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نج زاتي  شواع ت ىذه الوواروّية وولة ى  وواروى  الشررّية وا  ف الثروة الحقيقّية ألإ . والعومّية الترشوّية وا 
وف  وقّووة سالوة التخطيط ذا أحسنت تخطيطي ، إلى حيث خّططت إى  الح فمة الت  تقّؿ الوولة 

وثؿ ىذا الترخيص ووخاًل يترخيص واقع العومّية الترشوّية شكّؿ و  فيي  وف عومي ت تعميـ وتعّمـ. حيث 
و  توّفره وف لإجراء وراس ت التقويـ الوطنية أس سيًّ  وف وواخؿ التطوير والتحويث الترشوي وأولى خطواتو 

حوث أثًرا فيو، و  يسيـ ف  أثر شعض الوتغّيرات الت  يعتقو أني  ت  وستوى األواء وقي س  واّلة عمىوؤّررات 
تقويـ صورة حقيقّية عف وخرج ت النظ ـ الترشوي ويس عو وتخذي القرار الترشوي عمى توجيو السي س ت 

حواث التغيير ف  عن صر النظ ـ الترشوي وف خالؿ تطوير ّية، واتخ ذ االجراءات الالزوة إلالترشو 
ؽ توريس وتقويـ و  ينعكس ائشوّية وف وني ج ووعّمـ وتمويذ وتطوير العومي ت الترشوية وف طر الووخالت التر 

 إيج ًش  عمى الوخرج ت الترشوّية وف وع رؼ وخشرات ووي رات سموكّية تطشيقّية.

أف قي س  اعتش رعمى األواء ف  الري ضي ت والعمـو  ي توستو قي س ولّية لالوراسة الو  أتت ىذه لذلؾ 
وؿ واألنظوة توّفر لموّ الت  راس ت سمسمة الوّ  ت األواء ف  ى تيف الو ّوتيف ىو الحمقة األحوث ف  وستوي

رسـ السي س ت الترشوّية وتطوير  عمىقواعو وف الشي ن ت الكوّية والنوعّية الت  تس عو ف  الترشوّية الور ركة 
 نوعّية التعميـ. 

 ، ت التطوير الونرووتش طي  ش لوؤّررات الترشوّية وآليالر شعيف االعتش ر نت ئج ىذه الوراسة ِخَذْت أ  
وستوي ت تحويو ف   تؤّثرشوجووعة وف الوتغّيرات ذات العالقة الت   ي وستوي ت األواء فيقي س والقتراف 

 .ف  العموـ والّري ضي ت ىذا التقرير ليعرض ويحّمؿ أواء تالوذة لشن ف و  عِ . انطالًق  وف ذلؾ، أ  ىذه األواء
 

 

 



  
 

 

ق ـ لشن ف )الوركز الترشوي لمشحوث واالنو ء( ش لور ركة ف  الوراسة الوولّية ف   مى ىذا األس سع
أخرى أجريت الوراسة استكو اًل لوراس ت  ىذه تعتشرو (، TIMSS 2011، )3122الري ضّي ت والعموـ ع ـ 

توفير (. واليوؼ وف ىذه الوراس ت TIMSS 2007) 3118وف  ع ـ ( TIMSS 2003) 3114ف  ع ـ 
عوو وف الوؤّررات النوعية والكّوية عف واقع نظ ـ التعميـ ف  لشن ف ورصوى  ووراقشتي  و  يسيـ ف  تحويو 

العموّية والتقنّية  32سش شي  لوضع الخطط لوع لجتي  استج شة لتحّوي ت القرف أوواطف الضعؼ وترخيص 
حقوؿ الوعرفة النظرّية والتطشيقّية عمى  ؼوختمف  ظّؿ ثورة االتص الت والوعموو تية والتطور الوتن و  ف  

 حّو سواء.

الوتغّيرات الوتعّمقة ش لتمويذ و وؤّررات األواء ف  الري ضي ت والعموـ شيف رشط اليتن وؿ ىذا التقرير 
والونيج والوعّمـ والوورسة. وذلؾ ف  إط ر وس عوة الترشوييف لموصوؿ إلى استنت ج ت توّجو صن عة القرار 

ىن  يعتشر ىذا التقرير أس ًس  إلجراء العويو وف األشح ث وف خوـ تطوير نظ ون  الترشوي. الترشوي شو  ي
 الخ صة ش إلصالح ت الترشوّية ف  لشن ف.

سيووا ف  إعواو ىذا التقرير. كو  أركر أّلذيف إلى كّؿ اوال يسعن  ف  الخت ـ إاّل أف أتقّوـ ش لركر 
 الوراسة. ىذه عمى تع ونيـ ف  تطشيؽ أوواتووويراتي  ووارس التالوذة والوعّمويف والوعّمو ت ووويري ال
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  TTIIMMSSSSممّخص تنفيذي لدراسة ممّخص تنفيذي لدراسة 

 

جراءاتها -1  إطار الدراسة وا 
ف  و وت  الري ضي ت والعمـو لمصؼ الث وف األس س  ف   TIMSS 2011وراسة يقّوـ ىذا التقرير نت ئج 

ف   االتج ى تالوواو ويستعرض  ىذهتضّوف عرًض  ووصًف  لمونيجي ت الترشوية الوستخووة ف  لشن ف، وي
 تطشيؽ ىذه الوراسة ف  لشن ف  خالؿ وورت وستوي ت أواء تالوذة ىذا الصؼ 

ف  توريس  الع لوية االتج ى تترصو  ،كوراسة وولية ،TIMSSف الػإ(. حيث 2011و 2007)
وف شينيـ و   2011تمويذ حوؿ الع لـ لوورة  300.000فيي  أكثر وف الري ضي ت والعمـو وقو ر رؾ 

 تمويذ وف لشن ف.  4000يق رب 
 

 IEA (International Associationجوعية الجوعية الوولية لتقويـ األواء الترشوي تعّو ىذه الوراسة 

for Evaluation of Educational Achievement)ترشوية وف أكشر الونّظو ت ال ة. وى  واحو
، :2:6ست ىذه الجوعية سنة س  أ  الوولية ف  وستوي ت األواء. وقو الوولية الت  ت عنى شوراس ت الوق رنة 

وولة ف  الع لـ  81ف  أكثر وف ووؤّسس تو وراكز الشحث الترشوي  تضـواتخذت ىولنوا وقرًّا لي . وى  
 توّثؿ أعض ء ىذه الجوعية.

راًرا ش لشوء شوراسة وستوي ت األواء ف  الري ضي ت والعمـو وًع  ق 1::2ع ـ الف   ىذه الجوعيةاّتخذت 
(TIMSS) حيث ر ركت 6::2ف  الع ـ  ىذه الوراسة وشصورة ونتظوة كؿ أرشع سنوات. وشوأت شتطشيؽ 

عمى تالوذة الصؼ  ، طشقت ىذه الوراسة :::2ف  الع ـ  وشعو أرشع سنوات، .وولة 56أكثر وف  فيي 
 TIMSS. إلى أف ج ءت وراسة نفسي الس شقة ووع ييرى  خووة أووات الوراسة وستوولة  49الث وف ف  

حيث شمغ عوو الووؿ الور ركة  3118وولة ووف شيني  لشن ف وصوأًل إلى الع ـ  66لتر رؾ فيي   2003
 وولة. 74 فقو ر رؾ لشن ف وف شيف 3122ووف شيني  لشن ف. أو  ف  الع ـ  وولة 78

   ضي ت والعمـو ف  العويو وف وراس ت الجوعية الوولية لتقييـ التحصيؿ الترشويالري و وت  لـ يكف اختي ر
ف ى تيف الو وتيف توّثالف ف  األنظوة الترشوية جويعي  يسو غو، إذ إوف قشيؿ الصوفة، شؿ ك ف لو و  

 . عموالو   تكنولوجعمى الصعيويف الأس ًس  لشن ء وجتوع ت وتطّورة 
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 محتوى الدراسة  -2

، تـّ تطوير اإلط ر TIMSSترشوّية الور ركة ف  وراسة النظوة األوق رنة تحصيؿ التالوذة ف   سعًي  إلى
الورجع  ليذه الوراسة ش لتع وف وع العويو وف خشراء الترشية والتقويـ الترشوي والون ىج والونّسقيف الوطنييف 

لوني ج عمى أّنو إلى ىذا ارتي  لمووؿ الور ركة. وتشّنت الوراسة نووذجي  الخ ص ش لوني ج، ونطمقة وف نظ
الذي يمعب الوور األىـ ف  تقرير كيفية تقويـ فرص التعميـ والتعّمـ لمتالوذة. كو  أف األىـ العنصر 

فرص التعّمـ وف قشؿ التالوذة.  استثو رف  تحويو العواوؿ الت  تؤّثر ف  كيفية  نفسوالوني ج يمعب الوور 
 وع الوني ج شوستوي ت ثالثة: TIMSSوعمى ىذا األس س، تع ومت وراسة 

  الونرووالوني ج (Intended Curriculum) أف  التالوذة يحت جو الوجتوع وو  يريو : يوّثؿ و
نج حي  يتعّمووه ف  ظّؿ نظ ـ ترشوي ونّظـ وق ور عمى تيسير عومّي ت التعميـ والتعّمـ  .وا 

  الوني ج الونّفذ(Implemented Curriculum) لفعؿ ف  غرفة الصؼ : يوّثؿ و  يوّرس ش
 عومي ت التعميـ والتعّمـ.ّية تنفيذىـ لكيفو وّيزات الوعّمويف و 

  الوني ج الوكتسب(Attained Curriculum)  التالوذة ش لفعؿ، وو  نو  لوييـ  اكتسشو: يوّثؿ و
.تعّمـ أىوّية  وآراء نحو وواقؼوف   و وت  الري ضي ت والعمـو

الترشية وف الووؿ الور ركة ف  الوراسة   ف  قشؿ وجووعة خشراءوف  TIMSSلقو تـّ تطوير أووات وراسة 
العومية الترشوية. لذلؾ ج ءت ىذه األووات  العواوؿ الوؤثرة ف شحيث تقّوـ الوراسة وعموو ت ر ومة عف 

لتغّط  وستوي ت التحصيؿ، والوتغّيرات الصفّية والشيئية والع ئمية والوورسية الت  تؤّثر ف  تمؾ 
  وح ولة لتزويو الووؿ الور ركة ف  الوراسة شوص ور غنية وف الوعموو ت توّكني  وف الوستوي ت، ف

وؤررات ل  وفقً عومي ت التعميـ والتعّمـ والسي س ت الترشوية ع وة ، وتوجيو تالوذتي تفسير نت ئج تحصيؿ 
 عموية وقيقة ذات وصواقية وووثوقية.

إلى اكتر ؼ  TIMSS (TIMSS Advanced, TIMSSG8, and TIMSSG4)كو  سعت وراسة 
ف  الووؿ  تت ليةوواو العمـو وون ىج و وة الري ضي ت ف  حمق ت الونيج الوىج  ونكؿ وف العالق ت شيف 

، ووف ثـّ الوصوؿ إلى العواوؿ الت  الحمق ت، ف  وح ولة لكرؼ الفجوات إف وجوت شيف ىذه الور ركة 
 يوكف أف تحوث فرًق  ف  وخرج ت األنظوة الترشوية.

 
 :وف TIMSSتوكف وراسة  ورة أكثر تحويًوا،وشص 
  العوؿ شو ف   ًأألواء واتج ى ت التغيير فيو ف  و وت  الري ضي ت والعمـو والذي شواقي س وستوى

 . 3122و 3118، 3114، :::2 الوراس ت الوتع قشة، واستوّر ف  6::2الع ـ وراسة 

  ّور ركة ف  وراسة  ةولوالوق رن ت ف  نت ئج كؿ ف وف إجراء توفير شي ن ت توكTIMSS  لموورات
 لوعرفة أسش ب االختالف ت. الوتع قشة وذلؾ

 وج الت التطّور والتحّسف ف  وي رات الري ضي ت والعمـو لوى التالوذة ف  الصؼ الث وف  تشي ف
 األس س .
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  ف ص نع  السي س ت الترشوية وف إجراء تحميالت وتقّووة توكّ  عمىتوفير شي ن ت ورجعية تس عو
.ال   تزّوو شوؤررات تسيـ ف  تحسيف نوعية تعميـ وتعّمـ الري ضي ت والعمـو

 خطوات تنفيذ الدراسة -3

 :الت ليةالخطوات  تتّشعلية وعي رية آل  وفقً  TIMSSوراسة تطّشؽ 
  إعواو إط ر التقويـ(Assessment Frame Work). 

  ات( ش لمغة اإلنكميزية شور ركة إعواو النسخة التجريشية لجويع أووات الوراسة )االختش رات واالستو ر
 الونسقيف الوطنييف لموراسة.

  تالءـ ولغة التعميـ ف  الشمو )الفرنسية ف  لشن ف(.لتترجوة األووات 

   ة الثق فية لكؿ شمو. ثـّ تجريب النسخة األولية وف األووات، مخصوصيّ وفًق  لوراجعة الترجوة وتعويمي
 لفقرات ف  ضوء خص ئصي  السيكووترية.وتحميؿ نت ئجي  شيوؼ التأّكو وف والءوة ا

   إعواو األووات الرئيسة لموراسة )شن ًء عمى نت ئج الورحمة التجريشية( شحيث تكوف ىذه األووات ف
عواو كراس ت االختش رات  (Item Blocks)وجوع ت وف الفقرات   .(Booklets)وا 

 إرس ؿ ترجوة األووات الرئيسة لموراسة لمتحّقؽ وني  وف قشؿ خشراء IEA. 

  ووليؿ وتنظيوي  العّين تانتق ء التصحيح، وأوّلة التطشيؽ، ووليؿ الونّسقيف، ووليؿ أسس إعواو أوّلة ،
 ، ووليؿ إوخ ؿ الشي ن ت.ووراقشتي  ضشط الجووة

  الوراسة الرئيسةتنفيذ (Main Survey). 

 التصحيح ووف ثـّ إوخ ؿ الشي ن ت. أسس تصحيح االختش رات ش ستخواـ أوّلة 

 النسخة الوطنية وف الشي ن ت إلى وركز وع لجة الشي ن ت إرس ؿ DPC 

 (Data Processing Center)  الت شع لػIEA. 

 . قرارى  إعواو التق رير الوولية، تقرير الري ضي ت وتقرير العمـو والتقرير الفن ، ووراجعتي  وا 

 .إعالف النت ئج الني ئية لموراسة 

 تحميؿ النت ئج وف قشؿ جوعية الػIEA  الرتراؾ وع الجية الوطنية.ش 

 اختيار عّينة المدارس والشعب -4

 إّف فئػػػػػػة التالوػػػػػػذة الوسػػػػػػتيوفة فػػػػػػ  ىػػػػػػذه الوراسػػػػػػة فػػػػػػ  لشنػػػػػػ ف ىػػػػػػ  تالوػػػػػػذة الصػػػػػػؼ الثػػػػػػ وف األس سػػػػػػ  
 سػػػػػػػػػػػػػػػنة. يػػػػػػػػػػػػػػػتـّ اختيػػػػػػػػػػػػػػػ ر عّينػػػػػػػػػػػػػػػة طشقيػػػػػػػػػػػػػػػة عنقوويػػػػػػػػػػػػػػػة ذات وػػػػػػػػػػػػػػػرحمتيف 25ووتوّسػػػػػػػػػػػػػػػط أعوػػػػػػػػػػػػػػػ رىـ 

(Tow-Stage Stratified Cluster Sample)  .مػػة األولػػى ونيػػ  فػػ  اختيػػ ر الوورسػػة توّثمػػت الورح
شطريقة االحتو لية الوتن سشة الحجـ، وتوّثمػت الورحمػة الث نيػة فػ  اختيػ ر رػعشة واحػوة  وػف الصػؼ وػف كػؿ 
ـّ اختي رىػ  فػ  الورحمػة  وورسة تـّ اختي رى  ف  الورحمة األولى، ووف ثـّ تـّ حصػر التالوػذة وػف كػؿ رػعشة تػ

وورسػة.  261ووّزعػة عمػى  تمويػذ 5111وو التالوذة ف  الوولة الور ركة عف  يقّؿ عالث نية. وقو ارترط أالّ 
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ووركػز اإلحصػ ء فػػ  كنػوا عمػػى سػحب العينػػ ت  IEAعمػى أف يرػرؼ خشػػراء العينػ ت وػػف الجوعيػة الووليػػة 
 لجويع الووؿ الور ركة ف  ىذه الوراسة. 

 

 2011و 2007،  2003 في األعوام األساسي لمصف الثامن  TIMSS دراسة العّينة المشاركة في
 عدد التالمذة عدد المدارس متوسط أعمار تالمذة العينة الدولة

 2011 2007 2003 2011 2007 2003 2011 2007 2003 لبنان
2547 2545 2544 263 247 258 4925 4897 4:85 

 

 أدوات الدراسة -5

ووعة وف خشراء الترشية وجووعة وف األووات الوراسية تـّ تطويرى  وف قشؿ وج TIMSSاعتووت وراسة 
والتقويـ الترشوي لجوع الشي ن ت الضرورية لتحقيؽ أىواؼ الوراسة، وقو تنوّعت ىذه األووات شيف اختش رات 

 التحصيؿ واالستو رات. ويوكف تفصيؿ ىذه األووات كو  يأت :

 أواًل: االستمارات
 ويوكف تفصيمي  عمى الركؿ اآلت :

  لوواقؼ ، وتروؿ: الخمفية األسرية، التجرشة والخشرات الس شقة، اسةالدرااستمارة التمميذ المشارك في
.وف وواو   الري ضي ت والعمـو

 وقو رومت : الخمفية لمصف المشارك في الدراسة استمارة معّمم العموم واستمارة معّمم الرياضيات ،
عالقة الوعّمـ  الوين  لموعّمـ، العبء التوريس  لموعّمـ، التطويراألك ويوية والوؤىالت العموية، 

زوالئو ف  الوورسة، خشرة الوعّمـ، طريقة التعميـ، وواضيع الوني ج الووّرسة، الزوف الوخّصص ش
لتوريس العمـو والري ضي ت، الواجش ت الشيتية، الشيئة الصفّية، تكنولوجي  الوعموو ت، استخواـ 

 وحجـ الصّؼ. ،ـ ف  الشحوث سيالح سوب، اإل

 ؽ فيي  الوراسة، ويجيب عني  ع وة ووير الوورسة، وتروؿ: تنظيـ الت  تطشّ  استمارة المدرسة
وعـ تعّمـ و وت  العمـو والري ضي ت، ور ركة  وواروالوورسة، أىواؼ الوورسة، أووار ووير الوورسة، 

 و الشيئة الوورسية. ،والوجتوع الوحم  التالوذةأولي ء أوور 

 يـ و وى الوني ج، تنظيـ الوني ج، وراقشة وتق، وتروؿ: شنية الوني ج، تسمسؿ وحتاستمارة المنهاج
 التعميوية. واالستراتيجّي ت الوني ج الوطّشؽ والوس ئؿ
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 اسات االختبارثانًيا: كرّ 
 25"، إذ تـّ تطوير Item Blocksاعتووت ف  تصويـ كراس ت االختش ر وجووعة وف "وجّوع ت أسئمة 

العمـو وتـّ توزيع ىذه الوجوع ت عمى كراس ت وف فقرات الري ضي ت ووثمي  وف فقرات  Blocksوجوًع  
يحتوي عمى جزء كراًس  اختش ريًّ . يتأّلؼ كؿ كّراس اختش ر وف جزأيف،  29االختش ر الت  شمغ عووى  

. يتـّ توزيع األسئمة عمى نسخ يأسئمة الري ضي ت وجزء  يحتوي عمى وجّوعوجّوعيف  ف وف أسئمة العمـو
التجريش  يتـّ تطوير النسخة  الوراسة ف  الورحمةضوء نت ئج  ف و  (Field Test) خالؿ الورحمة التجريشّية
. ثـّ يتوّلى الوركز الترشوي أور ترجوتي  إلى المغة الت  توّرس شي  ىذه الوواو الوراسةالني ئية وف كراس ت 

يجرى . (National Adaptation) الونيج المشن ن  وكو  تتـّ وواءوتي  لتتو رى وع خصوصية 
 .وقيقة 56تش ر ف  خالؿ جمستيف وتت ليتيف ووة كؿ واحوة ونيو  اإلخ

 تطبيق الدراسة في لبنان -6

ف  لشن ف، وتقـو شتنفيذ ىذه الويوة، فرؽ  TIMSSيتوّلى الوركز الترشوي لمشحوث واإلنو ء تطشيؽ وراسة الػ
ة لألووات، تتـّ عوؿ وتنّوعة )ويوان ، فن  تقن ، أك ويو ...(. فشعو إنج ز جويع الخطوات التحضيري

تطشيؽ  ت ريخطش عة النسخ الك فية وف االستو رات وكراس ت االختش ر )ف  وطشعة الوركز( ثـّ يحّوو 
 الوراسة ف  ووارس العينة.

 قشؿ تطشيؽ الوراسة يقـو الوركز الترشوي لمشحوث واإلنو ء ش لخطوات اآلتية:
 طالعيـ عمى ا  ب ونّسق  ووارس العينة و تنظيـ وورات توريشية تغط  جويع الون طؽ المشن نية لتوري

 .TIMSSأسس تطشيؽ وراسة الػ

  توريب فريؽ عوؿ ويوان  وف وراقشيف ووررفيف ويّوتيـ التأّكو وف حسف سير تنفيذ الوراسة شحيث
 أو اثنيف إلى كؿ وورسة.  يرسؿ الوركز وراقشً 

  الورسمة وف  التصحيحأسس توريب أس تذة ري ضي ت وعمـو عمى أسس التصحيح شحسب أوّلةIEA 
 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
(WinW3S).الوخّصص لموراسة والورسؿ وف وركز الوعموو تية ف  ىوشورغ 

 
ؼ عمى األعو ؿ الويوانية، شعو تحضير جويع الفرؽ الوختّصة، يقـو الوركز الترشوي شواسطة ورر 

 االختش ر ش لتنسيؽ وع الونّسؽ الوعّيف ف  كؿ وورسة. ت ريخش التص ؿ شجويع الووارس الور ركة لتحويو 
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 TIMSS2011لدراسة اإلطار العممي   -8

والوج الت  (Content domains)وج الت الوحتوى  TIMSS2011لوراسة  يتضّوف 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 non-

routine, 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 two-

dimensional representations (e.g., nets or two-dimensional views of three-

dimensional 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 

 Eighth Grade 

Knowing 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. 



 ممّخص تنفيذي 16
 

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. 
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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 



 ممّخص تنفيذي 19
 

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. 
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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 cause-

and-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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  التحصيل في العلوم التحصيل في العلوم 

  
 
 
 

ّّّّّّّ ّّّّّّّ   حل ّّّّّّّحل  ّّّّّّّ   ت سّّّّّّّ في ارم  ّّّّّّّ     ر   ّّّّّّّا    ( ( 11ت سّّّّّّّ في ارم  ّّّّّّّ     ر   ّّّّّّّا   ّّّّّّّ     ل ّّّّّّّ     ّّّّّّّ     ل      ّّّّّّّ ّّّّّّّ   يّّّّّّّير    ّّّّّّّ  در سّّّّّّّ ( ( 2424  ّّّّّّّ   يّّّّّّّير    ّّّّّّّ  در سّّّّّّّ دا    دا 
TTIIMMSSSS  22001111    ر  ّ   ّ     ر  ّ       ر   ّ       حّد م   ر   ّ       حّد م  دا ّ   م ّير تدا ّ   م ّير تل ّت ل ّت حح  ّي   ّي (. (. 095095اجيء    دل  حص لهي  اجيء    دل  حص لهي     ّ 

(  ّّ     ّّّدال    ي   ّّ     يّّّير   اجّّيء   ّّّدل (  ّّ     ّّّدال    ي   ّّ     يّّّير   اجّّيء   ّّّدل 4422(  دا ّّ  بر  ّّّ   يّّير   ا ّّّ     ر  ّّ   (  دا ّّ  بر  ّّّ   يّّير   ا ّّّ     ر  ّّ   1111(  ّّ    (  ّّ    11  
(. أ ّي    ّي  (. أ ّي    ّي  TTIIMMSSSS    055055  در سّ در سّ    ق يس       د   ّ     ق يس       د   ّ    سل  سل  ( اها أد ى      اسط ( اها أد ى      اسط 260260 حص لهي   حص لهي  

(  ّ     ّدال    ر  ّ     يّير   (  ّ     ّدال    ر  ّ     يّير   1515 ي        يير   ا      ر      ي        يير   ا      ر     (       دال   (       دال   9999 قد حل       ر      قد حل       ر     
   هذ    قسّ  سّان   ّرت   ّيبن    ّي   ّ   ج لّن  جّيوت    ح ّا      هذ    قسّ  سّان   ّرت   ّيبن    ّي   ّ   ج لّن  جّيوت    ح ّا     (.(.256256    ا ي    دل  حص لها ي    دل  حص له

ا   جّيوت     ر  ّّ   قير ّّ     ّّيبن   ّّدال    ر  ّّ     يّير   ا  ّّيبن   ّّدال    ي   ّّ     يّّير   ا  جيهي هّّي ا   جّيوت     ر  ّّ   قير ّّ     ّّيبن   ّّدال    ر  ّّ     يّير   ا  ّّيبن   ّّدال    ي   ّّ     يّّير   ا  جيهي هّّي 
ا ّّ   ّّ  سّّان   طّّرا إ ّّى   ي جّّ      ّّت ا ّّ   ّّ  سّّان   طّّرا إ ّّى   ي جّّ      ّّت   TTIIMMSSSS22001111اا  TTIIMMSSSS22000077ّّ ّّ  جّّرل در سّّ    ّّ  جّّرل در سّّ   

      ف ر ت      قد  ؤ ر    أد ء    ر ذم       ي .    ف ر ت      قد  ؤ ر    أد ء    ر ذم       ي .
  ّّن  ّّؤ ر   جل   ّّ     ل   ّّ   ل  ل  ّّ   اطر بّّا إبّّد ده ر ا    ّّيهن   در سّّ    ا   يّّط    صّّ       ّّن  ّّؤ ر   جل   ّّ     ل   ّّ   ل  ل  ّّ   اطر بّّا إبّّد ده ر ا    ّّيهن   در سّّ    ا   يّّط    صّّ         
          ل         أد ء    ر ذم       ي ؟    ل         أد ء    ر ذم       ي ؟  --    ل         ل     
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  تمهيدتمهيد

  
  دال  ر ذم   قير      دوت  حص لي    دوت  حص ل    ر ذم       ي     يال هذ     صل برض  

  درجت. اقد  لصن    ي     سيس  ا    ل    يدم  TIMSS 2011   در س     يير      ر    ا  دال    ي     
هذ     اسطا ر 1555درج ا  5 ق يس     درج   سل    يا ق   (scores standardized  هذه     دوت     ق ل 

  دا     سهي     ا  جيه  طار   دالأد ء  ل قير        سل  هذ     س جد     155ا  حر  ه      يري  055 سل    
 . TIMSS در س   جرل   دار ت      يق  
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  TIMSS2007 معدالت تحصيل تالمذة لبنان في العموم مقارنة بالتحصيل العربي والعالمي في 1-1

 TIMSS2011  و
 .355المقياس  سّممتحصيل التالمذة وتوزيعيا عمى متوسط  تمعدال 1-1-1

 TIMSS 2011 ترتيب الدول بحسب معدالت تحصيل التالمذة  في العموم في دراسة 1-1-1-1

         ا    اسّط 244 يّير   ا    اسّط   ّدا      دا ّ ّل   د وت    حص ل   (1-1-1-1   س  د )
 .TIMSS 2011   در س   (244   ر    

    قطّّ      ّّي    ّّرا 49   ق ّّيس هّّا   سّّل     ّّرا  ّّ       اسّّط   ّّدا   ا  اسّّط   ّّ    هّّذ     سّّ  د أ  )
 ّّ     ّّدل    حصّّ ل  ّّ     ّّي   (  قطّّ  ا   ّّرا44  هّّا    ق ّّيس سّّل   ّّ       اسّّط    ر ّّ  ا  اسّّط 

(  قطّّ  اهّّذ   ّّدل بلّّى  ّّد م    ّّر  ّّ   سّّ ا     حصّّ ل    ر ّّ   يّّ ل 92   ق ّّيس هّّا  سّّل  ا  اسّّط 
 بي  ا  ل  ي    ي ل جيص.  

  ّّّى  ّّّ    ّّّدل    حصّّّ ل    ّّّي    اجّّّيء   ّّّدل    حصّّّ ل    ر ّّّ   41   ّّّد ل  حصّّّ لجّّّيء دا ّّّ  أبل
( أي 256(  قطّ  اجّيء   ّدل  حصّ ل    ّّي   29  ( أد ّى  ّ    ّدل    حصّ ل    ّي      ّّيرا244 

(  قط  ب    دل    حصّ ل    ّي    ا  د ّى ضّ     ّدال   ا ق ّ   ّ    و حّر ن      ّيري 41  يرا  
 (. 655ا 255 

   احل ت       ر      ا ى095حيزت س في ارم بلى أبلى   دل  حص ل ).   

  ل    حص ل   ل  ي     راا د     إحصيب ًّيا ر    دا   أبلى      د س ع  جيءت   دوت  حص ل.   

    هّّي   أد ّّى  ّّ    ّّدل    حصّّ ل   ل  ّّي     ّّراا د   ّّ  إحصّّيب ًّي ا  دا  ّّ  جّّيءت   ّّدوت  حصّّ ل 
 .   المغرب وغانا:   يه      دا 

  ي   هّجيءت   دوت  حص ل دا  ّ   قر  ّ   ّ    ّد ل    حصّ ل   ل  ّي     ّراا ّ ّر د   ّ  إحصّيب ًّي ا 
 .ندونيسياامقدونيا و  : يه      دا 
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 TIMSS 2011تحصيل التالمذة في العموم في دراسة  ت(: معدال1-1-1-1المستند )
 معدل التحصيل الدولة  معدل التحصيل الدولة 
 333 رومانيا 335 33 سنغافورة 1
 333 اإلمارات العربية المتحدة 333 33 تايوان 3
 331 تشيمي 335  33 كوريا 3
 333 البحرين 333 33 اليابان 3
 331 تايمند 333 33  فنمندا 3
 333 األردن 333 33  سموفينيا 3
 333 تونس 333 33  روسيا 3
 333 أرمينيا 333 35  ىونغ كونغ 3

 333 متراكان 3
 333 السعودية 31

 
 333 المتوسط العربي 

 333 ماليزيا 333 33  الواليات المتحدة 15
 333 سوريا 333 33  ىنغاريا 11
 335 فمسطين 313 33  استراليا 13
 335 جورجيا 33   13
 335 عمان 313 33  لتوانيا 13
 313 قطر 313 33  نيوزلندا 13
 353 مقدونيا 353 33  السويد 13
 353 لبنان 351 33 ايطاليا 13
 353 ندونيسياإ 351 35 اوكرانيا 13
 333 المغرب 333 31  النرويج 13
 353 غانا 335 33 كازاخستان 35
    333  تركيا 31
    333  العالمي المتوسط 
     333 ايران 33
(  دل  حص ل   دا   أبلى      اسط سل      ق يس   :)دو   إحصيب  .055  ) 
   دو   إحصيب  .(  055(:   دل  حص ل   دا   أد ى      اسط سل      ق يس 

  دوت  حص ل أبلى  دو   إحصيب  .  دال          زت ب     ي     
 .     زم ب     ي   دو   إحصيب      دال ّ ر  
 . دو   إحصيب    دال          زت ب     ي     دوت  حص ل أد ى  
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 TIMSS 2011في العموم في دراسة  المشاركة لدول العربيةالبنان و  تالمذة معدالت تحصيل 1-1-1-3

    ّّّ    ّّّدال    ر  ّّّ     يّّّير    ّّّ   ّّّ      لّّّا  ّّّ    ّّّدوت  حصّّّ ل    ر ّّّذم  (4-1-1-1    سّّّ  د  
(  055  يس   ق ّ سّل  اقّد جّيءت هّذه     ّدوت ج   هّي أد ّى  ّ    اسّط   TIMSS 2011در س    ّ

 سّل  ( أد ّى  ّ    اسّط 244جيء     اسّط    ر ّ   ا  .(244 ي ل بي  اأد ى        اسط    ي     
  قط . 29 قط  اأد ى        اسط   دا      يرا  44(    يرا 055ق يس    

 ّّ ( 260  ا ّّي    ّّدل  حصّّ لهي  ّّ     ّّدال    ر   ّّ     يّّير    م ّّير ت  ّّ     ر  ّّ    ا ّّى ت دا ّّ حل 
 .  (946  ص لهيا ي    دل  ح (19 ي حلت    فرب       ر      ج رم     

   أي أد ّّى  ّّ   (256  اجّّيء   ّّدل  حصّّ له (  ّّ    ج ابّّ    ّدال    ر  ّّ 15      ر  ّّ    ّّي   ّّ   حّل
ّّّيرا       اسّّّط    ر ّّّ  اأد ّّّى  ّّّ  (  قطّّّ   41   راي(  قطّّّ  اأد ّّّى  ّّّ      اسّّّط    ّّّي      44ّّّ  

 . قط  (92   راي (  055ّ   ق يس   سل    اسط 

 

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

 .TIMSS2011(  از ع   دوت  حص ل  ر ذم    ي        لا     در س  9ّ-1-1-1 ظهر    س  د  
 0 429   حص ل     ر ذم جيءت  سيا   أا أد ى      دل حص ل %      دوت. 
 %0  064   ر ذم جيءت  سيا   أا أبلى      دل    حص ل  حص ل      دوت. 
 05 259%      دوت  حص ل    ر ذم جيءت  سيا   أا أد ى      دل    حص ل. 
 40  994%      دوت    حص ل جيءت  سيا   أا أد ى      دل    حص ل. 
 40259ا 994 %        دوت جيءت       د       حص ل . 
 40 240ا 259%        دوت حل ت       د      حص ل. 
 40 240%  جيءت أبلى      دل    حص ل. 
 

ن ( و 333معدالا يفوق المعدل الدولي) يحّصموا% من التالمذة لم 33نحو في لبنان،   %  35نحوو ا 
مووق بشووون أو وواع قى اللووإ( وىووذا يوودعو 333معوودالا يفوووق المعوودل العربووي ) واقووموون التالمووذة لووم يحقّ 

 .التعميم والمناىج
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 فوووي دراسوووة فوووي العمووووم الووودول العربيوووة المشووواركة فوووي و  لبنوووان (: معووودالت تحصووويل التالموووذة فوووي3-1-1-1المسوووتند )

TIMSS 2011   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 النسبة المئينية
percentile 3 15 33 35 33 35 33 

 333 333 333 353 333 333 333 معدالت التحصيل

 

سط المتو

 العربي

 المتوسط

 العالمي
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 .TIMSS2011و  TIMSS 2007 في العمومتجاىات في تحصيل اال  1-1-3

التحصيل  تمعّدالالعربي و  التحصيل تبمعّداللبنان في العموم مقارنة  تالمذة معدالت تحصيل 1-1-3-1
 .TIMSS2011و  TIMSS 2007العالمي في 

ّّ ّّ (1-4-1-1د     سّّ           قّّد  . TIMSS2011ا  TIMSS2007 حصّّ ل  ّّ     ي  ّّ    ّّدوت   ي   
 TIMSS2011 ّ   256إ ّى  TIMSS2007 ّ   212          لا    دل  حص ل    ر ذم       ي   ج ت 
 .244 إ ى 266   حص ل    ي      دل    ا ر 244 إ ى 242      دل    حص ل    ر       ي  ر  ع

 
 

دا   بي      29(     25دا   بر     يير    ا      ر      19    ( 4   ي        ر     حل   مالحظة:
دا   بر     يير   احل      11(     15 ر جع إ ى    ر        ه ا   TIMSS2007 يير        ّ

 . TIMSS 2011دا   بي      يير         ّ 24(     99   ر     
 

 TIMSS2011و TIMSS2007في   اتجاىات أداء الدول المشاركة 1-1-3-3

  TIMSS2007دال    يّّّّّّّير    ّّّّّّّ    ّّّّّّّ(   جيهّّّّّّّيت   ّّّّّّّدوت  حصّّّّّّّ ل 4-4-1-1 ظهّّّّّّّر    سّّّّّّّ  د  
 .TIMSS2011ا

ّّّي دال  ّّ  هّّذ     جّّيل ا  ي  ّّ   ّّي     ّّ    أ   ه ّّيد  قّّد  ي   ّّي  سّّ ع دال 16   دا ّّ   ّّ     هّّي    ّّي  ا ر ج  
 .(دو   إحصيب   
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   TIMSS 2011و  TIMSS 2007في دراسة  في العموم، تحصيل التالمذة(: معدالت 1-3-1-1المستند )
 TIMSS 2007 TIMSS 2011 اتجاىات النتائج 

 256 212 معدل تحصيل التالمذة في لبنان
 244 242 ة المشاركةالعربيفي الدول معدل تحصيل التالمذة 
 244 266 ة المشاركةالعالميفي الدول معدل تحصيل التالمذة 

 
 TIMSS2011و TIMSS2007(: اتجاىات معّدالت الدول المشاركة في  3-3-1-1ند )المست

 توراجوع ثوبوات توقودم
    حر   1   ا   ي 3 أس ر   ي 1 إ ر   1
 ه فير ي 3 ب ي  15 ( ي ا    ص    3 إ طي  ي 3
 إ دا  س ي 3 را ي  ي 11  ر طي  ي 3  ار ي 3
 رد    3 سلا    ي 13 جارج ي 3    را ن 3
  ي  ز ي 3   سا د 13 ّي ي 3  لسط   3
 سار ي 3  ا س 13 ها غ  ا غ 3 راس ي 3
  ي ل د 3   او يت     حدم     ر    13    ي ي  3 س في ارم 3
    م ير ت    ر        حدم 13    ي  3 أا ر   ي 3
  

  رحظ : 
 .TIMSS2011اTIMSS2007    قد :  ر  يع د ل إحصيب  ي      دوت    حص ل     در س 

 . TIMSS2011ا TIMSS2007  يت:  ف ر ّ ر د ل إحصيب  ي      دوت    حص ل     در س  
 .TIMSS2011اIMSS2007 ر جع:   ج يت د ل إحصيب  ي      دوت    حص ل     در س   
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جاالت مالو  (Content Domains) معدالت تحصيل التالمذة بحسب مجاالت المحتوى 1-1-3
 TIMSS2011و TIMSS2007 دراسة في  (Cognitive Domains)ةيالمعرف

 TIMSS  دراسة المعتمد في التقويمإطار  1-1-3-1

   ّّد  ّّ    ل قّّا   (    جّّيوت    ج ل ّّ     ّّ    ضّّ   هي  مطّّير    رج ّّ 1-9-1-1  ّّ       سّّ  د      
   .TIMSS2011در س  

  در س  ّ       لا      حص ل     حار TIMSS2011  حال   د        : 

 .  (  (Cognitive Domainا    د     ر   (Content Domain)   د    ح ا 
  ا ضّّّ ع    ّّّ   سّّّ ى در سّّّ    ّّّّ    ح ّّّا  حّّّد د    ّّّد   TIMSS  إ ّّّى  قا  هّّّي     ّّّي  حّّّدد     ّّّد

   .ل ر ذم     ذه     هير ت    ف             ا ض ع   هير ت       س   ر هذه      ر  
   ّد  يّ ل ا    رت بلّا   ح يم ا      يء ا    ز يء ا  بلا  جيوت: ر    أ   ح ا    د    ض    

     يرن ا   ط  ا ا      ر     طق .  : جيوت ر       ر   

  ق ّّّدذ  ّّّع    ح ّّّا   ّّ  ّّّ  ن    لذ  ّّّ    ل  ّّّ   ّّر س   ج ل ّّّ   سّّّبل    بّّ مجي ّّّ    صّّّح ح     سّّ دب 
 ّّّ    سّّّبل   ي  أ  ا جهّّّ   ّّّد    ت    هّّّ  ا مدر د.   قّّّا   ا  قّّّدرم بلّّّى  سّّّ جد    ج ابّّّ   ّّّ   هّّّير 

أ    ّّرن   ّّذ  يسّّ     طرق ّّي  ّّ   ّّيذ  بلّّى    ل   هّّيرم     اظّّن   ح ّّا      يسّّب ا     ل  ّّذ  سّّ ذ ر
يت      سّ    ّ  حقّيبا بل  ّ   لا ّر    ب  ّذ     طل ّ   سّبل .  ّ  ت  يّ ل  ب ّد  ا جه ّه أي  ا   ل 

جّّّر ء ت.  ّّّى     ل  ّّّذقّّّدرم  بلّّّى"   ط  ّّّا"ر ضّّّ    جّّّيل  ر آلجّّّر هي  ضّّّ    ّّّي  ر ّّّز  ا  ّّّيه   ا ا بل
  جّياز    ّاع   ّ     قي ّلريت  ّ  حّل إيّ ي    بل  ّ .  لا ّي ه      س   ا ه ه  هذه     لا  اظ ن  
    ّّّد  هي إ ّّّى حّّّيوت ّ ّّّر  ت ا ّّّ  اسّّّ يقيت     لّّّا   را    ّّّ   ّّّ     يّّّي ل  حّّّل    ّّّ    سّّّبل    ج ّّّر

  سّبل  ضّ      اع   ج ّر  ّ    هذن  ص   ا  جطا ت بد دم ا   اب إ ى هي ا يي ل   قدم  ح يج حل  
 . جيل       ر     طق 
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 التقوووووويم لدراسوووووة معمووووووم المعتمووووودة فوووووي إطوووووارلة يووووومجووووواالت المعرفال(: مجووووواالت المحتووووووى و 1-3-1-1المسوووووتند )
 لمصف الثامن TIMSS 2011و 

 
 المجاالت المعرفية مجاالت المحتوى

 عموم الحياة
Biology 

 معارف 33%
Knowledge 

33% 

 الكيمياء
Chemistry 35% 

 تطبيق
Application 33% 

 الفيزياء
Physics 

 منطق 33%
Reasoning 

35% 

 عموم األرض
Earth Science 35%  
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معوودالت تحصوويل التالمووذة فووي لبنووان مقارنووة بمعوودالت التحصوويل العربووي والعووالمي بحسووب مجوواالت  1-1-3-3
 (TIMSS2011و TIMSS2007و) ل التي شاركت في الدراستينالدو في المحتوى

 ( أ : 4-9-1-1    ت     يبن       س  د  

 ل     جي   بلا    ح يم 249    دوت    حص ل    ي        جيوت    ح ا     ج ل    ي ت     )
قل ر      د ت  ا  TIMSS2007  ّ (     ل     جي       ز يء ابلا    رت   244ا      يء  ا 

 جيل       يء ا (  241    ح يم جيل بلا  :  TIMSS2011  ّ ل  جيل       جيوت   ر       
 .(249 ( ا جيل بلا    رت245ا  جيل     ز يء  (244 

  قي ل ا قير      دوت    حص ل    ي     ي ت   دوت    حص ل    ر    ي ل بي  ا  د ل      
أقل     ج لن  جيوت    ح ا      ل      دار      ع   ج يت     حص ل   ل  ي    ي ل جيص

 اجيءت هذه     يبن  بلى   ي ل  آل  :TIMSS2007  قير    ّ TIMSS2011أ  ر    

       ي ت   دوت    حص ل    ر TIMSS2007  جيل ( ا 296  بلا    ح يم    جيل    
 د ت هذه  (. 299    رتا  ( ا    جيل بل225      ز يء جيل  ا  ( 222        يء

(     جيل 290    جيل بلا    ح يم ا ا ى   (246  إ ى TIMSS 2011    دوت    
 .(     جيل بلا    رت214    ز يء ا ا ى      جيل  (299 ا ى        يء ا 

   ل          ل  ي         لا ي ت   دوت    حص ل TIMSS2007 اTIMSS2011  
  ج ضت هذه     دوت        ر       ج لن    جيوت. أد ى      دل    حص ل

TIMSS2011 ّ    قير TIMSS2007      أي 990( إ ى  999    جيل بلا    ح يم )
 ( أي   را290(   ى  225ا ف ر دو   إحصيب   ا     جيل       يء      قيط(  2-   يرا 

 ( أي   يرا960(   ى 944    ا ف ر دو   إحصيب    ا     جيل بلا    رت  ( قيط  0- 

 ( أي   يرا250( إ ى  242ا ف ر دو   إحصيب   ا    جيل     ز يء      (  قط  12- 

   ا دو   إحصيب  . ( قط  19- 
 يير ت        د ال بلى  ق صر    قير     يبن أ      ذ ر  جدر    TIMSS 2007 ا TIMSS 

2011. 

 
 

مختمف مجاالت المحتوى، بين في نستنتج أن معدالت التحصيل في العموم  في لبنان قد تدنت 
وكان ىذا التدني ذات داللة إحصائية في  TIMSS2011و  TIMSS2007الدراسّيتين المتعاقبتين 

 مجال الفيزياء.
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الدول  التالمذة في العموم  بحسب مجاالت المحتوى في (: معدالت تحصيل3-3-1-1المستند )
 (TIMSS2011و TIMSS2007) التي شاركت في الدراستين
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في مجاالت المحتوى المختمفة مقارنة  في لبنان التالمذةالفرق المطمق بين معدالت تحصيل  1-1-3-3
  .TIMSS2011في دراسة  التحصيل العام في العموم تالمعدّ ب

   يبن أظهرت TIMSS2011 حصلت بلى   د وت  قد أ    دال ذ ت   د وت    حص ل   بلى
   زم ا ر         ج لن  جيوت    ح ا ر   ي    ت أ    ظ     لد      يير        در س    حص ل

جر ر ابلى  حا   ي لر         جيوت ي  ي    أحد  جيوت    ح ا   قير    د هي أد ء أ ضل  س  ًّ 
قير    س   إ ى  جيل آجر ب د   ي أ   ظهر أد ء أ ضل     جيل  ح ا          يير   لد    ل 

قد أجذ          ج ل      دل    حص ل    ي   ل لد. ا     ح ا   جيوت  دوت    حص ل     ل    
ر ذم أحجي       يت اأب ير      حسب وب  ير   ق ل   دوت  حص ل    ر ذم     ل       جيوت 

 . وج  يرادرج  ص ا     سبل  ا س    ا  رهي    

   حص ل    ي        لا        ي     دوت  جيوت   ( أ  ه ب د  قير     دل 9-9-1-1         س  د 
   ح ا     ج ل  ر  جد أ  أ ضل أد ء  ل ر ذم  ي      جيل       يء ح ث  ي     را    طلا     

ر  دو   إحصيب    (29+)ل       يء ا  د ل    حص ل    ي        لا    بلى  د ل    حص ل     جي
    ر     ي   ج ت هذ    د ء     جيوت     ز يء ابلا    ح يم ابلا    رت ح ث  ي     را    طلا 

 (11-)بلا    ح يم   جيل    ل ه  (41-)    جيل بلا    رت  د   ي  قير      دل    حص ل    ي  
   ه ا      دل    حص ل    ي    جيل     ز يءر  قد  ي     را    طلاإ ى . أ ي  ي  س   ا دو   إحصيب  

 .ّ ر د ل  حصيب ًّيها ا  (1-) ي      لا    قل  د  ًّ 

  ي    أد ء سل    ؤ ر  ذ  ل     اأ     جي         يءأ  أ ضل أد ء  ل ر ذم  ي      جيل  بلى هذ   دل
  .بلا    رت جيل بلا    ح يم ا  جيل ه ي     ر ذم

إلى التدني  عمى األكثر في العموم في لبنان يعودونستنتج مّما ورد أن تدني معدالت تحصيل التالمذة 
 محتوى % من33في التحصيل في مجالي عموم الحياة وعموم األرض عمماا أن ىذين المجالين يشكالن 

 .TIMSSالو مواد العوم في دراسة



 نتائج وتحميل -التحصيل في العموم  -الفصل األول 33
 

 

 
 

معوودل ب(: الفوورق المطمووق بووين معوودالت تحصوويل التالمووذة فووي مختمووف مجوواالت المحتوووى مقارنووة 3-3-1-1المسووتند )
 TIMSS2011في دراسة التحصيل العام في العموم 

 
معدل 
 التحصيل

العام في 
 العموم

مجال عموم 
 الحياة

الفرق 
 المطمق

مجال 
 الكيمياء

لفرق ا
 المطمق

مجال 
 الفيزياء

الفرق 
 المطمق

مجال عموم 
 األرض

الفرق 
 المطمق

 لبنان
353  990  -11  

 

290  +49   

 

250  -1  960  -21  

 
 لعام لمبمد بداللة إحصائية: معدل التحصيل  من المجال أكثر تدنياا من معدل التحصيل ا 
                 : معدل التحصيل  من المجال أعمى من معدل التحصيل العام لمبمد بداللة إحصائية                                                      
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العالمي بحسب الت تحصيل التالمذة في لبنان مقارنة بمعدالت التحصيل العربي و معدّ   1-1-3-3
 (TIMSS2011و TIMSS2007) الدول التي شاركت في الدراستين في المجاالت المعرفية

 :( أ 2-9-1-1   س  د         ت     يبن 

    جيوت     ر       ج ل        دوت    حص ل    ي       ّ   TIMSS 2007   :240 ي ت)    
   جيل       ر     طق   أ ي    (  244(     جيل    ط  ا ا 249 جيل     يرن ا 

  (.241إ ى   جيوت     ر        د وت  حص ل    ر ذم     ج لن    د  ت قد  TIMSS2011الو

  تمعّدال ي ل بي  ا معدالت التحصيل العربي      قي ل ا قير      دوت    حص ل    ي     ي ت 
 ا TIMSS2007 ر        ل     ي ل جيص أقل     ج لن    جيوت     التحصيل المبناني

TIMSS2011     ع   ج يت أ  ر TIMSS2011 ّ    قير  TIMSS2007 اجيءت هذه     يبن
 بلى   ي ل  آل  :

       ي ت   دوت    حص ل    ر TIMSS2007  443)  225 ا       يرن    جيل)     
      ر     طق . ا    هذه     دوت   ج ضت    (     جيل 299   ط  ا ا  جيل    

TIMSS2011  جيل  (242 ا    ط  ا    جيل  (295ا      يرن    جيل  (249إ ى    
       ر     طق .

  ل          ل  ي         لا  ي ت   دوت    حص ل TIMSS2007 اTIMSS2011   أد ى
   .    ج ضت هذه     دوت         دل    حص ل    ر       ج لن    جيوت     ر 

TIMSS2011 ّ    قير TIMSS2007      أي   يرا941( إ ى  251    جيل     يرن ) 
(  قيط ا ف ر 15-( أي   يرا  254(   ى  214(  قط  ا  دو   إحصيب   ا     جيل    ط  ا     45- 

 (  قيط ا ف ر دو   إحصيب  .4-يرا  ( أي   254(   ى 215دو   إحصيب   ا     جيل       ر     طق      

 يير ت        د ال بلى  ق صر    قير     يبن أ      ذ ر  جدر    TIMSS 2007 اTIMSS 2011. 

نستنتج أن معدالت التحصيل في العموم  في لبنان قد تدنت في مختمف المجاالت المعرفية، بين 
وكان ىذا التدني ذات داللة إحصائية في  TIMSS2011و  TIMSS2007تين المتعاقبتين الدراسيّ 

 مجال المعارف.
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الوودول التووي شوواركت فووي  (: معووّدالت تحصوويل التالمووذة فووي العموووم بحسووب المجوواالت المعرفيووة فووي3-3-1-1المسووتند )
  (TIMSS2011و TIMSS2007) الدراستين
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المختمفووة مقارنووة  المجوواالت المعرفيووةفووي  فووي لبنووان الفوورق المطمووق بووين معوودالت تحصوويل التالمووذة 1-1-3-3
 .  TIMSS2011في دراسة الو التحصيل العام في العموم تالمعدّ ب

   ّ   ت   يبن   TIMSS2011   زم    د وت  حص ل  ي تأ    دال ذ ت   د وت    حص ل   بلى   
 جيوت     ر         يرنر    ط  ار       ر     طق (ر   ي    ت أ    ظ    ج لن ا ر         

ر أجر  جيوت  ي    أحد    جيوت     ر     قير      لد      يير        در س   د هي أد ء أ ضل  س  ًّ 
ل آجر س   إ ى  جي ي  ابلى  حا   ي لر       ل لد   أ   ظهر أد ء أ ضل     جيل   ر        

ب د  قير     دوت    حص ل     ل       جيوت     ر       ج ل      دل    حص ل    ي   ل لد    
أحجي    حسب   لا . ا قد أجذ       وب  ير   ق ل   دوت  حص ل    ر ذم     ل       جيوت 

 .  وج  يراأب ير    ر ذم ادرج  ص ا     سبل  ا س    ا  رهي          يت

   أ ه ب د  قير     دل  حص ل    ي        لا        ي     در س   0-9-1-1        س  د
ّ  TIMSS2011  دوت    جيوت     ر       ج ل  ر  جد   ي  ي       د وت    جيوت ب      د ل   

       د ل     ي    راا  طلق  أ  رهي ذ ت دووت إحصيب    ه  .  قد  ي    د ل  جيل     يرن أد ى
دو   إحصيب    ه  .       قي ل جيء   د ل  لم     جي      ط  ا  ذ تا  .(40-  را  طلاي   ي    

دو        ل       جي     ف يب أي (4را  طلا  س ط  +يا      ر     طق  أبلى        د ل    ي    
 إحصيب  .

  .  ر  جيل     يرنأد ء    ر ذم ها بلى    ل  ي   أ     جيل     ر     ذي  ؤ ر س بلى هذ   دل  ا 
 
 

 

 

 
 

نستنتج مما ورد أن تدني معدالت تحصيل التالمذة في العموم في لبنان يعود إلى نقص في 
ا في مجالي عموم الحياة وعموم األرض.  المعارف في مختمف مجاالت العموم وخصوصا
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ل معدّ بالتالمذة في المجاالت المعرفية المختمفة مقارنة الفرق المطمق بين معدالت تحصيل (: 3-3-1-1المستند )
 .TIMSS2011في دراسة  التحصيل العام في العموم

 
معدل 
 التحصيل

مجال  العام في العموم
 المعارف

الفرق 
 المطمق

 لمجا
 التطبيق

الفرق 
 المطمق

مجال التفكير 
 المنطقي

الفرق 
 المطمق

  256 لبنان
  

941  -40  254  +4 254  +4 

 لعام بداللة إحصائية :   معدل التحصيل  من المجال أدنى من معدل التحصيل ا 
 عمى من معدل التحصيل العام بداللة إحصائية:  معدل التحصيل  من المجال أ 
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 إناث(.-)ذكور الجنساختالف معدالت تحصيل التالمذة في العموم بحسب  1-3
بحسب الفرق  TIMSS 2011لمدول المشاركة في   العمومترتيب معدالت التحصيل في  1-3-1

 واإلناث.  المطمق بين الذكور
 
 :أ  (1-4-1    س  د   ت     يبن    

  صّي     ّذ ار م ّيث  ّ     لّا    دوت  حصّ ل      دوت  حص ل   ذ ار ا   اته يد   ي      ّ 
 ّ    ضّهي  راسّ ي ا   ي ّي  ا  او ّيت     حّدم  إحصّيب ًّي د وًّ  هّذ      ّيات ا ي    دال    يير    ت 

   ّي   سّ في ارم ا   آلجّر هي  ضّ ّ      ر    ا ا طي  ي ا ي ل  اأس ر   ي ا ا س( ا ّ ّر د ل إحصّيب  ي 
 ّي      ّيات  ّ     ّدوت  حصّ ل   ّذ ار ا م ّيث       قي ّل   .ااسلا    ي اأ ر   ل ا ار ي اسار ي( 

      لا   صي    م يث      ظ    دال    يير   ا ي  د و  إحصيب  ي  ّ    ضّهي  إ دا  سّ ي ا  ا   ّي 
   ر  ّّّّ      حّّّّدم اقطّّّّر ا  سّّّّ اد   اجارج ّّّّي ا ي  ز ّّّّي ا ي ر ّّّّد ا ر  ّّّّي ا ي ّّّّدا  ي اأر    ّّّّي ا م ّّّّير ت 

 ا لسط   ا  رد  ا   حر   اب  ي ( ّا ر د ل إحصيب  ي      دال    يق  .

 ا دو ّ  إحصّيب       دوت  م يث    ج  ع   دال    ر       يير     ي ّت أبلّى  ّ    ّدوت   ّذ ار
 م ّّيث  يّّّ ل د ل   ّّّدوت   ّّدوت   ّّّذ ار أبلّّى  ّّ   ت يسّّ   يء  ّّا س ا   ّّّي  اسّّار ي ح ّّث جّّّيء

   إحصيب  ي     ا س ا ي ل ّ ر د ل إحصيب  ي       ي  اسار ي.
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بحسب الفرق المطمق  TIMSS 2011(: ترتيب معدالت التحصيل في العموم لمدول المشاركة في  1-3-1المستند )

 بين الذكور واإلناث.

متوسط  الدولة الترتيب
 اإلناث

متوسط 
 الذكور

الفرق 
متوسط  الدولة الترتيب المطمق

 اإلناث
متوسط 
 الذكور

الفرق 
 المطمق

 13(3.3) 219 292 ماليزيا 42 5(9.5  062 062 تايوان 1
 13(3.3) 229 024 تايمند 40 1(9.2  292 290 النرويج 4
 13(3.3) 054 299 ايطاليا 46 1(2.1  091 049 سنغافورة 9
 13(3.3) 245 202 تشيمي 44 4(2.6  092 096 ىونغ كونغ 2
 13(3.3) 240 291 تركيا 44 4(9.2  262 266 رومانيا 0
 13(3.3) 044 011 استراليا 49 4(0.6  094 092 متراكان 6
 13(3.3) 224 291 تونس 95 9(9.5  054 011 السويد 4
 13(3.3) 999 214 مقدونيا 91 2(9.5  942 944 المغرب 4
 13(3.3) 091 019 ىنغاريا 94 2(9.6  244 294 كازخستان 9
 13(3.3) 244 226 أرمينيا 99 3(3.3) 353 353 لبنان 15
 35(3.3) 044 051 نيوزلندا 92 2(9.2  020 021 سموفينيا 11
اإلمارات العربية  90 2(2.1  059 299 اوكرانيا 14

 المتحدة
244 204 (3.3)33 

 33(15.3) 256 294 قطر 96 0(9.1  069 004 كوريا 19
 33(3.3) 242 205 السعودية 94 0(4.4  005 000 فنمندا 12
 33(3.3) 256 292 فمسطين 94 0(4.5  244 244 ايران 10
      3(5.3) 333 335 العالميالمتوسط  
 35(3.5) 945 495 غانا 99 3(3.3) 249 242 سوريا 16
 33(3.3) 244 241 األردن 35 3(3.3) 026 099 روسيا 14
 33(3.3) 249 244 رينالبح 21 3(3.3) 014 019 اسرائيل 14
 33(3.3) 945 204 عمان 24 3(3.3) 254 259 اندونيسيا 19
     29 3(3.3) 064 002 اليابان 45
     22 3(3.3) 015 014 لتوانيا 41
     20 15(3.3) 210 240 جورجيا 44
     26 11(3.3) 095 019 الواليات المتحدة 49
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في  الجنست المحتوى والمجاالت المعرفية المختمفة بحسب معدالت تحصيل التالمذة في مجاال 1-3-3
 . في العموم TIMSS 2011دراسة 

 :أ  (4-4-1    س  د   ت     يبن    

  م يث أبلى      دوت  حص ل  وت  حص ل  د   ي  س   إ ى  جيوت    ح ا  جيءت  ر      ي 
   ذ اريب       ي جيءت   دوت  حص ل   ذ ار     جي   بلا    ح يم ا      يء ا     دا  دو   إحص

أبلى      دوت  حص ل  م يث     جيل     ز يء  دا  دو   إحصيب   ا    جيل بلا    رت 
   دو   إحصيب  .

  دوت  حص ل   ذ ار ا م يث   قير    ع  ر  يع  صي   جيءت قد  جيوت     ر     إ ى   أ ي  ي  س   
ا    هذ      ي   ّ ر   صي    م يث     جي       يرن ا      ر     طق   ذ ار     جيل    ط  ا ا 

 د ل إحصيب  ي.

    م يث أبلى      دوت  حص ل   ذ ار     وت  حص ل  د  جيءت    دال    ر       يير  ر 
   ا دو   إحصيب  .  ج لن  جيوت    ح ا  ا    ج لن    جيوت     ر   

    ي    قل ر    ذ ار ا  دوت  حص ل  م يث  وت  حص ل  د  جيءت  ير  ر  دال    ي        ي    
 م يث أبلى  وت  حص ل  د  .       قي ل جيءت ّا ر د    إحصيب  ي     جي       ز يء ابلا    رت

إ ى      دوت  حص ل   ذ ار     جي   بلا    ح يم ا      يء ا دو   إحصيب  .  أ ي  ي  س   
  دو   إحصيب  . م يث أبلى      دوت  حص ل   دوت  حص ل   ذ ار     ر     جيءت    جيوت 

 

 



 نتائج وتحميل -التحصيل في العموم  -الفصل األول 33
 

 

في  الجنس(: معدالت تحصيل التالمذة في مختمف مجاالت المحتوى والمجاالت المعرفية بحسب 3-3-1المستند )
 في العموم TIMSS 2011دراسة 

 مجاالت المحتوى - أ
 

  

 

  

 المجاالت المعرفية - ب
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 العمومفي دالت تحصيل التالمذة معفي " االختبارتوثير "األلفة مع  لغة   1-3
بالمغة  االختبارتقديم )، االختبار"لغة  معدالت تحصيل التالمذة في بعض الدول بحسب متغير 1-3-1

 .(األم

 :أ ( 1-9-1   س  د       

  ر ذ هي  قد ا   وج  ير95 ر     اجادم     د رس أ  %       ر ذم6  س         ي     % 
% 95% ا05 %       ر ذم     ا  إ ى  د رس    4ا س    252 ي لف      ا ي    دل  حص له  
. أ  ي    س       ر    244 ي لف      ا ر  ع   دل  حص له  إ ى      ر ذ هي  قد ا   وج  ير

 ي لف      اجيء   دل  %     ر ذ هي  قد   وج  ير05أقل     ى  د رس%(     ا  إ 44   ر ذم 
ه يد دو   إحصيب   حال  ت  ر        ع  ف   مج  ير        زل      دوت  .252 حص له  

  حص ل    ر ذم.

   ر ذ هي 95% (  اجادم     د رس أ  ر    44     دال    ر    أ  ر  س         ر ذم     %
%       ر ذم     ا  إ ى  د رس     4ا 249 ي لف      ا ي    دل  حص له    وج  يرد ا   ق

. أ  ي    س   225 ي لف      ا ر  ع   دل  حص له  إ ى   وج  ير%     ر ذ هي  قد ا  95% ا05
 ي لف       ير وج    قد  ا %     ر ذ هي 05أقل         ا  إ ى  د رس %( 41        ر ذم    يق  

 .292اجيء   دل  حص له  

   ر ذ هي 95% (  اجادم     د رس أ  ر    69     دال    ي     أ  ر  س         ر ذم     %
 %       ر ذم     ا  إ ى  د رس    19ا 249 ي لف      ا ي    دل  حص له    وج  ير قد ا  

ي    س   244    ا  ج ت   دل  حص له  إ ى   ي لف  %     ر ذ هي  قد ا   وج  ير95% ا05 . أ  
 ي لف        وج  ير  قد  ا %     ر ذ هي 05    ا  إ ى  د رس أقل     %( 14   يق         ر ذم 

 .266 إ ى   دل  حص له    ج تا 
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 ألمغة االمّ ب االختبارمدارس يقدم تالمذتيا (: معدالت تحصيل التالمذة بحسب 1-3-1المستند )

 
 
 

 الدولة

 ختبار بالمغة األمتقديم اال
 من التالمذة % أو أقل35 من التالمذة %35-%31 من التالمذة   %35أكثر من 

معدل  %التالمذة
معدل  %التالمذة التحصيل

 معدل التحصيل %التالمذة التحصيل

 252 44 244 4 252 6 لبنان
 292 41 225 4 249 44 الدول العربية

 266 14 244 19 249 69 ميةالدول العال
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 في المنزل" . االختبارمعدالت تحصيل التالمذة بحسب متغّير "التكمم بمغة  1-3-3

 أ : (4-9-1   س  د       

  ت   ح ي "      يز ه      ي  س   أقل   وج  يرلف      ل ا   (%62 أ  ر    ر ذم        ي ر  "
"د ب  ي أا      ظ    وج  ير%    ل ا   ف  16    زل ا     وج  يرلف   و    ل ا   (45% 

   ح ي ". 

     يز ه  أبلى   دل  حص ل   وج  ير يل    ر ذم   ذ      ل ا  د ب  ي أا      ظ    ح ي   ف  
لف   ب د    ر ذم   ذ      ل ا    ت   ح ي   259إ ى  هذ     حص ل  ج ت (.     ي 291 

ه يد       يز ه  .  وج  يرلف   ب د    ر ذم   ذ   و    ل ا   940ا ا ى ه       يز   وج  ير
 ج  ير        زل      دوت  حص ل    ر ذم.حصيب   حال  ت  ر     ل   لف   ودو   إ

  ي أا      ظ    ح ي "       وج  ير   ل ا   ف   (%49 أ  ر    ر ذم       دال    ر   ر "د ب  
   ل ا  %( 4ا   س     قل        يز ه   وج  يرلف   و    ل ا   (%41    ي  س   أقل   يز ه   

  وج  ير  ح ي   ف     ت يل    ر ذم   ذ      ل ا  .      يز ه    ت   ح ي " " وج  ير ف  
   ب د    ر ذم   ذ 292(.     ي   ج ت هذ     حص ل إ ى 225     يز ه  أبلى   دل  حص ل  

     ظ   اد ب  ي أ  ا ب د    ر ذم   ذ      ل   249     يز ه  ا ا ى   وج  يرلف      ل ا  و 
 .     يز ه   وج  يرلف      ح ي 

  ي أا      ظ    ح ي "      وج  يرلف      ل ا   (%69 أ  ر    ر ذم       دال    ي    ر "د ب  
   ل ا  %( 12     يز ه  ا   س     قل    وج  يرلف   ل ا  و     (%14   يز ه      ي  س   أقل 

 ف   د ب  ي أا   ظ    ح ي  ا   يل    ر ذم   ذ      ل  .      يز ه    ت   ح ي " " وج  ير ف  
ب د  244(.     ي   ج ت هذ     حص ل إ ى 249     يز ه  بلى أبلى   دل  حص ل    وج  ير

و ب د    ر ذم   ذ    266     يز ه  ا ا ى   وج  ير ف     ت   ح ي      ر ذم   ذ      ل ا 
      يز ه .  وج  ير   ل ا   ف  

 

  

  
في حياتيم  متداولةتقديم االختبار بمغة مولوفة لدى التالمذة  تقدم بون نستنتج  مما

ا إذا كانت المغة األم أو لغة أجنبية، تسيم في ازدياد معدالت  اليومية، بغض النظر عمَّ
 .وبداللة إحصائية مستويات أدائيم في مواد العمومفي ارتفاع تحصيل التالمذة و 
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 في المنزل" االختبارالتكّمم بمغة (: معدالت تحصيل التالمذة بحسب متغير "3-3-1المستند )

 ختبار في المنزلالتكمم بمغة اال 
 
 

 الدولة

دائما أو في معظم  
 االختبارال يتكممون  بمغة  بعض األحيان ألحيان ا

 في المنزل

معدل  %التالمذة
 التحصيل

معدل  %التالمذة
 التحصيل

معدل  %التالمذة
 التحصيل

 940 16 259 62 291 45 لبنان
 292 41 225 4 249 49 الدول العربية
 266 14 244 12 249 69 الدول العالمية
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في حياتيم اليومية، بغض  يتداوليا التالمذةفة تقديم االختبار بمغة مولو  تبين أن
ا إذا كانت المغة األم أو لغة أجنبية،  معدالت تحصيل  ارتفاعسيم في يالنظر عمَّ

ا إذا ما قارنّ . وبداللة إحصائية مستويات أدائيم في مواد العمومفي ارتفاع التالمذة و 
 فية توثير المتغّير الحقاا بين ىذه النتائج وأداء المعممين في الصفوف عند دراس

ربط مكتسبات التالمذة بومثمة ومشكالت من حياتيم اليومية وردود أفعاليم حول 
بمغة االختبار يسيم  الكممات المستعممةىذا المتغير فسوف نرى أن اإللمام بمعاني 

عاني بماإللمام كذلك فإن    .في لبنان العمومفي ارتفاع معّدالت تحصيميم في 
 التالمذة االختبار يسيم في ارتفاع معّدالت تحصيلفي أسئمة ة الكممات المستعمم

إثراء التالمذة بالمصطمحات  عمى يجب أن ترّكز كتب العموملذلك   .في العموم
المتداولة في بيئتيم والمستخدمة في حياتيم اليومية كما يجب أن يتمتع المعمم 

ىذه المصطمحات  من التآلف مع تالمذتو بميارات لغوية متينة من أجل تمكين 
أّن بعض المعّممين إلى . ىنا نمفت الّنظر االختبارلغة  العممية التي تت منيا

حيث ُتدّرس مواد العموم  العموم وفغة العربية في صفلميتواصمون مع تالمذتيم با
 ، وىذا ما يجب تجنّبو.بالمغة الفرنسية أو المغة اإلنكميزية
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  انيانيالث  الث  الفصل الفصل 

  التحصيل في العلومالتحصيل في العلوم

  TTIIMMSSSS31223122  دراسةدراسةألاداء في ألاداء في 

   
 
 وفق
 
ات التحصيل  ااوفق

ّ
ات التحصيلملحط
ّ
  ةةالعامليّ العامليّ   ملحط

((IInntteerrnnaattiioonnaall  BBeenncchhmmaarrkkss))  
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  ثمهيدثمهيد

  
لتقيس  متصم  التي حول مجموعة من األسئمة   ةمذأداء التال TIMSS دراسةفي  تحصيلالص مقياس يمخ  

العمميات الذىنية   منسمسمة ل مدى اكتسابيم المختمفة  باإلضافة إلى العموم وىمحتم في مجاالت وفرة معموماتي
ر والفيم وتطبيق عمى التذك   ممستويات التفكير الدنيا كقدرتي بينالتي تتراوح و    ضمن المجاالت المعرفية المختمفة

 يم وغيرىا. و والتق واالستنتاجميارات التحميل كإلى مستويات التفكير العميا   وصوالً  المعارف
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 (International Benchmarks)التحصيل العالمية  محطات 3-2
كما ىو مبين في محطات تحصيمية  4مستوى تحصيل التالمذة باستخدام في تبيان  TIMSSـ دراسة  تسيم

 . (1-2) المستند

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

 إلى المحط ة المتقد مة. لم يصلالمتوسطة ولكن و المحطتين المنخفضة 

 معدالت تحصيل التالمذة عند محطات التحصيل المختمفة 3-3
عند كل  المشاركة العالميةالدول في لبنان والدول العربية و  معدالت تحصيل التالمذة (2-2) المستنديمثل 

 محطة تحصيل.

