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مم ّخص تنفيذي لدراسة TIMSS
 -1إطار الدراسة واجراءاتها
يقوـ ىذا التقرير نت ئج وراسة  TIMSS 2011ف و وت الري ضي ت والعموـ لمصؼ الث وف األس س ف
ّ
ووصف لمونيجي ت الترشوية الوستخووة ف ىذه الوواو ويستعرض االتج ى ت ف
عرض
تضوف
ً
ً
لشن ف ،وي ّ
ف

لشن ف

وستوي ت

أواء

تالوذة

ىذا

الصؼ

خالؿ

وورت

تطشيؽ

الوراسة

ىذه

( 2007و .)2011حيث إف الػ ،TIMSSكوراسة وولية ،ترصو االتج ى ت الع لوية ف

توريس

الري ضي ت والعموـ وقو ر رؾ فيي أكثر وف  300.000تمويذ حوؿ الع لـ لوورة  2011وف شينيـ و

يق رب  4000تمويذ وف لشن ف.
تعو ىذه الوراسة الجوعية الوولية لتقويـ األواء الترشوي جوعية (International Association IEA
ّ
 .)for Evaluation of Educational Achievementوى واحوة وف أكشر الونظّو ت الترشوية

الوولية الت تعنى شوراس ت الوق رنة الوولية ف وستوي ت األواء .وقو أسست ىذه الجوعية سنة ،2:6:

ووؤسس تو ف أكثر وف  81وولة ف الع لـ
وقر لي  .وى تضـ وراكز الشحث الترشوي
واتخذت ىولنوا ًّا
ّ
توثّؿ أعض ء ىذه الجوعية.

وع
اتّخذت ىذه الجوعية ف الع ـ  2::1قرًا
ار ش لشوء شوراسة وستوي ت األواء ف الري ضي ت والعموـ ً
( )TIMSSوشصورة ونتظوة كؿ أرشع سنوات .وشوأت شتطشيؽ ىذه الوراسة ف الع ـ  2::6حيث ر ركت

فيي أكثر وف  56وولة .وشعو أرشع سنوات ،ف الع ـ  ،2:::طشقت ىذه الوراسة عمى تالوذة الصؼ
الث وف ف  49وولة وستخووة أووات الوراسة ووع ييرى الس شقة نفسي  .إلى أف ج ءت وراسة TIMSS
 2003لتر رؾ فيي  66وولة ووف شيني لشن ف وصوًأل إلى الع ـ  3118حيث شمغ عوو الووؿ الور ركة
 78وولة ووف شيني لشن ف .أو ف الع ـ  3122فقو ر رؾ لشن ف وف شيف  74وولة.

لـ يكف اختي ر و وت الري ضي ت والعموـ ف العويو وف وراس ت الجوعية الوولية لتقييـ التحصيؿ الترشوي
وف قشيؿ الصوفة ،شؿ ك ف لو و يسوغو ،إذ إف ى تيف الو وتيف توثّالف ف

وتطورة عمى الصعيويف التكنولوج والعمو .
أس ًس لشن ء وجتوع ت
ّ

األنظوة الترشوية جويعي
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 -2محتوى الدراسة
تـ تطوير اإلط ر
سعي إلى وق رنة تحصيؿ التالوذة ف األنظوة التر ّ
ً
شوية الور ركة ف وراسة ّ ،TIMSS
الونسقيف الوطنييف
الورجع ليذه الوراسة ش لتع وف وع العويو وف خشراء الترشية والتقويـ الترشوي والون ىج و ّ
وتشنت الوراسة نووذجي الخ ص ش لوني ج ،ونطمقة وف نظرتي إلى ىذا الوني ج عمى ّأنو
لمووؿ الور ركةّ .
العنصر األىـ الذي يمعب الوور األىـ ف تقرير كيفية تقويـ فرص التعميـ والتعمّـ لمتالوذة .كو أف
الوني ج يمعب الوور نفسو ف تحويو العواوؿ الت تؤثّر ف كيفية استثو ر فرص التعمّـ وف قشؿ التالوذة.
وعمى ىذا األس س ،تع ومت وراسة  TIMSSوع الوني ج شوستوي ت ثالثة:

 الوني ج الونروو ) :(Intended Curriculumيوثّؿ و يحت جو الوجتوع وو يريو التالوذة أف
عومي ت التعميـ والتعمّـ وانج حي .
يتعمّووه ف
ّ
ظؿ نظ ـ ترشوي ونظّـ وق ور عمى تيسير ّ
يورس ش لفعؿ ف غرفة الصؼ
 الوني ج الونفّذ ) :(Implemented Curriculumيوثّؿ و ّ
ويزات الوعمّويف وكيفّية تنفيذىـ لعومي ت التعميـ والتعمّـ.
وّ
 الوني ج الوكتسب ) :(Attained Curriculumيوثّؿ و اكتسشو التالوذة ش لفعؿ ،وو نو لوييـ

أىوية تعمّـ و وت الري ضي ت والعموـ.
وف وواقؼ وآراء نحو ّ
تـ تطوير أووات وراسة  TIMSSوف قشؿ وجووعة خشراء ف الترشية وف الووؿ الور ركة ف الوراسة
لقو ّ
تقوـ الوراسة وعموو ت ر ومة عف العواوؿ الوؤثرة ف العومية الترشوية .لذلؾ ج ءت ىذه األووات
شحيث ّ
الصفية والشيئية والع ئمية والوورسية الت تؤثّر ف تمؾ
الوتغيرات
ّ
لتغطّ وستوي ت التحصيؿ ،و ّ
الوستوي ت ،ف

وح ولة لتزويو الووؿ الور ركة ف

الوراسة شوص ور غنية وف الوعموو ت تو ّكني وف

تفسير نت ئج تحصيؿ تالوذتي  ،وتوجيو عومي ت التعميـ والتعمّـ والسي س ت الترشوية ع وة وفقً لوؤررات
عموية وقيقة ذات وصواقية وووثوقية.
كو سعت وراسة TIMSS

)(TIMSS Advanced, TIMSSG8, and TIMSSG4إلى اكتر ؼ

العالق ت شيف كؿ وف ون ىج وواو العموـ وون ىج و وة الري ضي ت ف حمق ت الونيج الوتت لية ف الووؿ

ثـ الوصوؿ إلى العواوؿ الت
الور ركة  ،ف وح ولة لكرؼ الفجوات إف وجوت شيف ىذه الحمق ت ،ووف ّ
يوكف أف تحوث فرقً ف وخرج ت األنظوة الترشوية.
تحويوا ،توكف وراسة  TIMSSوف:
وشصورة أكثر
ً
 قي س وستوى ا ألواء واتج ى ت التغيير فيو ف

و وت

الري ضي ت والعموـ والذي شوأً العوؿ شو ف

استور ف الوراس ت الوتع قشة  3118 ،3114 ،2:::و. 3122
وراسة الع ـ  ،2::6و ّ
 توفير شي ن ت تو ّكف وف إجراء الوق رن ت ف نت ئج كؿ وولة ور ركة ف وراسة  TIMSSلموورات
الوتع قشة وذلؾ لوعرفة أسش ب االختالف ت.

التحسف ف
 تشي ف وج الت
التطور و ّ
ّ
األس س .

وي رات الري ضي ت والعموـ لوى التالوذة ف

الصؼ الث وف
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وتقووة تو ّكف ص نع
 توفير شي ن ت ورجعية تس عو عمى إجراء تحميالت ّ

السي س ت الترشوية وف

تزوو شوؤررات تسيـ ف تحسيف نوعية تعميـ وتعمّـ الري ضي ت والعموـ.
ال ّ

 -3خطوات تنفيذ الدراسة

تطشؽ وراسة  TIMSSوفقً آللية وعي رية تتّشع الخطوات الت لية:
ّ
 إعواو إط ر التقويـ ).(Assessment Frame Work

 إعواو النسخة التجريشية لجويع أووات الوراسة (االختش رات واالستو رات) ش لمغة اإلنكميزية شور ركة
الونسقيف الوطنييف لموراسة.
 ترجوة األووات لتتالءـ ولغة التعميـ ف الشمو (الفرنسية ف لشن ف).

ثـ تجريب النسخة األولية وف األووات،
 وراجعة الترجوة وتعويمي وفقً ل
ّ
مخصوصية الثق فية لكؿ شموّ .
وتحميؿ نت ئجي شيوؼ التأ ّكو وف والءوة الفقرات ف ضوء خص ئصي السيكووترية.
 إعواو األووات الرئيسة لموراسة (شن ًء عمى نت ئج الورحمة التجريشية) شحيث تكوف ىذه األووات ف
وجوع ت وف الفقرات ) (Item Blocksواعواو كراس ت االختش رات ).(Booklets

 إرس ؿ ترجوة األووات الرئيسة لموراسة لمتحقّؽ وني وف قشؿ خشراء .IEA
العين ت وتنظيوي  ،ووليؿ
 إعواو أولّة أسس التصحيح ،وأولّة التطشيؽ ،ووليؿ
الونسقيف ،ووليؿ انتق ء ّ
ّ
ضشط الجووة ووراقشتي  ،ووليؿ إوخ ؿ الشي ن ت.
 تنفيذ الوراسة الرئيسة ).(Main Survey

ثـ إوخ ؿ الشي ن ت.
 تصحيح االختش رات ش ستخواـ أولّة أسس التصحيح ووف ّ
 إرس ؿ النسخة الوطنية وف الشي ن ت إلى وركز وع لجة الشي ن ت DPC
) (Data Processing Centerالت شع لػ .IEA
 إعواو التق رير الوولية ،تقرير الري ضي ت وتقرير العموـ والتقرير الفن  ،ووراجعتي واقرارى .
 إعالف النت ئج الني ئية لموراسة.

 تحميؿ النت ئج وف قشؿ جوعية الػ IEAش الرتراؾ وع الجية الوطنية.
عينة المدارس والشعب
 -4اختيار ّ
إف فئػ ػ ػػة التالوػ ػ ػػذة الوسػ ػ ػػتيوفة ف ػ ػ ػ ىػ ػ ػػذه الو ارسػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ لشن ػ ػ ػ ف ى ػ ػ ػ تالوػ ػ ػػذة الصػ ػ ػػؼ الث ػ ػ ػ وف األس س ػ ػ ػ
ّ

عين ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة طشقي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة عنقووي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ذات و ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرحمتيف
ػتـ اختيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ر ّ
ّ
ووتوس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػط أعوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ رىـ  25س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنة .ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّ
) . (Tow-Stage Stratified Cluster Sampleتوثّمػػت الورحمػػة األولػػى وني ػ ف ػ اختي ػ ر الوورسػػة

شطريقة االحتو لية الوتن سشة الحجـ ،وتوثّمػت الورحمػة الث نيػة فػ اختيػ ر رػعشة واحػوة وػف الصػؼ وػف كػؿ

تـ حصػر التالوػذة وػف كػؿ رػعشة ت ّػـ اختي رىػ فػ الورحمػة
ثـ ّ
تـ اختي رى ف الورحمة األولى ،ووف ّ
وورسة ّ
ووزعػة عمػى  261وورسػة.
الث نية .وقو ارترط ّأال ّ
يقؿ عوو التالوذة ف الوولة الور ركة عف  5111تمويػذ ّ
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عمػى أف يرػرؼ خشػراء العينػ ت وػػف الجوعيػة الووليػػة  IEAووركػز اإلحصػ ء فػ كنػوا عمػػى سػحب العينػ ت
لجويع الووؿ الور ركة ف ىذه الوراسة.

العينة المشاركة في دراسة  TIMSSلمصف الثامن األساسي في األعوام  2007 ، 2003و2011
ّ
عدد التالمذة
عدد المدارس
متوسط أعمار تالمذة العينة
الدولة
2003
2547

لبنان

2007
2545

2011
2544

2003
263

2007
247

2011
258

2003
4925

2007
4897

2011
4:85

 -5أدوات الدراسة

تـ تطويرى وف قشؿ وجووعة وف خشراء الترشية
اعتووت وراسة  TIMSSوجووعة وف األووات الوراسية ّ
تنوعت ىذه األووات شيف اختش رات
والتقويـ الترشوي لجوع الشي ن ت الضرورية لتحقيؽ أىواؼ الوراسة ،وقو ّ
التحصيؿ واالستو رات .ويوكف تفصيؿ ىذه األووات كو يأت :

أوالً :االستمارات

ويوكف تفصيمي عمى الركؿ اآلت :

 استمارة التمميذ المشارك في الد ارسة  ،وتروؿ :الخمفية األسرية ،التجرشة والخشرات الس شقة ،الوواقؼ
وف وواو الري ضي ت والعموـ.

 استمارة معمّم العموم واستمارة معمّم الرياضيات لمصف المشارك في الدراسة ،وقو رومت  :الخمفية
األك ويوية والوؤىالت العموية ،التطوير الوين

لموعمّـ ،العبء التوريس

لموعمّـ ،عالقة الوعمّـ

الوخصص
الوورسة ،الزوف
شزوالئو ف الوورسة ،خشرة الوعمّـ ،طريقة التعميـ ،وواضيع الوني ج
ّ
ّ
الصفية ،تكنولوجي الوعموو ت ،استخواـ
لتوريس العموـ والري ضي ت ،الواجش ت الشيتية ،الشيئة
ّ
الصؼ.
الح سوب ،اإلسي ـ ف الشحوث ،وحجـ
ّ

تطش ؽ فيي الوراسة ،ويجيب عني ع وة ووير الوورسة ،وتروؿ :تنظيـ
 استمارة المدرسة الت
ّ
الوورسة ،أىواؼ الوورسة ،أووار ووير الوورسة ،ووارو وعـ تعمّـ و وت العموـ والري ضي ت ،ور ركة
أولي ء أوور التالوذة والوجتوع الوحم  ،و الشيئة الوورسية.

 استمارة المنهاج ،وتروؿ :شنية الوني ج ،تسمسؿ وحتوى الوني ج ،تنظيـ الوني ج ،وراقشة وتقويـ
اتيجي ت التعميوية.
الوني ج
الوطشؽ والوس ئؿ واالستر ّ
ّ
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كراسات االختبار
ً
ثانياّ :
تـ تطوير 25
اعتووت ف تصويـ كراس ت االختش ر وجووعة وف
ّ
"وجوع ت أسئمة  ،"Item Blocksإذ ّ
وتـ توزيع ىذه الوجوع ت عمى كراس ت
ً
وجوع  Blocksوف فقرات الري ضي ت ووثمي وف فقرات العموـ ّ

كراس اختش ر وف جزأيف ،جزء يحتوي عمى
االختش ر الت شمغ عووى  29كر ً
اس اختش رًّي  .يتألّؼ كؿ ّ
يتـ توزيع األسئمة عمى نسخ
وجوعيف أسئمة الري ضي ت وجزء يحتوي عمى ّ
ّ
وجوعيف وف أسئمة العموـّ .
يتـ تطوير النسخة
خالؿ الورحمة التجر ّ
يشية ) (Field Testوف ضوء نت ئج الوراسة ف الورحمة التجريش ّ
تورس شي ىذه الوواو
ثـ يتولّى الوركز الترشوي أور ترجوتي إلى المغة الت
ّ
الني ئية وف كراس ت الوراسةّ .
) .(National Adaptationيجرى
تتـ وواءوتي لتتو رى وع خصوصية الونيج المشن ن
وكو ّ

اإلختش ر ف خالؿ جمستيف وتت ليتيف ووة كؿ واحوة ونيو  56وقيقة.
 -6تطبيق الدراسة في لبنان

يتولّى الوركز الترشوي لمشحوث واإلنو ء تطشيؽ وراسة الػ TIMSSف لشن ف ،وتقوـ شتنفيذ ىذه الويوة ،فرؽ
تتـ
وتنوعة (ويوان  ،فن تقن  ،أك ويو  .)...فشعو إنج ز جويع الخطوات التحضيرية لألوواتّ ،
عوؿ ّ
يحوو ت ريخ تطشيؽ
ثـ ّ
طش عة النسخ الك فية وف االستو رات وكراس ت االختش ر (ف وطشعة الوركز) ّ
الوراسة ف ووارس العينة.
قشؿ تطشيؽ الوراسة يقوـ الوركز الترشوي لمشحوث واإلنو ء ش لخطوات اآلتية:
 تنظيـ وورات توريشية تغط

ونسق
جويع الون طؽ المشن نية لتوريب ّ

ووارس العينة واطالعيـ عمى

أسس تطشيؽ وراسة الػ.TIMSS

ويوتيـ التأ ّكو وف حسف سير تنفيذ الوراسة شحيث
 توريب فريؽ عوؿ ويوان وف وراقشيف ووررفيف ّ
اقش أو اثنيف إلى كؿ وورسة.
يرسؿ الوركز ور ً
 توريب أس تذة ري ضي ت وعموـ عمى أسس التصحيح شحسب أولّة أسس التصحيح الورسمة وف IEA
والت ر رؾ الفريؽ الوطن ف وضعي .

 توريب فريؽ وعموو تية إلوخ ؿ جويع الشي ن ت شعو إنج ز عومية التصحيح شحسب الشرن وج
الوخصص لموراسة والورسؿ وف وركز الوعموو تية ف ىوشورغ.
)(WinW3S
ّ
الوختصة ،يقوـ الوركز الترشوي شواسطة وررؼ عمى األعو ؿ الويوانية،
شعو تحضير جويع الفرؽ
ّ
الوعيف ف كؿ وورسة.
الونسؽ
ش التص ؿ شجويع الووارس الور ركة لتحويو ت ريخ االختش ر ش لتنسيؽ وع
ّ
ّ

مم ّخص تنفيذي
TIMSS2011  اإلطار العممي لدراسة-8

( والوج التContent domains)  وج الت الوحتوىTIMSS2011 لوراسة

يتضوف اإلط ر العوم
ّ
.(Cognitive Domains) الوعرفية

7-1: TIMSS 2011 Mathematics Framework
7-1-1 Mathematics Content Domains – Eighth Grade
The content domains described in the TIMSS 2011 Mathematics Framework for the
eighth grade are shown in doc 1.
Document 1: Target Percentages of the TIMSS 2011 Mathematics Assessment Devoted
to Content Domains at Eighth Grade
Eighth-Grade Content Domains

Percentages

Number

30%

Algebra

30%

Geometry

20%

Data and Chance

20%

The content domains define the specific mathematics subject matter covered by the
TIMSS 2011 assessment at eighth grade. Each content domain has several topic areas; each
one is presented as a list of objectives covered in the mathematics curriculum in the majority
of participating countries. These grade specific objectives are written in terms of student
understandings or abilities that items aligned with these objectives are designed to elicit.
Sometimes the wording of objectives is similar or identical for fourth and eighth grades. In
these instances, the progression in learning between the two grades is established by the
difficulty of the items used. The following sections describe each of the mathematics content
domains at eighth grade.
Number
The number content domain includes understanding of numbers, ways of representing
numbers, relationships among numbers, and number systems. At the eighth grade, students
should have developed number sense and computational fluency, understand the meanings of
operations and how they relate to one another, and be able to use numbers and operations to
solve problems.
The number content domain consists of understandings and skills related to:
 Whole numbers
 Fractions and decimals
 Integers
 Ratio, proportion, and percent
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The emphasis within computation is on fractions and decimals rather than on whole
numbers. Within fractions and decimals, the emphasis is on representation and translation
between forms, understanding what quantities the symbols represent, computation, and
problem solving. By the eighth grade, students should be able to move flexibly among
equivalent fractions, decimals, and percents using a range of strategies.
Eighth-grade students should have extended their mathematical understanding from
whole numbers to integers, including order and magnitude as well as operations with integers.
Students should also be able to work with percents and proportions and use proportional
reasoning to solve problems.
The problems students will be asked to solve include both the routine and the nonroutine, those set in everyday contexts and those where mathematics itself is the context.
Some problems involve computation with a range of measures and units of measurement.
Number: Whole Numbers
1. Demonstrate understanding of the principles of whole numbers and operations with
them (e.g., knowledge of the four operations, place value, commutativity,
associativity, and distributivity).
2. Find and use multiples or factors of numbers, identify prime numbers, and evaluate
powers of numbers and square roots of perfect squares to 144.
3. Solve problems by computing, estimating, or approximating with whole numbers.
Number: Fractions and Decimals
1. Compare and order fractions; recognize and write equivalent fractions.
2. Demonstrate understanding of place value for finite decimals (e.g., by comparing or
ordering them).
3. Represent fractions and decimals and operations with fractions and decimals using
models (e.g., number lines); identify and use such representations.
4. Convert between fractions and decimals.
5. Compute with fractions and decimals and solve problems involving them.
Number: Integers
1. Represent, compare, order, and compute with integers and solve problems using them.
Number: Ratio, Proportion, and Percent
1. Identify and find equivalent ratios; model a given situation by using a ratio and divide
a quantity in a given ratio.
2. Convert between percents and fractions or decimals.
3. Solve problems involving percents and proportions.
Algebra
While functional relationships and their uses for modeling and problem solving are of
prime interest, it is also important to assess how well the supporting knowledge and skills
have been learned. The algebra content domain includes recognizing and extending patterns,
using algebraic symbols to represent mathematical situations, and developing fluency in
producing equivalent expressions and solving linear equations.
The major topic areas in algebra are:
 Patterns
 Algebraic expressions
 Equations/formulas and functions
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Algebraic concepts are relatively formalized by this grade, and students should have
developed an understanding of linear relationships and the concept of variable. Students at
this level are expected to use and simplify algebraic formulas, solve linear equations,
inequalities, pairs of simultaneous equations involving two variables, and use a range of
functions. They should be able to solve real-world problems using algebraic models and to
explain relationships involving algebraic concepts.
Algebra: Patterns
1.
Extend well-defined numeric, algebraic, and geometric patterns or sequences
using numbers, words, symbols, or diagrams; find missing terms.
2.
Generalize pattern relationships in a sequence, or between adjacent terms, or
between the sequence number of the term and the term, using numbers, words, or
algebraic expressions.
Algebra: Algebraic Expressions
1.
Find sums, products, and powers of expressions containing variables.
2.
Evaluate expressions for given numeric values of the variable(s).
3.
Simplify or compare algebraic expressions to determine if they are equal.
4.
Model situations using expressions.
Algebra: Equations/Formulas and Functions
1.
Evaluate equations/formulas given values of the variables.
2.
Indicate whether a value (or values) satisfies a given equation/formula.
3.
Solve linear equations and linear inequalities, and simultaneous (two variables)
linear equations.
4.
Recognize and write equations, inequalities, simultaneous equations, or functions
that model given situations.
5.
Recognize and generate representations of functions in the form of tables, graphs,
or words.
6.
Solve problems using equations/formulas and functions.
Geometry
Eighth-grade students should be able to analyze the properties and characteristics of a
variety of two and three-dimensional geometric figures, including lengths of sides and sizes of
angles, and to provide explanations based on geometric relationships. They should be able to
apply the Pythagorean Theorem to solve problems. The focus should be on using geometric
properties and their relationships.
Alongside their appreciation of geometric properties and relationships, students also
should be competent in geometric measurement, using measuring instruments accurately,
estimating where appropriate, and selecting and using formulas for perimeters, areas, and
volumes. The geometry content area also includes understanding coordinate representations
and using spatial visualization skills to move between two- and three-dimensional shapes and
their representations. Students should be able to use symmetry and apply transformation to
analyze mathematical situations.
The three topic areas in geometry are:
 Geometric shapes
 Geometric measurement
 Location and movement
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Spatial sense is integral to the study and assessment of geometry. The cognitive range
extends from making drawings and constructions to mathematical reasoning about
combinations of shapes and transformations. Students will be asked to describe, visualize,
draw, and construct a variety of geometric figures, including angles, lines, triangles,
quadrilaterals, and other polygons. Students should be able to combine, decompose, and
analyze compound shapes. By this grade, they should be able to interpret or create top or side
views of objects and use their understanding of similarity and congruence to solve problems.
Students should be able to use the Cartesian plane to locate points and lines. They
should be able to recognize line symmetry and draw symmetrical figures. They should
understand and be able to describe rotations, translations, and reflections in mathematical
terms (e.g., center, direction, and angle).
As students progress through school, using proportional thinking in geometric contexts
is important, as is making some initial links between geometry and algebra. Students should
be able to solve problems using geometric models and explain relationships involving
geometric concepts.
Geometry: Geometric Shapes
1.
Identify different types of angles and know and use the relationships between
angles on lines and in geometric figures.
2.
Recognize geometric properties of common two- and three-dimensional shapes,
including line and rotational symmetry.
3.
Identify congruent triangles and quadrilaterals and their corresponding measures;
identify similar triangles and recall and use their properties.
4.
Recognize relationships between three-dimensional shapes and their twodimensional representations (e.g., nets or two-dimensional views of threedimensional objects).
5.
Apply geometric properties, including the Pythagorean Theorem, to solve
problems.
Note: Eighth-grade geometric shapes items will involve circles, the following triangles—
scalene, isosceles, equilateral, and right-angled; the following quadrilaterals—scalene,
trapezoid, parallelogram, rectangle, rhombus, and square; as well as other polygons
including pentagon, hexagon, octagon, and decagon.
Geometry: Geometric Measurement
1.
Draw given angles and lines; measure and estimate the size of given angles, line
segments, perimeters, areas, and volumes.
2.
Select and use appropriate measurement formulas for perimeters, circumferences,
areas, surface areas, and volumes; find measures of compound areas.
Geometry: Location and Movement
1.
Locate points in the Cartesian plane, and solve problems including such points.
2.
Recognize and use geometric transformations (translation, reflection, and rotation)
of two-dimensional shapes.
Data and Chance
The data and chance content domain includes knowing how to organize data that have
been collected by oneself or others and how to display data in graphs and charts that will be
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useful in answering questions that prompted the data collection. This content domain includes
understanding issues related to misinterpretation of data.
The data and chance content domain consists of the following three major topic areas:
 Data organization and representation
 Data interpretation
 Chance
Students can engage in simple data-gathering plans or work with data that have been
gathered by others or generated by simulations. They should understand what various
numbers, symbols, and points mean in data displays. For example, they should recognize that
some numbers represent the values of the data and others represent the frequency with which
those values occur. Students should develop skill in representing their data using bar graphs,
tables, or line graphs. They should be able to recognize and compare the relative merits of
various types of displays.
Students should be able to describe and compare characteristics of data (shape, spread,
and central tendency), and draw conclusions based on data displays. Students should be able
to identify trends in data, make predictions based on data, and evaluate the reasonableness of
interpretations.
Eighth-grade students’ appreciation of chance (elementary probability) should include
being able to designate the occurrence of familiar events as certain; as having greater, equal,
or less likelihood; or as impossible, and should extend to using data from experiments or
knowledge of equally likely outcomes to predict the chance of a given outcome.
Data and Chance: Data Organization and Representation
1.
Read scales and data from tables, pictographs, bar graphs, pie charts, and line
graphs.
2.
Organize and display data using tables, pictographs, bar graphs, pie charts, and
line graphs.
3.
Compare and match different representations of the same data.
Data and Chance: Data Interpretation
1.
Identify, calculate and compare characteristics of data sets, including mean,
median, mode, range, and shape of distribution (in general terms).
2.
Use and interpret data sets to answer questions and solve problems (e.g., make
inferences, draw conclusions, and estimate values between and beyond given data
points).
3.
Recognize and describe approaches to organizing and displaying data that could
lead to misinterpretation (e.g., inappropriate grouping and misleading or distorted
scales).
Data and Chance: Chance
1.
Judge the chance of an outcome as certain, more likely, equally likely, less likely,
or impossible.
2.
Use data to estimate the chances of future outcomes; use the chances of a
particular outcome to solve problems; determine the chances of possible
outcomes.
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Guidelines for Calculator Use
Although technology in the form of calculators and computers can help students learn
mathematics, it should not be used to replace basic understanding and competencies. Like any
teaching tool, calculators need to be used appropriately, and policies for their use differ across
the TIMSS countries. Also, the availability of calculators varies widely. It would not be
equitable to require calculator use when students in some countries may never have used
them. Similarly, however, it is not equitable to deprive students of the use
of a familiar tool.
After considerable debate on the issue, TIMSS 2003 introduced calculator use in the
eighth-grade mathematics assessment. For newly developed items, calculators were not
required, but were permitted if participating countries wanted to allow their students to use
them. Based on a study conducted as part of TIMSS 2003 where the same items were given
before the break when calculators were not permitted and in the session after the break when
calculators were allowed, it was found that even without specifically planning nearly all the
TIMSS mathematics items could be answered just as easily without the use of a calculator.
That is, performance was not significantly different with or without a calculator for all except
five items. Also, of the students who had calculators (63 percent), the vast majority (47
percent) reported that although they had calculators, they used them very little or not at all.
Based on the experience in TIMSS 2003, in TIMSS 2007 eighth-grade students were
permitted to use calculators for the entire assessment and this will be continued in TIMSS
2011. As with previous TIMSS assessments, fourth-grade students will not be permitted to
use calculators.
The aim of the TIMSS guidelines for calculator use is to give students the best
opportunity to operate in settings that mirror their classroom experience. Thus, if students are
used to having calculators for their classroom activities, then the country should encourage
students to use them during the assessment. On the other hand, if students are not used to
having calculators or are not permitted to use them in their daily mathematics lessons, then
the country need not permit their use. In developing the new assessment materials, every
effort will be made to ensure that the test questions do not advantage or disadvantage students
either way—with or without calculators.
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7-1-2 Mathematics Cognitive Domains – Fourth and Eighth Grades
To respond correctly to TIMSS test items students need to be familiar with the
mathematics content being assessed, but they also need to draw on a range of cognitive skills.
Describing these skills plays a crucial role in the development of an assessment like TIMSS
2011, since they are vital in ensuring that the survey covers the appropriate range of cognitive
skills across the content domains already outlined.
The first domain, knowing, covers the facts, concepts, and procedures students need to
know, while the second, applying, focuses on the ability of students to apply knowledge and
conceptual understanding to solve problems or answer questions. The third domain,
reasoning, goes beyond the solution of routine problems to encompass unfamiliar situations,
complex contexts, and multistep problems.
Each content domain will include items developed to address each of the three cognitive
domains. For example, the number domain will include knowing, applying, and reasoning
items as will the other content domains.
Document 2 shows the target percentages of testing time devoted to each cognitive
domain for both the fourth- and eighth-grade assessments.
Document 2: Target Percentages of the TIMSS 2011 Mathematics Assessment Devoted
to Cognitive Domains at Eighth Grades
Cognitive Domains Percentages
Cognitive Domains
Percentages
Knowing

Eighth Grade
35%

Applying

40%

Reasoning

25%

Knowing
Facility in using mathematics, or reasoning about mathematical situations, depends on
mathematical knowledge and familiarity with mathematical concepts. The more relevant
knowledge a student is able to recall and the wider the range of concepts he or she has
understood, the greater the potential for engaging in a wide range of problem-solving
situations and for developing mathematical understanding.
Without access to a knowledge base that enables easy recall of the language and basic
facts and conventions of number, symbolic representation, and spatial relations, students
would find purposeful mathematical thinking impossible. Facts encompass the factual
knowledge that provides the basic language of mathematics, and the essential mathematical
facts and properties that form the foundation for mathematical thought.
Procedures form a bridge between more basic knowledge and the use of mathematics
for solving routine problems, especially those encountered by many people in their daily
lives. In essence a fluent use of procedures entails recall of sets of actions and how to carry
them out. Students need to be efficient and accurate in using a variety of computational
procedures and tools. They need to see that particular procedures can be used to solve entire
classes of problems, not just individual problems.
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Knowledge of concepts enables students to make connections between elements of
knowledge that, at best, would otherwise be retained as isolated facts. It allows them to make
extensions beyond their existing knowledge, judge the validity of mathematical statements
and methods, and create mathematical representations.
1
1.

Recall

Recall definitions; terminology; number properties; geometric
properties; and notation (e.g., a × b = ab, a + a + a = 3a).

2.

Recognize

Recognize mathematical objects, e.g., shapes, numbers,
expressions, and quantities. Recognize mathematical entities that
are mathematically equivalent (e.g., equivalent familiar fractions,
decimals and percents; different orientations of simple geometric
figures).

3.

Compute

Carry out algorithmic procedures for +, −, ×, ÷, or a combination
of these with whole numbers, fractions, decimals and integers.
Approximate numbers to estimate computations. Carry out
routine algebraic procedures.

4.

Retrieve

Retrieve information from graphs, tables, or other sources; read
simple scales.

5.

Measure

Use measuring instruments; choose appropriate units of
measurement.

6.

Classify/Order

Classify/group objects, shapes, numbers, and expressions
according to common properties; make correct decisions about
class membership; and order numbers and objects by attributes.

Applying
The applying domain involves the application of mathematical tools in a range of
contexts. The facts, concepts, and procedures will often be very familiar to the student, with
the problems being routine ones. In some items aligned with this domain, students need to
apply mathematical knowledge of facts, skills, and procedures or understanding of
mathematical concepts to create representations. Representation of ideas forms the core of
mathematical thinking and communication, and the ability to create equivalent representations
is fundamental to success in the subject.
Problem solving is central to the applying domain, but the problem settings are more
routine than those aligned with the reasoning domain, being rooted firmly in the implemented
curriculum. The routine problems will typically have been standard in classroom exercises
designed to provide practice in particular methods or techniques. Some of these problems will
have been in words that set the problem situation in a quasi-real context. Though they range
in difficulty, each of these types of “textbook” problems is expected to be sufficiently familiar
to students that they will essentially involve selecting and applying learned facts, concepts,
and procedures.
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Problems may be set in real-life situations, or may be concerned with purely
mathematical questions involving, for example, numeric or algebraic expressions, functions,
equations, geometric figures, or statistical data sets. Therefore, problem solving is included
not only in the applying domain, with emphasis on the more familiar and routine tasks, but
also in the reasoning domain.
1.

Select

Select an efficient/appropriate operation, method, or strategy for
solving problems where there is a known procedure, algorithm,
or method of solution.

2.

Represent

Display mathematical information and data in diagrams, tables,
charts, or graphs, and generate equivalent representations for a
given mathematical entity or relationship.

3.

Model

Generate an appropriate model, such as an equation, geometric
figure, or diagram for solving a routine problem.

4.

Implement

Implement a set of mathematical instructions (e.g., draw shapes
and diagrams to given specifications).

5.

Solve Routine
Problems

Solve standard problems similar to those encountered in class.
The problems can be in familiar contexts or purely mathematical.

Reasoning
Reasoning mathematically involves the capacity for logical, systematic thinking. It
includes intuitive and inductive reasoning based on patterns and regularities that can be used
to arrive at solutions to non-routine problems. Non-routine problems are problems that are
very likely to be unfamiliar to students. They make cognitive demands over and above those
needed for solution of routine problems, even when the knowledge and skills required for
their solution have been learned. Non-routine problems may be purely mathematical or may
have real-life settings. Both types of items involve transfer of knowledge and skills to new
situations, and interactions among reasoning skills are usually a feature. Problems requiring
reasoning may do so in different ways, because of the novelty of the context or the
complexity of the situation, or because any solution to the problem must involve several steps,
perhaps drawing on knowledge and understanding from different areas of mathematics.
Even though of the many behaviors listed within the reasoning domain are those that
may be drawn on in thinking about and solving novel or complex problems, each by itself
represents a valuable outcome of mathematics education, with the potential to influence
learners’ thinking more generally. For example, reasoning involves the ability to observe and
make conjectures. It also involves making logical deductions based on specific assumptions
and rules, and justifying results.

16

مم ّخص تنفيذي
1.

Analyze

Determine, describe, or use relationships between variables or
objects in mathematical situations, and make valid inferences
from given information.

2.

Generalize/
Specialize

Extend the domain to which the result of mathematical thinking
and problem solving is applicable by restating results in more
general and more widely applicable terms

3.

Integrate/
Synthesize

Make connections between different elements of knowledge and
related representations, and make linkages
between related mathematical ideas. Combine mathematical
facts, concepts, and procedures to establish results, and combine
results to produce a further result.

4.

Justify

Provide a justification by reference to known mathematical
results or properties.

5.

Solve
Non-routine
Problems

Solve problems set in mathematical or real life contexts where
students are unlikely to have encountered closely similar items,
and apply mathematical facts, concepts, and procedures in
unfamiliar or complex contexts
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7-2 TIMSS 2011 Science Framework
7-2-1 Science Content Domains – Eighth Grade
Four major content domains—biology, chemistry, physics, and earth science—define
the science content covered in the eighth-grade assessment. It is important to note, however,
that in an international assessment such as TIMSS the organization of science topics into
these domains does not correspond to the structure of science instruction in all countries. In
many countries, for example, science is taught as general science or integrated science
whereas in others, science is taught as separate subjects such as biology, physics, and
chemistry.
Additionally, some of the topics included in the TIMSS 2011 Science Framework may
in some countries be taught in other courses, such as health education, social studies, or
geography. The content domains are shown in Exhibit 8 together with the target percentage
devoted to each domain.
Document 1: Target Percentages of the TIMSS 2011 Science Assessment Devoted to
Content Domains at Eighth Grade
Eighth-Grade content Domains

Percentages

Biology

35%

Chemistry

20%

Physics

25%

Earth Science

20%

Each content domain has several main topic areas; each of which is presented as a list of
objectives covered in the science curriculum in the majority of participating countries. The
sections below describe each of the science content domains, give an overview of the topic
areas to be covered in each domain, and provide a set of assessment objectives for each topic
area. These objectives are written in terms of behaviors to be elicited by items that exemplify
the understandings and abilities expected of students at eighth grade.
Biology
Biology includes students’ understandings of the structure, life processes, diversity, and
interdependence of living organisms.
 Characteristics, classification, and life processes of organisms
 Cells and their functions
 Life cycles, reproduction, and heredity
 Diversity, adaptation, and natural selection
 Ecosystems
 Human health
Eighth-grade students are expected to be able to state the defining characteristics of
major taxonomic groups and classify organisms according to these characteristics. They

18

مم ّخص تنفيذي
should also be able to locate major organs in the human body and relate the structure and
function of organs and organ systems to basic biological processes.
Students should have a beginning understanding of cells and their function, as
evidenced by their ability to describe cellular make up and to identify cell structures and relate
them to their function. They also should be able to explain how certain biological processes
such as photosynthesis and respiration are necessary to sustain life.
Students are expected to be able to distinguish between growth and development in
different organisms. They also should be able to compare sexual and asexual reproduction in
terms of biological processes at the cellular level, including ideas about heredity that involve
the passing of genetic material from parent(s) to offspring.
Some understanding of diversity, adaptation, and natural selection among organisms is
expected of eighth-grade students. They should have an appreciation of modern species in
terms of similarity of characteristics and reproduction capabilities in a population of related
organisms. They also should be able to relate diversity of characteristics to the survival or
extinction of species in changing environments. Students are expected to start considering
evidence for the history and changes in Earth’s life forms over time by the comparison of
living species and fossil records.
The study of ecosystems is essential to understanding the interdependence of living
organisms and their relationship to the physical environment. At the eighth grade, students are
expected to show introductory level understanding of the interdependence between
populations of organisms that maintains balance in an ecosystem. They are expected to
represent the flow of energy in an ecosystem, recognize the role of organisms in the cycling
of materials, and predict the effects of changes in ecosystems. The effect of human activity on
ecosystems is an important aspect of understanding the interdependence of living organisms
and the environment.
Eighth-grade students are expected to demonstrate knowledge of human health,
nutrition, and disease. They should know some causes of disease, communicate knowledge
about the mechanisms of infection and transmission, and know the importance of the immune
system. They also should be able to describe the role of specific nutrients in the functioning of
the human body.
Biology: Characteristics, Classification, and Life Processes of Organisms
1.
State the defining characteristics that differentiate among the major taxonomic
groups and organisms within these groups; classify organisms on the basis of a
variety of physical characteristics.
2.
Locate major organs in the human body; identify the components of organ
systems; explain the role of organs and organ systems in sustaining life (e.g.,
circulatory, respiratory); compare and contrast organs and organ systems in
humans and other organisms.
3.
Explain how biological actions in response to external and internal changes work
to maintain stable bodily conditions (e.g., sweating in heat, shivering in cold,
increased heart rate during exercise).
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Biology: Cells and Their Functions
1.
Explain that living things are made of cells that carry out life functions and
undergo cell division, and that tissues, organs, and organ systems are formed from
groups of cells with specialized structures and functions; identify cell structures
and some functions of cell organelles (e.g., cell wall, cell membrane, nucleus,
chloroplast, vacuole); compare plant and animal cells.
2.
Describe the processes of photosynthesis (the need for light, carbon dioxide,
water, and chlorophyll; production of food; and release of oxygen) and cellular
respiration (the need for oxygen, breaking down of food to produce energy, and
release of carbon dioxide).
Biology: Life Cycles, Reproduction, and Heredity
1.
Compare and contrast how different organisms (e.g., humans, plants, birds,
insects) grow and develop.
2.
Compare and contrast asexual and sexual reproduction in general terms (e.g.,
sexual reproduction producing identical offspring versus sexual reproduction—
egg and sperm—producing offspring that are similar but not identical to either
parent).
3.
Relate the inheritance of traits to organisms passing on genetic material to their
offspring; distinguish inherited characteristics from acquired or learned
characteristics.
Biology: Diversity, Adaptation, and Natural Selection
1.
Relate the survival or extinction of species to variation in physical/behavioral
characteristics in a population and reproductive success in a changing
environment.
2.
Recognize that fossils provide evidence for the relative length of time major
groups of organisms have existed on Earth (e.g., humans, reptiles, fish, plants);
describe how similarities and differences among living species and fossils provide
evidence of the changes that occur in living things over time.
Biology: Ecosystems
1.
Describe the flow of energy in an ecosystem; identify different organisms as
producers, consumers, and decomposers; draw or interpret food pyramids or food
web diagrams.
2.
Describe the role of living things in the cycling of elements and compounds (e.g.,
oxygen, carbon, water) through Earth’s surface and the environment.
3.
Explain the interdependence of populations of organisms in an ecosystem in terms
of the effects of competition and predation.
4.
Identify factors that can limit population size (e.g., disease, predators, food
resources, drought); predict effects of changes in an ecosystem (e.g., climate,
water supply, population changes, migration) on the available resources and the
balance among populations.
5.
Recognize that the world’s human population is growing and identify reasons why
(e.g., advances in medicine, sanitation); discuss the effects of population growth
on the environment.
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Biology: Human Health
1.
Describe causes of common diseases (e.g., influenza, measles, strep throat,
malaria, HIV), methods of infection or transmission, prevention, and the
importance of the body’s resistance (immunity) and healing capabilities.
2.
Explain the importance of diet, exercise, and lifestyle in maintaining health and
preventing illness (e.g., heart disease, high blood pressure, diabetes, skin cancer,
lung cancer); identify the dietary sources and role of nutrients in a healthy diet
(vitamins, minerals, proteins, carbohydrates, fats).
Chemistry
In the area of chemistry, students will be assessed on their understanding of concepts
related to the following topic areas:
 Classification and composition of matter
 Properties of matter
 Chemical change
At the eighth grade, students should be able to classify substances on the basis of
characteristic physical properties and recognize that substances can be grouped according to
similar chemical and physical properties. They are expected to differentiate between elements,
compounds, and mixtures in terms of their composition. They also are expected to have a
beginning understanding of the particulate structure of matter in terms of atoms and
molecules.
Students should have a clear understanding of the properties of matter. They should
describe methods of separating mixtures based on their physical properties, define solutions,
and recognize the factors that affect the rate at which materials dissolve. Students also are
expected to demonstrate knowledge of some properties and uses of metals and water, and be
able to compare properties of acids and bases.
In the area of chemical change, students are expected to recognize the differences
between physical and chemical changes and demonstrate basic knowledge of conservation of
matter during these changes. In addition, they should be able to identify common reactions
that release or absorb heat. Students also are expected to recognize the need for oxygen in
rusting, tarnishing, and burning and the relative tendency of familiar substances to undergo
these types of reactions.
Chemistry: Classification and Composition of Matter
1.
Classify or compare substances on the basis of characteristic physical properties
that can be demonstrated or measured (e.g., density, thermal or electrical
conductivity, solubility, melting or boiling point, magnetic properties).
2.
Recognize that substances may be grouped according to similar chemical and
physical properties; describe properties of metals that distinguish them from
nonmetals.
3.
Differentiate between pure substances (elements and compounds) and mixtures
(homogeneous and heterogeneous) on the basis of their formation and
composition, and provide or identify examples of each (may be solid, liquid, or
gas).
4.
Describe the structure of matter in terms of particles, including molecules as
combinations of atoms (e.g., H2O, O2, CO2 ) and atoms as composed of
subatomic particles (electrons surrounding a nucleus containing protons and
neutrons).
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Chemistry: Properties of Matter
1.
Select or describe physical methods for separating
mixtures into their
components (e.g., filtration, distillation, dissolution); define solutions in terms of
substance(s)(solid, liquid, or gas solutes) dissolved in a solvent; relate
concentration to the amounts of solute or solvent; explain the effect of factors
such as temperature, stirring, and particle size on the rate at which materials
dissolve.
2.
Relate the behavior and uses of water to its physical properties (e.g., melting point
and boiling point, ability to dissolve many substances, thermal properties,
expansion upon freezing).
3.
Compare the properties of common acids and bases (acids have a sour taste and
react with metals; bases usually have a bitter taste and slippery feel; strong acids
and bases are corrosive; both acids and bases dissolve in water and react with
indicators to produce different color changes; acids and bases neutralize each
other).
Chemistry: Chemical Change
1.
Differentiate chemical from physical changes in terms of the transformation
(reaction) of one or more pure substances (reactants) into different pure
substances (products); provide evidence that a chemical change has taken place
based on common examples (e.g., temperature change, gas production, color
change, light emission).
2.
Recognize that mass is conserved during chemical change; recognize that some
chemical reactions release energy (e.g., heat, light) while others absorb it; classify
familiar chemical changes as either releasing or absorbing heat (e.g., burning,
neutralization, cooking).
3.
Recognize that oxygen is needed in common oxidation reactions (combustion,
rusting, tarnishing); relate its importance to fire safety and preservation of metal
objects (coins, cars, cookware, statues); order familiar substances by how readily
they burn, rust, or tarnish.
Physics
In physics, students’ understandings of concepts related to physical processes and energy will
be assessed in the following topic areas:
 Physical states and changes in matter
 Energy transformations, heat, and temperature
 Light and sound
 Electricity and magnetism
 Forces and motion
Eighth-grade students should be able to describe processes involved in changes of state
and begin to relate the states of matter to the distance and movement among particles. They
also should be able to demonstrate understanding that mass is conserved during physical
changes. Concepts related to energy transformations, heat, and temperature also are assessed
at the eighth-grade level. Students are expected to be able to identify different forms of
energy, describe simple energy transformations, and apply the principle of conservation of
total energy in practical situations. Students also are expected to relate heating to transfer of
energy, and to relate temperature changes to changes in the speed of particles.
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Students at the eighth grade are expected to know some basic properties of light and its
interaction with matter; to use simple geometrical optics to solve practical problems; and to
relate the appearance and color of objects to light properties. Students also are expected to
recognize the characteristics of sound and some of its properties. In the area of electricity and
magnetism, assessment of students’ understandings of electricity includes current flow in
complete circuits, simple circuit diagrams, and the relationship between current and voltage in
circuits. They also are expected to be able to describe properties, forces, and uses of
permanent magnets and electromagnets.
Students are expected to be able to describe general types of forces, and predict
changes in the motion of an object based on the forces acting upon it. They also should
demonstrate common sense understanding of density and pressure as they relate to familiar
physical phenomena, although more formalized knowledge is not expected. Students also are
expected to have a basic knowledge of work and simple machines.
Physics: Physical States and Changes in Matter
1.
Apply knowledge about the movement of and distance between particles to
explain the physical properties of solids, liquids, and gases (volume, shape,
density, compressibility).
2.
Describe melting, freezing, boiling, evaporation, and condensation as changes of
state resulting from heating and cooling; relate the rate or extent of these
processes to physical factors (e.g., surface area, dissolved substances,
temperature); recognize that temperature remains constant during changes of
state; explain that mass remains constant during physical changes (e.g., change of
state, dissolving solids, thermal expansion).
Physics: Energy Transformations, Heat, and Temperature
1.
Identify different forms of energy (e.g., mechanical, light, sound, electrical,
thermal, chemical); describe simple energy transformations (e.g., combustion in
an engine to move a car, electrical energy to power a lamp, light energy to
chemical energy in photosynthesis, hydroelectric power, changes between
potential and kinetic energy); and apply knowledge of the concept of conservation
of total energy.
2.
Relate heating to the transfer of energy from an object at a higher temperature to
one at a lower temperature; compare the relative thermal conductivity of different
materials; compare and contrast methods of heat transfer (conduction, convection,
and radiation).
3.
Relate temperature changes to changes in volume and/or pressure and to changes
in the speed of particles.
Physics: Light and Sound
1.
Describe or identify basic properties of light (e.g., transmission through different
media; speed of light; reflection, refraction, absorption; splitting of white light
into its component colors); relate the appearance or color of objects to the
properties of reflected or absorbed light; solve practical problems involving the
reflection of light from plane mirrors and the formation of shadows; interpret
simple ray diagrams to identify the path of light and locate reflected or projected
images using lenses.
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2.

Recognize the characteristics of sound (loudness, pitch, amplitude, frequency);
describe or identify some basic properties of sound (need for a medium for
transmission, reflection and absorption by surfaces, and relative speed through
different media).

Physics: Electricity and Magnetism
1.
Describe the flow of current in an electrical circuit; draw or identify diagrams
representing complete circuits (series and parallel); classify materials as electrical
conductors or insulators; describe factors that affect currents in circuits; recognize
that there is a relationship between current and voltage in a circuit.
2.
Describe the properties of permanent magnets and electromagnets and the effects
of magnetic force; describe uses of permanent magnets and electromagnets in
everyday life (e.g., doorbell, recycling factories).
Physics: Forces and Motion
1.
Describe the motion (uniform and non-uniform) of an object in terms of its
position, direction, and speed; describe general types of forces (e.g., weight as a
force due to gravity, contact force, buoyant force, friction); predict changes in
motion (if any) of an object based on the forces acting on it.
2.
Explain observable physical phenomena in terms of density differences (e.g.,
floating or sinking objects, rising balloons).
3.
Demonstrate basic knowledge of work and the function of simple machines (e.g.,
levers and ramps) using common examples.
4.
Explain pressure in terms of force and area; describe effects related to pressure
(e.g., atmospheric pressure as a function of altitude, ocean pressure as a function
of depth, evidence of gas pressure in balloons, fluid levels).
Earth Science
Earth science is concerned with the study of Earth and its place in the solar system and
the universe. Topics covered in the teaching and learning of earth science draw on the fields
of geology, astronomy, meteorology, hydrology, and oceanography, and are related to
concepts in biology, physics, and chemistry. Although separate courses in earth science
covering all of these topics are not taught in all countries, it is expected that understandings
related to earth science topic areas will have been included in a science curriculum covering
the physical and life sciences or in separate courses such as geography and geology.
While there is no single picture of what constitutes an earth science curriculum that
applies to all countries, the TIMSS 2011 Science Framework identifies the following topic
areas that are universally considered to be important for students at the eighth grade to
understand about the planet on which they live and its place in the universe:
 Earth’s structure and physical features
 Earth’s processes, cycles, and history
 Earth’s resources, their use and conservation
 Earth in the solar system and the universe
Eighth-grade students are expected to have some general knowledge about the structure
and physical features of Earth. They are expected to demonstrate knowledge of the structure
and physical characteristics of Earth’s crust, mantle, and core, and to describe the distribution
of water on Earth, including its physical state, composition, and movement. Students are
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expected to be familiar with the relative abundance of the main components of air, and with
changes in atmospheric conditions in relation to altitude.
In the area of Earth’s processes, cycles, and history, students should provide
descriptions based on the concept of cycles and patterns. In particular, they should be able to
describe in words or diagrams the rock and water cycle. Students are expected to have a sense
of the magnitude of time scales, and to describe some physical processes and geological
events that have taken place on Earth over billions of years. Students also are expected to
interpret and use data or maps relating global and local factors to weather patterns, and to
differentiate between daily weather changes and general climate in various regions of the
world.
Students should be able to demonstrate knowledge of Earth’s resources and their use
and conservation by providing examples of renewable and nonrenewable resources,
describing methods of conservation and recycling, relating common methods of agriculture
and land use to land resources, and discussing the factors related to the supply and demand of
fresh water.
Eighth-grade students are expected to have some knowledge of the solar system in
terms of the relative distances, sizes, and motions of the Sun, the planets, and their moons,
and of how phenomena on Earth relate to the motion of bodies in the solar system. Students
also are expected to compare the physical features of Earth, the moon, and the other planets
with respect to their ability to support life.
Earth Science: Earth’s Structure and Physical Features
1.
Describe the structure and physical characteristics of Earth’s crust, mantle, and
core as provided by observable phenomena (e.g., earthquakes, volcanoes);
describe the characteristics and uses of rocks, minerals, and soils; describe the
formation of soils.
2.
Compare the physical state, movement, composition and relative distribution of
water on Earth.
3.
Recognize that Earth’s atmosphere is a mixture of gases, and identify the relative
abundance of its main components; relate changes in atmospheric conditions to
altitude.
Earth Science: Earth’s Processes, Cycles, and History
1.
Describe the general processes involved in the rock cycle; identify or describe
physical processes and major geological events that have occurred over millions
of years (e.g., erosion, volcanic activity, mountain building, plate movement);
explain the formation of fossils and fossil fuels.
2.
Diagram or describe the processes in Earth’s water cycle, referencing the Sun as
the source of energy; and the role of cloud movement and water flow in the
circulation and renewal of fresh water on Earth’s surface.
3.
Compare seasonal climates in relation to latitude, altitude and geography; identify
or describe causes of long- and shortterm climatic changes (e.g., ice ages, global
warming, volcanic eruptions, changes in ocean currents); interpret weather
data/maps, and relate changing weather patterns to global and local factors in
terms of such factors as temperature, pressure, precipitation, and wind speed and
direction.
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Earth Science: Earth’s Resources, Their Use and Conservation
1. Provide examples of renewable and nonrenewable resources; discuss advantages and
disadvantages of different energy sources; describe methods of conservation of
resources and methods of waste management (e.g., recycling); relate some
environmental concerns to their possible causes and effects (e.g., pollution, global
warming, deforestation, desertification); present ways in which science, technology,
and human behavior can be used to address these concerns.
2. Explain how common methods of agriculture and land use (e.g., farming, tree
harvesting, mining) can affect land resources; describe how fresh water is obtained
(e.g., purification, desalination, irrigation); explain the importance of water
conservation.
Earth Science: Earth in the Solar System and the Universe
1. Explain phenomena on Earth (day and night, year, seasons in the northern and
southern hemisphere, tides, phases of the moon, eclipses, appearance of the Sun,
moon, planets, and constellations) in terms of the relative movements, distances, and
sizes of Earth, the moon, and other bodies in and outside the solar system.
2. Compare and contrast the physical features of Earth with the moon and other planets
(e.g., atmosphere, temperature, water, distance from the Sun, period of revolution and
rotation, ability to support life); recognize the role of gravity in the solar system (e.g.,
tides, keeping the planets and moons in orbit, pulling us to Earth’s surface).
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7-2-2 Science Cognitive Domains – Eighth Grades
To respond correctly to TIMSS test items, students need to be familiar with the science
content being assessed, but they also need to draw on a range of cognitive skills. Describing
these skills plays a crucial role in the development of an assessment like TIMSS 2011, since
they are vital in ensuring that the survey covers the appropriate range of cognitive skills
across the content domains already outlined.
This section outlines the skills and abilities associated with the cognitive dimension.
The cognitive dimension is divided into three domains based on what students have to
know and do when confronting the various items developed for the TIMSS 2011 assessment.
The first domain, knowing, covers science facts, procedures, and concepts students need to
know, while the second domain, applying, focuses on the ability of the student to apply
knowledge and conceptual understanding to a science problem. The third domain, reasoning,
goes beyond the solution of routine science problems to encompass unfamiliar situations,
complex contexts, and multi-step problems.
Document 2 shows the % of items in the different cognitive domain for eighth grades,
each content domain will include items developed to address each of the three cognitive
domains. For example, the life science content domain will include knowing, applying, and
reasoning items, as will the other content domains.
Document 2: Target Percentages of the TIMSS 2011 Science Assessment Devoted to
Cognitive Domains at Fourth and Eighth Grades
Co
Cognitive Domains
Percentages
Eighth Grade
Knowing

35%

Applying

35%

Reasoning

30%

Domains Percentages
While some hierarchy is imposed in the division of behaviors into the three cognitive
domains, a range of difficulty levels is expected for items developed for each of the cognitive
domains. The following sections further describe the student skills and abilities defining the
cognitive domains. The general descriptions are followed by lists of specific behaviors to be
elicited by items that are aligned with each domain.

27

مم ّخص تنفيذي
Knowing
Knowing refers to students’ knowledge base of science facts, information, concepts,
and tools. Accurate and broad-based factual knowledge enables students to engage
successfully in the more complex cognitive activities essential to the scientific enterprise.
Students are expected to recall or recognize accurate science statements; possess
knowledge of vocabulary, facts, information, symbols, and units; and select appropriate
apparatus, equipment, measurement devices, and experimental operations to use in
conducting investigations. This cognitive domain also includes the Selection of illustrative
examples in support of statements of facts or concepts.
1. Recall/
Recognize

Make or identify accurate statements about science facts, relationships,
processes, and concepts; identify the characteristics or properties of
specific organisms, materials, and processes.

2.

Define

2 Provide or identify definitions of scientific terms; recognize and use
scientific vocabulary, symbols, abbreviations, units, and scales in
relevant contexts.

3.

Describe

3 Describe organisms, physical materials, and science processes that
demonstrate knowledge of properties, structure, function, and
relationships.

4.

Illustrate with
Examples

Support or clarify statements of facts or concepts with appropriate
examples; identify or provide specific examples to illustrate knowledge
of general concepts.

5.

Demonstrate
Knowledge
of Scientific
Instruments

Demonstrate knowledge of how to use science apparatus, equipment,
tools, measurement devices, and scales.

Applying
The questions in this cognitive domain are designed to involve the direct application of
knowledge and understanding of science in straightforward situations. To measure applying,
TIMSS 2011 will include items that require students to compare, contrast, and classify; to
interpret scientific information in light of a science concept or principle; and to use and apply
their understanding of science concepts and principles to find a solution or develop an
explanation. Items aligned with this cognitive domain may also involve the direct application
or demonstration of relationships, equations, and formulas in contexts likely to be familiar in
the teaching and learning of science concepts. Both quantitative problems requiring a
numerical solution and qualitative problems requiring a written descriptive response are
included. In providing explanations, students should be able to use diagrams or models to
illustrate structures and relationships and demonstrate knowledge of scientific concepts.
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1.

Compare/
Contrast/
Classify

Identify or describe similarities and differences between groups of
organisms, materials, or processes; distinguish, classify, or order
individual objects, materials, organisms, and processes based on given
characteristics and properties.

2.

Use Models

2 Use a diagram or model to demonstrate understanding of a science
concept, structure, relationship, process, or biological or physical
system or cycle (e.g., food web, electrical circuit, water cycle, solar
system, atomic structure).

3.

Relate

3 Relate knowledge of an underlying biological or physical concept to
an observed or inferred property, behavior, or use of objects,
organisms, or materials.

4.

Interpret
Information

Interpret relevant textual, tabular, or graphical information in light of a
science concept or principle

5.

Find Solutions

Identify or use a science relationship, equation, or formula to find a
qualitative or quantitative solution involving the direct
application/demonstration of a concept.

6.

Explain

Provide or identify an explanation for an observation or natural
phenomenon, demonstrating understanding of the underlying science
concept, principle, law, or theory

Reasoning
Reasoning is involved in the more complex tasks related to science. A major purpose of
science education is to prepare students to engage in scientific reasoning to solve problems,
develop explanations, draw conclusions, make decisions, and extend their knowledge to new
situations. In addition to the more direct applications of science concepts exemplified in the
applying domain, some problem solving situations involve unfamiliar or more complicated
contexts that require students to reason from scientific principles to provide an answer.
Solutions may involve breaking down a problem into component parts, each involving the
application of a science concept or relationship. Students may be required to analyze a
problem to determine what underlying principles are involved; devise and explain strategies
for problem solving; select and apply appropriate equations, formulas, relationships, or
analytical techniques; and evaluate their solutions. Correct solutions to such problems may
stem from a variety of approaches or strategies, and developing the ability to consider
alternative strategies is an important educational goal in the teaching and learning of science.
Students may be required to draw conclusions from scientific data and facts, providing
evidence of both inductive and deductive reasoning and of an understanding of the
investigation of cause and effect. They are expected to evaluate and make decisions, weigh
advantages and disadvantages of alternative materials and processes, consider the impact of
different scientific endeavors, and evaluate solutions to problems. By the eighth grade, in
particular, students should consider and evaluate alternative explanations, extend conclusions
to new situations, and justify explanations based on evidence and scientific understanding.
Considerable scientific reasoning also is involved in developing hypotheses and designing
scientific investigations to test them, and in analyzing and interpreting data. Abilities in this
area are introduced at a very basic level in primary school and then further developed
throughout students’ science education in middle and secondary school.
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Some items in this cognitive domain may focus on unified concepts and major
conceptual themes, requiring students to bring together knowledge and understanding from
different areas and apply it to new situations. As such, they may involve the integration of
mathematics and science and/or the integration and synthesis of concepts across the domains
of science.
1.

Analyze

Analyze problems to determine the relevant relationships, concepts,
and problem-solving steps; develop and explain problem-solving
strategies

2.

Integrate/
Synthesize

Provide solutions to problems that require consideration of a number of
different factors or related concepts; make associations or connections
between concepts in different areas of science; demonstrate
understanding of unified concepts and themes across the domains of
science; integrate mathematical concepts or procedures in the solutions
to science problems.

3.

Hypothesize/
Predict

Combine knowledge of science concepts with information from
experience or observation to formulate questions that can be answered
by investigation; formulate hypotheses as testable assumptions using
knowledge from observation and/or analysis of scientific information
and conceptual understanding; make predictions about the effects of
changes in biological or physical conditions in light of evidence and
scientific understanding

4.

Design

Design or plan investigations appropriate for answering scientific
questions or testing hypotheses; describe or recognize the
characteristics of well-designed investigations in terms of variables to
be measured and controlled and cause and- effect relationships; make
decisions about measurements or procedures to use in conducting
investigations.

5.

Draw
Conclusions

Detect patterns in data, describe or summarize data trends, and
interpolate or extrapolate from data or given information; make valid
inferences on the basis of evidence and/or understanding of science
concepts; draw appropriate conclusions that address questions or
hypotheses, and demonstrate understanding of cause and effect.

6.

Generalize

Make general conclusions that go beyond the experimental or given
conditions, and apply conclusions to new situations; determine general
formulas for expressing physical relationships.

7.

Evaluate

Weigh advantages and disadvantages to make decisions about
alternative processes, materials, and sources; consider scientific and
social factors to evaluate the impact of science and technology on
biological and physical systems; evaluate alternative explanations and
problem-solving strategies and solutions; evaluate results of
investigations with respect to sufficiency of data to support
conclusions.

8.

Justify

Use evidence and scientific understanding to justify explanations and
problem solutions; construct arguments to support the reasonableness
of solutions to problems, conclusions from investigations, or scientific
explanations.
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Scientific Inquiry in TIMSS 2011
In the TIMSS 2011 Science Framework, the processes of scientific inquiry are accepted
as fundamental aspects of scientific knowledge inherent in all fields of science and having
both content- and skills based components. Items and tasks assessing these processes require
students to demonstrate knowledge of the tools and methods necessary to do science, to apply
this knowledge to engage in scientific investigations, and to use scientific understanding to
propose explanations based on evidence. In TIMSS, such items are not considered to be
context-free, but always are situated in the context of content objectives (biology, chemistry,
etc.) and draw from the full range of skills and behaviors specified in the cognitive domains.
It is expected that students at both grade levels will possess some general knowledge of
the nature of science and scientific inquiry, including the fact that scientific knowledge is
subject to change, the importance of using different types of scientific investigations in
verifying scientific knowledge, the use of basic “scientific methods”, communication of
results, and the interaction of science, mathematics, and technology. In addition to this
general knowledge, students are expected to demonstrate the skills and abilities involved in
five major aspects of the scientific inquiry process:
 Formulating questions and hypotheses
 Designing investigations
 Representing data
 Analyzing and interpreting data
 Drawing conclusions and developing explanations
These aspects of scientific inquiry are appropriate for both fourth- and eighth-grade
students, but the understandings and abilities to be demonstrated increase in complexity
across grades, reflecting the cognitive development of students.
The learning of science in the fourth grade is focused on observing and describing and
students at this level are expected to be able to formulate questions that can be answered
based on observations or information obtained about the natural world. To obtain evidence to
answer these questions, they should demonstrate a grasp of what constitutes a “fair test”, and
be able to describe and conduct an investigation based on making systematic observations or
measurements using simple tools, equipment, and procedures.
They also are expected to represent their findings using simple charts and diagrams,
identify simple relationships, and briefly describe the results of their investigations.
Conclusions drawn from investigations at the fourth grade are expected to be written as an
answer to a specific question.
By the eighth grade, students should demonstrate a more formalized approach to
scientific investigation that involves more evaluation and decision-making. They are expected
to be able to formulate a hypothesis or prediction based on observation or scientific
knowledge that can be tested by investigation. They are expected to demonstrate an
understanding of cause and effect and the importance of specifying variables to be controlled
and varied in well-designed investigations. They may also be required to make more decisions
about the measurements to be made and the equipment and procedures to use. In addition,
students at this level are expected to use appropriate terminology, units, precision, format, and
scales. They should also demonstrate more advanced data analysis skills in selecting and
applying appropriate mathematical techniques and describing patterns in data. Eighth-grade
students may be expected to evaluate the results of their investigation with respect to the
sufficiency of their data for supporting conclusions that address the question or hypothesis
under investigation. The assessment of both fourth- and eighth-grade students’ ability to
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provide explanations based on evidence from scientific investigations provides another
measure of their understanding and application of related science concepts. By the eighth
grade, it is expected that students will be able to formulate explanations in terms of causeand-effect relationships between variables and in light of scientific understanding. At this
level, students may also begin to consider alternative explanations and apply or extend their
conclusions to new situations.
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د ّ درسّ  .)055 TIMSSأ ّي ّي

ّ TIMSS2007ا TIMSS2011ا ّ ّ

قد ؤ ر

ل

ر ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ )1

 )24دا ّ ّ ّ ّ

يّ ّ ّ ّّير

ّ ّ ّ ّ درسّ ّ ّ ّ

ّ

رّ

ّدال

ج لّن جّيوت

ي ّ

يّير

ح ّا

يّّير ا جيهي هّّي

ّ ّ سّّان طّّرا إ ّّى

ي جّ ّ

اطربّّا إبّّد ده ر ا ّّيهن درسّ ا يّّط

ّّت

صّ
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الفصل األول
التحصيل في العلوم

نتائج وتحليل
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الفصل األول -التحصيل في العموم  -نتائج وتحميل
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الفصل األول -التحصيل في العموم  -نتائج وتحميل

تمهيد
يال هذ
ر

هذه

ا دال

دوت

صل برضي
ي

قل

سل  055ا حر ه
جرل دارت

يق

يير

دوت حص ل

ر ذم

درس TIMSS 2011

 )standardized scoresا قي سل
يري  155س جد هذ
درس .TIMSS

سل ل قير

ي
يدم

ق يس

قير

دوت حص ل ر ذم دال

لا لصن ي

سيس  .اقد درجت

درج  5ادرج 1555ر ا اسط هذ

أد ء دال ا جيه طار دا

سهي
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الفصل األول -التحصيل في العموم  -نتائج وتحميل

 1-1معدالت تحصيل تالمذة لبنان في العموم مقارنة بالتحصيل العربي والعالمي في TIMSS2007
و TIMSS2011
 1-1-1معدالت تحصيل التالمذة وتوزيعيا عمى متوسط سمّم المقياس .355
 1-1-1-1ترتيب الدول بحسب معدالت تحصيل التالمذة في العموم في دراسة TIMSS 2011
س د )1-1-1-1


ر

ّ

ّ

)244
هّّذ

 ج ّّيء

اسّّط ّّدا

ّّرا ّ

ر ّ ا اسّّط سّّل

ا اسّّط سّّل

ق ّّيس هّّا  )49قط ّ

ق ّّيس هّّا  )44قط ّ ا ّّرا ّ

ق ّّيس هّّا  )92قطّ اهّّذ ّّدل بلّّى ّّد م

ا اسّّط سّّل
بي ا ل ي

يّير ا اسّط ّدا

درس .TIMSS 2011

سّ د أ

اسّّط

دوت حص ل ّل دا ّ

 )244ا اسّط

ّّر ّ

ّّدل حص ّ ل ّ

سّ ا

حصّ ل

رّ

ّّي ّّرا
ّّي

يّ ل

ي ل جيص.

ّّدل حصّ ّ ل  41دا ّ ّ أبل ّّى ّ ّ

 )244أد ّى ّ

يرا  )41قط ب

ّي

ّدل حصّ ل

دل حصّ ل

ّّدل حصّ ّ ل
ّي

ّّي

ّّيرا  )29قطّ اجّيء
ا د ّى ضّ

اج ّّيء

ّّدل حصّ ّ ل

ّدل حصّ ل

ّدال ا ق ّ ّ

ّّي

رّّ

 )256أي

و حّرن

ّيري

 255ا.) 655
 حيزت س في ارم بلى أبلى

دل حص ل  )095احلت

 جيءت

دوت حص ل س ع ا ر

 جّّيءت

ّّدوت حص ّ ل دا ّ

دا
 جيءت
دا

دا أبلى
أد ّّى ّ

ر

ا ى.

دل حص ل ل ي
ّّدل حص ّ ل ل ّّي

راا د

إحصيبًّي.

ّّراا د ّ إحصّّيبًّي اهّّي

ه ي :المغرب وغانا.
دوت حص ل دا ّ

قر ّ

ه ي :مقدونيا واندونيسيا.

ّ

ّدل حصّ ل ل ّي

ّراا ّ ّر د ّ إحصّيبًّي اهّي
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الفصل األول -التحصيل في العموم  -نتائج وتحميل
المستند ( :)1-1-1-1معدالت تحصيل التالمذة في العموم في دراسة TIMSS 2011
الدولة

معدل التحصيل

الدولة

معدل التحصيل

رومانيا

333

1

سنغافورة

335

33

333

3

تايوان

333

33

اإلمارات العربية المتحدة

3

كوريا

335

33

تشيمي

331

3

اليابان

333

33

البحرين

333

3

فنمندا

333

33

تايمند

331

3

سموفينيا

333

33

األردن

333

3

روسيا

333

33

تونس

333

3

ىونغ كونغ

333

35

أرمينيا

333

3

انكمترا

333

31

السعودية

333

المتوسط العربي

333

15

الواليات المتحدة

333

33

ماليزيا

333

11

ىنغاريا

333

33

سوريا

333

13

استراليا

313

33

فمسطين

335

33

جورجيا

335

13

لتوانيا

313

33

عمان

335

13

نيوزلندا

313

33

قطر

313

13

السويد

353

33

مقدونيا

353

13

ايطاليا

351

33

لبنان

353

13

اوكرانيا

351

35

إندونيسيا

353

13

النرويج

333

31

المغرب

333

35

كازاخستان

335

33

غانا

353

31

تركيا

333

المتوسط العالمي

333

ايران

333

13

33
(:)
:)
دال
دال ّ ر
دال

اسط سل ق يس  )055دو إحصيب .
دل حص ل دا أبلى
اسط سل ق يس  )055دو إحصيب .
دل حص ل دا أد ى
دوت حص ل أبلى دو إحصيب .
ي
زت ب
زم ب
زت ب

ي
ي

دو إحصيب .
دوت حص ل أد ى دو إحصيب .
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الفصل األول -التحصيل في العموم  -نتائج وتحميل
 3-1-1-1معدالت تحصيل تالمذة لبنان والدول العربية المشاركة في العموم في دراسة TIMSS 2011

ّ



سّ ّ د )4-1-1-1

درس

ّ  TIMSS 2011اقّد جّيءت هّذه

ي ل بي اأد ى

اسط

ق يس )055
ي حلت
ّّي

اس ّّط

اسط سل

فرب
ّ

 .)244اجيء

ي

يرا  44قط اأد ى

 حل ّت دا ّ م ّّيرت ّ
 حّل

ّّدوت حص ّ ل ر ّّذم ّ ّ
ّدوت ج

ر

رّ

ر ّّ

رّ
ّ )15

هّي أد ّى ّ

اسّط

اسط دا

ا ّّى ّ

ّّدال

ج رم  )19ا ي
ج ابّ

ل ّّا ّ ّ

ّدال

ّّيرا  )44قطّ ّ اأد ّّى ّ ّ

رّ

ّّدال

ر ّّ

اسّط سّل

 )244أد ّى ّ

يّّير

ّّ

ق ّيس )055
اسّط سّل

يرا  29قط .

رّ

ّّدل حص ّ لهي )260

يّّير ا ّّي

دل حص لهي .)946
ر ّ اجّّيء

اس ّّط

ّّدل حصّ له  )256أي أد ّّى ّ
ّ ّيرا  ) 41قطّ ّ اأد ّّى ّ ّ

ّّي

ق يس  ّ )055يرا  )92قط .

 3-1-1-1التوزيع النسبي المئيني ) (Percentileلمعدالت تحصيل تالمذة لبنان في العموم في دراسة
TIMSS 2011
ظهر

س د  )9-1-1-1از ع

دوت حص ل ر ذم

لا

ي

درس ّ.TIMSS2011

%0 

دوت حص ل ر ذم جيءت سيا أا أد ى

دل حص ل .429

0% 

دوت حص ل ر ذم جيءت سيا أا أبلى

دل حص ل .064

%05 
% 40 

دوت حص ل ر ذم جيءت سيا أا أد ى
دوت حص ل جيءت سيا أا أد ى

%40 

دوت جيءت

%40 

دوت حلت

 %40 جيءت أبلى

د
د

دل حص ل .259
دل حص ل .994

حص ل  994ا. 259
حص ل  259ا.240

دل حص ل .240

معدال يفوق المعدل الدولي( )333وان نحوو % 35
في لبنان ،نحو  %33من التالمذة لم
يحصموا ا
ّ
ودال يفوووق المعوودل العربووي ( )333وىووذا يوودعو إلوى القمووق بشووون أو وواع
موون التالمووذة لووم يحقّقووا معو ا

التعميم والمناىج.
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الفصل األول -التحصيل في العموم  -نتائج وتحميل

المسوووتند ( :)3-1-1-1معووودالت تحصووويل التالموووذة فوووي لبنوووان وفوووي الووودول العربيوووة المشووواركة فوووي العمووووم فوووي دراسوووة
TIMSS 2011

المتوسط
العالمي

المتوسط
العربي

المستند ( :)3-1-1-1التوزيع النسبي المئيني لمعدالت تحصيل التالمذة في لبنان
النسبة المئينية
percentile

معدالت التحصيل

3

15

33

35

33

35

33

333

333

333

353

333

333

333

33

الفصل األول -التحصيل في العموم  -نتائج وتحميل
 3-1-1اال تجاىات في تحصيل العموم في  TIMSS 2007و.TIMSS2011
معدالت التحصيل
بمعدالت التحصيل العربي و ّ
 1-3-1-1معدالت تحصيل تالمذة لبنان في العموم مقارنة ّ
العالمي في  TIMSS 2007و.TIMSS2011
ّ

جت
ي رع

س ّ د  )1-4-1-1ي ّي ّ

دل حص ل ر ذم
دل حص ل

مالحظة :حل

يير
ر

ي

ر

لا

ّّدوت حص ّ ل ّ

 TIMSS2007ا .TIMSS2011قّّد

 TIMSS2007 ّ 212إ ّى TIMSS2011 ّ 256

 242إ ى 244ر ا دل حص ل

 19دا بر

)4

ي

ر

)99

 24دا بي

ّ TIMSS2007ا ه رجع إ ى
يير

يير
ر

ي

ا

)15

ّ.TIMSS 2011

 266إ ى .244

ر

)25

 11دا بر

 29دا بي
يير احل

 3-3-1-1اتجاىات أداء الدول المشاركة في  TIMSS2007وTIMSS2011
ظه ّ ّ ّّر

سّ ّ ّ ّ د  )4-4-1-1جيه ّ ّ ّّيت

ّ ّ ّّدوت حصّ ّ ّ ّ ل ّ ّ ّ ّدال

ي ّ ّ ّّير

ّ ّ ّ ّ TIMSS2007

ا.TIMSS2011
ّ

أ ه ّّيد قّّد ي

دو إحصيب ).

