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Abstract: The study aimed to provide a reliable list with high reliability and validity indications to match the
TIMSS International Study Standards for Science and Mathematics with the fourth-grade Cambridge mathematics’
curriculum in the Sultanate of Oman. The list consisted of 39 standards distributed over five domains (whole
numbers, algebraic expressions, measurement, fractions, and geometry). A total of 616 (584 teachers, 32
supervisors) were given the list. The criteria were shown to be effective in measuring the list's domains and many
indicators of validity, including face validity and construct validity. It also reached appropriate and high indications
for the reliability of the list. The study recommended using the list to review the fourth-grade Cambridge
mathematics curriculum in the Sultanate of Oman to judge its compatibility with TIMSS standards.
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الدراسة ،أال أنها ما تزال من ضمن الدول املتأخرة في
النتائج مقارنة مع دول العالم املشاركة في الدراسة.
ُ
تمثل اختبارات ال TIMSSأحد أهم االختبارات الدولية في
الرياضيات والعلوم ،ويتم تطبيقها في الصفين الرابع
والثامن كل أربع سنوات ،حيث تم تطبيقها ألول مرة في عام
 .1995وفي كل دورة يكون هناك إطار يصف تفاصيل
مجاالت املحتوى واملجاالت املعرفية في الرياضيات والعلوم
والتي سيتم تقييمها في كال الصفين الرابع والثامن ،فعلى
سبيل املثال فإن إطار التقييم في دورة ال  TIMSSفي عام
 2015اشتمل على ثالثة مجاالت للمحتوى في الصف الرابع
(األعداد ،األشكال الهندسية ،عرض البيانات) ،وأربعة
مجاالت في الصف الثامن (األعداد ،الجبر ،الهندسة،
البيانات ،االحتمالية) .أما بالنسبة للعلوم فغطت ثالثة
مجاالت للمحتوى في الصف الرابع (علوم الحياة ،العلوم
املادية ،وعلوم األرض) ،وأربعة مجاالت بالنسبة للصف
الثامن (األحياء ،الكيمياء ،الفيزياء ،وعلوم األرض)
( ،)Martin & Mulis, 2013وقد تم تقييم ثالثة مستويات
معرفية في كال الصفين في كل من الرياضيات والعلوم ،وهي
املعرفة  ،Knowledgeوالتطبيق  ،Applyingواالستنباط
.)Martin & Mullis, 2019( Reasoning

مقدمة
ّإن من أهم املواد الدراسية التي يعتمد عليها التقدم العلمي
والتكنولوجي منذ فجر التاريخ وحتى اآلن هي الرياضيات ،بل
وقد زاد االعتماد عليها في العصر الحديث ،ولقد اهتمت
الكثير من املنظمات والهيئات القومية والدولية ببحث
تقويم تحصيلها واتجاهات الطالب نحوها ،والبحث عن
طرائق واستراتيجيات تدريسها (العرابي .)2005 ،وتسعى
وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان للبحث عن أفضل
السبل لتطوير املناهج الدراسية بشكل عام ،ومناهج
العلوم والرياضيات بشكل خاص ،كونها مواد ذات طابع
عاملي ،لذا تعمل الوزارة على االستفادة من تجارب الدول
الرائدة في املجال العلمي والتقني التي تعتمد على تطبيق
السالسل العاملية للمناهج في مادتي العلوم والرياضيات.
ّ
وقد وقعت وزارة التربية والتعليم في السلطنة اتفاقية مع
مطبعة جامعة كامبردج باململكة املتحدة لتطوير مناهج
العلوم والرياضيات باستخدام سالسل كامبريدج العاملية،
وأيضا تتضمن االتفاقية تدريب املعلمين واملشرفين
واملختصين في الرياضيات والعلوم على أساليب تدريس
املناهج املطورة إلكساب الطلبة أحدث املعارف العلمية
ً
واملهارات العملية .وقد بدأ فعليا تطبيق منهاج كامبردج
للرياضيات على صفوف الحلقة االولى من التعليم االساس ي
منذ مطلع العام  ،2017/2016بعدما قامت وزارة التربية
والتعليم بمواءمة السالسل العاملية لتناسب البيئة
العمانية ،وسيستمر املشروع على التوالي صفين لكل عام
حتى تشمل السالسل جميع الصفوف الدراسية.

وتحاول الدراسة الدولية  TIMMSتحقيق عدة أهداف
أجملها الرفيع ( )2007فيما يأتي:
 توفير بيانات مرجعية توجه السياسيية التربويينبمؤشرات تساعد في تحسين عمليتي التعليم والتعلم.
 -التعرف على اإلختالفات بين مناهج الدول املشاركة.

ومما يجب االنتباه له ،أن تدريس الرياضيات بالسالسل
ً
محكوما بالعديد من التحدياتّ ،
العاملية سيكون
لعل من
أبرزها ما يتعلق بقبول املعلمين ومدى استعدادهم
ودافعيتهم لهذا التطوير ،وكذلك استعدادهم للتدرب على
هذه السالسل باإلضافة إلى تحديات أخرى تتعلق بالطلبة
والكلفة االقتصادية.

 التعرف على طرق التدريس املستخدمة في تدريس العلوموالرياضيات.
 التعرف على االختالفات بين الدول في املمارساتالتعليمية.
 االرتقاء بالثقافة العلمية للطالب. تقييم صادق ومحايد لوضع التعليم الراهن في الدولاملشاركة.