 :أن النتائجأظيرت 

 54%  63 أن في حين منخفضةالتحصيل الوصمت إلى محطة  من التالمذة في لبنانفقط %
 وصمت إلى ية المشاركةالعالم الدول % من التالمذة في79و الدول العربية المشاركةمن التالمذة في 

 التحصيل ىذه.  محطة

 25% 33بـلبنان تمك نوا من الوصول إلى محط ة التحصيل المتوس طة مقارنة  تالمذة فقط من %
  الدول العالمي ة المشاركة. تالمذة% من 52من تالمذة الدول العربية المشاركة و

 8 % إلى محط ة 7من تالمذة لبنان استطاعت تعد ي محط ة التحصيل ىذه ليصل فقط %
% من تالمذة الدول 11 فإن   ة التحصيل المتقد مة. في المقابل% فقط إلى محط  1مرتفعة والتحصيل ال

  .وصمت إلى محطة التحصيل المرتفعة% فقط من تالمذة الدول العالمي ة 21والعربي ة المشاركة 

 4 % ى من التالمذة في الدول العربي ة المشاركة وصمت إلفقط% 2من التالمذة في الدول العالمية وفقط
 محطة التحصيل المتقدمة. 

 ( التي استطاعت الوصول إلى 41-18أكبر نسبة مئوية من التالمذة ): محطة التحصيل المتقدمة تنتمي
 .%(18%(، اليابان )21%(، كوريا )24%(، الصين )41:  سنغافورة )من شرق  أسيا دول 4إلى 

 
األسيلمة  مسيتوياتفيي مختمي   وجود مشكمة كبيرة في أداء التالمذة في لبنان أن ىناك تبيني 

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

ال يسييتطيا اإلجابيية  TIMSSسييلمة الييورادة فييي اختبييار العمييوم فييي دراسيية ىنيياك العديييد ميين األ
ي ح  تيو دول ذوتجدر اإلشارة إليت أن  الت يد م الميذىل الي عنيا التالمذة وذلك بسبب عدم تدريسيا.

يا ييات  شرق أسيا في الريا يات مرد ه إلت اتباع طري ة تدريس غايتيا تنظيم تفكير التالمذة فيي الر 
 ماد عمت التمرين والنمطية في حل  األعمال.من دون االعت
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 في مواد العموم مذة الص  الثامنلتال 3122TIMSSمحطات التحصيل العالمية في : (2-3) المستند

 
 أداء التالمذة الم ياس المحطة

 مةة تحصيل مت د  محط  
Advanced international 

benchmark 

التالمذة الذين كان معدل 
 وأكثر 625تحصيميم 

بة فيميم لمفاىيم مرك   التعبير عنالقدرة عمى 
دة في عموم الحياة والكيمياء والفيزياء وعموم ومجر  

 األرض.

 ة تحصيل مرتفعةمحط  
High international 

benchmark 

التالمذة الذين كان معدل 
 وأكثر 551تحصيميم 

حول  المعارف المكتسبةالقدرة عمى عرض 
مفاىيم ليا عالقة بدورات ونظم ومبادئ في 

 العموم.

 ة تحصيل متوسطةمحط  
Intermediate 

international benchmark 

التالمذة الذين كان معدل 
 وأكثر. 475حصيميم ت

العممية األساسية في  المعارف المكتسبةتطبيق 
 سياقات مختمفة.

 ة تحصيل منخف ةمحط  
low international 

benchmark 

التالمذة الذين كان معدل 
 وأكثر 411تحصيميم 

ف بعض الحقائق األساسية في العموم تعر  
 الفيزيائية وعموم الحياة.

 

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

 حطات التحصيل العالمية في العمومم
 مت محطة تحصيلنسبة التالمذة )%( التي حص  

 منخف ة متوسطة مرتفعة مت دمة

 65 36 8 2 لبنان

 74 44 21 3 المتوسط العربي

 :8 63 32 5 المتوسط العالمي
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 PIRLSوـ TIMSSند كل من ىذه المحطات قام مركز الدراسات في ـع أداء التالمذةومن أجل تفسير 
ل بدقة في يحم  يل توصبوضع مقياس مفص   TIMSS2111في ـ االختباربالعمل مع المجنة الموكمة بإعداد بنود 

 ات التالمذة عند كل محطة تحصيل. نجاز إ

داء التالمذة في مختمف بيانات حول أبعدد من نماذج األسئمة و بالتوصيفات، مرفقة نعرض فيما يمي 
 ي.اتعمى مستوى التالمذة المعرفي والميار  االستداللمحطات التحصيل  من أجل 
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 (Advanced  International benchmark) المحطة التحصيمية المت دمة 3-3-2
 قدرة عمى:الىذا المستوى من األسئمة عن تيم ابيظير التالمذة عند إج

 والكيمياء والفيزياء واألرض. الحياة وملمركبة في عمفيم واستيعاب بعض المفاىيم المجردة وا 
  الخاليا وخصائص الكائنات الحية وتصنيفاتيا والعمميات الحيوية داخميا.تبيان معرفتيم لمواضيع عن 
  ئية المركبة والعالقات المعقدة بين الكائنات الحية يالنظم البب عن فيميم لمواضيع متعمقةالتعبير

 فاتيا.وتكي  
 دورات الحياة والوراثة.طبيق المفاىيم المكتسبة المتعمقة بمواضيع استخدام وت 
 الكيميائيةو ما تم فيمو حول تركيب المادة وخواصيا وتغيراتيا الفيزيائية  التعبير عن. 
  مواضيع الِقوى والضغط والحركة والصوت والضوء.ب المفاىيم المكتسبة المتعمقةاستخدام وتطبيق 
  ا من عمميات التفكير المنطقي حول مواضيع الدارات الكيربائية موغيرى جواالستنتااستخدام البرىنة

 وخصائص المغناطيس. 
  النظام الشمسي والعمميات ب متعمقة مواضيععن فيميم لوالتعبير  المفاىيم المكتسبةاستخدام وتطبيق

 الجيولوجية وبنية األرض وسماتيا الفيزيائية. 
 عممي.فيم السمات األساسية لمتقصي والبحث ال 
  من مصادر متعددة من أجل حل المشاكل واستخالص النتائج،  وبيانات معمومات واستثماردمج

 العممية بشكل صحيح. والتعبير كتابًيا عن التفسيرات
 .وعموم األرض نماذج من األسئمة في الكيمياء والفيزياء 3 عن لنأخذ مثااًل عمى ذلك إجابات التالمذة
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 أ: النموذج األول-3-3-2
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.  

 

 :أن   أ-1-2-2 تظير البيانات في المستند
 24  % اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل. الدول العالمية المشاركة استطاعوا من التالمذة فيفقط 
 22 % اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل. وااستطاع من تالمذة لبنانفقط 

 
 .بحســب المــنيج المبنــاني لمــادة الكيميــاءبحســب المــنيج المبنــاني لمــادة الكيميــاء  األساســياألساســي  الثــامنالثــامنىــذا المفيــوم بشــكل تــام فــي الصــف ىــذا المفيــوم بشــكل تــام فــي الصــف   معالجــةمعالجــة  تم  تم  تــتــ: مالحظييةمالحظيية

. إن اإلجابـة عـن ىـذا السـؤال تتطمـب ميـارة فيـم . إن اإلجابـة عـن ىـذا السـؤال تتطمـب ميـارة فيـم ًا في لبنان فـي ىـذه المرحمـةًا في لبنان فـي ىـذه المرحمـةدديمث ل سؤااًل نمطيًا معتايمث ل سؤااًل نمطيًا معتافيو 
 المقروء ولكن ال تتطمب ميارات التعبير الكتابي.المقروء ولكن ال تتطمب ميارات التعبير الكتابي.
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 :ن األسلمةموذج األول النم التالمذة التي أجابت بشكل صحيح عنأ: نسبة -2-3-3المستند 
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 ب: النموذج الثاني-3-3-2
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.  

 :أن   ب-1-2-2تظير البيانات في المستند 
 32 % اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل ولقد  وامن التالمذة في الدول العالمية المشاركة استطاعفقط

 .%63 و% 13تباينت النتائج بين الدول لتتراوح بين 
 26% اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل.استطاعوا من تالمذة لبنان  فقط 

يمث ــل يمث ــل فيــو  الفيزيــاء.الفيزيــاء.بحســب المــنيج المبنــاني لمــادة بحســب المــنيج المبنــاني لمــادة   األساســياألساســي  ىــذا المفيــوم فــي الصــف الثــامنىــذا المفيــوم فــي الصــف الثــامن  معالجــةمعالجــة  تم  تم  تــتــ :مالحظييةمالحظيية
. إن اإلجابـة عــن ىــذا الســؤال تتطمــب ميــارة فيــم المقــروء . إن اإلجابـة عــن ىــذا الســؤال تتطمــب ميــارة فيــم المقــروء ًا فــي لبنــان فــي ىــذه المرحمــةًا فــي لبنــان فــي ىــذه المرحمــةددسـؤااًل نمطيــًا معتــاسـؤااًل نمطيــًا معتــا

 ولكن ال تتطمب ميارات التعبير الكتابي.ولكن ال تتطمب ميارات التعبير الكتابي.
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 :ن األسلمةمالنموذج الثاني  نسبة التالمذة التي أجابت بشكل صحيح عب: ن-2-3-3المستند 
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 ج: النموذج الثالث-3-3-2
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).  

  

 :أن   ج-1-2-2يبين المستند 
 18 % اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل. وان التالمذة في الدول العالمية المشاركة استطاعمفقط 
 3 %من تالمذة لبنان استطاعوا اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل. فقط 

يصف   مراحل التعميم العام.مراحل التعميم العام.  ععفي جميفي جمي  العمومالعموم  ىذا المفيوم في أي من مناىجىذا المفيوم في أي من مناىج  معالجةمعالجة  تم  تم  تت  مملل  :مالحظةمالحظة
في مجاالت العموم كافة. لقد شكل ىذا السؤال  كنيج مستعرضالتقصي العممي  TIMSS 2111اإلطار العممي لدراسة 

 تثبت أدل ةمن ميارات التقصي كتجميع  اكونو يحاكي بعضً ل في دول العالم المشاركة وخاصة في لبنان ا لمتالمذةكبيرً  ًياتحد  
  . اىر طبيعيةظو  وتفسروقائع 
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 :النموذج الثالث من األسلمة عنج: نسبة التالمذة التي أجابت بشكل صحيح -2-3-3المستند 
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  (High International benchmark)المحطة التحصيمية المرتفعة  3-3-3
 قدرة عمى:الىذا المستوى من األسئمة عن تيم بايظير التالمذة عند إج

  يا عالقة بالدورات والنظم والمبادئ في العموم.مواضيع لل فيميمعرض 
 حياء عند اإلنسان وخصائص الكائنات الحية وتصنيفاتيا م األو عممتعمقة بمواضيع ل فيميمرض ع

 وعممياتيا الحيوية.
 معمميات والعالقات في النظم البيئية .ل عن فيميم التعبير 
  باإلضافة إلى الفيزيائية والكيميائية  ياائصخصو تصنيف المادة وبنيتيا ع المتعمقة بيلممواض فيميمعرض

 رات الفيزيائية والكيميائية.التغي  
 حول مواضيع الضوء والصوت. تطبيق المعارف المكتسبة 
 والِقوى والحركة، والدارات  حول مواضيع الطاقة الحرارية  ودرجة الحرارة  التعبير عن المعارف المكتسبة

 الكيربائية و المغناطيس. 
  النظام الشمسي و العمميات الجيولوجية والسمات الفيزيائية لألرض ب متعمقة مواضيعل فيميمعرض

 والموارد الطبيعية عمى كوكب األرض. 
 من رسومات بيانية ورسومات توضيحية وخرائط وجداول. قاةتمسمعمومات  توظيف 
  يجاد العالقات و ذات الصمة وتحميميا و  أو البيانات اختيار المعمومات  . الستنتاجاتااستخالص ا 
 .تقديم تفسيرات عممية قصيرة 

 نماذج من األسئمة في الكيمياء والفيزياء وعموم األرض. 3 عنلنأخذ مثااًل عمى ذلك إجابات التالمذة 
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 أ: النموذج األول-3-3-3
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. 

  

 :أن   أ-2-2-2تظير البيانات في المستند 
 58  % اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل وامن التالمذة في الدول العالمية المشاركة استطاعفقط. 
 37 اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل.% فقط من تالمذة لبنان استطاعوا 

 
ع األساسـي بحسـب ع األساسـي بحسـب بشـكل بسـيط فـي الصـف السـاببشـكل بسـيط فـي الصـف السـابو و   فـي الصـف التاسـع األساسـيفـي الصـف التاسـع األساسـي  ىـذا المفيـومىـذا المفيـوم  معالجـةمعالجـة  تم  تم  تت :مالحظةمالحظة

لكنــو تــم توق ــف العمــل بمحتــوى ىــذا الســؤال)في الصــفين التاســع والســابع لكنــو تــم توق ــف العمــل بمحتــوى ىــذا الســؤال)في الصــفين التاســع والســابع   المــنيج المبنــاني لمــادة الفيزيــاءالمــنيج المبنــاني لمــادة الفيزيــاء
ساســي( بنــاء عمــى توصــية مــن المركــز التربــوي لمبحــوث واإلنمــاء وموافقــة وزارة التربيــة بســبب تقصــير ساســي( بنــاء عمــى توصــية مــن المركــز التربــوي لمبحــوث واإلنمــاء وموافقــة وزارة التربيــة بســبب تقصــير األاأل

فيـــم المقـــروء ولكـــن ال تتطمـــب ميـــارات فيـــم المقـــروء ولكـــن ال تتطمـــب ميـــارات   إن اإلجابـــة عـــن ىـــذا الســـؤال تتطمـــب ميـــارةإن اإلجابـــة عـــن ىـــذا الســـؤال تتطمـــب ميـــارة مـــد ة العـــام الدراســـي.مـــد ة العـــام الدراســـي.
 التعبير الكتابي.التعبير الكتابي.
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 النموذج الثالث من األسلمة عنأ: نسبة التالمذة التي أجابت بشكل صحيح -3-3-3المستند 
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 ب: النموذج الثاني-3-3-3
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.  

 

مدى قدرة التالمذة عمى استخدام معارف وميارات بشكل أكثر تعقيًدا بما يتالءم مع متطمبات ىذه  يعكس ىذا السؤال
  المحطة التحصيمية.

 :أن   أ -2-2-2تظير البيانات في المستند 
 35  % اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل وامن التالمذة في الدول العالمية المشاركة استطاعفقط. 
 21 % من تالمذة لبنان استطاعوا اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل.فقط 

 
يمث ــل يمث ــل فيـو  ..الكيميـاءالكيميـاءبحسـب المـنيج المبنـاني لمـادة بحسـب المـنيج المبنـاني لمـادة     الثـامن األساسـيالثـامن األساسـي  ىـذا المفيـوم فـي الصـفىـذا المفيـوم فـي الصـف  معالجـةمعالجـة  تم  تم  تـتـ :مالحظيةمالحظية

ميــارة فيــم المقــروء ميــارة فيــم المقــروء . إن اإلجابـة عــن ىــذا الســؤال تتطمــب . إن اإلجابـة عــن ىــذا الســؤال تتطمــب ًا فــي لبنــان فــي ىــذه المرحمــةًا فــي لبنــان فــي ىــذه المرحمــةددسـؤااًل نمطيــًا معتــاسـؤااًل نمطيــًا معتــا
 وميارات التفكير المنطقي والتعبير الكتابي.وميارات التفكير المنطقي والتعبير الكتابي.
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 النموذج الثاني من األسلمة عنب: نسبة التالمذة التي أجابت بشكل صحيح -3-3-3المستند 
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 ج: النموذج الثالث-3-3-3
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).  

مناىج العموم موضوع ىذا السؤال وارد في  وألن   . يعتبر ىذا السؤال من األسئمة األكثر صعوبة ضمن ىذه المحطة
 %.84% إلى 4من  عنو تراوحت نسبة اإلجابات الصحيحة ،ن مناىج دول أخرىع ولكنو غائبالدول واألرض لبعض 

 :أن   ج-2-2-2تظير البيانات في المستند 
 38  % اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل وامن التالمذة في الدول العالمية المشاركة استطاعفقط. 
 11% ابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل.من تالمذة لبنان استطاعوا  اإلج فقط 

 
إن اإلجابـة إن اإلجابـة   العمـوم فـي جميـع مراحـل التعمـيم العـام.العمـوم فـي جميـع مراحـل التعمـيم العـام.مواد مواد ىذا المفيوم أبًدا في أي من مناىج ىذا المفيوم أبًدا في أي من مناىج   معالجةمعالجة  تم  تم  تت  مملل :مالحظةمالحظة

إن ىـذا النـوع إن ىـذا النـوع   ولكن ال تتطمب ميارات التعبير الكتـابي.ولكن ال تتطمب ميارات التعبير الكتـابي.  رسومات بيانيةرسومات بيانيةعن ىذا السؤال تتطمب ميارة فيم عن ىذا السؤال تتطمب ميارة فيم 
 نية غير مألوف لمتالمذة في لبنان.نية غير مألوف لمتالمذة في لبنان.من الرسومات البيامن الرسومات البيا
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 النموذج الثالث من األسلمة عنج: نسبة التالمذة التي أجابت بشكل صحيح -3-3-3المستند 
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  (Intermediate International benchmark) المحطة التحصيمية المتوسطة  3-3-4
 قدرة عمى: ىذا المستوى من األسئمة عن يظير التالمذة عند إجاباتيم 

 العممية األساسية في سياقات مختمفة.  مكتسباتيميق تطب 

  صحة اإلنسان ودورات الحياة والتكيف والوراثة ب مرتبطة مواضيعل والتعبير عن فيميمتطبيق المعارف 

 .تحميل المعمومات حول النظم البيئية 

  ومات بدائيةمواضيع الكيمياء في الحياة اليومية ومعمالمتعمقة ب المكتسبة المعارفمن استخدام بعض 
خصائص المحمول ومفيوم التركيز والتآلف مع بعض جوانب الِقوى متعمقة بحول مواضيع  وبسيطة

 . بشكل بسيط والحركة والطاقة

   العمميات الجيولوجية وخصائص األرض وسماتيا الفيزيائية، بما في ب  متعمقة مواضيعل فيميمعرض
 ذلك مواضيع دورة المياه والغالف الجوي. 

  واستخالص النتائج. ،مة في جداول ورسوم بيانية وتصويريةمعمومات ممث  تفسير 

  من خالل ردود وصفية  والتعبير عن فيميمفي مواقف عممية حياتية  المكتسبة العممية المعارفتطبيق
 موجزة.

عموم مجال عموم الحياة و  مجال فيمن األسئمة  ينذجو نم عناًل عمى ذلك إجابات التالمذة لنأخذ مثا
 .ضاألر 
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 أ النموذج األول-3-3-4
 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.  

 

عن مناىج دول أخرى، تراوحت نسبة اإلجابات  بائوغىذا السؤال وارد في مناىج العموم واألرض لبعض الدول  توىمح ألن  
 %.92 و% 14بين  عنوالصحيحة 

 :أن   أ-3-2-2تظير البيانات في المستند 
 63اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل. وا% من التالمذة في الدول العالمية المشاركة استطاع 
 51.من تالمذة لبنان استطاعوا اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل % 

 
وفـي الســنة وفـي الســنة ىـذا المفيـوم بشــكل تـام فـي منـاىج العمـوم فـي الحمقــة الثانيـة مـن التعمـيم األساسـي ىـذا المفيـوم بشــكل تـام فـي منـاىج العمـوم فـي الحمقــة الثانيـة مـن التعمـيم األساسـي معالجـة معالجـة   تم  تم  تـتـ :مالحظيةمالحظية

نــان فــي ىــذه نــان فــي ىــذه ًا فــي لبًا فــي لبدديمث ــل ســؤااًل نمطيــًا معتــايمث ــل ســؤااًل نمطيــًا معتــافيــو   الســابعة مــن التعمــيم األساســي ضــمن مــادة الفيزيــاء.الســابعة مــن التعمــيم األساســي ضــمن مــادة الفيزيــاء.
 . إن اإلجابة عن ىذا السؤال تتطمب ميارة فيم المقروء ولكن ال تتطمب ميارات التعبير الكتابي.. إن اإلجابة عن ىذا السؤال تتطمب ميارة فيم المقروء ولكن ال تتطمب ميارات التعبير الكتابي.المرحمةالمرحمة
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 النموذج األول من األسلمة عنأ: نسبة التالمذة التي أجابت بشكل صحيح -4-3-3المستند 
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 ب: النموذج الثاني-3-3-4
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.  

 :أن   ب-3-2-2تظير البيانات في المستند 
 57 اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل. وا% من التالمذة في الدول العالمية المشاركة استطاع 
 46.من تالمذة لبنان استطاعوا اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل % 

 
الصــف الســابع الصــف الســابع فــي فــي   عمــوم الحيــاة واألرضعمــوم الحيــاة واألرضمنــاىج منــاىج   بســيط وعرضــي ضــمنبســيط وعرضــي ضــمنيــتم معالجــة ىــذا المفيــوم بشــكل يــتم معالجــة ىــذا المفيــوم بشــكل  :الحظييةالحظييةمم

العمـل بمحتـوى ىـذا السـؤال بنـاء عمـى العمـل بمحتـوى ىـذا السـؤال بنـاء عمـى ف ف يـيـتوقتوق  . لكنـو تـم  . لكنـو تـم  ساسيساسياألاأل  لصف التاسعلصف التاسعفي افي ابشكل تام بشكل تام ساسي و ساسي و األاأل
  ..العــام الدراســيالعــام الدراســي  ةةمــد  مــد    توصــية مــن المركــز التربــوي لمبحــوث واإلنمــاء وموافقــة وزارة التربيــة بســبب تقصــيرتوصــية مــن المركــز التربــوي لمبحــوث واإلنمــاء وموافقــة وزارة التربيــة بســبب تقصــير

كــانوا قــادرين عمــى اســتخدام ميــاراتيم المتعمقــة كــانوا قــادرين عمــى اســتخدام ميــاراتيم المتعمقــة %( %( 4646))  ال بــأس بــو مــن التالمــذة فــي لبنــانال بــأس بــو مــن التالمــذة فــي لبنــان  ااعــددً عــددً   ولكــنولكــن
ــ ــبقــراءة الرســوم البياني  ة وتحميميــا واإلجابــة عــن ىــذا الســؤال بــالرغم مــن الــنقص فــي المعــارف والمعمومــات ة وتحميميــا واإلجابــة عــن ىــذا الســؤال بــالرغم مــن الــنقص فــي المعــارف والمعمومــات بقــراءة الرســوم البياني 

تتطمب ميارات الفيم المقروء ولـيس ميـارات تتطمب ميارات الفيم المقروء ولـيس ميـارات   المكتسبة. ومن الجدير ذكره ىنا أن اإلجابة عن ىذا السؤالالمكتسبة. ومن الجدير ذكره ىنا أن اإلجابة عن ىذا السؤال
  التعبير الكتابي.التعبير الكتابي.
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 النموذج الثاني من األسلمة عنب: نسبة التالمذة التي أجابت بشكل صحيح -4-3-3المستند  
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  (Low International benchmark)المحطة التحصيمية المنخف ة 3-3-5
 قدرة عمى:ال ىذا المستوى من األسئمةعن يظير التالمذة عند إجابتيم 

 حياتية.  أمورو   العموم الفيزيائيةب متعمقة األساسية حول مواضيع المعمومات لىإ رفتع  ال 

  في عمم األحياء. المعارف المكتسبةعرض بعض 

 .إظيار بعض األلفة مع الظواىر المادية 

  .تفسير المخططات التصويرية البسيطة 

 . إكمال جداول بسيطة 

 ف حياتية.تطبيق معارف أساسية في مواق 

 

 .عموم الحياة الكيمياءنموذجين من األسئمة في مجال  عنلنأخذ مثااًل عمى ذلك إجابات التالمذة 
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 :موذج األولن: ال أ-3-3-5

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.  

 

 عة األكثر سيولة  من ىذه المحطة.ينتمي ىذا السؤال إلت المجمو  

 :أن   أ-4-2-2تظير البيانات في المستند 
 83اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل. وا% من التالمذة في الدول العالمية المشاركة استطاع 
 76% .من تالمذة لبنان استطاعوا اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل 

 

سي. لكن أكثر الصف التاسع من التعميم األسا فيكامل بشكل  ،مفيوم المادة الوراثية ،مفيوم تم معالجة ىذا الت  مالحظة:
)توافر خمية  كانوا قادرين عمى ربط مكتسباتيم المتعمقة بعممية التكاثر الجنسي وشروطيا %(76) تالمذة لبنان

إلى بالنسبة  تصنيف ىذا السؤال محتوى ىذا السؤال. من ىذا المنطمق يمكنبجنسية ذكرية وخمية جنسية أنثوية( 
ومن الجدير ذكره ىنا أن اإلجابة عن ىذا السؤال تتطمب  تالمذتنا ضمن مجال التفكير المنطقي وليس التطبيق.

 ميارات فيم المقروء وليس ميارات التعبير الكتابي.

ستخدام ميارات التعبير إن نسبة اإلجابات الصحيحة عن األسلمة الم الية بشكل عام والتي تطمبت من التالمذة ا
 الكتابي كانت متدنية جًدا.
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 النموذج األول  من األسلمة عنأ: نسبة التالمذة التي أجابت بشكل صحيح -5-3-3المستند 
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 ب: النموذج الثاني-3-3-5
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.

 
 :أن   ب-4-2-2تظير البيانات في المستند 

 85 اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل. واية المشاركة استطاع% من التالمذة في الدول العالم 
 97% .من تالمذة لبنان استطاعوا اإلجابة عن ىذا السؤال بشكل صحيح وكامل 

 

  تام في الصف الثامن من التعميم األساسي ضمن منيج مادة الكيمياء.تام في الصف الثامن من التعميم األساسي ضمن منيج مادة الكيمياء.تم معالجة ىذا المفيوم بشكل تم معالجة ىذا المفيوم بشكل تت  :مالحظةمالحظة
 مب ميارات فيم المقروء وليس ميارات التعبير الكتابي.إن اإلجابة عن ىذا السؤال تتط
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 النموذج الثاني  من األسلمة عنب: نسبة التالمذة التي أجابت بشكل صحيح -5-3-3المستند 
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 أداليم في مختم  محطات التحصيل يعود إلت: يتبين من تحميل نتالج التالمذة في لبنان أن  ع 
في مختم  مجاالت المحتوى بسبب غياب محاور أو محتوى  الن ص في المعمومات المكتسبة -

بناء عمت حتوى بعض المحاور أو المعمومات ممعين عن المنيج أو بسبب توقي  العمل ب
بسبب ت صير مد ة العام توصية من المركز التربوي لمبحوث واإلنماء ومواف ة وزارة التربية 

 الدراسي
 الن ص في بعض الميارات ك راءة الترسيمات الجيولوجية والرسومات البيانية. 
 الكتابي عن فيميم ال ع  في ال درة عمت التعبير. 
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  الثالثالفصل الث  الفصل الث  

  التحصيل في العلومالتحصيل في العلوم
ّّة ة رات مرثبطة بالعمليّ رات مرثبطة بالعمليّ ثأثير متغيّ ثأثير متغيّ 

ميّ   --  ةةالتعليميّ التعليميّ 
 
ميّ التعل
 
ّّة في أداء التالمذة في العلومة في أداء التالمذة في العلومالتعل
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ّّثمهيدثمهيد

  
التعّممّية الصفية ميّدت  –ة مّية التعميميّ موالع مناىج مواد العمومفي تثبيت الجسر بين  اإلسياممن أجل 

 اجّيًدا لميامي ومعّدةميمّية فّعالة نات كثيرة ومتنّوعة وميّمة حول إعداد قوى تعجمع بيال TIMSS2011دراسة الـ
حفيز التالمذة لممشاركة في العممّية التعّممّية التعميمّية والتي ترّكز عمى التفاعل المعرفي بين باإلضافة إلى ت

جميع التالمذة تّم التطّرق في ىذا  أداء فيالتالمذة والمحتوى العممي. ومن أجل تفسير ىذا التفاعل اّلذي يؤّثر 
ق إعدادىم، والمناىج الدراسّية واألنشطة الصّفية ائممعّممين وطر العممّية لخمفّية الالفصل إلى ثالثة مجاالت: 

 .ةالتعّمميّ  -ةالتعميميّ 

عدًدا من المقاييس   TIMSS 2011الجوانب المتعّمقة بيذه المجاالت استخدمت دراسة  مختمفلقياس 
تتعّمق بالمعّمم أو بالتمميذ. وقد وّفرت لنا ىذه المقاييس الكثير من المعمومات والبيانات حول واقع العممّية اّلتي 
 ة الصّفية في لبنان.التعميميّ  –ة التعّمميّ 
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 .التعميمية مالمعم  خمفية مرتبطة برات متغي   3-1
 عمى وقدرتو ه بالثقةشعور و  المعممة وخبر تحصيل التالمذة ل المرتفع معدلالوجود عالقة بين الدراسة  تأثبت

 بمدى رضاه عن وظيفتو.كذلك تدريس مواد العموم و 

)المؤىالت العممية، سنوات الخبرة في التعميم، التطوير المعمم رات المرتبطة بيتضمن ىذا القسم بعض المتغيّ 
  .العموم ادمو  في ئيمأداتحصيل التالمذة و ثر في ؤ ت( التي الرضى عن  مينة التعميمالميني ومدى 

 ملممعم   المستوى التعميمي 3-1-1
 
 
 

و خالل العممية ين المستوى التعميمي لممعمم وأدائىناك عالقة إيجابية ب و بشكل عامأظيرت الدراسات أن
 ة.يمالتعمّ -ةالتعميميّ 

ساسي األالصف الثامن في  العموم عمميلملمؤىالت العممية ا أ(-1-1-3) المستندفي ة م البيانيو الرس تبين
غالبية تالمذة نجد أن حيث . TIMSS 2011لبنان والدول العربية والدول العالمية المشاركة في دراسة  في

 %(63ية )العالمالدول و  %( 75) والدول العربية %(83) لبنان كل من الصف الثامن األساسي في
في  قميمةنسبة  نأو  ميادون إتمام الدراسات العمن الدراسة الجامعّية  نيواأكانوا قد  عموم  معممو يدّرسيم
. كما العميا يم%(  يدّرسيم معّممون أتموا دراسات27%( والدول العالمية )13%( والدول العربية )9)لبنان 

لم  معّممون يدّرسيمالدول العالمية  في  %(8)و  والدول العربية  لبنان  كلّ من في %(6)أن نسبة أقل
الدول في %( 6)ووالدول العالمية لبنان  كّل من في %(2)ألقل ا النسبة أما. التعميم الجامعي ا مرحمةيكممو 

 . تّموا الدراسة الثانويةي لمفإن معممييم  العربية 

""TThheerree  iiss  ggrroowwiinngg  eevviiddeennccee  tthhaatt  tteeaacchheerr  pprreeppaarraattiioonn  iiss  aa  ppoowweerrffuull  pprreeddiiccttoorr  ooff  
ssttuuddeennttss’’  aacchhiieevveemmeenntt,,  ppeerrhhaappss  eevveenn  oovveerrccoommiinngg  ssoocciiooeeccoonnoommiicc  aanndd  llaanngguuaaggee  
bbaacckkggrroouunndd  ffaaccttoorrss""  ((DDaarrlliinngg--HHaammmmoonndd,,  22000000))..  
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 العمومفي مواد  العممية معممييمساسي بحسب مهىالت األالصف الثامن  المئوية لتالمذة نسبةال(: أ-1-1-3المستند )
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 ن المستند قة بين المستوى التعميمي لممعمم ومعدالت تحصيل التالمذة فقد بيّ أما بالنسبة إلى العال
عميو النسبة األعمى من التالمذة  ت( حصم451أن أعمى معدل تحصيل في العموم ) ب(-3-1-1)
لم يدّرسيم معممو عموم  الذين  يمييم التالمذة  الدراسة الجامعّية نيواأيدّرسيم معممو عموم  %( الذين  83)

يمييم التالمذة الذين يدّرسيم   (447) %( والذين حصموا عمى معدل6يكمموا مرحمة التعميم الجامعي )
(، أما المعدل 436%( وحصل ىؤالء عمى معدل أدنى )9معممو عموم أنيوا الدراسة ما فوق الجامعية )

 . %(2) الثانوية تّموا الدراسةي ( فقد كان من نصيب التالمذة الذين يدرسيم معممون لم408األدنى )

وجد داللة إحصائية حول تأثير متغير المؤىالت العممية لممعمم في معدالت تولقد تبين بأنو في لبنان، ال 
(. وىذا يدّل عمى أّن المستوى التعميمي لممعّمم ليس عاماًل مؤّثرًا p=0.373 > 0.05تحصيل التالمذة )

 مذة في لبنان.بشكل مباشر في معّدل التحصيل في العموم عند التال

 
 

 
 
 
 

يمـييم يمـييم   عميـاعميـاالالدراسـات دراسـات الال  دون إتمـامدون إتمـام  مـنمـن  ةةأتموا الدراسـة الجامعّيـأتموا الدراسـة الجامعّيـ  ننو و معمممعمم%( يدّرسيم %( يدّرسيم 3838:  غالبية التالمذة ):  غالبية التالمذة )في سنغافورةفي سنغافورة
  ..ن لم يتموا التعميم الجامعين لم يتموا التعميم الجامعيو و مممعمّ معمّ   %( يدرسيم%( يدرسيم88و)و)  ن أتموا الدراسات العميان أتموا الدراسات العمياو و ممسيم معمّ سيم معمّ يدرّ يدرّ %( من التالمذة %( من التالمذة 3838))
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 مية لممعمميبحسب الخمفية التعم في لبنان معدالت تحصيل التالمذة (:ب-1-1-3المستند )
 

 اختصاص المعمم

 ثانوي أو دون فوق الثانوي جامعي فوق الجامعي

معدل  نسبة%
معدل  نسبة% التحصيل

معدل  نسبة% التحصيل
معدل  نسبة% التحصيل

 التحصيل
9% 436 83% 451 6% 447 2% 408 

 p = 0.373>0.05الداللة اإلحصائية: 

*p<.05                             
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 م في مادة العموم و/أو في تعميميا.المعم   اختصاص 3-1-2
 

  
 
 
 
 

مقد بينت ف، (الجامعية والدراسات العمياالعالية ) الت العمميةؤىّ ملم نيالمعّمم إضافة إلى أىمية امتالك
 لمحتوى العممي الذي سيقوم بتدريسو. باوجوب إلمام المعمم بواسع النطاق   اأن ىناك اتفاقً  امبشكل ع الدراسات

ساسي في لبنان األالتالمذة في الصف الثامن  معدالت تحصيل( 2-1-3المستند )تبين الرسوم البيانية في 
اختصاصي ) .عممييمم بحسب اختصاصات TIMSS 2011والدول العربية والدول العالمية المشاركة في دراسة ـ

اختصاصي في أو  تعميم العمومليس في لكن اختصاصي في مادة العموم و أو  دة العموم وفي تعميم العمومفي ما
 .(غير العموم ليس في العموم، اختصاصي في مواد أخرىلكن عميم العموم و مادة ت

  ( 51%( والدول العالمية )63والدول العربية ) %( 59أن النسبة األعمى من تالمذة لبنان )يتبين لنا%
في لبنان  %32)تعميم العموم،  يمييم التالمذة في مادة العموم ولكن ليس في  اختصاصّيون معّممون يدّرسيم

 معّممون يدّرسيمالذين  (المشاركة % في الدول العالمية28% في الدول العربية المشاركة و21و
عت بين تالمذة توزّ قد فالنسبة األقل من التالمذة ا أمّ تعميم العموم. في مادة العموم و في اختصاصّيون 

في الدول % 8في لبنان و %4)مادة العموم في تعميم العموم وليس في  اختصاصّيون معّممون يدّرسيم
 في لبنان %4) من اختصاصات مختمفة معّممون يدّرسيم  وتالمذة( % في الدول العالمية11العربية و

 . (لدول العالمية% في ا8في الدول العربية و %4و

 اآلتي: فمقد أظيرت النتائجمستويات التحصيل بحسب المؤىالت العممية إلى   أما بالنسبة 

اختصاصيون في تعميم العموم ولكن  معّممون يدّرسيمالتالمذة  الذين حصل لدول العربية المشاركة، ا في -
 يدّرسيمالتالمذة الذين  ،بسيطرق ا( يمييم بف438) األعمى عمى معدل التحصيلالعموم  في مادة ليس 

 يدّرسيم( يمييم  التالمذة الذين 434العموم ) مادة عميم العموم وفيتأصحاب اختصاص في  معّممون
 يدّرسيم( يمييم التالمذة الذين 426العموم وليس في  تعميم العموم ) مادة أصحاب اختصاص في معّممون
 (.421أصحاب اختصاصات أخرى ) معّممون

 

""IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  aa  ccoolllleeggee  oorr  uunniivveerrssiittyy  ddeeggrreeee  oorr  aaddvvaanncceedd  
ddeeggrreeee,,  tthhee  lliitteerraattuurree  rreeppoorrttss  wwiiddeesspprreeaadd  aaggrreeeemmeenntt  tthhaatt  tteeaacchheerrss  sshhoouulldd  hhaavvee  ssoolliidd  
mmaasstteerryy  ooff  tthhee  ccoonntteenntt  iinn  tthhee  ssuubbjjeecctt  ttoo  bbee  ttaauugghhtt..  FFoorr  eexxaammppllee,,  iinn  aa  rreevviieeww  ooff  tteeaacchheerr  
qquuaalliittyy  rreesseeaarrcchh,,  RRiiccee  ((22000033))  eexxaammiinneedd  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tteeaacchheerrss’’  aaddvvaanncceedd  
ddeeggrreeeess  aanndd  ssttuuddeenntt  aacchhiieevveemmeenntt  aanndd  ffoouunndd  aa  ppoossiittiivvee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  ssuubbjjeecctt--
ssppeecciiffiicc  aaddvvaanncceedd  ddeeggrreeeess  aanndd  ssttuuddeenntt  aacchhiieevveemmeenntt  iinn  mmaatthheemmaattiiccss  aanndd  iinn  sscciieennccee""..  
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 معم مييم(: معدالت تحصيل تالمذة الصف الثامن األساسي بحسب اختصاص 2-1-3)المستند 
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 الدول العالمية المشاركة،  أظيرت النتائج أن التالمذة  الذين يدّرسيم معّممون اختصاصيون في العموم  في
عّممون أصحاب رق بسيط التالمذة الذين يدّرسيم ما(   يمييم بف480وتعميم العموم جاء تحصيميم األعمى)

التالمذة الذين يدّرسيم معّممون أصحاب اختصاصات و ( 478اختصاص في العموم وليس في تعميم العموم )
التالمذة الذين يدّرسيم معّممون أصحاب اختصاص في تعميم العموم وليس في    ومن ثمّ ( 476أخرى )
 (.470العموم )

 تعميم العموم جاء في معّممون اختصاصيون في العموم و  أظيرت النتائج أن التالمذة  الذين يدّرسيملبنان  في
( يمييم التالمذة الذين يدّرسيم معّممون اختصاصّيون في تعميم العموم وليس 415تحصيميم األعمى )معّدل 

في العموم ولكن ليس في تعميم  اختصاصّيون( يمييم التالمذة الذين يدّرسيم معّممون 408في مادة العموم )
 (. 392ومن ثمَّ التالمذة الذين يدّرسيم معّممون من اختصاصات أخرى غير العموم )( 403العموم )

  في العموم يؤثر في أداء التالمذةفي لبنان  الدراسات اإلحصائية أن متغير "اختصاص المعمم" بينت 
 .( (p<0.0001: ةوبداللة إحصائيّ 

 

  

 

 

 

 

( ( 602602فكانـــت المفارقـــة الكبـــرى،  أعمـــى معـــّدل تحصـــيل )فكانـــت المفارقـــة الكبـــرى،  أعمـــى معـــّدل تحصـــيل )  اًل( اًل( ســـنغافورة مـــثســـنغافورة مـــث))بالنســـبة إلـــى الـــدول المتقّدمـــة  بالنســـبة إلـــى الـــدول المتقّدمـــة  
حصــل حصــل   597597ّممــون ذات اختصاصــات أخــرى، يميــو معــدل تحصــيلّممــون ذات اختصاصــات أخــرى، يميــو معــدل تحصــيل% مــن التالمــذة الــذين يدّرســيم مع% مــن التالمــذة الــذين يدّرســيم مع44حصــل عميــو حصــل عميــو 

فــي العمــوم ولكــن لــيس فــي تعمــيم العمــوم، يميــو فــي العمــوم ولكــن لــيس فــي تعمــيم العمــوم، يميــو  %( الــذين يدّرســيم معّممــون اختصاصــّيون%( الــذين يدّرســيم معّممــون اختصاصــّيون5757عميــو أكثريــة التالمــذة )عميــو أكثريــة التالمــذة )
فـي العمـوم وفـي تعمـيم فـي العمـوم وفـي تعمـيم  % من التالمـذة الـذين يدّرسـيم معّممـون اختصاصـّيون% من التالمـذة الـذين يدّرسـيم معّممـون اختصاصـّيون3737حصل عميو حصل عميو   578578تحصيل تحصيل الالمعدل معدل 
    العموم.العموم.
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بداللة  ر مهثر في أداء التالمذةنوع اختصاص المعمم ىو متغي  أن   نستنتج مما وردنستنتج مما ورد  
كانت لمتالمذة الذين يدرسيم معم مون كانت لمتالمذة الذين يدرسيم معم مون في لبنان في لبنان أن أعمى معدالت التحصيل أن أعمى معدالت التحصيل   كماكما. إحصائية

ن حيازة المعم مين عمى شيادة اختصاص في العموم ن حيازة المعم مين عمى شيادة اختصاص في العموم اختصاصي ون في العموم وفي تعميم العموم. إاختصاصي ون في العموم وفي تعميم العموم. إ
يسيم إيجابًيا في  معدالت تحصيل التالمذة وفي أدائيم، فمواكبة بيداغوجيات يسيم إيجابًيا في  معدالت تحصيل التالمذة وفي أدائيم، فمواكبة بيداغوجيات   وفي تعميم العموموفي تعميم العموم

يكتسب يكتسب و و عممي ىي من أساسيات الرقي في العممية التعميمية التعممية. عممي ىي من أساسيات الرقي في العممية التعميمية التعممية. الالالتعميم لممحتوى التعميم لممحتوى 
المعم مون االختصاصي ون في تعميم العموم خبرة أكبر في تنفيذ استراتيجيات مختمفة ومتنوعة في المعم مون االختصاصي ون في تعميم العموم خبرة أكبر في تنفيذ استراتيجيات مختمفة ومتنوعة في 

  ماماتناسب مختمف أنماط التعمم لدى التالمذة تناسب مختمف أنماط التعمم لدى التالمذة   ،،التقويمالتقويمفي عممية في عممية و و   يةيةالتعم مالتعم م––  يةيةعممية التعميمعممية التعميمالال
تحصيل ويواكب ىذه الخبرة ويدعميا إلماميم بالمحتوى العممي تحصيل ويواكب ىذه الخبرة ويدعميا إلماميم بالمحتوى العممي يكسبيم قدرة أكبر عمى اليكسبيم قدرة أكبر عمى ال

والذين حصل والذين حصل   في الدول العالميةفي الدول العالميةأو فقط في العموم أو فقط في العموم من غير اختصاصات من غير اختصاصات   أما المعم مونأما المعم مونلممادة. لممادة. 
يتابعون دورات تطوير ميني يتابعون دورات تطوير ميني   فيمفيم  ،،فكما سيتبين الحًقافكما سيتبين الحًقاتحصيل مرتفعة، تحصيل مرتفعة،   تالمذتيم عمى معدالتتالمذتيم عمى معدالت

  ..تعميم العمومتعميم العمومفي في دورات في العموم و دورات في العموم و   وًصاوًصاوخصوخصكثف كثف ممبشكل بشكل 
ختصاص في ختصاص في إضافة الى االإضافة الى اال  ختصاص في بيداغوجيا التعميمختصاص في بيداغوجيا التعميمنهك د عمى االنهك د عمى اال  ،،الخالصةالخالصةفي في 

وى الماد ة وكيفية تعميميا وى الماد ة وكيفية تعميميا محتمحتناىج و ناىج و ممالالى اإللمام األكبر بى اإللمام األكبر بممالذي يساعد المعم م عالذي يساعد المعم م ع  الماد ة نفسياالماد ة نفسيا
  المعم م في التقويم.المعم م في التقويم.  خمفيةخمفيةكما ويغني كما ويغني 
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 في تعميم العموم ملمعم  اخبرة سنوات  3-1-3
 

 
  
 
 
 
 

 .   ميةالتعمّ  ا في العممية التعميميةتؤثر إيجابي   لممعّمم دراسات أن الخبرة التعميميةلبينت ا

 :أنّ  (أ-3-1-3)ستند مالتظير البيانات في 

  " سنة(  11الصف الثامن األساسي في لبنان كان األدنى ) العموم في لمدرسيالعام" معدل سنوات الخبرة
 سنة(.  15نة( والدول العالمية )س 12مقارنة بالدول العربية )

  ساسي في لبنان والدول العربية والدول العالمية المشاركة في األمعدالت تحصيل التالمذة في الصف الثامن
 عمى النحو اآلتي: بحسب سنوات الخبرة لمدرسييم في تعميم العمومتختمف  TIMSS 2011 دراسة

 يدّرسيم كان ألولئك الذين (480)لعالمية المشاركةفي الدول ا لمتالمذة  التحصيل األعمى معّدل إن  -
 معّممون يدّرسيممقارنة بالتالمذة الذين  خبرةسنة  20و 10سنة خبرة أو بين  20لدييم فوق  معّممون

 (.471(، أو أقل من خمس سنوات خبرة )475) سنوات خبرة 10و 5لدييم بين 

  في الدول و ( 420في لبنان ) يل األعمى لمتالمذةالتحص معدل فإن لبنان والدول العربيةأما بالنسبة الى
سنة خبرة  مقارنة بالتالمذة الذين  20و 10لدييم بين معّممون  يدّرسيم الذين لمتالمذة كان( 433العربية )
 يدّرسيمالذين  وأولئكلمدول العربية  (431) و ( لمبنان418)عشرين سنة خبرة اللدييم فوق معّممون  يدّرسيم
، أو أقل من خمس سنوات لمدول العربية  (428)و بنان م( ل390) سنوات خبرة 10و 5بين لدييم معّممون 

 .لمدول العربية المشاركة (419)و( لمبنان 405)خبرة 

IItt  iiss  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  tteeaacchheerr  eexxppeerriieennccee  oonn  ssttuuddeenntt  aacchhiieevveemmeenntt,,  
bbeeccaauussee  ssoommeettiimmeess  mmoorree  eexxppeerriieenncceedd  tteeaacchheerrss  aarree  aassssiiggnneedd  ttoo  ssttuuddeennttss  ooff  hhiigghheerr  aabbiilliittyy  
aanndd  wwiitthh  ffeewweerr  ddiisscciipplliinnee  pprroobblleemmss,,  aanndd  ootthheerr  ttiimmeess  tthhee  mmoorree  eexxppeerriieenncceedd  tteeaacchheerrss  aarree  
aassssiiggnneedd  ttoo  tthhee  lloowweerr--aacchhiieevviinngg  ssttuuddeennttss  iinn  nneeeedd  ooff  mmoorree  hheellpp..  HHoowweevveerr,,  ssoommee  rreesseeaarrcchh  
hhaass  aaddddrreesssseedd  tthhiiss  sseelleeccttiioonn  bbiiaass  pprroobblleemm;;  aanndd  eexxppeerriieennccee  ccaann  hhaavvee  aa  llaarrggee  ppoossiittiivvee  
iimmppaacctt  pprriimmaarriillyy  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ffeeww  yyeeaarrss  ooff  tteeaacchhiinngg,,  aalltthhoouugghh  tthhee  bbeenneeffiittss  ccaann  ccoonnttiinnuuee  
bbeeyyoonndd  tthhee  ffiirrsstt  ffiivvee  yyeeaarrss  ooff  aa  tteeaacchheerr’’ss  ccaarreeeerr  ((HHaarrrriiss  &&  SSaassss,,  22001111;;  LLeeiigghh,,  22001100))..  
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 خبرة في تعميم العمومال(: معد الت تحصيل تالمذة الصف  الثامن األساسي بحسب سنوات أ -3-1-3المستند )

 
 

 الدول

 مذة الصف الثامن األساسي في تعميم العمومسنوات الخبرة لمعممي تال

 سنة وما فوق 20
10 – 19 

 سنة
5 – 9 

 سنوات
 5أقل من 
 سنوات

العام معد ل ال
سنوات ل

 الخبرة 
% 

 التالمذة

معّدل 

 التحصيل

% 

 التالمذة

معّدل 

 التحصيل

% 

 التالمذة

معّدل 

 التحصيل

% 

 التالمذة

معّدل 

 التحصيل

 

 88 844 62 024 62 864 62 881 81 لبنان

 86 882 66 861 64 800 08 808 82 الدول العربية

 84 828 64 824 82 814 62 814 00 الدول العالمية
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  ّب( فإن -3-1-3الت تحصيل التالمذة في لبنان وبحسب النتائج الممثمة في المستند )وبالعودة إلى معد
المذة الذين يدرسيم معممون لدييم %( من الت44( كانت لـ)419)في العموم معدالت التحصيل األعمى 

متغير  ىناك داللة إحصائية حول تأثير  أن أكثر من عشر سنوات خبرة في التعميم. ومن ىنا يتبين
 ( (p=0.01< 0.05في أداء التالمذة  ""سنوات الخبرة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

%(  يدّرسـيم معّممـون لـدييم أقـل مـن %(  يدّرسـيم معّممـون لـدييم أقـل مـن 6464:  كـان الوضـع عكـس ذلـك،  فالنسـبة األعمـى مـن التالمـذة ):  كـان الوضـع عكـس ذلـك،  فالنسـبة األعمـى مـن التالمـذة )في سننغافورةفي سننغافورة
%( مــن التالمــذة %( مــن التالمــذة 3131))ووســنوات خبــرة ســنوات خبــرة   3131وو  22% مــن التالمــذة يدّرســيم معّممــون  لــدييم بــين % مــن التالمــذة يدّرســيم معّممــون  لــدييم بــين 5252نوات خبــرة  يمــييم نوات خبــرة  يمــييم خمــس ســخمــس ســ

سنة سنة   5151%( من التالمذة الذين يدّرسيم معّممون لدييم فوق %( من التالمذة الذين يدّرسيم معّممون لدييم فوق 3838سنة، وأخيًرا )سنة، وأخيًرا )  5151وو  3131ن  تتراوح خبرتيم بين ن  تتراوح خبرتيم بين مو مو يدّرسيم معمّ يدّرسيم معمّ 
  ..خبرةخبرة

ــدييم بــين التحصــيل األعمــى لمتالالتحصــيل األعمــى لمتال  معــدلمعــدل  :  كــان:  كــانفنني سنننغافورةفنني سنننغافورة ــذين يدّرســيم مدّرســون ل ــدييم بــين مــذة اّل ــذين يدّرســيم مدّرســون ل ســنوات خبــرة ســنوات خبــرة   3131وو  22مــذة اّل
( والتالمـذة الـذين يدّرسـيم معّممـون ( والتالمـذة الـذين يدّرسـيم معّممـون 295295( مقارنة بالتالمذة الذين يدّرسيم معّممون لـدييم اقـل مـن خمـس سـنوات خبـرة )( مقارنة بالتالمذة الذين يدّرسيم معّممون لـدييم اقـل مـن خمـس سـنوات خبـرة )291291))

  (.(.234234(، أو أكثر من عشرين سنة خبرة )(، أو أكثر من عشرين سنة خبرة )213213سنوات خبرة )سنوات خبرة )  5151وو  3131لدييم بين لدييم بين 

    بداللة إحصائية ر مهثر في أداء التالمذةالمعمم ىو متغي   برةسنوات خأن  من ىنا نجد
مرتبطة بنوعية التالمذة من حيث القدرات الذىنية ومن حيث مع األخذ بعين االعتبار عوامل عد ة 

من  العموم عشر سنوات عمى األقل في مجال تعميمالخبرة فإن االنضباط في الصف. و باإلجمال 
  .بيًّا في أداء التالمذةشأنيا أن تمعب دورًا إيجا



 تأثير متغيرات  -التحصيل في العموم  –الفصل الثالث  111
 

 

 
 سنوات الخبرة في تعميم العموم معدالت تحصيل تالمذة الصف الثامن األساسي في لبنان بحسب :ب(-3-1-3المستند )

 
 

 معدالت تحصيل التالمذة في لبنان  بحسب سنوات الخبرة

 سنوات خبرة 10أقل من  سنوات خبرة 10أكثر من 

 ل التحصيلمعد   %نسبة ل التحصيلمعد   %نسبة

44% 419 56% 398 

 p=0.01< 0.05الداللة اإلحصائية: 

                                    *p<.05                             
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 التطوير الميني لمعمم العموم 3-1-4
 

 

 

 

ساسي في لبنان األمعدالت تحصيل التالمذة في الصف الثامن  ( أ-4-1-3المستند )البيانات في  تظير
مجال التطوير الميني  وتوزيعيم بحسب TIMSS 2011والدول العربية والدول العالمية المشاركة في دراسة 

 ييم.معممل

 معّمموىاخضع قد عمى أعمى معدالت تحصيل في العموم  نجد أن غالبية الدول التي حصل تالمذتياحيث 
  .التدريبة لعدد كبير ومتنوع من الدورات

  دورات في إدماج تكنولوجيا المعمومات في العموم  تابعوايدّرسيم معّممون في لبنان غالبية التالمذة
دورات في  تابعوا%( يمييم معّممون 60%( وفي التقويم )60الناقد)%( وفي ميارات التفكير 61)

  %(.41ىج العموم )اواألدنى في من (%56) وفي محتوى العموم (%56) تعميم العموم
 فإن نسبة أقل من التالمذة يدّرسيم معّممون شاركوا في المشاركة أما بالنسبة إلى الدول العربية ،

مييا دورات في إدماج تكنولوجيا المعمومات في ت%( 57العموم )دورات تدريبية أكثرىا  في تعميم 
%(  وأقميا في  محتوى 47%(  وفي التقويم )47%( وفي ميارات التفكير الناقد)47العموم )
 %(.44%( وفي مناىج العموم )45العموم )

  تدريبية  وراتد تابعواغالبية التالمذة يدّرسيم معّممون ف المشاركة لدول العالميةإلى اأما بالنسبة
يمييم  %(53مناىج العموم )وفي  %(55محتوى العموم ) %( وفي58العموم) تعميمفي  أكثرىا

 العموم تقويم%( وفي 49إدماج تكنولوجيا المعمومات في العموم ) دورات في تابعوامعّممون 
  .%(43ميارات التفكير الناقد)%( وأخيًرا في 48)

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

. ولقد بينت الدراسات اإلحصائية أن متغير" (416 ( والذين حصموا عمى معدالت )%55تدريبية)
حصيل التالمذة وبداللة إحصائية التحاق المعّممين بدورات تدريبية" يؤثر في معدالت ت

(p=0.001<0.05) 

 

EEvviiddeennccee  ffrroomm  rreecceenntt  mmeettaa--aannaallyysseess  ooff  rreesseeaarrcchh  ccoonndduucctteedd  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  
sshhoowwss  tthhaatt  tteeaacchheerr  pprrooffeessssiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ffooccuusseedd  oonn  sscciieennccee  ccoonntteenntt  hhaass  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  
ppoossiittiivvee  eeffffeecctt  oonn  ssttuuddeenntt  aacchhiieevveemmeenntt  ((BBllaannkk  &&  ddee  llaass  AAllaass,,  22000099))  aanndd  tthhaatt  tthhee  aammoouunntt  ooff  
pprrooffeessssiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ((mmoorree  tthhaann  1144  hhoouurrss))  wwaass  aann  iimmppoorrttaanntt  ffaaccttoorr  ((YYoooonn,,  DDuunnccaann,,  
LLeeee,,  SSccaarrlloossss,,  &&  SShhaapplleeyy,,  22000077))..  
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مشاركة المعممين في دورات ) حسب مجال التطوير الميني لمعممي العمومالتالمذة بنسبة   :(أ-4-1-3) المستند
 .(2011-2009 الدراسيتين السنتين بينتدريبية لمتطوير الميني في مادة العموم 

 الدولة

 مل التطوير الميني لممعم  سب مجامتالمذة بحالنسبة المئوية ل 

ل معد  
 التحصيل

محتوى 
 العموم

العموم التربوية/ 
 تعميم العموم

مناىج 
 العموم

إدماج تكنولوجيا 
المعمومات في 

 العموم

تحسين ميارات التالمذة 
في مجال التفكير الناقد 

 أو التقصي

تقويم 
 العموم

 60 60 61 41 56 56 406 لبنان
 47 47 47 44 57 45 428 الدول العربية
 48 43 49 53 58 55 477 الدول العالمية

 

 

 لتحاق بدورات تدريبيةحصيل التالمذة بحسب وتيرة اال معدالت ت (:ب-4-1-3المستند )

 
 لتحاق بدورات تدريبيةحصيل التالمذة في لبنان  بحسب اال معدالت ت

 يتابعون دورات تدريبية ال يتابعون دورات تدريبية

 معدل التحصيل %نسبة التحصيلمعدل  %نسبة

55% 416 45% 419 

 p=0.001<0.05الداللة اإلحصائية: 

*p<.05 
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ج( أن االلتحاق بجميع أنواع الدورات وبخاّصة الدورات -4-1-3ولقد بينت النتائج الممثمة في الجدول ) 
حول التقويم التربوي ومحتوى العموم مييا الدورات التي تدور تات مالتي تدور حول العموم التربوية وتكنولوجيا المعمو 

ورات  حول المناىج فكانت نسبة أما الدوبداللة إحصائية.  في لبنان تمعب دوًرا إيجابًيا في تحسين أداء التالمذة
لتحاق بيا األقل وتبين أن أداء التالمذة الذين يدرسيم معممون التحقوا بيذه الدورات كان أقل من أولئك الذين اال

ون لم يمتحقوا بيذه الدورات وبداللة إحصائية ما يسمط الضوء ويطرح أسئمة حول محتويات ىذه يدرسيم معمم
إحصائية حول  ةأما الدورات حول تحفيز التفكير الناقد فقد تبّين أنو ال يوجد دالل الدورات وطرائق تنفيذىا وجدواىا.

  تأثيرىا في أداء التالمذة.
 

  يتبّيننموذج واحد  ضمنفي المحّصمة عند دراسة المتغيرات المرتبطة بخمفية المعمم التعميمية 
 اآلتي:

بالنسبة إلى المعممين الذين لدييم أكثر من عشر سنوات خدمة ، فقد تبين أن متغير "  -
  ختصاص" يؤثران في أداء التالمذة وبداللة إحصائية"ومتغير "اال التطوير الميني

(p < 0.05)  . فيولقد تبين أيًضا أنو حتى المعممين الحائزين عمى شيادة في العموم و 
تعميم العموم فإن التحاقيم في دورات تدريبية لمتطوير الميني يؤثر في أداء تالمذتيم 

 p=0.037وبداللة إحصائية 

الذين لدييم أقل من عشر سنوات خدمة ، فقد تبين أن متغير بالنسبة إلى المعممين  أما -
. أما متغير  p= 0.214)"التطوير الميني" ال يؤثر في أداء التالمذة وبدالة إحصائية )

 (.p < 0.05 ) "االختصاص" فيو يؤثر في أداء التالمذة وبداللة إحصائية

تعميم العموم أو فقط في  فيجميع المعممين الحائزين عمى شيادة في العموم و إّن التحاق  
تعميم العموم أو في اختصاصات أخرى في دورات تدريبية لمتطوير الميني حول العموم التربوية 

دوًرا إيجابًيا  معبيمات والدورات التي تدور حول التقويم التربوي ومحتوى العموم و وتكنولوجيا المعم
ية تطوير ىذه الّدورات. أما الدورات التي في تحسين أداء التالمذة وبداللة إحصائية ما يؤّكد أىم
إحصائية حول تأثيرىا في أداء التالمذة  ةتدور حول تحفيز التفكير الناقد فتبين أنو ال يوجد دالل

كرة ميارات التفكير الناقد في عدم فعالية ىذه الدورات وعدم وضوح فإلى مكن أن يعود من الموىذا 
 ستراتيجيات التعممية.اال

  ةةغالبّيــغالبّيــإّن إّن فــفــريــا واليابــان، ريــا واليابــان، ل ســنغافورة والصــين وكو ل ســنغافورة والصــين وكو اامثــمثــ  غالبيــة الــدول التــي كانــت معــدالت تحصــيل تالمــذتيا متقدمــةغالبيــة الــدول التــي كانــت معــدالت تحصــيل تالمــذتيا متقدمــة
%( فـي تعمـيم %( فـي تعمـيم 4141دورات كثيـرة فـي مختمـف المجـاالت ومعظميـا )أكثـر مـن دورات كثيـرة فـي مختمـف المجـاالت ومعظميـا )أكثـر مـن   ويتـابعونويتـابعون  تـابعواتـابعوا  كـانوا قـدكـانوا قـد  يدّرسيم معّممونيدّرسيم معّممون  ااتيتيتالمذتالمذ

%( يدّرسـيم %( يدّرسـيم 2121مـن التالمـذة )أقـل مـن مـن التالمـذة )أقـل مـن فـي حـين نجـد أن نسـبة أقـل فـي حـين نجـد أن نسـبة أقـل   ..منـاىج العمـوممنـاىج العمـوم  فيفي  محتوى العموم ومن ثممحتوى العموم ومن ثمفي في مييا مييا تتالعموم، العموم، 
  ..عمومات في العموم وفي ميارات التفكير الناقد وفي التقويمعمومات في العموم وفي ميارات التفكير الناقد وفي التقويمدورات في إدماج تكنولوجيا المدورات في إدماج تكنولوجيا الممعممون تابعوا معممون تابعوا 
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 بيا في لبنان نل التالمذة بحسب نوع الدورات التي يمتحقوج( معدالت تحصي-4-1-3المستند )

 في لبنان لتالمذة بحسب مجال التطوير الميني لممعم ممعدالت تحصيل ا في لبنان لتالمذة بحسب مجال التطوير الميني لممعم ممعدالت تحصيل ا

 تقويم العموم التفكير الناقد اتتكنولوجيا المعموم مناىج العموم العموم التربوية/ تعميم العموم محتوى العموم
 ال التحاق التحاق ال التحاق التحاق ال التحاق التحاق ال التحاق التحاق ال التحاق التحاق ال التحاق التحاق

 معدل % معدل % معدل % معدل % معدل % معدل % معدل % معدل % معدل % معدل % معدل % معدل %
56 419 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 
(2tailed) 

p < 0.05 
 

*p<.05                            
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  :مالحظة

  األىداف التعممية من دون  أساس عمى 1997سنة  في لبنان  مناىج العموم والرياضيات ضعتو
الحًقا، تم العمل بات باع أسس تقويم مبنية عمى الكفايات و . والتطرق إلى فمسفة التقويم وأسس

 وصدرت توصية بإعادة النظر في فمسفة المناىج كي تبنى عمى أساس الكفايات. 

  ،توز ع ىذه األىداف بين معارف وميارات ومواقف. ومن البدييي أن فمسفة توكما بات معروفًا
األىداف التي بني عمى أساسيا المنيج تسعى إلى تطوير مممح تمميذ قادر عمى تقدير العموم 

 وذلك وأىميتيا في حل المشكالت.  من ىنا نجد ضرورة إجراء دورات لمتعرف إلى فمسفة المنيج
عمى التعم م وعمى أن  التمميذارات والمواقف بطريقة مجدية تحف ز من أجل ربط المحتوى والمي

من حل المشكالت وتعزيز قدراتو في  ليتمك نحياتو اليومية في يصبح قادًرا عمى ربط ما يتعم مو 
 مجال التطبيق والتفكير الناقد. 

  كما لمناىج(.)مقدمة ا أداء التالمذة عمل عمى تطويرتيرتبط تعميم العموم بفمسفة المناىج التي 
المحتوى باإلضافة إلى طرائق تعميمية )من ضمنيا تحسين ميارات  ،المنيج ىذا تفرض خصائص

التالمذة عمى التفكير الناقد( يتدرب عمييا المعم مون في سياق إيصال المعمومات )المحتوى( إلى 
ا إن التدرب عمى ىذا باإلضافة إلى فرضيا مبادئ التقويم المالئمة ليذه الفمسفة. إذً . التالمذة

 ةمفك ك عممي ةتعميم العموم بمعزل عن التدرب عمى فمسفة المنيج ىو  عمى العموم أوفي تقويم ال
بأبعاد فكرية )محتوى وميارات ذىنية( مدمجة ومتسقة فيو يتعمم  التمميذ أداء تطوير تهد ي إلىال 

م تقويمو في كل مجال الميارة بمعزل عن المحتوى ويدلي بمواقف بمعزل عن حاجات محيطو ويت
 بمعزل عن المواقف(.و عمى حدة )المحتوى بمعزل عن الميارة 
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 المعم م بحسب جنس متغيرات مرتبطة بمواقف المعمم تجاه تعميم العموم 3-2

 معممالبحسب متغير جنس  التالمذة في لبنان ةمعدالت تحصيل التالمذ 3-2-1

 التالمذة ( أكبر من نسبة%65.6)الذين تدرسيم معممةفي لبنان نسبة التالمذة أّن  (1-2-3)لمستند يبّين ا
( أعمى من معدل 418( ، كما أن معدل تحصيل التالمذة الذين تدرسيم معممة ) %34.4الذين يدرسيم معمم )

التالمذة  مىفالتالمذة الذين تدّرسيم معّممة تفّوقوا بمعّدل تحصيميم ع (.412م )رسيم معمّ تحصيل التالمذة الذين يد
 (p=0.003 < 0.05الذين يدّرسيم معّمم بداللة إحصائية. )

 لتعميم العموم  المعمم بأىميتو ثقة 3-2-2
 

 
 
 

 
 اعتماد  العموم تمّ  تعميم عمىقدراتيم التربوية بساسي األالصف الثامن  العموم في معمميثقة  ىلمعرفة مد

 :يىو  ،ب(-2-2-3المستند )، "ثقة المعمم بأىميتو لتعميم العموم"الواردة في مقياس ةالمؤشرات الخمس
  مواضيع العمومعن إجابة أسئمة التالمذة. 
 تفسير المبادئ والمفاىيم العممية بواسطة التجارب المخبرية. 
  محفزة من أجل استثارة اىتماميمتزويد التالمذة المبدعين بميمات محفوفة بالتحديات و. 
 تطوير ومواءمة أدائيم التعميمي بما يتالءم مع اىتمامات التالمذة بيدف تحفيزىم عمى المشاركة. 
  متعمّ تعّمم العموم وتقدير ىذا المساعدة التالمذة عمى تقدير أىمية. 

