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 المملكة األردنية الهاشمية 
 رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 

(2576/6/6201) 
 

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

 صفحة المحتـوى

 ك تقديم

 س ملخص تنفيذي باللغة العربية

 ر ملخص تنفيذي باللغة اإلنجليزية

 الفصل األول
 1 خلفية الدراسة

 2 أهداف الدراسة

 4 عينة الدراسة

 8 جمع البيانات وتحليلها

 9 أدوات الدراسة

 الفصل الثاني
 13 النـتـائـج

 14 الرياضيات

 15 في الرياضيات ةمستويات إتقان الطلبة لمهارات اقتصاد المعرف

 17 أداء الطلبة في الرياضياتمتوسطات 

 19 البعد المعرفي في الرياضيات بحسب أداء الطلبةمتوسطات 

 20 في الرياضيات بحسب مهارات اقتصاد المعرفة أداء الطلبةمتوسطات 

 21 في الرياضيات بحسب المحتوىأداء الطلبة متوسطات 

 الفصل الثالث
 23 العلوم

 24 مستويات إتقان الطلبة لمهارات اقتصاد المعرفة في العلوم

 25 متوسطات أداء الطلبة في العلوم 

 26 بحسب البعد المعرفي أداء الطلبة في العلوممتوسطات 

 27 في العلوم بحسب مهارات اقتصاد المعرفةأداء الطلبة متوسطات 

 29 بحسب محتوى العلومأداء الطلبة متوسطات 

 الرابعالفصل 
 31 ئيةالقـرا

 32 ئيةفي القرا ةمهارات اقتصاد المعرفلمستويات إتقان الطلبة 

 33 متوسطات األداء العام في القرائية

 34 في القرائية بحسب البعد المعرفيأداء الطلبة متوسطات 

 35 بحسب مهارات اقتصاد المعرفة ئيةأداء الطلبة في القرامتوسطات 

 37 بحسب المهارة والمستوى الصفي القرائية فيأداء الطلبة متوسطات 



 ب 

 

 

 صفحة المحتـوى

 الفصل الخامس
 39 2014داء بحسب خصائص مختارة في دورة عام األ

 40 متوسطات األداء بحسب جنس الطالب

 41 متوسطات األداء بحسب موقع المدرسة )مدينة، ريف(

 42 استكشافية(متوسطات األداء بحسب تصنيف المدرسة )استكشافية، غير 

 43 متوسطات األداء بحسب تصنيف المدرسة )مدرستي، ال مدرستي(

 44 (التطوير التربوي، ال دعم التطوير التربويمتوسطات األداء بحسب تصنيف مشروع المدرسة )دعم 
 46 متوسطات األداء بحسب اإلقليم

 48 متوسطات األداء بحسب السلطة المشرفة
 52 بحسب نوع المدرسةمتوسطات األداء السوري 

 54 متوسطات األداء بحسب الجنسية
 55 متوسطات األداء بحسب المحافظة والمديرية

 سادسالفصل ال
 59 2014و  2011التغير في التحصيل في دورتي 

 60 (2014( و )2011التغير في مستوى اتقان الطلبة لمهارات اقتصاد المعرفة بين دورتي )
 64 في الرياضيات والعلوم والقرائية بحسب الصف والدورة األداءمتوسطات  التغير في

 67 ( عند طلبة المدينة بحسب المبحث والصف2014، 2011التغير في متوسطات األداء بين دورتي الدراسة )
 71 ( عند طلبة الريف بحسب الصف والمبحث.2014، 2011التغير في متوسطات األداء بين دورتي الدراسة )

( عند طلبة التعليم الخاص بحسب 2014، 2011في مقارنة متوسطات األداء بين دورتي الدراسة )التغير 
 الصف والمبحث

74 

التغير في متوسطات األداء عند طلبة مدارس الثقافة العسكرية بحسب الصف والمبحث في دورتي الدراسة 
(2011 ،2014) 

77 

ية والتعليم بحسب الصف والمبحث في دورتي الدراسة التغير  في متوسطات األداء عند طلبة وزارة الترب
(2011 ،2014) 

80 

، 2011التغير في متوسطات األداء عند طلبة وكالة الغوث بحسب الصف والمبحث في دورتي الدراسة )
2014) 

84 

 (2014، 2011التغير في متوسطات األداء عند الذكور بحسب الصف والمبحث في دورتي الدراسة )
 

86 
 (2014، 2011التغير في متوسطات األداء عند اإلناث بحسب الصف والمبحث في دورتي الدراسة )

 

89 
، 2011التغير في متوسطات األداء عند طلبة مدارس مشروع مدرستي بحسب الصف والمبحث في دورتي )

2014) 
92 

والمبحث في دورتي الدراسة التغير في متوسطات األداء عند طلبة المدارس االستكشافية بحسب الصف 
(2011 ،2014) 

95 
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 صفحة المحتـوى

بحسب الصف والمبحث في  التطوير التربويبرنامج دعم التغير في متوسطات األداء عند طلبة مدارس 
 (2014، 2011دورتي الدراسة )

99 

 الفصل السابع

 102 عوامل متعلقة بالطالب والمعلم ومدير المدرسة وانعكاساتها على أداء الطلبة
 103 العوامل المرتبطة بالمعلم 

 129 عوامل الطالب وعالقتها بالتحصيل
 137 عوامل المدير وعالقتها بالتحصيل

 الفصل الثامن

 151 مناقشة النتائج والتوصيات
 163 المالحق
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 فـهـرس الـجـداول
 صفحة عنوان الجـدول

 5 بحسب الصف 2014(: عينة الدراسة لعام 1جدول )
 5 بحسب السلطة المشرفة 2014(: عينة الدراسة لعام 2جدول )
 6 بحسب موقع المدرسة 2014عينة الدراسة لعام  (:3جدول )
 6 وضعية الطلبة السوريينبحسب  2014عينة الدراسة لعام  (:4جدول )
 6 بحسب برنامج دعم التعليم 2014عينة الدراسة لعام  (:5جدول )
 7 بحسب برنامج مدرستي 2014عينة الدراسة لعام  (:6جدول )
 7 بحسب برنامج االستكشافية 2014عينة الدراسة لعام  (:7جدول )
 7 بحسب اإلقليم 2014عينة الدراسة لعام  (:8جدول )
 8 بحسب المحافظة 2014عينة الدراسة لعام  (:9جدول )
مستويات األداء في الرياضيات في الصفوف الخامس (: النسب المئوية ألفراد عينة الدراسة بحسب 1جدول )ر

 2014والتاسع والحادي عشر في دورة عام 
16 

(: متوسطات أداء أفراد عينة الدراسة على اختبارات الرياضيات والخطأ المعياري لكل متوسط بحسب 2جدول )ر
  2014الصف )الخامس، والتاسع، والحادي عشر( في دورة عام 

18 

طات أداء أفراد عينة الدراسة على اختبارات الرياضيات والخطأ المعياري لكل متوسط بحسب (: متوس3جدول )ر
 2014المهارة المعرفية لصفوف: الخامس، والتاسع، والحادي عشر في دورة عام 

19 

(: متوسطات األداء على اختبارات الرياضيات والخطأ المعياري للمتوسطات بحسب مهارات اقتصاد 4جدول )ر
 2014في دورة عام  المعرفة والصف

21 

 22 2014(: متوسطات أداء الطلبة بحسب المحتوى الرياضي والصف في دورة عام 5جدول )ر
(: النسب المئوية للطلبة بحسب مستويات األداء في العلوم وفي الصفوف الخامس والتاسع 1جدول )ع

 2014والحادي عشر في دورة عام 
24 

 25 2014األداء واألخطاء المعيارية لها في العلوم بحسب الصف في دورة عام (: متوسطات 2جدول )ع
(: متوسطات األداء واألخطاء المعيارية لها في العلوم بحسب المهارة المعرفية والصف في دورة 3جدول )ع

 2014عام 
26 

في  اقتصاد المعرفة (: متوسطات األداء على اختبارات العلوم والخطأ المعياري لها بحسب مهارات4جدول )ع
 2014دورة عام 

28 

 29 2014في دورة عام  (: متوسطات أداء الطلبة بحسب المحتوى العلمي والصف5جدول )ع
 32 2014(: النسب المئوية للطلبة بحسب مستويات األداء في القرائية في دورة عام 1جدول )ق
 33 2014المعيارية لها في دورة عام  (: متوسطات األداء على اختبارات القرائية واألخطاء2جدول )ق
 والمستوى الصفي(: متوسطات األداء واألخطاء المعيارية لها في القرائية بحسب المهارة المعرفية 3جدول )ق

 2014في دورة عام 
34 

 36(: متوسطات األداء على اختبارات القرائية والخطأ المعياري لكل متوسط بحسب مهارات اقتصاد 4جدول )ق
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 صفحة عنوان الجـدول
 2014في دورة عام  المستوى الصفيو المعرفة 
 37 2014في دورة عام  مستوى الصفي(: متوسطات أداء الطلبة بحسب المهارة القرائية وال5جدول )ق
 40 2014(: متوسطات أداء الذكور واإلناث بحسب الصف والمبحث في دورة عام 1جدول )م
 41 2014والمبحث في دورة عام (: متوسطات األداء بحسب موقع المدرسة والصف 2جدول )م
(: متوسطات األداء بحسب تصنيف المدرسة )استكشافية، غير استكشافية( والمبحث والصف في 3جدول )م
 2014دورة عام 

42 

(: متوسطات األداء بحسب تصنيف المدرسة )مدرستي، غير مدرستي( والمبحث والصف في دورة 4جدول )م
 2014عام 

43 

األداء بحسب تصنيف المدرسة )دعم التعليم، ال دعم التعليم( والمبحث والصف في (: متوسطات 5جدول )م
 2014دورة عام 

45 

 46 2014(: متوسطات األداء بحسب اإلقليم/ مع السوريين في دورة عام 6جدول )م
 47 2014(: الفروق بين المتوسطات بحسب اإلقليم/ بدون السوريين في دورة عام 7جدول )م

 48 2014بحسب اإلقليم/ بدون السوريين في دورة عام  األداء متوسطات(: 8ل )مجدو
 49 2014(: متوسطات األداء بحسب السلطة المشرفة والصف والمبحث في دورة عام 9جدول )م
في  (: الفروق بين المتوسطات بحسب السلطة المشرفة والصف والمبحث ودالالتها اإلحصائية10جدول )م
 2014دورة عام 

50 

 52 2014(: متوسطات األداء السوري، وغير السوري بحسب الصف والمبحث في دورة عام 11جدول )م
(: الفروق بين متوسطات األداء السوري وغير السوري بحسب الصف والمبحث ودالالتها 12جدول )م
 اإلحصائية

53 

 55 2014(: متوسطات األداء بحسب الجنسية والصف والمبحث في دورة عام 13جدول )م
 55 2014(: متوسطات األداء بحسب المحافظة والصف والمبحث في دورة عام 14جدول )م
(: متوسطات األداء عند طلبة الصف الخامس بحسب المديرية والصف والمبحث في دورة عام 15جدول )م
2014 

56 

 57 2014عام (: متوسطات األداء عند طلبة الصف التاسع بحسب المديرية والمبحث في دورة 16جدول )م
(: متوسطات األداء عند طلبة الصف الحادي عشر بحسب المديرية والمبحث في دورة عام 17جدول )م
2014 

58 

 60 النسب المئوية للطلبة بحسب مستويات األداء، والمباحث والصفوف ودورتي الدراسة(: 1جدول )ت
 65 (: متوسطات األداء بحسب المبحث والصف والدورة2جدول )ت
عند والمبحث بحسب الصف ( 2014، 2011بين دورتي الدراسة )متوسطات األداء التغير في (: 3جدول )ت

 طلبة المدينة
68 

والمبحث بحسب الصف  (2014، 2011التغير في متوسطات األداء بين دورتي الدراسة )(: 4جدول )ت
 الريفمدارس والدورة عند طلبة 

71 

 74 المبحث والصف والدورة عند طلبة التعليم الخاص(: متوسطات األداء بحسب 5جدول )ت



 و 

 

 

 صفحة عنوان الجـدول
 77 (: متوسطات األداء بحسب المبحث والصف والدورة عند طلبة الثقافة العسكرية6جدول )ت
في دورتي  عند طلبة وزارة التربية والتعليم والمبحث متوسطات األداء بحسب الصفالتغير في (: 7جدول )ت
 (2014، 2011الدراسة )

81 

في دورتي  الدوليةعند طلبة وكالة الغوث والمبحث متوسطات األداء بحسب الصف التغير في (: 8جدول )ت
 (2014، 2011الدراسة )

84 

، 2011التغير في متوسطات األداء بحسب الصف والمبحث عند الذكور في دورتي الدراسة )(: 9جدول )ت
2014) 

86 

، 2011بحسب الصف والمبحث عند اإلناث في دورتي الدراسة )التغير في متوسطات األداء (: 10جدول )ت
2014) 

89 

 92 (: متوسطات األداء بحسب المبحث والصف والدورة عند طلبة مدرستي11جدول )ت
التغير في متوسطات األداء بحسب الصف والمبحث عند طلبة المدارس االستكشافية في (: 12جدول )ت

 (2014، 2011دورتي الدراسة )
96 

التطوير برنامج دعم التغير في متوسطات األداء بحسب الصف والمبحث عند طلبة مدارس (: 13جدول )ت
 (2014، 2011في دورتي الدراسة ) التربوي

99 

 118 (: االرتباط بين عوامل المعلم والتحصيل1جدول )ح
 119 (: االرتباط بين عوامل المعلم والتحصيل بحسب الصف2جدول )ح
 120 االرتباط بين عوامل المعلم والتحصيل بحسب المبحث(: 3جدول )ح
 122 (: االرتباط بين عوامل المعلم والتحصيل بحسب المبحث والصف4جدول )ح

معامالت االنحدار المتعدد لعوامل المعلم غير المعايرة والمعايرة والخطأ المعياري وقيمة  (:5)ح جدول
 اإلحصائي ت وداللته اإلحصائية

123 

(: معـامـالت االنحدار المتعدد لمؤشرات المعلم غير المعايرة والمعايرة والخطأ المعياري وقيمة 6)حجدول 
 اإلحصائي ت وداللته اإلحصائية بحسب الصف

124 

(: معـامـالت االنحدار المتعدد لمؤشرات المعلم غير المعايرة والمعايرة والخطأ المعياري وقيمة 7جدول )ح
 حصائية بحسب المبحثاإلحصائي ت وداللته اإل

125 

 126 أ(: نسبة التباين المفسر في التحصيل تعزى لعوامل المعلم بحسب الصف7جدول )ح
 126 ب(: نسبة التباين المفسر في التحصيل تعزى لعوامل المعلم بحسب المبحث7جدول )ح
 126 والمبحثج(: نسبة التباين المفسر في التحصيل تعزى لعوامل المعلم بحسب الصف 7جدول )ح
(: عوامل المعلم وأهميتها النسبية ودالالتها اإلحصائية في نموذج االنحدار المتعدد ونسبة التباين 8جدول )ح

 لمفسر بحسب المبحث والصفا
127 

 135 (: االرتباط بين عوامل الطالب والتحصيل9جدول )ح
المعايرة والمعايرة والخطأ المعياري وقيمة (: معامالت االنحدار المتعدد لمؤشرات الطالب غير 10جدول رقم )ح

 اإلحصائي ت وداللته اإلحصائية
136 

 141 (: االرتباط بين عوامل المدير والتحصيل11جدول )ح



 ز 

 

 

 صفحة عنوان الجـدول
(: معامالت االنحدار المتعدد لمؤشرات المدير المعايرة وغير المعايرة والخطأ المعياري وقيمة 12جدول )ح

 اإلحصائي ت والداللة اإلحصائية
142 

 143 (: ملخص التحليل الهرمي لالنحدار المتعدد للتحصيل على متغيرات المعلم والمدير والطالب13جدول رقم )ح
(: ملخص التحليل الهرمي لالنحدار المتعدد للتحصيل على متغيرات المعلم والمدير والطالب 14جدول رقم )ح
 بحسب الصف

144 

لالنحدار المتعدد للتحصيل على متغيرات المعلم والمدير والطالب (: ملخص التحليل الهرمي 15جدول رقم )ح
 بحسب المبحث

145 

(: ملخص التحليل الهرمي المتعدد للتحصيل على متغيرات المعلم والمدير والطالب بحسب 16جدول رقم )ح
 الصف والمبحث

147 

 151 لصف والدورة(: النسب المئوية للنجاح في القرائية والرياضيات والعلوم بحسب ا1جدول )س
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 فـهـرس األشكال
 الصفحة عنوان الشكل

(. توزيع النسب المئوية للطلبة بحسب مستويات األداء في الرياضيات والصف في دورة عام 1شكل رقم )ر
2014 

16 

 18 2014(. متوسطات األداء في الرياضيات بحسب الصف في دورة عام 2شكل رقم )ر
 19 متوسطات األداء على اختبارات الرياضيات بحسب مهارة المعرفة(. 3شكل رقم )ر
(. متوسطات أداء الطلبة في الرياضيات بحسب مهارات اقتصاد المعرفة للصفوف )الخامس 4شكل رقم )ر

 والتاسع والحادي عشر(
21 

 22 (. متوسطات األداء بحسب المحتوى الرياضي والصف5شكل رقم )ر
المئوية للطلبة بحسب مستويات األداء في العلوم وفي الصفوف الخامس والتاسع (. النسب 1شكل رقم )ع

 2014والحادي عشر في دورة عام 
24 

 25 2014(. متوسطات األداء في العلوم بحسب الصف في دورة عام 2شكل رقم )ع
 27 (. متوسطات األداء في العلوم بحسب البعد المعرفي3الشكل رقم )ع
متوسطات األداء على اختبارات العلوم بحسب مهارات اقتصاد المعرفة والمستوى الصفي في (. 4الشكل رقم )ع

 2014دورة عام 
28 

 30 2014(. متوسطات األداء بحسب محتوى العلوم والصف في دورة عام 5الشكل رقم )ع
 32 2014(. النسب المئوية للطلبة بحسب مستويات األداء في القرائية في دورة عام 1شكل رقم )ق

 33 2014(. متوسطات األداء في القرائية بحسب الصف في دورة عام 2)قرقم شكل 
 35 2014في دورة عام (. متوسطات األداء على اختبارات القرائية بحسب المهارة المعرفية 3الشكل رقم )ق
(. متوسطات األداء على اختبارات القرائية بحسب مهارات اقتصاد المعرفة والمستوى الصفي 4الشكل رقم )ق
 2014في دورة عام 

36 

 38 2014في دورة عام (. متوسطات األداء بحسب المهارة القرائية والمستوى الصفي 5الشكل رقم )ق
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 تـقـديــم

التربية والتعليم من خالل يعمل المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية كذراع فني ومستقل عن وزارة 

تنفيذه لمجموعة من الدراسات الدولية والوطنية والتي من شأنها أن تحقق هدف المتابعة والتقييم 

 في مرحلته الثانية التعليم نحو اقتصاد المعرفة الخارجي لمشروع تطوير

conomy (ERfKEII)Enowledge Keform for Rducation E 

نفذ المركز الدراسة الوطنية التقويمية لمهارات اقتصاد المعرفة للمرة األولى عام وتحقيقًا لهذه الغاية، فقد 

 conomy (NAfKE)Enowledge Kssessment for Aational N  .م2006

في مرحلته األولى. وشهد عام تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة لتكون الدراسة القاعدية لمشروع 

لمرحلة الثانية لمشروع لتقييم االدراسة لتكون الدراسة الوطنية الختامية  الرابعة لتنفيذ هذه الدورة م2014

مدرسة اختيرت بطريقة عشوائية  460، حيث شارك في هذه الدراسة تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة

الدراسة عينة وبلغ عدد طلبة  ،لتمثل مجتمع مدارس المملكة، والمدارس المخصصة للطلبة السوريين

وتم في هذه ، معلمًا ومعلمة 1380 ومديرًا ومديرة  460طالبًا وطالبة كما شارك في الدراسة  25900

إذ جنبًا إلى جنب،  دوات السابقةواأل مطورةطبقت األدوات الحيث  ،أدوات جديدة للدراسة الدورة تطوير

دوات ا األ، أم2011و  ،2014لقياس التغير في التحصيل بين دورتي  سابقةاستخدمت األدوات ال

صف التحصيل بأبعاده المختلفة من حيث مهارات اقتصاد المعرفة، والمحتوى، فقد استخدمت لت المطورة

والمهارات العقلية. وقد جمعت بيانات من طلبة الصفوف الخامس، والتاسع، والحادي عشر تمثلت في 

نها أن توفر معلومات ات من شأن استبانوالقرائية، كما أجاب الطلبة ع ،والعلوم ،اختبارات الرياضيات

شارك مديرو مدارس العينة في اإلجابة عن و متعلقة بخلفية الطالب، وممارساته الدراسية واتجاهاته. 

متصلة باإلدارة المدرسية وموارد المدرسة، وجمعت بيانات من معلومات استبانات توفر بياناتها 

متغيرات أخرى كثيرة و اهاتهم وطموحاتهم ومؤهالتهم ين ذات صلة بممارساتهم التعليمية واتجمالمعل



 ل 

 

 

صانع القرار التربوي في الوصول إلى سياسات  وتساعدلتعين في تفسير العملية التعليمية التعلمية 

 وقرارات حكيمة تستند إلى أدلة مشتقة من البحث التربوي. 

تقّدمًا ملحوظًا في  م2014للعام  ات الدراسة الوطنيةوقد أظهرت نتائج الطلبة األردنيين على اختبار 

والحادي عشر  ،والتاسع ،الخامس ةوالعلوم وللصفوف الثالث ،والرياضيات ،ةئيالقرا ،المباحث الرئيسة

التحّسن الى فاعلية السياسات واإلجراءات التي اتخذتها يمكن أن يعزي هذا و ، م2011مقارنة بنتائج 

خرى مثل وزارة والجهود التي بذلتها السلطات التعليمية األ ،ةخالل الفترة الماضي التربية والتعليم وزارة

 ،ة المبادرات الملكية مثل مشروع مدرستيحلى نجاإوالقطاع الخاص باإلضافة  ،وكالة الغوثو  ،الدفاع

الممول من   Education Reform Support Program (ERSP)وبرنامج دعم التطوير التربوي

  .مريكيةوكالة التنمية األ

التعليم نحو اقتصاد  لمشروع تطوير الدولي كوتجدر اإلشارة إلى أن الجهات المانحة وبخاصة البن

نتائج الدراسة الوطنية التقويمية لمهارات اقتصاد  ( اعتمدتERfKEIIالمعرفة في مرحلته الثانية )

المعرفة كمؤشر رئيس لقياس مدى نجاح المشروع، وقد اتفق على معيار النجاح ليكون ارتفاع متوسط 

، فإن نتائج م2011األداء بمعدل عالمة واحدة لكل سنة، وحيث أن سنة األساس اعتمدت لتكون 

نقاط،  5ن متوسط األداء العام ارتفع بحوالي ، إذ أمعيارتحقق هذا ال م2014الدراسة في دورة عام 

 .واحدة النجاح بنقطة إضافية معياروهذا المقدار يتجاوز 

داء طلبتنا في الرياضيات والعلوم والقرائية على مستوى أيتضمن هذا التقرير وصفًا مفصاًل لمستويات 

، مدينة(، والسلطة التربوية المشرفة المملكة، وبحسب جنس الطالب )ذكر، أنثى(، وموقع المدرسة )ريف

الطلبة  أداءل و )وزارة التربية والتعليم، الثقافة العسكرية، وكالة الغوث الدولية، التعليم الخاص(، وتم تنا

العام كما وصف أداء طلبة وزارة التربية والتعليم  األداءووصفه بحسب نوع المدرسة ومقارنته ب ينالسوري



 م 

 

 

 التطوير التربويومبادرة دعم  مثل مبادرة مدرستي، والمدارس االستكشافية بحسب المبادرات التربوية

(ERSP). 

    ، م2014ويشتمل التقرير على وصف تفصيلي للتغير الذي طرأ على التحصيل بين دورتي الدراسة 

وتضمن التقرير دراسة معمقة لعوامل الطالب والمعلم والمدير وكيفية تأثيرها على تحصيل  م2011و

 الطلبة.

نأمل أن يكون في هذا التقرير الفائدة للعاملين في التربية على كل الصعد والمستويات. وندعو الباحثين 

هذه الدراسة إلجراء المزيد في الجامعات ومراكز البحوث إلى االستفادة من قاعدة البيانات التي وفرتها 

والتي من شانها االرتقاء  (Policy Oriented Research)من البحوث الموجهة للسياسات التربوية 

 بنوعية نظامنا التربوي وتحسين مستويات طلبتنا والذي سينعكس بشكل إيجابي على رفاه وتقدم بلدنا.
 

 رئيس المركز                                                                                 

 

 أ. د. عبداهلل عبابنة
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 كـلـمـة شــكــر 

 

ال يسعنا إال أن نتقدم بالشكر الجزيل والتقدير لعطوفة األستاذ الدكتور عبداهلل عبابنة، رئيس          

ومالحظاته البناءة في مراحل الدراسة  ،ومتابعته ،لتنمية الموارد البشرية على اهتمامهالمركز الوطني 

دخالها في ذاكرة الحاسوب وتحليلها وكتابة أجميعها بدءًا بتطوير  دواتها وجمع بياناتها وتصحيحها وا 

عالن نتائجها.   تقريرها وا 

كما يسعدنا أن نتقدم بالشكر الجزيل للفرق المساندة من وزارة التربية والتعليم والتي عملت على          

 تطوير أداوت الدراسة وتطبيقها، وتصحيح اختباراتها. 

والطلبة الذين شاركوا في الدراسة من خالل إجابتهم عن  ،ومديري المدارس ،والشكر موصول للمعلمين

 ها. اختباراتها وتعبئة استبانات

والزمالء في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية لما قدموه من تسهيالت  ،ونشكر الزميالت        

أناتولي المهندس السادة: وهم  ،واستالمها ،تنظيم األدوات وتسليمها للمشرفين المطبقينوعمل دؤوب في 

هيثم السيريني، السيد لياسين، و علي االسيد ، و يقتيبة النعيمالسيد أحمد العناقرة، و السيد حمكري، و 

في أعمال تحليل البيانات، وال يفوتنا شكر جهودها نسة منال عبد الصمد لاآل الشكر موصول إلىو 

خالصأناة و بكل صبر و السيدة شروق زواتي التي قامت بطابعة هذا التقرير   لعمل.في ا ا 
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 ةالدراسة الوطنية التقوميية ملهارات اقتصاد املعرف

 تنفيذياللص  امل
 

نهاية المرحلة اقتراب مع  م2014عرفة في عام ملقويمية لمهارات اقتصاد ايأتي تنفيذ الدراسة الوطنية الت

استخدمت نتائج اقتصاد المعرفة لتكون تقويمًا ختاميًا للمشروع. حيث عليم نحو تطوير الت الثانية لمشروع

بما كان عليه في الدورة مقارنة  م2014قياس التغّير في تحصيل الطلبة في دورة عام  الدراسة في

التعليم  والتي تمثل القياس القاعدي لمشروع تطوير م2011السابقة لهذه الدورة والتي نفذت في عام 

 اقتصاد المعرفة في مرحلته الثانية. نحو 

والتحصيل من  ،والطالب من جهة ،والمدير ،هدفت الدراسة إلى تقصي العالقة بين متغيرات المعلمو 

والمدير، والطالب من حيث تأثيرها على  ،جهة أخرى، ومعرفة األهمية النسبية لمتغيرات المعلم

 التحصيل. 

الصف طلبة تألف مجتمع الدراسة من ثالثة مجتمعات فرعية، وهي مجتمع المدارس التي تشتمل على 

الصف التاسع، ومجتمع المدارس التي تشتمل على طلبة الخامس، ومجتمع المدارس التي تشتمل على 

الصف الحادي عشر. اختيرت عينة عشوائية طبقية على مرحلتين. في المرحلة األولى اختيرت طلبة 

( مدرسة، وفي المرحلة الثانية اختير شعبتان عشوائيًا 460مدارس العينة بطريقة عشوائية وبلغ حجمها )

و أكثر، وفي الحالة األخرى والتي تشتمل أ ثالثةفي المدرسة  من شعب المدرسة، إذا كان عدد الشعب

في عينة  التكون ، أو الشعبتانفقط، أخذت هذه الشعبةأو شعبتين فيها المدرسة على شعبة واحدة 

 .الدراسة

والمدينة، والمدارس االستكشافية،  ،وقد غطت عينة الدراسة السلطات التربوية المشرفة، ومدارس الريف

مدارس المخيمات السورية، وقد بلغ العدد اإلجمالي للطلبة في عينة الدراسة و ستي، ومدارس مدر 
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وطالبة  اً ( طالب2247م يشارك )لوطالبة، و  اً طالب 23653( طالب وطالبة، شارك منهم فعاًل 25900)

 (. ٪91.3بسبب الغياب أو حاالت االستثناء، وبذلك تكون نسبة المشاركة )

الخامس، والتاسع، والحادي عشر،  :( اختبارًا غطت ثالثة صفوف هي18) بلغ عدد اختبارات الدراسة

هذه االختبارات  كما غطت مباحث ثالثة لكل صف وهي القرائية، والرياضيات، والعلوم، وقد طورت

طورت ، حيث م2013عام ( اختبارات، والثانية 9حيث طورت ) م2005ولى عام على مرحلتين: األ

والتي شارك في تطويرها فرق عديدة من وزارة  االختبارات الجديدة تطوير ( اختبارات، وهدف9فيها )

 ر درجة أعلى من المواءمة بين اختبارات الدراسة والمناهج الدراسية. يتوفإلى  التربية والتعليم

وقد توفر ألدوات الدراسة  ،واستخدمت الدراسة استبانات موجهة للطالب، والمعلم، ومدير المدرسة

انظر ملحق  حلتيها مؤشرات صدق وثبات عالية تعزز استخدامها ألغراض هذه الدراسةجميعها وبمر 

 . (1رقم )

وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بجمع البيانات من الميدان  ،قام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

تصحيح األسئلة ومشرفة. ثم شكلت فرق ل اً ( مشرف90، وشارك فيها )م29/5/2014-19في الفترة 

المفتوحة في االختبارات، كما شكل فريق إلدخال البيانات في ذاكرة الحاسوب باستخدام برمجية 

(WinDEM .) 

(، وقد استخدم اختبار ت للعينات المستقلة، وتحليل التباين SPSSحللت البيانات باستخدام برمجية )

حدار المتعدد، هذا باإلضافة إلى العديد من األحادي، وتحليل االنحدار المتعدد، والتحليل الهرمي لالن

 التحاليل الوصفية وتحليل الثبات للمقاييس التي استخدمتها الدراسة.

 ومن النتائج التي أفضت إليها الدراسة: 

  نقاط  5حدث تحسن جوهري في متوسطات أداء الطلبة، وبلغ حجم هذا التحسن بشكل عام

 على مستوى المملكة. 
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  الذكور. الطلبة عند الذي طرأ اإلناث أفضل من التحسن الطالبات عند الذي طرأ التحسن 

 عند طلبة المدينة. الذي طرأ عند طلبة الريف أفضل من التحسن  الذي طرأ التحسن 

  :الثقافة طلبة مدارس التحسن بحسب السلطة المشرفة مرتب ترتيبًا تنازليًا جاء على النحو اآلتي

كالة طلبة مدارس و التعليم الخاص، طلبة مدارس تربية والتعليم، وزارة الطلبة مدارس العسكرية، 

 الغوث. 

  مدرستي أفضل من التحسن في المدارس األخرى.مشروع التحسن في مدارس 

  المدارس األخرى. طلبة  لدىالمدارس االستكشافية أدنى من التحسن لدى طلبة التحسن 

 النحو اآلتي:  الترتيب التنازلي للتحسن بحسب الصف والمبحث جاء على 

 /(، 5(، )رياضيات/9(، )علوم/5(، )علوم/9(،)قرائية/11(، )قرائية/11(، )رياضيات/11)علوم

 (. 5(، )قرائية/9)رياضيات/

 ( م2014في الدورة الحالية للدراسة ) من الطلبة من الوصول إلى مستوى  ٪10حوالي تمكن

داؤهم أكان من الطلبة  ٪47أداؤهم متوسطًا،  ٪43 ، في حين كانالعالي والمتقدم األداء

 متدنيًا. 

  (43)في الدورة الحالية بحسب المبحث جاء على النحو اآلتي: القرائية  األداءمتوسطات ،

، (39)، الحادي عشر (41)، وبحسب الصف: التاسع (33)، والرياضيات (42)العلوم 

 . (38)الخامس 

  اقتصاد المعرفة كان على النحو اآلتي: االتصالالترتيب التنازلي لألداء بحسب مهارات 

دارة المعلوماتو ، (43) ، (42)وبحسب المهارة العقلية: المعرفة(، 36)حل المشكالت و ، (40) ا 

 . (34) التفكيرو ، (40) التطبيقو 
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 والصفوف جميعها، كما تفوق طلبة المدينة على طلبة  ،تفوقت اإلناث على الذكور في المباحث

 الريف. 

 لبة المدارس االستكشافية على طلبة المدارس غير االستكشافية، وتفوق طلبة مدارس تفوق ط

 مبادرة مدرستي على طلبة المدارس األخرى في الصف الخامس. 

  العام اختلف أداء الطلبة باختالف السلطة التربوية المشرفة، وقد جاء الترتيب التنازلي لألداء

 الغوث، وزارة التربية والتعليم، الثقافة العسكرية. على النحو اآلتي: التعليم الخاص، وكالة

 كان األدنى مقارنة بأداء الطلبة اآلخرين وبخاصة الطلبة الذين يعيشون  ينالسوريالطلبة  أداء

 في المخيمات. 

  عوامل  من خالل، و ٪10.3عوامل المعلم  من خاللالمفسر في التحصيل بلغت نسبة التباين

 . ٪36عوامل المدير والمعلم والطالب  خاللمن ، و ٪11.7المدير والمعلم 

نها أوتؤكد هذه النتائج األهمية األعلى لعوامل الطالب من حيث تأثيرها على التحصيل حيث 

فسرت النسبة األعلى من التباين في التحصيل مقارنة بما تفسره متغيرات المعلم والمدير، كما 

 يث تأثرها على التحصيل. أن متغيرات المعلم تفوقت على متغيرات المدير من ح
 

 الدراسة:  قدمتهاالتي والمقترحات ومن التوصيات 

  ،وضع آليات تعين المعلم من خالل تطوير برامج تدريب المعلمين ومديري المدارس واالرتقاء بها

على ترجمتها إلى ممارسات تدريسية جيدة داخل الغرفة الصفية، وتعين المدير في إدارة مدرسته 

 فاعلة. من خالل ممارسات إدارية 

 والمشرفين، والمعلمين لتحسين مستويات أداء  ،وضع نظام متابعة ومسائلة داعم لمديري التربية

 الطلبة. 
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  تطوير المناهج والكتب المدرسية بحيث تمكن المعلم من االرتقاء بتعلم طلبته، وأن ال يكتفي

التذكر واالسترجاع، وأن يتم التركيز على المهارات فقط مثل المعرفة، و  معرفية الدنيابالمستويات ال

حل المشكالت، والمهارات العقلية العليا مهارات مثل العليا العليا في مجال مهارات اقتصاد المعرفة 

 مثل التطبيق، والتحليل، والتركيب، والتقويم. 

  اختالف أداء حل مشكلة لبذل الجهود الممكنة لالتحرك الجاد من القادة التربويين والميدان التربوي

الذكور عن اإلناث فهذه النتيجة تأكدت على مستوى االختبارات الوطنية، والدولية، وامتحان الثانوية 

 العامة، وأيضًا على مستوى التعليم العالي في الجامعات وكليات المجتمع. 

 داء أها لرفع مستويات حسين البنية التحتية لها واالرتقاء بمواردترس الريف و اتوفير الدعم الفني لمد

 طلبة الريف، وتقليل الفجوة في التحصيل بين الريف والمدينة.

 والخاص،  ،والقطاعين العام ،والمديريات ،تعميم قصص النجاح وتبادل الخبرات بين المدارس

 والمبادرات التربوية مثل مبادرة المدارس االستكشافية، ومبادرة مدرستي، ومبادرة دعم التعليم. 

  لب، والمعلم، والمدير. االطالعمل الجاد على حل المشكالت التي يعاني منها  
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National Assessment for Knowledge Economy 2014 
"NAfKE 2014" 

 

Executive Summary 
 

The National Assessment for Knowledge Economy 2014 "NafKE 2014" Study 

will be considered as a summative evaluation of the Education Reform for 

Knowledge Economy phase two (ERFKE11). The study will measure the 

change in students' achievement between 2014 and 2011 cycles of the study.  

The study also will investigate the relationship between teachers' variables, 

principals' variables and students' variables from one side and achievement 

from another side. The study will determine the relative importance of 

teachers' factors, principals' factors and students' factors (on students' 

achievement).  

The population of the study consisted of 3 subpopulations, the first was all 

schools having grade five in their grade structure, the second consisted of all 

schools having grade nine in their grade structure and the third subpopulation 

consisted of all schools having grade eleven in their grade structure. 

Two stage stratified random sample was selected from the population. 

At the first stage 460 schools were selected at random proportional to the 

school size and at the second stage two classes were selected at random if the 

number of classes is greater than or equal to 3, otherwise all classes of the 

school were taken to be in the sample – either one class or two classes. 

The sample covered all educational authorities (MOE, MOD, UNRWA, 

Private), school location (Urban, Rural), Discovery schools, Madrasati, 

schools, ERSP schools and Syrian schools. The total number of sampled 

students (25900), the total number of nonparticipants of the students was 

(2247) students due to absence or exclusion, and thus the participation rate 

reached 91.3%. 

The total number of achievement tests was (18). The tests covered 3 grades: 5, 

9, and 11, and 3 subjects: mathematics, science and reading literacy. These 
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tests were in 2013 in which 9 tests were developed the purpose of the new 

tests is to achieve higher level of harmonization between the new tests and 

school curriculum.  

The study used several questionnaires, namely: teacher questionnaire, school 

questionnaire and student questionnaire, the questionnaires provides 

background data for the students, teachers and principals, the questionnaires 

validity and reliability were verified. The National Center for Human 

Resources Development and the Ministry of Education collected the data from 

the field within the period May, (19-29), 2014. The team of data collection 

consisted of (90) supervisors. Constructed response items were scored by 

qualified scoring team, then data were entered using WinDEM software. 

Data were analyzed using SPSS software. (T-test) for independent samples, 

one way analysis of variance, multiple regression and hierarchical multiple 

regression analysis, in addition to many other descriptive statistical analyses 

and reliability analyses for all derived scales which were used in the study.  

The main findings of the study were: 

 Significant improvement took place in students' average achievement, 

the size of improvement at the national level is 5 points.  

 Females' improvement is significantly better than males improvement.  

 The improvement of students in rural areas schools is better than their 

counterpart at the schools of urban areas. 

 Students' improvement by educational authority ordered decreasingly: 

MOD, MOE, Private and UNRWA.  

 Students' improvement in Madrasati schools project is better than the 

improvement in other schools.  

 Students' improvement in Discovery schools project is lower than the 

improvement in other schools.  

 The decreasing order of improvement by subject and grade is:  

(science/ grade 11), (mathematics/ grade 11), (reading/ grade 11) 
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(reading/ grade 9), (science/grade 5), (science/grade 9) 

(mathematics/ grade 5), (mathematics/ grade 9), (reading/ grade 5). 

 In the current cycle of the study NAfKE 2014; about 10٪ of students 

were able to reach the higher and advance levels of performance. 43% 

their performance was average, where as 47% of them, their 

performance was low or very low.  

 Achievement averages of students' performance in the current cycle by 

subject were: Reading Literacy (43), Science (42), Mathematics (33), 

and by grade were: grade 9 (41), grade 11 (39), grade 5 (38).  

 The descending orders of performance by Knowledge Economy Skills 

were as follows: communication, information management, and 

problem solving and by the cognitive skills were as follows: Knowing, 

Applying & Reasoning. 

 Female students outperformed male students in all grades and subjects, 

also urban students outperformed their peers in rural areas. 

 Students in discovery schools outperformed students in non- discovery 

schools, also students in Madrasati school outperformed students in 

non- Madrasati schools. 

 The descending order of students' performance by educational Authority 

was: Private, UNRWA, MOE, MOD.  

   Syrian students' performance was the lowest compared to other 

students, especially those students who are living in refugee camps.  

 Teacher factors explained 10.3% of the variance in students' 

achievement. While teachers' & principals' factors explained 11.7% of 

the variance in student achievement. Teachers', principals and students' 

factors explained 36% of the variance in student achievement.  

These results confirmed the importance of students' factors over and 

above teachers' factors & principals' factor. Also, the results confirmed 
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the importance of teachers' factors over the principals' factors in 

explaining the variance in students' achievement. 

 

Recommendations:  

The study concluded with the following recommendation: 

 Teacher training programs and principal training programs should be 

developed and improved in a way that will enable teachers to transform 

training knowledge and skills into good teaching practices in the 

classroom and help principals to manage their schools effectively.  

 The necessity to develop a positive and supportive monitoring and 

accountability system for field directorate managers, supervisors, 

principals and teacher to improve students' achievement levels.  

 Curriculum & textbooks need to be improved in a way that enables 

teachers to teach students effectively, and guide teachers to be not 

satisfied by low levels of students' performance such as knowing & 

retrieving information.  

 Education society should exert all efforts to identify, factors that led to 

gender gap in achievement at the level of national & international tests, 

Tawjehi exam and higher education level. 

 More attention & support should be given to rural schools, in order to 

minimize the gap between urban & rural schools.  

 Success stories should be generalized and disseminated. Good 

experiences also should be exchanged between all directorates, public & 

private sector & all other educational initiatives such as: Discovery 

schools, Madrasati, and ERSP initiative. 

 All educational & non educational parties should exert all efforts to help 

teachers, principals & students to get rid of their problems, this will help 

students to know more, and their achievement levels will improve 

significantly.    
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 الفصل األول 
 

   منهجيتهاالدراسة وخلفية 

 : خلفية الدراسة
 

بتنفيــذ مشــروع تطــوير التعلــيم نحــو اقتصــاد المعرفــة،  م2003بــدأت وزارة التربيــة والتعلــيم فــي عــام 

عــدادهم للــدخول إلــى مجتمــع اقتصــاد المعرفــة التنافســي العــالمي،  بهــدف تهيئــة الطلبــة األردنيــين وا 

 وذلك بتزويدهم بالمعارف والمهارات واالتجاهات والكفايات المطلوبة.

ديد من التجديـدات التربويـة فـي المنـاهج ولتحقيق هذه الغاية قامت وزارة التربية والتعليم بإدخال الع

والكتب المدرسية واستخدام أساليب ومناحي تعلم وتعليم جديدة توظف تكنولوجيـا المعلومـات فيهـا، 

وتجعــل الطالــب محــورًا لهــذه العمليــة التعليميــة التعلميــة، وتقــدم لــه المعرفــة بأســاليب متنوعــة تمكــن 

علــى تطــوير المنــاهج  التربيــة والتعلــيم لــت وزارةالطالــب مــن اكتســاب المعرفــة وتوظيفهــا، وقــد عم

ـــع ،صـــفوف األولالوالكتـــب المدرســـية ضـــمن مراحـــل، تضـــمنت األولـــى منهـــا إعـــداد كتـــب   ،والراب

والخـــامس، والتاســـع، والحـــادي  :الثـــانيمنـــاهج وكتـــب الصـــفوف والعاشـــر، تبعهـــا إعـــداد  ،والثـــامن

والســادس، والســابع، والثــاني  :الثالــثصــفوف الكتــب منــاهج و عشــر، وفــي المرحلــة النهائيــة أعــدت 

 عشر.

