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مقدمة :
تعت���ر العل���وم والريا�صيات من اأهم املواد الدرا�صي���ة التي حتظى بعناية خا�صة 
ل���دى جمي���ع الأو�ص���اط الرتبوي���ة يف حمتل���ف دول الع���امل، ل���ذا، اجته���ت بع�ض 
املنظم���ات الرتبوي���ة الدولي���ة بدرا�ص���ة مقارن���ات ب���ن متلك ط���اب دول العامل 
لأ�صا�صي���ات ومه���ارات العلوم والريا�صيات، فن�صاأت الكثري من امل�صابقات العاملية، 
مث���ل الأوملبي���اد ال���دويل يف الريا�صي���ات والفيزي���اء وغريها م���ن امل�صابقات التي 
ته���دف لإج���راء مناف�صات بن طاب دول العامل، حيث تق���وم كل دولة برت�صيح 

طابها املمثلن لها.

ومتي���زت املنظم���ة الدولية يف تق���ومي التح�صيل الدرا�ص���ي )IEA( بالتوجه اإىل 
اإج���راء درا�ص���ات دولي���ة دورية )كل اأربع �صن���وات( عن واق���ع حت�صيل الطاب يف 
الريا�صي���ات والعلوم يف بلدانه���م باختبار عينات ممثلة لتلك الدول، مما اأعطى 
ه���ذه الدرا�ص���ات م�صداقية اأكر، بالإ�صافة لتوفريها العديد من البيانات التي 
 Trends �ميكن اأن تكون مدخا لتطوير تعليمهما، وقد �ُصميت هذه الدرا�صة ب
in International Mathematics and Science Study  والت���ي ا�صتهرت 

 .TIMSS مبخت�صرها التم�ض

وق���د �صاركت اململكة العربية ال�صعودي���ة يف درا�صة التم�ض TIMSS يف الدورتن 
الثالثة عام 2003م والرابعة عام 2007م. وحيث اأن البيانات التي توفرها درا�صة 
التم�ض TIMSS بيانات غنية، حتتاج الكثري من الدرا�صة والتحليل وال�صتنتاج. 
ل���ذا؛ �صع���ى مرك���ز التمي���ز البحث���ي يف تطوي���ر تعلي���م العل���وم والريا�صي���ات اإىل 
حتلي���ل نتائج م�صارك���ة طاب اململكة يف امل�صاركت���ن ال�صابقتن، ومت عقد حلقة 
نقا�ض برعاية معايل نائب وزير الرتبية والتعليم لتعليم البنن الدكتور خالد 
ب���ن عب���داهلل ال�صبتي، ومب�صاركة وا�صعة من خمتلف اجله���ات ذات العاقة بهذا 
ال�صاأن؛ ليتداول املخت�صون الآراء اأما باخلروج بتو�صيات علمية عملية ت�صاعد 
متخ���ذي الق���رار الرتبوي يف ال�صتفادة من نتائج امل�صاركات ال�صابقة، وت�صهم يف 
تطوي���ر تعليم العلوم والريا�صيات يف وطننا، وت�صلط ال�صوء على اآليات تطوير 
م�صاركاتنا القادمة اإن �صاء اهلل تعاىل. وي�صلط التقرير احلايل ال�صوء على اأبرز 

ما ورد يف حلقة النقا�ض وتو�صياتها، واأ�صاأل اهلل التوفيق وال�صداد للجميع.

د. فهد بن �صليمان ال�صايع
 مدير مركز التميز
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متهيد :

الرتبي���ة  وزي���ر  نائ���ب  مع���ايل  رعاي���ة  حت���ت 
والتعلي���م لتعليم البنن الدكتور خالد بن عبد 
اهلل ال�صبت���ي وبح�ص���ور �صع���ادة الدكت���ور وكي���ل 
جامع���ة املل���ك �صع���ود  عب���د العزي���ز اب���ن �ص���امل 
الروي����ض ووكاء وزارة الرتبية والتعليم، نظم 
مرك���ز التمي���ز البحثي يف تطوي���ر تعليم العلوم 
�صع���ود  املل���ك  بجامع���ة  )اأفك���ر(  والريا�صي���ات 
حلق���ة نقا����ض بعن���وان »الختب���ارات الدولي���ة يف 

العل���وم والريا�صي���ات التم����ض )TIMSS(: اإىل 
اأي���ن نتج���ه؟«، وذلك يوم الثن���ن 1430/6/15ه�  من ال�صاع���ة الثامنة والن�صف 
�صباح���اً وحت���ى ال�صاع���ة الثاني���ة ع�ص���رة والن�صف ظه���راً يف رح���اب جامعة امللك 
�صعود، ومب�صاركة اأكرث من مائتي م�صارك وم�صاركة من املخت�صن واملخت�صات 

من خمتلف اجلامعات ال�صعودية واجلهات ذات العاقة.

