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 ملخص البحث

لة المرح هدف البحث إلى وضع تصور مقترح قائم على موقع ويب لتعلم وتقويم معايير العلوم في       

كة العربية في مدارس مكتب التعليم شرق جدة بالممل TIMSS االبتدائية وفق معايير االختبارات الدولية

ي فلعلوم معلمات ا حث منالسعودية، واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع وعينة الب

 ختيارّهنايث تم المرحلة االبتدائية للصف الرابع االبتدائي من مدارس مكتب التعليم بنات في مدينة جدة، ح

ئج صلت نتا، وتم استخدام بطاقة مالحظة ومقابلة كأدوات لجمع البيانات،حيث تو بطريقة عشوائية قصدية

عايير وم وفق مينة البحث للمعيار األول: تعليم مفاهيم العلالمتوسط الحسابي الستجابة عأن  الدراسة إلى

TIMSS (3.06بدرجة متوسطة، وهذا يدل على أّن معلمات مادة العلوم في المرحلة االبتدائي ) ّم  استخداة يتقن

نظر المشرفات  من وجهة TIMSSأساليب التقويم المتنوعة وفق المعيار األول من معايير االختبارات الدولية 

يم ئحة تقوالم وفق ربويات،وأن المتوسط الحسابي الستجابة عينة البحث للمعيار الثاني:تفعيل أدوات التقويالت

 م استخداة ال يتقنّ ( بدرجة ضعيفة، وهذا يدل على أّن معلمات مادة العلوم في المرحلة االبتدائي3.06الطالب )

مشرفات من وجهة نظر ال TIMSSلدولية أساليب التقويم وفق المعيار الثاني من معايير االختبارات ا

ق لتعلم وفليم واالتربويات، وأن المتوسط الحسابي الستجابة عينة البحث للمعيار الثالث:تقويم عمليتي التع

يتقّن  دائية ال( بدرجة ضعيفة، وهذا يدل على أّن معلمات مادة العلوم في المرحلة االبت1.6)TIMSSمعايير 

نظر المشرفات  من وجهة TIMSSاستخدام أساليب التقويم وفق المعيار الثالث من معايير االختبارات الدولية 

 المرحلة علوم فييم معايير اليقوم على موقع ويب لتعلم وتقو وضعت الباحثة تصوًرا مقترًحا التربويات، لذلك

العلوم في  معلماتبضرورة تدريب ، كما وأوصى البحث  TIMSS االبتدائية وفق معايير االختبارات الدولية

طموح  برنامجلالمرحلة االبتدائية على توظيف أدوات التقويم الواقعي )البديل( وفق االختبارات الدولية 

(TIMSS 2019وعدم االكتفاء بأدوات ال ،).تقويم االعتيادية 
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Abstract 

The objective of the research was to develop a proposed web site based on the 

TIMSS in the schools of the Education Office in Jeddah, Saudi Arabia. The 

researcher followed the analytical descriptive approach. The results of the study 

showed that the arithmetic average of the response of the sample to the first 

criterion: teaching the concepts of (3.06). This indicates that the parameters of 

science at the primary level are proficient in the use of various assessment methods 

according to the first TIMSS standard from the point of view of educational 

supervisors and that the arithmetic average of the sample response to the second 

criterion: The calendar according to the student's evaluation list (3.06) is weak. This 

indicates that the parameters of science in the primary stage are not proficient in the 

use of assessment methods according to the second criterion of international tests 

TIMSS from the point of view of educational supervisors, The third criterion is to 

evaluate the teaching and learning processes in accordance with the TIMSS (1.6) 

standards. This indicates that the parameters of science in primary school are not 

proficient in the use of assessment methods according to the third criterion of the 

international tests of TIMSS from the point of view of educational supervisors. Is 

based on a web site to learn and evaluate the standards of science in the primary 

stage according to the standards of international tests TIMSS, and recommended 

that the study of the need to train science teachers in the primary stage on the use of 

realistic assessment tools (alternative) according to international tests for the 

program TAMS (2019) Sufficiency tools calendar normal. 
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 مقدمة البحث:

عليمية لويب التواقع اميعد التعلم القائم على الويب من أهم التكنولوجيا الحديثة، فهي طريقة للتعليم باستخدام 

حث وأدوات االتصال الحديثة من حاسب آلي ووسائطه المتعددة )صوت، وصورة، ورسومات(، وآليات ب

ما كقل جهد، قت، وأمة للمتعلم بأقصر وومكتبات إلكترونية، واستخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلو

رات م بالمهاتزويدهأن التعلم القائم على الويب له أهمية بالغة حيث أنه يعمل على زيادة فاعلية المتعلمين و

ي عليمية فية التالمطلوبة، ويعمل على تنمية االتصال التفاعلي وزيادة التحصيل للطالب، وتحسين جودة العمل

 المواقف المختلفة. 

لوحيد ألسلوب اونها اكتمثل عملية تقويم التحصيل أحد األركان األساسية للعملية التعليمية، وتكمن أهميتها في و

ادة مطالب في ققه الالذي يمكن أن يمد التربويين بالمؤشرات الكمية التي تمثل مستوى األداء األكاديمي الذي ح

 مربون فييها الل الركيزة األساسية التي يعتمد علمعينة، ومن المتعارف عليه أن هذه المؤشرات الكمية تمث

التي  الراجعة لتغذيةصناعة العديد من القرارات التربوية، والتي تتعلق بمستقبل الطالب األكاديمي، فهي توفر ا

القوة  مواطن تساعد في تحسين العملية التعليمية، وتقويم البرامج والمناهج الدراسية المختلفة، وتشخيص

لى درجة يانات عبالنظام التعليمي، ولذلك ينبغي أن ال يتم اتخاذ مثل هذه القرارات إال في ضوء والضعف في 

 مد دراسة، وتعتعالية من الصدق والثبات، تمكن في النهاية من الوصول إلى قرارات دقيقة بعيدة عن األخطاء

هدف إلى تحديد تقنين منظمة ت اعتمادًا أساسيًا على إجراءات TIMSSالتوجهات الدولية للرياضيات والعلوم 

ول دعة من مستوى األداء العلمي والتربوي المطلوبين من خالل المقارنة بين مستويات تحصيل طالب مجمو

خفاقات ت أو إالعالم، ودراسة العوامل المؤثرة فيه، مما يساعد صانعي القرارات في مراقبة وتقييم نجاحا

راءات، ذ اإلجعلى تالفي أوجه القصور في هذه البرامج، واتخا برامجهم التربوية، وتعينهم في الوقت نفسه

 (.2015ووضع الخطط المستقبلية التي من شأنها تحسين أداء أنظمتهم التربوية )أبو عيش، 

ب الرئيسية من ( لتحسين جودة التدريس في الجوانTIMSSوتستعين العديد من الدول حول العالم بدراسة )    

انات بناء بي ي تتيحي الرياضيات والعلوم، حيث إنها من االختبارات الدولية المهمة التالمنهج التعليمي لمادت

ب الطال شاملة تساعد التربويين وراسمي السياسات على تطوير حلول مستندة إلى أدلة لتحسين إنجازات

 (.12، ص2012الدراسية في الرياضيات والعلوم )هيئة المعرفة والتنمية البشرية، 
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 لى أهميةعلعلمية المستجدات التربوية والعلمية المتسارعة أكد العديد من التربويين في التربية اوفي ضوء  

أن كل نظام  ( ودورها في رفع كفاءة التعليم والتعلم، وعلى الرغم منTIMSSاالختبارات الدولية وخاصة )

اف األهد ددت مجموعة منتعليمي له رؤيته وفلسفته وكل طالب له اهتماماته، إال أن هذه الدراسة قد ح

يمها تم تقيياألساسية في كل مجال من مجاالت التعلم كعناصر ضرورية في حياة الطالب الدراسية والمهني 

(Mullis & Martin, 2013.) 

ى ؤثر علونظًرا ألن التعلم يحدث ضمن سياقات مختلفة، مما يستدعي وجود عدة عوامل مترابطة ت      

ت التعلم وتأثيرها ( تركز على جمع المعلومات المتعلقة بسياقاTIMSSفإن اختبارات ) عمليتي التعليم والتعلم،

السياق  همة عنمعلى أداء المتعلمين كجزء من هذه الدراسة، من خالل ما توفره الدول المشاركة من معلومات 

ضافة حلي، باإليد المالصعالوطني للنظام التعليمي فيها، والمناهج التعليمية المطبقة وكيفية تدريس العلوم على 

مور، ولياء األمين وأإلى جمع البيانات من خالل االستبيانات التي يتم توزيعها على المدارس والمتعلمين والمعل

ي تؤثر مل التوتتيح هذه المعلومات تكوين نظرة شاملة عن عملية التعلم، والتعرف على عدد كبير من العوا

حصل يالذي  متاحة في المدرسة وممارسات التدريس، ومواقفهم والدعمعلى تعلم المتعلمين مثل المصادر ال

 (.2014عليه المتعلم في المنزل ليتعلم، وغيرها )نويجي، 

( المنهج الدراسي كمفهوم تنظيمي رئيسي للتفكير في كيفية TIMSSوفي ذات السياق تستخدم دراسة )    

( على TIMSSه الفرص إلى انجازات، حيث تركز )توفير الفرص التعليمية للمتعلمين وفي كيفية ترجمة هذ

ويقصد به المنهج الذي يتم تحديده على  Attended Curriculumثالثة أبعاد للمنهج هي: المنهج المستهدف 

وهو  Implemented Curriculumالصعيد الوطني أو على مستوى النظام التعليمي للدولة، والمنهج المنفذ 

 Attainedة ويراعي المحتوى الدراسي والبيئة المدرسية، والمنهج المحقق المنهج الذي يطبق في المدرس

Curriculum  الذي يعبر عن األجزاء التي تعلمها المتعلمين من المنهج كما يتضح من توجهاتهم )عبد السالم

 (.2007وآخرون، 

يا لتكنولوجيار اة، واختكما ويعد تعليم العلوم محور حياة المجتمعات، فالعلوم ضرورية لفهم األحداث الجاري

 ة العالمورياد واستخدامها، واتخاذ القرارات حول العناية بالصحة، وحل المشكالت واالستمرار في االختراع

جعلت  (، وقد برز على صعيد العالم توجهات حديثة399، ص2016وشغل الوظائف في المستقبل )حسانين، 

ة على الناميومناهج العلوم في دول العالم المتطورة  من المنهج وسيلة للتغلب على تحديات العصر، وحظيت

عصر بات الحد سواء بالعديد من المشاريع اإلصالحية، لكي تجعلها متماشية مع التطورات الحديثة ومتطل

 (.35، ص2010)الشعيلي، 
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الوقت  شهد فيتولم تكن المملكة العربية السعودية بمنأى عن حركات اإلصالح التربوي في المناهج، فهي    

ة الل خطخالراهن نقلة نوعية في تطوير التعليم بشكل عام، وتطوير تعليم العلوم بشكل خاص، وذلك من 

 لتطويرتطوير التعليم وقصدت من تغيير مناهج العلوم إحداث تغيير في مخرجات التعليم، وشمل هذا ا

 (.4ص ،2016)البقمي،  األهداف، وطرائق التدريس، والوسائل التعليمية، وأساليب التقويم وأدواته

 مشكلة البحث:

ائية االبتد مشكلة البحث في مدى تفعيل تعليم وتقويم معلمات العلوم في المرحلة في ضوء ما سبق، تتحدد

ن  بأداتييكتفينّ  ؛ حيث الحظت الباحثة من خالل عملها كمشرفة تربوية أن معلمات العلومTIMSSلمعايير 

ي أوراق دائية وهة االبتالواردة في الالئحة التفسيرية لتقويم الطالبات في المرحلفقط من أدوات التقويم التربوي 

عالجية خطط الالقياس واالختبارات التحريرية والتي كانت تفتقد الكثير من المعايير، وكذلك عدم وضوح ال

 التربوي لتقويماللطالبات ضعيفات التحصيل والخطة اإلثرائية للطالبات المتفوقات، وعدم تفعيل بقية أدوات 

تاب كوالتي هي: )مطويات، خرائط مفاهيم، منظمات تخطيطية، استقصاء علمي.. إلخ(، باإلضافة إلى 

رحلة لبات المداء طاقدير أ، ولوحظ أيًضا أن تللطالبات والمشاركة الصفية والكتابة العلمية األنشطة التدريبية

متفوق قويم التربوي فمعظمهّن بين مستوى الغير واضح وال يعكس مصداقية واضحة في الت االبتدائية

وم لمية لعليم العوالمتمكن، وكذلك إن حضور معظم معلمات العلوم في المرحلة االبتدائية لدورة تعميق المفاه

لم يتضح  وعلى الرغم من ذلك )TIMSS 2019 (المرحلة االبتدائية وفق التوجهات الدولية لبرنامج طموح

ق ي أورافلصفية أثناء حضور المشرفات للحصص الصفية وكذلك لم يظهر األثر أثر التدريب في المواقف ا

،  )TIMSS 2019( القياس المصممة من قبل المعلمات من خالل إدراج أسئلة من حقائب برنامج طموح

لتي امعايير ضعف قدرة معلمات العلوم على تصميم األنشطة الصفية وأوراق القياس وفق الوأخيًرا مالحظة 

ن إلجابة عي في اهدف البحث الحالالبات المرحلة االبتدائية من تفعيل مهارات التفكير لديهّن، لذا يتمكن ط

 السؤال التالي: 

ايير ة وفق معبتدائيما التصور المقترح القائم على موقع ويب لتعلم وتقويم معايير العلوم في المرحلة اال"   

 التعليم شرق جدة؟"في مدارس مكتب  TIMSS االختبارات الدولية

 وينبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

يب لتعلم و( الواجب توافرها في موقع TIMSS 2019ما معايير االختبارات الدولية لبرنامج طموح ) .1

 وتقويم معايير العلوم في المرحلة االبتدائية؟
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دولية بارات الاالخت يب التقويم وفق معاييرألسال ما واقع استخدام معلمات العلوم في المرحلة االبتدائية .2

TIMSS من وجهة نظر المشرفات التربويات؟ 

ة البتدائيحلة اما محتوى التصور المقترح القائم على موقع ويب لتعلم وتقويم معايير العلوم في المر .3

 ؟ TIMSSوفق معايير االختبارات الدولية 

 أهداف البحث:

ي موقع ف( الواجب توافرها TIMSS 2019الدولية لبرنامج طموح )التعرف إلى معايير االختبارات  .1

 ويب لتعلم وتقويم معايير العلوم في المرحلة االبتدائية. 