مرحلــة فــي وزارة التربيــة والتعلــيم  تعشــر ولمــا كانــت عمليــة التطــوير التربــوي عمليــة مســتمرة، فقــد 

، وتطـوير م2014والثالـث فـي عـام  :صفوف األول، والثانيالتب بدأتها بكتطوير  عمليةثانية من 

، ويتوقـع أن تكتمـل عمليـة م2015فـي عـام  والخـامس، والسـادس، والتاسـع، :صفوف الرابـعالكتب 

 .م2018تطوير الكتب الباقية للصفوف األخرى في عام 



2 

 

ــيم فــي المركــز الــوطني لتنميــة المــوارد البشــرية بــإجراء الدراســة الوطنيــة  تقــوم وحــدة المتابعــة والتقي

ت ثالثـة التقويمية الشاملة لمهارات اقتصاد المعرفة لقياس قدرة الطلبة فـي المهـارات بحسـب مجـاال

 ، ومجال (Cognitive Domain)، ومجال المعرفة (Content Domain)هي مجال المحتوى

. والتــي تعمــل وزارة  (Knowledge Economy Skill Domain)اقتصــاد المعرفــة مهــارات

 على تنميتها لدى الطلبة. والتعليم التربية 

الطلبة نتيجة لمشروع تطوير التعليم نحـو  أداءحيث سعت الدراسة إلى قياس التغير في مستويات 

اقتصاد المعرفة في مرحلته الثانية، وفحص مدى إسهام عمليـة اإلصـالح التربـوي هـذه فـي تخـريج 

أفواج من الطلبة األكفياء الذين يمتلكون المهـارات التـي يتطلبهـا اقتصـاد المعرفـة. وقـد قـام المركـز 

، م2008، وأعيـد تطبيقهـا فـي األعـوام م2006فـي عـام بتنفيذ هـذه الدراسـة وتطبيقهـا للمـرة األولـى 

 .م2014، م2011

تطوير التعلـيم نحـو  ومع نهاية المرحلة الثانية لمشروع م2014ويأتي تطبيق هذه الدراسة في عام 

الطلبــة فــي مهــارات اقتصــاد المعرفــة نتيجــة  أداء، لقيــاس التغيــر الــذي حصــل فــي اقتصــاد المعرفــة

مــع نتــائجهم فــي  م2014الثانيــةح حيــث تــم مقارنــة نتــائج الطلبــة لــدورة  لتنفيــذ المشــروع فــي مرحلتــه

 . م2011والتي نفذت عام لهذه الدراسة  (Baseline Study)دراسة األساس القاعدي 
 

 أهداف الدراسة :
 

ي عشــر فــي طلبــة الصــفوف الخــامس والتاســع والحــاد أداءهــذه الدراســة إلــى قيــاس مســتوى  تهــدف

الرياضيات والعلوم  موضوعاتضمن  ,ومجال المحتوى، ومجال المعرفةمهارات اقتصاد المعرفة، 

ومقارنتهـــا مـــع نتـــائج الطلبـــة فـــي الـــدورة الســـابقة والتـــي نفـــذت عـــام  م2014والقرائيـــة، لـــدورة عـــام 

وموقــع  ،بحســب الجــنس األداء. كمــا تهــدف إلــى الكشــف عــن االخــتالف فــي متوســطات م2011
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والمشــاريع التربويــة،  ،رســة، والســلطة التربويــة المشــرفة، والجنســية، وبعــض التجديــدات التربويــةالمد

 الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة اآلتية: ت. وبالتحديد حاولم2011ومقارنتها مع نتائج عام 
 

ـــة الصـــفوف: الخـــامس، والتاســـع، والحـــادي عشـــر فـــي الرياضـــيات،  أداءمـــا متوســـطات  (أ  طلب

 . م2014في دورة عام  والعلوم، والقرائية

لطلبـــة الصـــفوف )الخـــامس، والتاســـع، والحـــادي  األداءمـــا النســـب المئويـــة بحســـب مســـتويات  (ب 

عشــر( فــي الرياضــيات، والعلــوم، والقرائيــة وفــي مجــاالت مهــارات اقتصــاد المعرفــة )اتصــال، 

   ؟معلومات، حل مشكالت( ومهارات المعرفة )معرفة، تطبيق، تفكير( إدارة

طلبـــة الصـــفوف الثالثـــة )الخـــامس، والتاســـع، والحـــادي ل العـــام داءاأل ســـطاتختلـــف متو تهـــل  (ج 

 ئيــةفــي الرياضــيات، والعلــوم، والقراومتوســطات أدائهــم علــى مهــارات اقتصــاد المعرفــة عشــر( 

ـــب )ذكـــور، إنـــا ـــًا لمتغيـــرات: جـــنس الطال المشـــروع ث(، موقـــع المدرســـة )مدينـــة، ريـــف(، وفق

، الســلطة التربويــة المشــرفة و )مدرســتي، ال مدرســتي( )استكشــافية، غيــر استكشــافية( التربــوي

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

الحادي و التاسع، و ما مقدار واتجاه التغير في مستوى إتقان طلبة الصفوف الثالثة )الخامس،  (د 

 م2014عشــر( لمهــارات اقتصــاد المعرفـــة فــي الرياضــيات، والعلـــوم، والقرائيــة فــي دورة عـــام 

  ؟م2011رنة مع نتائجهم في دورة عام مقا

لثالثــة )الخــامس ، والتاســع، لطلبــة الصــفوف ا األداءمــا مقــدار واتجــاه التغيــر فــي متوســطات  (ه 

والحــادي عشــر( لمهــارات اقتصــاد المعرفــة فــي الرياضــيات، والعلــوم، والقرائيــة فــي دورة عــام 

 .م2011مقارنة بما كانت عليه في دورة عام م 2014
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الصــفوف الثالثــة )الخــامس، والتاســع،  مــا مقــدار واتجــاه التغيــر فــي متوســطات األداء لطلبــة (و 

ات والعلــوم والقرائيــة بحســب متغيــرات: جــنس الطالــب )ذكــور، والحــادي عشــر( فــي الرياضــي

إنــاث(،  وموقــع المدرســة )مدينــة، ريــف(، المشــروع التربــوي )استكشــافية، غيــر استكشــافية(، 

ــيم، الثقافــة العســكرية،  )مدرســتي، ال مدرســتي( الســلطة التربويــة المشــرفة )وزارة التربيــة والتعل

مقارنـــة بمــــا كانـــت عليــــه فـــي عــــام  م2014عـــام فــــي دورة  وكالـــة الغـــوث، التعلــــيم الخـــاص(

  ؟م2011

 لمعلم والتحصيل؟لما العالقة بين عوامل مختارة  (ز 

 التحصيل؟على ما األهمية النسبية لعوامل المعلم من حيث تأثيرها  (ح 

 ؟ والتحصيل ما العالقة بين عوامل مختارة للمدير  (ط 

 ؟ على التحصيل ما األهمية النسبية لعوامل المدير من حيث تأثيرها  (ي 

 ما العالقة بين عوامل مختارة للطالب والتحصيل؟ (ك 

 ؟على التحصيل ما األهمية النسبية لعوامل الطالب من حيث تأثيرها  (ل 

 

 عينة الدراسة : 

تألف مجتمع الدراسة من ثالثة مجتمعات فرعية، وهي مجتمع المدارس التي تشـتمل علـى الصـف 

على الصف التاسع، ومجتمع المدارس التي تشتمل علـى الخامس، ومجتمع المدارس التي تشتمل 

الصـف الحــادي عشــر. اختيــرت عينــة عشــوائية طبقيـة علــى مــرحلتين مــن مجتمــع مــدارس المملكــة 

والحـــادي عشـــر فـــي المرحلـــة األولـــى، ثـــم  ،والتاســـع ،لكـــل صـــف مـــن الصـــفوف الثالثـــة: الخـــامس

الشـــعب يزيـــد عـــن أو يســـاوي اختيـــرت شـــعبتان مـــن شـــعب الصـــف المعنـــي عشـــوائيًا إذا كـــان عـــدد 

ما إذا كان عدد الشـعب واحـدة فقـط، أخـذت تلـك الشـعبة لتكـون فـي عينـة الدراسـة.، وقـد أشعبتين، 



5 

 

( مدرسـة توزعـت علـى السـلطات التربويـة المشـرفة، وشـملت مـدارس الريـف 460بلغ حجـم العينـة )

رســتي( ومــدارس والمدينــة، ومــدارس استكشــافية، وغيــر استكشــافية، ومــدارس )مدرســتي، وغيــر مد

ـــين الجـــداول يســـوريلل خصـــائص  9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1ن بمخيمـــات وغيـــر مخيمـــات وتب

 العينة.

هـي ذاتهـا لمجتمـع  م2014وعينتهـا لـدورة عـام ومما يجدر ذكره هنا أن خصائص مجتمع الدراسة 

(، وقد تم إدخـال عينـة إضـافية مـن المـدارس المخصصـة للسـورين فـي 2011وعينة الدراسة لعام )

 المخيمات، ومن مدارس وزارة التربية والتعليم الفترة المسائية. 
 

 بحسب الصف م2014عينة الدراسة لعام (: 1جدول )

 عدد المدارس الصف
 عدد الطلبة
 المشاركين

 المجموع عدد الغائبين 

 (٪100)10225 (٪8.6)876 (٪91.4)9349 (٪41.9)193 الخامس

 (٪100)8819 (٪8.6)671 (٪91.4)8058 (٪33.3)153 التاسع

 (٪100)6856 (٪9.9)676 (٪90.1)6180 (٪24.8)114 الحادي عشر

 (٪100)25900 (٪8.9)2313 (٪91.1)23587 (٪100)460 المجموع

 
 بحسب السلطة المشرفة م2014عينة الدراسة لعام (: 2جدول )

 عدد المدارس المجموع الغائبين المشاركين السلطة

 (٪71.5)329 (٪73.4)19102 (٪9.1)1733 (٪90.9)17369 وزارة التربية والتعليم 

 (٪7.4)34 (٪6.8)1764 (٪8)142 (٪92.0)1622 الثقافة العسكرية

 (٪7.2)33 (٪8.9)2294 (٪8.9)205 (٪91.1)2089 وكالة الغوث

 (٪13.9)64 (٪10.6)2740 (٪6.1)167 (٪93.9)2573 التعليم الخاص

 (٪100)460 (٪100)25900 (٪8.7)2247 (٪91.3)23653 المجموع
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 بحسب موقع المدرسة م2014عينة الدراسة لعام  (:3جدول )
 عدد المدارس المجموع الغائبين المشاركين الموقع

 (٪29.6)136 (٪22.6)5840 (٪12.5)730 (٪87.5)5110 ريف

 (٪70.4)324 (٪77.4)20060 (٪7.6)1517 (٪92.4)18543 مدينة

 (٪100)460 (٪100)25900 (٪8.7)2247 (٪91.3)23653 المجموع

 

 وضعية الطلبة السوريين بحسب م2014عينة الدراسة لعام  (:4جدول )
 عدد المدارس المجموع الغائبين المشاركين وضعية الطلبة السوريين

 (٪91.5)421 (٪2.9)754 (٪11.9)90 (٪88.1)664 آخرينسوريون مع 

 (٪5)23 (٪3.2)834 (٪6.8)57 (٪93.2)777 سوريون فقط

 (٪3.5)16 (٪6.2)1607 (٪23.8)383 (٪76.2)1224 سوريون مخيمات

 - (٪87.7)22705 (٪7.6)1717 (٪92.4)20988 آخرون

 (٪100)460 (٪100)25900 (٪8.7)2247 (٪91.3)23653 المجموع

 
 بحسب برنامج دعم التعليم م2014عينة الدراسة لعام  (:5جدول )

 المدارس المجموع الغائبين المشاركين البرنامج

 (٪5.2)24 (٪6.0)1546 (٪6.7)104 (٪93.3)1442 مدارس دعم التعليم

 (٪94.8)436 (٪94.0)24354 (٪8.8)2143 (٪91.2)22211 المدارس األخرى

 (٪100)460 (٪100)25900 (٪8.7)2247 (٪91.3)23653 المجموع
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 بحسب برنامج مدرستي م2014عينة الدراسة لعام  (:6جدول )

 المدارس المجموع الغائبين المشاركين البرنامج

 (٪7.0)32 (٪7.3)1899 (٪8.7)165 (٪91.3)1734 مدرستي

 (٪93.0)428 (٪92.7)24100 (٪8.7)2082 (٪91.3)21919 المدارس األخرى

 (٪100)460 (٪100)25900 (٪8.7)2247 (٪91.3)23653 المجموع

 
 بحسب برنامج االستكشافية م2014عينة الدراسة لعام  (:7جدول )

 المدارس المجموع الغائبين المشاركين البرنامج

 (٪8.3)38 (٪10.9)2836 (٪8.1)230 (٪91.9)2606 استكشافية

 (٪91.7)422 (٪89.1)23064 (٪8.7)2017 (٪91.3)21047 غير استكشافية

 (٪100)460 (٪100)25900 (٪8.7)2247 (٪91.3)23653 المجموع

 
 بحسب اإلقليم م2014عينة الدراسة لعام  (:8جدول )

 المدارس المجموع الغائبين المشاركين اإلقليم

 (٪11.7)54 (٪9.2)2388 (٪6.4)154 (٪93.6)2234 الجنوب

 (٪58.9)271 (٪62.5)16183 (٪7.9)1283 (٪92.1)14900 الوسط

 (٪29.3)135 (٪28.3)7329 (٪1.1)810 (٪88.9)6519 الشمال

 (٪100)460 (٪100)25900 (٪8.7)2247 (٪91.3)23653 المجموع
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 بحسب المحافظة م2014عينة الدراسة لعام  (:9جدول )

 المدارس المجموع الغائبين المشاركين المحافظة

 (٪14.6)67 (٪14.2)3689 (٪7.5)275 (٪92.5)3418 اربد

 (٪6.7)31 (٪6.2)1613 (٪6.9)112 (٪93.1)1501 البلقاء

 (٪7.6)35 (٪8.9)2293 (٪8.3)190 (٪91.7)2103 الزرقاء

 (٪0.9)4 (٪0.5)135 (٪11.9)16 (٪0.5)119 الطفيلة

 (٪43.0)198 (٪5.6)11817 (٪8)943 (٪92)10874 العاصمة

 (٪5.4)25 (٪4.7)1223 (٪4.8)59 (٪95.2)1164 العقبة

 (٪2.6)12 (٪2.0)528 (٪8.1)43 (٪91.9)485 الكرك

 (٪9.6)44 (٪10.0)2594 (٪18.5)480 (٪81.5)2114 المفرق

 (٪2.8)13 (٪2.4)621 (٪5)31 (٪95)590 جرش

 (٪2.4)11 (٪1.6)425 (٪5.6)24 (٪94.4)401 عجلون

 (٪1.5)7 (٪1.8)460 (٪1.7)38 (٪91.7)422 مأدبا

 (٪2.8)13 (٪1.9)502 (٪7.2)36 (٪92.8)466 معان

 (٪100)460 (٪100)25900 (٪8.7)2247 (٪91.3)23653 المجموع

 

 مجع البيانات وحتليلها 

قــام المركــز الــوطني لتنميــة المــوارد البشــرية وبالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعلــيم بتشــكيل فريــق مــن 

تـــدريب المشـــرفين علـــى  المشـــرفين التربـــويين لتطبيـــق أدوات الدراســـة فـــي مـــدارس العينـــة، وقـــد تـــم

وقد استغرقت عملية جمع البيانـات مـن الميـدان ثمانيـة أيـام  ،إجراءات التطبيق في المركز الوطني

 ومشرفة. اً ( مشرف90شارك في جمع البيانات )و  م29/5/2014-19عمل في الفترة 
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ُطبقــت أدوات الدراســة بشــكل متنــاوب داخــل الشــعبة الصــفية، وبحيــث يجيــب حــوالي ســدس طلبــة 

 ، باإلضــافة إلــى االختبــاراتم2011التــي اســتخدمت فــي عــام  ثالثــةالشــعبة عــن أحــد االختبــارات ال

ب كـل طالـب فـي هـذه الشـعبة عـن اجـأ. ومن ثم م2013التي تم تطويرها في عام  الثالثة األخرى

إحــداهما طــورت عــام  كمــا وزعــت علــى مــديري مــدارس العينــة اســتبانتي المــدير .اســتبانة الطالــب

، ووزعــــت اســــتبانتي المعلــــم علــــى معلمــــي الشــــعبة التــــي م2013ألخــــرى طــــورت عــــام ، وام2011

، م2011إحداهما طورت عـام  حاختيرت والذين يدرسون الطلبة الرياضيات و العلوم واللغة العربية

وقــد اســتغرق االختبــار ســاعة ونصــف لكــل مــن الصــفين الحــادي  ،م2013واألخــرى طــورت عــام 

دقيقــة،  40وقـد اسـتغرقت اســتبانة الطالـب حـوالي ، ف الخــامسعشـر والتاسـع، وســاعة واحـدة للصـ

 تطبيق االختبارات. منحيث أجاب الطلبة عن أسئلة االستبانة بعد استراحة قصيرة 

قام المشرفون بعـد االنتهـاء مـن عمليـة تطبيـق أدوات الدراسـة بإعادتهـا إلـى المركـز الـوطني لتنميـة 

سـئلة المفتوحـة فـي االختبـارات وفـق دليـل تصـحيح الموارد البشرية، حيث شـكلت فـرق لتصـحيح األ

ثم أدخلت البيانـات فـي ذاكـرة الحاسـوب باسـتخدام برمجيـة ومن ، الدراسة لكل اختبار من اختبارات

(WinDEM. ) 
 

 أدوات الدراسة: 

مهــارات اقتصــاد لقيــاس  م2005م اطــورت اختبــارات مهــارات اقتصــاد المعرفــة المرحلــة األولــى عــ

والرياضيات. وقـد تـم التركيـز فـي  ،القرائية، والعلوم :المعرفية في ثالثة مواضيع المهاراتالمعرفة و 

دارة اقتصــاد المعرفــة )بنــاء أدوات االختبــارات جميعهــا علــى مهــارات  حــل المشــكالت والتواصــل، وا 

. كمــا أخــذ بعــد المحتــوى العلمـــي (، والتطبيــق، والتفكيــر)المعرفــة ةيــالمعرف اتمهــار الو  (المعلومــات
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عـد المحتـوى مـن )األعـداد، والجبـر، والهندسـة، ن بُ ففـي الرياضـيات تكـو  ي بعين االعتبـار، والرياض

 واإلحصاء(، وفي العلوم تكون من )الفيزياء، والكيمياء، واألحياء، وعلوم األرض(.

 لخطوات اآلتية: لتم بناء االختبار وفقًا 

 مــدى تحقــق  يــاسقوالــذي يتمحــور حــول تــم تحديــد الغــرض األساســي مــن االختبــار وهدفــه  ( أ

 . التي حققها الطلبة في المجال المعرفيالنتاجات التعلمية 

  القرائيــةاختبــار و العلــوم اختبــار الرياضــيات و اختبــار هــي و تــم تحديــد مواضــيع االختبــارات  ( ب

 عّرفت هذه المواضيع كما يأتي: 

: يمثـــل قـــدرة الطالـــب علـــى اســـتخدام المعرفـــة الرياضـــية لحـــل المشـــكالت الرياضـــيات .1

درة على تطبيقها في مواقف الحياة الواقعية. وقد تـم بنـاء فقـرات االختبـار فـي هـذا والق

المجال بحيث يعرض على الطالب موقف حياتي حقيقي، ومـن ثـم قيـاس قدرتـه علـى 

التفكير بالموقف واستيعابه له وحل المشكلة المتعلقة بذلك الموقف من خالل اإلجابة 

 عن مجموعة من األسئلة المتعلقة به.

: ويمثــل قــدرة الطالــب علــى اســتخدام المعرفــة العلميــة لحــل المشــكالت ومعرفــة العلــوم .2

 المفاهيم واالستكشافات العلمية، وقدرته على تطبيقها في مواقف الحياة الحقيقية. 

الفهــم والتفســـير والتفكيـــر فـــي أنـــواع االســـترجاع و  : ويمثـــل قــدرة الطالـــب علـــىالقرائيـــة .3

الحياتيــة. ويــتم قيــاس هــذا المجــال بتقــديم نــص مختلفــة مــن النصــوص وفــي المواقــف 

للطالب ليقوم بقراءته ويجيـب بعـدها عـن مجموعـة مـن األسـئلة حـول الموضـوع الـذي 

قـرأه، ومــن ثــم يــتم تحديــد مســتوى المهــارات مــن خــالل قيــاس مــدى قدرتــه علــى معرفــة 

الفكـــرة الرئيســـة مـــن الـــنص وتنظـــيم األفكـــار، وقدرتـــه علـــى أن يعكســـها ضـــمن تجربـــة 
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مـن واتجاهاتـه باإلضافة إلى تحديد موقفه الشخصـي  ياة الواقعية المتعلقة بالنص،الح

 ذلك النص. 

 

ــه كــل موضــوع مــن المواضــيع الثالثــة  ج( تــم تحديــد المجــاالت والمحتــوى المعرفــي الــذي يمثل

لالختبــار، ومــن ثــم إعــداد جــدول للمواصــفات وتحديــد النســب المئويــة وعــدد الفقــرات التــي 

 يجب أن تركز على كل نوع من أنواع المهارات. 
 

من داخل  حيث شكلت فرق م2013اختبارات مهارات اقتصاد المعرفة المرحلة الثانية عام طورت 

(: الرياضيات، 1لتغطية المواضيع الثالثة، انظر ملحق رقم ) المركز ومن وزارة التربية والتعليم

واستبانات الدراسة، وقد اعتمدت الكتب المدرسية للصفين الرابع والخامس في  والقرائيةوالعلوم، 

الصف سع في تطوير اختبارات التاالثامن و الخامس، وكتب الصفين الصف تطوير اختبارات 

التاسع، وكتب الصفين العاشر والحادي عشر في تطوير اختبارات الصف الحادي عشر. قام 

، للصفوف الثالثة قسمت بشكل متساٍو على تلك الصفوف ( فقرة300فريق الرياضيات ببناء )

( للصف الحادي عشر. بحيث تراعي 100( للصف التاسع، و)100للصف الخامس، و) 100

التوزيع النسبي للفقرات بحسب المحتوى، ومهارات اقتصاد المعرفة، والمهارات المعرفية انظر 

ب( التوزيع التفصيلي ألسئلة الصف الخامس في 2كما يبين الملحق رقم ) أ(.2الملحق رقم )

  الرياضيات.

قد ( فقرة وزعت على الصفوف الثالثة، مائة فقرة لكل صف، و 300وقام فريق العلوم ببناء )

بحسب المحتوى، ومهارات اقتصاد المعرفة والمهارات  للفقراتراعت الفقرات التوزيع النسبي 

( فقرة، مائة فقرة لكل صف وراعت التوزيع النسبي 300المعرفية. كما قام فريق القرائية ببناء )

 .  د(.3ج(، )3ب(، )3أ(، )3انظر المالحق رقم ) لمهارات اقتصاد المعرفة والمهارات المعرفية
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، ومدير القرائيةكما طورت استبانات لكل من الطالب، ومعلم العلوم، ومعلم الرياضيات، ومعلم 

 المدرسة غطت الصفوف الخامس، والتاسع، والحادي عشر. 

األدوات بجمع البيانات من كوادر وزارة التربية والتعليم الذين شاركوا في تطوير  وقد قام الفريق

، ومديرة ( مديراً 91( طالبًا وطالبة و)5737التجريبية والتي شارك فيها )من الميدان في المرحلة 

، وقد استخدمت الطريقتين الكالسيكية والحديثة في تحليل وغربلة الفقرات ومعلمة ( معلماً 403و )

وفق  للوصول إلى االختبارات النهائية المطورة للدراسة الوطنية، حيث استخدمت خصائص الفقرة

النظرية مستوى صعوبة الفقرة والقدرة وفق )صعوبة، تمييز(، و في القياس الكالسيكية  النظرية

في تقرير ما إذا كانت الفقرة مناسبة من الناحية  Winstepالحديثة في القياس باستخدام برمجية 

 (.ه3، انظر ملحق )السيكومترية لالحتفاظ بها في االختبارات النهائية

لنسبية المئوية للفقرات بحسب المحتوى ومهارات اقتصاد المعرفة، التوزيعات اكما تم مراعاة 

الذي  ،(3ب4(، )2ب4(، )1ب4(، )3أ4(، )2أ4، )(1أ4ومهارات المعرفة، انظر ملحق رقم )

الذي يبين التعريفات اإلجرائية  ب(5، )(أ5يبين توزيع الفقرات على المهارات، وملحق رقم )

 للمهارات.
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 الفصل الثاني
 

 جـائـتـالن

 

الصـفوف كـل صـف مـن لالطلبـة  أداء وذلـك مـن خـالل هذا الفصل عرض نتـائج الدراسـة سيتم في

سـيتم وصـف و ، ئيـةالرياضيات والعلـوم والقرا اضيع:ضمن مو  ةاقتصاد المعرفالثالثة على مهارات 

الطلبــــة علــــى كــــل مهــــارة مــــن  داءللكفايــــات العامــــة والفرعيــــة والمســــتوى العــــام أل األداءمســــتويات 

الطلبة وفقا لمتغيـرات:  أداءات سطالمهارات الرئيسة على مستوى المملكة، وستتم المقارنة بين متو 

المـــــدارس االستكشـــــافية، ومـــــدارس مدرســـــتي، ومـــــدارس دعـــــم التعلـــــيم، وجنســـــية الطالـــــب، وموقـــــع 

ــــة ــــة المشــــرفة، واإلقلــــيم، والمحافظــــة، ومديري ــــب، والســــلطة التربوي ــــة  المدرســــة، وجــــنس الطال التربي

الصــفوف الثالثــة علــى كــل صــف مــن لالطلبــة  تاأداءمقارنــة ســيتم ، وباإلضــافة إلــى ذلــك والتعلــيم

ئيــة لــدورتي الدراســة األخيــرتين الرياضــيات والعلــوم والقرا اضــيع:ضــمن مو  ةمهــارات اقتصــاد المعرفــ

ارة وتجــدر اإلشــ واتجاهــه، الطلبــة أداء، وذلــك بهــدف قيــاس حجــم التغيــر فــي  م2011و   م2014

نحـو اقتصـاد المعرفـة التعلـيم قياسـًا قاعـديًا لمشـروع تطـوير  م2011إلى أنه تـم اعتمـاد قيـاس عـام 

وصـف أداء كمـا سـيتم  قياسـًا ختاميـًا للمشـروع. م2014( وقيـاس ERfKE IIفي مرحلتـه الثانيـة )

النســبية  المعلــم، والمــدير، والطالــب ذات العالقــة بالتحصــيل، ودراســة األهميــة الطلبــة وفقــًا لعوامــل

 التحصيل. علىلهذه المتغيرات من حيث تأثيرها 











14 

 











 

 

 

 

 اتـــيـاضـريـال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 .الرياضياتهارات اقتصاد املعرفة ي ملتقان الطلبة امستويات 

بهـدف التعـرف علـى مسـتويات إتقـان طلبـة الصـفوف الطلبـة  داءمسـتويات ألتـم تحديـد خمسـة 

الــى مســتوى  إضــافة، فايات الرئيســية فــي مجــال الرياضــياتـللكــالخــامس والتاســع والحــادي عشــر 

 يات:المستو ول. وفيما يلي وصف لهذه األ األداءقبل مستوى  الطلبة ما أداءسادس يصف 

  أداءمســـتوى ب ويعبــر عنــه إحصــائياً  المــنخفض جــداً  األداء : ويمثــلاألولالمســتوى دون 

مــن مجمــوع األســئلة  (٪20) النســب المئويــة إلجابــاتهم الصــحيحة عــن تقــلالطلبــة الــذين 

 التي تقيس الكفاية.

  الـذين الطلبـة  أداءمسـتوى ب المنخفض ويعبر عنه إحصائياً  األداء ويمثل: األولالمستوى

مـــن مجمـــوع ( ٪35)وتقـــل عـــن  (٪20لـــى )تزيـــد النســـب المئويـــة إلجابـــاتهم الصـــحيحة ع

 األسئلة التي تقيس الكفاية.

 مسـتوى إحصـائيًا ب هعبـر عنـمنخفض الى حد ما، وي أداءيمثل مستوى و  :المستوى الثاني

وتقــــل عــــن  (٪35لــــى )الطلبــــة الــــذين تزيــــد النســــب المئويــــة إلجابــــاتهم الصــــحيحة ع أداء

 من مجموع األسئلة التي تقيس الكفاية.( 50٪)

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

مــــن ( ٪65) ( وتقــــل عــــن٪50لــــى )النســــب المئويــــة إلجابــــاتهم الصــــحيحة ع تزيــــدالــــذين 

  مجموع األسئلة التي تقيس الكفاية.

 الطلبــة  أداءالعــالي ويعبــر عنـه إحصــائيًا بمســتوى  األداءويمثــل مسـتوى  :المســتوى الرابــع

( من مجموع ٪80) وتقل عن( ٪65الذين تزيد النسبة المئوية إلجاباتهم الصحيحة على )

 األسئلة التي تقيس الكفاية.
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 الطلبـة  أداءالمتقدم ويعبر عنه إحصائيًا بمستوى  األداءويمثل مستوى  المستوى الخامس

ــذين تزيــد النســبة المئويــة إلجابــاتهم الصــحيحة علــى ) مــن مجمــوع األســئلة التــي  (٪80ال

 تقيس الكفاية. 

فــي الخمســة  األداء( النســب المئويــة ألفــراد عينــة الدراســة بحســب مســتويات 1رجــدول ) نيبــوي

التـــي طـــورت فـــي دورتـــي الدراســـة وعـــددها ســـتة اختبـــارات نصـــفها قـــديم الرياضـــيات اختبـــارات 

 .سع والحادي عشرافي الصفوف الثالثة الخامس والتوالنصف اآلخر جديد 
 

  األداء(: النسب المئوية ألفراد عينة الدراسة بحسب مستويات 1رجدول )
 م2014في دورة عام  في الصفوف الخامس والتاسع والحادي عشرفي الرياضيات 

 الصـف المبحث
 األداءمستويات 

 الخامس الرابع الثالث الثاني األول دون األول

 الرياضيات
 0 3 8 24 45 20 الخامس
 0 1 12 37 46 4 التاسع

 0 2 6 21 57 14 الحادي عشر
  

  األداءبحسب مستويات للطلبة النسب المئوية توزيع . (1ر)شكل رقم 
 م2014في دورة عام  والصففي الرياضيات 
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نسـبة الطلبـة الـذين وصـلوا للمسـتوى المتقـدم فـي صـفوف الدراسـة  انعـدام( 1رحظ من الجدول )نال

مـن طلبـة ( ٪2)و من طلبـة الصـف التاسـع( ٪1)من طلبة الصف الخامس و (٪3أن )و  .جميعها

 .العالي األداءوهو مستوى  لرابعمستوى االبلغوا  قد الصف الحادي عشر

 المتوسـط، األداءوقعـوا فـي مسـتوى الـذين و  ةفـي الصـفوف الثالثـلطلبة لنسب المئوية لل بالنسبة ماأ

والحــادي ، (٪12) التاســع طلبــة الصــف، و (٪8طلبــة الصــف الخــامس حصــلوا علــى نســبة )فنجــد 

 (.   ٪6عشر )

( مـن طلبـة الصـف ٪37( مـن طلبـة الصـف الخـامس و)٪24) ( أن1ركما ونالحظ من الجدول )

لـى حـدا إ المـنخفض األداءالحادي عشر قـد وقعـوا فـي مسـتوى ( من طلبة الصف ٪21و ) التاسع

 .ما

قـد وقعـت فـي المسـتوى  األداءحسـب مسـتوى للطلبـة بنسـب ال( أن أعلـى 1رونالحظ من الجـدول )

( مـن ٪46( مـن طلبـة الصـف الخـامس و)٪45إذ وقع فيه ) ،المنخفض األداءاألول وهو مستوى 

أن خمــــس طلبــــة الصــــف  و .( مــــن طلبــــة الصــــف الحــــادي عشــــر٪57طلبــــة الصــــف التاســــع و)

مـــن طلبـــة الحـــادي عشـــر كـــان مســـتوى أدائهـــم دون  ٪14مـــن طلبـــة التاســـع، و  ٪4الخـــامس، و 

وهـــذه نتيجـــة مثيـــرة للقلـــق بمـــا يخـــص طلبـــة  المـــنخفض جـــدًا. األداءالمســـتوى األول وهـــو مســـتوى 

الصــف الخــامس األساســي، وتبــدو هنــا الحاجــة الملحــة للــوزارة فــي مضــاعفة الجهــود المبذولــة فــي 

 حث الرياضيات.تعليم الطلبة في المرحلة األساسية األولى وبخاصة في مب

 .الطلبة ي الرياضيات  أداءمتوسطات 

طلبـة صـفوف الخـامس والتاسـع والحـادي عشـر،  داءبهدف التعرف على المستوى العام أل

الرياضــيات  اتعلــى اختبــار لكــل صــف والخطــأ المعيــاري للمتوســط  األداءفقــد تــم حســاب متوســط 

 (.2ر، وتظهر النتائج في جدول )للصف نفسهجميعها 
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المعياري لكل متوسط بحسب  أالرياضيات والخط في الطلبة أداء(: متوسطات 2رجدول )
  م2014في دورة عام  )الخامس، والتاسع، والحادي عشر( الصف

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط الصـف
 0.26 31.6 الخامس
 0.24 37.1 التاسع

 0.28 30.6 الحادي عشر

 

 م2014في دورة عام  في الرياضيات بحسب الصف األداء. متوسطات (2ر)شكل رقم 

 
 

فــي والتاســع والحــادي عشــر الخــامس  وفالصــف طلبــة أداء( أن متوســط 2رنالحــظ مــن الجــدول )

 . 30.6، 37.1، 31.6 ت على التواليالرياضيات كان

طلبــة الصــف  ياضــيات فــي الصــفوف الثالثــة كــان عنــدفــي الر  داءعلــى متوســط لــألأممــا يعنــي أن 

  التاسع.

الثالثـة )الخـامس، وللصـفوف فـي الرياضـيات  أداء الطلبـةوتشير هذه القيم إلى ضعف واضح فـي 

فـي  (50لنجـاح )لعالمـة اإلـى الحـد األدنـى  األداء سـطمتو حيـث لـم يـرق  والتاسع، والحادي عشر(

 .أي من الصفوف الثالثة

31.6 

37.1 

30.6 
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 .حبسب البعد املعري الطلبة ي الرياضيات أداءمتوسطات 

والخطأ المعياري للمتوسط في الرياضيات في الصفوف الخامس والتاسع  األداءتم حساب متوسط 

المسـتوى  قيـاسبهـدف وذلـك والحادي عشر على كل كفاية مـن الكفايـات التـي يقيسـها كـل اختبـار 

النتـائج فـي جـدول هـذه وتظهـر  ،مـن أفـراد عينـة الدراسـة علـى الكفايـات الفرعيـة الطلبـة داءالعام أل

  (.3ر)

المعياري لكل متوسط بحسب  أالرياضيات والخطالطلبة في  أداء(: متوسطات 3رجدول )
 م2014في دورة عام  الخامس، والتاسع، والحادي عشروف: لصف ةيالمعرف ةمهار ال

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط الكفاية الصـف

 الخامس
 

 0.38 39.2 المعرفة
 0.33 35.1 التطبيق
 0.35 31.2 التفكير

 التاسع
 

 0.36 44.1 المعرفة
 0.31 35.2 التطبيق
 0.35 39.4 التفكير

 الحادي عشر
 0.35 38.1 المعرفة
 0.45 40.1 التطبيق

 0.33 36.0 لتفكيرا
 

 على اختبارات الرياضيات بحسب مهارة المعرفة األداءمتوسطات . (3)رشكل رقم 

 

39.2 
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طلبــــة الصـــف الخــــامس بالرياضـــيات علــــى أبعــــاد  أداء( أن متوســــطات 3رنالحـــظ مــــن الجـــدول )

( يليـه بعـد التطبيـق بمتوسـط 39.2كانت األعلى على بعد المعرفة بمتوسط قـدره ) حةالمعرفة الثالث

  .(31.2بمتوسط ) التفكير( ثم بعد 35.8)

لهــم مرتفعــًا بالمقارنــة مــع الصــف  األداءأمــا بالنســبة لطلبــة الصــف التاســع فقــد كــان مــدى متوســط 

علــى  األداءالمعرفــة، فــي حــين كــان متوســط  بعــد( علــى 44.1) بلــغ أعلــى متوســطالخــامس حيــث 

 . تفكيرعلى بعد ال( 39.4) األداءمتوسط  ، وكان(35.2بعد التطبيق )

( فـي 40.1( في مهارة المعرفـة، و )38.1فكانت )طلبة الصف الحادي عشر  أداءأما متوسطات 

 ( في مهارة التفكير؟36.0مهارة التطبيق، و )

 
  حبسب مهارات اقتصاد املعرفة الرياضياتالطلبة ي  أداءمتوسطات 

بعاد الفرعية لمهارات اقتصاد المعرفة في على األ الطلبة داءألالمستوى العام  قياسل

على كل  األداءتم حساب متوسط فقد في الصفوف الخامس والتاسع والحادي عشر،  الرياضيات

 .(4ر، والشكل )(4ر، وتظهر النتائج في جدول )بعاد الفرعية التي يقيسها كل اختباربعد من األ

الطلبة كان األفضل في مهارة االتصال مقارنة  أداء( أن 4( ، والشكل )ر4يتبين من الجدول )ر

بمهارتي إدارة المعلومات وحل المشكالت، وبغض النظر عن الصف. وتبعتها مهارة حل 

ما في الصف التاسع فقد كان أداؤهم على أالمشكالت في الصفين الخامس، والحادي عشر، 

 هم على مهارة حل المشكالت. ارة إدارة المعلومات أفضل من أدائمه
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 الرياضيات والخطأ المعياري للمتوسطات الطلبة في  أداء(: متوسطات 4رجدول )
 م2014في دورة عام  بحسب مهارات اقتصاد المعرفة والصف

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط المهارة الصـف

 الخامس
 

 0.31 35.9 اتصال
 0.31 30.6 إدارة معلومات
 0.36 32.7 حل مشكالت

 التاسع
 

 0.31 40.7 اتصال
 0.27 37.5 إدارة معلومات
 0.28 29.9 حل مشكالت

 الحادي عشر
 0.35 29.9 اتصال

 0.33 29.8 إدارة معلومات
 0.35 31.1 حل مشكالت

 
 

مهارات اقتصاد المعرفة بحسب  الرياضياتالطلبة في  أداءمتوسطات  (.4)ررقم الشكل 
 والتاسع والحادي عشر(وف )الخامس لصفل

 

 
 

 حبسب احملتوى الرياضيات يالطلبة  أداءمتوسطات 

، واألخطاء المعيارية لها بحسب المحتوى الرياضي والصف ويبـين األداءحسبت متوسطات       
 ( هذه المتوسطات. 5الجدول )ر
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 م2014في دورة عام  والصفالطلبة بحسب المحتوى الرياضي  أداء(: متوسطات 5رجدول )
 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط المهارة الصـف

 الخامس
 

 0.30 34.2 أعداد
 0.49 42.2 إحصاء 
 0.33 28.3 هندسة

 التاسع
 

 0.35 40.3 أعداد
 0.32 32.3 جبر
 0.32 41.9 إحصاء
 0.32 34.2 هندسة

 الحادي عشر

 0.36 32.2 أعداد
 0.35 25.4 جبر
 0.49 35.5 إحصاء
 0.41 32.4 هندسة

 

الطلبة اختلفت باختالف المحتوى  أداء( أن متوسطات 5( والشكل )ر5يتضح من الجدول )ر
للطلبة في اإلحصاء، تبعه أداؤهم في األعداد،  أداءالرياضي، ففي الصف الخامس كان أفضل 

األفضل في محتوى اإلحصاء،  األداءلهم في الهندسة، وفي الصف التاسع كان  أداءوكان أدنى 
اإلحصاء، وأدناه في األفضل  األداءاألدنى في الجبر، وفي الصف الحادي عشر كان  األداءو 

ئج إلى ضرورة االهتمام بمحتوى الهندسة للصف الخامس، ومحتوى ابر، وتشير هذه النتفي الج
 الجبر للصفين التاسع والحادي عشر. 

 

 بحسب المحتوى الرياضي والصف األداءمتوسطات  (.5)ررقم شكل 
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 الفـصـل الثـالـث

 ـومـلـالع
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 الطلبة ي العلوم أداءمستويات 

الخمسة في العلوم وفي  األداءالنسب المئوية للطلبة بحسب مستويات ( 1يبين جدول )ع

 .م2014في دورة عام  الصفوف الثالثة التي غطتها الدراسة

 في العلوم  األداءالنسب المئوية للطلبة بحسب مستويات  :(1جدول )ع
 م2014في دورة عام  وفي الصفوف الخامس والتاسع والحادي عشر

 

 الصـف
 األداءمستويات 

 الخامس الرابع الثالث الثاني األول دون األول
 6 15 24 23 19 13 الخامس
 1 6 20 36 31 6 التاسع

 1 5 15 30 41 8 الحادي عشر

 

في العلوم وفي الصفوف  األداءالنسب المئوية للطلبة بحسب مستويات . (1)عشكل رقم 
 م2014في دورة عام  الخامس والتاسع والحادي عشر

 
 

من طلبة كل  ٪1من طلبة الصف الخامس، و  ٪6( أن 1(، والشكل )ع1)عنالحظ من الجدول 

المتقدم، وأن  األداءمن الصفين التاسع والحادي عشر قد بلغوا المستوى الخامس ، وهو مستوى 
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من طلبة الصف  ٪5من طلبة الصف التاسع، و  ٪6من طلبة الصف الخامس، و  15٪

 ٪24العالي. أما نسب الطلبة في المستوى المتوسط فكانت  األداءالحادي عشر قد بلغوا مستوى 

، المنخفض إلى حد ما األداءللحادي عشر، وفي مستوى  ٪15للتاسع، و  ٪20للخامس، و 

للحادي عشر، وقد وقع حوالي ثلث طلبة  ٪30للتاسع، و  ٪36للخامس، و  ٪23النسب: كانت 

المنخفض والمستوى المنخفض جدًا. بينما وقع حوالي  ىالصفين الخامس والتاسع في المستو 

 نصف طلبة الصف الحادي عشر في هذين المستويين.
 

 الطلبة ي العلوم  أداءمتوسطات 

 تالطلبـة فـي الصـفوف الخـامس والتاسـع والحـادي عشـر، حسـب داءلتعرف على المسـتوى العـام ألل

( 2العلــوم، ويبــين الجــدول )ع فــيواألخطــاء المعياريــة للمتوســطات لكــل صــف  األداءمتوســطات 

 ( هذه النتائج. 2والشكل )ع

 ة لها في العلوم المعياري اءخطاألو  األداء: متوسطات (2)عجدول 
 م2014في دورة عام  بحسب الصف

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط الصـف
 0.26 45.5 الخامس
 0.28 41.0 التاسع

 0.33 38.5 الحادي عشر
 

م2014في دورة عام  في العلوم بحسب الصف األداء. متوسطات (2)عشكل رقم 
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الخـــامس  وفطلبـــة الصـــف أداء اتمتوســـط أن( 2والشـــكل )ع( 2عجـــدول )النالحـــظ مـــن 

علــــى أ.  ممــــا يعنــــي أن 38.5، 41.0، 45.5والتاســــع والحــــادي عشــــر فــــي العلــــوم علــــى التــــوالي 

فــي العلــوم كــان لــدى طلبــة الصــف الخــامس، وأدنــاه لطلبــة الصــف الحــادي عشــر،  داءمتوســط لــأل

الطلبة في العلوم أفضل من أدائهم في الرياضيات وبغض النظر  أداءكما تشير هذه القيم إلى أن 

 عن الصف. 
 

 حبسب البعد املعري ي العلومالطلبة  أداءمتوسطات 

واألخطاء المعيارية لها في الصفوف الخامس والتاسع والحادي عشر  األداءتم حساب متوسطات 

على مهارات المعرفة )المعرفة، والتطبيق، والتفكير(، والتي تقيسها االختبارات للصفوف الثالثة 

 ، والتاسع، والحادي عشر(. س)الخام

 ( هذه النتائج. 3(، والشكل )ع3ويبين الجدول )ع

 واألخطاء المعيارية لها في العلوم  األداء(: متوسطات 3عجدول )
 م2014في دورة عام  والصف البعد المعرفيبحسب 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط المهارة الصـف

 الخامس
 

 0.42 47.9 المعرفة
 0.44 47.6 التطبيق
 0.41 39.1 التفكير

 التاسع
 

 0.36 44.1 المعرفة
 0.31 35.2 التطبيق
 0.35 39.4 التفكير

 الحادي عشر
 0.35 38.2 المعرفة
 0.45 40.0 التطبيق
 0.32 36.0 التفكير
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 البعد المعرفيالعلوم بحسب  في األداءمتوسطات  (.3)عرقم الشكل 

 
 

طلبة الصف الخامس على أبعاد المعرفة الثالثة في  أداء( أن متوسطات 3نالحظ من الجدول )ع

(، ثم 47.6، يليه بعد التطبيق بمتوسط )47.9العلوم كانت األعلى على بعد المعرفة بمتوسط 

 ( وفي الصف التاسع جاءت المتوسطات على النحو اآلتي: 39.1بعد التفكير بمتوسط )

في الصف الحادي عشر كانت (. و 39.4التفكير )و (، 35.2التطبيق )و (، 44.1المعرفة )

 (. 36.0(، والتفكير )40.0(، والتطبيق )38.2المتوسطات: المعرفة )
 

 حبسب مهارات اقتصاد املعرفةالطلبة ي العلوم  أداءمتوسطات 

واألخطاء المعيارية لها على اختبارات العلوم للصفوف الخامس  األداءسبت متوسطات حُ    

دارة المعلومات، وحل  بحسبوالتاسع والحادي عشر  مهارات اقتصاد المعرفة )التواصل، وا 

 ( هذه النتائج. 4(، والشكل )ع4المشكالت(. ويبين الجدول )ع
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 على اختبارات العلوم والخطأ المعياري لها  األداء(: متوسطات 4عجدول )
 م2014في دورة عام  بحسب مهارات اقتصاد المعرفة

 المعياري للمتوسطالخطأ  المتوسط المهارة الصـف

 الخامس
 

 0.44 46.0 اتصال
 0.42 49.1 تامإدارة معلو 

 0.41 39.1 حل مشكالت

 التاسع
 

 0.35 44.3 اتصال
 0.32 41.2 تاإدارة معلوم

 0.41 39.1 حل مشكالت

 الحادي عشر
 0.37 39.2 اتصال
 0.39 39.0 تامإدارة معلو 

 0.34 37.2 حل مشكالت

 

 على اختبارات العلوم  األداءمتوسطات  (.4)عرقم الشكل 
 م2014في دورة عام المستوى الصفي بحسب مهارات اقتصاد المعرفة و 

 
 

في العلوم اختلفت باختالف  األداءن متوسطات ( أ4(، والشكل )ع4دول )عيتضح من الج     

، 46.0الطلبة على مهارة االتصال  أداءالصف والمهارة، ففي الصف الخامس بلغ متوسط 

، وفي الصف التاسع ترتبت 39.1، ومهارة حل المشكالت 49.1ومهارة إدارة المعلومات 
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ت ام، إدارة المعلو 44.3األعلى إلى األدنى على النحو اآلتي: االتصال  من األداءمتوسطات 

أدنى من  األداء، وفي الصف الحادي عشر كانت متوسطات 39.1، وحل المشكالت 41.2

لمهارة إدارة  39.0لمهارة االتصال، و  39.2نظيراتها للصفين الخامس والتاسع، حيث بلغت 

 لمهارة حل المشكالت. 37.2المعلومات و 
 

 حمتوى العلوم  حبسبالطلبة  أداءمتوسطات 

، واألخطاء المعيارية للمتوسطات بحسب المحتوى العلمي والصف، األداءحسبت متوسطات    

   .هذه المتوسطات( 5والشكل )ع( 5دول )عويبين الج

 الطلبة بحسب المحتوى العلمي  أداء(: متوسطات 5عجدول )
 م2014في دورة عام  مستوى الصفيوال

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط المحتوى الصـف

 الخامس
 

 0.43 46.0 فيزياء
 0.81 66.4 كيمياء
 0.42 45.6 أحياء

 0.57 41.6 علوم أرض

 التاسع
 

 0.32 44.0 فيزياء
 0.35 41.2 كيمياء
 0.32 36.3 أحياء

 0.37 35.2 علوم أرض

 الحادي عشر

 0.41 43.6 فيزياء
 0.38 38.1 كيمياء
 0.37 36.6 أحياء

 0.35 36.1 علوم أرض
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 م2014في دورة عام  بحسب محتوى العلوم والصف األداءمتوسطات  (.5)عرقم الشكل 

 
 

الطلبة اختلفت باختالف  أداء( أن متوسطات 5(، والشكل )ع5يتضح من الجدول )ع    

للطلبة في الكيمياء تبعه  أداءالمحتوى العلمي، والصف ، ففي الصف الخامس كان أفضل 

 األداءلهم في علوم األرض، وفي الصف التاسع كان  أداءأداؤهم في الفيزياء، وكان أدنى 

األدنى في علوم األرض، وفي الصف الحادي عشر كان  األداءاألفضل في محتوى الفيزياء، و 

 داؤهم في الكيمياء فاألحياء فعلوم األرض. أاألفضل في الفيزياء تبعه  األداء
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 الفـصـل الـرابـع 

 ةـيـئالقـرا
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 ئيةي القرا املعرفة اقتصادهارات ملالطلبة  إتقانمستويات 
 

السـتة  األداء( النسـب المئويـة للطلبـة بحسـب مسـتويات 1(، والشكل )ق1يبين الجدول )ق

 في القرائية وفي الصفوف الخامس والتاسع والحادي عشر.

