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هدفت الدراسة إلى التعرف على مستتى  الممررسترا التدريستلة لمعلمتع ممعلمترا الرير تلرا 
االستتدال(،  إ ترفة  -التطبيت –)المعرفتة  TIMSSمجرالا المعرفلة لالختبترراا الدمللتة فع  ىء ال

إلتتى  معرفتتة متتر إتا نركتتت ه تترم فتترمل فتتع مستتتى  الممررستترا التدريستتلة عل  للمت يتتراا )  ا  الت يتتل   
الخبتتتتتتر  التدريستتتتتتلة  الجتتتتتت د،ت م)تتتتتتر  استتتتتتتخداد   ا تتتتتتع )المال  تتتتتتة  االستتتتتتتبركة،  عتتتتتتد الت  تتتتتتد متتتتتت  

، معّلًمتر ممعلمتةت مخل تت الدراستة إلتى عتد  مت  ال تتر    33مثبر همرت مبل ت عي ة الدراسة )صدقهمر
 برزهتتترن  م  متىستتتى مستتتتى  الممررستتترا التدريستتتلة مف تتتر لبطرقتتتة المال  تتتة لجملتتت  المجتتترالا )تتترء 

،  م بتتي   م ه تترم فرًقتتر تا  اللتتة إ  تتر لة ع تتد مستتتى  5متت   3.53 مستتتى    اء عتتر( مبمتىستتى )
بي  متىسطع الممررسرا التدريسلة  عل  إلتى مت يتر الجت د ل ترلن ا،كترن  م م ه ترم  0.05ة  الل

بتتتي  متىستتتطع الممررستتترا التدريستتتلة  عتتتل  إلتتتى  0.05فرًقتتتر تا  اللتتتة إ  تتتر لة ع تتتد مستتتتى   اللتتتة 
مت يتتتر الخبتتتر  التدريستتتلة ل تتترلن الخبتتتر  التدريستتتلة اًعلتتتى  م م ه تتترم فرًقتتتر تا  اللتتتة إ  تتتر لة ع تتتد 

   تتداراا معلمتتع ممعلمتترا الرير تتلرا مفً تتر لمت يتتر   ا  الدراستتةبتتي  متىستتطع  0.05مستتتى   اللتتة 
 للممررستترا تا تتع   يتتل  استتتمرر  ل تترلن االستتتبركةت م مصتتت الدراستتة  عتتد   ىصتتلرا متت   همهتتر   تتد  

 تلأل اء   دار  سالل  مدعىمة  لمل مستىيرا فلضىء التدريسلة
 تTIMSS 2015الختبرراا الدمللة ا -مجرالا المعرفة -را التدريسلةالممررس :الكلمات املفتاحية
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Abstract 
The study aims to identify the level of mathematics teachers 

practises in light of the Trends in International Mathematics and Science 

Study (TIMSS) cognitive domains, which are knowing, applying, 

reasoning. Also, it aims to investigate whether there are differences in 

the level of teaching practices due to the two study’s variables (teaching 

experiences, gender, study tools). In this study, two instruments which 

are observation card and questionnaire were used to reach the research 

objectives. Thirty-three teachers (males, females) participated in this 

study. The study reveals that the level of mathematics teachers practises 

in the light of the TIMSS cognitive domain was high (3.53 from 5). 

Also, there were significant differences between the levels of 

mathematics teachers practises at level (œ=0.05) attributed to the gender 

variable in favour of females, and in favour of teachers who have more 

teaching experiences. In addition, there were significant differences at 

level (œ=0.05) between the averages of the study participants' practices, 

according to the variable of the study tools in favour of the 

questionnaire. The study recommended that using the observation card 

as s self-assessment form for mathematics teachers practises in the light 

of the TIMSS cognitive domains and supporting it by performance 

assessment scales.  

Key Words: Teaching practices - Cognitive domains -TIMSS 2015 
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الرير لرا مم رهجهر  صت رعة التوتى( العلمتع مالف ترفع فتع لرنر ل اًسرستلة فتع م  ا عدُّ
المجتمعرا م سه  فع  ل المشكالا  م جعل الطرلب فرعاًل  م كسبه معتررف ممهترراا  سترعد  

مالتجداتتد فتتع   هر شتتكل مستتتمر طىير فتتع خدمتتة مجتمعتته  ملتو تت  الهتتدف م هتتر فتت م تلتت  اتطلتتب 
ىا تتتتب متطلبتتتترا الع تتتتر  م لبتتتتع ا تلر)تتتترا ر  م وتتتتداا م رهجهتتتتر التعللملتتتتة لتم  ما هتتتت رستتتتر لهم 

السالستتل  إ تتد ماختلتترر   ستتعت مزار  التعلتتل  إلتتى  طتتىير م تتره  الرير تتلراملهتت ا ؛ المتعلمتتي 
هتتت ا التىّ)هتتت  الل ر ب مصتتتر فتتتع مرا تتتل التعلتتتل  العتتترد   طبل هتتتم  م ر)متهتتتر ممىاءمتهتتترالعرلملتتتة 

 مرفتت  نءتترء ه  ررستترا المعلمتتي التتتع  ستته  فتتع  طتتىير م وستتي  مم المه لتتة العداتتد متت  البتترام 
 ؛ لضمرم  دريد السلسلة مفً ر لءلسءتهر ال ر مة على ال  رية الب ر لةتالتدريسلة

ه ا التوى( ال ي  شهد  مزار  التعلل  فع الع ر ة  ترلمعل  مالمتتعل  مالم تره  التعللملتة اترا  
فع العمللة التعللملتة  ميشتررم م ه  م   بن التدريد فعَّراًل  م م  شكل المتعل  الرنيل  اًسرسلة 

 ءرعللة فع ب رء معرفته ع   ري  معل  فرعل   تى  عمللترا التتعّل  مالتعلتل  مالممررسترا ال ت لة 
 رقتدار  ميتمّت   كءر را مه لة عرللة  ميمتل  سمرا شخ تلة  هّهلته للالترد بهت   اً مار)الخللءتة 

خ صتّءع  اع  مت  ختال( ك ترط الطتال  ،ت متر  ّم قتدر  المعّلمتي  علتى خلت  م تر2015 ممطرمع 
ًفكترره   م  تتد   العتىم لهتت    ستلى  موّءتتل ممشتّج   م وتتدي  ءكيتره  بب تترء  كشتطة  عّلتت  فرعلتتة  
 ستتتطل  الطتتال   طبيتت  متتر  علمتتى  متت  معتتررف  ستترعده  علتتى  تتّل المشتتكالا  م  ّمتتع قتتدرا ه  

 ,Cantrell,2012; Klieme,Pauli&Reusser)المعرفلة   جعله  متعّلمي  م تجي  مفترعلي 

2009Kane,، استخداد ممررسرا  دريسلة  ملج بي  التدريد المبرشر م  المعل  تفضاًل ع   ّم
بيّ ت الدراسرا  م ستت  م(  ؛مقدكتر    فضل ممستىيرا  علىه ي إلى مالتدريد االست  ر ع ا

مر(  فريالتر ار ءعتت م  الدم( المشررنة فع البركرم  الدملع لت يل  الطلبة مت  الشترل اًمستى مشت
كتلجة استتتتتتتتتتخدامهر  لتتتتتتتتت   م  متتتتتتتتتر  عتتتتتتتتتر ( ك تتتتتتتتت  ستتتتتتتتت ة  عللملتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتع المدرستتتتتتتتتة  ك طتتتتتتتتتة 14

  مهتت ا  ع تتع  م ،2017) رمم  منراميتتتل  ممجتترعم  ممرشتتد  م رهتى(  مشتتمى لر  الممررسترا
التتتدريد التت ي ارنتتل علتتى المهتترراا العللتتر متت  التءكيتتر متتر بى  خبتتراا المعلمتتي  ممتتد   طتتىيره  

لممررستتتتتتتتته  التدريستتتتتتتتلة مي عكد تلتتتتتتتت   شتتتتتتتتكل مبرشتتتتتتتتر علتتتتتتتتى ار ءتتتتتتتترع   اء الطتتتتتتتتال  المه تتتتتتتتع 
فتتترلمعل  التتت ي اتتتدرم  هملتتتة مستتتتىيرا التءكيتتتر م ثرهتتتر فتتتع  ،Wenglinsky, 2000)التو تتتيلع

التطبل را الولر لة  مربطهتر  وتّل مشتكالا ختررج  جتر  ال ت  الدراستع؛ اتدع   دريسته  مىاقت  
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نبيتتر فتتع امتال تته المعرفتتة الرير تتلة مال تتدر  علتتى  ى لءهتتر  لر لتتة  شلشتتهر الطرلب فتستته   شتتكل 
لكتت  الخطتتىاا المهّمتتة التتتع  ستترعد الطرلتتب علتتى  طبيتت  متتر  ، 2015 شتتكل فرعتتل) بى الوداتتد  

 عّلمه  كم  فتع استتخداد ال م )تة فتع   تد   المعرفتة؛ م ع تع ملترد المعلت   عترع الخطتىاا علتى 
 ري ة ستلكىم لهتر  ت ثير   بتر مت    تد   المعرفتة  مهع الطرلب فع كمىتج اىّ ن مع ى المعرفة 

رلة لربى ى)ى   ري ة  دريد فعّ إ رفة إلىت،(Muijs& Reynolds, 2010  سلى  لء ع مجّر  
د علتى كمترتج التتدريد التتع  هّنت عت   ريت مهر الطال  فع  لر ه  اليىملة الرير لرا التع اتعلّ 

ة مع د   م  طىي علتى  سلستالا  عللملتة مب ّلت مالتع قد  بدم فع  عض اً لرم التجرر  اليىملة
م و   كتر    فضل  م كسب المتعّل  مهترراا  لر لتة   ي فيهر المعل   مًرا كشًطراه ّ    شكل مود 

ت إ تتترفة إلتتتى تلتتت     هتتتر نتتتل متتت   راستتترا الورلتتتة  مبعتتتض م رستتتبة للتعرمتتتل متتت  المستتتتجداا
 مكت    شتكل ييتر متتىازم  ر  اليىملتة م االعتمتر  علتى مهترراا الولت  الدراسرا على كطترل ماست 

مته فتع الرير تلرا التتع  وتر)هتر الطرلتب متر اتعلّ  جتر     م  تسبب فع  دمن ار برم لد  المتتعلّ 
 ت،Eriksson, 2019 & Ryveفع مرا له الدراسلة)

 Trends in International)عمللتتتتة   يتتتتل  التو تتتتيل فتتتتع العلتتتتىد مالرير تتتتلرا  إمّ 

Mathematics Study)  مفة اخت ترًرا مالمعرTIMSS التتع   تىد بهتر الم  متة الدمللتة للت تىي  التربتىي
IEA  ك تًرا لمتر  وىيته  لت  الدراستة مت  شتمىللة -م شررم فيهر العداتد مت  التدم( التتع  ليتد  شتكل  مري

تتر عتت    تت لل اًك متتة التعللملتتة  -مثتتراء فتتع البلركتترا مالمعلىمتترا التتتع   تتت  ع هتتر  عطتتع مهشتتًرا مهمن
ررنة بهتتر  م وتتد  متتد  نءتترء  هتت   اًك متتة مقتتدر هر علتتى  و يتت   هتتدافهر عرمتتة  مفتتع  علتتل  للتتدم( المشتت

 هملتة نبيتر  فتع  TIMSS راستةم كتستب  ،ت2017 العلىد مالرير تلرا علتى م)ته الخ تىع)العتيبع 
ك تر  شتترملة عطتع  م   ة فتع  لت  البلتدامالتعللملت ك متةالىاقت  الوال تع لأل ؛ نىكهر  ت  م( العترل )ملت  

 ر)تترا عرللتتة فتتع هتت    المشتتررنة فتتع  و يتت دم( التت وتترع لهتت   م ؛م متتر   التطىير  ستتت بل االقت تتر لم
ا نبير  لتطىير قدراا الطتال  مب ترء مهتررا ه  فتع  تّل المشتكالا؛ ، تراز  ر)ترا هى ً )ب (   م الدراسة

 (Hanushek, Peterson & Woessmann, 2010)مت ّدمة فيهر
فهتتت  إلتتتى فتتتع  كوتتترء العتتترل   التعللملتتتة السلرستتترا ىركعالمعلمتتتىم مالبتتتر فىم مصتتتميستتتعى 