ت الختبارايير اإبراز واقع استخدام معلمات العلوم في المرحلة االبتدائية ألساليب التقويم وفق معا .2

 من وجهة نظر المشرفات التربويات. TIMSSالدولية 

ة البتدائيالمرحلة على موقع ويب لتعلم وتقويم معايير العلوم في اقائم التصور المقترح ال محتوى تحديد .3

 .  (TIMSS 2019) وفق معايير االختبارات الدولية لبرنامج طموح

 أهمية البحث:

فق و بتدائيةلة االقد يقدم البحث تصوًرا مقترًحا قائًما على موقع ويب لتعليم وتقويم العلوم في المرح .1

ة كأول ( في المملكة العربية السعوديTIMSS 2019معايير االختبارات الدولية لبرنامج طموح )

 تبحث في تلك التوجهات. -على حد علم الباحثة–دراسة عربية 

امج ر برنقد يمد القائمين على مناهج العلوم وتصميمها لمحتوى العلوم وكراسات األنشطة بمعايي .2

 تعمل على تنمية مهارات التفكير المتنوعة.( والتي TIMSS 2019طموح )

 TIMSSقد يلفت البحث أنظار مسؤولي وزارة التعليم إلى التوجهات الدولية الحديثة لبرنامج طموح ) .3

 ( والتي تتضمن أدوات التقويم التربوي الحديثة. 2019

( TIMSS 2019) الدوليةقد يقدم البحث دلياًل ارشاديًا لمعلمي ومعلمات العلوم على اختبارات العلوم  .4

 في المرحلة االبتدائية والذي يمكن التعديل عليه لمراحل دراسية أخرى.
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 مصطلحات الدراسة: 

لعالمية كبوتية اة العنتُعرف الباحثة موقع الويب إجرائيًا بأنه: "عبارة عن عالمة التبويب عبر الشبك موقع ويب:

ال ن االنتقيث يمكالمرتبطة بملفات ومستندات ببعضها البعض لمعلمات مادة العلوم في المرحلة االبتدائية، بح

وقع، داية تعرض محتوى ذلك الممن صفحة إلى أخرى بسهولة باستخدام متصفح ويب، وتتكون من صفحة ب

س لى الدرعناوين الدروس وعند الضغط ع على كما تحتوي على االرتباطات التشعبية لصفحاته التي تشتمل

ة يو للمادرح فيدتحصل معلمات مادة العلوم في المرحلة االبتدائية على األنشطة الصفية، وأوراق القياس، وش

ا الموقع ، حيث يمكن زيارة هذ)TIMSS 2019(ى أسئلة اختبار العلمية، وأوراق قياس إثرائية تحتوي عل

 ".WAPعبر الحواسيب أو الهواتف النقالة من خالل تقنية الــ 

، يهدف إلى بتدائيةحلة االتُعرف الباحثة التعلم إجرائيًا بأنه: "نشاط تقوم به معلمات مادة العلوم في المرالتعلم:

طموح  برنامج التقويم المدرجة في ضوء التوجهات الدولية الختباراكتساب مهارات العلوم باستخدام أدوات 

(TIMSS 2019في موقع ويب لتعلم العلوم بحيث يحصل التعلم نتيجة تدريبهن على استخدام هذ )وقع ا الم

ب في ع الويعبر صفحاته المختلفة، وللتحقق من معرفتهّن له عن طريق معرفة الفرق بين بداية توظيف موق

لتقويم اي أداء فمهارات العلوم في توظيف أدوات التقويم المتنوعة واالنتهاء منها، فإذا حدث فرقًا تنمية 

 المستخدمة لدى معلمات العلوم يحصل هناك تعلًما".

لعلوم اات مادة م معلمتُعرف الباحثة التقويم إجرائيًا بأنه: "إصدار حكم على جودة موقع ويب لتعلم وتقويتقويم:

حصل ة التي تالكلي البتدائية على االنترنت في ضوء المعايير التربوية والفنية، ويُقاس بالدرجةفي المرحلة ا

 عليها معلمات مادة العلوم في المرحلة االبتدائية في أداة بطاقة المالحظة".

ادة مات معلم وتقويم يُعرف المعيار إجرائيًا بأنه: "أداء أو مقياس للحكم على موقع ويب لتعلم: معايير العلوم

 صميم هذالقة بتالعلوم في المرحلة االبتدائية، كما يستخدم في االرشاد والتطوير، واتخاذ القرارات المتع

 الموقع".

تقدم طالبات  ( بأنها: "قياس مدىTIMSSتُعرف الباحثة االختبارات الدولية ) TIMSS :االختبارات الدولية

ح كتب شرق جدة في ضوء اختبارات برنامج طموالمرحلة االبتدائية في تحصيل العلوم في مدارس م

(TIMSS 2019والذي أقرته وزارة التعليم في المرحلة االبتدائية لمادة العلوم في المملك )ودية، ربية السعة الع

م العلو األمر الذي يساعد على تقديم أساس علمي يستطيع من خالله صناع القرار والمتخصصون في مادة

 هم التعليمية بشكل أفضل". والباحثون فهم أداء نظم
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 الخلفية النظرية للبحث:

 االطار النظري: -أوالً 

 :التعلم القائم على الويب 

علي للتعليم عن ( بأنه:"نظام تفا3، ص2005تعددت تعريفات التعلم القائم على الويب حيث عرفه عبد الحميد )

ها ت وتوصيللمقرراامتكاملة تستهدف بناء  بعد، يقدم للمتعلم وفقًا للطلب، ويعتمد على بيئة إلكترونية رقمية

 ".قويمهابواسطة صفحات الويب، واإلرشاد والتوجيه وتنظيم االختبارات، إدارة المصادر والعمليات وت

 الويب وتتواجد ( بأنه:"إتاحة المقررات التعليمية عن بعد عبر صفحات95، ص2005ويشير إليه الهادي )      

 ". ب عندما يكون المعلم والطالب أو المتدرب منفصلين عن بعضهمابيئة التعلم القائم على الوي

 خصائص التعلم القائم على الويب:

ين الدين، ؛ وز2005هناك مجموعة من الخصائص يتمتع بها التعلم القائم على الويب وهي: )عبد الحميد، 

 (.Hirumi, 2002؛ Kearsley, 2000؛ 2005

ة ل العمليا يجعع عبر الويب مستويات متعددة من التفاعلية، ممالتفاعلية: يقدم التعلم باستخدام موق .1

تفاعل يكذلك التعليمية أكثر جودة وجاذبية، حيث يتفاعل المتعلمون فيما بينهم وبصورة متبادلة، و

 المتعلمون مع المعلمين، باإلضافة إلى تفاعلهم مع باقي عناصر المنظومة التعليمية.

 ان.أي مك الحصول على المعلومات التي يرغب فيها، في أي وقت وفيالمرونة: حيث بإمكان المتعلم  .2

جز الحواباإلتاحة: حيث أتاحت الوسائل التكنولوجية الحديثة طرق للتعلم واالتصال دوت التقيد  .3

 لمكانية،ية واالزمنية والمكانية، وبذلك أصبح التعلم القائم على الويب فرصة لتخطي الحواجز الزمن

تمرار االس ومة أينما كان موقعها، وبذلك يتم توفير فرص تعليمية لمن يرغب فيوالوصول إلى المعل

 في تعلمه دون االنقطاع عن عمله.

وفر يسبه حيث ا يناالتنوع: حيث يقدم التعلم القائم على الويب بيئة تعلم متنوعة، يجد فيها كل متعلم م .4

ل ئاوتتعدد البد وسائل تقديم المحتوى، وسائل متنوعة تقابل احتياجات كل متعلم ومستوى أدائه، وتتعدد

ية ت المعرفلقدراالمتاحة أمام المتعلم، ويساعد ذلك التنوع على إثراء العملية التعليمية، ويستثير ا

 للمتعلمين.
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لراجعة، اغذية توفير التغذية الراجعة والدعم: يوفر التعلم القائم على الويب أشكال متنوعة من الت .5

شجع على ز، وياعد المتعلم على التقدم في تعلمه بتفوق، وكذلك يوفر الحوافوأساليب الدعم، التي تس

 التواصل بين عناصر منظومة التعليمية.

لومات المع وفرة مصادر المعلومات: يتوافر في التعلم القائم على الويب مجموعة متنوعة من مصادر .6

لبيانات ا، وقواعد Periodicals، والدوريات E-Bookالمتجددة باستمرار، مثل الكتب االلكترونية 

"Databases" الموسوعات "Encyclopedias المواقع التعليمية ،""Educational Sites. 

ذلك دون قة، ومراعاة الفروق الفردية: حيث يختار المتعلم المحتوى المناسب لقدراته وخبراته الساب .7

قدراته له وفقًا تعلم م يتقدم في عمليةالتقيد بالمتعلمين أو المتدربين اآلخرين، باإلضافة إلى أن المتعل

 الذاتية وسرعته، وكذلك يختار األنشطة التعليمية التي تتوافق مع رغباته وقدراته.

بين وبعض، التعاون: يعزز التعلم القائم عل الويب إمكانية التعاون بين المتعلمين بعضهم مع ال .8

 معلم في أي مكان.المعلمين بعضهم مع البعض، وكذلك التعاون بين المتعلم وال

ى ادرين علمين قتنمية المهارات: يساعد التعلم القائم على الويب في إعداد جيل من المعلمين والمتعل .9

لثقافة نشر االتعامل مع المستحدثات التكنولوجية بفاعلية، ويمتلكون مهارات العصر التي تؤهلهم ل

 .التكنولوجية في المجتمع، واالستفادة منها بأقصى درجة ممكنة

تعليمية ات التنوع الفرص التعليمية: يوفر التعلم القائم على الويب فرًصا للقبول في مختلف المؤسس .10

حدودية بات موالجامعات على مستوى العالم، وذلك دون الحاجة إلى السفر واإلقامة، أي أنه تجاوز عق

 األماكن.

 ، ألنقات العمل الرسميةسهولة الوصول إلى المعلم: يسهل الوصول إلى المعلم حتى في خارج أو .11

 مع الذين تناسبيالمتعلم أصبح بمقدوره أن يرسل استفساراته للمعلم من خالل البريد االلكتروني، وهذا 

 ا.أجيلهتتتعرض ساعات عملهم مع الجدول الزمني للمعلم، أو في حالة وجود استفسارات وال يحتمل 

 معايير تصميم المواقع القائمة على الويب:

اج تها إلنتمراعا م المواقع التعليمية القائمة على الويب تطبيق مجموعة من المعايير التي ينبغييتطلب تصمي

 ( في اآلتي:2004برامج تعليمية جيدة يوضحها )الحيلة، 

 ة.وضوح األهداف التعليمية للموقع التعليمي وأن تكون األهداف مصاغة بصورة جيدة وواضح .1

 ل االنتقال به إلى المهارات الجديدة.اكتساب المتعلم المهارات القبلية قب .2

 ة.ثقافيأن يكون المحتوى التعليمي للبرنامج مناسب لمستوى المتعلم من حيث السن والخلفية ال .3
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تغذية  ل علىتحقيق التفاعلية بحيث يكون هناك إيجابية بين المتعلم ومحتوى البرنامج وكذلك الحصو .4

 لى شبكة الويب.راجعة، فالتفاعل عامل هام في التعليم القائم ع

 غباته.ته وريسمح الموقع بإمكانية تحكم المتعلم حيث يتم عرض المحتويات حسب ميول المتعلم وقدرا .5

م أن يعمل الموقع على جذب انتباه المتعلم من خالل االعتماد على الصوت والصور والرسو .6

 المتحركة.

 لم.أن يقدم الموقع المساعدة المناسبة بحيث تتناسب مع استجابة المتع .7

يجب فرات، أن يقدم الموقع التشخيص والعالج المناسب للمتعلم في حالة تكراره للخطأ نفسه عدة م .8

 تشخيص نقاط الضعف للمتعلم وتقديم العالج المناسب له.

