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 وصف الدراسة وإجراءاتها

 
 

 مقدمة .1
 

ي تهدف بشكل تاهتم البحث التربوي ومنذ مطلع الستينيات في إجراء الدراسات الدولية وال
رئيس إلى المقارنة بين اتجاهات ومستويات تحصيل طلبة مجموعة من دول العالم، 

 ودراسة العوامل التي تؤثر في التحصيل واالتجاهات. 
 

دراسات الدولية في تمكينها للدول المشاركة من فهم أنظمتها التربوية وتكمن أهمية ال
لسياسات التربوية من تحديد معايير ابشكل أفضل مما يساعد صانعي القرارات وراسمي 

حقيقية وواقعية للتحصيل أو األداء التربوي والتي تعينهم في مراقبة وتقييم نجاحات أو 
 اخفاقات نظمهم التربوية. 

 
ت المقارنة الدولية في التربية من شأنها أن توفر إضافة مهمة للدراسات التي إن دراسا

الدول المشاركة، إذ أنها توسع مدى الخبرة  تُجرى على الصعيد الوطني لكل دولة من
الضرورية لتحسين قياس وتقويم التحصيل التربوي، وتوفر درجة أعلى من الثقة في 

مهمة في التحصيل التربوي، وتزيد من احتمال تعميم الدراسات التي تفسر العوامل ال
انتشار أفكار جديدة تسهم في تحسين تصميم أو إدارة المدارس والصفوف، وتضيف أبعاداً 
جديدة للبحث التربوي في الدول المشاركة جميعها، كما توفر دراسة موضوعية وتقييماً 

ى أنظمتها التربوية من غير متحيز للتجديدات التربوية التي تدخلها الدول المشاركة عل
خالل خطط وبرامج التطوير التربوي التي تنفذها البلدان المشاركة في مثل هذه 
الدراسات، وتعين في الوقت نفسه على تالفي جوانب القصور والضعف لهذه البرامج 
واتخاذ اإلجراءات ووضع الخطط المستقبلية التي من شأنها أن تحسن من أداء أنظمتها 

فيما يلي عرض موجز لبعض الدراسات الدولية التي اهتمت بقياس وتقويم التربوية.  و
تحصيل طلبة عدد من دول العالم في الرياضيات والعلوم، حيث شاركت األردن في 

 بعض هذه الدراسات. 
 
 لدراسة الدولية الثانية لتقييم التقدم التربويا .2

The International Assessment of Educational Progress (IAEP) 
 
( سنة في العلوم والرياضيات 13جريت الدراسة الدولية األولى لتقييم الطلبة من عمر )أ

شاركت في الدراسة ستة بلدان هي: كندا، وأيرلندا، وكوريا،  د.  وق1988في العام 
وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية.  وقد أجريت الدراسة الدولية 

.  وقد شملت الدراسة تقييم تحصيل الطلبة من 1991لتقييم التقدم التربوي في العام الثانية 
( سنة في العلوم 13( سنوات في العلوم والرياضيات، وتقييم الطلبة من عمر )9عمر )

والرياضيات والجغرافيا.  وقد شارك األردن مع تسعة عشر بلداً في القسم المتعلق بتقييم 
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ة في العلوم والرياضيات.  أما البلدان التسعة عشر المشاركة ( سن13الطلبة من عمر )
إلى جانب األردن فهي: كوريا، وموزامبيق، والبرتغال، واسكتلندا، واالتحاد السوفيتي في 

ً فقط(، وتايوان، ويوغسالفيا  14جمهورية فقط( وإسبانيا، وسويسرا ) 13) كانتونا
ً فقط(، وإ 20)سلوفينيا فقط(، والصين ) نجلترا، وفرنسا، وهنغاريا، وأيرلندا، إقليما

وإسرائيل، وإيطاليا، والبرازيل، وكندا )تسعة أقاليم(، والواليات المتحدة األمريكية.  
 وتجدر اإلشارة إلى أن مركز االختبارات التربوية األمريكي

Educational Testing Service (ETS)  .أشرف على الدراستين األولى والثانية 
 

دراسة الدولية الثانية لتقييم التقدم التربوي إلى مقارنة تحصيل الطلبة في وقد هدفت ال
وضعياتها الثقافية واالقتصادية واالجتماعية  العلوم والرياضيات في بلدان مختلفة في

والتربوية، وذلك بقصد معرفة تأثير جملة من العوامل البيئية )المدرسية والبيتية والمتعلقة 
 امة( في التحصيل في العلوم والرياضيات. بالبيئة التربوية الع

 
ً وطالبةبطال 3168وقد بلغ عدد الطلبة األردنيين الذين شاركوا في الدراسة آنذاك   ا

 في الرياضيات(. 1580في العلوم، و  1588)
 

( سؤاالً، غطت محتويات العلوم الطبيعية، وعلوم األرض 72تألف اختبار العلوم من )
وطبيعة العلم.  وتوزعت األسئلة على مهارات تتناول معرفة  والفضاء، وعلوم الحياة،

لمفاهيم والمبادئ العلمية في حل لالحقائق والمفاهيم والمبادئ العلمية، واستخدام الطالب 
 مشكالت بسيطة، ودمج المفاهيم والمبادئ العلمية معاً لحل مشكالت معقدة. 

 
سة موضوعات رياضية رئيسة ( سؤاالً غطت خم76كما تكون اختبار الرياضيات من )

هي: األعداد والعمليات عليها، والقياس، والهندسة، وتحليل البيانات، والجبر.  وتوزعت 
سئلة على ثالثة أنواع من المهارات هي: فهم المفاهيم، واستخدام المعرفة اإلجرائية، األ

 وحل المسائل الرياضية. 
 

لبة األردنيين في العلوم كان متدنياً، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى أداء الط
 ء%(.  فمن جهة، جاء أدا57حيث بلغ متوسط النسب المئوية إلجاباتهم الصحيحة )

%( والبرازيل 63الطلبة األردنيين في المرتبة قبل األخيرة بين البرتغال )المتوسط 
حوظ %(، ومن جهة أخرى، قل أداء الطالب األردني في المتوسط بشكل مل52)المتوسط 

%(، وبشكل الفت 10.5عن أداء الطالب في جملة البلدان المشاركة )وبفارق مقداره 
%(، وتايوان )الفارق 21للنظر عن أداء الطالب في البلدان الثالثة األولى: كوريا )الفارق 

 %(. 17%(، وسويسرا )الفارق 19
 

ً قليالً بين مجاالت المحتوى  وأظهرت النتائج أن أداء الطلبة األردنيين تفاوت تفاوتا
ً كبيراً بين المهارات المعرفية التي قاسها االختبار،  األربعة التي شملها االختبار، وتفاوتا

كان أحسن أداء للطلبة في علوم األرض والفضاء، وفي مهارة معرفة الحقائق  حيث
ل والمفاهيم والمبادئ العلمية، وأسوأ أداء في طبيعة العلم وفي مهارة دمج المعرفة في ح

مسائل علمية غير بسيطة.  وتجدر اإلشارة هنا إلى أن أداء الطلبة األردنيين في كل مجال 
من مجاالت المحتوى وفي كل مهارة من المهارات المعرفية حل في المرتبة قبل األخيرة 
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ً فقط على البرازيل.  كما يشار إلى أن الفارق بين متوسط أداء األردن من جهة  متقدما
 %(. 13وإيطاليا، وسلوفينيا من جهة أخرى بلغ ) وكل من إسرائيل،

 
ً أن مستوى أداء الطلبة األردن ين في الرياضيات بالمقارنة يكما بينت نتائج الدراسة أيضا

ً كما هي حال أداء الطلبة  ً أيضا مع أداء الطلبة من جميع البلدان المشاركة كان متدنيا
ة لإلجابات الصحيحة في الرياضيات األردنيين في العلوم حيث بلغ متوسط النسب المئوي

%(.  وجاء أداء الطلبة األردنيين في اختبار الرياضيات في المرتبة الثامنة عشرة 40)
%( 28من أصل عشرين دولة شاركت في اختبار الرياضيات واحتلت موزامبيق )

 %(.  وقل أداء الطالب األردني في المتوسط بشكل37المرتبة األخيرة تعلوها البرازيل )
%، وبشكل ملفت 20كبير عن أداء الطالب المتوسط في البلدان المشاركة وبفارق مقداره 

جداً عن أداء الطالب المتوسط في الصين التي احتلت المرتبة األولى وبفارق مقداره 
%.  كما اختلف أداء الطلبة باختالف المحتوى الرياضي حيث كان األحسن في مجال 40

%(، واألسوأ في مجال القياس 44ي مجال الهندسة )%( ثم ف46تحليل البيانات )
%(.  وبالنسبة للمهارات المعرفية، فقد كان أداؤهم األفضل في الفهم المفاهيمي 32)
%(، وقد جاء أداؤهم في 38%(، أما أداؤهم في حل المسألة فقد كان األسوأ )45)

 المعرفة اإلجرائية مماثالً لحل المسألة. 
 
 
  1995لثالثة للرياضيات والعلوم عام لدراسة الدولية اا .3

Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) 
 
الدراسة الدولية الثالثة للرياضيات والعلوم أكبر دراسة عالمية أجريت حتى اآلن  دعت

شرف على الدراسة الرابطة الدولية أالطلبة في الرياضيات والعلوم.   لقياس تحصيل
الدراسة  جرى تنفيذ.  (Boston College)ها كلية بوسطن تنفذو، (IEA)التربوي للتقييم 

سنوات  9دولة لقياس تحصيل الطلبة من عمر  40من  رفي أكث 1995الثالثة في عام 
سنة )معظمهم في الصفين  13)معظمهم في الصفين الثالث والرابع(، والطلبة من عمر 

في المرحلة الثانوية.  حيث اختبر الطلبة في السابع والثامن( وطلبة السنة النهائية 
الرياضيات والعلوم، كما جمعت من الطلبة ومعلميهم ومديري مدارسهم معلومات شاملة 
عن تعليم وتعلم الرياضيات والعلوم.  وقد زاد عدد الطلبة الذين تم اختبارهم عن نصف 

 مديري المدارس. مليون طالب وطالبة، كما وزعت استبانات على آالف من المعلمين و
 

: األعداد، ة( سؤاالً غطت المحتويات الرياضية التالي151بلغ عدد أسئلة الرياضيات )
والجبر، والقياس، والهندسة، وتمثيل البيانات واالحتماالت، والتناسب.  كما قاس االختبار 

روتينية المهارات العقلية التالية: المعرفة، اإلجراءات الروتينية البسيطة، واإلجراءات ال
% من فقرات االختبار من نوع االختيار من 80المعقدة، وحل المسألة.  وكان حوالي 

% من فقرات االختبار( فقد جاءت من نوع االستجابة 20متعدد، أما الفقرات األخرى )
الحرة، حيث يطلب في هذا النوع من الفقرات أن يصوغ الطالب إجابة السؤال ويكتبها في 

ظة أن معظمها يتطلب إجابة قصيرة وبعضها اآلخر يتطلب إجابة مكان معين، مع مالح
 مطولة. 
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( سؤاالً، غطت المحتويات التالية: علوم األرض، 135د بلغ عددها )قأما أسئلة العلوم ف
واألحياء، والفيزياء، والكيمياء، والبيئة، وطبيعة العلم.  كما قاس االختبار المهارات 

لتحليل وبناء النظريات وحل المسألة" و "استخدام األدوات العقلية التالية: "الفهم"، و"ا
 واإلجراءات الروتينية والعمليات العلمية" و "استقصاء العالم الطبيعي".