وق���د ت�صمن���ت حلق���ة النقا����ض كلم���ة لراع���ي احلف���ل مع���ايل الدكت���ور خالد بن 
عب���داهلل ال�صبت���ي، حي���ث اأ�صار فيه���ا اإىل اأن درا�ص���ة التم����ض )TIMSS( وغريها 
م���ن الدرا�ص���ات اأملح���ت اإىل �صعف م�صتوى حت�صيل طابن���ا وطالباتنا يف العلوم 
والريا�صيات، كما اأكد على اأن تطوير تعليم العلوم والريا�صيات يحظى باهتمام 
بال���غ م���ن قبل وزارة الرتبية والتعليم وقد مت تن���اول هذا املو�صوع ب�صكل مكثف 
يف اجتم���اع ق���ادة العم���ل الرتب���وي يف وزارة الرتبية والتعليم ال���ذي عقد يف مكة 

املكرمة يف الفرتة 10-1430/6/13ه�. 

كما ت�صمنت احللقة جل�صتي عمل، تناولت الأوىل منها حتليًا لنتائج م�صاركة 
اململك���ة الأخ���رية يف اختب���ارات التم����ض TIMSS 2007 واأداره���ا �صع���ادة وكي���ل 
وزارة الرتبي���ة والتعلي���م لتعليم البن���ن الدكتور حممد بن �صليم���ان الروي�صد، 
بينم���ا تناول���ت اجلل�صة الثانية م�صتقبل تعليم العلوم والريا�صيات يف ظل نتائج 
م�صارك���ة اململك���ة يف اختبارات التم�ض TIMSS )اإىل اأين نتجه؟(، واأدار اجلل�صة 
�صمو الأمري الدكتور في�صل بن عبداهلل امل�صاري اآل �صعود، مدير املركز الوطني 

للقيا�ض والتقومي يف التعليم العايل.
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 International(تقوم املنظمة الدولية لتقييم التح�صيل الرتبوي
 Association for Evaluation of educational achievement-
IEA(  بع���دد م���ن الدرا�ص���ات التي ته���دف يف معظمها اإىل قيا�ض 
م�صت���وى التقدم يف التح�صيل الدرا�صي يف بع�ض املواد الدرا�صية 
مث���ل العل���وم والريا�صي���ات وذل���ك ب�صف���ة دورية، وتعت���ر درا�صة 
TIMSS  م���ن اب���رز تل���ك الدرا�ص���ات، حي���ث ي�ص���ارك فيه���ا ع���دد 
متزاي���د م���ن ال���دول يف كل دورة، وتتمي���ز اختب���ارات TIMSS ب�صموليته���ا، حي���ث تقدمي بيان���ات غنية عن 
عنا�ص���ر العملي���ة التعليمي���ة ) املنه���ج، الطال���ب، املعلم، املدر�ص���ة( واملمار�ص���ات التعليمي���ة والتعلمية ملادتي 

الريا�صيات والعلوم.
ويت���م تنفي���ذ درا�ص���ة TIMSS كل اأربع �صنوات لطاب ال�صنة الرابع���ة والثامنة من التعليم العام، 
حي���ث ب���داأت اأول دورة له���ا يف ع���ام 1995م ، وكان���ت دورته���ا الرابع���ة ع���ام 2007م، وق���د �صارك ط���اب ال�صنة 
 TIMSS TIMSS  و 2007  الثامنة يف اململكة العربية ال�صعودية يف الدورتن الأخريتن للدرا�صة 2003 

