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   البحث باللغة العربيةملخص
درجة توافر مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجاالت المحتوى استهدف البحث تحديد 

المتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات 
العلوم بالحلقة األولى من التعليم األساسي في محتوى كتب ) TIMSS 2019(والعلوم 

بطاقة تحليل محتوى في  ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد ، والصف الدراسي،بسلطنة عمان
ضوء مجاالت المحتوى والموضوعات الرئيسة والمعايير والمؤشرات المتضمنة في أطر 

 TIMSS(علوم تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات وال

، والتي في ضوئها تم تحليل محتوى كتاب الطالب وكتاب النشاط ودليل المعلم في )2019
المنهج استخدام الفصليين الدراسيين األول والثاني للصفوف من األول وحتى الرابع، وتم 

الوصفي في تحليل ووصف مدى مراعاة محتوى كتب العلوم بالحلقة األولى من التعليم 
لطنة عمان لمجاالت المحتوى والموضوعات الرئيسة والمؤشرات المتضمنة األساسي بس

في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 
)TIMSS 2019 .(  
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ويوصي البحث في ضوء ما توصل إليه من نتائج بإعادة النظر في محتوى كتب العلـوم                
األساسي بسلطنة عمان، وتضمينه بخبرات تعليمية بالقدر الـذي         بالحلقة األولى من التعليم     
جنبا إلـى  ) TIMSS 2019(أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع في يحقق النسب المشار إليها 

جنب مع تحقيق أهداف تعليمية ومجتمعية أخرى تخـدم المجتمـع العمـاني وطموحاتـه               
 األولى من التعليم األساسي بـسلطنة       المستقبلية باإلضافة إلى تدريب معلمي العلوم بالحلقة      

عمان على توظيف التقويم المتضمن في دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم            
)TIMSS 2019 (   أثناء التدريس، وتدريب الطلبة علي هذا األسلوب من التقـويم؛ بغيـة

 ومـن ثـم   ) TIMSS(االرتقاء بمستوى أدائهم عند مشاركتهم في اختبـارات مـشروع           
  .)TIMSS(االرتقاء بترتيب سلطنة عمان بين الدول المشاركة في مشروع 

 الدراسة - تحليل المحتوى – تقييم المحتوى - التقييم –المحتوى : الكلمات المفتاحية
   (TIMSS)الدولية في الرياضيات والعلوم
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   البحث باللغة اإلنجليزيةملخص
Assessment of Science Books Content in the first Grade of Basic 

Education in Oman Sultanate in light of project assessement 
framworks of Trends in International Mathematics and Science 

Study (TIMSS 2019) 
Prepared by 
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Abstract 

This research aimed to determine the degree of availability of main 
topics indicators for content domains which included in science 
learning assessment frameworks for the project of trends in 
international mathematics and science study (TIMSS 2019) in the 
science books content in the first grade of basic education in Oman 
Sultanate and the classroom. To achieve this aim, a content analysis 
card was prepared in the light of the content domains, main topics, 
criteria and indicators which included in the frameworks of science 
learning assessment for the project of studying international trends in 
mathematics and science (TIMSS 2019), in the light of which the 
content of the student’s book, activity book, and teacher’s guide were 
analyzed in the first and second semesters for classes from one to 
four. 
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The descriptive Curriculum was used to analyze and describe what 
the extent to which the content of science books in the first grade of 
basic education in Sultanate of Oman take care the content domains, 
major topics and indicators which included in the frameworks of 
science learning assessment for the International Trends in 
Mathematics and Science Project (TIMSS 2019). 
The research recommends in the light of its findings with 
reconsidering the content of science books in the first degree of basic 
education in Sultanate of Oman, and including it with educational 
experiences to the extent that achieves the percentages indicated in 
the frameworks of science learning assessment for the project 
(TIMSS 2019) along with achieving educational and societal goals 
Others serve the Omani society and its future aspirations, in addition 
to training science teachers in the first degree of basic education in 
Sultanate of Oman to employ the calendar included in the study of 
international trends in mathematics and science (TIMSS 2019) during 
teaching, and training students on this method of evaluation; In order 
to upgrade their performance when they participate in the TIMSS 
project tests, and then to raise the ranking of the Sultanate of Oman 
among the countries participating in the TIMSS project. 
 
Key Words: Content - Assessment - Content Assessment - Content 

Analysis - Trends in International Mathematics and 
Science Study (TIMSS) 
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  :قدمةم
تهتم عديد من الجمعيات والمنظمات والهيئات على مستوى دول العالم بدراسة االتجاهات 
الدولية للعلوم والرياضيات، ومن بينها المنظمة الدولية لتقييم اإلنجاز التعليمي 

)IEA(International Association for The Evaluation of Educational 

Achievementية تضم في عضويتها وزراء التعليم ورؤساء بعض ، وهي منظمة هولند
مراكز ومعاهد البحوث علي مستوي العالم من أعضاء الدول المشتركة فيها وبخاصة 

 بكلية بوسطن بالواليات المتحدة األمريكية PIRLS & TIMSSمركز الدراسة الدولية 
TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College حيث أنه 

  .المعني بنشر أطر تقييم دراسة االتجاهات الدولية للعلوم والرياضيات

 م بغرض تقديم دراسات بحثية في مجال تطوير ١٩٥٩عام ) IEA(وقد تُأسست منظمة 
النظم التعليمية في مختلف دول العالم، وذلك من أجل وصف تعلم الطلبة في هذه الدول، 

لمدارس والمعلمين والطلبة في المواد والحصول علي معلومات بشأن اتجاهات مديري ا
  . الدراسية المختلفة

 م، وهي الدراسة الدولية األولي ١٩٦٤بالدراسة األولي لها عام ) IEA(وقامت منظمة 
، والتي كان FIMS (International Mathematics Study First(للرياضيات 

 – ١٩٧٠(الم، وفي عام التركيز فيها علي اإلنجاز في مادة الرياضيات فقط بين دول الع
بالدراسة الثانية لها، والتي اهتمت بدراسة إنجاز الطلبة ) IEA(قامت منظمة )  م١٩٧١

  .)٢٠٠٧عبد السالم وآخرون، (في ست مواد دراسية تضمنت مادة العلوم 

علي التقدم ) IEA(ونظرا لما لمادتي الرياضيات والعلوم من أهمية فقد ركزت منظمة 
 م ١٩٨٠ات والعلوم فقامت بمجهودات كبيرة وأبحاث متعددة منذ عام في تعليم الرياضي

للعمل علي الجمع بينهما في دراسة واحدة حتي توصلت إلي شكل وتصور لهذه الدراسة 
 م، وقد أسمتها الدراسة الدولية الثالثة في الرياضيات والعلوم المسماه ١٩٩٠عام 

 Third International Mathematics and Science (TIMSS)بــــ التيمز 

Study، ا بدراسة االتجاهات في هاتين المادتين فقدا ألن هذه الدراسة تعنى أساسونظر 
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عدل مسماها ليصبح دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 
)TIMSS(Trends in International Mathematics and Science Study 
  .)٣ – ٢، ٢٠٠٧المغازي، (

القيام بمشروع لتقييم مادتي الرياضيات ) IEA(ررت الجمعية العامة لمنظمة وقد ق
والعلوم كل أربع سنوات وذلك على الصفين الرابع والثامن، وبدأ تطبيق المشروع ألول 

 م، وهو يحقق للدول التي تشترك فيه الفرصة غير المسبوقة لقياس التقدم ١٩٩٥مرة عام 
ي الرياضيات والعلوم، وإحداث التغذية الراجعة في اإلنجازات التعليمية في مجال

(Feedback) اختبارات واستبيانات( المناسبة من خالل تطبيق مجموعة من األدوات (
علي مديري المدارس والمعلمين والطلبة ليقوموا بإعطاء استجاباتهم علي هذه األدوات؛ 

ة التعليمية إلى أفضل مما يسهم في تقييم اإلنجاز التعليمي ومن ثم االرتقاء بالمنظوم
 ,Stanco, G., 2012)صورة ممكنة من خالل ما تقدمه تلك األدوات من تغذية راجعة

34 – 37).   

  :اإلحساس بمشكلة البحث

يعد القرن الحادي والعشرين فترة من أهم فترات التاريخ حيث يعتبر بحق عصر "
ت الحياة اليومية، التغيرات الكبيرة، إذ حدثت فيه تغيرات هائلة في مختلف مجاال

" وأصبحت هذه التطورات من أهم خصائص المجتمعات اإلنسانية في الوقت الحاضر
  .)١٥، ٢٠١٦البادري، (

وتُعد مرحلة التعليم األساسي بحلقتيها األولى والثانية من المراحل المهمة التي يعد فيها 
هم إلي بناء القاعدة العلمية التي يؤهل.. .الطلبة إعدادا عقليا ونفسيا ومهاريا واجتماعيا و

يحتاجون إليها لمواكبة التغييرات والتحديات العالمية في ظل الثورة المعلوماتية 
والتكنولوجية، فهي القاعدة التي يرتكز عليها البناء التعليمي بما توفره من خبرات لطلبتها 

داتهم وقدراتهم تمكنهم من اكتساب المعارف والمهارات واالتجاهات وتكشف عن استعدا
التي تمكنهم من مواصلة مراحلهم التعليمية التالية، كما تؤهلهم لالنخراط في سوق العمل 

  .)١١ - ١٠، ٢٠١٧مجلس التعليم، (
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من هذا المنطلق قامت سلطنة عمان متمثلة في وزارة التربية والتعليم باالشتراك في 
 لتطوير التعليم والتعلم، ومن لتستفيد مما تقدمه من برامج ومشاريع (IEA) منظمة الـ

 ومازالت سلطنة عمان تستمر في المشاركة في هذا المشروع (TIMSS)أهمها مشروع 
بغية مراقبة ورصد اتجاهات أداء الطلبة في مادتي الرياضيات والعلوم وتحديد جوانب 

  .التحسن والجوانب التي تحتاج إلى مراجعة وتطوير في تعلم وتدريس الرياضيات والعلوم

م  2007 الرابعة عام دورتها في الدراسة هذه في مرة ألول سلطنة عمان شاركت ولقد
والسادسة عام   م،٢٠١١الخامسة عام  الدورات في شاركت بعدها، فقط الثامن بالصف
التقرير الوطني، وزارة (والثامن  الرابع  م، وذلك بالصفين٢٠١٩ م، والسابعة عام ٢٠١٥

  .)٢١، ٢٠١٨التربية والتعليم، 

 م تحسنًا ملحوظًا في معدالت تحصيل الطلبة في ٢٠١٥وأظهرت نتائج مادة العلوم عام 
كال الصفين بفروق دالة إحصائيا بالمقارنة مع معدالت تحصيل الطلبة في الدورات 

 نقطة ٣٧٧ ــــــــ نقطة مقارنة ب٤٣١السابقة، فقد حقق طلبة الصف الرابع 
 نقطة مقارنة ٤٥٥صف الثامن حقق الطلبة م، وبالنسبة لل 2011فقط في عام 

 م، وتشير النتائج إلى إحراز السلطنة ألكبر 2011 نقطة في عام ٤٢٠ ــــــب
الفروق في توجهات األداء بالمقارنة مع جميع الدول المشاركة، كما تُظهر النتائج 

لنتائج استمرار تفوق اإلناث على الذكور ولكن بفارق يقل عن الدورات السابقة، وتشير ا
إلى ارتفاع نسب الطلبة الذين حققوا المستوى المتقدم والمرتفع بالمقارنة مع الدورات 

  .)٢٢، ٢٠١٨التقرير الوطني، وزارة التربية والتعليم، (السابقة 

 مقارنة بالدورات السابقة -السلطنة في الدورة السادسة  طلبة وعلى الرغم من ارتفاع أداء
 تعليمية أنظمة 7 باإلضافة إلى  دولة٣٩  الصف الثامن التي شارك فيها على مستوى-

 وهو ترتيب ٢٩إمارات إال أن سلطنة عمان جاءت في الترتيب  أو مقاطعات أو لواليات
 ٤٧ دون المتوسط الدولي في معدل تحصيل العلوم كما شارك على مستوى الصف الرابع

إمارات إال أن سلطنة عمان  أو مقاطعات أو لواليات تعليمية أنظمة 7 باإلضافة إلى دولة
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 وهو ترتيب دون المتوسط الدولي في معدل تحصيل العلوم ٤٢جاءت في الترتيب 
  .)٨٢ -  ٣٧، ٢٠١٨التقرير الوطني، وزارة التربية والتعليم، (

فضالً عن إشارة البحوث والدراسات السابقة إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتضمنه 
من موضوعات في الصفوف الدراسية المختلفة بما محتوى كتب العلوم بسلطنة عمان 

وهذا ما أكدت عليه  (TIMSS)يحقق متطلبات الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم
 حيث استهدفتا )٢٠١٠(الخروصي ، ودراسة )٢٠١٠(الجهوري والخروصي دراسة 

 تحليل محتوى كتاب العلوم للصف الثامن األساسي في سلطنة عمان في ضوء متطلبات
  ).TIMSS(مشروع 

وليس إعادة النظر في المحتوى فحسب بل أسئلة وحدات كتب العلوم بسلطنة عمان، وهذا 
 التي استهدفت تحليل أسئلة وحدات )٢٠١٣(أمبوسعيدي والمزيدي دراسة ما أوضحته 

بسلطنة عمان في ضوء مستويات الدراسة الدولية في ) ٨- ٥(كتب العلوم للصفوف 
وتكونت عينة الدراسة من جميع أسئلة وحدات كتب  (TIMSS) الرياضيات والعلوم

، واستخدم الباحثان أداة تحليل محتوى تضمنت مستويات الدراسة )٨- ٥(العلوم للصفوف 
  ).المعرفة، والتطبيق، والتعليل(الثالثة  (TIMSS) الدولية في

نسب وقد أظهرت نتائج الدراسة أن نسب تضمن مستويات المعرفة والتطبيق أعلى من ال
، لكنها غير دالة (TIMSS)المطلوبة في الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم 

إحصائيا بينما ذلك ال ينطبق على مستوى التعليل، فالفرق بين النسبتين دال إحصائيا 
  .(TIMSS)لصالح النسبة المحددة من قبل الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم 

يمية ككل وبتعليم وتعلم مادتي الرياضيات والعلوم في السلطنة، وارتقاءا بالمنظومة التعل
للوصول إلى المستوى العالمي لهاتين المادتين بما يضمن تمكين طلبة السلطنة من منافسة 
أقرانهم في العالم، من خالل اكسابهم المعارف والمهارات ذات الطابع العالمي، وبما 

 خالل خلق جيل متزن، إيجابي، مقدر، يضمن تحقيق غايات التعليم في السلطنة من
ملتزم، متعلم مدى الحياة، ومواطن مسؤول ومعتز بوطنه جاءت التوجيهات السامية 

 بضرورة – طيب اهللا ثراه –لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم 



 

 
  

 

  
                                             

  

٦٣٥  

 
 

  




TIMSS 
2019 

لية، إجراء تقييم شامل للمسيرة التعليمية في السلطنة من أجل تحقيق التطلعات المستقب
  .)٣، ٢٠١٧كتب وزارة التربية والتعليم، (ومراجعة سياسات التعليم وخططه وبرامجه 

لذا، حرصت وزارة التربية والتعليم بالسلطنة على تطوير المنظومة التعليمية في جوانبها 
ومجاالتها المختلفة كافة، لتلبي متطلبات المجتمع الحالية، وتطلعاته المستقبلية، ولتتواكب 

تجدات العالمية في اقتصاد المعرفة، والعلوم الحياتية المختلفة، بما يؤدي إلى مع المس
كتب وزارة (تمكين المخرجات التعليمية من المشاركة في مجاالت التنمية الشاملة للسلطنة 

  .)٣، ٢٠١٧التربية والتعليم، 

تعليمية وقد حظيت المناهج الدراسية باعتبارها مكونًا أساسيا من مكونات المنظومة ال
بمراجعة مستمرة وتطوير شامل في نواحيها المختلفة؛ بدءا من المقررات الدراسية، 
وطرائق التدريس، ووأساليب التقويم وغيرها؛ وذلك لتتناسب مع الرؤية المستقبلية للتعليم 

كتب وزارة التربية والتعليم، ( م، ولتتوافق مع فلسفته وأهدافه ٢٠٤٠في السلطنة 
٣، ٢٠١٧(. 

أولت الوزارة مجال تعليم وتعلم الرياضيات والعلوم اهتماما كبيرا يتالءم مع وقد 
مستجدات التطور العلمي والتكنولوجي والمعرفي، ومن هذا المنطلق اتجهت إلى االستفادة 
من الخبرات الدولية، اتساقًا مع التطور المتسارع في هذا المجال من خالل تبني مشروع 

ريس هاتين المادتين وفق المعايير الدولية؛ من أجل تنمية مهارات السالسل العالمية في تد
البحث والتقصي واالستنتاج لدى الطلبة، وتعميق فهمهم للظواهر العلمية المختلفة، 
وتطوير قدراتهم التنافسية في المسابقات العلمية والمعرفية، وتحقيق نتائج أفضل في 

تجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم الدراسات الدولية، التي من بينها دراسة اال
)TIMSS()  ،٣، ٢٠١٧كتب وزارة التربية والتعليم(.  

