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 المملكة األردنية الهاشمية 
 رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 

(718/7/3172) 
 

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



 ب

 

 تــقــديــم
 

يلعب المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية دورًا رئيسًا في عملية التطوير التربوي في األردن، فالمركز 
يقوم بإجراء األبحاث والدراسات ذات الطابع الشمولي والتي من شانها أن تحقق هدف المتابعة والتقييم الخارجي 

( وتحقيقًا لذلك فقد نفذ وأشرف وتابع ERfKE II) التربوي القتصاد المعرفة في مرحلته الثانيةلمشروع التطوير 
العديد من الدراسات الوطنية والدولية، ففي مجال الدراسات الوطنية نفذ المركز الدراسة التقويمية الشاملة في 

، ثم جاءت الدراسة الوطنية لتقييم 3998، والثالثة في عام 3991، والثانية في عام 3991المرحلة األولى عام 
 6033، وشهد عام 6008، وفي المرحلة الثانية عام 6002مهارات اقتصاد المعرفة في المرحلة األولى عام 

المرحلة الثالثة لتنفيذ هذه الدراسة لتكون الدراسة الوطنية القاعدية األهم من بين مجموعة الدراسات القاعدية 
ي ستعمل جميعها على تحديد وقياس مؤشرات معيارية مرجعية مع انطالقة المرحلة التي ينفذها المركز، والت

وناته الخمسة عل االرتقاء بنظامنا كربوي القتصاد المعرفة، والذي سيعمل بمالتالثانية من مشروع التطوير 
اختيرت  مدرسة 000التربوي ليصل إلى مصاف النظم التربوية المتقدمة في العالم. شارك في هذه الدراسة 

بطريقة عشوائية لتمثل مجتمع مدارس المملكة، وقد جمعت بيانات من طلبة الصفوف الخامس والتاسع والحادي 
عشر تمثلت في اختبارات تقيس مهارات اقتصاد المعرفة في مباحث الرياضيات والعلوم واللغة العربية ، كما 

سرية للطالب وممارساته واتجاهاته، كما شارك ة األيأجاب الطلبة على استبانات وفرت بيانات متعلقة بالخلف
مديري مدارس العينة في اإلجابة عن استبانة توفر بياناتها الكثير من المؤشرات المتصلة باإلدارة المدرسية 
وموارد المدرسة، ولما كان المعلم العنصر الفاعل والرئيس في العملية التعليمية التعلمية، فقد جمعت بيانات من 

موحاتهم ومؤهالتهم طرسات التدريسية للمعلمين واتجاهاتهم و االممبة العينة لتوفر لنا بيانات متصلة معلمي طلب
كثيرة لتعين في تفسير العملية التعليمية التعلمية وفهمها لتبين الطريق الراسم للسياسة التربوية  أخرىومتغيرات 

 ة مبنية ومستندة على البحث التربوي. وصانع القرار التربوي للوصول إلى سياسات رشيدة وقرارات حكيم
 

يتضمن هذا التقرير وصفًا مفصاًل لمستويات أداء طلبتنا في الرياضيات والعلوم واللغة العربية على مستوى 
المملكة وكما تم وصف مستويات األداء بحسب جنس الطالب )ذكر، أنثى(، موقع المدرسة )ريف، مدينة(، 

 ذات صلة بأهداف التطوير.  أخرىرات السلطة التربوية المشرفة، ومتغي
 

نأمل ان يكون في هذا التقرير الفائدة للمشتغلين في التربية على كل المستويات، كما ندعو الزمالء الباحثين في 
عدة البيانات الضخمة التي وفرتها هذه الدراسة إلجراء المزيد من االجامعات ومراكز البحوث لالستفادة من ق

لتربوية الموجهة لحل المشكالت التربوية لالرتقاء والنهوض بنطامنا التربوي والذي يعد البحوث والدراسات ا
 المفتاح الحقيقي لنهوض األمة وتقدمها. 

 

 
 رئيس المركز                                                                                                     

  
 

 أ. د. عبد هللا عبابنة 
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 التقوميية الشاملة ملهارات اقتصاد املعرفةالدراسة الوطنية 

 ملخص تنفيذي

بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير التعليم نحىو  6009بدأت وزارة التربية والتعليم في عام 

اقتصىىىاد المعرفىىىة، بهىىىدف تزويىىىد الطلبىىىة الخىىىىريجين بالكفايىىىات والمعىىىارف والمهىىىارات الضىىىرورية الالزمىىىىة 

بتنفيذ  مجموعىة القتصاد المعرفة والدخول الى سوق العمل؛ حيث ستقوم الوزارة من خالل هذا المشروع 

واسعة من التدخالت ضمن مكونات المشروع الخمسة، تتضمن تطىوير المدرسىة كوحىدة تغييىر، وتطىوير 

دارة التغييىىىر، وتطىىىوير إضىىىافة الىىىى تىىىدريب المعلمىىىين إلالمنىىىاهج واسىىىتراتيجيات الىىىتعلم والتعلىىىيم والتقيىىىيم، 

 رامج التعليم المهني.البرامج المتعلقة بتحسين تعليم ذوي االحتياجات الخاصة، وتطوير ب

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

اقتصاد المعرفة. ويقوم ضمن هذا الدور بتنفيذ الدراسة الوطنيىة الشىاملة لتقيىيم مهىارات اقتصىاد المعرفىة؛ 

فىىىي مهىىىارات اقتصىىىاد المعرفىىىة، بحيىىىث يىىىتم ايجىىىاد الطلبىىىة االردنىىىين  أداءبهىىىدف التعىىىرف علىىىى مسىىىتويات 

وير التعلىىىيم نحىىىو الطلبىىىة قبىىىل البىىىدء بتنفيىىىذ المرحلىىىة الثانيىىىة مىىىن مشىىىروع تطىىى أداءمؤشىىىرات قاعديىىىة حىىىول 

 اقتصاد المعرفة.

وانىب القىوة والضىعف هذا وستستخدم نتائج الدراسة الحاليىة بهىدف تزويىد وزارة التربيىة والتعلىيم بج

في مهارات اقتصاد المعرفة؛ ليتم العمل على وضع االستراتيجيات الكفيلة بتحسين  ردنيينلدى الطلبة األ

، أخىىىىرىاالسىىىىاليب واالسىىىىتراتيجيات التعليميىىىىة، وبىىىىرامج تىىىىدريب المعلمىىىىين، هىىىىذا مىىىىن جهىىىىة. ومىىىىن جهىىىىة 

دوات نفسىها فىي نهايىة تنفيىذ مشىروع لمقارنة مىع نتىائج  الطلبىة علىى األفستستخدم نتائج الدراسة الحالية ل

الطلبىىة نتيجىىة التىىدخالت التىىي نفىىذتها وزارة  أداءطىىوير التعلىىيم، بحيىىث يمكىىن قيىىاس التغيىىر الحاصىىل فىىي ت

 التربية ضمن مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة.



 ح

 

( مىع بدايىىة المرحلىىة الثانيىىة للمشىىروع؛ بهىىدف قىىىياس 6033ويىأتي تطبيىىق هىىذه الدراسىىة فىىي عىىام )        

 Base line  مهىارات اقتصىاد المعرفىة قبىل تنفيىذ المشىروع كدراسىة خىط قاعىدي الطلبىة الحىالي فىي أداء

Study))( علىىى الصىىفوف 6031؛ حيىىث سىىتتم مقىىىارنة نتىىائج الطلبىىة لهىىذا العىىام مىىىع نتىىائجهم فىىي عىىام )

 نفسها الخامس والتاسع والحادي عشر. 

الخىىىامس والتاسىىىع  طلبىىىة الصىىىفوف أداءومىىىن هنىىىا، جىىىاءت هىىىذه الدراسىىىة بهىىىدف التعىىىرف علىىىى مسىىىتويات 

والحىادي عشىر فىىي مهىارات اقتصىىاد المعرفىة ضىىمن محىاور الرياضىىيات والعلىوم والقرائيىىة، قبىل  تعرضىىهم 

 لتأثير التدخالت التي ستجريها وزارة التربية والتعليم ضمن مشروع تطوير التعليم.

وعلىىى  تىىم اختيىىار عينىىة الدراسىىة بطريقىىة عشىىوائية طبقيىىة عنقوديىىة مىىن مجتمىىع مىىدارس المملكىىة،

مرحلتين: في األولى اختيرت المدرسة مىن مجتمىع الدراسىة وفىي الثانيىة اختيىرت الششىعبة بشىكل. عشىوائي. 

( مدرسىىة تمثىىل الصىىف 370( مدرسىىة، منهىىا )000( شىىعبة صىىفية تمثىىل )086حيىىث بلىىم حجىىم العينىىة )

( مدرسىىىة تمثىىىل الصىىىف الحىىىادي عشىىىر، وقىىىد 300( مدرسىىىة تمثىىىل الصىىىف التاسىىىع و )310الخىىىامس و )

روعىىىي فىىىي اختيارهىىىا موقىىىع المدرسىىىة )ريىىىف، مدينىىىة(، والسىىىلطة المشىىىرفة )وزارة التربيىىىة والتعلىىىيم، الثقافىىىة 

العسىىكرية، والتعلىىيم الخىىاص، ووكالىىة الغىىوث(، وجىىنس المدرسىىة )ذكىىور، إنىىاث، مخىىتلط(، ونىىوع المدرسىىة 

التعلىىىىىيم ، مشىىىىىروع مدرسىىىىىتي، مىىىىىدارس وزارة التربيىىىىىة و ERSP)مشىىىىىروع المىىىىىدارس االستكشىىىىىافية، مشىىىىىروع 

 (. خرىاأل

الطلبىة فىي مهىارات اقتصىاد المعرفىة، حيىث  أداءاستخدم اختبار مهىارات اقتصىاد المعرفىة لقيىاس 

تم جمع معلومات الدراسة بتعيين اختصاصين تربويين فىي كىل مديريىة مىن المىديريات وضىمن السىلطات 

التربويىىة المشىىىرفة، حيىىث تىىىم تىىدريبهم علىىىى إجىىىراءات تطبيىىق الدراسىىىة وعلىىى كيفيىىىة جمىىع المعلومىىىات مىىىن 

دة سىاعة واحىدة، واختبىار الصىف التاسىع والصىف مدارس العينة، وقد استغرق اختبار الصف الخىامس مى

 الحادي عشر مدة ساعة ونصف. 



 ط

 

كمىا تىىم تطىىوير دليىىل تصىحي  لألسىىئلة المفتوحىىة بواقىىع ثالثىة أدلىىة لكىىل صىىف مىن قبىىل فريىىق مىىن 

المتخصصىين، ومىىن ثىم تىىم تصىىحي  كراسىات االختبىىار مىن قبىىل متخصصىىين فىي كىىل مجىال ووفقىىًا ألدلىىة 

، وتىىم WINDEM. وأدخلىىت البيانىىات علىىى الحاسىىب باسىىتخدام برمجيىىة التصىىحي  المشىىار إليهىىا أعىىاله

 .SPSS تحليل البيانات باستخدام البرمجية اإلحصائية 
 

 قد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: و 

أفىراد عينىة الدراسىة مىن طلبىة الصىف  داءأظهرت النتائج أن المتوسىط المئىوي أل:  . محور الرياضيات2

لىىىىىدى طلبىىىىىة الصىىىىىف التاسىىىىىع        داء(، وكىىىىىان متوسىىىىىط األ6269الخىىىىىامس فىىىىىي محىىىىىور الرياضىىىىىيات كىىىىىان )

 (. 6668) داء(، أما لدى طلبة الصف الحادي عشر فقد كان متوسط األ1161)

لحىادي عشىر( علىى طلبة الصفوف الثالثة )الخامس، والتاسع، وا أداءوقد أظهرت النتائج أن متوسطات 

الكفايىىات الفرعيىىة حسىىىب القىىدرة العقليىىىة كانىىت األعلىىى فىىىي كفايىىة المعرفىىىة تليهىىا كفايىىة التطبيىىىق ومىىن ثىىىم 

 التفكير. 

علىىىى اختبىىىار  داءبىىىين متوسىىىطات األ دالىىىة احصىىىائيا  كمىىىا أظهىىىرت نتىىىائج الدراسىىىة وجىىىود فىىىروق

كانت الفىروق لصىال  المىدارس وقد والتعليم؛  الرياضيات بحسب نوع المدرسة ضمن مدارس وزارة التربية

( في الصف الخامس، ولصال  المدارس االستكشافية في الصف ERSPاالستكشافية ومدارس مشروع )

   في الصفين الخامس والحادي عشر. خرىاألالحادي عشر مقارنة مع مدارس وزارة التربية والتعليم 

فىىي الرياضىىيات بحسىىب موقىىع المدرسىىة، فقىىد أظهىىرت نتىىائج الدراسىىة  داءأمىىا عىىن متوسىىطات األ

وجود فروقًا ذات داللة إحصائية لصال  المدارس التي تقع في المدينة مقارنة مع المدارس التي تقىع فىي 

علىى اختبىار  داءالريف في الصفوف الثالثة الخامس والتاسع والحادي عشر، حيث كانت متوسىطات األ

 طلبة المدينة.  الرياضيات أعلى لدى



 ي

 

كمىىا أظهىىرت النتىىائج وجىىود فروقىىًا ذات داللىىة إحصىىائية لصىىال  اإلنىىاث مقارنىىة مىىع الىىذكور فىىي 

 على اختبار الرياضيات في الصفوف الثالثة الخامس والتاسع والحادي عشر. داءمتوسطات األ

وسىىط فىىي الرياضىىيات حسىىب السىىلطة المشىىرفة، ففىىي الصىىف الخىىامس كىىان مت داءأمىىا عىىن متوسىىطات األ

(، ووزارة التربيىىىىىىىىة 62680(، ومىىىىىىىىدارس وكالىىىىىىىىة الغىىىىىىىىوث )10688بالترتيىىىىىىىىب: التعلىىىىىىىىيم الخىىىىىىىىاص ) داءاأل

لدى طلبة الصف التاسع فقىد كانىت  داء(. أما متوسطات األ6067(، والثقافة العسكرية )62636والتعليم)

ارة التربيىىة (، ووز 03691(، والتعلىىيم الخىىاص )01660بالترتيىىب حسىىب السىىلطة المشىىرفة: وكالىىة الغىىوث )

(. أمىىا لىىدى طلبىىة الصىىف الحىىادي عشىىر، فقىىد جىىاءت المتوسىىطات 6067(، والثقافىىة العسىىكرية )10627)

(، 63677(، والثقافىىىة العسىىىكرية )16600بالترتيىىىب حسىىىب السىىىلطة المشىىىرفة كمىىىا يلىىىي: التعلىىىيم الخىىىاص )

 (. 60681ووزارة التربية )

التعليم الخاص في الصف الخامس والحادي عشر. الفروق بين المتوسطات لصال  مدارس وقد كانت 

وكانت الفروق لصال  مدارس التعليم الخاص ووكالة الغوث مقابل مدراس وزارة التربية والتعليم والثقافة 

 العسكرية في الصف التاسع.

 

ألفىىىراد عينىىىة الدراسىىىة علىىىى اختبىىىارات  داءأظهىىىرت نتىىىائج الدراسىىىة أن متوسىىىطات األ:  . محـــور العلـــوم1

(، 1261(، يليه الصىف التاسىع )0167لألدنى: الصف الخامس ) أداءوم كانت بالترتيب من األعلى العل

 (. 6866ومن ثم الصف الحادي عشر )

فىي الكفايىات  داءأمىا عىن توزيىع طلبىة عينىة الدراسىة فىي الصىفوف الثالثىة بحسىب متوسىطات األ

(، مسىتوى 0960لي: مستوى المعرفة )الفرعية لمحور العلوم، فقد كان الترتيب في الصف الخامس كما ي

 داء(. أمىىا فىىىي الصىىف التاسىىىع فقىىد كىىىان متوسىىىط األ1763(، ومسىىىتوى المهىىارات العليىىىا )1161التطبيىىق )

( 1167(، ومستوى العمليات العقلية العشليا )3866( وعلى مستوى التطبيق )0268على مستوى المعرفة )



 ك

 

(، 1063طات بالترتيىىىب: مسىىىتوى التطبيىىىق ). أمىىىا لىىىدى طلبىىىة الصىىىف الحىىىادي عشىىىر فقىىىد كانىىىت المتوسىىى

 ( .6069(، ومستوى المهارات العليا )1668مستوى المعرفة )

بحسىىب نىىوع العلىىوم علىىى اختبىىار  داءكمىىا أظهىىرت نتىىائج الدراسىىة وجىىود فىىروق بىىين متوسىىطات األ

كانىىىت الفىىىروق لصىىىال  المىىىدارس  المدرسىىىة ضىىىمن مىىىدارس وزارة التربيىىىة والتعلىىىيم؛ ففىىىي الصىىىف الخىىىامس

وفىي الصىف ، خىرىاأل(، مقارنة مىع مىدارس وزارة التربيىة والتعلىيم ERSPاالستكشافية ومدارس مشروع )

الحىىادي عشىىر كانىىت الفىىروق فىىي المتوسىىطات لصىىال  المىىدارس االستكشىىافية، مقارنىىة مىىع مىىىدارس وزارة 

 .خرىاألالتربية والتعليم 

طلبىىة المدينىىة والريىىف  أداءرق دال إحصىىائيًا بىىين متوسىىطات كمىا أظهىىرت نتىىائج الدراسىىة وجىىود فىى

ولصىىال  طلبىىة المدينىىة فىىي الصىىفوف الثالثىىة الخىىامس والتاسىىع والحىىادي عشىىر. وأظهىىرت نتىىائج الدراسىىة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية لصال  اإلناث في الصىفوف الثالثىة مقارنىة مىع الىذكور فىي متوسىطات 

 على اختبارات العلوم .  داءاأل

فىىىي العلىىىىوم للصىىىفوف الثالثىىىة بحسىىىىب السىىىلطة المشىىىىرفة فقىىىد كانىىىىت  داءأمىىىا عىىىن متوسىىىىطات األ

(، ووزارة 06676(، ووكالة الغوث )11610المتوسطات في الصف الخامس وبالترتيب: التعليم الخاص )

(. أمىىىا للصىىىف التاسىىىع فقىىىد جىىىاء ترتيىىىب المىىىدارس حسىىىب 18629(، والثقافىىىة العسىىىكرية )03692التربيىىىة )

( والثقافىة 10602(، ووزارة التربيىة)06633(، ووكالىة الغىوث )08616ة المشىرفة: التعلىيم الخىاص )السلط

مرتبىىة بحسىىب السىىلطة  داء(. أمىىا فىىي الصىىف الحىىادي عشىىر فقىىد كانىىت متوسىىطات األ10672العسىىكرية )

 (.63626(، والثقافة العسكرية )62629( ووزارة التربية والتعليم )17691المشرفة: التعليم الخاص )

وقد كانت الفروق في المتوسطات لصال  مدارس التعليم الخاص في الصىف الخىامس والحىادي 

عشىىر. امىىا فىىي الصىىف التاسىىع فقىىد كانىىت الفىىروق لصىىال  مىىدارس التعلىىيم الخىىاص مقارنىىة مىىع السىىلطات 

لوجىىود فىىروق لصىىال  مىىدارس وكالىىة الغىىوث مقابىىل مىىدراس وزارة التربيىىة  إضىىافة، خىىرىاألالمشىىرفة الىىثالث 



 ل

 

والتعليم والثقافة العسكرية. كما بينت النتائج وجود فروق دالة لصال  مدارس وزارة التربية والتعليم مقارنة 

 مع مدارس الثقافة العسكرية في الصف الحادي عشر.

 

فىي القرائيىة كىان لىدى طلبىة الصىف  داءمتوسىط لىأل أظهىرت نتىائج الدراسىة أن أعلىى :ة. محور القرائيـ7

 داء(، ومىن ثىم متوسىىط األ1969( يليىه طلبىىة الصىف التاسىع حيىث كىىان المتوسىط )0168الحىادي عشىر )

 (. 1861لدى طلبة الصف الخامس )

لىىىىدى الطلبىىىىة الصىىىىف الخىىىىامس بحسىىىىب الكفايىىىىة الفرعيىىىىة علىىىىى كفايىىىىة  داءوقىىىىد كىىىىان متوسىىىىط األ

لىىىدى الطلبىىىة فىىىي الصىىىف التاسىىىع حسىىىب  داءمىىىا متوسىىىط األأاالسىىىترجاع يليهىىىا كفايىىىة الفهىىىم واالسىىىتيعاب. 

السىىتيعاب ومىىن ثىىم كفايىىة علىىى علىىى كفايىىة االسىىترجاع تلتهىىا كفايىىة الفهىىم واالكفايىىة الفرعيىىة فقىىد كىىان األ

علىى علىى بحسب الكفاية الفرعية فقد كىان األلدى طلبة الصف الحادي عشر  داءما متوسط األالتقييم. أ

 كفاية الفهم واالستيعاب تلتها كفاية االسترجاع ومن ثم كفاية التقييم.

على اختبار القراءة حسب  داءبين متوسطات األ حصائياً ظهرت نتائج الدراسة فروقًا دالة إكما أ

كانت الفروق في المتوسطات بية والتعليم؛ ففي الصف الخامس نوع المدرسة ضمن مدارس وزارة التر 

(، مقارنة مع مدارس وزارة التربية والتعليم ERSPلصال  المدارس االستكشافية ومدارس مشروع )

ما في الصف التاسع فقد كانت الفروق لصال  المدارس االستكشافية ومدارس مشروع أ. خرىاأل

(ERSP ومدارس وزارة التربية والتعليم )مقارنة مع مدارس مشروع مدرستي. أما في الصف  خرىاأل

( ERSPالحادي عشر فقد كانت الفروق لصال  المدارس االستكشافية مقارنة مع مدارس مشروع )

 . خرىاأل، ولم تكن الفروق دالة بين أنواع المدارس خرىاألدارس وزارة التربية والتعليم وم

علىىى اختبىىارات القرائيىىة  داءت النتىىائج  فروقىىًا ذات داللىىة إحصىىائية فىىي متوسىىطات األكمىىا أظهىىر 

وللصفوف الثالثة لصال  المىدارس التىي تقىع فىي المدينىة مقارنىة مىع المىدارس التىي تقىع فىي الريىف. كمىا 



 م

 

ي علىىى اختبىىارات القىىراءة فىى داءأظهىىرت النتىىائج وجىىود فروقىىًا ذات داللىىة إحصىىائية لصىىال  اإلنىىاث فىىي األ

 الذكور.  أداءالصفوف الثالثة مقارنة مع 

في القرائية للصفوف الثالثة حسب السلطة المشرفة فقد حصلت  داءأما عن متوسطات األ

(، يليها مدارس مدارس 08606في الصف الخامس ) داءمدارس التعليم الخاص على أعلى متوسط لأل

(، ومن ثم مدارس الثقافة العسكرية 17601(، ومن ثم مدارس وزارة التربية )17680وكالة الغوث )

على اختبار القرائية في الصف التاسع فقد كان أعلى متوسط لدى  داء(. أما عن متوسطات األ10682)

(، ومن ثم مدارس وزارة 02693(، يليه المدارس التابعة للتعليم الخاص )07610مدارس وكالة الغوث )

(. أما في الصف الحادي عشر، فقد كانت 11690(، ومن ثم الثقافة العسكرية )18611التربية )

( والثقافة العسكرية 00600( وزارة التربية )11612موزعة بالترتيب: التعليم الخاص ) داءمتوسطات األ

(06698 .) 