 م2014في دورة عام  في القرائية األداءللطلبة بحسب مستويات (: النسب المئوية 1قجدول )

 الصـف
 األداءمستويات 

 الخامس  الرابع  الثالث الثاني األول دون األول
 2 11 20 20 20 27 الخامس
 2 12 21 28 28 9 التاسع

 6 18 26 22 20 8 الحادي عشر
 

 م2014في دورة عام  في القرائية األداءالنسب المئوية للطلبة بحسب مستويات . (1)قشكل رقم 
 

 
من طلبة الصف الخامس تمكنوا من الوصول  ٪2( أن 1( والشكل )ق1يتبين من الجدول )ق    

 فـيمـنهم وصـلوا إلـى المسـتوى العـالي، وقـد تسـاوت نسـب تـوزيعهم  ٪11إلى المستوى المتقـدم، و 

، فـي حـين بلغـت نسـبة ٪20والمنخفض إلى حد ما، والمنخفض حيث بلغت  ،المتوسط :ياتمستو 
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بلغـت نسـبة الطلبـة الـذين وصـلوا . وقـد ٪27المـنخفض جـدًا  األداءالطلبة الذين وقعوا في مسـتوى 

على التـوالي، كمـا وصـلت  ٪6، ٪2المتقدم في الصفين التاسع والحادي عشر  األداءإلى مستوى 

، وفي الصف الحـادي ٪37نسبة طلبة الصف التاسع الذين لم يتجاوز أداؤهم المستوى المنخفض 

 .٪28عشر بلغت هذه النسبة 
 

 العام ي القرائية  األداءمتوسطات 

، فقـــــد تــــم حســـــاب فـــــي القرائيــــة ف التـــــي غطتهــــا الدراســــةالعــــام لطلبـــــة الصــــفو  األداء لدراســــة    

ـــارات القرائيـــة األداءمتوســـطات  جميعهـــا  واألخطـــاء المعياريـــة للمتوســـطات لكـــل صـــف علـــى اختب

، ويبــين 2014والنصــف اآلخــر طــور فــي عــام  2011وعــددها ســتة اختبــارات نصــفها طــور عــام 

 (.2ائج وكذاك الشكل )ق( هذه النت2الجدول )ق
 

 م2014في دورة عام  على اختبارات القرائية واألخطاء المعيارية لها األداءمتوسطات (: 2قجدول )
 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط الصـف
 0.41 37.6 الخامس
 0.35 43.4 التاسع

 0.44 48.8 الحادي عشر
 

 م2014في دورة عام  في القرائية بحسب الصف األداء(. متوسطات 2شكل )ق
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طلبة الصفوف الخامس والتاسع  أداءن متوسط أ( 2(، والشكل )ق2نالحظ من الجدول )ق       

، وتعكـــس هـــذه 48.8، 43.4، 37.6والحـــادي عشـــر علـــى اختبـــارات القرائيـــة كانـــت علـــى التـــوالي 

 المتوسطات ارتقاء القدرة القرائية بارتقاء الصف.
 

 حبسب البعد املعريالطلبة ي القرائية  أداءمتوسطات 

واألخطـــاء المعياريـــة لهـــا فـــي الصـــفوف الخـــامس والتاســـع والحـــادي  األداءحســـبت متوســـطات     

عشر على مهارات المعرفة، والتي تقيسها اختبارات القرائية للصفوف الثالثة التي غطتها الدراسة، 

 .( هذه النتائج3( والشكل )ق3ول )قويبين الجد
 

 واألخطاء المعيارية لها في القرائية  األداء(: متوسطات 3قجدول )
 م2014في دورة عام مستوى الصفي وال البعد المعرفيبحسب 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط المهارة الصـف

 الخامس
 

 0.54 42.3 المعرفة 
 0.67 45.9 التطبيق
 0.55 29.2 التفكير

 التاسع
 

 0.67 49.9 المعرفة 
 0.43 42.7 التطبيق
 0.49 35.7 التفكير

 الحادي عشر
 0.59 50.5 المعرفة 
 0.63 61.2 التطبيق
 0.47 31.1 التفكير
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 على اختبارات القرائية  األداءمتوسطات  (.3ق)رقم الشكل 
 م2014في دورة عام  ةيالمعرف ةمهار البحسب 

 
 

طلبــــة الصـــف الخــــامس علـــى أبعــــاد المعرفــــة  أداء( أن متوســــطات 3)ق مــــن الجـــدول نالحـــظ    

 .29.2، تفكير 45.9بيق ط، ت42.3الثالثة في القرائية كانت على النحو اآلتي: معرفة 

 وفي الصف التاسع جاءت المتوسطات على النحو اآلتي: 

، وفـــي الصـــف الحـــادي عشـــر كانـــت المتوســـطات 35.7، التفكيـــر 42.7، التطبيـــق 49.9المعرفـــة 

 . 31.1، 61.2، 50.5فة، والتطبيق، والتفكير وبالترتيب نفسه على مهارات المعر 

 

 حبسب مهارات اقتصاد املعرفةالطلبة ي القرائية  أداءمتوسطات 

بحســـب مهـــارات اقتصـــاد المعرفـــة )التواصـــل، ، واألخطـــاء المعياريـــة األداءحســـبت متوســـطات    

علـى اختبـارات القرائيـة للصـفوف الخـامس، والتاسـع، والحـادي  دارة المعلومات، وحل المشكالت(ا  و 

 ( هذه النتائج . 4(، والشكل )ق4ويبين الجدول )ق. عشر
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 على اختبارات القرائية والخطأ المعياري لكل متوسط  األداء(: متوسطات 4قجدول )
 م2014في دورة عام  مستوى الصفيبحسب مهارات اقتصاد المعرفة وال

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط المهارة الصـف

 الخامس
 

 0.44 44.3 اتصال
 0.48 39.8 إدارة معلومات
 0.45 29.1 حل مشكالت

 التاسع
 

 0.44 47.4 اتصال
 0.37 42.3 إدارة معلومات
 0.39 39.9 حل مشكالت

 الحادي عشر
 0.51 55.3 اتصال

 0.45 47.0 إدارة معلومات
 0.55 53.9 حل مشكالت

 

 على اختبارات القرائية  األداءمتوسطات  (.4)قرقم الشكل 
 م2014في دورة عام  يصفمستوى الوال المعرفة اقتصاد بحسب مهارات

 
 

في القرائية اختلفت باختالف  األداء( أن متوسطات 4(، والشكل )ق4يتضح من الجدول )ق

، 44.3الطلبة على مهارة االتصال  أداءالصف والمهارة، ففي الصف الخامس بلغ متوسط 

. وفي الصف التاسع ترتبت 29.1، ومهارة حل المشكالت 39.8ومهارة إدارة المعلومات 
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، إدارة المعلومات 47.4من األعلى إلى األدنى على النحو اآلتي: االتصال  األداءمتوسطات 

على مهارات  األداء. وفي الصف الحادي عشر بلغت متوسطات 39.9حل المشكالت و ، 42.3

دارة المعلمات، وحل المشكالت وبالترتيب نفسه   . 53.9، 47.0، 55.3االتصال، وا 

 

 حبسب املهارة واملستوى الصفي القرائية يالطلبة  أداءمتوسطات 

والصف، ويبين  المهارة القرائية، واألخطاء المعيارية للمتوسطات بحسب األداءحسبت متوسطات 

 ( هذه المتوسطات.5(، والشكل )ق5الجدول )ق

 

  ةالقرائي المهارةالطلبة بحسب  أداء(: متوسطات 5قجدول )
 م2014في دورة عام  يصفمستوى الوال

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط المهارة الصـف

 الخامس
 

 0.47 42.0 استرجاع
 0.39 35.0 فهم
 0.70 29.0 تقييم

 التاسع
 

 0.48 49.3 استرجاع
 0.36 43.3 فهم
 0.38 38.0 تقييم

 الحادي عشر
 0.51 49.0 استرجاع
 0.57 52.0 فهم
 0.50 50.9 تقييم
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 بحسب المهارة القرائية  األداءمتوسطات  (.5)قرقم الشكل 
 م2014في دورة عام  المستوى الصفيو 

 
 

الطلبة اختلفت باختالف المهارة  أداءن متوسطات أ( 5(، والشكل )ق5يتضح من الجدول )ق

األفضل في مهارة  األداءالقرائية )استرجاع، فهم، تقييم(، والصف، ففي الصفوف جميعها كان 

وقد شّذ عن هذه النتيجة طلبة  في مهارة الفهم، وأخيرًا في مهارة التقييم األداءاالسترجاع تبعه 

ن الفرق أاالسترجاع متماثاًل حيث و م داؤهم في مهارة التقييأالصف الحادي عشر حيث جاء 

وبغض النظر عن المهارة ارتقت  األداء. كما أن متوسطات الظاهر بينهما غير دال إحصائياً 

أعالها في الصف الحادي عشر تبعتها المتوسطات  األداءبارتقاء الصف حيث كانت متوسطات 

 للصف الخامس. األداءخيرًا متوسطات أللصف التاسع، و 
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 الفصل اخلامس

 2014 األداء حبسب خصائ  خمتارة ي دورة عام
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 حبسب جنس الطالب األداءمتوسطات 

على اختبارات الدراسة األداء الطلبة بحسب جنسهم، حسبت متوسطات  أداءللتعرف على 

للطلبة في القرائية، والرياضيات، والعلوم، وفي الصفوف جميعها  األداءجميعها القديمة والحديثة 

التي غطتها الدراسة، الخامس، والتاسع، والحادي عشر، وبحسب جنس الطالب، واستخدم اختبار 

 (.1النتائج جدول )م المستقلة ويبين هذهللعينات  (ت)

 م2014في دورة عام  الذكور واإلناث بحسب الصف والمبحث أداء(: متوسطات 1جدول )م

الفرق بين  المتوسط الجنس المبحث الصف
 المتوسطين

قيمة ت 
 وداللتها
 اإلحصائية

 خامس

 قرائية
 32.8 ذكور

9.8 12.2** 
 42.6 إناث

 علوم
 41.7 ذكور

7.4 9.9** 
 49.1 إناث

 رياضيات
 30.3 ذكور

2.5 4.8** 
 32.8 إناث

 تاسع

 قرائية
 35.3 ذكور

15.6 24.7** 
 50.9 إناث

 علوم
 36.5 ذكور

8.8 16.4** 
 45.3 إناث

 رياضيات
 34.1 ذكور

5.8 12.0** 
 39.9 إناث

 حادي عشر

 قرائية
 39.6 ذكور

17.5 22.5** 
 57.1 إناث

 علوم
 32.9 ذكور

10.9 18.0** 
 43.8 إناث

 رياضيات
 27.5 ذكور

5.9 11.1** 
 33.4 إناث

 α=0.01**: الفرق دالة إحصائيًا عند 
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(، ولصالح اإلناث، وكان α  =0.01حيث بلغت الفروق جميعها مستوى الداللة اإلحصائية )
الحادي عشر وأدناه في الرياضيات عند طلبة الصف  الصف أعلى فرق في القرائية عند طلبة

 الخامس. 
 

 

  )مدينة، ريف( حبسب موقع املدرسة األداءمتوسطات 

لطلبة  األداءالطلبة بحسب موقع المدرسة )مدينة، ريف(، حسبت متوسطات  أداءلدراسة      

 (ت)راسة، واستخدم اختبار دالمدينة والريف في المواضيع والصفوف جميعها التي شملتها ال

 ( نتائج هذا التحليل. 2للعينات المستقلة، ويظهر جدول )م

 م2014في دورة عام  الصف والمبحثو  مدرسةموقع ال بحسب األداء(: متوسطات 2جدول )م
الفرق بين  المتوسط الموقع المبحث الصف

 المتوسطين
 قيمة ت وداللتها
 اإلحصائية

 خامس

 قرائية
 40.9 مدينة

11.9 13.2** 
 29.0 ريف

 علوم
 48.4 مدينة

10.9 13.0** 
 37.5 ريف

 رياضيات
 33.3 مدينة

6.3 10.8** 
 27.0 ريف

 تاسع

 قرائية
 44.7 مدينة

6.5 7.3** 
 38.2 ريف

 علوم
 41.9 مدينة

4.9 7.1** 
 37.0 ريف

 رياضيات
 37.5 مدينة

2.5 4.2** 
 35.0 ريف

 حادي عشر

 قرائية
 49.9 مدينة

6.1 5.3** 
 43.8 ريف

 علوم
 39.3 مدينة

4.3 5.0** 
 35.0 ريف

 رياضيات
 31.2 مدينة

3.5 5.0** 
 27.7 ريف

 α=0.01**: الفرق دالة إحصائيًا عند 



42 

 

(، ولصالح طلبة المدينة، كما أن α  =0.01حيث كانت الفروق جميعها دالة إحصائيًا عند )

 الرياضيات، وبغض النظر عن الصف.ثم حجم الفرق كان األعلى في القرائية، تبعه العلوم 
 

 حبسب تصنيف املدرسة )استكشافية، غري استكشافية( األداءمتوسطات 

طلبــة المــدارس االستكشــافية والمــدارس غيــر االستكشــافية والتــي تقــع تحــت  أداءللمقارنــة بــين      

ية وكـــــذلك لطلبـــــة المـــــدارس االستكشـــــاف األداءســـــلطة وزارة التربيـــــة والتعلـــــيم، حســـــبت متوســـــطات 

للعينـــات المســـتقلة،  (ت)فية، واســـتخدم اختبـــار لطلبـــة المـــدارس غيـــر االستكشـــا األداءمتوســـطات 

 ( هذه النتائج. 3ويلخص جدول )م
 

  تصنيف المدرسة بحسب األداء(: متوسطات 3جدول )م
 م2014في دورة عام  )استكشافية، غير استكشافية( والمبحث والصف

الفرق بين  المتوسط استكشافية المبحث الصف
 المتوسطين

قيمة ت 
 وداللتها

 خامس

 قرائية
 39.1 نعم

 34.6 ال **3.4 4.5
 29.2 ال *2.3 1.8 31.0 نعم رياضيات
 41.5 ال **3.7 4.5 46.0 نعم علوم

 تاسع

 41.3 ال **8.7 11.0 52.3 نعم قرائية
 35.6 ال **4.7 3.9 39.5 نعم رياضيات
 39.5 ال **4.8 4.9 44.4 نعم علوم

 حادي عشر

 46.1 ال *2.1 2.7 48.8 نعم قرائية
 28.1 ال **2.5 1.8 29.9 نعم رياضيات
 35.6 ال **2.4 2.2 37.8 نعم علوم

 α =0.05*: الفرق دال إحصائيًا عند 
 α=0.01**: الفرق دالة إحصائيًا عند 
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القرائيــة عنــد طلبــة الصــف الحــادي عشــر، وكــذلك الرياضــيات عنــد طلبــة متوســطي وقــد بلــغ فــرق 

ـــة اإلحصـــائية  ، أمـــا الفـــروق األخـــرى فجميعهـــا بلغـــت α  =0.05الصـــف الخـــامس مســـتوى الدالل

 ولصالح المدارس االستكشافية. α  =0.01مستوى الداللة اإلحصائية 

 
 مدرستي( حبسب تصنيف املدرسة )مدرستي، ال األداءمتوسطات 

الطلبة الـذين يتعلمـون فـي مـدارس وزارة التربيـة والتعلـيم والتـي شـملها  أداءلدراسة الفروق بين      

مشـــروع مدرســـتي مقارنـــة بالمـــدارس األخـــرى فـــي وزارة التربيـــة والتعلـــيم، والتـــي لـــم يغطهـــا مشـــروع 

 والمباحــث التــي غطتهــا الدراســة والــذينللطلبــة فــي الصــفوف  األداءمدرســتي، حســبت متوســطات 

تربيـة والتعلـيم والتـي يتعلمون في مدارس مدرستي، مقابل الطلبة الذين يتعلمون في مـدارس وزارة ال

( نتائج هـذا 4ها مشروع مدرستي، واستخدم اختبار ت للعينات المستقلة، ويوضح جدول )ملم يغط

 التحليل.
 

  تصنيف المدرسة بحسب األداء(: متوسطات 4جدول )م
 م2014في دورة عام  والمبحث والصفستي، غير مدرستي( ر )مد

الفرق بين  المتوسط مدرستي المبحث الصف
 المتوسطين

قيمة ت 
 وداللتها

 خامس

 34.9 ال **2.7 4.7 39.6 نعم قرائية
 29.3 ال **2.5 2.6 31.9 نعم رياضيات

 41.8 ال **3.0 4.6 46.4 نعم علوم

 تاسع

 43.4 ال **7.1- 8.7- 34.7 نعم قرائية
 36.4 ال **4.4- 3.6- 32.8 نعم رياضيات
 40.8 ال **6.9- 6.7- 34.1 نعم علوم
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الفرق بين  المتوسط مدرستي المبحث الصف
 المتوسطين

قيمة ت 
 وداللتها

 حادي عشر

 49.0 ال **4.7- 7.6- 41.4 نعم قرائية
 29.8 ال **3.0- 2.8- 27.0 نعم رياضيات
 37.8 ال **3.9- 4.6- 33.2 نعم علوم

 α  =0.01** دال إحصائيًا عند 
 

ـــد بلغـــت الفـــروق جميعهـــا مســـتوى الداللـــة اإلحصـــائية  ، حيـــث كانـــت هـــذه الفـــروق α  =0.01وق

لصالح طلبة مدرستي في الصف الخامس، بينما كانت الفـروق لصـالح الطلبـة الـذين يتعلمـون فـي 

ـــيم والتـــي لـــم  برنـــامج مدرســـتي فـــي الصـــفين اآلخـــرين، التاســـع  يشـــملهامـــدارس وزارة التربيـــة والتعل

 والحادي عشر. 

 

يوجـد مشـروع املدرسـة )دعـم التعلـيم، ال مشروع حبسب تصنيف  األداءمتوسطات 

 دعم التعليم(
 

الطلبـة الـذين  أداءالطلبة بحسب برنـامج دعـم التعلـيم، حسـبت متوسـطات  أداءللتعرف على       

ــيم، كمــا حســبت متوســطات  الطلبــة والــذين  أداءيتعلمــون فــي مــدارس خاضــعة لمشــروع دعــم التعل

ـــات  ـــار ت للعين ـــيم، واســـتخدم اختب ـــة والتعل ـــع وزارة التربي يتعلمـــون فـــي المـــدارس األخـــرى والتـــي تتب

 ( نتائج هذا التحليل. 5المستقلة غير المتساوية ويوضح الجدول )م
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  تصنيف المدرسة بحسب األداءمتوسطات (: 5جدول )م
 م2014في دورة عام  )دعم التعليم، ال دعم التعليم( والمبحث والصف

 المتوسط دعم التعليم المبحث الصف
الفرق بين 
 المتوسطين

قيمة ت 
 وداللتها

 خامس

 قرائية
 38.1 نعم

3.1 1.9 
 35.0 ال

 رياضيات
 32.7 نعم

3.6 3.7** 
 29.1 ال

 علوم
 44.5 نعم

2.5 1.6 
 42.0 ال

 تاسع

 قرائية
 43.4 نعم

1.0 0.7 
 42.4 ال

 رياضيات
 37.0 نعم

1.1 1.1 
 35.9 ال

 علوم
 42.5 نعم

2.7 2.1* 
 39.8 ال

 حادي عشر

 قرائية
 52.6 نعم

4.6 2.4* 
 48.0 ال

 رياضيات
 35.7 نعم

6.6 5.9** 
 29.1 ال

 علوم
 45.8 نعم

9.0 6.5** 
 36.8 ال

 α  =0.05*: دال إحصائيًا عند 
 α  =0.01** دال إحصائيًا عند 

 

حصـائيًا فـي غيـر دال إ بينت نتـائج التحليـل أن فـرق المتوسـطات عنـد طلبـة الصـف الخـامس كـان

فـــي الرياضـــيات،  α  =0.01مبحثـــي القرائيـــة، والعلـــوم، ولكنـــه بلـــغ مســـتوى الداللـــة اإلحصـــائية 

ولصــالح برنــامج دعــم التعلــيم، وفــي الصــف التاســع كانــت الفــروق لصــالح برنــامج دعــم التعلــيم إال 
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(، وفـي الصـف الحـادي عشـر α  =0.05)عنـد مسـتوى الداللـة  داللـة إحصـائيةتكن ذات أنها لم 

 كانت الفروق جميعها دالة إحصائيًا، ولصالح برنامج دعم التعليم.
 

 )مشال، وسط، جنوب( حبسب اإلقليم األداءمتوسطات 

للطلبـــــة فـــــي القرائيـــــة،  األداءالطلبـــــة بحســــب اإلقلـــــيم، حســـــبت متوســــطات  أداءللتعــــرف علـــــى    

والرياضــيات، والعلــوم، وفــي الصــفوف جميعهــا التــي غطتهــا الدراســة، الخــامس، والتاســع، والحــادي 

 عشر، وبحسب اإلقليم )الشمال، والوسط، والجنوب(.

بحسـب اإلقلـيم  األداءدي للتعـرف علـى داللـة الفـروق بـين متوسـطات اتحليل التباين األحواستخدم 

 نتائج هذا التحليل.  (6والمبحث والصف، ويبين الجدول )م
 

 م2014في دورة عام  / مع السورييناإلقليم بحسب األداء(: متوسطات 6جدول )م

 قيمة ف وسط شمال جنوب المبحث الصف
الداللة 
 اإلحصائية

 خامس
 0.000 53.7 41.3 34.2 27.8 قرائية
 0.000 12.8 33.0 29.7 28.9 رياضيات
 0.000 33.9 48.0 42.7 38.7 علوم

 تاسع
 0.000 49.0 45.9 41.4 34.6 قرائية

 0.000 40.6 38.4 36.2 31.1 رياضيات

 0.000 36.3 42.8 39.3 34.5 علوم

 حادي عشر
 0.888 0.118 49.1 47.5 49.3 قرائية
 0.002 6.4 31.3 28.0 31.3 رياضيات
 0.052 3.0 39.3 36.3 37.0 علوم

 

(، في الصفين α  =0.01حيث أظهرت النتائج أن قيمة ف بلغت مستوى الداللة اإلحصائية )

الخامس والتاسع وفي المباحث جميعها، أما في الصف الحادي عشر فلم تبلغ مستوى الداللة 
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( في مبحثي القرائية والعلوم. ولتحديد أي الفروق كانت دالة إحصائيًا، α  =0.01اإلحصائية )

 ( نتائج هذا التحليل.7رنات البعدية، ويبين الجدول )مافقد استخدم اختبار شافية للمق
 

 م2014في دورة عام الفروق بين المتوسطات بحسب اإلقليم/ بدون السوريين (: 7جدول )م

 اإلقليم الصف
 علوم رياضيات قرائية

 وسط شمال جنوب وسط شمال جنوب وسط شمال جنوب

 الخامس

 *9.3- *4.0- - *4.1- 0.8- - *13.5- *6.4- - جنوب

 *5.3- -  *3.3- -  *7.1- -  شمال

 -   -   -   وسط

 التاسع

 *8.3- *4.8-  *7.3- *5.1- - *11.3- *6.8- - جنوب

 *3.5- -  *2.2- -  *4.5-   شمال

 -   -   -   وسط

الحادي 

 عشر

 2.3- 0.7 - 0.0 *3.3 - 0.2 1.8 - جنوب

 *3.3- -  *3.3- -  1.6- -  شمال

 -   -   -   وسط

 α  =0.05*: الفرق دال إحصائيًا عند 
 

التنازلي  األداءنتائج التحليل أن المقارنات الثنائية جميعها دالة إحصائيًا وجاء ترتيب وقد أظهرت 

وبغض النظر عن المبحث وفي الصفين الخامس والتاسع على النحو اآلتي: وسط، شمال، 

دالة إحصائيًا في مبحثي القرائية والعلوم،  قرو فجنوب. أما في الصف الحادي عشر فلم تكن ال

أما في الرياضيات فقد كان الفرق بين الوسط والجنوب غير دال إحصائيًا، في حين جاء الفرق 

تفوق الوسط، حيث  شمال والجنوب كالهما دال إحصائياً ن الشمال والوسط، والفرق بين البي
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ويبين الجدول . السوري األداءتأثر انخفاضًا ب قد ويبدو أن إقليم الشمالوالجنوب على الشمال، 

 .بحسب اإلقليم وبدون الطلبة السوريين األداء( متوسطات 8)م

 م2014في دورة عام اإلقليم/ بدون السوريين  بحسب األداء(: متوسطات 8جدول )م

 قيمة ف وسط شمال جنوب المبحث الصف
الداللة 
 اإلحصائية

 خامس
 0.000 67.0 42.0 40.0 27.9 قرائية

 0.000 22.1 33.4 33.2 29.9 رياضيات

 0.000 39.1 48.7 48.4 38.4 علوم

 تاسع
 0.000 51.9 46.1 41.8 34.6 قرائية

 0.000 43.9 38.5 37.0 31.1 رياضيات

 0.000 44.7 42.8 40.5 34.5 علوم

 حادي عشر
 0.316 1.2 48.8 48.3 49.2 قرائية

 0.000 12.3 31.4 28.6 31.1 رياضيات

 0.001 7.6 39.3 37.7 36.9 علوم
 

الســوري  داءيتبــين وبشــكل عــام األثــر الســلبي لــأل (8( ، )م6الجــدولين )مفعنــد مقارنــة النتــائج فــي 

لطلبـــة الشـــمال مـــع الســـوريين دون نظيراتهـــا بـــدون  األداءعلـــى إقلـــيم الشـــمال، فمعظـــم متوســـطات 

 السوريين.
 

 حبسب السلطة املشرفة األداءمتوسطات 

 األداءالطلبة بحسـب السـلطة المشـرفة، حسـبت متوسـطات  أداءبين متوسطات لدراسة الفروق     

للطلبــة فــي المباحــث والصــفوف جميعهــا التــي غطتهــا الدراســة، وبحســب الســلطة التربويــة المشــرفة 

 )وزارة التربية والتعليم، الثقافة العسكرية، وكالة الغوث الدولية، والتعليم الخاص(. 

بحسب المبحـث  األداءواستخدم تحليل التباين األحادي للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات 

 ( نتائج هذا التحليل. 9والسلطة التربوية المشرفة . ويبين الجدول )م والصف
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 م2014في دورة عام  بحسب السلطة المشرفة والصف والمبحث األداءمتوسطات (: 9جدول )م

 المبحث الصف
التعليم 
 الخاص

الثقافة 
 العسكرية

وزارة 
 التربية

وكالة 
 الغوث

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 0.000 45.2 40.8 38.1 33.9 52.3 قرائية خامس
 0.000 53.0 34.2 31.0 31.7 41.2 رياضيات
 0.000 54.0 49.4 44.8 45.3 59.3 علوم

 تاسع
 0.000 46.5 49.7 42.8 32.3 51.5 قرائية
 0.000 51.3 42.3 36.2 31.9 43.2 رياضيات
 0.000 53.8 45.3 40.4 32.7 49.4 علوم

حادي 
 عشر

 0.001 7.4 - 48.1 47.3 53.2 قرائية
 0.000 44.6 - 29.8 30.2 37.7 رياضيات
 0.000 25.8 - 37.7 39.9 45.0 علوم

 
( في الصفوف α=0.01حيث أظهرت النتائج أن قيمة ف بلغت مستوى الداللة اإلحصائية )

 فيه للمقارنات، فقد استخدم اختبار شي. ولتحديد أي الفروق كانت دالة إحصائياً جميعها والمباحث

 ( نتائج هذا التحليل. 10البعدية، ويبين الجدول )م
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 م2014في دورة عام  المتوسطات بحسب السلطة المشرفة والصف والمبحث ودالالتها اإلحصائية (: الفروق بين10جدول )م

السلطة  الصف
 المشرفة

 علوم رياضيات قرائية
 وكالة وزارة ثقافة خاص وكالة وزارة ثقافة خاص وكالة وزارة ثقافة خاص

 خامس

 *9.9 *14.5 *14.0 - *7.0 *10.2 *9.4 - *11.5 *14.2 *18.4  خاص
 4.1- 0.5 -  2.5- 0.6 -  *6.9- 4.2 -  ثقافة
 *4.6- -   *3.2- -   2.7 -   وزارة
 -    -    -    وكالة

 تاسع

 *4.1 *9.0 *16.7 - 0.9 *7.0 *11.3 - 1.8 *8.7 *19.2 - خاص
 *4.1 *9.0 -  *10.4- *4.3- -  *17.4- *10.5- -  ثقافة
 *4.9- -   *6.1- -   *6.9- -   وزارة
         -    وكالة

حادي 
 عشر

  *7.3 *5.1 - - *7.9 *7.5 - - *5.1 *5.9 - خاص
  2.2 -  - 0.4 -  - 0.8- -  ثقافة
     - -   - -   وزارة

 α  =0.05*: الفرق دال إحصائيًا عند 
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صف لوبحسب السلطة المشرفة في ا األداءب التنازلي لمتوسطات تيائج أن التر تالن وقد بينت

الغوث، ، وكالة صالخامس وفي مبحثي الرياضيات والعلوم كان على النحو اآلتي: )التعليم الخا

 الثقافة العسكرية، وزارة التربية والتعليم(.
 

 على النحو اآلتي:  األداءوفي القرائية كان الترتيب التنازلي لمتوسطات 

(. وقد بلغت المقارنات العسكرية التعليم الخاص، وكالة الغوث، وزارة التربية والتعليم، الثقافة

ائية باستثناء المقارنة بين الثقافة العسكرية الثنائية جميعها مستوى الداللة اإلحصائية في القر 

ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث الدولية، وفي الرياضيات كانت الفروق 

غير الدالة بين الثقافة العسكرية ووكالة الغوث الدولية، والثقافة العسكرية ووزارة التربية والتعليم، 

 (. α =0.05فقد بلغت مستوى الداللة اإلحصائية ) أما باقي المقارنات

 على المقارنات الثنائية في مبحث العلوم.  هذا النمطوينطبق 
 

في المباحث جميعها على النحو  األداءوفي الصف التاسع كان الترتيب التنازلي لمتوسطات 

اآلتي: )التعليم الخاص، وكالة الغوث، وزارة التربية والتعليم، الثقافة العسكرية(، كما أن المقارنات 

 (. α=0.05الثنائية جميعها بلغت مستوى الداللة اإلحصائية )
 

نحو اآلتي: في القرائية والعلوم على ال داءوفي الصف الحادي عشر كان الترتيب التنازلي لأل

)تعليم خاص، وزارة التربية والتعليم، الثقافة العسكرية(، بينما كان الترتيب في الرياضيات )تعليم 

خاص، ثقافة عسكرية، وزارة التربية والتعليم(. وقد كان الفرق بين متوسط التعليم الخاص وكل 

ن كان الفرق بين متوسطي وزارة من وزارة التربية والتعليم ، والثقافة العسكرية دااًل إحصائيًا في حي

 التربية والتعليم، والثقافة العسكرية غير دال إحصائيًا وذلك في المباحث جميعها. 
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 السوري حبسب نوع املدرسة األداءمتوسطات 

في  المدارس الموجودة ة من المدارس، وهي م في أنواع مختلفيتلقى الطلبة السوريون تعليمه   

. ومدارس الفترة الثانية والمخصصة للطلبة المخيمات المخصصة لهم مثل مخيم الزعتري

ن والتي تنتشر في محافظات المملكة جميعها، ومجموعة الطلبة السوريين الذين يتعلمون يالسوري

 األداء( متوسطات 11في المدارس األخرى مع زمالئهم من الجنسيات األخرى. ويبين الجدول )م

السوريين وغيرهم، وبحسب الصف والمبحث، وقد استخدم تحليل التباين األحادي للتعرف للطلبة 

السوري بحسب نوع المدرسة حيث أظهرت النتائج أن  األداءعلى داللة الفروق بين متوسطات 

( في الصفوف والمباحث جميعها. ولتحديد α=0.001قيمة ف بلغت مستوى الداللة اإلحصائية )

فيه للمقارنات البعدية، ويبين الجدول ة إحصائيًا، فقد استخدم اختبار شيلأي الفروق كانت دا

 ( نتائج هذا التحليل.12)م
 

 السوري، وغير السوري  األداءمتوسطات (: 11جدول )م
 م2014في دورة عام  بحسب الصف والمبحث

 المبحث الصف
مدارس 
 عادية

 مخيمات فترة ثانية
غير 
 سوريين

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 0.000 102.0 39.9 11.8 33.0 37.1 قرائية خامس
 0.000 81.7 32.9 17.0 26.0 31.9 رياضيات
 0.000 10.6 47.4 22.9 34.1 47.7 علوم

 تاسع
 0.000 7.6 43.8 36.8 42.1 48.2 قرائية
 0.000 13.8 37.3 31.3 35.9 43.2 رياضيات
 0.000 11.5 41.4 34.0 40.2 44.3 علوم

حادي 
 عشر

 0.000 8.8 48.7 41.1 56.6 56.9 قرائية
 0.001 5.80 30.9 25.1 29.2 31.9 رياضيات
 0.000 6.80 38.8 31.1 37.2 39.4 علوم
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 الصف والمبحث ودالالتها اإلحصائية السوري وغير السوري بحسب األداءمتوسطات  (: الفروق بين12جدول )م

 المدرسة الصف
 علوم رياضيات قرائية

غير  مخيمات ثانية عادية
 سوريين

غير  مخيمات ثانية عادية
 سوريين

غير  مخيمات ثانية عادية
 سوريين

 خامس

 0.3 *24.8 *13.6 - 1.0 *14.9 *5.9 - 2.8- *25.3 4.1 - عادية
 *13.3- *11.2 -  *6.9- *9.0 -  *6.9- *21.2 -  ثانية
 *24.5- -   *15.9- -   *28.1- -   مخيمات
 -    -    -    غير

 تاسع

 2.9 *10.3 4.1 - 5.9 *11.9 *7.3 - 4.4 *11.4 6.1 - عادية

 1.2- *6.2 -  1.4- *4.6 -  1.7- 5.3 -  ثانية
 *7.4- -   6.0- -   *6.7- -   مخيمات
 -    -    -    غير

 حادي
 عشر

 0.6 *8.3 2.2 - 1.0 6.8 2.7 - 8.2 *15.8 0.3 - عادية

 1.6- 6.1 -  1.7- 4.1 -  *7.9 *15.5 -  ثانية
 7.7-* -   *5.8- -   *7.6- -   مخيمات

 -    -    -    غير 
 α  =0.05*: الفرق دال إحصائيًا عند 
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السوري على النحو اآلتي: مدارس عادية مع  األداءوقد جاء الترتيب التنازلي لمتوسطات 

اآلخرين، مدارس فترة ثانية، ومدارس المخيمات( وذلك بغض النظر عن الصف والمبحث. 

وتجدر اإلشارة إلى أن بعض المقارنات الثنائية قد بلغت مستوى الداللة اإلحصائية وبعضها 

طلبة  أداء، وبشكل عام فإن ائجهذه النت (12إحصائيًا ويبين الجدول )م اآلخر كان غير دال

الطلبة السوريين في مدارس الفترة الثانية  أداءالمخيمات كان هو األدنى وبداللة إحصائية مقارنة ب

 أو المدارس األخرى والتي ينخرط فيها الطلبة السوريون مع أقرانهم من الجنسيات األخرى.
 

 حبسب اجلنسية  األداءمتوسطات 

األردنية،  بحسب متغير الجنسية، فقد ُعرِّفت ست فئات لمتغير الجنسية هي: األداءلدراسة     

 األداءالمصرية، والجنسيات األخرى. وحسبت متوسطات و الفلسطينية، و العراقية، و السورية، و 

، (ف)مة والمبحث، كما استخدم تحليل التباين األحادي وحسبت قي ،بحسب الجنسية، والصف

مستوى  (ف)( نتائج هذا التحليل. وقد بلغت قيمة 13وداللتها اإلحصائية. ويبين الجدول )م

( في الصف الخامس، وفي الصف التاسع في مبحثي الرياضيات α=0.01الداللة اإلحصائية )

والعلوم، أما في الصف الحادي عشر فقد بلغت ف مستوى الداللة اإلحصائية في مبحث 

فقط. ويبدو أن الطلبة السوريون احتلوا مراتب متأخرة في معظم المباحث والصفوف، الرياضيات 

 في حين احتل الطلبة العراقيون مراتب متقدمة.
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 م2014في دورة عام  بحسب الجنسية والصف والمبحث األداءمتوسطات (: 13جدول )م
مة قي أخرى مصرية فلسطينية عراقية سورية أردنية المبحث الصف

 ف
الداللة 
 اإلحصائية

 خامس
 0.000 42.8 41.5 37.4 - 53.5 25.2 39.8 قرائية
 0.000 37.4 42.7 33.8 - 33.0 24.0 32.8 رياضيات
 0.000 44.7 55.9 38.8 - 58.9 33.9 47.4 علوم

 تاسع
 0.063 2.1 43.8 44.4 46.8 43.1 40.1 43.8 قرائية
 0.007 3.2 37.8 35.9 40.0 33.1 34.4 37.3 رياضيات
 0.002 3.8 41.2 43.8 44.4 42.9 37.5 41.3 علوم

حادي 
 عشر

 0.608 0.721 42.3 49.7 53.2 54.5 49.9 48.6 قرائية
 0.014 2.9 38.8 34.2 31.7 35.1 27.9 30.8 رياضيات
 0.036 2.4 38.9 38.9 39.5 42.9 35.1 38.8 علوم

 
  اف ة واملديريةحبسب احمل األداءمتوسطات 

بحسب المحافظة في المباحث والصفوف التي غطتها الدراسة  األداءحسبت متوسطات      
 نتائج هذا التحليل.  (14جدول )مويبين 

 

 م2014في دورة عام  والصف والمبحث المحافظةبحسب  األداء متوسطات(: 14م) جدول
 حادي عشر تاسع خامس المحافظة

 علوم رياضيات قرائية علوم رياضيات قرائية علوم رياضيات قرائية
 36.6 28.4 48.2 41.3 36.7 43.4 49.4 34.4 40.8 اربد
 38.4 31.0 46.6 41.2 37.6 45.1 41.3 30.5 38.5 البلقاء
 41.0 30.7 56.0 44.8 39.0 52.4 45.9 31.4 40.4 الزرقاء
 47.3 32.4 62.6 38.2 28.6 42.6 49.6 27.0 27.7 الطفيلة
 39.3 31.5 48.7 42.7 38.4 45.0 49.4 33.8 42.0 العاصمة
 33.5 28.8 41.6 32.9 30.2 32.6 47.9 35.9 36.4 العقبة
 41.0 34.7 59.8 40.3 35.7 40.2 31.1 25.2 24.0 الكرك
 31.0 25.1 41.5 34.8 33.7 36.8 28.8 22.1 21.1 المفرق
 42.9 34.5 55.7 40.7 38.6 40.0 53.8 33.8 41.3 جرش
 55.8 36.3 65.0 43.3 39.2 48.1 54.0 32.6 48.6 عجلون
 37.3 31.5 43.6 - - - 52.8 31.6 40.0 مأدبا
 40.9 34.7 53.4 30.5 30.0 29.4 30.0 21.0 18.0 معان

 

بحسب المديرية في المباحث والصفوف جميعها، وتبين الجداول  األداءكما حسبت متوسطات 
 التحليل.( نتائج هذا 17(، )م16)م (،15رقم )م
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 عند طلبة الصف الخامس  األداء متوسطات(: 15جدول )م
 م2014في دورة عام  والصف والمبحث لمديريةبحسب ا

 علوم رياضيات قرائية المجموع الخامس المديرية
 167.1 65.5 50.6 51 المزار الشمالي

 167 62.2 47.7 57.1 الكورة
 151.9 68.2 39.9 43.8 االغوار الشمالية

 135.8 53.4 35.9 46.5 لواء الجامعة
 135.2 54 32.6 48.6 عجلون

 134.6 55.5 35.4 43.7 اربد -وكالة الغوث 
 133.2 53.3 35.4 44.5 جرش

 131.9 46.4 35.9 49.6 قصبة السلط
 130.9 49.4 35.6 45.9 لواء وادي السير

 126.9 48.2 34.4 44.3 1الزرقاء
 125.1 51.3 29 44.8 بني كنانة

 125 47.2 35 42.8 قصبة الكرك
 124.4 48.7 36.5 39.2 جنوب عمان -وكالة الغوث 
 124.1 49.1 33.3 41.7 المزار الجنوبي

 123.2 48.2 32.9 42.1 لواء قصبة عمان
 121 42.5 33.2 45.3 قصبة المفرق

 120.6 49.2 31.1 40.3 لواء ماركا
 118.5 46.8 32.3 39.4 الرصيفة
 118.3 48.1 33 37.2 الزرقاء -الغوث  وكالة

 117.8 47.4 30.9 39.5 شمال عمان -وكالة الغوث 
 117.7 46.1 34.5 37.1 العقبة

 117.5 47.2 31.8 38.5 دباأم
 116.9 45.6 32.6 38.7 لواء القويسمة

 116.6 49.9 30.7 36 لواءا الطيبة والوسطية
 113.5 51 29.5 33 البادية الجنوبية

 111.6 38 33.5 40.1 لواء الموقر
 111 43.9 30.1 37 لواء قصبة اربد

 108.8 36.9 31.9 40 البتراء
 104.3 49.6 27 27.7 لواء بصيرا

 103.7 44 30.6 29.1 الثقافة العسكرية
 103.6 41.4 27.5 34.7 لواء ناعور
 100 41.2 27.7 31.1 عين الباشا

 98.2 38.7 28.4 31.1 البادية الشمالية الشرقية
 94.7 38 23.8 32.9 2الزرقاء

 91.5 41.6 30.4 19.5 لواء بني عبيد
 85.8 32.5 26.3 27 الرمثا

 82 26.8 27.3 27.9 الشونة الجنوبية
 79.6 33 23 23.6 لواء سحاب
 75.3 31.8 35.3 8.2 لواء الجيزه

 68.8 29.5 21.8 17.5 معان
 59.2 24.8 19.1 15.3 البادية الشمالية الغربية

 52.3 20.6 18.1 13.6 االغوار الجنوبية
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 عند طلبة الصف التاسع  األداء متوسطات(: 16جدول )م
 م2014في دورة عام  والمبحث المديريةبحسب 

 علوم رياضيات قرائية المجموع التاسع المديرية
 161.7 57.8 46.1 57.8 لواء وادي السير
 156.2 47 47.1 62.1 اربد -وكالة الغوث 

 155.4 50.2 35.5 69.7 الشوبك
 149.1 48.2 45.8 55.1 الرصيفة

 143.2 48.3 41 53.9 لواء قصبة عمان
 140.9 48.3 38.4 54.2 قصبة السلط
 138.2 46.9 41.4 49.9 جنوب عمان -وكالة الغوث 

 137.4 44.7 39.5 53.2 1الزرقاء
 136.2 51.1 45.4 39.7 المزار الشمالي
 133.9 44.2 42.1 47.6 شمال عمان -وكالة الغوث 
 133.3 44.3 41.8 47.2 لواء الجامعة

 130.6 43.3 39.2 48.1 عجلون
 127.9 44.7 37.5 45.7 لواء قصبة اربد

 127.7 43.7 36 48 الكورة
 125 43.3 34.2 47.5 2الزرقاء

 122.5 39.4 37 46.1 بني كنانة
 121.2 46.5 33.1 41.6 لواء بني عبيد
 120.9 40 36.9 44 لواء القويسمة

 119.3 40.7 38.6 40 جرش
 116.2 40.3 35.7 40.2 قصبة الكرك
 113.9 40.1 34.9 38.9 لواء ماركا
 111.8 38.2 33.8 39.8 لواء ناعور

 111.4 41.1 32 38.3 البادية الشمالية الشرقية
 109.4 38.2 28.6 42.6 الطفيلة
 107.3 35.1 34 38.2 الرمثا

 106.1 33.8 37.4 34.9 قصبة المفرق
 105.7 34.9 32.3 38.5 البادية الشمالية الغربية

 101.2 34.6 34.9 31.7 عين الباشا
 101.1 35.1 31.1 34.9 العقبة

 93.3 30.9 27.4 35 دير عال
 91.5 29.9 31.4 30.2 االغوار الشمالية
 90.6 30.4 30.9 29.3 الثقافة العسكرية
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 عند طلبة الصف الحادي عشر  األداء متوسطات(: 17جدول )م
 م2014في دورة عام  والمبحث المديريةبحسب 

 علوم رياضيات قرائية المجموع الحادي عشر المديرية
 157.1 55.8 36.3 65 عجلون
 153.5 53 30.3 70.2 الكورة

 145.9 46.9 35.6 63.4 لواء الموقر
 142.3 47.3 32.4 62.6 الطفيلة

 139.1 41.5 35.7 61.9 قصبة الكرك
 136.2 44 33.6 58.6 قصبة السلط

 135.3 43.4 39 52.9 معان
 134.3 43.5 38 52.8 لواء وادي السير

 133.1 42.9 34.5 55.7 جرش
 128.1 41 30.6 56.5 1الزرقاء

 128.1 40.5 29.3 58.3 لواء سحاب
 127.5 41.5 32.4 53.6 لواء الجامعة
 126.3 41.5 30.4 54.4 الرصيفة
 125 40.3 33.8 50.9 2الزرقاء
 124.1 36.5 27 60.6 الشوبك

 121.9 38.7 33.5 49.7 دباأم
 118 38.5 32.2 47.3 لواء قصبة عمان
 117.9 32.9 31 54 قصبة المفرق
 117.9 38.2 31.6 48.1 لواء القويسمة
 117.7 37.3 30.5 49.9 لواء قصبة اربد
 116.7 36.7 31.2 48.8 البادية الجنوبية
 114.8 34.6 26.7 53.5 بني كنانة
 111.9 36.7 29.6 45.6 العقبة

 111.2 37 32 42.2 عين الباشا
 109.9 37.9 26 46 االغوار الجنوبية

 107.9 35.8 27.6 44.5 لواء الطيبة والوسطية
 107.1 37 28.2 41.9 الثقافة العسكرية

 105.6 36 28.9 40.7 ماركالواء 
 98.8 33 28.3 37.5 لواء الجيزه

 97.7 30.9 24.8 42 البادية الشمالية الغربية
 97.5 32.6 26.7 38.2 لواء ناعور

 97.4 35.7 26.8 34.9 الشونة الجنوبية
 96.6 35.2 27.4 34 ذيبان
 90.2 29.9 23.8 36.5 الرمثا

 89.5 31 24.1 34.4 البادية الشمالية الشرقية
 68.7 23.3 21.5 23.9 دير عال
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 ادسـل السـصـالف
 

 التغري ي التحصيل ي دورتي 

 م2014و  م2011
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بني دورتي ي القرائية والعلوم والرياضيات الطلبة  ات أداءالتغري ي مستوى
 (.م2014و )م( 2011)

تقان طلبة الصفوف الخامس والتاسع والحادي عشر للكفايات الرئيسة إالتغير في مستوى لدراسة 
الستة، استخرجت النسب المئوية للطلبة  األداءفي القرائية، والرياضيات، والعلوم على مستويات 

( نتائج هذا 1، ويبين الجدول )توالدورة الستة وبحسب الصف والمبحث األداءبحسب مستويات 
لقياس التغير بين  2011نتائج الطلبة على األدوات التي طورت في عام وقد استخدمت التحليل. 
 ( اختبارات.9وعددها ) 2014م، و 2011عامي 

 ، األداء(: النسب المئوية للطلبة بحسب مستويات 1جدول )ت
 والمباحث والصفوف ودروتي الدراسة

 السنة المبحث الصـف
 األداءمستويات 

دون  المجموع
 الخامس الرابع الثالث الثاني األول األول

 الخامس

 قرائية
 100 2 9 20 25 27 17 م2014
 100 1 9 19 26 27 18 م2011

 علوم
 100 4 16 30 26 15 9 م2014

 100 1 11 27 31 18 12 م2011

 رياضيات
 100 1 3 6 26 49 15 م2014

 100 1 1 4 18 76 0 م2011

 التاسع

 قرائية
 100 1 10 23 33 28 5 م2014

 100 4 3 19 34 26 14 م2011

 علوم
 100 0 7 22 31 30 10 م2014

 100 1 6 16 28 30 19 م2011

 رياضيات
 100 1 3 13 32 44 7 م2014

 100 0 3 9 26 49 13 م2011

الحادي 
 عشر

 قرائية
 100 1 17 33 25 19 5 م2014

 100 1 11 28 35 16 9 م2011

 علوم
 100 1 6 19 26 33 15 م2014

 100 0 3 11 18 32 36 م2011

 رياضيات
 100 0 3 6 19 55 17 م2014

 100 1 1 3 11 31 53 م2011
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 ج( التمثيل البياني لهذه النتائج. 1ب(، )ت1أ(، )ت1كما تبين األشكال )ت
 

 . النسب المئوية لطلبة الصف الخامس بحسب (أ1ت)الشكل 
 والمباحث ودورة الدراسة األداءمستويات 

 
 

 ب(. النسب المئوية لطلبة الصف التاسع بحسب 1الشكل )ت
 والمباحث ودورة الدراسة األداءمستويات 
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 بحسب  الحادي عشرج(. النسب المئوية لطلبة الصف 1الشكل )ت
 والمباحث ودورة الدراسة األداءمستويات 

 
 
  

، أن نسب الطلبة بشكل عام ج(1ب(، )ت1)تأ(، 1، واألشكال )ت(1يتضح من الجدول )ت

في المستويات العليا،  م2011مقارنة بنظيراتها في دورة عام  م2014على في دورة عام كانت أ

في  م2011مقارنة بنظيراتها في دورة عام  م2014النسب أدنى في دورة عام  تفي حين كان

وصفوفها  والعلوم، والرياضيات،القرائية،  المستويات الدنيا وينطبق ذلك على مباحث الدراسة

 الخامس، والتاسع، والحادي عشر. 

