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        الدراسة الوطنية التقوميية الشاملة ملهارات االقتصاد املعريفالدراسة الوطنية التقوميية الشاملة ملهارات االقتصاد املعريفالدراسة الوطنية التقوميية الشاملة ملهارات االقتصاد املعريفالدراسة الوطنية التقوميية الشاملة ملهارات االقتصاد املعريف

  ملخص تنفيذي
  

بتنفيذ مشروع تطوير التعليم نحو اقتصـاد المعرفـة،    2003قامت وزارة التربية والتعليم في عام 

مرحلـة الريـاض، والمرحلـة    (التربوي في مستوياته التعليمية الـثالث   بهدف تحويل ونقل النظام

؛ ليكون قادراً على تخريج أفراد يمتلكـون مهـارات التفكيـر العليـا     )األساسية، والمرحلة الثانوية

ويوظفونها في حل المشكالت وإنتاج حلول إبداعية، بهدف تهيئتهم للدخول والمساهمة الفعالـة فـي   

  . لتنافسي العالمياالقتصاد المعرفي ا

وضمن هذا التوجه، قامت وزارة التربية بوضع خطة طموحة لتطوير مناهج وكتب جديدة تغطـي  

جميع المراحل الدراسية، مصممة إلعداد الطلبة للحياة وامتالك مهارات العمل المطلوبة ضمن هـذا  

كتب الجديدة علـى  ، بتطبيق المرحلة األولى من ال) 2006(االقتصاد المعرفي، حيث قامت في عام 

، مع ما يرافق هذا التطبيق من أساليب تعلم وتعليم جديدة ، حيـث  10، 8، 4، 1: كل من الصفوف

  . تبع هذه المرحلة تطبيق المناهج والكتب الجديدة على بقية الصفوف بشكل تتابعي

التربوي نحـو  يقوم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بدور المتابعة والتقييم لمشروع التطوير 

ومع نهاية المرحلة األولى للمشـروع  )  2008(ويأتي تطبيق هذه الدراسة في عام  اقتصاد المعرفة،

بهدف قـياس التغير الذي حصل في أداء الطلبة في مهارات االقتصـاد المعرفـي نتيجـة لتنفيـذ     

القاعـدي          المشروع؛ حيث ستتم مقـارنة نتائج الطلبة لهذا العام مـع نتـائج دراسـة األســاس    

 )(Base line Study    والتي نفذها المركز على  الصفوف التي لم تخضع لتأثير المناهج والكتـب

  . وهي صفوف الخامس والتاسع والحادي عشر)  2006(الجديدة في عام 



 ح  
 
 

ومن هنا جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على مستوى أداء طلبة الصـفوف الخـامس والتاسـع    

مهارات االقتصاد المعرفي ضمن محاور الرياضيات والعلـوم والقـراءة، بعـد     والحادي عشر في

تعرضهم لتأثير المناهج والكتب المدرسية الجديدة، ومقارنتها مع نتائج الطلبة قبل تعرضهم للمناهج 

، ) 2006(التي نفذت في عام  Base line Study)( والكتب الجديدة ضمن دراسة األساس القاعدي 

التعرف على التباين في مستويات أداء الطلبة على محاور مهارات االقتصاد المعرفي  كما هدفت إلى

الثالث باختالف الجنس وموقع المدرسة ونوعها والسلطة التربوية المشرفة ومقارنتها مـع نتـائج   

، وبالتحديد حاولت الدراسة اإلجابة عن مجموعتين  Base line Study)( دراسة األساس القاعدي 

  : ئلة وكما يليمن األس

  

  :المجموعة األولىأسئلة 

الخامس، والتاسع، والحادي عشر لمهارات االقتصاد المعرفـي  : ما مستوى إتقان طلبة الصفوف     )أ 

 في الرياضيات، والعلوم، والقراءة بعد تعرضهم لتأثير المناهج والكتب المدرسية الجديدة ؟

لمهـارات  ) مس ، والتاسع، والحادي عشرالخا(ما مستوى األداء العام لطلبة الصفوف الثالثة   )ب 

االقتصاد المعرفي الثالثة في الرياضيات، والعلوم، والقراءة بعد تعرضـهم لتـأثير المنـاهج    

 والكتب المدرسية الجديدة ؟

على كل كفاية مـن  ) الخامس، والتاسع، والحادي عشر(ما مستوى أداء طلبة الصفوف الثالثة   )ج 

بعد تعرضهم لتـأثير المنـاهج والكتـب     والعلوم، والقراءة الكفايات األساسية في الرياضيات،

 المدرسية الجديدة ؟

لمهـارات  ) الخامس، والتاسع، والحادي عشر(هل يختلف مستوى أداء طلبة الصفوف الثالثة   )د 

بعد تعرضـهم لتـأثير المنـاهج     االقتصاد المعرفي الثالث في الرياضيات، والعلوم، والقراءة
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مدينـة،  (، موقـع المدرسـة   )ذكور، إناث(جنس الطالب : باختالف والكتب المدرسية الجديدة 

وزارة التربيـة  (، السلطة التربوية المشرفة )استكشافية، غير استكشافية(، نوع المدرسة )ريف

 ؟)والتعليم، الثقافة العسكرية، وكالة الغوث، التعليم الخاص

  

  :الثانيةالمجموعة أسئلة 

) الخامس، التاسـع، الحـادي عشـر   (ة الصفوف الثالثة ما مدى التغير في مستوى إتقان طلب  )أ 

لمهارات االقتصاد المعرفي في الرياضيات، والعلوم، والقراءة بعد تنفيذ المناهج الجديدة مقارنة 

  مع نتائجهم قبل تنفيذها؟

الخامس ، والتاسع، والحـادي  (مدى التغير في مستوى األداء العام لطلبة الصفوف الثالثة  ما   )ب 

بعد تنفيذ المناهج  ت االقتصاد المعرفي الثالثة في الرياضيات، والعلوم، والقراءةلمهارا) عشر

 الجديدة مقارنة مع نتائجهم قبل تنفيذها؟

) الخامس، والتاسع، والحادي عشـر (مدى التغير في مستوى أداء طلبة الصفوف الثالثة  ما   )ج 

بعد تنفيـذ المنـاهج    قراءةعلى كل كفاية من الكفايات األساسية في الرياضيات، والعلوم، وال

  الجديدة مقارنة مع نتائجهم قبل تنفيذها؟

لمهارات ) الخامس، والتاسع، والحادي عشر(هل يختلف مستوى أداء طلبة الصفوف الثالثة    )د 

جـنس الطالـب   : االقتصاد المعرفي الثالث في الرياضيات، والعلوم، والقراءة بـاختالف  

، )استكشافية، غير استكشـافية (، نوع المدرسة )يفمدينة، ر(، موقع المدرسة )ذكور، إناث(

وزارة التربية والتعليم، الثقافة العسكرية، وكالة الغـوث، التعلـيم   (السلطة التربوية المشرفة 

  بعد تنفيذ المناهج الجديدة مقارنة مع نتائجهم قبل تنفيذها؟) الخاص
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وائية طبقية من مجتمـع مـدارس   ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عش

مدرسة تمثـل  ) 170(مدرسة، منها ) 400(شعبة صفية تمثل ) 482(المملكة، حيث بلغ حجم العينة 

مدرسة تمثل الصف الحادي عشر، ) 100(مدرسة تمثل الصف التاسع و ) 130(الصف الخامس و 

زارة التربيـة، الثقافـة   و(، والسلطة المشرفة )ريف، مدينة(وقد روعي في اختيارها موقع المدرسة 

، ونـوع المدرسـة   )ذكـور، إنـاث  (، وجنس المدرسة )العسكرية، والتعليم الخاص، ووكالة الغوث

  ). استكشافية، غير استكشافية(

ن خصائص المجتمع وخصائص عينة الدراسة هي نفـس خصائص مجـتمع أومما يجدر ذكره هنا 

إدخال عينة إضافية بلغت عشرين مدرسة من  ، وقد تم) 2006(وعينة الدراسة التي أجريت في عام 

المدارس التي ينفذ فيها مشروع البرنامج المنهجي لتطوير األداء المؤسسي لمديريات التربية والتعليم 

  .  في مديريتي جرش والبادية الوسطى )  SJE( والمدارس 

قيـاس االسـتعداد   طورت أداة الدراسة بهدف قياس أداء الطلبة في مجتمع اقتصاد المعرفة، وذلك ب

األكاديمي لديهم المتالك مهارات المعرفة وتوظيف المفاهيم والحقائق العلمية والقوانين والنظريـات  

في المواقف الحياتية وبناء حلول إبداعية للمشكالت ومواقف الحياة، وقد أطلق على هذه األداة اسـم  

بتصميم مشاكل وقضايا في المواقف  وقد تم بناء هذا االختبار). اختبار مهارات االقتصاد المعرفي(

القضية، وقد وزعـت مجـاالت   /الحياتية والعلمية، بحيث يطلب من الطالب إيجاد حل لهذه المشكلة 

  . اختبار مهارات االقتصاد المعرفي على ثالثة محاور تمثل الرياضيات والعلوم والقراءة

تبار باإلضافة إلى التحقـق مـن   وقد تم التحقق من دالالت صدق المحتوى والصدق االمبريقي لالخ

، وذلك باستخدام النظريـة  ) كرونباخ ألفا(دالالت الثبات له باستخدام معامل ثبات االتساق الداخلي 

لمزيد من ( الكالسيكية في القياس والنظرية الحديثة في القياس والتي تعرف بنظرية االستجابة للفقرة 

  ).سةالمعلومات يمكنك الرجوع للتقرير الفني للدرا
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تم جمع معلومات الدراسة بتعيين منسق واحد لكل مديرية من المديريات وضمن السلطات التربويـة  

المشرفة، حيث تم تدريبهم على إجراءات تطبيق الدراسة بحيث قام هؤالء المنسقون بتدريب الباحثين 

الخامس مـدة   الميدانيين على كيفية جمع المعلومات من مدارس العينة، وقد استغرق اختبار الصف

كما وقد تم تطـوير  . ساعة واحدة، واختبار الصف التاسع والصف الحادي عشر مدة ساعة ونصف

دليل تصحيح لألسئلة المفتوحة بواقع ثالثة أدلة لكل صف من قبل فريق من المتخصصين، ومن ثم 

إليهـا   تم تصحيح كراسات االختبار من قبل متخصصين في كل مجال ووفقاً ألدلة التصحيح المشار

  . أعاله

  

   : وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية ♦

  

أظهرت النتائج أن المتوسط المئوي ألداء أفراد عينة الدراسة من طلبـة   :محور الرياضيات . 1

، وكان متوسط األداء لدى طلبة الصـف التاسـع         )29(الصف الخامس في محور الرياضيات كان 

  ). 29(ادي عشر فقد كان متوسط األداء ، أما لدى طلبة الصف الح)38.7(

% ) 1.8(وفيما يتعلق بتوزيع أفراد العينة بحسب مستويات األداء الخمسة، فقد أظهرت النتـائج أن  

من طلبة الحادي عشر قد % ) 2.3(من طلبة الصف التاسع و %) 7.3(من طلبة الصف الخامس و

سبة المئوية إلجـاباتهم الصحــيحة تزيـد   وقعوا في مستويي األداء العالي والمتقدم، بحيث أن الن

من مجموع األسئلة التي تقيس الكفاية في األداء على االختبارات،أما في مسـتوى  % )  65( عـن

مـن طلبـة التاسـع           % ) 15.8( من طلبة الصف الخامس ، و% ) 6.3( األداء المتوسط فقد وقع

%) 20.8(داء المنخفض فقد وقع فيـه  أما في مستوى األ. من طلبة الصف الحادي عشر%) 8.9(و

من طلبة الحادي عشـر، أمـا فـي    % ) 16.7(من طلبة التاسع و% ) 32.8( من طلبة الخامس و
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من طلبـة  % ) 71(فقد وقع فيه ) 35< العالمة الكلية على االختبار (مستوى األداء المنخفض جداً 

  . عشرمن طلبة الحادي % ) 72.1(من طلبة التاسع و%) 44.1(الخامس، و

) الخامس، والتاسع، والحادي عشـر (وقد أظهرت النتائج أن متوسطات أداء طلبة الصفوف الثالثة 

على الكفايات الفرعية حسب القدرة العقلية كانت األعلى في كفاية المعرفة يليها كفاية التطبيق ومن 

  . ثم المهارات العقلية العليا

إحصائية بين متوسـطات األداء علـى اختبـار     كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة

الرياضيات بين المدارس االستكشافية والمدارس غير االستكشافية في الصـف الخـامس والصـف    

التاسع ولصالح المدارس االستكشافية، ولم تظهر فروق ذات داللة إحصائية بين نوعي المدارس في 

وقاً ذات داللة إحصائية لصالح المدارس كما وأظهرت نتائج الدراسة وجود فر. الصف الحادي عشر

التي تقع في المدينة مقارنة مع المدارس التي تقع في الريف في الصفوف الثالثة الخامس و التاسـع  

  . والحادي عشر، حيث كانت متوسطات األداء على اختبار الرياضيات أعلى لدى طلبة المدينة

الح اإلناث مقارنة مع الذكور فـي متوسـطات   كما أظهرت النتائج وجود فروقاً داللة إحصائياً لص

  .األداء على اختبار الرياضيات في الصفوف الثالثة الخامس والتاسع والحادي عشر

أما عن متوسطات األداء في الرياضيات حسب السلطة المشرفة، ففي الصف الخامس كان متوسـط  

، )27.9(، ووزارة التربية )28.5(، ومدارس وكالة الغوث )35.1(التعليم الخاص : األداء بالترتيب

أما متوسطات األداء لدى طلبة الصف التاسع فقد كانت بالترتيب حسب ). 23.8(والثقافة العسكرية 

، والثقافة )37.3(، ووزارة التربية )40.7(، ووكالة الغوث )43.8(التعليم الخاص : السلطة المشرفة

جاءت المتوسـطات بالترتيـب حسـب     أما لدى طلبة الصف الحادي عشر، فقد). 37.2(العسكرية 

، والثقافـة العسـكرية   )27.4(، ووزارة التربيـة  )39.3(التعليم الخاص : السلطة المشرفة كما يلي

)27  .(  
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أظهرت نتائج الدراسة أن متوسطات األداء ألفراد عينة الدراسة على اختبارات :  محور العلوم. 2

، )45.7(، يليه الصف التاسع )49.6(الصف الخامس  :العلوم كانت بالترتيب من األعلى أداء لألدنى

  ). 41.7(ومن ثم الصف الحادي عشر 

من طلبة الصف %) 6.8(أما عن توزيع أفراد العينة حسب مستويات األداء فقد أظهرت النتائج أن 

من طلبة الصف الحادي عشر قد وقعوا في المسـتوى  % ) 6( من طلبة التاسع و%) 4( الخامس و

مـن مجمـوع   % )80( ث أن النسبة المئوية إلجاباتهم الصحيحة على االختبار تزيد عنالمتقدم بحي

% ) 14.6(من طلبة الخـامس و % )  16.8( أسئلة االختبار، أما مستوى األداء العالي فقد وقع فيه 

أما مستوى األداء المتوسط فقد . من طلبة الصف الحادي عشر% )13.7(من طلبة الصف التاسع و

من طلبة % ) 16.1(من طلبة التاسع و% ) 23.2(من طلبة الصف الخامس و %) 30.5( وقع فيه

مـن طلبـة الصـف     % )24.9(  أما بالنسبة لمستوى األداء المنخفض فقد وقع فيه. الحادي عشر

وأخيرا مستوى . من طلبة الصف الحادي عشر% ) 19.7( من طلبة التاسع و) %27.4 (الخامس و

من طلبة التاسع، % )30.9( من طلبة الصف الخامس و%) 21.1(قع فيه األداء المنخفض جداً فقد و

  . من طلبة الصف الحادي عشر % ) 44.5(و

أما عن توزيع طلبة عينة الدراسة في الصفوف الثالث حسب متوسطات األداء في الكفايات الفرعية 

، مسـتوى  )56.3(مستوى المعرفـة  : لمحور العلوم، فقد كان الترتيب في الصف الخامس كما يلي

أما في الصف التاسع فقد كـان متوسـط األداء علـى    ). 41.1(ومستوى المنطق  )44.8(التطبيق 

أما لدى طلبة الصف الحادي عشـر فقـد   ). 51.7(وعلى مستوى التطبيق ) 32.5(مستوى المعرفة 

، ومسـتوى  )39.4(، مسـتوى المعرفـة   )45.8(مستوى التطبيـق  : كانت المتوسطات بالترتيب 

  ) .34(ات العليا المهار
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أما عن الفرق في متوسطات األداء حسب نوع المدرسة داخل مدارس وزارة التربية، فقد أظهرت  

النتائج وجود فرق دال إحصائياً لصالح المدارس االستكشافية في الصف التاسع فقط مقارنـة مـع   

بين متوسطات أداء  كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق دال إحصائياً. المدارس غير االستكشافية 

. طلبة المدينة والريف ولصالح طلبة المدينة في الصفوف الثالثة الخامس والتاسع والحـادي عشـر  

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث في الصفوف الثالثة مقارنة 

  . مع الذكور في متوسطات األداء على اختبارات العلوم 

ت األداء في العلوم للصفوف الثالثة حسب السلطة المشرفة فقد كانت المتوسـطات  أما عن متوسطا

، ووزارة التربيـة  )48.9(، ووكالة الغـوث  )56.1(التعليم الخاص : في الصف الخامس وبالترتيب

أما للصف التاسع فقد جاء ترتيب المـدارس حسـب السـلطة    ). 44.8(، والثقافة العسكرية )48.4(

والثقافة العسكرية ) 43.5(، ووزارة التربية)50.3(، ووكالة الغوث )54.3(الخاص التعليم : المشرفة

: أما في الصف الحادي عشر فقد كانت متوسطات األداء مرتبة حسب السلطة المشـرفة ). 38.84(

  ).39.36(ووزارة التربية ) 39.48(الثقافة العسكرية ) 52.85(التعليم الخاص 

  

ج الدراسة أن أعلى متوسط لألداء في القراءة كـان لـدى طلبـة    أظهرت نتائ: محور القراءة . 3

، ومـن ثـم   )54.62(يليه طلبة الصف التاسع حيث كان المتوسـط  ) 60.62(الصف الحادي عشر 

  ). 50.26(متوسط األداء لدى طلبة الصف الخامس 

  

% ) 12.5 (وفيما يتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب مستويات األداء فقد أظهرت النتـائج أن 

من طلبة الحادي عشر قد وقعـوا  )% 13 (من طلبة التاسع و )%11.3(من طلبة الصف الخامس و

مـن  )% 80 (في مستوى األداء المتقدم بحيث أن النسب المئوية إلجاباتهم الصـحيحة تزيـد عـن   

ـ . مجموعة أسئلة االختبار حيحة أما مستوى األداء العالي والذي يمثل  النسبة المئوية لإلجابات الص



 س  
 
 

مـن  %) 16.3( من مجموع أسئلة االختبار فقد وقع فيه  )%80(وتقل عن  )%65 (التي تزيد عن

من طلبة الصـف الحـادي   %) 33.9( من طلبة الصف التاسع و%) 21.5و( طلبة الصف الخامس

من طلبـة  %) 24.7( من طلبة الخامس و% ) 22(أما مستوى األداء المتوسط فقد وقع فيه . عشر

من طلبة الحادي عشر،وفيما يتعلق بمستوى األداء المنخفض فقد وقـع فيـه   % ) 30.6( التاسع و

من طلبة الحادي عشر، أما % ) 13.6( من طلبة التاسع و% ) 23( من طلبة الخامس و% ) 19.4(

من طلبة التاسع ، % ) 19.5(من طلبة الخامس و %) 29.7( المستوى المنخفض جداً فقد وقع فيه 

  .الحادي عشرمن طلبة %) 9.3( و

  

وقد كان أعلى متوسط لألداء لدى الطلبة في الصفوف الثالثة حسب الكفاية الفرعيـة علـى كفايـة    

  . االستعادة يليها كفاية الفهم ومن ثم كفاية التقييم 

  

أما عن أداء الطلبة حسب نوع المدرسة فقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح 

كمـا  . ة في الصفوف الخامس والتاسع مقارنة مع المدارس غير االستكشـافية  المدارس االستكشافي

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسـطات األداء علـى اختبـارات القـراءة     

  وللصفوف الثالثة لصالح المدارس التي تقع في المدينة مقارنة مع المدارس التي تقع في الريف 

د فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث في األداء على اختبارات القراءة كما أظهرت النتائج وجو

  . في الصفوف الثالثة مقارنة مع أداء الذكور

أما عن متوسطات األداء في القراءة للصفوف الثالثة حسب السلطة المشرفة فقد حصـلت مـدارس   

ا مدارس وزارة التربيـة  ، يليه)61.9(التعليم الخاص على أعلى متوسط لألداء في الصف الخامس 

  ).  38.4(، ومن ثم مدارس الثقافة العسكرية )47.3(وكالة الغوث  ، ومن ثم مدارس)49.5(
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أما عن متوسطات األداء على اختبار القراءة في الصف التاسع فقد كان أعلى متوسط لدى المدارس 

م مدارس وزارة التربيـة  ، ومن ث)56.6(، يليه مدارس وكالة الغوث )64.8(التابعة للتعليم الخاص 

أما في الصف الحادي عشر ، فقد كانـت متوسـطات   ). 49.5(، ومن ثم الثقافة العسكرية )52.7(

  ). 56.1(والثقافة العسكرية ) 59.8(وزارة التربية ) 67.6(التعليم الخاص : األداء موزعة بالترتيب

        

4 . ����رات ���رات ا�����د ا������ ا�  !�         ): 2006(، و) 2008(()'  ��� �&�ر%! أداء ا�"�
أظهرت النتائج  وجود تحسن واضح بشكل عام في أداء الطلبة في محـاور مهـارات االقتصـاد    

، حيث انخفضت النسبة المئوية )  2008(في عام )  الرياضيات، والعلوم، والقراءة(المعرفي الثالثة 

توى األداء المنخفض، ومستوى األداء مس(في مستويات األداء الدنيا)  2008(ألعداد الطلبة  في عام 

مسـتوى  (وبالمقابل ارتفعت النسب المئوية ألعداد الطلبة في مستويات األداء العليـا ) المنخفض جدا

  ).األداء العالي،مستوى األداء المتقدم

على محـاور مهـارات االقتصـاد    )  2008(و ) 2006(التغير في أداء الطلبة بين عامي أما عن 

متوسطات أداء الطلبة في  أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في، فقد المعرفي الثالثة

في الصفين التاسع والحادي عشر، وفي العلوم في الصف التاسع  وفـي القـراءة فـي     الرياضيات

، األمر الذي  يظهر التحسن الواضح في أداء ) 2008(الصفوف الثالثة ولصالح أداء الطلبة في عام 

  ). 2008(ام الطلبة في ع

على األبعـاد  )  2008(و ) 2006( أداء الطلبة في الصفوف الثالثة بين عامي  أما عن التغير في 

 الفرعية لمهارات االقتصاد المعرفي، فقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللـة إحصـائية فـي   

و ) ق، والمنطـق المعرفة والتطبي(على معظم األبعاد الفرعية  متوسطات أداء الطلبة في الرياضيات

للصفوف الثالثة، وعلى معظم األبعاد الفرعية لمحور القـراءة و المتعلقـة باالسـتيعاب والفهـم،     
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واالسترجاع والتقييم وللصفوف الثالثة، وعلى بعدي التطبيق في الصف التاسع والمعرفة في الصف 

  ). 2008(لصالح أداء الطلبة في عام  الحادي عشر لمحور العلوم، وقد كان هذا الفرق

  

متوسطات أداء الطلبة في المدارس أما عن أداء الطلبة حسب نوع المدرسة، فقد أظهرت النتائج أن 

، و ) 2006(االستكشافية أفضل من متوسطات أداء الطلبة في المدارس غير االستكشافية في عامي 

  .ءة، وللصفوف الثالثة وعلى المحاور الثالثة في الرياضيات والعلوم والقرا) 2008(

  

متوسطات أداء الطلبة في المدارس التي تقع في المدينة أفضل من متوسطات كما أظهرت النتائج أن 

، وللصـفوف الثالثـة   ) 2008(،  ) 2006(أداء الطلبة في المدارس التي تقع في الريف في عامي 

  .وعلى المحاور الثالثة في الرياضيات والعلوم والقراءة

ت أداء اإلناث أفضل من متوسطات أداء الطلبة الذكور فـي عـامي   متوسطاكما أظهرت النتائج أن 

  .، وللصفوف الثالثة وعلى المحاور الثالثة في الرياضيات والعلوم والقراءة) 2008(، و ) 2006(
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Executive Summary 
 

In 2003 the Ministry of Education (MOE) implemented the Education Reform 

for knowledge Economy Project (ERfKE) aiming at enhancing the education 

system at the three educational levels: kindergartens, basic and secondary to 

be able to produce graduates who master knowledge skills. Graduates need to 

possess these skills to solve problems and be prepared for a competitive global 

knowledge economy market. With this vision MOE planned and started by 

enhancing the curriculum at all grades ( in phases) based on clear learning 

outcomes designed to prepare students for life and mastery of skills that are 

needed for the new knowledge economy. In 2006 MOE implemented the first 

phase of the new textbooks and teaching methods (e.g. student centered, 

presenting the material in a variety of ways, encouraging collaborative 

learning) and assessment tools for grades, 1, 4, 8, and 10. The curricula for 

other grades are to be followed in a systematic process. 