الفروق في المتوسطات في الصف الخامس لصال  مدارس التعليم الخاص مقارنة وقد كانت 

، ولصال  مدارس وزارة التربية ووكالة الغوث مقارنة مع مدارس خرىاألمع السلطات المشرفة الثالث 

ما في الصف التاسع فقد كانت الفروق لصال  مدارس التعليم الخاص مقارنة مع أالثقافة العسكرية. 

لوجود فروق لصال  مدارس وكالة الغوث مقابل  إضافةمدارس وزارة التربية ومدارس الثقافة العسكرية 

لصال   حصائياً ما بينت النتائج وجود فروق دالة إة والتعليم والثقافة العسكرية. كمدراس وزارة التربي

 مدارس التعليم الخاص مقارنة مع مدارس وزارة التربية ومدارس الثقافة العسكرية.
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National Assessment for Knowledge 

  "NAfKE"Study   Economy 

 
Executive Summary 

 

  The Ministry of Education(MoE) launched, in 2009, the 

implementation of the second phase of the development of education 

towards the knowledge economy (ERfKE II), with the aim of providing 

students with competencies, knowledge and skills necessary for; the 

knowledge economy, and access to the labor market. Through this 

project, the MoE will execute a wide range of interventions within the 

project's  five components , which include the development of the; school 

as a unit of change, curriculum, learning and teaching strategies, and the 

assessment strategies. In addition to the development of teacher training 

program toward the management of change, the development of the 

programs related to improving the education of students with special 

needs, and the development of vocational education programs. 

 The National Center for Human Resources Development, (NCHRD), 

is playing a vital role in the follow-up evaluation of the educational 

development towards a knowledge economy. Within the follow-up 

evaluation process, and in order to find a base indicators of the 

performance of students before starting the implementation of the ERfKE 

II, the NCHRD is mandated to conduct a national study to assess the 

students skills within the framework of the knowledge economy to 

identify the performance levels of Jordanian students in this regard. 

  The results of the current study will be employed to serve the aim 

of providing the MoE with aspects of strengths and weaknesses of the 

Jordanian students in the skills of the knowledge economy. Based upon 

the study findings, it is expected that some endeavors will taken place to 

ensure the development of teaching and learning strategies, and the 
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development of teacher training programs, on one hand. On the other 

hand, the findings will be employed to hold some comparisons for the 

students results pre and post the implementation of the ERfKE II project, 

which in turn will guide for the measurement of change in the 

performance of students as a result of interventions carried out by the 

MoE within the ERfKE  II project. 

  The application of this study started in 2011; with the beginning of 

the second phase of the ERfKE II project, to measure the present 

performance of students in the skills of the knowledge economy, before 

the implementation of the project, as an baseline line study. Students' 

results for this year, 2011, will be compared with their performance in 

2013, and for the same grades, the (fifth, ninth and the eleventh).                                

 Having said that, this study aims at identifying the performance 

levels of the fifth, ninth, and eleventh graders in the knowledge economy 

skills, within the domains of: Mathematics, Science, and Reading Skills, 

that is pre-exposure to the impact of interventions to be conducted by the 

MoE within the ERfKE project. 

 The study sample was chosen, from the schools population,  

randomly as stratified cluster, and in two stages: in the first stage school 

was chosen from the study population, while in the second stage the class 

division was chosen randomly. The sample consisted of (482) class 

divisions, representing (400) schools, of which (170) representing a 5th 

grade schools, (130) representing a 9th grade schools, and (100) 

representing the 11th grade schools. In addition the following variables 

were taken into consideration; (a) school location(urban, rural),  the 

supervisory authority (MoE schools, Military Culture schools, private 

education schools, and UNRWA schools); (b) school gender (male, female, 

mixed); (c) school type within the projects of: discovery schools, the ERSP 

schools, madrasati schools, and the MoE other schools. 
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 A test of knowledge economy skills was developed and employed to 

measure the performance of students in the knowledge economy skills. 

Study data were collected with the help of educationalists appointed in 

each educational directorate, and within the aforementioned  educational 

authorities. The educationalists were trained in the procedures of how to 

implement the study and how to collect data from the sample schools.  

The time that the test took was (60) minutes for the 5th graders, and (90) 

minutes for the 9th and 11th  graders. 

  A correction guide was developed, by a team of specialists, to 

correct the open-ended questions, with three indices for each grade. The 

data were computerized by employing the WINDEM software, and then 

the data were analyzed by employing the SPSS software. 

 

The study main findings were as following:  

Firstly with regard to the students performance in Mathematics, 

the findings revealed the following; 

1. the percentile means for the students' performance (the 5th, 9th, and 

11th graders) were respectively (26.9, 33.3, 22.8);    

2. the mean  of students' performance, based upon their mental 

capacities, was the highest at the knowledge levels, followed by the 

application level and the last were students capacity at higher mental 

levels; 

3. there were a significant statistical differences on the means of 

students' performance on the Math, that can be attributed to the 

variable of school type, mainly in the fifth grade schools, in favor the 

ERSP and the discovery schools; and the 11th grade schools, in favor of 

the discovery schools; 
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4. there were a significant statistical differences on the means of 

students' performance on the Math, that can be attributed to the 

variable of school location, on favor of the urban schools;  

5. there were a significant statistical differences on the means of 

students' performance on Math, that can be attributed to the variable 

of school gender, on favor of the female schools; 

6.  the means of students' performance on Math, according to the variable 

of school supervising authority, were, (a) for the 5th grade schools  

(30.88,  26.84,  26.12,   24.7), respectively for the schools of the 

(Private  Education, UNRWA, MoE, and the Military culture); (b) for the 

9th grade schools (43.20,  41.93,  30.67,  24.7), respectively for the 

schools of the (UNRWA, Private Education, MoE, and the Military 

Culture); (c) for the 11th grade schools (32.44,  21.77,  20.83), 

respectively for the schools of the (Private Education, Military Culture, 

and the MoE). 

Moreover, there were a  significant statistical differences on the means 

of students' performance on Math, that can be attributed to the 

variable of school supervising authority, and in favor of private 

education for the 5th and 11th grade schools, whereas, it was in favor of 

private education and the UNRWA  for the 9th grade schools .  

Secondly, with regard to the students performance in Science, the 

findings revealed the following; 

1. the percentile means for the students' performance (the 5th, 

9th, and 11th graders) were respectively (43.7,  36.3,  28.2);  

2. the mean  of students' performance, based upon their mental 

capacities, were, for 5th graders (49.4,  33.3,  37.1), respectively for 

the levels of (knowledge, application, and the higher mental skills); 

for 9th graders (46.8, 18.2, 33.7), respectively for the levels of 

(knowledge, application, and the higher mental skills); for the 11th 
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graders (30.1, 32.8, 20.9), respectively for the levels of (knowledge, 

application, and the higher mental skills); 

3. there were a significant statistical differences on the means of 

students' performance on the Science, that can be attributed to the 

variable of school type; in favor of the discovery and ERSP for 5th 

grade schools, whereas it was in favor of the discovery schools for 

11th grade; 

4. there were a significant statistical differences on the means of 

students' performance on the Science, that can be attributed to the 

variable of school location, on favor of the urban schools;  

5. there were a significant statistical differences on the means of 

students' performance on the Science, that can be attributed to the 

variable of school gender, on favor of the female schools; 

6.  the means of students' performance on Science, according to 

the variable of school supervising authority, were, (a) for the 5th 

grade schools  (53.34, 42.72, 41.96, 38.69), respectively for the 

schools of the (Private  Education, UNRWA, MoE, and the Military 

culture); (b) for the 9th grade schools (48.52, 42.11, 34.06, 30.76), 

respectively for the schools of the (Private Education, UNRWA, MoE, 

and the Military Culture); (c) for the 11th grade schools (37.93, 

26.69, 21.62), respectively for the schools of the (Private Education, 

MoE , and the Military Culture). 

7. there were a significant statistical differences on the means of 

students' performance on Science, that can be attributed to the 

variable of school supervising authority, and in favor of private 

education for the 5th and 11th grade schools, whereas, it was in favor 

of private education and the UNRWA  for the 9th grade schools; in 

addition, with reference to the 11th grade schools, findings revealed 

that there were a significant statistical differences between the MoE 
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and the Military culture schools, and in favor of the schools of the 

MoE. 

Thirdly, with regard to the students performance in the  Reading  

Skills, the findings revealed the following; 

1. the percentile means for the students' performance (the 5th, 

9th, and 11th graders) were respectively (38.5, 39.9, 45.8);  

2. the mean  of students' performance, based upon their mental 

capacities, were, for 5th graders with the highest for the level 

remembering then the level of comprehension; for 9th graders, with the 

highest for the level remembering then the level of comprehension, 

and the last is the evaluative level; for 11th graders, with the highest for 

the comprehension level, then the  remembering level, and the last is 

the evaluative level; 

3. there were a significant statistical differences on the means of 

students' performance on the reading skills, that can be attributed to 

the variable of school type; and in favor of discovery and ERSP schools 

for the 5th  grade; while it was in favor of the discovery, ERSP and the 

MoE schools for the 9th grade, whereas, it was in favor of the discovery  

schools on it own  for the 11th grade.  

4. with the  highest performing fifth grade schools were the  

ERSP schools, then the discovery schools; where the highest 

performing 9th grade schools were the MoE schools, then the discovery 

schools; the highest performing 11th grade schools were the discovery 

schools, then schools of the MoE; 

5. there were a significant statistical differences on the means of 

students' performance on the reading skills, that can be attributed to 

the variable of school location, on favor of the urban schools;  
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6. there were a significant statistical differences on the means of 

students' performance on the reading skills, that can be attributed to 

the variable of school gender, on favor of the female schools; 

7.  the means of students' performance on reading skills, 

according to the variable of school supervising authority, were, (a) for 

the 5th grade schools  (48.02, 37.84, 37.05, 30.86), respectively for the 

schools of the (Private  Education, UNRWA, MoE, and the Military 

culture); (b) for the 9th grade schools (47.30, 46.91, 38.33, 33.90), 

respectively for the schools of the (UNRWA, Private Education, MoE, 

and the Military Culture); (c) for the 11th grade schools (53.56, 44.40, 

42.98), respectively for the schools of the (Private Education, MoE , 

and the Military Culture). 

 

Moreover, there were a  significant statistical differences on the 

means of students' performance on he Reading skills, that can be 

attributed to the variable of school supervising authority, and in favor of 

the MoE for the 5th grade schools, while it was in favor of private 

education for the 9th grade schools, in favor of the UNRWA schools 

compared to the MoE and the Military culture schools, and in favor of the 

private education schools compared to the MoE and the the Military 

culture schools. 
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 الفصل األول

 الدراسة خلفيتها وأسئلتها  

 خلفية الدراسة :

مشروع تطىويرالتعليم نحىو المرحلة الثانية من  6030وزارة التربية والتعليم في عام اطلقت 

وتزويىىىىدهم بالمعىىىىارف والمهىىىىارات واالتجاهىىىىات  اقتصىىىىاد المعرفىىىىة، بهىىىىدف تهيئىىىىة الطلبىىىىة األردنيىىىىين

وللىىدخول بيسىىر الىىى سىىوق  التنافسىىي العىىالمي المعرفىىة اقتصىىادمجتمىىع  والكفايىىات المطلوبىىة ضىىمن

 .  العمل

للمرحلىىة الثانيىىة مىىىن بىىدور المتابعىىة والتقيىىىيم قىىوم المركىىز الىىىوطني لتنميىىة المىىوارد البشىىىرية ي

دراسىىىة جىىىاءت ال هىىىذه، وكجىىىزء مىىىن عمليىىىة التقيىىىيم، المعرفىىىة اقتصىىىادتطىىىوير التعلىىىيم نحىىىو  مشىىىروع

الطلبىىىة  امىىىتالكحىىىول قاعىىىديا  خطىىىاً لتشىىىكل  المعرفىىىة اقتصىىىادالوطنيىىىة التقويميىىىة الشىىىاملة لمهىىىارات 

على تنميتها لدى الطلبة مىن خىالل هىذا والتعليم والتي تعمل وزارة التربية  اقتصاد المعرفة لمهارات

األردنيىىىىين علىىىىى مهىىىىارات  الطلبىىىىة  أداءمسىىىىتويات سىىىىيتم تحديىىىىد الوضىىىىع الحىىىىالي لالمشىىىىروع، حيىىىىث 

 خىىطك ( 6033ويىىأتي تطبيىىق هىىذه الدراسىىة فىىي عىىام )مشىىروع. هىىذا قبىىل تنفيىىذ ال المعرفىىة اقتصىىاد

لقيىاس التغيىر ، وسيتم إعادة تطبيقها مع نهايىة المرحلىة الثانيىة مىن مشىروع تطىوير التعلىيم؛ قاعدي

نتيجىىة لتنفيىىذ المشىىروع، والىىذي سىىيمكن  المعرفىىة اقتصىىادالطلبىىة فىىي مهىىارات  أداءالىىذي حصىىل فىىي 

التعليميىىة، التىىي تىىم تزويىىدها مىىن -علىىى جىىودة مىىدخالت العمليىىة التعلميىىة ممتخىىذي القىىرار مىىن الحكىى

 مشروع تطوير التعليم. خالل

ثالثىة محىىاور رئيسىىة  المعرفىىة اقتصىادالدراسىة التقويميىىة الشىاملة لمهىىارات تغطىي اختبىىارات 

لمهىارات  اً تصاعدي االختبار لتشكل متصالً  أسئلة، بحيث تتدرج تمثل: الرياضيات والعلوم والقرائية
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إلىىى الصىىف الحىىادي  بالصىىف التاسىىع ووصىىوالً  اً ر مىىرو مىىن الصىىف الخىىامس  اً بىىدء المعرفىىة اقتصىىاد

 عشر.

 الدراسات السابقة املتعلقة بتقييم حتصيل الطلبة:

ات الطلبىىة التحصىىيلية أداءيقىىوم المركىىز بتنفيىىذ مجموعىىة مىىن الدراسىىات الوطنيىىة والدوليىىة لتقيىىيم 

، المعرفىىة اقتصىىادوالمهاريىىة. وفيمىىا يلىىي عىىرض ألبىىرز  نتىىائج الدراسىىات التقييميىىة الشىىاملة لمهىىارات 

 طار تقييم مشاريع تطوير التعليم.المركز في إ والتي نفذها

 ت(: هىدفNAfKE, 2006) المعرفىة اقتصىادالدراسىة الوطنيىة التقويميىة الشىاملة لمهىارات  -

مىن  األولىىقبل البىدء بتنفيىذ المرحلىة  األردنيينالدراسة الى التعرف على مستويات الطلبة 

 داءن متوسىط األأإلىى . وقىد توصىلت الدراسىة المعرفىة اقتصىادمشروع تطوير التعليم نحىو 

 ئيىىىىىةفىىىىىي الصىىىىىف الخىىىىىامس فىىىىىي المحىىىىىاور الىىىىىثالث بالترتيىىىىىب: الرياضىىىىىيات، العلىىىىىوم، القرا

، 62(، وفي الصىف الحىادي عشىر) 02، 03، 17) (، وفي الصف التاسع68،10،07)

الىىذكور واالنىىاث،  أداءحصىىائيا بىىين إظهىىرت الدراسىىة وجىىود فىىروق دالىىة كمىىا أ . (00،11

الطلبىىىىة فىىىىي  أداءمتوسىىىىطات  الطلبىىىىة فىىىىي المدينىىىىة والريىىىىف، وبىىىىين أداءوبىىىىين متوسىىىىطات 

الجىىىىنس،  حسىىىىبالسىىىىلطة المشىىىىرفة. وقىىىىد كانىىىىت النتىىىىائج لصىىىىال  االنىىىىاث  حسىىىىبالمىىىىدارس 

                                                                                                                          السلطة المشرفة. حسب، ولصال  التعليم الخاص موقع المدرسة حسب ولمدارس المدينة

التقرير ) -(NAfKE, 2006)المعرفة اقتصادالدراسة الوطنية التقويمية الشاملة لمهارات  -

: هىىىدفت الدراسىىىة إلىىىى التعىىىرف إلىىىى الخصىىىائص السىىىيكومترية الختبىىىارات مهىىىارات (الفنىىىي

في المحاور الثالثة )الرياضيات، والعلوم، والقراءة(. وقد توصلت الدراسىة  المعرفة اقتصاد

 لصدق والثبات.درجات مقبولة لإلى تمتع االختبار ب
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 ت(: هىىدفNAfKE, 2008)المعرفىة اقتصىادالدراسىة الوطنيىة التقويميىة الشىاملة لمهىارات  -

نهايىة المرحلىة األولىى مىن مشىروع الطلبىة فىي  أداءالدراسة الى قياس التغير الحاصىل فىي 

الطلبىة علىى نفىس االختبىارات قبىل تنفيىذ  أداءتطوير التعليم نحو اقتصىاد المعرفىة مقارنىة بى

فىىي  . وقىىد أظهىىرت النتىىائج وجىىود تحسىىن واضىى  ودال إحصىىائياً 6002المشىىروع فىىي عىىام 

لجغرافي ، ووفق متغيرات نوع المدرسة والجنس والسلطة المشرفة والموقع اداءمستويات األ

 .6002، مقارنة مع عام 6008في عام 
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 أهداف الدراسة :

طلبىة الصىفوف الخىامس والتاسىع والحىادي عشىر  أداءتهدف هىذه الدراسىة إلىى قيىاس مسىتوى 

للتىىدخالت قبىىل تعرضىىهم  ئيىىةحىىاور الرياضىىيات والعلىىوم والقراضىىمن م المعرفىىة اقتصىىادفىىي مهىىارات 

كما تهدف إلى الكشىف عىن  التبىاين فىي  .المعرفة اقتصادالتي يقدمها مشروع تطوير التعليم نحو 

باخىىىتالف الجىىنس وموقىىع المدرسىىة  ةالثالثىى المعرفىىة اقتصىىادعلىىى محىىاور مهىىارات  داءمسىىتويات األ

 ألسئلة التالية:الدراسة الحالية اإلجابة عن ا توبالتحديد حاول مشرفة.ونوعها والسلطة التربوية ال

 اقتصىىىىادمىىىىا مسىىىىتوى اتقىىىىان طلبىىىىة الصىىىىفوف: الخىىىىامس، والتاسىىىىع، والحىىىىادي عشىىىىر لمهىىىىارات  (أ 

مشروع تطىوير التعلىيم نحىو اقتصىاد تعرضهم لقبل  ئيةفي الرياضيات، والعلوم، والقرا المعرفة

 ؟المعرفة

العام لطلبة الصفوف الثالثة )الخامس، والتاسىع، والحىادي عشىر( لمهىارات  داءما مستوى األ (ب 

مشىىىروع تطىىىوير لقبىىىل تعرضىىىهم  ئيىىىةالثالثىىىة فىىىي الرياضىىىيات، والعلىىىوم، والقرا المعرفىىىة اقتصىىىاد

 ؟ التعليم نحو اقتصاد المعرفة

طلبىىىة الصىىىفوف الثالثىىىة )الخىىىامس، والتاسىىىع، والحىىىادي عشىىىر( علىىىى كىىىل  أداء مىىىا مسىىىتويات  (ج 

قبل تعرضهم لمشروع تطىوير ة ئيمن الكفايات األساسية في الرياضيات، والعلوم، والقرا كفاية

 ؟ التعليم نحو اقتصاد المعرفة

)الخىىامس، والتاسىىع، والحىىادي عشىىر( علىىى طلبىىة الصىىفوف الثالثىىة  أداءهىىل يختلىىف مسىىتوى  (د 

تطىىىوير قبىىىل تعرضىىهم لمشىىروع  فىىىي الرياضىىيات، والعلىىوم، والقرائيىىة المعرفىىة اقتصىىادمهىىارات 

وفقىىًا لمتغيىىرات: جىىنس الطالىىب )ذكىىور، إنىىاث(، موقىىع المدرسىىة  التعلىىيم نحىىو اقتصىىاد المعرفىىة

(، أخىىىرى، مىىىدارس وزارة تربيىىىة ERSPمدرسىىىتي،)مدينىىىة، ريىىىف(، نىىىوع المدرسىىىة )استكشىىىافية، 
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السىىىلطة التربويىىىة المشىىىرفة )وزارة التربيىىىة والتعلىىىيم، الثقافىىىة العسىىىكرية، وكالىىىة الغىىىوث، التعلىىىيم 

 الخاص(؟
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 تقييم )النموذج املنطقي(لاإلطار العام ل


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المدرسة وحدة 

 التغيير

 

تطوير المناهج 

 والكتب

 

 األبنية المدرسية

 

التعلم ذوي 

 االحتياجات الخاصة

تطوير مشروع مبادرات  

 الطلبة والمعلمين 

 كتب مدرسية جديدة 
 

 
 

تدريب المعلمين 

على اكتساب 

المهارات 

 الجديدة

تطبيق األساليب 

واالستراتيجيات 

ومصادر التعلم  

الغرفة في 

 الصفية

المتابعة 

والمساءلة 

 من اإلدارة

حتسن حتصيل 

الطلبة يف األداء 

على اختبارات 

مهارات اقتصاد 

 املعرفة

بنية تعليمية آمنة 

يتوفر بيئة مناسبة 

للنشاطات 

 واالبداعات

 

تجويد بيئة التعلم 

 والتعليم

أساليب مناسبة 

للموهوبين وذوي 

صعوبات التعلم 

مالئمة لذوي وسائل 

 االحتياجات الخاصة

 

الطلبة مشغولون 

بالعمل والتعلم 

 ضمن إمكانياتهم 

بيئة مدرسية ، 

غرفة صفية نشطة 

تلبي احتياجات 

 جميع طلبة الصف

م المرتكز على التعل 

 الطالب

 
 نظام المساءلة للمعلمين 

 اختيار معلمين اكفاء 

ب يبحث يفكر ويطور الطال

 ميةأساليبه التعل

 
 تحسن اداء المعلم 

 
 تحسن جودة التعليم 

تحفيز الطلبة لإلبتكار  

 واإلبداع

 أساليب تقييم جديدة 

 م جديدة ياستراتيجيات تعل

 مصادر تعلم جديدة 
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 عينة الدراسة : 

عنقوديىىىىة علىىىىى مىىىىرحلتين، فىىىىي المرحلىىىىة االولىىىىى اختيىىىىرت اختيىىىىرت عينىىىىة عشىىىىوائية طبقيىىىىة 

التىي مىن المىدارس وقىد تىألف مجتمىع المىدارس  .المدرسة من مجتمعها وفي الثانية اختيرت الشعبة

الخامس والتاسىع والحىادي عشىر أو أي منهىا، ثىم اختيىرت إحىدى الشىعب الصىفية  صفوف:تحتوي 

( 086التىىي تمثىىل الصىىفوف الثالثىىة أعىىاله أو أحىىدها بالطريقىىة العشىىوائية، وقىىد بلىىم حجىىم العينىىة )

( مدرسة توزعت على السلطات التربوية المشرفة، وشملت مدارس الريف 000شعبة صفية تمثل )

