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 المملكة األردنية الهاشمية 
 رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 

(1787/4/2015) 
 

 عن محتوى مصنفه وال يعبر هذا المصنف  المؤلف كامل المسؤولية القانونيةيتحمل 
 أو أي جهة حكومية أخرى. عن رأي دائرة المكتبة الوطنية



 أ  

 

 كلمة شكر
 

إنه لمن دواعي سرورنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إعداد هذا التقرير، وتنفيذ دراسة البيزا على 

على  لتنمية الموارد البشرية رئيس المركز الوطني عبابنة سنوات، فكل الشكر لعطوفة الدكتور عبداهلل أربعةمدار 

 متابعته ونصائحه ومالحظاته المفيدة.

 المتواصلةكما نتقدم بالشكر الجزيل للزمالء والزميالت في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية على جهودهم 

دارةلجهودهم في تنسيق  حمد العناقرةالدراسة ونخص بالذكر كل من المهندس أناتولي حمكري، والسيد أ إلنجاح  وا 

السيدة شروق زواتي  إلى باإلضافةلجهودها في تحليل البيانات منال عبد الصمد  واآلنسة، بيانات الدراسة

 لطباعتها هذا التقرير ومشاركتها في طباعة وتنسيق العديد من المواد ذات العالقة بالدراسة.

إدارات  إلى باإلضافةومعلمي وطلبة المدارس التي شاركت بالدراسة، مديري جزيل الشكر لي نزجوال يفوتنا أن 

وزارة التربية والتعليم ووحدة التنسيق التنموي، وجميع مديريات التربية والتعليم، والمشرفين التربويين الذين شاركوا 

 .هاكافة مراحلالعمل بفي 
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 الملخص باللغة العربية
 

 

 

  2006، حيث شارك في دورة عام فيها المشاركة الثالثة له 2012تعد مشاركة األردن في دراسة البيزا لدورة عام 

، وقد كان التركيز في  بطريقة اختبار الورقة والقلم ،وذلك في مجاالت الرياضيات والعلوم والقرائية 2009وعام 

دولة أعضاء  31منها  شاركت في هذه الدورة دولة 65. وتجدر أالشارة الى أن هذه الدورة على مجال الرياضيات

  ( باعتبارها الجهة التي تشرف على هذه الدراسة.OECDفي منظمة التنمية والتعاون االقتصادي )

سنة وذلك لتمثل مجتمع الدراسة وفق المعايير  15طالب وطالبة من عمر  7038مدرسة و  233تم إختيار 

التي تعتمدها دراسة البيزا ، حيث قام الطلبة باالجابة عن أسئلة االختبار التي تضمنت أسئلة في الرياضيات 

رق تدريسهم والعلوم والقرائية ، باالضافة الى تعبئتهم استبيانا يسأل عن خلفياتهم االقتصادية واالجتماعية وط

تجاهاتهم  نحوها ، كما تم جمع معلومات حول بيئة المدرسة ومصادر التعلم فيها وعالقة وتعلمهم للرياضيات وا 

المعلمين بالطلبة وطرق التدريس والتقييم المتبعة في المدرسة وغيرها من خالل إستبيان المدرسة الذي عادة ما 

 يطلب من مدير المدرسة تعبأته .

من خالل مجموعة من المشرفين التربويين  2012من عام  أيار 20الى  10بار خالل الفترة تم تطبيق االخت

العاملين في وزارة التربية والتعليم ، حيث تم تدريبهم على طريقة تطبيق االختبار وفق االجراءات المعيارية التي 

األسئلة ذات االجابات  طلبة عنترميز إجابات التتبعها دراسة البيزا ، وبعد االنتهاء من جمع البيانات تم 

، نجليزية المفتوحة من خالل مجموعة من المصححين من مشرفي الرياضيات والعلوم واللغة العربية/ أو اللغة اال

 لدراسة بعد أن تم تدريبهم على طريقة الترميز وفق أدلة الترميز المعدة لهذا الغرض.لوذلك وفق التصميم المقترح 

،  2012باعالن نتائج الدراسة في شهر كانون األول من عام  االقتصاديلتعاون قامت منظمة التنمية وا

في هذه طلبة الدول المشاركة  أداءواصدرت مجموعة من التقارير التي تتضمن تحليال شامال يهدف إلى مقارنة 

يأتي إعداد التقرير . 2013تم في االردن االعالن عن تلك النتائج ومناقشتها وذلك في بداية عام و  الدراسة ،

 ذات العالقة بالسياق األردني . النتائجالوطني لتسليط الضوء بصورة أشمل على 

 وفيما يأتي ملخصًا ألهم نتائج الدراسة :

 

 



 ج  

 .أوال : النتائج في السياق الدولي 

  المتوسط دنى للدول المشاركة ) لرياضيات هو من بين المتوسطات األفي ا األردنمتوسط تحصيل طلبة
 (.61/65، والترتيب  386

 
  في الرياضيات كان  اإلناث أداءالذكور ومتوسط  أداءبخالف معظم الدول المشاركة ، الفرق بين متوسط

 (.21-) الفرق =  اإلناثلصالح 
 
  399في القرائية هو من بين أدنى المتوسطات للدول المشاركة ) المتوسط  األردنمتوسط تحصيل طلبة ،

 (.58/65ترتيب 
 
  في القرائية كان األكبر بين الدول المشاركة لصالح  اإلناث أداءالذكور ومتوسط  أداءالفرق بين متوسط

 (.75-) الفرق =  اإلناث
 
  409في العلوم هو من بين المتوسطات األدنى للدول المشاركة ) المتوسط  األردنمتوسط تحصيل طلبة  ،

 (.56/65الترتيب 
 
  من أعلى الفروق للدول المشاركة لصالح  اً في العلوم كان واحد اإلناثالفرق بين متوسط الذكور ومتوسط

 (.43-)الفرق=  اإلناث
 

  .ثانيا : النتائج في السياق الوطني

  بين  داءفي األالمطلق فقد بلغ الفرق  على الذكور في كافة مجاالت محتوى الرياضيات، اإلناثتفوقت
نقطة( وفي الكميات  16+شكال والفراغات )نقطة( ، وفي األ 31+واالحتماالت ) اإلحصاءفي  اإلناثالذكور و 

 نقطة(. 29+نقاط( وفي التغير والعالقات ) 10+)

  تفوقت اإلناث على الذكور في كافة المستويات المعرفية ، اذ بلغ الفرق المطلق في مستوى الصياغة      
 نقطة(. 25نقطة( وفي مستوى التفسير )+ 25التوظيف )+نقاط( ، وفي مستوى  6-)

  مقابل  392نقطة، إذ بلغ متوسط طلبة المدن  31تفوق طلبة المدن على طلبة الريف في الرياضيات بواقع
 لطلبة الريف. 361

  386مقابل  415نقطة، إذ بلغ متوسط طلبة المدن  29تفوق طلبة المدن على طلبة الريف في العلوم بواقع 
 لطلبة الريف.
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  371مقابل  406نقطة، إذ بلغ متوسط طلبة المدن  35تفوق طلبة المدن على طلبة الريف في القرائية بواقع 
 لطلبة الريف.

  تفوق طلبة المدن على طلبة الريف في كافة مجاالت محتوى الرياضيات )اإلحصاء واالحتماالت : الريف
، المدن 340( ، ) الكميات : الريف  390، والمدن 364: الريف  ( ، ) االشكال والفراغات 399، المدن 371
 (.394، المدن 360( ، ) التغير والعالقات : الريف 373

  ( ، 390، المدن 366تفوق طلبة المدن على طلبة الريف في كافة المستويات المعرفية ) الصياغة : الريف
 (.383، المدن 361ف ( ، ) التفسير : الري383، المدن 356)التوظيف : الريف 

  تفوق طلبة التعليم الخاص في المجاالت الثالثة على أقرانهم من الطلبة في وكالة الغوث الدولية، وزارة التربية
 ، ومدرستي، والمدارس االستكشافية(.ERSP، ودعم التعليم CIDAوالتعليم، وتطوير المدرسة والمديرية 

  القرائية  366، العلوم  352مدارس برنامج تطوير المدرسة والمديرية هو األقل ) الرياضيات  أداءكان ،
348 ) 

  تفوق طلبة التعليم الخاص في كافة المستويات المعرفية )الصياغة، التوظيف، والتفسير( على أقرانهم من
 الطبقات األخرى.

  ية هو األدنى في كافة المستويات المعرفية مقارنة مع طلبة مدارس برنامج تطوير المدرسة والمدير  أداءكان
 الطبقات األخرى.

  تفوق طلبة التعليم الخاص في كافة مجاالت محتوى الرياضيات ) اإلحصاء واالحتماالت، األشكال
 والفراغات، التغير والعالقات، والكميات( على أقرانهم من الطبقات األخرى.

  ير المدرسة والمديرية هو األدنى في كافة مجاالت محتوى الرياضيات طلبة مدارس برنامج تطو  أداءكان
 مقارنة مع الطبقات األخرى.

 65% مقابل 72المتدني من الذكور في الرياضيات ) دون المستوى الثاني(  داءبلغت نسبة الطلبة ذوي األ %
 لإلناث.

 1المستوى الخامس والمستوى السادس( المرتفع من الذكور في الرياضيات )  داءبلغت نسبة الطلبة ذوي األ %
 % لإلناث .0.2للذكور، 

 39% مقابل 61المتدني من الذكور في العلوم ) دون المستوى الثاني(  داءبلغت نسبة الطلبة ذوي األ %
 لإلناث.
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 0.3المرتفع من الذكور في العلوم )المستوى الخامس والمستوى السادس(  داءبلغت نسبة الطلبة ذوي األ %
 % لإلناث.0.21لذكور، ل

 32.7% مقابل 69المتدني من الذكور في القرائية ) دون المستوى الثاني(  داءبلغت نسبة الطلبة ذوي األ %
 لإلناث.

 0.11المرتفع من الذكور في القرائية )المستوى الخامس والمستوى السادس(  داءبلغت نسبة الطلبة ذوي األ %
 % لإلناث .0.21للذكور، 

  إذ لم يكن التراجع الظاهري 2012، 2009، 2006طلبة األردن باالستقرار خالل دورات الدراسة  أداءاتسم ،
 في مجال العلوم. 2012، 2006دال إحصائيًا باستثناء التراجع بين العامين  داءفي األ

 

 عالقة التحصيل ببعض المؤشرات ثالثًا:

  اوالعلوم ارتباطا ذ، والقرائية الطلبة في كل من الرياضيات،يرتبط المستوى االقتصادي واالجتماعي بتحصيل 
، إذ بلغ معامل االنحدار المعياري في معادلة االنحدار المتعدد (  =0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة 

 . 0.20، وللعلوم 0.18، وللقرائية 0.19للرياضيات 

 على  إحصائيةداللة  ؤشر االنضباط الصفي ذا، ومثير كل من مؤشر الروح المعنوية للمعلمينأكان ت
 التحصيل في الرياضيات ، والقرائية ، والعلوم.

 داللة  شر اتجاهات الطلبة نحو المدرسة ذاثير كل من مؤشر شعور الطلبة باالنتماء للمدرسة ، ومؤ أكان ت
 على التحصيل في الرياضيات. إحصائياً ، فيما كان تاثيرها غير دال على التحصيل في القرائية والعلوم إحصائية

 عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة  وافع الوسيطية لتعلم الرياضيات ذاثير مؤشر الدكان تأ(  =0.05). 
 

 :بما يأتييوصي الباحثون  ،نتائج الدراسةفي ضوء 

لتطوير مشروع اصالح  األخرىاالستفادة من نتائج دراسة البرنامج الدولي ونتائج الدراسات التقييمية  .1
وخصوصا ان مشروع ، تربوي وطني شامل يركز على القضايا التربوية الرئيسية ويهتم بالجوانب النوعية

 تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة / المرحلة الثانية في مراحله النهائية. 

قة بتدريس الجوانب التي لها عالفي  ومدارس وكالة الغوث االستفادة من خبرة التعليم الخاص .2
 .رياضيات والعلوم والقرائيةال

 زيادة االهتمام بمدارس المناطق الريفية من مختلف الجوانب. .3



 و  

إحداث نقلة نوعية في برامج التدريب من خالل تركيزها على االتجاهات الحديثة في تدريس الرياضيات  .4
هارة التعامل مع المشكالت والعلوم والقرائية الكساب الطلبة مهارات حل المشكالت والتفكير الناقد وم

 .ةالحياتية التي تواجه الطلبة في المنزل، والمدرسة، والحياة العملي

 وتبني استراتيجية واضحة للمتابعة داخل الغرفة الصفية للتاكد من العمليات التدريسية التي تحدث فيه. .5

خطط عالجية  مراجعة السياسات الخاصة بالنجاح والرسوب في المرحلة األساسية األولى، ووضع .6
 للطلبة ذوي التحصيل المتدني في الموضوعات المختلفة.

المتميز من خالل تحليل أبرز السياسات التي تتعلق  داءاالستفادة من تجارب الدول األخرى ذات األ .7
 بالمناهج والمعلمين والطلبة.

ن كان األ .8 عند الجنسين  داءاالهتمام بمدارس الذكور نظرًا لتدني تحصيلهم مقارنة بمدارس اإلناث، وا 
 يعد متدنيًا.

توظيف األسئلة المسموح االطالع عليها في دراسة بيزا في تدريب المعلمين، واالستفادة منها في تدريس  .9
 الطلبة وتقييمهم.

بتحليالت اكثر عمقًا لمعالجة بعض   إجراء المزيد من األبحاث باالستفادة من قواعد البيانات المتوفرة .10
 من خالل الجهات ذات العالقة بالشأن التربوي. المشكالت التربوية
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Executive Summary 

 
Jordan participating in PISA since 2006, thus the participation in the PISA 2012 cycle 

were considered the  third for  Jordan. In PISA 2006 and PISA 2009 cycles, the focus 

were in paper-pencil option for Mathematics , Science, and Reading literacy , while  

the focus in PISA 2012 cycle was on Mathematics Literacy . It is worth noting that 65 

countries were participated in the PISA 2012 cycle, including the 31 OECD countries, 

as the OECD is supervising the study. 

In order to to represent the study population according to PISA standards, the study 

sample consisted of (233) schools and (7038) 15-years old students. , Students 

answered the test items, which were included Mathematics, Science and Reading 

questions, in addition a self-completed  questionnaire including items about  students’ 

social and economic background , their learning style, and their attitudes towards 

mathematics, were filled by students themselves. Moreover, information about the 

school environment, learning resources, students–teachers relationship, instructional 

and assessment methods have been collected through the school questionnaire which 

is usually filled by school's principals . 

The study was conducted during the period 10 to 20 May 2012 by MoE supervisors, 

as they were trained, at the NCHRD,  on the implementation procedures in 

accordance with the PISA standards. After the completion of data collection, the open 

constructed items were coded by a group of coders from the mathematics, Science, 

Arabic/and or English MoE supervisors, according to the coding design of the PISA 

study, as the coders trained on the coding principles in accordance to the Coding 

Guides which were developed by the PISA for this purpose.  

The study results were released in December 2012 by OECD, and a series of internal 

reports were published accordingly, as the report included comprehensive 

comparative analysis, NCHRD presented and discussed the study results at the 

beginning of 2013 .This National Report comes to highlight more broadly on the 

results related to the Jordanian context. 

 

The most important findings were as follows : 

First : Results in the International Context . 

 The Jordanian students average in Mathematics is among the lowest average of the 

participating countries (Average is 386, rank is 61/65) 
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 Unlike most of the participating countries, the difference between the average 

performance of male and the average performance of female in Mathematics was in 

favor of female (difference = -21). 

 The Jordanian students average in Reading is among the lowest average of the 

participating countries ( Average is 399 , rank is 58/65). 

 The difference between the average performance of male and the average 

performance of female in Reading was the largest among the participating countries in 

favor of female ( difference = -75). 

 The Jordanian students average in Science is among the lowest average of the 

participating countries ( Average is 409 , rank is 56/65). 

 The difference between the average performance of male and the average 

performance of female in Science was among the largest differences of the 

participating countries in favor of female ( difference = -43). 

 

Second : Results in the National Context. 

 Female outperformed male students in all Mathematics content domains, as the 

absolute performance difference between male and female in chance (31+ points), 

space and shapes (16+ points), quantities (10+ points), and change and relations (29+ 

points). 

 Female outperformed male students in all Mathematics cognitive domains , as the 

absolute performance difference between male and female in formulation (6+ points), 

employing (25+points), and in reasoning (25+ points). 

 Students in urban area outperformed students in rural area,in Mathematics by 31 

points , as in urban area,students’ performance average was 392 points compared to 

361 points for students in rural area.   

 Students in urban  area, outperformed students in rural area, in Science by 29 

points, as the urban area’s students’ performance average was 415 points compared to 

386 points for students in rural area.   

 Students in urban  area, outperformed students in rural area,in Reading by 35 

points, as the urban area’s  students’ performance average was 406 points compared 

to 371 points for students in rural area.   

 Students in urban  area outperformed students in rural areas, in all mathematics 

content domains  ( Chance: Urban 399, Rural 371), (space and shapes: Urban 390 , 
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Rural 364), (quantities: Urban 373, Rural 340), ( change and relations: Urban 394 , 

Rural 360). 

 Students in urban area outperformed studentsin  rural area in all mathematics 

cognitive domains (Formulation: Urban 390, Rural 366), (Employing: Urban 383 , 

Rural 356),  (Reasoning: Urban 383 , Rural 361). 

 Students in private education schools outperformed their counterparts in UNRWA 

schools andMoE schools, on one hand, and the schools benefited from the 

developmental projects, namely the schools of; School and Directorate Development 

Project (SDDP); Education Reform Support Program (ERSP) ; Madrasati ; and 

Discovery schools) in the three domains of PISA study. 

 The students’ performance average for SDDP schools was the lowest compared to 

performance of students in other strata ( Mathematics 352 , Science 366, and Reading 

348). 

 The private education students outperformed their counterparts in the other strata in 

all Mathematics cognitive domains (Formulation, Employing , and Reasoning) . 

 The performance of the SDDP students was the lowest in all Mathematics cognitive 

domains compared to other Strata. 

 The private education students outperformed their counterparts in other strata in all 

Mathematics content domains. 

 The performance of the SDDP students was the lowest in all Mathematics content 

domains compared to students performance in other Strata. 

 The percentages of male students with poor performance in Mathematics (lower 

than second level) was 72% compared to 65% for female. 

 

 The percentages of male students with high performance in Mathematics (fifth and 

sixth level) was 1% compared to 0.2 % for female. 

 

 The percentages of male students with poor performance in Science (lower than 

second level) was 61% compared to 39% for female. 

 

 The percentages of male students with high performance in Science (fifth and sixth 

level) was 0.3% compared to 0.21 % for female. 
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 The percentages of male students with poor performance in Reading (lower than 

second level) was 69% compared to 32.7% for female. 

 

 The percentages of male students with high performance in Mathematics (fifth and 

sixth level) was 0.11% compared to 0.21 % for female. 

  

 The Jordanian students’ performance was stable during the study cycles 

2006,2009,and 2012, as the face decline in performance was not significant except the 

decline in science between 2006 and 2012. 

 

Third : The relationship between achievement and some indicators  

 

 There is a statistical significant correlation between achievement in Mathematics, 

Science, and Reading and students' social economic status at (α=0.05), as the 

standardized regression coefficient in the multiple regression equation for Math was 

0.19, for Reading is 0.18 , and for Science is 0.20. 

 The effect of teachers' morale indicator, and disciplinary climate indicator were 

statistically significant on achievement on the three domains: Mathematics, Science 

and Reading. 

The effect of sense of belonging indicator, and attitude toward school indicator were 

statistically significant on Science achievement and Reading achievement, whereas it 

wasn’t statistically significant on Mathematics achievement. 

 The effect of instrumental motivation to learn mathematics indicator was 

statistically significant at (α=0.05). 

 

 

In light of the study results, the researchers recommend the following: 

1. Benefiting from the PISA results and the results of other evaluation studies 

that have been conducted for ERfKE-II in order to develop a national 

comprehensive education reform program that focusing in the essential 

education issues and interests in the quality aspects  taking into account that 

ERfKE II is in it is final stages. 

2. Benefiting from the private education and UNRWA schools experiences in the 

aspects related to the teaching of Mathematics, Science, and Reading. 

3. Increasing the interest in rural schools from different educational aspects. 



 ك  

4.  Making a quality leap in teacher training programs through focusing on 

modern instruction methods in teaching Mathematics, Science and Reading, in 

order to equip students with the problem solving skills, critical thinking, and 

the life skills that face students in their schools, homes, and real life contexts.  

5. Adopting clear strategy for follow-up inside the classroom to be sure about the 

instructional process therein. 

6. Reviewing the promotion and failure policies in the early grades, and develop 

remedial plans for low performing students in various subjects. 

7. Benefiting from the high performing countries by analyzing their major 

curricula and teachers policies. 

8. Paying more attention to the male schools due to their low achievement 

compared to the female schools; despite the low performance in both type of 

schools. 

9. Utilizing the released items in teachers training, and use them in teaching and 

assessing students. 

10. Utilizing the available database to conduct more studies with deeper analysis 

to address educational issues through the concerned institutions.  
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. نسكككب مكككديري المكككدارس بحسكككب رأيهكككم بمكككدى ممارسكككة الطلبكككة لسكككلوكيات تكككؤثر علكككى المنكككا  29شككككل 

 97 المدرسي
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  األولالفصل 
 

 وصف الدراسة وإجراءاتها
 

 

للمهكككارات والمعكككارف األساسكككية فكككي  سكككنة (15معرفكككة مكككدى امكككتالك الطلبكككة مكككن العمكككر ) إلكككىتهكككدف هكككذه الدراسكككة 
دراسكة البرنكامج الكدولي تشكرف علكى على المشكاركة الفاعلكة فكي المجتمكع، و الرياضيات والعلوم والقرائية والتي تعينهم 

منظمككة التنميككة والتعككاون  (PISA :Program for International Student Assessmentلتقيككيم الطلبككة ) 
 .(OECD) االقتصادي

 
، 2003علكى مجككال القرائيكة، ونفكذت للمكرة الثانيكة عككام  فيهكا ، وككان التركيكز2000ى عككام األولك نفكذت الدراسكة للمكرة

علككى  هككاوكككان التركيككز في 2006فككي عككام  علككى مجككال الرياضككيات، وجككاءت الحلقككة الثالثككة منهككافيهككا وكككان التركيككز 
على القرائية ، وعادت الدراسة للتركيز علكى الرياضكيات  2009فيما كان تركيز الدراسة في دورة عام  جال العلوم،م

ى فككي هككذه الدراسككة فككي حلقتهككا الثالثككة أي فككي عككام األولككشككارك للمككرة  األردنأن  إلككىوتجككدر اإلشككارة  فككي هككذه الككدورة،
عكاد تطبيقهكا كككل أن هكذه الدراسككة ي   ذلكك 2012، 2009فكي كافككة دورات الدراسكة  األردنواسكتمرت مشكاركة  ،2006

 .2015تشارك في الدراسة لدورة عام سسيكون من بين الدول التي  األردنثالث سنوات، كما أن 
 

للدول المشاركة في الدراسة في مجاالت العلكوم والرياضكيات  داء( متوسطات األ3(، )2(، )1وتبين الجداول )      
 . 2009في دورة عام  والقرائية

 

 
(، وفي القرائية بلغ 56( دولة، وفي الرياضيات بلغ ترتيبه )65( من بين )51في العلوم ) األردنحيث بلغ ترتيب 

المتوسطات الدولية المناظرة لها،  لألردن وفي المجاالت الثالثة دون داء(. كما جاءت متوسطات األ55ترتيبه )
 (.OECDلدول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي ) داءوكذلك دون متوسطات األ
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 2009بيزا  –في مجال العلوم لطلبة الدول المشاركة في الدراسة الدولية دا متوسطات األ .1جدول 
 

 المتوسط الدولة الترتيب
الخطأ 
 المعياري

 المتوسط الدولة الترتيب
الخطأ 
 المعياري

 (3.0) 490 سلوفاكيا 34 (2.3) 575 شنغهاي 1

 (1.8) 489 ايطاليا 35 (2.3) 554 فنلندا 2

 (2.1) 488 اسبانيا 36 (2.8) 549 هونغ كونغ 3

 (2.8) 486 كرواتيا 37 (1.4) 542 سنغافورة 4

 (1.2) 484 لوكسمبيرغ 38 (3.4) 539 اليابان 5

 (3.3) 478 روسيا 39 (3.4) 538 كوريا 6

 (4.0) 470 اليونان 40 (2.6) 532 نيوزلندا 7

 (1.2) 466 دبي 41 (1.6) 529 كندا 8

 (3.1) 455 اسرائيل 42 (2.7) 528 استونيا 9

 (3.6) 454 تريكا 43 (2.5) 527 استراليا 10

 (2.9) 447 تشيلي 44 (5.4) 522 هولندا 11

 (2.4) 443 صربيا 45 (2.6) 520 تايوان 12

 (5.9) 439 بلغاريا 46 (2.8) 520 ألمانيا 12

 (3.4) 428 رومانيا 47 (3.4) 520 ليتنشتين 12

 (2.6) 427 اوروغواي 48 (2.8) 517 سويسرا 15

 (3.0) 425 تايلند 49 (2.5) 514 انجلترا 16

 (1.8) 416 المكسيك 50 (1.1) 512 سلوفينيا 17

 (3.5) 415 األردن 51 (1.0) 511 ماكاو 18

 (1.2) 410 ترينداد وتوباكو 52 (2.4) 508 بولندا 19

 (2.4) 405 البرازيل 53 (3.3) 508 ايرلندا 19

 (3.6) 402 كولومبيا 54 (2.5) 507 بلجيكا 21

 (2.0) 401 مونتينغيرو 55 (3.1) 503 هنغاريا 22

 (4.6) 401 األرجنتين 55 (3.6) 502 أمريكا 23

 (2.7) 401 تونس 55 (3.0) 500 التشيك 24

 (3.1) 400 كازخستان 58 (2.6) 500 النرويج 24

 (3.9) 391 ألبانيا 59 (2.5) 499 الدنمارك 26

 (3.8) 383 اندونيسيا 60 (3.6) 498 فرنسا 27

 (0.9) 379 قطر 61 (1.4) 496 ايسلندا 28

 (5.7) 376 بنما 62 (2.7) 495 السويد 29

 (3.1) 373 أذربيجان 63 (3.2) 494 النمسا 30

 (3.5) 369 بيرو 64 (3.1) 494 التفيا 30

 (2.9) 330 كيرغستان 65 (2.9) 493 البرتغال 32

 OECD 501 (0.5)متوسط  - (2.9) 491 لتوانيا 33

    
 (0.4) 472 المتوسط الدولي -

 
 األردنالمتوسط أعلى من متوسط 
 األردنالمتوسط مماثل لمتوسط 

 األردندنى من متوسط أالمتوسط 
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 2009بيزا  –في الدراسة الدولية  في مجال الرياضيات لطلبة الدول المشاركة دا متوسطات األ. 2جدول
 

 المتوسط الدولة الترتيب
الخطأ 
 المعياري

 المتوسط الدولة الترتيب
الخطأ 
 المعياري

 (2.1) 483 اسبانيا 34 (2.8) 600 شنغهاي 1

 (1.9) 483 ايطاليا 34 (1.4) 562 سنغافورة 2

 (3.1) 482 التفيا 36 (2.7) 555 هونغ كونغ 3

 (2.6) 477 لتوانيا 37 (4.0) 546 كوريا 4

 (3.3) 468 روسيا 38 (3.4) 543 تايوان 5

 (3.9) 466 اليونان 39 (2.2) 541 فنلندا 6

 (3.1) 460 كرواتيا 40 (4.1) 536 ليتنشتين 7

 (1.1) 453 دبي 41 (3.3) 534 سويسرا 8

 (3.3) 447 اسرائيل 42 (3.3) 529 اليابان 9

 (4.4) 445 تركيا 43 (1.6) 527 كندا 10

 (2.9) 442 صربيا 44 (4.7) 526 هولندا 11

 (2.8) 431 أذربيجان 45 (0.9) 525 ماكاو 12

 (5.9) 428 بلغاريا 46 (2.3) 519 نيوزلندا 13

 (3.4) 427 رومانيا 47 (2.3) 515 بلجيكا 14

 (2.6) 427 اوروغواي 47 (2.5) 514 استراليا 15

 (3.1) 421 تشيلي 49 (2.9) 513 ألمانيا 16

 (3.2) 419 تايلند 50 (2.6) 512 استونيا 17

 (1.8) 419 المكسيك 50 (1.4) 507 أيسلندا 18

 (1.3) 414 ترينداد وتوباكو 52 (2.6) 503 الدنمارك 19

 (3.0) 405 كازخستان 53 (1.2) 501 سلوفينيا 20

 (2.0) 403 مونتينغيرو 54 (2.4) 498 النرويج 21

 (4.1) 388 األرجنتين 55 (3.1) 497 فرنسا 22

 (3.7) 387 األردن 56 (3.1) 497 سلوفاكيا 22

 (2.4) 386 البرازيل 57 (2.7) 496 النمسا 24

 (3.2) 381 كولومبيا 58 (2.8) 495 بولندا 25

 (4.0) 377 ألبانيا 59 (2.9) 494 السويد 26

 (3.0) 371 تونس 60 (2.8) 493 التشيك 27

 (3.7) 371 اندونيسيا 60 (2.4) 492 انجلترا 28

 (0.7) 368 قطر 62 (3.5) 490 هنغاريا 29

 (4.0) 365 بيرو 63 (1.2) 489 لوكمبيرغ 30

 (5.2) 360 بنما 64 (3.6) 487 أمريكا 31

 (2.9) 331 كيرغستان 65 (2.5) 487 ايرلندا 31

 OECD 496 (0.5)متوسط  - (2.9) 487 البرتغال 31

    
 (0.4) 468 المتوسط الدولي -

 
 األردنالمتوسط أعلى من متوسط 
 األردنالمتوسط مماثل لمتوسط 

 األردنالمتوسط ادنى من متوسط 
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 2009بيزا  –الدراسة الدولية في  في مجال القرائية لطلبة الدول المشاركة دا متوسطات األ.  3جدول 
 

 المتوسط الدولة الترتيب
الخطأ 
 المعياري

 المتوسط الدولة الترتيب
الخطأ 
 المعياري

 (2.9) 478 التشيك 34 (2.4) 556 شنغهاي 1

 (2.5) 477 سلوفاكيا 35 (3.5) 539 كوريا 2

 (2.9) 476 كرواتيا 36 (2.3) 536 فنلندا 3

 (3.6) 474 اسرائيل 37 (2.1) 533 هونغ كونغ 4

 (1.3) 472 لوكسمبرغ 38 (1.1) 526 سنغافورة 5

 (2.9) 470 النمسا 39 (1.5) 524 كندا 6

 (2.4) 468 لتوانيا 40 (2.4) 521 نيوزلندا 7

 (3.5) 464 تركيا 41 (3.5) 520 اليابان 8

 42 (2.3) 515 استراليا 9
دبي/اإلمارات 
 العربية المتحدة

459 (1.1) 

 (3.3) 459 روسيا 43 (5.1) 508 هولندا 10

 (3.1) 449 تشيلي 44 (2.3) 506 بلجيكا 11

 (2.4) 442 صربيا 45 (2.6) 503 النرويج 12

 (6.7) 429 بلغاريا 46 (2.6) 501 استونيا 13

 (2.6) 426 اوروغواي 47 (2.4) 501 سويسرا 14

 (2.0) 425 المكسيك 48 (2.6) 500 بولندا 15

 (4.1) 424 رومانيا 49 (1.4) 500 أيسلندا 16

 (2.6) 421 تايلند 50 (3.7) 500 أمريكا 17

 (1.2) 416 ترينداد و توباكو 51 (2.8) 499 ليتنشتين 18

 (3.7) 413 كولومبيا 52 (2.9) 497 السويد 19

 (2.7) 412 البرازيل 53 (2.7) 497 ألمانيا 20

 (1.7) 408 مونتينغيرو 54 (3.0) 496 ايرلندا 21

 (3.3) 405 األردن 55 (3.4) 496 فرنسا 22

 (2.9) 404 تونس 56 (2.6) 495 تايوان 23

 (3.7) 402 اندونيسيا 57 (2.1) 495 الدنمارك 24

 (4.6) 398 األرجنتين 58 (2.3) 494 انجلترا 25

 (3.1) 390 كازاخستان 59 (3.2) 494 هنغاريا 26

 (4.0) 385 ألبانيا 60 (3.1) 489 برتغال 27

 (0.8) 372 قطر 61 (0.9) 487 ماكاو 28

 (6.5) 371 بنما 62 (1.6) 486 ايطاليا 29

 (4.0) 370 بيرو 63 (3.0) 484 التفيا 30

 (3.3) 362 أذربيجان 64 (1.0) 483 سلوفينيا 31

 (3.2) 314 كيرغستان 65 (4.3) 483 اليونان 32

 OECD 493 (1.4)متوسط  - (2.0) 481 اسبانيا 33

    
 (0.4) 466 المتوسط الدولي -

 
 األردنالمتوسط أعلى من متوسط 
 األردنالمتوسط مماثل لمتوسط 

 األردنالمتوسط ادنى من متوسط 
 



 5 

 أهداف الدراسة 
 

 تحقيق مجموعة من االهداف من ابرزها: لدراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة  تسعى
عاما  15عداد وتهيئة من هم في سن لتربوية في البلدان المشاركة في إنظمة اتطوير مؤشرات لمدى نجاح األ -1

 في مجتمعاتهم.صالحين للعب دور بناء كمواطنين 
 .ت والقرائيةتحديد مدى اكتساب الطلبة للمعارف والمهارات التي تلزمهم في حياتهم في العلوم والرياضيا -2
فها للعمل على تالفيها من أجل تحسين مخرجات التعرف على نقاط قوتها وضعمساعدة االنظمة التربوية في  -3

 التعليم.
 نظمة التربوية في الدول المشاركة.مقارنة انجازات األ -4
 الدول المشاركة في الدراسة في مجاالتها الثالثة عبر حلقات الدراسة المتتابعة. أداءقياس التغّير في  -5
 

 عينة الدراسة 
 

تقديرات دقيقة وصادقة حول تحصيل الطلبة وخصائصهم ، تقوم دراسة البيزا باختيار عينة من الطلبة  إلىللوصول 
سنة  15سنة في كل دولة مشاركة او نظام تعليمي ، ومجتمع الطلبة من عمر  15تمثل مجتمع الطلبة من عمر 

جراء وشهرين في بداية فترة إ سنة 16و  سنة وثالثة شهور 15نه الطلبة من عمر أعلى  هذه الدراسةوفق يعرف 
لالئتالف طار المعاينة إذ تقوم كل دولة مشاركة بارسال إ، 10-7والملتحقين بالمدارس في الصفوف ، االختبارات
( مع منظمة التنمية والتعاون االقتصادي Westatتعاقدت ويستات ) حيث، 2012عن تنفيذ دراسة بيزا  المسؤول

 اينة لكل دولة مشاركة.طار المعإللقيام بالمصادقة على 
 150من  تقوم بسحب عينة عشوائية مؤلفة (Westatمن قبل الويستات ) وعندما يتم المصادقة على اطار المعاينة

 من العينة األصلية ية مدرسةأوكذلك مدرستين مقابل كل مدرسة لالستبدال في حال رفض  قلعلى األمدرسة 
مدرسة يتم اختيار جميع المدارس .ويتم تسليم قوائم مدارس  150من  أقلكان هناك  في حال المشاركة في الدراسة.

 ،االختبار في موعده جراءمع المدارس التي يتم اختيارها إل للتواصل الدول المشاركة إلىصلية والبديلة العينة األ
 .في الدراسةالتي تشارك  اختيار عينة المدارس نظمة التعليميةو األأ ليس من مسؤولية الدولة نهأ إلىوننوه 
ولة ذ تقوم كل دإيتم سحب عينة الطلبة،  في الدراسة ن يتم اختيار المدارس والحصول على موافقتها بالمشاركةأبعد 

 Australian) المجلس االسترالي للبحث التربوي إلى الدراسةالمؤهلين للمشاركة في مشاركة بارسال قوائم الطلبة 

Council for Educational Research:(ACER)  )غراض اختيار عينات الطلبة التي تتالف من وذلك أل
سترالي يقوم المجلس األوبعدئذ  طالب. 5250من كل مدرسة وبحجم عينة كلي مقداره  كثرطالب على األ 35

ة الطلبة التي يتم اختيارها للدول نرسال عيإصدار تقارير التحقق ويتم للبحث التربوي باستخدام برمجيات خاصة إل
أن يبلغ معدل المشاركة ركة، وتقوم المدارس بابالغ الطلبة عن اختيارهم للمشاركة في هذه الدراسة، ويشترط المشا

  و النظام التعليمي.أالدولة  بياناتلتقوم المنظمة باعتماد  % من مجموع الطلبة80 قلعلى األ
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 جماالت الدراسة

 
 أحدالطلبة في الرياضيات والقرائية والعلوم وتجرى كل ثالث سنوات وفي كل دورة يتم تقييم  أداءبقياس  الدراسةتقوم 

تم التركيز في هذه الدورة على مجال الرياضيات كما في دورة عام  وقدمن المجاالت الثالث بصور معمقة، 
في  األردن، وقد شارك في هذه الدورة باستخدام الورقة والقلم ةفي المواضيع الثالثالطلبة  أداءوقد تم تقييم  ،2003

 دراسةن الأ إلىشارة وتجدر اإل ذلك سابقا. إلىكما نوهنا  2012 ،2009، 2006المجاالت الثالث في الدورات 
ئية ( ، والمشاركة في تقييم الرياضيات والقراFinancial Litracyالمجال المالي ) وذلك فيتقدم خيارات للمشاركة 
ن أال إ؛ (Problem Solving) ، وحل المشكالت(Computer-Based Assessment)باستخدام الحاسوب 

 ي منها.أال يشارك في  األردن
 

من فقرات في  ختباراتف االتألذ تإ، واالستبياناتساسيين هما : االختبارات من مكونين أدراسة أدوات الوتتكون 
تضمنت الدراسة  2012دية االختبار. وفي دورة عام أويجلس الطلبة لمدة ساعتين لت ،الرياضيات والعلوم والقرائية
يقدم معلومات حول خلفيات الطلبة واتجاهاتهم واستراتيجياتهم التعلمية، إذ  ،دقيقة 30استبيان للطالب مدته 

 تهرافية حول مدرسفقرات استبيان يتضمن معلومات ديموغ جابة عنذلك يقوم كل مدير مدرسة باإل إلىباالضافة 
  ها.والمنا  التعليمي في
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 الفصل الثاني
 

 PISAالربنامج الدويل لتقييم الطلبة دراسة تعريف ب
 ةـدمـمق

تطوره الدول المشكاركة، وتطبقكه علكى الطلبكة فكي عمكر  اً نمقن اً دولي اً البرنامج الدولي لتقييم الطلبة تقييم دعي  
دولكة  41) و (،2000ى عكام األولكدولكة فكي الكدورة  43)قد بلغ عدد الكدول المشكاركة فكي هكذا البرنكامج و  سنة. 15

و )فككي دورتككي عككام  (2006دولككة فككي الككدورة الثالثككة التككي نفككذت فككي عككام  56(، و )2003فككي الككدورة الثانيككة عككام 
، وفككي مشككاركة فككي الدراسككةالدول الككالحككظ خارطككة  -دولككة( 65بلككغ عككدد الككدول المشككاركة  2012، و عككام 2009

 لكل بلد. وطالبة طالب  4000يبلغ عددهم حوالي العادة يطبق هذا االختبار على عدد من الطلبة 
 

 
 

، والرياضككيات، والعلكككوم، وال يعتمككد بصكككورة كبيككرة علكككى اتقككان المنهكككا  حتكككوى هككذا التقيكككيم مجككاالت: القرائيكككةيغطككي م
يرككككز علكككى اتقكككان إذ  ،سكككنة 15والمهكككارات التكككي يحتاجهكككا الطلبكككة فكككي عمكككر المدرسكككي ولكنكككه يعتمكككد علكككى المعكككارف 

 العمليات وفهم المبادئ والقدرة على توظيفها في أوضاع متباينة في كل مجال من المجاالت التي يشملها التقييم. 
 