ّّي

دال ّ هّّذ

جّّيل ا ي ّي ّ ّ 16دا ّ

ّ

هّّي

ّّي ا رج ّّي س ّ ع دال
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الفصل األول -التحصيل في العموم  -نتائج وتحميل
المستند ( :)1-3-1-1معدالت تحصيل التالمذة في العموم ،في دراسة  TIMSS 2007وTIMSS 2011
TIMSS 2007

TIMSS 2011

اتجاىات النتائج
معدل تحصيل التالمذة في لبنان

212

256

معدل تحصيل التالمذة في الدول العربية المشاركة

242

244

معدل تحصيل التالمذة في الدول العالمية المشاركة

266

244

معدالت الدول المشاركة في  TIMSS2007وTIMSS2011
المستند ( :)3-3-1-1اتجاىات ّ
ثوبوات

توقودم

أس ر ي

1

إر

1

3

إ طي ي

3

3

ار ي

3

ر طي ي

3

را ن

3

جارج ي

13

3

لسط

3

ّي ي

13

سا د

3

راس ي

3

ها غ ا غ

13

اس

يا )

ص

ا ي

3

توراجوع

1

حر

15

بي

3

ه فير ي

11

را ي ي

3

إ دا س ي

سلا ي

3

رد

3

ي زي

3

سار ي

3

يلد

3

س في ارم

3

يي

13

او يت

حدم

ر

3

أا ر ي

3

ي

13

م يرت

ر

حدم

رحظ :
درس TIMSS2007ا.TIMSS2011
دوت حص ل
قد  :ر يع د ل إحصيب ي
درس  TIMSS2007ا.TIMSS2011
دوت حص ل
يت :ف ر ّ ر د ل إحصيب ي
درس IMSS2007ا.TIMSS2011
دوت حص ل
رجع :ج يت د ل إحصيب ي
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الفصل األول -التحصيل في العموم  -نتائج وتحميل
 3-1-1معدالت تحصيل التالمذة بحسب مجاالت المحتوى ) (Content Domainsوالمجاالت
المعرفية ) (Cognitive Domainsفي دراسة  TIMSS2007وTIMSS2011
 1-3-1-1إطار التقويم المعتمد في دراسة TIMSS


ّ

جّّيوت

س ّ د )1-9-1-1

ّ

جل ّ

رج ّ

ض ّ هي مطّّير

ّّد ّ

ل قّّا

درس .TIMSS2011


حار حص ل
د

لا

درس ّ TIMSS2011حال د

ح ا ) (Content Domainا د

 ح ّّدد
 ض
 س ّ دب

ر

ّّد

ح ّّا

هيرت

د

ر

جيوت:

صّّح ح ب ّ

ق ّّا ا ق ّّدرم بل ّّى سّ ّ جد
ح ّّا

س ّ ذ ر ل ّّذ

اظ ن

ج ّّر ّ ّ

ا يي ل
جيل

لا ي ه

اض ع ف

هيرت ذه

يرن ا ط ا ا
سّّبل

ج ابّ ّ

جل ّ ّ
ّّ

يسّّب ا اظّّن

س ا ه ه هذه

طق .

سّبل

يس ّ

طلّب ّذ ر

ل ّّا

ر

ّّيذ بلّّى ل ّّذ أ

لا ّيت

سّ

س ّّبل

ّّرن

ّ حقّيبا بل ّ

ج ّّيل " ط ّّا"ر بل ّّى ق ّّدرم ل ّّذ بل ّّى
بل ّ ّ .

قي ّلر جّياز ّاع

ّّد هي إ ّّى ح ّّيوت ّ ّّر ت ا ّ ّ اسّ ّ يقيت

قدم ح يج حلهي إ ى جطا ت بد دم ا اب ا ص ن هذ
طق .

ح ّّا ق ّّد

ّّد ا جهّ ّ أي ّ ّ

طرقّّي ّ

لا ّيت ّ حّل إيّ ي

ي ّّي ل را ّ ّ ّ ّ

رت ا يّ ل

ّد

ّّرس ل ّذ ّ ن ل ّذ ّّع

ه ّّيرت هّ ّ ا مدرد.

هّّيرم

ّّي ح ّّدد

ّّد

ل ر ذم.

يء ا ز يء ابلّا

ر

ّّي ر ّّز ضّ ّهي آلج ّّرر ضّ ّ

س ّّبل ح ّّل

ّ ّ TIMSSإ ّّى قا ه ّّي

جيوت :بلا ح يم ا

ا ل ب ّد ا جه ّه أي يّ ل  ّ .ت

ا ّّيه اا ج ّّرء ت.

).) Cognitive Domain

سّ ّ ى درسّ ّ

س ر هذه

ح ا أر

ر

مجي ّ

ا ضّ ّ ع ّ ّ

ر

:

اع

ج ّر ّ

سّبل ضّ
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الفصل األول -التحصيل في العموم  -نتائج وتحميل

المسوووووتند ( :)1-3-1-1مجووووواالت المحتووووووى والمجووووواالت المعرفيوووووة لمعمووووووم المعتمووووودة فوووووي إطوووووار التقوووووويم لدراسوووووة
و TIMSS 2011لمصف الثامن

مجاالت المحتوى
عموم الحياة
Biology
الكيمياء
Chemistry
الفيزياء
Physics
عموم األرض

Earth Science

المجاالت المعرفية
%33
%35
%33
%35

معارف

Knowledge
تطبيق
Application
منطق
Reasoning

%33
%33
%35

33

الفصل األول -التحصيل في العموم  -نتائج وتحميل
 3-3-1-1معوودالت تحصوويل التالمووذة فووي لبنووان مقارنووة بمعوودالت التحصوويل العربووي والعووالمي بحسووب مجوواالت
المحتوى في الدول التي شاركت في الدراستين (و TIMSS2007و)TIMSS2011

ت

يبن



دوت

ا

س د  )4-9-1-1أ :
حص ل

يء ا )244

ل جيل

 )244ا جيل

ي

جيوت

حص ل ل ي

أ ر

جي

ر

حص ل

ي ل جيص أقل

 TIMSS2011قير



يت

رت

حص ل

يء  )222ا

ي

دوت

حص ل

حا

ل

ج لن جيوت

ّ TIMSS2007اجيءت هذه
ر

جيل

ح يم  )241ا جيل

رت .)249
يت

ل

ّ TIMSS2007ا د ت قل ر

ّ : TIMSS2011جيل بلا

دوت

دوت

جل

ز يء ابلا

ز يء  )245ا جيل بلا

قي ل ا قير



جيوت

ل

حا

ي ت )249

TIMSS2007

ز يء  )225ا

جي

بلا

ر

دار

يبن بلى ي ل آل :
جيل بلا

جيل بلا



يت
أد ى

دوت
دل

حص ل ل ي
حص ل

 TIMSS2011قير

ر

ج لن

ّTIMSS2007

ع ج يت

ح يم  )296ا

رت .)299

ا

 12قط ) ا ف ر دو إحصيب ا 19-قط ) ا دو إحصيب .

د ت هذه

 جدر ذ ر أ

يبن

قير

جيل

جيوت.

ح يم

ج ضت هذه

دوت

 )999إ ى  )990أي

جيل

يء

 )225ى  )290أي را

جيل بلا

رت

 )944ى  )960أي يرا

جيل

ق صر بلى دال

جيل

 TIMSS2007اTIMSS2011

جيل بلا

يرا  2-قيط) ا ف ر دو إحصيب ا
 0-قيط) ا ف ر دو إحصيب

ل

يء

ي ل بي ا دل

جيل بلا ح يم اا ى )290
 TIMSS 2011إ ى )246
دوت
جيل بلا رت.
جيل ز يء اا ى )214
يء اا ى )299
لا

ح يم

ز يء
يير ت

 )242إ ى  )250أي يرا
 TIMSS 2007ا TIMSS

.2011

نستنتج أن معدالت التحصيل في العموم

في لبنان قد تدنت في مختمف مجاالت المحتوى ،بين

اسيتين المتعاقبتين  TIMSS2007و TIMSS2011وكان ىذا التدني ذات داللة إحصائية في
الدر ّ
مجال الفيزياء.
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الفصل األول -التحصيل في العموم  -نتائج وتحميل
المستند ( :)3-3-1-1معدالت تحصيل التالمذة في العموم بحسب مجاالت المحتوى في الدول
التي شاركت في الدراستين ( TIMSS2007و)TIMSS2011
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الفصل األول -التحصيل في العموم  -نتائج وتحميل
 3-3-1-1الفرق المطمق بين معدالت تحصيل التالمذة في لبنان في مجاالت المحتوى المختمفة مقارنة
معدالت التحصيل العام في العموم في دراسة .TIMSS2011
ب ّ
 أظهرت

يبن  TIMSS2011أ
زم ا ر

حص ل

ج لن جيوت

د هي أد ء أ ضل س ًّ ي
يير

ل لد

دوت

أ

حص ل

جيوت

ل
دوت حص ل

ادرج ص ا
حا

أحد جيوت

ظهر أد ء أ ضل

وب ير ق ل


دال ذ ت

سبل ا س

حا

جل

ي ج ت هذ

د ي قير

دل

جيل

دل

دء

حص ل

يء ا دل

جيوت

بلى قد حصلت بلى

تأ

ظ

ي جيوت

ي س

دل

لد

يير

جر ر ابلى حا

درس

ي لر

إ ى جيل آجر ب د قير
ي ل لد .ا قد أجذ

حص ل

يت اأب ير

جيوت حسب أحجي

ر ذم

وج ير.

ج ل ر جد أ أ ضل أد ء ل ر ذم ي

حص ل

حص ل

حص ل

ي

ي

جيل بلا
ز يءر قد ي

قل د ًّي ) (-1اها ّ ر د ل حصيبًّي.

هذ دل بلى أ أ ضل أد ء ل ر ذم ي

ر ذم ه ي جيل بلا ح يم ا جيل بلا

جيل

رت.

لا

جيل

ي

ز يء ابلا ح يم ابلا

ا دو إحصيب  .أ ي ي س إ ى جيل
لا

حا

ل

س د  )9-9-1-1أ ه ب د قير

دل

حا ر

قير

ي

جيل ح ا

ر ذم

ا رهي

دوت

حص ل

دوت

يء ح ث ي
لا

ي

دوت جيوت

را

بلى ) (+29دو إحصيب ر

رت ح ث ي

را

رت) (-41ل ه

جيل بلا

طلا

دل

را
يء اأ

طلا

جي

ها
لذ

ر

طلا

ح يم )(-11
حص ل

ؤ ر سل ي

ي
أد ء

مما ورد أن تدني معدالت تحصيل التالمذة في العموم في لبنان يعود عمى األكثر إلى التدني
ونستنتج ّ
عمما أن ىذين المجالين يشكالن  %33من محتوى
في التحصيل في مجالي عموم الحياة وعموم األرض ا
مواد العوم في دراسة الو.TIMSS
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الفصل األول -التحصيل في العموم  -نتائج وتحميل

المسووتند ( :)3-3-1-1الفوورق المطمووق بووين معوودالت تحصوويل التالمووذة فووي مختمووف مجوواالت المحتوووى مقارنووة بمعوودل
التحصيل العام في العموم في دراسة TIMSS2011
معدل

التحصيل
لبنان

العام في مجال عموم
العموم

الحياة

353

990

 :معدل التحصيل
 :معدل التحصيل

المطمق

الكيمياء

المطمق

الفيزياء

المطمق

مجال عموم
األرض

الفرق

الفرق

مجال

الفرق

مجال

الفرق

11-

290

49+

250

1-

960

21-

تدنيا من معدل التحصيل العام لمبمد بداللة إحصائية
من المجال أكثر ا
من المجال أعمى من معدل التحصيل العام لمبمد بداللة إحصائية

المطمق
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الفصل األول -التحصيل في العموم  -نتائج وتحميل
معد الت تحصيل التالمذة في لبنان مقارنة بمعدالت التحصيل العربي والعالمي بحسب
ّ
المجاالت المعرفية في الدول التي شاركت في الدراستين ( TIMSS2007و)TIMSS2011

3-3-1-1
ت

يبن

دوت



س د  )2-9-1-1أ :

حص ل

جيل

ي

جيوت

يرن ا )249

جيل

الو TIMSS2011قد د ت
قي ل ا قير



 TIMSS2011ع ج يت أ ر

بلى ي ل آل :


جيل

ر

حص ل

ط ا ا )299

 TIMSS2011إ ى )249
ر


ط ا ا )244

حص ل

التحصيل المبناني ي ل جيص أقل

يت

جل

دوت حص ل ر ذم

دوت

دوت

ر

ّ  TIMSS 2007ي ت)240 :

ي
ج لن

جيل

ج لن

جيوت

جيوت

ر

ر

إ ى .)241

ر

ل

 TIMSS2007ا

ّ TIMSS2007اجيءت هذه

)443 TIMSS2007
جيل

طق

معدالت
ي ت معدالت التحصيل العربي ي ل بي ا ّ

 TIMSS2011قير

جيل

ر

أي

طق  .ا

يرن ا )295

جيل

يرن ا )225

هذه

ج ضت

جيل

دوت

ط ا ا )242

يبن

جيل

طق .
دوت

يت

دل

حص ل ل ي
حص ل

ر

لا
ج لن

 TIMSS2011قير

ّTIMSS2007

ا

ط ا

 )45قط ا دو إحصيبدو إحصيب ا
 جدر ذ ر أ

جيل
يبن

جيل

ر

طق

قير

ق صر بلى دال

نستنتج أن معدالت التحصيل في العموم

ل
جيوت

جيل

 TIMSS2007ا TIMSS2011أد ى
يرن

ر .

ج ضت هذه

دوت

 )251إ ى  )941أي يرا

 )214ى  )254أي يرا  )15-قيط ا ف ر

 )215ى  )254أي يرا  )4-قيط ا ف ر دو إحصيب .
يير ت

 TIMSS 2007ا.TIMSS 2011

في لبنان قد تدنت في مختمف المجاالت المعرفية ،بين

اسيتين المتعاقبتين  TIMSS2007و TIMSS2011وكان ىذا التدني ذات داللة إحصائية في
الدر ّ
مجال المعارف.
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الفصل األول -التحصيل في العموم  -نتائج وتحميل
المسووتند ( :)3-3-1-1معو ّودالت تحصوويل التالمووذة فووي العموووم بحسووب المجوواالت المعرفيووة فووي الوودول التووي شوواركت فووي
الدراستين ( TIMSS2007و)TIMSS2011
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الفصل األول -التحصيل في العموم  -نتائج وتحميل
 3-3-1-1الفوورق المطمووق بووين معوودالت تحصوويل التالمووذة فووي لبنووان فووي المجوواالت المعرفيووة المختمفووة مقارنووة
معدالت التحصيل العام في العموم في دراسة الو.TIMSS2011
ب ّ
ت يبن ّ  TIMSS2011أ


ار

يير

لد

ابلى حا
ب د قير

ج لن

جيوت

دال ذ ت
ر

يرنر

ي لر

ل لد

دوت

أ

حص ل

وب ير ق ل

يت اأب ير ر ذم ادرج ص ا

جيوت

سبل ا س

ّTIMSS2011

ا

جيوت

ي

يرا طلا  .)40-اذ ت دو إحصيب

ه .

ر

إحصيب .

اهذ دل بلى أ

جيل

ر

ت أ

جيوت أجر ر
إ ى جيل آجر

حص ل

ل

ي ل لد

جيوت حسب أحجي
ي

دوت

دل جيل

قي ل جيء

يرا طلا س ط )4+

ذي ؤ ر سل ي

ي س

دل

لا

ج ل ر جد ي ي

ي

طق أبلى

ر

قير

ي

ظ

وج ير.

ي

راا طلق أ رهي ذ ت دووت إحصيب
دل

ر

ر ذم

ه  .قد ي

ي

جل

دوت حص ل

طق )ر

جيوت

ا رهي

دل حص ل
ر

ر

جيل

ر

دوت حص ل

س د  0-9-1-1أ ه ب د قير
دوت

أحد

ظهر أد ء أ ضل

ل

حص ل

ط ار

درس د هي أد ء أ ضل س ًّ ي

لا  .ا قد أجذ


دوت

بلى ي ت

زم

درس
جيوت ب

يرن أد ى

دل مل

ل

أد ء ر ذم ها بلى

دل

جي

جي

دل

ط ا

ف يب أي دو

ر جيل

يرن.

نستنتج مما ورد أن تدني معدالت تحصيل التالمذة في العموم في لبنان يعود إلى نقص في
وخصوصا في مجالي عموم الحياة وعموم األرض.
المعارف في مختمف مجاالت العموم
ا
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الفصل األول -التحصيل في العموم  -نتائج وتحميل
معدل
المستند ( :)3-3-1-1الفرق المطمق بين معدالت تحصيل التالمذة في المجاالت المعرفية المختمفة مقارنة ب ّ
التحصيل العام في العموم في دراسة .TIMSS2011

معدل
التحصيل
لبنان

العام في العموم
256

 :معدل التحصيل

 :معدل التحصيل

مجال

الفرق

مجال

الفرق

مجال التفكير

الفرق

المعارف

المطمق

التطبيق

المطمق

المنطقي

المطمق

254

4+

254

4+

941

40-

من المجال أدنى من معدل التحصيل العام بداللة إحصائية

من المجال أعمى من معدل التحصيل العام بداللة إحصائية
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الفصل األول -التحصيل في العموم  -نتائج وتحميل

 3-1اختالف معدالت تحصيل التالمذة في العموم بحسب الجنس (ذكور-إناث).
 1-3-1ترتيب معدالت التحصيل في العموم لمدول المشاركة في

 TIMSS 2011بحسب الفرق

المطمق بين الذكور واإلناث.
ت

يبن

س د  )1-4-1أ :
دوت حصّ ل م ّيث ّ

دوت حص ل ذ ار ا
 ه يد يات
ت دال يير ا ي هّذ ّيات د ًّو إحصّيبًّي ّ

ضّهي راسّ ي ا ي ّي ا او ّيت

اا طي ي ا ي ل اأس ر ي ا ا س) ا ّ ّر د ل إحصّيب ي ّ
ر
ّيات ّ
قي ّل ّي
ااسلا ي اأ ر ل ا ار ي اسار ي) .
لا صي

م يث

دال

ظ

اجارج ّّي ا ي ز ّّي ا ي ر ّّد ا ر ّّي ا ي ّّدا ي اأر ّّي ا م ّّيرت
ا لسط


دوت م يث

ج ع دال

ر

يير

يس ّ يء ّّا س ا ّّي اسّّار ي ح ّّث جّّيءت
إحصيب ي

ا س ا ي ل ّ ر د ل إحصيب ي

حّدم

ضّهي آلجّر سّ في ارم ا ّي
ّدوت حصّ ل ّذ ار ا م ّيث

يير ا ي د و إحصيب ي ّ

ا رد ا حر اب ي ) اّ ر د ل إحصيب ي

لّا صّي

ّذ ار ّ

ر ّّ

ضّهي إ دا سّ ي ا ا ّي
ح ّّدم اقط ّّر ا سّ ّ اد

دال يق .

ي ّت أبلّى ّ

ّدوت ّذ ار ا دو ّ إحصّيب

ّّدوت ّّذ ار أبلّّى ّ
ي اسار ي.

ّّدوت م ّّيث ي ّ ل د ل
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الفصل األول -التحصيل في العموم  -نتائج وتحميل

المستند ( :)1-3-1ترتيب معدالت التحصيل في العموم لمدول المشاركة في  TIMSS 2011بحسب الفرق المطمق

بين الذكور واإلناث.
الترتيب

الدولة

متوسط
اإلناث

متوسط
الذكور

الفرق
المطمق

الترتيب

الدولة

متوسط
اإلناث

متوسط
الذكور

الفرق
المطمق

1

تايوان

062

062

5)9.5

42

ماليزيا

292

219

(13)3.3

9

سنغافورة

049

091

1)2.1

46

ايطاليا

299

054

(13)3.3

تركيا

291

4
2
0
6
4
4
9

النرويج

ىونغ كونغ

096

انكمت ار

092

رومانيا
السويد

المغرب

266
011
944

كازخستان

294

سموفينيا

021

15

لبنان

14

اوكرانيا

11

290

292
092
262
094
054
942
244

1)9.2
4)2.6
4)9.2
4)0.6
9)9.5
2)9.5
2)9.6

40
44
44
49
95
91
94

353

353

(3)3.3

99

299

059

2)2.1

90

020

2)9.2

92

تايمند

تشيمي

استراليا
مقدونيا

214

أرمينيا

226

تونس

ىنغاريا

نيوزلندا

اإلمارات العربية
المتحدة

19

كوريا

004

069

0)9.1

96

10

ايران

244

244

0)4.5

94

فمسطين

12

فنمندا

المتوسط العالمي

335

333

(3)5.3

روسيا

099

026

(3)3.3

16

سوريا

14

اسرائيل

14
19
45
41
44
49

000

005

0)4.4

242
019

اندونيسيا

259

لتوانيا

014

اليابان

جورجيا

الواليات المتحدة

002
240
019

249
014
254
064
015
210
095

(3)3.3
(3)3.3
(3)3.3
(3)3.3
(3)3.3

(15)3.3
(11)3.3

99

السعودية

غانا

35

األردن

24

عمان

21
29
22
20
26

202
011

قطر

94

024

البحرين

291
019
051
244

229
245
240
044
224
999
091
244
044
204

(13)3.3
(13)3.3
(13)3.3
(13)3.3
(13)3.3
(13)3.3
(13)3.3
(13)3.3
(35)3.3
(33)3.3

294

256

(33)15.3

292

256

(33)3.3

205

242

(33)3.3

495

945

(35)3.5

244

249

(33)3.3

241
204

244
945

(33)3.3
(33)3.3

33

الفصل األول -التحصيل في العموم  -نتائج وتحميل
 3-3-1معدالت تحصيل التالمذة في مجاالت المحتوى والمجاالت المعرفية المختمفة بحسب الجنس في
دراسة  TIMSS 2011في العموم .
ت

س د  )4-4-1أ :

يبن
ي ر ي س



جي

ذ ار
أبلى

إ ى جيوت

بلا

ح ا جيءت
يء ا

ح يم ا

دوت حص ل م يث

أ ي ي س إى
ذ ار

جيوت

جيل

د ل إحصيب ي.


دال

ر



دال

ي

ج لن جيوت
اّ ر د

إحصيب ي

ر

جيوت

م يث

يير ر جيءت

ج لن

يير ر جيءت
جي

دوت حص ل ذ ار
ر

قد جيءت

ط ا ا صي

حا ا

جيءت

دا دو إحصيب

جيل

دو إحصيب .

ز يء دا دو

ي جيءت

إحصيب

يرن ا

ر

دوت حص ل م يث أبلى
جيوت

دوت حص ل ذ ار

ا

دوت حص ل ذ ار ا م يث قير
جي

ر

ا دو إحصيب .

طق ا

جيل بلا

بلا

رت.

ح يم ا

دوت حص ل ذ ار أبلى

قي ل جيءت
يء ا دو

رت

ع ر يع صي
هذ

ّر

ي

دوت حص ل ذ ار

دوت حص ل ذ ار ا دوت حص ل م يث

ز يء ابلا
جي

دوت حص ل م يث أبلى

دوت حص ل

ي

قل ر

دوت حص ل م يث أبلى

إحصيب .

أ ي ي س

إى

دوت حص ل م يث دو إحصيب .
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الفصل األول -التحصيل في العموم  -نتائج وتحميل
المستند ( :) 3-3-1معدالت تحصيل التالمذة في مختمف مجاالت المحتوى والمجاالت المعرفية بحسب الجنس في

دراسة  TIMSS 2011في العموم

أ -مجاالت المحتوى

ب -المجاالت المعرفية

33

الفصل األول -التحصيل في العموم  -نتائج وتحميل

 3-1توثير "األلفة مع لغة االختبار" في معدالت تحصيل التالمذة في العموم
 1-3-1معدالت تحصيل التالمذة في بعض الدول بحسب متغير "لغة االختبار( ،تقديم االختبار بالمغة
األم).
س د  )1-9-1أ :

ي لف

س

ي

اي

ر ذم اجادم

%6

دل حص له  252ا س %4

ر ذ هي قد ا
ر ذم )%44

د رس أ ر

ار ع

وج ير ي لف
ا إ ى د رس أقل

حص له  .252ه يد دو

إحصيب

%05

ر ذم

ر ذ هي قد ا

%95

ا إ ى د رس

 %05ا%95

دل حص له إ ى  .244أ ي

س

ر ذ هي قد وج ير ي لف
ع ف

حال ت ر

مج ير

وج ير
ر

اجيء
زل

دل
دوت

حص ل ر ذم.
دال


قد ا

ر

 %05ا%95
يق
اجيء

ر ذ هي قد ا

دل حص له  249ا%4

وج ير ي لف

ا إ ى د رس أقل

ار ع

%05

ر ذم

ا إ ى د رس

دل حص له إ ى  .225أ ي

س

ر ذ هي قد ا وج ير ي لف

دل حص له .292

قد ا

ي

اجت

أ ر س

وج ير ي لف

 %05ا%95
يق

اي

ر ذم )%41
دال



أ ر س

وج ير ي لف

ر ذم  ) %44اجادم

د رس أ ر

%95

ر ذ هي

ر ذم  ) %69اجادم
اي

دل حص له  249ا%19

ر ذ هي قد ا وج ير ي لف

ر ذم )%14

ا إ ى د رس أقل

دل حص له إ ى .266

اجت

%05

د رس أ ر
ر ذم

%95

ر ذ هي

ا إ ى د رس

دل حص له إ ى  .244أ ي س
ر ذ هي قد ا

وج ير ي لف
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المستند ( :)1-3-1معدالت تحصيل التالمذة بحسب مدارس يقدم تالمذتيا االختبار بالمّغة األم
تقديم االختبار بالمغة األم
الدولة

أكثر من  %35من التالمذة

 %35-%31من التالمذة

 %35أو أقل من التالمذة

%التالمذة

معدل
التحصيل

%التالمذة

معدل
التحصيل

%التالمذة

معدل التحصيل

لبنان

6

252

4

244

44

252

الدول العربية

44

249

4

225

41

292

الدول العالمية

69

249

19

244

14

266
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متغير "التكمم بمغة االختبار في المنزل" .
 3-3-1معدالت تحصيل التالمذة بحسب ّ
س د  )4-9-1أ :
ي ر أ ر



لا

 )%45و

ر ذم )%62
لف

لا

وج ير

لف وج ير " ت
لا

زل ا%16

حي "

ف

يز ه

وج ير "د ب ي أا

ي س أقل
ظ

ح ي ".
يل ر ذم ذ
.)291

ل ا د ب ي أا

ي ج ت هذ

حي

ظ

يز ه اا ى  940ب د
وج ير
دو إحصيب حال ت ر ل لف وج ير


دال

يز ه

ر ذم )%49

ي س أقل  )%41و

ف وج ير"

ت

يز ه أبلى

ر ذم ذ

ت

حص ل إ ى  259ب د
ر ذم ذ

ر ر أ ر

ف وج ير

يز ه أبلى

لا

حي "

و

زل

لا

ر ذم ذ

يز ه اا ى  249ب د
و ل ا لف وج ير
يز ه .
ح ي لف وج ير


دال

ي

ر أ ر

يز ه

ي س أقل  )%14و

وج ير

يز ه بلى أبلى

ف وج ير"
ر ذم ذ

ت

لا

ل ا ف وج ير

لا

حي "

ت

يز ه .

لا

يز ه  .يل

حي

لا

وج ير

حي "

قل )%4

ت

حي

حص ل إ ى  292ب د

ر ذم ذ

ر ذم ذ

دل حص ل .)249
ف

ظ

يز ه ا س

ظ

ف وج ير
ر ذم ذ

ظ
حي "

قل )%12

ل ا د ب ي أا

ي ج ت هذ

لا

ل ا د ب ي أا

لف وج ير "د ب ي أا

لف وج ير

حي

دوت حص ل ر ذم.
يز ه ا س

ي ج ت هذ

ر ذم )%69

وج ير

لف

يز ه  .ه يد

ف وج ير "د ب ي أا

لف وج ير

يز ه  .يل

دل حص ل .)225

لا

لف

لا

دل حص ل

ظ

حي

لا

ف

حص ل إ ى  244ب د

يز ه اا ى  266ب د

ر ذم ذ

نستنتج مما تقدم بون تقديم االختبار بمغة مولوفة لدى التالمذة متداولة في حياتيم
عما إذا كانت المغة األم أو لغة أجنبية ،تسيم في ازدياد معدالت
اليومية ،بغض النظر َّ
تحصيل التالمذة وفي ارتفاع مستويات أدائيم في مواد العموم وبداللة إحصائية.

و
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المستند ( :)3-3-1معدالت تحصيل التالمذة بحسب متغير "التكمّم بمغة االختبار في المنزل"
التكمم بمغة االختبار في المنزل

الدولة

دائما أو في معظم
األحيان

بعض األحيان

ال يتكممون بمغة االختبار
في المنزل

%التالمذة

معدل
التحصيل

%التالمذة

معدل
التحصيل

%التالمذة

معدل
التحصيل

لبنان

45

291

62

259

16

940

الدول العربية

49

249

4

225

41

292

الدول العالمية

69

249

12

244

14

266
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تبين أن تقديم االختبار بمغة مولوفة يتداوليا التالمذة في حياتيم اليومية ،بغض
عما إذا كانت المغة األم أو لغة أجنبية ،يسيم في ارتفاع معدالت تحصيل
النظر َّ

التالمذة وفي ارتفاع مستويات أدائيم في مواد العموم وبداللة إحصائية .إذا ما قارّنا

المتغير في
الحقاا بين ىذه النتائج وأداء المعممين في الصفوف عند دراسة توثير
ّ
ربط مكتسبات التالمذة بومثمة ومشكالت من حياتيم اليومية وردود أفعاليم حول
ىذا المتغير فسوف نرى أن اإللمام بمعاني الكممات المستعممة بمغة االختبار يسيم

معدالت تحصيميم في العموم في لبنان.
في ارتفاع ّ

كذلك فإن اإللمام بمعاني

معدالت تحصيل التالمذة
الكممات المستعممة في أسئمة االختبار يسيم في ارتفاع ّ
في العموم .لذلك يجب أن ترّكز كتب العموم عمى إثراء التالمذة بالمصطمحات
المتداولة في بيئتيم والمستخدمة في حياتيم اليومية كما يجب أن يتمتع المعمم

بميارات لغوية متينة من أجل تمكين تالمذتو من التآلف مع ىذه المصطمحات
أن بعض المعمّمين
العممية التي تت منيا لغة االختبار .ىنا نمفت ال ّنظر إلى ّ
درس مواد العموم
يتواصمون مع تالمذتيم بالمغة العربية في صفوف العموم حيث تُ ّ
تجنبو.
بالمغة الفرنسية أو المغة اإلنكميزية ،وىذا ما يجب ّ
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الفصل الثاني
التحصيل في العلوم

ألاداء في دراسة TIMSS3122

ّ
ملحطات التحصيل العامليةّ
وفقا
)(International Benchmarks
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ثمهيد
يمخص مقياس التحصيل في دراسة  TIMSSأداء التالمذة حول مجموعة من األسئمة التي صممت لتقيس
وفرة معموماتيم في مجاالت محتوى العموم المختمفة باإلضافة إلى مدى اكتسابيم لسمسمة من العمميات الذىنية

ضمن المجاالت المعرفية المختمفة

والتي تتراوح بين مستويات التفكير الدنيا كقدرتيم عمى التذكر والفيم وتطبيق

المعارف وصوًال إلى مستويات التفكير العميا كميارات التحميل واالستنتاج والتقويم وغيرىا.
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 2-3محطات التحصيل العالمية )(International Benchmarks
تسيم دراسة ـ TIMSSفي تبيان مستوى تحصيل التالمذة باستخدام  4محطات تحصيمية كما ىو مبين في

المستند (. )1-2

وتجدر اإلشارة ىنا إلى أن ىذه المحطات تراكمية ،ويعني ذلك أن الطالب الذي يصل إلى محطة ما ،يكون
قد وصل إلى المحطات السابقة وانتقل منيا .فالتمميذ الذي وصل إلى محطة التحصيل المرتفعة يكون قد تخطى

المحطتين المنخفضة والمتوسطة ولكن لم يصل إلى المحطة المتقدمة.

 3-3معدالت تحصيل التالمذة عند محطات التحصيل المختمفة
يمثل المستند ( )2-2معدالت تحصيل التالمذة في لبنان والدول العربية والدول العالمية المشاركة عند كل

محطة تحصيل.

أظيرت النتائج أن:


 %54فقط من التالمذة في لبنان وصمت إلى محطة التحصيل المنخفضة في حين أن %63

من التالمذة في الدول العربية المشاركة و %79من التالمذة في الدول العالمية المشاركة وصمت إلى
محطة التحصيل ىذه.


 %25فقط من تالمذة لبنان تمكنوا من الوصول إلى محطة التحصيل المتوسطة مقارنة بـ%33

من تالمذة الدول العربية المشاركة و %52من تالمذة الدول العالمية المشاركة.


 %8فقط من تالمذة لبنان استطاعت تعدي محطة التحصيل ىذه ليصل  %7إلى محطة

التحصيل المرتفعة و %1فقط إلى محطة التحصيل المتقدمة .في المقابل فإن  %11من تالمذة الدول
العربية المشاركة و %21فقط من تالمذة الدول العالمية وصمت إلى محطة التحصيل المرتفعة.


 %4فقط من التالمذة في الدول العالمية و %2فقطمن التالمذة في الدول العربية المشاركة وصمت إلى
محطة التحصيل المتقدمة.



أكبر نسبة مئوية من التالمذة ( ):41-18التي استطاعت الوصول إلى محطة التحصيل المتقدمة تنتمي
إلى  4دول من شرق أسيا :سنغافورة ( ،)%41الصين ( ،)%24كوريا ( ،)%21اليابان (.)%18
يتبين أن ىناك وجود مشكمة كبيرة في أداء التالمذة في لبنان فيي مختمي

مسيتويات األسيلمة

حتييت تمييك العالييدة إلييت محطيية التحصيييل المخف يية .مييا العمييم أن األسييلمة الدرسييية وأسييلمة
اإلمتحانات الرسمية تت من مسالل تعود إليت مجميل المحطيات .وسيو يتبيين معنيا الح ًيا أن

ىنيياك العديييد ميين األسييلمة الييورادة فييي اختبييار العمييوم فييي دراسيية  TIMSSال يسييتطيا اإلجابيية

عنيا التالمذة وذلك بسبب عدم تدريسيا .وتجدر اإلشارة إليت أن الت يدم الميذىل اليذي ح تيو دول
شرق أسيا في الريا يات مرده إلت اتباع طري ة تدريس غايتيا تنظيم تفكير التالمذة فيي الريا ييات
من دون االعتماد عمت التمرين والنمطية في حل األعمال.
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المستند ( :)2-3محطات التحصيل العالمية في TIMSS 3122لتالمذة الص

الثامن في مواد العموم

المحطة

الم ياس

محطة تحصيل مت دمة
Advanced international
benchmark

التالمذة الذين كان معدل

محطة تحصيل مرتفعة
High international
benchmark

التالمذة الذين كان معدل

محطة تحصيل متوسطة
Intermediate
international benchmark

التالمذة الذين كان معدل

تطبيق المعارف المكتسبة العممية األساسية في

تحصيميم  475وأكثر.

سياقات مختمفة.

التالمذة الذين كان معدل

تعرف بعض الحقائق األساسية في العموم

محطة تحصيل منخف ة
low international
benchmark

أداء التالمذة

تحصيميم  625وأكثر

تحصيميم  551وأكثر

تحصيميم  411وأكثر

القدرة عمى التعبير عن فيميم لمفاىيم مركبة
ومجردة في عموم الحياة والكيمياء والفيزياء وعموم
األرض.

القدرة عمى عرض المعارف المكتسبة حول

مفاىيم ليا عالقة بدورات ونظم ومبادئ في
العموم.

الفيزيائية وعموم الحياة.

المستند ( :)3-3معدالت تحصيل التالمذة في العموم عند محطات التحصيل العالمية
محطات التحصيل العالمية في العموم

نسبة التالمذة ( )%التي حصمت محطة تحصيل
مت دمة

مرتفعة

متوسطة

منخف ة

لبنان

2

8

36

65

المتوسط العربي

3

21

44

74

المتوسط العالمي

5

32

63

8:

79

الفصل الثاني – التحصيل في العموم  -األداء في دراسة TIMSS3122
ومن أجل تفسير أداء التالمذة عند كل من ىذه المحطات قام مركز الدراسات في ـ TIMSSوـPIRLS

بالعمل مع المجنة الموكمة بإعداد بنود االختبار في ـ TIMSS2111بوضع مقياس مفصل توصيفي يحمل بدقة
إنجازات التالمذة عند كل محطة تحصيل.
نعرض فيما يمي التوصيفات ،مرفقة بعدد من نماذج األسئمة وببيانات حول أداء التالمذة في مختمف

محطات التحصيل من أجل االستدالل عمى مستوى التالمذة المعرفي والمياراتي.
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 2-3-3المحطة التحصيمية المت دمة )(Advanced International benchmark
يظير التالمذة عند إجابتيم عن ىذا المستوى من األسئمة القدرة عمى:
 فيم واستيعاب بعض المفاىيم المجردة والمركبة في عموم الحياة والكيمياء والفيزياء واألرض.
 تبيان معرفتيم لمواضيع عن الخاليا وخصائص الكائنات الحية وتصنيفاتيا والعمميات الحيوية داخميا.
 التعبير عن فيميم لمواضيع متعمقة بالنظم البيئية المركبة والعالقات المعقدة بين الكائنات الحية
وتكيفاتيا.

 استخدام وتطبيق المفاىيم المكتسبة المتعمقة بمواضيع دورات الحياة والوراثة.
 التعبير عن ما تم فيمو حول تركيب المادة وخواصيا وتغيراتيا الفيزيائية والكيميائية.
 استخدام وتطبيق المفاىيم المكتسبة المتعمقة بمواضيع ِ
القوى والضغط والحركة والصوت والضوء.
 استخدام البرىنة واالستنتاج وغيرىم ا من عمميات التفكير المنطقي حول مواضيع الدارات الكيربائية
وخصائص المغناطيس.
 استخدام وتطبيق المفاىيم المكتسبة والتعبير عن فيميم لمواضيع متعمقة بالنظام الشمسي والعمميات
الجيولوجية وبنية األرض وسماتيا الفيزيائية.

 فيم السمات األساسية لمتقصي والبحث العممي.
 دمج واستثمار معمومات وبيانات من مصادر متعددة من أجل حل المشاكل واستخالص النتائج،
كتابيا عن التفسيرات العممية بشكل صحيح.
والتعبير ً

لنأخذ مثاالً عمى ذلك إجابات التالمذة عن  3نماذج من األسئمة في الكيمياء والفيزياء وعموم األرض.
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-2-3-3أ :النموذج األول
Advanced International Benchmark-Example Item 1
Content Domain:
Chemistry
Cognitive Domain:
Knowing

Description: To receive full credit the students are expected to:
Describe two things that might be observed as a chemical reaction takes place.
That is they will communicate their understanding of an important concept in chemistry, in
this instance by describing the kinds of changes that take place during a chemical reaction.
تظير البيانات في المستند -1-2-2أ أن:
 % 24 فقط من التالمذة في الدول العالمية المشاركة استطاعوا اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل.
 %22 فقط من تالمذة لبنان استطاعوا اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل.
مالحظيية :تـتم معالجــة ىــذا المفيــوم بشــكل تــام فــي الصــف الثــامن األساســي بحســب المــنيج المبنــاني لمــادة الكيميــاء.

فيو يمثل سؤاالً نمطياً معتاداً في لبنان فـي ىـذه المرحمـة .إن اإلجابـة عـن ىـذا السـؤال تتطمـب ميـارة فيـم

المقروء ولكن ال تتطمب ميارات التعبير الكتابي.
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المستند -2-3-3أ :نسبة التالمذة التي أجابت بشكل صحيح عن النموذج األول من األسلمة:
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-2-3-3ب :النموذج الثاني
Advanced International Benchmark-Example Item 2
Content Domain:
Physics
Cognitive Domain: Applying

Description: To receive full credit the student is expected to:
Recognize that the force of gravity acts on a person regardless of position and movement.
They will demonstrate their understanding of a complex, abstract concept in physics by
recognizing that the force of gravity acts on a person regardless of position and movement.
تظير البيانات في المستند -1-2-2ب أن:
 %32 فقط من التالمذة في الدول العالمية المشاركة استطاعوا اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل ولقد
تباينت النتائج بين الدول لتتراوح بين  %13و .%63

 %26 فقط من تالمذة لبنان استطاعوا اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل.

مالحظيية :ت ـتم معالجــة ىــذا المفيــوم فــي الصــف الثــامن األساســي بحســب المــنيج المبنــاني لمــادة الفيزيــاء .فيــو يمثــل
سـؤاالً نمطيـاً معتــاداً فــي لبنــان فــي ىــذه المرحمــة .إن اإلجابـة عــن ىــذا السـؤال تتطمــب ميــارة فيــم المقــروء
ولكن ال تتطمب ميارات التعبير الكتابي.

84

الفصل الثاني – التحصيل في العموم  -األداء في دراسة TIMSS3122
المستند -2-3-3ب :نسبة التالمذة التي أجابت بشكل صحيح عن النموذج الثاني من األسلمة:
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-2-3-3ج :النموذج الثالث
Advanced International Benchmark-Example 3
Content Domain: Earth Science
Cognitive Domain: Reasoning

Description: To receive full credit the student is expected to:
State what fossil evidence would support the idea that two continents were once joined.
That is, they are expected to be able to propose explanations of scientific phenomena based
on evidence. (Fossil evidence to support the idea that two continents were once joined).
يبين المستند -1-2-2ج أن:
 %18 فقط من التالمذة في الدول العالمية المشاركة استطاعوا اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل.
 %3 فقط من تالمذة لبنان استطاعوا اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل.
مالحظة:

لم تتم معالجة ىذا المفيوم في أي من مناىج العموم في جميع مراحل التعميم العام .يصف

اإلطار العممي لدراسة  TIMSS 2111التقصي العممي كنيج مستعرض في مجاالت العموم كافة .لقد شكل ىذا السؤال

بعضا من ميارات التقصي كتجميع أدلة تثبت
تحدًيا ًا
كبير لمتالمذة في دول العالم المشاركة وخاصة في لبنان لكونو يحاكي ً
وقائع وتفسر ظواىر طبيعية.
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 3-3-3المحطة التحصيمية المرتفعة )(High International benchmark
يظير التالمذة عند إجابتيم عن ىذا المستوى من األسئمة القدرة عمى:
 عرض فيميم لمواضيع ليا عالقة بالدورات والنظم والمبادئ في العموم.
 عرض فيميم لمواضيع متعمقة بعموم األحياء عند اإلنسان وخصائص الكائنات الحية وتصنيفاتيا
وعممياتيا الحيوية.
 التعبير عن فيميم لمعمميات والعالقات في النظم البيئية .
 عرض فيميم لممواضيع المتعمقة بتصنيف المادة وبنيتيا وخصائصيا الفيزيائية والكيميائية باإلضافة إلى
التغيرات الفيزيائية والكيميائية.
 تطبيق المعارف المكتسبة حول مواضيع الضوء والصوت.
 التعبير عن المعارف المكتسبة حول مواضيع الطاقة الح اررية ودرجة الح اررة و ِ
القوى والحركة ،والدارات
الكيربائية و المغناطيس.
 عرض فيميم لمواضيع متعمقة بالنظام الشمسي و العمميات الجيولوجية والسمات الفيزيائية لألرض
والموارد الطبيعية عمى كوكب األرض.

 توظيف معمومات مستقاة من رسومات بيانية ورسومات توضيحية وخرائط وجداول.
 اختيار المعمومات أو البيانات ذات الصمة وتحميميا وايجاد العالقات واستخالص االستنتاجات.
 تقديم تفسيرات عممية قصيرة.
لنأخذ مثاالً عمى ذلك إجابات التالمذة عن  3نماذج من األسئمة في الكيمياء والفيزياء وعموم األرض.
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-3-3-3أ :النموذج األول
High International Benchmark-Example Item 1
Content Domain:
Physics
Cognitive Domain:
Knowing

Description: To receive full credit the student is expected to:
Recognizes what happens to molecules of a liquid as the liquid cools.
That is, they will recognize that molecules of a liquid slow down as the liquid cools.
تظير البيانات في المستند -2-2-2أ أن:
 % 58 فقط من التالمذة في الدول العالمية المشاركة استطاعوا اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل.
 %37 فقط من تالمذة لبنان استطاعوا اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل.

مالحظة :تتم معالجـة ىـذا المفيـوم فـي الصـف التاسـع األساسـي وبشـكل بسـيط فـي الصـف السـابع األساسـي بحسـب

المــنيج المبنــاني لمــادة الفيزيــاء لكنــو تــم توقــف العمــل بمحتــوى ىــذا السـ ـؤال(في الصــفين التاســع والســابع

األساســي) بنــاء عمــى توصــية مــن المركــز التربــوي لمبحــوث واإلنمــاء وموافقــة و ازرة التربيــة بســبب تقصــير
مــدة العــام الد ارســي .إن اإلجابــة عــن ىــذا السـ ـؤال تتطمــب ميــارة فيــم المقــروء ولكــن ال تتطمــب ميــارات

التعبير الكتابي.
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-3-3-3ب :النموذج الثاني
High International Benchmark-Example Item 2
Content Domain:
Chemistry
Cognitive Domain:
Reasoning

Description: To receive full credit the students are expected to:
Identify a property of metals and describes how this property can be used to determine
whether an unknown substance is a metal or nonmetal.
That is, they illustrate an item in the chemistry domain that requires reasoning. They are
asked to identify a property of metals and describe how this property could be used to
determine whether an unknown substance is a metal or a nonmetal.
تعقيدا بما يتالءم مع متطمبات ىذه
يعكس ىذا السؤال مدى قدرة التالمذة عمى استخدام معارف وميارات بشكل أكثر
ً

المحطة التحصيمية.

تظير البيانات في المستند -2-2-2أ أن:

 % 35 فقط من التالمذة في الدول العالمية المشاركة استطاعوا اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل.
 %21 فقط من تالمذة لبنان استطاعوا اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل.

مالحظية :تـتم معالجـة ىـذا المفيـوم فـي الصـف الثـامن األساسـي بحسـب المـنيج المبنـاني لمـادة الكيميـاء .فيـو يمثــل
سـؤاالً نمطيـاً معتــاداً فــي لبنــان فــي ىــذه المرحمــة .إن اإلجابـة عــن ىــذا السـؤال تتطمــب ميــارة فيــم المقــروء
وميارات التفكير المنطقي والتعبير الكتابي.
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-3-3-3ج :النموذج الثالث
High International Benchmark-Example Item 3
Content Domain:
Earth Science
Cognitive Domain:
Applying

Description: To receive full credit the students are expected to:
Interpret a contour map to recognize a topographical representation of a mountain top.
That is they will illustrate a competency typical to students reaching the eighth grade high
international benchmark—interpreting information appearing in various types of diagrams
(In this case, a contour map).
يعتبر ىذا السؤال من األسئمة األكثر صعوبة ضمن ىذه المحطة .وألن موضوع ىذا السؤال وارد في مناىج العموم

واألرض لبعض الدول ولكنو غائب عن مناىج دول أخرى ،تراوحت نسبة اإلجابات الصحيحة عنو من  %4إلى .%84
تظير البيانات في المستند -2-2-2ج أن:
 % 38 فقط من التالمذة في الدول العالمية المشاركة استطاعوا اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل.
 %11 فقط من تالمذة لبنان استطاعوا اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل.

أبدا في أي من مناىج مواد العمـوم فـي جميـع م ارحـل التعمـيم العـام .إن اإلجابـة
مالحظة :لم تتم معالجة ىذا المفيوم ً
عن ىذا السؤال تتطمب ميارة فيم رسومات بيانية ولكن ال تتطمب ميارات التعبير الكتـابي .إن ىـذا النـوع

من الرسومات البيانية غير مألوف لمتالمذة في لبنان.
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 4-3-3المحطة التحصيمية المتوسطة )(Intermediate International benchmark
يظير التالمذة عند إجاباتيم عن ىذا المستوى من األسئمة قدرة عمى:
 تطبيق مكتسباتيم العممية األساسية في سياقات مختمفة.
 تطبيق المعارف والتعبير عن فيميم لمواضيع مرتبطة بصحة اإلنسان ودورات الحياة والتكيف والوراثة
 تحميل المعمومات حول النظم البيئية.
 استخدام بعض من المعارف المكتسبة المتعمقة بمواضيع الكيمياء في الحياة اليومية ومعمومات بدائية
وبسيطة حول مواضيع متعمقة بخصائص المحمول ومفيوم التركيز والتآلف مع بعض جوانب ِ
القوى
والحركة والطاقة بشكل بسيط.

 عرض فيميم لمواضيع متعمقة ب العمميات الجيولوجية وخصائص األرض وسماتيا الفيزيائية ،بما في
ذلك مواضيع دورة المياه والغالف الجوي.

 تفسير معمومات ممثمة في جداول ورسوم بيانية وتصويرية ،واستخالص النتائج.
 تطبيق المعارف العممية المكتسبة في مواقف عممية حياتية والتعبير عن فيميم من خالل ردود وصفية
موجزة.

لنأخذ مثاالً عمى ذلك إجابات التالمذة عن نموذجين من األسئمة في مجال عموم الحياة ومجال عموم

األرض.
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-4-3-3أ النموذج األول
Intermediate International Benchmark-Example Item 1
Content Domain:
Earth Science
Cognitive Domain:
Applying

Description: To receive full credit the students are expected to:
Given a starting point, orders the processes involved in the water cycle.
That is, they demonstrate an elementary understanding of Earth’s processes. It presents an
item in the earth science domain which requires students to apply their understanding of the
processes of the water cycle.
ألن محتوى ىذا السؤال وارد في مناىج العموم واألرض لبعض الدول وغائب عن مناىج دول أخرى ،تراوحت نسبة اإلجابات
الصحيحة عنو بين  %14و .%92
تظير البيانات في المستند -3-2-2أ أن:

 %63 من التالمذة في الدول العالمية المشاركة استطاعوا اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل.
 %51 من تالمذة لبنان استطاعوا اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل.

مالحظية :تـتم معالجـة ىـذا المفيـوم بشــكل تـام فـي منـاىج العمـوم فـي الحمقــة الثانيـة مـن التعمـيم األساسـي وفـي الســنة
الســابعة مــن التعمــيم األساســي ضــمن مــادة الفيزيــاء .فيــو يمثــل سـ ـؤاالً نمطيـ ـاً معتــاداً فــي لبنــان فــي ىــذه

المرحمة .إن اإلجابة عن ىذا السؤال تتطمب ميارة فيم المقروء ولكن ال تتطمب ميارات التعبير الكتابي.
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-4-3-3ب :النموذج الثاني
Intermediate International Benchmark-Example Item 2
Content Domain:
Biology
Cognitive Domain:
Reasoning

Description: To receive full credit the students are expected to:
Interpret a graph showing changes in pulse rates before, during, and after exercise and
recognize what can be concluded from the data represented by a graph.
تظير البيانات في المستند -3-2-2ب أن:

 % 57 من التالمذة في الدول العالمية المشاركة استطاعوا اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل.
 %46 من تالمذة لبنان استطاعوا اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل.

مالحظيية :يــتم معالجــة ىــذا المفيــوم بشــكل بســيط وعرضــي ضــمن منــاىج عمــوم الحيــاة واألرض فــي الصــف الســابع
األساسي وبشكل تام في الصف التاسع األساسي .لكنـو تـم توقيـف العمـل بمحتـوى ىـذا السـؤال بنـاء عمـى

توصــية مــن المركــز التربــوي لمبحــوث واإلنمــاء وموافقــة و ازرة التربيــة بســبب تقصــير مــدة العــام الد ارســي.

ـددا ال بــأس بــو مــن التالمــذة فــي لبنــان ( )%46كــانوا قــادرين عمــى اســتخدام ميــاراتيم المتعمقــة
ولكــن عـ ً

بق ـراءة الرســوم البياني ـ ة وتحميميــا واإلجابــة عــن ىــذا الس ـؤال بــالرغم مــن الــنقص فــي المعــارف والمعمومــات
المكتسبة .ومن الجدير ذكره ىنا أن اإلجابة عن ىذا السؤال تتطمب ميارات الفيم المقروء ولـيس ميـارات

التعبير الكتابي.
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 5-3-3المحطة التحصيمية المنخف ة )(Low International benchmark
يظير التالمذة عند إجابتيم عن ىذا المستوى من األسئمة القدرة عمى:
 التعرف إلى المعمومات األساسية حول مواضيع متعمقة بالعموم الفيزيائية وأمور حياتية.
 عرض بعض المعارف المكتسبة في عمم األحياء.
 إظيار بعض األلفة مع الظواىر المادية.
 تفسير المخططات التصويرية البسيطة.
 إكمال جداول بسيطة .
 تطبيق معارف أساسية في مواقف حياتية.

لنأخذ مثاالً عمى ذلك إجابات التالمذة عن نموذجين من األسئمة في مجال عموم الحياة الكيمياء.
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-5-3-3أ  :النموذج األول:
Low International Benchmark-Example Item 1
Content Domain:
Biology
Cognitive Domain:
Applying

Description: To receive full credit the students are expected to:
Recognize that genetic material is inherited from both parents.
That is, they are asked to recognize the basic biological fact that genetic material is inherited from
both parents.

ينتمي ىذا السؤال إلت المجموعة األكثر سيولة

من ىذه المحطة.

تظير البيانات في المستند -4-2-2أ أن:

 %83 من التالمذة في الدول العالمية المشاركة استطاعوا اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل.
 %76 من تالمذة لبنان استطاعوا اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل.

مالحظة :تتم معالجة ىذا المفيوم  ،مفيوم المادة الوراثية ،بشكل كامل في الصف التاسع من التعميم األساسي .لكن أكثر

تالمذة لبنان ( )%76كانوا قادرين عمى ربط مكتسباتيم المتعمقة بعممية التكاثر الجنسي وشروطيا (توافر خمية
جنسية ذكرية وخمية جنسية أنثوية) بمحتوى ىذا السؤال .من ىذا المنطمق يمكن تصنيف ىذا السؤال بالنسبة إلى
تالمذتنا ضمن مجال التفكير المنطقي وليس التطبيق .ومن الجدير ذكره ىنا أن اإلجابة عن ىذا السؤال تتطمب
ميارات فيم المقروء وليس ميارات التعبير الكتابي.

إن نسبة اإلجابات الصحيحة عن األسلمة الم الية بشكل عام والتي تطمبت من التالمذة استخدام ميارات التعبير

جدا.
الكتابي كانت متدنية ً
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-5-3-3ب :النموذج الثاني
Low International Benchmark-Example Item 2
Content Domain:
Chemistry
Cognitive Domain:
Knowing

Description: To receive full credit the students are expected to:
Recognize the chemical formula of carbon dioxide.
ينتمي هذا السؤال إلى المجموعة األكثر سهولة ضمن هذه المحطة.
تظير البيانات في المستند -4-2-2ب أن:
 % 85 من التالمذة في الدول العالمية المشاركة استطاعوا اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل.
 %97 من تالمذة لبنان استطاعوا اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل.

مالحظة :تتم معالجة ىذا المفيوم بشكل تام في الصف الثامن من التعميم األساسي ضمن منيج مادة الكيمياء.
إن اإلجابة عن ىذا السؤال تتطمب ميارات فيم المقروء وليس ميارات التعبير الكتابي.
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يتبين من تحميل نتالج التالمذة في لبنان أن

ع

 الن ص في المعمومات المكتسبة في مختممعين عن المنيج أو بسبب توقي

أداليم في مختم

محطات التحصيل يعود إلت:

مجاالت المحتوى بسبب غياب محاور أو محتوى

العمل بمحتوى بعض المحاور أو المعمومات بناء عمت

توصية من المركز التربوي لمبحوث واإلنماء ومواف ة وزارة التربية بسبب ت صير مدة العام
الدراسي
 الن ص في بعض الميارات ك راءة الترسيمات الجيولوجية والرسومات البيانية.
 ال ع

في ال درة عمت التعبير الكتابي عن فيميم.
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الفصل الثالث
التحصيل في العلوم

ثأثير متغيّرات مرثبطة بالعمليّة ّ
التعليميّة  -التعلميّة في أداء التالمذة في العلوم ّ
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ثمهيد ّ
ميدت
مية الصفية ّ
– التعمّ ّ
جي ًدا لمياميا
فعالة
ّ
ومعدة ّ
ّ

التعميمية
من أجل اإلسيام في تثبيت الجسر بين مناىج مواد العموم والعم ّمية
ّ
ميمية
ومتنوعة
دراسة الـ TIMSS2011لجمع بيانات كثيرة
وميمة حول إعداد قوى تع ّ
ّ
ّ
التعميمية والتي ترّكز عمى التفاعل المعرفي بين
مية
باإلضافة إلى تحفيز التالمذة لممشاركة في
ّ
العممية التعمّ ّ
ّ

التطرق في ىذا
تم
ّ
التالمذة والمحتوى العممي .ومن أجل تفسير ىذا التفاعل الّذي يؤثّر في أداء جميع التالمذة ّ
اسية واألنشطة الصفّية
خمفية
العممية لممعمّمين وطرائق إعدادىم ،والمناىج الدر ّ
ّ
الفصل إلى ثالثة مجاالت :ال ّ
مية.
التعميمية -التعمّ ّ
ّ
عددا من المقاييس
لقياس مختمف الجوانب المتعمّقة بيذه المجاالت استخدمت دراسة ً TIMSS 2011

العممية
الّتي تتعمّق بالمعمّم أو بالتمميذ .وقد وفّرت لنا ىذه المقاييس الكثير من المعمومات والبيانات حول واقع
ّ
التعميمية الص ّفية في لبنان.
مية –
ّ
التعمّ ّ
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 1-3متغيرات مرتبطة بخمفية المعمم التعميمية.
أثبتت الدراسة وجود عالقة بين المعدل المرتفع لتحصيل التالمذة وخبرة المعمم وشعوره بالثقة وقدرتو عمى
تدريس مواد العموم وكذلك بمدى رضاه عن وظيفتو.
المتغيرات المرتبطة بالمعمم (المؤىالت العممية ،سنوات الخبرة في التعميم ،التطوير
يتضمن ىذا القسم بعض
ّ
الميني ومدى الرضى عن مينة التعميم) التي تؤثر في تحصيل التالمذة وأدائيم في مواد العموم.
 1-1-3المستوى التعميمي لممعمم
"There is growing evidence that teacher preparation is a powerful predictor of
students’ achievement, perhaps even overcoming socioeconomic and language
background factors" (Darling-Hammond, 2000).

أظيرت الدراسات أنو بشكل عام ىناك عالقة إيجابية بين المستوى التعميمي لممعمم وأدائو خالل العممية

التعميمية-التعمّمية.
ّ

تبين الرسوم البيانية في المستند (-1-1-3أ) المؤىالت العممية لمعممي العموم في الصف الثامن األساسي
في لبنان والدول العربية والدول العالمية المشاركة في دراسة  .TIMSS 2011حيث نجد أن غالبية تالمذة
الصف الثامن األساسي في كل من لبنان ( )%83والدول العربية ( )%75والدول العالمية ()%63
الجامعية من دون إتمام الدراسات العميا وأن نسبة قميمة في
يدرسيم معممو عموم كانوا قد أنيوا الدراسة
ّ
ّ
يدرسيم معمّمون أتموا دراساتيم العميا .كما
لبنان ( )%9والدول العربية ( )%13والدول العالمية (ّ )%27
يدرسيم معمّمون لم
أن نسبة أقل( )%6في كلّ من لبنان والدول العربية و( )%8في الدول العالمية ّ
كل من لبنان والدول العالمية و( )%6في الدول
يكمموا مرحمة التعميم الجامعي .أما النسبة األقل ( )%2في ّ

تموا الدراسة الثانوية.
العربية فإن معممييم لم ي ّ
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أما بالنسبة إلى العالقة بين المستوى التعميمي لممعمم ومعدالت تحصيل التالمذة فقد ّبين المستند
(-1-1-3ب) أن أعمى معدل تحصيل في العموم ( )451حصمت عميو النسبة األعمى من التالمذة
يدرسيم معممو عموم لم
يدرسيم معممو عموم أنيوا الدراسة
ّ
الجامعية يمييم التالمذة الذين ّ
( )%83الذين ّ
يدرسيم
يكمموا مرحمة التعميم الجامعي ( )%6والذين حصموا عمى معدل ( )447يمييم التالمذة الذين ّ
معممو عموم أنيوا الدراسة ما فوق الجامعية ( )%9وحصل ىؤالء عمى معدل أدنى ( ،)436أما المعدل

تموا الدراسة الثانوية (.)%2
األدنى ( )408فقد كان من نصيب التالمذة الذين يدرسيم معممون لم ي ّ
ولقد تبين بأنو في لبنان ،ال ت وجد داللة إحصائية حول تأثير متغير المؤىالت العممية لممعمم في معدالت

أن المستوى التعميمي لممعّمم ليس عامالً مؤثّ ًار
تحصيل التالمذة ( .)p=0.373 > 0.05وىذا ّ
يدل عمى ّ
معدل التحصيل في العموم عند التالمذة في لبنان.
بشكل مباشر في ّ

الجامعيـة مـن دون إتمـام الد ارسـات العميـا يمـييم
يدرسيم معممون أتموا الد ارسـة
ّ
في سنغافورة :غالبية التالمذة (ّ )%38

يدرسيم معمّمون أتموا الدراسات العميا و( )%8يدرسيم معمّمون لم يتموا التعميم الجامعي.
( )%38من التالمذة ّ
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المستند (-1-1-3ب) :معدالت تحصيل التالمذة في لبنان بحسب الخمفية التعميمية لممعمم
اختصاص المعمم
فوق الجامعي
نسبة%
%9

معدل

التحصيل
436

جامعي
نسبة%
%83

فوق الثانوي
معدل

التحصيل
451

نسبة%
%6

معدل

التحصيل
447

ثانوي أو دون
نسبة%
%2

معدل

التحصيل
408

الداللة اإلحصائيةp = 0.373>0.05 :
*p<.05
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 2-1-3اختصاص المعمم في مادة العموم و/أو في تعميميا.
"In addition to the importance of a college or university degree or advanced
degree, the literature reports widespread agreement that teachers should have solid
mastery of the content in the subject to be taught. For example, in a review of teacher
quality research, Rice (2003) examined the relationship between teachers’ advanced
degrees and student achievement and found a positive relationship between subjectspecific advanced degrees and student achievement in mathematics and in science".

ؤىالت العممية العالية (الجامعية والدراسات العميا) ،فمقد بينت
إضافة إلى أىمية امتالك المعمّمين لمم ّ
الدراسات بشكل عام أن ىناك اتفاقًا واسع النطاق بوجوب إلمام المعمم بالمحتوى العممي الذي سيقوم بتدريسو.
تبين الرسوم البيانية في المستند ( )2-1-3معدالت تحصيل التالمذة في الصف الثامن األساسي في لبنان
والدول العربية والدول العالمية المشاركة في دراسة ـ TIMSS 2011بحسب اختصاصات معممييم( .اختصاصي
في مادة العموم وفي تعميم العموم أو اختصاصي في مادة العموم ولكن ليس في تعميم العموم أو اختصاصي في
مادة تعميم العموم ولكن ليس في العموم ،اختصاصي في مواد أخرى غير العموم).

 يتبين لنا أن النسبة األعمى من تالمذة لبنان ( )%59والدول العربية ( )%63والدول العالمية ()%51
اختصاصيون في مادة العموم ولكن ليس في تعميم العموم ،يمييم التالمذة ( %32في لبنان
يدرسيم معمّمون
ّ
ّ
يدرسيم معمّمون
و %21في الدول العربية المشاركة و %28في الدول العالمية المشاركة) الذين ّ

توزعت بين تالمذة
أما النسبة األقل من التالمذة فقد ّ
ّ
اختصاصيون في مادة العموم وفي تعميم العمومّ .
اختصاصيون في تعميم العموم وليس في مادة العموم ( %4في لبنان و %8في الدول
يدرسيم معمّمون
ّ
ّ
يدرسيم معمّمون من اختصاصات مختمفة ( %4في لبنان
العربية و %11في الدول العالمية) وتالمذة ّ
و %4في الدول العربية و %8في الدول العالمية) .

 أما بالنسبة إلى مستويات التحصيل بحسب المؤىالت العممية فمقد أظيرت النتائج اآلتي:
يدرسيم معمّمون اختصاصيون في تعميم العموم ولكن
 في الدول العربية المشاركة ،حصل التالمذة الذين ّيدرسيم
ليس في مادة العموم عمى معدل التحصيل األعمى ( )438يمييم بفارق بسيط ،التالمذة الذين ّ
معمّمون أصحاب اختصاص في تعميم العموم وفي مادة العموم ( )434يمييم

يدرسيم
التالمذة الذين ّ

يدرسيم
معمّمون أصحاب اختصاص في مادة العموم وليس في تعميم العموم ( )426يمييم التالمذة الذين ّ
معمّمون أصحاب اختصاصات أخرى (.)421
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المستند ( :)2-1-3معدالت تحصيل تالمذة الصف الثامن األساسي بحسب اختصاص معممييم
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يدرسيم معمّمون اختصاصيون في العموم
 في الدول العالمية المشاركة ،أظيرت النتائج أن التالمذة الذين ّ
يدرسيم معمّمون أصحاب
وتعميم العموم جاء تحصيميم األعمى( )480يمييم بفارق بسيط التالمذة الذين ّ

يدرسيم معمّمون أصحاب اختصاصات
اختصاص في العموم وليس في تعميم العموم ( )478والتالمذة الذين ّ
يدرسيم معمّمون أصحاب اختصاص في تعميم العموم وليس في
ثم التالمذة الذين ّ
أخرى ( )476ومن ّ
العموم (.)470

يدرسيم معمّمون اختصاصيون في العموم وفي تعميم العموم جاء
 في لبنان أظيرت النتائج أن التالمذة الذين ّ
اختصاصيون في تعميم العموم وليس
يدرسيم معمّمون
ّ
ّ
معدل تحصيميم األعمى ( )415يمييم التالمذة الذين ّ

اختصاصيون في العموم ولكن ليس في تعميم
يدرسيم معمّمون
ّ
في مادة العموم ( )408يمييم التالمذة الذين ّ
يدرسيم معمّمون من اختصاصات أخرى غير العموم (.)392
العموم ( )403ومن َّ
ثم التالمذة الذين ّ

بينت الدراسات اإلحصائية أن متغير "اختصاص المعمم" في لبنان يؤثر في أداء التالمذة في العموم
إحصائية.)p<0.0001) :
وبداللة
ّ

المتقدمــة (ســنغافورة مــثالً) فكانــت المفارقــة الكبــرى ،أعمــى معـ ّـدل تحصــيل ()602
بالنســبة إلــى الــدول
ّ
يدرســيم معمّمــون ذات اختصاصــات أخــرى ،يميــو معــدل تحصــيل 597حصــل
حصــل عميــو  %4مــن التالمــذة الــذين ّ
يدرســيم معمّمــون اختصاصـ ّـيون فــي العمــوم ولكــن لــيس فــي تعمــيم العمــوم ،يميــو
عميــو أكثريــة التالمــذة ( )%57الــذين ّ

يدرسـيم معمّمـون اختصاص ّـيون فـي العمـوم وفـي تعمـيم
معدل التحصيل  578حصل عميو  %37من التالمـذة الـذين ّ
العموم.
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نستنتج مما ورد أن نوع اختصاص المعمم ىو متغير مهثر في أداء التالمذة بداللة

إحصائية .كما أن أعمى معدالت التحصيل في لبنان كانت لمتالمذة الذين يدرسيم معممون

اختصاصيون في العموم وفي تعميم العموم .إن حيازة المعممين عمى شيادة اختصاص في العموم

إيجابيا في معدالت تحصيل التالمذة وفي أدائيم ،فمواكبة بيداغوجيات
وفي تعميم العموم يسيم
ً
التعميم لممحتوى العممي ىي من أساسيات الرقي في العممية التعميمية التعممية .ويكتسب
المعممون االختصاصيون في تعميم العموم خبرة أكبر في تنفيذ استراتيجيات مختمفة ومتنوعة في

العممية التعميمية –التعممية وفي عممية التقويم ،تناسب مختمف أنماط التعمم لدى التالمذة ما

يكسبيم قدرة أكبر عمى التحصيل ويواكب ىذه الخبرة ويدعميا إلماميم بالمحتوى العممي

لممادة .أما المعممون من غير اختصاصات أو فقط في العموم في الدول العالمية والذين حصل

تالمذتيم عمى معدالت تحصيل مرتفعة ،فكما سيتبين الحقًا ،فيم يتابعون دورات تطوير ميني
وصا دورات في العموم وفي تعميم العموم.
بشكل مكثف وخص ً
في الخالصة ،نهكد عمى االختصاص في بيداغوجيا التعميم إضافة الى االختصاص في

المادة نفسيا الذي يساعد المعمم عمى اإللمام األكبر بالمناىج و محتوى المادة وكيفية تعميميا
كما ويغني خمفية المعمم في التقويم.
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 3-1-3سنوات خبرة المعمم في تعميم العموم
It is difficult to examine the effects of teacher experience on student achievement,
because sometimes more experienced teachers are assigned to students of higher ability
and with fewer discipline problems, and other times the more experienced teachers are
assigned to the lower-achieving students in need of more help. However, some research
has addressed this selection bias problem; and experience can have a large positive
impact primarily in the first few years of teaching, although the benefits can continue
beyond the first five years of a teacher’s career (Harris & Sass, 2011; Leigh, 2010).

بينت الدراسات أن الخبرة التعميمية لممعمّم تؤثر إيجابيا في العممية التعميمية التعمّمية.
أن:
تظير البيانات في المستند (-3-1-3أ) ّ
" معدل سنوات الخبرة العام" لمدرسي العموم في الصف الثامن األساسي في لبنان كان األدنى ( 11سنة)
مقارنة بالدول العربية ( 12سنة) والدول العالمية ( 15سنة).
 معدالت تحصيل التالمذة في الصف الثامن األساسي في لبنان والدول العربية والدول العالمية المشاركة في
دراسة  TIMSS 2011تختمف بحسب سنوات الخبرة لمدرسييم في تعميم العموم عمى النحو اآلتي:
يدرسيم
 إن ّمعدل التحصيل األعمى لمتالمذة في الدول العالمية المشاركة( )480كان ألولئك الذين ّ
يدرسيم معمّمون
معمّمون لدييم فوق  20سنة خبرة أو بين  10و 20سنة خبرة مقارنة بالتالمذة الذين ّ
لدييم بين  5و 10سنوات خبرة ( ،)475أو أقل من خمس سنوات خبرة (.)471

 أما بالنسبة الى لبنان والدول العربية فإن معدل التحصيل األعمى لمتالمذة في لبنان ( )420وفي الدول
يدرسيم معمّمون لدييم بين  10و 20سنة خبرة مقارنة بالتالمذة الذين
العربية ( )433كان لمتالمذة الذين ّ
يدرسيم
يدرسيم معمّمون لدييم فوق العشرين سنة خبرة ( )418لمبنان و ( )431لمدول العربية وأولئك الذين ّ
ّ
معمّمون لدييم بين  5و 10سنوات خبرة ( )390لمبنان و ( )428لمدول العربية ،أو أقل من خمس سنوات

خبرة ( )405لمبنان و( )419لمدول العربية المشاركة.
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المستند ( -3-1-3أ) :معدالت تحصيل تالمذة الصف الثامن األساسي بحسب سنوات الخبرة في تعميم العموم

سنوات الخبرة لمعممي تالمذة الصف الثامن األساسي في تعميم العموم
الدول

 20سنة وما فوق
مع ّدل
%
التالمذة التحصيل

19 – 10

9–5

أقل من 5

سنة

سنوات

سنوات

المعدل العام
لسنوات
الخبرة

%
التالمذة

مع ّدل
التحصيل

%
التالمذة

مع ّدل
التحصيل

%
التالمذة

مع ّدل
التحصيل

لبنان

81

881

62

864

62

024

62

844

88

الدول العربية

82

808

08

800

64

861

66

882

86

الدول العالمية

00

814

62

814

82

824

64

828

84
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معد الت تحصيل التالمذة في لبنان وبحسب النتائج الممثمة في المستند (-3-1-3ب) فإن
 وبالعودة إلى ّ
معدالت التحصيل األعمى في العموم ( )419كانت لـ( )%44من التالمذة الذين يدرسيم معممون لدييم
أكثر من عشر سنوات خبرة في التعميم .ومن ىنا يتبين أن ىناك داللة إحصائية حول تأثير متغير

"سنوات الخبرة" في أداء التالمذة ))p=0.01< 0.05

يدرسـيم معمّمـون لـدييم أقـل مـن
في سننغافورة :كـان الوضـع عكـس ذلـك ،فالنسـبة األعمـى مـن التالمـذة (ّ )%64

يدرســيم معمّمــون لــدييم بــين  2و 31ســنوات خب ـرة و( )%31مــن التالمــذة
خمــس س ـنوات خب ـرة يمــييم  %52مــن التالمــذة ّ

يدرسيم معمّمون لدييم فوق  51سنة
يدرسيم معمّمون تتراوح خبرتيم بين  31و 51سنة ،و ًا
أخير ( )%38من التالمذة الذين ّ
ّ
خبرة.