مىىدارس التابعىىة لىىوزارة التربيىىة إلىىى مىىدارس استكشىىافية، ومىىدارس مشىىروع والمدينىىة، كمىىا وقسىىمت ال

 .  خرىاألوزارة التربية (، ومدارس ERSPمدرستي، ومدارس برنامج دعم اإلصالح التربوي )

( توزيىع مجتمىىع المىدارس بحسىىب السىلطة المشىىرفة والصىف، كمىىا ويبىين الجىىدول 3ويبىين الجىىدول )

 لطة المشرفة والصف. ( توزيع مدارس العينة بحسب الس6)

 ة والصفبقحسب الطب(: توزيع مجتمع المدارس 2جدول )

 الصف الحادي عشر الصف التاسع الصف الخامس السلطة المشرفة

مدارس 
وزارة 
 التربية
 والتعليم

 النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد الطبقة
 0600 19 0601 20 0606 09 استكشافية

 92 0600 301 0602 96 0607 ( ERSP) مشروع
 0630 311 0609 323 0608 393 مدرستي

وزارة مدارس 
والتعليم تربية ال

 العادية

3607 1161 3069 0619 821 21 

مدارس 
 أخرى

 367 60 366 63 062 31 الثقافة العسكرية
 ___ __ 7 361 260 308 وكالة الغوث

 3061 600 3069 626 6163 180 القطاع الخاص
 211 2717 211 2171 211 1771 المجموع       

 

 بحسب الطبقة الصف الخامس . توزيع مجتمع مدارس 2شكل رقم 
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 بحسب الطبقة الصف التاسع . توزيع مجتمع مدارس 1شكل رقم 

 
 

 

 بحسب الطبقة الصف الحادي عشر . توزيع مجتمع مدارس 7شكل رقم 

0.02% 0.04% 
0.08% 

53.50% 

0.60% 

6.40% 

25.10% 

 استكشافية

 ERSPمشروع 

 مدرستي

 مدارس وزارة التربية والتعليم

 الثقافة العسكرية

 وكالة الغوث

 القطاع الخاص

0.03% 
0.06% 0.09% 0.59% 

1.20% 

7% 

14.90% 

 استكشافية

 ERSP مشروع

 مدرستي

 مدارس وزارة التربية والتعليم

 الثقافة العسكرية

 وكالة الغوث

 القطاع الخاص
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 ة والصفبقالطحسب ب(: توزيع مدارس العينة 1جدول )

 الصف الحادي عشر الصف التاسع الصف الخامس السلطة المشرفة

 
مدارس 
وزارة 
 التربية
 والتعليم

 النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد الطبقة
 %30 30 %767 30 %868 31 كشافيه ستمدارس ا
 31 762% 30 767% 36 36% ( ERSPمشروع)

 %36 36 %767 30 %169 30 مدرستي
 تربية المدارس وزارة 

 والتعليم العادية
20 1767% 18 0062% 03 03% 

مدارس 
 أخرى

 %30 30 %861 33 %762 31 الثقافة العسكرية
 __ __ %30 31 %3368 60 وكالة الغوث

 %31 31 %3168 38 %6062 11 القطاع الخاص
 %300 300 %300 310 %300 370 المجموع

 

 

 

 حسب السلطة المشرفة  ب في الصف الخامس توزيع مدارس العينة. 4شكل رقم 

0.04% 
0.07% 0.10% 

63.00% 

1.70% 

0% 

14.50% 
 استكشافية

 ERSPمشروع 

 مدرستي

 مدارس وزارة التربية والتعليم

 الثقافة العسكرية

 وكالة الغوث

 القطاع الخاص
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 حسب السلطة المشرفة بالصف التاسع  في . توزيع مدارس العينة7شكل رقم 

 
 

 

 بحسب السلطة المشرفة  في  الصف الحادي عشر . توزيع مدارس العينة6شكل رقم 

8.8% 

7.6% 

5.9% 

37.7% 
7.6% 

11.8% 

20.6% 
 استكشافية

 ERSPمشروع 

 مدرستي

 مدارس وزارة التربية والتعليم

 الثقافة العسكرية

 وكالة الغوث

 القطاع الخاص

7.7% 

7.7% 

7.7% 

44.6% 

8.5% 

10.0% 

13.8% 

 استكشافية

 ERSPمشروع 

 مدرستي

 مدارس وزارة التربية والتعليم

 الثقافة العسكرية

 وكالة الغوث

 القطاع الخاص
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 .%( مىن مجتمىع الدراسىة الكلىي7نسىبته )ومما تجدر اإلشارة إليه هنا، أن عينة الدراسىة مثلىت مىا 

طالبىىىا وطالبىىىة يمثلىىىون السىىىلطات التربويىىىة ومىىىوزعين علىىىى  31879وقىىىد شىىىارك فىىىي هىىىذا الدراسىىىة 

(، توزيىىىع الطلبىىىة 0( و)1الخىىىامس والتاسىىىع والحىىىادي عشىىىر. ويبىىىين الجىىىدولين ) ةالصىىىفوف الثالثىىى

 الصف.و  ،حسب السلطة المشرفةب

 حسب السلطة المشرفة  ب(: عدد أفراد العينة 7جدول )

 النسبة العدد السلطة المشرفة

 %29 9186 وزارة التربية

 %761 3018 الثقافة العسكرية

 %9 3612 وكالة الغوث

 %3060 6001 التعليم الخاص

 %300 31879 الكلي

 . عدد أفراد العينة بحسب السلطة المشرفة1شكل رقم 

10% 

12% 

12% 

41% 

10% 

0% 
15% 

 استكشافية

 ERSPمشروع 

 مدرستي

 مدارس وزارة التربية والتعليم

 الثقافة العسكرية

 وكالة الغوث

 القطاع الخاص
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 الصفحسب الدراسة عينة توزيع أفراد (: 4جدول )

 النسبة العدد الصف

 %7754 4124 الخامس

 %7154 4116 التاسع

 %7452 4171 الحادي عشر

 %211 27811 الكلي

 

 . توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب الصف8شكل رقم 

 
 

 مجع البيانات وحتليلها 

69% 

7.5% 

9% 

14.4% 

 وزارة التربية والتعليم

 الثقافة العسكرية

 وكالة الغوث

 التعليم الخاص

35.4% 

30.4% 

 الخامس 34.1%

 التاسع

 الحادي عشر 
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صاصىىيين التربىىويين تاالخقىىام المركىىز الىىوطني لتنميىىة المىىوارد البشىىرية بتشىىكيل فريىىق مىىن 

. شىىارك هىىذا الفريىىق فىىي فىىي السىىلطات التربويىىة المشىىرفة لتطبيىىق أدوات الدراسىىة فىىي مىىدارس العينىىة

 ورشة تدريبية عقدت في المركز الوطني وهدفت إلى بيان إجراءات تطبيق أدوات الدراسة. 

طشبقىىىت أدوات الدراسىىىة بشىىىكل متنىىىاوب داخىىىل الشىىىعبة الصىىىفية بحيىىىث يقسىىىم الطلبىىىة عشىىىوائيًا داخىىىل 

صىىفية، وبحيىىث يجيىىب ثلىىث طلبىىة الشىىعبة علىىى اختبىىار الرياضىىيات والثلىىث ا خىىر علىىى الشىىعبة ال

، ومىىن ثىىم يجيىىب كىىل طالىىب فىىي هىىذه الثلىىث األخيىىر علىىى اختبىىار القرائيىىة اختبىىار العلىىوم ويجيىىب

وزعىىت علىىى مىىديري مىىدارس العينىىة اسىىتبانة المىىدير، ووزعىىت  علىىى اسىىتبانة الطالىىب، كمىىا الشىىعبة

رياضىىىيات و العلىىىوم ي الشىىىعبة التىىىي اختيىىىرت والىىىذين يدرسىىىون الطلبىىىة الاسىىىتبانة المعلىىىم علىىىى معلمىىى

الحىىادي عشىىر والتاسىىع، وسىىاعة  الصىىفين، وقىىد اسىىتغرق االختبىىار سىىاعة ونصىىف لكىىل مىىن ئيىىةالقراو 

 واحدة للصف الخامس.

، راسىىة بإعادتهىىا إلىىى المركىىز الىىوطنيبعىىد االنتهىىاء مىىن عمليىىة تطبيىىق أدوات الدالفريىىق قىىام 

حيىث شىىكلت فىرق لتصىىحي  األسىئلة المفتوحىىة فىىي االختبىارات وفىىق دليىل تصىىحي  لكىل محىىور مىىن 

، ثىىىىم أدخلىىىىت البيانىىىىات فىىىىي ذاكىىىىرة المعرفىىىىة اقتصىىىىادالمحىىىىاور الثالثىىىىة التىىىىي تمثىىىىل اختبىىىىار مهىىىىارات 

 (.DEM WINالحاسوب وتم تنقيحها باستخدام برمجية )

لة غير المتساوية، وتحليىل التبىاين األحىادي فىي ( للعينات المستقT-testاستخدم االختبار التائي )

 . ةثالثة: الرياضيات والعلوم والقرائيال رتحليل البيانات المتعلقة بالمحاو 

 

 

 أدوات الدراسة: 
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الطلبىىىىة فىىىىي مجتمىىىىع اقتصىىىىاد المعرفىىىىة،  مىىىىدى امىىىىتالك طىىىىورت أداة الدراسىىىىة بهىىىىدف قيىىىىاس

، وقىىد أطلىىق علىىى هىىذه األداة اسىىم )اختبىىار فىىي مواقىىف حياتيىىة هىىاالمعرفىىة وتوظيف اقتصىىاد مهىىاراتل

ل وقضىايا فىي المواقىف الحياتيىة ئاس(. وقد تم بناء هذا االختبار بتصميم مالمعرفة اقتصادمهارات 

لة /القضىية، وقىد وزعىت مجىاالت اختبىار سىأوالعلمية، بحيث يطلب من الطالب إيجاد حل لهذه الم

 . ئيةرياضيات والعلوم القراعلى ثالثة محاور تمثل ال المعرفة اقتصادمهارات 

إلى التحقق من  ضافةوقد تم التحقق من دالالت صدق المحتوى والصدق االمبريقي لالختبار باإل

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

النظرية الكالسيكية في القياس والنظرية الحديثة في القياس والتي تعرف بنظرية االستجابة للفقرة 

 (.NAfKE, 2006): ) لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع للتقرير الفني للدراسة

قة االتساق ير بط (6033ي عام أات في هذه السنة )هذا وقد استخرجت معامالت الثبات لالختبار 

 ( هذه النتائج.1) ، ويبين جدول)كرونباخ ألفا( الداخلي

 

  االتساق الداخلي )كرونباخ الفا(بمعامالت الثبات  (:7)جدول 
 واختبارات مهارات االقتصاد المعرفي في الصفوف الثالثة

 الصف الحادي عشر الصف التاسع الصف الخامس / الصفالمحور
 0671 0671 0678 الرياضيات

 0689 0681 0671 العلوم 
 0687 0680 0680 القراءة

 

، وفي محور 0678الى  0671ترواحت معامالت ثبات االتساق الداخلي في الرياضيات بين 

  .0687و  0680بين  قرائية، وفي محور ال0689و  0671العلوم بين 

 هذا وتعد هذه المعامالت مناسبة في هذا النوع من الدراسات.
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 الفـصــل الـثــانـي

 جــائـــتــالن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يـانــل الثـصـالف
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 جــائــتــنـال
 

الصىىفوف كىىل صىىف مىىن الطلبىىة فىىي  أداءهىىذا الفصىىل عىىرض نتىىائج الدراسىىة بوصىىف  فىىي

  كمىىاة، ئيىىالرياضىيات والعلىىوم والقرا :ضىىمن محىىاور المعرفىىة اقتصىادمهىىارات اختبىىارات الثالثىة علىىى 

الطلبىىة علىىى كىىل مهىىارة  داءمسىىتويات اإلتقىىان للكفايىىات العامىىة والفرعيىىة والمسىىتوى العىىام أل توصىىف

الطلبىة وفقىا  أداءالمقارنىة بىين مسىتويات  تمن المهارات الرئيسة علىى مسىتوى طلبىة المملكىة، وتمى

 ،(خىىرىاأل، مىىدارس وزارة التربيىىة مدرسىىتي، ERSPمشىىروع لمتغيىىرات: نىىوع المدرسىىة )استكشىىافية، 

والسىىىلطة المشىىىرفة )وزارة التربيىىىة  (أنثىىىىوجىىىنس الطالىىىب )ذكىىىر،  ،وموقىىىع المدرسىىىة )مدينىىىة، ريىىىف(

الطلبىىة قبىىل  أداءقيىىاس وذلىىك بهىىدف  ؛الخىىاص(والتعلىىيم  والتعلىىيم، الثقافىىة العسىىكرية، وكالىىة الغىىوث،

نحىو يم التعلىتطىوير ع فىي المرحلىة الثانيىة مىن مشىرو  مىن قبىل وزارة التربيىة والتعلىيم خالتتنفيذ التىد

 .المعرفة اقتصاد
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 ور ـــحـم

 اتـــيـاضـريـال
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 .يف حمور الرياضيات املعرفة اقتصادهارات ملتقان الطلبة امستويات 

بهىدف التعىرف علىى مسىتويات إتقىان طلبىة الصىفوف الطلبىة  داءمسىتويات أل ةخمسىتىم تحديىد 

الىىى مسىىتوى  إضىىافة ،الرئيسىىية فىىي مجىىال الرياضىىياتفايات ىالخىىامس والتاسىىع والحىىادي عشىىر للكىى

 يات:المستو ول. وفيما يلي وصف لهذه األ داءمستوى األقبل  الطلبة ما أداءسادس يصف 

  أداءمسىىىتوى ب ويعبىىر عنىىه إحصىىائياً  المىىنخفض جىىداً  داءاأل : ويمثىىلاألول دونالمســتوى 

مىىن مجمىىوع األسىىئلة  (%60) النسىىب المئويىىة إلجابىىاتهم الصىىحيحة عىىن تقىىلالطلبىىة الىىذين 

 التي تقيس الكفاية.

  الىذين الطلبىة  أداءمسىتوى ب المنخفض ويعبر عنه إحصائياً  داءاأل ويمثل: األولالمستوى

مىىن مجمىىوع ( %11)وتقىىل عىىن  (%60)لىىى تزيىىد النسىىب المئويىىة إلجابىىاتهم الصىىحيحة ع

 األسئلة التي تقيس الكفاية.

 مسىتوى إحصىائيًا ب هعبىر عنىوي ،حد ما منخفض الى أداءيمثل مستوى و  :المستوى الثاني

وتقىىىل عىىىن  (%11 )لىىىى الطلبىىىة الىىىذين تزيىىىد النسىىىب المئويىىىة إلجابىىىاتهم الصىىىحيحة ع أداء

 من مجموع األسئلة التي تقيس الكفاية.( 10%)

 الطلبة  أداءمستوى ب المتوسط ويعبر عنه إحصائياً  داءاأليمثل مستوى و  :المستوى الثالث

مىىن %( 21)  ( وتقىىل عىىن%10) لىىىإلجابىىاتهم الصىىحيحة عنسىىب المئويىىة ال تزيىىدالىىذين 

  مجموع األسئلة التي تقيس الكفاية.

 الطلبىىة  أداءالعىىالي ويعبىىر عنىه إحصىىائيًا بمسىىتوى  داءويمثىىل مسىتوى األ :المســتوى الرابــع

%( مىىىن 80) %( وتقىىىل عىىىن21)سىىىبة المئويىىىة إلجابىىىاتهم الصىىىحيحة علىىىى الىىىذين تزيىىىد الن

 الكفاية.مجموع األسئلة التي تقيس 
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 الطلبىة  أداءالمتقدم ويعبر عنه إحصائيًا بمستوى  داءويمثل مستوى األ المستوى الخامس

مىن مجمىىوع األسىىئلة التىىي  % (80)لىىى الىذين تزيىىد النسىىبة المئويىة إلجابىىاتهم الصىىحيحة ع

 تقيس الكفاية. 

فىىي الخمسىىة  داءاأل( النسىىب المئويىىة ألفىىراد عينىىة الدراسىىة بحسىىب مسىىتويات 2جىىدول ) يىىبنوي

 .سع والحادي عشراالرياضيات في الصفوف الثالثة الخامس والت
 

  دا األ(: النسب المئوية ألفراد عينة الدراسة بحسب مستويات 6جدول )
 في الصفوف الخامس والتاسع والحادي عشرفي الرياضيات 

 المجال/
 الصـف الكفاية

 دا مستويات األ
 الخامس الرابع الثالث الثاني األول دون األول

 الرياضيات
 %3 %366 %063 %3767 %7263  الخامس
 %061 %160 %868 %6168 %0867 %3160 التاسع

 %366 %060 %668 %3366 %1069 %1160 الحادي عشر
  

  والصف دا األبحسب مستويات للطلبة النسب المئوية توزيع . 1شكل رقم 
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من طلبة الصف التاسىع ( %061)من طلبة الصف الخامس و (%3) ( أن2نالحظ من الجدول )

 داءاألوهىىىىو مسىىىىتوى  لخىىىىامسمسىىىىتوى االبلغىىىىوا  قىىىىد مىىىىن طلبىىىىة الصىىىىف الحىىىىادي عشىىىىر (%366) و

        مىىىىن طلبىىىىىة الصىىىىىف التاسىىىىىع( %160)مىىىىىن طلبىىىىة الصىىىىىف الخىىىىىامس و (%366كمىىىىىا أن ) .المتقىىىىدم

 .العالي داءاألوهو مستوى  لرابعمستوى االبلغوا  قد من طلبة الصف الحادي عشر( %060) و

وقعىوا فىي مسىتوى الىذين و  ةعينة الدراسة في الصىفوف الثالثىلطلبة في لنسب المئوية لل بالنسبة ماأ

 فنجىىد أن أفىراد عينىىة الدراسىة مىىن الصىف التاسىىع حصىلوا علىىى أعلىى نسىىبة مئويىىة المتوسىط، داءاأل

ثىىىم طلبىىىة  %(063)بلغىىىت مئويىىىة  بنسىىىبةالخىىىامس يلىىىيهم أفىىىراد عينىىىة الدراسىىىة مىىىن طلبىىىة  (868%)

 (.%668) بنسبة مئوية بلغتالحادي عشر الصف 

%( مىىن طلبىىة 6168%( مىىن طلبىىة الصىىف الخىىامس و)3767) ( أن2كمىىا ونالحىىظ مىىن الجىىدول )

 المىنخفض داء%( من طلبة الصف الحادي عشر قد وقعوا في مستوى األ3366الصف التاسع و)

 .الى حدا ما

قىىىد  داءاأل( أن أعلىىىى نسىىىب مئويىىىة لعينىىىة أفىىىراد الدراسىىىة حسىىىب مسىىىتوى 2نالحىىىظ مىىىن الجىىىدول ) و

%( من طلبة الصىف 7263إذ وقع فيه ) ،المنخفض داءاألوقعت في المستوى األول وهو مستوى 

  .%( من طلبة الصف الحادي عشر1069%( من طلبة الصف التاسع و)0867الخامس و)

 .ململكةايف حمور الرياضيات على مستوى  املعرفة اقتصادالطلبة على مهارات  أداء

طلبىىة أفىىراد عينىىة الدراسىىة فىىي صىىفوف الخىىامس  داءبهىىدف التعىىرف علىىى المسىىتوى العىىام أل

علىى لكىل صىف والخطىأ المعيىاري للمتوسىط  داءوالتاسع والحادي عشر، فقد تم حساب متوسىط األ

 (.7، وتظهر النتائج في جدول )الرياضيات للصف نفسه اختبار
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المعياري لكل  أأفراد عينة الدراسة على اختبارات الرياضيات والخط أدا (: متوسطات 1)جدول 
 )الخامس، والتاسع، والحادي عشر(  متوسط بحسب الصف

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط الصـف
 0611 6269 الخامس
 0600 1161 التاسع

 0617 6668 الحادي عشر
 

 في الرياضيات بحسب الصف دا . متوسطات األ21شكل رقم 

 
 

والتاسىع الخىامس  وفأفىراد عينىة الدراسىة مىن طلبىة الصىف أداء( أن متوسىط 7نالحظ من الجدول )

 ت علىىى التىىواليفىىي محىىور الرياضىىيات كانىى المعرفىىة اقتصىىادمهىىارات اختبىىار علىىى والحىىادي عشىىر 

6269 ،1161 ،6668 . 

فىىي الرياضىىيات فىىي الصىىفوف الثالثىىة كىىان لىىدى طلبىىة الصىىف  داءعلىىى متوسىىط لىىألأممىىا يعنىىي أن 

  التاسع.
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فىىي محىىور الرياضىىيات  المعرفىىة اقتصىىادوتشىىير هىىذه القىىيم إلىىى ضىىعف واضىى  فىىي امىىتالك مهىىارات 

إلىى  داءمسىتوى األحيىث لىم يىرق  لدى طلبة الصفوف الثالثة )الخامس، والتاسىع، والحىادي عشىر(

 (.10العالمة )الحد األدنى للنجاح والذي يبلم 
 

 .الطلبة على الكفايات الفرعية يف حمور الرياضيات على مستوى اململكة أداء

والخطأ المعياري للمتوسط في الرياضيات في الصفوف الخامس والتاسع  داءتم حساب متوسط األ

المسىتوى  قيىاسبهىدف وذلىك والحادي عشر على كل كفاية مىن الكفايىات التىي يقيسىها كىل اختبىار 

النتىىائج فىىي جىىدول هىىذه مىىن أفىىراد عينىىة الدراسىىة علىىى الكفايىىات الفرعيىىة وتظهىىر  الطلبىىة داءألالعىىام 

(8.)  

 

المعياري لكل  أأفراد عينة الدراسة على اختبارات الرياضيات والخط أدا (: متوسطات 8جدول )
 الخامس، والتاسع، والحادي عشروف: متوسط بحسب نوع الكفاية لصف

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط الكفاية الصـف

 الخامس
 

 0620 0169 المعرفة
 0602 13631 التطبيق
 0612 3861 التفكير

 التاسع
 

 0623 1267 المعرفة
 0618 1062 التطبيق
 0600 6260 التفكير

 الحادي عشر
 0680 0161 المعرفة
 0611 6169 التطبيق

 0618 3963 لتفكيرا
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 يفسر حدة األرقام. تمثيل بياني 22شكل رقم 

 
 

طلبة الصف الخامس بالرياضيات على أبعاد المعرفىة  أداء( أن متوسطات 8نالحظ من الجدول )

( يليىىىىه بعىىىىد التطبيىىىىق بمتوسىىىىط 0169الىىىىثالث كانىىىىت األعلىىىىى علىىىىى بعىىىىد المعرفىىىىة بمتوسىىىىط قىىىىدره )

  .ةالثوهو المتوسط األقل على األبعاد الث. (3861بمتوسط ) التفكير( ثم بعد 13631)

لهىىم مرتفعىىًا بالمقارنىىة مىىع الصىىف  داءأمىىا بالنسىىبة لطلبىىة الصىىف التاسىىع فقىىد كىىان مىىدى متوسىىط األ

علىىى  داءالمعرفىىة، فىىي حىىين كىىان متوسىىط األ بعىىد( علىىى 1267) بلىىم أعلىىى متوسىىطالخىىامس حيىىث 

 . تفكيرقل على بعد الاأل( 6269) داءمتوسط األ ، وكان(10620بعد التطبيق )

إلىىى المعرفىة ( علىى بعىد 0161طلبىة الصىف الحىادي عشىر فقىىد تراوحىت بىين ) أداءأمىا متوسىطات 

( هو األقل على األبعاد 3963) التفكيرعلى بعد  داء( على بعد التطبيق، وكان متوسط األ6169)

  الثالثة.