ومن التحديات التي تواجهها الدول العربية في الرياضيات
انخفاض نتائج الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات
 ،TIMSSمن حيث الترتيب على املستوى الدولي ملتوسطات
النتائج ،على الرغم من أن سلطنة عمان أحرزت في تطبيق
ً
عام  2015للدراسة تقدما عن تطبيق عام  2011على
مستوى العالم في الرياضيات للصف الرابع األساس ي،
وحصلت على املركز الرابع من بين  8دول عربية مشاركة في

 توفير بيانات للدول النامية عن واقع نظامها التعليمي،ومناحي التطوير.
وفيما يتعلق بمعايير تصنيف الدول املشاركة في الدراسة
الدولية للعلوم والرياضيات ،فقد اتسمت الدراسة
باملرونة ،بحيث تعطي تقديرات لوضع الدول املشاركة
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الراهن ،ومن ثم تعطي فترة  4سنوات لتحسين الدول
للمارساتها التعليمية قبل إعادة التقييم مرة أخرى ،وقد
ذكر موليس ( )Mullis, 2009أن الدراسة حددت ثالثة
معايير متدرجة لإلنجاز :ما يشبه جوائز نوبل Nobile
 ،prizes which set precedingوالنموذج املثالي Ideal
 ،Normوالحد األدنى  .Minimum Normكما وبين موليس
وآخرون ( )Mullis, et al, 2011أن الدراسة الدولية تصنف
الدول املشاركة على مقياس التحصيل في أريعة مستويات:
مستوى متقدم (تزيد الدرجة عن  ،)625مستوى عال
( -550أقل من  ،)625مستوى متوسط ( – 475أقل من
 ،)550مستوى منخفض ( -400أقل من .)475
وتمثل دراسات ال  TIMSSأهمية خاصة ً
نظرا للتأثير

أبوشندي وآخرون

واللغة املستخدمة في املنزل ،والعرق ،والتفضيل
للرياضيات ،كانت من العوامل املؤثرة في تصنيف الطلبة
ضمن املجموعة ذات الصعوبات في الرياضيات.
وفي دراسة قام بها الشهري ( )2017والتي هدفت إلى بناء
قائمة بمتطلبات الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات
 TIMSSالواجب توفرها في محتوى منهج الرياضيات
باملرحلة املتوسطة في اململكة العربية السعودية في مجاالت
املحتوى الرياض ي ،وذلك بغرض تفحص مدى تضمين
ّ
وتوصلت الدراسة إلى
املحتوى ملتطلبات الدراسة الدولية.
وجود تفاوت في درجة تضمين املحتوى ملتطلبات الدراسة
الدولية بين كبيرة ،ومتوسطة ،وضعيفة ،وغير متحققة.
وفي نفس السياق قام كورني وآخرون ( Carnoy et al.,
 )2016بدراسة طولية على مجموعة من الطلبة بالصف
التاسع في روسيا الذي تم تقييمهم على ال  TIMSSعام
 2011ومقارنتها بنتائجهم على اختبارات ال  PISA2012وقد
تم جمع بيانات عن :مستوى تعليم الوالدين ،نوع املدرسة،
مؤهالت معلم الرياضيات ،عدد سنوات التدريس ،تصنيف
األداء املنهي للمعلم ،عمر الطالب ،عدد الكتب التي تقتنيها
األسرة في املنزل ،تعرض الطالب السابق لبرامج تدريسية في
الرياضيات .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الدراسات
السابقة التي انتهت إلى أن جودة املعلم وفرص التعلم
املتاحة هي من أهم العوامل املرتبطة بحجرة الدراسة والتي
تؤثر في نتائج االختبارات املختلفة التي تعكس التحصيل هي
في الواقع نتائج مبالغ فيها.

السياس ي والتعليمي املرتبط بها .ووفقا ملاكناب ( Macnab,
 )2000فإن الدول التي تشترك في تلك االختبارات تتفاعل
بأشكال مختلفة ،من خالل املقارنة بين أداء طالبها مع
الدول األخرى .وقد تفحصت العديد من الدراسات كيف
يمكن لردود الفعل تلك أن تؤثر على تغيير مناهج
الرياضيات وطرق تدريسها في عدد من الدول ( Macnab,
 .)1999; Robitaille, 1997فعلى سبيل املثال قامت بعض
الدول مثل كندا واليابان وانجلترا وأملانيا والسويد
والواليات املتحدة األمريكية باستخدام نتائج ال  TIMSSفي
تخطيط وتنفيذ بعض التغييرات لتحسين األنظمة
التعليمية لديها.
وعملت بعض الدراسات على تطوير قوائم ملتطلبات
الدراسة الدولية لتساعد على مراجعة محتوى مقرري
الرياضيات والعلوم وتفحص درجة تحقيقها لهذه
املتطلبات ،ومن هذه الدراسات دراسة شن وآخرون
( )Chen et al., 2021حاولوا اإلجابة فيها على أربعة أسئلة
فيما يخص أداء الطلبة في الواليات املتحدة األمريكية على
اختبارات ال  TIMSSبناء على بيانات االختبار في عام
 .2011وتمثلت األسئلة األربعة في ( )1ما هو أداء الطلبة في
الصف الرابع في الهندسة مقارنة بعرض البيانات Data
 ،displayواملعرفة باألرقام  )2( ،Numberما هي أنماط
تحصيل الطلبة في الجوانب الثالثة السابق ذكرها )3( ،هل
ً
ضعفا في املهارات الهندسية فقط مقارنة
أظهر الطلبة
بالجوانب األخرى )4( ،ماهي املتغيرات الديموغرافية التي
ترتبط بصعوبات الطلبة في املهارات الهندسية .وقد أظهرت
نتائج الدراسة أن أداء الطلبة في مجال الهندسة كان أقل
منه عن مجالي :عرض البيانات  ،واملعرفة باألرقام ،كما
ً
ضعفا
وأظهر أفراد عينة الدراسة بشكل عام الطلبة
ً ً
واضحا في املهارات الهندسية ،وأن متغيرات :جنس الطالب،