وفيما يتعلق بمادة العلوم كمجال تخصص الباحثان واهتمام الدراسة البحثية الحالية، فإنه 
وبالفعل طُبعت في سلطنة عمان نسخ من كتاب التلميذ وكتاب النشاط ودليل المعلم في 

ول والثاني للصفوف من األول حتى الثامن تمت مواءمتها من كتاب التلميذ الفصليين األ
وكتاب النشاط ودليل المعلم في الفصليين األول والثاني للصفوف من األول حتى الثامن 
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من سلسلة كامبريدج للعلوم في المرحلتين األساسية والثانوية بناءا على العقد الموقع بين 
 وبموجب القرارين ٢٠١٧/  ٤٥طبعة جامعة كامبريدج رقم وزارة التربية والتعليم وم

 واللجان المنبثقة عنهما، وتم تدريس ٢٠١٧/  ٣٧٠ رقم ،٢٠١٧/  ٩٨الوزاريين رقم 
  .)٣، ٢٠١٧كتب وزارة التربية والتعليم، (مادة العلوم للطلبة وفق هذه النسخ المطبوعة 

للمرة الرابعة لها في  عمانوقد نبعت فكرة البحث الحالي وبخاصة بعد مشاركة سلطنة 
  : م، وذلك٢٠١٩عام ) TIMSS(الدورة السابعة لمشروع 

للتحقق من مدى مراعاة محتوى كتب العلوم المطبقة حاليا في سلطنة عمان  - ١
والتي تم مواءمتها من سلسلة كامبريدج للعلوم مع مجاالت المحتوى 

طر تقييم تعلم والموضوعات الرئيسة والمعايير والمؤشرات المتضمنة في أ
 TIMSS(العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

وذلك ألن سلسلة كامبريدج للعلوم تُطبق في المملكة المتحدة في حين  ).2019
أطر تقييم تعلم العلوم في مشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات 

سة هولندية هي المنظمة  صادرة عن مؤس٢٠١٩لعام ) TIMSS(والعلوم 
 ).IEA(الدولية لتقييم اإلنجاز التعليمي 

 واستهدفت تحديد )٢٠٢٠(عليان والمزروعي دراسة قام بها للتحقق من  - ٢
 ,Scienceمعوقات تطبيق منحى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

Technology, Engineering and Mathematics) STEM ( في تدريس
جهة نظر المعلمين في سلطنة عمان حيث أوضحت أن المعوقات العلوم من و

 وبدرجة 51.3التي تتعلق بالمحتوى جاءت بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي 
 وبدرجة 31.3عالية يليه المعوقات التي تتعلق ببيئة التعلم بمتوسط حسابي 
 وبدرجة 77.2متوسطة ثم المعوقات التي تتعلق بالمعلم بمتوسط حسابي 

مجاالت المحتوى ة أيضا، أي أن المحتوى وإن فرضنا أنه سيراعي متوسط
والموضوعات الرئيسة والمعايير والمؤشرات المتضمنة في أطر تقييم تعلم 

 TIMSS(العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

مية  في تدريس العلوم رغم أهSTEMتطبيق منحى إال أنه يعد معوقًا ل) 2019
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 في كونه تصميم تعليمي شامل ومترابط ومتجانس ومتكامل STEMمنحى 
لتمكين الطلبة اتقان تعلم المفاهيم والقوانين والنظريات العلمية التي تجمع بين 

بصورة ) العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات(محتوى المواد األربع 
ء والتجريب وتنفيذ وظيفية، من خالل أنشطة تعليمية قائمة على االستقصا

مشروعات إليجاد حلول ابتكارية وبدائل لمشكالت مرتبطة بواقع حياة الطلبة 
وبيئتهم ومجتمعهم وتتواكب مع تحقيق التنمية المستدامة ومتطلبات سوق العمل 
وهذا ما أقره وأكد عليه مرصد االبتكار في القطاع الحكومي بسلطنة عمان من 

االتجاهات العالمية "بتكار في القطاع الحكومي خالل قراءة في تقرير تبني اال
، وكذلك التقرير السنوي للتعليم )٢٨ - ٢٧، ٢٠١٩مجلس التعليم، (" ٢٠١٩

 .)٤٢ -  ٤١، ٢٠٢٠مجلس التعليم، ( ٢٠١٩في سلطنة عمان لعام 

 أجريت لتقييم مدى - في حدود علم الباحثان –لعدم وجود بحوث ودراسات  - ٣
لحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة عمان مراعاة محتوى كتب العلوم با

لمجاالت المحتوى والموضوعات الرئيسة والمؤشرات المتضمنة في أطر تقييم 
 TIMSS(تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

2019 .( 

  :تحديد مشكلة البحث

ات والعلوم في مرحلة التعليم األساسي تتبنى سلطنة عمان سلسلة كامبريدج لتعليم الرياضي
تلك السلسلة التي تُطبق في المملكة المتحدة، وعلى ) المرحلة الثانوية(وما بعد األساسي 

 م الذي هو ٢٠١٩عام ) TIMSS(التوازي تحرص السلطنة على االشتراك في مشروع 
هولندية هي اآلخر يقوم على عدة أطر لتقييم تعلم الرياضيات والعلوم تُصدرها مؤسسة 

عليان والمزروعي ، كما جاءت دراسة )IEA(المنظمة الدولية لتقييم اإلنجاز التعليمي 
 لتشير إلى أن المحتوى الحالي الذي تم تبنيه ويقدم للطلبة في جميع الصفوف )٢٠٢٠(

 في تدريس العلوم رغم أهمية هذا STEMتطبيق منحى لالدراسية يعد معوقًا أساسيا 
عليم، وهذا ما أقره وأكد عليه مرصد االبتكار في القطاع الحكومي بسلطنة المنحى في الت
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االتجاهات العالمية "عمان من خالل قراءة في تقرير تبني االبتكار في القطاع الحكومي 
، وكذلك التقرير السنوي للتعليم في سلطنة )٢٨ -  ٢٧، ٢٠١٩مجلس التعليم، (" ٢٠١٩

فضالً عن عدم وجود بحوث ) ٤٢ -  ٤١، ٢٠٢٠مجلس التعليم، ( ٢٠١٩عمان لعام 
 أجريت لتقييم مدى مراعاة محتوى كتب العلوم - في حدود علم الباحثان –ودراسات 

بالحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة عمان ألطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة 
شكلة البحث ، لذا تحددت م)TIMSS 2019(االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

  :الحالي في السؤال الرئيس اآلتي

ما مدى مراعاة محتوى كتب العلوم بالحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة عمان 
لمجاالت المحتوى والموضوعات الرئيسة والمؤشرات المتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم 

  ؟)TIMSS 2019(لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

  :وتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية
ما مجاالت المحتوى والموضوعات الرئيسة والمعايير والمؤشرات المتضمنة في  - ١

أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 
)TIMSS 2019 (ة األولى من الواجب توافرها في محتوى كتب العلوم بالحلق

 التعليم األساسي بسلطنة عمان؟

المتضمنة في مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجاالت المحتوى ما درجة توافر  - ٢
أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

)TIMSS 2019 (في محتوى كتب العلوم للصف األول بسلطنة عمان؟ 

المتضمنة في رات الموضوعات الرئيسة لمجاالت المحتوى مؤشما درجة توافر  - ٣
أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

)TIMSS 2019 (في محتوى كتب العلوم للصف الثاني بسلطنة عمان؟ 

المتضمنة في مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجاالت المحتوى ما درجة توافر  - ٤
يم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم أطر تقي

)TIMSS 2019 (في محتوى كتب العلوم للصف الثالث بسلطنة عمان؟ 
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المتضمنة في مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجاالت المحتوى ما درجة توافر  - ٥
ت والعلوم أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيا

)TIMSS 2019 (في محتوى كتب العلوم للصف الرابع بسلطنة عمان؟ 

المتضمنة في مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجاالت المحتوى ما درجة توافر  - ٦
أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

)TIMSS 2019 (من التعليم األساسي في محتوى كتب العلوم بالحلقة األولى 
  بسلطنة عمان؟

المتضمن في درجة توافر مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجال علم الحياة ما  - ٧
أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

)TIMSS 2019 ( بالحلقة األولى من التعليم األساسي في محتوى كتب العلوم
 لصف الدراسي؟بسلطنة عمان، وا

المتضمن في درجة توافر مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجال علم الفيزياء ما  - ٨
أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

)TIMSS 2019 ( بالحلقة األولى من التعليم األساسي في محتوى كتب العلوم
 بسلطنة عمان، والصف الدراسي؟

المتضمن في جة توافر مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجال علم األرض درما  - ٩
أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

)TIMSS 2019 ( بالحلقة األولى من التعليم األساسي في محتوى كتب العلوم
 بسلطنة عمان، والصف الدراسي؟

ؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجاالت المحتوى درجة توافر مما الفرق بين   -١٠
المتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في 

بالحلقة األولى في محتوى كتب العلوم ) TIMSS 2019(الرياضيات والعلوم 
 من التعليم األساسي بسلطنة عمان، والصف الدراسي؟

  :استهدف البحث تحديد :أهداف البحث
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االت المحتوى والموضوعات الرئيسة والمعايير والمؤشرات المتضمنة في مج - ١
أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

)TIMSS 2019 ( الواجب توافرها في محتوى كتب العلوم بالحلقة األولى من
 .التعليم األساسي بسلطنة عمان

المتضمنة في وعات الرئيسة لمجاالت المحتوى مؤشرات الموضدرجة توافر  - ٢
أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

)TIMSS 2019 (في محتوى كتب العلوم للصف األول بسلطنة عمان. 

المتضمنة في مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجاالت المحتوى درجة توافر  - ٣
م لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم أطر تقييم تعلم العلو

)TIMSS 2019 (في محتوى كتب العلوم للصف الثاني بسلطنة عمان. 

المتضمنة في مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجاالت المحتوى درجة توافر  - ٤
أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

)TIMSS 2019 (في محتوى كتب العلوم للصف الثالث بسلطنة عمان. 

المتضمنة في مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجاالت المحتوى درجة توافر  - ٥
أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

)TIMSS 2019 (في محتوى كتب العلوم للصف الرابع بسلطنة عمان. 

المتضمنة في مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجاالت المحتوى فر درجة توا - ٦
أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

)TIMSS 2019 ( في محتوى كتب العلوم بالحلقة األولى من التعليم األساسي
  .بسلطنة عمان

المتضمن في أطر الحياة درجة توافر مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجال علم  - ٧
تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

)TIMSS 2019 ( بالحلقة األولى من التعليم األساسي في محتوى كتب العلوم
 .بسلطنة عمان، والصف الدراسي
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المتضمن في درجة توافر مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجال علم الفيزياء  - ٨
 تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم أطر

)TIMSS 2019 ( بالحلقة األولى من التعليم األساسي في محتوى كتب العلوم
 .بسلطنة عمان، والصف الدراسي

المتضمن في درجة توافر مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجال علم األرض  - ٩
ع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم أطر تقييم تعلم العلوم لمشرو

)TIMSS 2019 ( بالحلقة األولى من التعليم األساسي في محتوى كتب العلوم
 .بسلطنة عمان، والصف الدراسي

درجة توافر مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجاالت المحتوى الفرق بين   -١٠
جاهات الدولية في المتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االت

بالحلقة األولى في محتوى كتب العلوم ) TIMSS 2019(الرياضيات والعلوم 
  .من التعليم األساسي بسلطنة عمان، والصف الدراسي

  :في ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج يمكن له أن يسهم فيما يلي :أهمية البحث
لى من التعليم مساعدة معلمي ومشرفي ومخططي مناهج العلوم بالحلقة األو - ١

األساسي بسلطنة عمان في التعرف على مشروع دراسة االتجاهات الدولية في 
 ). TIMSS 2019(الرياضيات والعلوم 

توجيه معلمي ومشرفي ومخططي مناهج العلوم بالحلقة األولى من التعليم  - ٢
األساسي بسلطنة عمان بضرورة تحقيق مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجاالت 

تضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية المحتوى الم
لالرتقاء بمستوى أداء الطلبة في ) TIMSS 2019(في الرياضيات والعلوم 

 ).TIMSS(االختبارات الدولية، التي من بينها اختبار 

تطوير محتوى كتب العلوم بالحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة عمان بما  - ٣
ؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجاالت المحتوى المتضمنة في أطر تقييم يحقق م

 TIMSS(تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

 . )TIMSS( وبالنسب المشار إليها في مشروع )2019
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يعد استجابة لحركات إصالح التعليم من منظور مشروع دراسة االتجاهات  - ٤
 ).TIMSS(رياضيات والعلوم الدولية في ال

  :تتمثل مواد البحث وأدواته فيما يلي :مواد البحث وأدواته
قائمة مجاالت المحتوى والموضوعات الرئيسة والمعايير والمؤشرات المتضمنة  - ١

في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات 
التي تم ترجمتها من اللغة (بع الخاصة بالصف الرا) TIMSS 2019(والعلوم 

 ).اإلنجليزية إلى اللغة العربية

بطاقة تحليل محتوى كتب العلوم بالحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة  - ٢
عمان في ضوء مجاالت المحتوى والموضوعات الرئيسة والمعايير والمؤشرات 

ولية في المتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الد
  ).TIMSS 2019(الرياضيات والعلوم 

  :اقتصر البحث على :حدود البحث
مجاالت المحتوى والموضوعات الرئيسة والمعايير والمؤشرات المتضمنة في  -١

أطر تقييم تعلم العلوم للصف الرابع الواردة في مشروع دراسة االتجاهات 
 ).TIMSS 2019(الدولية في الرياضيات والعلوم 

الطالب وكتاب النشاط ودليل المعلم في الفصليين الدراسيين األول محتوى كتاب  -٢
 .والثاني للصفوف من األول وحتى الرابع بسلطنة عمان

تم تحليل محتوى كتب العلوم بالحلقة األولى من التعليم األساسي في الفصل  -٣
  . م٢٠٢٠ / ٢٠١٩الثاني من العام الدراسي 

صفي، وذلك في تحليل ووصف مدى مراعاة اعتمد البحث على المنهج الو :منهج البحث
محتوى كتب العلوم بالحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة عمان لمجاالت المحتوى 
والموضوعات الرئيسة والمؤشرات المتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة 

  ).TIMSS 2019(االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

  :مصطلحات البحث



 

 
  

 

  
                                             

  

٦٤٣  

 
 

  




TIMSS 
2019 

 :Contentالمحتوى - ١

يشير إلى مجموعة المعارف والمهارات " المحتوى بأنه )٣٧، ٢٠٠٨(علي يعرف 
واالتجاهات والقيم المراد اكسابها للمتعلمين، وبعبارة أخرى، إنه كل ما يضعه مخطط 
المنهج من خبرات سواء أكانت خبرات معرفية أم مهارية أم وجدانية بهدف تحقيق النمو 

ماذا : امل للمتعلم؛ أي أن المحتوى هو مضمون المنهج ويجيب عن التساؤلالشامل المتك
  ".ندرس؟

: وفي ضوء التعريف السابق يمكن تعريف المحتوى إجرائيا في البحث الحالي بأنه
مجموعة الخبرات التعليمية التي يتضمنها محتوى كتب العلوم التي تتمثل في كتاب 

صفوف الحلقة (الصفوف من األول وحتى الرابع الطالب وكتاب النشاط ودليل المعلم ب
بسلطنة عمان بهدف تحقيق جوانب النمو الشامل المعرفية ) األولى من التعليم األساسي

 .والمهارية والوجدانية لدى الطلبة

 :Valuingالتقييم  - ٢

إعطاء قيمة أو وزن للشيء بصورة كيفية " بأن التقييم يقصد به )٦١، ٢٠٠٨(علي يشير 
أي أن التقييم يعبر عن الحكم النوعي أو الكيفي للشيء المراد إصدار الحكم ؛ )نوعية(

  ".عليه

الحكم : وفي ضوء التعريف السابق يمكن تعريف التقييم إجرائيا في البحث الحالي بأنه
النوعي أو الكيفي على محتوى كتب العلوم التي تتمثل في كتاب الطالب وكتاب النشاط 

صفوف الحلقة األولى من التعليم (من األول وحتى الرابع ودليل المعلم بالصفوف 
مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجاالت المحتوى بسلطنة عمان في ضوء ) األساسي

المتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات 
  ).TIMSS 2019(والعلوم 
 :تقييم المحتوى - ٣

ابقة لكل من المحتوى والتقييم يمكن تعريف تقييم المحتوى إجرائيا في ضوء التعريفات الس
المتضمنة في درجة توافر مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجاالت المحتوى بأنه تحديد 
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أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 
)TIMSS 2019 ( ولى من التعليم األساسي بسلطنة بالحلقة األفي محتوى كتب العلوم

  .عمان، والصف الدراسي
 :Content Analysisتحليل المحتوى - ٤

أسلوب من أساليب البحث " تحليل المحتوى بأنه )٣٨ -  ٣٧، ٢٠٠٨(علي يعرف 
العلمي الذي يستهدف الوصف الموضوعي والمنظم والكمي للمضمون الظاهر لمادة 

توى مواد االتصال المطبوعة، ويقصد بتحليل االتصال أو هو تقصي المعلومات في مح
بأنه أسلوب بحثي يستهدف  Subject Content Analysisمحتوى المادة الدراسية 

وصف المحتوى الظاهر للمادة الدراسية وصفًا كميا وموضوعيا ومنظما وفق معايير 
ت والمهارات محددة مسبقًا وبعبارة أخرى إنه تعرف مجموعة الحقائق والمفاهيم والتعميما

  ".واالتجاهات والقيم المتضمنة في المادة الدراسية

: وفي ضوء التعريف السابق يمكن تعريف تحليل المحتوى إجرائيا في البحث الحالي بأنه
أسلوب بحثي يستهدف الوصف الظاهري لمحتوى كتب العلوم التي تتمثل في كتاب 

صفوف الحلقة (ول وحتى الرابع الطالب وكتاب النشاط ودليل المعلم بالصفوف من األ
مؤشرات بسلطنة عمان وصفًا كميا وموضوعيا ومنظما وفق ) األولى من التعليم األساسي

المتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع الموضوعات الرئيسة لمجاالت المحتوى 
 ).TIMSS 2019(دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

 ):TIMSS( الدولية في الرياضيات والعلوم ت اإلتجاهاراسةد - ٥

Trends in International Mathematics and Science Study 

هي دراسة تُجرى على المستوى الدولي وتعنى بدراسة معارف ومهارات وقدرات الطلبة "
في الرياضيات والعلوم، وهي تستقصي إنجازات الطلبة في هاتين المادتين في أكثر من 

عليمي من مختلف أنحاء العالم، وقد صممت الدراسة لتقيس الفروق بين النظم  نظام ت٦٠
التعليمية الوطنية وتفسير هذه الفروق وذلك للمساعدة في تطوير وتحسين تعليم وتعلم 
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التقرير الوطني، وزارة التربية والتعليم، (" الرياضيات والعلوم في جميع أنحاء العالم
٢١، ٢٠١٨( .  