في الصفوف الثالثة كانت على بعد المعرفىة  داء( أن أعلى متوسطات األ8ونالحظ من الجدول )

( في الصىف التاسىع، وكىان 1267( في الصف الحادي عشر إلى )0161دى بين )حيث تراوح الم

( لىىدى 3861مىىدى بىىين )الحيىىث تىىراوح  تفكيىىرللصىىفوف الثالثىىة علىىى بعىىد ال داءأقىىل متوسىىطات األ

 . ( لدى طلبة الصف التاسع6260طلبة الصف الخامس إلى )
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 على مستوى اململكة الرياضياتيف حمور  ةهارات اقتصاد املعرفاالبعاد الفرعية ملالطلبة على  أداء


على االبعاد الفرعية لمهارات اقتصاد المعرفة  الطلبة داءألالمستوى العام  قياسبهدف 

 داءاألفي الصفوف الخامس والتاسع والحادي عشر، تم حساب متوسط  في محور الرياضيات

، والشكل (9النتائج في جدول )، وتظهر بعد من االبعاد الفرعية التي يقيسها كل اختبارعلى كل 

(36). 

االبعاد بحسب  الرياضياتأفراد عينة الدراسة على اختبارات  أدا (: متوسطات 1جدول )
 والحادي عشر( ،والتاسع ،وف )الخامسلصفل المعرفية لمهارات اقتصاد المعرفة 



 الصـف المحور
 مهارات اقتصاد المعرفة

 رموز حل المشكالت  ادارة المعلومات  التواصل 

 الرياضيات
 38617 39609 61601 18699 الخامس
 17617 60670 13697 12611 التاسع

 61687 38670 31691  الحادي عشر
 

االبعاد بحسب  الرياضياتأفراد عينة الدراسة على اختبارات  أدا متوسطات  .21رقم الشكل 
 والتاسع والحادي عشر(وف )الخامس لصفالمعرفية لمهارات اقتصاد المعرفة ل
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طلبىىىىىة الصىىىىىف الخىىىىىامس قىىىىىد تىىىىىراوح  أداء(، أن متوسىىىىىط 36) ( والشىىىىىكل9نالحىىىىىظ مىىىىىن الجىىىىىدول )

على مهارات اقتصاد المعرفة المتعلقة بالتواصل األعلى  داء( حيث كان األ18699 -38671بين)

علىى بعىد  (، ومن ثىم61601( يليه على مهارة ادارة المعلومات بمتوسط )18699بمتوسط مقداره )

 (، ومن ثم على بعد مهارات الرموز. 39609مهارة حل المشكالت بمتوسط )

على على بعد الرموز حيث طلبة الصف التاسع كان األ أداء( أن متوسط 9ونالحظ من الجدول )

(، ومىن ثىم علىى بعىد 386701(، ويليه على بعد حىل المشىكالت بمتوسىط )61687بلم المتوسط )

 (. 31619ادارة المعلومات بمتوسط )

أما بالنسبة لطلبىة الصىف الحىادي عشىر فقىد توزعىت فقىرات اختبىار مهىارات اقتصىاد المعرفىة علىى 

(، 00673د مهىىارات الرمىىوز حيىىث بلىىم المتوسىىط )علىىى متوسىىط علىىى بعىىأبعىىاد، بحيىىث كىىان أثىالث 

 (، ومىىىىىن ثىىىىىم علىىىىىى بعىىىىىد التواصىىىىىل بمتوسىىىىىط16609) يليىىىىىه علىىىىىى بعىىىىىد ادارة المعلومىىىىىات بمتوسىىىىىط

 (.60676) االقل على بعد مهارات حل المشكالت وبواقع داء(، وقد كان متوسط األ68666)
 

، )استكشـافية املشـرو.. سـ  حبيف حمـور الرياضـيات  املعرفـة اقتصـادالطلبة علـى مهـارات  أداء
 .( ضمن مدارس وزارة الرتبيةأخرى، مدرستي، مدارس وزارة الرتبية ERSPمشرو. 

 

طلبىة المىدارس االستكشىافية مقارنىة بالمىدارس غيىر االستكشىافية ضىمن  أداءللتعرف على 

ب احسىىتىىم فىىي محىىور الرياضىىيات فقىىد  المعرفىىة اقتصىىادمىىدارس وزارة التربيىىة والتعلىىيم علىىى مهىىارات 

ألفراد عينة الدارسىة مىن الصىفوف الثالثىة )الخىامس، التاسىع، والحىادي عشىر(  فىي  داءمتوسط األ

س ضىىىىمن مشىىىىروع مدرسىىىىتي، ر والمىىىىدا ،ERSPضىىىىمن مشىىىىروع  المىىىىدارس االستكشىىىىافية والمىىىىدارس

 (30) كال على حده على االختبار الكلىي لكىل صىف، ويبىين جىدول خرىاألومدارس وزارة التربية 

 نتائج هذا التحليل. 
 

  حسب الصف ونوع المدرسةبفي الرياضيات  دا متوسطات األ (:21)جدول 
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 والتعليم ضمن مدارس وزارة التربية

مدارس  نوع المدرسة الصف
 استكشافيه

مدارس 
 مدرستي

مدارس 
 مشروع

(ERSP) 

تربية المدارس وزارة 
 خرىاألوالتعليم 

 )عادية(

 الخامس
 6066 1363 6269 6960 المتوسط

 0619 663 360 0692 للمتوسط  الخطأ المعياري

 التاسع
 1060 1368 1666 1662 المتوسط

 0616 0689 0683 0678 للمتوسط  الخطأ المعياري
الحادي 

 عشر
 3968 6068 6360 6669 المتوسط

 0667 0681 0671 0617 للمتوسط  الخطأ المعياري
 

 بحسب الصف ونوع المشروع دا . متوسطات األ27شكل رقم 

 
 ضىمن أفىراد عينىة الدراسىة مىن الصىف الخىامس فىي المىدارس أداء( أن متوسىط 30الجدول ) يبين

 الستكشىىافيةا المىىدارس الطلبىىة فىىي أداءفىىي حىىين بلىىم متوسىىط  (1363) قىىد بلىىم ، ERSPمشىىروع  

طلبىىة مىىدارس وزارة  أداء(، ومىىن ثىىم 6269) مدرسىىتي مىىدارس الطلبىىة فىىي أداءمتوسىىط يليىىه  (،69)

 (.6066) خرىاألوالتعليم التربية 
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طلبىىىة المىىىدارس  أداءفقىىىد بلىىىم متوسىىىط  ينىىىة الدراسىىىة مىىىن الصىىىف التاسىىىعأفىىىراد ع أداءمتوسىىىط أمىىىا 

ونجىد (، 1666) بلىمحيىث  مشىروع مدرسىتي مىدارسطلبىة  أداءيليىه متوسىط  (1662)االستكشىافية 

م متوسىط لى(، في حىين ب1368كان ) ERSPمشروع   ضمن في المدارس الطلبة أداءن متوسط أ

الحىادي الصىف المشىاريع فىي وقىد تكىرر ترتيىب  (.1060وزارة التربيىة والتعلىيم ) مىدارسطلبىة  أداء

االستكشىىافية طلبىىة المىىدارس  أداءكمىىا هىىو الحىىال فىىي الصىىف التاسىىع، حيىىث  بلىىم متوسىىط  عشىىر

(، ويليىىىه 6360المتوسىىىط ) بلىىىمحيىىىث  طلبىىىة مىىىدارس مشىىىروع مدرسىىىتي أداءيليىىىه متوسىىىط  (6669)

(، فىىي حىىىين بلىىىم 6068حيىىث كىىىان المتوسىىىط ) ERSPمشىىىروع   فىىي مىىىدارس الطلبىىىة أداءمتوسىىط 

 (.3968وزارة التربية والتعليم ) مدارسطلبة  أداءمتوسط 

نىىوع للتعىىرف علىىى داللىىة الفىىروق بىىين المتوسىىطات حسىىب  قىىد تىىم اسىىتخدام تحليىىل التبيىىان األحىىاديو 

 (.33وتظهر نتائج التحليل في جدول )، التربية والتعليم من مدارس وزارةالمشروع ض

 على االختبار الكلي دا تحليل التباين األحادي لألنتائج (: 22) جدول
 نوع المشروع ضمن مدارس وزارة التربية والتعليمحسب في الرياضيات  

درجات  مجموع المربعات  الصف
 القيمة الفائية متوسط المربعات الحرية

 الخامس
 63676070 1 21866063 المجموعات بين

 3876276 900 3720336911 داخل المجموعات ** 336112

  901 3867906170 الكلي

 التاسع
 1216021 1 30296188 بين المجموعات

 3706023 918 3216296672 داخل المجموعات 66008

  903 3201186221 الكلي

الحادي 
 عشر

 1216117 1 32926036 بين المجموعات
 3636111 3097 3111636282 داخل المجموعات **06216

  3300 3110376297 الكلي
 (α  =1512الداللة ) عند مستوى ا  إحصائيدال  **
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علىى اختبىار  داءبىين متوسىطات األ لة إحصائياً اوجود فروق د(، 33)الحظ من الجدول ن

مىىىدارس وزارة التربيىىىة والتعلىىىيم، اذ نىىىوع المشىىىروع ضىىىمن حسىىىب  لصىىىف الخىىىامسفىىىي ا الرياضىىىيات 

 . كمىىا(α  =0603) الداللىىة مسىىتوىوهىىي قيمىىة دالىىة احصىىائيا عنىىد  336112 كانىىت القيمىىة الفائيىىة

 الحىادي عشىرللصىف  الرياضىياتعلىى اختبىار  داءفروق دالة إحصائيا بين متوسىطات األكانت ال

وهىىي  06216لقيمىىة الفائيىىة حسىىب نىىوع المشىىروع ضىىمن مىىدارس وزارة التربيىىة والتعلىىيم، اذ كانىىت ا

لىىىة إحصىىىائيا بىىىين افىىىروق دولىىىم تظهىىىر . (α  =0603) الداللىىىة مسىىىتوىقيمىىىة دالىىىة احصىىىائيا عنىىىد 

حسب نوع المشروع ضىمن مىدارس وزارة  التاسعات للصف يعلى اختبار الرياض داءمتوسطات األ

 . (α  =0603) مستوى عند التربية والتعليم

فىي الرياضىيات حسىب نىوع المشىروع ضىمن  داءمتوسطات األوللتعرف على اتجاهات الفروق بين 

فقىد تىم اسىتخدام اختبىار شىافيه للمقارنىات البعديىة، وتظهىر النتىائج فىي  مدارس وزارة التربية والتعليم

 .(36) الجدول

في الرياضيات حسب  دا (: نتائج المقارنات البعدية  للفروق بين متوسطات األ21جدول )
 نوع المشروع ضمن مدارس وزارة التربية والتعليم

مدارس  نوع المدرسة الصف
 مدرستي

مدارس مشروع 
(ERSP) 

مدارس وزارة التربية 
 خرىاألوالتعليم 

 *069 663- 663 مدارس استكشافية الخامس
 668 066-  مدارس مدرستي

 *760   (ERSP)مدارس مشروع 
 662 068 060 استكشافيةمدارس  التاسع

 666 060  مدارس مدرستي
 369   (ERSP)مدارس مشروع 

 *166 663 361 مدارس استكشافية الحادي عشر
 362 062  مدارس مدرستي

 3601   (ERSP)مدارس مشروع 
 

 (α  =1517الداللة ) عند مستوى ا  إحصائيدال  *
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كانت لصال  المدارس االستكشافية ومدارس ن الفروق في المتوسطات ( إ36يبين الجدول )

، ولصال  المدارس االستكشافية في الصف الحادي عشر ( في الصف الخامسERSPمشروع )

في الصفين الخامس والحادي عشر، ولم تكن  خرىاألمقارنة مع مدارس وزارة التربية والتعليم 

 . خرىاألنواع المدارس أالفروق دالة بين 
 

ة حسـ  يف حمور الرياضيات على مستوى اململكـ املعرفة اقتصادمهارات اختبار الطلبة على  أداء
 .موقع املدرسة )ريف، مدينة(

 

 اقتصىىىادمهىىىارات اختبىىىار علىىىى  طلبىىىة المىىىدارس التىىىي تقىىىع فىىىي الريىىىف أداءللتعىىىرف علىىىى 

 داءمتوسىط األتىم حسىاب في محور الرياضيات مقارنة بالمدارس التي تقع في المدينة فقد  المعرفة

ألفىراد عينىىة الدارسىة مىىن الصىىفوف الثالثىة )الخىىامس، التاسىع، والحىىادي عشىىر( فىي مىىدارس الريىىف 

-T)  دم االختبىار التىائيىومدارس المدينة كال على حده على االختبار الكلي ولكىل صىف، واستخى

test( نتائج هذا التحليل. 31) ( للعينات المستقلة غير المتساوية، ويبين جدول 
 

 حسب الصف وموقع المدرسة )ريف، مدينة(بفي الرياضيات  دا وسطات األ(: مت27جدول )

 الصف
نوع 

 المدرسة
 العدد المتوسط

الخطأ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

الفرق بين 
 المتوسطين

الخطأ 
المعياري 

 للفرق

القيمة 
 التائية

 الخامس
 0601 3311 67681 مدينة

3112 1668 0679 0630* 
 0619 061 60611 ريف

 التاسع
 0607 3011 10617 مدينة

3108 1696 0697 2630* 
 0676 691 68622 ريف

الحادي 
 عشر

 0600 3308 61681 مدينة
 0610 691 38619 ريف *1677 0690 1660 3003

 (α  =1517الداللة ) عند مستوى ا  إحصائيدال  *
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 في الرياضيات بحسب الصف وموقع المدرسة )ريف، مدينة( دا . متوسطات األ24شكل رقم 

 
 

أفىىراد عينىىة الدراسىىة مىىن الصىىف الخىىامس فىىي مىىدارس  أداء( أن متوسىىط 31يالحىىظ مىىن الجىىدول )

، وبمقارنىىة (60611)الريىىف فىىي مىىدارس  هىىمأداء(، فىىي حىىين بلىىم متوسىىط 67681) قىىد بلىىم المدينىىة

(، ولصىىال  المىىدارس التىىي تقىىع α =0601عنىىد مسىىتوى)  ن الفىىرق دال إحصىىائياً أالمتوسىىطين نجىىد 

 في المدينة .

أفىىىراد عينىىىة الدراسىىىة مىىىن الصىىىف التاسىىىع فىىىي مىىىدارس الريىىىف فقىىىد بلىىىم  أداءمتوسىىىط بالنسىىىبة لأمىىىا 

وبمقارنة المتوسطين نجد أن  (،10617مدارس المدينة )في متوسط هذا الفي حين بلم  (68622)

  لصال  المدارس التي تقع في المدينة.و  اً إحصائيدال ق بين المتوسطين الفر 

أفىىىىراد عينىىىىة الدراسىىىىة فىىىىي مىىىىدارس الريىىىىف  أداءمتوسىىىىط  فقىىىىد بلىىىىم الصىىىىف الحىىىىادي عشىىىىرفىىىىي  أمىىىىا

(، وبمقارنىة المتوسىطين نجىد 61681متوسىط فىي مىدارس المدينىة )ال هىذا (، في حين بلىم38619)

ولصىال  المىىدارس التىىي تقىىع ( α  =0601 ) عنىىد مسىىتوى إحصىائياً  لاق بىىين المتوسىىطين دفىر ن الأ

 في المدينة .

علىىى محىىور الرياضىىيات بىىين أفىىراد  داءق فىىي األو ( نالحىىظ أن الفىىر 31ومىىن النتىىائج فىىي الجىىدول )

 وففىىي الصىىف لىىة إحصىىائياً اعينىىة الدراسىىة فىىي مىىدارس الريىىف ومىىدارس المدينىىة، كانىىت واضىىحة ود
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ولصىىال  المىىدارس التىىي تقىىع فىىي المدينىىة، بمعنىىى أن المىىدارس التىىي تقىىع فىىي المدينىىة كانىىت   الثالثىىة

 .ريفالعلى االختبارات من مدارس  أداءأفضل 
 

يف حمور الرياضيات علـى مسـتوى  املعرفة اقتصادمهارات اختبار الطلبة على  أداء
 .س  نن  الطال  )ذرر، أنثى(حباململكة 

 
أفىىراد عينىىة الدراسىىة مىىن الطلبىىة الىىذكور مقارنىىة بىىأفراد عينىىة الدراسىىة مىىن  أداءللتعىىرف علىىى 

ألفىىراد  داءب متوسىىط األاحسىىتىىم فىىي محىىور الرياضىىيات فقىىد  المعرفىىة اقتصىىاداإلنىىاث علىىى مهىىارات 

نىاث كىال علىى عينة الدارسة من الصفوف الثالثة )الخامس، التاسع، والحادي عشىر(  للىذكور واإل

(  للعينات المستقلة غيىر المتسىاوية، T-test) ي، واستخدم االختبار التائيحده على االختبار الكل

 (. 30) جدول تظهر هذه النتائج فيو 
 

 في الرياضيات حسب الصف وجنس الطالب )ذكر، أنثى( دا (: متوسطات األ24جدول )

الخطأ  العدد المتوسط الجنس الصف
 المعياري

درجات 
 الحرية

 الفرق 
 بين المتوسطين

الخطأ 
المعياري 

 للفرق

القيمة 
 التائية

 الخامس
 0611 733 61690 ذكور

3112 3691 0673 6676** 
 0602 807 67686 إناث

 التاسع
 0619 209 10697 ذكور

3108 0607 0680 1618** 
 0611 703 11601 إناث

الحادي 
 عشر

 0601 278 60610 ذكور
 0617 721 60676 إناث **1629 0671 0638 3003

 (α  =1512 )عند  لة إحصائيا  اد*
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 في الرياضيات بحسب الصف والجنس دا . متوسطات األ27شكل رقم 

 
 

أفىىىراد عينىىىة الدراسىىىة مىىىن الىىىذكور فىىىي الصىىىف  أداء( أن متوسىىىط 30مىىىن الجىىىدول ) يظهىىىر

(، 67686أفىراد عينىة الدراسىة مىن اإلنىاث ) أداء(، في حىين بلىم متوسىط 61690) الخامس قد بلم

 اإلنىاث أداءلصال  اإلناث، بمعنى أن متوسط و  لة إحصائياً اوبمقارنة المتوسطين نجد أن الفرق د

 في الرياضيات في هذا الصف أعلى منه لدى الذكور.

( في حين بلىم 10697أفراد عينة الدراسة من الذكور في الصف التاسع فقد بلم ) أداءأما متوسط 

(، وبمقارنىة المتوسىطين نجىد أن 11601ة اإلناث في نفس الصف )أفراد عينة الدراس أداءمتوسط 

 .لصال  اإلناثو  الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً 

أفىىراد عينىىة الدراسىىة مىىن الىىذكور فىىي الصىىف الحىىادي  أداء( أن متوسىىط 30ويالحىىظ مىىن الجىىدول )

أفراد عينة الدراسة من اإلناث في نفىس الصىف  أداء( في حين بلم متوسط 60610) عشر قد بلم

 .لصال  اإلناثو (، وبمقارنة المتوسطين نجد أن الفرق دال إحصائيا 60676)

ومىىن النتىىائج فىىي الجىىدول أعىىاله نالحىىظ أن الفىىروق بىىين أفىىراد عينىىة الدراسىىة مىىن الىىذكور واإلنىىاث 

فىىىىىي  اإلنىىىىىاث اءأدلصىىىىىال  اإلنىىىىىاث، بمعنىىىىىى أن متوسىىىىىط و  وف الثالثىىىىىةواضىىىىىحة فىىىىىي الصىىىىىف كانىىىىىت

 أعلى منه لدى الذكور. وف الثالثةالرياضيات في الصف
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 .س  السلطة املشرفةحبالطلبة يف حمور الرياضيات على مستوى اململكة  أداء

في اختبارات الرياضىيات علىى مسىتوى المملكىة حسىب السىلطة  داءبهدف التعرف على األ

( 31حسىىب السىىلطة المشىىرفة، ويبىىين جىىدول ) داءفقىىد تىىم اسىىتخراج متوسىىطات األ المشىىرفة التربويىىة

 نتائج هذا التحليل.