وفي دراسة ملارش وآخرون ( )Marsh et al., 2014تم فيها
فحص االختالفات عبر الثقافية في نتائج اختبارات
ال TIMSSواملتغيرات املرتبطة بها مثل مفهوم الذات في
الرياضيات ،والطموح األكاديمي في الدراسة لدى عينتين
من الواليات املتحدة األمريكية واململكة العربية السعودية.
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة بالواليات املتحدة
األمريكية أظهروا درجات أعلى في التحصيل ،في حين أظهر
الطلبة باململكة العربية السعودية تقديرات أعلى بالنسبة
ملفهوم الذات والطموح األكاديمي ،كما أظهرت النتائج أن
اإلناث مقارنة بالذكور في اململكة العربية السعودية حققن
درجات تحصيل أعلى في االختبارات ،مع العلم بأن هناك
مدارس خاصة بالذكور وأخرى باإلناث ،في حين لم تكن
هناك فروق بين اإلناث والذكور في الواليات املتحدة
األمريكية.
وكذلك دراسة التليني ( )2013والتي هدفت تقويم محتوى
كتاب الرياضيات للصف الرابع األساس ي في فلسطين وفق
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مدى إتقان الطلبة ل  23مهارة مرتبطة باملعرفة واملحتوى
الرياض ي و مهارات املعالجة الرياضية التي تنطوى عليها
درجات الطلبة ،وذلك بإستخدام  23خاصية تم التحقق
منها من خالل عدد من الدراسات اإلمبريقية والخبراء،
وتندرج تحت ثالثة مجاالت من الخصائص )1( :خصائص
املحتوى  ،Content Attributesمثل املفاهيم األساسية في
العمليات الحسابية كالكسور واألرقام الصحيحة ()2
خصائص العمليات  process attributesمثل صياغة
املعادالت لحل املشكلة ،وتطبيق القواعد في الجبر،
والتفكير التحليلي ( )3خصائص املهارة Skill Attributes
مثل استخدام مهارات الحس العددي ،وخط األعداد،
واستخدام الجداول واألشكال الرياضية .وقد تم مقارنة
مستويات اإلتقان لكل خاصية عبر الدول العشرين .وقد
ً
أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقا في أنماط تحصيل
الطلبة في املهارات الفرعية ،فقد أظهر الطلبة من الواليات
املتحدة األمريكية قوة في املحتوى ومهارات القراءة الكمية،
ً
في حين أظهروا ضعفا في مهارات أخرى مثل الهندسة .كما
أظهرت النتائج أن النجاح في الهندسة ارتبط باالستنباط
الرياض ي ومهارات التفكير الرياض ي األخرى عبر الدول
العشرين.

متطلبات  ،TIMSSوتوصلت إلى توفر ما نسبة  %67.5من
املعايير في مجال األعداد ،ونسبة  %23.2في مجال االشكال
الهندسية والقياسات ،ونسبة  %9.3في مجال عرض
البيانات ،وفيم يتعلق بمجاالت املعرفة؛ بلغت نسبة توفر
املعايير في مستوى املعرفة  %63.2و  %15.8في مستوى
التطبيق ،و %21في مستوى االستدالل.
وفحصت دراسة ويسمان واندرسون ( & Wiseman
 )Anderson, 2012تأثير جنسية الطالب على تعليم العلوم
بالنسبة لسوق العمل وتوقعات االلتحاق بالجامعة في
اململكة العربية السعودية مقارنة بدول الخليج .وقد تم
االعتماد على بيانات ال TIMSSفي العام  2007للمقارنة بين
دول مجلس التعاون الخليجي .وقد أظهرت نتائج الدراسة
أن املعرفة بالعلوم واملهارات التي تم تعليمها وتعلمها في
مدارس اململكة العربية السعودية ودول الخليج األخرى
تسهم في تشكيل الثروة البشرية املستقبلية في سوق
العمل ،وتؤثر على الفرص املتاحة في املجاالت املرتبطة
بالعلوم .ومع ذلك فقد أظهرت الدراسة ً
أيضا أن هناك
ً
فروقا طبقا لجنسية الطلبة في توقعات وفهم سوق العمل
واحتياجات االلتحاق بالجامعة باململكة العربية السعودية
حيث أظهر الطلبة غير السعوديين اهتماما وتوقعات أكبر
بتعليم العلوم وارتباطها بفرصهم في االلتحاق بالجامعة
وسوق العمل.

وفي دراسة قام بها المب وفوالرون ( Lamb & Fullarton,
 )2002قارنا فيها نتائج ال  TIMSSعبر عوامل تتعلق
باملدرسة ،والطالب ،وحجرة الدراسة ،وتبين من خالل
املقارنة بين دولتين هما استراليا والواليات املتحدة
األمريكية .ومن أمثلة العوامل املرتبطة بالطالب نوع
الطالب ،عدد أفراد أسرته ،مستوى تعليم والديه ،قيامه
بالواجب املدرس ي ،ومن العوامل املرتبطة بحجرة الدراسة
املستوى االقتصادي واالجتماعي للطلبة داخل حجرة
ً
طبقا لدرجاتهم املرتفعة،
الدراسة ،تجميع الطلبة
املتوسطة أو املنخفضة ،خبرة املعلم ،كمية التدريس
املقدمة ،ومن العوامل املرتبطة بالبيئة املدرسية ،املستوى
االقتصادي واالجتماعي للطلبة باملدرسة ،عدد الطلبة
املقيدين ،حجم حجرة الدراسة ،قدر الوقت املخصص
للرياضيات خالل العام ،املناخ املدرس ي ،نسبة الطلبة ذوي
املشكالت السلوكية ،نسبة تغيب الطلبة عن الحضور
للمدرسة .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن االختالفات بين
العوامل املرتبطة بحجرة الدراسة فسرت ثلث التباين
املوجود في تحصيل الطلبة في الواليات املتحدة األمريكية،
ّ
وفسرت أعلى من الربع من التباين في استراليا .وقد كان
معظم التباين في حجرة الدراسة في كال الدولتين نتيجة
لعوامل تنظيمية ليس منها ما يرتبط باختالف املعلمين .وقد