مدرســون لــدييم بــين  2و 31ســنوات خبـ ـرة
يدرســيم ّ
فنني سنننغافورة :كــان معــدل التحصــيل األعمــى لمتالمــذة الّــذين ّ

يدرسـيم معمّمـون
يدرسيم معمّمون لـدييم اقـل مـن خمـس سـنوات خبـرة ( )295والتالمـذة الـذين ّ
( )291مقارنة بالتالمذة الذين ّ
لدييم بين  31و 51سنوات خبرة ( ،)213أو أكثر من عشرين سنة خبرة (.)234

من ىنا نجد أن سنوات خبرة المعمم ىو متغير مهثر في أداء التالمذة بداللة إحصائية
مع األخذ بعين االعتبار عوامل عدة مرتبطة بنوعية التالمذة من حيث القدرات الذىنية ومن حيث
االنضباط في الصف .و باإلجمال فإن خبرة العشر سنوات عمى األقل في مجال تعميم العموم من

دور إيجابيًّا في أداء التالمذة.
شأنيا أن تمعب ًا
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المستند (-3-1-3ب) :معدالت تحصيل تالمذة الصف الثامن األساسي في لبنان بحسب سنوات الخبرة في تعميم العموم
معدالت تحصيل التالمذة في لبنان بحسب سنوات الخبرة
أكثر من  10سنوات خبرة

أقل من  10سنوات خبرة

نسبة%

معدل التحصيل

نسبة%

معدل التحصيل

%44

419

%56

398

الداللة اإلحصائيةp=0.01< 0.05 :
*p<.05
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 4-1-3التطوير الميني لمعمم العموم
Evidence from recent meta-analyses of research conducted in the United States
shows that teacher professional development focused on science content has a significant
positive effect on student achievement (Blank & de las Alas, 2009) and that the amount of
professional development (more than 14 hours) was an important factor (Yoon, Duncan,
Lee, Scarloss, & Shapley, 2007).

تظير البيانات في المستند (-4-1-3أ) معدالت تحصيل التالمذة في الصف الثامن األساسي في لبنان
والدول العربية والدول العالمية المشاركة في دراسة  TIMSS 2011وتوزيعيم بحسب مجال التطوير الميني
لمعممييم.
حيث نجد أن غالبية الدول التي حصل تالمذتيا عمى أعمى معدالت تحصيل في العموم قد خضع معمّموىا

لعدد كبير ومتنوع من الدورات التدريبة.

يدرسيم معمّمون تابعوا دورات في إدماج تكنولوجيا المعمومات في العموم
 غالبية التالمذة في لبنان ّ
( )%61وفي ميارات التفكير الناقد( )%60وفي التقويم ( )%60يمييم معمّمون تابعوا دورات في
تعميم العموم ( )%56وفي محتوى العموم ( )%56واألدنى في مناىج العموم (.)%41

يدرسيم معمّمون شاركوا في
 أما بالنسبة إلى الدول العربية المشاركة ،فإن نسبة أقل من التالمذة ّ
دورات تدريبية أكثرىا في تعميم العموم ( )%57تمييا دورات في إدماج تكنولوجيا المعمومات في
العموم ( )%47وفي ميارات التفكير الناقد( )%47وفي التقويم ( )%47وأقميا في محتوى
العموم ( )%45وفي مناىج العموم (.)%44
يدرسيم معمّمون تابعوا دورات تدريبية
 أما بالنسبة إلى الدول العالمية المشاركة فغالبية التالمذة ّ
أكثرىا في تعميم العموم( )%58وفي محتوى العموم ( )%55وفي مناىج العموم ( )%53يمييم
معمّمون تابعوا دورات في إدماج تكنولوجيا المعمومات في العموم ( )%49وفي تقويم العموم

أخير في ميارات التفكير الناقد(.)%43
( )%48و ًا

 تظير البيانات في المستند (-4-1-3ب) أن نسبة التالمذة التي التحق معمموىا بدورات تدريبية
( )%45حصمت عمى معدالت أعمى ( )419من تمك

التي لم يمتحق معمموىا بدورات

تدريبية( )55%والذين حصموا عمى معدالت (  .)416ولقد بينت الدراسات اإلحصائية أن متغير"
التحاق المعمّمين بدورات تدريبية" يؤثر في معدالت تحصيل التالمذة وبداللة إحصائية
()p=0.001<0.05
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المستند (-4-1-3أ) :نسبة التالمذة بحسب مجال التطوير الميني لمعممي العموم (مشاركة المعممين في دورات
تدريبية لمتطوير الميني في مادة العموم بين السنتين الدراسيتين .)2011-2009
النسبة المئوية لمتالمذة بحسب مجال التطوير الميني لممعمم
الدولة

إدماج تكنولوجيا

تحسين ميارات التالمذة

المعمومات في

في مجال التفكير الناقد
60

60
47
48

معدل

محتوى

العموم التربوية/

مناىج

التحصيل

العموم

تعميم العموم

العموم

لبنان

406

56

56

41

61

الدول العربية

428

45

57

44

47

47

الدول العالمية

477

55

58

53

49

43

العموم

أو التقصي

المستند (-4-1-3ب) :معدالت تحصيل التالمذة بحسب وتيرة اال لتحاق بدورات تدريبية
معدالت تحصيل التالمذة في لبنان بحسب اال لتحاق بدورات تدريبية
يتابعون دورات تدريبية

ال يتابعون دورات تدريبية
نسبة%

معدل التحصيل

نسبة%

معدل التحصيل

%55

416

%45

419

الداللة اإلحصائيةp=0.001<0.05 :
*p<.05

تقويم
العموم
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وبخاصة الدورات
ولقد بينت النتائج الممثمة في الجدول (-4-1-3ج) أن االلتحاق بجميع أنواع الدورات
ّ
التي تدور حول العموم التربوية وتكنولوجيا المعمومات تمييا الدورات التي تدور حول التقويم التربوي ومحتوى العموم

إيجابيا في تحسين أداء التالمذة في لبنان وبداللة إحصائية .أما الدورات حول المناىج فكانت نسبة
دور
تمعب ًا
ً
اال لتحاق بيا األقل وتبين أن أداء التالمذة الذين يدرسيم معممون التحقوا بيذه الدورات كان أقل من أولئك الذين
يدرسيم معمم ون لم يمتحقوا بيذه الدورات وبداللة إحصائية ما يسمط الضوء ويطرح أسئمة حول محتويات ىذه

تبين أنو ال يوجد داللة إحصائية حول
الدورات وطرائق تنفيذىا وجدواىا .أما الدورات حول تحفيز التفكير الناقد فقد ّ
تأثيرىا في أداء التالمذة.
غالبيـ ـة
إن
ّ
غالبيــة الــدول التــي كانــت معــدالت تحصــيل تالمــذتيا متقدمــة مثـ ـال ســنغافورة والصــين وكوريــا واليابــان ،فـ ـ ّ

يدرسيم معمّمون كـانوا قـد تـابعوا ويتـابعون دورات كثيـرة فـي مختمـف المجـاالت ومعظميـا (أكثـر مـن  )%41فـي تعمـيم
تالمذتيا ّ

يدرسـيم
العموم ،تمييا في محتوى العموم ومن ثم في منـاىج العمـوم .فـي حـين نجـد أن نسـبة أقـل مـن التالمـذة (أقـل مـن ّ )%21

معممون تابعوا دورات في إدماج تكنولوجيا المعمومات في العموم وفي ميارات التفكير الناقد وفي التقويم.

يتبين
 في
المحصمة عند دراسة المتغيرات المرتبطة بخمفية المعمم التعميمية ضمن نموذج واحد ّ
ّ
اآلتي:
 بالنسبة إلى المعممين الذين لدييم أكثر من عشر سنوات خدمة  ،فقد تبين أن متغير "التطوير الميني "ومتغير "االختصاص" يؤثران في أداء التالمذة وبداللة إحصائية
أيضا أنو حتى المعممين الحائزين عمى شيادة في العموم وفي
( . )p < 0.05ولقد تبين ً
تعميم العموم فإن التحاقيم في دورات تدريبية لمتطوير الميني يؤثر في أداء تالمذتيم
وبداللة إحصائية p=0.037

 أما بالنسبة إلى المعممين الذين لدييم أقل من عشر سنوات خدمة  ،فقد تبين أن متغير"التطوير الميني" ال يؤثر في أداء التالمذة وبدالة إحصائية ( . (p= 0.214أما متغير
"االختصاص" فيو يؤثر في أداء التالمذة وبداللة إحصائية ( .)p < 0.05
إن التحاق جميع المعممين الحائزين عمى شيادة في العموم وفي تعميم العموم أو فقط في
ّ
تعميم العموم أو في اختصاصات أخرى في دورات تدريبية لمتطوير الميني حول العموم التربوية
إيجابيا
دور
وتكنولوجيا المعمومات والدورات التي تدور حول التقويم التربوي ومحتوى العموم يمعب ًا
ً
الدورات .أما الدورات التي
في تحسين أداء التالمذة وبداللة إحصائية ما يؤ ّكد أىمية تطوير ىذه ّ

تدور حول تحفيز التفكير الناقد فتبين أنو ال يوجد داللة إحصائية حول تأثيرىا في أداء التالمذة

وىذا من الممكن أن يعود إلى عدم فعالية ىذه الدورات وعدم وضوح فكرة ميارات التفكير الناقد في

االستراتيجيات التعممية.
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المستند (-4-1-3ج) معدالت تحصيل التالمذة بحسب نوع الدورات التي يمتحقون بيا في لبنان

معدالت تحصيل التالمذة بحسب مجال التطوير الميني لممعمم في لبنان

معدالت تحصيل التالمذة بحسب مجال التطوير الميني لممعمم في لبنان

مناىج العموم

تقويم العموم

محتوى العموم
التحاق
%

العموم التربوية /تعميم العموم

ال التحاق

التحاق

التحاق

ال التحاق

تكنولوجيا المعمومات
ال التحاق

التحاق

ال التحاق

التفكير الناقد
التحاق

ال التحاق

التحاق

ال التحاق

معدل

%

معدل

%

معدل

%

معدل

%

معدل

%

معدل

%

معدل

%

معدل

%

معدل

%

معدل

%

معدل

%

معدل

419 56

44

416

56

426

44

405

41

411

59

421

61

427

39

400

60

417

40

416

60

420

40

413

p < 0.05

p < 0.05

p < 0.05
)(2tailed

p < 0.05

p > 0.05

p < 0.05

)(2tailed
*p<.05
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مالحظة:
 وضعت مناىج العموم والرياضيات في لبنان سنة  1997عمى أساس األىداف التعممية من دون
التطرق إلى فمسفة التقويم وأسسو .والحقًا ،تم العمل باتباع أسس تقويم مبنية عمى الكفايات
وصدرت توصية بإعادة النظر في فمسفة المناىج كي تبنى عمى أساس الكفايات.

 وكما بات معروفاً ،تتوزع ىذه األىداف بين معارف وميارات ومواقف .ومن البدييي أن فمسفة

األىداف التي بني عمى أساسيا المنيج تسعى إلى تطوير مممح تمميذ قادر عمى تقدير العموم
وأىميتيا في حل المشكالت .من ىنا نجد ضرورة إجراء دورات لمتعرف إلى فمسفة المنيج وذلك

من أجل ربط المحتوى والميارات والمواقف بطريقة مجدية تحفز التمميذ عمى التعمم وعمى أن
قادر عمى ربط ما يتعممو في حياتو اليومية ليتمكن من حل المشكالت وتعزيز قدراتو في
يصبح ًا
مجال التطبيق والتفكير الناقد.
 يرتبط تعميم العموم بفمسفة المناىج التي تعمل عمى تطوير أداء التالمذة (مقدمة المناىج) .كما
تفرض خصائص ىذا المنيج ،المحتوى باإلضافة إلى طرائق تعميمية (من ضمنيا تحسين ميارات
التالمذة عمى التفكير الناقد) يتدرب عمييا المعممون في سياق إيصال المعمومات (المحتوى) إلى
التالمذة .ىذا باإلضافة إلى فرضيا مبادئ التقويم المالئمة ليذه الفمسفة .إ ًذا إن التدرب عمى
التقويم في العموم أو عمى تعميم العموم بمعزل عن التدرب عمى فمسفة المنيج ىو عممية مفككة

ال تهدي إلى تطوير أداء التمميذ بأبعاد فكرية (محتوى وميارات ذىنية) مدمجة ومتسقة فيو يتعمم
الميارة بمعزل عن المحتوى ويدلي بمواقف بمعزل عن حاجات محيطو ويتم تقويمو في كل مجال

عمى حدة (المحتوى بمعزل عن الميارة وبمعزل عن المواقف).
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 2-3متغيرات مرتبطة بمواقف المعمم تجاه تعميم العموم بحسب جنس المعمم
 1-2-3معدالت تحصيل التالمذة التالمذة في لبنان بحسب متغير جنس المعمم
أن نسبة التالمذة في لبنان الذين تدرسيم معممة( )%65.6أكبر من نسبة التالمذة
ّ
يبين المستند (ّ )1-2-3
الذين يدرسيم معمم ( ، ) %34.4كما أن معدل تحصيل التالمذة الذين تدرسيم معممة ( )418أعمى من معدل

بمعدل تحصيميم عمى التالمذة
تفوقوا ّ
تحصيل التالمذة الذين يدرسيم معمّم ( .)412فالتالمذة الذين ّ
تدرسيم معمّمة ّ
يدرسيم معمّم بداللة إحصائية)p=0.003 < 0.05( .
الذين ّ
 2-2-3ثقة المعمم بأىميتو لتعميم العموم
Teachers with a strong sense of personal ability to organize and execute their
teaching are more open to new ideas and less likely to experience emotional burnout.
Research has shown that teachers’ self-confidence in their teaching skills is not only
associated with their professional behavior, but also with students’ performance and
motivation (Bandura, 1997; Henson, 2002).

تم اعتماد
 لمعرفة مدى ثقة معممي العموم في الصف الثامن األساسي بقدراتيم التربوية عمى تعميم العموم ّ
المؤشرات الخمسة الواردة في مقياس"ثقة المعمم بأىميتو لتعميم العموم" ،المستند (-2-2-3ب) ،وىي:
 إجابة أسئمة التالمذة عن مواضيع العموم.

 تفسير المبادئ والمفاىيم العممية بواسطة التجارب المخبرية.
 تزويد التالمذة المبدعين بميمات محفوفة بالتحديات ومحفزة من أجل استثارة اىتماميم.
 تطوير ومواءمة أدائيم التعميمي بما يتالءم مع اىتمامات التالمذة بيدف تحفيزىم عمى المشاركة.
 مساعدة التالمذة عمى تقدير أىمية تعمّم العموم وتقدير ىذا التعمّم.

تم تحديد نسب التالمذة بحسب ردود معممييم حول النقاط الخمس ضمن ىذا المقياس .فالمعمم ذات
لقد ّ
الثقة الكبيرة في قدراتو التربوية عمى تعميم العموم كانت إجابتو "واثق جدا" عمى  3من  5من ىذه النقاط (أو
االستراتيحيات التعميمية) و"واثق إلى حد ما "عمى  2من ( 5االستراتيجيات الباقية) واإلجابات األخرى تشير إلى
جدا بأىميتيم لتعميم العموم فقد
معمم لديو "ثقة إلى حد ما" بقدراتو التربوية عمى تعميم العموم .أما المعمّمون الواثقون ً

حصموا عمى متوسط ىو عمى األقل  9.3عمى ىذا المقياس.

جاء متوسط المعمّمين في لبنان عمى ىذا المقياس  10.5ما يدل عمى أن التالمذة في لبنان باإلجمال يدرسيم

جدا بأىميتيم لتعميم العموم .أي أن ىؤالء المعّممين واثقون جدا" أنيم يقومون بتنفيذ  3من  5من ىذه
معممون واثقون ً
النقاط (أو االستراتيحيات التعميمية) بثقة تامة و"واثق إلى حد ما "عمى تنفيذ  2من  5من ىذه النقاط أو
االستراتيجيات .وسوف نسمط الضوء في ما يمي عمى ىذه االستراتيجيات وتأثيرىا في التحصيل في العموم.
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أظيرت البيانات الممثمة في المستند (-2-2-3أ) اآلتي:

يدرسيم معمّمون واثقون
 إن أكثرية التالمذة في الدول العربية ( )%74وفي الدول العالمية (ّ )%73
جدا بأىميتيم لتعميم العموم( ،أي بقدراتيم عمى تطبيق  3من  5مؤشرات من تمك الم ّبينة في

المقياس والمؤ ّشرين الباقيين بثقة إلى ٍّ
حد ما) وقد حصل ىؤالء عمى معدالت أعمى ( 430لمدول

يدرسيم معمّمون "واثقون إلى ٍّ
حد ما" في قدرتيم
العربية  479لمدول
ّ
العالمية) من التالمذة الذين ّ
أما بالنسبة إلى الدول المتقدمة فإن
عمى تعميم العموم ( 418لمدول العربية و 467لمدول العالمية)ّ .
نسبة أقل من تالمذتيا يدرسيم معممون واثقون جدا بأىميتيم لتعميم العموم مثل س

جدا بأىميتيم" لتعميم العموم ،وقد
يدرسيم معمّمون" واثقون ً
 إن أكثرية التالمذة في لبنان (ّ )%83
يدرسيم معمّمون
حصل ىؤالء عمى ّ
معدل تحصيل ( )411أعمى بـ  33نقطة من التالمذة الذين ّ
"واثقون إلى حد ما" في قدرتيم عمى تعميم العموم (.)378

ستنادا إلى الدراسة اإلحصائية فقد تبين أن متغير " ثقة المعمم بأىميتو لتعميم العموم" يهثر في
وا ً
معدل تحصيل التالمذة في لبنان بداللة إحصائية () p<0.001

درسيم معمّمون "واثقون من قدرتيم" عمـى تعمـيم العمـوم إلـى
بالنسبة إلى الدول المتقدمة ،فقد تدنت نسبة التالمذة الذين ي ّ

 %41في سنغافورة و %45في الصين و %61في كوريا و %88في اليابان ولكن معدالت تحصيميم ارتفعت إلى  292فـي
سنغافورة والى  242في الصين و 229في كوريا و 224في اليابان.
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المستند ( :)1-2-3معدالت تحصيل التالمذة في لبنان بحسب مواقف المعممين واتجاىاتيم من تعميم العموم باختالف
الجنس

التالمذة الذين يدرسيم معمم

التالمذة الذين تدرسيم معممة
نسبة%

معدل التحصيل

نسبة%

معدل التحصيل

%65.6

418

%34.4

412

الداللة اإلحصائيةp=0.003<0.05 :
*p<.05

المستند (-2-2-3أ) :معدالت تحصيل التالمذة بحسب ثقة معممييم بقدراتيم التربوية عمى تعميم العموم (برأي معممييم)
واثق جدًّا
()%

واثق نسبيًّا
معدل

()%

معدل

التالمذة

التحصيل

التالمذة

التحصيل

لبنان

83

411

17

378

الدول العربية

74

430

26

418

دول العالم

73

479

27

467

سنغافورة

60

595

40

583

الصين

62

565

38

561

كوريا

40

559

60

561

اليابان

33

556

67

559
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عند دراسة المؤشرات التي يتضمنيا مقياس الثقة المستند (-2-2-3ب) بالنسبة إلى لبنان يتبين اآلتي:
يدرسيم معمّمون يجيبون عن أسئمة التالمذة وكان معدل تحصيميم
ّ 
إن أكثرية التالمذة (ّ )%87
يدرسيم معمّمون ال يجيبون عن أسئمة التالمذة( )%13وانخفض معدل
 419مقارنة بـتالمذة
ّ
تحصيميم إلى  . 388ولقد أثبتت الدراسة اإلحصائية أن ىذا المؤشر ال يؤثر في معدالت
تحصيل التالمذة في العموم بداللة إحصائية ( )p=0.058>0.05ما يدل عمى أن ىذا السموك
مطبقًا داخل الفصول الدراسية بالطريقة المجدية ويجب التدريب عمى كيفية التعامل مع
قد ال يكون ّ
الصفية.
أسئمة التالمذة في خالل المناقشة
ّ

يدرسيم معمّمون يتبنون طرائق تعميمية محفزة تتالءم مع اىتمامات ىؤالء
 % 82 من التالمذة ّ
يدرسيم معمّمون
التالمذة بثقة تامة وكان معدل تحصيميم  421مقارنة بـ  %18من التالمذة الذين ّ

يتبنون طرائق تعميمية محفزة تتالءم مع اىتمامات ىؤالء التالمذة بثقة أقل وانخفض معدل

تحصيميم إلى  .394ولقد أثبتت الدراسة اإلحصائية أن ىذا المؤشر ال يؤثر في معدالت تحصيل
التالمذة في العموم وبداللة إحصائية ( )p= 0.167>0.05وىذا يدل عمى أن الطرائق التعميمية
المحفزة والتي تتالءم مع اىتمامات التالمذة ال تطبق بفعالية من قبل األساتذة مع التالمذة في

الصفوف الدراسية وفي خالل تعميم العموم لذا يجب التدريب والتشجيع عمى استخداميا.
يدرسيم معمّمون يساعدون التالمذة عمى تقدير أىمية تعمم العموم بثقة تامة
 %80 من التالمذة ّ
وجاء معدل تحصيميم  419مقارنة بـ %20من التالمذة الذين يدرسيم معممون يساعدون التالمذة
عمى تقدير أىمية تعمم العموم بثقة أقل ولقد انخفض معدل تحصيميم إلى  .401وقد أثبتت الدراسة

اإلحصائية أن ىذا المؤشر ال يؤثر في معدالت تحصيل التالمذة في العموم وبداللة إحصائية
) .)p=0.660>0.05وىذا يدل عمى أن ىذه االتجاىات (تقدير تعمم العموم) ال تؤخذ بفعالية من

الحض عمى
قبل المعممين مع التالمذة في الصفوف الدراسية وفي خالل تعميم العموم ويجب
ّ
تبنييا.
يدرسيم معمّمون يشرحون المفاىيم ومبادئ العموم بإجراء تجارب عممية بثقة
 %79 من التالمذة ّ
يدرسيم معمّمون يشرحون المفاىيم
تامة وجاء معدل تحصيميم  424مقارنة بـ  %21من التالمذة ّ
ومبادئ العموم بإجراء تجارب عممية بثقة أقل .وقد انخفض معدل تحصيميم إلى  ،402كما جاء

يجيات األخرى الواردة سابقًا .ولقد أثبتت الدراسة
معدليم األعمى مقارنة بمعدالت اإلست ارت ّ
اإلحصائية أن ىذا المؤشر يؤثر في معدالت تحصيل التالمذة في العموم وبداللة إحصائية
(.)p<0.001
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المستند (-2-2-3ب) :معدل تحصيل التالمذة بحسب ردود المعممين حول" ثقتيم بأنفسيم" لتعميم العموم في لبنان
اإلجابة عن أسئمة التالمذة
حول العموم

نعم
نسبة

التحصيل

%

87

419

13

نعم

نسبة

معدل

التحصيل

%

388

82

p=0.058>0.05

شرح مفاىيم العموم

مع اىتمامات التالمذة

كال
معدل

%

تبني طرائق تعميمية محفزة تتالءم

بواسطة التجارب

كال

نسبة

معدل

التحصيل

%

421

18

نعم

نسبة

معدل

التحصيل

%

394

79

p= 0.167>0.05

تأمين ميمات صعبة

ومحفزة لمتالمذة الموىوبين

كال

نسبة

معدل

التحصيل

%

424

21

نعم

نسبة

معدل

التحصيل

%

384

67

p<0.0001

مساعدة التالمذة عمى تقدير
تعمم العموم

كال

نسبة

معدل

التحصيل

%

423

33

نسبة

التحصيل

%

402

80

p=0.314>0.05

*p<.05

مقياس الثقة" بقدرة تعميم العموم باالعتماد عمى "خمس است ارتيجيات تعميمية

نعم
معدل

كال
نسبة

معدل

نسبة

معدل

التحصيل

%

401

419

20

p=0.660>0.05

التحصيل
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اتيجية تمارس بشكل فعال في خالل العممية التعميمية-التعممية الصفية ويجب
وىذا يدل عمى أن ىذه االستر ّ
التركيز عمى تطبيقيا.
يدرسيم معمّمون يزودون التالمذة المبدعين بأسئمة صعبة تش ّكل
 أدنى نسبة من التالمذة (ّ )%67
يدرسيم
تحديا ًا
اإلجابة عنيا ً
كبير ليم وجاء معدل تحصيميم  423مقارنة بـ  %33من التالمذة الذين ّ
معمّمون يشرحون المفاىيم ومبادئ العم وم بإجراء تجارب عممية بثقة أقل ولقد انخفض معدل تحصيميم
إلى  .402ال يوجد داللة إحصائية حول تأثير ىذا المؤشر في معدالت تحصيل التالمذة في العموم:
اتيجية غير مطبقة بشكل فعال في الفصول الدراسية
( )p=0.314>0.05ما يدل عمى أن ىذه االستر ّ
بالرغم من تأثيرىا اإليجابي في دافعية المتعممين عمى التعمم وتحسين أدائيم.
 عند دراسة مدى تأثير كل من المهشرات الخمسة المرتبطة بثقة المعممين الذكور بأنفسيم في تعميم
العموم تبين أن تبني كل من المهشرات الخمسة وتطبيقيا بثقة تامة يهثر في معدالت تحصيل التالمذة
بداللة إحصائية:
 اإلجابة عن أسئمة التالمذة حول مواضيع العموم)p<0.0001( .

 تفسير المبادئ والمفاىيم العممية بواسطة التجارب المخبرية)p<0.0001( .
 تزويد التالمذة المبدعين بميمات محفوفة بالتحديات ومحفزة من أجل استثارة اىتماميم.
()p<0.0001

 تطوير ومواءمة أدائيم التعميمي بما يتالءم مع اىتمامات التالمذة بيدف تحفيزىم عمى المشاركة.
()p=0.003
 مساعدة التالمذة عمى تقدير أىمية تعمّم العموم وتقدير ىذا التعمّم ()p=0.032
 عند دراسة مدى تأثير كل من المهشرات الخمسة المرتبطة بثقة المعممات اإلناث بأنفسيم في تعميم
العموم تبين أن تبني وتطبيق أربعة من المهشرات الخمسة بثقة تامة يهثر في معدالت تحصيل التالمذة
بداللة إحصائية:

 تفسير المبادئ والمفاىيم العممية بواسطة التجارب المخبرية)p<0.0001( .
 تزويد التالمذة المبدعين بميمات محفوفة بالتحديات ومحفزة من أجل استثارة اىتماميم.
()p<0.0001
 تطوير ومواءمة أدائيم التعميمي بما يتالءم مع اىتمامات التالمذة بيدف تحفيزىم عمى المشاركة.
()p=0.003

 مساعدة التالمذة عمى تقدير أىمية تعمّم العموم وتقدير ىذا التعمّم ()p <0.0001
أما بالنسبة إلى مؤ ّشر "اإلجابة عن أسئمة التالمذة حول مواضيع العموم" فتبين أنو ال يؤثر في معدالت

تحصيل التالمذة بداللة إحصائيةp=0.910 .
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وىذا يدل عمى أنو ال يوجد اختالف في تصرفات المعممين واتجاىاتيم بين ذكور واناث من حيث الثقة
بأنفسيم في تعميم العموم واعتماد االست ارتيجيات المبينة في المقياس باستثناء "اإلجابة عن أسئمة التالمذة حول
اتيجية بفعالية
أن المعممين الذكور يطبقون ىذه االستر ّ
مواضيع العموم" حيث تبين أن ىناك داللة إحصائية عمى ّ
أكثر من المعممات اإلناث.

3-3

في لبنان ،إن اختالف جنس المعمم ىو عامل مؤثر في أداء التالمذة كما وأن ثقة المعمم بأىميتو
أيضا أنو ال يوجد اختالف بين تصرفات
أيضا في تحسين أداء التالمذة .وتبين ً
لتعميم العموم ىو عامل مؤثر ً
المعممين واتجاىاتيم بين ذكور واناث من حيث الثقة بأنفسيم في تطبيق االستراتيجيات المبينة في المقياس

أيضا أن تطبيق ىذه االستراتيجية ذات
باستثناء "اإلجابة عن أسئمة التالمذة حول مواضيع العموم" حيث تبين ً
دال لة إحصائية في التاثير في أداء التالمذة عند المعممين الذكور فقط ولكن ليس عند المعممات اإلناث .في
المقابل حصل التالمذة الذين يدرسيم معممون ذكور عمى معدالت تحصيل أدنى من التالمذة الذين يدرسيم
كبير حول حسن تطبيق ىذه االستراتيجيات بفعالية في خالل العممية التعميمية
معممون إناث ما يطرح تساؤًال ًا
التعمّمية.

لذلك يجب تدريب األساتذة عمى تطبيق ىذه االستراتيجيات بفعالية في خالل العممية التعميمية-

التعممية من أجل تثبيت ثقتيم بأنفسيم في تعميم العموم وىذه االستراتيجيات ىي:



إدارة النقاش في الصف وفن طرح األسئمة.

تحضير أنشطة إبداعية "صعبة" تثير حفيظة التالمذة الموىوبين من أجل االستفادة من الوقت الذي
يعتبره ىؤالء التالمذة غير مجد عند شرح المعمم لباقي التالمذة عمى أن تتضمن ىذه األنشطة
ميمات محفزة من أجل استثارة اىتمام ىؤالء التالمذة.



تطوير ومواءمة أدائيم التعميمي بما يتالءم مع اىتمامات التالمذة وبيدف تحفيزىم عمى المشاركة.



مساعدة التالمذة عمى تقدير تعمم العموم وأىميتو في حل المشكالت اليومية.



أما استرايجية تفسير المبادئ والمفاىيم العممية بواسطة التجارب العممية المخبرية فقد أثبتت فعاليتيا
القصوى في التحصيل في العموم وىي تُطبق بفعالية في خالل العممية التعميمية التعممية داخل
الحض عمى استخداميا .
الفصول الدراسية ويجب
ّ

مع أىمية الحرص عمى أن تكون ىذه الدورات التدريبية متناسقة بعضيا مع بعضيا اآلخر ما يعكس

صورة واضحة لمناىج العموم.

جدا  ،بغض النظر عن سنوات الخبرة ،وأكثرىم
لقد كانت ثقة المعممين بأنفسيم لتعميم العموم مرتفعة ً
حائز عمى إجازات في العموم ولكن ليس في تعميم العموم .في المقابل تدنت نسبة المعمّمين المشاركين في

دورات تدريبية وكان أكثرىا في استخدام تكنولوجيا المعمومات وأقميا في المناىج وتعميم العموم .فزيادة الثقة
بالنفس في استخدام االسترتيجيات التعممية المؤثرة في أداء التالمذة لدى ىؤالء المعممين يدفع بيم إلى

يبية (كما تبين معنا سابقًا) ما يسيم في تدني معدالت تحصيل تالمذتيم.
االلتحاق بعدد أقل من الدورات التدر ّ
وىذا يتطابق مع ما تم التوصل إليو من ناحية ردود المعممين حول ثقتيم بأنفسيم لتعميم العموم (تطبيق 5
اتيجيات التي تبرىن الثقة العالية في تعميم العموم ال
استراتيجيات تعميمية) حيث تبين أن  4من  5من االستر ّ
تطبق بفعالية في خالل العممية التعممية-التعميمية في خالل تعمّم العموم في لبنان.
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 3-3العوامل المرتبطة بالمعمم
 1-3-3التنسيق بين معممي الصف الثامن األساسي بيدف تحسين العممية التعميمية -التعممية.
تم اعتماد المؤشرات الخمسة الواردة في
لمعرفة مدى وجود التنسيق بين معممي الصف الثامن األساسي ّ
مقياس "التنسيق" وىي:
 -مناقشة طريقة تعميم موضوع معين.

 -التعاون في التخطيط وفي تحضير األدوات التعميمية.

 مشاركة الخبرات المكتسبة في التعميم مع بقية المعممين. حضور ومشاىدة حصة دراسية يعطييا معمم زميل بيدف اكتساب خبرة أكبر في التعميم. -العمل مع بقية المعممين بيدف إجراء تجربة وتطبيق أفكار جديدة.

لقد تم تحديد نسب التالمذة بحسب ردود معممييم حول النقاط الخمس (-1-3-3ب) .فالمعمم الذي

يقوم بالتنسيق و"التعاون بقوة" مع معممين آخرين في الصف الثامن األساسي حصل عمى متوسط
 11.4عمى مقياس التعاون وكانت إجابتو أنو" يتعاون بقوة" مع معمّمين آخرين عمى األقل  3-1مرات
المبينة في المستند و"متعاون إلى ٍّ
حد ما " في  2من  5في
أسبوعيا في  3من  5من مجاالت التعاون ّ

مدرسون "متعاونون إلى ٍّ
حد ما" حصموا عمى نتيجة لم تتخطّ
يدرسيم ّ
المجاالت الباقية .التالمذة الذين ّ
ينسقون مع معممين" آخرين "في  3من 5
 7.5عمى مقياس التعاون وكانت إجابتو "ال يتعاونون أو ال ّ

المبينة في المستند و"متعاونون أو تقر ًيبا متعاونون " في  2من  5من المجاالت
من مجاالت التعاون ّ
الباقية عمى األكثر  3-2مرات شيرًيا .اإلجابات األخرى تدل عمى معمم "متعاون" مع معممين آخرين.

 جاء متوسط المعمّمين في لبنان عمى ىذا المقياس  10.4ما يدل عمى أن تالمذة لبنان باإلجمال
يدرسيم معممون "متعاونون" في ما بينيم .وسوف نحمل في ما يمي كم ونوع ىذا التعاون ومدى تأثيره

في التحصيل في العموم.
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أظيرت البيانات في المستند (-1-3-3أ) اآلتي:
يدرسيم معمّمون" ينسقون في ما بينيم" وقد حصل ىؤالء
ّ 
إن أكثرية التالمذة في لبنان (ّ )%60
يدرسيم معمّمون "ينسقون بقوة في ما
عمى معدل ( )402وىو أقل من التالمذة ( )%34الذين ّ
يدرسيم معمّمون ال ين ّسقون في ما بينيم
بينيم"( .)417وا ّن نسبة متدنية ً
جدا من التالمذة (ّ )%6
وكانت معدالت تحصيميم األدنى (.)381

إن أكثرية التالمذة في الدول العربية
 وكذلك األمر بالنسبة الى الدول العربية والعالمية المشاركة ،ف ّ
يدرسيم معمّمون "يوجد تنسيق في ما بينيم" وقد حصموا
( )%66وفي الدول العالمية (ّ )%58
عمى معدالت ( 426و 479بالتتالي) .نسبة أدنى من التالمذة ( %33لمدول العربية و%29

يدرسيم معمّمون "ينسقون بقوة" في ما بينيم وحصموا عمى معدالت تحصيل أعمى
لمدول العالمية) ّ
( 435لمدول العربية و 476لمدول العالمية) .وا ّن نسبة ضئيمة من التالمذة في الدول العربية
ينس ق بعضيم مع بعض وكان معدل تحصيميم
يدرسيم معمّمون ال ّ
والدول العالمية (ّ )%13
األدنى ( 423لمدول العربية و 472لمدول العالمية).
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المستند (-1-3-3أ) :معدالت تحصيل التالمذة بحسب التنسيق بين معممييم (برأي المعممين)
وجود تنسيق قوي
بين المعممين

وجود تنيسق

بين المعممين

وجود تنسيق إلى حد
ما بين المعممين

()%

معدل

()%

معدل

()%

معدل

التالمذة

التحصيل

التالمذة

التحصيل

التالمذة

التحصيل

لبنان

34

417

60

402

6

381

الدول العربية

33

435

66

426

13

423

دول العالم

29

476

58

479

13

472
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يتبين من نتائج ،المستند (-1-3-3ب) ،بالنسبة إلى لبنان:
مرات شيريا في مجاالت:
يدرسيم معمّمون ينسقون في ما بينيم ّ 3-2
 أعمى نسبة تالمذة في لبنان ّ
مناقشة طريقة تعميم موضوع معين ( ،)%43التعاون في التخطيط وفي تحضير األدوات التعميمية
( ، )%46مشاركة ما اكتسبوه نتيجة خبرتيم في التعميم ( ،)%42العمل بعضيم مع بعض بيدف
تجربة أفكار جديدة( .)%50أما بالنسبة إلى زيارة صف آخر بيدف اكتساب خبرة أكبر في التعميم
فإن أكثر تالمذة لبنان ( )%69يدرسيم معممون ال ينسقون أوتقر ًيبا ال ينسقون في ما بينيم في
ىذا اإلطار.
 بينت النتائج أن معدالت التحصيل بغياب التنسيق تدنت مقارنة بوجود التسيق.
أن ىناك داللة إحصائية عمى تأثير
 بينت الدراسات اإلحصائية المتعمقة بنوع التنسق بين المعممين ّ
 3من  5من مؤشرات التنسيق والتعاون بين المعممين في أداء التالمذة وتحصيميم في العموم
وىي:

 التعاون في التخطيط وفي تحضير األدوات التعميمية ).(p=0.000 مشاركة الخبرات المكتسبة في التعميم مع بقية المعممين ).(p=0.000 حضور ومشاىدة حصة دراسية يعطييا معمم زميل بيدف اكتساب خبرة أكبر في التعميم).(p=0.036

وىذا يدل عمى أن ىذه الممارسات الثالث تُطبق بفعالية من قبل المعممين في سياق التنسيق
والتشارك في ما بينيم ويجب االستمرار بتطبيقيا.
إحصائيا:
تبين أن تأثيرىما في التحصيل التعممي غير دال
أما المؤ ّشران اآلتيان فقد ّ
ً
 العمل مع بقية المعممين بيدف التجربة وتطبيق أفكار جديدة ).(p=0.342 -مناقشة طريقة تعميم موضوع معين). (p=0.614

وىذا يدل عمى أن ىذه الممارسات ال تطبق بفعالية من قبل المعممين في سياق التنسيق

والتشارك في ما بينيم لذا يجب التوصية باتباع ىذه الممارسات وتطبيقيا بفاعمية.

نستنتج أنو بغض النظر عن جنس المعمم ،فإن وتيرة التنسيق ونوعو من العوامل المهثرة في تحسين
أداء التالمذة وبداللة احصائية .لذا يجب العمل عمى زيادة المشاركة والتعاون والتنسيق بين معممي
الصف الثامن من حيث عقد اجتماعات في ما بينيم ،مرة واحدة عمى األقل في األسبوع ،من أجل
التشاور في النقاط التي تم عرضيا كونيا تهثر إيجابيًّا في أداء تحصيل التالمذة .وال سيما في زيارة
بعضا بيدف اكتساب خبرة أكبر في التعميم والتعاون في تحضير األدوات
ومشاىدة صفوف بعضيم
ً
التعميمية.
أما بالتسبة إلى مناقشة طريقة تعميم موضوع معين وتجربة أفكار جديدة فيجب التقصي عما إذا كانا

يطبقان بطريقة مجدية في خالل اجتماعات التنسيق.
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المستند (-1-3-3ب) :معدل تحصيل التالمذة بحسب وتيرة ونوع التنسيق والتعاون في ما بين المعممين

يوميا
ً

يوميا
أو
تقريبا ً
ً
3-1
أسبوعيا
مرات
ً
3-2

شيريا
مرات
ً

تقريبا ال
ال تنسيق أو
ً
تنسيق
الداللة اإلحصائية

*)1(%

معدل التحصيل

*)2(%

معدل التحصيل

*)3(%

معدل التحصيل

*)4(%

معدل التحصيل

*)5(%

معدل التحصيل

16

415

13

412

23

415

3

423

14

411

36

418

32

424

28

412

5

389

24

414

43

417

46

418

42

420

23

422

50

423

5

397

9

388

6

415

69

416

12

398

p=0.614>0.05

p<0.0001

p<0.0001

p= 0.036

p= 0.342>0.05

*p<.05
( :*)1مناقشة طريقة تعميم موضوع معين.

( :*)2التعاون في التخطيط وفي تحضير األدوات التعميمية.
( :*)3مشاركة ما اكتسبتو نتيجة خبرتي في التعميم.

( :*)4زيارة صف آخر بيدف اكتساب خبرة أكبر في التعميم.
( :*)5العمل بعضنا مع بعض بيدف تجربة أفكار جديدة.
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 2-3-3رضى المعمم عن مينتو
Teachers who are satisfied with their profession and the working conditions at
their school are more motivated to teach and prepare their instruction. Further, having
teachers that can provide leadership is a dimension of teacher quality. However,
developing master teachers requires retention in the profession. Teachers need to be
committed to the profession and like it enough to continue teaching. It may be that some
subject areas and locales would benefit from policies to reduce teacher attrition in order
to improve student achievement (Boyd, Grossman, Lankford, Loeb, & Wyckoff, 2009).

يبين المستند (:)2-3-3
يدرسيم معمّمون يشعرون بالرضى
 إن أكثرية التالمذة في الدول العربية ( )%48ودول العالم (ّ )%47
التام عن مينتيم وكانت معدالت تحصيميم األعمى ( 436و 481بالتتالي) تمييا نسبة أقل بقميل من
سبي عن
التالمذة في الدول العربية و
يدرسيم معمّمون يشعرون ِّ
الن ِّ
بالرضى ّ
ّ
العالمية ( %42وّ )%45
مينتيم وقد تدنت معدالت تحصيميم إلى  424و 474بالتتالي .أما النسبة األقل من التالمذة في الدول

بالرضى عن مينتيم وكان
فيدرسيم معمّمون ال يشعرون ّ
العربية ( )%10وفي الدول العالمية (ّ )%8
معدل تحصيميم األدنى ( 414و 473بالتتالي).
بالرضى عن مينتيم إلى
يدرسيم معمّمون يشعرون " ّ
 أما بالنسبة إلى لبنان فإن أكثرية التالمذة (ّ )%50
ٍّ
يدرسيم معمّمون ال يحبون مينتيم فيم قمّة
حد ما" وجاء معدل تحصيميم ( )405أما التالمذة الذين ّ
يدرسيم معمّمون يشعرون
( )%8وحازوا عمى معدل التحصيل األدنى ( )350بينما حصل التالمذة الذين ّ
معدل التحصيل األعمى( )416في العموم.
بالرضى عن مينتيم ( )%43عمى ّ
ّ

وبينت الدراسات اإلحصائية أن متغير" رضى المعمم عن مينتو" بغض النظر عن جنسو ،معمم أم معممة،
يؤثر في معدالت تحصيل التالمذة وبداللة إحصائية (.)p<0.0001

إن متغير" رضى المعمم عن مينتو" بغض النظ ر عن جنسو ،معمم أم معممة ،يهثر في معدالت
تحصيل التالمذة وبداللة إحصائية .ومن ىنا يفتح الباب لمتقصي عن األسباب التي تجعل
نوعا ما عن مينتيم لكون ىذا المتغير من العوامل المهثرة
المعممين في لبنان غير راضين ً
والمحفزة لممعممين لمعمل عمى تحسين أداء التالمذة في العموم.
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المستند ( :)2-3-3معدالت تحصيل التالمذة بحسب رضى معممييم عن مينتيم في لبنان وباقي الدول المشاركة.
الدولة

معمم ر ٍ
اض عن مينتو
()%

معدل

معمم ر ٍ
نسبيا عن مينتو
اض
ًّ
()%

معدل

معمم غير ر ٍ
اض عن مينتو
()%

معدل التحصيل

التالمذة

التحصيل

التالمذة

التحصيل

التالمذة

لبنان

43

416

50

405

7

350

الدول العربية

48

436

42

424

10

414

دول العالم

47

481

45

474

8

473

 تأثير متغيرات- الفصل الثالث – التحصيل في العموم

TIMSS2011  المتغيرات المرتبطة بالمحتوى المنشود لدراسة4-3
Although a sound knowledge of science would seem to be a prerequisite for
effective science teaching, evidence directly linking teacher preparation in science to the
achievement of their students is scarce. A meta-analysis of the effects of teachers’ subject
matter preparation on their students’ achievement in mathematics and science found
some studies showing a positive effect, but in general results were mixed (Wilson, Floden,
& Ferrini-Mundi, 2002).

 لمصف الثامن األساسي في العمومTIMSS2011  المواضيع العشرون التي تتضمنيا دراسة1-4-3
بحسب مجاالت المحتوى
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 2-4-3شعور المعممين بأىميتيم لتعميم مواضيع العموم التي يتضمنيا الن TIMSS

يبين المستند (-2-4-3أ) انو بالنسبة إلى ثقة المعممين في قدرتيم عمى تعميم محتوى المواضيع العشرين
ّ
الواردة في دراسة الـ TIMSS2011يأتي لبنان في المرتبة الثالثة ،من بين الدول المشاركة بعد لتوانيا،
وماكيدونيا:

يدرسيم معمّمون يشعرون بثقة كبيرة في إلماميم بمواضيع
 )%89( من التالمذة في لتوانيا ّ
الـ  TIMSSفي مجاالت المحتوى كافة وجاء معدل تحصيميم .514
يدرسيم معمّمون يشعرون بثقة كبيرة في إلماميم بمواضيع
 )%89( من التالمذة في ماكيدونيا ّ
متدنيا(  )407مقارنة
دراسة  TIMSSفي مجاالت المحتوى كافة ولكن جاء معدل تحصيميم
ً
يدرسيم معمّمون يشعرون بثقة كبيرة في
بمتوانيا وكذلك األمر في لبنانّ ،
فإن ( )%87تالمذتو ّ
معدل تحصيميم
إلماميم بمواضيع الـ  TIMSSباستثناء مواضيع عموم األرض حيث جاء ّ

ممون بمواضيع الكيمياء األربعة ،يمييم
( .)406وا ّن أكثر التالمذة (ّ )%94
يدرسيم معمّمون ي ّ
ممون بمواضيع الفيزياء الخمسة و ( )%83من
التالمذة ( )%88الذين ّ
يدرسيم معمّمون ي ّ
ممون بمواضيع عموم الحياة السبعة .أما بالنسبة إلى مواضيع عموم
التالمذة ّ
يدرسيم معمّمون ي ّ
األرض األربعة فال تتوافر ّأية بيانات عنيا.

 فما ىي العوامل التي أدت إلى االختالف الكبير في معدالت تحصيل التالمذة بين لتوانيا وماكيدونيا
ولبنان؟

مالحظة :مصدر االبيانات المستخدمة في المقارنات ضمن الفقرات اآلتية والتي تجيب عن السهال المطروح ىو

التقري العالمي لنتائجTIMSS2011

عند المقارنة تظير البيانات:

يدرسيم معممون خضعوا لمعديد من الدورات التدريبية
 أن نسبة كبيرة ً
جدا من التالمذة في لتوانيا ّ
المتنوعة :في المناىج ( )%82في محتوى العموم ( )%69وفي إدماج تكنولوجيا المعمومات في العموم
( )%64وفي التقويم ( )%59وفي تعميم العموم ( )%54وأقميا في ميارات التفكير الناقد( .)%36
يدرسيم معمّمون حصموا
يدرسيم معمّمون مجازون و %35منيم ّ
 %60 من التالمذة في لتوانيا ّ
عمى دراسات عميا .أكثر ىؤالء المعممين ( )%71مجازين في العموم وليس في تعميم العموم و %22مجازين
في العموم وفي تعميم العموم.
يدرسيم معمّمون لدييم أكثر من  20سنة خبرة و %24من
 %64 من التالمذة في لتوانيا ّ
يدرسيم معمّمون لدييم بين  10و 20سنة خدمة،
التالمذة ّ
نستنتج من كل ذلك أن معظم تالمذة لتوانيا يدرسيم معممون أصحاب اختصاص وخبرة طويمة في التعميم
ويخضعون لدورات تدريبية كثيرة ومتنوعة ما جعميم يشعرون بثقة كبيرة ( )%89في معرفتيم بمحتوى
مواضيع  TIMSS 2011وىذا ما يفسر تقدميم في معدل التحصيل.
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بالنسبة إلى ماكيدونيا:

يدرسيم معمّمون خضعوا لعدد من الدورات ىي األعمى بين دول العالم من
 نسبة كبيرة من تالمذتيا ّ
حيث الكم والنوع :في إدماج تكنولوجيا المعمومات في العموم (  )%90وفي محتوى العموم ()%89
وفي المناىج ( )%88والتقويم ( )%88والتفكير الناقد ( )%65وفي تعميم العموم (. )%64

يدرسيم معمّمون مجازون (أكثرىم  %86مجازون في العموم وليس في تعميم
 %43 من التالمذة ّ
يدرسيم معمّمون غير مجازين في
العموم و %10مجازون في العموم وفي تعميم العموم) و %54منيم ّ
العموم أو في تعميم العموم أو في أي اختصاص آخر.

يدرسيم معمّمون لدييم أكثر من  20سنة خبرة
 بالنسبة إلى سنوات الخبرةّ ،
فإن  %51من التالمذة ّ
يدرسيم معمّمون لدييم بين  10و 20سنة خدمة.
و %25من التالمذة ّ
نستنتج من ىذا أن  %43فقط من تالمذة ماكيدونيا يدرسيم معممون اختصاصيون ولكن الخبرة
الطويمة في التعميم وخضوعيم لدورات تدريبية كثيرة ومتنوعة نمت لدييم الشعور بالثقة الكبيرة
( )%89في معرفتيم بمحتوى مواضيع  TIMSS 2011ولكن ىذا كمو لم يدفع بتالمذتيم إلى
اال رتقاء إلى معدالت تحصيل مقبولة في الدراسة.
وأما بالنسبة إلى لبنان:
ونوعا :في إدماج
يدرسيم معمّمون كانوا قد خضعوا لعدد قميل من الدورات كما

ّ
ً
فإن معظم تالمذتو ّ
تكنولوجيا المعمومات في العموم ( )%61والتفكير الناقد ( )%60والتقويم  %60في محتوى العموم
( )%56وتعميم العموم ( )%56وفي المناىج (.)%41

يدرسيم معمّمون حائزون عمى دراسات
يدرسيم معمّمون مجازون و %9منيم ّ
 %83 من التالمذة ّ
اختصاصيون في العموم ولكن ليس في تعميم العموم
يدرسيم معمّمون
ّ
عميا %59( ،من ىؤالء التالمذة ّ
اختصاصيون في تعميم العموم).
اختصاصيون في العموم وفي تعميم العموم و %4
و%32
ّ
ّ
يدرسيم معمّمون لدييم أقل من عشر
 أما بالنسبة إلى سنوات الخبرةّ ،
فإن أكثرّية التالمذة (ّ )%56
سنوات خدمة.

نستنتج من ذلك أن أكثر من  %90من تالمذة لبنان يدرسيم معممون اختصاصيون وأكثر من %50
منيم لدييم خبرة قصيرة إلى متوسطة في التعميم ولم يخضعوا لدورات تدريبية كثيرة ومتنوعة وذلك
لشعورىم بالثقة الكبيرة ( )%87في معرفتيم بمحتوى مواضيع  TIMSS 2011ولكن ىذا كمو لم
يدفع بتالمذتيم إلى اال رتقاء إلى معدالت تحصيل مقبولة في الدراسة (.)406

138

الفصل الثالث – التحصيل في العموم  -تأثير متغيرات

المستند (-2-4-3أ)  :الدول الثالث األ َُو ْل بحسب نسبة التالمذة ( )%الذين يدرسيم معممون يشعرون بأنيم قادرون
عمى تعميم محتوى المواضيع العشرين لمن TIMSS
دول

المواضيع

لتوانيا

89

موضوعا
20
ً

عموم الحياة

عمم األرض

كيمياء

 4مواضيع

 7مواضيع

معدل تحصيل

فيزياء

 4مواضيع

 5مواضيع

التالمذة

92

66

97

96

514

ماكيدونيا

89

94

68

96

94

407

لبنان

87

83

____

94

88

406

مالحظة )-( :ال تتوافر بيانات لممقارنة

المستند (-2-4-3ب) :نسبة التالمذة ( )%الذين يدرسيم معممون يشعرون بقدرتيم عمى تعميم محتوى المواضيع
الن  TIMSSالعشرين
نسبة التالمذة ( )%الذين يدرسيم معممون يشعرون بقدرتيم عمى تعميم محتوى
مواضيع الن TIMSS

دول

المواضيع

موضوعا(
)20
ً

عموم الحياة

عمم األرض

كيمياء

فيزياء

معدل
تحصيل

التالمذة

( 7مواضيع(

) 4مواضيع(

( 4مواضيع(

) 5مواضيع(

83

____

94

88

406

47

80

75

428

82

78

477

75

590
564

لبنان

87

الدول العربية

77

83

دول العالم

72

77

47

سنغافورة

57

60

6

80

الصين

62

-

14

86

82

كوريا

60

62

33

75

68

560

اليابان

51

48

19

75

63

558

مالحظة )-( :ال تتوافر بيانات لممقارنة.
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يبين المستند (-2-4-3ب) إن:
يدرسيم معمّمون
 أكثرية التالمذة في لبنان ( )%87والدول العربية ( )%77ودول العالم )ّ (%72
يشعرون بإلماميم بمحتوى المواضيع العشرين في دراسة . TIMSS 2011
يدرسيم معمّمون يشعرون بأنيم يتقنون
 تتوزع نسب التالمذة عمى النحو اآلتي :أكثرية التالمذة
ّ
المواضيع المتعمقة بمجال الكيمياء ( %94في لبنان %80 ،الدول العربية) ومجال الفيزياء ( %88في
أما في
لبنان ،و %75الدول العربية) ومجال عموم الحياة ( %83في كل من لبنان والدول العربية) ّ
مجال عموم األرض فال يوجد أي بيانات دالة بالنسبة إلى لبنان ،يعود ذلك إلى افتقار معممي العموم
لممحتوى المعرفي المرتبط بعموم األرض ( %47لمدول العربية).
التطرق إلى مواضيع عموم األرض بشكل مقتضب جدا ضمن منيج مادة عموم الحياة
مالحظة :في لبنان يتم
ّ
واألرض في الحمقة الثالثة من التعميم األساسي .يقوم معمم مجاز في مادة عموم الحياة بتدريس مادة
عموم الحياة واألرض في لبنان.
يدرسيم معمّمون يشعرون بأنيم يتقنون
 أما بالنسبة إلى الدول العالمية ّ
فإن أكثرية التالمذة في ىذه الدول ّ
المواضيع المتعمقة بمجال الكيمياء ( %80في سنغافورة %86 ،في الصين  %75،في كل من الصين
أقل في مجال الفيزياء ( %75في سنغافورة %82 ،في
وكوريا و %80كمتوسط لمدول العالمية) ونسبة ّ
الصين %68 ،في الصين و  %63في كوريا و  %78كمتوسط لمدول العالمية) يمييم التالمذة الذين
يدرسيم معمّمون يشعرون بأنيم يتقنون المواضيع المتعمقة بمجال عموم الحياة ( %60في سنغافورة ،غير
ّ
متوافرة النسبة في الصين  %62،في كوريا و  %48في اليابان و  %77لمدول العالمية).

وقد بينت النتائج أن أعمى نسبة تحصيل لمتالمذة في مختمف دول العالم ىي في الكيمياء ومن ثم
أيضا العالقة بين عدد الدورات التدريبية
الفيزياء وعموم الحياة و أدناىا في عموم األرض .وتعكس ىذه النتيجة ً
التي يخضع ليا المعممون وجيوزيتيم لتعميم مواضيع االختبار العشرين ،فالدول التي احتمت المراتب األولى
من حيث معدل التحصيل (كسنغافورة والصين وكوريا واليابان) كانت األدنى من ناحية نسبة التالمذة الذين
يدرسيم معممون لدييم إلمام بمواضيع  %57( TIMSSسنغافورة %62 ،لمصين %60 ،لكوريا و%51
لميابان) ومن حيث جيوزيتيم لتعميم المحتوى المراد في  TIMSS2011لكن بالمقابل تبين لنا ،أن نسبة
كبيرة من التالمذة في ىذه الدول يدرسيم معممون كانوا قد خضعوا لدورات تدريبية عدة في مختمف المجاالت
وخصوصا دورات في تعميم العموم وفي محتوى العموم وفي منيج العموم.
ً
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يدرسيم
يدرسيم معمّمون يحممون إجازات وّ %13
ونذكر ىنا أن معظم التالمذة في سنغافورة (ّ )%84
معمّمون يحممون دراسات عميا ومن ىؤالء  %57من حممة اإلجازة في العموم ولكن ليس في تعميم العموم و%37
من حممة اإلجازة في العموم وفي تعميم العموم ولدييم سنوات خبرة أقل من  10سنوات .أما بالنسبة إلى الصين

يدرسيم معمّمون يحممون دراسات عميا و %49من ذوي االختصاص (من ىؤالء %61
فمعظم التالمذة (ّ )%51
مجازين في العموم ولكن ليس في تعميم العموم و %35من المجازين في العموم وفي تعميم العموم) .أكثر من %50
يدرسيم معمّمون لدييم أكثر من 10سنوات خبرة.
من التالمذة ّ
يدرسيم معمّمون من حممة اإلجازة و %34م ّمن يحممون
أما بالنسبة إلى كوريا فمعظم التالمذة (ّ )%66
الدراسات العميا (من ىؤالء %70مجازين في العموم ولكن ليس في تعميم العموم و %23من حممة اإلجازة في
مدرسون لدييم أكثر من 10سنوات خبرة (%17
يدرسيم ّ
العموم وفي تعميم العموم) .وما يقارب  %60من التالمذة ّ
بين  10و 20سنة خبرة و  %42أكثر من  20سنة خبرة).
يدرسيم
يدرسيم معمّمون من حممة اإلجازة وّ %18
أما بالنسبة إلى اليابان ،فمعظم التالمذة (ّ )%82
معمّمون يحممون الدراسات العميا (من ىؤالء  %64من حممة اإلجازة في العموم ولكن ليس في تعميم العموم و%27

مدرسون لدييم أكثر
يدرسيم ّ
من حممة اإلجازة في العموم وفي تعميم العموم) .وأكثر من  65بالمئة من التالمذة ّ
من 10سنوات خبرة ( %49أكثر من عشرين سنة و %16بين  10و 20سنة).

يتبين لنا أن المعممين في الدول المتقدمة قد تدنت نسبة ثقتيم بأنفسيم في اإللمام بمواضيع
 TIMSS2011بغض النظر عن سنوات الخبرة واالختصاص ،ومن ىنا نرى الرغبة عند ىهالء
المعممين في متابعة دورات تدريبية كثيفة لكون ىهالء المعممين ال يثقون بإلماميم بمواضيع
الن TIMSSلذا فإن الشعور بالنقص في المعمومات واالستراتيجيات يدفعيم إلى االلتحاق الدائم في
دورات تدريبية ما أسيم في ارتفاع معدالت تحصيل تالمذتيم.
أما الدول التي شعر معمموىا بأنيم عمى جيوزية تامة لتعميم المحتوى في  TIMSS 2011فقد
انخفضت فييا نسبة التحاق المعممين بدورات تدريبية( الدول العربية ومن ضمنيا لبنان) وبالتالي
انخفضت معدالت تحصيل تالمذتيا في العموم.
وىنا نثبت مرة أخرى أن عامل االختصاص مع سنوات خبرة قميمة أو كثيرة ومتابعة دورات متعددة

وخصوصا في تعميم العموم ومحتوى العموم والمناىج تهثر إيجابيًّا في أداء التالمذة.
ومختمفة
ً
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 3-4-3إلمام التالمذة بالمحتوى المنشود لدراسة الن ( TIMSSأري المعمم)
يبين المستند ( )3-4-3أن أكثرية التالمذة في لبنان ( )%80يدرسون مواضيع الـ TIMSSالعشرين وىي

عمى الشكل اآلتي:

 %92 من التالمذة يدرسون مواضيع الـ TIMSSكافة في الكيمياء وأكثر المعممين (  ) %94يممون
بمحتوى ىذه المواضيع وجاءت نسبة اإلجابات الصحيحة األعمى (.)%35

يدرسون مواضيع الـ TIMSSكافة في الفيزباء وكذلك األمر بالنسبة إلى
 نسبة أقل من التالمذة (ّ )%84
المعممين المممين بمواضيع الفيزياء كافة ( )%88وكانت نسبة االجابات الصحيحة في الفيزياء ()%28
أي بفارق  13نقطة مقارنة بالكيمياء.
يدرسون مواضيع الـ TIMSSكافة في عموم الحياة وكذلك األمر
 النسبة األقل من التالمذة (ّ )%83
بالنسبة إلى المعممين المممين بمواضيع عموم الحياة كافة ( )%87وكانت نسبة األجوبة الصحيحة في
عموم الحياة ( )%29أي بفارق  12نقطة مقارنة بالكيمياء.
 أما بالنسبة إلى مواضيع عموم األرض فال يوجد بيانات دالة لألسباب التي تم ذكرىا سابقًا (فقط )%27
من إجابات التالمذة كانت صحيحة.
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المستند ( :)3-4-3مواضيع الن TIMSSالتي تدرس لمتالمذة مقارنة بمواضيع الن TIMSSالتي يمم بيا المعممون ونسبة
اإلجابات الصحيحة في لبنان

مواضيع العموم كافة
نسبة التالمذة ( ) %التي

تدرس مواضيع النTIMSS

موضوعا)
(20
ً
80

عموم الحياة

( 7مواضيع)
71

كيمياء

( 4مواضيع)
92

فيزياء

( 5مواضيع)
84

عموم األرض

( 4مواضيع)
-

(بحسب رأي التالمذة)

نسبة التالمذة ( ) %الذين

يدرسيم معممون لدييم إلمام

بمحتوى مواضيع النTIMSS

87

83

94

88

-

(بحسب رأي المعممين)
 %اإلجابات الصحيحة

-

29

35

28

27
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 5-3محدودية التعمم بسبب النقص في المعمومات المكتسبة
لقد بينت دراسة  TIMSS 2011أن محدودية التعمم مرتبطة بنقص المعمومات المكتسبة والميارات التي

يحتاجيا التمميذ لتحسين أدائو .فأغمبية التالمذة ( %65في لبنان و %61في دول العالم) يعتبر معمّموىم أنو

العالمية) .في
ينقصيم بعض المعمومات والميارات المكتسبة وكان معدل تحصيميم ( 408لبنان) و( 478الدول
ّ
فإن نسبة أقل من التالمذة ( %18في لبنان و %20في دول العالم) يعتبر معمّموىم ّأنو ال ينقصيم
المقابل ّ

العالمية) ،وا ّن نسبة مماثمة
معمومات وميارات مكتسبة وجاء معدل تحصيميم األعمى ( 421لبنان) و( 496الدول
ّ
( % 17في لبنان و %19في دول العالم) يعتبر معمّموىم ّأنو ينقصيم الكثير من المعمومات والميارات المكتسبة
العالمية) (المستند .)5-3
وجاء معدل تحصيميم األدنى ( 379لبنان) و( 455الدول
ّ
قد تفسر ىذه النتائج ،مقارنة بعضيا مع بعض ،العالقة بين عدد الدورات التدريبية التي يخضع ليا
المعممون وجيوزيتيم لتعميم مواضيع االختبار الن 20والستخدام االستراتيجيات التعميمية الناشطة والمحفزة في
تعميم العموم .فالدول التي حمت في المراتب األولى من حيث معدل التحصيل لتالمذتيا (سنغافورة مثالً) كانت

نتائجيا األدنى من ناحية الجيوزية وتبين أن معممييا خضعوا بشكل عام لدورات تدريبية كثيرة وال سيما في
محتوى العموم وفي تعميم العموم وفي المناىج.
أما الدول التي شعرت بأنيا في جيوزية تامة

ونستنتج من ىنا أن النقص في اكتساب المواضيع

المعممين (الدول العربية ومن ضمنيا لبنان)

سمبا في أداء التالمذة.
العوامل التي تؤثر ً

لتعميم العموم فقد انخفضت فييا نسبة تدريب
وبالتالي انخفض معدل تحصيل التالمذة فييا.

المقترحة في دراسة  TIMSS 2011ىي من أكثر
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المستند ( :)5-3معدالت التالمذة بحسب امتالكيم لممعمومات الضرورية السابقة
نسبة التالمذة الذين يدرسيم معممون يعتقدون أن محددودية التعمم ىي بسبب النقص
في المعمومات المكتسبة

()%

أبدا
ً

بعض
معدل

()%

الكثير
معدل

()%

معدل

التالمذة

التحصيل

التالمذة

التحصيل

التالمذة

التحصيل

لبنان

18

421

65

408

17

379

دول العالم

20

496

61

478

19

455
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 6-3تأثير بعض المتغيرات المرتبطة بأداء التالمذة في العموم خالل عممية التعميم الصفي.
“To achieve a link between student achievement and instructional activities and to
help build a better bridge between curriculum and instruction, TIMSS 2011 collected
information about the concept of student content engagement as described by
McLaughlin, McGrath, Burian-Fitzgerald, Lanahan, Scotchmer, Enyeart, and Salganik
(2005). According to this work, supported by the U.S. National Center for Education
Statistics, student content engagement focuses on the importance of the activity that
brings the student and the subject matter content together”.

حد كبير في المناخ المنزلي والمناخ المدرسي فضالً عن إعداد المعممين وبالرغم
تتأثر فعالية التدريس إلى ّ
من أن سياسات المناىج الدراسية والموارد المدرسية تميد في كثير من األحيان إلى تطوير أداء التالمذة وتحسينو،

يوما بعد يوم ،بشكل مباشر وكبير في تعمم العموم.
ّ
فإن األنشطة التعمّمية الصفية تؤثر ً

تعرض دراسة الـ TIMSSألدلة قوية جدا تبين أن التالمذة الذين يبدون مواقف أكثر إيجابية تجاه العموم
تحقق بمدانيم نتائج أعمى في تحصيل العموم وجاءت نتائج  TIMSS 2011لتؤ ّكد التقديرات السابقة ،باإلضافة
إلى توافر الدافعية لمتعمم .يحتاج التالمذة إلى فرصة لمتعمم وبالتالي ،فإننا نتناول ىنا المقاربات التي يستخدميا
المعمّمون إلشراك التالمذة في عممية التعمم .فمن الصعب عمى المعممين إشراك التالمذة في عممية التعمم إذا لم
يكن لدييم المكتسبات الضرورية السابقة .وأخيرا ،تعتمد البيئة الصفية الفعالة في التعمّم عمى استخدام مجموعة
متنوعة من المقاربات التعممية -التعميمية ،واالستفادة من التكنولوجيا ،وتوسيع عممية التعمم من خالل األنشطة

المخبرية وتقويم تقدم التالمذة بشكل منتظم.
 1-6-3مشاركة التالمذة في عممية التعمم الصفي
تدل مشاركة التالمذة في العممية التعميمية -التعممية في الصف

عمى التفاعل المعرفي بين التمميذ

والمحتوى التعممي ،وقد يأخذ ىذا التفاعل شكل اإلصغاء بإمعان إلى المعمم أو القيام بالتعميالت الوافية لحل مشكمة
معينة.
طور الـ TIMSS2011مقياسين:
ومن أجل قياس مدى مشاركة التمميذ بفعالية في دراسة المحتوىّ ،
ض التالمذة عمى المشاركة في
 المقياس األول ىو لممعمم ويسمى "المقياس التعميمي" وذلك بيدف ح ّ
عممية التعمم-التعميم

 المقياس الثاني ىو لمتمميذ ويسمى "المقياس التعمّمي" وذلك بيدف إذكاء دافعية التالمذة لتعمم العموم.

146

الفصل الثالث – التحصيل في العموم  -تأثير متغيرات
وبحسب الدراسات التربوية فإن مشاركة التالمذة في عممية دراسة المحتوى تتمحور حول أىمية استخدام
األنشطة التعميمية-التعممية التي من شأنيا وضع التمميذ ومحتوى المادة عمى الخط نفسو ،أي أن تكون

واضحة وتفاعمية لكي تدفع بالتمميذ إلى المشاركة بفعالية في اكتساب المعارف.
 1-1-6-3حض المعمم لمتالمذة عمى المشاركة في عممية التعمم وربط مكتسباتيم بالحياة اليومية.
(رأي المعمم)
ض التالمذة لممشاركة في عممية التعمم الصفي
لمعرفة مدى اتباع المعمم لالستراتيجيات التي تساعد عمى ح ّ
تم األخذ بعين االعتبار االستراتيجيات اآلتية:
 تمخيص مكتسبات التالمذة في نياية الدرس.
 استخدم األسئمة الستثارة السببية والشرح.
 تشجيع التالمذة كافة لتحسين أدائيم.
 مكافأة التالمذة عمى جيودىم.

 ربط الدرس بالحياة المعيشة لمتالمذة.
 جمب أدوات مثيرة لالىتمام إلى الصف.

اتيجيات األربع األولى ضمن "المقياس التعميمي" المستخدم وذلك ألن
(أعتمدت فقط االستر ّ
االستراتيجيتين الخامسة والسادسة لم يستخدما بشكل كبير في معظم الدول المشاركة)

ضيم عمى المشاركة في الصف بحسب ردود معممييم
لقد تم تحديد نسبة التالمذة الذين يقوم معمّموىم بح ّ
حض
حول النقاط األربع األولى ضمن المقياس المعتمد في المستند (-1-1-6-3ب)  .فالمعمم الذي يقوم بِ ّ

ض التالمذة عمى المشاركة
تالمذتو عمى المشاركة في معظم الدروس حصل عمى نتيجة  8.7عمى مقياس ح ّ
اتيجيات األربع (في كل درس أو في معظم الدروس) وباستخدام
ما يعني أن المعمم يقوم باتباع اثنتين من االستر ّ

يدرسيم معمّمون استخدموا االستراتيجيات
االستراتيجيتين األخريين في "نصف الدروس تقر ًيبا " .إن التالمذة الذين ّ
في " بعض الدروس" حصموا عمى درجة  5.7عمى ىذا المقياس ما يدل عمى استخداميم اثتنين من االستراتيجيات
يدرسيم
األربع في "بعض الدروس" واستخدام اآلخريين في " نصف الدروس تقريبا " .أما ما تب ّقى من التالمذة ف ّ
معمّمون استخدموا االستراتيجيات األربع المحفزة في نصف الدروس تقر ًيبا.
حض التالمذة
جاء متوسط المعمّمين في لبنان عمى ىذا المقياس  10.4ما يعني أن المعمّمين يقومون ب ّ
اتيجيات
عمى المشاركة في عممية التعمم وربط مكتسباتيم بالحياة اليومية بشكل كبير وذلك باتباع اثنتين من االستر ّ

األربع (في كل درس أو في معظم الدروس) وباستخدام االستراتيجيتين األخريين في "نصف الدروس تقر ًيبا.

 وسوف نسمط الضوء في ما يمي عمى االستراتيجيات المستخدمة في كل درس أو في نصف الدروس
وتأثيرىا في التحصيل في العموم.
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 أظيرت البيانات في المستند (-1-1-6-3أ) أن أكثرية التالمذة في لبنان ( )%88وفي الدول العربية

يدرسيم معمّمون يحفّزون التالمذة عمى المشاركة في عممية التعمم
( )%89وفي الدول العالمية (ّ )%80
الصفي في "معظم الدروس" وجاءت معدالت تحصيميم األعمى ( 406لمبنان  429لمدول العربية و 478
لمدول العالمية).

 يظير المستند (-1-1-6-3ب) نتائج مقياس المعمم بالنسبة إلى تحفيز التالمذة في لبنان عمى المشاركة
في العممية التعميمية-التعمّمية وتبين:
اتيجيات الخمس األُول بنسبة كبيرة
يدرسيم معمّمون يستخدمون االستر ّ
 إن نسبة كبيرة من التالمذة ّ
بين  %78و %85في الدروس كافة وىي عمى الشكل اآلتي:
اتيجية ( ،)2التي تقوم
اتيجيات المتبعة في لبنان في معظم الدروس ىي االستر ّ
 إن أكثر االستر ّعمى استخدام األسئمة الستثارة السببية والشرح ،بنسبة  %85ولقد كان معدل تحصيل التالمذة
اتيجية في كل درس تقر ًيبا ،األعمى ( ،)420وتبين أن
الذين يقوم معمموىم باتباع ىذه االستر ّ
اتيجية في أداء التالمذة في العموم
ىناك داللة إحصائية حول تأثير استخدام ىذه االستر ّ

).(p<0.0001

 يمييا اتباع االستراتيجة ( ،)1تمخيص مكتسبات التالمذة في نياية الدرس ،بنسبة%81اتيجية (، )5ربط الدرس بالحياة المعيشة لمتمميذ ،بنسبة  %81واالستراتيجية (،)3
واالستر ّ
تشجيع التالمذة كافة لتحسين أدائيم ،بنسبة  %81حيث انخفض معدل تحصيل التالمذة إلى

 .417كما أن ىناك داللة إحصائية حول تأثير استخدام االست اريجيتين ( )1و( )3في أداء
التالمذة في العموم ( )p<0.0001لكل منيما ولكن ال يوجد داللة إحصائية حول تأثير

اتيجية ( )5في أداء التالمذة ).)p=0.245>0.05
االستر ّ

اتيجية ( ،)4مكافأة التالمذة عمى
يدرسيم معممون يستخدمون االستر ّ
 وان نسبة أقل من التالمذة ّجيودىم الجيدة ،بنسبة  %78وكان معدل تحصيل ىؤالء التالمذة  . 416و أن ىناك داللة
اتيجية ( )4في أداء التالمذة في العموم () p<0.0001
إحصائية حول تأثير استخدام االستر ّ
كما وأن أقل نسبة تالمذة ( )%32يدرسيم معممون يتبعون األستراتيجية ( )6أي يجمبون معيم

أدوات مثيرة لالىتمام إلى الصف وكان معدل تحصيميم  .418ولكن ال يوجد داللة إحصائية
اتيجية ( )6في أداء التالمذة في العموم ).(p=0.655>0.05
حول تأثير االستر ّ

148

الفصل الثالث – التحصيل في العموم  -تأثير متغيرات
المستند (-1-1-6-3أ) :معدالت تحصيل التالمذة بحسب مشاركتيم بدافعية في عممية التعمم (رأي المعمم)
مشاركة التالمذة في عممية التعمم في
أغمب الدروس
()%

الدول

نصف الدروس
()%

معدل

بعض الدروس
()%

معدل

معدل

التالمذة

التحصيل

التالمذة

التحصيل

التالمذة

التحصيل

لبنان

11

842

88

848

8

-

الدول العربية

12

862

84

868

8

802

الدول العالمية

14

821

82

828

0

442

المستند (-1-1-6-3ب) :معدل تحصيل التالمذة في لبنان بحسب االستراتيجيات المتبعة لحض التالمذة عمى المشاركة

في كل
تقريبا
درس/
ً
في نصف
الدروس/

%

معدل

(*)1

التحصيل

81

417

13

428

%

معدل

( *)2التحصيل
85

12

420

398

%

معدل

%

معدل

%

معدل

%

معدل

(*)3

التحصيل

(*)4

التحصيل

() 5

التحصيل

() 6

التحصيل

81

417

78

417

81

417

32

418

16

409

417

16

14

422

32

415

تقريبا
ً

في بعض
الدروس
ال يقوم بيا
الداللة
اإلحصائية

5

378

1

368

p=0.000

3

349

3

435

6

395

5

-

0

-

0

-

-

p=0.000

p=0.000

p=0.001

400

p=0.245

35

414

1

349

p=0.655

*p<.05

المقياس التعميمي بحض التالمذة عمى المشاركة

( :*)1تمخيص مكتسبات التالمذة في نياية الدرس.
( :*)2استخدام األسئمة الستثارة السببية والشرح.
( :*)3تشجيع التالمذة كافة لتحسين أدائيم.

( :*)4مكافأة التالمذة عمى جيودىم الجيدة.

( :*)5ربط الدرس بالحياة المعيشة لمتالمذة.

( :*)6جمب أدوات مثيرة لالىتمام إلى الصف.
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الصف عمى المشاركة بشكل
بحض التالمذة في
بغالبيتيم في لبنان
 يقوم المعمّمون
ّ
ّ
ّ
المتنوعة وفي كل درس تقر ًيبا وىي
اتيجيات التحفيزية الست
كبير وذلك باستخدام االستر ّ
ّ
بالترتيب اآلتي بحسب كثافة استخداميا:
اتيجيات المتبعة ولقد
 ( )2استخدام األسئمة الستثارة السببية والشرح وىي أكثر االستر ّاتيجية في كل درس
كان معدل تحصيل التالمذة الذين يقوم معمموىم باتباع ىذه االستر ّ

تقر ًيبا ،األعمى.