زعت أسئلة الرياضيات والعلوم على ثماني كراسات، اشتمل كل منها على أسئلة في و
، وقد كان الوقت الرياضيات والعلوم، وعند التطبيق يجيب الطالب عن إحدى الكراسات

 ( دقيقة. 90اإلجمالي المخصص لإلجابة عن أي من الكراسات الثمانية )
 

في الدراسة الدولية  1995( متوسطات أداء الدول المشاركة عام 1ويبين الجدول رقم )
الصفين السابع والثامن. وقد حّولت العالمات ( لطلبة TIMSSالثالثة للرياضيات والعلوم )

( واالنحراف المعياري للعالمات 500على مقياس جديد متوسطه )الخام بحيث وقعت 
(100 .) 
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 (1الجدول رقم )
في الدراسة الدولية الثالثة للعلوم  1995متوسطات أداء الدول المشاركة عام 

 نلطلبة الصفين السابع والثام (TIMSS)والرياضيات 
 

 لعلوما لرياضياتا

 صف السابعلا الصف الثامن لصف السابعا لصف الثامنا

 لمتوسطا لدولةا لمتوسطا لدولةا لمتوسطا لدولةا لمتوسطا لدولةا
 545 نغافورةس 607 نغافورةس 601 نغافورةس 643 نغافورةس

 535 ورياك 574 لتشيكا 577 ورياك 607 ورياك

 533 لتشيكا 571 ليابانا 571 باناليا 605 ليابانا

 531 ابانليا 565 ورياك 564 ونغ كونغه 588 ونغ كونغه

 531 لغارياب 565 لغارياب 558 (Fl)لجيكا ب 565 (Fl)لجيكا ب

 529 (Fl)لجيكا ب 560 لوفينياس 516 ولنداه 574 شكوسلوفاكيات

 519 النمسا 558 النمسا 514 لغارياب 545 ويسراس

 518 نغارياه 554 نغاريا ه 509 النمسا 541 ولندا ه

 517 ولنداه 552 انياريطب 508 مهورية سلوفاكج 541 لوفينياس

 512 ريطانياب 550 (Fl)لجيكا ب 507 (Fr)لجيكا ب 540 لغارياب

 510 سلوفاكيا 545 سترالياأ 506 ويسراس 539 النمسا

 508 لواليات المتحدة ا 544 سلوفاكيا 502 نغارياه 538 رنساف

 504 يالستراأ 538 وسيار 501 وسيار 537 نغارياه

 499 لمانياأ 538 رلندايأ 500 يرلنداأ 535 وسيار

 499 ندا ك 535 لسويدا 498 لوفينياس 530 سترالياأ

 495 ونغ كونغ ه 534 لواليات المتحدةا 498 سترالياأ 527 إيرلندا

 495 يرلنداأ 531 لمانياأ 495 ايالندت 527 نداك

 493 ايالندت 531 نداك 494 نداك 526 (Fr)لجيكا ب

 488 لسويدا 527 لنرويجا 492 رنساف 522 ايالندت

 484 ويسراس 525 يوزلندا ن 484 لمانياأ 522 سرائيلإ

 483 لنرويجا 524 سرائيلإ 476 ريطانياب 509 لمانياأ

 481 يوزلندان 522 ونغ كونغ ه 476 لواليات المتحدةا 508 يوزلندان

 477 سبانيا إ 522 ويسراس 472 يوزلندان 506 ريطانياب

 468 كوتلندهس 517 كوتلنده  س 465 لدنماركا 503 لنرويجا

 462 يسلندةأ 517 سبانياإ 463 كوتلنداس 502 لدنمارك ا

 452 ومانيار 498 رنسا ف 462 (LSS)تفيا ال 500 لواليات المتحدةا

 451 رنساف 497 ليونانا 461 لنرويجا 498 كوتلنداس

 449 ونانيلا 494 يسلندةأ 459 يسلندةأ 493 (LSS)تفيا ال

 442 (Fr)لجيكا ب 486 ومانيا ر 454 ومانيار 487 سبانياإ

 439 لدنماركا 485 (LSS)تفيا ال 448 سبانياإ 487 أيسلندة

 436 يرانإ 480 لبرتغالا 446 برصق 484 ليونانا

 435 تفياال 478 لدنماركا 440 ليونانا 482 ومانيار

 428 غالتلبرا 476 توانيال 428 يتوانيال 477 يتوانيال

 420 برصق 471 (Fr)لجيكا ب 423 تغاللبرا 474 برصق

 403 توانيال 470 يرانإ 401 يرانإ 454 لبرتغالا

 387 ولومبياك 463 برصق 469 ولومبياك 428 يرانإ

 317 نوب إفريقياج 430 لكويتا 348 نوب إفريقياج 392 لكويتا

   411 ولومبياك   385 ولومبياك

   326 نوب إفريقياج   354 نوب إفريقياج

 479  516  484  513 متوسط الدوليلا
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( أن الدول التي أحرزت المراكز الثالثة األولى بحسب 1الحظ من الجدول رقم )ي
لصف الثامن في الرياضيات هي: سنغافورة أوالً، كوريا ثانياً، امتوسطات أداء طلبة 

بع.  كما واليابان ثالثاً، وقد حافظت هذه الدول على الترتيب نفسه عند طلبة الصف السا
جاء أداء طلبة الصف الثامن في تايالند وإسرائيل وسيطاً بين أداءات الدول جميعها.  أما 

(، الكويت في 38الدول التي جاءت في ذيل القائمة فهي: إيران وقد احتلت المرتبة )
(، والدولة األخيرة جنوب إفريقيا حيث احتلت 40(، كولومبيا في المرتبة )39المرتبة )
 (.41المرتبة )

 

وتبدو الصورة في العلوم مشابهة إلى حد ما لها في الرياضيات، حيث حققت سنغافورة 
جاءت جنوب إفريقيا في المرتبة األخيرة،  المرتبة األولى في الصفين السابع والثامن كما

 (.39(، أما الكويت فقد جاءت رتبتها )37هذا وقد احتلت إيران المرتبة )
 

 1999ثة )إعادة(، لدراسة الدولية الثالا .4
Third International Mathematics and Science Study (Repeat) (TIMSS-R) 

 
وقع كبير في األوساط التربوية في كثير من ( 1995كان لنتائج الدراسة الدولية الثالثة )

الدول المشاركة وأثارت النتائج حوارات وطنية في كثير من هذه الدول ترجمت في 
 لإلصالح والتطوير التربوي.بعضها إلى خطط 

 

يمكن النظر إليها على أنها  1995ولما كانت مستويات األداء التي ظهرت في عام 

طلبة الدول المشاركة، فقد اهتم بعض هذه الدول بإعادة  ءبيانات حديثة عن مستويات أدا
ا هو إجراء الدراسة مجدداً مما أتاح الفرصة لمشاركة األردن في الدراسة الثالثة.  ومم

جدير بالذكر أن الدراسة ستعاد كل أربع سنوات مما يسمح للدول بمراقبة أداء نظمها 
 التربوية ومقارنته مع دول العالم. 

 

 98/99الدراسة الدولية الثالثة في الرياضيات والعلوم في العام الدراسي  أعيد تطبيق
 عامعلى طلبة الصف الثامن )طبق االختبار في األردن في شهر أيار من 

وقد اختبر الطلبة في الرياضيات والعلوم، كما أجابوا عن استبانة تتعلق (. 1999
علوم وخلفياتهم األسرية. وأجاب لبخبراتهم الصفية، واتجاهاتهم نحو الرياضيات وا

المعلمون عن استبانة تتعلق بأعدادهم األكاديمي، وممارساتهم التدريسية، ووجهات 
، كما وفّر مديرو تصلة بتدريس الرياضيات والعلومالقضايا المنظرهم في كثير من 

المدارس معلومات عن المدارس من حيث خصائصها ومصادرها من خالل تعبئتهم 
 الستبانة المدرسة.

 

دول عربية في الدراسة وهي األردن، والمغرب، وتونس وجميعها لم  شاركت ثالثقد و
 م.1995تي أجريت في عام كت في الدراسة السابقة والرتكن من بين الدول التي شا

 

( متوسطات األداء للدول المشاركة في العلوم ، كما يبين الجدول 2ويبين الجدول رقم )
( متوسطات األداء في الرياضيات، ويتضح من الجدولين أن أداء األردن في 3رقم )

( في العلوم، 30الرياضيات والعلوم جاء دون المتوسط الدولي، وحصل على الرتبة )
 في الرياضيات ( 32و)

 (2الجدول رقم )



 
- 7 -  

  عادةداء طلبة الدول المشاركة في الدراسة الدولية الثالثة إأمتوسطات 
(TIMSS – R ) على اختبار العلوم1999لعام 

 

 وم ــــلـــعـال
 ط ـوسـتـالم ةـدولـال التـرتيـب

 569 تايوان 1

 568 سنغافورة 2

 552 هنجاريا 3

 550 اليابان 4

 549 كوريا 5

 545 هولندا 6

 540 استراليا 7

 539 التشيك 8

 538 بريطانيا 9

 535 فنلنده  10

 535 سلوفاكيا 10

 535 بلجيكا 10

 533 سلوفينيا 13

 533 كندا 13

 530 هونغ كونغ 15

 529 روسيا 16

 518 بلغاريا 17

 515 الواليات المتحدة 18

 510 نيوزالندا 19

 503 التفيا 20

 493 ايطاليا 21

 492 ماليزيا 22

 488 لتوانيا 23

 482 تايالند 24

 472 رومانيا 25

 468 اسرائيل 26

 460 قبرص 27

 459 ملدافيا 28

 458 مقدونيا 29

 450 األردن 30

 448 إيران 31

 435 اندونيسيا 32

 433 تركيا 33

 428 تونس 34

 420 تشيلي  35

 345 الفلبين 36

 323 المغرب 37

 243 وب أفريقياجن 38
   

 488 المتوسط الدولي  
 

 المتوسط اعلى من متوسط األردن 

 المتوسط مماثل لمتوسط األردن 

 المتوسط أدنى من متوسط األردن 

 (3الجدول رقم )
  عادةداء طلبة الدول المشاركة في الدراسة الدولية الثالثة إأمتوسطات 
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(TIMSS – R ) اتالرياضيعلى اختبار 1999لعام 
 

