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  1122عوامل الرتاجع يف عام 
 يف الدراسة الوطنية التقوميية ملهارات اقتصاد املعرفة

 
 الملخص التنفيذي

 

حرص األردن على إجراء الدراسات الوطنية والمشاركة في الدراسات الدولية للوصول الى مؤشرات قد تساعد على تقييم 
النظام التربوي، وذلك من خالب الكشف عن  جوانب القوة وجوانب الضعف في النظام ليتم تعزيز جوانب القوة، ووضع 

اسات الوطنية التي سارت جنبًا الى جنب مع مشروع التطوير الخطط المناسبة لمعالجة جوانب الضعف، ومن بين الدر 
التربوي لمهارات اقتصاد المعرفة بمرحلتيه األولى والثانية، الدراسة الوطنية التقويمية لمهارات اقتصاد المعرفة والتي نفذت 

ات اقتصاد المعرفة في ، وتعد نتائجها أساساً  قاعدياً  لمشروع التطوير التربوي لمهار  6002للمرة األولى في عام 
، وقد بّينت النتائج تقدمًا واضحاً  وتحسناً  ملحوظًا في أداءات الطلبة 6002مرحلته األولى، وأعيد تنفيذ الدراسة في عام 

، أن هناك 6022، وقد بّينت نتائج الدراسة عندما نفذت عام 6002عما كانت عليه في عام  6002بشكل عام في عام 
، وتأتي هذه الدراسة كمحاولة جادة 6002و  6002داءات الطلبة، عما كانت عليه في عامي تراجعًا واضحًا في أ

للكشف عن العوامل التي أفضت الى هذا التراجع، وتجدر اإلشارة إلى ان نتائج الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم 
TIMSS  حيث وصل حجم 6002ها عام بنظيرت 6022كشفت عن تراجع دال إحصائيًا، وذلك عند مقارنة نتائج عام ،

 نقطة. 62نقطة، وفي الرياضيات  33التراجع في العلوم 

وبحسب الصف  6002، و  6022وكمقياس لحجم التراجع فقد حسب الفرق بين متوسطي األداء للطلبة في عامي 
الة إحصائياً  عند عالمة، وكانت التراجعات جميعها د 22و  6والمجال، وقد تراوح التراجع وعلى مستوى المملكة بين 

(α  =0002  وارتفع حجم التراجع بالمتوسط بارتفاع مستوى الصف، فحجم التراجع األكبر لدى طلبة الصف الحادي )
عشر. كما اختلف حجم التراجع باختالف المجال، وكان حجم التراجع األكبر في مجال القرائية، أما الحجم األدنى له 

التراجع في العلوم المرتبة الوسطى بين الرياضيات والقرائية مع مالحظة أن أداء فكان بمجال الرياضيات، واحتل حجم 
، وفي عام 6002الطلبة كان أضعفه في الرياضيات، وأحسنه في القرائية وبغض النظر عن الصف وذلك في عام 

ألداء األعلى في كان األداء األدنى أيضاً  في الرياضيات للصفوف جميعها، وكان األداء في القرائية هو ا 6022
الصفين التاسع والحادي عشر أما في الصف الخامس فقد كان األداء األعلى في العلوم. وفيما يتصل بمتغيرات جنس 
الطالب، وموقع المدرسة والسلطة التربوية المشرفة، فقد اختلف حجم التراجع.  حيث أشارت النتائج الى أن حجم التراجع 

إلناث وكذلك هو أكبر عند طلبة الريف مقارنة بطلبة المدينة، وبالنسبة للسلطة التربوية كان أكبر عند الذكور منه عند ا
 المشرفة فقد جاء أعلى تراجع عند طلبة مدارس وزارة التربية والتعليم وأدناه لطلبة وكالة الغوث الدولية . 

بزيادة قدرة الطالب على التحصيل، وقد كما أظهرت النتائج اختالف التراجع باختالف المئينات، حيث ازداد حجم التراجع 
 يشير هذا الى اهتمام التعليم بالطلبة ذوي التحصيل المتدني بدرجة أعلى من الطلبة ذوي  التحصيل المرتفع.

وللكشف عن العوامل الكامنة وراء هذا التراجع، حّللت، وعلى مستوى الفقرة، االستبيانات جميعها وفي السنتين، وقد عد 
، ومن العوامل التي دّلت على التراجع والتي  6002الفرق مؤيدًا للتراجع اذا كان الفرق داالً  إحصائيًا ولصالح عام 

ة في النشاطات الصيفية، وتدني ثقة الطالب بقدرته على النجاح في تدني المشاركاشتّقت من استبانة الطالب: 
 وتدني فهم الطلبة لشرح الدروس من المعلمين، وارتفاع وقت اللعب ومشاهدة التلفاز، وازدحام الصفوف. المدرسة،



 ز

 

درسي، وضعف : انخفاض دافعية الطلبة نحو التعّلم، وضعف االنضباط المومن العوامل التي اشتقت من استبانة المعلم
 تعاون أولياء األمور مع المدرسة، واألعداد الكبيرة للطلبة داخل الغرف الصفّية، وظاهرة التدريس الخاص.

ازدحام الطلبة في الصفوف، وانشغال المعلمين بأعمال أخرى غير ومن العوامل التي اشتقت من استبانة المدير: 
 مصادر التعليمية.التدريس، وضعف دافعية المعلمين للعمل، ونقص في ال

وللحصول على مؤشرات إحصائية تتمّتع بدرجة مقبولة في الثبات فقد اشتّقت المؤشرات التالية من استبانة الطالب: 
المستوى االقتصادي االجتماعي للطالب، والممارسات الصفّية، ومشاكل الطلبة، واستخدام الحاسوب، ومهارات 

 الحاسوب.

منها المؤشرات اآلتية: التدريس الجيد، ومعيقات التدريس، ومشاكل المعلم، واستخدام أما استبانة المعلم فقد اشتق 
الحاسوب، ومهارات الحاسوب وفيما يتعلق باستبانة المدير فقد كانت مؤشراتها: مشاكل المدرسة، واستخدام الحاسوب، 

ير التحصيل من جهة أخرى حسبت ومهارات الحاسوب ولمعرفة طبيعة العالقة بين كل من هذه المتغيرات من جهة ومتغ
معامالت االرتباط بين التحصيل وهذه المتغيرات وأظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية وذات داللة إحصائية بين 
التحصيل وكل من متغيرات الطالب جميعها، باستثناء مؤشر مشاكل الطلبة حيث جاءت العالقة سالبة وذات داللة 

قد ارتبطت جميعها بعالقة سالبة وذات داللة إحصائية باستثناء التدريس الجيد فقد جاءت إحصائية، اما مؤشرات المعلم ف
ة ودالة إحصائيًا. هذا وقد ارتبطت مشاكل المدرسة بعالقة سالبة وذات داللة إحصائية مع بعالقته بالتحصيل موج

نعدمت العالقة بين اتقان المدير التحصيل بينما انعدمت العالقة بين استخدام المدير للحاسوب والتحصيل، وكذلك ا
 لمهارات الحاسوب وتحصيل الطلبة.

ولمعرفة األهمية النسبية لمتغيرات الطالب، والمعلم، والمدير، فقد أدخلت هذه المتغيرات جميعها في نموذج تحليل 
ات وبحسب السنة االنحدار المتعّدد كمتغيرات مستقلة، والتحصيل كمتغير تابع كما حسبت الداللة اإلحصائية للمؤشر 

حيث أظهرت النتائج أن المتغيرات: استخدام الطالب للحاسوب، ومشاكل المعلم، ومشاكل المدرسة واستخدام المدير 
. في حين جاء مؤشري مشاكل المعلم، 6002للحاسوب، واتقان المدير لمهارات الحاسوب غير دالة إحصائياً  في عام 

، وبهذا فإنه يمكننا االستنتاج بأن مشاكل المدرسة ومشاكل المعلم 6022ي عام ومشاكل المدير بداللة  إحصائية عالية ف
. وقد جاءت األهمية 6002، أكثر مما هي عليه في عام  6022من العوامل الحاسمة في تراجع أداء الطلبة وفق نتائج 

الطالب، الممارسات  على النحو االتي: مشاكل المعلم، التدريس الجيد، مشاكل 6022النسبية للمؤشرات في عام 
فقد جاء  6002الصفّية، المستوى االقتصادي االجتماعي للطالب: اتقان المعلم لمهارات الحاسوب، أما ترتيبها في عام 

على النحو االتي: اتقان الطالب لمهارات الحاسوب، ومشاكل الطالب ، والمستوى االقتصادي االجتماعي للطالب، واتقان 
والتدريس الجيد، واستخدام المعلم للحاسوب، ومعيقات التدريس. وللكشف عن مدى جّدية  المعلم لمهارات الحاسوب،

الطلبة في مشاركتهم في الدراسة في دورتي الدراسة حسبت النسب المئوية للطلبة الذين كان أداؤهم متدنياً  جداً  في 
ير ذلك الى تدني دافعية الطلبة ، ويش 6002في عام  ٪ 21مقابل  6022في عام  ٪62الدورتين حيث بلغت نسبتهم 
وهذه   6002بدرجة أعلى مما هي عليه في عام  6022واإلجابة عن اختباراتها في عام للمشاركة الجادة في الدراسة 

هو أحد العوامل  6002عما كانت عليه في عام  6022النتيجة تسمح لنا باالستنتاج أن تدني دافعية الطلبة في عام 
 اء هذا التراجع.الرئيسة والتي تقف ور 
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 بناء على النتائج التي أفضت إليها الدراسة ، فإنه يمكن اقتراح التوصيات اآلتية:
 

خلق حالة من الوعي العام في الوسط التربوي عموماً  وعند الطلبة خصوصاً  بأهمية المشاركة الجادة في  .2
الدراسات الوطنية والدولية، نظراً  ألهمية ما يترّتب عليها من أحكام على جودة النظام التربوي تبعًا ألداءات 

 تقوم بها وزارة التربية والتعليم والمتعّلقة بهذا الشأن: الطلبة في هذه االختبارات، ويمكن اقتراح اإلجراءات اآلتية ل

عقد ورش توعوية حول ماهية وأهمية الدراسات الدولية والوطنية للمرشدين التربويين في مدارس المملكة  -أ 
 جميعها، ليتولوا دور التوعية للطلبة وأولياء أمورهم بخاصة والمجتمع المدرسي ومجتمعه المحلي بعامة.

المشاركين بالدراسة شهادات بمشاركاتهم وكتب شكر لمشاركاتهم الجادة في الدراسة، وذلك منح الطلبة  -ب 
 بغية تعزيز الدافعية لديهم.

 منح الطلبة ذوي األداء المتميز شهادات تقدير لتفوقهم العلمي في هذه الدراسات. -ج 

ي المدارس والمعلمين تكريم المدارس التي تحقق المراتب األولى في هذه الدراسات من خالل تكريم مدير  -د 
 وبخاصة معلمي الطلبة الذين شاركوا في الدراسة.

 

هذا وقد يكون من المناسب اشراك المجتمع المحلي وبخاصة المؤسسات الخاصة والشركات والبنوك لتقدم جوائز عينية 
 للمتفوقين من الطلبة المشاركين بالدراسات.

 

االختبارات الفصلية لتحاكي االختبارات الوطنية والدولية بحيث تركز االرتقاء  باالختبارات المدرسية وبخاصة  .6
على قياس مهارات اقتصاد المعرفة، والمهارات العقلية العليا، وعدم االكتفاء باألسئلة التي تقيس المستويات 

 المتدنية للمعرفة للوصول الى مستويات التطبيق والتحليل والتركيب والتقويم.

االستفادة من تجربة مدارس وكالة الغوث الدولية، حيث يتم إعداد االختبارات الفصلية  وقد يكون من المناسب
النهائية من ِقبل مركز البحث والتطوير التربوي للمباحث والصفوف جميعها، واالقتراح هنا أن يتم إعداد األسئلة 

ختّصة على مستوى المديرية في النهائية للمباحث الرئيسة اللغة العربية والرياضيات والعلوم من ِقبل لجان م
 وزارة التربية والتعليم.

 

اشراك الميدان في البحث عن الحلول الممكنة للمشاكل التي يواجهها المعلمين والمدرسة، حيث كشفت هذه  .3
الدراسة عن عاملين رئيسين أديا الى التراجع في أداء الطلبة أال وهما المشاكل التي يعاني منها كل من المعلم 

سة، بالرغم من أن تركيز مشروع التطوير التربوي نحو اقتصاد المعرفة في مرحلته الثانية  يستهدف والمدر 
المدرسة كوحدة للتطوير، إاّل أن هذا األمر لم ُيعكس بشكل عملي وحقيقي في الميدان التربوي، فعلى راسمي 

بمشاكل المعلمين والمدرسة والعمل  السياسات وصانعي القرارات في وزارة التربية والتعليم أن يكونوا على وعي
 على إيجاد الحلول لها ومن هذه المشاكل التي تناولتها هذه الدراسة فهي:

 

 مشاكل المعلم . أ
 كثرة األعباء التدريسية .2

 تدني الوضع االجتماعي للمعلم .6

 األعداد الكبيرة للطلبة داخل الغرف الصفّية .3

 تدخلها الوزارة.ضعف مواكبة تدريب فعال للتجديدات التربوية التي  .4

 ضعف االنضباط المدرسي .1

 ضعف تعاون أولياء األمور مع المدرسة .2



 ط

 

 عدم توافر التسهيالت الالزمة للقيام بعملي .2

 تدني مستوى اهتمام الطلبة .2

 حدة مشكالت الطلبة السلوكية .9

 انعدام رغبة الطلبة في التعّلم ودافعيتهم له .20
 

 مشاكل المدرسة  . ب
 صيانة مبنى المدرسة .2

 نقص في المصادر التعليمية  .6

 العبث في ممتلكات المدرسة  .3

 انشغال المعلمين بأعمال أخرى غير التدريس .4

 الجو العام للمدرسة .1

 ضعف دافعية المعلمين للعمل .2

 غياب المعلمين  .2
 
كما كشفت نتائج الدراسة عن تباين حجم التراجع بحسب جنس الطالب) ذكور، إناث (، وموقع المدرسة) ريف،  .4

والسلطة التربوية المشرفة على المدرسة ) وزارة التربية والتعليم، الثقافة العسكرية، وكالة الغوث الدولية،  مدينة (،
التعليم الخاص(، وقد تسهم السياسات األتية في تقليل الفجوة في التحصيل بين الذكور واإلناث، والريف والمدنية 

 والقطاع العام والخاص.
 

 (. 2 – 2ألساسية األولى الصفوف ) تأنيث التعليم في المرحلة ا -أ 

( والمرحلة الثانوية وذلك 20 – 2الصفوف ) التوأمة بين مدارس الذكور واإلناث في المرحلة األساسية الثانية -ب 
 على مستوى المديرية لتبادل الخبرات وتعميم قصص النجاح.

 التوأمة بين مدارس القطاع الخاص والقطاع العام. -ج 

 المرحلة األساسية وبخاصة في مبحثي اللغة العربية والرياضيات.تركيز االهتمام على   -د 

التركيز على البيئة التنظيمية والمنظومة القيمية للحد من مشكالت االنضباط المدرسي وبناء عالقات سليمة  -ه 
 بين عناصر مجتمع المدرسة من جهة والمجتمع المحلي من جهة أخرى.

 
ليمية باتت ملموسة لدى الجميع وعلى كل المستويات ويبدو أننا نحتاج الى إن ظاهرة التراجع في أداء مؤسساتنا التع

 إجراء المزيد من الدراسات المعّمقة للكشف عن العوامل التي أّدت الى مثل هذا األمر.
 

 
 

 

 

 

 

 



 ي

 

Decline Factors in the National Assessment for  
Knowledge Economy Study in 2011 

 

 

Executive Summary   

 

 
Jordan’s Keenness to conduct national studies and to participate in the 
international studies to assess the qualify of the education system and develop 
appropriate plans to develop and improve the quality of it’s education system.  
 
The National Assessment for Knowledge Economy (NAfKE) Study was carried 
out for the first time in 2006 to be a baseline study for Education Reform for 
Knowledge Economy phase one (ERfKE I), the study was repeated in 2008, the 
results showed clear progress in the performance of students. The results of 
2008 were considered as a baseline for (ERfKE II) and for the sake of formative 
evaluation the study was conducted in 2011, the results showed a significant 
decrease in the performance of students. This study aimed at detecting the 
factors that led to this decline. 
 
The decline was measured by the mean differences in 2011 and 2008 by grade 
and subject domain, the decline ranges from 2 points up to 18 points, all 
declines were statistically significant at (α=0.01). 
 
To detect the factors of decline, the differences between the means of 2011 and 
2008 were measured and tested using T-test for independent samples, the 
findings showed the decline factors at the student level were: low participation 
in classroom activities, low student confidence in his ability to the lessons, poor 
understanding of teacher expectation of the lessons and classroom 
crowdedness.  
 
The decline factors at the teacher level were: low student motivation toward 
learning, poor school discipline, lack of cooperation of parents with the school, 
large numbers of student within classrooms and the phenomenon of private 
teaching.  
The decline factors at the principal level were, large class size, teachers having 
other work than teaching after school day, poor teachers’ motivation to work, 
and lack of educational resources. 
 
The study composed a set of acceptable and reliable indicators based upon the 
responses of students, teachers and principals, on a set of items within the 
questionnaires of student, teacher and principal. 
Student indicators are: socio-economic status, classroom practices, problems of 
the students, computer use and computer skills. 
 



 ك

 

Teacher indicators are: teaching good, obstacles of teaching, teachers’ 
problems, computer use and computer skills.  
 
Principal indicators are: school problems, computer use and computer skill. All 
derived indicators for student, teacher and principal were interred in the 
multiple regression model as independent variables, and achievement as the 
dependent variable, the analyses was carries by year (2008, 2011). The results 
showed that the variables: student computer use, teacher problems and school 
problems were not statistically, significant at (α=0.05) in 2008 while teacher 
problems & school problems were significant in 2011, accordingly it had been 
concluded that the problems of the school and teacher problems are critical 
factors and could be considered as reasons of the decline in the performance of 
students in 2011. To detect the seriousness of the students in their 
participation in the study, in it’s two cycles (2008, 2011) the percentages of 
students who had done very low were computed, the results showed the 
percentage for 2011 is 26 versus. 15 for 2008, which shows that students were 
less motivated in their participation in 2011 compared to 2008.  
 