 التنوع في عرض األمثلة وكفايتها وتدرجها من السهل إلى الصعب. .9

 المادة التعليمية.التنوع في عرض التدريبات وكفايتها لتغطية جميع جوانب  .10

 أن يكون في نهاية كل جزء مجموعة من األسئلة لقياس ما تعلمه المتعلم. .11

 :)التقويم الواقعي )البديل 

الممارسات  هريًا فياًل جويُعد التقويم الواقعي )البديل( توجًها جديدًا في الفكر التربوي للنظرية البنائية، وتحو

 لفة.المتعلمين وأدائهم في المراحل التعليمية المخت التقليدية السائدة في قياس وتقويم تحصيل

قدرات ع من الالتقويم الواقعي )البديل( بأنه هو تقويم متعدد األبعاد لطيف متس باكار وآخرونإذ يُعرف 

مثل:  تنوعة،موالمهارات، وال يقتصر على اختبارات الورقة والقلم، وإنما يشتمل أيًضا على أساليب أخرى 

ابقة، ته السمتعلم، والتعليق على نتاجاته، وإجراء مقابالت شخصية معه، ومراجعة إنجازامالحظة أداء ال

تبين  اتجأو يكون نتا التقويم الواقعي )البديل( بأنه التقويم الذي يتطلب من المتعلم تنفيذ أنشطة، ويجنزوعرف 

ف كل من ة، ويُعرواقعي اؤه في مواقفتعلمه، وهذا التقويم القائم على األداء يسمح للمتعلمين إبراز ما يمكنهم أد

، و واقعيةصيلة أللتقويم البديل هو مجموعة من األساليب واألدوات التي تشمل مهام أدائية أ بيرنبوم ودوشي

وملفات أعمال، وصحائف، ومشروعات جماعية، ومعروضات، ومالحظات، ومقابالت، وعروض شفهية، 

 (.17، ص2015ي عودة، وتقويم ذاتي، وتقويم األقران، وغير ذلك )بن

ة، اقعية وحقيقي( بالتقويم الواقعي ألنه يعكس أداء الطالب ويقيسه في مواقف و2005وعرفه أبو عالم )     

م وإنما والقل حيث أنه متعدد األبعاد لمدى متسع من القدرات والمهارات، وال يقتصر على اختبارات الورقة

إجراء اته، وثل: مالحظة أداء المتعلم، والتعليق على نتاجيشتمل أيًضا على استراتيجيات أخرى متنوعة م

 مقابالت شخصية معه، ومراجعة انجازاته السابقة. 
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 استراتيجيات التقويم الواقعي )البديل(:

 من استراتيجيات التقويم الواقعي )البديل( ما يلي:

 (:Performance-Based Assessmentإستراتيجية التقويم المعتمد على األداء ) -1

رة اقع، مظهكي الوتتيح هذه اإلستراتيجية للطلبة توظيف المهارات التي تعلموها في مواقف حياتية جديدة تحا 

ئمة ثلة المالن األممدى إتقانهم لما تعلموه في ضوء النتاجات التعليمية المراد إنجازها، ويندرج تحتها عدد م

(، Simulation(، المحاكاة )Demontration(، العرض التوضيحي )Presentationلتطبيقها، كالتقديم )

ابي في لدور اإليجا(، إن هذه اإلستراتيجية بما تقدمه من تقويم متكامل، تتيح للطالب لعب Debateوالمناظرة )

 .)2005تقديم المهارات المعرفية واألدائية التي يمتلكها )عودة، 

 (:Observationإستراتيجية المالحظة ) -2

ف تعلم بهدلوك المالتقويم المعتمد على المالحظة من أنواع التقويم النوعي الذي يدون فيه س تعد إستراتيجية

م، أدائه التعرف على اهتماماتهم وميولهم واتجاهاتهم، بقصد الحصول على معلومات تفيد في الحكم على

 ويمكن تقسيم المالحظة إلى نوعين هما: 

 عال المتعلم في المواقف الحياتية.تتمثل بمشاهدة سلوك وأف المالحظة التلقائية: -أ

ر االعتبا بعين تتمثل بمشاهدة سلوك وأفعال المتعلم بشكل مخطط له مسبقًا، آخذين المالحظة المنظمة: -ب

 تحديد ظروف المالحظة )الزمان، المكان، المعايير الخاصة بكل مالحظة(.

 (:Communicationإستراتيجية التقويم بالتواصل ) -3

قدم عرفة التم من متعتمد هذه اإلستراتيجية على جمع المعلومات من إرسال واستقبال األفكار بشكل يمكن المعل 

ة ستراتيجيذه اإلالذي حققه المتعلم، فضاًل عن التعرف إلى طريقة تفكيره وأسلوبه في حل المشكالت، تساعد ه

شجيع تتهم في  م، كماية وفقًا لمستوياتهم وقدراتهالمعلمين في التخطيط األثل للدرس، وتحديد النتاجات التعليم

 المتعلمين وتحفيزهم وتبادل الخبرات نتيجة تفاعلهم مع بعضهم البعض.

 (:Reflection Assessment Strategyإستراتيجية مراجعة الذات ) -4

الل تأمله الب من خلطمه اتقوم هذه اإلستراتيجية على تحويل التعلم السابق إلى التعلم الجديد، وذلك بتقييم ما تعل

ذه ذا تعد هقًا، لالخبرة السابق وتحديد نقاط القوة والنقاط التي تحتاج إلى تحسين، وتحديد ما سيتعلمه الح

لمعرفية ا وراء اماراته اإلستراتيجية مكونًا أساسيًا للتعلم الذاتي، بما تقده للمتعلم من فرصة حقيقية لتطور مه

تحمل  اتهم علىإمكانيويح للمتعلم المشاركة في عملية التقويم، وتعزيز قدراتهم ومهارات التفكير الناقد، كما تت

 (.Laboskey, 1997مسؤولية تعلمهم )
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 (:Authentic Taskإستراتيجية المهمات األصلية ) -5

ة ائية نشطلية بنمن االفتراضات التي تقوم عليها البنائية بوصفها نظرية في التعلم المعرفي: أن التعلم عم

يقية، همة حقستمرة وذات توجه هادف، وأنها تهيئ للطالب أفضل الظروف للتعلم عندما يواجه مشكلة أو موم

 ت الطالببخبرا فالبنائيون يؤكدون أهمية أن تكون مهام التعلم أو مشكالته ذات طابع حقيقي، أي ذات عالقة

ى لقائم علخطيط المي العلوم على التالحياتية، ووفقًا لذلك أكدت معايير تدريس العلوم على أهمية تركيز مع

إلجابة سعون لياالستقصاء للمهمات والمشكالت الحقيقية والتي تتولد من خبرات الطلبة، بحيث تجعل الطلبة 

لطالب اا يتعلم ث عندمعن أسئلة مهمة متعلقة بهم مشابهة للنشاطات التي يقوم بها العلماء، فالتعلم الحقيقي يحد

حياتي  ها هدفلنشاطات التي يتم فيها حل مشكالت حياتية حقيقية أو إبداع نتائج لمن خالل المشاركة في ا

زيتون، يتون وحقيقي على خالف العديد من نشاطات التعلم التقليدي التي ليس لها معنى خارج غرفة الصف )ز

1992(. 

 أدوات التقويم الواقعي )البديل(:

ت التي الرصد أو الشطب قائمة األفعال أو السلوكياتشمل قوائم (:Check Listقوائم الرصد/ الشطب )

ت الستجاباابرصد  يرصدها المعلم أو المتعلم لدى قيامه بتنفيذ مهمة أو مهارة تعليمية واحدة أو أكثر، وذلك

، فق )عودةير مواغعلى فقراتها باختيار أحد تقديرين من األزواج التالية: صح أو خطأ، نعم أو ال، موافق أو 

2005.) 

ويمها ية المراد تقتقوم ساللم التقدير على تجزئة المهمة أو المهارة التعليم(:Rating Scaleلم التقدير )سال

الفريق )ة لها إلى مجموعة من المهام أو المهارات الجزئية المكونة للمهارة بشكل يظهر مدى امتالك الطلب

 (.2004الوطني للتقويم، 

يًا إلى تقويمها لفظ ه األداة للمعلم أن يدرج مستويات المهارة المرادتتيح هذ(:Rubricساللم التقدير اللفظي )

رفية طل أحد عدة مستويات بشكل أكثر تفصياًل ن ساللم التقدير، وفق تدريج أربعة أو خمسة مستويات، يمث

، متعلمداء الأانعدام أو ندرة وجود المهارة والطرف اآلخر يمثل تمام وجودها، حيث يتم وصف دقيق لمستوى 

عودة، تاجوها )لتي يحمما يوفر تقويًما تكوينيًا ألدائه ويمكن المعلم من تزويد المتعلمين بالتغذية الراجعة ا

2005.) 
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ا، ا أو تعلمهن تعبير الطالب كتابيًا حول أشياء قرأها أو شاهده(: إLearning Logسجل وصف سير التعلم )

 علموه معتبط ما هم من خالل وصفهم لسير تعلمهم وكيفية رتتيح للمعلم فرصة االطالع آراء الطلبة واستجابات

 ن به دونيشعرو خبراته السابقة، حيث تحتاج هذه األداة إلى معلم يعمل على تشجيع الطلبة على التعبير عما

 (.2004خوف أو رهبة من التأثير السلبي ال يكتبون على درجة تحصيلهم )الفريق الوطني، 

يل يقدم السجل القصصي بوصفه أداة من أدوات التقويم البد(:Anecdotal Recordsالسجل القصصي )

، أدائه صورة واضحة عن جوانب النمو الشامل للمتعلم من خالل تدوين وصف مستمر لما تم مالحظته على

 (.Fritz, 2001مما يقدم للمعلم صورة واضحة تكنه من التعرف إلى شخصية المتعلم ومهاراته واهتماماته )

 قويم التربوي البديل: أغراض الت

لى ع، ويركز اديميةمن أغراض التقويم البديل مراقبة وتوثيق الطلبة نحو تحقيق المستويات والتوقعات األك    

ي ة تؤثر فالطلب تحصيل الطلبة في المعارف والمهارات معًا وتوثيقها، كذلك تقديم بيانات ومعلومات عن أداء

ن أداء يلية عكون هذه المعلومات كمية وكيفية متنوعة ومعلومات تفصعملية التعليم والمناهج، ويمكن أن ت

ة المساءل ن تكونأالطلبة، التي تساعد على المساءلة التربوية للمعلمين والمدارس حول أداء الطلبة حيث يجب 

ماًل كثر تأمستمدة من أساليب تقويم واقعية وأصيلة، باإلضافة إلى تشجيع المعلمين ليصبحوا ممارسين أ

معرفة ييم الويساعدهم على التخطيط للتعليم وتحديد الصعوبات وسوء الفهم لدى الطلبة، ليساعدهم على تق

ت المخرجا فاعليةوالفهم والمهارات واالتجاهات والقيم والدافعية ومهارات اإلدراك في المستويات العليا، و

ي فلمبدعين الطلبة الية التعلم كما يساعد التعليمية في سياق الحياة الواقعية، ويبين أن الطالب مسؤول عن عم

األدوات ومات وعملية التقويم التأمل والضبط الذاتي، ومن أهم أغراضه أنه يستند إلى عدد من مصادر المعل

هم تحصيل وال يقتصر إلى مقرر معين وليس إلى أداة واحدة مثل االختبارات، ومنح الطلبة شهادات توثق

ات لمعلوماوي البديل يوثق المهارات التي اكتسبها الطلبة بجانب حصيلة ومهاراتهم، أي التقويم الترب

 (.2007والمعارف التي تعلمها )عالم، 
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 ( االختبارات الدوليةTIMSS:) 

وي بوهي توجه تر تعليم،إن االختبارات الدولية من أهم األدوات العلمية ذات المصداقية العالية في تقويم واقع ال

أهم  عتبارهاسياسات تطوير التعليم في المنظمات الدولية، وفي معظم دول العالم، باوتقويمي أكدت عليه 

يثها، ات وتحدجودة التعليم، وبما تمثله نتائجها من مدخالت مهمة لتطوير مناهج العلوم والرياضي مؤشرات

لمملكة ايم في وكذلك في تطوير برامج التنمية المهنية إلعداد المعلمين وتأهيلهم، فقد حرصت وزارة التعل

( لهذا العام TIMSSالعربية السعودية على المشاركة في دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم )

لوم يم العم، وخوض غمار المنافسة الدولية مع الدول المتقدمة، لتحسين الممارسات المتعلقة بتعل2019

لوطني ألبنائها، ام، ولتعزيز االنتماء 2015لسابقة والرياضيات وتعلمها، ولتقليص الفجوة في نتائج الدورة ا

مجال ي هذا الليها فعوأنهم قادرون على المنافسة وإحداث التغيير المنشود، واستثمار التدابير التي يتم العمل 

 (.6، ص2019)وزارة التعليم، 

 (:TIMSS 2019دراسة التوجهات الدولية ) طبيعة 

 Trends in the International Mathematics and Science( هي اختصار TIMSSإن كلمة )    

Studies  وتعني دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم، وتهتم بتقييم تحصيل الطالب في الرياضيات

والعلوم في الصف الرابع والثامن، باإلضافة إلى جمع بيانات عن اتجاهات الطالب والمعلمين، والخبرات 

 Mullisالمدرسة، وتوافر موارد المدرسة، وجودة المناهج، وسياقات التدريس، وغيرها )التعليمية داخل 

&Chrostowski, 2004.) 

وهي دراسة عالمية تهدف إلى التركيز على السياسات والنظم التعليمية، ودراسة فعالية المناهج المطبقة     

وتعلم العلوم والرياضيات، وتتم هذه  وطرق تدريسها، وتقييم التحصيل وتوفير المعلومات لتحسين تعليم

 Association for Evaluation ofالدراسة تحت إشراف المنظمة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )

International Educational Achievement (IEA)  ومقرها أمستردان بهولندا، ويشارك في التنفيذ

(، مركز إحصائيات كندا، لجنة تقييم ISCة العالمي )عدد كبير من المراكز والمنظمات منها مركز الدراس

(، ومشروع المسح عن فرص تعلم العلوم والرياضيات NRCS(، ومنسقي البحث القومي )PACاألداء )

(OMSO( وغيرها )Mullis et al, 2012, p3-4.) 
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، وهي تُعقد TIMSSوتعتبر المملكة العربية السعودية من أوائل الدول العربية التي شاركت في دورات دراسة 

آخر م، و2011م، 2007م، 2003سنوات، وقد شاركت المملكة في الدورات المتعاقبة  4بشكل دوري كل 

 (.7، ص2019دولة )وزارة التعليم،  60م بمشاركة أكثر من 2015تطبيق لها كان في عام 

يات والرياض لعلومختبار في اولتحقيق العدالة والموضوعية عند مقارنة بيانات الدول المشاركة، يتم إجراء اال

بارات ة الختفي نفس الوقت في كل الدول المشاركة في الدراسة، ولضمان تحقيق أعلى قدر من الجودة والدق

TIMSS فإنه يتم العمل على أن تتطابق جميع إجراءات االختبار مع المعايير الموضوعة من قب( لIEA ،)

احبة له ت المصرجمة االختبار، وتصميم كراساته واالستبياناوتشمل تلك اإلجراءات اختيار عينة الطالب، وت

لتي تعقد دريبية اات التوإدارته، وتصحيح اإلجابات وتحليل النتائج وإعداد التقارير النهائية، وكذلك تنظيم الدور

 (.Mullis et al, 2012, p88للقائمين على تنفيذ اإلجراءات المذكورة )

 (:TIMSS 2019لرياضيات والعلوم )أهمية دراسة التوجهات الدولية ل

من:  ( في تمكين المشاركينTIMSS 2019تكمن أهمية دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم )

(Mullis & Martin, 2013, p4( ،)Mullis et al, 2012, p3-5.) 