في  األداء( توزيع النسب المئوية للطلبة على مستويات و1(، )ته1(، )تد1وتبين األشكال )ت

 القرائية، والعلوم، والرياضيات عبر الصفوف جميعها. 
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 على طلبة لالنسب المئوية لتوزيع . د(1الشكل )ت
 وبحسب المستوى الصفي القرائيةفي  األداءمستويات 

 
 

 على طلبة لالنسب المئوية لتوزيع (. ه1الشكل )ت
 وبحسب المستوى الصفيفي العلوم  األداءمستويات 
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 على طلبة لالنسب المئوية لتوزيع (. و1الشكل )ت
 وبحسب المستوى الصفيفي الرياضيات  األداءمستويات 

 
 

وبشكل عام فإن هذه األشكال تبين أن مستويات إتقان الطلبة للقرائية كانت هي األفضل تبعتها 

 في الرياضيات. األداءمستويات أدائهم في العلوم، وأخيرًا جاءت مستويات 

 

 ي الرياضيات والعلوم والقرائية حبسب الصف والدورة األداءمتوسطات  التغري ي
       

في الرياضيات والعلوم والقرائية بحسب  األداءلتعرف على داللة الفروق بين متوسطات ل       

( 2لكل مبحث بحسب الصف والسنة، ويبين الجدول )ت األداءدورة الدراسة، حسبت متوسطات 

 للعينات المستقلة للتعرف على داللة هذه الفروق  (ت)هذه المتوسطات، واستخدم اختبار 
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 بحسب المبحث والصف والدورة األداءمتوسطات (: 2جدول )ت

الفرق بين  المتوسط السنة المبحث الصف
 المتوسطين

قيمة ت 
 وداللتها

حجم 
التحسن 
 المئوي

 الخامس

 قرائية
 40.6 م2014

2.1 2.9** 5.5 
 38.5 م2011

 رياضيات
 29.9 م2014

2.9 5.7** 9.7 
 26.9 م2011

 علوم
 47.7 م2014

4.0 5.8** 9.2 
 43.7 م2011

 التاسع

 قرائية
 44.9 م2014

5.0 7.8** 12.5 
 39.9 م2011

 رياضيات
 36.4 م2014

3.1 5.4** 9.3 
 33.3 م2011

 علوم
 40.3 م2014

4.0 5.9** 11.0 
 36.3 م2011

الحادي 
 عشر

 قرائية
 50.8 م2014

5.0 7.1** 10.9 
 45.8 م2011

 رياضيات
 29.7 م2014

7.0 12.1** 30.7 
 22.8 م2011

 علوم
 36.2 م2014

8.0 11.1** 28.4 
 28.2 م2011
 14.1  4.6 متوسط التحسن العام

 (α=0.05دالة إحصائيًا عند ): *
 (α=0.01الة إحصائيًا عند ): د**

 
في المباحث الثالثة بحسب  األداءج( متوسطات 2ب(، )ت2أ(، )ت2كما تبين األشكال )ت

 الصف والدورة. 
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ج، أن الفروق جميعها وبغض النظر 2ب، ت2أ، ت2(، واألشكال ت2يالحظ من الجدول )ت

، ويشير ذلك م2014(، ولصالح دورة عام α=0.01عن المبحث والصف دالة إحصائيًا عند )

. وقد بلغ ، والصفوفمملكة في المباحثالطلبة على مستوى ال أداءإلى حدوث تحسن ملموس في 

، وبلغ حجم 4.6حجم التحسن العام مقاسًا بمتوسط الفروق بين المتوسطات للمباحث والصفوف 

، كما بلغ التحسن المئوي أقصاه عند طلبة الصف الحادي عشر حيث بلغ 14.1التحسن المئوي 

، ثم التحسن في الصف الخامس، 10.9تبعه التحسن عند طلبة الصف التاسع بمقدار  23.3

تبعه  ٪16.6. وبحسب المبحث فقد كان أفضل تحسن في الرياضيات حيث بلغ 8.1والذي بلغ 

 .٪9.6، وأخيرًا جاء التحسن في القرائية حيث بلغ ٪14.9التحسن في العلوم حيث بلغ 

 
 بين دورتي الدراسة  األداءمتوسطات التغير في  أ(:2الشكل )ت

في المباحث الثالثة لطلبة الصف الخامس ( م2014، م2011)

 
 التغير دال إحصائياً   :ــــــــــــــ 
 إحصائياً  التغير غير دال:  ....
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 ( م2014، م2011بين دورتي الدراسة ) األداءمتوسطات التغير في  (:ب2الشكل )ت
  التاسعفي المباحث الثالثة لطلبة الصف 

 
 التغير دال إحصائياً   :ــــــــــــــ 
 إحصائياً  التغير غير دال: .... 

 

 

 ( م2014، م2011بين دورتي الدراسة ) األداءمتوسطات  (: التغير فيج2الشكل)ت
  الحادي عشرفي المباحث الثالثة لطلبة الصف 

 
 التغير دال إحصائياً   :ــــــــــــــ 
 التغير غير دال إحصائياً : .... 

 
 

ملدينة عند طلبة ا( م2014، م2011بني دورتي الدراسة ) األداءمتوسطات  التغري ي
 حبسب املبحث والصف

 األداءعند طلبة المدينة، حسبت متوسطات  األداءلدراسة داللة الفروق بين متوسطات       

( هذه 3لطلبة المدينة للمباحث والصفوف جميعها في دورتي الدراسة، ويبين الجدول )ت
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للعينات المستقلة للتعرف على داللة هذه الفروق. كما تبين  (ت)المتوسطات، واستخدم اختبار 

في المباحث الثالثة عند طلبة المدينة  األداءج( متوسطات 3ب(، )ت3أ(، )ت3األشكال )ت

 ورة. بحسب الصف والد
 

 (م2014، م2011بين دورتي الدراسة ) األداءمتوسطات التغير في (: 3جدول )ت
 مبحث عند طلبة المدينةصف والبحسب ال

 

الفرق بين  المتوسط السنة المبحث الصف
 المتوسطين

قيمة ت 
 وداللتها

حجم 
التحسن 
 المئوي

 الخامس

 قرائية
 42.1 م2014

2.0 2.5** 5.0 
 40.0 م2011

 رياضيات
 306 م2014

2.8 4.5** 10.1 
 27.8 م2011

 علوم
 48.7 م2014

3.6 4.6** 8.0 
 45.1 م2011

 التاسع

 قرائية
 45.6 م2014

4.2 6.0** 10.2 
 41.3 م2011

 رياضيات
 36.8 م2014

2.3 3.6** 6.7 
 34.6 م2011

 علوم
 40.9 م2014

2.9 3.6** 7.6 
 38.1 م2011

الحادي 
 عشر

 قرائية
 51.3 م2014

4.0 5.1** 8.4 
 47.4 م2011

 رياضيات
 30.8 م2014

6.4 10.0** 26.9 
 23.8 م2011

 علوم
 36.6 م2014

7.2 8.8** 24.4 
 29.5 م2011
 11.9  3.9 متوسط التحسن العام

 (α=0.05دالة إحصائيًا عند ) :*
 (α=0.01دالة إحصائيًا عند ) :**
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  الصف الخامسفي المدينة  طلبةلفي المباحث الثالثة  األداءمتوسطات  (: التغير فيأ3الشكل)ت
 (م2014، م2011دورتي الدراسة )وفي 

 
 التغير دال إحصائياً  : ــــــــــــــ 
 التغير غير دال إحصائياً :  ....
 
 

 التاسعالصف في المدينة  طلبةلفي المباحث الثالثة  األداءمتوسطات : التغير في (ب3الشكل)ت
 (م2014، م2011دورتي الدراسة )وفي 

 
 ــــــــــــــ  : التغير دال إحصائياً 

 .... : التغير غير دال إحصائياً 
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 المدينة  طلبةلفي المباحث الثالثة  األداءمتوسطات (: التغير في ج3الشكل)ت
 (م2014، م2011دورتي الدراسة )وفي  الصف الحادي عشرفي 

 
 ــــــــــــــ  : التغير دال إحصائياً 

  .... : التغير غير دال إحصائياً 
 

ج، أن الفروق جميعها دالة إحصائيًا 3ب، ت3أ، ت3(، واألشكال ت3يالحظ من الجدول )ت

، ويشير ذلك إلى حدوث م2014(، ولصالح دورة عام α=0.01)عند مستوى الداللة اإلحصائية 

طلبة المدينة في المباحث والصفوف جميعها، وقد بلغ حجم التحسن العام  أداءتحسن جوهري في 

، كما بلغ حجم التحسن 4.0مقاسًا بمتوسط الفروق بين المتوسطات للمباحث والصفوف جميعها 

وبلغ التحسن المئوي أقصاه عند طلبة المدينة في الصف الحادي عشر حيث . ٪12.1المئوي 

، وأخيرًا جاء ٪8.1الخامس والتاسع حيث بلغ  ة الصفتبعه التحسن عند طلب ٪20.6بلغ 

. وبحسب المبحث فقد كان أفضل تحسن %7.7التحسن عند طلبة الصف الخامس حيث بلغ 

خيرًا جاء التحسن في ، وأ٪13.1ه التحسن في العلوم وبلغ تبع ٪15.4في الرياضيات حيث بلغ 

 . ٪7.9القرائية حيث بلغ 
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الريف  عند طلبة( م2014، م2011بني دورتي الدراسة ) األداءمتوسطات  التغري ي
 حبسب الصف واملبحث.

 األداءعند طلبة الريف، حسبت متوسطات  األداءالختبار داللة الفروق بين متوسطات       

( هذه 4لطلبة الريف للمباحث والصفوف جميعها في دورتي الدراسة، ويبين الجدول )ت

للعينات المستقلة للتعرف على داللة هذه الفروق. وتبين  (ت)المتوسطات، كما استخدم اختبار 

في المباحث الثالثة عند طلبة الريف  األداءج( متوسطات 4ب(، )ت4أ(، )ت4األشكال )ت

 بحسب الصف والدورة. 

 ( م2014، م2011بين دورتي الدراسة ) األداءمتوسطات التغير في (: 4جدول )ت
 الريفمدارس عند طلبة والمبحث الصف سب بح

الفرق بين  المتوسط السنة المبحث الصف
 المتوسطين

قيمة ت 
 وداللتها

حجم 
التحسن 
 المئوي

 الخامس

 قرائية
 35.0 م2014

 34.2 م2011 2.3 0.5 0.8

 24.6 م2011 10.6 **2.9 2.6 27.2 م2014 رياضيات
 39.9 م2011 10.3 **2.9 4.1 44.0 م2014 علوم

 التاسع

 قرائية
 41.4 م2014

 34.9 م2011 18.6 **4.2 6.5

 28.7 م2011 17.4 **4.1 5.0 33.7 م2014 رياضيات
 29.7 م2011 23.9 **4.5 7.1 36.7 م2014 علوم

الحادي 
 عشر

 39.7 م2011 20.4 **5.2 8.1 47.7 م2014 قرائية

 18.9 م2011 42.9 **8.8 8.1 26.7 م2014 رياضيات

 23.5 م2011 44.7 **7.1 10.5 33.9 م2014 علوم
 21.2  6.5 متوسط التحسن العام

 (α=0.05دالة إحصائيًا عند ) :*
 (α=0.01دالة إحصائيًا عند ) :**



72 

 

 الريف  طلبةلفي المباحث الثالثة  األداءمتوسطات  : التغير في(أ4الشكل)ت
 (م2014، م2011الدراسة )دورتي وفي  الصف الخامسفي 

 
 التغير دال إحصائياً  :ــــــــــــــ  
 التغير غير دال إحصائياً : .... 

 
 

  الريف طلبةلفي المباحث الثالثة  األداءمتوسطات التغير في  :(ب4الشكل)ت
 (م2014، م2011دورتي الدراسة )وفي الصف التاسع  في

 
 التغير دال إحصائياً   :ــــــــــــــ 
 التغير غير دال إحصائياً : .... 
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 الريف طلبةلفي المباحث الثالثة  األداءمتوسطات التغير في  (:ج4الشكل)ت
 (م2014، م2011دورتي الدراسة )وفي  الصف الحادي عشر في

 
 التغير دال إحصائياً   :ــــــــــــــ 
 التغير غير دال إحصائياً : .... 

 
 

ج(، أن الفروق جميعها باستثناء 4ب(، )ت4أ(، )ت4(، واألشكال )ت4يالحظ من الجدول )ت

مستوى الداللة  كانت ذات داللة إحصائية عندفرق القرائية عند طلبة الريف في الصف الخامس 

، ويشير ذلك إلى حدوث تحسن حقيقي في م2014، ولصالح دورة عام (α=0.01)اإلحصائية 

الطلبة في  أداءطلبة الريف في المباحث والصفوف جميعها، باستثناء القرائية، حيث أن  أداء

 الدورتين كان متماثاُل، والفرق الظاهر بين المتوسطين يعزى ألخطاء المعاينة. 

وقد بلغ حجم التحسن العام مقاسًا بمتوسط الفروق بين المتوسطات للمباحث والصفوف جميعها 

، وبلغ التحسن المئوي أقصاه عند طلبة الصف ٪21.2تحسن المئوي ، كما بلغ حجم ال6.5

، تم التحسن ٪20، تبعه التحسن عند طلبة الصف التاسع بمقدار ٪36الحادي عشر حيث بلغ 

، وبحسب المبحث فقد كان أفضل تحسن في العلوم حيث ٪7.7في الصف الخامس والذي بلغ 

، ثم التحسن في القرائية والذي بلغ ٪23.6 ، تبعه التحسن في الرياضيات حيث بلغ٪26.3بلغ 

. وبمقارنة حجم التحسن عند طلبة الريف بنظيره عند طلبة المدينة يتبين أن هذا التحسن 13.8٪

 طلبة المدينة هو األفضل في الدورتين. أداءكان أفضل عند طبة الريف مع مالحظة أن 
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د طلبة عن( م2014، م2011)بني دورتي الدراسة  األداءمقارنة متوسطات التغري ي 
 واملبحث الصفالتعليم اخلاص حبسب 

عند طلبة التعليم الخاص، حسبت متوسطات  األداءالفروق بين متوسطات لفحص داللة       

لطلبة التعليم الخاص في المباحث والصفوف جميعها في دورتي الدراسة، ويبين الجدول  األداء

ر ت للعينات المستقلة للتعرف على داللة هذه ( هذه المتوسطات، كما استخدم اختبا5)ت

في المباحث الثالثة عند  األداءج( متوسطات 5ب(، )ت5أ(، )ت5الفروق. وتبين األشكال )ت

 طلبة التعليم الخاص بحسب الصف والدورة. 
 

 والدورة عند طلبة التعليم الخاصبحسب المبحث والصف  األداءمتوسطات (: 5جدول )ت

الفرق بين  المتوسط السنة المبحث الصف
 المتوسطين

قيمة ت 
 وداللتها

حجم التحسن 
 المئوي

 الخامس

 قرائية
 51.6 م2014

 48.0 م2011 7.5 **1.9 3.6

 30.9 م2011 19.1 **4.1 5.9 36.8 م2014 رياضيات
 53.2 م2011 7.1 *2.5 3.8 57.0 م2014 علوم

 التاسع

 قرائية
 53.0 م2014

 46.9 م2011 13.0 **3.1 6.1

 41.9 م2011 1.4 0.3 0.6 42.5 م2014 رياضيات

 4.1 1.0 2.0 50.5 م2014 علوم
 48.5 م2011

الحادي 
 عشر

 53.6 م2011 0.9- 0.3- 0.5- 53.1 م2014 قرائية

 32.4 م2011 10.5 1.5 3.4 35.8 م2014 رياضيات

 37.9 م2011 12.1 *2.1 4.6 42.5 م2014 علوم
 8.2  3.3 متوسط التحسن العام

 (α=0.05دالة إحصائيًا عند )  :*
 (α=0.01دالة إحصائيًا عند ) :**
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 في المباحث الثالثة  األداءمتوسطات  (: التغير فيأ5الشكل)ت
 (م2014، م2011الدراسة ) دورتيوفي  الصف الخامسفي  التعليم الخاص طلبةل

 
 التغير دال إحصائياً   : ــــــــــــــ

 التغير غير دال إحصائياً : .... 
 

 في المباحث الثالثة  األداءمتوسطات التغير في  (:ب5الشكل)ت
 (م2014، م2011الدراسة ) دورتيوفي الصف التاسع  في التعليم الخاص طلبةل

 
 ــــــــــــــ :  التغير دال إحصائياً 

 إحصائياً  .... : التغير غير دال
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 في المباحث الثالثة  األداءمتوسطات (: التغير في ج5الشكل)ت
 (م2014، م2011دورتى الدراسة )وفي الصف الحادي عشر في التعليم الخاص  طلبةل

 
 ــــــــــــــ   التغير دال إحصائياً 

 .... التغير غير دال إحصائياً 
 

ن فروق المتوسطات لطلبة ج(، أ5ب(، )ت5أ(، )ت5واألشكال )ت (،5يالحظ من الجدول )ت

الصف الخامس في المباحث جميعها، والفرق بين متوسطي القرائية عند طلبة الصف التاسع، 

والفرق بين متوسطي العلوم عند طلبة الصف الحادي عشر كانت دالة إحصائيًا، في حين أن 

ذلك إلى حدوث تحسن حقيقي عند طلبة التعليم  الفروق األخرى لم تكن دالة إحصائيًا، ويشير

الخاص في الصف الخامس وفي المباحث جميعها، كما حدث تحسن حقيقي عند طلبة التعليم 

لصف اطلبة  الخاص في الصف التاسع في مبحث القرائية، وكذلك حدث تحسن ملحوظ عند

لطلبة  األداءمستوى  ما المباحث والصفوف األخرى فلم يتغيرالحادي عشر في مبحث العلوم، أ

التعليم الخاص، وقد بلغ حجم التحسن العام مقاسًا بمتوسط الفروق بين المتوسطات للمباحث 

، وبلغ التحسن المئوي أقصاه عند ٪8.2، كما بلغ حجم التحسن المئوي 3.3والصفوف جميعها 

الصف ، تبعه التحسن عند طلبة ٪11.2طلبة التعليم الخاص في الصف الخامس حيث بلغ 

. وبحسب ٪6.2، واخيرًا التحسن في الصف التاسع والذي بلغ ٪7.2الحادي عشر بمقدار 
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، تبعه التحسن في العلوم حيث ٪10.3حيث بلغ  الرياضياتالمبحث، فقد كان أفضل تحسن في 

 .٪6.5حيث بلغ  خيرًا جاء التحسن في القرائية، وأ٪7.4بلغ 
 

 

الثقافة العسكرية حبسب الصف  مدارس عند طلبة األداءمتوسطات  التغري ي
 (م2014، م2011واملبحث ي دورتي الدراسة )

 تعند طلبة الثقافة العسكرية حسب األداءمتوسطات للتعرف على داللة الفروق بين        

لطلبة الثقافة العسكرية للمباحث والصفوف جميعها في دورتي الدراسة، ويبين  األداءمتوسطات 

( هذه المتوسطات، واستخدم اختبار ت للعينات المستقلة غير المتساوية للتعرف 6الجدول )ت

 على داللة هذه الفروق. 

في المباحث الثالثة عند طلبة  األداءج( متوسطات 6ب(، )ت6أ(، )ت6كما تبين األشكال )ت

 الثقافة العسكرية بحسب الصف والدورة.
 

الثقافة مدارس عند طلبة والمبحث بحسب الصف  األداءمتوسطات التغير في (: 6جدول )ت
 (م2014، م2011في دورتي الدراسة ) العسكرية

الفرق بين  المتوسط السنة المبحث الصف
 المتوسطين

قيمة ت 
 وداللتها

قيمة التحسن 
 المئوي

 الخامس

 قرائية
2014 34.4 

3.5 1.3 11.3 
2011 30.9 

 رياضيات
2014 27.9 

2.3 1.6 11.5 
2011 24.7 

 علوم
2014 47.2 

8.5 3.1** 18.0 
2011 38.7 

 التاسع

 قرائية
2014 37.1 

3.2 1.3 8.6 
2011 33.9 

 رياضيات
2014 30.2 

-0.6 -0.3 -1.9 
2011 30.8 

 علوم
2014 31.8 

1.0 0.4 3.2 
2011 30.8 
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الفرق بين  المتوسط السنة المبحث الصف
 المتوسطين

قيمة ت 
 وداللتها

قيمة التحسن 
 المئوي

 الحادي عشر

 قرائية
2014 50.9 

7.9 3.5** 18.4 
2011 43.0 

 رياضيات
2014 29.1 

7.3 3.7** 25.1 
2011 21.8 

 علوم
2014 39.8 

18.2 7.3** 84.3 
2011 21.6 
 19.8  5.8 متوسط التحسن العام

 (α=0.05دالة إحصائيًا عند ) :*
  (α=0.01دالة إحصائيًا عند ) :**

 
 
 

 

  طلبةلفي المباحث الثالثة  األداءمتوسطات التغير في  (:أ6الشكل)ت
 (م2014، م2011دورتي الدراسة )وفي  الصف الخامسفي الثقافة العسكرية 

 
 التغير دال إحصائياً    : ـــــــــــــ
 التغير غير دال إحصائياً :  ....
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 مدارس طلبةلفي المباحث الثالثة  األداءمتوسطات  التغير في (:ب6شكل)تال
 (م2014، م2011دورتي الدراسة )في الصف التاسع في الثقافة العسكرية 

 
 التغير دال إحصائياً   :ــــــــــــــ 
 التغير غير دال إحصائياً : .... 

 
مدارس الثقافة مدارس  طلبةلفي المباحث الثالثة  األداءمتوسطات التغير في  :(ج6الشكل)ت

 (م2014، م2011دي عشر وفي دورتي الدراسة )الصف الحا في العسكرية

 
 التغير دال إحصائياً   :ــــــــــــــ 
 التغير غير دال إحصائياً : .... 
 

ج(، أن الفروق التي بلغت مستوى 6ب(، )ت6أ(، )ت6(، واألشكال )ت6يالحظ من الجدول )ت

هي الفروق بين متوسطات المباحث الثالثة لطلبة الصف الحادي عشر، ( α =0.01)الداللة 

والفروق بين متوسطات الرياضيات والعلوم عند طلبة الصف الخامس، أما الفروق الباقية فلم تكن 
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طلبة الثقافة  أداء. ويشير ذلك إلى حدوث تحسن حقيقي في (α =0.05عند ) دالة إحصائياً 

العسكرية في المباحث جميعها عند طلبة الصف الحادي العشر، وفي مبحثي الرياضيات والعلوم 

طلبة الصف التاسع في  أداءعند طلبة الصف الخامس، كما تشير هذه النتائج إلى عدم اختالف 

الثانية عما طلبة الصف الخامس في القرائية في الدورة  أداءالمباحث الثالثة، وكذلك لم يتغير 

كان عليه في الدورة األولى. وبلغ التحسن المئوي أقصاه عند طلبة الثقافة العسكرية في الصف 

وبلغ  ، تبعه التحسن الذي حدث عند طلبة الصف الخامس٪42.6الحادي عشر حيث بلغ 

. وبحسب المبحث كان ٪3.3وبلغ  ، واخيرًا التحسن الظاهري عند طلبة الصف التاسع13.6٪

، وأخيرًا ٪12.7تبعه التحسن في القرائية وبلغ  ٪35.2حيث بلغ  العلوماألفضل في  التحسن

 . ٪11.6وبلغ  التحسن في الرياضيات

 

واملبحث ي عند طلبة وزارة الرتبية والتعليم حبسب الصف  األداءمتوسطات  التغري  ي

 (م2014، م2011دورتي الدراسة )
 

عند طلبة وزارة التربية والتعليم، حسبت  األداءللكشف عن داللة الفروق بين متوسطات      

لطلبة وزارة التربية والتعليم للمباحث والصفوف جميعها في دورتي الدراسة،  األداءمتوسطات 

( هذه المتوسطات، واستخدم اختبار ت للعينات المستقلة للتعرف على داللة 7ويبين الجدول )ت

في المباحث الثالثة  األداءج( متوسطات 7ب(، )ت7أ(، )ت7كما تبين األشكال )ت الفروق. هذه

 عند طلبة وزارة التربية والتعليم بحسب الصف والدورة. 
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عند طلبة وزارة التربية والمبحث  بحسب الصف األداءمتوسطات التغير في (: 7جدول )ت
 (م2014، م2011في دورتي الدراسة ) والتعليم

الفرق بين  المتوسط السنة المبحث الصف
 المتوسطين

قيمة ت 
 وداللتها

حجم 
التحسن 
 المئوي

 الخامس

 قرائية
 38.9 م2014

1.9 2.1 5.1 
 37.0 م2011

 رياضيات
 28.3 م2014

2.2 3.6** 7.8 
 26.1 م2011

 علوم
 44.9 م2014

2.9 3.5** 6.9 
 42.0 م2011

 التاسع

 قرائية
 43.9 م2014

5.6 7.6** 14.6 
 38.3 م2011

 رياضيات
 35.2 م2014

4.5 7.3** 14.7 
 30.7 م2011

 علوم
 39.1 م2014

5.0 6.6** 14.7 
 34.1 م2011

 الحادي عشر

 قرائية
 50.4 م2014

6.0 7.7** 13.5 
 44.4 م2011

 رياضيات
 28.8 م2014

8.0 14.6** 38.5 
 20.8 م2011

 علوم
 34.7 م2014

8.0 10.4** 30.0 
 26.7 م2011
 16.2  4.9 متوسط التحسن العام

 (α=0.05ت دالة إحصائيًا عند )*
 (α=0.01**ت دالة إحصائيًا عند )
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 وزارة التربية والتعليم  طلبةلفي المباحث الثالثة  األداءمتوسطات التغير في  (:أ7الشكل)ت
 (م2014، م2011دورتي الدراسة )وفي الصف الخامس في 

 
 التغير دال إحصائياً   :ــــــــــــــ 
 التغير غير دال إحصائياً : .... 

 
 

 وزارة التربية والتعليم  طلبةلفي المباحث الثالثة  األداءمتوسطات : التغير في (ب7الشكل)ت
 (م2014، م2011دورتي الدراسة )وفي الصف التاسع في 

 
 التغير دال إحصائياً   :ــــــــــــــ 
 التغير غير دال إحصائياً : .... 
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 وزارة التربية والتعليم  طلبةلفي المباحث الثالثة  األداءمتوسطات  : التغير في(ج7الشكل)ت
 (م2014، م2011الدراسة ) وفي دورتيالصف الحادي عشر في 

 
 التغير دال إحصائياً   :ــــــــــــــ 
 التغير غير دال إحصائياً : .... 
 

ج(، أن الفروق جميعها قد بلغت 7ب(، )ت7أ(، )ت7(، واألشكال )ت7الجدول )ت يالحظ من

طلبة وزارة  أداء(، ويشير ذلك إلى حدوث تحسن حقيقي في α=0.05)مستوى الداللة اإلحصائية 

التربية والتعليم في المباحث والصفوف جميعها. وقد بلغ حجم التحسن العام مقاسًا بمتوسط 

. وبلغ التحسن المئوي أقصاه عند طلبة 4.9الفروق بين المتوسطات للمباحث والصفوف جميعها 

، تبعه التحسن في الصف ٪27.3وزارة التربية والتعليم في الصف الحادي عشر حيث بلغ 

وبحسب  ٪6.6، وأخيرًا جاء التحسن في الصف الخامس حيث بلغ ٪14.7لتاسع والذي بلغ ا

، تبعه التحسن في العلوم ٪20.3المبحث، فقط كان أفضل تحسن في الرياضيات حيث بلغ 

 .٪11.1، واخيرًا جاء التحسن في القرائية حيث بلغ ٪17.2حيث بلغ 
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واملبحث ي دورتي  لغوث حبسب الصفعند طلبة وكالة ا األداءمتوسطات التغري ي 

 (م2014، م2011الدراسة )

عند طلبة وكالة الغوث، حسبت  األداءللتعرف على داللة الفروق بين متوسطات        

لطلبة وكالة الغوث للمباحث والصفوف جميعها في دورتي الدراسة، ويبين  األداءمتوسطات 

( هذه المتوسطات، واستخدم اختبار ت للعينات المستقلة للكشف عن داللة هذه 8الجدول )ت

في المباحث الثالثة عند طلبة  األداءب(، متوسطات 8أ(، )ت8الفروق. كما تبين األشكال )ت

 . وكالة الغوث بحسب الصف والدورة

 

عند طلبة وكالة الغوث والمبحث بحسب الصف  األداءمتوسطات التغير في  (:8جدول )ت
 (م2014، م2011في دروتي الدراسة ) الدولية

الفرق بين  المتوسط السنة المبحث الصف
 المتوسطين

قيمة ت 
 وداللتها

حجم 
التحسن 
 المئوي

 الخامس

 قرائية
 41.9 م2014

4.1 2.3* 10.9 
 37.8 م2011

 رياضيات
 31.6 م2014

4.7 3.7** 17.5 
 26.8 م2011

 علوم
 51.6 م2014

8.9 5.3** 20.8 
 42.7 م2011

 التاسع

 قرائية
 48.4 م2014

1.1 0.6 2.3 
 47.3 م2011

 رياضيات
 41.7 م2014

-1.5 -0.8 -3.5 
 43.2 م2011

 علوم
 43.6 م2014

1.5 0.7 3.6 
 42.1 م2011
 8.6  3.1 متوسط التحسن العام

 (α=0.05دالة إحصائيًا عند )  :*
 (α=0.01دالة إحصائيًا عند ) :**
 

 



85 

 

 وكالة الغوث  طلبةلفي المباحث الثالثة  األداءمتوسطات التغير في  :(أ8الشكل)ت
 (م2014، م2011دورتي الدراسة )الخامس وفي الصف  في

 
 التغير دال إحصائياً  : ــــــــــــــ 
 التغير غير دال إحصائياً : .... 

  
 وكالة الغوث  طلبةلفي المباحث الثالثة  األداءمتوسطات التغير في  :(ب8الشكل)ت   

 (2014، 2011وفي دورتي الدراسة )الصف التاسع 

 
 التغير دال إحصائياً   :ــــــــــــــ 
 التغير غير دال إحصائياً : .... 

 

ب(، أن فروق الصف الخامس دالة 8أ(، )ت8)ت ين(، والشكل8الجدول )تيالحظ من 

إحصائيًا، في حين أن فروق الصف التاسع غير دالة إحصائيًا، ويشير ذلك إلى حدوث تحسن 

ملحوظ عند طلبة الوكالة في الصف الخامس وفي مباحث القرائية، والرياضيات، والعلوم، بينما 
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الصف التاسع وفي المباحث جميعها في الدورة الثانية عما كان طلبة الوكالة في  أداءلم يتغير 

عليه في الدورة األولى. وقد بلغ حجم التحسن العام مقاسًا بمتوسط الفروق بين المتوسطات 

. وبلغ التحسن المئوي أقصاه في الصف الخامس حيث بلغ 3.1للمباحث والصفوف جميعها 

. وبحسب المبحث فقد بلغ أعلى ٪1ظاهري ، وفي الصف التاسع بلغ حجم التحسن ال16.4٪

، وأخيرًا جاء التحسن ٪7، تبعه التحسن في الرياضيات وبلغ ٪12.2تحسن في العلوم حيث بلغ 

 . ٪6.6في القرائية وبلغ 

 

تي الدراسة دورواملبحث ي  عند الذكور حبسب الصف األداءمتوسطات  التغري ي
 (م2014، م2011)
 

للذكور في  األداءعند الذكور حسبت متوسطات  األداءالختبار داللة الفروق بين متوسطات 

( هذه المتوسطات، واستخدم 9المباحث والصفوف جميعها في دورتي الدراسة، ويبين الجدول )ت

ب(، 9أ(، )ت9اختبار ت للعينات المستقلة للكشف عن داللة هذه الفروق. كما تبين األشكال )ت

 في المباحث والصفوف جميعها عند الطالب الذكور بحسب الدورة. األداءوسطات ج(، مت9)ت

 

  الذكور عندوالمبحث  حسب الصفب األداءمتوسطات التغير في (: 9جدول )ت
 (2014، 2011في دورتي الدراسة )

الفرق بين  المتوسط السنة المبحث الصف
 المتوسطين

قيمة ت 
 وداللتها

حجم 
التحسن 
 المئوي

 الخامس

 قرائية
2014 36.4 

2.3 2.1* 6.8 
2011 34.1 

 رياضيات
2014 29.2 

3.3 4.3** 12.7 
2011 25.9 

 علوم
2014 45.2 

3.4 3.1** 8.1 
2011 41.8 
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الفرق بين  المتوسط السنة المبحث الصف
 المتوسطين

قيمة ت 
 وداللتها

حجم 
التحسن 
 المئوي

 التاسع

 قرائية
2014 38.3 

5.6 6.5** 17.1 
2011 32.7 

 رياضيات
2014 33.4 

2.4 3.0** 7.7 
2011 31.0 

 علوم
2014 36.0 

4.0 4.1** 12.5 
2011 32.0 

 الحادي عشر

 قرائية
2014 42.9 

3.9 3.9** 10 
2011 39.0 

 رياضيات
2014 26.2 

5.7 7.7** 27.8 
2011 20.5 

 علوم
2014 29.3 

6.0 6.1** 20.5 
2011 23.3 
 13.7  4.1 متوسط التحسن العام

 (α=0.05دالة إحصائيًا عند ) :*
 (α=0.01دالة إحصائيًا عند ) :**

 
ذكور ال الصف الخامس طلبةلفي المباحث الثالثة  األداءمتوسطات التغير في (. أ9الشكل)ت

 (م2014، م2011)دورتي الدراسة وفي 

 
 التغير دال إحصائياً   :ــــــــــــــ 
 التغير غير دال إحصائياً : .... 

 
 
 
 
 

34.1 

36.4 

25.9 

29.2 

41.8 
45.2 

٢٠ 

٢٥ 

٣٠ 

٣٥ 

٤٠ 

٤٥ 

٥٠ 
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 الذكور  الصف التاسع طلبةلفي المباحث الثالثة  األداءمتوسطات  (: التغير فيب9الشكل)ت
 (م2014، م2011دورتي الدراسة )وفي 

 
 التغير دال إحصائياً  : ــــــــــــــ 
 التغير غير دال إحصائياً : .... 

 

 
 ذكور الالصف الحادي عشر  طلبةلفي المباحث الثالثة  األداء(. متوسطات ج9الشكل)ت

 (م2014، م2011الدراسة ) وفي دورتي

 
 التغير دال إحصائياً   :ــــــــــــــ 
 التغير غير دال إحصائياً : .... 

 
ج(، أن فروق المتوسطات جميعها 9ب(، )ت9أ(، )ت9(، واألشكال )ت9من الجدول )تيالحظ 

، ويشير ذلك إلى حدوث تحسن حقيقي عند (α =0.05كانت دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 الذكور في المباحث والصفوف جميعها. 

32.7 

38.3 

31.0 

33.4 

32.0 

36.0 

٣٠ 

٣٢ 

٣٤ 

٣٦ 

٣٨ 
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وقد بلغ حجم التحسن العام مقاسًا بمتوسط الفروق بين المتوسطات للمباحث والصفوف جميعها 

 ،٪16.1، كما بلغ التحسن في الرياضيات ٪13.7، وبلغ التحسن المئوي العام عند الذكور 4.1

، وبحسب الصف بلغ أعلى تحسن عند طالب الصف ٪11.0وفي القرائية  ٪،13.7وفي العلوم 

، وأخيرًا تحسن طالب ٪12.4، تبعه تحسن طالب التاسع بمقدار ٪19.4الحادي عشر وبلغ 

 .٪9.2الخامس وبلغ 

 
واملبحث ي دورتي  عند اإلناث حبسب الصف األداءمقارنة متوسطات التغري ي 
 (2014، 2011الدراسة )

لإلناث  األداءعند اإلناث، حسبت متوسطات  األداءالختبار داللة الفروق بين متوسطات      

( هذه المتوسطات، 10في المباحث والصفوف جميعها في دورتي الدراسة، ويبين الجدول )ت

أ(، 10واستخدم اختبار ت للعينات المستقلة للكشف عن داللة هذه الفروق. كما تبين األشكال )ت

في المباحث والصفوف جميعها عند الطالبات بحسب  األداء( متوسطات ج10ب(، )ت10)ت

 الدورة.

 

  عند اإلناث والمبحث بحسب الصف األداءمتوسطات التغير في (: 10جدول )ت
 (م2014، م2011في دورتي الدراسة )

الفرق بين  المتوسط السنة المبحث الصف
 المتوسطين

قيمة ت 
 وداللتها

حجم التحسن 
 المئوي

 الخامس

 قرائية
 44.6 م2014

2.5 2.6** 5.9 
 42.1 م2011

 رياضيات
 30.5 م2014

2.7 4.0** 9.7 
 27.8 م2011

 علوم
 50.1 م2014

4.8 5.6** 10.6 
 45.3 م2011
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الفرق بين  المتوسط السنة المبحث الصف
 المتوسطين

قيمة ت 
 وداللتها

حجم التحسن 
 المئوي

 التاسع

 قرائية
 51.1 م2014

4.7 5.8** 10.1 
 46.4 م2011

 رياضيات
 39.2 م2014

3.8 4.9** 10.7 
 35.4 م2011

 علوم
 44.5 م2014

4.4 4.9** 11.0 
 40.1 م2011

 الحادي عشر

 قرائية
 57.9 م2014

6.1 7.3** 11.8 
 51.8 م2011

 رياضيات
 32.9 م2014

8.2 9.6** 33.2 
 24.7 م2011

 علوم
 42.8 م2014

10.1 10.5** 30.9 
 32.7 م2011
 14.9  5.3 متوسط التحسن العام

 (α=0.05دالة إحصائيًا عند ) :*
 (α=0.01دالة إحصائيًا عند ) :**

 

 
 الصف الخامس  اتلباطلفي المباحث الثالثة  األداءمتوسطات : التغير في (أ10الشكل)ت

 ( م2014، م2011دورتي الدراسة )في 

 
 التغير دال إحصائياً  :ــــــــــــــ  
 التغير غير دال إحصائياً : .... 
 
 

42.1 

44.6 

27.8 

30.5 

45.3 

50.1 

٢٠ 

٢٥ 

٣٠ 

٣٥ 

٤٠ 
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 الصف التاسع  اتلباطلفي المباحث الثالثة  األداءمتوسطات : التغير في (ب10الشكل)ت
 (م2014، م2011تي الدراسة )دور في 

 
 التغير دال إحصائياً  : ــــــــــــــ
 التغير غير دال إحصائياً :  ...
 
 

  الصف الحادي عشر اتلباطلفي المباحث الثالثة  األداءمتوسطات التغير في  (:ج10الشكل)ت
 (م2014، م2011تي الدراسة )دور في 

 
 التغير دال إحصائياً   :ــــــــــــــ 
 التغير غير دال إحصائياً :  ...
 

ج(، أن فروق المتوسطات 10ب(، )ت10أ(، )ت10(، واألشكال )ت10يالحظ من الجدول )ت

جميعها دالة إحصائيًا، ويشير ذلك إلى حدوث تحسن حقيقي عند اإلناث في المباحث والصفوف 

جميعها. وقد بلغ حجم التحسن العام مقاسًا بمتوسط الفروق بين المتوسطات للمباحث والصفوف 

46.4 

51.1 

35.4 
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٢٠ 
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، وبلغ التحسن المئوي أقصاه في ٪14.9التحسن المئوي العام عند اإلناث  ، وبلغ5.3جميعها 

، ٪10.6تبعه التحسن في الصف التاسع حيث بلغ  ٪25.3الصف الحادي عشر حيث بلغ 

، وبحسب المبحث كان أفضل تحسن في الرياضيات ٪8.7واخيرًا جاء تحسن الخامس حيث بلغ 

 .٪9.3لقرائية ، وأخيرًا ا٪27.5، فالعلوم ٪17.9حيث بلغ 
 

رستي حبسب مدارس مشروع مدعند طلبة  األداءمقارنة متوسطات التغري ي 
 (م2014، م2011واملبحث ي دورتي )الصف 

 األداءعند طلبة مدرستي، حسبت متوسطات  األداءلمعرفة داللة الفروق بين متوسطات       

( هذه 11لطلبة مدرستي في المباحث والصفوف جميعها في دورتي الدراسة، ويبين الجدول )ت

المتوسطات، واستخدم اختبار ت للعينات المستقلة للكشف عن داللة هذه الفروق. كما تبين 

في المباحث والصفوف جميعها عند  األداءج( متوسطات 11ب(، )ت11أ(، )ت11ال )تكاألش

 لدورة. طلبة مدرستي بحسب ا
 

 بحسب المبحث والصف والدورة عند طلبة مدرستي األداءمتوسطات (: 11جدول )ت
الفرق بين  المتوسط السنة المبحث الصف

 المتوسطين
قيمة ت 
 وداللتها

حجم التحسن 
 المئوي

 الخامس

 قرائية
 41.2 م2014

5.3 1.9* 14.8 
 35.9 م2011

 رياضيات
 27.2 م2014

0.3 0.1 1.1 
 26.9 م2011

 علوم
 46.3 م2014

3.4 1.4* 3.3 
 42.9 م2011

 التاسع

 قرائية
 36.2 م2014

6.4 3.1** 17.8 
 29.8 م2011

 رياضيات
 34.0 م2014

1.8 0.9 5.6 
 32.2 م2011

 علوم
 33.0 م2014

2.6 1.2* 8.6 
 30.4 م2011
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الفرق بين  المتوسط السنة المبحث الصف
 المتوسطين

قيمة ت 
 وداللتها

حجم التحسن 
 المئوي

 الحادي عشر

 قرائية
 44.5 م2014

0.5 0.2 1.1 
 44.0 م2011

 رياضيات
 28.0 م2014

6.6 4.3** 30.8 
 21.4 م2011

 علوم
 39.9 م2014

3.7 1.6** 14.1 
 26.2 م2011
 15.0  3.4 متوسط التحسن العام

 (α=0.05دالة إحصائيًا عند ) :*
 (α=0.01دالة إحصائيًا عند ) :**

 

 
 مدرستي مدارس مشروع  طلبةلفي المباحث الثالثة  األداءمتوسطات  (: التغير فيأ11الشكل)ت

 (م2014، م2011دورتي الدراسة )وفي الصف الخامس في 

 
 التغير دال إحصائياً   :ــــــــــــــ 
 التغير غير دال إحصائياً : .... 

 
 
 
 
 
 
 

35.9 

41.2 

26.9 27.2 

42.9 
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٢٠ 

٢٥ 
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 مدرستي مدارس مشروع  طلبةلفي المباحث الثالثة  األداءمتوسطات : التغير في (ب11الشكل)ت
 (2014، 2011دورتي الدراسة )التاسع وفي  الصففي 

 
 التغير دال إحصائياً   :ــــــــــــــ 
 التغير غير دال إحصائياً : .... 

 
مدارس مشروع  طلبةلفي المباحث الثالثة  األداءمتوسطات (: التغير في ج11الشكل)ت
 (2014، 2011دورتي الدراسة )دي عشر وفي الصف الحافي درستي م

 
 التغير دال إحصائياً   :ــــــــــــــ 
 التغير غير دال إحصائياً :  ....
 

ج(، أن فروق المتوسطات 11ب(، )ت11أ(، )ت11(، واألشكال )ت11يالحظ من الجدول )ت

(، وفي α=0.05)بلغت مستوى الداللة اإلحصائية  في الرياضيات والعلومللصف الحادي عشر 

الرياضيات غير دالة إحصائيًا، وفي الصف الخامس كانت الداللة الصف التاسع كان الفرق في 

العلوم، ويشير ذلك إلى حدوث تحسن ملحوظ عند طلبة القرائية و  ياإلحصائية فقط في مبحث

29.8 
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، كما حدث تحسن حقيقي مبحثي الرياضيات والقرائيةمدرستي في الصف الحادي عشر، وفي 

لعلوم، وكذلك هناك تحسن جوهري عند طلبة عند طلبة الصف التاسع في مبحثي القرائية وا

 الخامس ينطلبة مدرستي في الصف أداءعلوم، كما أن مبحثي القرائية وال الصف الخامس في

ة عما كان عليه في الدورة في الرياضيات لم يطرأ عليه تغّير يذكر في الدورة الثاني والتاسع

ق بين متوسطات المباحث والصفوف وقد بلغ حجم التحسن العام مقاسًا بمتوسط الفرو  األولى.