فقكككرات  ويصكككنف هكككذا التقيكككيم علكككى أنكككه اختبكككار ورقكككة وقلكككم، وتبلكككغ مكككدة هكككذا االختبكككار سكككاعتين لككككل طالكككب وتككككون
 ار من متعدد والفقرات اإلنشائية، إذ بلغ العدد الكلي لفقرات هذا االختبارارات خليط من فقرات من نوع االختياالختب
 إلكىمختلفكة مكن الطلبكة، باإلضكافة  اتفقرة، وتطبق تشكيالت مختلفة من الفقرات على مجموع (168) 2012عام 
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تضكمن أسكئلة عكن الطالكب وعكن البيكت ويكتم وت ادقيقكة لتعبئتهك 30 ىإلكحتكا  استبانة ت وم الطلبة باإلجابة عنذلك يق
دقيقكككة يتضكككمن فقكككرات تكككدور حكككول قضكككايا لهكككا عالقكككة  20 إلكككىتوزيكككع اسكككتبيان مكككدير المدرسكككة الكككذي يحتكككا   أيضكككاً 

 بالمدرسة. 
اختبار يعتمد  إلىالتحول  إلى 2015اعتبارًا من دورتها في عام  PISAوتتجه دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة 

مكككن الككدول القالئكككل التككي ال زالكككت  األردن(، ويعككد Computer-Based Assessment/CBAعلككى الحاسككوب )
 وال يشارك في االختبارات التي تعتمد على الحاسوب. تطبق اختبار الورقة والقلم.

 
 ية : تيسعى لقياس المخرجات اآلو يتم إجرا  هذا االختبار كل ثالث سنوات ، 

 أساسية حول معارف ومهارات الطلبة.مؤشرات  -أ 
 مؤشرات حول سياقات التعلم تربط نتائج الطلبة بخصائصهم وخصائص المدرسة.  -ب 

 مؤشرات ترصد اتجاه التغييرات في النتائج عبر الزمن. -  

 قاعدة معرفية لتحليل السياسات واألبحاث. -د 
 

، الرياضكككيات تالطلبكككة فكككي مجكككاال أداء( لجمكككع معلومكككات عكككن PISAلطلبكككة )لتقيكككيم االكككدولي  البرنكككامجتكككم تصكككميم 
علكككى مسكككتوى المكككدارس والبلكككدان ككككل ثكككالث سكككنوات، إذ يقكككدم هكككذا التقيكككيم معلومكككات معمقكككة حكككول  قرائيكككة، والعلكككوموال

العوامل التكي تكؤثر علكى تطكور المهكارات واالتجاهكات لكدى الطلبكة والمرتبطكة بالبيكت والمدرسكة، وتفحكص تكأثير هكذه 
 ة وعلى تطوير السياسة التربوية. العوامل على نتائج الطلب

 
وانحكراف  500إن النتائج التي يتم الحصكول عليهكا مكن هكذا التقيكيم يكتم تحليلهكا باسكتخدام تكدريج للعالمكات بمتوسكط 

للمجاالت الثالثة، كما يتم استخدام استبيان الطالب واستبيان المدرسة لتحليل النتائج وفقكًا لخصكائص  100معياري 
 :  يأتيلمدرسة، إذ تهتم تلك االستبيانات بجمع معلومات حول ما كل من الطالب وا

 
 الطلبة وخلفياتهم األسرية، بما فيها الوضع االقتصادي واالجتماعي والثقافي لألسرة .  -أ 
مجاالت لها عالقة بحياة الطالب مثل اتجاهاتكه نحكو الكتعلم، وعاداتكه داخكل المدرسكة والبيئكة األسكرية التكي  -ب 

 تحيط به. 

متغيككرات لهككا عالقككة بالمككدارس، تتضككمن نوعيككة المصككادر الماديككة والبشككرية فككي المدرسككة، والتمويككل العككام  -  
 والخاص، وعمليات صنع القرار. 

 الوالدين .  مشاركةسياقات التعلم، بما فيها الهيكل المؤسسي ونوعه، وحجم الصف، ومستوى  -د 
ضككككبط االنفعككككال، و وطريقككككة وضككككع األهككككداف،  ،مسككككتوى دافعيتككككهو اسككككتراتيجيات تنظككككيم الطالككككب لتعلمككككه،  -ه 

 . للتعلم التعاوني ةجتماعياال هومهارات ،وتفضيالته ألنواع التعلم المختلفة، واستراتيجيات نمط تعلم الطالب
 مجاالت تعلم وتعليم العلم بما فيها دافعية الطلبة وانغماسهم وثقتهم في دراسة العلم،... الخ . -و 
 
، والتككي تشككمل السككياقات االقتصككادية والديموغرافيككة وهيكلتهككاشككرات الككنظم التربويككة كمككا يككتم جمككع معلومككات حككول مؤ  

 . في الغرفة الصفية نفذخصائص المدرسة والمعلم وبعض العمليات التي تو نسب االلتحاق، و مثل: التكاليف، 
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 : جماالت القياس-   

 

 على مجاالت ثالثة هي:  2012اشتمل إطار التقويم في دراسة بيزا لدورة عام 

 

  الرياضيات  (1)
  العلوم  (2)

  القرائية  (3)

 
 .الرياضياتفي هذه الدورة على مجال  وقد كان التركيز

 وفيما يأتي تعريفًا بالمجاالت الثالثة.
 

 ( Mathematical Literacyالرياضيات )املعرفة جمال  (1
 

  / تعريف المجالdefinition of the domain  

صككياغة وتوظيككف وتفسككير الرياضككيات فككي سككياقات قككدرة الفككرد علككى  إلككىيشككير مصككطلح عالمعرفككة الرياضككيةع 
واألدوات الرياضككية لوصككف  مختلفككة فهككي تتضككمن التفسككير الرياضككي واسككتخدام المفككاهيم واإلجككراءات والحقككائق

تلعبككه الرياضككيات فككي العككالم والتنبككؤ بهككا، ويسككاعد هككذا المجككال األفككراد علككى إدراك الككدور الككذي  وشككرح الظككواهر
إن البرنكككامج  ن.و ومفكككر  صكككالحونن و أحكككام مبكككررة وقككرارات يحتاجهكككا مواطنكك كيككف أنهككا تسكككاعد علككى إصكككدارو 

يحاكي المشكالت التي تحكيط  ها عالقة بالعالم الواقعي، فهو( يركز على مسائل لPISAالدولي لتقييم الطلبة )
تبكككار أن الطلبكككة يواجهكككون أوضكككاع واقعيكككة عنكككدما يتنقلككككون أو بالطالكككب فكككي مدرسكككته وفكككي الحيكككاة الواقعيكككة باع

وتسككاعد االسككتنتاجات الكميككة أو التصككور  ،التمويككل الشخصككي أو غيرهككا مثككل يتسككوقون أو يتعككاملون مككع قضككايا
وحلهكا. إن مثكل هكذه االسكتخدامات للرياضكيات  شكلةفي إعادة صياغة الم األخرىالمكاني والكفايات الرياضية 

 إلككىتسككتند علككى مهككارات يككتم تعلمهككا مككن خككالل مسككائل تظهككر فككي الكتككب المدرسككية، كمككا أن الطلبككة يحتككاجون 
قكككدرات رياضكككية يكككتم تطبيقهكككا فكككي سكككياقات ذات بنيكككة غيكككر منظمكككة، ويترتكككب علكككى الطالكككب اتخكككاذ قكككرارات حكككول 

 ، وكيف يمكن أن يطبقها بصورة مفيدة. اضية التي تكون مناسبةيالمعرفة الر 
 
 ( تنظيم المجالOrganization of the domain ) 

سككنة أن يفعلككوه بطريقككة مناسككبة  15الرياضككيات وصككفًا موسككعًا لمككا يسككتطيع الطلبككة فككي عمككر  تقيككيميقككدم إطككار 
 عندما يواجهون مشاكل في الحياة الواقعية. 

 

 لرياضي هي: وهناك ثالثة مكونات أساسية لوصف المجال ا
 السياقات التي تقع فيها المشكلة. -أ 
 المحتوى الرياضي الذي يستخدم لحل المشكلة.  -ب 

 الكفايات التي يمكن استخدامها لربط المشكلة التي حدثت بالواقع مع المعرفة الرياضية.  -  
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ومكن المعلكوم أنكه فكي أثنكاء  ،إن المجال المهم فكي عالمعرفكة الرياضكيةع هكو اسكتخدام الرياضكيات فكي أوضكاع متباينكة
ا يعتمككد كثيككرًا علككى السككياقات التككي تحككدث طبيقهككر الطككرق الرياضككية المناسككبة وتاتعاملنكا مككع قضككايا واقعيككة فكك ن اختيكك

فيهككا تلككك المشكككالت. إن السككياق هككو جككزء مككن عككالم الطالككب ويقككع علككى مسككافة معينككة منككه، وفيمككا يتعلككق بالبرنككامج 
المدرسية وحياة العمل   تهالشخصية ومن ثم حيا تههو حياللطالب األقرب  سياق ن الف PISAالدولي لتقييم الطلبة 

. وبنككاء علككى هككذا التككي تواجهككه المسككائل العلميككة إلككىإضككافة  هالمجتمككع المحلككي الككذي يحككيط بككبحياتككه فككي متبوعككة 
الشخصية، السياقات : هي شكالتالتصور ف ن البرنامج الدولي لتقييم الطلبة عّرف واستخدم أربعة سياقات لحل الم

تككم صككياغة الفقككرات بصككورة محككددة حيككث االجتماعيككة والعلميككة، السككياقات المهنيككة، و السككياقات التربويككة، و السككياقات و 
 إلعادة صياغة المسألة.  ستخدامهابحيث تتضمن عناصر تفصيلية يمكن ا

 

تقيكيم ( وبالتكالي فك ن إطكار patternsإن العديد من الناس يرون الرياضكيات بصكورة عامكة علكى أنهكا علكم األنمكاط )
أنمكاط مكن التغّيكر و أنمكاط مكن الفراغكات واألشككال، تضكمينه أفكار تعكس هذه الرؤية منها:  شتمل علىالرياضيات ا
أنمككاط مككن الكميككات والتككي تشكككل مبككادئ جوهريككة وأساسككية ألي وصككف للرياضككيات، كمككا أنهككا تشكككل و والعالقككات، 

لكككن حتككى تكتمككل المعرفككة الرياضككية فكك ن ذلككك يعنككي التعامككل مككع حككاالت عككدم صككلب أي منهككا  فككي أي مسككتوى، و 
 . اإلحصاءعناصر نظرية االحتمال و على  التقييمإطار  شتملالتأكد من وجهة نظر علمية ورياضية، ولهذا ا

 

ت فككي المعرفككة الرياضككية المجككاالبصككورة أساسككية  تضككمن، PISAويمكككن القككول أن البرنككامج الككدولي لتقيككيم الطلبككة 
 : اآلتية

  الفراغات واألشكال  -

 التغّير والعالقات  -

 الكميات  -

 واالحتماالت  اإلحصاء -
 

 الفراغات واألشكال - أ
فهككم العككالم المشككاهد ووصككفه وترميككزه، باإلضككافة ، و التفاعككل مككع األشكككال الحقيقيككةهككذا المجككال الفرعككي يتضككمن 

مبكككدأ األشككككال، فككك ن علكككى الطلبكككة أن  فهكككمإعكككادة ترميكككز المعلومكككات البصكككرية وتفسكككير تلكككك المعلومكككات، ول إلكككى
ء، وفهكم اشكيألاتحليكل مكونكات اخكتالف بيتمكنوا من اكتشاف الطريقة التي تتشابه وتختلف فيها األشياء، وذلكك 

 األشكال بأبعاد مختلفة وبطرق تمثيل متعددة. 
ول األشككال أو أن حستطيع أن ننومن المهم مالحظة أن األشكال أبعد ما تكون عن كونها وحدات ساكنة، إذ 

نعكككّدل عليهكككا، ويمككككن مالحظكككة التغييكككرات علكككى األشككككال بصكككورة دقيقكككة باسكككتخدام الكمبيكككوتر، إذ يمككككن للطلبكككة 
 مشاهدة األنماط وكيفية تغير األشكال بشكل مباشر. 

 
نككد االختالفككات والتشككابهات عنككدما يككتم تحليككل مكونككات األشكككال وع إلككىسككتلزم دراسككة األشكككال وبنائهككا النظككر وت

تمثيلهككا بطككرق مختلفككة وأبعككاد متعككددة، واألمثلككة التككي تحتككا  لهككذا النككوع مككن التفكيككر كثيككرة، فعلككى سككبيل المثككال 
لقككدرة علككى رسككم الزاويككة التككي أخككذت منهككا الصككورة، وا إلككىتحديككد وربككط صككورة مدينككة بخريطككة المدينككة واإلشككارة 

ا تبككدو الطريككق مالمسككة ة البعيككدة، وكككذلك فهككم لمككاذالعمككار  ا تبككدو العمككارة القريبككة أكبككر مككنالخريطككة، وفهككم لمككاذ
لألفق عند االبتعاد عن نقطة معينة، كلها أمثلة ترتبط بهكذه الفككرة وحيكث أن الطلبكة يعيشكون فكي فضكاء ثالثكي 
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األبعكككاد فكككك ن علككككيهم أن يكونكككوا معتككككادين لرؤيككككة األشككككياء مكككن زوايككككا مختلفككككة )علككككى سكككبيل المثككككال مككككن األمككككام، 
لألشياء وكيف يستطيع الطالب أن ي بحكر عبكر الفراغكات  ةقع النسبيا( وعليهم أن يفهموا المو والجوانب، واألعلى

القككدرة علككى عمككل شككككل فككي بعككدين، وتمثيكككل  أيضكككاً واألشكككال، ويتضككمن فهككم المبكككادئ ذات العالقككة باألشكككال 
 األشكال ثالثية األبعاد في بعدين. 

 
 وبصورة أساسية، فإن مجال األشكال والفراغات يتضمن : 

 إدراك األنماط واألشكال.  -أ 
عادة ترميز المعلومات البصرية.  -ب   وصف، وترميز وا 

 فهم التغيرات الديناميكية على األشكال.  -  
 اختالفات وتشابهات األشكال.  -د 
 المواقع النسبية لألشكال.  -ه 
 عالقة بينهما. تمثيل األشكال في بعدين وفي ثالثة أبعاد وال -و 
 تحديد مواقع األشكال في الفراغ.  -ز 

 

 (Change & relationshipsالتغّير والعالقات )  - ب

بالتغّير، والعالم من حولنا يظهر حشد كبير من العالقات المؤقتة والدائمة بكين  جميعهاالظواهر الطبيعية تتسم 
ها باقترانككات رياضككية مثككل تأو نمككذجبككين األشككياء المتضككمنة إذ يمكككن وصككف بعككض عمليككات التغيككر الظككواهر، 

متصككلة، وحيككث أن بعكض العالقككات لهككا  مسككواء كانككت منفصكلة أ غاريتميكةاالقترانكات الخطيككة أو األسككية أو اللو 
تصكنيفات مختلفكة ف نكه يظهككر أهميكة تحليكل البيانكات فككي أحيكان كثيكرة لتحديكد طبيعككة العالقكات وتمثيلهكا بعالقككة 

 اينة.لة أو متبدرياضية تأخذ شكل معا
 

 دالتمثيككل العككددي أو الرمككزي أو الجبككري أو الهندسككي، ويعكك منهككاويمكككن تمثيككل التغيككر والعالقككات بطككرق متعككددة 
التحويككل بكككين هكككذه الطكككرق وفهكككم العالقكككات األسكككية، وطبيعكككة التغيكككر مهمكككًا، إذ علكككى الطلبكككة أن يكونكككوا مهتمكككين 

ت الضكرب( والنمكو الكدوري، والنمكو اللوجسككتي بمبكادئ النمكو الخطكي )عمليكات الجمكع( أو النمكو األسكي )عمليكا
ككككذلك، وعلككككى الطلبككككة أن يالحظككككوا العالقككككة بككككين هككككذه النمككككاذ ، واالخككككتالف الرئيسككككي بككككين العمليككككات الخطيككككة 

 والعمليات األسية . 
 

فك ن سكنة  15 سكنالعالقكات، وفكي  إلكىإن مجال التغيكر والعالقكات يشكتمل علكى التفكيكر االقترانكي الكذي يشكير 
معدل التغير، واتجاه التغّير وشدته، وكذلك يتوقكع مكن الطلبكة أن يكونكوا قكادرين علكى  فترض ان يعرفواالطلبة ي

تكزداد وكيف لمساحات لإصدار أحكام حول السرعة النسبية لحدوث النمو، وكذلك يتناول هذا البعد فهم الطلبة 
كمككا تشككير  ضككلعينذا عككرف طككول المثلككث الثالثككة إ أضككالععنككد زيككادة نصككف القطككر أو القطككر، والعالقككة بككين 

 . ديةيقللذلك الهندسة األ
 

كمككا يمكككن فهكككم االحتمككاالت مككن خكككالل التغيككر والعالقكككات فمككثاًل، إذا تككم رمكككي قطعتككي نككرد وظهكككر علككى وجكككه 
؟ أي أن االحتمككككال  7مككككا احتمككككال أن يكككككون مجمككككوع الككككرقمين الظككككاهرين أكبككككر مككككن  4ى الككككرقم األولككككالقطعككككة 

عدد عناصر الفراغ العيني كله والجواب في هذه الحالة هكو  إلىالمطلوب هو نسبة عدد مرات ظهور الحادث 
50 .% 
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 ( Quantityالكميات ) -ج
دراك األنمكاط ال عدديكة واسكتخدام األرقكام لتمثيكل الكميكات وتعمكيم يتضمن مجكال الكميكات فهكم الحجكم النسكبي، وا 

 . يالسمات في العالم الواقع
الككرقم وتمثيلككه وفهككم معككاني العمليككات وامككتالك  دإن التفكيككر الككذي يككدور حككول الكميككة هككو التفكيككر الكمككي، ويعكك

مظككاهر لهككذا  ،شككعور بكميككة الككرقم، والحسككابات علككى األرقككام والقككدرة العقليككة إلجككراء العمليككات وتقريككب األعككداد
 : ير الكمي على اآلتيكويشتمل التف النوع من التفكير

 الوعي بالرقم .  -1
 فهم معنى العمليات . -2

 الشعور بكمية الرقم . -3

 الحسابات على األرقام .  -4

 الحساب العقلي . -5

 التقريب . -6

 

 ( uncertaintyاالحتمال ) -د
 إلكىأو أنهكا ال تصكل  غيكر صكحيحةنادرًا ما يتعامل العلم مع حاالت التأكد ذلكك أن المعرفكة العلميكة قكد تككون 

سككقوط جسككر، و  ،الحقيقككة الدامغككة، وعككدم التأكككد حالككة مالزمككة للحيككاة الواقعيككة وكأمثلككة عليهككا: نتككائج االنتخابككات
ويكرتبط مفهكوم عكدم التأككد بموضكوعين همكا:  .يتنبكؤات النمكو السككانو توقعات الطقس، و انهيار أسواق المال، و 

موضوعًا فريدًا لتعليم الرياضيات وهو التفكير من خكالل البيانكات  اإلحصاءإذ يتناول علم  ،البيانات واالحتمال
 االمبريقية غير المؤكدة، وهذا النوع من التفكير يطلق عليه التفكير اإلحصائي. 

 
 إن العناصر األساسية لهذا المجال هي : 

 صفة التباين في الظواهر .  -أ 
 بيانات حول الظواهر . إلىالحاجة  -ب 

 إنتا  البيانات . -  
 / االختالف .  نايبتكميم الت -د 
 .  باينتفسير الت -ه 

 
عمليكة ت مكن خكالل إن البيانات ليسكت أرقكام فقكط بكل هكي أرقكام تنكتج فكي سكياقات وأوضكاع معينكة. وتسكتخر  البيانكا

غيككر  األخككرىفهككم لمككاذا تكككون بعككض األرقككام ذات داللككة فيمككا تكككون األرقككام  إلككىيككر حككول القيككاس قيككاس، ويقككود التفك
، إذ يرككككز تحليككل البيانكككات علكككى افتكككراض أن اإلحصكككاءفككي  اً أساسكككي اً تصكككميم مسككوحات العينكككة موضكككوع ددالككة، ويعككك

العينككة العشككوائية البسككيطة هككو موضككوع مهككم بالنسككبة  البيانككات التككي يككتم جمعهككا تمثككل المجتمككع اإلحصككائي، ومفهككوم
سككنة لفهككم قضككايا تككرتبط باالحتمككال، وحيككث أن الظككواهر لهككا نككواتج غيككر مؤكككدة فكك ن نمككط هككذه  15للطلبككة فككي عمككر 

ّسكس علكى سكياقات ذات عالقكة بكأدوات اً النواتج يكون عشكوائي . ومبكدأ االحتمكال فكي البرنكامج الكدولي لتقيكيم الطلبكة يؤى
مثككل حجككر النككرد أو قطعككة النقككد أو المكعبككات أو سككياقات حياتيككة غيككر معقككدة ، يمكككن أن يككتم تحليلهككا بصككورة معينككة 

 بديهية أو يمكن نمذجتها باستخدام هذه األدوات. 
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الطلبكة فكي  عالماتواالحتمال يمكن أن يظهر من مصادر مختلفة مثل التباين الطبيعي في أطوال الطلبة أو تباين 

رؤيكة ودراسكة  سنة هي 15مداخيل مجموعة من الناس ... الخ. إن الخطوة المهمة للطلبة في عمر الرياضيات أو 
 كل متكامل. البيانات واالحتمال ك

 
 وتتضمن المبادئ الرياضية في هذا المجال ما يلي : 

 البيانات . جمع -أ 
 تحليل البيانات وعرضها .   -ب 

 قوانين االحتمال .  -  
 التنبؤ أو االستنتا   -د 

 
 الكفايات (Competencies  ) 

 ثماني كفايات رياضية هي:  PISAلقد استخدم البرنامج الدولي لتقييم الطلبة 
 

 ( Thinking or Reasoning)أو التحليل التفكير  (1
يتضمن هذا الجزء أسئلة مرتبطة بخصائص الرياضيات، ومعرفة اإلجابات التكي تقكدمها الرياضكيات لمثكل تلكك 
األسئلة، والتفريق بين األنواع المختلفة للجملة مثل: التعريفات، والنظريكات، والتخمينكات، والفرضكيات واألمثلكة، 

 الرياضية .واسع من المبادئ محدود أو وكذلك القدرة على التعامل مع مدى 
 

 (Argumentationالمحاججة )  (2

اتبكاع وتقيكيم سلسكلة يتضكمن ذلكك ، و األخكرىيكر الرياضكي كيتضمن هذا الجكزء مكن البرهكان الرياضكي أنكواع التف
نشاء المحاججات الرياضية.  من الحجج الرياضية من األنواع مختلفة، وامتالك القدرة على االكتشاف وا 

 

 (  Communicationاالتصال ) (3

كتابكات أو أحاديكث  ومكتوبة وفهمأهذه الكفاية التعبير عن مسائل ذات محتوى رياضي بطريقة شفوية  تتضمن
 . نفسها المسألةاآلخرين حول 

 

 ( Modelingالنمذجة ) (4

بنككاء رياضككي، وتفسككير النمككاذ   إلككىبطريقككة قابلككة للنمذجككة، وترجمككة الواقككع  شكككلةتتضككمن هككذه الكفايككة بنككاء الم
مككن خككالل النمككوذ  الرياضككي والتحقككق مككن صككدق ذلككك علككى حككل المشكككلة الرياضككية بصككورة واقعيككة، والعمككل 

 النموذ ، وتأمل وتحليل ونقد النموذ  ونتائجه . 
 

 وحل المسائل األسئلة طرح  (5

عككادة صكككياغتها وتعريفهككا ألنككواع مختلفككة  مكككن المسككائل الرياضككية )مثكككل: تتضككمن هككذه الكفايككة طكككرح األسككئلة وا 
 شكل تطبيقي( وحل مسائل رياضية بعدة طرق .  إلىتحويل شكل رياضي بحت 
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 (representationالتمثيل ) (6

عادة ترميز المسألة الرياضية، وترجمة أو تفسير مختلف التمثيالت الرياضية وفهم  يتضمن هذا الجزء ترميز وا 
 حسب الغرض . بالعالقات الداخلية بينها، واختيار التمثيالت المناسبة 

 

 Using symbolic, formal and technical languageاستخدام الرمووز واللغوة الفنيوة والعمليوات ) (7

and operation ) 

تتضمن هذه الكفاية تفسير الرموز واللغة الفنية المسكتخدمة وفهكم عالقتهكا باللغكة العاديكة وتحويكل اللغكة العاديكة 
لغة رمزية والتعامل مع الجمل والتعابير التي تتضكمن رمكوز وصكيغ، واسكتخدام المتغيكرات لحكل المعكادالت  إلى

جراء الحسابات.  وا 
 

 استخدام الوسائط واألدوات (8

تتضمن هذه الكفاية معرفة واستخدام أدوات ووسائط مختلفة بما فيهكا أدوات تكنولوجيكا المعلومكات واالتصكاالت 
 والتي قد تساعد في تنفيذ النشاط الرياضي مع ضرورة معرفة حدود تلك األدوات . 

 
نمكا يفتكرض PISAإن البرنامج الدولي لتقييم الطلبة  تكداخل تلكك الكفايكات،  ال يختبكر هكذه الكفايكات بشككل مسكتقل وا 

وعنكد اسكتخدام الرياضكيات مكن الطبيعكي األخكذ باالعتبكار وبصكورة  نيكة هكذه الكفايكات مجتمعكة، وعليكه فك ن أي جهكد 
لتقييم كفاية مفردة من الممكن أن يحدث من خالل مهمات محددة وليس بالضرورة مكن خكالل تقسكيم مجكال المعرفكة 

 الرياضية. 
امن ضككعفهم وقككوتهم مككن منظككور دولككي فكك ن البرنككامج الككدولي لتقيككيم الطلبككة يقككوم ولغككرض وصككف قككدرات الطلبككة ومككك

 . لها الطلبة لحل المسألة الرياضيةيات تتكون من المعارف والمهارات التي يحتا  فاعلى أساس بناء عناقيد من الك
 

 

 ( عناقيد الكفاياتCompetency clusters) 

: عنقكود إعكادة اإلنتكا  هكي ثالثة عناقيد لوصف األنشطة المعرفية PISAاختار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة 
(reproduction( وعنقكود الككروابط واالتصكاالت ،)connection cluster( وعنقكود التأمككل ،)reflection 

cluster :وفيما يلي وصفًا ملخصًا لهذه العناقيد ) 
 
 (reproduction clusterعنقود إعادة اإلنتاج ) -1

الكفايكات شكيوعًا فكي  أكثكرتشتمل الكفايكات فكي هكذا العنقكود علكى إعكادة إنتكا  المعرفكة المطبقكة بحيكث تتضكمن 
دراك التكككافؤ  فايككات هككي: معرفككة الحقككائق وتمثيككلاالختبككارات الصككفية واالختبككارات المقننككة وهككذه الك المسككألة، وا 

عككككادة تجميككككع المواضككككيع الرياضككككية  ت الروتينيككككة وتطبيككككق الخوارزميككككة حسككككب خصائصككككها، وعمككككل اإلجككككراءابوا 
جراء الحسابات .   المعيارية والتعامل مع التعابير الرياضية التي تتضمن رموز وصيغ بشكل معياري وا 

 

 ( The connection clusterعنقود االتصاالت ) -2

ة الرياضكية ب نيت كفايات هذا العنقود على أساس الكفايات المتضمنة في عنقود إعادة اإلنتا  التي تقدم المسأل
في سياقات غير روتينيكة ولكنهكا تبقكى مألوفكة أو شكبه مألوفكة، إذ تتضكمن هكذه الكفايكات مهكارات طكرح األسكئلة 
وفهم اإلجابات المتناظرة واتقان التعامل مع المبادئ الرياضكية فكي سكياقات تختلكف عكن السكياقات التكي أنتجكت 
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ختلفككككة واتبككككاع المنظككككور الرياضككككي وتقيككككيم سلسككككلة أول مككككرة، وكككككذلك التمييككككز بككككين أشكككككال المحاججككككة الم افيهكككك
محاججككات ذات طبيعككة مختلفككة، وكككذلك التعبيككر عككن شككيء مككا شككفويًا أو كتابيككًا حككول المسككائل الرياضككية التككي 

شككرح مسككائل تتضككمن عالقككات  إلككىتتجككاوز موضككوع إعككادة التسككمية وشككرح الحسككابات ونتككائج تلككك الحسككابات 
سياق غير معقد، وطرح تلك المسائل التي تقترب من إعادة إنتا  المسكألة بناء رياضي في  إلىوترجمة الواقع 

عككادة ترميكككز المسكككألة  المطبقككة وحكككل تلككك المسكككائل باالستشككهاد أو باسكككتخدام طككرق إجرائيكككة معياريككة، وترميكككز وا 
عككادة ترميككز وتفسككير الرمككوز كانككت تلككك المسككألة مألوفككة أم ءالرياضككية وتفسككير عناصككرها سككوا  شككبه مألوفككة، وا 

شككيوعًا. والتعامككل مككع التعككابير الرياضككية التككي تعتمككد علككى الرمككوز  قككلاألساسككية واللغككة الفنيككة فككي السككياقات األ
والصيغ بما فيها استخدام المتغيرات، وحل المعادالت واستخدام وسكائل ومصكادر فكي سكياقات وأوضكاع وطكرق 

 تختلف عن األوضاع التي طبقت ونشأت فيها.
 
 ( The reflection clusterعنقود التأمل ) -3

الكفايات في هذا العنقود تتضمن عنصر تأمل الطلبة بالعمليكات التكي يحتاجونهكا لحكل المسكألة، إذ يكرتبط ذلكك 
بقككدرة الطلبكككة علككى التخطكككيط ووضكككع اسككتراتيجيات الحكككل وتطبيقهكككا فككي مسكككائل تتضكككمن عناصككر غيكككر مألوفكككة 

 واستخدام مهارات تنضوي تحت عنقود االتصاالت.
 
 

 م المعرفة الرياضية تقيي 

 

o  الفقراتخصائص   

كك 15مناسككبة لمجتمككع الطلبككة فككي عمككر جميعهككا الفقككرات المسككتخدمة  دتعكك ل البرنككامج الككدولي لتقيككيم سككنة، ويفض 
الفقرة التي تعككس سكياقًا حقيقيكًا بمعنكى أنهكا تعبكر عكن أوضكاع حقيقيكة تحكيط بالطلبكة فكي العكالم  PISAالطلبة 
كمككا أن المسككائل التككي تتنككاول  .وتمتلككك سككياقات حقيقيككة يمكككن فيهككا اسككتخدام الرياضكيات لحككل المسككألة ،الكواقعي

تكككون تلككك الفقككرة مفضككلة لتقيككيم  وبالتككاليسككياقات رياضككية غيككر مألوفككة تككؤثر علككى الحككل وعلككى تفسككير الحككل، 
 . في دراسة البيزا المعرفة الرياضية

 

إذ يفضكل أن تككون  ،مقروئيكة الفقكرة فكي مرحلكة تطكوير الفقكرات واختيارهكا األخذ باالعتبكار في دراسة البيزا ويتم
ة ثقافيكًا، وتمثكل ر يكغكلمات الفقرة بسيطة ومباشرة قدر المستطاع، كما يتم مراجعكة الفقكرات لتجنكب السكياقات المت

ف المزاوجكة مكدى واسكع مكن الصكعوبة بهكد PISAالفقرات التي يتم اختيارها في البرنكامج الكدولي لتقيكيم الطلبكة 
مع المدى الواسع لقدرات الطلبة المشاركين، كما يؤخذ بالحسكبان أن يمثكل مسكتوى الصكعوبة التصكنيف الكرئيس 
للكفايات التي ذكرت سابقًا، ويتم معايرة الفقرات من خالل التجريب الميداني قبل اختيار الفقكرات  للتطبيكق فكي 

 المسح الرئيسي. 
 