  ال ستتلمر فتتع رفتت  المستتتىيرا التو تتيللة للطتتال م   الت ييتتراا الالزمتتة لتوستتي  ال تتتر   التعللملتتة
مإخراج )يتل  متلت  مهرراا ميتمتشبكءترء  معرفلتة لتطتىير  ؛مجرالا الرير لرا مالعلتىد الضترمرية

فتتتع  و يتتت  اًهتتتداف  ترنتتتل علتتتى الطتتترل اً فتتتر فرعللتتتةمهتتت ا  ع تتتع ال  فتتتع اً اء عرللتتتةمقتتتدر  
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متت  ال تتعىبة إثبتترا عالقتتة مطتتر   بتتي   ري تتة  تتدريد موتتد   م و تتيل مإكجتترزاا المر)تتى ؛ إت 
 ت،O’Dwyer, Wang, & Shields, 2015)الطال 

لم رركتتتتتتة  و تتتتتتيل الطتتتتتتال  فتتتتتتع العلتتتتتتىد ،TIMSS)م تتتتتت  ع  راستتتتتتة التى)هتتتتتترا الدمللتتتتتتة 
مالرير تتلرا فتتع  ك متتة  ربىيتتة متبرا تتة فتتع الخل لتترا الف رفلتتة ماال)تمرللتتة ماالقت تتر  ة للتعتترف 
علتتى مستتتىيرا التو تتيل ممد   تت ثير  لتت  العىامتتل فتتع التو تتيل  م  هيتتل الكتتىا ر الى  لتتة فتتع 

ت ،2015م)متت  البلركتترا التتتع  ع تتى  تت  اء العمللتتة التعللملتتة)الومرمع  مجتتر( إ)تتراء االختبتترراا
لطتال   العلملتة ل تدر   مم هترن ال رلعداتد مت  العىاملاتت ثر  و تيل الطتال   ضرف إلتى تلت   م 

مالورلة اال)تمرللة ماالقت ر  ة لألسر   ممشررنة الىالدا   م  ثير اًقرام  م)ى   م س   سلى  
ر اه  ه المعلمىم م   مٍر مه  فع  وسي  هر م همّ م  لمدرسلة  مالبيئة المدرسلة المعل   مالم ره  ا

 ت،Hattie, 2009المستى  التو يلع للطال )
فتتتتتع لهتتتتتر  تتتتت ثير  فتتتتتع التعرمتتتتتل متتتتت   البهتتتتت  المعلمتتتتتىم  تبعهتتتتتراالستتتتتترا لجلرا التتتتتتع ا إمّ 

بتتتتي   رللتتتتةاًكشتتتطة الجم ه  مهتتت ا متتتتر   د تتته نفيتتتتر متتت  الدراستتتترا العمللتتتتة   يتتتا   هتتتتراتر جك
  & ,Clavel, Mendes)ار بر تترا   فتتر إ جربلتتة متت    اء الطتتال  بتتي  البلتتدام المعلمتتي 

Crespo, 2011)   ّد على تل   راسة هرمس )ميهنHouse, 2009 التع  شررا إلى  م ه رم ،
 لطال  مممررسرا معلميه ت المر ءعة لدر)را العالقة إ جربلة بي  

،علتتى المعلتت   م اتتدّر   ال تته TIMSS)راا الدمللتتةملتو يتت  كتتتر   مر ءعتتة فتتع االختبتتر
على نل لة التعرمل معهر  ماالستعدا  لهر  مالتدر  على  كمر هر  ممستىير هر المختلءةن المعرفة  

 ،ت2015مالتطبي   ماالستدال(  )ال رابلع مالعراد  
هتتتتى  ءري تتتته بتتتتي  المتتتت ه  الم  تتتتى  مالم ّءتتتت  مالمو تتتت   فتتتترلم ه   ،TIMSS)ممتتتتر  مّيتتتتل 

الم  ى   مفل  هداف المجتم  م  التعلل  مالتعل   معر   مر  كىم مضّم ة فع الم ه  مالم رراا 
مالبلركرا السلرسلة مال ىاكي  م  عكد فع الكتب الدراسلة ماالختبرراا   مر الم ه  الم ء  مالمو   

 يتتا فلع تتى  كل لتتة  ءستتير المتت ه  الم  تتى  عتت   ريتت  ممررستترا المعلمتتي  م  د متته للطتتال   
 جري )م  البلركرا ع    ءي  الم ه   مالتع  عطع مهشًرا ع   عّل  الطال  بىاسطة االستبركرا 

 ،ت1438ماالختبرراا)يري يىمنلل رم  
، إلتتتتتى  م مستتتتتتى  المعرفتتتتتة الرير تتتتتلة الالزمتتتتتة لتتتتتتدريد 2018م شتتتتتير  راستتتتتة الستتتتتلىلع)

ستتتى  مر ء  لك هتتر لتت  )تترءا  م ،TIMSS,2011)المى تتىعرا الرير تتلة فتتع االختبتترراا الدمللتتة
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 تتت عكد علتتتى كتتتتر   الطتتتال   ممتتتر اتطلتتتب الع ر تتتة  رلممررستتترا التدريستتتلة التتتتع   ّمتتتع مستتتتىيرا 
 مهتتت ا اهنتتتد  م  مر ،TIMSS) المعرفتتتة مالتطبيتتت  ماالستتتتدال( التتتتع  ستتتتهدفهر االختبتتترراا الدمللتتتة

ا نمهشتر ر تلد المعل  موىري م  خال( مر   ىد  ه م  ممررسرا ممتر   دمته مت  معتررف ممهتررا
؛ل ا عتتتتتتتّد  طتتتتتتتىير ،McGraw-Hill,2007) م ليتتتتتتتل مهّمءتتتتتتتع  وستتتتتتتي   علتتتتتتت  الطتتتتتتتال  مكجتتتتتتتر ه 

الممررستترا التدريستتتلة  متتتر  تمتتع م رمريلتوستتتي    اء الطتتتال  مكتتتر جه  فتتتع مستتتتىيرا المعرفتتتة 
، إلتتى  م الممررستتة هتتع  شتتكيل 2017المختلءتتة   يتتا  شتتير هررمىكىمتتررزاكى ممتتررند مشتتميدا)

رر  ماسترا لجلة  م عمللة مر ع   ري   كرارهر للىصى( إلتى مستتى  معتي  مت  الكءترء   دريجع لمه
م كىي  الخبر   فرلمعل  الءرعل  ستطل  التعّرف على  ر)ته إلى الممررسة مالتتدريب علتى المهترراا 

، إلتتتتتى  م الممررستتتتترا التدريستتتتتلة  لرلستتتتتلىنلرا 2016ماالستتتتتترا لجلرا المعي تتتتتةت ميتتتتت هب خليتتتتتل )
اًسترليب ال ت لة المبرشتر  مييتر المبرشتر   التتع   تىد بهتر المعلمتىم بهتدف   ملتة مهترراا مالطرل م 
م را ت    م شمل الىقتت  نل   ىد  ه المعل   اخل الء ل الدراسع م   ال هن ل   ع ع  م الطال 
 ،Blömeke, Olsen, & Suhl (2016,ماًكشطة الخرصة  مى ىع الدرس  التدريد

يسلة فع ف ى( الرير لرا م  معلت  إلتى  ختر ممت   ملتة إلتى م ختل  الممررسرا التدر 
اهتتتت  المعلمتتتىم فتتتع  تتتدريد الرير تتتلرا -،2010 وستتتب ستتتتيلر مهيربتتترا)- خر  فءتتتع  لمركلتتتر 

بتى)لتته الطتتال  إلتتى عمتتل سلستتلة متت  ا،)تتراءاا التتتع  ستترعده  فتتع  تتل المستتر ل  مفتتع اللر تترم 
ل إ)تراءاا  تل المست لة  شتكل ب تر ع  مفتع اب ( المعلمىم )هًدا  قل   يا ُ سمن للطال  بت لل

 مريكتتر   تتىد المعلمتتىم بتعريتتل الم تتطلورا م ى تتلن ا،)تتراءاا  وتتل المستت لة  ثتت   طلتتب متت  
الطال   ءظ مممررسة  ل  ا،)راءاات مر  ع ع  م ه رم اختالًفر م  ىًعر م مراًلا بي  الممررسرا 

  لك هتتر  شتتترم فتتع ،TIMSS)ا الدمللتتةالتدريستتلة فتتع العداتتد متت  التتدم( المشتتررنة فتتع االختبتتررا
المالمتن الر لستتة  م همهترن ملتترد الطتال   رلجهتتد اً بتتر فتع  تتّل المستر ل   شتتراف معلميه تمتنتتر 

،  ّم   ثير الخبر  التدريستلة للمعلمتي  فتع المستتى  2016الشمراكيىالشمراكع مالبرصرم مالدرماكع)
مستتتى  الخبتتر  لتته  تت ثير  ا، جتتربع علتتى التو تتيلع للطتتال   ختلتت   تترختالف التتدم(  م م زيتتر   

التو تتتيل الدراستتتع  إ تتترفة إلتتتى  ّم )تتتى   التتتتدريد  هتتت  متتت  الستتترعرا التدريستتتلة التتتتع  عطتتتى 
 للطال   م مفل المو  الر لد فع  وسي    اء الطال ت

، إلتتتتتى  ّم ه تتتتترم العداتتتتتد متتتتت  الممررستتتتترا ماالستتتتتترا لجلرا التتتتتتع 2018ميشتتتتتير متتتتتررزاكى)
اً وتتتتتترن مالدراستتتتتترا لتتتتتتدع  عمللتتتتتترا التعّل  مم هتتتتتتر التلختتتتتتلم  م تتتتتتدمي   ضتتتتتتّم تهر العداتتتتتتد متتتتتت  

المال  تترا  مالتمفتتلالا  ماًستتئلة  مالت متتل  مالتتتعل  التعتترمكعت م تءرعتتل استتترا لجلرا التتتدريد متت  
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عىامتتتل  ختتتر  مهمتتتة  مفتتتلن شخ تتتلة المعلتتت   م ستتتلىبه  م بلعتتتة المى تتتىع  م ءضتتتلالا الطتتتال  
 ّم الىصى( إلى   بر قدر م  الطال     ع ع   ري  الت ىي  فع  السترا لجلة  دريد معي ة  نمر

العداتد   م شتير ،2016 رل م سرليب التتدريد  مكتىع الت يتل  المستتخدد ))لته  مستبير مستىير لت   
 مكتت   م رلتدريستتلة فتتع ال تت  كستتبة نبيتتر  متت  التبتترا  فتتع مستتتى  الممررسر  مّ  لتتى إمت  الدراستترا 

 إ تتتتتتتتتتتتتتتترفة إلتتتتتتتتتتتتتتتتى متتتتتتتتتتتتتتتت   البه  ه  ءتتتتتتتتتتتتتتتترعلمنل لتتتتتتتتتتتتتتتتة   المعلمتتتتتتتتتتتتتتتتي  مهتتتتتتتتتتتتتتتترر ُ عتتتتتتتتتتتتتتتتل  إلتتتتتتتتتتتتتتتتى 
ت نمتر  شتير (Creemers&Kyriakides, 2006; Muijs & Reynolds, 2010)معت تدا ه 

 تتت  ع نر جتتتتر  متتتت   - م متتتر  ستتتتّمى بتوليتتتل التتتتتدريد-، إلتتتتى  م  وليتتتل الممررستتتترا 2019بتتتدمي )
ا ال ت لة مالتءرعتل ا جرهرا   ىي  التدريد  مهى مر  ع ى البوا ع  العمللة التدريستلة مالممررستر

 بي  المعل  مالمتعل   مه ا اًمر  ُعد  سرًسر مهمنر ممهشًرا صر ًقر لكءرء  عمللرا التدريدت
اعتمتدا (TIMSS)م ، (PISAإّم ملرس الممررسرا التدريسلة المستخدمة فتع نتلٍّ مت  

علتتتتتى ممررستتتتترا  دريستتتتتلة عرمتتتتتة م ختتتتتر  خرصتتتتتة  تتتتترلموتى  فتتتتتع ال تتتتتراء  مالعلىمىالرير تتتتتلرا  
رلممررستترا التدريستتلة العرمتتة  تتد ا فتتع ا، تترر العتترد  ماًستتئلة  مالتءرعتتل  مالت   تتة الرا)عتتة  ف