 الرياضيات
 المتوسط  الدولة  التـرتيـب

 604 سنغافورة  1

 587 كوريا 2

 585 تايوان  3

 582 هونغ كونغ 4

 579 اليابان 5

 558 بلجيكا  6

 540 هولندا 7

 534 سلوفاكيا 8

 532 هنجاريا  9

 531 كندا  10

 530 سلوفينيا 11

 526 روسيا  12

 525 استراليا  13

 520 ماليزيا 14

 520 فنلندة 14

 519 التشيك 16

 511 بلغاريا 17

 505 التفيا 18

 502 الواليات المتحدة 19

 496 بريطانيا  20

 491 نيوزيالنده  21

 482 ليتوانيا 22

 479 ايطاليا 23

 476 قبرص 24

 472 رومانيا 25

 469 تايالند 26

 467 مولدافيا 27

 466 اسرائيل  28

 448 تونس  29

 447 مقدونيا 30

 429 تركيا  31

 428 األردن  32

 422 إيران  33

 403 اندونيسيا  34

 392 تشيلي  35

 345 الفبسن  36

 337 المغرب  37

 275 جنوب أفريقيا 38
   

 487 المتوسط الدولي 
 

 المتوسط اعلى من متوسط األردن  

 المتوسط مماثل لمتوسط األردن  

 وسط األردن المتوسط أدنى من مت 

 "2003"توجهات في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم لعام دراسة   . 5
"Trends in International Mathmatics and Science Study"(TIMSS 2003) 

 



 
- 9 -  

(. TIMSS 2003) 2003تعد الدراسة الدولية للرياضيات و العلوم والتي نفذت في عام 
الدراسات التقويمية الدولية، وقد نفذت الدراسة في الدراسة الدولية األحدث في سلسلة 

( دولة ، وهدفت الدراسة إلى تحسين التعليم والتعلم في الرياضيات والعلوم من 46)
وممارسات تدريسية  أنظمة تربوية متباينةخالل توفير بيانات عن تحصيل الطلبة في 

في الدراسة يتيح  ( دولة مشاركة50وبيئات مدرسية مختلفة، فالتباين عبر حوالي )
 المختلفة وكيف لها أن تحسن التحصيل.  ةيوبرصة فريدة لدراسة الممارسات الترف

عضت  طضبتتل لدنتالث لد تتترث ةلدالبتت    2003طبقت  لدرالةتتل لدرةدلتل دضاات تتلت  ةلدعضتة  دعتتت  
، طبقت  عضت   1995طبق  لدرالةل عض  طضبل لدنف لد ترث، ةفي عتت   1999ةفي عت  

لد ترث ةلدنف لدرراةي لألخلا، ةبذدك فإث لدرالةل تتلح دضرةل لدتي ةبق دهت طضبل لدالب  ة 
 لدرشتاكل في لدرةال  لدةتبقل رث قلتس لدتغّلا لدذي طاأ عض  تحنلل طضبتهت   

، فتتإث اتتتذل 2003، ةكتتذدك فتتتي عتتت  1999فتتي لدرالةتتتل فتتي عتتت   ةحلتتأ أث لألارث شتتتاك
رلء لدطضبل لألارنللث في لدرالةتل فتي أتةلت  لدتقااا ةلتنتةل بشيء رث لدتانلل رقتانل رة

، كرتتت ةلنتتف رةتتتةلت  لألرلء فتتي لداات تتلت  ةلدعضتتة  فتتي عتتت  2003، ة 1999عتتتري 
)ةزلاة لدتابلتل  لدرشافللدتابةلل ، ةلدةضطل لدطتدب )ذكا، أن  ( ، ةفقًت درتغلال  جنس2003

 ةل)ررلنل، ااف( ررا ةرةق  لد (،ةلدتعضل ، ةكتدللدغةأ لدرةدلل، ةلدتعضل  لدختص
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 (TIMSS2003)2003للرياضيات لعامالرياضيات في الدراسة الدولية اختبار سئلة أ
 

سؤاالً،  (194) 2003لعام لغ عدد األسئلة في اختبار الرياضيات للدراسة الدولية ب
 ، والجبر، والقياس، والهندسة، والبيانات.األعدادضوعات التالية: وتوزعت على الم

 

 مستويات المعرفة التالية:ئلة المهارات واألداءات المتوقعة في قد غطت األسو
 .معرفة الحقائق واإلجراءات -

 استخدام المفاهيم. -

 حل مسائل روتينية. -
 (.Reasoningالتعليل ) -

 

 رات االختبار من نوع االختيار من متعدد، أما األسئلة األخرىق% من ف66وكان حوالي 
ن نوع االستجابة الحرة حيث يطلب في هذا من أسئلة االختبار( فقد جاءت م% 34)

النوع من األسئلة أن يصوغ الطالب إجابة السؤال ويكتبها في مكان معين، )بعض هذه 
مطولة(. ويبين الجدول رقم  ةاألسئلة يتطلب إجابة قصيرة وبعضها اآلخر يتطلب إجاب

( 5ول رقم )كما يين الجد توزيع أسئلة الرياضيات بحسب المحتوى، ونوع السؤال.(  4)
 حسب المستوى المعرفي ونوع السؤال.بتوزيع األسئلة 

 

 (4لجدول رقم )ا
 الرياضيات بحسب المحتوى ونوع السؤالاختبار توزيع أسئلة 

 لمحتوىا
 ددع

 األسئلة

دد األسئلة  من ع
نوع االختيار من 

 متعدد

 دد األسئلة من نوعع
 بناء اإلجابة )المقالي(

 % للفقرات

 30 14 43 57 األعداد  

 24 18 29 47 لجبرا

 16 12 19 31 لقياسا

 16 9 22 31 لهندسةا

 14 13 15 28 البيانات 

 100 66 128 194 لمجموعا
 

 (5لجدول رقم )ا
 ونوع السؤال المستوى المعرفيالرياضيات بحسب اختبار توزيع أسئلة 

 لمحتوىا
 ددع

 األسئلة

دد األسئلة من ع
نوع االختيار من 

 متعدد

 ئلة من نوعدد األسع
 بناء اإلجابة )المقالي(

 % للفقرات

 23 10 35 45 معرفة الحقائق واإلجراءات 

 19 6 31 37 استخدام المفاهيم

 36 27 43 70 حل مسائل روتينية

 22 23 19 42 التعليل الرياضي

 100 66 128 194 لمجموعا
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( 12العناقيد على )( عنقودا، كما وزعت هذه 28زعت أسئلة الرياضيات والعلوم على )و
هذه الكراسات بصورة عشوائية  ىحدإث يعطى الطالب في جلسة االختبار ي، بحةكراس

دقيقة موزعة على جلستين  90محددة مسبقا ويجيب عن أسئلتها في فترة زمنية تبلغ 
دقيقة، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن كل كراسة تحتوي على  20تفصلهما استراحة لمدة 

ات وأخرى في العلوم وهذا يعني أن الطلبة سيتم قياس تحصيلهم في أسئلة في الرياضي
الرياضيات والعلوم من خالل إجابتهم عن أسئلة العلوم والرياضيات والتي تظهر في 

 القسم األول والثاني من كراسة االختبار.
 
 

  (TIMSS 2003) 2003لعلوم لعام لالعلوم في الدراسة الدولية اختبارأسئلة 
 

( س ؤاالً ، توزع ت عل ى 189سئلة ف ي اختب ار العل وم للدراس ة الدولي ة الثالث ة )عدد األبلغ 

الموض  وعات التالي  ة: األحي  اء، الكيمي  اء، الفيزي  اء، عل  م األرض، عل  م البيئ  ة. وق  د غط  ت 
 عاب المفاهيم، والتحليل والتعليل. األسئلة مستويات المعرفة التالية: معرفة الحقائق، واستي

% م ن 42ئلة من نوع االختيار من متعدد، أم ا الفق رات األخ رى )األس %( من58وكان )
أس ئلة االختب  ار(. فق  د ج  اءت م ن ن  وع االس  تجابة الح  رة، حي  ث يطل ب ف  ي ه  ذا الن  وع م  ن 

( 6األسئلة أن يصوغ الطالب إجابة السؤال ويكتبها في مك ان مع ين. ويب ين الج دول رق م )
( توزي ع 7، كم ا يب ين الج دول رق م )أسئلة العلوم بحسب المحتوى المعرف ي ون وع الس ؤال

 األسئلة بحسب المستوى المعرفي ونوع السؤال.   
 
 

 (6لجدول رقم )ا
 ونوع السؤال حتوىمالبحسب  العلوماختبار توزيع أسئلة 

 

 لمحتوىا
 ددع

 األسئلة

دد األسئلة من ع
نوع االختيار من 

 متعدد

 دد األسئلة من نوعع
 بناء اإلجابة

 )المقالي( 
 % للفقرات

 29 25 29 54 األحياء  

 16 11 20 31 الكيمياء 

 24 18 28 46 الفيزياء

 16 9 22 31 علم األرض

 14 17 10 27 علم البيئة

 100 80 109 189 لمجموعا

 
 
 
 
 
 

 (7لجدول رقم )ا
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 ونوع السؤال المستوى المعرفيبحسب  العلوماختبار توزيع أسئلة 
 

 لمحتوىا
 ددع

 األسئلة

دد األسئلة من ع
وع االختيار من ن

 متعدد

 دد األسئلة من نوعع
 بناء اإلجابة )المقالي(

 % للفقرات

 30 7 50 57 معرفة الحقائق

 39 31 42 73 استيعاب المفاهيم

 31 42 17 59 لالتحليل والتعلي

 100 80 109 189 لمجموعا

 
 
 

 (TIMSS 2003) 2003للرياضيات والعلوم لعام أدوات الدراسة الدولية 
 
 سات اختبار التحصيلراك -
 

، 12إلى  1اختباريـــه مرقمة من  ة( كراســ12زعت أسئلة الرياضيات والعلوم على )و
 هذه بحيث يجيب كل طالب من أفراد عينة الدراسة عن كراسة واحدة فقط من بين

. تحتوي كل كراسة ةعشوائي طريقةوالتي تكون قد حددت له مسبقا ب( 12)الكراسات 
في الرياضيات والعلوم، حيث كان بعض أسئلة االختبار من نوع  اختبار على أسئلة

االستجابة الذي يتطلب من الطالب بناء االختيار من متعدد، وبعضها اآلخر من نوع 
 إجابة قصيرة أو إجابة مطولة.

 
يعتمد االختبار التحصيلي في تصميمه على عناقيد من األسئلة تم توزيعها على كراسات 

نظمة، والعنقود هو عبارة عن مجموعة صغيرة من األسئلة وضعت االختبار بطريقة م
نصف هذه العناقيد  ( عنقودا28عضاً.  وزعت أسئلة االختبار جميعها على )بمع بعضها 

، بحيث يظهر كل سؤال من أسئلة االختبار في في الرياضيات والنصف اآلخر في العلوم
على كراسات االختبار روعي أن عنقود واحد فقط. وفي عملية توزيع عناقيد األسئلة 

يس وبعضها في أكثر من كراسة وفي مواقع مختلفة رتظهر بعض العناقيد في كل الكرا
 في الكراسات التي تظهر بها. 

 
 ستبانات الدراسة: ا -
 

 2003لعام  في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم استخدمتطورت أربع استبانات 
(TIMSS 2003 : وهي ) 

 

( فقرة، وقد وفرت إجابة الطلبة 23نة الطالب على )ااشتملت استب: الطالبستبانة ا .1
هذه االستبابة معلومات تتعلق بالخلفية األسرية واألكاديمية للطلبة، واتجاهاتهم  نع

 وطموحاتهم والممارسات الصفية لمعلمي الرياضيات والعلوم من وجهة نظر الطلبة.
( فقرة 39ت( على )اانة المعلم )رياضياشتملت استب: ستبانة المعلم )رياضيات(ا .2

( دقيقة، وقد 60أجاب عنها معلمو الرياضيات لطلبة العينة في زمن قدره حوالي )
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وفرت إجاباتهم عن هذه االستبانة معلومات عن خلفياتهم العلمية واألكاديمية 
 وممارساتهم التدريسية واتجاهاتهم نحو تدريس الرياضيات.