ودراسة القحطاني ( )2012التي عملت على تحليل محتوى
منهج الرياضيات باملرحلة االبتدائية في السعودية في ضوء
متطلبات الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات.TIMSS
حيث ّ
توصلت الدراسة إلى تركيز كبير من املناهج على مجال
ً
نسبيا على مجال األشكال الهندسية
األعداد ،وضعيف
والقياسات ،ومتوسط على مجال عرض البيانات .كما
توصلت إلى وجود قصور في مستوى األسئلة والتمارين في
التطبيق ،وأكثر في مستوى االستدالل.
وفي دراسة الجهوري والخروص ي( )2010والتي هدفت إلى
تشخيص واقع محتوى كتاب العلوم للصف الثامن
األساس ي في سلطنة عمان في ضوء قائمة متطلبات مشروع
 TIMSSوتحديد جوانب القوة والضعف .توصلت الدراسة
إلى احتواء كتب العلوم للصف الثامن على ما نسبته %36
من مستوى املعرفة ،و  %14.1ملجال التطبيق ،و %49.9
ملجال االستدالل.
في دراسة تاتسوكا وآخرين ( )Tatsuoka et al., 2004تمت
املقارنة بين تحصيل الطلبة في الرياضيات في عشرين دولة
ً
بناء على أدائهم على اختبارات ال  TIMSSوقد تم قياس
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أشارت الدراسة إلى أهمية تلك النتائج بالنسبة لسياسات
التعليم فيما يخص ضرورة تحسين األنظمة املدرسية من
حيث الجوانب األخرى وليس فقط املعلمين .ومن أمثلة تلك
الجوانب طرق تقسيم الطلبة وتجميعهم من أجل تحسين
التعلم ورفع مستوى تحصيل الرياضيات.

األساس ي في اختبارات الدراسة الدولية  TIMSSعن
املتوسط الدولي (وزارة التربية والتعليم 2018 ،أ) ،األمر
الذي يحث الباحثين واملسؤولين عن التربية في السلطنة
على البحث عن األسباب الحقيقية لذلك ،وقد يكون كتاب
الرياضيات احد األسباب التي تؤدي إلى هذه املشكلة.

وقد اهتمت معظم الدول بدراسة  TIMSSحيث قامت
مراكز البحوث والتطوير التربوي بوزارات التربية والتعليم
بعمل دراسات تقويمية لنتائج اختبارات  TIMSSمثل
دراسة املهيزع ( )2004بعنوان :التقرير الوطني ملشروع
الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم في اململكة العربية
السعودية وأشرف على هذه الدراسة اإلدارة العامة
للقياس والتقويم بوزارة التربية والتعليم ،وكذلك دراسة
العرابي ( )2005بعنوان تقويم أداء طالب مصر في
الرياضيات في الدراسة الدولية  TIMSSوأشرف عليها املركز
القومي لالمتحانات والتقويم التربوي بجمهورية مصر
العربية ،حيث كانت هذه الدراسات عبارة عن استعراض
وتحليل لنتائج املشاركة في اختبارات  .TIMSSكما عملت
وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان على اصدار التقرير
الوطني لنتائج الصفين الرابع والثامن في الدراسة الدولية
للعلوم والرياضيات  ،TIMSSواشتمل التقرير على تحليالت
عميقة لنتائج الطلبة في سلطنة عمان ،وتضمن التقرير
تسعة فصول :التعريف بـ  ،TIMSSوالنتائج ،ودعم الطالب
في البيئة املنزلية ،وبنية املدرسة ومصادرها ،والبيئة
املدرسية ،واألمان في املدرسة ،وإعداد املعلم ومدير
املدرسة ،والتدريس في الغرفة الصفية ،ومشاركة الطالب
واتجاهاتهم نحو الرياضيات .والدراسة الحالية تعني
بتحليل كتاب الرياضيات في مرحلة الصف الرابع األساس ي
في ضوء متطلبات الدراسة الدولية  ،TIMSSحيث بدأ
تطبيق هذه النسخة من املنهاج كامبريدج للصف الرابع في
سلطنة عمان في مطلع عام  2019/2018ومن املؤمل أن
تحسن هذه السلسلة من الكتب من مستوى السلطنة في
نتائج اختبارات الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات.

وقد حرصت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان على
ً
مؤخرا سالسل
تطوير كتب الرياضيات ،واعتمدت
كامبريدج للرياضيات ،فهل يا ترى سيساعد اعتماد هذه
السالسل على رفع ترتيب السلطنة من بين دول العالم في
نتائج TIMSS؟ ،وهل مناهج كامبريدج هي الخيار األكثر
موائمة لتحقيق ذلك؟ إلجابة هذه التساؤالت وغيرها ال بد
من توافر قائمة موثوقة بمعايير الدراسة الدولية للعلوم
والرياضيات تناسب البيئة العمانية ،يستطيع الباحثون
االعتماد على معاييرها في تقييم منهاج كامبريدج .وبعد
مراجعة األدب السابق تبين عدم توافر قائمة معايير
 TIMSSتناسب البيئة العمانية يمكن استخدامها في تقييم
مناهج الرياضيات ،لذا جاءت هذه الدراسة لتطوير قائمة
ملواءمة معايير الدراسة الدولية  TIMSSمع منهاج كامبريدج
للصف الرابع من وجهة نظر معلمي ومشرفي الرياضيات
للصف الرابع األساس ي ،ومن ثم فحص خصائصها
السيكومترية ،لتساعد الباحثين في تقييم املنهاج .ويمكن
تحديد املشكلة بالتساؤالت اآلتية:
 .1ما مؤشرات فعالية فقرات قائمة مواءمة معايير الدراسة
الدولية للعلوم والرياضيات  TIMSSمع منهاج الرياضيات
كامبردج للصف الرابع من وجهة نظر معلمى ومشرفي
الرياضيات في سلطنة عمان؟
 .2ما هي دالالت ثبات قائمة مواءمة معايير الدراسة
الدولية للعلوم والرياضيات  TIMSSمع منهاج الرياضيات
كامبردج للصف الرابع من وجهة نظر معلمى ومشرفي
الرياضيات في سلطنة عمان؟
 .3ما مدى صدق البنية العاملية لقائمة مواءمة معايير
متطلبات الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات  TIMSSمع
منهاج الرياضيات كامبردج للصف الرابع من وجهة نظر
معلمى ومشرفي الرياضيات في سلطنة عمان؟