ادتي في م الحصول على بيانات شاملة ومقارنة دوليًا عن المفاهيم والمواقف التي تعلمها الطالب .1

 العلوم والرياضيات في الصفين الرابع االبتدائي والثامن.

س رى في نفاألخ القدرة على قياس مدى التقدم في تعليم وتعلم الرياضيات والعلوم بالمقارنة مع الدول .2

 الوقت.

 يمؤثرات فلك التمتابعة المؤثرات النسبية للتعليم والتعلم في الصف الرابع االبتدائي ومقارنتها مع  .3

م ا، يتمالصف الثامن، حيث إن مجموعة التالميذ الذين يتم اختبارهم في الصف الرابع في دورة 

 اختبارهم في الصف الثامن في الدورة التالية.

ت لدى تباراالوصول إلى أهم وأفضل الوسائل المؤدية إلى تعليم أفضل وذلك عبر مقارنة نتائج االخ .4

تؤدي  والتي في سياق السياسات والنظم التعليمية المطبقةأي دولة مشاركة مع نتائج الدول األخرى 

 إلى معدالت تحصيل لدى الطالب.

 تتيح فرًصا كبيرة الكتشاف الطالب الموهوبين. .5

 

 



  
 

  
  17 

 

 (:TIMSS 2019أهداف دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم )

مقصود الثالثة وهي المنهج ال( إلى اكتشاف العالقة بين مستويات المنهج TIMSS 2019تهدف دراسة )

لوصول امن ثم والمنهج المنفذ والمنهج المكتسب، في محاولة لكشف الفجوات إن وجدت بين هذه المستويات، و

رة ية: )وزاالتال إلى العوامل التي يمكن أن تحدث فرقًا في نواتج األنظمة التربوية، باإلضافة إلى األهداف

 (.12، ص 2019التعليم، 

لوم يات والعلرياضل لمشاركة الدول في الدراسة الدولية وذلك لتقييم فاعلية تعليم وتعلم اإتاحة المجا .1

 فيها.

 مختلفة. ليميةقياس مستويات األداء واتجاهات التغيير في الرياضيات والعلوم الطبيعية في بيئات تع .2

ي هذه ركة فالمشاتوفير بيانات مرجعية تمكن من إجراء التحليالت المتقدمة والمقارنات بين الدول  .3

 الدراسة، وبيانات وفرتها دراسات سابقة لمعرفة أسباب االختالفات.

 تعزيز تقويم كفاءة أساليب تدريس الرياضيات والعلوم في الدول المشاركة. .4

بكل  لخاصةاتقديم المساعدات الفنية لصياغة السياسات واالستراتيجيات لتطوير األنظمة التربوية  .5

 كة في نهاية الدراسة.دولة من الدولة المشار

لتقييم، من ا تطوير مجموعة من التربويين واإلداريين والباحثين وذوي الخبرة في النواحي األساسية .6

 تأثير إلى أساليب سحي العينات وإكسابهم الخبرة في تقييم إضافةبما في ذلك إعداد التقرير 

 اإلصالحات والسياسات التربوية باستمرار.

 (:TIMSS 2019الدولية للرياضيات والعلوم ) أدوات دراسة التوجهات

 & Mullis( عدة أدوات خاصة بالهدف العام وهي عل النحو التالي )TIMSS 2019تتضمن الدراسة )

Martin, 2013, p88-98:) 

 كراسات االختبارات:

عدد ( كتيب، بحيث يشمل كل كتيب 14-7وهي عادة ما تكون على شكل كتيبات متكافئة يتراوح عددها بين )

% األسئلة ذات 30% من هذه األسئلة من نوع االختيار من متعدد و70من أسئلة الرياضيات والعلوم )

اإلجابات القصيرة المعتمدة على استنتاج الحل(، وتوزع هذه الكتيبات على الطلبة الممتحنين بطريقة عشوائية، 

دقيقة، في الجزء األول أسئلة  36وتكون الكتيبات موزعة على جزئيين تتم اإلجابة عن كل جزء منها في 

 الرياضيات أواًل ثم اسئلة العلوم، وفي الجزء الثاني العكس، ويكون بينهما فترة استراحة.
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 استبيانات الدراسة:

 وتنقسم إلى أربعة استبيانات:

 تجاهاتهمة، وااستبانة الطالب: وهي استبانة توفر معلومات حول الخلفية األسرية واألكاديمية للطلب .1

 طموحاتهم والممارسات الصفية لمعلمي الرياضيات والعلوم من وجهة نظر الطلبة.و

دريسية رسات التالممااستبانة معلم العلوم/ الرياضيات: وتتعلق فقراتها بالخلفيات العلمية واألكاديمية و .2

 واتجاهات معلمي العلوم/الرياضيات ليجيب عليها معلم الفصل الذي اختير ضمن العينة.

ج والمنها الطلبةوالمدرسة: وتتعلق فقراتها بمعلومات عن البيئة المدرسية والهيئة التدريسية استبانة  .3

ع، لمجتماوالبرامج الدراسية واإلمكانات المادية وبرامج تطوير العاملين وعالقات المدرسة مع 

 ويجيب عنها مديرو المدارس المشاركة في الدراسة.

سي في توفر معلومات أساسية حول تنظيم المنهج المدراستبانة المنهج الدراسي: وهي استبانة  .4

ن العلوم/الرياضيات في كل دولة، وحول مضمون الموضوعات التي يغطيها الصف الرابع، وزم

لفحص ظمة اتدريسها والممارسات التدريسية وأساليب التقويم، كما إنه يضم أسئلة حول سياسات وأن

لمشرفين اليها عيير الخاصة بعملية تدريس العلوم، ويجيب المحلية للمناهج إضافة إلى األهداف والمعا

ند عولية المتخصصين للمنهج المستهدف، ويتحمل منسق األبحاث الوطنية في كل دولة مشاركة المسؤ

 ملء هذه االستبانة.

 دية:( في المملكة العربية السعوTIMSS 2019واقع دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم )

ة على ( في معرفة أسباب ضعف النتائج التحصيلية، والعوامل المؤثرTIMSS 2019واقع دراسة )يتحدد 

 (.18، ص2019(، وذلك فيما يلي: )وزارة التعليم، TIMSS 2019مستوى تحصيل المتعلمين في اختبارات )

 أسباب ضعف النتائج التحصيلية في الرياضيات والعلوم: -

 وولي األمر حيال أهمية هذا النوع من االختبار.ضعف الوعي لدى المتعلم والمعلم  .1

 عدم تدريب المتعلم على طبيعة وآلية هذا النوع من االختبارات. .2

مرحلة لك التاشتمال االختبار على بعض المواضيع التي لم تغط في المناهج المحلية المقررة في  .3

 )الرابع االبتدائي، الثاني المتوسط(.

 للمعلمين والمتعلمين. عدم توفير االمكانيات والحوافز .4
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 .عدم إجراء اختبار تجريبي لقياس مدى جاهزية المتعلمين لهذا النوع من االختبارات .5

 (:TIMSS 2019العوامل المؤثرة على مستوى تحصيل المتعلمين في اختبارات ) -

ف أن على قياس المقدرة على الحل في زمن محدد، بينما من المعرو TIMSSتعتمد اختبارات  .1

 عة.ت في مدارسنا بشكل عام تقيس القدرة على الحل وال تركز على مهارة السراالختبارا

ية راجعة م تغذكلما زاد عدد التمارين التي يقوم المتعلمون بحلها ويقوم المعلم بتصويبها وتقدي .2

 لهم، كلما ارتفع مستوى تحصيلهم.

 لألسرة دور كبير في رفع مستوى تحصيل المتعلمين. .3

ى ى مستووحي المتعلم للمدرسة وشعورهم باألمان فيها له أثر كبير علبيئة التعلم اآلمنة،  .4

 المتعلمين.

 زيارة تركيز المدرسة على تحسين مستوى المتعلمين يؤدي إلى رفع مستوى األداء. .5

وفر نت، تزيادة وتنوع مصادر التعلم المنزلية يؤدي إلى رفع مستوى المتعلمين )توفر االنتر .6

 عليمي للوالدين...(.  الكتب، ارتفاع المستوى الت

 (:TIMSS 2019متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم )

يمكن تحديد بُعدين أساسيين للمتطلبات الواجب توافرها في محتوى منهج العلوم، وهما بُعد المحتوى، وبُعد 

 ,Mullis & Martin, 2013التفكير، وسيتم عرض هذين البعدين والتي تخص المرحلة االبتدائية كما يلي: )

p31-56) 

مرحلة نه في الالحظ أيحدد ما يجب التركيز عليه من فروع العلم ونسب كل منها، ويُ البُعد األول: بُعد المحتوى:

علوم األرض بنسبة %، و35%، ثم العلوم الطبيعية بنسبة 45االبتدائية قد تم التأكيد على علوم الحياة بنسبة 

مواضيع مجاالت المحتوى أو كل قسم من أقسام الموضوعات الرئيسة عدد من ال%، ويشمل كل مجال من 20

مواضيع عرض الاألساسية التي يجب أن يغطيها منهج تدريس العلوم في معظم الدول المشاركة، وفيما يلي تست

 الفرعية المنبثقة عن المجال أو الموضوع الرئيسي كما يلي:

ولهم دة من فضالستفالعلوم في المرحلة االبتدائية توفر فرصة للطالب لالمجال األول: علوم الحياة:إّن دراسة ا

 هم ميزاتحياة فالفطري وحب االستطالع لديهم والبدء في فهم العالم الذي يعيشون فيه، ويشمل مجال علوم ال

 وخصائص عمليات الحياة التي تقوم بها الكائنات الحية،

في خمس موضوعات أساسية، وهي: خصائص الكائنات الحية والعالقات بينها وتفاعلها مع البيئة، وذلك  

 وعملياتها الحيوية، دورات الحياة، والتكاثر، والوراثة، والتفاعل مع البيئة، والنظام البيئي، وصحة اإلنسان.
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يد من اسة العدمن در المجال الثاني: العلوم الطبيعية: إّن دراسة العلوم في المرحلة االبتدائية تُمكن الطالب

تضمن يعية، ويم الطبلظواهر الطبيعية التي يالحظونها في حياتهم اليومية وتفسيرها من خالل فهم مفاهيم العلوا

 راتها،محتوى العلوم الطبيعية موضوعات أساسية وهي: تصنيف المادة وخصائصها، مصادر الطاقة وتأثي

 القوة والحركة.

يتم سية(، وومكانها في النظام الشمسي )المجموعة الشمالمجال الثالث: علوم األرض:تهتم بدراسة األرض 

ومية، اتهم اليفي حي التركيز في المرحلة االبتدائية على دراسة الظواهر والعمليات التي يمكن للطالب مراقبتها

وهي: تركيب  ويختلف تناول هذا المجال في البلدان المشاركة ولكن من المهم التركيز على ثالث موضوعات،

 صائصها الطبيعية ومواردها، عمليات األرض وتاريخها، األرض في النظام الشمسي.األرض وخ

أن يمارسوا أنواع  ( فأنه ينبغي على الطالبTIMSS 2019وفقًا لمتطلبات دراسة )البُعد الثاني: بُعد التفكير:

هني إلى لبعد الذأو ا يةمختلفة من العمليات المعرفية أو المهارات الذهنية في المحتوى، وتنقسم العمليات المعرف

ة رفة بنسبي المعثالث مجاالت، ولكل مجال نسبة مئوية مستهدفة في التقييم بالنسبة للمرحلة االبتدائية، وه

 لي:ي%، وسيتم عرض ذلك بشيء من التفصيل كما 20%، ثم االستدالل بنسبة 40%، والتطبيق بنسبة 40

ات، م واألدولمفاهيالب من الحقائق والعالقات والعمليات واالمجال األول: المعرفة: يتم فيه تقييم معارف الط

كثر رفية األة المعوالتأكيد على دقة رصد المعرفة الواقعية التي تُمكن الطالب من االندماج بنجاح في األنشط

لوصفـ ارجاع، تعقيدًا، والتي تُعد أساًسا للتقصي العلمي، وتشمل المعرفة ثالث مجاالت فرعية وهي االست

 ضيح باألمثلة.التو

 العالقاتوحقائق المجال الثاني: التطبيق:يتطلب التطبيق من الطالب االندماج في تطبيق المعارف الخاصة بال

ا، م وتعلمهالعلو والعمليات والمفاهيم واألدوات واألساليب في سياقات مألوفة ومعتادة لهم في عمليتي تعليم

، تفسير لنماذجانة والتصنيف، الربط بين األفكار، استخدام ويشمل التطبيق خمس مجاالت فرعية، وهي: المقار

 المعلومات، الشرح.

 لمعلوماتنات واالمجال الثالث: االستدالل:يتطلب هذا المجال من الطالب االندماج في التفكير لتحيل البيا

األكثر ولطالب لواستخالص النتائج وتوسيع فهمهم لمواقف جديدة، ويهتم االستدالل بالسياقات غير المألوفة 

 والتنبؤ الفروضلتركيب، صياغة األسئلة وتعقيدًا، ويتضمن االستدالل ثمان مجاالت فرعية، وهي: التحليل، ا

 العلمي، تصميم التقصي، التقييم، استخالص النتائج، التبرير، التعميم. 