 )1( -تمخيص مكتسبات التالمذة في نياية الدرس و( )5ربط الدرس بالحياة المعيشة

لمتالمذة و( )3تشجيع التالمذة كافة لتحسين أدائيم.
 ( )4مكافأة التالمذة عمى جيودىم الجيدة. وأقميا ( )6جمب أدوات مثيرة لالىتمام إلى الصف.

لقد برىنت الدراسات اإلحصائية أن اتباع االستراتيجيات ( )1و( )2و( )4( )3يؤثر

في أداء التالمذة وبداللة إحصائية في الوقت الذي ال يوجد داللة إحصائية حول تأثير
االستراتيجية ( )5واالستراتيجية ( )6في أداء التالمذة.

اتيجية ( )5واالستراتيجية ( )6بفعالية من أجل إذكاء روح التحفيز لدى
لم تطبق كل من االستر ّ
التالمذة بشكل أكبر .وقد يعود ىذا األمر إلى أن ىاتين االستراتيجيتين ال يتم تطبيقيما أو
العمل بيما في داخل الفصول الدراسية بشكل فعال إذ إن معظم المعممين يعتمدون في شرحيم

عمى الكتب المدرسية وال يشركون المتعممين في أنشطة ميدانية أومخبرية محفزة.
اتيجيات ( )1و( )2و( )3و( :)4فقد تبين أنيا تستخدم بفعالية في خالل
أ ّما بالنسبة إلى االستر ّ
العممية التعميمية التعممية ويجب الحض عمى استم اررية استخداميا مع التالمذة.
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 2-1-6-3مشاركة التالمذة بفعالية في عممية التعمم( .رأي التمميذ)
لمعرفة مدى مشاركة التالمذة بفعالية في عممية التعمم الصفي في كل من مواد العموم تم اعتماد المؤشرات
عممية التعّمم الصفي وىي:
األربعة الواردة في المقياس التعممي "مشاركة التالمذة بفعالية" في خالل ّ
 -1أدرك ماذا تتوقع مني معممي/معممتي أن أقوم بو (المخرجات التعممية).
 -2أفكر في أشياء غير مرتبطة بموضوع الدرس.
 -3أفيم عمى معممتي بسيولة.
 -4أشعر باالىتمام لما تقولو معممتي.
 -5تزودني معممتي بأشياء وميام تجذب اىتمامي لكي أقوم بيا.

فعالة في تعمم العموم" ردودىم حول النقاط الخمس
لقد تم تحديد نسبة التالمذة الذين يظيرون "مشاركة ّ
بحسب ىذا المقياس .فالتالمذة الذين "يشاركون بفعالية" في عممية التعمم الصفي حصموا عمى نتيجة ىي 10.9
في مادة عموم الحياة 11.2 ،في الكيمياء و 11.1في الفيزياء و 11.0في عموم األرض .وىذه النتيجة تعني أن

كثيرا" عمى ثالث نقاط من أصل خمس نقاط في ىذا المقياس
التمميذ الذي يشارك بفعالية في عممية التعمم" ،يوافق ً
قميال" عمى االثنتين األخريين .أما التالمذة الذين ال يشاركون بفعالية في عممية التعمم ،فقد حصموا كحد
و"يوافق ً

أقصى عمى نتيجة  8.0 :في مادة عموم الحياة 8.6 ،في الكيمياء و 8.5في الفيزياء و 8.1في عموم األرض.
قميال" عمى ثالث نقاط من
وىذه النتيجة تعني أن التالمذة الذين اليشاركون بفعالية في عممية التعمم" ،ال يوافقون ً

نوعا ما"
أصل خمس نقاط في ىذا المقياس و"يوافقون ً
قميال" عمى االثنتين األخريين .أما التالمذة الذين "يشاركون ً
في عممية التعمم فقد حصموا عمى معدالت:
بين 8.0و 10.9في مادة عموم الحياة
بين  8.6و 11.2في الكيمياء
بين  8.5و 11.0في الفيزياء
بين  8.1و11.0في عموم األرض
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حصل التالمذة في لبنان عمى المتوسطات اآلتية عمى ىذا المقياس:

نوعا ما في عممية التعمم،
 في مادة عموم الحياة 10.0 :ما يعني أن التالمذة "يشاركون بفعالية ً
نوعا ما في عممية التعمم ،
 في مادة الكيمياء 10.6 :ما يعني أن التالمذة "يشاركون بفعالية ً
نوعا ما في عممية التعمم،
 في مادة الفيزياء 10.4 :ما يعني أن التالمذة "يشاركون بفعالية ً

أظيرت البيانات الواردة في المستند (:)2-1-6-3
أن أكثرية التالمذة في لبنان ( %52في عموم الحياة و %54في الكيمياء و %54في الفيزياء) "يشاركون
ّ 
أقل من التالمذة (%34
أن نسبة ّ
نوعا ما" في عممية التعمم وقاربت معدالت تحصيميم  . 397و ّ
بفعالية ً

في عموم الحياة و %32في الكيمياء و %29في الفيزياء) يشاركون بفعالية في عممية التعمم وارتفعت
معدالت تحصيميم إلى  430في عموم الحياة و 435في الكيمياء و 436في الفيزياء .أما النسبة األقل

من التالمذة ( %14في عموم الحياة و %15في الكيمياء و %18في الفيزياء) فيي لم تشارك بفعالية في
عممية التعمم وانخفضت معدالت تحصيميا إلى  383في عموم الحياة و 386في الكيمياء و 389في

الفيزياء.

من ىنا نستنتج أن أقل مشاركة لمتالمذة بدافعية كانت في مادة الفيزياء وأكثرىا في مادة عموم الحياة ولكن

معدالت تحصيميم في
متدنية أكثر من ّ
المفارقة أن معدالت تحصيل التالمذة في مادة عموم الحياة جاءت ّ
مادة الفيزياء وقد يعود ذلك لألسباب المرتبطة بمحتوى مناىج مواد العموم.

نستنتج من ىنا:

الست التي يستخدمونيا لتحفيز التالمذة في
يتبين لنا ّأنو عند مقارنة رأي المعممين باالستراتيجيات
ّ
معظم الدروس مع رأي التالمذة بخصوص المؤشرات الدالة عمى دافعيتيم لتعمم العموم:
حض ا لتالمذة عمى المشاركة في عممية التعمم وربط مكتسباتيم بالحياة
 أن المعمّمين يقومون ب ّاليومية بشكل كبير في الوقت الذي يقوم غالبية التالمذة في لبنان ( %52في عموم الحياة
نوعا ما في عممية التعمم.
و %54في الكيمياء و %54في الفيزياء) في المشاركة بفعالية ً
 ما يقارب الـ  % 50من التالمذة يشردون في الصفوف الدراسية وال يدركون ما ينتظره المعمم منيميزودىم بميام أو أشياء تشد انتباىيم في الصف في
في نياية الحصة ويعتبرون أن المعمم ال ّ
يزودونيم بأدوات وأنشطة تثير
خالل العممية التعممية وال يفيمون بسيولة عمى معممييم وال ّ
اىتماميم في حين أن أكثرية المعممين يعتبرون أنيم يراعون ىذه المؤشرات بحسب المقياس

التعممي لحض التالمذة عمى المشاركة بدافعية في عممية التعمم.
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المستند ( :)2-1-6-3معدالت تحصيل التالمذة بحسب مشاركة التالمذة بفعالية في عممية التعمم في مواد العموم( .رأي التالمذة)
المستند ( :)2-1-6-3معدالت تحصيل التالمذة بحسب مشاركة التالمذة بفعالية في عممية التعمم في مواد العموم( .رأي التالمذة)
مشارك
عموم الحياة

لبنان
الدول

العالمية

فيزياء

كيمياء

()%

معدل

()%

معدل

()%

معدل

تالمذة

تحصيل

تالمذة

تحصيل

تالمذة

تحصيل

34

430

32

435

29

436

33

485

26

497

27

497

عموم

األرض
-

مشارك نوعاً ما
كيمياء

عموم الحياة

غير مشارك
فيزياء

()%

معدل

()%

معدل

()%

معدل

تالمذة

تحصيل

تالمذة

تحصيل

تالمذة

تحصيل

52

397

54

396

54

398

52

465

51

468

51

466

عموم

األرض
-

-

عموم الحياة

فيزياء

كيمياء

عموم

األرض

()%

معدل

()%

معدل

()%

معدل

تالمذة

تحصيل

تالمذة

تحصيل

تالمذة

تحصيل

14

383

15

386

18

389

-

15

463

23

464

22

459

-

-
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 2-6-3استخدام المعممين لالستراتيجيات المبنية عمى التقصي (رأي المعمم)
In particular, instruction emphasizing active thinking and drawing conclusions from
data or providing hands-on experience with scientific phenomena were associated with
increased likelihood of scientific understanding (Minner, Levy, & Century, 2009).

أثبتت الدراسات وجود عالقات إيجابية بين فيم التالمذة لمواضيع العموم والقدرة عمى تخزينيا وحفظيا

أقل عند الحاجةUS National Research Council, ( .
لمدة أطول واستذكارىا من أجل استثمارىا بوقت ّ
( 2011
ولمعرفة مدى استخدام المعممين الستراتيجيات التقصي في خالل العممية التعميمية-التعممية الصفية في

مواد العموم تم اعتماد االستراتيجيات السبع الواردة في مقياس "استخدام استراتيجية التقصي مع التالمذة" في خالل
التعمم الصفي" وذلك بالطمب إلى التالمذة:

 -1مالحظة الظواىر الطبيعية ووصف مشاىداتيم.
 -2مشاىدتيم لعرض عممي  Demonstrationلنشاط تقصي أو تجربة مخبرية .
 -3تصميم تجربة أو نشاط تقصي.

 -4إجراء تجارب أو أنشطة استقصائية.
 -5استخدام المعادالت والصيغ والقوانين العممية لحل مسائل روتينية.
 -6إعطاء تفسيرات لمواضيع يدرسونيا.

 -7ربط ما يتعمّمونو في العموم بحياتيم اليومية.
لقد تم تحديد نسبة التالمذة ومعدالت تحصيميم بحسب تواتر تطبيق معممييم ٍّ
لكل من االستراتيجيات السبع

يدرسيم معمّمون يطبقون
وذلك باستخدام مقياس" تطبيق استراتيجات التقصي"(-2-6-3أ)  .فالتالمذة الذين ّ
استرايجييات التقصي في حوالى نصف الدروس كانت نتيجتيم 10.2عمى األقل (تدل ىذه النتيجة عمى أن
يدرسيم معمّمون
معممييم يطبقون االستراتيجيات السبع تقر ًيبا في نصف الدروس كمعدل وسطي) .أما البقية ف ّ
يطبقون استراتيجيات التقصي في "أقل من نصف الدروس".
جاء متوسط التالمذة في لبنان عمى ىذا المقياس ( )11ما يعني أن معممييم يطبقون االستراتيجيات

اتيجيات المطبقة
السبع تقر ًيبا في نصف الدروس كمعدل وسطي .وسوف نسمط الضوء في ما يمي عمى االستر ّ
وتأثيرىا في تحصيل العموم.
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المستند (-2-6-3أ) :معدل تحصيل التالمذة بحسب تطبيق المعمم الستراتيجيات التقصي
استخدام المعممين الستراتيجية التقصي في تعمم العموم في
الدول

نصف الدروس أو أكثر

أقل من نصف الدروس

معدل التحصيل

نسبة التالمذة

معدل التحصيل

نسبة التالمذة

لبنان

844

24

841

04

الدول العربية

808

22

866

00

الدول العالمية

822

81

828

46
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أظيرت البيانات الممثمة في المستند (-2-6-3أ) :

 أ ّن أكثرّية التالمذة في لبنان ( )%70وفي الدول العربية ( )%67يطبق معمموىم استراتيجيات التقصي
في أكثر من نصف دروسيم بينما ( )%48من التالمذة في الدول العالمية يطبق معمموىم ىذه
االستراتيجيات في أكثر من نصف الدروس .

يدرسيم معمّمون
 ليس ىناك من فرق كبير في معدالت تحصيل التالمذة في لبنان بين التالمذة الذين ّ
يدرسيم معمّمون
يطبقون استراتيجيات التقصي في أكثر من نصف الدروس( )405والتالمذة الذين
ّ

يطبقون استراتيجيات التقصي في أقل من نصف الدروس ( . )407أما بالنسبة إلى الدول العربية
يدرسيم معمّمون يطبقون استراتيجيات التقصي في
والعالمية فقد جاءت معدالت تحصيل التالمذة الذين ّ
يدرسيم
أكثر من نصف الدروس أعمى ( 431لمدول العربية و 479لدول العالم) من التالمذة الذين ّ

معمّمون يطبقون استراتيجيات التقصي في أقل من نصف الدروس (  422لمدول العربية و 474لدول

العالم).

حل لبنان في المرتبة الرابعة بين دول العالم بالنسبة إلى تطبيق استراتيجيات التقصي في أكثر من
 لقد ّ
ٍّ
متدن مقارنة بالدول
نصف الدروس خالل عممية التعمم والتعميم الصفي وحصل عمى معدل تحصيل
المتقدمة في العالم والتي حمّت في المراتب األخيرة من ناحية استخدام استراتيجيات التقصي في أكثر من
نصف الدروس خالل التعمم الصفي :مثال سنغافورة (المرتبة  )36والصين (المرتبة  )39وكوريا (المرتبة

 )32واليابان (المرتبة .)34
يظير المستند (-2-6-3ب) نتائج مقياس تطبيق المعمم الستراتيجيات التقصي في لبنان في خالل
العممية التعميمية  -التعممية وتبين اآلتي:

 يطبق المعمّمون في لبنان استراتيجيات التقصي السبع بنسب متفاوتة:

اتيجية (( )6إعطاء
 أكثر التالمذة في لبنان يدرسيم معممون يطبقون في الدروس كافة تقر ًيبا االستر ّ
اتيجية (( )7ربط ما يتعمّمونو في العموم بحياتيم
تفسيرات لمواضيع يدرسونيا) بنسبة  %80تمييا االستر ّ
اتيجية ( ( )5استخدام المعادالت والصيغ والقوانين العممية لحل مسائل روتينية)
اليومية) بنسبة ( )%78واالستر ّ
بنسبة ( .)%62وان نسبة أقل بكثير من التالمذة يدرسيم معممون يطبقون في الدروس كافة تقر ًيبا االسترتيجية

( )1مالحظة الظواىر الطبيعية ووصف مشاىداتيم بنسبة  %36تمييا االست ارتيجية (( )2مشاىدة المعمم في
خالل إجراء عرض عممي لنشاط تقصي أو تجربة مخبرية) بنسبة  %30تمييا االست ارتيجية (( )3تصميم

تجربة أو نشاط استقصائي) بنسبة  %29وأقميا االست ارتيجية (( )4إجراء تجربة أو نشاط استقصائي) بنسبة

.%21

اتيجية ()2
 أكثر االستراتيجيات المتبعة في تقر ًيبا نصف الدروس أو في بعض الدروس فيي االستر ّ
(مشاىدة المعمم في خالل إجراء عرض عممي لنشاط تقصي أو تجربة مخبرية) بنسبة  % 34في نصف
الدروس و %35في بعض الدروس ،تمييا االستراتيجية (( )4إجراء تجارب أو أنشطة استقصائية) بنسبة
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 %30في نصف الدروس و %45في بعض الدروس ،تمييا اإلستراتيجية (( )1مالحظة الظواىر الطبيعية

اتيجية ()3
ووصف مشاىداتيم) بنسبة  %29في نصف الدروس و %34في بعض الدروس و واالستر ّ
(تصميم تجربة أو نشاط استقصائي) بنسبة  % 28في نصف الدروس و %41في بعض الدروس.

 أما بالنسبة إلى ترتيب معدالت تحصيل التالمذة بحسب االستراتيجيات التي اعتمدىا التالمذة بناء عمى
طمب معممييم في تقر ًيبا الدروس كافة والداللة اإلحصائية حول تأثير كل من ىذه االستراتيجيات في أداء
التالمذة ،فُيظير المستند (-2-4ب) أن التالمذة الذين قاموا بـ:

 )4( إجراء تجارب وأنشطة استقصائية ( )%21كان معدل تحصيميم األعمى ( .)421ىناك داللة
اتيجية في أداء التالمذة (.)p=0.016<0.05
إحصائية حول تأثير ىذه االستر ّ
 )6( إعطاء تفسيرات لمواضيع يدرسونيا( )%80كان معدل تحصيميم ( )418وبـ( )7ربط ما يتعممونو
أيضا ( .)418ىناك داللة إحصائية حول تأثير
في العموم بحياتيم اليومية( )%78وكان معدل تحصيميم ً
ىاتين االستراتيجيتين في أداء التالمذة(  )p<0.0001لكل منيما.

 )3( تصميم تجربة أو نشاط استقصائي ( )%29وكان معدل تحصيميم ( .)417ىناك داللة إحصائية
اتيجية في أداء التالمذة( .)p<0.0001
حول تأثير ىذه االستر ّ
 )5( استخدام المعادالت والصيغ والقوانين العممية لحل مسائل روتينية ( )%62وكان معدل تحصيميم
اتيجية في أداء التالمذة ).)p<0.0001
( .)411ىناك داللة إحصائية حول تأثير ىذه االستر ّ
أيضا ( .)411ال
 )1( مالحظة الظواىر الطبيعية ووصف مشاىداتيم ( )%36وكان معدل تحصيميم ً
اتيجية في أداء التالمذة( .) p=0.754
يوجد داللة إحصائية حول تأثير ىذه االستر ّ
 )2( مشاىدة عرض عممي لنشاط تقصي أو تجربة مخبرية ( )%30وكان معدل تحصيميم (.)399
اتيجية في أداء التالمذة p<0.0001
ىناك داللة إحصائية حول تأثير ىذه االستر ّ

أيضا أن:
 يتبين ً
تأثير
أقل االستراتيجيات التي يتم اعتمادىا في خالل عممية إشراك التالمذة في عممية التقصي واألكثر ًا
في أداء التالمذة بداللة أحصائية ىي االستراتيجيات ( )2و( )3و( )4ما يدل عمى أىمية تطبيق ىذه
االسترايجيات مع التالمذة من أجل تحسين أدائيم في العموم.
 أكثر االستراتيجيات التي يتم اعتمادىا في خالل عممية إشراك التالمذة في عممية التقصي في الدروس كافةتأثير في أداء التالمذة بداللة أحصائية ىي االستراتيجيات ( )5و( )6و( )7ما يدل عمى أىمية
تقر ًيبا واألقل ًا
االستم اررية في تطبيق ىذه االسترايجيات مع التالمذة من أجل تحسين أدائيم في العموم.
اتيجية ( ) 1فمقد تبين أنو اليوجد داللة إحصائية حول تأثيرىا في أداء التالمذة ويعود
أما بالنسبة إلى االستر ّاتيجية ال تطبق بالطريقة المالئمة وفي الوقت المناسب بحسب سياق الدرس في
ىذا ربما إلى أن ىذه االستر ّ

خالل العممية التعميمية -التعممية .فيجب التأكد من أنيا تُطبق من قبل المعممين بالطريقة المجدية والفاعمة.
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ولكن الالفت في تحميل النتائج جاء في تطبيق االستراتيجية ( )2واالستراتيجية(.)5
اتيجية ( ،)2تبين أن معدل تحصيل التالمذة يرتفع بانخفاض وتيرة استخدام ىذه
بالنسبة إلى االستر ّ
اتيجية في أداء
اتيجية في الدروس بشكل عام .كما تبين أن ىناك داللة إحصائية عمى تأثير ىذه االستر ّ
االستر ّ
اتيجية يجب تطبيقيا بطرائق فعالة داخل
التالمذة( ، ) p<0.0001ومن ىنا يمكن االستدالل عمى أن ىذه االستر ّ
بعيدا من التمقين والترشيد المباشر .يجب بناؤىا بطريقة تحفيزية مرفقة بأسئمة متابعة تحفيزية تثير
الصفوف ً
حفيظة المتعمم وتدفعو إليجاد الحمول واإلجابات عن األسئمة.

يدرسيم
وكذلك األمر بالنسبة إلى االستر ّ
اتيجية ( )5إذ تبين أن أكثر التالمذة في لبنان ( )%62الذين ّ
معمّمون يستخدمون المعادالت والصيغ والقوانين العممية لحل مسائل روتينية في الدروس كافة جاءت معدالت

تحصيميم ( )411أقل بكثير مقارنة بـ:

يدرسيم معمّمون يستخدمون المعادالت والصيغ والقوانين العممية لحل
o
التالمذة ( )%23الذين ّ
مسائل روتينية في نصف الدروس تفر ًيبا وكان معدل تحصيميم (.)414
التالمذة ( )%14الذين يد ّرسيم معمّمون يستخدمون المعادالت والصيغ والقوانين العممية لحل
o
مسائل روتينية في بعض الدروس وكان معدل تحصيميم أكثر بكثير (.)438
يدل
اتيجية في أداء التالمذة ) ،( p<0.0001وىذا ّ
كما تبين أن ىناك داللة إحصائية عمى تأثير ىذه االستر ّ
عمى أن استخدام المعادالت والصيغ والقوانين العممية لحل المسائل يتم بطريقة تمقينية من دون وضع التالمذة
حل اإلشكالية.
بإشكالية تمزميم بالتقصي عن الصيغ والقوانين المالئمة التي توصميم إلى ّ

نستنتج من ذلك:
 -أن استخدام استراتيجيات التقصي السبع تسيم في تحفيز التالمذة عمى المشاركة في عممية التعمم الصفي

بشكل مجد.

 ّأنو في ما يتعمق باالستراتيجيات ( )1مالحظة الظواىر الطبيعية ووصف مشاىداتيم و( )2مشاىدة المعممفي خالل إجراء عرض عممي لنشاط تقصي أو تجربة مخبرية) و( )3تصميم تجربة أو نشاط استقصائي و()4
(إجراء تجارب أو أنشطة استقصائية) فيجب التأكيد عمى استخداميا بوتيرة أكبر لتأثيرىا الكبير في تحسين أداء

عما إذا كان المعمّمون في لبنان يستخدمون االستراتيجيتين ( )1و( )2بالشكل السميم في
التالمذة مع
ّ
التقصي ّ
الصف.

 أنو في ما يتعمق باالستراتيجيتيات ( )5استخدام المعادالت والصيغ والقوانين العممية لحل مسائل روتينيةو( )6إعطاء تفسيرات لمواضيع يدرسونيا و( )7ربط ما يتعممونو في العموم بحياتيم اليومية فيجب المثابرة عمى
عما إذا كان المعمّمون في لبنان يستخدمون االست ارتيجية ( )5بالشكل السميم في
استخداميا مع
ّ
التقصي ّ
الصف.
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المستند (-2-6-3ب) :معدالت تحصيل التالمذة في لبنان بحسب استخدام المعمم لعدد من استراتيجيات التقصي (رأي المعممين)
*)1(%
تقريبا
في كل درس/
ً

معدل
التحصيل

*)2(%

معدل
التحصيل

*)3(%

معدل
التحصيل

*)4(%

معدل
التحصيل

*)5(%

معدل
التحصيل

*)6(%

معدل
التحصيل

*)7(%

معدل
التحصيل

36

411

30

399

29

417

21

421

62

411

80

418

78

418

29

419

34

431

28

420

30

416

23

414

15

404

17

404

في بعض الدروس

34

417

35

419

41

413

45

415

14

438

4

410

4

428

ال يقوم بيا

1

369

1

411

2

370

4

388

1

357

1

330

1

315

في نصف الدروس /
تقريبا
ً

الداللة اإلحصائية

p=0.754

p=0.000

p=0.000

p=0.016

p=0.000

p=0.000

مقياس "استخدام استراتيجيات التقصي في الصف".
*p<.05
( *)1مالحظة الظواىر الطبيعية ووصف مشاىداتيم.

(*)2مشاىدة المعمم خالل إجراء عرض عممي لنشاط تقصي أو تجربة مخبرية.
(*)3تصميم تجربة أو نشاط استقصائي.

(*)4إجراء تجارب أو أنشطة استقصائية.

(*)5استخدام المعادالت والصيغ والقوانين العممية لحل مسائل روتينية.
(*)6إعطاء تفسيرات لمواضيع يدرسونيا.

(*)7ربط ما يتعمّمونو في العموم بحياتيم اليومية.

P=0.000
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 7-3الموارد التي يستخدميا المعممون في تعميم العموم
 1-7-3الموارد الواجب استخداميا في خالل التعميم الصفي (رأي المدير)
Studies have shown that resources are crucial for improving schooling, perhaps
even more so in developing countries than in economically developed countries, where
adequate school structures and material resources can be taken for granted (Lee & Zuze,
2011). The extent and quality of school resources can have an important impact on the
quality of classroom instruction.

تسعى دراسة الـ  TIMSSإلى الربط بين توافر الموارد التعمّمية التي تدعم عممية التعمم الصفي وذلك من

خالل طرح أسئمة عمى مديري المدارس تعبر عن رأييم بمدى تأثير درجة النقص في  13من الموارد

( 6موارد مدرسية عامة و  7موارد مرتبطة مباشرة بتعميم العموم كما ىو ظاىر في المستند (.)1-7-3

من الموارد التعميمية العامة :األدوات التعميمية مثال :الكتاب المدرسي ،التجييزات مثال :األوراق واألقالم،

خصصة لمتعميم مثال :الصفوف الدراسية ،جياز
البناء المدرسي والمالعب ،وسائل التدفئة والتبريد ،المساحة الم ّ
العمل من إداريين ومعممين مؤىمين تكنولوجيا.
من الموارد المرتبطة بشكل مباشر بعممية التعميم :معمّمون اختصاصّيون في العموم ،وجود الحواسيب لتعميم
كتبا ومواد وأدوات لتعميم العموم وتعمّميا ،وسائل
العموم ،وجود برمجيات لتعميم العموم ،وجود مكتبات تتضمن ً
سمعية وبصرية لتعميم العموم ،آالت حاسبة ومواد وأدوات لمعموم.

(مالحظة :إن المقارنة الواردة في الفقرة اآلتية تستند عمى بيانات مصدرىا تقرير TIMSS2011العالمي).
اعتبر مديرو أكثر من  %50من تالمذة دول العالم أن التحصيل التعمّمي يتأثر بالنقص في الموارد إلى

حد ما .إن  %22من التالمذة في الدول المشاركة و  %19في لبنان الذين يعتبر مديروىم أن التحصيل
معدل تحصيميم األعمى ( )494و()454
التعممي لمتالمذة "ال يتأثر بالنقص في الموارد إلى حد ما" جاء ّ
فإن أكثرية التالمذة في الدول المشاركة ( )%71و في لبنان ( )%72والذين يعتببر مديروىم
بالتتالي .في المقابل ّ

معدل تحصيميم األدنى ( )474و()389
أن التحصيل التعممي "يتأثر بالنقص في الموارد إلى حد ما" جاء ّ
بالتتالي .والنسبة األدنى من التالمذة في الدول المشاركة ( )%7ولبنان ( )%9والذين يعتبر مديروىم أن

كبير بالنقص في الموارد" جاء تحصيميم األدنى ( )464بالنسبة إلى الدول العالمية
تأثر ًا
التحصيل التعممي "يتأثر ًا
المشاركة و( )441بالنسبة إلى لبنان.
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المستند ( :)1-7-3موارد عامة ( )Aوموارد مرتبطة بتعميم العموم ()B
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 2-7-3المواد التي يستخدميا المعممون في تعميم العموم في لبنان.
يدرسيم معمّمون يستخدمون الكتاب
يبين المستند (-2-7-3أ) أن أكثرية التالمذة في لبنان ()%99
ّ
يدرسيم معمّمون
المدرسي إما بشكل أساسي ( )%73وا ّما بشكل تكميمي ( ،)%26يمييم التالمذة ()%97الذين ّ

يستخدمون كراسة التطبيقات إما بشكل أساسي ( )%56وا ّما بشكل تكميمي ( ،)%41يمييم التالمذة( )%92الذين
يدرسيم معمّمون يستخدمون أدوات ومواد عممية إثرائية إما بشكل أساسي ( )%46وا ّما بشكل تكميمي (.)%49
ّ

يدرسيم معمّمون يستخدمون البرمجيات في تعميم العموم إما بشكل أساسي
أما النسبة األدنى لمتالمذة ( )%60ف ّ
( )%13وا ّما بشكل تكميمي (.)%47

أن أي مورد من الموارد المستخدمة من قبل
لم ّ
تدل الدراسة اإلحصائية ،المستند (-2-7-3ب) ،عمى ّ
فعالة في تعميم
المعممين في الصف ىو األجدى في تعميم العموم أو لو أفضمية عمى غيره ،ف ّ
كل ىذه الموارد ىي ّ

العموم وبداللة إحصائية) (p<0.0001لكل منيم

استخداما في عممية التعمم في لبنان بشكل أساسي ىي الكتاب المدرسي وأقل
من ىنا نرى أن أكثر الموارد
ً
استخداما ىي البرمجيات لتعميم العموم بالرغم من أن ،كما تم التطرق إليو سابقًا ،أكثرية المعممين
الموارد
ً
يخضعون في لبنان إلى دورات في إدماج تكنولوجيا المعمومات في العممية التعميمية-التعممية .وأن نسبة
متوسطة من المعممين تستخدم كراسة التطبيقات أو أوراق العمل والمواد واألدوات العممية اإلثرائية.
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المستند (-2-7-3أ) :المواد التي يستخدميا المعممون في تعميم العموم (رأي المعممين).
نسبة التالمذة ( )%التي يعمميا معممون يستخدمون
كزاساث انتطبيقاث
أو أوراق انعًم

كتب انعهوو

لبنان

انبزيجياث انتي تستخذو
في تعهيى انعهوو

أدواث ويواد عهًيت
إثزائيت

أساسي

تكًيهي

أساسي

تكًيهي

أساسي

تكًيهي

أساسي

تكًيهي

20

62

42

88

82

82

80

82

المستند (-2-7-3ب) :معدالت التالمذة بحسب نوع الموارد التي يستخدميا معمموىم بشكل أساسي والداللة اإلحصائية
حول تأثير استخدام ىذه الموارد (رأي المعممين).

معدالت التالمذة بحسب نوع الموارد التي يستخدميا معمموىم بشكل أساسي والداللة اإلحصائية
حول تأثير استخدام ىذه الموارد
كتب انعهوو

الداللة

اإلحصائية

كزاساث انتطبيقاث
أو أوراق انعًم

أدواث ويواد عهًيت
إثزائيت

نسبت
انتاليذة
()%

يعذل
انتحصيم

نسبت
انتاليذة
()%

يعذل
انتحصيم

نسبت
انتاليذة
()%

يعذل
انتحصيم

20

884

42

884

82

882

p= 0.000

p= 0.000

p= 0.000

انبزيجياث انتي
تستخذو
في تعهيى انعهوو
نسبت
يعذل
انتاليذة
انتحصيم
()%
80

882

p= 0.000
*p<.05
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 3-7-3استخدام تكنولوجيا المعمومات في تعميم العموم
A recent study summarizing 25 meta-analyses determined that computer use in the
classroom has a significant positive effect on achievement at all grade levels and in all
subjects (Tamim, Bernard, Borokhovski, Abrami, & Schmidt, 2011).

تستثمر الدول في ىذه األيام طاقاتيا وأمواليا في إدماج التكنولوجيا في التعميم باعتبارىا وسيمة لتعزيز
التعميم والتعمم .فتوافر أجيزة الكمبيوتر والتكنولوجيا في الفصول الدراسية لمادة العموم يمكن أن تسيل االتطبيق

الناجح لممنياج.

 1-3-7-3توافر الحاسوب في المدرسة
يبين المستند (-1-3-5-3أ) أن النسبة األعمى من المدارس المشاركة في لبنان ( )17.73%يتوافر

في كل منيا  10حواسيب لالستخدام الصفي .يمييا ( )%11.71من المدارس المشاركة يتوافر في ٍّ
كل منيا
حاسوبا لالستخدام الصفي و( )% 8.51من المدارس يوجد فييا حاسوب واحد .أما المدارس المتبقية فيتراوح
20
ً
سوبا ولكن نسب ىذه المدارس قميمة.
عدد الحواسيب في كل منيا بين حاسوبين و 212حا ً
 2-3-7-3استخدام البرمجيات في تعمم العموم
فإن لمحاسوب استخدامات أخرى في خالل
باإلضافة إلى إتاحة الفرصة لمطالب باستخدام اإلنترنتّ ،
العممية التعميمية -التعممية .كان استعمال الحاسوب بداية يقتصر عمى التطبيق والتدرب عمى المكتسبات ،أما
برمجيات خاصة في تعميم الدروس والمحاكاة واأللعاب
اآلن فيناك استخدامات متنوعة أخرى لو بما في ذلك
ّ
التعميمية والتطبيقات .تم ّكن ىذه البرامج الجديدة التالمذة من طرح المشاكل الخاصة بيم واستكشاف واكتشاف

مجيات الكمبيوتر المتخصصة بنمذجة  modelingوتصوير
الخصائص المتعمقة بالعموم بمفردىم .كما تسيم بر ّ
 visualizationاألفكار بفتح آفاق جديدة لمتالمذة باإلضافة إلى مساعدتيم عمى بمورة ىذه األفكار بمغتيم
ورموزىم الخاصة كما تتيح ليم فرصة التواصل وتشارك أفكارىم وأبحاثيم التربوية مع معممييم وأقرانيم وآخرين.
يسيم استخدام برمجيات الحاسوب و اإلنترنت في عممية التعمم –التعميم بتطبيق المناىج بطريقة محفزة
وخصوصا بما
لتعمق فييا أكثر
حيث يقوم التالمذة باستكشاف التعممات والمفاىيم الجديدة ما يثير دافعيتيم إلى ا ّ
ً
يتوافر ليم من إمكانيات أكبر في البحث والتنظيم والوصول إلى كم كبير من المعمومات في فترة قصيرة وبأقل

كمفة(According to the TIMSS 2011 Encyclopedia).
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المستند ( :)1-3-7-3توزيع الحاسوب في المدارس في لبنان
العدد اإلجمالي لمحواسيب
في المدرسة

نسبة المدارس

العدد اإلجمالي

لمحواسيب في المدرسة

نسبة المدارس

1

8.51

23

0.68

2

0.83

24

2.05

3

3.75

25

3.73

4

4.27

26

0.45

5

2.54

27

0.64

6

3.71

30

5.37

7

2.09

32

0.27

8

0.6

35

1.67

9

1.14

40

0.72

10

17.73

45

0.47

11

4.9

50

0.71

12

1.91

60

0.32

13

0.42

65

0.25

14

2.09

70

0.38

15

2.76

82

0.15

16

2.58

100

0.13

17

0.32

102

0.71

18

2

201

0.24

19

0.75

212

0.37

20

11.71

21

3.28

22

2.79
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يبين المستند ( )2-3-7-3أنو:

 بالنسبة إلى الدول العربية المشاركة )%32( ،من تالمذة الدول العربية المشاركة يستخدم معمّموىم
الحاسوب والبرمجيات المناسبة لتعميم العموم وكانت معدالت تحصيميم األعمى( .)438وأن ( )%68من

التالمذة في ىذه ا لدول ال يستخدم معمموىم الحاسوب والبرمجيات المناسبة لتعميم العموم وانخفضت
مرة عمى األقل في الشير في البحث
معدالت تحصيميم إلى  .423ويتم استخدام الحاسوب والبرمجيات ّ
عن معمومة ( ،)%29بناء خطوات عممية أو تجربة ( )%26دراسة ظواىر طبيعية من خالل المحاكاة
( )%27معالجة و تحميل البيانات ( )%25و التدرب والتمرن عمى الميارات والخطوات (.)%28

إن نسبة أكبر ( )%46من تالمذة ىذه الدول يستخدم معمموىم
 بالنسبة إلى الدول العالمية المشاركة ف ّ
الحاسوب والبرمجيات المناسبة لتعميم العموم وكانت معدالت تحصيميم أعمى ( )%54( .)481من
ال تالمذة في ىذه الدول ال يستخدم معمموىم الحاسوب والبرمجيات المناسبة لتعميم العموم وانخفضت
مرة عمى األقل في الشير في البحث
معدالت تحصيميم إلى ( .)475يتم استخدام الحاسوب والبرمجيات ّ
عن معمومة ( ،)%39بناء خطوات عممية أو تجربة ( )%28دراسة ظواىر طبيعية من خالل المحاكاة

( )%30معالجة و تحميل البيانات ( )%31و التدرب والتمرن عمى الميارات والخطوات ( .)%33أما
بالنسبة لمبنان ومقارنة بالدول العربية والعالمية المشاركة  ،فإن نسبة أقل ( )14من التالمذة يستخدم
معمّموىم الحاسوب والبرمجيات المناسبة لتعميم
العموم وكانت معدالت تحصيميم أعمى ()421

مقارنة بـ( )%86من التالمذة الذين ال يستخدم

معمّموىم الحاسوب والبرمجيات المناسبة لتعميم

العموم والذين انخفضت معدالت تحصيميم إلى

مرة
( .)402يتم استخدام الحاسوب والبرمجيات ّ

عمى األقل في الشير في البحث عن معمومة

( ،)%10بناء خطوات عممية أو تجربة ()%9

يتبين من ىنا أن تحفيز التالمذة عمى استخدام
مرة واحدة
الحاسوب والبرمجيات في تعمّم العموم ّ
عمى األقل شيرًيا لو مردود إيجابي ويؤدي إلى
ارتفاع في معدالت تحصيل التالمذة في لبنان.
وقد تبين لنا سابقًا أن أعمى نسبة من المعممين
يمتحقون بدورات تدريبية حول إدماج تكنولوجيا
المعمومات في تعميم العموم لكن نسبة كبيرة من

دراسة ظواىر طبيعية من خالل المحاكاة

ىؤال المعممين ال تطبق ىذه التقنيات في الصف

والتمرن عمى الميارات والخطوات (.)%10

أن  %8فقط من المدارس المشاركة ال
عمما ّ
ً
حاسوبا .لذا من الميم التقصي عن سبب
تمتمك
ً

( )%9معالجة وتحميل البيانات ( )%9والتدرب
ولقد أثبتت الدراسات اإلحصائية أن استخدام
الحواسيب وبرمجاياتيا تؤثر في معدالت
تحصيل

التالمذة

بداللة

إحصائية

) (p<0.0001رغم عدم استخداميا بشكل كبير.

ىذا التدني في إدماج الحاسوب والبرمجيات في

تعميم العموم.
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المستند ( :)2-3-7-3معدالت التحصيل بحسب استخدام البرمجيات لتعميم العموم
استخدام الحاسوب في تعميم العموم

الدول

وجود

نسبة التالمذة الذين يستخدمون الحاسوب أقمو مرة في الشيربناء عمى
طمب معممييم من أجل

غياب
البحث

بناء خطوات

دراسة ظواىر

معالجة

التدرب والتمرن

معمومة

تجربة

خالل المحاكاة

البيانات

والخطوات

2

2

2

84

62

64

61

04

08

00

نسبة

معدل

نسبة

معدل

التالمذة

التحصيل

التالمذة

التحصيل

لبنان

88

868

12

846

84

الدول العربية

06

801

21

860

62

62

82

818

48

824

02

61

الدول

العالمية

عن

عممية أو

طبيعية من

وتحميل

عمى الميارات

167

الفصل الثالث – التحصيل في العموم  -تأثير متغيرات
 4-7-3استخدام المختبرات في تعميم العموم
 1-4-7-3وجود المختبرات في المدارس
تبين البيانات في المستند  1-4-7-3أن :

 النسبة األعمى من المدارس في لبنان ( )73.67%يوجد فييا مختبر و ( )26.33 %ال
يوجد فييا مختبر.

 النسبة األعمى من المدارس في لبنان ( )64.76%يوجد فييا مساعد مختبر ( )35.24%ال
محضر مختبر.
يوجد فييا
ّ
 2-4-7-3تأثير استخدام المختبر ومساعدة محضر المختبر في تعميم العموم
تبين النتائج في المستند ( )2-4-7-3أن:

 نسبة مرتفعة ( )%82من تالمذة لبنان يوجد في مدارسيم مختبر لتعميم العموم وكانت معدالت
تحصيميم أعمى ( )413مقارنة بـ %18من التالمذة الذين تفتقر مدارسيم إلى مختبرات حيث
انخفضت معدالت تحصيميم إلى .374

 في المجموعة األولى ،نسبة مرتفعة )%68( ،من التالمذة يوجد في مدارسيم محضر مختبر
عند تنفيذ التجارب وجاء معدل
تحصيميم أعمى ( )416مقارنة

بالتالمذة ( )%32الذين ال يوجد

تبين لنا أن استخدام المختبر في تعميم
من ىنا ي ّ
العموم لو مردود إيجابي ويؤدي إلى ارتفاع في

في مدارسيم محضر مختبر عند

معدالت تحصيل التالمذة في لبنان .ولقد تبين معنا

تحصيميم أدنى (.)384

سابقًا أيضاً أن النسبة األعمى من المعممين في
لبنان تستخدم الطرائق الناشطة النظرية في التعميم

تنفيذ

التجارب

وجاء

معدل

ولكن بالمقابل بينت الدراسات
اإلحصائية أنو ال يوجد داللة
إحصائية حول تأثير كل من ىذين
المتغيرين في أداء التالمذة( .وجود
مختبر:

p=0.724

ووجود

محضر مختبر ) p=0.612:وقد

وتعتمد في العمل المخبري عمى العرض العممي

ونسبة قميمة من ىؤال المعممين تدفع بتالمذتيا إلى
إجراء التجارب بأنفسيم.
ومن ىنا يجب العمل عمى تدريب المعممين عمى

إدارة العمل المخبري بحيث يقومون بدفع تالمذتيم

إلى إجراء التجارب واألنشطة االستقصائية بأنفسيم.

يكون سبب ىذا كما تبين معنا

سابقًا ىو النقص في استخدام
استراتيجية إجراء التجارب من قبل المعممين والتالمذة في خالل العممية التعميمية -التعممية.
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مختبر ومساعد مختبر.
ًا
المستند ( )1-4-7-3نسبة المدارس التي تمتمك
معدالت التحصيل بحسب استخدام المختبر لتعميم العموم
مدارس لدييا مختبر

لبنان

وجود

مدارس لدييا محضر مختبر

غياب
62.00

73.67

وجود

غياب

64.76

35.24

المستند ( )2-4-7-3معدالت التحصيل بحسب استخدام المختبر لتعميم العموم
مدارس لدييا محضر مختبر يواكب التالمذة عند

مدارس لدييا مختبر
وجود

الدول
نسبة

لبنان
الداللة اإلحصائية

تنفيذ التجارب

غياب
معدل

التالمذة

التحصيل

16

880

نسبة

التالمذ
ة
81

p= 0.724

معدل

وجود
نسبة

غياب
معدل

نسبة

معدل

التحصيل

التالمذة

التحصيل

التالمذة

التحصيل

028

21

882

06

018

p= 0.612
*p<.05
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 8-3التقويم داخل الفصول الدراسية
Teachers have a number of informal and formal ways to evaluate student learning.
Informal assessments during instruction help teachers identify the needs of particular
individuals, gauge the pace of instruction, and signal the need to adapt or reteach. Formal
tests typically are used to make important decisions about the students, such as grades or
marks.

أن أكبر نسبة من المعممين في لبنان ( )%70والدول العربية المشاركة
تظير البيانات في المستند(ّ )8-3
( )%45تجري اختبارات لتالمذتيا كل أسبوعين .وأن أكبر نسبة من المعممين في دول العالم ( )%41تجري
اختبارات لتالمذتيا مرة واحدة في الشير .وأن أكثر األسئمة في ىذه االختبارات ترّكز عمى مجاالت التذكر
والتطبيق والشرح والتبيان وأقل منيا ترّكز عمى مجالي إعطاء الفرضيات وتصميم التجارب والتقصي العممي.
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المستند (-8-3ب) :تواتر اختبارات العموم الصفية والمجاالت المعرفية التي تتضمنيا
 %التالمذة التي بقوم معمموىا بإجراء

التطبيق

اختبارات

كل أسبوعين

مرة في

عدد قميل

إعطاء الفرضيات وتصميم التجارب

دائماً أو

بعض

أو أكثر

الشير

من المرات

أغمب األحيان

األحيان

الشرح والتبيان

والتقصي العممي

أبداً

دائماً أو

بعض

أغمب األحيان

األحيان

أبداً

دائماً أو أغمب
األحيان

بعض
األحيان

أبداً

لبنان

70

29

2

83

17

_

45

51

4

77

23

_

الدول العربية

45

39

16

79

21

_

20

65

15

54

42

4

الدول العالمية

35

41

24

78

22

1

21

62

17

54

42

3
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القسم الثاني

التحصيل في الرياضيّات
حمّتّكورياّفيّالمرتبةّ(ّّ)1فيّالرياضياتّبينّ(ّ)24منّالدولّالعالميةّالمشاركةّفيّد ارسةةّ ّ

ةّّTIMSS 2011وجاءّمعدلّتحصيمهاّ(ّ.)316كماّحمتّاإلماراتّالعربيةّالمتحدةّفيّالمرتبةةّ(ّ)1

بة ةةينّ(ّّ)11دولة ةةةّةربية ةةةّمشة ةةاركةّوفة ةةيّالمرتبة ةةةّ(ّ)46بة ةةينّالة ةةدولّالعالمية ةةةّالمشة ةةاركةّوجة ةةاءّمعة ةةدلّ

تحصةةيمهاّ(ّ)243وهةةوّأد ة ّمةةنّمتوسةةمّسةةماّالمميةةاسّالمعتمةةدّّفةةيّالة ةّّ.)455(ّTIMSSأمةةاّلب ةةانّ
فمدّحلّفيّالمرتبةّ(ّ)44بينّالةدولّالعالميةةّالمشةاركةّوفةيّالمرتبةةّ(ّ)4بةينّالةدولّالعربيةةّالمشةاركةّ

وكانّمعدلّتحصيمهّ(ّ ّ.)224

فةةيّلةةذلّهةةصاّالفصةةلّسةةوئّ عةةرنّ تةةاتلّلب ةةانّفةةيّملتمةةئّمجةةا تّالمحتةةو ّّوالمجةةا تّ

المعرفيةةةّممار ةةةّب تةةاتلّالةةدولّالعربيةةةّالمشةةاركةّو تةةاتلّالةةدولّالعالميةةةّالمشةةاركةّواتجاهاتهةةاّفةةيّلةةذلّ

د ارسةةتيّّTIMSS2007وّ.ّTIMSS2011ومةةنّسةةاّسةةوئّ تمةةرةّإلة ة ّمعالجةةةّّبعةةنّالمت ية ةراتّ
التيّقدّتؤسرّفيّأداءّالتذمصةّفيّلب انّ .

ّّكيئّتةؤسرّاللمفيةةّالعمميةةّلممعممةينّوم ارتةةّإةةدادهامّوالم ةاهلّالد ارسةيةّوا شةمةّالصةفيةّ

التعميميةّ-التعمميةّفيّأداءّالتذمصةّفيّلب ان؟ ّ
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الفصل الرابع
التحصيل في الرياضيات

نتائج وتحليل ّ
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ّ
تمهيد ّ
يت اول ّهصا ّالفصل ّةرضّا ّلمعد ت ّتحصيل ّالتذمصة ّفي ّلب ان ّممار ة ّبمعدّ ت ّتحصيل ّالدول ّالعربيةّ
والدولّالعالميةّالمشاركةّفيّالدراسةّالدولية ّّ TIMSS 2011فيّمادةّالرياضيات ّلمصئّالسامنّا ساسيّ.وقدّ

تدرجت ّهصه ّالمعد ت ّالمسممة ّ ّ ّّ standardizedّ scoresوفما ّلسمّا ّممياس ّبين ّدرجة ّّ ّ 5ودرجة ّ1555مّ
ّومتوسم ّهصاّالسمّا ّّ 455وا حرافهّالمعياريّّ .155يّستلدا ّهصاّالسمّا ّلمممار ةّبينّأداءّالدول ّواتجاهّتمور ّالدولةّ

ل فسهاّفيّلذلّالدوراتّالمتعاقبةّلدراسةّّ.TIMSS
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 1-1معدالت تحصيل تالمذة لبنان في الرياضيات مقارنة بالتحصيل العربي والعالمي في
 TIMSS 2007وTIMSS 2011

 1-1-1معدالت تحصيل التالمذة وتوزيعها عمى متوسط سمم المقياس.155
 1-1-1-1ترتيب الدول بحسب معدالت تحصيل التالمذة في الرياضيات في دراسة TIMSS 2011
 يب ة ةةينّالمس ة ةةت دّ(ّ)1-1-1-2مع ة ةةد تّالتحص ة ةةيلّلك ة ةةلّّدولة ة ةةّمش ة ةةاركةّوالمتوس ة ةةمّالع ة ةةالميّ(ّ)237
والمتوسمّالعربيّ(ّ)253فيّدراسةّّ.TIMSS 2011


كمةاّيبةةينّهةةصاّالمسةت دّأنّالفةةرةّبةةينّالمتوسةةمّالعةالميّومتوسةةمّسةةمّاّالمميةاسّهةةوّ( ّ)66ممةةةّبي مةةاّ
الفةرةّبةينّالمتوسةمّالعربةيّومتوسةةمّسةماّالمميةاسّ( ّ)42ممةةّوالفةرةّبةةينّمعةدلّالتحصةيلّفةيّلب ةةانّ
ومتوسةةمّسةةماّالمميةةاسّهةةو( ّ)41ممةةةّوهةةصاّيةةدلّةمة ّتةةدنّّكبيةةرّفةةيّمسةةتو ّالتحصةةيلّالعربةةيّبشةةكلّ

ةااّوالمب ا يّبشكلّلاصّّ.
 يمةةارنّهةةصاّالمسةةت دّأيضةةاّبةةينّمعةةد تّتحصةةيلّهةةصهّالةةدولّوالمتوسةةمّالعةةالميّ.جةةاءّترتية ّّ21دولةةةّ
أةمة ّمةنّمعةةدلّالتحصةةيلّالعةةالميّوجةةاءّمعةةدلّالتحصةةيلّالعربةةيّ(ّ)253أد ة ّمةةنّمعةةدلّالتحصةةيلّ
الع ةةالميّبف ةةارةّ( ّ)31مم ةةةّوج ةةاءّمع ةةدلّتحص ةةيلّلب ةةانّ(ّ)224أيّبف ةةارةّ( ّ)11مم ةةةّة ةةنّمع ةةدلّ

التحصيلّالعالمي.

 حازتّكورياّةم ّأةم ّمعدلّتحصيلّ(ّ)316وحمتّفيّالمرتبةّا ول ّّ.
وةشرينّدولةّأةم ّمةنّمعةدلّالتحصةيلّالمب ةا يّفةيّالرياضةياتّبفةروةّ
 جاءتّمعد تّتحصيلّأربعّ ّ
دالةّإحصاتياّوفيّممدمتهاّكورياّتميهاّس افورةّوالصينّوهو غّكو غّواليابانّّّ.
ّ جةةاءتّمعةةد تّتحصةةيلّسةةبعّةشةّةرةّدولةةّأد ة ّمةةنّمعةةدلّالتحصةةيلّالمب ةةا يّفةةيّالرياضةةياتّبفةةروةّ
دالةّإحصاتياّّّ.
ّ
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المستند ( 7)1-1-1-1معدل تحصيل التالمذة في الرياضيات في دراسة TIMSS 2011
الدولة

معدل التحصيل

1

كوريا

111

11

1

سنغافورة

111

11

اإلمارات العربية المتحدة

1

الصين

156

11

تركيا

111

1

هونغ كونغ

151

11

لبنان

116

1

اليابان

175

11

ماليزيا

115

1

روسيا

116

17

جورجيا

111

15

تايالند

117

5

فنمندا

111

16

مقدونيا

111

6

الواليات المتحدة

156

15

تونس

111

15

انكمترا

 157

11

تشيمي

111

11

هنغاريا

 151

11

إيران

111

11

استراليا

 151

11

قطر

115

11

سموفانيا

151

11

البحرين

156

11

لتوانيا

 151

11

األردن

151

11

إيطاليا

 165

المتوسط العربي

151

7

الدولة

معدل التحصيل

رومانيا

115
111

11

نيوزيالندا

155

11

فمسطين

151

17

كازاخستان

157

17

السعودية

161

15

السويد

151

15

إندونيسيا

151

16

اوكرانيا

176

16

سوريا

155

15

النروج

171

15

المغرب

171

11

أرمينيا

117

11

عمان

111

المتوسط العالمي

 117

11

غانا

(ّ:)معدلّتحصيلّالدولةّأةم ّمنّمتوسمّسماّالممياسّ(ّ)455بد لةّإحصاتيةّ.
(ّ:)معدلّتحصيلّالدولةّأد ّمنّمتوسمّسماّالممياسّ(ّ)455بد لةّإحصاتيةّ.
ّ

ّالدولّالتيّتميزتّةنّلب انّبمعد تّتحصيلّأةم ّبد لةّإحصاتيةّ.
ّالدولّغيرّالمتميزةّةنّلب انّبد لةّإحصاتيةّ.
ّالدولّالتيّتميزتّةنّلب انّبمعد تّتحصيلّأد ّبد لةّإحصاتيةّ.
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 1-1-1-1معدالت تحصيل التالمذة في الرياضيات في لبنان والدول العربية المشاركة في دراسة
TIMSS 2011
 يبينّالمست دّ(ّّ)4-1-1-2معد تّتحصيلّالتذمصةّفيّالرياضياتّفيّالدولّالعربيةةّالمشةاركةّفةيّ
دراسةّالة ّTIMSS 2011وقةدّجةاءتّهةصهّالمعةد تّجميعهةاّأد ة ّمةنّمتوسةمّسةماّالمميةاسّ(ّّ)455
بشةةكلّةةةااّوأد ة ّمةةنّالمتوسةةمّالعةةالميّ(ّ.(237جةةاءّالمتوسةةمّالعربةةيّ(ّ)253أد ة ّمةةنّالمتوسةةمّ

الدوليّبفارةّ ّ31ممةّ.
 حمةتّدولةةةّاإلمةةاراتّفةةيّالمرتبةةةّا ول ة ّوكةةانّمعةةدلّتحصةةيمهاّ(ّ)243بي مةةاّحمةةتّةمةةانّفةةيّالمرتبةةةّ
ا ليرةّ(ّ)16وكانّمعدلّتحصيمهاّ(.)633
 حةةلّّلب ةةانّفةةيّالمرتبةةةّ(ّ)4بةةينّمجموةةةةّالةةدولّالعربيةةةّوجةةاءّمعةةدلّتحصةةيمهّ(ّ)224أيّأةم ة ّمةةنّ
المتوس ةةمّالعرب ةةيّبفة ةارةّ( ّ)26مم ةةةّوأد ة ة ّم ةةنّالمتوس ةةمّالع ةةالميّبفة ةارةّ(ّ ّ)ّ11مم ةةةّوأد ة ة ّم ةةنّ
متوسمّسماّالممياسّ(ّ)455بةفارةّ(ّ ّ)41ممة.
 1-1-1-1التوزيع النسبي المئيني ) (Percentileلمعدالت تحصيل التالمذة في الرياضيات في لبنان
في دراسة TIMSS 2011
يظه ة ة ة ةةرّالمس ة ة ة ةةت دّ( ّ)6-1-1-2توزي ة ة ة ةةعّمعة ة ة ة ةةد تّتحص ة ة ة ةةيلّتذم ة ة ة ةةصةّلب ة ة ة ة ةةانّف ة ة ة ةةيّالرياض ة ة ة ةةياتّفةة ة ة ةةيّّ

ّ.TIMSS 2011

ّ%4 منّمعد تّالتذمصةّجاءتّمساويةّأوّأد ّمنّمعدلّالتحصيلّ.647
ّ%4 منّمعد تّالتذمصةّمساويةّأوّأةم ّمنّمعدلّالتحصيلّ.476
ّ%45ّ منّمعد تّتحصيلّالتذمصةّجاءتّمساويةّأوّأد ّمنّمعدلّالتحصيلّ.ّ221
ّ%ّ44 منّمعد تّالتحصيلّجاءتّمساويةّأوّأد ّمنّمعدلّالتحصيلّّ.ّ643
ّ%44 منّالمعد تّجاءتّبينّمعدليّالتحصيلّّ643و.221
ّ%44 منّالمعد تّحمتّبينّمعدليّالتحصيلّّ221و.454


ّّ%44جاءتّأةم ّمنّمعدلّالتحصيلّ.454
ودال يفوووم المعوودل الوودولي( )117ونحووو  % 11موون
نحووو  %15موون التالمووذة لووم
يحصووموا معو ً
ّ
معدال يفوم المعدل العربي (. )151
التالمذة لم يحقّقوا ً
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المستند ( 7)1-1-1-1معدالت تحصيل التالمذة في لبنان وفي الدول العربية المشاركة في الرياضيات في دراسة

TIMSS 2011

600
500

المتوسط العالمي

المتوسط العربي

400
300

200
100
0

المستند ( 7)1-1-1-1التوزيع النسبي المئيني لمعدالت تحصيل التالمذة في لبنان في دراسة TIMSS2011

ّ
النسبة المئينية

المئين

المئين

Percentile

الخامس

العاشر

ّ647

ّ644

معدالت التحصيل

ّ
ّ
ّ
ّ

المئين
الخامس

والعشرون
ّ643

المئين
الخمسون
ّ221

المئين
الخامس

والسبعون
ّ454

المئين
التسعون
ّ423

المئين
الخامس

والتسعون
ّ476
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 1-1-1اال تجاهات في تحصيل الرياضيات في  TIMSS 2007وTIMSS 2011
 1-1-1-1معدالت تحصيل لبنان في الرياضيات مقارنة بمعدل التحصيل العربي والتحصيل العالمي في
 TIMSS 2007و.TIMSS2011
يب ة ة ةيّنّالمسة ة ةةت دّ(ّ)1-4-1-2اتجاه ة ة ةةاتّمعة ة ةةد تّتحص ة ة ةةيلّالرياضة ة ةةياتّب ة ة ةةينّ2007

ّّTIMSS

و .TIMSS2011فمة ة ةةدّبمة ة ةةيّمعة ة ةةدلّتحصة ة ةةيلّالتذمة ة ةةصةّفة ة ةةيّالرياضة ة ةةياتّفة ة ةةيّلب ة ة ةةانّهة ة ةةوّ فسة ة ةةهّ(ّ)224فة ة ةةيّ
ّTIMSS2007وTIMSS2011بي م ةةاّارتف ةةعّك ةةلّم ةةنّمع ةةدّلّالتحص ةةيلّالعرب ةةيّم ةةنّّ647إلة ة ّ253مّوّمع ةةدلّ

التحصيلّالعالميّمنّّ241إل ّّ.237

مالحظة 7حلّ ّلب ان ّفي ّالمرتبة ّ(ّ )1بين ّّ 16دولة ّةربية ّمشاركة ّ ّوفي ّالمرتبة ّ(ّ )41بين ّّ 45دولة ّةالميةّ
مشاركةّفيّالةّّ TIMSS2007وتراجعّإل ّالمرتبةّ(ّ)4بينّّ 11دولةّةربيةّمشاركةّوحل ّفيّالمرتبةّ

(ّ)44بينّّ24دولةّةالميةّمشاركةّّفيّالةّّ.TIMSS 2011
ّ
 1-1-1-1اتجاهات أداء الدول المشاركة في  TIMSS2007و TIMSS2011
يظهةةرّالمسةةت دّ(ّ)4-4-1-2اتجاهةةاتّمعةةد تّالتحصةةيلّفةةيّالرياضةةياتّفةةيّالةةدولّالمشةةاركةّفةةيّ
ّTIMSS2007وّّ.TIMSS2011
تبةةيّنّأنّه الةةقّتمةةدماّلةةسذثّّوةش ةرينّدولةةةّفةةيّهةةصاّالمجةةالّوسباتةةاّّلةةدولتينّمةةنّبي هةةاّلب ةةانّوتراجعةةاّ
يّةشرةّدولةّ.
ّ
ست
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المستند ( 7)1-1-1-1معدالت تحصيل التالمذة في الرياضيات في دراسة  TIMSS 2007وTIMSS 2011
TIMSS 2007

TIMSS 2011

اتجاهات النتائج
معدل تحصيل التالمذة في لبنان

224

224

معدل تحصيل التالمذة في الدول العربية المشاركة

647

253

معدل تحصيل التالمذة في الدول العالمية المشاركة

241

237

ّ
معدالت الدول المشاركة في  TIMSS2007وTIMSS2011
المستند ( 7)1-1-1-1اتجاهات ّ
توقودم

توراجوع

ثوبوات

1

البحرين

1

اليابان

1

1
1
1

كورياّ
البحرين
أوك ار ياّ

1
1
1

لب انّ
هو غّكو غ
تو سّ

1
1
1

1

فمسمين

1

ال روج

1

1
7
5
6
15
11

روسياّ
س افورة
الصينّ
جورجيا
إيماليا

1
7
5
6
15
11

بريما يا
أستراليا
سموفي يا
أ دو يسيا
روما يا
ةمان

1
7
5
6
15
11

11

11

لتوا يا

11

البحرينّ
السويدّ
ه اريا
أرمي ياّ
إ دو يسياّ
ّ
روما ياّ
ا ردن
ةمانّ
ماليزيا
سوريا
تايم د
لتوا يا

مذحظةّّ:
تمداّ:ارتفاعّدالّإحصاتياّفيّمعد تّالتحصيلّبينّدراستيّّTIMSS2007وّ.TIMSS2011
سباتّ:ت يرّغيرّدالّإحصاتياّفيّمعد تّالتحصيلّبينّدراستيّTIMSS2007وّّ.TIMSS2011
تراجعّ:ا لفانّدالّإحصاتياّفيّمعد تّالتحصيلّبينّدراستيّIMSS2007و.TIMSS2011
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معدالت تحصيل التالمذة بحسب مجاالت المحتوى ) (Content Domainsوالمجاالت
ّ 1-1-1
المعرفية ) (Cognitive Domainsفي  TIMSS2007وTIMSS2011

 1-1-1-1إطار التقويم المعتمد في دراسة TIMSS
 يبةةينّالمس ةةت دّ(ّ)1-6-1-2المج ةةا تّالملتمفةةةّالت ةةيّيتض ةةم هاّاإلم ةةارّالمرجعةةيّلمتم ةةوياّالمعتمةةدّفةةيّ
دراسةّّ.TIMSS2011
 يتمحورّتحصيلّالرياضياتّفيّدراسةّ TIMSS2011حولّبعدينّ:
بعدّالمحتو ّ)ّ(Content Domainوالبعدّالمعرفي )ّّ.)ّCognitive Domain
 يتضةةمنّبعةةدّالمحتةةو ّالمجةةا تّاآلتيةةةّ:ا ةةةدادمّالجبةةرمّاله دسةةةّوالبيا ةةاتّوالفةةرصّبي مةةاّيشةةملّالبعةةدّ
المعرفيّمجا تّالمعارئّوالتمبيةّوالتفكيرّالم مميّ.

 يحةةددّّالبعةةدّا ولّالمواضةةيعّالت ةةيّتسةةع ّالتبةةاراتّالة ةّTIMSSإلة ة ّتمويمهةةاّبي مةةاّيحةةدّدّالبعةةدّ
يّالمهاراتّالتيّتستسمرّهصهّالمواضيعّب يةّت ميةّالمهاراتّالصه يّةّلمتذمصةّّ.
ّ
السا

 يتضمنّبعدّالمحتو ّأربعةّمجا تّ:ا ةدادّوالجبرّواله دسةّوالبي اتّوالفرص.
ّ يشملّالبعدّالمعرفيّسذسةّمجا تّ:المعارئّوالتمبيةّوالتفكيرّالم ممي.
 تستدةيّاإلجابةّالصحيحةّةنّأستمةّا لتبةارّالملتمفةةّّتةفلئّالتذمةصةّمةعّالمحتةو ّقيةدّالتمةوياّوالمةدرةّ
ةمة ة ّاس ةةتلدااّمجموة ةةةّم ةةنّمه ةةاراتّّالفه ةةاّواإلدراقّ.ة ةةدّمواجه ةةةّأيّم ةةنّا س ةةتمةّيس ةةتصكرّالتممي ةةصّ

المحتو ّالم اس ّويوظئّالمهارةّالم اسبةّ.فبعنّب ودّا لتبارّتتمم ّتصكرّالمعموماتّالمكتسةبةّمةنّ
جراءاتّّ.بي ماّيركزّبعضهاّاآللرمّضمنّمجالّّ"التمبية"مّةمة ّقةدرةّالتمميةصّ
حماتةّةمميةّومفاهياّوا ّ
ةم ّتوظيةئّمعموماتةهّالمكتسةبةّوفهمةهّلهةصهّالمعمومةاتّّفةيّحةلّإشةكاليةّةمميةةّ.فةيّالممابةلمّيتجةاوزّ

ال ةوعّا ليةرّمةةنّب ةودّا سةةتمةّحةلّّالمشةةاكلّالروتي يةةّفةةيّالرياضةياتّليتعةةداهاّإلة ّحةةا تّغيةرّم لوفةةةّ
وسة ةياقاتّومش ةةاكلّمعم ةةدةّيحت ةةاجّحمه ةةاّإلة ة ّلمة ةواتّةدي ةةدةّومت وة ةةةّ ّويصة ة ئّه ةةصاّال ةةوعّا لي ةةرّم ةةنّ
ا ستمةّضمنّمجالّالتفكيرّالم ممي.
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المستند ( 7)1-1-1-1مجاالت المحتوى والمجاالت المعرفية لمرياضيات المعتمدة في إطار التقويم لدراسة

 TIMSS 2011لمصف الثامنّ.
ّ
مجاالت المحتوى
األعداد
Number
الجبر
Algebra
الهندسة
Geometry
البيانات والفرصة
Data and chance

المجاالت المعرفية
%15
%15
%15
%15

معرفة الحقائم واإلجراءات
والمفاهيم
التطبيم لممعارف والفهم.
التفكير المنطقي
Reasoning

%11
%15
%11
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معدالت تحصيل التالمذة في لبنان مقارنة بمعدالت التحصيل العربي والعالمي بحسب
ّ 1-1-1-1
مجاالت المحتوى في الدول التي شاركت في  TIMSS2007وTIMSS2011
تبينّال تاتلّفيّالمست دّ(ّ)4-6-1-2أنّّّ:
ّ معدّ تّالتحصيل ّالعالمية ّفي ّالرياضياتّارتفعتّبينّدورتي ّ TIMSS2007وّ TIMSS2011فيّ
مجا تّالمحتو ّالملتمفةّ:فيّمجالّا ةدادّمنّّ 443إل ّ444مّّوفيّمجالّالجبرّمنّّ 444إل ّ

464مّّوفيّمجالّاله دسةّمنّّ447إل ّ441مّوفيّمجالّالبيا اتّوالفرصةّمنّّ441إل ّ.442

 في ّالممابلم ّبال سبة ّإل ّلب ان ّوالدول ّالعربية ّه اق ّبعن ّا رتفاع ّفي ّمعظا ّالمجا ت ّفيّّ
ّTIMSS2011ممار ةّبةّّ.TIMSS2007وجاءتّهصهّال تاتلّّةم ّالشكلّاآلتيّ:
 كا ت ّمعد ت ّالتحصيل ّالعربي ّفي ّكل ّمن ّّ TIMSS2007والةّ ّ TIMSS2011أد

ّمنّ

معد ت ّالتحصيل ّالعالمي ّفي ّملتمئ ّالمجا تّ ّ ّ .ارتفعت ّهصه ّالمعد ت ّفيّ

الةّ ّ TIMSS2011ممار ة ّبالةّ TIMSS2007في ّمجاليّ :ا ةداد ّمن ّ(ّ )330ال (ّ)664
والجبرّمنّ(ّ)412إل ّ(ّ)420ولك ها ّتراجعت ّفيّمجاليّاله دسة ّمنّ(ّ)412إل ّ(ّ)251وّ

البيا اتّوالفرصةّمنّ(ّ)380ال ّ(ّ.ّ)376


كا ت ّمعد ت ّالتحصيل ّالمب ا ي ّفي ّالرياضيات ّفي ّكل ّمن ّّTIMSS2007

والةّ ّ TIMSS2011أةم ّمن ّمعدل ّالتحصيل ّالعربي ّفي ّملتمئ ّالمجا تّ ّ .ارتفعت ّهصهّ

المعد تّفيّّ4511TIMSSممار ةّبةّTIMSS2007فيّمجالّالجبرّمنّ(ّ)231إل ّ(ّ)271
أيّبفارةّ ّ6+مامّوب يرّد لةّإحصاتيةّوّفيّمجالّالبيا اتّوالفرصةّمنّ(ّ)611ال ّ(ّ)646

أي ّبفارة ّ ّ 4+مام ّوب ير ّد لة ّإحصاتية ّ ّبي ما ّا لفضت ّفي ّمجال ّا ةداد ّمن ّ(ّ)246
ال (ّ)241أيّبفارةّّ4-وب يرّد لةّإحصاتيةّوفيّمجالّاله دسةّمنّ(ّ)244إل ّ(ّ)227أيّ
بفارةّّّ1-وب يرّد لةّإحصاتيةّّ.

 يجدرّالصكرّأنّّ تاتلّالممار ةّتمتصرّةم ّالدولّالتيّشاركتّفيّّTIMSS 2007وّ TIMSS
ّ.2011
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المستند ( 7) 1-1-1-1معدالت تحصيل التالمذة في لبنوان مقارنوة بمعودالت التحصويل العربوي والعوالمي بحسوب مجواالت
المحتوى في الدول التي شاركت في  TIMSS2007و.TIMSS2011
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 1-1-1-1الفرم المطمم بين معدالت تحصيل التالمذة في لبنان في مجاالت المحتوى المختمفة مقارنة
معدالت التحصيل العام في الرياضيات في دراسة .TIMSS2011
ب ّ
 أظهرتّ تاتلّالةّTIMSSأنّالدولّصاتّمعدّ تّالتحصيلّا ةم ّأظهرتّمستوياتّأداءّمميزةّومرتفعةّ
فيّمل تمئّمجا تّالمحتو مّكماّبي تّأنّمعظاّالبمدانّالمشاركةّفيّالدراسة ّلديها ّأداءّأفضلّ سبياّ
فيّأحدّمجا تّالمحتو ّممار ةّبمجا تّألر مّوةم ّ حوّمماسلمّيمكنّلمبمدانّأنّتظهرّأداءّأفضلّ

ّممار ة ّمعد ت ّالتحصيل ّفي ّكل ّمن ّالمجا تّ
في ّمجال ّمحتو ّمعين ّبال سبة ّإل ّمجال ّآلر ّة د ّ
الملتمفةّبمعدلّالتحصيلّالعااّلمبمدّ.وقدّألصّبعينّا ةتبارّتسميلّمعد تّتحصيلّالتذمصةّفيّكلّمنّ
المجا تّآلصينّبعينّا ةتبارّ أحجااّالعي اتّوأةمارّالتذمصةّودرجةّصعوبةّا ستمةّو سبةّتوافرهاّفيّ

ا لتبارّ.

ّ يبيّن ّالمست د ّّ 6-6-1-2أ ه ّة د ّممار ة ّمعدّل ّالتحصيل ّالعاا ّفي ّالرياضيات ّفي ّلب ان ّفي ّدراسةّ
ّTIMSS2011بمعد تّمجا تّالمحتو ّالملتمفةمّ جدّتباي اّفيّمعد تّالمجا تّةنّالمعدلّالعااّ

بفرّوة ّممممةّصاتّد

تّإحصاتيةّ.فمدّكانّمعدلّمجالّا ةدادّأةم ّمنّالمعدلّالعااّبفارةّمممةّ

(ّ 4+صاتّد لةّإحصاتية)ّومعدلّمجالّالجبرّأةم ّمنّالمعدلّالعااّبفارةّمممةّ(ّ 44+صاتّد لةّ
إحصاتية ّمهمة) ّولكن ّمعدل ّمجال ّاله دسة ّأد

ّمن ّالمعدل ّالعاا ّبفارة ّمممة ّّ (ّ 4-غير ّدالّ

إحصاتيا)ّوّ كانّالتحصيلّفيّمجالّالبيا اتّوالفرصةّأد ّمنّالمعدلّالعااّبفارةّمممةّ–ّّ ّ43وصاتّ
د لةّإحصاتيةّّ.

ّ وهصاّيدّل ّةم ّأنّأفضلّأداءّلمتذمصةّكانّفيّمجالّا ةداد ّّوأنّالمجالّالمصيّيؤسر ّسمباّفيّأداءّ
التذمصةّهوّةم ّا كسرّمجالّالبيا اتّوالفرصةّ.

ّ
ّ

ست تلّمماّوردّأنّتد يّمعد تّتحصيلّالتذمصةّفيّالرياضياتّفيّلب انّيعودّإل ّالتد يّفيّالتحصيلّ
فيّمجالّالبيا اتّوالفرصةّّالمصيّيشكلّّ%44منّمحتو ّموادّالرياضياتّفيّدراسةّّTIMSS
ّ(مجالّالفرصةّغيرّواردّفيّالم اهلّالمب ا يةّلصئّالسامن).
ّ
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ّ

ّ

المستند ( 7)1-1-1-1الفرم المطمم بوين معودالت تحصويل التالموذة فوي لبنوان فوي مجواالت المحتووى المختمفوة مقارنوة
معدل التحصيل العام في الرياضيات في دراسة .TIMSS2011
ب ّ
التحصيل

الرياضيات

األعداد

المطمم

الجبر

المطمم

الهندسة

المطمم

مجال البيانات
والفرصة

الفرم

معدل

العام في

مجال

الفرم

مجال

الفرم

مجال

الفرم

لب انّ

ّ224

ّ241

ّ4+

ّ271

ّ44+

ّ227

ّ4-

ّ646

ّ43-

ّ
تدنيا من معدل التحصيل العام لمبمد بداللة إحصائية
 7معدل التحصيل ضمن المجال أكثر ً
 7معدل التحصيل ضمن المجال أعمى من معدل التحصيل العام لمبمد بداللة إحصائية

المطمم
ّ
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معد الت تحصيل التالمذة في لبنان مقارنة بمعدالت التحصيل العربي والعالمي بحسب
ّ 1-1-1-1
المجاالت المعرفية في الدول التي شاركت في  TIMSS2007وTIMSS2011
تبينّال تاتلّ(المست دّّ)2-6-1-2أنّ:
 معدالت التحصيل العالمي فيّالمجا تّالمعرفيةّالملتمفةّكا تّتمريباّمتماربةّّفيّTIMSS2007
وّTIMSS2011معّارتفاعّبسيمّفيّّّTIMSS2011ممار ةّبةّّّّTIMSS2007فيّمجاليّ

المعارئّ(ّمنّّ443ال ّّ)465والتمبيةّّ(ّمنّّ447ال ّّ)444وّفيّمجالّالتفكيرّالم مميّ(منّ
ّ442ال ّ.ّّ)447

معدالت
ّ فيّالممابل ّوممار ةّبمعد تّالتحصيلّالعالميّكا تّمعدالت التحصيل العربي ّبشكلّةااّّو ّ

التحصيل المبناني ّبشكل ّلاص ّأقل ّفي ّملتمئ ّالمجا ت ّالمعرفية ّفي ّكل ّمن ّّّTIMSS 2011

وّ TIMSS2007معّا لفان ّأكبرّفيّّ TIMSS2011ممار ةّبة TIMSS2007وجاءت ّال تاتلّةم ّ
الشكلّاآلتيّ:
كا ت ّمعد ت ّالتحصيل ّالعربي ّفي ّّ TIMSS2007في ّمجال ّالتمبية ّ(ّ )256وفي ّمجالّ



التفكير ّالم ممي ّ(ّ )252وفي ّمجال ّالمعارئ ّ(ّ .)644ولكن ّهصه ّالمعد ت ّتحس ت ّبشكلّ
ممحوظ ّفي ّّ TIMSS 2011في ّمجال ّالمعارئ ّ(ّ )257بي ما ّتراجعت ّفي ّمجال ّالتمبيةّ

(ّ ّ)644ومجالّالتفكيرّالم مميّ(ّّ.)256

كا ت ّمعدّ ت ّالتحصيل ّالمب ا ي ّفي ّالرياضيات ّفي ّالةّ TIMSS2007أةم ّمن ّالتحصيلّ



ّوأظهرت ّتباي ا ّ ّبسيما ّبين ّالوTIMSS2007
العربي ّ ّفي ّمجا ت ّالمعارئ ّكافةم ّ
والوّ TIMSS2011في ّمجا ت ّالمحتو ّالملتمفةّ :ارتفعت ّفي ّمجالي ّالمعارئ ّ( ّمن ّّ247
ال ّّ 232أي ّبفارة ّّ 7+وغير ّدال ّإحصاتيا) ّوالتفكير ّالم ممي ّ ّ( ّمن ّّ 246ال ّّ 243أيّ

بفارةّّ6+وغيرّدالّإحصاتيا)ّبي ماّتراجعتّفيّمجالّالتمبيةّ(منّّ227ال ّّ263أيّبفارةّ
ّ11-وغيرّدالّإحصاتيا)ّّ.