مشكلة الدراسة
انطالقا من االهتمام املحلي والعربي والدولي في تعليم
وتعلم الرياضيات ،وحرص الكثير من املنظمات
واملؤسسات الدولية على تقييم تحصيل الطلبة في
الرياضيات بين الدول املختلفة ،وتسارع الدول املختلفة في
تطوير مناهجها لتواكب التقدم العلمي املتسارع بما يحتويه
من جديد ،برزت مشكلة الدراسة في انخفاض مستوى أداء
طلبة سلطنة عمان في مادة الرياضيات للصف الرابع

أهداف الدراسة
 )1توفير دالالت على فاعلية فقرات قائمة مواءمة معايير
الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات  TIMSSمع
منهاج الرياضيات كامبردج للصف الرابع من وجهة
نظر معلمى ومشرفي الرياضيات في سلطنة عمان.
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 )2توفير مؤشرات على صدق البنية العاملية لقائمة
مواءمة معايير متطلبات الدراسة الدولية للعلوم
والرياضيات  TIMSSمع منهاج الرياضيات كامبردج
للصف الرابع من وجهة نظر معلمى ومشرفي
الرياضيات في سلطنة عمان.
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والرياضيات ،TIMSSوقد تم اختيار هذا املنهج ملناسبته
ألهداف الدراسة ،وسيساعد في اإلجابة على تساؤالتها.
مجتمع الدراسة وعينتها
بلغ عدد معلمي الرياضيات للصف الرابع حسب ما ورد في
الكتاب السنوي لإلحصاءات التعليمية الصادر عن وزارة
ً
ً
معلما ،و 119مشرفا
التربية والتعليم (2018ب) 3005
للرياضيات ،وقد اعتمدت طريقة العينة املتاحة لتحقيق
أهداف البحث ،حيث وزعت القائمة بطريقة الكترونية على
جميع أفراد مجتمع الدراسة عبر البريد اإللكتروني ،وقد
ً
ً
معلما ومشرفا
أجرى املوائمة للمعايير في القائمة 616
للرياضيات في الحلقة األولى بسلطنة عمان ( 584معلم32 ،
مشرف) ،يتنوعون في املؤهالت العلمية ( 563بكالوريوس،
و 27دبلوم عال ،و 25ماجستير ،و 1دكتوراة).

 )3توفير دالالت ثبات قائمة مواءمة معايير الدراسة
الدولية للعلوم والرياضيات  TIMSSمع منهاج
الرياضيات كامبردج للصف الرابع من وجهة نظر
معلمى ومشرفي الرياضيات في سلطنة عمان.
أهمية الدراسة
تسهم هذه الدراسة في توفير قائمة بمتطلبات الدراسة
الدولية  TIMSSالواجب توافرها في منهاج الرياضيات
كامبردج للصف الرابع األساس ي للمستفيدين منها وزارة
التربية والتعليم والباحثين في مجال املناهج وطرق التدريس
بحيث تصبح هذه القائمة في متناول الجميع .كما يسهم
هذا البحث في تطوير محتوى منهاج الرياضيات كامبردج
للصف الرابع األساس ي من خالل تحديد درجة توافر
املتطلبات واملعايير العاملية في هذا املقرر.

أداة الدراسة
بعد االطالع على الدراسات السابقة تم بناء قائمة توفر
متطلبات الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات  TIMSSفي
منهاج الرياضيات كامبريدج على ضوء قائمة معايير TIMSS
وفق الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي
International Association for the Evaluation of
.)IEA( Educational Achievement

محددات الدراسة
 اقتصرت الدراسة على تكييف قائمة بمتطلبات الدراسةالدولية  TIMSSالتي يجب توافرها في منهاج كامبردج
الرياضيات للصف الرابع األساس ي.

قام ثالثة من املتخصصين في مناهج الرياضيات ،ولديهم
مستوى مرتفع من اللغة اإلنجليزية بترجمة املعايير من
اللغة اإلنجليزية إلى العربية ،ثم تم عرض الترجمة على
إثنين من املختصين التربويين ملطابقة الترجمة ومدى صحة
الصياغة النهائية لجميع الفقرات ،ثم تم تصنيف فقرات
املعايير إلى خمسة محاور (االعداد الكاملة ،والعبارات
الجبرية ،والكسور واالعداد العشرية ،والقياس،
والهندسة) ،ومن ثم تم تحويل قائمة توفر متطلبات
الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات  TIMSSفي منهاج
الرياضيات كامبريدج إلى بطاقة تحليل املحتوى وفق
مقياس ثالثي ( متضمن بدرجة قليلة ،متضمن بدرجة
متوسطة ،متضمن بدرجة كبيرة) ،ومن ثم تم تحويل
القائمة إلى نسخة الكترونية باستخدام .Google form

 اقتصرت الدراسة على تحليل محتوى منهاج الرياضياتكامبردج للصف الرابع األساس ي بسلطنة عمان في ضوء
متطلبات الدراسة الدولية . TIMSS
 اقتصرت الدراسة على عينة من معلمات الرياضياتللصف الرابع ومشرفي املجال الثاني في املدارس الحكومية
بسلطنة عمان.
مصطلحات الدراسة
معايير  :TIMSSمجموعة الشروط أو املحكات التي تراعي
متطلبات دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم
للصف الثامن األساس ي في بعدي املحتوى (األعداد،
والجبر ،والهندسة ،والبيانات واالحتمال) ،واملستويات
املعرفية (املعرفة ،والتطبيق ،واالستدالل).