  :لبحثاإلطار النظري ل

 من المشروعات المهمة التي تساعد الدول المشاركة فيه على (TIMSS)يعد مشروع 
تقويم جميع عناصر المنظومة التعليمية من خالل رؤية عالمية، وذلك بما يتيحه من تكافؤ 
للفرص بين الدول في المشاركة واالستفادة من نتائجه بغض النظر عن هوية هذه الدول، 

ن، العرق، الجنس، الدين، الطبقة االجتماعية والحالة االقتصادية؛ وبغض النظر عن اللو
للتعرف علي أفضل الطرق لزيادة إنجاز طلبةها في الرياضيات والعلوم، مما يؤدي إلي 
وقوف كل دولة علي حقيقة واقعها التعليمي، مما يساعدها على رسم ممارسات وسياسات 

 سبيل االرتقاء بمستوى تحصيل وإنجاز الطلبة تعليمية جديدة تدفع بمنظومتها التعليمية في
  .وبما يساعدهم على فهم العالم الذي يحيط بهم وبناء تفكيرهم

بالمرونة التي تتيح للدول المشاركة فيه الفرصة لتعدل من ) TIMSS(ويتسم مشروع 
برامجها التعليمية في ضوء نتائج مشاركتها السابقة، وما أظهرته من قصور وذلك خالل 

والذي ) TIMSS(ات التوقف والذي تصل إلي أربع سنوات ما بين إقامة مشروع فتر
يليه، ولكنه في الوقت ذاته ال يرغم أي دولة علي أن تفعل مثل ما تفعله الدول األخري 
من إصالحات فهي تتيح لجميع الدول المشاركة الفرصة في أن تبدي رأيها في مناقشة 

يمية، وذلك من خالل منسقي البحث القومي المختارين حرة حول ما يدور في العملية التعل
من كل دولة مشاركة وأيضا من خالل إتاحة الفرصة للطلبة والمعلمين ومديري المدارس 
إلبداء آرائهم مع أقرانهم حول العالم في قضايا ومشكالت مهمة من خالل االستبيانات 

 فالحرية في إبداء الرأي تجعل واالختبارات، وذلك في حد ذاته قيمة يجب التأكيد عليها،
هناك تواصل وحوار بين الدول المختلفة فيما يمكن تشبيهه بحوار الحضارات فيمكن 

أن يجسد هذا المعني ولو بجانب صغير يتمثل في فئة تهتم بشئون ) TIMSS(لمشروع 
التعليم والتعلم حول العالم وذلك في إطار المناقشة والحوار وليس التلقي 

  .(Foy, P., & Yin, L., 2016, 3 – 5)واالستتباع



 

  
 
 

  
  

٦٤٦  

 
 

 

قد يستطيع تغيير المشهد العام الذي نراه دوما في عالمنا ) TIMSS(كما أن مشروع 
العربي في أننا كثيرا ما نقول أكثر مما نفعل وكثيرا ما نكتب أكثر مما نطبق، فدائما نرفع 

ا بعيدا عن أرض الواقع شعارات قد يكون بعضها ممكنًا للتحقيق ولكن دائما يكون أغلبه
يعطي صورة حقيقية عن ) TIMSS(الذي نعيش فيه، وذلك من منطلق أن مشروع 

الوضع الراهن للعملية التعليمية لبيان نقاط القوة والضعف في األنظمة التعليمية القائمة 
حتى يمكن تطويرها للوصول إلي إستراتيجية شاملة للتعليم تزيد من فاعليته وأثره وذلك 

  .رة واقعية وموضوعيةبنظ

فضالً عن أنه مشروع بحثي محايد ليس ملك دولة أو أخري، ولكنه ملك عالم بأثره فهو 
وعن الشعار الذي  (Barrows, S., et.al., 2017, 12)يبعد عن الذاتية في الحكم 

هذا القول الذي جعلنا ال نري " بأن كل شئ علي ما يرام"نسمعه دائما في الوسط العربي 
 وال نري أنفسنا فجعل هناك تباين كبير بين الشرق والغرب يسير بشكل ملفت اآلخر

  .لالنتباه نحو االتساع والتميز لصالح الغرب

 ,Greene, B.D., et.al., 2000 ; Akiba( ما يلي (TIMSS)ويستهدف مشروع 
M., et.al., 2007, 374 – 375 ; Anders, Y., et.al., 2012, 238 – 240 ; 

Mullis, I.V.S., et.al., 2016 ; ،٢٠١٩ البلوشي:(  
  .قياس اتجاهات الطلبة في مادتي الرياضيات والعلوم - ١
 .مقارنة إنجاز الطلبة في مادتي الرياضيات والعلوم بغيرهم من الدول األخرى - ٢

  . التعرف علي أسباب اختالف مستوي إنجاز الطلبة عبر الدول المختلفة - ٣
  .لعلوم داخل كل دولةتقييم فعالية تعليم وتعلم الرياضيات وا - ٤
إبراز مفاهيم وموضوعات منهجية جديدة من شأنها تنمية معارف ومهارات  - ٥

  .واتجاهات الطلبة نحو الرياضيات والعلوم
  .دراسة المناخ التعليمي الموجود فيه الطلبة داخل المدارس - ٦
  .فحص صعوبات التعلم الشائعة في الرياضيات والعلوم - ٧
بين طلبة المدارس الرسمية الحكومية التعرف علي مدي اختالف اإلنجاز  - ٨

  .والمدارس الخاصة
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التعرف علي مدي اختالف اإلنجاز بين المدارس ذات المناهج األكاديمية  - ٩
 .الرسمية واألخرى ذات المناهج المهنية الحرفية

تقييم . دراسة أثر المناخ األسري الذي يتعلم ويعيش فيه الطلبة حول العالم -١٠
ستراتيجيات التعليم والنواحي اإلدارية وطرق التدريس التأثير الفعلي للمناهج وا

 .علي العملية التعليمية

إبراز األزمات والمشكالت التعليمية التي تظهر خالل عملية التعلم وخاصة في  -١١
  .الدول النامية

تقديم معلومات حالية قومية عالمية تستخدمها األنظمة التعليمية من أجل مقارنة   -١٢
ليمية ونتائج طالبها مع بقية النظم التعليمية في الدول مناهجها وممارستها التع

 .األخري ذات األهمية التي حققت مستوى إنجاز مرتفع

) الرياضيات والعلوم(مساعدة الباحثين علي جمع البيانات عن مادتين مختلفتين   -١٣
وبالتالي توفير الوقت والجهد؛ مما يساعد الطلبة وصناع السياسات  في آن واحد
 . التعليمية علي تحديد العالقة بين هذين الفرعين من المعرفةوالقرارات

تعلم المعلمين ومديري المدارس للكثير من الدروس عن نظم اإلدارة الفصلية   -١٤
 .والمدرسية من خالل المشاركة مع أقرانهم في الدول المشاركة

دول تمكن اآلباء من معرفة مدي جودة التعليم التي يتلقاه أبنائهم بغيرهم من ال  -١٥
 .األخرى

القيام بدور إشرافي وآخر تقييمي من خالل اإلشراف علي كل عناصر الدراسة   -١٦
تقييم الوضع الحالي لألنظمة التعليمية بكل ما يدور فيهااوتطبيقاتها وأيض . 

فحص مدى التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي في دعم العملية   -١٧
 .التعليمية

 .اإلجتماعية المؤثرة في العملية التعليميةالتعرف علي المناخات الثقافية و  -١٨

 .التعرف علي اإلختالفات في المناهج الدراسية بين الدول المشاركة  -١٩

 .التعرف علي كيفية قيام المعلمون بالتدريس في المدارس المشاركة  -٢٠



 

  
 
 

  
  

٦٤٨  

 
 

 

التعرف علي مدي اختالف الدول في الممارسات التعليمية واستخدام األنشطة   -٢١
 .والوسائل التعليمية

 .التعرف علي ما يمكن أن تتعلمه الدول من بعضها البعض  -٢٢

 -النشاطات الصفية والالصفية (التعرف علي متغيرات المناخ المدرسي   -٢٣
 استراتيجيات التعليم والتدريس – اتجاهات وتوقعات اآلباء –حاجات المدرسة 

ز لما لها من أهمية في فهم اإلختالفات العالمية في اإلنجا)  الواجب المنزلي–
 .لدي الطلبة حول العالم في مادتي الرياضيات والعلوم

تحليل المناهج الدراسية للدول المشاركة لمعرفة مدي استخدامها لمرشدات   -٢٤
 .ومواد منهجية أخرى مساعدة بجانب الكتب المدرسية

المساعدة علي إحداث مناقشات بين الطلبة والمعلمين عن مناهج الرياضيات   -٢٥
 .درسة والعالموالعلوم على مستوى الم

 .السماح بتقييم الطلبة ألنفسهم تبعا الحتياجاتهم  -٢٦

 .استكشاف معرفة الطلبة في الرياضيات والعلوم حول العالم  -٢٧

 .التعرف علي أداء الطلبة في كل دولة مقارنةً بأداء الطلبة في الدول األخرى  -٢٨

في ) TIMSS(استخدام المفاهيم والمهارات العملية التي يطرحها مشروع   -٢٩
 .الفصل الدراسي للدول المشاركة

اكتشاف العالقة بين المفاهيم التي تعلمها الطلبة والطرق المستخدمة لقياس فهم   -٣٠
 .االطلبة له

توفير فرصة فريدة للمعلمين حول العالم لتعلم الطرق المثلى لتدريس   -٣١
 .الرياضيات والعلوم من خالل رؤيتهم ألقرانهم في الفصل الدراسي

 العامة ، صناع القرار،السياسيون( قوى التأثير االجتماعي التعرف علي دور  -٣٢
في )  رجال األعمال والصناعة والمؤسسات المهنية واالجتماعية،من الشعب

 .العملية التعليمية للدول المشاركة

توفير تغذية راجعة لصناع السياسات وللشعب عما يمكن عمله لتغيير بعض   -٣٣
 .لتعليمية في دولهمنواحي القصور الموجودة لدي األنظمة ا
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 ,Gustafsson)بدراسة عدة عناصر أثناء تطبيقه، أهمها) TIMSS(كما يهتم مشروع 

J.E., et.al., 2013, 190 – 192): 

وذلك فيما يتعلق بما هو ممكن في ) Opportunity to learn(فرص التعلم  - ١
  . والرياضيات تعليم العلوم

فيما يتعلق بقدرة الطلبة علي وذلك ) Students' achievement(إنجاز الطلبة  - ٢
  . تطبيق معارفهم ومهاراتهم في المواقف التي يتعرضون لها

 وذلك فيما يتعلق بدور التكنولوجيا (Use of technology)استخدام التكنولوجيا  - ٣
  .  الكمبيوتر واإلنترنت في تعليم وتعلم الرياضيات والعلوم وخاصة

  فيما يتعلق بإشتراك كال الجنسين وذلك) Participation rate(معدل اإلشتراك  - ٤
 .في التعليم قبل الجامعي)  األنثى-الذكر (

وذلك فيما يتعلق بتتبع التطوير ) Tracking and streaming(التتابع والسريان  - ٥
في المناهج والسياسات التعليمية عامة ومدي التغيرات الحادثة فيهما أثناء 

 ).TIMSS(فترات تطبيق مشروع 

وذلك فيما يتعلق بتأثير الكتب Role of textbooks) (راسية دور الكتب الد - ٦
 .الدراسية الرسمية علي تعليم وتدريس الرياضيات والعلوم

 وذلك فيما يتعلق باستخدام Instructional practices)(الممارسات التعليمية  - ٧
 .الوسائل واألنشطة التعليمية والتدريسية في عملية التعلم في الدول المشاركة

 ,Mullis, I.V.S., et.al., 2017)نقطتين مهمتين، هما )TIMSS( ويتبنى مشروع هذا،

214): 

لكل دولة حرية كاملة في وضع معايير محلية لمناهجها بما يتناسب مع إمكاناتها  - ١
  . وقيمها

  .العمل علي موائمة تلك المعايير المحلية مع المعايير الدولية - ٢

وذلك للصفين الرابع والثامن ) TIMSS 2019(وتتمثل أطر تقييم تعلم العلوم في مشروع 
مجاالت المحتوى ومجاالت ) ١(من مجاالت المحتوى ومجاالت المعرفة، ويوضح جدول 
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 للصفين الرابع  العلوم في كل منهماتعلم المعرفة، والنسب المئوية المستهدفة لتقييم
 TIMSS 2019( )International Association(، وذلك في ضوء مشروع والثامن

for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), 2017, 28 – 
55(:  

  )١(جدول 

  مجاالت المحتوى ومجاالت المعرفة والنسب المئوية المستهدفة 

  )TIMSS 2019(في ضوء مشروع  لتقييم تعلم العلوم

  الصف
مجاالت 
  المحتوى

النسب المئوية المستهدفة 
لتقييم تعلم العلوم في 

وع ضوء مشر
TIMSS  

مجاالت 
  المعرفة

النسب المئوية 
المستهدفة لتقييم تعلم 

العلوم في ضوء 
  TIMSSمشروع 

  %٤٠  المعرفة  %٤٥ علم الحياة

  الرابع  %٤٠  التطبيق  %٣٥ علم الفيزياء

  %٢٠  االستدالل  %٢٠ علم األرض

  %٣٥  المعرفة  %٣٥ األحياء

  %٣٥  التطبيق  %٢٠  الكيمياء

  %٣٠  االستدالل  %٢٥  يزياءالف
  الثامن

    %٢٠  علم األرض

وحيث أن مجال اهتمام البحث الحالي هو تقييم محتوى كتب العلوم بالحلقة األولى من 
التعليم األساسي بسلطنة عمان في ضوء مجاالت المحتوى والموضوعات الرئيسة 

 الواردة في والمعايير والمؤشرات المتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم للصف الرابع
، لذا سيكون )TIMSS 2019(مشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 



 

 
  

 

  
                                             

  

٦٥١  

 
 

  




TIMSS 
2019 

محور اهتمام البحث مجاالت المحتوى بما تتضمنه من موضوعات رئيسة وما يتضمنه 
وما يتضمنه كل موضوع فرعي من ) معايير(كل موضوع رئيس من موضوعات فرعية 

 International Association for the Evaluation() مؤشرات(أهداف تعليمية 

of Educational Achievement (IEA), 2017, 29 – 38(:  

وعلى الرغم من أهمية مشاركة كل دولة تحرص على طالبها وجودة منظومتها التعليمية 
حيث يعد بالنسبة للدول المشاركة فيه فرصة جيدة لالستفادة من ) TIMSS(في مشروع 

خرى، وهي أيضا فرصة لتدريب طالبها على طرق التفكير وحل تجارب الدول األ
المشكالت كما تستفيد الدول المشاركة في مقارنة أداءها الحالي بالسابق وتُقّوم مدى تأثير 
التغييرات التي أحدثتها على تحصيل طالبها وتعمل على تحسين وتطوير أداءهم في 

  .)١٦ – ١٥، ٢٠٠٤لتقويم التربوي، المركز القومي لالمتحانات وا(الدراسة التالية 

عدد من االنتقادات ليس لعدم االقتناع به، ولكنه إسهاما ) TIMSS(إال أنه يوجه لمشروع 
ممن ينتقدونه للتغلب علي بعض نواحي القصور لما لهذا المشروع من أهمية في تطوير 

 & .Stigler, J.W( السياسات والممارسات التعليمية، ولعل أهم هذه االنتقادات
Hiebert, J., 1997, 16 – 17 ; American Federation of Teachers, 

  :)٧٦ - ٧٤، ٢٠٠٦حسان، ؛  1999
أن أدوات التقييم المستخدمة فيه اقتصرت علي االختبارات الكتابية دون مراعاة  - ١

للجانب اللفظي الكالمي للطلبة، فاالختبارات الشفهية تفيد في تقييم جوانب مهمة 
طلبة كالمواجهة، الدفاعية، االنتباه، الثقة في النفس، سرعة التفكير في شخصية ال

   ....وحسن التعبير و
اقتصرت االختبارات التحريرية الكتابية علي أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة  - ٢

مقال قصير وطويل ولم تشتمل علي أنواع أخرى من األسئلة التي تبرز مدي 
  ....خطأ والمزاوجة وغيرهافهم الطالب لما تعلمه مثل الصواب وال

اقتصرت أدوات التقرير الذاتي علي االستبيانات فقط، وأغفلت أدوات أخرى  - ٣
كمقاييس االتجاهات وقوائم الميول والقوائم الشخصية والمقابالت الشخصية، 
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وكذلك أغفلت أدوات المالحظة، مما قد يؤدى إلي عدم إعطاء تفسير شامل 
 .اع مستوى إنجاز بعض الدوللألسباب الفعلية لتدني أو ارتف

ال يفرض علي أي دولة طريقة لإلصالح ولكنه يترك للدول الفرصة ألن تتعلم  - ٤
من بعضها البعض، وذلك قد يكون صعب على بعض الدول المشاركة خاصة 
الدول ضعيفة اإلمكانات المادية والكوادر البشرية المؤهلة اتباع نفس التعديالت 

 .والتوصيات

تختلف في محتواها وتأثيرها على ) TIMSS(قة عن مشروع المعايير المنبث - ٥
المعلمين والطلبة من مكان آلخر على مستوى الدول المشاركة، وهذه المعايير قد 
يكون تطبيقها مفيدا في بعض الفصول الدراسية وغير مالئم في البعض األخر 

بعض  تميل إلى المثالية التي قد تكون درب من دروب الخيال في  ألنهاوذلك
 .الدول الستحالة تطبيقها ألسباب مادية أو تنفيذية