فعلتى ستتبيل المفتتر(ن  ست ( المعلتت  عتت  عتتد  المتراا التتتع   تتىد فيهتتر  ممررستة موتتد    مفتتلن عمتتل 
 هتتتتداف التتتتتعل  للطرلتتتتب  مربتتتتى المءتتتتر ل  الستتتتر  ة  رلمءتتتتر ل  الجداتتتتد   مإ ضتتتتر  إ تتتترر للموتتتتتى  

  م شتتتجل   ستتتئلة لمهتتترراا العللتتتر فتتتع التءكيتتترممتعتتتة للتعلتتتل   ماستتتتخداد  كتتتد  م تتتىفير   ماامالع
الطتتتال  علتتتى رفتتت  مستتتتى  التو تتتيلت  متتتر الممررستتترا الخرصتتتة فتهتتتدف إلتتتى  طتتتىير مهتتترراا 
ال تتتراء   م تتتّل المشتتتكالا  ممهتتترراا االست  تتترء العلمتتتع  إ تتترفة إلتتتى  متتت  الت  لتتتة فتتتع عمليتتتتع 

 (Isac, DaCosta, Araujo,Calvo & Albergaria, 2015)التعل  مالتعلل  
م ستته  مراعتتر  االختبتترراا الدمللتتة فتتع ف تتى( الرير تتلرا فتتع  و يتت  نفتتر متت  الءىا تتد  
م هتتترن   ملتتتة الوتتتد الرير تتتع  م  ملتتتة التو تتتيل الدراستتتع  م  تتتدار الالمتتتة العلملتتتة للرير تتتلرا  

؛ العتتترمري  2018؛ ال وطتتتركع  2016م  ملتتة ال تتتى  الرير تتتلة لتتتد  المعلمتتي  م البهتتت  )شتتتكر  
،؛ لتتت ا  تتت  ع هتتت   الدراستتتة لتل تتتع الضتتتىء علتتتى الممررستتترا التدريستتتلة التيتستتته  فتتتع   ملتتتة 2018

االستتتدال(، التتتع -التطبيتت –م طتتىير مكتستتبرا الطتتال  فتتع مستتتىيرا البعتتد ا، را تتع )المعرفتتة 
ع مالفتتتتتركع المتىستتتتتىت  ستتتتتتهدفهر الدراستتتتتة الدمللتتتتتة ب ستتتتتب متءرم تتتتتة فتتتتتع ال تتتتتّءي  الرا تتتتت  االبتتتتتتدا 

فرلممررسرا التدريسلة ما،)راءاا التع   ىد بهر المعل  فع الو ة الدراسلة  عتد م ت ه  الع رصتر 
التع   ّمع المعرفة الرير لة  م جعل الطرلب قر ًرا على التعرمل م  المشتكالا الرير تلة  ملد ته 

 المهرراا التع  مّك ه م   ّلهرت 
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 ب ( مزار  التعلل  )هىً ا مستتمر  مت   )تل  طتىير م وستي  م تره  الرير تلرا  م طتىير 
منرم المهمل  م   عكد  ل  الجهى  علتى  ممررسرا المعلمي  م  خال( برام  التطىير المه ع 

كتر    ال  المملكة العربلة السعى  ة فع االختبترراا الدمللتة  م جعلهت   و تدمم كتتر   مت ّدمتة 
  هترا  را)ًعتر فتع ،TIMSS, 2015)  الدم( المشررنة  لك  كتر   المستر  را الدمللتةبي   ال

مستتتتى  الطتتتال    يتتتا  م تتتوت  م  تتتال  م رلبتتترا ال تتتءي  الرا تتت  مالفتتتركع المتىستتتطجرءا 
  م)ترء  ر يتب ال ت  383 متىستى   اء   46م خءضة  فجرء  ر يب ال   الرا   فتع المر بتة 

   يتتا اكخءتتض اً اء 368ًخيتتر  عرلمًلتتر معربًلتتر   متىستتى   اء الفتتركع المتىستتى فتتع المر بتتة ا
 ،ت2017، ك طة )مرنل التميل البوفع  26، بىاق  )2011عمر نرم علله فع )

 - رنتتتتل علتتتتى التءكيتتتتر فتتتتع مستتتتتىيرا المعرفتتتتة (TIMSS) ملكتتتتىم االختبتتتترراا الدمللتتتتة
ب ستتتبة متءرم تتتة  -،Reasoning)  ماالستتتتدال( Applying))  مالتطبيتتت  ،Knowing)المعرفتتتة

% استتتتدال( فتتتع 20%  طبيتتت  م40% معرفتتتة م40فتتتع ال تتتءي  الرا تتت  الفتتتركع المتىستتتى  مفل 
% استتتدال( فتتع ال تت  الفتتركع المتىستتى؛ متتر 20%  طبيتت  م40% معرفتتة م35ال تت  الرا تت  م

 وت  العمل  شكل متىازم  سىاء فع الممررسرا التدريسلة التع   مع مهرراا التءكير  د فع ب ترء 
 تبرراا م  ىي    اء الطال تاالخ

م )ريت فع المملكة العربلة الستعى  ة  راسترا عتد   تعلت   مجترالا المعرفتة فتع اختبترراا 
،؛ 2017،؛ المتتترلكع مالستتتتلىلع )2016،؛ التتترميد )2016 لمتتتل  مم هتتتر  راستتتة نتتتلٍّ متتتت  خليتتتل )

ِ  إلتى المستتى  ، م شررا فع مجملهر إلى  م مستى  الممررسترا التدريستلة لت  ار ت2019الشمري )
، مستتتتى  اً اء التدريستتتع للبعتتتد ا، را تتتع لالختبتتترراا 2017م  رملتتتت  راستتتة الشتتتهري ) المتتت مى(ت

  م ىصلت إلى  م مستى  اً اء التدريسع لمعلمع الرير لرا نرم مر ءًعتر فتع ،TIMSS)الدمللة 
 مستى  المعرفة  ممتىسًطر فع مستى  التطبي   مم خءًضر فع مستى  االستدال(ت

م مصت العداتد مت  الدراسترا  ضترمر  االهتمترد  معرلجتة  ستبر   تدكع كتتر   ممستتىيرا 
الطتتال  فتتع االختبتترراا الدمللتتة م ى لتتل  كشتتطتهر فتتع  وستتي  الممررستترا التدريستتلة للمعلمتتي   

؛ 2018؛الدمستتتتري 2016الشتتتتلخع  2012؛ الشتتتتلخع 2012مم هتتتترن  راستتتتة )البرصتتتترم م  يتتتتر  
 ،ت2018؛ ال وطركع 2018مبالم 

م )ريتتتتت  راستتتتة استتتتتطالللة للتعتتتترف علتتتتى مستتتتتى  الممررستتتترا التدريستتتتلة لتتتتد  معلمتتتتع 
ممعلمتترا الرير تتلرا  ملتو يتت   هتتدافهر اعتمتتدا علتتى الم تتر الا متت  معلمتتع ممشتترفع الرير تتلرا 
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ممستتتى  ممررستتر ه  التدريستتلة  (TIMSS)للتعتترف علتتى خلءيتتته  المعرفلتتة فتتع االختبتترراا الدمللتتة 
معرفة؛ م شتررا إلتى  م الممررسترا التدريستلة لت   ر تِ  إلتى المستتى  المت مى(  فع  ىء مجرالا ال

 مر   هرا  ّكت فرا  العي تة االستتطالللة اكو ترا معترفته   رالختبترراا الدمللتة فتع اال تالع علتى 
م تتتدكع مستتتتى  الطتتتال  فتتتع )ملتتت  المشتتتررنرا  م شتتتررا إلتتتى  ال تتتتر   الدمريتتتة ممجتتترالا المعرفتتتة 

 ة متطلبرا االختبرراا الدمللة فع الو م الدراسلة منل لة مراعر هرت ر)ته  إلى معرف
مك تتًرا ًهملتتتة  مر المعلتتت  مالمعلمتتتة فتتتع رفتتت  مستتتتى  التو تتتيل  شتتتكل عتتترد ممستتتتىيرا 
البعتتد ا، را تتع فتتع  لمل تت  ع هتت   الدراستتة لرصتتد مجمىعتتة متت  الممررستترا التدريستتلة فتتع  تتىء 

مم  ث  ملرس مستى  الممررسرا لد  معلمع   (TIMSS, 2015) متطلبرا االختبرراا الدمللة
 ممعلمرا المر لة المتىسطةت

 :يتيةسعت الدراسة لإلجابة عن األسئلة الرئيسة اآل
رير تتلرا المر لتتة المتىستتطة ممعلمتترا متتر مستتتى  الممررستترا التدريستتلة لمعلمتتع السؤؤلاا األ:ا:

االستتتدال(، مفً تتر لالختبتترراا  –التطبيتت   –)المعرفتتة المعرفة فتتع  تتىء مجتترالا
 ؟TIMSS 2015الدمللة

رير تلرا المر لتة المتىستطة  ممعلمترا مر مستى  الممررسترا التدريستلة لمعلمتع السلاا الثاني:
االستتتدال(، مفً تر لالختبتترراا  –التطبيت   –)المعرفتتة  المعرفتة فتع  تىء مجتترالا

 م  م)هة ك ره ؟TIMSS 2015الدمللة
بتتتتي  مستتتتتى   ت05  تتتتر لة ع تتتتد مستتتتتى   اللتتتتة إ اا  اللتتتتة  ى)تتتتد فرمقتتتتهتتتتل الؤؤؤؤ :السؤؤؤؤلاا الث

رير تتتتتتتتلرا المر لتتتتتتتتة المتىستتتتتتتتطة ممعلمتتتتتتتترا الممررستتتتتتتترا التدريستتتتتتتتلة لمعلمتتتتتتتتع 
 را ه ؟  مفً ر للمال  ة الءعللة م 

مستتتتتى   بتتتتي  ت05فتتتترمل تاا  اللتتتتة إ  تتتتر لة ع تتتتد مستتتتتى   اللتتتتة   ى)تتتتدهتتتتل السؤؤؤؤلاا الرابؤؤؤؤ :
ىء مجتتتترالا المعرفتتتتة مفً تتتتر لالختبتتتترراا الدمللتتتتة الممررستتتترا التدريستتتتلة فتتتتع  تتتت

(TIMSS 2015،   ت يري الخبر  التدريسلة مالج د؟إلى م عل 

 ة:يتيسعت الدراسة لتحقيق األهداف اآل
 ،تTIMSS  د   قر مة  رلممررسرا التدريسلة فع  ىء متطلبرا االختبرراا الدمللة ) -1
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رير تتتتتلرا المر لتتتتتة  ممعلمتتتتترا رستتتتترا التدريستتتتتلة لمعلمتتتتتعالتعتتتتترف علتتتتتى مستتتتتتى  الممر -2
االستدال(، مفً ر لالختبرراا  –التطبي   –)المعرفة المعرفة المتىسطة فع  ىء مجرالا 

 (TIMSS 2015).الدمللة
رير تتتتتلرا المر لتتتتتة  ممعلمتتتتترا التعتتتتترف علتتتتتى مستتتتتتى  الممررستتتتترا التدريستتتتتلة لمعلمتتتتتع -3

االستدال(، مفً ر لالختبرراا  –التطبي   –)المعرفة المعرفة  المتىسطة فع  ىء مجرالا
 م  م)هة ك ره ت ،TIMSS 2015)الدمللة

 فع المر لة المتىسطة الرير لرا ممعلمرا بي    ىراا معلمعع  م)ى  فرمق الكش  -4
 كوى ممررسر ه  التدريسلة مالممررسرا الءعللةت

ررستترا بتتي  المم ت05  تتر لة ع تتد مستتتى   اللتتة إالكشتت  عتت  م)تتى  فتترمل تاا  اللتتة  -5
 المعرفتتتة رير تتلرا المر لتتة المتىستتطة فتتع  تتىء مجتترالا ممعلمتترا التدريستتلة لمعلمتتع

مفً تتتتر ،(TIMS 2015 االستتتتتدال(، مفً تتتتر لالختبتتتترراا الدمللتتتتة –التطبيتتتت   –)المعرفتتتتة 
 لمت يري الخبر  التدريسلة مالج دت

 يتكمن أهمية الدراسة في:
را التدريستتتتتلة مشتتتتتت ة متتتتت  مستتتتتتىيرا المجتتتتترالا المعرفلتتتتتة   تتتتتد   قر متتتتتة متتتتت  الممررستتتتت -1

 ستتتتطل  المعلمتتتىم مالمعلمتتترا الب تتترء عليهتتتر فتتتع   تتتد    (TIMSS)لالختبتتترراا الدمللتتتة 
 ، تTIMSS)المى ىعرا الرير لة مف ًر للمستىيرا المعرفلة لالختبرراا الدمللة 