ذات  فالمعمم . المقياس ضمن ىذا ردود معممييم حول النقاط  الخمس تحديد نسب التالمذة بحسب  لقد تمّ 
أو )قاط نىذه المن  5من  3تعميم العموم كانت إجابتو "واثق جد ا"  عمى  عمىقدراتو التربوية في  الثقة الكبيرة 

لى إ تشيراإلجابات األخرى و  (االستراتيجيات الباقية) 5من  2 عمى"واثق إلى حد ما "و (االستراتيحيات التعميمية
فقد ن جًدا بأىميتيم لتعميم العموم و ن الواثقو مالمعمّ أما  تعميم العموم.عمى ما" بقدراتو التربوية معمم  لديو "ثقة إلى حد 

 عمى ىذا المقياس. 9.3حصموا عمى متوسط ىو عمى األقل 

لبنان باإلجمال يدرسيم في تالمذة الما يدل عمى أن  10.5ن في لبنان عمى ىذا المقياس يمجاء متوسط المعمّ 
من ىذه  5من  3 أنيم يقومون بتنفيذجد ا"   ونواثقن يمجًدا بأىميتيم لتعميم العموم. أي أن ىؤالء المعمّ معممون واثقون 

من ىذه النقاط أو  5من  2 تنفيذ و"واثق إلى حد ما "عمى بثقة تامة (أو االستراتيحيات التعميمية) قاطنال
 يات وتأثيرىا في التحصيل في العموم.ستراتيجه االما يمي عمى ىذ . وسوف نسمط الضوء فيستراتيجياتاال

TTeeaacchheerrss  wwiitthh  aa  ssttrroonngg  sseennssee  ooff  ppeerrssoonnaall  aabbiilliittyy  ttoo  oorrggaanniizzee  aanndd  eexxeeccuuttee  tthheeiirr  
tteeaacchhiinngg  aarree  mmoorree  ooppeenn  ttoo  nneeww  iiddeeaass  aanndd  lleessss  lliikkeellyy  ttoo  eexxppeerriieennccee  eemmoottiioonnaall  bbuurrnnoouutt..  
RReesseeaarrcchh  hhaass  sshhoowwnn  tthhaatt  tteeaacchheerrss’’  sseellff--ccoonnffiiddeennccee  iinn  tthheeiirr  tteeaacchhiinngg  sskkiillllss  iiss  nnoott  oonnllyy  
aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthheeiirr  pprrooffeessssiioonnaall  bbeehhaavviioorr,,  bbuutt  aallssoo  wwiitthh  ssttuuddeennttss’’  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  
mmoottiivvaattiioonn  ((BBaanndduurraa,,  11999977;;  HHeennssoonn,,  22000022))..  
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 أ(  اآلتي:-2-2-3أظيرت البيانات الممثمة في المستند )
 ( يدّرسيم معّممون واثقون 73%( وفي الدول العالمية )74) إن أكثرية التالمذة في الدول العربية%

بّينة في مؤشرات من تمك الم 5من  3بقدراتيم عمى تطبيق بأىميتيم لتعميم العموم، )أي جد ا 
لمدول  430وقد حصل ىؤالء عمى معدالت أعمى ) بثقة إلى حدٍّ ما(المقياس والمؤّشرين الباقيين 

( من التالمذة الذين يدّرسيم معّممون "واثقون إلى حدٍّ ما" في قدرتيم لمدول العالمّية 479العربية 
فإن  الدول المتقدمةنسبة إلى بالأّما  لمدول العالمية(. 467لمدول العربية و 418تعميم العموم )عمى 

 سبأىميتيم لتعميم العموم مثل واثقون جد ا  نسبة أقل من تالمذتيا يدرسيم معممون
 ( يدّرسيم معّممون" واثقون جًدا83إن أكثرية التالمذة في لبنان )% وقد لتعميم العموم، " بأىميتيم

الذين يدّرسيم معّممون  نقطة من التالمذة 33( أعمى بـ 411) معّدل تحصيلحصل ىؤالء عمى 
 (.378"واثقون إلى حد ما" في قدرتيم عمى تعميم العموم )

" يهثر في ثقة المعمم بأىميتو لتعميم العمومقد تبين أن متغير " ستناًدا إلى الدراسة اإلحصائية فوا
 (p<0.001 ) معدل تحصيل التالمذة في لبنان بداللة إحصائية

 
 
 

 
 
 
 

دّرسيم معّممون "واثقون من قدرتيم" عمـى تعمـيم العمـوم إلـى دّرسيم معّممون "واثقون من قدرتيم" عمـى تعمـيم العمـوم إلـى بالنسبة إلى الدول المتقدمة، فقد تدنت نسبة التالمذة الذين يبالنسبة إلى الدول المتقدمة، فقد تدنت نسبة التالمذة الذين ي
فـي فـي   292292ولكن معدالت تحصيميم ارتفعت إلى ولكن معدالت تحصيميم ارتفعت إلى   % في اليابان% في اليابان8888% في كوريا و% في كوريا و6161% في الصين و% في الصين و4545% في سنغافورة و% في سنغافورة و4141

لى  لى سنغافورة وا    . . في اليابانفي اليابان  224224في كوريا وفي كوريا و  229229في الصين وفي الصين و  242242سنغافورة وا 
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من تعميم العموم باختالف  يمواتجاىاتبحسب مواقف المعممين في لبنان الت تحصيل التالمذة : معد(1-2-3)المستند 
  الجنس

 

 التالمذة الذين يدرسيم معمم سيم معممةدر  تالتالمذة الذين 

 معدل التحصيل %نسبة معدل التحصيل %نسبة

65.6% 418 34.4% 412 

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

 
 
 

 تعميم العموم )برأي معممييم( عمىأ(: معدالت تحصيل التالمذة بحسب ثقة معممييم بقدراتيم التربوية -2-2-3) المستند
 

 واثق نسبيًّا واثق جدًّا 

 
 )%(
 التالمذة

معد ل 
 التحصيل

 )%(
 التالمذة

معد ل 
 الت حصيل

 378 17 411 83 لبنان
 418 26 430 74 الدول العربية

 467 27 479 73 دول العالم
 583 40 595 60 سنغافورة
 561 38 565 62 الصين
 561 60 559 40 كوريا
 559 67 556 33 اليابان
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 :تبين اآلتيي بالنسبة إلى لبنان ب(-2-2-3) المستند عند دراسة المؤشرات التي يتضمنيا مقياس الثقة
 

  وكان معدل تحصيميم  المذةأسئمة الت عنعّممون يجيبون %( يدّرسيم م87أكثرية التالمذة )إّن
وانخفض معدل  %(13)يدّرسيم معّممون ال يجيبون عن أسئمة التالمذة تالمذة مقارنة بـ 419

يؤثر في معدالت ال . ولقد أثبتت الدراسة اإلحصائية أن ىذا المؤشر  388تحصيميم إلى 
ما يدل عمى أن ىذا السموك  (p=0.058>0.05)تحصيل التالمذة في العموم بداللة إحصائية 

داخل الفصول الدراسية بالطريقة المجدية ويجب التدريب عمى كيفية التعامل مع  اقً قد ال يكون مطبّ 
 ة.خالل المناقشة الصفيّ في أسئمة التالمذة 

 82  ىؤالء طرائق تعميمية محفزة تتالءم مع اىتمامات يتبنون% من التالمذة يدّرسيم معّممون 
يدّرسيم معّممون  الذين % من التالمذة18مقارنة بـ  421بثقة تامة وكان معدل تحصيميم  مذةالتال

معدل  وانخفضبثقة أقل  التالمذة ىؤالء يتبنون طرائق تعميمية محفزة تتالءم مع اىتمامات
يؤثر في معدالت تحصيل ال . ولقد أثبتت الدراسة اإلحصائية أن ىذا المؤشر 394 إلى تحصيميم

وىذا يدل عمى أن الطرائق التعميمية  (p= 0.167>0.05) مذة في العموم وبداللة إحصائيةالتال
التالمذة ال تطبق بفعالية من قبل األساتذة مع التالمذة في  المحفزة والتي تتالءم مع اىتمامات

 يجب التدريب والتشجيع عمى استخداميا.لذا خالل تعميم العموم في الصفوف الدراسية و 
 80 %بثقة تامة  تالمذة يدّرسيم معّممون يساعدون التالمذة عمى تقدير أىمية تعمم العموممن ال

% من التالمذة الذين يدرسيم معممون يساعدون التالمذة 20مقارنة بـ 419وجاء معدل تحصيميم 
وقد أثبتت الدراسة  .401ولقد انخفض معدل تحصيميم إلى  عمى تقدير أىمية تعمم العموم بثقة أقل

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

عمى  في خالل تعميم العموم ويجب الحّض مع التالمذة في الصفوف الدراسية و  المعممينقبل 
 تبنييا.

 79بثقة   ن التالمذة يدّرسيم معّممون يشرحون المفاىيم ومبادئ العموم بإجراء تجارب عممية% م
% من التالمذة يدّرسيم معّممون يشرحون المفاىيم 21مقارنة بـ  424  تامة وجاء معدل تحصيميم

، كما جاء 402وقد انخفض معدل تحصيميم إلى  .بثقة أقل  ومبادئ العموم بإجراء تجارب عممية
ولقد أثبتت الدراسة  .الواردة سابًقا ات األخرى يجيّ تاإلسترامعدالت بيم األعمى مقارنة معدل

اإلحصائية أن ىذا المؤشر يؤثر في معدالت تحصيل التالمذة في العموم وبداللة إحصائية 
(p<0.001) . 
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   في لبنان تعميم العموملب(:  معدل تحصيل التالمذة بحسب ردود المعممين حول" ثقتيم  بأنفسيم" -2-2-3المستند )
 

 اإلجابة عن أسئمة التالمذة 
 حول العموم

تبني طرائق تعميمية محفزة تتالءم 
 مع اىتمامات التالمذة

 شرح مفاىيم العموم 
 بواسطة التجارب

 تأمين  ميمات صعبة
فزة لمتالمذة الموىوبين   ومح 

 مساعدة التالمذة عمى تقدير 
 تعمم العموم

 الك معن الك معن الك معن الك معن الك معن
 نسبة
% 

معد ل 
 لالتحصي

 نسبة
% 

معد ل 
 التحصيل

 نسبة
% 

معد ل 
 التحصيل

 نسبة
% 

معد ل 
 التحصيل

 نسبة
% 

معد ل 
 التحصيل

 نسبة
% 

معد ل 
 التحصيل

 نسبة
% 

معد ل 
 التحصيل

 نسبة
% 

معد ل 
 التحصيل

 نسبة
% 

معد ل 
 التحصيل

 نسبة
% 

معد ل 
 التحصيل

87 419 13 388 82 421 18 394 79 424 21 384 67 423 33 402 80 419 20 401 

p=0.058>0.05 p= 0.167>0.05 p<0.0001 p=0.314>0.05 p=0.660>0.05 

*p<.05                             
 يجيات تعميميةتمقياس الثقة" بقدرة تعميم العموم باالعتماد عمى "خمس استرا
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لتعممية الصفية ويجب ا-خالل العممية التعميمية في تمارس بشكل فعال االستراتيجّيةوىذا يدل عمى أن ىذه 
 .تطبيقياالتركيز عمى 
 ( يدّرسيم معّممون يزودون التالمذة المبدعين بأسئمة صعبة 67أدنى نسبة من التالمذة )% تشّكل

% من التالمذة الذين يدّرسيم 33مقارنة بـ  423وجاء معدل تحصيميم  ليم تحدًيا كبيًرا عنيااإلجابة 
وم بإجراء تجارب عممية بثقة أقل ولقد انخفض معدل تحصيميم معّممون يشرحون المفاىيم ومبادئ العم

المؤشر في معدالت تحصيل التالمذة في العموم:  حول تأثير ىذاإحصائية ال يوجد داللة  .402إلى 
(p=0.314>0.05) غير مطبقة بشكل فعال في الفصول الدراسية  االستراتيجّيةمى أن ىذه ما يدل ع

 في دافعية المتعممين عمى التعمم وتحسين أدائيم.بالرغم من تأثيرىا اإليجابي 

  بأنفسيم في تعميم  ن الذكوريمبثقة المعم   المرتبطة ةالخمس المهشراتمدى تأثير كل من عند دراسة
يهثر في معدالت تحصيل التالمذة  بثقة تامة ياوتطبيق ةكل من المهشرات الخمستبني العموم تبين أن 
 بداللة إحصائية:

 ئمة التالمذة حول مواضيع العموم. أس عن جابةاإل(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) 
 لتالمذة بيدف تحفيزىم عمى المشاركة.تطوير ومواءمة أدائيم التعميمي بما يتالءم مع اىتمامات ا 

(p=0.003) 
 مساعدة التالمذة عمى تقدير أىمية تعّمم العموم وتقدير ىذا التعّمم (p=0.032) 

 المرتبطة بثقة المعممات اإلناث بأنفسيم في تعميم  ةعند دراسة مدى تأثير كل من المهشرات الخمس
هثر في معدالت تحصيل التالمذة ي بثقة تامة ةمسأربعة من المهشرات الخأن تبني وتطبيق العموم تبين 

 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) 
 ءم مع اىتمامات التالمذة بيدف تحفيزىم عمى المشاركة.تطوير ومواءمة أدائيم التعميمي بما يتال 

(p=0.003) 
 مساعدة التالمذة عمى تقدير أىمية تعّمم العموم وتقدير ىذا التعّمم (p <0.0001) 

أسئمة التالمذة حول مواضيع العموم" فتبين أنو ال يؤثر في معدالت  عن جابةاإلر "مؤشّ إلى أما بالنسبة 
 p=0.910إحصائية. تحصيل التالمذة بداللة 
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ناث واتجاىاتيم تصرفات المعممين  فيوىذا يدل عمى أنو ال يوجد اختالف  من حيث الثقة بين ذكور وا 
أسئمة التالمذة حول  عن  جابةاإلباستثناء  " سيجيات المبينة في المقياتسترافي تعميم العموم واعتماد االبأنفسيم 

بفعالية  االستراتيجّيةالمعممين الذكور يطبقون ىذه  أنّ عمى ئية ىناك داللة إحصا مواضيع العموم" حيث تبين أن
  أكثر من المعممات اإلناث.

3-3 
ثر في أداء التالمذة كما وأن ثقة المعمم بأىميتو في لبنان،  إن اختالف جنس المعمم ىو عامل  مؤ 

ال يوجد اختالف بين تصرفات لتعميم العموم ىو عامل مؤثرأيًضا في تحسين أداء التالمذة. وتبين أيًضا أنو 
ناث من حيث الثقة بأنفسيم في   ساالستراتيجيات المبينة في المقيا تطبيقالمعممين واتجاىاتيم بين ذكور وا 

ستراتيجية ذات  تطبيق ىذه اال أن أيًضا جابة عن  أسئمة التالمذة حول مواضيع العموم" حيث تبينباستثناء  "اإل
في لة إحصائية في التاثير في أداء التالمذة  عند المعممين الذكور فقط ولكن ليس عند المعممات اإلناث. الد

ى من التالمذة الذين يدرسيم المقابل حصل التالمذة الذين يدرسيم معممون ذكور عمى معدالت تحصيل أدن
خالل العممية التعميمية في ستراتيجيات بفعالية اًل كبيًرا حول حسن تطبيق ىذه االمعممون إناث ما يطرح تساؤ 

 التعّممية. 
 -ستراتيجيات بفعالية في خالل العممية التعميميةتدريب األساتذة عمى تطبيق ىذه االلذلك يجب 

 ستراتيجيات ىي:أنفسيم في تعميم العموم وىذه االالتعممية من أجل تثبيت ثقتيم ب
 إدارة النقاش في الصف وفن طرح األسئمة. 
  تثير حفيظة التالمذة الموىوبين من أجل االستفادة من الوقت الذي  "صعبة"تحضير أنشطة إبداعية

ة أن تتضمن ىذه األنشط عمىعند شرح المعمم لباقي التالمذة  يعتبره ىؤالء التالمذة غير مجد  
 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. 
  فقد أثبتت فعاليتيا  ية بواسطة التجارب العممية المخبريةتفسير المبادئ والمفاىيم العممأما استرايجية

القصوى في التحصيل في العموم وىي ُتطبق بفعالية في خالل العممية التعميمية التعممية داخل 
 الفصول الدراسية ويجب الحّض عمى استخداميا .

آلخر ما يعكس متناسقة بعضيا مع بعضيا ا التدريبية مع أىمية الحرص عمى أن تكون ىذه الدورات
 صورة واضحة لمناىج العموم.

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

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

 دالت تحصيل تالمذتيم.ا يسيم في تدني معمة )كما تبين معنا سابًقا( تدريبيّ الااللتحاق بعدد أقل من الدورات 
 5نفسيم لتعميم العموم )تطبيق أوىذا يتطابق مع ما تم التوصل إليو من ناحية ردود المعممين حول ثقتيم ب

ات التي تبرىن الثقة العالية في تعميم العموم ال ستراتيجيّ من اال 5من  4استراتيجيات تعميمية( حيث تبين أن 
  م العموم في لبنان. خالل تعمّ في التعميمية -ةخالل العممية التعمميفي تطبق بفعالية 
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 العوامل المرتبطة بالمعم م 3-3
 التعممية.  -ساسي بيدف تحسين العممية التعميميةاأللصف الثامن معممي  االتنسيق بين  3-3-1

الواردة في  ةتماد المؤشرات الخمساع ساسي تمّ األالصف الثامن  عمميى وجود التنسيق بين ملمعرفة مد
  :يوى "التنسيق"مقياس 

 .مناقشة طريقة تعميم موضوع معين -
  .التعاون في التخطيط وفي تحضير األدوات التعميمية -
  مع بقية المعممين. في التعميم الخبرات المكتسبةمشاركة  -
  .تعميمبيدف اكتساب خبرة أكبر في ال حضور ومشاىدة حصة دراسية يعطييا معمم زميل -
 .أفكار جديدةوتطبيق تجربة إجراء بيدف  بقية المعممين العمل مع -

. فالمعمم الذي ب(-1-3-3) لقد تم تحديد نسب التالمذة بحسب ردود معممييم حول النقاط  الخمس
 متوسطساسي حصل عمى األمع معممين آخرين في الصف الثامن  "بقوةالتعاون "وق ييقوم بالتنس

مرات  3-1عمى األقل مين آخرين معمّ  مع بقوة" يتعاون "أنواون وكانت إجابتو التع عمى مقياس 11.4
 في 5من  2 فيما "  إلى حدٍّ  متعاونمن مجاالت التعاون المبّينة في المستند و" 5من  3 فيا أسبوعي  

 تتخطّ حصموا عمى نتيجة لم  "ما ن إلى حدٍّ و متعاون"ن و سمدرّ  يدّرسيمالمجاالت الباقية. التالمذة الذين 
 5من  3  فيمع معممين" آخرين " ونقينسّ  الأو  ون"ال يتعاونعمى مقياس التعاون وكانت إجابتو  7.5

المجاالت  من 5من  2 في"  نو تقريًبا متعاون أو ونمن مجاالت التعاون المبّينة في المستند و"متعاون
 مع معممين آخرين. "متعاون"اإلجابات األخرى تدل عمى معمم  مرات شيرًيا.  3-2 عمى األكثر الباقية

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

 .في العمومفي التحصيل 
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 اآلتي: أ( -1-3-3المستند )أظيرت البيانات في 

  ما بينيم" وقد حصل ىؤالء  %( يدّرسيم معّممون" ينسقون في60أكثرية التالمذة في لبنان )إّن
ما  الذين يدّرسيم معّممون "ينسقون بقوة في %(34) أقل من التالمذة وىو (402) عمى معدل

ما بينيم  ّسقون في%( يدّرسيم معّممون ال ين6نسبة متدنية جًدا من التالمذة ) نّ ا  و  (.417بينيم")
 (.381وكانت معدالت تحصيميم األدنى )

 أكثرية التالمذة في الدول العربيةإّن وكذلك األمر بالنسبة الى الدول العربية والعالمية المشاركة، ف 
وقد حصموا  ما بينيم" "يوجد تنسيق في معّممون يدّرسيم%( 58%(  وفي الدول العالمية )66)

% 29لمدول العربية و %33)التالمذة  أدنى من نسبة .تتالي(بال 479و 426)عمى معدالت 
 وحصموا عمى معدالت تحصيل أعمى ما بينيم في "ينسقون بقوة" معّممون يدّرسيم لمدول العالمية( 

ّن و . (لمدول العالمية 476لمدول العربية و 435) من التالمذة في الدول العربية  ضئيمةنسبة ا 
ق بعضيم مع بعض وكان معدل تحصيميم ال ينسّ  معّممون ميدّرسي%( 13والدول العالمية )

 .لمدول العالمية( 472لمدول العربية و 423األدنى )
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 المعممين()برأي  معممييمسيق بين ن(: معدالت تحصيل التالمذة بحسب التأ-1-3-3المستند )
 

 وجود تنسيق قوي 
 بين المعممين

 وجود تنيسق 
 بين المعممين

حد وجود تنسيق إلى 
 بين المعممين ما

  )%(
  التالمذة

معد ل 
  التحصيل

 )%(
  التالمذة

معد ل 
  الت حصيل

 )%(
  التالمذة

معد ل 
  الت حصيل

 381 6 402 60 417 34  لبنان

 423 13 426 66 435 33  الدول العربية

 472 13 479 58 476 29  دول العالم
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 لبنان:لى إب(، بالنسبة -1-3-3) يتبين من نتائج، المستند
 شيري ا في مجاالت: مّرات  3-2ما بينيم  يدّرسيم معّممون ينسقون في في لبنان أعمى نسبة تالمذة

 ، التعاون في التخطيط وفي تحضير األدوات التعميمية%(43) مناقشة طريقة تعميم موضوع معين
بيدف بعض مع  يمالعمل بعض، %(42) ، مشاركة ما اكتسبوه نتيجة خبرتيم في التعميم( 46%)

بيدف اكتساب خبرة أكبر في التعميم  زيارة صف آخرإلى أما بالنسبة  .%(50)تجربة أفكار جديدة
ما بينيم في  ( يدرسيم معممون ال ينسقون أوتقريًبا ال ينسقون في%69فإن أكثر تالمذة لبنان )

 ىذا اإلطار.
 التسيق.  بينت النتائج أن معدالت التحصيل بغياب التنسيق تدنت مقارنة بوجود 
 ىناك داللة إحصائية عمى تأثير أنّ  الدراسات اإلحصائية المتعمقة بنوع التنسق بين المعممين بينت 

 يم في العمومتحصيمالتنسيق والتعاون بين المعممين في أداء التالمذة و  مؤشراتمن  5من  3
 وىي:

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

(p=0.036). 
بفعالية من قبل المعممين في سياق التنسيق ُتطبق  أن ىذه الممارسات الثالث   مىوىذا يدل ع
 .بتطبيقيارار ستمما بينيم ويجب اال والتشارك في

 :ن أن تأثيرىما في التحصيل التعممي غير دال إحصائًياتبيّ قد ف اآلتيان انر أما المؤشّ 
 .(p=0.342) تجربة وتطبيق أفكار جديدةالالعمل مع بقية المعممين بيدف  -
 .(p=0.614) مناقشة طريقة تعميم موضوع معين  -

المعممين في سياق التنسيق الممارسات ال تطبق بفعالية من قبل  ىذهأن عمى وىذا يدل 
 مية.عبفا اوتطبيقي صية باتباع ىذه الممارساتيجب التو لذا ما بينيم  والتشارك في

 

نستنتج أنو بغض النظر عن جنس المعمم، فإن  وتيرة التنسيق ونوعو من العوامل المهثرة في تحسين 
ق بين معممي ييجب العمل عمى زيادة المشاركة والتعاون والتنسأداء التالمذة وبداللة احصائية. لذا 

من أجل  ،عمى األقل في األسبوع واحدة ةمر  ات في ما بينيم، من حيث عقد اجتماعالصف الثامن 
وال سيما في زيارة  .التالمذةتحصيل عرضيا كونيا تهثر إيجابيًّا في أداء  لتشاور في النقاط التي تم  ا

ومشاىدة صفوف بعضيم بعًضا بيدف اكتساب خبرة أكبر في التعميم والتعاون في تحضير األدوات 
 التعميمية. 

ا إذا كانا م  عمناقشة طريقة تعميم موضوع معي ن وتجربة أفكار جديدة فيجب التقصي تسبة إلى أما بال 
 يطبقان بطريقة مجدية في خالل اجتماعات التنسيق.
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 ما بين المعممين معدل تحصيل التالمذة بحسب وتيرة ونوع التنسيق والتعاون في  (:ب-1-3-3المستند )
 ل التحصيلمعد   (*5%) ل التحصيلمعد   (*4%) ل التحصيلمعد   (*3%) ل التحصيلمعد   (*2%) ل التحصيلمعد   (*%1) 

 يومًيا
 أو تقريًبا يومًيا

16 415 13 412 23 415 3 423 14 411 

1-3 
 مرات أسبوعًيا

36 418 32 424 28 412 5 389 24 414 

2-3 
 مرات شيرًيا

43 417 46 418 42 420 23 422 50 423 

ال تنسيق أو تقريًبا ال 
 تنسيق

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 الداللة اإلحصائية
*p<.05                             

 

 

 مناقشة طريقة تعميم موضوع معين. (*:1)
 التعاون في التخطيط وفي تحضير األدوات التعميمية. (*:2)
 نتيجة خبرتي في التعميم. مشاركة ما اكتسبتو (*:3)
 زيارة صف آخر بيدف اكتساب خبرة أكبر في التعميم. (*:4)
 العمل بعضنا مع بعض بيدف تجربة أفكار جديدة. (*:5)
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 رضى المعمم عن مينتو  3-3-2
 
 
 
 

 
 

 : (2-3-3يبين المستند )
 ( يدّرسيم معّممون47%( ودول العالم )48إن أكثرية التالمذة في الدول العربية )%  يشعرون بالرضى

من  بقميل مييا نسبة أقلتبالتتالي(  481و 436التام عن مينتيم وكانت معدالت تحصيميم األعمى )
%(  يدّرسيم معّممون يشعرون بالرِّضى الّنسبيِّ عن 45% و42) والعالمّية التالمذة في الدول العربية

لنسبة األقل من التالمذة في الدول أما ا .بالتتالي 474و 424مينتيم وقد تدنت معدالت تحصيميم إلى 
%( فيدّرسيم معّممون ال يشعرون بالّرضى عن مينتيم وكان 8%( وفي الدول العالمية )10العربية )

 .(بالتتالي 473و 414) معدل تحصيميم األدنى
  ى إل بالّرضى عن مينتيم "%(  يدّرسيم معّممون يشعرون 50) تالمذةالأما بالنسبة إلى لبنان فإن أكثرية

( أما التالمذة الذين يدّرسيم معّممون ال يحبون مينتيم فيم قّمة 405وجاء معدل تحصيميم ) حدٍّ ما"
( بينما حصل التالمذة الذين يدّرسيم معّممون يشعرون 350) %( وحازوا عمى معدل التحصيل األدنى8)

 .في العموم (416ل التحصيل األعمى)عمى معدّ   %(43بالّرضى عن مينتيم )
الدراسات اإلحصائية أن متغير" رضى المعمم عن مينتو" بغض النظر عن جنسو، معمم أم معممة،  وبينت

 (.p<0.0001يؤثر في معدالت تحصيل التالمذة وبداللة إحصائية )

 

  

 

 

 

 

TTeeaacchheerrss  wwhhoo  aarree  ssaattiissffiieedd  wwiitthh  tthheeiirr  pprrooffeessssiioonn  aanndd  tthhee  wwoorrkkiinngg  ccoonnddiittiioonnss  aatt  
tthheeiirr  sscchhooooll  aarree  mmoorree  mmoottiivvaatteedd  ttoo  tteeaacchh  aanndd  pprreeppaarree  tthheeiirr  iinnssttrruuccttiioonn..  FFuurrtthheerr,,  hhaavviinngg  
tteeaacchheerrss  tthhaatt  ccaann  pprroovviiddee  lleeaaddeerrsshhiipp  iiss  aa  ddiimmeennssiioonn  ooff  tteeaacchheerr  qquuaalliittyy..  HHoowweevveerr,,  
ddeevveellooppiinngg  mmaasstteerr  tteeaacchheerrss  rreeqquuiirreess  rreetteennttiioonn  iinn  tthhee  pprrooffeessssiioonn..  TTeeaacchheerrss  nneeeedd  ttoo  bbee  
ccoommmmiitttteedd  ttoo  tthhee  pprrooffeessssiioonn  aanndd  lliikkee  iitt  eennoouugghh  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tteeaacchhiinngg..  IItt  mmaayy  bbee  tthhaatt  ssoommee  
ssuubbjjeecctt  aarreeaass  aanndd  llooccaalleess  wwoouulldd  bbeenneeffiitt  ffrroomm  ppoolliicciieess  ttoo  rreedduuccee  tteeaacchheerr  aattttrriittiioonn  iinn  oorrddeerr  
ttoo  iimmpprroovvee  ssttuuddeenntt  aacchhiieevveemmeenntt  ((BBooyydd,,  GGrroossssmmaann,,  LLaannkkffoorrdd,,  LLooeebb,,  &&  WWyycckkooffff,,  22000099))..  

  

ر عن جنسو، معمم أم معممة، يهثر في معدالت إن متغير" رضى المعمم عن مينتو" بغض النظ
األسباب التي تجعل  عنومن ىنا يفتح الباب لمتقصي تحصيل التالمذة وبداللة إحصائية. 

المعممين في لبنان غير راضين نوًعا ما عن مينتيم لكون ىذا المتغير من العوامل المهثرة 
 عموم.والمحفزة لممعممين لمعمل عمى تحسين أداء التالمذة في ال
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 (:  معدالت تحصيل التالمذة بحسب رضى معممييم  عن مينتيم في لبنان وباقي الدول المشاركة.2-3-3المستند )

 
 دولةال

 معمم غير راٍض عن مينتو ا عن مينتومعمم راٍض نسبيًّ  معمم راٍض عن مينتو

 )%(
 التالمذة

معد ل 
 التحصيل

 )%(
 التالمذة

معد ل 
 التحصيل

 )%(
 التالمذة

 معد ل التحصيل

 350 7 405 50 416 43 لبنان
 414 10 424 42 436 48 الدول العربية

 473 8 474 45 481 47 دول العالم
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 TIMSS2011مرتبطة بالمحتوى المنشود لدراسة لمتغيرات الا 3-4
 
 
 
 
 

 

 في العموم األساسي لمصف الثامن TIMSS2011 تتضمنيا دراسةالمواضيع العشرون  التي  3-4-1
 بحسب مجاالت المحتوى

 

 

 

AAlltthhoouugghh  aa  ssoouunndd  kknnoowwlleeddggee  ooff  sscciieennccee  wwoouulldd  sseeeemm  ttoo  bbee  aa  pprreerreeqquuiissiittee  ffoorr  
eeffffeeccttiivvee  sscciieennccee  tteeaacchhiinngg,,  eevviiddeennccee  ddiirreeccttllyy  lliinnkkiinngg  tteeaacchheerr  pprreeppaarraattiioonn  iinn  sscciieennccee  ttoo  tthhee  
aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tthheeiirr  ssttuuddeennttss  iiss  ssccaarrccee..  AA  mmeettaa--aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  tteeaacchheerrss’’  ssuubbjjeecctt  
mmaatttteerr  pprreeppaarraattiioonn  oonn  tthheeiirr  ssttuuddeennttss’’  aacchhiieevveemmeenntt  iinn  mmaatthheemmaattiiccss  aanndd  sscciieennccee  ffoouunndd  
ssoommee  ssttuuddiieess  sshhoowwiinngg  aa  ppoossiittiivvee  eeffffeecctt,,  bbuutt  iinn  ggeenneerraall  rreessuullttss  wweerree  mmiixxeedd  ((WWiillssoonn,,  FFllooddeenn,,  
&&  FFeerrrriinnii--MMuunnddii,,  22000022))..  
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  TIMSSشعور المعممين بأىميتيم لتعميم مواضيع العموم التي يتضمنيا الن  3-4-2
قدرتيم عمى تعميم محتوى المواضيع العشرين في ثقة المعممين  بالنسبة إلى انوأ( -2-4-3) ن المستنديبيّ 

 ،بعد لتوانيا من بين الدول المشاركة، ةالثالث في المرتبةيأتي لبنان   TIMSS2011في دراسة الـ الواردة
 : وماكيدونيا

 (89 )% قة كبيرة في إلماميم بمواضيع يشعرون بث معّممون يدّرسيممن التالمذة في لتوانيا 
 . 514جاء معدل تحصيميم و كافة في مجاالت المحتوى  TIMSS الـ

 (89 من التالمذة في )%يشعرون بثقة كبيرة في إلماميم بمواضيع  معّممون يدّرسيم ماكيدونيا
مقارنة  (407 جاء معدل تحصيميم متدنًيا)لكن و كافة في مجاالت المحتوى  TIMSS دراسة
يشعرون بثقة كبيرة في  معّممون يدّرسيم تو%( تالمذ87)فإّن وكذلك األمر في لبنان،  بمتوانيا

جاء معّدل تحصيميم حيث  مواضيع عموم األرض باستثناء TIMSSإلماميم بمواضيع الـ 
ّن  .(406) مواضيع الكيمياء األربعة، يمييم ب مّموني معّممون يدّرسيم%( 94أكثر التالمذة )وا 

من  (%83مواضيع الفيزياء الخمسة و )ب مّموني معّممون يدّرسيمالذين %( 88) التالمذة
مواضيع عموم إلى نسبة ل. أما بامواضيع عموم الحياة السبعةب مّموني معّممون يدّرسيمالتالمذة  

 .عنيا ال تتوافر أّية بياناتف األرض األربعة
 ل التالمذة بين لتوانيا وماكيدونيا ختالف الكبير في معدالت تحصيإلى اال تأد  ال تي امل و العىي ما ف

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

 TIMSS2011التقري العالمي لنتائج
 :تظير البياناتعند المقارنة 
 معديد من الدورات التدريبية لضعوا خ معممون يدّرسيمنسبة كبيرة جًدا من التالمذة في لتوانيا ن أ

وجيا المعمومات في العموم إدماج تكنولفي و %(  69محتوى العموم )في %( 82) لمناىجافي  :المتنوعة
 .(%36 )ميارات التفكير الناقدفي %( وأقميا 54تعميم العموم ) وفي%( 59تقويم )في ال%( و 64)

 60حصموا  معّممون يدّرسيم% منيم 35و نو مجاز  معّممون يدّرسيم في لتوانيا % من التالمذة
مجازين  %22تعميم العموم وفي %( مجازين في العموم وليس 71أكثر ىؤالء المعممين )عمى دراسات عميا. 

 تعميم العموم.في في العموم و 
 64من 24سنة خبرة و 20ن لدييم أكثر من و ممعمّ  يدّرسيمفي لتوانيا  % من التالمذة %

 سنة خدمة،  20و 10ن لدييم بين و ممعمّ  يدّرسيمالتالمذة 
 

نستنتج من كل  ذلك أن معظم تالمذة لتوانيا يدر سيم معم مون أصحاب اختصاص وخبرة طويمة في التعميم  
%( في معرفتيم بمحتوى  89كبيرة )بثقة يم يشعرون ويخضعون لدورات تدريبية كثيرة ومتنوعة ما جعم

 معدل التحصيل.تقد ميم في  يفسروىذا ما  TIMSS 2011مواضيع 
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 :ماكيدونياإلى  بالنسبة
 لعالم من ااألعمى بين دول  يىدورات من العدد لن خضعوا و ممعمّ  يدّرسيمتالمذتيا  نسبة كبيرة من

 %(89محتوى العموم )في و  %(90في إدماج تكنولوجيا المعمومات في العموم )  :حيث الكم والنوع
 .%( 64تعميم العموم )في و %( 65لناقد )التفكير او  %(88%( والتقويم )88المناىج ) وفي

 43 ن في العموم وليس في تعميم و % مجاز 86)أكثرىم  نو مجاز  معّممون يدّرسيم% من التالمذة
في  نيغير مجاز  معّممون يدّرسيم% منيم 54ن في العموم وفي تعميم العموم( وو % مجاز 10العموم و
 . أي اختصاص آخرفي تعميم العموم أو  في العموم أو

 سنة خبرة  20لدييم أكثر من  معّممون يدّرسيم% من التالمذة 51 فإنّ  سنوات الخبرة،إلى لنسبة با
 سنة خدمة. 20و 10ن لدييم بين و ممّ مع يدّرسيم% من التالمذة 25و

ن ولكن الخبرة وي  صاصاختن وممعم   يدر سيممن تالمذة ماكيدونيا  فقط% 43أن  نستنتج من ىذا 
شعور بالثقة الكبيرة اللدييم نم ت عيم لدورات تدريبية كثيرة ومتنوعة  الطويمة في التعميم  وخضو 

ولكن ىذا كمو لم يدفع بتالمذتيم إلى  TIMSS 2011محتوى  مواضيع ب%( في معرفتيم 89)
 .صيل مقبولة في الدراسةحرتقاء إلى معدالت تاال 

 
 لبنان:إلى  أما بالنسبةو 

  ّفي إدماج  :اونوعً  ادورات كم  المن  قميل عددلخضعوا د كانوا قن و ممعمّ  يدّرسيمتالمذتو معظم  فإن
 محتوى العموم في %60%( والتقويم 60التفكير الناقد )و %( 61تكنولوجيا المعمومات في العموم )

 %(.41المناىج ) فيو %( 56%( وتعميم العموم )56)
 83 مى دراسات حائزون ع معّممون يدّرسيم% منيم 9و مجازون معّممون يدّرسيم% من التالمذة

في العموم ولكن ليس في تعميم العموم  اختصاصّيون معّممون يدّرسيم% من ىؤالء التالمذة 59)عميا، 
 . (في تعميم العموماختصاصّيون % 4تعميم العموم و في في العموم و اختصاصّيون % 32و

  يم أقل من عشر لدي معّممون يدّرسيم%( 56) ة التالمذةأكثريّ  فإنّ  ،سنوات الخبرةإلى أما بالنسبة
 سنوات خدمة.  

% 50وأكثر من معم مون اختصاصي ون  يدر سيم% من تالمذة لبنان 90أن أكثر من  ذلكنستنتج من 
لم يخضعوا لدورات تدريبية كثيرة ومتنوعة  وذلك رة إلى متوسطة في التعميم  و ييم خبرة قصيدمنيم ل

ولكن ىذا كمو لم  TIMSS 2011يع محتوى مواضب%( في معرفتيم 87لشعورىم  بالثقة الكبيرة )
 (.406صيل مقبولة في الدراسة )حرتقاء إلى معدالت تيدفع بتالمذتيم إلى اال 
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نسبة التالمذة )%( الذين يدر سيم معم مون يشعرون بأنيم قادرون الدول الثالث اأُلَوْل بحسب ( : أ-2-4-3المستند )
 TIMSSمن لعمى تعميم محتوى المواضيع العشرين 

 
 المواضيع لدو

 اموضوعً  20
 عموم الحياة

 مواضيع 7
 عمم األرض

 مواضيع 4
 كيمياء

 مواضيع 4
 فيزياء

 مواضيع 5
 معد ل تحصيل

 التالمذة
 514 96 97 66 92 89 لتوانيا

 407 94 96 68 94 89 ماكيدونيا
 406 88 94 ____ 83 87 لبنان
 
 ( ال تتوافر بيانات لممقارنة-: )مالحظة
 

 
 

 (: نسبة التالمذة )%( الذين يدر سيم معم مون يشعرون بقدرتيم عمى تعميم محتوى المواضيع ب-2-4-3المستند )
 نيالعشر   TIMSSالن 
 

نسبة التالمذة )%( الذين يدر سيم معم مون يشعرون بقدرتيم عمى تعميم محتوى  
معد ل  TIMSSمواضيع الن 

 تحصيل
 المواضيع دول التالمذة

 )موضوًعا 20(
 عموم الحياة

 )مواضيع 7)
 عمم األرض

 )مواضيع 4(
 كيمياء

 )مواضيع 4)
 فيزياء

 )مواضيع 5(
 406 88 94 ____ 83 87 لبنان

 428 75 80 47 83 77 الدول العربية
 477 78 82 47 77 72 دول العالم
 590 75 80 6 60 57 سنغافورة
 564 82 86 14 - 62 الصين
 560 68 75 33 62 60 كوريا
 558 63 75 19 48 51 اليابان

 
 .( ال تتوافر بيانات لممقارنة-: )مالحظة
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 :إن  ( ب-2-4-3يبين المستند )

 ( ودول العالم 77%( والدول العربية )87أكثرية التالمذة في لبنان )%)يدّرسيم معّممون  )%72
 . TIMSS 2011يشعرون بإلماميم بمحتوى المواضيع العشرين  في دراسة 

 النحو اآلتي: أكثرية التالمذة  يدّرسيم معّممون يشعرون بأنيم يتقنون  تتوزع نسب التالمذة عمى
% في 88مجال الفيزياء )و % الدول العربية( 80% في لبنان،  94) المواضيع المتعمقة بمجال الكيمياء

 أّما في% في كل من لبنان والدول العربية( 83) مجال عموم الحياةو % الدول العربية( 75لبنان، و
افتقار معممي العموم يعود ذلك إلى لبنان، إلى ال يوجد أي بيانات دالة بالنسبة ف م األرضمجال  عمو 

 .   % لمدول العربية(47) لممحتوى المعرفي المرتبط بعموم األرض

مواضيع عموم األرض بشكل مقتضب جد ا ضمن منيج مادة عموم الحياة التطّرق إلى في لبنان يتم  مالحظة:
عموم الحياة بتدريس مادة مجاز في مادة لثالثة من التعميم األساسي. يقوم معمم واألرض في الحمقة ا

 عموم الحياة واألرض في لبنان.

 أكثرية التالمذة في ىذه الدول يدّرسيم معّممون يشعرون بأنيم يتقنون  فإنّ  أما بالنسبة إلى الدول العالمية
% في كل من الصين 75% في الصين ،86% في سنغافورة، 80المواضيع المتعمقة بمجال الكيمياء )

% في 82% في سنغافورة، 75مجال الفيزياء )ونسبة أقّل في % كمتوسط لمدول العالمية( 80وكوريا و
التالمذة الذين  م% كمتوسط لمدول العالمية( يميي78% في كوريا و 63% في الصين و 68 الصين،

% في سنغافورة، غير 60عموم الحياة ) مجالبقة يدّرسيم معّممون يشعرون بأنيم يتقنون المواضيع المتعم
 .% لمدول العالمية(77% في اليابان و 48% في كوريا  و 62متوافرة النسبة  في الصين ،

 

بينت النتائج أن أعمى نسبة تحصيل لمتالمذة في مختمف دول العالم ىي في الكيمياء ومن ثم وقد 
ىذه النتيجة أيًضا العالقة بين عدد الدورات التدريبية  وتعكس عموم الحياة و أدناىا في عموم األرض.و الفيزياء 

التي يخضع ليا المعم مون وجيوزيتيم لتعميم مواضيع االختبار العشرين،  فالدول التي احتم ت المراتب األولى 
ن من ناحية نسبة التالمذة الذي صين وكوريا واليابان( كانت األدنى لمن حيث معدل التحصيل  )كسنغافورة وا

% 51% لكوريا و60% لمصين، 62% سنغافورة، TIMSS  (57يم إلمام بمواضيع دييدر سيم معم مون ل
ن نسبة ألكن بالمقابل  تبين لنا،  TIMSS2011في  المرادلتعميم المحتوى  جيوزيتيملميابان(  ومن حيث 

في مختمف المجاالت  عد ةة  كبيرة من التالمذة في ىذه الدول يدر سيم معم مون كانوا قد خضعوا لدورات تدريبي
 منيج العموم.  في محتوى العموم و في وخصوًصا دورات في تعميم العموم و 
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 يدّرسيم % 13و يحممون إجازات معّممون يدّرسيم%( 84ىنا أن معظم التالمذة في سنغافورة ) ونذكر
% 37تعميم العموم و في ليسلكن في العموم و من حممة اإلجازة  %57دراسات عميا ومن ىؤالء  يحممون معّممون

لصين  إلى اسنوات. أما بالنسبة  10تعميم العموم ولدييم سنوات خبرة أقل من في في العموم و  من حممة اإلجازة
 %61من ىؤالء ) ختصاصاالذوي من  % 49دراسات عميا  و يحممون معّممون يدّرسيم%( 51معظم التالمذة )ف

 %50أكثر من  (.تعميم العمومفي مجازين في العموم و من ال% 35عموم وتعميم ال في مجازين في العموم ولكن ليس
 سنوات خبرة.10لدييم أكثر من  معّممون يدّرسيممن التالمذة 

 يحممونن مّ م% 34ومن حممة اإلجازة  معّممون يدّرسيم%( 66معظم التالمذة )فكوريا إلى أما بالنسبة  
في من حممة اإلجازة  %23تعميم العموم و في م ولكن ليس%مجازين في العمو 70من ىؤالء )عميا الدراسات ال

% 17سنوات خبرة )10ن لدييم أكثر من و سمدرّ  يدّرسيم% من التالمذة 60وما يقارب  (.تعميم العمومفي العموم و 
 سنة خبرة(.  20% أكثر من 42سنة خبرة و  20و 10بين 

 يدّرسيم% 18ومن حممة اإلجازة  ّممونمع يدّرسيم%( 82معظم التالمذة )فليابان، إلى اأما بالنسبة 
% 27تعميم العموم و في في العموم ولكن ليسمن حممة اإلجازة  %64من ىؤالء ) عمياالدراسات ال يحممون معّممون

ن لدييم أكثر و سمدرّ  يدّرسيمبالمئة من التالمذة  65وأكثر من  (. تعميم العمومفي في العموم و من حممة اإلجازة 
 سنة(.  20و 10% بين 16% أكثر من عشرين سنة و49) سنوات خبرة10من 

 

ثقتيم بأنفسيم في اإللمام بمواضيع  نسبة تيتبين لنا أن المعم مين في الدول المتقدمة قد تدن
TIMSS2011  بغض النظر عن سنوات الخبرة واالختصاص، ومن ىنا نرى الرغبة عند ىهالء

متابعة دورات تدريبية كثيفة لكون ىهالء المعم مين ال يثقون بإلماميم بمواضيع  فيالمعم مين 
يجيات  يدفعيم إلى االلتحاق الدائم في فإن الشعور بالنقص في المعمومات واالستراتلذا  TIMSSالن

 دورات تدريبية ما أسيم في ارتفاع معدالت تحصيل تالمذتيم.
فقد  TIMSS 2011أما الدول التي شعر معم موىا بأنيم عمى جيوزية تام ة لتعميم المحتوى في  

وبالتالي  انخفضت فييا نسبة التحاق المعممين بدورات تدريبية) الدول العربية ومن ضمنيا لبنان(
 انخفضت معدالت تحصيل تالمذتيا في العموم.

متابعة دورات متعددة و ة أو كثيرة سنوات خبرة قميم مع وىنا نثبت مرة أخرى أن عامل االختصاص
 .ر إيجابيًّا في أداء التالمذةهث  تومختمفة وخصوًصا في تعميم العموم ومحتوى العموم والمناىج 
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 (ي المعممرأ) TIMSSإلمام التالمذة بالمحتوى المنشود لدراسة الن 3-4-3
 

 وىيالعشرين  TIMSS%( يدرسون مواضيع الـ80التالمذة في لبنان ) يةأن أكثر ( 3-4-3) المستنديبين 
 عمى الشكل اآلتي:

 92%  مواضيع الـ يدرسونالتالمذة منTIMSS  ( يممون 94في الكيمياء  وأكثر المعممين ) كافة %
 (.%35بمحتوى ىذه المواضيع وجاءت نسبة  اإلجابات الصحيحة األعمى )

 ( 48نسبة أقل من التالمذة)% مواضيع الـ يدّرسونTIMSS  كافة في الفيزباء  وكذلك األمر بالنسبة إلى
%( 28الصحيحة في الفيزياء ) االجابات بةوكانت نس%( 88المعممين المممين بمواضيع الفيزياء كافة )

 نقطة مقارنة بالكيمياء.  13أي بفارق 
 ( 83النسبة األقل من التالمذة )%مواضيع الـ يدّرسونTIMSS  كافة في عموم الحياة  وكذلك األمر

الصحيحة في  األجوبةنسبة  وكانت%(  87بالنسبة إلى المعممين المممين بمواضيع عموم الحياة كافة )
 نقطة مقارنة بالكيمياء. 12%( أي بفارق 29م الحياة )عمو 

  (%27)فقط أما بالنسبة إلى مواضيع عموم األرض فال يوجد بيانات دالة لألسباب التي تم ذكرىا سابًقا 
 من إجابات التالمذة كانت صحيحة.
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يا المعم مون ونسبة بالتي يمم  STIMSمواضيع النبالتي تدرس لمتالمذة مقارنة  TIMSS(: مواضيع الن3-4-3المستند )

 في لبنان  اإلجابات الصحيحة

 

 
كافة مواضيع العموم 

 (اموضوعً  20)
 عموم الحياة

 مواضيع( 7)
 كيمياء

 مواضيع( 4)
 فيزياء

 مواضيع( 5)
 عموم األرض

 مواضيع( 4)
( التي  )% تالمذةنسبة ال

 TIMSSتدرس مواضيع الن
 )بحسب رأي التالمذة(

80 71 92 84 - 

)% ( الذين  بة التالمذةنس
 لدييم إلمام نوممعم   يميدر س

 TIMSSالن بمحتوى مواضيع
 )بحسب رأي المعم مين(

87 83 94 88 - 

 27 28 35 29 - % اإلجابات الصحيحة
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 محدودية التعمم بسبب النقص في المعمومات المكتسبة 3-5
مومات المكتسبة والميارات التي أن محدودية التعمم مرتبطة بنقص المع TIMSS 2011لقد بينت دراسة 

أنو  مىو معتبر معمّ ي (% في دول العالم61و%  في لبنان 65)أغمبية التالمذة فيحتاجيا التمميذ لتحسين أدائو. 
. في )الدول العالمّية( 478و)لبنان(  408ينقصيم بعض المعمومات والميارات المكتسبة وكان معدل تحصيميم 

ال ينقصيم أّنو  ىمو يعتبر معّمم (% في دول العالم20% في لبنان و18المذة )نسبة أقل من التفإّن  المقابل
نّ ، )الدول العالمّية( 496و)لبنان(  421معمومات وميارات مكتسبة  وجاء معدل تحصيميم األعمى  نسبة مماثمة  وا 

الميارات المكتسبة ينقصيم  الكثير من المعمومات و أّنو  ىمو يعتبر معّمم (% في دول العالم19% في لبنان و 17)
 .(5-3)المستند  ()الدول العالمّية 455و)لبنان(  379وجاء معدل تحصيميم األدنى 

العالقة بين عدد الدورات التدريبية التي يخضع ليا  ،مقارنة بعضيا مع بعض ،قد تفس ر ىذه النتائج
ات التعميمية الناشطة والمحفز ة في ستخدام االستراتيجيالو   20المعم مون وجيوزيتيم لتعميم مواضيع االختبار الن

كانت  (مثالً  )سنغافورة لتالمذتيا المراتب األولى من حيث معدل التحصيلحم ت في تعميم العموم. فالدول التي 
خضعوا بشكل عام لدورات تدريبية كثيرة  وال سيما في معم مييا  األدنى من ناحية الجيوزية وتبين أن انتائجي

المناىج. في م العموم و تعميفي محتوى العموم و 
جيوزية تامة  فيأما الدول التي شعرت بأنيا 

تدريب  نسبةتعميم العموم فقد انخفضت فييا ل
المعممين )الدول العربية ومن ضمنيا لبنان( 

 وبالتالي انخفض معدل تحصيل التالمذة فييا.
 
 
 

ع يساب المواضونستنتج من ىنا أن النقص في اكت
ىي من أكثر  TIMSS 2011المقترحة في دراسة 

 .العوامل التي تؤثر سمًبا في أداء التالمذة
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 السابقة(: معدالت التالمذة بحسب امتالكيم لممعمومات الضرورية 5-3) المستند
بسبب النقص ىي يعتقدون أن محددودية التعمم  معم مون يدر سيمنسبة التالمذة الذين  

 في المعمومات المكتسبة
 الكثير بعض أبًدا 
  )%(

  التالمذة
معد ل 
  التحصيل

 )%(
  التالمذة

معد ل 
  الت حصيل

 )%(
  التالمذة

معد ل 
  الت حصيل

 379 17 408 65 421 18  لبنان
 455 19 478 61 496 20  لمدول العا
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 .يالتعميم الصف  خالل عممي ة في العموم التالمذة  بأداءتأثير بعض المتغيرات المرتبطة  3-6
 

 

 

 

 

 

بالرغم و  عن إعداد المعممين ضالً ف درسيالم كبير في المناخ المنزلي والمناخ لى حدّ إ فعالية التدريستتأثر 
، وتحسينو تطوير أداء التالمذةإلى تميد في كثير من األحيان  المدرسيةمن أن سياسات المناىج الدراسية والموارد 

 تعمم العموم. فيكبير و بشكل مباشر  ،يوًما بعد يوم مية الصفية تؤثراألنشطة التعمّ  فإنّ 

م و ا تبين أن التالمذة الذين يبدون مواقف أكثر إيجابية تجاه العمدلة قوية جد  أل TIMSSتعرض دراسة الـ
ضافة باإل ،التقديرات السابقة لتؤّكد TIMSS 2011نتائج أعمى في تحصيل العموم وجاءت نتائج  يمبمدان تحقق

المقاربات التي يستخدميا  ىنا تناولفإننا نوبالتالي،  فرصة لمتعممإلى  التالمذةيحتاج  .إلى توافر الدافعية لمتعمم
معممين إشراك التالمذة في عممية التعمم إذا لم ن إلشراك التالمذة في عممية التعمم. فمن الصعب عمى الو مالمعمّ 

عمى استخدام مجموعة  في التعّممالبيئة الصفية الفعالة  تعتمدأخيرا، و يكن لدييم المكتسبات الضرورية السابقة. 
 األنشطة التعميمية، واالستفادة من التكنولوجيا، وتوسيع عممية التعمم من خالل -متنوعة من المقاربات التعممية

 بشكل منتظم. التالمذةوتقويم تقدم  خبريةالم
 

  مشاركة التالمذة في عممية التعمم الصفي 3-6-1

عمى التفاعل المعرفي بين التمميذ   في الصف التعممية -في العممية التعميمية مشاركة التالمذةتدل 
لحل مشكمة  ةالوافي يالتبالتعمالقيام شكل اإلصغاء بإمعان إلى المعمم أو ىذا التفاعل  وقد يأخذ والمحتوى التعممي،

 معينة.

 : مقياسين TIMSS2011قياس مدى مشاركة التمميذ بفعالية في دراسة المحتوى، طّور الـومن أجل 
 التالمذة عمى المشاركة في  ّض حوذلك بيدف  "مييالمقياس التعم"يسمى و لممعمم ىو  ألوللمقياس اا

 التعميم-عممية التعمم
  دافعية التالمذة  لتعمم العموم. وذلك بيدف إذكاء  "ميالمقياس التعمّ " يسمىو لمتمميذ ىو  الثانيالمقياس 

““TToo  aacchhiieevvee  aa  lliinnkk  bbeettwweeeenn  ssttuuddeenntt  aacchhiieevveemmeenntt  aanndd  iinnssttrruuccttiioonnaall  aaccttiivviittiieess  aanndd  ttoo  
hheellpp  bbuuiilldd  aa  bbeetttteerr  bbrriiddggee  bbeettwweeeenn  ccuurrrriiccuulluumm  aanndd  iinnssttrruuccttiioonn,,  TTIIMMSSSS  22001111  ccoolllleecctteedd  
iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ssttuuddeenntt  ccoonntteenntt  eennggaaggeemmeenntt  aass  ddeessccrriibbeedd  bbyy  
MMccLLaauugghhlliinn,,  MMccGGrraatthh,,  BBuurriiaann--FFiittzzggeerraalldd,,  LLaannaahhaann,,  SSccoottcchhmmeerr,,  EEnnyyeeaarrtt,,  aanndd  SSaallggaanniikk  
((22000055))..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhiiss  wwoorrkk,,  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  tthhee  UU..SS..  NNaattiioonnaall  CCeenntteerr  ffoorr  EEdduuccaattiioonn  
SSttaattiissttiiccss,,  ssttuuddeenntt  ccoonntteenntt  eennggaaggeemmeenntt  ffooccuusseess  oonn  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  aaccttiivviittyy  tthhaatt  
bbrriinnggss  tthhee  ssttuuddeenntt  aanndd  tthhee  ssuubbjjeecctt  mmaatttteerr  ccoonntteenntt  ttooggeetthheerr””..    
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أىمية استخدام  تتمحور حولمشاركة التالمذة في عممية دراسة المحتوى  فإن بحسب الدراسات التربويةو 
تكون  ، أي أننفسوالتمميذ ومحتوى المادة عمى الخط  وضعالتعممية  التي من شأنيا -األنشطة التعميمية

  المشاركة بفعالية في اكتساب المعارف. إلىالتمميذ ب تدفعلكي اضحة وتفاعمية و 

الحياة اليومية. بلمشاركة في عممية التعمم وربط مكتسباتيم ا عمىالمعمم لمتالمذة  ض  ح 3-6-1-1
 )رأي المعمم(

م الصفي ممشاركة في عممية التعملالتالمذة  ّض ستراتيجيات التي تساعد عمى حلمعرفة مدى اتباع المعمم لال
  :اآلتية ستراتيجياتاال عتبارتم األخذ بعين اال

 تمخيص مكتسبات التالمذة في نياية الدرس. 
 ستثارة السببية والشرحاستخدم األسئمة ال. 
  لتحسين أدائيمكافة تشجيع التالمذة. 
 مكافأة التالمذة عمى جيودىم. 
 شة لمتالمذةيربط الدرس بالحياة المع. 
 إلى الصف مىتماجمب أدوات مثيرة لال. 

المستخدم وذلك ألن  التعميمي" المقياس"ضمن  ى)أعتمدت فقط االستراتيجّيات األربع األول
 االستراتيجيتين الخامسة والسادسة لم يستخدما بشكل كبير في معظم الدول المشاركة(

معممييم يم عمى المشاركة في الصف  بحسب ردود ضّ ىم بحو ملقد تم تحديد نسبة التالمذة الذين يقوم معمّ 
 الذي يقوم ِبحّض  ب( . فالمعمم-1-1-6-3ضمن المقياس المعتمد في المستند ) األولىحول النقاط  األربع 

التالمذة عمى المشاركة  ّض عمى مقياس ح  8.7حصل عمى نتيجة   معظم الدروستالمذتو عمى المشاركة  في 
باستخدام و   ع )في كل درس أو في معظم الدروس(األرب االستراتيجّياتين من تثناا يعني أن المعمم يقوم باتباع م

 االستراتيجياتستخدموا ا معّممون يدّرسيمالتالمذة الذين  إن". تقريًبا  نصف الدروساألخريين  في " االستراتيجيتين
ستراتيجيات نين من االتثاما يدل عمى استخداميم  ىذا المقياسعمى  5.7في " بعض الدروس" حصموا عمى درجة 

 يدّرسيمف ما تبّقى من التالمذة". أما تقريبا  ين في " نصف الدروسيخر آلي "بعض الدروس" واستخدام ااألربع ف
 ستراتيجيات األربع  المحفزة في نصف الدروس تقريًبا.ن استخدموا االو ممعمّ 

لتالمذة احّض ون بيقوم نيما يعني أن المعمّ م 10.4ن  في لبنان عمى ىذا المقياس جاء متوسط المعّممي
 االستراتيجّياتثنتين من اباتباع  بشكل كبير وذلك عمى المشاركة في عممية التعمم وربط مكتسباتيم  بالحياة اليومية

 . ألخريين  في "نصف الدروس تقريًباا االستراتيجيتيناألربع )في كل درس أو في معظم الدروس(  وباستخدام 
 تخدمة في كل درس أو في نصف الدروس ستراتيجيات المسما يمي عمى اال وسوف نسمط الضوء في

 وتأثيرىا في التحصيل في العموم.



 تأثير متغيرات   -التحصيل في العموم  –الفصل الثالث  147
 

  الدول العربية%( وفي 88لبنان )أكثرية التالمذة في  ( أن أ-1-1-6-3المستند )أظيرت البيانات في 
عمى المشاركة في عممية التعمم  مذة التال نزو يحفّ  معّممون يدّرسيم%( 80%(  وفي الدول العالمية )89)

 478 ولمدول العربية  429لمبنان  406األعمى ) في "معظم الدروس" وجاءت معدالت تحصيميم الصفي
 لمدول العالمية(. 

 عمى المشاركة  لبنانتحفيز التالمذة في إلى نتائج مقياس المعمم بالنسبة  (ب-1-1-6-3المستند ) يظير
 :مية وتبينالتعمّ -العممية التعميميةفي 
  بنسبة كبيرة  لو  األُ الخمس   االستراتيجّياتيستخدمون  معّممون مسييدرّ  نسبة كبيرة من التالمذةإن

  وىي عمى الشكل اآلتي: كافةالدروس % في 85% و78بين 

التي تقوم ، (2) االستراتيجّية المتبعة في لبنان في معظم الدروس ىي االستراتيجّياتإن أكثر  -
حصيل التالمذة معدل ت كانقد لو  %85بنسبة  ،ستثارة السببية والشرحم األسئمة الااستخدعمى 

وتبين أن  (،420) األعمى تقريًبا، في كل درس االستراتيجّيةباتباع ىذه  الذين يقوم معمموىم
في أداء التالمذة في العموم  االستراتيجّيةىناك داللة إحصائية حول تأثير استخدام ىذه 

(p<0.0001). 

% 81بنسبة ،التالمذة في نياية الدرستمخيص مكتسبات  ،(1) ستراتيجةاتباع االيمييا  -
، (3ستراتيجية )واال% 81 بنسبة ،ربط الدرس بالحياة المعيشة لمتمميذ،( 5) االستراتيجّيةو 

 إلىمعدل تحصيل التالمذة  انخفض حيث % 81بنسبة  ، تشجيع التالمذة كافة لتحسين أدائيم
في أداء  (3و)  (1) يجيتينأن ىناك داللة إحصائية حول تأثير استخدام  االستراكما  .417

ولكن ال يوجد داللة إحصائية حول تأثير  لكل منيما (p<0.0001)التالمذة في العموم 
 .((p=0.245>0.05( في أداء التالمذة 5االستراتيجّية )

ن  - مكافأة التالمذة عمى ، (4) االستراتيجّيةسيم معممون يستخدمون يدرّ  نسبة أقل من التالمذةوا 
.  و أن ىناك داللة  416التالمذة   ىؤالء معدل تحصيلكان و  %78بنسبة  ، جيودىم الجيدة

 ( p<0.0001)( في أداء التالمذة في العموم 4) االستراتيجّيةإحصائية حول تأثير استخدام  
معيم  يجمبون يأ( 6يتبعون األستراتيجية ) %( يدرسيم معممون32قل نسبة تالمذة )أكما وأن 

. ولكن ال يوجد داللة إحصائية 418وكان معدل تحصيميم  ى الصفىتمام إلأدوات مثيرة لال
 .(p=0.655>0.05) في العموم ( في أداء التالمذة6) االستراتيجّيةحول تأثير 
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 )رأي المعمم( (: معدالت تحصيل التالمذة بحسب مشاركتيم بدافعية في عممية التعممأ-1-1-6-3المستند )
 مم فيمشاركة التالمذة في عممية التع 
 بعض الدروس نصف الدروس أغمب الدروس 

)%(  الدول
 التالمذة

معدل 
 التحصيل

 )%(
 التالمذة

معدل 
 التحصيل

 )%(
 التالمذة

معدل 
 التحصيل

 - 8 848 88 842 11 لبنان
 802 8 868 84 862 12 الدول العربية
 442 0 828 82 821 14 الدول العالمية

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

 
 

% 
(1*) 

معدل 
 التحصيل

% 
(2*) 

معدل 
 التحصيل

% 
(3*) 

معدل 
 التحصيل

% 
(4*) 

معدل 
 التحصيل

% 
(5) 

معدل 
 التحصيل

% 
(6) 

معدل 
 التحصيل

كل  في 
 418 32 417 81 417 78 417 81 420 85 417 81 تقريًبا /درس

في نصف 
 /الدروس
 تقريًبا

13 428 12 398 16 409 16 417 14 422 32 415 

في بعض 
 414 35 400 5 395 6 435 3 349 3 378 5 الدروس

 349 1  - - 0 - 0 -  368 1 ال يقوم بيا
الداللة 

 اإلحصائية
p=0.000 p=0.000 p=0.000 p=0.001 p=0.245 p=0.655 

*p<.05                             
 المقياس التعميمي بحض التالمذة عمى المشاركة

 

 
 (*: تمخيص مكتسبات التالمذة في نياية الدرس.1)
 ستثارة السببية والشرح.(*: استخدام األسئمة ال2)
 (*: تشجيع التالمذة كافة لتحسين أدائيم.3)
 (*: مكافأة التالمذة عمى جيودىم الجيدة.4)
 رس بالحياة المعيشة لمتالمذة.(*: ربط الد5)
 (*: جمب أدوات مثيرة لالىتمام إلى الصف.6)
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  المعّممون بغالبّيتيم في لبنان بحّض التالمذة في الصّف عمى المشاركة بشكل يقوم
وىي  حفيزية الست المتنّوعة وفي كل درس تقريًباباستخدام االستراتيجّيات التكبير وذلك 

 بحسب كثافة استخداميا:  اآلتي بالترتيب
أكثر االستراتيجّيات المتبعة ولقد وىي   ستثارة السببية والشرح( استخدام األسئمة ال2) -

كان معدل تحصيل التالمذة الذين يقوم معمموىم باتباع ىذه االستراتيجّية في كل درس 
 .عمىتقريًبا، األ

( ربط الدرس بالحياة المعيشة 5و) ( تمخيص مكتسبات التالمذة في نياية الدرس1) -
 .( تشجيع التالمذة كافة لتحسين أدائيم3)لمتالمذة و

  .( مكافأة التالمذة عمى جيودىم الجيدة4) -
 ( جمب أدوات مثيرة لالىتمام إلى الصف.  6وأقميا ) -

 ( يؤثر4( )3( و)2( و)1باع االستراتيجيات )لقد برىنت الدراسات اإلحصائية أن ات 
في أداء التالمذة وبداللة إحصائية في الوقت الذي ال يوجد داللة إحصائية حول تأثير 

 ( في أداء التالمذة.6( واالستراتيجية )5االستراتيجية )
لدى ( بفعالية من أجل إذكاء روح التحفيز 6ستراتيجية )( واال5بق كل من االستراتيجّية )لم تط

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 

 المتعممين في أنشطة ميدانية أومخبرية محفزة. وال يشركونعمى الكتب المدرسية 
فقد تبين أنيا تستخدم بفعالية في خالل  :(4)و( 3)و (2)و( 1)الستراتيجّيات ة إلى ابالنسب امّ أ

 العممية التعميمية التعممية ويجب الحض عمى استمرارية استخداميا مع التالمذة.
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  (ذيممتلامشاركة التالمذة بفعالية في عممية التعمم. )رأي  3-6-1-2

لمعرفة مدى مشاركة التالمذة بفعالية في عممية التعمم الصفي في كل من مواد العموم تم اعتماد المؤشرات 
  :وىي م الصفيالتعمّ عممّية  خاللفي "مشاركة التالمذة بفعالية"  التعممي مقياسال األربعة الواردة في

 معممتي أن أقوم بو )المخرجات التعممية(.معممي/أدرك ماذا تتوقع مني  -1
 أفكر في أشياء غير مرتبطة بموضوع الدرس. -2
 أفيم عمى معممتي بسيولة. -3
 أشعر باالىتمام لما تقولو معممتي. -4
 وميام تجذب اىتمامي لكي أقوم بيا. تزودني معممتي بأشياء -5

 
 لقد تم تحديد نسبة التالمذة الذين يظيرون "مشاركة فّعالة في تعمم العموم" ردودىم حول النقاط  الخمس

 10.9عمى نتيجة ىي  وافي عممية التعمم الصفي حصم "بفعالية ونيشارك" نالذي ةمذ. فالتالبحسب ىذا المقياس
في عموم األرض. وىذه النتيجة تعني أن  11.0في الفيزياء و 11.1في الكيمياء و 11.2في مادة عموم الحياة، 

خمس نقاط في ىذا المقياس  نقاط من أصل  التمميذ الذي يشارك بفعالية في عممية التعمم، "يوافق كثيًرا" عمى ثالث
كحد  واحصم فقد عممية التعمم، بفعالية في ونال يشارك نالذي ةمذخريين. أما التالو"يوافق قمياًل" عمى االثنتين األ

في عموم األرض.  8.1في الفيزياء و 8.5في الكيمياء و 8.6في مادة عموم الحياة،  8.0عمى نتيجة : أقصى 
من  نقاط قمياًل" عمى ثالث ونيوافق بفعالية في عممية التعمم، "ال وناليشارك نالذي ةمذوىذه النتيجة تعني أن التال

أما التالمذة الذين "يشاركون نوًعا ما"  خريين.قمياًل" عمى االثنتين األ ونياس  و"يوافقخمس نقاط في ىذا المقأصل 
 في عممية التعمم فقد حصموا عمى معدالت:

 في مادة عموم الحياة 10.9و  8.0بين 

 في الكيمياء 11.2و 8.6بين 

 في الفيزياء 11.0و 8.5بين 

 في عموم األرض11.0و 8.1بين  
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 ان عمى المتوسطات اآلتية عمى ىذا المقياس:حصل التالمذة في لبن
  :ما يعني أن التالمذة "يشاركون بفعالية نوًعا ما في عممية التعمم، 10.0في مادة عموم الحياة 
  :ما يعني أن التالمذة "يشاركون بفعالية نوًعا ما في عممية التعمم ،  10.6في مادة الكيمياء 
  :مذة "يشاركون بفعالية نوًعا ما في عممية التعمم،ما يعني أن التال 10.4في مادة الفيزياء 

 
 :(2-1-6-3)في المستند  الواردةأظيرت البيانات 

  يشاركون"% في الفيزياء( 54% في الكيمياء و54% في عموم الحياة و52أكثرية التالمذة في لبنان )أّن  
% 34من التالمذة  ) سبة أقلّ نوأّن .  397في عممية التعمم وقاربت معدالت تحصيميم  "نوًعا مابفعالية 

بفعالية في عممية التعمم وارتفعت  يشاركون% في الفيزياء( 29و% في الكيمياء 32و في عموم الحياة
في الفيزياء. أما النسبة األقل  436في الكيمياء  و 435في عموم الحياة و 430إلى   ممعدالت تحصيمي

شارك بفعالية في تلم  ي% في الفيزياء( في18ء و% في الكيميا15% في عموم الحياة و14من التالمذة )
في  389في الكيمياء و 386في عموم الحياة و 383إلى   اعممية التعمم وانخفضت معدالت تحصيمي

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

متدّنية أكثر من معّدالت تحصيميم في جاءت ت تحصيل التالمذة في مادة عموم الحياة المفارقة أن معدال
 .مواد العموموقد يعود ذلك لألسباب المرتبطة بمحتوى مناىج  مادة الفيزياء

 

 نستنتج من ىنا:
تالمذة في عند مقارنة رأي المعممين باالستراتيجيات السّت  التي يستخدمونيا لتحفيز ال أّنو يتبين لنا

 :معظم الدروس  مع رأي التالمذة  بخصوص المؤشرات الدالة عمى دافعيتيم لتعمم العموم
لتالمذة عمى المشاركة في عممية التعمم وربط مكتسباتيم  بالحياة احّض بون يقوم ينمأن المعمّ   -

حياة % في عموم ال52التالمذة في لبنان ) في الوقت الذي يقوم غالبية بشكل كبير اليومية
   .في عممية التعمم نوًعا مابفعالية   ةشاركالمفي % في الفيزياء( 54% في الكيمياء و54و

% من التالمذة يشردون في الصفوف الدراسية وال يدركون ما ينتظره المعمم منيم 50ما يقارب الـ  - 
 في الصف نياية الحصة ويعتبرون أن المعمم  ال يزّودىم بميام أو أشياء تشد انتباىيم فيفي 

خالل العممية التعممية وال يفيمون بسيولة عمى معممييم وال يزّودونيم بأدوات وأنشطة تثير 
 مقياساليراعون ىذه المؤشرات بحسب  يعتبرون أنيم اىتماميم في حين أن أكثرية المعممين

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

 )رأي التالمذة((:  معدالت تحصيل التالمذة بحسب مشاركة التالمذة بفعالية في عممية التعمم في مواد العموم. 2-1-6-3) المستند 
 

 

 غير مشارك مشارك نوعًا ما مشارك

عموم  فيزياء كيمياء عموم الحياة
عموم  فيزياء كيمياء عموم الحياة األرض

عموم  فيزياء كيمياء عموم الحياة األرض
 األرض

 )%(
 تالمذة

معدل 
 تحصيل

 )%(
 تالمذة

معدل 
 تحصيل

 )%(
 تالمذة

معدل 
 تحصيل

-  )%(
 تالمذة

معدل 
 تحصيل

 )%(
 تالمذة

معدل 
 تحصيل

 )%(
 تالمذة

معدل 
 تحصيل

-  )%(
 تالمذة

معدل 
 تحصيل

 )%(
 تالمذة

معدل 
 تحصيل

 )%(
 تالمذة

معدل 
 تحصيل

- 

 - 389 18 386 15 383 14 - 398 54 396 54 397 52 - 436 29 435 32 430 34 لبنان

الدول 
 العالمية

33 485 26 497 27 497 - 52 465 51 468 51 466 - 15 463 23 464 22 459 - 
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 )رأي المعمم( ستراتيجيات المبنية عمى التقصياللمين استخدام المعم   3-6-2
 
 
 

مواضيع العموم والقدرة عمى تخزينيا وحفظيا  إيجابية بين  فيم التالمذة لأثبتت الدراسات وجود عالقات 
 ,US National Research Councilعند الحاجة. ) بوقت أقلّ  لمدة أطول واستذكارىا من أجل استثمارىا

2011 ( 

التعممية  الصفية في -خالل العممية التعميميةفي لمعرفة مدى استخدام المعممين الستراتيجيات التقصي و 
خالل في تم اعتماد االستراتيجيات السبع الواردة في مقياس "استخدام استراتيجية التقصي مع التالمذة"  مواد العموم

  التالمذة: إلىب التعمم الصفي" وذلك  بالطم
 مالحظة الظواىر الطبيعية ووصف مشاىداتيم. -1
 لنشاط تقصي أو تجربة مخبرية . Demonstrationعرض عممي لمشاىدتيم  -2
 تصميم تجربة أو نشاط تقصي. -3
 إجراء تجارب أو أنشطة استقصائية. -4
 استخدام المعادالت والصيغ والقوانين العممية لحل مسائل روتينية. -5
 اضيع يدرسونيا.إعطاء تفسيرات لمو  -6
 ربط ما يتعّممونو في العموم بحياتيم اليومية.  -7

لكلٍّ من االستراتيجيات السبع  تطبيق معممييملقد تم تحديد نسبة التالمذة ومعدالت تحصيميم  بحسب تواتر 
 يطبقون.  فالتالمذة الذين يدّرسيم معّممون  (أ-2-6-3)"استراتيجات التقصي تطبيقوذلك باستخدام مقياس" 

تدل ىذه النتيجة عمى أن  )عمى األقل  10.2نتيجتيم  كانتسترايجييات التقصي في حوالى نصف الدروس ا
يدّرسيم معّممون ف  البقية.  أما (كمعدل وسطي نصف الدروس في االستراتيجيات السبع تقريًبا يطبقونمعممييم 
 استراتيجيات التقصي في "أقل من نصف الدروس". يطبقون

االستراتيجيات  يطبقونيعني أن معممييم  ( ما11في لبنان عمى ىذا المقياس )  مذةالتالجاء متوسط  
المطبقة   اتستراتيجيّ ما يمي عمى اال وسوف نسمط الضوء في. نصف الدروس كمعدل وسطي في السبع تقريًبا

 وتأثيرىا في تحصيل العموم.

