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التباين في نتائج الرياضيات والعلوم ضمن الدولة

اجتهت دولة الإم��ارات العربية املتحدة خالل العقود القليلة املا�ضية نحو اال�ستثمار على نطاق وا�سع
يف حتويل الدولة �إل��ى �أح��د �أه��م املراكز املالية الرائدة يف عامل اليوم .وهي حالياً ت�ستثمر يف العمل على
حتقيق ا�ستدام ِة الدور الذي حققته ب�صفتها العباً �أ�سا�س ّياً يف االقت�صاد العاملي وذلك من خالل �إدراكها
تعليمي متط ّورٍ .وقد تب ّنت وزارة الرتبية والتعليم يف دولة الإمارات العربية املتحدة عدّة
لأهم ّية وجود نظا ٍم
ٍّ
ا�سرتاتيجيات تعليمية طموحة من �أجل حت�سني نتائج الطلبة وتن�شئة جيلٍ من املواطنني الذين يتميزون
بالتناف�س ّية العاملية ويتمتعون بالقدرة على اكت�ساب العلم واملعرفة على نح ٍو م�ستقلٍ وم�ستم ٍّر .ومما ال �شك
فيه � ّأن اال�ستثمار يف جيل ال�شباب اليافع هو ا�ستثما ٌر يف م�ستقبل الدولة وازدهارها.
وبف�ضل امل�شاركة يف درا�سة ( TIMSS 2011درا�سة االجتاهات الدولية يف الريا�ضيات والعلوم) ،مت ّكنت
دولة الإم��ارات العربية املتحدة من احل�صول على معلومات �إ�ضافية حول مهارات التفكري لدى الطلبة
ومهاراتهم فيما يتعلق باملحتوى الدرا�سي ومقارنتها مبهارات الطلبة على امل�ستوى الوطني والإقليمي
وال��دو ّ
يل .والأه��م من ذلك � ّأن م�ستويات الأداء الدولية يف درا�سة � TIMSSساعدت يف توفري و�سيلة غنية
باملعلومات ال�ضرورية من �أجل و�ضع �أهداف تطوير التعليم.
اجلدول  :1م�ستويات الأداء الدولية
جمال الإجناز

الأداء

� 625أو �أكرث

متقدم

بني  500و 624

عالٍ

بني  475و 549

متو�سط

بني  400و 474

منخف�ض

�أقل من 399

منخف�ض جداً

ومتثل م�ستويات الأداء الدول ّية م�ستويات الإجن��از التي ت�صف معرفة الطالب وكفاءته يف جمموعة
حمددة من املهارات �ضمن مادّة مع ّينة .ويتوافق “م�ستوى الأداء املتو�سط” مع املعيار املو�صى به جلميع
الطلبة .وبذلك تقدِّم م�ستويات الأداء الدولية و�سيل ًة غنية باملعلومات ال�ضرورية لو�ضع الأه��داف ،مثل
خف�ض ن�سبة الطلبة الذين يُ�ص َّنف �أدا�ؤهم �ضمن املعيار املنخف�ض جداً �أو املنخف�ض� ،أو زيادة ن�سبة الطلبة
ِ
الذين يحققون امل�ستوى العايل �أو املتقدم.
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النتائج واال�ستنتاجات
يُبني ال�شكل  1توزيع طلبة دولة الإمارات العربية املتحدة على م�ستويات الأداء الدولية يف كل من جمايل
الريا�ضيات والعلوم يف ال�صف الرابع.
ال�شكل  :1توزيع طلبة دولة الإم��ارات العربية املتحدة على م�ستويات الأداء الدولية -
1
ال�صف الرابع
1

�إ ّنه ملن امل�شجع �أن جند يف كال املجالني ن�سب َة % 1313من الطلبة الذين كان �أدا�ؤه��م �أف�ضل من م�ستوى
ولكن يف املقابل ،مل ي�ستطع  % 36على الأق��ل من طلبة دولة الإم��ارات العربية املتحدة �أن
الأداء العايل33 ،
َ
انخفا�ض الدرجات التي �سجلها طلبة
ي�صلوا �إلى م�ستوى الأداء الدويل املنخف�ص .ويُظهر ال�شكل املبينَّ � ّأن
 34دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة يف م��ادة العلوم13لل�صف الرابع يعود �إل��ى �أن �أداء  % 64من الطلبة كان يف
م�ستوى الأداء33الدويل املنخف�ض �أو املنخف�ض جداً.
َ
متو�سط الدرجات التي �سجلتها دولة الإمارات العربية املتحدة
وقد ب ّينت النتائج يف الن�شرة ال�سابقة �أ َّن
34
2
مف�صلٍ حيث نرى
يف ال�صف الثامن جا َء �أقرب �إلى املتو�سط الدويل .ويُو�ضح ال�شكل  2توزيع الإجناز ب�شكلٍ ّ
11
� ّأن ن�سبة الطلبة الذين مل يحققوا م�ستوى الأداء املنخف�ض كانت �أق َّل باملقارنة مع ال�صف الرابع ،كذلك
ُتظهر النتائ ُج ن�سب ًة �أعلى من
الطلبة املتفوقني يف العلوم ( ،)% 19مما �أدى �إلى حتقيق متو�سط �أعلى من
2
الدرجات يف مادة العلوم لل�صف الثامن.
11
2
ال�شكل  :2توزيع طلبة دولة الإم��ارات العربية املتحدة على م�ستويات الأداء الدولية -
2
ال�صف الثامن