 

NCHRD is playing the role of Monitoring and Evaluation for the Education 

Reform for Knowledge Economy Project (ERfKE), in this context  this study, 

the National Assessment for Knowledge Economy skills ( NAfKE ) was 

implemented this year 2008 at the end of the first phase of the project, aiming 

at measuring the change occurred in the students performance due to the 

implementation of the reform project, where the results of this study for this 

year will be compared by the Baseline Study that was conducted by NCHRD 

on grades (5th , 9th  and 11th ) that were not exposed to the affect of the 

developed curricula in 2006. 

 

From here, this study aimed at identifying the performance level of 5th , 9th and 

11th grades students in knowledge economy skills in math, science , and 

reading after being imposed to the new developed curricula and new school 

text books in compression with the results they have obtained before they 
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were imposed to t he new curricula in the Baseline study conducted in 2006 . 

NAfKE 2008 was aimed also to show the differences in performance level of 

the three knowledge economy, levels in regards to the difference of gender 

,school location , school type and school authority and to be compared with 

the results of the Baseline study( NAfKE 2006 ). Specifically the study tried to 

answer two sets of questions as follows:  

First set questions? 

a) What is the level of mastery of the 5th, 9th, and 11th grades to 

knowledge economy skills in math, science, and reading after being 

imposed to the new curricula and school text books? 

b) What is the general level of performance of the three classes (5th, 9th, 

and 11th) after being imposed to the knowledge economy skills in math, 

science, and reading after being imposed to the new curricula and text 

books? 

c) Is there any difference in the students performance for the three grades 

(5th, 9th, and 11th) in knowledge economy skills in math, science and 

reading after being imposed to the new curricula and text books due to 

the difference of gender (male, female), school location (urban, rural), 

school type (discovery, non discovery) and school authority (MOE, 

education & culture military schools, UNRWA and private)? 

Second set questions?  

a) What is the extend in changing to mastery levels of the three grades 

students ( 5th , 9th , and 11th ) of the knowledge economy skills in math, 

science and reading after being exposed to the new curricula and new 

text books in compression to the results obtained before execution of 

the study? 

b) The scope of change in the general level to the three grades students ( 

5th , 9th , and 11th ) of the knowledge economy skills in math, science 



 ر  
 
 

and learning after being exposed to the new curricula and new books in 

compression to the results obtained before execution of the study. 

c) What is the extend in changing of the level of the students performance 

in the three grades( 5th , 9th , and 11th ) in each subject of the basics in 

math, science and learning after being exposed to the new curricula and 

new books in compression with the results achieved  earlier. 

d) Do the students performance level differs in the knowledge economy 

skills in the three subjects due to the difference of: gender (male, 

female), school location (urban, rural), school type                      

(discovery, non discovery) and school authority (MOE, education & 

culture military schools, UNRWA and private). 

 

To answer the questions raised a strata sample was chosen randomly from the 

kingdom schools society , the size of the sample was (482) classes 

representing (400) schools, (170) of which represent 5th grade, (130) 

represents 9th grade, and (100) represents 11th grade, the selection criteria took 

into consideration the variables: gender (male, female), school location (urban, 

rural), school type (discovery, non discovery) and school authority (MOE, 

education & culture military schools, UNRWA and private). It is worth 

mentioning here that the characteristics and the sample of the study is the 

same of the 2006 study (NAfKE 2006), an additional sample was added of 

(20) schools out of the total number of schools that the Systematic Program 

for Organization Performance Improvement at District and School Levels 

executed ( SJE  project) in Jarash and Badia Westa directorates. 

The study instrument was constructed to predict student abilities in knowledge 

economy market by measuring their academic readiness in utilizing the 

knowledge and concepts in solving problems and real life situations. For that 

the instrument was named National Assessment for Knowledge Economy 

skills or NAfKE in short. The instrument was built through a thorough 
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preparation process in selecting and piloting the test items and ended with a 

set of items with solid psychometric characteristics with high overall 

reliability and reasonable difficulty and discrimination levels. In the three 

domains, math, science and reading, the three significances were achieved, 

contenting validity, imported validity of the test in addition to the constant 

validity of the test using corbels Alfa contestant. For achieving the reliability 

and contant validity of the test and paragraphs of the test using the classic and 

modern theories, theories of measurement (for more information please refer 

to technical report of the study). 

For data collection of the study a coordinator was assigned for each directorate 

within the education authority where they trained for the implementation of 

the study so they can train the supervisors on data collection from the sample 

school, the 5th grade test was for one hour while the 9th & 11th  were one and a 

half hour. 

A correction guide for open answered items was developed by a team of 

experts in the sense of three grades for each grade. The tests were corrected 

following the instruction of these guides. 

  

The main findings of the study are:- 

1 Under Mathematics domain: - the scores showed that overall average of 

the 5th grade is (29), the average of the 9th grade is (38.7) while the 11th grade 

average is (29).  In terms of the distribution of the sample for the five 

performance levels the scores were (1.8) for the 5th grade students, (7.3) of the 

9th grade students, and (2.3) of the 11th grade students were at this high and 

advance levels (the percentage of their correct answers was above 65% out of 

the total questions measuring the performance level). In the middle average 

6.3% of the students of the 5th grade, and 15.8% of the 9th grade students, and 

8.9% of the 11th grade students were stated in it, while in the lower level 

performance (507+35) 20.8% of the 5th grade students , 32.8% of the 9th grade 
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students, and 16.7% of the 11th grade students were stated in it, while the very 

low performance level ( over all mark<35), 71% of the 5th grade 

students,44.1% of the 9th grade students, and 72.1% of the 11th grade students.  

A significant difference were observed in math between the discovery and non 

discovery schools for the 5th and 9th grades in favor of the discovery schools 

while no significant difference was observed in the 11th grade. A significant 

difference was observed between urban and rural schools for the three grades, 

where the urban students out cored the rural students in math. In term of 

gender the girls out performed boys in math for the three grades. In term of the 

performance level in math a significant difference was observed in accordance 

to the educational authority in 5th grade, the average was, private schools 35.7, 

UNRAWA ( 28.52), MOE (28.52), Military  schools (23.75) , while the 

performance for the 9th class was as follows: -                                                                  

Private schools (43.80), UNRAWA ( 40.7), MOE ( 37.28) ,  for the 11th grade 

the average was private schools (39.33), MOE ( 45.41), Military  schools           

( 26.97). 

 

  2   Under Science domain the overall averages were 49.54%, 45.69% and 

41.7% for the 5th, 9th and 11th grades respectively, in terms of achievement 

levels 6.8% of 5th grades 4% of 9th grade and 6% of the 11th grade were at the 

advanced level ( their correct answers were over 80% from all test questions), 

while at he advanced level it was 16.8%, 14.6% and 13.7% of 5th grade 

students, and 11th grades. In the medium level their were 30.5% of the 5th 

grade students, 23.2% of the 9th grade students, and 16.1% at the 11th grade 

students, while in the lower performance level was 24.9% of the 5th grade 

students, 27.4% of the 9th grade students, and 19.7% of the 11th grade students, 

while in the very low level there were 21.1% of the 5th grade students, 30.9% 

of the 9th grade students, and 44.5% of the 11th grade students. 
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Related to the distribution of the study sample for the three grades according 

to the students performance on the science sub competences were as follows:   

For the 5th grade students knowing (56.26), applying (44.8), logic (41.2). 

While for the 9th grade students, knowing (32.49), applying (51.71), and for 

the 11th grade the averages were application (45.84), knowing (39.38), high 

cognitive skills (33.98). About the significant difference in the averages 

related to school type, the results showed that there was a significant 

difference in favor of the discovery schools for the 9th grade only in 

comparison with the non discovery schools. In the three grades, significant 

difference was also observed between urban and rural to advantage of urban 

schools In terms of gender girls out performed boys with a significant 

difference in the three grades. 

The performance levels in science for the three grades according to the 

education authority were:  the 5th grade respectively , private schools (56.14), 

UNRAWA ( 48.93) , MOE (48.41) , Military schools ( 44.76) , for the 9th 

grade private schools (54.32), UNRAWA (50.34) , MOE (43.5) , Military 

schools (38.84), while for the 11th grade private schools (52.85), Military 

schools ( 39.48), and MOE (39.36). 

 

 3   Under Reading domain:  The over all averages were (66.62), (54.62) for 

11th, 9th and 5th grade respectively. In terms of achievement levels 12.5% of 5th 

graders, 11.3% of the 9th graders and 13.% of the 11th graders were at the 

advanced level(their percentage for the accurate answers were more than 80% 

of the total test questioners) , while in the high performance that represents the 

exact percentage of the correct answers over 65% and less than 80% in this 

level 16.3% of the 5th graders , 21.5% of the 9th graders and 33.9% of the 11th 

graders, at the medium achievement level , the three grades achieved 22% , 

24.7% and 30.6% for the 5th , 9th and 11th graders respectively. While in the 

low level 19.4% of the 5th graders, 23% of the 9th graders and 13.6% of 11th 
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graders and 29.7% of the 5th graders, 19.5% of the 9th graders, and 9.3% of the 

11th graders were in very low level.  

The highest performance level for the students in the three grades in terms of 

sub competences was on recall, understanding and evaluation. Significant 

differences were also observed between discovery and non discovery schools 

at the 5th and 9th graders.  

Significant difference was also observed between urban and rural to advantage 

of urban schools for the three grades. In terms of gender, girls out performed 

boys with a significant difference in the three grades. 

In terms of the education authority , private schools achieved the highest 

performance significant for the 5th graders of 61.8, then MOE  students 49.48 

then UNRAWA schools of 47.26 then education & culture military schools 

38.38, while the performance average of the 9th grade on reading the highest 

level was in favor of  private schools 64.8, followed by UNRAWA 56.55 then 

MOE schools 52.69 followed by education & culture military schools 49.51, 

for the 11th grade the levels were distributed as follows, private schools 67.58, 

MOE 59.79, and education & culture military schools 56.07. 

 

4  Comparison on the student performance on knowledge economy skills 

between the years 2008 & 2006( NAfKE 2008 vs. NAfKE 2008) 

The results showed a clear improvement in the students performance in the 

levels of knowledge economy education domains ( math, science, and reading) 

in the year 2008, the percentage of students in the lower levels was reduced 

and while their percentage was raised in the highest levels ( high performance, 

and advanced performance). 

It was also observed the improvement of the student's levels of the 9th and 11th 

graders in math and the 9th graders in science and the three graders in reading 

domain in favor of the year 2008.  This shows a noticeable improvement in the 

students' performance in the year 2008. 
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A significant difference between the years 2006 and 2008 for the favor of 

2008 in math performance on most of the sub domains (knowing, applying 

and logic) for the three grades, and on most of the sub domains in reading 

(understanding, recall, evaluation)  ,while in science the difference was  

significant on applying in 9th grade and knowing in 11th grade.  

In terms of the school type, the results showed that the students achievement 

in the discovery schools were better that that of the non discovery schools for 

both years 2006 and 2008 for the three grades and on the three domains.  

The results showed that student achievement in the urban were better than the 

rural for both years 2006 and 2008, in the three grades and for the three 

domains. 

Also girls performed better than boys in both years 2006 and 2008 for the 

three domains in the three grads.   
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        الدراسة خلفيتها وأسئلتها  الدراسة خلفيتها وأسئلتها  الدراسة خلفيتها وأسئلتها  الدراسة خلفيتها وأسئلتها  

        ::::خلفية الدراسة خلفية الدراسة خلفية الدراسة خلفية الدراسة 
        

بتنفيذ مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة،  2003بدأت وزارة التربية والتعليم في عام 

تنافسي العالمي بهدف تهيئة الطلبة األردنيين وإعدادهم للدخول إلى مجتمع االقتصاد المعرفي ال

عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات واالتجاهات والكفايـات المطلوبـة ضـمن هـذا     

  . االقتصاد

ولتحقيق هذه الغاية قامت وزارة التربية والتعليم بإدخال العديد من التجديدات التربويـة فـي    

تكنولوجيـا  المناهج والكتب المدرسية واستخدام أساليب ومناحي تعلم وتعليم جديـدة توظـف   

المعلومات فيها، وتجعل الطالب محور لهذه العملية التعلمية، وتقدم له المعلومة بطرق متنوعة 

ومتباينة يقوم من خاللها بتوظيف جميع حواسه لبناء المعرفة واكتسابها، وقد عملت الـوزارة  

كتـب  على تطوير المناهج والكتب الجديدة ضمن مراحل، تضمنت األولى منها إعداد مناهج و

جديدة لصفوف األول والرابع والثامن والعاشر، تبعها إعداد كتب ومناهج جديـدة للصـفوف   

  .األخرى

تقوم وحدة المتابعة والتقييم في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية كجزء من عملية التقييم 

معرفي لقيـاس  لهذا المشروع ، بإجراء الدراسة الوطنية التقويمية الشاملة لمهارات االقتصاد ال

قدرة الطلبة في المهارات المعرفية والتي تعمل وزارة التربية على تنميتها لدى الطلبـة مـن   

خالل هذا المشروع، حيث سعت الدراسة إلى قياس مستوى التغير في مستويات أداء الطلبـة  

نتيجة لمشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة، وفحص مدى إسـهام عمليـة اإلصـالح    

وي هذه في تخريج أفواج من الطلبة األكفياء الذين يمتلكون المهـارات التـي يتطلبهـا    الترب
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وقد قام المركز بتنفيذ هذه الدراسة وتطبيقها على .   الدخول إلى السوق المرتكز على المعرفة

وهـي صـفوف   )  2006(الصفوف التي لم تخضع لتأثير المناهج والكتب الجديدة في عـام  

حادي عشر،ثم قام مرة ثانية بتطبيق نفس الدراسة على نفس الصفوف في الخامس والتاسع وال

، وسيقوم بتطبيقها بصورة منتظمة خـالل عمـر مشـروع    ) 2008(نفس المجاالت في عام 

  . المرحلة الثانية_ تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة

ـ )  2008(ويأتي تطبيق هذه الدراسة في عام  روع، لقيـاس  ومع نهاية المرحلة األولى للمش

التغير الذي حصل في أداء الطلبة في مهارات االقتصاد المعرفي نتيجة لتنفيذ المشروع؛ حيث 

   Baseline)  (سيتم مقارنة نتائج الطلبة لهذا العام مع نتائجهم في دراسة األساس القاعـدي 

Study  قبل البدء في تطبيق المناهج والكتب الجديدة)  2006(والتي نفذت في العام.  

  

        ::::أهداف الدراسة أهداف الدراسة أهداف الدراسة أهداف الدراسة 
  

تهدف هذه الدراسة إلى قياس مستوى أداء طلبة الصفوف الخامس والتاسع والحادي عشر في 

تعرضـهم   مهارات االقتصاد المعرفي ضمن محاور الرياضيات والعلوم والقراءة، مسـتوى 

ج لتأثير المناهج والكتب المدرسية الجديدة، ومقارنتها مع نتائج الطلبة قبل تعرضـهم للمنـاه  

، كما تهدف إلـى  ) 2006(والكتب الجديدة ضمن دراسة األساس القاعدي التي نفذت في عام 

الكشف عن  التباين في مستويات األداء على محاور مهارات االقتصـاد المعرفـي الـثالث    

باخـتالف الجنس وموقع المدرسة ونوعها والسلطة التربوية المشرفة ومقارنتها مـع نتـائج   

  :دي، وبالتحديد ستحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة التاليةدراسة األساس القاع
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  :المجموعة األولىأسئلة 

  

الخامس، والتاسع، والحادي عشر لمهارات االقتصـاد  : ما مستوى اتقان طلبة الصفوف  )أ 

المعرفي في الرياضيات، والعلوم، والقراءة بعد تعرضهم لتأثير المناهج والكتب المدرسية 

  الجديدة ؟

) الخامس ، والتاسـع، والحـادي عشـر   (ما مستوى األداء العام لطلبة الصفوف الثالثة   )ب 

لمهارات االقتصاد المعرفي الثالثة في الرياضيات، والعلوم، والقراءة بعد تعرضهم لتأثير 

 المناهج والكتب المدرسية الجديدة ؟

على كل كفاية ) الخامس، والتاسع، والحادي عشر(ما مستوى أداء طلبة الصفوف الثالثة    )ج 

بعد تعرضهم لتـأثير المنـاهج    من الكفايات األساسية في الرياضيات، والعلوم، والقراءة

 والكتب المدرسية الجديدة ؟

) الخامس، والتاسـع، والحـادي عشـر   (هل يختلف مستوى أداء طلبة الصفوف الثالثة   )د 

عد تعرضهم لتأثير لمهارات االقتصاد المعرفي الثالث في الرياضيات، والعلوم، والقراءة ب

، موقـع  )ذكور، إناث(جنس الطالب : المناهج والكتب المدرسية الجديدة وفقاً لمتغيرات 

، السلطة التربويـة  )استكشافية، غير استكشافية(، نوع المدرسة )مدينة، ريف(المدرسة 

  ؟)وزارة التربية والتعليم، الثقافة العسكرية، وكالة الغوث، التعليم الخاص(المشرفة 

  :الثانيةالمجموعة ئلة أس

) الخامس، التاسع، الحادي عشر(ما مدى التغير في مستوى إتقان طلبة الصفوف الثالثة   )أ 

لمهارات االقتصاد المعرفي في الرياضيات، والعلوم، والقراءة بعد تطبيق المناهج الجديدة 

  مقارنة مع نتائجهم قبل تطبيقها ؟
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الخـامس ، والتاسـع،   (ة الصفوف الثالثـة  مدى التغير في مستوى األداء العام لطلب ما   )ب 

بعد  لمهارات االقتصاد المعرفي الثالثة في الرياضيات، والعلوم، والقراءة) والحادي عشر

 تطبيق المناهج الجديدة مقارنة مع نتائجهم قبل تطبيقها؟

الخامس، والتاسـع، والحـادي   (مدى التغير في مستوى أداء طلبة الصفوف الثالثة  ما   )ج 

بعد تطبيق  ل كفاية من الكفايات األساسية في الرياضيات، والعلوم، والقراءةعلى ك) عشر

 المناهج الجديدة مقارنة مع نتائجهم قبل تطبيقها؟

) الخامس، والتاسـع، والحـادي عشـر   (هل يختلف مستوى أداء طلبة الصفوف الثالثة   )د 

ذات داللـة   لمهارات االقتصاد المعرفي الثالث في الرياضيات والعلوم والقراءة بفروق

) مدينـة، ريـف  (موقع المدرسة ) ذكور، إناث(جنس الطالب : إحصائية وفقاً لمتغيرات 

وزارة التربيـة  (السلطة التربوية المشـرفة  ) استكشافية، غير استكشافية(نوع المدرسة 

بعد تطبيق المنـاهج الجديـدة   ) والتعليم، الثقافة العسكرية، وكالة الغوث،التعليم الخاص

  تائجهم قبل تطبيقها؟مقارنة مع ن

        

        : : : : عينة الدراسة عينة الدراسة عينة الدراسة عينة الدراسة 

: اختيرت عينة عشوائية طبقية نسبية من مجتمع مدارس المملكة والتي تشتمل على صـفوف 

الخامس والتاسع والحادي عشر أو أي منها، ثم اختيرت إحدى الشعب الصـفية التـي تمثـل    

شعبة صفية ) 482(ينة الصفوف الثالثة أعاله أو أحدها بالطريقة العشوائية، وقد بلغ حجم الع