 
( فقرة أجاب عنها 34علم )علوم( على )ماشتملت استبانة ال: ستبانة المعلم )علوم(ا .3

( دقيقة، وقد وفرت اإلجابة عن 60معلمو العلوم لطلبة العينة في زمن قدره حوالي )
هذه االستبانة معلومات عن خلفياتهم العلمية واألكاديمية وممارساتهم التدريسية 

 باإلضافة إلى اتجاهاتهم نحو تدريس العلوم.
 
( فقرة أجاب عنها مديرو 25انة المدرسة على )باشتملت است: مدرسةستبانة الا .4

فرت اإلجابة عن هذه و( دقيقة، وقد 45مدارس طلبة العينة في زمن قدره حوالي )

المناهج والطلبة، والهيئة التدريسية، واالستبانة معلومات عن البيئة المدرسية، 
وتطوير العاملين في وبرامج الدراسة والتسهيالت المدرسية، وبرامج تدريب 

المدرسة، والوقت الذي يقضيه الطلبة في المدرسة، وبخاصة الذي يقضونه في تعلم 
العلوم والرياضيات، واإلجراءات التي تقوم بها المدرسة لبناء عالقات مع المجتمع 

 المحلي وأسر الطلبة.
 
 ينة الدراسـةع -
 

ً لا ويره طدليل المعاينة الذي تم تعتمد في اختيار عينة الدراسة إجراءات محددة وفقا
ألغراض الدراسة، واستخدمت قاعدة البيانات التربوية األردنية كأساس الختيار العينة، 

، في المرحلة األولى، وفي المرحلة الثانية اختيرت د كانت وحدة المعاينة هي المدرسةوق
فإن شعبة واحدة من شعب الصف الثامن في المدرسة وبطريقة عشوائية ، وبذلك  

 العنقودية على مرحلتينالطبقية تصميم المعاينة هو تصميم العينة العشوائية 
(Two-Stage Stratified Cluster Sample ) 
 

 قام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بتزويد مركز اإلحصاء في كندا
(Statistics Canada)-باإلطار  -عينةلوهو الجهة المعتمدة إلجراءات الدراسة الختيار ا

العام لمجتمع الدراسة األردنية والذي اشتمل على مدارس المملكة جميعها والتي تشمل 
الصف الثامن كأحد صفوفها.  هذا باإلضافة إلى معلومات تتعلق بالمدرسة مثل الرقم 

وزارة التربية والتعليم، وكالةالغوث، والتعليم الوطني للمدرسة، والسلطة المشرفة )
إلجمالي لطلبة الصف الثامن في كل مدرسة، وعدد الشعب للصف (، والعدد االخاص

الثامن، وحجم الصف لكل مدرسة، وموقع المدرسة )ريف، مدينة(، وجنس المدرسة 
 )ذكور، إناث، مختلطة(.

 
هذا باإلضافة إلى معلومات عامة تصف النظام التربوي في األردن، وذلك الختيار عينة 

 وفق المعايير الدولية لعينة الدراسة. الدراسة من قبل المركز المذكور 
 

وقد روعي في اختيار العينة حجم الصف وجنس المدرسة وموقعها والسلطة التعليمية، 
كما حسبت أوزان المعاينة وأخذت بعين االعتبار في تحليل النتائج.  وقد تم اختيار شعبة 

 ً ً أيضا مركز من قبل  واحدة من شعب الثامن في كل مدرسة من مدارس العينة عشوائيا
( 150ومما هو جدير بالذكر أن عدد مدارس العينة األصلية كان )  .اإلحصاء في كندا
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شعبة( بسبب تغير  140( مدرسة )140مدرسة إال أنها في المحصلة النهائية تألفت من )
)وقت تطبيق  2003)وقت اختيار العينة(، وعام  2002حالة هذه المدارس بين عام 

 لم تعد تشمل على الصف الثامن.  مدارس من مدارس العينة  10أن الدراسة( إذ 
 

( مدرسة، اختيرت عشوائيا من مجتمع مدارس 140من )للدراسة عينة النهائية التألفت 
المملكة التي تحتوي على الصف الثامن كواحد من الصفوف التي تدرسها. والعدد 

(، 9(،)8ين الجداول )ب( طالب وطالبة. وت4489اإلجمالي لطلبة عينة الدراسة هو )
(، توزيع عينة الدراسة بحسب السلطة المشرفة، الموقع، جنس المدرسة، 11(، )10)

 .وجنس الطالب
 

 (8جدول رقم )
 بحسب السلطة المشرفة( TIMSS 2003الدراسة ) طلبة ومدارس عينةتوزيع 

 

 عدد الطلبة السلطة المشرفة
 ةالنسب
 المئوية

عدد 
 المدارس

النسبة 
 المئوية

 80.0 112 78.5 3522 ارة التربية والتعليموز

 14.3 20 17.1 768 وكالة الغوث

 5.7 8 4.4 199 التعليم الخاص

 100.0 140 100 4489 المجموع
 

 
 (9جدول رقم )

 المدرسة موقعبحسب ( TIMSS 2003)مدارس عينة الدراسة طلبة وتوزيع 
 

 عدد الطلبة موقع المدرسة
النسبة 
 المئوية

عدد 
 المدارس

النسبة 
 المئوية

 60.7 85 64.8 2909 مدينة

 39.3 55 35.2 1580 ريف

 100 140 100 4489 المجموع
 
 

 
 

 
 

 (10لجدول رقم )ا
 بحسب جنس المدرسة( TIMSS 2003)الدراسة عينة  مدارسطلبة وتوزيع 

 

 عدد الطلبة المدرسة جنس
النسبة 
 المئوية

عدد 
 المدارس

النسبة 
 المئوية

 49.3 69 48.0 2154 ذكور
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 47.9 67 40.8 1831 إناث

 2.8 4 11.2 504 مختلط

 100 140 100 4489 المجموع
 

 
 

 (11لجدول رقم )ا
 جنس الطالببحسب ( TIMSS 2003)مدارس عينة الدراسة طلبة وتوزيع 

 

 النسبة المئوية عدد الطلبة الجنس

 50.8 2279 ذكور

 49.2 2210 إناث

 100 4489 المجموع

 
 
  (TIMSS 2003)2003للرياضيات والعلوم لعام تطبيق الدراسة الدولية جراءات إ -
 
فذت الدراسة في األردن بتعاون وثيق بين المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ن

 ووزارة التربية والتعليم وذلك في مراحل الدراسة جميعها. 
 
ي الرياضيات فريق وطني بترجمة اختبارات التحصيل ف امقرجمة أدوات الدراسة: ت .1

والعلوم وكذلك استبانة الطالب، واستبانة المعلم )رياضيات( واستبانة المعلم )علوم(، 
واستبانة مدير المدرسة إلى اللغة العربية بحيث تالئم الترجمة البيئة األردنية، وقد 
راعت هذه الترجمة مجموعة محددة من المعايير وضعتها الرابطة الدولية لتقييم 

بوي، باإلضافة إلى ترجمة مجموعة من األدلة التي تساعد على ضبط التحصيل التر
عملية تطبيق األدوات مثل دليل المطبق، ودليل المنسق، ودليل التصحيح.  وقد 

)الجهة  IEAأرسلت الترجمة األردنية إلى الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي 
حيث روجعت شأنها في ذلك  هولندا –على الدراسة( ومقرها في أمستردام  المشرفة

أعيدت الترجمة  وبعد ذلكشأن ترجمات الدول األخرى من قبل مراكز متخصصة. 
إلى األردن وأدخلت التعديالت المطلوبة على الترجمة وتم إعداد الصورة النهائية 

 ألدوات الدراسة.
 
 

 ( كراسة5500ت )ععد التأكد من دقة ترجمة األدوات ُطببباعة أدوات الدراسة: ط .2
 ( استبانة معلم )رياضيات(،250( استبانة طالب، )5500اختبار )

 ( دليل المطبق،50( استبانة المدرسة، )250استبانة معلم )علوم(، )( 250)
 ( دليل التصحيح.50، )(30) دليل المنسق، دليل ضبط النوعية( 50)

 
 عملية قدت ورشة عمل لتدريب المطبقين على الخطوات التي يجب اتباعها فيع   .3

 جمع البيانات من الميدان.
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للتعليمات المحددة لهذه  وفقا 2003شهر أيار لعام معت البيانات من الميدان في ج   .4
فقد ُشكل فريق وطني لضبط نوعية  .ولغايات ضبط نوعية تطبيق الدراسة، العملية

الدراسة فيها  طبقتالدراسة، وقد قام الفريق بزيارة مجموعة من المدراس التي 
اإلجراءات التي نفذها المنسقون والمطبقون ومدى التزامهم بتعليمات  من للتحقق

تطبيق الدراسة.  وباإلضافة للفريق الوطني لضبط النوعية فإن هناك فريقا دوليا 
% من مدارس العينة اختيرت بشكل عشوائي( مجموعة من 10آخر قام بزيارة )

أكد من مدى االلتزام بتعليمات مدارس العينة أثناء فترة التطبيق للغاية نفسها وهي الت
 تطبيق الدراسة من قبل المنسقين والمطبقين.

 
اشتملت كراسات االختبار التحصيلي في الرياضيات والعلوم على أسئلة  لتصحيح:ا .5

من نوع االستجابة الحرة بعضها يتطلب من الطالب أن يقدم إجابة قصيرة، وبعضها 
ين، فان هذه األسئلة صححت من قبل حالتلاآلخر يتطلب إجابة مطولة، وفي كلتي ا

ً في الرياضيات والعلوم بعد أن دربوا  فريق من المصححين المؤهلين تأهيال مناسبا
على إجراءات هذه العملية الموضحة في دليل أعد لهذه الغاية من قبل الرابطة 

 . ”IEA"الدولية لتقييم التحصيل التربوي.
ً ت22وقد شارك في عملية التصحيح ) ً في الرياضيات والعلوم، ( مشرفا ربويا

 .أيام( 10واستمرت عمليات التصحيح )
 
أدخلت البيانات التي جمعت من الميدان في ذاكرة الحاسوب  دخال البيانات:إ .6

ة الدولية، وقبل المباشرة بعملية طباستخدام برمجية خاصة أعدت من قبل الراب
بهذه المهمة، وقد شارك في  إدخال البيانات فقد عقدت ورشة تدريبية للفريق الذي قام

 ( شخصاً. 12عملية إدخال البيانات )

 
قامت الدول المشاركة جميعها بإرسال بياناتها إلى مركز الدراسة  عالجة البيانات:م .7

حيث تكاملت بياناتها مع نهاية  (Data Processing Center) هامبورغالدولي في 
قدمة تم من خاللها اشتقاق .  وقد استخدمت أساليب تحليل مت2003شهر آب لعام 

مقاييس مشتركة يمكن من خاللها المقارنة بين متوسطات أداء طلبة الدول المشاركة 
ين دولي ينة في تقريرسنتائج الدرا تفي مبحثي الرياضيات والعلوم، حيث ظهر

 .2004في شهر كانون أول لعام  أحدهما في الرياضيات واآلخر في العلوم
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 لفصل الثانيا

 
 ء على اختبار العلوماألدا

 
 

( متوسطات األداء العام لطلبة الدول المشاركة في الدراسة على 12يوضح الجدول رقم )
  .اختبار العلوم

 

( من بين الدول المشاركة. وجاء 26وتشير هذه النتائج إلى أن األردن حقق الترتيب )
ول على مجموعة متوسط ادائه فوق المتوسط الدولي بعالمة واحدة، واحتل الترتيب األ

 ول العربية المشاركة في الدراسة. الد
 

( متوسطات األداء للدول العربية المشاركة في الدراسة، كما يبين 13ويبين الجدول رقم )
( متوسطات أداء الدول العربية في العلوم. وتجدر اإلشارة إلى أن متوسط 1الشكل رقم )

( عالمة وكان هذا 56ط العربي بـ)أداء طلبة األردن في العلوم جاء أعلى من المتوس
الفرق داالً إحصائياً، كما أن المتوسط األردني اعلى من متوسط أي من الدول العربية 

 المشاركة وبداللة إحصائية. 
 