 حسب السلطة المشرفةبفي الرياضيات  دا (: متوسطات األ27جدول )

 الصف
 السلطة المشرفة

 وكالة الغوث الثقافة العسكرية التعليم الخاص وزارة التربية
 62680 6067 10688 62636 الخامس
 01660 10680 03691 10627 التاسع

 ----- 63677 16600 60681 الحادي عشر
 

 

 في الرياضيات بحسب السلطة المشرفة دا . متوسطات األ26شكل رقم 

 
 

فىىىي جميىىىع الصىىىفوف  ةعلىىىى االختبىىىارات الثالثىىى داءمتوسىىىطات األأن ( 31نالحىىىظ مىىىن الجىىىدول )

%(، حيث كان أعلى متوسط 10المشرفة لم ترق إلى الحد األدنى المقبول وهو ) ةحسب السلطبو 

 وكالة الغوث. ( لدى طلبة الصف التاسع في المدارس التابعة ل01660) داءلأل
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فىىي الرياضىىيات فىىي الصىىف الخىىامس كىىان لىىدى الطلبىىة فىىي مىىدارس  داءأن أعلىىى متوسىىط لىىأل كمىىا

ثم طلبة مىدارس  (،62680وكالة الغوث بمتوسط )مدارس  ثم( 10688التعليم الخاص حيث بلم )

 العسكرية.للثقافة ، وفي المرتبة األخيرة طلبة المدارس التابعة (62636وزارة التربية بمتوسط )

مىدارس الجىاءت ، فقىد المشىرفة ةلسلطا حسب في الرياضيات في الصف التاسع داءمستوى األما أ

بمتوسىىط التعلىىيم الخىىاص مىىدارس ثىىم  (01660) فىىي المقدمىىة بىىأعلى متوسىىطلوكالىىة الغىىوث التابعىىة 

( وفىىىىي النهايىىىىة 10627بمتوسىىىىط )والتعلىىىىيم (، ومىىىىن ثىىىىم المىىىىدارس التابعىىىىة لىىىىوزارة التربيىىىىة 03691)

 (.10680العسكرية بمتوسط ) للثقافةالمدارس التابعة 
 

طلبىة الصىىف الحىادي عشىر علىى اختبىار الرياضىىيات  أداء( أن مسىتوى 31ونالحىظ مىن الجىدول )

جىاءت المىدارس فقىد علىى االختبىار،  داءترتيب المىدارس حسىب السىلطة المشىرفة فىي األ من حيث

لثقافىة العسىكرية ل( ومىن ثىم المىدارس التابعىة 16600التابعة للتعليم الخاص فىي المقدمىة بمتوسىط )

بمتوسىىىىط و والتعلىىىيم  لىىىوزرة التربيىىىة التابعىىىة مىىىدارسال وأخيىىىراً (، 63677بمتوسىىىط )و بالمرتبىىىة الثانيىىىة 

  ن مدارس وكالة الغوث ال يوجد فيها طلبة الصف الحادي عشر.أ(، علما 60681)
 

للتعىىىرف علىىىى داللىىىة الفىىىروق بىىىين المتوسىىىطات حسىىىب  قىىىد تىىىم اسىىىتخدام تحليىىىل التبيىىىان األحىىىاديو 

 (.32وتظهر نتائج التحليل في جدول )، السلطات التربوية األربع

 

 

 

 

 على االختبارات  دا نتائج تحليل التباين األحادي لأل (:26) جدول
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 لمشرفةاالكلية الثالث حسب السلطة 
 القيمة الفائية متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات  الصف

 الخامس
 37716866 1 11676027 بين المجموعات

 3936908 3110 6986606106 داخل المجموعات **96610

  3117 1011136928 الكلي

 التاسع
 309186030 1 168716606 بين المجموعات

 3926071 3102 6200106800 داخل المجموعات **116771

  3109 6971106003 الكلي

الحادي 
 عشر

 369106022 6 618206311 بين المجموعات
 3806611 3000 6191276383 داخل المجموعات **736716

  3006 6810676131 الكلي
 (α  =1512 عند ) إحصائيا   لاد**

متوسىىطات لبىىين السىىلطات التربويىىة األربىىع  لىىة إحصىىائياً ا( وجىىود فىىروق د32الحىىظ مىىن الجىىدول )ن

(، وهىىي قيمىىة 96610ة الفائيىىة )مىىيحيىىث كنىىت الق للصىىف الخىىامس تالرياضىىياعلىىى اختبىىار  داءاأل

علىىى  داءلىىة إحصىىائيا بىىين متوسىىطات األاد اً فروقىىأن هنىىاك كمىىا  .(α  =0603) مسىىتوىعنىىد دالىىة 

حيىىىىث كنىىىىت القميىىىىة الفائيىىىىة ات للصىىىىف التاسىىىىع بىىىىين السىىىىلطات التربويىىىىة األربىىىىع ياختبىىىىار الرياضىىىى

بىىين  لىىة إحصىىائياً اد اً فروقىىأن هنىىاك كمىىا  .(α  =0603) مسىىتوىعنىىد (، وهىىي قيمىىة دالىىة 116771)

ات للصىىف الحىىادي عشىىر بىىين السىىلطات التربويىىة األربىىع ياختبىىار الرياضىى علىىى داءمتوسىىطات األ

 (.α  =0603) مستوىعند (، وهي قيمة دالة 736716ة الفائية )مالقي نتاحيث ك

فقىد السىلطة المشىرفة في الرياضىيات حسىب  داءوللتعرف على اتجاهات الفروق بين متوسطات األ

 .(37) تم استخدام اختبار شافيه للمقارنات البعدية، وتظهر النتائج في الجدول

 
 

 في الرياضيات  دا للفروق بين متوسطات األ(: نتائج المقارنات البعدية  21جدول )



36 

 

 السلطة المشرفة بحسب
 وكالة الغوث التعليم الخاص الثقافة العسكرية السلطة المشرفة الصف

 الخامس

 0676- *0672- 3600 وزارة التربية

 6636- *2631-  الثقافة العسكرية

 *0600   التعليم الخاص

 التاسع

 *36610- *33662- 0631- وزارة التربية

 *36603- *33631-  الثقافة العسكرية

 3667-   التعليم الخاص

 الحادي عشر
 ---- *33623- 0690- وزارة التربية

 ---- *30627-  الثقافة العسكرية

 (α  =1517 عند ) لة إحصائيا  اد*

 

 الصففي التعليم الخاص  مدارس  ن الفروق في المتوسطات كانت لصالأ( 37يبين الجدول )

ما في الصف التاسع فقد كانت الفروق لصال  مدارس التعليم الخاص أالخامس والحادي عشر. 

 ووكالة الغوث مقابل مدراس وزارة التربية والتعليم والثقافة العسكرية.
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 الفـصـل الثـالـث

 ـومـلـحــور العـم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .يف حمور العلوم املعرفة اقتصادالطلبة على مهارات  إتقانمستويات 
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طلبىىىة الصىىىفوف الخىىىامس والتاسىىىع والحىىىادي عشىىىر  إتقىىىانبهىىىدف التعىىىرف علىىىى مسىىىتويات 

المىىىنخفض،  داءاأل: مسىىىتوى الخمسىىىة داءاألمسىىىتويات  علىىىىللكفايىىىات الرئيسىىىية فىىىي مجىىىال العلىىىوم 

العىالي ومسىتوى  داءالمتوسىط، ومسىتوى األ داءى حدا ما، ومستوى األلالمنخفض ا داءومستوى األ

فىىىي  داءاألالنسىىىب المئويىىة ألفىىراد عينىىىة الدراسىىة بحسىىىب مسىىتويات فقىىد تىىىم حسىىاب  المتقىىدم، داءاأل

 (.38، والنتائج تظهر في الجدول )سع والحادي عشراالعلوم  في الصفوف الثالثة الخامس والت
 

  دا األ(: النسب المئوية ألفراد عينة الدراسة بحسب مستويات 28جدول )
 الخامس والتاسع والحادي عشرفي الصفوف  العلومفي 

 الصـف المحورا
 دا مستويات األ

 الخامس الرابع الثالث الثاني األول دون األول

 العلوم
 %363 %3360 %6262 %1061 %3860 %3660 الخامس
 %062 %263 %3167 %6863 %1063 %3960 التاسع

 %063 %160 %3061 %3860 %1367 %1267 الحادي عشر
 

  والصف دا األبحسب مستويات للطلبة النسب المئوية . توزيع 21شكل رقم 
 

 
%( من طلبة الصف 062%( من طلبة الصف الخامس و)363ن )أ :(38نالحظ من الجدول )

المتقدم على اختبار  داء%( من طلبة الصف الحادي عشر قد كانوا في مستوى األ063التاسع و)
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30.1% 
28.1% 

15.7% 

6.1% 

0.6% 

36.7% 

31.7% 

18.0% 

10.5% 

3.0% 
0.1% 

0.0

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

0.4
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%( من طلبة 3360) فقد كان فيه رابعمستوى الال ففيحسب الصف الذي تقدم له. بالعلوم 

 %( من طلبة الصف الحادي عشر.160من طلبة الصف التاسع و) %(263الصف الخامس و)

%( من طلبة الصف الخامس و 6262ما نسبته ) هالمستوى الثالث، فقد وقع فيفي أما 

مستوى أما المن طلبة الصف الحادي عشر.  %(3061%( من طلبة الصف التاسع و)3167)

%( من طلبة الصف 6863%( من طلبة الصف الخامس و)1061) ما نسبته هالثاني فقد وقع في

المستوى األول فقد وقع فيه وفي %( من طلبة الصف الحادي عشر. 3860التاسع و)

%( من 1367%( من طلبة الصف التاسع و) 7153%( من طلبة الصف الخامس و)2851)

% ( من طلبة 3660قبل األول، فقد وقع فيه ) المستوى ماطلبة الصف الحادي عشر. أما 

%( من طلبة الصف الحادي 1267%( من طلبة الصف التاسع و)3960الصف الخامس و)

 عشر. 

 

 يف حمور العلوم على مستوى اململكة املعرفة اقتصادالطلبة على مهارات  أداء

 أفىرادتاسىع والحىادي عشىر مىن الطلبىة فىي الصىفوف الخىامس وال داءألالمستوى العىام  قياسبهدف 

، وتظهىر روالخطىأ المعيىاري للمتوسىط علىى كىل اختبىا داءاألعينة الدراسة، فقد تم حسىاب متوسىط 

 (.39النتائج في جدول )

 

 

 المعياري  أأفراد عينة الدراسة على اختبارات العلوم والخط أدا (: متوسطات 21جدول )
 )الخامس، والتاسع، والحادي عشر(  لكل متوسط بحسب الصف

 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط الصـف
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 0602 0167 الخامس
 0610 1261 التاسع

 0607 6866 الحادي عشر
 

 في العلوم بحسب الصف دا . متوسطات األ28شكل رقم 
 

 
 

عينىة الدراسىة مىن طلبىة الصىف الخىامس  أفىراد أداءمتوسىط  أن( 39جىدول )النالحظ من 

أفىىىراد عينىىىة  أداءمتوسىىىط  أمىىىا(. 0167) قىىىد بلىىىمفىىىي محىىىور العلىىىوم  المعرفىىىة اقتصىىىادعلىىىى مهىىىارات 

في محور العلوم لىنفس الصىف فقىد  المعرفة اقتصادالدراسة من طلبة الصف التاسع على مهارات 

عينىة الدراسىة مىن طلبىة الصىف  أفىراد أداءمتوسىط  أمىا(. 1261حيث بلم المتوسط ) كان منخفضاً 

 منخفضىىاً كىىان فىىي محىىور العلىىوم لىىنفس الصىىف فقىىد  المعرفىىة اقتصىىادعلىىى مهىىارات عشىىر الحىىادي 

 (.6866حيث بلم ) أيضا

الخىىامس قىىد حققىىوا عينىىة الدراسىىة مىىن طلبىىة الصىىف  أفىىراد أن( 39) ونالحىىظ مىىن الجىىدول

 (.0167) المتوسطفي محور العلوم حيث بلم  المعرفة اقتصادعلى مهارات  داءلألمتوسط  أعلى
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فىىي محىىور العلىىوم لىىدى  المعرفىىة اقتصىىادضىىعف واضىى  فىىي امىىتالك مهىىارات  إلىىى وتشىىير هىىذه القىىيم

لىىدى  داءمسىىتوى األ لىىم يىىرقحيىىث  ،طلبىىة الصىىفوف الثالثىىة )الخىىامس، والتاسىىع، والحىىادي عشىىر(

 (.10العالمة )هو للنجاح و  األدنىمستوى الحد  إلى طلبة الصفوف الثالث
 

 الطلبة على الكفايات الفرعية  يف حمور العلوم على مستوى اململكة أداء

 علىى الكفايىات الفرعيىة فىي العلىوم عينىة الدراسىة أفرادمن  الطلبة داءألالمستوى العام  قياسبهدف 

والخطىىأ المعيىىاري  داءاألفىىي الصىىفوف الخىىامس والتاسىىع والحىىادي عشىىر، فقىىد تىىم حسىىاب متوسىىط 

 (.60، وتظهر النتائج في جدول )كفاية من الكفايات التي يقيسها كل اختبارللمتوسط على كل 

المعياري لكل  أأفراد عينة الدراسة على اختبارات العلوم والخط أدا (: متوسطات 11جدول )
 )الخامس، والتاسع، والحادي عشر( وف لصفلمتوسط بحسب نوع الكفاية 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط الكفاية الصـف

 الخامس
 

 0611 0960 المعرفة
 0622 1161 التطبيق
 0611 1763 التفكير

 التاسع
 

 0623 0268 المعرفة
 0603 3866 التطبيق
 0671 1167 التفكير

 الحادي عشر
 

 0616 1063 المعرفة
 0617 1668 التطبيق
 0600 6069 التفكير

 تمثيل بياني يفسر حدة األرقام .21شكل رقم 
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( 0960و -1161) طلبة الصف الخامس قىد تىراوح بىين أداء( أن متوسط 60نالحظ من الجدول )

 التفكيىىر( يليىىه علىىى كفايىىة 0960علىىى كفايىىة المعرفىىة األعلىىى بمتوسىىط مقىىداره ) داءحيىىث كىىان األ

 (. 1161( ومن ثم على كفاية التطبيق بمتوسط )1763وبمتوسط )

(، 0268طلبىة الصىف التاسىع علىى بعىد المعرفىة بلىم ) أداء( أن متوسىط 60ظ من الجدول )ونالح

(. أمىىىا بالنسىىىبة لطلبىىىة الصىىىف 1167) تفكيىىىر(، وقىىىد بلىىىم علىىىى بعىىىد ال3866وعلىىىى بعىىىد التطبيىىىق )

( علىى كفايىة التطبيىق 1668(  و)1063هم على كفاية المعرفة )أداؤ الحادي عشر فقد بلم متوسط 

 .لتفكيركفاية ا( على 6069و)
 

 يف حمور العلوم على مستوى اململكة ةهارات اقتصاد املعرفاالبعاد الفرعية ملالطلبة على  أداء
 

علىىى االبعىىاد الفرعيىىة لمهىىارات اقتصىىاد المعرفىىة   الطلبىىة داءألالمسىىتوى العىىام  قيىىاسبهىىدف 

 داءاألفىىي الصىىفوف الخىىامس والتاسىىع والحىىادي عشىىر، فقىىد تىىم حسىىاب متوسىىط  فىىي محىىور العلىىوم

، (63، وتظهىىىر النتىىىائج فىىىي جىىىدول )بعىىىد مىىىن االبعىىىاد الفرعيىىىة التىىىي يقيسىىىها كىىىل اختبىىىارعلىىىى كىىىل 

 .(60والشكل )
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االبعاد المعرفية أفراد عينة الدراسة على اختبارات العلوم بحسب  أدا (: متوسطات 12جدول )
 والحادي عشر( ،والتاسع ،وف )الخامسلصفل د المعرفة لمهارات اقتصا

 

 الصـف المحور
 مهارات اقتصاد المعرفة 

 رموز حل المشكالت  ادارة المعلومات  التواصل 

 العلوم
  01693 07671 17687 الخامس
  01639 00662 12662 التاسع

 00673 60676 16609 68666 الحادي عشر
 

 

االبعاد أفراد عينة الدراسة على اختبارات العلوم بحسب  أدا متوسطات . 02رقم  الشكل
 والتاسع والحادي عشر( وف )الخامس لصفل المعرفية لمهارات اقتصاد المعرفة 








طلبىىىىة الصىىىىف الخىىىىامس قىىىىد تىىىىراوح  أداء(، أن متوسىىىىط 60( والشىىىىكل )63نالحىىىىظ مىىىىن الجىىىىدول )

دارة إعلىىىىىىى مهىىىىىىارات اقتصىىىىىىاد المعرفىىىىىىة المتعلقىىىىىىة بىىىىىى داء( حيىىىىىىث كىىىىىىان األ07693و  17617بىىىىىىين)

( 01693( يليه على مهارة حل المشكالت وبمتوسىط )07671المعلومات األعلى بمتوسط مقداره )

 (. 17687ومن ثم على بعد مهارة التواصل بمتوسط )
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على على طلبة الصف التاسع كان األ أداء(، أن متوسط 60) ( والشكل63ونالحظ من الجدول )

دارة المعلومىىىات بمتوسىىىط (، ويليىىىه علىىىى بعىىىد إ01639المتوسىىىط )بعىىىد حىىىل المشىىىكالت حيىىىث بلىىىم 

 (. 12662(، ومن ثم على بعد التواصل بمتوسط )00662)

أما بالنسبة لطلبىة الصىف الحىادي عشىر فقىد توزعىت فقىرات اختبىار مهىارات اقتصىاد المعرفىة علىى 

(، يليه 00673بعد مهارات الرموز حيث بلم المتوسط )اربعة أبعاد بحيث كان اعلى متوسط على 

(، 68666) (، ومىىن ثىىم علىىى بعىىد التواصىىل بمتوسىىط16609) علىىى بعىىد ادارة المعلومىىات بمتوسىىط

 (.60676) قل على بعد مهارات حل المشكالت وبواقعاأل داءوقد كان متوسط األ
 

 مشـرو.سـ  حبستوى اململكة يف حمور العلوم على م املعرفة اقتصادالطلبة على مهارات  أداء
 والتعلـيم رتبيـةالمدرسـتي، مـدارس وزارة  مبـادرة، ERSP، مشـرو. املدرسة )استكشـافية

 .( ضمن مدارس وزارة الرتبيةخرىاأل
 

 المشىىىروعحسىىب بطلبىىة المىىىدارس ضىىمن مىىدارس وزارة التربيىىىة والتعلىىيم  أداءللتعىىرف علىىى 

فىىىي  المعرفىىىة اقتصىىىادعلىىىى مهىىىارات  (أخىىىرى، مدرسىىىتي، مىىىدارس وزارة تربيىىىة ERSP، )استكشىىىافية

ألفىىراد عينىىة الدارسىىة مىىن الصىىفوف الثالثىىة )الخىىامس،  داءب متوسىىط األاحسىىتىىم محىىور العلىىوم فقىىد 

، ومشىروع مدرسىتي، ERSPمشىروع  التاسع، والحادي عشر(  في المدارس االستكشافية ومىدارس

بىىار الكلىىي لكىىل صىىف، واسىىتخدم علىىى حىىده علىىى االخت كىىال خىىرىاألوالتعلىىيم ومىىدارس وزارة التربيىىة 

( نتىىىىائج هىىىىذا 66) ( للعينىىىىات المسىىىىتقلة غيىىىىر المتسىىىىاوية، ويبىىىىين جىىىىدولT-test) االختبىىىىار التىىىىائي

 التحليل. 

 

 
 

 في العلوم حسب نوع المدرسة دا (: متوسطات األ11جدول )
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 للصفوف الثالثة ضمن مدارس وزارة التربية

مدارس  نوع المدرسة الصف
مشروع  مدرستي استكشافيه

(ERSP) 
مدارس وزارة 

 أخرىتربية 

 الخامس
 1960 4854 4151 4758 المتوسط

 0611 362 368 3633 للمتوسط  الخطأ المعياري

 التاسع
 1060 1263 1060 1168 المتوسط

 0618 362 3628 3616 للمتوسط  الخطأ المعياري
الحادي 

 عشر
 6068 6762 6266 1067 المتوسط

 0623 3613 360 3606 للمتوسط  الخطأ المعياري
 

 بحسب الصف ونوع المشروع دا متوسطات األ. 12شكل رقم 

 
علىى كانىت األأفىراد عينىة الدراسىة مىن الصىف الخىامس  أداء( أن متوسط 66يالحظ من الجدول )

في  أفراد عينة الدراسة أداءمتوسط (، يليه 0860) حيث بلم المتوسط ERSPمشروع  مدارس في

طلبىىىة مشىىىروع مدرسىىىتي حيىىىث بلىىىم  أداءيليىىىه متوسىىىط  (،0168)بلىىىم  حيىىىثمىىىدارس االستكشىىىافية ال

  (.1960) خرىاألطلبة مدارس وزارة التربية  أداءفي حين بلم متوسط  ،(0669)

45.8 
42.9 

48.4 

39.4 
35.8 

30.4 

36.1 
34 

30.7 

26.2 27.6 
24.8 

0

10

20

30

40

50

60

 مدارس وزارة التربية والتعليم ERSP مشروع مدرستي مدارس استكشافية

 الحادي عشر التاسع الخامس



46 

 

مشىىىروع  مىىىدارس فىىىيعلىىىى كىىىان األ قىىىدأفىىىراد عينىىىة الدراسىىىة مىىىن الصىىىف التاسىىىع ف أداءمتوسىىىط  أمىىىا

ERSP المىدارس االستكشىافية الطلبة فىي  أداءفي حين بلم متوسط (، 1263) حيث بلم المتوسط

 أداءمتوسىط (، ومىن ثىم 10) بمتوسىط خىرىاألوزارة التربيىة والتعلىيم مىدارس  ويليه طلبىة ،(1168)

 .(1060)طلبة مدرستي بمتوسط  أداء أفراد عينة الدراسة

المىىىدارس علىىىى فىىىي فقىىىد كىىىان األأفىىىراد عينىىىة الدراسىىىة مىىىن الصىىىف الحىىىادي عشىىىر  أداءمتوسىىىط  أمىىىا

يليىىه  ،ERSP (6762)مشىىروع مىىدارس طلبىىة  أداء، يليىىه متوسىىط (1067)بلىىم حيىىث االستكشىىافية 

طلبىىة مىىدارس وزارة التربيىىة والتعلىىىيم  أداء(، ومىىن ثىىم 6266طلبىىة مشىىروع مدرسىىتي بمتوسىىط ) أداء

 (.6068حيث بلم المتوسط ) خرىاأل

نىىوع للتعىىرف علىىى داللىىة الفىىروق بىىين المتوسىىطات حسىىب  قىد تىىم اسىىتخدام تحليىىل التبيىىان األحىىاديو 

 (.61وتظهر نتائج التحليل في جدول )المشروع ضمن مدارس وزارة التربية والتعليم، 
 

 على االختبار الكلي دا تحليل التباين األحادي لألنتائج (: 17) جدول
 نوع المدرسة ضمن مدارس وزارة التربية والتعليمحسب في العلوم  

درجات  مجموع المربعات  الصف
 الحرية

متوسط 
 القيمة الفائية المربعات

 الخامس
 12106918 1 308966871 بين المجموعات

 1086910 900 6932096389 داخل المجموعات **336711

  907 1061066020 الكلي

 التاسع
 2816938 1 60176711 بين المجموعات

 6906133 913 6703906090 داخل المجموعات 66169

  910 6726076801 الكلي

الحادي 
 عشر

 38106718 1 11206631 بين المجموعات
 6296078 3066 6709976280 داخل المجموعات **26891

  3061 6801236893 الكلي
 (α  =1512 عند ) إحصائيا   لاد**
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علىى اختبىار  داءبىين متوسىطات األ لة إحصائياً اوجود فروق د(، 61)الحظ من الجدول ن

نىىوع المشىىروع ضىىمن مىىدارس وزارة التربيىىة والتعلىىيم، اذ كانىىت حسىىب  لصىىف الخىىامسفىىي ا العلىىوم 

أن هناك . كما (α  =0603) الداللة مستوىوهي قيمة دالة احصائيا عند  336711القيمة الفائية 

حسىىب نىىوع  الحىىادي عشىىرللصىىف  العلىىومعلىىى اختبىىار  داءدالىىة إحصىىائيا بىىين متوسىىطات األ اً فروقىى

وهىىىي قيمىىىة دالىىىة  26891مىىىة الفائيىىىة ذ كانىىىت القيإالمشىىىروع ضىىىمن مىىىدارس وزارة التربيىىىة والتعلىىىيم، 

 داءبين متوسىطات األ لة إحصائياً اد اً فروقولم تظهر . (α  =0603) الداللة مستوىحصائيا عند إ

 عنىىد يمحسىىب نىىوع المشىىروع ضىىمن مىىدارس وزارة التربيىىة والتعلىى التاسىىعللصىىف  العلىىومعلىىى اختبىىار 

 . (α  =0603) مستوى

حسىىب نىىوع المشىىروع ضىىمن مىىدارس وزارة  داءوللتعىىرف علىىى اتجاهىىات الفىىروق بىىين متوسىىطات األ

 (60فقد تم استخدام اختبار شافيه للمقارنات البعدية، وتظهر النتائج في الجدول) التربية والتعليم

  دا (: نتائج المقارنات البعدية  للفروق بين متوسطات األ14جدول )
 حسب نوع المشروع ضمن مدارس وزارة التربية والتعليم

مدارس  نوع المدرسة الصف
 مدرستي

مدارس مشروع 
(ERSP) 