 
Based upon the results the study recommended:  
 

1. Create a state of public awareness at all levels especially at the students 
level to do their best in the national and international tests. 

2. More focus in school testing on higher order of thinking such as analysis, 
syntheses and evaluation.  

3. Involve schools, field directorates, ministry of education and educational 
community to find possible solutions for teacher problems & schools 
problems. 

4. More emphases on boys schools, rural schools and public schools to 
minimize the gender gab, location gab and public private gab. 
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  الدراسة الوطنية التقوميية ملهارات اقتصاد املعرفة
 1122 عوامل الرتاجع يف عام

 

 الطريقة واإلجراءات 

 
، 6002و  6022أظهرررت نتررائج التحليررل األوليررة لبيانررات التحصرريل تراجعررًا فرري اداء الطلبررة بررين عررامي 

وتأتي هذه الدراسة كمحاولة للتعرف على العوامرل التري أدت إلرى هرذا التراجرع ولتحقيرق هرذه الغايرة سريتم 
 إجراء التحليالت اإلحصائية التالية :

 

، 6002 ،6002طات األداء بحسب المبحث والصف والمقارنة بينهما في االعوام حساب متوس (2
6022. 

المشتقة من االستبانات الثالث: الطالرب، والمعلرم، والمردير،  6022، 6002مقارنة إحصائيات  (6
 وتحديد داللة الفروق بين هذه اإلحصائيات.

والمدير وحساب معرامالت االرتبراط اشتقاق مؤشرات من عدة فقرات في استبانة الطالب والمعلم  (3
 لهذه المؤشرات مع التحصيل بحسب السنة.

جرراء المقارنرات الالزمرة برين عرامي  (4  6022، 6002إجراء تحليل انحدار متعدد بحسب السرنة واج
 لمعرفة العوامل المسؤولة عن التراجع في التحصيل في العامين المذكورين.

و تسرررراوي عالمررررة التخمررررين بحسررررب الصررررف عررررن أ اب نسررررب الطلبررررة الررررذين عالمرررراتهم تقررررلحسرررر (1
 والمبحث والسنة.

 
 

لعرررامي  الوطنيرررة لمهرررارات اقتصررراد المعرفرررةدراسرررة السررروف يرررتم اسرررتخدام قواعرررد البيانرررات المتررروافرة عرررن 
 :وهي تتكون من 6022، 6002
 والحادي عشر. والتاسع، بيانات التحصيل في العلوم والرياضيات والقرائية للصفوف الخامس، .2

 .متغيرات الطالببيانات  .6

 بيانات متغيرات المعلم. .3

 بيانات متغيرات المدرسة. .4
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 ألداء العام لطلبة اململكة حبسب الصف واملبحث والسنةا 
 

و  6002، 6002فرري دورات ثررالث هرري  الوطنيررة لمهررارات اقتصرراد المعرفررةدراسررة الجمعررت بيانررات فرري 
، وقررد غطررت البيانررات الترري تررم جمعهررا الصررفوف الخررامس والتاسررع والحررادي عشررر، كمررا غطررت 6022

( متوسررطات 2بيانررات التحصرريل ثالثررة مجرراالت هرري العلرروم والرياضرريات والقرائيررة، ويبررين الجرردول رقررم )
 اتق بررين المتوسررطو يمررة الفررر وق 6022، و 6002 ، و6002 لالعررواماالداء بحسررب الصررف والمبحررث 

 اإلحصائية. اتهودالال
 

 جميعهرا ، و بلغرت22و  0تراوحرت برين  اتق برين المتوسرطو ( أن قيمرة الفرر 2يتضح مرن الجردول رقرم )
الفررررررق برررررين متوسرررررطي  قررررريمويسرررررتثنى مرررررن ذلرررررك  6002 ، ولصرررررالح0002مسرررررتوى الداللرررررة اإلحصرررررائية 

خرى، وكرذلك أمن جهة  6002 و 6022العامين و  ،من جهة 6002الرياضيات للصف الخامس للعام 
، والفرررق بررين متوسررطي العلرروم 6002، 6002الفرررق بررين متوسررطي الرياضرريات للصررف التاسررع للعررامين 

، والفرررق بررين متوسررطي العلرروم للصررف الحررادي عشررر للعررامين 6002، 6002للصررف الخررامس للعررامين 
 .حصائياً إ ةغير دال الفروق ذهكانت هحيث  6002، 6002

 

 (1جدول رقم )
  6011، 6002، 6002 للسنواتمتوسطات األداء بحسب الصف والمبحث 

 اإلحصائية اوداللته اتق بين المتوسطووقيمة الفر 

 المبحث الصف
 الفروق بين المتوسطات  المتوسط

2006 2008 2011 11-08 06-11 06-08 

 الخامس

 0 **6 **6 43 49 49 علوم

 1 1 **2 29 31 30 رياضيات

 **3 **10 **13 37 50 47 قرائية

 التاسع

 **5 **4 **9 37 46 41 علوم

 1 **3 **4 34 38 37 رياضيات

 **9 **6 **15 39 54 45 قرائية

 الحادي عشر

 2 **9 **11 31 42 40 علوم

 **3 **3 **6 23 29 26 رياضيات

 **8 **10 **18 43 61 53 قرائية

 3.5 5.7 9.3 35.1 44.4 40.9 المتوسط


α*الفرقدالإحصائياًعند)      )

α**الفرقدالإحصائياًعند)      )
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زداد بزيرررادة مسرررتوى الصرررف، كمرررا اختلفرررت يررر 6002و 6022برررين عرررامي  الفررررقاجمرررالي يالحرررظ أن  و
الرياضريات وتبعتهرا الفرروق فري العلروم وجرراءت فري الفرروق براختالف المبحرث حيرث كانرت أدنرى الفرروق 

 في مجال القرائية.أعلى الفروق 
 
فري  6002و  6002( أن هناك تقدمًا واضرحًا طررأ علرى أداء الطلبرة برين عرامي 3-2تبين األشكال أ)و 

مجرررال القرائيرررة للصرررف الخرررامس ومجرررالي القرائيرررة والعلررروم للصرررف التاسرررع ومجرررالي الرياضررريات والقرائيرررة 
للصرررف الخرررامس، والرياضررريات وبقررري أداء الطلبرررة ثابترررًا فررري العلررروم والرياضررريات  للصرررف الحرررادي عشرررر

، 6002داء الطلبرة برين عرامي أ، ولكرن عنرد المقارنرة برين للصف التاسع، والعلوم للصرف الحرادي عشرر
، حيث بلغ أدنى تراجع فإن هناك تراجعًا واضحًا في أداء الطلبة في المباحث والصفوف جميعها 6022

مررة فرري مبحررث القرائيررة للصررف عال 22فرري مبحررث الرياضرريات للصررف الخررامس، كمررا بلررغ أعلررى تراجررع 
 عالمرات، 9وبغرض النظرر عرن الصرف والمبحرث فقرد بلرغ  ،الحادي عشرر، أمرا معردل التراجرع اإلجمرالي

  .وتأتي هذه الدراسة كمحاولة جادة للكشف عن العوامل التي أدت إلى مثل هذا التراجع
 
 (1-أشكل )

  6011، 6002، 6002متوسطات األداء للصف الخامس للسنوات 
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 (6-أشكل )
  6011، 6002، 6002متوسطات األداء للصف التاسع للسنوات 




 



 (3-أشكل )
  6022، 6002، 6002متوسطات األداء للصف الحادي عشر للسنوات 
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الرتاجع يف األداء حبسب جنس الطالب وموقع املدرسة والسلطة الرتبوية املشرفة علـ   
 املدرسة

 

بحسررررب جررررنس الطالررررب وموقررررع  6022، 6002كمرررا حسررررب حجررررم التراجررررع فرررري التحصرررريل برررين عررررامي 
-(، )ب2-ل )ب( واألشركا6الجدول رقرم )يبين ذلك و المدرسة والسلطة التربوية المشرفة على المدرسة، 

 ( .3-(، )ب6
 (6جدول رقم )

 بحسب جنس الطالب،  6011، 6002حجم التراجع في التحصيل بين عامي 
 المدرسة والسلطة التربوية المشرفة على المدرسةوموقع 

  الخاصية

2008 2011 

 الفرق
مستوى 

 المتوسط الداللة
الخطأ 
 المعياري

 المتوسط
الخطأ 
 المعياري

 جنس الطالب
0.2331.20.289.60.000 40.8 ذكور

47.70.2238.50.269.20.000 إناث

 موقع المدرسة
40.40.4230.80.319.60.000 ريف

45.30.2136.40.198.90.000 مدينة

 السلطة المشرفة

43.00.2433.20.199.80.000 وزارة التربية

39.30.6330.70.568.60.000 الثقافة العسكرية

0.000 9.5 0.46 43.4 0.49 52.9 التعليم الخاص

45.10.5339.20.535.90.004 وكالة الغوث

 
 (1-بشكل )

  عرفة بحسب السنة وجنس الطالب مالتحصيل في الدراسة الوطنية لمهارات اقتصاد ال
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 (6-بشكل )
  التحصيل في الدراسة الوطنية لمهارات اقتصاد المعرفة بحسب السنة وموقع المدرسة 




 

 
 (3-بشكل )

  التحصيل في الدراسة الوطنية لمهارات اقتصاد المعرفة بحسب السنة والسلطة المشرفة 

 
 

حيث أشارت النتائج إلى أن حجم التراجع كان أكبر عند الذكور منه عند اإلناث، وكذلك هو أكبر عند 
وزارة التربية طلبة الريف مقارنة بطلبة المدينة، وبالنسبة للسلطة المشرفة فقد جاء أعلى تراجع لمدارس 

 والتعليم وأدناه لطلبة وكالة الغوث الدولية. 
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 الرتاجع حبسب املئينات 
 

هذا وقد حسب مقدار التراجع بحسب المئينات والخصائص التصنيفية جنس الطالب وموقع المدرسة 
وقد   ،(9-(، .....)ج6-(، )ج2-( واألشكال )ج3الجدول رقم )يبين ذلك و والسلطة التربوية المشرفة، 

حصيل، وقد يشير هذا إلى اهتمام تليزداد بزيادة قدرة الطالب على ا ئج إلى أن حجم التراجعارت النتاأش
ن كانالتعليم بالطلبة ذوي التحصيل المتدني  التراجع  بدرجة أعلى من الطلبة ذوي التحصيل المرتفع، واج

مام بالطلبة ضعاف التحصيل المعلمين لالهت ميلواقع عند الطلبة جميعهم، وقد يعكس هذا أيضًا 
ومتوسطي التحصيل على حساب الطلبة ذوي التحصيل العالي، وتبدو هنا الحاجة الماسة لتدريب 

 المعلمين على مراعاة الفروق الفردية بشكل أفضل مما هو عليه حاليًا. 
 

 (3جدول رقم )
 ب بحسب المئينات، وجنس الطال 6011، 6002حجم التراجع في التحصيل بين عامي 

 رية والسلطة التربوية المشرفةيوموقع المد
 90م 80م 70م 60م 50م 40م 30م 20م 10م السنة 

 ذكور
2008 15 2127323845526172

2011 101619242933404858

5588912121314 التراجع

 إناث
2008 212733404753616878

2011 162227323742485664

55681011131214 التراجع

 ريف
2008 152127323845525970

2011 111620242933394655

4578912131315 التراجع

 مدينة
2008 182530384450586676

2011 131924303441475463

5668109111213 التراجع

التربية  وزارة
 والتعليم

2008 172329354148556373
2011 131722273136425058

46781012131315 التراجع

 خاص
2008 243239475360677382

2011 192530364349566370

579111011111012 التراجع

 الوكالة
2008 212733394350556272
2011 162227323743495766

556767656 التراجع

 الثقافة العسكرية
2008 132024293543505972

2011 101519232733404758

3556810101214 التراجع

 المملكة
2008 182430364350576575
2011 131923273339445261

55791011131314 التراجع



8 

 

 (1-)جشكل 
 التمثيل المئيني للذكور بحسب السنة

 


 

 

 (6-)جشكل 
 التمثيل المئيني لإلناث بحسب السنة
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 (3-)جشكل 
 التمثيل المئيني لمدارس الريف بحسب السنة

 


 

 
 (4-)جشكل 

 التمثيل المئيني لمدارس المدينة بحسب السنة
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 (5-)جشكل 
 التمثيل المئيني لمدارس الوزارة بحسب السنة

 


 

 
 (2-)جشكل 

 التمثيل المئيني للتعليم الخاص بحسب السنة
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 (7-)جشكل 
 التمثيل المئيني لمدارس الوكالة بحسب السنة

 


 
 (2-)جشكل 

 التمثيل المئيني لمدارس الثقافة العسكرية بحسب السنة
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 (9-)جشكل 
 لمدارس المملكة بحسب السنة التمثيل المئيني

 


 
 نتائج استبانة الطالب 

 

والتررري وردت فررري اسرررتبانة الطالرررب وحسررربت  6022، 6002حرررددت الفقررررات المشرررتركة برررين عرررامي 
المتوسررررطات علررررى الفقرررررات جميعهررررا، كمررررا حسررررب الفرررررق بررررين المتوسررررطين لكررررل فقرررررة بررررين العررررامين 

باسررررتخدام اإلحصررررائي ت للعينررررات المسررررتقلة، انظررررر والداللررررة اإلحصررررائية لهررررذه الفررررروق  المررررذكورين
 (.2الملحق رقم )

 

في المجاالت  6002عما كانت عليه في عام  6022في عام  وقد جاءت الفروق المؤيدة للتراجع
 اآلتية :

 

 المشاركة في النشاطات الصفية في الرياضيات والعلوم واللغة العربية. 

 ة العربية.تصحيح الواجبات البيتية في العلوم واللغ 

 .توافر الكهرباء في المنزل 

 .توافر ثالجة في المنزل 

 .ثقة الطالب بقدرته على النجاح في المدرسة 

 .المشاركة في الحصة الصفية 

                                                 

 2118(ولصالحعامα=0.01يكونالفرقمؤيداًللتراجعإذاكانالفرقدالإحصائياًعند)
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 .التعلم ضمن مجموعات 

 .عمل مشاريع مشتركة مع زمالء آخرين وتقديمها للمعلم 

  النصوص.استخدام الحاسوب في حصص الحاسوب والرياضيات والعلوم وطباعة 

 .مراجعة الواجبات البيتية 

 .وقت اللعب ومشاهدة التلفاز 

 المعلمين. فهم شرح الدروس من 

 .صعوبة المواضيع التي يدرسها الطلبة 

 .عدم كفاية الحواسيب الموجودة في المدرسة الستخدام الطلبة 

 .ازدحام الصفوف 

 .عدم وجود مالعب جيدة في المدرسة 

 
تتمتع بدرجة مقبولة من الثبات فقد اشتقت المؤشررات التاليرة مرن وللحصول على مؤشرات إحصائية 

 لب. ااستبانة الط
 

 المستوى االقتصادي االجتماعي للطالب .2

وقرررد حسرررب هرررذا المؤشرررر مرررن مجموعرررة مرررن الفقررررات المتعلقرررة بالمسرررتوى العلمررري للوالررردين، 
 وبعض الممتكالت لألسرة، وهذه الفقرات هي: 

 
   المنزل الذي تسكن فيه أسرتك؟أي مما يلي يتوافر في   

 في مربع واحد فقط في كل سطر× ضع إشارة  
 ال نعم  

 □ □ ................كهرباء ............................................... أ(
 □ □ خادمة أجنبية )سيرلنكية أو فلبينية...( أو عربية تعين في أعمال المنزل . ب(
 □ □ ................................................................فاكس  ج(
 □ □ ..............................تلفزيون ................................ د(
 □ □ ......................................ستااليت ........................ هـ(
 □ □ ..............................................ربط بشبكة االنترنت..... و(
 □ □ .................................................ثالجة ............... ز(
 □ □ غسالة كهربائية أتوماتيك ............................................. ح(
 □ □ .................................................................مكتبة  ط(
 □ □ .............................كمبيوتر ................................. ي(
 □ □ ........................كاميرا رقمية ................................. ك(
 □ □ .........................................................تدفئة مركزية  ل(

 
 ما أعلى مستوى تعليمي حصلت عليه والدتك )أو من تقوم بدورها في االعتناء بك ورعايتك(؟  

 في مربع واحد فقط× ضع إشارة  
 □ (6إلى  1لم تذهب إلى المدرسة أو لم تكمل المرحلة األساسية األولى )من صف  أ(

 □ ................................( ......6-1أنهت المرحلة األساسية األولى ) ب(
 □ ........( ...11إلى  7المرحلة األساسية الثانية )من صف أحد صفوف أنهت  ج(
 □ ........المرحلة الثانوية .................................................... د(
 □ ........المجتمع .................................................دبلوم كلية  هـ(
 □ .......الدرجة الجامعية األولى ............................................. و(
 □ ......أعلى من الدرجة الجامعية األولى )دبلوم عالي أو ماجستير فأعلى( ... ز(
 □ ...................................................................ال أعلم  ح(
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 ما أعلى مستوى تعليمي حصل عليه والدك )أو من يقوم بدوره في االعتناء بك ورعايتك(؟   

 في مربع واحد فقط× ضع إشارة  
 □ ( 6إلى  1لم يذهب إلى المدرسة أو لم يكمل المرحلة األساسية األولى )من صف  أ(
 □ ( .................6-1أنهى المرحلة األساسية األولى ) ب(
 □ (.....11إلى  7أنهى أحد صفوف المرحلة األساسية الثانية )من صف  ج(
 □ .....................................................المرحلة الثانوية  د(
 □ دبلوم كلية المجتمع .................................................. هـ(
 □ الدرجة الجامعية ألولى .............................................. و(
 □ أو ماجستير فأعلى(....أعلى من الدرجة الجامعية األولى )دبلوم عالي  ز(
 □ ال أعلم ............................................................. ح(

 
( 0026وبلغررت قيمترره )لمؤشررر المسررتوى االقتصررادي االجتمرراعي للطالررب،  αوقررد حسررب معامررل الثبررات كرونبررا  

 .وتعد هذه القيم مناسبة ألغراض هذه الدراسة 6022( لعام 0022كما بلغت قيمته ) ،6002لعام 
 

 الممارسات الصفية  .6

ت الصررفية للطلبررة وقررد حسررب هررذا المؤشررر علررى مجموعررة مررن الفقرررات المتعلقررة بالممارسررا
 وهذه الفقرات هي: 

 
 إلى أي مدى تقومون بالنشاطات التالية في الحصص داخل غرفة الصف ؟   

 في مربع واحد فقط لكل سطر× ضع إشارة                                                        

غالباً في كل   
 حصة

حوالي نصف 
 عدد الحصص

بعض 
 أبداً  الحصص

 □ □ □ □ .........المعلم يسألنا أسئلة تتعلق بالدرس ......... أ(

 □ □ □ □ ..........نسأل المعلم أسئلة تتعلق بالدرس ......... ب(

 □ □ □ □ ..............اباتنا ونفسرها .............نوضح إج ج(

 □ □ □ □  ت الدراسية بحياتنا اليوميةنربط ما نتعلمه في الموضوعا د(

 □ □ □ □ ..................نا البيتية ...............نراجع واجبات هـ(

 □ □ □ □ ......................نستمع للمعلم وهو يشرح الدرس  و(

 □ □ □ □ ........نعمل معاً ضمن مجموعات صغيرة ........... ز(

 □ □ □ □ ........نبدأ بحل واجباتنا البيتية في الصف ........... ح(

 □ □ □ □ .........امتحانا قصيراً ...............نقدم اختباراً أو  ط(

نستخدم أجهزة الحاسوب في الموضوعات المدرسية غير  ي(
 ......................................مبحث الحاسوب 

□ □ □ □ 

 □ □ □ □ ........يطلب منا حفظ أشياء كثيرة في المناهج ........ ك(

نوظف ما نتعلم بأشيياء عمليية داخيل غرفية الصيف )ميثالً   ل(
القييام بتجربية علميية  تمثيل، عمل نموذج فيي الرياضييات،

 ......................................بشكل منفرد(....