سنة ، وهو أقل من المتوسط العربي للطلبة  13.9وبلغ متوسط أعمار الطلبة األردنيين 
العربية المشاركة، ويشير ذلك إلى فعالية العرب ، وأقل من متوسط أعمار أي من الدول 

كما أن أداءه على المستوى  ،النظام التربوي األردني إذا ما قورن بالنظم التربوية العربية
الدولي جاء ُمرضياً، إذ أنه للمره األولى له من خالل مشاركاته الدولية يصل إلى 

 المتوسط الدولي في أدائه .
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 (12الجدول رقم )
 العلوم في اءداألمتوسطات 

 

 البــلــد المتـوسـط البــلــد المتـوسـط
 -1 سنغافورة   578  -24 اسرائيل  488 -

 -2 تايوان   571  -25 بلغاريا 479 -

 -3 كوريا 558  -26 األردن 475 -

 -4 هونغ كونغ 556  -27 مولدوفا 472 -

 -5 استونيا 552  -28 رومانيا 470 -

 -5 اليابان 552  -29 صربيا 468 

 -7 بريطانيا 544  -30 ارمينيا 461 

 -8 هنجاريا 543  -31 ايران 453 

 -9 هولندا 536  -32 مقدونيا 449 

 -10 الواليات المتحدة 527  -33 قبرص 441 

 -10 استراليا 527  -34 البحرين 438 

 -12 السويد 524  -35 فلسطين 435 

 -13 سلوفينيا 520  -36 مصر 421 

 -13 نيوزيلندا 520  -37 اندونيسيا 420 

 -15 لتوانيا 519  -38 تشيلي 413 

 -16 سلوفاكيا 517  -39 تونس 404 

 -17 بلجيكا  516  -40 السعودية  398 

 -18 روسيا 514  -41 المغرب 396 

 -19 التفيا 512  -42 لبنان 393 

 -19 سكوتلندا 512  -43 الفلبين 377 

 -21 ماليزيا  510  -44 بوتسوانا 365 

 -22 النرويج 494  -45 غانا 255 

 -23 ايطاليا 491  -46 جنوب افريقيا 244 

 474المــــتــــــوســـــط الـــدولــــــي         
       
 متوسط الدولة أعلى من المتوسط الدولي بداللة إحصائية       
 متوسط الدولة أدنى من المتوسط الدولي بداللة إحصائية       
  متوسط الدولة ال يختلف عن المتوسط الدولي بداللة إحصائية  _  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (13جدول رقم )
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 متوسطات الدول العربية في العلوم
 

 الـبــلـــد  المـتـوســـط  متـوسـط األعـمـار

 -1 األردن 475 13.9

 -2 البحرين 438 14.1

 -3 فلسطين 435 14.1

 -4 مصر 421 14.4

 -5 *سوريا 411 14.0

 -6 تونس 404 14.8

 -7 السعودية 398 14.1

 -8 المغرب 396 15.2

 -9 لبنان 393 14.6

   المتوسط العربي 419 14.4

   المتوسط الدولي 474 14.5

 
 حصائية بداللة إ العربيمتوسط الدولة أعلى من المتوسط          
 بداللة إحصائية  سط الدولة أدنى من المتوسط العربيمتو         

 عينة الطلبة في سوريا لم تحقق الشروط الدولية في اختيارها  *     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1الشكل رقم )
 في العلوم متوسطات أداء الدول العربية
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  األداء في العلوم بحسب محطات التحصيل الدولية 
 

 فت الدراسة الدولية أربع محطات للتحصيل على النحو التالي: عرّ 
 

 فأكثر. 625محطة التحصيل المتقدمة وتمثل الطلبة الذين حصلوا على عالمة  -
 فأكثر. 550محطة التحصيل العالية وتمثل الطلبة الذين حصلوا على عالمة  -

 أكثر.ف 475محطة التحصيل المتوسطة وتمثل الطلبة الذين حصلوا على عالمة  -

 فأكثر. 400محطة التحصيل المنخفضة وتمثل الطلبة الذين حصلوا على عالمة  -

 
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المحطات تراكمية، ويعني ذلك أن الطالب الذي يصل إلى 

 محطة ما ، يكون قد وصل إلى المحطات األخرى التي تقل عنها. 
وصل المحطتين المتوسطة  فالطالب الذي وصل إلى محطة التحصيل العالية يكون قد

 والمنخفضة، ولكن عجز عن الوصول إلى المحطة المتقدمة . 
 

  المتقدمة: التحصيل  حطةم
 

 يتصف الطلبة الذين وصلوا إلى محطة التحصيل المتقدمة بأنهم قادرون على: 
 

 فهم واستيعاب بعض مفاهيم العلوم المجردة والمركبة .  -
عقدة بين الكائنات الحية، ويربطون هذه تطبيق ما يفهمونه عن العالقات الم -

 العالقة ببيئة تلك الكائنات. 

يظهرون فهماً للكهربية ، والتمدد الحراري، والصوت، وتركيب المادة وخواصها  -
 وتغيراتها الفيزيائية والكيميائية، إضافة لفهم الموارد وقضايا البيئة . 

 فهم بعض قضايا البحث العلمي .  -

 يائية في حل بعض المسائل الكمية . تطبيق المبادئ الفيز -

 تقديم تفسيرات علمية مكتوبة قابلة للتواصل والتبادل .  -

 
 

ويوضح المثال التالي أحد أسئلة العلوم في الصف الثامن، التي يستطيع غالبية الطلبة 
 ( إعطاء إجابة صحيحة عنها . 625الذين وصلوا إلى محطة التحصيل المتقدمة )

 
 
 
 
 
 
 

 للصف الثامن ةالمتقدم حطةفي الم ةأغلب الطلب عنهيجيب  مثال لسؤال
 

  
  

 محتوى: الفيزياءالمجال 
 ةالدول  

 اإلجابةنسبة 

  %  الصحيحة

 ▲  74 ()الدولة األعلى كوريا       
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 تحصيال

 ▲  36 األردن        

 ▲  34 البحرين        

 ▲  33 فلسطين        

 -  24 مصر        

    23 المتوسط الدولي        

 ▼  19 العربي المتوسط     

 ▼  14 السعودية        

 ▼  7 لبنان        

 ▼  1 المغرب        

 ▼  0 )األدنى( تونس       
         

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 
 
 : ةالتحصيل العالي حطةم
 

 التحصيل فهم: مقياسحطة على الم هأما الطلبة الذين وصلوا في أدائهم إلى هذ
 

 العلمية والمبادئيظهرون فهماً لبعض المفاهيم الخاصة بالدورات واألنظمة  -
 ،ة، والسكانجيلديهم بعض الفهم للعمليات األرضية، والنظام الشمسي، واألنظمة البيولو -

 ووظائفها. والتكاثر والوراثة وتركيب األعضاء
 يائية وتركيب المادةيظهرون بعض الفهم للتغيرات الفيزيائية والكيم -
 اءقادرون على حل بعض المسائل الفيزيائية المتصلة بالضوء والحرارة والكهرب -

 والمغناطيسية
 يظهرون معرفة أساسية بالقضايا البيئية الرئيسة. -
 يظهرون بعض مهارات االستقصاء العلمي -
ن خالل األشكال جمع المعلومات والخروج منها باستنتاجات، وتفسير البيانات ميمكنهم  -

م شرح علمي موجز تظهر أو من خالل حل مسائل أو تقدي ،والرسوم البيانية والجداول
 بين السبب والنتيجة.  ةفيه العالق

 
 

يستطيع غالبية الطلبة  ذيويوضح المثال التالي أحد أسئلة العلوم في الصف الثامن، ال
 حة عنه.الذين وصلوا إلى محطة التحصيل العالية إعطاء إجابة صحي

 
 

 

 

 للصف الثامن ةالعالي حطةه أغلب الطلبة في المنيجيب ع مثال لسؤال
 

      : علم الحياةىمحتومجال ال  

  ةالدول
 اإلجابةنسبة 

 % الصحيحة

 

        

 

)الدولة  سنغافورة            78  ▲  

 متوسط الدوليال متوسط الدولة أدنى من

  ▲ متوسط الدوليال متوسط الدولة أعلى من

- 

تجي   رث  ةء لدشرس لةقط عض  رنشةا ًل شعتعلدتتديلة ح لدشكل  زج
 
 
 
 
 
 
 

ته عض  لدحتئل   نف رت لركث اؤا
رح إجابتك رسم على الشكل لش  (.)ميكنك ال

 حتئل
  ةء لدشرس

 رنشةا

 

 متوسط الدولي ال يختلف عنمتوسط الدولة   

▼ 
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 األعلى تحصيال

  ▲  39 األردن           

  -  34 مصر           

     33 المتوسط الدولي           

  ▼  26 تونس         

  ▼  24 السعودية           

  ▼  23 العربي المتوسط       

  ▼  16 البحرين         

  ▼  16 فلسطين         

  ▼  16 المغرب           

  ▼  9 لبنان           

  ▼  3 )األدنى( غانا         
    

 

 

  
 

 

      

 

  
    :ةالتحصيل المتوسط حطةم
 

 يلي: يتصفون بما فهمإلى هذه المحطة  اصلوووبالنسبة للطلبة الذين 
 

 إدراك المعرفة العلمية األساسية ونقلها عبر مدى معين من الموضوعات -
 إدراك بعض خواص النظام الشمسي، ودورة الماء، والحيوانات، وصحة اإلنسان -
 عض الحقائق حول الطاقة والقوة والحركة وانعكاس الضوء والصوت.لديهم معرفة بب -
 ودورة البيئة اإلنسانمعرفة أولية عن أثر  امتالك  -
تطبيق وتداول المعرفة باستخدام الجداول، واستنتاج المعلومات من بيانات القدرة على  -

 أو مجسمة. مستويةممثلة في رسوم بيانية 

 
 

يستطيع غالبية الطلبة  ذيئلة العلوم في الصف الثامن، الويوضح المثال التالي أحد أس
 الذين وصلوا إلى محطة التحصيل المتوسطة إعطاء إجابة صحيحة عنه.