مدارس وزارة التربية 
 خرىاألوالتعليم 

 الخامس
 *260 662- 669 مدارس استكشافية
 160 161-  مدارس مدرستي
مدارس مشروع 

(ERSP)   960* 

 التاسع
 368 066- 160 مدارس استكشافية
 162- 162-  مدارس مدرستي
مدارس مشروع 

(ERSP)   660 

الحادي 
 عشر

 *169 160 061 مدارس استكشافية
 360 361-  مدارس مدرستي
مدارس مشروع 

(ERSP)   669 
 

 

 (α  =1517 عند ) إحصائيا   لاد*
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لصال  المدارس ن الفروق في المتوسطات في الصف الخامس كانت أ( 60يبين الجدول )

، ولم خرىاأل(، مقارنة مع مدارس وزارة التربية والتعليم ERSPاالستكشافية ومدارس مشروع )

. وفي الصف الحادي عشر فقد كانت الفروق في خرىاأللفروق دالة بين أنواع المدارس تكن ا

 .خرىاألالمتوسطات لصال  المدارس االستكشافية، مقارنة مع مدارس وزارة التربية والتعليم 

يف حمور العلوم على مسـتوى اململكـة حسـ  موقـع  املعرفة اقتصادالطلبة على مهارات  أداء
 املدرسة )ريف، مدينة( 

 

طلبة المدارس التي تقع في الريف مقارنة بالمدارس التي تقع في المدينة على  أداء لقياس

صىىىىفوف الثالثىىىىة هىىىىم فىىىىي الأداءب متوسىىىىط احسىىىى تىىىىمفىىىىي محىىىىور العلىىىىوم  المعرفىىىىة اقتصىىىىادمهىىىىارات 

 ، ويبىىين جىىدولمىىدارس الريىىف ومىىدارس المدينىىةكىىل مىىن )الخىىامس، التاسىىع، والحىىادي عشىىر( فىىي 

 .( للعينات المستقلة غير المتساويةT-testم االختبار التائي)ااستخد ( نتائج61)
 

 موقع المدرسة )ريف، مدينة(و في العلوم حسب الصف  دا (: متوسطات األ17جدول )

 الصف
موقع 
 المدرسة

 العينة المتوسط
الخطأ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

الفرق بين 
 المتوسطين

الخطأ المعياري 
 للفرق

القيمة 
 التائية

 الخامس
 0611 3319 01630 مدينة

3122 1660 3601 16020** 
 0693 069 1969 ريف

 التاسع
 0612 3011 18601 مدينة

3100 86170 3639 76008** 
 360 687 69627 ريف

الحادي 
 عشر

 0611 3073 69607 مدينة
 0682 683 61602 ريف **16381 3632 260 3110

 (α  =1512الداللة ) عند مستوى ا  إحصائيدال  *
 

 

 

 في العلوم بحسب الصف وموقع المدرسة )ريف، مدينة( دا . متوسطات األ11شكل رقم 
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أفىىراد عينىىة الدراسىىة مىىن الصىىف الخىىامس فىىي مىىدارس  أداء( أن متوسىىط 61يالحىىظ مىىن الجىىدول )

(، وبمقارنىىة 0163) مىىدارس المدينىىة أقىىرانهم فىىي أداء( فىىي حىىين بلىىم متوسىىط 1969) الريىىف قىىد بلىىم

 .(α  =0603ية عند مستوى الداللة )إحصائ اللةد بينهما ذو ن الفرقأالمتوسطين نجد 

( فىي 69627قىد بلىم )ف الريىفمىدارس  أفراد عينة الدراسىة مىن الصىف التاسىع فىي أداءمتوسط  أما

 ن الفىرقأ(، وبمقارنىة المتوسىطين نجىد 18601مىدارس المدينىة )فىي  أقىرانهم أداء حين بلم متوسط

 .ية إحصائ اللةد بينهما ذو

لىىم بقد فىىىأفىىراد عينىىة الدراسىىة مىىن الصىىف الحىىادي عشىىر فىىي مىىدارس الريىىف  أداءمتوسىىط ل وبالنسىىبة

 (، وبمقارنىة المتوسىطين69607) المدينىةي مىدارس أقىرانهم فى أداء( في حين بلم متوسط 61602)

 .ية إحصائ اللةد بينهما ذو ن الفرقأ نجد

علىىى محىىىور العلىىوم بىىين أفىىراد عينىىة  داء( نالحىىظ أن الفىىروق فىىي األ61ومىىن النتىىائج فىىي الجىىدول )

ثىىة الريىىف ومىىدارس المدينىىة كانىىت واضىىحة ودالىىة إحصىىائيًا فىىي الصىىفوف الثالمىىدارس فىىي  الدراسىىة

ولصىىال  المىىدارس التىىي تقىىع فىىي المدينىىة، بمعنىىى أن المىىدارس التىىي تقىىع فىىي المدينىىة كانىىت درجىىة 

 ها على االختبارات أعلى من المدارس في الريف .أداء

سـ  نـن  حبيف حمور العلوم على مسـتوى اململكـة  املعرفة اقتصادالطلبة على مهارات  أداء
 الطال  )ذرر، أنثى(
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بىىأفراد عينىىة الدراسىىة مىىن مقارنىىة  الىىذكورطلبىىة أفىىراد عينىىة الدراسىىة مىىن ال أداءللتعىىرف علىىى 

لهىىىم فىىىي  داءب متوسىىىط األاحسىىىتىىىم فىىىي محىىىور العلىىىوم فقىىىد  المعرفىىىة اقتصىىىادلىىىى مهىىىارات اإلنىىىاث ع

(  T-test) اسىىىتخدم االختبىىىار التىىىائيقىىىد ، و ة )الخىىىامس، التاسىىىع، والحىىىادي عشىىىر(الصىىىفوف الثالثىىى

 ( نتائج هذا التحليل. 62) المتساوية، ويبين جدولللعينات المستقلة غير 

 ةللصفوف الثالث في العلوم حسب جنس الطالب )ذكر، أنثى( دا متوسطات األ: (16جدول )

الخطأ  العينة المتوسط الجنس الصف
 المعياري

درجات 
 الحرية

الفرق بين 
 المتوسطين

الخطأ 
المعياري 

 للفرق
القيمة 
 التائية

 الخامس
 0671 761 03683 ذكور

3122 1608 0696 1678** 
 0612 801 01669 إناث

 0620 701 00631 إناث **8619 0697 8637 3100 0670 217 1660 ذكور التاسع

الحادي 
 عشر

 0620 208 61616 ذكور
3110 9619 0693 30667** 

 0621 700 16676 إناث

 

 (α  =1512)عند  ا  إحصائيدال  *
 

 في العلوم بحسب الصف والجنس دا . متوسطات األ17شكل رقم 

 
 

الصىف الخىامس قىد الىذكور فىي  أفراد عينة الدراسىة مىن أداء( أن متوسط 62يالحظ من الجدول )

(، وبمقارنة المتوسىطين نجىد 01669)اإلناث  منأقرانهم  أداء( في حين بلم متوسط 03683) بلم
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اإلنىىاث أعلىىى منىىه لىىدى  أداءولصىىال  اإلنىىاث، حيىىث أن متوسىىط  إحصىىائياً  لاد بينهمىىا الفىىروق أن

الصىىف  فىىي مىىن الىىذكور أفىىراد عينىىة الدراسىىة أداءمتوسىىط  أمىىا الىىذكور فىىي العلىىوم فىىي هىىذا الصىىف.

(، 00631) نفسىىىه الصىىىف اإلنىىىاث فىىىي عنىىىدمتوسىىىط هىىىذا الحىىىين بلىىىم  ي( فىىى16قىىىد بلىىىم )فالتاسىىىع 

 .اً إحصائيدال  هماالفرق بين أنوبمقارنة المتوسطين نجد 

 

الحىىادي الصىىف الىىذكور فىىي  أفىىراد عينىىة الدراسىىة مىىن أداء( أن متوسىىط 62يالحىىظ مىىن الجىىدول )و 

(، 16676) نفسىىه الصىىفعنىىد اإلنىىاث فىىي متوسىىط هىىذا ال( فىىي حىىين بلىىم 61616) قىىد بلىىم عشىىر

ومىن النتىائج فىي الجىدول أعىاله نالحىظ  .ل إحصىائياً ادبينهمىا الفىرق  أنوبمقارنىة المتوسىطين نجىد 

أن الفروق بين أفراد عينة الدراسة من الذكور واإلناث كانت واضحة في الصىفوف الثالثىة وكانىت 

اإلناث أعلى منىه لىدى الىذكور فىي العلىوم فىي  أداءهذه الفروق لصال  اإلناث، بمعنى أن متوسط 

 الصفوف الثالثة. 
 

 

 ستوى اململكة حس  السلطة املشرفةالطلبة يف حمور العلوم على م أداء

فىىىي  داءحسىىىب السىىىلطة المشىىىرفة وذلىىىك بهىىىدف قيىىىاس األب داءتىىىم اسىىىتخراج متوسىىىطات األ

( نتىائج 67حسب السلطة التربويىة المشىرفة، ويبىين جىدول )باختبارات العلوم على مستوى المملكة 

 هذا التحليل.

 

 

 المشرفةحسب السلطة بالعلوم  في دا متوسطات األ: (11جدول )



52 

 

 السلطة المشرفة الصف
 وثـالة الغـوك الثقافة العسكرية التعليم الخاص والتعليم وزارة التربية

 06676 18629 11610 03692 الخامس
 06633 10672 08616 10602 التاسع

 ------- 63626 17691 62629 الحادي عشر
 

 في العلوم بحسب السلطة المشرفة دا . متوسطات األ14شكل رقم 

 
 

جميعهىىىا علىىىى االختبىىارات الىىثالث فىىىي الصىىفوف  داء( أن متوسىىطات األ67نالحىىظ مىىن الجىىىدول )

%( إال فىىي 10حسىىب كىىل السىىلطات التربويىىة المشىىرفة لىىم تىىرق إلىىى الحىىد األدنىىى المقبىىول وهىىو )بو 

لمدارس التعليم الخاص  داءالمدارس التابعة للتعليم الخاص في الصف الخامس، حيث متوسط األ

 (.11610للصف الخامس إلى )

فىىي العلىىوم فىىي الصىىف الخىىامس كىىان لىىدى  داءونالحىىظ مىىن الجىىدول أعىىاله أن أعلىىى متوسىىط لىىأل

( يليىىىىه مىىىىدارس وكالىىىىة الغىىىىوث بمتوسىىىىط 11610الطلبىىىىة فىىىىي مىىىىدارس التعلىىىىيم الخىىىىاص حيىىىىث بلىىىىم )

المرتبىة األخيىىرة طلبىة المىىدارس (، وفىىي 03692( ثىم طلبىىة مىدارس وزارة التربيىىة بمتوسىط )06676)

 ( .18629التابعة للثقافة العسكرية بمتوسط )
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أمىىا فىىي الصىىف التاسىىع فقىىد جىىاءت المىىدارس التابعىىة للتعلىىيم الخىىاص فىىي المقدمىىة بىىأعلى متوسىىط  

( ومن ثم المىدارس التابعىة لىوزارة 06633( يليها المدارس التابعة لوكالة الغوث بمتوسط )08616)

 (.10627(، وفي النهاية المدارس التابعة للثقافة العسكرية بمتوسط )10602)التربية بمتوسط 

طلبىىة الصىىىف الحىىادي عشىىىر علىىى اختبىىىار  أداء( فيمىىا يتعلىىىق بمسىىتوى 67ونالحىىظ مىىن الجىىىدول )

(، ومىىىىن ثىىىىم 17691جىىىىاءت فىىىىي المقدمىىىىة بمتوسىىىىط ) المىىىىدارس التابعىىىىة للتعلىىىىيم الخىىىىاصالعلىىىىوم أن 

(، يليه فىي النهايىة مىدارس الثقافىة 62629بالمرتبة الثانية وبمتوسط )المدارس التابعة لوزرة التربية 

فيهىىىا طلبىىىة مىىىن الصىىىف  د( ،علمىىىا أن مىىىدارس وكالىىىة الغىىىوث ال يوجىىى63626وبمتوسىىىط ) ةالعسىىىكري

 للتعرف على داللة الفروق بين المتوسطات األحاديين اقد تم استخدام تحليل التبالحادي عشر. و 

 (.68في جدول ) لالتحلي وتظهر نتائج ،حسب السلطات التربوية األربع

 على االختبار الكلي دا تحليل التباين األحادي لألنتائج (: 18) جدول
 ةللصفوف الثالث حسب السلطة المشرفة 

درجات  مجموع المربعات  الصف
 الحرية

 القيمة الفائية متوسط المربعات

 الخامس
 99326910 1 697106823 بين المجموعات

 1316128 3120 0911076280 داخل المجموعات **136062

  3127 1611986103 الكلي

 التاسع
 331026911 1 100006808 بين المجموعات

126761** 
 1086922 3118 0311926903 داخل المجموعات

  3103 0070176707 الكلي

الحادي 
 عشر

 300836069 6 683266819 بين المجموعات
 6816138 3109 1860266190 المجموعاتداخل  **096227

  3113 0302616011 الكلي
 

 (α  =1512 إحصائيا  عند ) *دال*

بىىين السىىلطات التربويىىة األربىىع لمتوسىىطات  ( وجىىود فىىروق دالىىة احصىىائيا68يالحىىظ مىىن الجىىدول )

(، وهىي قيمىة 136062، حيث كنىت القميىة الفائيىة )الخامس على اختبار العلوم طلبة الصف أداء
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(. كمىا أن هنىاك فروقىًا ذات داللىة إحصىائية بىين السىلطات التربويىة α  =0603) مستوىعند دالة 

حيىىىىث كنىىىىت القميىىىىة الفائيىىىىة طلبىىىىة الصىىىىف التاسىىىىع علىىىىى اختبىىىىار العلىىىىوم  أداءاألربىىىىع لمتوسىىىىطات 

كمىىا نالحىىظ وجىىود فىىروق دالىىة إحصىىائيا (. α  =0603) مسىىتوىعنىىد ( وهىىي قيمىىة دالىىة 126761)

ن السلطات التربوية الثالث )ال يوجد صف حادي عشىر فىي مىدارس وكالىة الغىوث( لمتوسىطات بي

(، وهىي 096227حيىث كنىت القميىة الفائيىة )طلبة الصف الحىادي عشىر علىى اختبىار العلىوم  أداء

 (.  α  =0603) مستوىعند قيمة دالة 

فقىىد تىىم السىىلطة المشىىرفة حسىىب  العلىىومفىىي  داءوللتعىىرف علىىى اتجاهىىات الفىىروق بىىين متوسىىطات األ

 .(69) استخدام اختبار شافيه للمقارنات البعدية، وتظهر النتائج في الجدول

 في العلوم  دا (: نتائج المقارنات البعدية  للفروق بين متوسطات األ11جدول )
 حسب السلطة المشرفةب

 وكالة الغوث التعليم الخاص الثقافة العسكرية السلطة المشرفة الصف
 0672- **33668- 1667 وزارة التربية الخامس

 0606- **3062-  الثقافة العسكرية
 *30616   التعليم الخاص

 *8601- **30602- 1610 وزارة التربية التاسع
 *33611- **37672-  الثقافة العسكرية
 *2603   التعليم الخاص

 ------ **33660- **1607 وزارة التربية الحادي عشر
 ------ **32613-  العسكريةالثقافة 

 (α  =1517 *دالة إحصائيا  عند )

 

 في الصفالتعليم الخاص  مدارس  ( ان الفروق في المتوسطات كانت لصال69يبين الجدول )

ما في الصف التاسع فقد كانت الفروق لصال  مدارس التعليم الخاص الخامس والحادي عشر. أ

لوجود فروق لصال  مدارس وكالة الغوث  إضافة، خرىاألمقارنة مع السلطات المشرفة الثالث 
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كما بينت النتائج وجود فروق دالة لصال   مقابل مدراس وزارة التربية والتعليم والثقافة العسكرية.

 مدارس وزارة التربية والتعليم مقارنة مع مدارس الثقافة العسكرية في الصف الحادي عشر.
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 الفصل الرابع

 ئيةالقـرا حمــور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئيةيف حمور القرا املعرفة اقتصادالطلبة على مهارات  إتقانمستويات 
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طلبىىىة الصىىىفوف الخىىىامس والتاسىىىع والحىىىادي عشىىىر  إتقىىىانبهىىىدف التعىىىرف علىىىى مسىىىتويات 

 األولهىىىي: المسىىىتوى  داءلىىىألمسىىىتويات  خمسىىىةفقىىىد حىىىددت  ئيىىىةللكفايىىىات الرئيسىىىية فىىىي مجىىىال القرا

 المىنخفض الىى حىد مىا، أمىا داءمستوى األ المستوى الثاني ويمثل، المنخفض داءاألويمثل مستوى 

العىىالي، أمىا الخىىامس  داءالمتوسىط، ويمثىىل الرابىع مسىتوى األ داءاألالمسىتوى الثالىث فيمثىىل مسىتوى 

عينىىىة الدراسىىىة بحسىىىب  ( النسىىىب المئويىىىة ألفىىىراد10) ويمثىىىل جىىىدول .المتقىىىدم داءفيمثىىىل مسىىىتوى األ

والحىىىادي  ،سىىعاوالت ،فىىي الصىىفوف الثالثىىة الخىىامس ئيىىةللكفايىىات العامىىة فىىي القرا داءاألمسىىتويات 

 .عشر

  دا األ(: النسب المئوية ألفراد عينة الدراسة بحسب مستويات 71جدول )
 في الصفوف الخامس والتاسع والحادي عشر ئيةالقرافي 

 المجال/
 الصـف الكفاية

 دا األمستويات 
 الخامس  الرابع  الثالث الثاني األول دون األول

 القرا ة
 %366 %960 %3963 %6168 %6269 %3860 الخامس
 %061 %160 %3867 %1161 %6261 %3167 التاسع

 %368 %3061 %6866 %1069 %3260 %861 الحادي عشر
 

  والصف دا األبحسب مستويات للطلبة النسب المئوية . توزيع 17شكل رقم 
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%( من طلبة الصف 061و) من طلبة الصف الخامس (%366)( أن 10نالحظ من الجدول )

 .الخامسبلغوا المستوى  الحادي عشر قدطلبة الصف  من( % 368)و التاسع

 أفىىرادرابىع، و ال داءاألالىذين وصىلوا لمسىتوى  ةمىا النسىب المئويىة لعينىة الدراسىة فىي الصىىفوف الثالثىأ

( فىي %3061وبلغىت )حصلوا على أعلىى نسىبة مئويىة الحادي عشر قد عينة الدراسة من الصف 

ع علىى اسىتال حصىل طلبىة الصىف( بينمىا %960الخىامس علىى النسىبة )طلبة الصف حين حصل 

 وهو األقل. %(160النسبة )

 داءاأل مسىىتوىالىىذين وقعىىوا فىىي مئويىىة لعينىىة أفىىراد الدراسىىة النسىىب ال أن( 10) ونالحىظ مىىن الجىىدول

% ( وفىىي الصىىىف 3867وفىىي الصىىىف التاسىىع ) (%3963الخىىامس)كانىىت فىىي الصىىىف و المتوسىىط 

 %(. 6866الحادي عشر)

لىى حىد مىا، فقىد المىنخفض إ داءأما النسب المئوية ألفراد عينة الدراسىة الىذين وقعىوا فىي مسىتوى األ

ف الحىادي %( وفىي الصى1161%( وفي الصف التاسع بلغىت )6168) في الصف الخامسبلغت 

 %(.1069عشر )

المىىنخفض، فقىىد كانىىىت  داءالنسىىبة المئويىىة ألفىىراد عينىىة الدراسىىة الىىىذين وقعىىوا فىىي مسىىتوى األ بينمىىا

 %( وفي الصف الحادي عشر6261) %( وفي الصف التاسع6269النسبة في الصف الخامس )

(32 .)% 

، فقىد كانىت المىنخفض جىداً  ءداأما النسىبة المئويىة ألفىراد عينىة الدراسىة الىذين وقعىوا فىي مسىتوى األ

%( وفىىىىي الصىىىىف الحىىىىادي 3167) %( وفىىىىي الصىىىىف التاسىىىىع38النسىىىىبة فىىىىي الصىىىىف الخىىىىامس )

 %(. 861عشر)
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 على مستوى اململكة ئيةيف حمور القرا املعرفة اقتصادالطلبة على مهارات  أداء

عينىىىىة الدراسىىىىة فىىىىي  أفىىىىرادمىىىىن  الطلبىىىىة داءألالمسىىىىتوى العىىىىام قيىىىىاس بهىىىىدف التعىىىىرف علىىىىى 

والخطىىىىأ المعيىىىىاري  داءاأل، فقىىىىد تىىىىم حسىىىىاب متوسىىىىط صىىىىفوف الخىىىىامس والتاسىىىىع والحىىىىادي عشىىىىرال

 (.13، وتظهر النتائج في جدول )رللمتوسط على كل اختبا
 

المعياري لكل  أوالخط ئيةينة الدراسة على اختبارات القراأفراد ع أدا (: متوسطات 72جدول )
 متوسط بحسب الصف)الخامس، والتاسع، والحادي عشر( 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط الصـف
 0610 1861 الخامس
 0607 1969 التاسع

 0602 0168 الحادي عشر
 

 في القرائية بحسب الصف دا . متوسطات األ16شكل رقم 

 
 

والتاسىىع الخىىامس  وفطلبىىة الصىىفلعينىىة الدراسىىة  أفىىراد أداءمتوسىىط  أن( 13جىىدول )النالحىىظ مىىن 

 (.0168، 1969، 1861على التوالي ) كانت المعرفة اقتصادعلى مهارات والحادي عشر 
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 على مستوى اململكة ئيةالكفايات الفرعية يف حمور القراالطلبة على  أداء

 الفرعيىةكفايىة مىن الكفايىات والخطأ المعياري للمتوسط علىى كىل  داءاألتم حساب متوسط 

فىي الصىفوف الخىامس والتاسىع  الطلبىة داءألبهدف التعىرف علىى المسىتوى العىام وذلك  في القرائية

، وتظهىر النتىىائج فىىي جىىدول كفايىىة مىىن الكفايىىات التىي يقيسىىها كىىل اختبىىارلىىى كىل عوالحىادي عشىىر 

(16.) 