□ □ □ □ 

 
كمرا بلغرت  ،6002( لعام 0026وبلغت قيمته )لمؤشر الممارسات الصفية،  αوقد حسب معامل الثبات كرونبا  

 .وتعد هذه القيم مناسبة جدًا ألغراض هذه الدراسة 6022( لعام 0029قيمته )
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 مشاكل الطلبة .3

لطلبررة وهررذه الفقرررات ا بمشرراكلوقررد حسررب هررذا المؤشررر علررى مجموعررة مررن الفقرررات المتعلقررة 
 هي: 

 
 إلى أي درجة تعاني من المشكالت التالية ؟  

 في مربع واحد فقط لكل سطر× ضع إشارة                                                                     

  
بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

ال أعاني من 
 هذه المشكلة

 □ □ □ □ كثرة الواجبات المنزلية واألعباء الدراسية ...................  أ(
 □ □ □ □ ..........ال يهتم المعلمون بمشاعري واتجاهاتي ............ ب(
 □ □ □ □ احتاج إلى دروس خاصة بعد الدوام المدرسي ............... ج(
 □ □ □ □ ......ال أفهم شرح الدروس من المعلمين .................... د(
 □ □ □ □ الصف..............أجد صعوبة في التعامل مع زمالئي في  هـ(
 □ □ □ □ .......المواضيع التي ندرسها صعبة ........................ و(
 □ □ □ □ يعاقبني المعلم إذا قصرت في درسي ........................ ز(
 □ □ □ □ الحواسيب الموجودة في المدرسة ال تكفي الستخدامنا ........ ح(
 □ □ □ □ ..الطالب عند حدوث مشكلة بينهما  المعلم ضديقف المدير مع  ط(
 □ □ □ □ .........صفي به عدد كبير من الطلبة ....................... ي(
 □ □ □ □ .......مدرستي ال يوجد بها مالعب جيدة .................... ك(
 □ □ □ □ ......ال يعاملنا المعلمين بالعدل .............................. ل(
 □ □ □ □ ....المعلمون ال يهتمون بتدريسنا ............................ م(

 
كمررا بلغررت  ،6002( لعررام 0024وبلغررت قيمترره )، مشرراكل الطلبررةلمؤشررر  αوقررد حسررب معامررل الثبررات كرونبررا  

 .وتعد هذه القيم مناسبة جدًا ألغراض هذه الدراسة 6022( لعام 0090قيمته )
 

 استخدام الحاسوب .4

وقد حسب هذا المؤشر على مجموعة من الفقرات المتعلقة باستخدام الحاسوب للطلبة وهرذه 
 الفقرات هي: 

 

  

 

 استخدامك للحاسوب في األعمال التالية؟ مدىما 

 في مربع واحد فقط لكل سطر(× )ضع إشارة                                                       
  

يوميًا 
 تقريباً 

مرات قليلة 
 في األسبوع

بين مرة واحدة في 
األسبوع ومره 
 واحدة في الشهر

أقل من مرة 
 أبداً  في الشهر

      تصفح االنترنت للبحث عن معلومات ........... أ(

      اللعب ......................................... ب( 

      ..............................طباعة النصوص  ج(

      استخدام االنترنت بالتعاون مع مجموعة ........              د(

      استخدام الجداول االلكترونية )مثالً  إكسل( ..... هـ(

      تحميل برمجيات من االنترنت ................. و(

      استخدام برامج التصميم ..... الرسم ، التلوين أو ز(

      استخدام البرمجيات التعليمية ................... ح(

      تحميل ملفات من االنترنت..................... ط(

      استخدام البريد االلكتروني ...................... ي(

      )الدردشة( .............استخدام مواقع المحادثة  ك(

 
كمرا بلغرت  ،6002( لعرام 0029وبلغرت قيمتره )لمؤشر استخدام الحاسوب،  αوقد حسب معامل الثبات كرونبا  

 .وتعد هذه القيم مناسبة جدًا ألغراض هذه الدراسة 6022( لعام 0096قيمته )
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 مهارات الحاسوب  .5

وقد حسرب هرذا المؤشرر علرى مجموعرة مرن الفقررات المتعلقرة بمهرارات الطلبرة فري الحاسروب 
 وهذه الفقرات هي: 

 
 إتقانك لهذه المهام باستخدام الحاسوب؟  مدىما   

 في مربع واحد فقط لكل سطر(×  )ضع إشارة                                                                      
  

أقوم بنفسي 
 بشكل جيد

أقوم بذلك مع 
المساعدة من 

 شخص ما

أعرف ماذا 
يعني ذلك ولكن 
ال أستطيع أن  

 أقوم به

ال أعرف 
ماذا يعني  

 ذلك
     ..........................إجراء محادثة  ....................... أ(

     وسات الحاسوب والتخلص منها استخدام برمجيات للكشف عن فير ب( 

     ..................تحرير صور رقمية أو أشكال أخرى .......... ج(

     .................إنشاء قاعدة بيانات ............................. د(

     .................نسخ بيانات على قرص مدمج، فالش ........... هـ(

     .................آلخر على الحاسوب .....نقل الملفات من مكان  و(

     .................البحث عن معلومات في االنترنت .............. ز(

     ..........االنترنت ......... نسخ أو تخزين ملفات أو برامج من ح(

     ................إرفاق ملف وإرساله بالبريد االلكتروني ......... ط(

     ..................طباعة نص ................................... ي(

     .................استخدام الجداول االلكترونية ................... ك(

     .................عمل عرض الكتروني ........................ ل(

     ..ر، فيديو( ......إعداد عرض متعدد الوسائط )مع صوت، صو م( 

     ................كتابة وإرسال بريد إلكتروني .................... ن(

     ................إنشاء موقع الكتروني على االنترنت ............ ش(

 
كمرا بلغرت  ،6002( لعرام 0092وبلغرت قيمتره )لمؤشر مهرارات الحاسروب،  αوقد حسب معامل الثبات كرونبا  

 .وتعد هذه القيم مناسبة بدرجة ممتازة ألغراض هذه الدراسة 6022( لعام 0092قيمته )
 

( االرتبراط 1( المتوسطات على هذه المؤشررات بحسرب السرنة، كمرا يبرين الجردول رقرم )4ويبين الجدول )
 المؤشرات.مع التحصيل بحسب السنة لهذه 

 

 (4جدول رقم )
 مؤشرات الطالب بحسب السنة 

 المؤشر
 المتوسط

 الفرق
الداللة 
 2008 2011 اإلحصائية

  000. 3112. 11.2760 11.5872 المستوى االقتصادي االجتماعي

  000. 2785. 17.9827 18.2612 الممارسات الصفية

  000. 2381.- 13.8175 13.5794 مشاكل الطلبة

  000. 2.6733 12.5768 15.2501 استخدام الحاسوب

  000. 1.9409 19.1967 21.1376 مهارات الحاسوب
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 (5جدول رقم )
 مع التحصيل بحسب السنةلمؤشرات الطالب االرتباط 

 2011 2008 المؤشر

206. المستوى االقتصادي االجتماعي
**

 .130
**

 

163. الممارسات الصفية
**

 .131
**

 

218.- مشاكل الطلبة
**

 -.143
**

 

088. استخدام الحاسوب
**

 .062
**

 

210. مهارات الحاسوب
**

 .109
**

 
 

α*االرتباطدالإحصائياًعند)      )

αدالإحصائياًعند)االرتباط**      )

 

، كما جاءت االرتباطات مع 6022توسطات دالة إحصائيًا ولصالح عام ملوقد جاءت الفروق بين ا
 .6002إحصائيًا وتشير قيم معامالت االرتباط إلى عالقات أقوى مع التحصيل في عام التحصيل دالة 

 

تغيرات الطالب وتأثيرها على التحصيل، فقد استخدم تحليل االنحدار مولمعرفة األهمية النسبية ل
 ( نتائج هذا التحليل.2المتعدد، حيث أدخلت مؤشرات الطالب جميعها في النموذج ويبين الجدول رقم )

 (2جدول رقم )
 المعياريمعامالت االنحدار المتعدد لمؤشرات الطالب غير المعايرة والمعايرة والخطأ 

 وقيمة اإلحصائي ت وداللته اإلحصائية بحسب السنة 
مؤشرات 
 الطالب

2008 2011 
المعامل  المعامل غير المعاير 

 المعاير
الداللة  قيمة ت

 اإلحصائية
المعامل  المعامل غير المعاير 

 المعاير
الداللة  قيمة ت

 اإلحصائية
الخطأ  b  ب

 المعياري
الخطأ  b  ب Bبيتا 

 المعياري
 Bبيتا 

0.396107.8550.0000.36597.1510.000 42.981 الثابت

المستوى 
االقتصادي 

 االجتماعي للطالب
4.4780.3840.10311.6610.0002.4570.3290.0677.4700.000

10.2950.000-0.092-0.33-3.394-13.1910.000-0.117-5.0760.385- الطالبمشاكل 

0.0610.951-0.0240.3950.000-1.3710.170-0.014-0.5950.434- استخدام الحاسوب

7.0580.4290.16316.4580.0001.8320.4000.0494.5820.000 مهارات الحاسوب 

الممارسات 
 الصفية

-3.2420.402-0.071-8.0590.000-3.4960.361-0.087-9.6930.000

 

     ، 6002إحصائيًا في دورتي  ام الحاسوب غير دال( أن مؤشر استخد2يتضح من الجدول رقم )
، ويشير ذلك إلى ان آليات استخدام الطالب للحاسوب وتوظيفه في التعلم مازالت غير فاعلة 6022و
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تفعيل استخدام الطالب للحاسوب بحيث يعين الطلبة على تعلم لمراجعة هذه اآلليات لاجة وهناك ح
 أفضل وبالتالي تحصيل أفضل في المباحث الدراسية جميعها. 
على النحو التالي: اتقان الطالب  6002وقد جاء ترتيب المؤشرات من حيث اهميتها النسبية في عام 

 لطالب، الممارسات الصفية. االجتماعي للمهارات الحاسوب، مشاكل الطالب، المستوى االقتصادي 
 

، المستوى فقد جاء على النحو التالي: مشاكل الطالب، الممارسات الصفية 6022أما ترتيبها في عام 
 لب لمهارات الحاسوب.تماعي للطالب، وأخيرًا اتقان الطااالقتصادي االج

 
 نتائج استبانة املعلم 

 

والتررري وردت فررري اسررررتبانة المعلرررم وحسرررربت  6022، 6002حرررددت الفقررررات المشررررتركة برررين عررررامي 
المتوسررررطات علررررى الفقرررررات جميعهررررا، كمررررا حسررررب الفرررررق بررررين المتوسررررطين لكررررل فقرررررة بررررين العررررامين 

انظررررر  المررررذكورين والداللررررة اإلحصررررائية لهررررذه الفررررروق باسررررتخدام اإلحصررررائي ت للعينررررات المسررررتقلة،
 (.6الملحق رقم )

 

في المجاالت  6002في عام  عما كانت عليه 6022في عام  وقد جاءت الفروق المؤيدة للتراجع
 اآلتية :
 .مشكالت الطلبة السلوكية 

 .مناقشة أمور أكاديمية مع مدير المدرسة 

 .توافر حواسيب داخل الغرفة الصفية الستخدام الطلبة في التعلم أثناء الحصص 

 .المناقشات مع المشرف التربوي 

 .المشاركة في أعمال تسهم في النمو المهني للمعلم في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات في التدريس 

 .عناية الطلبة بممتلكات المدرسة 

 عدا  د مشاريع.تكليف الطلبة بكتابة أبحاث واج

 .حل الواجب البيتي 

 .العمل في مجموعات صغيرة 

 .ربط ما يتعلمونه في المبحث بحياتهم اليومية 

 .اختالف وتباين القدرات األكاديمية 

 .طلبة غير مبالين 

  .انخفاض دافعية الطلبة 

 .طلبة مشاغبين 

 .تاحة الفرصة لهم للمشاركة في الحصص  تشجيع الطلبة واج

                                                 

 2118(ولصالحعامα=0.01يكونالفرقمؤيداًللتراجعإذاكانالفرقدالإحصائياًعند)
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  التربوية واستخدامها داخل الغرفة الصفية.إدخال التجديدات 

 .األعداد الكبيرة للطلبة داخل الغرف الصفية 

 .ضعف االنضباط المدرسي 

 .ضعف تعاون أولياء األمور مع المدرسة 

 .ضعف مواكبة تدريب فعال للتجديدات التربوية التي تدخلها الوزارة 

 .ظاهرة التدريس الخاص 

  .ضعف التعاون بين المعلمين 

 دارة المدرسة. ضعف ال  تعاون بين المعلمين واج

 .إنشاء قاعدة بيانات 

 

وللحصول على مؤشرات إحصائية تتمتع بدرجة مقبولة من الثبات فقد اشتقت المؤشررات التاليرة مرن 
 استبانة المعلم. 

 

 التدريس الجيد .1

 مجموعة من الفقرات وهي: وقد حسب هذا المؤشر من 
 

 شاركت في الدراسة إلي أي مدى تطلب من الطلبة القيام بما يلي ؟خالل تدريسك لطلبة الشعبة التي   
 في مربع واحد فقط لكل سطر×( ضع إشارة) 

  
غالباً كل 

 حصة
حوالي نصف 
 عدد الحصص

بعض 
 مطلقاً  الحصص 

 □ □ □ □  ة ...لغوية، أو رياضيإجراء استقصاء لحل مشكلة علمية أو  أ(

 □ □ □ □ ..............................سوب في التعلم استخدام الحا ب(

 □ □ □ □ .........كتابة أبحاث وإعداد مشاريع .................... ج(

 □ □ □ □ .........البدء بحل الواجب البيتي ....................... د(

 □ □ □ □ .............العمل معاً في مجموعات صغيرة ........... هـ(

 □ □ □ □ ............. يتعلمونه في المبحث بحياتهم اليوميةربط ما  و(

 □ □ □ □ .... ........عرض أعمالهم أمام طلبة الصف ............ ز(

 □ □ □ □  ........حل مسائل تحتاج إلى مهارات تفكير عليا ........ ح(

 □ □ □ □ تنفيذ تدريبات تساعد على حفظ المادة ومعرفة اإلجراءات .... ط(

 □ □ □ □ ....الحوار والمناقشة لبعض المفاهيم الواردة في الدرس ... ي(

 □ □ □ □ ..........المحاكاة/ لعب األدوار ........................... ك(

 □ □ □ □ ..........المناظرات ....................................... ل(

 
( 0022، كما بلغت قيمته )6002( لعام 0024وبلغت قيمته )الجيد لمؤشر التدريس  αوقد حسب معامل الثبات كرونبا  

 ، وتعد هذه القيم مناسبة ألغراض هذه الدراسة.6022لعام 
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 معيقات التدريس .6

 وقد حسب هذا المؤشر من مجموعة من الفقرات وهي:
 
الذي تدرسه لطلبة الشعبة التي شاركت من وجهة نظرك ، إلى أي مدى تعيق األشياء التالية تدريسك المبحث   

 في الدراسة؟
 في مربع واحد فقط لكل سطر×( ضع إشارة) 

   كثيراً  بعض الشيء مطلقاً  الطلبة 

 □ □ □ ............اختالف وتباين القدرات األكاديمية للطلبة ............. أ(

 □ □ □ .........طلبة ذوو خلفيات متنوعة )مثالً  اقتصادية، لغوية...الخ(  ب(

طلبة ذوو احتياجات خاصة )مثالً  إعاقات سمعية، بصرية، جسدية،  ج(

 ...........................................عقلية أو نفسية...الخ( 
□ □ □ 

 □ □ □ ..........طلبة غير مبالين ...................................... د(

 □ □ □ ...........................................انخفاض دافعية الطلبة  هـ(

 □ □ □ .........طلبة مشاغبين ......................................... و(

  الموارد □ □ □ 

 □ □ □ ............نقص في أجهزة الحاسوب ............................ ز(

 □ □ □ ........................نقص في برمجيات الحاسوب ............. ح(

 □ □ □ .....................نقص في المساعدة على استخدام الحاسوب .. ط(

 □ □ □ .......................نقص في الكتب المقررة الستخدام الطلبة ... ي(

 □ □ □ ......................نقص في الوسائل التعليميةالستخدام الطلبة .. ك(

 □ □ □ ......................نقص في المختبرات واألدوات المخبرية .... ل(

 □ □ □ ...........نقص في المعدات التي تستخدمها في الشرح والتدريبات. م(

 □ □ □ ...........عدم كفاية التسهيالت المادية ........................... ن(

 □ □ □ ......................ارتفاع نسبة الطلبة إلى المدرسين  س(

 □ □ □ اكتظاظ الصفوف ...................................... ع(

نقص الوثائق المتعلقة بتدريس المبحث )أدلة معلمين، الخطيوط العامية  ف(

 ...................للمنهاج، أدلة التجارب، ...( ...........
□ □ □ 

 