 يجدرّالصكرّأنّّ تاتلّالممار ةّتمتصرّةم ّالدولّالتيّشاركتّفيّّTIMSS 2007وّ.TIMSS 2011

ّ

ّ
ّ
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المستند ( 7)1-1-1-1معدالت تحصيل التالمذة في لبنان مقارنة بمعدالت التحصيل العربوي والعوالمي بحسوب المجواالت

المعرفية في الدول التي شاركت في و TIMSS2007و.TIMSS2011
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ّ1-1-1-1الفرم المطمم بين معدالت تحصيل التالمذة في المجاالت المعرفية المختمفة
معدالت التحصيل العام في الرياضيات في دراسة TIMSS2011
مقارنة ب ّ
ّّ بيّ ت ّال تاتل ّأن ّالدول ّصات ّمعدّ ت ّالتحصيل ّا ةم ّأظهرت ّمستويات ّأداء ّمميزة ّومرتفعة ّفيّ
ملتمئّمجا تّالمعرفيةّ (المعارئمّالتمبيةمّالتفكيرّالم ممي)ّّمّكماّبي تّأنّمعظاّالبمدانّالمشاركةّ

عرفيةّممار ةّبمجا تّألر مّوةم ّ حوّمماسلمّ
فيّالدراسةّلديهاّأداءّأفضلّ سبياّفيّأحدّالمجا تّالم ّ
يمكنّلمبمدانّأنّيظهرّأداءّأفضلّفيّمجالّمعرفيّمعينّ سبةّإل ّمجالّآلرّة دّممار ةّمعد تّ
التحصيلّفيّكلّمنّالمجا ت ّالمعرفية ّالملتمفةّبمعدلّالتحصيلّالعااّلمبمد ّفيّالرياضياتّ ّ.ولمدّألصّ

بعين ّا ةتبار ّتسميل ّمعد ت ّتحصيل ّالتذمصة ّفي ّكل ّمن ّالمجا ت ّآلصين ّبعين ّا ةتبار ّأحجااّ
العي اتّوأةمارّالتذمصةّودرجةّصعوبةّا ستمةّو سبةّتوافرهاّفيّا لتبارّّ.
ّ يبين ّالمست د ّ(ّ )4-6-1-2أ ه ّبال سبة ّإل ّلب ان ّّوة د ّممار ة ّمعدل ّالتحصيل ّالعاا ّفي ّالرياضياتّّ
بكلّمنّمعد تّالمجا تّالمعرفيةّالملتمفةم ّيتبين ّأنّأفضلّأداءّلمتذمصةّكانّفيّمجالّ ّالمعارئّّ
حيثّكان ّالفرةّالمممة ّبينّمعدلّالتذمصةّفيّمجالّالمعارئّومعدلّالتحصيلّالعااّفيّالرياضياتّ
ّ 14+وصاتّد لةّإحصاتيةمّبي ما ّا لفنّ ّهصاّا داءّفيّمجال ّالتمبيةّوالتفكيرّالم مميّ ّحيثّكانّ

الفرةّالمممةّبينّمعدلّالتذمصةّفيّمجالّالتمبيةّومعدلّالتحصيلّالعااّ(ّ 16-صاتّد لةّإحصاتية)ّ
وبين ّمعدل ّالتذمصة ّفي ّمجال ّالتفكير ّالم ممي ّومعدل ّالتحصيل ّالعاا ّّ 42-وصات ّد لة ّإحصاتيةّ.
و ست تل ّمن ّما ّورد ّأن ّتد ي ّمعد ت ّتحصيل ّالتذمصة ّفي ّالرياضيات ّفي ّلب ان ّيعود ّإل ّ مص ّفيّ

مجاليّالتمبيةّوالتفكيرّالم مميّ.

تدني معدالت تحصيل التالمذة في العموم في لبنان يعود إلى نقص في
نستنتج مما ورد أن ّ
التطبيم والتفكير المنطقي وفي مجال البينات والفرصة.
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معودالت
المستند ( 7)1-1 -1-1الفرم المطمم بين معدالت تحصيل التالمذة في المجاالت المعرفيوة المختمفوة مقارنوة ب ّ
التحصيل العام في الرياضيات في دراسة .TIMSS2011
معدل

التحصيل
لبنان

العام في

مجال

الفرم

مجال

الرياضيات

المعارف

المطمم

التطبيم

ّ224

ّ232

ّّ14

ّّ263

الفرم

المطمم
ّّ16-

ّ
ّ
 7معدل التحصيل ضمن المجال أعمى من معدل التحصيل العام بداللة إحصائية

تدنيا من معدل التحصيل العام بداللة إحصائية
 7معدل التحصيل ضمن المجال أكثر ً

مجال التفكير
المنطقي

ّّ243

الفرم

المطمم
ّ42ّ
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 1-1اختالف معدالت تحصيل التالمذة في الرياضيات بحسب الجنس (ذكور-إناث).
 1-1-1ترتيب معدالت التحصيل في الرياضيات لمدول المشاركة في  TIMSS 2011بحسب الفرم
المطمم بين الذكور واإلناث.
بيّ تّال تاتلّ(المست دّ )1-4-2أنّ:
 ه ةاقّتفاوتةةاّبةةينّمعةةد تّتحصةيلّالةةصكورّوّمعةةد تّتحصةةيلّاإل ةاثّفةةيّالرياضةةياتّلصةةالاّالةةصكورّّ
ف ةةيّّبع ةةنّال ةةدولّالمش ةةاركةّوك ةةانّه ةةصاّالتف ةةاوتّدا ّاّإحص ةةاتيااّف ةةيّبعض ةةهاّ(غا ةةامّ يوزل ةةدامّكوري ةةامّ
تةةو سمّتشةةيميمّلب ةةانمّإيماليةةا)ّوّغيةةرّدالّإحصةةاتياّّّفةةيّبعض ةهاّاآللةةرّ(سةةوريامّأسةةتراليامّاليابةةانمّ
إيرانمّه اريامّسموفو يامّأميركامّأوك ار يامّجورجيامّكازالستانمّروسيا)ّّّ.

 فةةيّالممابةةلّكةةانّالتفةةاوتّبةةينّمعةةد تّتحصةةيلّالةةصكورّواإل ةةاثّفةةيّالرياضةةياتّلصةةالاّاإل ةةاثّفةةيّ
معظةةاّالةةد ّولّالمشةةاركةّوكةةانّدا ّاّإحصةةاتياّفةةيّبعضةةها(البحرينمّإ دو يسةةيامّماليزيةةامّةمةةانّوتايذ ةةد)ّ
وغيرّدالّإحصاتياّفيّالدولّالباقية.

 معةةدّ تّاإل ةةاثّفةةيّلمةةسّمةةنّّالةةدولّالعربيةةةّالمشةةاركةّّكا ةةتّأةم ة ّمةةنّمعةةد تّالةةصكور بد لةةةّ
إحصةةاتيةّّباسةةتس اءّتةةو سّولب ةةانّوسةةورياّحيةةثّجةةاءتّمعةةد تّالةةصكورّأةم ة ّمةةنّمعةةد تّاإل ةةاثّ

بشكلّدالّإحصاتياّفيّتو سّولب انّّوبشكلّغيرّدالّإحصاتياّفيّّوسورياّّ.
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المستند ( )1-1-1ترتيب معدالت التحصيل في الرياضيات لمدول المشاركة في  TIMSS 2011بحسب الفرم المطمم

بين الذكور واإلناث.

متوسط
اإلناث

متوسط
الذكور

الفرم
المطمم

الترتيب

الدولة

371
539
488
473
505
432
481
511
482
512

(0)3.2
(1)2.9
(2)3.3
(3)31.
(3)5.6
(3)4.0
(3)4.4
(4)2.2
(4)2.4
(4)2.3

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

(5)2.8

34
35
36
37
38
39
40
41
42

أرمي يا
سوريا
ايماليا
روما يا
قمر
لبنان
ا دو يسيا
تشيمي
السعودية
تو س
اإلماراتّالعربيةّ
المتحدة
تايم د
يوزل دا
ماليزيا
فمسمين
غا ا
األردن
البحرين
ةمان
المتوسط
العالمي
ج و ّأفريميا
بوتسوا ا
ه دوراس

الترتيب

الدولة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الم ر
روسيا
كازلستان
ال رويل
ا جمت ار
جورجيا
اوك ار يا
الو ياتّالمتحدة
السويد
ف م دا

371
539
486
476
508
430
478
508
486
516

11

سموفي يا

502

507

12
13
14
15
16
17
18
19

ه اريا
هو غّكو غ
تايوان
كوريا
ايران
ممدو يا
اليابان
اسراتيل

502
588
613
610
411
430
566
520

508
583
606
616
418
423
574
512

(6)3.5
(6)5.5
(6)4.1
(6)1.3
(7)8.1
(7)4.7
(8)4.1
(8)4.4

20

س افورة

615

607

(9)1.5

43

21
22
23

تركيا
استراليا
لتوا يا
ّ

457
500
507

448
509
498

(9)1.5
(9)6.9
(9)1.1

44
45
46

متوسط
اإلناث

متوسط
الذكور

الفرم
المطمم

472
375
493
464
415
444
392
409
401
417

462
385
504
453
404
456
379
424
387
433

(31)1.3
(11)5.7
(33)9.9
(33)1.6
(11)9.5
(39)4.7
(31)4.1
(34)1.6
(15)8.9
(37)9.5

464

447

(37)4.9

435
478
449
415
318
491
430
397

417
496
430
392
342
199
388
334

(38)4.4
(38)4.7
(39)4.4
(91)7.1
(91)919
(98)7.4
(41)4.1
(61)4.6

469

465

(4)1.9

354
403
328

350
390
351

(3)4.0
(34)1.3
(91)1.5
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 1-1-1معدالت تحصيل التالمذة في مجاالت المحتوى والمجاالت المعرفية المختمفة بحسب الجنس في
 TIMSS 2007و TIMSS 2011في الرياضيات.
 تبين ّأن ّمعد ت ّالتحصيل ّفي ّالرياضيات ّة د ّاإل اث ّأةم ّمن ّتمق ّالتي ّة د ّالصكور ّفي ّالمعدلّ
العالميّّّوالمعدلّالعربيّ.
 في ّلب ان ّ كا ت ّمعد ت ّالتحصيل ّة د ّالصكور ّأةم ّبمميل ّمن ّتمق ّالتي ّة د ّاإل اث ّفي ّالتحصيلّ
ّوجاءت ّمتماربة ّمع ّارتفاع ّبسيمّ
العاام ّ
لصالا ّالصكور ّفي ّملتمئ ّمجا تّ

المحتو ّ .أما ّبال سبة ّإل

ّالمجا تّ

المعرفية ّفمد ّكا ت ّمعد ت ّتحصيلّ

الصكور ّواإل اث ّمتماربة ّ ّمع ّارتفاعّ
لصالاّالصكورّفيّالمجا تّالسذسة.

بعكس الدول العربية وبعض الدول العالمية فقد حصل
الذكور في لبنان عمى معدالت تحصيل ،في مختمف
نسبيا ولكن
المجاالت ،أعمى من معدالت تحصيل اإلناث
ً
الفرم المطمم بين تحصيل الذكور وتحصيل اإلناث كان
غير دال إحصائيا.

 بيّ ت ّال تاتل ّفي ّالمست د ّ(ّ)4-4-2
أن:
 فيّلب انم ّجاءتّ ّمعد تّتحصيل ّالصكورّأةم ّمن ّمعد تّتحصيل ّاإل اثّفيّملتمئّمجا تّ
المحتو ّفي ّالرياضيات ّوبد لة ّاحصاتيةّ .وقد ّظهر ّأةم ّتفوة ّلمصكور ّةم ّاإل اث ّفي ّمجالّ
ا ةدادّ(الفرةّ ّ 14ممة)ّيميهّمجالّاله دسةّ(الفرةّ ّ 12ممة)ّيميهّمجالّالجبرّ(الفرةّ ّ 7مام)ّ
يميهّمجالّالبيا اتّوالفرصةّ(الفرةّ ّ7مام)

أما ّبال سبة ّإل ّالمجا ت ّالمعرفية ّفجاءت ّمعد ت ّتحصيل ّالصكور ّأةم ّمن ّمعد ت ّتحصيلّ

اإل اثّفيّملتمئّمجا تّالتمبيةّوبد لةّإحصاتيةّ.وقدّظهرّأةم ّتفوةّلمصكورّةم ّاإل اثّفيّ
مجالّالتفكيرّالم مميّ(الفرةّ ّ 14ممة)ّيميهّمجال ّالتمبية ّ(الفرةّ ّ 16ممة)ّيميهّمجالّالمعارئّ
(الفرةّ ّ11ممة)ّّ.
 فيّالدولّالعربيةّالمشاركةم ّجاءتّ ّمعد تّتحصيل ّاإل اثّأةم ّمنّمعد تّتحصيلّالصكورّفيّ
ملتمئّمجا تّالمحتو ّوفيّملتمئّالمجا تّالمعرفيةّّّ.
 فيّالدولّالعالميةّالمشاركةّجاءت ّمعد تّتحصيل ّاإل اثّأةم ّمنّمعد تّتحصيلّالصكور ّوبد لةّ
إحصاتية ّفيّمجال ّالجبر ّ( ّ 14ممة)ّأماّفيّمجالّاله دسة ّ( ّ 6مام) ّومجال ّالبيا اتّوالفرصة ّ(ّ6
مام)ّولاّتكنّصاتّد لةّإحصاتيةّّ.أماّبال سبةّإل ّالمجا تّالمعرفيةّفجاءتّمعد تّتحصيلّاإل اثّ

أةم ّمن ّمعد ت ّتحصيل ّالصكور ّبد لة ّإحصاتية ّفي ّمجال ّالمعارئ ّ( ّ 7مام) ّوفي ّمجال ّالتفكيرّ
الم مميّ( ّ6مام)ّولكنّلاّتكنّه اقّأيّفروقاتّفيّمجالّالتمبية.
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المستند ( 7)1-1-1معدالت تحصيل التالمذة في مجاالت المحتوى والمجاالت المعرفية المختمفة بحسب الجنس في

خالل دراسة  TIMSS 2011في الرياضيات.

أ -مجاالت المحتوى

ب -المجاالت المعرفية

ّ
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 1-1تأثير "األلفة مع لغة االختبار" في معدالت تحصيل التالمذة في الرياضيات
معدالت تحصيل التالمذة بحسب متغير "لغة االختبار(تقديم االختبار بالمغة األم)".
ّ 1-1-1
يبينّالمست دّ(ّ)1-6-2أن:
 فيّلب ان ّ سبة ّّ%3منّالتذمصةّموجودةّفيّمدارسّأكسرّمنّّ%45منّتذمصتهاّيمدمونّا لتبارّ
بالم ةّا اّوكانّمعدلّتحصيمهاّّ231و سبةّّ%1منّالتذمصةّت ميّإل ّمدارسّبينّّ%45وّ%45
منّتذمصتهاّيمدمونّا لتبار ّبالم ةّا اّوارتفعّمعدلّتحصيمهاّإل ّّ.232أماّال سبةّا كبرّمنّ

التذمصة ّ(ّ ّ)%17في تمونّإل ّمدارسّأقلّمنّّ%45منّتذمصتهاّتمداّا لتبار ّبالم ةّا اّوجاءّ
معدلّتحصيمهاّّ.227وكا تّهصهّال تاتلّدالةّإحصاتيا.
 فيّالدولّالعربيةّأكبرّ سبةّمنّالتذمصةّ(ّ)ّ%74موجودةّفيّمدارسّأكسرّمنّّ%45منّتذمصتهاّ
يمدمونّا لتبارّبالم ةّا اّوكانّمعدلّتحصيمهاّّ255و(ّ)%7منّالتذمصةّي تمونّإل ّمدارسّبينّ
ّ%45وّ%45منّتذمصتهاّيمدمونّا لتبارّبالم ةّا اّوارتفعّمعدلّتحصيمهاّإل ّّ.217أماّال سبةّ
الباقيةّمنّالتذمصة(ّ)%41ي تمونّإل ّمدارسّأقلّمنّ(ّ )%45منّتذمصتهاّتمدا ّا لتبار ّبالم ةّ

اّوارتفعّمعدلّتحصيمهاّإل ّ.244
ا ّ
 فيّالدولّالعالميةّأكبرّ سبةّمنّالتذمصةّ(ّ)ّ%34موجودةّفيّمدارسّأكسرّمنّّ%45منّتذمصتهاّ
يمدمونّا لتبار ّبالم ةّا اّوكانّمعدلّتحصيمهاّّ 271و(ّ )%12منّالتذمصةّي تمونّإل ّمدارسّ
بينّّ%45وّ%45منّتذمصتهاّيمدمونّا لتبار ّبالم ةّا اّوا لفنّمعدلّتحصيمهاّإل ّّ.234
أماّال سبةّالباقيةّمنّالتذمصة(ّ)%17في تمونّإل ّمدارسّأقلّمنّّ%45منّتذمصتهاّتمداّا لتبارّ
بالم ةّا اّوا لفنّمعدلّتحصيمهاّإل ّ.231
نستنتج مما تقدم بأن تقديم االختبار بمغة مألوفة لدى التالمذة واستخدامها في حياتهم
عما إذا كانت المغة األم أو لغة أجنبية ،يسهم في ازدياد معدالت
اليومية ،بغض النظر َّ
الرياضيات.
تحصيل التالمذة وفي ارتفاع مستويات أدائهم في ّ
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يقدم تالمذتها االختبار "بالمغة األم".
المستند(  7)1-1-1معدالت تحصيل التالمذة بحسب مدارس ّ
الدولة

أكثر من  %65من
التالمذة

 %65-%11من التالمذة

 %15أو أقل من التالمذة

%التالمذة

معدل
التحصيل

%التالمذة

معدل
التحصيل

%التالمذة

معدل التحصيل

لبنان

3

231

1

232

17

227

الدول العالمية

34

271

12

234

17

231

الدول العربية

74

255

7

217

41

244
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متغير "التكمم بمغة االختبار في المنزل" .
 1-1-1معدالت تحصيل التالمذة بحسب ّ
يبيّنّالمست دّ(ّ)4-6-2أن:
 ه اقّارتفاةاّفيّمعد تّالتحصيلّة دّالتذمصةّالصينّ"يتكممونّل ةّا لتبارّفيّالم زلّداتماّأوّفيّ
بعنّا حيان"ّةنّالصينّ ّيتكممونّل ةّا لتبارّفيّالم زلّ.

 أكسرّالتذمصةّفيّلب انّ( ّ )%32يتكممونّل ةّا لتبارّ"بعنّا حيان"ّفيّم ازلهاّبي ماّ سبةّأقلّ
م هاّ(ّ ّ)%45يتكممونّل ةّا لتبارّفيّالم زلّوّ%11يتكممونّل ةّا لتبارّ"داتماّأوّفيّمعظاّ

ا حيان"ّ.
 معد تّتحصيلّتذمصةّلب انّقدّتد تّبشكلّدال ّإحصاتياّة دّالتذمصة ّالصينّيتكممونّل ةّا لتبارّ
بعنّا حيانّفيّالم زلّ(ّ)223وكا تّا د ّ(ّ) 224ة دّالتذمصةّالصينّ ّيتكممونّل ةّا لتبارّ
فيّالم زلّوكانّالفارةّةنّالصينّيتكممونّل ةّا لتبارّفيّالم زلّزهاءّالعشرينّ ممةّ.وكانّا مرّ
كصلق ّ ّبال سبة ّإل ّأداء ّالتذمصة ّفي ّالدول ّالعالميةم ّفكان ّالتد ي ّمن ّ(ّ )234لمصين ّيتكممون ّل ةّ

ا لتبارّداتماّأوّفيّمعظاّا حيانّال ّ(ّ)226لمصينّيتكممونّل ةّا لتبارّفيّبعنّا حيانّحت ّ
وصمتّال ّ(ّ)241لمصينّ ّيتكممونّل ةّا لتبارّأبدا.

موحدة ويجب أن
نستنتج مما سبم ّ
أن كتب الرياضيات في لبنان يجب أن تعتمد عمى كممات مفاتيح ّ
الصف.
لغوي متين ليم ّكن تالمذته من لغة االختبار وأن يستعمل لغة االختبار في
يكون المعمّم ذا أساس
ّ
ّ
الرياضيات ،وهذا
أن بعض المعمّمين يتواصمون مع تالمذتهم بالمغة العربية في ّ
هنا نمفت ال ّنظر إلى ّ
صف ّ
تجنبه.
ما يجب ّ

ّ
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المستند ( 7)1-1-1معدالت تحصيل التالمذة بحسب متغير "التكمّم بمغة االختبار في المنزل"
البمد

دائما أو في معظم
األحيان

بعض األحيان

ال يتكممون بمغة االختبار
في المنزل

%التالمذة

معدل
التحصيل

%التالمذة

معدل
التحصيل

%التالمذة

معدل
التحصيل

لبنان

45

233

32

223

13

224

الدول العربية

74

253.2

7

215

45

ّ641

الدول العالمية

34

234

16

226

17

241

ّ
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الفصل الخامس
ياضيات
التحصيل في الر
الرياضي

ألاداء في دراسة TIMSS3122

ّ
ّ
التحصيل العامليةّ
وفقا ملحطات
)(International Benchmarks
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ثمهيد
صممت
ّ
يمخص مقياس التحصيل في دراسة  TIMSSأداء التالمذة في مجموعة من األسئمة التي ّ
الرياضيات المختمفة .باإلضافة إلى مدى اكتسابيم لسمسمة من
لتقيس وفرة معموماتيم في مجاالت محتوى ّ

الدنيا كقدرتيم عمى
العمميات ال ّذىنية ضمن المجاالت المعرفية المختمفة والتي تتراوح بين مستويات التفكير ّ
الت ّذكر والفيم و تطبيق المعارف وصوالً الى مستويات التفكير العميا كميارات التحميل واالستنتاج والتقويم

وغيرىا.
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 2-4محطات التحصيل العالمية )(International Benchmarks
تسيم دراسة  TIMSSفي تبيان مستوى تحصيل التالمذة باستخدام  4محطات تحصيمية كما ىو مبين في

المستند (. )1-5

أن التمميذ الذي يصل إلى محطة ما ،يكون قد
أن ىذه المحطات تراكمية ،ويعني ّ
وتجدر اإلشارة ىنا إلى ّ
السابقة وانتقل منيا .فالتمميذ الذي وصل إلى محطة التحصيل المرتفعة يكون قد تخطّى
وصل إلى المحطات ّ

المتقدمة.
طة
المحطتين المنخفضة والمتوسطة ولكنو لم يصل إلى المح ّ
ّ

معدالت تحصيل التالمذة عند محطات التحصيل المختلفة
ّ 1-4

كل
الدول العالمية المشاركة عند ّ
الدول العربية و ّ
معدالت تحصيل التالمذة في لبنان و ّ
يبين المستند (ّ )2-5
ّ
أن:
مح ّ
طة تحصيل .أظيرت النتائج ّ

يتعدوا محطة التحصيل المنخفضة وتخطّوا
 أكثر من  %77من التالمذة في لبنان استطاعوا أن ّ

تعدوا المتوسط العالمي ( ،)%75لكن  %38فقط من
ولكنيم لم ي ّ
بذلك ّ
الدول العربية (ّ )%53
تعدي محطّة التحصيل المتوسطة مقارنة بـ %25من التالمذة في
تمكنوا من ّ
التالمذة في لبنان ّ

تعدوا محطة التحصيل ىذه.
الدول العالمية ّ
الدول العربية و %46من التالمذة في ّ
ّ
تعدي محطة التحصيل
الدول العربية المشاركة استطاعوا ّ
 %7 من تالمذة لبنان و %8من تالمذة ّ
العالمية المشاركة.
المرتفعة مقارنة بـ  %17من تالمذة الدول
ّ



 % 1فقط من التالمذة في كل من لبنان والدول العر ّبية المشاركة و %3فقط من تالمذة الدول
المتقدمة.
العالمية المشاركة استطاعوا الوصول إلى محطة التحصيل
ّ
ّ

وىذا يبين وجود مشكمة كبيرة في أداء التالمذة في في الدول المشاركة عامة وفي لبنان خاصة
المتقدمة.
وال سيما في مح ّ
طات التحصيل المرتفعة و ّ
إن أكبر نسبة مئوية من التالمذة ( ):49-47والتي استطاعت الوصول إلى مستوى متقدم في
ّ 
تقدما عبر محطات التحصيل بيامش كبير
األداء كانت من دول شرق أسيا .أظيرت ثالث دول ً
وىذه الدول ىي الصين ( ،)%49سنغافورة ( )%48وكوريا (  .%47وتمتيا :ىونغ كونغ (

 )%34واليابان ( )%27وروسيا ( ،)%14بينما لم َّ
يتعد  %17من تالمذة الدول الباقية المستوى
المتقدم في األداء.
ّ

ظهرررت مشررةلة ةريرررة فرري لداء التالمررذة فرري لرنرران رالنسرررة ال ر األسررطلة العاطرردة ال ر محطررة التحصرريل المت ّدمررة

والمرتفعة وحت المتوسطة .فمعظم األسطلة فري االمتحانرات المدرسرية والرسرمية تعرود الر المحطترين المنخفضرة

مرردا الر اترراع
لن الت ّدم المرذلل الرذي ح تر دول شررأ لسريا فري الرياضريات ّ
والمتوسطة .وتجدر اإلشارة ال ّ
حرل
الرياضريات مرن دون االعتمراد علر التمررين والنمطيرة فري ّ
طري ة تردريس اايتهرا تنظريم تفةيرر التالمرذة فري ّ
األعمال.
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المستند ( :)2-4محطات التحصيل العالمية في الر TIMSS 1022لتالمذة الصف الثامن في مواد الرياضيات
المقياس

المحطة
محطة تحصيل مت دمة
514

(Advanced international

أداء التالمذة
مقدرة التالمذة عمى التفكير واستخالص

التالمذة الذين كان معدل

وحل
النتائج ،واصدار التعميماتّ ،
المعادالت الخطية.

تحصيميم  625وأكثر

)benchmark
محطة تحصيل مرتفعة
440

(High international

مقدرة التالمذة عمى تطبيق المعرفة والفيم

التالمذة الذين كان معدل

في مجموعة متنوعة من الوضعيات

تحصيميم  557وأكثر

المعقدة نسبياً.

)benchmark

محطة تحصيل متوسطة
364

(Intermediate international

التالمذة الذين كان معدل

تطبيق فيميم لممعارف العممية األساسية

تحصيميم  475وأكثر.

في سياقات مختمفة.

)benchmark

محطة تحصيل منخفضة
300

)(low international benchmark

تعرف بعض الحقائق األساسية في

التالمذة الذين كان معدل

الرياضيات .

تحصيميم  477وأكثر

المستند( :)1-4معدالت تحصيل التالمذة في الرياضيات عند محطات التحصيل العالمية
نسرة التالمذة ( )%التي حصلت محطة تحصيل
محطات التحصيل العالمية في الرياضيات

مت دمة

مرتفعة

متوسطة

منخفضة

لرنان

2

6

27

62

الدول العررية

2

7

14

42

الدول العالمية

2

26

35

64
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من أجل تفسير التحصيل وتحميمو عند كل من ىذه المحطات قام مركز الدراسات في  ،TIMSSبالعمل مع

المجنة الموكمة بإعداد اختبار  ،TIMSS2711بوضع مقياس مفصل توصيفي يحمل بدقة إنجازات التالمذة عند
كل محطة تحصيل.
ّ
نعرض في ما يمي التوصيفات ،مرفقة ب عدد من نماذج األسئمة وبيانات حول أداء التالمذة في مختمف

محطات التحصيل من أجل االستدالل عمى مستوى التالمذة المعرفي والمياري.
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 2-1-4المحطة التحصيلية المت دمة )(Advanced International benchmark
يظير التالمذة عند إجاباتيم عن ىذا المستوى من األسئمة قدرة عمى التفكير لتحميل المعمومات واستخالص

النتائج ،واصدار التعميمات وحل المعادالت الخطية ويظير ىذا في ما يأتي:

حل مجموعة متنوعة من األعمال التي تتمحور حول الكسور والنسبة المئوية وتسويغ إجاباتيم.
ّ 
تتضمن األعداد الطبيعية ،األعداد السالبة ،الكسور
 التفكير المنطقي بأنواع مختمفة من األرقام التي
ّ
مجردة وغير روتينية.
والنسبة المئوية في وضعيات ّ
 التعبير عن التعميمات إما بمعادالت جبرية أو بعبارات.

وداالت.
حل مجموعة من األعمال التي
تتضمن معادالت وصيغ ّ
ّ 
ّ

تتضمن خطوط متوازية ،مثمثات مماثمة ،مجموع الزوايا
لحل أعمال
 التفكير المنطقي بأشكال ىندسية ّ
ّ
في النموذج و الزوايا المتناظرة والمتبادلة.
متعددة
عدة أو تمثيالت بيانية غير مألوفة تحتاج إلى ّ
حل مسائل ّ
 التفكير المنطقي ببيانات من مصادر ّ
الخطوات.
المعدل.
 إظيار فيم لمعنى
ّ
 استقراء البيانات من رسم بياني وشرح لماذا تمثيل البيانات يمكن أن يكون مضمّ ًال في بعض الحاالت.
لنأخذ مثاالً عمى ذلك إجابات التالمذة عن  3نماذج من األسئمة في األعداد واليندسة والجبر.
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-2-1-4ل :النموذج األول:
Advanced International Benchmark – Example Item 1
Content Domain:
Number
Cognitive Domain:
Reasoning

Description: Given two points on a number line representing unspecified fractions,
identifies the point that represents their product.

مجردة غير روتينية تتطمب من التمميذ
ىذا النموذج ىو في مجال التفكير المنطقي وىو سؤال عن الكسور بطريقة ّ
الحل.
التحميل المنطقي إليجاد ّ
أن:
تظير البيانات في المستند -1-2-5أ ّ
حل ىذه المسألة.
  %23من تالمذة العالم المشاركين تم ّكنوا من ّ تبوأت الصين المركز األول بـ %53من التالمذة الذين تمكنوا من حل ىذه المسألة.-

حل ىذه المسألة.
تم ّكن  %18من تالمذة لبنان ّ

أن الكس ــور والعمميــات عمييــا ىــي مــن ص ــمب
مالحظرررة :طريقــة طــرح ىــذه المس ــألة ليســت مألوفــة فــي لبنــان رغــم ّ
الصف الثّامن.
البرنامج في الصفوف ما قبل ّ

TIMSS1022  األداء في دراسة- الفصل الخامس – التحصيل في الرياضيات

: نسرة التالمذة التي لجارت رشةل صحيح عن النموذج األول من األسطلة:ل-2-1-4 المستند

Percent significantly higher than international average
Percent significantly lower than international average
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-2-1-4ب :النموذج الثاني:
Advanced International Benchmark – Example Item 2
Content Domain:
Geometry
Cognitive Domain: Reasoning

Ryan is packing books into a rectangular box.
All the books are the same size.

Description:
Solves a word problem involving filling a three-dimensional shape with rectangular solids.

ىذا النموذج ىو في مجال التفكير المنطقي أيضاً و يتمحور حول القياس في اليندسة الّذي يتطمّب

معين يمكن أن توضع في عمبة.
التحميل واتّخاذ قرار بشأن عدد من الكتب ذات قياس ّ
أن:
تظير البيانات في المستند -1-2-5ب ّ

المعدل العالمي العام لمتالمذة
حل ىذه المسألة بينما وصل
  %67من تالمذة آسيا الشرقية تم ّكنوا من ّّ
الذين تم ّكنوا من حمّيا الى  %25فقط.
-

حل ىذه المسألة.
 %11من تالمذة لبنان تم ّكنوا من ّ

يدرس.
مالحظة :النموذج الثاني من األسئمة موجود في المناىج المبنانية ّ
ولكنو مخفّف من البرنامج وال ّ

TIMSS1022  األداء في دراسة- الفصل الخامس – التحصيل في الرياضيات

: نسرة التالمذة التي لجارت رشةل صحيح عن النموذج الثاني من األسطلة:ب-2-1-4 المستند

Percent significantly higher than international average
Percent significantly lower than international average

122

121

الفصل الخامس – التحصيل في الرياضيات  -األداء في دراسة TIMSS1022

-2-1-4ج :النموذج الثالث:
Advanced International Benchmark – Example Item 3
Content Domain:
Algebra
Cognitive Domain:
Knowing
Solve this inequality.
9x – 6 < 4x + 4

Solves a linear inequality

Description:

النموذج الثالث ىو في مجال المعارف.
أن:
تظير البيانات في المستند -1-2-5ج ّ

 لبنان تم ّكن من تحقيق المركز السابع في ىذا السؤال بـ  %47من التالمذة الذين تمكنوا من اإلجابةمعدل عام عالمي ِّ
جداً وىو .%17
متدن ّ
مقابل ّ

معدليا . %11
ّ
حل لبنان أوالً بين البمدان العربية التي لم يتجاوز ّ
مالحظة :النموذج الثالث يمثّل سؤاالً نمطياً معتاداً في لبنان في ىذه المرحمة.

TIMSS1022  األداء في دراسة- الفصل الخامس – التحصيل في الرياضيات
: نسرة التالمذة التي لجارت رشةل صحيح عن النموذج الثالث من األسطلة:ج-2-1-4 المستند

Percent significantly higher than international average
Percent significantly lower than international average
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 1-1-4المحطة التحصيلية المرتفعة )(High International benchmark
يظير التالمذة عند إجابتيم عن ىذا المستوى من األسئمة القدرة عمى:
 تطبيق مفاىيميم ومعارفيم في وضعيات مختمفة مع ّقدة نسبياً .
اعا مختمفة من األرقام والعمميات.
لحل أعمال
عدة ّ
 استخدام معمومات من مصادر ّ
تتضمن أنو ً
ّ
 إيجاد عالقة بين الكسور واألعداد العشرية والنسبة.
 معرفة إجرائية لبعض العبارات الجبرية.
لحل
 استعمال خصائص الخطوط المستقيمة والزوايا والنموذجات والمستطيالت و متوازي األضالع ّ
األعمال.
 تحميل البيانات في مجموعة متنوعة من الرسوم البيانية .

لنأخذ مثاالً عمى ذلك اجابات التالمذة في  3نماذج عن األسئمة في األعداد واليندسة والجبر.
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-1-1-4ل :النموذج األول:
High International Benchmark – Example Item 1
Content Domain:
Number
Cognitive Domain:
Knowing
Peter , James, and Andrew each had 02 tries at throwing balls into a basket.
Complete the missing boxes below.

Given the part and the whole, can express the part as a percentage , and given
the whole and the percentage, can find the part.

Description:

تتطّمب ىذه المسألة ،وىي في مجال المعارف ،التحويل بين الكسر والنسبة.

أن :
تظير البيانات في المستند -2-2-5أ ّ
  %37من تالمذة الدول العالمية المشاركة تم ّكنوا من اإلجابة بشكل صحيح عن ىذا السؤال.-

تم ّكن  %35من تالمذة لبنان اإلجابة عن ىذا السؤال.

الصـف السـادس األساسـي ولكـن ال
مالحظة :النمـوذج األول فـي ىـذه المحطّـة يمثّـل موضـوعاً مطروحـاً فـي كتـب ّ
ـتم التركيــز عميــو كثيـ ـ اًر إذ إ ّن درس النســبة المئويــة موجــود فــي آخــر الكتــاب وقــد ال يــتم ّكن المعمّــم مــن
يـ ّ
شرحو لضيق الوقت.

TIMSS1022  األداء في دراسة- الفصل الخامس – التحصيل في الرياضيات

:  نسرة التالمذة التي لجارت رشةل صحيح عن النموذج األول من األسطلة:ل-1-1-4 المستند

Percent significantly higher than international average
Percent significantly lower than international average
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-1-1-4ب :النموذج الثاني
High International Benchmark – Example Item 2
Content Domain:
Algebra
Cognitive Domain:
Reasoning

Jo has three metal blocks. The weight of each block is the
same.
When she weighed one block against 8 grams, this is what
happened.

Description: Identifies the quantity that satisfies two inequalities represented by balances in a
problem situation.

تتضمن العالقة بين
مكونة من وضعية إشكالية
ّ
ىذا النموذج ىو في مجال التفكير المنطقي ويظير مسألة ّ
مبينات جبرية لحمّيا.
الموازين وىي تحتاج إلى ّ
أن:
تظير البيانات في المستند -2-2-5ب ّ

حل ىذه المسألة.
  %47من تالمذة الدولالعالمية المشاركة تم ّكنوا من ّ
ّ
 -تمكن  %34من تالمذة لبنان فقط من حمّيا.

مالحظة :ىذا النـوع مـن األعمـال لـيس مألوفـاً لـدى تالمـذة لبنـان .معظـم األعمـال التـي تتعمّـق بالقيـاس ىـي لمتحويـل
حل بعض المسائل.
واجراء الحسابات أو ّ

TIMSS1022  األداء في دراسة- الفصل الخامس – التحصيل في الرياضيات

: نسرة التالمذة التي لجارت رشةل صحيح عن النموذج الثاني من األسطلة:ب-1-1-4 المستند

Percent significantly higher than international average
Percent significantly lower than international average
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-1-1-4ج :النموذج الثالث
High International Benchmark – Example Item 3
Content Domain:
Data and Chance
Cognitive Domain:
Applying
482 students were asked to name their favorite sport. The
results are shown in this table.

Constructs and labels a pie chart representing a given situation

Description:

تقوم ىذه المسألة وىي في مجال تطبيق المعارف عمى عرض لمبيانات الّتي تتطمّب من التالمذة حساب النسب
ثم تمثيميا عمى المخطّط الدائري.
من المعمومات الموجودة في الجدول ومن ّ
أن:
تظير البيانات في المستند -2-2-5ج ّ

حل ىذه المسألة.
  %47من تالمذة الدولالعالمية المشاركة تم ّكنوا من ّ
ّ
 تم ّكن  %17من تالمذة لبنان من اإلجابة عن ىذه المسألة .وقد جاء مستوى األداء في لرنان في لذاالمسألة ضعيفاً جداً ومن لسول التحصيالت في العالم(.حّمت بعده فقط دولة غانا بـ .)%11

مالحظرررة :ى ــذه المس ــألة م ــن المس ــائل المألوف ــة ل ــدى التالم ــذة المبن ــانيين إذ إّني ــم يب ــدأون ب ــدرس اإلحص ــاء والتمثي ــل
الصـف السـابع األساسـي ولكـن قـد
الصـف ال اربـع األساسـي ويدرسـون التمثيـل الـدائري فـي ّ
اإلحصائي مـن ّ

ـدربون عمـى التحويـل
يعود السبب في عدم تم ّكن نسبة كبيرة من ّ
حل ىذه المسألة في لبنان الى ّأنيـم ال يت ّ
الدائري بشكل كاف.
من الجدول إلى الرسم ّ

TIMSS1022  األداء في دراسة- الفصل الخامس – التحصيل في الرياضيات

 نسرة التالمذة التي لجارت رشةل صحيح عن النموذج الثالث من األسطلة:ج-1-1-4 المستند

Percent significantly higher than international average
Percent significantly lower than international average
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 2-1-4المحطة التحصيلية المتوسطة )(Intermediate International benchmark
يظير التالمذة عند إجابتيم عن ىذا المستوى من األسئمة القدرة عمى:
 استثمار معموماتيم في الرياضيات في مسائل مختمفة.
تتضمن األعداد العشرية والكسور والنسبة المئوية.
حل أعمال

ّ
ّ
 فيم العالقات الجبرية البسيطة.
 إيجاد الصمة بين الرسوم من بعدين واألشكال ذات األبعاد الثالثة.
 قراءة الرسوم البيانية وتفسيرىا.
 استيعاب بعض المفاىيم األساسية لالحتمال.
لنأخذ مثاالً عمى ذلك اجابات التالمذة عن نموذجين من األسئمة في مجال اليندسة والجبر.
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-2-1-4ل :النموذج األول:
Intermediate International Benchmark – Example Item 1
Content Domain:
Algebra
Cognitive Domain:
Knowing
?What does xy + 1 mean

Description: Knows the meaning of a simple algebraic expression involving multiplication
and addition.

يفسروا معنى عالقة جبرية
يتضمن مسألة جبرية تتطّمب من التالمذة أن ّ
ىذا النموذج ىو في مجال المعارف و ّ
معينة.
ّ
أن:
تظير البيانات في المستند -3-2-5أ ّ

 المتوسط العالمي لإلجابة الصحيحة عن ىذا السؤال ىو . %65 -كانت النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة لتالمذة لبنان . %59

مالحظة :ىذه المسألة من المسائل المألوفة عند التالمذة في لبنان ومـن الممكـن أن يكـون العـائق الوحيـد لعـدم حمّيـا
ىو المّغة.

TIMSS1022  األداء في دراسة- الفصل الخامس – التحصيل في الرياضيات

:األول من األسطلة
ّ  نسرة التالمذة التي لجارت رشةل صحيح عن النموذج:ل-2-1-4 المستند

Percent significantly higher than international average
Percent significantly lower than international average
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-2-1-4ب :النموذج الثاني
Intermediate International Benchmark – Example Item 2
Content Domain:
Geometry
Cognitive Domain:
Knowing

Given a net of a three-dimensional object completes a twodimensional drawing of it from a specific view point.

Description:

المجسمات الثالثية
ىذا النموذج ىو أيضاً في مجال المعارف وىو من محور اليندسة ويتطمب إيجاد عالقة بين
ّ
األبعاد والرسم عمى بعدين.
أن:
تظير البيانات في المستند -3-2-5ب ّ

 المتوسط العالمي لإلجابة عن ىذا السؤال ىو . %58-

تم ّكن  %22فقط من تالمذة لبنان من اإلجابة عنو.

ولكنـو مخفّـف مـن المـنيج
إن مفيوم األشكال الثالثية األبعاد وتمثيميا في بعدين وارد في المنيج المبنـاني ّ
مالحظةّ :
الثانويـة .لـذلك لـم يـتم ّكن معظـم تالمـذة لبنـان
يتم الرجوع اليو إال فـي المرحمـة
بسبب كثافة ّ
ّ
الدروس .وال ّ
أن النظريات العالمية أثبتـت أىميـة ىـذا المفيـوم لتوسـيع أفـق
من اإلجابة عن ىذا السؤال .ويجدر بال ّذكر ّ
التالم ــذة عم ــى التفكي ــر والتحمي ــل  .ل ــذك يج ــب إعـ ــادة تدريس ــو والتركي ــز عمي ــو ف ــي جمي ــع حمق ــات التعمـ ــيم

األساسي.
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المستند -2-1-4ب نسرة التالمذة الّذين لجاروا رشةل صحيح عن النموذج الثاني من األسطلة:

Percent significantly higher than international average
Percent significantly lower than international average
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 3-1-4المحطة التحصيلية المنخفضة )(Low International benchmark
يظير التالمذة عند إجاباتيم عن ىذا المستوى من األسئمة القدرة عمى:
فيما ّأوليًّا.
فيم األعداد الصحيحة والكسور العشرية ً
ً 
 القيام ببعض العمميات الحسابية األساسية.
 المطابقة بين الجداول والرسوم البيانية والمخطّط الدائري كما ويمكنيم قراءة رسم بياني بخط واحد.

لنأخذ مثاالً عمى ذلك إجابات التالمذة عن نموذجين من األسئمة في مجال األعداد والجبر.
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-3-1-4ل :النموذج األول:
Low International Benchmark – Example Item 1
Content Domain:
Number
Cognitive Domain: Knowing
= 40665+56.48

Adds a two-place and a three-place decimal

Description:

يتضمن جمع عدد عشري بثالثة أرقام بعد الفاصمة مع عدد
ىذا النموذج األول ىو في مجال المعارف و
ّ
ي آخر برقمين بعد الفاصمة .
عشر ّ
أن :
تظير البيانات في المستند -4-2-5أ ّ
  %72من تالمذة الدول العالمية المشاركة أجابوا عن ىذا السؤال.  %81من التالمذة في لبنان أجابوا عن ىذا السؤال.مالحظة :تعتبـر ىـذه المسـألة مـن المسـائل السـيمة وذات الح ّـل المباشـر .يـدرس تالمـذة لبنـان جمـع األعـداد العشـرية
في الحمقة الثانية .سبب عدم تم ّكن تالمذة لبنـان كافّـة مـن اإلجابـة عـن ىـذا السـؤال قـد تعـود إلـى اتكـاليم
عمى استعمال اآللة الحاسبة .

TIMSS1022  األداء في دراسة- الفصل الخامس – التحصيل في الرياضيات

 نسرة التالمذة الّذين لجاروا رشةل صحيح عن النموذج األول من األسطلة:ل- 3-1-4 المستند

Percent significantly higher than international average
Percent significantly lower than international average
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-3-1-4ب :النموذج الثاني:
Low International Benchmark – Example Item 2
Content Domain:
Algebra
Cognitive Domain: Knowing

Description: Evaluates a simple algebraic expression

يتضمن تقييم عبارة جبرية بسيطة.
يقع النموذج الثاني ضمن مجال المعارف أيضاً و ّ
أن :
تظير البيانات في المستند -4-2-5ب ّ
حل ىذه المسألة.
  %71من تالمذة الدول العالمية المشاركة تم ّكنوا من ّحل ىذه المسألة.
  %67من تالمذة لبنان تم ّكنوا من ّالصـف الثـامن فـي لبنـان وىـي ضـمن المـنيج ويتض ّـمن الكتـاب المدرسـي
مالحظة :ىذه المسألة مألوفـة لـدى تالمـذة ّ
مسائل مماثمة ليا .أما عدم قدرة  %47من تالمـذة لبنـان عمـى اإلجابـة عـن ىـذا السـؤال فـيمكن أن يكـون

ـالمتغير  Xفــي ذىــن التمميــذ فعنــدما
ـرده إلــى عــدم حـ ّـل المســألة أو ربمــا يعــود إلــى ارتبــاط
مـ ّ
المتغيــر  yبـ ّ
ّ
متغيـرات ثالثـة غيـر معتـادة مثـل  a, b and cلـم يعـرف ح ّـل المسـألة .مـن ىنـا ،يجـب عـدم تعويـد
وجـد ّ

التالمذة عمى النمطية بالترميز.

TIMSS1022  األداء في دراسة- الفصل الخامس – التحصيل في الرياضيات

: نسرة التالمذة الّذين لجاروا رشةل صحيح عن النموذج األول من األسطلة:ب- 3-1-4 المستند

Percent significantly higher than international average
Percent significantly lower than international average
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ي ترين من تحليل نتاطج التالمذة في لرنان لن ضعف لداطهم في مختلف محطات التحصيل يعود ال :
 الن ص في المعلومات المةتسرة في مختلف مجاالت المحتوى رسرب اياب محاور لو محتوىمعين عن المنهج لو رسرب توقيف العمل رمحتوى رعض المحاور لو المعلومات رناء عل
مدة العام
توصية من المرةز الترروي للرحوث واإلنماء ومواف ة وزارة التررية رسرب ت صير ّ
الدراسي

 الن ص في رعض المهارات ة راءة الرسوم الريانية.
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الفصل السادس
ياضيات
التحصيل في الر
الرياضي

ّ
ّ
بالعملية ّ
ّ
ثأثير متغيرات مرثبطة

ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ياضيات ّ
الر ّ
مية في أداء التالمذة في ّ
التعل ّ
عليمية – ّ
الت ّ
ّ
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ثمهيد ّ
ميدت
مية الصفية ّ
من أجل اإلسيام في تثبيت الجسر بين منيج الرياضيات والعم ّمية التعميمية – التعمّ ّ

جي ًدا
ومعدة
فعالة
متنوعة
ّ
ً
إعدادا ّ
وميمة حول إعداد قوى تع ّ
ميمية ّ
ّ
دراسة الـ TIMSS2011في جمع بيانات كثيرةّ ،
التعميمية والتي ترّكز عمى التفاعل المعرفي
مية
لمياميا باإلضافة إلى تحفيز التالمذة لممشاركة في
ّ
العممية التعمّ ّ
ّ
التطرق في ىذا
تم
ّ
بين التالمذة والمحتوى العممي .ومن أجل تفسير ىذا التفاعل الّذي يؤثّر في أداء جميع التالمذة ّ
اسية واألنشطة الص ّفية
خمفية
العممية لممعمّمين وطرائق إعدادىم ،المناىج الدر ّ
ّ
الفصل إلى ثالثة مجاالت :ال ّ
التعميمية.

عددا من المقاييس
لقياس مختمف الجوانب المتعّمقة بيذه المجاالت استخدمت دراسة الـ ً TIMSS 2011
العممية
الّتي تتعمّق بالمعمّم أو بالتمميذ .وقد وفّرت لنا ىذه المقاييس الكثير من المعمومات والبيانات حول واقع
ّ
التعمّمية – التعميمية الص ّفية في لبنان.
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المتغيرات المرتبطة بخمفية المعمّم التعميمية
1-6
ّ
المعدل المرتفع لتحصيل التالمذة وخبرة المعمّم وشعوره بالثقة وقدرتو عمى
الدراسات وجود عالقة بين
ّ
أثبتت ّ
الرياضيات وكذلك بالنسبة إلى مدى رضى المعّمم عن مينتو.
تدريس ّ
مادة ّ
المتغيرات المرتبطة بالمعمّم (المؤىالت العممية ،سنوات الخبرة في التعميم ،التطوير
يتضمن ىذا القسم بعض
ّ
ّ
الميني لدى المعّمم  ،ثقة المعمّم بنفسو ومدى الرضى عن مينة التعميم) التي تؤثّر في تحصيل التمميذ وأدائو في
مادة الرياضيات.
ّ

 1-1-6المستوى التعميمي لممعمّم.
"There is growing evidence that teacher preparation is a powerful predictor of
students’ achievement, perhaps even overcoming socioeconomic and language
background factors" (Darling-Hammond, 2000).

الدراسات ّأنو بشكل عام ىناك عالقة إيجابية بين المستوى التعميمي لممعمّم وأدائو في خالل العممية
أظيرت ّ
التعميمية – التعمّمية.
الصف الثامن
ّ
تبين الرسوم البيانية في المستند (-1-1-6أ) المؤىالت العممية لمعمّمي الرياضيات في ّ
الدول العالمية المشاركة في دراسة .TIMSS 2011
الدول العربية و ّ
األساسي في لبنان و ّ
كل من لبنان( )%71والدول العربية المشاركة()%68
نجد أن غالبية تالمذة الصف الثامن األساسي في ّ
الجامعية من دون إتمام الدراسات العميا .وأ ّن
أتموا الدراسة
ّ
والدول العالمية المشاركة(ّ )%63
يدرسيم معممون ّ

يدرسيم
ىناك نسبة ّ
أقل من التالمذة في لبنان ( )%18والدول العربية ( )%11والدول العالمية ( )%11الذين ّ
أقل في لبنان ( )%7والدول العربية ( )%9والدول
أن ىناك نسبة ّ
معمّمون لم يت ّموا مرحمة التعميم الجامعي كما ّ

يدرسيم معمّمون
يتموا مرحمة التعميم الثانوي ،وأن نسبة التالمذة الذين ّ
العالمية ( )%3الذين ّ
يدرسيم معمّمون لم ّ
أتموا الدراسات العميا ىي في دول العالم ( )%24والدول العربية ( )%12ولبنان (( .)%4لممالحظة ،إن أكبر
يدرسون في المرحمة الثانوية أو في المرحمة
نسبة من المعممين الحائزين عمى الدراسات العميا في لبنان ّ
الجامعية).
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ف الثامن األساسي بحسب مؤىالت معمّمييم العممية في مادة
المستند ( -1-1-6أ)  :النسبة
المئوية لتالمذة الص ّ
ّ
الرياضيات.
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ومعدالت تحصيل التالمذة في لبنان ،فمقد ّبين المستند
أما بالنسبة إلى العالقة بين المستوى التعميمي لممعمم
ّ
أن أعمى معدل تحصيل في الرياضيات ( )459حصل عميو أعمى نسبة من التالمذة
(-1-1-6ب) ّ
يدرسيم
يدرسيم معممو رياضيات كانوا قد انيوا الدراسة
ّ
الجامعية يمييم التالمذة الذين ّ
( )%72الذين ّ
معمّمون لم يكمموا مرحمة التعميم الجامعي ( )%18والذين حصموا عمى معدل(  )456يمييم التالمذة الذين
يدرسيم معممو رياضيات أنيوا الدراسة ما فوق الجامعية ( )%4وقد حصموا عمى معدل أدنى ( .)448أما

تموا الدراسة الثانوية.
المعدل األدنى ( )447فقد كان لمتالمذة الذين يدرسيم معممون لم ي ّ
ولقد بينت الدراسة اإلحصائية بأنو ال يوجد داللة إحصائية حول تأثير متغير المؤىالت العممية لممعمم في
معدالت تحصيل التالمذة (. )p=0.073 > 0.05

الد ارسـات العميـا يمـييم
الد ارسـة الجامعيـة مـن دون إتمـام ّ
أتمـوا ّ
في كوريا :ان غالبية التالمذة (ّ )%85
يدرسـيم معمّمـون ّ

يتمـ ـوا التعم ــيم
أتمـ ـوا ّ
الد ارس ــات العمي ــا ول ــيس ىن ــاك تالم ــذة ّ
( )%59م ــن التالم ــذة ال ــذين ّ
يدرس ــيم معمّم ــون ل ــم ّ
يدرس ــيم معمّم ــون ّ
الجامعي.
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المستند (-1-1-6ب) :معدالت تحصيل التالمذة في لبنان بحسب الخمفية العممية لممعمم
اختصاص المعممين
فوق الجامعي
نسبة%
4

معدل
التحصيل
448

جامعي
نسبة%
77

فوق الثانوي
معدل

التحصيل
459

نسبة%
88

معدل
التحصيل
456

ثانوي أو دون
نسبة%
6

معدل
التحصيل
447

الداللة اإلحصائيةp= 0.073 :
*P<.05
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الرياضيات و/أو في تعميميا.
 2-1-6اختصاص المعمّمين في مادة ّ
"In addition to the importance of a college or university degree or advanced degree,
the literature reports widespread agreement that teachers should have solid mastery of the
content in the subject to be taught. For example, a meta-analysis of studies in the United
States examining various teacher characteristics and student achievement found that, at least
in high school, students learn more mathematics when their mathematics teachers have
additional degrees or coursework in mathematics (Wayne &Y
&Youngs,2003).

الدراسات العميا) ،فقد أثبتت
إضافة إلى أىمية امتالك المعمّمين لممؤىالت العممية العالية (الجامعية و ّ
النطاق عمى وجوب إلمام المعمّم بالمحتوى العممي الذي يقوم يتدريسو .
أن ىناك اتّفاقًا واسع ّ
الدراسات بشكل عام ّ
يبين لنا المستند ( )2-1-6أ ّن:
ّ
الدول العالمية المشاركة

الدول العربية و ّ
الصف الثامن األساسي في لبنان و ّ
ّ
معدالت تحصيل التالمذة في ّ
مادة الرياضيات وفي تعميم
في دراسة  TIMSS 2011بحسب اختصاصات معمّمييم :اختصاصي في ّ

الرياضيات ،اختصاصي في تعميم
الرياضيات وليس في تعميم ّ
الرياضيات ،اختصاصي في مادة ّ
ّ
الرياضيات .كما تظير من الناحية
الرياضيات أو اختصاصي في مواد أخرى غير ّ
الرياضيات وليس في ّ
ّ
معدالت تحصيل التالمذة بحسب اختصاص معمّمييم.
األخرى ّ

اختصاصيون
يدرسيم معمّمون
ّ
 النسبة األعمى من تالمذة الدول العربية ( )%50والدول العالمية (ّ )%41
في مادة الرياضيات وليس في تعميم الرياضيات بينما كانت النسبة األعمى في لبنان لمتالمذة الذين يعمّميم
معمّمون اختصاصيون في الرياضيات وفي تعميم الرياضيات (  )%43و كانت النسبة الثانية في لبنان

يدرسيم معمّمون اختصاصيون في الرياضيات وليس في تعميم الرياضيات وىي (،)%37
لمتالمذة ال ّذين ّ
يدرسيم معمّمون لدييم
بينما كانت النسبة الثانية عالميا (  )%32وعربياً(  )%26لمتالمذة الذين ّ
أما النسبة األقل من التالمذة فتوزعت بين تالمذة
الرياضيات وفي تعميم ّ
اختصاص في ّ
الرياضياتّ .
اختصاصيون في تعميم الرياضيات وليس في مادة الرياضيات ( %2في لبنان و%11
يدرسيم معمّمون
ّ
ّ
يدرسيم معمّمون من اختصاصات مختمفة (%11
في الدول العربية و %12في الدول العالمية) وتالمذة ّ
في لبنان و %4في الدول العربية و %12في الدول العالمية).
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الصف الثّامن األساسي بحسب اختصاص معمّمييم.
المستند (ّ )2-1-6
معدالت تحصيل تالمذة ّ
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معدالت تحصيل التالمذة بحسب اختصاص معمّمييم ،ففي لبنان كانت معدالت التحصيل
 بالنسبة إلى ّ
يدرسيم معمّمون أصحاب اختصاصات مختمفة غير الرياضيات بينما
األعمى  452لمتالمذة الذين ّ
الدول العربية و دول العالم كانت لمتالمذة الذين حصل معمّموىم عمى شيادات
معدالت التحصيل في ّ
ّ
في الرياضيات وفي تعميم الرياضيات وكانت في الدول العربية  480و 471في دول العالم بينما

معدالت التحصيل في لبنان كانت متقاربة رغم تفاوت
أن ّ
انخفضت في لبنان الى  448مع العمم ّ
مستويات اختصاص معمّمييم من معمّمين لدييم اختصاص في الرياضيات وفي تعميم الرياضيات 448

ومن معمّمين ليس لدييم اختصاص جامعي  .439ىذه النتيجة لم تكن مماثمة في دول العالم إذ انخفضت

النسبة بين المعمّمين االختصاصيين في الرياضيات وفي تعميم الرياضيات من 471

يدرسيم معمّمون اختصاصّيون من دون اختصاص جامعي.
الـى  418لمتالمذة الذين ّ

يدرسيم معمّمون من
 بالعودة الى لبنان ،فالنتائج أظيرت ّ
أن النسبة األعمى من تالمذة لبنان (ّ )%43
معدل تحصيميم  .448أما بالنسبة إلى
أصحاب االختصاص في الرياضيات وفي تعميم الرياضيات جاء ّ
ياضيات من دون إجازة بتعميم الرياضيات ()%37
يدرسيم معمّمون
اختصاصيون في الر ّ
ّ
التالمذة الذين ّ
يدرسيم معمّمون متخصصون في تعميم الرياضيات وليس في
فقد جاء ّ
معدليم  . 452أما التالمذة الذين ّ
معدل التحصيل .وكانت
الرياضيات فقد جاءت نسبتيم األدنى  %2في لبنان من دون بيان واضح عن ّ
معدليم
الرياضيات وكان ّ
النسبة  %11لمتالمذة الذين يعمّميم معمّمون لدييم اختصاصات مختمفة غير ّ
بمعدل
يدرسيم معممون ليس لدييم اختصاص بعد التعميم الثانوي
ّ
األعمى  454و %7لمتالمذة الذين ّ
تبين الدراسات اإلحصائية أن متغير "اختصاص المعمم" يؤثر في أداء التالمذة (التحصيل التعممي
ّ .439
لمتالمذة) وبداللة إحصائية. )p=0.022 < 0.05 :

المتقدمــة ،جــاءت نتــائج كوريــا مماثمــة لمنتــائج العالميــة إذ إ ّن أعمــى معـ ّـدل (  )620كــان
بالنســبة إلــى الـ ّـدول
ّ

الرياضــيات ونســبتيم  %7فقــط .يمــييم
لمتالمــذة الـ ّذين ّ
الرياضــيات وفــي تعمــيم ّ
يدرســيم معمّمـون لــدييم اختصــاص فــي ّ

الرياضــيات وكانــت نســبتيم
الرياضــيات ولــيس فــي ّ
يدرســيم معمّمــون أصــحاب اختصــاص فــي تعمــيم ّ
التالمــذة الـ ـ ّذين ّ

بمعدل (.)610
ّ %49
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ائية في لبنان
تظير النتائج ّ
أن ىناك أىمية كبرى لنوع اختصاص المعمّم وذات داللة إحص ّ

أن نوع االختصاص يؤثّر بشكل عام في أداء التالمذة .وقد
وفي
المعدل العالمي وىذا ّ
ّ
يدل عمى ّ
أن التالمذة الذين
أظيرت النتائج في البمدان العربية وفي البمدان العالمية عمى ِّ
حد سواء ّ

معدالت
الرياضيات قد حصموا عمى ّ
الرياضيات وفي تعميم ّ
يدرسيم معمّمون اختصاصيون في ّ
ّ
يدرسيم معمّمون لدييم اختصاصات
التحصيل األعمى .أما في لبنان فقد حصل التالمذة الذين ّ

يدرسيم
الرياضيات عمى
ّ
المعدل األعمى وىذا مثير لمجدل .تالىم التالمذة الذين ّ
أخرى غير ّ
لكن ىذا ال يثبت قّمة أىمية
الرياضياتّ .
الرياضيات وفي تعميم ّ
معمّمون لدييم اختصاص في ّ

ألن إثبات أىمية ىذا االختصاص تظير في نتائج تالمذة البمدان
اختصاص بيداغوجيا التعميم ّ
يدرسيم معمّمون لدييم اختصاص في الرياضيات وفي تعميم
ّ
المتقدمة في الـ TIMSSالذين ّ
الرياضيات.
ّ
في الخالصة ،نؤّكد عمى االختصاص في بيداغوجيا التعميم إضافة الى االختصاص في
المادة وكيفية تعميميا
المادة نفسيا الذي يساعد المعمّم عمى اإللمام األكبر بالمناىج و محتوى
ّ
ّ
كما ويغني تجربة المعمّم في التقويم.
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 3-1-6سنوات الخبرة لممعمم في تعميم الرياضيات
It is difficult to examine the effects of teacher experience on student achievement,
because sometimes more experienced teachers are assigned to students of higher ability
and with fewer discipline problems, and other times the more experienced teachers are
assigned to the lower-achieving students in need of more help. However, some research
has addressed this selection bias problem; and experience can have a large positive
impact primarily in the first few years of teaching, although the benefits can continue
beyond the first five years of a teacher’s career (Harris & Sass, 2011; Leigh, 2010).

أن الخبرة التعميمية تؤثّر إيجابياً في العممية التعميمية – التعمّمية.
ّبينت ّ
الدراسات ّ
أن:
يبين المستند (-3-1-6أ) ّ

الدول

معدالت تحصيل التالمذة بحسب عدد سنوات خبرة معمّمييم في مينة تعميم الرياضيات في لبنان و ّ
ّ
لمدرسييم في تعميم
الدول العالمية المشاركة تختمف باختالف سنوات الخبرة التعميمية ّ
العربية و ّ
الرياضيات.
ّ

معدل سنوات

الصف الثامن األساسي في لبنان كان  14سنة بينما جاء ّ
ّ
لمدرسي ّ
معدل سنوات الخبرة ّ
لممدرسين والذي بمغ
معدل سنوات الخبرة العالمي
الدول العربية  13سنة وىما أ ّقل من ّ
الخبرة لمعمّمي ّ
ّ
 16سنة.

يدرسيم معمّمون لدييم سنوات خبرة ما بين  10و 20سنة ()%32
 في لبنان ّ
تبين أن أكثر التالمذة ّ
يدرسيم معّممون لدييم سنوات خبرة أكثر من  20سنة
وكان معدل تحصيميم  445يمييم التالمذة الذين ّ
يدرسيم معمّمون لدييم سنوات خبرة بين
( )%27وارتفع معدل تحصيميم إلى  454يمييم التالمذة الذين ّ
يدرسيم معمّمون لدييم أقل من
أما التالمذة الذين ّ
 5و 10سنوات وكان معدل تحصيميم األعمى (ّ )460
ومعدل تحصيميم  .445كذلك األمر بالنسبة إلى الدول العربية
 5سنوات خبرة فكانت نسبتيم %20
ّ

معدالت تحصيل التالمذة مع ازدياد في سنوات الخبرة لمعمّمييم ما بين
حيث تُظير النتائج
ازديادا في ّ
ً
معدل التحصيل ارتفع
 5سنوات و 20سنة من  400الى  .413أما بالنسبة إلى دول العالم فيتبين أن ّ

من  458لمتالمذة الّذين ُي َدّرسون من قبل معمّمين مع أقل من  5سنوات من الخبرة الى ـ 474لمتالمذة
الّذين يدّرسيم معمّمون مع أكثر من  20عاما من الخبرة.
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الرياضيات
المستند (-3-1-6أ) ّ :
معدالت تحصيل تالمذة ّ
الصف الثامن األساسي بحسب سنوات الخبرة في تعميم ّ
سنوات الخبرة لمعممي تالمذة الصف الثامن األساسي في تعميم الرياضيات

الدول

 20سنة وما فوق
%

لبنان
الدول

العربية
الدول

العالمية

معدل
ّ

9–5

19 – 10
سنة

%

معدل
ّ

سنوات

%

معدل
ّ

أقل من 5
سنوات

%

معدل
ّ

سنوات

الخبرة العام

معدل
ّ

التالمذة

التحصيل

التالمذة

التحصيل

التالمذة

التحصيل

التالمذة

التحصيل

27

454

32

445

21

460

20

445

14

24

413

33

410

24

401

19

400

13

36

474

28

470

19

463

18

458

16
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 بالنسبة إلى معدالت تحصيل التالمذة في لبنان وبحسب النتائج الممثمة في المستند (-3-1-6ب) فإن
معدالت التحصيل األعمى ( )460في الرياضيات كانت لـ( )%21من التالمذة الذين يدرسيم معممون لدييم

يدرسيم
بين خمس و عشر سنوات خبرة في التعميم بينما كانت ( )454ل ( )%27من التالمذة الذين ّ

تبين أن متغير "سنوات الخبرة ال يؤثر في أداء
معمّمون لدييم أكثر من  20سنة خبرة في التعميم .وقد ّ
التالمذة بداللة إحصائية)p=0.08 greater than 0.05) :

يدرس ــيم
بالنســبة إلــى كوريــا كــان معـ ّـدل ســنوات الخبـ ـرة التعميميــة  35ســنة والنســبة األعمــى مــن التالمــذة ( ّ )%56

يدرسـيم معمّمـون لـدييم  7سـنوات خبـرة أو أقـ ّل يمـييم
معمّمون لدييم  42سـنة خبـرة أو أكثـر يمـييم ( )%49مـن التالمـذة الـذين ّ

يدرسـيم معمّمـون لـدييم
يدرسيم معممون لـدييم عـدد سـنوات خبـرة بـين  32و 42سـنة و( )%39الـذين ّ
( )%44لمتالمذة الذين ّ
سنوات خبرة بين  7و 32سنوات .تد ّل اإلحصاءات عمى ّأنو ورغم تفاوت مع ّـدالت التحصـيل حسـب سـنوات الخبـرة فـي كوريـا

فإ ّن ىذا التفاوت لم يكن ذات داللة إحصائية.

معدالت التحصيل في لبنان بحسب سنوات الخبرة إال أ ّن ىذا
نستنتج أ ّنو رغم تفاوت ّ
الدول العربية وجاءت النتائج مشابية في دول
التفاوت لم يكن ذات داللة إحصائية وكذلك في ّ
معدالت التحصيل لدى تالمذتيا.
أن خبرة المعممين تؤثّر في ّ
العالم .لذلك ،ال يمكن ّ
البت في ّ
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المستند (-3-1-6ب) :معدالت تحصيل تالمذة الصف الثامن األساسي في لبنان بحسب سنوات الخبرة في تعميم الرياضيات.
الرياضيات
معدالت تحصيل التالمذة في لبنان بحسب سنوات الخبرة في تعميم ّ
 10سنوات خبرة أو أكثر

أقل من  10سنوات خبرة

نسبة%

معدل التحصيل

نسبة%

معدل التحصيل

59

450

41

452

الداللة اإلحصائيةp=0.08 > 0.05 :
*p<.05

250

الفصل السادس– التحصيل في الرياضيات  -تأثير متغيرات
الرياضيات
 4-1-6التطوير الميني لمعمم ّ
Evidence from recent meta-analyses of research conducted in the United States
shows that teacher professional development focused in mathematics content has a
significant positive effect on student achievement (Blank & de las Alas, 2009) and that the
amount of professional development (more than 14 hours) was an important factor
(Yoon, Duncan, Lee, Scarloss, & Shapley, 2007).