عدم مالءمة بعض مفردات االختبارات واالستبيانات لجميع الطلبة في جميع  - ٦
 .الدول المشاركة علي الرغم من الجهود المبذولة إلحداث ذلك

الدول المشاركة فيه تختلف من حيث الثقافة والعادات والتقاليد األمر الذي ينتج  - ٧
م مالئمة هذه المقارنات العالمية بين الدول، كما أن الممارسات التعليمية عنه عد

والسمات الثقافية مختلفة بين جميع الدول لذا فإن هذه االختالفات تؤثر على 
، وبالتالي يجب أن يضعها )TIMSS(نتيجة مشاركة تلك الدول في مشروع 

إلنجاز بين تلك في االعتبار عند تفسيره لالختالفات في ا) TIMSS(مشروع 
 .الدول

ال يجب أن ننزعج ونغضب من تدني مستويات إنجاز بعض الدول في مشروع  - ٨
)TIMSS ( ألن ذلك قد يرجع إلي أسباب فنية تكمن في عدم صالحية القياسات

بين الدول كما أنه لم يضع قواعد ) TIMSS(المستخدمة في مقارنات مشروع 
 مكوناته، نتيجة لذلك لم تشارك محدده الشتراك الدول فيه وفي كل مكون من

 .بعض الدول فيه، ودول أخري شاركت في أجزاء منه دون األخرى



 

 
  

 

  
                                             

  

٦٥٣  

 
 

  




TIMSS 
2019 

بسباق ) TIMSS(مشروع ) NSTA(شبهت الرابطة القومية لمعلمي العلوم  - ٩
الخيل أو حدث أولمبي لكن بال جدوى حيث يقارن خالله التفاح بالبرتقال إشارة 

  .إلي أن هناك دول فقيرة وأخري غنية

ما  و، ولكنها تؤكد على أهميته)TIMSS(ذه االنتقادات في مجملها ال تعيب مشروع وه
 . في الدول المشاركة منه في تحقيق النهضة التعليمية ىيرج

  :خطوات البحث وإجراءاته

قام الباحثان بتقويم محتوى كتب العلوم بالحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة عمان 
لمحتوى والموضوعات الرئيسة والمعايير والمؤشرات المتضمنة في ضوء قائمة مجاالت ا

في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 
)TIMSS 2019 (من خالل إتباع اإلجراءات اآلتية:  

 إعداد قائمة لمجاالت المحتوى والموضوعات الرئيسة والمؤشرات المتضمنة في -أ
يم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم أطر تقي

)TIMSS 2019:( 

ما مجاالت المحتوى  :لإلجابة علي السؤال األول من أسئلة البحث الذي نص على
والموضوعات الرئيسة والمعايير والمؤشرات المتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم 

الواجب ) TIMSS 2019(في الرياضيات والعلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية 
  توافرها في محتوى كتب العلوم بالحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة عمان؟

تم إعداد قائمة مجاالت المحتوى والموضوعات الرئيسة والمعايير والمؤشرات الخاصة 
تجاهات الدولية بالصف الرابع والمتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة اال

  :تبعا للخطوات التالية) TIMSS 2019(في الرياضيات والعلوم 
 م، الصادرة عن ٢٠١٩لعام ) TIMSS(اإلطالع على وثيقة أطر تقييم مشروع  - ١

 IEA(International Association(الجمعية الدولية لتقييم اإلنجاز التعليمي 

for the Evaluation of Educational Achievementهولندا ومركز  ب
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 بكلية بوسطن بالواليات المتحدة األمريكية PIRLS & TIMSSالدراسة الدولية 
TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College 

 .)١ملحق (

تحديد مجاالت المحتوى والموضوعات الرئيسة والمعايير والمؤشرات المتضمنة  - ٢
 االتجاهات الدولية في الرياضيات في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة

الخاصة بالصف الرابع، والمتضمنة في وثيقة أطر ) TIMSS 2019(والعلوم 
 ).TIMSS(تقييم مشروع 

ترجمة مجاالت المحتوى والموضوعات الرئيسة والمعايير والمؤشرات  - ٣
المتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في 

 ).TIMSS 2019(والعلوم الرياضيات 

وضع مجاالت المحتوى والموضوعات الرئيسة والمعايير والمؤشرات المتضمنة  - ٤
في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات 

 .في قائمة) TIMSS 2019(والعلوم 

 بكلية مراجعة القائمة بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس بقسم الدراسات التربوية - ٥
 *.التربية بالرستاق

 .بعد المراجعةعلى القائمة إجراء التعديالت  - ٦

 .)٢ملحق رقم (لقائمة لإعداد الصورة النهائية  - ٧

 إعداد بطاقة تحليل محتوى كتب العلوم بالحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة - ب
 عمان في ضوء مجاالت المحتوى والموضوعات الرئيسة والمعايير والمؤشرات
المتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات 

  ):TIMSS 2019(والعلوم 

                                                             
 الدراسات التربوية، كلية التربية محمد مصطفى عبد الحميد محمد، أستاذ مساعد بقسم. د* 

  .سلطنة عمانجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، رستاق، بال
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تم إعداد بطاقة تحليل محتوى ، لإلجابة علي السؤال الثاني وحتى العاشر من أسئلة البحث
حتوى كتب العلوم بالحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة عمان في ضوء مجاالت الم

والموضوعات الرئيسة والمعايير والمؤشرات المتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم 
تبعا ) TIMSS 2019(لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

  :للخطوات التالية
استهدفت عملية التحليل تحديد مدى مراعاة  :تحديد الهدف من التحليل - ١

 بمحتوى كتاب الطالب وكتاب النشاط ودليل الموضوعات الدراسية المتضمنة
المعلم في الفصليين الدراسيين األول والثاني للصفوف من األول وحتى الرابع 
مجاالت المحتوى والموضوعات الرئيسة والمعايير والمؤشرات المتضمنة في 
أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

)TIMSS 2019 (المتضمنة في القائمة المعدة سلفًا.  

 كتاب الطالب وكتاب النشاط ودليل فيتتمثل عينة التحليل  :تحديد عينة التحليل - ٢
المعلم في الفصليين الدراسيين األول والثاني المقررة على الصفوف من األول 

بسلطنة عمان في العام ) الحلقة األولى من التعليم األساسي(وحتى الرابع 
  . م٢٠٢٠ / ٢٠١٩راسي الد

تم التحليل فى ضوء مجاالت محتوى أطر تقييم تعلم العلوم : تحديد فئة التحليل - ٣
)TIMSS 2019( وعددها )وعددها ، وما تتضمنه من موضوعات رئيسة)٣ 
 وعددها )معايير(، وما يتضمنه كل موضوع رئيس من موضوعات فرعية )١١(
 )مؤشرات(ن أهداف تعليمية م) معيار(، وما يتضمنه كل موضوع فرعي )٣٠(

  .)٥٧(وعددها 

اختيرت الموضوعات المتضمنة بـــ كتاب الطالب وكتاب : وحدة التحليل - ٤
النشاط ودليل المعلم في الفصليين الدراسيين األول والثاني للصفوف من األول 

  .وحتى الرابع كوحدة لتحليل المحتوى، نظرا لمناسبتها للهدف من عملية التحليل

  :تمت عملية التحليل وفقًا للخطوات اآلتية: ية التحليلخطوات عمل - ٥
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  القراءة التحليلية لكل وحدة دراسية في كتاب الطالب وكتاب النشاط
  .ودليل المعلم

  القراءة التحليلية لكل موضوع من موضوعات الوحدة الدراسية في
 .كتاب الطالب وما يرتبط بهذا الموضوع في كتاب النشاط ودليل المعلم

  الموضوعات التي يتوافر بها مؤشرات الموضوعات الرئيسة تحديد
 ).TIMSS 2019(لمجاالت محتوى أطر تقييم تعلم العلوم 

 حساب تكرار المؤشر في الموضوعات الدراسية لكل صف دراسي. 

  حساب درجة توافر كل مؤشر من مؤشرات الموضوعات الرئيسة
في محتوى ) TIMSS 2019(لمجاالت محتوى أطر تقييم تعلم العلوم 

 .كتب العلوم للصفوف من األول وحتى الرابع

  حساب درجة توافر كل مؤشر من مؤشرات الموضوعات الرئيسة
في محتوى ) TIMSS 2019(لمجاالت محتوى أطر تقييم تعلم العلوم 
 .كتب العلوم لكل صف دراسي على حدة

  حساب درجة توافر مؤشرات الموضوعات الرئيسة لكل مجال من
في محتوى ) TIMSS 2019(ى أطر تقييم تعلم العلوم مجاالت محتو

 .كتب العلوم لكل صف دراسي على حدة

  حساب درجة توافر مؤشرات الموضوعات الرئيسة لكل مجال من
في محتوى ) TIMSS 2019(مجاالت محتوى أطر تقييم تعلم العلوم 

  .كتب العلوم للصفوف من األول وحتى الرابع

  : الباحثان في أثناء التحليل بالضوابط التاليةالتزم :ضوابط عملية التحليل - ٦
  شمول التحليل لمحتوى جميع موضوعات العلوم المتضمنة في كتاب

الطالب وكتاب النشاط ودليل المعلم في الفصليين الدراسيين األول 
  .والثاني للصفوف من األول وحتى الرابع
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 حيث تم تحديد استمارة منفصلة لكل صف من : تسجيل التكرارات
لصفوف األربعة، وتم استخدام التكرار كوحدة لتسجيل ظهور كل فئة ا

 .من فئات التحليل في محتوى كتب العلوم عينة التحليل

  توزيع موضوعات الصفوف من األول وحتى الرابع على مجاالت
 .)TIMSS 2019(المحتوى في ضوء أطر تقييم تعلم العلوم 

 حتوى المتضمنة في استبعاد الموضوعات غير المرتبطة بمجاالت الم
 . موضوع)٢٠(، وعددها )TIMSS 2019(أطر تقييم تعلم العلوم 

  حساب النسبة المئوية لدرجة توافر المؤشر في كل موضوع على
مستوى كل صف دراسي وعلى مستوى الصفوف من األول وحتى 

 . الرابع

  موضوع تحقق من تقدمك الذي يوجد في نهاية كل وحدة عبارة عن
ترتبط بموضوعات الوحدة، وبالتالي ال يدخل هذا أسئلة تقويمية 

  .الموضوع ضمن محتوى الوحدة
  مهارات االستقصاء العلمي التي ترد في نهاية كل فصل دراسي ليست

 .هدف البحث الحالي، لكونها ال تُعد ضمن المحتوى

  قاموس المصطلحات الذي يوجد في نهاية كل مقرر دراسي يتضمن كل
علمية المشار إليها في كل موضوع والداللة المفاهيم ال/ المصطلحات

 .اللفظية لكل مصطلح علمي

  :تم ذلك من خالل: ضبط بطاقة التحليل - ٧

  :  حساب ثبات بطاقة التحليل-

قام كل من الباحثان بصورة مستقلة بتحليل محتوى كتاب الطالب وكتاب النشاط ودليل 
ع تمهيدا لحساب معامل االتفاق المعلم في الفصليين الدراسيين األول والثاني للصف الراب

بين التحليلين لتحديد ثبات التحليل، وتم بعد ذلك رصد عدد مرات االتفاق، وعدد مرات 
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 Holstiعدم االتفاق تمهيدا لحساب معامل الثبات لبطاقة التحليل بإستخدام معادلة هولستي 
  :)٢٢٦، ٢٠٠٤رشدى طعيمة، (لحساب مدى االتفاق بين التحليلين 

R =   

  عدد مرات االتفاق في التحليلين: C      معامل الثبات: R :حيث

  C1 :عدد التكررات فى التحليل األول  C2 :عدد التكررات فى التحليل الثاني  

وبإستخدام المعادلة السابقة بلغ معامل ثبات مجاالت المحتوى ألطر تقييم تعلم العلوم 
)TIMSS 2019) (ذلك) ٢(، ويوضح جدول %)١٠٠(نسبة ، وبإجمالي ب%)١٠٠ :  

  )٢(جدول 

معامل ثبات تحليل محتوى كتاب الطالب وكتاب النشاط ودليل المعلم في الفصليين 
الدراسيين األول والثاني للصف الرابع في ضوء مجاالت المحتوى ألطر تقييم تعلم 

  )TIMSS 2019(العلوم 

  التكرارات
مجاالت 
  المحتوى

  الموضوعات الرئيسة
عدد 

التحليل   المؤشرات
  األول

التحليل 
  الثاني

معامل 
  %الثبات

خصائص وعمليات حياة 
  الكائنات الحية

٢٧  ٢٧  ٧  

دورات الحياة، التكاثر 
  والوراثة

٠  ٠  ٥  

علم 
  الحياة

  ١٢  ١٢  ٥تفاعالت الكائنات الحية 

١٠٠ 

                                                             
أحمد بن حميد بن محمد البادري.  د  
إيهاب أحمد محمد مختار.  د  
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  التكرارات
مجاالت 
  المحتوى

  الموضوعات الرئيسة
عدد 

التحليل   المؤشرات
  األول

التحليل 
  الثاني

معامل 
  %الثبات

  مع البيئة

  ١  ١  ٦  األنظمة البيئية

  ١  ١  ٣  صحة اإلنسان

تصنيفات المادة 
وخصائصها والتغيرات 

  عليها
١٣  ١٣  ١٠  

  ١٣  ١٣  ٦  صور الطاقة وانتقالها

علم 
  فيزياءال

  ٠  ٠  ٣  القوى والحركة

١٠٠ 

الخصائص الفيزيائية 
لألرض ومواردها 

  وتاريخها
٠  ٠  ٥  

  ٠  ٠  ٣  مناخ وطقس األرض
علم 
  األرض

األرض في النظام 
  ٠  ٠  ٤  الشمسي

١٠٠ 

  ١٠٠  ٦٧  ٦٧  ٥٧  اإلجمالي

مؤشرات الموضوعات وفي ضوء ذلك، فإن بطاقة تحليل المحتوى المعدة في ضوء 
المتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الرئيسة لمجاالت المحتوى 
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تتسم بدرجة عالية من الثبات، وبذلك ) TIMSS 2019(الدولية في الرياضيات والعلوم 
  . الحة للتطبيقأصبحت في صورتها النهائية ص

في ضوء فئات التحليل ووحداته التي تم تحديدها لتحليل : تطبيق بطاقة التحليل - ٨
محتوى كتاب الطالب وكتاب النشاط ودليل المعلم في الفصليين الدراسيين األول 
والثاني للصفوف من األول وحتى الرابع تم تسجيل نتائج كتب كل صف في 

مؤشرات  متكاملة عن مدي توافر جداول خاصة بذلك، وذلك إلعطاء صورة
المتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم الموضوعات الرئيسة لمجاالت المحتوى 

) TIMSS 2019(لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 
في محتوى مناهج العلوم الحالية بالحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة 

  .عمان

   :ية المستخدمة في البحثاألساليب اإلحصائ

  :تم استخدام
مؤشرات الموضوعات الرئيسة التكرارات ونسبة التوافر في حساب مدى توافر  - ١

المتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة لمجاالت المحتوى 
في محتوى كتب ) TIMSS 2019(االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

 .تى الرابعالعلوم للصفوف من األول وح

 كتب العلوم للصفوف معادلة هولستي لحساب معامل الثبات لبطاقة تحليل محتوى - ٢
من األول وحتى الرابع في ضوء مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجاالت 

المتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية المحتوى 
  ). TIMSS 2019(في الرياضيات والعلوم 

  ):مناقشتها وتفسيرها( البحث نتائج

فيما يلي عرض ألهم النتائج التي تم التوصل إليها بناء على المعالجات اإلحصائية التي 
  :أجريت على ما تم جمعة وتحليله من بيانات

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: أولًا: 
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موضوعات الرئيسة ما مجاالت المحتوى وال :نص السؤال األول من أسئلة البحث على
والمعايير والمؤشرات المتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات 

الواجب توافرها في محتوى كتب ) TIMSS 2019(الدولية في الرياضيات والعلوم 
  العلوم بالحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة عمان؟

 التي تم اتباعها إلعداد )سالفة الذكر(راءات وتمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل اإلج
قائمة مجاالت المحتوى والموضوعات الرئيسة والمعايير والمؤشرات المتضمنة في أطر 

 TIMSS(تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

لتعليم األساسي الواجب توافرها في محتوى كتب العلوم بالحلقة األولى من ا) 2019
  .بسلطنة عمان
 االنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني: ثاني:  

مؤشرات الموضوعات الرئيسة ما درجة توافر  :نص السؤال الثاني من أسئلة البحث على
المتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية لمجاالت المحتوى 

في محتوى كتب العلوم للصف األول بسلطنة ) TIMSS 2019(م في الرياضيات والعلو
  عمان؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل محتوى كتاب الطالب وكتاب النشاط ودليل المعلم في 
مؤشرات الفصليين الدراسيين األول والثاني للصف األول لتحديد درجة توافر 

 تقييم تعلم العلوم لمشروع المتضمنة في أطرالموضوعات الرئيسة لمجاالت المحتوى 
ويوضح . )3(ملحق ) TIMSS 2019(دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

  :نتائج تحليل المحتوى) ٣(جدول 

  )٣(جدول 

  درجة توافر نتائج تحليل محتوى كتب العلوم للصف األول لتحديد 

  مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجاالت المحتوى
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مجاالت 
  المحتوى