، كمرررا بلغرررت قيمتررره 6002( لعرررام 0023لمؤشرررر معيقرررات التررردريس وبلغرررت قيمتررره ) αوقرررد حسرررب معامرررل الثبرررات كرونبرررا  
 ، وتعد هذه القيم مناسبة ألغراض هذه الدراسة.6022( لعام 0021)
 

 مشاكل المعلم .3

 وقد حسب هذا المؤشر من مجموعة من الفقرات وهي: 

 
 في مربع واحد فقط لكل سطر ×( ضع إشارة)   
 ال نعم  

 □ □ التالية مشكلة في تدريسك؟ ............................هل تمثل الظروف   

 □ □ ال يوجد وقت لدي لتحضير الدروس ...................................... أ  (

 □ □ ال يوجد وقت لدي لتصحيح األعمال البيتية ............................... ب  (

 □ □ ...............................................عدم توافر الوسائل التعليمية  ج  (

 □ □ صعوبة التحضير للنشاطات الخاصة للطلبة سريعي التعلم أو بطيئي التعلم .. د  (
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 □ □ أعاني من تدريس مواد من غير تخصصي ................................ هـ (

 □ □ ....................................................مشاكل في تقويم الطلبة  و  (

 □ □ انعدام رغبة الطلبة في التعلم ودافعيتهم له ................................ ز  (

 □ □ حدة مشكالت الطلبة السلوكية ............................................. ح  (

 □ □ التدريس .........................................المقاطعات الخارجية أثناء  ط  (

 
 ما مدى معاناتك من المشكالت التالية   

 في مربع واحد فقط لكل سطر×( ضع إشارة) 
بدرجة   

 كبيرة
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

ال أعاني من 
 هذه المشكلة

كثرة األعبياء التدريسيية المطلوبية منيي )ميثال  نصياب الحصيص،  أ(
 ....................الحصص...الخ(....تربية الصف، إشغال 

□ □ □ □ 

 □ □ □ □ ..............تدني الوضع االجتماعي للمعلم ................. ب(
 □ □ □ □ .............األعداد الكبيرة للطلبة داخل الغرف الصفية ...... ج(
 □ □ □ □ ............ضعف االنضباط المدرسي ...................... د(
 □ □ □ □ ..............ضعف تعاون أولياء األمور مع المدرسة ........ هـ(
ضيييعف مواكبييية تيييدريب فعيييال للتجدييييدات التربويييية التيييي تيييدخلها  و(

 ......................................................الوزارة 
□ □ □ □ 

 □ □ □ □ .............الموضوعات التي أدرسها غير متخصص بها ... ز(
 □ □ □ □ .............ظاهرة التدريس الخاص.......................... ح(
تصيييوير، عيييدم تيييوافر التسيييهيالت الالزمييية للقييييام بعمليييي )ميييثالً   ط(

 ..............................كرتون، مواد مخبرية...الخ( ....
□ □ □ □ 

 □ □ □ □ .............ضعف التعاون بين المعلمين..................... ي(
 □ □ □ □ .............ضعف التعاون بين المعلمين واإلدارة المدرسية .. ك(
 □ □ □ □ ..................................تدني مستوى اهتمام الطلبة  ل(
 □ □ □ □ ............زخم المادة في الكتاب المدرسي ................. م(
 □ □ □ □ ............معاناة بعض الطلبة من قلة النوم ................ ن(
 □ □ □ □ .............معاناة بعض الطلبة من نقص في التغذية ........ س(
 □ □ □ □ .. معاناة بعض الطلبة من نقص المعرفة أو المهارات الالزمة ع(

 
( 0026، كما بلغت قيمتره )6002( لعام 0029وبلغت قيمته ) مشاكل المعلملمؤشر  αوقد حسب معامل الثبات كرونبا  

 ، وتعد هذه القيم مناسبة ألغراض هذه الدراسة.6022لعام 
 

 استخدام الحاسوب  .4

 لمؤشر من مجموعة من الفقرات وهي :وقد حسب هذا ا

 
 استخدامك للحواسيب في األعمال التالية؟ مدىما   

 في مربع واحد فقط لكل سطر×( ضع إشارة)                                                                 

  
يوميًا 
 تقريباً 

مرات قليلة 
في 

 األسبوع

بين مرة واحدة 
في األسبوع 

واحدة ومره 
 في الشهر

أقل من 
مرة في 
 أبداً  الشهر

 □ □ □ □ □ تصفح االنترنت للبحث عن معلومات ............ أ(

 □ □ □ □ □ لعب األلعاب ................................... ب( 
 □ □ □ □ □ طباعة نصوص ................................ ج(
 □ □ □ □ □ مجموعة أو فريق ....استخدام االنترنت بالتعاون مع  د(
 □ □ □ □ □ استخدام الجداول االلكترونية )مثالً  إكسل( ...... هـ(
 □ □ □ □ □ نسخ برمجيات من االنترنت ..................... و(
 □ □ □ □ □ الرسم ، التلوين أو استخدام برامج التصميم ..... ز(
 □ □ □ □ □ الرياضيات .. استخدام البرمجيات التعليمية مثل برامج ح(
 □ □ □ □ □ تخزين ملفات من االنترنت ...................... ط(
 □ □ □ □ □ كتابة برامج حاسوب............................. ي(
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 □ □ □ □ □ استخدام االنترانت ............................. ك(
 □ □ □ □ □ .................. eduwaveالرجوع إلى موقع  ل(
 □ □ □ □ □ استخدام البريد االلكتروني ...................... م(
 □ □ □ □ □ المحادثة )الدردشة( مثل )فيس بوك، تويتر، سكايبي، ...( ن(

 
، وتعررد 6022، 6002 ينلعررامل( 0092وبلغررت قيمترره ) اسررتخدام الحاسرروبلمؤشررر  αوقررد حسررب معامررل الثبررات كرونبررا  

 مناسبة ألغراض هذه الدراسة. ةهذه القيم
 

 مهارات الحاسوب  .5

  وقد حسب هذا المؤشر من مجموعة من الفقرات وهي:
 

 إتقانك لهذه المهام باستخدام الحاسوب؟  مدىما   
 في مربع واحد فقط لكل سطر×( ضع إشارة) 

  
أقوم بنفسي 
 بشكل جيد

أقوم بذلك مع 
المساعدة من 

 شخص ما

أعرف ماذا يعني 
ال ذلك ولكن 

 أستطيع  أقوم به
ال أعرف ماذا 

 يعني  ذلك
     .....محادثة مباشرة  ................................ أ(

استخدام برمجيات للكشف عن فيروسات الحاسوب  ب( 
     ......................................والتخلص منها 

     .................تحرير صور رقمية أو أشكال أخرى  ج(

إنشاء قاعدة بيانات ، مثالً باستخدام مايكروسوفت  د(
     ( ..........................................)أكسـيس

     .....نسخ بيانات على قرص مدمج ................... هـ(

     ......نقل الملفات من مكان آلخر على الحاسوب ..... و(

     ......البحث عن معلومات في االنترنت .............. ز(

     ....نسخ أو تخزين ملفات أو برمجيات من االنترنت.. ح(

     ......إرفاق ملف وإرساله بالبريد االلكتروني ......... ط(

     ....استخدام معالج نصوص ......................... ي(

     .....استخدام الجداول االلكترونية .................... ك(

     ....عمل عرض .................................... ل(

     ....تخزين موسيقى من االنترنت .................... م(

     عمل عرض متعدد الوسائط )مع صوت، صور، فيديو(  ن( 

     وإرسال بريد إلكتروني ....................كتابة  ش(

     إنشاء موقع الكتروني على االنترنت ............ س(

 

 
( االرتبراط 2( المتوسطات على هذه المؤشررات بحسرب السرنة، كمرا يبرين الجردول رقرم )2ويبين الجدول )

  مع التحصيل بحسب السنة لهذه المؤشرات.
 

αبين المتوسطات دالة إحصائية عند )وقد جاءت الفروق  أن التدريس كان لى إوهي تشير (      
، كما أن مشاكل المعلم ازدادت في 6022مقارنة بعام  6002أكثر جودة ويتمتع بمعيقات أقل في عام 

يمتلك  6022، كما بينت نتائج المقارنة ان معلم عام 6002عما كانت عليه في عام  6022عام 
ما معامالت أوهو أكثر استخدامًا للحاسوب.  6002الحاسوب بدرجة أفضل من معلم عام  مهارات

االرتباط فقد كشفت عن وجود عالقة إيجابية بين التدريس الجيد والتحصيل وهذه العالقة كانت اقوى في 
ع ، أما باقي االرتباطات فقد كانت سلبية ومثل هذه العالقة متوقعة م6002مقارنة بعام  6022عام 
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مؤشري معيقات التدريس ومشاكل المعلم، ولكنها غير متوقعة مع مؤشري استخدام الحاسوب ومهارات 
 الحاسوب، وقد يشير ذلك إلى توظيف سيء للحاسوب في التدريس.

  
 (7جدول رقم )

 بحسب السنة  المعلممؤشرات 
 

 الداللة اإلحصائية الفرق المتوسط المؤشر
2011 2008 

  000. 0657.- 15.3442 15.2786 التدريس الجيد

  0.014 2567. 13.6812 13.9379 معيقات التدريس

  000. 7886. 14.9193 15.7079 مشاكل المعلم

  000. 6.6589 16.9457 23.6046 استخدام الحاسوب

  000. 3.1117 31.6591 34.7709 مهارات الحاسوب

 
 (2جدول رقم )

 بحسب السنة مع التحصيللمؤشرات المعلم االرتباط 
 

 2011 2008 المؤشر

073. التدريس الجيد
**

  .119
**

  

074.- معيقات التدريس
**

  -.073
**

  

055.- مشاكل المعلم
**

  -.132
**

  

098.- استخدام الحاسوب
**

  -.030
**

  

107.- مهارات الحاسوب
**

  -.057
**

  
 

α*االرتباطدالإحصائياًعند)      )

αإحصائياًعند)*االرتباطدال*      )
 

 

رهرا علرى التحصريل فقرد اسرتخدم تحليرل االنحردار المتعردد، ية النسبية لمتغيرات المعلم وتأثيمعرفة األهمول
، متغيرررات مسررتقلة ومتغيررر التحصرريل كمتغيررر تررابعك دخلررت مؤشرررات المعلررم جميعهررا فرري النمرروذجأحيررث 

 ( نتائج هذا التحليل. 9ويبين الجدول رقم )
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 (9رقم ) جدول
 معامالت االنحدار المتعدد لمؤشرات المعلم غير المعايرة والمعايرة 

 ت وداللته اإلحصائية بحسب السنة  قيمة اإلحصائيو  والخطأ المعياري

 المعلممؤشرات 

2008 2011 

المعامل  المعامل غير المعاير
الداللة  قيمة ت المعاير

 اإلحصائية

المعامل  المعامل غير المعاير
الداللة  قيمة ت المعاير

الخطأ  b ب اإلحصائية
 المعياري

الخطأ  b  ب Bبيتا 
 المعياري

 Bبيتا 

0.411114.7130.00036.9180.37698.1780.000 47.110 الثابت

10.7590.000-0.104-3.8630.359-1.7230.085-0.017-0.7170.416- مشاكل المعلم

3.0680.3840.0717.9900.0003.6360.3280.09811.0850.000 التدريس الجيد

0.0230.981-0.0080.3580.000-6.7520.000-0.065-3.7880.413- معيقات التدريس

استخدام 
0.9740.330-0.010-0.3870.397-5.3590.000-0.054-2.4040.449- الحاسوب

5.4090.000-0.057-2.1220.392-7.4060.000-0.075-3.2280.436- مهارات الحاسوب

 
، ودال 6002( أن مؤشررررر مشرررراكل المعلررررم غيررررر دال إحصررررائيًا فرررري دورة 9يتضررررح مررررن الجرررردول رقررررم )

لهررا أثررر سررلبي وواضررح، فرري  6022، ويؤكررد ذلررك أن مشرراكل المعلررم فرري عررام 6022إحصررائيًا فرري دورة 
 . 6002حين أن هذا المؤشر لم يكن له أثر يذكر على التحصيل في عام 

 
حصرررائيًا فررري عرررام إ نيريس للمعلرررم غيرررر دالررركمرررا جررراء مؤشرررري اسرررتخدام المعلرررم للحاسررروب ومعيقرررات الترررد

، وتؤكد هذه النتيجة مررة أخررى أن اسرتخدام المعلرم للحاسروب وتوظيفره فري التردريس مرا زال غيرر 6022
فاعل وهناك حاجة لمراجعة هذه اآلليات لتفعيل استخدام المعلم للحاسوب بحيث يعين الطلبرة علرى تعلرم 

دراسرررية جميعهررا وقررد جررراء ترتيررب المؤشررررات مررن حيرررث أفضررل وبالتررالي تحصررريل أفضررل فررري المباحررث ال
 على النحو التالي: 6002أهميتها النسبية في عام 

 
التدريس الجيد، معيقات التدريس، اتقان المعلم لمهارات استخدام الحاسوب، واسرتخدام المعلرم للحاسروب. 

الجيرد، واتقرران المعلررم  فقرد جرراء علرى النحررو الترالي: مشرراكل المعلرم، الترردريس 6022أمرا ترتيبهررا فري عررام 
 لمهارات الحاسوب. 
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 نتائج استبانة املدير 

 

والتررري وردت فررري اسرررتبانة المررردير وحسررربت  6022، 6002حرررددت الفقررررات المشرررتركة برررين عرررامي 
المتوسررررطات علررررى الفقرررررات جميعهررررا، كمررررا حسررررب الفرررررق بررررين المتوسررررطين لكررررل فقرررررة بررررين العررررامين 

لهررررذه الفررررروق باسررررتخدام اإلحصررررائي ت للعينررررات المسررررتقلة، انظررررر المررررذكورين والداللررررة اإلحصررررائية 
 (.3الملحق رقم )

 

في المجاالت  6002في عام  عما كانت عليه 6022في عام  وقد جاءت الفروق المؤيدة للتراجع
 اآلتية :

 

 .وجود مكتبة في المدرسة 

 .ازدحام الطلبة في الصفوف 

 .نقص في المصادر التعليمية 

 .غياب الطلبة 

 .انضباط الطلبة 

 .المرافق التعليمية 

 .انشغال المعلمين بأعمال أخرى غير التدريس 

 .ضعف دافعية المعلمين للعمل 

 .نقص في الحواسيب للتدريس 

 .نقص في البرمجيات للتدريس 

 .العبء الزائد للمعلم 

 .المشاركة ببرامج التدريب أثناء الخدمة في مجال اإلدارة المدرسية 

  للمدير.المؤهل العلمي 

 .عدد المعلمين الذين يدرسون مباحث خارج تخصصاتهم 

 .عدد الحواسيب اإلجمالي في المدرسة المتاح الستخدام الطلبة في تعلم المباحث المدرسية 

 .عدم مالءمة البرمجيات للسياق المحلي 

 .عدم مالءمة البرمجيات التعليمية المستوردة للمناهج الوطنية 

 تقني.عدم كفاية الدعم الفني وال 

 .رسائل البريد االلكتروني مكتظة وتعتبر عبئًا 

 .الخطط والمواد المتاحة لمنع السرقات والعبث غير كافية 

 .ضعف البنية التحتية من حيث االتصاالت، الطاقة الكهربائية والحيز غير كاٍف في الغرف 

 

رات التاليررة مررن وللحصررول علررى مؤشرررات إحصررائية تتمتررع بدرجررة مقبولررة مررن الثبررات فقررد اشررتقت المؤشرر
 استبانة المدير. 

                                                 

 2118(ولصالحعامα=0.01يكونالفرقمؤيداًللتراجعإذاكانالفرقدالإحصائياًعند)
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 المدرسةمشاكل  .1

  وقد حسب هذا المؤشر من مجموعة من الفقرات وهي:
 في مربع واحد لكل فقرة)×( ضع إشارة                                                          

 ال نعم  
   هل تعد كال من التالية مشكلة في مدرستك؟ ................  

 □ □ ...................ازدحام الطلبة في الصفوف .............. أ. 
 □ □ ....................صيانة مبنى المدرسة .................... ب. 
 □ □ لمدرسية(...........نقص في المصادر التعليمة )غير الكتب ا جـ. 
 □ □ ..................غياب الطلبة .............................. د. 
 □ □ ....................غياب المعلمين .......................... هـ.
 □ □ .................عدم انضباط الطلبة ........................ و. 
 □ □ ....................تخريب ممتلكات المدرسة ................ ز. 
 □ □ ...................األمور مع المدرسة ...عدم تعاون أولياء  ح. 
 □ □ ..عدم تعاون المعلمين مع اإلدارة ........................... ط.
 □ □ ، ....(..........سوء واقع المرافق التعليمية )مكتبة، مختبر ي. 
 □ □ ...................المعلمون ال يستمرون في خدمتهم ........ ك.
 □ □ المعلمين عن العمل صباحاً ............................تأخر  ل. 
 □ □ ريس ................انشغال المعلمين بأعمال أخرى غير التد م. 
 □ □ ....................ضعف دافعية المعلمين للعمل  ........... ن. 
 □ □ ت المدرسية .........نقص في الحواسيب لتدريس الموضوعا س.
 □ □ س الموضوعات المدرسية نقص في البرمجيات الحاسوبية لتدري ع.
 □ □ ...................العبء الزائد للمعلم ...................... ف.
 □ □ ...................الجو العام للمدرسة ...................... ص.
 □ □ .......تأخر المعلمين عن بداية الحصة ..................... ق.