النتائج
 .1فعالية فقرات القائمة
إلجابة سؤال الدراسة األول والذي نصه " ما مؤشرات
فعالية فقرات قائمة مواءمة معايير الدراسة الدولية
للعلوم والرياضيات  TIMSSمع منهاج الرياضيات كامبردج
للصف الرابع من وجهة نظر معلمى ومشرفي الرياضيات في

الطريقة واالجراءات
منهج الدراسة
استخدم الباحث املنهج الوصفي ،وذلك من خالل بناء
قائمة بمتطلبات الدراسة الدولية للعلوم
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سلطنة عمان؟" تم التحقق من فعالية فقرات القائمة
(التناسق ما بين ما تقيسه الفقرة وما يقيسه املحور الذي
تنتمي إليه) باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين درجات
أفراد عينة الدراسة(املعلمون واملشرفون) كل فقرة مع
درجة املحور الذي تنتمي إليه جدول .1

أبوشندي وآخرون

بشكل خاص ،قامت الدراسة بالتحقق من أشكال مختلفة
للصدق ( املحتوى ،والبناء):
 .4صدق املحتوى
فيما يتعلق بصدق املحتوى استخدمت الدراسة النوع
األول منه وهو الصدق الظاهري أو ما يسمى بصدق
املحكمين؛ من خالل اإلجراءات اآلتية:

يظهر من جدول  1أن جميع معامالت االرتباط بين الفقرات
ً
إحصائيا عند مستوى
ودرجة البعد الكلية كانت دالة
 ،0.01وتراوحت بين  0.57و  0.74لبعد األعداد والعمليات
عليها ،وبين  0.78و 0.84لبعد الجبر ،وبين  0.63و 0.83
لبعد الكسور ،وبين  0.76و  0.83لبعد القياس ،وبين 0.70
و  0.83لبعد الهندسة ،وتعتبر هذه النتائج مؤشر واضحا
على فعالية فقرات املقياس.

 ترجمة معايير الدراسة الدولية  TIMSSمن قبل ثالثة مناملتخصصين في مناهج تدريس الرياضيات ،ويمتلكون
مستوى مرتفع في اللغتين االنجليزية والعربية ،ومن ثم
مراجعة بعض االختالفات في الترجمة معهم للتوافق على
الترجمة املناسبة للبيئة العربية.
 إعادة ترجمة النسخة العربية من املعايير إلى النسخةاالنجليزية ومقارنة الترجمة مع نسخة املعايير األصلية ،ومن
ثم عرض النسختين العربية واالنجليزية على ثالثة من
الخبراء غير من قاموا بالترجمة (Douglas & Craig ,
).2007

 .2ثبات القائمة
وإلجابة سؤال الدراسة الثاني والذي نصه" ما هي دالالت
ثبات قائمة مواءمة معايير الدراسة الدولية للعلوم
والرياضيات  TIMSSمع منهاج الرياضيات كامبردج للصف
الرابع من وجهة نظر معلمى ومشرفي الرياضيات في سلطنة
عمان؟" تم التحقق من ثبات درجات القائمة وأبعادها
باستخدام معامل ثبات الفا كرونباخ ،وكانت جميعها
ً
إحصائيا عند مستوى  0.90( 0.01لبعد
مرتفعة ودالة
االعداد الكاملة ،و  0.87لبعد العبارات الجبرية ،و 0.89
لبعد الكسور واالعداد العشرية ،و 0.89لبعد القياس،
و 0.86لبعد الهندسة) ،وفيما يتعلق بثبات القائمة الكلي
تفعا ً
فقد كان مر ً
أيضا ،0.96وهذا الثبات املرتفع للقائمة
يعطي ثقة إلمكانية اإلعتماد عليها في البحث ،بالتالي الوثوق
بالنتائج ،وومن ثم قورن ثبات القائمة من استجابات
املعلمين مع ثباتها من استجابات املشرفين ،وبينت النتائج
التقارب الكبير بين القيمتين ( 0.959للمعلمين0.962 ،
للمشرفين) ،وكمؤشر على اإلتفاق تم حساب معامل
ارتباط سبيرمان الرتبي بين استجابات املعلمين واستجابات
ً
إحصائيا عند
املشرفين ،وكانت قيمته مرتفعة  0.91ودالة
مستوى .0.001
 .3صدق القائمة
وإلجابة سؤال الدراسة الثالث والذي نصه" ما مدى صدق
البنية العاملية لقائمة مواءمة معايير متطلبات الدراسة
الدولية للعلوم والرياضيات  TIMSSمع منهاج الرياضيات
كامبردج للصف الرابع من وجهة نظر معلمى ومشرفي
الرياضيات في سلطنة عمان؟" و ً
نظرا ألهمية خاصية
الصدق ألدوات جمع البيانات بشكل عام ولهذه القائمة