  موضوعات الرئيسةال
عدد 

  المؤشرات
تكرار 

  المؤشرات
نسبة توافر 

  %المؤشرات

خصائص وعمليات حياة 
  الكائنات الحية

١٩  ٧  2.43% 

 %6.13  ٦  ٥  دورات الحياة، التكاثر والوراثة

تفاعالت الكائنات الحية مع 
  البيئة

٦  ٥  6.13% 

 %1.9  ٤  ٦  األنظمة البيئية

علم 
  الحياة

 %3.2  ١  ٣  صحة اإلنسان

 %8.81  ٣٦  ٢٦  ٥  اإلجمالي

تصنيفات المادة وخصائصها 
  والتغيرات عليها

٠  ٠  ١٠ 

 %8.6  ٣  ٦  صور الطاقة وانتقالها

علم 
  الفيزياء

 %4.11  ٥  ٣  القوى والحركة

 %2.18  ٨  ١٩  ٣  اإلجمالي

الخصائص الفيزيائية لألرض 
  ومواردها وتاريخها

٠  ٠  ٥ 

 ٠  ٠  ٣  مناخ وطقس األرض

علم 
  األرض

 ٠  ٠  ٤  األرض في النظام الشمسي

 ٠  ٠  ١٢  ٣  اإلجمالي
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مجاالت 
  المحتوى

  موضوعات الرئيسةال
عدد 

  المؤشرات
تكرار 

  المؤشرات
نسبة توافر 

  %المؤشرات

اإلجمالي 
بالنسبة 
لمجاالت 
  المحتوى

١٠٠  ٤٤  ٥٧  ١١% 

  :يتضح أن) ٣(وباستقراء جدول 

  : بالنسبة لمجال علم الحياة- ١
 الذي يتضمن "خصائص وعمليات حياة الكائنات الحية "الموضوع الرئيس األول -

محتوى كتب العلوم للصف األول بعلى سبعة مؤشرات جاءت نسبة توافره 
 .وهي نسبة منخفضة%) 43.2(

 الذي يتضمن على "دورات الحياة، التكاثر والوراثة "الموضوع الرئيس الثاني -
خمسة مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصف األول 

 .  جداوهي نسبة منخفضة%) 13.6(

 الذي يتضمن على "ية مع البيئةتفاعالت الكائنات الح "الموضوع الرئيس الثالث -
خمسة مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصف األول 

 . وهي نسبة منخفضة جدا%) 13.6(

 الذي يتضمن على ستة مؤشرات "األنظمة البيئية "الموضوع الرئيس الرابع -
وهي نسبة تكاد %) 9.1(جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصف األول 

 . معدومةتكون 
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 الذي يتضمن على ثالثة مؤشرات "صحة اإلنسان "الموضوع الرئيس الخامس -
وهي نسبة تكاد %) 2.3(جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصف األول 

 . تكون معدومة

  : بالنسبة لمجال علم الفيزياء- ٢
 الذي "تصنيفات المادة وخصائصها والتغيرات عليها "الموضوع الرئيس األول -

أي أنه ال يتوافر في ) ٠(من على عشرة مؤشرات جاءت نسبة توافره يتض
 . محتوى كتب العلوم للصف األول

 الذي يتضمن على ستة "صور الطاقة وانتقالها "الموضوع الرئيس الثاني -
وهي %) 6.8(مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصف األول 

 . نسبة تكاد تكون معدومة

 الذي يتضمن على ثالثة مؤشرات "القوى والحركة " الثالثالموضوع الرئيس -
وهي نسبة %) 11.4(جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصف األول 

 . جدا منخفضة

 : بالنسبة لمجال علم األرض- ٣

الخصائص الفيزيائية لألرض الموضوعات الرئيسة الثالثة للمجال التي تتمثل في  -
 بما األرض في النظام الشمسي ،قس األرض مناخ وط،ومواردها وتاريخها

) ٠(تتضمنه هذه الموضوعات الثالثة من اثنا عشرة مؤشرا جاءت نسبة توافره 
 . أي أن المجال ككل ال يتوافر في محتوى كتب العلوم للصف األول

  :كما يتضح أن
مؤشر ) ٢٦ (،موضوعات) ٥(الذي يتضمن على " علم الحياة "مجال األولال -

وهي نسبة %) 81.8(محتوى كتب العلوم للصف األول بافره جاءت نسبة تو
 .مرتفعة
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مؤشر ) ١٩ (،موضوعات) ٣( الذي يتضمن على "علم الفيزياء "لمجال الثانيا -
وهي نسبة %) 18.2(محتوى كتب العلوم للصف األول بجاءت نسبة توافره 

 .منخفضة جدا

مؤشر ) ١٢( ،موضوعات) ٣(الذي يتضمن على " علم األرض "لمجال الثالثا -
أي أن المجال ككل ال يتوافر في محتوى كتب العلوم ) ٠(جاءت نسبة توافره 

 . للصف األول

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث: ثالثًا:  

مؤشرات الموضوعات الرئيسة ما درجة توافر  :نص السؤال الثالث من أسئلة البحث على
 تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية المتضمنة في أطر تقييملمجاالت المحتوى 

في محتوى كتب العلوم للصف الثاني بسلطنة ) TIMSS 2019(في الرياضيات والعلوم 
  عمان؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل محتوى كتاب الطالب وكتاب النشاط ودليل المعلم في 
مؤشرات جة توافر الفصليين الدراسيين األول والثاني للصف الثاني لتحديد در

المتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع الموضوعات الرئيسة لمجاالت المحتوى 
ويوضح . )٤(ملحق ) TIMSS 2019(دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

  :نتائج تحليل المحتوى) ٤(جدول 

  )٤(جدول 

   توافر درجةنتائج تحليل محتوى كتب العلوم للصف الثاني لتحديد 

  مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجاالت المحتوى

مجاالت 
  المحتوى

  الموضوعات الرئيسة
عدد 

  المؤشرات
تكرار 

  المؤشرات
نسبة توافر 

  %المؤشرات

علم 
 %١٥  ٣  ٧خصائص وعمليات حياة 
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مجاالت 
  المحتوى

  الموضوعات الرئيسة
عدد 

  المؤشرات
تكرار 

  المؤشرات
نسبة توافر 

  %المؤشرات
  الكائنات الحية

 ٠  ٠  ٥  دورات الحياة، التكاثر والوراثة

 %٥  ١  ٥  ئةتفاعالت الكائنات الحية مع البي

 ٠  ٠  ٦  األنظمة البيئية

  الحياة

 ٠  ٠  ٣  صحة اإلنسان

 %٢٠  ٤  ٢٦  ٥  اإلجمالي

تصنيفات المادة وخصائصها 
  والتغيرات عليها

١٥  ٣  ١٠% 

 %٣٠  ٦  ٦  صور الطاقة وانتقالها

علم 
  الفيزياء

 ٠  ٠  ٣  القوى والحركة

 %٤٥  ٩  ١٩  ٣  اإلجمالي

الخصائص الفيزيائية لألرض 
  ومواردها وتاريخها

٠  ٠  ٥ 

 %٢٠  ٤  ٣  مناخ وطقس األرض

علم 
  األرض

 %١٥  ٣  ٤  األرض في النظام الشمسي

 %٣٥  ٧  ١٢  ٣  اإلجمالي

اإلجمالي 
بالنسبة 

١٠٠  ٢٠  ٥٧  ١١% 
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مجاالت 
  المحتوى

  الموضوعات الرئيسة
عدد 

  المؤشرات
تكرار 

  المؤشرات
نسبة توافر 

  %المؤشرات
لمجاالت 
  المحتوى

  :يتضح أن) ٤(وباستقراء جدول 

  : بالنسبة لمجال علم الحياة- ١
 الذي يتضمن "خصائص وعمليات حياة الكائنات الحية "الموضوع الرئيس األول -

على سبعة مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصف الثاني 
 .منخفضة جداوهي نسبة %) ١٥(

 الذي يتضمن على "دورات الحياة، التكاثر والوراثة "الموضوع الرئيس الثاني -
فر في محتوى كتب أي أنه ال يتوا) ٠(خمسة مؤشرات جاءت نسبة توافره 

 . العلوم للصف الثاني

 الذي يتضمن على "تفاعالت الكائنات الحية مع البيئة "الموضوع الرئيس الثالث -
%) ٥(خمسة مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصف الثاني 

 . تكاد تكون معدومةوهي نسبة 

ستة مؤشرات  الذي يتضمن على "األنظمة البيئية "الموضوع الرئيس الرابع -
 . أي أنه ال يتوافر في محتوى كتب العلوم للصف الثاني) ٠(جاءت نسبة توافره 

 الذي يتضمن على ثالثة مؤشرات "صحة اإلنسان "الموضوع الرئيس الخامس -
 .أي أنه ال يتوافر في محتوى كتب العلوم للصف الثاني) ٠(جاءت نسبة توافره 

  : بالنسبة لمجال علم الفيزياء- ٢
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 الذي "تصنيفات المادة وخصائصها والتغيرات عليها " الرئيس األولالموضوع -
يتضمن على عشرة مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصف 

 . منخفضة جداوهي نسبة %) ١٥(الثاني 

 الذي يتضمن على ستة "صور الطاقة وانتقالها "الموضوع الرئيس الثاني -
وهي %) ٣٠ (الثانيب العلوم للصف مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كت

 . نسبة منخفضة

 الذي يتضمن على ثالثة مؤشرات "القوى والحركة "الموضوع الرئيس الثالث -
 . أي أنه ال يتوافر في محتوى كتب العلوم للصف الثاني) ٠(جاءت نسبة توافره 

 : بالنسبة لمجال علم األرض- ٣

 "ض ومواردها وتاريخهاالخصائص الفيزيائية لألر "الموضوع الرئيس األول -
أي أنه ال يتوافر في ) ٠(الذي يتضمن على خمسة مؤشرات جاءت نسبة توافره 

 . محتوى كتب العلوم للصف الثاني

 الذي يتضمن على ثالثة "مناخ وطقس األرض "الموضوع الرئيس الثاني -
وهي %) ٢٠(مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصف الثاني 

 . ةمنخفضنسبة 

 الذي يتضمن على أربعة "األرض في النظام الشمسي "الموضوع الرئيس الثالث -
وهي %) ١٥(مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصف الثاني 

 . منخفضة جدانسبة 

  :كما يتضح أن
مؤشر ) ٢٦ (،موضوعات) ٥(الذي يتضمن على " علم الحياة "مجال األولال -

وهي نسبة %) ٢٠(كتب العلوم للصف الثاني محتوى بجاءت نسبة توافره 
 .منخفضة
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مؤشر ) ١٩ (،موضوعات) ٣( الذي يتضمن على "علم الفيزياء "لمجال الثانيا -
وهي نسبة %) ٤٥(محتوى كتب العلوم للصف الثاني بجاءت نسبة توافره 

 .منخفضة

مؤشر ) ١٢ (،موضوعات) ٣(الذي يتضمن على " علم األرض "لمجال الثالثا -
وهي نسبة %) ٣٥(محتوى كتب العلوم للصف الثاني ب توافره جاءت نسبة

  . منخفضة

 االنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع: رابع:  

مؤشرات الموضوعات الرئيسة ما درجة توافر  :نص السؤال الرابع من أسئلة البحث على
تجاهات الدولية المتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االلمجاالت المحتوى 

في محتوى كتب العلوم للصف الثالث بسلطنة ) TIMSS 2019(في الرياضيات والعلوم 
  عمان؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل محتوى كتاب الطالب وكتاب النشاط ودليل المعلم في 
مؤشرات الفصليين الدراسيين األول والثاني للصف الثالث لتحديد درجة توافر 

المتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع ئيسة لمجاالت المحتوى الموضوعات الر
ويوضح . )٥(ملحق ) TIMSS 2019(دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

  :نتائج تحليل المحتوى) ٥(جدول 

  )٥(جدول 

  درجة توافر نتائج تحليل محتوى كتب العلوم للصف الثالث لتحديد 

  يسة لمجاالت المحتوىمؤشرات الموضوعات الرئ

مجاالت 
  المحتوى

  الموضوعات الرئيسة
عدد 

  المؤشرات
تكرار 

  المؤشرات
نسبة توافر 

  %المؤشرات

علم 
 %٥٠  ٢٣  ٧خصائص وعمليات حياة الكائنات 
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مجاالت 
  المحتوى

  الموضوعات الرئيسة
عدد 

  المؤشرات
تكرار 

  المؤشرات
نسبة توافر 

  %المؤشرات
  الحية

 %١٣  ٦  ٥  دورات الحياة، التكاثر والوراثة

 %٢,٢  ١  ٥  تفاعالت الكائنات الحية مع البيئة

 ٨,٧%  ٤  ٦  ئيةاألنظمة البي

  الحياة

 %٨,٧  ٤  ٣  صحة اإلنسان

 %٨٢,٦  ٣٨  ٢٦  ٥  اإلجمالي

تصنيفات المادة وخصائصها 
  والتغيرات عليها

١٠,٩  ٥  ١٠% 

 ٠  ٠  ٦  صور الطاقة وانتقالها

علم 
  الفيزياء

 %٦,٥  ٣  ٣  القوى والحركة

 %١٧,٤  ٨  ١٩  ٣  اإلجمالي

الخصائص الفيزيائية لألرض 
  ومواردها وتاريخها

٠  ٠  ٥ 

 ٠  ٠  ٣  مناخ وطقس األرض

علم 
  األرض

 ٠  ٠  ٤  األرض في النظام الشمسي

 ٠  ٠  ١٢  ٣  اإلجمالي

اإلجمالي 
بالنسبة 

١٠٠  ٤٦  ٥٧  ١١% 
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مجاالت 
  المحتوى

  الموضوعات الرئيسة
عدد 

  المؤشرات
تكرار 

  المؤشرات
نسبة توافر 

  %المؤشرات
لمجاالت 
  المحتوى

  :يتضح أن) ٥(وباستقراء جدول 

  : بالنسبة لمجال علم الحياة- ١
 الذي يتضمن "خصائص وعمليات حياة الكائنات الحية "الموضوع الرئيس األول -

لى سبعة مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصف الثالث ع
 .متوسطةوهي نسبة %) ٥٠(

 الذي يتضمن على "دورات الحياة، التكاثر والوراثة "الموضوع الرئيس الثاني -
%) ١٣(خمسة مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصف الثالث 

 . منخفضة جداوهي نسبة 

 الذي يتضمن على "تفاعالت الكائنات الحية مع البيئة "س الثالثالموضوع الرئي -
%) 2.2(خمسة مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصف الثالث 

 . تكاد تكون معدومةوهي نسبة 

 الذي يتضمن على ستة مؤشرات "األنظمة البيئية "الموضوع الرئيس الرابع -
تكاد وهي نسبة %) 8.7(صف الثالث جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم لل

 . تكون معدومة

 الذي يتضمن على ثالثة مؤشرات "صحة اإلنسان "الموضوع الرئيس الخامس -
تكاد وهي نسبة %) 8.7(جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصف الثالث 

 . تكون معدومة

  : بالنسبة لمجال علم الفيزياء- ٢
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 الذي "دة وخصائصها والتغيرات عليهاتصنيفات الما "الموضوع الرئيس األول -
يتضمن على عشرة مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصف 

 . منخفضة جداوهي نسبة %) 10.9(الثالث 

 الذي يتضمن على ستة "صور الطاقة وانتقالها "الموضوع الرئيس الثاني -
العلوم أي أنه ال يتوافر في محتوى كتب ) ٠(مؤشرات جاءت نسبة توافره 

 . للصف الثالث

 الذي يتضمن على ثالثة مؤشرات "القوى والحركة "الموضوع الرئيس الثالث -
تكاد وهي نسبة %) 6.5(جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصف الثالث 

 . تكون معدومة

  : بالنسبة لمجال علم األرض- ٣
زيائية لألرض الخصائص الفيالموضوعات الرئيسة الثالثة للمجال التي تتمثل في  -

 بما  األرض في النظام الشمسي، مناخ وطقس األرض،ومواردها وتاريخها
) ٠(تتضمنه هذه الموضوعات الثالثة من اثنا عشرة مؤشرا جاءت نسبة توافره 

 . أي أن المجال ككل ال يتوافر في محتوى كتب العلوم للصف الثالث

  : كما يتضح أن
مؤشر ) ٢٦ (،موضوعات) ٥(من على الذي يتض" علم الحياة "مجال األولال -

%) 82.6(محتوى موضوعات كتب العلوم للصف الثالث بجاءت نسبة توافره 
 .كبيرةوهي نسبة 

مؤشر ) ١٩ (،موضوعات) ٣( الذي يتضمن على "علم الفيزياء "لمجال الثانيا -
%) 17.4(محتوى موضوعات كتب العلوم للصف الثالث بجاءت نسبة توافره 

 .دامنخفضة جوهي نسبة 
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مؤشر ) ١٢ (،موضوعات) ٣(الذي يتضمن على " علم األرض "لمجال الثالثا -
أي أن المجال ككل ال يتوافر في محتوى كتب العلوم ) ٠(جاءت نسبة توافره 

 . للصف الثالث

 االنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس: خامس:  

شرات الموضوعات مؤما درجة توافر  :نص السؤال الخامس من أسئلة البحث على
المتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الرئيسة لمجاالت المحتوى 

في محتوى كتب العلوم للصف الرابع ) TIMSS 2019(الدولية في الرياضيات والعلوم 
  بسلطنة عمان؟

لم في ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل محتوى كتاب الطالب وكتاب النشاط ودليل المع
مؤشرات الفصليين الدراسيين األول والثاني للصف الرابع لتحديد درجة توافر 

المتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع الموضوعات الرئيسة لمجاالت المحتوى 
ويوضح . )٦(ملحق ) TIMSS 2019(دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

  :نتائج تحليل المحتوى) ٦(جدول 

  )٦(دول ج

  درجة توافر نتائج تحليل محتوى كتب العلوم للصف الرابع لتحديد 

  مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجاالت المحتوى

مجاالت 
  المحتوى

  الموضوعات الرئيسة
عدد 

  المؤشرات
تكرار 

  المؤشرات
نسبة توافر 

  %المؤشرات

خصائص وعمليات حياة الكائنات 
  الحية

٤٠,٣  ٢٧  ٧% 

 ٠  ٠  ٥  الحياة، التكاثر والوراثةدورات 

  علم الحياة

 %١٧,٩  ١٢  ٥  تفاعالت الكائنات الحية مع البيئة
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مجاالت 
  المحتوى