IInn  ppaarrttiiccuullaarr,,  iinnssttrruuccttiioonn  eemmpphhaassiizziinngg  aaccttiivvee  tthhiinnkkiinngg  aanndd  ddrraawwiinngg  ccoonncclluussiioonnss  ffrroomm  
ddaattaa  oorr  pprroovviiddiinngg  hhaannddss--oonn  eexxppeerriieennccee  wwiitthh  sscciieennttiiffiicc  pphheennoommeennaa  wweerree  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  
iinnccrreeaasseedd  lliikkeelliihhoooodd  ooff  sscciieennttiiffiicc  uunnddeerrssttaannddiinngg  ((MMiinnnneerr,,  LLeevvyy,,  &&  CCeennttuurryy,,  22000099))..  
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 م الستراتيجيات التقصيالمعمتطبيق بحسب   (:  معدل تحصيل التالمذةأ-2-6-3المستند )
 

 استخدام المعممين الستراتيجية التقصي في تعمم العموم في 

 الدول
 أقل من نصف الدروس نصف الدروس أو أكثر

 نسبة التالمذة معدل التحصيل نسبة التالمذة معدل التحصيل
 04 841 24 844 لبنان

 00 866 22 808 الدول العربية

 46 828 81 822 الدول العالمية
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 (  :أ-2-6-3أظيرت البيانات الممثمة في المستند )
 استراتيجيات التقصي  يطبق معمموىم%(  67الدول العربية )وفي %( 70التالمذة في لبنان ) ّيةأكثر ّن أ

ية يطبق معمموىم ىذه دول العالمالفي من التالمذة  %(48)بينما في أكثر من نصف دروسيم 
 .  الدروس ستراتيجيات في أكثر من نصف اال

 في معدالت تحصيل التالمذة في لبنان  بين التالمذة الذين  يدّرسيم معّممون   كبير ليس ىناك من فرق
والتالمذة الذين  يدّرسيم معّممون   (405)استراتيجيات التقصي في أكثر من نصف الدروس يطبقون
بة إلى الدول العربية . أما بالنس  (407) استراتيجيات التقصي في أقل من نصف الدروس يطبقون

استراتيجيات التقصي في  يطبقونوالعالمية فقد جاءت معدالت تحصيل التالمذة الذين  يدّرسيم معّممون 
لدول العالم( من التالمذة الذين  يدّرسيم  479لمدول العربية و 431أكثر من نصف الدروس أعمى )

لدول  474لمدول العربية و 422)  استراتيجيات التقصي في أقل من نصف الدروس يطبقونمعّممون 
 العالم(. 

  ّاستراتيجيات التقصي في أكثر من  تطبيقبين دول العالم بالنسبة إلى  المرتبة الرابعةفي لبنان  لقد حل
الدول بالصفي وحصل عمى معدل تحصيل متدنٍّ  مقارنة  والتعميم التعممعممية نصف الدروس خالل 

المراتب األخيرة من ناحية استخدام استراتيجيات التقصي في أكثر من ت في التي حمّ و المتقدمة في العالم 
( وكوريا )المرتبة 39( والصين )المرتبة 36ل سنغافورة )المرتبة ا: مثينصف الدروس خالل التعمم الصف

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

 المعّممون في لبنان استراتيجيات التقصي السبع  بنسب متفاوتة يطبق: 
 إعطاء ) (6) االستراتيجّية تقريًباكافة  التالمذة في لبنان يدرسيم معممون يطبقون في الدروس أكثر

ربط ما يتعّممونو  في العموم بحياتيم ) (7) تراتيجّيةاالسمييا ت% 80سبة نب (تفسيرات لمواضيع يدرسونيا
( استخدام المعادالت والصيغ والقوانين العممية لحل مسائل روتينية) (5) االستراتيجّية%( و 78) ( بنسبةاليومية
ن .%(62) بنسبة سترتيجية اال تقريًباكافة  نسبة أقل بكثير من التالمذة يدرسيم معممون يطبقون في الدروس وا 

في مشاىدة المعمم ( )2يجية )تسترامييا االت %36بنسبة  ( مالحظة الظواىر الطبيعية ووصف مشاىداتيم1)
تصميم ( )3يجية )تسترامييا اال% ت30( بنسبة خالل إجراء عرض عممي لنشاط تقصي أو تجربة مخبرية

( بنسبة اط استقصائيتجربة أو نش إجراء( )4يجية )تسترااال% وأقميا 29( بنسبة تجربة أو نشاط استقصائي
21.% 

   ( 2) االستراتيجّية يي ف أو في بعض الدروس نصف الدروس تقريًباستراتيجيات المتبعة في االأكثر
% في نصف  34( بنسبة خالل إجراء عرض عممي لنشاط تقصي أو تجربة مخبريةفي مشاىدة المعمم )

( بنسبة جارب أو أنشطة استقصائيةإجراء ت( )4ستراتيجية )اال مييات ،% في بعض الدروس35الدروس و



 تأثير متغيرات   -التحصيل في العموم  –الفصل الثالث  156
 

 

مالحظة الظواىر الطبيعية ) (1) مييا اإلستراتيجية% في بعض الدروس، ت45نصف الدروس و% في 30
 (3) االستراتيجّيةو  و % في بعض الدروس34و نصف الدروس % في 29بنسبة  (ووصف مشاىداتيم

  .% في بعض الدروس41و % في نصف الدروس 28 بنسبة  (تصميم تجربة أو نشاط استقصائي)

 التالمذة بناء عمى اعتمدىا ستراتيجيات التي أما بالنسبة إلى ترتيب معدالت تحصيل التالمذة بحسب اال
ستراتيجيات في أداء إلحصائية حول تأثير كل من ىذه االوالداللة اكافة  في تقريًبا الدروسطمب معممييم 

 :بـ الذين قامواالتالمذة  ( أنب-2-4ظير  المستند )يُ التالمذة، ف
 (4 )(. ىناك داللة 421) األعمى ( كان معدل تحصيميم%21) إجراء تجارب وأنشطة استقصائية

 (.p=0.016<0.05إحصائية حول تأثير ىذه االستراتيجّية في أداء التالمذة )
 (6 )(80إعطاء تفسيرات لمواضيع يدرسونيا )% ربط ما يتعممونو ( 7ـ)( وب418) كان معدل تحصيميم

ىناك داللة إحصائية حول تأثير  (.418) %( وكان معدل تحصيميم أيًضا78العموم بحياتيم اليومية)في 
 ( لكل منيما.p<0.0001ىاتين االستراتيجيتين في أداء التالمذة) 

 (3( تصميم تجربة أو نشاط استقصائي )29)%  (. ىناك داللة إحصائية 417)وكان معدل تحصيميم
 (. p<0.0001ة في أداء التالمذة) حول تأثير ىذه االستراتيجيّ 

  (5 )( وكان معدل تحصيميم 62) استخدام المعادالت والصيغ والقوانين العممية لحل مسائل روتينية%
 (.(p<0.0001ىناك داللة إحصائية حول تأثير ىذه االستراتيجّية في أداء التالمذة  .(411)
 (1 )(. ال 411) أيًضا كان معدل تحصيميمو  %(36) مالحظة الظواىر الطبيعية ووصف مشاىداتيم

 (. p=0.754يوجد داللة إحصائية حول تأثير ىذه االستراتيجّية في أداء التالمذة) 
 (2 )(. 399)وكان معدل تحصيميم  %(30) مشاىدة عرض عممي لنشاط تقصي أو تجربة مخبرية

  p<0.0001ىناك داللة إحصائية حول تأثير ىذه االستراتيجّية في أداء التالمذة 
  أن: أيًضايتبين 
أقل االستراتيجيات التي يتم اعتمادىا في خالل عممية إشراك التالمذة في عممية التقصي واألكثر تأثيًرا   -

( ما يدل عمى أىمية تطبيق ىذه 4( و)3( و)2في أداء التالمذة بداللة أحصائية ىي االستراتيجيات )
 العموم.  االسترايجيات مع التالمذة من أجل تحسين أدائيم في

كافة في الدروس  االستراتيجيات التي يتم اعتمادىا في خالل عممية إشراك التالمذة في عممية التقصي أكثر -
( ما يدل عمى أىمية 7و)( 6( و)5ستراتيجيات )داللة أحصائية ىي االفي أداء التالمذة ب األقل تأثيًراو تقريًبا 

 المذة من أجل تحسين أدائيم في العموم. سترايجيات مع التستمرارية في تطبيق ىذه االاال
(  فمقد تبين أنو اليوجد داللة إحصائية حول تأثيرىا في أداء التالمذة ويعود 1أما بالنسبة إلى االستراتيجّية )-

ىذا ربما إلى أن ىذه االستراتيجّية ال تطبق بالطريقة المالئمة وفي الوقت المناسب بحسب سياق الدرس في 
 التعممية. فيجب التأكد من أنيا ُتطبق من قبل المعممين بالطريقة المجدية والفاعمة. -تعميميةخالل العممية ال
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 (. 5واالستراتيجي ة)( 2االستراتيجي ة )  تطبيقفي تحميل النتائج جاء في  الالفت ولكن

ىذه  تبين أن معدل تحصيل التالمذة يرتفع بانخفاض وتيرة استخدام (،2بالنسبة إلى االستراتيجّية ) -
كما تبين أن ىناك داللة إحصائية عمى تأثير ىذه االستراتيجّية في أداء  .بشكل عاماالستراتيجّية في الدروس 

( ، ومن ىنا يمكن االستدالل عمى أن ىذه االستراتيجّية يجب تطبيقيا بطرائق فعالة داخل p<0.0001 التالمذة)
ؤىا بطريقة تحفيزية مرفقة بأسئمة متابعة تحفيزية تثير الصفوف بعيًدا من التمقين والترشيد المباشر. يجب بنا

 حفيظة المتعمم وتدفعو إليجاد الحمول واإلجابات عن األسئمة. 

%(  الذين يدّرسيم 62) في لبنان إذ تبين أن أكثر التالمذة (5وكذلك األمر بالنسبة إلى االستراتيجّية ) -
ية لحل مسائل روتينية في الدروس كافة جاءت معدالت معّممون يستخدمون المعادالت والصيغ والقوانين العمم

 (  أقل بكثير مقارنة بـ: 411تحصيميم )
o الذين يدّرسيم معّممون يستخدمون المعادالت والصيغ والقوانين العممية لحل  %(23) التالمذة

 .(414مسائل روتينية في نصف الدروس تفريًبا وكان معدل تحصيميم )
o ( الذين  يد14التالمذة  )% ّرسيم معّممون يستخدمون المعادالت والصيغ والقوانين العممية لحل

 (.438مسائل روتينية في بعض الدروس وكان معدل تحصيميم أكثر بكثير )

، وىذا يدّل (p<0.0001 ) كما تبين أن ىناك داللة إحصائية عمى تأثير ىذه االستراتيجّية في أداء التالمذة
والقوانين العممية لحل المسائل يتم بطريقة تمقينية من دون وضع التالمذة  عمى أن استخدام المعادالت والصيغ

  بإشكالية تمزميم بالتقصي عن الصيغ والقوانين المالئمة التي توصميم إلى حّل اإلشكالية.

 
 

   
 :ذلكنستنتج من 

تسيم في تحفيز التالمذة عمى المشاركة في عممية التعمم الصفي  السبعالتقصي دام استراتيجيات أن استخ  -
 .  بشكل مجد 

 ( مشاىدة المعمم2)و ( مالحظة الظواىر الطبيعية ووصف مشاىداتيم1) في ما يتعمق باالستراتيجياتو أنّ  -
( 4و) تجربة أو نشاط استقصائي تصميم (3و) (خالل إجراء عرض عممي لنشاط تقصي أو تجربة مخبرية في

لتأثيرىا الكبير في تحسين أداء  وتيرة أكبرب)إجراء تجارب أو أنشطة استقصائية(  فيجب التأكيد عمى استخداميا 
بالشكل السميم في ( 2و) (1ستراتيجيتين )اال يستخدمونفي لبنان إذا كان المعّممون  مع  التقّصي عّما التالمذة
 الصف.

استخدام المعادالت والصيغ والقوانين العممية لحل مسائل روتينية  (5)ات االستراتيجيتيبمق في ما يتعأنو  -
المثابرة عمى  فيجبربط ما يتعممونو في العموم بحياتيم اليومية  (7)إعطاء تفسيرات لمواضيع يدرسونيا و (6)و

بالشكل السميم في  (5تيجية )سترااال يستخدمونفي لبنان إذا كان المعّممون  مع  التقّصي عّما ااستخدامي
 الصف.
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 )رأي المعممين( لتقصيفي لبنان  بحسب استخدام المعمم لعدد من استراتيجيات ا  تحصيل التالمذة تال(:  معد  ب-2-6-3المستند )
 
 (%1*) 

ل معد  
 (*2%) التحصيل

ل معد  
 (*3%) التحصيل

ل معد  
 (*4%) التحصيل

ل معد  
 (*5%) التحصيل

ل معد  
 (*6%) التحصيل

ل معد  
 (*7%) التحصيل

ل معد  
 التحصيل

 418 78 418 80 411 62 421 21 417 29 399 30 411 36 تقريًبا /في كل  درس

/  في نصف الدروس
 اتقريبً 

29 419 34 431 28 420 30 416 23 414 15 404 17 404 

 428 4 410 4 438 14 415 45 413 41 419 35 417 34 في بعض الدروس

 315 1 330 1 357 1 388 4 370 2 411 1 369 1 ال يقوم بيا

 p=0.754 p=0.000 p=0.000 p=0.016 p=0.000 p=0.000 P=0.000 الداللة اإلحصائية

 .ام استراتيجيات التقصي في الصف"مقياس "استخد
*p<.05                             

 

 (* مالحظة الظواىر الطبيعية ووصف مشاىداتيم.1)
 (*مشاىدة المعمم خالل إجراء عرض عممي لنشاط تقصي أو تجربة مخبرية. 2)
 (*تصميم تجربة أو نشاط استقصائي.3)
 طة استقصائية.(*إجراء تجارب أو أنش4)
 (*استخدام المعادالت والصيغ والقوانين العممية لحل مسائل روتينية.5)
 (*إعطاء تفسيرات لمواضيع يدرسونيا.6)
 (*ربط ما يتعّممونو  في العموم بحياتيم اليومية.7)
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 تعميم العمومفي  معم موند التي يستخدميا الر الموا 3-7
 ر(يم الصفي )رأي المدخالل التعمي في الموارد الواجب استخداميا 3-7-1

 
 
 

 

من وذلك  الصفي  ية التي تدعم عممية التعمممعمّ تالإلى الربط بين توافر الموارد  TIMSSـ تسعى دراسة ال
 من الموارد  13دارس تعبر عن رأييم بمدى تأثير درجة النقص في مال مديريطرح أسئمة عمى خالل 

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

األوراق واألقالم،  :لا، التجييزات مثالمدرسي الكتاب :لاية العامة: األدوات التعميمية مثميعمتالمن الموارد 
الصفوف الدراسية، جياز  :لاصة لمتعميم مثخصّ موالمالعب، وسائل التدفئة والتبريد، المساحة الدرسي المالبناء 
 ا.إداريين ومعممين مؤىمين تكنولوجي  من العمل 

ون في العموم، وجود الحواسيب لتعميم يّ صاصتخا معّممونعممية التعميم: بمن الموارد المرتبطة بشكل مباشر 
، وسائل مياوتعمّ  ومواد وأدوات لتعميم العموم االعموم، وجود برمجيات لتعميم العموم، وجود مكتبات تتضمن كتبً 

 الت حاسبة ومواد وأدوات لمعموم.آميم العموم، سمعية وبصرية لتع

 العالمي(. TIMSS2011إن المقارنة الواردة في الفقرة اآلتية تستند عمى بيانات مصدرىا تقرير )مالحظة:

مي يتأثر بالنقص في الموارد إلى عمّ ت% من تالمذة دول العالم أن التحصيل ال50أكثر من  مديرواعتبر 
أن التحصيل   مديروىم يعتبر%  في لبنان الذين 19ة في الدول المشاركة و % من التالمذ22 نإحد ما. 

 (454)و (494)تحصيميم األعمى معّدل جاء  "ال يتأثر بالنقص في الموارد إلى حد ما"عممي لمتالمذة  تال
  مديروىمتببر والذين يع %(72) %( و  في لبنان71) أكثرية التالمذة في الدول المشاركة فإنّ  بالتتالي. في المقابل

 (389)و  (474) دنىاألتحصيميم معّدل جاء  "يتأثر بالنقص في الموارد إلى حد ما"عممي تأن التحصيل ال
أن   مديروىم%( والذين يعتبر 9%( ولبنان )7) النسبة األدنى من التالمذة  في الدول المشاركةو بالتتالي. 

لدول العالمية إلى ا( بالنسبة 464تحصيميم األدنى ) " جاءواردبالنقص في الم تأثًرا كبيًرايتأثر "عممي تالتحصيل ال
 لبنان.إلى بالنسبة  (441)المشاركة و

SSttuuddiieess  hhaavvee  sshhoowwnn  tthhaatt  rreessoouurrcceess  aarree  ccrruucciiaall  ffoorr  iimmpprroovviinngg  sscchhoooolliinngg,,  ppeerrhhaappss  
eevveenn  mmoorree  ssoo  iinn  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess  tthhaann  iinn  eeccoonnoommiiccaallllyy  ddeevveellooppeedd  ccoouunnttrriieess,,  wwhheerree  
aaddeeqquuaattee  sscchhooooll  ssttrruuccttuurreess  aanndd  mmaatteerriiaall  rreessoouurrcceess  ccaann  bbee  ttaakkeenn  ffoorr  ggrraanntteedd  ((LLeeee  &&  ZZuuzzee,,  
22001111))..  TThhee  eexxtteenntt  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  sscchhooooll  rreessoouurrcceess  ccaann  hhaavvee  aann  iimmppoorrttaanntt  iimmppaacctt  oonn  tthhee  
qquuaalliittyy  ooff  ccllaassssrroooomm  iinnssttrruuccttiioonn..  
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 (B( وموارد مرتبطة بتعميم العموم )A: موارد عامة )(1-7-3) المستند

 

 



 تأثير متغيرات   -التحصيل في العموم  –الفصل الثالث  161
 

  .في لبنان تعميم العمومفي  معم مونالمواد التي يستخدميا ال 3-7-2

 ستخدمون الكتابين و ميدّرسيم معمّ  %( 99) لتالمذة في لبنانا يةأكثر أن  أ(-2-7-3)يبين المستند 
ّما %( 73م ا بشكل أساسي )إ المدرسي الذين يدّرسيم معّممون (%97)%(، يمييم التالمذة 26بشكل تكميمي )وا 

ّما %( 56م ا بشكل أساسي )إيستخدمون كراسة التطبيقات   الذين  (%92)%(، يمييم التالمذة41بشكل تكميمي )وا 
ّما %( 46م ا بشكل أساسي )إسيم معّممون يستخدمون أدوات ومواد عممية إثرائية  يدرّ  %(. 49بشكل تكميمي )وا 
م ا بشكل أساسي إتعميم العموم  في يدّرسيم معّممون يستخدمون البرمجيات ف%( 60)متالمذة لاألدنى  النسبةأما 

ّما %( 13)  .%(47بشكل تكميمي )وا 

قبل د المستخدمة من ر من الموا موردأّن أي عمى  ،ب(-2-7-3)لمستند الدراسة اإلحصائية، ا تدلّ لم 
د ىي فّعالة في تعميم ر كّل ىذه المواف، ية عمى غيرهلو أفضمأو في تعميم العموم  المعممين في الصف ىو األجدى

 لكل منيم (p<0.0001)وبداللة إحصائية العموم

 

 

 

وأقل  المدرسيمن ىنا نرى أن أكثر الموارد استخداًما في عممية التعمم في لبنان بشكل أساسي ىي الكتاب 
المعممين  يةكما تم التطرق إليو سابًقا، أكثر  أن،البرمجيات لتعميم العموم بالرغم من  ياستخداًما ى ردامو ال

نسبة وأن التعممية. -التعميميةيخضعون في لبنان إلى دورات في إدماج تكنولوجيا المعمومات في العممية 
 .األدوات العممية اإلثرائيةمتوسطة من المعممين تستخدم كراسة التطبيقات أو أوراق العمل والمواد و 
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 .تعميم العموم )رأي المعممين(في عم مون المواد التي يستخدميا الم :(أ-2-7-3)المستند 

 يستخدمون معم مون يعمميانسبة التالمذة  )%( التي  

 
 كتب انعهوو

 كزاساث انتطبيقاث

 أو أوراق انعًم

أدواث ويواد عهًيت 

 إثزائيت

 انبزيجياث انتي تستخذو

 في تعهيى انعهوو

 تكًيهي أساسي تكًيهي أساسي تكًيهي أساسي تكًيهي أساسي

 82 80 82 82 88 42 62 20 نلبنا

 

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

 
حصائية والداللة اإل معدالت التالمذة بحسب نوع الموارد التي يستخدميا معمموىم بشكل أساسي

 حول تأثير استخدام ىذه الموارد

 
 كتب انعهوو

 كزاساث انتطبيقاث

 أو أوراق انعًم

أدواث ويواد عهًيت 

 إثزائيت

انبزيجياث انتي 

 تستخذو

 في تعهيى انعهوو

نسبت 

انتاليذة 

)%( 

يعذل 

 انتحصيم

نسبت 

انتاليذة 

)%( 

يعذل 

 انتحصيم

نسبت 

انتاليذة 

)%( 

يعذل 

 انتحصيم

نسبت 

انتاليذة 

)%( 

يعذل 

 انتحصيم

 20 884 42 884 82 882 80 882 

الداللة 
 اإلحصائية

p= 0.000 p= 0.000 p= 0.000 p= 0.000 

    
*p<.05                     

        



 تأثير متغيرات   -التحصيل في العموم  –الفصل الثالث  163
 

 ستخدام تكنولوجيا المعمومات في تعميم العموما 3-7-3

 

 

 

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

 .الناجح لممنياج
 

 المدرسةتوافر الحاسوب في  3-7-3-1

(  يتوافر 17.73)%النسبة األعمى من المدارس المشاركة في لبنان  نأ (أ-1-3-5-3) المستنديبين 
منيا   كلٍّ  من المدارس المشاركة  يتوافر في (%11.71)مييا يستخدام الصفي.  لال حواسيب 10في كل منيا 

. أما المدارس المتبقية فيتراوح واحد من المدارس يوجد فييا حاسوب (% 8.51)و ستخدام الصفيلال احاسوبً  20
 ولكن نسب ىذه المدارس قميمة. اسوبً حا 212و  ينحاسوب بينعدد الحواسيب في كل منيا 

 

 م العموماستخدام البرمجيات في تعم   3-7-3-2

خالل في لمحاسوب استخدامات أخرى فإّن باإلضافة إلى إتاحة الفرصة لمطالب باستخدام اإلنترنت، 
 الحاسوب بداية يقتصر عمى التطبيق والتدرب عمى المكتسبات، أما استعمالالتعممية. كان  -العممية التعميمية

ات خاصة في تعميم الدروس  والمحاكاة واأللعاب اآلن فيناك استخدامات متنوعة أخرى لو بما في ذلك برمجيّ 
التعميمية والتطبيقات. تمّكن ىذه البرامج الجديدة التالمذة من طرح المشاكل الخاصة بيم  واستكشاف واكتشاف 

وتصوير  modelingيوتر المتخصصة بنمذجة ات الكمبمجيّ كما تسيم بر العموم بمفردىم. بالخصائص المتعمقة 
visualization  األفكار بفتح آفاق جديدة لمتالمذة باإلضافة إلى مساعدتيم عمى بمورة ىذه األفكار بمغتيم

 .تيح ليم فرصة التواصل وتشارك أفكارىم وأبحاثيم التربوية مع معممييم وأقرانيم وآخرينتكما ورموزىم الخاصة 

تطبيق المناىج بطريقة محفزة بالتعميم –ت الحاسوب و اإلنترنت في عممية التعمم سيم استخدام برمجياي
بما  وخصوًصامق فييا أكثر لتعّ إلى احيث يقوم التالمذة باستكشاف التعممات والمفاىيم الجديدة ما يثير دافعيتيم 

ات في فترة قصيرة وبأقل يتوافر ليم من إمكانيات أكبر في البحث والتنظيم  والوصول إلى كم كبير من المعموم
 (According to the TIMSS 2011 Encyclopedia) كمفة.

 

AA  rreecceenntt  ssttuuddyy  ssuummmmaarriizziinngg  2255  mmeettaa--aannaallyysseess  ddeetteerrmmiinneedd  tthhaatt  ccoommppuutteerr  uussee  iinn  tthhee  
ccllaassssrroooomm  hhaass  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ppoossiittiivvee  eeffffeecctt  oonn  aacchhiieevveemmeenntt  aatt  aallll  ggrraaddee  lleevveellss  aanndd  iinn  aallll  
ssuubbjjeeccttss  ((TTaammiimm,,  BBeerrnnaarrdd,,  BBoorrookkhhoovvsskkii,,  AAbbrraammii,,  &&  SScchhmmiiddtt,,  22001111))..  
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 توزيع الحاسوب في المدارس في لبنان : (1-3-7-3)المستند 

 لمحواسيبالعدد اإلجمالي 
 العدد اإلجمالي  نسبة المدارس المدرسةفي 

 نسبة المدارس المدرسة في محواسيبل

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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 أنو: (2-3-7-3) المستنديبين 
  موىم %( من تالمذة الدول العربية المشاركة  يستخدم معمّ 32)لدول العربية المشاركة، إلى ابالنسبة

%( من 68)وأن (. 438عمى)األالحاسوب والبرمجيات المناسبة لتعميم العموم وكانت معدالت تحصيميم 
لدول ال يستخدم معمموىم الحاسوب والبرمجيات المناسبة لتعميم العموم  وانخفضت التالمذة في ىذه ا

يتم استخدام الحاسوب والبرمجيات مّرة عمى األقل في الشير في البحث و . 423معدالت تحصيميم إلى 
%(  دراسة ظواىر طبيعية من خالل المحاكاة 26%(، بناء خطوات عممية أو تجربة )29عن معمومة )

 %(. 28%( و التدرب والتمرن عمى  الميارات والخطوات )25عالجة و تحميل البيانات )%( م27)
 الدول يستخدم معمموىم  ىذه %( من تالمذة46نسبة أكبر )إّن ف الدول العالمية المشاركة بالنسبة إلى

%( من 54(. )481) الحاسوب والبرمجيات المناسبة لتعميم العموم وكانت معدالت تحصيميم أعمى
تالمذة في ىذه الدول ال يستخدم معمموىم الحاسوب والبرمجيات المناسبة لتعميم العموم  وانخفضت ال

. يتم استخدام الحاسوب والبرمجيات مّرة عمى األقل في الشير في البحث (475)معدالت تحصيميم إلى 
المحاكاة %(  دراسة ظواىر طبيعية من خالل 28%(، بناء خطوات عممية أو تجربة )39عن معمومة )

أما %(. 33%( و التدرب والتمرن عمى  الميارات والخطوات )31%( معالجة و تحميل البيانات )30)
يستخدم  تالمذة ال( من 14) أقلنسبة بالنسبة لمبنان ومقارنة بالدول العربية والعالمية المشاركة ، فإن 

موىم الحاسوب والبرمجيات المناسبة لتعميم معمّ 
( 421عمى )أتحصيميم  العموم وكانت معدالت

يستخدم التالمذة الذين ال %( من 86)ـمقارنة ب
موىم الحاسوب والبرمجيات المناسبة لتعميم معمّ 

الذين انخفضت معدالت  تحصيميم إلى و العموم 
. يتم استخدام الحاسوب والبرمجيات مّرة (402)

عمى األقل في الشير في البحث عن معمومة 
%(  9تجربة )%(، بناء خطوات عممية أو 10)

دراسة ظواىر طبيعية من خالل المحاكاة 
%( والتدرب 9%( معالجة وتحميل البيانات )9)

 %(. 10والتمرن عمى  الميارات والخطوات )

ولقد أثبتت الدراسات اإلحصائية أن استخدام 
تؤثر في معدالت  اياتيابرمجب و ياسو الح

 تحصيل التالمذة بداللة إحصائية
(p<0.0001)  كبير.بشكل  اتخداميسارغم عدم 

يتبين من ىنا أن تحفيز التالمذة عمى استخدام 
واحدة  م العموم مّرةالحاسوب والبرمجيات في تعمّ 

عمى األقل شيرًيا لو مردود إيجابي ويؤدي إلى 
ارتفاع في معدالت تحصيل التالمذة في لبنان. 

سابًقا أن أعمى نسبة من المعممين  لنا تبين وقد
ماج تكنولوجيا يمتحقون بدورات تدريبية حول إد

لكن نسبة كبيرة من  في تعميم العموم المعمومات
ق ىذه التقنيات في الصف ىؤال المعممين ال تطب

% فقط من المدارس المشاركة ال 8 عمًما أنّ 
تمتمك حاسوًبا. لذا من الميم التقصي عن سبب 
ىذا التدني في إدماج الحاسوب والبرمجيات في 

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

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

 الدول
 غياب وجود

نسبة 
 التالمذة

معدل 
 يلالتحص

نسبة 
 التالمذة

معدل 
 التحصيل

البحث 
عن 

 معمومة

بناء خطوات 
عممية أو 

 تجربة

دراسة ظواىر 
طبيعية من 
 خالل المحاكاة

معالجة 
 وتحميل
 البيانات

التدرب والتمرن 
عمى  الميارات 

 والخطوات

 84 2 2 2 84 846 12 868 88 لبنان

 61 64 62 62 62 860 21 801 06 الدول العربية

الدول 
 الميةالع

82 818 48 824 02 61 04 08 00 
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 ستخدام المختبرات في تعميم العموما 3-7-4

 وجود المختبرات في المدارس 3-7-4-1

  : أن    1-4-7-3البيانات في المستند تبي ن 
 %( يوجد فييا مختبر و73.67النسبة األعمى من المدارس في لبنان  )  %(26.33)  ال

 يوجد فييا مختبر.  
 ( ال 35.24%(  يوجد فييا مساعد مختبر )64.76%رس في لبنان )النسبة األعمى من المدا

 مختبر.   محّضريوجد فييا 

 في تعميم العموم استخدام المختبر ومساعدة محضر المختبرتأثير  3-7-4-2

 ( أن:2-4-7-3)المستند في  تبي ن النتائج 
 ( من تالمذة لبنان 82نسبة مرتفعة )% معدالت  مختبر لتعميم العموم وكانتيوجد في مدارسيم

 حيث اتالذين تفتقر مدارسيم إلى مختبر % من التالمذة 18ـ( مقارنة ب413تحصيميم أعمى )
 . 374انخفضت معدالت  تحصيميم إلى  

 مختبرمحضر  يوجد في مدارسيم من التالمذة  (%68)المجموعة األولى، نسبة مرتفعة،  في 
عند تنفيذ التجارب وجاء معدل 

( مقارنة 416تحصيميم أعمى )
الذين ال يوجد %( 32التالمذة )ب

عند  مختبرمحضر  في مدارسيم
تنفيذ التجارب وجاء معدل 

 .(384)تحصيميم أدنى 

الدراسات  بالمقابل بينت ولكن
اإلحصائية أنو ال يوجد داللة 
إحصائية حول تأثير كل من ىذين 

)وجود  أداء التالمذة.في المتغيرين 
ووجود    p=0.724مختبر: 

وقد ( p=0.612 محضر مختبر:
يكون سبب ىذا كما تبين معنا 
سابًقا ىو النقص في استخدام 
  التعممية.  -خالل العممية التعميميةفي  المعممين والتالمذةاستراتيجية إجراء التجارب من قبل 

أن استخدام المختبر في تعميم ا لنن تبيّ يمن ىنا 
العموم لو مردود إيجابي ويؤدي إلى ارتفاع في 

تبين معنا  ولقد معدالت تحصيل التالمذة في لبنان.
عمى من المعممين  في األأن النسبة  أيضاً  سابًقا

لبنان تستخدم الطرائق الناشطة النظرية في التعميم 
وتعتمد في العمل المخبري عمى العرض العممي 

إلى  اتالمذتيبنسبة قميمة من ىؤال المعممين تدفع و 
 نفسيم.أإجراء التجارب ب

ومن ىنا يجب العمل عمى تدريب المعممين عمى 
بدفع تالمذتيم  نإدارة العمل المخبري بحيث يقومو 
 .ستقصائية بأنفسيمإلى إجراء التجارب واألنشطة اال
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 ومساعد مختبر. انسبة المدارس التي تمتمك مختبرً  (1-4-7-3المستند )
 لتعميم العموم معدالت التحصيل بحسب استخدام المختبر

 
 لبنان

 مدارس لدييا محضر مختبر  مدارس لدييا مختبر
 غياب وجود غياب وجود

73.67 62.00 64.76 35.24 
 
 

 معدالت التحصيل بحسب استخدام المختبر لتعميم العموم (2-4-7-3)المستند 

 الدول

مدارس لدييا محضر مختبر يواكب التالمذة عند  مدارس لدييا مختبر
 التجاربتنفيذ 

 غياب وجود غياب وجود

نسبة 
 التالمذة

معدل 
 التحصيل

نسبة 
التالمذ

 ة

معدل 
 التحصيل

نسبة 
 التالمذة

معدل 
 التحصيل

نسبة 
 التالمذة

معدل 
 التحصيل

 018 06 882 21 028 81 880 16 لبنان

 p= 0.724 p= 0.612 الداللة اإلحصائية

*p<.05                             
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 ول الدراسيةصتقويم داخل الفال 3-8
 

 

 

 

%( والدول العربية المشاركة 70أكبر نسبة من المعممين في لبنان )( أّن 8-3)تظير البيانات في المستند
( تجري %41عالم )الأكبر نسبة من المعممين في دول وأن %( تجري اختبارات لتالمذتيا كل أسبوعين. 45)

 ت التذكرمجاال ترّكز عمىختبارات أكثر األسئمة في ىذه االوأن لشير.  في ا واحدة اختبارات لتالمذتيا مرة
 التقصي العممي.و  التجارب  إعطاء الفرضيات وتصميم ترّكز عمى مجاليالتطبيق والشرح والتبيان وأقل منيا و 

TTeeaacchheerrss  hhaavvee  aa  nnuummbbeerr  ooff  iinnffoorrmmaall  aanndd  ffoorrmmaall  wwaayyss  ttoo  eevvaalluuaattee  ssttuuddeenntt  lleeaarrnniinngg..  
IInnffoorrmmaall  aasssseessssmmeennttss  dduurriinngg  iinnssttrruuccttiioonn  hheellpp  tteeaacchheerrss  iiddeennttiiffyy  tthhee  nneeeeddss  ooff  ppaarrttiiccuullaarr  
iinnddiivviidduuaallss,,  ggaauuggee  tthhee  ppaaccee  ooff  iinnssttrruuccttiioonn,,  aanndd  ssiiggnnaall  tthhee  nneeeedd  ttoo  aaddaapptt  oorr  rreetteeaacchh..  FFoorrmmaall  
tteessttss  ttyyppiiccaallllyy  aarree  uusseedd  ttoo  mmaakkee  iimmppoorrttaanntt  ddeecciissiioonnss  aabboouutt  tthhee  ssttuuddeennttss,,  ssuucchh  aass  ggrraaddeess  oorr  
mmaarrkkss..  
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 تواتر اختبارات العموم الصف ية والمجاالت المعرفي ة التي تتضمنيا: (ب-8-3) المستند

  

بإجراء  معم موىا% التالمذة التي بقوم  
 التطبيق اختبارات

 التجارب إعطاء الفرضيات وتصميم
 الشرح والتبيان التقصي العمميو 

 كل أسبوعين 
 أو أكثر

مرة في 
 الشير

عدد قميل 
 اتمر  لمن ا

دائمًا أو 
 غمب األحيانأ

بعض 
 األحيان

دائمًا أو  أبداً 
 غمب األحيانأ

بعض 
 األحيان

غمب أدائمًا أو  أبداً 
 األحيان

بعض 
 األحيان

 أبداً 

 _ 23 77 4 51 45 _ 17 83 2 29 70 لبنان

 4 42 54 15 65 20 _ 21 79 16 39 45 الدول العربية

 3 42 54 17 62 21 1 22 78 24 41 35 الدول العالمية
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  انيانيالث  الث  القسم القسم 

 اتاتالتحصيل في الرياضيّ التحصيل في الرياضيّ 
 
 

  
  
  
  

  

ّّّّدراسةةدراسةةّّفيفيّّالعالميةّالمشاركةالعالميةّالمشاركةّّالدولالدولمنّمنّ(ّ(2424ّبينّ)بينّ)فيّالرياضياتّفيّالرياضياتّّّ(ّ(11ّفيّالمرتبةّ)فيّالمرتبةّ)ّّكورياكورياتّتّحمّ حمّ 
(ّ(11ّفيّالمرتبةةّ)فيّالمرتبةةّ)ّّاإلماراتّالعربيةّالمتحدةاإلماراتّالعربيةّالمتحدةحم تّحم تّكماّكماّ(.ّ(.316316ّوجاءّمع دلّتحصيمهاّ)وجاءّمع دلّتحصيمهاّ)TTIIMMSSSS  22001111ّّّّةة

(ّبةةةةينّالةةةةدولّالعالميةةةةةّالمشةةةةاركةّوجةةةةاءّمعةةةةدلّ(ّبةةةةينّالةةةةدولّالعالميةةةةةّالمشةةةةاركةّوجةةةةاءّمعةةةةدل4646ّ(ّّدولةةةةةّةربيةةةةةّمشةةةةاركةّوفةةةةيّالمرتبةةةةةّ)(ّّدولةةةةةّةربيةةةةةّمشةةةةاركةّوفةةةةيّالمرتبةةةةةّ)1111بةةةةينّ)بةةةةينّ)
(.ّأمةةاّلب ةةانّ(.ّأمةةاّلب ةةان455455ّ))TTIIMMSSSSّّّّالةةةالةةة(ّوهةةوّأد ةة ّمةةنّمتوسةةمّسةةماّالمميةةاسّالمعتمةةدّّفةةيّ(ّوهةةوّأد ةة ّمةةنّمتوسةةمّسةةماّالمميةةاسّالمعتمةةدّّفةةي242433ّتحصةةيمهاّ)تحصةةيمهاّ)

(ّبةينّالةدولّالعربيةةّالمشةاركةّ(ّبةينّالةدولّالعربيةةّالمشةاركة44ّ(ّبينّالةدولّالعالميةةّالمشةاركةّوفةيّالمرتبةةّ)(ّبينّالةدولّالعالميةةّالمشةاركةّوفةيّالمرتبةةّ)4444فمدّحلّفيّالمرتبةّ)فمدّحلّفيّالمرتبةّ)
ّّّّّّ(.(.222424))ّّوكانّمعدلّتحصيمهوكانّمعدلّتحصيمه

فةةيّلةةذلّهةةصاّالفصةةلّسةةوئّ عةةرنّ تةةاتلّلب ةةانّفةةيّملتمةةئّمجةةا تّالمحتةةو ّّوالمجةةا تّفةةيّلةةذلّهةةصاّالفصةةلّسةةوئّ عةةرنّ تةةاتلّلب ةةانّفةةيّملتمةةئّمجةةا تّالمحتةةو ّّوالمجةةا تّ
المشةةاركةّو تةةاتلّالةةدولّالعالميةةةّالمشةةاركةّواتجاهاتهةةاّفةةيّلةةذلّالمشةةاركةّو تةةاتلّالةةدولّالعالميةةةّالمشةةاركةّواتجاهاتهةةاّفةةيّلةةذلّّّالمعرفيةةةّممار ةةةّب تةةاتلّالةةدولّالعربيةةةالمعرفيةةةّممار ةةةّب تةةاتلّالةةدولّالعربيةةة

ومةةةنّسةةةاّسةةوئّ تمةةةرةّإلةةة ّمعالجةةةّّبعةةةنّالمت يةةةراتّومةةةنّسةةةاّسةةوئّ تمةةةرةّإلةةة ّمعالجةةةّّبعةةةنّالمت يةةةراتّ.ّ.TTIIMMSSSS22001111ّّّووTTIIMMSSSS22000077ّّدراسةةتيّدراسةةتيّ
ّّالتيّقدّتؤسرّفيّأداءّالتذمصةّفيّلب ان.التيّقدّتؤسرّفيّأداءّالتذمصةّفيّلب ان.

الصةف يةّالصةف يةّاللمفي ةةّالعممي ةةّلممعم مةينّومراتةةّإةةدادهامّوالم ةاهلّالدراسةي ةّوا  شةمةّاللمفي ةةّالعممي ةةّلممعم مةينّومراتةةّإةةدادهامّوالم ةاهلّالدراسةي ةّوا  شةمةّكيئّتةؤسرّكيئّتةؤسرّّّّّ
ّّالتعم مي ةّفيّأداءّالتذمصةّفيّلب ان؟التعم مي ةّفيّأداءّالتذمصةّفيّلب ان؟ّّ--التعميمي ةالتعميمي ة
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    الرابعالرابعالفصل الفصل 

  التحصيل في الرياضي اتالتحصيل في الرياضي ات

ّّنتائج وتحليلنتائج وتحليل
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ّ
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ّّ

ّّتمهيدتمهيد

  
ّالفصلّةرضّ  ّهصا ّيت اول ّلب ان ّفي ّالتذمصة ّلمعد تّتحصيل ّبمعدّ ا ّممار ة ّالعربيةّ تّتحصيل الدول

.ّوقدّلمصئّالسامنّا ساسيّالرياضياتفيّمادةTIMSS 2011ّّّفيّالدراسةّالدوليةالمشاركةّوالدولّالعالميةّ
ّّتدرجت ّ ّ ّالمسم مة ّالمعد ت ّلسمّ ّاوفمscoresّstandardizedّهصه ّدرجة ّبين ّممياس ّّو5ّا م1555ّدرجة

ّالدولةّواتجاهّتمورّالدولأداءّلمممار ةّبينّّاهصاّالسمّ ّستلداي ّّ.155وا حرافهّالمعياري455ّّّاهصاّالسمّ ّمتوسمّو
ّ.TIMSSلدراسةّّذلّالدوراتّالمتعاقبة فسهاّفيّلل
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 مقارنة بالتحصيل العربي والعالمي في الرياضياتعدالت تحصيل تالمذة لبنان في م 1-1
TIMSS 2007 وTIMSS 2011 

 .155متوسط سمم المقياس عمىلتالمذة وتوزيعها امعدالت تحصيل  1-1-1

 TIMSS 2011دراسة  في الرياضياتفي   التالمذة معدالت تحصيلترتيب الدول بحسب  1-1-1-1

 ّ(237ّ)ّالعةةةةةالميّوالمتوسةةةةةممشةةةةةاركةّّةدولةةةةةّلكةةةةةلّ تحصةةةةةيلّالمعةةةةةد تّّ(1-1-1-2المسةةةةةت دّ)يبةةةةةي ن
 .TIMSS 2011ّفيّدراسةّّ(253العربيّ)ّوالمتوسم

 ّ (ّ ممةةةّبي مةةا66ّاّالمميةاسّهةةوّ)ومتوسةةمّسةةمّ ّالعةالميالفةةرةّبةةينّالمتوسةةمّكمةاّيبةةي نّهةةصاّالمسةت دّأن 
(ّ ممةةّوالفةرةّبةةينّمعةدلّالتحصةيلّفةيّلب ةةان42ّاّالمميةاسّ)الفةرةّبةينّالمتوسةمّالعربةيّومتوسةةمّسةم

كبيةةرّفةةيّمسةةتو ّالتحصةةيلّالعربةةيّبشةةكلّّ(ّ ممةةةّوهةةصاّيةةدلّةمةة ّتةةدنّ 41ومتوسةةمّسةةماّالمميةةاسّهةةو)
 .ّّّبشكلّلاصّوالمب ا يّةاا

 ّةةاّبةةينّالمسةةت ديمةةارنّهةةصا دولةةة21ّّالعةةالمي.ّجةةاءّترتيةة ّّوالمتوسةةممعةةد تّتحصةةيلّهةةصهّالةةدولّّأيض 
(ّأد ةة ّمةةنّمعةةدلّالتحصةةيل253ّنّمعةةدلّالتحصةةيلّالعةةالميّوجةةاءّمعةةدلّالتحصةةيلّالعربةةيّ)أةمةة ّمةة

(ّ ممةةةةّةةةةنّمعةةةدل11ّ(ّأيّبفةةةارةّ)224(ّ ممةةةةّوجةةةاءّمعةةةدلّتحصةةةيلّلب ةةةانّ)31العةةةالميّبفةةةارةّ)
 .التحصيلّالعالمي

 ّ(ّوحم تّفيّالمرتبةّا ول 316ةم ّأةم ّمعدلّتحصيلّ)ّكورياحازت.ّّّ

 ّدولةّأةم ّمةنّمعةدلّالتحصةيلّالمب ةا يّفةيّالرياضةياتّبفةروةّّنيوةشّرّعأربجاءتّمعد تّتحصيل
ّّّ.ّس  افورةّوالصينّوهو غّكو غّواليابانتميهاّّكوريادال ةّإحصاتي اّوفيّممدمتهاّ

 ّّأد ةة ّمةةنّمعةةدلّالتحصةةيلّالمب ةةا يّفةةيّالرياضةةياتّبفةةروةّّةدولةةّةسةةبعّةشةةّرجةةاءتّمعةةد تّتحصةةيل
ّدا لةّإحصاتي ا.ّّ

ّ



 نتائج وتحميل  -التحصيل في الرياضيات  –الفصل الرابع  177
 

 TIMSS 2011في دراسة  الرياضيات(7 معدل تحصيل التالمذة في 1-1-1-1المستند )
 معدل التحصيل الدولة  معدل التحصيل الدولة 
 115 رومانيا 111 11 كوريا 1
 111 اإلمارات العربية المتحدة 111 11 سنغافورة 1
 111 تركيا 156 11 الصين 1
 116 لبنان 151 11 هونغ كونغ 1
 115 ماليزيا 175 11 اليابان 1

 111 جورجيا 116 17 روسيا 1
 117 تايالند 15   7
 111 مقدونيا 111 16 فنمندا 5
 111 تونس 156 15 الواليات المتحدة 6

 111 تشيمي  11 157 انكمترا 15
 111 إيران  11 151 هنغاريا 11
 115 قطر  11 151 استراليا 11
 156 ينالبحر  151 11 سموفانيا 11

  11 151 لتوانيا 11
 األردن

 
151 
 

 151 المتوسط العربي  165 إيطاليا 11
 151 فمسطين 155 11 نيوزيالندا 11
 161 السعودية 157 17 كازاخستان 17
 151 إندونيسيا 151 15 السويد 15
 155 سوريا 176 16 اوكرانيا 16
 171 المغرب 171 15 النروج 15
 111 عمان 117 11 ينياأرم 11

  غانا   11 117 المتوسط العالمي
((ّّمعدلّتحصيلّالدولةّأةم ّمنّمتوسمّسم اّالممياس:)ّبد لةّإحصاتية.455)ّ
((ّّمعدلّتحصيلّالدولةّأد  ّمنّمتوسمّسم اّالممياس:)ّبد لةّإحصاتية.455)ّ
ّ

ّانّبمعد تّتحصيلّأةم ّبد لةّإحصاتية.الدولّالتيّتم يزتّةنّلب ّ
ّمتم يزةّةنّلب انّبد لةّإحصاتية.الالدولّغيرّّ
ّالدولّالتيّتم يزتّةنّلب انّبمعد تّتحصيلّأد  ّبد لةّإحصاتية.ّ
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 دراسة في المشاركة لعربيةلدول ااو لبنان في  الرياضياتفي  التالمذة معدالت تحصيل 1-1-1-1
TIMSS 2011   

 ّمعد تّتحصيلّالتذمصةّفيّالرياضياتّفيّالدولّالعربيةةّالمشةاركةّفةيّّ(4ّ-1-1-2)ّالمست ديبي ن
(455ّّ)ّوقةدّجةاءتّهةصهّالمعةد تّجميعهةاّأد ة ّمةنّمتوسةمّسةماّالمميةاسّ TIMSS 2011دراسةّالة

أد ةة ّمةةنّالمتوسةةمّّ(253لمتوسةةمّالعربةةيّ)جةةاءّاّ.)237)ّبشةةكلّةةةااّوأد ةة ّمةةنّالمتوسةةمّالعةةالمي
ّ. ممة31ّالدوليّبفارةّ

 فةةيّالمرتبةةةّّةمةةان(ّبي مةةاّحمةةت243ّتّدولةةةّاإلمةةاراتّفةةيّالمرتبةةةّا ولةة ّوكةةانّمعةةدلّتحصةةيمهاّ)حم ةة
 (.633)ّ(ّوكانّمعدلّتحصيمها16ا ليرةّ)

  ّمةةنّّةمةة أيّأ(224ّ(ّبةةينّمجموةةةةّالةةدولّالعربيةةةّوجةةاءّمعةةدلّتحصةةيمهّ)4لب ةةانّفةةيّالمرتبةةةّ)ّحةةل
(ّ ممةةةةّوأد ةةة ّمةةةن11ّّ)ّّرةا(ّ ممةةةةّوأد ةةة ّمةةةنّالمتوسةةةمّالعةةةالميّبفةةة26رةّ)االمتوسةةةمّالعربةةةيّبفةةة

 .(ّ ممة41رةّ)ّا(ّبةف455متوسمّسم اّالممياسّ)
 

في لبنان في الرياضيات لمعدالت تحصيل التالمذة  (Percentile)التوزيع النسبي المئيني  1-1-1-1
 TIMSS 2011  في دراسة

 

ّتوزيةةةةةةةةةةعّمعةةةةةةةةةةد تّتحصةةةةةةةةةةيلّتذمةةةةةةةةةةصةّلب ةةةةةةةةةةانّفةةةةةةةةةةيّالرياضةةةةةةةةةةياتّفةةةةةةةةةةيّّ(6-1-1-2المسةةةةةةةةةةت دّ)يظهةةةةةةةةةةرّ
TIMSS 2011.ّ

 4ّ647%ّمنّمعد تّالتذمصةّجاءتّمساويةّأوّأد  ّمنّمعدلّالتحصيل. 
 4%ّّ476معد تّالتذمصةّمساويةّأوّأةم ّمنّمعدلّالتحصيلّمن. 
 ّ45221ّّ%ّمنّمعد تّتحصيلّالتذمصةّجاءتّمساويةّأوّأد  ّمنّمعدلّالتحصيل. 
 44ّّ643ّ%ّمنّمعد تّالتحصيلّجاءتّمساويةّأوّأد  ّمنّمعدلّالتحصيل.ّّ 
 44ّّالتحصيل  .221و643ّ%ّمنّالمعد تّجاءتّبينّمعدلي 
 44ّ454و221ّ%ّمنّالمعد تّحم تّبينّمعدليّالتحصيل. 
 44454%ّّجاءتّأةم ّمنّمعدلّالتحصيل.ّ

 
% موون  11ونحووو  (117ل الوودولي)معووداًل يفوووم المعوود يحّصووموا% موون التالمووذة لووم 15نحووو 

 .( 151معداًل يفوم المعدل العربي ) واقالتالمذة لم يحقّ 
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 دراسةفي الرياضيات في لبنان وفي الدول العربية المشاركة في التالمذة تحصيل معدالت (7 1-1-1-1المستند )
TIMSS 2011 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TIMSS2011في دراسة  ني لمعدالت تحصيل التالمذة في لبنان(7 التوزيع النسبي المئي1-1-1-1المستند )
ّ
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 TIMSS 2011و TIMSS 2007في  الرياضياتتجاهات في تحصيل اال   1-1-1

العالمي في التحصيل العربي و التحصيل  بمعدلمقارنة  الرياضياتمعدالت تحصيل لبنان في  1-1-1-1
TIMSS 2007  وTIMSS2011. 

TIMSS 2007ّّبةةةةةةةينّّالرياضةةةةةةةياتمعةةةةةةةد تّتحصةةةةةةةيلّّاتجاهةةةةةةةات(1ّ-4-1-2المسةةةةةةةت دّ)نّيّ يبةةةةةةة
فةةةةةةيّ(224ّ)ّ فسةةةةةةهّهةةةةةةوّفةةةةةةيّلب ةةةةةةانّالرياضةةةةةةياتعةةةةةةدلّتحصةةةةةةيلّالتذمةةةةةةصةّفةةةةةةيّمّبمةةةةةةيّفمةةةةةةد .TIMSS2011و

TIMSS2007ّوTIMSS2011معةةةدلّّوم253ّّإلةةة 647ّّمةةةنلّالتحصةةةيلّالعربةةةيّمعةةةدّ ّبي مةةةاّارتفةةةعّكةةةلّمةةةن
ّ.237ّإل 241ّّمنالتحصيلّالعالميّ

 
ّ)ّحلّ 7 مالحظة 1ّلب انّفيّالمرتبة ّوفيّالمرتبة16ّبينّ( ّ ّمشاركة ّةربية ّبين41ّ)ّدولة ّةالمية45ّّ( دولة

ّفيّالمرتبة11ّّ(ّبين4ّوتراجعّإل ّالمرتبةّ)TIMSS2007ّّمشاركةّفيّالة دولةّةربيةّمشاركةّوحل 
ّ.TIMSS 2011ّدولةّةالميةّمشاركةّّفيّالة24ّ(ّبين44ّ)
ّ

 TIMSS2011و  TIMSS2007أداء الدول المشاركة في  اتجاهات  1-1-1-1

لرياضةةياتّفةةةيّالةةدولّالمشةةةاركةّفةةةيّاتجاهةةاتّمعةةةد تّالتحصةةيلّفةةةيّاّ(4-4-1-2المسةةةت دّ)يظهةةرّ
TIMSS2007ّّوTIMSS2011.ّ

اّلةةةسذثّ تبةةيّ  ولتينّمةةةنّبي هةةاّلب ةةةانّوتراجع ةةةاّلةةدّوةشةةرينّدولةةةةّفةةيّهةةةصاّالمجةةالّوسباتةةةاّ ّنّأنّه الةةةقّتمةةدم 
ّدولة.ّةيّةشّرتس  
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   TIMSS 2011و  TIMSS 2007في دراسة  في الرياضيات (7 معدالت تحصيل التالمذة1-1-1-1المستند )
 TIMSS 2007 TIMSS 2011 اتجاهات النتائج

 224 224 معدل تحصيل التالمذة في لبنان
 253 647 ة المشاركةالعربيفي الدول معدل تحصيل التالمذة 
 237 241 ة المشاركةالعالميفي الدول معدل تحصيل التالمذة 

ّ
 TIMSS2011و TIMSS2007(7 اتجاهات معّدالت الدول المشاركة في  1-1-1-1المستند )

 توراجوع ثوبوات توقودم

ّالبحرين 1 اليابان                1 البحرين 1
 

ّالسويد 1ّلب ان 1ّكوريا 1
 ه  اريا 1 هو غّكو غ 1 البحرين 1
ّأرمي يا 1ّتو س 1ّأوكرا يا 1

ّإ دو يسيا 1 ال روج 1 فمسمين 1
ّ

ّروما يا 1 بريما يا 1ّروسيا 1
 ردنا  7 أستراليا 7 س  افورة 7
ّةمان 5 سموفي يا 5ّالصين 5
 ماليزيا 6 أ دو يسيا 6 جورجيا 6

 سوريا 15 روما يا 15 يمالياإ 15
 تايم د 11 ة مان 11  11
 لتوا يا 11 لتوا يا 11  11

ّمذحظة:ّ
ّ.TIMSS2011وTIMSS2007تمدا:ّارتفاعّدالّإحصاتي اّفيّمعد تّالتحصيلّبينّدراستيّّ

ّ.TIMSS2011ّوTIMSS2007ّاتي اّفيّمعد تّالتحصيلّبينّدراستيسبات:ّت يرّغيرّدالّإحص
 .TIMSS2011وIMSS2007تراجع:ّا لفانّدالّإحصاتي اّفيّمعد تّالتحصيلّبينّدراستيّ
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جاالت مالو  (Content Domains) الت تحصيل التالمذة بحسب مجاالت المحتوىمعدّ  1-1-1
 TIMSS2011و TIMSS2007 في  (Cognitive Domains) ةيالمعرف

  TIMSS دراسة المعتمد في التقويمإطار  1-1-1-1

 (ّّالمجةةةا تّالملتمفةةةةّالتةةةيّيتضةةةم  هاّاإلمةةةارّالمرجعةةةي1-6-1-2يبةةةي نّالمسةةةت د)ّالمعتمةةةدّفةةةيّّلمتمةةةويا
 ّّ.TIMSS2011دراسةّ

 ّّدراسةيتمحورّتحصيلّالرياضياتّفيTIMSS2011 ّ:حولّبعدين 
 .ّّ(ّ (Cognitive Domainعرفيوالبعدّالمّ(Content Domain)ّبعدّالمحتو 

 البعةةدّيشةةملّبي مةةاّّ:ّا ةةةدادمّالجبةةرمّاله دسةةةّوالبيا ةةاتّوالفةةرصاآلتيةةةمجةةا تّالّالمحتةةو بعةةدّّيتضةةمن
 مجا تّالمعارئّوالتمبيةّوالتفكيرّالم ممي.ّّلمعرفيا

 حةةةد دّّالبعةةةدّا ولّالمواضةةةيعّالتةةةيّتسةةةع ّالتبةةةاراتّالةةةةيTIMSSّدّالبعةةةدّيحةةةدّ ّإلةةة ّتمويمهةةةاّبي مةةةا
 ّّ.متذمصةلةّالصه يّ مهاراتّالب يةّت ميةّّالمواضيعاتّالتيّتستسمرّهصهّالسا يّالمهاّر

 ّ:ا ةدادّوالجبرّواله دسةّوالبي اتّوالفرص.يتضمنّبعدّالمحتو ّأربعةّمجا ت 
 ّ.يشملّالبعدّالمعرفيّسذسةّمجا ت:ّالمعارئّوالتمبيةّوالتفكيرّالم ممي 

 تمفةةّّتةفلئّالتذمةصةّمةعّالمحتةو ّقيةدّالتمةوياّوالمةدرةّأستمةّا لتبةارّالملّةناإلجابةّالصحيحةّّتستدةي
ّمةةةنّا سةةةتمةّ التمميةةةصّّيسةةةتصكرةمةةة ّاسةةةتلدااّمجموةةةةةّمةةةنّمهةةةاراتّّالفهةةةاّواإلدراق.ّة ةةةدّمواجهةةةةّأي 

المهارةّالم اسبة.ّفبعنّب ودّا لتبارّتتمم  ّتصك رّالمعموماتّالمكتسةبةّمةنّّوظئالمحتو ّالم اس ّوي
جّر بي ماّيركزّبعضهاّاآللرمّضمنّمجالّّ"التمبية"مّةمة ّقةدرةّالتمميةصّّاءات.ّحماتةّةمميةّومفاهياّوا 

ةم ّتوظيةئّمعموماتةهّالمكتسةبةّوفهمةهّلهةصهّالمعمومةاتّّفةيّحةلّإشةكاليةّةمميةة.ّفةيّالممابةلمّيتجةاوزّ
المشةةاكلّالروتي يةةّفةةيّالرياضةياتّليتعةةد اهاّإلة ّحةةا تّغيةرّم لوفةةةّّال ةوعّا ليةرّمةةنّب ةودّا سةةتمةّحةلّ 

ال ةةةوعّا ليةةةرّمةةةنّّاهةةةصيصةةة ئّياقاتّومشةةةاكلّمعمةةةدةّيحتةةةاجّحمهةةةاّإلةةة ّلمةةةواتّةديةةةدةّومت وةةةةةّّووسةةة
 ا ستمةّضمنّمجالّالتفكيرّالم ممي.
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 التقويم لدراسة في إطار مرياضيات المعتمدة لة يمعرفمجاالت الالمجاالت المحتوى و  (17-1-1-1المستند )
 TIMSS 2011  لمصف الثامن.ّ

ّ
 لمجاالت المعرفيةا مجاالت المحتوى

 األعداد
Number 15% 

معرفة الحقائم واإلجراءات 
 والمفاهيم

11% 

 الجبر
Algebra 15% .15 التطبيم لممعارف والفهم% 

 الهندسة
Geometry 

15% 
 التفكير المنطقي
Reasoning 

11% 

 البيانات والفرصة
Data and chance 

15%   
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بمعدالت التحصيل العربي والعالمي بحسب الت تحصيل التالمذة في لبنان مقارنة معدّ  1-1-1-1
 TIMSS2011و TIMSS2007 في التي شاركتالدول  في المحتوى تمجاال

ّ:ّ(ّأنّ 4-6-1-2ال تاتلّفيّالمست دّ)ّتبي ن

 ّ ّّالرياضياتّارتفعتّبينّدورتيّفيّالعالميةّ تّالتحصيلمعدTIMSS2007 وTIMSS2011ّّفي
إل 444ّّمّّوفيّمجالّالجبرّمن444ّإل 443ّّدّمنّ:ّفيّمجالّا ةدامجا تّالمحتو ّالملتمفة

 .442إل 441ّّمنّّةالبيا اتّوالفرصّمّوفيّمجال441إل 447ّّله دسةّمنّمّّوفيّمجالّا464

 ّ ّالممابلم ّفي ّبال سبة ّإل  ّالعربية ّوالدول ّّه اقلب ان ّمعظا ّفي ّا رتفاع ّفيّّالبعن مجا ت
TIMSS2011ّّبةّممار ةTIMSS2007ّّتلّّةم ّالشكلّاآلتي:ال تاهصهّ.ّوجاءت

 ّ ّفي ّالعربي ّالتحصيل ّمعد ت ّكا ت ّمن ّمنTIMSS2011ّّّوالةTIMSS2007ّكل أد  
ّفيّ ّالمعد ت ّهصه ّارتفعت ّ ّ ّالمجا ت. ّملتمئ ّفي ّالعالمي ّالتحصيل معد ت

ّبالةTIMSS2011ّّالة ّ)ّفيTIMSS2007ّممار ة ّمن ّا ةداد ّال )330مجالي: )664ّ)
(ّو251ّ(ّإل ّ)412منّ)ّيّاله دسةفيّمجالّتتراجعّاك ه(ّول420(ّإل ّ)412والجبرّمنّ)

 ّ(ّ.376(ّال ّ)380منّ)ّةا اتّوالفرصيالب

 ّ ّالتحصيل ّمعد ت ّالرياضياتكا ت ّفي ّّالمب ا ي ّفي ّمن TIMSS2007ّكل
TIMSS2011ّوالة ّهصهّّ ّارتفعت ّ ّالمجا ت. ّملتمئ ّفي ّالعربي ّالتحصيل ّمعدل ّمن أةم 