، كما اأن دورتها اخلام�صة �صتتم يف عام2011 .
وجُتم���ع معلوم���ات امل�صتهدف���ن يف درا�ص���ة TIMSS م���ن خ���ال الختب���ارات وال�صتبيان���ات املعدة 
لذل���ك، حي���ث يتم توزيع اأ�صئل���ة الختبارات يف كتيبات وبرتتيب معن بحي���ث يحتوي كل كتيب على عينة 
م���ن اأ�صئل���ة املادت���ن ويتم تطبيق جمي���ع الأ�صئلة على طاب كل بلد م�صارك مبا ي�صم���ن املقارنة الدقيقة 
ب���ن م�صتوي���ات اأداء الطاب امل�صاركن يف الدرا�صة. ويتم اإعادة تطبيق عدد من كتيبات الأ�صئلة على عينة 
الط���اب امل�صارك���ن يف ال���دورة التالية للدرا�صة به���دف قيا�ض مقدار التق���دم يف التح�صيل واجتاهه يف كل 
بلد م�صارك. اأما ال�صتبيانات امل�صاحبة لاختبارات فهي عبارة عن اأربع ا�صتبيانات ت�صتمل على عدد كبري 

من الأ�صئلة والعبارات التي ي�صتجيب لها امل�صتهدف اأثناء تطبيق الختبار.
وق���د ن���ال الطلب���ة يف اململك���ة العربي���ة ال�صعودية ترتيب���اً متاأخراً ب���ن الدول امل�صارك���ة يف حت�صيل 
TIMSS، حي���ث كان ترتيبه���م  TIMSS و 2007  الريا�صي���ات والعل���وم يف الدورت���ن الأخريت���ن 2003 
TIMSS  الثال���ث الأربع���ن م���ن ب���ن خم����ض واأربعن دولة م�صارك���ة، ومبتو�صط  يف الريا�صي���ات يف 2003 
حت�صي���ل مق���داره 332 والذي يعتر اقل من املتو�صط الدويل )476( ب���� 144 نقطة، بينما ك���������ان ترتيبه����م 
يف TIMSS 2007 ال�صاب���ع والأربع���ن م���ن بن ثمان واأربعن دولة م�صارك���ة ، ومبتو�صط حت�صيل مقداره 

329 والذي هو اأي�صاً اقل من املتو�صط الدويل )500( ب� 171 نقطة.
TIMSS التا�صع والثاثن من بن  اأم���ا يف العل���وم، فق���د كان ترتيب الطلب���ة يف اململك���ة يف 2003 
خم����ض واأربع���ن دول���ة م�صاركة، ومبتو�ص���ط حت�صيل مق���داره 398، اأي اأقل من املتو�صط  ال���دويل )474( ب� 
TIMSS الرابع والأربعن من بن ثم���ان واأربعن دولة م�صاركة  76 نقط���ة، بينم���ا كان ترتيبه���م يف 2007 
ومبتو�صط حت�صيل مقداره 403 والذي يعتر اأي�صاً اأقل من املتو�صط الدويل )500( ب� 79 نقطة )للمزيد: 

راجع التقرير املف�صل عن نتائج م�صاركة اململكة(.

تعريف مختصر 
بدراسة التمس 

)TIMSS(
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متت دعوة املخت�صن يف تعليم العلوم والريا�صيات يف اجلامعات 
واجله���ات ذات العاقة يف اململكة العربية ال�صعودية، وقد �صارك 
يف ه���ذا الور�ص���ة م���ا يزي���د ع���ن مائت���ي خمت�ص���اً م���ن اجلن�ص���ن 
ميثل���ون خمتلف اجلامع���ات ال�صعودي���ة واجله���ات ذات العاقة، 
فق���د �صارك جمموع���ة من اأع�صاء هيئ���ة التدري�ض يف اجلامعات 
والكليات ال�صعودية ومنها جامعة امللك �صعود،جامعة امللك فهد 
للب���رتول واملع���ادن، جامعة طيب���ة، جامعة امللك عبد العزي���ز، جامعة الإمام حممد بن �صع���ود الإ�صامية، 

جامعة الأمرية نوره بنت عبد الرحمن، كلية الت�صالت واملعلومات، اجلامعة العربية املفتوحة.
ل��وزارة الرتبية والتعليم م�صاركة فاعلة يف حلقة النقا�ض من خال الرعاية الكرمية  كما كان 
للحلقة من قبل معايل نائب وزير الرتبية والتعليم لتعليم البنن  الدكتور خالد بن عبداهلل ال�صبتي، 
ومن خال رئا�صة �صعادة وكيل الوزارة لتعليم البنن الدكتور حممد بن �صليمان الروي�صد للجل�صة الأوىل، 
وح�صور وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الرتبوي الدكتور نايف بن ه�صال الرومي، ومدير عام اإدارة 

الرتبية والتعليم يف منطقة الريا�ض 
ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن حممد 
امل�صرفن  من  وجمموعة  الدبيان، 
ال����رتب����وي����ن م����ن ج����ه����از ال��������وزارة  
وجميع م�صريف العلوم والريا�صيات 
والتعليم  للرتبية  العامة  ب���الإدارة 

مبنطقة الريا�ض. 