  الموضوعات الرئيسة
عدد 

  المؤشرات
تكرار 

  المؤشرات
نسبة توافر 

  %المؤشرات

 %١,٥  ١  ٦  األنظمة البيئية

 %١,٥  ١  ٣  صحة اإلنسان

 %٦١,٢  ٤١  ٢٦  ٥  اإلجمالي

تصنيفات المادة وخصائصها 
  والتغيرات عليها

١٩,٤  ١٣  ١٠% 

 %١٩,٤  ١٣  ٦  صور الطاقة وانتقالها

علم 
  الفيزياء

 ٠  ٠  ٣  وى والحركةالق

 %٣٨,٨  ٢٦  ١٩  ٣  اإلجمالي

الخصائص الفيزيائية لألرض 
  ومواردها وتاريخها

٠  ٠  ٥ 

 ٠  ٠  ٣  مناخ وطقس األرض

علم 
  األرض

 ٠  ٠  ٤  األرض في النظام الشمسي

 ٠  ٠  ١٢  ٣  اإلجمالي

اإلجمالي 
بالنسبة 
لمجاالت 
  المحتوى

٥٧  ١١  67  ١٠٠% 

  :يتضح أن) ٦(وباستقراء جدول 
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  :بالنسبة لمجال علم الحياة - ١
 الذي يتضمن "خصائص وعمليات حياة الكائنات الحية "الموضوع الرئيس األول -

على سبعة مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصف الرابع 
 .منخفضةوهي نسبة %) 40.3(

 الذي يتضمن على "دورات الحياة، التكاثر والوراثة "الموضوع الرئيس الثاني -
كتب  أي أنه ال يتوافر في محتوى) ٠( مؤشرات جاءت نسبة توافره خمسة

 . العلوم للصف الرابع

 الذي يتضمن على "تفاعالت الكائنات الحية مع البيئة "الموضوع الرئيس الثالث -
خمسة مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصف الرابع 

 . منخفضة جداوهي نسبة %) 17.9(

 الذي يتضمن على ستة مؤشرات "األنظمة البيئية " الرابعالموضوع الرئيس -
تكاد وهي نسبة %) 1.5(جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصف الرابع 

 . تكون معدومة

 الذي يتضمن على ثالثة مؤشرات "صحة اإلنسان "الموضوع الرئيس الخامس -
تكاد نسبة وهي %) 1.5(كتب العلوم للصف الرابع  جاءت نسبة توافره بمحتوى

 . تكون معدومة

  : بالنسبة لمجال علم الفيزياء- ٢
 الذي "تصنيفات المادة وخصائصها والتغيرات عليها "الموضوع الرئيس األول -

يتضمن على عشرة مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصف 
 . منخفضة جداوهي نسبة %) 19.4(الرابع 

 الذي يتضمن على ستة " وانتقالهاصور الطاقة "الموضوع الرئيس الثاني -
وهي %) 19.4(مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصف الرابع 

 . منخفضة جدانسبة 
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 الذي يتضمن على ثالثة مؤشرات "القوى والحركة "الموضوع الرئيس الثالث -
 . أي أنه ال يتوافر في محتوى كتب العلوم للصف الرابع) ٠(جاءت نسبة توافره 

 : بالنسبة لمجال علم األرض- ٣

الخصائص الفيزيائية لألرض الموضوعات الرئيسة الثالثة للمجال التي تتمثل في  -
بما  األرض في النظام الشمسي ، مناخ وطقس األرض،ومواردها وتاريخها

) ٠(تتضمنه هذه الموضوعات الثالثة من اثنا عشرة مؤشرا جاءت نسبة توافره 
 . فر في محتوى كتب العلوم للصف الرابعأي أن المجال ككل ال يتوا

  :كما يتضح أن
مؤشر ) ٢٦ (،موضوعات) ٥(الذي يتضمن على " علم الحياة "مجال األولال -

وهي نسبة %) 61.2(محتوى كتب العلوم للصف الرابع بجاءت نسبة توافره 
 .متوسطة

مؤشر ) ١٩ (،موضوعات) ٣( الذي يتضمن على "علم الفيزياء "لمجال الثانيا -
وهي نسبة %) 38.8(محتوى كتب العلوم للصف الرابع بت نسبة توافره جاء

 .منخفضة

مؤشر ) ١٢ (،موضوعات) ٣(الذي يتضمن على " علم األرض "لمجال الثالثا -
أي أن المجال ككل ال يتوافر في محتوى كتب العلوم ) ٠(جاءت نسبة توافره 

 .للصف الرابع

 ال السادسالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤا: سادس:  

مؤشرات الموضوعات ما درجة توافر  :نص السؤال السادس من أسئلة البحث على
المتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الرئيسة لمجاالت المحتوى 

في محتوى كتب العلوم بالحلقة األولى ) TIMSS 2019(الدولية في الرياضيات والعلوم 
  سلطنة عمان؟من التعليم األساسي ب
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ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل محتوى كتاب الطالب وكتاب النشاط ودليل المعلم في 
الفصليين الدراسيين األول والثاني للصفوف من األول وحتى الرابع لتحديد درجة توافر 
مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجاالت المحتوى المتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم 

ملحق ) TIMSS 2019(ة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم لمشروع دراس
  :نتائج تحليل المحتوى) ٧(ويوضح جدول . )٧(

  )٧(جدول 

  نتائج تحليل محتوى كتب العلوم للصفوف من األول وحتى الرابع 

  مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجاالت المحتوى لتحديد درجة توافر

مجاالت 
  المحتوى

  سةالموضوعات الرئي
عدد 

  المؤشرات
تكرار 

  المؤشرات
نسبة توافر 

  %المؤشرات

خصائص وعمليات حياة الكائنات 
  الحية

٤٠,٧  ٧٢  ٧% 

 %٦,٨  ١٢  ٥  دورات الحياة، التكاثر والوراثة

 %١١,٣  ٢٠  ٥  تفاعالت الكائنات الحية مع البيئة

 %٥,١  ٩  ٦  األنظمة البيئية

علم 
  الحياة

 %٣,٤  ٦  ٣  صحة اإلنسان

 %2.67  119  ٢٦  ٥  ياإلجمال

تصنيفات المادة وخصائصها 
  والتغيرات عليها

١١,٩  ٢١  ١٠% 

 %١٢,٤  ٢٢  ٦  صور الطاقة وانتقالها

علم 
  الفيزياء

 %٤,٥  ٨  ٣  القوى والحركة
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مجاالت 
  المحتوى

  سةالموضوعات الرئي
عدد 

  المؤشرات
تكرار 

  المؤشرات
نسبة توافر 

  %المؤشرات

 %8.28  51  ١٩  ٣  اإلجمالي

الخصائص الفيزيائية لألرض 
  ومواردها وتاريخها

٠  ٠  ٥  

 %٢,٢  ٤  ٣  مناخ وطقس األرض

علم 
  األرض

 %١,٧  ٣  ٤  األرض في النظام الشمسي

 %4  ٧  ١٢  ٣  اإلجمالي

اإلجمالي 
بالنسبة 
لمجاالت 
  المحتوى

١٠٠  ١٧٧  ٥٧  ١١% 

  :يتضح أن) ٧(وباستقراء جدول 

  : بالنسبة لمجال علم الحياة- ١
 الذي يتضمن "خصائص وعمليات حياة الكائنات الحية "الموضوع الرئيس األول -

فره بمحتوى كتب العلوم للصفوف من األول على سبعة مؤشرات جاءت نسبة توا
 .منخفضةوهي نسبة %) 40.7(وحتى الرابع 

 الذي يتضمن على "دورات الحياة، التكاثر والوراثة "الموضوع الرئيس الثاني -
خمسة مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصفوف من األول 

 . تكاد تكون معدومةوهي نسبة %) 6.8(وحتى الرابع 
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 الذي يتضمن على "تفاعالت الكائنات الحية مع البيئة "لموضوع الرئيس الثالثا -
خمسة مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصفوف من األول 

 . منخفضة جداوهي نسبة %) 11.3(وحتى الرابع 

 الذي يتضمن على ستة مؤشرات "األنظمة البيئية "الموضوع الرئيس الرابع -
فره بمحتوى كتب العلوم للصفوف من األول وحتى الرابع جاءت نسبة توا

 . تكاد تكون معدومةوهي نسبة %) 5.1(

 الذي يتضمن على ثالثة مؤشرات "صحة اإلنسان "الموضوع الرئيس الخامس -
جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصفوف من األول وحتى الرابع 

 . تكاد تكون معدومةوهي نسبة %) 3.4(

  :ة لمجال علم الفيزياء بالنسب- ٢
 الذي "تصنيفات المادة وخصائصها والتغيرات عليها "الموضوع الرئيس األول -

يتضمن على عشرة مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصفوف 
 . منخفضة جداوهي نسبة %) 11.9(من األول وحتى الرابع 

يتضمن على ستة  الذي "صور الطاقة وانتقالها "الموضوع الرئيس الثاني -
مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصفوف من األول وحتى 

 . منخفضة جداوهي نسبة %) 12.4(الرابع 

 الذي يتضمن على ثالثة مؤشرات "القوى والحركة "الموضوع الرئيس الثالث -
جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصفوف من األول وحتى الرابع 

 . تكاد تكون معدومةسبة وهي ن%) 4.5(

 : بالنسبة لمجال علم األرض- ٣
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 "الخصائص الفيزيائية لألرض ومواردها وتاريخها "الموضوع الرئيس األول -
أي أنه ال يتوافر في ) ٠(الذي يتضمن على خمسة مؤشرات جاءت نسبة توافره 

 . محتوى كتب العلوم للصفوف من األول وحتى الرابع

 الذي يتضمن على ثالثة "ناخ وطقس األرضم "الموضوع الرئيس الثاني -
مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصفوف من األول وحتى 

 . تكاد تكون معدومةوهي نسبة %) 2.2(الرابع 

 الذي يتضمن على أربعة "األرض في النظام الشمسي "الموضوع الرئيس الثالث -
فوف من األول وحتى مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للص

 . تكاد تكون معدومةوهي نسبة %) 1.7(الرابع 

  :كما يتضح أن
مؤشر ) ٢٦ (،موضوعات) ٥(الذي يتضمن على " علم الحياة"مجال األول ال -

محتوى موضوعات كتب العلوم للصفوف من األول وحتى بجاءت نسبة توافره 
أطر تقييم تعلم أكبر من النسبة المشار إليها في وهي نسبة %) 2.67(الرابع 

 TIMSS(العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

 %).٤٥(، والتي بلغت )2019

مؤشر ) ١٩ (،موضوعات) ٣( الذي يتضمن على "علم الفيزياء"لمجال الثاني ا -
محتوى موضوعات كتب العلوم للصفوف من األول وحتى بجاءت نسبة توافره 

أطر تقييم تعلم أقل من النسبة المشار إليها في نسبة وهي %) 8.28(الرابع 
 TIMSS(العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

 .%)٣٥(، والتي بلغت )2019

مؤشر ) ١٢ (،موضوعات) ٣(الذي يتضمن على " علم األرض"لمجال الثالث ا -
ن األول وحتى محتوى موضوعات كتب العلوم للصفوف مبجاءت نسبة توافره 

أطر تقييم أقل بكثير جدا من النسبة المشار إليها في وهي نسبة %) 4(الرابع 
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 TIMSS(تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

 %). ٢٠(، والتي بلغت )2019

 االنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال السابع: سابع: 

درجة توافر مؤشرات الموضوعات ما  :ئلة البحث علىنص السؤال السابع من أس
المتضمن في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الرئيسة لمجال علم الحياة 

بالحلقة األولى في محتوى كتب العلوم ) TIMSS 2019(الدولية في الرياضيات والعلوم 
  من التعليم األساسي بسلطنة عمان، والصف الدراسي؟

ابة عن هذا السؤال تم تحليل محتوى كتاب الطالب وكتاب النشاط ودليل المعلم في ولإلج
الفصليين الدراسيين األول والثاني للصفوف من األول وحتى الرابع لتحديد درجة توافر 

 علم الحياة المتضمن في أطر تقييم تعلم العلوم مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجال
، والصف )TIMSS 2019(ية في الرياضيات والعلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدول

 :نتائج تحليل المحتوى) ٨(ويوضح جدول . )٧(ملحق الدراسي 

  )٨(جدول 

  للصفوف من األول وحتى الرابع  كتب العلوممحتوى نتائج تحليل 

  درجة توافر مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجال علم الحياةلتحديد 

  في موضوعات الصف) األهداف التعليمية(درجة توافر المؤشرات 

  الرابع  الثالث  الثاني  األول
الموضوعات   المجموع

  الرئيسة 

لمجال علم 
  الحياة

عدد 
  المؤشرات

  التكرار
نسبة 
التوافر 

%  
  التكرار

نسبة 
التوا
  %فر 

  التكرار
نسبة 
التوافر 

%  
  التكرار

نسبة 
التوافر 

%  
  التكرار

نسبة 
وافر الت

%  

الموضوعات

خصائص 
وعمليات 

١٩  ٧  26.4% ٣  4.2%  ٢٣  31.9% ٢٧  37.5%  ٧٢  60.5%  
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  في موضوعات الصف) األهداف التعليمية(درجة توافر المؤشرات 

  الرابع  الثالث  الثاني  األول
الموضوعات   المجموع

  الرئيسة 

لمجال علم 
  الحياة

عدد 
  المؤشرات

  التكرار
نسبة 
التوافر 

%  
  التكرار

نسبة 
التوا
  %فر 

  التكرار
نسبة 
التوافر 

%  
  التكرار

نسبة 
التوافر 

%  
  التكرار

نسبة 
وافر الت

%  

الموضوعات

حياة 
الكائنات 

 الحية

دورات 
الحياة، 
التكاثر 
 والوراثة

٦  ٥  50% ٠  0  ٦  50% ٠  0  ١٢  10.1%  

تفاعالت 
الكائنات 
الحية مع 

 البيئة

٥ 6  30% 1  5%  1  5% 12  60%  20  16.8%  

األنظمة 
 البيئية

٦ 4  44.5% 0  0  4  44.5% 1  11.1%  9  7.6%  

صحة 
 اإلنسان

٣ 1  16.7% 0  0  4  66.7% 1  16.7%  6  ٥%  

درجة توافر مؤشرات 
الموضوعات الرئيسة لمجال 

١٠٠ ١١٩ %٣٤,٤ ٤١ %٣١,٩ ٣٨ %٣,٤ ٤ %٣٠,٣ ٣٦%    
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  في موضوعات الصف) األهداف التعليمية(درجة توافر المؤشرات 

  الرابع  الثالث  الثاني  األول
الموضوعات   المجموع

  الرئيسة 

لمجال علم 
  الحياة

عدد 
  المؤشرات

  التكرار
نسبة 
التوافر 

%  
  التكرار

نسبة 
التوا
  %فر 

  التكرار
نسبة 
التوافر 

%  
  التكرار

نسبة 
التوافر 

%  
  التكرار

نسبة 
وافر الت

%  

الموضوعات

علم الحياة في محتوى كتب 
العلوم للصفوف من األول 
  حتى الرابع والنسبة المئوية

    ١  ٢  ٤  ٣  لى مستوى الصفوف

  :يتضح أن) 8(باستقراء جدول و
الذي يتضمن " خصائص وعمليات حياة الكائنات الحية"الموضوع الرئيس األول  -

األول : على سبعة مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصفوف
وهي نسبة تكاد تكون معدومة، %) ٤,٢(وهي نسبة منخفضة، الثاني %) 26.4(
وهي نسبة منخفضة، %) ٣٧,٥(وهي نسبة منخفضة، الرابع %) ٣١,٩(ثالث ال

بالنسبة لصفوف الحلقة األولى من التعليم األساسي وهي %) ٦٠,٥(بإجمالي 
 . نسبة متوسطة

الذي يتضمن على " دورات الحياة، التكاثر والوراثة"الموضوع الرئيس الثاني  -
لوم للصفين األول والثالث خمسة مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب الع

وهي نسبة متوسطة، بينما ال يتوافر في محتوى كتب العلوم للصفين %) ٥٠(
بالنسبة لصفوف الحلقة األولى من التعليم %) ١٠,١(الثاني والرابع، بإجمالي 

 . األساسي وهي نسبة منخفضة جدا
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تضمن على الذي ي" تفاعالت الكائنات الحية مع البيئة"الموضوع الرئيس الثالث  -
األول : خمسة مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصفوف

وهي نسبة تكاد تكون %) ٥(وهي نسبة منخفضة، الثاني وكذلك الثالث %) ٣٠(
بالنسبة %) ١٦,٨(وهي نسبة متوسطة، بإجمالي %) ٦٠(معدومة، الرابع 

الصفوف الحلقة األولى من التعليم األساسي وهي نسبة منخفضة جد . 