 عرض النسخة العربية على  7من املحكمين (أعضاء هيئةتدريس في الجامعة ،مشرفين للرياضيات ،ومعلمين)
ملراجعتها من حيث :مناسبتها للبيئة العمانية ،وانتماء
الفقرات للمحاور ،الصياغة اللغوية ،وأية مالحظات
يرونها ،وفي ضوء املالحظات عدلت صياغة بعض الفقرات،
وقد قبلت الفقرات التي توافق عليها  %75من املحكمين
وأكبر.
 .5صدق البناء
يعتمد تقدير صدق البناء على تفحص مصفوفة معامالت
االرتباط بين محاور القائمة ،لذا قبل الشروع بتطبيق
التحليل العاملي التوكيدي ،تم حساب معامالت االرتباط
بين أبعاد القائمة الخمسة ،ويوضح جدول 2هذه
االرتباطات.
يظهر جدول 2أن العالقة االرتباطية بين أبعاد املقياس
ً
إحصائيا عند مستوى داللة  ،0.01وكذلك بين
كانت دالة
األبعاد وبين الدرجة الكلية على املقياس ،وكانت األقل بين
عاملي العبارات الجبرية والهندسة  0.52واالعلى بين عاملي:
ً
الهندسة والقياس .0.72وكان ُبعد االعداد األعلى ارتباطا
بالدرجة الكلية ُ ،0.92وبعد العبارات الجبرية األقل.0.77
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جدول  1:معامالت االرتباط بين درجات فقرات القائمة ودرجة املحور الذي تنتمي إليه الفقرة
املحور

العبارات الجبرية

االعداد الكاملة

القياس

21
22
23
24
25
26

0.76
0.80
0.77
0.82
0.83
0.80

الكسور واالعداد العشرية

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0.73
0.71
0.68
0.61
0.61
0.67
0.67
0.71
0.60
0.57
0.63
0.63

19
20

0.84
0.83

الهندسة

الفقرة
1
2
3

االرتباط مع املحور
0.57
0.67
0.70

املحور

الفقرة
16
17
18

االرتباط مع املحور
0.80
0.82
0.78

املحور

الفقرة
27
28
29

االرتباط مع املحور
0.81
0.83
0.82

30
31
32

0.83
0.79
0.77

33
34
35
36
37
38
39

0.63
0.70
0.83
0.80
0.72
0.79
0.75

جدول  :2معامالت االرتباط بين محاور القائمة ،وبينها وبين الدرجة الكلية
االعداد الكاملة

الكسور واالعداد
العشرية

العبارات الجبرية

1
االعداد الكاملة
1
0.67
العبارات الجبرية
0.60
0.70
الكسور واالعداد العشرية
0.55
0.66
القياس
0.52
0.67
الهندسة
0.77
0.92
الكلي
ً
إحصائيا عند مستوى داللة 0.01
مالحظة :جميع القيم دالة

1
0.65
0.63
0.84

القياس

1
0.72
0.84

الهندسة

1
0.83

الكلي

1

اعتمدت عدة مؤشرات لفحص جودة املالئمة؛ وهي األكثر
ً
شيوعا في األدب النظري املتعلق بالتحليل العاملي وهي:
مؤشر مربع كاي  χ2والذي يفترض أن تكون قيمته غير
ً
إحصائيا للحكم على مالئمة البيانات للنموذج ،مع
دالة
مالحظة تأثر هذا املؤشر بحجم عينة أفراد الدراسة،
وتعالج هذه املشكلة بحساب مؤشر مربع كاي النسبي؛
والذي هو ناتج قسمة قيمة مربع كاي على درجات الحرية
 ،χ2/dfويفضل أن ال تزيد قيمته عن  ،3واستخدم ً
أيضا
مؤشر املطابقة املقارنة )،Comparative fit index (CFI
ومؤشر حسن املطابقة )،Goodness of fit index (GFI
ومؤشر حسن املطابقة املصحح بدرجات الحرية Adjusted
) ،Goodness of fit index (AGFIومؤشر Tucker-Lewis
) Index(TLIوتقع قيمها بين الصفر والواحد الصحيح،
وتعتبر مؤشر على مطابقة النموذج إذا تجاوزت قيمتها 0.9
حسب ما أشارت إليه دراسة )(Hu & Bentler, 1999

وهذا يشير إلى االتساق الداخلي للمقياس ،وقياس األبعاد
ملا يقيسه املقياس الكلي .للكشف عن البنية العاملية
للقائمة استخدم التحليل العاملي التوكيدي ،بعد تطبيق
ً
القائمة على عينة البحث املكونة من ً 616
معلما ومشرفا
للرياضيات في سلطنة ُعمان.
التحليل العاملي التوكيدي
أجري التحليل العاملي التوكيدي لتفحص البنية العاملية
للمقياس ،وتم فحص جودة مطابقة النموذج الخماس ي
للقائمة الذي يضم املحاور :األعداد الكاملة ،والكسور
واألعداد العشرية ،والعبارات الجبرية ،والهندسة،
والقياس .واستخدم برنامج  AMOS-22إلجراء هذا
التحليل ،ويوضح شكل  1النموذج العاملي للقائمة.
ويحتوي جدول3على مؤشرات جودة املالئمة للنموذج
خماس ي املحاور قبل وبعد تعديل النموذج
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ودراسة ) (Baumgartner & Hombur,1996وكذلك
استخدم مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي Root
) mean square error of approximation(RMSEAوالذي
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تشير األدبيات إلى أنه إذا كانت قيمته أقل من  ،0.06وفي
هذه الدراسة استخدمت طريقة األرجحية العظمى في
تقدير مؤشرات مطابقة النماذج وكذلك تقدير معلماتها،

جدول :3مؤشرات مالءمة التحليل العاملي التوكيدي للنماذج املفترضة
قبل التعديل
4.33
0.78
0.76
0.84
0.82
0.07

مؤشر املالئمة /النموذج
CMIN/df
GFI
AGFI
CFI
TLI
RMSEA

بعد التعديل
2.70
0.85
0.83
0.92
0.91
0.05

شكل .1النموذج العاملي املعدل لقائمة معايير الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات TIMSS

النموذج املعدل وكانت مقبولة ،وفيما يتعلق بمؤشر
 RMSEAفقد حقق املعيار (أقل من  )0.06في النموذج
املعدل.