 

 

 

 

 الدراسات السابقة: -ثانيًا
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وات التقويم وأد  TIMSSبعد إطالع الباحثة على العديد من البحوث والدراسات السابقة حول اختبارات     

ذه ه، وقد تم تناول TIMSS 2015, 2011اك دراسات بحثت في اختبارات التربوي البديل وجدت أن هن

 الدراسات كما يلي:

م في العينة الممارسة التقويمية لمعلمي الرياضيات والعلو( بعنوان: "2018دراسة آمال الزعبي وآخرون )

 ".TIMSS 2011األردنية المشاركة في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم 

ين المشارك ألردنيةالدراسة إلى تحليل الممارسات التقويمية لمعلمي الرياضيات والعلوم في العينة اهدفت هذه 

ة والمعلمين وتكونت عينة الدراسة من جميع الطلب "TIMSS 2011" في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم

من طلبة  طالبًا وطالبة (7694، وبلغ عدد أفراد هذه العينة )"TIMSS 2011"الذين شاركوا في الدراسة

لتحقيق أهداف ( معلًما ومعلمة للعلوم، و237( معلًما ومعلمة للرياضيات، و)240الصف الثامن األساسي، و)

متعلقة نات الالدراسة تم تحليل البيانات المأخوذة من استجابات المعلمين والطلبة عن فقرات من االستبا

ت نتائج ، وكشف"TIMSS 2011"علوم التي تضمنتها الدراسةبالممارسات التقويمية لمعلمي الرياضيات وال

يرات نت تقدالدراسة عن وجود فروق في تقديرات المعلمين وطلبتهم حول تكرار الواجبات البيتية، حيث كا

ج أن ت النتائين بينالطلبة أعلى من تقديرات معلميهم لعدد مرات تكرار الواجبات البيتية التي تعطى لهم، في ح

ا جد أن هذوم، ووقًا في تقديراتهم للوقت المخصص إلتمام الواجبات لكل من مادتي الرياضيات والعلهناك تواف

اضيات لمو الرييها معالوقت يفوق المستويات المقبولة وفق المعايير العالمية، وأن االختبارات الصفية التي يجر

رفة والمع وم على أسئلة التطبيقتركز على تطبيق اإلجراءات الرياضية؛ في حين ينصب تركيز معلمي العل

 والفهم.

لموازنة  TIMSS 2019دراسة ( بعنوان: "Martin, et al, 2018دراسة "مارتن وآخرون" )    

 هات".البنود: دراسة تأثير الوضع على التقييم القائم على الحاسوب وانعكاساته على قياس االتجا

TIMSS 2019         هو أول تقييم في االنتقالTIMSS  ،دعى يإلى نظام تقييم يستند إلى الحاسوب

eTIMSS تم إجراء دراسة معادلة .TIMSS 2019  لفحص  2017للموازنة قبل االختبار الميداني في عام

اجمة عن الن TIMSSإمكانات تأثير األسلوب على السلوك النفسي من عناصر اتجاهات الرياضيات والعلوم 

 اسوب، التغيير في اإلدارة المستندة إلى الح
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، eTIMSSحيث استخدمت الدراسة تصميًما متوازنًا ضمن الموضوعات الختبار إمكانات تأثيرات طريقة 

ف من طالب الص 9.164دولة و  24من طالب الصف الرابع من 16.894وشملت عينة الدراسة للتحليل 

م فحص تالرقمية،  دولة، وبعد استعراض االختالفات في بنود االتجاه في الورق والصيغ 11الثامن من 

س . ثم، تم تطبيق أساليب قياeTIMSSو  paperTIMSSإحصاءات البنود، وتجميعها حسب الموضوع ل 

TIMSS لوضع علىايرات إلنتاج درجات مقياس اإلنجاز لكل بند، وتم استخدام هذه لتقدير الحجم المتوقع لتأث 

م توم التي والعل م يتأثر في الغالب الرياضياتتحصيل الطالب، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنها توفر دعًما ل

ك تأثير شامل في كال الصفين، ومع ذلك، كان هنا eTIMSSتقييمها بواسطة عناصر االتجاه في االنتقال إلى 

 أكبر في لتأثيرللوضع، حيث كانت العناصر أكثر صعوبة للطالب في األشكال الرقمية مقارنةً بالورق، وكان ا

 TIMSS 2019م، وأنه يجب إجراء التعديالت على نموذج المعايرة المعتادة للبند لـ الرياضيات من العلو

ينة تمثيلية بإدارة كتيبات االتجاه الورقي إلى ع eTIMSS 2019لقياس االتجاهات، وسيقوم كل بلد اتجاه 

و  PaperTIMSSوطنية من الطالب، باإلضافة إلى عينة الطالب المعتادة، لتوفير جسر بين النتائج 

eTIMSS. 

يل تقويم البد( بعنوان: "واقع ممارسة معلمي التربية اإلسالمية ألساليب ال2016دراسة أشرف مصطفى )    

 وسبل تطويرها في المرحلة األساسية الدنيا بغزة".

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع ممارسة التربية اإلسالمية ألساليب التقويم البديل وسبل تطويرها في 

لة األساسية الدنيا بغزة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتحددت أدوات الدراسة في استبانة، المرح

والمجموعة البؤرية لجمع بيانات الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من جميع معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية 

معلمة(،  91معلًما( و) 24وكان عددهم ) في المرحلة األساسية في مديرية التربية والتعليم محافظة الوسطى

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية ألساليب التقويم 

( وكانت النسبة المئوية 3.74البديل جاءت كبيرة حيث بلغ المتوسط الحسابي لجميع فقرات االستبانة )

قًا للمعيار الذي اعتمدته الدراسة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين %( وهذه نسبة كبيرة وف74.79)

متوسطات تقديرات عينة الدراسة في درجات ممارسة معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية ألساليب 

ية، وفي الدرجة التقويم البديل في مجال التقويم القائم على األداء والمالحظة، وتقويم األداء باالختبارات الكتاب

الكلية لالستبانة تعزى لتغير الجنس لصالح اإلناث، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في عدة مجاالت 

وهي مجال التقويم من خالل ملفات األعمال، والتقويم الذاتي، وتقويم األداء بالمقابالت واالختبارات الشفوية، 

ت درجات ممارسة معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطا

 األساسية ألساليب التقويم البديل تعزى لمتغير المؤهل العلمي )دبلوم، بكالوريس فأعلى(.
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لصف التاسع ا( بعنوان: "أثر استخدام التقويم البديل على تحصيل طلبة 2015دراسة خالد بني عودة )     

 رس محافظة نابلس". واتجاهاتهم نحو العلوم في مدا

م اتجاهاتهتاسع وهدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام التقويم البديل على تحصيل طلبة الصف ال     

تيارها بطريقة طالبًا وطالبة تم اخ 102عينة الدراسة من  نحو العلوم في مدارس محافظة نابلس، حيث تكونت

البًا وطالبة ( ط52عنقودية، تم توزيعهم عشوائيًا على مجموعتين، المجموعة التجريبية والتي تكونت من )

م أسلوب التقويم ( طالبًا وطالبة طبق عليه50طبق عليهم أسلوب التقويم البديل واألخرى الضابطة تكونت من )

طلبة جاهات الياس ات، وتحددت أدوات الدراسة من اختبار تحصيلي، وساللم التقدير اللفظية، استبانة لقالتقليدي

وعتي نحو العلوم، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمات مجم

 ة بينلة إحصائيالدراسة الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق ذات دال

جنس، متوسطات عالمات مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية على اختبار التحصيل يعزى لمتغير ال

ة تجريبيوأيًضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو العلوم بين المجموعة ال

تعزى   تجريبيةنحو العلوم للمجموعة الوالضابطة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة 

 لمتغير الجنس. 

 في اختبارات ( بعنوان: "أسباب تدني نتائج طلبة الصف الرابع االبتدائي2014دراسة شيماء الفارس )     

TIMSS  ."لمادة العلوم من وجهة نظر معلميهم وموجهي العلوم بدولة الكويت 

( TIMSSات )نتائج طلبة الصف الرابع االبتدائي في اختبار هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أسباب تدني

( 81)سة من في مادة العلوم من وجهة نظر معلميهم وموجهي العلوم بدولة الكويت، وقد تكونت عينة الدرا

دني أسباب ت ستقصاءمعلًما وموجًها، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، واستخدمت الباحثة استبانة ال

راسة إلى أن ( لمادة العلوم، وتوصلت نتائج الدTIMSSلبة الصف الرابع االبتدائي في اختبارات )نتائج ط

طة، إذ بلغ ( من وجهة نظر معلميهم كانت متوسTIMSSأسباب تدني نتائج طلبة الصف الرابع في اختبارات )

 لثانية جاءالمرتبة ا (، حيث جاء في المرتبة األولى مجال الطالب واألسرة، وفي3.18المتوسط الحسابي )

بة الصف ائج طلمجال المعلم، وجاء في المرتبة األخيرة مجال المنهج الدراسي وتدريسه، وأن أسباب تدني نت

( 3.30) ( من وجهة نظر الموجهين كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابيTIMSSالرابع في اختبارات )

رتبة في الموفي المرتبة الثانية جاء مجال المعلم، حيث جاء في المرتبة األول مجال الطالب واألسرة، و

نظر  ب وجهةاألخيرة جاء مجال المنهج الدراسي وتدريسه، وهناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط ُرت

ي فلرابع االمعلمين ومتوسط رتب وجهة نظر الموجهين في مجال المعلم في أسباب تدني نتائج طلبة الصف 

 لبة الصفح المعلمين، وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا في أسباب تدني نتائج ط( لصالTIMSSاختبارات )

ي وتدريسه، ( بين وجهتي نظر المعلمين والموجهين في مجالي: المنهج الدراسTIMSSالرابع في اختبارات )

 الطالب واألسرة.
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لمرحلة ( بعنوان: "تقويم أسئلة كتب العلوم وامتحاناتها با2012دراسة والء الغريب وآخرون )     

 ". TIMSSاالبتدائية في ضوء متطلبات أبعاد مشروع الـــ 

لمعرفية تطلبات اوء المضهدفت هذه الدراسة إلى تقويم أسئلة كتب العلوم وامتحاناتها بالمرحلة االبتدائية في     

تلف ، وأيًضا قياس تحصيل الطالب في الرياضيات والعلوم في مخTIMSSصاء العلمي لمشروع واالستق

ثم  يات، ومنالرياضودول العالم والوصول إلى هاتين المادتين بما يتماشى مع المعايير الدولية لتدريس العلوم 

تراك ة لالشفرص متكافئتحقيق مبدأ سيادة العدالة بين جميع الدول المشاركة في المشروع في الحصول على 

ألمم ارنامج في هذه الدراسة وعن طريق إعطاء جميع الدول المشاركة في الدراسة منح من البنك الدولي وب

 لمستوياتئمة باالمتحدة لإلنماء وغيرها من المؤسسات الدولية الممولة للمشروع، وقامت الباحثة بتصميم قا

ب توافرها في الواج TIMSSاالستقصاء العلمي لمشروع الـــ  المعيارية تشمل المتطلبات المعرفية ومتطلبات

 لمستوياتائمة اأسئلة كتب العلوم وامتحاناتها بالمرحلة االبتدائية في جمهورية مصر العربية، واستخدمت ق

سئلة لعلوم وأاة كتب المعيارية السابقة في تحليل وتقويم هذه األسئلة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى اهتمام أسئل

لى حساب عرفة عكراسة التدريبات واألنشطة وكذلك أسئلة امتحانات العلوم بالمرحلة االبتدائية بمستوى الم

مستوى  ضح علىالمستويات المعيارية كاالستدالل واالستقاء العلمي حيث تم إهمال هذان المستويان بشكل وا

ة ليه أسئلعتكون  ر مقترح لما ينبغي أنجميع أسئلة كتب العلوم وامتحاناتها بالمرحلة االبتدائية، ووضع تصو

شروع لعلمي لمقصاء االورقة االمتحانية لمادة العلوم بالمرحلة االبتدائية في ضوء المتطلبات المعرفية واالست

 .TIMSSالـــ 

ي المرحلة ( بعنوان: "واقع استخدام معلمي اللغة العربية ألساليب التقويم ف2011دراسة محمد عفانة )

 ي مدارس وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة في ضوء االتجاهات الحديثة". اإلعدادية ف

بية في لغة العرلمي الهدفت هذه الدراسة إلى تحديد االتجاهات الحديثة في التقويم، وتحديد واقع استخدام مع    

 ان يختلفكا ما ذالمرحلة اإلعدادية في مدارس وكالة الغوث في قطاع غزة ألساليب التقويم البديل، وتحديد إ

ينة عتكونت استخدام المعلمين ألساليب التقويم باختالف متغير الجنس، واتبع الباحث المنهج الوصفي، و

ا وتحددت أدات ( مديًرا للمدرسة ومشرفًا تربويًا،24( معلًما ومعلمة من شرق وغرب غزة و)60الدراسة من )

اليب لمين ألسم المعراسة إلى أن الدرجة الكلية الستخداالدراسة في استبانة وبطاقة مالحظة، وتوصلت نتائج الد

(، في %70.5بنسبة ) ( واحتل تقويم األداء باالختبارات الكتابية المرتبة األولى%45.1التقويم الحديثة بلغت )

 (،%20حين احتل التقويم بملفات اإلنجاز المرتبة األخيرة بنسبة )
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يم األداء باالختبارات ( واحتل تقو%58.3اليب التقويم الحديثة بلغت )أما الدرجة الكلية الستخدام المعلمات ألس 

%(، وأن 20) ( والتقويم بملفات اإلنجاز المرتبة األخيرة بنسبة%89.6الكتابية المرتبة األولى بنسبة )

مين علدى الملمنها  المتوسطات الحسابية على واقع االستخدام ألساليب التقويم البديل كانت أعلى لدى المعلمات

نظر  ن وجهةمفي مجال متغير الجنس، وأن الدرجة الكلية الستخدام المعلمين والمعلمات ألساليب التقويم 

ولى بنسبة ( واحتل تقويم األداء باالختبارات الكتابية المرتبة األ%70.1المديرين والمشرفين بلغت )

 (.%66%(، وتقويم ملفات اإلنجاز المرتبة األخيرة بنسبة )79.5)

 تعقيب عام على الدراسات السابقة:

 TIMSS 2019في حدود علم الباحثة لم تجد أية دراسة سابقة على الصعيد العربي تناولت اختبارات  .1

لى موقع ائم عقلمنهج العلوم واستخدمت التقويم الواقعي )البديل( معًا وذلك من خالل وضع تصور مقترح 

ودية، ربية السعة العاالبتدائية وفق هذه االختبارات بالمملك ويب لتعليم وتقويم معايير العلوم في المرحلة

 وهذا ما ميّز الدراسة الحالية عن تلك الدراسات.