ّ(271(ّإل ّ)231فيّمجالّالجبرّمنّ)TIMSS2007ّممار ةّبةTIMSS4511ّالمعد تّفيّ
ّ(646(ّال ّ)611منّ)ّالبيا اتّوالفرصةوّفيّمجالّّ مامّوب يرّد لةّإحصاتية6ّأيّبفارةّ+

ّبف ّاأي 4ّّ+رة ّإحصاتية ّد لة ّوب ير ّ)ّ مام ّمن ّا ةداد ّمجال ّفي ّا لفضت (246ّبي ما
أيّّ(227(ّإل ّ)244سةّمنّ)وفيّمجالّاله دوب يرّد لةّإحصاتية4ّّ-بفارةّأيّ(241ّال )

 ّّ.وب يرّد لةّإحصاتية1ّّ-بفارةّ
 ّفيّشاركتّالتيّالد ولّةم ّتمتصرّالممار ةّ تاتلّأنّ ّالصكرّيجدرTIMSS 2007ّّوTIMSS 

2011.ّ
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(7 معدالت تحصيل التالمذة في لبنوان مقارنوة بمعودالت التحصويل العربوي والعوالمي بحسوب مجواالت 1-1-1-1لمستند )ا
 .IMSS2011Tو TIMSS2007 في التي شاركتالدول  فيالمحتوى 
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في مجاالت المحتوى المختمفة مقارنة  في لبنان التالمذةبين معدالت تحصيل  لمطمما الفرم 1-1-1-1
 .TIMSS2011في دراسة  التحصيل العام في الرياضيات تالمعدّ ب

 تاتلّالةّأظهرت TIMSSّ ّستوياتّأداءّمميزةّومرتفعةّالتحصيلّا ةم ّأظهرتّمّت أنّالدولّصاتّمعد
أداءّأفضلّ سبياّّلديهاّتمئّمجا تّالمحتو مّكماّبي تّأنّمعظاّالبمدانّالمشاركةّفيّالدراسةلفيّم

مّوةم ّ حوّمماسلمّيمكنّلمبمدانّأنّتظهرّأداءّأفضلّألر مجا تّبفيّأحدّمجا تّالمحتو ّممار ةّ
ّمماّربالفيّمجالّمحتو ّمعينّ ّإل ّمجالّآلرّة د  ةّمعد تّالتحصيلّفيّكلّمنّالمجا تّ سبة

تسميلّمعد تّتحصيلّالتذمصةّفيّكلّمنّّا ةتبارالملتمفةّبمعدلّالتحصيلّالعااّلمبمد.ّوقدّألصّبعينّ
أحجااّالعي اتّوأةمارّالتذمصةّودرجةّصعوبةّا ستمةّو سبةّتوافرهاّفيّّا ةتبارالمجا تّآلصينّبعينّ

 ا لتبار.ّ

 ّ ّّيبي ّالمست د ّمعدّ 6ّ-6-1-2ن ّممار ة ّة د ّأ ه ّلب انالل ّفيّالرياضياتّفي ّالعاا فيّدراسةّّتحصيل
TIMSS2011ّّبمعد تّمجا تّالمحتو ّالملتمفةمّ جدّتباي ا ّفيّمعد  تّالمجا تّةنّالمعد لّالعاا

رةّمممةّاممممةّصاتّد  تّإحصاتية.ّفمدّكانّمعد لّمجالّا ةدادّأةم ّمنّالمعد لّالعااّبفّةبفرّو
)صاتّد لة44ّّرةّمممةّ+ا)صاتّد لةّإحصاتية(ّومعد لّمجالّالجبرّأةم ّمنّالمعد لّالعااّبف4ّ+

ّولكن ّمهمة( ّبفّإحصاتية ّالعاا ّالمعدل ّمن ّأد   ّاله دسة ّمجال ّامعدل ّمممة ّدال4ّّ-رة ّغير (
صاتّّو43ّّ–رةّمممةّاكانّالتحصيلّفيّمجالّالبيا اتّوالفرصةّأد  ّمنّالمعدلّالعااّبفّإحصاتي ا(ّو

ّ.د لةّإحصاتيةّ

 ّيدّ ّو ّفيّأداءّّيّيؤسرصملوأنّالمجالّاّّا ةدادأنّأفضلّأداءّلمتذمصةّكانّفيّمجالّّةم ّلهصا سمب ا
ّ.مجالّالبيا اتّوالفرصةكسرّةم ّا ّالتذمصةّهو

ّّ

ّّ

ّّ

 ست تلّمماّوردّأنّتد يّمعد  تّتحصيلّالتذمصةّفيّالرياضياتّفيّلب انّيعودّإل ّالتد يّفيّالتحصيلّ
 TIMSSّدراسةّموادّالرياضياتّفيّ%ّمنّمحتو 44ّّالم صيّيشكلفيّمجالّالبيا اتّوالفرصةّّ

 .(لصئّالسامنّمجالّالفرصةّغيرّواردّفيّالم اهلّالمب ا ية)ّ
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ّّ
ّ

 
تمفوة مقارنوة فوي مجواالت المحتووى المخ فوي لبنوان التالموذة بوين معودالت تحصويل المطمم الفرم(7 1-1-1-1المستند )

 .TIMSS2011في دراسة  الرياضياتل التحصيل العام في معدّ ب
معدل 

 التحصيل
العام في 
 الرياضيات

مجال 
 األعداد

الفرم 
 المطمم

مجال 
 الجبر

الفرم 
 المطمم

مجال 
 الهندسة

الفرم 
 المطمم

البيانات مجال 
 والفرصة

الفرم 
 المطمم

4ّ271ّ+224ّ241ّّلب ان

ّ

+44ّ227ّ-4ّ646ّ-43ّ

ّ
 7 معدل التحصيل ضمن المجال أكثر تدنًيا من معدل التحصيل العام لمبمد بداللة إحصائية 
                                           7 معدل التحصيل ضمن المجال أعمى من معدل التحصيل العام لمبمد بداللة إحصائية                            
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الت تحصيل التالمذة في لبنان مقارنة بمعدالت التحصيل العربي والعالمي بحسب معدّ  1-1-1-1
 TIMSS2011و TIMSS2007 التي شاركت فيفي الدول  عرفيةمجاالت المال
ّ:أنّ(2-6-1-2)المست دّتبي نّال تاتلّ

 فيّّّتماربةالملتمفةّكا تّتمريب اّمّلمعرفيةاّمجا تالفيّ معدالت التحصيل العالميTIMSS2007 
مجاليّّفيTIMSS2007ّّّّبةّممار ةTIMSS2011ّفيّّّبسيمّرتفاعمعّاTIMSS2011ّو

)منّّالتفكيرّالم ممي(ّوّفيّمجال444ّال 447ّّ)ّمنّّّوالتمبية(465ّال 443ّّالمعارئّ)ّمنّ
 .ّ(447ّال 442ّّ

 ّّتالمعدّ بشكلّةااّّوّمعدالت التحصيل العربيوممار ةّبمعد تّالتحصيلّالعالميّكا تّّالممابلفي 
ّلاصّّالتحصيل المبناني ّّأقلبشكل ّملتمئ ّالمالفي ّّعرفيةمجا ت ّفي ّمن TIMSS 2011ّّكل

ال تاتلّةم ّّوجاءتTIMSS2007 بةممار ةTIMSS2011ّّأكبرّفيّّا لفانمعTIMSS2007ّّو
ّاآلتي:الشكلّ

  ّكا تّمعد ّفي ّالعربي TIMSS2007ّّتّالتحصيل ّمجال 256ّ)ّالتمبيةفي )ّ مجالّوفي
ّالم ممي 252ّ)ّالتفكير )ّ ّمجال ّ)وفي ّّ.(644المعارئ ّالمعد ت ّهصه ّبشكلّولكن تحس ت

ّ ّممحوظ TIMSS 2011ّّفي ّالمعارئ ّمجال ّفيّ(257)في ّتراجعت ّّبي ما التمبيةّمجال
ّّ.(256مجالّالتفكيرّالم مميّ)ّوّ(644)

  ّّمعد ّالمب ا يّت كا ت ّّالتحصيل ّالرياضيات ّالةفي التحصيلّّمنّأةم TIMSS2007ّفي
ّ ّ ّالعربي ّفي ّالمعارئ ّّوكافةمجا ت ّم ّبين ّبسيم ا ّ ّتباي  ا  TIMSS2007الوأظهرت

ّمنّمجا تّالمحتو ّالملتمفةفيTIMSS2011ّّوالو ّارتفعتّفيّمجاليّالمعارئّ) :247ّ
ّوالتفكير7ّرةّ+اأيّبف232ّال ّ ّمنّّوغيرّدالّإحصاتي ا( (ّ أي243ّّال 246ّّالم مميّ

رةّاأيّبف263ّال 227ّّوغيرّدالّإحصاتي ا(ّبي ماّتراجعتّفيّمجالّالتمبيةّ)من6ّّرةّ+ابف
 ّّ.وغيرّدالّإحصاتي ا(11ّ-

 ّفيّشاركتّالتيّالد ولّةم ّتمتصرّالممار ةّ تاتلّأنّ ّالصكرّيجدرTIMSS 2007ّوTIMSS 2011.ّ

 

ّ
ّ

ّ
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مجواالت الصيل التالمذة في لبنان مقارنة بمعدالت التحصيل العربوي والعوالمي بحسوب معدالت تح(7 1-1-1-1المستند )
 .TIMSS2011و TIMSS2007والتي شاركت في الدول  في عرفية الم
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المختمفة  عرفيةمجاالت المالالتالمذة في  بين معدالت تحصيل المطمم لفرما1-1-1-1ّ
 TIMSS2011في دراسة  التحصيل العام في الرياضيات تالمعدّ بمقارنة 

 ّّ ّّمعدّ الّ تبي ّصات ّالدول ّأن ّفيّّت  تاتل ّومرتفعة ّمميزة ّأداء ّمستويات ّأظهرت ّا ةم  التحصيل
)المعارئمّالتمبيةمّالتفكيرّالم ممي(ّّمّكماّبي تّأنّمعظاّالبمدانّالمشاركةّعرفيةّتمئّمجا تّالملم

مجا تّألر مّوةم ّ حوّمماسلمّبممار ةّّفيةعّرمجا تّالمالأداءّأفضلّ سبياّفيّأحدّّلديهاّفيّالدراسة
مار ةّمعد تّمعينّ سبةّإل ّمجالّآلرّة دّممعرفيّظهرّأداءّأفضلّفيّمجالّييمكنّلمبمدانّأنّ

مدّألصّل.ّّوالرياضياتفيّّالملتمفةّبمعدلّالتحصيلّالعااّلمبمدّالمعرفيةّمجا تالالتحصيلّفيّكلّمنّ
ّ ّالتّا ةتباربعين ّتحصيل ّمعد ت ّتسميل ّبعين ّآلصين ّالمجا ت ّمن ّكل ّفي أحجااّّا ةتبارذمصة

ّتبار.ّالعي اتّوأةمارّالتذمصةّودرجةّصعوبةّا ستمةّو سبةّتوافرهاّفيّا ل

 ّّيبي ن(ّ ّأ  ه4-6-1-2المست د )ّّ ّمعدلّّوّلب انإل ّبال سبة ّممار ة ّفيّالة د ّّالرياضياتتحصيلّالعاا
ّالمعارئّّأنّأفضلّأداءّلمتذمصةّكانّفيّمجالّّيتبينّالملتمفةمالمعرفيةّمجا تّالمعد تّكلّمنّب

ّالرياضياتتحصيلّالعااّفيّالومعدلّمعدلّالتذمصةّفيّمجالّالمعارئّبينّّالفرةّالمممةّحيثّكان
حيثّكانّّالتمبيةّوالتفكيرّالم مميّّلداءّفيّمجاهصاّا ّا لفنّّبي مامّوصاتّد لةّإحصاتية14ّ+

)صاتّد لةّإحصاتية(16ّّ-مصةّفيّمجالّالتمبيةّومعدلّالتحصيلّالعااّبينّمعدلّالتذالفرةّالمممةّ
ّالعاا ّالتحصيل ّومعدل ّالم ممي ّالتفكير ّمجال ّفي ّالتذمصة ّمعدل ّإحصاتية.42ّ-ّوبين ّوصاتّد لة

ّفيّ ّأنّتد يّمعد تّتحصيلّالتذمصة ّورد ّإل ّّالرياضياتو ست تلّمنّما  مصّفيّفيّلب انّيعود
ّ.كيرّالم مميالتمبيةّوالتفّمجالي

ني معدالت تحصيل التالمذة في العموم في لبنان يعود إلى نقص في نستنتج مما ورد أن تدّ 
 البينات والفرصة. مجال التطبيم والتفكير المنطقي وفي
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 تالمعودّ بالمختمفوة مقارنوة  عرفيوةمجاالت المالالتالمذة في  بين معدالت تحصيل المطمم (7  الفرم1-1 -1-1المستند )

 .TIMSS2011في دراسة التحصيل العام في الرياضيات 
معدل 

 التحصيل
العام في 
 الرياضيات

مجال 
 المعارف

الفرم 
 المطمم

 مجال
 التطبيم

الفرم 
 المطمم

ل التفكير مجا
 المنطقي

الفرم 
 المطمم

 لبنان
224ّ 232ّ14ّّ

ّ

263ّّ-16ّّ

ّ

243ّّ-42ّ 

ّ
                                 7   معدل التحصيل ضمن المجال أعمى من معدل التحصيل العام بداللة إحصائية                                    
 7  معدل التحصيل ضمن المجال أكثر تدنًيا من معدل التحصيل العام بداللة إحصائية 
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 إناث(.-)ذكور الجنسبحسب  الرياضياتمعدالت تحصيل التالمذة في  اختالف 1-1
بحسب الفرم  TIMSS 2011 لمدول المشاركة في الرياضياتترتيب معدالت التحصيل في  1-1-1

 المطمم بين الذكور واإلناث.
 

ّ:أنّ(1-4-2)المست دّ تّال تاتلبيّ 

 ّّّلصةةالاّالةةصكورّالرياضةةياته ةاقّتفاوت ةةاّبةةينّمعةةد تّتحصةيلّالةةصكورّوّمعةةد تّتحصةةيلّاإل ةاثّفةةي
فةةةيّبعضةةةهاّ)غا ةةةامّ يوزل ةةةدامّكوريةةةامّّإحصةةةاتيااّدا ّاوكةةةانّهةةةصاّالتفةةةاوتّّالةةةدولّالمشةةةاركةفةةةيّّبعةةةنّ

)سةةوريامّأسةةتراليامّاليابةةانمّّاآللةةرّهابعضةةفةةيّّّمّإيماليةةا(ّوّغيةةرّدالّإحصةةاتي اّسمّتشةةيميمّلب ةةانتةةو 
 ّّّإيرانمّه  اريامّسموفو يامّأميركامّأوكرا يامّجورجيامّكازالستانمّروسيا(ّ.

 ّلصةةالاّاإل ةةاثّفةةيّّالرياضةةياتفةةيّالممابةةلّكةةانّالتفةةاوتّبةةينّمعةةد تّتحصةةيلّالةةصكورّواإل ةةاثّفةةي
(ّالبحرينمّإ دو يسةةيامّماليزيةةامّةمةةانّوتايذ ةةدإحصةةاتي اّفةةيّبعضةةها)ّدا ّالّالمشةةاركةّوكةةانّمعظةةاّالةةدّو

 وغيرّدالّإحصاتي اّفيّالدولّالباقية.

  ّبد لةةةّ  تّاإل ةةاثّفةةيّلمةةسّمةةنّّالةةدولّالعربيةةةّالمشةةاركةّّكا ةةتّأةمةة ّمةةنّمعةةد تّالةةصكورمعةةد
تّالةةةصكورّأةمةةة ّمةةةنّمعةةةد تّاإل ةةةاثّإحصةةاتيةّّباسةةةتس اءّتةةةو سّولب ةةةانّوسةةةورياّحيةةةثّجةةاءتّمعةةةد 

ّبشكلّدالّإحصاتي اّفيّتو سّولب انّّوبشكلّغيرّدالّإحصاتي اّفيّّوسوريا.ّ
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بحسب الفرم المطمم  TIMSS 2011لمدول المشاركة في  الرياضياتترتيب معدالت التحصيل في  (1-1-1المستند )
 .واإلناث بين الذكور

 الدولة الترتيب
متوسط 

 اإلناث

متوسط 
 الذكور

الفرم 
 المطمم

 الدولة الترتيب
متوسط 

 اإلناث

متوسط 
 الذكور

الفرم 
 المطمم

 31(1.3) 462 472 أرمي يا 24 0(3.2) 371 371 الم ر  1

 11(5.7) 385 375 سوريا 25 1(2.9) 539 539 روسيا 2

 33(9.9) 504 493 ايماليا 26 2(3.3) 488 486 كازلستان 3

 33(1.6) 453 464 روما يا 27 3(.31) 473 476 ال رويل 4

 11(9.5) 404 415 قمر 28 3(5.6) 505 508 ا جمترا 5

 39(4.7) 456 444 لبنان 29 3(4.0) 432 430 جورجيا 6

 31(4.1) 379 392 ا دو يسيا 30 3(4.4) 481 478 اوكرا يا 7

 34(1.6) 424 409 تشيمي 31 4(2.2) 511 508 الو ياتّالمتحدة 8

 15(8.9) 387 401 السعودية 32 4(2.4) 482 486 السويد 9

 37(9.5) 433 417 تو س 33 4(2.3) 512 516 ف م دا 10

 34 5(2.8) 507 502 سموفي يا 11
اإلماراتّالعربيةّ

 المتحدة
464 447 (4.9)37 

 38(4.4) 417 435 تايم د 35 6(3.5) 508 502 ه  اريا 12

 38(4.7) 496 478  دا يوزل 36 6(5.5) 583 588 هو غّكو غ 13

 39(4.4) 430 449 ماليزيا 37 6(4.1) 606 613 تايوان 14

 91(7.1) 392 415 فمسمين 38 6(1.3) 616 610 كوريا 15

 91(919) 342 318 غا ا 39 7(8.1) 418 411 ايران 16

 98(7.4) 199 491 األردن 40 7(4.7) 423 430 ممدو يا 17

 41(4.1) 388 430 البحرين 41 8(4.1) 574 566 اليابان 18

 61(4.6) 334 397 ةمان 42 8(4.4) 512 520 اسراتيل 19

 43 9(1.5) 607 615 س  افورة 20
المتوسط 

 العالمي
469 465 (1.9)4 

 3(4.0) 350 354 ج و ّأفريميا 44 9(1.5) 448 457 تركيا 21

 34(1.3) 390 403 بوتسوا ا 45 9(6.9) 509 500 استراليا 22

 91(1.5) 351 328 ه دوراس 46 9(1.1) 498 507 ا يالتّو 23
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معدالت تحصيل التالمذة في مجاالت المحتوى والمجاالت المعرفية المختمفة بحسب الجنس في   1-1-1
TIMSS 2007 وTIMSS 2011 .في الرياضيات 

 ّ ّمن ّأةم  ّاإل اث ّالرياضياتّة د ّفي ّالتحصيل ّمعد ت ّأن ّّالتيّتمقتبين ّفي ّالصكور ّالمعد لة د
 .ّوالمعد لّالعربيّّالعالميّ

 ّالصكورّأةم ّبمميلّمنّتمقّفيّلب ان ّاإل اثّفيّالتحصيلّّالتيّكا تّمعد تّالتحصيلّة د ة د
ّّوالعاا ّم ّمع بسيمّّارتفاعجاءتّمتماربة

ّمجا تّ ّملتمئ ّفي ّالصكور لصالا
ّالمجا تّ ّإل  ّبال سبة ّأما المحتو .
ّتحصيلّ ّمعد ت ّكا ت ّفمد المعرفية

ّواإل  ّالصكور ّمع ّ ّمتماربة ارتفاعّاث
 .ةالمجا تّالسذسفيّّلصالاّالصكور

  ّّال تاتلّ تبي(ّ ّالمست د ّ(4-4-2في
 :أن

 اإل اثّفيّملتمئّمجا تّّمعد  تّتحصيلّأةم ّمنالصكورّّمعد تّتحصيلّجاءتّّمفيّلب ان
ّ ّفي ّالمحتو  ّوبد لة ّمجالّّ.حصاتيةاالرياضيات ّفي ّاإل اث ّةم  ّلمصكور ّتفوة ّأةم  ّظهر وقد

 مام(7ّّ ممة(ّيميهّمجالّالجبرّ)الفرة12ّّ ممة(ّيميهّمجالّاله دسةّ)الفرة14ّّا ةدادّ)الفرةّ
  مام(7ّيميهّمجالّالبيا اتّوالفرصةّ)الفرةّ

ّ ّبال سبة ّاأما ّإل  ّفجاءت ّالمعرفية ّلمجا ت ّالصكور ّتحصيل ّمعد ت ّتحصيلّأةم  ّمعد  ت من
وقدّظهرّأةم ّتفوةّلمصكورّةم ّاإل اثّفيّّ.تيةوبد لةّإحصاالتمبيةّّتمجا ّملتمئّاإل اثّفي

ّالمعارئ ممة(ّيميهّمجال16ّّالفرةّ)ّالتمبيةّ ممة(ّيميهّمجال14ّمجالّالتفكيرّالم مميّ)الفرةّ
ّّ.(ة مم11ّ)الفرةّ

 ّاإل اثّأةم ّمنّمعد تّتحصيلّالصكورّفيّّمعد تّتحصيلّجاءتّّالدولّالعربيةّالمشاركةمفي
 ّّ.وفيّملتمئّالمجا تّالمعرفيةّملتمئّمجا تّالمحتو ّ

 ّوبد لةّّاإل اثّأةم ّمنّمعد تّتحصيلّالصكورّمعد تّتحصيلّجاءتالدولّالعالميةّالمشاركةّفي
ّفيّمجالّ ممة(14ّّالجبرّ)ّفيّمجالّإحصاتية ّ)أما ّومجالّالبيا اتّوالفرصة6ّاله دسة 6ّ)ّ مام(

ّاإل اثمعد تّتحصيلّالمجا تّالمعرفيةّفجاءتّّ.ّّأماّبال سبةّإل ولاّتكنّصاتّد لةّإحصاتيةّ مام(
ّإحصاتيةّالصكورأةم ّمنّمعد تّتحصيلّ ّالتفكير7ّّفيّمجالّالمعارئّ)ّبد لة ّوفيّمجال  مام(

 .فيّمجالّالتمبيةّاتكنّه اقّأيّفروقت مام(ّولكنّلا6ّّالم مميّ)

 حصلعض الدول العالمية فقد بعكس الدول العربية وب
في مختمف  ،معدالت تحصيلعمى في لبنان  الذكور

ولكن اإلناث نسبًيا تحصيل أعمى من معدالت  ،المجاالت
اإلناث كان تحصيل الذكور و تحصيل الفرم المطمم بين 

 .اإحصائي   غير دال  
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في  الجنست المعرفية المختمفة بحسب معدالت تحصيل التالمذة في مجاالت المحتوى والمجاال(7 1-1-1) المستند
 .الرياضياتفي  TIMSS 2011خالل دراسة 

 مجاالت المحتوى - أ

  

  

  

 المجاالت المعرفية - ب
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ّ
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 الرياضياتتأثير "األلفة مع  لغة االختبار" في معدالت تحصيل التالمذة في  1-1
 تالمذة بحسب متغير "لغة االختبار)تقديم االختبار بالمغة األم(".الت تحصيل المعدّ  1-1-1

:1-6-2يبي نّالمست دّ)  (ّأن 

 ّا لتبار%ّمنّتذمصتهاّيمدمون45ّ%ّمنّالتذمصةّموجودةّفيّمدارسّأكسرّمن3ّّ سبةّفيّلب ان
%45ّ%ّو45إل ّمدارسّبينّّت م ي%ّمنّالتذمصة1ّو سبة231ّّبالم ةّا اّوكانّمعدلّتحصيمهاّ

ّيمدمونّ ّإل ّّا لتبارمنّتذمصتها ّال سبةّا كبرّمن232ّبالم ةّا اّوارتفعّمعدلّتحصيمها ّأم ا .
بالم ةّا اّوجاءّّا لتبار%ّمنّتذمصتهاّتمدا45ّي تمونّإل ّمدارسّأقلّمنّفّ%(17ّ)ّالتذمصة

 وكا تّهصهّال تاتلّدال ةّإحصاتيا .ّ.227معدلّتحصيمهاّ

  ّّمنّتذمصتها45ّ%ّ(ّموجودةّفيّمدارسّأكسرّمن74ّسبةّمنّالتذمصةّ)فيّالدولّالعربيةّأكبر%
منّالتذمصةّي تمونّإل ّمدارسّبينّّ(%7)و255ّبالم ةّا اّوكانّمعدلّتحصيمهاّّا لتباريمدمونّ

.ّأم اّال سبة217ّبالم ةّا اّوارتفعّمعدلّتحصيمهاّإل ّّا لتبار%ّمنّتذمصتهاّيمدمون45ّ%ّو45
ّي تمونّإل ّمدارسّأقلّمن41ّذمصة)الباقيةّمنّالت )%(45%)ّّ ّتمدا بالم ةّّا لتبارمنّتذمصتها

 .244إل ّمعدلّتحصيمهاّّارتفعا اّّو

 (ّّموجودةّفيّمدارسّأكسرّمن34ّفيّالدولّالعالميةّأكبرّ سبةّمنّالتذمصة)ّ%ّمنّتذمصتها45ّ%
لتذمصةّي تمونّإل ّمدارسّمنّاّ(%12)و271ّبالم ةّا اّوكانّمعدلّتحصيمهاّّا لتباريمدمونّ

ّيمدمون45ّ%ّو45بينّ .234ّبالم ةّا اّوا لفنّمعدلّتحصيمهاّإل ّّا لتبار%ّمنّتذمصتها
ّا لتبار%ّمنّتذمصتهاّتمدا45ّي تمونّإل ّمدارسّأقلّمنّف%(17ّأم اّال سبةّالباقيةّمنّالتذمصة)

 .231ّإل ّمعدلّتحصيمهاّوا لفنبالم ةّا اّ

 
امها في حياتهم تقديم االختبار بمغة مألوفة لدى التالمذة واستخدنستنتج  مما تقدم بأن 

ا إذا كانت المغة األم أو لغة أجنبية،  سهم في ازدياد معدالت ياليومية، بغض النظر عمَّ
 .الّرياضياتمستويات أدائهم في في ارتفاع تحصيل التالمذة و 
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 األم".مغة بال" االختبارمدارس يقّدم تالمذتها (7 معدالت تحصيل التالمذة بحسب 1-1-1 )المستند

 
من  %65أكثر من  الدولة

 من التالمذة % أو أقل15 من التالمذة %65-%11 التالمذة

معدل  %التالمذة
معدل  %التالمذة التحصيل

 معدل التحصيل %التالمذة التحصيل

 227 17 232 1 231 3 لبنان
 231 17 234 12 271 34 العالميةالدول 

 244 41 217 7 255 74 الدول العربية
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 معدالت تحصيل التالمذة بحسب متغّير "التكمم بمغة االختبار في المنزل" . 1-1-1

 أن:ّ(4-6-2المست دّ)نّيبيّ 

 ّأوّفيّّونّل ةّا لتبارّفيّالم زلّداتم امارتفاة اّفيّمعد تّالتحصيلّة دّالتذمصةّالصينّ"يتكمه اق
 .ّةنّالص ينّ ّيتكم مونّل ةّا لتبارّفيّالم زلّبعنّا حيان"

 ّيتكممونّل ةّا لتبارّ"بعنّا حيان"ّفيّم ازلهاّبي ماّ سبةّأقلّّ(%32)أكسرّالتذمصةّفيّلب ان
%ّيتكممونّل ةّا لتبارّ"داتم اّأوّفيّمعظا11ّ ّيتكممونّل ةّا لتبارّفيّالم زلّوّ(%45م هاّ)

 ّا حيان".

 ّإحصاتي اّة دّّقدّتد  تّمعد تّتحصيلّتذمصةّلب ان الصينّيتكممونّل ةّا لتبارّّالتذمصةبشكلّدال 
(ّة دّالتذمصةّالصينّ ّيتكممونّل ةّا لتبار224ّ(ّوكا تّا د  ّ)223بعنّا حيانّفيّالم زلّ)

.ّوكانّا مرّالعشرينّ ممةّزهاءوكانّالفارةّةنّالص ينّيتكممونّل ةّا لتبارّفيّالم زلّّفيّالم زل
ّ ّالعالمي ةم ّفيّالدول ّالتذمصة ّأداء ّإل  ّبال سبة ّ ّ)كصلق ّالتد  يّمن ّل ة234ّفكان ّيتكم مون ّلمص ين )

(ّلمص ينّيتكم مونّل ةّا لتبارّفيّبعنّا حيانّحت 226ّا لتبارّداتما ّأوّفيّمعظاّا حيانّال ّ)
 ارّأبدا .(ّلمص ينّ ّيتكم مونّل ةّا لتب241وصمتّال ّ)

ّ 

ويجب أن  في لبنان يجب أن تعتمد عمى كممات مفاتيح موّحدة الرياضياتكتب  نستنتج مما سبم أنّ 
أساس لغوّي متين ليمّكن تالمذته من لغة االختبار وأن يستعمل لغة االختبار في الصّف.  يكون المعّمم ذا

في صّف الّرياضيات، وهذا  هنا نمفت الّنظر إلى أّن بعض المعّممين يتواصمون مع تالمذتهم بالمغة العربية
 ما يجب تجنّبه. 
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 التكّمم بمغة االختبار في المنزل"(7 معدالت تحصيل التالمذة بحسب متغير "1-1-1)المستند 

 
 البمد

دائما أو في معظم  
 ال يتكممون  بمغة االختبار بعض األحيان األحيان 

 في المنزل

معدل  %التالمذة
 التحصيل

معدل  %التالمذة
 التحصيل

معدل  %التالمذة
 التحصيل

 224 13 223 32 233 45 انلبن
641ّ 45 215 7 253.2 74 الدول العربية
 241 17 226 16 234 34 الدول العالمية

ّ 
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  ثمهيدثمهيد

  
مجموعة من األسئمة التي صّممت  فيأداء التالمذة  TIMSSدراسة  في تحصيلاليمّخص مقياس 

لى مدى اكتسابيم لسمسمة من الّرياضيات المختمفة. باإلضافة إ محتوى لتقيس وفرة معموماتيم في مجاالت
العمميات الّذىنية ضمن المجاالت المعرفية المختمفة والتي تتراوح بين مستويات التفكير الّدنيا كقدرتيم عمى 

 التقويمج و التّذكر والفيم و تطبيق المعارف وصواًل الى مستويات التفكير العميا كميارات التحميل واالستنتا
 وغيرىا.
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  (International Benchmarks)محطات التحصيل العالمية  4-2
كما ىو مبين في محطات تحصيمية  4م في تبيان مستوى تحصيل التالمذة باستخدا TIMSSيم دراسة ست 
 . (1-5المستند )

ة ما، يكون قد وتجدر اإلشارة ىنا إلى أّن ىذه المحطات تراكمية، ويعني أّن التمميذ الذي يصل إلى محط
وصل إلى المحطات الّسابقة وانتقل منيا. فالتمميذ الذي وصل إلى محطة التحصيل المرتفعة يكون قد تخّطى 

 لى المحّطة المتقّدمة.إ لم يصل والمحطتين المنخفضة والمتوسطة ولكن

 معّدالت تحصيل التالمذة عند محطات التحصيل المختلفة     4-1
تحصيل التالمذة في لبنان والّدول العربية والّدول العالمية المشاركة عند كّل معّدالت ( 2-5المستند )يبّين 

 أظيرت النتائج أّن: محّطة تحصيل.
  واوتخطّ  المنخفضة التحصيل محطة يتعّدوا أن استطاعوا لبنان في التالمذة من% 77 من أكثر 

 من فقط% 38 لكن ،%(75العالمي ) المتوسط واتعدّ ي لم مي%( ولكنّ 53بذلك الّدول العربية )
في  التالمذة من% 25بـ مقارنة المتوسطة التحصيل محّطة تعّدي من تمكّنوا لبنان في التالمذة

 . ىذه التحصيل محطة واتعدّ  الّدول العالمية في التالمذة من% 46و الّدول العربية
 7 %التحصيل محطة تعّدي استطاعواالّدول العربية المشاركة  تالمذة من% 8و لبنان تالمذة من 

  من تالمذة الدول العالمّية المشاركة.% 17 بـ مقارنة المرتفعة

 1  % من تالمذة الدول  فقط %3و المشاركة من لبنان والدول العربّية التالمذة في كل   منفقط
 .المتقّدمة التحصيل محطة استطاعوا الوصول إلى المشاركة العالمّية

 خاصة لبنانفي الدول المشاركة عامة وفي  في تالمذةال أداء في كبيرة مشكمة وجود يبين وىذا 
 .المتقّدمةو  المرتفعة التحصيل محّطات في سيما الو 

  والتي استطاعت الوصول إلى مستوى متقدم في  :(49-47)إّن أكبر نسبة مئوية من التالمذة
ير تقدًما عبر محطات التحصيل بيامش كب دول   ثالث أسيا. أظيرت  شرق األداء كانت من دول

%. وتمتيا: ىونغ كونغ ) 47%( وكوريا ) 48%(، سنغافورة )49وىذه الدول ىي الصين )
% من تالمذة الدول الباقية المستوى 17%(، بينما لم يتعدَّ 14%( وروسيا )27%( واليابان )34

 المتقّدم في األداء.

 

مشررةلة ةريرررة فرري لداء التالمررذة فرري لرنرران رالنسرررة الرر  األسررطلة العاطرردة الرر  محطررة التحصرريل المت ّدمررة  ظهرررت
الر  المحطترين المنخفضرة  تعرودت المدرسرية والرسرمية والمرتفعة وحت  المتوسطة. فمعظم األسطلة فري االمتحانرا

ي ح  تر  دول شررأ لسريا فري الرياضريات مررّدا الر  اترراع ذوالمتوسطة. وتجدر اإلشارة ال  لّن الت ّدم المرذلل الر
طري ة تردريس اايتهرا تنظريم تفةيرر التالمرذة فري الّرياضريات مرن دون االعتمراد علر  التمررين والنمطيرة فري حرّل 

 األعمال.
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 الرياضياتفي مواد  الثامنلتالمذة الصف   1022TIMSSمحطات التحصيل العالمية في الر :(2-4) المستند

 
 أداء التالمذة المقياس المحطة

 محطة تحصيل مت دمة
514 

(Advanced international 
benchmark) 

التالمذة الذين كان معدل 
 وأكثر 625تحصيميم 

عمى التفكير واستخالص  التالمذةمقدرة 
صدار التعميمات، وحّل  النتائج، وا 

 المعادالت الخطية. 

 تفعةمحطة تحصيل مر 
440 

(High international 
benchmark) 

التالمذة الذين كان معدل 
 وأكثر 557تحصيميم 

عمى تطبيق المعرفة والفيم  التالمذةمقدرة 
في مجموعة متنوعة من الوضعيات 

 المعقدة نسبيًا.

 محطة تحصيل متوسطة
364 

(Intermediate international 
benchmark) 

التالمذة الذين كان معدل 
 وأكثر. 475يميم تحص

تطبيق فيميم لممعارف العممية األساسية 
 في سياقات مختمفة. 

 محطة تحصيل منخفضة
300 

(low international benchmark) 

التالمذة الذين كان معدل 
 وأكثر 477تحصيميم 

تعرف بعض الحقائق األساسية في 
 الرياضيات .

 

 محطات التحصيل العالمية ات عند: معدالت تحصيل التالمذة في الرياضي(1-4)المستند

 محطات التحصيل العالمية في الرياضيات
 لت محطة تحصيلنسرة التالمذة )%( التي حص  

 مرتفعة مت دمة
 

 متوسطة
 

 منخفضة
 

 62 27 6 2 لرنان

 42 14 7 2 الدول العررية

 64 35 26 2 الدول العالمية
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بالعمل مع  ،TIMSSلمحطات قام مركز الدراسات في عند كل من ىذه ا ووتحميممن أجل تفسير التحصيل 
نجازات التالمذة عند إبوضع مقياس مفصل توصيفي يحمل بدقة  ،TIMSS2711 اختبارالمجنة الموكمة بإعداد 

 محطة تحصيل. كلّ 

عدد من نماذج األسئمة وبيانات حول أداء التالمذة في مختمف بالتوصيفات، مرفقة  ما يمي نعرض في
 عمى مستوى التالمذة المعرفي والمياري. االستداللل  من أجل محطات التحصي
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 (Advanced  International benchmark) المحطة التحصيلية المت دمة 4-1-2
تحميل المعمومات واستخالص لىذا المستوى من األسئمة قدرة عمى التفكير عن يظير التالمذة عند إجاباتيم 

صدار التعميمات وحل المعادالت  ي:أتالخطية ويظير ىذا في ما ي النتائج، وا 
  إجاباتيم وتسويغحّل مجموعة متنوعة من األعمال التي تتمحور حول الكسور والنسبة المئوية. 
 التفكير المنطقي بأنواع مختمفة من األرقام التي تتضّمن األعداد الطبيعية، األعداد السالبة، الكسور 

 والنسبة المئوية في وضعيات مجّردة وغير روتينية.
 .التعبير عن التعميمات إما بمعادالت جبرية أو بعبارات 
 .حّل مجموعة من األعمال التي تتضّمن معادالت وصيغ ودااّلت 
  التفكير المنطقي بأشكال ىندسية لحّل أعمال تتضّمن خطوط متوازية، مثمثات مماثمة، مجموع الزوايا

 .المتناظرة والمتبادلةو الزوايا  في النموذج
 لى حّل مسائل متعّددة إمثيالت بيانية غير مألوفة تحتاج أو تعّدة قي ببيانات من مصادر التفكير المنط

 الخطوات. 
 إظيار فيم لمعنى المعّدل. 
  في بعض الحاالت. اًل مكن أن يكون مضمّ يمثيل البيانات استقراء البيانات من رسم بياني وشرح لماذا ت 

 
 .رعداد واليندسة والجبن األسئمة في األاذج منم 3عن مذة جابات التاللنأخذ مثااًل عمى ذلك إ
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  ل: النموذج األول:-4-1-2
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. 

 
سؤال عن الكسور بطريقة مجّردة غير روتينية تتطمب من التمميذ  في مجال التفكير المنطقي وىو ىذا النموذج ىو

 .التحميل المنطقي إليجاد الحلّ 
 :أنّ  أ-1-2-5ستند متظير البيانات في ال

 تمّكنوا من حّل ىذه المسألة. شاركينالعالم الم% من تالمذة 23 -
 % من التالمذة الذين تمكنوا من حل ىذه المسألة.53تبوأت الصين المركز األول بـ -
 .ىذه المسألة % من تالمذة لبنان حلّ 18تمّكن    -

طريقـــة طـــرح ىـــذه المســـألة ليســـت مألوفـــة فـــي لبنـــان رغـــم أّن الكســـور والعمميـــات عمييـــا ىـــي مـــن صـــمب طريقـــة طـــرح ىـــذه المســـألة ليســـت مألوفـــة فـــي لبنـــان رغـــم أّن الكســـور والعمميـــات عمييـــا ىـــي مـــن صـــمب : : مالحظرررةمالحظرررة
  في الصفوف ما قبل الّصف الثّامن.في الصفوف ما قبل الّصف الثّامن.البرنامج البرنامج 
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 : نسرة التالمذة التي لجارت رشةل صحيح عن النموذج األول من األسطلة:ل-2-1-4المستند 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Percent significantly higher than international average 

 Percent significantly lower than international average 
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 النموذج الثاني:ب: -4-1-2

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. 

 
 يتطّمب اّلذي يتمحور حول القياس في اليندسةىو في مجال التفكير المنطقي أيضًا و  ىذا النموذج 
 .يمكن أن توضع في عمبةذات قياس معّين  ببشأن عدد من الكتالتحميل واّتخاذ قرار 

 : أنّ  ب-1-2-5تظير البيانات في المستند 
من حّل ىذه المسألة بينما وصل المعّدل العالمي العام لمتالمذة  تمّكنوا سيا الشرقيةآ% من تالمذة 67 -

 % فقط.25الذين تمّكنوا من حّميا الى 
  .من حّل ىذه المسألة تمّكنوا % من تالمذة لبنان11  -

 
  ..ال يدّرسال يدّرسة ولكّنو مخّفف من البرنامج و ة ولكّنو مخّفف من البرنامج و النموذج الثاني من األسئمة موجود في المناىج المبنانيالنموذج الثاني من األسئمة موجود في المناىج المبناني: : مالحظةمالحظة



  TIMSS1022 دراسةفي  ءاألدا  -التحصيل في الرياضيات  –الفصل الخامس  122
    

  

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

 Percent significantly higher than international average 

 Percent significantly lower than international average 
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 :النموذج الثالثج: -4-1-2
 

Advanced International Benchmark – Example Item 3 

Content Domain: Algebra 

Cognitive Domain:  Knowing 

 

Solve this inequality. 

9x – 6 < 4x + 4 

 
 

Description:  Solves a linear inequality 

 

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

% من التالمذة الذين تمكنوا من اإلجابة 47 ـمن تحقيق المركز السابع في ىذا السؤال بتمّكن لبنان  -
 .%17ابل معّدل عام عالمي متدنِّ جّدًا وىو مق

 . %11حّل لبنان أواًل بين البمدان العربية التي لم يتجاوز معّدليا  -
 

  ًا في لبنان في ىذه المرحمة.ًا في لبنان في ىذه المرحمة.ددالنموذج الثالث يمّثل سؤااًل نمطيًا معتاالنموذج الثالث يمّثل سؤااًل نمطيًا معتا: : مالحظةمالحظة
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 من األسطلة: النموذج الثالث التالمذة التي لجارت رشةل صحيح عنج: نسرة -2-1-4المستند 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Percent significantly higher than international average 

 Percent significantly lower than international average 
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 (High International benchmark)   المحطة التحصيلية المرتفعة 4-1-1
 يظير التالمذة عند إجابتيم عن ىذا المستوى من األسئمة القدرة عمى:

  . تطبيق مفاىيميم ومعارفيم في وضعيات مختمفة معّقدة نسبيًا 
 مختمفة من األرقام والعمميات.  امعمومات من مصادر عّدة لحّل أعمال تتضّمن أنواعً  استخدام 
 ألعداد العشرية والنسبة. عالقة بين الكسور وا إيجاد 
  .معرفة إجرائية لبعض العبارات الجبرية 
   استعمال خصائص الخطوط المستقيمة والزوايا والنموذجات والمستطيالت و متوازي األضالع لحّل

 األعمال. 
   البيانات في مجموعة متنوعة من الرسوم البيانية .تحميل 

 

 عداد واليندسة والجبر.ن األسئمة في األعنماذج  3مذة في لنأخذ مثااًل عمى ذلك اجابات التال
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 النموذج األول: ل: -4-1-1
 

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. 

 

 

Description:  Given the part and the whole, can express the part as a percentage , and given 

the whole and the percentage, can find the part. 

 
 ة.التحويل بين الكسر والنسب ،ىي في مجال المعارف، و تتطّمب ىذه المسألة

 : أّن  أ-2-2-5تظير البيانات في المستند 
 ىذا السؤال.  عنبشكل صحيح  اإلجابة من تمّكنوا الدول العالمية المشاركة تالمذة% من 37 -

  .السؤال عن ىذا% من تالمذة لبنان اإلجابة 35تمّكن  -
ساسـي ولكـن ال ساسـي ولكـن ال األاأل  النمـوذج األول فـي ىـذه المحّطـة يمثّـل موضـوعًا مطروحـًا  فـي  كتـب الّصـف السـادسالنمـوذج األول فـي ىـذه المحّطـة يمثّـل موضـوعًا مطروحـًا  فـي  كتـب الّصـف السـادس: : مالحظةمالحظة

ــتّم التركيــز عميــو كثيــرًا إذ  ــتّم التركيــز عميــو كثيــرًا إذ ي ــم مــن إإي ــم مــن ّن درس النســبة المئويــة  موجــود فــي آخــر الكتــاب وقــد ال يــتمّكن المعّم ّن درس النســبة المئويــة  موجــود فــي آخــر الكتــاب وقــد ال يــتمّكن المعّم
  شرحو لضيق الوقت.شرحو لضيق الوقت.
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 النموذج األول من األسطلة : لتالمذة التي لجارت رشةل صحيح عنل: نسرة ا-1-1-4المستند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Percent significantly higher than international average 

 Percent significantly lower than international average 
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 النموذج الثانيب: -4-1-1
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. 

بين  عالقةالوضعية إشكالية تتضّمن مكّونة من  ظير مسألةمجال التفكير المنطقي وي فيىذا النموذج ىو   
 جبرية لحّميا. ناتمبيّ إلى تحتاج  وىي ازينو الم

 : أنّ  ب-2-2-5تظير البيانات في المستند 
 .ىذه المسألة ن حلّ م تمّكنوا تالمذة الدول العالمّية المشاركة % من47 -
 .حّميا من فقط % من تالمذة لبنان34 تمكن  -

 
تالمـذة لبنـان. معظـم األعمـال التـي تتعّمـق بالقيـاس ىـي لمتحويـل تالمـذة لبنـان. معظـم األعمـال التـي تتعّمـق بالقيـاس ىـي لمتحويـل دى دى ىذا النـوع مـن األعمـال لـيس مألوفـًا لـىذا النـوع مـن األعمـال لـيس مألوفـًا لـ  ::مالحظةمالحظة

جراء الحسابات أو حّل بعض المسائل. جراء الحسابات أو حّل بعض المسائل.وا    وا 
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 لنموذج الثاني من األسطلة:ا لجارت رشةل صحيح عنب: نسرة التالمذة التي -1-1-4المستند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percent significantly higher than international average 
Percent significantly lower than international average 
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 ج: النموذج الثالث-4-1-1
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. 

 

 

Description:  Constructs and labels a pie chart representing a given situation 

 
حساب النسب  ةتطّمب من التالمذت اّلتي عرض لمبياناتي في مجال تطبيق المعارف عمى وىىذه المسألة  تقوم

 .من المعمومات الموجودة في الجدول ومن ثّم تمثيميا عمى المخّطط الدائري
 : أنّ  ج-2-2-5تظير البيانات في المستند 

 .حّل ىذه المسألة تمّكنوا من الدول العالمّية المشاركة% من تالمذة 47 -
جاء مستوى األداء في لرنان في لذا وقد . عن ىذه المسألةاإلجابة  من % من تالمذة لبنان17ن تمكّ   -

 .(%11 ـدولة غانا بفقط  بعده حّمت .)المسألة ضعيفًا جدًا ومن لسول التحصيالت في العالم
 

اإلحصـــاء والتمثيـــل اإلحصـــاء والتمثيـــل   ون بـــدرسون بـــدرسأأّنيـــم يبـــدّنيـــم يبـــدإإىـــذه المســـألة مـــن المســـائل المألوفـــة لـــدى التالمـــذة المبنـــانيين إذ ىـــذه المســـألة مـــن المســـائل المألوفـــة لـــدى التالمـــذة المبنـــانيين إذ : : مالحظرررةمالحظرررة
ولكـن قـد ولكـن قـد   ساسـيساسـياألاأل  ساسـي ويدرسـون التمثيـل الـدائري فـي الّصـف السـابعساسـي ويدرسـون التمثيـل الـدائري فـي الّصـف السـابعاألاألاإلحصائي مـن الّصـف الرابـع اإلحصائي مـن الّصـف الرابـع 

عدم تمّكن نسبة كبيرة من حّل ىذه المسألة في لبنان الى أّنيـم ال يتـدّربون عمـى التحويـل عدم تمّكن نسبة كبيرة من حّل ىذه المسألة في لبنان الى أّنيـم ال يتـدّربون عمـى التحويـل   فيفييعود السبب يعود السبب 
.إإمن الجدول من الجدول  .لى الرسم الّدائري بشكل كاف    لى الرسم الّدائري بشكل كاف 
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 النموذج الثالث من األسطلة عنج: نسرة التالمذة التي لجارت رشةل صحيح -1-1-4المستند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Percent significantly higher than international average 

 Percent significantly lower than international average 
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 (Intermediate International benchmark)  لمحطة التحصيلية المتوسطةا 4-1-2
 ىذا المستوى من األسئمة القدرة عمى:يظير التالمذة عند إجابتيم عن  

 في الرياضيات في مسائل مختمفة. ماستثمار معموماتي 

  حّل أعمال تتضّمن األعداد العشرية والكسور والنسبة المئوية. 

   ية البسيطةفيم العالقات الجبر. 

 ثالثة.البعاد ذات األاألشكال و عدين جاد الصمة بين الرسوم من ب  إي 

   ىاوتفسير قراءة الرسوم البيانية. 

  لالحتمالساسية بعض المفاىيم األ استيعاب. 

 نموذجين من األسئمة في مجال اليندسة والجبر. عنلنأخذ مثااًل عمى ذلك اجابات التالمذة 
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 : األول النموذجل: -4-1-2
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. 

 
أن يفّسروا معنى عالقة جبرية  ةيتضّمن مسألة جبرية تتطّمب من التالمذو  ىو في مجال المعارف ىذا النموذج

 معّينة.

 : أنّ  أ-3-2-5تظير البيانات في المستند 
 .% 65 ىوىذا السؤال  عن الصحيحة المتوسط العالمي لإلجابة -
 .% 59لبنان  ةذلتالم لإلجابات الصحيحة بة المئويةكانت النس -

  

لبنان ومـن الممكـن أن يكـون العـائق الوحيـد لعـدم حّميـا لبنان ومـن الممكـن أن يكـون العـائق الوحيـد لعـدم حّميـا   عند التالمذة فيعند التالمذة فيىذه المسألة من المسائل المألوفة ىذه المسألة من المسائل المألوفة : : مالحظةمالحظة
  ىو الّمغة.ىو الّمغة.
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 النموذج األّول من األسطلة: عنل: نسرة التالمذة التي لجارت رشةل صحيح -2-1-4المستند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Percent significantly higher than international average 

 Percent significantly lower than international average 
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 النموذج الثانيب: -4-1-2
Intermediate International Benchmark – Example Item 2 

Content Domain: Geometry 

Cognitive Domain:  Knowing 

 

 
 

Description:  Given a net of a three-dimensional object completes a two-

dimensional drawing of it from a specific view point. 

 
ية من محور اليندسة ويتطمب إيجاد عالقة بين المجّسمات الثالث وىو ىو أيضًا في مجال المعارف نموذجلاىذا 

 األبعاد والرسم عمى بعدين.
 : أنّ  ب-3-2-5تظير البيانات في المستند 

 .% 58 ىوىذا السؤال  عنالمتوسط العالمي لإلجابة  -
 .عنواإلجابة  من فقط من تالمذة لبنان% 22تمّكن   -

  

مخّفـف مـن المـنيج مخّفـف مـن المـنيج في المنيج المبنـاني ولكّنـو في المنيج المبنـاني ولكّنـو   واردواردإّن مفيوم األشكال الثالثية األبعاد  وتمثيميا في بعدين إّن مفيوم األشكال الثالثية األبعاد  وتمثيميا في بعدين   مالحظة:مالحظة:
  تالمـذة  لبنـانتالمـذة  لبنـانمعظـم معظـم .  لـذلك لـم يـتمّكن .  لـذلك لـم يـتمّكن المرحمـة الثانوّيـةالمرحمـة الثانوّيـةال فـي ال فـي إإبسبب كثافة الّدروس. وال يتّم الرجوع اليو بسبب كثافة الّدروس. وال يتّم الرجوع اليو 

الّذكر أّن النظريات العالمية أثبتـت أىميـة ىـذا المفيـوم لتوسـيع أفـق الّذكر أّن النظريات العالمية أثبتـت أىميـة ىـذا المفيـوم لتوسـيع أفـق ببىذا السؤال. ويجدر ىذا السؤال. ويجدر   عنعناإلجابة اإلجابة   منمن
ـــيم   حمقـــاتحمقـــاتوالتركيـــز عميـــو فـــي جميـــع والتركيـــز عميـــو فـــي جميـــع تدريســـو تدريســـو عـــادة عـــادة إإالتالمـــذة عمـــى التفكيـــر والتحميـــل . لـــذك يجـــب التالمـــذة عمـــى التفكيـــر والتحميـــل . لـــذك يجـــب  ـــيم التعم التعم

  األساسي.األساسي.
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 النموذج الثاني من األسطلة: عنرشةل صحيح  اّلذين لجارواب نسرة التالمذة -2-1-4المستند 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Percent significantly higher than international average 

 Percent significantly lower than international average 
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 (Low International benchmark)   المحطة التحصيلية المنخفضة 4-1-3
 تيم عن ىذا المستوى من األسئمة القدرة عمى:ايظير التالمذة عند إجاب

  أّوليًّا فيًما فيًم األعداد الصحيحة والكسور العشرية. 

 مميات الحسابية األساسية. ببعض الع القيام 

 قراءة رسم بياني بخط واحد. مالرسوم البيانية والمخّطط الدائري كما ويمكنيو الجداول بين  مطابقةال 

 
 عداد والجبر.نموذجين من األسئمة في مجال األ عنجابات التالمذة إلنأخذ مثااًل عمى ذلك 
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 :األولالنموذج ل: -4-1-3

Low International Benchmark – Example Item 1 

Content Domain: Number  

Cognitive Domain:  Knowing 

 

40665+56.48 = 

 

 

Description:  Adds a two-place and a three-place decimal 

 

 يتضّمن جمع عدد  عشري  بثالثة أرقام بعد الفاصمة مع عدد في مجال المعارف و ىوالنموذج األول  ىذا
 عشرّي آخر برقمين بعد الفاصمة .
 :  أّن  أ-4-2-5تظير البيانات في المستند 

 أجابوا عن ىذا السؤال. الدول العالمية المشاركة% من تالمذة 72 -
 .أجابوا عن ىذا السؤال % من التالمذة في لبنان81 -

  
لبنـان جمـع األعـداد العشـرية لبنـان جمـع األعـداد العشـرية   تعتبـر ىـذه المسـألة مـن المسـائل السـيمة وذات الحـّل المباشـر. يـدرس تالمـذةتعتبـر ىـذه المسـألة مـن المسـائل السـيمة وذات الحـّل المباشـر. يـدرس تالمـذة: : مالحظةمالحظة

لـى اتكـاليم لـى اتكـاليم إإىـذا السـؤال قـد تعـود ىـذا السـؤال قـد تعـود   عـنعـن  سبب عدم تمّكن تالمذة لبنـان كاّفـة مـن اإلجابـةسبب عدم تمّكن تالمذة لبنـان كاّفـة مـن اإلجابـةفي الحمقة الثانية. في الحمقة الثانية. 
 عمى استعمال اآللة الحاسبة .عمى استعمال اآللة الحاسبة .
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 النموذج األول من األسطلة نرشةل صحيح ع اّلذين لجاروال: نسرة التالمذة - 3-1-4المستند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Percent significantly higher than international average 

 Percent significantly lower than international average 
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 النموذج الثاني:ب: -4-1-3
Low International Benchmark – Example Item 2 

Content Domain: Algebra 

Cognitive Domain:  Knowing 

 

 

 

Description:  Evaluates a simple algebraic expression 

 .يتضّمن تقييم عبارة جبرية بسيطةمجال المعارف أيضًا و  ضمن النموذج الثانييقع 

 :  أّن  ب-4-2-5تظير البيانات في المستند 

 تمّكنوا من حّل  ىذه المسألة. ةالدول العالمية المشارك% من تالمذة 71 -

 .ىذه المسألة من حلّ تمّكنوا  % من تالمذة لبنان67 -

  
تالمـذة الّصـف الثـامن فـي لبنـان وىـي ضـمن المـنيج ويتضـّمن الكتـاب المدرسـي تالمـذة الّصـف الثـامن فـي لبنـان وىـي ضـمن المـنيج ويتضـّمن الكتـاب المدرسـي دى دى ىذه المسألة مألوفـة لـىذه المسألة مألوفـة لـ: : مالحظةمالحظة

يمكن أن يكـون يمكن أن يكـون فـفـىـذا السـؤال ىـذا السـؤال   نناإلجابـة عـاإلجابـة عـعمـى عمـى   % من تالمـذة لبنـان% من تالمـذة لبنـان4747مسائل مماثمة ليا. أما عدم قدرة مسائل مماثمة ليا. أما عدم قدرة 
فــي ذىــن التمميــذ فعنــدما  فــي ذىــن التمميــذ فعنــدما      XXبــالمتغّير بــالمتغّير     yyالمتغّيــر المتغّيــر   ارتبــاطارتبــاط  يعــود إلــىيعــود إلــى  أو ربمــاأو ربمــا  المســألةالمســألةعــدم حــّل عــدم حــّل إلــى إلــى مــرّده مــرّده 

. مـن ىنـا، يجـب عـدم تعويـد . مـن ىنـا، يجـب عـدم تعويـد المسـألةالمسـألةلـم يعـرف حـّل لـم يعـرف حـّل     aa,,  bb  aanndd  ccوجـد متغّيـرات ثالثـة غيـر معتـادة مثـل وجـد متغّيـرات ثالثـة غيـر معتـادة مثـل 
  التالمذة عمى النمطية بالترميز.التالمذة عمى النمطية بالترميز.
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 :النموذج األول من األسطلة نرشةل صحيح ع اّلذين لجاروالتالمذة ب: نسرة ا- 3-1-4المستند 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Percent significantly higher than international average 

 Percent significantly lower than international average 
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 ترين من تحليل نتاطج التالمذة في لرنان لن ضعف لداطهم في مختلف محطات التحصيل يعود ال :ي
الن ص في المعلومات المةتسرة في مختلف مجاالت المحتوى رسرب اياب محاور لو محتوى  -

حتوى رعض المحاور لو المعلومات رناء عل  ممعين عن المنهج لو رسرب توقيف العمل ر
ترروي للرحوث واإلنماء ومواف ة وزارة التررية رسرب ت صير مّدة العام توصية من المرةز ال

 الدراسي
 .الن ص في رعض المهارات ة راءة الرسوم الريانية 



 تأثير متغيرات  -التحصيل في الرياضيات  –الفصل السادس 235
 

  
  
  
  

  ادسادسالس  الس  الفصل الفصل 
  اتاتالتحصيل في الرياضي  التحصيل في الرياضي  

ّّة ة ثأثير متغّيرات مرثبطة بالعمليّّثأثير متغّيرات مرثبطة بالعمليّّ
ّ
ّ
ّالت
ّ
ّ  ––ة ة عليميّّعليميّّالت

ّ
ّالت
ّ
ميّّالت

ّ
ميّّعل
ّ
ّّاتاتياضيّّياضيّّة في أداء التالمذة في الّرة في أداء التالمذة في الّرعل
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ّّثمهيدثمهيد

 

التعّممّية الصفية ميّدت  –مّية التعميمية موالع منيج الرياضياتفي تثبيت الجسر بين  اإلسياممن أجل 
جّيًدا  إعداًدا ومعّدةميمّية فّعالة متنّوعة وميّمة حول إعداد قوى تعيرة، جمع بيانات كث في TIMSS2011دراسة الـ

حفيز التالمذة لممشاركة في العممّية التعّممّية التعميمّية والتي ترّكز عمى التفاعل المعرفي تباإلضافة إلى  ااميلمي
أداء جميع التالمذة تّم التطّرق في ىذا  فيذي يؤّثر . ومن أجل تفسير ىذا التفاعل الّ العمميبين التالمذة والمحتوى 

ق إعدادىم، المناىج الدراسّية واألنشطة الصّفية ائممعّممين وطر لالعممّية خمفّية الالفصل إلى ثالثة مجاالت: 
 التعميمية.

عدًدا من المقاييس   TIMSS 2011الجوانب المتعّمقة بيذه المجاالت استخدمت دراسة الـ مختمفلقياس 
والبيانات حول واقع العممّية  عموماتّلتي تتعّمق بالمعّمم أو بالتمميذ. وقد وّفرت لنا ىذه المقاييس الكثير من الما

 التعميمية الصّفية في لبنان. –التعّممية 
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 ميةالتعمي المعّممخمفية المتغّيرات المرتبطة ب 6-1
ة وخبرة المعّمم وشعوره بالثقة وقدرتو عمى أثبتت الّدراسات وجود عالقة بين المعّدل المرتفع لتحصيل التالمذ

 .مينتوعن  ى المعّمممدى رضإلى النسبة تدريس ماّدة الّرياضيات وكذلك ب

يتضّمن ىذا القسم بعض المتغّيرات المرتبطة بالمعّمم )المؤىالت العممية، سنوات الخبرة في التعميم، التطوير 
رضى عن مينة التعميم( التي تؤّثر في تحصيل التمميذ وأدائو في ومدى ال، ثقة المعّمم بنفسو الميني لدى المعّمم 

 ماّدة الرياضيات.

 .المستوى التعميمي لممعّمم 6-1-1
 
 
 

ىناك عالقة إيجابية بين المستوى التعميمي لممعّمم وأدائو في خالل العممية  و بشكل عامأظيرت الّدراسات أنّ 
 التعّممية. –التعميمية 

( المؤىالت العممية لمعّممي الرياضيات في الّصف الثامن أ-1-1-6لمستند )تبّين الرسوم البيانية في ا
 .TIMSS 2011ساسي في لبنان والّدول العربية والّدول العالمية المشاركة في دراسة األ

%( 68%( والدول العربية المشاركة)71نجد أن غالبية تالمذة الصف الثامن األساسي في كّل من  لبنان)
ّن أوا الدراسة الجامعّية من دون إتمام الدراسات العميا.  و أتمّ  %( يدّرسيم معممون63المشاركة)ية والدول العالم

ن يدّرسيم %( الذي11%( والدول العالمية )11%( والدول العربية )18في لبنان ) من التالمذة ىناك نسبة أقلّ 
%( والدول 9%( والدول العربية )7بنان )وا مرحمة التعميم الجامعي كما أّن ىناك نسبة أقّل في لمّ لم يت معّممون

 التالمذة الذين يدّرسيم معّممون أن نسبةو مرحمة التعميم الثانوي،  يتّموالم  %( الذين يدّرسيم معّممون3مية )العال
ن أكبر لممالحظة، إ)%(. 4لبنان )و %( 12الدول العربية )و %( 24أتموا الدراسات العميا ىي في دول العالم )

في المرحمة الثانوية أو في المرحمة  يدّرسونممين الحائزين عمى الدراسات العميا في لبنان نسبة من المع
 .(الجامعية

""TThheerree  iiss  ggrroowwiinngg  eevviiddeennccee  tthhaatt  tteeaacchheerr  pprreeppaarraattiioonn  iiss  aa  ppoowweerrffuull  pprreeddiiccttoorr  ooff  
ssttuuddeennttss’’  aacchhiieevveemmeenntt,,  ppeerrhhaappss  eevveenn  oovveerrccoommiinngg  ssoocciiooeeccoonnoommiicc  aanndd  llaanngguuaaggee  
bbaacckkggrroouunndd  ffaaccttoorrss""  ((DDaarrlliinngg--HHaammmmoonndd,,  22000000))..  
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في مادة  الثامن األساسي بحسب مؤىالت معّممييم العممية فّ تالمذة الصالمئوّية لنسبة ال( : أ-1-1-6المستند )  
 .الرياضيات
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ن المستند فمقد بيّ  في لبنان، الت تحصيل التالمذةى التعميمي لممعمم ومعدّ لعالقة بين المستو إلى اأما بالنسبة 
( حصل عميو أعمى نسبة من التالمذة 459) معدل تحصيل في الرياضياتأعمى  أنّ ب( -6-1-1)
الذين يدّرسيم  يمييم التالمذة  الدراسة الجامعّية كانوا قد انيوا  رياضياتيدّرسيم معممو %( الذين  72)

يمييم التالمذة الذين   (456%( والذين حصموا عمى معدل) 18لم يكمموا مرحمة التعميم الجامعي ) معّممون
أما  .(448حصموا عمى معدل أدنى )وقد %( 4فوق الجامعية )ما أنيوا الدراسة  رياضياتيدرسيم معممو 
 . لثانويةتّموا الدراسة اي ( فقد كان لمتالمذة الذين يدرسيم معممون لم447المعدل األدنى )

ولقد بينت الدراسة اإلحصائية بأنو ال يوجد داللة إحصائية حول تأثير متغير المؤىالت العممية لممعمم في 
 . (p=0.073 > 0.05معدالت تحصيل التالمذة )

 

وا الّدراسـة الجامعيـة مـن دون إتمـام الّدراسـات العميـا يمـييم وا الّدراسـة الجامعيـة مـن دون إتمـام الّدراسـات العميـا يمـييم أتّمـأتّمـ  %( يدّرسـيم معّممـون%( يدّرسـيم معّممـون8585التالمذة )التالمذة )غالبية غالبية ان ان : : في كوريافي كوريا
ـــوا الّدراســـات العميـــا و   ة الـــذين يدّرســـيم معّممـــونة الـــذين يدّرســـيم معّممـــونمـــن التالمـــذمـــن التالمـــذ%( %( 5959)) ـــوا الّدراســـات العميـــا و أتّم ـــيم   لـــيس ىنـــاك تالمـــذة يدّرســـيم معّممـــونلـــيس ىنـــاك تالمـــذة يدّرســـيم معّممـــونأتّم ـــوا التعم ـــم يتّم ـــيم ل ـــوا التعم ـــم يتّم ل

  الجامعي. الجامعي. 
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 بحسب الخمفية العممية لممعمم في لبنان معدالت تحصيل التالمذة (:ب-1-1-6المستند )

 

 اختصاص المعممين

 ثانوي أو دون فوق الثانوي جامعي لجامعيفوق ا

معدل  نسبة%
 التحصيل

معدل  نسبة%
 التحصيل

معدل  نسبة%
 التحصيل

معدل  نسبة%
 التحصيل

4 448 77 459 88 456 6 447 

 p= 0.073الداللة اإلحصائية: 
*P<.05 
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 .و في تعميمياو/أ المعّممين في مادة الّرياضيات اختصاص 6-1-2
 
 
 
 
 

أثبتت  فقد ،(الجامعية والّدراسات العمياالعالية )لعممية ان لممؤىالت يتالك المعّممامإضافة إلى أىمية 
 لمحتوى العممي الذي يقوم يتدريسو .باواسع الّنطاق عمى وجوب إلمام المعّمم   اتّفاقً اىناك  أنّ بشكل عام الدراسات 

 :نّ أ( 2-1-6ن لنا المستند )يبيّ 

  لثامن األساسي في لبنان والّدول العربية والّدول العالمية المشاركة معّدالت تحصيل التالمذة في الّصف ا
ختصاصي في ماّدة الرياضيات وفي تعميم اختصاصات معّممييم: ابحسب  TIMSS 2011في دراسة 

ختصاصي في تعميم اات، ليس في تعميم الّرياضيو ختصاصي في مادة الّرياضيات االّرياضيات، 
ختصاصي في مواد أخرى غير الّرياضيات. كما تظير من الناحية ات أو ليس في الّرياضياو ضيات الّريا

 .معّممييمختصاص امعّدالت تحصيل التالمذة بحسب  األخرى

 ( 41%( والدول العالمية )50النسبة األعمى من تالمذة الدول العربية )%معّممون اختصاصّيون يدّرسيم 
الذين يعّمميم متالمذة انت النسبة األعمى في لبنان لبينما ك رياضياتليس في تعميم الو  رياضياتفي مادة ال
 في لبنان كانت النسبة الثانية و %(43تعميم الرياضيات ) في ختصاصيون في الرياضيات و معّممون ا

 ، %(37في الرياضيات وليس في تعميم الرياضيات وىي )ختصاصيون متالمذة الّذين يدّرسيم معّممون ال
%( لمتالمذة الذين يدّرسيم معّممون لدييم 26%( وعربيًا) 32)  عالمياالثانية النسبة  تبينما كان

أّما النسبة األقل من التالمذة فتوزعت بين تالمذة  تعميم الّرياضيات.في ختصاص في الّرياضيات و ا
% 11% في لبنان و2) الرياضياتوليس في مادة  الرياضياتفي تعميم  اختصاصّيون معّممون يدّرسيم

% 11) من اختصاصات مختمفة معّممون يدّرسيم% في الدول العالمية( وتالمذة  12بية وفي الدول العر 
 .(% في الدول العالمية12في الدول العربية و %4في لبنان و

""IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  aa  ccoolllleeggee  oorr  uunniivveerrssiittyy  ddeeggrreeee  oorr  aaddvvaanncceedd  ddeeggrreeee,,  

tthhee  lliitteerraattuurree  rreeppoorrttss  wwiiddeesspprreeaadd  aaggrreeeemmeenntt  tthhaatt  tteeaacchheerrss  sshhoouulldd  hhaavvee  ssoolliidd  mmaasstteerryy  ooff  tthhee  

ccoonntteenntt  iinn  tthhee  ssuubbjjeecctt  ttoo  bbee  ttaauugghhtt..  FFoorr  eexxaammppllee,,  aa  mmeettaa--aannaallyyssiiss  ooff  ssttuuddiieess  iinn  tthhee  UUnniitteedd  

SSttaatteess  eexxaammiinniinngg  vvaarriioouuss  tteeaacchheerr  cchhaarraacctteerriissttiiccss  aanndd  ssttuuddeenntt  aacchhiieevveemmeenntt  ffoouunndd  tthhaatt,,  aatt  lleeaasstt  

iinn  hhiigghh  sscchhooooll,,  ssttuuddeennttss  lleeaarrnn  mmoorree  mmaatthheemmaattiiccss  wwhheenn  tthheeiirr  mmaatthheemmaattiiccss  tteeaacchheerrss  hhaavvee  

aaddddiittiioonnaall  ddeeggrreeeess  oorr  ccoouurrsseewwoorrkk  iinn  mmaatthheemmaattiiccss  ((WWaayynnee   & &YYoouunnggss,,22000033))..  
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 .معّممييمختصاص اساسي بحسب األ( معّدالت تحصيل تالمذة الّصف الثّامن 2-1-6المستند )
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  معدالت التحصيل ختصاص معّممييم، ففي لبنان  كانت حسب االت تحصيل التالمذة بمعدّ  إلىبالنسبة
الرياضيات بينما ختصاصات مختمفة غير اأصحاب  متالمذة الذين يدّرسيم معّممونل 452األعمى 

عمى شيادات  ىمو كانت لمتالمذة الذين حصل معّمم  معّدالت التحصيل في الّدول العربية و دول العالم
في دول العالم بينما   471و  480في الدول العربية  ضيات وكانت تعميم الريافي في الرياضيات و 

مع العمم أّن معّدالت التحصيل في لبنان كانت متقاربة رغم تفاوت  448انخفضت في لبنان الى 
 448تعميم الرياضيات في ضيات و ختصاص في الرياامعّممييم من معّممين لدييم  اختصاصمستويات 

. ىذه النتيجة لم تكن مماثمة في دول العالم إذ انخفضت 439اص جامعي ختصامعّممين ليس لدييم ومن 
  471تعميم الرياضيات من في في الرياضيات و  االختصاصيينالنسبة بين المعّممين 

 دون اختصاص جامعي.من  ّيوناختصاص نو لمتالمذة الذين يدّرسيم معّمم 418 ىـال

 من  %( يدّرسيم معّممون43األعمى من تالمذة لبنان )أّن النسبة  أظيرت  النتائجبالعودة الى لبنان، ف
إلى . أما بالنسبة  448جاء معّدل تحصيميم الرياضيات وفي تعميم الرياضيات  أصحاب االختصاص في

%( 37دون إجازة بتعميم الرياضيات  ) اختصاصّيون في الرياضّيات من لتالمذة الذين يدّرسيم معّممونا
في تعميم الرياضيات وليس في ن و لتالمذة الذين يدّرسيم معّممون متخصص. أما ا 452جاء معّدليم فقد 

وكانت  دون بيان واضح عن معّدل التحصيل.من  في لبنان %2الرياضيات فقد جاءت نسبتيم األدنى 
ختصاصات مختمفة غير الّرياضيات وكان معّدليم ا% لمتالمذة الذين يعّمميم معّممون لدييم 11النسبة 
ختصاص بعد التعميم الثانوي بمعّدل اليس لدييم الذين يدّرسيم معممون  % لمتالمذة 7و 454األعمى 

 التعممي التحصيل) التالمذة أداء في يؤثر" المعمم اختصاص" متغير أن اإلحصائية الدراسات نتبيّ  .439
 . ( p=0.022 < 0.05: إحصائية وبداللة( لمتالمذة

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

( كــان ( كــان 620620ّن أعمــى معــّدل ) ّن أعمــى معــّدل ) إإلــّدول المتقّدمــة، جــاءت نتــائج كوريــا مماثمــة لمنتــائج العالميــة إذ لــّدول المتقّدمــة، جــاءت نتــائج كوريــا مماثمــة لمنتــائج العالميــة إذ إلــى اإلــى ابالنســبة بالنســبة 
  مم% فقــط. يمــيي% فقــط. يمــيي77تعمــيم الّرياضــيات ونســبتيم تعمــيم الّرياضــيات ونســبتيم وفــي وفــي ختصــاص فــي الّرياضــيات ختصــاص فــي الّرياضــيات اا  لــدييملــدييمون ون لمتالمــذة الــّذين يدرّســيم معّممــلمتالمــذة الــّذين يدرّســيم معّممــ

ــيم الّرياضــيات ااالتالمــذة الــّذين يدّرســيم معّممــون أصــحاب التالمــذة الــّذين يدّرســيم معّممــون أصــحاب  ــيم الّرياضــيات ختصــاص فــي تعم لــيس فــي الّرياضــيات وكانــت نســبتيم لــيس فــي الّرياضــيات وكانــت نســبتيم و و ختصــاص فــي تعم
  (.(.610610% بمعّدل )% بمعّدل )4949
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ة في لبنان ة في لبنان ائيّ ائيّ ذات داللة إحصذات داللة إحصو و ختصاص المعّمم ختصاص المعّمم ااكبرى لنوع كبرى لنوع   ىناك أىميةىناك أىمية  تظير النتائج أنّ تظير النتائج أنّ 
أداء التالمذة. وقد أداء التالمذة. وقد   فيفيختصاص يؤّثر بشكل عام ختصاص يؤّثر بشكل عام أّن نوع االأّن نوع االعمى عمى وفي المعّدل العالمي وىذا يدّل وفي المعّدل العالمي وىذا يدّل 

لتالمذة الذين لتالمذة الذين ااأظيرت النتائج  في البمدان العربية وفي البمدان العالمية عمى حدِّ سواء أّن أظيرت النتائج  في البمدان العربية وفي البمدان العالمية عمى حدِّ سواء أّن 
صموا عمى معّدالت صموا عمى معّدالت قد حقد ح  ختصاصيون في الّرياضيات وفي تعميم الّرياضياتختصاصيون في الّرياضيات وفي تعميم الّرياضياتاايدّرسيم معّممون يدّرسيم معّممون 

ختصاصات ختصاصات لدييم الدييم االتحصيل األعمى. أما في لبنان فقد حصل التالمذة  الذين يدّرسيم معّممون التحصيل األعمى. أما في لبنان فقد حصل التالمذة  الذين يدّرسيم معّممون 
تالىم التالمذة الذين يدّرسيم تالىم التالمذة الذين يدّرسيم . . أخرى غير الّرياضيات عمى المعّدل األعمى وىذا مثير لمجدلأخرى غير الّرياضيات عمى المعّدل األعمى وىذا مثير لمجدل

ثبت قّمة أىمية ثبت قّمة أىمية لكّن ىذا ال يلكّن ىذا ال ي  ..في تعميم الّرياضياتفي تعميم الّرياضياتو و ختصاص في الّرياضيات ختصاص في الّرياضيات اا  لدييملدييممعّممون معّممون 
ختصاص تظير في نتائج تالمذة البمدان ختصاص تظير في نتائج تالمذة البمدان التعميم ألّن إثبات أىمية ىذا االالتعميم ألّن إثبات أىمية ىذا االختصاص بيداغوجيا ختصاص بيداغوجيا اا

تعميم تعميم في في ختصاص في الرياضيات و ختصاص في الرياضيات و اا  لدييملدييمالذين يدّرسيم معّممون الذين يدّرسيم معّممون   TTIIMMSSSSــالمتقّدمة في الالمتقّدمة في ال
  الّرياضيات.الّرياضيات.
ختصاص في ختصاص في إضافة الى االإضافة الى اال  ختصاص في بيداغوجيا التعميمختصاص في بيداغوجيا التعميمنؤّكد عمى االنؤّكد عمى اال  ،،الخالصةالخالصةفي في 

محتوى الماّدة وكيفية تعميميا محتوى الماّدة وكيفية تعميميا ناىج و ناىج و ممالالى اإللمام األكبر بى اإللمام األكبر بممالذي يساعد المعّمم عالذي يساعد المعّمم ع  الماّدة نفسياالماّدة نفسيا
  كما ويغني تجربة المعّمم في التقويم.كما ويغني تجربة المعّمم في التقويم.
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 ي تعميم الرياضياتممعمم  فلخبرة السنوات  6-1-3
 
 
 
 
 
 

 التعّممية. –بّينت الّدراسات أّن الخبرة التعميمية تؤّثر إيجابيًا في العممية التعميمية 
 
 :أنّ  (أ-3-1-6) بين المستندي
 ي لبنان والّدول ف الرياضياتتعميم  مينة فيييم مخبرة معمّ  سنوات عدد بحسب التالمذة معّدالت تحصيل

ة المشاركة تختمف باختالف سنوات الخبرة التعميمية لمّدرسييم في تعميم العربية والّدول العالمي
 الّرياضيات.