المعياري لكل  أوالخط ئيةأفراد عينة الدراسة على اختبارات القرا أدا (: متوسطات 71جدول )
 )الخامس، والتاسع، والحادي عشر(  متوسط بحسب نوع الكفاية والصف

 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط الكفاية الصـف
 الخامس

 
 0610 1869 االسترجاع

 0611 1769 الفهم واالستيعاب

 التاسع
 

 0627 0068 االسترجاع
 061 0661 الفهم واالستيعاب

 0612 6369 التقييم
الحادي 

 عشر
 

 0610 0160 االسترجاع
 0612 1066 الفهم واالستيعاب

 0608 67680 التقييم
 

 . تمثيل بياني يفسر حدة األرقام11شكل رقم 
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الخىىامس علىىى عينىىة الدراسىىة مىىن طلبىىة الصىىف  أفىىراد أداءمتوسىىط  أن( 16جىىدول )النالحىىظ مىىن 

. أمىىىىا بالنسىىىىبة لطلبىىىىة (1769) واالسىىىىتيعابالفهىىىىم ( وعلىىىىى كفايىىىىة 1869كفايىىىىة االسىىىىترجاع كانىىىىت )

الفهىىىىم ( وعلىىىىى كفايىىىىة 0068علىىىىى كفايىىىىة االسىىىىترجاع ) هىىىىمأداءمتوسىىىىط الصىىىىف التاسىىىىع فقىىىىد كىىىىان 

 أفىراد عينىة الدراسىة مىن طلبىة أداء(. أمىا متوسىط 6369( وعلىى كفايىة التقيىيم )0661) واالستيعاب

ى كفايىىىىىىىة الفهىىىىىىىم  (، وعلىىىىىىى0160الصىىىىىىىف الحىىىىىىىادي عشىىىىىىىر علىىىىىىىى كفايىىىىىىىة االسىىىىىىىترجاع فقىىىىىىىد كىىىىىىىان )

 ( . 67680(، وعلى كفاية التقييم )1066واالستيعاب)

 
 على مستوى اململكة القرائيةيف حمور  ةهارات اقتصاد املعرفاالبعاد الفرعية ملالطلبة على  أداء



علىىى االبعىىاد الفرعيىىة لمهىىارات اقتصىىاد المعرفىىة   الطلبىىة داءألالمسىىتوى العىىام  قيىىاسبهىىدف 

 داءاألفىىي الصىىفوف الخىىامس والتاسىىع والحىىادي عشىىر، فقىىد تىىم حسىىاب متوسىىط  فىىي محىىور القرائيىىة

والشكل  (11، وتظهر النتائج في جدول )بعاد الفرعية التي يقيسها كل اختباربعد من األعلى كل 

(68). 

االبعاد المعرفية لمهارات بحسب  القرائيةأفراد عينة الدراسة على اختبارات  أدا (: متوسطات 77جدول )
 والحادي عشر( ،والتاسع ،وف )الخامسلصفل اقتصاد المعرفة 



 الصـف المحور
 مهارات االقتصاد المعرفي 

 حل المشكالت  ادارة المعلومات  التواصل 

 القرائية
 60612 13608 10611 الخامس
 10670 19612 01690 التاسع

 12631 13690 01678 الحادي عشر
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بعاد المعرفية األبحسب  القرائيةأفراد عينة الدراسة على اختبارات  أدا (: متوسطات 18)الشكل
 والحادي عشر( ،والتاسع ،وف )الخامسلصفل لمهارات اقتصاد المعرفة 

 
 

  طلبىىىىىىة الصىىىىىىف الخىىىىىىامس قىىىىىىد تىىىىىىراوح بىىىىىىين أداء( أن متوسىىىىىىط 11نالحىىىىىىظ مىىىىىىن الجىىىىىىدول )

علىىىى مهىىىارات اقتصىىىاد المعرفىىىة المتعلقىىىة بىىىإدارة المعلومىىىات  داء( حيىىىث كىىىان األ60612-13608)

(، ومن ثم على بعد 10611( يليه على مهارة التواصل بمتوسط )13608األعلى بمتوسط مقداره )

 (. 60612مهارة حل المشكالت بمتوسط )

علىىى علىىى بعىىد مهىىارات طلبىىة الصىىف التاسىىع كىىان األ أداء( أن متوسىىط 11ونالحىىظ مىىن الجىىدول )

(، ومن 19612دارة المعلومات بمتوسط )إ(، ويليه على بعد 01690ل حيث بلم المتوسط )التواص

 (. 10670ثم على بعد حل المشكالت بمتوسط )

علىى متوسىط علىى بعىد مهىارات حىل المشىكالت أأما بالنسبة لطلبة الصف الحادي عشر فقىد كىان 

(، ومىىن ثىىم علىىى 1369) طدارة المعلومىىات بمتوسىىإ(، يليىىه علىىى بعىىد 12631حيىىث بلىىم المتوسىىط )

 (.01678) بعد التواصل بمتوسط

 

34.33 

51.48 

24.36 

43.9 
39.56 

34.74 

45.78 

51.9 
56.15 

0

10

20

30

40

50

60

 حل المشكالت إدارة المعلومات التواصل

 الحادي عشر التاسع الخامس



64 

 

سـ  نـو. حبعلـى مسـتوى اململكـة  ئيةيف حمور القرا املعرفة اقتصادالطلبة على مهارات  أداء
( ضـمن أخـرى، مشرو. مدرستي، مدارس وزارة الرتبيـة ERSP، مشرو. )استكشافية شرو.امل

 مدارس وزارة الرتبية
 

، طلبىة المىدارس علىى مسىتوى المملكىة حسىب نىوع المدرسىة )استكشىافية أداءللتعرف على 

علىىى  ( ضىمن مىىدارس وزارة التربيىةأخىىرى، مشىىروع مدرسىتي، مىىدارس وزارة التربيىة ERSPمشىروع 

أفىىىراد عينىىىة الدارسىىىة مىىىن  أداءفقىىىد حسىىىب متوسىىىط  ،ئيىىىةفىىىي محىىىور القرا المعرفىىىة اقتصىىىادمهىىىارات 

ربىىىع مىىىن المىىىدارس ضىىىمن نىىىواع األاألالصىىىفوف الثالثىىىة )الخىىىامس، التاسىىىع، والحىىىادي عشىىىر( فىىىي 

( للعينىىات المسىىتقلة غيىىر T-test) واسىىتخدم االختبىىار التىىائي مىىدارس وزارة التربيىىة كىىال علىىى حىىده،

 ( نتائج هذا التحليل.10) المتساوية، ويبين جدول
 

 في القرا ة حسب الصف ونوع المدرسة دا (: متوسطات األ74جدول )
 ضمن مدارس وزارة التربية

مدارس  نوع المدرسة الصف
مشروع  مدرستي استكشافيه

(ERSP) 
مدارس وزارة تربية 

 أخرى

 الخامس
 1060 0060 1169 0161 المتوسط

 الخطأ المعياري
 للمتوسط 

0676 363 366 
0613 

 التاسع
 1966 1969 6968 0060 المتوسط

 الخطأ المعياري
 للمتوسط 

360 362 361 0610 

الحادي 
 عشر

 0668 0169 0060 0868 المتوسط
 الخطأ المعياري
 للمتوسط 

3631 3669 3661 
0623 
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 بحسب الصف ونوع المشروع دا . متوسطات األ11شكل رقم 

 
 

 ضىمنأفراد عينة الدراسة مىن الصىف الخىامس  أداء( أن متوسط 10يالحظ من الجدول )

، ERSPمشىىروع  فىىي قىىرانهمأ أداءفىىي حىىين بلىىم متوسىىط  (،0161) قىىد بلىىمالمىىدارس االستكشىىافية 

مىىىدارس وزارة التربيىىىة  (، ومىىىن ثىىىم1169وبمتوسىىىط ) طلبىىىة مىىىدارس مشىىىروع مدرسىىىتييليىىىه ( 0060)

( 00)قىد بلىم ف اد عينىة الدراسىة مىن الصىف التاسىعأفىر  أداءمتوسىط  أما .(1060بمتوسط ) خرىاأل

 ERSP (1969،)مشروع  في مدارس قرانهمأ أداءفي حين بلم متوسط مدارس االستكشافية الفي 

الطلبة  أداءخيرة ويليه في المرتبة األ (،1966) خرىاأللم متوسط مدارس وزارة التربية في حين  ب

أفراد عينة الدراسىة مىن الصىف  أداءمتوسط  أما (.6968) في مشروع مدرستي حيث بلم المتوسط

 كىىىان فىىىي حىىىين(، 0868) بلىىىمحيىىىث فىىىي المىىىدارس االستكشىىىافية علىىىى فقىىىد كىىىان األالحىىىادي عشىىىر 

ومىدارس  مشىروع مدرسىتيمىدارس الدراسىة مىن الصىف الحىادي عشىر فىي أفىراد عينىة  أداءمتوسط 

يليه متوسط  .(0169و ) (0060)، حيث كانت المتوسطات بالترتيب جداً  متقارباً  ERSPمشروع 

 (.0667وبواقع ) خرىاألرة التربية طلبة مدارس وزا أداء
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 فىىي القرائيىىة للتعىىرف علىىى داللىىة الفىىروق بىىين المتوسىىطات قىىد تىىم اسىىتخدام تحليىىل التبيىىان األحىىاديو 

 (11)وتظهر نتائج التحليل في جدول، من مدارس وزارة التربية والتعليمنوع المشروع ضحسب 

 على االختبار الكلي دا التباين األحادي لألتحليل نتائج  (:77) جدول
 نوع المدرسة ضمن مدارس وزارة التربية والتعليمحسب في القرائية  

درجات  مجموع المربعات  الصف
 الحرية

متوسط 
 القيمة الفائية المربعات

 الخامس
 06186219 1 367316937 بين المجموعات

 1036167 961 1310006079 داخل المجموعات **366038

  962 1677206192 الكلي

 التاسع
 69886626 1 89206781 بين المجموعات

 6706600 917 6113776076 داخل المجموعات **336019

  900 6263066617 الكلي

الحادي 
 عشر

 60306711 1 20006621 بين المجموعات
 6806190 3303 1313376179 داخل المجموعات **76080

  3300 1393236200 الكلي
 

 2.25*الفرق بين المتوسطات دال عند مستوى *
 

علىىىىى اختبىىىىار  داءبىىىىين متوسىىىىطات األ لىىىىة إحصىىىىائياً اوجىىىىود فىىىىروق د(، 11)الحىىىىظ مىىىىن الجىىىىدول ن

نىىىوع المشىىىروع ضىىىمن حسىىىب  والتاسىىىع والحىىىادي عشىىىر الخىىىامسوف الىىىثالث لصىىىففىىىي ا الرياضىىىيات

فىي الصىف ، و 366038فائيىة فىي الصىف الخىامس ال مدارس وزارة التربية والتعليم، اذ كانت القيمة

وجميىع هىذه  ،76080ر فقد كانت القيمة الفائيىة ، وفي الصف الحادي عش336019التاسع كانت 

 .(α  =0603) الداللة مستوىعند  القيم الفائية دالة احصائياً 
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ن فىىي القرائيىىىة حسىىب نىىوع المشىىروع ضىىىم داءوللتعىىرف علىىى اتجاهىىات الفىىىروق بىىين متوسىىطات األ

فقىد تىم اسىتخدام اختبىار شىافيه للمقارنىات البعديىة، وتظهىر النتىائج فىي  مدارس وزارة التربية والتعليم

 .(12) الجدول
 

في القرائية حسب نوع  دا (: نتائج المقارنات البعدية  للفروق بين متوسطات األ76جدول )
 المشروع ضمن مدارس وزارة التربية والتعليم

مدارس  نوع المدرسة الصف
 مدرستي

مدارس مشروع 
(ERSP) 

مدارس وزارة 
التربية والتعليم 

 خرىاأل

 الخامس
 *960 160 *760 مدارس استكشافية
 362 060-  مدارس مدرستي

 *260   (ERSPمدارس مشروع )

 التاسع
 068 063 3061* مدارس استكشافية
 *961- *3066-  مدارس مدرستي

 067   (ERSPمدارس مشروع )

 عشرالحادي 
 *260 *0688 0672 مدارس استكشافية
 3061 0636  مدارس مدرستي

 366   (ERSPمدارس مشروع )
 (α  =1517الداللة ) عند مستوى ا  إحصائيدال  *

 

ن الفروق في المتوسطات كانت لصال  المدارس االستكشافية ومدارس أ( 12يبين الجدول )

ما في أ، خرىاألوالتعليم ( في الصف الخامس، مقارنة مع مدارس وزارة التربية ERSPمشروع )

( ERSPالفروق لصال  المدارس االستكشافية ومدارس مشروع )كانت الصف التاسع فقد 

 مقارنة مع مدارس مشروع مدرستي. خرىاألومدارس وزارة التربية والتعليم 
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االستكشافية مقارنة مع مدارس مشروع ما في الصف الحادي عشر فقد الفروق لصال  المدارس أ

(ERSP و ) نواع المدارسأ، ولم تكن الفروق دالة بين خرىاألمدارس وزارة التربية والتعليم 

 . خرىاأل
 

سـ  حبعلـى مسـتوى اململكـة  ئيـةيف حمـور القرا املعرفة اقتصادالطلبة على مهارات  أداء
 موقع املدرسة )ريف، مدينة( 

 
 

طلبىىىة المىىىدارس التىىىي تقىىىع فىىىي الريىىىف مقارنىىىة بالمىىىدارس التىىىي تقىىىع فىىىي  أداءللتعىىىرف علىىىى 

ألفىىراد عينىىة  داءحسىىب متوسىىط األبفىىي محىىور القىىراءة فقىىد  المعرفىىة اقتصىىادالمدينىىة علىىى مهىىارات 

الريىىىف ومىىىدارس  الدارسىىىة مىىىن الصىىىفوف الثالثىىىة )الخىىىامس، التاسىىىع، والحىىىادي عشىىىر( فىىىي مىىىدارس

 (  للعينىىىات المسىىىتقلة غيىىىر المتسىىىاوية، ويبىىىين جىىىدولT-test) المدينىىىة، واسىىىتخدم االختبىىىار التىىىائي

 ( نتائج هذا التحليل. 17)

 موقع المدرسة )ريف، مدينة(و حسب الصف ب ئيةفي القرا دا (: متوسطات األ71جدول )

موقع  الصف
الخطأ  ددالع المتوسط المدرسة

 المعياري
درجات 
 الحرية

الفرق بين 
 المتوسطين

الخطأ 
المعياري 

 للفرق

القيمة 
 التائية

 0618 3333 00600 مدينة الخامس
3161 1681 3633 16672** 

 0691 030 10639 ريف

 التاسع
 0611 3008 03611 مدينة

3117 2608 3636 16808** 
 0691 693 10681 ريف

الحادي 
 عشر

 0611 3309 07611 مدينة
3001 7627 3631 2680** 

 0689 692 19628 ريف


 (α  =1512الداللة ) عند مستوى ا  إحصائيدال  **
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 في القرائية بحسب الصف وموقع المدرسة )ريف، مدينة( دا . متوسطات األ71شكل رقم 

 
 

أفىىراد عينىىة الدراسىىة مىىن الصىىف الخىىامس فىىي مىىدارس  أداء( أن متوسىىط 17يالحىىظ مىىن الجىىدول )

(، 00600) مىىىىدارس المدينىىىىة أقىىىىرانهم فىىىىي أداء( فىىىىي حىىىىين بلىىىىم متوسىىىىط 10639) الريىىىىف قىىىىد بلىىىىم

متوسىط  أمىا .(α  =0603)عنىد مسىتوى  إحصىائياً  الد بينهمىا ن الفىرقأوبمقارنة المتوسىطين نجىد 

( فىىي حىىين بلىىم 10681قىىد بلىىم )ف يىىفالر أفىىراد عينىىة الدراسىىة مىىن الصىىف التاسىىع فىىي مىىدارس  أداء

دال  هماالفرق بين أن(، وبمقارنة المتوسطين نجد 03611) مدارس المدينة أقرانهم في أداءمتوسط 

أفىراد عينىة الدراسىة  أداءمتوسط  أما ( ولصال  مدارس المدينة.α  =0603) عند مستوى إحصائياً 

أقىرانهم  أداء( فىي حىين بلىم متوسىط 19628لم )بقد فمن الصف الحادي عشر في مدارس الريف 

=  α)دال إحصىىىائيا  همىىان الفىىرق بينأ(، وبمقارنىىة المتوسىىىطين نجىىد 07611مىىدارس المدينىىة ) فىىي

بين أفراد  على محور القرائية داءالفروق في األ( نالحظ أن 17من النتائج في الجدول )  (.0603

وذات داللىىىة إحصىىىائية فىىىي  الريىىىف ومىىىدارس المدينىىىة، كانىىىت واضىىىحةمىىىدارس فىىىي  عينىىىة الدراسىىىة

الصفوف الثالثة الخامس والتاسع والصف الحادي عشر ولصال  المدارس التىي تقىع فىي المدينىة، 

بمعنىىى أن المىىدارس التىىي تقىىع فىىي المدينىىة كىىان أداؤهىىا علىىى االختبىىارات أفضىىل مىىن المىىدارس فىىي 

 الريف. 
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سـ  حبعلى مستوى اململكـة  ئيةيف حمور القرا املعرفة اقتصادالطلبة يف على مهارات  أداء
 نن  الطال  )ذرر، أنثى(

 

بىأفراد أقىرانهم مىن اإلنىاث مقارنىة  الذكورطلبة أفراد عينة الدراسة من ال  أداءللتعرف على 

ألفراد عينىة الدارسىة مىن  داءفقد حسب متوسط األ ئيةفي محور القرا المعرفة اقتصادلى مهارات ع

 ، واسىىتخدم االختبىىار التىىائيللىىذكور واإلنىىاثالصىىفوف الثالثىىة )الخىىامس، التاسىىع، والحىىادي عشىىر( 

(T-testللعينات المستقلة غير المتساوية، ويبين جدول ) (نتائج هذا التحليل. 18 ) 

 أنثى(حسب الصف وجنس الطالب )ذكر، ب ئيةفي القرا دا متوسطات األ: (78جدول )

الخطأ  العينة المتوسط الجنس الصف
 المعياري

درجات 
 الحرية

الفرق بين 
 المتوسطين

الخطأ 
المعياري 

 للفرق
القيمة 
 التائية

 0620 867 06602 إناث **8607 0698 7689 3161 0671 298 10637 ذكور الخامس

 0618 702 02600 إناث **32601 0682 31673 3117 0621 211 16629 ذكور التاسع

الحادي 
 عشر

 0622 279 18699 ذكور
 0617 722 13683 إناث **30681 0682 36686 3001

 

 (α  =1512الداللة ) عند مستوى ا  إحصائيدال  **

 في القرائية بحسب الصف والجنس دا . متوسطات األ72شكل رقم 
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الصىىىف الىىىذكور فىىىي  أفىىىراد عينىىىة الدراسىىىة مىىىن أداء( أن متوسىىىط 18يالحىىىظ مىىىن الجىىىدول )

(، 06602)اإلنىىاث  أفىىراد عينىىة الدراسىىة مىىن أداء( فىىي حىىين بلىىم متوسىط 10637) الخىامس قىىد بلىىم

( ولصىىىىال  α =0603) عنىىىىد مسىىىىتوى إحصىىىىائياً  الد ق بينهمىىىىاالفىىىىر  أنوبمقارنىىىىة المتوسىىىىطين نجىىىىد 

 أمىىا لقىىراءة فىىي هىىذا الصىىف.اإلنىىاث أعلىىى منىىه لىىدى الىىذكور فىىي ا أداءاإلنىىاث، حيىىث أن متوسىىط 

حىين بلىم  ي(، فى16629قىد بلىم )فالصىف التاسىع  فىي مىن الىذكور أفىراد عينىة الدراسىة أداءمتوسط 

 أن(، وبمقارنة المتوسىطين نجىد 02600)نفسه اإلناث في الصف أفراد عينة الدراسة  أداءمتوسط 

 أداء( أن متوسىط 18)يالحظ من الجدول و  (.α =0603) عند مستوى إحصائياً  الد ق بينهماالفر 

( فىي حىين بلىم متوسىط 18699) قىد بلىم الحىادي عشىرالصىف الىذكور فىي  أفراد عينة الدراسة مىن

 أنالمتوسىىطين نجىىد  ة، وبمقارنىى(13683) نفسىىه لصىىفااإلنىىاث فىىي  أفىىراد عينىىة الدراسىىة مىىن أداء

ومن النتائج فىي الجىدول أعىاله نالحىظ أن  ،(α  =0603) عند مستوى إحصائياً  الد ق بينهماالفر 

الفروق بين أفىراد عينىة الدراسىة مىن الىذكور واإلنىاث كانىت واضىحة فىي الصىفوف الثالثىة ولصىال  

 في الصفوف الثالثة. ث أعلى منه لدى الذكور في القرائيةاإلنا أداءاإلناث، بمعنى أن متوسط 

 

 على مستوى اململكة حس  السلطة املشرفة ئيةطلبة يف حمور القراال أداء

فىىىي اختبىىىارات القىىىراءة علىىىى مسىىىتوى المملكىىىة حسىىىب السىىىلطة  داءبهىىىدف التعىىىرف علىىىى األ

( 19حسىب السىلطة المشىرفة، ويبىين جىدول ) داءالتربوية المشرفة، فقىد تىم اسىتخراج متوسىطات األ

 نتائج هذا التحليل.