( 2018) معظم الدراسات اتبعت المنهج الوصفي التحليلي، حيث استخدمت دراسة آمال الزعبي وآخرون .2

ت، داة لجمع البيانا( االستبانة كأ2016( ودراسة أشرف مصطفى )2014ودراسة شيماء الفارس )

رون مقياس االنجاز، ودراسة والء الغريب وآخ (Martin, et al, 2018"مارتن وآخرون" )ودراسة

( أداة 2011، واستخدمت دراسة محمد عفانة )TIMSSالختبار  قائمة بالمستويات المعيارية( 2012)

لم التقدير ار تحصيلي، وسالاختب( أدوات 2015استبانة وبطاقة مالحظة معًا، ودراسة خالد بنى عودة )

 اللفظية، واستبانة لقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة العلوم.

لفارس ا( ودراسة شيماء 2018كما تنوعت عينات الدراسات السابقة، فدراسة آمال الزعبي وآخرون ) .3

اسة (كانت من المعلمين، أما در2011( ودراسة محمد عفانة )2016( ودراسة أشرف مصطفى )2014)

 كانت من طالب الصف الرابع والثامن معًا. (Martin, et al, 2018رتن وآخرون" )"ما

ح ور المقترالتص كما ويمكن االستفادة من الدراسات السابقة في إعداد الخلفية النظرية للدراسة وفي وضع .4

تيار أداة من خالل وضع أسئلة الدراسة، وتحديد مصطلحات الدراسة، واخ TIMSSالقائم على اختبارات 

 الدراسة، ومجتمع وعينة الدراسة، واالستفادة من نتائج تلك الدراسات. 
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 منهجية البحث وإجراءاته:

 منهج البحث: 

، وذلك حليلهاوتالتحليلي القائم على جمع المعلومات والبيانات وتنظيمها  اتبعت الباحثة المنهج الوصفي 

 لمناسبته لطبيعة البحث ولتحقيق أهدافه وأغراضه.

 حدود البحث:

لتي وا TIMSS 2019 وتفعيل معايير االختبارات الدولية لبرنامج طموح تقويم حدود موضوعية: -

حلة ي المرموقع ويب لتعلم وتقويم معايير مادة العلوم فتتوافر في التصور المقترح القائم على 

 االبتدائية.

 عينة من معلمات العلوم في المرحلة االبتدائية.حدود بشرية: -

ألول من ام إلى الفصل الدراسي 2017-ه1438خالل الفصل الدراسي الثاني من العام  حدود زمانية: -

 م.2018 -ه1439العام 

 عودية. ية السالتابعة لوزارة التعليم في المملكة العربمدارس مكتب التعليم شرق جدة حدود مكانية: -

 جتمع البحث:م

يم تب التعلارس مكيتألف المجتمع األصلي للبحث من جميع معلمات مادة العلوم للمرحلة االبتدائية وهّن من مد

م 2017-ه1438لعام لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وذلك خالل الفصل الدراسي الثاني ل التابع

 م. 2018-ه1439إلى الفصل الدراسي األول للعام 

 عينة البحث:

 تكونت عينة البحث من:   

نين أداة ( معلمات مادة العلوم في المرحلة المتوسطة، وذلك لتق10عينة استطالعية: تكونت من ) -

 بطاقة المالحظة والتأكد من صدقها وثباتها. 

قة بطريتيارهّن ( معلمات مادة العلوم في المرحلة االبتدائية، حيث تم اخ10عينة أساسية: تكونت من ) -

ة لعربياعشوائية قصدية من مدارس مكتب التعليم شرق جدة التابعة لوزارة التعليم في المملكة 

ألول للعام م إلى الفصل الدراسي ا2017-ه1438السعودية، وذلك خالل الفصل الدراسي الثاني للعام 

 م.2018-ه1439

 

 

 

 أداتا البحث:
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 تمثلت أداتا البحث في:

 مج طموحتعليم وتقويم مادة العلوم وفق معايير االختبارات الدولية لبرناتفعيل  بطاقة مالحظة .1

(TIMSS 2019.لدى معلمات العلوم للمرحلة االبتدائية ) 

فق معايير العلوم و مادة مقابلة مع معلمات العلوم في المرحلة االبتدائية واللواتي قمّن بتفعيل تعليم وتقويم .2

 (. TIMSS 2019االختبارات الدولية لبرنامج طموح )

 أداة بطاقة المالحظة:  -أوالً 

وتقويم مادة العلوم وفق معايير االختبارات الدولية لبرنامج  هدفت أداة بطاقة المالحظة إلى معرفة تفعيل تعليم

والتي تناسب طالبات الصف الرابع االبتدائي، وذلك في ضوء ما اتفقت عليه كثير ( TIMSS2019طموح )

والدراسات والبحوث التي تناولت هذه المعايير والتي يجب أن تتوافر في موقع الويب لتعلم وتقويم من األدبيات 

لقياس مدى نمو مهارات العلوم لدى  معايير مادة العلوم في المرحلة االبتدائية، وأعدَّت الباحثة هذه البطاقة

 لمالحظة، تّم االستعانة بالمصادر اآلتية: معلمات المرحلة االبتدائية من خاللها،ولتحديد اشتقاق مصادر بطاقة ا

اإلطار النظري للبحث الحالي بما يتضمنه من مناقشة، ودراسة بعض األدبيات والدراسات المتعلقة  -1

 بطبيعة مادة العلوم، وأساليب التقويم المتنوعة. 

لتعليم في المملكة العربية األدلة االرشادية لمعلمات العلوم للصف الرابع االبتدائي والتي أقرتها وزارة ا -3

 السعودية. 

بعض المشروعات التي قدمتها مؤسسات وهيئات تعليمية عالمية حول معايير االختبارات الدولية  -4

(TIMSS ) :المنظمة الدولية لتقويم التحصيل التربوي )مثلAssociation for Evaluation of 

International Educational Achievement (IEA)  ومقرها أمستردام بهولندا، ويشارك في

(، مركز إحصائيات كندا، ISCالتنفيذ عدد كبير من المراكز والمنظمات منها مركز الدراسة العالمي )

(، ومشروع المسح عن فرص تعلم NRCS(، ومنسقي البحث القومي )PACلجنة تقييم األداء )

 .( وغيرهاOMSOالعلوم والرياضيات )

معايير  لوم وفقتفعيل تعليم وتقويم مادة الع البحث قامت الباحثة بإعداد بطاقة مالحظةولتحقيق أهداف 

ة درجة لمعرف ( لدى المعلمات في المرحلة االبتدائيةTIMSS 2019االختبارات الدولية لبرنامج طموح )

 هي:ور ( فقرة موزعة على ثالثة معايي19اتقانهّن لهذه المعايير، حيث تكونت بطاقة المالحظة من )

 ( فقرات.6، وتكون من )TIMSSالمعيار األول: تعليم مفاهيم العلوم وفق معايير 

 ( فقرات.9المعيار الثاني: تفعيل أدوات التقويم وفق الئحة تقويم الطالب، وتكون من )

 ت.( فقرا4، وتكون من )TIMSSالمعيار الثالث: تقويم عمليتي التعليم والتعلم وفق معايير 



  
 

  
  28 

 

بدرجة  -بيرةكبة على بطاقة المالحظة وفقاً للتدرج الرباعي على طريقة ليكرت "بدرجة وتّمت االستجا

رات ( على التوالي، وجميع الفق1-2-3-4بدرجة منعدمة" وتصحح بالدرجات ) -بدرجة ضعيفة -متوسطة

ة البتدائيامرحلة إيجابية التصحيح، وال توجد فقرات سلبية، حيث يتّم احتساب درجة معلمة مادة العلوم في ال

مالحظة، اقة البجمع درجاتها على كل معيار وجمع درجاتها على كل المعايير للحصول على الدرجة الكلية لبط

ة قويم مادعليم وتتلتفعيل  معلمة مادة العلوم في المرحلة االبتدائية حيث أن الدرجة الضعيفة تعني ضعف اتقان

 تعني أن معلمة( أما الدرجة الكبيرة فTIMSS 2019وح )العلوم وفق معايير االختبارات الدولية لبرنامج طم

مج ية لبرنارات الدولوفق معايير االختبا تتقن تفعيل وتقويم مادة العلوم  مادة العلوم في المرحلة االبتدائية

 (.TIMSS 2019طموح )

 صدق بطاقة المالحظة:

 صدق المحكمين: .أ

بعد إعداد بطاقة المالحظة في صورتها األولية ُعرضت على مجموعة من المحكمين انظر الملحق رقم     

( محكمين من المتخصصين في مناهج العلوم وطرق تدريسها العاملين في الميدان 5(، حيث عرضت على )1)

بهدف معرفة آرائهم ومالحظاتهم  التربوي من الدكاترة واألساتذة لمختلف الجامعات السعودية، وذلك

ومقترحاتهم حول معاييرها وفقراتها لمعرفة مدى وضوحها، وترابطها، ومدى تحقيقها ألهداف البحث، وتّم 

تفريغ المالحظات التي أبداها المحكمون، وفي ضوئها قامت الباحثة بإعادة صياغة بعض الفقرات وبقيت 

 ( فقرة.19بطاقة المالحظة تتكون من )

 التساق الداخلي:صدق ا .ب

عية الستطالاعن طريق تطبيق بطاقة المالحظة المعدة لعينة الدراسة  تّم التحقق من صدق االتساق الداخلي

 رسون( بين( معلمات مادة العلوم في المرحلة المتوسطة، وتّم حساب معامل االرتباط )بي10المكونة من )

ات رتباطلية لها، وقد اتضح أن جميعها حققت ادرجات كل فقرة من فقرات بطاقة المالحظة، والدرجة الك

ا يدل على ، وهذ)0.468-0.842(، وقد تراوحت معامالت االرتباط ما بين )0.01إحصائية عند مستوى داللة )

 صدق أداة بطاقة المالحظة. 

 

 

 

 

 

 : ثبات المقياس
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 طريقة التجزئة النصفية: .أ

اقة صفي بطتّم حساب معامل االرتباط بين درجات معلمات مادة العلوم في المرحلة المتوسطة على ن     

مان براون وقد (، وتم تصحيح معامل االرتباط وفقاً لطريقة سيبر0.760المالحظة وقد بلغ معامل االرتباط )

لى أن بطاقة (، مما يشير إ0.01(، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0.861بلغ معامل الثبات )

 المالحظة قد اتسمت بدرجة عالية من الثبات.

 طريقة ألفا كرونباخ: .ب

مل الثبات ( فقرة، فكان معا19تّم حساب معامل ألفا كرونباخ لفقرات بطاقة المالحظة التي تتكون من )

ظة، قد اتسمت بطاقة المالح(، مما يشير إلى أن 0.01(، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة )891.0)

نظر لنهائية، اجميع فقرات بطاقة المالحظة في صورتها ا على الباحثة تبقي بدرجة عالية من الثبات، وبذلك

 (.1ملحق رقم )

 أداة المقابلة:    -ثانيًا

في  العلومت معلما هدفت أداة المقابلة إلى جمع بيانات مكملة لبيانات أداة بطاقة المالحظة، حيث تّم مقابلة

ظة ة المالحي بطاقفالمرحلة االبتدائية وتكونت المقابلة من خمس أسئلة رئيسية تدور حول المعايير ومؤشراتها 

 جابات المعلمات.(، كما انبثقت أسئلة إضافية بُنيت على إ2حيث كانت المقابلة شبه منظمة، انظر ملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض وتفسير نتائج البحث:
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( TIMSS 2019ما معايير االختبارات الدولية لبرنامج طموح ): "الذي ينص علىنتائج السؤال األول       

 "الواجب توافرها في موقع ويب لتعلم وتقويم معايير العلوم في المرحلة االبتدائية؟

تبارات ر االخمعاييتّمت اإلجابة على هذا السؤال وذلك من خالل إعداد الخلفية النظرية للبحث حيث تركزت 

عد د الثاني: بُ ( في بُعدين وهما: البعد األول: بُعد المحتوى، والبُعTIMSS 2019الدولية لبرنامج طموح )

منظمات  )مطويات، خرائط مفاهيم،التفكير، واحتوت المعايير أيًضا على أدوات التقويم المتنوعة من 

 ةة العلميالكتابوألنشطة التدريبية والمشاركة الصفية تخطيطية، استقصاء علمي.. إلخ(، باإلضافة إلى كتاب ا

في هذا وتدائية، ة االبوالتي تم توظيفها في موقع ويب لتعلم وتقويم معايير مادة العلوم لدى المعلمات في المرحل

 ( وهي:TIMSS 2019البحث تم تحديد معايير االختبارات الدولية لبرنامج طموح )

 .TIMSSالعلوم وفق معايير المعيار األول: تعليم مفاهيم 

 المعيار الثاني: تفعيل أدوات التقويم وفق الئحة تقويم الطالب.