  سنة بينما جاء معّدل سنوات  14معّدل سنوات الخبرة لمدّرسي الّصف الثامن األساسي في لبنان كان
والذي بمغ  سنوات الخبرة العالمي لممدّرسين سنة وىما أّقل من معّدل 13الخبرة لمعّممي الّدول العربية 

 سنة. 16
  ّ( 32سنة ) 20و 10لدييم سنوات خبرة ما بين  ن أكثر التالمذة يدّرسيم معّممونن أفي لبنان تبي%

سنة  20لدييم سنوات خبرة أكثر من  التالمذة الذين يدّرسيم معّممون يمييم 445وكان معدل تحصيميم 
لدييم سنوات خبرة بين  سيم معّممونالتالمذة الذين يدرّ  يمييم 454معدل تحصيميم إلى  ارتفعو  %(27)
ن لدييم أقل من و التالمذة الذين يدّرسيم معّمم أّما( 460سنوات وكان معدل تحصيميم األعمى ) 10و 5
.  كذلك األمر بالنسبة إلى الدول العربية 445% ومعّدل تحصيميم 20وات خبرة فكانت نسبتيم نس 5

ل التالمذة مع ازدياد في سنوات الخبرة لمعّممييم  ما بين حيث ُتظير النتائج ازدياًدا في معّدالت تحصي
.  أما بالنسبة إلى دول العالم فيتبين أن معّدل التحصيل ارتفع 413الى  400سنة من  20سنوات و 5

 تالمذةلم 474ـى لاسنوات من الخبرة  5مين مع أقل من معمّ من قبل  اّلذين ُيَدّرسونلمتالمذة  458من 
 .عاما من الخبرة 20ن مع أكثر من و ممّ مع يمّرسداّلذين ي

IItt  iiss  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  tteeaacchheerr  eexxppeerriieennccee  oonn  ssttuuddeenntt  aacchhiieevveemmeenntt,,  
bbeeccaauussee  ssoommeettiimmeess  mmoorree  eexxppeerriieenncceedd  tteeaacchheerrss  aarree  aassssiiggnneedd  ttoo  ssttuuddeennttss  ooff  hhiigghheerr  aabbiilliittyy  
aanndd  wwiitthh  ffeewweerr  ddiisscciipplliinnee  pprroobblleemmss,,  aanndd  ootthheerr  ttiimmeess  tthhee  mmoorree  eexxppeerriieenncceedd  tteeaacchheerrss  aarree  
aassssiiggnneedd  ttoo  tthhee  lloowweerr--aacchhiieevviinngg  ssttuuddeennttss  iinn  nneeeedd  ooff  mmoorree  hheellpp..  HHoowweevveerr,,  ssoommee  rreesseeaarrcchh  
hhaass  aaddddrreesssseedd  tthhiiss  sseelleeccttiioonn  bbiiaass  pprroobblleemm;;  aanndd  eexxppeerriieennccee  ccaann  hhaavvee  aa  llaarrggee  ppoossiittiivvee  
iimmppaacctt  pprriimmaarriillyy  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ffeeww  yyeeaarrss  ooff  tteeaacchhiinngg,,  aalltthhoouugghh  tthhee  bbeenneeffiittss  ccaann  ccoonnttiinnuuee  
bbeeyyoonndd  tthhee  ffiirrsstt  ffiivvee  yyeeaarrss  ooff  aa  tteeaacchheerr’’ss  ccaarreeeerr  ((HHaarrrriiss  &&  SSaassss,,  22001111;;  LLeeiigghh,,  22001100))..  
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 خبرة في تعميم الّرياضياتال( : معّدالت تحصيل تالمذة الّصف الثامن األساسي بحسب سنوات أ-3-1-6المستند )

 

 الدول

 سنوات الخبرة لمعممي تالمذة الصف الثامن األساسي في تعميم الرياضيات

 سنة وما فوق 20
10 – 19 

 سنة
5 – 9 

 سنوات
 5من  أقل

 سنوات

معّدل 
سنوات 

 الخبرة العام
% 

 التالمذة
معّدل 
 التحصيل

% 
 التالمذة

معّدل 
 التحصيل

% 
 التالمذة

معّدل 
 التحصيل

% 
 التالمذة

معّدل 
 التحصيل

 

 14 445 20 460 21 445 32 454 27 لبنان

الدول 
 العربية

24 413 33 410 24 401 19 400 13 

الدول 
 العالمية

36 474 28 470 19 463 18 458 16 
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 ب( فإن -3-1-6إلى معدالت تحصيل التالمذة في لبنان وبحسب النتائج الممثمة في المستند ) بالنسبة
%( من التالمذة الذين يدرسيم معممون لدييم 21كانت لـ) الرياضيات( في 460معدالت التحصيل األعمى )

%( من التالمذة الذين يدّرسيم 27( ل )454بينما كانت ) عشر سنوات خبرة في التعميم بين خمس و 
يؤثر في أداء ال ن أن متغير "سنوات الخبرة تبيّ وقد . خبرة في التعميم سنة 20أكثر من معّممون لدييم 

 ( (p=0.08 greater than 0.05إحصائية: بداللة التالمذة 

 

 

 

 

 

 

 

%( يدّرســـيم %( يدّرســـيم 5656مـــذة ) مـــذة ) ســـنة والنســـبة األعمـــى مـــن التالســـنة والنســـبة األعمـــى مـــن التال  3535ســـنوات الخبـــرة التعميميـــة ســـنوات الخبـــرة التعميميـــة   كوريـــا كـــان معـــّدلكوريـــا كـــان معـــّدلإلـــى إلـــى بالنســـبة بالنســـبة 
سـنوات خبـرة أو أقـّل يمـييم سـنوات خبـرة أو أقـّل يمـييم   77%( مـن التالمـذة الـذين يدّرسـيم معّممـون لـدييم %( مـن التالمـذة الـذين يدّرسـيم معّممـون لـدييم 4949سـنة خبـرة أو أكثـر يمـييم )سـنة خبـرة أو أكثـر يمـييم )  4242م م ييمعّممون لديمعّممون لدي

%( الـذين يدّرسـيم معّممـون لـدييم %( الـذين يدّرسـيم معّممـون لـدييم 3939ة و)ة و)سـنسـن  4242وو  3232%( لمتالمذة الذين يدّرسيم معممون لـدييم عـدد سـنوات خبـرة بـين %( لمتالمذة الذين يدّرسيم معممون لـدييم عـدد سـنوات خبـرة بـين 4444))
معـّدالت التحصـيل حسـب سـنوات الخبـرة فـي كوريـا معـّدالت التحصـيل حسـب سـنوات الخبـرة فـي كوريـا   أّنو ورغم تفاوتأّنو ورغم تفاوت  عمىعمى  سنوات. تدّل اإلحصاءاتسنوات. تدّل اإلحصاءات  3232وو  77سنوات خبرة بين سنوات خبرة بين 

  ..ّن ىذا التفاوت لم يكن ذات داللة إحصائيةّن ىذا التفاوت لم يكن ذات داللة إحصائيةفإفإ

ّن ىذا نستنتج أّنو رغم تفاوت معّدالت التحصيل في لبنان بحسب سنوات الخبرة إال أ
ءت النتائج مشابية في دول التفاوت لم يكن ذات داللة إحصائية وكذلك في الّدول العربية وجا

 .ياتتحصيل  لدى تالمذالمعّدالت في تؤّثر المعممين  خبرةأّن في  . لذلك، ال يمكن البتّ العالم
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 في لبنان بحسب سنوات الخبرة في تعميم الرياضيات.معدالت تحصيل تالمذة الصف الثامن األساسي  :ب(-3-1-6المستند )

 

 في تعميم الّرياضيات معدالت تحصيل التالمذة في لبنان  بحسب سنوات الخبرة

 سنوات خبرة 10أقل من  سنوات خبرة أو  أكثر 10

 معدل التحصيل %نسبة معدل التحصيل %نسبة

59 450 41 452 

 p=0.08 > 0.05الداللة اإلحصائية: 
                       *p<.05                             
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 الّرياضياتالتطوير الميني لمعمم  6-1-4
 

 

 

الت تحصيل التالمذة في الصف الثامن األساسي في لبنان والدول العربية (  معدّ أ-4-1-6المستند ) يبّين
 تطوير الميني لمعممييم.بحسب مجال الوتوزيعيم  TIMSS 2011والدول العالمية المشاركة في دراسة الـ

 معّمموىاقد خضع  الّرياضياتنجد أن غالبية الدول التي حصل تالمذتيا عمى أعمى معدالت تحصيل في ف
  .لعدد كبير ومتنوع من الدورات التدريبة

 وفي ميارات ( %59الّرياضيات)غالبية التالمذة يدّرسيم معّممون خضعوا لدورات في تعميم  ،في لبنان
إدماج وفي  (%56الّرياضيات )يمييم معّممون خضعوا لدورات في محتوى  %( 59) قدالتفكير النا

الّرياضيات %( واألدنى في منيج ا51وفي التقويم )%( 54)لّرياضيات ا في  عموماتتكنولوجيا الم
(47.)%  
 دريبية ىي دورات تفي الذين شارك معّمموىم  ، فإن نسبة التالمذةالمشاركة أما بالنسبة إلى الدول العربية

ميارات %( يمييا دورات في 53) الّرياضياتفي تعميم  تكان ربكاألالنسبة و . أقّل من النسبة في لبنان
دماج %(  يمييا الّدورات في إ45%( ثّم في محتوى الّرياضيات )47التفكير الناقد وحّل المسائل )

 .%( 43اىج )ومن ثّم في التقويم والمن%( 44) الّرياضياتفي  عموماتتكنولوجيا الم
 غالبية الدول التي كانت معدالت تحصيل تالمذتيا فإن المشاركة   لدول العالميةأما بالنسبة إلى ا

 ويتابعون تابعوا كانوا قد التالمذة يدّرسيم معّممون فغالبيةل سنغافورة والصين وكوريا واليابان، امتقدمة مث
في ، يمييا الّرياضياتكان في تعميم  %(60دورات كثيرة في مختمف المجاالت ومعظميا )أكثر من 

% في كوريا واليابان( يدّرسيم 50من التالمذة )أقل من في حين نجد أن نسبة أقل  الّرياضيات.محتوى 
.يجدر وفي ميارات التفكير الناقد الّرياضياتفي  عموماتدورات في إدماج تكنولوجيا الممعممون تابعوا 

يم معّممون يخضعون لدورات تدريبية في مختمف المجاالت الذكر أّن معظم تالمذة سنغافورة يدرسّ 
 وتمّيزت بذلك عن كوريا واليابان. 

 التي التحق معمموىا بدورات  في لبنان أن نسبة التالمذة( ب-4-1-6البيانات في المستند ) تظير
%(  التي لم يمتحق معمموىا بدورات 44( من تمك )470%( حصمت عمى معدالت أعمى )56تدريبية )

لتحاق ا( ولقد بينت الدراسات اإلحصائية أن متغير" 445 تدريبية والذين حصموا عمى معدالت )
 > p=0.001 valueن بدورات تدريبية" يؤثر في معدالت تحصيل التالمذة وبداللة إحصائية : يمالمعمّ 

0.05 

EEvviiddeennccee  ffrroomm  rreecceenntt  mmeettaa--aannaallyysseess  ooff  rreesseeaarrcchh  ccoonndduucctteedd  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  
sshhoowwss  tthhaatt  tteeaacchheerr  pprrooffeessssiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ffooccuusseedd  iinn  mmaatthheemmaattiiccss  ccoonntteenntt  hhaass  aa  
ssiiggnniiffiiccaanntt  ppoossiittiivvee  eeffffeecctt  oonn  ssttuuddeenntt  aacchhiieevveemmeenntt  ((BBllaannkk  &&  ddee  llaass  AAllaass,,  22000099))  aanndd  tthhaatt  tthhee  
aammoouunntt  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ((mmoorree  tthhaann  1144  hhoouurrss))  wwaass  aann  iimmppoorrttaanntt  ffaaccttoorr  
((YYoooonn,,  DDuunnccaann,,  LLeeee,,  SSccaarrlloossss,,  &&  SShhaapplleeyy,,  22000077))..  
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)مشاركة المعممين في دورات  ياتالّرياض(:  نسبة التالمذة بحسب مجال التطوير الميني لمعممي أ-4-1-6المستند )

 (.2011-2009) الدراسيتين  السنتين بين الّرياضياتتدريبية لمتطوير الميني في مادة 

 الدولة

 النسبة المئوية لمتالمذة بحسب مجال التطوير الميني لممعّمم 

معّدل 
 التحصيل

محتوى 
 الّرياضيات

 رياضياتال
التربوية/ 

تعميم 
 لّرياضياتا

مناىج 
 ضياتالّريا

إدماج 
تكنولوجيا 

في  موماتالم
 الّرياضيات

تحسين ميارات 
التالمذة في مجال 
التفكير الناقد أو 

 حّل المسائل

تقويم 
 الّرياضيات

 51 59 54 47 59 56 449 لبنان
 43 47 44 43 53 45 406 الدول العربية
 47 43 48 52 58 55 467 الدول العالمية

 58 48 68 55 79 67 611 سنغافورة
 33 33 71 67 61 73 609 الصين
 46 32 27 53 61 51 613 كوريا
 26 33 23 41 70 66 570 اليابان

اإلمارات العربية 
 المتحدة

456 47 52 54 48 56 52 

 

 

 لتحاق بدورات تدريبيةت تحصيل التالمذة بحسب وتيرة اال معدال (:ب-4-1-6المستند )

 
 إللتحاق بدورات تدريبيةمعدالت تحصيل التالمذة في لبنان  بحسب ا

 يتابعون دورات تدريبيةال  يتابعون دورات تدريبية

 معدل التحصيل نسبة% معدل التحصيل نسبة%

65% 074 00% 006 

 *p=0.001الداللة اإلحصائية: 

                        *p<.05
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عمى  التدريبّية اتألىمية الّدور  في لبنان ج( أّن ىناك داللة إحصائية-4-1-6يبّين الجدول )
بينما لم يكن ىناك  عموماتالتربوية ومناىج الّرياضيات ومجال التفكير الناقد وتكنولوجيا الم رياضياتال

عدم فعالية ىذه إلى داللة إحصائية لمدورات عمى محتوى الّرياضيات أو التقويم وىذا يمكن أن يعود 
اىج المبنانية. كما يظير الجدول أّن معّدالت وعدم وضوح فكرة التقويم في المنرغم أىميتيا الدورات 

 رياضياتوال عموماتالتحصيل األعمى كانت لمتالمذة الذين خضع معّمموىم لدورات في تكنولوجيا الم
 تطوير ىذه الّدورات . أىميةالتربوية والتفكير الناقد ما يؤّكد 

 

 

 

 

 
  
 

 
  

 

 

 

 

مثاًل  يخضعون لدورات تدريبية في مختمف المجاالت وأكثرىا في مجال العموم التربويـة مثاًل  يخضعون لدورات تدريبية في مختمف المجاالت وأكثرىا في مجال العموم التربويـة   كورياكوريان في ن في ييممغالبية المعمّ غالبية المعمّ إّن إّن 
يا دورات فـي يا دورات فـي ميميتت%( %( 7575%( ثّم في محتوى الّرياضيات ) %( ثّم في محتوى الّرياضيات ) 7575مناىج الّرياضيات ) مناىج الّرياضيات )   مييا دورات فيمييا دورات فيتت%( %( 8383))  الّرياضياتالّرياضياتوتعميم وتعميم 

%( ودورات %( ودورات 5454))  ميـارات حـّل المسـائلميـارات حـّل المسـائلتحسين ميارات التالمذة في مجال التفكيـر الناقـد أو تحسين ميارات التالمذة في مجال التفكيـر الناقـد أو   مييا دورات في مييا دورات في تت%( %( 6868التقويم ) التقويم ) 
  %( .%( .4949))  الّرياضياتالّرياضياتي إدماج تكنولوجيا المعمومات في ي إدماج تكنولوجيا المعمومات في فف

في نموذج بالنسبة الى المتغيرات المرتبطة بخمفية المعمم التعميمية فإّن دراستيا و في المحّصمة  -
 بعض يبّين اآلتي:مع موّحد بعضيا 

ن متغير "التطوير فإ، ين لدييم أكثر من عشر سنوات خدمةلمعممين الذإلى ابالنسبة  -
. (p < 0.05) ختصاص" يؤثران في أداء التالمذة وبداللة إحصائية" ومتغير "االالميني

ن متغير " التطوير الذين لدييم أقل من عشر سنوات خدمة، فقد تبين أ لمعممينكما أن ا
متغير  كذلك فإنّ . (p < 0.05) ة إحصائيةلالميني" يؤثر في أداء التالمذة وبدال

 (. p = 0.014<0.05 ) وبداللة إحصائية  ختصاص" يؤثر في أداء التالمذة"اال
لمعممين الحائزين عمى شيادة في الّرياضيات وفي تعميم الّرياضيات فقد إلى اأما بالنسبة  -

تحاقيم في دورات تدريبية لمتطوير الميني في المناىج أو التفكير الناقد يؤثر ال نّ أتبين 
داللة إحصائية لمدورات عمى تكنولوجيا  ىناكفي أدائيم وبداللة إحصائية  بينما لم تكن 

لمعممين غير الحائزين عمى شيادة إلى االمعمومات أو المحتوى أو التقويم. أما بالنسبة 
ن التحاقيم في دورات تدريبية لمتطوير الميني في فإيم الّرياضيات في الّرياضيات وفي تعم

 االمناىج أو التفكير الناقد يؤثر في أدائيم وبداللة إحصائية في جميع الّدورات ما عد
 الّدورات المتعّمقة بالمحتوى والتفكير الناقد. 

ة الطويمة في لمعّممين ذوي الخبر في اأّن لمتطوير الميني أثره الفاعل  من ذلك نستنتج -
لمعّممين إلى االمعّممين الذين لدييم خبرة أقّل من عشر سنوات. أما بالنسبة كذلك التعميم و 
باستطاعتيم أن يمتحقوا إن تعميم الرياضيات ففي شيادات في الرياضيات و الحاممي 
 المناىج والتفكير الّناقد ما يؤّثر إيجابيًا في تحصيل التالمذة. عمىبدورات 
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 بيا في لبنان ننوع الدورات التي يمتحقو ج( معدالت تحصيل التالمذة بحسب-4-1-6المستند )

 في لبنان لتالمذة بحسب مجال التطوير الميني لممعّمممعدالت تحصيل ا في لبنان لتالمذة بحسب مجال التطوير الميني لممعّمممعدالت تحصيل ا

التربوية/ تعميم  رياضياتال رياضياتلمحتوى ا
 في الرياضيات تقويم ال لتفكير الناقدا عموماتتكنولوجيا الم رياضياتمناىج ال رياضياتا

 ال التحاق التحاق ال التحاق التحاق ال التحاق التحاق ال التحاق التحاق ال التحاق التحاق ال التحاق 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
 

 األىداف التعممية من دون  أساس عمى 1997سنة  في لبنان مناىج الرياضيات  وضعت
الحًقا، تم العمل باّتباع أسس تقويم مبنية عمى الكفايات و . والتطرق إلى فمسفة التقويم وأسس

 وصدرت توصية بإعادة النظر في فمسفة المناىج كي تبنى عمى أساس الكفايات. 

 ارف وميارات ومواقف. ومن البدييي أن فمسفة األىداف التي بني تتوّزع ىذه األىداف بين مع
وأىميتيا في حل  الّرياضياتعمى أساسيا المنيج تسعى إلى تطوير مممح تمميذ قادر عمى تقدير 

من أجل ربط  وذلك المشكالت.  من ىنا نجد ضرورة إجراء دورات لمتعرف إلى فمسفة المنيج
عمى التعّمم وعمى أن يصبح قادًرا عمى  يذالتمممجدية تحّفز  المحتوى والميارات والمواقف بطريقة

تمّكنو من حل المشكالت وتعزيز قدراتو في مجال التطبيق و ربط ما يتعّممو بحياتو اليومية 
 . وحّل المسائل غير المألوفة والتفكير الناقد

  مقدمة الذىنية  التالمذةقدرة  عمل عمى تطويرتبفمسفة المناىج التي  الّرياضياتيرتبط تعميم(
المحتوى باإلضافة إلى طرائق تعميمية )من ضمنيا  و المنيج ىذا تفرض خصائص كما المناىج(.

ت عموماتحسين ميارات التالمذة عمى التفكير الناقد( يتدرب عمييا المعّممون في سياق إيصال الم
يذه الفمسفة. إًذا إن ىذا باإلضافة إلى فرضيا مبادئ التقويم المالئمة ل )المحتوى( إلى التالمذة

بمعزل عن التدرب عمى فمسفة  الّرياضياتتعميم  في أو في الّرياضياتتقويم الالتدرب عمى 
متعّمم بأبعاد فكرية )محتوى وميارات ذىنية( التطوير  تؤّدي إلىال  ةمفّكك عممّيةالمنيج ىو 

عن حاجات محيطو  مدمجة ومتسقة فيو يتعمم الميارة بمعزل عن المحتوى ويدلي بمواقف بمعزل
يجب  بمعزل عن المواقف(.و ويتم تقويمو في كل مجال عمى حدة ) المحتوى بمعزل عن الميارة 

في المناىج والمحتوى والتقويم. ىذا  بعضيا اآلخر معبعضيا أن تكون دورات المعّممين متناسقة 
 كّمو يجب أن يتم قبل تدريب المعّممين عمى إدماج التكنولوجيا.
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 بحسب الجنس رياضياتمتغيرات مرتبطة بمواقف المعمم تجاه تعميم ال 6-2

 ممعمّ الجنس الت تحصيل التالمذة بحسب متغير معد 6-2-1

أّن ىناك داللة إحصائية بحسب متغّير جنس المعّمم. فالتالمذة الذين تدّرسيم  (1-2-6) المستندن يبيّ 
 معّممة تفّوقوا بمعّدل تحصيميم عن التالمذة الذين يدّرسيم معّمم بداللة إحصائية. 

 بأىميتو لتعميم الرياضيات  مثقة المعمّ   6-2-2
 
 
 
 

 
  عتماد تّم االساسي في قدراتيم التربوية عمى تعميم الّرياضيات ألاالّصف الثامن  معّمميلمعرفة مدى ثقة

 النقاط  الخمس الواردة في مقياس الثقة بقدرة المعمم التربوية عمى التعميم و ىي:عمى 
  مواضيع الرياضيات. عنإجابة أسئمة التالمذة 
 ةذجيات متنوعة لحّل األعمال لمتالمعرض استراتي. 
 يام صعبة.تزويد التالمذة المبدعين بم 
 المذة بيدف تحفيزىم عمى المشاركةتطوير ومواءمة أدائيم التعميمي بما يتالءم مع اىتمامات الت. 
 .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 
من االستراتيحيات التعميمية المبّينة  5من  3تعميم الرياضيات كانت إجابتو "واثق جدًّا"  عمى  عمىالتربوية بقدراتو 

عمى االستراتيجيات الباقية. اإلجابات األخرى تدل عمى معمم  لديو  5من  2في المستند و"واثق إلى حد ما " عمى 
 ت.تعميم الرياضيا عمى"ثقة إلى حد ما" بقدراتو التربوية 

TTeeaacchheerrss  wwiitthh  aa  ssttrroonngg  sseennssee  ooff  ppeerrssoonnaall  aabbiilliittyy  ttoo  oorrggaanniizzee  aanndd  eexxeeccuuttee  tthheeiirr  
tteeaacchhiinngg  aarree  mmoorree  ooppeenn  ttoo  nneeww  iiddeeaass  aanndd  lleessss  lliikkeellyy  ttoo  eexxppeerriieennccee  eemmoottiioonnaall  bbuurrnnoouutt..  
RReesseeaarrcchh  hhaass  sshhoowwnn  tthhaatt  tteeaacchheerrss’’  sseellff--ccoonnffiiddeennccee  iinn  tthheeiirr  tteeaacchhiinngg  sskkiillllss  iiss  nnoott  oonnllyy  
aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthheeiirr  pprrooffeessssiioonnaall  bbeehhaavviioorr,,  bbuutt  aallssoo  wwiitthh  ssttuuddeennttss’’  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  
mmoottiivvaattiioonn  ((BBaanndduurraa,,  11999977;;  HHeennssoonn,,  22000022))..  
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 أ(  اآلتي:-2-2-6)نات الممثمة في المستندأظيرت البيا
 ( يدّرسيم معّممون 75%( وفي الدول العالمية )73) إن أكثرية التالمذة في الدول العربية%

عمى تطبيق مؤشرات من تمك المبّينة في المقياس و  5من  3بقدراتيم عمى تطبيق  «واثقون جدًّا»
 470و 411وقد حصل ىؤالء عمى معدالت أعمى )« ما إلى حدّ  ةثقب»المؤّشرين الباقيين 

تيم عمى تعميم الرياضيات ابالتتالي( من التالمذة الذين يدّرسيم معّممون "واثقون إلى حدٍّ ما" في قدر 
 لمدول العالمية(. 456لمدول العربية و 390)
 3عمى تطبيق %( يدّرسيم معّممون" واثقون جًدا" في قدراتيم 80أكثرية التالمذة ) ،في لبنان 

المؤّشرين الباقيين "بثقة إلى حّد ما" وقد حصل عمى تطبيق مؤشرات من تمك المبينة في المقياس و 
نقطة من التالمذة الذين يدّرسيم معّممون "واثقون إلى حد  33( أعمى بـ 455ىؤالء عمى معدالت )

 (.433ما" في قدرتيم عمى تعميم الرياضيات )
" يؤثر رياضياتثقة المعمم بأىميتو لتعميم الصائية فمقد تبين أن متغير " واستناًدا إلى الدراسة اإلح

 .(p<0.001 ) في معدل تحصيل التالمذة بداللة إحصائية
 

 

تيم" عمــى تعمــيم تيم" عمــى تعمــيم ااوأَمــا بالنســبة إلــى الــدول المتقدمــة، فقــد تــدنت نســبة التالمــذة الــذين يدّرســيم معّممــون "واثقــون مــن قــدر وأَمــا بالنســبة إلــى الــدول المتقدمــة، فقــد تــدنت نســبة التالمــذة الــذين يدّرســيم معّممــون "واثقــون مــن قــدر 
فـي المقابـل لـم يكـن الفـارق فـي المقابـل لـم يكـن الفـارق   % في ىونـغ كونـغ.% في ىونـغ كونـغ.7878% في الصين و% في الصين و8585سنغافورة وسنغافورة و  % في% في7575% في كوريا و% في كوريا و7373الرياضيات إلى الرياضيات إلى 

تيم عمى تعميم الرياضيات ومعـدل تحصـيل تيم عمى تعميم الرياضيات ومعـدل تحصـيل ااأو معبًرا بين معدل تحصيل التالمذة الذين يدّرسيم معّممون "واثقون جدًّا" في قدر أو معبًرا بين معدل تحصيل التالمذة الذين يدّرسيم معّممون "واثقون جدًّا" في قدر   داالًّ داالًّ 
  ميم الرياضيات.ميم الرياضيات.تيم عمى تعتيم عمى تعااالتالمذة الذين يدّرسيم معّممون "واثقون إلى حد ما" في قدر التالمذة الذين يدّرسيم معّممون "واثقون إلى حد ما" في قدر 
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 متغير جنس المعّمم : معدالت تحصيل التالمذة بحسب(1-2-6) المستند
 

 مالتالمذة الذين يدرسيم معمّ  مةسيم معمّ درّ تالتالمذة الذين 

 معدل التحصيل %نسبة ل التحصيلمعد %نسبة

48% 465 52% 450 

 : *p=0.019الداللة اإلحصائية
                    *p<.05   
                   

 
 

 تعميم الّرياضيات  عمى( : معّدالت تحصيل التالمذة بحسب ثقة معّممييم بقدراتيم التربوية أ-2-2-6المستند )
 ) برأي معّممييم(

 

 واثق نسبيًّا واثق جدًّا 

 
 )%(
 التالمذة

معّدل 
 التحصيل

 )%(
 التالمذة

معّدل 
 الّتحصيل

  433  20  455  80 لبنان
  390  27  411  73 الدول العربية

  456  24  470  76 دول العالم
  613  50 613  50 كوريا

 --  1  487  99  كازاخستان
  --  1  479  99  أوكرانيا
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 :آلتيا لنا نتبيّ  لبنان فيب(-2-2-6) رات التي يتضمنيا مقياس الثقة المستندعند دراسة المؤش

 : 
  وكان معدل تحصيميم  أسئمة التالمذة عن%( يدّرسيم معّممون يجيبون 88أكثرية التالمذة )إّن

وانخفض معدل تحصيميم إلى  أسئمة التالمذة عنيجيبون ال يدّرسيم معّممون % 12مقارنة بـ 459
ثبتت الدراسة اإلحصائية أن ىذا المؤشر يؤثر في معدالت تحصيل التالمذة في . ولقد أ 445

 (p<0.0001 ) وبداللة إحصائية الرياضيات 
 78  بثقة تامة وكان معدل  متعّددة في حّل المسائلطرائق  يتبنون% من التالمذة يدّرسيم معّممون

 تعّددة لحل المسائلمطرائق  يتبنونن يدّرسيم معّممو  الذين من التالمذة% 22مقارنة بـ  464تحصيميم 
. ولقد أثبتت الدراسة 434بثقة أقل وانخفض معدل تحصيميم إلى  تتالءم مع اىتمامات التالمذة

 وبداللة إحصائية اإلحصائية أن ىذا المؤشر يؤثر في معدالت تحصيل التالمذة في الرياضيات
(p<0.0001) 

 74الرياضيات بثقة تالمذة عمى تقدير أىمية تعمم % من التالمذة يدّرسيم معّممون يساعدون ال
% من التالمذة الذين يدرسيم معممون يساعدون 26مقارنة بـ 463تامة وجاء معدل تحصيميم 

ولقد  .444التالمذة عمى تقدير أىمية تعمم الرياضيات بثقة أقل ولقد انخفض معدل تحصيميم إلى 
 رياضياتمعدالت تحصيل التالمذة في الأثبتت الدراسة اإلحصائية أن ىذا المؤشر يؤثر في 

 (p<0.0001 وبداللة إحصائية )
 74 في العممية التعّممية وجاء معدل تحصيميم   ةيشركون التالمذ% من التالمذة يدّرسيم معّممون

بثقة أقل    يشركون التالمذة في العممية التعّمميةالتالمذة يدّرسيم معّممون من  %26مقارنة بـ  463
ولقد أثبتت الدراسة اإلحصائية أن ىذا المؤشر يؤثر  .  443معدل تحصيميم إلى ولقد انخفض 

 (p<0.001 وبداللة إحصائية ) رياضياتفي معدالت تحصيل التالمذة في ال
 ( يدّرسيم معّممون يزودون التالمذة المبدعين بأسئمة صعبة 65أدنى نسبة من التالمذة )% تشّكل

 الذين التالمذة% من 35مقارنة بـ  461جاء معدل تحصيميم ليم و  تحدًيا كبيًرااإلجابة عنيا 
بثقة أقل  يزّودون التالمذة المبدعين بأسئمة صعبة تشّكل اإلجابة عنيا تحّديًا كبيراً يدّرسيم معّممون 

. ولقد أثبتت الدراسة اإلحصائية أن ىذا المؤشر يؤثر في 454ولقد انخفض معدل تحصيميم إلى 
 (p= 0.005<0.05 وبداللة إحصائية ) الرياضياتفي معدالت تحصيل التالمذة 

يطرحون  أن أعمى معدالت تحصيل كانت لمتالمذة الذين يدرسيم معممونأيًضا كما تبين لنا 
ستراتيجية لذلك يجب العمل عمى تدريب المعممين أكثر عمى ىذه اال  ق عّدة لحّل األعمال ائطر 

تأمين  ميمات صعبة ومّحفزة لمتالمذة تقوم بأن النسبة األقل من المعممين  لنا كذلكوتبين 
سترتيجية في الصف تحفيز المعممين عمى اتباع ىذه االلذلك يجب العمل أكثر عمى  الموىوبين
  وبثقة تامة.
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   في لبنان الرياضياتتعميم لب(:  معدل تحصيل التالمذة بحسب ردود المعممين حول" ثقتيم  بأنفسيم" -2-2-6المستند )
 

ن أسئمة التالمذة حول اإلجابة ع
تأمين  ميمات صعبة ومّحفزة  إشراك التالمذة في العممية التعّممية متعّددة لحّل األعمالتبني طرائق  الرياضيات

 لمتالمذة الموىوبين
مساعدة التالمذة عمى تقدير تعمم 

 الرياضيات
 بثقة إلى حد ما بثقة تامة بثقة إلى حد ما بثقة تامة د مابثقة إلى ح بثقة تامة بثقة إلى حد ما بثقة تامة بثقة إلى حد ما بثقة تامة

 نسبة
% 

معّدل 
 التحصيل

 نسبة
% 

معّدل 
 التحصيل

 نسبة
% 

معّدل 
 التحصيل

 نسبة
% 

معّدل 
 التحصيل

 نسبة
% 

معّدل 
 التحصيل

 نسبة
% 

معّدل 
 التحصيل

 نسبة
% 

معّدل 
 التحصيل

 نسبة
% 

معّدل 
 التحصيل

 نسبة
% 

معّدل 
 التحصيل

 نسبة
% 

ل معدّ 
 التحصيل

88 459 12 445 78 464 22 434 74 463 26 443 65 461 35 454 74 463 26 444 

p<0.0001* p<0.0001* p<0.0001* p=0.005* p<0.0001* 

*p<.05 

 يجيات تعميميةتباالعتماد عمى "خمس استرا الريضّياتمقياس الثقة" بقدرة تعميم 
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 تعميم  عمىالمرتبطة بثقة المعممين الذكور بأنفسيم  عند دراسة مدى تأثير كل من المؤشرات الخمس
الرياضيات تبين أن تبني وتطبيق ثالثة من المؤشرات الخمس بثقة تامة يؤثر في معدالت تحصيل 

 التالمذة بداللة إحصائية:
  رياضياتمواضيع ال عنإجابة أسئمة التالمذة. (p=0.377>0.05)  
  ائلق متعّددة لحّل المسائتزويد التالمذة بطر ( . p=0.00) 
 .تزويد التالمذة المبدعين بميمات محفوفة بالتحديات ومحفزة من أجل استثارة اىتماميم 

(p=0.487>0.05) 
 عمى المشاركة. تطوير ومواءمة أدائيم التعميمي بما يتالءم مع اىتمامات التالمذة بيدف تحفيزىم 

(p=0.001) 
 وتقدير ىذا التعّمم ترياضيامساعدة التالمذة عمى تقدير أىمية تعّمم ال (p=0.000  ) 

 
  تعميم  عمىعند دراسة مدى تأثير كل من المؤشرات الخمس المرتبطة بثقة المعممات اإلناث بأنفسيم

تبين  أن تبني وتطبيق أربعة من المؤشرات الخمس بثقة تامة يؤثر في معدالت تحصيل  الرياضيات
 التالمذة بداللة إحصائية:

 مذة أسئمة التال اإلجابة عن(p=0.04<0.05) 
  لحّل المسائل  ةق متعّددائتزويد التالمذة بطر. (p=0.04<0.05) 
  ّزة من أجل استثارة اىتماميم.يات ومحفّ تزويد التالمذة المبدعين بميمات محفوفة بالتحد 

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

(p=0.003<0.05) 
 وتقدير ىذا التعّمم لرياضياتمساعدة التالمذة عمى تقدير أىمية تعّمم ا (p=0.01<0.05  ) 

 
ناث من حيث اوىذا يدّل عمى أّنو ال يوجد  ختالف يذكر بين تصّرفات المعّممين واتجاىاتيم بين ذكور وا 

تزويد التالمذة باستثناء المؤّشر " المبّينة في المقياس  تعميم الّرياضيات واعتماد االستراتيجيات عمىالثقة بأنفسيم 
بّين أّن ىناك داللة إحصائية ي" الذي المبدعين بميمات محفوفة بالتحديات ومحفزة من أجل استثارة اىتماميم

 ستراتيجية بفعالية أكثر من المعّممين الّذكور.لممعممات اإلناث في تطبيق ىذه اال
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ّن ثقة المعّمم بأىميتو ّن اختالف جنس المعمم ىإ و عامل مؤثر في أداء التالمذة كما وا 
ختالف تبّين أّنو ال يوجد ا وقد. لتعميم الّرياضيات ىو عامل مؤّثر أيضًا في تحسين أداء التالمذة

ناث من حيث الثقة ب تطبيق  عمىأنفسيم يذكر بين تصّرفات المعّممين واتجاىاتيم بين ذكور وا 
تزويد التالمذة المبدعين بميمات محفوفة بالتحديات االستراتيجيات المبّينة في القياس باستثناء " 

ة ىي ذات دالل" حيث تبّين أّن تطبيق ىذه االستراتيجية ومحفزة من أجل استثارة اىتماميم
عند المعّممين الّذكور.  إحصائية في التأثير في أداء التالمذة عند المعّممات اإلناث فقط وليس

أّن التالمذة الذين يدرّسيم معّممون إناث قد حصموا عمى معّدالت أعمى إلى وتجدر اإلشارة ىنا 
 من التالمذة الذين يدّرسيم معّممون ذكور. 

في تحصيل التالمذة بشكل بفعالية يؤّثر السابقة الّذكر  ستراتيجياتتطبيق اال نستنتج أنّ 
 الرياضياتالدورات التدريبية في لبنان وخصوًصا تمك المتعمقة بتعميم  تكثيف لذا يجبإيجابي،

 :يثحمن 
 أسئمة التالمذة حول مواضيع الرياضيات.عن جابة إدارة الّنقاش في الّصف و اإل 
 ةلحّل األعمال لمتالمذ ّتبعةمالستراتيجيات التنويع في اال. 
 ين الذين يشعرون بالممل في الشرح تحضير أنشطة إبداعية صعبة تثير حفيظة التالمذة الموىوب

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

 المشاركة.
 مع أىمية الحرص عمى أن  ير أىمية أو قيمة تعمم الرياضياتعمى تقد مساعدة التالمذة

يعكس صورة واضحة لمناىج  تكون ىذه الدورات متناسقة بعضيا مع بعضيا اآلخر ما
 الرياضيات.
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 بالمعّمم العوامل المرتبطة 6-3
 -المواد في الصف الثامن األساسي بيدف تحسين العممية التعميمية معّمميالتنسيق بين  6-3-1

 التعممية. 

لمعرفة مدى وجود التنسيق بين معممي الصف الثامن األساسي تّم اعتماد المؤشرات الخمسة الواردة في 
 : يوى "التنسيق"مقياس 

 مناقشة طريقة تعميم موضوع معين. -
 ون في التخطيط وفي تحضير األدوات التعميمية. التعا -
 في التعميم مع بقية المعممين.  الخبرات المكتسبةمشاركة  -
 حضور ومشاىدة حصة دراسية يعطييا معمم زميل بيدف اكتساب خبرة أكبر في التعميم.  -
 تجربة وتطبيق أفكار جديدة.إجراء العمل مع بقية المعممين بيدف  -

 
 م . فالمعمّ ب(-1-3-6) الخمس  المؤّشراتمذة بحسب ردود معممييم حول لقد تم تحديد نسب التال

عمى  11.4 متوسطمين آخرين في الصف الثامن األساسي حصل عمى ق و"التعاون بقوة" مع معمّ يالذي يقوم بالتنس
من  5من  3 مرات أسبوعيًّا في 3-1مقياس التعاون وكانت إجابتو أنو" يتعاون بقوة" مع معّممين آخرين عمى األقل 

في المجاالت الباقية. التالمذة الذين يدّرسيم  5من  2مجاالت التعاون المبّينة في المستند و"متعاون إلى حدٍّ ما " في 
"ال يتعاونون أو ال  متياعمى مقياس التعاون وكانت إجاب 7.5مدّرسون "متعاونون إلى حدٍّ ما" حصموا عمى نتيجة لم تتخّط 

" إلى حدٍّ مان و تعاوني تعاونون أويمن مجاالت التعاون المبّينة في المستند و" 5من  3رين "في  ينّسقون مع معممين" آخ
مع  "متعاون"مرات شيرًيا . اإلجابات األخرى تدل عمى معمم   3-2في المجاالت الباقية  عمى األكثر  5من  2في 

 معممين آخرين.
 

  ّما يدل عمى أن تالمذة لبنان باإلجمال  2,10ن في لبنان عمى ىذا المقياس ميجاء متوسط المعم
ونوع ىذا التعاون ومدى تأثيره في  ل فيما يمي كمّ سيم معممون "متعاونون" فيما بينيم. وسوف نحمّ يدرّ 

 .رياضياتالتحصيل في ال
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 (  اآلتي:أ-1-3-6أظيرت البيانات في المستند )
  ون فيما بينيم" وقد حصل ىؤالء عمى ق%( يدّرسيم معّممون" ينسّ 49أكثرية التالمذة في لبنان )إّن

قون بقوة فيما الذين يدّرسيم معّممون "ينسّ %( 36) التالمذة  معّدل أقل من وىو (450) معدل
فيما  قمياًل  ينّسقون %( يدّرسيم معّممون 16نسبة متدنية جًدا من التالمذة ) نّ ا  و  (.454بينيم")

 (.437بينيم وكانت معدالت تحصيميم األدنى )
  أكثرية التالمذة في الدول العربيةاألمر بالنسبة الى الدول العربية والعالمية المشاركة، فإّن وكذلك 

%( يدّرسيم معّممون "يوجد تنسيق فيما بينيم" وقد حصموا عمى 57%(  وفي الدول العالمية )56)
ون التالمذة الذين يدّرسيم معّممون "ينسقنسبة  من أعمى وىيبالتتالي(  468و 410معدالت )

ّن لمدول العالمية(. و  467لمدول العربية و 408بقوة" فيما بينيم ) من التالمذة في  ضئيمةنسبة ا 
ق بعضيم مع بعض وكان %( يدّرسيم معّممون ال ينسّ 15والدول العالمية ) %(18)الدول العربية

 لمدول العالمية( 465لمدول العربية و 407معدل تحصيميم األدنى )
 
 
 
 
 

 المعممين()برأي  معممييمسيق بين ن(: معدالت تحصيل التالمذة بحسب التأ-1-3-6المستند )
 

 وجود تنسيق قوي 
 بين المعممين

 وجود تنيسق 
 بين المعممين

 وجود تنسيق إلى حد  
 بين المعممين ما

  )%(
  التالمذة

معّدل 
  التحصيل

 )%(
  التالمذة

معّدل 
  الّتحصيل

 )%(
  التالمذة

معّدل 
  الّتحصيل

 437 16 450 49 454 36  لبنان

 407 19 410 56 408 25  الدول العربية

 465 15 468 57 467 28  دول العالم
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 لبنان:إلى (، بالنسبة ب-1-3-6) يتبين من نتائج، المستندو 
 شيريًّا في مجاالت: مناقشة  3-2يدّرسيم معّممون ينسقون فيما بينيم  في لبنان أعمى نسبة تالمذة

 ، التعاون في التخطيط وفي تحضير األدوات التعميمية%(42) وع معينطريقة تعميم موض
تجربة بيدف  العمل المشترك، %(40) ، مشاركة ما اكتسبوه نتيجة خبرتيم في التعميم(37%)

أكبر في التعميم فإن أكثر تالمذة لبنان  زيارة صف آخرإلى أما بالنسبة  .%(42) أفكار جديدة
 ون أوتقريًبا ال ينسقون فيما بينيم في ىذا اإلطار.( يدرسيم معممون ال ينسق%66)
 ( يدرسيم معممون يقومون 3( حصل عمييا أقل نسبة تالمذة )503أعمى معدالت تحصيل )%

)زيارة صف آخر ومشاىدة حصة زميل بيدف اكتساب خبرة أكبر في التعميم يوميًّا أو  4بالعممية 
ند التالمذة الذين يدرسيم معممون يقومون بيذه تقريًبا يوميًّا( ولقد تدنى معدل التحصيل ىذا ع

 . 460وعند الذين ال يقومون بيذا الى  444شيريًا( الى  3-2العممية )
  ارتفعت وتساوت تقريبًا معدالت تحصيل التالمذة الذين يدرسيم معممون يقومون، يوميًّا أو تقريًبا

. وكمما تدنت وتيرة ىذه 503و  463( لتتراوح بين 5( و )3( و )2( و )1يوميًّا، بالعمميات )
 ( شيريًا أو اختفت، تدنت معدالت تحصيل التالمذة بفروق مختمفة3-2العممّيات )

 .بّينت النتائج أّن معّدالت التحصيل بغياب التنسيق تّدنت مقارنة بوجود التنسيق 
  ّائية عمى ىناك داللة إحص ق بين المعممين أنّ ينت الدراسات اإلحصائية المتعمقة بنوع التنسبي

التنسيق والتعاون بين المعّممين في أداء التالمذة وتحصيميم  من مؤّشرات مؤشرات 5من  3تأثير 
 في الّرياضيات وىي:

 .(p=0.00مناقشة طريقة تعميم موضوع معّين ) -
 .(p=0.000)التعاون في التخطيط وفي تحضير األدوات التعميمية.  -

 .التحصيل التعممي غير دال إحصائًيافي ا تأثيرى فتبين أناآلتية ات أما المؤشر 
 .(p=0.718) تجربة وتطبيق أفكار جديدة. العمل مع بقية المعممين بيدف -
 .(p=0.105)في التعميم مع بقية المعممين.  الخبرات المكتسبةمشاركة  -
حضور ومشاىدة حصة دراسية يعطييا معمم زميل بيدف اكتساب خبرة أكبر في التعميم.  -

(p=0.242).

أن وتيرة التنسيق ونوعو من العوامل المؤثرة في تحسين أداء التالمذة وبداللة احصائية.  مما سبق نستنتج
بمناقشة طريقة تعميم موضوع  ق بين معممي الصف الثامنييجب العمل عمى زيادة المشاركة والتعاون والتنس

 تحضير أدوات تعميمية.  معّين و التعاون في التخطيط و 
غير فعالة ألّنيا ال  عممية لعمل مع المعّممين بيدف تجربة وتطبيق أفكار جديدة فيبدو أّنياإلى اأما بالتسبة  

لحضور ومشاىدة ا والخبرات المكتسبة. واألىم ى في مشاركةإلى التّطبق بشكل جّدي . كذلك األمر بالنسبة 
 الطريقة كانت واضحة في النتيجة لكّنيا ال تّطبق بشكل فّعال في لبنان.  حّصة دراسية لزميل ألّن فعالية ىذه
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 (:  معدل تحصيل التالمذة بحسب وتيرة ونوع التنسيق والتعاون فيما بين المعممينب-1-3-6د )المستن
 معّدل التحصيل (*5%) معّدل التحصيل (*4%) معّدل التحصيل (*3%) معّدل التحصيل (*2%) معّدل التحصيل (*%1) 

 يومًيا
 أو تقريًبا يومًيا

20 469 13 431 39 463 3 503 15 463 

1-3 
 453 28 484 4 458 32 462 35 454 30 أسبوعًيامرات 

2-3 
 463 42 444 27 458 40 468 37 452 42 مرات شيرًيا

 439 15 460 66 443 9 440 15 457 8 ال تنسيق أو تقريًبا ال تنسيق

 p=0.00* 0.000* 0.105 0.242 0.718 

 *p<.05 

 

 ن.مناقشة طريقة تعميم موضوع معي (*:1)
 التعاون في التخطيط وفي تحضير األدوات التعميمية. (*:2)
 مشاركة ما اكتسبتو نتيجة خبرتي في التعميم. (*:3)
 زيارة صف آخر بيدف اكتساب خبرة أكبر في التعميم. (*:4)
 العمل بعضنا مع بعض بيدف تجربة أفكار جديدة. (*:5)
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  عن مينتو المعّممرضى   6-3-2
 
 
 
 
 
 
 

 : (2-3-3تند )يبين المس
 يحّبون  %(  يدّرسيم معّممون61في لبنان )معظم التالمذة أّن  (2-3-6في المستند )  البيانات تظير

( وقد حصموا عمى النسبة األعمى في التحصيل. أما التالمذة 453مينتيم نسبًيا وجاء معدل تحصيميم )
عمى معدل التحصيل  حازواو %( 6) الذين يدّرسيم معّممون/معممات ال يحبون مينتيم فيم قّمة

%( عمى معدل تحصيل 34يحبون مينتيم ) التالمذة الذين يدّرسيم معّممون ( بينما حصل427األدنى)
ن يحبون و م%( يدرسيم معمّ 47%( والعالمية )46(. كما تبّين أن أكثر التالمذة في الدول العربية)448)

 ي.( بالتتال473( و )414مينتيم وكان معدل تحصيميم األعمى )
 وجاء معدل  "نسبياً  بالّرضى عن مينتيم "%(  يدّرسيم معّممون يشعرون 61لبنان ) أكثرية تالمذة

%( وحازوا 6مينتيم فيم قّمة )غير راضين عن ( أما التالمذة الذين يدّرسيم معّممون 453تحصيميم )
ون بالّرضى عن ( بينما حصل التالمذة الذين يدّرسيم معّممون يشعر 427) عمى معدل التحصيل األدنى

 .الرياضياتفي  (448ل التحصيل األعمى)عمى معدّ   %(34مينتيم )

نت الدراسات اإلحصائية أن متغير" رضى المعمم عن مينتو" بغض النظر عن جنسو، معمم أم معممة، وبيّ 
 (p=0.000)يؤثر في معدالت تحصيل التالمذة وبداللة إحصائية. 

 

TTeeaacchheerrss  wwhhoo  aarree  ssaattiissffiieedd  wwiitthh  tthheeiirr  pprrooffeessssiioonn  aanndd  tthhee  wwoorrkkiinngg  ccoonnddiittiioonnss  aatt  
tthheeiirr  sscchhooooll  aarree  mmoorree  mmoottiivvaatteedd  ttoo  tteeaacchh  aanndd  pprreeppaarree  tthheeiirr  iinnssttrruuccttiioonn..  FFuurrtthheerr,,  hhaavviinngg  
tteeaacchheerrss  tthhaatt  ccaann  pprroovviiddee  lleeaaddeerrsshhiipp  iiss  aa  ddiimmeennssiioonn  ooff  tteeaacchheerr  qquuaalliittyy..  HHoowweevveerr,,  
ddeevveellooppiinngg  mmaasstteerr  tteeaacchheerrss  rreeqquuiirreess  rreetteennttiioonn  iinn  tthhee  pprrooffeessssiioonn..  TTeeaacchheerrss  nneeeedd  ttoo  bbee  
ccoommmmiitttteedd  ttoo  tthhee  pprrooffeessssiioonn  aanndd  lliikkee  iitt  eennoouugghh  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tteeaacchhiinngg..  IItt  mmaayy  bbee  tthhaatt  ssoommee  
ssuubbjjeecctt  aarreeaass  aanndd  llooccaalleess  wwoouulldd  bbeenneeffiitt  ffrroomm  ppoolliicciieess  ttoo  rreedduuccee  tteeaacchheerr  aattttrriittiioonn  iinn  oorrddeerr  
ttoo  iimmpprroovvee  ssttuuddeenntt  aacchhiieevveemmeenntt  ((BBooyydd,,  GGrroossssmmaann,,  LLaannkkffoorrdd,,  LLooeebb,,  &&  WWyycckkooffff,,  22000099))..  

 تحصيل متغّير رضى المعّمم عن مينتو بغّض النظر عن جنسو، معّمم أو معّممة، يؤّثر في معّدالتإن 
داللة إحصائية. ومن ىنا يجب العمل عمى رفع مستوى رضى المعّمم عن مينتو عبر التالمذة وب

 تعزيز ىذه المينة معنويًا وماّديًا.
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 :مدالت تحصيل التالمذة بحسب رضى معممييم  عن مينتيالتغيرات في مع :(2-3-6)المستند 
 

 
 الدولة

 معمم غير راٍض عن مينتو معمم راٍض نسبيا عن مينتو معمم راٍض عن مينتو

 )%(
 التالمذة

معّدل 
 التحصيل

 )%(
 التالمذة

معّدل 
 التحصيل

 )%(
 التالمذة

 معّدل التحصيل

 427 6 453 61 448 34 لبنان
 394 8 400 46 414 46 الدول العربية

 462 7 464 45 473 47 دول العالم
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 TIMSS2011لـاالمتغيرات المرتبطة بالمحتوى المنشود لدراسة  6-4
 
 
 
 
 
 

 لمّصف الثامن األساسي في TIMSS 2011ختبار االتي يتضّمنيا  التسعة عشرالمواضيع  6-4-1
 الرياضيات بحسب مجاالت المحتوى.

 

AAlltthhoouugghh  aa  ssoouunndd  kknnoowwlleeddggee  ooff  sscciieennccee  wwoouulldd  sseeeemm  ttoo  bbee  aa  pprreerreeqquuiissiittee  ffoorr  
eeffffeeccttiivvee  sscciieennccee  tteeaacchhiinngg,,  eevviiddeennccee  ddiirreeccttllyy  lliinnkkiinngg  tteeaacchheerr  pprreeppaarraattiioonn  iinn  sscciieennccee  ttoo  tthhee  
aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tthheeiirr  ssttuuddeennttss  iiss  ssccaarrccee..  AA  mmeettaa--aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  tteeaacchheerrss’’  ssuubbjjeecctt  
mmaatttteerr  pprreeppaarraattiioonn  oonn  tthheeiirr  ssttuuddeennttss’’  aacchhiieevveemmeenntt  iinn  mmaatthheemmaattiiccss  aanndd  sscciieennccee  ffoouunndd  
ssoommee  ssttuuddiieess  sshhoowwiinngg  aa  ppoossiittiivvee  eeffffeecctt,,  bbuutt  iinn  ggeenneerraall  rreessuullttss  wweerree  mmiixxeedd  ((WWiillssoonn,,  FFllooddeenn,,  
&&  FFeerrrriinnii--MMuunnddii,,  22000022))..  
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 TIMSSتيم لتعميم مواضيع الرياضيات التي يتضمنيا الشعور المعّممين بأىمي 6-4-2
 ن:أأ( -2-4-6) يبّين المستند

 ( 92%( والدول العربية )96أكثرية التالمذة في لبنان )% يدّرسيم معّممون (%98)ودول العالم 
ّن إيشعرون بأنيم قادرون عمى تعميم األعداد وتأتي قطر في المرتبة األولى في ىذا المجال إذ 

مواضيع الجبر فتحتل إلى %( عمى تعميم األعداد. أما بالنسبة 99يا يشعرون بقدرة عالية )معّممي
%( ودول 88)فكانالدول العربية أما معّدل ، %(64الثاني ) لبنانو %( 97األولى ) قطر الدرجة 

%( أيضًا 82األعمى ) ىي قطرفي نت نسبة المعّممين ا%(. أما في مجال اليندسة فك75العالم )
%( وفي دول العالم الى 86لى )إ%(، في الدول العربية 62انخفضت النسبة في لبنان الى ) بينما

بقدرتيم عمى  واثققد أعمنوا عن شعور  العالم التي كان معّدل معمّمييا%(. من بين دول 75)
تعميم المواضيع الخاصة بالبيانات والفرصة إلى %( . بالنسبة 92)  كورياإتعميم اليندسة كانت 

%( في دول 66%( في الدول العربية و)67%( في لبنان، )49األدنى عالميًا ) من النسبت فكان
الصين وىي الدولة الثالثة في العالم  % فقط من معّممي4أّن إلى  ىنا اإلشارةوال بّد من  العالم.

ى إلعمى تعميم مواد البيانات واإلحصاء. بالنسبة  أنيم قادرونحسب معّدالت التحصيل قد أجابوا 
كوريا %( و 86النسب األعمى كانت لقطر )من ختبار بشكل عام، بيّنت النتائج أّن مواضيع اال

 %. 80% ودول العالم 85الدول العربية % و 69%( أما لبنان 92)
  تفّسر ىذه النتيجة أيًضا العالقة بين عدد الدورات التدريبية التي يخضع ليا المعممون وجيوزيتيم

فالدول التي احتّمت المراتب األولى من حيث معدل التحصيل  ( 19) لتعميم مواضيع االختبار
)كوريا( كانت نتائجيا  من حيث الدورات التدريبية لمعّممييا ىي األدنى ولم تكن ىي األعمى 

 %( .79ختبار ) تعميم مواد االلة معّممييا جيوزيّ إلى بالنسبة 

 بحسب رأي المعّمم  TIMSSـإلمام التالمذة بالمحتوى المنشود لدراسة ال 6-4-3
  (  تدرس مواضيع الـ96) أن أكثر التالمذة (3-4-6المستند )يبين%TIMSS كافة في األعداد 

ة  اإلجابات ولكن  نسب يّممون بيذا الموضوع المعممينمن  % 91و  بحسب رأي التالمذة
ي %( من المواضيع ف64مقابل ) %(27) %( بل كانت األعمى لمجبر 26) تتعدّ الصحيحة لم 

. م بيذه المواضيعبإلمامي %( بحسب رأي المعّممين89الجبر التي تدّرس لمتالمذة بحسب رأييم و)
التي يدرسيا  كانت لمواضيع البيانات والفرصة%( 22من اإلجابات الصحيحة )النسبة األدنى 

بات وكان ىناك نسبة متّدنية لإلجا %(.53أدنى نسبة معّممين ) يايّمم بأدنى نسبة تالمذة والتي 
%( بحسب رأي التالمذة 62)التي تدّرس ىي %( بينما كانت النسبة 25الصحيحة في اليندسة )

 %( بحسب رأي المعّممين.79و)

لمام المعّممين  ال بّد ىنا من التوّقف عند تفاوت النسب بين ما يدّرس لمتالمذة في لبنان بحسب رأييم وا 
 .واقع الحال وىي نسب اإلجابات الصحيحة التي تّدنت في المواضيع كاّفةو لماّدة با
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)برأي  TIMSSنسبة التالمذة  بحسب إلمام معممييم  بالمواضيع التي تتضمنيا مجاالت محتوى الـ: (2-4-6المستند )
 معممييم في مختمف الدول المشاركة(.

 

%( التالمذة )%( الذين يدّرسيم معّممون/معممات يشعرون بأنيم قادرون عمى تعميم محتوى ) 
معّدل  TIMSSالمواضيع العشرين لـ 

 تحصيل
 دول التالمذة

 جميع المواضيع 
 اموضوعً  19

 األعداد
 مواضيع 5

 الجبر
 مواضيع 5

 اليندسة
 مواضيع 6

البيانات 
 والفرصة

 مواضيع 3
 449 49 62 64 96 69 لبنان

 406 65 86 88 92 85 الدول العربية
اإلمارات العربية 

 المتحدة
79 98 70 74 72 456 

 467 66 75 75 98 80 دول العالم
 611 83 75 94 99 88 سنغافورة

 613 81 92 91 100 92 كوريا
 609 4 84 87 99 79 الصين
 410 84 82 80 99 86 قطر

 
التي يمّم بيا المعّممون  TIMSSـالمواضيع باّلتي تدرس لمتالمذة مقارنة  TIMSSالـمواضيع   :(3-4-6المستند )

 .ونسبة اإلجابات الصحيحة في لبنان
 

 اليندسة الجبر األعداد 
البيانات 
 والفرصة

 TIMSS%تالمذة تدرس مواضيع الـ
 بحسب رأي التالمذة

96 64 62 49 

يدّرسيم معّممون تالمذة الذين ال% 
واضيع بمحتوى م لدييم إلمام

 بحسب رأي المعممين TIMSSالـ

91 89 79 53 

 22 25 27 26 % اإلجابات الصحيحة
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 المكتسبة عموماتمحدودية التعمم بسبب النقص في الم  6-5
المكتسبة والميارات التي  عموماتأن محدودية التعمم مرتبطة بنقص الم TIMSS 2011لقد بينت دراسة الـ

في دول و %( 69)و %( في لبنان 71أغمبية التالمذة )ّن ( أ5-6بّين المستند )ييحتاجيا التمميذ لتحسين أدائو. 
 464و 435والميارات المكتسبة وكان معدل تحصيميم  عموماتينقصيم بعض الممعممييم  أنّ  ونالعالم يعتبر 

ّن معّممييم في دول العالم يعتبرون أ (%25)%( في لبنان و20نسبة أقل من التالمذة ) فإنّ  بالتتالي. في المقابل
 بالتتالي، بينما نسبة أقّل  488و 494وميارات مكتسبة  وجاء معدل تحصيميم األعمى  عموماتنقصيم متال 
والميارات  المعموماتفي دول العالم يعتبرون أّن معّممييم ينقصيم  الكثير من  (%6)%( في لبنان و  9) 

 ي.بالتتال 453( و466المكتسبة  وجاء معدل تحصيميم األدنى )
في المواضيع  ىناك ارتباط وثيق بين محدودية التعّمم المرتبط بنقص في المعمومات والميارات المكتسبة 

التالمذة. فالتالمذة الذين يعتبرون معّممييم معّدالت و رأي التالمذة بحسب  TIMSSالمطروحة في اختبار ال 
والعالم بينما نال التالمذة الذين يعتبرون معّممييم  مؤّىمين لتدريس ىذه المواضيع نالوا المعّدالت األعمى في لبنان

 ينقصيم الكثير من المعمومات والميارات المكتسبة المعّدالت األدنى.
 