كم���ا �صارك اأع�ص���اء من جمل�ض ال�ص���ورى، ومدينة امللك 
عبد العزيز للعلوم والتقنية، والهيئة الوطنية للتقومي والعتماد 
الأكادميي، واملركز الوطني للقيا�ض والتقومي يف التعليم العايل، 
و�صرك���ة اأرامكو ال�صعودية، و�صركة العبيكان لاأبحاث والتطوير 
) امل�صرف���ة عل���ى م�ص���روع »تطوي���ر مناه���ج الريا�صي���ات و العل���وم 
يف دول اخللي���ج(، وع���دد م���ن م�ص���ريف املدار�ض اخلا�ص���ة الرائدة، 
وعدد من ط���اب الدرا�صات العليا يف تعليم العلوم والريا�صيات، 

بال�صافة مل�صاركة عدد من املهتمن يف هذا ال�صاأن.

المشاركون في 
حلقة النقاش
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الجلس��ة األولى »نتائج طالب وطالب��ات المملكة 
العربية السعودية  في دراسة االتجاهات الدولية 

 :»TIMSS 2007 في الرياضيات والعلوم

يف ه���ذه اجلل�ص���ة والت���ي راأ�صها �صع���ادة الدكتور حممد بن �صليم���ان الروي�صد وكي���ل وزارة الرتبية 
والتعلي���م لتعلي���م البن���ن، قدم الدكتور �صالح بن علوان ال�صمراين عر�ص���اً لدرا�صة حتليلية قام بها املركز 
بعن���وان ) نتائ���ج ط���اب وطالبات اململكة العربي���ة ال�صعودية  يف درا�صة الجتاه���ات الدولية يف الريا�صيات 
والعل���وم TIMSS 2007  ( ا�صتعر����ض فيه���ا نتائج م�صاركة اململكة العربية ال�صعودي���ة يف اختبارات التم�ض 

واخلا�صة مبادتي العلوم والريا�صيات لل�صف الثامن. 
�صم���ل العر����ض تعريفاً باختبارات TIMSS وعر�ص���اً للدول امل�صاركة يف اأعوام 1995 و1999 و 2001 
و 2003 و 2007 ، كم���ا �صم���ل تعريف���اً ب���اأدوات الدرا�صة امل�صتخدمة يف هذه الختب���ارات وهي كتيبات الأ�صئلة 
) ريا�صي���ات وعل���وم (، ا�صتبان���ة الطال���ب، ا�صتبان���ة املعّل���م، ا�صتبانة املدر�ص���ة )موّجهة اإىل مدي���ر املدر�صة(، 
ا�صتبانة املنهج، كما قدم مقارنة بن نتائج م�صاركة اململكة يف اختبارات TIMSS يف عامي 2003 و 2007. 

نتائ���ج  بعر����ض  ب���دء  ذل���ك  وبع���د 
الدرا�صة التحليلي���ة لنتائج م�صاركة اململكة 
م���ن  وكان   ،TIMSS  2007 اختب���ارات  يف 
اأه���م النتائ���ج الت���ي اأ�ص���ار اإليه���ا )للمزي���د: 
راج���ع التقري���ر املف�صل عن نتائ���ج م�صاركة 

اململكة(:

انخفا����ض متو�ص���ط  حت�صي���ل الطلبة  � 
يف اململك���ة يف الريا�صي���ات م���ن 332 يف 

2003 اإىل 329 يف 2007، 

 � ارتف���اع متو�ص���ط  حت�صي���ل الطلبة يف اململك���ة يف العلوم 
ب�صكل طفيف من 398 يف 2003 اإىل 403 يف 2007 

فعاليات حقلة 
النقاش
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 � ج���اء توزي���ع طلبة اململكة يف م�صتويات الأداء يف الريا�صي���ات ب�صكل عام �صعيفاً كما يو�صحه اجلدول 
الآتي:

عددهم ن�صبة الطابمدى الدرجاتم�صتوى الأداء

م 00اأكر من  625متقدِّ
0.18%من 550  اإىل اأقل من 625عاٍل

3253%من 475 اإىل اأقل من  550متو�صط
17.61485%من 400 اإىل اأقل من  475منخف�ض

79.36673%اأقل من 400اأقل من املنخف�ض

ج���اء م�صت���وى حت�صيل طلبة اململكة ح�صب املحتوى املعريف للريا�صيات فكان اأي�صاً �صعيفاً ب�صكل عام  � 
كما هو مبن يف اجلدول الآتي: 

 املتو�صط الوطني متو�صط )بنات( متو�صط )بنن( البعد املعريف

 309 314 305 الأعداد
 344 350 338 اجلر

 359 375 344 الهند�صة
 348 362 336 البيانات

ج���اء توزي���ع طلب���ة اململكة ح�ص���ب م�صتويات التفك���ري يف الريا�صيات ب�ص���كل عام �صعيف���اً كما يو�صحه  � 
اجلدول الآتي:

املتو�صط الوطنيمتو�صط )بنات(متو�صط )بنن(م�صتوى التفكري

320352335املعرفة
300316308التطبيق

مل ُيحّددمل ُيحّددمل ُيحّددال�صتدلل

ج���اء توزي���ع طلب���ة اململك���ة يف م�صتوي���ات الأداء يف العل���وم  ب�ص���كل ع���ام �صعيف���اً كما يو�صح���ه اجلدول  � 
الآتي:

عددهم ن�صبة الطاب مدى الدرجات م�صتوى الأداء

م 012اأكر من  625متقدِّ
3243 %من 550  اإىل اأقل من 625عاٍل

181507%من 475 اإىل اأقل من  550متو�صط
342868%من 400 اإىل اأقل من  475منخف�ض

453789%اأقل من 400اأقل من املنخف�ض
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ج���اء م�صت���وى حت�صي���ل طلبة اململكة ح�ص���ب املحتوى املعريف للعل���وم اأي�صاً ب�صكل ع���ام �صعيفاً كما هو  � 
مبن يف اجلدول الآتي:

 متو�صط البعد املعريف
 )بنن(

 متو�صط
 املتو�صط الوطني )بنات(

384433407الأحياء
371411390الكيمياء
393424408الفيزياء

406442423علم الأر�ض

ج���اء توزي���ع طلبة اململكة ح�صب م�صتويات التفكري يف العلوم ب�صكل عام �صعيفاً كما يو�صحه اجلدول  � 
الآتي:

 متو�صط م�صتوى التفكري
 )بنن(

 متو�صط
 املتو�صط الوطني )بنات(

 403 426 383املعرفة
 417 432 404التطبيق

 395 422 371ال�صتدلل

اأ�صارت نتائج الدرا�صة اإىل اأن هناك عدد من املتغريات املوؤثرة يف حت�صيل الطلبة وهي: � 
م�صتوى تعليم الوالدين. » 

عدد الكتب يف بيت الطالب. » 
وجود كمبيوتر وات�صال بالنرتنت يف بيت الطالب. » 

عدد الواجبات املنزلية ووقتها. » 
اجتاه الطالب نحو الريا�صيات والعلوم. » 

تقدير الطالب لقيمة مادة الريا�صيات والعلوم. » 
ثقة الطالب بنف�صه يف تعّلم الريا�صيات والعلوم. » 

�صعور الطالب بالأمان يف املدر�صة. » 
حجم ال�صف الدرا�صي )عدد الطاب يف ال�صف الدرا�صي / ريا�صيات(. » 