2

ولدى حتليل البيانات ملعرفة الفرق بني الإن��اث والذكور ،تبينّ � ّأن احتمال تقدمي �أدا ٍء مب�ستوى الأداء
الدويل املنخف�ض �أو املنخف�ض جداً يزداد لدى الذكور مقارنة بالإناث ،ولكن مل تظهر �أيّ فوارق مهمة بني
الإناث والذكور يف ن�سبة الطلبة املتفوقني .وتبني �أي�ضاَ �أن الذكور والإناث يختلفون يف طبيعة معرفتهم
ومهاراتهم .ففي الريا�ضيات ،كان �أداء الذكور منخف�ض ًا يف جمايل املحتوى “البيانات واالحتمال”
و”الأ�شكال واملقايي�س الهند�سية” يف كال ال�صفني .وهذا �أحد الأ�سباب الرئي�سة التي �أدت �إلى تدين الأداء
الكلي لدولة الإمارات العربية املتحدة يف هذين املجالني .ومن اجلدير بالذكر �أن م�ستوى مهارات الإناث يف
ّ
التطبيق املعريف كانت قريبة من امل�ستويات التي �أظهرها الذكور ،رغم �أن الإناث �أظهرن تفوقاً على الذكور
يف جماالت املحتوى ،بينما كانت مهاراتهم يف املعرفة والربهنة والتعليل �أعلى بكثري .وتكمن �أهمية هذه
النتيجة يف كونها قد تعك�س �صورة منطية حمتملة للجن�سني؛ فالإناث يرتددن �أمام اخلو�ض يف املجاالت
التي قد ُتعترب مالئمة للذكور .وميكن �أن تكون �أي�ضاً ناجتة عن قلة تركيز املع ّلمني على هذه املجاالت
وعدم ت�شجيع الإناث عليها ب�سبب تلك ال�صورة النمطية.
و�أظهرت النتائج �أي�ضاً فوارق بني الإمارات املختلفة يف الدولة ،وظهرت �أي�ضاً نتيجة مطمئنة حيث تبني
وجود ن�سبة من الطلبة املتفوقني يف الإمارات ذات الإجناز املنخف�ض ،وكانت نتائج ه�ؤالء الطلبة م�ضاهي ًة
لنتائج املتفوقني يف العامل.
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املمار�سات الف ّعالة
مت َّكنت وزارة الرتبية والتعليم للمرة الأولى بف�ضل درا�سة  TIMSSمن احل�صول على �أد ّلة قيمة عن
م�ستوى املعرفة لدى الطلبة يف التعليم الأ�سا�سي يف جميع �أنحاء الدولة .حيث تقدم درا�سة  ،TIMSSبياناتٍ
�أف�ض َل من �أجل �إجراء التحليالت على امل�ستوى الوطني ،لأن حجم الع ّينة ي�سمح ب�إجراء حتليل �أكرث د ّقة،
بالإ�ضافة �إلى جمموعة �أ�شمل من م�ؤ�شرات اخللفية .وتت�ضمن هذه امل�ؤ�شرات للمرة الأولى عوامل تتعلق
بكل من الطلبة و�أولياء �أمورهم واملع ّلمني ومديري املدار�س.
ومن املهم �أن ندرك � ّأن اجلميع معن ّيون بالنظام التعليمي ،و� ّأن جميع اجلهات املعن ّية لها دور يف عملية
ُ�صنع القرار؛ ولذلك يجب �أن ت�ستفيد دولة الإمارات العربية املتحدة قدر الإمكان من االختبارات الدول ّية
فتوا�ص َل جمع املعلومات وحت ِّد َد الأمناط وامل�سائل التي حتتاج �إلى معاجلة .وللمدار�س على وجه اخل�صو�ص
رئي�سي يف مراقبة هذه الأمناط من خالل االختبارات التي جتريها ،والتي ميكن تعديلها لت�صبح �أقرب
دو ٌر
ّ
�إلى �إطار عمل .TIMSS
وقد �أظهرت البيانات بو�ضوح �ضرورة العمل على حت�سني النتائج لدى الطلبة ذوي الأداء املنخف�ض .كما
ينبغي النظر يف التنمية املهنية للمع ّلمني لأنهم يع ّلمون �صفوفاً غري متجان�سة من حيث قدرات الطلبة؛
تعليم خمتلفة مبا يتنا�سب مع
لذلك يجب تزويدهم باملعرفة والأدوات الالزمة من �أجل تطبيق تقنيات ٍ
احتياجات كل طالب؛ �سواء كان من ذوي احلاجات اخلا�صة� ،أو كان يعاين من �صعوباتٍ يف التع ّلم� ،أو كان
يتل ّقى التعليم بغري لغته الأم.
كما ينبغي اعتماد خطط تعليمية مرنة حتى يتالءم �أي منهج تدري�سي مع احتياجات جميع الطلبة يف
ّ
�صف مدر�سي غري متجان�س .ومبا �أن دولة الإم��ارات العربية املتحدة من الدول التي تتميز بتن ّو ٍع ثقا ٍّيف
خا�صة بكل �صف مدر�سي قد يكون من �أف�ضل الطرق لتح�سني نتائج التع ُّلم �ضمن
كبري ،ف� ّإن و�ضع خطط ّ
جمموعات الطلبة ذوي الأداء ال�ضعيف.
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