 

o  نوع الفقرات 

إذ يككتم  ،يككتم اسكتخدام أنككواع مختلفككة مكن الفقككرات PISAأدوات البرنككامج الككدولي لتقيكيم الطلبككة فكي عمليككة إعكداد 
استخدام فقرات مفتوحة النهاية وفقرات مغلقة وفقرات اختيار مكن متعكدد، وبنكاء علكى خبكرة البرنكامج فكي تطكوير 

مالءمة لمجال  كثربصورة عامة األارية ف ن فقرات االختيار من متعدد يمكن اعتبارها بواستخدام الفقرات االخت
 التقييم المرتبط بعنقود إعادة اإلنتا  واالتصال. 
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o  أداة المسحبنية  

، حيكث تكم ترتيكب دقيقكة لإلجابكة عنهكا 270 إلكىفقرات رياضكية تحتكا  ، 2012تضمنت أدوات بيزا لدورة عام 
الكلكي لكزمن االختبكار خصككص دقيقكة مكن المجمكوع 30 إلكىفكي تسكعة عناقيكد بحيكث يحتكا  ككل عنقكود  فقكراتال

ثالثة عناقيكد لتمثكل فقكرات مكن دورات بيكزا السكابقة، وأربعكة عناقيكد معياريكة تشككل الفقكرات الجديكدة والتكي تتكوزع 
مكككن الفقكككرات المعياريكككة، وككككل دولكككة  أقكككلعلكككى متصكككل الصكككعوبة وعنقكككودين بمسكككتوى سكككهل وبمسكككتوى صكككعوبة 

ة وعنقكود مكن العناقيكد المعياريكة الجديكدة وعنقكودين معيكارين عناقيد من دورات سابق 3استخدمت سبعة عناقيد: 
  خرين أو عنقودين سهلين

 
o  تحديد القدرة الرياضية 

من خالل اسكتخدام منحكى نظريكة االسكتجابة للفقكرة،  إحصائيةأقسام بطريقة  ستة إلى داءتم تقسيم مستويات األ
ات الطلبكككة للكككدول المختلفكككة عبكككر أداءمكككن خكككالل تصكككنيف  داءإذ يسكككتعمل المقيكككاس كككككل لوصكككف طبيعكككة األ

ويوفر ذلك إطار للمقارنة الدولية، كما تكم األخكذ باالعتبكار تطكوير مقكاييس فرعيكة مبنيكة  الستة داءمستويات األ
لكفايكات الثالثكة أو علكى مواضكيع الرياضكيات األربعكة وهكي: الفراغكات واألشككال، والتغيكر اعلى أسكاس عناقيكد 

 معكككايير متنوعكككة منهكككا المعكككايير السكككيكومترية إلكككىحتمكككال، إذ تكككم االسكككتناد فكككي ذلكككك والعالقكككات، والكميكككات واال
ولتسهيل هذه اإلمكانية كان مهما التأكد مكن وجكود عكدد ككاف مكن الفقكرات التكي يكتم اختيارهكا مكن ككل  .للفقرات

المككدى الواسكع لقكدرات الطلبككة، إذ  مكع تناسكبيوضكمان أن صككعوبة الفقكرات ذات مكدى واسككع  ،تصكنيف محتمكل
أن الطلبككة فككي مسككتويات القككدرة المتدنيككة عككادة مككا يسككتطيعون القيككام بعمليككات مككن خطككوه واحككدة تتضككمن إدراك 
نتا  حقائق أو عمليات رياضية معرفة جيكدًا، والقيكام بمهكارات  سياقات مألوفة ومسائل رياضية محددة الشكل وا 

صكعوبة  أكثكرالقدرة العاليكة فك ن الطلبكة عكادة مكا يسكتطيعون القيكام بمهمكات حسابية بسيطة، وأما في مستويات 
مككن جكزء مككن المعلومكات وتفسككيرها وتمثيلهكا بطككرق  أكثكرمكن خطككوة، وككذلك يمكككنهم القيكام بككدمج  أكثككرتتضكمن 

ة أهميك أكثكرببكاقي العناصكر وأيهكا  أكثكرمتعددة، كما أن الطلبة في هكذا المسكتوى يكدركون أي العناصكر مكرتبط 
ويعملون بالعادة مع النماذ  أو الصيغ الرياضية المعطاه والتي تكون بصورة جبرية لتحديد مجموعة الحكل، أو 
أنهم يستطيعون إجراء عمليكات بسكيطة متسلسكلة أو خطكوات حسكابية إليجكاد الحكل، وفكي مسكتوى القكدرة العاليكة 

طيعون تفسككككير معلومككككات أصككككعب يأخككككذون دور نشككككط وخككككاّلق فككككي تعككككاملهم مككككع المسككككائل الرياضككككية فهككككم يسككككت
ويناقشكون خطككوات عمليككة، إذ أنهككم يولكدون صككياغة جديككدة للمسككألة ويطككورون فكي الغالككب نمككاذ  تسككهل عمليككة 
الحككل، كمككا أن الطلبككة فككي هككذا المسككتوى يحككددون ويطبقككون أدوات ومعككارف مرتبطككة فككي سككياقات مسككائل غيككر 

ويظهكككرون عمليكككات عقليكككة عليكككا مثكككل التعمكككيم  مألوفكككة ويوضكككحون ويتبصكككرون فكككي تعريكككف اسكككتراتيجية الحكككل،
  .المنطقي والمحاججة لشرح النتائج والتفكير
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 في الرياضيات. داءوصفًا ملخصًا لمستويات األ 4الجدول يبين و 
 
 

 في الرياضيات دا وصف ملخص لمستويات األ. 4جدول 
 

 

 ماذا يستطيع الطالب عادة ان يفعل الدنيا لعالمةا المستوى
باإلضافة ،يستطيع الطلبة في هذا المستوى بناء تصور حول المعلومات  669 6

بناء استقصاءاتهم لقدرتهم على التعميم واالستفادة من المعلومات  إلى
المشكلة المعقدة، ويستطيع الطلبة ربط المصادر  سياقات ةنمذجقيامهم بو 

ولدى الطلبة في هذا  .المختلفة للمعلومات وتمثيلها واالنتقال بينها بمرونة
المتقدم. وهؤالء الطلبة  والتحليل المستوى قدرة كافية في التفكير الرياضي

المتنور مع اتقان الترميز واستخدام العمليات  فهمهميستطيعون تطبيق 
 .ةمعقد مشكلةوالعالقات الرياضية لتطوير منحى واستراتيجيات جديدة لحل 

 وتعريف ،العمل مع نماذ  لسياقات معقدة يستطيع الطلبة في هذا المستوى 607 5
وتقييم ،ومقارنة ،المحددات ووضع االفتراضات، ويستطيع الطلبة اختيار 

كما استراتيجيات حل المسالة للسياقات المعقدة المرتبطة بالمشكلة، 
من خالل يستطيع الطلبة في هذا المستوى العمل بشكل استراتيجي 

التمثيالت المختلفة واستخدام الرموز  استخدام مهارات تفكير متطورة وربط
يصال تفسيراتهم.يولد  هم القدرة على التأمل بأفعالهم وا 

يستطيع الطلبة في هذا المستوى العمل بفاعلية مع النماذ  الواضحة  545 4
ألوضاع معقدة ذات بناء متماسك والتي قد تتضمن قيود أو عمل 

تمثيالت بما فيها التمثيالت ويستطيع أن يختار ويكامل عدة  ،افتراضات
ويمكن للطلبة في هذا  ،الرمزية ويربطها مباشرة مع السياق الواقعي

المتطورة مع بعض التعمق في هذه المستوى االستفادة من مهاراتهم 
 شروحات وتبريرات بناء على تفسيراتهم. تقديمالسياقات ويستطيعون 

يستطيع الطلبة في هذا المستوى تنفيذ اإلجراءات الواضحة بما فيها  482 3
اإلجراءات التي تحتا  لقرارات متسلسلة ويستطيعون اختيار وتطبيق 

التفسير واستخدام  ونيستطيعكما االستراتيجيات البسيطة لحل المسالة، 
التمثيالت بناء على مصادر متعددة للمعلومات، كما انهم يستطيعون 

 فسيراتهم ونتاجاتهم وتعليالتهم.ايصال ت
 إلىيستطيع الطلبة في هذا المستوى تفسير وتنظيم سياقات تحتا   420 2

استخالص المعلومات ذات  الطلبة يستطيعكما استنتاجات مباشرة فقط، 
ويستطيع الطلبة تطبيق  ،الصلة من مصدر واحد وعمل تمثيل واحد فقط

البسيطة، كما أنهم يستطيعون تقديم الخوارزميات والصيغ واإلجراءات 
 تعليل مباشر.

حيث تكون  مالوفةيستطيع الطلبة اإلجابة عن أسئلة تتضمن اوضاع  358 1
جميع المعلومات متوفرة ويكون السؤال معرفًا بشكل واضح، ويستطيعون 

جراءات الروتينية بناء على توجيهات مباشرة د المعلومات وعمل االيتحد
 ل واضحة وتتبعها مناعمأ نجازإألوضاع محددة بشكل جيد. ويستطيعون 

 مباشرة. السؤال خالل
 

 لى فقرة تقيس القدرة الرياضية :ع تي مثاالً أوفيما ي
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 أّي سيارة؟

 ى.األوللقد حصل كمال على رخصة قيادة سيارة ويريد أن يشتري سيارته 

 اآلتي تفاصيل أربع سيارات وجدها في معرض لبيع السيارات. يبين الجدول

 النوع:  ألفا بولط كاسل دزال

 سنة الصنع 2003 2000 2001 1999

 السعر المعلن )زد( 4800 4450 4250 3990

 المسافة المقطوعة )كيلومتر( 105000 115000 128000 109000

 )لتر(سعة المحرك  1٫79 1٫796 1٫82 1٫783

  : سؤال

 جمعيها:يريد كمال أن يشتري سيارة تحقق الشروط اآلتية 

  كيلومتر. 120000تزيد المسافة المقطوعة على ال 

  أو في السنوات الالحقة. 2000صنعت في سنة 

  زد. 4500يزيد السعر المعلن على ال 

 أّي سيارة تحقق شروط كمال؟

 ألفا .أ 
 بولط .ب 
 كاسل .  
 دزال .د 
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  :سؤال 

 محركها األصغر؟أي سيارة سعة 

 ألفا .أ 
 بولط .ب 
 كاسل .  
 دزال .د 

  :سؤال 

 .المعلن السيارة سعر من ٪ 2٫5يتعين على كمال أن يدفع ضريبة إضافية تساوي 

 ما مقدار الضريبة اإلضافية على سيارة األلفا؟

 

   ...........................  الضريبة اإلضافية بالزد:

 
 
 
 (Science Literacy) العلوماملعرفة ( جمال 2

امكتالك دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبكة، وذلكك ألن  أهمية خاصة في اتذن عملية تقييم المعرفة العلمية إ
، لكذا فك ن همؤشرًا على قدرة األفراد فيه على المشاركة الفاعلة فيأصبح  ،في مجتمع ما ةالمعرفة العلمية والتكنولوجي

وفكي  ،دهكا إعكدادًا صكحيحًا للحيكاةاللمجتمعات التي ترغب فكي إعكداد أفر هذا النوع من المعرفة أصبحت تمثل أولوية 
 تحسين مستوى معيشتهم. 

 
ومككككا يككككرتبط بهمككككا تحككككديًا حقيقيككككًا لألفككككراد علككككى المسككككتوى الشخصككككي والككككوطني  تبككككر القضككككايا العلميككككة والتكنولوجيككككةعت  

فككراد علككى التصككرف عنككد مواجهككة هككذه والعكالمي، وهككذا يككدفع المسككؤولين علككى المسككتوى الككوطني لتحديككد مكدى قككدرة األ
مؤشككرًا أوليككا يمكككن التنبككؤ مككن خاللككه بالطريقككة التككي سيسككتجيب بهككا  ذلكككالقضككايا واالسككتجابة لهككا خاصككة عنككدما ي عككد 

ككان التركيكز فكي مجكال المعرفكة العلميكة  ، لكذااألفراد مستقباًل عند مواجهكة مواقكف حياتيكة تكرتبط بكالعلوم والتكنولوجيكا
 امتالك الطلبة للكفايات الرئيسة. على معرفة مدى
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 : إلى دراسة بيزاوتشير المعرفة العلمية التي تم تقييمها في 
 

 تحديد القضايا والمسائل العلمية.  -

 تفسير الظواهر بطريقة علمية.  -

 توظيف األدلة والبراهين العلمية.  -

 
 دالالت مفهوم المعرفة العلمية: 

 على:   PISAاستندت عملية تقييم المعرفة العلمية في دراسة 
 

امتالك الطالب للمعرفة العلميكة وقدرتكه علكى توظيكف تلكك المعرفكة فكي تفسكير الظكواهر العلميكة واسكتخدام  -1
 االستنباط واالستقراء واالستقصاء العلمي في القضايا المرتبطة بالعلوم . 

ومميزات العلكوم كشككل مكن أشككال المعرفكة اإلنسكانية خاصكة قدرة الطالب على فهم واستيعاب خصائص  -2
حظكككة ووضكككع الفرضكككيات واختبارهكككا الفيمكككا يتعلكككق بلليكككة حكككل المشككككالت واتخكككاذ القكككرارات والتكككي تبكككدأ بالم

 الختيار األنسب منها. 

 اهكككات األفكككراد فكككي المجتمكككع وأفككككارهم وبيئكككتهمالعلكككوم والتكنولوجيكككا فكككي تشككككيل اتجإدراك الطالكككب لتكككأثير  -3
 االجتماعية والثقافية واالقتصادية. 

درجكككة وعكككي الطكككاب بأهميكككة دوره كمكككواطن فاعكككل فكككي المسكككاهمة فكككي القضكككايا واألفككككار العلميكككة والبيئيكككة  -4
 والتكنولوجية. 

 
يتبككاين الطلبككة فككي مقككدار امككتالكهم للمعرفككة العلميككة وفككي قككدرتهم علككى توظيككف تلككك المعرفككة، أي أنهككم يقعككون علككى 

 لطلبة في درجة تطور المعرفة العلمية لديهم كما يلي: متصل يتدر  فيه ا
 

  Knowledge of Sceineceالمعرفة بالعلوم  -1

م الفيزيككاء والكيميككاء واألحيكككاء و المعرفككة بالعككالم الطبيعككي مككن خكككالل الحقككول الرئيسككة فككي علكك إلككىوتشككير 
 نولوجيا. كالعلوم المرتبطة بالت إلىوعلوم األرض والفضاء باإلضافة 

 

  Knowledge about Sceinceالمعرفة عن العلوم  -2

المعرفة بوسائل وطرق العلوم )االستقصاء العلمي(، والمعرفة بغايات وأهداف العلوم )التغييكر  إلىوتشير 
 العلمي(. 

 
تطورًا في نمو معرفتهم العلمية استرجاع الحقائق العلمية البسيطة، وفي استخدام المعرفكة  قليستطيع الطلبة األ

تطكورًا فكي نمكو معكرفتهم العلميكة القكدرة  كثكرظهكر الطلبكة األي  و النتكائج وتقييمهكا.  إلىالعلمية العامة في التوصل 
اء وتقيكيم البكدائل المطروحكة لتفسكير على تطوير نماذ  علمية مبتكرة فكي التوقكع والتحليكل واالستقصكاء واالسكتقر 

 ظاهرة ما ومراعاة الدقة في النتائج التي يتم التوصل إليها. 
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 دراسووة رئيسووة ألغووراض تقيوويم المعرفووة العلميووة للطلبووة فوويمحوواور( ) aspectsمظوواهر  ةأربعوووقككد تككم اسككتخدام 
PISA   :وهي 

 
 (contextالسياق ) -1

 تطلب توظيف العلوم والتكنولوجيا. يقف حياتي هو عبارة عن مو 
 

 ( Knowledgeالمعرفة ) -2

فهككم العككالم الطبيعككي علككى أسككاس المعرفككة العلميككة التككي تتضككمن المعككارف المتعلقككة بطبيعككة العككالم وتلككك 
 المتعلقة بالعلوم نفسها. 

 

 (competenciesالمهارات ) -3

قضكايا علميكة وتفسكير ظكاهرة بطريقكة علميكة  وتفسكير وتتلخص في إظهار المهارات التي تتضكمن تعريكف
 واستخالص نتائج من البراهين واألدلة.

 
 ( Attitudesاالتجاهات ) -4

تتعلكككق باالهتمكككام بكككالعلوم والدافعيكككة لالكتشكككاف واالستقصكككاء العلمكككي والتفاعكككل إيجابيكككًا مكككع قضكككايا البيئكككة 
 مسؤولية اتجاهها. الوالمصادر الطبيعية والشعور ب

 

 
 :  تترابط هذه المظاهر مع بعضها يةيوضح كيفي والشكل اآلت

 

 
 
 
 

 

 المهارات 
 ضففففففففايا قتعريففففففففف

 علمية

تفسير ظاهرة 

 استخدام أدلة علمية 

 المعرفة
 العالم الطبيعي 

 حول العالم 

 االتجاهات 
  االهتمام 

 دعففم االستقصففاء
 العلمي 

المسؤولية 

 السياق
مواقفففف حياتيفففة 
تتطلفب توظيففف 
العلففففففففففففففففففففففففوم 

 والتكنولوجيا
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 السياق والموق( :فSituation & Context) 

 

نمككا ترككز الدراسككة علككى تقيككيم كيفيكة ارتبككاط وتوظيككف المعرفككة  بيككزاتقيككيم السككياق فكي دراسككة  دال يعك هككدفًا بحكد ذاتككه، وا 
سكنة( مكع مراعكاة الفكروق  15والمهارات واالتجاهكات بالسكياق لكدى الطلبكة فكي نهايكة مرحلكة التعلكيم األساسكي )عمكر 

السكياقات الكواردة فكي إطكار تقيكيم العلكوم ( 5رقم )فية واللغوية بين الدول المشاركة في الدراسة. ويوضح الجدول الثقا
 .دراسة بيزافي 

 

 . السياقات الواردة في إطار تقييم العلوم في دراسة بيزا5جدول 
 السياق
 الموقف

 شخصي
 )الفرد وعائلته وأقرانه(

  اجتماعي
 )المجتمع، الجماعة(

 عالمي
 )الحياة عبر العالم(

الفحص الطبي، الحوداث،  الصحة
 التغذية.

السيطرة على المرض، 
اختيار الغذاء، الصحة 

 ة.يالجماع
انتشار األمراض المعدية، 

 األوبئة. 

االستهالك الشخصي للمواد  المصادر الطبيعية
 والطاقة 

المحافظة على حياة 
السكان، األمن، نوعية 
الحياة، إنتا  وتوزيع 

 الغذاء، التزويد بالطاقة. 

النمو السكاني، األنظمة 
الحيوية، المصادر 

المتجددة والالمتجددة، 
 المحافظة على النوع.

 البيئة
 )الصداقة مع البيئة(

سلوك ايجابي نحو البيئة 
 استخدام المواد 

توزيع السكان، هدر 
البيئية،  الماء، اآلثار

 الطقس المحلي. 

التنوع الحيوي، الدورات 
البيئية الحيوية، السيطرة 

على التلوث البيئي، 
انجراف التربة، المحافظة 
 على التربة/ضياع التربة.

األبحاث البشرية والطبيعية،  المخاطر
 القدرات المتعلقة بالسكن 

تغيرات سريعة )زالزل، 
تقلبات الطقس، تغيرات 
بطيئة ومتطورة، التعرية، 
 الترسيب( تقييم المخاطر.

تغير المنا ،  ثار 
الحروب والصراعات 

 الحديثة .

حدود العلوم 
 والتكنولوجيا

االهتمام بالتفسير العلمي 
للظواهر الطبيعية، هوايات 
علمية، الرياضة، أوقات 

الفراغ، الموسيقى، التكنولوجيا 
 الذاتية.

مواد جديدة، األجهزة 
والعمليات، التعديل 
الجيني، تكنولويجا 

 التسليح، النقل

انقراض األنواع، اكتشاف 
الفضاء، أصل وتركيب 

 الكون

 
 (Scientific Competencesالعلمية : ) الكفاية

معالجكات معرفيكة خاصكة وتكدعم  إلكىعلكى المهكارات التكي تحتكا  بيكزا كان التركيز في إطار تقويم العلوم في دراسكة 
 عمليات االستقصاء العلمي ألنها تركز على التحليل والمنطق والتفكير العلمي. 

 

 : اآلتيالعلمية في  الكفاياتوتتلخص 
  تحديد القضايا العلمية وما يرتبط بها من قدرة على تحديد الكلمات المفتاحية التكي تسكهل جمكع المعلومكات

 كتمهيد لعميات االستقصاء العلمي. 
 

  تفسير الظواهر بطريقة علميكة وتتضكمن قكدرة الطالكب علكى توظيكف مكا لديكه مكن معرفكة علميكة فكي موقكف
 قديم توقعات وتنبؤات ألحداث ترتبط بذلك الموقف. ت م تفسيره أمما، سواء بوصف ذلك الموقف أ

 

  استخدام المعرفة العلمية في تحديكد البكدائل واختيكار أفضكل هكذه البكدائل اعتمكادًا علكى المعطيكات للوصكول
 النتائج والتعميمات. إلى
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  املعرفة العلميةScientific Knowledge 
 
 ( المعرفة بالعلومKnowledge of Science) 

وصككف مككدى قككدرة الطلبككة علككى توظيككف وتطبيككق معككارفهم فككي مواقككف تككرتبط ل بيككزايتمثككل الهككدف الككرئيس فككي 
بحيككاتهم، وبنككاًء عليككه فكك ن عمليككة تقيككيم معككارف الطلبككة تككتم فككي الحقككول الرئيسككة فككي الفيزيككاء والكيميككاء واألحيككاء 

 ية: المعايير اآلت إلىلوجيا، استنادًا وعلوم األرض والبيئة والتكنو 
  .ارتباطها بمواقف حياتية يومية 

  .اختيارها للمفاهيم العلمية الهامة ومتكررة االستخدام 

  سنة.  15مالءمتها للخصائص النمائية والعمرية للطلبة في عمر 
 

 : دراسة بيزا وفيما يلي أمثلة للمعارف التي يقّيم فيها الطلبة في 
 

 .Physical Systemsاألنظمة الفيزيائية  -1

o  :الجزيء، الروابط...(تركيب المادة )مثال 

o .)خصائص المادة )مثال: تغير حالة المادة، التوصيل الحراري والكهربائي 

o  .)التغيرات الكيميائية لحالةالمادة )مثال: التفاعالت، انتقال الطاقة، الحوامض/القواعد 

o .)القوة والحركة )مثال: السرعة، االحتكاك 

o فظها، ضياعها، التفاعالت الكيميائية(.الطاقة وتحوالتها )مثال: ح 

o .)التفاعل بين الطاقة والمادة )مثال: أموا  الضوء والراديو، أموا  الصوت وأموا  الزالزل 
 

  Living Systemsأنظمة الحياة  -2

o .)الخاليا )مثال: التركيب والوظائف، الحامض النووي، النباتات والحيوانات 

o  ،التدوير، أجهزة الجسم(.االنسان )الصحة، التغذية، المرض 

o .)األنظمة الحيوية )السالسل الغذاية 

 

  Earth and Space Systemsأنظمة األرض والفضا   -3

o .)تركيب األرض )الغالف الجوي، الغالف الحيوي 

o .)الطاقة في النظام األرضي )المصادر، المنا  العالمي 

o ائيكة، القكوى المحافظكة وغيكر التغيرات فكي النظكام األرضكي )حرككة الصكفائح، الكدورات الجيوكيمي
 المحافظة(. 

o .)تاريخ األرض )المستحثات، أصل األرض، االنفجار 

o .)األرض والفضاء )الجاذبية، النظام الشمسي 
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   Technology systemsأنظمة التكنولوجيا  -4

o  دور التكنولوجيا المعتمدة على العلوم )حل المشاكل، تصميم وتنفيذ االكتشكافات، المسكاعدة فكي
 خدمة البشرية(. 

o .العالقة بين العلوم والتكنولوجيا 

o .)مفاهيم )تكلفة، فائدة، مخاطرة، تبادل 

o .)مبادئ هامة )قيود، معايير، إبداع، حل مشكالت 
 
  العلوم حولاملعرفة Knowledge about Science  

 
 العلوم مع أمثلة من المحتوى كما يلي:  عنويمكن توضيح فئات المعرفة 

 

 Scientific Enquiryاالستقصا  العلمي  -1
o .)المصدر/ األصل )االستطالع، التساؤالت العلمية 

o  .)الهدف )جمع األدلة لإلجابة عن تساؤالت علمية، أفكار ونماذ  ونظريات متداولة 

o كتشافات(.في التساؤالت واال التجريب )تصميم، التنوع 

o  .))نوع البيانات )كمية )قياسات(، نوعية )مالحظات 

o  .)القياس )الثبات، التباين، عدم التأكد من القياس، التكرار، الدقة في األدوات والخطوات 

o  .)خصائص النتائج )واقعية، تجريبية، قابلة للفحص، قابلة للنقد، تصحح ذاتيًا 

 

  Scientific Explanationsالتفسير العلمي  -2

o  .)أنواع )فرضيات، نظرية، نموذ ، قانون 

o  .)أشكال )تمثيل البيانات، المعرفة واألدلة الجديدة، اإلبداع والخيال، المنطق 

o  .)القواعد )يتسق مع المنطق، يعتمد على دليل، المعرفة التاريخية والحالية 

o دة، جميعهكككا تقكككود ألسكككئلة جديكككدة المخرجكككات )المعكككارف جديكككدة، الطكككرق جديكككدة، التكنولوجيكككا جديككك
 (.  واكتشافات

 

 االجتاهات حنو العلوم Attitudes Towards Science  
 

تلعككب اتجاهككات األفككراد دورًا حساسككًا فككي توجيككه انتبككاههم واسككتجابتهم للعلككوم والتكنولوجيككا بشكككل عككام وللقضككايا 
مكككن أولويكككات أهدافكككه  دالعلكككوم تعكككالتكككي تكككؤثر علكككيهم بشككككل خكككاص، لكككذا فككك ن تطكككوير اتجاهكككات ايجابيكككة نحكككو 

التدريسية، ألن مثل تلك االتجاهات تدفعهم للبحث واالستقصاء وتوظيف العلوم والتكنولوجيا لتحقيق فوائد على 
 مجتمع والعالم. المستوى الفرد و 
ب منحى تجديدي يتمثل فكي تقيكيم اتجاهكات الطلبكة فكي العلكوم، وذلكك مكن خكالل اسكتبانة الطالكبيزا تبنت دراسة 

التككي تسككتطلع اعتقككادات الطلبككة نحككو العلككوم، كمككا حاولككت الفقككرات االختباريككة نفسككها اسككتطالع  راء الطلبككة نحككو 
 القضايا التي يتم اختبارهم فيها. 
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 على ثالثة مجاالت:  بيزا دراسة لقد كان التركيز في عملية تقييم اتجاهات الطلبة في العلوم في
 
 Interest in Scienceاالهتمام بالعلوم  -1

تككككوين صكككورة عكككن اهتمكككام الطلبكككة بكككالعلوم مكككن خكككالل معكككرفتهم بالقضكككايا االجتماعيكككة  بيكككزااسكككتطاعت دراسكككة 
 المرتبطة بالعلوم ورغبتهم في اكتساب المهارات والمعرفة العلمية واهتمامهم بمهن ذات صلة بالعلوم. 

اهتمككامهم بككالعلوم كمككا مككدى الطلبككة و  ولقككد تككم التركيككز علككى اهتمككام الطلبككة بككالعلوم لوجككود عالقككة بككين تحصككيل
المهنكة والميكل للكتعلم مككدى تكأثير االهتمكام بككالعلوم باختيكار  إلكىأثبتكت العديكد مكن الدراسكات العالميككة، باإلضكافة 

  .الحياة
 
 Support for Scientific Enquiryدعم االستقصا  العلمي  -2

في جمع األدلة والتفكير اإلبداعي والمنطقي والناقد، لطرق العلمية لتقديرهم  إلىويشير هذا االتجاه لدى الطلبة 
 هدفًا أساسيًا في تدريس العلوم .  دوالذي يع

القكككدرة علكككى توظيكككف المعرفكككة العلميكككة واالدلكككة فكككي اتخكككاذ القكككرارات وتقكككدير أهميكككة المنطكككق والتفكيكككر فكككي  يعكككدو 
 . بيزادراسة وم في ة في العلالتي تم استخدامها في تقييم الطلبالوصول للنتائج من المظاهر 

 
 الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة والمصادر -3

 Responsibility Towards Resources & Environment  

أن هنكاك ثالثكة قطاعكات رئيسكة يجكب أن يكتم تضكمينها  2005 عكام اعتبرت اليونسكو في تقريرها الصادر فكي
 واالقتصاد. ،والمجتمع وثقافته ،البيئة :في النتاجات التعليمية التعلمية لضمان ديمومة برامج التنمية وهي

 
كما وأكدت الكثير من البحوث والدراسكات علكى أهميكة موضكوع البيئكة فكي دراسكة العلكوم حيكث يعكد هكذا المجكال 

 المتضكمنةفقكرات الاستطالع مثل هكذه االتجاهكات لكدى الطلبكة مكن خكالل  بيزادراسة الميًا. استطاعت هاجسًا ع
 الورقة االختبارية واستبانة الطالب.  في
 

إن مثكل هكذه القاعكدة مككن البيانكات تكزود صككانعي القكرار بتغذيكة راجعككة حكول تعلكم الطلبككة للعلكوم واتجاهكاتهم فككي 
 في رسم السياسات التربوية.  ذلك، حيث يمكن االستفادة منها

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

 في العلوم دا وصف ملخص لمستويات األ. 6جدول 
 

 ماذا يستطيع الطالب عادة ان يفعل الدنيا العالمة المستوى
تحديككد وشككرح وتطبيككق المعرفككة العلميككة  يسككتطيع الطلبككة فككي هككذا المسككتوى 708 6

في سكياقات الحيكاة المعقكدة ويسكتطيعون ربكط المصكادر  وذلك بصورة متسقة
دلككة ت واسكتخدام األربكط التوضكيحا إلكىباإلضكافة ،المختلفكة مكن المعلومكات 

، ويظهرون بصورة واضحة التي يتخذونها من تلك المصادر لتبرير القرارات
دام فهمهكككم هم الرغبكككة فكككي اسكككتخيتفكيكككرهم العلمكككي، والقكككدرة علكككى التعليكككل ولكككد

، المالوفككككةغيككككر وضككككاع األوضككككاع التكنولوجيككككة و لككككدعم الحلككككول لألالعلمككككي 
 ويستطيعون تطوير تبريرات لدعم توصياتهم وقراراتهم.

وضكككاع حياتيكككة ويطبقكككون أتحديكككد المكونكككات العلميكككة لعكككدة يسكككتطيع الطلبكككة  633 5
ويسكككككتطيعون المقارنكككككة ،المبكككككادئ والمعرفكككككة العلميكككككة علكككككى هكككككذه األوضكككككاع 

اسكبة كاسكتجابة لألوضكاع الحياتيكة، كمكا ناألدلة العلميكة المواالختيار وتقييم 
ن الطلبكككككة لكككككديهم قكككككدرات استقصكككككائية ويربطكككككون المعرفكككككة بصكككككورة مناسكككككبة أ

ويسككتطيعون بنككاء توضككيحات بنككاء علككى  ،ويقككدمون حلككول نقديككة للمشكككالت
 .التي يقدمونها األدلة والتبريرات

و القضككايا األوضككاع أيسككتطيع الطلبككة فككي هككذا المسككتوى العمككل بفاعليككة مككع  559 4
التي تتضمن ظواهر واضحة تحتا  منهم عمل استنتاجات حكول دور العلكم 
والتكنولوجيكككا. ويسكككتطيعون اختيكككار ومكاملكككة الشكككروحات مكككن مختلكككف فكككروع 

يربطككككون تلككككك الشككككروح مباشككككرة مككككع اوجككككه الحيككككاة كمككككا  ،العلككككم والتكنولوجيككككا
المختلفة، وفي هذا المستوى تظهر لكدى الطلبكة القكدرة علكى التأمكل بأفعكالهم 

 ويستطيعون ايصال قراراتهم باستخدام المعرفة واألدلة العلمية. 
تعريف القضايا العلميكة الموصكوفة بصكورة يستطيع الطلبة في هذا المستوى  484 3

بمدى واسكع مكن السكياقات. ويسكتطيع الطلبكة اختيكار الحقكائق وذلك واضحة 
االستقصكككككاء وتطبيكككككق نمكككككاذ  أو مكككككا مكككككن خكككككالل  والمعرفكككككة لشكككككرح ظكككككاهرة 

العلميكة مكن  ئ، ويستطيع الطلبة تفسير واستخدام المبادبسيطة استراتيجيات
هم القكدرة علكى تطكوير جمكل يولكد ،علوم مختلفة ويستطيعون تطبيقها مباشكرة

 وعمل القرارات بناء على المعرفة العلمية. ،دام الحقائققصيرة باستخ
شروح مناسكبة فكي لدى الطلبة في هذا المستوى معرفة علمية مناسبة لتقديم  409 2

و عمكككل اسكككتنتاجات بنكككاء علكككى استقصكككاء بسكككيط، ولكككديهم أ مالوفكككةسكككياقات 
 الكفاية لعمل تعليالت مباشرة وعمل تفسيرات حرفية للنتائج.

الطلبة في هذا المستوى معرفة  علمية محدودة يمكن ان يتم تطبيقهكا  يمتلك 335 1
فكي عكدد قليككل مكن السككياقات المألوفكة، ويسككتطيع الطلبكة تقككديم شكروح علميككة 

 واضحة وتتبع األدلة العلمية المقدمة لهم.
 

 وفيما ياتي مثاال لفقرة تقيس القدرة العلمية لدى الطلبة:
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 المطر الحمضي

سكنة. التماثيكل  2500ثينكا قبكل مكا يزيكد عكن أكروبكوليس فكي ألتماثيل تدعى كارياتيدس التي بنيكت علكى  ةر أدناه صو 
 .صخور يدعى الرخام. يتكون الرخام من كربونات الكالسيومال من مصنوعة من نوع

وحلككت محلهككا نسككخ طبككق األصككل عنهككا.  كروبككوليسأداخككل متحككف  إلككى، نقلككت التماثيككل األصككلية 1980فككي سككنة 
 كانت التماثيل األصلية تتلكل بالمطر الحمضي.

 

  سؤال: المطر الحمضي

 أكثر فهو المطر الحمضي أما كسيد الكربون من الهواء.أالمطر الطبيعي حامض قلياًل ألنه امتص بعض ثاني 
 .أيضاً تروجين يسيد النكاأكاسيد الكبريت و أحامضية من المطر الطبيعي، ألنه يمتص غازات مثل 

 الهواء؟ إلىتروجين يكاسيد النأكاسيد الكبريت و أمن أين تأتي 

 ........................................................................................................  

لخل والمطر تأثير المطر الحمضي على الرخام  بوضع رقائق رخام في الخل طوال الليل. اليمكن عمل نموذ   
فقاعات الغاز. يمكن د . عند وضع رقائق الرخام في الخل، تتصاعنفسه مستوى الحموضة الحمضي لهما تقريباً 

 قبل وبعد التجربة. ةلرخام الجافا رقاقة يجاد كتلةإ
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  سؤال: المطر الحمضي

أخرجت رقاقة الرخام من الخل  الليل. في اليوم التاليطوال غرام قبل غمرها في الخل  2.0كتلة رقاقة رخام تساوي 
 . كم ستكون كتلة رقاقة الرخام المجففة ؟وجففت 

 غرام. 2.0من  أقل .أ 
 .بالضبط غرام 2.0 .ب 
 غرام. 2.4 – 2.0بين  .  
 غرام. 2.4كبر من أ .د 

  سؤال: المطر الحمضي

 طوال الليل.  (مقطرنقي) بوضع رقائق الرخام في ماء أيضاً هذه التجربة  أجرواالطلبة الذين  قام

 الطلبة هذه الخطوة في تجربتهم.أدر  وضح لماذا 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 

  سؤال: المطر الحمضي

 بالمعلومات اآلتية؟ما درجة اهتمامك 

 مام كل معلومة.أ فقط واحدة فقط في مربع واحد ()شارة إضع 
غير 
 مهتم

اهتمام 
 منخفض

اهتمام 
 متوسط

اهتمام 
   عال  

 -أ لمطر الحمضيفي ا سهاماً إ أكثرنسانية معرفة أي النشاطات اإل 1 2 3 4

ات التي غاز إطالق الحول التكنولوجيا التي تقلل من  أكثرتعلم  1 2 3 4
 يالحمضتسبب المطر 

 -ب

فهم الطرق المستخدمة في إصالح األبنية المتضررة بالمطر  1 2 3 4
 الحمضي

 - 
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 (Reading Literacyالقرائية )املعرفة ( جمال 3
 

فكككي المرحلكككة الرابعكككة م العكككودة لكككه تكككهكككو المجكككال الكككرئيس، و  PISA2000ى األولككك الكككدورةككككان مجكككال القرائيكككة فكككي 
PISA2009  طكككار العكككام ، حيكككث تطلكككب ذلكككك مراجعكككة كاملكككة لإل2012فكككي دورة بيكككزا بينمكككا ظهكككر كمجكككال فرعكككي

ى مكن خكالل عمليكة توافكق فكي األولك الكدورةطكور فكي  PISAالعكام للقرائيكة فكي  اإلطكارف؛ التي تمثلكه دواتلألوتطوير 
 .اآلراء بمشاركة خبراء القراءة من الدول المشاركة

 
 التعريف باجملال

 

بحسككب التغيككرات االقتصككادية واالجتماعيككة والثقافيككة، واتسككع نطككاق مفهككوم الككتعلم وخصوصككًا مككا  ئيككةالقرار تعريككف تغّيكك
بات يعرف بمفهوم التعلم مدى الحياة، األمر الذي وّسع من مفهوم القرائية فلم تعد القرائية تقتصكر فقكط علكى اإللمكام 

داًل مككن ذلككك ي نظككر ى، ولكككن أصككبح بككاألولككبككالقراءة والكتابككة فككي الطفولككة المبكككرة وخصوصككًا فككي المراحككل الدراسككية 
نهكا عبكارة عكن توسكع لنطكاق المعكارف والمهكارات واالسكتراتيجيات التكي يبنيهكا الطالكب خكالل حياتكه فكي للقرائية علكى أ

 سياقات مختلفة من خالل تفاعله مع زمالئه ومع المجتمع الذي يحيط به.
 

النصكوص التكي غالبكًا  سكياقات تلككباستخدام معرفته السابقة و لها من خالل استجابته  ى النصوصيؤكد الطالب معن
ما تكون مستمدة من السياقات االجتماعية والثقافية ويبني الطالب من خالل عمليات ومهارات واسكتراتيجيات متعكددة 

النصكوص  للقرائية هو ع فهم، واستخدام وتقييم بيزا ، وعليه ف ن تعريفمه للنص والمحافظة على ذلك الفهملتعزيز فه

 S485Q10S : المطر الحمضي65سؤال

 أي درجة تتفق مع العبارات  اآلتية؟ إلى

 مام كل عبارة.أ فقط في مربع واحد  واحدة فقط ()شارة إضع 
غير موافق 

 بشدة
غير 
 موافق

موافق  موافق
   بشدة

المتعلق علمي الدليل الالقديمة على  ثاراآل مايةعتمد حتن أيجب  1 2 3 4
 بأسباب الضرر.

 -أ

يجب أن تعتمد التصريحات حول أسباب المطر الحمضي على  1 2 3 4
 البحث العلمي.

 -ب
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فك ن  2009وفكي بيكزا جكل المشكاركة االجتماعيكةع أهداف واحدة ومعارف واحكدة مكن أ إلىالمكتوبة من أجل الوصول 
 و المشاركة في القراءة كجزء ال يتجزأ من مفهوم القرائية.أتعريف القرائية أضيف إليه االنغماس 

 
 النص شكل 

 

 Continuous) النصوص المتصلةحيث يتم فيه التمييز بين بيزا بنية النص بمثابة القلب في إطار تقييم  تعد

texts( والنصوووص غيوور المتصوولة )Non-continuous texts ،)لة عككادة مككا صككفالنصككوص المت
تتككألف مككن جمككل التككي بككدورها تكككون منظمككة فككي فقككرات تشكككل فككي مجموعهككا فصككول أو مقككاطع أساسككية، بينمككا تككنظم 

( علككى أسككاس مككزيج مككن القككوائم، وتظهككر Matrix formatالنصككوص غيككر المتصككلة بنسككق المصككفوفات )
، وكما أشكرنا فك ن بيكزا النصوص المتصلة وكذلك النصوص غير المتصلة في وسائل اإلعالم االلكترونية والمطبوعة

 تميز بين األنواع اآلتية من النصوص:
 
  (Continuous texts)المتصلة  النصوص -1

فقكرات، وكأمثلكة علكى النصكوص المتصكلة فكي الوسكائط المطبوعكة تتألف النصوص المتصلة مكن جمكل تكنظم فكي 
 والمراجعات والرسائل.  ةهي: التقارير، والمقاالت، والروايات، والقصص القصير 

 
  (Non-continuous texts)  المتصلةغير النصوص  -2

منحى مختلف  إلى لة، لذلك فهي تحتا صيتم تنظيم النصوص غير المتصلة بطريقة مختلفة عن النصوص المت
لة تتشككل صكلة فك ن جميكع النصكوص غيكر المتصكتالجملكة هكي أصكغر وحكدات النصكوص المن في القراءة حيث أ

وكمثكال  من عدد من القوائم منها ما يتألف من قائمة واحدة وبعضها يتألف مكن دمكج مجموعكة مكن القكوائم المفكردة
 يانية والدعايات ، والكتالوجات.لة: القوائم ، والجداول ، والرسوم البصعلى النصوص غير المت

 

 (Multiple texts)النصوص المتعددة  -3
نشككاء هككذه إأو كليهمككا، ويككتم  متصككلةو/أو نصككوص غيككر  متصككلةتتككألف هككذه النصككوص فككي العككادة مككن نصككوص 

النصوص لمناسبة معينة وتكون فضفاضة وترتبط مع بعضها لغرض التقييم فقط. وتكون العالقة بين النصكوص 
،  فعلكككى سكككبيل المثكككال مجموعكككة الصكككفحات التعريفيكككة لشكككركات مختلفكككة يهكككتم بتقكككديم  غيكككر واضكككحة بشككككل ككككاف 

 وقد ال تكون كذلك. إرشادات للسياح قد تكون التعليمات واإلرشادات التي تعرضها متشابهة 
 

 (Mixed texts)النصوص المختلطة  -4
النككوع مككن النصككوص فككي المجككالت والمراجككع والتقككارير، إذ يككتم فيهككا خلككط النصككوص المتصككلة وغيككر يظهككر هككذا 

دعكم ككال الطكرفين مكن خكالل التماسكك الكذي  إلكىالمتصلة مثل التفسير النثري للرسوم البيانية والجداول بما يكؤدي 
يظهككككر بككككين النصككككوص علككككى كككككل المسككككتويات، ويككككتم كككككذلك توظيككككف مجموعككككة متنوعككككة مككككن العككككروض إليصككككال 
المعلومات، وكمثال على هذا النوع من النصوص التي تظهر في الصفحات التعريفية التي تتضمن جمل وفقكرات 

 باإلضافة على قوائم ورسوم بيانية.
 