مدرسة توزعت على السلطات التربوية المشرفة ، وشـملت مـدارس الريـف    ) 400(تمثل 

  . والمدينة،كما وقسمت المدارس التابعة لوزارة التربية إلى مدارس استكشافية، وغير استكشافية
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ومما يجدر ذكره هنا أن خصائص المجتمع وعينة الدراسة هي نفس خصائص مجتمع وعينة 

، وقد تم إدخال عينة إضافية بلغت عشرون مدرسة من المدارس التـي  ) 2006(لدراسة لعام ا

طبق فيها مشروع البرنامج المنهجي لتطوير األداء المؤسسي لمـديريات التربيـة والتعلـيم    

  .  في مديريتي جرش والبادية الوسطى )  SJE( والمدارس 

لطة المشرفة والصـف، كمـا ويبـين    توزيع مجتمع المدارس بحسب الس) 1(ويبين الجدول 

  . توزيع مدارس العينة بحسب السلطة المشرفة والصف) 2(الجدول 

  توزيع مجتمع المدارس حسب السلطة المشرفة والصف): 1(جدول 

  الصف الحادي عشر  الصف التاسع  الصف الخامس  

مدارس 
وزارة 
  التربية

  %النسبة   العدد  %النسبة   العدد  %النسبة   العدد  
  5.2  59  4.1  56  2.9  53  شافيةاستك

  84.9  956  76.4  1038  71.7  1310  غير استكشافية

مدارس 
  أخرى

  1.6  18  1.3  18  0.7  13  الثقافة العسكرية
  ----   ----   8.8  120  8.4  153  وكالة الغوث
  8.3  93  9.3  127  16.4  299  القطاع الخاص

  100  1126  100  1359  100  1828  المجموع       
  

  توزيع مدارس العينة حسب السلطة المشرفة والصف): 2(جدول 

  الصف الحادي عشر  الصف التاسع  الصف الخامس  

مدارس 
وزارة 
  التربية

  %النسبة   العدد  %النسبة   العدد  %النسبة   العدد  
  %34  20  %50  28  %55  29  استكشافية

  %5  50  %50  52  %6  78  غير استكشافية
مدارس 
  أخرى

  %83  15  %56  10  %100  13  الثقافة العسكرية
      %17  20  %13  20  وكالة الغوث
  %16  15  %16  20  %10  30  القطاع الخاص
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من مجتمع الدراسـة  %) 10( ومما تجدر اإلشارة إليه هنا، أن عينة الدراسة مثلت ما نسبته 

  . من المدارس االستكشافية % الكلي، وقد شكلت عينة المدارس االستكشافية ما نسبته 

  

        وحتليلها وحتليلها وحتليلها وحتليلها مجع البيانات مجع البيانات مجع البيانات مجع البيانات 

قام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وبالتعاون مع إدارة االمتحانات واالختبارات فـي  

وزارة التربية بتشكيل فريق من رؤساء أقسام اإلشراف في السلطات التربوية المشرفة لتطبيق 

حسب أدوات الدراسة في مدارس العينة، بحيث حدد منسق لكل مديرية من مديريات التربية و

تولى المنسق توزيع مجموعة من الباحثين الميدانيين على مدارس العينـة  . السلطات المشرفة

في مديريته، وقام بتوضيح إجراءات تطبيق أدوات الدراسة لهم ، وذلك بعد أن شـارك هـذا   

المنسق في الورشة التدريبية التي عقدت في المركز الوطني وهدفت إلى بيان إجراءات تطبيق 

  .دراسة للمنسقين في محاولة لتوحيد إجراءات تطبيق الدراسةأدوات ال

  

طُبقت أدوات الدراسة بشكل متناوب داخل الشعبة الصفية بحيث يقسم الطلبة عشوائياً داخـل  

الشعبة الصفية، وبحيث يجيب ثلث طلبة الشعبة على اختبار الرياضيات والثلث اآلخر علـى  

ختبار القراءة، ومن ثم يجيب كل طالب فـي هـذه   اختبار العلوم ويجيب الثلث األخير على ا

الشعبة على استبانة الطالب، كما وقد وزعت على مديري مدارس العينـة اسـتبانة المـدير،    

ووزعت استبانة المعلم على معلمي الشعبة التي اختيرت والذين يدرسون الطلبة الرياضيات و 

ف لكل من للصف الحـادي عشـر   وقد استغرق االختبار ساعة ونص العلوم واللغة العربية ،

  .والصف التاسع، وساعة واحدة للصف الخامس 
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قام المنسقون بعد االنتهاء من عملية تطبيق أدوات الدراسة بإعادتها إلى المركـز الـوطني ،   

حيث شكلت فرق لتصحيح األسئلة المفتوحة في االختبارات وفق دليل تصحيح لكل محور من 

بار مهارات االقتصاد المعرفي، ثم أدخلت البيانات فـي ذاكـرة   المحاور الثالثة التي تمثل اخت

  ) .DIM WIN(الحاسوب وتم تنقيحها باستخدام برمجية 

للعينات المستقلة غير المتساوية، وتحليل التباين األحادي في ) T-test(استخدم االختبار التائي 

  . لقراءة الرياضيات والعلوم وا: الثالثة رتحليل البيانات المتعلقة بالمحاو

  

        : : : : أدوات الدراسةأدوات الدراسةأدوات الدراسةأدوات الدراسة

طور اختبار مهارات االقتصاد المعرفي لقياس المهارات المعرفية في ثالثة محـاور تتعلـق   

وقد تم التركيز في بناء أدوات االختبـارات جميعهـا علـى    . بالقراءة، والعلوم والرياضيات

عامة وفي المواقف مهارات حل المشكالت والتعلم الذاتي وتطبيق المفاهيم في مواقف الحياة ال

  . الجديدة

  : تم بناء االختبار وفق الخطوات التالية

تم تحديد الغرض األساسي من االختبار وهدفه حيث سيعمل على قيـاس النتاجـات     ) أ

  . التعلمية لمشروع التطوير التربوي اعتماد على أداء الطلبة على االختبار

اضـيات ومحـور العلـوم     تم تحديد محاور االختبار بثالثة محاور تمثل محور الري  ) ب

ومحور القراءة حيث تم ربط هذه المحاور في مواقف الحياة الواقعية، وقد عرفت هذه 

 : المحاور كما يلي

يمثل قدرة الطالب على استخدام المعرفـة الرياضـية لحـل    : محور الرياضيات .1

وقد تم بنـاء فقـرات   . المشكالت والقدرة على تطبيقها في مواقف الحياة الواقعية
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ختبار في هذا المحور بحيث يعرض على الطالب موقف حياتي حقيقي ، ومن اال

ثم قياس قدرته على التفكير بالموقف واستيعابه له وحل المشكلة المتعلقـة بـذلك   

  .الموقف من خالل اإلجابة عن مجموعة من األسئلة المتعلقة به 

حل المشـكالت  ويمثل قدرة الطالب على استخدام المعرفة العلمية ل: محور العلوم .2

وفهم المفاهيم واالستكشافات العلمية، وقدرته على تطبيقها فـي مواقـف الحيـاة    

 . الحقيقية

ويمثل قدرة الطالب على الفهم والتفسير والتفكير في أنواع مختلفة : محور القراءة .3

ويتم قياس هذا المجال بتقديم نص للطالـب  . من النصوص وفي المواقف الحياتية

جيب بعدها عن مجموعة من األسئلة حول الموضوع الذي قرأه، ليقوم بقراءته وي

ومن ثم يتم تحديد مستوى المهارات من خالل قياس مدى قدرته على فهم الفكرة 

الرئيسة من النص وتنظيم األفكار والمعرفة فيه، وقدرته على أن يعكسها ضـمن  

الشخصي مـن   تجربة الحياة الواقعية المتعلقة بالنص ،باإلضافة إلى تحديد موقفه

 . ذلك النص

 

تم تحديد المجاالت والمحتوى المعرفي الذي يمثله كل محور من المحـاور الثالثـة   ) ج

لالختبار، ومن ثم إعداد جدول للمواصفات وتحديد الفقرات التي يجب أن تركز على 

ومما يجدر اإلشارة إليه هنا أنه قد تم االتفاق علـى أن  . كل نوع من أنواع السلوك 

ل فقرة من الفقرات مهارة معينة من مهـارات االقتصـاد المعرفـي ضـمن     تمثل ك

المحتوى المعرفي الذي يمثل المعرفة أو التطبيق أو التقييم في كل محور من المحاور 

  . المحتوى المعرفي لفقرات االختبار حسب المحور والصف) 3(ويمثل جدول . الثالثة
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لة للقياس التي تمثل المحتوى المعرفي فـي  تمت مراجعة وتنقيح واختيار الفقرات القاب) د

مجاالت المعرفة والتطبيق والتقييم لكل محور من المحاور الثالثة ،وذلك باالعتمـاد  

  ). 2006(على نتائج الدراسة التي أجريت في عام 

تم تجريب فقرات االختبار على عينة من المجتمع وذلك في الدراسة التي تم تنفيذها في ) ه

  ). 2006(عام 

تمت مراجعة وتنقيح واختيار الفقرات المناسبة إحصائياً، وحذف الفقرات غير المناسبة ) ح

  .وإضافة فقرات جديدة 
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  توزيع فقرات االختبار حسب المحتوى المعرفي للصفوف والمحاور الثالثة): 3(جدول 

  التفكير وحل المسألة  التطبيق  المعرفة  الصف  المحور

  الرياضيات

، 16، 13، 12، 8، 7، 2  24، 10، 9، 6، 5، 1  الخامس
17 ،22 ،27 ،29 ،33  

3 ،4 ،11 ،14 ،15 ،
18 ،19 ،20 ،21 ،
23 ،25 ،26 ،28 ،
30 ،31 ،32  

، 8، 7، 4، 3، 2، 1  29، 27، 19، 18، 11  28، 17، 13، 12، 10، 5  التاسع
9 ،14 ،15 ،20 ،21 ،

22 ،23 ،24 ،25 ،
26  

الحادي 
  عشر

14،17،20  12 ،15، 16 ،21 ،23 ،  1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،
7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،

13 ،18 ،19 ،22 ،
24 ،25 ،26  

  العلوم

أ ، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 2  الخامس
11 ،12 ،14  

  16، 15، 10، 1  13ب، 9، 3

، 9، 8، 6ب، 4، 3، 2، 1  التاسع
، 20، 15ج، 14، 12، 10
21  

ب، 14أ، 14، 13، 11، 7
16 ،17 ،19 ،22 ،23 ،24  

  18د، 14، 5أ، 4

الحادي 
  عشر

ب، 5أ، 5ج، 4أ، 4، 3، 2
ج، 12ب، 12، 11، 6

، 15ب، 14ب، 13د، 12
16 ،19 ،20 ،21 ،24 ،
25  

أ، 13ب، 10أ، 10ب، 9أ، 9
  27، 22أ، 14

، 8ب، 7أ، 7ب، 4، 1
، 17ج، 13أ، 12ج، 9

18 ،23  

  القراءة

، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3  الخامس
10 ،16 ،18 ،19 ،20 ،
21 ،27  

1 ،2 ،11 ،12، 13 ،14 ،
15 ،22 ،23 ،24 ،25 ،
26 ،28  

  

، 10، 9، 8، 7، 6، 4، 3، 2  31، 30، 29، 14، 5، 1  التاسع
11 ،12 ،13 ،19 ،20 ،
21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،
26 ،27 ،28  

14 ،17 ،18  

الحادي 
  عشر

1 ،2 ،4 ،5 ،14 ،27 ،
28 ،30 ،39  

3 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،
12 ،13 ،15 ،19 ،20 ،
21 ،22 ،23 ،24، 25 ،
26 ،29 ،32 ،33 ،34 ،
35 ،36 ،40  

16 ،17 ،18 ،37 ،
38  
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        ججججــــائائائائــــتتتتــــالنالنالنالن
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        ججججــــائائائائــــتتتتــــالنالنالنالن

الصـفوف  كل صف مـن  هذا الفصل عرض نتائج الدراسة بوصف أداء الطلبة في  سيتم في

، حيـث  الرياضيات والعلوم والقـراءة  :الثالثة على مهارات االقتصاد المعرفي ضمن محاور

ويات اإلتقان للكفايات العامة والفرعية والمستوى العام ألداء الطلبة على كل سيتم وصف مست

مهارة من المهارات الرئيسة على مستوى طلبة المملكة، وستتم المقارنة بـين مسـتويات أداء   

، مدينـة (وموقع المدرسـة   )استكشافية، غير استكشافية(نوع المدرسة : الطلبة وفقا لمتغيرات

الثقافـة  وزارة التربيـة والتعلـيم،   (والسـلطة المشـرفة    )ىثأنذكر، (وجنس الطالب  )ريف

،وباإلضافة إلى ذلك ستعمل الدراسة الحالية علـى   )، وكالة الغوث،والقطاع الخاصالعسكرية

الصفوف الثالثـة علـى مهـارات    كل صف من في الطلبة في عينة الدراسة  تداءاأمقارنة 

، )  2008(و)  2006(لألعوام  العلوم والقراءةالرياضيات و :االقتصاد المعرفي ضمن محاور

وذلك بهدف قياس مدى التغير الحاصل في أداء الطلبة قبل وبعد تنفيذ التداخالت التي قـدمتها  

وزارة التربية والتعليم من خالل مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة بما فيها تغييـر  

  .عليمالمناهج والكتب المدرسية وأساليب التعلم والت
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 ور ور ور ور ــــحمحمحمحم

        الرياضياتالرياضياتالرياضياتالرياضيات
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  قتصاد المعرفي في محور الرياضياتمهارات االلمستويات إتقان الطلبة 

بهدف التعرف على مستويات إتقان طلبـة الصـفوف   داء الطلبة مستويات ألتم تحديد خمسة 

يات المسـتو  ، وهذه فايات الرئيسية في مجال الرياضياتـالخامس والتاسع والحادي عشر للك

  :هي 

مستوى أداء الطلبة ب ويعبر عنه إحصائياً األداء المنخفض جداً ويمثل األولالمستوى  •

من مجموع األسئلة التـي   )%35 (النسب المئوية إلجاباتهم الصحيحة عن تقلالذين 

 .تقيس الكفاية

أداء مسـتوى  بإحصـائياً   هعبر عنوياألداء المنخفض يمثل مستوى و المستوى الثاني •

 )%50(وتقل عـن   )%35 (الطلبة الذين تزيد النسب المئوية إلجاباتهم الصحيحة عن

 .من مجموع األسئلة التي تقيس الكفاية

مسـتوى أداء  ب إحصـائياً  ويعبر عنهاألداء المتوسط يمثل مستوى و المستوى الثالث •

%) 65( وتقل عن )%50 ( النسب المئوية إلجاباتهم الصحيحة عن تزيدالطلبة الذين 

  .من مجموع األسئلة التي تقيس الكفاية

ويمثل مستوى األداء العالي ويعبر عنه إحصائياً بمستوى أداء الطلبة  المستوى الرابع •

مـن  %) 80( وتقل عـن %) 65( الذين تزيد النسبة المئوية إلجاباتهم الصحيحة عن

 .مجموع األسئلة التي تقيس الكفاية

ء المتقدم ويعبر عنه إحصـائياً بمسـتوى أداء   ويمثل مستوى األدا المستوى الخامس •

من مجموع األسئلة % )80( الطلبة الذين تزيد النسبة المئوية إلجاباتهم الصحيحة عن

 . التي تقيس الكفاية
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فـي  األداء الخمسة النسب المئوية ألفراد عينة الدراسة بحسب مستويات ) 5(جدول  نيبوي

  .سع والحادي عشراالرياضيات في الصفوف الثالثة الخامس والت

  

   األداءالنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة بحسب مستويات ): 5(جدول 

  في الصفوف الخامس والتاسع والحادي عشرفي الرياضيات 

  /المجال
  الكفاية

  فـالص

  األداءمستويات 
  األول

أداء 

  منخفض جداً

  الثاني

أداء 

  منخفض

  الثالث

أداء 

  متوسط

  الرابع 

 أداء 

  عالي

   الخامس

 أداء 

  متقدم

  الرياضيات

  0.5  1.3  6.3  20.8  71  الخامس

  0.9  6.4  15.8  32.8  44.1  التاسع

  0.5  1.8  8.9  16.7  72.1  الحادي عشر

   

من طلبة الصـف  ) % 0.9(من طلبة الصف الخامس و )%0.5 ( أن) 5(نالحظ من الجدول 

وهـو مسـتوى    مسلخامستوى االا بلغو قد من طلبة الصف الحادي عشر )%0.5( التاسع و

من مجمـوع  )  %80( تزيد عنالصحيحة  همجاباتإلالنسب المئوية  كانتبحيث  األداء المتقدم

كمـا أن        .األسئلة التي تقيس الكفاية في األداء على اختبارات الرياضيات كال حسـب صـفه  

من طلبة ) %  1.8(و من طلبة الصف التاسع) % 6.4(من طلبة الصف الخامس و )1.3% (

النسـب  بحيـث أن   األداء العاليوهو مستوى  لرابعمستوى االا بلغو قد ف الحادي عشرالص

من مجموع األسـئلة التـي   )  %80( وتقل عن%) 65(تزيد عنالصحيحة  همجاباتإلالمئوية 

  .تقيس الكفاية في األداء على اختبارات الرياضيات كال حسب صفه
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وقعـوا فـي   الـذين  و ةسة في الصفوف الثالثعينة الدرالطلبة في لنسب المئوية لل بالنسبة ماأ

وتقـل   )% 50 (تزيد النسب المئوية إلجاباتهم الصحيحة عـن  بحيث مستوى األداء المتوسط

 ،من مجموع أسئلة اختبار الرياضيات الذي تقدم له حسب الصف الذي يقـع فيـه  ) %65(عن

يليهم  )%15.8 (يةفنجد أن أفراد عينة الدراسة من الصف التاسع حصلوا على أعلى نسبة مئو

الصـف  ثـم طلبـة   )  %8.9(بلغت بنسبة مئوية الحادي عشر أفراد عينة الدراسة من طلبة 

  %).6.3( بنسبة مئوية بلغت الخامس

  

من طلبة % ) 32.8(من طلبة الصف الخامس و% ) 20.8( أن) 5(كما ونالحظ من الجدول 

ـ   %) 16.7(الصف التاسع و ي مسـتوى األداء  من طلبة الصف الحادي عشر قـد وقعـوا ف

% ) 50( وتقل عـن %) 35( المنخفض بحيث أن النسبة المئوية إلجاباتهم الصحيحة تزيد عن

  .من مجموع األسئلة التي تقيس الكفاية 

  

قـد   األداءأن أعلى نسب مئوية لعينة أفراد الدراسة حسب مستوى ) 5(نالحظ من الجدول  و

طلبـة   من) % 71(إذ وقع فيه  ،ض جداًاألداء المنخفوقعت في المستوى األول وهو مستوى 

الحـادي  الصف طلبة من % ) 72.1(و من طلبة الصف التاسع% ) 44.1(الصف الخامس و

 ) %35 (عـن  ال تزيد إلجابات الصحيحةلالنسب المئوية ويشير هذا المستوى إلى أن  ،عشر

  . االختبار للصف نفسهمن مجموع أسئلة 
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  لمملكةاالمعرفي في محور الرياضيات على مستوى  أداء الطلبة على مهارات االقتصاد

بهدف التعرف على المستوى العام ألداء طلبة أفراد عينة الدراسة في صفوف الخامس والتاسع 

 على اختبارلكل صف المعياري للمتوسط  الخطأوالحادي عشر، فقد تم حساب متوسط األداء و

  ).6(، وتظهر النتائج في جدول الرياضيات للصف نفسه

  

المعياري  أمتوسطات أداء أفراد عينة الدراسة على اختبارات الرياضيات والخط): 6(جدول 

  ) الخامس، والتاسع، والحادي عشر(لكل متوسط بحسب الصف

  الخطأ المعياري للمتوسط  المتوسط  الصـف

  0.33  29  الخامس

  0.43  38.7  التاسع

  0.42  29.4  الحادي عشر

  

أداء أفراد عينة الدراسة من طلبة الصف الخـامس علـى    أن متوسط) 6(نالحظ من الجدول 

  ). 29(حيث بلغ المتوسط  مهارات االقتصاد المعرفي في محور الرياضيات كان منخفضاً

متوسط أداء أفراد عينة الدراسة من طلبة الصف التاسع علـى مهـارات االقتصـاد     وقد بلغ

راد عينة الدراسـة مـن طلبـة    متوسط أداء أف وبلغ). 38.7(المعرفي في محور الرياضيات 

أن مما يعني  ).29.4(الصف الحادي على مهارات االقتصاد المعرفي في محور الرياضيات 

  .طلبة الصف التاسع في الصفوف الثالثة كان لدى  في الرياضيات أعلى متوسط لألداء

  



 18 
 
 

وتشير هذه القيم إلى ضعف واضح في امتالك مهـارات االقتصـاد المعرفـي فـي محـور      

حيـث لـم يـرق     )الخامس، والتاسع، والحادي عشر(ضيات لدى طلبة الصفوف الثالثة الريا

  ).50(إلى الحد األدنى للنجاح والذي يبلغ العالمة مستوى األداء 

  

  حور الرياضيات على مستوى المملكةأداء الطلبة على الكفايات الفرعية  في م

ضيات في الصـفوف الخـامس   المعياري للمتوسط في الريا الخطأتم حساب متوسط األداء و

 قيـاس بهدف وذلك والتاسع والحادي عشر على كل كفاية من الكفايات التي يقيسها كل اختبار 

النتـائج  هذه من أفراد عينة الدراسة على الكفايات الفرعية وتظهر  المستوى العام ألداء الطلبة

   ).7(في جدول 

المعياري  أارات الرياضيات والخطمتوسطات أداء أفراد عينة الدراسة على اختب): 7(جدول 

  الخامس، والتاسع، والحادي عشر:  وفلكل متوسط بحسب نوع الكفاية لصف

  المتوسط  الكفاية  الصـف
الخطأ المعياري 

  للمتوسط

  الخامس
  

  0.71  51  المعرفة

  0.44  31.9  التطبيق

  0.35  21.3  المنطق

  التاسع
  

  0.59  62.4 المعرفة

  0.7  36.4  التطبيق

  0.53  34.5  طقالمن

  الحادي عشر

  0.73  39.4  المعرفة

  0.67  45.5  التطبيق

  0.6  33.98  المنطق
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بالرياضـيات علـى أبعـاد     أن متوسطات أداء طلبة الصف الخامس) 7(نالحظ من الجدول 