 
، كمرررا بلغرررت قيمتررره 6002( لعرررام 0022وبلغرررت قيمتررره ) مشررراكل المدرسرررةلمؤشرررر  αوقرررد حسرررب معامرررل الثبرررات كرونبرررا  

 ، وتعد هذه القيم مناسبة ألغراض هذه الدراسة.6022( لعام 0022)
 

 استخدام الحاسوب .6

 وقد حسب هذا المؤشر من مجموعة من الفقرات وهي:
 

 استخدامك للحواسيب في األعمال التالية؟ مدىما   
 في مربع واحد فقط لكل سطر)×(  ضع إشارة                                                                 
  

يوميًا 
 تقريباً 

مرات 
قليلة في 
 األسبوع

بين مرة واحدة في 
األسبوع ومره 
 واحدة في الشهر

أقل من 
مرة في 
 أبداً  الشهر

 □ □ □ □ □ ..............تصفح االنترنت للبحث عن معلومات ........ أ(
 □ □ □ □ □ ..........لعب األلعاب .................................... ب( 
 □ □ □ □ □ .........طباعة نصوص ................................. ج(
 □ □ □ □ □ ...........استخدام االنترنت بالتعاون مع مجموعة أو فريق  د(
 □ □ □ □ □ ...........استخدام الجداول االلكترونية )مثالً  إكسل( ...... هـ(
 □ □ □ □ □ ...........نسخ برمجيات من االنترنت ..................... و(
 □ □ □ □ □ ................ الرسم ، التلوين أو استخدام برامج التصميم ز(
 □ □ □ □ □ ............استخدام البرمجيات التعليمية .................... ح(
 □ □ □ □ □ ..........تخزين ملفات من االنترنت....................... ط(
 □ □ □ □ □ ..........كتابة برامج حاسوب............................. ي(
 □ □ □ □ □ ...........البريد االلكتروني ....................... استخدام ك(
 □ □ □ □ □ المحادثة )الدردشة( مثالً )فيس بوك، تويتر، سكايبي، ...الخ( ل(

 
، كمررا بلغررت قيمترره 6002( لعررام 0022وبلغررت قيمترره ) اسررتخدام الحاسرروبلمؤشررر  αوقررد حسررب معامررل الثبررات كرونبررا  

 وتعد هذه القيم مناسبة ألغراض هذه الدراسة.، 6022( لعام 0024)
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 مهارات الحاسوب .3

 وقد حسب هذا المؤشر من مجموعة من الفقرات وهي:
 

 إتقانك لهذه المهام باستخدام الحاسوب؟  مدىما   
 في مربع واحد فقط لكل سطر×( ضع إشارة)                                                

  
أقوم بنفسي 

 جيدبشكل 

أقوم بذلك مع 
المساعدة من 

 شخص ما

أعرف ماذا يعني 
ذلك ولكن ال 

 أستطيع  أقوم به
ال أعرف ماذا 

 يعني  ذلك
 □ □ □ □ محادثة مباشرة  ............................ أ(
استخدام برمجيات للكشف عن فيروسات الحاسيوب  ب( 

 والتخلص منها ..................
□ □ □ □ 

 □ □ □ □ صور رقمية أو أشكال أخرى .......تحرير  ج(
إنشاء قاعدة بيانيات ، ميثالً باسيتخدام مايكروسيوفت  د(

 ...........................)أكسـيس( .........
□ □ □ □ 

 □ □ □ □ ...........نسخ بيانات على قرص مدمج ....... هـ(
 □ □ □ □ ...نقل الملفات من مكان آلخر على الحاسوب .. و(
 □ □ □ □ نسخ أو تخزين ملفات أو برمجيات من االنترنت  ح(
 □ □ □ □ ....إرفاق ملف وإرساله بالبريد االلكتروني ..... ط(
 □ □ □ □ ...استخدام معالج نصوص ..................... ي(
 □ □ □ □ ....استخدام الجداول االلكترونية ................ ك(
 □ □ □ □ ......................عمل عرض )بور بوينت(  ل(
 □ □ □ □ ...تخزين موسيقى من االنترنت ................ م(
 عمل عرض متعدد الوسائط )مع صوت، ن( 

 ..صور، فيديو( .............................. 
□ □ □ □ 

 □ □ □ □ ....كتابة وإرسال بريد إلكتروني ................ ش(
 □ □ □ □ ...الكتروني على االنترنت .........إنشاء موقع  س(

 

، كمررا بلغررت قيمترره 6002( لعررام 0092وبلغررت قيمترره ) مهررارات الحاسرروبلمؤشررر  αوقررد حسررب معامررل الثبررات كرونبررا  
 ، وتعد هذه القيم مناسبة ألغراض هذه الدراسة.6022( لعام 0094)
 

( 22السررنة، كمررا يبررين الجرردول رقررم ) ( المتوسررطات علررى هررذه المؤشرررات بحسررب20)رقررم ويبررين الجرردول 
 االرتباط مع التحصيل بحسب السنة لهذه المؤشرات.

 

 (10جدول رقم )
 مؤشرات المدير بحسب السنة 

 

 المؤشر
 المتوسط

 الفرق
الداللة 
 2008 2011 اإلحصائية

  000. 5612. 6.1167 6.6779 مشاكل المدرسة

  000. 5.7275 13.0061 18.7337 استخدام الحاسوب

  000. 6.0668 28.9472 35.0140 مهارات الحاسوب
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 (11جدول رقم )
 مع التحصيل بحسب السنةلمؤشرات المدير االرتباط 

 

 2011 2008 المؤشر

044.- مشاكل المدرسة
**

  -.101
**

  

 010. 007. استخدام الحاسوب

 013.- 004.- مهارات الحاسوب
 

αالفرقدالإحصائياًعند)*      )

α*الفرقدالإحصائياًعند)*      )

 
أكثرر  6022بين المتوسطات دالة إحصائيًا وأشرارت إلرى أن مردير المدرسرة فري عرام وقد جاءت الفروق 

إتقانررًا لمهررارات الحاسرروب وأكثررر اسررتخدامًا لرره، إاّل أن مشرراكل المدرسررة أكثررر حرردة، وذلررك عنررد مقارنتهررا 
بية برررين مؤشرررر مشررراكل المدرسرررة لاط وجرررود عالقرررة سررر، وبينرررت قررريم معامرررل االرتبررر6002بمدرسرررة عرررام 

، وفرري السررنتين بلغررت قيمتررا 6002ممررا كانررت عليرره فرري عررام  6022والتحصرريل ولكنهررا أقرروى فرري عررام 
α)معامررل االرتبرراط مسررتوى الداللررة اإلحصررائيى  االرتبرراط بررين التحصرريل مررن جهرررة وقررد جرراء (.     

 دال إحصائيًا.ومؤشري استخدام الحاسوب ومهارات الحاسوب غير 
 

ولمعرفة األهمية النسبية لمتغيرات المدير وتأثيرها على التحصريل فقرد اسرتخدم تحليرل االنحردار المتعردد، 
كمتغيرررات مسررتقلة ومتغيررر التحصرريل كمتغيررر تررابع حيررث أدخلررت مؤشرررات المرردير جميعهررا فرري النمرروذج 

 ( نتائج هذا التحليل. 26ويبين الجدول رقم )
 

 

 

 (16الجدول رقم )
 معامالت االنحدار المتعدد لمؤشرات المدير غير المعايرة والمعايرة والخطأ المعياري 

 وقيمة اإلحصائي ت وداللته اإلحصائية بحسب السنة

 

 المعلممؤشرات 
2008 2011 

المعامل  المعامل غير المعاير
الداللة  قيمة ت المعاير

 اإلحصائية

المعامل  المعامل غير المعاير
الداللة  تقيمة  المعاير

 b ب اإلحصائية
الخطأ 
 b  ب Bبيتا  المعياري

الخطأ 
 Bبيتا  المعياري

0.335132.6580.00036.3990.38993.4530.000 44.443 الثابت

7.2550.000-0.064-3.5610.0002.3600.325-0.032-1.3650.383- مشاكل المدرسة

1.4630.4340.0323.3740.0011.1020.3570.0283.0900.002 استخدام الحاسوب

2.7920.005-0.026-1.0590.379-0.3110.4080.0070.7610.446 مهارات الحاسوب
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( أن مؤشر اتقان المدير لمهارات استخدام الحاسوب غير دال إحصائيًا في 26يتضح من الجدول رقم )
، 6002باقي المؤشرات فهي دالة إحصائيًا في دورة ، اما 6022حصائيًا في دورة إ، ودال 6002دورة 

 .6022وكذلك في دورة 
 

على النحو التالي: مشاكل مدير  6022وقد جاء ترتيب المؤشرات من حيث أهميتها النسبية في عام 
فقد جاءت  6002المدرسة، استخدام المدير للحاسوب، واتقان المدير لمهارات الحاسوب، أما في عام 

ية لمؤشري مشاكل المدارسة أو استخدام الحاسوب متماثلة في المقدار ومختلفة في األهمية النسب
 االتجاه. 

 

ولمعرفرررة األهميرررة النسررربية للمتغيررررات جميعهرررا، الطالرررب والمعلرررم والمررردير. فقرررد اسرررتخدم تحليرررل االنحررردار 
ويبرين ترابع كمتغيرات مسرتقلة، والتحصريل كمتغيرر المتعدد، حيث ادخلت المؤشرات جميعها في النموذج 

 ( نتائج هذا التحليل.23الجدول رقم )
 (13الجدول رقم )

 معامالت االنحدار المتعدد لمؤشرات المدير غير المعايرة والمعايرة والخطأ المعياري 
 وقيمة اإلحصائي ت وداللته اإلحصائية بحسب السنة

 المعلممؤشرات 
2008 2011 

المعامل  المعامل غير المعاير
الداللة  قيمة ت المعاير

 اإلحصائية

المعامل  المعامل غير المعاير
الداللة  قيمة ت المعاير

 b ب اإلحصائية
الخطأ 
 b  ب Bبيتا  المعياري

الخطأ 
 Bبيتا  المعياري

0.60273.4400.00037.2560.58463.7660.000 44.224 الثابت

 المستوى االقتصادي
 0.000 6.671 0.059 0.327 2.179 0.000 11.332 0.100 0.381 4.323 االجتماعي للطالب

 0.000 9.369- 0.083- 0.327 3.065- 0.000 12.970- 0.115- 0.382 4.956- مشاكل الطالب

 0.000 8.782- 0.078- 0.357 3.138- 0.000 7.476- 0.066- 0.400 2.990- الممارسات الصفية

استخدام الطالب 
 0.980 0.026 0.000 0.391 0.010- 0.124 1.538- 0.015- 0.430 0.661- للحاسوب

مهارة الطالب في 
 0.000 4.572 0.049 0.396 1.811 0.000 16.465 0.163 0.427 7.036 الحاسوب

 0.000 10.021- 0.096- 0.355 3.554- 0.170 1.371- 0.013- 0.404 0.554- مشاكل المعلم

 0.000 10.239 0.090 0.324 3.321 0.000 8.398 0.072 0.371 3.114 التدرديس الجيد

 0.044 2.019 0.019 0.357 0.720 0.005 2.832- 0.026- 0.404 1.143- معيقات التدريس

استخدام المعلم 
 0.215 1.214- 0.013- 0.392 0.486- 0.000 5.504- 0.054- 0.434 2.390- للحاسوب 

مهارة المعلم في 
 0.000 5.133- 0.053- 0.388 1.991- 0.000 7.511- 0.073- 0.421 3.161- الحاسوب

 0.000 3.814- 0.033- 0.324 1.234- 0.085 1.720- 0.015- 0.373 0.642- مشاكل المدرسة

استخدام المدير 
 0.048 1.977 0.018 0.350 0.691 0.129 1.520 0.014 0.417 0.634 للحاسوب

مهارة المدير في 
 0.275 1.091- 0.010- 0.372 0.406- 0.145 1.457 0.013 0.390 0.569 الحاسوب
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هي: استخدام  6002( أن مجموعة المؤشرات غير الدالة إحصائيًا في عام 23يتضح من الجدول رقم )
، ومشررراكل المدرسرررة، واسرررتخدام المررردير للحاسررروب ، واتقررران المررردير مالطالرررب للحاسررروب، ومشررراكل المعلررر

 لمهارات الحاسوب. 
 

مؤشري مشاكل المعلرم، ومشراكل المردير بداللرة إحصرائية عاليرة، ويؤكرد ذلرك جاء  6022ولكن في عام 
بررة، وحيررث أن إشررارة معرراملي المؤشرررين المررذكورين سررالبة فهررذا يعنرري األثررر لأثرهمررا علررى التحصرريل للط

السلبي لهذين العاملين على التحصيل، وبهذا فإنه يمكننا االستنتاج بان مشاكل المدرسة ومشاكل المعلم 
 . 6002عما كان عليه في عام  6022داء الطلبة في عام أمن العوامل الحاسمة في تراجع 

 

على النحو التالي: مشاكل  6022من حيث أهميتها النسبية في عام التنازلي لمؤشرات وقد جاء ترتيب ا
المعلم، التدريس الجيد، مشاكل الطالب، الممارسات الصرفية، المسرتوى االقتصرادي االجتمراعي للطالرب، 

عرام مرا ترتيبهرا فري أاتقان المعلم لمهارات الحاسوب، اتقان الطالب لمهارات الحاسوب مشراكل المدرسرة، 
تررري: اتقررران الطالرررب لمهرررارات الحاسررروب، ومشررراكل الطالرررب، المسرررتوى فقرررد جررراء علرررى النحرررو اآل 6002

االقتصرررادي االجتمررراعي للطالرررب، اتقررران المعلرررم لمهرررارات الحاسررروب، التررردريس الجيرررد، اسرررتخدام المعلرررم 
 للحاسوب، معيقات التدريس. 

 
 

 نة والصف واملبحث.النسب املئوية للطلبة ذوي األداء املتدني جدًا حبسب الس 
 

هررا حسرربت النسررب المئويررة للطلبررة يمرردى جديررة الطلبررة فرري مشرراركتهم فرري الدراسررة فرري دورتوللكشررف عررن 
( نترررائج هرررذا 24داؤهرررم متررردنيًا جررردًا بحسرررب السرررنة والصرررف والمبحرررث، ويبرررين الجررردول رقرررم )أالرررذين كررران 
 التحليل .

 (14الجدول رقم )
 المتدني جدًا بحسب السنة والصف والمبحثالنسب المئوية للطلبة ذوي االداء 

 السنة المبحث الصف
2008 2011 

 الخامس
 14 10 علوم 

 41 32 رياضيات
 20 12 قرائية

 التاسع
 21 9 علوم 

 21 12 رياضيات
 15 4 قرائية

 الحادي عشر
 36 20 علوم 

 52 34 رياضيات
 15 3 قرائية
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عن العالمة التي يمكن أن يحصل عليها لب متدنيًا جدًا إذا كانت عالمته مساوية أو تقل ايعد أداء الط
 بالتخمين .

 
من  6022على في عام أ( أن نسب الطلبة ذوي األداء المتدني كانت 24يتضح من الجدول رقم )

واإلجابة عن سة اويشير ذلك إلى تدني دافعية الطلبة للمشاركة الجادة في الدر  6002نظيرتها لعام 
، وهذه النتيجة تسمح لنا باالستنتاج 6002بدرجة اعلى مما هي عليه في عام  6022ادواتها في عام 

مل الرئيسة والتي احد العو هو أ 6002عما كانت عليه في عام  6022أن تدني دافعية الطلبة في عام 
 تقف وراء تراجع أداء طلبتنا في الدراسة.
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 االستنتاتاجت والتوصيات
 

أداء الطلبة في الدراسة التقويمية الوطنية لمهارات اقتصاد المعرفة في دورتها األخيرة عوامل التراجع في 
، والتي كشفت عنها البيانات التي وفرتها الدراسة، والتحليالت 6002عن سابقتها عام  6022عام 

 اإلحصائية التي نفذت في هذا التقرير هي : 
 

، إذا ما قورنت 6022س بالمشاركة غير الجادة في عام دافعية الطلبة، والذي ُعكِ  تدني .2
ن نسب الطلبة الذين جاء أداؤهم متدنيًا جدًا )مساويًا لعالمة التخمين أ، حيث 6002بعام 

 6022أو دونها( اعلى في الصفوف والمباحث جميعها وذلك عند المقارنة بين طلبة 
 .6002وطلبة 

 

لم يكونا كذلك في  6022كشف تحليل االنحدار المتعدد عن عاملين فاعلين في عام كما  .6
 ، هما: 6002عام 
 مشاكل المعلمين  أ 

 مشاكل المدرسة ب 

 

اإلجراءات التي تكفل التربية والتعليم  في ضوء ما سبق فإن الدراسة توصي بضرورة اتخاذ وزارة
همية في الحكم ألما لهذه المشاركة من ية، نظرًا المشاركة الجادة للطلبة في الدراسات الوطنية والدول

على جودة النظام التربوي على الصعيدين الوطني والدولي، ولما كشفت هذه الدراسة عن عاملين 
بات  هكل من المعلم والمدير، فإن منها ريئسين أديا إلى التراجع في اداء الطلبة هما المشاكل التي يعاني

من الضروري العمل على إشراك الميدان في صنع السياسات التربوية والتي من شانها االرتقاء بأداء 
قتصاد المعرفة في مرحلته الثانية موجه إلى أن تكون الن مشروع التطوير التربوي أطلبتنا، وبالرغم من 

ل واضح مما يستدعي التامل أنه لم ينعكس أثره بشكأن هذا األمر يبدو  المدرسة وحدة للتطوير، إالّ 
بأسبابه والتي قد تكون من بينها االهتمام في البعد المعرفي على حساب التأكد من ترجمة التدريب 

 الموجه إلى ممارسة حقيقية داخل الغرفة الصفية والمدرسة والميدان التربوي بشكل عام.
 

لطالب للحاسوب وكذلك المعلم وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسة كشفت عن عدم وجود أثر الستخدام ا
على تحصيل الطالب، وهذا يشير بوضوح إلى ضرورة إعادة النظر في استخدام الحاسوب في التعليم 

 بحيث يكون فاعاًل ويعين الطلبة على تحصيل وفهم أفضل للمعارف جميعها. 
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المدرسة، والسلطة  كما أظهرت نتائج الدراسة التباينات الثابتة عند طلبتنا بحسب جنس الطالب، وموقع
 التربوية المشرفة، فقد بينت النتائج أن تحصيل اإلناث أفضل وبداللة إحصائية من تحصيل الذكور.

 
ن هذه النتيجة باتت وكأنها إوجاء حجم التراجع في التحصيل عند اإلناث أقل من نظيره عند الذكور. 