 



 31 

 حسب بنية النصبمهمات القرائية توزيع المئوية ل نسبال. 7جدول
 

 PISA 2012في المئوية النسبة  بنية النص
 مطبوعة

 PISA 2012في المئوية النسبة 
 الكترونية

 4 58 متصل
 11 31 غير متصل
 4 9 مختلط
 81 2 متعدد
 100 100 المجموع

 
 

 الفقرات:خصائص  ■
 

 يككتم علككى أساسككها  يتكك: العمليككات الالفقككراتثككالث مجموعككات مككن المتغيككرات التككي تسككتخدم لوصككف خصككائص  هنككاك
وقواعكد الترميكز  ،المهمكة أداءفكي ة الطلبكة د كفكاءيكتحديمككن علكى أساسكها أنواع األعمال التكي ، د مهمة للطالبيحدت

 .الطريقة التي يتم فيها تقييم إجابات الطلبةالتي تحدد 
 
ية المرتبطة بالفهم الكامل للنص بغض النظكر عكن كونكه متصكاًل تعلى دراسة العمليات الخمس اآل بيزامد دراسة تعت

 أو غير متصل :
 استرجاع المعلومات. -
 الفهم العام والشامل للنصوص. -

 تطوير تفسير.  -

 .محتوىتقييم  -
 تقييم شكل النص. -

 

للتحليكل علكى مسكتوى العمليكات الخمسكة، ولغكرض تقكديم وحيث أنه من غير الممكن تضمين عكدد ككاف مكن الفقكرات 
 التفكير والتقييم. -الدمج والتفسير -تقارير حولها، فقد تم تنظيمها في ثالثة مجاالت عامة هي: التذكر واالسترجاع

بغكض النظكر عكن مسكتوى كفكاءتهم أن يكونكوا قكادرين علكى إظهكار بعكض مكن كفكاءتهم  الطلبكةمن المتوقع من جميكع 
ملية من هذه العمليات الخمس، وبالرغم من أن هناك عالقة متبادلة بين هكذه العمليكات حيكث أن ككل منهكا في كل ع

  .األخرىنجاز إ، إال أن النجاح في إنجاز أحدها ال يعني ضرورة النجاح في نفسها يتطلب المهارات األساسية
 
 استرجاع المعلومات : -1

 

معكين مكن المعلومكات، وحتكى يكتمكن مكن ذلكك البكد لكه مكن الفحكص يهتم القارئ في بعض الحاالت باسترجاع جزء 
الواضح للمعلومة ذات العالقة، ففي بعض الحاالت يمكن لمثل هكذه المعلومكة أن تككون فكي جملكة  حديدالدقيق والت

ف نكه اسكترجاع المعلومكات قياس قكدرة الطلبكة علكى  إلى تهدفأو جملتين أو في فقرة، وفي األغراض التقييمية التي 
من الواجكب علكى الطالكب المقارنكة بكين المعلومكات المعطكاة فكي السكؤال باسكتخدام الكلمكات المتماثلكة أو المعلومكات 
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يعتمككد اسككترجاع المعلومككات علككى الككنص نفسككه وعلككى المعلومككات فككة فككي الككنص إليجككاد مككا هككو مطلككوب، إذ المتراد
 الواضحة الموجودة داخل النص. 

 
 الفهم العام للنص : -2

 

النص بمنظور شامل كوحدة واحدة للحصول على فهم عكام وشكامل لمكا تكم قراءتكه فمكن  إلىأن ينظر  الطالبعلى 
ي للقكراءة بتحديكد الفككرة الرئيسكة أو بتحديكد الهكدف العكام مكن الكنص، ككأن يطلكب األولالممكن للطالب إظهار الفهم 

الكككنص مكككع السكككؤال  مكككن الطالكككب وضكككع عنكككوان لكككنص معكككين ، عنكككدها علكككى الطالكككب أن يطكككابق جكككزء معكككين مكككن
رئيسكة االسكتدالل علكى الفككرة ال لغكرضمكن جكزء فكي الكنص  أكثكرفيما تتطلب مهام أخكرى التركيكز علكى المطلوب، 

إن اختيكار الفككرة الرئيسكة يتطلكب تسلسكل األفككار واختيكار الفككرة العامكة وبمثكل هكذه  من خالل تكرار مقولة معينكة.
لكككب التمييككز بكككين األفككككار الرئيسكككة والتفاصككيل الثانويكككة، ومكككا إذا ككككان المهككام يمككككن تحديكككد مككا إذا ككككان ب مككككان الطا

 ب مكانه وضع ملخص للفكرة الرئيسة أو العنوان الرئيس.
 
 تطوير تفسير:   -3
 

قكد  وفكي بعكض الحكاالتليكتمكن مكن تحديكد الفهكم الكامكل لمكا يقكرأ،  إدراككهتوسيع  طالبيتطلب تطوير تفسير من ال
والتكي ربمكا مكدى االتسكاق بينهمكا أن يقكوم بعمليكة تسلسكل لجملتكين باالعتمكاد علكى القارئ من وضع التفسير يحتا  

الحككاالت  بعككضفككي و تسلسككل. ال إلككى لإلشككارةع و عثانيككاع أوالً ، مثككل اسككتخدام عمترابطككةوجككود عالمككات أسككهل بكككون ت
بمقارنكككه يكككة لمهكككذه العوتكككتم صكككريحة عالقكككات ال تككككون هنكككاك أيكككة  حيكككثوالنتيجكككة،  عالقكككاتال إلكككى اإلشكككارة تجكككدر

   .عمقارنة ومغايرةع ،المؤيدة ةدلاألتحديد وتسجيل و واستخالص المعلومات، 
 
 النص: تقييم مضمون -4

 

أخككرى، مككن مصككادر التككي يمتلكهككا  بالمعرفككةربككط المعلومككات فككي الككنص  الطالككبمككن الككنص يتطلككب تقيككيم مضككمون 
علكى تطكوير فهكم مكا  اً ككون قكادر ي عليكه أن. لكذلك هكاعنوالكدفاع عكن وجهكة نظكره لتعبيكر ل الطالكبيتم سكؤال  غالبا ماو 

 أومعلومككات مسككبقة  بككه مككنمككا نعلككم ونككؤمن  اتجككاه ةالعقليكك المقارنككةمعيككار يكككون الككنص. عندئككذ  مككنيقككال والمقصككود 
المؤيككدة مككن داخكككل  ةدلككألااالعتمككاد علكككى  إلككىباإلضككافة ، أخككرى هككو المعيككار المعتمكككدمعلومككات تككرد فككي نصكككوص 

  .النص
 

 :شكل النصتقييم    -5 
 

للنظر بموضوعية وتقييم جودتها ومالءمتها. إن تقيكيم مكدى نجكاح الوقوف بعيدا عن النص،  الطالبذلك من حتا  ي
 أيضكاً المؤلف في تصوير بعض الخصائص أو محاولة إقناع القكارئ ال يعتمكد فقكط علكى المعرفكة الموضكوعية ولككن 

تركيككز مختلككف، إذ أن تجككانس أشكككال  إلككىااللكترونيككة قككد يحتككا   علككى كشككف دقككائق اللغككة، إن التقيككيم فككي الوسككائط
طمكككس الفكككروق بكككين أنكككواع النصكككوص وهكككذا يتطلكككب مكككن القكككارئ أن يككككون علكككى وعكككي  إلكككىالكككنص االلكترونكككي يميكككل 

 .التي يقدمها بالمؤلف ودقة وجودة المعلومات
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 الفقرات: أنواع 

 
 ةالطلبكلتشمل االختيار من متعدد، واألسئلة التي تتطلب مكن مختلفة  أنواعمن دراسة بيزا في  فقرات القرائية تتكون
عكام دراسكة بيكزا فكي ة أسكئلة القرائيك مكن ٪54حكوالي إن  اإلجابات الصحيحة،من مجرد اختيار  بدالً  إجاباتهمكتابة 
 كانت أسئلة مفتوحة تتطلب حكمًا من المصحح على صحة اإلجابة.  ،2012

 

 :التصحيح 

 

على الطالكب أن يختكار اإلجابكة أن حيث متعددة الخيارات: فيما يتعلق باألسئلة بسيطة نسبيا تعد عملية التصحيح 
تعقيككدا فيمككا يتعلككق باإلجابككات الصككحيحة جزئيككًا،  أكثككر، وقككد تبككدو عمليككة التصكحيح البككدائلالصكحيحة مككن مجموعككة 

حة وبكككذلك فككك ن الطالكككب الكككذي يجيكككب إجابكككة حكككد مكككا مكككن اإلجابكككة الصكككحي إلكككىتقتكككرب  أألن بعككض اإلجابكككات الخطككك
 .عالمة جزئيةحد ما يحصل على  إلىصحيحة 

 
 أغراض القرائية: 
 

الفككرد الخاصككة مككن النككاحيتين احتياجككات تلبيككة ل ئيككةهككذا النككوع مككن القراتككم تطبيككق  الشخصووي: لالسووتخدام ئيووةالقرا -
ويحتككوي  ،ألشككخاص  خككرين الشخصككيةتطككوير العالقككات  أو ئيككةكمككا يتضككمن الحفككاظ علككى القرا ةالعمليككة والفكريكك

 . الروائية واإلعالمية السيرةشخصية، الرسائل العادة 
 

ويشكمل  بشككل أوسكع،المجتمكع  أنشكطهلمشكاركة فكي ل ئيكةهكذا النكوع مكن القراتكم تطبيكق  لالسوتخدام العوام: ئيةالقرا -
 استخدام الوثائق الرسمية وكذلك معلومات عن المناسبات العامة. 

مكن سكنة فعكال  15 أعمكارهمالذين تبلكغ جميع األفراد فيه في الوقت الذي ال يتمكن  (:المهنيةة عن العمل )ئيالقرا -
عككالم العمككل، حيككث انككه فككي معظككم البلككدان،  إلككىالعمككل، مككن المهككم تقيككيم مككدى االسككتعداد لالنتقككال  عككن ةالقرائيكك

لككذا فكك ن هككذا النككوع مككن  ،سككنتين أوقككوة العمككل فككي غضككون سككنة جككزءًا مككن  مككن هككؤالء٪  50مككن  أكثككر سيشكككل
 انجاز بعض المهام العاجلة.بترتبط  أنهاإذ  عالعملة للقيام بئيعالقرا إليهما يشار  غالباً ة القرائي

 
الكتعلم، وغالبكا ال يكتم المعلومات كجزء من عملية  ه مناكتسابما يتم ة ئيالنوع من القرايشمل هذا  :ة للتعلمالقرائي - 

 محتوى خصيصا لغرض التعليم. ال ، ويتم تصميم ، ولكن يكلفه به المعلمالطالباختياره من قبل 
 

 .2012ة لدراسة بيزا أغراض القرائيالنسبي للفقرات االختبارية حسب التوزيع  (8) يبين جدول رقم
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 التوزيع النسبي للفقرات االختبارية حسب أغراض القرا ة. 8جدول 
 

 PISA 2012النسبة المئوية لمهمات  الغرض

 36.4 شخصي

 31.7 تعليمي
 20.5 مهني
 11.4 عام

 100.0 المجموع
 
 مستويات القرائية : 

 
 داءالقرائيكة، فالمهمككات التككي تقككع فككي مسككتوى األالتككي تنتمككي لمجككال ام ت عكد كككل مهمككة فككي القرائيككة مجموعكة مككن المهكك

المتككدني علككى متصككل القرائيككة وعلككى المقككاييس الفرعيككة للقرائيككة تختلككف عككن المهمككات التككي تقككع فككي أعلككى المتصككل 
وبينمكا تسكاهم بنيكة الكنص فكي تحديكد مسكتوى  ،فالصعوبة جزئيًا تحكدد مكن خكالل طكول الكنص وبنيتكه ومسكتوى تعقيكده

على مسكتوى الصكعوبة  ما يتوقع أن يقوم به الطالب حيال النص ومستوى تفاعله مع النص يؤثر صعوبة الفقرة ف ن
فكي دراسكة ، فقد تألف مقياس القرائية خذ كل العوامل التي تؤثر على مستوى صعوبة الفقرة باالعتباروفي محاولة أل

 ية : تمن المستويات اآل 2009بيزا لعام 
 

 على المقياس العالمة المستوى

 625من  أكثر 5

 625 إلى 553 4

 552 إلى 481 3

 480 إلى 488 2
 407 إلى 335 1

 335من  أقل 1 تحت المستوى

 
مقيكككاس القرائيكككة ككككل مكككن قكككدرة الطالكككب ومسكككتوى صكككعوبة الفقكككرة حيكككث يمثكككل تحديكككد مسكككتوى قكككدرة الطالكككب، ويصكككف 

التكي تقكل عكن مسكتوى جميعهكا فكرة أن لدى الطالب فرصة لإلجابة عكن الفقكرات  ،وصعوبة الفقرة على متصل واحد
 . فوق مستوى قدرتهالتي تقع  األخرىجابة صحيحة وفرصته تقل للنجاح على الفقرات أقدرته 

 
 

الحاليكة وتقكدم وصكفًا  داءإضافة فقرات جديدة تساعد على تحسين وصف مستويات األ 2012بيزا  دراسة لقد تم في
 .األولوتحت المستوى  الخامسالتي تقع أعلى من المستوى  داءلمستويات األ

الطلبكة ذوي  ولف ن هناك بعكض الشككوك حك أعلى على مقياس القرائية ليس له حد علىاأل داءوحيث ان مستوى األ
 .بأعلى كفاءة ان يتميزو ناك احتمالية لدى هؤالء الطلبة بأ، إذ ان هالقدرات العالية جداً 
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يشكلون نسبة دالة في العديد من ( والذين  335عن  عالماتهمتقل  نالذي)الطلبة ذوي القدرات المتدنية وتماشيا مع 
 .األولتطوير فقرات لقياس قدرة الطلبة الذين يقعون تحت المستوى  2012في عام ، فقد تم البلدان

 

 .2012بيزا دراسة في دورة  أيضاً في القرائية والتي استخدمت  ءدالمستويات األملخصًا والجدول اآلتي يبين وصفًا 
 

 2012في دراسة بيزا  في القرائية دا وصف ملخص لمستويات األ. 9 جدول
 

 خصائص المهمات الدنيا العالمة المستوى

6 698 
يسككتطيع الطالككب فككي هككذا المسككتوى ان يعمككل اسككتنتاجات متعككددة  ،بصككورة اعتياديككة

والمتضككادات بصكككورة تفصككيلية ويحتكككا  لككذلك عمكككل توضكككيحات  وتحديككد المتشكككابهات
وقكد يتضكمن ذلكك مكاملكة  ،كاملة تعبر عن فهم مفصل لنص واحد أو عدة نصكوص

المعلومات من تلك النصوص. وقكد تحتكا  المهمكات مكن الطالكب للتعامكل مكع افككار 
ي المهمككات فكك تحتككا لككذلك  باالضككافةجديككدة تحتككا  لتوليككد تصككنيفات مجككردة للتفسككير 

هككذا المسككتوى مككن الطالككب تامككل وتقيككيم النصككوص المعقككدة التككي تتضككمن معلومككات 
 جديدة والتي تتميز بان لها معايير متعددة وتحتمل وجهات نظر متعددة.

5 626 
تتضمن المهمات في هكذا المسكتوى اسكترجاع المعلومكات وتحتكا  مكن الطالكب تنظكيم 

. والمهمككات التأمليككة منككه عالقككةعككدة أجككزاء فككي الككنص واسككتنتا  أي معلومككات ذات 
فهكم مفصكل لتقيكيم نقكدي للفرضكيات وتحتكا  المهمكات التفسكيرية والتامليكة  إلىتحتا  

ن يتعامكل الطالكب أللنص الذي عكادة مكا يككون جديكد بالنسكبة للطالكب، ومكن المتوقكع 
 في هذا المستوى مع مفاهيم معاكسة لتوقعاته.

4 553 
جكككزاء مكككن أتحتكككا  المهمكككات فكككي هكككذا المسكككتوى اسكككترجاع للمعلومكككات لتنظكككيم عكككدة 

 إلككىالمسككتوى هككذا المعلومككات المتضككمنة فككي الككنص. وتحتككا  بعككض المهمككات فككي 
أخكككذ الكككنص ككككاماًل بعكككين مكككع تفسكككير معنكككى الفكككروق اللغويكككة فكككي جكككزء مكككن الكككنص 

ات فككي سككياقات وتحتككا  بعككض المهمككات التفسككيرية لفهككم وتطبيككق التصككنيف،االعتبككار 
لوضكع فرضكيات  العامكةغير اعتيادية وتحتا  المهمات التاملية استخدام المعلومكات 

 وعلى الطالب أن ي ظهر فهمًا للنصوص المعقدة. ،من أجل التقييم النقدي

3 480 
دراك العالقات بين أجزاء مختلفة مكن إتحتا  المهمات في هذا المستوى من الطالب 

سككيرية فككي هككذا وتحتككا  المهمككات التف .شككروط متعككددة إلككىالمعلومككات والتككي تحتككا  
جكل تحديككد الفكككرة أن يكامكل األجككزاء المختلفككة فكي الككنص مككن المسكتوى مككن الطالككب أ
وعليه ان يككون قكادرًا علكى فهكم عكدة خصكائص عنكد المقارنكة ،الرئيسية وفهم العالقة 

تهكككا وتقكككديم ومقارن المعلومكككات ة منكككه ربكككطليكككتحتكككا  المهكككارات التأم.كمكككا و الترتيكككب أ
فهكم مناسكب  إلكىتحتكا   كمكا ،و قد تحتا  منه تقييم خصكائص الكنصأحولها  شروح

 للمعلومات االعتيادية والتي تشكل بطبيعتها معلومات يومية.

2 407 
جزاء مكن المعلومكات أن يحدد أتتطلب بعض المهمات في هذا المستوى من الطالب 

نهككا تحتككا  تحقيككق مجموعككة مككن الشككروط، وتسككتلزم أو أوالتككي قككد تحتككا  لالسككتنتا  
و بنكككاء المعنكككى أبعكككض المهمكككات إدراك الفككككرة الرئيسكككية فكككي الكككنص وفهكككم العالقكككات 

ويحتكككا  الطالكككب  فيكككه ،لجكككزء محكككدود مكككن الكككنص عنكككدما ال تككككون المعلومكككات بكككارزة 
لعمل مستوى متدني من االستنتاجات، وقد تتضمن المهمات في هذا المسكتوى عمكل 

 نات بناء على خاصية واحدة في النص.مقار 

1a 335 
جككزاء مسككتقلة مككذكورة بشكككل واضككح فككي أيسككتطيع الطالككب فككي هككذا المسككتوى تحديككد 

حكككول  وذلكككك الكككنص مكككن أجكككل إدراك الفككككرة الرئيسكككية أو غكككرض الكاتكككب مكككن الكككنص
 موضوع مالوف، أو لعمل ربط بسيط بين معلومات اعتيادية يومية.

1b 262 
يحتكا  الطالككب فككي هككذا المسكتوى تحديككد جككزء واحككد مكذكور بشكككل واضككح فككي الككنص 

سككككياق اعتيككككادي مثككككل روايككككة او قائمككككة و بنككككاء بسككككيط يتضككككمن ذوبصككككورة مختصككككرة 
يقكككدم الكككنص دعكككم للطالكككب مثكككل تككككرار المعلومكككات او تضكككمينه  وعكككادة مكككا بسكككيطة،
 الصور.

 
 لدى الطلبة:وفيما ياتي مثاال لفقرة تقيس االستيعاب القرائي 
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 المنطاد
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  التالية.عن األسئلة  لإلجابة ل "المنطاد" في الصفحة السابقةمعاست

  سؤال: المنطاد

 هذا النص؟لة يما الفكرة الرئيس

 لقد كان سنغهانيا في خطر أثناء رحلته بالمنطاد. .أ 

 حقق سنغهانيا رقماً قياسياً عالمياً جديداً. .ب 

 البر والبحر. كال من ق سنغهانيا فوقل  ح .ج 

 لقد كان منطاد سنغهانيا ضخماً. .د 

  سؤال: المنطاد

أي نوعين من من وسائط النقل. آخرين مستخدمة في نوعين  قنياتاستخدم فيجايبات سنغهانيا ت
 النقل؟ وسائط

1.  .............................................  

2.  .............................................  

                                                سؤال: المنطاد

 في هذا النص؟ ةجامبو نفاثما الغرض من وجود رسم لطائرة 

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  
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                                                                                                                                   سؤال: المنطاد
 

 

 ؟في الرسم نامنطاديظهر لماذا 

 
 لمقارنة حجم منطاد سنغهانيا قبل وبعد نفخه. .أ 

 .األخرىلمقارنة حجم منطاد سنغهانيا مع مناطيد الهواء الساخن  .ب 

 أن منطاد سنغهانيا يبدو صغيراً من األرض. بي نلي .ج 

  يرتطم بمنطاد آخر.أن أن منطاد سنغهانيا كاد  بي نلي .د 

 
 
 خصائص االختبار Test Characteristics   

 

( Assessment Unitsمية )يتكوين مجموعة وحدات تقيمن   PISA دراسة اتتنطلق عملية بناء فقرات اختبار 
المثيرات، التككي تأخككذ بعككين االعتبككار مجموعككة مككن المكونككات منهكككا السككياق الككذي يمكككن أن يككوفر مككادة غنيككة بككك

التقيميكة للطلبكة  اتوتقكدم هكذه الوحكدعن الفقرات والمعارف واالتجاهكات األساسكية،  جابةوالمهارات المطلوبة لإل
كمثير على شكل نص كتابي أو نص مع : جدول /رسم بياني/ منحنى/ شكل/ صورة ... الخ، ويليهكا الفقكرات 

 المتنوعة عن بعضها البعض ألغراض عملية التصحيح. التي تتسم بالتنوع واالستقاللية 
 
  2012بيزا لعام أدوات الدراسة الدولية (PISA 2012) 

 
 ختبار االراسات ك -
 

اختباريه ، بحيث يجيب كل طالب من أفراد عينة  ة( كراس13زعت أسئلة الرياضيات والعلوم والقرائية على )و 
. تحتوي كل كراسة ةعشوائي طريقةه مسبقا بل حددالكراسات التي ت هذه الدراسة عن كراسة واحدة فقط من بين

 كراسات االختبار عدة انواع من الفقرات تتضمنفي الرياضيات والعلوم والقرائية، حيث  فقراتاختبار على 
االستجابة الذي يتطلب من الطالب إجابة بناء من نوع االختيار من متعدد، وبعضها اآلخر من نوع  هابعض

 قصيرة أو إجابة مطولة.
 

 االرتفاع

م49  

حجم منطاد 
الهوا  الساخن 

 التقليدي
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راسات االختبار بطريقة منظمة، والعنقود هو تم توزيعها على ك فقراتاالختبار على عناقيد من التصميم يعتمد 
في العلوم أو  ةعينلقياس كفايات م عضاً بوضعت مع بعضها  فقراتعبارة عن مجموعة من الوحدات تشتمل على 

على كراسات االختبار روعي أن يظهر العنقود في أربع  الفقرات. وفي عملية توزيع عناقيد الرياضيات أو القرائية
، إذ أن الكراسة الواحدة تتكون من األخرىان محدد ومختلف عن المرات كل مرة في مك كراسات مختلفة وفي

 ( توزيع العناقيد على الكراسات.10أربعة عناقيد مختلفة. ويبين الجدول رقم )
 

  2012اختبار المسح الرئيسي في دراسة بيزا لعام  توزيع العناقيد على كراسات. 10جدول رقم 
 

 4العنقود  3العنقود  2العنقود  1 العنقود رقم الكراسة 
8 PS2 PR2 PM4 PS1 
9 PR2 PM3 PM5 PR1 
10 PM3 PM4 PS3 PM1 
11 PM4 PM5 PR3 PM2 
12 PS1 PR1 PM2 PS3 
13 PR1 PM1 PS2 PR3 
21 PM5 PS3 PM6B PS2 
22 PS3 PR3 PM7B PR2 
23 PR3 PM6B PS1 PM3 
24 PM6B PM7B PR1 PM4 
25 PM7B PS1 PM1 PM5 
26 PM1 PM2 PR2 PM6B 
27 PM2 PS2 PM3 PM7B 

 
              أن االختبار هو اختبار ورقة وقلم إلىمن اسم العنقود يشير  األولأن الحرف  إلىوتجدر اإلشارة 

(P: Pincil & paper)، المجال وبذلك ف ن  إلىما الحرف الثاني فيشير وأ(R: Reading يشير )مجال  إلى
 الرياضيات . إلى( M: Mathematics)مجال العلوم، و إلى( S: Scienceالقرائية و)

 

 ستبانات الدراسة: ا -
 وهي:  األردنفي  2012في الدراسة الدولية بيزا  استخدمتطورت استبانتان 

 
تطوير ثالثة نماذ  من استبانة الطالب، إذ اشتملت االستبانة )أ(  2012تم في دورة عام : ستبانة الطالبا .1

مجموعة من  اتتضمنت هذه االستبانو  .سؤاالً  65سؤااًل، واالستبانة )ب( واالستبانة ) ( على  64على 
الخلفية األسرية واألكاديمية للطلبة، واتجاهاتهم وطموحاتهم وطرائق بجمع معلومات عن تتعلق  الفقرات

دامهم لها ومدى تعلمهم للرياضيات والعلوم واللغة العربية، ومدى استخدامهم للحواسيب، وأغراض استخ
 اتقانهم للمهارات الحاسوبية.  

 
( فقرة أجاب عنها مديرو مدارس طلبة العينة في زمن 32انة المدرسة على )باشتملت است: ستبانة المدرسةا .2

الهيئة و فرت اإلجابة عن هذه االستبانة معلومات عن البيئة المدرسية، و ( دقيقة، وقد 30قدره حوالي )
لمناهج وبرامج الدراسة والتسهيالت المدرسية، وبرامج تدريب وتطوير العاملين في او الطلبة، و التدريسية، 
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المدرسة، والوقت الذي يقضيه الطلبة في المدرسة، وبخاصة الذي يقضونه في تعلم العلوم والرياضيات 
 ة.واللغة العربية، واإلجراءات التي تقوم بها المدرسة لبناء عالقات مع المجتمع المحلي وأسر الطلب

 
 األردنلطلبة  ينة الدراسوةع -

ويره ألغراض الدراسة، طعتمد في اختيار عينة الدراسة إجراءات محددة وفقًا لدليل المعاينة الذي تم تا
في  ة كأساس الختيار العينة، وقد كانت وحدة المعاينة هي المدرسةاألردنيواستخدمت قاعدة البيانات التربوية 

عينة احتمالية تناسبية بحسب عدد الطلبة في المدرسة والذين هم في الصفوف ى، حيث اختيرت األولالمرحلة 
 سنة.  15وفي الفئة العمرية  أكثرالسابع ف

العام  اإلطارب -المعنية باختيار العينةقام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بتزويد الجهة الدولية 
لمجتمع الدراسة والذي اشتمل على مدارس المملكة جميعها والتي تشمل على الصف العاشر كأحد صفوفها. هذا 

وزارة التربية والتعليم، معلومات تتعلق بالمدرسة مثل الرقم الوطني للمدرسة، والسلطة المشرفة ) إلىباإلضافة 
ة الصف العاشر في كل مدرسة، وموقع المدرسة )ريف، (، والعدد اإلجمالي لطلبوكالة الغوث، والتعليم الخاص

باستخدام األسلوب العشوائي  ( طالبًا وطالبة35تم اختيار )، مختلط(، وقد إناثمدينة(، وجنس المدرسة )ذكور، 
وقد ، أكثروفي الصفوف من السابع ف 1993عام من كل مدرسة من مدارس العينة الذين هم من مواليد  البسيط

ر العينة جنس المدرسة وموقعها والسلطة التعليمية، كما حسبت أوزان المعاينة وأخذت بعين روعي في اختيا
 االعتبار في تحليل النتائج. 

 
العدد بلغ ( مدرسة، اختيرت عشوائيا من مجتمع مدارس المملكة. و 233من )للدراسة عينة النهائية التألفت 

( توزيع عينة الدراسة 13(، )12(، )11ين الجداول )بوت( طالب وطالبة. 7038اإلجمالي لطلبة عينة الدراسة )
 .جنس المدرسةو الموقع، و بحسب السلطة المشرفة، 

 
 الطبقة( بحسب PISA 2012)وأوزانها توزيع طلبة ومدارس عينة الدراسة   .11جدول 

 

عدد المدارس  % عدد الطلبة  % الطبقة 

 تعليم خاص 476 6.8 17 7.3

13.3 31 12.0 846 
تطوير المدرسة والمديرية 

(CIDA) 

 مدارس استكشافية 817 11.6 25 10.7

 (ERSPدعم التعليم ) 815 11.6 26 11.2

 مدرستي 804 11.4 27 11.6

 وزارة التربية 2880 40.9 94 40.3

 وكالة الغوث 400 5.7 13 5.6

 المجموع 7038 100 233 100
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 ( بحسب موقع المدرسةPISA 2012)وأوزانها توزيع طلبة ومدارس عينة الدراسة  .12جدول 

  
عدد المدارس  % عدد الطلبة  % موقع المدرسة 

 مدينة 5552 78.9 178 76.4

 ريف 1486 21.1 55 23.6

 المجموع 7038 100% 233 100%

 
 

 
 

 المدرسة الطالب وجنس ( بحسب جنس PISA 2009) وأوزانها توزيع طلبة ومدارس عينة الدراسة .13جدول 
 

المدارس عدد  % بةعدد الطل  % جنس المدرسة 

 ذكور 3284 46.7 110 47.2

 إناث 3530 50.2 115 49.4

 مختلط 224 3.2 8 3.4

 المجموع 7038 100% 233 100%
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 لفصل الثالثا
 

 يف السياق الدويل  األردني داءاأل
 
 

الدول المشاركة في الدراسة الدولية  أداءيستعرض في السياق الدولي، حيث  األردني داءيتناول هذا الفصل األ
PISA   للرياضيات في المجاالت الفرعية  داءفي مجاالت القرائية والرياضيات والعلوم، وكذالك األ 2012لعام
ضافة لذلك فان هذا الفصل سيتناول باإل ،2012 عام ن مجال الرياضيات هو المجال الرئيس في دورةباعتبار أ
    .مجالفي كل  اإلناثالذكور و  أداءبين  المقارنة

اإلجمالي لهذه ، حيث بلغ العدد 2012( مجموعة الدول المشاركة في دراسة بيزا لعام 14يبين الجدول )
 .  واالمارات العربية المتحدة، وتونس، وقطر، األردن( دول عربية هي 4( دولة من بينها )65الدول )

 
 بحسب انتمائها لمنظمة برنامج الدولي لتقييم الطلبة الالدول المشاركة في  .14جدول 

 (OECDالتنمية والتعاون االقتصادي )
 

 الدول غير التابعة لـمنظمة التنمية 

 OECDوالتعاون االقتصادي 

 الدول التابعة لمنظمة التنمية

 OECDوالتعاون االقتصادي  

 . سلوفاكيا18 . النمسا1 . بيرو17 . ألبانيا1

 . السويد19 . تشيلي2 . قطر18 . البرازيل2

 . تركيا20 . التشيك3 . صربيا19 . لتوانيا3

 . انجلترا21 . ألمانيا4 . تايلند20 الصين -. ماكاو4

 . استراليا22 . هنغاريا5 . كرواتيا21 . روسيا5

 . بلجيكا23 . ايرلندا6 . هونغ كونغ22 . سنغافورة6

 . كندا24 . اليابان7 . اندونيسيا23 . تايوان7

 . فرنسا25 . كوريا8 . كازاخستان24 . تونس8

 . ايطاليا26 . هولندا9 . ليختنشتاين25 . أروغواي9

 . النرويج27 . البرتغال10 . التفيا26 . األرجنتين10

 . بولندا28 . اسبانيا11 . مونتنيغرو27 . بلغاريا11

 . سلوفينيا29 . الدنمارك12 . رومانيا28 . كولومبيا12

 . سويسرا30 . فنلندا13 . شتغهاي29 األردن. 13

 . أمريكا31 . اليونان14 . قبرص30 . كوستاريكا14

 . ماليزيا15
. اإلمارات العربية 31

 المتحدة
 . استونيا32 . لوكسمبرغ15

 . فيتنام16
 

 . ايسلندا33 . المكسيك16

  
 . استراليا34 . نيوزلندا17

 
 

  الدول المشاركة في مجاالت القرائية والرياضيات والعلوم  أدا 

العام لطلبة الدول المشاركة في الدراسة في مجاالت  داء( متوسطات األ17(، )16(، )15توضح الجداول )
 العلوم والقرائية والرياضيات .
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 2012بيزا  –في مجال الرياضيات لطلبة الدول المشاركة في الدراسة الدولية  دا متوسطات األ .15جدول 

 الدولة الترتيب
المتوسط والخطأ 

 المعياري
 الدولة الترتيب

المتوسط والخطأ 

 المعياري

(3.3) 613 شنغهاي 1 (3.4) 482 سلوفاكيا 34   

(1.3) 573 سنغافورة 2 (3.6) 481 الواليات المتحدة 36   

(3.2) 561 هونغ كونغ 3 (2.6) 479 لتوانيا 37   

(3.3) 560 تايوان 4 (2.3) 478 السويد 38   

(4.6) 554 كوريا 5 (3.2) 477 هنغاريا 39   

(1.0) 538 ماكاو الصينية 6 (3.5) 471 كرواتيا 40   

(3.6) 536 اليابان 7 (4.7) 466 اسرائيل 41   

(4.0) 535 ليختنشتاين 8 (2.5) 453 اليونان 42   

(3.0) 531 سويسرا 9 (3.4) 449 صربيا 43   

(3.5) 523 هولندا 10 (4.8) 448 تركيا 44   

(2.0) 521 استونيا 11 (3.8) 445 رومانيا 45   

(1.9) 519 فنلندا 12 (3.9) 440 قبرص 46   

(1.8) 518 كندا 13 (4.0) 439 بلغاريا 47   

(3.6) 518 بولندا 13 (2.4) 434 اإلمارات العربية المتحدة 48   

(2.1) 515 بلجيكا 15 (3.0) 432 كازاخستان 49   

(2.9) 514 ألمانيا 16 (3.4) 427 تايلند 50   

(4.8) 511 فيتنام 17 (3.1) 423 تشيلي 51   

(2.7) 506 النمسا 18 (3.2) 421 ماليزيا 52   

(1.6) 504 استراليا 19 (1.4) 413 المكسيك 53   

(2.2) 501 ايرلندا 20 (1.1) 410 مونتونيغرو 54   

(1.2) 501 سلوفينيا 20 (2.8) 409 اوروجواي 55   

(2.3) 500 الدنمارك 22 (3.0) 407 كوستاريكا 56   

(2.2) 500 نيوزلندا 22 (2.0) 394 ألبانيا 57   

(2.9) 499 التشيك 24 (2.1) 391 البرازيل 58   

(2.5) 495 فرنسا 25 (3.5) 388 األرجنتين 59   

(3.3) 494 بريطانيا 26 (3.9) 388 تونس 59   

(1.7) 493 ايسلندا 27 (3.1) 386 األردن 61   

(2.8) 491 التفيا 28 (2.9) 376 كولومبيا 62   

(1.1) 490 لوكسمبرغ 29 (0.8) 376 قطر 62   

(2.7) 489 النرويج 30 (4.0) 375 اندونيسيا 64   

(3.8) 487 البرتغال 31 (3.7) 368 بيرو 65   

(2.0) 485 ايطاليا 32  
 

OECD (0.5) 494 متوسط  

(1.9) 484 اسبانيا 33  
 

OECD  (1.1) 487 مجموع 

(3.0) 482 روسيا 34  
    
 

 األردنالمتوسط أعلى من متوسط 
 األردنالمتوسط مماثل لمتوسط 

 األردنالمتوسط ادنى من متوسط 
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 2012بيزا  –في مجال العلوم لطلبة الدول المشاركة في الدراسة الدولية دا متوسطات األ .16جدول 
 