 .TIMSSالمعيار الثالث: تقويم عمليتي التعليم والتعلم وفق معايير 

ب ة ألساليبتدائيما واقع استخدام معلمات مادة العلوم في المرحلة اال: "الذي ينص علىنتائج السؤال الثاني 

 من وجهة نظر المشرفات التربويات؟" TIMSSالتقويم وفق معايير االختبارات الدولية 

بية الحسا لإلجابة على هذا السؤال، قامت الباحثة بحساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات     

ت الختباراعايير امادة العلوم وفق مواالنحرافات المعيارية لجميع فقرات بطاقة مالحظة تفعيل تعليم وتقويم 

هة نظر من وج رحلة االبتدائية( لدى معلمات مادة العلوم في المTIMSS 2019الدولية لبرنامج طموح )

 المشرفات التربويات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :TIMSSالمعيار األول: تعليم مفاهيم العلوم وفق معايير 
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ألول: المعيار (: حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل1جدول )

 ات.في بطاقة المالحظة من وجهة نظر المشرفات التربوي TIMSSتعليم مفاهيم العلوم وفق معايير 

المتوسط  منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة  ت الفقرات م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الترتيب

% 

تمتلك المعلمة مهارات تحليل  1

المحتوى العلمي إلى مكونات 

المعرفة العلمية، والربط بين 

المفاهيم، وفق مصفوفة المدى 

 والتتابع.

 3 0.67 3.5 0 1 3 6 ت

% 60% 30% 10% 0% 

 تمثل المعلمة المفاهيم العلمية تمثياًل  2

يساهم في تعميق الفهم )صور، 

رسوم توضيحية، تجارب، وسائط 

 TIMSSمتعددة( محاكاة لمعايير 

 5 1.06 2.1 5 3 2 1 ت

% 10% 20% 30% 50% 

تصمم المعلمة مهمات أدائية  3

وأنشطة صفية تحاكي معايير 

TIMSS 

 6 0.81 1.5 7 1 2 0 ت

% 0% 20% 10% 70% 

تفعل المعلمة التعلم المتمركز حول  4

الطالبة من خالل األنشطة الصفية 

 المعمقة للمفاهيم.

 2 0.66 3.6 0 1 2 7 ت

% 70% 20% 10% 0% 

نتائج استطعن الطالبات ربط  5

التجارب والمهمات األدائية 

 واألنشطة الصفية بالمفاهيم العلمية

 1 0.72 4.4 0 0 2 8 ت

% 80% 20% 0% 0% 

تدرب المعلمة الطالبات على التقويم  6

الذاتي، وتقويم األقران من خالل 

األنشطة الصفية وتقدم التغذية 

 الراجعة لهن.

 4 0.78 3.3 0 2 3 5 ت

% 50% 30% 20% 0% 

 درجة متوسطة 3.06 المجموع الكلي

 

علوم فاهيم العليم متيتضح من الجدول السابق، أن المتوسط الحسابي الستجابة عينة البحث للمعيار األول:       

ئية ة االبتدا( بدرجة متوسطة، وهذا يدل على أّن معلمات مادة العلوم في المرحل3.06) TIMSSوفق معايير 

من وجهة  TIMSSة يتقّن استخدام أساليب التقويم المتنوعة وفق المعيار األول من معايير االختبارات الدولي

 نظر المشرفات التربويات.

 

 

 

 لي:حيث جاءت أعلى الفقرات للمعيار األول على النحو التا
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األنشطة واستطعن الطالبات ربط نتائج التجارب والمهمات األدائية ( والتي تنص على "5الفقرة ) -

 ( في المرتبة األولى.4.4بمتوسط حسابي )الصفية بالمفاهيم العلمية" 

ل األنشطة تفعل المعلمة التعلم المتمركز حول الطالبة من خال( والتي تنص على "4تلتها الفقرة ) -

 ( في المرتبة الثانية.3.6قة للمفاهيم" بمتوسط حسابي )الصفية المعم

ى مكونات تمتلك المعلمة مهارات تحليل المحتوى العلمي إل( التي تنص على "1ثم تلتها الفقرة ) -

ي ف( 3.5)المعرفة العلمية، والربط بين المفاهيم، وفق مصفوفة المدى والتتابع" بمتوسط حسابي 

 المرتبة الثالثة.

ن ميم األقران تدرب المعلمة الطالبات على التقويم الذاتي، وتقو( التي تنص على "6) وبعدها الفقرة -

 لرابعة.( في المرتبة ا3.3خالل األنشطة الصفية وتقدم التغذية الراجعة لهن" بمتوسط حسابي )

 كما جاءت أدنى فقرتين لهذا المعيار على النحو التالي: 

ر، رسوم لفهم )صوا( التي تنص على "تمثل المعلمة المفاهيم العلمية تمثياًل يساهم في تعميق 2الفقرة ) -

تبة ( في المر2.1" بمتوسط حسابي )TIMSSتوضيحية، تجارب، وسائط متعددة( محاكاة لمعايير 

 الخامسة.

ير حاكي معايتصمم المعلمة مهمات أدائية وأنشطة صفية ت( التي تنص على "3تلتها الفقرة ) -

TIMSS( في المرتبة السادسة.1.5" بمتوسط حسابي ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعيار الثاني: تفعيل أدوات التقويم وفق الئحة تقويم الطالب.
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لثاني: المعيار (: حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل2جدول )

 ت.لتربوياالئحة تقويم الطالب في بطاقة المالحظة من وجهة نظر المشرفات اتفعيل أدوات التقويم وفق 

المتوسط  منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة  ت الفقرات م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الترتيب

% 

لدى المعلمة وعي تام بتوظيف  1

أدوات التقويم في العلوم في المرحلة 

 االبتدائية.

 2 0.60 3.2 0 1 6 3 ت

% 30% 60% 10% 0% 

تنوع المعلمة في استخدام أدوات  2

التقويم بما يتناسب مع المحتوى 

العلمي وفق فلسفة تدريس العلوم في 

المرحلة االبتدائية، وال تركز فقط 

على أدوات التقويم الرئيسة )أوراق 

 القياس، االختبارات التحريرية(.

 1 0.64 3.3 0 1 5 4 ت

% 40% 50% 10% 0% 

تمتلك المعلمة مهارة تصميم أوراق  3

القياس واالختبارات وفق معايير 

تدريس مادة العلوم مع شمولية 

 األسئلة للمهارات التي يتم قياسها.

 4 0.81 2.5 0 7 1 2 ت

% 20% 10% 70% 0% 

تتضمن أوراق القياس على أسئلة  4

متنوعة المستوى )معرفة، تطبيق، 

 استدالل(.

 3 0.83 2.9 0 4 3 3 ت

% 30% 30% 40% 0% 

لدى المعلمة قدرة على تصميم  5

ساللم تقدير لمعايير تدريس المادة 

وتضمينها في األنشطة الصفية 

لقياس أداء الطالبات وفق المهارات 

 المناسبة للمحتوى.

 6 1.04 2.1 4 2 3 1 ت

% 10% 30% 20% 40% 

العالية لتقدير تمتلك المعلمة الدقة  6

مستوى أداء الطالبة وفق أدوات 

 7 1.37 1.9 7 0 0 3 ت

% 30% 0% 0% 70% 
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 التقويم للعلوم في المرحلة االبتدائية.

تتضح الفروق الفردية بين الطالبات  7

 من نتائج التقويم.

 5 0.66 2.4 1 4 5 0 ت

% 0% 50% 40% 10% 

نتائج تمتلك المعلمة مهارات تحليل  8

التقويم واستثمارها في تحسين 

مستوى المتعثرات من خالل 

 الخطط العالجية.

 8 0.66 1.6 5 4 1 0 ت

% 0% 10% 40% 50% 

لدى المعلمة المهارات الكافية  9

إلعداد خطة عالجية للمتعثرات 

 وإثرائية للمتفوقات.

 9 0.46 1.3 7 3 0 0 ت

% 0% 0% 30% 70% 

 درجة ضعيفة 2.3 المجموع الكلي

 

فق لتقويم ودوات اأيتضح من الجدول السابق، أن المتوسط الحسابي الستجابة عينة البحث للمعيار الثاني:تفعيل 

ة ال لة االبتدائي( بدرجة ضعيفة، وهذا يدل على أّن معلمات مادة العلوم في المرح3.06الئحة تقويم الطالب )

ن وجهة نظر م TIMSSأساليب التقويم وفق المعيار الثاني من معايير االختبارات الدولية  يتقّن استخدام

 المشرفات التربويات.

 حيث جاءت أعلى الفقرات للمعيار الثاني على النحو التالي:

لعلمي لمحتوى ااتنوع المعلمة في استخدام أدوات التقويم بما يتناسب مع ( والتي تنص على "2الفقرة ) -

 ة )أوراقلرئيسفة تدريس العلوم في المرحلة االبتدائية، وال تركز فقط على أدوات التقويم اوفق فلس

 ( في المرتبة األولى.3.3بمتوسط حسابي )القياس، االختبارات التحريرية(" 

لعلوم في لدى المعلمة وعي تام بتوظيف أدوات التقويم في ا( والتي تنص على "1تلتها الفقرة )  -

 ( في المرتبة الثانية.3.2ئية" بمتوسط حسابي )المرحلة االبتدا

معرفة، )تتضمن أوراق القياس على أسئلة متنوعة المستوى ( التي تنص على "4ثم تلتها الفقرة ) -

 ( في المرتبة الثالثة.2.9تطبيق، استدالل(" بمتوسط حسابي )

رات وفق واالختبا تمتلك المعلمة مهارة تصميم أوراق القياس( التي تنص على "3وبعدها الفقرة ) -

( في 2.5ابي )معايير تدريس مادة العلوم مع شمولية األسئلة للمهارات التي يتم قياسها" بمتوسط حس

 المرتبة الرابعة.
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ويم"بمتوسط ( التي تنص على "تتضح الفروق الفردية بين الطالبات من نتائج التق7وتلتها الفقرة ) -

 ( في المرتبة الخامسة.2.4حسابي )

 الفقرات لهذا المعيار على النحو التالي: وكانت أدنى

لمادة ا( التي تنص على "لدى المعلمة قدرة على تصميم ساللم تقدير لمعايير تدريس 5الفقرة ) -

ط متوس" بوتضمينها في األنشطة الصفية لقياس أداء الطالبات وفق المهارات المناسبة للمحتوى

 ( في المرتبة السادسة.2.1حسابي )

دوات ألطالبة وفق تمتلك المعلمة الدقة العالية لتقدير مستوى أداء ا( التي تنص على "6تلتها الفقرة ) -

 ( في المرتبة السابعة.1.9" بمتوسط حسابي )التقويم للعلوم في المرحلة االبتدائية

حسين تثمارها في تتمتلك المعلمة مهارات تحليل نتائج التقويم واس( التي تنص على "8ثم تلتها الفقرة ) -

 ( في المرتبة الثامنة.1.6وى المتعثرات من خالل الخطط العالجية" بمتوسط حسابي )مست

الجية ع( التي تنص على "لدى المعلمة المهارات الكافية إلعداد خطة 9وأخيًرا جاءت الفقرة ) -

 ( في المرتبة التاسعة.1.3للمتعثرات وإثرائية للمتفوقات" بمتوسط حسابي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .TIMSSالمعيار الثالث: تقويم عمليتي التعليم والتعلم وفق معايير 
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لثالث: المعيار (: حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل3جدول )

ت في بطاقة المالحظة من وجهة نظر المشرفا TIMSSتقويم عمليتي التعليم والتعلم وفق معايير 

 التربويات.

المتوسط  منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة  ت الفقرات م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الترتيب

% 

ضمن  TIMSSتضمين معايير  1

قوائم معايير تدريس مادة العلوم في 

 المرحلة االبتدائية.

 3 0.46 1.3 7 3 0 0 ت

% 0% 0% 30% 70% 

تضمين أوراق القياس واالختبارات  2

 TIMSSأسئلة تحاكي أسئلة 

متنوعة المستوى )معرفة، تطبيق، 

 استدالل(.

 1 1.37 1.9 7 0 0 3 ت

% 30% 0% 0% 70% 

في TIMSSتوظف المعلمة أسئلة  3

 التكليفات المنزلية

 3 0.46 1.3 7 3 0 0 ت

% 0% 0% 30% 70% 

تكلف المعلمة الطالبات بالدخول  4

للمنصة الوزارية والمتضمنة 

تدريبات على االختبارات الدولية 

TIMSS .وتتابع تقدمهن ، 

 1 1.37 1.9 7 0 0 3 ت

% 30% 0% 0% 70% 

 درجة ضعيفة 1.6 المجموع الكلي

 

لتعليم امليتي عيتضح من الجدول السابق، أن المتوسط الحسابي الستجابة عينة البحث للمعيار الثالث:تقويم 

لمرحلة ( بدرجة ضعيفة، وهذا يدل على أّن معلمات مادة العلوم في ا1.6)TIMSSوالتعلم وفق معايير 

ن م TIMSS لدوليةايير االختبارات االبتدائية ال يتقّن استخدام أساليب التقويم وفق المعيار الثالث من معا

 وجهة نظر المشرفات التربويات.