التطبيق بمتوسـط  بعد يليه ) 51(المعرفة بمتوسط قدره بعد على  لىعاألالمعرفة الثالث كانت 

المنطق بعد  علىأداء طلبة الصف الخامس أن  كما ).21.9(لمنطق بمتوسط ثم بعد ا) 31.9(

  ).21.3(ضمن أبعاد المعرفة والذي يتطلب مهارات عقلية عليا كان األقل حيث كان المتوسط 

  

مرتفعاً بالمقارنة مع الصـف  األداء لهم طلبة الصف التاسع فقد كان مدى متوسط ل بالنسبة أما

في المعرفة ، بعد على ) 62.4(المنطق إلى بعد على ) 34.5(بين الخامس حيث تراوح المدى 

  ) . 36.4(التطبيق بعد كان متوسط األداء على حين 

  

المنطـق  بعد على ) 33.98(أما متوسطات أداء طلبة الصف الحادي عشر فقد تراوحت بين 

  ) . 39.4(المعرفة بعد التطبيق ، وكان متوسط األداء على بعد على ) 45.5(إلى 

  

بعـد  أن أعلى متوسطات األداء في الصفوف الثالثة كانـت علـى   ) 7(ونالحظ من الجدول 

فـي الصـف   ) 62.4(في الصف الحادي عشر إلى ) 39.4(المعرفة حيث تراوح المدى بين 

مدى  ذلك المنطق حيث تراوحبعد التاسع ، وكان أقل متوسطات األداء للصفوف الثالثة على 

  . لدى طلبة الصف التاسع ) 34.5(خامس إلى لدى طلبة الصف ال) 21.3(بين 
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أداء الطلبة على مهارات االقتصاد المعرفي في محور الرياضيات على مستوى المملكة 

  ضمن مدارس وزارة التربية) كشافيةغير است –استكشافية (حسب نوع المدرسة 
  

ـ   افية ضـمن  للتعرف على أداء طلبة المدارس االستكشافية مقارنة بالمدارس غيـر االستكش

تـم  مدارس وزارة التربية والتعليم على مهارات االقتصاد المعرفي في محور الرياضيات فقد 

الخامس، التاسـع، والحـادي   (ب متوسط األداء ألفراد عينة الدارسة من الصفوف الثالثة احس

في المدارس االستكشافية والمدارس غير االستكشافية كال على حده علـى االختبـار   )  عشر

للعينات المستقلة غيـر المتسـاوية،   )  T-test(استخدم االختبار التائيقد لكل صف، و الكلي

  . نتائج هذا التحليل) 8( ويبين جدول

   متوسطات األداء في الرياضيات حسب الصف ونوع المدرسة): 8(جدول 

  ضمن مدارس وزارة التربية) غير استكشافية –استكشافية (

  الصف
نوع 
  المدرسة

  العينة  المتوسط
الخطأ 
  المعياري

درجات 
  الحرية

الفرق بين 
  المتوسطين

الخطأ 
المعياري 
  للفرق

القيمة 
  التائية

مستوى 
  الداللة

  الخامس
  0.76  306  30.6  استكشافية

غير   0.006  2.75  1.1  3.9  408

  استكشافية
26.7  104  0.95  

  التاسع
  0.85  306  40.1  استكشافية

غير   0.000  4.67  1.8  8.2  390

  فيةاستكشا
31.8  86  1.38  

الحادي 
  عشر

  0.79  347  29.9  استكشافية
غير   0.53  0.62  1.4  0.9  490

  استكشافية
29.1  145  1.14  
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أن متوسط أداء أفراد عينة الدراسة من الصـف الخـامس فـي المـدارس     ) 8(الجدول  يبين

    الستكشـافية ا غير رسالمدا ء الطلبة فيفي حين بلغ متوسط أدا )30.6 ( االستكشافية قد بلغ

 عند مستوى الداللـة   إحصائياً داللة كانت نجد أن الفروق المتوسطينوبمقارنة ،  )26.67 (

)α= 0.05 (.  

       أما متوسط أداء أفراد عينة الدراسة من الصف التاسع في المدارس االستكشـافية فقـد بلـغ   

في المدارس غيـر   تاسعلصف الفي حين بلغ متوسط أداء أفراد عينة الدراسة من ا) 40.1 (

باستخدام االختبار التائي نجـد أن الفـروق بـين     المتوسطينوبمقارنة ،) 31.9 (االستكشافية

ولصالح أفراد عينة الدراسة في  ) α= 0.05( عند مستوى الداللة  إحصائياً داللةالمتوسطين 

شافية ذوي تحصـيل  في المدارس االستك التاسعالمدارس االستكشافية، بمعنى أن طلبة الصف 

  .من أقرانهم في المدارس غير االستكشافية أعلى على اختبار مهارات االقتصاد المعرفي

أما متوسط أداء أفراد عينة الدراسة من الصف الحادي عشر في المدارس االستكشـافية فقـد   

في حين بلغ متوسط أداء أفراد عينة الدراسة من الصـف الحـادي عشـر فـي     ) 29.9 (بلغ

نجـد أن  باستخدام االختبار التـائي   وبمقارنة المتوسطين ،)29.0 (غير االستكشافية المدارس

  .)α =0.05( عند مستوى ةإحصائي داللة لم تكن ذات الفروق بين المتوسطين

  

 أداء الطلبة على مهارات االقتصاد المعرفي في محور الرياضيات على مستوى المملكة

  ) ريف، مدينة(حسب موقع المدرسة 
  

على مهارات االقتصاد المعرفـي فـي    رف على أداء طلبة المدارس التي تقع في الريفللتع

متوسط األداء ألفـراد  تم حساب محور الرياضيات مقارنة بالمدارس التي تقع في المدينة فقد 
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فـي مـدارس الريـف     )الخامس، التاسع، والحادي عشر(عينة الدارسة من الصفوف الثالثة 

  دم االختبار التـائي ـ، واستخلكل صفحده على االختبار الكلي وكال على ومدارس المدينة 

)T-test  (للعينات المستقلة غير المتساوية، ويبين جدول )نتائج هذا التحليل) 9 .  

  

  )ريف، مدينة(متوسطات األداء في الرياضيات حسب الصف وموقع المدرسة ): 9(جدول 

  الصف
نوع 
  المدرسة

  العينة  المتوسط
الخطأ 
  المعياري

درجات 
  الحرية

الفرق بين 
  المتوسطين

الخطأ 
المعياري 
  للفرق

القيمة 
  التائية

مستوى 
  الداللة

  الخامس
  0.39  1284  29.6  مدينة

1650  2.51  0.79  3.15  0.002  
  0.63  368  27.1  ريف

  التاسع
  0.48  1071  39.1  مدينة

1332  2.22  4.33  2.06  0.04  
  0.97  263  36.9  ريف

الحادي 
  عشر

  0.46  1061  30.5  دينةم
1258  7.29  1.12  6.49  0.00  

  0.79  199  23.2  ريف
  

أن متوسط أداء أفراد عينة الدراسة من الصف الخامس في مـدارس  ) 9(يالحظ من الجدول 

، وبمقارنـة  )27.1(الريـف  في مدارس  هم، في حين بلغ متوسط أداء)29.6( قد بلغ المدينة

  ). α  =0.05 (مستوى دعن حصائياًإ دالن الفرق أنجد  المتوسطين

  

متوسط أداء أفراد عينة الدراسة من الصف التاسع في مدارس الريف فقـد بلـغ   بالنسبة لأما 

، وبمقارنة المتوسطين نجد أن )39.1(مدارس المدينة في متوسط هذا الفي حين بلغ ) 36.9(

ولصـالح   )α  =0.05 (الداللـة  الفروق بين المتوسطين ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى  

  .المدارس التي تقع في المدينة 
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متوسط أداء أفراد عينة الدراسة فـي مـدارس الريـف     فقد بلغ الصف الحادي عشرفي  أما

ن أنجد  المتوسطين، وبمقارنة )30.5(متوسط في مدارس المدينة ال هذا ، في حين بلغ)23.2(

لصالح المدارس التي تقـع  و )α  =0.01 ( عند مستوى إحصائياً لةادالفروق بين المتوسطين 

  .في المدينة 

  

ق في األداء على محور الرياضيات بين أفـراد  ونالحظ أن الفر) 9(ومن النتائج في الجدول 

 وففي الصف ئياًإحصا لةادعينة الدراسة في مدارس الريف ومدارس المدينة، كانت واضحة و

لمدارس التي تقع في المدينة كانـت   ولصالح المدارس التي تقع في المدينة، بمعنى أن ا الثالثة

إلى التسهيالت األكاديميـة   يعزىوالذي قد  ،ريفالعلى االختبارات من مدارس  أداءأفضل 

  . نوعية المعلمين نالتي لم تطال مدارس الريف، فضال ع التربوية والتجديدات

  

مملكة أداء الطلبة على مهارات االقتصاد المعرفي في محور الرياضيات على مستوى ال

  )ذكر، أنثى(حسب جنس الطالب 
  

للتعرف على أداء  أفراد عينة الدراسة من الطلبة الذكور مقارنة بأفراد عينة الدراسـة مـن   

ـ تم اإلناث على مهارات االقتصاد المعرفي في محور الرياضيات فقد  ب متوسـط األداء  احس

ناث للذكور واإل)  ي عشرالخامس، التاسع، والحاد(ألفراد عينة الدارسة من الصفوف الثالثة 

للعينات المستقلة غير )  T-test( كال على حده على االختبار الكلي ، واستخدم االختبار التائي

  ). 10( جدول تظهر هذه النتائج فيالمتساوية، و
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  )ذكر، أنثى(متوسطات األداء في الرياضيات حسب الصف وجنس الطالب ): 10(جدول 

  العينة  المتوسط  الجنس  الصف
لخطأ ا

  المعياري
درجات 
  الحرية

  الفرق 
بين 

  المتوسطين

الخطأ 
المعياري 
  للفرق

القيمة 
  التائية

مستوى 
  الداللة

  الخامس
  0.49  610  25.1  ذكور

1650  6.12  0.67  9.09  0.00  
  0.42  1042  31.3  إناث

  التاسع
  0.65  594  35.9  ذكور

1332  5.09  0.85  5.98  0.00  
  0.56  740  40.9  إناث

الحادي 
  عشر

  0.62  587  27.9  ذكور
1258  2.84  0.83  3.43  0.00  

  0.55  673  30.7  إناث
  

أن متوسط أداء أفراد عينة الدراسة من الذكور في الصف الخامس قد ) 10(من الجدول  يظهر

، وبمقارنـة  )31.3(، في حين بلغ متوسط أداء أفراد عينة الدراسة من اإلنـاث  )25.1( بلغ

لصالح اإلناث، بمعنـى أن متوسـط   و)α  =0.05 ( إحصائياً لةادد أن الفروق نج المتوسطين

  .في الرياضيات في هذا الصف أعلى منه لدى الذكور أداء اإلناث

في حين بلغ ) 35.9(أما متوسط أداء أفراد عينة الدراسة من الذكور في الصف التاسع فقد بلغ 

ين نجد أن ، وبمقارنة المتوسط)40.9(صف متوسط أداء أفراد عينة الدراسة اإلناث في نفس ال

  ).α  =0.05ٍ(عند مستوى  دال إحصائياً الفرق بين المتوسطين

أن متوسط أداء أفراد عينة الدراسة من الذكور في الصف الحادي ) 10(ويالحظ من الجدول 

في حين بلغ متوسط أداء أفراد عينة الدراسة من اإلناث في نفس الصف ) 27.9( عشر قد بلغ

  ).α  =0.05(مستوى  عندإحصائيا  وبمقارنة المتوسطين نجد أن الفرق دال، )30.7(
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ومن النتائج في الجدول أعاله نالحظ أن الفروق بين أفراد عينة الدراسة من الذكور واإلناث 

فـي   لصالح اإلناث، بمعنـى أن متوسـط أداء اإلنـاث   و وف الثالثةواضحة في الصف كانت

  .أعلى منه لدى الذكور ثةوف الثالالرياضيات في الصف

  

  أداء الطلبة في محور الرياضيات على مستوى المملكة حسب السلطة المشرفة

داء في اختبارات الرياضيات على مستوى المملكـة حسـب السـلطة    بهدف التعرف على األ

) 11(داء حسب السلطة المشرفة، ويبين جدول فقد تم استخراج متوسطات األ المشرفة التربوية

  .ذا التحليلنتائج ه

  

  متوسطات األداء في الرياضيات حسب السلطة المشرفة): 11(جدول 

  الصف
  السلطة المشرفة

  وكالة الغوث  الثقافة العسكرية  التعليم الخاص  وزارة التربية

  28.5  23.8  35.1  27.9  الخامس
  40.7  37.2  43.8  37.3  التاسع

  -----   26.9  39.3  27.4  الحادي عشر
  

متوسطات األداء على االختبارات الثالث في جميـع الصـفوف   أن ) 11( نالحظ من الجدول

، حيث كان أعلى %)50(وحسب كل السلطات المشرفة لم ترق إلى الحد األدنى المقبول وهو 

أن  كمـا .لدى طلبة الصف التاسع في المدارس التابعة للتعليم الخـاص ) 43.8(متوسط لألداء 

لصف الخامس كان لدى الطلبة في مـدارس التعلـيم   أعلى متوسط لألداء في الرياضيات في ا

  ،ثم طلبة مدارس وزارة )28.5(مدارس وكالة الغوث بمتوسط  ثم) 35.1(الخاص حيث بلغ 
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  .العسكريةللثقافة ، وفي المرتبة األخيرة طلبة المدارس التابعة )27.9(التربية بمتوسط 

يب نفسه  للسـلطات المشـرفة   خذ مستوى األداء في الرياضيات في الصف التاسع الترتأوقد 

مـدارس  ثـم   )43.8(مدارس التابعة للتعليم الخاص في المقدمة بأعلى متوسط الحيث جاءت 

وفي ) 37.3(، ومن ثم المدارس التابعة لوزارة التربية بمتوسط )40.7(وكالة الغوث بمتوسط 

  ).37.2(بمتوسط  العسكرية للثقافةة المدارس التابعة النهاي

  

أن مستوى أداء طلبة الصف الحادي عشر على اختبار الرياضيات ) 11(دول ونالحظ من الج

من حيث ترتيب المدارس حسب السلطة المشـرفة   والتاسعلصفوف الخامس امسار نفس اتخذ 

في األداء على االختبار، حيث جاءت المدارس التابعة للتعليم الخاص في المقدمـة بمتوسـط   

 وأخيـراً ، )27.4(بمتوسـط  وة التربية بالمرتبة الثانية ومن ثم المدارس التابعة لوزر) 39.3(

ن مدارس وكالة الغوث ال يوجد فيها طلبة أ، علما )26.9(بمتوسط ومدارس الثقافة العسكرية 

للتعرف على داللة الفروق بـين   قد تم استخدام تحليل التبيان األحاديو .الصف الحادي عشر

  ).12(تظهر نتائج التحليل في جدول و ،المتوسطات حسب السلطات التربوية األربع
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  نتائج تحليل التباين األحادي لألداء على االختبارات  ):12( جدول

  لمشرفةاالكلية الثالث حسب السلطة 

  مجموع المربعات    الصف
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

القيمة 
  الفائية

مستوى 
  الداللة

  الخامس

  4973.37  3  14920.1  بين المجموعات

 173.97  1648  286702.3  داخل المجموعات  0.000  28.59

   1651 301622.4  الكلي

  التاسع

  2410.66  3  7231.9  بين المجموعات
 240.64  1330  320045.7  داخل المجموعات  0.00  10.02

   1333 327277.3  الكلي

الحادي 
  عشر

  بين المجموعات
25750.1  
  2  12875.06  

 198.01  1257  248899.0  مجموعاتداخل ال 0.000  65.02

   1259 274649.1  الكلي
  

متوسطات لبين السلطات التربوية األربع  إحصائياً لةادوجود فروق ) 12(الحظ من الجدول ن

أن كمـا  . )α  =0.01 (الداللـة   مستوىعند للصف الخامس  تالرياضيااألداء على اختبار 

ات للصف التاسـع بـين   يألداء على اختبار الرياضإحصائيا بين متوسطات ا لةاد اًفروقهناك 

إحصائيا  لةاد اًفروقأن هناك كما . )α  =0.01( الداللة مستوىعند السلطات التربوية األربع 

ات للصف الحادي عشر بين السـلطات التربويـة   يبين متوسطات األداء على اختبار الرياض

  . )α  =0.01(مستوى  عنداألربع 
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        ـور ـور ـور ـور حمـحمـحمـحمـ

        العلـومالعلـومالعلـومالعلـوم
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  االقتصاد المعرفي في محور العلومالطلبة على مهارات  إتقانمستويات 

طلبة الصفوف الخامس والتاسع والحادي عشر للكفايـات   إتقانبهدف التعرف على مستويات 

األداء المـنخفض جـداً           مسـتوى  : األداء الخمسـة مستويات  علىالرئيسية في مجال العلوم 

األداء المتوسط ومستوى األداء العـالي ومسـتوى األداء   مستوى داء المنخفض واألمستوى و

في العلـوم    األداءالنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة بحسب مستويات فقد تم حساب  المتقدم،

  ) .13(، والنتائج تظهر في الجدول سع والحادي عشرافي الصفوف الثالثة الخامس والت

  

  للكفايات العامة  األداءة ألفراد عينة الدراسة بحسب مستويات النسب المئوي): 13(جدول 

  )الخامس، التاسع، الحادي عشر(الثالثة  لصفوفلفي العلوم 

  /المجال
  الكفاية

  فـالص

  مستويات اإلتقان
  األول

أداء 

  منخفض جداً

  الثاني

أداء 

  منخفض

  الثالث

أداء 

  متوسط

  الرابع 

  أداء

  عالي

  الخامس 

  أداء 

  متقدم

  مالعلو

 6.8 16.8 30.5 24.9  21.1  الخامس

 4 14.6 23.2 27.4 30.9  التاسع

 6 13.7 16.1 19.7 44.5  الحادي عشر

  

من طلبـة الصـف   %) 4( من طلبة الصف الخامس و )%6.8(ن أ) 13(نالحظ من الجدول 

من طلبة الصف الحادي عشر قد كانوا في مستوى األداء المتقدم على اختبار % ) 6( التاسع و

من طلبة  )%16.8 (أما مستوى األداء العالي فقد كان فيه. لعلوم حسب الصف الذي تقدم لها

من طلبة الصف الحـادي  ) % 13.7 (من طلبة الصف التاسع و)% 14.6(الصف الخامس و

  .عشر 
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المتوسط بحيث أن النسبة المئويـة إلجابـات    أما المستوى الثالث والذي يمثل مستوى األداء

من مجموع أسئلة اختبار العلوم، فقـد  % )65( وتقل عن%) 50( تزيد عنالطلبة الصحيحة 

مـن طلبـة   %) 32.2(من طلبة الصف الخـامس و  %) 30.5(وقع في هذا المستوى ما نسبته 

  .  من طلبة الصف الحادي عشر % ) 16.1( الصف التاسع و

ئويـة لإلجابـات   أما المستوى الثاني والذي يمثل مستوى األداء المنخفض بحيث أن النسبة الم

من مجموع األسئلة في االختبار، فقد وقع في % ) 50( وتقل عن% ) 35( الصحيحة تزيد عن

من طلبـة الصـف   % ) 27.4( من طلبة الصف الخامس و% ) 24.9( هذا المستوى ما نسبته

  . من طلبة الصف الحادي عشر % ) 19.7(التاسع و

نخفض جداً بحيث أن النسبة المئوية لإلجابات أما المستوى األول والذي يمثل مستوى األداء الم

من مجموع أسئلة االختبار، فقد وقـع فيهـا   % ) 35( الصحيحة على اختبار العلوم تقل عن

من طلبة %) 44.5( من طلبة الصف التاسع و%) 30.9(من طلبة الصف الخامس و% ) 21.1(

  . الصف الحادي عشر 

  

  ي محور العلوم على مستوى المملكةفأداء الطلبة على مهارات االقتصاد المعرفي 

 أفرادالطلبة في الصفوف الخامس والتاسع والحادي عشر من  ألداءالمستوى العام  قياسبهدف 

، رالمعياري للمتوسط علـى كـل اختبـا    الخطأو األداءعينة الدراسة، فقد تم حساب متوسط 

  ).14(وتظهر النتائج في جدول 
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  المعياري  أوم والخطعينة الدراسة على اختبارات العلمتوسطات أداء أفراد ): 14(جدول 

  ) الخامس، والتاسع، والحادي عشر(لكل متوسط بحسب الصف

  الخطأ المعياري للمتوسط  المتوسط  الصـف

  0.50  49.6  الخامس
  0.53  45.7  التاسع

  0.66  41.7  الحادي عشر
  

لبة الصف الخامس علـى  عينة الدراسة من ط أفراد أداءمتوسط  أن) 14(جدول النالحظ من 

أفـراد عينـة    أداءمتوسـط   أما). 49.6( قد بلغمهارات االقتصاد المعرفي في محور العلوم 

الدراسة من طلبة الصف التاسع على مهارات االقتصاد المعرفي في محـور العلـوم لـنفس    

 عينة الدراسة من أفراد أداءمتوسط  أما). 45.7(الصف فقد كان منخفضا حيث بلغ المتوسط 

على مهارات االقتصاد المعرفي في محور العلوم لنفس الصف فقد عشر طلبة الصف الحادي 

  ).41.7(حيث بلغ  أيضا منخفضاًكان 

 أعلـى قد حققـوا   الخامسعينة الدراسة من طلبة الصف  أفراد أن) 14( ونالحظ من الجدول

  ).49.6(متوسط العلى مهارات االقتصاد المعرفي في محور العلوم حيث بلغ  لألداءمتوسط 

طلبة الصف الخامس إلى مسـتوى الحـد    وبالرغم من وصول متوسط أداء وتشير هذه القيم

ضعف واضح في امـتالك مهـارات االقتصـاد     إلى) 50(تقريباً وهو العالمة  احاألدنى للنج

، )الخامس، والتاسع، والحـادي عشـر  (المعرفي في محور العلوم لدى طلبة الصفوف الثالثة 

مسـتوى   إلـى لم يرق أن متوسط األداء لدى طلبة الصفين التاسع والحادي عشر فضالً على 