المتوسط والخطأ  الدولة الترتيب
المتوسط و الخطأ  الدولة الترتيب المعياري

 المعياري

(3.0) 580 شنغهاي 1 (1.3) 491 لوكسمبرغ 34   

كونغهونغ  2  555 (2.6) (3.7) 489 البرتغال 36   

(1.5) 551 سنغافورة 3 (2.9) 486 روسيا 37   

(3.6) 547 اليابان 4 (3.0) 485 السويد 38   

(2.2) 545 فنلندا 5 (2.1) 478 ايسلندا 39   

(1.9) 541 استونيا 6 (3.6) 471 سلوفاكيا 40   

(3.7) 538 كوريا 7 (5.0) 470 اسرائيل 41   

(4.3) 528 فيتنام 8 (3.1) 467 اليونان 42   

(3.1) 526 بولندا 9 (3.9) 463 تركيا 43   

(1.9) 525 كندا 10 (2.8) 448 اإلمارات العربية المتحدة 44   

(3.5) 525 ليختنشتاين 10 (4.8) 446 بلغاريا 45   

(3.0) 524 ألمانيا 12 (2.9) 445 تشيلي  46   

(2.3) 523 تايوان 13 (3.4) 445 صربيا 46   

(3.5) 522 هولندا 14 (2.9) 444 تايلند 48   

(2.5) 522 ايرلندا 14 (3.3) 439 رومانيا 49   

(1.8) 521 استراليا 16 (1.2) 438 قبرص 50   

الصين-ماكاو 16  521 (0.8) (2.9) 429 كوستاريكا 51   

(2.1) 516 نيوزلندا 18 (3.0) 425 كازاخستان 52   

(2.7) 515 سويسرا 19 (3.0) 420 ماليزيا 53   

(1.3) 514 سلوفينيا 20 (2.8) 416 اوروغواي 54   

(3.4) 514 بريطانيا 20 (1.3) 415 المكسيك 55   

(3.0) 508 تشيك 22 (1.1) 410 مونتونيغرو 56   

(2.7) 506 النمسا 23 (3.1) 409 األردن 57   

(2.1) 505 بلجيكا 24 (3.9) 406 األرجنتين 58   

(2.8) 502 التفيا 25 (2.1) 405 البرازيل 59   

(2.6) 499 فرنسا 26 (3.1) 399 كولومبيا 60   

(2.7) 498 الدنمارك 27 (3.5) 398 تونس 61   

(3.8) 497 الواليات المتحدة 28 (2.4) 397 ألبانيا 62   

(1.8) 496 اسبانيا 29 (0.7) 384 قطر 63   

(2.6) 496 لتوانيا 29 (3.8) 382 اندونيسيا 64   

(3.1) 495 النرويج 31 (3.6) 373 بيرو 65   

(2.9) 494 هنغاريا 32  -  OECD (0.5) 501 متوسط  

(1.9) 494 ايطاليا 32  - OECD (1.2) 497 مجموع  

(3.1) 491 كرواتيا 34  
 

    
 األردنالمتوسط أعلى من متوسط 
 األردنالمتوسط مماثل لمتوسط 

 األردنالمتوسط ادنى من متوسط 
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 2012بيزا  –في مجال القرائية لطلبة الدول المشاركة في الدراسة الدولية  دا متوسطات األ .17جدول 
 

والخطأ  المتوسط الدولة الترتيب
المتوسط والخطأ  الدولة الترتيب المعياري

 المعياري

(2.9) 570 شنغهاي 1 (5.0) 486 اسرائيل 34   

(2.8) 545 هونغ كونغ 2 (3.3) 485 كرواتيا 35   

(1.4) 542 سنغافورة 3 (3.0) 483 السويد 36   

(3.7) 538 اليابان 4 (1.8) 483 ايسلندا 36   

(3.9) 536 كوريا 5 (1.2) 481 سلوفينيا 38   

(2.4) 524 فنلندا 6 (2.5) 477 لتوانيا 39   

(2.6) 523 ايرلندا 7 (3.3) 477 اليونان 39   

(3.0) 523 تايوان 7 (4.2) 475 تركيا 41   

(1.9) 523 كندا 7 (3.0) 475 روسيا 41   

(3.1) 518 بولندا 10 (4.2) 463 سلوفاكيا 43   

(2.0) 516 استونيا 11 (1.2) 449 قبرص 44   

(4.1) 516 ليختنشتاين 11 (3.4) 446 صربيا 45   

(2.4) 512 نيوزلندا 13 (2.5) 442 اإلمارات العربية المتحدة 46   

(1.6) 512 استراليا 13 (2.9) 441 تشيلي 47   

(3.5) 511 هولندا 15 (3.1) 441 تايلند 47   

(2.2) 509 بلجيكا 16 (3.5) 441 كوستاريكا 47   

(2.6) 509 سويسرا 16 (4.0) 438 رومانيا 50   

الصين -ماكاو 16  509 (0.9) (6.0) 436 بلغاريا 51   

(4.4) 508 فيتنام 19 (1.5) 424 المكسيك 52   

(2.8) 508 ألمانيا 19 (1.2) 422 مونتونيغرو 53   

(2.8) 505 فرنسا 21 (3.2) 411 أوروغواي 54   

(3.2) 504 النرويج 22 (2.1) 410 البرازيل 55   

(3.5) 499 بريطانيا 23 (4.5) 404 تونس 56   

(3.7) 498 الواليات المتحدة 24 (3.4) 403 كولومبيا 57   

(2.6) 496 الدنمارك 25 (3.6) 399 األردن 58   

(2.9) 493 التشيك 26 (3.3) 398 ماليزيا 59   

(2.0) 490 ايطاليا 27 (4.2) 396 اندونيسيا 60   

(2.8) 490 النمسا 27 (3.7) 396 األرجنتين 60   

(2.4) 489 التفيا 29 (3.2) 394 ألبانيا 62   

(3.2) 488 هنغاريا 30 (2.7) 393 كازخستان 63   

(1.9) 488 اسبانيا 30 (0.8) 388 قطر 64   

(1.5) 488 لوكسمبرغ 30 (4.3) 384 بيرو 65   

(3.8) 488 البرتغال 30  - OECD (0.5) 496 متوسط  

  
  

- OECD  (1.1) 495 مجموع  
 

 األردنالمتوسط أعلى من متوسط 
 األردنالمتوسط مماثل لمتوسط 

 األردنالمتوسط ادنى من متوسط 
 

( 57، و)العلوم( في 56و) الرياضيات( في 60حقق الترتيب ) األردنأن  إلى 17، 16، 15يتضح من الجداول 
 وعلىلألردن جاءت دون المتوسطات الدولية وفي المجاالت الثالثة.  داء. كما أن متوسطات األالقرائيةفي 

في المرتبة الثالثة في الرياضيات والقرائية بعد كل من االمارات العربية  األردنمستوى الدول العربية فقد جاء 
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على طلبة كل من  األردنال على طلبة قطر ، فيما تفوق طلبة إ األردنالمتحدة وتونس وبذلك لم يتفوق طلبة 
 تونس وقطر في العلوم . 

 

 حبسب اجلنس والعلوم والقرائية الرياضياتالدول املشاركة يف جماالت  أداء 
 

في المجاالت الثالثة بحسب جنس الطالب والفروق بين  داء( متوسطات األ20(، )19(، )18الجداول )توضح 
 . هذه المتوسطات

 

 PISA 2012على مقياس الرياضيات /  اإلناثالذكور و الطلبة  أدا متوسطات . التباين في 18جدول 
الفرق 
 بالمتوسط

متوسط 
 اإلناث

متوسط 
 الذكور

 الدولة
 ترتيب
 الفرق

الفرق 
 بالمتوسط

متوسط 
 اإلناث

متوسط 
 الذكور

 الدولة
 ترتيب
 الفرق

 1 كولومبيا 390 364 25 32 هنغاريا 482 473 9

 1 لوكسمبرغ 502 477 25 32 فرنسا 499 491 9

 1 تشيلي 436 411 25 36 اليونان 457 449 8

 4 كوستاريكا 420 396 24 36 تركيا 452 444 8

 5 ليختنشتاين 546 523 23 38 بلجيكا 518 512 6

 6 النمسا 517 494 22 38 شنغاهاي 616 610 6

 7 بيرو 378 359 19 40 تايوان 563 557 5

 8 ايطاليا 494 476 18 40 استونيا 523 518 5

 8 كوريا 562 544 18 40 الواليات المتحدة 484 479 5

 8 اليابان 545 527 18 40 اندونيسيا 377 373 5

 8 البرازيل 401 383 18 44 بولندا 520 516 4

 12 اسبانيا 492 476 16 44 رومانيا 447 443 4

 13 هونغ كونغ 568 553 15 46 سلوفينيا 503 499 3

الصين -ماكاو 540 537 3  13 ايسلندا 509 494 15 46 

 13 تونس 396 381 15 48 النرويج 490 488 2

 13 نيوزلندا 507 492 15 49 كازخستان 432 432 0

 17 المكسيك 420 406 14 49 قبرص 440 440 0

 17 الدنمارك 507 493 14 49 لتوانيا 479 479 0

 17 األرجنتين 396 382 14 49 مونتونيغرو 410 410 0

 17 ألمانيا 520 507 14 53 ألبانيا 394 395 1-

 21 سويسرا 537 524 13 54 روسيا 481 483 2-

 22 بريطانيا 500 488 12 54 بلغاريا 438 440 2-

 22 أستراليا 510 498 12 56 السويد 477 480 3-

 22 التشيك 505 493 12 56 فنلندا 517 520 3-

 22 اسرائيل 472 461 12 56 سنغافورة 572 575 3-

 22 كرواتيا 477 465 12 59 التفيا 489 493 4-

-5 436 432 
اإلمارات العربية 

 المتحدة
 27 اوروغواي 415 404 11 60

 27 البرتغال 493 481 11 61 أيسلندا 490 496 6-

 29 هولندا 528 518 10 62 ماليزيا 416 424 8-

 29 كندا 523 513 10 63 تايلند 419 433 14-

 29 فيتنام 517 507 10 64 قطر 369 385 16-

 32 سلوفاكيا 486 477 9 65 األردن 375 396 21-

 OECDمتوسط    499 489 11
 

 32 صربيا 453 444 9

   OECDمجموع  493 481 12
       

 إحصائياً الفرق دال 
 إحصائياً الفرق غير دال 



 47 

 PISA 2012على مقياس العلوم/  اإلناثالطلبة الذكور و  أدا متوسطات التباين في  .19جدول 
 

الفرق 

 بالمتوسط

متوسط 

 اإلناث

متوسط 

 الذكور
 الدولة

 ترتيب

 الفرق

الفرق 

 بالمتوسط

متوسط 

 اإلناث

متوسط 

 الذكور
 الدولة

 ترتيب

 الفرق

 1 كولومبيا 408 390 18 31 اوروغواي 415 416 1-

الصين -ماكاو 520 521 1-  2 ليختنشتاين 533 516 17 31 

 3 لوكسمبرغ 499 483 15 36 الواليات المتحدة 497 498 2-

 4 بريطانيا 521 508 13 36 البرتغال 488 490 2-

 5 كوستاريكا 436 424 12 36 كرواتيا 490 493 2-

 6 اليابان 552 541 11 36 استونيا 540 543 2-

 7 الدنمارك 504 493 10 36 فرنسا 498 500 2-

 8 النمسا 510 501 9 41 بولندا 524 527 3-

 8 اسبانيا 500 493 7 41 ايسلندا 477 480 3-

 8 سلوفاكيا 475 467 7 41 اندونيسيا 380 383 3-

 8 تشيلي 448 442 7 44 النرويج 493 496 4-

 8 هونغ كونغ 558 551 7 44 صربيا 443 447 4-

 13 المكسيك 418 412 6 46 رومانيا 436 441 5-

 13 سويسرا 518 512 6 47 روسيا 484 489 6-

 15 بيرو 376 370 6 48 األرجنتين 402 409 7-

 15 شنغاهاي 583 578 5 48 ألبانيا 394 401 7-

 15 استراليا 524 519 5 48 السويد 481 489 7-

 15 نيوزلندا 518 513 5 51 كازاخستان 420 429 9-

 19 ايرلندا 524 520 4 51 سلوفينيا 510 519 9-

 20 كوريا 539 536 3 53 تركيا 458 469 10-

 20 هولندا 524 520 3 54 ماليزيا 414 425 11-

 20 هنغاريا 496 493 3 55 قبرص 431 444 13-

 20 كندا 527 524 3 55 اليونان 460 473 13-

 20 ايطاليا 495 492 3 57 لتوانيا 488 503 15-

 25 البرازيل 406 404 2 57 التفيا 495 510 15-

 26 فيتنام 529 528 1 59 فنلندا 537 554 16-

 26 تونس 399 398 1 60 مونتونغرو 402 419 17-

 26 تايوان 524 523 1 61 تايلند 433 452 19-

 26 التشيك 509 508 1 62 بلغاريا 437 457 20-

-28 462 434 
اإلمارات العربية 

 المتحدة
 30 بلجيكا 505 506 0 63

 31 ألمانيا 524 524 1- 64 قطر 367 402 35-

 31 سنغافورة 551 552 1- 65 األردن 388 430 43-

 OECDمتوسط   502 500 1
 

 31 اسرائيل 470 470 1-

  OECDمجموع 498 495 3
  

 
 إحصائياً الفرق دال 

 إحصائياً الفرق غير دال 
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 PISA 2012على مقياس القرائية/ اإلناثالذكور و الطلبة  أدا متوسطات التباين في  .20جدول 
 

الفرق 

 بالمتوسط 
متوسط 

 اإلناث
متوسط 

 الذكور
 الدولة

 ترتيب

 الفرق
الفرق 

 بالمتوسط 
متوسط 

 اإلناث
متوسط 

 الذكور
 الدولة

 ترتيب

 الفرق

 1 ألبانيا 387 401 15- 33 النمسا 471 508 37-

 2 كولومبيا 394 412 19- 35 األرجنتين 377 414 38-

 3 بيرو 373 395 22- 36 التشيك 474 513 39-

 4 تشيلي 430 452 23- 36 ايطاليا 471 510 39-

 4 كوريا 525 548 23- 36 سلوفاكيا 444 483 39-

 6 المكسيك 411 435 24- 39 هنغاريا 468 508 40-

 6 شنغهاي 557 581 24- 39 روسيا 455 495 40-

 6 اليابان 527 551 24- 39 ماليزيا 377 418 40-

 6 ليختنشتاين 504 529 24- 39 رومانيا 417 457 40-

 10 بريطانيا 487 512 25- 43 بولندا 497 539 42-

 10 كوستاريكا 427 452 25- 44 استونيا 494 538 44-

 10 هونغ كونغ 533 558 25- 44 فرنسا 483 527 44-

 13 هولندا 498 525 26- 44 اسرائيل 463 507 44-

 14 اندونيسيا 382 410 28- 44 ألمانيا 486 530 44-

 15 ايرلندا 509 538 29- 48 تركيا 453 499 46-

 15 اسبانيا 474 503 29- 48 صربيا 423 469 46-

 17 لوكسمبرغ 473 503 30- 48 النرويج 481 528 46-

 18 البرازيل 394 425 31- 51 كرواتيا 461 509 48-

 18 تونس 388 418 31- 52 اليونان 452 502 50-

 18 الدنمارك 481 512 31- 53 ايسلندا 457 508 51-

 18 الواليات المتحدة 482 513 31- 53 السويد 458 509 51-

 18 فيتنام 492 523 31- 55 التفيا 462 516 55-

 23 بلجيكا 493 525 32- 55 تايلند 410 465 55-

 23 سنغافورة 527 559 32- 55 لتوانيا 450 505 55-

-55 469 413 
اإلمارات العربية 

 المتحدة
55 

 تايوان 507 539 32-
23 

 26 نيوزلندا 495 530 34- 59 سلوفينيا 454 510 56-

 26 استراليا 495 530 34- 60 فنلندا 494 556 62-

 28 كندا 506 541 35- 60 مونتونيغرو 391 453 62-

 28 اوروغواي 392 428 35- 62 قبرص 418 481 64-

الصين -ماكاو 492 527 36- 63 بلغاريا 403 472 70-  30 

 30 سويسرا 491 527 36- 63 قطر 354 424 70-

 30 البرتغال 468 508 36- 65 األردن 361 436 75-

-38 515 478 OECD  33 كازاخستان 374 411 37- - متوسط 

-32 511 479 OECD  مجموع - 
 

   
 

 
 إحصائياً الفرق دال 

 إحصائياً الفرق غير دال 
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حيث كان  على الذكور في الدول جميعها في مجال القرائية اإلناثتفوق  20، 19، 18يتضح من الجداول 
نقطة( بين جميع الدول  75على )هو األ األردنالذكور في  أداءومتوسط  اإلناث أداءالفرق بين متوسط 

 األردن( دولة من بينها 25لك ) إحصائياً دال  اإلناثو ، وفي مجال العلوم كان الفرق بين متوسطي الذكور المشاركة
، وفي مجال الرياضيات كان الفرق بين متوسطي نقطة 43بمقدار  اإلناثلصالح  األردنفي حيث كان الفرق 

في حالة  فرق بين متوسطي المجموعتينذ كان الإ، األردندولة من بينها ( 41لك ) إحصائياً دال  اإلناثالذكور و 
 . اإلناثنقطة ولصالح  21 األردن

معنى أن الفرق كان لصالح اإلناث في بوتجدر اإلشارة هنا إلى أن الدراسة كشفت أن القرائية موضوع أنثوي 
 الدول جميعها.

 
 حبسب اجلنسللرياضيات الدول املشاركة يف اجملاالت الفرعية  أداء 

 
، شكال والفراغاتواأل، والكميات، التغير والعالقاتمقاييس فرعية هي:  ربعةأعلى  الرياضياتاشتمل مجال 

الدول المشاركة على هذه  أداءمتوسطات  24، 23، 22، 21. وتوضح الجداول واالحتماالت اإلحصاءو 
 المقاييس.

 
على المقياس الفرعي ع التغير والعالقاتع دال  اإلناثبين الذكور و  داءن الفرق في متوسطات األأبينت النتائج 

على هذا  اإلناثبين الذكور و  داءن الفرق في متوسطات األأظهر دولة، فيما  31لصالح الذكور في  إحصائياً 
الذكور  أداء، فيما كانت الفروق بين متوسطات  األردندول من بينها  6في  اإلناثالمقياس هو لصالح 

 (21)الحظ جدول  في بقية الدول المشاركة. إحصائياً  ةى هذا المقياس غير دالعل اإلناث أداءومتوسطات 
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 على مقياس الرياضيات الفرعي التغير والعالقات اإلناثبين الذكور و دا التباين في متوسطات األ .21جدول 

 (change and relationships  )PISA 2012 

الفرق 

 بالمتوسط
متوسط 

 اإلناث
متوسط 

 الذكور
 الدولة

 ترتيب

 الفرق 
الفرق 

 بالمتوسط
متوسط 

 اإلناث
متوسط 

 الذكور
 الدولة

 رتيبت

 الفرق

 1 تشيلي 428 396 32 34 استونيا 533 527 6

 2 كولومبيا 372 343 29 36 صربيا 445 439 5

 3 لوكسمبرغ 500 475 25 36 كرواتيا 470 465 5

 4 النمسا 518 495 23 38 الواليات المتحدة 490 486 4

 5 اليابان 553 531 22 38 سلوفينيا 501 497 4

 6 كوريا 569 548 21 38 تايوان 563 559 4

 6 ليختنشتاين 552 531 21 38 اليونان 448 444 4

 6 كوستاريكا 413 392 21 38 سلوفاكيا 476 472 4

 9 البرازيل 382 362 20 43 النرويج 479 476 3

 10 ايطاليا 486 467 19 44 فنلندا 521 520 1

 11 تونس 389 371 18 44 لتوانيا 480 479 1

 12 نيوزلندا 509 492 17 44 رومانيا 446 445 1

 12 اسبانيا 490 473 17 44 بولندا 510 509 1

 14 هونغ كونغ 572 556 16 44 سنغافورة 581 580 1

 14 الدنمارك 502 486 16 49 الصين -ماكاو 542 543 0

 16 األرجنتين 387 371 15 50 تركيا 448 449 1-

 16 بريطانيا 504 489 15 50 اندونيسيا 364 365 1-

 16 بيرو 357 342 15 52 قبرص 439 441 2-

 19 كندا 532 518 14 52 بلغاريا 433 436 2-

 20 ايرلندا 508 494 13 52 ألبانيا 387 389 2-

 20 اسرائيل 469 456 13 55 أيسلندا 485 488 3-

 22 استراليا 515 503 12 56 مونتونيغرو 397 401 4-

 22 سويسرا 536 524 12 56 اإلمارات 440 445 4-

 24 فرنسا 503 491 11 58 روسيا 489 493 5-

 24 ألمانيا 521 510 11 58 السويد 466 472 5-

 24 المكسيك 410 399 11 60 كازاخستان 429 437 8-

 27 اوروغواي 407 397 10 61 التفيا 492 501 9-

 27 شنغاهاي 629 619 10 62 ماليزيا 394 408 15-

 29 البرتغال 490 482 9 63 قطر 354 372 18-

 30 هولندا 522 514 8 64 تايلند 403 422 20-

 30 بلجيكا 517 509 8 65 األردن 373 402 29-

 30 فيتنام OECD - 8 506 514 متوسط 498 487 11

 33 التشيك OECD - 7 496 503مجموع  494 482 12

     
 34 هنغاريا 485 479 6

 

 إحصائياً الفرق دال 
 إحصائياً الفرق غير دال 

 

على المقياس الفرعي عالكمياتع في  اإلناثن الفرق بين متوسطات الذكور ومتوسطات أ أيضاً وبينت النتائج 
دالة  اإلناث، فيما كانت الفروق بين الذكور و اإلناث( نقاط لصالح 10اذ بلغ الفرق ) إحصائياً غير دال  األردن
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الحظ ) .دول فقط 6في  اإلناثدولة مشاركة ولصالح الذكور فيما كانت الفروق دالة ولصالح  39في  إحصائياً 
 (22جدول 

 

الكميات على مقياس الرياضيات الفرعي  اإلناثبين الذكور و دا . التباين في متوسطات األ22جدول 

(quantity  )PISA 2012 

الفرق 

 بالمتوسط

متوسط 

 اإلناث

متوسط 

 الذكور
 الدولة

 ترتيب

 الفرق

الفرق 

 بالمتوسط

متوسط 

 اإلناث

متوسط 

 الذكور
 الدولة

 ترتيب

 الفرق

 1 كولومبيا 392 360 31 32 هونغ كونغ 570 561 9

 2 كوستاريكا 422 393 29 32 فرنسا 501 492 9

 3 لوكسمبرغ 506 483 23 37 صربيا 460 452 8

 4 تشيلي 433 411 22 37 تايوان 548 540 8

 4 بيرو 377 355 22 37 هنغاريا 480 472 8

 4 ليختنشتاين 548 527 22 40 استونيا 528 521 7

 7 اسبانيا 501 481 20 40 سلوفينيا 508 500 7

 8 اليابان 527 508 19 42 فيتنام 512 506 6

 8 البرازيل 403 384 19 42 الواليات المتحدة 481 475 6

 10 ايطاليا 499 482 17 42 ياألبان 389 383 6

 10 النمسا 519 502 17 45 الصين -ماكاو 533 528 5

 12 المكسيك 422 406 16 45 بولندا 521 516 5

 13 كرواتيا 488 472 15 47 النرويج 494 491 3

 13 الدنمارك 510 495 15 47 اندونيسيا 364 361 3

 13 تونس 386 371 15 47 لتوانيا 484 482 3

 16 ألمانيا 524 510 14 50 رومانيا 444 442 2

 16 نيوزلندا 506 492 14 50 كازخستان 429 427 2

 16 ايرلندا 512 498 14 52 قبرص 439 438 1

 16 تركيا 449 435 14 53 مونتونيغرو 409 409 0

 20 بريطانيا 501 488 13 53 روسيا 478 478 0

 20 اسرائيل 486 473 13 53 التفيا 487 487 0

 22 األرجنتين 398 385 13 56 بلغاريا 442 443 1-

 23 كوريا 543 531 12 57 فنلندا 525 528 3-

 23 البرتغال 487 475 12 58 ايسلندا 494 499 5-

 25 سلوفاكيا 492 481 11 59 سنغافورة 566 572 6-

-7 434 428 
اإلمارات العربية 

 المتحدة
 25 بلجيكا 524 513 11 60

 27 هولندا 537 527 10 60 السويد 478 485 7-

 27 اليونان 461 450 10 62 ماليزيا 405 413 8-

 27 استراليا 505 495 10 63 األردن 362 372 10-

 27 سويسرا 536 526 10 64 تايلند 409 426 16-

 27 التشيك 510 500 10 65 قطر 362 381 19-

 32 اوروغواي OECD  - 9 407 416متوسط 501 490 11

 32 شنغاهاي OECD  - 9 586 596مجموع 490 478 12

     
 32 كندا 520 511 9

 

 إحصائياً الفرق دال 
 إحصائياً الفرق غير دال 
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ع دال االشكال والفراغاتعلى المقياس الفرعي ع  اإلناثبين الذكور و  داءبينت النتائج ان الفرق في متوسطات األ
على هذا  اإلناثبين الذكور و  داءن الفرق في متوسطات األأدولة، فيما ظهر  45لصالح الذكور في إحصائياً 

الذكور  أداء، فيما كانت الفروق بين متوسطات األردندول من بينها  4في  اإلناثالمقياس هو لصالح 
 (23المشاركة.) الحظ جدول في بقية الدول  إحصائياً  ةعلى هذا المقياس غير دال اإلناث أداءومتوسطات 

 

 اتالفراغو  االشكال على مقياس الرياضيات الفرعي اإلناثبين الذكور و  دا . التباين في متوسطات األ23جدول 
(space and shape  )PISA 2012 

الفرق 
 بالمتوسط

متوسط 
 اإلناث

متوسط 
 الذكور

 الدولة
 ترتيب
 الفرق

الفرق 
 بالمتوسط

متوسط 
 اإلناث

متوسط 
 الذكور

 الدولة
 ترتيب
 الفرق

 1 النمسا 519 483 37 34 اسرائيل 456 443 13

 2 لوكسمبرغ 503 469 34 36 تركيا 449 437 12

 2 كولومبيا 387 353 34 37 اليونان 442 431 11

 4 تشيلي 435 404 31 37 صربيا 452 441 11

 5 بيرو 385 356 29 39 كندا 515 505 10

 6 كوستاريكا 412 385 28 39 رومانيا 452 443 10

 7 تونس 397 370 27 41 كازخستان 454 446 8

 7 نيوزلندا 504 477 27 41 بولندا 528 520 8

 9 ايرلندا 490 465 25 43 الواليات المتحدة 467 460 7

 10 البرازيل 393 369 24 43 تايوان 596 589 7

 11 فيتنام 519 496 23 43 الصين -ماكاو 561 554 7

 11 ليختنشتاين 550 527 23 46 سلوفينيا 506 500 6

 11 ايطاليا 498 476 23 46 قبرص 439 433 6

 14 اندونيسيا 393 371 22 48 مونتونيغرو 414 410 5

 14 تشيك 509 487 22 49 روسيا 498 494 4

 16 المكسيك 423 402 21 49 استونيا 515 510 4

 16 هونغ كونغ 576 555 21 51 النرويج 481 478 3

 18 كوريا 583 562 20 51 السويد 470 467 3

 18 استراليا 506 486 20 53 ماليزيا 435 433 2

 20 سويسرا 554 535 19 54 بلغاريا 442 442 0

 21 اليابان 566 548 18 54 شنغاهاي 649 649 0

 21 بلجيكا 518 500 18 56 التفيا 496 497 1-

 21 اسبانيا 486 468 18 56 فنلندا 506 507 1-

-1 425 424 
اإلمارات العربية 

 المتحدة
 24 هنغاريا 482 465 17 56

 24 اوروغواي 421 405 17 59 لتوانيا 471 473 2-

 26 فرنسا 497 481 16 59 تايلند 431 433 2-

 26 ألمانيا 515 499 16 61 سنغافورة 577 582 5-

 26 هولندا 515 499 16 62 ايسلندا 485 493 8-

 29 كرواتيا 468 452 15 63 ألبانيا 413 423 10-

 29 البرتغال 498 483 15 64 قطر 373 388 15-

 29 األرجنتين 393 378 15 65 األردن 377 393 15-

 29 سلوفاكيا OECD - 15 482 496متوسط 497 482 15

 33 الدنمارك OECD - 14 490 504مجموع 489 474 16

     
 34 بريطانيا 482 469 13

 
 إحصائياً الفرق دال 

 إحصائياً الفرق غير دال 
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 على المقياس الفرعي عاإلحصاء اإلناثبين الذكور و  داءن الفرق في متوسطات األأظهرت النتائج أ، اً خير أو 
بين الذكور  داءن الفرق في متوسطات األأدولة، فيما ظهر  31 لصالح الذكور في إحصائياً واالحتماالتع دال 

 أداء، فيما كانت الفروق بين متوسطات األردندول من بينها  6في  اإلناثعلى هذا المقياس هو لصالح  اإلناثو 
)الحظ جدول  في بقية الدول المشاركة. إحصائياً على هذا المقياس غير دالة  اإلناث أداءالذكور ومتوسطات 

24). 
 

على هذا المقياس  األردنعلى في الذكور هو األ أداءومتوسط  اإلناث أداءان الفرق بين متوسط  أيضاً ولوحظ 
 .األخرىمقارنة بالمقاييس الفرعية 

 

 اإلحصا  على مقياس الرياضيات الفرعي اإلناثبين الذكور و  دا التباين في متوسطات األ .24جدول 
 PISA 2012( uncertainty and dataاالحتماالت )و 

الفرق 

 بالمتوسط

متوسط 

 اإلناث
متوسط 

 الذكور
 الدولة

 ترتيب

 الفرق

الفرق 

 بالمتوسط

متوسط 

 اإلناث
متوسط 

 الذكور
 الدولة

 ترتيب

 الفرق

 1 لوكسمبرغ 494 471 23 35 استونيا 513 507 6

 2 ليختنشتاين 536 514 22 36 اليونان 463 458 5

 3 كوستاريكا 425 405 20 37 شنغاهاي 594 590 4

 4 تشيلي 440 421 19 37 تونس 402 397 4

 5 النمسا 508 489 18 37 تايوان 550 547 4

 5 كوريا 546 528 18 40 الواليات المتحدة 489 487 2

 7 اسبانيا 495 478 16 40 الصين-ماكاو 526 524 2

 8 ايطاليا 490 475 15 40 بولندا 518 516 2

 9 سويسرا 529 514 14 43 رومانيا 437 436 1

 9 ايرلندا 516 501 14 43 فرنسا 492 492 1

 9 ألمانيا 516 502 14 43 فيتنام 520 519 1

 9 الدنمارك 512 498 14 46 النرويج 496 497 1-

 13 بريطانيا 509 496 13 46 كازاخستان 413 414 1-

 14 كولومبيا 395 382 12 46 السويد 482 483 1-

 14 اليابان 534 522 12 49 مونتونيغرو 414 416 2-

 14 هونغ كونغ  559 547 12 49 لتوانيا 472 475 2-

 14 البرتغال 492 480 12 51 سلوفينيا 495 497 3-

 14 البرازيل 408 396 12 51 اندونيسيا 383 385 3-

 14 األرجنتين 395 383 12 51 التفيا 477 480 3-

 14 صربيا 454 443 12 51 ألبانيا 385 388 3-

 21 اسرائيل 471 459 11 51 بلغاريا 430 433 3-

 21 سلوفاكيا 477 466 11 56 سنغافورة 558 561 4-

 21 التشيك 493 483 11 56 قبرص 440 444 4-

 24 بيرو 379 368 10 58 روسيا 461 465 5-

 24 كرواتيا 473 463 10 58 فنلندا 516 521 5-

 24 اوروغواي 412 402 10 60 اإلمارات 428 435 7-

 27 هولندا 536 527 9 61 أيسلندا 491 501 11-

 27 تركيا 452 443 9 62 قطر 375 389 13-
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الفرق 

 بالمتوسط

متوسط 

 اإلناث
متوسط 

 الذكور
 الدولة

 ترتيب

 الفرق

الفرق 

 بالمتوسط

متوسط 

 اإلناث
متوسط 

 الذكور
 الدولة

 ترتيب

 الفرق

 27 كندا 521 512 9 63 ماليزيا 414 429 15-

 27 المكسيك 417 409 9 64 تايلند 424 440 16-

 31 نيوزلندا 509 502 8 65 األردن 378 409 30-

 32 هنغاريا OECD  - 7 472 479متوسط 497 489 9

 32 بلجيكا OECD - 7 504 511مجموع  492 483 9

     
 32 النمسا 511 504 7

 
 إحصائياً الفرق دال 

 إحصائياً الفرق غير دال 
 

 

 

 املعرفية يف الرياضيات املستوياتحبسب الدول املشاركة  أداء ●
 

. وتوضح الجداول الصياغة، والتوظيف، والتفسير هي: مستويات معرفيةربعة أاشتمل مجال الرياضيات على 
 .المستويات المعرفيةالدول المشاركة على هذه  أداءمتوسطات  27، 26، 25
 

على هذا المستوى المعرفي غير دال  األردنفي  اإلناثبين الذكور و  داءت األن الفرق في متوسطاأبينت النتائج 
 دولة من الدول المشاركة. 48في  إحصائياً ، فيما كان دال إحصائياً 
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 الصياغة أو التشكيلعلى مقياس الرياضيات الفرعي  اإلناثبين الذكور و دا التباين في متوسطات األ. 25جدول 

(Formulating  )PISA 2012 

 
الفرق 
 بالمتوسط

متوسط 
 اإلناث

متوسط 
 الذكور

 الدولة
 ترتيب
 الفرق

الفرق 
 بالمتوسط

متوسط 
 اإلناث

متوسط 
 الذكور

 الدولة
 ترتيب
 الفرق

 1 لوكسمبرغ 498 465 33 34 كندا 522 510 13

 1 كوستاريكا 416 383 33 34 اليونان 454 442 13

 3 النمسا 515 484 32 37 صربيا 453 441 12

 4 تشيلي 434 406 29 37 بريطانيا 495 483 12

 4 كولومبيا 390 362 29 39 استونيا 523 512 11

 6 ليختنشتاين 548 520 28 39 تايوان 584 573 11

 7 البرازيل 390 363 27 41 تركيا 454 444 10

 7 تونس 387 360 27 42 قبرص 441 432 9

 9 البيرو 383 358 25 42 الصين -ماكاو 549 540 9

 10 ايطاليا 487 463 24 44 شنغاهاي 629 620 8

 11 نيوزلندا 507 484 23 44 سلوفينيا 496 488 8

 12 كوريا 573 550 22 44 الواليات المتحدة 479 471 8

 12 هونغ كونغ 579 557 22 47 رومانيا 449 441 7

 14 اوروغواي 417 396 20 47 كازخستان 446 438 7

 14 ايرلندا 502 482 20 49 اندونيسيا 371 365 6

 14 سويسرا 548 528 20 49 مونتونيغرو 407 401 6

 14 المكسيك 419 400 20 51 روسيا 484 479 5

 18 اليابان 563 544 19 51 بلغاريا 439 434 5

 18 اسبانيا 486 467 19 53 لتوانيا 479 476 3

 18 ألمانيا 520 501 19 54 النرويج 490 488 2

 21 فيتنام 507 489 18 54 فنلندا 520 518 2

 22 األرجنتين 392 374 17 54 السويد 480 478 2

2 425 427 
اإلمارات العربية 

 المتحدة
 22 التشيك 503 486 17 54

 22 استراليا 506 489 17 58 سنغافورة 581 582 1-

 22 الدنمارك 511 494 17 58 ايسلندا 499 501 1-

 22 هنغاريا 478 461 17 58 ألبانيا 397 399 1-

 22 البرتغال 487 471 17 61 التفيا 487 489 2-

 28 كرواتيا 461 444 16 62 ماليزيا 404 407 3-

 28 سلوفاكيا 488 472 16 63 األردن 387 393 7-

 28 هولندا 535 519 16 63 تايلند 412 419 7-

 31 فرنسا 491 476 15 65 قطر 374 383 9-

 31 اسرائيل OECD  - 15 457 472متوسط  499 484 16

 31 بلجيكا OECD  - 15 505 520مجموع  493 477 16

     
 34 بولندا 522 509 13

 
 إحصائياً الفرق دال 

 إحصائياً الفرق غير دال 
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في المستويات المعرفية  األردنفي  اإلناث أداءالذكور ومتوسطات  أداءن الفروق بين متوسطات أوقد ظهر 
دولة كانت الفروق في مستوى  40نه في أ، وبينت النتائج إحصائياً التوظيف، والتفسير( كان دااًل على )األ

والذكور في مستوى  اإلناثدولة كانت الفروق بين  39، وفي أيضاً  إحصائياً دال  اإلناثالتوظيف بين الذكور و 
 .إحصائياً التفسير دالة 

 

 على مقياس الرياضيات الفرعي التوظيف اإلناثبين الذكور و  دا التباين في متوسطات األ .26جدول 
(employing  )PISA 2012 

الفرق 
 بالمتوسط

متوسط 
 اإلناث

متوسط 
 الذكور

 الدولة
 ترتيب
 الفرق

الفرق 
 بالمتوسط

متوسط 
 اإلناث

متوسط 
 الذكور

 الدولة
 ترتيب
 الفرق

 1 كولومبيا 382 354 28 35 سلوفاكيا 489 481 7

 2 تشيلي 430 404 26 35 كرواتيا 481 474 7

 3 لوكسمبرغ 505 481 24 37 تركيا 451 445 6

 4 كوستاريكا 413 390 23 37 اليونان 452 446 6

 5 النمسا 520 499 20 39 استونيا 527 522 4

 6 تونس 401 381 19 39 اندونيسيا 371 367 4

 6 بيرو 378 359 19 39 تايوان 551 547 4

 8 ليختنشتاين 545 527 18 42 شنغاهاي 614 611 3

 8 البرازيل 397 379 18 42 سلوفينيا 506 503 3

 10 ايطاليا 494 476 17 44 الواليات المتحدة 481 479 2

 10 كوريا 561 544 17 44 رومانيا 447 444 2

 10 اليابان 539 521 17 44 النرويج 487 486 2

 13 نيوزلندا 502 488 14 44 الصين -ماكاو 537 535 2

 13 اسبانيا 488 474 14 48 كازخستان 433 432 0

 15 المكسيك 420 407 13 48 قبرص 443 443 0

 15 األرجنتين 394 381 13 50 لتوانيا 481 483 1-

 15 ايرلندا 509 496 13 50 بولندا 518 519 1-

 18 بريطانيا 498 486 12 52 مونتونيغرو 408 411 3-

 18 الدنمارك 500 489 12 52 ألبانيا 396 398 3-

 18 التشيك 509 498 12 52 فنلندا 514 517 3-

 21 بلغاريا 521 510 11 55 بلغاريا 437 441 4-

 21 ألمانيا 521 510 11 55 روسيا 485 489 4-

 21 هونغ كونغ 563 552 11 57 السويد 471 476 5-

 24 اوروغواي 413 403 10 58 سنغافورة 571 577 6-

 24 استراليا 505 495 10 58 اإلمارات 437 443 6-

 24 كندا 521 512 10 58 التفيا 492 498 6-

 27 صربيا 456 446 9 61 أيسلندا 487 493 7-

 27 البرتغال 493 484 9 62 ماليزيا 418 427 9-

 27 اسرائيل 473 464 9 63 قطر 366 381 15-

 27 سويسرا 534 525 9 64 تايلند 416 433 17-

 31 هنغاريا 486 477 8 65 األردن 371 396 25-

 31 فرنسا OECD  - 8 492 501متوسط 498 489 9

 31 فيتنام OECD - 8 519 527مجموع  491 480 10

     
 31 هولندا 522 515 8

 
 إحصائياً الفرق دال 

 إحصائياً الفرق غير دال 
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 على مقياس الرياضيات الفرعي يفسر اإلناثبين الذكور و  دا التباين في متوسطات األ .27جدول 
 (interpreting  )PISA 2012 