ختبارات تضمين أوراق القياس واال( التي تنص على "2حيث تساوت أعلى فقرات المعيار الثالث الفقرة )

ص على ( التي تن4متنوعة المستوى )معرفة، تطبيق، استدالل(" والفقرة ) TIMSSأسئلة تحاكي أسئلة 

، TIMSSولية الطالبات بالدخول للمنصة الوزارية والمتضمنة تدريبات على االختبارات الد"تكلف المعلمة 

 ( في المرتبة األولى.1.37بمتوسط حسابي )وتتابع تقدمهن" 

ضمن قوائم  TIMSS( التي تنص على "تضمين معايير 1كما جاءت أدنى فقرات هذا المعيار الفقرة )    

 ( التي تنص على "توظف المعلمة أسئلة 3معايير تدريس مادة العلوم في المرحلة االبتدائية، والفقرة )

TIMSS( في المرتبة الثالثة.  1.3في التكليفات المنزلية" متساوية بمتوسط حسابي ) 
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ويم ليب التقة ألسااالبتدائي معلمات العلوم في المرحلةوتفسر الباحثة النتائج السابقة لتحليل واقع استخدام 

التربويات إلى  من وجهة نظر المشرفات TIMSSالواقعي )البديل( وفق المعايير الثالثة لالختبارات الدولية 

تي تتعلق عايير الية المأن المعلمات قمّن بالتدريب على التعلم النشط وركائز تنفيذه داخل الغرفة الصفية، أما بق

لتطبيق ( كانت تمثل أدنى الفقرات بين المعلمات وذلك بسبب ضعف اTIMSS 2019بتطبيق برنامج طموح )

تبارات ر االخلألنشطة واألسئلة ضمن الحقائب التي أُعدت خصيًصا لتدريبّهن على هذا البرنامج وفق معايي

 (.TIMSSالدولية )

% من  64,86ن أت( من وقد تعود أسباب ذلك أيًضا إلى ما أشارت إليه نتائج التحليل الكيفي )عينة المقابال

 ت للقياملطالباالمعلمات يجدن أن السبب الرئيسي يرجع إلى عدم توفر األدوات الالزمة واألجهزة الكافية ل

تيح لهن ال ت pdfبتنفيذ األنشطة وعدم كفاية زمن الحصة الدراسية وكذلك أن الحقائب في صيغة ملفات 

 دائية، وات األنشطة وإعادة صياغتها وإدراجها ضمن المهماالستعانة بها من خالل النسخ واللصق لتصميم األ

  يعطيال%من المعلمات يجدن أن قلة عدد الحصص بالنسبة لكثافة المنهج، وكثرة عدد الطالبات  33,73

ات على %من المعلمات يعتقدن أن الطالبات غير معتاد 40، وTIMSSفرصة للقيام بالتدريب على حقائب 

فهم قراءة و بات علىكما أن األسئلة جديدة على الطالبات وليس لديهن وقت لتدريب الطالهذا النوع من األسئلة, 

 األسئلة في بعض األحيان. 

م م وتقويما محتوى التصور المقترح القائم على موقع ويب لتعل: "الذي ينص على نتائج السؤال الثالث

 ؟"TIMSSمعايير العلوم في المرحلة االبتدائية وفق معايير االختبارات الدولية 

يير وفق معا تدائيةيتكون التصور المقترح القائم على موقع ويب لتعلم وتقويم معايير العلوم في المرحلة االب

لى الخطوات في إعداد دروس العلوم االلكترونية وأدوات التقويم المتنوعة ع TIMSSاالختبارات الدولية 

 التالية:

 تعريف التصور المقترح: -أوالً 

خامس بع والهو عبارة عن موقع ويب له ثالثة عالمات تبويبية يحتوى على منهج العلوم للصفوف الرا     

رنامج دولية لببارات الااللكتروني وفقاً لمعايير االخت محتوى منهج العلوم والسادس االبتدائي، إذ يستخدم إنتاج

ت معلما ( إضافة إلى بعض الوسائط المتعددة، وأدوات التقويم المتنوعة، فهو يمكنTIMSS 2019طموح )

ي قدمة التص المتالعلوم من إنشاء محتوى تعليمي تفاعلي عالي الجودة، إذ يتميز موقع الويب بعدد من الخصائ

 (.TIMSSمثالية لمنهج العلوم، فالموقع مزود بإمكانات حل اختبارات )تجعل منه بيئة 

 ً  المقترح: الهدف العام للتصور-ثانيا

من خالل موقع ويب  معلمات مادة العلوم في المرحلة االبتدائية من تعلم وتقويم مهارات العلوم لديهنّ  أن تتمّكن

الموضوعات للتعامل مع محتوى منهج العلوم  الذي يشتمل على صفحات تبويبية وارتباطات تشعبية بين 
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(، وذلك لتدريبهّن على توظيف أدوات TIMSS 2019إلكترونيًا وفق االختبارات الدولية لبرنامج طموح )

 التقويم المتنوعة من خالله.

 وصف موقع ويب لتعلم وتعليم معايير العلوم في المرحلة االبتدائية: -ثالثًا

 وأدوات الرئيسية وصفحات فرعية لدروس العلوم وكتاب األنشطة للطالباتيشتمل موقع ويب على الصفحة 

ارات االختب)مطويات، خرائط مفاهيم، منظمات تخطيطية، استقصاء علمي.. إلخ(، و التقويم المتنوعة مثل:

امج (، والبرامج العالجية للطالبات ضعيفات التحصيل، والبرTIMSS 2019الدولية لبرنامج طموح )

 للطالبات المتفوقات، كما احتوى موقع الويب على:اإلثرائية 

 ة.لإلنسانيطنها والرؤية وهي: معلمة ذات شخصية إبداعية معرفيًا وثقافيًا ومهاريًا، منتجة لذاتها ولو    

يمي ان التعلالميد الرسالة وهي: توفير بيئة مالئمة تراعي مهارات التعلم الذاتي والتشاركي وتلبي حاجات    

 رفة.ورات تدريبية تحقق تعزيز للقيم وتنمية للمهارات العلمية والتقنية وإثراء للمعمن خالل د

 كما ويشتمل محتوى التصور المقترح على: 

وي س تحتإدراج معايير تدريس كل مقرر على حدة وكل معيار يتم تغذيته بأنشطة صفية وأوراق قيا .1

ألنشطة المعلمة من خالله الحصول على ا، وأدوات التقويم المتنوعة، تتمكن TIMSSعلى معايير 

ن ملديهّن  لعلوموطباعتها، لتمّكين معلمات العلوم في المرحلة االبتدائية من تدريس وتقويم مهارات ا

ل مع خالل موقع ويب الذي يشتمل على صفحات تبويب وارتباطات تشعبية بين الموضوعات للتعام

ذلك و(، TIMSS 2019الدولية لبرنامج طموح ) محتوى منهج العلوم إلكترونيًا وفق االختبارات

 لتدريبهّن على توظيف أدوات التقويم المتنوعة من خالله.

 ربط األنشطة وأوراق القياس بسلم تقدير لقياس المهارات المعنية في كل نشاط. .2
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رات إعداد سجل يومي للتقويم يحتوي على أهم أدوات القياس وأهمها أوراق القياس )االختبا .3

 .(القصيرة

ت الختبارااعايير واجهة موقع الويب لتعلم وتقويم معايير العلوم في المرحلة االبتدائية وفق م-رابعًا     

 (. TIMSSالدولية )

 

 

 توصيات البحث:

 في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث الحالي، أوصت الباحثة بما يلي:    

 عة وفقتوظيف أدوات التقويم المتنوضرورة تدريب معلمات العلوم في المرحلة االبتدائية على  .1

 عتيادية.(، وعدم االكتفاء بأدوات التقويم االTIMSS 2019االختبارات الدولية لبرنامج طموح )

م أسئلة رات أاالهتمام بتدريب القائمين على موقع الويب على وضع أسئلة )سواء كانت أسئلة االختبا .2

قدرات ( من أجل النهوض بTIMSSت الدولية )الكتاب المدرسي( على نفس مستوى نوعية االختبارا

 الطالب التحصيلية ومدى قدرتهم إلى الوصول نحو التميز.

 الستقصاءنها امإعادة النظر في محتوى مادة العلوم، وتضمين أدوات التقويم الواقعي )البديل( والتي  .3

ر لتفكيامهارات العلمي، مع ضرورة جعل األنشطة التدريبية للطالب أنشطة استقصائية تعتمد على 

 العليا. 
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 قائمة المراجع: 

 المراجع العربية: -أوالً 

 ، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.1، طتقويم التعلم(. 2005أبو عالم، رجاء ) -

 صيل الطالب(. العوامل الشخصية والعادات الدراسية ذات العالقة بتباين تح2015أبو عيش، بسينة ) -

نتائج  ي ضوءوطالبات الصف الثاني المتوسط في الرياضيات والعلوم في المملكة العربية السعودية ف

 اتالمؤسسة العربية لالستشار. TIMSS-2003دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم 

 .48-1(: 50) العلمية وتنمية الموارد البشرية.

ء معايير تحليل محتوى كتب الفيزياء في المملكة العربية السعودية في ضو(. 2016البقمي، مها ) -

 ، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض.العلوم للجيل القادم

اتجاهاتهم ديل على تحصيل طلبة الصف التاسع وأثر استخدام التقويم الب(. 2015بني عودة، خالد ) -

 لنجاح، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة انحو العلوم في مدارس محافظة نابلس

 الوطنية، نابلس، فلسطين.

 .439-398(: 46) المجلة التربوية.(. معايير العلوم للجيل القادم.2016حسانين، بدرية ) -

للنشر  عمان: دار المسيرةلوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق، تكنو(. 2004الحيلة، محمد ) -

 والتوزيع.

ية عينة األردن(. الممارسات التقويمية لمعلمي الرياضيات والعلوم في ال2018الزعبي، آمال وآخرون ) -

اث المجلة الدولية لألبح. TIMSS 2011المشاركة في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم 

 .141-111(: 2) 42التربوية.

ار ، عمان: دار عمالبنائية منظور ابستمولوجي وتربوي(. 1992زيتون، عايش وزيتون، حسن ) -

 للنشر والتوزيع.

 التوزيع.، جدة: خوارزم العلمية للنشر وكفايات التعليم االلكتروني(. 2005زين الدين، محمد ) -

ن ساسية في سلطنة عمادرجة مواكبة محتوى كتب العلوم للصفوف األ(. 2010الشعيلي، علي ) -

 رسالة ماجستير، جامعة السلطان قابوس.(،NSESللمعايير القومية األمريكية )

 القاهرة: عالم الكتب. منظومة التعليم عبر الشبكات،(. 2005عبد الحميد، محمد ) -
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لتعليم (. أنموذج مقترح لتطوير منهج العلوم بمرحلة ا2007عبد السالم، عبد السالم وآخرون ) -

ية .. المؤتمر العلمي الحادي عشر "التربية العلم، TIMSSاالبتدائي في ضوء متطلبات مشروع 

ص:  ص، 31/7/2007-29الجمعية المصرية للتربية العلمية، االسماعلية في الفترة  إلى أين؟"،

141-231. 

ة ة اإلعداديواقع استخدام معلمي اللغة العربية ألساليب التقويم في المرحل(. 2011عفانة، محمد ) -

المية، اإلس ، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعةفي مدارس وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة

 غزة، فلسطين.

، ته الميدانيةالنظرية والمنهجية وتطبيقاالتقويم التربوي البديل أسسه (. 2007عالم، صالح الدين ) -

 القاهرة: دار الفكر العربي.

 والتوزيع. ، عمان: دار األمل للنشرالقياس والتقويم في العملية التدريسية(. 2005عودة، أحمد ) -

ية في ضوء (. تقويم أسئلة كتب العلوم وامتحانها بالمرحلة االبتدائ2012الغريب، والء وآخرون ) -

 .557-519(: 79) مجلة كلية التربية بالمنصورة.. TIMSSمشروع الـــ  متطلبات أبعاد

 TIMSSأسباب تدني نتائج طلبة الصف الرابع االبتدائي في اختبارات (. 2014الفارس، شيماء ) -

دارة م اإل، رسالة ماجستير، قسلمادة العلوم من وجهة نظر معلميهم وموجهي العلوم بدولة الكويت

 م التربوية، جامعة الشرق األوسط، الكويت. والمناهج، كلية العلو

االمتحانات  ، إدارةاستراتيجيات التقويم وأدواته، اإلطار النظري(. 2004الفريق الوطني للتقويم ) -

 واالختبارات، وزارة التربية والتعليم، فلسطين.

ضوء  (. دراسة تحليلية لمحتوى كتاب العلوم للصف الرابع االبتدائي في2014نويجي، إيمان ) -

ة في مجلة دراسات عربي. TIMSS, 2015متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم 

 .109-71(: 54) التربية وعلم النفس.

وسبل  واقع ممارسة معلمي التربية اإلسالمية ألساليب التقويم البديل (.2016مصطفى، أشرف ) -

، مية، غزةإلسالاتير، كلية التربية، الجامعة ، رسالة ماجستطويرها في المرحلة األساسية الدنيا بغزة

 فلسطين.

 نية.رية اللبنا، القاهرة: الدار المصالتعليم االلكتروني عبر شبكة االنترنت(. 2005الهادي، محمد ) -

، 2011لعام  TIMSS & PIRLSتقرير دبي لدراستي (. 2012هيئة المعرفة والتنمية البشرية ) -

 .www.khda.gov.aeاالمارات العربية المتحدة، دبي، 

كة تطوير ، شرمادة العلوم للصف الرابع االبتدائي TIMSSدليل اختبارات (. 2019وزارة التعليم ) -

 للخدمات التعليمية.
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	هدفت أداة بطاقة الملاحظة إلى معرفة تفعيل تعليم وتقويم مادة العلوم وفق معايير الاختبارات الدولية لبرنامج طموح (TIMSS2019) والتي تناسب طالبات الصف الرابع الابتدائي، وذلك في ضوء ما اتفقت عليه كثير من الأدبيات والدراسات والبحوث التي تناولت هذه المعايير وا...
	1- الإطار النظري للبحث الحالي بما يتضمنه من مناقشة، ودراسة بعض الأدبيات والدراسات المتعلقة بطبيعة مادة العلوم، وأساليب التقويم المتنوعة.
	3- الأدلة الارشادية لمعلمات العلوم للصف الرابع الابتدائي والتي أقرتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
	4- بعض المشروعات التي قدمتها مؤسسات وهيئات تعليمية عالمية حول معايير الاختبارات الدولية (TIMSS) مثل: المنظمة الدولية لتقويم التحصيل التربوي (Association for Evaluation of International Educational Achievement (IEA) ومقرها أمستردام بهولندا، ويشارك في ا...
	بعد إعداد بطاقة الملاحظة في صورتها الأولية عُرضت على مجموعة من المحكمين انظر الملحق رقم (1)، حيث عرضت على (5) محكمين من المتخصصين في مناهج العلوم وطرق تدريسها العاملين في الميدان التربوي من الدكاترة والأساتذة لمختلف الجامعات السعودية، وذلك بهدف مع...