 

 

 حسب السلطة المشرفةب ئيةفي القرا دا متوسطات األ: (71جدول )
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 الصف
 السلطة المشرفة

 وكالة الغوث الثقافة العسكرية التعليم الخاص وزارة التربية
 17،80 10،82 08606 17601 الخامس
 07،10 11،90 02،93 18،11 التاسع

 ------- 06،98 11،18 00600 الحادي عشر
 

 

 في القرائية بحسب السلطة المشرفة دا . متوسطات األ71شكل رقم 

 
 

فىىي الصىىىف الخىىامس كىىىان لىىىدى  فىىي القرائيىىىة داء( أن أعلىىىى متوسىىط لىىىأل19نالحىىظ مىىىن الجىىدول )

( يليىه طلبىة مىدارس وكالىة الغىوث وبمتوسىط 08606الطلبة في مدارس التعليم الخاص حيث بلم )

المرتبىىة األخيىىرة طلبىىة المىىدارس ( ثىىم وفىىي 17601(، ثىىم مىىدارس وزارة التربيىىة وبمتوسىىط )17،80)

فىي الصىف التاسىع فقىد  في القرائية داءما مستوى األ  (.10،82التابعة للثقافة العسكرية بمتوسط )

( يليهىا المىدارس التابعىة 07،1جاءت المدارس التابعة لوكالىة الغىوث فىي المقدمىة بىأعلى متوسىط )

( 18،11ة لىوزارة التربيىة بمتوسىط )( ومن ثىم المىدارس التابعى02،9096للتعليم الخاص بمتوسط )

( أن 19ونالحىىظ مىىن الجىىدول ) ( .11،9ومىىن ثىىم المىىدارس التابعىىة للثقافىىة العسىىكرية بمتوسىىط )

حسىىب السىىلطات المشىىرفة، جىىاءت ب صىىف الحىىادي عشىىر علىىى اختبىىار القرائيىىةطلبىىة ال أداءمسىىتوى 
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ثم مىدارس وزارة التربيىة  (، ومن11،18فيه المدارس التابعة للتعليم الخاص في المقدمة بمتوسط )

(، 06،98وبمتوسط ) ة( يليها في النهاية مدارس الثقافة العسكري00600بالمرتبة الثانية بمتوسط )

 فيها طلبة الصف الحادي عشر. دعلمًا أن مدارس وكالة الغوث ال يوج

فقىىد تىىم اسىىتخدام تحليىىل  حسىىب السىىلطات التربويىىة،ب وللتعىىرف علىىى داللىىة الفىىروق بىىين المتوسىىطات

 (.00في جدول ) لالتحلي وتظهر نتائج األحادي،التبيان 

 على االختبارات  دا تحليل التباين األحادي لألنتائج (: 41) جدول
 حسب السلطة المشرفة ةالكلية الثالث

درجات  مجموع المربعات  الصف
 القيمة الفائية متوسط المربعات الحرية

 الخامس
 301806321 1 133006090 بين المجموعات

 1176313 3163 1013916708 داخل المجموعات **696021

  3160 1701126606 الكلي

 التاسع
 73616113 1 631726010 بين المجموعات

 6716003 3111 1273796180 داخل المجموعات **616907

  3118 1881116011 الكلي

الحادي 
 عشر

 **686831 81716018 6 373106331 بين المجموعات
 6976202 3006 0693086001 داخل المجموعات

  3000 0026986123 الكلي
 

 (α  =1512 عند ) لة إحصائيا  اد**

علىىى اختبىىار القىىراءة  داء( وجىىود فىىروق دالىىة إحصىىائيا بىىين متوسىىطات األ00يالحىىظ مىىن الجىىدول )

(. كمىىا نالحىىظ α  =0603) الداللىىة مسىىتوىللصىىف الخىىامس بىىين السىىلطات التربويىىة األربىىع عنىىد 

للصف التاسع بين السلطات  على اختبار القرائية داءمتوسطات األوجود فروق دالة إحصائيا بين 

. ونالحظ أيضًا وجود فروق دالىة إحصىائيا بىين (α  =0603 ) الداللة مستوىالتربوية األربع عند 



74 

 

للصىىف الحىىادي عشىىر بىىين السىىلطات التربويىىة األربىىع عنىىد  علىىى اختبىىار القرائيىىة داءتوسىىطات األم

 ( .α  =0603) الداللة مستوى

فقىد تىم السىلطة المشىرفة حسىب  القرائيىةفىي  داءوللتعرف على اتجاهات الفىروق بىين متوسىطات األ

 .(03) استخدام اختبار شافيه للمقارنات البعدية، وتظهر النتائج في الجدول
 

 في القرائية  دا المقارنات البعدية  للفروق بين متوسطات األ(: نتائج 42جدول )
 حسب السلطة المشرفةب

 وكالة الغوث التعليم الخاص الثقافة العسكرية السلطة المشرفة الصف

 الخامس
 0679- *30697- *2639 وزارة التربية

 *2698- *37632-  الثقافة العسكرية
 *30638   التعليم الخاص

 التاسع
 *8697- *8618- 0601 التربية وزارة

 *31600- *3160-  الثقافة العسكرية
 0619-   التعليم الخاص

 ------ *9637- 3606 وزارة التربية الحادي عشر
 ------ *30620-  الثقافة العسكرية

 (α  =1517 عند ) لة إحصائيا  اد*
 

التعليم  مدارس  كانت لصالفي الصف الخامس ن الفروق في المتوسطات أ( 03يبين الجدول )

ووكالة  ، وكانت لصال  مدارس وزارة التربيةخرىاألمقارنة مع السلطات المشرفة الثالث  الخاص

 . مقارنة مع مدارس الثقافة العسكرية  الغوث

مدارس وزارة  مع ما في الصف التاسع فقد كانت الفروق لصال  مدارس التعليم الخاص مقارنةأ

لوجود فروق لصال  مدارس وكالة الغوث مقابل مدراس  إضافة الثقافة العسكريةالتربية ومدارس 

مدارس التعليم وزارة التربية والتعليم والثقافة العسكرية. كما بينت النتائج وجود فروق دالة لصال  

 الخاص مقارنة مع مدارس وزارة التربية ومدارس الثقافة العسكرية.
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 الـدراسةنـتائج منـاقـشـة 
 والتوصيات  
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الطلبىة األردنيىين فىي صىفوف الخىامس  أداءهدفت هذه الدراسة إلى التعىرف علىى مسىتوى 

مشىىروع تطىىوير التعلىىيم نحىىو قبىىل بىىدء تنفيىىذ  المعرفىىة اقتصىىادوالتاسىىع والحىىادي عشىىر علىىى مهىىارات 

 لقيىىاس مهىارات المعرفىىة فىىي ثالثىىة محىىاور المعرفىىة اقتصىىاد. طىىور اختبىىار مهىارات اقتصىاد المعرفىىة

 . تغطي الرياضيات والعلوم والقرائية

يتنىىىاول هىىىذا الجىىىزء مىىىن تقريىىىر الدراسىىىة مناقشىىىة النتىىىائج التىىىي توصىىىلت إليهىىىا الدراسىىىة، فيمىىىا يتعلىىىق 

ف بىاختال المعرفىة اقتصىادعلىى محىاور مهىارات  داءالطلبة والتباين فىي مسىتويات األ أداءبمستوى 

 داءالجىىنس وموقىىع المدرسىىة ونوعهىىا والسىىلطة التربويىىة المشىىرفة. وقىىد حىىددت خمسىىة مسىىتويات لىىأل

 تعكس مدى إتقان الطلبة للمهارات المعرفية وكانت على النحو التالي: 

الطلبة الذين يجيبون إجابة صىحيحة عىن   )  أداء: ويمثل مستوى المتقدم دا مستوى األ -3

 الختبار. %( أو أكثر من مجموع أسئلة ا80

الطلبىىىة الىىىذين يجيبىىىون إجابىىىة صىىىحيحة عىىىن  أداء: ويمثىىىل مسىىىتوى العـــالي دا مســـتوى األ -6

 % ( من مجموع أسئلة االختبار. 80% ( ويقل عن) 21)

الطلبىىة الىىذين يجيبىىون إجابىىة صىىحيحة عىىن    أداء: ويمثىىل مسىىتوى المتوســط دا مســتوى األ -1

 % (من مجموع أسئلة االختبار. 21%( ويقل عن) 10) 

الطلبىىة الىىذين يجيبىىون إجابىىة  أداءويمثىىل مسىىتوى  :الــى حــدا مــا المــنخف  دا مســتوى األ -0

 % ( من مجموع أسئلة االختبار. 10%( ويقل عن) 11صحيحة عن )

 الطلبىة الىذين يجيبىون إجابىة صىحيحة عىن أداء: ويمثل مسىتوى المنخف  دا مستوى األ -1

 %( من مجموع أسئلة االختبار.11) %( ويقل عن60)

الطلبىة الىذين يجيبىون إجابىة صىحيحة  أداءويمثىل مسىتوى : المنخف  جدا   دا األ مستوى -2

 %(  أو أقل من مجموع أسئلة االختبار.11عن )
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الخمسة حسب المحتوى المعرفي، ويلخىص الجىدول  داءوقد أظهرت النتائج تباينًا في مستويات األ

 المعرفىة اقتصىادعلى محاور اختبار مهارات  داءحسب مستويات األب( النسب المئوية للطلبة 06)

 ( وللصفوف الثالثة.ئية)الرياضيات، العلوم، القرا ةالثالث
 

 في دا حسب مستويات األب(: النسب المئوية للطلبة 41جدول )
 1122 ( في الصفوف الثالثة لعام القرائية)الرياضيات، والعلوم، و  

 المجال/
 الصـف الكفاية

 دا مستويات األ
 الخامس  الرابع الثالث الثاني األول األول دون

 الرياضيات
 %3 %366 %063 %3767 %7263  الخامس
 %061 %160 %868 %6168 %0867 %3160 التاسع

 %366 %060 668 %3366 %1069 %1160 الحادي عشر

 العلوم
 %363 %3360 %6262 %1061 %3860 %3660 الخامس
 %062 %263 %3167 %6863 %1063 %3960 التاسع

 %063 %160 %3061 %3860 %1367 %1267 الحادي عشر

 ئيةالقرا
 %366 %960 %3963 %6168 %6269 %3860 الخامس
 %061 %160 %3867 %1161 %6261 %3167 التاسع

 %368 %3061 %6866 %1069 %3260 %861 الحادي عشر
 

 أداءمتقىىدم،  أداء) الىىثالث العليىىامسىىتويات لطلبىىة فىىي الل أداءعلىىى أن أ( 06يالحىىظ مىىن الجىىدول )

ثىة كىان فىي محىور القىراءة، حيىث حصىل الطلبىة علىى متوسىط(، وضىمن المحىاور الثال أداءعالي، 

 على محور العلوم، ومن ثم على محور الرياضيات. داءعلى نسبة مئوية، يليه األأ

لبىىة الصىىف ط أداءن أ (06)حسىىب المحىىور، فيبىىين الجىىدول ةللصىىفوف الثالثىى داءأمىىا مىىن حيىىث األ

، حيىىث حصىىلوا فىىي محىىور الرياضىىيات العليىىا ةالثالثىى داءكانىىت األعلىىى فىىي المسىىتويات األالتاسىىع 
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االفضىل لطلبىة  داءما في محور العلوم، فقىد كىان األأ. على نسب مئوية في هذه المستوياتعلى أ

 الصف الخامس، حيث حصلوا على اعلى نسب مئوية في المستويات الثالث العليا.
 

على نسب مئوية في ة الصف الحادي عشر قد حصلوا على أن طلبأ، فنجد محور القرائيةأما في 

  المستويات العليا الثالث.

: الخىىامس، ةالطلبىىة  فىىي الصىىفوف الثالثىى% مىىن 20ان اكثىىر مىىن  (06)كمىىا يبىىين الجىىدول         

. قل(أالمنخفض و  داءول )مستوى األستوى األهم اقل من المؤ داأوالتاسع، والحادي عشر، كان في 

الطلبة في محور العلوم في الصف الحادي عشر؛ حيث كان  أداءمر نفسه على هذا وينسحب األ

 قل.أالمنخفض و  داء% من الطلبة في مستوى األ20كثر من أ

الطلبة وفقًا لمتغيرات نوع المدرسة، وموقع المدرسة، جنس الطالب،  أداءأما من حيث الفروق في 

 شرفة، فقد خلصت الدراسة إلى االستنتاجات التالية: السلطة التربوية الم

  الطلبة حسب نوع المدرسة ضمن مدارس وزارة التربية أداءبينت المقارنات بين متوسطات 

(، العاديةمدارس ال، مدارس مشروع مدرستي، ERSP)مدارس استكشافية، مدارس مشروع 

لصال  المدارس االستكشافية  على محور الرياضيات داءفي متوسطات األ وجود فروق

( في الصف الخامس، ولصال  المدارس االستكشافية في الصف ERSPومدارس مشروع )

في الصفين الخامس والحادي  خرىاألالحادي عشر مقارنة مع مدارس وزارة التربية والتعليم 

روع كانت الفروق لصال  المدارس االستكشافية ومدارس مش فقدالعلوم  محورعلى  ماأ عشر.

(ERSP مقارنة مع مدارس وزارة التربية ،) وفي الصف الحادي عشر كانت ، خرىاألوالتعليم

الفروق في المتوسطات لصال  المدارس االستكشافية، مقارنة مع مدارس وزارة التربية والتعليم 

على اختبار  داءكما أظهرت نتائج الدراسة فروقًا دالة احصائيا بين متوسطات األ .خرىاأل
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كانت القراءة حسب نوع المدرسة ضمن مدارس وزارة التربية والتعليم؛ ففي الصف الخامس 

(، مقارنة مع ERSPالفروق في المتوسطات لصال  المدارس االستكشافية ومدارس مشروع )

في الصف التاسع فقد كانت الفروق لصال  المدارس ، و خرىاألمدارس وزارة التربية والتعليم 

مقارنة مع   خرىاأل( ومدارس وزارة التربية والتعليم ERSPس مشروع )االستكشافية ومدار 

مدارس مشروع مدرستي. أما في الصف الحادي عشر فقد كانت الفروق لصال  المدارس 

، ولم  خرىاأل( ومدارس وزارة التربية والتعليم ERSPاالستكشافية مقارنة مع مدارس مشروع )

 . خرىاألتكن الفروق دالة بين أنواع المدارس 

  تفوق مدارس الطلبة حسب السلطة التربوية المشرفة،  أداءبينت المقارنات بين متوسطات

لحها في الصف الفروق لصاالتعليم الخاص بشكل عام، ففي محور الرياضيات كانت 

وكانت الفروق لصال  مدارس التعليم الخاص ووكالة الغوث  الخامس والحادي عشر،

ما في محور ثقافة العسكرية في الصف التاسع. أمقابل مدراس وزارة التربية والتعليم وال

ما في أالعلوم فقد تفوقت مدارس التعليم الخاص في الصفين الخامس والحادي عشر. 

السلطات الخاص مقارنة مع الصف التاسع فقد كانت الفروق لصال  مدارس التعليم 

لوجود فروق لصال  مدارس وكالة الغوث مقابل مدراس  إضافة، خرىاألالمشرفة الثالث 

وزارة التربية والتعليم والثقافة العسكرية. كما بينت النتائج وجود فروق دالة لصال  مدارس 

 عشر. وزارة التربية والتعليم مقارنة مع مدارس الثقافة العسكرية في الصف الحادي

الفروق في المتوسطات في الصف الخامس لصال  كانت ما في محور القرائية فقد أ       

، ولصال  مدارس خرىاألمدارس التعليم الخاص مقارنة مع السلطات المشرفة الثالث 

ما في الصف التاسع فقد أوزارة التربية ووكالة الغوث مقارنة مع مدارس الثقافة العسكرية. 

ال  مدارس التعليم الخاص مقارنة مع مدارس وزارة التربية ومدارس كانت الفروق لص
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لوجود فروق لصال  مدارس وكالة الغوث مقابل مدراس وزارة  إضافةالثقافة العسكرية 

التربية والتعليم والثقافة العسكرية. كما بينت النتائج وجود فروق دالة احصائيا لصال  

 زارة التربية ومدارس الثقافة العسكرية.مدارس التعليم الخاص مقارنة مع مدارس و 

 فقد كشفت النتائج تفوق الطلبة في ةالمدرسموقع حسب  داءأما المقارنات بين متوسطات األ ،

وتظهىر  فىي المحىاور والصىفوف الثالثىة.المدينة على طلبة المدارس التىي تقىع فىي الريىف 

هذه النتائج الحاجة الماسة إلى دعم مىدارس الريىف وتىوفير الظىروف المناسىبة لهىا لترتقىي 

 بمستواها لتصل إلى مستوى مدارس المدينة .

  اإلنىىىاث، فقىىىد  أداءالطلبىىىة الىىىذكور مقارنىىىة مىىىع متوسىىىطات  أداءأمىىىا المقارنىىىات بىىىين متوسىىىطات

اءة(، و فىي والعلىوم، والقىر  ياضىيات،)الر  كشفت النتائج تفوق اإلناث علىى المحىاور الثالثىة

في هذا المجال إجراء المزيد من الدراسىات التىي مىن شىأنها أن  الصفوف الثالثة، ويوصى

 تكشف عن أسباب هذه الظاهرة والعمل على االرتقاء بمستوى الذكور.

 

 

 

 

 

 اتــيـوصـتـال
 

مجاالتهىىىىا الثالثىىىىة داء الطلبىىىىة تعكىىىىس ضىىىىعفًا بينىىىىًا فىىىىي أن مسىىىىتويات أأظهىىىىرت نتىىىىائج الدراسىىىىة  .3

س والتاسىىع والحىىادي مالرياضىىيات والعلىىوم والقرائيىىة وعبىىر الصىىفوف التىىي غطتهىىا الدراسىىة الخىىا

ن نسىىبة الطلبىىة الىىذين وصىىلوا إلىىى المسىىتوى الخىىامس عبىىر المجىىاالت والصىىفوف أعشىىر، حيىىث 
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طلبىىىة الىىىذين وقعىىىوا فىىىي أدنىىىى %، كمىىىا تراوحىىىت نسىىىبة ال368% و 063جميعهىىىا تراوحىىىت بىىىين 

 %. 1160% و 861داء )دون المستوى األول( بين مستوى أ

جىراء التعىديالت المناسىبة  إن هىذه النتىائج تؤكىد بوضىوح وجىود حاجىة ماسىة لمراجعىة المنىاهج واع

التطبيق والتحليىىىل كىىىن تعىىىين الطلبىىىة علىىىى امىىىتالك مهىىىارات التفكيىىىر العليىىىا أنها أوالتىىىي مىىىن شىىى

حقيقيىة لبىرامج تىدريب المعلمىين وتطويرهىا والتركيب والتقويم. هذا باإلضافة إلىى إجىراء مراجعىة 

الك مهارات التدريس الفعال الذي يركز على التفكير الناقىد وحىل تبحيث تمكن المعلمين من ام

 المشكالت. 

ضرورة توفير نظىام للمتابعىة والمسىاءلة والحىوافز مىن قبىل وزارة التربيىة والتعلىيم وقىد تجلىى ذلىك  .6

 ة وزارة التربية والتعليم. في تفوق طلبة المدارس الخاصة على طلب

العمل علىى إكسىاب الطىالب الىذكور الخصىائص النفسىية والسىلوكية الجيىدة التىي تىرتبط إيجابيىًا  .1

بالتحصىىيل مثىىل االنتبىىاه والجديىىة والمثىىابرة، فقىىد كشىىفت نتىىائج الدراسىىة عىىن تفىىوق اإلنىىاث علىىى 

  الذكور في المجاالت والصفوف جميعها.

الدراسىىات القاعديىىىة لمشىىىروع التطىىىوير التربىىوي الموجىىىه نحىىىو اقتصىىىاد حىىىد أاعتبىىار هىىىذه الدراسىىىة  .0

  المعرفة في مرحلته الثانية.

ج الدراسىة تفىوق ارد مدارس المدينة، فقد بينت نتىائوفير موارد مناسبة لمدارس الريف تماثل مو ت .1

 طلبة المدينة على نظرائهم في الريف.

ت نتىىائج الدراسىىة ر شىىاأكىىة جميعهىىا، فقىىد تعمىىيم تجربىىة المىىدارس االستكشىىافية علىىى مىىدارس الممل .2

غيىىىر  والتعلىىىيم إلىىىى تفىىىوق طلبىىىة المىىىدارس االستكشىىىافية علىىىى نظىىىرائهم فىىىي مىىىدارس وزارة التربيىىىة

 االستكشافية.
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( فىىي تطىىوير بىىرامج تىىدريب المعلمىىين أثنىىاء الخدمىىة، فقىىد كشىىفت ERSPاالسىىتفادة مىىن تجربىىة ) .7

 في مدارس وزارة التربية والتعليم األخرى. رائهمظنتائج الدراسة تفوق طلبة هذه المدارس على ن

لمعرفىىة العوامىىل التىىي أدت إلىىى عىىدم وجىىود أثىىر إيجىىابي  CIDAإجىىراء مراجعىىة شىىاملة لتجربىىة  .8

 لهذه التجربة على تحصيل الطلبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (أ) مـلـحـق
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 نتائج الطلبة يف العلوم والرياضيات والقرائية 

 املطبق يف مدارس وزارة الرتبية والتعليم حبس  املشرو.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج الطلبة يف العلوم والرياضيات والقرائية 
 حبس  املشرو. املطبق يف مدارس وزارة الرتبية والتعليم

 
بين المشاريع التي تنفذها وزارة التربية والتعليم وهي مشروع المدارس للمقارنة 

، حسب متوسطات األداء SDI، ومشروع ERSPاالستكشافية، ومشروع مدرستي، ومشروع 

للطلبة في الرياضيات والعلوم والقرائية بحسب هذه المشاريع وبحسب الصف، كما حسب متوسط 
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التي ينفذ فيها أي من هذه المشاريع. وتبين الجداول تعليم األداء لطلبة مدارس وزارة التربية وال

 ( هذه النتائج. 1-(، )أ6-(، )أ3-( واألشكال )أ1-(، )أ6-(، )أ3-)أ

ففي الصف الخامس جاء الترتيب التنازلي لهذه المشاريع بحسب متوسطات أدائها في 

 . (SDI، عادية ، ، استكشافية، مدرستي  ERSP)الرياضيات والعلوم والقرائية كما يلي : 

وفي الصف التاسع جاء الترتيب في الرياضيات على النحو التالي: )استكشافية، 

، مدرستي(، SDI، استكشافية، عادية، ERSP، عادية(، وفي العلوم )ERSP ،SDIمدرستي، 

، عادية، مدرستي(، وفي الصف الحادي عشر جاء ERSP، استكشافية، SDIوفي القرائية )

 (.SDI، مدرستي، عادية، ERSPاالت الثالثة على النحو التالي: )استكشافية، الترتيب في المج

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 (: متوسطات األدا  في العلوم والرياضيات والقرائية للصف الخامس2-أجدول )
 وزارة التربية والتعليممدارس بحسب المشروع ضمن 

 

 المبحـث        
 

 المشـروع 

 القرائيـة الرياضيـات العـلـوم

 المتوسط
الخطأ 

المعياري 
 للمتوسط

 المتوسط
الخطأ 

المعياري 
 للمتوسط

 المتوسط
الخطأ 

المعياري 
 للمتوسط

 0681 1067 062 6061 068 1961 عادي )ال مشاريع(

 3613 0161 360 6960 363 0168 استكشافية

 6600 1169 360 6269 368 0669 مدرستي
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 ERSP 0860 362 1363 663 0060 3691مشروع 

 SDI 1961 663 6661 360 1661 3697مشروع 

 
 دا  في العلوم والرياضيات والقرائية متوسطات األ (:2-)أشكل 

 لطلبة الصف الخامس بحسب المشروع
 

 
 

 التاسع(: متوسطات األدا  في العلوم والرياضيات والقرائية للصف 1-أجدول )
 وزارة التربية والتعليممدارس بحسب المشروع ضمن 

 

 المبحـث        
 

 المشـروع 

 القرائيـة الرياضيـات العـلـوم

 المتوسط
الخطأ 

المعياري 
 للمتوسط

 المتوسط
الخطأ 

المعياري 
 للمتوسط

 المتوسط
الخطأ 

المعياري 
 للمتوسط

 067 1869 590 9292 067 1063 عادي )ال مشاريع(

 360 0060 299 6993 361 1168 استكشافية

 362 6968 293 6999 367 1061 مدرستي
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 SDI مشروع ERSP مشروع  مدرستي استكشافية عادية

 قرائية رياضيات علوم
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 ERSP 1263 362 6293 296 1969 361مشروع 

 SDI 1668 660 6599 291 0662 663مشروع 

 
 دا  في العلوم والرياضيات والقرائية متوسطات األ (:1-)أشكل 

 بحسب المشروع التاسعلطلبة الصف 
 

 
 

 عشرالحادي (: متوسطات األدا  في العلوم والرياضيات والقرائية للصف 7-أجدول )
 وزارة التربية والتعليممدارس بحسب المشروع ضمن 

 

 المبحـث        
 

 المشـروع 

 القرائيـة الرياضيـات العـلـوم

 المتوسط
الخطأ 

المعياري 
 للمتوسط

 المتوسط
الخطأ 

المعياري 
 للمتوسط

 المتوسط
الخطأ 

المعياري 
 للمتوسط

 592 3696 593 9593 068 6161 عادي )ال مشاريع(

 292 3393 593 9992 366 1067 استكشافية
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 SDI مشروع ERSP مشروع  مدرستي استكشافية عادية

 قرائية رياضيات علوم
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 296 3395 593 9293 360 6266 مدرستي

 ERSP 6762 361 9593 592 3692 2996مشروع 

 SDI 6669 366 2392 593 3295 293مشروع 

 
 متوسطات األدا  في العلوم والرياضيات والقرائية  (:7-)أشكل 

 بحسب المشروعالحادي عشر لطلبة الصف 
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