الفرق 

 بالمتوسط

متوسط 

 اإلناث

متوسط 

 الذكور
 الدولة

 ترتيب

 الفرق

الفرق 

 بالمتوسط

متوسط 

 اإلناث

متوسط 

 الذكور
 الدولة

 ترتيب

 الفرق

 1 ليختنشتاين 553 526 27 34 شنغاهاي 582 576 7

 2 تشيلي 444 422 22 36 صربيا 448 443 6

 3 كوستاريكا 429 408 21 37 فيتنام 500 494 5

 3 كولومبيا 399 377 21 37 رومانيا 441 435 5

 3 اسبانيا 505 485 21 39 استونيا 515 511 4

 6 لوكسمبرغ 505 485 20 39 ألبانيا 381 377 4

 7 ايطاليا 507 489 18 39 هنغاريا 479 475 4

 8 اسرائيل 470 453 17 39 فرنسا 513 509 4

 8 ايرلندا 515 498 17 39 تونس 387 384 4

 8 اليابان 539 522 17 44 بولندا 517 513 3

 11 النمسا 517 501 16 44 تايوان 550 548 3

 12 بيرو 376 361 15 46 النرويج 500 498 2

 12 كرواتيا 484 470 15 46 اندونيسيا 380 378 2

 14 الدنمارك 515 501 14 46 الصين -ماكاو 530 529 2

 14 بريطانيا 508 494 14 49 سلوفينيا 498 497 1

 16 سويسرا 535 523 12 50 لتوانيا 470 471 1-

 16 البرازيل 407 395 12 50 التفيا 486 487 1-

 16 البرتغال 496 484 12 52 السويد 484 486 2-

 16 ألمانيا 522 511 12 53 مونتونيغرو 412 415 3-

 16 هونغ كونغ 557 545 12 54 روسيا 469 473 4-

 21 نيوزلندا 516 505 11 54 قبرص 434 438 4-

 22 المكسيك 418 408 10 56 سنغافورة 553 557 5-

 22 كوريا 545 535 10 56 كازخستان 418 423 5-

-7 431 424 
اإلمارات العربية 

 المتحدة
 22 بلجيكا 518 508 10 58

 22 هولندا 530 521 10 59 بلغاريا 437 445 8-

 22 األرجنتين 395 385 10 60 فنلندا 523 534 11-

 27 استراليا 519 509 9 60 ايسلندا 487 498 11-

 27 سلوفاكيا 478 468 9 60 ماليزيا 412 423 11-

 27 كندا 526 517 9 63 تايلند 424 438 15-

 27 تركيا 451 442 9 64 قطر 364 387 23-

 27 التشيك 498 490 9 65 األردن 370 395 25-

 32 اليونان OECD - 8 463 471متوسط 502 492 9

 32 اوروغواي OECD - 8 406 414مجموع  496 485 11

     
 34 الواليات المتحدة 493 486 7

 

 إحصائياً الفرق دال 
 إحصائياً الفرق غير دال 
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 ملخص الهم نتائج الفصل

 
  دنى للدول المشاركة ) المتوسط لرياضيات هو من بين المتوسطات األفي ا األردنمتوسط تحصيل طلبة

 (.61/65، والترتيب  386
 
  في الرياضيات كان  اإلناث أداءالذكور ومتوسط  أداءبخالف معظم الدول المشاركة ، الفرق بين متوسط

 .(21-) الفرق =  اإلناثلصالح 
 
  399في القرائية هو من بين أدنى المتوسطات للدول المشاركة ) المتوسط  األردنمتوسط تحصيل طلبة  ،

 (.58/64ترتيب 
 
  في القرائية كان األكبر بين الدول المشاركة لصالح  اإلناث أداءالذكور ومتوسط  أداءالفرق بين متوسط

 .(75-) الفرق =  اإلناث
 

  409في العلوم هو من بين المتوسطات األدنى للدول المشاركة ) المتوسط  األردنمتوسط تحصيل طلبة  ،
 .(57/65الترتيب 

 
  من أعلى الفروق للدول المشاركة لصالح  اً في العلوم كان واحد اإلناثالفرق بين متوسط الذكور ومتوسط

 (.43-الفرق= ) اإلناث
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 الفصل الرابع
 

 الوطني ني يف اإلطاراألردنينتائج الطلبة 
 

ذ سيتم استعراض إ الوطني، اإلطارفي   PISA2012نتائج الطلبة في الدراسة الدولية  الفصليتناول هذا 
والموقع،  حسب الجنس،بوالقرائية وذلك  العلوم،و  الرياضيات، تين في مجاالاألردنيالطلبة  أداءمتوسطات 

ين عبر دورات الدراسة األردنيالطلبة  أداءذلك سيتم رصد التغير في  إلى. باإلضافة والطبقة، والسلطة المشرفة
 .التي شارك فيها األردن

 
 حسب الجنس .ب المجاالت الثالثةالطلبة في  أدا متوسطات  - أ

 أداءذ بلغ الفرق بين متوسط إ ،تمجاالكافة اليتفوقن على الذكور في  اإلناثن أظهرت نتائج التحليل أ
ذ إ ،α= 0.05  الداللة عند مستوى إحصائياً نقطة وهو فرق دال  21 الرياضياتالذكور في  أداءومتوسط  اإلناث

الذكور  أداءومتوسط  اإلناث أداءوبلغ الفرق بين متوسط  ،375فيما بلغ متوسط الذكور  396 اإلناثبلغ متوسط 
ومتوسط  430 اإلناثذ بلغ متوسط إ ،α=0.05  الداللة عند مستوى إحصائياً نقطة وهو فرق دال  42 العلومفي 

الذكور في  أداءومتوسط  اإلناث أداءبين متوسط  إحصائياً وجود فرق دال وبينت النتائج  نقطة. 388الذكور 
 .ةفي المجاالت الثالث اإلناثبين الذكور و  داءتي يبين الفجوة في األوالرسم البياني اآل ،نقطة 38القرائية بلغ 
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 قرائية علوم رياضيات

 متوسطات أداء طلبة االردن في المجاالت الثالثة بحسب الجنس. 1شكل 

 اناث ذكور
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  حسب الجنسب لرياضياتا محتوىفي  األردنطلبة  أدا متوسطات 

 
ق كان ذو ر ن هذا الفأال إيتفوقن على الذكور في كافة مواضيع الرياضيات،  اإلناثن أ إلىنتائج الطلبة  أشارت
، اذ بلغت ذروة هدا  1واالحتماالتع اإلحصاءعالتغير والعالقاتع وفي موضوع ع  المجال الفرعي في إحصائيةداللة 

 عشر نقاط فرق أقلنقطة تاله الفرق في عالتغير والعالقاتع، فيما كان  31واالحتماالتع بكك   اإلحصاءالفرق في ع
 عالكمياتع . الحظ الرسم البياني.موضوع في 

 

 

 

 

  حسب الجنسب في الرياضيات المستويات المعرفيةفي ين األردنيالطلبة  أدا متوسطات 

مستوى ع التوظيف ع ومستوى ع التفسير ع الذكور في  أداءفضل من أكان  اإلناث أداءن أظهرت النتائج أ
بلغ متوسط  حيث ، α=0.05 عند مستوى الداللة إحصائيةداللة  اذ متوسطي المجموعتين كان الفرق بين حيث
 370مقابل  395 التفسيرفي  اإلناث أداءكما بلغ متوسط  للذكور، 371مقابل  396التوظيف في  اإلناث أداء

دنى وهو مستوى صياغة متشابه في المستوى المعرفي األ اإلناث أداءالذكور و  أداءن أفيما بينت النتائج  .للذكور
 بحسب المستويات المعرفية. اإلناثالذكور و  أداءتي يبين متوسطات والشكل اآل المسالة الرياضية.

 
 
 

                                                           

 0.05=α       فرق دال احصائياً عند مستوى الداللة :*
1
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 *اإلحصاء واالحتماالت األشكال والفراغات كميات *التغير والعالقات

متوسطات أداء طلبة األردن بحسب محتوى الرياضيات وجنس الطالب.  2شكل   
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 حسب الموقع .ب ةالمجاالت الثالثالطلبة في  أدا متوسطات  -ب

 اقصى فقد بلغ طلبة الريف في المجاالت الثالثة، أداءفضل من أطلبة المدن  أداءن أظهرت النتائج أ
 أداءبلغ متوسط  حيث ،نقطة 35 القرائية بواقعطلبة الريف في  أداءطلبة المدينة ومتوسط  أداءبين متوسط  فرق

 .α=0.05 الداللةعند مستوى  إحصائياً وكان هذا الفرق دال  371ومتوسط طلبة الريف  406طلبة المدينة 
 داءلطلبة الريف وقد كان هذا الفرق في األ 386مقابل متوسط بلغ  415طلبة المدينة في العلوم  أداءوبلغ متوسط 

طلبة  أداءومتوسط  392 الرياضياتطلبة المدينة في  أداءفيما بلغ متوسط  ،α=0.05عند مستوى  إحصائياً دال 
الطلبة في المجاالت  أداءتي يبين متوسطات والشكل اآل .أيضاً  إحصائياً وقد كان هذا الفرق دال  361الريف 
 حسب الموقع.ب ةالثالث
 
 

 
 
 

387 

371 370 

393 
396 395 

390 

383 
383 

350

360

370

380

390

400

 *التفسير *التوظيف الصياغة

متوسطات أداء طلبة األردن بحسب المستويات المعرفية في الرياضيات وجنس . 3شكل 

 الطالب
 

 المملكة اناث ذكور
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 *قرائية *علوم *رياضيات

 متوسطات أداء طلبة االردن في المجاالت الثالث بحسب الموقع. 4شكل 

 مملكة ريف مدينة
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  الموقع بحسب محتوى الرياضياتفي  األردنطلبة  أدا متوسطات 

 المحتوى في مجاالتطلبة الريف  أداءطلبة المدينة ومتوسط  أداءظهرت النتائج وجود فجوة بين متوسط أ
 .α=0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةذات داللة  داء، حيث كانت الفروق بين متوسطات األجميعها

      طلبة الريف كان في موضوع أداءطلبة المدينة ومتوسط  أداءعلى فرق بين متوسط أن ألقد بينت النتائج 
 اإلحصاءنقطة ثم موضوع ع 33نقطة تاله الفرق في موضوعع الكمياتع بفارق  34عالتغير والعالقاتع بواقع 

 الحظ الشكل أدناه.  ،نقطة 26شكال والفراغات بكك خيرا موضوع األنقطة، وأ 28واالحتماالتع بككك 
 

 
 

  الموقعحسب ب الرياضياتفي  المستويات المعرفيةفي  األردنطلبة  أدا متوسطات 

أن طلبة المدينة يتفوقكون علكى طلبكة الريكف فكي كافكة المسكتويات المعرفيكة ، فقكد بلكغ  إلى األردننتائج طلبة  أشارت
نقطككة وفككي مسككتوى  34طلبككة الريككف فككي مسككتوى ع التوظيككفع  أداءطلبككة المدينككة ومتوسككط  أداءالفككرق بككين متوسككط 

 نقطة. الحظ الشكل أدناه  27نقطة ، فيما كان الفرق بين المتوسطات في مستوى التفسير  30الصياغة 
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 *االحصاء واالحتماالت *االشكال والفراغات *الكميات *التغير والعالقات

 متوسطات اداء طلبة االردن بحسب محتوى الرياضيات والموقع: 5شكل 

 مملكة ريف مدينة
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 *التفسير *التوظيف *الصياغة

متوسطات أداء طلبة االردن بحسب المستويات المعرفية والموقع. 6شكل   
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 حسب الطبقةبالطلبة في المجاالت الثالثة  أدا متوسطات  -ج

في  األخرىوالمدارس  في مدارس وزارة التربية والتعليمظهرت النتائج تفوق طلبة التعليم الخاص على اقرانهم أ     
مقارنة  قلج تطوير المدرسة والمديرية هو األمدارس برنام أداءبالمقابل كان  ،والعلوم والقرائية الرياضيات تمجاال

 .ع مدرستيعمبادرة مدارس  أداءتاله  األخرىبمدارس الطبقات 

دائها في مجال الرياضيات أفضل مقارنة بمجال العلوم كان هو األلطبقات في جميع ا أداءبصورة عامة لوحظ أن 
على قليال أطلبتها في القرائية  أداءالتي كان متوسط   ERSPدعم التعليمبرنامج ومجال القرائية باستثناء مدارس 

 دائهاأمتوسطات بمقارنة  قلجميع الطبقات في الرياضيات هو األ أداءدائهم في العلوم، وكان متوسط أمن متوسط 
 في العلوم والقرائية.الحظ الرسم البياني أدناه.
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تطوير المدرسة 
 CIDAوالمديرية 

 وكالة الغوث  تعليم خاص  وزارة التربية 

 متوسطات تحصيل الطلبة بحسب الطبقة. 7شكل 

 قرائية علوم رياضيات
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  حسب الطبقةب الرياضيات في المستويات المعرفية في األردنطلبة  أدا متوسطات 

 
لقد بينت النتائج أن طلبة التعليم الخاص وطلبة المدارس االستكشافية تفوقوا على اقرانهم طلبة مدارس وزارة 

 حيثبكافة المستويات المعرفية )مستوى الصياغة، ومستوى التوظيف، ومستوى التفسير(، التربية والتعليم 
، فيما كانت الفروق بين متوسطات طلبة  α2=0.05 الداللة عند مستوى إحصائيةكانت الفروق ذات داللة 

)وكالة الغوث،تطوير المدرسة والمديرية، ودعم التعليم،  األخرىوزارة التربية والتعليم وطلبة الطبقات 
 عند جميع المستويات المعرفية. إحصائياً ومدرستي( غير دالة 

 

 
 

  حسب الطبقة.ب الرياضياتالطلبة في محتوى  أدا متوسطات 

في كافة مجاالت  األخرىقرانهم من الطلبة في مدارس الطبقات أاستمر طلبة القطاع الخاص بالتفوق على 
طلبة  أداءوظهر أن متوسطات  المحتوى، تالهم طلبة المدارس االستكشافية ومن ثم طلبة مدارس وكالة الغوث.

الطلبة  أداءمقارنة بمتوسطات جميعها في مجاالت المحتوى  قل( كان األSDDPمدارس تطوير المدرسة والمديرية )
 .اآلتي. الحظ الرسم البياني طلبة مدارس مبادرة مدرستي أداءتاله متوسط  األخرىفي الطبقات 

 

                                                           
2
 * : تعني أن الفرق بين متوسط طلبة تلك الطبقة ومتوسط طلبة وزارة التربية والتعليم دال إحصائيا عند جميع المستويات المعرفية.  
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تطوير المدرسة  ERSPدعم التعليم  مدرستي *استكشافية
 CIDAوالمديرية 

 وكالة الغوث  *  تعليم خاص وزارة التربية 

 متوسطات أداء الطلبة في الرياضيات بحسب المستويات المعرفية والطبقة. 8شكل 

 التفسير الصياغة التوظيف
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 حسب السلطة المشرفة.بالطلبة في المجاالت الثالثة  أدا  -د
 

طلبة  أداءطلبة وزارة التربية والتعليم ومتوسط  أداءبين متوسط  إحصائيةبينت النتائج وجود فروق ذات داللة 
مقابل  377طلبة وزارة التربية والتعليم في الرياضيات  أداءالتعليم الخاص في مجال الرياضيات ،فقد بلغ متوسط 

طلبة  أداءومتوسط  وزارة الدفاعطلبة  أداءبين متوسط  إحصائيةداللة  وللتعليم الخاص ،كما ظهر فرق ذ 459
طلبة  أداءطلبة التعليم الخاص ومتوسط  أداءوكذلك بين متوسط  ،التعليم الخاص لصالح طلبة التعليم الخاص

بين أي متوسطين  إحصائية،فيما لم تظهر فروق ذات داللة  وكالة الغوث الدولية لصالح طلبة التعليم الخاص
كانت  حيث، ومجال القرائيةروق في مجال العلوم وقد ظهر هذا النمط من الف .األخرىالطلبة في السلطات  داءأل

طلبة التعليم الخاص وكل من متوسط  أداءبين متوسط  α=0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةالفروق ذات داللة 
 اآلتي. الحظ الرسم البياني لصالح طلبة التعليم الخاص طلبة وزارة التربية والتعليم ووزارة الدفاع ووكالة الغوث أداء

 .30 ،29 ،28والجداول 
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تطوير المدرسة  ERSPدعم التعليم  مدرستي استكشافية
 CIDAوالمديرية 

 وكالة الغوث  تعليم خاص  وزارة التربية 

 متوسطات تحصيل الطلبة بحسب محتوى الرياضيات والطبقة.  9شكل 

 التغير والعالقات االحصاء واالحتماالت االشكال والفراغات الكميات
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 في الرياضيات بحسب السطلة المشرفة دا الفروق بين متوسطات األ .28جدول
 وكالة الغوث الدولية وزارة الدفاع وزارة التربية والتعليم التعليم الخاص 

 *(13.3)66 *(21.3)100 *(9.7)823 - التعليم الخاص
 (10.6)16 (19.8)18 -  وزارة التربية والتعليم

 (21.8)34 -   وزارة الدفاع
 -    وكالة الغوث الدولية

 
 في القرائية بحسب السطلة المشرفة دا الفروق بين متوسطات األ .29جدول

 وكالة الغوث الدولية وزارة الدفاع وزارة التربية والتعليم التعليم الخاص 
 *(14.9)42 *(32.3)102 *(8.8)66 - التعليم الخاص

 (13.5)24 (31.7)36 -  التربية والتعليموزارة 
 (33.9)60 -   وزارة الدفاع

 -    وكالة الغوث الدولية
 

 في العلوم بحسب السطلة المشرفة دا الفروق بين متوسطات األ .30جدول 
 وكالة الغوث الدولية وزارة الدفاع وزارة التربية والتعليم التعليم الخاص 

 *(14.3)52 *(31.9)81 *(9.6)69 - التعليم الخاص
 (11.8)17 (30.9)12 -  وزارة التربية والتعليم

 (32.7)29 -   وزارة الدفاع
 -    وكالة الغوث الدولية

                                                           
3
 : ) ( الخطأ المعياري لفرق المتوسطين المعنيين  
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 وكالة الغوث الدولية وزارة الدفاع وزارة التربية والتعليم التعليم الخاص

 متوسطات األداء بحسب السلطة المشرفة. 10شكل 

 علوم قرائية رياضيات
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 يف اجملاالت الثالثة حسب اجلنس داءالتوزيع النسبي للطلبة على مستويات األ 

ن أظهرت النتائج أ بحسب جنس الطالب، داءالتوزيع النسبي للطلبة على مستويات األ إلىبالنظر     
في  داءمن مستويات األ األولالمستوى  إلىلم يصلوا  اإلناثالطلبة  % من30الطلبة الذكور و % من43

لوفة التي تحتوي على كامل أسئلة المجابة عن األيواجهون صعوبات في اإلن هؤالء الطلبة أالرياضيات وهذا يعني 
جراءات واضحة وروتينية. وفي المقابل لم تتجاوز نسبة إسئلة التي تتطلب وكذلك األ المعلومات المطلوبة لحلها،

% من 2.9والمستوى السادس( الك  والمستوى الخامس، الطلبة الذكور في المستويات العليا كلها )المستوى الرابع،
علما بأن الفرق بين  %2 إلىاللواتي وصلت نسبتهن في هذه المستويات  ناثلإل أقلمجموع الطلبة الذكور وبدرجة 

لف من نماذ  أن نسبة الطلبة الذين يستطعون حل مسائل رياضية تتأ إلىوهذا يشير  .إحصائياً النسبتين غير دال 
 الدنيا. داءي مستويات األمن نسبتهم ف أقلوسياقات غير اعتيادية وتتطلب مستويات عقلية عليا كانت 

المستوى في  اإلناث الطالباتبين نسب الطلبة الذكور ونسب  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلىالنتائج  أشارتو 
 اإلناثولصالح  إحصائيةداللة  لح الذكور، فيما كان فرق النسب ذالصا األوللذي يصنف على أنه دون المستوى ا

، إحصائياً والذكور غير دالة  اإلناثوالثاني ولكن في المستويات األعلى كانت الفروق بين نسب  األولفي المستوى 
الحظ النسب  على تكاد تكون واحدة.األ داءمستويات األ إلىالتي تصل  اإلناثمما يعني أن نسب الذكور ونسب 

 .31المئوية في جدول 
 

 الجنسفي الرياضيات بحسب  دا في كل مستوى من مستويات األ األردنطلبة  دا النسب المئوية أل .31 جدول
 

 دا مستويات األ

 الجنس

 األولتحت المستوى 
 (357.77من  أقل)

 األولالمستوى 
من  أقل -357.77)

420.07) 

المستوى الثاني 
من  أقل-420.07)

480.38) 

المستوى الثالث 
من  أقل -480.38)

544.68) 

المستوى الرابع 
من  أقل-544.68)

606.99) 

المستوى الخامس 
من  أقل -606.99)

669.30) 

المستوى السادس 
 (669.30من  أكثر)

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

 0.2 0.2 0.6 0.8 0.5 1.9 0.9 7 1.5 18 1.2 29 2.6 43 ذكور
 - - 0.15 0.2 0.6 1.8 1.1 9.2 1.2 24 1.2 35 1.7 30 إناث

 

فبينما  ،داءبحسب مستويات األ اإلناثفقد اختلف نمط توزيع الطلبة الذكور عن نمط توزيع  ما في مجال العلومأو 
كبر من النسبة األ نأ%( نجد 61) األولوما دون المستوى  األولكبر من الذكور في المستوى وقعت النسبة األ

اللواتي يستطعن تقديم شروح  اإلناثن نسبة أوهذا يعني  %(،57وقعت في المستويين الثاني والثالث ) اإلناث
وعلى  من نسبة الذكور، أكثرجراء استقصاءات بسيطة ا  لبعض القضايا العلمية واستثمار المعرفة لوصف الظواهر و 

وضاع بسيطة كانت أمعرفة علمية محدودة ويستطيعون توظيفها في  ن نسبة الذكور الذين لديهم العكس من ذلك ف
لصالح الذكور في  اإلناثبين نسب الذكور ونسب  إحصائيةداللة  و. وظهر وجود فروق ذاإلناثن نسب على مأ

وبينت  .في المستوى الثاني والمستوى الثالث اإلناث، فيما كانت الفروق في النسب لصالح  األولما دون المستوى 
والسادس( كانت متقاربة وال  والخامس، العليا )الرابع، داءفي مستويات األ اإلناثن نسب الذكور ونسب أالنتائج 

وبصورة عامة كانت نسب الذكور وكذلك نسب  ،α=  0.05عند مستوى إحصائيةيوجد بينها فروق ذات داللة 
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الحظ النسب  .األخرى داءالعليا التي تتطلب قدرات عقلية عليا مقارنة بمستويات األ داءفي مستويات األ اإلناث
 .32المئوية في الجدول 

 

 في العلوم بحسب الجنس دا في كل مستوى من مستويات األ األردنطلبة  دا النسب المئوية أل .32 جدول    
 

 دا مستويات األ

 الجنس

 األولتحت المستوى 
 (334.94من  أقل)

 األولالمستوى 
من  أقل -334.94)

409.54) 

المستوى الثاني 
من  أقل-409.54)

484.14) 

المستوى الثالث 
من  أقل -484.14)

558.73) 

المستوى الرابع 
من  أقل -558.73)

633.33) 

المستوى الخامس 
من  أقل -633.33)

707.93) 

المستوى السادس 
 (707.93من  أكثر)

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

 - - 0.3 0.3 0.9 2.5 1.2 11 1.7 26 1.5 34 2.1 27 ذكور
 0.03 0.01 0.1 0.2 0.6 4 1.4 19 1.4 38 1.3 29 0.9 10 إناث

           
 داءفقد ظهر تباينا واضحا في نسب توزيع الطلبة حسب الجنس على مستويات األ مجال القرائيةوأما في            

وبفرق ذو  اإلناثكبر من نسب أ األولفي المستوى و  األولسبة الذكور في ما دون المستوى المختلفة ، فقد كانت ن
ابع أعلى من نسب في المستوى الثاني والثالث والر  اإلناث، فيما كانت نسب α=  0.05عند مستوى إحصائيةداللة 

)المستوى  علىاأل داء، واختفت الفروق في مستويات األα=  0.05عند مستوى الداللة إحصائياً  دالةالذكور وبفروق 
   الخامس والسادس(

 
مر الذي يثير تساؤالت حول أل، ا%0.01كان  اإلناثو من الذكور  الطلبة في المستوى السادسن نسبة أومن المالحظ 

 يبين تلك النسب. 33الجدول  سئلة التي تتطلب ذلك.ف المهارات العقلية العليا في األمدى قدرة الطلبة على توظي
 

 بحسب الجنس ئيةفي القرا دا في كل مستوى من مستويات األ األردنطلبة  دا النسب المئوية أل .33 جدول
 

 الجنس

من المستوى  أقل
من  أقلب ) األول

262.04) 

ب  األولالمستوى 
 أقل -262.04)

 (334.75من 

أ  األولالمستوى 
 أقل-334.75)

 (407.07من 

المستوى الثاني 
 أقل-407.07)

 (480.18من 

المستوى الثالث 
 أقل-480.18)

 (552.89من 

المستوى الرابع 
 أقل -552.89)

 (625.61من 

المستوى الخامس 
 أقل -625.61)

 (698.32من 

المستوى السادس 
من  أكثر)

698.32) 
النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

 0.04 0.01 0.2 0.1 0.7 1.4 0.9 7 1.6 22 1.6 33 1.3 23 1.5 13 ذكور

 0.02 0.01 0.1 0.2 0.8 4 1.4 23 1.3 39 1.2 24 0.7 7 0.3 1.7 إناث
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 يف اجملاالت الثالثة حسب املوقع داءالتوزيع النسبي للطلبة على مستويات األ 

 األولما دون المستوى  داءن نسب طلبة المدينة تختلف عن نسب طلبة الريف في مستوى األأبينت النتائج         
على من نسبة طلبة المدينة، فقد بلغت أن نسبة طلبة الريف في هذا المستوى كانت أ حيث في مجال الرياضيات،
 داءما في مستوى األأ%. و 34 إلى%، فيما وصلت نسبة طلبة المدينة في هذا المستوى 47نسبة طلبة الريف 

الذي احتل المرتبة الثانية من حيث نسبة طلبة الريف وطلبة المدينة فيه فلم ي الحظ وجود فروق ذات داللة  األول
بلغت نسبة طلبة الريف  حيث بين نسبة طلبة الريف ونسبة طلبة المدينة، α=0.05عند مستوى الداللة  إحصائية

وظهرت فروق ذات داللة  %،32 إلى% من مجموعهم فيما وصلت نسبة طلبة المدينة 34في هذا المستوى 
الثالث والمستوى على وهي: المستوى األ داءبين نسب طلبة الريف ونسب طلبة المدينة في مستويات األ إحصائية

نسب طلبة المدينة ونسب طلبة  الخامس فلم تظهر فروق بين داءما في مستوى األأو  لصالح طلبة المدينة، الرابع
فيما بلغت نسبة طلبة الريف في هذا  السادس داءسجل اية نسب لطلبة الريف في مستوى األتكما لم الريف 

طلبة الريف وحوالي ثلثي طلبة  % من81ن حوالي إلى أالنتائج بصور واضحة  أشارتقد ل .%0.1المستوى 
ل الطلبة ال يستطيعون التعاطي أمما يعني  ،دون ذلكو أ األول داءمستوى األ فيالمدينة هم  ال مع المسائل إن ج 

 .34الحظ النسب المئوية في جدول  الرياضية ذات السياقات البسيطة واالجراءات المحددة.

 
 في الرياضيات بحسب موقع المدرسة دا في كل مستوى من مستويات األ األردنطلبة  دا .النسب المئوية أل34 جدول

 دا مستويات األ

موقع 
 المدرسة 

 األولتحت المستوى 
 (357.77من  أقل)

 األولالمستوى 
من  أقل -357.77)

420.07) 

المستوى الثاني 
من  أقل-420.07)

482.38) 

المستوى الثالث 
من  أقل -482.38)

544.68) 

المستوى الرابع 
من  أقل-544.68)

606.99) 

الخامس  المستوى
من  أقل -606.99)

669.30) 

المستوى السادس 
 (669.30من  أكثر)

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

 0.1 0.1 0.4 0.6 0.4 2 0.8 9 1.2 22 0.9 32 1.7 34 مدينة 
 - - 0.1 0.01 0.2 0.3 0.8 3 2.2 16 2.3 34 3.4 47 ريف

 
 األول داءاألمستوى  فيالريف يقعون  ن حوالي ثلثي طلبةأ إلىفي مجال العلوم النتائج  أشارت خرى،أمن جهة 

بين نسبة  إحصائية% من طلبة المدينة، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 47مقابل ما نسبته دون ذلك أو 
طلبة المدينة في المستوى الثالث والمستوى الرابع ونسبة طلبة الريف في هذين المستوين، ولكن سجلت المستويات 

وتجدر ة وكذلك من طلبة الريف. العليا )المستوى الخامس والمستوى السادس( نسب متواضعه من طلبة المدين
% فقط 4.3ن نسبة طلبة المدينة في المستوى الرابع والمستوى الخامس والمستوى السادس كانت أ إلىاالشارة 
 يبين تلك النسب. 35% من طلبة الريف.الجدول 1من  أقلمقابل 
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 في العلوم بحسب موقع المدرسة دا في كل مستوى من مستويات األ األردنطلبة  دا .النسب المئوية أل35 جدول
 دا مستويات األ

موقع 
 المدرسة 

 األولتحت المستوى 
 (334.94من  أقل)

 األولالمستوى 
من  أقل -334.94)

409.54) 

المستوى الثاني 
من  أقل-409.54)

484.14) 

المستوى الثالث 
من  أقل -484.14)

558.73) 

المستوى الرابع 
من  أقل -558.73)

633.33) 

المستوى الخامس 
من  أقل -633.33)

707.93) 

 ربأكالمستوى السادس )
 (707.93من 

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

 0.02 0.01 0.2 0.30 0.7 4 1.0 16 1.3 33 1.1 31 1.3 16 مدينة 
 - - 0.06 0.02 0.33 0.93 1.5 9.4 2.5 29 1.7 35 3.3 26 ريف

 

طلبة المدينة  ةمن نسب ربأك األول داءاأل ىطلبة الريف في مستو  ةما في مجال القرائية فقد لوحظ ان نسبأو    
 األول أ نسبة طلبة الريف ونسبة طلبة المدينة في المستوى ن الفرق بينأفيما لوحظ  ،إحصائيةداللة  يبفرق ذ

من نسب الثالث والخامس كانت أعلى  داءمستوى األوبدا واضحًا ان نسب طلبة المدينة في  ،إحصائياً غير دال 
% مقابل 17الثالث  داءنسبة طلبة المدينة في مستوى األ حيث بلغت ،إحصائيةطلبة الريف بفروق ذات داللة 

% 0.02% فيما بلغت نسبة طلبة الريف 0.2% لطلبة الريف ،وفي المستوى الخامس بلغت نسبة طلبة المدينة 9
،فيما بلغت نسبة طلبة المدينة في هذا المستوى  السادسفقط ،ولم ي سجل أي طالب من الريف في المستوى 

 يبين تلك النسب. 36والجدول  .0.01%
 

 ة بحسب موقع المدرسةئيفي القرا دا في كل مستوى من مستويات األ األردنطلبة  دا .النسب المئوية أل36 جدول

 الموقع

من المستوى  أقل
من  أقلب ) األول

262.04) 

ب  األولالمستوى 
من  أقل -262.04)

334.75) 

أ  األولالمستوى 
من  أقل-334.75)

407.47) 

الثاني المستوى 
من  أقل-407.47)

480.18) 

المستوى الثالث 
من  أقل-480.18)

552.89) 

المستوى الرابع 
من  أقل -552.89)

625.61) 

المستوى الخامس 
من  أقل -625.61)

698.32) 

المستوى السادس 
 (698.32من  ربأك)

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

 0.03 0.01 0.2 0.2 0.8 3 0.9 17 1.3 32 1.2 28 0.8 14 0.9 6 مدينة

 - - 0.06 0.02 0.4 1 1.6 9 3.1 27 2.2 31 1.9 21 2.4 12 ريف

 
 سب السلطة املشرفةحبيف اجملاالت الثالثة  داءالتوزيع النسبي للطلبة على مستويات األ 

المتدنية )دون المستوى  داءفي مستويات األ جميعها ن نسب الطلبة من السلطاتألقد بينت النتائج          
بلغت نسبة طلبة وزارة  حيث، في الرياضيات علىاأل داءكبر من نسب الطلبة في مستويات األأكانت  (األول

 ،األخرىوهي النسبة األعلى مقارنة بالسلطات  من مجموع الطلبة %74التربية والتعليم في هذين المستويين 
% فيما كانت نسبة 64بلغت نسبة طلبة وكالة الغوث وكذلك  %،65الثقافة العسكرية مديرية وبلغت نسبة طلبة 

في هذين المستويين مقارنة بباقي  قل% من مجموع الطلبة وهي بذلك النسبة األ28طلبة التعليم الخاص 
 السلطات.