ا التدريستتتتلة مفً تتتتر رلممررستتتتر تعلتتتت     تتتتد       تتتتة را)عتتتتة للمستتتتهملي  فتتتتع مزار  التعلتتتتل   -2
 ت(TIMSS)لمتطلبرا 

 تمهى المعّل  كرقشت الدراسة ممررسرا  برز المهثري  فع مستى  الطال  -3

التع  ستهدف التميل فع الم رفسرا  2030م  رؤية المملكة العربلة السعى  ة  االكسجرد -4
 تم جىيد المخر)را  مر البع  طلعرا سىل العمل مرفد   رلكىا ر المههلة الدمللة
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 :  ةـــوعيـــوضـــدود املـــاحل
 ممعلمتتترا اقت تتترا الدراستتتة علتتتى التعتتترف علتتتى مستتتتى  الممررستتترا التدريستتتلة لمعلمتتتع

االستتدال(، مفً تر  –التطبيت   –)المعرفتة المعرفتة رير لرا المر لة المتىسطة فع  ىء مجترالا 
 (TIMSS 2015)لالختبرراا الدمللة

 :  ةـــانيـــاملك دودـــاحل
 اقت را الدراسة على المدارس الوكىملة للب ي  مالب را فع إ ار   علل  صبلرت

 ة:  ـــانيـــدود الزمـــاحل
 تهت1439 -1438 ت الدراسة فع الء ل الدراسع الفركع م  العرد الدراسع  بّ 

 :ةـــــدراكـــــج الـــــمنه
علتتتى ف هتتتى التعتتترّ  ًمتتتر لهتتتدفهر  م الكىكتتته مل؛ المتتت ه  الىصتتتءعت الدراستتتةالورللة تخدماستتت

مجترالا رير تلرا المر لتة المتىستطة فتع  تىء  ممعلمترا مستى  الممررسرا التدريسلة لمعلمع
 تTIMSS 2015االستدال(، مفً ر لالختبرراا الدمللة –التطبي   –المعرفة)المعرفة 

 :  ةـــدراكـــع الـــجمتم
المر لتة المتىستطة  ت  ار  التعلتل  فتع  مل  معلمع ممعلمرا الرير تلرا)مجتم  الدراسة    ّ 

 هت1439-1438، معلًمر ممعلمة للعرد الدراسع 379معد ه  )    بلر  رلمملكة العربلة السعى  ة
 :  ةـــدراكـــة الـــعين

قتتتترد م ، متتتت  مجتمتتتت  الدراستتتتة  %9) ن، معلًمتتتتر ممعلمتتتتة   ي33شتتتتملت عي تتتتة الدراستتتتة )
  رلطري ة العشىا لة الطبالةت هررختلرر البر فىم  

 توزيع أفراد العينة
 يتوزي  أفراد العينة :فًقا لمتغير الجنس (أ 

 ( عدد أفراد العينة وفًقا ملتغري اجلنس1جدول )
 ةـــــويـــــة املئـــــالنسب رارـــــالتك ســـــاجلن

 %56 18 ذكر
 %44 15 أنثى

 %100 33 اجملموع
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،  ىزيتت   فتترا  العي تتة مفً تتر لمت يتتر الجتت د   يتتا ابلتت  عتتد   فتترا  1  الجتتدم( )اتضتتن متت
، 15،كترن )مت  ابل  عتد   فترا  العي تة م العي تة  ، مت %56 مفلىم )  ، معلًمر18ل نىر )االعي ة 
 ، م  العي ةت%44 مفل  )  معلمة
 يتوزي  أفراد العينة لمتغير سنوات الخبرة التدريسية (ب 

 العينة وفًقا ملتغري كنوات اخلربة التدريسية( عدد أفراد 2جدول )
 ةـــــــــويـــــــــة املئـــــــــالنسب رارـــــــــالتك ةـــدريسيـــربة التـــوات اخلـــكن

 %52 17 كنوات فأقل 10
 %48 16 كنوات 10أكثر من 

 %100 33 اجملموع

م م ست ىاا الخبتر  التدريستلة  ،  ىزي   فرا  العي ة مفً ر لمت ير عد 2اتضن م  الجدم( )
بل  م ،مت  العي تة %52 مفلتىم ) ،17ست ىاا ) 10-1 تترام  خبتر ه  مت    ا عد   فرا  العي تة الت
 ،م  العي ةت%48) م  مفلى  ،16س ىاا )10ليد خبرا ه  التدريسلة ع   ا   عد   فرا  العي ة ال

 ة:ـــــــدراكـــــأدوات ال
 ةـــالحظـــة مـــاقـــبط -1

لتعتتترف علتتتى مستتتتى  الممررستتترا التدريستتتلة لمعلمتتتع ممعلمتتترا الرير تتتلرا فتتتع  تتتىء ا نالهؤؤؤدف
 مجرالا المعرفة فع  لمل )المعرفة  التطبي   االستدال(،ت

 بطاقة المالحظةإعداد إجراءات 

 مّر إعدا  م  مل   طرقة المال  ة  مرا ل عد   على ال وى اآل عن
جتتترالا المعرفتتتة فتتتع  لمتتتل  مم هتتتر اً لتتتة مالمرا)تتت  التتتتع  شتتتررا إلتتتى م اال تتتالع علتتتى -1

 ،ت2015  2011)مكتب التربلة لدم( الخلل   

 وليتتتل م ر)متتتة المهتتترراا المطلىبتتتة متتت  الطتتتال  فتتتع )ملتتت  مستتتتىيرا  لمتتتل )المعرفتتتة   -2
 مالتطبي   ماالستدال(، لت بن ممررسرا  دريسلة  اخل الو ةت

ع مجتر(  علتل  عرع  طرقتة المال  تةفع صتىر هر اًمللتة علتى مجمىعتة مت  الخبتراء فت -3
الرير تتلرا مالمهتمتتي   رالختبتترراا الدمللتتة  لمتتل؛ لالستتتءر   متت   را هتت  فتتع  طتتىير   ا  

 الدراسة لتو    هدافهرت

 إخراج  طرقة المال  ة فع صىر هر ال هر لة  مكىكة م  المستىيرا اآل لةن -4
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  ممررسرا  دريسلةت 9مستى  المعرفةن 

  ممررسة  دريسلةت 11مستى  التطبي ن 

  ممررسرا  دريسلةت 10  االستدال(ن مستى 
 :اــاتهــة وثبــالحظــة املــاقــدق بطــص
 األداة:دق ــــــــص

عر هر على مجمىعة م   سر    الم تره  م ترل )ر  للتعرف على صدل   ا  الدراسة 
 راء الموكمتتي  استتت رً ا إلتتى   م مالمعلمتتي   تتدريد الرير تتلرا ممجمىعتتة متت  المشتترفي  التربتتىيي 

ت مإ تتترفة  ختتتر    تتت ف ف تتتراافضتتتاًل عتتت   هرلت  عضر  معتتتدّ د صتتتلرية  عتتتض الء تتتراا ل ىينتتتعيتتت ُ 
  لت تبن اً ا  %، فمتر فتىل 85)فيهتر  ا ءرل الموكمي بل ت كسبة الء راا التع البر فىم ماعتمد 

المعرفتتة فتتع  ر لمستتتىيراعتتة علتتى الموتترمر مفً تتمىزّ   ، ف تتر 30)فتتع صتتىر هر ال هر لتتة مكىكتتة متت  
 ،تTIMSS)الدمللة االختبرراا 

 :ات األداةـــــثب

 معادلة ألفا كرونباخ:

علتتى عي تتة استتتطالللة متت  ختتررج عي تتة  هتتربتطبل   ا  الدراستتة التو تت  متت  ثبتترا  )تتر  
 0.94، معلًمتر؛ لوستر  معرمتل الفبترا  رستتخداد  لءتر نرمكبترخ   يتا بلت  20)  معتد هر الدراسة

  ع ع  م لهر  ر)ة ثبرا عرللةتمه ا 
 الحظين:اتفاق الم

 ت الدراستةملترس مستتى  اال ءترل بتي  المال  تي  استتخدمم  تو   م  ثبترا  طرقتة المال  تةلل
  م للتتة اً ا  التعتترمم مت   ر تا  ختر  عتتد  ى تلن متطلبترا استتخداد م)تر    ،Cooperمعر لتة نتىبر )

ستتتبة ، معلمتتتي   منركتتتت ك4مال  تتتة الممررستتترا التدريستتتلة ال تتت لة لعتتتد  )م لتتتب م تتته   معهتتتر التعرمتتتل
 تبفبرا اً ا  %؛ مه ا مهشر م رسب للىثىل 91.3ر   يا بل ت اال ءرل بي  المال  ي  م بىلة  ربىين 

 توزيع الفئات وفًقا للتدرج املستخدم يف أدوات الدراكة( 3جدول )
 مدى املتوكطات مستوى األداء

 5.00 -4.21 اجدًّ عاٍل
 4.20 -3.41 عاٍل

 3.40 -2.61 متوكط
 2.60 -1.81 منخفض

 1.80 -1 امنخفض جدًّ
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 انةـــــاالستب -2
التعرف علتتتتى مستتتتتى  الممررستتتترا التدريستتتتلة لمعلمتتتتع ممعلمتتتترا الرير تتتتلرا فتتتتع  تتتتىء الهتتتتدفن

 مجرالا المعرفة فع  لمل )المعرفة  التطبي   االستدال(، م  م)هة ك ره ت
 إجراءات بناء االستبانة

ستتة علتتى الممررستترا التدريستتلة اعتمتتدا الدراستتة ع تتد   تتمل  االستتتبركة الخرصتتة بهتت   الدرا
التع  ضم تهر  طرقة المال  ة  م)تر   ىزيعهتر علتى موترمر مت   عتدال فتع ال تلرية  متر ات رستب 

 م  الت يل  ال ا عت

رياضـيات املرحلـة    ومعلمات أوال: النتائج املتعلقة بالسؤال األول:ما مستوى املماركات التدريسية ملعلمي
االكـــتدالل( وفًقـــا لساختبـــارات  –التطبيـــ   –ملتوكـــطة يف ضـــوء جمـــاالت املعرفة)املعرفـــة ا

 ؟(TIMSS 2015)الدولية
  ستتتر  التكتتتراراا مال ستتتب المئىيتتتة مالمتىستتتطرا الوستتتربلة ماالكورافتتترا المشلرريتتتة)تتتر  

 ع اى ن ال تر  ت مالجدم( اآلممستىيرا اً اءلكل ممررسة  دريسلة م ر يبهرت
 ملتوكطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستويات األداء للمماركات ( ا4جدول )

 االكتدالل( وفًقا لبطاقة املساحظةيسية ملستويات)املعرفة، التطبي ، التدر
 الرتتيب مستوى األداء االحنراف املعياري ءمتوكط األدا ارةــــــــــــــــالعب م

1 
يطلب من الطساب تعريف املصطلحات واملفاهيم الرياضية 

 يف الدرس
 1 عاٍل 0.804 4.09

 8 عاٍل 0.936 3.42 ه الطساب لذكر خصائص املفهوميوّج 2
 3 عاٍل 1.01 3.76 .ه الطساب للبحث عن معطيات السؤال وتدوينهايوّج 3
 3 عاٍل 0.792 3.76 ه الطساب لقراءة األنشطة الرياضيةيوّج 4
 7 عاٍل 0.905 3.46 يطلب من الطساب تصنيف البيانات وتنظيمها 5
 5 عاٍل 1.226 3.58 .حيفز الطساب للتمييز بني خصاص املفاهيم الرياضية 6

7 
يتيح للطساب التعـبري عـن املفـاهيم واحلقـائ  الرياضـية      

 .بأكاليبهم املختلفة
 6 عاٍل 1.093 3.52

8 
 اتن للطساب املفاهيم والتعميميبّي
 جراءات الرياضيةواإل

 2 عاٍل 0.951 3.97

 9 متوكط 1.015 3.30 .الطساب تقديم أمثلة للمفاهيم الرياضيةمن يطلب  9
 عاٍل 3.65 امـــــــــــــــط العـــــــــــــــاملتوك
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 الرتتيب مستوى األداء االحنراف املعياري ءمتوكط األدا ارةــــــــــــــــالعب م

ــ 1 ــن املســألة    يوّج ــوب م ــى واملطل ــد املعط ــساب لتحدي  ه الط
 الرياضية