الذي يتضمن على ستة مؤشرات " األنظمة البيئية"الموضوع الرئيس الرابع  -
%) 44.5 ( والثالثاألول: جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصفوف

وهي نسبة منخفضة، بينما ال يتوافر في محتوى كتب العلوم للصف الثاني، 
لنسبة لصفوف با%) ٧,٦(وهي نسبة منخفضة جدا، بإجمالي %) ١١,١(الرابع 

 . الحلقة األولى من التعليم األساسي وهي نسبة تكاد تكون معدومة

الذي يتضمن على ثالثة مؤشرات " صحة اإلنسان"الموضوع الرئيس الخامس  -
%) 16.7(األول والرابع : جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصفوف

لوم للصف الثاني، ، بينما ال يتوافر في محتوى كتب الع جداوهي نسبة منخفضة
بالنسبة لصفوف الحلقة %) ٥(وهي نسبة متوسطة، بإجمالي %) ٦٦,٧(الثالث 

 . األولى من التعليم األساسي وهي نسبة تكاد تكون معدومة

  :كما يتضح أن
جاءت رتبته " خصائص وعمليات حياة الكائنات الحية"الموضوع الرئيس األول  -

ال علم الحياة حيث بلغت نسبة األولى على مستوى الموضوعات الرئيسة لمج
توافر مؤشراته في محتوى كتب العلوم للصفوف من األول وحتى الرابع 

" تفاعالت الكائنات الحية مع البيئة"يليه الموضوع الرئيس الثالث %) ٦٠,٥(
يليه الموضوع الرئيس الثاني %) ١٦,٨(حيث بلغت نسبة توافر مؤشراته 

ثم %) ١٠,١(حيث بلغت نسبة توافر مؤشراته " دورات الحياة، التكاثر والوراثة"
حيث بلغت نسبة توافر مؤشراته " األنظمة البيئية"الموضوع الرئيس الرابع 
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حيث بلغت نسبة توافر " صحة اإلنسان"ثم الموضوع الرئيس الخامس %) ٧,٦(
 %).٥(مؤشراته 

 جاءت رتبته األولى على مستوى الصفوف الدراسية حيث بلغت الصف الرابع -
 توافر مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجال علم الحياة في محتواه نسبة

 الصف األوليليه %) ٣١,٩( حيث بلغت النسبة الصف الثالثيليه %) ٣٤,٤(
  %).٣,٤( حيث بلغت النسبة  الصف الثانيثم%) ٣٠,٣(حيث بلغت النسبة 

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثامن: ثامنًا: 

درجة توافر مؤشرات الموضوعات الرئيسة ما  :من أسئلة البحث علىنص السؤال الثامن 
المتضمن في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية لمجال علم الفيزياء 

بالحلقة األولى من في محتوى كتب العلوم ) TIMSS 2019(في الرياضيات والعلوم 
  ؟التعليم األساسي بسلطنة عمان، والصف الدراسي

ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل محتوى كتاب الطالب وكتاب النشاط ودليل المعلم في 
الفصليين الدراسيين األول والثاني للصفوف من األول وحتى الرابع لتحديد درجة توافر 

 علم الفيزياء المتضمن في أطر تقييم تعلم العلوم مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجال
، والصف )TIMSS 2019(هات الدولية في الرياضيات والعلوم لمشروع دراسة االتجا

  :نتائج تحليل المحتوى) 9(ويوضح جدول . )٧(ملحق الدراسي 

  )٩(جدول 

  نتائج تحليل محتوى كتب العلوم للصفوف من األول وحتى الرابع 

  درجة توافر مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجال علم الفيزياءلتحديد 

الموضوعات   في موضوعات الصف) األهداف التعليمية(درجة توافر المؤشرات 
  الرئيسة 

لمجال علم 

عدد 
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  المؤشرات

  المجموع
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  التكرار
نسبة 
التوافر 

%  
  التكرار

نسبة 
التوافر 

%  
  التكرار

نسبة 
التوافر 

%  
  التكرار

نسبة 
التوافر 

%  
  ارالتكر

نسبة 
التوافر 

%  

تصنيفات 
المادة 

وخصائصها 
والتغيرات 

 

٤١,٢  ٢١  %٦١,٩  ١٣ %٢٣,٨  ٥  %١٤,٣  ٣ ٠  ٠  ١٠%  

صور الطاقة 
 وانتقالها

٤٣,١  ٢٢  %٥٩,١  ١٣ ٠  ٠  %٢٧,٣  ٦  %١٣,٦  ٣  ٦%  

القوى 
 والحركة

١٥,٧  ٨  ٠  ٠  %٣٧,٥  ٣  ٠  ٠ %٦٢,٥  ٥ ٣%  

درجة توافر مؤشرات 
ئيسة لمجال الموضوعات الر

علم الفيزياء في محتوى كتب 
العلوم للصفوف من األول 
  حتى الرابع والنسبة المئوية

١٠٠ ٥١ %٥١ ٢٦  %١٥,٧ ٨  %١٧,٦ ٩  %١٥,٧ ٨%  

    ١  ٣  ٢  ٣  الرتبة على مستوى الصفوف

  :يتضح أن) 9(وباستقراء جدول 
ذي  ال"تصنيفات المادة وخصائصها والتغيرات عليها "الموضوع الرئيس األول -

: يتضمن على عشرة مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصفوف
وهي نسبة %) ٢٣,٨(وهي نسبة منخفضة جدا، الثالث %) 14.3(الثاني 

وهي نسبة متوسطة، بينما ال يتوافر في محتوى %) ٦١,٩(منخفضة جدا، الرابع 
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قة األولى من بالنسبة لصفوف الحل%) ٤١,٢(كتب العلوم للصف األول، بإجمالي 
 . التعليم األساسي وهي نسبة منخفضة

 الذي يتضمن على ستة "صور الطاقة وانتقالها "الموضوع الرئيس الثاني -
%) 13.6(األول : مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصفوف

وهي نسبة منخفضة، الرابع %) ٢٧,٣(وهي نسبة منخفضة جدا، الثاني 
سطة، بينما ال يتوافر في محتوى كتب العلوم للصف وهي نسبة متو%) ٥٩,١(

بالنسبة لصفوف الحلقة األولى من التعليم األساسي %) ٤٣,١(، بإجمالي الثالث
 . وهي نسبة منخفضة

 الذي يتضمن على ثالثة مؤشرات "القوى والحركة "الموضوع الرئيس الثالث -
وهي نسبة ) %62.5(األول : جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصفوف

وهي نسبة منخفضة، بينما ال يتوافر في محتوى %) 8.37(متوسطة، الثالث 
بالنسبة لصفوف الحلقة %) ١٥,٧( الثاني والرابع، بإجمالي ينكتب العلوم للصف

 . األولى من التعليم األساسي وهي نسبة منخفضة جدا

  :كما يتضح أن
ءت رتبته األولى على  جا"صور الطاقة وانتقالها "الموضوع الرئيس الثاني -

مستوى الموضوعات الرئيسة لمجال علم الفيزياء حيث بلغت نسبة توافر 
%) ٤٣,١(مؤشراته في محتوى كتب العلوم للصفوف من األول وحتى الرابع 

 "تصنيفات المادة وخصائصها والتغيرات عليها "يليه الموضوع الرئيس األول
 موضوع الرئيس الرئيس الثالثثم ال%) ٤١,٢(حيث بلغت نسبة توافر مؤشراته 

 %).١٥,٧( حيث بلغت نسبة توافر مؤشراته "القوى والحركة"

 جاءت رتبته األولى على مستوى الصفوف الدراسية حيث بلغت الصف الرابع -
نسبة توافر مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجال علم الفيزياء في محتواه 

الصفين األول  ثم %)١٧,٦( حيث بلغت النسبة الصف الثانييليه %) ٥١(
  %).١٥,٧( في نفس الرتبة حيث بلغت نسبة كل منهما على حدة والثالث
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 االتاسعالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال : تاسع: 

درجة توافر مؤشرات الموضوعات ما  :نص السؤال التاسع من أسئلة البحث على
لمشروع دراسة المتضمن في أطر تقييم تعلم العلوم الرئيسة لمجال علم األرض 

في محتوى كتب العلوم ) TIMSS 2019(االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 
  بالحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة عمان، والصف الدراسي؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل محتوى كتاب الطالب وكتاب النشاط ودليل المعلم في 
ني للصفوف من األول وحتى الرابع لتحديد درجة توافر الفصليين الدراسيين األول والثا

 علم األرض المتضمن في أطر تقييم تعلم العلوم مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجال
، والصف )TIMSS 2019(لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

  :نتائج تحليل المحتوى) 10(ويوضح جدول . )٧(ملحق الدراسي 

  )١٠(جدول 

  نتائج تحليل محتوى كتب العلوم للصفوف من األول وحتى الرابع 

  درجة توافر مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجال علم األرضلتحديد 

  في موضوعات الصف) األهداف التعليمية(درجة توافر المؤشرات 

  الرابع  الثالث  الثاني  األول
الموضوعات   المجموع

  الرئيسة 

لمجال علم 
  الحياة

عدد 
  المؤشرات

  التكرار
نسبة 
التوا
  %فر 

  التكرار
نسبة 
التوافر 

%  
  التكرار

نسبة 
التوا
  %فر 

  التكرار
نسبة 
التوا
  %فر 

  التكرار
نسبة 
التوافر 

%  

الرتبة على 

الم

الخصائص 
الفيزيائية 
لألرض 
ومواردها 

غير متوافر  ٠  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ٠  ٠ ٠  ٠  ٥
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  في موضوعات الصف) األهداف التعليمية(درجة توافر المؤشرات 

  الرابع  الثالث  الثاني  األول
الموضوعات   المجموع

  الرئيسة 

لمجال علم 
  الحياة

عدد 
  المؤشرات

  التكرار
نسبة 
التوا
  %فر 

  التكرار
نسبة 
التوافر 

%  
  التكرار

نسبة 
التوا
  %فر 

  التكرار
نسبة 
التوا
  %فر 

  التكرار
نسبة 
التوافر 

%  

الرتبة على 

الم

 وتاريخها

مناخ وطقس 
 رض

٥٧,١  ٤ ٠ ٠ ٠ ٠  %١٠٠  ٤  ٠  ٠  ٣%  

األرض في 
النظام 
 الشمسي

٤٢,٩  ٣ ٠ ٠ ٠ ٠  %١٠٠  ٣ ٠  ٠ ٤%  

درجة توافر مؤشرات 
الموضوعات الرئيسة لمجال 
علم األرض في محتوى كتب 
العلوم للصفوف من األول 
  حتى الرابع والنسبة المئوية

١٠٠ ٧ ٠ ٠ ٠ ٠  %١٠٠ ٧  ٠ ٠% 

    غير متوافر  غير متوافر  ١  غير متوافر  وفالرتبة على مستوى الصف

  :يتضح أن) 10(وباستقراء جدول 
 "الخصائص الفيزيائية لألرض ومواردها وتاريخها "الموضوع الرئيس األول -

بما يشير إلى أنه %) ٠(الذي يتضمن على خمسة مؤشرات جاءت نسبة توافره 
 . لتعليم األساسيال يتوافر في محتوى كتب العلوم لصفوف الحلقة األولى من ا
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 الذي يتضمن على ثالثة "مناخ وطقس األرض "الموضوع الرئيس الثاني -
وهي %) 100(مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصف الثاني 

جدا، بينما ال يتوافر في محتوى كتب العلوم للصفوف األول مرتفعة نسبة 
ف الحلقة األولى من التعليم بالنسبة لصفو%) ٥٧,١(والثالث والرابع، بإجمالي 

 . األساسي وهي نسبة متوسطة

 الذي يتضمن على أربعة "األرض في النظام الشمسي "الموضوع الرئيس الثالث -
وهي %) 100(مؤشرات جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصف الثاني 

جدا، بينما ال يتوافر في محتوى كتب العلوم للصفوف األول والثالث مرتفعة 
بالنسبة لصفوف الحلقة األولى من التعليم األساسي %) ٤٢,٩(والرابع، بإجمالي 

 .وهي نسبة منخفضة

  :كما يتضح أن
 جاءت رتبته األولى على "مناخ وطقس األرض "الموضوع الرئيس الثاني -

مستوى الموضوعات الرئيسة لمجال علم األرض حيث بلغت نسبة توافر 
يليه الموضوع %) ٥٧,١(ف الثاني مؤشراته في محتوى كتب العلوم للص

 حيث بلغت نسبة توافر مؤشراته "األرض في النظام الشمسي "الرئيس الثالث
الخصائص الفيزيائية  "بينما لم يحصل الموضوع الرئيس األول%) ٤٢,٩(

على أي رتبة حيث ال تتوافر مؤشراته في محتوى " لألرض ومواردها وتاريخها
 .حتى الرابعكتب العلوم للصفوف من األول و

 جاءت رتبته األولى على مستوى الصفوف الدراسية حيث بلغت الصف الثاني -
نسبة توافر مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجال علم الفيزياء في محتواه 

مما يشير إلى عدم توافر مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجال علم %) ١٠٠(
  . والرابعالفيزياء في محتوى كتب العلوم للصفوف األول والثالث

 االنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال العاشر: عاشر: 
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درجة توافر مؤشرات ما الفرق بين  :نص السؤال العاشر من أسئلة البحث على
المتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع الموضوعات الرئيسة لمجاالت المحتوى 

في محتوى كتب ) TIMSS 2019(دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 
  بالحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة عمان، والصف الدراسي؟العلوم 

ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل محتوى كتاب الطالب وكتاب النشاط ودليل المعلم في 
الفصليين الدراسيين األول والثاني للصفوف من األول وحتى الرابع لتحديد درجة توافر 

المتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم موضوعات الرئيسة لمجاالت المحتوى مؤشرات ال
، والصف )TIMSS 2019(لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

  :نتائج تحليل المحتوى) ١١(ويوضح جدول . )٧(ملحق الدراسي 

  )١١(جدول 

  ابع نتائج تحليل محتوى كتب العلوم للصفوف من األول وحتى الر

  مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجاالت المحتوى درجة توافرلتحديد 

  في موضوعات الصف) األهداف التعليمية(درجة توافر المؤشرات 

  الرابع  الثالث  الثاني  األول
المجموع

عدد 
الموضوعات 

  الرئيسة

عدد 
  المؤشرات

  ارالتكر
نسبة 
التوافر 

%  
  التكرار

نسبة 
التوافر 

%  
  التكرار

نسبة 
التوافر 

%  
  التكرار

نسبة 
التوافر 

%  
  التكرار

نسبة 
التوافر 

٦٧,٢  ١١٩ %٣٤,٤ ٤١ %٣١,٩ ٣٨ %٣,٤ ٤ %٣٠,٣ ٣٦  ٢٦ ٥

٢٨,٨  ٥١ %٥١ ٢٦  %١٥,٧ ٨  %١٧,٦ ٩  %١٥,٧ ٨  ١٩ ٣

٤  ٧ ٠ ٠ ٠ ٠ %١٠٠ ٧ ٠ ٠ ١٢ ٣
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  في موضوعات الصف) األهداف التعليمية(درجة توافر المؤشرات 

  الرابع  الثالث  الثاني  األول
المجموع

عدد 
الموضوعات 

  الرئيسة

عدد 
  المؤشرات

  ارالتكر
نسبة 
التوافر 

%  
  التكرار

نسبة 
التوافر 

%  
  التكرار

نسبة 
التوافر 

%  
  التكرار

نسبة 
التوافر 

%  
  التكرار

نسبة 
التوافر 

درجة توافر مؤشرات الموضوعات 
الرئيسة لمجاالت المحتوى في محتوى 
كتب العلوم للصفوف من األول حتى 

  الرابع والنسبة المئوية

44 ٢٤,٨% 20 ١١,٣% 46 ١٠٠ ١٧٧ %٣٧,٩ ٦٧ %٢٦

    ١  ٢  ٤  ٣  الرتبة على مستوى الصفوف

  :يتضح أن) ١١(وباستقراء جدول 
 الذي يتضمن على خمسة موضوعات رئيسة، "علم الحياة" المحتوى األول مجال -

األول : وست وعشرين مؤشر جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصفوف
وهي نسبة تكاد تكون معدومة، %) 4.3(وهي نسبة منخفضة، الثاني %) 30.3(

، وهي نسبة منخفضة%) 4.34(وهي نسبة منخفضة، الرابع %) ٣١,٩(الثالث 
بالنسبة لصفوف الحلقة األولى من التعليم األساسي وهي %) 6.67(بإجمالي 

أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة أكبر من النسبة المشار إليها في نسبة 
، والتي بلغت )TIMSS 2019(االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

 :؛ مما يتطلب%)٤٥(

تب العلوم بالصفوف الرابع والثالث ضرورة إعادة النظر في تقليل محتوى ك - ١
  .الموضوعات الرئيسة لمجال علم الحياةواألول، والذي يرتبط بمؤشرات 
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إعادة توزيع محتوى موضوعات الصفوف الرابع والثالث واألول مع  - ٢
محتوى موضوعات الصف الثاني لتزداد نسبة توافر مؤشرات الموضوعات 

ات الصف الثاني لكونها تكاد الرئيسة لمجال علم الحياة في محتوى موضوع
 . تكون منعدمة

 الذي يتضمن على ثالثة موضوعات "علم الفيزياء"مجال المحتوى الثاني  -
: رئيسة، وتسعة عشر مؤشرا جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم للصفوف

وهي نسبة %) ١٧,٦(، الثاني  جداوهي نسبة منخفضة%) 15.7(األول 
وهي %) ٥١(وهي نسبة منخفضة جدا، الرابع %) ١٥,٧(منخفضة جدا، الثالث 

بالنسبة لصفوف الحلقة األولى من التعليم %) ٢٨,٨(نسبة متوسطة، بإجمالي 
أطر تقييم تعلم العلوم أقل من النسبة المشار إليها في األساسي وهي نسبة 

، )TIMSS 2019(لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 
 :؛ مما يتطلب%)٣٥ (والتي بلغت

ضرورة إعادة النظر في زيادة محتوى كتب العلوم بالصفوف األول والثاني  - ١
 .الموضوعات الرئيسة لمجال علم الفيزياءوالثالث بمحتوى يرتبط بمؤشرات 

 الصف الرابع مع محتوى موضوعاتإعادة توزيع محتوى موضوعات  - ٢
الموضوعات شرات مؤلتزداد نسبة توافر  األول والثاني والثالث الصفوف

 األول والثاني الرئيسة لمجال علم الفيزياء في محتوى موضوعات الصفوف
 . لكون نسبة توافرها منخفضة جدا في تلك الصفوفوالثالث 

الذي يتضمن على ثالثة موضوعات رئيسة، " علم األرض"مجال المحتوى الثالث  -
الثاني : لصفوفواثنا عشرة مؤشرا جاءت نسبة توافره بمحتوى كتب العلوم ل

أي أنه ال يتوافر في ) ٠(وهي نسبة كبيرة جدا، األول والثالث والرابع %) ١٠٠(
بالنسبة لصفوف الحلقة %) ٤(محتوى كتب العلوم لهذه الصفوف، بإجمالي 