ويبين جدول  3قيم هذه املؤشرات للنموذج ويظهر ارتفاع
في قيمة مؤشر مربع كاي النسبي عن  ،3وكذلك يظهر
انخفاض في قيم املؤشرات األخرى ،وبعد إجراء تعديالت
على النموذج بناء على نتائج مؤشرات التعديل والتي أظهرت
وجود ارتباطات بين أخطاء القياس لعدد من املفردات،
وبعد ربط أخطاء القياس املرتفعة (>  )0.3وداخل نفس
املحور ،ظهر تحسن واضح في مؤشرات املالئمة كما يظهرها
جدول  3ففيما يتعلق بمؤشر  CMIN/dfفقد كانت قيمته
أقل من  3للنموذج بعد التعديل ،وحقق مؤشري  CFIو TLI
املعيار (أكبر من  ،)0.9للنموذجين للنموذج املعدل ،وفيما
يتعلق بمؤشري  GFIو  AGFIفقد ارتفعت القيم في

أظهرت النتائج أن قيم التشبعات املعيارية املوضحة في
جدول 4لجميع فقرات املقياس على العوامل جاءت
ً
إحصائيا عند مستوى داللة
مرتفعة) (0.45-0.87ودالة
 ،0.01وتراوحت قيمة تشبعات فقرات عامل االعداد بين
 0.45و  ،0.67وعامل الهندسة بين  0.51و  ،0.74وعامل
القياس بين  0.51و  0.83وعامل الجبر بين  0.71و 0.87
وعامل الكسور بين  0.66و .0.84
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جدول :4قيم التشبعات املعيارية للفقرات على العوامل الخمسة في املقياس
املحور

العبارات الجبرية

االعداد الكاملة

19
20

0.88
0.86

21
22
23
24
25
26

0.70
0.75
0.70
0.77
0.81
0.75

الكسورواالعداد العشرية

0.66
0.64
0.64
0.52
0.54
0.67
0.64
0.69
0.56
0.53
0.62

0.66

الهندسة

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0.64

الفقرة
16
17
18

القياس

الفقرة
1
2
3

التشبع املعياري
0.49
0.63

املحور

التشبع املعياري
0.62
0.66

املحور

التشبع املعياري
0.79
0.81

الفقرة
27
28
29

0.79

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

0.80
0.76
0.72
0.54
0.61
0.73
0.68
0.66
0.76
0.70

0.65

وفيما يتعلق بصدق البناء فقد تم استطالع إمكانية
تقديره من خالل تفحص مصفوفة معامالت االرتباط بين
محاور القائمة وبينها وبين الدرجة الكلية ،وأشارت النتائج
ً
إحصائيا،
إلى ارتفاع في هذه املعامالت ،وكانت جميعها دالة
وهذا قد يرجع إلى أن محاور القائمة تتعلق بمعايير محتوى
الرياضيات( األعداد والعمليات عليها ،والجبر ،والهندسة،
واإلحصاء واإلحتماالت ،والقياس) ،وهي معايير متكاملة
ومترابطة ،وبناء على ذلك توجه الباحثون الستخدام
التحليل العاملي التوكيدي للتحقق من بنية القائمة
العاملية مع افتراض ترابط العوامل فيما بينها ،والتي بينت
نتائجه تحسن في مؤشرات مالئمة البنية العاملية للقائمة
بعد تعديل النموذج عنه قبل التعديل.

املناقشة واالستنتاجات
أنتجت الدراسة قائمة ملوائمة معايير الدراسة الدولية
للعلوم والرياضيات  TIMSSمع منهاج كامبريدج للصف
الرابع األساس ي في سلطنة ُعمان ،مما يؤسس لدراسة توافر
ً
توافرا ،واي منها أقل ،مما قد
هذه املعايير ،وأي منها أكثر
ينبه القائمين على تطوير ومراجعة وتقييم هذه املناهج
ً
توافرا
باتخاذ االجراءات الالزمة للتركيز على املعايير األقل
وتضمينها في املناهج.
تمتعت القائمة بخصائص سيكومترية جيدة ،تمثلت في
دالالت فعالية الفقرات والتي قدرت باستخدام معامل
االرتباط املصحح بين الدرجات على الفقرات والدرجات
الكلية وترواحت بين  0.57و  0.84وجميعها قيم دالة
ً
إحصائيا وتؤشر على التناسق ما بين ما تقيسه الفقرات
وما يقيسه املقياس ككل ،ومن ثم تم تقدير الصدق
بنوعيه :املحتوى والذي تمثل في تعدد املترجمين للقائمة
ومن ثم مراجعة الترجمة من قبل مختصين مختلفين عن
املترجمين ،ومن ثم عرضها على محكمين ملراجعة مناسبتها
للبيئة العمانية وقد اعتمدت نسبة اتفاق  %75وأعلى
لقبول الفقرة وبناء عليه لم ترفض أي فقرة وإنما تم
التوصية من املحكمين بإجراء تعديل في صياغة القليل من
الفقرات لتناسب البيئة العماني ،وهذا ربما يرجع إلى أن
القائمين على الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات TIMSS
ياخذوا بعين االعتبار التباين في الثقافات والبيئات
املختلفة كونها دراسة دولية.

واستخدم معامل الفا كرونباخ لتقدير ثبات القائمة الكلي
وكذلك لتقدير ثبات محاورها ،وبينت النتائج تمتع القائمة
بدرجة مرتفعة من الثبات وكذلك محاورها ،وزيادة على
ذلك تمتعت األداة بدرجة ثبات مرتفعة سواء من خالل
استجابات املعلمين أو من خالل استجابات املشرفين .مما
يتيح فرصة الستخدام هذه األداة في تقييم منهاج كامبريدج
في سلطنة عمان ،وكذلك يوفر فرصة إلجراء دراسات عدة
تتعلق باملنهاج .وتوافقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة
الشهري ( )2017والتليني ( )2013والقحطاني ( )2012من
حيث توفير قائمة ملعايير الدراسة الدولية للعلوم
والرياضيات  TIMSSفي مناهج الرياضيات ولنفس املرحلة
الدراسية.
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