 1 عاٍل 0.834 3.85

 4 عاٍل 1.190 3.67 ه الطساب الختيار اكرتاتيجية احلل املناكبةيوّج 2
 2 عاٍل ،808 3.82 جراءات والعمليات املناكبة للحّليف اإليناقش الطساب  3

ــألة(       4 ــة املس ــألة )ةذج ــل املس ــساب ملثي ــن الط ــب م يطل
 الرياضية

 7 متوكط 1.517 3.36

 8 متوكط 1.276 3.24 املفهومتتعل  بومشكسات مألوفة  م أنشطةيقّد 5
 8 متوكط 1.119 3.24 مشكسات رياضية مألوفة الدرس ه الطساب حلّليوّج 6

م أنشطة ومشكسات تعـزز قـدرة الطـساب علـى تنفيـذ      يقّد 7
 احلّل ةهارات املناكباملجراءات واإل

 10 متوكط 0.992 3.21

لرياضـية يف مواقـف   حيفز الطساب على توظيف املعرفـة ا  8
 جديدة

 6 عاٍل 1.253 3.48

 11 متوكط 1.460 3.15 م للطساب مسائل حياتية غري مألوفةيقّد 9
 3 عاٍل 1.226 3.76 يطلب من الطساب تقديم أمثلة وةاذج ملواقف مشابهة 10

ن للطالــــب التطبيقــــات احلياتيــــة للموضــــوعات  يبــــّي 11
 الرياضية يف الدرس

 5 عاٍل 1.229 3.58

 عاٍل 3.49 امـــــــــــــــط العـــــــــــــــاملتوك

ه الطساب الكتنتاج العساقات بني املفاهيم الرياضـية  يوّج 1
 واحلقائ 

 5 متوكط 0.984 3.30

ــدرس      2 ــدة يف ال ــة اجلدي ــتنتاج املعرف ــساب الك ــز الط حيف
 وعساقتها مبا كب 

 1 عاٍل 0.947 3.90

 7 متوكط 0.977 3.27 ه الطساب للربط الرياضي بني املفاهيم واإلجراءاتيوّج 3
 4 عاٍل 1.241 3.67 تهاومدى منطقّي إجراءات احلّل يفيناقش الطساب  4
 5 عاٍل 1.025 3.63 ه الطساب لتقييم احللول املطروحةيوّج 5
 7 متوكط 1.126 3.27 لكرتاتيجيات املستخدمة احلااله الطساب لتقييم يوّج 6
 9 متوكط 1.139 3.21 ه الطساب لصياغة تعميمات مستنبطة من الدرسيوّج 7

ــلّ  8 ــم يف حـ ــداء حرائهـ ــز الطـــساب إلبـ ــائل  حيفـ بعـــض املسـ
 الرياضية

 10 متوكط 0.805 2.90

 2 عاٍل 0.830 3.76 .الصحيح لتنبؤ باحلّلايتيح للطساب فرصة  9
 2 عاٍل 1.091 3.76 للحّل حيفز الطساب لتقديم تربيرات 10

 عاٍل 3.45 امـــــــــــــــط العـــــــــــــــاملتوك

،  م المتىستتتى العتتترد للممررستترا التدريستتتلة فتتتع  تتتىء مستتتتىيرا 4متتت  الجتتتدم( ) اّتضتتن
، 3.65،   يتتا بلتت  متىستتى اً اء لمستتتى  المعرفتتة )3.53 لمل)تترء  مستتتى    اء عتترٍ(  مبلتت  )
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، مبمستتتى    اء عتترٍ(  م)تترء 3.49لتت  متىستتى اً اء لمستتتى  التطبيتت  )مبمستتتى    اء عتترٍ(  مب
 ، مبمستى    اء عرٍ(ت3.45متىسى اً اء لمستى  االستدال( )

م هر فع موىر الممررسرا التدريستلة لمستتى  المعرفتة  م )ملت  الممررسترا التدريستلة 
ا  يا  )رءا  مستى    اء عترٍ( ممتىستى  م بتّي  عتدد م)تى   ي ممررستة  مستتى     اء عترٍ( )تدن

)رءا ممررسة " طلب م  الطال   عريل الم تطلورا مالمءتر ل  الرير تلة فتع التدرس"  ت على 
،  م)تترءا الممررستتة التدريستتلة " طلتتب متت  الطتتال    تتد    مفلتتة 4.09متىستتى   اء   يتتا بلتت  )

متر اتعلتت  ، مبمستتتى    اء متىستى   متتر 3.30للمءتر ل  الرير تلة"   قتتل متىستى   اء   يتتا بلت  )
ه الطتتال  لتوداتتد المعطتتى مالمطلتتى  متت  المستت لة اىّ)تت  مستتتى  التطبيتت  ف تتد )تترءا الممررستتة "

د للطتتتال  مستتتر ل   تتتدّ  ،  بي متتتر )تتترءا الممررستتتة "3.85"  تتت على متىستتتى  يتتتا بلتتت  )الرير تتتلة
 ،  مفع مستتى  االستتدال( )ترءا الممررستة "3.15" ن قل متىسى  يا بل  ) لر لة يير م لىفة

" ن على متىستى  يتا بلت  الطال  الست ترج المعرفة الجداد  فع الدرس معالقتهر  مر سب   وءل
"  عض المستر ل الرير تلة  وءل الطال  ،بداء  را ه  فع  لّ  ،  بي مر )رءا الممررسة "3.90)

 ،ت2.90  قل متىسى  يا بل  )

ــ ــات التدر   ثاني  ــتوى املمارك ــا مس ــؤال الثاني:م ــة بالس ــائج املتعلق ــي ا: النت ــية ملعلم ــات  يس ومعلم
ــة     ــة املتوكــطة يف ضــوء جمــاالت املعرفة)املعرف ــ   –رياضــيات املرحل ــا   –التطبي االكــتدالل( وفًق

 من وجهة نظرهم؟ TIMSS 2015لساختبارات الدولية
  ستتتر  التكتتتراراا مال ستتتب المئىيتتتة مالمتىستتتطرا الوستتتربلة ماالكورافتتترا المشلرريتتتة)تتتر  

 ع اى ن ال تر  ت مالجدم( اآلسلة م ر يبهر ممستىيرا اً اءلكلِّ ممررسة  دري
 ( املتوكطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستويات األداء للمماركات 5جدول )

 آلراء عينة الدراكة. التدريسية ملستويات)املعرفة، التطبي ، االكتدالل( وفًقا
 الرتتيب اءمستوى األد االحنراف املعياري متوكط األداء ارةـــــــــــــالعب م

 1 اجدًّ عاٍل 0.665 4.40 طلب من الطساب تعريف املصطلحات واملفاهيم الرياضية يف الدرسأ 1
 7 عاٍل 0.670 4.12 ه الطساب لذكر خصائص املفهوموّجأ 2
 4 جدًّا عاٍل 0.781 4.31 .ه الطساب للبحث عن معطيات السؤال وتدوينهاوّجأ 3
 1 عاٍل جدًّا 0.734 4.40 ه الطساب لقراءة األنشطة الرياضيةوّجأ 4
 9 عاٍل 0.794 3.83 طلب من الطساب تصنيف البيانات وتنظيمهاأ 5
 6 اجدًّ عاٍل 0.813 4.21 .حفز الطساب للتمييز بني خصاص املفاهيم الرياضيةأ 6
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 الرتتيب اءمستوى األد االحنراف املعياري متوكط األداء ارةـــــــــــــالعب م

7 
ــائ  الر   أ ــاهيم واحلق ــن املف ــبري ع ــساب التع ــيح للط ــية ت ياض

 .بأكاليبهم املختلفة
 3 اجدًّ عاٍل 0.850 4.36

 5 عاٍل جدًّا 0.790 4.24 جراءات الرياضيةن للطساب املفاهيم والتعميمات واإلبّيأ 8
 8 عاٍل 0.906 3.90 .طلب الطساب تقديم أمثلة للمفاهيم الرياضيةأ 9

 عاٍل 4.2 امـــــــــــــــط العـــــــــــــــاملتوك

 1 اجدًّ عاٍل 0.593 4.55 ه الطساب لتحديد املعطى واملطلوب من املسألة الرياضيةوّجأ 1
 4 عاٍل 0.762 4.17 أوّجه الطساب الختيار اكرتاتيجية احلل املناكبة 2
 2 جدًّ عاٍل 0.727 4.36 جراءات والعمليات املناكبة للحلناقش الطساب حول اإلأ 3
 10 عاٍل 0.879 3.64 طلب من الطساب ملثيل املسألة )ةذجة املسألة( الرياضيةأ 4
 7 عاٍل 0.867 4.07 م أنشطة ومشكسات مألوفة حول املفهومقّدأ 5
 6 عاٍل 0.872 4.14 مشكسات رياضية مألوفة الدرس أوّجه الطساب حلّل 6

ــى تنف  قــّدأ 7 ــزز قــدرة الطــساب عل ــذ م أنشــطة ومشــكسات تع ي
 املناكبة إجراءات ومهارات احلّل

 8 عاٍل 1.055 3.76

حفــز الطــساب علــى توظيــف املعرفــة الرياضــية يف مواقــف   أ 8
 جديدة

 4 عاٍل 0.881 4.17

 11 متوكط 0.988 3.00 قدم للطساب مسائل حياتية غري مألوفةأ 9
 9 عاٍل 0.885 3.74 طلب من الطساب تقديم أمثلة وةاذج ملواقف مشابهةأ 10
 3 عاٍل 0.773 4.19 ن للطساب التطبيقات احلياتية للموضوع الدرسأبّي 11

 عاٍل 3.98 امـــــــــــــــط العـــــــــــــــاملتوك

أوّجـه الطـساب الكــتنتاج العساقـات بــني املفـاهيم الرياضــية      1
 .واحلقائ 

 8 عاٍل 0.808 3.93

حفز الطساب الكتنتاج املعرفة اجلديدة يف الدرس وعساقتها أ 2
 مبا كب 

 4 جدًّ عاٍل 0.618 4.36

 5 اجدًّ عاٍل 0.705 4.12 أوّجه الطساب للربط الرياضي بني املفاهيم واإلجراءات 3
 5 عاٍل 0.803 4.12 ومدى منطقيتها إجراءات احلّل يفناقش الطساب أ 4
 7 عاٍل 0.909 4.05 ول املطروحةأوّجه الطساب لتقييم احلل 5
 9 عاٍل 1.100 3.76 احلليف كرتاتيجيات املستخدمة االأوّجه الطساب لتقييم  6
 10 عاٍل 0.942 3.45 أوّجه الطساب لصياغة تعميمات مستنبطة من الدرس 7
 1 اجدًّ عاٍل 0.769 4.43 بعض املسائل الرياضية حفز الطساب إلبداء حرائهم يف حّلأ 8
 2 اجدًّ عاٍل 0.665 4.40 .الصحيح لتنبؤ باحلّلايح للطساب فرصة تأ 9
 3 اجدًّ عاٍل 0.660 4.38 أحفز الطساب لتقديم تربيرات للحّل 10

 عاٍل 4.1 امـــــــــــــــط العـــــــــــــــاملتوك

ا  ،  م المتىسى العرد للممررسترا التدريستلة لمجترالا المعرفتة لتد   فتر 5اتضن م  الجدم( )
، مبمستتتتى    اء عتتترٍ( م بي   م متىستتتى اً اء لمستتتتى  4.1عي تتتة الدراستتتة متتت  م)هتتتة ك تتتره  بلتتت  )



 د. إبراهيم خليل، أ/ بكري عواجي، يمفرح املالكد. 
 