أطر أقل بكثير من النسبة المشار إليها في األولى من التعليم األساسي وهي نسبة 
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ة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم تقييم تعلم العلوم لمشروع دراس
)TIMSS 2019( والتي بلغت ،)؛ مما يتطلب%)٢٠: 

ضرورة إعادة النظر في زيادة محتوى كتب العلوم بالصفوف األول والثالث  - ١
 .الموضوعات الرئيسة لمجال علم األرضوالرابع بمحتوى يرتبط بمؤشرات 

 حتوى موضوعاتالصف الثاني مع مإعادة توزيع محتوى موضوعات  - ٢
الموضوعات مؤشرات لتزداد نسبة توافر  األول والثالث والرابع الصفوف

 األول والثالث الرئيسة لمجال علم األرض في محتوى موضوعات الصفوف
 . لكونها غير متوافرة في تلك الصفوفوالرابع 

  :كما يتضح أن
جاالت جاءت رتبته األولى على مستوى م" علم الحياة"مجال المحتوى األول  -

المحتوى حيث بلغت نسبة توافر مؤشرات موضوعاته الرئيسة في محتوى كتب 
يليه مجال المحتوى الثاني %) ٦٧,٢(العلوم للصفوف من األول وحتى الرابع 

%) ٢٨,٨( حيث بلغت نسبة توافر مؤشرات موضوعاته الرئيسة "علم الفيزياء"
وافر مؤشرات حيث بلغت نسبة ت" علم األرض"ثم مجال المحتوى الثالث 

 %).٤(موضوعاته الرئيسة 

 جاءت رتبته األولى على مستوى الصفوف الدراسية حيث بلغت الصف الرابع -
يليه %) ٣٧,٩(نسبة توافر مؤشرات الموضوعات الرئيسة لمجاالت المحتوى به 

 حيث بلغت النسبة الصف األوليليه %) ٢٦( حيث بلغت النسبة الصف الثالث
  %).١١,٣( حيث بلغت النسبة  الصف الثانيثم%) ٢٤,٨(

وفي ضوء العرض السابق لنتائج تحليل محتوى كتب العلوم بالحلقة األولى من التعليم 
األساسي بسلطنة عمان في ضوء مجاالت المحتوى والموضوعات الرئيسة والمؤشرات 
المتضمنة في أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات 

  :يتضح ما يلي) TIMSS 2019(لوم والع
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محتوى كتب العلوم بالحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة عمان يراعي  - ١
جميع مجاالت المحتوى والموضوعات الرئيسة والمؤشرات المتضمنة في أطر 
تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

)TIMSS 2019 (ب توافر مجاالت المحتوى ال تتوافق مع النسب إال أن نس
أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في في المشار إليها 

 ).TIMSS 2019(الرياضيات والعلوم 

يوجد قصور في توافر معيار االستمرارية في تدريس بعض المفاهيم الرئيسة  - ٢
تتضمنه من أهداف تعليمية بما ) معايير(وما يرتبط بها من مفاهيم فرعية 

،حيث تم تدريس بعض المفاهيم في أحد الصفوف ثم لم يتم تدريسها )مؤشرات(
في الصفوف التالية والبعض اآلخر من المفاهيم الرئيسة تم تدريسه في أحد 
الصفوف ثم لم يدرس في الصف التالي ثم درس مرة أخرى في الصفوف 

رارية المفاهيم كأحد المعايير الالزمة لتطبيق التالية، وهذا ال يتفق مع معيار استم
، )TIMSS 2019(مشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

االستمرارية في  وما يجب عليه تدريس المفاهيم في مادة العلوم من مراعاة
الصفوف األولي للتعليم مهما كانت حداثتها أو صعوبتها ولكن بعمق أقل ثم تكرر 

 .ج في العمقبالتدر

، وما )المعايير(هناك تفاوت في تضمين محتوى كتب العلوم للمفاهيم الفرعية  - ٣
، وهذا يؤدي إلي عدم تدريس المفاهيم )مؤشرات(يرتبط بها من اهداف تعليمية 

الرئيسة بشكل متكامل مما يؤدي إلي نقص الخبرات المعرفية المتعلمة من جانب 
 تضمينها لبعض المفاهيم الفرعية، وبالتالي الطلبة، فهناك مفاهيم رئيسة لم يتم

يجب أن يتم تضمين محتوى كتب العلوم بالحلقة األولى من التعليم األساسي 
الالزمة إلكساب الطلبة للمفهوم الرئيس ) المعايير(بسلطنة عمان للمفاهيم الفرعية 

 بشكل متكامل يتناسب والنمو العقلي والمعرفي للتالميذ في الحلقة األولى من
 .التعليم األساسي
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تضمن محتوى كتب العلوم بالحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة عمان  - ٤
علي بعض المفاهيم الرئيسة التي تفتقر إلي الربط بينها وبين المفاهيم الفرعية 

 .المندرجة فيها من جانب وبين المفاهيم الفرعية ببعضها البعض من جانب آخر

فاهيم الرئيسة والفرعية في محتوى كتب العلوم ال يوجد توازن في توزيع الم - ٥
بالحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة عمان حيث تركزت في بعض 
الصفوف، وُأهملت في البعض اآلخر؛ مما أثر في عدم التوافق بين نسب توافر 
مجاالت المحتوى نتيجة تحليل محتوى كتب العلوم بالحلقة األولى من التعليم 

أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة في النسب المشار إليها األساسي مع 
، وبالتالي يجب )TIMSS 2019(االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

مراعاة التوازن في توزيع المفاهيم علي الصفوف األربعة بالحلقة األولى من 
 . التعليم األساسي

ية والتعليم بذلت محاوالت عديدة ويرى الباحثان أنه علي الرغم من أن وزارة الترب
لتضمين كتب العلوم بالحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة عمان بمحتوى يرتبط 
بمجاالت المحتوى والموضوعات الرئيسة والمؤشرات المتضمنة في أطر تقييم تعلم 

إال ) TIMSS 2019(العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 
أنها ال تزال بحاجة إلى إعادة النظر في محتوى كتب العلوم بالحلقة األولى من التعليم 

أطر تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة في األساسي بما يحقق النسب المشار إليها 
والتي تحدد نسب توافر ) TIMSS 2019(االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

  . بالحلقة األولى من التعليم األساسيمجاالت المحتوى في كتب العلوم

وفي ذلك دعوة للتحرر من قيود االلتزام بسلسلة كامبريدج في تعليم الطلبة حيث يتم أخذ 
منها ما يفيد تطوير منظومة العملية التعليمية وتعليم وتعلم العلوم في سلطنة عمان مع 

ماني وبأيدي مخططين تدعيم محتوى كتب العلوم بخبرات تعليمية من واقع المجتمع الع
أطر تقييم تعلم العلوم في عمانيين في مجال التعليم بما يفي بتحقيق النسب المشار إليها 

جنبا إلى ) TIMSS 2019(لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 
جنب مع تحقيق أهداف تعليمية ومجتمعية نادت بها فلسفة التعليم في سلطنة عمان 
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مرصد االبتكار في القطاع الحكومي وأشار إليها ) ١١ -  ١٠، ٢٠١٧التعليم، مجلس (
االتجاهات "بسلطنة عمان من خالل قراءة في تقرير تبني االبتكار في القطاع الحكومي 

، وأوضحها التقرير السنوي للتعليم )٢٨ - ٢٧، ٢٠١٩مجلس التعليم، (" ٢٠١٩العالمية 
، وتطرق إلى إحدى )٤٢ - ٤١، ٢٠٢٠عليم، مجلس الت( ٢٠١٩في سلطنة عمان لعام 

 حيث توصلت إلى )٢٠٢٠(عليان والمزروعي قضايا محتوى كتب العلوم الحالية دراسة 
أن محتوى كتب العلوم الحالية يعد معوقًا أساسيا يحول دون تطبيق منحى العلوم 

 Science, Technology, Engineering andوالتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

Mathematics) STEM (في تدريس العلوم.  

  :توصيات البحث

في ضوء ما تم استعراضه من أدبيات وبحوث ودراسات سابقة، يمكن تقـديم التوصـيات     
  :التالية
إعادة النظر في محتوى كتب العلوم بالحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة  - ١

أطر في  المشار إليها بخبرات تعليمية بالقدر الذي يحقق النسب عمان، وتضمينه
تقييم تعلم العلوم لمشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

)TIMSS 2019 ( ا إلى جنب مع تحقيق أهداف تعليمية ومجتمعية أخرىجنب
 .تخدم المجتمع العماني وطموحاته المستقبلية

 عمان على تدريب معلمي العلوم بالحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة - ٢
استخدام التقويم المتضمن في دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

)TIMSS 2019 ( أثناء التدريس، وتدريب الطلبة علي هذا األسلوب من التقويم؛
بغية االرتقاء بمستوى أداء وإنجاز الطلبة عند مشاركتهم في اختبارات مشروع 

 ).TIMSS(يات والعلوم دراسة االتجاهات الدولية في الرياض

إتاحة الفرص المناسبة لمشاركة معلمي العلوم بالحلقة األولى من التعليم األساسي  - ٣
بسلطنة عمان في الدورات الخاصة بمشروع دراسة االتجاهات الدولية في 
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للتدرب على أساليب التدريس الحديثة ومهارات ) TIMSS(الرياضيات والعلوم 
 .والمستحدثات التكنولوجيةالتعامل مع األجهزة الحديثة 

ضرورة توعية معلمي العلوم بالحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة عمان  - ٤
) TIMSS(لتطبيق مشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

 .على مدار السنوات الدراسية، وليس وقت التنفيذ فقط

األساسي بسلطنة عمان بكتابة إلزام معلمي العلوم بالحلقة األولى من التعليم  - ٥
تقارير مستمرة إلبراز سلبيات الكتاب المدرسي والمعوقات التي تعوق تحقيق 

 .أهدافه، مع كتابة مقترحات لتطويره

ضرورة تنظيم اجتماعات دورية بين المشرفين التربويين ومعلمي العلوم بالحلقة  - ٦
خاصة بمادة األولى من التعليم األساسي بسلطنة عمان لعرض المشكالت ال

 .العلوم، والوصول للحل األمثل لها

ضرورة االعتماد على أساليب التقويم المختلفة والمتنوعة، وجعل التقويم مستمرا  - ٧
ومطابقًا لمتطلبات مشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

)TIMSS.( 

ضرورة عقد دورات لتدريب القائمين على وضع االمتحانات الوطنية  - ٨
واالمتحانات بالمديريات والمدارس التعليمية على األساليب الحديثة للتقويم ومنها 

  ).TIMSS(أسئلة مشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

  :بحوث ودراسات مقترحة

  :يقدم البحث الحالي مجموعة من المقترحات لبحوث أخرى يمكن القيام بها، منها
لوم بالحلقة الثانية من التعليم األساسي بسلطنة عمان في تقييم محتوى كتب الع - ١

ضوء أطر تقييم مشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 
)TIMSS 2019.( 

تطوير محتوى كتب العلوم بالحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة عمان في  - ٢
اضيات والعلوم ضوء أطر تقييم مشروع دراسة االتجاهات الدولية في الري

)TIMSS 2019.( 
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تطوير محتوى كتب العلوم بالحلقة الثانية من التعليم األساسي بسلطنة عمان في  - ٣
ضوء أطر تقييم مشروع دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 

)TIMSS 2019.( 

تقييم كتب العلوم بالحلقة األولى والثانية من التعليم األساسي بسلطنة عمان في  - ٤
وء مجاالت المعرفة المتضمنة في مشروع دراسة االتجاهات الدولية في ض

 ).TIMSS 2019(الرياضيات والعلوم 

تطوير كتب العلوم بالحلقة األولى والثانية من التعليم األساسي بسلطنة عمان في  - ٥
ضوء مجاالت المعرفة المتضمنة في مشروع دراسة االتجاهات الدولية في 

  ).TIMSS 2019(الرياضيات والعلوم 

  :مراجع البحث

، مسقط، دار الوراق، التربية العلمية وتدريس العلوم): ٢٠١٦(البادري، أحمد بن حميد 
  .سلطنة عمان

: تعليم وتعلم العلوم والرياضيات بسلطنة عمان): ٢٠١٩(البلوشي، سليمان بن محمد 
ات مؤتمر التميز الثالث في تعليم وتعلم العلوم والرياضيالفرص والتحديات، 

، مركز التميز البحثي في تطوير تعليم "جيل مثقف علميا القتصاد مزدهر"
  .مارس، السعودية) ١٤ -  ١٣(العلوم والرياضيات، جامعة الملك سعود، 

Available on Web site: < 
https://www.researchgate.net/publication/332157848 >  

): ٢٠١٠(الجهوري، ناصر بن علي بن محمد والخروصي، هند بنت سيف بن حارث 
تحليل محتوى كتاب العلوم للصف الثامن األساسي في سلطنة عمان في ضوء 

التربيـة : المـؤتمر العلمـي الرابع عشر، )TIMSS(متطلبات مشروع 
لجمعية المصرية للتربية العلمية، ، االعلميـة والمعـايير الفكـرة والتطبيـق

  .أغسطس، مصر) ٣ -  ١(اإلسماعيلية، 
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تحليل محتوى كتاب العلوم للصف ): ٢٠١٠(الخروصي، هدى بنت سيف بن حارث 
 ،)TIMSS(الثامن األساسي في سلطنة عمان في ضوء متطلبات مشروع 

  .نرسالة ماجستير غير منشورة، عمادة الدراسات العليا، جامعة مؤتة، األرد

فعالية االستقصاء العلمي في تنمية العمليات المعرفية ): ٢٠٠٧(المغازي، هند العجمي 
، TIMSSلمادة العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية في ضوء مشروع 
  .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة المنصورة، مصر

قرير عن نتائج الدراسة ت): ٢٠٠٤(المركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي 
، القاهرة، ص االستطالعية لمشروع الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم

  .، مصر٢٠ – ١: ص

تحليل أسئلة وحدات ): ٢٠١٣(أمبوسعيدي، عبد اهللا بن خميس والمزيدي، ناصر بن سليم 
بسلطنة عمان في ضوء مستويات الدراسة ) ٨-٥(كتب العلوم للصفوف 

 ،مجلة رسالة الخليج العربي ،(TIMSS)ياضيات والعلوم الدولية في الر

، ٢٣٨ – ٢٢١: ، ص ص١٢٨، ع مكتب التربية العربي لدول الخليج
  .السعودية

يم محتوى مناهج العلوم بالمرحلتين تقو): ٢٠٠٦(حسان، محمود عبد اللطيف محمود 
االبتدائية واإلعدادية في ضوء المتطلبات المعرفية لمشروع التيمز 

)TIMSS( ،رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة المنصورة ،
  .مصر

تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية، مفهومه، أسسه، ): ٢٠٠٤(طعيمة، رشدي أحمد 
  .رة، دار الفكر العربي، مصر، القاهاستخداماته

عبد السالم، عبد السالم مصطفي وقرني، زبيدة محمد وأبو العز، أحمد عبد الغني 
مشروع أنموذج مقترح لتطوير منهج ): ٢٠٠٧(وأبوشامة، محمد رشدي 

مشروع  (TIMSSالعلوم بمرحلة التعليم االبتدائي في ضوء متطلبات مشروع 
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مؤتمر التربية ، منشور في ) المنصورةبحثي مدعم من وحدة البحوث بجامعة
، الجمعية المصرية للتربية إلى أين ؟، المؤتمر الحادي عشر.. .العلمية

  .٢٣١ -  ١٤١:  يوليو، ص ص٣١ إلى ٢٩ ،العلمية، فايد، اإلسماعيلية

، القاهرة، ٣، ط مصطلحات في المناهج وطرق التدريس): ٢٠٠٨(علي، محمد السيد 
  .دار الفكر العربي، مصر

معوقات تطبيق منحى ): ٢٠٢٠(عليان، شاهر ربحي والمزروعي، يوسف بن عبيد 
STEM ،مجلة  في تدريس العلوم من وجهة نظر المعلمين في سلطنة عمان

، المركز القومي للبحوث، غزة، المجلد )AJSRP(العلوم التربوية والنفسية 
  .، فلسطين٧٤ – ٥٧: ، يناير، ص ص٢، ع ٤

Available on Web site: < https://ajsrp.com/ > 
 األمانة العامة لمجلس التعليم، فلسفة التعليم في سلطنة عمان،): ٢٠١٧(مجلس التعليم 

  سلطنة عمان
Available on Web site: 
< https://www.educouncil.gov.om/downloads/Z7h5dMfH9KQT.pdf 

> 

االتجاهات : قراءة في تقرير تبني االبتكار في القطاع الحكومي): 2019(مجلس التعليم 
، مرصد االبتكار في القطاع الحكومي التابع لمنظمة التعاون ٢٠١٩ العالمية

البتكار بالتعاون مع مركز محمد بن راشد ل) OECD(االقتصادي والتنمية 
  الحكومي، فبراير، سلطنة عمان

Available on Web site: 
< https://www.educouncil.gov.om/downloads/qDCrhhPM73dS.pdf > 

، فبراير، ٢٠١٩التقرير السنوي للتعليم في سلطنة عمان لعام ): ٢٠٢٠(مجلس التعليم 
  سلطنة عمان

Available on Web site: 
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 < https://www.educouncil.gov.om/downloads/pmQsfqRs3wA4.pdf >  
، سي األول، الصف األول، الفصل الدرا)١(كتاب التلميذ ): 2017(وزارة التربية والتعليم 

  .سلطنة عمان، مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان
Available on Web site: < http://ict.moe.gov.om/book/ > 

، الصف األول، الفصل الدراسي )١(كتاب النشاط ): 2017(وزارة التربية والتعليم 
، سلطنة عمان، مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة التربية والتعليم بسلطنة ولاأل

  .عمان
Available on Web site: < http://ict.moe.gov.om/book/ > 

، ، الصف األول، الفصل الدراسي األول)١(دليل المعلم ): 2017(وزارة التربية والتعليم 
  .طنة عمان، مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة التربية والتعليم بسلطنة عمانسل
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