  ).50(العالمة هو للنجاح و األدنىالحد 

  ي محور العلوم على مستوى المملكةأداء الطلبة على الكفايات الفرعية  ف
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على الكفايات الفرعيـة فـي    عينة الدراسة أفرادمن  الطلبة ألداءالمستوى العام  قياسبهدف 

 الخطـأ و األداءفي الصفوف الخامس والتاسع والحادي عشر ، فقد تم حساب متوسـط   لعلوما

، وتظهر النتـائج فـي   كفاية من الكفايات التي يقيسها كل اختبارالمعياري للمتوسط على كل 

  ).15(جدول 

  

المعياري لكل  أالعلوم والخط متوسطات أداء أفراد عينة الدراسة على اختبارات): 15(جدول 

  ) الخامس، والتاسع، والحادي عشر(وف لصفلمتوسط بحسب نوع الكفاية 

  الخطأ المعياري للمتوسط  المتوسط  الكفاية  الصـف

  الخامس
  

  0.56  56.3  المعرفة
  0.78  44.3  التطبيق
  0.71  41.1  المنطق

  التاسع
  

  0.52  32.5  المعرفة
  0.57  51.7  التطبيق

  الحادي عشر
  

  0.73  39.4  المعرفة
  0.66  45.8  التطبيق
  0.6  33.9  المنطق

  

  

) 56.3 -41.2(أن متوسط أداء طلبة الصف الخامس قد تراوح بين ) 15(نالحظ من الجدول 

يليه على كفاية التطبيـق  ) 56.3(بمتوسط مقداره  لىعاألحيث كان األداء على كفاية المعرفة 

  ). 41.1(ط متوسبومن ثم على كفاية المنطق ) 44.3( متوسطوب
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، )32.5(المعرفة بلغ بعد أن متوسط أداء طلبة الصف التاسع على ) 15(ونالحظ من الجدول 

علـى   هممتوسط أداءفقد بلغ  طلبة الصف الحادي عشرأما بالنسبة ل). 29(التطبيق بعد وعلى 

  . على كفاية المنطق) 34(على كفاية التطبيق و) 45.8(و)  39.4(المعرفة ة كفاي

 

  

لطلبة على مهارات االقتصاد المعرفي في محور العلوم على مسـتوى المملكـة   أداء ا

  ضمن مدارس وزارة التربية) غير استكشافية –استكشافية (حسب نوع المدرسة 

للتعرف على أداء طلبة المدارس االستكشافية مقارنة بالمدارس غيـر االستكشـافية ضـمن    

ب احستم تصاد المعرفي في محور العلوم فقد مدارس وزارة التربية والتعليم على مهارات االق

في )  الخامس، التاسع، والحادي عشر(متوسط األداء ألفراد عينة الدارسة من الصفوف الثالثة 

على حده على االختبـار الكلـي لكـل     المدارس االستكشافية والمدارس غير االستكشافية كال

)  16( ة غير المتساوية، ويبين جدولللعينات المستقل) T-test(صف، واستخدم االختبار التائي

  . نتائج هذا التحليل
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  متوسطات األداء في العلوم حسب نوع المدرسة): 16(جدول 

  للصفوف الثالثة ضمن مدارس وزارة التربية) غير استكشافية –استكشافية (

  الصف
نوع 
  المدرسة

  العينة  المتوسط
الخطأ 
  المعياري

درجات 
  الحرية

الفرق بين 
  توسطينالم

الخطأ 
المعياري 
  للفرق

القيمة 
  التائية

مستوى 
  الداللة

  الخامس

  0.99  295  51.6  استكشافية
غير   0.17  1.39  2.04  2.84  394

  استكشافية
48.7 101 1.96 

  التاسع

  1.04  314  46.6  استكشافية
غير   0.00  4.333  2.25  9.75  395

  استكشافية
36.9 83 1.88 

الحادي 
  عشر

  1.20  353  44.5  افيةاستكش
غير   0.4  0.84  2.23  1.97  481

  استكشافية
42.5 130 2.07 

  

أن متوسط أداء أفراد عينة الدراسة من الصف الخامس في المدارس ) 16(يالحظ من الجدول 

في المدارس غير االستكشـافية   أقرانهم أداء في حين بلغ متوسط )51.6(االستكشافية قد بلغ 

  ).α  =0.05 (مستوىعند  إحصائياً لةاد غير الفروق أننجد  المتوسطيننة ، وبمقار)48.7(

قـد بلـغ   فمتوسط أداء أفراد عينة الدراسة من الصف التاسع في المدارس االستكشـافية   أما

، وبمقارنـة  )36.9(المدارس غير االستكشافية أقرانهم في  في حين بلغ متوسط أداء )46.6(

عنـد   إحصائيا لةادكانت الفروق بين المتوسطين  أننجد التائي باستخدام االختبار  المتوسطين

  .ولصالح المدارس االستكشافية) α  =0.05 (مستوى

ـ متوسط أداء أفراد عينة الدراسة من الصف الحادي عشر في المدارس االستكشافية  أما قد ـف

، ) 42.5 (في المـدارس غيـر االستكشـافية    أقرانهم  في حين بلغ متوسط أداء )44.5(بلغ 
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عنـد   إحصـائيا  لـة ادغيـر   كانـت  روق بين المتوسطينـالف أننجد  المتوسطينوبمقارنة 

  .)α  =0.05 (توىـمس

  

أداء الطلبة على مهارات االقتصاد المعرفي في محور العلوم على مسـتوى المملكـة   

  ) ريف، مدينة(حسب موقع المدرسة 

دارس التي تقع في المدينـة علـى   أداء طلبة المدارس التي تقع في الريف مقارنة بالم لقياس

صـفوف الثالثـة   هم في الأداءب متوسط احس تممهارات االقتصاد المعرفي في محور العلوم 

 ، ويبين جدولمدارس الريف ومدارس المدينة كل من في ) الخامس، التاسع، والحادي عشر(

  .اويةللعينات المستقلة غير المتس)  T-test(م االختبار التائيااستخد نتائج) 17(

  

  

  )ريف، مدينة(موقع المدرسة ومتوسطات األداء في العلوم حسب الصف ): 17(جدول 

  الصف
نوع 
  المدرسة

  العينة  المتوسط
الخطأ 
  المعياري

درجات 
  الحرية

الفرق بين 
  المتوسطين

الخطأ 
المعياري 
  للفرق

القيمة 
  التائية

مستوى 
  الداللة

  الخامس
  0.57  1236  50.2  مدينة

1590  2.83  1.21  2.34  0.02  
 1.06 356 47.4  ريف

  التاسع
  0.60  1050  46.3  مدينة

1310  3.1  1.34  2.32  0.02  
 1.17 262 43.2  ريف

الحادي 
  عشر

  0.71  1033  43.5  مدينة
1206  12.7  

1.84  
  6.89  0.00  

 1.54 175 30.8  ريف
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صف الخامس في مدارس أن متوسط أداء أفراد عينة الدراسة من ال) 17(يالحظ من الجدول 

، وبمقارنة )50.2( مدارس المدينة أقرانهم في في حين بلغ متوسط أداء) 47.4( الريف قد بلغ

  .)α  =0.05 (مستوى الداللة  عندية إحصائ اللةد بينهما ذو ن الفرقأنجد  المتوسطين

في ) 43.2(قد بلغ ف الريفمتوسط أداء أفراد عينة الدراسة من الصف التاسع في مدارس  أما

 ن الفرقأنجد  المتوسطين، وبمقارنة )46.3(مدارس المدينة في  أقرانهم أداء حين بلغ متوسط

  .)α  =0.01 (مستوى الداللة  عندية إحصائ اللةد بينهما ذو

ـ متوسط أداء أفراد عينة الدراسة من الصف الحادي عشر في مدارس الريف ل وبالنسبة قد ـف

ـ   ءفي حين بلغ متوسط أدا) 30.8(لغ ب ، وبمقارنـة  )43.5( المدينـة ي مـدارس  أقـرانهم ف

  .)α  =0.01 (مستوى الداللة  عندية إحصائ اللةد بينهما ذو ن الفرقأ نجد المتوسطين

ور العلوم بـين أفـراد   ـق في األداء على محونالحظ أن الفر) 17(ومن النتائج في الجدول 

وف الصففي  إحصائياً دالةوالريف ومدارس المدينة كانت واضحة مدارس في  عينة الدراسة

كانـت   أن المدارس التي تقع في المدينة ولصالح المدارس التي تقع في المدينة، بمعنى الثالثة

  .درجة أداءها على االختبارات أعلى من المدارس في الريف 

  

أداء الطلبة على مهارات االقتصاد المعرفي في محور العلوم على مسـتوى المملكـة   

  )كر، أنثىذ(حسب جنس الطالب 

بأفراد عينـة الدراسـة مـن    مقارنة  الذكورطلبة أفراد عينة الدراسة من الللتعرف على أداء 

لهم في ب متوسط األداء احستم لى مهارات االقتصاد المعرفي في محور العلوم فقد اإلناث ع

 ) T-test(استخدم االختبـار التـائي  قد ، و) الخامس، التاسع، والحادي عشر(الصفوف الثالثة 

  . نتائج هذا التحليل) 18( للعينات المستقلة غير المتساوية، ويبين جدول
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  للصفوف الثالث )ذكر، أنثى(متوسطات األداء في العلوم حسب جنس الطالب : )18(جدول 

  العينة  المتوسط  الجنس  الصف
الخطأ 
  المعياري

درجات 
  الحرية

الفرق بين 
  المتوسطين

الخطأ 
المعياري 
  للفرق

القيمة 
  التائية

مستوى 
  الداللة

  الخامس
  0.81  602  42.6  ذكور

1590  11.18  1.0  11.15  0.000  
 0.61 990 53.8  إناث

  التاسع
  0.82  631  43.2  ذكور

1310  4.75  1.07  4.46  0.000  
 0.69 681 47.9  إناث

الحادي 
  عشر

  0.93  571  37.7  ذكور
1206  7.6  1.31  5.815  0.000  

 0.91 637 45.3  إناث

  

الصف الخـامس  الذكور في  أن متوسط أداء أفراد عينة الدراسة من) 18(يالحظ من الجدول 

 المتوسـطين ، وبمقارنـة  )53.8(اإلناث  منأقرانهم في حين بلغ متوسط أداء ) 42.6( قد بلغ

ولصالح اإلنـاث، حيـث أن   ) α  =0.01 ( عند مستوى إحصائياً لةاد بينهما الفروق أننجد 

  .اث أعلى منه لدى الذكور في العلوم في هذا الصفمتوسط أداء اإلن

حين بلغ  يف) 43.2(قد بلغ فالصف التاسع  في من الذكور متوسط أداء أفراد عينة الدراسة أما

 هماالفرق بين أننجد  المتوسطين، وبمقارنة )47.9(اإلناث في نفس الصف  عندمتوسط هذا ال

  ).α  =0.05 (عند مستوى ال إحصائياًد

الحادي الصف الذكور في  أن متوسط أداء أفراد عينة الدراسة من) 18(ن الجدول يالحظ مو

، وبمقارنة )45.3(الصف اإلناث في نفس  عندمتوسط هذا الفي حين بلغ ) 37.7( قد بلغ عشر

  .)α  =0.05 (عند مستوى ل إحصائياًادبينهما الفرق  أننجد  المتوسطين
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لفروق بين أفراد عينة الدراسة من الذكور واإلناث ومن النتائج في الجدول أعاله نالحظ أن ا

كانت واضحة في الصفوف الثالثة وكانت هذه الفروق لصالح اإلناث، بمعنى أن متوسط أداء 

  . اإلناث أعلى منه لدى الذكور في العلوم في الصفوف الثالثة 

  

  أداء الطلبة في محور العلوم على مستوى المملكة حسب السلطة المشرفة

األداء في اختبـارات   قياسبهدف وذلك خراج متوسطات األداء حسب السلطة المشرفة استتم 

نتائج هـذا  ) 19(، ويبين جدول المشرفة  العلوم على مستوى المملكة حسب السلطة التربوية

  .التحليل
  

  العلوم حسب السلطة المشرفة متوسطات األداء في: )19(جدول 

  الصف

  السلطة المشرفة

وزارة 
  التربية

لتعليم ا
  الخاص

الثقافة 
  العسكرية

  الةـوك
  وثـالغ 

  48.9  44.8  56.1  48.4  الخامس
  50.3  38.8  54.3  43.5  التاسع

  -------   39.5  52.6  39.4  الحادي عشر
  

أن متوسطات األداء على االختبارات الثالث في جميـع الصـفوف   ) 19(الحظ من الجدول ن

إال فـي   %)50(ى الحد األدنى المقبول وهو وحسب كل السلطات التربوية المشرفة لم ترق إل

متوسطات األداء لمـدارس   وصلتالمدارس التابعة للتعليم الخاص وللصفوف الثالثة ، حيث 

وللصف التاسع ) 56.1( إلى لصف الخامسول) 52.6( إلى الحادي عشرلصف لالتعليم الخاص 

  .) 54.3(إلى 
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العلوم في الصف الخامس كـان لـدى   أن أعلى متوسط لألداء في  أعاله ونالحظ من الجدول

يليه مـدارس وكالـة الغـوث بمتوسـط      )56.1(الطلبة في مدارس التعليم الخاص حيث بلغ 

وفي المرتبة األخيرة طلبة المـدارس  )48.4(ثم طلبة مدارس وزارة التربية بمتوسط ) 48.9(

لمدارس التابعـة  أما في الصف التاسع فقد جاءت ا) . 44.8(بمتوسط  للثقافة العسكريةالتابعة 

المدارس التابعة لوكالة الغوث بمتوسط  ايليه) 54.3(للتعليم الخاص في المقدمة بأعلى متوسط 

وفـي النهايـة المـدارس     ،)43.5(المدارس التابعة لوزارة التربية بمتوسط  ومن ثم )50.3(

  ).38.8(التابعة للثقافة العسكرية بمتوسط 

  

علـى اختبـار    مستوى أداء طلبة الصف الحادي عشرفيما يتعلق ب) 19(ونالحظ من الجدول 

 ، ومـن ثـم  )52.9(العلوم أن المدارس التابعة للتعليم الخاص قد جاءت في المقدمة بمتوسط 

يليه في النهاية المدارس التابعة لـوزرة التربيـة   ) 39.5(بمتوسط و ةمدارس الثقافة العسكري

الصـف  من فيها طلبة  دة الغوث ال يوج،علما أن مدارس وكال)38(بمتوسط وبالمرتبة الثانية 

للتعـرف علـى داللـة الفـروق بـين       األحاديين اقد تم استخدام تحليل التبو .الحادي عشر

  ).20(في جدول  لالتحلي وتظهر نتائج ، حسب السلطات التربوية األربع، المتوسطات
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  تحليل التباين األحادي لألداء على االختبار الكلينتائج ): 20(جدول

  للصفوف الثالث حسب السلطة المشرفة 

    الصف
درجات   مجموع المربعات

  الحرية
متوسط 
  المربعات

القيمة 
  الفائية

مستوى 
  الداللة

  الخامس

  13934.478  3  41803.435  بين المجموعات

 379.879  1588  603247.568  داخل المجموعات  0.00  36.681

   1591 645051.003  الكلي

  التاسع

  8742.247  3  26226.742  عاتبين المجمو

 357.651  1308  467807.069  داخل المجموعات  0.000  24.444

   1311 494033.811  الكلي

الحادي 
  عشر

  15612.858  2  31225.716  بين المجموعات

 503.216  1205  606375.502  داخل المجموعات 0.000  31.026

   1207 637601.218  الكلي

  

متوسطات لالسلطات التربوية األربع  إحصائيا بين دالةوجود فروق ) 20( يالحظ من الجدول

 اًفروق أن هناككما  . )α  =0.01 (مستوىلصف الخامس على اختبار العلوم عند طلبة ا أداء

علـى   تاسعلصف الطلبة ا متوسطات أداءلالسلطات التربوية األربع  بين ذات داللة إحصائية

السلطات  إحصائيا بين دالةكما نالحظ وجود فروق ). α  =0.01 (مستوىاختبار العلوم عند 

طلبـة   متوسطات أداءل) وكالة الغوثال يوجد صف حادي عشر في مدارس (الثالث التربوية 

  . )α  =0.01 (مستوىعلى اختبار العلوم عند  الحادي عشرلصف ا
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        حمــورحمــورحمــورحمــور

        القـراءةالقـراءةالقـراءةالقـراءة    
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  ات االقتصاد المعرفي في محور القراءةالطلبة على مهار إتقانمستويات 

طلبة الصفوف الخامس والتاسع والحادي عشر للكفايـات   إتقانبهدف التعرف على مستويات 

ويمثـل   األولالمسـتوى  : هـي  لألداءمستويات  خمسةالرئيسية في مجال القراءة فقد حددت 

المسـتوى   أمانخفض، مستوى األداء الم المستوى الثاني ويمثل، األداء المنخفض جداًمستوى 

األداء المتوسط، ويمثل الرابع مستوى األداء العالي، أما الخامس فيمثـل  الثالث فيمثل مستوى 

النسب المئوية ألفراد عينة الدراسة بحسب مستويات ) 21(ويمثل جدول .مستوى األداء المتقدم

  .الحادي عشرسع واللكفايات العامة في القراءة في الصفوف الثالثة الخامس والت األداء

  

  األداءالنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة بحسب مستويات ): 21(جدول 

  في القراءة بحسب الصفوف –للكفايات العامة  

  /المجال
  الكفاية

  فـالص

  األداءمستويات 
  األول

أداء 

  منخفض جداً

  الثاني

أداء 

  منخفض

  الثالث

أداء 

  متوسط

  الرابع 

  أداء 

  عالي

  الخامس 

  أداء

  متقدم

  القراءة

 12.5 16.3 22 19.4 29.7  الخامس

 11.3 21.5 24.7 23 19.5  التاسع

 13 33.9 30.2 13.6 9.3  الحادي عشر

  

من طلبة  )%11.3(و من طلبة الصف الخامس )%12.5(أن ) 21(نالحظ من الجدول 

وهو  الخامسبلغوا المستوى  قد من طلبة الصف التاسع) % 13(و الصف الحادي عشر

من  )%80 ( عنال تقل الصحيحة  إلجاباتهمالنسب المئوية  بحيث أن المتقدم ألداءامستوى 

  .التي تقيس الكفاية األسئلةمجموع 
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 األداء العـالي ما النسب المئوية لعينة الدراسة في الصفوف الثالث الذين وصـلوا لمسـتوى   أ

مـن  )  %80(وتقـل عـن   )%65(عن تزيد الصحيحة  إلجاباتهمالنسب المئوية  كانت حيثب

عينة الدراسة من الصف  أفراد أنالتي تقيس الكفاية على اختبار القراءة فنجد  األسئلةمجموع 

طلبة الصف  في حين حصل )%33.9(وبلغت حصلوا على أعلى نسبة مئوية الحادي عشر قد 

   .%)16.3(نسبة على الطلبة الصف الخامس  حصلو )%21.5 (على النسبة  عاستال

 مسـتوى الذين وقعوا فـي  مئوية لعينة أفراد الدراسة النسب ال أن) 21( ونالحظ من الجدول

وتقل عـن  )  %50(تزيد عن  الصحيحة إلجاباتهمالنسب المئوية  كانت األداء المتوسط بحيث

وفـي الصـف التاسـع     )%22 (الخـامس قد كانت في الصف  األسئلةمن مجموع  )65%(

  . )%30.2 (وفي الصف الحادي عشر )% 24.7(

ب المئوية ألفراد عينة الدراسة من الصف الخامس الذين وقعوا فـي مسـتوى األداء   أما النس

وفي الصف الحادي عشر  )%23 (بلغت  الصف التاسع وفي) %19.4 (بلغت المنخفض فقد 

أما النسبة المئوية ألفراد عينة الدراسة الذين وقعوا في مستوى األداء المـنخفض   ).13.6%(

وفـي    )%19.5(وفي الصف التاسـع  )%29.7(الصف الخامس جداً، فقد كانت النسبة في 

  . )%9.3 (الصف الحادي عشر

  

  أداء الطلبة على مهارات االقتصاد المعرفي في محور القراءة على مستوى المملكة

عينة الدراسة فـي الصـفوف    أفرادمن  الطلبة ألداءالمستوى العام قياس بهدف التعرف على 

والخطأ المعياري للمتوسط على  األداءفقد تم حساب متوسط  الخامس والتاسع والحادي عشر ،

  ).22(، وتظهر النتائج في جدول ركل اختبا

  



 44 
 
 

المعياري  أمتوسطات أداء أفراد عينة الدراسة على اختبارات القراءة والخط): 22(جدول 

  ) الخامس، والتاسع، والحادي عشر(لكل متوسط بحسب الصف

  متوسطالخطأ المعياري لل  المتوسط  الصـف

  0.58  50.3  الخامس

  0.55  54.6  التاسع

  0.47  60.6  الحادي عشر

  

  

عينة الدراسة من طلبة الصف الخامس علـى   أفراد أداءمتوسط  أن) 22(جدول النالحظ من 

أفـراد عينـة    أداءمتوسط  أما). 50.3(قد بلغ  مهارات االقتصاد المعرفي في محور القراءة 

لى مهارات االقتصاد المعرفي في محور القراءة فقـد بلـغ   الدراسة من طلبة الصف التاسع ع

عينة الدراسة من طلبة الصف الحادي على مهارات االقتصاد  أفراد أداءمتوسط  أما). 54.6(

 أفـراد كان لدى  لألداءمتوسط  أعلى أن مما يعني ).60.6(المعرفي في محور القراءة فقد بلغ 

ى مهارات االقتصاد المعرفـي فـي محـور    عل الحادي عشرعينة الدراسة من طلبة الصف 

  ).60.6( المتوسط القراءة حيث بلغ

  

  أداء الطلبة على الكفايات الفرعية  في محور القراءة على مستوى المملكة

كفاية من الكفايات الفرعية فـي  المعياري للمتوسط على كل  الخطأو األداءتم حساب متوسط 

في الصفوف الخامس والتاسـع   الطلبة ألداءام بهدف التعرف على المستوى العوذلك  القراءة
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، وتظهر النتائج في جـدول  كفاية من الكفايات التي يقيسها كل اختبارلى كل عوالحادي عشر 

)23.(  

  