 134 

،  مستى    اء عرٍ(  م م ه رم  براً ر فتع الممررسترا التدريستلة بتي  المستتىيران العترلع 4.2المعرفة )
ا مالعترلع  مالمتىستى   فجترءا الممررستترم التدريستيترم "  لتب مت  الطتال   عريت ل الم تطلورا )دن

ا  مالمءتتر ل  الرير تتلة فتتع التتدرس"  م" مّ)تته الطتتال  ل تتراء  اًكشتتطة الرير تتلة"  مستتتى    اء عتترٍ( )تتدن
 لتتتتتب متتتتت  الطتتتتتال    تتتتت لل البلركتتتتترا ،  م)تتتتترءا الممررستتتتتة التدريستتتتتلة "  4.40مبمتىستتتتتى   اء )

 سىت، ن قل متىسى   اء فع مستى  المعرفة مبمستى  متى 3.83"  متىسى   اء )م   لمهر
،  مستتتى  3.98مبلتت  متىستتى   اء  فتترا  العي تتة فتتع مستتتى  التطبيتت  متت  م)هتتة ك تتره  )

ا متىستتى،  فجتترءا الممررستتة  -  اء عتترٍ(  م بتترا  مستتتى  الممررستترا التدريستتلة بتتي  ) عتترٍ( )تتدن
التدريستتلة " م)تته الطتتال  لتوداتتد المعطتتى مالمطلتتى  متت  المستت لة الرير تتلة"  مستتتى    اء  عتترٍ( 

ا مب ،  فع  تي   )ترءا الممررستة التدريستلة " قتّدد للطتال  مستر ل  لر لتة 4.55متىسى   اء ))دن
 ، مبمستى    اء متىسىت3.00يير م لىفة" ن قل متىسى   اء   يا بل  )

،  م م الممررستتترا 4.10م  هتتترا الدراستتتة  م المتىستتتى العتتترد لمستتتتى  االستتتتدال( بلتتت  )
ا  مالعتترلع  فرلممررستتة التدريستتلة "  ءتتل التدريستتلة فتتع المستتتىيي  )تترءا فتتع المستتتىيي  رلعرلع )تتدن

ا  بلت ) ،  4.43الطال  ،بداء  را ه  فع  ّل  عض المسر ل الرير لة" )ترءا  مستتى  عترٍ( )تدن
م)رءا الممررسة التدريسلة " مّ)ه الطال  ل لرية  عملمرا مست بطة م  الدرس" ن قل متىستى 

 ، مبمستى    اء عرٍ(ت3.45  اء  يا بل  )
حصـائية عنـد مسـتوى داللـة     إذات داللـة   توجـد فـرو   ا: النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث:هل ثالث 

رياضيات املرحلة املتوكطة وفًقـا للمساحظـة   ومعلمات . بني مستوى املماركات التدريسية ملعلمي 05
 رائهم؟حالفعلية و

  تتر لة بتتي  ، للتعتترف علتتى الءتترمل تاا الداللتتة ا،t-test ستتر  اختبتترر "ا" ))تتر  
مقد )رءا ال تر   نمر   متىسطرا   داراا معلمع ممعلمرا الرير لرا مفً ر لمت ير   ا  الدراسة

 اى وهر الجدم( اآل عت
 ( داللة الفرو  بني متوكطات األداء وفًقا ملتغري أداة الدراكة6جدول )

 (0.05) داللتها عند )ت( ةقيم املعياري االحنراف احلسابي املتوكط العدد املتغري فئة متغري الدراكة

 15.07727 122.571424 42 االكتبانة دالة .002 3.252 26.21946 105.9091 33 املساحظة الدراكة  أداة

 0.05،  م ه تترم فرمًقتتر تاا  اللتتة إ  تتر لة ع تتد مستتتى   اللتتة 6اتضتتن متت  الجتتدم( )
 ل تتترلن االستتتتبركة؛ الدراستتتة ت داراا معلمتتتع ممعلمتتترا الرير تتتلرا مفً تتتر لمت يتتتر   ا  بتتتي  متىستتتطي
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مهتتتع   ا    يتتتل  تا تتتع؛ مهتتت ا  ع تتتع  م معلمتتتع ممعلمتتترا الرير تتتلرا لتتتداه   ءتتترما فتتتع مستتتتى  
الممررسرا التدريسلة  م كه  مر زالىا  ور)ة إلى   يل  ممتر عتة  شتكل مستتمر  م لميتده   رلت   تة 

 ريسلةتالرا)عة التع  سرعده  على  طىير مهررا ه  م جىيد ممررسر ه  التد

ت فتتتتع مستتتتتى  05هتتتتل  ى)تتتتد فتتتترمل تاا  اللتتتتة إ  تتتتر لة ع تتتتد مستتتتتى   اللتتتتة السؤؤؤؤلاا الرابؤؤؤؤ : 
الممررستتتترا التدريستتتتلة فتتتتع  تتتتىء مجتتتترالا المعرفتتتتة مفً تتتتر لالختبتتتترراا الدمللتتتتة 

TIMSS 2015 عل  لمت يري الخبر  التدريسلة مالج د؟  
ة ا،  تتر لة بتتي  ف علتتى الءتترمل تاا الداللتت، للتعتترّ t-test ستتر  اختبتترر "ا" ))تتر  

  تتتداراا معلمتتتع ممعلمتتترا الرير تتتلرا مفً تتتر لمت يتتتري الخبتتتر  التدريستتتلة مالجتتت د  مقتتتد  عمتىستتتط
 .اى وهر الجدم( اآل ع)رءا ال تر   نمر 

 اجلنس( -( داللة الفرو  بني متوكطات األداء وفًقا ملتغريي)اخلربة التدريسية7جدول )
 ،(05عند) داللتها )ت( قيمة االحنراف املعياري احلسابياملتوكط  العدد فئة املتغري متغري الدراكة

 اخلربة التدريسية
 21.91142 87.8824 17 كنوات 10أقل من 

 دالة .000 5.848
 13.95932 125.0625 16 كنوات فأكثر 10

 اجلنس
 22.66782 89.222 18 ذكر

 دالة .000 5.864
 12.64045 125.933 15 أنثى

ت فتع 05تاا  اللتة إ  تر لة ع تد مستتى   اللتة  رءرمًقت م ه ر  ،7اتضن مت  الجتدم( )
 TIMSS)مستتتى  الممررستترا التدريستتلة فتتع  تتىء مجتترالا المعرفتتة مفً تتر لالختبتترراا الدمللتتة 

ستت ىاا فتت  فر، ملمت يتتر  10ل تترلن الخبتتر  التدريستتلة ) عتتل  لمت يتتري الخبتتر  التدريستتلة  (2015
 الج د ل رلن ا،كرنت

فتتتتع   ىصتتتتلت كتتتتتر   الدراستتتتة إلتتتتى  م الممررستتتترا التدريستتتتلة )تتتترءا  مستتتتتىيرا متبرا تتتتة
مستتتتى  المعرفتتتة مف تتتر للمال  تتتة الءعللتتتة    يتتتا )تتترء مستتتتى    تتتد    مفلتتتة للمءتتتر ل  الرير تتتلة 
 مستتى   قتل مت  المتىستى؛ مهت ا  شتير إلتى  م الممررسترا التدريستلة  رنتل علتى التعريءتترا  مم 

 د   مءر ل  الدرس  مربطهر  رًمفلتة  ممعلتىد  م   تد   المفتر( مالالمفرللعتد   تد  سترليب الع ر ة بت
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، ميستتته  فتتتع  فبيتتتت المعتتتررف ميكستتتب المهتتترراا فتتتع التتتربى 2010 تتتدريد الرير تتتلرا) بىزي ة  
ماالستتتت ترجت م  هتتترا الدراستتتة  م ه تتترم  براً تتتر فتتتع مستتتتىيرا الممررستتترا التدريستتتلة فتتتع مستتتتى  

،ت منشءت 3.85 -3.15ءا بي  العرلع مالمتىسى  مبمتىسطرا   اء  ترام  بي  )التطبي   فجر
الدراستتتة  م الممررستتترا التدريستتتلة المتعل تتتة  وتتتّل المشتتتكالا الم لىفتتتة مييتتتر الم لىفتتتة )تتترءا فتتتع 
المستتتى  المتىستتى  مالتت ي  عتتتد  بتترز متطلبتترا موتتىر التطبيتتت  لالختبتترراا الدمللتتة  لمل)مكتتتتب 

،ت بي مر   هر الترنيل فع الممررسرا التدريستلة علتى  ى)لته 2015العربع   التربلة لدم( الخلل 
الطتتتتال  للترنيتتتتل علتتتتى المعطلتتتترا مالمطلتتتتى  متتتت  المستتتت لة الرير تتتتلة   يتتتتا )تتتترءا الممررستتتتة 

، نت على ممررستة فتتع مستتى  التطبيت ت مفتتع 3.85التدريستلة  مستتى    اء عترٍ( مبمتىستتى   اء )
 -2.90   بتترا  متىستتى اً اء للممررستترا التدريستتلة بتتي  )مستتتى  االستتتدال( نشتتءت الدراستتة عتت

،   يا )رءا الممررسة التدريسلة المتعل ة بتوءيل الطال  الست ترج المعرفة الجداد  ب رء 3.90
على الخبراا السر  ة ن على متىسى   اء  م)رءا الممررستة التدريستلة المتعل تة بتوءيتل الطتال  

،؛ ميتتدع  2.90 ل الرير تتلة ن قتتل متىستتى   اء   يتتا بلتت  )،بتتداء  راءهتت  فتتع  تتّل  عتتض المستتر
 ،Kane, et al, 2012; Klieme, et al, 2009)تلت  متر تنتر  نترم م خترمم منلتل  م خترمم 

م   يتتده  علتتى  م خلتت  م تترخ صتتءع اتتدع  ك تترط الطتتال  ًفكتترره   م وءيتتله  متت  قبتتل المعلتت   
 ا ه تم ودي  فكرره    جعله  م تجي  مفرعلي   مي ّمع قدر 

رير تلرا المر لتة المتىستطة ممعلمترا مستى  الممررسترا التدريستلة لمعلمتع بي مر )رء 
 TIMSSاالستتدال(، مفً تر لالختبترراا الدمللتة –التطبيت   –فتع  تىء مجترالا المعرفة)المعرفتة 

ا مالمتىستتى  مفتتع مستتتى   متت  م)هتتة ك تتره  2015  مستتتىيرا متبرا تتة بتتي  العتترلع مالعتترلع )تتدن
نمتتر فتتع ب د" قتتدد للطتتال  مستتر ل  لر لتتة ييتتر م لىفتتة"  ن قتتل متىستتى   اء   يتتا بلتت  االستتتدال( 

 ، مبمستى    اء عرٍ(ت3.00)
، التتع  ىصتلت إلتى  م 2016م ختل  كتلجة الدراسة الورللة ع  كتلجتة  راستة )خليتل  

مستى  الممررسرا التدريسلة لمستى  االستتدال( )ترء بدر)تة متىستطةتم ختل  نت ل  عت  كتلجتة 
، التع  ىصلت إلى  م مستى  الممررسترا التدريستلة لالستتدال( التكلءتع 2019 راسة )الشمري  

لمعلمرا المر لتة االبتدا لتة )ترء بدر)تة  تشلءةت إ ترفة إلتى تلت   ختلت  كتلجتة الدراستة الورللتة 
تتتتتلت إلتتتتتى  م مستتتتتتى  الممررستتتتترا 2017عتتتتت  كتلجتتتتتة  راستتتتتة )المتتتتترلكع مالستتتتتلىلع   ، التتتتتتع  ىصَّ

مستتتتى  التطبيتتت  )تتترء  مستتتتى    اء متىستتتى  ميعتتتل  هتتت ا االختتتتالف إلتتتى اختتتتالف التدريستتتلة ل
المر لتتة الدراستتلة   يتتا   رملتتت الدراستتترم المر لتتة االبتدا لتتة  م ت تترم( الدراستتة الورللتتة المر لتتة 
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المتىستتطة  مهتتع مر لتتة ابتترز فيهتتر  شتتكل   بتتر االهتمتترد  تترلتطبي  ماالستتتدال(ت م تء هتت   ال تلجتتة 
، التتتع  ىصتتلت إلتتى ار ءتترع مستتتى  الممررستترا التدريستتلة فتتع 2017استتة الشتتهري )متت  كتلجتتة  ر 

 مستى  المعرفة  م ختل  ع هر فع مستىيع التطبي  ماالستدال(ت
الممررستتتترا التدريستتتتلة فتتتتع  تتتتىء مجتتتترالا المعرفتتتتة مفً تتتتر لالختبتتتترراا الدمللتتتتة م)تتتترءا 
TIMSS 2015 الت يتل  الت ا ع،مهى مهشتر علتى   ا  الت يل  ل رلن االستبركة ) عل  لمت ير التع

م)تتى  فجتتى  بتتي  متتر اتترا  المعلتت  مبتتي  اً اء الءعلتتع  ميعتتل  تلتت  الءتترل إلتتى عتتدد م تتى  ستتالل  
،  ضرمر  ب رء  طرقترا مال  تة 2018  دار اً اء لد   فراء العي ة  مهى مر  ّ د علله )خليل  