، وبلغ التحسن المئوي ٪12.9، كما بلغ التحسن المئوي العام عند طلبة مدرستي 4.5جميعها 

، تبعه التحسن في الصف التاسع حيث بلغ ٪15.3أقصاه في الصف الحادي عشر حيث بلغ 

، وبحسب المبحث ٪5.9ب األخير حيث بلغ يرتت، وجاء تحسن الصف الخامس في ال10.7٪

 . ٪11.3، وأخيرًا القرائية ٪13.5، فالرياضيات ٪14.3كان أفضل تحسن في العلوم حيث بلغ 

 
واملبحث ي افية حبسب الصف شعند طلبة املدارس االستك األداءمتوسطات  التغري ي

 (م2014، م2011دورتي الدراسة )
 

عند طلبة المدارس االستكشافية، حسبت  األداءللتعرف على داللة الفروق بين متوسطات 

( هذه 12في المباحث والصفوف جميعها في دورتي الدراسة، ويبين الجدول )ت األداءمتوسطات 

المتوسطات، واستخدم اختبار ت للعينات المستقلة للكشف عن داللة هذه الفروق. كما تبين األشكال 

والصفوف جميعها عند طلبة  في المباحث األداءج(، متوسطات 12ب(، )ت12أ(، )ت12)ت

 المدارس االستكشافية بحسب الدورة.
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عند طلبة المدارس والمبحث بحسب الصف  األداءمتوسطات التغير في (: 12جدول )ت
 (م2014، م2011في دورتي الدراسة ) الستكشافيةا

الفرق بين  المتوسط السنة المبحث الصف
 المتوسطين

قيمة ت 
 وداللتها

حجم 
التحسن 
 المئوي

 الخامس

 قرائية
2014 39.8 

-3.4 -1.9 -7.8 
2011 43.4 

 رياضيات
2014 29.3 

0.3 0.4 1.0 
2011 29.0 

 علوم
2014 45.9 

0.1 0.2 0.2 
2011 45.8 

 التاسع

 قرائية
2014 52.4 

12.4 6.4** 31.0 
2011 40.0 

 رياضيات
2014 38.8 

6.2 3.5** 19.0 
2011 32.6 

 علوم
2014 42.6 

6.8 3.4** 19.0 
2011 35.8 

 الحادي عشر

 قرائية
2014 48.1 

-0.7 -0.4 -1.4 
2011 48.8 

 رياضيات
2014 26.6 

3.7 2.9** 16.2 
2011 22.9 

 علوم
2014 35.5 

4.9 1.7 16.0 
2011 30.6 
 10.4  3.4 متوسط التحسن العام

 (α=0.05دالة إحصائيًا عند ) :*
 (α=0.01دالة إحصائيًا عند ) :**
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 االستكشافية  طلبةلفي المباحث الثالثة  األداءمتوسطات  : التغير في(أ12الشكل)ت
 (م2014، م2011وفي دورتي الدراسة ) الصف الخامسفي 

 
 التغير دال إحصائياً  :ــــــــــــــ  
 إحصائياً التغير غير دال : .... 

 
 
 
 
 

  االستكشافية طلبةلفي المباحث الثالثة  األداءمتوسطات التغير في  (:ب12الشكل)ت

 (م2014، م2011ي الدراسة )التاسع وفي دورتالصف في 

 
 التغير دال إحصائياً   :ــــــــــــــ 
 التغير غير دال إحصائياً : .... 
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 االستكشافية المدارس  طلبةلفي المباحث الثالثة  األداءمتوسطات  التغير في (.ج12الشكل)ت
 (2014، 2011وفي دورتي الدراسة ) الصف الحادي عشر في

 
 التغير دال إحصائياً   :ــــــــــــــ 
 لتغير غير دال إحصائياً : ا.... 
 

ج(، أن فروق المتوسطات 12، )ت9ب12أ(، )ت12(، واألشكال )ت12يالحظ من الجدول )ت

التاسع، والرياضيات عند طلبة الصف الحادي عشر كانت دالة إحصائيًا، في  عند طلبة الصف

(، ويشير ذلك إلى حدوث α=0.05حين أن باقي الفروق لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية )

تحسن ملحوظ عند طلبة الصف التاسع في المباحث جميعها، وكذلك عند طلبة الصف الحادي 

األخرى على حالها في دورتي الدراسة عند طلبة  األداءت عشر في الرياضيات، وبقيت متوسطا

لمتوسطات المدارس االستكشافية. وقد بلغ حجم التحسن العام مقاسًا بمتوسط الفروق بين ا

، وبلغ التحسن المئوي العام عند طلبة المدارس االستكشافية 3.4للمباحث والصفوف جميعها 

، وعند طلبة الصف الحادي عشر ٪23ع ، كما بلغ التحسن عند طلبة الصف التاس10.4٪

. وبحسب المبحث وبغض ٪2.2، في حين بلغ حجم التراجع عند طلبة الصف الخامس 10.3٪

، وفي ٪12.0، وفي الرياضيات ٪7.1النظر عن الصف فقد كان حجم التحسن في القرائية 

 . ٪12.0العلوم 
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22.9 
26.6 

30.6 

35.5 

٢٠ 

٢٥ 

٣٠ 

٣٥ 

٤٠ 

٤٥ 

٥٠ 

٥٥ 

٦٠ 
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حبسب  التطوير الرتبويبرنامج دعم عند طلبة مدارس  األداءمتوسطات  التغري ي
 م(2014م، 2011واملبحث ي دورتي الدراسة )الصف 

 

التطوير للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات األداء عند طلبة مدارس برنامج دعم 
، حسبت متوسطات األداء في المباحث والصفوف جميعها في دورتي الدراسة، ويبين الجدول التربوي

( هذه المتوسطات، واستخدم اختبار ت للعينات المستقلة للكشف عن داللة هذه الفروق. كما 13)ت
ج(، متوسطات األداء في المباحث والصفوف جميعها 13ب(، )ت13أ(، )ت13تبين األشكال )ت

 بحسب الدورة. التطوير التربويس برنامج دعم عند طلبة مدار 
 
 

 التغير في متوسطات األداء بحسب الصف والمبحث عند طلبة (: 13جدول )ت
 (م2014، م2011في دورتي الدراسة ) التطوير التربويمدارس برنامج 

الفرق بين  المتوسط السنة المبحث الصف
 المتوسطين

قيمة ت 
 وداللتها

حجم التحسن 
 المئوي

 الخامس

 قرائية
2014 40.3 

-0.1 0.0 -0.3 
2011 40.4 

 رياضيات
2014 31.1 

0.0 0.0 0.0 
2011 31.1 

 علوم
2014 44.3 

-4.1 -1.7 -8.5 
2011 48.4 

 التاسع

 قرائية
2014 44.0 

4.1 1.9 10.3 
2011 39.9 

 رياضيات
2014 35.9 

4.1 2.0* 12.9 
2011 31.8 

 علوم
2014 39.7 

3.6 1.5 10.0 
2011 36.1 

 الحادي عشر

 قرائية
2014 54.4 

10.5 4.5** 23.9 
2011 43.9 

 رياضيات
2014 31.8 

11.0 6.0** 52.9 
2011 20.8 

 علوم
2014 44.0 

16.3 6.6** 59.1 
2011 27.6 
 17.8  5.1 متوسط التحسن العام

 (α=0.05دالة إحصائيًا عند ) *:
 (α=0.01**: دالة إحصائيًا عند )
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دعم لطلبة مدارس برنامج في المباحث الثالثة  األداءمتوسطات  : التغير في(أ13الشكل)ت
 م(2014م، 2011ي الصف الخامس وفي دورتي الدراسة )التطوير التربوي ف

 
 ــــــــــــــ  : التغير دال إحصائياً 

 غير دال إحصائياً  .... : التغير
 

 
لطلبة مدارس برنامج دعم في المباحث الثالثة  األداءمتوسطات التغير في  ب(:13الشكل)ت

 م(2014م، 2011في الصف التاسع وفي دورتي الدراسة )التطوير التربوي 

 
 ــــــــــــــ :  التغير دال إحصائياً 

 .... : التغير غير دال إحصائياً 
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31.1 31.1 
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لطلبة مدارس برنامج دعم في المباحث الثالثة  األداءمتوسطات  التغير في (.ج13الشكل)ت
 (2014، 2011في الصف الحادي عشر وفي دورتي الدراسة ) التطوير التربوي

 
 ــــــــــــــ :  التغير دال إحصائياً 

 .... : التغير غير دال إحصائياً 
 

ج(، أن فروق المتوسطات 13)ت، (ب13أ(، )ت13(، واألشكال )ت13يالحظ من الجدول )ت

كانت دالة إحصائيًا، في  التاسع، والرياضيات عند طلبة الصف الحادي عشرعند طلبة الصف 

(، ويشير ذلك إلى حدوث α=0.05حين أن باقي الفروق لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية )

الصف  في المباحث جميعها، وكذلك عند طلبة الحادي عشرتحسن ملحوظ عند طلبة الصف 

في الرياضيات، وبقيت متوسطات األداء األخرى على حالها في دورتي الدراسة عند طلبة التاسع 

. وقد بلغ حجم التحسن العام مقاسًا بمتوسط الفروق بين التطوير التربويبرنامج دعم مدارس 

، وبلغ التحسن المئوي العام عند طلبة مدارس 5.1المتوسطات للمباحث والصفوف جميعها 

٪، وعند 11٪، كما بلغ التحسن عند طلبة الصف التاسع 17.8 التطوير التربويبرنامج دعم 

٪، في حين بلغ حجم التراجع عند طلبة الصف الخامس 45.3طلبة الصف الحادي عشر 

٪، 11.3٪. وبحسب المبحث وبغض النظر عن الصف فقد كان حجم التحسن في القرائية 0.6

 ٪. 21.2لوم ٪، وفي الع21.9وفي الرياضيات 

43.9 

54.4 

20.8 

31.8 
27.6 

44.0 

٢٠ 

٢٥ 

٣٠ 

٣٥ 

٤٠ 

٤٥ 

٥٠ 

٥٥ 

٦٠ 

2011 2014
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 الفصل السابع
 
  املعلمبالطالب وعوامل متعلقة 

 الطلبة أداءوانعكاساتها على  ومدير املدرسة
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 العوامل املرتبطة باملعلم 

بجمع بيانات متعلقة بخلفية الطالب، والمعلم، تقوم الدراسة الوطنية التقويمية لمهارات اقتصاد المعرفة 

خالل استبانات أعدت لهذه الغاية وهي: استبانة الطالب، واستبانة المعلم، ومدير المدرسة من 

دراسة العالقة بين هذه بغرض  واستبانة المدير، حيث يتم اشتقاق مؤشرات من هذه االستبانات

على بعض المتغيرات ذات الصلة  التركيز المؤشرات وتحصيل الطلبة، وتم في هذا الجزء من التقرير

 عالقتها بتحصيل الطلبة والتي وفرتها االستبانات وهذه المؤشرات هي: بالمعلم ودراسة 

 مشاكل المعلم  -1
 التدريس الجيد -2
 استخدام الحاسوب -3
 مهارات الحاسوب -4
 الممارسات التدريسية للمعلم/ الطالب -5
 رضى المعلم/ المدير -6
 دعم المعلم/ المدير -7
 الحصول على شهادة في الحاسوب -8
 اتجاهات المعلم -9
  المؤهل األكاديمي -10
 المؤهل التربوي -11
 الدعم الفني للمعلم  -12
 عمر المعلم -13
 تدريب المعلم -14
 نظرة المعلم للمدرسة  -15
 خبرة المعلم -16
 معيقات التدريس -17
 التقويم الجيد  -18
 الثقة بالنفس  -19
 جنس المعلم  -20

 

 وفيما يلي وصف لهذه المؤشرات:
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 مشاكل المعلم .1

ليكرت المكون من أربع فقرة على مقياس  16 استجابة المعلم عنتم بناء هذا المؤشر من خالل 

أعاني من هذه ، ضعيفةبدرجة أعاني من هذه المشكلة  نقاط )ال أعاني من هذه المشكلة،

ممت هذه النقاط على كبدرجة كبيرة(، حيث عاني من هذه المشكلة أبدرجة متوسطة، المشكلة 

بدرجة ، 2، بدرجة متوسطة: 1النحو اآلتي: ال أعاني من هذه المشكلة: صفر، بدرجة ضعيفة: 

 . 48المقياس الكلي من صفر إلى الدرجات على ، وبذلك فإن مدى 3كبيرة: 

، وتعد هذه القيمة 0.85مؤشر مشاكل المعلم وبلغت قيمته ل αوقد حسب معامل الثبات كرونباخ 

، وتمثل األعداد هذا المقياستشكل منها مناسبة ألغراض هذه الدراسة. وفيما يأتي الفقرات التي 

  خانات اإلجابة النسب المئوية للطلبة الذين اختار معلموهم تلك اإلجابة.الظاهرة في 

   : ما مدى معاناتك من المشكالت اآلتية 
بدرجة  الفقرة

 كبيرة
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

ال أعاني 
من هذه 
 المشكلة

كثرة األعباء التدريسية المطلوبة مني )مثال: نصاب الحصص،  -أ 
 6 7 34 53 الحصص...الخ(تربية الصف، إشغال 

 13 10 36 41 تدني الوضع االجتماعي للمعلم  -ب 
 11 11 30 48 األعداد الكبيرة للطلبة داخل الغرف الصفية  -ج 
 18 19 39 24 ضعف االنضباط المدرسي  -د 

 9 19 33 39 ضعف تعاون أولياء األمور مع المدرسة  -ه
ضعف مواكبة تدريب فعال للتجديدات التربوية التي تدخلها  -و 

 11 21 44 24 الوزارة 
 63 12 15 10 الموضوعات التي أدرسها غير متخصص بها  -ز 
 46 19 21 14 ظاهرة التدريس الخاص -ح 
عدم توافر التسهيالت الالزمة للقيام بعملي )مثاًل: تصوير،  -ط 

 24 21 29 26 كرتون، مواد مخبرية...الخ(
 39 24 25 12 ضعف التعاون بين المعلمين -ي
 43 21 25 11 ضعف التعاون بين المعلمين واإلدارة المدرسية  -ك
 7 18 36 39 تدني مستوى اهتمام الطلبة  -ل
 18 20 34 28 زخم المادة في الكتاب المدرسي  -م
 21 30 32 17 معاناة بعض الطلبة من قلة النوم  -ن
 24 30 31 15 معاناة بعض الطلبة من نقص في التغذية  -س
أو المهارات السابقة معاناة بعض الطلبة من نقص المعرفة  -ع

 6 18 39 37 الالزمة 
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 التدريـس الجـيـد .2

المكون من  فقرة على مقياس ليكرت 12اشتق هذا المؤشر من خالل استجابة المعلم عن 

ممت كنصف الحصص، غالبًا كل حصة(، و  يأربع نقاط )مطلقًا، بعض الحصص، حوال

(. وقد حسب معامل 36-0(، وبذلك يكون مدى المقياس )3، 2، 1، 0بالقيم المناظرة لها )

، وتعد هذه القيمة مناسبة 0.80لمؤشر التدريس الجيد وبلغت قيمته  αالثبات كرونباخ 

ي الفقرات التي كونت هذا المقياس، وتمثل األعداد الظاهرة وفيما يأت ألغراض هذه الدراسة.

 في خانات اإلجابة النسب المئوية للطلبة الذين اختار معلموهم تلك اإلجابة.
 

   خالل تدريسك لطلبة الشعبة التي شاركت في الدراسة إلي أي مدى تطلب من الطلبة
 القيام بما يأتي ؟

غالبًا كل  الفقرة
 حصة

نصف حوالي 
 عدد الحصص

بعض 
 مطلقاً  الحصص

إجراء استقصاء لحل مشكلة علمية أو لغوية، أو  -أ 
 رياضية

11 21 60 8 

 27 56 12 5 استخدام الحاسوب في التعلم -ب 

عداد مشاريع -ج   24 60 12 4 كتابة أبحاث وا 

 4 24 30 42 البدء بحل الواجب البيتي -د 

 6 37 36 21 العمل معًا في مجموعات صغيرة -ه 

 5 22 29 44 يتعلمونه في المبحث بحياتهم اليوميةربط ما  -و 

 6 31 32 31 عرض أعمالهم أمام طلبة الصف -ز 

 3 40 34 23 حل مسائل تحتاج إلى مهارات تفكير عليا -ح 
تنفيذ تدريبات تساعد على حفظ المادة ومعرفة  -ط 

 اإلجراءات
32 36 29 3 

 2 15 25 58 الحوار والمناقشة لبعض المفاهيم الواردة في  الدرس -ي 

 11 44 30 15 المحاكاة/ لعب األدوار -ك 

 19 48 24 9 المناظرات -ل 
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 استخدام الحاسوب .3
من  ( فقرة من نوع مقياس ليكرت13اشتق هذا المقياس من خالل استجابة المعلم عن )

خمس نقاط )أبدًا، أقل من مرة في الشهر، بين مرة واحدة في األسبوع ومرة واحدة بالشهر، 

(، وبذلك 4، 3، 2، 1، 0ممت بالقيم المناظرة لها )كمرات قليلة في األسبوع، يوميًا تقريبًا( و 

مؤشر استخدام  α(، وحسب معامل الثبات كرونباخ في 52-0يكون مدى المقياس )

ألغراض هذه الدراسة، وتمثل جدًا ، وتعد هذه القيمة مناسبة 0.91الحاسوب، وبلغت قيمته 

 األعداد الظاهرة في خانات اإلجابة النسب المئوية للطلبة الذين اختار معلموهم تلك اإلجابة.

    استخدامك للحاسوب في األعمال اآلتية؟ مدىما 
يوميًا  الفقرة

 تقريباً 
مرات 

قليلة في 
 األسبوع

بين مرة واحدة 
في األسبوع ومره 
 واحدة في الشهر

أقل من 
مرة في 
 الشهر

 أبداً 

 8 6 8 29 49 تصفح االنترنت للبحث عن معلومات  -أ 
 47 17 11 16 9 لعب األلعاب  -ب 
 15 17 20 32 16 طباعة نصوص  -ج 
استخدام االنترنت بالتعاون مع مجموعة أو  -د 

 فريق 
15 21 14 18 32 

 29 26 18 18 9 استخدام الجداول االلكترونية )مثاًل: إكسل(  -ه 
 32 22 16 17 13 نسخ برمجيات من االنترنت  -و 
 43 23 16 12 6 الرسم ، التلوين أو استخدام برامج التصميم  -ز 
استخدام البرمجيات التعليمية مثل برامج  -ح 

 الرياضيات
7 16 17 21 39 

 19 18 17 26 20 تخزين ملفات من االنترنت  -ط 
 49 18 13 11 9 كتابة برامج حاسوب -ي 
 12 9 10 19 50 استخدام االنترنت -ك 

 eduwave  19 31 28 11 11الرجوع إلى موقع  -ل
 22 15 12 20 31 استخدام البريد االلكتروني  -م 
المحادثة )الدردشة( مثل )فيس بوك، تويتر،  -ن 

 سكايبي، ...(
39 17 8 10 26 
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 مهارات الحاسوب .4
مقياس ليكرت من أربع فقرة من نوع  16تم بناء هذا المقياس من خالل استجابة المعلم عن 

(، 48-0، وبذلك فإن مدى المقياس )3، وأعلى قيمة اً عطيت أدنى قيمة صفر نقاط، بحيث أ

جدًا (، وتعد هذه القيمة مناسبة 0.87لهذا المؤشر ) αوبلغ معامل المقياس كرونباخ 

، وتمثل األعداد الظاهرة وفيما يأتي الفقرات التي كونت هذا المقياسألغراض هذه الدراسة. 

  في خانات اإلجابة النسب المئوية للطلبة الذين اختار معلموهم تلك اإلجابة.

    إتقانك لهذه المهام باستخدام الحاسوب؟  مدىما 

 الفقرة
أقوم 
بنفسي 
 بشكل جيد

أقوم بذلك 
مع 

المساعدة 
من شخص 

 ما

أعرف ماذا 
ذلك  يعني

ولكن ال 
أستطيع  
 أقوم به

ال أعرف 
ماذا 
يعني  
 ذلك

 10 11 20 59 محادثة مباشرة  -أ 
استخدام برمجيات للكشف عن فيروسات  -ب 

 الحاسوب والتخلص منها
39 32 17 12 

 16 16 28 40 تحرير صور رقمية أو أشكال أخرى  -ج 
إنشاء قاعدة بيانات ، مثاًل باستخدام مايكروسوفت  -د 

 )أكسيس(
31 31 21 17 

 11 10 20 59 نسخ بيانات على قرص مدمج  -ه 
 8 6 16 70 نقل الملفات من مكان آلخر على الحاسوب  -و 
 7 4 11 78 البحث عن معلومات في االنترنت  -ز 
 7 6 18 69 نسخ أو تخزين ملفات أو برمجيات من االنترنت -ح 
رساله بالبريد االلكتروني  -ط   11 8 21 60 إرفاق ملف وا 
 8 9 19 64 استخدام معالج نصوص  -ي 
 10 11 25 54 استخدام الجداول االلكترونية  -ك 
 9 10 24 57 عمل عرض -ل 
 15 12 18 55 تخزين موسيقى من االنترنت  -م 
عمل عرض متعدد الوسائط )مع صوت، صور،  -ن 

 فيديو(
47 27 13 13 

رسال بريد إلكتروني  -س   12 12 17 59 كتابة وا 
 18 20 26 36 إنشاء موقع الكتروني على االنترنت  -ع 
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 الممارسات التدريسية للمعلم/ الطالب .5
فقرة من نوع مقياس ليكرت من أربع  13اشتق هذا المؤشر من خالل استجابة الطالب عن 

وكممت بالقيم  نقاط )مطلقًا، بعض الحصص، حوالي نصف الحصص، غاليًا كل الحصص(

( وحسب معامل الثبات 39-0وبذلك يكون مدى المقياس ) (3، 2، 1، 0المناظرة لها )

 (، وتعد هذه القيمة مناسبة0.88لمؤشر الممارسات التدريسية، وبلغت قيمته ) αكرونباخ 

قرات التي تكون منها هذا المقياس، وتمثل األعداد ألغراض هذه الدراسة. وفيما يأتي الف جداً 

 لبة الذين اختاروا تلك اإلجابة. الظاهرة في خانات اإلجابة النسب المئوية للط

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

غالبًا كل  الفقرة
 حصة

حوالي 
نصف 
عدد 
 الحصص

بعض 
 مطلقاً  الحصص

 2 22 14 62 المعلم يسألنا أسئلة تتعلق بالدرس  -أ 

 3 23 19 55 نسأل المعلم أسئلة تتعلق بالدرس  -ب 

 3 24 20 53 نوضح إجاباتنا ونفسرها  -ج 

 9 29 18 44 نربط ما نتعلمه في الموضوعات الدراسية بحياتنا اليومية -د 

 5 26 19 50 نراجع واجباتنا البيتية  -ه 

 3 19 15 63 نستمع للمعلم وهو يشرح الدرس  -و 

 10 37 18 35 نعمل معًا ضمن مجموعات صغيرة  -ز 

 15 36 17 32 نبدأ بحل واجباتنا البيتية في الصف  -ح 

 5 37 20 38 قصيرًا  اً نقدم اختبارًا أو امتحان -ط 

نستخدم أجهزة الحاسوب في الموضوعات المدرسية غير  -ي 
 مبحث الحاسوب 

26 12 33 29 

 6 28 20 46 يطلب منا حفظ أشياء كثيرة في المناهج  -ك 

بأشياء عملية داخل غرفة الصف )مثاًل:  هنوظف ما نتعلم -ل 
تمثيل، عمل نموذج في الرياضيات، القيام بتجربة علمية 

 بشكل منفرد(

31 19 35 15 
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 رضا المعلم/ المدير .6

من أربع  ( فقرات من نوع مقياس ليكرت4بني هذا المقياس بناء على استجابة المدير عن )

 (،3، 2، 1، 0نقاط )متدني جدًا، متدني، عالي، عالي جدًا(، وكممت بالقيم المناظرة لها )

لمؤشر رضا المعلم،  α(، وحسب معامل الثبات كرونباخ 12-0وبذلك فإن مدى المقياس )

الفقرات  (، وتعد هذه القيمة مناسبة ألغراض هذه الدراسة. وفيما يأتي0.77وبلغت قيمته )

كون منها المقياس، وتمثل األعداد الظاهرة في خانات اإلجابة النسب المئوية للطلبة التي ت

 الذين اختار مديروهم تلك اإلجابة. 

 ؟  *كيف تقدر العبارات اآلتية في نطاق مدرستك   

متدني  الفقرة
عالي  عالي متدني جداً 

 جداً 

 11 60 19 10 الرضا الوظيفي لدى المعلمين -أ 

 12 74 7 7 ألهداف المنهاج الدراسيفهم المعلمين  -ب 

 14 72 7 7 درجة نجاح المعلمين في تنظيم المنهاج الدراسي -ج 

 9 64 21 6 توقعات المعلمين لتحصيل الطلبة -د 

 
 دعم المعلم/ المدير  .7

والذي  فقرات من نوع مقياس ليكرت 9 مقياس بناء عن استجابة المدير عناشتق هذا ال

نقاط )بدرجة قليلة جدا، بدرجة قليلة، بدرجة كبيرة، بدرجة كبيرة جدًا( وكممت  4يتكون من 

وحسب معامل (. 27-0( وبذلك يكون مدى المقياس )3 ،2، 0،1بالقيم المناظرة لها )

جدًا (، وتعد هذه القيمة مناسبة 0.89لمؤشر دعم المعلم وبلغت قيمته ) αالثبات كرونباخ 
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وتمثل األعداد  ه الدراسة. وفيما يأتي الفقرات التي تكون منها هذا المقياسألغراض هذ

 الظاهرة في خانات اإلجابة النسب المئوية للطلبة الذين اختار مديروهم تلك اإلجابة. 

بدرجة  الفقرة
 قليلة جداً 

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 كبيرة جداً 

  المجاالت اآلتية ؟هل تقدم تغذية راجعة للمعلمين في 
 27 54 8 11 ضبط النفس -أ 

 26 58 7 9 طرائق التدريس -ب 

 27 55 9 9 أساليب التقويم -ج 

 31 53 6 10 التخطيط -د 

 38 48 4 10 إدارة الصف -ه 

 41 44 5 10 المشاركة في األنشطة المدرسية -و 

  المتدني  األداءهل توصي ببرامج تدريبية للمعلمين ذوي
 بحسب حاجاتهم ؟

10 10 40 40 

 34 45 10 11 هل تستخدم تقارير المشرفين التربويين في متابعة المعلم ؟ 
 األعداد الظاهرة النسب المئوية للطلبة الذين اختار مديروهم تلك اإلجابةتمثل *: 
 

 الحصول على شهادة في الحاسوب  .8

اشتق هذا المؤشر من استجابة المعلم عن فقرتين من نوع )نعم، ال(، وكممت االستجابة 

(، وفيما يأتي الفقرتين اللتين كونتا 2 -0(، وبذلك فإن مدى القياس )0، 1بالقيم المناظرة )

، وتمثل األعداد الظاهرة النسب المئوية للطلبة الذين اختار معلموهم تلك هذا المقياس

 .اإلجابة

 ال نعم الفقرة
 ( هل حصلت على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوبICDL ؟ ) 44 56 

  هل حصلت على شهادة التعليم نحو المستقبلINTEL  83 17 ؟ 
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 اتجاهات المعلم  .9

، وتمثل األعداد الظاهرة النسب اشتق هذا المؤشر من خالل استجابة المعلم عن الفقرة اآلتية

 المئوية للطلبة الذين اختار معلموهم تلك اإلجابة.

ايجابية  الفقرة
سلبية  سلبية ايجابية جداً 

 جدا
   4 8 56 32 كيف تصف اتجاهاتك ومشاعرك نحو مهنة التعليم ؟ 

 

 . المؤهل األكاديمي 10

 اشتق هذا المؤشر من خالل استجابة المعلم عن الفقرة اآلتية: 

 الفقرة
دبلوم 
كلية 
 مجتمع

بكالوريوس 
 فقط

بكالوريوس 
+ دبلوم 
 تربية

 دكتوراه ماجستير

 1 7 17 70 5 ما أعلى مؤهل علمي حصلت عليه؟ 

 وتمثل األعداد الظاهرة النسب المئوية للطلبة الذين اختار معلموهم تلك اإلجابة.

 

 . المؤهل التربوي11

 اشتق هذا المؤشر من خالل استجابة المعلم عن الفقرة اآلتية: 

 دكتوراه ماجستير دبلوم تربية 
  1 5 94 ما أعلى مؤهل تربوي حصلت عليه؟ 

 المئوية للطلبة الذين اختار معلموهم تلك اإلجابة.وتمثل األعداد الظاهرة النسب 

 
 . الدعم الفني للمعلم 12

( فقرات من نوع ليكرت )معدومة، ضعيفة، 9اشتق هذا المؤشر من خالل استجابة المعلم عن )

( 27-0( وبذلك يكون مدى المقياس )3، 2، 1، 0متوسطة، كبيرة( وكممت بالقيم المناظرة لها )

(، وتعد هذه 0.91لمؤشر الدعم الفني للمعلم، وبلغت قيمته ) αكرونباخ وحسب معامل الثبات 
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ألغراض هذه الدراسة. وفيما يأتي الفقرات التي تكون فيها مقياس الدعم الفني جدًا القيمة مناسبة 

 للمعلم. : 

    :ما مدى حصولك على مساعدة مهنية من خالل ما يأتي 
 معدومة ضعيفة متوسطة كبيرة الفقرة

 23 24 38 15 ورش العمل  -أ 

 6 11 41 42 المناقشات مع المعلمين  -ب 

 7 13 45 35 المناقشات مع المدير  -ج 

 12 19 43 26 المناقشات مع المشرف التربوي  -د 

 19 24 40 17 نظام إرشادي  -ه 

 18 22 40 20 التدريب -و 

 19 21 42 18 المكتبة -ز 

 13 15 36 36 شبكة االنترنت  -ح 

 41 30 24 5 مؤسسات تعليمية )معاهد، جامعات، ...(  -ط 

 وتمثل األعداد الظاهرة النسب المئوية للطلبة الذين اختار معلموهم تلك اإلجابة.

 

 المعلم.  عمر 13

 اشتق هذا المؤشر من خالل استجابة المعلم عن الفقرة اآلتية: 

 ؟ كم عمرك 
 
 

 
 
 
 
 
 

 التوزيع العمري للمعلمين     
 ة المئويةالنسب الفئات

20-25 17 
26-30 18 
31-40 37 
41-50 21 
51-60 7 

 100 المجموع
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 . تدريب المعلم 14

اشتق هذا المؤشر من خالل استجابة المعلم عن خمس فقرات من نوع )نعم، ال(، وكممت 

( وحسب معامل الثبات كرونباخ 5-0(، وبذلك يكون مدى المقياس )0، 1بالقيم المناظرة )

α ( وتعد هذه القيمة مناسبة ألغراض هذه 0.79كمؤشر تدريب المعلم، وبلغت قيمته ،)

، وتمثل األعداد الظاهرة النسب المئوية الدراسة، وفيما يأتي الفقرات التي كونت المقياس

 للطلبة الذين اختار معلموهم تلك اإلجابة.
 

 لمهني في أي خالل السنتين الماضيتين، هل شاركت في أعمال تسهم في نموك ا 
 من المجاالت اآلتية ؟ 

 ال نعم الفقرة

 50 50 النتاجات العامة والخاصة للمبحث الذي تدرسه  -أ 

 52 48 محتوى المبحث الذي تدرسه  -ب 

 36 64 استراتيجيات وطرق التدريس  -ج 

 42 58 استراتيجيات التقويم وأدواته  -د 

 44 56 استخدام تكنولوجيا المعلومات في التدريس  -ه 

 
 

 نظرة المعلم للمدرسة. 15

بني هذا المقياس من خالل استجابة المعلم عن أربع فقرات من نوع مقياس ليكرت الرباعي 

(، وبذلك 3، 2، 1، 0)متدني جدًا، متدني، عالي، عالي جدًا( وكممت بالقيم المناظرة لها )

لهذا المؤشر، وبلغت قيمته  α(، وحسب معامل الثبات كرونباخ 12-0يكون المدى )

قرات التي تكون منها تي الفأ(، وتعد هذه القيمة مناسبة ألغراض هذه الدراسة. وفيما ي0.84)

هذا المقياس، وتمثل األعداد الظاهرة النسب المئوية للطلبة الذين اختار معلموهم تلك 

  اإلجابة.
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   كيف تقدر العبارات اآلتية في نطاق مدرستك ؟ 
عالي  الفقرة

متدني  متدني عالي جداً 
 جداً 

 9 38 41 12 الرضا الوظيفي لدى المعلمين  -أ 

 3 11 66 20 فهم المعلمين ألهداف المنهاج الدراسي  -ب 

 2 11 67 20 درجة نجاح المعلمين في تنظيم المنهاج الدراسي  -ج 

 4 20 59 17 توقعات المعلمين لمستوى تحصيل الطلبة  -د 

 
 

 . خبرة المعلم  16

عن الفقرتين اآلتيتين، بحيث جمع العددان كاستجابة اشتق هذا المؤشر من خالل استجابة المعلم 

 للمعلم عن السؤال األول والثاني.
 

  كم سنة درست في هذه المدرسة ؟ 
                                               _________________________ 

  كم سنة درست قبل نقلك إلى هذه المدرسة ؟ 

                                               _________________________    

 
 . معيقات التدريس 17

والمكون  ( فقرة من نوع مقياس ليكرت17اشتق هذا المقياس من خالل استجابة المعلم عن )

(، 2، 1، 0من ثالث نقاط )مطلقًا، بعض الشيء، كثيرًا( حيث كممت بالقيم المناظرة لها )

لمؤشر معيقات  α( وحسب معامل الثبات كرونباخ 34-0وبذلك يكون مدى المقياس )

( وهي قيمة مناسبة جدًا ألغراض هذه الدراسة. وفيما يأتي 0.94التدريس وبلغت قيمته )

، وتمثل األعداد الظاهرة النسب المئوية ن منها مقياس معيقات التدريسالفقرات التي تكو 

 للطلبة الذين اختار معلموهم تلك اإلجابة.
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 تعيق األشياء اآلتية تدريسك المبحث الذي تدرسه  ىمن وجهة نظرك، إلى أي مد
 لطلبة الشعبة التي شاركت في الدراسة؟

بعض  مطلقاً  الفقرة
 كثيراً  الشيء

 الـطــلــبــــة 
 32 62 6 اختالف وتباين القدرات األكاديمية للطلبة  -أ 
 19 61 20 طلبة ذوو خلفيات متنوعة )مثاًل: اقتصادية، لغوية...الخ(  -ب 
طلبة ذوو احتياجات خاصة )مثاًل: إعاقات سمعية، بصرية، جسدية، عقلية  -ج 

 16 50 34 أو نفسية...الخ( 
 46 47 7 طلبة غير مبالين  -د 

 39 53 8 انخفاض دافعية الطلبة للتعلم -ه
 30 53 17 طلبة مشاغبين  -و 

 الــمـــوارد 
 28 45 27 نقص في أجهزة الحاسوب  -ز 
 31 46 23 نقص في برمجيات الحاسوب  -ح 
 24 41 35 نقص في المساعدة على استخدام الحاسوب  -ط 

 11 27 62 نقص في الكتب المقررة الستخدام الطلبة  -ي
 19 50 31 نقص في الوسائل التعليمية الستخدام الطلبة  -ك
 26 37 37 نقص في المختبرات واألدوات المخبرية  -ل
 20 47 33 نقص في المعدات التي تستخدمها في الشرح والتدريبات -م
 27 47 26 عدم كفاية التسهيالت المادية   -ن
 36 40 24 ارتفاع نسبة الطلبة إلى المدرسين  -س
 44 32 24 اكتظاظ الصفوف  -ع
نقص الوثائق المتعلقة بتدريس المبحث )أدلة معلمين، الخطوط العامة  -ف

 15 33 52 للمنهاج، أدلة التجارب،..( 
 

 . التقويم الجيد18

والمكون  ( فقرات من نوع مقياس ليكرت7عن )اشتق هذا المقياس من خالل استجابة المعلم 

، 1، 0من أربع نقاط )معدومة، ضعيفة، متوسطة، كبيرة(، حيث كممت بالقيم المناظرة لها )

لمؤشر  α(، وحسب معامل الثبات كرونباخ 21-0(، وبذلك يكون مدى المقياس )3، 2

قيمة مناسبة ألغراض هذه الدراسة. وفيما يأتي  وهي (0.81التقويم الجيد وبلغت قيمته )
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تكون منها مقياس التقويم الجيد، وتمثل األعداد الظاهرة النسب المئوية للطلبة  الفقرات التي

 الذين اختار معلموهم تلك اإلجابة.

   ما مدى استخدامك لألساليب اآلتية في تقييم معرفة ومهارات الطلبة؟ 
 معدومة ضعيفة متوسطة كبيرة الفقرة

 1 3 25 71 التغذية الراجعة المستمرة  -أ 

 3 15 45 37 ساللم تقدير/ قوائم شطب لتقييم الطلبة ذاتيًا  -ب 

 1 11 44 44 ساللم تقدير/ قوائم شطب لتقييم الطلبة من خاللك  -ج 

 1 3 22 74 مناقشة الواجبات البيتية  -د 

 0 3 16 81 امتحانات الورقة والقلم -ه 

 1 9 37 53 االختبارات الشفوية  -و 

 6 24 45 25 األبحاث والتقارير  -ز 

 
 

 النفسب. الثقة 19

فقرات من نوع ليكرت والمكون من أربع  6بني هذا المقياس من خالل استجابة المعلم عن 

( 3، 2، 1، 0نقاط )معدومة، ضعيفة، متوسطة، كبيرة(، حيث كممت بالقيم المناظرة لها )

لمؤشر الثقة بالنفس،  α(، وحسب معامل الثبات كرونباخ 18-0وبذلك يكون مدى المقياس )

ألغراض هذه الدراسة. وفيما يأتي الفقرات التي جدًا ( وهي قيمة مناسبة 0.83لغت قيمته )وب

، وتمثل األعداد الظاهرة النسب المئوية للطلبة الذين اختار تكون منها مقياس الثقة بالنفس

  معلموهم تلك اإلجابة.
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   إلى أي مدى تثق بنفسك وتشعر بالراحة عند قيامك بما يأتي؟ 
 معدومة ضعيفة متوسطة كبيرة الفقرة

 6 9 40 45 استخدام الحاسوب في التدريس  -أ 

اصطحاب الطلبة إلى أماكن خارج المدرسة لتوضيح  -ب 
، مؤسسة قدة في المنهاج )مثال زيارة مصنعمفاهيم مع

 علمية، دائرة حكومية ..الخ(
36 30 19 15 

دعوة خبراء من المجتمع المحلي لمناقشة موضوعات  -ج 
 الطلبة )مثاًل: طبيب، أديب، سياسي...الخ(تحسن تعلم 

35 33 18 14 

 6 7 35 52 توضيح المفاهيم بصورة غير تقليدية  -د 

تاحة الفرصة لهم للمشاركة في  -ه  تشجيع الطلبة وا 
 الحصص

71 23 4 2 

إدخال التجديدات التربوية واستخدامها داخل الغرفة  -و 
الصفية )مثاًل: طرائق تدريس حديثة، أساليب تقويم 

 حديثة، ....الخ( 
57 34 5 4 

 

 
 المعلم وعالقتها بالتحصيلذات صلة بعوامل 

حسبت معامالت االرتباط بين لدى الطلبة دراسة العالقة بين عوامل المعلم والتحصيل بغرض 

( 1من جهة، وكل عامل من عوامل المعلم من جهة أخرى، وبين الجدول رقم )حالتحصيل 

اإلحصائية وترتيب قوة االرتباط بين  معامالت ارتباط عوامل المعلم بتحصيل الطلبة وداللتها

هي:  المتغيرات انقسمت إلى فئات ثالث (، ان1التحصيل وهذه العوامل. يتضح من الجدول )ح

مجموعة المتغيرات ذات االرتباط الموجب والدال إحصائيًا وهي اآلتية المجموعة األولى هي: 

ومرتبة تنازليًا بحسب قوة ارتباطها بالتحصيل: جنس المعلم، ممارسات المعلم، الثقة بالنفس، 

الدعم الفني للمعلم، التدريس الجيد، التقييم الجيد، عمر المعلم، اتجاهات المعلم نحو التدريس، 

والمجموعة الثانية المعلم للمدرسة، خبرة المعلم، المؤهل العلمي، تدريب المعلم.  رضا المعلم، نظرة

مجموعة المتغيرات ذات االرتباط السالب والدال إحصائيًا وهي اآلتية ومرتبة تنازليًا بحسب هي: 
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مجموعة  والمجموعة الثالثة هي: قوة ارتباطها بالتحصيل: معيقات التدريس، مشاكل المعلم،

ت التي انعدمت العالقة بينها وبين التحصيل وهي اآلتية: استخدام الحاسوب، مهارات المتغيرا

 الحاسوب، دعم المعلم، الحصول على شهادة في الحاسوب، المؤهل التربوي
 

 المعلم والتحصيلذات الصلة ب عواملالاالرتباط بين (: 1جدول )ح
 ترتيب قوة االرتباط معامل االرتباط عوامل المعلم

 4 **0.153- المعلممشاكل 
 7 **0.113 التدريس الجيد

 - 0.004- استخدام الحاسوب
 - 0.007 مهارات الحاسوب

 2 **0.165 ممارسات المعلم/ الطالب
 11 **0.069 رضا المعلم /المدير
 - 0.002 دعم المعلم/ المدير

 - 0.018 الحصول على شهادة في الحاسوب
 15 **0.039 تدريب المعلم

 6 **0.116 الفني للمعلمالدعم 
 12 **0.062 نظرة المعلم للمدرسة

 14 **0.041 المؤهل العلمي
 - 0.017 المؤهل التربوي

 10 **0.075 اتجاهات المعلم نحو التدريس
 13 **0.054 خبرة المعلم
 1 **0.214 جنس المعلم
 9 **0.096 عمر المعلم

 2 **0.165- معيقات التدريس
 8 **0.102 التقييم الجيد
 5 **0.145 الثقة بالنفس

 α =0.05*: االرتباط دال إحصائيًا عند 
 α=0.001**: االرتباط دال إحصائيًا عند 

 

العالقة بين عوامل المعلم والتحصيل بحسب الصف، حسبت معامالت االرتباط بين ولدراسة 

المعلم وبحسب الصف من جهة أخرى. ذات الصلة بعوامل الالتحصيل من جهة وكل عامل من 
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( معامالت ارتباط عوامل المعلم بتحصيل الطلبة بحسب الصف وداللتها 2ويبين الجدول رقم )ح

اإلحصائية وقد جاءت المتغيرات جميعها دالة إحصائيًا عبر الصفوف الثالثة يستثنى من ذلك 

في أحد الصفوف على  (α=0.05)المتغيرات اآلتية والتي لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية 

م الحاسوب، مهارات الحاسوب،  دعم المدير، الحصول على شهادة في الحاسوب، ااألقل: استخد

 تدريب المعلم، نظرة المعلم للمدرسة، المؤهل العلمي، المؤهل التربوي. 
 

 المعلم والتحصيل بحسب الصفذات الصلة بعوامل الاالرتباط بين (: 2جدول )ح

 عوامل المعلم
 الصف

 حادي عشر تاسع خامس
 **0.143- **0.136- *0.173- مشاكل المعلم
 **0.119 **0.093 **0.138 التدريس الجيد

 0.030- *0.035- *0.034 استخدام الحاسوب
 0.001- 0.007- *0.029 مهارات الحاسوب

 **0.087 **0.137 **0.225 ممارسات المعلم/ الطالب
 **0.054 **0.101 **0.065 رضا المعلم /المدير
 0.010- **0.066 *0.033- دعم المعلم/ المدير

 0.016- *0.038 0.023 الحصول على شهادة في الحاسوب
 **0.048 0.018 **0.048 تدريب المعلم

 **0.140 **0.108 **0.114 الدعم الفني للمعلم
 **0.131 **0.062 0.026 نظرة المعلم للمدرسة

 **0.063 0.028 *0.030 المؤهل العلمي
 **0.066 0.014- 0.005 المؤهل التربوي

 **0.103 **0.097 **0.047 اتجاهات المعلم نحو التدريس
 *0.037 **0.116 0.023 خبرة المعلم
 **0.312 **0.265 **0.123 جنس المعلم
 **0.090 **0.106 **0.090 عمر المعلم

 **0.191- **0.128- **0.174- معيقات التدريس
 **0.080 **0.123 **0.116 التقييم الجيد
 **0.199 **0.144 **0.114 الثقة بالنفس

 α =0.05*: االرتباط دال إحصائيًا عند 
 α=0.001**: االرتباط دال إحصائيًا عند 
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ودرست العالقة بين عوامل المعلم والتحصيل بحسب المبحث، من خالل حساب معامالت 

االرتباط بين التحصيل من جهة، وكل عامل من عوامل المعلم بحسب المبحث من جهة أخرى، 

(، معامالت االرتباط وداللتها اإلحصائية، وقد جاءت المتغيرات جميعها 3ويبين الجدول رقم )ح

المباحث الثالثة ويستثنى من ذلك المتغيرات اآلتية، والتي لم تبلغ مستوى  دالة إحصائيًا عبر

في أحد المباحث على األقل: استخدام الحاسوب، مهارات  (α=0.01)الداللة اإلحصائية 

 الحاسوب، دعم المعلم، تدريب المعلم، نظرة المعلم للمدرسة، المؤهل العلمي، المؤهل التربوي.