 

 
 
 
 
 

 ثامنللصف ال ةالمتوسط حطةفي الم ةه أغلب الطلبنيجيب ع مثال لسؤال
 

      م األرضــ: عل المحتوى مجال  

 ةالدول
 اإلجابةنسبة 

         % الصحيحة

  
       

)الدولة  اليابان
 ▲  92 األعلى تحصيال

 الدوليمتوسط ال متوسط الدولة أدنى من

  ▲ متوسط الدوليال ط الدولة أعلى منمتوس

▼
  

 

 - الدوليمتوسط ال ال يختلف عنمتوسط الدولة 
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   72 لبنان   

    70 المتوسط الدولي     

   67 البحرين   

   66 األردن   

 ▼  61 السعودية     

 ▼  58 فلسطين   

 ▼  54 العربي المتوسط   

 ▼  51 مصر   

 ▼  47 تونس     

 ▼  6 المغرب   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   

 
 :ةالتحصيل المنخفض محطة

  
 فهم يتصفون بما يلي: حطةالم ههذوصلوا أما الطلبة الذين 

 

 إدراك بعض الحقائق عن العلوم الفيزيائية والبيولوجية -
 امتالك بعض المعرفة عن جسم اإلنسان والوراثة  -
 الظواهر الفيزيولوجية التي لها صلة بالحياة اليوميةعض بلفة بأُ  -
القدرة على تفسير الرسوم البيانية المجسمة، وتطبيق المعارف والحقائق الفيزيائية في  -

 مواقف عملية.

 
يستطيع غالبية الطلبة  الذيويوضح المثال التالي أحد أسئلة العلوم في الصف الثامن و

 إعطاء إجابة صحيحة عنه. ةضالتحصيل المنخف حطةم وصلواالذين 
 
 

 للصف الثامن ةالمنخفض المحطةفي  ةه أغلب الطلبنيجيب ع مثال لسؤال
 

      : علم الحياةالمحتوى مجال   

  ةالدول
 اإلجابةنسبة 

 % الصحيحة

 

       
 

 متوسط الدوليال متوسط أدنى منال

اًت   ▲ متوسط الدوليال منأعلى متوسط ال اة ةلق اة لألا لل  إذل ة  الأفيلبلث لدشكل لدةتبق شخنًت لحرل ك اك أرتكث رختضال عض  لدك  ت
اة فإث لدجتذبلل لألا لل ةتجعضهت تةقط   لدشخص لدك

اة اةلألشكتل لدتتدلل رث  أي ؟  لألرتكث لد ال ل لدرختضالفي أف ل تر لل التجته ةقةط لدك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼  
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)الدولة األعلى  الصين
  ▲  97 تحصيال

  -  75 البحرين           

     74 لمتوسط الدوليا           

  -  71 مصر           

  ▼  66 المغرب           

  ▼  64 تونس           

  ▼  62 فلسطين           

    61 العربي المتوسط       

  ▼  57 األردن           

  ▼  52 السعودية           

  ▼  37 لبنان         
      

 

 

    

 
            

 
( النسب المئوية للطبة الذين وصلوا إلى محطات التحصيل للدول 14ويبين الجدول رقم )

( النسب المئوية للطلبة العرب. ويتضح من هذين 15جميعها، كما يبين الجدول رقم )
% وهي 3الجدولين أن نسبة الطلبة األردنيين الذين وصلوا إلى محطة التحصيل المتقدمة 

% في حين أنها أعلى من النسبة العربية 6لية لهذه المحطة والبالغة تقل عن النسبة الدو
% وهي تقل عن النسبة 21%، وفي المحطة العالية بلغت النسبة األردنية 0.6والبالغة 

أعلى وبداللة إحصائية من النسبة العربية لهذا المستوى %، ولكنها 26الدولية والبالغة 
% وهي ال تختلف كثيراً 53غت النسبة األردنية %، وفي المحطة المتوسطة بل6والبالغة 

% ، ولكنها أعلى وبداللة إحصائية من النسبة العربية لهذا 56عن النسبة الدولية والبالغة 
% وهي ال 80%، وفي المحطة المنخفضة بلغت النسبة األردنية 26المستوى والبالغة 

ً عن النسبة الدولية لهذه المحطة والبالغة  %، ولكنها أعلى وبداللة 79تختلف إحصائيا
 %. 59بالغة إحصائية من النسبة العربية لهذه المحطة وال

ومجمل القول فان توزيع الطلبة األردنيين على محطات التحصيل األربعة جاء أفضل 
نه على المستوى العالمي جاء مقارباً له على المحطات الثالث: أ إالّ  من التوزيع العربي،

منخفضة، ولكن الفرق كان جوهرياً على المحطة األولى ولصالح العالية، والمتوسطة وال
ة الطالب الدولي، ويعكس هذا أن نسبة الطلبة األردنيين المتميزين أقل من الطلب

 المتميزين على المستوى الدولي. وهي في الوقت نفسه األعلى على المستوى العربي.
 
 

 

 ( 14الجدول رقم )
 ا إلى مستويات التحصيل األربعة في العلوم النسب المئوية للطلبة الذين وصلو

 

 منخفض

(400) 

 متوسط

(475) 

 عالي

(550) 

 متقدم

(625) 
 الـبلـد

 منخفض

(400) 

 متوسط

(475) 

 عالي

(550) 

 متقدم

(625) 
 الـبلـد 

 سنغافورة 44 77 93 99 ارمينيا  2 21 54 82

 تايوان 38 66 85 96 قبرص 1 13 45 77

 كوريا 35 70 90 98 مولدوفا  1 13 45 77

 هونغ كونغ   31 73 93 98 مقدونيا  1 9 34 66

 اليابان 24 62 88 98 األردن 1 8 30 60

 هنجاريا  11 41 75 95 اندونيسيا  1 6 24 55

 المتوسط الدولي من أدنى متوسط الدولة

 ▲ المتوسط الدولي متوسط الدولة أعلى من

▼
  

 خالل  آخاتنتقل لدنات  رث جلل إد  
 

ةلث    ةيلدحل  فقط  لدرن
  لدبةل ل فقط  

ةلث    ةيلدحل بةل ل  لدرن  ةلد
  لدخنلتلث  

أ  
ب 
ج 
د 

▼
  

 المتوسط الدوليال يختلف عن متوسط الدولة 
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 هولندا 10 44 80 97 مصر   1 6 24 52

 بلجيكا  9 47 82 95 النرويج 0 10 44 81

 استوينا  9 39 79 97 لبنان 0 4 27 68

 سلوفاك   8 31 66 90 فلسطين 0 4 19 46

 استراليا  7 29 55 90 ايران  0 3 20 55

 الواليات المتحدة  7 29 64 90 تشيلي  0 3 15 41

 ماليزيا  6 30 66 93 الفلبين 0 3 14 39

 روسيا  6 30 66 92 البحرين 0 2 17 51

 اسرائيل  6 27 60 86 جنوب افريقيا  0 2 6 10

 التفيا  5 29 68 93 تونس 0 1 15 55

 لتوانيا  5 28 63 90 المغرب 0 1 10 42

 نيوزلندا  5 24 59 88 بتسوانا 0 1 7 32

 سكوتلندا  4 25 63 90 السعودية  0 0 3 19

 رومانيا  4 21 52 79 غانا 0 0 2 9

 صربيا  4 21 52 80 بريطانيا  5 26 61 90

 المتوسط الدولي  6 24 57 75

 السويد  3 24 64 91

 سلوفينيا  3 21 60 90

 ايطاليا  3 19 56 86

 بلغاريا  3 19 51 82

 
 

 (15الجدول رقم )
 النسب المئوية لطلبة الدول العربية الذين وصلوا إلى محطات التحصيل األربعة في العلوم 

 

 منخفض

(400) 

 متوسط

(475) 

 عالي

(550) 

 متقدم

(625) 
 البـلـد

 األردن 3 21 53 80

 فلسطين 1 10 36 66

 مصر 1 10 33 59

 البحرين 0 6 33 70

 لبنان 0 4 20 48

 السعودية 0 1 15 49

 المغرب 0 1 13 48

 تونس 0 1 12 52

 سوريا 0 4 22 56

 المتوسط العربي 0.6 6 26 59

 المتوسط الدولي 6 26 56 79

 

  اء على اختبار العلوم بحسب الجنسمستوى األد
 

( متوسطات األداء على اختبار العلوم بحسب الجنس للدول 16رقم )يبين الجدول 
( متوسطات األداء للدول العربية المشاركة بالدراسة 17جميعها، كما يبين الجدول رقم )

 بحسب الجنس. 
 (16الجدول رقم )

 ألداء في العلوم بحسب الجنسمتوسطات ا

 البـلـد  اإلناث  الذكور  الفرق المطلق  البـلـد  اإلناث  الذكور  الفرق المطلق 

 مصر  422 421 - 1    ايطاليا 486 496 10

 ايران  454 453 - 1    روسيا  508 519 11

 تايوان  571 572 - 1    المغرب  392 403 11

 بتسوانا 364 366 - 2    اندونيسيا  415 426 11
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 جنوب إفريقيا  242 244 - 2    سكوتلندا  505 517 12

 لبنان 392 395 - 3    كوريا 552 564 12

 سنغافورة 576 579 - 3    ارمينيا  468 435 13

 استونيا  554 551 - 3     فلسطين 441 428 13

 قبرص 443 440 - 4    هولندا 528 543 15

 لتوانيا  516 522  6 السعودية 407 391 16

 صربيا 465 471 6 بلغاريا  470 487 16

 المتوسط الدولي  471 477 6 الواليات المتحدة 519 536 16

 سلوفينيا 517 524 7 سلوفاك  508 525 18

 الفلبين  380 374 -   7     اسرائيل  479 498 20

 التفيا  509 516 7 استراليا  517 537 20

 السويد 521 528 8 بلجيكا  505 528 24

 يج النرو 490 498 8 تونس  392 416 24

 مقدونيا  454 445 8 هنجاريا 530 556 26

 مولدوفا  477 468 8 األردن 489 462 27

 رومانيا  465 474 9 تشيلي 398 427 29

 هونغ كونغ  552 561 9 البحرين 453 423 29

 اليابان 548 557 9 غانا 236 271 35

 نيوزلندا 515 525 -  9    بريطانيا  538 550 12

 ماليزيا  505 515 10        
 

 متوسط اإلناث أدنى من متوسط الذكور بداللة إحصائية       
 متوسط اإلناث أعلى من متوسط الذكور بداللة إحصائية       
 متوسط اإلناث ال يختلف إحصائياً عن متوسط الذكور   ـ   

 

 ( 17الجدول رقم )
  الجنسول العربية في العلوم بحسب متوسطات أداء الد

 الـبـلـد اإلنـاث الذكـور الفـرق المطلـق

 مصر 422 421 -    1     

 لبنان 392 395 -    3     

 سوريا 402 413 11

 المغرب 392 403 11

 فلسطين 441 428 13

 السعودية 407 391 16

 تونس 392 416 24

 األردن 489 462 27

 البحرين 453 423 30

 سط العربيالمتو 421 417 4

 المتوسط الدولي 471 477 6

 متوسط اإلناث أعلى من متوسط الذكور بداللة إحصائية             
 متوسط اإلناث أدنى من متوسط الذكور بداللة إحصائية            
  متوسط اإلناث ال يختلف إحصائياً عن متوسط الذكور   -       

 

( وب  ذلك يبل  غ 471( ومتوس  ط اإلن  اث )477ور )عل  ى المس  توى ال  دولي بل  غ متوس  ط ال  ذك
عالم ات، وق د ج اء ه ذا الف رق داالً إحص ائياً ولص الح ال ذكور ،  6الفرق بين المتوس طين 

( وبذلك يك ون 421(، ومتوسط اإلناث )417وعلى المستوى العربي بلغ متوسط الذكور )
عل  ى المس  توى عالم  ات ولص  الح اإلن  اث، وبدالل  ة إحص  ائية. و 4الف  رق ب  ين المتوس  طين 

(، وب  ذلك يك  ون الف  رق ب  ين 462( ومتوس  ط ال  ذكور )489األردن  ي بل  غ متوس  ط اإلن  اث )
( عالمة ولصالح اإلناث وجاء هذا الفرق داالً إحص ائياً. إن تف وق اإلن اث 27المتوسطين )

ظ اهرة بحاج ة إل ى ال درس والتمح يص، فه ل ه ذا  ى الذكور في المجتمع األردن ي ب اتعل
أم أن مدرس ة اإلن اث أفض ل نوع اً م ن  ؟ وامل ف ي التنش ئة االجتماعي ةالفرق يعزى إلى ع

مدرسة الذكور؟ وتبدو الحاجة ماسة هنا إلى مراجعة هذه العوامل لالرتقاء بمستويات أداء 
 الذكور لتصل إلى مستويات أداء اإلناث.