لة تا لنتتتر  م تءتتت  هتتت   الدراستتتة متتت  متبىعتتتة  ستتتالل    تتتدار  تتتتر  للمعلمتتتي  لت يتتتل  اً اءاا التدريستتت
، التتتتتتع  ىصتتتتتلت إلتتتتتى  م ه تتتتترم فرًقتتتتتر بتتتتتي    تتتتتىراا المعلمتتتتتي  كوتتتتتى 2016 راستتتتتة )التتتتترميد  

 ممررسر ه  للتدريد الب ر ع مبي  اً اء الءعلع ال ي )ر  ملرسه بىاسطة  طرقة المال  ةت
ل  مر )رء فتع مي هر التبركي  فع الت يل  بي  اً ا ي  فع )مل  مستىيرا  لمل  مم  ت

مستى  المعرفة   يا )رءا الممررسترم التدريستيترم المتعل تة بتعريتل المءتر ل  مالم تطلور ءع 
التتدرس  " ى)لتته الطتتال  ل تتراء   كشتتطة التتدرس"  مستتتى    اء عتترٍ( فتتع  طرقتتة المال  تتة م)رءا 

ا م  م)هة ك ر  فرا  العي ة فع االستبركةت م هر التبرا  ن  ل  فع مستى   مستى    اء عرٍ( )دن
التطبي  فع العداد م  الممررسرا التدريسلة مم هر "اىّ)ه الطال  لتوداد المعطى مالمطلى  م  
المستت لة الرير تتلة"   يتتا )تترءا هتت   الء تتر  فتتع  طرقتتة المال  تتة  مستتتى    اء عتترٍ(  لك هتتر فتتع 

العي ةت مفتع مستتى  الت يل  ال ا ع "االستبركة" )رءا  مستى    اء عرٍ( )ًدا م  م)هة ك ر  فرا  
االستتتدال(  هتتر االختتتالف فتتع عتتد  متت  الممررسر رلتدريستتلة  مم هتتر " ى)لتته الطتتال  للتتربى بتتي  
المءتتر ل  ما،)تتراءاا"   يتتا )تترءا  مستتتى    اء متىستتى فتتع  طرقتتة المال  ة م  تتلت علتتى 

افع الت يل  ال ا ع "االستبركة" م  م)هة ك ر  فرا  العي ةت  مستى    اء عرٍ( )دن

، التتتتع 2019؛ الشتتتمري  2016 تءتتت  كتلجتتتة هتتت   الدراستتتة متتت  كتلجتتتة  راستتتة )خليتتتل  م 
 ىصتتلت إلتتى  م عرمتتل الخبتتر  التدريستتلة اتتهثر إ جرً تتر فتتع مستتتى  الممررستترا التدريستتلة  ميعتتل  
تلت  إلتى  ضتىر البترام  التدريبلتة تاا العالقتتة  رلممررسترا التدريستلة  إ ترفة إلتى إلمترد المعلتت  

ة لتوستتي  مستتتى  التو تتيل لتتد  الطتتال   مزيتتر   معرفتتته التربىيتتة  خ تتر م  رلجىاكتتب المهّمتت
المتعلمتتي   مالتعمتت  فتتع فهتت  موتتتى  الم تترراا الدراستتلة  ما تستتر ه ال تتدر  علتتى  تتدارم اًخطتترء 

 المتىّقعة م  الطال   م  ولوه ممررسر ه السر  ةت
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علمتي  لته  ثتر إ جتربع ،  م مستى  الخبتر  التدريستلة للم2016ميهند الشمراكع م خرمم )
إ تتتترفة إلتتتتى - م الخبتتتتر  التدريستتتتلة  ،Wenglinsky, 2000)فتتتع  و تتتتيل الطتتتتال ت ميتتتتر  

تم ىّصتتتلت الدراستتتتةإلى  م  تتتدع  الممررستتتترا التدريستتتلةلمهرراا التءكيتتتر العللر -التطتتتىير المه تتتع
فتتع ت فتتع مستتتى  الممررستترا التدريستتلة 05تاا  اللتتة إ  تتر لة ع تتد مستتتى   اللتتة  رفرمًقتته تترم 

 عتتتتل  لمت يتتتتر الج سل تتتترلن TIMSS2015 تتتتىء مجتتتترالا المعرفتتتتة مفً تتتتر لالختبتتتترراا الدمللتتتتة 
، التتتع  ىّصتتلت إلتتى 2016ا،كتترنت م ختلتت  كتلجتتة الدراستتة الورللتتة عتت  كتلجتتة  راستتة التترميد )

 عدد م)ى  فرمل تاا  اللة إ  ر لة فع الممررسرا التدريسلة  عل  لمت ير الج دت

 بعد عرض نتائج الدراسة الحالية :مناقشتها يرى الباحثون يتقديم التوصيات اآليتية:
م تتتتدريب  TIMSS  تتتتمل  بتتتترام   دريبلتتتتة قر متتتتة علتتتتى متطلبتتتترا االختبتتتترراا الدمللتتتتة  -1

 المعلمي  مالمعلمرا عليهرت

  ممتر عته  فع تل   ممكرف   TIMSS دريب المعلمي  على مور ر  االختبرراا الدمللة  -2
 شجل  االختبرراا المتميل تم 

 تTIMSS ىللة م فالل الميدام التعللمع  رالختبرراا الدمللة  -3

 TIMSS خ تتلم بتترام  متت  ختتال( ال  تتىاا ا،عالملتتة   تتدد فيهتتر االختبتترراا الدمللتتة -4
 منل لة التعرمل معهر م هميتهرت 

 TIMSS  تتتتد   استتتتتمرر    يتتتتل  تا تتتتع للممررستتتترا التدريستتتتلة فتتتتع  تتتتىء مستتتتتىيرا  لمتتتتل -5
 مدعىمة  سالل    دار لأل اءت

 استناًدا إلى النتائج التي أظهريتها الدراسة يمكن يتقديم المقترحات اآليتية:
ملتترس مستتتى  الممررستترا التدريستتلة لمعلمتتع ممعلمتترا الرير تتلرا فتتع  تتىء متطلبتترا  -1

 فع المرا ل المختلءة م  التعلل ت TIMSSاالختبرراا الدمللة 

وليتتتتتتل الم تتتتتترراا الدراستتتتتتلة ماالختبتتتتتترراا المدرستتتتتتلة فتتتتتتع  تتتتتتىء متطلبتتتتتترا االختبتتتتتترراا   -2
 تTIMSSالدمللة 

  تتتتتمل  البتتتتترام  التعللملتتتتتة لت ملتتتتتة مستتتتتتىيرا التو تتتتتيل لتتتتتد  الطتتتتتال  فتتتتتع مستتتتتتىيرا  -3
 ت TIMSSاالختبرراا الدمللة 
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 ةــربيــع العــراجــامل
  عمترمن  ار 1 طتىير م تره  الرير تلرا المدرستلة م عللمهترت  ،ت 2010 بى زي ة  فريد نرملت)

 ما ل لل شر مالتىزي ت
 2ت   تتتتتترل  علتتتتتتل  الرير تتتتتتلرا م تتتتتترري   طىرهتتتتتتر،ت2015 بتتتتتتى الوداتتتتتتد  فر متتتتتتة عبدالستتتتتتالدت )

 الفركلةتعمرمن ار صءرء لل شر مالتىزي ت
  عمتترمن 2ت  استتترا لجلرا فتتع  علتتل  م  تتىي   علتت  الرير تتلرا،ت 2019بتتدمي  رمضتترم مستتعدت )

  ار الءكر كرشرمم ممىزعىمت
،ت الممررستتترا الت ىيملتتتة لتتتد  معلمتتتع الرير تتتلرا 2012البرصتتترم  إستتتمرعيل م  يتتتر   مومتتتدت )

 للعي تتتتتتتتتة الستتتتتتتتتعى  ة ممعلمتتتتتتتتتع الرير تتتتتتتتتلرا للعي تتتتتتتتتة الكىريتتتتتتتتتة الج ىبلتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتع اختبتتتتتتتتترر
TIMSS 2007  ت53-25 39 راسة م رركة  مجلة رسرلة التربلة معل  ال ءد 

،ت  مر 2016اىنىكىكىيرمتتتتتر ميلمتتتتتل  ج  م)تتتتتالس مهى)ل  رثلي ىستتتتتيد زي  العربتتتتتدا ت)  تتتتتررممع 
الخل لة اًسرية مإمكركترا المدرستة م  ثيرهتر علتى إكجترزاا  الميت  المر لتة االبتدا لتة فتع 

 487-459،  3)54مر   الرير لرا مرنل مطبىعرا اليىكسكى 
علتتل  التءكيتترت  ر)متتة   متتد ال راابتتة ،ت 2016ستتىير لتت  ت) -)لتته  رمبتترا مسبير ستتتيركبر)ىلىيل

 نمكتبة )ريرت1مسالمة ع يل الموس ت 
  تتتتتتتىي  موتتتتتتتتى  نتتتتتتتتب الرير تتتتتتتلرا الءلستتتتتتتطي لة ،ت 2015الومتتتتتتترمع  إ متتتتتتترم )متتتتتتتر( مومتتتتتتتدت )

رستتتترلة مر)ستتتتتير ييتتتتر م شتتتتىر ت نللتتتتة  تTIMSS، فتتتتع  تتتتىء معتتتتراير 8-5لل تتتتءىف)
 التربلةت )رمعة اًزهرنيل ت
،ت استتتتترا لجلرا التتتتتدريد الءعتتتتر(ت 2015لرء التتتتدا  مومتتتتدت)الخللءتتتتة   ستتتت  )عءتتتتر ممطرمع  تتتت

 الدمردن مكتبة المت بعت
،ت الممررستترا التدريستتلة لمعلمتتع رير تتلرا ال تتءىف العللتتر 2016خليتتل  إبتترا ل  بتت  الوستتي ت)

 ، 54مجلة رسرلة التربلتة معلت  الت ءد )  رلمر لة االبتدا لة فع مكىكرا ال ى  الرير لةت 
 ت172 -151
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،ت التى)هتتترا الودافتتتة فتتتع  علتتتل  م علتتت  الرير تتتلرات ملت تتتى 2018را ل  بتتت  الوستتتي ت)خليتتتل  إبتتت
 TPACKالرير لرا اًم(    ار   علل  صبلر "الموتى  المعرفع التك ىلى)ع التربتىي )

IN MATH  هت1439/ 15/5-14، فع الرير لرا 
لر   رمم  إمتتتتتتر منراميتل متتتتتتررم ممجتتتتتترعم  شتتتتتتر ي ممرشتتتتتتد  م تتتتتتى م رهتتتتتتى(  ستتتتتتتلء  مشتتتتتتمى 

رؤ  مستخل ة م  م ط ة الشرل اًمسى مشمر(  فريالر  ى( العىامل ،ت 2017 ارمت)
 تEducationتلطلبةاالموءل  ً اء

بركتتترم   دريستتتع م تتتتر  قتتتر   علتتتى متطلبتتترا  راستتتة التى)هتتترا ،ت 2018الدمستتتري   متتتل علتتتعت)
مر لة لت ملة مهرراا التدريد الءعر( لد  معلمرا الرير لرا  رل TIMSS 2015الدمللة

 ت رسرلة مر)ستير يير م شىر   للة التربلة  )رمعة المل  خرلدتاالبتدا لة
فجتتتتى  التتتتتدريد  فضتتتتل  فكتتتترر مدرستتتتع العتتتترل  لتوستتتتي  ،ت 2010ستيلر )ملستتتتىمهيربرا )ملدت)
  ر)مة سعد  ( فهيدنمكتب التربلة العربع لدم( الخلل   الريرعت التدريد  اخل الء ل 

،ت المعرفة الرير لة الالزمتة لتتدريد مى تىعرا الرير تلرا 2018السلىلع  مسءر ب  سعى ت )
لل تتت  الفتتترم  معالقتهتتتر  مت يتتتراا التطتتتىر TIMSSالتتتتع   رملتهتتتر االختبتتترراا الدمللتتتة 
 ت24-6  ،1) 21مجلة  ربىيرا الرير لرا  المه ع مالخبر  التدريسلة للمعل ت 

إ تتترءاا ، 2016كع   كيتتتلت)الشمراكع صتتترلن مالشتتتمراكع  ستتتعيد مالبرصتتترم  إستتتمرعيل مالتتتدرما
 تتتتتتى( كتتتتتتتر    م( الخلتتتتتتل  فتتتتتتع  راستتتتتتة التى)هتتتتتترا الدمللتتتتتتة فتتتتتتع العلتتتتتتىد مالرير تتتتتتلرا 