 ن عوامل المعلم والتحصيل بحسب المبحثاالرتباط بي(: 3جدول )ح
 المبحث عوامل المعلم

 العلوم الرياضيات القرائية
 **0.180 **0.165- **0.138- مشاكل المعلم 
 **0.135 **0.078 **0.078 التدريس الجيد

 0.008 0.019 0.008- استخدام الحاسوب
 *0.040 **0.044 0.015- مهارات الحاسوب
 **0.243 **0.109 **0.157 الطالبممارسات المعلم/ 
 **0.096 **0.059 **0.056 رضا المعلم /المدير
 0.010 0.018- 0.007 دعم المعلم/ المدير

 0.024 0.008- **0.082 الحصول على شهادة في الحاسوب
 0.006- **0.079 0.017 تدريب المعلم

 **0.092 **0.067 **0.101 الدعم الفني للمعلم
 **0.103 **0.075 0.013 للمدرسةنظرة المعلم 

 *0.041 0.002 0.009 المؤهل العلمي
 *0.033 0.008- 0.021 المؤهل التربوي

 **0.052 **0.053 **0.111 اتجاهات المعلم نحو التدريس
 *0.034 **0.073 **0.103 خبرة المعلم
 **0.211 **0.135 **0.301 جنس المعلم
 **0.106 *0.040 **0.130 عمر المعلم

 **0.151- **0.198- **0.169- معيقات التدريس
 **0.096 **0.057 **0.085 التقييم الجيد
 **0.102 **0.117 **0.168 الثقة بالنفس

 α =0.05*: االرتباط دال إحصائيًا عند 
 α=0.001**: االرتباط دال إحصائيًا عند 



121 

 

والتحصيل بحسب الصف والمبحث، ويبين المعلم ذات الصلة بعوامل الدرست العالقة بين كما 

، وقد اختلفت خارطة معامالت االرتباط من ( معامالت االرتباط وداللتها اإلحصائية4الجدول )ح

حيث الداللة اإلحصائية والقوة، إال أن الالفت للنظر أن متغير استخدام الحاسوب انعدمت 

ت الحاسوب حيث انعدمت عالقته بالتحصيل في المباحث والصفوف جميعها، وكذلك مهارا

  .عالقته بالتحصيل، يستثنى من ذلك ارتباطه في الحادي عشر/ رياضيات، والتاسع/ علوم
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 االرتباط بين عوامل المعلم والتحصيل بحسب المبحث والصف(: 4جدول )ح
 العلوم الرياضيات القرائية عوامل المعلم

 حادي عشر تاسع خامس حادي عشر تاسع خامس حادي عشر تاسع خامس
 **0.219- **0.177- **0.121- **0.189- **0.102- **0.188- **0.156- **0.140- **0.147- مشاكل المعلم 
 **0.082 *0.063 **0.156 **0.136 **0.80 0.03 **0.110 **0.084 **0.135 التدريس الجيد

 0.059 0.006 0.010 0.047 0.033 0.055 0.054 0.040 0.043 استخدام الحاسوب
 0.055 **0.077 0.016 *0.111 0.001 0.049 0.007 0.023 0.018 مهارات الحاسوب

 **0.127 **0.192 **0.304 0.009- **0.121 **0.165 **0.117 **0.116 **0.223 ممارسات المعلم/ الطالب
 *0.080 **0.088 **0.850 0.007 *0.066 **0.080 *0.075 **0.153 0.44 /المديررضا المعلم 

 0.014 0.046 0.029 *0.075 0.039 0.031 0.001 **0.115 0.042 دعم المعلم/ المدير
 *0.068- **0.101 0.031 *0.065- 0.028 0.008 *0.126 *0.057 0.003 الحصول على شهادة في الحاسوب

 0.013 **0.077 0.044 **0.140 *0.055 *0.062 0.041 **0.078 0.019 تدريب المعلم
 **0.116 0.053 **0.076 0.039 *0.054 **0.135 **0.202 **0.139 *0.061 الدعم الفني للمعلم
 **0.126 **0.076 0.047 **0.140 0.011 **0.073 **0.130 *0.057- 0.023 نظرة المعلم للمدرسة

 **0.142 0.021 0.019 0.023 0.028 0.026 **0.097 *0.065 0.036 المؤهل العلمي
 **0.096 0.018 0.047 0.059 0.065 0.012 0.043 *0.064 0.005 المؤهل التربوي

 *0.068 0.022 *0.053 *0.076 **0.082 0.044 **0.195 **0.138 **0.104 اتجاهات المعلم نحو التدريس
 0.013 *0.133 0.01 *0.071 **0.104 *0.065 **0.089 **0.143 *0.061 خبرة المعلم
 **0.371 **0.227 **0.119 **0.222 **0.189 0.045 **0.428 **0.384 **0.197 جنس المعلم
 **0.150 **0.115 **0.110 0.016 **0.084 0.041 **0.110 **0.105 **0.128 عمر المعلم

 **0.185- **0.129- **0.150- **0.231- **0.131- **0.242- **0.186- **0.148- **0.138- معيقات التدريس
 *0.075 *0.085 **0.077 0.038 *0.062 *0.105 *0.063 **0.147 **0.145 التقييم الجيد
 **0.210 **0.088 0.044 **0.135 **0.175 **0.079 **0.162 **0.136 **0.171 الثقة بالنفس

 α =0.05*: االرتباط دال إحصائيًا عند 
 α=0.001**: االرتباط دال إحصائيًا عند 
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لمتغيرات المعلم وتأثيرها على التحصيل، فقد استخدم تحليل االنحدار ولمعرفة األهمية النسبية 

المتعدد، حيث أدخلت متغيرات المعلم في النموذج كمتغيرات مستقلة ومتغير التحصيل كمتغير 

ن العوامل اآلتية غير دالة أ( نتائج هذا التحليل، فقد كشف النموذج 5تابع ويبين الجدول )ح

ما العوامل التي بلغت الداللة ألتقييم الجيد، الدعم الفني، خبرة المعلم، إحصائيًا وهي التدريب ، ا

، فقد جاءت األهمية النسبية لها مرتبة تنازليًا على النحو اآلتي: ممارسات α=0.01اإلحصائية 

دريس، المؤهل العلمي، الثقة بالنفس، تل، مشاكل المعلم، معيقات االمعلم/ الطالب، جنس المعلم

 د، عمر المعلم، رضا المعلم.التدريس الجي

 معامالت االنحدار المتعدد لعوامل المعلم غير المعايرة والمعايرة (: 5جدول )ح
 والخطأ المعياري وقيمة اإلحصائي ت وداللته اإلحصائية

 عوامل المعلم
 المعامل المعاير المعامل غير المعاير

الداللة  قيمة  ت
 Bبيتا  الخطأ المعياري bب   اإلحصائية

 0.00 17.5   1.5 26.6 الثابت
 0.00 6.3- 0.1- 0.9 5.7- مشاكل المعلم

 0.01 2.6 0.0 1.1 2.8 التدريس الجيد
 0.00 6.0- 0.1- 0.9 5.5- معيقات التدريس

 0.00 15.2 0.1 0.7 11.0 ممارسات المعلم/ الطالب
 0.00 3.2 0.0 0.1 0.2 رضا المعلم/ المدير
 0.05 1.9 0.0 0.7 1.4 اتجاهات المعلم
 0.00 5.2 0.0 0.9 4.5 المؤهل العلمي
 0.03 2.2 0.0 0.0 0.1 الدعم الفني
 0.49 0.7 0.0 0.4 0.3 التدريب

 0.01 2.8 0.0 0.1 0.2 نظرة المعلم للمدرسة
 0.50 0.7 0.0 1.3 0.9 التقييم الجيد
 0.00 5.0 0.1 0.8 3.9 الثقة بالنفس
 0.00 18.5 0.2 0.3 5.8 جنس المعلم
 0.27 1.1 0.0 0.1 0.2 خبرة المعلم
 0.00 6.6 0.1 0.2 1.2 عمر المعلم
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، ( معامالت االنحدار المتعدد لمؤشرات المعلم غير المعايرة والمعايرة والخطأ المعياري وقيمة اإلحصائي ت وداللته اإلحصائية بحسب الصف6الجدول )حويبين 

 التباين بين المتغيرات الداخلة في النموذج من حيث داللتها اإلحصائية، وأهميتها النسبية.عن وقد كشفت النتائج 

 معـامـالت االنحدار المتعدد لمؤشرات المعلم غير المعايرة والمعايرة والخطأ المعياري وقيمة اإلحصائي ت وداللته اإلحصائية بحسب الصف(: 6جدول )ح
 الصف الحادي عشر التاسعالصف  الصف الخامس عوامل المعلم

المعامل غير 
 المعاير

المعامل 
قيمة  المعاير

 ت
الداللة 
 اإلحصائية

المعامل غير 
 المعاير

المعامل 
قيمة   المعاير

 ت
الداللة 
 اإلحصائية

المعامل غير 
 المعاير

المعامل 
قيمة  المعاير

 ت
الداللة 
الخطأ  bب   اإلحصائية

الخطأ  bب  Bبيتا  المعياري
الخطأ  bب  Bبيتا  المعياري

 Bبيتا  المعياري
 2.9 26.0 الثابت

 
9.1 0.0 23.2 2.4 

 
9.7 0.0 27.7 2.7 

 
10.1 0.0 

 0.1 1.6 0.0 1.8 2.9 0.0 3.7- 0.1- 1.4 5.4- 0.0 7.4- 0.1- 1.5 11.2- مشاكل المعلم

 1.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.5 0.6 0.0 1.6 1.0 0.0 4.0 0.1 1.9 7.4 التدريس الجيد

 0.0 4.0- 0.1- 1.8 7.3- 0.0 2.2- 0.0 1.4 3.0- 0.0 3.6- 0.1- 1.6 6.0- معيقات التدريس

 0.0 2.9 0.0 1.5 4.3 0.0 6.6 0.1 1.2 7.7 0.0 14.3 0.2 1.1 16.2 ممارسات المعلم/الطالب

 0.4 0.9 0.0 0.1 0.1 0.0 3.8 0.1 0.1 0.4 0.0 3.0 0.0 0.1 0.4 رضا المعلم

 0.1 1.6 0.0 1.4 2.3 0.5 0.7 0.0 1.0 0.8 0.1 1.4 0.0 1.3 1.9- اتجاهات المعلم

 0.0 4.0 0.1 1.6 6.5 0.0 2.9 0.0 1.4 4.1 0.0 3.0 0.0 1.5 4.6 المؤهل العلمي

 0.3 1.0 0.0 0.1 0.1 0.3 1.0 0.0 0.0 0.1 0.0 2.6 0.0 0.1 0.1 الدعم الفني

 0.4 0.9 0.0 0.8 0.8 0.0 2.2 0.0 0.7 1.4 0.9 0.1 0.0 0.7 0.1 التدريب

 0.0 2.2 0.0 0.2 0.4 0.3 1.1 0.0 0.1 0.1 0.0 5.8 0.1 0.2 0.9 لمدرسةلنظرة المعلم 

 0.1 1.9 0.0 2.8 5.4 0.0 2.6 0.0 1.9 5.2 0.1 1.6 0.0 2.3 3.7 التقييم

 0.0 4.0 0.1 1.6 6.5 0.0 2.7 0.0 1.2 3.2 0.2 1.3 0.0 1.3 1.7 الثقة بالنفس

 0.0 15.0 0.3 0.6 9.5 0.0 14.3 0.2 0.5 6.8 0.0 4.9 0.1 0.5 2.7 جنس المعلم

 0.2 1.4 0.0 0.3 0.4 0.0 2.5 0.0 0.2 0.5 0.0 2.6 0.1 0.3 0.6- خبرة المعلم

 0.0 2.7 0.1 0.4 1.0 0.0 3.0 0.1 0.3 0.8 0.0 5.6 0.1 0.3 1.7 عمر المعلم
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االنحدار المتعدد لمؤشرات المعلم غير المعايرة والمعايرة والخطأ المعياري وقيمة اإلحصائي ت وداللته اإلحصائية بحسب ( معامالت 7كما يبين الجدول )ح
 المبحث، وقد كشفت النتائج عن التباين بين المتغيرات الداخلة في النموذج من حيث داللتها اإلحصائية، وأهميتها النسبية.

 

 لمتعدد لمؤشرات المعلم غير المعايرة والمعايرة والخطأ المعياري وقيمة اإلحصائي ت وداللته اإلحصائية بحسب المبحثمعـامـالت االنحدار ا(: 7جدول )ح

 عوامل المعلم

 علوم رياضيات القرائية
المعامل غير 

 المعاير
المعامل 
قيمة  المعاير

 ت
الداللة 

 اإلحصائية

المعامل غير 
 المعاير

المعامل 
قيمة   المعاير

 ت
الداللة 

 اإلحصائية

المعامل غير 
 المعاير

المعامل 
قيمة  المعاير

 ت
الداللة 

 اإلحصائية
 bب  

الخطأ 
 المعياري

 bب  Bبيتا 
الخطأ 
 المعياري

 bب  Bبيتا 
الخطأ 
 المعياري

 Bبيتا 

 2.7 31.9 الثابت
 

11.7 0.0 35.8 2.2 
 

16.1 0.0 24.5 2.7 
 

8.9 0.00 

 0.00 5.0- 0.1- 1.7 8.5- 0.0 4.6- 0.1- 1.3 6.2- 0.0 2.1- 0.0 1.5 3.2- مشاكل المعلم

 0.00 4.1 0.1 1.9 7.7 0.9 0.2 0.0 1.5 0.3 1.0 0.0 0.0 1.9 0.1 التدريس الجيد

 0.05 2.0- 0.0 1.6 3.3- 0.0 6.0- 0.1- 1.4 8.1- 0.0 5.8- 0.1- 1.6 9.3- معيقات التدريس

ممارسات المعلم/ 
 الطالب

10.5 1.3 0.1 8.3 0.0 5.5 1.0 0.1 5.3 0.0 16.8 1.3 0.2 13.3 0.00 

 0.00 3.3 0.1 0.1 0.4 0.3 1.1 0.0 0.1 0.1 0.4 0.8 0.0 0.1 0.1 رضا المعلم

 0.02 2.3 0.0 1.2 2.8 0.1 1.9 0.0 1.1 2.0 0.0 2.8 0.0 1.3 3.7 اتجاهات المعلم

 0.05 1.9 0.0 1.6 3.2 0.4 0.8- 0.0 1.4 1.1- 0.1 1.8 0.0 1.4 2.5 المؤهل العلمي

 0.19 1.3 0.0 0.1 0.1 0.2 1.2 0.0 0.0 0.1 0.8 0.2 0.0 0.1 0.0 الدعم الفني

 0.21 1.2- 0.0 0.8 1.0 0.0 3.0 0.0 0.6 1.8 0.0 2.2- 0.0 0.8 1.8- التدريب

 0.11 1.6 0.0 0.2 0.2 0.3 1.0 0.0 0.1 0.1 0.0 4.1 0.1 0.2 0.6 نظرة المعلم للمدرسة

 0.95 0.1 0.0 2.3 0.1 0.3 1.1 0.0 2.0 2.2 0.5 0.7 0.0 2.3 1.5 التقييم

 0.64 0.5 0.0 1.4 0.7 0.0 3.4 0.1 1.2 4.0 0.0 4.0 0.1 1.3 5.2 الثقة بالنفس

 0.00 10.0 0.2 0.6 5.5 0.0 5.5 0.1 0.5 2.5 0.0 16.7 0.3 0.6 9.3 جنس المعلم

 0.00 2.9 0.1 0.3 0.8 0.0 4.0 0.1 0.2 0.8 0.1 1.9 0.0 0.2 0.4 خبرة المعلم

 0.00 6.9 0.1 0.3 2.2 0.0 2.2- 0.1- 0.3 0.6- 0.0 2.5 0.0 0.3 0.7 عمر المعلم
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ج( نسب التباين التي تفسرها عوامل المعلم بحسب 7ب(، )ح7أ(، )ح7كما تبين الجداول )ح
 والمبحث.الصف، وبحسب المبحث، وبحسب الصف 

 
 تعزى لعوامل المعلم بحسب الصف التي نسبة التباين المفسر في التحصيلأ(: 7جدول )ح

 𝐑𝟐 الصف
 ٪12 خامس
 ٪12 تاسع

 ٪13 حادي عشر
 

 .٪12، وفي الصفين الخامس والتاسع ٪13حيث بلغت نسبة التباين المفسر في الصف الحادي عشر 
 

 تعزى لعوامل المعلم بحسب المبحثالتي نسبة التباين المفسر في التحصيل ب(: 7جدول )ح
 𝐑𝟐 المبحث
 ٪15 قرائية
 ٪7 رياضيات
 ٪13 علوم

 

 .٪7، وفي الرياضيات ٪13القرائية، العلوم  ٪15بحسب المبحث بلغت نسبة التباين المفسر كما 
 

 تعزى لعوامل المعلم التي نسبة التباين المفسر في التحصيل ج(: 7جدول )ح
 بحسب الصف والمبحث

معامل االرتباط  الصف المبحث
 𝐑 المتعدد

 نسبة التباين المفسر
𝐑𝟐 

 مستوى الداللة اإلحصائية

 القرائية
5 0.379 14٪ 0.00 
9 0.441 20٪ 0.00 

11 0.474 23٪ 0.00 

 رياضيات
5 0.314 10٪ 0.00 

9 0.286 8٪ 0.00 

11 0.344 12٪ 0.00 

 علوم
5 0.378 14٪ 0.00 

9 0.372 14٪ 0.00 

11 0.443 20٪ 0.00 
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وبلغت نسبة التباين المفسر أعلى قيمة لها في الصف الحادي عشر وفي القرائية حيث وصلت 
 في مبحث الرياضيات للصف التاسع.  ٪8، وجاءت أدنى قيمة ٪23قيمتها إلى 

 
النسبية وداللتها اإلحصائية في نموذج االنحدار هميتها ( عوامل المعلم وأ8يبين الجدول )حو 

 المتعدد ونسبة التباين المفسر بحسب المبحث والصف.
 

 عوامل المعلم وأهميتها النسبية ودالالتها اإلحصائية في نموذج االنحدار المتعدد (: 8جدول )ح
 ونسبة التباين المفسر بحسب المبحث والصف

 العـوامــل
 األهمية النسبية

 عـــلــوم ريــاضيــات القرائية
5 9 11 5 9 11 5 9 11 

 - 3 5 - - 3 - - - مشاكل المعلم
 - - 4 - - 5 - - 4 التدريس الجيد
 - 7 - 1 - 1 - - 7 معيقات التدريس
ممارسات المعلم 
 التدريسية/ الطالب

1 5 3 2 4 - 1 2 - 

 - - 6 6 - - - 2 - رضا المعلم
 4 6 - - - - 2 - 6 اتجاهات المعلم
 3 - - - - - - - - المؤهل العلمي
 - 5 - - - - - - - الدعم الفني
 - - - 4 - - - 7 8 التدريب

 - - - - - 4 - - 3 نظرة المعلم للمدرسة
 - - - - - - - 4 - التقييم

 - - 2 - - - 9 الثقة بالنفس
 

5 
 1 1 - 2 1 - 1 1 2 جنس المعلم
 6 - 3 5 3 - - 3 - خبرة المعلم
 2 4 2 2 - - - - 5 عمر المعلم

نسبة التباين المفسر 
𝐑𝟐 

14٪ 20٪ 23٪ 10٪ 8٪ 12٪ 14٪ 14٪ 20٪ 
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جاءت األهمية النسبية في القرائية عند طلبة الصف الخامس من األعلى إلى  فعلى سبيل المثال

األدنى على النحو اآلتي: ممارسات المعلم، جنس المعلم، نظرة المعلم للمدرسة، التدريس الجيد، 

 عمر المعلم، اتجاهات المعلم، معيقات التدريس، التدريب، الثقة بالنفس. 
 

ترتيب النسبي التنازلي ألهمية المتغيرات على النحو اآلتي: وفي الصف التاسع رياضيات كان ال

جنس المعلم، الثقة بالنفس، خبرة المعلم، ممارسات المعلم، وفي الصف الحادي عشر علوم كان 

الترتيب التنازلي لألهمية النسبية للمتغيرات على النحو اآلتي: جنس المعلم، عمر المعلم، المؤهل 

 لثقة بالنفس، خبرة المعلم. العلمي، اتجاهات المعلم، ا
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 عوامل الطالب وعالقتها بالتحصيل 
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 العوامل املرتبطة بالطالب 

ها من استبانة الطلب، قوالتي تم اشتقامن الدراسة المتغيرات المتعلقة بالطالب هذا الجزء يتناول 
 وهذه العوامل هي :

 

 المستوى االقتصادي االجتماعي للطالب  -1
 

مجموعــة مــن الفقــرات المتعلقــة بالمســتوى  مــن خــالل إجابــة الطالــب عــنوقــد حســب هــذا المؤشــر 
 العلمي للوالدين، وبعض الممتكالت لألسرة، وهذه الفقرات هي: 

 
 

   أي مما يلي يتوافر في المنزل الذي تسكن فيه أسرتك؟  
 فقط في كل سطرفي مربع واحد × ضع إشارة  

 ال نعم  
 9 91 كهرباء ................................................ أ(

       خادمة أجنبية )سيرلنكية أو فلبينية...( أو عربية تعين ب(
 85 15 ............................في أعمال المنزل ..........

 68 32 .................................................فاكس  ج(

 10 90 ....تلفزيون ........................................... د(

 15 85 ستااليت .............................................. هـ(

 32 68 ربط بشبكة االنترنت.................................... و(

 12 88 .....ثالجة ........................................... ز(

 28 72 غسالة كهربائية أتوماتيك .............................. ح(

 55 45 مكتبة ................................................. ط(

 28 72 كمبيوتر ............................................... ي(

 60 40 كاميرا رقمية .......................................... ك(

 57 43 تدفئة مركزية .......................................... ل(

 

 األعداد الظاهرة النسب المئوية للطلبة في كل فئة إجابةوتمثل 
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ــدتك )أو مــن تقــوم    بــدورها فــي االعتنــاء بــك مــا أعلــى مســتوى تعليمــي حصــلت عليــه وال
 ورعايتك(؟

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

 4 .......................................................... (6إلى  1
 4 ...........................( ...6-1أنهت المرحلة األساسية األولى ) ب(
 52  ..(10إلى  7سية الثانية )من صف أنهت أحد صفوف المرحلة األسا ج(
 20 .........المرحلة الثانوية ........................................... د(
 9 .......دبلوم كلية المجتمع .......................................... هـ(
 7 .......األولى ......................................الدرجة الجامعية  و(
 3 ...دبلوم عالي أو ماجستير فأعلى(أعلى من الدرجة الجامعية األولى ) ز(
 1 ........ال أعلم .................................................... ح(

 

 إجابةاألعداد الظاهرة تمثل النسب المئوية للطلبة في كل فئة 
 

ما أعلى مستوى تعليمي حصل عليه والدك )أو من يقوم بدوره في االعتناء بك   
 ورعايتك(؟ 

 في مربع واحد فقط× ضع إشارة  
       لــــــم يــــــذهب إلــــــى المدرســــــة أو لــــــم يكمــــــل المرحلــــــة األساســــــية األولــــــى  أ(

 4 ..............................................( 6إلى  1)من صف 
 4 ............( .................6-1أنهى المرحلة األساسية األولى ) ب(
 51 (...10إلى  7أنهى أحد صفوف المرحلة األساسية الثانية )من صف  ج(
 18 .......المرحلة الثانوية ............................................ د(
 7 ........................دبلوم كلية المجتمع ....................... هـ(
 8 .......الدرجة الجامعية ألولى ..................................... و(
 7 أعلى من الدرجة الجامعية األولى )دبلوم عالي أو ماجستير فأعلى(.. ز(
 1 ...............................ال أعلم ............................ ح(

 
 الظاهرة تمثل النسب المئوية للطلبة في كل فئة إجابةاألعداد 

 

لمؤشر المستوى االقتصادي االجتماعي للطالب وبلغت  αوقد حسب معامل الثبات كرونباخ 
 (، وتعد هذه القيمة مناسبة ألغراض هذه الدراسة.0.84قيمته )
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 شاكل الطلبةم -2
 

مجموعة من الفقرات المتعلقة بمشاكل الطلبة  من خالل إجابة الطالب عنوقد حسب هذا المؤشر 
 وهذه الفقرات هي: 

 
 ؟اآلتيةإلى أي درجة تعاني من المشكالت   
 في مربع واحد فقط لكل سطر× ضع إشارة                                                 

بدرجة   
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

ال أعاني 
من هذه 
 المشكلة

 40 12 33 15 .كثرة الواجبات المنزلية واألعباء الدراسية ....... أ(

 50 16 23 11 ..........ال يهتم المعلمون بمشاعري واتجاهاتي  ب(

 60 15 16 9 احتاج إلى دروس خاصة بعد الدوام المدرسي ... ج(

 51 20 21 8 ..ال أفهم شرح الدروس من المعلمين ........... د(

 64 14 14 8 .الصف.أجد صعوبة في التعامل مع زمالئي في  هـ(

 42 18 28 12 ....المواضيع التي ندرسها صعبة .............. و(

 50 21 20 9 يعاقبني المعلم إذا قصرت في درسي ........... ز(

ــــــــي  ح( الحواســــــــيب الموجــــــــودة فــــــــي المدرســــــــة ال تكف
 .....................................الستخدامنا

16 15 12 57 

يقــف المــدير مــع المعلــم ضــد الطالــب عنــد حــدوث  ط(
 ..................................مشكلة بينهما

13 15 15 57 

 54 13 18 15 .......صفي به عدد كبير من الطلبة .......... ي(

 55 13 14 18 .مدرستي ال يوجد بها مالعب جيدة ............ ك(

 57 17 16 10 ال يعاملنا المعلمين بالعدل ..................... ل(

 67 15 12 6 ...............المعلمون ال يهتمون بتدريسنا ... م(

 
 األعداد الظاهرة تمثل النسب المئوية للطلبة في كل فئة إجابة

 
 (.0.85لمؤشر مشاكل الطلبة، وبلغت قيمته ) αوقد حسب معامل الثبات كرونباخ 
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 استخدام الحاسوب -3
 

مجموعة من الفقرات المتعلقة باستخدام  من خالل إجابة الطلبة عنوقد حسب هذا المؤشر 
 الحاسوب للطلبة وهذه الفقرات هي:

 

  

 

 ؟اآلتيةاستخدامك للحاسوب في األعمال  مدىما 

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

 تقريباً 
مرات قليلة 

في 
 األسبوع

واحدة بين مرة 
في األسبوع ومره 
 واحدة في الشهر

أقل من 
مرة في 
 أبداً  الشهر

 26 6 8 25 35 .صفح االنترنت للبحث عن معلومات ت أ(
 28 6 9 23 34 ......اللعب .......................... ب( 
 39 10 15 17 19 ...طباعة النصوص .................. ج(
 40 10 12 16 22  .مجموعة استخدام االنترنت بالتعاون مع د(
اســــــتخدام الجــــــداول االلكترونيــــــة )مــــــثاًل:  هـ(

 ...............................إكسل(
20 17 12 11 40 

 36 8 10 17 29 تحميل برمجيات من االنترنت ......... و(
، التلـــــــــوين أو اســـــــــتخدام بـــــــــرامج  الرســـــــــم ز(

 ...............................التصميم
24 16 12 11 37 

 35 10 13 18 24 .استخدام البرمجيات التعليمية ......... ح(
 35 7 10 17 31 .تحميل ملفات من االنترنت............ ط(
 39 6 8 13 34 استخدام البريد االلكتروني ............. ي(
 35 5 7 13 40 استخدام مواقع المحادثة )الدردشة( ..... ك(

 
 النسب المئوية للطلبة في كل فئة إجابةاألعداد الظاهرة تمثل 
 

 .(0.90لمؤشر استخدام الحاسوب، وبلغت قيمته ) αوقد حسب معامل الثبات كرونباخ 
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 مهارات الحاسوب  -4

 

مجموعة من الفقرات المتعلقة بمهارات الطلبة  من خالل إجابة الطلبة عنوقد حسب هذا المؤشر 
 في الحاسوب 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

 24 6 11 59 ....................................إجراء محادثة  أ(
اســتخدام برمجيــات للكشــف عــن فيروســات الحاســوب  ب( 

 ...................................والتخلص منها 
35 24 12 29 

 30 12 17 41 .......تحرير صور رقمية أو أشكال أخرى ........ ج(
 34 12 20 34 ............................... إنشاء قاعدة بيانات د(
 28 9 14 49 .......نسخ بيانات على قرص مدمج، فالش ...... هـ(
 26 8 12 54 ..نقل الملفات من مكان آلخر على الحاسوب ..... و(
 25 6 10 59 ....البحث عن معلومات في االنترنت ............. ز(
 25 7 12 56 برامج من االنترنت .......نسخ أو تخزين ملفات أو  ح(
رساله بالبريد االلكتروني ............ ط(  30 9 16 45 إرفاق ملف وا 
 27 9 15 49 طباعة نص ...................................... ي(
 31 11 18 40 استخدام الجداول االلكترونية ..................... ك(
 32 11 17 40 ............................عمل عرض الكتروني  ل(
إعـــداد عـــرض متعـــدد الوســـائط )مـــع صـــوت، صـــور،  م( 

 ........................................فيديو( ...
46 17 10 27 

رسال بريد إلكتروني ...................... ن(  29 10 14 47 كتابة وا 
 30 13 16 41 ............إنشاء موقع الكتروني على االنترنت ... ش(

 
 األعداد الظاهرة النسب المئوية للطلبة في كل فئة إجابةتمثل 

 
 .(0.92لمؤشر مهارات الحاسوب، وبلغت قيمته ) αوقد حسب معامل الثبات كرونباخ 
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 العالقة بين عوامل الطالب والتحصيل

لدراسة العالقة بين عوامل الطالب والتحصيل حسبت معامالت االرتباط بين التحصيل من جهة، 

( معامالت ارتباط عوامل 9ح)وكل عامل من عوامل الطالب من جهة أخرى، ويبين الجدول 

 الطالب بتحصيله، وداللتها اإلحصائية وترتيب قوة االرتباط بين التحصيل وهذه العوامل.
 

 رتباط بين عوامل الطالب والتحصيل(: اال 9جدول )ح
 ترتيب قوة العالقة معامل االرتباط عوامل الطالب

 2 **0.284 المستوى االقتصادي االجتماعي 
 1 **0.439- مشاكل الطالب

 9 **0.133 استخدام الحاسوب
 3 **0.270 مهارات الحاسوب

 5 **0.214 جنس الطالب
 8 **0.142 اتجاهات الطالب نحو الدراسة

 6 **0.212 مؤشر الثراء
 7 **0.172 المشاركة في الحصة

 4 **0.248 تعليم الوالدين
 α=0.01**: االرتباط دال إحصائيًا عند 

 
ولمعرفة األهمية النسبية لمتغيرات الطالب وتأثيرها على التحصيل، فقد استخدم تحليل االنحدار 

 مؤشرات الطالب جميعها في النموذج.المتعدد، حيث أدخلت 

 

 ( نتائج هذا التحليل.10ويبين الجدول رقم )ح
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 معامالت االنحدار المتعدد لمؤشرات الطالب غير المعايرة والمعايرة : (10جدول رقم )ح
 والخطأ المعياري وقيمة اإلحصائي ت وداللته اإلحصائية

 عوامل الطالب
 المعامل المعاير المعامل غير المعاير

الداللة  قيمة ت
 Bبيتا  الخطأ المعياري bب  اإلحصائية

 0.000 19.118 - 0.534 10.215 الثابت
 0.000 52.721- 0.403- 0.523 27.564- مشاكل الطالب 

 0.000 7.811 0.067 0.475 3.713 مشاركة الطالب

 0.000 11.224 0.095 0.477 5.353 اتجاهات الطالب

 0.000 19.354 0.232 0.587 11.352 مهارة الحاسوب

 0.000 13.362- 0.154- 0.616 8.230- استخدام الحاسوب

المستوى االقتصادي 
 االجتماعي

16.073 0.849 0.164 18.928 0.000 

 0.000 20.810 0.160 0.267 5.558 جنس الطالب

R 0.570     
R2 0.325     

 

 

األهمية (، أن عوامل الطالب جميعها دالة إحصائية، وجاء ترتيب 10يتضح من الجدول )ح

على إلى األدنى على النحو اآلتي: مشاكل الطالب، مهارة الحاسوب، النسبية لهذه العوامل من األ

المستوى االقتصادي االجتماعي، جنس الطالب، استخدام الحاسوب، اتجاهات الطالب، مشاركة 

 الطالب. 

 .٪32.5وبلغت نسبة التباين في التحصيل الذي تفسره هذه العوامل مجتمعه 
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 عوامل املدير وعالقتها بالتحصيل
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 العوامل املرتبطة باملدير

والتي تم اشتقاقها من استبانة  يتناول هذا الجزء من الدراسة المتغيرات المتعلقة بمدير المدرسة،

 المدير، وهذه العوامل هي: 

 مشاكل المدرسة -1

 مجموعة من الفقرات وهي:  المدير عن خالل إجابةوقد حسب هذا المؤشر من 
 في مربع واحد لكل فقرة)×( ضع إشارة                                                       

 ال نعم  
   هل تعد كال من التالية مشكلة في مدرستك؟   
 42 58 ....ازدحام الطلبة في الصفوف .......................... أ. 
 54 46 مبنى المدرسة ....................................صيانة  ب. 
 59 41 نقص في المصادر التعليمة )غير الكتب المدرسية(........ جـ. 
 72 28 غياب الطلبة ............................................ د. 
 70 30 غياب المعلمين .......................................... هـ.
 76 24 عدم انضباط الطلبة ..................................... و. 
 65 35 تخريب ممتلكات المدرسة ................................. ز. 
 60 40 عدم تعاون أولياء األمور مع المدرسة .................... ح. 
 82 18 ..........................عدم تعاون المعلمين مع اإلدارة  ط.
 83 17 سوء واقع المرافق التعليمية )مكتبة، مختبر، ....(.......... ي. 
 81 19 المعلمون ال يستمرون في خدمتهم ........................ ك.
 85 15 تأخر المعلمين عن العمل صباحًا ......................... ل. 
 82 18 بأعمال أخرى غير التدريس .............انشغال المعلمين  م. 
 66 34 ضعف دافعية المعلمين للعمل  ........................... ن. 
 57 43 نقص في الحواسيب لتدريس الموضوعات المدرسية ........ س.
نقــــــص فــــــي البرمجيــــــات الحاســــــوبية لتــــــدريس الموضـــــــوعات  ع.

 ................................................المدرسية 
46 54 

 50 50 العبء الزائد للمعلم ...................................... ف.

 79 21 الجو العام للمدرسة ...................................... ص.

 81 19 تأخر المعلمين عن بداية الحصة ......................... ق.
 

 الذين كانت إجابة مدرائهم في كل فئة إجابةعداد الظاهرة النسب المئوية للطلبة تمثل األ
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، وتعد هذه (0.89لمؤشر مشاكل المدرسة وبلغت قيمته ) αوقد حسب معامل الثبات كرونباخ 
 القيمة مناسبة ألغراض هذه الدراسة.

 استخدام الحاسوب -2

 مجموعة من الفقرات وهي: عنخالل إجابة المدير وقد حسب هذا المؤشر من 
 

 ؟اآلتيةاستخدامك للحواسيب في األعمال  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

 10 4 6 23 57 تصفح االنترنت للبحث عن معلومات .......... أ(
 71 8 9 8 4 ............................لعب األلعاب .... ب( 
 20 9 14 30 27 طباعة نصوص .............................. ج(
 29 10 13 28 20 استخدام االنترنت بالتعاون مع مجموعة أو فريق  د(
 19 17 15 31 18 استخدام الجداول االلكترونية )مثاًل: إكسل( .... هـ(
 29 19 16 24 12 نسخ برمجيات من االنترنت .................. و(
 52 16 14 11 7 الرسم، التلوين أو استخدام برامج التصميم ..... ز(
 22 19 18 29 12 .استخدام البرمجيات التعليمية ................. ح(
 21 13 14 27 25 تخزين ملفات من االنترنت.................... ط(
 43 12 16 17 12 .سوب.........................كتابة برامج حا ي(
 16 7 7 21 49 استخدام البريد االلكتروني ..................... ك(
ــــويتر،  ل( ــــوك، ت المحادثــــة )الدردشــــة( مــــثاًل )فــــيس ب

 34 10 8 16 32 ............................. ، ...الخ(سكايبي
 

 الذين كانت إجابة مدرائهم في كل فئة إجابةاألعداد الظاهرة النسب المئوية للطلبة تمثل 
 

(، وهي 0.85لمؤشر استخدام الحاسوب وبلغت قيمته ) αوقد حسب معامل الثبات كرونباخ 

 قيمة مناسبة ألغراض هذه الدراسة.
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 مهارات الحاسوب -3

 مجموعة من الفقرات وهي: خالل إجابة المدير عنوقد حسب هذا المؤشر من 
 

 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  أقوم به

ال أعرف 
ماذا يعني  

 ذلك
 13 8 22 57 محادثة مباشرة  ....................... أ(
استتتتتتخدام برمجيتتتتتا  ل كشتتتتتف عتتتتتن  ب( 

 .فيروسا  الحاسوب والتخ ص منها 
37 31 13 19 

 23 11 31 35 تحرير صور رقمية أو أشكال أخرى  ج(
إنشتتاق قاعتتدة بيانتتا    متتثدا باستتتخدام  د(

 ...مايكروسوف  )أكسـيس( .........
30 35 15 20 

 14 7 21 58 نسخ بيانا  ع ى قرص مدمج ....... هـ(
نقتتتل الم فتتتا  متتتن مكتتتان  ختتتر ع تتتى  و(

 .............................الحاسوب 
68 15 5 12 

نسخ أو تخزين م فا  أو برمجيا   ح(
 ..........................من االنترن  

62 19 6 13 
إرفتتتتتتتاإ م تتتتتتتف وإرستتتتتتتاله بالبريتتتتتتتد  ط(

 .........................االلكتروني ..
62 20 7 11 

 11 5 21 63 استخدام معالج نصوص ............ ي(
 12 4 23 61 استخدام الجداول االلكترونية ......... ك(
 12 6 21 61 عمل عرض )بور بوين ( .......... ل(
 16 9 26 49 تخزين موسيقى من االنترن  ....... م(
عمتتتل عتتترض متعتتتدد الوستتتا ط )متتتع  ن( 

 صو   صور  فيديو( ................
44 29 11 16 

 12 6 18 64 كتابة وإرسال بريد إلكتروني ....... ش(
 16 12 36 36 إنشاق موقع الكتروني ع ى االنترن   س(

 
 الذين كانت إجابة مدرائهم في كل فئة إجابةاألعداد الظاهرة النسب المئوية للطلبة تمثل 

 

، وهي (0.92لمؤشر مهارات الحاسوب وبلغت قيمته ) αوقد حسب معامل الثبات كرونباخ 

 قيمة مناسبة ألغراض هذه الدراسة 
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 والتحصيل المديرالعالقة بين عوامل 
 

لدراسة العالقة بين عوامل المدير والتحصيل حسبت معامالت االرتباط بين التحصيل من جهة، 

( معامالت ارتباط عوامل 11وكل عامل من عوامل المدير من جهة أخرى، ويبين الجدول )ح

 بين التحصيل وهذه العوامل. ، وداللتها اإلحصائية وترتيب قوة االرتباطالطالب بتحصيل المدير
 

 المدير والتحصيل(: االرتباط بين عوامل 11جدول )ح
 ترتيب قوة العالقة معامل االرتباط مديرعوامل ال

 2 **0.136- معيقات تكنولوجيا االتصاالت
 1 **0.163- مشاكل المدرسة

 3 **0.131 تعاون الوالدين مع المدرسة
 5 **0.043 المؤهل االكاديمي

 - 0.009 إدارة الموارد البشرية
 7 **0.024 المؤهل التربوي

 4 **0.079 الخبرة
 - 0.003 استخدام الكمبيوتر
 6 **0.029 مهارات الحاسوب
 - 0.002 تغذية راجعة للمعلم

 α =0.05*: االرتباط دال إحصائيًا عند 
 α=0.01**: االرتباط دال إحصائيًا عند 

 

لمتغيرات المدير وتأثيرها على التحصيل، فقد استخدم تحليل االنحدار ولمعرفة األهمية النسبية 

( نتائج هذا 12المتعدد، حيث أدخلت مؤشرات المدير جميعها في النموذج، ويبين الجدول )ح

 التحليل.
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(: معامالت االنحدار المتعدد لمؤشرات المدير المعايرة وغير المعايرة 12جدول )ح
 اإلحصائي ت والداللة اإلحصائيةوالخطأ المعياري وقيمة 

 عوامل الطالب
 المعامل المعاير المعامل غير المعاير

الداللة  قيمة ت
 Bبيتا  الخطأ المعياري bب  اإلحصائية

 0.000 44.940 - 0.968 43.500 ثابت
معيقات تكنولوجيا 

 المعلومات
-3.100 0.645 -0.056 -4.808 0.000 

 0.000 6.825 0.071 0.245 1.669 تعاون الوالدين

 0.000 5.950- 0.070- 0.859 5.111- المؤهل األكاديمي 

 0.000 1.356- 0.013- 0.604 0.811- إدارة الموارد البشرية

 0.287 6.050 0.071 0.730 4.418 المؤهل التربوي

 0.000 5.209 0.048 1.067 5.556 الخبرة

 0.747 0.263- 0.003- 0.283 0.074- استخدام الكمبيوتر

 0.804 0.405- 0.005- 0.237 0.096- مهارات الحاسوب
 0.000 10.729- 0.111- 0.041 0.416- مشاكل المدرسة

R 0.208     
R2 0.043     

 

( α=0.01( ان عوامل المدير اآلتية بلغت مستوى الداللة اإلحصائية )12يتضح من الجدول )ح

، تعاون الوالدين، المؤهل األكاديمي، المؤهل واالتصاالتوهي: معيقات تكنولوجيا، المعلومات 

التربوي، الخبرة، مشاكل المدرسة، في حين لم تكن العوامل اآلتية: إدارة الموارد البشرية، 

واستخدام الكمبيوتر، ومهارات الحاسوب دالة إحصائيًا. وجاء الترتيب التنازلي لألهمية النسبية 

مشاكل المدرسة، المؤهل التربوي، تعاون الوالدين، المؤهل  لهذه العوامل على النحو اآلتي:

 األكاديمي، معيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، الخبرة. 

 من التباين في تحصيل الطلبة. ٪4.3 فسرت عوامل المدير مجتمعهوقد 
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خدم التحليل ولمعرفة نسبة التباين التي تفسرها عوامل المعلم، والمدير، والطالب مجتمعة فقد است

( حيث تم إدخال متغيرات Hierarchical multiple regressionالهرمي لالنحدار المتعدد )

(، ومتغيرات Block2(، ومتغيرات المدير في التجمع الثاني )Block1المعلم في التجمع األول )

 ( نتائج هذا التحليل.13(، ويبين الجدول رقم )حBlock3الطالب في التجمع الثالث )

 

 (: ملخص التحليل الهرمي لالنحدار المتعدد للتحصيل 13جدول رقم )ح
 على متغيرات المعلم والمدير والطالب

 النموذج
معامل 
االرتباط 
 R المتعدد

مربع معامل 
االرتباط 
 R2المتعدد 

الخطأ 
المعياري 
 للمقدار

 التغير في اإلحصائي
التغير في 

R2 
التغير في 

 ف
الداللة اإلحصائية 

 التغير في ففي 
 0.000 67.3 0.103 16.4 0.103 0.320 متغيرات المعلم
 0.000 18.6 0.014 16.3 0.117 0.342 متغيرات المدير
 0.000 557.5 0.243 13.9 0.360 0.6000 متغيرات الطالب

 
من التباين في تحصيل الطلبة،  ٪10.3حيث تشير النتائج إلى ان متغيرات المعلم لوحدها تفسر 

من  ٪11.7وبعد إدخال متغيرات المدير في النموذج فإن متغيرات المعلم والمدير مجتمعه تفسر 

من التباين في  ٪1.4التباين في تحصيل الطلبة، ويعني ذلك أن عوامل المدير تفسر ما نسبته 

ات الطالب في النموذج فإن تحصيل الطلبة وذلك بعد ضبط متغيرات المعلم. وبعد إدخال متغير 

من التباين في تحصيل الطلبة ويعنى ذلك  ٪36متغيرات المعلم والمدير، والطالب مجتمعه تفسر 

من التباين في تحصيل الطلبة وذلك بعد ضبط كل  ٪24.3أن عوامل الطالب تفسر ما نسبته 

امل الطالب من حيث من عوامل المعلم والمدير. كما ان هذه النتائج تؤكد األهمية األعلى لعو 

تأثيرها على التحصيل حيث أنها فسرت النسب األعلى من التباين في التحصيل مقارنة بما تفسره 

متغيرات المعلم، والمدير، كما أن متغيرات المعلم تفوقت على متغيرات المدير من حيث تأثيرها 

 على التحصيل ونسبة التباين التي نفسرها. 
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تفسرها عوامل المعلم، والمدير، والطالب بحسب الصف، فقد استخدم  ولمعرفة نسبة التباين التي

التحليل الهرمي لالنحدار المتعدد، حيث أدخلت متغيرات المعلم في التجمع األول، ومتغيرات 

( نتائج 14المدير في التجمع الثاني، ومتغيرات الطالب في التجمع الثالث، ويبين الجدول رقم )ح

 هذا التحليل. 
 

 (: ملخص التحليل الهرمي لالنحدار المتعدد للتحصيل 14)ح جدول رقم
 على متغيرات المعلم والمدير والطالب بحسب الصف

 النموذج الصف
معامل 
االرتباط 
 R المتعدد

مربع معامل 
االرتباط 
 R2المتعدد 

الخطأ 
المعياري 
 للمقدار

 التغير في اإلحصائي
التغير 
 R2في 

التغير 
 في ف

الداللة 
اإلحصائية في 
 التغير في ف

5 
 0.000 30.8 0.117 17.9 0.117 0.342 معلم
 0.000 21.4 0.039 17.5 0.156 0.395 مدير
 0.000 217.6 0.231 15.0 0.386 0.621 طالب

9 
 0.000 27.7 0.121 14.3 0.121 0.348 معلم
 0.000 3.2 0.007 14.3 0.128 0.358 مدير
 0.000 205.9 0.255 12.0 0.383 0.619 طالب

11 
 0.000 28.8 0.158 15.7 0.158 0.398 معلم
 0.000 7.6 0.021 15.6 0.179 0.423 مدير
 0.000 133.6 0.213 13.4 0.392 0.626 طالب

 
حيث تشير النتائج إلى أن متغيرات المعلم لوحدها وفي الصفوف الخامس والتاسع والحادي عشر 

وبالترتيب نفسه من التباين في تحصيل الطلبة، وفسرت ، ٪15.8، ٪12.1، ٪11.7تفسر 

، وفي ٪0.7، وفي التاسع ٪3.9عوامل المدير وبعد ضبط عوامل المعلم في الصف الخامس 

، كما فسرت عوامل الطالب وبعد ضبط عوامل كل من المعلم والمدير في ٪2.1الحادي عشر 

 .٪21.3، وفي الحادي عشر ٪25.5، وفي التاسع ٪23.1الصف الخامس 
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عوامل المعلم كانت أكثر وضوحًا في الصف الحادي عشر وعوامل  وتعكس هذه النسب أن تأثير

المدير كانت األعلى عند طلبة الصف التاسع، كما أن عوامل الطالب كانت أكثر وضوحًا في 

 الصف التاسع. 