ويف ختام عر�ض الدكتور �صالح ال�صمراين لنتائج الدرا�صة، قام عدد من امل�صاركن مبداخات مت 
ت�صمن حمتواها يف تو�صيات حلقة النقا�ض.
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الجلسة الثانية »إلى أين نتجه؟«:
يف هذه اجلل�صة والتي عقدت برئا�صة �صمو الأمري الدكتور في�صل بن عبد اهلل امل�صاري اآل �صعود، 
اآليات ال�صتفادة من نتائج  امل�صاركون  العايل، تناول  التعليم  الوطني للقيا�ض والتقومي يف  املركز  مدير 
امل�صاركات ال�صابقة يف تطوير تعليم العلوم والريا�صيات يف اململكة العربية ال�صعودية، وقد مت تق�صيم وقائع 
اجلل�صة اإىل جزاأين، حتدث يف الأول منها �صعادة الدكتور علي احلكمي مدير �صركة العبيكان لاأبحاث 
والتطوير ومن�صق البحث الوطني لدرا�صة التوجهات الدولية يف الريا�صيات والعلوم TIMSS 2003 يف 
اململكة العربية ال�صعودية، و�صعادة الدكتور اأحمد رفيع من�صق البحث الوطني لدرا�صة التوجهات الدولية 
يف الريا�صيات والعلوم TIMSS يف مملكة البحرين وع�صو اللجنة العلمية الدولية واخلبري امل�صارك يف 
باإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة  اأبوعي�ض امل�صرفة الرتبوية  TIMSS، والدكتور بثينة  اإعداد اختبارات 

.TIMSS مكة املكرمة واملتهمة باختبارات
رك��ز فيها علي �صرورة وج��ود معايري  والتي  للدكتور علي احلكمي  بكلمة  ب��داأت اجلل�صة  وق��د   
وطنية لتعليم العلوم والريا�صيات حمددة ومقننة، حيث يتم من خالها حتديد موؤ�صرات اأداء الطالب يف 
مادتي العلوم والريا�صيات يف كل مرحلة من مراحل التعليم ، كما اأكد على �صرورة وجود نظام حما�صبية 

لاأداء ي�صتند اإىل هذه املعايري .
وبعد ذلك األقى الدكتور اأحمد رفيع كلمة اأكد فيها على اأهمية نتائج اختبارات TIMSS و�صرورة 
ال�صتفادة من هذه النتائج يف اإ�صاح نظام تعليم العلوم والريا�صيات، كما اأكد على اأهمية عدم الرتكيز 
على حت�صن اأداء الطلبة من خال اإعدادهم لختبارات TIMSS، بل يجب الرتكيز على منظمو تطوير 
تعليم  اإ�صاح  لعملية  مهماً  موؤ�صراً  الختبارات  هذه  تكون  اأن  وميكن  ككل.  والريا�صيات  العلوم  تعليم 

العلوم والريا�صيات يف اململكة العربية ال�صعودية. 
وب�������ع�������د ذل�����������ك دع������ت 
الدكتورة  بثينة ر�صاد اأبو عي�ض 
اإىل ���ص��رورة اإج����راء م��زي��د من 
اململكة  مل�����ص��ارك��ات  ال���درا����ص���ات 
وذلك   TIMSS اخ���ت���ب���ارات  يف 
للتعرف على اأهم امل�صكات التي 
اأدت  والتي  الطلبة  منها  يعاين 
اأدائهم  م�صتوى  انخفا�ض  اإىل 
اأكدت  كما  الختبارات،  ه��ذه  يف 
املعلمن  ت��اأه��ي��ل  ����ص���رورة  ع��ل��ى 
وتدريبهم على اأ�صاليب التقومي 
التي تهتم مبخاطبة م�صتويات 
التفكري العليا والتقليل من كم 
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الأ�صئلة التي تعتمد على 
ال�صرتجاع واحلفظ.

ه���ذا وق���د قدم 
احل���������ص����ور ع����������دداً من 
امل������داخ������ات مت���ح���ورت 
تطوير  اأه���م���ي���ة  ح�����ول 
التعليمية  ال���ع���م���ل���ي���ة 
وعلى  جوانبها،  بجميع 
���ص��رورة الإ���ص��راع ببناء 
لتعليم  وطنية  معايري 
والريا�صيات  ل���ع���ل���وم 
واأخ��رى خا�صًة برامج 
العلوم  م��ع��ل��م��ي  اإع������داد 
اأكد  كما  وال��ري��ا���ص��ي��ات، 

امل�صاركون يف مداخاتهم على اأهمية دور معلمي العلوم والريا�صيات يف تطوير تعليم العلوم والريا�صيات 
وعلى �صرورة رفع م�صتوى اإعدادهم وتطوير اأدائهم املهني. 
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بن���اًءا على نتائ���ج حلقة النقا����ض اخلا�صة بالختب���ارات الدولية 
يف العل���وم والريا�صيات وعلى ماحظ���ات واقرتاحات امل�صاركن 