 



 
- 27 -  

 
 بحسب مجاالت المحتوىعل اختبار العلوم ويات األداء مست

 
متوسطات األداء للدول العربية بحسب مجاالت المحت وى الختب ار  (18يبين الجدول رقم )

العل  وم، وق  د بلغ  ت متوس  طات األداء األردن  ي ف  ي مج  االت المحت  وى كم  ا يل  ي: األحي  اء 
(، وج  اءت 492(، البيئ  ة )472(، الجيولوجي  ا )465(، الفيزي  اء )478(، الكيمي  اء)475)

ة لها وبداللة إحصائية، حيث بلغ ت هذه المتوسطات أعلى من المتوسطات العربية المناظر
(، 421(، الفيزي  اء )431(، الكيمي  اء )423متوس  طات األداء العرب  ي كم  ا يل  ي: األحي  اء )

(. وه  ذه المتوس  طات جميعه  ا دون المتوس  ط ال  دولي ف  ي 430(، البيئ  ة )420الجيولوجي  ا )
طات (، وبمقارن   ة متوس   طات األداء األردن   ي بالمتوس   474المج   االت جميعه   ا والب   الغ )

الدولية بحسب المجال يتبين أن المتوسط األردني لم يختلف إحصائياً عن المتوسط ال دولي 
المتوس ط دون في مجاالت ثالثة هي: األحياء، والكيمي اء، وعل وم األرض، ف ي ح ين ج اء 

ال  دولي ف  ي الفيزي  اء، وأعل  ى م  ن المتوس  ط ال  دولي ف  ي البيئ  ة ويش  ير ذل  ك إل  ى ض  رورة 
ف  ي مج  ال ل الفيزي  اء وتعزيزه  ا لالرتق  اء بمس  توى أداء طلبتن  ا مراجع  ة المن  اهج ف  ي مج  ا

 ليرقى إلى المستوى الدولي. الفيزياء 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (18الجدول رقم )
 متوسطات الدول العربية في العلوم بحسب المحتوى 

 

 البـلـد حياءاأل الكيمياء الفيزياء الجيولوجيا البيئة

 األردن 475 478 465 472 492

 البحرين 445 441 443 440 439

 فلسطين 435 444 432 439 444

 مصر 425 442 414 403 430

 سوريا 447 440 423 432 450

 تونس 417 413 386 408 436

 السعودية 412 382 394 394 410

 المغرب 390 402 410 397 396

 لبنان 360 433 419 395 374

 المتوسط العربي 423 431 421 420 430

 المتوسط الدولي 474 474 474 474 474
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 (19الجدول رقم )

 بحسب المحتوى والجنس متوسطات أداء الدول العربية في العلوم 
 

 األحياء الكيمياء الفيزياء علم األرض البيئة
 البـلـد

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 ألردنا 493 458 496 460 474 457 479 466 507 479

 البحرين 465 424 458 424 454 432 445 436 452 425

 فلسطين 443 426 454 433 436 427 441 436 454 432

 مصر 429 422 442 441 412 415 397 409 435 426

 سوريا 444 444 437 439 410 427 420 438 446 449

 تونس 412 423 405 422 371 402 391 426 427 445

 السعودية 419 406 398 370 405 385 400 389 417 405

 المغرب 388 392 399 405 400 422 389 406 394 401

 لبنان 366 352 436 430 413 426 389 402 371 379

 المتوسط العربي 429 416 436 430 419 421 417 423 434 427

 المتوسط الدولي 476 473 474 474 468 480 466 482 472 476

 
أن متوس طات ال ذكور ج اءت أعل ى وعلى المس توى ال دولي ( 19من الجدول رقم )يتضح 

وبداللة إحصائية في مج االت الفيزي اء، وعل م األرض ، والبيئ ة، ف ي ح ين تفوق ت اإلن اث 
لم يختلف أداء الذكور عن اإلن اث ف ي مج ال الكيمي اء، وعربي اً وعلى الذكور في األحياء، 

الت األحياء والكيمياء، والبيئة، في ح ين تف وق ال ذكور تفوقت اإلناث على الذكور في مجا
عل  ى اإلن  اث ف  ي مج  ال عل  م األرض، وج  اء أداؤهم  ا متم  اثالً إحص  ائياً ف  ي الفيزي  اء وف  ي 

 األردن تفوقت اإلناث على الذكور وبداللة إحصائية في المجاالت جميعها. 
 

 
 الفصل الثالث

 
 األداء على اختبار الرياضيات 

 
 

( متوسطات األداء العام لطلبة الدول المشاركة ف ي الدراس ة عل ى 20)قم يوضح الجدول ر
( 46( م ن ب ين )33اختبار الرياضيات. وتشير هذه النتائج إلى أن األردن حق ق الترتي ب )
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( عالمة وبداللة إحصائية. 43دولة مشاركة. وجاء متوسط أدائه دون المتوسط الدولي بـ )
اللبناني إحصائياً، وتفوق الطلبة األردنيين على طلبة ولم يختلف األداء األردني عن األداء 

( دولة، وعلى المستوى العربي جاء ثانياً بع د لبن ان، 31( دولة في حين تفوق عليهم )13)
 وإن كان الفرق بين متوسطيهما غير دال إحصائياً. 

 
يب ين ( متوسطات األداء للدول العربية المشاركة في الدراسة، كم ا 21ويبين الجدول رقم )

. وتج  در اإلش  ارة إل  ى أن الرياض  يات( متوس  طات أداء ال  دول العربي  ة ف  ي 2الش  كل رق  م )
( عالم ة 31متوسط أداء طلبة األردن في الرياضيات جاء أعلى من المتوسط العرب ي ب ـ )

وكان هذا الفرق داالً إحصائياً، كما أن المتوسط األردني أعلى م ن متوس ط أي م ن ال دول 
ي الدراسة وبداللة إحصائية عدا لبنان حيث زاد المتوس ط اللبن اني ع ن العربية المشاركة ف

 ( عالمات، إال أن هذا الفرق غير دال إحصائياً. 9المتوسط األردني بـ )
 

على المستوى العربي يبدو األداء األردني في الرياض يات مرض ياً، ولك ن عل ى المس توى 
ن  ي دون المتوس  ط ال  دولي، وتب  دو ال  دولي ف  إن الص  ورة تب  دو غي  ر مريح  ة، ف  األداء األرد

الحاجة ماسة لمراجعة المنه اج وطرائ ق الت دريس لتعزي ز جوان ب الق وة ومعالج ة جوان ب 
 . قاء بأداء طلبتنا للمستوى الدوليالضعف لإلرت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (20الجدول رقم )
 متوسطات األداء في الرياضيات 

 البــلــد المتـوســط البــلــد المتـوســط

 -1 سنغافورة 605  -24 رمينياا 478 

 -2 كوريا  589  -25 صربيا 477 

 -3 هونغ كونغ 586  -26 بلغاريا 476 

 -4 تايوان  585  -27 رومانيا 475 -

 -5 اليابان 570  -28 النرويج 461 

 -6 بلجيكا  537  -29 مولدوفا 460 -

 -7 هولندا 536  -30 قبرص 459 

 -8 استونيا 531  -31 مقدونيا 435 

 -9 هنجاريا  529  -32 لبنان 433 

 -10 ماليزيا  508  -33 األردن 424 

 -10 التفيا  508  -34 ايران 411 

 -10 روسيا 508  -34 اندونيسيا 411 

 -10 سلوفاكيا 508  -36 تونس 410 
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 -14 استراليا 505  -37 مصر 406 

 -15 الواليات المتحدة 504  -38 البحرين 401 

 -16 لتوانيا  502  -39 فلسطين 390 

 -17 السويد 499  -40 تشيلي 387 

 -18 سكوتلندا 498  -40 المغرب 387 

 -18 بريطانيا 498  -42 الفلبين 378 

 -20 اسرائيل 496  -43 بتسوانا 366 

 -21 نيوزلندا 494  -44 السعودية 332 

 -22 سلوفينيا  493  -45 غانا 276 

 -23 ايطاليا 484  -46 جنوب افريقيا 264 

 467المـتـوســط الــدولــي      
 

 متوسط الدولة أعلى من المتوسط الدولي بداللة إحصائية     
 متوسط الدولة أدنى من المتوسط الدولي بداللة إحصائية      

 لمتوسط الدوليمتوسط الدولة ال يختلف إحصائياً عن ا  - 
 

 ( 21الجدول رقم )
 داء الدول العربية في الرياضيات أمتوسطات 

 الـبــلـــد المـتـوســط مـتـوسـط األعـمـار

 -1 لبنان 433 14.6

 -2 األردن 424 13.9

 -3 تونس 410 14.8

 -4 مصر 406 14.4

 -5 البحرين 401 14.1

 -6 فلسطين -       390        14.1

 -7 المغرب          387 15.2

 -8 سوريا* 358 14.0

 -9 السعودية 332 14.1

  المتوسط العربي 393 14.4

   المتوسط الدولي 467 14.5
 

 متوسط الدولة أعلى من المتوسط العربي وبداللة إحصائية         
 متوسط الدولة أدنى من المتوسط العربي وبداللة إحصائية          

 متوسط الدولية ال يختلف إحصائياً عن المتوسط الدولي   -     
 بيانات سوريا لم تضمن في التقرير الدولي بسبب أخطاء في اختيار العينة  *      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2الشكل رقم )
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 متوسطات أداء الدول العربية في الرياضيات

 
 األداء في الرياضيات بحسب محطات التحصيل الدولية

 

 الدراسة الدولية أربع محطات للتحصيل على النحو التالي: عّرفت 
 

 فأكثر. 625محطة التحصيل المتقدمة وتمثل الطلبة الذين حصلوا على عالمة  -
 فأكثر. 550محطة التحصيل العالية وتمثل الطلبة الذين حصلوا على عالمة  -