بة وزارة التربية والتعليم المرتفع )المستوى الخامس، والمستوى السادس( فقد بلغت نسبة طل داءوأما في مستويات األ
% فيما 0 مديرية الثقافة العسكرية%، ولطلبة 0.3، وبلغت النسبة لطلبة وكالة الغوث %0.4هذين المستويين في 
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على من بين % وهي بذلك النسبة األ2.1كانت النسبة التي وصلت لهذين المستويين من طلبة التعليم الخاص 
 .جميعها السلطات

 
 في الرياضيات بحسب السلطة المشرفة دا في كل مستوى من مستويات األ األردنطلبة  دا المئوية أل. النسب 37جدول

 دا مستويات األ

السلطة 
 المشرفة

 األولتحت المستوى 
 (357.77من  أقل)

 األولالمستوى 
 أقل -357.77)

 (420.07من 

المستوى الثاني 
من  أقل-420.07)

482.38) 

المستوى الثالث 
 أقل -482.38)

 (544.68من 

المستوى الرابع 
من  أقل-544.68)

606.99) 

المستوى الخامس 
 أقل -606.99)

 (669.30من 

المستوى السادس 
من  أكثر)

669.30) 

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

وزارة التربية 
 والتعليم

40 1.8 34 1.0 19 1.1 6 0.6 1 0.4 0.3 0.5 0.1 0.1 

وكالة الغوث 
 الدولية

32 5.6 32 3.7 25 4.2 9 2.6 2 0.9 0.3 0.34 - - 

التعليم 
 الخاص

9 3.0 19 3.1 33 3.3 28 3.9 9 2.1 2 0.8 0.1 0.1 

الثقافة 
 العسكرية

49 10.6 30 5.5 16 8.8 4 2.9 - - - - - - 

 
% ، ولوكالة الغوث 53( لوزارة التربية والتعليم 2من مستوى  أقلالمتدني ) داءوفي مجال العلوم، بلغت نسبة الطلبة ذوي األ

 % وهي بذلك تكون النسبة األعلى من بين جميع السلطات .58 وللثقافة العسكرية% ، 21% وللتعليم الخاص 46
%، ولوكالة 0.21المرتفع )المستوى الخامس، والمستوى السادس( لوزارة التربية والتعليم فقد بلغت  داءواما نسبة الطلبة ذوي األ

في  األردنطلبة  داءب المئوية أل%. الحظ النس0فقد كانت النسبة  الثقافة العسكريةما أ%، و 0.9% وللتعليم الخاص 0.2الغوث 
 .38في العلوم بحسب السلطة المشرفة وذلك في جدول  داءكل مستوى من مستويات األ

 
 في العلوم بحسب السلطة المشرفة دا في كل مستوى من مستويات األ األردنطلبة  دا النسب المئوية أل .38 جدول

 دا مستويات األ

 السلطة المشرفة
 

 األولتحت المستوى 
 (334.94من  أقل)

 األولالمستوى 
 أقل -334.94)

 (409.54من 

المستوى الثاني 
من  أقل-409.54)

484.14) 

المستوى الثالث 
 أقل -484.14)

 (558.73من 

المستوى الرابع 
 أقل -558.73)

 (633.33من 

المستوى الخامس 
 أقل -633.33)

 (707.93من 

المستوى السادس 
 (707.93من  أكثر)

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

وزارة التربية 
 والتعليم

20 1.4 33 0.9 32 1.2 12 0.9 2 0.7 0.2 0.2 0.01 0.02 

وكالة الغوث 
 الدولية

14 3.2 32 5.5 34 4.3 17 3.9 3 1.8 0.2 0.3 - - 

التعليم 
 الخاص

5 2.0 16 2.8 33 4.7 35 4.4 10 2.7 0.9 0.9 - - 

الثقافة 
 العسكرية

27 11.4 31 7.9 26 8.0 14 8.9 2.2 1.8 - - - - 
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ووكالة  من طلبة وزارة التربية والتعليملكل المتدني في القرائية  داءالنتائج أن نسبة الطلبة ذوي األ أشارت، وأخيرا
لطلبة التعليم الخاص،  قلكانت األو ، الثقافة العسكرية% لطلبة 67 إلى، فيما وصلت %54بلغت  الغوث الدولية 

المرتفع في القرائية فقد كانت نسبتهم في  داء% فقط. وأما فيما يتصل بنسبة الطلبة ذوي األ24بلغت نسبتهم حيث 
%، وبلغت 0.54، فيما بلغت النسبة للتعليم الخاص %0.4%، ولوكالة الغوث الدولية 0.71وزارة التربية والتعليم 
 .39رقم الحظ النسب المئوية المبينة في الجدول  %.0النسبة لوزارة الدفاع 

 ة بحسب السلطة المشرفةئيفي القرا دا في كل مستوى من مستويات األ األردنطلبة  دا . النسب المئوية أل 39 جدول

 السلطة
 المشرفة 

 

من المستوى  أقل
من  أقلب ) األول

262.04) 

ب  األولالمستوى 
 أقل -262.04)

 (334.75من 

أ  األولالمستوى 
 أقل-334.75)

 (407.47من 

المستوى الثاني 
 أقل-407.47)

 (480.18من 

 المستوى الثالث
 أقل-480.18)

 (552.89من 

المستوى الرابع 
 أقل -552.89)

 (625.61من 

المستوى الخامس 
 أقل -625.61)

 (698.32من 

المستوى السادس 
من  أكثر)

698.32) 
النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

وزارة 
بية التر 

 والتعليم
8 0.9 16 0.9 30 1.2 30 1.3 13 0.9 2 0.7 0.1 0.1 0.01 0.02 

وكالة 
الغوث 
 الدولية

5 1.8 13 2.9 26 3.8 32 4.3 19 4.1 5 2.8 0.4 0.5 - - 

التعليم 
 الخاص

2 0.9 5 1.8 17 2.2 34 3.4 33 3.5 9 2.6 0.5 0.6 0.04 0.1 

الثقافة 
 العسكرية

15 8.3 27 9.6 25 6.1 25 10.5 8 4.9 0.2 0.5 - - - - 

 

 

   2012، 2009، 2006 األعوامالطلبة بني  أداءالتغري يف  

 

 على مستوى المملكة بحسب الجنس -أ 

، 2009، 2006خالل دورات الدراسة في االعوام  األردنطلبة  أداءظهرت النتائج وجود تراجع ظاهري في أ
، 2012، 2006باستثناء التراجع في مجال العلوم بين العامين  إحصائياً ولكن هذا التراجع لم يكن داال  2012

 .2012في عام  409 إلى 2006في عام  422نقطة من  13الطلبة  حيث بلغ الفرق بين متوسطي
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 بحسب الجنس   -ب 

ن هناك أبحسب الجنس فتبين  2012، 2009، 2006في الرياضيات بين االعوام  داءما فيما يتعلق بتغير األأو 
على الرغم من مالحظة بعض الفروق  2006في عام  داءالذكور عند مستويات األ أداءو  اإلناث أداءثبات في 

البيانات الحظ  .وأخطاء القياس خطاء المعاينةأالجنسين وذلك بسبب  أداءتراجع في  إلىالظاهرية التي تؤشر 
 .اآلتيالشكل المعروضة في 

 

حيث ، 2006عام  داءعند مقارنته باأل 2012في عام  إحصائياً  الذكور تراجعا داالً  أداءوفي مجال العلوم تراجع 
نها غير ، وأما باقي التغيرات فعلى الرغم من أ 2012عام  388 إلى 2006عام  408تراجع متوسط الذكور من 

 .13 الحظ الشكل نها تعكس نمطا من التراجع خالل الفترة المذكورة.أ الّ إ إحصائياً دالة 
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التغير في متوسطات تحصيل الطلبة في الرياضيات والعلوم والقرائية للفترة . 11شكل 

2012,2009,2006 
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بين األعوام   التغير في متوسطات األداء في الرياضيات. 12شكل  

  بحسب الجنس 2012،2009،2006

 اناث ذكور
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 2012،  2009عوام لدى الذكور في القرائية بين األ إحصائيةداللة  اذن هناك تراجعا ً أ إلىالنتائج  أشارتلقد 

 4. اآلتي  . الحظ الشكل2012عام  361 إلى 2009عام  377الذكور من  أداءحيث تراجع متوسط 

 

 بحسب الموقع   -ج 
 

وذلك في  ،2009عام  داءباأل 2006عام  داءطلبة المدينة وطلبة الريف باالستقرار عند مقارنة األ أداءاتسم 
في  2009و  2006بين عامي  إحصائيةداللة  يذ لم ي الحظ وجود تغّير ذإ ،الت الرياضيات والعلوم والقرائيةمجا
طلبة المدينة في الرياضيات عام  أداءسط فقد وصل متو جميعها طلبة الريف في المجاالت  أداءطلبة المدينة و  أداء

طلبة الريف فقد ارتفع بحوالي  أداءما أو  ،397 إلىليصل  2009ارتفع بواقع نقطة واحدة عام  396 إلى 2006
عام  358مقابل  2009عام  362 إلىطلبة الريف  أداءذ وصل إ ،2009و  2006نقاط بين العامين  4

ين في كل من األردنيالطلبة  أداءفانه ي الحظ انخفاض متوسط  2012نتائج عام  إلىولكن عند النظر  .2006
                                                           

4
 لمالحظة الخطأ المعياري للمتوسطات ، وأحجام العينات يمكنك الرجوع الى الملحق.  
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، 2009، 2012التغير في متوسطات األداء في العلوم بين األعوام . 13شكل  

 بحسب الجنس 2006
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التغير في متوسطات االداء في القرائية بين االعوام . 14الشكل 

بحسب الجنس 2012،2009،2006   

 
 اناث ذكور
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الفرق بين متوسطات طلبة المدن ومتوسطات طلبة الريف ن جميعها مع مالحظة أالمجاالت المدن واالرياف وفي 
لشكل انظر ا ،α=  0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةوفي كافة المجاالت كانت ذات داللة  2012في عام 

15. 
وهو  425 إلى 2009عام  انخفضو  432 إلى 2006طلبة المدينة عام  أداءمتوسط  وصل وفي مجال العلوم،

ما طلبة أو  ، 415 إلىليصل  2012ثم عاود االنخفاض في عام  -كما اسلفنا– إحصائياً انخفاض غير دال 
.أنظر 2012عام  386 إلىثم  2009عام  390 إلى 2006عام  400دائهم من أالريف فقد انخفض متوسط 

 .16الشكل 
فقد ارتفع متوسط  ،إحصائياً  ةلارتفاعات غير دا 2009طلبة الريف في القرائية عام  أداءطلبة المدينة و  أداءوارتفع 
كما ارتفع  ،2012في عام  406 إلىفيما انخفض  2009عام  415 إلى 2006عام  414طلبة المدينة من  أداء
 إلىليصل  2012، ولكنه عاد وانخفض في عام 2009عام  381 إلى 2006ام ع 372طلبة الريف من  أداء
 17.5انظر الشكل  . 371

 

 
 
 

                                                           
5
 تفصيالت أعداد الطلبة واألخطا  المعيارية مبينة في الملحق.  
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 2012،2009،2006التغير في متوسطات االداء في الرياضيات بين االعوام . 15شكل 

  بحسب الموقع
  

 ريف مدينة
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 بحسب السلطة المشرفة -د 

 ،2009 ،2006األعوام في الرياضيات لم يتغير خالل جميعها الطلبة من السلطات  أداءن أ إلىالنتائج  أشارت
وظل متوسط  ،40 الجدول فيكما هو واضح  ،داءاأل متوسطات لى الرغم من وجود فروق ظاهرية بينع 2012
 يبين 40 الجدول طلبة الثقافة العسكرية دون المتوسط الوطني. أداءطلبة وزارة التربية والتعليم ومتوسط  أداء

 الطلبة بحسب السلطة المشرفة. أداءمتوسطات 
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 ريف مدينة

414 415 

406 

372 

381 
371 

340

350

360

370

380

390

400

410

420

2006 2009 2012 

 2012،2009،2006التغير في متوسطات االداء في القرائية بين االعوام . 17شكل 

 بحسب الموقع

 ريف مدينة



 77 

 في الرياضيات بحسب السلطة المشرفة  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أدا متوسطات  .40 جدول

 المتوسط عدد الطلبة السلطة المشرفة السنة
الخطأ المعياري 

 للمتوسط

2006 

 3.6 374 5534 وزارة التربية والتعليم

 28.2 366 93 الثقافة العسكرية

 6.5 407 476 وكالة الغوث

 11.8 453 406 التعليم الخاص

 3.3 384 6509 المملكة

2009 

 3.9 380 5534 وزارة التربية والتعليم

 10.1 385 93 الثقافة العسكرية

 13.9 405 410 وكالة الغوث

 15.6 424 449 التعليم الخاص

 3.7 387 6486 المملكة

2012 

 3.9 377 6074 وزارة التربية والتعليم

 19.4 359 119 الثقافة العسكرية

 9.9 393 400 وكالة الغوث

 8.9 459 445 الخاصالتعليم 
 3.1 386 7038 المملكة

 

غير دالة جميعها لسلطات لعبر السنوات  داءكانت االنخفاضات الظاهرية في متوسطات األ وفي مجال العلوم،
 أداءانخفض متوسط ذ إلمتوسط طلبة القطاع الخاص،  2009وعام  2006باستثناء االنخفاض بين عام  إحصائياً 

كما  –عبر سنوات المقارنة  األخرىالسلطات  أداءاستقرت متوسطات و  نقطة ، 53طلبة التعليم الخاص بمقدار 
فض بمقدار نقطة ليصل انخ 411 إلى 2006طلبة وزارة التربية والتعليم في عام  أداءمتوسط  وصلفقد  ، -أشرنا
 2009طلبة الثقافة العسكرية عام  أداءوارتفع متوسط  ،2012في عام  402 إلىلينخفض  2009عام 410 إلى

 27نخفض بمقدار ولكنه ا 2009عام  417متوسط بلغ  إلى 2006عام  399نقطة من متوسط بلغ  18بمقدار 
 عام 435 إلى 2006عام  447طلبة وكالة الغوث فقد انخفض من  أداءما متوسط أو  .2012نقطة في عام 

 يبين تلك المتوسطات واألخطاء المعيارية لها. دناه. والجدول أ 2012عام  419 إلىثم   2009
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 بحسب السلطة المشرفة العلومفي   PISAالطلبة في الدراسة الدولية أدا متوسطات  .41 جدول

 المتوسط عدد الطلبة السلطة المشرفة السنة
الخطأ المعياري 

 للمتوسط

2006 

 2.9 411 5534 وزارة التربية والتعليم

 31.7 399 93 الثقافة العسكرية

 5.3 447 476 وكالة الغوث

 8.6 496 406 التعليم الخاص

 2.8 422 6509 المملكة

2009 

 3.8 410 5534 وزارة التربية والتعليم

 9.0 417 93 الثقافة العسكرية

 13.8 435 410 وكالة الغوث

 14.7 443 449 التعليم الخاص

 3.5 415 6486 المملكة

2012 

 3.7 402 6074 التربية والتعليموزارة 

 30.7 390 119 الثقافة العسكرية

 11.2 419 400 وكالة الغوث
 8.9 471 445 التعليم الخاص

 3.1 409 7038 المملكة

 

و  2006بين عامي  على متوسطات الطلبة  نه على الرغم من االرتفاع الطفيف الذي حدث وفي مجال القرائية ف
، إحصائيةباستثناء متوسط طلبة التعليم الخاص فان تلك االرتفاعات لم تكن ذات داللة جميعها لسلطات ل 2009

التي لم تكن  2012 ،2009لى متوسطات الطلبة بين عامي مر على االنخفاضات التي حدثت عاألوانسحب هذا 
الذي يبين متوسطات  الحظ الجدول من االنخفاضات. الظاهري بالرغم من ظهور هذا النمط إحصائيةذات داللة 

 الطلبة في القرائية بحسب السلطة المشرفة. أداء
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 بحسب السلطة المشرفة ةلقرائيفي ا  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أدا متوسطات  .42 جدول

 المتوسط عدد الطلبة السلطة المشرفة السنة
الخطأ المعياري 

 للمتوسط

2006 

 3.4 391 5534 وزارة التربية والتعليم

 47.9 372 93 الثقافة العسكرية

 5.3 416 476 وكالة الغوث

 13.5 473 406 التعليم الخاص

 3.3 401 6509 المملكة

2009 

 3.6 401 5534 وزارة التربية والتعليم

 8.1 391 93 الثقافة العسكرية

 10.3 417 410 وكالة الغوث

 14.1 430 449 التعليم الخاص

 3.3 405 6486 المملكة

2012 

 4.3 392 6074 وزارة التربية والتعليم

 31.4 356 119 الثقافة العسكرية

 12.8 416 400 وكالة الغوث

 7.7 458 445 التعليم الخاص

 3.6 399 7038 المملكة
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 ملخص ألهم نتائج الفصل 

  اإلناثبين الذكور و  داءفي األالمطلق فقد بلغ الفرق  على الذكور في كافة مجاالت محتوى الرياضيات، اإلناثتفوقت 
نقاط( وفي التغير  10+نقطة( وفي الكميات ) 16+شكال والفراغات )نقطة( ، وفي األ 31+واالحتماالت ) اإلحصاءفي 

 نقطة(. 29+والعالقات )

  نقاط( ، وفي  6-في مستوى الصياغة ) المطلق على الذكور في كافة المستويات المعرفية ، اذ بلغ الفرق اإلناثتفوقت
 نقطة(. 25+نقطة( وفي مستوى التفسير ) 25+مستوى التوظيف )

  لطلبة  361مقابل  392ذ بلغ متوسط طلبة المدن إنقطة ،  31تفوق طلبة المدن على طلبة الريف في الرياضيات بواقع
 لريف.ا

  لطلبة  386مقابل  415ذ بلغ متوسط طلبة المدن إنقطة ،  29تفوق طلبة المدن على طلبة الريف في العلوم بواقع
 الريف.

  لطلبة  371مقابل  406ذ بلغ متوسط طلبة المدن إنقطة ،  35تفوق طلبة المدن على طلبة الريف في القرائية بواقع
 الريف.

 المدن  371واالحتماالت : الريف  اإلحصاءلريف في كافة مجاالت محتوى الرياضيات )تفوق طلبة المدن على طلبة ا ،
( ، ) التغير 373، المدن 340، ) الكميات : الريف (  390، والمدن 364( ، ) االشكال والفراغات : الريف  399

 (.394، المدن 360والعالقات : الريف 

  التوظيف: 390، المدن 366تفوق طلبة المدن على طلبة الريف في كافة المستويات المعرفية ) الصياغة : الريف( ، )
 (.383، المدن 361( ، ) التفسير: الريف 383، المدن 356الريف 

  زارة التربية والتعليم، قرانهم من الطلبة في وكالة الغوث الدولية، و أتفوق طلبة التعليم الخاص في المجاالت الثالثة على
 ، ومدرستي، والمدارس االستكشافية(.ERSP، ودعم التعليم CIDAوتطوير المدرسة والمديرية 

  ( 348، القرائية 366، العلوم 352) الرياضيات  قلمدارس برنامج تطوير المدرسة والمديرية هو األ أداءكان 

  قرانهم من الطبقات أتفوق طلبة التعليم الخاص في كافة المستويات المعرفية ) الصياغة، التوظيف، والتفسير ( على
 .األخرى

  دنى في كافة المستويات المعرفية مقارنة مع الطبقات طلبة مدارس برنامج تطوير المدرسة والمديرية هو األ أداءكان
 .األخرى

  شكال والفراغات، التغير واالحتماالت، األ اإلحصاءفي كافة مجاالت محتوى الرياضيات ) تفوق طلبة التعليم الخاص
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 .األخرىقرانهم من الطبقات أوالكميات( على والعالقات، 

  دنى في كافة مجاالت محتوى الرياضيات مقارنة مع طلبة مدارس برنامج تطوير المدرسة والمديرية هو األ أداءكان
 .األخرىالطبقات 

ناث% لإل65% مقابل 72المتدني من الذكور في الرياضيات )دون المستوى الثاني(  داءبلغت نسبة الطلبة ذوي األ. 

 للذكور، 1المرتفع من الذكور في الرياضيات )المستوى الخامس والمستوى السادس(  داءبلغت نسبة الطلبة ذوي األ %
 .ناث% لإل0.2

 ناث% لإل39% مقابل 61ي من الذكور في العلوم )دون المستوى الثاني( المتدن داءبلغت نسبة الطلبة ذوي األ. 

 للذكور، 0.3المرتفع من الذكور في العلوم )المستوى الخامس والمستوى السادس(  داءبلغت نسبة الطلبة ذوي األ %
 .ناث% لإل0.21

 ناث% لإل32.7% مقابل 69المتدني من الذكور في القرائية ) دون المستوى الثاني(  داءبلغت نسبة الطلبة ذوي األ. 

 للذكور، 0.11المرتفع من الذكور في القرائية ) المستوى الخامس والمستوى السادس(  داءبلغت نسبة الطلبة ذوي األ %
 .ناث% لإل0.21

 داء، إذ لم يكن التراجع الظاهري في األ2012، 2009، 2006باالستقرار خالل دورات الدراسة  األردنطلبة  أداءتسم ا 
 .في مجال العلوم 2012، 2006باستثناء التراجع بين العامين  إحصائياً دال 
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 الفصل اخلامس

 املؤشراتعالقة التحصيل ببعض 

 

 مؤشراتو  الطالب مؤشراتالتي تدرس العالقة بين  حصائيةسيتناول هذا الفصل نتائج بعض التحليالت اإل
على اعتبار مجال الرياضيات  مع تركيز على من جهة أخرى ةفي المجاالت الثالث والتحصيل من جهة المدرسة

تركز  2012ن دورة بيزا ، وذلك ألان العديد من الفقرات في استبيان الطالب تسأل عن مجال الرياضيات دون غيره
تحليل االرتباط، وتحليل  إلىضافة الوصفي باإل اإلحصاء أساليب وسوف يتم توظيف، الرياضياتعلى مجال 

 .لفهم عالقة تلك المؤشرات بالتحصيل االنحدار المتعدد

 مرتبطة بالطلبة. مؤشراتاوال : 

 سوف يتم دراسة المؤشرات االتية : 

 شعور الطلبة باالنتماء للمدرسة . ●

 المدرسة.إتجاهات الطلبة نحو  ●

 الدوافع الداخلية لتعلم الرياضيات. ●

 . لتعلم الرياضيات اآللية/ النفعيةالدوافع  ●

 القلق من الرياضيات. ●

 االنضباط الصفي . ●

 عالقة المعلمين بالطلبة. ●
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 شعور الطلبة باالنتما  للمدرسة 
 
نظمة التعليمية على تعزيز سر والمدارس واألن تقدم معلومات حول قدرة األأؤشرات الترابط االجتماعي يمكنها م

 إلى، حيث يميل الطلبة ى ارتباط الطالب بمدرسته وزمالئهن شعور الطالب باالنتماء يعكس مدأذ إمكانة الطالب، 
 نهم جزء من مجموعةأبوعند شعورهم يجابية مع زمالئهم، إفضل عندما يستطيعون تكوين عالقات أتقديم انجازات 

ضعف الترابط االجتماعي يؤثر على نظرة ن  نهم مقبولون في المدرسة ، وعلى العكس من ذلك فأو  اجتماعية،
  الطالب عن نفسه ورضاه عن الحياة ورغبته في التعلم وبذل الجهد في دراسته.

حول و ال يوافقع أنه ع ال يوافق بشده أو أو يوافق ع أذا كان عيوافق بشده إتم سؤال الطالب حول ما  2012بيزا في 
نه يشعر بانه أو أنه يستطيع تكوين صداقات بسهولة في المدرسة، أنه غريب في المدرسة، و أذا كان يشعر إما 

(، حيث تم تطوير مؤشر شعور اآلتيينتمي للمدرسة )الحظ باقي الفقرات على محور السينات للرسم البياني 
 .أدناهالمبينة  التسع فقراتالالطلبة باالنتماء للمدرسة من خالل 

ن أن الطلبة االخرين يحبونهم و أو يوافقون بشده على أيوافقون % من الطلبة 87.4إن الرسم البياني يبين أن 
من  %85.9، كما أن يستطيعون تكوين صداقات بسهولة همنأ% من الطلبة يوافقون او يوافقون بشدة على 86.2

ء للمدرسة، ولكن ظهر أن هناك نسب ال بأس بها من نهم يشعرون باالنتماأالطلبة يوافقون أو يوافقون بشدة على 
% من الطلبة ال يرون أن 32نها في مكان غير مناسب، وحوالي أنها تشعر بالحر  و أ%( ترى 35الطلبة )حوالي 

   نها غريبة في المدرسة. أ% تشعر ب28حوالي ن أكما  شياء مثالية في المدرسة،األ
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و الذين على الفقرات الموجبة أ   a(موافق موافق بشدة،)جاباتهم إنسب الطلبة الذين كانت . 18شكل 

 لمؤشرالسالبة لفقرات العلى   b(غير موافق بشدة، غير موافق)جاباتهم إكانت 
 % 
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يجاد معامل االرتباط بين قيم هذا المؤشر وتحصيل الطلبة في إولقياس عالقة هذا المؤشر بالتحصيل تم 
بين التحصيل في  إحصائيةذات داللة  وجود عالقة إيجابيةظهرت النتائج أالرياضيات والعلوم والقرائية، حيث 

  . 43 جدولالرياضيات والقرائية والعلوم والشعور باالنتماء للمدرسة.الحظ معامالت االرتباط في 
 

معامالت االرتباط بين تحصيل الطلبة في الرياضيات والقرائية والعلوم وبين شعورهم باالنتما   .43جدول        
  درسةللم

 التحصيل في العلوم القرائيةالتحصيل في  التحصيل في الرياضيات 
 *0.21 *0.26 *0.18 الشعور باالنتما  للمدرسة

 
 
  اتجاهات الطلبة نحو المدرسة 
 

جواء التي تسود المدرسة. لقد سعت وزمالئهم واأل ومعلميهم، مورهم،أولياء أتتاثر اتجاهات الطلبة نحو المدرسة ب
ن ما يتعلموه في المدرسة مفيد لهم في المديين أسنة يشعرون ب 15ذا كان الطلبة من عمر إلمعرفة ما  2012بيزا 

 و الأو يوافقون بشده أذا كانوا يوافقون إالمتوسط والبعيد. لقد ط لب من الطلبة المشاركين في بيزا أن يبينوا ما 
ذ نها ساعدت في الحصول على الثقة التخاأالمدرسة مضيعة للوقت، و و ال يوافقون بشده على أن أيوافقون 

لقد تم بناء مؤشر اتجاهات الطلبة نحو  شياء قد تكون مفيدة في العمل.أن المدرسة علمت الطالب أالقرارات، و 
 ليها.إالمشار األربع فقرات ال عنجابات الطلبة إالمدرسة بناء على 

 
وأن  ن تكون مفيدة في العمل،أشياء ممكن أن المدرسة علمتهم أ% من الطلبة يرون 88.3النتائج أن  أشارت
% من الطلبة 86.2ن المدرسة ساعدتهم في الحصول على الثقة التخاذ القرارات، وأن أ% من الطلبة يرون 86.6
أن  % من الطلبة على73.7فيما لم توافق ما نسبته  ن المدرسة زودتهم بخبرات حياتيه عند تركهم العمل،أيرون 

 .اآلتيالحظ الرسم البياني  المدرسة مضيعة للوقت،
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بين اتجاهات الطلبة نحو المدرسة  إحصائيةذات داللة  موجبةعالقة  وجودظهرت النتائج أخرى، أمن جهة 
ذ بلغ معامل االرتباط بين اتجاهات الطلبة نحو المدرسة والتحصيل إوالتحصيل في الرياضيات والقرائية والعلوم، 

على التوالي. الحظ  0.28و  0.32والعلوم وبين اتجاهت الطلبة نحو المدرسة والقرائية  40.2في الرياضيات 
 الجدول أدناه.

 
 معامالت االرتباط بين تحصيل الطلبة في الرياضيات والقرائية والعلوم  .44 جدول

 وبين شعورهم باالنتما  للمدرسة واتجاهاتهم نحوها
 

 التحصيل في العلوم التحصيل في القرائية التحصيل في الرياضيات 
 *0.28 *0.32 *0.24 اتجاهات الطلبة نحو المدرسة 

 

 (  =0.05عند ) إحصائيا  دال  الرتباط * ا
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و الذين كانت أ a(موافق موافق بشدة،)جاباتهم إنسب الطلبة الذين كانت . 19شكل 

 b(غير موافق بشدة، غير موافق)جاباتهم إ
 

% 
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 الداخلية لتعلم الرياضيات. الدافعية 

 

 

ذا ما أخذنا باالعتبار ٌيمكن اعتبار الدافعية من المحركات األ همية الرياضيات لحياة الطلبة أساسية للتعلم، وا 
حتى المستقبلية فان المدارس بحاجة للتأكد من أن الطلبة ليس فقط يملكون المعرفة لالستمرار في تعلم الرياضيات 

 بعد سنوات الدراسة الرسمية، ولكن لديهم الدافعية التي تجعلهم يستمرون في تعلم الرياضيات.
، إذ قد يقبل الطلبة لتعلم الرياضيات كونهم يستمتعون لتعلم الرياضياتلين من الدافعية البيزا بين شكلقد ميزت 

 بتعلمها، أو يتعلمونها النهم يرون أنها مفيدة.
، ع يوافقونع ع ال يوافقون ع ع يوافقون بشدةع اذا كانو إ تقيس بيزا الدافعية الداخلية من خالل اجابات الطلبة حول ما

 لهمتعلم الرياضيات مجدي بالنسبة  كونهم يستمتعون بقراءة الرياضيات ،على الفقرات اآلتية: أو ع ال يوافقون بشدةع 
 اآلتي...الخ ، الحظ الفقرات المبينة في الرسم البياني دروس الرياضيات إلىبشغف  تطلعهم ،المهنية   همألنه سي حسن فرص

على فقرات مؤشر الدافعية الداخلية لتعلم موافقتهم ع  الذي يظهر النسب المئوية للطلبة بحسب ع موافقتهم بشدة ع أو ع
 .الرياضيات

 
ن معظم الطلبة يوافقون بشده أو يوافقون على معظم فقرات مؤشر الدافعية الداخلية لتعلم أظهرت النتائج ألقد 

الرياضيات ألنه همية بذل مجهود في أ% من الطلبة يوافقون بشدة أو يوافقون على 86.9الرياضيات ،فقد تبين أن 
نهم سوف يتعلمون أشياء كثيرة في الرياضيات أ% من الطلبة يرون 83.6ن إ سيساعد في العمل الذي سيقوم به،

، سيحتاجونه في دراستهم المستقبلية منهن الرياضيات موضوع مهم لهم ألأتساعدهم في الحصول على عمل، أو 
لك بالمقابل كانت ذبة لهم ألنه سيحسن فرص مهنتهم، و ن تعلم الرياضيات مجد بالنسأ% من الطلبة 82.8ى ورأ

الذين أشاروا إلى أنهم يستمتعون بالقراءة عن الرياضيات أو أنهم يدرسون الرياضيات النهم يستمتعون نسب الطلبة 
%، 70 حيث بلغت هذه النسبمن النسب التي ذكرناها،  أقلدروس الرياضيات  إلى أنهم يتطلعون بشغفو أ، بها

 % على التوالي.%66.4، 64.1
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نسب الطلبة الذين كانت اجاباتهم موافق بشدة ،موافق او الذين كانت اجاباتهم غير موافق .20شكل 
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تبين أن هذا المعامل كان  هامعامل االرتباط بين التحصيل في الرياضيات والدافعية الداخلية لتعلم إلىوعند النظر 
 . الحظ الجدول أدناه.   =0.05 مستوى الداللةعند  إحصائيةيجابيا وذو داللة إ

 
 االرتباط بين الدافعية الداخلية لتعلم الرياضيات وبين تحصيل الطلبة في الرياضيات لمعام .45 جدول

 التحصيل في العلوم التحصيل في القرائية التحصيل في الرياضيات 
 - - *0.18 لتعلم الرياضيات الداخلية افعيةالد

 (  =0.05عند ) إحصائياً دال  الرتباط* ا                  
 
 لتعلم الرياضيات االلية/ النفعية افعيةالد .(Instrumental Motivation) 
 

دراكات الطلبة حول فوائد الرياضيات لهم  المحركات التي ترتبط ب إلىلتعلم الرياضيات  لية/ النفعيةاآلتعود الدافعية 
من ي مدى يشعر الطلبة أن الرياضيات ترتبط بحياتهم أ إلىولدراستهم المستقبلية ومهنتهم ، لذا فان البيزا تقيس 

 موافقع حول بعض الفقرات مثل : غير جابات الطلبة بككك  ع موافق بشدهع ع موافقع ، ع غير موافق بشده أو عإخالل 

إذا بذلت جهدًا بشكٍل كاٍف فسأنجح في الرياضيات ، إذا أبليت جيدًا أم ال في الرياضيات فهذا يعود لي، متطلبات 
 .....الخ .تمنعني من تخصيص وقت كاٍف لدراسة الرياضيات العائلة أو مشاكل أخرى

 
ون في الرياضيات، ويرى إذا بذلوا جهدا بشكل كاف فسينجح% من الطلبة يرون أنهم 94.5لقد بينت النتائج أن 

% من 82.2ذلك، كما يرى  ارادو أحسن في الرياضيات إن أ% من الطلبة أنه باالمكان أن يكون أداؤهم 86.4
نه لو كان لديهم يرون أ% من الطلبة 63.5م ال فهذا يعود لهم، ولكن في المقابل أ بلو جيداً أذا إالطلبة أنهم 

% من الطلبة أن متطلبات العائلة أو 49.8الرياضيات، وكذلك يرى كبر في أ معلمين مختلفين فسيبذلون جهداً 
% من الطلبة ان أداؤهم في 35.9مشاكل أخرى تمنعهم من تخصيص وقت كاف لدراسة الرياضيات، كما يرى 

يبين نسب الطلبة إزاء فقرات مؤشر  . الذي20الحظ الشكل لالمتحان.  اأم لم يدرسو  االرياضيات سيء سواء درسو 
 الخارجية لتعلم الرياضيات. الدوافع
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 0.24ولوحظ أن معامل االرتباط بين مؤشر الدافعية الخارجية لتعلم الرياضيات والتحصيل في الرياضيات بلغ 
 .   =0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة  اوكان هذا المعامل ذ

 
 .تحصيل الطلبة في الرياضيات و  مؤشر الدافعية الخارجية لتعلم الرياضيات  االرتباط بين لمعام .46جدول 

 التحصيل في العلوم التحصيل في القرائية التحصيل في الرياضيات 
لتعلم  االلية/ النفعية الدافعية

 الرياضيات
0.24* - - 

 (  =0.05عند ) إحصائياً دال  الرتباط* ا                 

 
  الرياضيات.القلق من 
 

عندما يتلقون االختبارات فان نسبة أكبر من كذلك فبينما يقلق العديد من الطلبة حول تحصيلهم في المدرسة و 
 بالقلق حول الرياضيات بصفة خاصة.  شعورهم إلى أشارتالطلبة 

 

لحل المشكالت  ال تكرس اهتماما كافياً  عقولهمفان  الطلبة قلقون من الرياضيات،عندما يكون  ،وبصورة عامة
 عن ذلك تنشغل بالقلق من تلك المشكالت وليس حلها. نه عوضاً الرياضية أل

ع يوافقون بشدةع، ع يوافقونع، ع ال  اذا كانو إلت الطلبة لتحديد ما أاهتمت بيزا بقياس القلق من الرياضيات، حيث س
ها ستكون صعبة عليى في حصص غالبًا ما أكون قلقًا بأن يوافقون بشدهع، عال يوافقونع على عبارات مثل:

أشعر بالتوتر عندما يكون عليى أن أحل واجب  أن مستواي في الرياضيات ليس جيدًا،أعتقد  الرياضيات،
 الرياضيات.....الخ.

الذين ن هناك نسبة كبيرة من الطلبة تشعر بالقلق من الرياضيات، فقد كانت نسبة الطلبة أ إلىالنتائج  أشارتلقد 
% من الطلبة يشعرون بعصبية شديدة 43.9%، كما أن 50الرياضيات في  اً واجب يحلونا معندبالتوتر يشعرون 
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على فقرات مؤشر الدافعية  موافق جاباتهم موافق بشدة،إنسب الطلبة الذين كانت . 21شكل 

 % الخارجية لتعلم الرياضيات
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. في الرياضيات ليس جيداً  من مستواهأ% من الطلبة 52.8عتقد ما نسبته يعندما يحلون مسائل الرياضيات، كما 
 .اآلتيالحظ النسب المبينة في الشكل 

 

 
 

لطلبة في الرياضيات كان االرتباط بين القلق من الرياضيات وتحصيل ان معامل بينت النتائج أ من جهة أخرى
، إذ كلما زاد القلق من الرياضيات لدى الطلبة قل   =0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة  سلبيا وذا

 يبين تلك النتيجة. اآلتيوالجدول  تحصيلهم فيها.
 

 تحصيل الطلبة في الرياضياتو  القلق من الرياضيات االرتباط بين لمعام .47جدول 
 التحصيل في العلوم التحصيل في القرائية التحصيل في الرياضيات 

 - - *0.25- الرياضيات من القلق
 (  =0.05عند ) إحصائياً دال  االرتباط*                  
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على فقرات مقياس القلق من  موافق جاباتهم موافق بشدة،إنسب الطلبة الذين كانت  .22شكل 

   الرياضيات
 % 
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 . االنضباط الصفي 

 

 

شياء التالية في ي درجة تحصل األأ إلىتم اشتقاق مؤشر االنضباط الصفي من استجابات الطلبة حول ع 
مدرستك؟ع ال يبدأ الطلبة العمل إال بعد فترة من بداية الدرس، ال يستطيع الطلبة العمل جيدًا، على المعلم أن 

 ينتظر طويال حتى يهدأ الطلبة ، يوجد إزعا  وفوضى، ال يستمع الطلبة لما يقوله المعلم .
شكال مختلفة من عدم االنضباط الصفي في بعض الدروس أوجود  إلى اشارو أئج أن معظم الطلبة لقد بينت النتا

ال بعد إأن الطلبة ال يبدؤون العمل  إلى% من الطلبة 76.6أو في أغلب الدروس أو في كل الدروس، فقد أشار 
كون الطلبة ال  إلى% من الطلبة 73.8و كل الدروس، كما أشار أغلب أو أفترة من بداية الدرس وذلك في بعض 

 تظر طويالً ن المعلم ينأ إلى% من الطلبة 67.3و كل الدروس، وبين أغلب أو أفي بعض  ستطيعون العمل جيداً ي
، و بعض الدروسأغلب أو أوجود ازعا  وفوضى في كل  إلى% من الطلبة 68.9وكذلك يرى حتى يهدأ الطلبة، 

غلب أو بعض أأن الطلبة ال يستمعون لما يقوله المعلم في كل أو  إلى% من الطلبة 68.6شار نحو أكما 
 الدروس.

ات أداءمر الذي يترك انعكاسات على جة مرتفعة من عدم الضبط الصفي األوجود در  إلىتشير مثل هذه النتائج 
 تذ بلغإ يجابي بين الضبط الصفي وتحصيل الطلبة،إوجود ارتباط  إلىالنتائج  أشارتالطلبة، وعلى هذا الصعيد 

، 0.21 ،0.20والقرائية والعلوم  االرتباط بين مؤشر االنضباط الصفي، وتحصيل الطلبة في الرياضيات تمعامال
الذي يبين نسب  23شكل الالحظ .   =0.05عند مستوى  إحصائيةات ذات داللة ارتباطوهي  على التوالي 0.20

 االرتباط . تالذي يبين معامال 48الطلبة إزاء فقرات مؤشر االنضباط الصفي، والجدول 
 

 
 

 تحصيل الطلبة في الرياضيات والقرائية والعلوم و  مؤشر االنضباط الصفي معامالت االرتباط بين. 48 جدول
 التحصيل في العلوم التحصيل في القرائية التحصيل في الرياضيات 

 *0.199 *0.213 *0.203   الصفي  االنضباط
 (  =0.05عند ) إحصائياً دال  االرتباط* 
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 نسب الطلبة إزاء فقرات مؤشر االنضباط الصفي  . 23شكل 

 كل درس اغلب الدروس بعض الدروس ابدا
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.عالقة المعلمين بالطلبة 

 

يجابية بين المعلمين والطلبة تزيد من ثقة الطلبة بمعلميهم وتزيد من فرص اهتمامهم بالموضوع الذي العالقة اإل
     اهتمت البيزا بدراسة العالقة بين كاديمي.مر الذي قد يؤثر على تحصيلهم األاأل يتعلمونه وتزيد من انضباطهم

 موافقة أو عدم موافقة كاديميع حيث قامت بتطوير مؤشر من خالل ععالقة المعلمين بالطلبةع عوتحصيلهم األ
يستمع  ،يهتم معظم المعلمين برفاهية الطلبة ،يتفق الطلبة مع معظم المعلمين تية :الفقرات اآلالطلبة على مجموعة 
يعاملني معظم المعلمين  ، ني أحصل عليها من المعلمينإذا احتجت لمزيد من المساعدة، ف ،معظم الطلبة لما أقول

 .بعدالة
ن إلى أ% من الطلبة 85.3يجابية للعالقة القائمة مع معلميهم، إذ أشار  غلب الطلبة ينظرون بأبينت النتائج أن 

، لمعلمن معظم الطلبة يستمعون لما يقوله اإلى أ% من الطلبة 83.5ر اشأالطلبة يتفقون مع معظم المعلمين، كما 
ي أحصل عليها من ن% مع العبارة التي تقول عاذا احتجت لمزيد من المساعده فان83.5كما اتفق ما نسبته 
 نسبة موافقة على العبارة التي تقول عيهتم معظم المعلمين برفاهية الطلبةع. أقلالمعلمينع، وكانت 

 

 

 

من جهة  ، ومؤشر عالقة الطالب بالمعلمجهة ياضيات والقرائية والعلوم منولفحص العالقة بين التحصيل في الر 
. الحظ إحصائياً ن معامالت االرتباط كانت غير دالة أمالت االرتباط لتلك المتغيرات، ولوحظ اتم ايجاد مع أخرى
 يبين قيم معامالت االرتباط. الذي 49جدول 

 

 في الرياضيات والقرائية والعلومتحصيل الطلبة و  مؤشر عالقة المعلمين بالطلبة معامالت االرتباط بين. 49جدول 
 التحصيل في العلوم التحصيل في القرائية التحصيل في الرياضيات 

 0.006 0.013- 0.008- عالقة الطالب بالمعلم 
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 نسب الطلبة بحسب موافقتهم على فقرات مؤشر عالقة المعلمين بالطلبة. 24شكل 

 موافق ، موافق بشدة
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 .بالمدرسةمرتبطة  مؤشرات:  ثانيا

مديري المدارس سوف يتم دراسة مجموعة من المؤشرات التي ترتبط بالمدرسة والتي تم اشتقاقها من استجابات 
 أكثرن بياناتها عن السمة التي يتم دراستها كما أ تعبيرا أكثرباعتبار أن المؤشرات  المشاركة على استبيان المدرسة

 ثباتا من البيانات على مستوى الفقرة.