التباين في ، من ٪38.6وتجدر اإلشارة إلى أن عوامل المدير والمعلم والطالب مجتمعة، فسرت 

من التباين في تحصيل طلبة الصف التاسع، و  ٪38.3تحصيل طلبة الصف الخامس، و 

 من التباين في تحصيل طلبة الحادي عشر.  39.2٪

ولمعرفة نسبة التباين التي تفسرها عوامل المعلم، والمدير، والطالب بحسب المبحث، فقد استخدم 

ومتغيرات ت متغيرات المعلم في التجمع األول، التحليل الهرمي لالنحدار المتعدد، حيث ادخل

( نتائج 15المدير في التجمع الثاني، ومتغيرات الطالب في التجمع الثالث، ويبين الجدول رقم )ح

 هذا التحليل.

 (: ملخص التحليل الهرمي لالنحدار المتعدد للتحصيل 15جدول رقم )ح
 على متغيرات المعلم والمدير والطالب بحسب المبحث

 النموذج بحث الم
معامل 
االرتباط 
 R المتعدد

مربع 
معامل 
االرتباط 
 R2المتعدد 

الخطأ 
المعياري 
 للمقدار

 التغير في اإلحصائي
التغير 
 R2في 

التغير 
 في ف

الداللة 
اإلحصائية في 
 التغير في ف

 القرائية
 0.000 34.4 0.150 16.7 0.150 0.387 معلم
 0.000 10.2 0.022 16.5 0.172 0.415 مدير
 0.000 202.3 0.244 13.9 0.415 0.645 طالب

 الرياضيات
 0.000 15.0 0.072 13.4 0.072 0.268 معلم
 0.000 5.4 0.013 13.4 0.085 0.291 مدير
 0.000 144.4 0.211 11.7 0.295 0.543 طالب

 العلوم
 0.000 31.2 0.137 16.6 0.137 0.370 معلم
 0.000 12.2 0.026 16.4 0.163 0.403 مدير
 0.000 191.2 0.235 13.9 0.398 0.631 طالب
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من التباين في  ٪13.7، ٪7.2، ٪15ن متغيرات المعلم تفسر ألى إحيث تشير النتائج 

عوامل المدير وبعد ضبط  التحصيل في القرائية والرياضيات والعلوم وبالترتيب نفسه، وفسرت

، وفي ٪1.3من التباين في تحصيل الطلبة في القرائية، وفي الرياضيات  ٪2.2عوامل المعلم 

 . ٪2.6العلوم بلغت نسبة التباين في تحصيل الطلبة المفسرة من قبل عوامل المدير 

 

من التباين في التحصيل في القرائية، وتعكس هذه النسب  ٪24.4أما عوامل الطلبة فقد فسرت 

أن تأثير عوامل المعلم كانت أكثر وضوحًا واألعلى في مبحث القرائية وأدناها في الرياضيات. 

ما عوامل المدير فكانت أكثر وضوحًا في العلوم، وأدناها في الرياضيات، وجاءت عوامل الطلبة أ

(، وتجدر اإلشارة إلى ان ٪21(، وفي الرياضيات )٪24لعلوم )لتفسر ذات النسبة في القرائية وا

من التباين في تحصيل الطلبة في  ٪41.5عوامل المعلم والمدير والطالب مجتمعة فسرت 

من التباين في  ٪39.8من التباين في تحصيل الطلبة في الرياضيات ، و  ٪29.5القرائية و 

تؤكد األهمية األعلى لعوامل الطلبة تتبعها  تحصيل الطلبة في العلوم ، كما أن هذه النتائج

 عوامل المعلم وأخيرًا عوامل المدير وهذا الترتيب ثابت بغض النظر عن الصف أو المبحث. 

 

ولمعرفة نسبة التباين التي تفسرها عوامل المعلم، والمدير ، والطالب بحسب الصف والمبحث، 

أدخلت عوامل المعلم في التجمع األول،  فقد استخدم التحليل الهرمي لالنحدار المتعدد، حيث

والمتغيرات التي تخص المدير في التجمع الثاني، ومتغيرات الطالب في التجمع الثالث، ويبين 

 ( نتائج هذا التحليل. 16الجدول رقم )ح
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(: ملخص التحليل الهرمي المتعدد للتحصيل على متغيرات المعلم والمدير 16جدول رقم )ح
 ف والمبحثوالطالب بحسب الص

 النموذج المبحث  الصف
معامل 
االرتباط 
 R المتعدد

مربع معامل 
االرتباط 
 R2المتعدد 

الخطأ 
المعياري 
 للمقدار

 التغير في اإلحصائي
التغير 
 R2في 

التغير 
 في ف

الداللة 
اإلحصائية في 
 التغير في ف

5 

 قرائية
 0.000 13.7 0.152 18.7 0.152 0.390 معلم
 0.000 7.9 0.042 18.3 0.194 0.440 مدير
 0.000 67.7 0.213 15.7 0.407 0.638 طالب

 رياضيات
 0.000 8.3 0.098 13.2 0.098 0.312 معلم
 0.000 6.3 0.036 13.0 0.134 0.366 مدير
 0.000 52.6 0.188 11.6 0.322 0.567 طالب

 علوم
 0.000 13.0 0.144 18.4 0.144 0.379 معلم
 0.000 10.9 0.057 17.8 0.201 0.448 مدير
 0.000 82.1 0.240 14.9 0.441 0.664 طالب

9 

 قرائية
 0.000 16.4 0.200 13.8 0.200 0.447 معلم
 0.000 1.5 0.009 13.8 0.209 0.457 مدير
 0.000 60.1 0.214 11.8 0.422 0.650 طالب

 رياضيات
 0.000 6.5 0.090 13.1 0.090 0.300 معلم
 0.000 3.2 0.022 13.0 0.112 0.334 مدير
 0.000 58.6 0.237 11.2 0.349 0.590 طالب

 علوم
 0.000 11.8 0.150 14.6 0.150 0.387 معلم
 0.000 2.3 0.015 14.6 0.165 0.406 مدير
 0.000 79.7 0.272 12.0 0.437 0.661 طالب

11 

 قرائية
 0.000 17.7 0.258 13.9 0.258 0.508 معلم
 0.000 4.1 0.029 13.7 0.287 0.536 مدير
 0.000 48.3 0.199 11.7 0.486 0.697 طالب

 رياضيات
 0.000 8.6 0.146 12.3 0.146 0.383 معلم
 0.000 1.7 0.014 12.3 0.161 0.401 مدير
 0.000 28.6 0.159 11.1 0.319 0.565 طالب

 علوم
 0.000 13.0 0.205 14.9 0.205 0.453 معلم
 0.000 5.0 0.038 14.6 0.243 0.493 مدير
 0.000 46.9 0.208 12.5 0.451 0.671 طالب
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من التباين في التحصيل في  ٪15.2( أن متغيرات المعلم فسرت 16يتضح من الجدول رقم )ح

في العلوم عند طلبة الصف الخامس. وفي الصف  ٪14.4في الرياضيات، و  ٪9.8القرائية، و 

في  ٪9.0من التباين في التحصيل في القرائية، و  ٪20التاسع فسرت عوامل المعلم 

من  ٪25.8في العلوم. وفي الصف الحادي عشر فسرت عوامل المعلم  ٪15.0الرياضيات، و 

 في العلوم.  ٪20.5في الرياضيات، و  ٪14.6التباين في التحصيل في القرائية، و 
 

من التباين في تحصيل طلبة الصف  ٪4.2وفسرت عوامل المدير وبعد ضبط عوامل المعلم 

. وفي الصف التاسع فسرت ٪5.7، وفي العلوم ٪3.6الخامس في القرائية، وفي الرياضيات 

وفي  ٪2.2في القرائية، وهذه النسبة غير دالة إحصائيًا، وفي الرياضيات  ٪0.9عوامل المدير 

 . ٪1.5لوم الع
 

من التباين في تحصيل طلبة الصف  ٪2.9كما فسرت عوامل المدير وبعد ضبط عوامل المعلم 

 . ٪3.8ولكنها غير دالة إحصائيًا وفي العلوم  ٪1.4الحادي عشر في القرائية، وفي الرياضيات 

من التباين في تحصيل  ٪21.3وبعد ضبط عوامل المعلم والمدير، فقد فسرت عوامل الطالب 

، وفي العلوم ٪18.8طلبة الصف الخامس في القرائية، وفي الرياضيات فسرت عوامل الطالب 

، وفي العلوم ٪21.4. وفي الصف التاسع فسرت عوامل الطلبة في القرائية ٪24.0بلغت النسبة 

رائية . وفي الصف الحادي عشر فسرت عوامل الطالب في الق٪23.7، وفي الرياضيات 27.2٪

، وفي ٪15.9من التباين في تحصيل الطلبة في القرائية، وفي الرياضيات بلغت النسبة  19.9٪

 . ٪20.8العلوم بلغت النسبة 
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وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة التباين التي فسرتها عوامل المعلم، والطالب، والمدير مجتمعه في 

. ٪44.1، وفي العلوم ٪32.2، وفي الرياضيات ٪41.7الصف الخامس وفي مبحث القرائية 

وفي الصف التاسع بلغت نسبة التباين التي فسرتها عوامل المعلم، والمدير والطالب مجتمعه 

. وعند طلبة الصف الحادي ٪43.7، وفي العلوم ٪34.9في القرائية، وفي الرياضيات  42.2٪

 . ٪45.1، وفي العلوم ٪31.9وفي الرياضيات  ٪48.6عشر بلغت النسبة في القرائية 
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  الفصل الثامن

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



151 

 

 مناقشة النتائج والتوصيات

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى أداء الطلبة في الصفوف الخامس والتاسع والحادي 

حجم ، ومعرفة م2011، و م2014عشر على مهارات اقتصاد المعرفة في دورتي الدراسة 

واتجاهات التغّير في التحصيل في مباحث الدراسة الثالثة القرائية، والرياضيات، والعلوم، وفي 

( النسب المئوية 1صفوفها الثالثة الخامس، والتاسع، والحادي عشر، ويلخص الجدول )س

 في القرائية والرياضيات والعلوم بحسب الصف والدورة.  *للنجاح

 للنجاح في القرائية والرياضيات والعلوم بحسب الصف والدورة(: النسب المئوية 1جدول )س

 الداللة ت الفرق النسبة الدورة المبحث الصف

5 

 قرائية
 39.4 م2014

2.1 2.9 0.004 
 37.3 م2011

 رياضيات
 32.2 م2014

3.3 6.2 0.000 
 28.9 م2011

 علوم
 47.0 م2014

4.2 6.1 0.000 
 42.5 م2011

9 

 قرائية
 44.0 م2014

5.1 8.0 0.000 
 38.9 م2011

 رياضيات
 38.9 م2014

2 5.3 0.000 
 36.9 م2011

 علوم
 40.5 م2014

3.8 5.6 0.000 
 36.7 م2011

11 

 قرائية
 48.5 م2014

5.6 7.7 0.000 
 42.9 م2011

 رياضيات
 30.2 م2014

6.8 11.4 0.000 
 23.4 م2011

 علوم
 39.2 م2014

8.6 11.5 0.000 
 30.6 م2011

 فأكثر. ٪50*يعد الطالب ناجحًا في أي مبحث إذا كانت عالمته في ذلك المبحث 
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كانت أفضل وبداللة إحصائية من  م2014( أن نسب النجاح في عام 1يتضح من الجدول )س

للصفوف والمباحث جميعها وكان أعلى تقدم في العلوم  م2011النسب المناظرة لها في عام 

 .2، وأدناه في الرياضيات للصف التاسع وبلغ 8.6للصف الحادي عشر حيث بلغ 

كما حسب مقدار واتجاه التغير في المتوسط الحسابي ألداء الطلبة على اختبارات مهارات 

نس الطالب وموقع المدرسة، اقتصاد المعرفة في دورتي الدراسة على مستوى المملكة، وبحسب ج

( يبين هذه 1س االستكشافية، والشكل )سر والسلطة المشرفة، ومبادرة مدرستي، ومبادرة المدا

 النتائج. 

 في المتوسط الحسابي ألداء الطلبة على اختبارات (: التغير 1شكل )س
 على المستوى الوطني وبحسب الصف  مهارات اقتصاد المعرفة في دورتي الدراسة

 والمبحث والجنس والسلطة المشرفة والموقع، استكشافية، ومدرستي
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(: التغير في المتوسط الحسابي ألداء الطلبة على اختبارات مهارات اقتصاد 1شكل )ستابع: 
 على المستوى الوطني وبحسب الصف  المعرفة في دورتي الدراسة

 ومدرستيوالمبحث والجنس والسلطة المشرفة والموقع، استكشافية، 

 
 

أعلى من نظيراتها في عام  2014في دورة عام  األداء( أن متوسطات 1يتضح من الشكل )س

ة بلغ حجم التحسن ، وبحسب الخصائص جميعها التي تم تناولها، فعلى مستوى المملكم2011

تبعه  .ةنقط 6.7على تحسن للصف الحادي عشر ومقداره أجاء  وبحسب الصف .نقطة 4.8

نقاط، وأخيرًا جاء التحسن في الصف  4.0التاسع والذي بلغ التحسن الذي حدث في الصف 

 5.3. وبحسب المبحث كان أفضل تحسن في العلوم حيث بلغ نقطة 3.0الخامس والذي بلغ 

واخيرًا جاء التحسن في القرائية حيث بلغ  .نقطة 4.3تبعه التحسن في الرياضيات وبلغ  .نقطة

عكست النتائج أيضًا أن تحسن اإلناث أفضل من التحسن الذي حدث عند الذكور. . و طانق 4.0

كما أن تحسن طلبة الريف أفضل من التحسن في المدينة. ويمكن ترتيب التحسن بحسب السلطة 

 المشرفة من األعلى إلى األدنى على النحو اآلتي: 
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كالة الغوث، وكان التحسن في مدارس الثقافة العسكرية، وزارة التربية والتعليم، التعليم الخاص، و 

. وقد جاء التحسن بحسب الصف مماثاًل للتحسن الذي حدث في المدارس االستكشافيةمدرستي 

(، 11(، )رياضيات/11والمبحث ومن األعلى إلى األدنى على النحو اآلتي: )علوم/

 (. 5)قرائية/(، 5(، )رياضيات/9(، )رياضيات/9(، )علوم/5)علوم/(، 9(، )قرائية/11)قرائية/

وبالرغم من التحسن في النتائج الذي تحقق في الدورة األخيرة للدراسة، إال أن هناك مجااًل واسعًا 

داء طلبتنا والذي تأمل أن نحققه في دورة الدراسة القادمة والتي ألالرتقاء بنوعية التعليم وتحسين 

الحالي لطلبتنا نجد أن حوالي  األداء. وعند تسليط الضوء على 2017تتجه النية لعقدها في عام 

منهم كان  ٪43العالي والمتقدم، وأن حولي  األداءمنهم قد تمكنوا من الوصول إلى مستوى  10٪

، وعند النظر إلى ٪47المنخفض حوالي  األداءأداؤهم متوسطًا، بينما بلغت نسبة الطلبة ذوي 

بًا في القرائية والعلوم حيث بلغ العام لطلبتنا بحسب المبحث يتبين أن أداؤهم كان متقار  األداء

داؤهم دون ذلك أما في الرياضيات فقد جاء ، أ43، وفي القرائية 42العلوم  لهم في األداءمتوسط 

، وهذا يؤكد على ضرورة االهتمام بتدريس الرياضيات، والعمل على تحسين 33بكثير حيث بلغ 

إلى ما هو عليه في العلوم،  معارف الطلبة في هذا المجال للوصول بأدائهم في الرياضيات

 والقرائية. 

ن كان طفيفًا في  األعلى  األداءبحسب الصف حيث كان  األداءكما كشفت النتائج عن تباين وا 

حيث  الخامسفي الصف  األداء، تبعه متوسط 40.5لطلبة الصف التاسع حيث بلغ متوسطه 

، كما اختلف أداء 38.9حيث بلغ  الحادي عشرداء طلبة الصف أخيرًا جاء أ، و 39.4بلغ 

الطلبة باختالف مهارة اقتصاد المعرفة حيث كانت المهارة األسهل عندهم مهارة االتصال، تبعتها 

بحسب المهارة  األداءمهارة إدارة المعلومات وأخيرًا جاءت مهارة حل المشكالت، كذلك اختلف 

 خيرًا مهارة التفكير. أتطبيق، و العقلية حيث كانت المهارة األسهل هي مهارة المعرفة تبعتها مهارة ال
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ر كان هو األصعب على طلبتنا في الصفين بوبحسب المحتوى في الرياضيات فإن محتوى الج

وفي العلوم  التاسع، والحادي عشر، وعند طلبة الخامس كان المحتوى األصعب هو الهندسة.

األسهل عند  كان المحتوى األصعب علوم األرض وبغض النظر عن الصف، بينما كان المحتوى

الفيزياء.  هو األسهل في الصفين التاسع والحادي عشرالمحتوى كان و طلبة الخامس، الكيمياء، 

 خيرة التقييم. أما القرائية فقد جاء محتوى االسترجاع هو األسهل تبعه الفهم، وجاء في المرتبة األ

وعند دراسة الفروق في متوسطات أداء الطلبة وفقًا لمتغيرات جنس الطالب، وموقع المدرسة، 

 : ما يأتيوالمبادرة التربوية، والسلطة التربوية المشرفة تبين 

  تفوقت اإلناث على الذكور في المباحث والصفوف جميعها، ويوصى في هذا المجال

)اتساع  تكشف عن أسباب هذه الظاهرةإجراء المزيد من الدراسات التي من شأنها أن 

، وأيا كانت األسباب فإن مدرسة الذكور بحاجة ماسة الفجوة بين أداء اإلناث والذكور(

إلى الدعم الفني والتربوي والعمل على توفير بيئة مناسبة تعين الذكور على تحصيل 

 أفضل. 

  هذه النتيجة تؤكد تفوق طلبة المدينة على طلبة الريف في المباحث والصفوف جميعها، و

 على ضرورة األخذ باألسباب لالرتقاء بمدرسة الريف لتحقيق العدالة بين الريف والمدينة. 

  تفوق طلبة المدارس االستكشافية على طلبة المدارس غير االستكشافية وهنا قد يكون من

 المناسب تعميم هذه المبادرة على مدارس المملكة جميعها. 

  مدرستي على طلبة المدارس األخرى في الصف الخامس في تفوق طلبة مدارس مبادرة

داء طلبة المدارس األخرى في الصفين أحين كان أداء طلبة مدارس مبادرة مدرستي دون 

التاسع، والحادي عشر. ولما كانت مبادرة مدرستي تهتم بالبنية التحتية للمدارس، فقد 

سب أن اد يكون من المنيكون لهذا أثر على تحصيل الطلبة في الصفوف األولى، وق
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تدخل مبادرة مدرستي في برامجها وباإلضافة إلى البنية التحتية واالهتمام بها، توجيه 

الجهود إلى الجانب الفني من العملية التعليمية التعلمية، والتي يتوقع أن يكون لها أثرًا 

 طيبًا على تحصيل الطلبة في الصفوف جميعها. 

 تفوق طلبة مدارس مبادرة دعم ا( لتعليمERSP على نظرائهم في المدارس األخرى )

وكان هذا التفوق دااًل إحصائيًا في الرياضيات/ خامس، العلوم/ تاسع، وفي المباحث 

جميعها عند طلبة الصف الحادي عشر، وفيما بقي من الحاالت فإن األفضلية الظاهرة 

ر نجاحًا في الصفوف لم تكن دالة إحصائيًا. وقد يعكس هذا أن مبادرة دعم التعليم أكث

 العليا، وعليها أن تطور نفسها لتتمتع بالفاعلية نفسها في الصفوف الدنيا. 

 الشمال والجنوب وتفوق إقليم الشمال على  يتفوق طلبة إقليم الوسط على طلبة إقليم

إقليم الجنوب في الصفين الخامس والتاسع، وتفوق طلبة الجنوب على الشمال في 

بدو هنا الحاجة إلى االهتمام بإقليمي الشمال والجنوب ليشهدا تالصف الحادي عشر. و 

 تطورًا تربويًا كما هو في إقليم الوسط.

  داء الطلبة باختالف السلطة التربوية المشرفة، وقد جاء الترتيب التنازلي لألداء أاختلف

تربية (، وزارة ال43(، وكالة الغوث الدولية )48العام على النحو اآلتي: التعليم الخاص )

(، وقد يكون هناك حاجة ماسة في هذا المجال 36(، والثقافة العسكرية )38) والتعليم

بين مدارس التعليم الخاص من و العام و الخاص  ينلخلق حالة من التشاركية بين القطاع

جهة ومدارس وكالة الغوث، ومدارس وزارة التربية والتعليم، ومدارس الثقافة العسكرية من 

خلق مثل هذه الحالة من التشاركية سوف توفر فرصًا جيدة لتبادل ن إجهة أخرى، 

أثرًا إيجابيًا  اسيكون له على القطاعين العام والخاص والتي الخبرات الناجحة وتعميمها

 على تحصيل الطلبة. 
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  يدرس الطلبة السوريون في مدارس خصصت لهم في المخيمات وتشرف عليها وزارة

قرى لمدارس تتبع وزارة التربية والتعليم في المدن واالتربية والتعليم، كما خصصت 

، وهناك الفئة الثالثة من األردنية بحيث يدرس الطلبة السوريون فيها في الفترة المسائية

الطلبة السوريين الذين يدرسون مع الطلبة األردنيين في القطاع الخاص، ومدارس وكالة 

تلف أداء الطلبة السوريين باختالف نوع الغوث، ومدارس وزارة التربية والتعليم، وقد اخ

داؤهم في مدارس الفترة أداء لهم في مدارس المخيمات، تبعه أدنى أالمدرسة حيث كان 

الثانية، وكان أفضل أداء لهم في المدارس العادية وتبدو هنا الحاجة الماسة لالهتمام 

 صة لهم. بمدارس الطلبة السوريين في المخيمات ومدارس الفترة الثانية المخص

  بحسب المحافظات، حيث جاء الترتيب التنازلي لألداء العام بحسب  األداءتباين

(، العاصمة 42(، جرش )42) (، الزرقاء46المحافظات على النحو اآلتي: عجلون )

(، الكرك 36(، العقبة )39(، مأدبا )39(، الطفيلة )39(، البلقاء )40(، اربد )41)

المتدني في المفرق بسبب الطلبة  األداءوقد يفسر (. 28( معان )29(، المفرق )35)

داء طلبة محافظة معان، يشير بوضوح إلى أن هذه أالسوريين كما أن التدني الشديد في 

 حافظة تحتاج إلى الدعم والمساندة على جميع الصعد وعلى رأسها القطاع التربوي. الم

  باختالف المديريات، واحتلت المديريات اآلتية المراكز األربعة األولى  األداءاختلف

(. 46(، وكالة الغوث/اربد )47(، وادي السير )51(، الكورة )53وهي: المزار الشمالي )

(، دير عال 30وجاءت المراكز األربعة األخيرة للمديريات اآلتية: الشونة الجنوبية )

 األداء(. إن المديريات ذات 20(، األغوار الجنوبية )27(، البادية الشمالية الغربية )28)

المتدني البد  األداءالعالي مطالبة بتعميم قصص النجاح عندها، كما أن المديريات ذات 
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لها من استقصاء األسباب والعوامل التي تؤدي إلى مثل هذه النتائج المتدنية، والعمل 

 على تطوير وتحسين أداء طلبتها. 
 

سة إلى تقصي العالقة بين مجموعة من العوامل الخاصة بالمعلم، والمدير، كما سعت الدرا

والطالب من جهة والتحصيل من جهة أخرى، وقد أظهرت النتائج أن عوامل المعلم ذات االرتباط 

: جنس المعلم، هي  الموجب والدال إحصائيًا ومرتبة تنازليًا بحسب قوة ارتباطها بالتحصيل

بالنفس، الدعم الفني للمعلم، التدريس الجيد، التقييم الجيد، عمر المعلم، ممارسات المعلم، الثقة 

اتجاهات المعلم نحو التدريس، رضا المعلم، نظرة المعلم للمدرسة، خبرة المعلم، المؤهل العلمي، 

تدريب المعلم. أما التغيرات التي ارتبطت ارتباطًا سالبًا ودااًل إحصائيًا بالتحصيل ومرتبة تنازليًا 

: معيقات التدريس، مشاكل المعلم. ولمعرفة األهمية النسبية فهي حسب قوة ارتباطها بالتحصيلب

لمتغيرات المعلم وتأثيرها على التحصيل، فقد استخدم تحليل االنحدار المتعدد، حيث أدخلت 

متغيرات المعلم في النموذج كمتغيرات مستقلة ومتغير التحصيل كمتغير تابع، وقد كشف النموذج 

عوامل التدريب، والتقييم الجيد، وخبرة المعلم غير دالة إحصائيًا، أما العوامل الدالة إحصائيًا  أن

، وبحسب األهمية النسبية التنازلية لها فهي: ممارسات المعلم، جنس المعلم، مشاكل المعلم

لم. وقد معيقات التدريس، المؤهل العلمي، الثقة بالنفس، التدريس الجيد، عمر المعلم، ورضا المع

للتاسع، و  ٪12للخامس،  ٪12بلغت نسب التباين التي فسرتها عوامل المعلم بحسب الصف 

للرياضيات، و  ٪7للقرائية،  ٪15للحادي عشر. كما بلغت نسب التباين بحسب المبحث  13٪

للصف التاسع  ٪8للعلوم. وقد تراوحت نسبة التباين المفسر بحسب الصف والمبحث بين  13٪

للصف الحادي عشر قرائية. ولدراسة العالقة بين عوامل الطالب والتحصيل،  ٪23رياضيات، و 

فقد درست العوامل اآلتية: المستوى االقتصادي االجتماعي، مشاكل الطالب، استخدام الحاسوب، 
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مهارات الحاسوب، جنس الطالب، اتجاهات الطالب نحو المدرسة، مؤشر الثراء، تعليم الوالدين، 

من التباين في  ٪33صة، وكانت جميعها دالة إحصائيًا، وفسرت ما نسبته المشاركة في الح

 التحصيل.

ولدراسة العالقة بين عوامل المدير والتحصيل، فقد درست العوامل اآلتية للمدير: معيقات 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مشاكل المدرسة، المؤهل األكاديمي، تعاون الوالدين مع 

. المدرسة، إدارة الموارد البشرية، المؤهل التربوي، الخبرة، استخدام الحاسوب، تغذية راجعة للمعلم

لطلبة. ولمعرفة نسبة التباين من التباين في تحصيل ا ٪4.3وقد فسرت عوامل المدير مجتمعه 

تفسرها عوامل المعلم، والمدير، والطالب فقد استخدم تحليل االنحدار الهرمي المتعدد حيث  التي

غيرات تم إدخال متغيرات المعلم في التجمع األول، وأدخلت متغيرات المدير في التجمع الثاني ومت

. ٪10.3الطالب في التجمع الثالث، وقد كشفت نتائج التحليل أن عوامل المعلم منفردة فسرت 

، وبذلك تكون عوامل المدير قد أضافت ما نسبته ٪11.7كما فسرت عوامل المعلم والمدير معًا 

في تحصيل الطلبة وذلك بعد ضبط متغيرات المعلم. وبعد إدخال المفسر من التباين  1.4٪

من التباين في تحصيل  ٪36رات الطالب في النموذج فإن المتغيرات جميعها قد فسرت متغي

من التباين في تحصيل  ٪24.3الطلبة، ويشير ذلك إلى أن عوامل الطالب تفسر ما نسبته 

 الطلبة وذلك بعد ضبط كل من عوامل المعلم والمدير. 

ن حيث تأثيرها على التحصيل حيث كما أن هذه النتائج تؤكد األهمية األعلى لعوامل الطالب م

أنها فسرت النسب األعلى من التباين في التحصيل مقارنة بما تفسره متغيرات المعلم والمدير، 

كما أن متغيرات المعلم تفوقت على متغيرات المدير من حيث تأثيرها على التحصيل ونسب 

 التباين التي تفسرها. 

 ا عوامل المدير والطالب والمعلم.( نسب التباين التي تفسره2ويبين الشكل )س
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 (: تمثيل بياني بأشكال فن لنسب التباين المفسر 2الشكل )س
 لعوامل الطالب والمدير والمعلم

 

 
 

 واملقرتحات:الـتـوصـيـات 

 في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها، يمكن التوصية باآلتي:

  واالرتقاء بها، ووضع تخطيطًا وتنفيذًا وتقويمًا تطوير برامج تدريب المعلمين ومديري المدارس

إلى ممارسات تدريسية جيدة داخل  ة ما يكتسبه جراء التدريبآليات تعين المعلم على ترجم

 تعين المدير في إدارة مدرسته إدارة فاعلة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى  الغرفة الصفية

  تطوير برامج إرشاد الطلبة وتفعيلها، والتي من شانها أن تعمل على حل مشاكلهم الدراسية

 .حيث يؤمل أن يسهم حل مشاكلهم بشكل إيجابي على تحصيلهموالنفسية واالجتماعية 

  وضع نظام متابعة ومسائلة إيجابي وداعم لمديري التربية والمشرفين، والمعلمين لتحسين

 مستويات طلبتهم. 

 مدير

 طالب

 معلم
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  ير المناهج والكتب المدرسية بحيث تمكن المعلم من االرتقاء بتعلم طلبته، وأن ال يكتفي تطو

بالمستويات األولى فقط مثل المعرفة، والتذكر واالسترجاع، وأن يتم التركيز على المهارات 

العليا في مجال مهارات اقتصاد المعرفة مثل حل المشكالت، والمهارات المعرفية العقلية 

اإلشارة إلى أن الوزارة بدأت بعملية ، وتجدر ل التطبيق، والتحليل، والتركيب، والتقويمالعليا مث

، 2018كتب المدرسية، ويتوقع أن تكتمل هذه العملية في عام المراجعة وتطوير للمناهج و 

وهي تركز على نوع المحتوى أكثر من الكم، وتخفيف الزخم المعرفي في حجم المادة 

 . الدراسية

 بإجراء المزيد من الدراسات التي يمكن أن جاد من القادة التربويين والميدان التربوي التحرك ال

، وبخاصة أن إلى اختالف أداء الذكور عن اإلناث تؤديالتي تكشف عن المزيد من العوامل 

على مستوى االختبارات الوطنية، والدولية، وامتحانات الثانوية العامة،  هذه الظاهرة قد تأكدت

 لى مستوى التعليم العالي في الجامعات وكليات المجتمع. وأيضًا ع

 رس الريف وتحسين البنية التحتية لها واالرتقاء بمواردها لرفع اتوفير الدعم الفني لمد

 مستويات أداء طلبة الريف، وتقليل الفجوة في التحصيل بين الريف والمدينة.

 ات والقطاعين العام والخاص، تعميم قصص النجاح وتبادل الخبرات بين المدارس والمديري

 والمبادرات التربوية مثل مبادرة المدارس االستكشافية، ومبادرة مدرستي، ومبادرة دعم التعليم. 

علمي المرحلة األساسية حتى الصف السادس مو  ام بمعلمي الصفوف الثالثة األولى.االهتم

 حوافز حسب األداء.على األقل من حيث الكفاءة التعليمية التعلمية وتدريبهم ومنحهم 

  :العمل الجاد على حل المشكالت التي يعاني منها المعلم، نذكر منها 

 كثرة األعباء التدريسية. -
 تدني الوضع االجتماعي للمعلم. -
 األعداد الكبيرة للطلبة داخل الغرف الصفية. -
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 ضعف االنضباط المدرسي. -
 أكمل وجه.عدم توافر التسهيالت الالزمة للقيام بعملية التدريس على  -
 ضعف مواكبة تدريب فعال للتجديدات التربوية التي تدخلها الوزارة. -
 ضعف تعاون أولياء األمور مع المدرسة. -
 زخم المادة في الكتب المدرسية. -
 تدني مستوى اهتمام الطلبة بالتعليم. -

 
 
 :العمل الجاد على حل المشكالت التي يعاني منها الطلبة، نذكر منها 

 زلية واألعباء الدراسية.كثرة الواجبات المن -
 عدم اهتمام المعلمين بمشاعر الطلبة واتجاهاتهم. -
 الحاجة إلى دروس خاصة بعد الدوام المدرسي. -
 عدم فهم شرح الدروس من المعلمين. -
 وجود صعوبة في التعامل مع الزمالء في الصف. -
 صعوبة المواضيع الدراسية. -
 بينهما.يقف المدير مع المعلم ضد الطالب عند حدوث مشكلة  -
 عدم وجود مالعب جيدة في المدرسة. -
 عدم اهتمام المعلمين بدراسة الطلبة. -
 المعلمون ال يعدلون في التعامل مع الطلبة. -
 عدم كفاية الحواسيب الموجودة في المدرسة الستخدام الطلبة. -

 

  مدير المدرسة، نذكر منها: يواجههاالعمل الجاد على حل المشكالت التي 

 المدرسة.تخريب ممتلكات  -
 غياب المعلمين. -
 نقص في المصادر التعليمية. -
 سوء واقع المرافق التعليمية. -
 انشغال المعلمين بأعمال أخرى غير التدريس. -
 صيانة مبنى المدرسة. -
 ضعف دافعية المعلمين للعمل. -
 عدم تعاون أولياء األمور مع المدرسة. -
 رية للمديرين.الحاجة إلى برامج تدريبية لتطوير المهارات الفنية واإلدا -
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 ملــالحـــقا
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 (1ملحق رقم )

 

 معامالت الثبات الختبارات واستبانات الدراسة بحسب الصف، والمبحث، والنوع

 الجديد القديم المبحث الصف

5 
 0.94 0.91 قرائية

 0.88 0.80 رياضيات
 0.92 0.80 علوم

9 
 0.92 0.78 قرائية

 0.83 0.72 رياضيات
 0.89 0.84 علوم

11 
 0.94 0.86 قرائية

 0.84 0.73 رياضيات
 0.90 0.90 علوم

5 

 0.90 0.92 استبيان طالب
 0.83 0.81 معلم علوم

 0.85 0.83 معلم رياضيات
 0.81 0.83 معلم قرائية
 0.90 0.87 مدرسة

9 

 0.88 0.90 طالب
 0.87 0.88 معلم علوم

 0.89 0.86 معلم رياضيات
 0.88 0.84 معلم قرائية
 0.87 0.85 مدرسة

11 

 0.90 0.89 طالب
 0.87 0.85 معلم علوم

 0.90 0.89 معلم رياضيات
 0.88 0.90 معلم قرائية
 0.91 0.89 مدرسة
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 (أ1ملحق رقم )















 NAfKEالمكلفون بمهمة تطوير أدوات الدراسة الوطنية 

 الجهة التي يعمل بها االسـم التسلسل

 وزارةالتربيةوالتعليمفاطمةحسينأبوحصوة .1

 وزارةالتربيةوالتعليمفوزيشفيقأحمدالعوض .2

 وزارةالتربيةوالتعليمموسىمحمودموسىجرادات .3

 وزارةالتربيةوالتعليممحمودابراهيمعليخضر .4

 وزارةالتربيةوالتعليمأسامةكاملجرادات .5

 التربيةوالتعليموزارةنوارنورالدينافتيحة .6

 وزارةالتربيةوالتعليممحمدسليمانكنانه .7

 وزارةالتربيةوالتعليمشاديةصالحمحمدغرايبة .8

 وزارةالتربيةوالتعليمموسىسالمالمشاعلة .9

 وزارةالتربيةوالتعليمحسينامينسعدالدينالبدارنة .10

 وزارةالتربيةوالتعليمعصامسليمانشطناوي .11

 وزارةالتربيةوالتعليمفهدسلطانالوحيدينصر .12

 وزارةالتربيةوالتعليمعبدالرحمنصالحالفقهاء .13

 وزارةالتربيةوالتعليماحمدموسىمصطفىالعجارمة .14

 وزارةالتربيةوالتعليمفاروقمحمدبنيحمد .15

 وزارةالتربيةوالتعليمخولةأحمدعيسىابراهيم .16

 وزارةالتربيةوالتعليمخالدصالحالعدوان .17

 وزارةالتربيةوالتعليمياسرصالحالعمري .18

 وزارةالتربيةوالتعليمحازمصبريخضرالمهداوي .19

 المركزالوطنيلتنميةالمواردالبشريةأحمدعيسىالطويسي .20

 المركزالوطنيلتنميةالمواردالبشريةشيرينصبحيحامد .21

 الوطنيلتنميةالمواردالبشريةالمركزخطابمحمدأبولبدة .22

 المركزالوطنيلتنميةالمواردالبشريةنايلعيدحجازين .23

 المركزالوطنيلتنميةالمواردالبشريةخالدعليالقضاه .24

 المركزالوطنيلتنميةالمواردالبشريةعمادغصابعبابنة .25

المركزالوطنيلتنميةالمواردالبشريةشروقصالحزواتي .26
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 (أ1تابع ملحق رقم )




















 NAfKEألدوات الدراسة الوطنية التطبيق الميداني  بمهمة نالمكلفو

 جهة العمل االسـم التسلسل

 وزارةالتربيةوالتعليمفاطمةحسينمحمودأبوحصوة .1

 وزارةالتربيةوالتعليمموسىمحمودموسىجرادات .2

 وزارةالتربيةوالتعليممحمودابراهيمعليخضر .3

 وزارةالتربيةوالتعليمشاديةصالحمحمدغرايبة .4

 وزارةالتربيةوالتعليمموسىسالممحمدالمشاعلة .5

 وزارةالتربيةوالتعليمعصامسليمانعيسىشطناوي .6

 وزارةالتربيةوالتعليمنصرفهدسلطانالوحيدي .7

 وزارةالتربيةوالتعليمعبدالرحمنصالحالفقهاء .8

 وزارةالتربيةوالتعليممصطفىالعجارمةاحمدموسى .9

 وزارةالتربيةوالتعليمفاروقمحمدبنيحمد .10

 وزارةالتربيةوالتعليمخولةأحمدعيسىابراهيم .11

 وزارةالتربيةوالتعليمخالدصالحالعدوان .12

 وزارةالتربيةوالتعليمياسرصالحمحمدالعمري .13

 التربيةوالتعليموزارةحازمصبريخضرالمهداوي .14

 وزارةالتربيةوالتعليمرولىمحمدسعيدعوض .15

 وزارةالتربيةوالتعليمسامرهسعيدمحمدطحاينة .16

 وزارةالتربيةوالتعليمكفاحعبدالقادرأحمدالصوري .17

 وزارةالتربيةوالتعليملؤيأحمدشحادةمنصور .18

 وزارةالتربيةوالتعليمناصرمحمدصالحعوضهللا .19

 وزارةالتربيةوالتعليمروحيمحمدجميلحسونه .20

 المركزالوطنيلتنميةالمواردالبشريةخطابمحمدأحمدأبولبدة .21

 المركزالوطنيلتنميةالمواردالبشريةعمادغصابعبابنة .22

 المركزالوطنيلتنميةالمواردالبشريةأحمدعيسىالطويسي .23
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 (أ1تابع ملحق رقم )


























































 NAfKEالخاصة بالدراسة الوطنية  األدواتاستالم ووتسليم ترتيب  بمهمة نالمكلفو

 جهة العمل االسـم التسلسل

 المركزالوطنيلتنميةالمواردالبشريةحمكريمحمدزكياناتولي .1

 المركزالوطنيلتنميةالمواردالبشريةةعناقرخالدالأحمد .2

 لتنميةالمواردالبشريةالمركزالوطنيخواجااحمدالنادر .3

 المركزالوطنيلتنميةالمواردالبشريةبنيياسينمنصورعلي .4

 المركزالوطنيلتنميةالمواردالبشريةالنعيميمحمدقتيبة .5

 المركزالوطنيلتنميةالمواردالبشريةالسيرينيمصطفىهيثم .6

 االشراف والمتابعة والخدمات اإلدارية

 المركزالوطنيلتنميةالمواردالبشريةالزبيدينمرحسين .7
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 (أ1تابع ملحق رقم )

















 NAfKEبالدراسة الوطنية االختبارات ذات الصلة صحيح المكلفون بمهمة ت

 جهة العمل االسـم التسلسل

 وزارةالتربيةوالتعليمزيادعيسىعبدهللاالزيادات1

 وزارةالتربيةوالتعليمحياصاتعبدالفتاحرضوانحسن2

 وزارةالتربيةوالتعليمسهيلةعازرشتيويالصايغ3

 وزارةالتربيةوالتعليمسميرسليمسليمانأبوخضر4

 وزارةالتربيةوالتعليممحمدابراهيممحمدالفيومي5

 وزارةالتربيةوالتعليممحمدمحودصالحأبوسريس6

 وزارةالتربيةوالتعليمايمانعبدالمعطيعبدالسالمشريتح7

 وزارةالتربيةوالتعليمجاللمفلحشتيويالجبرين8

 وزارةالتربيةوالتعليمفيروزمحمودابراهيماآلغا9

 وزارةالتربيةوالتعليمناصرأحمدأنيسعابد10

 وزارةالتربيةوالتعليمهيفاءعدنانفارسالجيوسي11

 وزارةالتربيةوالتعليمعبدهللاحسنعبدهللاالعالويين12

 وزارةالتربيةوالتعليمنصرفهدسلطانالوحيدي 13

 وزارةالتربيةوالتعليمحازمصبريخضرالمهداوي14

 وزارةالتربيةوالتعليمفوزيشفيقأحمدالعوض15

 وزارةالتربيةوالتعليماحمدموسىمصطفىالعجارمة16

 المركزالوطنيلتنميةالمواردالبشريةأحمدعيسىالطويسي17

 المركزالوطنيلتنميةالمواردالبشريةخطابمحمدأبولبدة18

 المركزالوطنيلتنميةالمواردالبشريةعمادغصابعبابنة19

 خدمات إدارية

 المركزالوطنيلتنميةالمواردالبشريةاسماعيلاحمدمحمود20

 المركزالوطنيلتنميةالمواردالبشريةمساعدهمحمدأحمد21

 المركزالوطنيلتنميةالمواردالبشريةرينييالسمصطفىهيثم22

 المركزالوطنيلتنميةالمواردالبشريةمعروفرجاخليلمناف23
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 (أ1تابع ملحق رقم )














 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NAfKEالمكلفون بمهمة    إدخال البيانات الخاصة بالدراسة الوطنية 

 الجهة التي يعمل بها االسم الرباعي الرقم

 المركزالوطنيلتنميةالمواردالبشريةم.أناتوليحمكري 1

 يزيدحسينعبدمحمد 2

 قطاعخاص

 

 محمدبسامعليحسن 3

 حمزةيوسفنجمالدينالترك 4

 عبدهللانديميونسآي 5

 سكينةعبدالوهابعبدالقادرالعبيسات 6

 سميرةخالدأحمدالمصري 7

 منىمرشودمحمدخزاعلة 8

 نسرينعادلسالمجباير 9
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173 
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 أ(3رقم ) ملحق
 مهارات اقتصاد المعرفةبحسب النسب المئوية لفقرات اختبارات الدراسة الوطنية 

 )التواصل ، ادارة المعلومات، حل المشكالت( 
 

 التواصل الصف المبحث
ادارة 

 المعلومات
حل 

 المشكالت

 رياضيات

5 40٪ 40٪ 20٪ 

9 30٪ 45٪ 25٪ 

11 20٪ 50٪ 30٪ 

     

 علوم

5 45٪ 35٪ 20٪ 

9 35٪ 40٪ 25٪ 

11 25٪ 45٪ 30٪ 

     

 قرائية

5 50٪ 40٪ 10٪ 

9 40٪ 45٪ 15٪ 

11 30٪ 50٪ 20٪ 
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 ب(3ملحق رقم )
 مهارات المعرفة  النسب المئوية لفقرات اختبارات الدراسة الوطنية بحسب

 )المعرفة، التطبيق، التفكير(
  

 التطبيق المعرفة الصف المبحث
وحل  التفكير

 المسألة

 رياضيات

5 40٪ 40٪ 20٪ 

9 35٪ 40٪ 25٪ 

11 30٪ 40٪ 30٪ 

     

 علوم

5 40٪ 40٪ 20٪ 

9 35٪ 35٪ 30٪ 

11 30٪ 30٪ 40٪ 

     

 تسرجاع اال  
الفهم 
 والرفسيج

 الرقييم

 قرائية

5 45٪ 45٪ 10٪ 

9 40٪ 45٪ 15٪ 

11 35٪ 45٪ 20٪ 
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 ج(3ملحق رقم )
 المئوية لفقرات اختبارات الدراسة الوطنية بحسب المحتوى / الرياضياتالنسب 

 
احصاء 

 واحتماالت
هندسة 
 وقياس

 الصف اعداد جبر

 5 صفر 35٪ 15٪

     

20٪ 25٪ 35٪ 20٪ 9 

     

25٪ 15٪ 40٪ 20٪ 11 

 

 

 د(3ملحق رقم )
 العلومالنسب المئوية لفقرات اختبارات الدراسة الوطنية بحسب المحتوى / 

 

 الصف الفيزياء الكيمياء االحياء علوم االرض

20٪ 30٪ 0 50٪ 5 

     

15٪ 25٪ 25٪ 35٪ 9 

     

15٪ 30٪ 25٪ 30٪ 11 
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 (1أ  4ملحق )
 )استرجاع/فهم/تقييم(أسئلة اختبار الصف الخامس في القرائية وفق مجال المعرفة  أرقام توزيع

 
 تقييم فهم استرجاع

2 1 5 
4 6 33 

13 8 25 
22 9 26 
28 10  
29 12  
31 14  
32 16  
36 18  
37 24  
39 27  
40 30  
7 35  

17 38  
19 3  
21 11  
23 15  
34 20  
 ٪(10)4 ٪(45)18 (٪45)18المجموع : 

 

 
 
 
 
 (1أ  4تابع: ملحق )
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 وفق مجال اقتصاد المعرفة قرائيةأسئلة اختبار الصف الخامس أرقام توزيع 
 )تواصل/إدارة/حل مشكالت(

 
 حل مشكالت إدارة تواصل

1 9 5 
2 7 25 
4 16 26 
6 18 33 
8 15  

10 19  
12 17  
13 21  
14 23  
22 24  
27 29  
28 34  
31 30  
32 35  
36 38  
37 11  
39 3  
40 20  
 ٪(10)4 ٪(45)18 (٪45)18المجموع : 

 

 
 
 
 (2أ  4ملحق رقم )

 )استرجاع/فهم/تقييم(أسئلة اختبار الصف التاسع في القرائية وفق مجال المحتوى  أرقام توزيع
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 تقييم فهم استرجاع

2 1 9 
14 5 21 
10 3 11 
6 4 15 

19 7 16 
22 8 13 
25 12 18 
26 17 30 
32 20 41 
29 23  
24 31  
37 27  
46 28  
36 33  
45 34  
48 40  
50 42  
39 44  
 47  
 49  
 43  
 35  
 38  
 ٪(18)9 ٪(46)23 (٪36)18المجموع: 

 
 (2أ  4تابع: ملحق رقم )

 وفق مهارات اقتصاد المعرفة  قرائيةأسئلة اختبار الصف التاسع  أرقام توزيع
 )تواصل/إدارة/حل مشكالت(
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 حل مشكالت إدارة تواصل
1 3 9 
2 4 11 
5 7 15 