فيها فقد مت التو�صل اإىل التو�صيات الآتية:
اإج���راء درا�ص���ات وطني���ة كمّي���ة وكيفية تتن���اول العوامل  1  ) 
املختلفة املوؤثرة يف حت�صيل العلوم والريا�صيات �صواءاً با�صتخدام 
بيان���ات TIMSS اأو غريه���ا م���ن امل�ص���ادر، مع العم���ل على اإعداد 
خارط���ة بحثي���ة ت�صمل جميع املتغريات والعوامل املوؤثرة يف حت�صيل العلوم والريا�صيات لدى طاب 

اململكة العربية ال�صعودية.
�ص���رورة و�صع اآلية للتوا�صل بن وزارة التعلي���م العايل ووزارة الرتبية والتعليم واجلمعيات واملراكز  2  ) 
العلمي���ة وموؤ�ص�ص���ات القطاع اخلا����ض ذات العاقة بتعليم العل���وم والريا�صيات لبن���اء �صراكة وطنية 

لتطوير تعليم العلوم والريا�صيات يف اململكة العربية ال�صعودية.
�ص���رورة بناء معايري وطنية لتعليم العلوم والريا�صيات مبا يتوافق مع معطيات ومتطلبات الع�صر،  3  ) 
مع الأخذ يف العتبار جتارب الدول التي حازت على نتائج متقدمة يف اختبارات التم�ض والختبارات 

الدولية الأخرى، والعمل على ربط هذه املعايري بنظام تقومي وحما�صبة متكامل.
�صرورة اإعادة النظر يف برامج اإعداد معلمي العلوم والريا�صيات بناءاً على معايرٍي وطنية يتم بناءها  4  ) 
وفق���اً لأف�ص���ل املعايري الدولية ذات العاق���ة، وبناءاً على معطيات الدرا�ص���ات والأبحاث يف املجالن. 
و�صرورة اإيجاد اآلية لقيا�ض خمرجات موؤ�ص�صات التعليم العايل من املعلمن بناء على هذه املعايري.

مراجع���ة املمار�ص���ات التدري�صي���ة ملعلم���ي العلوم والريا�صيات بن���اًءا على منوذج يتم بن���اءه وفق اأف�صل  5  ) 
املعايري، مع الأخذ يف العتبار نتائج الدرا�صات ذات العاقة بتعليم العلوم والريا�صيات، ومن ثم بناء 

برامج منا�صبة لتطور اأدائهم املهني.
اإ�ص���راك املعلم���ن و امل�صرف���ن ومديري املدار����ض يف اإعداد وتنفي���ذ الدرا�صات والبح���وث ذات العاقة  6  ) 

مب�صكات تعليم وتعلم العلوم والريا�صيات يف مراحل التعليم العام باململكة.
مراع���اة اأن يك���ون حت�صن نتائج م�صارك���ة اململكة يف اختبارات التم�ض من خال الجتاه اإىل التطوير  7  ) 

ال�صامل للنظام التعليمي ككل، وعدم القت�صار على جزئيات منف�صلة من النظام التعليمي.
العم���ل عل���ى تغي���ري البيئة ال�صفية بحي���ث تكون بيئ���ة ا�صتق�صائية تفاعلية تعاوني���ة وذلك بالرتكيز  8  ) 
عل���ى اجلوانب التطبيقي���ة يف التعلم واأ�صلوب حل امل�صكات ومهارات التفكري العليا باأنواعها، اإ�صافة 

اإىل التاأثري اليجابي على ميول واجتاهات ودافعية الطاب نحو العلوم والريا�صيات وتعلمهما.
التوعي���ة والتهيئ���ة الكاملة للمدار�ض امل�صاركة يف تطبي���ق الختبارات الدولية من ِقبل وزارة الرتبية  9  ) 
والتعليم واجلهات الوطنية الأخرى ذات العاقة ومنها مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم 

والريا�صيات بهدف اإيجاد مزيد من اجلّدية وامل�صداقية يف التعامل مع هذه الختبارات.
تطوير ون�صر خا�صة حلقة النقا�ض هذه يف �صورة ي�صتفيد منها الطالب وويل الأمر واملعلم ومدير  10  ) 

املدر�صة وامل�صرف الرتبوي ومن لديه الهتمام بتعليم العلوم والريا�صيات يف اململكة.

التوصيات
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