 سوف يتم دراسة المؤشرات االتية : 

 . استخدام التقييم ●

 .نوعية البنية التحتية في المدرسة ●

 .سلوكيات المعلمين ●

 . الروح المعنوية للمعلمين ●

 سلوكيات الطلبة ●

 

 

استخدام التقييم 
عالم الوالدين عن مدى : إلتيةغراض اآلالمدارس لتقرير ما اذا كان تقييم الطلبة يتم استخدامه لأل تم سؤال مديري

خر أو رسوبه في صفه، ولتصنيف الطلبة في مجموعات  صف  إلىبنائهم، والتخاذ قرار بشان ترفيع الطالب أتقدم 
على مستوى المنطقة التعليمية أو على المستوى الوطني، ولمراقبة  داءالمدرسة مع األ أداءلغايات التعليم، ولمقارنة 

تحسين  إلىخرى، وللحكم على كفاءة المعلمين، ولتحديد الجوانب التي تحتا  أ إلىمدى تطور المدرسة من سنة 
 .األخرىفي المناهج، ولمقارنة المدرسة مع المدارس  في أساليب التدريس أم سواء

 

 

2.6 
6.9 

20.8 

32.3 

16 

25.1 

11.6 

43.7 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

إلعالم الوالدين عن 
 .    مدى تقدم أبنائهم

التخاذ قرار بشأن 
ترفيع الطالب إلى 
صف آخر أو 
 .    رسوبه في صفه

لتصنيف الطلبة في 
مجموعات لغايات 

 .    التعليم

لمقارنة أداء 
المدرسة مع األداء 
العام على مستوى 
المنطقة التعليمية أو 
على المستوى 

 .    الوطني

لمراقبة مدى تطور 
المدرسة من سنة 

 .  إلى أخرى

للحكم على كفاءة 
 . المعلمين

لتحديد الجوانب 
التي تحتاج إلى 
تحسين سواء في 
أساليب التدريس أو 

 .  في المناهج

لمقارنة المدرسة 
مع المدارس 

 .  األخرى

نسب مديري المدارس بحسب موافقتهم أو عدم موافقتهم على فقرات مؤشر استخدام . 25شكل 

 ال التقييم
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مع كل من التحصيل في  وضعيفاً  أن مؤشر استخدامات التقييم يرتبط ارتباطا سالباً  إلىالنتائج  أشارتوقد 
ن استخدام نتائج التقييم في أالرياضيات والقرائية والعلوم، وهذا بطبيعة الحال ال يتسق مع ما هو متوقع من 

أن بعض  إلىكون مرد ذلك جزئيا يجابي على تحصيل الطلبة، وقد يإالمجاالت التي ذكرناها سيكون له مردود 
% فقط من مديري المدارس 56.3أن  إلىالنتائج  أشارتمجاالت االستخدام غير مطبقة في بعض المدارس، فقد 

 ا% من مديري المدارس أشارو 67.7، وأن األخرىيستخدمون تقييم الطلبة لمقارنة المدرسة مع المدارس  بأنهم اقالو 
العام على مستوى المنطقة التعليمية أو على  داءالمدرسة مع األ أداءنهم يستخدمون نتائج التقييم لمقارنة أ إلى

 المستوى الوطني.
 

 مالتقييم وتحصيل الطلبة في الرياضيات والقرائية والعلو . معامالت االرتباط بين مؤشر استخدام 50جدول 
 التحصيل في العلوم التحصيل في القرائية التحصيل في الرياضيات 

 -0.092 0.094- 0.089-    استخدام التقييم 
 

 = 0.05عند مستوى  إحصائياً دال  غير االرتباط*

 
 نوعية البنية التحتية في المدرسة. 
 

دراكات مديري المدارس للعوامل التي قد تعرقل عملية التدريس في إتم اشتقاق هذا المؤشر من ثالث فقرات تقيس 
ونقص أنظمة التدفئة/ التبريد متها، أماكنها أو عدم مالءمدارسهم، وهذه الفقرات هي: نقص مباني المدرسة و 

 متها.ءل المثال، الصفوف( أو عدم مالو تعطلها، ونقص األماكن المخصصة للتدريس )على سبيأضاءة واإل
 

% من مديري المدارس يرون أن هناك نقصا في 59.7بينت النتائج كما هو موضح في الرسم البياني أدناه أن 
نها غير أماكنها أو أوجود نقص في مباني المدرسة و  إلى% منهم 53ر اضاءة، كما أشأنظمة التدفئة/ التبريد واإل

 في األماكن المخصصة للتدريس )على سبيل المثال، الصفوف( أن هناك نقصاً  إلى عدد منهم فصحأمالئمة، كما 
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 عدم مالءمتها

التبريد / نقص أنظمة التدفئة
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نقص األماكن المخصصة 
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نسب مديري المدارس بحسب إدراكهم للعوامل التي ترتبط بنوعية البنية . 26شكل 

 التحتية في مدارسهم

 ال على االطالق، قليال جدا
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بين مؤشر نوعية البنية التحتية في المدرسة  إحصائيةداللة  يرى، بينت النتائج وجود ارتباط ذومن ناحية أخ
الحظ قيم معامالت االرتباط في الجدول  ولكنه ارتباطًا ضعيفًا. وتحصيل الطلبة في الرياضيات والقرائية والعلوم

 أدناه.
 

 . معامالت االرتباط بين مؤشر نوعية البنية التحتية في المدرسة وتحصيل الطلبة في الرياضيات والقرائية والعلوم.51جدول 
 التحصيل في العلوم التحصيل في القرائية التحصيل في الرياضيات 

 *0.065 *0.085 *0.070 نوعية البنية التحتية في المدرسة 
 = 0.05عند مستوى  إحصائياً دال  الرتباط*ا
 
 

 مسلوك المعل 
 

 شتقاق هذا المؤشراثير على المنا  المدرسي، إذ تم لتي تتعلق بالمعلمين والتي لها تأيتعلق هذا المؤشر بالعوامل ا
 في مدارسهم:تعلم الطلبة لتية لعوامل اآلإعاقة امدى من استجابات مديري المدارس حول 

 كامل طاقاتهم. عدم تشجيع الطلبة على بذل -
 ضعف العالقة بين الطلبة والمعلمين. -
 تدريس المعلمين لطلبة مختلفي الخلفيات الثقافية ) مثال اللغة ، الثقافة في الصف نفسه( -
 توقعات المعلمين المتدنية من الطلبة. -
 عدم تلبية المعلمين الحتياجات الطلبة الفردية. -
 المعلمين.تغيب  -
 مقاومة الهيئة التعليمية للتغيير. -
 شدة حزم المعلمين مع الطلبة. -
 تأخر المعلمين عن حصصهم. -
 عدم تحضير المعلمين جيدا لدروسهم. -

 
 ن تدريس المعلمين لطلبة مختلفي القدرات في الصف معيقا لتعلم الطلبة،أ% من مديري المدارس 57.6وقد اعتبر 

فيما أشار  عتبارها معيقا من قبل هذه النسبة من مديري المدارس،اى من حيث األولوهي بذلك تحتل المرتبة 
ن أ% من مديري المدارس 38.7% من مديري المدارس أن تغيب المعلمين يعد معيقا لتعلم الطلبة، واعتبر 47.6

ات المعلمين المتدنية % منهم أن توقع38.1مام تعلم الطلبة، كما اعتبر أ ر تعد عائقاً يمقاومة الهيئة التعليمية للتغي
الرسم البياني أدناه تعد معيقات بالمبينة  األخرىمور ى نحو ثلث مديري المدارس أن األأمن الطلبة تعد معيقًا، وقد ر 
 لتعلم الطلبة في مدارسهم.
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بين سلوك المعلمين، وتحصيل  إحصائيةيجابية ذات داللة إوجود عالقة  إلىنتائج تحليل االرتباط  أشارتوقد 
والجدول أدناه يبين قيم معامالت االرتباط بين مؤشر سلوك المعلمين  الطلبة في الرياضيات والقرائية والعلوم.

 وتحصيل الطلبة في الرياضيات والقرائية والعلوم.
 

 وتحصيل الطلبة في الرياضيات والقرائية والعلوم. سلوك المعلمين. معامالت االرتباط بين مؤشر 52دول ج

 التحصيل في العلوم التحصيل في القرائية التحصيل في الرياضيات 
 *0.104 *0.120 *0.120 سلوكيات المعلمين

 

 = 0.05عند مستوى  إحصائياً دال  الرتباط*ا
 

 

 الروح المعنوية للمعلمين 

 

تهم مع العبارات وافقمشتقاق هذا المؤشر من استجابات مديري المدارس على مجموعة من الفقرات حول اتم 

 تية:اآل

 

 معنويات المعلمين مرتفعة في هذه المدرسة. -

 يعمل المعلمون باندفاع. -

 يشعر المعلمون بالفخر في هذه المدرسة. -

 يقدر المعلمون التحصيل األكاديمي. -

-  

نهم يعارضون أو يعارضون بشدة تلك العبارات، أما إارتفاع نسب مديري المدارس الذين  إلىالنتائج  أشارتوقد 
ن يقدرون التحصيل يو يعارضون بشدة أن المعلمأنهم يعارضون أ إلى% من مديري المدارس 94.4شار أفقد 
ن يشعرون بالفخر في المدرسة، ي% من المعلمين أن المعلم91.4شده كاديمي، كما عارض أو عارض باأل

ن معنويات المعلمين مرتفعة في المدرسة، كما عارض أ% من مديري المدارس من 88وعارض أو عارض بشدة 
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 نسب مديري المدارس بحسب رؤيتهم للعوامل التي تعيق تعلم الطلبة في مدارسهم. 27شكل 

 الى حد ما ،كثيرا
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تي نسب مديري اآلويبين الشكل  % من مديري المدارس أن المعلمين يعملون باندفاع.85أو عارض بشدة 
 نويات المعلمين.بحسب موافقتهم أو معارضتهم فقرات مؤشر معالمدارس 

 

 
 

يجابية بين قيم مؤشر معنويات المعلمين وبين تحصيل الطلبة في إوقد بينت نتائج التحليل وجود عالقة ارتباط 
 تي قيم معامالت االرتباط.الجدول اآليبين الرياضيات والقرائية والعلوم، و 

 

 
 . معامالت االرتباط بين مؤشر الروح المعنوية للمعلمين وتحصيل الطلبة في الرياضيات والقرائية والعلوم53 جدول

 = 0.05عند مستوى  إحصائياً دال  معامل االرتباط*
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نسب مديري المدارس بحسب موافقتهم أو معارضتهم على فقرات مؤشر . 28شكل 

 معنويات المعلمين

 اوافق بشدة، اوافق

 التحصيل في العلوم التحصيل في القرائية التحصيل في الرياضيات 
 *0.164 *0.157 *0.156 الروح المعنوية للمعلمين 
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        سلوك الطلبة 
تم اشتقاق مؤشر العوامل التي تتعلق بالطالب وتؤثر على المنا  المدرسي من استجابات مديري المدارس حول  

 تعلم الطلبة :لتية العوامل اآل ةقاعإدرجة 
 غياب الطلبة. -
 تسرب الطلبة من الحصص. -
 المدرسة. إلىتأخر الطلبة للوصول  -
 ، يوم رياضي( أو نزهات. عدم حضور الطلبة لنشاطات إجبارية في المدرسة ) مثالً  -
 حترام الطلبة لمعلميهم.قلة ا -
 عرقلة سير الحصص من قبل الطلبة. -
 ستعمال الطلبة للكحول والعقاقير غير القانونية.ا -
 خرين. ساءة التي يتعرض لها بعض الطلبة من قبل طلبة التهديد أو اإل -

 

 
 

أن غياب الطلبة يعتبرون غلب مديري المدارس أالرسم البياني أعاله، يالحظ أن  فيالبيانات المبينة  إلىبالنظر 
ة لسير ل% من مديري المدارس أن هناك عرق43.6%(، كما يرى 55.6حد ما في مدارسهم ) إلىيحدث كثيرا أو 

 أنرس ترى س بها من مديري المداأن هناك نسب ال بأحد ما، وتبين  إلىو أالحصص من قبل الطلبة بصورة كثيرة 
خر أت ،%(38.7قلة احترام الطلبة لمعلميهم ) حد ما في مدارسهم: إلىو أبصور كثيرة تحدث تية السلوكيات اآل

ساءة التي يتعرض و اإلأ، التهديد %(36.9%(، تسرب الطلبة من الحصص )38.4المدرسة ) إلىالطلبة للوصول 
%(، 20.6جبارية في المدرسة )إلطلبة لنشاطات %(، عدم حضور ا21.9خرين ) لها بعض الطلبة من قبل طلبة 

 %(.12.2واستعمال الطلبة للكحول والعقاقير غير القانونية )
مع تحصيل الطلبة في الرياضيات والقرائية والعلوم، اذ  إحصائيةداللة  اوقد ظهر أن هذا المؤشر يرتبط ارتباطًا ذ

 ووصل معامل االرتباط، 0.14 إلىوصل معامل االرتباط بين تحصيل الطلبة في القرائية ومؤشر سلوك الطلبة 
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نسب مديري المدارس بحسب رأيهم بمدى ممارسة الطلبة لسلوكيات تؤثر على المناخ . 29شكل 

 المدرسي

 الى حد ما ، كثيرا
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معامل ارتباط لهذا المؤشر مع التحصيل في  أقلبين هذا المؤشر والتحصيل في العلوم، بينما كان  0.13
 الحظ الجدول أدناه. .0.12الرياضيات 

 
 مؤشر سلوك الطلبة.معامالت االرتباط بين تحصيل الطلبة في الرياضيات والقرائية والعلوم وبين  .54جدول 
 التحصيل في العلوم التحصيل في القرائية التحصيل في الرياضيات 

 0.13* 0.14* 0.12* سلوك الطلبة
 (  =0.05عند ) إحصائياً دال  معامل االرتباط*                 

 
 

 تحليل االنحدار المتعدد
 

ثر مجموعة المؤشرات التي ترتبط بالطالب والمدرسة على تحصيل الطلبة في الرياضيات والعلوم أوللتعرف على 
هميتها النسبية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد، إذ تم ادخال جميع المؤشرات التي رصدناها أوالقرائية ، وتحديد 

مع التحصيل كمتغيرات  إحصائيةداللة  انها ترتبط ارتباطا ذلها بأة هذا الفصل والتي كشف التحليل الثنائي في بداي
 .ثرها على التحصيل كمتغير تابعألمالحظة  دفعة واحدة مستقلة في النموذ 

 
      عند مستوى الداللة  إحصائيةتية كانت ذات داللة نتائج التحليل أن معامالت االنحدار للمؤشرات اآلظهرت أ

(  =0.05) : 
 للطالب. المستوى االقتصادي واالجتماعي 
 مدينة ، ريف( نوع المدرسة ( 
 الروح المعنوية للمعلمين. 
 القلق من الرياضيات. 
 الدوافع الخارجية لتعلم الرياضيات. 
 االنضباط الصفي. 
 

 الطلبة في الرياضيات .% من التباين في تحصيل 28وقد فسر هذا النموذ  
 

نالحظ أن مؤشر القلق من الرياضيات  حصائيةقيم معامالت االنحدار للمؤشرات ذات الداللة اإل إلىوعند النظر 
(، تاله مؤشر المستوى االقتصادي 0.24-هميته النسبية )أتأثيرا في تحصيل الرياضيات إذ بلغت  كثركان األ

فيما جاء متغير نوع المدرسة، ومؤشر الدوافع الخارجية لتعلم الرياضيات (، 0.19واالجتماعي للطالب بمعامل )
 .57في جدول . الحظ النتائج لمرتبة الرابعةما االنضباط الصفي فقد جاء باأ بالمرتبة الثالثة،
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 معامالت االنحدار المتعدد للمؤشرات والخطأ المعياري وقيمة ت  في الرياضيات .55جدول 

 المؤشر
 المعامل المعاير المعامل غير المعاير 

 قيمة ت
B الخطأ المعياري Beta 

 27.9  14.4 401.1 الثابت
 *4.8 0.19 2.8 13.6 المستوى االقتصادي واالجتماعي 

 1.3 0.04 4.9 6.2 مستوى تعليم االم
 1.9 0.07 5.7 10.4 مستوى تعليم االب

 *2.3 0.12- 9.1 22.8- ) حكومية ، غير حكومية( نوع المدرسة
 1.9 0.14 21.8 39.4 توفر اجهزة حاسوب 

 0.3 0.01- 2.1 0.5- شعور الطلبة باالنتماء للمدرسة 
 1.3 0.03 2.5 3.2 اتجاهات الطلبة نحو المدرسة 

 1.5 0.06- 2.3 3.6- نوعية البنية التحتية 
 0.6 0.04- 3.5 2.1- سلوكيات المعلمين

 *2.3 0.10 3.1 6.8 الروح المعنوية للمعلمين
 *8.5 0.24- 2.6 23.1 القلق من الرياضيات

 0.8 0.03 2.4 1.9 الدوافع الداخلية لتعلم الرياضيات
 *3.4 0.12 2.6 9.4 لتعلم الرياضيات االلية/ النفعيةالدوافع 

 *2.9 0.09 2.4 6.6 االنضباط الصفي 
 1.2 0.08 3.5 4.2 العوامل المؤثرة على المنا  المدرسي

 1.2 0.05 5.9 6.9 جنس الطالب
R2 0.28 

 (  =0.05عند ) إحصائياً * دال 
 
 نموذ  االنحدار إلىإدخال المؤشرات والمتغيرات التي ترتبط بالطالب والتي ترتبط بالمدرسة ما في القرائية فقد تم أو 

ن المتغيرات المستقلة التي أكمتغيرات مستقلة فيما أدخل التحصيل في القرائية كمتغير تابع، ولوحظ من نتائج التحليل 
ن المؤشرات أ إلىالنتائج  أشارتو  كما % من التباين في التحصيل في القرائية،30النموذ  فسرت ما مقداره  إلىدخلت أ

 :(  =0.05الداللة )عند مستوى  إحصائيةتية كانت معامالت انحدارها ذات داللة اآل
 للطالب. المستوى االقتصادي واالجتماعي 
 شعور الطلبة باالنتماء للمدرسة. 
 اتجاهات الطلبة نحو المدرسة. 
 الروح المعنوية للمعلمين. 
. االنضباط الصفي 
 جنس الطالب. 
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الطالب ومن ثم تاله جنس هميته النسبية أى من حيث األولأن المستوى االقتصادي واالجتماعي للطالب احتل المرتبه  ولوحظ
مؤشر  خيراً أ، و االنضباط الصفيو  ،اتجاهات الطلبة نحو المدرسةو  ،شعور الطلبة باالنتماء للمدرسةو  ،كل من نوع المدرسة

 الروح المعنوية للمعلمين.
 

 معامالت االنحدار المتعدد للمؤشرات والخطأ المعياري وقيمة ت  في القرائية .56جدول 

 المؤشر
 المعامل المعاير المعامل غير المعاير 

 قيمة ت
B الخطأ المعياري Beta 

 34.0*  11.9 407.6 الثابت
 7.4* 0.18 2.1 15.0 المستوى االقتصادي واالجتماعي 

 0.5 0.01 3.4 1.6 مستوى تعليم االم
 1.4 0.03 3.9 5.4 مستوى تعليم االب

 3.2* 0.1- 9.0 30.2- ) حكومية ، غير حكومية( نوع المدرسة
 0.5 0.03 18.2 8.9 توفر اجهزة حاسوب 

 3.8* 0.07 1.4 5.0 شعور الطلبة باالنتماء للمدرسة 
 6.8* 0.1 2.3 14.6 اتجاهات الطلبة نحو المدرسة 

 0.4 0.01- 2.9 1.1- نوعية البنية التحتية 
 0.7 0.04- 3.4 2.5- سلوكيات المعلمين

 2.6* 0.09 2.8 7.1 الروح المعنوية للمعلمين
 5.3* 0.1 1.7 8.8 االنضباط الصفي

 0.5 0.03 3.2 1.7 العوامل المؤثرة على المنا  المدرسي
 11.1* 0.4 5.6 59.8 جنس الطالب

R2 0.30 
 (  =0.05عند ) إحصائياً * دال 

 
 نموذ  االنحدار إلىفقد تم إدخال المؤشرات والمتغيرات التي ترتبط بالطالب والتي ترتبط بالمدرسة  العلومما في أو 

ن المتغيرات المستقلة التي أكمتغيرات مستقلة فيما أدخل التحصيل في العلوم كمتغير تابع، ولوحظ من نتائج التحليل 
ضعف مما يعني أن هذا النموذ  هو األ ،اين في التحصيل في العلوم% من التب22النموذ  فسرت ما مقداره  إلىدخلت أ

أن المؤشرات  إلىالنتائج  أشارتكما و  مقارنة بنموذ  االنحدار المتعدد للرياضيات ونموذ  االنحدار المتعدد للقرائية،
 :(  =0.05الداللة )عند مستوى  إحصائيةتية كانت معامالت انحدارها ذات داللة اآل
 للطالب. االقتصادي واالجتماعي المستوى 
 .مستوى تعليم االب 
 نوع المدرسة. 
 اتجاهات الطلبة نحو المدرسة. 
 الروح المعنوية للمعلمين. 
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 . االنضباط الصفي 
 جنس الطالب. 

 
تاله كل النسبية  ماهميتهأى من حيث األولالمرتبه  احتال وجنس الطالب أن المستوى االقتصادي واالجتماعي للطالب ولوحظ

مؤشر الروح المعنوية و ، االنضباط الصفيو  ،اتجاهات الطلبة نحو المدرسةو  ،ب، ونوع المدرسةمستوى تعليم األ من
 للمعلمين.

 معامالت االنحدار المتعدد للمؤشرات والخطأ المعياري وقيمة ت  في العلوم .57جدول 

 المؤشر
 المعامل المعاير المعامل غير المعاير 

 قيمة ت
B الخطأ المعياري Beta 

 35.2*  11.8 415.7 الثابت
 5.9* 0.2 2.6 14.6 المستوى االقتصادي واالجتماعي 

 0.1 0.0 3.5 0.5 مستوى تعليم االم
 3.8* 0.1 3.9 14.3 مستوى تعليم االب

 2.9* 0.1- 8.3 25.8- )حكومية ، غير حكومية(نوع المدرسة
 1.2 0.1 19.3 23.7 توفر اجهزة حاسوب 

 1.8 0.04 1.5 2.6 شعور الطلبة باالنتماء للمدرسة 
 6.3* 0.1 2.3 13.5 اتجاهات الطلبة نحو المدرسة 

 1.2 0.1- 2.6 3.2- نوعية البنية التحتية 
 1.0 0.1- 3.3 3.4- سلوكيات المعلمين

 2.8* 0.1 2.6 7.1 الروح المعنوية للمعلمين
 5.1* 0.1 1.7 8.6 االنضباط الصفي

 0.9 0.1 3.2 2.9 العوامل المؤثرة على المنا  المدرسي
 5.3* 0.2 5.8 30.6 جنس الطالب

R2 0.22 
 (  =0.05عند ) إحصائياً * دال 
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 ملخص الهم نتائج الفصل

 ،اارتباطا ذ والعلوم ،والقرائية يرتبط المستوى االقتصادي واالجتماعي بتحصيل الطلبة في كل من الرياضيات 
إذ بلغ معامل االنحدار المعياري في معادلة االنحدار ، (  =0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة 

 . 0.20، وللعلوم 0.18، وللقرائية 0.19المتعدد للرياضيات 

 على  إحصائيةداللة  ، ومؤشر االنضباط الصفي ذاثير كل من مؤشر الروح المعنوية للمعلمينأكان ت
 ضيات، والقرائية، والعلوم.التحصيل في الريا

 داللة  شر اتجاهات الطلبة نحو المدرسة ذاثير كل من مؤشر شعور الطلبة باالنتماء للمدرسة، ومؤ أكان ت
على التحصيل في  إحصائياً ، فيما كان تاثيرها غير دال على التحصيل في القرائية والعلوم إحصائية

 الرياضيات.

  عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة  الخارجية لتعلم الرياضيات ذاوافع ثير مؤشر الدكان تأ(  =0.05). 
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 السادسالفصل 

 االستنتاجات والتوصيات
 

معلومات ثرية  2012، 2009، 2006 في دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة في دورات األردنقدمت مشاركة 
من اهتمامها بقياس  أكثر به الدراسة التي تهتم بقياس ما يستطيع الطلبة القيامين في هذه األردنيالطلبة  أداءحول 

الطلبة  أداءضافة لما تقدمه التقارير الدولية التي تصدر عن هذه الدراسة من معلومات حول فباإل ما يعرفونه.
 حلوتكون بطبيعة الحال مضاءات حول جوانب ال تشتمل عليها التقارير الدولية إن هذا التقرير يقدم  المشاركين، ف

 اهتمام على المستوى الوطني.
مكن الوصول اليها من استخدام قواعد بيانات دراسة البرنامج الدولي أهم النتائج التي أفي هذا الفصل سنجمل 

لتقييم الطلبة، والتي اشتملت على قاعدة بيانات استبانة الطالب، وقاعدة بيانات استبانة المدرسة، وقاعدة بيانات 
 االختبارات.

 فعلى الرغم من الجهود التي تبذلها معظم الجهات المعنية بتطوير قطاع التعليم لزيادة كفاءة النظام داخلياً 
بالرغم من اتجاهات  2012، 2009، 2006ين اتسم باالستقرار خالل االعوام األردنيالطلبة  أداءن أال إ، وخارجياً 

، 2012ودورة عام  2006ين دورة عام الطلبة في العلوم ب أداءصل في التراجع الظاهرية باستثناء التراجع الذي ح
ن ات األضعف على مستوى الدول الخمس وستيداءين كان من بين األاألردنيالطلبة  أداءهذا ويمكننا القول أن 

 بها. ردناألين خالل دورات الدراسة التي شارك األردنيالطلبة  داءالمشاركة في الدراسة، وهذه سمة ظلت مالزمة أل
 

دائهم أدائهم في القرائية، و أفضل من أ لين يؤدون في مجال العلوم بشكاألردنين الطلبة أ إلى أيضاً وتشير النتائج 
المتميز في دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة مثل سنغافورة  داءبخالف بعض الدول ذات األفي الرياضيات 

 .هما في العلوم والقرائيةئأدافضل في الرياضيات من أواليابان التي يؤدي طلبتها بشكل 
 

ن الفرق أولهما أيرافقان هذه الظاهرة مرين أ، فاننا نالحظ اإلناثبين الذكور و  داءوعند الحديث عن الفروق في األ
ن اتجاهات الفرق تشذ في بعض االحيان عن النمط الدولي، أفي المجاالت الثالث، وثانيهما  اإلناثيميل لصالح 

الدول المشاركة التي كان الفرق فيها  أغلبنقطة بخالف  21بمقدار  اإلناثففي الرياضيات كان الفرق لصالح 
كما ، على بين جميع الدول المشاركة في القرائية هو األ اإلناثبين الذكور و  داءلصالح الذكور، وكان الفرق في األ

 بين الفروق األعلى للدول المشاركة. من بين اإلناث والذكور في العلوم كان أيضا داءأن الفرق في األ
 

بين طلبة الريف وطلبة المدينة يميل لصالح طلبة المدينة في  داءن الفرق في األأ أيضاً ما يمكن مالحظته 
كما في العديد من دول العالم، ويفسر التباين  األردنيالمجاالت الثالث، وهذه الظاهرة ظلت مالزمة للنظام التربوي 

، ولكن بين مدارس المدينة ومدارس الريفمن التباين في التحصيل  في المستوى االقتصادي واالجتماعي جزءاً 
ن مدارس أ التي ترتبط بمدرسة المدينة هي التي تفسر هذا التباين وخصوصاً  األخرىتظل هناك جملة من العوامل 

من  مناسباً  عدد كبير من مدارس القطاع الخاص ذات مصادر التعلم الغنية والتي تمتلك قدراً  المدن تشتمل على
 دارة مصادرها المختلفة.إاالستقاللية في 

في  تعليم الطلبة كيفية حفظ المعلومات وتذكرها وال يهتم كثيراً  إلىة يميل األردنيوال يزال التعليم في المدارس 
ن أمن الطلبة استطاعت  ن هناك فئة قليلة جداً أاكساب الطلبة مهارات حل المشكالت والتفكير الناقد، فقد ظهر 
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مام مطوري أ كبيراً  تحدياً  لزم توظيف مهارات التفكير العليا، وهذا يعدالرفيعة والتي تست داءمستويات األ إلىتصل 
 ج وطرائق تدريسها تعزز قدرات التفكير العليا لدى الطلبة.هاالمنفيما إذا كانت كد أالمناهج ومنفذيها للت

ما فيما يتصل بمشاريع التطوير التي تشرف عليها وتنفذها جهات ذات عالقة بالقطاع التربوي فقد ظهر ان أو 
فعلى سبيل  ،األخرىمقارنة بفئات المدارس  داؤها ضعيفاً أوي تحت مظلة هذه المشاريع ال زال ضالمدارس التي تن

 SDDPقرانهم في مدارس تطوير المدرسة والمديرية أالمثال تفوق طلبة التعليم الخاص في المجاالت الثالثة على 
، فما الذي جعل مدارس القطاع الخاص ة، ومدارس مدرستي، والمدارس االستكشافيERSPومدارس دعم التعليم 

الطلبة  أداءالستفادة من تجربة تلك المدارس لتحسين من المدارس؟ وكيف يمكن ا األخرىتتفوق على كل الفئات 
 ؟.األخرىمدارس الفي 

ن هناك متغيرات ضبط كثيرة أينات في التحصيل، فقد لوحظ اثر بعض العوامل التي تفسر التبأوعند استقصاء 
 ومن هذه المتغيرات: جنس الطالب ،خرىأجراء دراسات مستقلة إ إلىتسهم في تفسير تلك التبيانات ويحتا  فهمها 

 .توى االقتصادي واالجتماعي للطالب(، المس7، غير حكومية6)حكومية نثى(، نوع المدرسةأ)ذكر، 
 

ينات في امن التب فسرت جزءاً  والتي خرى بالمدرسةأترتبط بالطالب و  التي عواملال بعض إلى الوصولمكن أولكن 
ا ذو داللة مثيرهأالروح المعنوية للمعلمين، واالنضباط الصفي التي كان تهم هذه العوامل: أ من وكان، الطلبة أداء

الطلبة من خالل  أداءكد تاثيرهما على أن هذين المؤشرين قد تأفي المجاالت الثالث. ويبدو  داءعلى األ إحصائية
وساط المهتمة األ المناقشات التي تجري في مختلف إلىالعديد من الدراسات ومالحظات الميدان التربوي باالضافة 

 ن التربوي .أبالش
في المجاالت الثالث، برزت عوامل  داءعلى األ إحصائيةداللة  اثيرها ذأتلك المؤشرات التي كان ت إلىضافة باإل
وهذه العوامل هي: القلق من  إحصائيةداللة  اذعليه ثيرها في الرياضيات وكان تأ داءخرى ارتبطت باألأ

ما في مجال العلوم والقرائية فقد بينت النتائج أن مؤشر ألتعلم الرياضيات. و  اآللية/ النفعيةالرياضيات، والدوافع 
في تفسير  إحصائيةداللة  اذًا ثر أكان لهما  شعور الطلبة باالنتماء للمدرسة، ومؤشر اتجاهات الطلبة نحو المدرسة

 .في هذين المجالينالطلبة  أداءالتباين في 
 

 التوصيات: 
 :بما يأتييوصي الباحثون  ،نتائج الدراسةفي ضوء 

صالح إلتطوير مشروع  األخرىاالستفادة من نتائج دراسة البرنامج الدولي ونتائج الدراسات التقييمية  .1
ن مشروع أتربوي وطني شامل يركز على القضايا التربوية الرئيسية ويهتم بالجوانب النوعية، وخصوصا 

 تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة / المرحلة الثانية في مراحله النهائية. 

الجوانب التي لها عالقة بتدريس الرياضيات في  ومدارس وكالة الغوث االستفادة من خبرة التعليم الخاص .2
 .والعلوم والقرائية 

 زيادة االهتمام بمدارس المناطق الريفية من مختلف الجوانب. .3

                                                           

تشمل مدارس وزارة التربية والتعليم ومدارس الثقافة العسكرية. 
6
  

7
 تشمل مدارس القطاع الخاص ومدارس وكالة الغوث.  
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نقلة نوعية في برامج التدريب من خالل تركيزها على االتجاهات الحديثة في تدريس الرياضيات حداث إ .4
الكساب الطلبة مهارات حل المشكالت والتفكير الناقد ومهارة التعامل مع المشكالت  والعلوم والقرائية
 .ة، والحياة العمليجه الطلبة في المنزل، والمدرسةاالحياتية التي تو 

 .فيه استراتيجية واضحة للمتابعة داخل الغرفة الصفية للتاكد من العمليات التدريسية التي تحدثوتبني  .5

ووضع خطط عالجية للطلبة  ى،األولساسية مراجعة السياسات الخاصة بالنجاح والرسوب في المرحلة األ .6
 ذوي التحصيل المتدني في الموضوعات المختلفة.

برز السياسات التي تتعلق المتميز من خالل تحليل أ داءت األذا األخرىاالستفادة من تجارب الدول  .7
 بالمناهج والمعلمين والطلبة.

ن كان األ .8 عند الجنسين يعد  داءاالهتمام بمدارس الذكور نظرًا لتدني تحصيلهم مقارنة بمدارس اإلناث، وا 
 متدنيًا.

المعلمين، واالستفادة منها في تدريس توظيف األسئلة المسموح االطالع عليها في دراسة بيزا في تدريب  .9
 الطلبة وتقييمهم.

كثر عمقًا لمعالجة بعض أإجراء المزيد من األبحاث باالستفادة من قواعد البيانات المتوفرة بتحليالت  .10
 المشكالت التربوية من خالل الجهات ذات العالقة بالشأن التربوي.
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 في الرياضيات بحسب جنس الطالب  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أدا متوسطات  .1 جدول

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة جنس الطالب السنة

2006 
 5.3 381 2952 ذكور

 3.9 388 3557 إناث

 3.3 384 6509 المملكة

2009 

 5.1 386 3120 ذكور

 5.2 387 3366 إناث

 3.7 387 6486 المملكة

2012 
 5.4 375 3423 ذكور

 3.1 396 3615 إناث

 3.1 386 7038 المملكة

 
 

 في العلوم بحسب جنس الطالب  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أدا متوسطات  .2جدول 
 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة جنس الطالب السنة

2006 

 4.5 408 2952 ذكور

 3.3 436 3557 إناث

 2.8 422 6509 المملكة

2009 

 5.5 398 3120 ذكور

 4.2 433 3366 إناث

 3.5 415 6486 المملكة

2012 

 5.4 388 3423 ذكور

 2.9 430 3615 إناث

 3.1 409 7038 المملكة
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 في القرا ة بحسب جنس الطالب  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أدا متوسطات  .3 جدول

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة جنس الطالب السنة

2006 

 5.6 373 2952 ذكور

 3.4 428 3557 إناث

 3.3 401 6509 المملكة

2009 

 4.7 377 3120 ذكور

 4.1 434 3366 إناث

 3.3 405 6486 المملكة

2012 

 5.5 361 3423 ذكور

 3.1 436 3615 إناث

 3.6 399 7038 المملكة

 
 

 في الرياضيات بحسب الموقع  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أدا متوسطات  .4 جدول
 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة الموقع السنة

2006 

 3.9 396 4932 مدينة

 5.7 358 1577 ريف

 3.3 384 6509 المملكة

2009 

 4.2 397 5154 مدينة

 7.9 362 1332 ريف

 3.7 387 6486 المملكة

2012 
 3.6 392 5552 مدينة

 5.2 361 1486 ريف

 3.1 386 7038 المملكة
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 في العلوم بحسب الموقع  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أدا متوسطات  .5 جدول

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة الموقع السنة

2006 
 3.5 432 4932 مدينة

 4.3 400 1577 ريف

 2.8 422 6509 المملكة

2009 

 3.9 425 5154 مدينة

 7.6 390 1332 ريف

 3.5 415 6486 المملكة

2012 
 3.6 415 5552 مدينة

 6.1 386 1486 ريف

 3.1 409 7038 المملكة

 
 

 
 في القرا ة بحسب الموقع  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أدا متوسطات  .6 جدول

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة الموقع السنة

2006 
 4.2 414 4932 مدينة

 4.2 372 1577 ريف

 3.3 401 6509 المملكة

2009 

 3.8 415 5154 مدينة

 6.9 381 1332 ريف

 3.3 405 6486 المملكة

2012 

 3.9 406 5552 مدينة

 7.5 371 1486 ريف

 3.6 399 7038 المملكة

 