المعياري  أمتوسطات أداء أفراد عينة الدراسة على اختبارات القراءة والخط): 23(جدول 

  ) اسع، والحادي عشرالخامس، والت( لكل متوسط بحسب نوع الكفاية والصف

  الخطأ المعياري للمتوسط  المتوسط  العينة  الكفاية  الصـف

  الخامس
  

  0.66  51.5  1674  االسترجاع
  0.6  48.5  1674  الفهم واالستيعاب

  التاسع
  

  0.73  55.3  1384  االسترجاع
  0.56  52.9  1384  الفهم واالستيعاب

  0.65  28.2  1384  التقييم

الحادي 
  عشر
  

  0.54  55.1  1305  االسترجاع
  0.5  62.6  1305  الفهم واالستيعاب

  0.58  35.4  1305  التقييم
  

  

الخامس علـى  عينة الدراسة من طلبة الصف  أفراد أداءمتوسط  أن) 23(جدول النالحظ من 

طلبـة  ل بالنسـبة أمـا  ) . 48.5(الفهم واالستيعابوعلى كفاية ) 51.5(كفاية االسترجاع كانت 

الفهـم  وعلـى كفايـة    )55.3 ( على كفاية االسترجاع همأداءوسط متالصف التاسع فقد كان 

أما متوسط أداء أفراد عينة الدراسة من طلبة ). 28.2(وعلى كفاية التقييم ) 52.9(واالستيعاب

، وعلـى كفايـة الفهـم     )55.1(الصف الحادي عشر على كفايـة االسـترجاع فقـد كـان     

   .) 35.4(، وعلى كفاية التقييم )62.6(واالستيعاب
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أداء الطلبة على مهارات االقتصاد المعرفي في محور القراءة على مستوى المملكـة  

  ضمن مدارس وزارة التربية) غير استكشافية –استكشافية (حسب نوع المدرسة 

على مهارات االقتصاد المعرفـي فـي محـور     للتعرف على أداء طلبة المدارس االستكشافية

شافية ضمن مدارس وزارة التربية والتعليم فقـد حسـب   القراءة مقارنة بالمدارس غير االستك

في ) الخامس، التاسع، والحادي عشر(متوسط األداء أفراد عينة الدارسة من الصفوف الثالثة 

) T-test( واسـتخدم االختبـار التـائي    ،فية والمدارس غير االستكشافية المدارس االستكشا

  .نتائج هذا التحليل)  24( للعينات المستقلة غير المتساوية، ويبين جدول

  

  متوسطات األداء في القراءة حسب الصف ونوع المدرسة): 24(جدول 

  ضمن مدارس وزارة التربية) غير استكشافية –استكشافية (

  الصف
نوع 
  المدرسة

  العينة  المتوسط
الخطأ 
  المعياري

درجات 
  الحرية

الفرق بين 
  المتوسطين

الخطأ 
المعياري 
  للفرق

القيمة 
  التائية

مستوى 
  الداللة

  الخامس

  1.28  303  55.3  استكشافية
غير   0.001  3.11  2.5  7.78  411

  استكشافية
47.5 110 2.18 

  التاسع

  1.08  329  57.0  استكشافية
غير   0.001  3.73  2.29  8.54  416

  استكشافية
48.5 89 1.86 

الحادي 
  عشر

  0.76  366  63.9  استكشافية
غير   0.4  0.917  1.57  1.44  496

  استكشافية
62.5 132 1.52 
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أن متوسط أداء أفراد عينة الدراسة من الصف الخامس في المدارس ) 24(يالحظ من الجدول 

في المدارس غير االستكشـافية   قرانهمفي حين بلغ متوسط أداء أ )55.3 (االستكشافية قد بلغ

  .α  =0.05مستوى عند  إحصائيا لادبينهما الفرق  أننجد  المتوسطينوبمقارنة ،)47.5(

قـد بلـغ   فمتوسط أداء أفراد عينة الدراسة من الصف التاسع في المدارس االستكشـافية   أما

وبمقارنـة   ،)48.5 (في المدارس غير االستكشافية قرانهمفي حين بلغ متوسط أداء أ )57.0(

           عنـد مسـتوى   إحصـائيا  الد همـا الفـرق بين  أننجد باستخدام االختبار التائي  المتوسطين

)α  =0.05  (ولصالح المدارس االستكشافية.  

قد بلغ فمتوسط أداء أفراد عينة الدراسة من الصف الحادي عشر في المدارس االستكشافية  أما

في حين بلغ متوسط أداء أفراد عينة الدراسة من الصف الحادي عشر في المـدارس   )63.9(

عنـد   إحصائياً الد غير هماالفرق بين أننجد  المتوسطينوبمقارنة  )62.5 (غير االستكشافية

  ).α  =0.01مستوى (

  

أداء الطلبة على مهارات االقتصاد المعرفي في محور القراءة على مستوى المملكـة  

  ) ريف، مدينة(حسب موقع المدرسة 

للتعرف على أداء طلبة المدارس التي تقع في الريف مقارنة بالمدارس التي تقع فـي المدينـة   

القتصاد المعرفي في محور القراءة فقد حسب متوسـط األداء ألفـراد عينـة    على مهارات ا

مدارس الريف ومـدارس   في) الخامس، التاسع، والحادي عشر(الدارسة من الصفوف الثالثة 

 للعينات المستقلة غير المتساوية، ويبين جـدول )  T-test( ، واستخدم االختبار التائيالمدينة 

  . نتائج هذا التحليل) 25(
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  )ريف، مدينة(موقع المدرسة ومتوسطات األداء في القراءة حسب الصف ): 25(جدول 

  الصف
نوع 
  المدرسة

  العينة  المتوسط
الخطأ 
  المعياري

درجات 
  الحرية

الفرق بين 
  المتوسطين

الخطأ 
المعياري 
  للفرق

القيمة 
  التائية

مستوى 
  الداللة

  الخامس
  0.67  1295  50.9  مدينة

1672  3.13  1.4  2.233  0.03  
 1.23 379 47.8  ريف

  التاسع
  0.60  1050  46.3  مدينة

1310  3.099  1.34  2.315  0.02  
 1.17 262 43.2  ريف

الحادي 
  عشر

  0.71  1033  43.5  مدينة
1206  12.7  1.84  6.6886  0.000  

 1.54 175 30.8  ريف

  

صف الخامس في مدارس أن متوسط أداء أفراد عينة الدراسة من ال) 25(يالحظ من الجدول 

، وبمقارنة )50.9( مدارس المدينة أقرانهم فيفي حين بلغ متوسط أداء ) 47.8( الريف قد بلغ

  .α  =0.05عند مستوى  إحصائياً الد بينهما ن الفرقأنجد  المتوسطين

في  )43.2(قد بلغ ف الريفمتوسط أداء أفراد عينة الدراسة من الصف التاسع في مدارس  أما

الفرق  أننجد  المتوسطين، وبمقارنة )46.3( مدارس المدينة أقرانهم فيمتوسط أداء حين بلغ 

  .ولصالح مدارس المدينة) α  =0.01 (عند مستوى اًإحصائي دال همابين

لـغ  بقـد  فمتوسط أداء أفراد عينة الدراسة من الصف الحادي عشر في مدارس الريـف   أما

 المتوسـطين ، وبمقارنة )43.5(دارس المدينة م أقرانهم فيفي حين بلغ متوسط أداء ) 30.8(

  ).α  =0.01 (إحصائيا  دال هماق بينن الفرأنجد 

نالحظ أن الفروق في األداء على محور القراءة بين أفراد عينة ) 25(ومن النتائج في الجدول 

فـي   وذات داللـة إحصـائية   الريف ومدارس المدينة، كانت واضـحة مدارس في  الدراسة
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ولصالح المدارس التـي تقـع فـي    عشر الخامس والتاسع والصف الحادي  الصفوف الثالثة

مـن   فضـل ها على االختبـارات أ ؤأدا المدارس التي تقع في المدينة كانالمدينة، بمعنى أن 

  . المدارس في الريف

  

أداء الطلبة في على مهارات االقتصاد المعرفي في محـور القـراءة علـى مسـتوى     

  )، أنثىذكر(المملكة حسب جنس الطالب 

اإلنـاث   أقرانهم مـن بأفراد مقارنة  الذكورطلبة أفراد عينة الدراسة من ال للتعرف على أداء 

لى مهارات االقتصاد المعرفي في محور القراءة فقد حسب متوسـط األداء ألفـراد عينـة    ع

، واسـتخدم  للذكور واإلنـاث ) الخامس، التاسع، والحادي عشر(الدارسة من الصفوف الثالثة 

نتـائج هـذا   ) 26( للعينات المستقلة غير المتساوية، ويبين جـدول ) T-test( ار التائياالختب

  . التحليل

  )ذكر، أنثى(متوسطات األداء في القراءة حسب الصف وجنس الطالب : )26(جدول 

  العينة  المتوسط  الجنس  الصف
الخطأ 
  المعياري

درجات 
  الحرية

الفرق بين 
  المتوسطين

الخطأ 
المعياري 
  للفرق

مة القي
  التائية

مستوى 
  الداللة

  الخامس
  0.95  633  43.1  ذكور

1672  11.57  1.177  9.832  0.000  
 0.71 1041 54.6  إناث

  التاسع
  0.8  656  48.6  ذكور

1382  11.36  10.067  10.639  0.000  
 0.71 728 60.0  إناث

الحادي 
  عشر

  0.73  610  54.4  ذكور
1303  11.73  0.9  13.025  0.000  

 0.55 695 66.1  إناث
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الصف الخـامس  الذكور في  أن متوسط أداء أفراد عينة الدراسة من) 26(يالحظ من الجدول 

، وبمقارنـة  )54.6(اإلنـاث   في حين بلغ متوسط أداء أفراد عينة الدراسة من) 43.1( قد بلغ

نـاث،  ولصـالح اإل  )α  =0.05 (عند مستوى إحصائياً الد ق بينهماالفر أننجد  المتوسطين

  .حيث أن متوسط أداء اإلناث أعلى منه لدى الذكور في القراءة في هذا الصف

حـين   ي، ف)48.6(قد بلغ فالصف التاسع  في من الذكور متوسط أداء أفراد عينة الدراسة أما

نجد  المتوسطين، وبمقارنة )60.0(اإلناث في نفس الصف بلغ متوسط أداء أفراد عينة الدراسة 

  ).α  =0.05 (عند مستوى إحصائياً الد ق بينهماالفر أن

الحادي الصف الذكور في  أن متوسط أداء أفراد عينة الدراسة من) 26(يالحظ من الجدول و

الصف اإلناث في نفس  في حين بلغ متوسط أداء أفراد عينة الدراسة من) 54.4( قد بلغ عشر

). α  =0.05 (عند مسـتوى  إحصائياً الد ق بينهماالفر أننجد  المتوسطين ة، وبمقارن)66.1(

ومن النتائج في الجدول أعاله نالحظ أن الفروق بين أفراد عينة الدراسة من الذكور واإلناث 

لصالح اإلناث، بمعنى أن متوسط أداء اإلناث أعلى منـه  و كانت واضحة في الصفوف الثالثة

  .لدى الذكور في القراءة في الصفوف الثالثة

  

  ة على مستوى المملكة حسب السلطة المشرفةأداء الطلبة في محور القراء

بهدف التعرف على األداء في اختبارات القراءة على مستوى المملكة حسب السلطة التربويـة  

نتـائج  ) 27(، فقد تم استخراج متوسطات األداء حسب السلطة المشرفة، ويبين جدول المشرفة

  .هذا التحليل

  

  

  



 51 
 
 

  ب السلطة المشرفةمتوسطات األداء في القراءة حس: )27(جدول 

  الصف
  السلطة المشرفة

  وكالة الغوث  الثقافة العسكرية  التعليم الخاص  وزارة التربية

  47.3  38.4  61.9  49.5  الخامس

  56.6  49.5  64.8  52.7  التاسع

  -------   56.1  67.6  59.8  الحادي عشر

  

كـان لـدى    أن أعلى متوسط لألداء في القراءة في الصف الخامس )27( نالحظ من الجدول

بمتوسط ويليه طلبة مدارس وزارة التربية ) 61.9(الطلبة في مدارس التعليم الخاص حيث بلغ 

ثم وفي المرتبة األخيرة طلبة المـدارس  ) 47.3(بمتوسط ومدارس وكالة الغوث ثم ، )49.5(

  ).38.4(بمتوسط  للثقافة العسكريةالتابعة 

قد جاءت المدارس التابعة للتعليم الخاص في أما مستوى األداء في القراءة في الصف التاسع ف

 ومن ثـم ) 56.6(المدارس التابعة لوكالة الغوث بمتوسط  ايليه) 64.8(المقدمة بأعلى متوسط 

المدارس التابعة للثقافـة العسـكرية   ومن ثم ) 52.7(المدارس التابعة لوزارة التربية بمتوسط 

  ) .49.5(بمتوسط 

أداء طلبة الصف الحادي عشر على اختبـار القـراءة   أن مستوى ) 27(ونالحظ من الجدول 

المدارس التابعة للتعليم الخاص فـي المقدمـة بمتوسـط    فيه حسب السلطات المشرفة، جاءت 

ـ ) 59.8(، ومن ثم المدارس التابعة لوزرة التربية بالمرتبة الثانية بمتوسط )67.6( فـي   ايليه

فيها  دأن مدارس وكالة الغوث ال يوج لماً، ع)56.1(بمتوسط و ةالنهاية مدارس الثقافة العسكري

  .طلبة الصف الحادي عشر
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فقد تم استخدام تحليـل   حسب السلطات التربوية، وللتعرف على داللة الفروق بين المتوسطات

  ).28(في جدول  لالتحلي وتظهر نتائج األحادي،التبيان 

  

  تحليل التباين األحادي لألداء على االختبارات نتائج ): 28(جدول

  حسب السلطة المشرفة ةالكلية الثالث

  مجموع المربعات    الصف
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

القيمة 
  الفائية

مستوى 
  الداللة

  الخامس

  16929.467  3  50788.400  بين المجموعات

 546.966  1670  913433.538  داخل المجموعات  0.000  30.952

   1673 964221.939  الكلي

  التاسع

  8417.580  3  25252.741  موعاتبين المج

 407.939  1380  562956.417  داخل المجموعات  0.000  20.634

   1383 588209.158  الكلي

الحادي 
  عشر

 0.000  28.410  8108.264  2  16216.527  بين المجموعات

 285.405  1302  371597.877  داخل المجموعات

   1304 387814.404  الكلي
  

إحصائيا بين متوسطات األداء على اختبار القراءة دالة وجود فروق ) 28(ل يالحظ من الجدو

كما نالحـظ  . )α  =0.01 (الداللة مستوىعند للصف الخامس بين السلطات التربوية األربع 

إحصائيا بين متوسطات األداء على اختبار القراءة للصـف التاسـع بـين    دالة فروق وجود 

دالة فروق  أيضاً وجود نالحظو . )α  =0.01 (الداللة وىمستعند السلطات التربوية األربع 

إحصائيا بين متوسطات األداء على اختبار القراءة للصف الحادي عشر بين السلطات التربوية 

  ) .α  =0.01 (الداللة مستوىعند األربع 
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        مقارنة أداء الطلبةمقارنة أداء الطلبةمقارنة أداء الطلبةمقارنة أداء الطلبة

        على اختبارات مهارات االقتصاد املعريف على اختبارات مهارات االقتصاد املعريف على اختبارات مهارات االقتصاد املعريف على اختبارات مهارات االقتصاد املعريف     

        بني عامي بني عامي بني عامي بني عامي 

        ) ) ) )     2006((((        وووو    )  )  )  )      2008((((
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بين  قتصاد المعرفي في محور الرياضياتمهارات االلإتقان الطلبة  ىمستوالتغير في 

  ) 2008(و)  2006(عامي 

إتقان طلبة الصفوف الخامس والتاسع والحادي عشـر   ىمستوالتغير في بهدف التعرف على 

المستوى األول : مسة، وهيعلى مستويات األداء الخللكفايات الرئيسية في مجال الرياضيات 

لكفاية، أما األداء المنخفض على االمستوى الثاني فيمثل مستوى و، ويمثل األداء المنخفض جداً

أما الرابع فيمثل مسـتوى األداء العـالي،   الكفاية،  األداء المتوسط علىالثالث فيمثل مستوى 

وية ألفراد عينـة الدراسـة   النسب المئ والخامس يمثل مستوى األداء المتقدم، فقد تم استخراج

ـ الصفوف الثالثة الخامس والتاألداء الخمسة ولبحسب مستويات  ر ولعـامي  سع والحادي عش

  . )29(في الجدول النسبتظهر نتائج هذه و .) 2006(و)  2008(

  

   األداءالنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة بحسب مستويات ): 29(جدول 
  ) 2006(و)  2008(لعامي  لتاسع والحادي عشرفي الصفوف الخامس وافي الرياضيات 

  /المجال
  الكفاية

  السنة  فـالص

  األداءمستويات 
  األول

  أداء 

  منخفض جداً

  الثاني

أداء 

  منخفض

  الثالث

  أداء

  متوسط 

  الرابع 

  أداء 

  عالي

  الخامس 

  أداء

  متقدم 

  الرياضيات

  
  الخامس

)2008 (  71  20.8  6.3  1.3  0.5  
  

)2006 (  73  20  6  2   ---  
  

  التاسع
)2008 (  44.1  32.8  15.8  6.4  0.9  

  
)2006 (  52  26  16  4   ---  

الحادي 
  عشر

)2008 (  
72.1  16.7  8.9  1.8  

0.5  
  

)2006 (  75  18  6  1   ----  
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وجود تحسن طفيف في النسب المئوية إلعداد الطلبـة فـي عـام     )29(نالحظ من الجدول  

عوا في مستوى األداء المنخفض جدا فـي كـل   حيث انخفض عدد األفراد الذين وق)  2008(

،          %) 7.9(،%) 2( الصفوف، وقد كانت النسبة المئوية ألعدادهم في الصفوف الثالثة بالترتيب

 )2.9.(%  

أما مستوى األداء المنخفض فقد ارتفعت النسب المئوية ألعداد الطلبة الذين وقعوا فـي هـذا    

وفـي  %) 0.8( لزيادة في الصف الخـامس بنسـبة  حيث كانت ا)  2008(المستوى في عام 

،ومن جهة أخرى يالحظ وجود انخفاض في النسب المئوية ألعـداد  %) 6.8(الصف التاسع 

  .الطلبة في الصف الحادي الذين وقعوا في هذا المستوى

،فنالحظ وجود تحسن واضح في )مستوى األداء الرابع والخامس(أما في مستويات األداء العليا 

، حيـث بلغـت   ) 2008(مئوية ألعداد الطلبة الذين وقعوا في هذا المستوى في عام النسب ال

وفي الصف الحادي عشر  ،% ) 3.3( الزيادة في النسب المئوية ألعدادهم في الصف التاسع 

)2.3 .(%  

  

بين  االقتصاد المعرفي في محور العلومالطلبة على مهارات  إتقان ىمستوالتغير في 

  ) 2006(، و) 2008(عامي 

طلبة الصفوف الخامس والتاسع والحادي عشر  إتقانمستويات  التغير في  بهدف التعرف على

األداء المـنخفض  مسـتوى  : األداء الخمسةمستويات  علىللكفايات الرئيسية في مجال العلوم 

مستوى األداء  ،األداء المتوسط، مستوى األداء العالي، ومستوى األداء المنخفضمستوى  ،جداً

في العلـوم    األداءالنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة بحسب مستويات فقد تم حساب  دم،المتق
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، والنتائج ) 2006(، و ) 2008(لعامي  سع والحادي عشرافي الصفوف الثالثة الخامس والت

  ) .30(تظهر في الجدول 

  

  ت العامة للكفايا األداءالنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة بحسب مستويات ): 30(جدول 

  حسب السنة )الخامس، التاسع، الحادي عشر(الثالثة  لصفوفلفي العلوم 

  فـالص

  
  السنة 

  مستويات اإلتقان
  األول

أداء 

  منخفض جداً

  الثاني

أداء 

  منخفض

  الثالث

أداء 

  متوسط

  الرابع 

  أداء

  عالي 

  الخامس 

  أداء 

  متقدم

  الخامس
)2008 (  21.1 24.9 30.5 16.8 6.8 

)2006 (  21  25  33  16  6  

  التاسع
)2008 (  30.9 27.4 23.2 14.6 4 

)2006 (  41  24  24  11  1  

  الحادي عشر
)2008 (  44.5 19.7 16.1 13.7 6 

)2006 (  43  23  20  11  3  

  

)  2008(وجود تحسن واضح في أداء الطلبة في العلوم فـي عـام   ) 30(نالحظ من الجدول 

عداد الطلبة في هـذا العـام  فـي المسـتويات     بشكل عام، حيث انخفضت النسبة المئوية أل

% ) 58.3(إلـى % ) 65(من ) مستوى األداء المنخفض، ومستوى األداء المنخفض جدا(الدنيا

في الصف الحادي عشر ،ومن جهة أخرى %) 64.2( إلى% ) 66( في الصف التاسع، ومن

ي مستويات األداء ف)  2008(نالحظ التقدم الواضح في النسب المئوية إلعداد الطلبة في عام 

مقارنة مع )  2008(، حيث كانت النسبة المئوية للزيادة في عام )أداء عالي، أداء متقدم(العليا
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فـي الصـف التاسـع    % )  6.6( في الصف الخامس و% ) 1.6:( كما يلي)  2006(عام 

  .في الصف الحادي عشر% ) 5.7(و

  

 

بين  لمعرفي في محور القراءةالطلبة على مهارات االقتصاد ا إتقان ىمستوالتغير في 

  ) 2006(و)  2008(عامي 

طلبة الصفوف الخامس والتاسع والحادي عشر  إتقانمستويات التغير في بهدف التعرف على 

 األولالمسـتوى  : هـي  لألداءمستويات  خمسةللكفايات الرئيسية في مجال القراءة فقد حددت 

 أمـا مستوى األداء المـنخفض،   الثانيالمستوى  ويمثل، األداء المنخفض جداًويمثل مستوى 

األداء المتوسط، ويمثل الرابع مسـتوى األداء العـالي، أمـا    المستوى الثالث فيمثل مستوى 

النسب المئوية ألفراد عينة الدراسـة  ) 31(ويمثل جدول .الخامس فيمثل مستوى األداء المتقدم

لصفوف ول ) 2006(و )  2008(عامي  للكفايات العامة في القراءة في األداءبحسب مستويات 

  .سع والحادي عشراالثالثة الخامس والت
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بحسب  ) 2006(، و) 2008(في عامي  النسب المئوية ألفراد عينة الدراسة): 31(جدول 