في الدراسات الدولية التي يشارك بها واحدة من مسلمات نظامنا التربوي، حيث تم توكيد هذه النتيجة 
إن وزارة  -تحصيل اإلناث أفضل من تحصيل الذكور -األردن، كما تم توكيدها في الدراسات الوطنية

الذكور  التربية والتعليم مطلوب منها أن تضع السياسات التربوية التي من شأنها أن ترفع تحصيل
هود ، ووضع السياسات التي ترتقي بأداء اإلناث هذا فقط، بل وبذل الج ليماثل تحصيل اإلناث، ليس

رب من األداءات الدولية ونتخطى حاجز المتوسط الدولي. لقد استحدثت وزارة التربية والتعليم تأيضًا لنق
ن هذه الوحدة مطلوب أن يتم تمكينها من القيام إوحدة خاصة تقوم بدور المتابعة والتقييم الداخلي، 

بدورها للكشف عن العوامل الفارقة بين مدرسة الذكور ومدرسة اإلناث وذلك من خالل توفير الكوادر 
لتقوم بمثل هذه المهمة، وقد يكون من المناسب وعلى مستوى مديريات المؤهلة والمدربة والكافية لها 

خبرات لاث ليتم من خاللها تبادل انث توامة بين مدارس الذكور واإلالتربية والتعليم جميعها أن تحد
ناث. والقول نفسه يمكن أن يقال وتعميم التجارب الناجحة لتتمكن مدرسة الذكور من اللحاق بمدرسة اإل

 عندما نقارن مدرسة الريف بمدرسة المدينة، ومدرسة وزارة التربية والتعليم بالمدرسة الخاصة. 
ان المورد البشري في األردن هو األساس في التنمية والتطور والتقدم، وقد عمل  وغنى عن القول

لى  2929األردن على تطوير نظامه التربوي من خالل مشاريع التطوير التربوية المتالحقة منذ عام  واج
وقتنا هذا، وقد حقق إنجازات متميزة على المستوى العربي، ومقبولة على المستوى الدولي، إال أنه 

هرت في اآلونة االخيرة بوادر تراجع في جودة نظامنا التربوي مقاسًا باداء طلبتنا على المستويين ظ
الدولي والوطني... حاولت هذه الدراسة الوصول إلى بعض هذه العوامل ونجحت في الكشف عن 

عوامل  بعضها.. إال أن الحاجة تبقى قائمة إلجراء المزيد من الدراسات والتي من شانها أن تكشف عن
 الفيها، كما تكشف عن عوامل القوة لالرتقاء بها وتعزيزها.تالضعف في نظامنا التربوي ليتم 

 
إن نتائج هذه الدراسة اتفقت مع الدراسة الدولية "توجهات في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم    

"tudy (TIMSS)Science Sathematics and Mnternational Irends In Tجمعت  " والتي
، وهي ذات السنة التي جمعت فيها بيانات الدراسة الوطنية التقويمية لمهارات 6022بياناتها في عام 

داء طلبتنا في الرياضيات ( عن تراجع أTIMSSج األولية لدراسة )ئاقتصاد المعرفة، فقد كشفت النتا
 (33)د بلغ حجم التراجع ، وق6002والعلوم عما كان عليه في مشاركتنا السابقة في هذه الدراسة عام 

عما  6022نقطة في الرياضيات، كما تراجع ترتيبنا الدولي والعربي في عام  (62) نقطة في العلوم و
 . 6002كان عليه في عام 
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وتفوق  ،كما أكدت الدراسة تفوق اإلناث على الذكور، وتفوق المدرسة الخاصة على مدرسة وزارة التربية

ن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية سيعمل أطلبة المدينة على طلبة الريف، وتجدر اإلشارة إلى 
وسيتضمن التقرير عوامل التراجع في أداء طلبتنا  TIMSSعلى إعداد التقرير الوطني للدراسة الدولية 

التي أدت إلى هذا التراجع سواء في الدراسة الدولية كما سيحاول التقرير الكشف عن العوامل المشتركة 
كانت هذه العوامل تخص الدراسة الوطنية التقويمية لمهارات اقتصاد المعرفة أم الدراسة الدولية 

TIMSS . 
 

وفيما يتعلق بالتباينات في التحصيل بحسب جنس الطالب )ذكور، إناث( وموقع المدرسة )ريف، 
تاسع، حادي عشر(، والمبحث )رياضيات،  مدينة(، ونوع المدرسة )خاص، عام(، والصف )خامس،

علوم، قرائية(، فإن هناك حاجة حقيقية إلجراء المزيد من الدراسات الكمية والنوعية للكشف عن أسباب 
هذه التباينات، والتي من شأنها أن تعين راسم السياسة التربوية في التخطيط للتجديدات التربوية واقتراح 

 ذه التباينات أو التخفيف منها على األقل. البرامج التي تعمل على إزالة ه
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 (2ملحق رقم )
 1122، 1112نتائج استبانة الطالب بني عامي 

 الفقرة
 المتوسط

 مستوى الداللة  الفرق
2011 2008 

SQ1 0.000 0.023 0.87 0.89 هليتوافرلكمكانمناسبللدراسةفيالبيت؟ 

SQ2 0.534 0.003- 0.75 0.75 الرياضياتالواجباتالبيتيةالتييعطيهالك؟هليصححمعلم 

SQ4 0.000 0.192- 0.86 0.67 هليعطيكمعلمالرياضياتفرصةللمشاركةفيالنشاطاتالصفية؟ 

SQ5 0.000 0.058 0.63 0.69 هلتحبمادةالرياضيات؟ 

SQ6 0.000 0.030 0.70 0.67 هليصححمعلمالعلومالواجباتالبيتيةالتييعطيهالك؟ 

SQ8 0.000 0.027- 0.78 0.76 هليعطيكمعلمالعلومفرصةللمشاركةفيالنشاطاتالصفية؟ 

SQ9 0.001 0.019 68.00 0.7 هلتحبمادةالعلوم؟ 

SQ10 0.006 0.014- 0.78 0.76 هليصححمعلماللغةالعربيةالواجباتالبيتيةالتييعطيهالك؟ 

SQ12 0.000 0.034- 0.88 0.85 هليعطيكمعلماللغةالعربيةفرصةللمشاركةفيالنشاطاتالصفية؟ 

SQ13 0.000 0.036 0.72 0.76 هلتحبمادةاللغةالعربية؟ 

SQ14 0.000 0.024 0.41 0.43 البيتفيإنجازواجباتكالبيتية؟هليساعدكأحدفي 

SQ15 0.000 0.018- 0.87 0.85 هلتشعربالذنبوالندمإذارسبتفياالمتحان؟ 

SQ16 0.000 0.020- 0.92 0.90 إذاحصلتعلىعالمةعالية،فهلالسببأنكدرستوبذلتجهداً؟ 

SQ17 0.081 0.010- 0.75 0.74 هليسألكوليأمركعندماتعودإلىالبيتعماّأخذتهفيالمدرسةذلكاليوم؟ 

SQ18 0.000 0.087 0.65 0.74 هلدرستفيالروضةقبلذهابكإلىالمدرسة؟ 

SQ19 0.000 0.038 0.88 0.92 هلتعيشوالدتكمعكفيالبيتنفسه؟ 

SQ20 0.000 0.042 0.84 0.89 هليعيشوالدكمعكفيالبيتنفسه؟ 

SQ21 0.000 0.045 0.20 0.24 هلتعملوالدتكخارجالمنزل؟ 

SQ22 0.000 0.058 0.17 0.23 هلتتلقىأينوعمنالتدريسالخصوصيفيالبيت؟ 

SQ24 أيممايلييتوافرفيالمنزلالذيتسكنفيهأسرتك؟         

SQ24_A ..0.000 0.019- 0.96 0.94 كهرباء 

SQ24_B 0.000 0.024 0.13 0.16 خادمةأجنبية)سيرلنكيةأوفلبينية...(أوعربيةتعينفيأعمالالمنزل 

SQ24_C 0.000 0.088 0.18 0.27 فاكس 

SQ24_D 0.000 0.049 0.87 0.92 تلفزيون 

SQ24_E 0.000 0.064 0.81 0.88 ساتاليت 

SQ24_F 0.000 0.206 0.33 0.54 ربطبشبكةاالنترنت 

SQ24_G 0.000 0.015- 0.94 0.93 ثالجة 

SQ24_H 0.000 0.043 0.70 0.74 غسالةكهربائيةأتوماتيك 

SQ24_I 0.000 0.073 0.43 0.50 مكتبة 

SQ24_J 0.000 0.129 0.64 0.77 كمبيوتر 

SQ24_K 0.000 0.098 0.32 0.42 كاميرارقمية 

SQ24_L 0.000 0.096 0.33 0.42 تدفئةمركزية 

SQ26 0.000 0.070 1.20 1.27 مامدىرغبتكفيالمجيءإلىالمدرسةفيالصباحعادة؟ 

SQ27 :إلىأيدرجةأنتقادرعلىالنجاحفيكلمنالمباحثالدراسيةالتالية         

SQ27_A 0.000 0.073 1.37 1.45 اللغةالعربية 

SQ27_B 0.000 0.063 1.24 1.30 العلوم 

SQ27_C 0.000 0.038 1.23 1.26 الرياضيات 

SQ28 0.000 0.103- 0.48 0.38 إلىأيدرجةتثقبقدرتكعلىالنجاحفيالمدرسة؟ 

SQ29 0.000 0.174- 1.02 0.85 إليأيدرجةتشعربالخوفاثناءتقديمكاالمتحان؟ 

SQ32 0.000 0.679- 2.87 2.19 كمعددالمدارسالتيالتحقتبهاحتىاألن؟ 
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 (2ملحق رقم )
 1122، 1112نتائج استبانة الطالب بني عامي 

 الفقرة
 المتوسط

 مستوى الداللة  الفرق
2011 2008 

SQ33 )0.000 0.254- 7.65 7.40 كمعددأفرادأسرتك؟)األخوةواألخواتوالوالدينوالتنسنفسك 

SQ34 0.000 0.234- 7.27 7.04 كمعدداألفرادالذينيسكنونفيالمنزلالذيتسكنفيه؟ 

SQ36 
مستوىتعليميحصلتعليهوالدتك)أومنتقومبدورهافياالعتناءماأعلى

 بكورعايتك(؟
3.69 3.62 0.074 0.000 

SQ37 
ماأعلىمستوىتعليميحصلعليهوالدك)أومنيقومبدورهفياالعتناءبك

 0.763 0.005 3.88 3.88 ورعايتك(؟

SQ38 0.417 0.009- 2.04 2.03 ماأعلىمستوىتعليميتتوقعالحصولعليه؟ 

SQ39 إلىأيمدىتقومونبالنشاطاتالتاليةفيالحصصداخلغرفةالصف؟         

SQ39_A 0.012 0.032 2.28 2.31 المعلميسألناأسئلةتتعلقبالدرس 

SQ39_B 0.012 0.058 2.15 2.21 نسألالمعلمأسئلةتتعلقبالدرس 

SQ39_C 0.094 0.022 2.14 2.16 نوضحإجاباتناونفسرها 

SQ39_D 0.427 0.011 1.91 1.92 نربطمانتعلمهفيالموضوعاتالدراسيةبحياتنااليومية 

SQ39_E 0.000 0.064- 2.13 2.06 نراجعواجباتناالبيتية 

SQ39_F 0.001 0.045 2.27 2.32 نستمعللمعلموهويشرحالدرس 

SQ39_G 0.000 0.098 1.63 1.73 نعملمعاًضمنمجموعاتصغيرة 

SQ39_H 0.000 0.288 1.28 1.57 نبدأبحلواجباتناالبيتيةفيالصف 

SQ39_I ً0.000 0.137 1.57 1.71 نقدماختباراًأوامتحاناقصيرا 

SQ39_J 0.000 0.059 1.29 1.35 نستخدمأجهزةالحاسوبفيالموضوعاتالمدرسيةغيرمبحثالحاسوب 

SQ39_K 0.004 0.041- 2.03 1.99 يطلبمناحفظأشياءكثيرةفيالمناهج 

SQ39_L 
نوظفمانتعلمبأشياءعمليةداخلغرفةالصف)مثالً:تمثيل،عملنموذجفي

 الرياضيات،القيامبتجربةعلميةبشكلمنفرد(
1.59 1.51 0.079 0.000 

SQ40 0.000 0.064 1.44 1.50 كيفيعاملكوليأمركحينالتحصلعلىالمعدلالمدرسيالذييرضاهلك؟ 

SQ41 0.005 0.024 1.42 1.45 مامدىمشاركتكفيالحصةالصفية؟ 

SQ42 0.233 0.011- 1.14 1.13 هلأنتراضعنمستواكالدراسي؟ 

SQ43 0.000 0.238 1.56 1.80 عودتكمنالمدرسة؟كممنالوقتتقضيفياللعبيومياًبعد 

SQ44 0.000 0.076 2.04 2.11 كممنالوقتتقضيفيمشاهدةالتلفزيونيومياًفيالمتوسط؟ 

SQ45 إلىأيدرجةتعانيمنالمشكالتالتالية؟         

SQ45_A 0.000 0.791- 2.81 2.02 كثرةالواجباتالمنزليةواألعباءالدراسية 

SQ45_B 0.000 0.276- 1.96 1.68 اليهتمالمعلمونبمشاعريواتجاهاتي 

SQ45_C 0.000 0.253- 1.64 1.39 احتاجإلىدروسخاصةبعدالدوامالمدرسي 

SQ45_D 0.000 0.281 1.16 1.44 الأفهمشرحالدروسمنالمعلمين 

SQ45_E 0.000 0.059- 1.28 1.22 أجدصعوبةفيالتعاملمعزمالئيفيالصف 

SQ45_F 0.000 0.759 1.07 1.83 المواضيعالتيندرسهاصعبة 

SQ45_G 0.000 0.239- 1.72 1.48 يعاقبنيالمعلمإذاقصرتفيدرسي 

SQ45_H 0.000 0.689 1.10 1.79 الحواسيبالموجودةفيالمدرسةالتكفيالستخدامنا 

SQ45_I 0.060 0.030- 1.61 1.58 يقفالمديرمعالمعلمضدالطالبعندحدوثمشكلةبينهما 

SQ45_J 0.000 0.212 1.55 1.76 صفيبهعددكبيرمنالطلبة 

SQ45_K 0.000 0.082 1.77 1.85 مدرستياليوجدبهامالعبجيدة 

SQ45_L 0.000 0.281- 1.78 1.50 اليعاملناالمعلمينبالعدل 

SQ45_M 0.000 0.463- 1.55 1.09 المعلموناليهتمونبتدريسنا 

SQ46 مامستوىارتياحكوثقتكبنفسكعندماتقومباألشياءالتالية؟         
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 الفقرة
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SQ46_A 0.323 0.015- 1.96 1.95 استخدامالحاسوبلفهمواستيعابالعلوم 

SQ46_B 0.115 0.023- 1.76 1.74 استخدامالحاسوبلفهمواستيعابالرياضيات 

SQ46_C 0.640 0.007 1.70 1.71 استخدامالحاسوبلفهمواستيعاباللغةالعربية 

SQ46_D 0.000 0.137- 2.33 2.19 المشاركةفيالحصةالصفية 

SQ46_E 0.003 0.042- 1.96 1.92 التعلمضمنمجموعات 

SQ46_F 0.000 0.069- 2.08 2.01 للمعلمعملمشاريعمشتركةمعزمالءآخرينوتقديمها 

SQ46_G 0.000 0.062 1.92 1.98 الرجوعإلىاالنترنتوإعدادتقريروتقديمهللمعلم 

SQ47 0.000 0.038 0.70 0.74 هلسبقلكوأناستخدمتالحاسوب؟ 

SQ48 0.000 0.108 1.46 1.57 منذمتىتستخدمالحاسوب؟ 

SQ49 استخدامكللحاسوبفياألماكنالتالية؟مدىما         

SQ49_A 0.000 0.133 0.84 0.97 فيالبيت 

SQ49_B 0.503 0.009 1.21 1.22 فيالمدرسة 

SQ49_C 0.001 0.048 0.83 0.88 فيأماكنأخرى 

SQ50 استخدامكللحاسوبفيحصص؟مدىما         

SQ50_A 0.000 0.056- 1.19 1.14 الحاسوب 

SQ50_B 0.000 0.093- 0.71 0.61 الرياضيات 

SQ50_C 0.197 0.017- 0.64 0.62 العلوم 

SQ50_D 0.000 0.097 0.45 0.54 اللغةالعربية 

SQ51 استخدامكللحاسوبفياألعمالالتالية؟مدىما         
SQ51_A 0.000 0.517 1.77 2.29 تصفحاالنترنتللبحثعنمعلومات 

SQ51_B 0.000 0.237 2.15 2.39 اللعب 

SQ51_C 0.002 0.061- 1.79 1.73 طباعةالنصوص 

SQ51_D 0.000 0.242 1.51 1.75 استخداماالنترنتبالتعاونمعمجموعة 

SQ51_E )0.000 0.136 1.57 1.70 استخدامالجداولااللكترونية)مثالً:إكسل 

SQ51_F 0.000 0.526 1.32 1.85 تحميلبرمجياتمناالنترنت 

SQ51_G 0.000 0.262 1.62 1.89 الرسم،التلوينأواستخدامبرامجالتصميم 

SQ51_H 0.000 0.505 1.40 1.90 استخدامالبرمجياتالتعليمية 

SQ51_I 0.000 0.527 1.43 1.96 تحميلملفاتمناالنترنت 

SQ51_K )0.000 0.510 1.38 1.90 استخداممواقعالمحادثة)الدردشة 

SQ52 إتقانكلهذهالمهامباستخدامالحاسوب؟مدىما         

SQ52_A 0.000 0.192 1.73 1.92 إجراءمحادثة 

SQ52_B 0.000 0.090 1.56 1.65 استخدامبرمجياتللكشفعنفيروساتالحاسوبوالتخلصمنها 

SQ52_C 0.000 0.056 1.66 1.72 تحريرصوررقميةأوأشكالأخرى 

SQ52_D 0.731 0.005 1.54 1.55 إنشاءقاعدةبيانات 

SQ52_E 0.000 0.267 1.67 1.94 نسخبياناتعلىقرصمدمج،فالش 

SQ52_F 0.000 0.185 1.84 2.02 نقلالملفاتمنمكانآلخرعلىالحاسوب 

SQ52_G 0.000 0.234 1.80 2.03 البحثعنمعلوماتفياالنترنت 

SQ52_H 0.000 0.209 1.78 1.99 نسخأوتخزينملفاتأوبرامجمناالنترنت 

SQ52_I 0.000 0.359 1.36 1.72 إرفاقملفوإرسالهبالبريدااللكتروني 

SQ52_J 0.000 0.187 1.76 1.94 طباعةنص 

SQ52_K 0.000 0.115 1.61 1.72 استخدامالجداولااللكترونية 
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SQ52_L 0.820 0.004 1.73 1.73 عملعرضالكتروني 