معد الت تحصيل التالمذة في الصف الثامن األساسي في لبنان والدول العربية
يبين المستند (-4-1-6أ)
ّ
ّ
والدول العالمية المشاركة في دراسة الـ TIMSS 2011وتوزيعيم بحسب مجال التطوير الميني لمعممييم.
الرياضيات قد خضع معمّموىا
فنجد أن غالبية الدول التي حصل تالمذتيا عمى أعمى معدالت تحصيل في ّ
لعدد كبير ومتنوع من الدورات التدريبة.
الرياضيات( )%59وفي ميارات
يدرسيم معمّمون خضعوا لدورات في تعميم ّ
 في لبنان ،غالبية التالمذة ّ
الرياضيات ( )%56وفي إدماج
التفكير الناقد ( )%59يمييم معمّمون خضعوا لدورات في محتوى ّ
الرياضيات
تكنولوجيا المعمومات في ا ّلرياضيات ( )%54وفي التقويم ( )%51واألدنى في منيج ا ّ
(.)%47

 أما بالنسبة إلى الدول العربية المشاركة ،فإن نسبة التالمذة الذين شارك معمّموىم في دورات تدريبية ىي
الرياضيات ( )%53يمييا دورات في ميارات
ّ
أقل من النسبة في لبنان .والنسبة األكبر كانت في تعميم ّ
الدورات في إدماج
التفكير الناقد
ّ
الرياضيات ( )%45يمييا ّ
ثم في محتوى ّ
وحل المسائل (ّ )%47
ثم في التقويم والمناىج (. )%43
تكنولوجيا المعمومات في ّ
الرياضيات ( )%44ومن ّ

 أما بالنسبة إلى الدول العالمية المشاركة فإن غالبية الدول التي كانت معدالت تحصيل تالمذتيا
يدرسيم معمّمون كانوا قد تابعوا ويتابعون
متقدمة مثال سنغافورة والصين وكوريا واليابان ،فغالبية التالمذة ّ
الرياضيات ،يمييا في
دورات كثيرة في مختمف المجاالت ومعظميا (أكثر من  )%60كان في تعميم ّ

يدرسيم
الرياضيات .في حين نجد أن نسبة أقل من التالمذة (أقل من  %50في كوريا واليابان) ّ
محتوى ّ
الرياضيات وفي ميارات التفكير الناقد.يجدر
معممون تابعوا دورات في إدماج تكنولوجيا المعمومات في ّ

يدرسيم معمّمون يخضعون لدورات تدريبية في مختمف المجاالت
أن معظم تالمذة سنغافورة
الذكر ّ
ّ
وتميزت بذلك عن كوريا واليابان.
ّ

 تظير البيانات في المستند (-4-1-6ب) أن نسبة التالمذة في لبنان التي التحق معمموىا بدورات
تدريبية ( )%56حصمت عمى معدالت أعمى ( )470من تمك ( )%44التي لم يمتحق معمموىا بدورات
تدريبية والذين حصموا عمى معدالت (  )445ولقد بينت الدراسات اإلحصائية أن متغير" التحاق

المعمّمين بدورات تدريبية" يؤثر في معدالت تحصيل التالمذة وبداللة إحصائية p=0.001 value < :
0.05
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الرياضيات (مشاركة المعممين في دورات
المستند (-4-1-6أ) :نسبة التالمذة بحسب مجال التطوير الميني لمعممي ّ
الرياضيات بين السنتين الدراسيتين (.)2011-2009
تدريبية لمتطوير الميني في مادة ّ

النسبة المئوية لمتالمذة بحسب مجال التطوير الميني لممعمّم
الدولة

معدل
ّ

الرياضيات

محتوى

التربوية/

التحصيل

الرياضيات
ّ

تعميم

لبنان

449

56

59

ا ّلرياضيات

تحسين ميارات

إدماج

مناىج

تكنولوجيا

التالمذة في مجال

تقويم

الرياضيات
ّ

الممومات في

التفكير الناقد أو

الرياضيات
ّ

47

54

59

51

ح ّل المسائل

الرياضيات
ّ

الدول العربية

406

45

53

43

44

47

43

الدول العالمية

467

55

58

52

48

43

47

سنغافورة

611

67

79

55

68

48

58

الصين

609

73

61

67

71

33

33

كوريا

613

51

61

53

27

32

46

اليابان

570

66

70

41

23

33

26

456

47

52

54

48

56

52

اإلمارات العربية
المتحدة

المستند (-4-1-6ب) :معدالت تحصيل التالمذة بحسب وتيرة اال لتحاق بدورات تدريبية
معدالت تحصيل التالمذة في لبنان بحسب اإللتحاق بدورات تدريبية
يتابعون دورات تدريبية

ال يتابعون دورات تدريبية

نسبة%

معدل التحصيل

نسبة%

معدل التحصيل

%65

074

%00

006

الداللة اإلحصائيةp=0.001* :
*p<.05
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يبية عمى
أن ىناك داللة إحصائية في لبنان ألىمية ّ
الدورات التدر ّ
ّ
يبين الجدول (-4-1-6ج) ّ
الرياضيات ومجال التفكير الناقد وتكنولوجيا المعمومات بينما لم يكن ىناك
الرياضيات التربوية ومناىج ّ
الرياضيات أو التقويم وىذا يمكن أن يعود إلى عدم فعالية ىذه
داللة إحصائية لمدورات عمى محتوى ّ
معدالت
أن ّ
الدورات رغم أىميتيا وعدم وضوح فكرة التقويم في المناىج المبنانية .كما يظير الجدول ّ

التحصيل األعمى كانت لمتالمذة الذين خضع معمّموىم لدورات في تكنولوجيا المعمومات والرياضيات
الدورات .
التربوية والتفكير الناقد ما يؤ ّكد أىمية تطوير ىذه ّ

مثال يخضعون لدورات تدريبية في مختمف المجاالت وأكثرىا في مجال العموم التربويـة
إن غالبية المعمّمين في كوريا ً
ّ
الرياضيات (  )%75تمييا دورات فـي
محتوى
في
ثم
)%
75
(
ياضيات
الر
مناىج
في
ات
ر
دو
مييا
ت
)%
83
(
ياضيات
الر
ّ
ّ
وتعميم ّ
ّ

التقويم (  )%68تمييا دورات في تحسين ميارات التالمذة في مجال التفكيـر الناقـد أو ميـارات حـ ّل المسـائل ( )%54ودورات
الرياضيات (. )%49
في إدماج تكنولوجيا المعمومات في ّ

فإن دراستيا في نموذج
 فيالمحصمة وبالنسبة الى المتغيرات المرتبطة بخمفية المعمم التعميمية ّ
ّ
يبين اآلتي:
موحد بعضيا مع بعض ّ
ّ
 -بالنسبة إلى المعممين الذين لدييم أكثر من عشر سنوات خدمة ،فإن متغير "التطوير

الميني" ومتغير "االختصاص" يؤثران في أداء التالمذة وبداللة إحصائية (.)p < 0.05
كما أن المعممين الذين لدييم أقل من عشر سنوات خدمة ،فقد تبين أن متغير " التطوير

فإن متغير
الميني" يؤثر في أداء التالمذة وبداللة إحصائية ( .)p < 0.05كذلك ّ
"االختصاص" يؤثر في أداء التالمذة وبداللة إحصائية ( .) p = 0.014<0.05
الرياضيات فقد
الرياضيات وفي تعميم ّ
 أما بالنسبة إلى المعممين الحائزين عمى شيادة في ّتبين أ ّن ال تحاقيم في دورات تدريبية لمتطوير الميني في المناىج أو التفكير الناقد يؤثر
في أدائيم وبداللة إحصائية بينما لم تكن ىناك داللة إحصائية لمدورات عمى تكنولوجيا

المعمومات أو المحتوى أو التقويم .أما بالنسبة إلى المعممين غير الحائزين عمى شيادة
الرياضيات فإن التحاقيم في دورات تدريبية لمتطوير الميني في
الرياضيات وفي تعميم ّ
في ّ
الدورات ما عدا
المناىج أو التفكير الناقد يؤثر في أدائيم وبداللة إحصائية في جميع ّ

الدورات المتعمّقة بالمحتوى والتفكير الناقد.
ّ

أن لمتطوير الميني أثره الفاعل في المعمّمين ذوي الخبرة الطويمة في
 نستنتج من ذلك ّأقل من عشر سنوات .أما بالنسبة إلى المعمّمين
التعميم وكذلك المعمّمين الذين لدييم خبرة ّ

حاممي الشيادات في الرياضيات وفي تعميم الرياضيات فإن باستطاعتيم أن يمتحقوا

الناقد ما يؤثّر إيجابياً في تحصيل التالمذة.
بدورات عمى المناىج والتفكير ّ
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المستند (-4-1-6ج) معدالت تحصيل التالمذة بحسب نوع الدورات التي يمتحقون بيا في لبنان

معدالت تحصيل التالمذة بحسب مجال التطوير الميني لممعمّم في لبنان
محتوى الرياضيات
التحاق

ال التحاق

الرياضيات التربوية /تعميم

مناىج الرياضيات

ارياضيات

التحاق

معدالت تحصيل التالمذة بحسب مجال التطوير الميني لممعمّم في لبنان

التحاق

ال التحاق

تكنولوجيا المعمومات

ال التحاق

التحاق

ال التحاق

التفكير الناقد
التحاق

التقويم في الرياضيات

ال التحاق

التحاق

ال التحاق

%

معدل

%

معدل

%

معدل

%

معدل

%

معدل

%

معدل

%

معدل

%

معدل

%

معدل

%

معدل

%

معدل

%

معدل

54

458

46

459

56

463

44

452

48

453

52

462

60

470

40

446

59

465

41

452

53

457

47

459

p =0.814

*p < 0.05

*p < 0.05

*p < 0.05

*p < 0.05

p = 0.215
*p<.05
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مالحظة:
 وضعت مناىج الرياضيات في لبنان

سنة  1997عمى أساس األىداف التعممية من دون

التطرق إلى فمسفة التقويم وأسسو .والحقًا ،تم العمل باتّباع أسس تقويم مبنية عمى الكفايات
وصدرت توصية بإعادة النظر في فمسفة المناىج كي تبنى عمى أساس الكفايات.
تتوزع ىذه األىداف بين مع ارف وميارات ومواقف .ومن البدييي أن فمسفة األىداف التي بني

ّ
الرياضيات وأىميتيا في حل
عمى أساسيا المنيج تسعى إلى تطوير مممح تمميذ قادر عمى تقدير ّ
المشكالت .من ىنا نجد ضرورة إجراء دورات لمتعرف إلى فمسفة المنيج وذلك من أجل ربط

قادر عمى
المحتوى والميارات والمواقف بطريقة مجدية تحفّز التمميذ عمى التعمّم وعمى أن يصبح ًا
ربط ما يتعمّمو بحياتو اليومية وتم ّكنو من حل المشكالت وتعزيز قدراتو في مجال التطبيق
وحل المسائل غير المألوفة.
والتفكير الناقد ّ

الرياضيات بفمسفة المناىج التي تعمل عمى تطوير قدرة التالمذة الذىنية (مقدمة
 يرتبط تعميم ّ
المناىج) .كما تفرض خصائص ىذا المنيج و المحتوى باإلضافة إلى طرائق تعميمية (من ضمنيا
تحسين ميارات التالمذة عمى التفكير الناقد) يتدرب عمييا المعمّمون في سياق إيصال المعمومات

(المحتوى) إلى التالمذة ىذا باإلضافة إلى فرضيا مبادئ التقويم المالئمة ليذه الفمسفة .إ ًذا إن

الرياضيات بمعزل عن التدرب عمى فمسفة
الرياضيات أو في تعميم ّ
التدرب عمى التقويم في ّ
تؤدي إلى تطوير المتعمّم بأبعاد فكرية (محتوى وميارات ذىنية)
المنيج ىو
عممية مف ّككة ال ّ
ّ
مدمجة ومتسقة فيو يتعمم الميارة بمعزل عن المحتوى ويدلي بمواقف بمعزل عن حاجات محيطو
ويتم تقويمو في كل مجال عمى حدة ( المحتوى بمعزل عن الميارة وبمعزل عن المواقف) .يجب
أن تكون دورات المعمّمين متناسقة بعضيا مع بعضيا اآلخر في المناىج والمحتوى والتقويم .ىذا
كمّو يجب أن يتم قبل تدريب المعمّمين عمى إدماج التكنولوجيا.
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 2-6متغيرات مرتبطة بمواقف المعمم تجاه تعميم الرياضيات بحسب الجنس
 1-2-6معدالت تحصيل التالمذة بحسب متغير جنس المعمّم
تدرسيم
أن ىناك داللة إحصائية بحسب ّ
ّ
يبين المستند (ّ )1-2-6
متغير جنس المعمّم .فالتالمذة الذين ّ
يدرسيم معمّم بداللة إحصائية.
تفوقوا ّ
بمعدل تحصيميم عن التالمذة الذين ّ
معمّمة ّ
 2-2-6ثقة المعمّم بأىميتو لتعميم الرياضيات
Teachers with a strong sense of personal ability to organize and execute their
teaching are more open to new ideas and less likely to experience emotional burnout.
Research has shown that teachers’ self-confidence in their teaching skills is not only
associated with their professional behavior, but also with students’ performance and
motivation (Bandura, 1997; Henson, 2002).

تم االعتماد
 لمعرفة مدى ثقة معمّمي ّ
الصف الثامن األساسي في قدراتيم التربوية عمى تعميم ّ
الرياضيات ّ
عمى النقاط الخمس الواردة في مقياس الثقة بقدرة المعمم التربوية عمى التعميم و ىي:
 إجابة أسئمة التالمذة عن مواضيع الرياضيات.

لحل األعمال لمتالمذة.
 عرض استراتيجيات متنوعة ّ
 تزويد التالمذة المبدعين بميام صعبة.
 تطوير ومواءمة أدائيم التعميمي بما يتالءم مع اىتمامات التالمذة بيدف تحفيزىم عمى المشاركة.
 مساعدة التالمذة عمى تقدير أىمية أو قيمة تعمم الرياضيات.
لقد تم تحديد نسب التالمذة بحسب ردود معممييم حول النقاط الخمس ىذه .فالمعمم ذات الثقة الكبيرة

بقدراتو التربوية عمى تعميم الرياضيات كانت إجابتو "واثق ًّ
المبينة
جدا" عمى  3من  5من االستراتيحيات التعميمية ّ

في المستند و"واثق إلى حد ما " عمى  2من  5عمى االستراتيجيات الباقية .اإلجابات األخرى تدل عمى معمم لديو

"ثقة إلى حد ما" بقدراتو التربوية عمى تعميم الرياضيات.
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أظيرت البيانات الممثمة في المستند(-2-2-6أ) اآلتي:
يدرسيم معمّمون
 إن أكثرية التالمذة في الدول العربية ( )%73وفي الدول العالمية (ّ )%75
«واثقون ًّ
المبينة في المقياس وعمى تطبيق
جدا» بقدراتيم عمى تطبيق  3من  5مؤشرات من تمك ّ
حد ما» وقد حصل ىؤالء عمى معدالت أعمى ( 411و470
المؤ ّشرين الباقيين «بثقة إلى ّ
يدرسيم معمّمون "واثقون إلى ٍّ
قدرتيم عمى تعميم الرياضيات
حد ما" في ا
بالتتالي) من التالمذة الذين ّ

( 390لمدول العربية و 456لمدول العالمية).

جدا" في قدراتيم عمى تطبيق 3
يدرسيم معمّمون" واثقون ً
 في لبنان ،أكثرية التالمذة (ّ )%80
حد ما" وقد حصل
مؤشرات من تمك المبينة في المقياس وعمى تطبيق المؤ ّشرين الباقيين "بثقة إلى ّ
يدرسيم معمّمون "واثقون إلى حد
ىؤالء عمى معدالت ( )455أعمى بـ  33نقطة من التالمذة الذين ّ
ما" في قدرتيم عمى تعميم الرياضيات (.)433

استنادا إلى الدراسة اإلحصائية فمقد تبين أن متغير " ثقة المعمم بأىميتو لتعميم الرياضيات" يؤثر
و ً
في معدل تحصيل التالمذة بداللة إحصائية (.) p<0.001

ـدرتيم" عمــى تعمــيم
يدرســيم معمّمــون "واثقــون مــن قـ ا
أمــا بالنســبة إلــى الــدول المتقدمــة ،فقــد تــدنت نســبة التالمــذة الــذين ّ
وَ

الرياضيات إلى  %73في كوريا و %75في سنغافورة و %85في الصين و %78في ىونـغ كونـغ .فـي المقابـل لـم يكـن الفـارق
يدرسيم معمّمون "واثقون ًّ
قدرتيم عمى تعميم الرياضيات ومعـدل تحصـيل
جدا" في ا
داالًّ أو ًا
معبر بين معدل تحصيل التالمذة الذين ّ
قدرتيم عمى تعميم الرياضيات.
يدرسيم معمّمون "واثقون إلى حد ما" في ا
التالمذة الذين ّ
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المستند ( :)1-2-6معدالت تحصيل التالمذة بحسب متغير جنس المعمّم
التالمذة الذين يدرسيم معمّم

درسيم معمّمة
التالمذة الذين ت ّ
نسبة%

معدل التحصيل

نسبة%

معدل التحصيل

%48

465

%52

450

الداللة اإلحصائيةp=0.019* :

*p<.05

الرياضيات
المستند (-2-2-6أ) ّ :
معدالت تحصيل التالمذة بحسب ثقة معمّمييم بقدراتيم التربوية عمى تعميم ّ
( برأي معمّمييم)
واثق جدًّا
()%

واثق نسبيًّا
معدل
ّ

()%

معدل
ّ

التالمذة

التحصيل

التالمذة

لبنان

80

455

20

التّحصيل
433

الدول العربية

73

411

27

390

دول العالم

76

470

24

456

كوريا

50

613

50

613

كازاخستان

99

487

1

--

أوكرانيا

99

479

1

--
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تبين لنا اآلتي:
عند دراسة المؤشرات التي يتضمنيا مقياس الثقة المستند (-2-2-6ب)في لبنان ّ
: 
يدرسيم معمّمون يجيبون عن أسئمة التالمذة وكان معدل تحصيميم
ّ 
إن أكثرية التالمذة (ّ )%88
يدرسيم معمّمون ال يجيبون عن أسئمة التالمذة وانخفض معدل تحصيميم إلى
 459مقارنة بـّ %12
 . 445ولقد أ ثبتت الدراسة اإلحصائية أن ىذا المؤشر يؤثر في معدالت تحصيل التالمذة في
الرياضيات وبداللة إحصائية () p<0.0001
متعددة في ح ّل المسائل بثقة تامة وكان معدل
يدرسيم معمّمون يتبنون طرائق
ّ
 % 78 من التالمذة ّ
تعددة لحل المسائل
يدرسيم معمّمون يتبنون طرائق م ّ
تحصيميم  464مقارنة بـ  %22من التالمذة الذين ّ
تتالءم مع اىتمامات التالمذة بثقة أقل وانخفض معدل تحصيميم إلى  .434ولقد أثبتت الدراسة
اإلحصائية أن ىذا المؤشر يؤثر في معدالت تحصيل التالمذة في الرياضيات وبداللة إحصائية

()p<0.0001
يدرسيم معمّمون يساعدون التالمذة عمى تقدير أىمية تعمم الرياضيات بثقة
 %74 من التالمذة ّ
تامة وجاء معدل تحصيميم  463مقارنة بـ %26من التالمذة الذين يدرسيم معممون يساعدون
التالمذة عمى تقدير أىمية تعمم الرياضيات بثقة أقل ولقد انخفض معدل تحصيميم إلى  .444ولقد

أثبتت الدراسة اإلحصائية أن ىذا المؤشر يؤثر في معدالت تحصيل التالمذة في الرياضيات
وبداللة إحصائية () p<0.0001
يدرسيم معمّمون يشركون التالمذة في العممية التعمّمية وجاء معدل تحصيميم
 %74 من التالمذة ّ
يدرسيم معمّمون يشركون التالمذة في العممية التعمّمية بثقة أقل
 463مقارنة بـ  %26من التالمذة ّ

ولقد انخفض معدل تحصيميم إلى  . 443ولقد أثبتت الدراسة اإلحصائية أن ىذا المؤشر يؤثر
في معدالت تحصيل التالمذة في الرياضيات وبداللة إحصائية () p<0.001

يدرسيم معمّمون يزودون التالمذة المبدعين بأسئمة صعبة تش ّكل
 أدنى نسبة من التالمذة (ّ )%65
كبير ليم وجاء معدل تحصيميم  461مقارنة بـ  %35من التالمذة الذين
تحديا ًا
اإلجابة عنيا
ً

تحدي ًا كبي اًر بثقة أقل
يزودون التالمذة المبدعين بأسئمة صعبة تش ّكل اإلجابة عنيا ّ
ّ
يدرسيم معمّمون ّ
ولقد انخفض معدل تحصيميم إلى  .454ولقد أثبتت الدراسة اإلحصائية أن ىذا المؤشر يؤثر في
معدالت تحصيل التالمذة في الرياضيات وبداللة إحصائية () p= 0.005<0.05

أيضا أن أعمى معدالت تحصيل كانت لمتالمذة الذين يدرسيم معممون يطرحون
كما تبين لنا ً
لحل األعمال لذلك يجب العمل عمى تدريب المعممين أكثر عمى ىذه االستراتيجية
عدة ّ
طرائق ّ

ومحفزة لمتالمذة
وتبين لنا كذلك أن النسبة األقل من المعممين تقوم بتأمين ميمات صعبة ّ
الموىوبين لذلك يجب العمل أكثر عمى تحفيز المعممين عمى اتباع ىذه االسترتيجية في الصف
وبثقة تامة.
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المستند (-2-2-6ب) :معدل تحصيل التالمذة بحسب ردود المعممين حول" ثقتيم بأنفسيم" لتعميم الرياضيات في لبنان
اإلجابة عن أسئمة التالمذة حول
الرياضيات

بثقة تامة

بثقة إلى حد ما

نسبة

معدل
ّ

التحصيل

%

88

459

12

%

متعددة لح ّل األعمال
تبني طرائق ّ
بثقة تامة

نسبة

معدل
ّ

التحصيل

%

445

78

*p<0.0001

إشراك التالمذة في العممية التعمّمية

بثقة إلى حد ما

نسبة

معدل
ّ

التحصيل

%

464

22

بثقة تامة

نسبة

معدل
ّ

التحصيل

%

434

74

*p<0.0001

ومحفزة
تأمين ميمات صعبة ّ
لمتالمذة الموىوبين

بثقة إلى حد ما

نسبة

معدل
ّ

التحصيل

%

463

26

بثقة تامة

نسبة

معدل
ّ

التحصيل

%

443

65

*p<0.0001

مساعدة التالمذة عمى تقدير تعمم
الرياضيات

بثقة إلى حد ما

نسبة

معدل
ّ

التحصيل

%

461

35

بثقة تامة

نسبة

معدل
ّ

التحصيل

%

454

74

*p=0.005

بثقة إلى حد ما
نسبة

معدل
ّ

نسبة

معدل
ّ

التحصيل

%

444

463

26

التحصيل

*p<0.0001

*p<.05
الريضيات باالعتماد عمى "خمس است ارتيجيات تعميمية
مقياس الثقة" بقدرة تعميم
ّ
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 عند دراسة مدى تأثير كل من المؤشرات الخمس المرتبطة بثقة المعممين الذكور بأنفسيم عمى تعميم
الرياضيات تبين أن تبني وتطبيق ثالثة من المؤشرات الخمس بثقة تامة يؤثر في معدالت تحصيل
التالمذة بداللة إحصائية:

 إجابة أسئمة التالمذة عن مواضيع الرياضيات)p=0.377>0.05( .
لحل المسائل) p=0.00 ( .
متعددة ّ
 تزويد التالمذة بطرائق ّ
 تزويد التالمذة المبدعين بميمات محفوفة بالتحديات ومحفزة من أجل استثارة اىتماميم.
()p=0.487>0.05
 تطوير ومواءمة أدائيم التعميمي بما يتالءم مع اىتمامات التالمذة بيدف تحفيزىم عمى المشاركة.
()p=0.001
 مساعدة التالمذة عمى تقدير أىمية تعمّم الرياضيات وتقدير ىذا التعّمم ( ) p=0.000

 عند دراسة مدى تأثير كل من المؤشرات الخمس المرتبطة بثقة المعممات اإلناث بأنفسيم عمى تعميم
الرياضيات تبين أن تبني وتطبيق أربعة من المؤشرات الخمس بثقة تامة يؤثر في معدالت تحصيل
التالمذة بداللة إحصائية:

 اإلجابة عن أسئمة التالمذة ()p=0.04<0.05
لحل المسائل )p=0.04<0.05( .
متعددة ّ
 تزويد التالمذة بطرائق ّ
بالتحديات ومحفّزة من أجل استثارة اىتماميم.
 تزويد التالمذة المبدعين بميمات محفوفة
ّ
()p=0.003<0.05

 تطوير ومواءمة أدائيم التعميمي بما يتالءم مع اىتمامات التالمذة بيدف تحفيزىم عمى المشاركة.
()p=0.003<0.05

 مساعدة التالمذة عمى تقدير أىمية تعمّم الرياضيات وتقدير ىذا التعمّم ( ) p=0.01<0.05
تصرفات المعمّمين واتجاىاتيم بين ذكور واناث من حيث
يدل عمى ّأنو ال يوجد اختالف يذكر بين
وىذا ّ
ّ
المبينة في المقياس باستثناء المؤ ّشر " تزويد التالمذة
الرياضيات واعتماد االستراتيجيات ّ
الثقة بأنفسيم عمى تعميم ّ
أن ىناك داللة إحصائية
المبدعين بميمات محفوفة بالتحديات ومحفزة من أجل استثارة اىتماميم" الذي ي ّبين ّ
لممعممات اإلناث في تطبيق ىذه االستراتيجية بفعالية أكثر من المعمّمين ال ّذكور.

261

الفصل السادس– التحصيل في الرياضيات  -تأثير متغيرات

إ ّن اختالف جنس المعمم ىو عامل مؤثر في أداء التالمذة كما وا ّن ثقة المعمّم بأىميتو
تبين ّأنو ال يوجد اختالف
الرياضيات ىو عامل مؤثّر أيضاً في تحسين أداء التالمذة .وقد ّ
لتعميم ّ

تصرفات المعمّمين واتجاىاتيم بين ذكور واناث من حيث الثقة بأنفسيم عمى تطبيق
يذكر بين
ّ
المبينة في القياس باستثناء " تزويد التالمذة المبدعين بميمات محفوفة بالتحديات
االستراتيجيات ّ
أن تطبيق ىذه االستراتيجية ىي ذات داللة
ومحفزة من أجل استثارة اىتماميم" حيث ّ
تبين ّ
إحصائية في التأثير في أداء التالمذة عند المعمّمات اإلناث فقط وليس عند المعمّمين ال ّذكور.
معدالت أعمى
أن التالمذة الذين
يدرسيم معمّمون إناث قد حصموا عمى ّ
وتجدر اإلشارة ىنا إلى ّ
ّ
يدرسيم معمّمون ذكور.
من التالمذة الذين ّ

أن تطبيق االستراتيجيات السابقة ال ّذكر بفعالية يؤثّر في تحصيل التالمذة بشكل
نستنتج ّ
وخصوصا تمك المتعمقة بتعميم الرياضيات
إيجابي،لذا يجب تكثيف الدورات التدريبية في لبنان
ً
من حيث:




الصف و اإلجابة عن أسئمة التالمذة حول مواضيع الرياضيات.
إدارة ّ
النقاش في ّ
التنويع في االستراتيجيات المتّبعة لح ّل األعمال لمتالمذة.
تحضير أنشطة إبداعية صعبة تثير حفيظة التالمذة الموىوبين الذين يشعرون بالممل في الشرح
والتكرار.



تطوير ومواءمة أدائيم التعميمي بما يتالءم مع اىتمامات التالمذة بيدف تحفيزىم عمى

المشاركة.

 مساعدة التالمذة عمى تقدير أىمية أو قيمة تعمم الرياضيات مع أىمية الحرص عمى أن
تكون ىذه الدورات متناسقة بعضيا مع بعضيا اآلخر ما يعكس صورة واضحة لمناىج

الرياضيات.

262

الفصل السادس– التحصيل في الرياضيات  -تأثير متغيرات

 3-6العوامل المرتبطة بالمعمّم
 1-3-6التنسيق بين معمّمي المواد في الصف الثامن األساسي بيدف تحسين العممية التعميمية-
التعممية.

تم اعتماد المؤشرات الخمسة الواردة في
لمعرفة مدى وجود التنسيق بين معممي الصف الثامن األساسي ّ
مقياس "التنسيق" وىي:
 -مناقشة طريقة تعميم موضوع معين.

 التعاون في التخطيط وفي تحضير األدوات التعميمية. مشاركة الخبرات المكتسبة في التعميم مع بقية المعممين. حضور ومشاىدة حصة دراسية يعطييا معمم زميل بيدف اكتساب خبرة أكبر في التعميم. العمل مع بقية المعممين بيدف إجراء تجربة وتطبيق أفكار جديدة.لقد تم تحديد نسب التالمذة بحسب ردود معممييم حول المؤ ّشرات الخمس (-1-3-6ب) .فالمعمّم
الذي يقوم بالتنسيق و"التعاون بقوة" مع معمّمين آخرين في الصف الثامن األساسي حصل عمى متوسط  11.4عمى

مقياس التعاون وكانت إجابتو أنو" يتعاون بقوة" مع معمّمين آخرين عمى األقل  3-1مرات أسبوعيًّا في  3من  5من
المبينة في المستند و"متعاون إلى ٍّ
يدرسيم
مجاالت التعاون ّ
حد ما " في  2من  5في المجاالت الباقية .التالمذة الذين ّ

مدرسون "متعاونون إلى ٍّ
ط  7.5عمى مقياس التعاون وكانت إجاباتيم "ال يتعاونون أو ال
حد ما" حصموا عمى نتيجة لم تتخ ّ
ّ
المبينة في المستند و"يتعاونون أو يتعاونون إلى ٍّ
حد ما"
ينسقون مع معممين" آخرين "في  3من  5من مجاالت التعاون ّ
ّ

في  2من  5في المجاالت الباقية عمى األكثر  3-2مرات شيرًيا  .اإلجابات األخرى تدل عمى معمم "متعاون" مع
معممين آخرين.

 جاء متوسط المعمّمين في لبنان عمى ىذا المقياس  10,2ما يدل عمى أن تالمذة لبنان باإلجمال
كم ونوع ىذا التعاون ومدى تأثيره في
ّ
يدرسيم معممون "متعاونون" فيما بينيم .وسوف نحمّل فيما يمي ّ
التحصيل في الرياضيات.
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أظيرت البيانات في المستند (-1-3-6أ) اآلتي:
ينسقون فيما بينيم" وقد حصل ىؤالء عمى
ّ 
يدرسيم معمّمون" ّ
إن أكثرية التالمذة في لبنان (ّ )%49
"ينسقون بقوة فيما
معدل ( )450وىو أقل من ّ
يدرسيم معمّمون ّ
معدل التالمذة (  )%36الذين ّ
ينسقون قميالً فيما
يدرسيم معمّمون
بينيم"( .)454وا ّن نسبة متدنية ً
ّ
جدا من التالمذة (ّ )%16
بينيم وكانت معدالت تحصيميم األدنى (.)437

فإن أكثرية التالمذة في الدول العربية
 وكذلك األمر بالنسبة الى الدول العربية والعالمية المشاركةّ ،
يدرسيم معمّمون "يوجد تنسيق فيما بينيم" وقد حصموا عمى
( )%56وفي الدول العالمية (ّ )%57

يدرسيم معمّمون "ينسقون
معدالت ( 410و 468بالتتالي) وىي أعمى من نسبة التالمذة الذين ّ
بقوة" فيما بينيم ( 408لمدول العربية و 467لمدول العالمية) .وا ّن نسبة ضئيمة من التالمذة في

ينسق بعضيم مع بعض وكان
يدرسيم معمّمون ال ّ
الدول العربية( )%18والدول العالمية (ّ )%15
معدل تحصيميم األدنى ( 407لمدول العربية و 465لمدول العالمية)

المستند (-1-3-6أ) :معدالت تحصيل التالمذة بحسب التنسيق بين معممييم (برأي المعممين)
وجود تنسيق قوي
بين المعممين

()%

معدل
ّ

وجود تنيسق

بين المعممين
()%

معدل
ّ

وجود تنسيق إلى حد
ما بين المعممين

()%

التالمذة

التحصيل

التالمذة

لبنان

36

454

49

التّحصيل
450

الدول العربية

25

408

56

410

19

دول العالم

28

467

57

468

15

معدل
ّ

التالمذة
16

التّحصيل
437
407
465
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ويتبين من نتائج ،المستند (-1-3-6ب) ،بالنسبة إلى لبنان:
يدرسيم معمّمون ينسقون فيما بينيم  3-2شيريًّا في مجاالت :مناقشة
 أعمى نسبة تالمذة في لبنان ّ
طريقة تعميم موضوع معين ( ،)%42التعاون في التخطيط وفي تحضير األدوات التعميمية
( ، )%37مشاركة ما اكتسبوه نتيجة خبرتيم في التعميم ( ،)%40العمل المشترك بيدف تجربة
أفكار جديدة ( .)%42أما بالنسبة إلى زيارة صف آخر أكبر في التعميم فإن أكثر تالمذة لبنان

( )66%يدرسيم معممون ال ينسقون أوتقر ًيبا ال ينسقون فيما بينيم في ىذا اإلطار.

 أعمى معدالت تحصيل ( )503حصل عمييا أقل نسبة تالمذة ( )%3يدرسيم معممون يقومون
بالعممية ( 4زيارة صف آخر ومشاىدة حصة زميل بيدف اكتساب خبرة أكبر في التعميم يوميًّا أو
تقر ًيبا يوميًّا) ولقد تدنى معدل التحصيل ىذا عند التالمذة الذين يدرسيم معممون يقومون بيذه
العممية ( 3-2شيرياً) الى  444وعند الذين ال يقومون بيذا الى . 460
 ارتفعت وتساوت تقريباً معدالت تحصيل التالمذة الذين يدرسيم معممون يقومون ،يوميًّا أو تقر ًيبا

يوميًّا ،بالعمميات ( )1و ( )2و ( )3و ( )5لتتراوح بين  463و  .503وكمما تدنت وتيرة ىذه

العمميات ( )3-2شيرياً أو اختفت ،تدنت معدالت تحصيل التالمذة بفروق مختمفة
ّ

تدنت مقارنة بوجود التنسيق.
معدالت التحصيل بغياب التنسيق ّ
أن ّ
ّ بينت النتائج ّ

أن ىناك داللة إحصائية عمى
ّ بينت الدراسات اإلحصائية المتعمقة بنوع التنسيق بين المعممين ّ
تأثير  3من  5مؤشرات من مؤ ّشرات التنسيق والتعاون بين المعمّمين في أداء التالمذة وتحصيميم
الرياضيات وىي:
في ّ
معين (.)p=0.00
 مناقشة طريقة تعميم موضوع ّ -التعاون في التخطيط وفي تحضير األدوات التعميمية.(p=0.000) .

إحصائيا.
أما المؤشرات اآلتية فتبين أن تأثيرىا في التحصيل التعممي غير دال
ً

 العمل مع بقية المعممين بيدف تجربة وتطبيق أفكار جديدة.(p=0.718) . -مشاركة الخبرات المكتسبة في التعميم مع بقية المعممين.(p=0.105) .

 حضور ومشاىدة حصة دراسية يعطييا معمم زميل بيدف اكتساب خبرة أكبر في التعميم.).(p=0.242
نستنتج مما سبق أن وتيرة التنسيق ونوعو من العوامل المؤثرة في تحسين أداء التالمذة وبداللة احصائية.
يجب العمل عمى زيادة المشاركة والتعاون والتنسيق بين معممي الصف الثامن بمناقشة طريقة تعميم موضوع
معين و التعاون في التخطيط وتحضير أدوات تعميمية.
ّ
أما بالتسبة إلى العمل مع المعمّمين بيدف تجربة وتطبيق أفكار جديدة فيبدو أ ّنيا عممية غير فعالة أل ّنيا ال

جدي  .كذلك األمر بالنسبة إلى المشاركة في الخبرات المكتسبة .واألىم ىو الحضور ومشاىدة
تّ
طبق بشكل ّ
فعال في لبنان.
حصة دراسية لزميل ّ
ألن فعالية ىذه الطريقة كانت واضحة في النتيجة لك ّنيا ال تطّبق بشكل ّ
ّ
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المستند (-1-3-6ب) :معدل تحصيل التالمذة بحسب وتيرة ونوع التنسيق والتعاون فيما بين المعممين

يوميا
ً

يوميا
أو
تقريبا ً
ً
3-1
أسبوعيا
مرات
ً
3-2

شيريا
مرات
ً
تقريبا ال تنسيق
ال تنسيق أو
ً

*)1(%

معدل التحصيل
ّ

*)2(%

معدل التحصيل
ّ

*)3(%

معدل التحصيل
ّ

*)4(%

معدل التحصيل
ّ

*)5(%

معدل التحصيل
ّ

20

469

13

431

39

463

3

503

15

463

30

454

35

462

32

458

4

484

28

453

42

452

37

468

40

458

27

444

42

463

8

457

15

440

9

443

66

460

15

439

*p=0.00

*0.000

0.105

0.242

0.718
*p<.05

( :*)1مناقشة طريقة تعميم موضوع معين.

( :*)2التعاون في التخطيط وفي تحضير األدوات التعميمية.
( :*)3مشاركة ما اكتسبتو نتيجة خبرتي في التعميم.

( :*)4زيارة صف آخر بيدف اكتساب خبرة أكبر في التعميم.
( :*)5العمل بعضنا مع بعض بيدف تجربة أفكار جديدة.
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 2-3-6رضى المعمّم عن مينتو
Teachers who are satisfied with their profession and the working conditions at
their school are more motivated to teach and prepare their instruction. Further, having
teachers that can provide leadership is a dimension of teacher quality. However,
developing master teachers requires retention in the profession. Teachers need to be
committed to the profession and like it enough to continue teaching. It may be that some
subject areas and locales would benefit from policies to reduce teacher attrition in order
to improve student achievement (Boyd, Grossman, Lankford, Loeb, & Wyckoff, 2009).

يبين المستند (:)2-3-3
يحبون
يدرسيم معمّمون ّ
 تظير البيانات في المستند ( ّ )2-3-6
أن معظم التالمذة في لبنان (ّ )%61
نسبيا وجاء معدل تحصيميم ( )453وقد حصموا عمى النسبة األعمى في التحصيل .أما التالمذة
مينتيم ً
يدرسيم معمّمون/معممات ال يحبون مينتيم فيم قمّة ( )%6وحازوا عمى معدل التحصيل
الذين ّ
يدرسيم معمّمون يحبون مينتيم ( )%34عمى معدل تحصيل
األدنى( )427بينما حصل التالمذة الذين ّ
تبين أن أكثر التالمذة في الدول العربية( )%46والعالمية ( )%47يدرسيم معمّمون يحبون
( .)448كما ّ
مينتيم وكان معدل تحصيميم األعمى ( )414و ( )473بالتتالي.

نسبياً" وجاء معدل

بالرضى عن مينتيم
 أكثرية تالمذة لبنان ()%61
يدرسيم معمّمون يشعرون " ّ
ّ
يدرسيم معمّمون غير راضين عن مينتيم فيم قمّة ( )%6وحازوا
تحصيميم ( )453أما التالمذة الذين ّ
بالرضى عن
يدرسيم معمّمون يشعرون ّ
عمى معدل التحصيل األدنى ( )427بينما حصل التالمذة الذين ّ
معدل التحصيل األعمى( )448في الرياضيات.
مينتيم ( )%34عمى ّ

وبي نت الدراسات اإلحصائية أن متغير" رضى المعمم عن مينتو" بغض النظر عن جنسو ،معمم أم معممة،
ّ

يؤثر في معدالت تحصيل التالمذة وبداللة إحصائية)p=0.000( .

معدالت تحصيل
بغض النظر عن جنسو ،معمّم أو معمّمة ،يؤثّر في ّ
متغير رضى المعمّم عن مينتو ّ
إن ّ
التالمذة وبداللة إحصائية .ومن ىنا يجب العمل عمى رفع مستوى رضى المعمّم عن مينتو عبر
ومادياً.
تعزيز ىذه المينة معنوياً ّ
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المستند ( :)2-3-6التغيرات في معدالت تحصيل التالمذة بحسب رضى معممييم عن مينتيم:

الدولة

معمم ر ٍ
اض عن مينتو
()%

معدل
ّ

معمم ر ٍ
اض نسبيا عن مينتو
()%

معدل
ّ

معمم غير ر ٍ
اض عن مينتو
()%

معدل التحصيل
ّ

التالمذة

التحصيل

التالمذة

التحصيل

التالمذة

لبنان

34

448

61

453

6

427

الدول العربية

46

414

46

400

8

394

دول العالم

47

473

45

464

7

462

 تأثير متغيرات- الفصل السادس– التحصيل في الرياضيات

TIMSS2011 المتغيرات المرتبطة بالمحتوى المنشود لدراسة الـ4-6
Although a sound knowledge of science would seem to be a prerequisite for
effective science teaching, evidence directly linking teacher preparation in science to the
achievement of their students is scarce. A meta-analysis of the effects of teachers’ subject
matter preparation on their students’ achievement in mathematics and science found
some studies showing a positive effect, but in general results were mixed (Wilson, Floden,
& Ferrini-Mundi, 2002).

لمصف الثامن األساسي في
 المواضيع التسعة عشر التي1-4-6
ّ TIMSS 2011 يتضمنيا اختبار
ّ
.الرياضيات بحسب مجاالت المحتوى
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 2-4-6شعور المعمّمين بأىميتيم لتعميم مواضيع الرياضيات التي يتضمنيا الTIMSS

يبين المستند (-2-4-6أ) أن:
ّ
يدرسيم معمّمون
 أكثرية التالمذة في لبنان ( )%96والدول العربية ( )%92ودول العالم (ّ )%98
يشعرون بأنيم قادرون عمى تعميم األعداد وتأتي قطر في المرتبة األولى في ىذا المجال إذ إ ّن

معمّمييا يشعرون بقدرة عالية ( )%99عمى تعميم األعداد .أما بالنسبة إلى مواضيع الجبر فتحتل
معدل الدول العربية فكان( )%88ودول
قطر الدرجة األولى (  )%97ولبنان الثاني ( ،)%64أما ّ

العالم ( .)%75أما في مجال اليندسة فكانت نسبة المعمّمين في قطر ىي األعمى ( )%82أيضاً

بينما انخفضت النسبة في لبنان الى ( ،)%62في الدول العربية إلى ( )%86وفي دول العالم الى
معممييا قد أعمنوا عن شعور واثق بقدرتيم عمى
معدل
( .)%75من بين دول العالم التي كان ّ
ّ
تعميم اليندسة كانت إكوريا (  . )%92بالنسبة إلى تعميم المواضيع الخاصة بالبيانات والفرصة
فكانت من النسب األدنى عالمياً ( )%49في لبنان )%67( ،في الدول العربية و( )%66في دول

أن  %4فقط من معمّمي الصين وىي الدولة الثالثة في العالم
العالم .وال ّ
بد من اإلشارة ىنا إلى ّ
معدالت التحصيل قد أجابوا أنيم قادرون عمى تعميم مواد البيانات واإلحصاء .بالنسبة إلى
حسب ّ

أن من النسب األعمى كانت لقطر ( )%86وكوريا
مواضيع االختبار بشكل عامّ ،
بينت النتائج ّ
( )%92أما لبنان  %69والدول العربية  %85ودول العالم .%80

أيضا العالقة بين عدد الدورات التدريبية التي يخضع ليا المعممون وجيوزيتيم
تفسر ىذه النتيجة ً
ّ 
لتعميم مواضيع االختبار ( )19فالدول التي احتمّت المراتب األولى من حيث معدل التحصيل
(كوريا) كانت نتائجيا من حيث الدورات التدريبية لمعمّمييا ىي األدنى ولم تكن ىي األعمى

بالنسبة إلى جيوزّية معمّمييا لتعميم مواد االختبار ( . )%79

 3-4-6إلمام التالمذة بالمحتوى المنشود لدراسة الـ TIMSSبحسب رأي المعمّم

 يبين المستند ( )3-4-6أن أكثر التالمذة ( )%96تدرس مواضيع الـ TIMSSكافة في األعداد
بحسب رأي التالمذة و %91

من المعممين يمّمون بيذا الموضوع ولكن

نسبة

اإلجابات

تتعد ( )%26بل كانت األعمى لمجبر (  )%27مقابل ( )%64من المواضيع في
الصحيحة لم ّ
تدرس لمتالمذة بحسب رأييم و( )%89بحسب رأي المعمّمين بإلماميم بيذه المواضيع.
الجبر التي ّ

النسبة األدنى من اإلجابات الصحيحة ( )%22كانت لمواضيع البيانات والفرصة التي يدرسيا
متدنية لإلجابات
أدنى نسبة تالمذة والتي يّمم بيا أدنى نسبة معمّمين ( .)%53وكان ىناك نسبة ّ
تدرس ىي ( )%62بحسب رأي التالمذة
الصحيحة في اليندسة ( )%25بينما كانت النسبة التي ّ

و( )%79بحسب رأي المعمّمين.

يدرس لمتالمذة في لبنان بحسب رأييم والمام المعمّمين
ال ّ
بد ىنا من التوقّف عند تفاوت النسب بين ما ّ
تدنت في المواضيع كافّة.
لمادة وواقع الحال وىي نسب اإلجابات الصحيحة التي ّ
با ّ
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المستند ( :)2-4-6نسبة التالمذة بحسب إلمام معممييم بالمواضيع التي تتضمنيا مجاالت محتوى الـ( TIMSSبرأي
معممييم في مختمف الدول المشاركة).

يدرسيم معمّمون/معممات يشعرون بأنيم قادرون عمى تعميم محتوى
( )%التالمذة ( )%الذين ّ
المواضيع العشرين لـ TIMSS

دول

جميع المواضيع
موضوعا
19
ً

األعداد

اليندسة

الجبر

 5مواضيع

 5مواضيع

 6مواضيع

معدل
ّ

تحصيل

البيانات

والفرصة
 3مواضيع

التالمذة

لبنان

69

96

64

62

49

449

الدول العربية

85

92

88

86

65

406

اإلمارات العربية

79

98

70

74

72

456

المتحدة

دول العالم

80

98

75

75

66

467

سنغافورة

88

99

94

75

83

611

كوريا

92

100

91

92

81

613

الصين

79

99

87

84

4

609

قطر

86

99

80

82

84

410

يمم بيا المعمّمون
المستند ( :)3-4-6مواضيع الـ TIMSSالّتي تدرس لمتالمذة مقارنة بمواضيع الـ TIMSSالتي ّ
ونسبة اإلجابات الصحيحة في لبنان.

%تالمذة تدرس مواضيع الـTIMSS
بحسب رأي التالمذة
يدرسيم معمّمون
 %التالمذة الذين ّ
لدييم إلمام بمحتوى مواضيع

البيانات

األعداد

الجبر

اليندسة

96

64

62

49

91

89

79

53

والفرصة

الـ TIMSSبحسب رأي المعممين
 %اإلجابات الصحيحة

26

27

25

22
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 5-6محدودية التعمم بسبب النقص في المعمومات المكتسبة
لقد بينت دراسة الـ TIMSS 2011أن محدودية التعمم مرتبطة بنقص المعمومات المكتسبة والميارات التي

يحتاجيا التمميذ لتحسين أدائو .ي ّبين المستند ( )5-6أ ّن أغمبية التالمذة ( )%71في لبنان و ( )%69وفي دول
أن معممييم ينقصيم بعض المعمومات والميارات المكتسبة وكان معدل تحصيميم  435و464
العالم يعتبرون ّ
فإن نسبة أقل من التالمذة ( )%20في لبنان و( )%25في دول العالم يعتبرون أ ّن معمّمييم
بالتتالي .في المقابل ّ
أقل
ال تنقصيم معمومات وميارات مكتسبة وجاء معدل تحصيميم األعمى  494و 488بالتتالي ،بينما نسبة ّ

أن معمّمييم ينقصيم الكثير من المعمومات والميارات
( )% 9في لبنان و ( )%6في دول العالم يعتبرون ّ
المكتسبة وجاء معدل تحصيميم األدنى ( )466و 453بالتتالي.
ىناك ارتباط وثيق بين محدودية التعمّم المرتبط بنقص في المعمومات والميارات المكتسبة في المواضيع

معدالت التالمذة .فالتالمذة الذين يعتبرون معمّمييم
المطروحة في اختبار ال  TIMSSبحسب رأي التالمذة و ّ

المعدالت األعمى في لبنان والعالم بينما نال التالمذة الذين يعتبرون معمّمييم
مؤىمين لتدريس ىذه المواضيع نالوا
ّ
ّ
المعدالت األدنى.
ينقصيم الكثير من المعمومات والميارات المكتسبة
ّ

نستنتج من ىنا أن النقص في اكتساب المواضع المقترحة

في دراسة الـ TIMSS 2011ىي من أكثر العوامل التي
سمبا في أداء التالمذة.
تؤثر ً
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المستند ( :)5-6معدالت التالمذة بحسب امتالكيم لممعمومات الضرورية السابقة
يدرسيم معمّمون يعتقدون أن محدودية التعمم سببيا النقص في
نسبة التالمذة الذين ّ
المعمومات المكتسبة
()%

أبدا
ً

بعض
معدل
ّ

()%

الكثير
معدل
ّ

التالمذة

التحصيل

التالمذة

لبنان

20

494

71

التّحصيل
435

دول العالم

25

488

69

464

()%

معدل
ّ

التالمذة
9

التّحصيل
466

6

453
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عممية التعميم الصفي في أداء التالمذة في
 6-6تأثير بعض المتغيرات المرتبطة بالتالمذة في خال ل
ّ
الرياضيات.
To help build a better bridge between curriculum and instruction, TIMSS 2011
collected information about the concept of student content engagement as described by
McLaughlin et al. (2005). According to this work, supported by the US National Center for
Education Statistics, student content engagement focuses on the importance of the activity
that brings the student and the subject matter content together.

يتضمن ىذا القسم البيئة التعميمية لمصف نفسو ،ألن عممية التعميم في الصفوف الدراسية ىي في صميم
فضال عن إعداد المعممين.
حد كبير بالمناخ المنزلي وبالمناخ المدرسي
ً
تعمم التالمذة .وتتأثر فعالية التدريس إلى ّ
وبالرغم من أن سياسات المناىج الدراسية والموارد المدرسية تميد في كثير من األحيان إلى تطوير أداء التالمذة
يوما بعد يوم بشكل مباشر وكبير في تعمم الرياضيات.
وتحسينوّ ،
فإن األنشطة التعممية الصفية تؤثر ً

تعرض دراسة الـ TIMSSأدلّة قوية ًّ
جدا تبين أن التالمذة الذين يبدون مواقف أكثر إيجابية تجاه العمم تحقق

بمدانيم نتائج أعمى في تحصيل الرياضيات وجاءت نتائج  TIMSS 2011لتؤ ّكد التقديرات السابقة .باإلضافة إلى

توافر الدافعية لمتعمم ،وحاجة التالمذة إلى الفرصة لمتعمم .وبالتالي ،فإننا نتناول ىنا معمومات حول الوقت التعميمي

المخصص لمرياضيات والمقاربات التي يستخدميا المعمّمون إلشراك التالمذة في عممية التعمم .فمن الصعب عمى

أخيرا ،تنطوي البيئة
المعممين إشراك التالمذة في عممية التعمم إذا لم يكن لدييم المكتسبات الضرورية السابقة .و ً
الفعالة لمتعمّم عمى استخدام مجموعة متنوعة من المقاربات التعممية -التعميمية ،واالستفادة من التكنولوجيا،
الصفّية ّ
وتوسيع عممية التعمم لتشمل تعميمات الواجبات المنزلية وتقويم تقدم التالمذة بشكل منتظم.
 1-6-6مشاركة التالمذة في عممية التعمم الصفي (برأي المعمم)
تدل مشاركة التالمذة في العممية التعميمية -التعممية في الصف

عمى التفاعل المعرفي بين التمميذ

والمحتوى التعممي ،وقد يأخذ ىذا التفاعل شكل اإلصغاء بإمعان إلى المعمم أو القيام بالخطوات الوافية لحل مشكمة
معينة.
طور الـ TIMSS2011مقياسين:
ومن أجل قياس مدى مشاركة التمميذ بفعالية في دراسة المحتوىّ ،
ض التالمذة عمى المشاركة في
 المقياس األول وىو لممعمم ويسمى "المقياس التعميمي" وذلك بيدف ح ّ
عممية التعمم-التعميم

 المقياس الثاني وىو لمتمميذ ويسمى "المقياس التعممي" وذلك بيدف إذكاء دافعية التالمذة
الرياضيات.

لتعمم
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وبحسب الدراسات التربوية فإن مشاركة التالمذة في عممية دراسة المحتوى تتمحور حول أىمية استخدام

األنشطة التعميمية-التعممية التي من شأنيا وضع التمميذ ومحتوى المادة عمى الخط نفسو ،أي أن تكون
واضحة وتفاعمية لكي تدفع التمميذ إلى المشاركة بفعالية في اكتساب المعارف.
حض التالمذة عمى المشاركة في عممية التعمم
ولمعرفة مدى اتباع المعمم لالستراتيجيات التي تساعد عمى ّ
الصفي تم األخذ بعين االعتبار االستراتيجيات اآلتية (أُعتمدت فقط االسترايجيات األربع األولى ضمن "المقياس
التعميمي" المستخدم وذلك ألن االستراتيجيتين الخامسة والسادسة لم تستخدما بشكل كبير في معظم الدول

المشاركة):

 -1تمخيص مكتسبات التالمذة في نياية الدرس.
 -2ربط الدرس بالحياة المعيشة لمتالمذة

 -3استخدام األسئمة الستثارة السببية في الشرح.
 -4تشجيع التالمذة كافة لتحسين أدائيم.
 -5مكافأة التالمذة عمى جيودىم.

 -6جمب أدوات مثيرة لالىتمام إلى الصف.
حضيم عمى المشاركة في الصف بحسب ردود معممييم
لقد تم تحديد نسبة التالمذة الذين يقوم معمّموىم ب ّ
حض تالمذتو
حول النقاط األربع األولى ضمن المقياس المعتمد في المستند (-1-6-6أ)  .فالمعمم الذي يقوم بِ ّ

حض التالمذة عمى المشاركة ما يعني
عمى المشاركة في معظم الدروس حصل عمى نتيجة  8.7عمى مقياس ّ
ايجيات األربع (في كل درس أو في معظم الدروس) وباستخدام
أن المعمم يقوم باتباع اثنتين من االستر ّ

االستراتيجيتين األخريين في "نصف الدروس تقر ًيبا ".

يدرسيم معمّمون استخدموا االستراتيجيات في " بعض الدروس" حصموا عمى درجة 5.7
والتالمذة الذين ّ
عمى ىذا المقياس ما يدل عمى استخداميم الثتنين من االستراتيجيات األربع في "بعض الدروس" واستخدام
فيدرسيم معمّمون استخدموا االستراتيجيات األربع
األُخريين في "نصف الدروس تقر ًيبا" .أما ما تبقّى من التالمذة ّ
المحفزة في نصف الدروس تقر ًيبا.
جاء متوسط المعمّمين في لبنان عمى ىذا المقياس  10.4ما يعني أن المعمم يقوم باتباع اثنتين من

ايجيات األربع (في كل درس أو في معظم الدروس) وباستخدام االستراتيجيتين األُخريين في "نصف
االستر ّ
الدروس تقر ًيبا ".
سنسمط الضوء فيما يأتي عمى االستراتيجيات المستخدمة في كل درس أو في نصف الدروس وتأثيرىا في
التحصيل في الرياضيات.

 أظيرت البيانات في المستند (-1-6-6أ) أن أكثرية التالمذة في لبنان ( )%86وفي الدول
يدرسيم معمّمون يحفّزون التالمذة عمى المشاركة في
العربية( )%87وفي الدول العالمية (ّ )%80
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عممية التعمم الصفي في "معظم الدروس" وجاءت معدالت تحصيميم األعمى ( 455لمبنان 409 ،لمدول

العربية و  469لمدول العالمية).

 يظير المستند (-1-6-6ب) نتائج مقياس المعمم بالنسبة إلى تحفيز التالمذة في لبنان عمى المشاركة
في العممية التعميمية-التعممية وتبين:
 أن نسبة كبيرة من التالمذة يدرسيا معمّمون يستخدمون االسترايجيات الست  %61في الدروس كافة

يدرسيم معمّمون يستخدمون
وجاءت معدالت تحصيميم أعمى من ّ
معدالت تحصيل التالمذة الذين ّ
االستراتيجيات الست بنسبة أقل في نصف الدروس أو بعضيا.

 أ ن أكثر االسترايجيات المتبعة في لبنان في معظم الدروس ىي االستراتيجية (( *)5مكافأة التالمذة
عمى جيودىم) وقد كان معدل تحصيل التالمذة الذين يقوم معمموىم باتباع ىذه االستراتيجية في كل

درس تقر ًيبا ،)459( ،يمييا اتباع االستراتيجة(( )4تشجيع التالمذة عمى تحسين أدائيم) حيث جاء
معدل تحصيل التالمذة  462يمييا اتباع االستراتيجتين (( )1تمخيص مكتسبات التالمذة في نياية

الدرس و( 3استخدام األسئمة الستثارة السببية وال ّشرح) حيث جاءت معدالت تحصيل التالمذة 456
ّ
اتيجية (( )6جمب أدواب مثيرة لالىتمام
و 462عمى التوالي،ومن ّ
أقل االستراتيجيات اتباعاً ،االستر ّ

الدرس
الى
اتيجية (( )2ربط ّ
ّ
الصف) حيث جاء معدل تحصيل التالمذة األدنى  ،444واالستر ّ
معدل التحصيل فييا .449
بالحياة المعيشة لمتالمذة) وكان ّ
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المستند (-1-6-6أ) :معدالت تحصيل التالمذة بحسب مشاركتيم بدافعية في عممية التعمم(رأي المعمم)
مشاركة التالمذة في عممية التعمم في
أغمب الدروس
()%

الدول

نصف الدروس
()%

معدل

بعض الدروس
()%

معدل

معدل

التالمذة

التحصيل

التالمذة

التحصيل

التالمذة

التحصيل

لبنان

68

254

24

234

3

433

الدول العربية

64

204

24

366

2

--

الدول العالمية

60

284

24

254

3

262

لحض التالمذة عمى المشاركة
المستند (-1-6-6ب) :معدل تحصيل التالمذة في لبنان بحسب االستراتيجيات المتبعة
ّ
%

معدل

%

معدل

%

معدل

78

456

34

449

78

462

( *)1التحصيل ( *)2التحصيل ( *)3التحصيل
كل/تقريبا
في
ً
درس

تقريبا
في
ً
نصف

الدروس
في بعض
الدروس

ال يقوم بيا

%

معدل

%

معدل

%

معدل

(*)4

التحصيل

()5

التحصيل

()6

التحصيل

81

462

84

459

15

444

12

466

26

461

17

441

12

431

13

440

29

456

8

450

38

461

4

433

3

451

2

444

50

462

2

457

2

458

1

-

4

-

1

6

457

-

المقياس التعميمي لحض التالمذة عمى المشاركة
( :*)1تمخيص مكتسبات التالمذة في نياية الدرس.
( :*)2ربط الدرس بالحياة المعيشة لمتالمذة .

( *)3استخدام األسئمة الستثارة السببية والشرح.
( :*)4تشجيع التالمذة كافة لتحسين أدائيم.

( .:*)5مكافأة التالمذة عمى جيودىم الجيدة.

( :*)6جمب أدوات مثيرة لالىتمام إلى الصف
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في تحميل النتائج فقد جاءت كالتالي :
تبين أن أكثر
 في استخدام االستراتيجية (( *)5مكافأة التالمذة عمى جيودىم الجيدة)ّ ،
الدروس
يدرسيم معمّمون يكافئون التالمذة عمى جيودىم في معظم ّ
التالمذة ( )%87الذين ّ

يدرسيم معمّمون يكافئون
جاءت معدالت تحصيميم ( )459وىناك ( )%13من التالمذة الذين ّ
معدليم ( )440مقارنة بـ:
الدروس تقريباً وكان ّ
التالمذة عمى جيودىم في نصف ّ
كل الدروس
يدرسيم معمّمون يشجعون التالمذة عمى تحسين أدائيم في ّ
 التالمذة ( )%81الذين ّ
وكان معدل تحصيميم (.)462

يدرسيم معمّمون يشجعون التالمذة عمى تحسين أدائيم في نصف
 التالمذة ( )%12الذين ّ
الدروس تقريب ًا وكان معدل تحصيميم (.)431
ّ
 التالمذة الذين يدّرسيم معمّمون يستخدمون االستراتيجيتين ( )1و( )3بنسبة  %78في معظم
معدليم  456و  462عمى التوالي.
الدروس وكان ّ
ّ
يدرسيم معمّمون يستخدمون االستراتيجيتين " ( )1و( )3بنسبة  %12و %17
 النالمذة الذين ّ

الدروس تقريباً وبمعدالت  466و 441عمى التوالي
في نصف ّ
الدرس بالحياة اليومية والتي كانت نسبتيم  %26في
يدرسيم معمّمون يربطون ّ
 التالمذة الذين ّ
الصف وكانت
الدروس والتالمذة الذين
معظم ّ
يدرسيم معمّمون يجمبون أشياء مثيرة لالىتمام الى ّ
ّ
معدالتيم عمى التوالي  449و .444
نسبتيم  %29وكانت ّ

الدرس بالحياة اليومية والتي كانت نسبتيم  %34في
يدرسيم معمّمون يربطون ّ
 التالمذة الذين ّ
الصف
الدروس تقريباً والتالمذة الذين
نصف ّ
يدرسيم معمّمون يجمبون أشياء مثيرة لالىتمام الى ّ
ّ
معدالتيم عمى التوالي  461و .465
وكانت نسبتيم  %15وكانت ّ

ولقد أثبتت الدراسات اإلحصائية أن اتباع كل من االستراتيجيات اآلتية في المقياس التعممي تؤثر في
الرياضيات وبداللة إحصائية بحسب اآلتي:
تحصيل التالمذة في ّ
 تمخيص مكتسبات التالمذة في نياية الدرس)p= 0.02<0.05( .
 استخدم األسئمة الستثارة السببية والشرح) p= 0.000 <0.05( .
الدرس بالحياة اليومية) p=0.008 <0.05( .
 ربط ّ
 مكافأة التالمذة عمى جيودىم)p= 0.00 <0.05( .

لصف )p=0.00 <0.05( .
 جمب أدوات مثيرة لالىتمام إلى ا ّ
 ولقد بينت الدراسات اإلحصائية أن تأثير المتغير ( " )4تشجيع التالمذة كافة لتحسين أدائيم" ىو
إحصائيا .) p= 0.483 >0.05( :وقد يعود ىذا األمر إلى أن ىذه االستراتيجية ال يتم
غير دال
ً
يشجعون التالمذة
فعال إذ إن معظم المعممين ال ّ
تطبيقيا أو العمل بيا داخل الفصول الدراسية بشكل ّ

الرياضيات.
ذوي
ّ
المعدالت المنخفضة بل يعتبرونيم غير ّ
مؤىمين لتعّمم ّ
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لقد أثبتت الدراسات ( (US National Research Council, 2011
اتيجية
اتيجية (( )6ربط ّ
الدرس بالحياة المعيشة) واالستر ّ
أن استخدام االستراتيجيات األربع ومنيا االستر ّ
الصف) .يحفّز التالمذة عمى المشاركة الفاعمة في خالل
(( )5جمب أشياء مثيرة لالىتمام الى ّ

اتيجيتين في
أن نسبة من يستخدمون ىاتين االستر ّ
العممية التعميمية-التعممية ولكن النتائج أظيرت ّ
األقل.
لبنان ىم
ّ

اتيجيات األربع األخرى فيجب التأكيد عمى استخداميا في الدروس كافة لتأثيرىا
أما بالنسبة إلى االستر ّ
ّ
الكبير في تحسين أداء التالمذة.
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الرياضيات (برأي التمميذ)
 2-6-6مشاركة التالمذة بفعالية في عممية التعمم في
ّ
لمعرفة آراء التالمذة في مدى مشاركتيم بفعالية في عممية التعمم الصفي في كل من مواد الرياضيات ت ّم
اعتماد المؤشرات الخمسة الواردة في المقياس التعممي "مشاركة التالمذة بفعالية" في خالل التعمم الصفي وىي:
الرياضيات.
 -1أتمتّع بتعمّم ّ
عمي دراسة الرياضيات( .ذات ترميز عكسي).
 -2كنت أتمنى لو لم يكن ّ
 -3الرياضيات مممّة ( .ذات ترميز عكسي)

 -4أتعمم الكثير من األشياء المثيرة لالىتمام في الرياضيات.

أحب الرياضيات.
ّ -5
فعالة في تعمم الرياضيات" وردودىم حول النقاط
 لقد تم تحديد نسبة التالمذة الذين يظيرون "مشاركة ّ
الخمس .فالتمميذ الذي يشارك بفعالية في عممية التعمم الصفي حصل عمى نتيجة باستخدام ىذا المقياس
الرياضيات .وىذه النتيجة تعني أن التمميذ الذي يشارك بفعالية في عممية التعمم" ،يوافق
وىي  10.1في ّ
قميال" عمى االثنتين األخريين .أما التمميذ
كثيرا" عمى ثالث من النقاط الخمس في ىذا المقياس و"يوافق ً
ً

الذي ال يشارك بفعالية في عممية التعمم ،فقد حصل عمى  .9.0وىذه النتيجة تعني أن التمميذ الذي
قميال" عمى ثالث من النقاط الخمس في ىذا المقياس و"يوافق
اليشارك بفعالية في عممية التعمم" ،اليوافق ً

قميال" عمى االثنتين األخريين.
ً

أن:
ّ
يبين المستند (ّ )2-6-6
نوعا ما في عممية التعمم وقاربت معدالت تحصيميم . 441
 أكثرية التالمذة في لبنان ( )%43يشاركون ً
أقل من التالمذة ( )%35يشاركون بفعالية في عممية التعمم وارتفعت معدالت تحصيميم الى
وا ّن نسبة ّ
( .)475أما النسبة األقل من التالمذة ( )%21فيم ال يشاركون بفعالية في عممية التعمم وانخفضت
معدالت تحصيميم الى (.)425

نوعا ما في عممية التعمم وقاربت معدالت تحصيميم
 أكثرية التالمذة في الدول العربية ( )%42يشاركون ً
أقل من التالمذة ( )%35يشاركون بفعالية في عممية التعمم وارتفعت معدالت
 . 396وا ّن نسبة ّ
تحصيميم بشكل ممحوظ الى ( .)443أما النسبة األقل من التالمذة ( )%24فيم ال يشاركون بفعالية في
عممية التعمم وانخفضت معدالت تحصيميم الى (.)382
نوعا ما في عممية التعمم وقاربت معدالت تحصيميم
 أكثرية التالمذة في دول العالم ( )%42يشاركون
ً
أقل من التالمذة ( )%31لم يشاركوا بفعالية في عممية التعمم وتدنت معدالت تحصيميم
 .467وا ّن نسبة ّ
الى ( .)443أما النسبة األقل من التالمذة ( )%26فيشاركون بفعالية في عممية التعمم وارتفعت معدالت
تحصيميم الى (.)504

كل من
يدل عمى أىمية ّ
أن المؤ ّشرات الخمس ىي ذات داللة إحصائية وىذا ّ
 أثبتت النتائج اإلحصائية ّ
ىذه المؤ ّشرات في العممية التعميمية – التعمّمية.

281

الفصل السادس– التحصيل في الرياضيات  -تأثير متغيرات

مادة الرياضيات( .برأي التمميذ)
المستند( :)2-6-6معدالت تحصيل التالمذة بحسب مشاركتيم في عممية تعمّم ّ
مشارك

غير مشارك

مشارك نوعاً ما

( )%تالمذة

معدل تحصيل

( )%تالمذة

معدل تحصيل

( )%تالمذة

معدل تحصيل

لبنان

53

573

55

441

12

513

الدول العربية

53

443

51

593

15

581

الدول العالمية

13

305

42

537

52

555
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 3-6-6 تقدير التالمذة لمرياضيات( .برأي التمميذ)

الست الواردة في المقياس
الرياضيات تم اعتماد المؤشرات
لمعرفة آراء التالمذة في مدى تقديرىم ّ
ّ
لمادة ّ
لمرياضيات" وىي:
التعممي "تقدير التالمذة ّ
الرياضيات سيساعدني في حياتي العممية.
 -1أعتقد ّ
أن تعمّم ّ
اد األخرى في المدرسة.
الرياضيات لتعمّم المو ّ
 -2أحتاج ّ

الرياضيات لمتم ّكن من دخول جامعة من اختياري.
 -3أحتاج أن أعطي نتائج جيدة في ّ
الرياضيات ألحصل عمى الوظيفة التي أطمح إلييا.
 -4أحتاج أن أعطي نتائج جيدة في ّ
 -5أريد وظيفة تتضمن استعمال الرياضيات.

الرياضيات.
 -6من
الميم أن أعطي نتيجة جيدة في ّ
ّ
الست ،و"الموافقة
 لقد تم تحديد نسبة التالمذة الذين يظيرون "الموافقة بشكل كامل" عمى ثالث من النقاط
ّ
الرياضيات .بالمقارنة ،فإ ّن التالمذة الذين ال
قميالً" عمى ثالث أخرى بشكل وسطي يعتبرون ّأنيم ّ
يقدرون ّ
الست و " وافقوا قميالً" عمى الثالث األخرى
الرياضيات " لم "يوافقوا قميالً " عمى ثالث من النقاط
ّ
ّ
يقدرون ّ
األقل والتي تتطابق
الرياضيات حصموا عمى نتيجة  10.3عمى
ّ
بشكل وسطي .فالتالمذة الذين ّ
يقدرون ّ

الست والموافقة قميالً عمى النقاط الثالثة األخرى .أما
النقاط
ّ
مع " الموافقة بشكل كامل" عمى ثالث من ّ
الرياضيات فقد حصموا عمى نتيجة ال تزيد عن  7.9والتي تتطابق مع الموافقة
التالمذة الذين ال ّ
يقدرون ّ
الست و" الموافقة قميالً" مع الثالث األخرى.
قميالً" مع ثالث من النقاط
ّ

يبين المستند  3-6-6أ ّن:
ّ
يقدرون الرياضيات بشكل كامل وحصموا عمى معدل تحصيل (. )461
 أكثرية التالمذة في لبنان (ّ )%53
يقدرون الرياضيات قميالً وتدنت معدالت تحصيميم إلى ( .)442أما
وأ ّن نسبة ّ
أقل من التالمذة (ّ )%36

الرياضيات وانخفضت معدالت تحصيميم إلى (.)419
النسبة األقل من التالمذة ( )%11فيم لم ّ
يقدروا ّ
يقدرون الرياضيات وقاربت معدالت تحصيميم  .420وأ ّن
 أكثرية التالمذة في الدول العربية (ّ )%60

يقدرون الرياضيات قميالً واانخفضت معدالت تحصيميم بشكل ممحوظ الى
نسبة ّ
أقل من التالمذة (ّ )%30
الرياضيات وكانت معدالت تحصيميم الى
( .)395أما النسبة األقل من التالمذة ( )%10فيم لم ّ
يقدروا ّ
(.)396

يقدرون الرياضيات وقاربت معدالت تحصيميم  .482وا ّن نسبة
 أكثرية التالمذة في دول العالم (ّ )%46
ال وتدنت معدالت تحصيميم إلى ( .)463أما النسبة
يقدرون الرياضيات قمي ً
ّ
أقل من التالمذة (ّ )%39
الرياضيات واننخفضت معدالت تحصيميم إلى (.)439
األقل من التالمذة ( )%15لم ّ
يقدروا ّ
تبين اآلتي:
 عند دراسة تأثير كل من المؤشرات في لبنان عمى معدالت تحصيل التالمذة ّ

تأثير في تقدير الرياضيات ىو مؤشر "ارتباط الرياضيات بالحياة العممية" ،وقد
 من المؤشرات األكثر ًا
تبين من النتائج أن نسبة كبيرة من التالمذة ( )%62.79توافق بشكل كامل عمى ىذا المؤ ّشر وكان
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معدل تحصيميم  455مقابل  %26.48وافقوا بشكل قميل عمى ارتباط الرياضيات بالحياة العممية
ّ

معدل
معدل تحصيميم  447بينما النسبة الباقية التي لم توافق عمى ىذا المؤ ّشر فقد تراوح ّ
وكان ّ
تحصيميا بين  419و .430

أن
الرياضيات لمحصول عمى الوظيفة المبتغاة" وقد ّ
تبين ّ
 أما المؤشر المؤثر الثاني فيو" حاجة ّ
معدل تحصيميا  454بينما
 %56.61من التالمذة قد وافقت بشكل كامل عمى ىذا المؤ ّشر وأتى ّ
فإن
 %26.67وافقوا بشكل قميل عمى ىذا المؤ ّشر وكان ّ
معدل التحصيل عندىم  448بالمقابل ّ
معدالت تحصيميم بين 419
النسبة القميمة ّ
أقل من  %20لم يوافقوا بشكل قميل أو كامل وتراوحت ّ
و.446

الرياضيات"" فـ %35تقر ًيبا من
 بالنسبة إلى المؤشر الثالث فيو "الحصول عمى وظيفة
تتضمن ّ
ّ
معدالت
التالمذة لم يوافقوا عمى ىذا المؤ ّشر بشكل كامل بينما  %31وافقوا بشكل جزئي وكانت ّ
معدالت التحصيل عند الذين لم يوافقوا قميالً عمى ىذا المؤ ّشر
تحصيميم  453تقريباً ولم تختمف ّ
تدنت عند الذين لم يوافقوا عميو بشكل كامل إلى .432
بينما ّ

ياضيات " فـ  %50تقر ًيباعمى األكثر
 في ما يتعمّق بالمؤشر الرابع و ىو "حاجة المواد األخرى إلى الر ّ
معدالت
الرياضيات بالمواد األخرى وتراوحت ّ
من التالمذة يوافقون بشكل كمّي أو جزئي عمى ارتباط ّ
أن الذين لم يوافقوا عمى ىذا المؤ ّشر كّمياً أو جزئياً أتت
تحصيميم بين  421و  . 432ومن الممفت ّ
معدالت تحصيميم أكثر وتراوحت بين  462و .471
ّ

ست أتت دالّة إحصائياً ( )p=0.02وىي النقطة الثالثة
أن
بعضا من النقاط ال ّ
 أظيرت النتائج ّ
ً
أن التالمذة ال
والخامسة بينما أتت النقاط األخرى غير دالّة إحصائياً ( )p=0.16وىذا ّ
يدل عمى ّ
المادة
الرياضيات عامالً مؤثّ اًر في الحياة العممية وفي المواد األخرى كما ال تساعد
ّ
يعتبرون تعمّم ّ
أن إعطاء نتيجة
أن معظم التالمذة ال يعتبرون ّ
التمميذ في الحصول عمى وظيفة بحسب رأييم كما ّ
المادة بالحياة
أن المعمّم ال يربط
ّ
ّ
الرياضيات ىي عامل مؤثّر ويعود السبب في ذلك الى ّ
جيدة في ّ
مرده الى المناىج الحالية الجامدة الموجودة في لبنان.
اليومية العممية وىذا قد يكون ّ

لمادة الرياضيات( .برأي التمميذ)
المستند( :)3-6-6معدالت تحصيل التالمذة بحسب تقديرىم ّ

الموافقة بشكل كامل

الرياضيات (رأي التالمذة)
تقدير التالمذة ّ
لمادة ّ
الموافقة قميالً

ال موافقة

( )%تالمذة

معدل تحصيل

( )%تالمذة

معدل تحصيل

( )%تالمذة

معدل تحصيل

لبنان

53

461

36

442

11

419

الدول العربية

60

420

30

395

10

396

الدول العالمية

46

482

39

463

15

439
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 7-6الموارد التي يستخدميا المعمّمون في تعميم الرياضيات
 1-7-6المواد التي يستخدميا المعمّمون لتعميم الرياضيات( .رأي المعمّم)
Studies have shown that resources are crucial for improving schooling, perhaps
even more so in developing countries than in economically developed countries, where
adequate school structures and material resources can be taken for granted (Lee & Zuze,
2011). The extent and quality of school resources can have an important impact on the
quality of classroom instruction.

ىل تتأثر عممية التعمم -التعميم بنقص الموارد العممية التربوية ؟
تسعى دراسة الـ  TIMSSإلى الربط بين توافر الموارد العممية التي تدعم عممية التعمم الصفي وتحصيل
التالمذة وذلك بطرح أسئمة عمى مديري المدارس تعبر عن رأييم بمدى تأثير درجة النقص في  4من موارد مرتبطة
مباشرة بتعميم الرياضيات كما ىو ظاىر في المستند ( )1-7-6وىي  :الكتاب المدرسي ،كتاب التمارين أو أوراق

الدرس.
التمارين ،المو ّاد
الحسية أو وسائل اإليضاح و برامج الكمبيوترالتي تستعمل في شرح ّ
ّ
 اعتبر معمّمو  % 77من تالمذة دول العالم أن الكتاب المدرسي ىو األساس المعتمد في تعميم
الرياضيات ىو مساعد ممحق في العممية التعميمية .أما
الرياضيات مقابل  %22اعتبروا كتاب ّ
ّ
بالنسبة إلى كتاب التمارين أو أوراق التمارين فقد اعتبرت مساعدة لمعممية التعميمية عند معمّمي
 %62من التالمذة في العالم مقابل  %34اعتبروىا عنص اًر أساسياً في العممية التعميمية .بالنسبة

الحسية فمعمّمو %71من التالمذة اعتبروىا إضافية مقابل %23
إلى وسائل اإليضاح والمواد
ّ
أن
اعتبروىا أساسية في صمب العممية التعميمية .بالنسبة إلى برامج الكمبيوتر فكانت النتيجة ّ
معمّمي  %55من التالمذة في العالم اعتبروىا إضافية مقابل  %7اعتبروىا أساسية.

الدول العربية أن الكتاب المدرسي ىو األساس المعتمد في تعميم
 اعتبر معمّمو  %77من تالمذة ّ
الرياضيات ىو مساعد ممحق في العممية التعميمية .أما
الرياضيات مقابل  %22اعتبروا كتاب ّ
ّ
بالنسبة إلى كتاب التمارين أو أوراق التمارين فقد اعتبرت مساعدة لمعممية التعميمية عند معمّمي

 %49من التالمذة في الدول العربية مقابل  %50اعتبروىا عنص اًر أساسياً في العممية التعميمية.

الحسية فمعمّمو  %56من التالمذة اعتبروىا إضافية مقابل
بالنسبة إلى وسائل اإليضاح والمواد
ّ
 %36اعتبروىا أساسية في صمب العممية التعميمية
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المستند  :1-7-6المواد التي يستخدميا المعمّمون لتعميم الرياضيات (رأي المعممين).
نسبة التالمذة ( )%التي يستعمميا معمّمون يستخدمون
كتب الرياضيات

كراسات التطبيقات
أو أوراق العول

أدوات وهواد علوية
إثرائية

البرهجيات التي تستخذم
في تعلين الرياضيات

أساسي

تكويلي

أساسي

تكويلي

أساسي

تكويلي

أساسي

تكويلي

لبنان

43

43

23

55

40

84

20

30

الدول العربية

44

44

50

24

38

58

22

24

44

42

32

84

43

42

4

55

26

52

82

32

50

34

20

24

الدول

العالمية
المغرب
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أن المواد
أن معمّمي  %50من تالمذة المغرب وىي األعمى في العالم اعتبروا ّ
وىنا نمفت النظر إلى ّ
الحسية ووسائل اإليضاح ىي عممية أساسية في العممية التعميمية  -التعمّمية .أما بالنسبة إلى برامج الكمبيوتر
ّ
فإ ّن معمّمي  %47من التالمذة في العالم اعتبروىا إضافية مقابل  %11اعتبروىا أساسية وىنا نمفت النظر إلى
أن
أن معمّمي  %34من تالمذة قطر وىي النسبة األعمى عالمياً بفارق كبير عن غيرىا من دول العالم اعتبروا ّ
ّ
برامج الكمبيوتر ىي وسيمة أساسية في العممية التعميمية -التعمّمية.