  للكفايات العامة في القراءة بحسب الصفوف األداء مستويات 

  السنة   فـالص

  األداءمستويات 
  األول

أداء 

  منخفض جداً

  انيالث

أداء 

  منخفض

  الثالث

أداء 

  متوسط

  الرابع 

  أداء

  عالي 

  الخامس 

  أداء 

  متقدم

 12.5 16.3 22 19.4 29.7  ) 2008(  الخامس

)2006 (  31  21  24  18  6  

 11.3 21.5 24.7 23 19.5  ) 2008(  التاسع

)2006 (  25  32  31  12  1  

 13 33.9 30.2 13.6 9.3  ) 2008(  الحادي عشر

)2006 (  15  22  36  24  2  
  

في الصفوف الثالثـة   ةوجود تحسن واضح في مستويات أداء الطلب) 31(نالحظ من الجدول 

، إذ انخفضت النسبة المئويـة ألعـداد   ) 2006(مقارنة مع أدائهم في عام )  2008(في عام 

، وفـي  % )49.1(إلى %) 52( الطلبة في مستويات األداء المنخفضة في الصف الخامس من

إلـى         %) 37( ، وفي الصف الحـادي عشـر مـن   % )42( إلى% ) 57( نالصف التاسع م

 )22.9.(%  

وفي الجهة المقابلة من مستويات األداء العليا نالحظ ارتفاع النسب المئوية ألعداد الطلبة فـي  

، حيث ارتفعت السبة المئوية ألعـداد الطلبـة فـي    ) 2008(مستويات األداء العليا في عام 

وفـي  %) 28.8( إلى% ) 24( الي واألداء المتقدم في الصف الخامس منمستويي األداء الع

إلـى  %) 26( وفي الصف الحـادي عشـر مـن   %) 32.8( إلى%) 13( الصف التاسع من

)46.9.(%  
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  ) 2006(و)  2008(لعامي   والسنةالرياضيات حسب الصف  فيمتوسطات األداء مقارنة 

 جااسـتخر تـم  ) 2008(و ) 2006(ي بهدف التعرف على التغير في أداء الطلبة بـين عـام  

واستخدم االختبار التائي  الصفوف جميعها،في  للعامين متوسطات أداء الطلبة في الرياضيات

  ).32(للتعرف على داللة الفرق بين المتوسطات، وتظهر النتائج في الجدول

   والسنةالرياضيات حسب الصف  فيمتوسطات األداء ): 32(جدول 

  توسطالم  العينة  السنة  الصف
الخطأ 
  المعياري

درجات 
  الحرية

الفرق بين 
  المتوسطين

القيمة 
  التائية

مستوى 
  الداللة

  الخامس
  

)2008 (  1652  29.0  0.33  
3306  0.59  1.218  0.223  

)2006 (  1656  28.41  0.35  

  التاسع
)2008 (  1334  38.67  0.43  

2660  1.86  3.052  0.002  
)2006 (  1328  36.81  0.44  

ي الحاد
  عشر

)2008 (  1260  29.37  0.42  
2587  3.47  6.14  0.00  

)2006 (  1329  25.91  0.38  
  

عـام   أن متوسط أداء أفراد عينة الدراسة من الصف الخامس فـي ) 32(يالحظ من الجدول 

، ولكـن لم تكـن الفروق دالة إحصائياً عـند مستوى ) 2006(أعلى منه في العام )  2008(

 )α= 0.05 .(  

وقد كانـت هـذه    ،نعاميالالصف التاسع نالحظ وجود فروق في متوسطات األداء بين  وفي 

 ولصالح عينـة الدراسـة فـي عـام    ) α= 0.05( عند مستوى الفروق ذات داللة إحصائية

)2008(.  

، )2008(كما يالحظ من الجدول وجود تحسن واضح لدى طلبة الصف الحادي عشر في عام 

، وقد كانت هذه الفروق ذات ) 2006(في عام ) 25.9(ة مع مقارن) 29.4( حيث كان المتوسط

  .α= 0.05داللة إحصائية عند مستوى 
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  :) 2006(، و) 2008(والسنة لعامي حسب الصف  العلوم فيمتوسطات األداء مقارنة 

بهدف التعرف على داللة الفرق بين متوسطات األداء ألفراد العينة للعامين فقد تم اسـتخراج  

  ).33(النتائج في الجدول ر، وتظه) 2006(و)  2008(صف وفي العاميين المتوسطات لكل 

  ) 2006(و)  2008(لعامي   والسنةحسب الصف  العلوم فيمتوسطات األداء ): 33(جدول 

  المتوسط  العينة  السنة  الصف
الخطأ 
  المعياري

درجات 
  الحرية

الفرق بين 
  المتوسطين

القيمة 
  التائية

مستوى 
  الداللة

  الخامس
  

)2008 (  1592  49.6  0.54  
3218  0.099  0.143  0.886  

)2006 (  1628  49.5  0.48  

  التاسع
)2008 (  1312  45.7  0.54  

2578  4.47  6.602  0.00  
)2006 (  1286  41.2  0.51  

الحادي 
  عشر

)2008 (  1208  41.7  0.66  
2486  1.27  1.443  0.15  

)2006 (  1280  40.4  0.58  
  

يوجد تغير في متوسطات أداء طلبة الصف الخامس بين عامي  ه الان )33(يبين الجدول

وبقي نفس المتوسط  )49.5 ) ( 2006(في عام  ، حيث كان المتوسط) 2008(و ) 2006(

  .) 2008(تقريبا عام 

للعاميين، حيث كان متوسط األداء  المتوسطينالتاسع فنالحظ وجود فروق بين في الصف  أما

كانت هذه الفروق  د، وق)45.7(إلى ) 2008(ارتفع في عام و )41.2 ( ) 2006(في عام 

  ).α= 0.05 (ذات داللة إحصائية عند مستوى

بين  )α= 0.05 (يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى وكما نالحظ في الجدول فانه ال

  .في الصف الحادي عشر ) 2008(و ) 2006(متوسطات األداء في العلوم لعامي 
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  ): 2006(و)  2008(والسنة لعامي حسب الصف  القراءة فياألداء  متوسطاتمقارنة 

 ) 2006(بهدف التعرف على داللة الفرق بين متوسطات أداء الطلبة في القراءة بين عامي 

  ).34(، فقد تم استخراج متوسطات األداء للعاميين ، وتظهر النتائج في الجدول ) 2008(و

  

   والسنةحسب الصف  ةالقراء فيمتوسطات األداء ): 34(جدول 

  المتوسط  العينة  السنة  الصف
الخطأ 
  المعياري

درجات 
  الحرية

الفرق بين 
  المتوسطين

القيمة 
  التائية

مستوى 
  الداللة

  الخامس
  

)2008 (  1674  50.3  0.59  
3343  3.33  4.26  0.00  

)2006 (  1671  46.9  0.52  

  التاسع
)2008 (  1384  54.6  0.55  

2647  8.74  11.95  0.00  
)2006 (  1256  45.9  0.47  

الحادي 
  عشر

)2008 (  1305  60.6  0.48  
2639  7.46  11.49  0.00  

)2006 (  1336  53.2  0.44  
  

مقارنة مع  ) 2008(وجود تحسن كبير في متوسطات األداء في عام  )34(يالحظ من الجدول 

 ) 2006(م في عا)  46.9 (، حيث كان متوسط أداء طلبة الصف الخامس) 2006(عام 

  ).α= 0.05 (كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دوق ،)50.3 (وارتفع إلى

في )  45.9 ( من همحيث ارتفع متوسط على طلبة الصف التاسع الوضع نفسه ينطبقو

صائية ـكانت هذه الفروق ذات داللة إح دوق، ) 2008(في عام )  54.6(إلى ) 2006(عام

عام  )53.2 (أما في الصف الحادي عشر فقد ارتفع المتوسط من). α= 0.05 ( عند مستوى

كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية عند  دوق، ) 2008(عام في )  60.6 (إلى ) 2006(

  )α= 0.05 (مستوى
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والسنة لعـامي  الرياضيات حسب الصف  األبعاد المعرفية في متوسطات األداء فيالتغير في 

  ) 2008(و )  2006(

فقد تم اسـتخراج   نعامياللتعرف على التغير في أداء الطلبة في الصفوف الثالثة بين بهدف ا

  ).35(متوسطات األداء لكل صف وفي العامين كال على حده، وتظهر النتائج في الجدول

  

   والسنةالرياضيات حسب الصف  األبعاد المعرفية في متوسطات األداء في): 35(جدول 

  الصف
  البعد

  متوسطال  العينة  السنة
الخطأ 
  المعياري

درجات 
  الحرية

الفرق بين 
  المتوسطين

القيمة 
  التائية

مستوى 
  الداللة

  الخامس
  
  

  0.71  51.0  1652  ) 2008(  المعرفة
3306  1.8  1.857  0.06  

)2006 (  1656  49.2  0.65  
 3306  0.35  21.3  1652  ) 2008(  التطبيق

2.14  4.3  0.00  
)2006 (  1656  19.2  0.35  

 3306  0.44  31.9  1652  ) 2008(  المنطق

0.8  1.31  0.19  
)2006 (  1656  31.1  0.43  

  التاسع

  0.59  62.4  1334  ) 2008(  المعرفة
2660  3.38  4.091  0.00  

)2006 (  1328  58.9  0.57  
  0.70  36.4  1334  ) 2008(  التطبيق

2660  2.64  2.84  0.005  
)2006 (  1328  33.8  0.61  

  0.53  34.5  1334  ) 2008(  المنطق
2660  4.05  5.73  0.00  

)2006 (  1328  30.4  0.47  

الحادي 
  عشر

  0.77  41.4  1260  ) 2008(  المعرفة
2587  1.76  1.579  0.11  

)2006 (  1329  39.7  0.81  
  0.79  41.4  1260  ) 2008(  التطبيق

2587  4.47  4.329  0.00  
)2006 (  1329  36.9  0.67  

  0.48  23.7  1260  ) 2008(  المنطق
2587  2.71  4.356  0.00  

)2006 (  1329  21.0  0.39  
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، حيـث  ) 2008(وجود تحسن على جميع األبعاد المعرفية في عام ) 35(يالحظ من الجدول 

ارتفع بعض المتوسطات ارتفاعا طفيفا وبعضها ارتفاعا كبيرا، ففي الصف الخامس نالحـظ  

ابي على جميع اإلبعاد إال أن هذا الفرق لم يكن دال إحصائيا إال علـى بعـد   وجود تغير ايج

  ).α =0.05 (التطبيق عند مستوى 

أما في الصف التاسع فنالحظ أيضا وجود تغير ايجابي على جميع األبعاد الفرعية حيث ارتفع 

ـ    ) 2008(في عام ) 62.4( إلى ) 58.9(المتوسط من  ة ، وقد كـان هـذا االرتفـاع ذو دالل

إلى ) 33.4( أما على بعد التطبيق فقد ارتفع المتوسط من). α =0.05 (مستوى إحصائية عند 

). α =0.05 (، وقد كان هذا الفرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) 2008(في عام )  36.4(

)  34.5( إلـى )  2006(في عام )  30.4( أما على بعد المنطق فقد ارتفع متوسط األداء من 

أما ). α =0.05 (، وقد كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 2008(في عام 

، ) 2008(في الصف الحادي عشر فقد كان هناك ارتفاع على األبعاد الفرعية الثالث في عام 

  ).α =0.05 (ولكن هذا الفرق لم يكن دال إحصائيا على بعد المعرفة عند مستوى 

  

والسـنة لعـامي   حسب الصـف   العلوم بعاد المعرفية فياأل متوسطات األداء فيالتغير في 

  :) 2006(و ) 2008(

 ) 2008(بهدف التعرف على التغير في األداء على األبعاد الفرعية في العلوم بـين عـامي   

من األبعـاد الفرعيـة،   بعد فقد استخرجت متوسطات األداء في العاميين على كل  ) 2006(و

لمستقلة للمقارنة بين المتوسـطات، وتظهـر النتـائج فـي     واستخدم االختبار التائي للعينات ا

  ). 36(الجدول
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للعـامين   والسنةحسب الصف  العلوم األبعاد المعرفية في متوسطات األداء في): 36(جدول 

  ) 2006(و)  2008(

  الصف
  البعد

  المتوسط  العينة  السنة
الخطأ 
  المعياري

درجات 
  الحرية

الفرق بين 
  المتوسطين

القيمة 
  التائية

ستوى م
  الداللة

  الخامس
  
  

  0.57  56.3  1592  ) 2008(  المعرفة
3218  0.94  1.2  0.23  

)2006 (  1628  57.2  0.54  
 3218  0.77  44.3  1592  ) 2008(  التطبيق

0.02  0.023  0.98  
)2006 (  1628  44.3  0.70  

 3218  0.71  41.1  1592  ) 2008(  المنطق

1.4  1.518  0.13  
)2006 (  1628  39.7  0.52  

  التاسع

  0.52  32.5  1312  ) 2008(  التطبيق 
2578  3.7  5.13  0.00  

)2006 (  1268  28.8  0.5  
  0.58  51.71  1312  ) 2008(  المعرفة

2578  1.47  1.75  0.08  
)2006 (  1268  50.23  0.6  

الحادي 
  عشر

  0.73  39.38  1208  ) 2008(  المعرفة
2486  3.84  4.24  0.000  

)2006 (  1280  35.54  0.55  
  0.67  45.84  1208  ) 2008(  التطبيق

2486  1.75  1.72  0.09  
)2006 (  1280  44.08  0.77  

  0.6  33.98  1208  ) 2008(  المنطق
2486  0.325  0.41  0.68  

)2006 (  1280  33.66  0.76  
  

على ) α= 0.05(ىمستو عند يوجد فروق ذات داللة إحصائية انه ال) 36(يبين الجدول 

أما في الصف التاسع  ).المعرفة، التطبيق، المنطق(في الصف الخامس  األبعاد الفرعية الثالثة

إلى )  28.1(التطبيق حيث ارتفع المتوسط منبعد فنالحظ من الجدول تحسن األداء على 

   ). 2008(في عام  )32.5(
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 )51.7(إلى  )50.2 (وسط منحيث ارتفع المت المعرفة فقد كان التحسن طفيفبعد أما على 

  ). α= 0.05(، ولكن هذا الفرق لم يكن دال إحصائيا عند مستوى ) 2008(في عام 

المعرفة حيث بعد فنالحظ من الجدول وجود تحسن واضح على  في الصف الحادي عشر أما

   ). 2008(عام  في) 39.4 ( إلى )35.5(ارتفع المتوسط من

، إال أن هذا التحسن ) 2008(لرغم من وجود تحسن عام التطبيق والمنطق وبابعد أما على  

  ). α= 0.05(لم يكن دال إحصائيا عند  مستوى 

  

  

   والسنةحسب الصف  القراءة األبعاد المعرفية في متوسطات األداء فيالتغير في 

 ) 2008(بين عامي  القراءةبهدف التعرف على التغير في األداء على األبعاد الفرعية في 

من األبعاد الفرعية، بعد فقد استخرجت متوسطات األداء في العاميين على كل  ) 2006(و

النتائج في  واستخدم االختبار التائي للعينات المستقلة للمقارنة بين المتوسطات،وتظهر

  ). 37(الجدول
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   والسنةحسب الصف  القراءة األبعاد المعرفية في متوسطات األداء في): 37(جدول 

  الصف
  البعد

  المتوسط  العينة  السنة
الخطأ 
  المعياري

درجات 
  الحرية

الفرق بين 
  المتوسطين

القيمة 
  التائية

مستوى 
  الداللة

  الخامس
  
  

  0.66  51.5  1674  ) 2008(  االسترجاع
3343  4.25  4.9  0.00  

)2006 (  1671  47.3  0.56  
الفهم 

  واالستيعاب
)2008 (  1674  48.5  0.6  3343 

4.7  5.98  0.00  
)2006 (  1671  43.8  0.51  

  التاسع

  0.73  55.3  1384  ) 2008(  االسترجاع
2647  5.63  5.7  0.00  

)2006 (  1265  49.7  0.65  
  0.65  28.2  1384  ) 2008(  التقييم

2647  1.97  2.18  0.03  
)2006 (  1265  26.2  0.63  

الفهم 

  يعابتواالس

)2008 (  1384  52.9  0.56  
2647  4.13  5.5  0.00  

)2006 (  1265  48.9  0.5  

الحادي 
  عشر

  0.54  55.1  1305  ) 2008(  االسترجاع
2639  0.44  0.58  0.56  

)2006 (  1336  55.5  0.54  
الفهم 

  واالستيعاب

)2008 (  1305  62.6  0.5  
2639  7.99  12.11  0.00  

)2006 (  1336  54.6  0.43  
  0.58  35.4  1305  ) 2008(  التقييم

2639  2.65  3.37  0.00  
)2006 (  1336  38.1  0.53  

  

وجود تحسن واضح في أداء طلبة الصف الخامس حيث ارتفع متوسط ) 37(يالحظ من الجدول

في عام  )47.3 ( مقابل)  51.5 (االسترجاع إلىبعد على  ) 2008(أداء الطلبة في عام 

)  43.8(ارتفع المتوسط من حيث فسه على بعد الفهم واالستيعاب، وينسحب األمر ن) 2006(

  ). 2008(في عام  ) 48.5 (إلى)  2006(في عام 

على األبعاد  ) 2008(ويالحظ من الجدول أن أداء طلبة الصف التاسع بشكل واضح في عام 

االسترجاع بعد : على التوالين عاميالالفرعية الثالثة، حيث كانت القيمة التائية للفرق بين 
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إحصائيا عند  داللةوقد كانت هذه القيم  )2.2 (التقييمبعد  )5.5 (عابالفهم واالستيبعد  )5.7(

أما في الصف الحادي عشر فنالحظ . ) 2008(ولصالح الطلبة في عام  )α= 0.05 (مستوى

أما على بعدي الفهم  .نعاميالالسترجاع بين بعد امن الجدول عدم وجود فرق في األداء على 

بعد  على)12.2(فرق كان واضحا حيث كانت القيمة التائيةفنالحظ أن ال واالستيعاب والتقييم

، α=0.05عند مستوى  إحصائياً داللةالتقييم، وهي قيم بعد على )  3.4(الفهم واالستيعاب، و

 .) 2008(لصالح الطلبة في عام و

  

ضمن ة ستكشافياالغير وستكشافية المدارس االعلى محور الرياضيات بين  داءاألمقارنة 

  ): 2006(و) 2008(لعامي  التربيةمدارس وزارة 

االستكشـافية بـين    وغيرالطلبة في المدارس االستكشافية  عرف على التغير في أداءتبهدف ال

من المدارس علـى  نوع ، فقد تم استخراج متوسطات األداء لكل ) 2008(و ) 2006(عامي 

  ).38(، وتظهر النتائج في الجدول نعاميلحدة ول
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   طات األداء في الرياضيات حسب الصف ونوع المدرسةمتوس): 38(جدول 

  ) 2006(، ) 2008(لعامي  ضمن مدارس وزارة التربية) غير استكشافية –استكشافية (

  

  الصف

  نوع المدرسة

  السنة

  القراءة  العلوم  الرياضيات

  المتوسط
الخطأ 
  المعياري

  المتوسط
الخطأ 
  المعياري

  المتوسط
الخطأ 
  المعياري

  الخامس
  
  

مدارس ال

  االستكشافية
)2008 (  30.6  0.76  51.6  0.99  55.3  1.28  
)2006 (  28  0.69  52  0.99  49.6  1.1  

المدارس غير 

  االستكشافية
)2008 (  26.7  0.95  48.7 1.96 47.5 2.18 

)2006 (  27  0.52  46 0.77 42.9 0.8 

  التاسع

المدارس 

  االستكشافية
)2008 (  40.1  0.85  46.6  1.04  57.1  1.08  
)2006 (  39  0.85  42  0.88  48.1  0.8  

المدارس غير 

  االستكشافية
)2008 (  31.9  1.38  36.9 1.88 48.5 1.86 

)2006 (  31  0.61  35 0.87 41.7 0.8 

الحادي 
  عشر

المدارس 

  االستكشافية
)2008 (  29.9  0.79  44.5  1.20  63.9  0.76  
)2006 (  27  0.66  42  0.93  57.6  0.7  

ر المدارس غي

  االستكشافية
)2008 (  29.1  1.14  42.5 2.07 62.5 1.52 

)2006 (  22  0.52  35 0.96 49.3 0.7 

  

  

أن متوسطات أداء الطلبة في المدارس االستكشافية أفضل من ) 38(نالحظ من الجدول

  .وللصفوف الثالثة نعاميالفي المدارس غير االستكشافية في  هممتوسطات أداء

قد  ) 2008(عام  ات أداء الطلبة في المدارس االستكشافية فيكما نالحظ من أن متوسط

تفاع هذا االرأن وللصفوف الثالثة بالرغم من  ) 2006(لعام  ارتفعت عن متوسطات األداء

)  30.6 (إلى ) 2006(في عام )  28 (في الصف الخامس منكان قليل حيث ارتفع المتوسط 
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في عام ) 40.1(إلى ) 2006(عام  في)  39(، وفي الصف التاسع من) 2008(في عام 

  ). 2008(في  )29.9(إلى  )2006(في عام  )27(الصف الحادي عشر من ي، وف) 2008(

وجود تغير واضح في متوسطات األداء بين  مأما المدارس غير االستكشافية فنالحظ عد

وانخفض إلى  ) 2006(في عام  )27( في الصف الخامس ، حيث كان متوسط األداءالعامين

 ) 2006(في )  31 ( ، أما في الصف التاسع فقد كان المتوسط) 2008(في عام )  26.7(

 أما في الصف الحادي عشر فقد كان التغير واضحاً. ) 2008(في عام )  31.9 (وارتفع إلى

  .) 2008(في عام )  29.1 ( إلى ) 2006(في عام )  22(جدا حيث ارتفع المتوسط من 

  

  

 )ريف، مدينـة (حسب موقع المدرسة مهارات االقتصاد المعرفي  على محاوراألداء مقارنة 

  ) 2006(، و) 2008(بين عامي 

  

حسب موقع عرف على التغير في أداء الطلبة على محاور مهارات االقتصاد المعرفي تبهدف ال

متوسـطات األداء    ، فقد تم استخراج) 2006(و ) 2008(بين عامي  )ريف، مدينة(المدرسة 

ن وتظهـر النتـائج فـي    عـامي لري لكل من المدارس في الريف والمدينـة ول والخطأ المعيا