14 8 16 
6 12 13 

10 17 18 
19 23 21 
20 29 30 
22 31 41 
25 27  
26 28  
32 33  
24 34  
36 35  
37 40  
46 42  
39 43  
50 44  
 45  
 47  
 48  
 49  
 38  
 ٪(18)9 ٪(46)23 (٪36)18المجموع: 

 (3أ  4ملحق )
 توزيع أسئلة اختبار الصف الحادي عشر في القرائية وفق مجال المعرفة 

 )استرجاع/فهم/تقييم(
 

 تقييم فهم استرجاع
1 4 2 

10 5 6 
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18 8 3 
23 9 16 
28 11 17 
33 12 19 
42 25 22 
49 13 43 
37 14 44 
30 15 41 
46 20  
47 21  
34 24  
36 26  
40 48  
38 31  
7 32  

27 35  
 39  
 45  
 50  
 29  
 ٪(20)10 ٪(44)22 ٪(36)18المجموع: 

 

 (3أ  4تابع: ملحق )
 أسئلة اختبار الصف الحادي عشر عربي وفق مجال اقتصاد المعرفةأرقام توزيع 

 )تواصل/إدارة/حل مشكالت(
 

 حل مشكالت إدارة تواصل
4 7 2 
5 8 6 
1 9 3 

10 11 16 
25 12 17 
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18 27 19 
20 13 22 
23 14 43 
26 15 44 
30 24 41 
46 21  
47 29  
48 28  
32 31  
33 37  
34 35  
36 39  
38 40  
 45  
 50  
 42  
 49  
 ٪(20)10 ٪(44)22 ٪(36)18المجموع: 

 

 (1ب 4ملحق )
أسئلة اختبار الصف الخامس في الرياضيات وفق مجال المعرفة أرقام توزيع 

 )معرفة/تطبيق/تفكير(
 

 تفكير تطبيق معرفة
1 4 13 
2 5 14 
3 6 15 
7 9 16 
8 10 28 

21 11 29 
22 12 30 
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23 24  
36 25  
17 26  
18 27  
35 37  
31 19  
33 20  
34 32  
39 38  
40   
 (٪17.5)7 (٪40)16 (٪42.5)17المجموع: 

 

 

 

 

 (1ب 4تابع: ملحق )
أسئلة اختبار الصف الخامس في  الرياضيات وفق مجال المحتوى أرقام توزيع 

 )أعداد/هندسة/إحصاء(
 

 إحصاء هندسة أعداد
1 21 35 
2 22 36 
3 23 37 
4 24 38 
5 25 39 
6 26 40 
7 27  
8 28  
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9 29  
10 30  
11 31  
12 32  
13 33  
14 34  
15   
16   
17   
18   
19   
20   
 (٪15)6 (٪35)14 (٪50)20المجموع: 

 

 

 (1ب 4تابع: ملحق )
أسئلة اختبار الصف الخامس رياضيات وفق مهارات اقتصاد المعرفة رقام أتوزيع 

 )تواصل/إدارة/حل مشكالت(
 

 حل مشكالت إدارة تواصل
1 8 13 
2 9 14 
4 10 15 
3 11 16 
5 12 28 
6 22 29 
7 26 30 

21 27  
23 37  
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24 19  
25 20  
35 38  
36 32  
17 33  
18 34  
31 40  
39   
 (٪17.5)7 (٪40)16 (٪42.5)17المجموع: 

 

 

 

 

 (2ب  4ملحق رقم )
أسئلة اختبار الصف التاسع في الرياضيات وفق مجال المحتوى أرقام توزيع 

 )أعداد/جبر/هندسة/إحصاء(
 

 إحصاء هندسة جبر أعداد
1 9 25 36 
2 10 26 37 
3 11 27 38 
4 12 28 39 
5 13 29 40 
6 14 30 41 
7 15 31 42 
8 16 32 43 
 17 33 44 
 18 34 45 
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 19 35 46 
 20  47 
 21  48 
 22  49 
 23  50 
 24   
 ٪(30)15 ٪(22)11 ٪(32)16 ٪(16)8المجموع: 

 

 

 
 
 

 (2ب  4تابع: ملحق رقم )
أسئلة اختبار الصف التاسع في الرياضيات وفق مهارات اقتصاد المعرفة أرقام توزيع 

 )تواصل/إدارة/حل مشكالت(
 

 حل مشكالت إدارة تواصل
1 3 16 
2 4 17 

11 5 31 
12 6 45 
25 9 46 
26 10 8 
27 13 22 
29 14 23 
36 15 24 
37 28  
41 30  
7 38  

20 39  
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33 40  
47 42  
49 43  
 44  
 18  
 19  
 21  
 32  
 34  
 35  
 48  
 50  
 ٪(18)9 ٪(50)25 ٪(32)16المجموع: 

 (2ب  4)تابع: ملحق رقم 
 أسئلة اختبار الصف التاسع في الرياضيات وفق مجال المعرفةأرقام توزيع 

 )معرفة/تطبيق/تفكير( 
 

 تفكير تطبيق معرفة
1 5 16 
2 6 17 
3 11 31 
4 12 45 
9 13 46 

10 14 8 
25 15 22 
26 29 23 
27 30 24 
28 41  
36 42  
37 43  
38 44  
39 7  
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40 20  
18 21  
19 33  
32 34  
47 35  
48 49  
 50  
 ٪(18)9 ٪(42)21 ٪(40)20المجموع: 

 

 (3ب  4ملحق رقم )
أسئلة اختبار الصف الحادي عشر في الرياضيات وفق مجال المحتوى  أرقام توزيع

 )أعداد/جبر/هندسة/إحصاء(
 

 إحصاء هندسة جبر أعداد
1 9 30 40 
2 10 31 41 
3 11 32 42 
4 12 33 43 
5 13 34 44 
6 14 35 45 
7 15 36 46 
8 16 37 47 
 17 38 48 
 18 39 49 
 19  50 
 20   
 21   
 22   
 23   
 24   
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 25   
 26   
 27   
 28   
 29   
 ٪(22)11 ٪(20)10 ٪(42)21 (٪16)8المجموع: 

 

 (3ب  4تابع: ملحق رقم )
 أسئلة اختبار الصف الحادي عشر في الرياضيات وفق مجال المعرفة أرقام توزيع

 )معرفة/تطبيق/تفكير( 
 

 تفكير تطبيق معرفة
1 3 4 
2 13 19 
9 14 20 

10 15 21 
11 16 22 
12 17 23 
30 18 24 
31 32 35 
40 33 36 
5 34 37 

25 41 38 
26 42 44 
39 43 45 
47 6 46 
48 7 8 
 27 28 
 49 29 
 50  
 ٪(34)17 ٪(36)18 (٪30)15المجموع: 
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 (3ب  4تابع: ملحق رقم )
أسئلة اختبار الصف الحادي عشر في الرياضيات وفق مهارات اقتصاد المعرفة أرقام توزيع 

 )تواصل/إدارة/حل مشكالت(
 

 حل مشكالت إدارة تواصل
1 2 4 
9 3 19 

13 10 20 
14 11 21 
5 12 22 
6 15 23 

25 16 24 
27 17 35 
47 18 36 
 30 37 
 31 38 
 32 44 
 33 45 
 34 46 
 40 8 
 41 28 
 42 29 
 43  
 7  
 26  
 39  
 48  
 49  
 50  
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 ٪(34)17 ٪(48)24 ٪(18)9المجموع: 
 

 (1ج  4ملحق رقم )
 أسئلة اختبار الصف الخامس في العلوم وفق مجال المعرفة أرقام توزيع 

 )معرفة/تطبيق/تفكير(
 

 تفكير تطبيق معرفة
4 2 1 
5 3 11 
6 10 18 
7 16 20 
8 19 23 
9 21 30 

12 22 33 
13 29 40 
14 34  
15 35  
17 36  
24 39  
25   
26   
27   
28   
31   
32   
37   
38   
 ٪(20)8 ٪(30)12 (٪50)20المجموع: 
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 (1ج  4تابع: ملحق رقم )
أسئلة اختبار الصف الخامس في العلوم وفق مجال اقتصاد المعرفة أرقام توزيع 

 )تواصل/إدارة/حل مشكالت(
 

 حل مشكالت إدارة تواصل
2 3 1 
5 4 11 
6 7 18 
8 9 20 

12 10 23 
14 13 30 
15 17 33 
16 27 40 
19 29  
21 31  
22 34  
24 36  
25 38  
28 39  
26   
32   
35   
37   
 ٪(20)8 ٪(35)14 (٪45)18المجموع: 

 

 

 
 (1ج  4تابع: ملحق رقم )

أسئلة اختبار الصف الخامس في العلوم وفق مهارات اقتصاد المحتوى أرقام توزيع 
 )أحياء/فيزياء/كيمياء/علوم أرض(
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 علوم أرض كيمياء فيزياء أحياء

1 4 15 7 
2 5 16 8 
3 6 17 9 

10 11 19 20 
12 13 24 26 
18 14 34 27 
21 23 35 30 
22 25 39 31 
28 29  32 
40 36  33 
 37   
 38   
 (٪50)10 ٪(20)8 ٪(30)12 (٪25)10المجموع: 

 

 

 

 

 

 

 (2ج  4ملحق رقم )
أسئلة اختبار الصف التاسع في العلوم وفق مجال المحتوى  أرقام توزيع

 )أحياء/فيزياء/كيمياء/علوم أرض(
 

 أرضعلوم  كيمياء فيزياء أحياء
13 1 7 15 
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14 2 8 16 
18 3 9 17 
19 4 10 35 
20 5 11 36 
21 6 12 40 
22 24 30 46 
23 25 31 47 
37 26 32 48 
41 27 33 49 
42 28 34 50 
43 29 45  
 38   
 39   
 44   
 (٪22)11 (٪24)12 (٪30)15 (٪24)12المجموع: 

 

 

 

 
 
 

 (2ج  4تابع: ملحق رقم )
 أسئلة اختبار الصف التاسع في العلوم وفق مجال المعرفةأرقام توزيع 

 )معرفة/تطبيق/تفكير( 
 

 تفكير تطبيق معرفة
3 1 2 
7 4 5 
8 10 6 

19 11 9 
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21 12 15 
22 13 16 
25 14 17 
28 18 23 
30 20 26 
31 24 29 
37 27 34 
43 33 32 
44 35 39 
45 36 41 
 38 46 
 40 47 
 42  
 48  
 49  
 50  
 (٪32)16 (٪40)20 (٪28)14المجموع: 

 
 
 

 (2ج  4تابع: ملحق رقم )
أسئلة اختبار الصف التاسع في العلوم وفق مهارات اقتصاد المعرفة أرقام توزيع 

 )تواصل/إدارة/حل مشكالت(
 

 حل مشكالت إدارة تواصل
1 3 2 
4 7 5 
8 11 6 

10 12 9 
13 14 15 
21 18 16 
24 19 17 
27 20 23 
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31 22 26 
35 25 29 
36 28 32 
37 30 34 
38 33 39 
42 40 41 
43 45  
44 46  
48 47  
49   
50   
 (٪28)14 (٪34)17 (٪38)19المجموع: 

 

 

 

 (3ج  4ملحق رقم )
أسئلة اختبار الصف الحادي عشر في العلوم وفق مجال المحتوى أرقام توزيع 

 )أحياء/فيزياء/كيمياء/علوم أرض(
 

 علوم أرض كيمياء فيزياء أحياء
1 3 6 13 
2 4 7 29 
9 5 8 30 

14 10 12 31 
15 11 19 32 
20 16 33 40 
21 17 25 46 
22 18 26 47 
23 24 27 48 
34 35 28 49 
41 36 38 50 
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 37 39  
 42 44  
 43 45  
 ٪(22)11 ٪(28)14 ٪(28)14 (٪22)11المجموع: 

 

 

 

 

 

 
 (3ج  4تابع: ملحق رقم )

 أسئلة اختبار الصف الحادي عشر في العلوم وفق مجال المعرفةأرقام توزيع 
 )معرفة/تطبيق/تفكير( 

 
 تفكير تطبيق معرفة

1 8 4 
2 11 15 
3 14 17 
5 18 24 
6 19 27 
7 21 29 
9 22 30 

10 23 31 
12 26 32 
13 28 33 
16 34 35 
20 36 37 
25 43 39 
38 44 49 
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40 45 50 
41 47  
42 48  
46   
 ٪(30)15 ٪(34)17 (٪36)18المجموع: 

 

 
 
 

 (3ج  4تابع: ملحق رقم )
أسئلة اختبار الصف الحادي عشر في العلوم وفق مهارات اقتصاد المعرفة أرقام توزيع 

 )تواصل/إدارة/حل مشكالت(
 

 حل مشكالت إدارة تواصل
1 2 4 
3 5 15 

10 6 17 
11 7 24 
13 8 27 
14 9 29 
16 12 30 
18 20 31 
19 21 32 
28 22 33 
40 23 35 
41 25 37 
44 26 39 
45 34 49 
46 36 50 
47 38  
48 42  
 43  
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 ٪(30)15 ٪(36)18 (٪34)17المجموع: 
 

 

 
 

 أ( 5ملحق رقم )
 

 جرائية لمهارات اقتصاد المعرفة التعريفات اإل
 التواصل ، ويقصد به

  شكال، األو  ،الممثلة بطرق متنوعة، مثل النصوصقراءة وفهم المعلومات
 الجداول وغيرهاو الرسوم البيانية، و 

 مثل المناسب في الكتابة، والكالم مع االخرين، بحيث سلوب األاستخدام األ
 يصغون لك ويحاولون فهمك.

 فكارهم، وذلك بحسن االستماع لهم وطرح أخرين و محاولة فهم وتقدير آراء اآل
 االسئلة عليهم.

 في  (خدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت) الحواسيب والبريد االلكترونياست
 خرينتبادل المعرفة والخبرات مع اآل

 فكار من خالل استخدام المعرفة والمهارات العلمية تفسير وتوضيح األ
 فكاروالتكنولوجية والرياضية ذات الصلة الوثيقة بهذه األ

 ف المختلفة التعبير اللفظي وغير اللفظي عن المواق 

 يصال الرسالة بوضوح.إ 

 دارة المعلومات، ويقصد بهاإ
 تطوير خطط واستراتيجيات إليجاد المعلومات.  

 تحديد وجمع وتنظيم المعلومات باستخدام التكنولوجيا المناسبة ونظم المعلومات 

 دخال وتحليل وتطبيق المعلومات في مواقف حياتية واقعية من حقول معرفية إ
 نسانيات. لم، التكنولوجيا، الرياضيات، واإلالفنون، اللغات، العمتنوعة، مثل: 

 ساسية.يتفاعل ويتعامل مع المعلومات األ 

 التفكير وحل المشكالت، ويقصد بها
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 تقدير المواقف وتحديد المشكالت 

 تحليل مكونات المشكلة 

   تحري )البحث عن( وجهات النظر واآلراء المتنوعة، ومن ثم تقويمها استنادا
 .الحقائقلى إ

 نسانية والشخصية والتكنولوجية والعلمية للمشكلة بعاد اإلإدراك األ 

 يختبر طرق متعددة ويقترح بدائل لحل المشكلة ويختبرها 

 تحديد المسبب الرئيس للمشكلة 

 خرين بير عن وجهة نظره ويحترم آراء اآلفحص الحقائق، والتع 

 بداع في استطالع الحلول الممكنةاالبتكار واإل 

 ر االستعداد والرغبة في توظيف العلم والتكنولوجيا والرياضيات كطرق في ظهاإ
 التفكير وجمع المعلومات وحل المشكلة واتخاذ القرارات.

  و اتخاذ القراراتأتقويم الحلول لوضع التوصيات 

 تطبيق الحلول 

  و كفاءة الحلول كفرص للتحسينأاختبار مدى فعالية 
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 ب( 5ملحق رقم )
 

 التعريفات االجرائية للمجاالت المعرفية 
 : ويوصف السلوك بـKnowingاوال: المعرفة  

 به، الخاصة المرء بكلمات البيانات ذكر إعادة المعنى، المعلومات،  فهم تمييز أو االستذكار

 الترجمة. االستنباط، التفسير،

 فعال التي تصف السلوك فهي: ما األأ

 كرر، اذكر، اشرح، اختر، إنتاج، أعد اربط، تعرف، تذكر، أدرج، ف،صنِّ  صف، ف،عرِّ  ب،رتِّ 

 كتابة، أعد ناقش، تقريرًا، اكتب راجع، ترجم، وضح، لخص، صنف، أخرى، بألفاظ الصياغة أعد

 مثاالً  أعط شر،أ نّظر، فسر، قّدر،

 : ويوصف السلوك بـ Applyingثانيا: التطبيق 

 للظروف كاستجابة المعرفة استخدام التنفيذ، عضمو  النظريات وضع المعرفة، تطبيق أو استخدام

 الواقعية.

 فعال التي تصف السلوك فهي:ما األأ

 تفاعل، انجز، أجِر، حضر، غّير، ،ئأنش أنتج، حل، نفذ، أدر، اكتشف، طبق، استخدم،

 دوراً  العب استجب،

 :  ويوصف السلوك بـ Reasoningثالثا: التفكير 
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 الداخلية، النوعية، العالقات أو العالقات التركيب، بنية التنظيمية، المبادئ العناصر، تفسير

 خالق، تفكير أفكارح أنظمة، ومميزة، جديدة تراكيب بتطوير بذاتها، قم القائمة العناصر مصداقية

 عمليات النقدي، التفكير األهمية و المخرجات، ناحية من المفاهيم: كل فعالية عمليات، قّيم

 خارجي.  بمعيار المتعلق والحكم المراجعةح وعمليات االستراتيجية، المقارنة

 فعال التي تصف السلوك فهي: ما األأ

قسم،  قيم، استنبط، احبك، خطط، اربط، جّرب، اختبر، قس، حدد، قارن، فهرس، ،جزئ حلل،

 أعد ضّمن، اجمع، أسس، اقترح، بصياغة، قم نّقح، نظم، صمم، ابتكر، ،أنشئ خطط، طور،

 جادل ثّمن، تحقق، عن، بلغ دافع، لـ، ما مسألة أعرض قيم، برر، عّدل، راجع، ترتيب،
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 ( هـ3ملحق رقم ) 

نموذج من نتائج تحليل فقرات اختبار اللغة العربية للصف التاسع باستخدام برمجية 

(Winstep) 

 
Arabic 9 A1 B1 

MEASURE    PERSON - MAP - ITEM 
                <more>│<rare> 
     5                ┼  Q27_C_RE  Q27_D_RE 
                      │ 
                      │ 
                      │ 
                      │ 
                      │ 
     4                ┼  Q27_B_RE 
                      │ 
                      │ 
                      │ 
                      │ 
                      │ 
     3                ┼ 
                      │ 
                      │ 
                      │ 
                      │T Q31_RE 
                      │ 
     2                ┼ 
                      │ 
                      │  Q34_RE 
                      │ 
                     T│ 
                      │S Q21_RE    Q24_RE 
     1             #  ┼ 
                  .#  │  Q18_RE    Q19_RE    Q21_RE    Q24_RE    Q26_RE 
                         Q33_RE 
                .###  │  Q17_RE 
                 ###  │  Q10_RE 
              .#####  │  Q22_RE    Q32_RE 
                .### S│  Q9_RE 
     0        .#####  ┼M Q_3 
            ########  │  Q_2       Q_20 
            ########  │ 
                ####  │ 
            ########  │  Q11_RE    Q_30      Q_4       Q_7 
               .#### M│  Q12_RE    Q25_RE    Q27_A_RE  Q8_RE     Q_5 
    -1         #####  ┼  Q_1       Q_14 
                  .#  │S Q13_RE    Q16_RE    Q23_RE 
              ######  │ 
              ######  │  Q_15      Q_28      Q_29 
                 ###  │ 
                  .#  │ 
    -2           .## S┼ 
                 .##  │ 
                .###  │T 
                   #  │ 
                   #  │ 
                ####  │ 
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    -3               T┼ 
                      │ 
                 ###  │ 
                      │ 
                      │ 
                      │ 
    -4           .##  ┼ 
                <less>│<frequent> 
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 ( هـ3ملحق رقم ) تابع: 
Arabic 9 A1 B1 

ENTRY   TOTAL  TOTAL           MODEL│   INFIT  │  OUTFIT  │PTBISERL-EX│EXACT MATCH│ESTIM│ 
ASYMPTOTE │ P-  │            │ 

 │NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  S.E. │MNSQ  ZSTD│MNSQ  ZSTD│CORR.  EXP.│ OBS٪  EXP٪│DISCR│LOWER 
UPPER│VALUE│ ITEM     G │ 

 ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────┼───────
────┼─────┼────────────┤ 

 │    36      0    198    5.42    1.41│      MAXIMUM MEASURE│  .00   .00│100.0 
100.0│     │           │  .00│ Q27_C_RE 3 │ 

 │    37      0    198    5.42    1.41│      MAXIMUM MEASURE│  .00   .00│100.0 
100.0│     │           │  .00│ Q27_D_RE 3 │ 

 │    35      2    198    4.05     .70│1.96   1.3│2.77   1.7│ -.01   .07│ 
99.5  99.0│  .97│  .00  2.00│  .01│ Q27_B_RE 3 │ 

 │    38     12    198    2.35     .28│1.26    .8│1.00    .2│  .19   .18│ 95.4  94.5│ 
1.03│  .00  2.00│  .06│ Q31_RE   3 │ 

 │    19     19    198    1.74     .25│ .95   -.2│ .71   -.8│  .29   .22│ 90.2  90.2│ 
1.06│  .00  1.00│  .10│ Q34_RE   2 │ 

 │    28     40    198    1.23     .16│ .71  -1.9│ .89   -.2│  .29   .31│ 
79.4  81.2│  .89│  .03  2.00│  .20│ Q21_RE   3 │ 

 │    31     40    198    1.23     .16│ .58  -2.9│ .67  -1.0│  .42   .31│ 
82.5  81.2│  .99│  .00  2.00│  .20│ Q24_RE   3 │ 

 │    26     56    198     .90     .14│ .79  -1.7│ .60  -1.6│  .45   .36│ 78.9  74.1│ 
1.05│  .00  2.00│  .28│ Q18_RE   3 │ 

 │    18     39    198     .81     .19│1.03    .3│ .93   -.3│  .28   .30│ 
78.9  80.0│  .98│  .00   .20│  .20│ Q33_RE   2 │ 

 │    27     61    198     .81     .13│ .82  -1.5│ .68  -1.3│  .48   .37│ 79.9  71.9│ 
1.11│  .00  2.00│  .31│ Q19_RE   3 │ 

 │    33     61    198     .81     .13│1.14   1.1│1.19    .8│  .30   .37│ 
71.1  71.9│  .92│  .02  2.00│  .31│ Q26_RE   3 │ 

 │    15     40    198     .78     .19│1.02    .2│ .95   -.2│  .29   .31│ 
79.9  79.6│  .98│  .00  1.00│  .20│ Q21_RE   2 │ 

 │    16     40    198     .78     .19│ .89  -1.1│ .78  -1.0│  .42   .31│ 80.9  79.6│ 
1.16│  .00  1.00│  .20│ Q24_RE   2 │ 

 │    25     72    198     .63     .12│ .91   -.8│ .95   -.1│  .45   .40│ 70.1  68.0│ 
1.04│  .00  2.00│  .36│ Q17_RE   3 │ 

 │    20     84    198     .45     .12│ .65  -3.8│ .85   -.6│  .38   .43│ 
64.9  63.0│  .62│  .08  2.00│  .42│ Q10_RE   3 │ 

 │    29     88    198     .40     .12│ .92   -.8│ .91   -.3│  .36   .44│ 
65.5  61.2│  .72│  .03  2.00│  .44│ Q22_RE   3 │ 

 │    17     52    198     .38     .17│ .98   -.3│ .82  -1.1│  .38   .34│ 72.2  74.6│ 
1.10│  .00   .66│  .26│ Q32_RE   2 │ 

 │    14     61    198     .12     .17│1.04    .6│1.00    .0│  .32   .36│ 
68.6  71.8│  .92│  .01   .84│  .31│ Q9_RE    2 │ 

 │     3     66    186    -.07     .17│1.34   4.8│1.77   5.1│  .01   .36│ 59.5  69.8│ -
.04│  .21   .77│  .35│ Q_3      1 │ 

 │     2     73    190    -.24     .16│1.22   3.4│1.43   3.4│  .16   .38│ 
58.5  68.9│  .31│  .12   .74│  .38│ Q_2      1 │ 

 │     9     71    177    -.24     .17│1.14   2.1│1.20   1.8│  .21   .36│ 
59.9  68.1│  .59│  .08   .87│  .40│ Q_20     1 │ 

 │    12     88    190    -.64     .16│1.05    .8│1.13   1.4│  .37   .40│ 
69.1  68.6│  .82│  .10  1.00│  .46│ Q_30     1 │ 

 │    21    179    198    -.65     .10│1.22   2.4│1.10    .8│  .55   .56│ 43.8  50.4│ 
1.25│  .00  2.00│  .90│ Q11_RE   3 │ 

 │     4     90    190    -.68     .16│1.13   2.2│1.16   1.7│  .28   .39│ 
64.0  68.3│  .60│  .14  1.00│  .47│ Q_4      1 │ 

 │     6     88    185    -.69     .16│1.26   3.9│1.42   4.0│  .17   .41│ 
56.8  68.8│  .19│  .20   .86│  .48│ Q_7      1 │ 

 │    13     96    198    -.81     .16│ .89  -1.8│ .82  -2.1│  .52   .42│ 71.1  68.9│ 
1.34│  .00  1.00│  .48│ Q8_RE    2 │ 

 │    32    194    198    -.81     .10│ .99   -.1│ .93   -.5│  .60   .57│ 54.1  51.2│ 
1.14│  .00  2.00│  .98│ Q25_RE   3 │ 

 │    34    197    198    -.84     .10│ .91  -1.0│ .81  -1.6│  .64   .57│ 52.1  51.2│ 
1.24│  .00  2.00│  .99│ Q27_A_RE 3 │ 

 │     5     98    190    -.90     .16│ .93  -1.2│ .93   -.7│  .49   .41│ 70.7  69.1│ 
1.19│  .00  1.00│  .52│ Q_5      1 │ 

 │    22    203    198    -.91     .10│ .97   -.3│ .83  -1.4│  .64   .57│ 53.6  51.8│ 
1.33│  .00  2.00│ 1.03│ Q12_RE   3 │ 

 │     1     97    185    -.94     .17│ .89  -1.7│ .93   -.8│  .51   .40│ 72.3  69.5│ 
1.27│  .00  1.00│  .52│ Q_1      1 │ 

 │     7    100    189    -.97     .16│1.17   2.6│1.20   2.2│  .25   .40│ 
61.7  69.3│  .54│  .11   .89│  .53│ Q_14     1 │ 

 │    23    222    198   -1.12     .11│ .94   -.6│ .90   -.8│  .65   .57│ 62.4  55.0│ 
1.32│  .00  2.00│ 1.12│ Q13_RE   3 │ 

 │    30    227    198   -1.17     .11│ .78  -2.4│ .66  -2.9│  .72   .57│ 62.9  56.6│ 
1.44│  .00  2.00│ 1.15│ Q23_RE   3 │ 

 │    24    229    198   -1.20     .11│ .75  -2.8│ .63  -3.2│  .75   .57│ 62.9  55.8│ 
1.55│  .00  2.00│ 1.16│ Q16_RE   3 │ 

 │     8    121    192   -1.52     .17│ .85  -2.0│ .78  -2.3│  .56   .41│ 74.7  72.9│ 
1.32│  .00  1.00│  .63│ Q_15     1 │ 

 │    11    118    187   -1.52     .17│1.10   1.3│1.15   1.4│  .32   .41│ 
69.2  72.9│  .79│  .08   .96│  .63│ Q_29     1 │ 

 │    10    122    190   -1.56     .17│1.40   4.5│1.54   4.4│  .07   .41│ 
61.2  73.4│  .21│  .30   .84│  .64│ Q_28     1 │ 

 ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────┼───────
────┼─────┼────────────┤ 

 │ MEAN    90.7  194.7     .29     .23│1.02    .1│1.03    .1│           │ 
69.4  70.1│     │           │     │            │ 

 │ S.D.    64.0    5.3    1.68     .29│ .25   2.1│ .39   1.9│           │ 
11.9  11.3│     │           │     │            │ 

 └────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────┴─────┴───────
────┴─────┴────────────┘───────────┴ 
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( هـ3ملحق رقم ) تابع:   

Arabic 9 A2 B2 
MEASURE    PERSON - MAP - ITEM 
                <more>│<rare> 
     3                ┼ 
                      │ 
                      │ 
                      │ 
                      │ 
                      │ 
                   .  │ 
                      │ 
                      │  Q58_RE 
                      │ 
     2               T┼ 
                  .#  │T 
                      │  Q55_RE 
                   #  │ 
                   #  │  Q_42 
                      │  Q_37 
                  ##  │ 
                   #  │  Q50_RE 
               #####  │  Q49_RE 
                  ## S│ 
     1       .######  ┼S 
                      │ 
              ######  │ 
            .#######  │  Q_62 
              .#####  │ 
                 .##  │  Q39_RE  Q60_RE  Q_48    Q_61 
             #######  │  Q45_RE 
               #####  │ 
              .##### M│  Q_44    Q_52    Q_68 
                      │ 
     0           .##  ┼M Q66_RE  Q_41    Q_57 
               .####  │  Q_47 
                ####  │ 
                 .##  │  Q67_RE  Q_54 
               .####  │  Q51_RE  Q_43 
               .####  │  Q_64 
                  .#  │ 
                   . S│ 
                  ##  │  Q46_RE  Q_40    Q_65 
                  .#  │  Q36_RE  Q63_RE 
    -1             #  ┼S Q_38 
                      │  Q_53 
                  .#  │ 
                  .#  │ 
                      │  Q_56    Q_59 
                   . T│ 
                 .##  │ 
                   .  │ 
                   .  │ 
                   #  │T 
    -2             .  ┼  Q_35 
                      │ 
                      │ 
                   .  │ 
                      │ 
                      │ 
                      │ 
                      │ 
                      │ 
                      │ 
    -3             .  ┼ 
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( هـ3ملحق رقم ) تابع:   
Arabic 9 A2 B2 

ENTRY   TOTAL  TOTAL           MODEL│   INFIT  │  OUTFIT  │PTBISERL-EX│EXACT 
MATCH│ESTIM│ ASYMPTOTE │ P-  │          │ 

 │NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  S.E. │MNSQ  ZSTD│MNSQ  ZSTD│CORR.  EXP.│ 
OBS٪  EXP٪│DISCR│LOWER UPPER│VALUE│ ITEM   G │ 

 ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─
────┼───────────┼─────┼──────────┤ 

 │    26     29    196    2.19     .21│ .89   -.8│ .72  -1.3│  .34   .20│ 85.6  85.2│ 
1.13│  .00  1.00│  .15│ Q58_RE 2 │ 

 │    25     40    196    1.77     .19│ .92   -.8│ .84   -.9│  .34   .23│ 81.5  79.8│ 
1.12│  .00  1.00│  .20│ Q55_RE 2 │ 

 │     6     46    193    1.55     .18│1.02    .2│1.11    .8│  .21   .24│ 
77.2  76.7│  .95│  .01   .74│  .24│ Q_42   1 │ 

 │     2     46    191    1.55     .18│ .95   -.5│1.13    .9│  .27   .24│ 78.0  76.5│ 
1.04│  .00  1.00│  .24│ Q_37   1 │ 

 │    32     90    196    1.29     .11│ .46  -6.7│ .46  -3.5│  .52   .34│ 
75.9  58.7│  .71│  .00  1.20│  .46│ Q50_RE 3 │ 

 │    31    102    196    1.15     .11│1.23   2.3│1.31   1.7│  .24   .35│ 
53.8  56.6│  .90│  .06  2.00│  .52│ Q49_RE 3 │ 

 │    18     77    194     .72     .16│1.18   3.2│1.26   2.8│  .06   .29│ 
54.6  66.3│  .33│  .14   .77│  .40│ Q_62   1 │ 

 │    17     85    194     .53     .16│1.05   1.1│1.09   1.1│  .24   .30│ 
61.9  65.6│  .77│  .07   .99│  .44│ Q_61   1 │ 

 │    10     83    189     .52     .16│1.06   1.2│1.11   1.4│  .21   .30│ 
64.0  65.4│  .72│  .10  1.00│  .44│ Q_48   1 │ 

 │    27     87    196     .49     .15│ .85  -3.2│ .83  -2.5│  .49   .31│ 77.9  65.4│ 
1.60│  .00  1.00│  .44│ Q60_RE 2 │ 

 │    23     88    196     .46     .15│ .88  -2.5│ .84  -2.3│  .45   .31│ 73.3  65.4│ 
1.49│  .00  1.00│  .45│ Q39_RE 2 │ 

 │    29    184    196     .35     .10│1.18   2.3│1.12   1.0│  .35   .44│ 
42.6  44.3│  .81│  .00  1.78│  .94│ Q45_RE 3 │ 

 │     8     96    191     .23     .16│1.07   1.4│1.10   1.4│  .22   .31│ 
62.8  65.5│  .70│  .07   .93│  .50│ Q_44   1 │ 

 │    21     96    186     .21     .16│1.13   2.4│1.13   1.9│  .14   .29│ 
58.6  65.1│  .49│  .09   .85│  .52│ Q_68   1 │ 

 │    11    100    194     .17     .15│1.19   3.4│1.25   3.4│  .09   .31│ 
57.7  65.7│  .24│  .18   .82│  .52│ Q_52   1 │ 

 │    15    100    181     .05     .16│1.00    .0│ .98   -.3│  .31   .30│ 65.7  66.2│ 
1.03│  .00  1.00│  .55│ Q_57   1 │ 

 │    33    220    196     .02     .10│1.12   1.4│1.03    .3│  .47   .46│ 37.4  45.2│ 
1.31│  .00  2.00│ 1.12│ Q66_RE 3 │ 

 │     5    103    180    -.03     .16│ .95   -.9│ .96   -.6│  .36   .30│ 68.9  66.6│ 
1.17│  .00  1.00│  .57│ Q_41   1 │ 

 │     9    111    191    -.13     .16│ .87  -2.3│ .83  -2.4│  .47   .31│ 72.8  67.3│ 
1.43│  .00  1.00│  .58│ Q_47   1 │ 

 │    13    119    194    -.30     .16│1.28   4.1│1.30   3.5│  .02   .32│ 
53.1  68.9│  .24│  .55   .90│  .61│ Q_54   1 │ 

 │    34    256    196    -.34     .10│ .87  -1.4│ .81  -1.5│  .56   .47│ 52.3  52.6│ 
1.20│  .00  2.00│ 1.31│ Q67_RE 3 │ 

 │    24    122    196    -.36     .16│ .91  -1.5│ .88  -1.5│  .43   .33│ 72.3  69.4│ 
1.25│  .00  1.00│  .62│ Q51_RE 2 │ 

 │     7    123    193    -.42     .16│1.11   1.6│1.11   1.2│  .21   .32│ 
62.7  70.0│  .74│  .33   .98│  .64│ Q_43   1 │ 

 │    19    125    186    -.52     .17│1.00    .0│ .97   -.3│  .29   .29│ 67.7  71.1│ 
1.02│  .10  1.00│  .67│ Q_64   1 │ 

 │    20    134    189    -.76     .17│ .95   -.6│ .86  -1.3│  .38   .30│ 72.5  74.1│ 
1.13│  .15  1.00│  .71│ Q_65   1 │ 

 │     4    136    192    -.80     .17│1.10   1.3│1.13   1.1│  .21   .31│ 
71.4  74.5│  .82│  .27   .97│  .71│ Q_40   1 │ 

 │    30    300    196    -.85     .12│ .96   -.3│1.13    .8│  .51   .46│ 63.6  65.5│ 
1.16│  .00  1.99│ 1.53│ Q46_RE 3 │ 

 │    22    140    196    -.86     .17│ .83  -2.1│ .77  -2.1│  .53   .32│ 80.5  75.1│ 
1.30│  .00  1.00│  .71│ Q36_RE 2 │ 

 │    28    143    196    -.95     .17│ .95   -.5│ .93   -.5│  .38   .32│ 76.4  76.2│ 
1.08│  .00  1.00│  .73│ Q63_RE 2 │ 

 │     3    141    190    -.98     .18│ .99   -.1│ .94   -.4│  .34   .31│ 75.8  77.0│ 
1.03│  .22  1.00│  .74│ Q_38   1 │ 

 │    12    147    193   -1.12     .18│ .99   -.1│ .92   -.6│  .32   .30│ 79.3  78.3│ 
1.04│  .00  1.00│  .76│ Q_53   1 │ 

 │    14    157    194   -1.44     .20│ .91   -.7│ .86   -.8│  .38   .29│ 84.0  81.9│ 
1.10│  .00  1.00│  .81│ Q_56   1 │ 

 │    16    157    194   -1.45     .20│1.04    .4│1.17   1.0│  .22   .29│ 
80.9  81.9│  .94│  .03   .99│  .81│ Q_59   1 │ 

 │     1    168    193   -1.96     .23│ .97   -.1│1.03    .2│  .26   .26│ 88.1  87.2│ 
1.01│  .00  1.00│  .87│ Q_35   1 │ 

 ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─
────┼───────────┼─────┼──────────┤ 

 │ MEAN   122.1  192.6     .00     .16│1.00    .0│1.00    .1│           │ 
68.6  69.2│     │           │     │          │ 

 │ S.D.    56.4    4.1     .97     .03│ .15   2.1│ .18   1.7│   
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( هـ3ملحق رقم ) تابع:   
Arabic 9 A3 B3 

MEASURE    PERSON - MAP - ITEM 
                <more>│<rare> 
     4                ┼ 
                      │ 
                      │ 
                      │  Q73_RE 
                      │ 
                      │ 
                      │ 
                      │ 
     3                ┼ 
                      │ 
                   .  │ 
                      │ 
                      │ 
                   .  │ 
                      │T 
                   #  │ 
     2                ┼ 
                   #  │ 
                   . T│ 
                 .##  │ 
                      │ 
                      │  Q72_RE  Q_97 
               .####  │  Q_70 
                   .  │S 
     1            .#  ┼  Q_91 
                .### S│  Q71_RE  Q99_RE 
                 .##  │  Q_69    Q_84    Q_95 
                      │  Q_85 
            ########  │  Q_82 
               #####  │  Q_83 
               #####  │ 
               #####  │  Q93_RE 
     0           ###  ┼M Q_102   Q_80    Q_90 
           ######### M│ 
             .######  │  Q76_RE 
                ####  │  Q78_RE  Q_75    Q_87    Q_98 
             .######  │  Q94_RE  Q_101   Q_89 
              .#####  │ 
               .####  │  Q79_RE  Q92_RE  Q_100   Q_88 
                 .##  │  Q_86 
    -1          .### S┼  Q77_RE 
                  ##  │S 
                  ##  │ 
                      │ 
                  .#  │  Q_81 
                  ##  │ 
                   #  │ 
                   #  │ 
    -2               T┼ 
                  .#  │ 
                      │T Q_74 
                      │ 
                      │  Q_96 
                   .  │ 
                      │ 
                      │ 
    -3            .#  ┼ 
                <less>│<frequent> 
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( هـ3ملحق رقم ) تابع:   

Arabic 9 A3 B3 
┌────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬──

───┬───────────┬─────┬──────────┐ 

 │ENTRY   TOTAL  TOTAL           MODEL│   INFIT  │  OUTFIT  │PTBISERL-EX│EXACT 

MATCH│ESTIM│ ASYMPTOTE │ P-  │          │ 

 │NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  S.E. │MNSQ  ZSTD│MNSQ  ZSTD│CORR.  EXP.│ 

OBS٪  EXP٪│DISCR│LOWER UPPER│VALUE│ ITEM   G │ 

 ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─

────┼───────────┼─────┼──────────┤ 

 │    26      7    199    3.63     .39│ .86   -.3│ .34  -1.5│  .30   .14│ 96.4  96.5│ 

1.10│  .00  1.00│  .04│ Q73_RE 2 │ 

 │    19     42    194    1.43     .19│ .94   -.6│ .89   -.7│  .34   .28│ 79.3  79.6│ 

1.09│  .00  1.00│  .22│ Q_97   1 │ 

 │    25     43    199    1.41     .18│1.02    .2│ .98   -.1│  .27   .28│ 

80.2  79.6│  .98│  .01  1.00│  .22│ Q72_RE 2 │ 

 │     2     47    195    1.25     .18│1.12   1.3│1.20   1.3│  .17   .29│ 

75.1  77.6│  .80│  .04   .72│  .24│ Q_70   1 │ 

 │    16     54    194    1.04     .17│1.10   1.2│1.12   1.0│  .19   .30│ 

72.0  74.9│  .82│  .03   .81│  .28│ Q_91   1 │ 

 │    24     60    199     .89     .17│ .89  -1.5│ .83  -1.5│  .43   .31│ 75.1  73.2│ 

1.23│  .00  1.00│  .30│ Q71_RE 2 │ 

 │    33     60    199     .89     .17│ .87  -1.8│ .79  -1.9│  .46   .31│ 76.1  73.2│ 

1.28│  .00  1.00│  .30│ Q99_RE 2 │ 

 │     1     63    196     .79     .17│1.03    .4│1.22   1.9│  .25   .31│ 

72.8  72.1│  .89│  .04  1.00│  .32│ Q_69   1 │ 

 │    17     63    192     .78     .17│1.13   1.8│1.26   2.4│  .14   .30│ 

71.2  71.6│  .65│  .08   .96│  .33│ Q_95   1 │ 

 │     9     64    194     .75     .16│1.21   2.9│1.44   3.9│  .03   .30│ 

63.2  71.3│  .43│  .12   .76│  .33│ Q_84   1 │ 

 │    10     69    195     .62     .16│ .98   -.3│1.07    .7│  .31   .31│ 71.6  70.1│ 

1.00│  .01  1.00│  .35│ Q_85   1 │ 

 │     7     73    192     .50     .16│1.15   2.3│1.25   2.6│  .14   .31│ 

62.8  68.7│  .54│  .09   .82│  .38│ Q_82   1 │ 

 │     8     79    193     .35     .16│1.14   2.4│1.21   2.4│  .15   .32│ 

62.0  67.6│  .52│  .11   .90│  .41│ Q_83   1 │ 

 │    32     89    199     .14     .16│ .99   -.1│ .95   -.6│  .34   .33│ 66.5  66.7│ 

1.05│  .00  1.00│  .45│ Q93_RE 2 │ 

 │     5     95    196     .00     .16│ .98   -.3│ .98   -.2│  .33   .31│ 65.6  66.0│ 

1.06│  .00  1.00│  .48│ Q_80   1 │ 

 │    23     95    196    -.01     .16│ .97   -.7│ .98   -.2│  .35   .32│ 69.7  66.0│ 

1.11│  .00  1.00│  .48│ Q_102  1 │ 

 │    15     96    197    -.02     .15│1.12   2.2│1.16   2.1│  .19   .32│ 

62.2  66.0│  .54│  .07   .86│  .49│ Q_90   1 │ 

 │    27    103    199    -.19     .15│ .85  -3.0│ .80  -2.8│  .50   .33│ 72.6  66.0│ 

1.57│  .00  1.00│  .52│ Q76_RE 2 │ 

 │    12    108    194    -.34     .16│ .97   -.5│ .94   -.7│  .35   .32│ 67.4  66.3│ 

1.12│  .00  1.00│  .56│ Q_87   1 │ 

 │    20    111    195    -.41     .16│1.09   1.7│1.10   1.2│  .21   .31│ 

62.9  66.4│  .67│  .16   .96│  .57│ Q_98   1 │ 

 │    29    112    199    -.41     .16│ .83  -3.3│ .77  -3.1│  .52   .33│ 73.6  66.8│ 

1.61│  .00  1.00│  .56│ Q78_RE 2 │ 

 │     4    112    196    -.43     .16│ .89  -2.0│ .85  -1.9│  .44   .32│ 72.8  67.0│ 

1.37│  .00  1.00│  .57│ Q_75   1 │ 

 │    34    242    199    -.45     .09│1.12   1.4│1.55   2.0│  .38   .46│ 

47.7  49.5│  .86│  .00  1.85│ 1.22│ Q94_RE 3 │ 

 │    14    115    195    -.51     .16│1.15   2.6│1.17   1.9│  .14   .32│ 

59.3  67.2│  .51│  .16   .91│  .59│ Q_89   1 │ 
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 │    22    117    196    -.54     .16│1.04    .8│1.03    .4│  .27   .31│ 

65.1  67.4│  .87│  .14  1.00│  .60│ Q_101  1 │ 

 │    31    125    199    -.73     .16│ .91  -1.5│ .85  -1.6│  .42   .33│ 72.1  69.1│ 

1.26│  .00  1.00│  .63│ Q92_RE 2 │ 

 │    21    125    196    -.75     .16│1.00    .1│ .98   -.2│  .31   .31│ 69.2  69.2│ 

1.01│  .07  1.00│  .64│ Q_100  1 │ 

 │    13    125    196    -.75     .16│1.04    .7│1.18   1.8│  .26   .31│ 

67.2  69.3│  .86│  .00   .96│  .64│ Q_88   1 │ 

 │    30    128    199    -.81     .16│ .81  -3.2│ .72  -3.0│  .55   .33│ 76.1  69.9│ 

1.52│  .00  1.00│  .64│ Q79_RE 2 │ 

 │    11    127    195    -.82     .16│ .93  -1.1│ .90  -1.0│  .39   .31│ 70.6  69.9│ 

1.19│  .00  1.00│  .65│ Q_86   1 │ 

 │    28    137    199   -1.05     .17│ .81  -2.7│ .73  -2.5│  .53   .32│ 78.7  72.8│ 

1.40│  .00  1.00│  .69│ Q77_RE 2 │ 

 │     6    151    194   -1.53     .19│ .99   -.1│1.11    .7│  .26   .28│ 

80.8  79.2│  .98│  .00   .99│  .78│ Q_81   1 │ 

 │     3    168    195   -2.23     .22│1.00    .1│1.24   1.0│  .24   .26│ 

86.6  86.9│  .98│  .05  1.00│  .86│ Q_74   1 │ 

 │    18    172    193   -2.47     .25│ .89   -.6│ .55  -1.8│  .41   .23│ 89.1  89.6│ 

1.12│  .00  1.00│  .89│ Q_96   1 │ 

 ├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─

────┼───────────┼─────┼──────────┤ 

 │ MEAN    99.3  196.1     .00     .17│1.00    .0│1.00    .1│           │ 

71.6  71.6│     │           │     │          │ 

 │ S.D.    44.7    2.3    1.12     .04│ .11   1.7│ 

.24   1.8│           │  9.0   8.1│     │           │     │          │ 

 └────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────┴─

────┴───────────┴── 
 

 

 

 

 

 

 