SQ52_M )0.000 0.108 1.73 1.84 إعدادعرضمتعددالوسائط)معصوت،صور،فيديو 

SQ52_N 0.000 0.235 1.48 1.71 كتابةوإرسالبريدإلكتروني 

SQ52_O 0.000 0.325 1.29 1.62 إنشاءموقعالكترونيعلىاالنترنت 
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 الفقرة
 المتوسط

 الفرق
مستوى 

 2008 2011 الداللة 

T1_A  T1 هلتمثلالظروفالتاليةمشكلةفيتدريسك؟         
T1_A  T1_A 0.059 0.010 0.20 0.21 اليوجدوقتلديلتحضيرالدروس 

T1_B  T1_B 0.000 0.050- 0.46 0.41 اليوجدوقتلديلتصحيحاألعمالالبيتية 

T1_C  T1_C 0.299 0.006- 0.48 0.48 عدمتوافرالوسائلالتعليمية 

T1_D  T1_D 0.029 0.014- 0.57 0.56 صعوبةالتحضيرللنشاطاتالخاصةللطلبةسريعيالتعلمأوبطيئيالتعلم 

T1_E  T1_E 0.000 0.019- 0.21 0.19 أعانيمنتدريسموادمنغيرتخصصي 

T1_F  T1_F 0.000 0.024- 0.26 0.24 مشاكلفيتقويمالطلبة 

T1_G  T1_G 0.192 0.008 0.69 0.69 انعدامرغبةالطلبةفيالتعلمودافعيتهمله 

T1_H  T1_H 0.000 0.060 0.47 0.53 حدةمشكالتالطلبةالسلوكية 

T1_I  T1_I 0.017 0.015 0.50 0.52 المقاطعاتالخارجيةأثناءالتدريس 

T2  T2 
هلتعتقدأنعددالحصصالمقررةلطلبةالشعبةالتيشاركتفيالدراسةتكفيلتغطيةالمنهاج

 الذيتدرسهلها؟
0.79 0.80 -0.013 0.011 

T3  T3 
الدراسةالوقتالكافيلتعممحتوىالمنهاجالمقررهلتعتقدأنلدىطلبةالشعبةالتيشاركتفي

 للمبحثالذيتعلمهلهم؟
0.77 0.77 0.003 0.608 

T4 T4 0.000 0.021- 0.80 0.78 هلتلتقيمعمديرالمدرسةلمناقشةأمورأكاديمية؟ 

T5  T5 0.323 0.004 0.86 0.86 هليقومالمديربمالحظةتدريسكداخلالصف؟ 

T6  T6 
هلمتاحلطلبةالشعبةالتيشاركتفيالدراسةأجهزةحاسوبالستخدامهافيحصصالمبحث

 الذيتدرسهلهم؟
0.46 0.48 -0.021 0.001 

T7  T7 (هلحصلتعلىشهادةالرخصةالدوليةلقيادةالحاسوبICDL؟) 0.000 0.038 0.56 0.60 

T8  T8 هلحصلتعلىشهادةالتعليمنحوالمستقبلINTEL0.000 0.021 0.14 0.16 ؟ 

T9  T9 .0.237 0.007- 0.53 0.52 هليتوافرلكحاسوبفيالمدرسةالستخدامكفيإعدادالموادالتدريسية؟ 

T10  T10 
هليتوافرحواسيبداخلالغرفةالصفيةالستخدامالطلبةفيالتعلمأثناءحصصالمبحثالذي

 تدرسهلهم؟
0.05 0.08 -0.035 0.000 

T11 T11 0.000 0.036 0.75 0.79 هلتمتلكحاسوباًأوالبتوبشخصياًفيبيتك؟ 

T12  T12 0.000 0.022 0.34 0.36 هليوجدفيالمدرسةبرمجياتتربويةخاصةبتعليموتعلمالمبحثالذيتدرسهلهم؟ 

T13  T13 0.000 0.027 0.84 0.86 هليوجدفيالمدرسةمختبرعامللعلوم؟ 

T14  T14 0.000 0.077 0.30 0.38 هليوجدفيالمدرسةمختبرخاصللفيزياء؟ 

T15  T15 0.000 0.067 0.31 0.38 هليوجدفيالمدرسةمختبرخاصللكيمياء؟ 

T16  T16 0.000 0.056 0.25 0.31 هليوجدفيالمدرسةمختبرخاصلألحياء؟ 

T17  T17 
ماعدداالختباراتالصفيةالتيأجريتهالطلبةالشعبةالتيشاركتفيالدراسةفيالفصلالدراسي

 (فيالمبحثالذيتدرسهلهم؟2111/2111األولللعامالحالي)
4.55 3.73 0.823 0.000 

T18  T18 0.000 0.427- 17.83 17.40 كمعددالحصصالتيتدرسهاأسبوعياًهذاالعام؟ 

T19  T19 0.000 0.366 5.26 5.62 كمسنةدرستفيهذهالمدرسة؟ 

T20  T20 0.112 0.130 6.87 7.00 كمسنةدرستقبلنقلكإلىهذهالمدرسة؟ 

T21  T21 0.000 0.166 1.59 1.75 كممرةزاركالمشرفالتربويفيهذاالعامكمعلمللمبحثالذيتدرسهلطلبةشعبةالدراسة؟ 

T22  T22 0.000 0.092 1.21 1.31 كيفتقدرمستوىقدرةالطلبةعلىالتحصيلفيالمبحثالذينتدرسهلهم؟ 

T23  T23 0.000 0.095 2.05 2.14 كيفتصفاتجاهاتكومشاعركنحومهنةالتعليم؟ 

T24  T24 
لهموإنجازكيفتقدرمستوىدافعيةاإلنجاز)دافعيةالطلبةللتحصيلفيالمبحثالذيتدرسه

 المهماتاألكاديمية(؟
1.37 1.29 0.076 0.000 

T25  T25 0.001 0.031 1.21 1.24 ماأعلىمؤهلعلميحصلتعليه؟ 

T27  T27 0.000 1.159 33.78 34.94 كمعمرك؟ 

T28  T28 :هلتحصلعلىمساعدةمهنيةمنخاللمايلي         
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T28_B  T28_B 0.000 0.149 2.07 2.22 المناقشاتمعالمعلمين 

T28_D  T28_D 0.000 0.093- 1.97 1.88 المناقشاتمعالمشرفالتربوي 

T31  T31           

T31_A  T31_A 0.006 0.016 0.29 0.30 اللغةالعربية 

T31_B  T31_B 0.000 0.011- 0.06 0.05 معلممجاللغةعربية 

T31_C  T31_C 0.003 0.004 0.01 0.01 تربيةابتدائية 

T31_D  T31_D 0.000 0.013- 0.07 0.05 األحياء 

T31_E  T31_E 0.000 0.025 0.09 0.12 الفيزياء 

T31_F  T31_F 0.000 0.066 0.07 0.14 الكيمياء 

T31_G  T31_G 0.000 0.021 0.02 0.04 علوماألرض 

T31_H  T31_H 0.137 0.004- 0.05 0.05 علوم)معلممجالعلوم(–تربية 

T31_I  T31_I 0.000 0.034 0.27 0.30 الرياضيات 

T31_J  T31_J 0.000 0.013 0.06 0.07 رياضيات)معلممجالرياضيات(–تربية 

T31_K  T31_K 0.000 0.028- 0.10 0.07 رياضيات)معلممجالرياضيات(–تربية 

T32  T32 
خاللالسنتينالماضيتين،هلشاركتفيأعمالتسهمفينموكالمهنيفيأيمنالمجاالت

 اآلتية؟
        

T32_B  T32_B 0.000 0.051 0.46 0.51 محتوىالمبحثالذيتدرسه 

T32_C  T32_C 0.000 0.058 0.62 0.68 استراتيجياتوطرقالتدريس 

T32_D  T32_D 0.000 0.064 0.58 0.64 استراتيجياتالتقويموأدواته 

T32_E  T32_E 0.000 0.023- 0.62 0.60 استخدامتكنولوجياالمعلوماتفيالتدريس 

T34  T34 كيفتقدرالعباراتالتاليةفينطاقمدرستك؟         

T34_A  T34_A 0.000 0.204 1.27 1.48 الرضاالوظيفيلدىالمعلمين 

T34_B T34_B 0.000 0.331 1.74 2.07 فهمالمعلمينألهدافالمنهاجالدراسي 

T34_C  T34_C 0.000 0.259 1.81 2.07 درجةنجاحالمعلمينفيتنظيمالمنهاجالدراسي 

T34_D  T34_D 0.000 0.361 1.53 1.89 توقعاتالمعلمينلمستوىتحصيلالطلبة 

T34_E  T34_E 0.000 0.045 1.10 1.15 لتحصيلالطلبةدعمأولياءاألمور 

T34_F  T34_F 0.189 0.016- 1.14 1.13 مشاركةأولياءاألمورفيالنشاطاتالمدرسية 

T34_G  T34_G 0.000 0.055- 1.24 1.18 عنايةالطلبةبممتلكاتالمدرسة 

T34_H  T34_H 0.000 0.179 1.18 1.36 رغبةالطلبةفيتحقيقأداءمدرسيجيد 

T35  T35 خاللتدريسكلطلبةالشعبةالتيشاركتفيالدراسةإليأيمدىتطلبمنالطلبةالقيامبمايلي؟         

T35_A  T35_A 0.000 0.037 1.35 1.39 إجراءاستقصاءلحلمشكلةعلميةأولغويةأورياضية 

T35_B  T35_B 0.000 0.055 0.94 0.99 استخدامالحاسوبفيالتعلم 

T35_C  T35_C 0.000 0.153- 1.15 1.00 كتابةأبحاثوإعدادمشاريع 

T35_D  T35_D 0.000 0.045- 2.22 2.17 البدءبحلالواجبالبيتي 

T35_E  T35_E 0.006 0.029- 1.73 1.70 العملمعاًفيمجموعاتصغيرة 

T35_F  T35_F 0.004 0.030- 2.27 2.24 ربطمايتعلمونهفيالمبحثبحياتهماليومية 

T35_G  T35_G 0.163 0.016 1.89 1.91 عرضأعمالهمأمامطلبةالصف 

T35_H  T35_H 0.000 0.067 1.70 1.77 حلمسائلتحتاجإلىمهاراتتفكيرعليا 

T35_I  T35_I 0.101 0.017 2.10 2.11 تنفيذتدريباتتساعدعلىحفظالمادةومعرفةاإلجراءات 

T36  T36 
وجهةنظرك،إلىأيمدىتعيقاألشياءالتاليةتدريسكالمبحثالذيتدرسهلطلبةالشعبةمن

 التيشاركتفيالدراسة؟
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T36_A  T36_A 0.000 0.037 1.25 1.29 اختالفوتباينالقدراتاألكاديميةللطلبة 

T36_B  T36_B )0.148 0.011 0.82 0.83 طلبةذووخلفياتمتنوعة)مثالً:اقتصادية،لغوية...الخ 

T36_C  T36_C )0.000 0.042 0.63 0.67 طلبةذوواحتياجاتخاصة)مثالً:إعاقاتسمعية،بصرية،جسدية،عقليةأونفسية...الخ 

T36_D  T36_D 0.000 0.029 1.38 1.41 طلبةغيرمبالين 

T36_E  T36_E 0.000 0.155 1.16 1.31 انخفاضدافعيةبينالطلبة 

T36_F  T36_F 0.000 0.055 1.03 1.09 طلبةمشاغبين 

T36_G  T36_G 0.025 0.020 0.93 0.95 نقصفيأجهزةالحاسوب 

T36_H  T36_H 0.118 0.014 1.02 1.03 نقصفيبرمجياتالحاسوب 

T36_I  T36_I 0.819 0.002- 0.76 0.76 نقصفيالمساعدةعلىاستخدامالحاسوب 

T36_J T36_J 0.858 0.001 0.30 0.30 نقصفيالكتبالمقررةالستخدامالطلبة 

T36_K  T36_K 0.440 0.006 0.83 0.83 نقصفيالوسائلالتعليميةالستخدامالطلبة 

T36_L  T36_L 0.035 0.020- 0.76 0.74 نقصفيالمختبراتواألدواتالمخبرية 

T36_M  T36_M 0.015 0.020- 0.76 0.74 نقصفيالمعداتالتيتستخدمهافيالشرحوالتدريبات 

T36_N  T36_N 0.000 0.059- 0.98 0.92 عدمكفايةالتسهيالتالمادية 

T36_O  T36_O 0.179 0.013- 1.08 1.07 ارتفاعنسبةالطلبةإلىالمدرسين 

T37  T37 :إلىأيمدىتثقبنفسكوتشعربالراحةعندقيامكبمايلي         

T37_A  T37_A 0.000 0.099 2.32 2.41 استخدامالحاسوبفيالتدريس 

T37_B  T37_B 
مفاهيممعقدةفيالمنهاج)مثالزيارةمصنع،اصطحابالطلبةإلىأماكنخارجالمدرسةلتوضيح

 مؤسسةعلمية،دائرةحكومية..الخ(
2.06 1.97 0.091 0.000 

T37_C  T37_C 
دعوةخبراءمنالمجتمعالمحليلمناقشةموضوعاتتحسنتعلمالطلبة)مثالً:طبيب،أديب،

 0.000 0.048 1.89 1.94 سياسي...الخ(

T37_D  T37_D 0.016 0.023- 2.47 2.45 المفاهيمبصورةغيرتقليديةتوضيح 

T37_E  T37_E 0.000 0.034- 2.79 2.76 تشجيعالطلبةوإتاحةالفرصةلهمللمشاركةفيالحصص 

T37_F  T37_F 
إدخالالتجديداتالتربويةواستخدامهاداخلالغرفةالصفية)مثالً:طرائقتدريسحديثة،أساليب

 تقويمحديثة،....الخ(
2.55 2.58 -0.031 0.000 

T38  T38 مامدىمعاناتكمنالمشكالتالتالية         

T38_A  T38_A 
تربيةالصف،إشغالكثرةاألعباءالتدريسيةالمطلوبةمني)مثال:نصابالحصص،

 الحصص...الخ(
2.36 2.42 -0.061 0.000 

T38_B  T38_B 0.988 0.000 2.06 2.06 تدنيالوضعاالجتماعيللمعلم 

T38_C  T38_C 0.000 0.049 2.04 2.09 األعدادالكبيرةللطلبةداخلالغرفالصفية 

T38_D  T38_D 0.000 0.198 1.30 1.50 ضعفاالنضباطالمدرسي 

T38_E  T38_E 0.000 0.046 1.95 1.99 ضعفتعاونأولياءاألمورمعالمدرسة 

T38_F  T38_F 0.000 0.121 1.52 1.64 ضعفمواكبةتدريبفعالللتجديداتالتربويةالتيتدخلهاالوزارة 

T38_G  T38_G 0.394 0.009- 0.42 0.41 الموضوعاتالتيأدرسهاغيرمتخصصبها 

T38_H  T38_H 0.000 0.177 0.56 0.74 ظاهرةالتدريسالخاص 

T38_I  T38_I )0.150 0.020- 1.32 1.30 عدمتوافرالتسهيالتالالزمةللقيامبعملي)مثال:تصوير،كرتون،موادمخبرية...الخ 

T38_J T38_J 0.000 0.158 0.68 0.84 ضعفالتعاونبينالمعلمين 

T38_K  T38_K 0.000 0.130 0.65 0.78 ضعفالتعاونبينالمعلمينواإلدارةالمدرسية 

T39  T39 0.000 0.031 0.91 0.94 هلسبقلكوأناستخدمتالحاسوب؟ 

T40  T40 0.000 0.338 2.05 2.39 منذمتىتستخدمالحاسوب؟ 

T41  T41 استخدامكللحاسوبفياألماكنالتالية؟مدىما         

T41_A  T41_A 0.000 0.430 2.56 2.99 فيالبيت 
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T41_B  T41_B 0.000 0.197 2.21 2.41 فيالمدرسة 

T41_C  T41_C 0.041 0.032 0.98 1.01 فيأماكنأخرى 

T42  T42 استخدامكللحواسيبفياألعمالالتالية؟مدىما         

T42_A  T42_A 0.000 0.860 2.10 2.96 تصفحاالنترنتللبحثعنمعلومات 

T42_B  T42_B 0.000 0.249 0.79 1.04 لعباأللعاب 

T42_C  T42_C 0.000 0.266 2.00 2.27 طباعةنصوص 

T42_D  T42_D 0.000 0.246 1.32 1.56 استخداماالنترنتبالتعاونمعمجموعةأوفريق 

T42_E  T42_E )0.000 0.187 1.35 1.54 استخدامالجداولااللكترونية)مثالً:إكسل 

T42_F  T42_F 0.000 0.824 0.73 1.55 نسخبرمجياتمناالنترنت 

T42_G  T42_G 0.000 0.135 0.94 1.07 الرسم،التلوينأواستخدامبرامجالتصميم 

T42_H  T42_H 0.000 0.169 1.15 1.32 استخدامالبرمجياتالتعليميةمثلبرامجالرياضيات 

T42_I  T42_I 0.000 1.412 0.61 2.03 تخزينملفاتمناالنترنت 

T42_J T42_J 0.000 0.181 0.76 0.94 كتابةبرامجحاسوب 

T42_K  T42_K 0.000 1.558 1.23 2.79 استخداماالنترانت 

T42_L  T42_L الرجوعإلىموقعeduwave 2.37 1.98 0.398 0.000 

T42_M  T42_M 0.000 0.173 2.00 2.18 استخدامالبريدااللكتروني 

T43  T43 إتقانكلهذهالمهامباستخدامالحاسوب؟مدىما         

T43_A  T43_A 0.000 0.253 1.82 2.07 محادثةمباشرة 

T43_B  T43_B 0.000 0.215 1.68 1.90 استخدامبرمجياتللكشفعنفيروساتالحاسوبوالتخلصمنها 