الرياضيات مقابل
اعتبر معمّمو 73ـ %من تالمذة لبنان أن الكتاب المدرسي ىو األساس المعتمد في تعميم ّ
الرياضيات ىو مساعد ممحق في العممية التعميمية .أما بالنسبة إلى كتاب التمارين أو أوراق
 %23اعتبروا كتاب ّ

التمارين فقد اعتبرت مساعدة لمعممية التعميمية عند معمّمي  %55من التالمذة في العالم مقابل  %43اعتبروىا

الحسية فمعمّمو  %77من التالمذة
عنص اًر أساسياً في العممية التعميمية .بالنسبة إلى وسائل اإليضاح والمواد
ّ
أما بالنسبة إلى برامج الكمبيوتر
اعتبروىا إضافية مقابل  %17اعتبروىا أساسية في صمب العممية التعميميةّ .
أن معمّمي  %69من التالمذة في العالم اعتبروىا إضافية مقابل  %14اعتبروىا أساسية.
فكانت النتيجة ّ

الكراسات
وأ ّك ّدت النتائج اإلحصائية ّ
أن جميع الموارد المستعممة في تعميم الرياضيات سواء أكانت الكتب أم ّ
الرياضيات
أم إدماج تكنولوجيا المعمومات أم استخدام المواد
ّ
الحسية ىي عوامل مؤثّرة بداللة إحصائية في تعميم ّ
أي منيا.
وال يمكن االستغناء عن ّ
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 2-7-6استخدام تكنولوجيا المعمومات في تعميم الرياضيات
A recent study summarizing 25 meta-analyses determined that computer use in the
classroom has a significant positive effect on achievement at all grade levels and in all
subjects (Tamim, Bernard, Borokhovski, Abrami, & Schmidt, 2011).

تستثمر الدول طاقاتيا وأمواليا في إدماج التكنولوجيا في التعميم باعتبارىا وسيمة لتعزيز التعميم والتعمم.
فتوافر أجيزة الكمبيوتر والتكنولوجيا في الفصول الدراسية لمادة الرياضيات يمكن أن تسيل االتطبيق الناجح

لممنياج.)TIMSS 2011 Encyclopedia( .

-2-7-6أ توافر الحاسوب في المدرسة
 يبين المستند (-2 -7-6أ) أن النسبة األعمى من المدارس المشاركة في لبنان ( )17.73%يتوافر
في كل منيا  10حواسيب لالستخدام الصفي .يمييا ( )%11.71من المدارس المشاركة يتوافر في

ٍّ
حاسوبا لالستخدام الصفي و( )% 8.51من المدارس ال يوجد فييا حاسوب .أما
كل منيا 20
ً
حاسوبا ولكن نسب
المدارس المتبقية فيتراوح عدد الحواسيب في كل منيا بين حاسوب واحد و212
ً
ىذه المدارس قميمة.

فإن لمحاسوب استخدامات أخرى في العممية
باإلضافة إلى إتاحة الفرصة لمطالب الستخدام اإلنترنتّ ،
التعميمية -التعممية .كان استخدام الحاسوب بداية يقتصر عمى التطبيق والتدرب عمى المكتسبات ،أما اآلن فيناك
استخدامات متنوعة أخرى لو بما في ذلك برمجيات خاصة في تعميم الدروس والمحاكاة واأللعاب التعميمية
والتطبيقات .تم ّكن ىذه البرامج الجديدة التالمذة من طرح المشاكل الخاصة بيم واكتشاف الخصائص المتعمقة
مجيات الكمبيوتر المتخصصة بنمذجة  modelingوتصوير visualization
بالرياضيات بمفردىم .كما تسيم بر ّ
األفكار بفتح آفاق جديدة لمتالمذة باإلضافة إلى مساعدتيم عمى بمورة ىذه األفكار بمغتيم ورموزىم الخاصة .

يسيم استخدام برمجيات الحاسوب و اإلنترنت في عممية التعمم–التعميم في تطبيق المناىج بطريقة محفّزة

وخصوصا بما يتوافر
حيث يقوم التالمذة باكتشاف التعممات والمفاىيم الجديدة ما يثير دافعيتيم لمتعمق فييا أكثر
ً
كم كبير من المعمومات في فترة قصيرة وبأقل كمفة.
ليم من إمكانيات أكبر في البحث والتنظيم والوصول إلى ّ
)(According to the TIMSS 2011 Encyclopedia

288

الفصل السادس– التحصيل في الرياضيات  -تأثير متغيرات

المستند -2-7-6أ  :توزيع الحاسوب عمى المدارس في لبنان
العدد اإلجمالي لمحواسيب
في المدرسة

نسبة المدارس

العدد اإلجمالي

لمحواسيب في المدرسة

نسبة المدارس

1

8.51

23

0.68

2

0.83

24

2.05

3

3.75

25

3.73

4

4.27

26

0.45

5

2.54

27

0.64

6

3.71

30

5.37

7

2.09

32

0.27

8

0.6

35

1.67

9

1.14

40

0.72

10

17.73

45

0.47

11

4.9

50

0.71

12

1.91

60

0.32

13

0.42

65

0.25

14

2.09

70

0.38

15

2.76

82

0.15

16

2.58

100

0.13

17

0.32

102

0.71

18

2

201

0.24

19

0.75

212

0.37

20

11.71

21

3.28

22

2.79
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أن نسبة منخفضة ( )%9من تالمذة لبنان يستخدم معمّموىم الحاسوب
ّ
يبين المستند (-2-7-6ب) ّ
والبرمجيات المناسبة لتعميم الرياضيات وكانت معدالت تحصيميم األعمى ( )487مقارنة بـ( )%91من التالمذة
مرة واحدة عمى األقل
اآلخرين الذين انخفضت معدالت تحصيميم إلى ( .)446يتم استخدام الحاسوب والبرمجيات ّ
معين ( ،)%6لمبحث عن معمومات وأفكار ( )%8لمعالجة البيانات وتحميميا ()%7
في الشير الكتشاف مفيوم ّ

التمرن عمى الميارات والخطوات (.)%8
التدرب و ّ
و ّ

نسبة أكبر ( )%24من تالمذة الدول العربية المشاركة يستخدم معمّموىم الحاسوب والبرمجيات المناسبة

لتعميم الرياضيات وكانت معدالت تحصيميم أدنى ( )%66( .)408من التالمذة في ىذه الدول ال يستخدم
معمموىم الحاسوب والبرمجيات المناسبة لتعميم الرياضيات

وكانت معدالت تحصيميم  .407يتم استخدام

معين ( ،)%18لمبحث عن معمومات
مرة واحدة عمى األقل في الشير الكتشاف مفيوم ّ
الحاسوب والبرمجيات ّ
التمرن عمى الميارات والخطوات ( .)%20أما
التدرب و ّ
وأفكار ( )%21لمعالجة البيانات وتحميميا ( )%17و ّ
إن نسبة أكبر ( )%36من تالمذة الدول العالمية المشاركة يستخدم
عمى صعيد الدول العالمية المشاركة ف ّ
معمموىم الحاسوب والبرمجيات المناسبة لتعميم الرياضيات وكانت معدالت تحصيميم أعمى( )%64( .)470من
التالمذة في ىذه الدول ال يستخدم معمموىم الحاسوب والبرمجيات المناسبة لتعميم الرياضيات وانخفضت معدالت

معين
مرة واحدة عمى األقل في الشير الكتشاف مفيوم ّ
تحصيميم إلى  .467يتم استخدام الحاسوب والبرمجيات ّ
( ،)%22لمبحث عن معمومات وأفكار ( )%23لمعالجة البيانات وتحميميا ( )%21و التدرب والتمرن عمى
الميارات والخطوات (.)%24
الرياضيات الكتشاف مفيوم ىو غير دال
لقد أظيرت النتائج اإلحصائية ّ
أن استعمال الحاسوب في تعميم ّ
أن عدم
الصفوف في لبنان .كما ّ
إحصائياً ( )p=0.788>0.05وذلك ّ
ألن ىذه التقنية غير متّبعة داخل معظم ّ
استعمالو لمعالجة البيانات وتحميميا لم يكن مؤثًّار بداللة إحصائية ( )p=0.382>0.05وىذا سبب عدم تم ّكن
ألن معالجة البيانات وتحميميا باستخدام الحاسوب
التالمذة من إعطاء نتائج عالية في مجال البيان والفرصة ّ

التدرب
تساعد بشكل كبير في استيعاب ىذه المفاىيم .بينما كان استعمال الحاسوب لمبحث عن معمومة ّ
معينة و ّ
أن ىذه التقنيات مستعممة في المدارس في
التمرن عمى الميارات والخطوات مؤثًّار بداللة
إحصائية وىذا ّ
ّ
يدل عمى ّ
و ّ

لبنان وليا فعاليتيا.

يتبين من ىنا أن تحفيز التالمذة عمى استخدام الحاسوب والبرمجيات في تعمّم الرياضيات
ّ
مرة واحدة عمى األقل شيرًيا لو مردود إيجابي ويؤدي إلى ارتفاع في معدالت تحصيل
ّ
التالمذة في لبنان .وقد تبين لنا سابقًا أن أعمى نسبة من المعممين يمتحقون بدورات تدريبية
حول إدماج تكنولوجيا المعمومات في تعميم الرياضيات .ولكن نسبة كبيرة من ىؤالء

أن  %8فقط من المدارس المشاركة ال
عمما ّ
المعممين ال تطبق ىذه التقنيات في الصف ً
حاسوبا .لذا من الميم البحث عن سبب قمّة إدماج الحاسوب والبرمجيات في تعميم
تمتمك
ً
الرياضيات.
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المستند -2-7-6ب معدالت التحصيل بحسب استخدام البرمجيات في تعميم الرياضيات

استخدام الحاسوب في تعميم الرياضيات

الدول

وجود

نسبة التالمذة الذين يستخدمون الحاسوب أقمو مرة واحدة في الشير
بناء عمى طمب معممييم

غياب

التدرب والتمرن

نسبة

معدل

نسبة

معدل

إكتشاف

بحث عن

معالجة وتحميل

التالمذة

التحصيل

التالمذة

التحصيل

مفيوم

معمومة أو فكرة

البيانات

لبنان

4

246

42

228

8

6

4

6

الدول العربية

42

206

88

204

26

42

24

40

الدول العالمية

38

240

82

284

44

43

42

42

عمى الميارات
والخطوات
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 3-7-6استخدام اآللة الحاسبة في تعميم الرياضيات
تسمح معظم بمدان العالم استخدام اآللة الحاسبة غير المبرمجة ومن ضمنيا لبنان في الصفوف
تنوع
ّ
الدراسية وفي اإلمتحانات .وليذه التقنية فعالية في نتائج ال  TIMSS 2011حسب ّ
استخداماتيا.
 إستعمال اآللة الحاسبة في المدرسة
الرياضيات من
معدل تحصيل التالمذة الذين يستعممون اآللة الحاسبة في
ّ
يظير الجدول ّ 3-7-6
صف ّ
الرياضيات.
معينة و التالمذة الذين ال يسمح ليم باستعمال اآللة الحاسبة في
ّ
دون شروط أو ضمن قيود ّ
صف ّ
معينة وكان
أن معظم التالمذة ( )%60يسمح ليم باستعمال اآللة الحاسبة ضمن شروط ّ
وقد أظيرت النتائج ّ
معدليم  452بينما
أي شرط وكان ّ
ّ
معدليم  .455و ّ
أن ( )%29منيم يسمح ليم باستعمال اآللة الحاسبة من دون ّ

معدليم األعمى
الباقي من التالمذة ( )%11ال يسمح ليم باستعمال اآللة الحاسبة في
الرياضيات وكان ّ
ّ
صف ّ
الرياضيات يؤثّر بشكل إيجابي عمى تحصيل التالمذة
أن استعمال اآللة الحاسبة في
ّ
(ّ .)485
وتبين أيضاً ّ
صف ّ

بد من
بد من التركيز عمى أىمية استعمال اآللة الحاسبة في
الرياضيات ولكن ال ّ
ّ
في الرياضيات .وىنا ال ّ
صف ّ
تحديد وجية استعماليا بحيث ال تؤثّر في استعمال تقنيات الحساب الذّىني بل لتساعد التمميذ عمى التفكير

المنطقي السميم.
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المستند  :3-7-6معدالت التحصيل بحسب استخدام اآللة الحاسبة في تعميم الرياضيات في لبنان
استخدام اآللة الحاسبة في تعميم الرياضيات في لبنان

إستعمال مسموح من

إستعمال مسموح

دون شروط

معينة
ولكن بشروط ّ

نسبة

لبنان

معدل

نسبة

معدل

غير مسموح
نسبة

معدل

التالمذة

التحصيل

التالمذة

التحصيل

التالمذة

التحصيل

44

254

80

255

22

265

p< 0.05
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 8-6التقويم داخل الفصول الدراسية
Teachers have a number of informal and formal ways to evaluate student learning.
9-6
Informal assessments during instruction help teachers identify the needs of particular
individuals, gauge the pace of instruction, and signal the need to adapt or reteach. Formal
tests typically are used to make important decisions about the students, such as grades or
marks.

أن:
تظير البيانات في المستند(-8-6أ ) و (-8-6ب) ّ
 أكبر نسبة من المعمّمين في لبنان ( )%81والدول العربية المشاركة ( )%51تجري اختبارات لتالمذتيا
كل أسبوعين .و أكبر نسبة من المعممين في الدول العالمية ( )%45تجري اختبارات لتالمذتيا مرة ك ّل

أسبوعين .كما أن أكثر األسئمة في ىذه االختبارات ترّكز عمى مجاالت التطبيق والشرح والتبيان واألقل
منيا عمى مجال تكوين العالقات والتفسير والتحميل.

حل المسائل دائماً أو أغمب
يدرسيم معمّمون يعطون أسئمة في مجال التفكير النقدي و ّ
 نسبة التالمذة الذين ّ
ومعدل دول العالم (  )%31ولبنان ( )%41بينما كانت
الدول العربية ()%20
األحيان ىي
ّ
ّ
األقل في ّ
النسبة في كوريا في ىذا المجال (  )%43وكانت في كازاخستان األعمى في العالم ( )%56

الرياضيات تؤثّر في تحصيل التالمذة في
 نوعية األسئمة الي تستعمل في االمتحانات المدرسية في ّ
امتحان الـ  TIMSSبداللة إحصائية .
يدرسيم معمّمون يقومـون بـإجراء اختبـارات فـي الشـرح

ّ
معدل التحصيل األعمى في لبنان كان لمتالمذة الذين ّ
والتبيــان (  )464بينمــا المعـ ّـدل األدنــى لمتالمــذة الــذين يقــوم معممــوىم بــإجراء اختبــارات فــي التفكيــر النق ـدي
أن عــدم تعويــد التالمــذة عمــى االختبــارات التــي تبنــى عمــى
وحـ ّـل المســائل ( .)454وتـ ّ
ـدل ىــذه النتيجــة عمــى ّ
أن يرّكــز فــي
التفكيــر ّ
النقــدي وميــارات حـ ّـل المســائل يــؤثّر ســمبياً فــي تحصــيميم .لــذلك يجــب عمــى المعمّــم ّ

النقـدي وميـارات ح ّـل المسـائل
العممية التعميمية عمى تعويد التالمذة عمى األسـئمة التـي تعتمـد عمـى التفكيـر ّ
فإن ىذه االسـتراتيجيات تسـاعد التالمـذة عمـى تنميـة مسـتويات عاليـة فـي
كذلك بالنسبة إلى الشرح والتبيانّ .

التفكير لدييم.
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في امتحان الـ TIMSS

 %التالمذة الذين يقوم معمّموىم بإجراء
اختبارات التذ ّكر

النسبة
59

معدل التحصيل
ّ
457

 %التالمذة الذين يقوم معمّموىم
بإجراء اختبارات التطبيق

النسبة
84

معدل التحصيل
ّ
463

 %التالمذة الذين يقوم معمّموىم بإجراء
حل
اختبارات التفكير النقدي وميارات ّ
المسائل
النسبة
44

معدل التحصيل
ّ
454

 %التالمذة الذين يقوم معمّموىم
بإجراء اختبارات الشرح والتبيان
النسبة
72

معدل التحصيل
ّ
464

لبنان في الد اسة ُّ
الدوليةَّ
ر
ِ
TIMSS 3122

استنتاجات وتوصيات

3

استنتاجات وتوصيات

الفهرس
المحتويات
-1

الصفحة

التحصيل في العلوم 7 ...................................................................................................................
 1-1االستنتاجات 7 ..........................................................................................................................
 2-1التوصيات 22.........................................................................................................................

-2

التحصيل في الرياضيات 22...........................................................................................................
 1-2االستنتاجات 22........................................................................................................................
 2-2التوصيات 31..........................................................................................................................

4

استنتاجات وتوصيات

المنسق :انطوان سكاف
ّ
شييب و
إعداد :د .سناء ّ

رنا عبداهلل

إصدار
املركز التربوي للبحوث وإلانماء

5

استنتاجات وتوصيات

تمهيد
توفر دراسة  TIMSSقاعدة معمومات ميمة أكان ذلك عمى مستوى الدولة الواحدة أم عمى مستوى مجموعة
من الدول المتقدمة والنامية ،ومن ضمنيا الدول العربية التي تطبق ىذه الدراسة حيث تعكس واقع التعميم والتعمم
في مادتي العموم والرياضيات في ىذه الدول.
وتيدف ىذه الدراسة التي تشمل مواد أساسية (العموم والرياضيات) إلى تحديد عوامل القوة و عوامل
الضعف المؤثرة في الواقع التربوي لمبمد ومنيا المتغيرات المرتبطة بخمفية المعمم التربوية والمناىج وموارد التعمم
الصفي من أجل مساعدة أصحاب القرار وواضعي السياسات التربوية عمى إجراء التعديالت التربوية الالزمة والتي
تكفل تعميق نقاط القوة ودعميا والتصدي لنقاط الضعف وتصويبيا ،حيث يمكن لكل دولة مشاركة مقارنة واقعيا
التربوي مع بقية الدول التي تماثميا في واقعيا االقتصادي واالجتماعي ،ومن ثم االستفادة من تجارب اآلخرين،
تكيف وتطويرات.
وتأمين ما تحتاجو ىذه التجارب من ّ

لذلك ارتأينا أن تكون ىناك استنتاجات وتوصيات لتوضع بين أيدي أصحاب الق اررات التربوية عمى مستوى

استثمار لقدرات الدولة ومواردىا البشرية بالطريقة األمثل.
ًا
الدولة المبنانية أمالً في أن ينعكس ذلك
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استنتاجات وتوصيات

 -1التحصيل في العموم
حل لبنان في المرتبة ( )99من بين ( )24دولة عالمية مشاركة وفي المرتبة ( )01من بين ( )00دولة
ّ
عربية مشاركة في العموم في دراسة TIMSS 4100وكان معدل تحصيمو ( .)214حمّت سنغافورة في

حدة في المرتبة ( )0بين
معدل تحصيميا ( .)091كما حمّت دولة اإلمارات العر ّبية المتّ ّ
المرتبة ( )0وجاء ّ
الدول العربية المشاركة وفي المرتبة ( ) 42بين الدول العالمية المشاركة وجاء معدل تحصيميا ( )240وىو
أدنى من متوسط سمّم المقياس المعتمد في الـ . )011( TIMSS

 1-1في االستنتاجات
 1-1-1تأثير متغير "مناىج مواد العموم" في معدالت تحصيل التالمذة في العموم
تدني التحصيل في مجالي
إ ّن تدني معدالت تحصيل تالمذة لبنان في العموم يعود (عمى األكثر) إلى ّ
عمما أن ىذين المجالين يشكالن  %00من محتوى مواد العوم في دراسة
عموم الحياة وعموم األرض ً
الـ .TIMSSويعود ىذا إلى الضعف في مختمف المجاالت المعرفية (المعارف والتطبيق والتفكير
وخصوصا في
المنطقي) عند تالمذة لبنان إلى النقص في المعمومات في مختمف مجاالت العموم
ً
مجالي عموم الحياة وعموم األرض.
 2-1-1تأثير متغير" الجنس (ذكور -إناث)" في معدالت تحصيل التالمذة في العموم
جاءت معدالت تحصيل الذكور واإلناث متقاربة في مختمف مجاالت المحتوى في العموم مع ارتفاع
بسيط لصالح الذكور في جميع مجاالت المحتوى باستثناء مجال الكيمياء ولكن ىذا التباين غير دال

إحصائيا.
ً

أما بالنسبة إلى المجاالت المعرفية فقد جاءت معدالت تحصيل الذكور واإلناث متقاربة مع ارتفاع
ّ
لصالح الذكور في مجال التطبيق ولصالح اإلناث في مجالي المعارف والتفكير المنطقي ولكن ىذا
إحصائيا.
التباين غير دال
ً
 3-1-1تأثير متغير "األلفة مع لغة االختبار" في معدالت تحصيل التالمذة في العموم
تبين أن تقديم االختبار بمغة مألوفة يتداوليا التالمذة في حياتيم اليومية ،بغض النظر عما إذا كانت
المغة األم أو لغة أجنبية ،يسيم في ارتفاع معدالت تحصيل التالمذة وفي ارتفاع مستويات أدائيم في

مواد العموم وبداللة إحصائية .كذلك فإن اإللمام بمعاني الكممات المستعممة في أسئمة االختبار يسيم

معدالت تحصيل التالمذة في العموم .لذلك يجب أن ترّكز كتب العموم عمى إثراء التالمذة
في ارتفاع ّ
بالمصطمحات المتداولة في بيئتيم والمستخدمة في حياتيم اليومية كما يجب أن يتمتع المعمم بميارات
لغوية متينة من أجل تمكين تالمذتو من التآلف مع ىذه المصطمحات العممية التي تتضمنيا لغة
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أن بعض المعمّمين يتواصمون مع تالمذتيم بالمغة العربية في صفوف
االختبار .ىنا نمفت ّ
النظر إلى ّ
تجنبو.
درس مواد العموم بالمغة الفرنسية أو المغة اإلنكميزية ،وىذا ما يجب ّ
العموم حيث تُ ّ
 4-1-1اختالف معدالت تحصيل التالمذة بحسب درجة صعوبة السؤال
تبين وجود مشكمة كبيرة في أداء التالمذة في مختمف مستويات األسئمة حتى تمك العائدة إلى محطة
تدنية وقد نتج ىذا من:
التحصيل الم ّ
 النقص في المعمومات المكتسبة في مختمف مجاالت المحتوى بسبب عدم ورودىا في المنيج أو
أصال في مناىج مواد العموم
بسبب وقف العمل بمحتوى بعض المحاور أو المعمومات الموجودة
ً

بناء عمى توصية من المركز التربوي لمبحوث واإلنماء وموافقة و ازرة التربية وذلك بسبب تقصير

العام الدراسي.

وصا الترسيمات
 النقص في بعض الميارات كقراءة الرسومات البيانية وتحميميا والترسيمات وخص ً
الجيولوجية.
 الضعف في القدرة عمى التعبير الكتابي عن ما تم فيمو( .جاءت نسبة اإلجابات الصحيحة حول
األسئمة الموضوعية والتي ال تتطمب ميارات تعبير كتابية أعمى بكثير من نسبة اإلجابات
الصحيحة حول األسئمة المقالية والتي ال تتطمب ميارات تعبير كتابية في المجاالت المعرفية كافة)
متغيرات مرتبطة "بخمفية المعمّم التعميمية" في معدالت تحصيل التالمذة في العموم.
 5-1-1تأثير ّ
 1-5-1-1الخمفية العممية لممعمم
ال يوجد داللة إحصائية حول تأثير متغير "المؤىالت العممية" لممعمم في معدالت تحصيل

معدل
التالمذة .وىذا ّ
أن المستوى التعميمي لممعمّم ليس عامالً مؤثّ اًر بشكل مباشر في ّ
يدل عمى ّ
التحصيل في العموم عند التالمذة في لبنان.
 2-5-1-1اختصاص المعمّم
ىناك داللة إحصائية حول تأثير متغير "اختصاص المعمم" في أداء التالمذة في العموم .فقد

يدرسيم معمّمون اختصاصيون في العموم وليس
أظيرت النتائج أن غالبية التالمذة في لبنان ّ
معدل تحصيميم أدنى مقارنة بالنسبة المتبقية من معظم التالمذة الذين
في تعميم العموم وجاء ّ
صاصيون في تعميم العموم وفي مواد العموم حيث جاءت معدالت
يدرسيم معمّمون اخت
ّ
تحصيميم األعمى.

إيجابيا في
إن حيازة المعمّمين عمى شيادة اختصاص في العموم وفي تعميم العموم يسيم
ً
معدالت تحصيل التالمذة وفي أدائيم ،فمواكبة بيداغوجيات التعميم لممحتوى العممي ىي من
االختصاصيون في تعميم
أساسيات الرقي في العممية التعميمية-التعممية .ويكتسب المعمّمون
ّ
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العموم خبرة أكبر في تنفيذ استراتيجيات مختمفة ومتنوعة في العممية التعميمية –التعمّمية

والتقويم حيث تناسب ىذه العممية مختمف أنماط التعمم لدى التالمذة ما يكسبيم قدرة أكبر عمى
التحصيل ويواكب ىذه الخبرة ويدعميا إلماميم بالمحتوى العممي لممادة .ومن ىنا نؤ ّكد عمى

المادة نفسيا لكونو
أىمية االختصاص في بيداغوجيا التعميم إضافة الى االختصاص في
ّ

المادة وكيفية تعميميا كما ويغني تجربة
يساعد المعمّم عمى إلمام أكبر بالمناىج و محتوى
ّ
معا فإن ىذا
المعمّم في التقويم .واذا كان المعمّم ًا
حائز عمى شيادة في العموم وتعميم العموم ً
يكسبو خبرة مزدوجة ىي اإللمام بالمحتوى وخبرة في تطبيق ىذا المحتوى وتكييفو ليالئم

التالمذة .وىنا يجدر بنا ذكر النظرية الحديثة في التعميم وىي معرفة المحتوى التربوي
( ) Pedagogical content knowledge of teachersحيث تدعو ىذه النظرية إلى

دمج المحتوى ببيداغوجيا التعميم بشكل متناسق ومترابط.
 3-5-1-1سنوات الخبرة

إيجابا في أداء التالمذة بداللة إحصائية مع األخذ بعين
إن متغير "سنوات خبرة المعمم" يؤثر
ً
عدة مرتبطة بنوعية التالمذة من حيث القدرات الذىنية ومن حيث االنضباط
االعتبار عوامل ّ
في الصف .و باإلجمال فإن خبرة العشر سنوات عمى األقل في مجال تعميم العموم من شأنيا

دور إيجابيًّا في أداء التالمذة عمى أن يواكبيا متابعة دورات متعددة ومختمفة
أن تمعب ًا
وخصوصا في تعميم العموم ومحتوى العموم والمناىج ما يؤثر إيجابيًّا في أداء التالمذة.
ً
 4-5-1-1اال لتحاق بدورات حول التطوير الميني
إيجابيا في معدالت تحصيل التالمذة وبداللة
إن متغير "التحاق المعمّمين بدورات تدريبية" يؤثر
ً
إحصائية.
لقد جاءت نسبة االلتحاق بالدورات حول إدماج تكنولوجيا المعمومات في العموم األعمى مع

إن نسبة ضئيمة ج ًدا من المعممين مييأة إلدماج تكنولوجيا المعمومات في عممية
العمم أن ّ
التعميم .كما جاءت نسبة االلتحاق بدورات حول ميارات التفكير الناقد وحول التقويم التربوي
أيضا ،يمييا االلتحاق بدورات في محتوى العموم وتعميم العموم.
مرتفعة ً

ألن معظم المعمّمين يعتبرون أن
أما الدورات حول المناىج فكانت نسبة االلتحاق بيا األقل ّ
مرجعيتيم الكتاب المدرسي وليس المناىج .وتبين أن أداء التالمذة الذين يدرسيم معممون
التحقوا بيذه الدورات كان أقل من أولئك الذين يدرسيم معممون لم يمتحقوا بيذه الدورات ما

يسمط الضوء ويطرح أسئمة حول محتويات ىذه الدورات وطرائق تنفيذىا وجدواىا.

وتبين أن االلتحاق بيذه الدورات يؤثر في أداء التالمذة وبداللة إحصائية باستثناء الدورات
حول التفكير الناقد حيث ال يوجد داللة إحصائية حول تأثيرىا في أداء التالمذة ما يطرح

أيضا حول محتوى ىذه الدورات وجدواىا وطرائق تنفيذىا.
األسئمة ً
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تبين اآلتي:
في
المحصمة ي ّ
ّ
 بالنسبة إلى المعممين الذين لدييم أكثر من عشر سنوات خدمة فقد تبين أن متغيرإيجابا في أداء التالمذة الذين يدرسيم معممون من االختصاصات
"التطوير الميني" يؤثر
ً
كافة حتى الحائز منيم عمى شيادة في العموم وفي تعميم العموم وبداللة إحصائية ،فإن

إيجابا في أداء تالمذتيم.
التحاق ىؤالء المعممين بدورات تدريبية لمتطوير الميني يؤثر
ً
ىناك داللة إحصائية حول الدور اإليجابي الذي يمعبو االلتحاق بدورات حول العموم

التربوية وتكنولوجيا المعمومات والتقويم التربوي ومحتوى العموم في تحسين أداء التالمذة ما

الدورات .في المقابل ،ال يوجد داللة إحصائية حول تأثير االلتحاق
يؤ ّكد أىمية تطوير ىذه ّ

بدورات تدريبية في مجال تحفيز التفكير الناقد في أداء التالمذة وقد يعود ذلك إلى عدم

فعالية ىذه الدورات وعدم وضوح فكرة ميارات التفكير الناقد في االستراتيجيات التعمّمية-

التعميمية.

 أما بالنسبة إلى المعممين الذين لدييم أقل من عشر سنوات خدمة  ،فقد تبين أن متغير"التطوير الميني" ال يؤثر في أداء تالمذتيم وبداللة إحصائية

بينما يؤثر متغير

أيضا أ ّن حيازة المعمّمين عمى
"االختصاص" في أداء التالمذة وبداللة إحصائية .وقد تبين ً
إيجابيا في معدالت تحصيل التالمذة
شيادة اختصاص في العموم وفي تعميم العموم يسيم
ً
وفي أدائيم.

 6-1-1تأثير متغيرات مرتبطة "بمواقف المعمم تجاه تعميم العموم وبحسب الجنس" في معدالت تحصيل
التالمذة في العموم
أن نسبة التالمذة في لبنان الذين تدرسيم معممة ىي أعمى من نسبة التالمذة الذين يدرسيم معمم
تبين ّ
 ،كما أن معدل تحصيل التالمذة الذين تدرسيم معممة أعمى من معدل تحصيل التالمذة الذين
يدرسيم معّمم
تفوقوا ّ
بمعدل تحصيميم عمى التالمذة الذين ّ
يدرسيم معمم .فالتالمذة الذين ّ
تدرسيم معمّمة ّ
بداللة إحصائية.

 1-6-1-1ثقة المعمم بأىميتو لتعميم العموم بحسب جنسو.
تبين أن متغير "ثقة المعمم بأىميتو لتعميم العموم" ىو عامل مؤثر في تحسين أداء التالمذة .إن التالمذة

جدا بأىميتيم لتعميم العموم .أي أن ىؤالء المعمّمين
في لبنان باإلجمال يدرسيم معممون واثقون ً
واثقون ًّ
جدا" أنيم يقومون بتنفيذ  9من  0من االستراتيحيات التعميمية بثقة تامة و"واثق إلى حد
ما "عمى تنفيذ  4من  0من ىذه النقاط أو االستراتيجيات .وىذه االستراتيجيات ىي:
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 اإلجابة عمن أسئمة التالمذة حول مواضيع العموم:لقد أثبتت الدراسة اإلحصائية أن و ال يوجد داللة إحصائية حول تأثير ىذا المتغير في معدالت
مطبقًا داخل الفصول الدراسية
تحصيل التالمذة في العموم ما يدل عمى أن ىذا السموك قد ال يكون ّ
بالطريقة المجدية ويجب التدريب عمى كيفية التعامل مع أسئمة التالمذة في خالل المناقشة
الصفية.
ّ
 تفسير المبادئ والمفاىيم العممية بواسطة التجارب المخبرية:اتيجيات
جاء معدل التالمذة الذين يتبع معمموىم ىذه االستراتيجية األعمى مقارنة بمعدالت االستر ّ

أن ىناك داللة إحصائية حول تأثير ىذا المؤشر في
األخرى .ولقد أثبتت الدراسة اإلحصائية ّ
اتيجية تمارس بشكل فعال في
معدالت تحصيل التالمذة في العموم .وىذا يدل عمى أن ىذه االستر ّ
خالل العممية التعميمية-التعممية الصفية ويجب التركيز عمى تطبيقيا.

 تكميف التالمذة المبدعين القيام بميمات محفوفة بالتحديات ومحفزة من أجل استثارة اىتماميم.يتبعون ىذه االستراتيجية .وال يوجد داللة
تبين أن أدنى نسبة من التالمذة
يدرسيم معمّمون ّ
ّ
إحصائية حول تأثير ىذا المتغير في معدالت تحصيل التالمذة في العموم ،ما يدل عمى أن ىذه
اتيجية غير مطبقة بشكل فعال في الفصول الدراسية بالرغم من تأثيرىا اإليجابي في دافعية
االستر ّ
المتعممين عمى التعمم وتحسين أدائيم.

 تطوير ومواءمة أداء المعممين التعميمي بما يتالءم مع اىتمامات التالمذة بيدف تحفيزىم عمىالمشاركة.
أثبتت الدراسة اإلحصائية أنو ال يوجد داللة إحصائية حول تأثير ىذا المتغير في معدالت تحصيل
التالمذة في العموم  .وىذا يدل عمى أن الطرائق التعميمية المحفزة والتي تتالءم مع اىتمامات

بفعالية من قبل األساتذة مع التالمذة في الصفوف الد ارسية وفي خالل تعميم
التالمذة ال تطبق ّ
العموم لذا يجب التدريب والتشجيع عمى استخداميا.
 مساعدة التالمذة عمى تقدير أىمية تعمّم العموم.أثبتت الدراسة اإلحصائية أنو ال يوجد داللة إحصائية حول تأثير ىذا المتغير في معدالت
تحصيل التالمذة وىذا يدل عمى أن ىذه االتجاىات (تقدير تعمم العموم) ال تعالج بفعالية من قبل

الحض عمى تبنييا.
المعممين مع التالمذة في الصفوف الدراسية وفي خالل تعميم العموم ويجب
ّ

إذا ربطنا ىذه النتائج بما توصمنا إليو من حيث المتغيرات المرتبطة بخمفية المعمم العممية نجد أن ثقة

المعممين الكبيرة بأنفسيم لتعميم العموم ،بغض النظر عن سنوات الخبرة ومع األخذ بعين االعتبار أن أكثرىم حائز

عمى إجازات في العموم فقط وليس في تعميم العمومّ ،أدى إلى تدني نسبة المعمّمين المشاركين في دورات تدريبية
والتي كان أكثرىا يتناول استخدام تكنولوجيا المعمومات وأقميا يتناول المناىج وتعميم العموم .فزيادة الثقة بالنفس
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االسترتيجيات التعميمية-التعممية المؤثرة في أداء التالمذة دفع بالمعممين إلى االلتحاق بعدد أقل من
ا
في استخدام
الدورات التدريبية (كما تبين معنا سابقًا) ما يسيم في تدني معدالت تحصيل تالمذتيم .وىذا يتطابق مع ما تم
التوصل إليو من ناحية ردود المعممين حول ثقتيم بأنفسيم لتعميم العموم (تطبيق  0استراتيجيات تعميمية) حيث
بفعالية في خالل العممية التعممية-التعميمية في لبنان .وىذا
تبين أن  2من  0من ىذه االستراتيجيات ال تطبق ّ
فعال بماىية ىذه االستراتيجيات وكيفية تنفيذىا وتطبيقيا في خالل العممية
يطرح أسئمة حول حقيقة إلمام المعممين ً
التغميمية-التعمّمية.

أيضا أنو ال يوجد اختالف بين ذكور واناث من ناحية تصرفات المعممين واتجاىاتيم ومن ناحية الثقة
نجد ً
بأنفسيم في تطبيق االستراتيجيات الخمس المبينة في المقياس باستثناء استراتيجية "اإلجابة عن أسئمة التالمذة
حول مواضيع العموم" حيث تبين أن تطبيق ىذه االستراتيجية يؤثر وبداللة إحصائية في أداء التالمذة عند
المعممين الذكور فقط وليس عند المعممات اإلناث بالرغم من ارتفاع أداء التالمذة الذين تعمميم معممة مقارنة

كبير حول حسن تطبيق ىذه االستراتيجيات بفعالية في خالل العممية
بأولئك الذين يعمميم معمم ما يطرح تساؤًال ًا
التعميمية التعمّمية.
لذلك يجب تدريب المعممين عمى تطبيق ىذه االستراتيجيات بفعالية في خالل العممية التعميمية -التعممية
فعال  .وىذه االستراتيجيات ىي:
من أجل بمورة الثقة بالنفس في تعميم العموم بشكل ّ
 إدارة النقاش في الصف وفن طرح األسئمة. تحضير أنشطة إبداعية "صعبة" تثير حفيظة التالمذة الموىوبين من أجل االستفادة من الوقت الذييعتبره ىؤالء التالمذة غير مجد عند شرح المعمم لباقي التالمذة عمى أن تتضمن ىذه األنشطة
ميمات محفزة من أجل استثارة اىتمام ىؤالء التالمذة.
 تطوير ومواءمة أدائيم التعميمي بما يتالءم مع اىتمامات التالمذة وبيدف تحفيزىم عمى المشاركة. مساعدة التالمذة عمى تقدير تعمم العموم وأىميتو في حل المشكالت اليومية.أما است ارتيجية تفسير المبادئ والمفاىيم العممية بواسطة التجارب العممية المخبرية فقد أثبتت

بفعالية في خالل العممية التعميمية -التعممية
فعاليتيا القصوى في التحصيل في العموم وىي تُطبق ّ
الحض عمى استخداميا .
داخل الفصول الدراسية ويجب
ّ
 2-6-1-1التنسيق بين معممي

الصف الثامن األساسي بيدف تحسين العممية التعميمية-

التعمّمية.
تبين أنو ىناك داللة إحصائية حول تأثير متغير "التنسيق بين معممي العموم"  ،بغض النظر عن

جنس المعمم ،في أدء التالمذة إن من ناحية وتيرة التنسيق أونوعو .فإن التالمذة في لبنان باإلجمال
يدرسيم معممون "متعاونون" في ما بينيم عمى النحو اآلتي:
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يدرسيم معمّمون" ينسقون فيما بينيم" ولكن ليس بقوة ،أي يعقدون
إن أكثرية التالمذة في لبنان
 ّّ
مرات شيريًّا في مجاالت :مناقشة طريقة تعميم موضوع معين
اجتماعات تنسيق فيما بينيم ّ 9-4
( ،)%29التعاون في التخطيط وفي تحضير األدوات التعميمية ( ، )%24مشاركة ما اكتسبوه نتيجة
خبرتيم في التعميم ( ،)%24العمل بعضيم مع بعض بيدف تجربة أفكار جديدة( .)%01أما
بالنسبة إلى زيارة صف آخر بيدف اكتساب خبرة أكبر في التعميم فإن أكثر تالمذة لبنان ()%49
يدرسيم معممون ال ينسقون أوتقر ًيبا ال ينسقون في ما بينيم في ىذا اإلطار.
 بينت النتائج أن معدالت التحصيل بغياب التنسيق تدنت مقارنة بالمعدالت التي يتم فييا التسيق كمابينت الدراسات اإلحصائية المتعمقة بنوع التنسق بين المعممين أن:
 ىناك داللة إحصائية عمى تأثير  9من  0من مؤشرات التنسيق والتعاون بين المعممين في أداءالتالمذة وتحصيميم في العموم وىي:

o
o
o

التعميمية
التعاون في التخطيط وفي تحضير األدوات
ّ

مشاركة الخبرات المكتسبة في التعميم مع بقية المعممين

حضور ومشاىدة حصة دراسية يعطييا معمم زميل بيدف اكتساب خبرة أكبر في التعميم.

بفعالية من قبل المعممين في سياق التنسيق والتشارك
وىذا يدل عمى أن ىذه االستراتيجيات الثالث تُطبق ّ
فيما بينيم ويجب االستمرار بتطبيقيا.
 أما المؤ ّشران اآلتيان فال يوجد داللة إحصائية حول تأثيرىما في التحصيل التعممي: oالعمل مع بقية المعممين بيدف التجربة وتطبيق أفكار جديدة.
o

مناقشة طريقة تعميم موضوع معين .

بفعالية من قبل المعممين في سياق التنسيق والتشارك فيما
وىذا يدل عمى أن ىذه االستراتيجيات ال تطبق ّ
بفعالية.
بينيم لذا يجب التوصية بتبني ىذه االستراتيجيات وتطبيقيا ّ
من ىنا يجب العمل عمى زيادة المشاركة والتعاون والتنسيق بين معممي الصف الثامن لكي يعقدوا اجتماعاً

ًّ
إيجابيا في
تم عرضيا كونيا تؤثر
فيما بينيم ل ّ
مرة واحدة عمى األقل في األسبوع من أجل التشاور في النقاط التي ّ
بعضا بيدف اكتساب خبرة أكبر في التعميم
أداء تحصيل التالمذة وال سيما في زيارة ومشاىدة صفوف بعضيم
ً
معين وتجربة أفكار جديدة
والتعاون في تحضير األدوات التعميمية .أما بالتسبة إلى مناقشة طريقة تعميم موضوع ّ
فيجب التقصي ما إذا كانا يطبقان بطريقة مجدية في خالل اجتماعات التنسيق.
 3-6-1-1رضى المعمم عن مينتو
إن متغير" رضى المعمم عن مينتو" بغض النظر عن جنسو معمم أم معممة ،يؤثر في معدالت
متقصي عن األسباب التي تجعل المعممين
اسعا ل ّ
تحصيل التالمذة وبداللة إحصائية .وىذا ما يفتح الباب و ً
نوعا ما عن مينتيم لكون ىذا المتغير من العوامل المؤثرة والمحفزة لممعممين لمعمل
في لبنان غير راضين ً
عمى تحسين أداء التالمذة في العموم.
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 7-1-1تأثير متغيرات مرتبطة "باإللمام بمناىج العموم" في التحصيل التعممي ضمن المجاالت المختمفة
 1-7-1-1شعور المعممين بأىميتيم لتعميم مواضيع العموم التي يتضمنيا الـ TIMSS
يدرسيم معمّمون يشعرون بثقة كبيرة في إلماميم بمواضيع الـ TIMSS
إن غالبية التالمذة ّ
يممون
العشرين باستثناء مواضيع عموم األرض .وا ّن أكثر التالمذة (ّ )%92
يدرسيم معمّمون ّ

يممون بمواضيع
بمواضيع الكيمياء األربعة ،يمييم التالمذة ( )%88الذين ّ
يدرسيم معمّمون ّ
يممون بمواضيع عموم الحياة السبعة.
الفيزياء الخمسة و ( )%89من التالمذة ّ
يدرسيم معمّمون ّ
أما بالنسبة إلى مواضيع عموم األرض األربعة فال تتوافر ّأية بيانات عنيا .في منيج عموم
التطرق إلى مواضيع عموم
الحياة واألرض في الحمقة الثالثة من التعميم األساسي في لبنان يتم
ّ
األرض بشكل مقتضب ًّ
جدا كما يقوم معمم مجاز في مادة عموم الحياة بتدريس مادة عموم
الحياة واألرض.

 2-7-1-1محدودية التعمم بسبب النقص في المعمومات المكتسبة

تبين أن النقص في اكتساب المواضيع المقترحة في دراسة الـ TIMSS 4100ىي من أكثر

سمبا في أداء التالمذة.
العوامل التي تؤثر ً
إن محدودية التعمم مرتبطة بنقص المعمومات المكتسبة والميارات التي يحتاجيا التمميذ لتحسين
أدائو .فأغمبية التالمذة الذين يعتبر معمّموىم أنو ينقصيم بعض المعمومات والميارات المكتسبة
وكان معدل تحصيميم أدنى من نسبة أقل من التالمذة يعتبر معمّموىم ّأنو ال ينقصيم
معمومات وميارات مكتسبة وجاء معدل تحصيميم األعمى .كما أ ّن نسبة مماثمة لألخيرة ة

يعتبر معمّموىم ّأنو ينقصيم الكثير من المعمومات والميارات المكتسبة وجاء معدل تحصيميم
األدنى.
تفسر ىذه النتائج ،مقارنة بعضيا مع بعض ،العالقة بين عدد الدورات التدريبية التي يخضع ليا
قد ّ
المحفزة في تعميم
المعمّمون وجيوزيتيم لتعميم مواضيع االختبار الـ 41والستخدام االستراتيجيات التعميمية الناشطة و ّ
العموم .فالدول التي حمّت في المراتب األولى من حيث معدل التحصيل لتالمذتيا (سنغافورة مثالً) كانت نتائجيا

ىي األدنى من حيث الجيوزية وتبين أن معمّمييا قد خضعوا بشكل عام لدورات تدريبية كثيرة وال سيما في محتوى

العموم وفي تعميم العموم وفي المناىج .أما الدول التي شعرت بأنيا في جيوزية تامة لتعميم العموم فقد انخفضت
فييا نسبة تدريب المعممين (الدول العربية ومن ضمنيا لبنان) وبالتالي انخفض معدل تحصيل التالمذة فييا.
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عممية التعميم الصفّي" في
 8-1-1تأثير بعض المتغيرات المرتبطة "بأداء التالمذة في العموم في خالل
ّ
معدالت تحصيل التالمذة في العموم

 1-8-1-1مشاركة التالمذة في عممية التعمم الصفي (رأي المعمم)
تبين أن متغير " مشاركة التالمذة في عممية التعمم الصفي " من وجية نظر المعمم يؤثر في
معدالت تحصيل التالمذة وبداللة إحصائية.
الصف عمى المشاركة في العممية
بحض التالمذة في
بغالبيتيم في لبنان
 فالمعمّمون يقومونّ
ّ
ّ
المتنوعة في كل
اتيجيات التحفيزية الست
التعميمية التعممية بشكل كبير وذلك باستخدام االستر ّ
ّ
درس تقر ًيبا وىي بالترتيب اآلتي بحسب كثافة استخداميا:

المتبعة
اتيجيات ّ
 استراتيجية استخدام األسئمة الستثارة السببية والشرح ( )2وىي أكثر االستر ّاتيجية في كل درس
ولقد كان معدل تحصيل التالمذة الذين يقوم معمموىم باتباع ىذه االستر ّ
تقر ًيبا ،األعمى.

 استراتيجية تمخيص مكتسبات التالمذة في نياية الدرس( )1واستراتيجية ربط الدرس بالحياةالمعيشة لمتالمذة( )5واستراتيجية تشجيع التالمذة كافة لتحسين أدائيم(.)3
 استراتيجية مكافأة التالمذة عمى جيودىم الجيدة (.)4 وأقميا استراتيجة جمب أدوات مثيرة لالىتمام إلى الصف (.)4أن ىناك داللة إحصائية حول تأثير استخدام االستراتيجيات
لقد برىنت الدراسات اإلحصائية ّ
( )0و( )4و( )2( )9في أداء التالمذة في الوقت الذي ال يوجد داللة إحصائية حول تأثير
االستراتيجية ( )0و( )4في أداء التالمذة.
اتيجية ( )0واالستراتيجية ( )4بفعالية من أجل
ىذا يدل عمى أنو لم يتم تطبيق كل من االستر ّ
إذك اء روح التحفيز لدى التالمذة بشكل أكبر .وقد يعود ىذا األمر إلى أن ىاتين االستراتيجيتين
فعال إذ إن معظم المعممين
ال يتم تطبيقيما أو العمل بيما داخل الفصول الدراسية بشكل ّ
يعتمدون في شرحيم عمى الكتب المدرسية وال يشركون المتعممين في أنشطة ميدانية أومخبرية

بفعالية
أما بالنسبة إلى االستر ّ
اتيجيات ( )0و( )4و( )9و( :)2فقد تبين أنيا تستخدم ّ
محفزةّ .
في خالل العممية التعميمية التعممية ويجب الحض عمى استم اررية استخداميا مع التالمذة.
بفعالية في عممية التعمم برأي التالمذة
 2-8-1-1مشاركة التالمذة
ّ
أن ىناك داللة إحصائية حول تأثير متغير " مشاركة التالمذة في عمميـة الـتعمم الصـفي
ّ
تبين لنا ّ
" من وجية نظر التالمذة في أدائيم التعممي في العموم.
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ض واذكاء دافعية
 عند المقارنة بين رأي المعممين باالستراتيجياتّ
الست التي يستخدمونيا لح ّ
التالمذة عمى المشاركة في معظم الدروس ورأي التالمذة بخصوص المؤشرات الدالة عمى
تبين لنا اآلتي:
دافعيتيم لتعمم العموم ّ

حض التالمذة عمى المشاركة في عممية التعمم وربط مكتسباتيم
 يعتبر المعممون أنيم يقومون ب ّبالحياة اليومية بشكل كبير في الوقت الذي يقوم غالبية التالمذة في لبنان ( %04في عموم
بفعالية
الحياة و %02في الكيمياء و %02في الفيزياء) في المشاركة بفعالية ً
نوعا ما (ليس ّ
كبيرة) في عممية التعمم.
إن ما يقارب الـ  %01من التالمذة ال يفيمون بسيولة عمى معممييم ويشردون في خالل
 ّشرح الدروس وال يدركون ما ينتظره المعمم منيم في نياية الحصة  ،كما يعتبرون أن المعمم
يزودىم بميمات أو أنشطة أو أشياء تشد انتباىيم وتثير اىتماميم في حين أن أكثرية
ال ّ
المعممين يعتبرون أنيم يراعون ىذه المؤشرات .

-

ظيرت أقل مشاركة لمتالمذة بدافعية في مادة الفيزياء وأكثرىا في مادة عموم الحياة ولكن
معدالت
متدنية أكثر من ّ
المفارقة أن معدالت تحصيل التالمذة في مادة عموم الحياة جاءت ّ
تحصيميم في مادة الفيزياء وقد يعود ذلك لألسباب المرتبطة بمحتوى مناىج مواد العموم
والطرائق التعميمية المستخدمة (استخدام المختبر وتكنولوجيا المعمومات).

 3-8-1-1استخدام المعمّمين لالستراتيجيات المبنية عمى التقصي (رأي المعمم)
حل لبنان في المرتبة الرابعة بين دول العالم بالنسبة إلى تطبيق استراتيجيات التقصي في أكثر
لقد ّ
من نصف الدروس في خالل عممية التعمم والتعميم الصفي وحصل عمى معدل تحصيل متدن
مقارنة بالدول المتقدمة في العالم والتي حمّت في المراتب األخيرة من ناحية استخدام استراتيجيات

التقصي في أكثر من نصف الدروس في خالل التعمم الصفي :مثال سنغافورة (المرتبة )94
والصين (المرتبة  )99وكوريا (المرتبة  )94واليابان (المرتبة .)92

وتبين أن المعممين يطبقون استراتيجيات التقصي السبع تقر ًيبا في نصف الدروس كمعدل وسطي
مبين أدناه:
وبنسب متفاوتة كما ىو ّ
تأثير في تحسين أداء التالمذة ىي استراتيجية
ًا
استخداما واألكثر
 االستراتيجيات األقلً
مالحظة الظواىر الطبيعية ووصف مشاىدات التالمذة( )0و استراتيجية مشاىدة/مالحظة
المعمم في خالل إجراء عرض عممي لنشاط تقصي أو تجربة مخبرية ( )4واستراتيجية

تصميم تجربة أو نشاط تقصي( )9واستراتيجية إجراء تجارب أو أنشطة استقصائية( ،)2لذلك

يجب التأكيد عمى استخداميا في وتيرة أكبر لتأثيرىا الكبير في تحسين أداء التالمذة مع

عما إذا كان المعمّمون في لبنان يستخدمون االستراتيجيتين ( )0و( )4بالشكل السميم في
ّ
التقصي ّ
الصف.
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تأثير في تحسين أداء التالمذة فيي:
استخداما واألقل ًا
 أما في ما يتعمق باالستراتيجيات األكثرً
استراتيجية استخدام المعادالت والصيغ والقوانين العممية لحل مسائل روتينية( )0واستراتيجية

إعطاء تفسيرات لمواضيع يدرسونيا( )4و استراتيجية ربط ما يتعممونو في العموم بحياتيم

عما إذا كان المعمّمون في لبنان
اليومية( )7لذا يجب المثابرة عمى استخداميا مع
ّ
التقصي ّ
يستخدمون االستراتيجية ( )0بالشكل السميم في الصف.
اتيجية ( )0فقد تبين أنو اليوجد داللة إحصائية عمى تأثيرىا في أداء
أما بالنسبة إلى االستر ّ
اتيجية ال تطبق بالطريقة المالئمة وفي الوقت المناسب
التالمذة ويعود ىذا ربما إلى أن ىذه االستر ّ
بحسب سياق الدرس في خالل العممية التعميمية -التعممية .لذا يجب التأكد من أنيا تُطبق من قبل
المعممين بالطريقة المجدية والفاعمة.

اتيجية ( )0تبين أن معدل تحصيل التالمذة يرتفع
اتيجية ( )4واالستر ّ
وبالنسبة إلى اتباع االستر ّ
اتيجية في الدروس بشكل عام .ومن ىنا يمكن االستدالل عمى
بانخفاض وتيرة استخدام ىذه االستر ّ
بعيدا من التمقين
فعالة داخل الصفوف ً
أن كال من ىذه االستراتيجيات يجب تطبيقيا بطرائق ّ
إشكالية تمزميم بالتقصي عن نتائج العروض
والترشيد المباشر ومن دون وضع التالمذة أمام
ّ

حل اإلشكالية.
العممية والصيغ والقوانين المالئمة التي توصميم إلى ّ
تبين اآلتي:
 في
المحصمة ّ
ّ

 عند المقارنة بين نتيجة مقياس دافعية التالمذة لممشاركة في العممية التعميمية-التعممية (برأيالتالمذة) ونتيجة مقياس تحفيز دافعية التالمذة لممشاركة الفاعمة في الصف (برأي المعممين)

دور إيجابيًّا في إذكاء دافعية
وبنتيجة مقياس استخدام استرتيجيات التقصي التي تمعب ًا
التالمذة لممشاركة الفاعمة في الصف (برأي المعممين) نالحظ اآلتي:
يستخدم

معمّموىم

نوعا ما" في عممية التعمم ،بينما
 إن التالمذة (برأييم) "يشاركون ًاالستراتيجيات السبع لمتقصي في نصف الدروس تقر ًيبا كمعدل وسطي وىذا يفترض أن

يكون تالمذتيم محفزين ولدييم دافعية لمتعمم والمشاركة بفعالية إذا ما كانت ىذه

أيضا أن معممييم يقومون باتباع اثنتين من
االستراتيجيات تنفذ بالشكل الصحيح .كما وتبين ً
اتيجيات األربع (في كل درس أو في معظم الدروس) وباستخدام االستراتيجيتين
االستر ّ
األخريين في "نصف الدروس تقر ًيبا " وىذا يفترض أن يكون تالمذتيم محفزين ولدييم
دافعية لمتعمم والمشاركة بفعالية إذا ما كانت ىذه االستراتيجيات تنفذ بالشكل الصحيح .ىناك

غياب لمتوافق بين رأي المعممين ورأي التالمذة .فأكثر المعمّمين يعتبرون أنيم يقومون بعممية

التحفيز إلدماج المتعممين بشكل جيد أو أكثر من جيد (بين  71و %81من التالمذة يدرسيم
معممون يراعون خمسة من المؤشرات التي تحض التالمذة عمى المشاركة بدافعية في عممية

التعمم في الوقت الذي يعتبر فيو أكثر من  %01من التالمذة أنفسيم غير محفزين.
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-

عند المقارنة بين رأي المعممين في االستراتيجيات األربع التي يستخدمونيا لحض التالمذة
عمى المشاركة واالستراتيجيات السبع التي تدفع بالتالمذة إلى التعمم بواسطة استراتيجيات

تبين أن المعممين يركزون عمى العمل النظري أكثر من العمل التطبيقي التجريبي
التقصيّ ،
والبحثي في خالل عممية التعميم الصفي.

 ومن ىنا نرى أىمية اشتراك المعممين في دورات تدريبية حول استراتيجيات تعميم العموملتحسين أداء التالمذة .إن عدم متابعة ىذا النوع من الدورات أدى إلى تدن في التحصيل
اتيجيات
التعممي وذلك الفتقار نسبة ال بأس بيا من المعممين إلى اإللمام بحسن تطبيق االستر ّ
التعميمية الناشطة التي تؤدي إلى تحفيز عممية التعميم الناشط في خالل التعمم الصفي

واشراك نسبة كبيرة من المتعممين بفعالية في العممية التعممية التعميمية التي من شأنيا أن

ًّ
إيجابيا في تحسين أدائيم.
دور
تمعب ًا

جدا من المعممين تفسر المبادئ والمفاىيم العممية من خالل التجارب التي
إن نسبة ضئيمة ً
 ّيطمب إلى التالمذة تنفيذىا ونسبة قميمة تقوم بتحضير أنشطة إبداعية صعبة تثير حفيظة
التالمذة الموىوبين من أجل االستفادة من الوقت الذي يعتبره ىؤالء التالمذة غير مجد عند
شرح المعمم لباقي التالمذة شرط أن تكون ىذه األنشطة محفزة من أجل استثارة اىتمام ىؤالء

التالمذة.

ومن ىنا يجب العمل عمى تدريب المعممين عمى إدارة العمل المخبري وادارة الصف بحيث يقومون بتشجيع
تالمذتيم عمى إجراء التجارب واألنشطة االستقصائية بأنفسيم .ومن ىنا فإن ىناك ضرورة لتنشيط العمل المخبري
والبحثي في المدارس وذلك بتحفيز المعممين عمى المشاركة بأكبر عدد من الدورات التدريبية في ىذا اإلطار.
 9-1-1تأثير المتغيرات المرتبطة "بالموارد التي يستخدميا المعمّمون في تعميم العموم" في معدالت
تحصيل التالمذة في العموم

استخداما في عممية التعمم في العموم في لبنان وبشكل أساسي ىي الكتاب المدرسي
 أكثر المواردً
استخداما ىي البرمجيات لتعميم العموم بالرغم من أن ،كما تم التطرق إليو سابقًا ،أكثرية
وأقل الموارد
ً
المعممين يخضعون في لبنان إلى دورات في إدماج تكنولوجيا المعمومات في العممية التعميمية-
التعممية .وأن نسبة متوس طة من المعممين تستخدم كراسة التطبيقات أو أوراق العمل والمواد واألدوات
أن أي مورد من الموارد المستخدمة من قبل
العممية اإلثرائية .لم ّ
تدل الدراسة اإلحصائية عمى ّ
كل ىذه الموارد ىي
المعممين في الصف ىو األجدى في تعميم العموم أو لو أفضمية عمى غيره  ،ف ّ

فعالة في تعميم العموم وبداللة إحصائية.
ّ

مرة واحدة عمى األقل شيرًيا
 إن تحفيز التالمذة عمى استخدام الحاسوب والبرمجيات في تعمّم العموم ّلو مردود إيجابي ويؤدي إلى ارتفاع في معدالت تحصيل التالمذة في لبنان .ولقد أثبتت الدراسات
اإلحصائية أن استخدام الحواسيب وبرمجاياتيا تؤثر في معدالت تحصيل التالمذة بداللة إحصائية
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رغم عدم استخداميا بشكل كبير .وقد تبين لنا سابقًا أن أعمى نسبة من المعممين يمتحقون بدورات
تدريبية حول إدماج تكنولوجيا المعمومات في تعميم العموم لكن نسبة كبيرة من ىؤال المعممين ال تطبق
حاسوبا .لذا من الميم
أن  %8فقط من المدارس المشاركة ال تمتمك
عمما ّ
ً
ىذه التقنيات في الصف ً
التقصي عن سبب ىذا التدني في إدماج الحاسوب والبرمجيات في تعميم العموم.

 إ ن استخدام المختبر في تعميم العموم لو مردود إيجابي ويؤدي إلى ارتفاع في معدالت تحصيلالتالمذة في لبنان .ولقد تبين لنا سابقًا أيضاً أن النسبة األعمى من المعممين في لبنان تستخدم
الطرائق الناشطة النظرية في التعميم وتعتمد في العمل المخبري عمى العرض العممي ونسبة قميمة من
ىؤال المعممين تدفع بتالمذتيا إلى إجراء التجارب بأنفسيم .وفي المقابل ّبينت الدراسات اإلحصائية
ومحضر المختبر في أداء التالمذة.
كل من المختبر
أنو ال يوجد داللة إحصائية حول تأثير وجود ّ
ّ
وقد يكون سبب ذلك كما تبين لنا سابقًا ىو النقص في استخدام استراتيجية إجراء التجارب من قبل
المعممين والتالمذة في خالل العممية التعميمية -التعممية.

ومن ىنا يجب العمل عمى تدريب

المعممين عمى إدارة العمل المخبري حيث يقومون بدفع تالمذتيم إلى إجراء التجارب واألنشطة
االستقصائية بأنفسيم.
 11-1-1التقويم داخل الفصول الدراسية
إن أكبر نسبة من المعممين تجري اختبارات لتالمذتيا كل أسبوعين وان أكثر األسئمة في ىذه
ّ
االختبارات ترّكز عمى مجاالت التطبيق والشرح والتبيان وأقل نسبة منيا ترّكز عمى مجالي إعطاء
الفرضيات وتصميم التقصي العممي.
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 2-1التوصيات
 1-2-1عمى صعيد الجامعات

 إدخال مادة عموم األرض والفضاء في مناىج كميات العموم في الجامعات في لبنان كمواد
إلزامية.
 وجوب حيازة معمم العموم عمى دبموم تعميمي في تعميم العموم.
 تدريب طالب كميات العموم عمى العمل المخبري الفردي.
 التركيز في اختصاص تعميم العموم عمى:
 تحضير أنشطة صفية تربط بين فمسفة المنيج والمحتوى والميارات والمواقف عمى أن
تكون ىذه األنشطة تربط مواد مختمفة بعضيا ببعض (.)cross-curricular
 تدريب المعمّمين عمى كيفية د ارسة المناىج أفقياً وعمودياً لمعرفة آفاق التمميذ في خالل
معينة.
معين كما في خالل مرحمة دراسية ّ
اسي ّ
عام در ّ
 التدريب عمى إعداد أنشطة تتضمن ميارات التقصي.
 تفعيل عمل الـ ICTفي إطار تحضير أنشطة قابمة لمتطبيق في الصفوف الدراسية.
 التشديد عمى استراتيجيات التنسيق ضمن المادة الواحدة وبين المواد المختمفة.
تعد المعمّمين لكي يواكبوا التطّور التكنولوجي .
 إعادة النظر ببرامج كّمية التربية التي ّ

 2-2-1عمى صعيد التطوير الميني
طة شاممة لتدريب المعمّمين بشكل دائم ومستمر.
 وضع خ ّ
ألن معظم المعمّمين يعتبرون مرجعيتيم الكتاب
 التركيز عمى إلمام المعمّم بمنيج العموم ّ
المدرسي وليس المناىج.

 تجييز المدارس لتصبح مييأة إلدماج تكنولوجيا المعمومات في عممية التعميم و التقصي حول
األسباب التي تمنع تفعيل استخدام الـ ICTفي الفصل الدراسي.
 إجراء دورات تدريبية في العموم من ناحية محتوى:
 عموم األرض
 عموم البيئة
 إجراء دورات تدريبية في تعميم العموم حول:
 إدارة النقاش في الصف وفن طرح األسئمة.


تفسير المبادئ والمفاىيم العممية بواسطة التجارب المخبرية التي يقوم التالمذة بتنفيذىا.
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تحضير أنشطة إبداعية تثير حفيظة التالمذة الموىوبين وذلك من أجل االستفادة من
الوقت الذي يعتبره ىؤالء التالمذة غير مجد عند شرح المعمم لباقي التالمذة عمى أن
تتضمن ىذه األنشطة ميمات محفزة من أجل استثارة اىتمام ىؤالء التالمذة.

وخصوصا تمك المتعمقة
 إجراء دورات تدريبية تراعي خصائص المنيج واستراتيجيات التقصي
ً

منيا بالعمل المخبري وكيفية تحضير ىذه الحصص الدراسية من ناحية إفساح المجال لمتالمذة

إلجراء التجارب.
 إجراء دورات عمى استخدام تكنولوجيا المعمومات في تحضير الدروس ومن ثم تطبيقيا داخل
الصفوف ومواكبتيا وذلك من أجل تفعيل استخداميا في الصف.
 3-2-1عمى صعيد توظيف المعممين وتطوير المناىج وتخصيص الحصص الدراسية
 توظيف معممين مجازين في العموم وتعميم العموم.
 تخصيص الحصص الدراسية بنسبة  %90لعموم الحياة و %41لعموم األرض و %40لمفيزياء
و %41لمكيمياء
 إعادة النظر بمناىج العموم لمحمقة الثالثة من التعميم األساسي.
 إعادة النظر بالمحاور والمواضيع التي تم إيقاف العمل بيا بناء عمى قرار صادر عن و ازرة
التربية بسبب تقصير العام الدراسي.
 إعادة النظر بأسس التقويم ومستمزمات اإلجابة عن األفعال اإلجرائية المعتمدة في مواد
العموم ( .تعزير التواصل بين أطر التقويم المتبعة في التعميم العام قبل الجامعي والتعميم العام
الجامعي)
 تحفيز المشاركة والتعاون والتنسيق بين معممي الصف الواحد لكي يعقدوا اجتماعاً فيما بينيم
مرة واحدة عمى األقل في األسبوع من أجل التشاور في النقاط المشتركة بين المواد المختمفة وال
ّ

بعضا بيدف اكتساب خبرة أكبر في التعميم والتعاون
سيما في زيارة ومشاىدة صفوف بعضيم
ً
معين وتجربة أفكار جديدة.
في تحضير األدوات التعميمية ومناقشة تعميم موضوع ّ
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الرياضيات
 -2التحصيل في ّ
حل لبنان في المرتبة ( )40بين الدول العالمية المشاركة وفي المرتبة ( )4بين الدول العربية المشاركة
ّ
في الرياضيات في دراسة  TIMSS 4100وكان معدل تحصيمو ( .)229حّمت كوريا في المرتبة ()0

معدل تحصيميا ( .)409كما حمّت اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة ( )0بين ( )00دولة
وجاء ّ
عربية مشاركة وفي المرتبة ( )49بين الدول العالمية المشاركة وجاء معدل تحصيميا ( )204وىو أدنى
من متوسط سمم المقياس المعتمد في الـ .)011( TIMSS

 1-2في االستنتاجات
 1-1-2تأثير متغير "المنيج" في معدالت تحصيل التالمذة في الرياضيات
أن:
لقد ّ
تبين ّ
التدني الممحوظ في
تدني في معدالت تحصيل التالمذة في الرياضيات يعود بشكل خاص إلى ّ
 ال ّ
عمما أن ىذا المجال يش ّكل  %41من محتوى الرياضيات في
التحصيل في مجال البيانات والفرصة ً
المعدل في مجال اليندسة التي تش ّكل  %41أيضاً من محتوى
تدني
ّ
أن ّ
دراسة الـ .TIMSSكما ّ
أن
تدني
ّ
الرياضيات في الدراسة يؤثّر في ّ
الرياضيات .وىنا نمفت االنتباه الى ّ
المعدل العام في ّ
ّ
اليندسة الثالثية األبعاد ( )9D Geometryقد ألغيت من المنيج المبناني في الحمقة الثالثة ما

تدني النتائج في اليندسة.
شكل ع ً
امال مؤثًّار في ّ
أيضا إلى ضعف في مجالي التطبيق والتفكير
 تدني معدالت تحصيل التالمذة في ال ّرياضيات يعود ً
سيما في التفكير المنطقي.
المنطقي وال ّ
الرياضيات
 2-1-2تأثير متغير "الجنس (ذكور-إناث)" في معدالت تحصيل التالمذة في ّ
الرياضيات وبداللة إحصائية
 جاءت معدالت تحصيل الذكور أعمى من ّ
معدالت تحصيل اإلناث في ّ
ثم مجال الجبر
وقد ظير أعمى تفوق لمذكور عمى اإلناث في مجال األعداد ،يميو مجال اليندسة ّ
فمجال البيانات والفرصة .



معدالت
أما بالنسبة إلى المجاالت المعرفية فقد جاءت معدالت تحصيل الذكور فييا أعمى من ّ

تحصيل اإلناث في مختمف مجاالت التطبيق وبداللة إحصائية .وقد ظير أعمى تفوق لمذكور عمى
اإلناث في مجال التفكير المنطقي يميو مجال التطبيق فمجال المعارف.

 3-1-2تأثير متغير "األلفة مع لغة االختبار" في معدالت تحصيل التالمذة في الرياضيات
تبين أن تقديم االختبار بمغة مألوفة لدى التالمذة ومتداولة في حياتيم اليومية ،بغض النظر عما إذا
معدالت تحصيل التالمذة وفي ارتفاع مستويات
كانت المغة األم أو لغة أجنبية ،يسيم في ازدياد ّ
معدالت
الرياضيات وبداللة إحصائية .فالتآلف مع أسئمة االختبار يسيم في ارتفاع ّ
أدائيم في مواد ّ
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معدالت
أن التعميم بمغة ىي لغة االختبار يسيم في رفع ّ
تحصيل التالمذة في ا ّلرياضيات .كما ّ
الرياضيات في لبنان.
التالمذة وىذا ما ال يحصل في عدد كبير من صفوف ّ
 4-1-2اختالف معدالت تحصيل التالمذة بحسب مستويات صعوبة األسئمة
تبين وجود مشكمة كبيرة في اجابات التالمذة عن األسئمة التي تنتمي إلى مجال البيانات والفرصة او
ّ
سجل تالمذة لبنان
اليندسة الثالثية األبعاد حتى تمك المنتمية إلى محطة التحصيل المنخفضة بينما ّ
المعدل العالمي حتى في األسئمة العائدة الى محطة التحصيل
معدالت تفوق
ّ
في مجال الجبر ّ
ومرد ذلك يعود الى:
المرتفعةّ .

 النق ص في المعمومات المكتسبة في بعض مجاالت المحتوى بسبب غياب بعض المحاور عن
أصال في منيج
المنيج أو بسبب توقيف العمل بمحتوى بعض المحاور أو المعمومات الموجودة
ً

الرياضيات وذلك بناء عمى توصية من المركز التربوي لمبحوث واإلنماء وموافقة و ازرة التربية .
 النقص في بعض الميارات كقراءة الرسومات البيانية وتحميميا.

 تركيز المعمّمين عمى تعميم الجبر أكثر من تركيزىم عمى تعميم اليندسة والبيانات والفرصة ربما بسبب
صف الثّامن لدييم اختصاصات
عددا ًا
كبير من معمّمي ال ّ
تآلفيم مع ّ
أن ً
المادة .وىنا نمفت االنتباه إلى ّ
الرياضيات وىذا ما يبعدىم عن تعميم المواد التي تحتاج الى اختصاص( .فمعمّم
مختمفة غير ّ

صاحب اختصاص بالفيزياء او الكيمياء يستطيع تعميم الجبر بسيولة وقد ال يستطيع تعميم اليندسة.
متغيرات مرتبطة "بخمفية المعمّم التعميمية" في معدالت تحصيل التالمذة في الرياضيات.
 5-1-2تأثير ّ
 1-5-1-2الخمفية العممية لممعمم

ال يوجد داللة إحصائية عمى تأثير متغير "المؤىالت العممية" لممعمم في معدالت تحصيل
أن المستوى التعميمي لممعمّم قد ال يكون عامالً مؤثّ اًر بشكل مباشر في
التالمذة .وىذا ّ
يدل عمى ّ
الرياضيات عند التالمذة.
ّ
معدل التحصيل في ّ
 2-5-1-2اختصاص المعمّم
ًّ
إيجابيا بنتائج دالّة
أن ىناك تأثي اًر
ياضيات،
ّ
أظيرت نتائج لبنان في الر ّ
(معدالت التحصيل)ّ ،
الرياضيات وفي تعميم والرياضيات وىذا
إحصائياً لحيازة المعمّمين عمى شيادة اختصاص في ّ
أيضا .فمواكبة بيداغوجيات التعميم لممحتوى العممي ىي من
ما أ ّكدت عميو النتائج العالمية ً
االختصاصيون في تعميم
الرقي في العممية التعميمية التعممية ،إذ يكتسب المعمّمون
أساسيات
ّ
ّ

الرياضيات خبرة أكبر في تطبيق استراتيجيات مختمفة ومتنوعة في العممية التعميمية –التعمّمية

وفي عممية التقويم التي تناسب مختمف أنماط التعمم لدى التالمذة ما يكسبيم قدرة أكبر عمى

معا فيذا يكسبو
التحصيل .واذا كان المعمّم ًا
الرياضيات ً
الرياضيات وتعميم ّ
حائز عمى شيادة في ّ
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خبرة في اإللمام بالمحتوى وخبرة في تطبيق ىذا المحتوى وتكييفو ليالئم التالمذة .و نذكر ىنا
النظرية الحديثة في التعميم وىي معرفة المحتوى التربوي ( Pedagogical content

 )knowledge of teachersالتي تدمج المحتوى ببيداغوجيا التعميم بشكل متناسق ومترابط.
 3-5-1-2سنوات الخبرة

معدالت
لم تظير النتائج داللة إحصائية ألثر سنوات الخبرة عند معمّم الرياضيات في ّ

التحصيل عند التالمذة في لبنان ولكن النتائج عمى الصعيد العالمي أثبتت أىمية الخبرة

معدالت التحصيل.
وتأثيرىا اإليجابي في ّ
 4-5-1-2اال لتحاق بدورات حول التطوير الميني
أن أكثر من  %01من معمّمي الرياضيات في لبنان تابعوا ويتابعون دورات تدريبية
لقد ّ
تبين ّ
عمى األصعدة كافة أكثرىا في مجال إدماج تكنولوجيا المعمومات في التعميم مجال محتوى
لتدرب عمى تنمية التفكير النقدي عند التالمذة والتقويم وكان أقمّيا
ّ
المادة او بيداغوجيا التعميم وا ّ
في مجال المناىج.
الدورات التربوية وعمى مناىج
أن ىناك داللة إحصائية في لبنان عمى أىمية ّ
كما ّ
أيضا ّ
تبين ً
الرياضيات ومجال التفكير الناقد وتكنولوجيا المعمومات.
ّ
الرياضيات أو التقويم وىذا يمكن أن يعود
لم يكن ىناك داللة إحصائية لمدورات عمى محتوى ّ
إلى عدم فعالية ىذه الدورات رغم أىميتيا وعدم وضوح فكرة التقويم في المناىج المبنانية .كما

معدالت التحصيل األعمى كانت لمتالمذة الذين خضع معمّموىم إلى دورات في تكنولوجيا
أن ّ
ّ
الدورات.
المعمومات والرياضيات التربوية والتفكير الناقد ما يؤ ّكد أىمية تطوير ىذه ّ

وقد بينت ىذه النتائج اآلتي:

ألن معظم المعمّمين يعتبرون مرجعيتيم الكتاب
 ال وجود لدورات
خاصة بالمناىج ّ
ّ
المدرسي وليس المناىج.
إن
ّ 
إن
ّ 

جدا من المعممين مييأة إلدماج تكنولوجيا المعمومات في عممية التعميم.
نسبة ضئيمة ً
نسبة قميمة من المعمّمين تقوم بتحضير أنشطة إبداعية صعبة تثير حفيظة التالمذة

الموىوبين من أجل االستفادة من الوقت الذي يعتبره ىؤالء التالمذة غير مجد عند شرح
المعمم لباقي التالمذة عمى أن تتضمن ىذه األنشطة ميمات محفزة من أجل استثارة

اىتمام ىؤالء التالمذة.
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يتبين أ ّنو بالنسبة:
في
المحصمة ّ
ّ
 إلى المعمّمين الذين لدييم أكثر من عشر سنوات خدمة ،فإن متغير "التطوير الميني" ومتغير
"االختصاص" يؤثران في أداء تالمذتيم وبداللة إحصائية.