 

تساب المواضع المقترحة نستنتج من ىنا أن النقص في اك
ىي من أكثر العوامل التي TIMSS 2011 في دراسة الـ

 تؤثر سمًبا في أداء التالمذة.
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 ات الضرورية السابقةعموم(: معدالت التالمذة بحسب امتالكيم لمم5-6) المستند
النقص في  ببياسنسبة التالمذة الذين يدّرسيم معّممون يعتقدون أن محدودية التعمم  

 المكتسبة عموماتالم
 الكثير بعض أبًدا 
  )%(

  التالمذة
معّدل 
  التحصيل

 )%(
  التالمذة

معّدل 
  الّتحصيل

 )%(
  التالمذة

معّدل 
  الّتحصيل

 466 9 435 71 494 20  لبنان
 453 6 464 69 488 25  دول العالم
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في أداء التالمذة في  ل عممّية التعميم الصفيخال في بالتالمذة تأثير بعض المتغيرات المرتبطة  6-6
 الرياضيات.

 

 

 

 

مصف نفسو، ألن عممية التعميم في الصفوف الدراسية ىي في صميم ليتضمن ىذا القسم البيئة التعميمية 
ن. المناخ المدرسي فضاًل عن إعداد المعمميبو مناخ المنزلي البتتأثر فعالية التدريس إلى حّد كبير و تعمم التالمذة. 

بالرغم من أن سياسات المناىج الدراسية والموارد المدرسية تميد في كثير من األحيان إلى تطوير أداء التالمذة و 
 يوًما بعد يوم بشكل مباشر وكبير في تعمم الرياضيات.تؤثر األنشطة التعممية الصفية  فإنّ وتحسينو، 

ذين يبدون مواقف أكثر إيجابية تجاه العمم تحقق ة قوية جدًّا تبين أن التالمذة الأدلّ  TIMSSتعرض دراسة الـ
لتؤّكد التقديرات السابقة. باإلضافة إلى  TIMSS 2011بمدانيم نتائج أعمى في تحصيل الرياضيات وجاءت نتائج 

حول الوقت التعميمي  عموماتالفرصة لمتعمم. وبالتالي، فإننا نتناول ىنا مإلى التالمذة  وحاجةتوافر الدافعية لمتعمم، 
المخصص لمرياضيات والمقاربات التي يستخدميا المعّممون إلشراك التالمذة في عممية التعمم. فمن الصعب عمى 

ا، تنطوي البيئة في عممية التعمم إذا لم يكن لدييم المكتسبات الضرورية السابقة. وأخيرً  المعممين إشراك التالمذة
التعميمية، واالستفادة من التكنولوجيا،  -من المقاربات التعممية م عمى استخدام مجموعة متنوعةالة لمتعمّ ية الفعّ الصفّ 

 .تعميمات الواجبات المنزلية وتقويم تقدم التالمذة بشكل منتظم لتشملوتوسيع عممية التعمم 

 مشاركة التالمذة في عممية التعمم الصفي )برأي المعمم( 6-6-1

في الصف  عمى التفاعل المعرفي بين التمميذ التعممية  -تدل مشاركة التالمذة في العممية التعميمية
الوافية لحل مشكمة خطوات بالوالمحتوى التعممي، وقد يأخذ ىذا التفاعل شكل اإلصغاء بإمعان إلى المعمم أو القيام 

 معينة.

 مقياسين:  TIMSS2011ومن أجل قياس مدى مشاركة التمميذ بفعالية في دراسة المحتوى، طّور الـ
 التالمذة عمى المشاركة في  ّض "المقياس التعميمي" وذلك بيدف ح و لممعمم ويسمىىو  المقياس األول

 التعميم-عممية التعمم
 ىو لمتمميذ ويسمى "المقياس التعممي" وذلك بيدف إذكاء دافعية التالمذة  لتعمم و  المقياس الثاني

 الرياضيات. 

TToo  hheellpp  bbuuiilldd  aa  bbeetttteerr  bbrriiddggee  bbeettwweeeenn  ccuurrrriiccuulluumm  aanndd  iinnssttrruuccttiioonn,,  TTIIMMSSSS    22001111  
ccoolllleecctteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ssttuuddeenntt  ccoonntteenntt  eennggaaggeemmeenntt  aass  ddeessccrriibbeedd  bbyy  
MMccLLaauugghhlliinn  eett  aall..  ((22000055))..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhiiss  wwoorrkk,,  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  tthhee  UUSS  NNaattiioonnaall  CCeenntteerr  ffoorr  
EEdduuccaattiioonn  SSttaattiissttiiccss,,  ssttuuddeenntt  ccoonntteenntt  eennggaaggeemmeenntt  ffooccuusseess  oonn  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  aaccttiivviittyy  
tthhaatt  bbrriinnggss  tthhee  ssttuuddeenntt  aanndd  tthhee  ssuubbjjeecctt  mmaatttteerr  ccoonntteenntt  ttooggeetthheerr..  
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لمحتوى تتمحور حول أىمية استخدام وبحسب الدراسات التربوية فإن مشاركة التالمذة في عممية دراسة ا
التعممية  التي من شأنيا وضع التمميذ ومحتوى المادة عمى الخط نفسو، أي أن تكون -األنشطة التعميمية
 تدفع التمميذ إلى المشاركة بفعالية في اكتساب المعارف.كي واضحة وتفاعمية ل

التالمذة عمى المشاركة في عممية التعمم لمعرفة مدى اتباع المعمم لالستراتيجيات التي تساعد عمى حّض و 
ضمن "المقياس  ىعتمدت فقط االسترايجيات األربع األول)أُ  ات اآلتيةستراتيجيالصفي تم األخذ بعين االعتبار اال

ستخدما بشكل كبير في معظم الدول تتراتيجيتين الخامسة والسادسة لم التعميمي" المستخدم وذلك ألن االس
  المشاركة(:

 تسبات التالمذة في نياية الدرس.تمخيص مك -1
 ربط الدرس بالحياة المعيشة لمتالمذة -2
 الشرح.في ستثارة السببية استخدام األسئمة ال -3
 تشجيع التالمذة كافة لتحسين أدائيم. -4
 .جيودىم عمى التالمذة مكافأة -5
 جمب أدوات مثيرة لالىتمام إلى الصف. -6
 

حّضيم عمى المشاركة في الصف  بحسب ردود معممييم لقد تم تحديد نسبة التالمذة الذين يقوم معّمموىم ب
( . فالمعمم الذي يقوم ِبحّض تالمذتو أ-1-6-6ضمن المقياس المعتمد في المستند ) األولىحول النقاط  األربع 
ا يعني معمى مقياس حّض التالمذة عمى المشاركة   8.7حصل عمى نتيجة   معظم الدروسعمى المشاركة في 
و في معظم الدروس(  وباستخدام ات األربع )في كل درس أسترايجيّ الثنتين من ااتباع أن المعمم يقوم با

 ستراتيجيتين األخريين  في "نصف الدروس تقريًبا ". اال

 5.7في " بعض الدروس" حصموا عمى درجة  االستراتيجياتالتالمذة الذين يدّرسيم معّممون استخدموا و 
ستراتيجيات األربع في "بعض الدروس" واستخدام ثتنين من االال عمى ىذا المقياس ما يدل عمى استخداميم

ستراتيجيات األربع  فيدّرسيم معّممون استخدموا اال ما تبّقى من التالمذة". أما اتقريبً  نصف الدروسفي " اأُلخريين
 المحفزة في نصف الدروس تقريًبا.

ثنتين من ان المعمم يقوم باتباع ا يعني أم 10.4ن في لبنان عمى ىذا المقياس يمجاء متوسط المعمّ 
خريين في "نصف ستراتيجيتين األُ و في معظم الدروس(  وباستخدام االات األربع )في كل درس أسترايجيّ الا

 الدروس تقريًبا ". 
ستراتيجيات المستخدمة في كل درس أو في نصف الدروس وتأثيرىا في عمى االيأتي نسمط الضوء فيما س

 التحصيل في الرياضيات.
 ( وفي الدول 86( أن أكثرية التالمذة في لبنان )أ-1-6-6أظيرت البيانات في المستند )%

%( يدّرسيم معّممون يحّفزون التالمذة  عمى المشاركة في 80%(  وفي الدول العالمية )87العربية)
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لمدول  409 ،لمبنان 455عممية التعمم الصفي في "معظم الدروس" وجاءت معدالت تحصيميم األعمى )
 لمدول العالمية(.  469العربية و 

 ( نتائج مقياس المعمم بالنسبة ب-1-6-6يظير المستند )التالمذة في لبنان عمى المشاركة  إلى تحفيز
 التعممية وتبين:-في العممية التعميمية

 في الدروس كافة 61 الستسترايجيات مذة يدرسيا معّممون يستخدمون االن نسبة كبيرة من التالأ %
التالمذة الذين يدّرسيم معّممون يستخدمون  تحصيل الت تحصيميم أعمى من معّدالتوجاءت معد

 بنسبة أقل في نصف الدروس أو بعضيا.  الستاالستراتيجيات 
 مكافأة التالمذة (* )5ن أكثر االسترايجيات المتبعة في لبنان في معظم الدروس ىي االستراتيجية )أ

ذة الذين يقوم معمموىم باتباع ىذه االستراتيجية في كل وقد كان معدل تحصيل التالم (عمى جيودىم
( حيث جاء تشجيع التالمذة عمى تحسين أدائيم( )4(، يمييا  اتباع االستراتيجة)459درس تقريًبا، )

( )تمخيص مكتسبات التالمذة في نياية 1تين )اتباع االستراتيج يمييا 462معدل تحصيل التالمذة  
 456تحصيل التالمذة  تمعدال تحيث جاء  (الّشرحو الستثارة السببية  استخدام األسئمة) 3والّدرس 

)جمب أدواب مثيرة لالىتمام ( 6) راتيجيات اتباعًا، االستراتيجّيةومن أقّل االست،عمى التوالي 462و
ربط الّدرس ) (2) االستراتيجّيةو ،  444 األدنى حيث جاء معدل تحصيل التالمذة  (الى الصفّ 

 .449 فييا وكان معّدل التحصيل  (بالحياة المعيشة لمتالمذة
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 (: معدالت تحصيل التالمذة بحسب مشاركتيم بدافعية في عممية التعمم)رأي المعمم(أ-1-6-6المستند )
 مشاركة التالمذة في عممية التعمم في 
 بعض الدروس نصف الدروس أغمب الدروس 

)%(  الدول
 التالمذة

ل معد
 التحصيل

 )%(
 التالمذة

معدل 
 التحصيل

 )%(
 التالمذة

معدل 
 التحصيل

 433 3 234 24 254 68 لبنان
 -- 2 366 24 204 64 الدول العربية
 262 3 254 24 284 60 الدول العالمية

 
 لمشاركةفي لبنان بحسب االستراتيجيات المتبعة لحّض التالمذة عمى ا  (: معدل تحصيل التالمذةب-1-6-6المستند )

 
 

% 
(1*) 

معدل 
 التحصيل

% 
(2*) 

معدل 
 التحصيل

% 
(3*) 

معدل 
 التحصيل

% 
(4*) 

معدل 
 التحصيل

% 
(5) 

معدل 
 التحصيل

% 
(6) 

معدل 
 التحصيل

في كل/تقريًبا   
 444 15 459 84 462 81 462 78 449 34 456 78 درس

في تقريًبا 
نصف 
 الدروس

12 466 26 461 17 441 12 431 13 440 29 456 

في بعض 
 462 50 444 2 451 3 433 4 461 38 450 8 الدروس

 1 - 4 - 1 458 2 457 2 ال يقوم بيا
- 

6 457 

 
  

 حض التالمذة عمى المشاركةلالمقياس التعميمي 

 

 
 
 (*: تمخيص مكتسبات التالمذة في نياية الدرس.1)
 .ربط الدرس بالحياة المعيشة لمتالمذة  (*:2)
 ستثارة السببية والشرح.ال استخدام األسئمة(* 3)
  تشجيع التالمذة كافة لتحسين أدائيم. (*:4)
 مكافأة التالمذة عمى جيودىم الجيدة. .(*:5)
 (*: جمب أدوات مثيرة لالىتمام إلى الصف6)  
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 كالتالي :جاءت قد في تحميل النتائج ف 
 ( 5في استخدام  االستراتيجية( *))ن أن أكثر ، تبيّ مكافأة التالمذة عمى جيودىم الجيدة 

   معظم الّدروسون التالمذة عمى جيودىم في ئ( الذين يدّرسيم معّممون يكاف%87التالمذة )    
 %( من التالمذة الذين يدّرسيم معّممون يكافئون 13)وىناك  (459جاءت معدالت تحصيميم )    
 قارنة بـ: م (440التالمذة عمى جيودىم في نصف الّدروس تقريبًا وكان معّدليم )    
 ( الذين يدّرسيم معّممون يشجعون التالمذة عمى تحسين أدائيم في كّل الدروس 81التالمذة )%

 .(462وكان معدل تحصيميم )
 ( الذين يدّرسيم معّممون يشجعون التالمذة عمى تحسين أدائيم في نصف 12التالمذة  )%

 (.431وكان معدل تحصيميم )تقريبًا الّدروس 
 في معظم 78بنسبة  (3( و)1)ستراتيجيتين ون يستخدمون االّرسيم معّممالتالمذة الذين يد %

 عمى التوالي. 462و  456الّدروس وكان معّدليم 
 17% و 12بنسبة  (3( و)1)ستراتيجيتين " ذين يدّرسيم معّممون يستخدمون االالنالمذة ال %

 عمى التوالي 441و 466في نصف الّدروس تقريبًا وبمعدالت 
 في 26التي كانت نسبتيم و ين يدّرسيم معّممون يربطون الّدرس بالحياة اليومية التالمذة الذ %

ىتمام الى الّصف وكانت معظم الّدروس والتالمذة الذين يدرّسيم معّممون يجمبون أشياء مثيرة لال
 .444و  449% وكانت معّدالتيم عمى التوالي 29نسبتيم 

  في 34التي كانت نسبتيم و س بالحياة اليومية التالمذة الذين يدّرسيم معّممون يربطون الّدر %
ىتمام الى الّصف نصف الّدروس تقريبًا والتالمذة الذين يدرّسيم معّممون يجمبون أشياء مثيرة لال

 .465و  461% وكانت معّدالتيم عمى التوالي 15وكانت نسبتيم 
ي المقياس التعممي تؤثر في ف اآلتيةستراتيجيات ولقد أثبتت الدراسات اإلحصائية أن اتباع كل من اال

 وبداللة إحصائية بحسب اآلتي: الّرياضياتتحصيل التالمذة في 
 تمخيص مكتسبات التالمذة في نياية الدرس. (p= 0.02<0.05) 
 ستثارة السببية والشرحاستخدم األسئمة ال. ( p= 0.000 <0.05) 
  .ربط الّدرس بالحياة اليومية( p=0.008 <0.05) 
  عمى جيودىممكافأة التالمذة. (p= 0.00 <0.05) 
 لّصف . إلى اىتمام جمب أدوات مثيرة لال(p=0.00 <0.05) 
 ىو " تشجيع التالمذة كافة لتحسين أدائيم" (4) المتغير تأثير أن اإلحصائية الدراسات بينت ولقد 

 ستراتيجية ال يتمقد يعود ىذا األمر إلى أن ىذه اال. و (p= 0.483 >0.05 ) :إحصائًيا دال غير
ن معظم المعممين ال يشّجعون التالمذة إال إذ تطبيقيا أو العمل بيا داخل الفصول الدراسية بشكل فعّ 

 لتعّمم الّرياضيات. مؤّىمينذوي المعّدالت المنخفضة بل يعتبرونيم غير 
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  US National Research Council, 2011)) د أثبتت الدراساتلق
 االستراتيجّيةو  (ربط الّدرس بالحياة المعيشة)( 6) االستراتيجّيةأن استخدام االستراتيجيات األربع ومنيا 

. يحّفز التالمذة  عمى المشاركة الفاعمة في خالل (ىتمام الى الّصفجمب أشياء مثيرة لال) (5)
في التعممية ولكن النتائج أظيرت أّن نسبة من يستخدمون ىاتين االستراتيجّيتين -ميةالعممية التعمي

 ىم األقّل.لبنان 
 افي الدروس كافة لتأثيرى ااألربع األخرى فيجب التأكيد عمى استخدامي اتستراتيجيّ الإلى اأّما بالنسبة 

 الكبير في تحسين أداء التالمذة. 
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 (ميذرأي التمب) في الرياضّيات مشاركة التالمذة بفعالية في عممية التعمم  6-6-2

 مّ تبفعالية في عممية التعمم الصفي في كل من مواد الرياضيات  تيممدى مشارك في المذةالت آراء لمعرفة
  خالل التعمم الصفي وىي:في المقياس التعممي "مشاركة التالمذة بفعالية"  الواردة في الخمسةاعتماد المؤشرات 

 أتمّتع بتعّمم الّرياضيات. -1
 .ترميز عكسي( كنت أتمنى لو لم يكن عمّي دراسة الرياضيات. )ذات  -2

 الرياضيات ممّمة. ) ذات ترميز عكسي( -3
 أتعمم الكثير من األشياء المثيرة لالىتمام في الرياضيات. -4
 أحّب الرياضيات. -5

 
  "ردودىم حول النقاط  و لقد تم تحديد نسبة التالمذة الذين يظيرون "مشاركة فّعالة في تعمم الرياضيات

ية التعمم الصفي حصل عمى نتيجة باستخدام ىذا المقياس الخمس. فالتمميذ الذي يشارك بفعالية في عمم
في الّرياضيات. وىذه النتيجة تعني أن التمميذ الذي يشارك بفعالية في عممية التعمم، "يوافق  10.1وىي 

خريين. أما التمميذ و"يوافق قمياًل" عمى االثنتين األالخمس في ىذا المقياس  نقاط الكثيًرا" عمى ثالث من 
. وىذه النتيجة تعني أن التمميذ الذي 9.0حصل عمى  فقد يشارك بفعالية في عممية التعمم، الذي  ال 

و"يوافق خمس في ىذا المقياس  النقاط الاليشارك بفعالية في عممية التعمم، "اليوافق قمياًل" عمى ثالث من 
 خريين.قمياًل" عمى االثنتين األ

 :أنّ  (2-6-6) يبّين المستند
  441%( يشاركون نوًعا ما في عممية التعمم وقاربت معدالت تحصيميم 43في لبنان )أكثرية التالمذة  .

ّن نسبة أقّل من التالمذة  ) بفعالية في عممية التعمم وارتفعت معدالت تحصيميم الى  نشاركو ي%( 35وا 
ت بفعالية في عممية التعمم وانخفض نيشاركو  ال%( فيم 21(. أما النسبة األقل من التالمذة )475)

 (. 425معدالت تحصيميم الى )
 ( يشاركون  نوًعا ما في عممية التعمم وقاربت معدالت تحصيميم 42أكثرية التالمذة في الدول العربية )%

ّن نسبة أقّل من التالمذة  ) 396 بفعالية في عممية التعمم وارتفعت معدالت  نشاركو ي%( 35. وا 
بفعالية في  نيشاركو ال %( فيم 24ل من التالمذة )(. أما النسبة األق443تحصيميم بشكل ممحوظ الى )

 (.382عممية التعمم وانخفضت معدالت تحصيميم الى )
 ( يشاركون  نوًعا ما في عممية ا42أكثرية التالمذة في دول العالم )% لتعمم وقاربت معدالت تحصيميم

ّن نسبة أقّل من التالمذة  )467 مم وتدنت معدالت تحصيميم %( لم يشاركوا بفعالية في عممية التع31. وا 
بفعالية في عممية التعمم وارتفعت معدالت  نشاركو ي%( ف26(. أما النسبة األقل من التالمذة )443الى )

 (.504تحصيميم الى )
  أثبتت النتائج اإلحصائية أّن المؤّشرات الخمس ىي ذات داللة إحصائية وىذا يدّل عمى أىمية كّل من

 التعّممية. –تعميمية ىذه المؤّشرات في العممية ال
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 (التمميذرأي بماّدة الرياضيات. )مشاركتيم في عممية تعّمم (:  معدالت تحصيل التالمذة بحسب 2-6-6)المستند

 

 غير مشارك مشارك نوعًا ما مشارك 
 معدل تحصيل )%( تالمذة معدل تحصيل )%( تالمذة معدل تحصيل )%( تالمذة

 513 12 441 55 573 53 لبنان

 581 15 593 51 443 53 ل العربيةالدو

 555 52 537 42 305 13 الدول العالمية
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 6-6-3 ( .التمميذرأي بتقدير التالمذة لمرياضيات) 
المقياس  الواردة في الستّ تم اعتماد المؤشرات  تقديرىم لماّدة الّرياضياتمدى  في التالمذة آراء لمعرفة

 " وىي:تقدير التالمذة لمّرياضياتالتعممي "
 .أعتقد أّن تعّمم الّرياضيات سيساعدني في حياتي العممية -1

 أحتاج الّرياضيات لتعّمم المواّد األخرى في المدرسة. -2
 ختياري.ااضيات لمتمّكن من دخول جامعة من أحتاج أن أعطي  نتائج جيدة في الّري -3
 أحتاج أن أعطي نتائج جيدة في الّرياضيات ألحصل عمى الوظيفة التي أطمح إلييا. -4
 ستعمال الرياضيات.ايد وظيفة تتضمن أر  -5
 من الميّم أن أعطي نتيجة جيدة في الّرياضيات. -6

 
  السّت، و"الموافقة النقاط  من ن "الموافقة بشكل كامل" عمى ثالثلقد تم تحديد نسبة التالمذة الذين يظيرو

التالمذة الذين ال ّن فإرى بشكل وسطي يعتبرون أّنيم يقّدرون الّرياضيات. بالمقارنة، خ" عمى ثالث أقميالً 
من النقاط السّت و " وافقوا قمياًل" عمى الثالث األخرى  " لم "يوافقوا قمياًل " عمى ثالثيقّدرون الّرياضيات 

عمى األقّل والتي تتطابق  10.3التالمذة الذين يقّدرون الّرياضيات حصموا عمى نتيجة فبشكل وسطي. 
قاط السّت والموافقة قمياًل عمى النقاط الثالثة األخرى. أما مع " الموافقة بشكل كامل" عمى ثالث من النّ 

والتي تتطابق مع  الموافقة  7.9حصموا عمى نتيجة ال تزيد عن فقد التالمذة الذين ال يقّدرون الّرياضيات 
 قمياًل" مع ثالث من النقاط السّت و" الموافقة قمياًل" مع الثالث األخرى.

 :نّ أ 3-6-6يبّين المستند 
  (461)%( يقّدرون الرياضيات بشكل كامل وحصموا عمى معدل تحصيل 53ية التالمذة في لبنان )أكثر  .

(. أما 442لى )إوتدنت معدالت تحصيميم %( يقّدرون الرياضيات قمياًل 36)ّن نسبة أقّل من التالمذة أو 
 (. 419لى )إ يم%( فيم لم يقّدروا الّرياضيات وانخفضت معدالت تحصيم11النسبة األقل من التالمذة )

 ( يقّدرون الري60أكثرية التالمذة في الدول العربية )% ّن أ. و 420اضيات وقاربت معدالت تحصيميم
%( يقّدرون الرياضيات قمياًل واانخفضت معدالت تحصيميم بشكل ممحوظ الى 30نسبة أقّل من التالمذة )

ياضيات وكانت معدالت تحصيميم الى %( فيم لم يقّدروا الرّ 10(. أما النسبة األقل من التالمذة )395)
(396.) 
 ( يقّدرون الري46أكثرية التالمذة في دول العالم )% ّن نسبة ا  . و 482اضيات وقاربت معدالت تحصيميم

(. أما النسبة 463لى )إ %( يقّدرون الرياضيات قمياًل وتدنت معدالت تحصيميم39أقّل من التالمذة )
 (.439لى )إالّرياضيات واننخفضت معدالت تحصيميم  %( لم يقّدروا15األقل من التالمذة )

 :عند دراسة تأثير كل من المؤشرات في لبنان عمى معدالت تحصيل التالمذة تبّين اآلتي 

 رتباط الرياضيات بالحياة العممية"، وقد ا" مؤشر ومن المؤشرات األكثر تأثيًرا في تقدير الرياضيات ى
%( توافق بشكل كامل عمى ىذا المؤّشر وكان 62.79المذة )تبين من النتائج أن نسبة كبيرة من الت
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وافقوا بشكل قميل عمى ارتباط الرياضيات بالحياة العممية  %26.48مقابل  455معّدل تحصيميم 
بينما النسبة الباقية التي لم توافق عمى ىذا المؤّشر فقد تراوح معّدل  447وكان معّدل تحصيميم 

 . 430و  419تحصيميا بين 
 لمؤشر المؤثر الثاني فيو" حاجة الّرياضيات لمحصول عمى الوظيفة المبتغاة" وقد تبّين أّن أما ا

بينما  454من التالمذة قد وافقت بشكل كامل عمى ىذا المؤّشر وأتى معّدل تحصيميا  56.61%
فإّن بالمقابل  448% وافقوا بشكل قميل عمى ىذا المؤّشر وكان معّدل التحصيل عندىم 26.67
 419% لم يوافقوا بشكل قميل أو كامل وتراوحت معّدالت تحصيميم بين 20القميمة أقّل من  النسبة

 .446و
  تقريًبا من 35حصول عمى وظيفة تتضّمن الّرياضيات"" فـاللمؤشر الثالث فيو "إلى ابالنسبة %

الت وا بشكل جزئي وكانت معدّ فق% وا31وافقوا عمى ىذا المؤّشر بشكل كامل بينما ي مالتالمذة ل
تقريبًا ولم تختمف معّدالت التحصيل عند الذين لم يوافقوا قمياًل عمى ىذا المؤّشر  453تحصيميم 

 . 432لى إبينما تّدنت عند الذين لم يوافقوا عميو بشكل كامل 
 تقريًباعمى األكثر 50" فـ ات الرياضيّ إلى  ما يتعّمق بالمؤشر الرابع و ىو "حاجة المواد األخرى في %

ذة يوافقون بشكل كّمي أو جزئي عمى ارتباط الّرياضيات بالمواد األخرى  وتراوحت معّدالت من التالم
. ومن الممفت أّن الذين لم يوافقوا عمى ىذا المؤّشر كّميًا أو جزئيًا أتت  432و  421تحصيميم بين 

 .471و  462معّدالت تحصيميم أكثر وتراوحت بين 
  ًسّت أتت داّلة إحصائيًا من النقاط ال اأظيرت النتائج أّن بعض(p=0.02 ) وىي النقطة الثالثة

أّن التالمذة ال عمى وىذا يدّل ( p=0.16لنقاط األخرى غير داّلة إحصائيًا )والخامسة بينما أتت ا
يعتبرون تعّمم الّرياضيات عاماًل مؤّثرًا في الحياة العممية  وفي المواد األخرى كما ال تساعد الماّدة 

ل عمى وظيفة بحسب رأييم كما أّن معظم التالمذة ال يعتبرون أّن إعطاء نتيجة الحصو في التمميذ 
الى أّن المعّمم ال يربط الماّدة بالحياة  في ذلكالسبب يعود جّيدة في الّرياضيات ىي عامل مؤّثر و 

 اليومية العممية وىذا قد يكون مرّده الى المناىج الحالية الجامدة الموجودة في لبنان.
 

 (التمميذرأي بلماّدة الرياضيات. ) ىم(:  معدالت تحصيل التالمذة بحسب تقدير 3-6-6)المستند
 

 تقدير التالمذة لماّدة الّرياضيات )رأي التالمذة( 

 ال موافقة الموافقة قميالً  الموافقة بشكل كامل 
 معدل تحصيل )%( تالمذة معدل تحصيل )%( تالمذة معدل تحصيل )%( تالمذة

 419 11 442 36 461 53 لبنان

 396 10 395 30 420 60 الدول العربية

 439 15 463 39 482 46 الدول العالمية
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 الموارد التي يستخدميا المعّممون في تعميم الرياضيات 6-7 
 المواد التي يستخدميا المعّممون لتعميم الرياضيات. )رأي المعّمم( 6-7-1

 
 
 

 

 

 التربوية ؟العممية الموارد التعميم بنقص  -ىل تتأثر عممية التعمم

وتحصيل الصفي   إلى الربط بين توافر الموارد العممية التي تدعم عممية التعمم TIMSSتسعى دراسة الـ 
من موارد مرتبطة  4وذلك بطرح أسئمة عمى مديري المدارس تعبر عن رأييم بمدى تأثير درجة النقص في التالمذة 

( وىي : الكتاب المدرسي، كتاب التمارين أو أوراق 1-7-6في المستند ) مباشرة بتعميم الرياضيات كما ىو ظاىر
 ضاح و برامج الكمبيوترالتي تستعمل في شرح الّدرس.يالتمارين، المواّد الحّسية أو وسائل اإل

  من تالمذة دول العالم أن الكتاب المدرسي ىو األساس المعتمد في تعميم 77اعتبر معّممو %
الّرياضيات ىو مساعد ممحق في العممية التعميمية. أما  كتاب اعتبروا% 22الّرياضيات مقابل 

اعتبرت مساعدة لمعممية التعميمية عند معّممي فقد كتاب التمارين أو أوراق التمارين إلى بالنسبة 
% اعتبروىا عنصرًا أساسيًا في العممية التعميمية. بالنسبة 34% من التالمذة في العالم مقابل 62
% 23% من التالمذة اعتبروىا إضافية مقابل 71ضاح والمواد الحّسية فمعّممويإلوسائل اإلى 

برامج الكمبيوتر فكانت النتيجة أّن  إلى اعتبروىا أساسية في صمب العممية التعميمية. بالنسبة 
 % اعتبروىا أساسية.7% من التالمذة في العالم اعتبروىا إضافية مقابل 55معّممي 

  تالمذة الّدول العربية أن الكتاب المدرسي ىو األساس المعتمد في تعميم % من 77اعتبر معّممو
الّرياضيات ىو مساعد ممحق في العممية التعميمية. أما كتاب % اعتبروا 22الّرياضيات مقابل 

اعتبرت مساعدة لمعممية التعميمية عند معّممي  فقد كتاب التمارين أو أوراق التمارينإلى بالنسبة 
في العممية التعميمية.  % اعتبروىا عنصرًا أساسياً 50ذة في الدول العربية مقابل % من التالم49

% من التالمذة اعتبروىا إضافية مقابل 56ضاح والمواد الحّسية فمعّممو يوسائل اإلإلى بالنسبة 
 % اعتبروىا أساسية في صمب العممية التعميمية 36

 

SSttuuddiieess  hhaavvee  sshhoowwnn  tthhaatt  rreessoouurrcceess  aarree  ccrruucciiaall  ffoorr  iimmpprroovviinngg  sscchhoooolliinngg,,  ppeerrhhaappss  
eevveenn  mmoorree  ssoo  iinn  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess  tthhaann  iinn  eeccoonnoommiiccaallllyy  ddeevveellooppeedd  ccoouunnttrriieess,,  wwhheerree  
aaddeeqquuaattee  sscchhooooll  ssttrruuccttuurreess  aanndd  mmaatteerriiaall  rreessoouurrcceess  ccaann  bbee  ttaakkeenn  ffoorr  ggrraanntteedd  ((LLeeee  &&  ZZuuzzee,,  
22001111))..  TThhee  eexxtteenntt  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  sscchhooooll  rreessoouurrcceess  ccaann  hhaavvee  aann  iimmppoorrttaanntt  iimmppaacctt  oonn  tthhee  
qquuaalliittyy  ooff  ccllaassssrroooomm  iinnssttrruuccttiioonn..  
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 ون لتعميم الرياضيات )رأي المعممين(.: المواد التي يستخدميا المعّمم1-7-6 المستند

 نسبة التالمذة  )%( التي يستعمميا معّممون يستخدمون 

 
 كتب الرياضيات

 كراسات التطبيقات

 أو أوراق العول

أدوات وهواد علوية 

 إثرائية

 البرهجيات التي تستخذم

 في تعلين الرياضيات

 تكويلي أساسي تكويلي أساسي تكويلي أساسي تكويلي أساسي

 30 20 84 40 55 23 43 43 لبنان

 24 22 58 38 24 50 44 44 الدول العربية

الدول 
 العالمية

44 42 32 84 43 42 4 55 

 24 20 34 50 32 82 52 26 المغرب
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% من تالمذة المغرب وىي األعمى في العالم اعتبروا أّن المواد 50أّن  معّممي إلى وىنا نمفت النظر 
برامج الكمبيوتر إلى بالنسبة أما . التعّممية -ضاح ىي عممية أساسية في العممية التعميمية ووسائل اإلي ةالحّسي

 إلى وىنا نمفت النظر% اعتبروىا أساسية 11% من التالمذة في العالم اعتبروىا إضافية مقابل 47ّن  معّممي فإ
غيرىا من دول العالم اعتبروا أّن % من تالمذة قطر وىي النسبة األعمى عالميًا بفارق كبير عن 34أّن معّممي 

 .التعّممية -ي العممية التعميميةفبرامج الكمبيوتر ىي وسيمة أساسية 

% من تالمذة لبنان أن الكتاب المدرسي ىو األساس المعتمد في تعميم الّرياضيات مقابل ـ73 اعتبر معّممو
كتاب التمارين أو أوراق إلى أما بالنسبة  الّرياضيات ىو مساعد ممحق في العممية التعميمية.كتاب % اعتبروا 23

% اعتبروىا 43% من التالمذة في العالم مقابل 55اعتبرت مساعدة لمعممية التعميمية عند معّممي  فقد التمارين
% من التالمذة 77وسائل اإليضاح والمواد الحّسية فمعّممو إلى عنصرًا أساسيًا في العممية التعميمية. بالنسبة 

برامج الكمبيوتر إلى بالنسبة  أّما صمب العممية التعميمية.ي ف% اعتبروىا أساسية 17قابل فية ماعتبروىا إضا
  % اعتبروىا أساسية.14% من التالمذة في العالم اعتبروىا إضافية مقابل 69فكانت النتيجة أّن معّممي 

ب أم الكّراسات كانت الكتأ سواءوأّكّدت النتائج اإلحصائية أّن جميع الموارد المستعممة في تعميم الرياضيات 
في تعميم الّرياضيات ستخدام المواد الحّسية ىي عوامل مؤّثرة بداللة إحصائية ا أمإدماج تكنولوجيا المعمومات  أم

 ستغناء عن أّي منيا.وال يمكن اال
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 في تعميم الرياضيات عموماتاستخدام تكنولوجيا الم 6-7-2

 

 

 

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

 (.TIMSS 2011 Encyclopedia)لممنياج. 
 

 توافر الحاسوب في المدرسةأ -6-7-2
 (  يتوافر 17.73النسبة األعمى من المدارس المشاركة في لبنان )%ن أ (أ-2 -7-6) يبين المستند

%( من المدارس المشاركة  يتوافر في 11.71حواسيب لالستخدام الصفي.  يمييا ) 10في كل منيا 
%( من المدارس ال يوجد فييا حاسوب. أما  8.51و)ستخدام الصفي حاسوًبا لال 20يا  كلٍّ من

حاسوًبا ولكن نسب  212وحاسوب واحد  بينقية فيتراوح عدد الحواسيب في كل منيا المدارس المتب
 ىذه المدارس قميمة.

 

العممية  في ستخدام اإلنترنت، فإّن لمحاسوب استخدامات أخرىالباإلضافة إلى إتاحة الفرصة لمطالب 
عمى المكتسبات، أما اآلن فيناك  الحاسوب بداية يقتصر عمى التطبيق والتدرب استخدامالتعممية. كان  -التعميمية

استخدامات متنوعة أخرى لو بما في ذلك برمجيات خاصة في تعميم الدروس  والمحاكاة واأللعاب التعميمية 
والتطبيقات. تمّكن ىذه البرامج الجديدة التالمذة من طرح المشاكل الخاصة بيم  واكتشاف الخصائص المتعمقة 

 visualizationوتصوير  modelingات الكمبيوتر المتخصصة بنمذجة مجيّ بالرياضيات بمفردىم. كما تسيم بر 
 األفكار بفتح آفاق جديدة لمتالمذة باإلضافة إلى مساعدتيم عمى بمورة ىذه األفكار بمغتيم ورموزىم الخاصة .

زة التعميم في تطبيق المناىج بطريقة محفّ –يسيم استخدام برمجيات الحاسوب و اإلنترنت في عممية التعمم
شاف التعممات والمفاىيم الجديدة ما يثير دافعيتيم لمتعمق فييا أكثر وخصوًصا بما يتوافر تحيث يقوم التالمذة باك

 في فترة قصيرة وبأقل كمفة. عموماتكبير من الم ليم من إمكانيات أكبر في البحث والتنظيم والوصول إلى كمّ 
(According to the TIMSS 2011 Encyclopedia) 

 

AA  rreecceenntt  ssttuuddyy  ssuummmmaarriizziinngg  2255  mmeettaa--aannaallyysseess  ddeetteerrmmiinneedd  tthhaatt  ccoommppuutteerr  uussee  iinn  tthhee  
ccllaassssrroooomm  hhaass  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ppoossiittiivvee  eeffffeecctt  oonn  aacchhiieevveemmeenntt  aatt  aallll  ggrraaddee  lleevveellss  aanndd  iinn  aallll  
ssuubbjjeeccttss  ((TTaammiimm,,  BBeerrnnaarrdd,,  BBoorrookkhhoovvsskkii,,  AAbbrraammii,,  &&  SScchhmmiiddtt,,  22001111))..  
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 المدارس في لبنان عمىتوزيع الحاسوب  :  أ -2-7-6 مستندال
 

العدد اإلجمالي لمحواسيب 
 العدد اإلجمالي  نسبة المدارس درسةفي الم

 نسبة المدارس درسةلمحواسيب في الم

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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%( من تالمذة لبنان يستخدم معّمموىم الحاسوب 9نسبة منخفضة )أّن ( ب-2-7-6)ن المستند يبيّ  
%( من التالمذة 91)ـمقارنة ب (487)عمى األوالبرمجيات المناسبة لتعميم الرياضيات وكانت معدالت تحصيميم 

عمى األقل واحدة (. يتم استخدام الحاسوب والبرمجيات مّرة 446اآلخرين الذين انخفضت معدالت تحصيميم إلى )
%( 7) وتحميميا %(  لمعالجة البيانات8وأفكار ) معمومات%(، لمبحث عن 6مفيوم معّين ) في الشير الكتشاف

 %(.  8ن عمى  الميارات والخطوات )ب والتمرّ و التدرّ 

%( من تالمذة الدول العربية المشاركة  يستخدم معّمموىم الحاسوب والبرمجيات المناسبة 24نسبة أكبر )
%( من التالمذة في ىذه الدول ال يستخدم 66(. )408)أدنى صيميم لتعميم الرياضيات وكانت معدالت تح

. يتم استخدام 407معدالت تحصيميم  وكانتمعمموىم الحاسوب والبرمجيات المناسبة لتعميم الرياضيات  
معمومات %(، لمبحث عن 18عمى األقل في الشير الكتشاف مفيوم معّين )واحدة الحاسوب والبرمجيات مّرة 

%(.  أما 20ن عمى  الميارات والخطوات )ب والتمرّ %( و التدرّ 17) ياوتحميملمعالجة البيانات   %(21وأفكار )
%( من تالمذة الدول العالمية المشاركة  يستخدم 36نسبة أكبر )إّن ف مى صعيد الدول العالمية المشاركةع

%( من 64(. )470م أعمى)معمموىم الحاسوب والبرمجيات المناسبة لتعميم الرياضيات وكانت معدالت تحصيمي
التالمذة في ىذه الدول ال يستخدم معمموىم الحاسوب والبرمجيات المناسبة لتعميم الرياضيات  وانخفضت معدالت 

عمى األقل في الشير الكتشاف مفيوم معّين  واحدة . يتم استخدام الحاسوب والبرمجيات مّرة467تحصيميم إلى  
%( و التدرب والتمرن عمى  21) ياوتحميم%(  لمعالجة البيانات 23وأفكار ) معمومات%(، لمبحث عن 22)

 %(. 24الميارات والخطوات )

لقد أظيرت النتائج اإلحصائية أّن استعمال الحاسوب في تعميم الّرياضيات الكتشاف مفيوم ىو غير دال 
لبنان. كما أّن عدم الّصفوف في  معظم ( وذلك ألّن ىذه التقنية غير متّبعة داخلp=0.788>0.05إحصائيًا )

( وىذا سبب عدم تمّكن p=0.382>0.05بداللة إحصائية ) الم يكن مؤّثرً  ياوتحميماستعمالو لمعالجة البيانات 
التالمذة من إعطاء نتائج عالية في مجال البيان والفرصة ألّن معالجة البيانات وتحميميا باستخدام الحاسوب 

استعمال الحاسوب لمبحث عن معمومة معّينة والتدّرب  كانم. بينما تساعد بشكل كبير في استيعاب ىذه المفاىي
عممة في المدارس في تعمى أّن ىذه التقنيات مسوىذا يدّل  اللة إحصائّيةدمؤّثًرا بوالتمّرن عمى الميارات والخطوات 

 لبنان وليا فعاليتيا.

 

 
م الرياضيات ن من ىنا أن تحفيز التالمذة عمى استخدام الحاسوب والبرمجيات في تعمّ يتبيّ 
عمى األقل شيرًيا لو مردود إيجابي ويؤدي إلى ارتفاع في معدالت تحصيل واحدة مّرة 

سابًقا أن أعمى نسبة من المعممين يمتحقون بدورات تدريبية  النتبين  وقدالتالمذة في لبنان. 
ولكن نسبة كبيرة من ىؤالء  .حول إدماج تكنولوجيا المعمومات في تعميم الرياضيات

% فقط من المدارس المشاركة ال 8 المعممين ال تطبق ىذه التقنيات في الصف عمًما أنّ 
إدماج الحاسوب والبرمجيات في تعميم قّمة  عن سبب البحثتمتمك حاسوًبا. لذا من الميم 

 الرياضيات.
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 م الرياضياتتعميفي معدالت التحصيل بحسب استخدام البرمجيات   ب-2-7-6المستند 

 
 

 في الشير واحدة نسبة التالمذة الذين يستخدمون الحاسوب أقمو مرة استخدام الحاسوب في تعميم الرياضيات
 بناء عمى طمب معممييم 

 الدول
 غياب وجود

نسبة 
 التالمذة

معدل 
 التحصيل

نسبة 
 التالمذة

معدل 
 التحصيل

إكتشاف 
 مفيوم

بحث عن 
 ومة أو فكرةممع

 يلمعالجة وتحم
 البيانات

التدرب والتمرن 
عمى  الميارات 

 والخطوات

 6 4 6 8 228 42 246 4 لبنان

 40 24 42 26 204 88 206 42 الدول العربية

 42 42 43 44 284 82 240 38 الدول العالمية

 



 تأثير متغيرات  -التحصيل في الرياضيات  –الفصل السادس 291
 

 في تعميم الرياضياتاآللة الحاسبة استخدام   6-7-3
غير المبرمجة ومن ضمنيا لبنان في الصفوف  تسمح معظم بمدان العالم استخدام اآللة الحاسبة

حسب تنّوع  TIMSS 2011الّدراسية وفي اإلمتحانات. وليذه التقنية فعالية في نتائج ال 
 استخداماتيا.

 إستعمال اآللة الحاسبة في المدرسة 

من معّدل تحصيل التالمذة الذين يستعممون اآللة الحاسبة في صّف الّرياضيات  3-7-6يظير الجدول 
استعمال اآللة الحاسبة في صّف الّرياضيات. بون شروط أو ضمن قيود معّينة و التالمذة الذين ال يسمح ليم د

وكان  استعمال اآللة الحاسبة ضمن شروط معّينةب م%( يسمح لي60وقد أظيرت النتائج أّن معظم التالمذة )
بينما  452دون أّي شرط وكان معّدليم  مناستعمال اآللة الحاسبة ب%( منيم يسمح ليم 29. وأّن )455معّدليم 

في صّف الّرياضيات وكان معّدليم األعمى  %( ال يسمح ليم باستعمال اآللة الحاسبة11الباقي من التالمذة )
(. وتبّين أيضًا أّن استعمال اآللة الحاسبة في صّف الّرياضيات يؤّثر بشكل إيجابي عمى تحصيل التالمذة 485)

بّد من التركيز عمى أىمية استعمال اآللة الحاسبة في صّف الّرياضيات ولكن ال بّد من  في الرياضيات. وىنا ال
بل لتساعد التمميذ عمى التفكير  استعمال تقنيات الحساب الّذىني فيال تؤّثر تحديد وجية استعماليا بحيث 

 المنطقي السميم.
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 في لبنان تعميم الرياضياتسبة في اآللة الحا: معدالت التحصيل بحسب استخدام 3-7-6المستند 

 
 في لبنان في تعميم الرياضياتاآللة الحاسبة استخدام  

 

من إستعمال مسموح 
 دون شروط

إستعمال مسموح 
 ولكن بشروط معّينة

 غير مسموح

نسبة 
 التالمذة

معدل 
 التحصيل

نسبة 
 التالمذة

معدل 
 التحصيل

نسبة 
 التالمذة

معدل 
 التحصيل

 265 22 255 80 254 44 لبنان

 p< 0.05 
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 ول الدراسيةصالتقويم داخل الف 6-8

6-9  
 

 

 

 :أنّ  ب(-8-6أ ( و )-8-6)تظير البيانات في المستند

 ( تجري اختبارات لتالمذتيا 51%( والدول العربية المشاركة )81في لبنان )من المعّممين  أكبر نسبة%
كّل   ( تجري اختبارات لتالمذتيا مرة%45أكبر نسبة من المعممين في الدول العالمية ) و كل أسبوعين.

قل األالتطبيق والشرح والتبيان و  تأكثر األسئمة في ىذه االختبارات ترّكز عمى مجاال كما أن. أسبوعين
 .والتحميلمجال تكوين العالقات والتفسير  عمىمنيا 

  لمسائل دائمًا أو أغمب حّل انسبة التالمذة الذين يدّرسيم معّممون يعطون أسئمة في مجال التفكير النقدي و
%( بينما كانت 41%( ولبنان )31%( ومعّدل دول العالم ) 20األحيان ىي األقّل في الّدول العربية  )

 %(56%( وكانت في كازاخستان األعمى في العالم ) 43في كوريا في ىذا المجال ) النسبة 

  تحصيل التالمذة في  فيتؤّثر متحانات المدرسية في الّرياضيات األسئمة الي تستعمل في االنوعية
 .  بداللة إحصائية  TIMSS ـمتحان الا
  ختبـارات فـي الشـرح يدّرسيم معّممون يقومـون بـإجراء ا الذين لمتالمذةكان في لبنان معّدل التحصيل األعمى

دي ختبــارات فــي التفكيــر النقــا( بينمــا المعــّدل األدنــى لمتالمــذة الــذين يقــوم معممــوىم بــإجراء 464والتبيــان ) 
ختبــارات التــي تبنــى عمــى تعويــد التالمــذة عمــى االىــذه النتيجــة عمــى أّن عــدم  وتــدلّ  .(454) وحــّل المســائل

ــم عمــى التفكيــر الّنقــدي وميــارات حــّل المســائل يــؤّثر ســمبيًا فــي تحصــيميم. لــذلك يجــب  فــي أّن يرّكــز المعّم
التفكيـر الّنقـدي وميـارات حـّل المسـائل العممية التعميمية عمى تعويد التالمذة عمى األسـئمة التـي تعتمـد عمـى 

عاليـة فـي  مسـتويات  تنميـةعمـى لشرح والتبيان. فإّن ىذه االسـتراتيجيات تسـاعد التالمـذة إلى اكذلك بالنسبة 
 .التفكير لدييم

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. 
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 الشرح والتبيان وميارات حّل المسائل و يوالتفكير النقد التطبيقت : نسبة التالمذة اّلذين يقوم معّمموىم بإعطاء أسئمة اختبار في مجاالأ(-8-6)  المستند
 

 

بإجراء  الذين يقوم معّمموىم% التالمذة 
 الشرح والتبيان وميارات حّل المسائل التفكير النقدي التطبيق اختبارات

 كل أسبوعين
 أو أكثر

في  واحدة مرة
 الشير

عدد قميل 
 مراتلمن ا

 في دائمًا أو
 أغمب األحيان

بعض 
 أبداً  األحيان

 في أودائمًا 
 أغمب األحيان

بعض 
 أبداً  األحيان

 في دائمًا أو
 أغمب األحيان

بعض 
 أبداً  األحيان

 _ 30 70 5 55 41 _ 18 82 0 19 81 لبنان

 4 42 54 15 65 20 _ 21 79 16 39 45 الدول العربية

 8 56 37 5 64 31 0 23 77 15 40 45 الدول العالمية

 
 

وتحصيميم  الشرح والتبيانوميارات حّل المسائل و  التفكير النقدي ،التطبيق التذّكر، تاّلذين يقوم معّمموىم بإعطاء أسئمة اختبار في مجااللبنان في نسبة التالمذة : ب(-8-6)  المستند
 TIMSS ـفي امتحان ال

بإجراء  الذين يقوم معّمموىم% التالمذة 
 التذّكر اختبارات

 الذين يقوم معّمموىم% التالمذة 
 التطبيق بإجراء اختبارات

بإجراء  الذين يقوم معّمموىم% التالمذة 
وميارات حّل  التفكير النقدي اختبارات

 المسائل

 الذين يقوم معّمموىم% التالمذة 
 الشرح والتبيان بإجراء اختبارات

 معّدل التحصيل النسبة معّدل التحصيل النسبة معّدل التحصيل النسبة معّدل التحصيل النسبة
59 457 84 463 44 454 72 464 

 



 

  
  

  

ة  لبنانلبنان وِليَّ ةفي الدراسة الدُّ وِليَّ   في الدراسة الدُّ

TTIIMMSSSS  31223122    

  توصياتتوصياتوو  استنتاجاتاستنتاجات
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  تمهيدتمهيد
 

مى مستوى مجموعة م عأعمى مستوى الدولة الواحدة  ذلك كانأميمة قاعدة معمومات  TIMSSتوفر دراسة 
واقع التعميم والتعمم  تعكس التي تطبق ىذه الدراسة حيث الدول العربية ، ومن ضمنياالدول المتقدمة والناميةمن 

 ل.الدو  ىذه العموم والرياضيات فيفي مادتي 

عوامل  القوة و لى تحديد عواملإ )العموم والرياضيات(  مواد أساسيةالتي تشمل تيدف ىذه الدراسة و 
وموارد التعمم  فية المعمم التربوية والمناىجبخمومنيا المتغيرات المرتبطة واقع التربوي لمبمد المؤثرة في ال الضعف
التي و التربوية الالزمة  جراء التعديالتعمى إالسياسات التربوية  ب القرار وواضعيأصحامساعدة من أجل الصفي 

 تكفل تعميق نقاط القوة ودعميا والتصدي لنقاط الضعف وتصويبيا، حيث يمكن لكل دولة مشاركة مقارنة واقعيا
 ،دة من تجارب اآلخرينمع بقية الدول التي تماثميا في واقعيا االقتصادي واالجتماعي، ومن ثم االستفاالتربوي 
 .وتطويرات فما تحتاجو ىذه التجارب من تكيّ وتأمين 

القرارات التربوية عمى مستوى  أصحابيدي أبين  ضعو تكون ىناك استنتاجات وتوصيات لتن أ ارتأينا لذلك
 ل.األمث قدرات الدولة ومواردىا البشرية بالطريقةل ان ينعكس ذلك استثمارً أماًل في أالدولة المبنانية 
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 العموم التحصيل في -1
 ةدول( 00)بين من ( 01عالمية مشاركة وفي المرتبة ) ةدول( 24)  بينمن ( 99لبنان في المرتبة ) حلّ 

ت سنغافورة في حمّ  (.214) وكان معدل تحصيمو TIMSS 4100في العموم في دراسة عربية مشاركة
( بين 0في المرتبة ) دولة اإلمارات العربّية المّتحّدةحّمت كما (. 091وجاء مّعدل تحصيميا ) ( 0المرتبة )

( وىو 240( بين الدول العالمية المشاركة وجاء معدل تحصيميا )42مشاركة وفي المرتبة )العربية الدول ال
 . TIMSS (011) أدنى من متوسط سّمم المقياس المعتمد  في الـ

 ستنتاجاتاالفي  1-1

 عدالت تحصيل التالمذة في العموممفي  "مناىج مواد العموممتغير "تأثير  1-1-1

ي التحصيل في مجالي إلى تدنّ  (عمى األكثر) في العموم  يعود لبنان تالمذةتدني معدالت تحصيل  نّ إ
 مواد العوم في دراسة محتوى % من00عموم الحياة وعموم األرض عمًما أن ىذين المجالين يشكالن 

المعرفية )المعارف والتطبيق والتفكير  في مختمف المجاالتالضعف  إلى ىذا يعودو  .TIMSSالـ
في مختمف مجاالت العموم وخصوًصا في  المعموماتنقص في ال إلى عند تالمذة لبنان المنطقي(

 مجالي عموم الحياة وعموم األرض.

 معدالت تحصيل التالمذة في العموم في "إناث( -)ذكور متغير" الجنس تأثير 1-1-2

 ربة في مختمف مجاالت المحتوى في العموم مع ارتفاعالذكور واإلناث متقا معدالت تحصيلجاءت 
 في جميع مجاالت المحتوى باستثناء مجال الكيمياء ولكن ىذا التباين غير دال   الذكور لصالح بسيط

  إحصائًيا.

معدالت تحصيل الذكور واإلناث متقاربة مع ارتفاع بالنسبة إلى المجاالت المعرفية فقد جاءت أّما  
ولكن ىذا  مجال التطبيق ولصالح اإلناث في مجالي المعارف والتفكير المنطقي لصالح الذكور في
 إحصائًيا. التباين غير دال  

 "األلفة مع  لغة االختبار" في معدالت تحصيل التالمذة في العموممتغير تأثير  1-1-3

كانت ا إذا في حياتيم اليومية، بغض النظر عم   يتداوليا التالمذةتقديم االختبار بمغة مألوفة  تبين أن
مستويات أدائيم في في ارتفاع معدالت تحصيل التالمذة و  ارتفاعسيم في يالمغة األم أو لغة أجنبية، 

ر يسيم االختبافي أسئمة عاني الكممات المستعممة بماإللمام فإن كذلك  .وبداللة إحصائية مواد العموم
إثراء التالمذة  عمى ترّكز كتب العموميجب أن لذلك   .في العموم التالمذة في ارتفاع معّدالت تحصيل

بالمصطمحات المتداولة في بيئتيم والمستخدمة في حياتيم اليومية كما يجب أن يتمتع المعمم بميارات 
لغة  من التآلف مع ىذه المصطمحات العممية التي تتضمنيا تالمذتولغوية متينة من أجل تمكين 
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 وفغة العربية في صفلممين يتواصمون مع تالمذتيم باأّن بعض المعمّ إلى . ىنا نمفت الّنظر االختبار
 ، وىذا ما يجب تجنّبو.حيث ُتدّرس مواد العموم بالمغة الفرنسية أو المغة اإلنكميزية العموم

 الف معدالت تحصيل التالمذة بحسب درجة صعوبة السؤالاخت 1-1-4

إلى محطة  العائدةتمك األسئمة حتى  مستوياتفي مختمف وجود مشكمة كبيرة في أداء التالمذة تبين 
 وقد نتج ىذا من: تدنّيةالتحصيل الم

  المنيج أو عدم ورودىا في النقص في المعمومات المكتسبة في مختمف مجاالت المحتوى بسبب
 الموجودة أصاًل في مناىج مواد العموم حتوى بعض المحاور أو المعموماتمبسبب وقف العمل ب

بسبب تقصير وذلك وث واإلنماء وموافقة وزارة التربية بناء عمى توصية من المركز التربوي لمبح
 .العام الدراسي

 الترسيمات  وًصاوخصالترسيمات و البيانية وتحميميا الرسومات  النقص في بعض الميارات كقراءة
 .الجيولوجية

  اإلجابات الصحيحة حول جاءت نسبة . )ما تم فيموالضعف في القدرة عمى التعبير الكتابي عن
اإلجابات  نسبةأعمى بكثير من وضوعية والتي ال تتطمب ميارات تعبير كتابية المسئمة األ

 (كافة المجاالت المعرفيةفي والتي ال تتطمب ميارات تعبير كتابية الصحيحة حول األسئمة المقالية 

 .في العموم في معدالت تحصيل التالمذة "التعميمية مالمعمّ خمفية ب"متغّيرات مرتبطة تأثير  1-1-5

 عممية لممعممالخمفية ال 1-1-5-1

ممعمم في معدالت تحصيل ل "المؤىالت العممية"ال يوجد داللة إحصائية حول تأثير متغير 
وىذا يدّل عمى أّن المستوى التعميمي لممعّمم ليس عاماًل مؤّثرًا بشكل مباشر في معّدل التالمذة. 
 .في لبنان في العموم عند التالمذة التحصيل

 ماختصاص المعمّ  1-1-5-2

 فقد. متغير "اختصاص المعمم" في أداء التالمذة في العموم حول تأثير ئيةإحصاىناك داللة 
ليس يدّرسيم معّممون اختصاصيون في العموم و   في لبنانالتالمذة غالبية أظيرت النتائج أن 

الذين التالمذة  معظم النسبة المتبقية منمقارنة ب أدنىتحصيميم معّدل جاء و تعميم العموم في 
جاءت معدالت حيث العموم   وادصاصّيون في تعميم العموم وفي متمعّممون اخ يميدرس

 . تحصيميم األعمى

ن حيازة المعّممين عمى شيادة اختصاص في العموم وفي تعميم العموم يسيم إيجابًيا في  إ
عممي ىي من المعدالت تحصيل التالمذة وفي أدائيم، فمواكبة بيداغوجيات التعميم لممحتوى 

يكتسب المعّممون االختصاصّيون في تعميم و التعممية. -لعممية التعميميةسيات الرقي في اأسا
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  يةالتعّمم– يةعممية التعميمالالعموم خبرة أكبر في تنفيذ استراتيجيات مختمفة ومتنوعة في 
يكسبيم قدرة أكبر عمى  مامختمف أنماط التعمم لدى التالمذة  حيث تناسب ىذه العمميةوالتقويم 

 نؤّكد عمى ومن ىناه الخبرة ويدعميا إلماميم بالمحتوى العممي لممادة. التحصيل ويواكب ىذ
 كونول إضافة الى االختصاص في الماّدة نفسيا ختصاص في بيداغوجيا التعميماال أىمية

محتوى الماّدة وكيفية تعميميا كما ويغني تجربة المناىج و أكبر بإلمام ى ميساعد المعّمم ع
ذا ك المعّمم في التقويم. ىذا إن ف اان المعّمم حائًزا عمى شيادة في العموم وتعميم العموم معً وا 

يكسبو خبرة مزدوجة ىي اإللمام بالمحتوى وخبرة في تطبيق ىذا المحتوى وتكييفو ليالئم 
ذكر النظرية الحديثة في التعميم وىي معرفة المحتوى التربوي  بنا وىنا يجدر .التالمذة

(Pedagogical content knowledge of teachers  ) حيث تدعو ىذه النظرية إلى
 .المحتوى ببيداغوجيا التعميم بشكل متناسق ومترابط دمج

 سنوات الخبرة 1-1-5-3

مع األخذ بعين  بداللة إحصائية في أداء التالمذة " يؤثر إيجاًباالمعمم ةسنوات خبر " ن متغيرإ
ية ومن حيث االنضباط مرتبطة بنوعية التالمذة من حيث القدرات الذىناالعتبار عوامل عّدة 

من شأنيا  العموم عشر سنوات عمى األقل في مجال تعميمالخبرة فإن في الصف. و باإلجمال 
يواكبيا متابعة دورات متعددة ومختمفة عمى أن  أن تمعب دوًرا إيجابيًّا في أداء التالمذة

 اء التالمذة.يؤثر إيجابيًّا في أدما  وخصوًصا في تعميم العموم ومحتوى العموم والمناىج 

 ات حول التطوير المينير لتحاق بدو اال  1-1-5-4

في معدالت تحصيل التالمذة وبداللة إيجابًيا تحاق المعّممين بدورات تدريبية" يؤثر لا"متغير ن إ
 . إحصائية

مع   األعمى إدماج تكنولوجيا المعمومات في العموم حولنسبة االلتحاق بالدورات  جاءتلقد 
ًدا من المعممين مييأة إلدماج تكنولوجيا المعمومات في عممية العمم أن إّن نسبة ضئيمة ج

 التقويم التربويحول ميارات التفكير الناقد و  حوللتحاق بدورات نسبة االكما جاءت التعميم. 
  .وتعميم العموم محتوى العمومدورات في لتحاق باال، يمييا أيًضا مرتفعة

أن ألّن معظم المعّممين يعتبرون  األقلق بيا أما الدورات  حول المناىج فكانت نسبة االلتحا 
وتبين أن أداء التالمذة الذين يدرسيم معممون مرجعيتيم الكتاب المدرسي وليس المناىج. 

ما  التحقوا بيذه الدورات كان أقل من أولئك الذين يدرسيم معممون لم يمتحقوا بيذه الدورات
 وطرائق تنفيذىا وجدواىا.يسمط الضوء ويطرح أسئمة حول محتويات ىذه الدورات 

باستثناء الدورات  وبداللة إحصائية  الدورات يؤثر في أداء التالمذة هيذبلتحاق أن االتبين و 
ما يطرح ة حول تأثيرىا في أداء التالمذة ال يوجد داللة إحصائي حيث حول التفكير الناقد

 األسئمة أيًضا حول محتوى ىذه الدورات وجدواىا وطرائق تنفيذىا. 
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 تبّين اآلتي:يالمحّصمة  في

تبين أن متغير   فقد الذين لدييم أكثر من عشر سنوات خدمة بالنسبة إلى المعممين -
ختصاصات االمعممون من الذين يدرسيم  تالمذةال"التطوير الميني"  يؤثر إيجاًبا في أداء 

فإن  ،وبداللة إحصائية عمى شيادة في العموم وفي تعميم العموم  الحائز منيمحتى كافة 
 . في أداء تالمذتيم إيجاًبا دورات تدريبية لمتطوير الميني يؤثرب التحاق ىؤالء المعممين

دورات حول العموم لتحاق باالىناك داللة إحصائية حول الدور اإليجابي الذي يمعبو  
التقويم التربوي ومحتوى العموم في تحسين أداء التالمذة  ما التربوية وتكنولوجيا المعمومات و 

لتحاق االفي المقابل، ال يوجد داللة إحصائية حول تأثير ّكد أىمية تطوير ىذه الّدورات. يؤ 
عدم  إلى ذلكوقد يعود تحفيز التفكير الناقد في أداء التالمذة  في مجال تدريبية دوراتب

-ميةستراتيجيات التعمّ كرة ميارات التفكير الناقد في االفعالية ىذه الدورات وعدم وضوح ف
 .ةالتعميمي

فقد تبين أن متغير  بالنسبة إلى المعممين الذين لدييم أقل من عشر سنوات خدمة ، أما -
ة إحصائية  بينما يؤثر متغير لوبدال تالمذتيم"التطوير الميني" ال يؤثر في أداء 

حيازة المعّممين عمى  نّ أ أيًضا تبينوقد "االختصاص" في أداء التالمذة وبداللة إحصائية. 
ي العموم وفي تعميم العموم يسيم إيجابًيا في  معدالت تحصيل التالمذة شيادة اختصاص ف

 .وفي أدائيم

معدالت تحصيل  " فيبحسب الجنسو بمواقف المعمم تجاه تعميم العموم "متغيرات مرتبطة تأثير  1-1-6
 التالمذة في العموم

الذين يدرسيم معمم  التالمذة من نسبة ىي أعمىالذين تدرسيم معممة  في لبنان نسبة التالمذةأّن  تبين
، كما أن معدل تحصيل التالمذة الذين تدرسيم معممة  أعمى من معدل تحصيل التالمذة الذين 

التالمذة الذين يدّرسيم معّمم  مىفالتالمذة الذين تدّرسيم معّممة تفّوقوا بمعّدل تحصيميم ع .يدرسيم معمم
 بداللة إحصائية. 

 .جنسوبحسب  ثقة المعمم بأىميتو لتعميم العموم 1-1-6-1

التالمذة  إن .عامل مؤثر في تحسين أداء التالمذة ىو "ثقة المعمم بأىميتو لتعميم العموم" متغير أنتبين 
في لبنان باإلجمال يدرسيم معممون واثقون جًدا بأىميتيم لتعميم العموم. أي أن ىؤالء المعّممين 

و"واثق إلى حد  بثقة تامة  ميميةمن االستراتيحيات التع 0من  9 أنيم يقومون بتنفيذجدًّا"   ونواثق
 :يى االستراتيجياتوىذه من ىذه النقاط أو االستراتيجيات.  0من  4 تنفيذ ما "عمى
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  :مواضيع العموم حولأسئمة التالمذة  عمنجابة اإل -

في معدالت  المتغيرىذا  و ال يوجد داللة إحصائية حول تأثيرلقد أثبتت الدراسة اإلحصائية أن
ما يدل عمى أن ىذا السموك قد ال يكون مطّبًقا داخل الفصول الدراسية  في العموم تحصيل التالمذة

بالطريقة المجدية ويجب التدريب عمى كيفية التعامل مع أسئمة التالمذة في خالل المناقشة 
 الصفّية.

  :تفسير المبادئ والمفاىيم العممية بواسطة التجارب المخبرية -

ستراتيجّيات االمعدالت األعمى مقارنة ب ستراتيجيةعمموىم ىذه االالتالمذة الذين يتبع م جاء معدل
في  المؤشر ىناك داللة إحصائية حول تأثير ىذا األخرى. ولقد أثبتت الدراسة اإلحصائية أنّ 

معدالت تحصيل التالمذة في العموم. وىذا يدل عمى أن ىذه االستراتيجّية تمارس بشكل فعال في 
 .تطبيقياتعممية الصفية ويجب التركيز عمى ال-خالل العممية التعميمية

  بميمات محفوفة بالتحديات ومحفزة من أجل استثارة اىتماميم.القيام التالمذة المبدعين  تكميف -

ال يوجد داللة و ستراتيجية. عون ىذه االيتبّ  يدّرسيم معّممون أدنى نسبة من التالمذة تبين أن 
ما يدل عمى أن ىذه ، تحصيل التالمذة في العمومفي معدالت  المتغيرإحصائية حول تأثير ىذا 

االستراتيجّية غير مطبقة بشكل فعال في الفصول الدراسية بالرغم من تأثيرىا اإليجابي في دافعية 
 .المتعممين عمى التعمم وتحسين أدائيم

التعميمي بما يتالءم مع اىتمامات التالمذة بيدف تحفيزىم عمى  ء المعممينتطوير ومواءمة أدا -
  المشاركة.

في معدالت تحصيل  المتغيرىذا  و ال يوجد داللة إحصائية حول تأثيرأثبتت الدراسة اإلحصائية أن
 وىذا يدل عمى أن الطرائق التعميمية المحفزة والتي تتالءم مع اىتمامات. التالمذة في العموم 
سية وفي خالل تعميم الية من قبل األساتذة مع التالمذة في الصفوف الدراالتالمذة ال تطبق بفعّ 

 العموم لذا يجب التدريب والتشجيع عمى استخداميا.

 .مساعدة التالمذة عمى تقدير أىمية تعّمم العموم -

في معدالت  لمتغيرو ال يوجد داللة إحصائية حول تأثير ىذا اأثبتت الدراسة اإلحصائية أن  
بفعالية من قبل  تعالج موم( ال وىذا يدل عمى أن ىذه االتجاىات )تقدير تعمم العالتالمذة تحصيل 
 مع التالمذة في الصفوف الدراسية وفي خالل تعميم العموم ويجب الحّض عمى تبنييا. المعممين

ثقة  المتغيرات المرتبطة بخمفية المعمم العممية نجد أن من حيثما توصمنا إليو بإذا ربطنا ىذه النتائج 
 أكثرىم  حائزعتبار أن بعين االمع األخذ و  النظر عن سنوات الخبرةتعميم العموم، بغض لبأنفسيم الكبيرة المعممين 

  نسبة المعّممين المشاركين في دورات تدريبية يتدن ، أّدى إلى ليس في تعميم العمومو  فقط عمى إجازات في العموم
فزيادة الثقة بالنفس  المناىج وتعميم العموم.يتناول تكنولوجيا المعمومات وأقميا   يتناول استخدامكان أكثرىا التي و 
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إلى االلتحاق بعدد أقل من  دفع بالمعممينالمؤثرة  في أداء التالمذة  التعممية-ميةيتيجيات التعمافي استخدام االستر 
وىذا يتطابق مع ما تم  ا يسيم في تدني معدالت تحصيل تالمذتيم.متدريبية )كما تبين معنا سابًقا( الالدورات 

استراتيجيات تعميمية( حيث  0المعممين حول ثقتيم بأنفسيم لتعميم العموم )تطبيق  التوصل إليو من ناحية ردود
وىذا التعميمية في لبنان. -الية في خالل العممية التعمميةستراتيجيات ال تطبق بفعّ من ىذه اال 0من  2تبين أن 

خالل العممية في يذىا وتطبيقيا بماىية ىذه االستراتيجيات وكيفية تنفيطرح أسئمة حول حقيقة إلمام المعممين فعاًل 
 التعّممية.-التغميمية

ناث ال يوجد اختالف أيًضا أنو  نجد الثقة  ناحية منو تصرفات المعممين واتجاىاتيم  من ناحيةبين ذكور وا 
"اإلجابة عن  أسئمة التالمذة استراتيجية باستثناء   سالمبينة في المقياالخمس االستراتيجيات  تطبيقبأنفسيم في 

ذة  عند تطبيق ىذه االستراتيجية يؤثر وبداللة إحصائية في أداء التالم مواضيع العموم" حيث تبين أنحول 
بالرغم من ارتفاع أداء التالمذة الذين تعمميم معممة مقارنة  ليس عند المعممات اإلناثالمعممين الذكور فقط و 

ىذه االستراتيجيات بفعالية في خالل العممية  ما يطرح تساؤاًل كبيًرا حول حسن تطبيقبأولئك الذين يعمميم معمم 
 التعميمية التعّممية. 