  ).39(الجدول
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حسب موقع المدرسة على محاور مهارات االقتصاد المعرفي  متوسطات األداء): 39(جدول 

  ) 2006(، و) 2008(بين عامي  )ريف، مدينة(

  الصف

 موقع
  السنة  المدرسة

  القراءة  العلوم  الرياضيات

  وسطالمت
الخطأ 
  المعياري

  المتوسط
الخطأ 
  المعياري

  المتوسط
الخطأ 
  المعياري

  الخامس
  
  

  0.67  50.97  0.57  50.23  0.39  29.56  ) 2008(  مدينة
)2006 (  27  0.46  49  0.73  46  0.8  

 1.23 47.84 1.06 47.4  0.63  27.05  ) 2008(  ريف

)2006 (  27  0.46  48 1.13 43 1.3 

  التاسع

  0.60  46.31  0.60  46.31  0.34  39.11  ) 2008(  مدينة
)2006 (  36  0.60  40  0.68  46  0.6  

 1.17 43.21 1.17 43.21  0.97  36.89  ) 2008(  ريف

)2006 (  29  0.90  32 1.45 40 1.4 

الحادي 
  عشر

  0.71  43.54  0.71  43.54  0.46  30.52  ) 2008(  مدينة
)2006 (  25  0.47  40  0.74  55  0.6  

 1.54 30.84 1.54 30.84  0.79  23.23  ) 2008(  ريف

)2006 (  18  0.81  31 1.59 47 1.2 
  

كانـت   الطلبة على محور الرياضيات في المدينة أن متوسطات أداء) 39(يالحظ من الجدول 

كما يالحظ وجود تحسن  ). 2006(و) 2008(أعلى من متوسطات األداء في الريف وللعامين 

، حيث ارتفع ) 2008(ي محور الرياضيات في المدينة عام ف الطلبة واضح في متوسطات أداء

وفي الصف الحادي عشـر ارتفـع    )29.6 (إلى )27(متوسط أداء طلبة الصف الخامس من

 ل وجود تحسن واضح في متوسطات أداءكما يالحظ من الجدو). 30.5(إلى  )25 (األداء من

 (إلـى  )29 (ف التاسع منحيث ارتفع المتوسط في الص ) 2008(لطلبة في الريف في عام ا

  )23.1 (إلى)  18 (وفي الصف الحادي عشر من )36.9
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 )ذكـور، انـاث  (المدرسة  جنسحسب على محاور مهارات االقتصاد المعرفي األداء مقارنة 

  ) 2006(، و) 2008(بين عامي 

 جنسحسب عرف على التغير في أداء الطلبة على محاور مهارات االقتصاد المعرفي تبهدف ال

،  فقد تم استخراج  متوسطات األداء  ) 2006(و ) 2008(بين عامي  )ذكور، إناث(رسة المد

،  ) 2006(و  ) 2008(كال على حدة  ولعامي  الذكور واإلناثوالخطأ المعياري لكل من 

  ).40(وتظهر النتائج في الجدول
  

  )ذكر، أنثى(متوسطات األداء في الرياضيات حسب الصف وجنس الطالب ): 40(ول جد

  الصف

 جنس 
  السنة  المدرسة

  القراءة  العلوم  الرياضيات

  المتوسط
الخطأ 
  المعياري

  المتوسط
الخطأ 
  المعياري

  المتوسط
الخطأ 
  المعياري

  الخامس
  
  

  0.95  43.1  0.81  42.6  0.49  25.1  ) 2008(  ذكور
)2006 (  26  0.66  46  1.03  41  1.09  

 0.71 54.6 0.61 53.8  0.42  31.3  ) 2008(  اناث

)2006 (  29  0.68  50 1.00 49 0.98 

  التاسع

  0.8  48.6  0.82  43.2  0.65  35.9  ) 2008(  ذكور
)2006 (  33  0.80  36  0.91  39  0.81  

 0.71 60.0 0.69 47.9  0.56  40.9  ) 2008(  اناث

)2006 (  34  0.77  40 1.00 50 0.83 

الحادي 
  عشر

  0.73  54.4  0.93  37.7  0.62  27.9  ) 2008(  ذكور
)2006 (  23  0.17  35  1.00  47  0.84  

 0.55 66.1 0.91 45.3  0.55  30.7  ) 2008(  اناث

)2006 (  25  0.79  40 0.93 59 0.61 
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كانت أعلى مـن   اإلناث على محور الرياضيات أن متوسطات أداء) 40(يالحظ من الجدول 

( صـف الخـامس   ، وقد كان متوسط أداء اإلناث فـي ال لعامينفي اوالذكور  داءأمتوسطات 

أما في الصف التاسع فقد كان متوسـط أداء  ). 25.1(مقارنة مع أداء الذكور الذي بلغ ) 31.3

للذكور، وفي الصف الحادي عشر فقد كان متوسط اإلناث ) 35.9(مقارنة مع )  40.9(اإلناث 

  ).27.9( والذكور)  30.8(

في  العلوم والقراءةمحور في  داءاألكما يالحظ من الجدول وجود تحسن واضح في متوسطات 

  .لإلناث أعلى منها للذكورداء األ اتمتوسطمعظم  كانت، حيث ) 2008(عام 
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        منـاقـشـة منـاقـشـة منـاقـشـة منـاقـشـة 
        نـتائج الـدراسةنـتائج الـدراسةنـتائج الـدراسةنـتائج الـدراسة

        والتوصيات والتوصيات والتوصيات والتوصيات     
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 ::::مناقشة النتائج مناقشة النتائج مناقشة النتائج مناقشة النتائج 
        

ـ    امس هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى أداء الطلبة األردنيين فـي صـفوف الخ

والتاسع والحادي عشر على مهارات االقتصاد المعرفي قبل بدء تنفيذ المناهج والكتب الجديدة 

طور اختبار مهارات االقتصـاد المعرفـي   . وما يرافقها من أساليب تعلم وتعليم وتقييم جديدة

  . لقياس مهارات المعرفة في ثالثة محاور تغطي الرياضيات والعلوم والقراءة

جزء من تقرير الدراسة مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فيما يتعلـق  ويتناول هذا ال

بمستوى أداء الطلبة والتباين في مستويات األداء على محاور مهارات االقتصـاد المعرفـي   

وقـد حـددت خمسـة    . باختالف الجنس وموقع المدرسة ونوعها والسلطة التربوية المشرفة 

  : ان الطلبة للمهارات المعرفية وكانت على النحو التاليمستويات لألداء تعكس مدى إتق

ويمثل مستوى أداء الطلبة الذين يجيبون إجابة صحيحة عـن    : مستوى األداء المتقدم -1

  . أو أكثر من مجموع أسئلة االختبار%) 80( 

ويمثل مستوى أداء الطلبة الذين يجيبون إجابة صحيحة عـن  : مستوى األداء العـالي  -2

 . من مجموع أسئلة االختبار% ) 80( نويقل ع% ) 65(

ويمثل مستوى أداء الطلبة الذين يجيبون إجابة صحيحة عن   : مستوى األداء المتوسط -3

 . من مجموع أسئلة االختبار% )65( ويقل عن%) 50( 

ويمثل مستوى أداء الطلبة الذين يجيبون إجابة صحيحة عن : مستوى األداء المنخفض -4

 . مجموع أسئلة االختبارمن % ) 50( ويقل عن%) 35(

ويمثل مستوى أداء الطلبة الذين يجيبون إجابة صحيحة : مستوى األداء المنخفض جداً -5

  .أو أقل من مجموع أسئلة االختبار%)  35(عن 
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وقد أظهرت النتائج تبايناً في مستويات األداء الخمسة حسب المحتـوى المعرفـي، ويلخـص    

مستويات األداء على محـاور اختبـار مهـارات    النسب المئوية للطلبة حسب ) 41(الجدول 

  .وللصفوف الثالثة ) الرياضيات ، العلوم، القراءة(االقتصاد المعرفي الثالث 

  

  النسب المئوية للطلبة حسب مستويات األداء في): 41(جدول 
  2008، و2006في الصفوف الثالثة لعامي ) الرياضيات، والعلوم، والقراءة( 

  السنة  فـالص  المجال

  األداءويات مست
  األول

أداء 

  منخفض جداً

  الثاني

أداء 

  منخفض

  الثالث

أداء 

  متوسط

  الرابع 

  أداء 

  عالي

  الخامس 

  أداء 

  متقدم

  الرياضيات

  0.5  1.3  6.3  20.8  71  2008  الخامس
2006  73  20  6  2   -  

  0.9  6.4  15.8  32.8  44.1  2008  التاسع
2006  52  26  16  4   -  

الحادي 
  عشر

2008  72.1  16.7  8.9  1.8  0.5  
2006  75  18  6  1   -  

  العلوم

 6.8 16.8 30.5 24.9 21.1  2008  الخامس

2006  21  25  33  16  6  
 4 14.6 23.2 27.4 30.9  2008  التاسع

2006  41  24  24  11  1  
الحادي 
  عشر

2008  44.5 19.7 16.1 13.7 6 

2006  43  23  20  11  3  

  القراءة

 12.5 16.3 22 19.4 29.7  2008  الخامس 

2006  31  21  24  18  6  
 11.3 21.5 24.7 23 19.5  2008  التاسع 

2006  25  32  31  12  1  
الحادي 
  عشر 

2008  9.3 13.6 30.2 33.9 13 

2006  15  22  36  24  2  
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في محور الرياضيات وجود تغيير طفيف في أداء طلبـة الصـف   )  41(يالحظ من الجدول 

، أما في الصـف  % 2الطلبة في مستوى األداء المنخفض جدا ضت نسبة فالخامس حيث انخ

صف الخامس  حيث انخفضت النسبة المئوية  في لالتاسع  فقد كان التحسن أكثر وضوحا من ا

فـي  النسبة المئويـة إلعـداد الطلبـة       وارتفعت، %5,9مستوى األداء المنخفض جدا من  

لى طلبة الصف الحادي عشر ، حيـث  ب األمر نفسه عح، وينس%3,3مستويات األداء العليا 

، حيث انخفضت النسبة المئوية  فـي مسـتوى األداء   2008كان أداء الطلبة أفضل في عام 

  %.2,3،  وارتفعت النسبة في المستويات العليا %4,2المنخفض 

، 2008أما في محور العلوم، فقد أظهرت النتائج وجود تحسن عام في أداء الطلبة في عـام  

حسن أكثر وضوحا في الصف التاسع، حيث انخفضت النسبة المئوية للطلبة في تلوقد كان هذا ا

، وارتفعت النسبة المئوية في مستويات األداء العليـا  %10,1مستوى األداء المنخفض بنسبة 

  %.5,4بنسبة 

هو األفضل فـي عـامي   الطلبة عليها كان  أما في محور القراءة، فقد أظهرت النتائج أن أداء

،  حيث كانت اقل النسب المئوية للصـفوف الثالثـة فـي مسـتويات األداء     2008، و2006

في  نكما أظهرت النتائج وجود تحس. المنخفضة، وأعلى نسب مئوية في مستويات األداء العليا

  .2008أداء الطلبة في الصفوف الثالثة في عام 

المدرسـة، جـنس   أما من حيث الفروق في أداء الطلبة وفقاً لمتغيرات نوع المدرسة، وموقع 

  : الطالب، السلطة التربوية المشرفة، فقد خلصت الدراسة إلى االستنتاجات التالية

تفوقت المدارس االستكشافية على المدارس غير االستكشافية فـي محـوري    •

الرياضيات والقراءة، في الصفين الخامس والتاسع، كمـا تفوقـت المـدارس    

 .اسعاالستكشافية على محوري العلوم في الصف الت
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وربما تعود هذه النتائج إلى توافر مواد أفضل للمدارس االستكشافية باإلضـافة إلـى   

استخدمها برمجيات التعليم االلكتروني بدرجة أعلى من المدارس األخرى، إضافة الى 

كثرة التسهيالت التعليمية المقدمة في المـدارس االستكشـافية وإدخـال تكنولوجيـا     

  . لية التعليمالمعلومات واالتصاالت في عم

أما المقارنات بين متوسطات األداء حسب نوع المدارس، فقد كشفت النتـائج تفـوق    •

الطلبة في المدينة على طلبة المدارس التي تقع في الريف على محور القـراءة فـي   

الصفوف الثالثة، وعلى محوري الرياضيات والعلوم في الصفين التاسـع والحـادي   

نوعي المدارس في محور القراءة في هذين الصـفين،  عشر ولم يظهر هذا الفرق بين 

وتظهر هذه النتائج الحاجة الماسة إلى دعم مدارس الريف وتوفير الظروف المناسـبة  

 .لها لترتقي بمستواها لتصل إلى مستوى مدارس المدينة 

أما المقارنات بين متوسطات أداء الطلبة الذكور مقارنة مع متوسطات أداء اإلناث، فقد  •

، و )الرياضيات،و العلوم، والقـراءة ( النتائج تفوق اإلناث على المحاور الثالثةكشفت 

في الصفوف الثالثة، ويوصي في هذا المجال إجراء المزيد من الدراسات التي مـن  

 .شأنها أن تكشف عن أسباب هذه الظاهرة والعمل على االرتقاء بمستوى الذكور

ب السلطة التربوية المشرفة، فقد كشـفت  أما المقارنات بين متوسطات أداء الطلبة حس •

النتائج عن تفوق طلبة التعليم الخاص على طلبة السلطات التربوية المشرفة األخـرى  

وفي الصـفوف  ) الرياضيات، العلوم، القراءة(في أدائها على محاور االختبار الثالثة 

والعلـوم  كما أظهرت النتائج وجود فرق في متوسطات األداء في الرياضيات . الثالثة

في الصف التاسع ولصالح المدارس التابعة لوكالة الغوث مقارنة مع المدارس التابعة 

 . لكل من وزارة التربية والثقافة العسكرية
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كما أظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائياً في متوسـطات األداء بـين السـلطات    

نة مع المدارس التربوية المشرفة في الصف التاسع لصالح مدارس وكالة الغوث مقار

التابعة لوزارتي التربية والثقافة العسكرية، كما كانت الفروق في األداء على اختبارات 

القراءة في الصفين التاسع والحادي عشر لصالح المدارس التابعة لـوزارة التربيـة   

  . مقارنة مع المدارس التابعة للثقافة العسكرية 

لمتغيرات نوع المدرسة وموقعها وجـنس الطالـب،   أما من حيث التغير في أداء الطلبة ووفقاً 

، فقـد خلصـت الدراسـة إلـى     2008و 2006والسلطة التربوية المشرفة مقارنة بين عامي 

  : االستنتاجات التالية

على محاور مهارات االقتصاد  2008و 2006تغير في أداء الطلبة بين عامي وجود   -1

داللة إحصائية في متوسطات أداء  المعرفي الثالثة، فقد أظهرت النتائج وجود فرق ذو

الطلبة في الرياضيات في الصفين التاسع والحادي عشر، وفي الصف التاسـع علـى   

محور العلوم، وفي الصفوف الثالثة على محور القراءة، ولصالح أداء الطلبة في عام 

  .2008، األمر الذي  يظهر التحسن الواضح في أداء الطلبة في عام 2008

علـى   2008و 2006أداء الطلبة في الصفوف الثالثة بين عـامي  تغير في   وجود -2

األبعاد الفرعية لمهارات االقتصاد المعرفي، فقد أظهرت النتائج وجود فرق ذو داللـة  

إحصائية في متوسطات أداء الطلبة في الرياضيات علـى معظـم اإلبعـاد الفرعيـة     

اإلبعاد الفرعية لمحور  و للصفوف الثالثة، وعلى معظم) المعرفة والتطبيق، والمنطق(

القراءة و المتعلقة باالستيعاب والفهم، واالسترجاع والتقييم وللصفوف الثالثة، وعلـى  

بعدي التطبيق في الصف التاسع والمعرفة في الصف الحادي عشر لمحور العلوم، وقد 

 .2008كان هذا الفرق لصالح أداء الطلبة في عام 
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ارس غير االستكشافية على محـاور اختبـار   تفوقت المدارس االستكشافية على المد -3

بشـكل   2008، في عـام  ) الرياضيات، والعلوم، والقراءة(االقتصاد المعرفي الثالثة 

في المستويات الدنيا  2008عام، حيث انخفضت النسبة المئوية ألعداد الطلبة  في عام 

لمئويـة  ، وارتفعت النسب ا)مستوى األداء المنخفض، ومستوى األداء المنخفض جدا(

 ).أداء عـالي، أداء متقـدم  (في مستويات األداء العليـا  2008ألعداد الطلبة في عام 

متوسطات أداء الطلبة في المدارس االستكشـافية أفضـل مـن    أظهرت النتائج أن و

، 2008، و 2006متوسطات أداء الطلبة في المدارس غير االستكشافية فـي عـامي   

  .في الرياضيات والعلوم والقراءة وللصفوف الثالثة وعلى المحاور الثالثة

متوسطات أداء الطلبة في المدارس التي تقع في المدينة أفضل من أظهرت النتائج أن   -4

، 2008،  2006متوسطات أداء الطلبة في المدارس التي تقع في الريف في عـامي  

 .وللصفوف الثالثة وعلى المحاور الثالثة في الرياضيات والعلوم والقراءة

متوسطات أداء اإلناث أفضل من متوسطات أداء الطلبة الذكور النتائج أن  كما أظهرت -5

، وللصفوف الثالثة وعلى المحاور الثالثة في الرياضيات 2008، و 2006في عامي 

 .والعلوم والقراءة

تفوق طلبة التعليم الخاص على طلبة السلطات التربوية المشرفة األخرى فـي أدائهـا    -6

وفي الصفوف الثالثة، يليها ) الرياضيات، العلوم، القراءة(ثة على محاور االختبار الثال

  .طلبة مدارس وكالة الغوث ومن ثم مدارس الثقافة العسكرية
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        ::::التوصياتالتوصياتالتوصياتالتوصيات

تدريب الطلبة على نمط جديد من األسئلة ينقلهم من مستوى المجال المعرفـي إلـى    .1

و توظيـف مـا    مستوى التفكير العلمي الرياضي وحل المشكالت، والقدرة على ربط

يتعلمونه في حياتهم اليومية باإلضافة إلى تعزيز مهارات وقدرات الطلبة على الـتعلم  

الذاتي والتعلم عبر األقران ، حيث تعتبر هذه العناصر عماد مشروع تطوير التعلـيم  

نحو اقتصاد المعرفة ، ولعل خبرة المعلمين والممارسة باإلضافة إلى برامج تـدريب  

ة على استراتيجيات التدريس واستراتيجيات التقويم وتنفيذ األنشـطة  المعلمين المطور

لمهارات وكفايـات اقتصـاد    زوإدارة الغرفة الصفية تبشر بأداء أفضل للطلبة وتعزي

 .المعرفة لديهم والتي سترقى بالمخرجات األردنية من الطلبة إلى مستوى الطموح

إيجاد عالقة  د من الدراسات لمحاولةاستخدام نتائج الطلبة واستباناتهم في إجراء المزي .2

المستوى االقتصـادي لألسـرة والنـوع    : بين نتائج تحصيل الطلبة ومتغيرات مثل 

االجتماعي والبيئة المدرسية وتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلـيم  

  .الخ.... والعالقة مع المجتمع المحلي 

المديرين للتعرف إلى حاجاتهم ، وتصـميم  استخدام نتائج تحليل استبانات المعلمين و .3

برامج التدريب والتأهيل لهم في ضوء تلك الحاجات ، وذلك لتحسين مسـتويات أداء  

 .الطلبة واالرتقاء في نوعية مخرجات نظامنا التربوي

محاولة الكشف عن العوامل التي أدت إلى اختالف أداء الذكور عن اإلنـاث علـى     .4

وامل المؤثرة في التحصيل في مدارس الذكور واإلنـاث  الرغم من تماثل كثير من الع

كالمناهج ومؤهالت المعلمين والدورات التدريبية التي يخضعون لها، وقد تستدعي هذه 

النتيجة البحث عن عوامل ثقافية واقتصادية تجعل التحصيل في مدارس اإلناث أفضل 
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على مسـتوى   منه في مدارس الذكور، خاصة وأن هذه النتيجة أصبحت ظاهرة حتى

الدوليـة التـي   ) االمتحانات(االختبارات الوطنية وامتحان الثانوية العامة والدراسات 

  .تشارك المملكة بها

دعم ومساندة مدارس الريف والمدارس األقل حظاً وتوفير الظروف التعليمية المناسـبة    . 5

  . لمأموللترقى بمستوى التحصيل فيها ونوعية مخرجاتها من الطلبة إلى المستوى ا

تبني االستراتيجيات والخطط العالجية التي من شأنها جعل أكبر عدد من الطلبة ينتقلون .  6

من مستوى األداء الذي يقعون فيه إلى مستوى أداء أفضل ، وذلك فـي جميـع المجـاالت    

األولى فئة الطلبة التـي تقـع فـي    : ويجدر التركيز هنا على فئتين من الطلبة . والصفوف 

األداء العالي حيث يمكن ومن خالل استخدام استراتيجيات تعليمية تعلميـة مناسـبة   المستوى 

  .أن تنتقل هذه الفئة بسهولة إلى فئة األداء المتقدم وأساليب تعزيز وأنشطة إثرائية

أما الثانية فهي فئة الطلبة التي تقع في مستوى األداء المنخفض جداً ، حيث يمكن دعم هؤالء 

األنشطة والبرامج العالجيـة وتفعيـل اسـتخدام الـتعلم عبـر األقـران        الطلبة بالمزيد من

والمجموعات ، وهذا من شأنه أن يزيد فرص التحسن في أداء هذه الفئة وانتقالها إلى مستوى 

  . األداء المنخفض وربما المتوسط

 محاولة تعميم ونقل وتبادل الخبرات بين أنماط وتجارب مختلفة من البرامج والممارسات. 7

التعليمية التعلمية في الغرفة الصفية إن أمكن ذلك ، أو على األقل تطوير نماذج جديدة يـتم  

التركيز فيها على مستوى الغرفة الصفية والتفاعل بين المعلم والطلبة داخلها ؛ مثـال ذلـك   

تجربة المدارس االستكشافية و المدارس غير االستكشافية، ومدارس التعليم الخاص ووكالـة  

، بحيث يدعم مثل هذا التبادل للخبرات نتائج الطلبة ويؤدي إلى تحسن مستوى األداء الغوث 

 .لديهم