فإن متغير " التطوير الميني" يؤثر في
 إلى المعمّمين الذين لدييم أقل من عشر سنوات خدمة ّ ،
أن متغير "االختصاص" يؤثر في أداء التالمذة وبداللة
أداء تالمذتيم وبداللة إحصائية .كما ّ
إحصائية .

الرياضيات فقد تبين أن التحاقيم
الرياضيات وفي تعميم ّ
 إلى المعمّمين الحائزين عمى شيادة في ّ
في دورات تدريبية لمتطوير الميني في المناىج أو التفكير الناقد يؤثر في أدائيم وبداللة إحصائية
اإلحصائية نفسيا لدورات تكنولوجيا المعمومات أو المحتوى أو التقويم.
بينما لم تكن ىناك الداللة
ّ
فإن التحاقيم
الرياضيات ّ
الرياضيات وفي تعميم ّ
 إلى المعمّمين غير الحائزين عمى شيادة في ّ
الدورات
الدورات ما عدا ّ
بدورات تدريبية لمتطوير الميني يؤثر في أدائيم وبداللة إحصائية في جميع ّ
المتعمّقة بالمحتوى والتفكير الناقد.

أن لمتطوير الميني أثره الفاعل في أداء المعمّمين ذوي الخبرة الطويمة في التعميم
نستنتج من ذلك ّ
والمعمّمين الذين لدييم خبرة أق ّل من عشر سنوات .أما بالنسبة إلى المعمّمين حاممي الشيادات في

الناقد ما
الرياضيات وفي تعميم الرياضيات فباستطاعتيم أن يمتحقوا بدو ارت في المناىج والتفكير ّ
إيجابيا في تحصيل التالمذة.
يؤثّر
ً

 6-1-2تأثير متغيرات مرتبطة "بمواقف المعمم تجاه تعميم الرياضيات بحسب الجنس" في تحصيل
التالمذة في الرياضيات
أن ىناك
أن نسبة التالمذة الذين تدرسيم معممة أكبر من نسبة التالمذة الذين يدرسيم معمم ،و ّ
تبين ّ
بمعدل تحصيميم
تفوقوا
ّ
داللة إحصائية بحسب ّ
متغير جنس المعمّم .فالتالمذة الذين ّ
تدرسيم معمّمة ّ
يدرسيم معمّم بداللة إحصائية.
عمى التالمذة الذين ّ

 1-6-1-2ثقة المعمم بأىميتو لتعميم الرياضيات بحسب جنسو.
متغير "ثقة المعمم بأىميتو لتعميم الرياضيات" يؤثّر في معدل تحصيل التالمذة بداللة
أن ّ
تبين ّ
جدا بأىميتيم عمى تعميم
إحصائية إن التالمذة في لبنان باإلجمال يدرسيم معممون واثقون ً

الرياضيات .أي أن ىؤالء المعمّمين واثقون ًّ
جدا" بتنفيذىم  9من  0من االستراتيجيات التعميمية

بثقة تامة و"واثقون إلى حد ما من "تنفيذ  4من  0من ىذه النقاط أو االستراتيجيات .وىذه
االستراتيجيات ىي:

 إجابات عن أسئمة التالمذة حول مواضيع الرياضيات :لقد أثبتت الدراسة اإلحصائية أن ىذاالمؤشر يؤثر في معدالت تحصيل التالمذة في الرياضيات وبداللة إحصائية ما يدل عمى
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إيجابيا في تحصيل
أن تطبيق ىذا السموك داخل الفصول الدراسية بالطريقة المجدية يؤثّر
ً

الرياضيات
التالمذة في ّ

متعددة في ح ّل المسائل بثقة تامة وقد جاء معدل التالمذة الذين يتبع معمّموىم ىذه
 تب ّني طرائق ّاالستراتيجية األعمى مقارنة بمعدالت االستراتيجيات األخرى .ولقد أثبتت الدراسة اإلحصائية

أن ىناك داللة إحصائية حول تأثير ىذا المؤشر في معدالت تحصيل التالمذة في

اتيجية بشكل فعال في خالل العممية
الرياضيات .وىذا يدل عمى أن ممارسة ىذه االستر ّ
ّ
معدالت التالمذة.
التعميمية-التعممية الصفية يؤثّر إيجاباً في ّ

تبين أنو يوجد داللة
تامة .وقد ّ
 مساعدة التالمذة عمى تقدير أىمية تعمم الرياضيات بثقة ّالرياضيات ،ما يدل عمى
إحصائية حول تأثير ىذا المتغير في معدالت تحصيل التالمذة في ّ

يؤدي الى تحسين أداء
اتيجية بشكل فعال في الفصول الدراسية ّ
أن تطبيق ىذه االستر ّ
التالمذة.

تامة .ولقد أثبتت الدراسة
 مشاركة التالمذة في العمميات التعميمية – التعمّمية بثقة ّاإلحصائية أنو يوجد داللة إحصائية حول تأثير ىذا المتغير في معدالت تحصيل التالمذة
الرياضيات .وىذا يدل عمى أن الطرائق التعميمية التي تسعى إلى إشراك التالمذة في
في ّ

فعاليتيا في تحسين أداء التالمذة .
الرياضيات ليا ّ
خالل عممية تعمّم ّ

كانت نسبة

كبيرا.
 تزويد التالمذة المبدعين بأسئمة صعبة تش ّكل اإلجابة عنياً
تحديا ً
أن
التالمذة الذين يتّبع معمّموىم ىذه االستراتيجية ىي
ّ
األقل .وقد أثبتت الدراسة اإلحصائية ّ
ىناك داللة إحصائية حول تأثير ىذا المتغير في معدالت تحصيل التالمذة وىذا يدل عمى
الرياضيات.
فعال في تحسين ّ
أن ىذه االستراتيجية تؤثّر بشكل ّ
معدالت ّ

إذا ربطنا ىذه النتائج بما توصمنا إليو من حيث المتغيرات المرتبطة بخمفية المعمم العممية نجد أن ثقة
المعممين الكبيرة بأنفسيم لتعميم الرياضيات  ،بغض النظر عن سنوات الخبرة ومع األخذ بعين االعتبار أن أكثرىم

حائز عمى إجازات في العموم ولكن ليس في تعميم العمومّ ،أدى إلى تدني نسبة المعمّمين المشاركين في دورات
تدريبية كان أكثرىا يدور حول استخدام تكنولوجيا المعمومات وأقميا حول المناىج وتعميم الرياضيات .فزيادة الثقة
بالنفس في استخدام االستراتيجيات التعميمية-التعممية المؤثرة في أداء التالمذة دفع بالمعممين إلى االلتحاق بعدد

أقل من الدورات التدريبية (كما تبين معنا سابقًا) ما أسيم في تدني معدالت تحصيل تالمذتيم .وىذا يتطابق مع ما
تم التوصل إليو من ناحية ردود المعممين حول ثقتيم بأنفسيم لتعميم العموم (تطبيق  0استراتيجيات تعميمية) حيث

تبين أن  2من  0استراتيجيات من تمك التي تبرىن الثقة العالية في تعميم العموم ال تطبق بفعالية في أثناء العممية
فعال بماىية ىذه
التعممية-التعميمية في خالل تعمّم العموم في لبنان .وىذا يطرح أسئمة حول حقيقة إلمام المعممين ً
االستراتيجيات وكيفية تنفيذىا وتطبيقيا في خالل العممية التعميمية-التعمّمية.
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تصرفات المعمّمين واتجاىاتيم بين ذكور واناث من حيث الثقة
تبين ّأنو ال يوجد اختالف يذكر في
كما ّ
ّ
الرياضيات واعتماد االستراتيجيات المبّينة في المقياس باستثناء المؤ ّشر " تزويد التالمذة المبدعين
بأنفسيم لتعميم ّ

أن ىناك داللة إحصائية لممعممات
بميمات محفوفة بالتحديات ومحفزة من أجل استثارة اىتماميم" حيث ّ
تبين ّ
اإلناث في تطبيق ىذه االستراتيجية بفعالية أكثر من المعمّمين ال ّذكور.

 2-6-1-2التنسيق بين معممي الصف الثامن األساسي بيدف تحسين العممية التعميمية-
التعممية.
الصف الثامن األساسي" بغض النظر عن جنس المعمم يؤثر
 أن متغير "التنسيق بين معمميّ
ًّ
إيجابيا في أداء التالمذة إن من حيث وتيرة التنسيق أو نوعو وبداللة احصائية .إن التالمذة في
يدرسيم معممون "متعاونون" فيما بينيم عمى النحو اآلتي:
لبنان باإلجمال ّ
معدل التالمذة
يدرسيم معمّمون" ينسقون فيما بينيم" وىو أقل من ّ
 ّإن أكثرية التالمذة في لبنان ّ
يدرسيم
يدرسيم معمّمون "ينسقون بقوة فيما بينيم" وا ّن نسبة متدنية ً
جدا من التالمذة ّ
الذين ّ
ال فيما بينيم وكانت معدالت تحصيميم ىي األدنى.
ينسقون قمي ً
معمّمون ّ

أن بعض الممارسات الص ّفية من قبل المعمّمين كان ليا تأثير بداللة إحصائية
ّبينت ّ
الدراسة ّ
عمى تحصيل التالمذة وبعضيا اآلخر لم يكن ذا داللة إحصائية كاآلتي:
o
o
o
o
o

معين بداللة إحصائية.
مناقشة طريقة تعميم موضوع ّ
التعاون في التخطيط وفي تحضير األدوات التعميمية بداللة إحصائية.

دال إحصائياً.
العمل مع بقية المعممين بيدف تجربة أفكار جديدة وتطبيقيا وىذا العمل غير ّ
مشاركة الخبرات المكتسبة في التعميم مع بقية المعممين وىي غير دالّة إحصائياً

حضور ومشاىدة حصة دراسية يعطييا معمم زميل بيدف اكتساب خبرة أكبر في التعميم وىي

غير دالّة إحصائياً.

وىذا يدل عمى أن الممارسات ال تطبق جميعيا بفعالية من قبل المعممين في سياق التنسيق

والتشارك.

 3-6-1-2رضى المعمم عن مينتو
وبي نت الدراسات اإلحصائية أن متغير" رضى المعمم عن مينتو" بغض النظر عن جنسو ،أكان
ّ
معمما أم معممة ،يؤثر في معدالت تحصيل التالمذة وبداللة إحصائية.
ً
الرياضيات ضمن المجاالت المختمفة" في معدالت
 7-1-2تأثير متغيرات مرتبطة "باإللمام بمناىج ّ
تحصيل التالمذة في الرياضيات
الرياضيات التي يتضمنيا الـ TIMSS
 1-7-1-2شعور المعممين بأىميتيم لتعميم مواضيع ّ
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يدرسيم معمّمون يشعرون بأنيم قادرون عمى تعميم األعداد والجبر.
ان أكثرية التالمذة في لبنان ّ
معممييا
أن نسبة أدنى من التالمذة
ّ
بينما ّ
تبين ّ
ومتدنية بالنسبة إلى دول العالم التي كان معظم ّ

وتدنت النسبة أكثر من حيث ثقة
قد عبروا عن شعور واثق بقدرتيم عمى تعميم اليندسةّ .
المعمّمين بأنفسيم عمى تعميم المواضيع الخاصة بالبيانات والفرصة.

 2-7-1-2محدودية التعمم بسبب النقص في المعمومات المكتسبة
لقد تبين:
 أن النقص في اكتساب المواضيع المقترحة في دراسة الـ TIMSS 4100ىي من العواملسمبا في أداء التالمذة.
المؤثّرة ً
 إن محدودية التعمّم مرتبطة بنقص المعمومات المكتسبة والميارات التي يحتاجيا التمميذلتحسين أدائو .فالتالمذة الذين يعتبر معمّموىم أنو ينقصيم بعض المعمومات والميارات

معدل تحصيميم أدنى من التالمذة الذين يعتبر معمّموىم ّأنو ال ينقصيم
المكتسبة كان ّ
معمومات وميارات مكتسبة.
عممية التعميم الصفّي"
الرياضيات في خالل
ّ
 8-1-2تأثير بعض المتغيرات المرتبطة "بأداء التالمذة في ّ
في معدالت تحصيل التالمذة في الرياضيات.
 1-8-1-2مشاركة التالمذة في عممية التعمم الصفي برأي المعمم
تبين أن متغير " مشاركة التالمذة في عممية التعمم الصفي " من وجية نظر المعمم يؤثر في
معدالت تحصيل التالمذة وبداللة إحصائية.

الصف عمى المشاركة بشكل كبير وذلك
بحض التالمذة في
بغالبيتيم في لبنان
يقوم المعمّمون
ّ
ّ
ّ
المتنوعة وفي كل درس تقر ًيبا وىي بالترتيب اآلتي
اتيجيات التحفيزية الست
باستخدام االستر ّ
ّ
بحسب كثافة استخداميا:

 -مكافأة التالمذة عمى جيودىم .

 تشجيع التالمذة كافة لتحسين أدائيم. تمخيص مكتسبات التالمذة في نياية الدرس. استخدام األسئمة الستثارة السببية والشرح. جمب أدوات مثيرة لالىتمام إلى الصف. ربط الدرس بالحياة المعيشة لمتالمذة.كل ىذه االستراتيجيات دالّة إحصائياً بتأثرىا في نتائج التالمذة ما عدا " تشجيع التالمذة
وكانت ّ
الدراسية في لبنان .إذ
فعال في الفصول ّ
عمى تحسين أدائيم" التي عمى األرجح ال تطّبق بشكل ّ

الرياضيات.
الرياضيات غير ّ
مؤىل لتعّمم ّ
إ ّن معظم المعمّمين يعتبرون التمميذ الضعيف في ّ

29

استنتاجات وتوصيات
ميمة وليا نتائج إيجابية عمى
كما أظيرت النتائج أن استخدام االستراتيجيات
ّ
الست كمّيا ّ
الدرس بالحياة المعيشة" و"جمب أشياء مثيرة
سيما االستراتيجيتين" :ربط ّ
تحصيل التالمذة وال ّ

الصف".
لالىتمام الى
ّ

األقل.
االستراتيجيتين ىي
ّ

أن نسبة من يستخدمون ىاتين
لكن النتائج في لبنان أظيرت ّ
ّ

 2-8-1-2مشاركة التالمذة بفعالية في عممية التعمم برأي التالمذة

إن متغيــر " مشــاركة التالمــذة فــي عمميــة الــتعمم الصــفي " مــن وجيــة نظــر التالمــذة يــؤثر فــي
معدالت تحصيميم وبداللة إحصائية.

ولمعرفة مدى مشاركة التالمذة بفعالية في عممية التعمم الصفي في كـل مـن مـواد الرياضـيات تـم

اعتماد المؤشرات الستّة الواردة في المقياس التعممـي "مشـاركة التالمـذة بفعاليـة" فـي خـالل الـتعمم
الصفي وىي:
الرياضيات.
 أتمتّع بتعّمم ّعمي دراسة الرياضيات( .ذات ترميز عكسي).
 كنت أتمنى لو لم يكن ّ -الرياضيات مممّة ( .ذات ترميز عكسي).

 أتعمم الكثير من األشياء المثيرة لالىتمام في الرياضيات.أحب الرياضيات.
ّ
يشاركون

أقل من التالمذة
وعا ما في عممية التعمم .وا ّن نسبة ّ
ّ
إن أكثرية التالمذة في لبنان يشاركون ن ً
بفعالية في عممية التعمم وارتفعت معدالت تحصيميم .أما النسبة األقل من التالمذة فال يشاركون بفعالية في عممية

التعمم وانخفضت معدالت تحصيميم.

لمرياضيات
 3-8-1-2تقدير التالمذة ّ
لمعرفة تقدير التالمذة لمرياضيات تم اعتماد المؤشرات الستّة اآلتـية:
الرياضيات سيساعدني في حياتي العممية.
 أعتقد ّأن تعمّم ّ

الرياضيات لتعّمم المو ّاد األخرى في المدرسة.
 أحتاج ّالرياضيات لمتم ّكن من دخول جامعة من اختياري.
 -أحتاج أن أعطي نتائج جيدة في ّ

الرياضيات ألحصل عمى الوظيفة التي أطمح إلييا.
 أحتاج أن أعطي نتائج جيدة في ّ أريد وظيفة تتضمن استعمال الرياضيات.الرياضيات.
 منالميم أن أعطي نتيجة جيدة في ّ
ّ
يقدرون الرياضيات
يقدرون الرياضيات بشكل كامل .وا ّن نسبة ّ
أقل من التالمذة ّ
إ ّن أكثرية التالمذة في لبنان ّ
الرياضيات وانخفضت معدالت
قميالً وتدنت معدالت تحصيميم .أما النسبة األقل من التالمذة فيم الذين ال ّ
يقدرون ّ

تحصيميم أكثر.
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الست أتت دالّة إحصائياً ومن ىذه النقاط :النقطة الثالثة والنقطة
بعضا من النقاط
أن
ّ
وقد أظيرت النتائج ّ
ً
الرياضيات لدخول الجامعة او لمحصول عمى وظيفة بينما أتت النقاط
الخامسة .وتتعمّق ىاتان النقطتان بإتقان ّ
الرياضيات عامالً مؤثّ اًر في الحياة العممية
األخرى غير دالّة إحصائي ًا وىذا ّ
يدل عمى ّ
أن التالمذة ال يعتبرون تعّمم ّ
الرياضيات ىي
أن إعطاء نتيجة ّ
أن معظم التالمذة ال يعتبرون ّ
وفي المواد األخرى بحسب رأييم كما ّ
جيدة في ّ
مرده الى المناىج
أن المعمّم ال يربط
المادة بالحياة اليومية العممية وىذا قد يكون ّ
ّ
عامل مؤثّر والسبب يعود الى ّ
الحالية الجامدة الموجودة في لبنان.

الرياضيات" في معدالت
 9-1-2تأثير المتغيرات المرتبطة "بالموارد التي يستخدميا المعمّم في تعميم ّ
تحصيل التالمذة في الرياضيات.

الرياضيات بينما
اعتبر أكثرية معمّمي تالمذة لبنان أن الكتاب المدرسي ىو األساس المعتمد في تعميم ّ
العممية التعميمية .أما بالنسبة إلى كتاب
الرياضيات ىو مساعد ممحق ب ّ
اعتبرت األقمّية ّ
أن كتاب ّ
التمارين أو أوراق التمارين فقد اعتبرت مساعدة لمعممية التعميمية عند معمّمي أكثرية التالمذة مقابل

الحسية
أقمّية اعتبروىا عنص اًر أساسي ًا في العممية التعميمية .وبالنسبة إلى وسائل اإليضاح والمواد
ّ

فمعمّمو األكثرية من التالمذة اعتبروىا إضافية مقابل أقمّية اعتبروىا أساسية وفي صمب العممية
أن معمّمي  %49من التالمذة في العالم
التعميمية .بالنسبة إلى برامج الكمبيوتر كانت النتيجة ّ
اعتبروىا إضافية مقابل  %02اعتبروىا أساسية.

الكراسات
وأ ّك ّدت النتائج اإلحصائية ّ
أن جميع الموارد المستعممة في تعميم الرياضيات أكانت الكتب أم ّ
الحسية ىي عوامل مؤثّرة بداللة إحصائية في تعميم
أم إدماج تكنولوجيا المعمومات أم استخدام المواد
ّ
أي منيا.
الرياضيات وال يمكن االستغناء عن ّ
ّ

 1-9-1-2استخدام تكنولوجيا المعمومات في تعميم الرياضيات
 استخدام الحاسوب في تعميم الرياضيات
إن النسبة األعمى من المدارس المشاركة في لبنان يتوافر في كل منيا  01حواسيب لالستخدام
حاسوبا لالستخدام
أقل من المدارس المشاركة يتوافر في كل منيا 41
الصفي .تمييا نسبة ّ
ً
الصفي .أما المدارس المتبقية فيي إما ال تممك حاسوباً أو يتراوح عدد الحواسيب في كل منيا

بين حاسوب واحد وحاسوبين اثنين ولكن نسب ىذه المدارس قميمة.

وا ّن نسبة منخفضة من تالمذة لبنان يستخدم معمّموىم الحاسوب والبرمجيات المناسبة لتعميم
الرياضيات وكانت معدالت تحصيميم األعمى مقارنة بـأكثرية التالمذة اآلخرين الذين انخفضت
مرة واحدة عمى األقل في الشير
معدالت تحصيميم حيث يتم استخدام الحاسوب والبرمجيات ّ
معين ،لمبحث عن معمومات وأفكار لمعالجة البيانات وتحميميا أ و التدرب
الكتشاف مفيوم ّ
والتمرن عمى الميارات والخطوات.
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الرياضيات الكتشاف مفيوم ىو
لقد أظيرت النتائج اإلحصائية ّ
أن استعمال الحاسوب في تعميم ّ
أن استعمالو
الصفوف في لبنان .كما ّ
غير دال إحصائياً وذلك ّ
ألن ىذه التقنية غير متّبعة داخل ّ

لمعالجة البيانات وتحميميا لم يكن ذا داللة إحصائية وربما ىذا يعود لعدم استعمال ىذه الطريقة
ألن معالجة البيانات
وقد يكون السبب لعدم إعطاء نتائج عالية في مجال البيان والفرصة ّ
وتحميميا باستخدام الحاسوب تساعد بشكل كبير في استيعاب ىذه المفاىيم.

 استخدام اآللة الحاسبة في تعميم الرياضيات
صف
معدل تحصيل التالمذة الذين ال يسمح ليم باستعمال اآللة الحاسبة في
ّ
أن ّ
أظيرت النتائج ّ
تدنت نتائج التالمذة الذين يسمح ليم باستعمال ىذه اآللة ضمن
الرياضيات ىو األعمى بينما ّ
ّ
أي
شروط ّ
معينة .بينما كانت األدنى لمتالمذة ال ّذين يسمح ليم باستعمال اآللة الحاسبة من دون ّ
شرط.

الرياضيات يؤثّر بشكل إيجابي في تحصيل
أن استعمال اآللة الحاسبة في
ّ
ّ
وتبين أيضاً ّ
صف ّ
حددت وجية استعماليا.
المادة إذا ما ّ
التالمذة في ىذه ّ
 11-1-2التقويم داخل الفصول الدراسية
األقل
يدرسيم معممون يجرون اختبارات لتالمذتيم كل أسبوعين بينما النسبة
ّ
إ ّن أكبر نسبة من التالمذة ّ
كل شير.
مرة ّ
تجري اختبارات ّ
يدرسيم معمّمون يقومون بإجراء اختبارات في الشرح والتبيان
إ ّن ّ
معدل التحصيل األعمى كان لمتالمذة الذين ّ
وحل المسائل.
بينما
المعدل األدنى فكان لمتالمذة الذين يقوم معمموىم بإجراء اختبارات في التفكير الناقد ّ
ّ
حل
تعود التالمذة عمى التمارين التي تبنى عمى التفكير الناقد وميارات ّ
ىذه النتيجة دليل عمى ّ
أن عدم ّ
المسائل يؤثّر سمبياً في تحصيميم.

 2-2التوصيات
 1-2-2عمى صعيد الجامعات

تعد المعمّمين لكي تواكب التطّور التكنولوجي .
 إعادة النظر بمناىج كمّية التربية التي ّ
الرياضيات.
الرياضيات وفي تعميم ّ
 إعداد معممين مجازين في ّ

التوسع
 إلزام الطالب في كميات التربية (اختصاص الرياضيات) بتعمم األشكال ذات األبعاد الثالثة و ّ
فييا.

الرياضيات.
 معمم الرياضيات يجب أن يكون ًا
حائز عمى دبموم تعميمي في تعميم ّ
 تدريب المتعممين في الجامعات عمى برامج الكمبيوتر الجديدة:
 Geogebra ( و Cabri-geometrieو geoplanو.)geospace
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الرياضيات ينبغي التركيز عمى تحضير أنشطة صفية تربط بين فمسفة
 في خالل اختصاص تعميم ّ
المنيج ومحتوى المناىج والميارات والمواقف عمى أن تربط ىذه األنشطة مواد مختمفة بعضيا ببعض
(.)cross=curricular

اسي
 تدريب المعمّمين عمى كيفية دراسة المناىج أفقياً وعمودياً لمعرفة آفاق التمميذ في خالل عام در ّ
معينة.
معين كما في خالل مرحمة دراسية ّ
ّ
حل األعمال المتّبعة في دول شرق آسيا والتي ّبينت
 تدريب المعمّم عمى إعداد أنشطة تتضمن تقنية ّ
النتائج تأثيرىا اإليجابي في نتائج التالمذة.

 تفعيل عمل الـ ICTفي إطار تحضير أنشطة قابمة لمتطبيق في الصفوف الدراسية.
الرياضيات بالحياة المعيشة.
 تمكين التمميذ من ربط ما يتعمّمو في ّ

 2-2-2عمى صعيد التطوير الميني لممعممين

طة شاممة لتدريب المعمّمين بشكل دائم ومستمر.
 وضع خ ّ
الدورات التدريبية لممعمّمين:
النقاط اآلتية في ّ
 التركيز عمى ّ
-

إدارة النقاش في الصف وفن طرح األسئمة.

-

التقيد بنمطية المسائل المطروحة في الكتاب المدرسي
التركيز عمى تقنية ّ
حل المسائل وعدم ّ
وفي االمتحانات الرسمية.

-

تحضير أنشطة إبداعية تثير حفيظة التالمذة الموىوبين.

-

الدرس بالحياة اليومية لمتمميذ
سيما ربط ّ
استخدام االستراتيجيات الخمس لتحفير التالمذة وال ّ

-

ألن ىذا االستعمال لو مردود إيجابي يؤدي الى
التدريب عمى استعمال الكمبيوتر (معمّم وتمميذ) ّ

اتيجية طرح األسئمة و استخداميا الستثارة السببية وال ّشرح.
واستر ّ

تم إدماجو في العممية التربوية
االرتفاع في معدالت تحصيل التالمذة في لبنان خ
ً
صوصا إذا ّ
عبر البرامج الحديثة التي تساعد التمميذ عمى االكتشاف.

-

التركيز عمى المام المعمّم بمنيج الرّياضيات (ألن معظم المعمّمين يعتبرون مرجعيتيم ىو

-

تجييز المدارس لتصبح مييأة إلدماج تكنولوجيا المعمومات في عممية التعميم.

-

صوصا (المتعمقة باألشكال الثالثية األبعاد
يبية في المحتوى خ
متابعة المعمّمين لدورات تدر ّ
ً

-

وخصوصا
حل المسائل
يبية تراعي خصائص المنيج واستراتيجيات ّ
متابعة المعمّمين لدورات تدر ّ
ً

الكتاب المدرسي وليس المناىج).

وكيفية تعميميا).

تمك المتعمّقة بالحياة اليومية لمتمميذ.
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استنتاجات وتوصيات
-

معرفة األسباب التي تحول دون تفعيل استخدام الـ ICTداخل الفصول الدراسية.

-

إجراء دورات عمى استخدام تكنولوجيا المعمومات في تحضير الدروس ومن ثم مواكبة تطبيقيا
داخل الصفوف.

 3-2-2عمى صعيد توظيف المعممين وتطوير المناىج
يجب العمل عمى:
الرياضيات.
الرياضيات وفي تعميم ّ
 توظيف معممين مجازين في ّ

الرياضيات لمحمقات :األولى والثانية و الثالثة من التعميم األساسي (محتوى
 إعادة النظر بمناىج ّ
اسية أسبوعّية).
وأىداف وحصص در ّ

 إعادة النظر بأسس التقويم.
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Foreword
TIMSS provides an important data base whether inside one state or a group of advanced and
developing states. These include the Arab states group that applies the TIMSS study which
reflects the true or real situation of the teaching/learning process in science and mathematics
in these states.
This study which covers two basic subjects, science and mathematics, aims at pinpointing
the factors of strength and weakness affecting each country’s educational situation. These
factors, including such variables as the teacher educational background, the curricula and
classroom learning resources, help decision makers and general educational policy
formulators to make the necessary adjustments required to deepen and reinforce the points of
strength and tackle and rectify the points of weakness. Thus every participating state can
compare its own educational situation with that of other states of comparable economic and
social situations, and, consequently, benefit from the experiences of others to make the
adaptations and developments required by such experiences.
Based on the above, we felt that there should be conclusions and recommendations to be on
hand for policy makers in Lebanon in the hope that they will help in investing the state’s
capabilities and human resources in the best possible manner.
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1- Student Achievement in Science
In TIMSS 2011, Lebanon ranked the 39th among all the participating countries and the
10th among the Arab participating countries and its average achievement in science was
406. Singapore ranked the 1st among all the participating countries with an average
achievement of (590). United Arab Emirates ranked the 24th among all the participating
countries and the 1st among the Arab participating countries
with an average
achievement of 465, which is lower than the TIMSS Scale Centerpoint of 500.

1-1 Conclusions
1-1-1 Effect of Curriculum on Student Achievement
The low achievement of students in science is due, mostly, to low scores in biology
and earth sciences which account for 55% of science materials covered by TIMSS.
This weakness among the students in Lebanon in the various cognitive fields
(knowledge, application and reasoning) is due mainly to deficiencies in the
knowledge in the various content domains of science, particularly in biology and
earth science as well as in various critical thinking skills.
1-1-2 Effect of Gender (Male – Female) on Student Achievement
The average achievement scores of boys and girls were close in the different
content domains in science with a slight edge for boys in the various content
aspects except in chemistry domain. However this difference is not statistically
significant.
In the cognitive domains, the average achievement scores of boys and girls were
close, with an edge for boys in application domain and for girls in knowledge and
reasoning domains. Here, again, this difference is not statistically significant.
1-1-3 Effect of “Familiarity with Test Language” on Student Achievement
The results shows that the effect of taking of the tests in the language spoken by
students in their daily life on the student achievement is statistically significant,
regardless of whether this language is the mother tongue or a foreign language. This
plays a significant role in improving the student performance in the different
Science content domains. Equally, familiarity with the meaning of terms used in
test questions contributes to boosting student achievement in science. Accordingly,
science books should focus on enriching student vocabulary in the terms frequently
used in their surrounding environment and in their daily life. Additionally, the
teachers should have strong language skills to enable their students to be familiar
with such scientific terminology that are used in tests. Here, we should point out
that some teachers communicate in arabic with their students at science classes
where such science subjects are taught in french or english. This should be avoided.
1-1-4 Variation in Student Achievement by the “Level of Difficulty of Question”
A big problem was evident in student performance at various levels of difficulties
of questions even those belonging to low benchmarks. This resulted from:
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 deficiency of the acquired knowledge in all content domains due to their absence
from the curricula or to the suspending of certain themes or concepts which were
originally listed in the science curriculum. The decision of the suspension of
these themes is done by recommendation of the Center for Educational Research
and Development with the approval of the Ministry of Education due to the
shortening of the academic year.
 lack of certain process skills such as reading and analyzing graphs and sketches,
particularly geological drawings and representations.
 weakness in expressing in writing what has been understood. (The percentage of
correct answers to objective questions that do not require writing skills were
much higher than correct answers to constructive response questions that require
writing skills in the cognitive domains overall).
1-1-5 Effect of Variables Related to “Teacher Educational Background” on
Student Achievement
1-1-5-1 Teacher’s educational level
There is no statistical significance for the effect of the teacher’s “educational
qualifications” on student performance. This shows that the teacher’s educational
level does not seem to directly affect student performance in Science.
1-1-5-2 Teacher’s major
The effect of the variable “teacher’s major” on student performance shows to be
statistically significant. Most students are taught by teachers who are specialized in
science but not in science education. The achievement scores of such students were
low compared with the rest of students whose teachers were specialized in science
education as well as in science. The scores of the latter were higher.
The students whose teachers possess a diploma in science and science education
show the highest performance. The coupling of teaching pedagogy with science
content is essential in raising the level of the teaching/learning process. Teachers
who specialize in science education gain greater experience in applying different
and various strategies during the teaching/learning process and assessment because
such strategies serve the different learning styles of students who thus acquire
greater ability to achieve, particularly when such experience is reinforced by
familiarity with the scientific content of the subject. This leads us to emphasize the
importance of majoring in educational pedagogy along with majoring in the science
subject itself since this boosts the teacher’s familiarity with the curriculum and the
subject content and how it should be taught. In addition, it also enriches the
teacher’s experience in assessment. When the teachers major in both science and
science education, they will thereby acquire double experience namely familiarity
with content as well as experience in application of the content and adapting it to
suit the different types of students. In this context it is useful to cite the modern
view of teaching namely “Pedagogical Content Knowledge of Teachers”, which
calls for merging content and teaching pedagogy systematically and correlatively.
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1-1-5-3 Years of experience
The result of the test shows that the effect of the variable “years of teacher’s
experience” on student performance is statistically significant. The study shows that
the “years of teacher’s experience” has a positive effect on student performance,
taking into consideration several factors relating to the type of students as to mental
abilities and classroom discipline. In general, an experience of no less than 10 years
in science teaching is found to play a positive role in student achievement, provided
that such experience is coupled with going through a variety of professional
development sessions especially in science pedagogy/instruction and science
content and science curriculum.
1-1-5-4 Participation in professional development sessions
The result of the study shows that the effect of the variable “participation in
professional development sessions” on student performance is statistically
significant.
The percentage of enrolment at sessions that deal with the integration of
information technology into science education has been the highest even though
only a low percentage of teachers are prepared to integrate ICT during the teaching
process. The percentage of enrolment at sessions on critical thinking skills and
science assessment has also been high. The percentage of enrolment at sessions on
science content and science pedagogy/instruction has been somehow lower.
However, enrolment sessions on Science curriculum have been the lowest because
most teachers consider the textbooks, rather than the curricula, as their reference.
The performance of students who were being taught by teachers who have attended
such sessions has been lower than those whose teachers have not joined such
sessions. This sheds light and poses questions on the content of these sessions and
how they are conducted and whether they are of much use.
Joining all such sessions has proven, by statistical significance, to have an effect on
student performance, with the exception of sessions on critical thinking which had
no statistically significant effect on student performance. Again, this sheds light and
poses questions on the content, usefulness and methodology of such sessions.
On the whole, it is shown that:
 Regarding teachers who have more than 10 years of effective teaching
experience:
The variable “professional development” positively affects the performance of
students who are taught by teachers of all specialties, even those who possess a
degree in science and in science teaching. There is statistical evidence on the
positive role played by “enrolment at sessions on science pedagogy/instruction,
integrating information technology into science education, science assessment and
science content” in boosting performance of students, which serves to prove the
importance of developing and attending such sessions. On the other hand, there is
no statistical evidence on the effect of “enrolment at training sessions on
stimulation of critical thinking”, on the performance of students. This may be due
to the ineffectiveness of conducting such sessions and the lack of clarity
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concerning the concept of critical thinking skills in the teaching/learning
strategies.
 Regarding teachers with “less than 10 years of effective teaching experience:
It is not statically evident that “professional development” affects the
performance of students who are taught by teachers of all specialties. However,
the variable “major of teacher” does significantly affect the performance of
students and shows that possession of specialty degrees in science and science
education by teachers has a positive effect on the scores and performance of their
students.
1-1-6 Effect of Variables Related to “Teacher’s Attitude Towards Teaching
Science on Student Achievement, by Gender”
The percentage of students in Lebanon who are taught by a female teacher is higher
than those who are taught by male teachers. The achievement of students who are
taught by female teachers is higher than the achievement of students who are taught
by male teachers. This difference proves to be statistically significant.
1-1-6-1 Teacher confidence in teaching science, by gender
The effect of the variable “teacher’s confidence in teaching science” in improving
student performance has been shown to be statistically significant. Most students in
Lebanon are generally taught by teachers who feel “very confident” in teaching
science. This means that such teachers are “very confident” in applying 3 out of 5
teaching strategies while they are “somewhat confident” in applying 2 out of 5 such
points or strategies. These strategies are:
 answering student questions on science topics: It is shown that there is no
statistical evidence on the effect of this component on the student performance in
science; which indicates that this conduct is not being applied inside the
classroom in a useful way, and that training is required on how to deal with
student questions during class discussion.
 explaining science principles and concepts by doing laboratory experiments:
The score of students whose teachers follow this strategy was the highest
compared with scores posted by the other strategies. The positive effect of this
strategy on student performance in science is statistically significant. This proves
that this strategy is being applied effectively during the classroom
teaching/learning process and therefore its application should be emphasized.
 providing talented students with challenging and stimulating tasks to arouse
their interest: the results of the study show that the smallest percentage of
students is taught by teachers who follow this strategy. There is no statistical
evidence on the effect of this component on student performance in science,
which goes to show that this strategy is not being applied effectively in classroom
teaching despite its positive effect in motivating learners to learn and improve
their performance.
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 developing and adapting teaching strategies to motivate and engage students
in the teaching learning process: It is shown that there is no statistical evidence
on the effect of this component on the student performance in science. This proves
that adopting motivating strategies that align with students’ interests are not
applied effectively by teachers with students in classrooms during science
instruction. It is therefore imperative to train and encourage teachers to make use
of this component.
 helping students to appreciate the value of learning science: It is shown that
there is no statistical evidence on the effect of this component on the performance
of students in Science. This proves that such trend (valuing of science learning)is
not being effectively addressed by teachers with their students in the classroom
during science instruction. This component should be adopted and applied.
When these results are linked to our conclusions concerning variables relating to the
teacher’s educational background; and given that the teachers have high confidence in their
ability to teach science, regardless of the years of experience; but without losing sight of the
fact that most of them have degrees in science but not in science education, we can thus
explain the reason for the low percentage of teachers who enroll at training sessions where
most were enrolled in training sessions about integration of and only few teachers
participated in session on curricula and science education. The increase in self-confidence in
the use of the teaching/learning strategies affecting student performance drove teachers to
attend fewer training sessions (as we observed above) and consequently contributed to the
low achievement of their students. This matches with conclusions regarding teachers’
responses on their confidence in teaching science (application of the five teaching strategies),
however the students’ performance were low since we found that four out of the five of these
strategies are not being effectively applied during the teaching/learning process in Lebanon.
This poses questions on the truth of the teachers claim that they really know what these
strategies actually are and how they should be applied and implemented during the
teaching/learning process.
It was also evident that there is no difference in teacher conduct and attitudes between
male and female teachers as to their confidence in applying the five strategies listed on the
scale, except for “answering student questions on scientific topics”. It implies that application
of this strategy had statistically significant effect on student performance under male teachers
only and not under female teachers, even though the scores of students under a female teacher
were higher than those of students with male teachers. This in turn poses a big question on the
proper application of these strategies through the teaching/learning process.
It is therefore imperative that teachers be trained to apply these strategies effectively
through the teaching/learning process in order to reinforce self-confidence in teaching science
effectively.
These strategies are:
 management of classroom discussion and the art of asking questions.
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 preparing creative “challenging and innovative” activities that arouse the interest of
gifted students in order to utilize the time which these students consider useless when
the teacher gives explanations to the other students. Such activities should include
stimulating tasks that attract such students.
 developing and adapting their teaching performance to tie-in with the interests of
students in order to motivate them to participate.
 helping students to appreciate science learning and its importance in solving daily
problems.
Concerning the strategy which is explanation of principles and concepts of science
through laboratory experiments, it proves to be absolutely effective in learning science
when used effectively during the teaching/learning process inside the classroom. Its
use must be strongly promoted.
1-1-6-2 Collaboration between
teaching/learning process:

8th

grade

teachers

to

improve

the

There is statistical evidence that the “collaboration between science teachers” of
both genders has a bearing on student performance taking into consideration the
frequency or type of such collaboration. Lebanon’s students generally are taught by
“collaborative” teachers as follows:
 Most students in Lebanon are taught by teachers who collaborate with their peers
but not strongly. They hold collaborative meetings 2-3 times a month to: discuss
the way of teaching of a specific subject, cooperate in planning and preparation of
instructional tools, share what has been gained as a result of their experience in
teaching, work together to try new ideas As to visiting another classroom to
observe each other during teaching (classroom peer observation), most students in
Lebanon are taught by teachers who hardly collaborate with each other in this
regard.
 Results reveal that in the absence of collaboration, the average achievement in
science decline in comparison with those achieved in the presence of
collaboration. Statistical surveys relating to types of teacher collaboration pointed
to the following:
 There is statistical evidence on the effect of three out of five collaboration
indicators on student achievement in science in Lebanon, namely:
 collaboration in planning and preparing instructional materials.
 sharing acquired teaching experiences with other teachers.
 visiting and observing another classroom being taught by a colleague to
gain wider teaching experience.
This proves that these three strategies are being successfully applied by teachers
in the course of collaborating and sharing, and therefore should be continuously
applied.
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 For the remaining two indicators, there is no statistical evidence on the effect
of their application on student achievement in science in Lebanon. The
indicators are:
 working with other teachers to try and apply new ideas.
 discussing methodology of teaching a specific topic.
This shows that these two latter strategies are not being effectively applied by teachers
in the course of coordination and sharing with their colleagues. It is therefore recommended
that such strategies be adopted and applied effectively.
It is necessary to increase sharing and collaboration between 8th grade teachers by
meeting together at least once a week to discuss the points described above due to their
positive effect on student performance. Special emphasis should be placed on visiting and
observing each other’s classrooms to gain bigger experience in teaching, and cooperate in
preparing instruction materials. As to discussing methodology of teaching specific topics and
trying new ideas, this should be further investigated to find out whether they are being
usefully applied during collaborative meetings.
1-1-6-3 Teacher’s career satisfaction (for both genders)
This study shows that the effect of “teacher career satisfaction”, regardless of the sex,
on the scores achieved by students is statistically significant. This opens a wide door for
investigation of the reasons why teachers in Lebanon are somewhat less satisfied with
their careers. This component is one of the factors that affect and motivate teachers to
work to improve student achievement in science.
1-1-7 Effect of Variables Related to “Familiarity with Science Curricula” on
Student Achievement in Various Domains
1-1-7-1 Teachers feel qualified to teach science topics included in TIMSS:
Most students in Lebanon are taught by teachers who feel highly confident that they
are familiar with the 20 topics covered by TIMSS with the exception of earth
sciences. Most students (94%) have teachers who know the four chemistry topics,
followed by students (88%) who are taught by teachers familiar with the five physics
topics and by students (83%) who are taught by teachers familiar with the seven
biology topics. As for the four topics of earth sciences, there is no information about
these. In the earth sciences curriculum, there is a very brief discussion of earth
science topics in cycle 3 of basic education. In Lebanon, most of the time, a teacher
with a degree in biology teaches both life and earth sciences.
1-1-7-2 Limited learning due to deficiency in acquired knowledge:
It is evident that limited acquired knowledge in subjects covered by TIMSS 2011 is a
major negative factor affecting student performance.
Learning shortages are due to the deficiencies in acquired knowledge and skills
needed by students to improve their achievements. Most students have teachers who
consider that their students lack certain acquired knowledge and skills and have
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consequently scored lower than the other students whose teachers think that their
high scores are due to the fact that they don’t lack the required knowledge and skills.
A percentage of students similar to the latter who have the lowest scores, are
considered by their teachers to be lacking in the majority of the required knowledge
and skills.
These results, by cross comparison, indicate a link between the number of training
sessions conducted for teachers and their competence in teaching the 20 test topics and in
using active and motivating teaching strategies in science instruction. The teachers in the
participating states whose students scored highest (e.g. Singapore) had the lowest self-esteem
in feeling prepared to teach the required topics; these teachers had gone through many
training sessions particularly in science content, science education and curricula. As to the
states where teachers felt fully prepared to teach Science, they had a low level in teacher
training (Arab countries including Lebanon), and consequently a lower student achievement.
1-1-8 Effect of Variables Related to “Students Behavior During Classroom
Instruction” on their Achievement:
1-1-8-1 Instructions to engage students in learning; reported by teacher
It has been found that teacher’s view of “student participation in classroom learning”
has a statistically significant effect on student achievement.
 Most teachers in Lebanon urge students to actively participate in the
teaching/learning process by using the six motivating strategies in almost every
lesson. These are listed by order of frequency as follows::
 using of questions to elicit reasons and explanations (2). This is the most used
strategy. The scores of students whose teachers use this strategy in almost
every lesson are highest.
 summarizing what students should have learnt from the lesson (1), and relating
the lessons to the students’ daily life (5) and encouraging all students to
improve their performance (3).
 praising students for good effort (4).
 bringing interesting objects to the class. This was the least used strategy (6).
This study shows that the effect of using strategies 1, 2, 3 and 4 on student
performance is statistically significant, but that of strategies 5 and 6 is not.
This means that strategies 5 and 6 have not been applied effectively in boosting
motivation among students. This may be due to the fact that these two strategies
are not being applied effectively in class, since most teachers rely, in their
explanations, on textbooks and do not engage learners to participate in motivating
field or laboratory activities. For strategies 1, 2, 3 and 4, these have been used
effectively in the learning/teaching process and should continue to be used with
students.
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1-1-8-2 Students engaged in learning; reported by students
It is evident that the effect of student attitude to participation in classroom learning
on their learning performance in science is statistically significant.
 Upon comparing teachers’ opinions on the six strategies they use to arouse student
motivation to participate in most lessons, with students’ opinions for their
motivation to learn science, the following is shown:
 Teachers feel that they are urging students to participate very actively in the
learning process and relating their gains to everyday life, more than half of the
students in Lebanon (52% in biology, 54% in chemistry, 54% in physics)
participate somewhat actively (not very actively) in the learning process.
 About 50% of students do not easily understand their teachers and are distracted
during lesson explanations, and, consequently, do not grasp what the teacher
expects them to do at the end of the lesson. They also feel that the teacher does
not provide tasks, activities or things that catch their interest. On the other hand,
most teachers feel that they address all these indicators.
 The lowest degree of student motivation appeared in physics, and the highest in
biology. Paradoxically, student scores in biology were lower than those in
physics. This may have to do with the curricular content of science topics as well
as the applied methodology (integration of laboratory activities and information
technology).
1-1-8-3 Teacher emphasis on science investigation; reported by students
Lebanon ranked fourth among countries of the world regarding application of
inquiry strategies in more than half the lessons during classroom teaching/learning
process. Lebanon’s average achievement in Science was low compared with the
scores of the advanced countries which claimed the least use of inquiry strategies in
more than half the lessons during classroom instruction. Singapore (ranked 36),
China (ranked 39), Korea (ranked 32) and Japan (ranked 34).
The results of the study shows that teachers in Lebanon were using almost all the
seven inquiry strategies in half the lessons on average and with disparate percentages
as shown herein below:
The strategies which were least used, but shows to be the most effective in
boosting student achievement are: the strategy of observing natural phenomena such
as the weather or a plant growing and describe what is seen (1); the strategy of
watching/observing the teacher while demonstrating an experiment or investigation
(2); the strategy of designing or planning experiments or investigations (3); the
strategy of conducting experiments or investigations (4). There should be emphasis
on the frequent use of these strategies due to their significant effect in improving
student performance while inquiring whether teachers in Lebanon use strategies 1 and
2 properly during classroom instruction.
Strategies that are used most frequently but have the least effect on student
performance are: using scientific formulae and laws to solve routine problems (5);
giving explanations about something they are studying (6), relating what they are
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learning in Science to daily lives (7). The teachers in Lebanon should continue using
these strategies with the students while inquiring whether they are using strategy (5)
properly in class.
 As to strategy (1), it has been found that there is no statistical evidence that it
affects student performance. This is probably due to the fact that this strategy is
not used properly and at the right time during the lesson. It is therefore imperative
to insure that it is being applied by teachers usefully and effectively.
 For strategies (2) and (5), it has been found that student scores improve as the
frequency of using these strategies in lessons decreases in general. Therefore it
becomes apparent that both strategies should be applied effectively within
classrooms away from direct prompting and guidance but with involving students
in a problem that forces them to inquire the results of demonstrations and
investigation activities and choose the relevant formulae and laws that lead to
solving the problem.
On the whole it is evident that;
When comparing the result of the scale related to student engagement in science
lessons (as seen by students) and the result of the scale related to instructional
strategies used to engage students in learning (as seen by teachers), and
considering the result of the scale related to the teacher emphasis on Science
investigation during the lesson that play a positive role in arousing the student
motivation to actively participate in class (as seen by teachers), we observe the
following:
 Students (in their opinion) participate somehow in the learning process while their
teachers (teacher opinion) use almost all seven inquiry strategies in half the
lessons on average, which supposes that students are motivated and have the
incentive to learn and participate effectively if such strategies are to be applied
properly. It has been found that teachers follow two of the four strategies (in all or
most lessons) and use the other two in about half the lessons. This presupposes
that their students are motivated and have the incentive to learn and participate
actively if such strategies are properly applied. There is no agreement between the
teachers’ opinion and their students. Most teachers consider the motivation
process they pursue to engage learners as good or very good (between 70 to 80%
of students are taught by teachers who claimed that they follow five of the
indicators that urge the students to participate actively in the learning process
whereas more than 50% of students do not feel themselves motivated.)
 When comparing the opinion of teachers regarding the four strategies they use to
urge students to participate against the seven strategies that direct students to learn
by inquiry strategies we find that teachers during classroom instruction focus
more on theory rather than on , experimental and research work during the lesson.
 This highlights the vital importance of teacher training in science education to
improve student performance. Failure to pursue this type of training led to lower
learning achievement particularly as a good percentage of teachers is not familiar
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with utilization of active teaching strategies that stimulate active learning through
classroom learning and motivate a larger percentage of learners to participate
effectively in the learning/teaching process and thereby improve their
performance.
Only a very small percentage of teachers interpret the scientific principles and
concepts through experiments which students are asked to carry out, and a small
percentage actually prepare incentive, challenging, creative activities that
stimulate gifted students to utilize the time which they consider useless when the
teacher explains to the rest of students, provided that such activities are
motivating and incite such gifted students.

Accordingly, teachers need to be trained in conducting laboratory work and classroom
management so that they encourage their students to carry out experiments and investigation
activities on their own. This further emphasizes the need to stimulate laboratory and research
work by students in schools to motivate teachers to enroll in as many training sessions as
possible.
1-1-9 Resources Used by Teachers in Science Teaching
The resource that is most used in the science instruction process in Lebanon is,
essentially, the textbook, whereas the resource least used is digital learning for
science teaching despite the fact that, as pointed out earlier, most teachers in
Lebanon go through training sessions on integrating information technology in the
teaching/learning process.
Only a moderate percentage of teachers use laboratory manuals and workbooks or
work sheets or other enriching teaching aids. This statistical study showed that the
effect of using all these resources during the lesson on student performance is
statistically significant. None is preferable on the other. All such resources are
effective in teaching science as follows:
 Motivating students to use computers and software for science instruction, at least
once a month, has a positive return and leads to higher score in student performance
in Lebanon. This study confirmed that use of computers and software for science
instruction affect significantly the performance of students, despite the fact that they
are not used on a large scale. It has also been proved that the highest percentage of
teachers enroll at training sessions integrating information technology in science
teaching. However many of these teachers do not apply such technology in class
even though all except 8% of participating schools have computers. It is therefore
imperative to investigate the reason for such low interest in integrating information
technology in teaching science.
 The use of the laboratory in teaching science yields a positive effect on student
performance in Lebanon. We have already seen that a larger percentage of teachers
in Lebanon (by their opinion) utilize active instructional strategies and rely, in the
laboratory, on demonstrations, but only a small percentage of such teachers
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encourage their students to conduct experiments by themselves. On the other hand,
the statistical studies show that there is no statistical evidence on the effect of the
availability of laboratory and laboratory preparation on student performance. The
reason could be the failure to use the strategy of conducting experiments by teachers
and students during the teaching/learning process. It is therefore necessary to train
teachers in directing laboratory work where they make their students conduct
experiments and inquiry activities by themselves.
1-1-10 Classroom Assessment
Most teachers in Lebanon conduct summative assessment for their students once every
two weeks. Most questions given in such tests focus on application of knowledge and
understanding and require explanations or justifications; smaller number of
questions focuses on giving hypotheses and designing scientific investigations.
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1-2

Recommendations in Science

1-2-1 For Universities
 Include earth and space sciences in the curricula of the Faculty of Sciences at
Lebanon’s universities as compulsory courses.
 Require every science teacher to have a teaching diploma in science education.
Train Faculty of Science students on individual laboratory work and train Faculty of
Education students, who are specialized in science education, on the management
and assessment of laboratory work in schools and especially the science experiments
included in the science national books.
 Train students who are specializing in science education, on:
 Preparing classroom activities relating the curricula philosophy, to the content,
skills and attitudes, provided that these activities are cross-curricular.
 Preparing activities including inquiry skills.
 Activating the integration of information technology within activities that are
applied in classrooms.
 Designing and implementing coordination strategies between Science teachers as
well as collaboration strategies with other subject teachers (teaching learning
circles).
1-2-2 Professional Development for Teachers
 Prepare a comprehensive plan for continuous teacher training on a continuous and
permanent basis.
 Focus on teacher’s knowledge of science curriculum, because most teachers consider
the textbook as their reference and not the curricula.
 Train teachers on how to study the curriculum vertically and horizontally to know the
student scope during the school year as well as during a specific study period.
 Equip schools to be ready to integrate ICT in the teaching process, and uncover the
reasons that prevent the activation of ICT use in classrooms.
 Conduct training sessions on the content of:
 earth science
 ecology
 Conduct training sessions in Science education on:
 Classroom management and the art of posing questions (techniques or ways).
 Explanation of science principles and concepts through laboratory experiments
carried out by students.
 Preparation of creative activities to stimulate gifted students in order to effectively
use the time which such students consider useless when the teacher is explaining
to the rest of students. Such activities must include motivating tasks in order to
incite the interest of these students.
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 Conduct training sessions based on the characteristics of the curriculum and inquiry
strategies, especially those that concern laboratory work and how to plan for such
class periods to give the students the chance to conduct experiments.
 Conduct training sessions on the integration of ICT in preparing, applying and
following up lessons in order to be effectively used in class.
1-2-3 Employment of Teachers, Development of Curricula and Assignment of
Lesson Periods
 Employ teachers with degrees in science and science education.
 Assign class periods as follows: 35% for biology, 20% for earth sciences, 25% for
physics, and 20 % for chemistry. Reconsider the science curriculum for cycle 3 of
basic education.
 Reconsider the themes and subjects which were suspended by the decision of the
Ministry of Education based on the recommendation of CERD due to shortening of
the school year.
 Review the basis of the assessment and the requirements of action verbs followed in
science courses. (Closer match between the assessment followed during general
education level (before university) and that followed in the university must be
enhanced. Continuum between the assessment framework of the general education
and that of university education must be present and maintained).
 Activate collaboration, cooperation and coordination between the same class teachers
to meet at least once a week for consultation on common points among various
courses, particularly the need to visit and observe each other’s classes in order to
gain greater experience in teaching and cooperation in preparing instruction tools,
discussing teaching a specific subject, and trying new ideas.
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2-Student Achievement in Mathematics
In TIMSS 2011, Lebanon ranked the 25th among all the participating countries and
the 2nd among the Arab participating countries. Its average achievement in
Mathematics was 449. Korea ranked the first among all of the participating countries
with an average achievement of 613. United Arab Emirates ranked the 23rd among
all the participating countries and the 1st among the Arab participating countries with
an average achievement of 456 which is lower than the TIMSS Scale Centerpoint of
500.
2-1 Conclusions
2-1-1 Effect of Curriculum on Student Achievement
 The low achievement of students in mathematics is particularly due to the apparent
low scores in the data and chance content domain, which accounts for 20% of
mathematics content in TIMSS. Also, the poor achievement in geometry which also
accounts for 20% of TIMSS content is affecting the general low scoring in
mathematics. It should be noted that 3D geometry (space geometry) has been
eliminated from the Lebanese cycle 3 curriculum which in turn contributed to the
low results in geometry.
 Low student scores in mathematics is also due to weakness in both cognitive
domains: application and reasoning in particular.
2-1-2 Effect of Gender (Male – Female) on Student Achievement Mathematics:
 The average achievement of boys was higher than that of girls in mathematics by a
statistically significant margin. Boys outperformed girls most in the content of the
domain of numbers followed by geometry, then algebra and finally data and chance.
 In the cognitive domains, boys outperformed girls in various cognitive domains by a
statistically significant margin. Boys outperformed girls by the widest margin in
reasoning followed by application and knowledge.
2-1-3 Effect of familiarity of test language on student achievement in mathematics:
The results show that the effect of taking of the tests in a language spoken by the
students in everyday life is statistically significant, whether such language is the mother
tongue or a foreign language. This contributes to improving student scores and
performance in mathematics topics. Understanding test language contributes to higher
student scores in mathematics. This, unfortunately, is not the case in a large number of
schools in Lebanon.
2-1-4 Variation in Student Achievement by the Level of Difficulty of Question:
Students’ performance revealed the presence of a big problem in the questions related to
data and chance or space geometry, even those belonging to low benchmarks. On the
other hand students in Lebanon posted high scores in algebra, well above the
international average even in questions of the high benchmark. This is due to:
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 deficiency of acquired information in some content domains either because some
themes are missing from the curriculum, or because of suspension of the content of
certain themes or the information originally included in the mathematics curriculum
as recommended by the Center for Educational Research and Development and
sanctioned by the Ministry of Education due to the shortening of the academic year.
 deficiencies in certain process skills such as reading and analyzing graphs.
 teachers’ concentration on teaching algebra at the expense of geometry and
data/chance. This may be due to teachers’ familiarity with algebra. Here it should be
noted that large numbers of eighth grade teachers have specialties other than
mathematics, and this pushes them to preclude mathematics subjects that need
specialization. (A teacher who is specialized in physics or chemistry can easily teach
algebra but may not be able to teach geometry).

23

Conclusions and Recommendations

2-1-5 Effect of Teacher Educational Background on Student Achievement
2-1-5-1 Teacher’s educational level
There is no statistical evidence on the effect of a teacher’s educational level on the
scores posted by students. This demonstrates that a teacher’s academic background
may not be an effective factor directly impacting the achievement scores of his/her
students in mathematics.
2-1-5-2 Teacher’s major
Lebanon’s results in mathematics (achievement scores) shows a positive, statistically
significant impact of the teachers possessing specialty degrees in mathematics and in
mathematics education. Worldwide results confirm this conclusion. Coupling
teaching pedagogies with content is also essential for promoting the teaching /
learning process, since teachers who specialize in mathematics education acquire
wider experience in applying different and diverse strategies in the teaching/learning
process, and also in the assessment process that matches different students learning
styles and endows them with greater achievement ability. If a teacher has a degree in
both mathematics and mathematics education, this makes him/her familiar with
content and experienced in applying this content as well as adapting it to suit the
needs of students. In this regard we cite the modern teaching theory, namely
“Pedagogical Content Knowledge of Teachers” which merges content with teaching
pedagogy in a consistent and correlative manner.
2-1-5-3 Years of experience
Results did not show statistical evidence on the effect of a mathematics teacher’s
years of experience on student achievement in Lebanon. However, results worldwide
confirmed the importance of experience and its positive effect on achievement
scores.
2-1-5-4 Participation in professional development sessions
We find that more than 50% of mathematics teachers in Lebanon have enrolled and
are enrolling at training sessions on all levels. These sessions were mostly concerned
with integrating ICT in teaching mathematics content and pedagogy, and training on
developing student critical thinking and assessment. The smallest percentage of
teachers was enrolled in training sessions about the mathematics curriculum. The
study shows statistical evidence on the effect of enrollment of teachers in training
sessions about mathematics education and mathematics curriculum and critical
thinking and ICT on the student performance. However, there was no statistical
evidence for effectiveness of enrollment in training sessions on mathematics content
or assessment on student performance. This may be due to the fact that such sessions
are ineffective despite their importance, and because the idea of assessment is not
clear in the Lebanese curricula. The highest scores were posted by students whose
teachers have attended sessions on integration of information technology into
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mathematics education, mathematics education and critical thinking, which further
emphasizes the importance of developing such sessions.
These results have shown the following:
 The frequency of enrollment in training sessions on Mathematics curriculum has
been the lowest since most teachers consider the textbooks, rather than the
curriculum, as their reference.
 A very small percentage of teachers are qualified to integrate information
technology in the teaching process.
 A small percentage of teachers prepare challenging, creative activities to activate
the interest of gifted students in order to usefully utilize the time which such
students consider useless when the teacher is engaged in explaining materials for
the rest of the class. Such activities must include motivating tasks that capture the
interest of these students.
On the whole, it is shown that:
 For teachers with more than ten years of experience, the variable
“professional development” affects significantly the student performance, and
also, the variable “specialty/major” has an impact on student performance, with
statistical evidence.
 For teachers with less than ten years of experience, the variable “professional
development” affects, by statistical significance, the performance of their
students. Also the “specialty/major” variable affects the performance of students.
 For teachers who have a degree in mathematics and in mathematics
education, It was statistical evident that their enrollment in training sessions on
mathematics curriculum or critical thinking affects the performance of their
students. However, there is no similar statistical evidence for the effect of their
enrollment in sessions on integrating information technology, content or
assessment.
Teachers lacking degrees in mathematics and mathematics education, the
participation of such teachers in training sessions has a significant effect on the
student performance in all sessions except for those relating to content and critical
thinking. We conclude from the above that professional development has a
positive impact on teachers with long experience in teaching, as well as teachers
with less than 10 years of experience. As to teachers with degrees in mathematics
and mathematics education, these can join sessions on curricula and critical
thinking which positively affect the student performance.
2-1-6 Effect of Variables Related to “Teacher’s Attitude towards Teaching
Mathematics on Student Achievement, by Gender” The percentage of students who
are taught by a female teacher is higher than those who are taught by a male teacher.
There is statistically significant evidence that students of female teachers score
noticeably higher than those who have male teachers.

25

Conclusions and Recommendations

2-1-6-1 Teacher’s confidence in his/her ability to teach mathematics, by gender
The effect of the variable “Teacher’s Confidence in Teaching” mathematics on
student performance is statistically significant. Students in Lebanon, generally, are
taught by teachers with high confidence in teaching mathematics. This means that
such teachers are “very confident” in carrying out 3 of 5 teaching strategies with full
confidence, and “somewhat confident” in implementing 2 of 5 of these points or
strategies. These strategies are:
 Responding to student questions on mathematics topics. The study shows that
the effect of this indicator on student performance in mathematics is statistically
significant. This proves that the application of this strategy inside the classes in a
useful way affects positively student achievement in Mathematics.
 Adopting a variety of methods in solving problems with full confidence.
The achievement averages of students whose teachers follow this method were
the highest compared with averages of other methods. The study shows statistical
evidence of the effect of this method on student achievement averages in
Mathematics. This indicates that applying such a method in an effective way
during the classroom teaching/learning process has a positive impact on student
performance.
 Helping students appreciate the importance of learning mathematics in full
confidence.
There is statistical evidence on the impact of this variable on the student
performance in mathematics. This proves that applying this strategy in an
effective way in the classrooms boosts the performance of students.
 Engaging students in the teaching/learning processes with full confidence.
The statistical study has confirmed that the effect of this component on student
performance in mathematics is statistically significant. This shows that
methodologies which seek to engage students in the mathematics learning process
have a significant effect on improving student performance.
 Supplying students with complex and challenging questions. The percentage of
students whose teachers apply this strategy was the lowest. Statistical surveys
shows statistically significant evidence that this variable affects the student
performance which proves that this strategy has positive impact on improving
averages in mathematics.
When we relate these results with those we reached concerning the variables related to
teachers educational background, we find that teachers have high confidence in their ability to
teach mathematics, regardless of years of experience, considering that most have degrees in
mathematics but not in mathematics education. This led to a decline in the number of teachers
participating in training sessions, most of which revolved on the use of ICT, and only a few
on curricula and mathematics Education. The increasing confidence in the use of the
teaching/learning strategies that affect student performance led teachers to join fewer training
sessions (as shown above) which contributed to a decline in their student performance. This
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ties in with results related to responses of teachers on their confidence for teaching
mathematics (application of 5 teaching strategies), since we found that 4 out of 5 strategies
that improve self-confidence in teaching mathematics are not effectively applied during the
teaching/learning process in Lebanon. This calls into question the truth about the teachers’
actual familiarity with these strategies and how they are implemented and applied during the
teaching/learning process.
No significant discrepancy is evident between teachers conduct and attitude, male and
female, as to self-confidence in teaching mathematics and adopting the strategies listed in the
scale, except for the indicator “providing outstanding students with complex, challenging
tasks to incite their interest”. Here there is significant statistical evidence that female teachers
apply this strategy more effectively than their male counterparts.
2-1-6-2 The collaboration among
8th grade teachers to improve the
teaching/learning process.
 The study shows that there is statistical evidence that collaboration among 8th
grade teachers, regardless of gender, has a positive effect on student performance
depending on frequency and type of collaboration. Students in Lebanon are taught
by “collaborative” teachers, as follows:
 The majority of students in Lebanon are taught by teachers “who coordinate
with each other”, whereas a smaller percentage of students have teachers who
“strongly coordinate with each other”. A very small percentage of students
have teachers who “hardly coordinate with each other” and consequently their
performance was the lowest.
There is statistical evidence on the effect of two out of 5 collaboration
strategies on student achievement in mathematics in Lebanon, namely:
 discussing a method for teaching a specific subject
 cooperation in planning and preparation of teaching tools
This proves that these two strategies are being successfully applied by
teachers in the course of collaborating and sharing, and therefore should be
continuously applied.
For the remaining three strategies, there is no statistical evidence on the effect
of their application on student achievement in mathematics in Lebanon.
These are:
 working with other teaches to try and apply new ideas.
 sharing experiences gained in teaching with other teachers.
 attending and observing a class period given by a fellow teacher to gain more
teaching experience.
This proves that not all practices are applied effectively by teachers during
coordination and collaboration.
2-1-6-3 Teacher’s Career Satisfaction (for both genders)
This study shows that the effect of “teacher career satisfaction” regardless of gender
on student performance is statistically significant.

27

Conclusions and Recommendations

2-1-7 Effect of Variables Related to “Familiarity with Mathematics Curriculum”
on Students Achievement in Various Domains
2-1-7-1 Teachers feel qualified to teach mathematics topics covered in TIMSS
Most students in Lebanon have teachers who feel highly confident in teaching
numbers and algebra. A lower percentage of students -very low compared to other
countries- are taught by teachers’ who are confident in their ability to teach
geometry. The percentage was even lower concerning teachers confidence in their
ability to teach topics related to data and chance.
2-1-7-2 Limited learning due to deficiency in acquired knowledge
It is evident that:
 insufficient mastery of subjects proposed by TIMSS is a factor that negatively
affects student performance.
 insufficient learning is related to deficiency in acquired knowledge and skills
needed by students to improve their performance. Students whose teachers feel
that they are not versed enough in certain information and skills, had lower scores
than students whose teachers feel are not deficient in information and skills.
2-1-8 Effect of Variables Related to “Students behavior during Classroom
Instruction” on their Achievement in Mathematics
2-1-8-1 Instructions to engage students in learning; reported by teachers
This study shows that, based on teacher’s opinion, “student participation in
classroom learning” has a statistically significant effect on student achievement.
The result shows that most teachers in Lebanon urge their students to actively
participate by using the six motivating strategies in almost every lesson. These are,
by order of frequency of:
 praising students for good effort.
 encouraging all students to improve their performance.
 summarizing what students should have learnt from the lesson.
 using questions to elicit reasons and explanations.
 bringing interesting objects to the class.
 relating lessons to students’ everyday life.
All of these strategies had statistical significance through their effect on student
performance, except for “encouraging all students to improve their performance”
which, presumably, is not being applied effectively in classrooms in Lebanon. Most
teachers consider the student who is weak in mathematics as not qualified to learn
mathematics.
Results also revealed that the use of all six strategies is important and has positive
effect on student performance. This is particularly true of the two strategies “Relate
lessons to students’ everyday life” and “Bringing interesting objects to the class”.
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However, results in Lebanon have shown that the percentage of teachers who use
these two strategies is the lowest.
2-1-8-2 Students engaged in learning; reported by students
It is evident that the effect of student attitude to participation in classroom learning
on their learning performance in mathematics is statistically significant.
To ascertain the extent of student effective engagement in the classroom learning
process in the various mathematics domains, the six indicators listed under
“Effective Student Engagement” are used. These are:
 I enjoy learning mathematics.
 I would rather not have to study mathematics (with a reverse code).
 Mathematics is boring (with reverse code).
 I learn a lot of interesting things in mathematics.
 I love mathematics.
A majority of students in Lebanon are engaged “somehow” in the learning process,
and a smaller percentage of students are engaged effectively in the learning process
and they achieved higher scores. The lowest percentage of students does not
participate effectively and thus have low achievement scores.

2-1-8-3 Students value mathematics
To gauge student appreciation of mathematics the following six indicators are
considered:
- I think learning mathematics will help me in my daily life (1).
-

I need mathematics to learn other school subjects (2).

-

I need to do well in mathematics to get the job I want (4).

- I need to do well in mathematics to get into the university of my choice (3).
-

I would like a job that involves using mathematics (5).
It is important to do well in mathematics (6).
Most students in Lebanon value mathematics. A lower percentage of students
“value somehow” mathematics and their scores have been low. The smallest
percentage of students is those who do not value mathematics and their scores
were even lower.

Results show that some of the six indicators are statistically significant concerning
their effect on the student performance. These include: Numbers 3 and 5 which relate
to the importance of mathematics for admission to university or getting a job. The
other indicators are not statistically significant, and these show that students do not
consider mathematics an important factor in real life and other subjects. Most
students do not think that a high score in mathematics is an important matter. The
reason for that belief is that the teacher does not relate mathematics to everyday life,
which can probably be blamed on to the rigidity of current curricula in Lebanon.
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2-1-9 Effect of Variables Related to “Resources Used by Teacher in Teaching
Mathematics” on the Achievement of Students in Mathematics
Most teachers of Lebanon’s students considered the textbook as the approved basis for
teaching mathematics, while a minority of teachers considered the mathematics
textbook as an aid attached to the teaching staff. As to workbooks and worksheets, these
were considered helpful by the teachers of the majority of students, while only a
minority considered them as a basic factor in the learning process. Regarding teaching
aids and concrete tools; teachers of most students consider these materials as auxiliary
while a minority considers them essential and an integral part of the teaching process.
Turning to computer software for Mathematics instruction, it was found that 69% of
students in the world consider them as helpful against 14% who consider them essential.
Statistical results have confirmed that all the resources used in teaching Mathematics,
whether books, brochures, Integration of information technology in mathematics
teaching, concrete tools are all effective and indispensable factors, by statistical
significance.
2-1-9-1 Integration of information technology in mathematics teaching
 Using computers in teaching mathematics
The highest percentage of participating schools in Lebanon have 10 computers each
available for use in classrooms. A smaller percentage of schools have 20 computers
each for classroom use. The remaining schools have either no computers or have one
or two only. This last category is very small.
A “low” percentage of students in Lebanon have teachers who use computers and
suitable software in teaching mathematics, and their achievement scores were higher
than most other students whose teachers use computers and software at least once a
month to discover a certain concept or search for information and ideas for data
processing and analyzing, or for training and practicing skills and procedures.
The results of this study show that the effect of the use of computers in teaching
mathematics to discover a concept on student performance is not statistically
significant (because this technique is not applied inside classrooms in Lebanon).
Also, the effect of using computers to process and analyze data was not statistically
significant, and this resulted in failure of students to achieve high scores in the data
and chance domain because data processing and analysis by using computers helps
greatly in understanding and acquiring such concepts. On the other hand, the effect
of the use of computers to search for certain information and to train and practice
skills and procedures has been statistically significant. This shows that such
techniques have been actually effective.
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2-1-9-2 Using Calculators in Teaching Mathematics
The results show that the achievement average of students who are not allowed to
use calculators in mathematics classes is higher than that of students who are allowed
to use calculators within certain specified conditions. However the average of
students who are allowed to use calculators with no constrictions was the lowest.
Additionally, it appears that the use of calculators within certain specified conditions
in a mathematics class has a positive effect on student achievement in that subject.
2-1-10 Classroom Assessment
The percentage of students whose teachers give them tests once every two weeks is
higher than those who give tests once a month.
Higher achievement averages were scored by students whose teachers give tests
requiring explanation and justification, compared with students whose teachers give
them tests requiring critical thinking and problem-solving. This result proves that
students are not used to problems based on critical thinking and, problem-solving skills,
a fact that adversely affects their achievement.

2-2 Recommendations
2-2-1 For Universities
 Reconsider the Faculty of Education curricula which prepare teachers to keep up
with technological development.
 Prepare teachers with degrees in mathematics and mathematics education.
 Urge the students at the faculty of education (specializing in mathematics) to learn
and expand their knowledge of the 3-D shapes (solid geometry).
 Request a teaching diploma in mathematics for mathematics teachers.
 Train university students on the new computer programs: Geospace, Geoplan,
“Cabri Géomètrie”, Geogebra.
 While specializing in mathematics education, emphasis should be placed on training
future teachers on preparing class activities that relate the curricular philosophy with
the curricular content, skills and attitudes provided that this relation be crosscurricular.
 Train teachers on how to study the curriculum vertically and horizontally to
comprehend the scope and sequence during the school year as well as during a
specific study period.
 Train teachers to prepare activities in problem solving techniques used in East Asian
countries which have proven to affect positively student performance.
 Activate ICT as part of preparing exercises that are applicable in classrooms.
 Enable students to relate what they learn in mathematics to their everyday life.
2-2-2 Regarding Professional Development of Teachers
 Prepare a master plan for training teachers on a continuous and permanent basis.
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 Emphasize the following points in teacher training courses:
 Class room management and art of posing questions in class.
 Focus on problem-solving techniques and refrain from sticking to the methods
listed in the textbook or official examinations.
 Prepare creative activities to stimulate the interest of gifted students.
 Use the five strategies to motivate students, particularly linking lessons to
students’ daily life, and posing questions techniques in such a way to elicit
reasoning and justification.
 Both teachers and students should be trained on the use of computers because
such use has a positive return and leads to higher scores among student of
Lebanon in particular, provided it is incorporated into the education process
through modern programs that encourage students to explore and discover.
 Focus on teacher’s mastery of mathematics curriculum (as most teachers consider
the textbook rather than the curriculum as their reference).
 Equip schools to integrate ICT in the teaching process.
 Teachers should attend training sessions, in curricula, particularly (relating to 3D
geometric forms ,solid geometry, and how to teach it)
 Teachers should attend training sessions on the features of the curricula and
problem-solving techniques, especially those related to students’ everyday life.
 Pinpoint the reasons that stand in the way of using ICT in classrooms.
 Conduct training sessions on the use of ICT in preparing lessons and consequently
follow up on ICT applications inside classrooms.
2-2-3 Recruiting Teachers and Development of Curricula
 Employ teachers who major in both, mathematics and mathematics education.
 Reconsider mathematics curricula for cycles 1, 2 and 3 of basic education (content,
objectives and periods of study every week).
 Reconsider the bases of assessment.