T43_C  T43_C 0.000 0.183 1.61 1.79 تحريرصوررقميةأوأشكالأخرى 

T43_D  T43_D )0.012 0.036- 1.77 1.73 إنشاءقاعدةبيانات،مثالًباستخداممايكروسوفت)أكسـيس 

T43_E  T43_E 0.000 0.620 1.77 2.39 نسخبياناتعلىقرصمدمج 

T43_F  T43_F 0.000 0.118 2.43 2.55 نقلالملفاتمنمكانآلخرعلىالحاسوب 

T43_G  T43_G 0.000 0.183 2.46 2.64 البحثعنمعلوماتفياالنترنت 

T43_H  T43_H 0.000 0.156 2.31 2.47 نسخأوتخزينملفاتأوبرمجياتمناالنترنت 

T43_I  T43_I 0.000 0.204 2.06 2.27 إرفاقملفوإرسالهبالبريدااللكتروني 

T43_J T43_J 0.751 0.004 2.39 2.40 استخداممعالجنصوص 

T43_K  T43_K 0.000 0.141 2.10 2.24 استخدامالجداولااللكترونية 

T43_L  T43_L 0.000 0.082 2.19 2.27 عملعرض 

T43_M  T43_M 0.000 0.313 1.74 2.05 تخزينموسيقىمناالنترنت 

T43_N  T43_N )0.000 0.164 1.80 1.97 عملعرضمتعددالوسائط)معصوت،صور،فيديو 

T43_O  T43_O 0.000 0.178 2.07 2.24 كتابةوإرسالبريدإلكتروني 

T43_P  T43_P 0.000 0.157 1.60 1.76 إنشاءموقعالكترونيعلىاالنترنت 
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P1  P1 0.000 0.011- 0.95 0.94 هليوجدمكتبةفيالمدرسة؟ 

P2  P2 أيأنواعالمختبراتيتوافرفيالمدرسةحالياً؟         

P2_A  P2_A 0.000 0.025 0.73 0.75 مختبرعلوم 

P2_B  P2_B 0.000 0.126 0.27 0.39 مختبرفيزياء 

P2_C  P2_C 0.000 0.084 0.27 0.36 مختبركيمياء 

P2_D  P2_D 0.000 0.033 0.20 0.24 مختبرأحياء 

P2_E  P2_E 0.000 0.035 0.83 0.86 مختبرحاسوب 

P3  P3 هلتعدكالمنالتاليةمشكلةفيمدرستك؟         

P3_A  P3_A 0.000 0.073 0.51 0.59 ازدحامالطلبةفيالصفوف 

P3_B  P3_B 0.000 0.050- 0.56 0.51 صيانةمبنىالمدرسة 

P3_C  P3_C .)0.000 0.060 0.41 0.47 نقصفيالمصادرالتعليمة)غيرالكتبالمدرسية 

P3_D  P3_D 0.000 0.073 0.23 0.30 غيابالطلبة 

P3_E  P3_E 0.000 0.033- 0.36 0.32 غيابالمعلمين 

P3_F  P3_F 0.000 0.044 0.20 0.25 عدمانضباطالطلبة 

P3_G  P3_G 0.526 0.004- 0.40 0.40 تخريبممتلكاتالمدرسة 

P3_H  P3_H 0.927 0.001 0.49 0.49 عدمتعاونأولياءاألمورمعالمدرسة 

P3_I  P3_I 0.041 0.009- 0.15 0.14 عدمتعاونالمعلمينمعاإلدارة 

P3_J  P3_J 0.000 0.046 0.23 0.27 المرافقالتعليمية)مكتبة،مختبر،....(سوءواقع 

P3_K  P3_K 0.000 0.048- 0.24 0.19 المعلموناليستمرونفيخدمتهم 

P3_L  P3_L ً0.000 0.024- 0.20 0.17 تأخرالمعلمينعنالعملصباحا 

P3_M  P3_M 0.000 0.024 0.23 0.26 انشغالالمعلمينبأعمالأخرىغيرالتدريس 

P3_N  P3_N 0.000 0.183 0.24 0.43 ضعفدافعيةالمعلمينللعمل 

P3_O  P3_O 0.000 0.115 0.39 0.50 نقصفيالحواسيبلتدريسالموضوعاتالمدرسية 

P3_P  P3_P 0.000 0.046 0.47 0.51 نقصفيالبرمجياتالحاسوبيةلتدريسالموضوعاتالمدرسية 

P3_Q  P3_Q 0.000 0.047 0.61 0.66 الزائدللمعلمالعبء 

P3_R  P3_R 0.002 0.016 0.22 0.23 الجوالعامللمدرسة 

P4  P4 0.002 0.018 0.67 0.69 هلتلقيتتدريباًفياإلدارةقبلأنتصبحمديراً؟ 

P5  P5 (هلحصلتعلىشهادةالرخصةالدوليةلقيادةالحاسوبICDL؟) 0.000 0.136 0.71 0.85 

P6  P6 هلحصلتعلىشهادةالتعليمنحوالمستقبل-(INTEL؟) 0.000 0.307 0.21 0.52 

P7  P7 
هلشاركتببرامجالتدريبأثناءالخدمة)الدورات(فيمجالاإلدارة

 المدرسية؟
0.75 0.79 -0.038 0.000 

P8  P8 0.000 0.011- 0.06 0.05 هلتقومبالتدريسفيالمدرسة؟ 

P8_A  P8_A 0.000 1.288 0.34 1.63 إذاكانتاإلجابةبنعمفكمعددالحصصاألسبوعيةالتيتدرسها؟ 

P9  P9 0.930 0.000 0.96 0.96 هليديرالمدرسة؟ 

P10  P10 0.000 0.059 1.82 1.88 هلهذهالمدرسةمملوكةأممستأجرة؟ 

P12  P12 0.000 0.035- 1.18 1.15 مامؤهلكالعلميألعلىشهادة؟ 

P14  P14 0.000 0.241 3.48 3.72 ماأدنىصففيهذهالمدرسة؟ 

P15  P15 0.022 0.056- 10.76 10.70 ماأعلىصففيهذهالمدرسة؟ 

P16  P16 :كمعددالغرفالمخصصةللفعالياتالتالية-         

P16_A  P16_A 0.000 0.395 19.95 20.35 غرفصفية 
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P16_B  P16_B 0.000 0.195 1.98 2.18 غرفإدارة 

P16_C  P16_C 0.000 0.136 1.27 1.41 غرفمكتبية 

P16_D  P16_D 0.000 0.153 2.63 2.79 غرفمختبرات 

P16_E  P16_E 0.000 0.185 1.39 1.57 غرفمشاغل 

P16_F  P16_F 0.000 0.721 1.52 2.24 غرفمتعددةاألغراض 

P17_A  P17_A 0.001 2.474- 53.85 51.38 فيالمدرسة؟كمعددطلبةالصفالخامس 

P17_B  P17_B 0.000 0.144 1.71 1.85 كمعددشعبالصفالخامسفيالمدرسة؟ 

P18  P18 0.000 1.290 35.21 36.50 كمعددالمعلمينفيهذهالمدرسة؟ 

P18_A  P18_A 0.000 7.384 65.96 73.35 كمعددطلبةالصفالتاسعفيالمدرسة؟ 

P18_B  P18_B 0.000 0.490 1.96 2.45 كمعددشعبالصفالتاسعفيالمدرسة؟ 

P19  P19 
كمعددالمعلمينفيمدرستكالذينيدرسونمباحثخارجتخصصاتهم

 األكاديمية؟
2.01 1.18 0.821 0.000 

P19_A  P19_A 0.098 1.644 52.74 54.39 كمعددطلبةالحاديعشرفيالمدرسة؟ 

P19_B  P19_B 0.000 0.433 2.01 2.44 كمعددشعبالصفالحاديعشرفيالمدرسة؟ 

P20  P20 
كمعددالمديرينالذينتناوبواعلىإدارةهذهالمدرسةخاللالسنوات

 الخمساألخيرة؟
2.45 2.59 -0.141 0.000 

P21  P21 0.000 0.604 5.57 6.17 كمعدداإلداريين)مستثنياًنفسكوالمعلمين(فيالمدرسة 

P22  P22 0.000 0.605- 6.56 5.95 كمعددالعامليناآلخرينفيالمدرسة 

P23  P23 0.134 6.911 625.72 632.63 كمعددالطلبةفيالمدرسة؟ 

P24  P24 0.000 43.345- 427.26 383.92 كمعددحصصالمدرسةأسبوعياً؟ 

P25  P25 ً0.947 0.003 4.07 4.08 بهذهالمدرسة؟منذكمسنةوأنتمديرا 

P26  P26 0.000 0.468- 5.34 4.87 كمسنةعملتمديراًلمدارسأخرى؟ 

P27  P27 0.334 0.076- 11.48 11.40 كمسنةخدمتمعلماً؟ 

P28  P28 0.000 0.926 4.22 5.15 كمعدداجتماعاتمجلسأولياءاألموروالمعلمينفيهذاالعام؟ 

P29  P29 0.000 0.119 7.64 7.76 كمعددالمراتالتياجتمعتبهامعالمعلمينهذاالعام؟ 

P30  P30 
كمعددالحواسيباإلجماليفيمدرستكالمتاحةالستخدامالطلبةفي

 تعلمالمباحثالمدرسية؟
30.45 31.59 -1.133 0.000 

P31  P31 
الستخدامالجهازكمعددالحواسيباإلجماليفيمدرستكالمتاحة

 اإلداريألغراضإدارية؟
7.03 4.13 2.901 0.000 

P32  P32 0.000 3.262 23.29 26.55 كمعددالحواسيبالمتصلةباالنترنتألغراضتعليمية/تعلمية 

P33  P33 كيفتقدرالعباراتالتاليةفينطاقمدرستك؟         

P33_A  P33_A 0.000 0.062 0.79 0.85 الرضاالوظيفيلدىالمعلمين 

P33_B  P33_B 0.000 0.213 0.85 1.06 فهمالمعلمينألهدافالمنهاجالدراسي 

P33_C  P33_C 0.000 0.267 0.80 1.06 درجةنجاحالمعلمينفيتنظيمالمنهاجالدراسي 

P33_D  P33_D 0.000 0.247 0.65 0.90 توقعاتالمعلمينلتحصيلالطلبة 

P33_E  P33_E 0.000 0.152 0.37 0.53 دعمأولياءاألمورلتحصيلالطلبة 

P33_F  P33_F 0.000 0.186 0.40 0.59 مشاركةأولياءاألمورفيالنشاطاتالمدرسية 

P33_G  P33_G 0.268 0.009 0.55 0.56 عنايةالطلبةبممتلكاتالمدرسة 

P33_H  P33_H 0.000 0.221 0.64 0.86 رغبةالطلبةفيتحقيقأداءمدرسيجيد 

P34  P34 
أيمناآلتيتعتبرهمعيقاًلقدرةمدرستكعلىتحقيقأهدافتوظيف

 فيالمدرسة؟ (ICT)تكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت
        

P34_1  P34_1 0.991 0.000 0.57 0.57 عددأجهزةالحاسوبغيركاف 
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P34_2  P34_2 0.000 0.058- 0.62 0.56 ضعفشبكاتاالنترنتأوعدمفاعليتها 

P34_3  P34_3 0.000 0.099- 0.61 0.51 اليوجدبرمجياتللغاياتالتعليمية 

P34_4  P34_4 0.000 0.023 0.25 0.27 البرمجياتمعقدةويصعبعلىالمدرسينوالطلبةاستخدامها 

P34_5  P34_5 0.000 0.126- 0.41 0.29 البرمجياتغيرقابلةلالستخدامفيالمواضيعالدراسية 

P34_6  P34_6 0.022 0.014- 0.48 0.47 قلةالمعرفةعنالبرمجياتوميزاتها 

P34_7  P34_7 0.004 0.017 0.35 0.36 معظمالبرمجياتباللغةاالنجليزية 

P34_8  P34_8 0.000 0.046 0.35 0.39 عدممالءمةالبرمجياتللسياقالمحلي 

P34_9  P34_9 0.000 0.053 0.41 0.46 البرمجياتالتعليميةالمستوردةللمناهجالوطنيةعدممالءمة 

P34_10  P34_10 0.580 0.003- 0.61 0.61 عددأجهزةالحاسوبالمربوطةمباشرةباالنترنتغيركاف 

P34_11  P34_11 0.398 0.005- 0.65 0.65 الشبكاتبطيئةوغيرموثوقةاألداء 

P34_12  P34_12 0.000 0.024- 0.51 0.48 االتصالمعشبكةاإلنترنتصعوبة 

P34_13  P34_13 0.061 0.011- 0.32 0.31 بشكلعام،الموادالموجودةعلىشبكةالمعلوماتذاتجودةمتدنية 

P34_14  P34_14 0.000 0.046 0.52 0.57 عدمكفايةالدعمالتقنيوالفني 

P34_15  P34_15 0.000 0.074- 0.46 0.38 والطلبةفيإيجادمعلوماتمحددةهناكصعوبةلدىالمعلمين 

P34_16  P34_16 0.000 0.065- 0.49 0.42 ضخامةحجمالمعلوماتممايسبباإلرباكللمستخدم 

P34_17  P34_17 ً0.000 0.050 0.24 0.29 رسائلالبريداإللكترونيمكتظةوتعتبرعبئا 

P34_18  P34_18 
للصفبأكملهمننقاطاالتصالبشبكةاالنترنتعددمحدودوغيركاف

 فينفسالوقت
0.67 0.66 0.012 0.038 

P34_19  P34_19 
عدمتوفرالمساعدةالفنيةفيتشغيلوصيانةاألجهزةأوعدموجود

 المساعدةالكافيةلحلالمشاكلالفنية
0.39 0.36 0.036 0.000 

P34_20  P34_20 0.666 0.002 0.21 0.21 كافيةعلىمستوىالمدرسةعدموجوددعمومساندةإدارية 

P34_21  P34_21 
عدمارتياحالمدرسينبسببتفوقبعضالطلبةعليهمفيمجال

 ICTتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت
0.17 0.15 0.019 0.000 

P34_22  P34_22 0.138 0.009 0.58 0.59 عدمكفايةنوعيةبرامجتدريبالمعلمينالمتوفرة 

P34_23  P34_23 0.000 0.071 0.38 0.45 الخططوالموادالمتاحةلمنعالسرقاتوالعبثغيركافية 

P34_24  P34_24 
ضعفالبنيةالتحتيةمنحيثاالتصاالت،الطاقةالكهربائية،والحيز

 غيرالكاففيالغرف
0.51 0.47 0.042 0.000 

P35  P35 0.000 0.074 0.90 0.97 الحاسوب؟هلسبقلكوأناستخدمت 

P36  P36 0.000 0.478 2.17 2.65 منذمتىتستخدمالحاسوب؟ 

P37  P37 استخدامكللحاسوبفياألماكنالتالية؟مدىما         

P37_A  P37_A 0.000 0.737 2.57 3.31 فيالبيت 

P37_B  P37_B 0.000 0.359 3.21 3.57 فيالمدرسة 

P37_C  P37_C 0.000 0.350 0.86 1.21 فيأماكنأخرى 

P38  P38 استخدامكللحواسيبفياألعمالالتالية؟مدىما         

P38_A  P38_A 0.000 0.997 2.39 3.39 تصفحاالنترنتللبحثعنمعلومات 

P38_B  P38_B 0.000 0.164 0.46 0.63 لعباأللعاب 

P38_C  P38_C 0.000 0.402 2.21 2.61 طباعةنصوص 

P38_D  P38_D 0.000 0.182 2.06 2.24 استخداماالنترنتبالتعاونمعمجموعةأوفريق 

P38_E  P38_E )0.000 0.623 1.67 2.29 استخدامالجداولااللكترونية)مثالً:إكسل 

P38_F  P38_F 0.000 1.281 0.57 1.85 نسخبرمجياتمناالنترنت 

P38_G  P38_G 0.000 0.267 0.70 0.97 أواستخدامبرامجالتصميمالرسم،التلوين 

P38_H  P38_H 0.000 0.968 1.11 2.08 استخدامالبرمجياتالتعليمية 
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P38_J  P38_J 0.000 0.475 0.83 1.30 كتابةبرامجحاسوب 

P38_K  P38_K 0.000 1.651 1.58 3.23 استخدامالبريدااللكتروني 

P39  P39 إتقانكلهذهالمهامباستخدامالحاسوب؟مدىما         

P39_A  P39_A 0.000 0.414 1.75 2.16 محادثةمباشرة 

P39_B  P39_B 0.000 0.405 1.69 2.10 استخدامبرمجياتللكشفعنفيروساتالحاسوبوالتخلصمنها 

P39_C  P39_C 0.000 0.367 1.58 1.95 تحريرصوررقميةأوأشكالأخرى 

P39_D  P39_D )0.000 0.275 1.76 2.04 إنشاءقاعدةبيانات،مثالًباستخداممايكروسوفت)أكسـيس 

P39_E  P39_E 0.000 0.721 1.74 2.46 نسخبياناتعلىقرصمدمج 

P39_F  P39_F 0.000 0.266 2.38 2.65 نقلالملفاتمنمكانآلخرعلىالحاسوب 

P39_G  P39_G 0.000 0.209 2.36 2.57 أوبرمجياتمناالنترنتنسخأوتخزينملفات 

P39_H  P39_H 0.000 0.332 2.25 2.58 إرفاقملفوإرسالهبالبريدااللكتروني 

P39_I  P39_I 0.000 0.389 2.14 2.53 استخداممعالجنصوص 

P39_J  P39_J 0.000 0.296 2.21 2.51 استخدامالجداولااللكترونية 

P39_K  P39_K 0.000 0.540 1.99 2.53 عرض)بوربوينت(عمل 

P39_L  P39_L 0.001 0.047 2.06 2.11 تخزينموسيقىمناالنترنت 

P39_M  P39_M )0.000 0.784 1.38 2.16 عملعرضمتعددالوسائط)معصوت،صور،فيديو 

P39_N  P39_N 0.000 1.055 1.57 2.62 كتابةوإرسالبريدإلكتروني 

P39_O  P39_O 0.013 0.031- 2.07 2.04 إنشاءموقعالكترونيعلىاالنترنت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