TIMSS2015رير مخت ر  مرنل التميل البوفعت )رمعة المل  سعى ت     
  تتىر م تتتر  لتطتتىير اً اء التدريستتع لمعلمتتع الرير تتلرا ،ت 2017الشتتهري  فل تتل مومتتدت )

ء المستتىيرا المعرفلتة الختبترراا العلتىد مالرير تلرا الدمللتة  رلمر لة االبتدا لة فتع  تى 
TIMSS،مردت ت رسرلة مر)ستير يير م شىر   نللة التربلةت)رمعة ا 

،ت  وليل موتى  م رراا الرير لرا  رلمر لة المتىسطة فتع  تىء 2017الشهري  مرك  علعت )
مجلتتتتتتتة الدمللتتتتتتتة تالTIMSSمتطلبتتتتتتترا الدراستتتتتتتة الدمللتتتتتتتة الفرلفتتتتتتتة للعلتتتتتتتىد مالرير تتتتتتتلرا 

 ت64-43، 1)6المتخ  ةت
،ت مستى  ال در  على  ل المشكالا الرير لة فع فرعع اًعتدا  2016الشلخع  هرش  سعيدت )

الجمشلتة الستعى  ة للعلتىد ال ءستلة مالتربىيتة  ماله دسة لد   ال  ال   الفرلا الفركىيت
 ت129-109 ، 54)رمعة المل  سعى   )
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ترا لجلة م تر تتتتة لتوستتتتي  مستتتتتى   و تتتتيل  لبتتتتة المملكتتتتة ،ت استتتت2012الشتتتتلخع  هرشمستتتتعيدت)
ت مجلتتتتتة العلتتتتتىد TIMSSالعربلتتتتتة الستتتتتعى  ة فتتتتتع الرير تتتتتلرا فتتتتتع المستتتتتر  را الدمللتتتتتة 

 ت64-33،  1)39التربىية 
إلتتى  2020خطتتة التوتتى( التتى  عTIMSS،ت االختبتترراا الدمللتتة 2017العتيبتتع  ستتعد مومتتدت)

)رمعتتتة الملتتت  ستتتعى   المملكتتتة العربلتتتة   ستتتلةكء –مجلتتتة  فتتترل  ربىيتتتة جتتته اً اءت  اتتت  اتّ 
 ت 27-25 53السعى  ة  

،   يتتتل  نتتتتب الرير تتتلرا مالتمتتترري  المطتتتىر  لل تتتءىف متتت  اًم( 2018ال رمتتتدي  م تتتى ستتتعدت)
م تتى الرا ت  االبتتدا ع فتع المملكتة العربلتة الستعى  ة فتع  تىء  راستة التى)هترا الدمللتتة 

 ت 126-101 ،1)3د التربىية  الريرع مجلة العلى  TIMSS 2015للرير لرا مالعلىد
،ت  ثتتر بركتترم   تتدريبع لمعلمتتع الرير تتلرا 2015ال رابلتتع  م تتطءى خمتتلد مالعربتتد  عتتدكرمت )

، فتع قتدر   لبتته  TIMSSمست د إلى  ى)هترا الدراستة الدمللتة فتع الرير تلرا مالعلتىد)
تربىيتتتتتة   راستتتتترا العلتتتتتىد العلتتتتتى المعرفتتتتتة الرير تتتتتلة مالتطبيتتتتت  ماالستتتتتتدال( الرير تتتتتع  

 ت1135-1115، 3)42اًر م 
ن   يتتتل  مستتتتىيرا التو تتتيل الى  لتتتة فتتتع التعلتتتل ،ت 1438يري تتتع  في ستتت ت منلل رم  ىمتتترست )

  ر)مة مكتب التربلة العربع لدم( الخلل ن الب   الدملعت
،ت  ستتتبر  الترا)تتت  المستتتتمر فتتتع اً اء اً تتتر  مع لطلبتتتة ال تتت  2018متتتبالم    متتتد مومتتتدت)

فتتتع اًر م فتتتع اختبتتترر  راستتتة التى)هتتترا الدمللتتتة للرير تتتلرا مالعلتتتىد  الفتتترم  اًسرستتتع
TIMSS   مه تتتتتة للبوتتتتتىن متتتتت  م)هتتتتتة ك تتتتتر المعلمتتتتتي  مالمشتتتتترفي  مالولتتتتتى( الم تر تتتتتة
 ت154-123 ،4)33 العلىد ا،كسركلة ماال)تمرللة  –مالدراسرا
 تالريرعنالعبلكرم ت التدريد ف  معل ،ت2018مررزاكى رمبرات)

  م( ل تتتر   ا وتتى ،ت إ تترء2016) مالرير تتلرات العلتتىد  علتتل   طتتىير  ءتتع وتتاالب التميتتل مرنتتل
 :الريترع TIMSS  2015مالرير تلرا العلتىد فتع التى)هترا الدمللتة  راستة فتع الخلتل 

 .سعى  )رمعةالمل 
ممررستتة المهتترراا ،ت 2017 يليىمتتررزاكى  رمبتترا ج ممررند  رثيىشتتميدا  ريتتر ا تتهت) هتتررمىم 

ت ر)متتة عمللتترا  ستترليب صتت لة لمستترعد  الطتتال  فتتع  طتتىير نءتترء ه ما،ستتترا لجلرا مال
 مكتب التربلة العربع لدم( الخلل ن مكتب التربلة العربع لدم( الخلل   الريرعت



 د. إبراهيم خليل، أ/ بكري عواجي، يمفرح املالكد. 
 

 142 

  TIMSS،ت بركرم   دريبع قر   على معراير االختبرراا الدمللة )2018العرمري  سلى  موس ت)
PISAر تلرا مالرير تلرا الع للتة لطلبتته ت رسترلة ، م ثر  فع ال ى  الرير لة لمدرستع الري

 اب  الهيف   )رمعة   دا ت   نتىرا  يير م شىر   نللة التربلة للعلىد ال رفة
،ت مستتى  ممررسترا التتدريد لتد  2018المرلكع  عمر  ب  سعيد مالسلىلع  مسءر ب  ستعى ت )

مجلتتتة رير تتلرات معلملرلرير تتلرا  رلمر لتتة االبتدا لتتة فتتع  تتىء معتتراير  علتتل  م علتت  ال
 ت160-135  ،2) 21 ربىيرا الرير لرا  

،ت فرعللتتتتتتة استتتتتتترا لجلة  دريستتتتتتلة م تر تتتتتتة قر متتتتتتة علتتتتتتى 2018ال وطتتتتتتركع  عفمتتتتتترم بتتتتتت  علتتتتتتعت)
فتتع   ملتتة مكىكتترا الوتتد الرير تتع لتتد  الطتتال  المىهتتىبي   رلمر لتتة  TIMSSمستتر  ة

 ت97-77،  17) 9المتىسطةت المجلة الدمللة لتطىير التءىل  
،ت الممررسترا التدريستلة لمعلمتع رير تلرا ال تءىف العللتر  رلمر لتة 2016إبترا ل  بت  الوستي ت)خليل  

 ت172 -151،  54االبتدا لة فع مكىكرا ال ى  الرير لةت مجلة رسرلة التربلة معل  ال ءد )
،ت الممررستترا التدريستتلة لمعلمتتع الرير تتلرا التتتع  ستته  فتتع 2019خليتتل  إبتترا ل  بتت  الوستتي  )

ت ملت تتى الرير تتلرا الفتتركع  تت  ار  Timssستتتى  الطتتال  فتتع االختبتترراا الدمللتة   ملتة م
 هت1440/ 6/ 29 سرليب،   –التوى( فع الرير لرا ) رل    علل  صبلر

،ت ماقتت  الممررستترا التدريستتتلة لتتد  معلمتترا الرير تتتلرا 2019الشتتمري  عءتترف ب تتت عليتتتىيت )
رستترلة مر)ستتتير ييتتر م شتتىر   )رمعتتة  رلمر لتتة االبتدا لتتة فتتع  تتىء البراعتتة الرير تتلةت 

 ا،مرد مومد ب  سعى  ا،سالملةت
   ،ت التتتتدليل ا،رشتتتتر ي فتتتتع االختبتتتترراا الدمللتتتتة 2011مكتتتتتب التربلتتتتة العربتتتتع لتتتتدم( الخلتتتتل ت )

TIMSS لمعلمع الرير لرا مالعلىد فع ال   الفرم ت الريرعت 
ر ي فتتتتتتتع االختبتتتتتتترراا    ،ت التتتتتتتدليل ا،رشتتتتتتت2011مكتتتتتتتتب التربلتتتتتتتة العربتتتتتتتع لتتتتتتتدم( الخلتتتتتتتل ت )

 لمعلمع الرير لرا مالعلىد فع ال   الرا  ت الريرعت TIMSSالدمللة
 ت الريرعتTIMSS 2015،ت إ رر م ه 2015مكتب التربلة العربع لدم( الخلل ت )

 ةــع األجنبيــراجــامل
Macmillan/McGraw-Hill. (2007).Research based effectivemathematics 

instruction McGraw-Hill math connects kindergarten through 

algebra series. Macmillan pubisher. 



2020 (4ج)ينايـر  (121)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 143 

Eriksson, K.,Helenius, O.,&Ryve, A. (2019). Using TIMSS items to 

evaluate the effectiveness of different instructional practices. 

Instructional Science, 47(1), 1-18. 

Kane, T.,& Cantrell, S. (2012). Gathering feedback for teaching. 

Combining high-quality observations with student surveys and 

achievement gains. MET Project Research Paper, Bill & 

Melinda Gates Foundation, Seattle, WA. Retrieved from http: 

//files.eric.ed.gov/fulltext/ ED540960.pdf.  

Klieme, E., Pauli, C.,&Reusser, K. (2009). The Pythagoras study: 

Investigating effects of teaching and learning in Swiss and German 

mathematics classrooms. In T. Janik& T. Seidel (Eds.), The power 

of video studies in investigating teaching and learning in the 

classroom (pp. 137–160). New York: Waxmann Publishing Co. 

Hiebert, J.,&Grouws, D. A. (2007). The effects of classroom 

mathematics teaching on students’ learning. In F. K. Lester (Ed.), 

Second handbook of research on mathematics teaching and 

learning (vol. 1, pp. 371–404). Charlotte, NC: Information Age. 

Wenglinsky, H. (2000). How teacher matters: Bring the classroom back 

into discussions of teacher quality. Educational Testing Service, 

Princeton, NJ: Policy Information Center. 

O’Dwyer, L. M., Wang, Y.,& Shields, K. A. (2015). Teaching for 

conceptual understanding: A cross-national comparison of the 

relationship between teachers’ instructional practices and student 

achievement in mathematics. Large-Scale Assessments in 

Education,3(1), 1. https://doi.org/10.1186/s40536-014-0011-6 



 د. إبراهيم خليل، أ/ بكري عواجي، يمفرح املالكد. 
 

 144 

House, JD. (2009). Elementary-school mathematics instruction and 

achievement of fourth-grade students in Japan: Findings from the 

TIMSS 2007 Assessment. Education, 130(2), 301–307. 

Isac, M. M., da Costa, P. D.,Araújo, L.,Calvo, E. S.,&Albergaria-

Almeida, P. (2015). Teaching practices in primary and secondary 

schools in Europe: Insights from large-scale assessments in 

education. JRC Scientific and Technical Reports. Luxembourg: 

Publications Office of the European Union. DOI, 10, 383588 

Blömeke, S., Olsen, R. V.,& Suhl, U. (2016). Relation of student 

achievement to the quality of their teachers and instructional 

quality. Teacher quality, instructional quality and student 

outcomes, 2, 21-50. 

Creemers, B. P. M.,&Kyriakides, L. (2006). Critical analysis of the 

current approaches to modeling educational effectiveness: the 

importance of establishing a dynamic model. School Effectiveness 

and School Improvement, 17(3), 347e366. 

Muijs, D.,& Reynolds, D. (2010). Effective teaching. Evidence and 

practice. London: Sage 

Hanushek, E.A, Peterson, P.E.,&Woessmann, L. ( 2010). U.S. Math 

Performance in Global Perspective: How Well Does Each State 

Do at Producing High-Achieving Students? Cambridge, MA: 

Harvard’s Program on Education Policy & Governance, Harvard 

Kennedy School.  

Clavel, J. G., Mendes, I.,& Crespo, F. J. G. (2011). Are teacher 

characteristics and teaching practices associated with student 

performance 