التعممية  -عمى تطبيق ىذه االستراتيجيات بفعالية في خالل العممية التعميمية المعممينلذلك يجب تدريب 
 وىذه االستراتيجيات ىي: .بشكل فّعال  في تعميم العموم بالنفس ةثقبمورة ال أجل من 

 .الصف وفن طرح األسئمةإدارة النقاش في  -

تثير حفيظة التالمذة الموىوبين من أجل االستفادة من الوقت الذي  "صعبة"تحضير أنشطة إبداعية  -
أن تتضمن ىذه األنشطة  عمىعند شرح المعمم لباقي التالمذة  يعتبره ىؤالء التالمذة غير مجد  

 ميمات محفزة من أجل استثارة اىتمام ىؤالء التالمذة.

 ءمة أدائيم التعميمي بما يتالءم مع اىتمامات التالمذة وبيدف تحفيزىم عمى المشاركة. تطوير وموا -

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

فقد أثبتت  تفسير المبادئ والمفاىيم العممية بواسطة التجارب العممية المخبريةيجية تأما استرا   
التعممية  -الية في خالل العممية التعميميةوى في التحصيل في العموم وىي ُتطبق بفعّ فعاليتيا القص

 داخل الفصول الدراسية ويجب الحّض عمى استخداميا .

 -لصف الثامن األساسي بيدف تحسين العممية التعميميةمعممي  االتنسيق بين  1-1-6-2
 مية. التعمّ 

بغض النظر عن  معممي العموم" ، تنسيق بين"ال  متغير و ىناك داللة إحصائية حول تأثيرأنتبين 
فإن التالمذة في لبنان باإلجمال  .ونوعوأوتيرة التنسيق  في أدء التالمذة إن من ناحية ،جنس المعمم

 عمى النحو اآلتي: يدرسيم معممون "متعاونون" في ما بينيم
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وة، أي يعقدون ليس بق ولكنالتالمذة في لبنان  يدّرسيم معّممون" ينسقون فيما بينيم"  أكثريةإّن  -
 شيريًّا في مجاالت: مناقشة طريقة تعميم موضوع معينمّرات  9-4ما بينيم اجتماعات تنسيق في

، مشاركة ما اكتسبوه نتيجة %( 24) ، التعاون في التخطيط وفي تحضير األدوات التعميمية%(29)
أما  .%(01دة)العمل بعضيم مع بعض بيدف تجربة أفكار جدي، %(24) خبرتيم في التعميم

%( 49بيدف اكتساب خبرة أكبر في التعميم فإن أكثر تالمذة لبنان ) زيارة صف آخرى لإبالنسبة 
 يدرسيم معممون ال ينسقون أوتقريًبا ال ينسقون في ما بينيم في ىذا اإلطار.

كما  قالتسي بالمعدالت التي يتم فيياأن معدالت التحصيل بغياب التنسيق تدنت مقارنة  النتائجبينت  -
 : مقة بنوع التنسق بين المعممين أنبينت الدراسات اإلحصائية المتع

من مؤشرات التنسيق والتعاون بين المعممين في أداء   0من  9ىناك داللة إحصائية عمى تأثير  -
 التالمذة وتحصيميم في العموم وىي:

o ةخطيط وفي تحضير األدوات التعميميّ التعاون في الت 
o  في التعميم مع بقية المعممين  بةالخبرات المكتسمشاركة 
o حضور ومشاىدة حصة دراسية يعطييا معمم زميل بيدف اكتساب خبرة أكبر في التعميم. 

الية من قبل المعممين في سياق التنسيق والتشارك الثالث ُتطبق بفعّ  أن ىذه االستراتيجيات وىذا يدل عمى
 فيما بينيم ويجب  االستمرار بتطبيقيا.

 : تأثيرىما في التحصيل التعممي ال يوجد داللة إحصائية حولآلتيان فأما المؤّشران ا -
o  ةتجربة وتطبيق أفكار جديدالالعمل مع بقية المعممين بيدف. 
o مناقشة طريقة تعميم موضوع معين . 

الية من قبل المعممين في سياق التنسيق والتشارك فيما ال تطبق بفعّ ستراتيجيات االوىذا يدل عمى أن ىذه 
 .بفّعاليةوتطبيقيا  ستراتيجياتبتبني ىذه االذا يجب التوصية بينيم ل

يعقدوا اجتماعًا ق بين معممي الصف الثامن لكي ييجب العمل عمى زيادة المشاركة والتعاون والتنس من ىنا
ا في عرضيا كونيا تؤثر إيجابيًّ  لتشاور في النقاط التي تمّ من أجل اعمى األقل في األسبوع  واحدة ةمرّ لما بينيم في

وال سيما في زيارة ومشاىدة صفوف بعضيم بعًضا بيدف اكتساب خبرة أكبر في التعميم  التالمذةتحصيل أداء 
مناقشة طريقة تعميم موضوع معّين وتجربة أفكار جديدة   والتعاون في تحضير األدوات التعميمية.  أما بالتسبة إلى
 ل اجتماعات التنسيق.فيجب التقصي ما إذا كانا يطبقان بطريقة مجدية في خال

 رضى المعمم عن مينتو  1-1-6-3

معمم أم معممة، يؤثر في معدالت   إن متغير" رضى المعمم عن مينتو" بغض النظر عن جنسو
األسباب التي تجعل المعممين  عني متقصّ واسًعا ل يفتح الباب ىذا ماو . إحصائيةتحصيل التالمذة وبداللة 

لممعممين لمعمل   لكون ىذا المتغير من العوامل المؤثرة والمحفزةفي لبنان غير راضين نوًعا ما عن مينتيم 
 عمى تحسين أداء التالمذة في العموم.
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 ضمن المجاالت المختمفة في التحصيل التعممي "مناىج العموماإللمام بب"تأثير متغيرات مرتبطة  1-1-7

  TIMSSشعور المعممين بأىميتيم لتعميم مواضيع العموم التي يتضمنيا الـ  1-1-7-1

 TIMSSيدّرسيم معّممون يشعرون بثقة كبيرة في إلماميم بمواضيع الـ  ةتالمذال لبيةغاإن 
ّن باستثناء مواضيع عموم األرض. ن يالعشر   يمّمون%( يدّرسيم معّممون 92أكثر التالمذة )وا 

مواضيع ب يمّمون%( الذين يدّرسيم معّممون 88مواضيع الكيمياء األربعة، يمييم التالمذة )ب
مواضيع عموم الحياة السبعة. ب يمّمون%( من التالمذة  يدّرسيم معّممون 89خمسة و )الفيزياء ال

منيج عموم . في فال تتوافر أّية بيانات عنيا نسبة إلى مواضيع عموم األرض األربعةلأما با
مواضيع عموم التطّرق إلى لبنان يتم في  في الحمقة الثالثة من التعميم األساسيالحياة واألرض 

عموم الحياة بتدريس مادة عموم مجاز في مادة يقوم معمم  كما شكل مقتضب جدًّااألرض ب
 الحياة واألرض.

 محدودية التعمم بسبب النقص في المعمومات المكتسبة  1-1-7-2
ىي من أكثر  TIMSS 4100الـع المقترحة في دراسة يأن النقص في اكتساب المواض تبين

 .العوامل التي تؤثر سمًبا في أداء التالمذة
محدودية التعمم مرتبطة بنقص المعمومات المكتسبة والميارات التي يحتاجيا التمميذ لتحسين  نإ

أنو ينقصيم بعض المعمومات والميارات المكتسبة  مىو معتبر معمّ ي الذينأغمبية التالمذة فأدائو. 
ال ينقصيم أّنو  ىمو نسبة أقل من التالمذة  يعتبر معّممأدنى من وكان معدل تحصيميم 

ة  ة لألخيرة نسبة مماثم نّ أكما  .مات وميارات مكتسبة  وجاء معدل تحصيميم األعمىمعمو 
مكتسبة وجاء معدل تحصيميم ينقصيم  الكثير من المعمومات والميارات الأّنو  ىمو يعتبر معّمم

 .األدنى

ليا  العالقة بين عدد الدورات التدريبية التي يخضع ،مقارنة بعضيا مع بعض ،قد تفّسر ىذه النتائج
ستخدام االستراتيجيات التعميمية الناشطة والمحفّزة في تعميم وال  41المعّممون وجيوزيتيم لتعميم مواضيع االختبار الـ

 اكانت نتائجي (مثالً  )سنغافورة لتالمذتيا المراتب األولى من حيث معدل التحصيلحّمت في العموم. فالدول التي 
خضعوا بشكل عام لدورات تدريبية كثيرة  وال سيما في محتوى قد ّممييا مع الجيوزية وتبين أن حيثاألدنى من  ىي

تعميم العموم فقد انخفضت لجيوزية تامة  فيالمناىج. أما الدول التي شعرت بأنيا في تعميم العموم و في العموم و 
 مذة فييا.تدريب المعممين )الدول العربية ومن ضمنيا لبنان( وبالتالي انخفض معدل تحصيل التال نسبةفييا 
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 في" يالتعميم الصفّ خالل عممّية  في لتالمذة في العمومأداء اب"تأثير بعض المتغيرات المرتبطة  1-1-8
 معدالت تحصيل التالمذة في العموم

 (رأي المعمم)مشاركة التالمذة في عممية التعمم الصفي  1-1-8-1

يؤثر في عمم من وجية نظر الم"  مشاركة التالمذة في عممية التعمم الصفي متغير " تبين أن 
 معدالت تحصيل التالمذة وبداللة إحصائية.

في العممية  بغالبّيتيم في لبنان بحّض التالمذة في الصّف عمى المشاركة ونيقومفالمعّممون  -
بشكل كبير وذلك باستخدام االستراتيجّيات التحفيزية الست المتنّوعة في كل  التعميمية التعممية

 بحسب كثافة استخداميا: درس تقريًبا وىي بالترتيب اآلتي 

عة أكثر االستراتيجّيات المتبّ وىي   (2) ستثارة السببية والشرحاستخدام األسئمة الاستراتيجية  -
ولقد كان معدل تحصيل التالمذة الذين يقوم معمموىم باتباع ىذه االستراتيجّية في كل درس 

 .تقريًبا، األعمى

ربط الدرس بالحياة  استراتيجيةو  (1)الدرستمخيص مكتسبات التالمذة في نياية  استراتيجية  -
 .(3)تشجيع التالمذة كافة لتحسين أدائيم استراتيجيةو  (5)المعيشة لمتالمذة

 . (4) مكافأة التالمذة عمى جيودىم الجيدة استراتيجية -

 .  (4) جمب أدوات مثيرة لالىتمام إلى الصف استراتيجةوأقميا  -

تراتيجيات سإحصائية حول تأثير استخدام اال ةداللىناك  لقد برىنت الدراسات اإلحصائية أنّ 
يوجد داللة إحصائية حول تأثير في أداء التالمذة في الوقت الذي ال ( 2( )9( و)4( و)0)
 ( في أداء التالمذة.4( و)0ستراتيجية )اال

( بفعالية من أجل 4( واالستراتيجية )0ق كل من االستراتيجّية )يتطب يتم لمىذا يدل عمى أنو 
اء روح التحفيز لدى التالمذة بشكل أكبر. وقد يعود ىذا األمر إلى أن ىاتين االستراتيجيتين إذك

ال إذ إن معظم المعممين ال يتم تطبيقيما أو العمل بيما داخل الفصول الدراسية بشكل فعّ 
يعتمدون في شرحيم عمى الكتب المدرسية وال يشركون المتعممين في أنشطة ميدانية أومخبرية 

الية بفعّ  فقد تبين أنيا تستخدم (:2)( و9)و( 4)و( 0)أّما بالنسبة إلى االستراتيجّيات  .محفزة
 في خالل العممية التعميمية التعممية ويجب الحض عمى استمرارية استخداميا مع التالمذة.

 برأي التالمذة ة في عممية التعمممشاركة التالمذة بفعاليّ  1-1-8-2

 مشاركة التالمذة في عمميـة الـتعمم الصـفي متغير " ل تأثيرىناك داللة إحصائية حو  أنّ  لنا نتبيّ 
 .في أدائيم التعممي في العموم من وجية نظر التالمذة " 
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ذكاء دافعية ّض لحرأي المعممين باالستراتيجيات السّت  التي يستخدمونيا  بين مقارنةعند ال -  وا 
شرات الدالة عمى رأي التالمذة  بخصوص المؤ و في معظم الدروس  عمى المشاركة التالمذة

 تبّين لنا اآلتي: دافعيتيم لتعمم العموم

لتالمذة عمى المشاركة في عممية التعمم وربط مكتسباتيم  احّض ون بيقوم أنيم ونالمعمميعتبر  -
% في عموم 04التالمذة في لبنان ) بشكل كبير في الوقت الذي يقوم غالبية بالحياة اليومية

)ليس بفّعالية  ما نوًعابفعالية   في المشاركةالفيزياء( % في 02% في الكيمياء و02الحياة و
   .في عممية التعمم كبيرة(

خالل في يشردون و % من التالمذة ال يفيمون بسيولة عمى معممييم 01ما يقارب الـ إّن  -
يعتبرون أن المعمم  ، كما نياية الحصة في وال يدركون ما ينتظره المعمم منيم  شرح الدروس 
تثير اىتماميم في حين أن أكثرية و تشد انتباىيم  أنشطة أو أشياءأو  م اتيال يزّودىم بم

  . يراعون ىذه المؤشرات يعتبرون أنيم المعممين

أقل مشاركة لمتالمذة بدافعية في مادة الفيزياء وأكثرىا في مادة عموم الحياة ولكن ظيرت   -
من معّدالت  متدّنية أكثر ت جاءتحصيل التالمذة في مادة عموم الحياة  معدالتالمفارقة أن 

 مواد العموموقد يعود ذلك لألسباب المرتبطة بمحتوى مناىج  تحصيميم في مادة الفيزياء
 . والطرائق التعميمية المستخدمة )استخدام المختبر وتكنولوجيا المعمومات(

 )رأي المعمم( ستراتيجيات المبنية عمى التقصياللمين استخدام المعمّ  1-1-8-3

استراتيجيات التقصي في أكثر  تطبيقبين دول العالم بالنسبة إلى  المرتبة الرابعةي فلبنان  لقد حلّ 
الصفي وحصل عمى معدل تحصيل متدن    والتعميم التعممعممية خالل في من نصف الدروس 

ت في المراتب األخيرة من ناحية استخدام استراتيجيات التي حمّ و الدول المتقدمة في العالم بمقارنة 
( 94ل سنغافورة )المرتبة ا: مثيخالل التعمم الصففي ي أكثر من نصف الدروس التقصي ف

 (.92( واليابان )المرتبة 94( وكوريا )المرتبة 99والصين )المرتبة 

 نصف الدروس كمعدل وسطي في السبع تقريًبا التقصي استراتيجيات يطبقون نمعمميتبين أن الو 
 كما ىو مبّين أدناه:  وبنسب متفاوتة

 استراتيجية استخداًما واألكثر تأثيًرا في تحسين أداء التالمذة ىي األقل راتيجياتاالست -
 /مالحظةمشاىدة استراتيجية و (0)التالمذة مشاىداتمالحظة الظواىر الطبيعية ووصف 

 استراتيجيةو  (4) خالل إجراء عرض عممي لنشاط تقصي أو تجربة مخبرية في المعمم
لذلك  ،(2)إجراء تجارب أو أنشطة استقصائية استراتيجيةو  (9)تقصيتصميم تجربة أو نشاط 

مع   لتأثيرىا الكبير في تحسين أداء التالمذة وتيرة أكبرالتأكيد عمى استخداميا في  يجب
بالشكل السميم في ( 4و) (0ستراتيجيتين )اال يستخدمون في لبنانإذا كان المعّممون  التقّصي عّما

 الصف.
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 األكثر استخداًما واألقل تأثيًرا في تحسين أداء التالمذة فيي:  اتجياالستراتيبفي ما يتعمق أما  -
 استراتيجيةو  (0)استخدام المعادالت والصيغ والقوانين العممية لحل مسائل روتينيةاستراتيجية 

ربط ما يتعممونو في العموم بحياتيم استراتيجية و  (4)إعطاء تفسيرات لمواضيع يدرسونيا
في لبنان إذا كان المعّممون  مع  التقّصي عّما ثابرة عمى استخدامياالم يجبلذا  (7)اليومية

 بالشكل السميم في الصف. (0ستراتيجية )اال يستخدمون

تأثيرىا في أداء  عمى(  فقد تبين أنو اليوجد داللة إحصائية 0أما بالنسبة إلى االستراتيجّية )
بق بالطريقة المالئمة وفي الوقت المناسب التالمذة ويعود ىذا ربما إلى أن ىذه االستراتيجّية ال تط

يجب التأكد من أنيا ُتطبق من قبل لذا التعممية.  -بحسب سياق الدرس في خالل العممية التعميمية
 المعممين بالطريقة المجدية والفاعمة.

تبين أن معدل تحصيل التالمذة يرتفع ( 0) واالستراتيجّية (4االستراتيجّية )بالنسبة إلى اتباع و 
ومن ىنا يمكن االستدالل عمى  .بشكل عامنخفاض وتيرة استخدام ىذه االستراتيجّية في الدروس با

الة داخل الصفوف بعيًدا من التمقين يجب تطبيقيا بطرائق فعّ  من ىذه االستراتيجيات كال  أن 
ة تمزميم بالتقصي عن نتائج العروض إشكاليّ أمام ومن دون وضع التالمذة  والترشيد المباشر

 . عممية والصيغ والقوانين المالئمة التي توصميم إلى حّل اإلشكاليةال

 :في المحّصمة تبّين اآلتي 

التعممية )برأي -عند المقارنة بين نتيجة مقياس دافعية التالمذة لممشاركة في العممية التعميمية -
لمعممين( التالمذة( ونتيجة مقياس تحفيز دافعية التالمذة لممشاركة الفاعمة في الصف )برأي ا

إذكاء دافعية في وبنتيجة مقياس استخدام استرتيجيات التقصي التي تمعب دوًرا إيجابيًّا 
 التالمذة لممشاركة الفاعمة في الصف )برأي المعممين( نالحظ اآلتي:

  إن التالمذة )برأييم( "يشاركون نوًعا ما" في عممية التعمم، بينما  يستخدم  معّمموىم -
وىذا يفترض أن  كمعدل وسطيتقريًبا نصف الدروس  في لمتقصي االستراتيجيات السبع

اركة بفعالية إذا ما كانت ىذه يكون تالمذتيم محفزين ولدييم دافعية لمتعمم والمش
ثنتين من اباتباع  ونيقوم ييممعممستراتيجيات تنفذ بالشكل الصحيح. كما وتبين أيًضا أن اال

ظم الدروس(  وباستخدام االستراتيجيتين االستراتيجّيات األربع )في كل درس أو في مع
وىذا يفترض أن يكون تالمذتيم محفزين ولدييم  األخريين  في "نصف الدروس تقريًبا "

ىناك  دافعية لمتعمم والمشاركة بفعالية إذا ما كانت ىذه االستراتيجيات تنفذ بالشكل الصحيح.
ن يعتبرون أنيم يقومون بعممية يّممالمعأكثر غياب لمتوافق بين رأي المعممين ورأي التالمذة. ف

% من التالمذة يدرسيم 81و 71)بين التحفيز إلدماج المتعممين بشكل جيد أو أكثر من جيد 
معممون يراعون خمسة من المؤشرات التي تحض التالمذة عمى المشاركة بدافعية في عممية 

 ير محفزين.غ أنفسيم التالمذة % من01أكثر من  فيوفي الوقت الذي يعتبر التعمم 
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االستراتيجيات األربع التي يستخدمونيا لحض التالمذة في رأي المعممين بين مقارنة العند   -
 تاستراتيجياالسبع التي تدفع بالتالمذة إلى التعمم بواسطة  واالستراتيجيات المشاركةعمى 

ريبي المعممين يركزون عمى العمل النظري أكثر من العمل التطبيقي التج أنتبّين  ،التقصي
 .م الصفييوالبحثي في خالل عممية التعم

تعميم العموم  استراتيجيات اشتراك المعممين في دورات تدريبية حول أىميةومن ىنا نرى  -
متابعة ىذا النوع من الدورات أدى إلى تدن  في التحصيل عدم إن أداء التالمذة. لتحسين 

االستراتيجّيات بحسن تطبيق  اإللمام التعممي وذلك الفتقار نسبة ال بأس بيا من المعممين إلى
خالل التعمم الصفي في التعميمية الناشطة التي تؤدي إلى تحفيز عممية التعميم الناشط 

شراك نسبة كبيرة من المتعممين بفعالية في العممية التعممية التعميمية التي من شأنيا أن  وا 
 .في تحسين أدائيم اتمعب دوًرا إيجابيًّ 

التي التجارب  من خاللالمبادئ والمفاىيم العممية  ا من المعممين تفسرإّن نسبة ضئيمة جدً  -
تحضير أنشطة إبداعية صعبة تثير حفيظة يطمب إلى التالمذة تنفيذىا ونسبة قميمة تقوم ب

عند  التالمذة الموىوبين من أجل االستفادة من الوقت الذي يعتبره ىؤالء التالمذة غير مجد  
ىذه األنشطة محفزة من أجل استثارة اىتمام ىؤالء  تكونأن  شرطة شرح المعمم لباقي التالمذ

 التالمذة.
دارة الصف ومن ىنا يجب العمل عمى تدريب المعممين عمى إدارة العمل المخبري  بتشجيعبحيث يقومون  وا 

 لمخبريومن ىنا فإن ىناك ضرورة لتنشيط العمل ا إجراء التجارب واألنشطة االستقصائية بأنفسيم. عمىتالمذتيم 
 .من الدورات التدريبية في ىذا اإلطار عدد أكبرعمى المشاركة بالمعممين  بتحفيزفي المدارس وذلك  والبحثي

معدالت  " فيتعميم العمومفي الموارد التي يستخدميا المعّممون تأثير المتغيرات المرتبطة "ب 1-1-9
 تحصيل التالمذة في العموم

 المدرسيبشكل أساسي ىي الكتاب و في لبنان  في العموم أكثر الموارد استخداًما في عممية التعمم  -
 يةكما تم التطرق إليو سابًقا، أكثر  أن،البرمجيات لتعميم العموم بالرغم من  يرد استخداًما ىامو الوأقل 

-التعميميةالمعممين يخضعون في لبنان إلى دورات في إدماج تكنولوجيا المعمومات في العممية 
طة من المعممين تستخدم كراسة التطبيقات أو أوراق العمل والمواد واألدوات نسبة متوسوأن التعممية. 

قبل د المستخدمة من ر من الموا موردأّن أي عمى  . لم تدّل الدراسة اإلحصائيةالعممية اإلثرائية
د ىي ر كّل ىذه الموافلو أفضمية عمى غيره ، أو في تعميم العموم  المعممين في الصف ىو األجدى

 وبداللة إحصائية. فّعالة في تعميم العموم

عمى األقل شيرًيا واحدة  م العموم مّرةن تحفيز التالمذة عمى استخدام الحاسوب والبرمجيات في تعمّ إ -
ولقد أثبتت الدراسات لو مردود إيجابي ويؤدي إلى ارتفاع في معدالت تحصيل التالمذة في لبنان. 

تؤثر في معدالت تحصيل التالمذة بداللة إحصائية   اياتيابرمجو اإلحصائية أن استخدام الحواسيب 
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سابًقا أن أعمى نسبة من المعممين يمتحقون بدورات  لنا تبين كبير. وقدبشكل  استخداميارغم عدم 
ق لكن نسبة كبيرة من ىؤال المعممين ال تطب في تعميم العموم تدريبية حول إدماج تكنولوجيا المعمومات

% فقط من المدارس المشاركة ال تمتمك حاسوًبا. لذا من الميم 8 الصف عمًما أنّ  ىذه التقنيات في
 .التقصي عن سبب ىذا التدني في إدماج الحاسوب والبرمجيات في تعميم العموم

ن استخدام المختبر في تعميم العموم لو مردود إيجابي ويؤدي إلى ارتفاع في معدالت تحصيل إ -
عمى من المعممين  في لبنان تستخدم األأن النسبة  أيضاً  نا سابًقال تبين ولقد التالمذة في لبنان.

الطرائق الناشطة النظرية في التعميم وتعتمد في العمل المخبري عمى العرض العممي ونسبة قميمة من 
نت الدراسات اإلحصائية المقابل بيّ في و  نفسيم.أإلى إجراء التجارب ب اتالمذتيبىؤال المعممين تدفع 

مختبر في أداء التالمذة. الر المختبر ومحضّ  كّل من وجد داللة إحصائية حول تأثير وجودأنو ال ي
نا سابًقا ىو النقص في استخدام استراتيجية إجراء التجارب من قبل ذلك كما تبين لوقد يكون سبب 

ومن ىنا يجب العمل عمى تدريب  التعممية.  -المعممين والتالمذة في خالل العممية التعميمية
بدفع تالمذتيم إلى إجراء التجارب واألنشطة  نحيث يقومو ارة العمل المخبري لمعممين عمى إدا

 .ستقصائية بأنفسيماال

 ول الدراسيةصالتقويم داخل الف 1-1-11

ن أكبر نسبة من المعممين تجري اختبارات لتالمذتيا كل أسبوعين  إّن  أكثر األسئمة في ىذه وا 
إعطاء  ترّكز عمى مجاليمنيا نسبة والشرح والتبيان وأقل التطبيق  تمجاال ترّكز عمىختبارات اال

 الفرضيات وتصميم التقصي العممي.
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  التوصيات 1-2

 عمى صعيد الجامعات 1-2-1
 الجامعات في لبنان كمواد دخال مادة عموم األرض والفضاء في مناىج كميات العموم في إ

 .إلزامية
 عمى دبموم تعميمي في تعميم العموم وجوب حيازة معمم العموم. 
  عمى العمل المخبري الفردي. طالب كميات العمومتدريب 
 التركيز في اختصاص تعميم العموم عمى: 

  ن محتوى والميارات والمواقف عمى أالتحضير أنشطة صفية تربط بين فمسفة المنيج و
 (.cross-curricularبعض )بتكون ىذه األنشطة تربط مواد مختمفة بعضيا 

 سة المناىج أفقيًا وعموديًا لمعرفة آفاق التمميذ في خالل تدريب المعّممين عمى كيفية درا
 عام دراسّي معّين كما في خالل مرحمة دراسية معّينة.

 .التدريب عمى إعداد أنشطة تتضمن ميارات التقصي 
 تفعيل عمل الـICT .في إطار تحضير أنشطة قابمة لمتطبيق في الصفوف الدراسية 
 المادة الواحدة وبين المواد المختمفة. التشديد عمى استراتيجيات التنسيق ضمن 

  التّطور التكنولوجي . يواكبواإعادة النظر ببرامج كّمية التربية التي تعّد المعّممين لكي 

 التطوير المينيعمى صعيد  1-2-2
  بشكل دائم ومستمر.وضع خّطة شاممة لتدريب المعّممين  
  ن يعتبرون مرجعيتيم الكتاب ألّن معظم المعّمميمام المعّمم بمنيج العموم إلالتركيز عمى

 المدرسي وليس المناىج. 
 التقصي حول  و تجييز المدارس لتصبح مييأة إلدماج تكنولوجيا المعمومات في عممية التعميم

 .الفصل الدراسي في ICTاألسباب التي تمنع تفعيل استخدام الـ
  محتوى العموم من ناحيةفي دورات تدريبية إجراء: 

 عموم األرض 
 ةعموم البيئ 

  حولتعميم العموم في  دورات تدريبية إجراء: 
 إدارة النقاش في الصف وفن طرح األسئمة. 
  .تفسير المبادئ والمفاىيم العممية بواسطة التجارب المخبرية التي يقوم التالمذة بتنفيذىا 
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  من أجل االستفادة من  وذلك تحضير أنشطة إبداعية تثير حفيظة التالمذة الموىوبين
المعمم لباقي التالمذة عمى أن عند شرح  عتبره ىؤالء التالمذة غير مجد  ي يالوقت الذ

 ضمن ىذه األنشطة ميمات محفزة من أجل استثارة اىتمام ىؤالء التالمذة.تت
  تمك المتعمقة وخصوًصادورات تدريبية تراعي خصائص المنيج واستراتيجيات التقصي إجراء 

ناحية إفساح المجال لمتالمذة من ص الدراسية بالعمل المخبري وكيفية تحضير ىذه الحص منيا
 جراء التجارب.إل

  عمى استخدام تكنولوجيا المعمومات في تحضير الدروس ومن ثم تطبيقيا داخل دورات إجراء
 الصفوف ومواكبتيا وذلك من أجل تفعيل استخداميا في الصف.

 الحصص الدراسيةوتخصيص تطوير المناىج توظيف المعممين و عمى صعيد  1-2-3
 العموموتعميم  العموميف معممين مجازين في توظ. 
  مفيزياء ل% 40عموم األرض ول% 41عموم الحياة ول% 90تخصيص الحصص الدراسية بنسبة

 لمكيمياء% 41و
 إعادة النظر بمناىج العموم لمحمقة الثالثة من التعميم األساسي. 
  قرار صادر عن وزارة إعادة النظر بالمحاور والمواضيع التي تم إيقاف العمل بيا بناء عمى

 التربية بسبب تقصير العام الدراسي.
  مواد المعتمدة في  األفعال اإلجرائية مستمزمات اإلجابة عنو إعادة النظر بأسس التقويم

) تعزير التواصل بين أطر التقويم المتبعة في التعميم العام قبل الجامعي والتعميم العام العموم.
 الجامعي( 

  يعقدوا اجتماعًا فيما بينيم لكي  الواحد ق بين معممي الصفيون والتنسالمشاركة والتعاتحفيز
النقاط المشتركة بين المواد المختمفة وال لتشاور في من أجل اعمى األقل في األسبوع  واحدة ةمرّ 

سيما في زيارة ومشاىدة صفوف بعضيم بعًضا بيدف اكتساب خبرة أكبر في التعميم والتعاون 
 عميمية ومناقشة  تعميم موضوع معّين وتجربة أفكار جديدة. في تحضير األدوات الت
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 الّرياضيات التحصيل في -2
   ( بين الدول العربية المشاركة4( بين الدول العالمية المشاركة وفي المرتبة )40في المرتبة ) لبنان حلّ 

 ( 0) في المرتبة كوريات حمّ  (.229) وكان معدل تحصيمو  TIMSS 4100دراسة  فيفي الرياضيات 
(  دولة 00( بين )0في المرتبة ) اإلمارات العربية المتحدةحّمت كما (. 409وجاء مّعدل تحصيميا )

( وىو أدنى 204( بين الدول العالمية المشاركة وجاء معدل تحصيميا )49عربية مشاركة وفي المرتبة )
 TIMSS (011.) من متوسط سمم المقياس المعتمد  في الـ

 ستنتاجاتاالفي  2-1

 لرياضياتمعدالت تحصيل التالمذة في ا في " المنيجمتغير "ر تأثي 2-1-1

  لقد تبّين أّن:

 في  الممحوظ نيإلى التدّ  بشكل خاص يعود  لرياضياتمعدالت تحصيل التالمذة في ا فيي تدنّ ال
الرياضيات في  محتوى % من41 ليشكّ  ىذا المجالعمًما أن ل البيانات والفرصة التحصيل في مجا

% أيضًا من محتوى 41كما أّن تّدني المعّدل في مجال اليندسة التي تشّكل  .TIMSSالـ دراسة
الى أّن  االنتباهتدّني المعّدل العام في الّرياضيات. وىنا نمفت  فييؤّثر  في الدراسة الّرياضيات

 (  قد ألغيت من المنيج المبناني في الحمقة الثالثة ما9D Geometryاليندسة الثالثية األبعاد )
 تدّني النتائج في اليندسة.  في  مؤّثًرااماًل ع شكل

 ضعف في مجالي التطبيق والتفكير  إلى اأيضً يعود ّرياضيات تدني معدالت تحصيل التالمذة في ال
 التفكير المنطقي.في  المنطقي وال سّيما

 الّرياضياتمعدالت تحصيل التالمذة في  " فيإناث(-)ذكور تأثير متغير "الجنس 2-1-2

  اإلناث في الّرياضيات وبداللة إحصائية  تحصيل الذكور أعمى من معّدالت  معدالت تحصيلجاءت
مجال الجبر   ثمّ يميو مجال اليندسة    ،وقد ظير أعمى تفوق لمذكور عمى اإلناث في مجال األعداد

 مجال البيانات والفرصة .ف

   من معّدالتأعمى  فييا معدالت تحصيل الذكورجاءت  فقد لمجاالت المعرفيةإلى اأما بالنسبة 
وبداللة إحصائية. وقد ظير أعمى تفوق لمذكور عمى التطبيق  تمجاال مختمف اإلناث فيتحصيل 

 مجال المعارف. فاإلناث في مجال التفكير المنطقي يميو مجال التطبيق 

 الرياضيات"األلفة مع  لغة االختبار" في معدالت تحصيل التالمذة في متغير تأثير  2-1-3

في حياتيم اليومية، بغض النظر عم ا إذا  ومتداولةر بمغة مألوفة لدى التالمذة االختبا تقديم تبين أن
مستويات في ارتفاع الت تحصيل التالمذة و سيم في ازدياد معدّ يكانت المغة األم أو لغة أجنبية، 

االختبار يسيم في ارتفاع معّدالت فالتآلف مع أسئمة  .الّرياضيات وبداللة إحصائيةأدائيم في مواد 
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يسيم في رفع معّدالت  االختباركما أّن التعميم بمغة ىي لغة   لّرياضيات.في ا التالمذة حصيلت
 التالمذة وىذا ما ال يحصل في عدد كبير من صفوف الّرياضيات في لبنان.

 اختالف معدالت تحصيل التالمذة بحسب مستويات صعوبة األسئمة 2-1-4

مجال البيانات والفرصة او إلى سئمة  التي تنتمي األ عنالتالمذة  اجاباتوجود مشكمة كبيرة في تبّين 
اليندسة الثالثية األبعاد حتى تمك المنتمية إلى محطة التحصيل المنخفضة بينما سّجل تالمذة لبنان 

الى محطة التحصيل  العائدةفي مجال الجبر معّدالت تفوق المعّدل العالمي حتى في األسئمة 
 المرتفعة. ومرّد ذلك يعود الى:

 محاور عن بعض الص في المعمومات المكتسبة في بعض مجاالت المحتوى بسبب غياب النق
المنيج أو بسبب توقيف العمل بمحتوى بعض المحاور أو المعمومات الموجودة أصاًل في منيج 

 بناء عمى توصية من المركز التربوي لمبحوث واإلنماء وموافقة وزارة التربية . وذلك الرياضيات

 وتحميمياميارات كقراءة الرسومات البيانية النقص في بعض ال. 

 اليندسة والبيانات والفرصة ربما بسبب عمى تعميم  ىمتركيز  تركيز المعّممين عمى تعميم الجبر أكثر من
 اختصاصاتصّف الثّامن لدييم المن معّممي  اكبيرً  اأّن عددً إلى  االنتباهتآلفيم مع الماّدة. وىنا نمفت 
فمعّمم ). اختصاصوىذا ما يبعدىم عن تعميم المواد التي تحتاج الى مختمفة غير الّرياضيات 

 بالفيزياء او الكيمياء يستطيع تعميم الجبر بسيولة وقد ال يستطيع تعميم اليندسة.  صاصاختصاحب 

 .في الرياضيات في معدالت تحصيل التالمذة "التعميمية مالمعمّ خمفية ب"متغّيرات مرتبطة تأثير  2-1-5

 لممعممالخمفية العممية  2-1-5-1

تأثير متغير "المؤىالت العممية" لممعمم في معدالت تحصيل  عمىال يوجد داللة إحصائية 
التالمذة. وىذا يدّل عمى أّن المستوى التعميمي لممعّمم قد ال يكون عاماًل مؤّثرًا بشكل مباشر في 

 معّدل التحصيل في الّرياضيات عند التالمذة.

 ماختصاص المعمّ  2-1-5-2

بنتائج داّلة  اي الرياضّيات، )معّدالت التحصيل(، أّن ىناك تأثيرًا إيجابيًّ أظيرت نتائج لبنان ف
والرياضيات وىذا وفي تعميم  الّرياضياتحيازة المعّممين عمى شيادة اختصاص في إحصائيًا ل

فمواكبة بيداغوجيات التعميم لممحتوى العممي ىي من  . ّكدت عميو النتائج العالمية أيًضاما أ
إذ يكتسب المعّممون االختصاصّيون في تعميم  ،في العممية التعميمية التعممية أساسيات الرقيّ 

التعّممية  –استراتيجيات مختمفة ومتنوعة في العممية التعميمية  تطبيقخبرة أكبر في  الرياضيات
تناسب مختمف أنماط التعمم لدى التالمذة ما يكسبيم قدرة أكبر عمى التي تقويم ال وفي عممية
ذا كان المعّمم حائًزا عمى شيادة في الّرياضيات وتعميم الّرياضيات معً  .التحصيل فيذا يكسبو  اوا 
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و نذكر ىنا  .خبرة في اإللمام بالمحتوى وخبرة في تطبيق ىذا المحتوى وتكييفو ليالئم التالمذة
 Pedagogical contentالنظرية الحديثة في التعميم وىي معرفة المحتوى التربوي )

knowledge of teachers بيداغوجيا التعميم بشكل متناسق ومترابط.ب( التي تدمج المحتوى 

 سنوات الخبرة 2-1-5-3

معّدالت  فيلم تظير النتائج داللة إحصائية ألثر سنوات الخبرة عند معّمم الرياضيات 
التحصيل عند التالمذة في لبنان ولكن النتائج عمى الصعيد العالمي أثبتت أىمية الخبرة 

 معّدالت التحصيل. فيجابي اإلي ىاتأثير و 

 ات حول التطوير المينير لتحاق بدو اال  2-1-5-4

 دورات تدريبية% من معّممي الرياضيات في لبنان تابعوا ويتابعون 01لقد تبّين أّن أكثر من 
إدماج تكنولوجيا المعمومات في التعميم مجال محتوى  مجال عمى األصعدة كافة أكثرىا في
لتدّرب عمى تنمية التفكير النقدي عند التالمذة والتقويم وكان أقّميا الماّدة او بيداغوجيا التعميم وا

 في مجال المناىج. 

مناىج وعمى أىمية الّدورات التربوية عمى كما تبّين أيًضا أّن ىناك داللة إحصائية في لبنان 
 .الّرياضيات ومجال التفكير الناقد وتكنولوجيا المعمومات

ات عمى محتوى الّرياضيات أو التقويم وىذا يمكن أن يعود داللة إحصائية لمدور  ىناكلم يكن 
عدم فعالية ىذه الدورات رغم أىميتيا وعدم وضوح فكرة التقويم في المناىج المبنانية. كما إلى 

دورات في تكنولوجيا إلى أّن معّدالت التحصيل األعمى كانت لمتالمذة الذين خضع معّمموىم 
 .تطوير ىذه الّدورات أىميةلتفكير الناقد ما يؤّكد المعمومات والرياضيات التربوية وا

 وقد بينت ىذه النتائج اآلتي:
  لمناىج ألّن معظم المعّممين يعتبرون مرجعيتيم الكتاب خاّصة بادورات ل وجودال

 المدرسي وليس المناىج. 
 .إّن نسبة ضئيمة جًدا من المعممين مييأة إلدماج تكنولوجيا المعمومات في عممية التعميم 
 تحضير أنشطة إبداعية صعبة تثير حفيظة التالمذة إّن نسبة قميمة من المعّممين تقوم ب

عند شرح  الموىوبين من أجل االستفادة من الوقت الذي يعتبره ىؤالء التالمذة غير مجد  
المعمم لباقي التالمذة عمى أن تتضمن ىذه األنشطة ميمات محفزة من أجل استثارة 

 اىتمام ىؤالء التالمذة.
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 :أّنو بالنسبةفي المحّصمة يتبّين 
  ّن متغير "التطوير الميني" ومتغير فإ، مين الذين لدييم أكثر من عشر سنوات خدمةإلى المعم

 إحصائية. وبداللة تيم" يؤثران في أداء تالمذاالختصاص"
 ي متغير " التطوير الميني" يؤثر ف فإنّ ،  الذين لدييم أقل من عشر سنوات خدمةلى المعّممين إ

يؤثر في أداء التالمذة وبداللة أّن متغير "االختصاص"  كماية. ة إحصائلوبدال تيمأداء تالمذ
 إحصائية .

  فقد تبين أن التحاقيم  الحائزين عمى شيادة في الّرياضيات وفي تعميم الّرياضياتإلى المعّممين
أدائيم وبداللة إحصائية  في دورات تدريبية لمتطوير الميني في المناىج أو التفكير الناقد يؤثر في 

 لدورات تكنولوجيا المعمومات أو المحتوى أو التقويم. نفسيا اإلحصائّيةىناك الداللة بينما لم تكن 
  التحاقيم  فإنّ  غير الحائزين عمى شيادة في الّرياضيات وفي تعميم الّرياضياتإلى المعّممين

الّدورات  اإحصائية في جميع الّدورات ما عددورات تدريبية لمتطوير الميني يؤثر في أدائيم وبداللة ب
 المتعّمقة بالمحتوى والتفكير الناقد.

لمعّممين ذوي الخبرة الطويمة في التعميم في أداء اأّن لمتطوير الميني أثره الفاعل  من ذلك نستنتج 
ات في شيادالمعّممين حاممي إلى الوالمعّممين الذين لدييم خبرة أقّل من عشر سنوات. أما بالنسبة 

ا ت في المناىج والتفكير الّناقد متعميم الرياضيات فباستطاعتيم أن يمتحقوا بدورافي الرياضيات و 
 في تحصيل التالمذة. ايؤّثر إيجابيً 

" في تحصيل بحسب الجنس الرياضياتبمواقف المعمم تجاه تعميم "متغيرات مرتبطة تأثير  2-1-6
 التالمذة في الرياضيات

ىناك  وأنّ  الذين يدرسيم معمم، التالمذة ذين تدرسيم معممة أكبر من نسبةنسبة التالمذة الأّن  تبين
داللة إحصائية بحسب متغّير جنس المعّمم. فالتالمذة الذين تدّرسيم معّممة تفّوقوا بمعّدل تحصيميم 

 التالمذة الذين يدّرسيم معّمم بداللة إحصائية.  عمى

 .بحسب جنسو الرياضياتثقة المعمم بأىميتو لتعميم  2-1-6-1

يؤّثر في معدل تحصيل التالمذة بداللة  ثقة المعمم بأىميتو لتعميم الرياضيات"تبين أّن متغّير "
تعميم عمى التالمذة في لبنان باإلجمال يدرسيم معممون واثقون جًدا بأىميتيم  إن إحصائية

  التعميمية االستراتيجياتمن  0من  9 بتنفيذىمجدًّا"   ونواثقالرياضيات. أي أن ىؤالء المعّممين 
وىذه من ىذه النقاط أو االستراتيجيات.  0من  4 تنفيذ" من إلى حد ما ونو"واثق بثقة تامة

 :يى االستراتيجيات

لقد أثبتت الدراسة اإلحصائية أن ىذا  لرياضيات:أسئمة التالمذة حول مواضيع ا ات عنإجاب -
ما يدل عمى  ائيةيؤثر في معدالت تحصيل التالمذة في الرياضيات  وبداللة إحص المؤشر
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في تحصيل   ايؤّثر إيجابيً ىذا السموك داخل الفصول الدراسية بالطريقة المجدية تطبيق  أن 
 التالمذة في الّرياضيات 

ىذه  معّمموىمالتالمذة الذين يتبع  جاء معدل وقد بثقة تامة متعّددة في حّل المسائلطرائق تبّني  -
 اإلحصائيةاألخرى. ولقد أثبتت الدراسة  اتيجياتاالستر معدالت األعمى مقارنة ب االستراتيجية

في معدالت تحصيل التالمذة في  المؤشر ىناك داللة إحصائية حول تأثير ىذا أن
االستراتيجّية بشكل فعال في خالل العممية  ممارسة ىذه. وىذا يدل عمى أن الّرياضيات
 .معّدالت التالمذة فييؤّثر إيجابًا  التعممية الصفية-التعميمية

يوجد داللة   وقد تبّين أنو .الرياضيات بثقة تاّمةالتالمذة عمى تقدير أىمية تعمم  مساعدة -
ما يدل عمى الّرياضيات، في معدالت تحصيل التالمذة في  المتغيرإحصائية حول تأثير ىذا 

يؤّدي الى تحسين أداء ىذه االستراتيجّية بشكل فعال في الفصول الدراسية  تطبيق أن
 التالمذة.

ولقد أثبتت الدراسة  .التعّممية بثقة تاّمة –ت التعميمية افي العممي ةركة التالمذمشا -
في معدالت تحصيل التالمذة  المتغيرىذا  و  يوجد داللة إحصائية حول تأثيراإلحصائية أن

 في التالمذة إشراكإلى  التي تسعىوىذا يدل عمى أن الطرائق التعميمية . الّرياضياتفي 
 .التالمذة في تحسين أداء  تيااليفعّ ليا  الّرياضيات خالل عممية تعّمم

كانت نسبة   تحدًيا كبيًرا.تشّكل اإلجابة عنيا التالمذة المبدعين بأسئمة صعبة  تزويد -
 أثبتت الدراسة اإلحصائية أنّ   . وقداألقلّ  ىي يّتبع معّمموىم ىذه االستراتيجية نالذيالتالمذة 

وىذا يدل عمى التالمذة في معدالت تحصيل  المتغيرىناك داللة إحصائية حول تأثير ىذا 
 ه االستراتيجية تؤّثر بشكل فّعال في تحسين معّدالت الّرياضيات.أن ىذ

ثقة المتغيرات المرتبطة بخمفية المعمم العممية نجد أن  من حيثإذا ربطنا ىذه النتائج بما توصمنا إليو 
أكثرىم  أن  االعتبارومع األخذ بعين  النظر عن سنوات الخبرة ، بغض الرياضياتتعميم لبأنفسيم الكبيرة المعممين 

نسبة المعّممين المشاركين في دورات  يتدن ، أّدى إلى عمى إجازات في العموم ولكن ليس في تعميم العموم حائز
يادة الثقة . فز لرياضياتالمناىج وتعميم ا حولاستخدام تكنولوجيا المعمومات وأقميا   يدور حولكان أكثرىا   تدريبية

إلى االلتحاق بعدد  دفع بالمعممينالمؤثرة  في أداء التالمذة  التعممية-ميةيالتعم االستراتيجياتبالنفس في استخدام 
وىذا يتطابق مع ما  سيم في تدني معدالت تحصيل تالمذتيم.أا متدريبية )كما تبين معنا سابًقا( الأقل من الدورات 

استراتيجيات تعميمية( حيث  0معممين حول ثقتيم بأنفسيم لتعميم العموم )تطبيق تم التوصل إليو من ناحية ردود ال
العممية  أثناءالتي تبرىن الثقة العالية في تعميم العموم ال تطبق بفعالية في  من تمك استراتيجيات 0من  2تبين أن 
إلمام المعممين فعاًل بماىية ىذه  التعميمية في خالل تعّمم العموم في لبنان. وىذا يطرح أسئمة حول حقيقة-التعممية

 التعّممية.-ميميةفيذىا وتطبيقيا في خالل العممية التعاالستراتيجيات وكيفية تن
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ناث من حيث الثقة  ختالف يذكر فياكما تبّين أّنو ال يوجد   تصّرفات المعّممين واتجاىاتيم بين ذكور وا 
تزويد التالمذة المبدعين ّينة في المقياس باستثناء المؤّشر " تعميم الّرياضيات واعتماد االستراتيجيات المبلبأنفسيم 

تبّين أّن ىناك داللة إحصائية لممعممات  حيث" بميمات محفوفة بالتحديات ومحفزة من أجل استثارة اىتماميم
 بفعالية أكثر من المعّممين الّذكور. االستراتيجيةاإلناث في تطبيق ىذه 

 -ألساسي بيدف تحسين العممية التعميميةلصف الثامن امعممي االتنسيق بين  2-1-6-2
 التعممية. 

النظر عن جنس المعمم يؤثر " بغض ساسياألالصّف الثامن أن متغير  "التنسيق بين معممي  -
إن التالمذة في  وتيرة التنسيق أو نوعو وبداللة احصائية.حيث ء التالمذة إن من اأد فيا إيجابيًّ 

 ون" فيما بينيم عمى النحو اآلتي:يم معممون "متعاونلبنان باإلجمال يدرسّ 

التالمذة  معّدل أقل من وىوأكثرية التالمذة في لبنان يدّرسيم معّممون" ينسقون فيما بينيم" إّن  -
نسبة متدنية جًدا من التالمذة يدّرسيم  نّ ا  و  الذين يدّرسيم معّممون "ينسقون بقوة فيما بينيم"

 األدنى.ىي الت تحصيميم فيما بينيم وكانت معد قمياًل  معّممون ينّسقون

 بداللة إحصائية  بّينت الّدراسة أّن بعض الممارسات الصّفية من قبل المعّممين كان ليا تأثير
   ي:تكاآل يكن ذا داللة إحصائيةاآلخر لم  ياعمى تحصيل التالمذة وبعض

o مناقشة طريقة تعميم موضوع معّين بداللة إحصائية. 
o بداللة إحصائية. دوات التعميميةالتعاون في التخطيط وفي تحضير األ 
o غير داّل إحصائيًا. وىذا العمل ياوتطبيقة العمل مع بقية المعممين بيدف تجربة أفكار جديد 
o  وىي غير داّلة إحصائياً  في التعميم مع بقية المعممين الخبرات المكتسبةمشاركة 
o وىي  التعميم حضور ومشاىدة حصة دراسية يعطييا معمم زميل بيدف اكتساب خبرة أكبر في

 غير داّلة إحصائيًا.
وىذا يدل عمى أن الممارسات ال تطبق جميعيا بفعالية من قبل المعممين في سياق التنسيق 

 والتشارك.

 رضى المعمم عن مينتو 2-1-6-3

أكان نت الدراسات اإلحصائية أن متغير" رضى المعمم عن مينتو" بغض النظر عن جنسو، وبيّ 
 تحصيل التالمذة وبداللة إحصائية. أم معممة، يؤثر في معدالت امعممً 

معدالت في  "بمناىج الّرياضيات ضمن المجاالت المختمفة"باإللمام تأثير متغيرات مرتبطة  2-1-7
 تحصيل التالمذة في الرياضيات

  TIMSSالتي يتضمنيا الـ  الّرياضياتشعور المعممين بأىميتيم لتعميم مواضيع  2-1-7-1
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 .والجبر ون يشعرون بأنيم قادرون عمى تعميم األعدادأكثرية التالمذة في لبنان يدّرسيم معّممان 
 معمّمييا عظمدول العالم التي كان مإلى بينما تبّين أّن نسبة أدنى من التالمذة ومتدّنية بالنسبة 

ثقة من حيث أكثر النسبة وتّدنت  عن شعور واثق بقدرتيم عمى تعميم اليندسة. عب رواقد 
 .ضيع الخاصة بالبيانات والفرصةمواتعميم ال بأنفسيم عمىالمعّممين 

 محدودية التعمم بسبب النقص في المعمومات المكتسبة  2-1-7-2

 :تبينلقد 

ىي من العوامل  TIMSS 4100الـع المقترحة في دراسة يأن النقص في اكتساب المواض -
 .سمًبا في أداء التالمذة المؤّثرة

التي يحتاجيا التمميذ م مرتبطة بنقص المعمومات المكتسبة والميارات ن محدودية التعمّ إ -
أنو ينقصيم بعض المعمومات والميارات  مىو معتبر معمّ ي الذينالتالمذة فلتحسين أدائو. 

ال ينقصيم أّنو  ىمو يعتبر معّمم الذينالتالمذة أدنى من ل تحصيميم المكتسبة كان معدّ 
 .معمومات وميارات مكتسبة

" يالتعميم الصفّ خالل عممّية  في ياضياتالتالمذة في الرّ أداء ب"تأثير بعض المتغيرات المرتبطة  2-1-8
 .في معدالت تحصيل التالمذة في الرياضيات

 برأي المعمممشاركة التالمذة في عممية التعمم الصفي  2-1-8-1

" من وجية نظر المعمم يؤثر في  مشاركة التالمذة في عممية التعمم الصفي تبين أن  متغير "
 معدالت تحصيل التالمذة وبداللة إحصائية.

المعّممون بغالبّيتيم في لبنان بحّض التالمذة في الصّف عمى المشاركة بشكل كبير وذلك يقوم 
باستخدام االستراتيجّيات التحفيزية الست المتنّوعة وفي كل درس تقريًبا وىي بالترتيب اآلتي 

 بحسب كثافة استخداميا: 
 . مكافأة التالمذة عمى جيودىم -
 تشجيع التالمذة كافة لتحسين أدائيم. -
 مخيص مكتسبات التالمذة في نياية الدرس.ت -
 ستثارة السببية والشرح.استخدام األسئمة ال -
 جمب أدوات مثيرة لالىتمام إلى الصف. -
 ربط الدرس بالحياة المعيشة لمتالمذة. -

نتائج التالمذة ما عدا " تشجيع التالمذة   فيداّلة إحصائيًا بتأثرىا  االستراتيجياتوكانت كّل ىذه 
ائيم" التي عمى األرجح ال تّطبق بشكل فّعال في الفصول الّدراسية في لبنان. إذ عمى تحسين أد

 لتعّمم الّرياضيات.  مؤّىلّن معظم المعّممين يعتبرون التمميذ الضعيف في الّرياضيات غير إ
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السّت كّميا ميّمة وليا نتائج إيجابية عمى أن استخدام االستراتيجيات أظيرت النتائج  اكم
جمب أشياء مثيرة "و "ربط  الّدرس بالحياة المعيشة": االستراتيجيتين مذة وال سّيماتحصيل التال

لكّن النتائج في لبنان أظيرت أّن نسبة من يستخدمون ىاتين  . "الى الّصف لالىتمام
 األقّل. ىي االستراتيجيتين

 برأي التالمذة مشاركة التالمذة بفعالية في عممية التعمم 2-1-8-2
" مــن وجيــة نظــر التالمــذة  يــؤثر فــي  المــذة فــي عمميــة الــتعمم الصــفيمشــاركة الت إن متغيــر "

 معدالت تحصيميم وبداللة إحصائية.

لمعرفة مدى مشاركة التالمذة بفعالية في عممية التعمم الصفي في كـل مـن مـواد الرياضـيات تـم و 
خـالل الـتعمم فـي "مشـاركة التالمـذة بفعاليـة"  يالمقياس التعممـ الواردة في ةاعتماد المؤشرات الستّ 

   الصفي وىي:
 أتمّتع بتعّمم الّرياضيات. -
 كنت أتمنى لو لم يكن عمّي دراسة الرياضيات. )ذات ترميز عكسي(.  -
 .الرياضيات ممّمة. ) ذات ترميز عكسي( -
 أتعمم الكثير من األشياء المثيرة لالىتمام في الرياضيات. -
 أحّب الرياضيات. -

ّن نسبة أقّل من التالمذة    .وًعا ما في عممية التعممشاركون نإّن أكثرية التالمذة في لبنان ي  نشاركو يوا 
بفعالية في عممية  نيشاركو  فالأما النسبة األقل من التالمذة . بفعالية في عممية التعمم وارتفعت معدالت تحصيميم

 .التعمم وانخفضت معدالت تحصيميم

 لمّرياضياتالتالمذة  تقدير 2-1-8-3

  :اآلتـية ةتم اعتماد المؤشرات الستّ  مرياضياتلالتالمذة  تقديرلمعرفة 
 .أعتقد أّن تعّمم الّرياضيات سيساعدني في حياتي العممية -
 أحتاج الّرياضيات لتعّمم المواّد األخرى في المدرسة. -
 ختياري.اأحتاج أن أعطي نتائج جيدة في الّرياضيات لمتمّكن من دخول جامعة من  -
 حصل عمى الوظيفة التي أطمح إلييا.أحتاج أن أعطي نتائج جيدة في الّرياضيات أل -
 ستعمال الرياضيات.اأريد وظيفة تتضمن  -
 من الميّم أن أعطي نتيجة جيدة في الّرياضيات. -

ّن نسبة أقّل من التالمذة يقّدرون الرياضيات ا  ّن أكثرية التالمذة في لبنان يقّدرون الرياضيات بشكل كامل. و إ
الّرياضيات وانخفضت معدالت  الذين ال يقّدروناألقل من التالمذة فيم قمياًل وتدنت معدالت تحصيميم. أما النسبة 

 . أكثر تحصيميم
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النقطة الثالثة و  : النقطةطاومن ىذه النقمن النقاط السّت أتت داّلة إحصائيًا  اأظيرت النتائج أّن بعضً وقد 
عمى وظيفة بينما أتت النقاط الّرياضيات لدخول الجامعة او لمحصول  . وتتعّمق ىاتان النقطتان بإتقانالخامسة

أّن التالمذة ال يعتبرون تعّمم الّرياضيات عاماًل مؤّثرًا في الحياة العممية  عمى األخرى غير داّلة إحصائيًا وىذا يدّل 
وفي المواد األخرى بحسب رأييم كما أّن معظم التالمذة ال يعتبرون أّن إعطاء نتيجة جّيدة في الّرياضيات ىي 

لسبب يعود الى أّن المعّمم ال يربط الماّدة بالحياة اليومية العممية وىذا قد يكون مرّده الى المناىج عامل مؤّثر وا
 الحالية الجامدة الموجودة في لبنان.

" في معدالت الّرياضياتتعميم في  الموارد التي يستخدميا المعّممتأثير المتغيرات المرتبطة "ب 2-1-9
 .تحصيل التالمذة في الرياضيات

بينما تالمذة لبنان أن الكتاب المدرسي ىو األساس المعتمد في تعميم الّرياضيات  يمعّممكثرية أاعتبر 
كتاب إلى ة التعميمية. أما بالنسبة العمميّ بالّرياضيات ىو مساعد ممحق كتاب  ت األقّمية أنّ عتبر ا

التالمذة مقابل ثرية مي أكاعتبرت مساعدة لمعممية التعميمية عند معمّ  فقد التمارين أو أوراق التمارين
وسائل اإليضاح والمواد الحّسية إلى بالنسبة و اعتبروىا عنصرًا أساسيًا في العممية التعميمية.  أقّمية

ي صمب العممية فو اعتبروىا أساسية  أقّميةمن التالمذة اعتبروىا إضافية مقابل  األكثريةفمعّممو 
% من التالمذة في العالم 49ة أّن معّممي برامج الكمبيوتر كانت النتيجإلى التعميمية. بالنسبة 

  % اعتبروىا أساسية.02اعتبروىا إضافية مقابل 

ات أكانت الكتب أم الكّراسات وأّكّدت النتائج اإلحصائية أّن جميع الموارد المستعممة في تعميم الرياضي
ة إحصائية في تعميم عوامل مؤّثرة بدالل ىيستخدام المواد الحّسية أم اإدماج تكنولوجيا المعمومات  أم

 عن أّي منيا. االستغناءالّرياضيات وال يمكن 

 في تعميم الرياضيات عموماتاستخدام تكنولوجيا الم 2-1-9-1

 تعميم الرياضياتالحاسوب في  استخدام 

حواسيب لالستخدام  01النسبة األعمى من المدارس المشاركة في لبنان يتوافر في كل منيا ن إ
ستخدام حاسوًبا لال 41مدارس المشاركة  يتوافر في كل  منيا  من ال نسبة أقلّ مييا تالصفي. 
يتراوح عدد الحواسيب في كل منيا ًا أو بإما ال تممك حاسو يي ف . أما المدارس المتبقية الصفي

 ولكن نسب ىذه المدارس قميمة. اثنين حاسوبينو حاسوب واحد  بين

نّ و  سوب والبرمجيات المناسبة لتعميم من تالمذة لبنان يستخدم معّمموىم الحا منخفضةنسبة  ا 
التالمذة اآلخرين الذين انخفضت  ـأكثريةعمى مقارنة باألالرياضيات وكانت معدالت تحصيميم 

عمى األقل في الشير واحدة يتم استخدام الحاسوب والبرمجيات مّرة  حيثمعدالت تحصيميم 
و التدرب  أ وتحميميا وأفكار لمعالجة البيانات عموماتالكتشاف مفيوم معّين، لمبحث عن م

 والتمرن عمى  الميارات والخطوات. 
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لقد أظيرت النتائج اإلحصائية أّن استعمال الحاسوب في تعميم الّرياضيات الكتشاف مفيوم ىو 
ألّن ىذه التقنية غير مّتبعة داخل الّصفوف في لبنان. كما أّن استعمالو  وذلكغير دال إحصائيًا 
وربما ىذا يعود لعدم استعمال ىذه الطريقة إحصائية  داللةذا م يكن لوتحميميا لمعالجة البيانات 

إعطاء نتائج عالية في مجال البيان والفرصة ألّن معالجة البيانات  وقد يكون السبب لعدم
 وتحميميا باستخدام الحاسوب تساعد بشكل كبير في استيعاب ىذه المفاىيم. 

  في تعميم الرياضياتاآللة الحاسبة استخدام 

يرت النتائج أّن معّدل تحصيل التالمذة الذين ال يسمح ليم باستعمال اآللة الحاسبة في صّف أظ
اآللة ضمن  ىذه استعمالبالّرياضيات ىو األعمى بينما تّدنت نتائج التالمذة الذين يسمح ليم 

أّي  من دون استعمال اآللة الحاسبةبشروط معّينة. بينما كانت األدنى لمتالمذة الّذين يسمح ليم 
 شرط.

تحصيل  في وتبّين أيضًا أّن استعمال اآللة الحاسبة في صّف الّرياضيات يؤّثر بشكل إيجابي
 .إذا ما حّددت وجية استعماليا ىذه الماّدةالتالمذة في 

 ول الدراسيةصالتقويم داخل الف 2-1-11

ما النسبة األقّل بين كل أسبوعين ماختبارات لتالمذتي ونجر ين و معمميدّرسيم  التالمذةمن ّن أكبر نسبة إ
 مّرة كّل شير. اختباراتتجري 

في الشرح والتبيان  اختباراتّن معّدل التحصيل األعمى كان لمتالمذة الذين يدّرسيم معّممون يقومون بإجراء إ
قد وحّل المسائل. افي التفكير الن اختباراتلمتالمذة الذين يقوم معمموىم بإجراء  فكان بينما المعّدل األدنى

وميارات حّل  الناقدالتي تبنى عمى التفكير  التمارينيجة دليل عمى أّن عدم تعّود التالمذة عمى ىذه النت
 المسائل يؤّثر سمبيًا في تحصيميم. 

 التوصيات 2-2

 عمى صعيد الجامعات 2-2-1
 . إعادة النظر بمناىج كّمية التربية التي تعّد المعّممين لكي تواكب التّطور التكنولوجي 
 الّرياضياتتعميم في و  الّرياضياتي معممين مجازين ف عدادإ. 
  األشكال ذات األبعاد الثالثة والتوّسع بتعمم  (اختصاص الرياضيات)التربية إلزام الطالب في كميات

 فييا.
 عمى دبموم تعميمي في تعميم الّرياضيات حائًزايجب أن يكون  الرياضيات معمم. 
  ديدة:برامج الكمبيوتر الجتدريب المتعممين في الجامعات عمى 
 (Geogebra  وCabri-geometrie وgeoplan وgeospace.) 
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  التركيز عمى تحضير أنشطة صفية تربط بين فمسفة  ينبغيفي خالل اختصاص تعميم الّرياضيات
بعض بتربط ىذه األنشطة مواد مختمفة بعضيا ن المنيج ومحتوى المناىج والميارات والمواقف عمى أ

(cross=curricular.) 
  ّخالل عام دراسّي  في موديًا لمعرفة آفاق التمميذى كيفية دراسة المناىج أفقيًا وعمين عمتدريب المعم

 خالل مرحمة دراسية معّينة.  في معّين كما
 تقنية حّل األعمال المّتبعة في دول شرق آسيا والتي بّينت عمى إعداد أنشطة تتضمن  تدريب المعّمم

 .ةالنتائج تأثيرىا اإليجابي في نتائج التالمذ
 تفعيل عمل الـICT .في إطار تحضير أنشطة قابمة لمتطبيق في الصفوف الدراسية 
 و في الّرياضيات بالحياة المعيشةتمكين التمميذ من ربط ما يتعّمم. 
 ممعممينل التطوير الميني عمى صعيد 2-2-2
  .وضع خّطة شاممة لتدريب المعّممين بشكل دائم ومستمر 
  رات التدريبية لممعّممين:في الّدو  اآلتيةالتركيز عمى الّنقاط 

 .إدارة النقاش في الصف وفن طرح األسئمة -
التركيز عمى تقنية حّل المسائل وعدم التقّيد بنمطية المسائل المطروحة في الكتاب المدرسي  -

 .وفي االمتحانات الرسمية
 تحضير أنشطة إبداعية تثير حفيظة التالمذة الموىوبين.  -
  ير التالمذة  وال سّيما ربط الّدرس بالحياة اليومية لمتمميذالخمس لتحفاستخدام االستراتيجيات  -

 و استخداميا الستثارة السببية والّشرح.األسئمة طرح  استراتيجّية و 
الى لو مردود إيجابي يؤدي  التدريب عمى استعمال الكمبيوتر )معّمم وتمميذ( ألّن ىذا االستعمال -

صوًصا إذا تّم إدماجو في العممية التربوية خ في معدالت تحصيل التالمذة في لبنان االرتفاع
  عبر البرامج الحديثة التي تساعد التمميذ عمى االكتشاف.

معظم المعّممين يعتبرون مرجعيتيم ىو ألن التركيز عمى المام المعّمم بمنيج الرّياضيات ) -
 الكتاب المدرسي وليس المناىج(. 

 مومات في عممية التعميم.تجييز المدارس لتصبح مييأة إلدماج تكنولوجيا المع -
باألشكال الثالثية األبعاد المتعمقة ) صوًصافي المحتوى خ تدريبّية دوراتلمتابعة المعّممين  -

 .(وكيفية تعميميا
 وخصوًصا حّل المسائلتراعي خصائص المنيج واستراتيجيات  تدريبّية دوراتمتابعة المعّممين ل -

 متعّمقة بالحياة اليومية لمتمميذ.تمك ال
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 .داخل الفصول الدراسية ICTتفعيل استخدام الـ تحول دوناألسباب التي  ةمعرف -
تطبيقيا مواكبة دورات عمى استخدام تكنولوجيا المعمومات في تحضير الدروس ومن ثم إجراء  -

 داخل الصفوف.
 تطوير المناىج توظيف المعممين و عمى صعيد  2-2-3

 يجب العمل عمى: 
  الّرياضيات.تعميم في و  الّرياضياتتوظيف معممين مجازين في 
 محتوى  الثالثة من التعميم األساسياألولى والثانية و  ات:إعادة النظر بمناىج الّرياضيات لمحمق(

 (.ّيةأسبوع وأىداف وحصص دراسّية
 .إعادة النظر بأسس التقويم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Center for Educational 

Research and Development 

 

 

 

 

The National Report of Science  

and Mathematics Achievement 

TIMSS 2011  

 

Conclusions and 

Recommendations 
 

  



 

 

 



3 Conclusions and Recommendations 
 

 
Index 

 

Content Page 

1-Student Achievement in Science ........................................................................................... 7 

1-1 Conclusions ..................................................................................................................... 7 

1-2 Recommendations ................................................................................................. ……19 

  

2- Student Achievement in Mathematics ................................................................................ 21 

2-1 Conclusions ................................................................................................................... 21 

2-2 Recommendations ......................................................................................................... 30 

 

  



4 Conclusions and Recommendations 
 

 

 

 

 

 

 

Coordinator:  Antoine Skaf  

Prepared by:   Dr Sanaa Shehayeb  &   Rana Abdallah

 

 
Elaborated by: 

Educational Research and Development  The Center of  

 

  



5 Conclusions and Recommendations 
 

 

 

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 39
th

 among all the participating countries and the 

10
th

 among the Arab participating countries and its average achievement in science was 

406. Singapore ranked the 1
st
 among all the participating countries with an average 

achievement of (590). United Arab Emirates ranked the 24
th

 among all the participating 

countries and the 1
st
 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 8th grade teachers to improve the 

teaching/learning process: 

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 8
th

 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 25
th

 among all the participating countries and 

the 2
nd

 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 23
rd

 among 

all the participating countries and the 1
st
 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). 
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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.  
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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 8
th

 

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. 
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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 into the university of my choice (3). 

-  I need to do well in mathematics to get the job I want (4). 

-  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 cross-

curricular. 

 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. 