 .فأكثر 475محطة التحصيل المتوسطة وتمثل الطلبة الذين حصلوا على عالمة  -

 فأكثر . 400محطة التحصيل المنخفضة وتمثل الطلبة الذين حصلوا على عالمة  -
 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المحطات تراكمية، ويعني ذلك أن الطالب الذي يصل إلى 
 محطة ما ، يكون قد وصل إلى المحطات األخرى التي تقل عنها. 
ل المحطتين المتوسطة فالطالب الذي وصل إلى محطة التحصيل العالية يكون قد وص

 والمنخفضة، ولكن عجز عن الوصول إلى المحطة المتقدمة . 
 ويتصف الطلبة الذين وصلوا إلى محطة التحصيل المتقدمة بأنهم قادرون على: 

 

تنظيم المعلومات وصياغة التعميمات، وشرح استراتيجيات الحل في المسائل التي تتصل 
ن على تنظيم المعلومات وصياغة تعميمات لحل دروقا غير الروتينية. كما أنهم بالمواقف

المسائل، وتطبيق المعرفة المتصلة بالعالقات العددية والهندسية والجبرية التي من شأنها 
أن تؤدي إلى حل المسائل )ومثال ذلك العالقات بين الكسور العادية والكسور العشرية، 

(، وكذلك القدرة على إيجاد الصيغ والنسب المئوية والخواص الهندسية، والقوانين الجبرية
 المتكافئة للقوانين الجبرية. فالطلبة الذين وصلوا إلى هذه المحطة يستطيعون:

 

 .حل مسائل غير روتينية 

 .حل مسائل تحتاج إلى أكثر من خطوة 

 .حل مسائل لفظية تتضمن عمليات عكسية 

 .الوصول إلى استنتاجات وتبريرها 

 وصلوا هذه المحطةالتي يستطيع غالبية الطلبة الذين وللتعرف على نموذج من األسئلة 
 :ينالتالي ينصحيحة نورد المثال ةإجاب اإلجابة عنه

 

 

 في الرياضياتالمتقدم  التحصيل حطةم
 (1مثال )

 

 التعميم من الحدود األولى للمتتالية الوصف: 

 50وإيجاد الحد رقم 

 الدولة
% لإلجابة 
 الصحيحة

 ثة التالية إلى مثلثات صغيرة متطابقة.جزئت األشكال الثال السؤال:

 

 

 5 األردن

 5 مصر

 5 فلسطين

 4 البحرين
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 3الصغيرة التي يتكون منها الشكلأ.أكمل الجدول التالي: أوالً اكتب عدد المثلثات 

ت الص  غيرة الت  ي س  يحتاج له  ا لتك  وين الش  كل الراب  ع إذا بع  د ذل  ك ج  د ع  دد المثلث  ا
 استمرت متتالية األشكال بالظهور.

 

 عدد المثلثات الصغيرة الشكل
1 2 

2 8 

3 18 

4 32  

 2 المغرب

 1 تونس

 1 لبنان

 0 السعودية

 3 المتوسط العربي

 14 المتوسط الدولي
 

 
 

ب. عند استمرار األشكال بالظهور حتى الش كل الس ابع. م ا ع دد المثلث ات الص غيرة 
 ؟ 7التي سيحتاج لها لتكوين شكل 

                                           
 

 اإلجابة: 
 

 
 
 

. ا ددرط يري ددة إليجدداد عدددد 50ج. عنددد اسددتمرار األ ددلال بددال اور لتددى ال ددل  

 المثلثات 

بحيددال ت تعتمددد اددري الطري ددة علددى رسددم ال ددل  وعددد    50الصددغيرة فددي ال ددل       

 المثلثات.
                       

                              

                                  

 

 

 
 

 ( .2مثال )
 
 

 الدولة
% لإلجابة 
 الصحيحة

 الوصف: يفسر بيانات معطاه في جدول، ويعمل استنتاجات، ويبررها .
 

بسمة وفريد ، ودارين ، انتقلوا حديثاً إلى إحدى البلدان . ويحتاج كل م نهم الحص ول 
ى المعلوم  ات التالي  ة م  ن ش  ركة الهوات  ف عل  ى الخ  دمات الهاتفي  ة ، وق  د حص  لوا عل  

 حول عرضين مختلفين تقدمهما هذه الشركة . 
 

عليهم أن يدفعوا رسم اشتراك شهري ، توجد معدالت أسعار مختلفة للدقيق ة الواح دة 
، وتعتمد معدالت أسعار الدقيقة على وق ت اس تخدامهم لله اتف ف ي النه ار أو اللي ل ، 

 العرضين يقدمان مكالمات مجانية .  وعلى العرض الذي يختارونه كال
 تفصيالت العرضين موضحة في الجدول أدناه .

 

 

الدقائق المجانية  السعر للدقيقةالرسم  العرض

 20 األردن

 18 البحرين

 14 مصر

 11 لبنان

 8 السعودية

 7 بالمغر

 5 فلسطين

 4 تونس

                                               2
7

 
 ×2 

______98  _______49  ×2 

    2
50  ×2 

2500  ×2 

5000 
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 في النهار الشهري
 8  ً  مساءاً  6-صباحا

 في الليل
ً  8-مساءاً 6  صباحا

 لكل شهر

 180 دينار 1 دينار 3 دينار20 أالعرض 

 120 دينار 2 دينار 2 دينار15 بالعرض 

 

 

 بسمة تتحدث أقل من ساعتين في الشهر . أي العرضين أقل تكلفة بالنسبة لها ؟ 
 

 العرض األقل تكلفة : ________________
 

 
 فسر إجابتك معتمداً على الرسم الشهري ودقائق المكالمات المجانية . 

 
 
 

 

 

 11 المتوسط العربي

 21 المتوسط الدولي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : في الرياضيات محطة التحصيل العالي
 

. ويستطيع أكثر في االختبارف 550 عالمةالطلبة الذين حصلوا على  تمثل هذه المحطة

ي طلبة الصف الثامن الذين وصلوا إلى هذه المحطة أن يطبقوا فهمهم ومعرفتهم ف
 ً أنهم يستطيعون القيام بعمليات الترتيب،  ، كمامجموعة واسعة من المواقف المعقدة تقريبا

والربط، وإجراء العمليات الحسابية المتصلة بالكسور العادية والعشرية للمساعدة في حل 
المسائل الكتابية. كما يستطيعون استخدام معرفتهم في الخواص الهندسية لحل المسائل، 

ف على العبارات الجبرية وتقويمها، وحل معادالت جبرية ذات متغير واحد. وكذلك التعر
 فالطلبة الذين وصلوا إلى هذه المحطة يستطيعون:

 .تطبيق معرفتهم الرياضية في العديد من المواقف المعقدة 

 .إجراء العمليات الحسابية على الكسور العادية والعشرية واألعداد الصحيحة السالبة 

 ة بسيطة، ويشمل ذلك حساب مقدار جبري، وحل معادالت خطية حل مسائل جبري
 بمجهولين.

 .إيجاد المساحات واألحجام ألشكال هندسية بسيطة 

 .ًحل مسائل في االحتماالت وتفسير البيانات المجدولة والممثلة بيانيا 

 العرض ب 

 ألنها تتحدث أقل من ساعتين
 والعرض ب تكلفته الشهرية أقل
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ين وصلوا هذه المحطة وللتعرف على نموذج من األسئلة التي يستطيع غالبية الطلبة الذ

 :ينالتالي ينصحيحة نورد المثال ةإجاب جابة عنهاإل
 

 

 (1مثال )
 

 مجال المحتوى: األعداد

 الدولة
% لإلجابة 
 الصحيحة

 الوصف: حل مسألة ذات خطوة واحدة تشتمل على قسمة عدد صحيح على

 كسر . 
 

كغم من الطحين. كم مكياالً من الطحين نحت اج لم لء ك يس  1/5سعة مكيال السؤال:
 ن الطحين؟كغم م 6سعته 

 

 اإلجابة: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18 تونس 

 17 مصر

 16 األردن

 15 لبنان

 11 البحرين

 10 فلسطين

 8 المغرب

 7 السعودية

 13 المتوسط العربي

 38 المتوسط الدولي
 

 
 

 

 ( . 2مثال )
 
 

 الدولة
% لإلجابة 
 الصحيحة

 الوصف: يستخدم خصائص تطابق المثلثات لحساب قياس زاوية .
 

 .  ب ج = هـ ومتطابقان ،  أ ب ج ، د هـ ولشكل التالي ، المثلثان في ا
 
 

 
 

 55 لبنان

 47 مصر

 42 األردن

 41 تونس

 41 البحرين

 39 فلسطين

 31 المغرب

 26 ديةالسعو

       6 (  ÷1/5) 
 =6  ×5 

 مكياالً  30= 
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 ؟ هـ س جما قياس الزاوية 

 

           20ْ 

           40ْ 

           60ْ 

           80ْ 

           100ْ 

 
 
 

 40 المتوسط العربي

 46 المتوسط الدولي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في الرياضيات: التحصيل المتوسط حطةم
 

. ويستطيع أكثر في االختبارف 475 عالمةالطلبة الذين حصلوا على  حطة تمثلالم هذه

أن يطبقوا معرفتهم الرياضية األساسية  حطةالم الصف الثامن الذين وصلوا إلى هذه طلبة
لمواقف المباشرة. فهم يستطيعون القيام بعمليات الجمع، والطرح لحل مسائل كتابية في ا

ذات خطوة واحدة، سواء كانت األعداد الواردة فيها صحيحة أم كسرية. كما يستطيعون 
إيجاد قيمة الحد المجهول في تناسب ما، واستخدام الخواص الرئيسة لألشكال الهندسية، 

انية، والجداول، ويدركون المفاهيم الرئيسة لمبادئ االحتمال، وقراءة وتفسير الرسوم البي
 ويفهمون العالقات الجبرية البسيطة. فالطلبة الذين وصلوا إلى هذا المستوى يستطيعون:

 .تطبيق المعرفة الرياضية األساسية في مواقف بسيطة ومباشرة 

 إجراء عمليات الجمع والطرح والضرب في حل مسائل لفظية بخطوة واحدة. 

 .حل معادالت خطية بمجهول واحد فقط 

 .التعرف على المفاهيم األساسية في االحتماالت 

 قراءة وتفسير األشكال والجداول والخرائط والمقاييس. 

 
 

 أ

 ب

 ج

 د

 هـ
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 وصلوا هذه المحطةوللتعرف على نموذج من األسئلة التي يستطيع غالبية الطلبة الذين 
 صحيحة نورد المثال التالي: ةإجاب اإلجابة عنه

 

 
 

 المتوسط  محطة التحصيل
 (1مثال )

 

 الوصف: حل مسألة تشتمل على طرح كسور عشرية من منزلتين .

 الدولة
% لإلجابة 
 الصحيحة

 52.30ثاني ة ، وأنه ى ب الل الس باق نفس ه ف ي  49.86أنهى علي سباقاً ف ي  السؤال:

ثانية ، كم يزيد الزمن الذي احتاجه بالل إلنه اء الس باق ع ن ال زمن ال ذي 
 جه علي ؟احتا

 

 ثانية  2.44       

 ثانية 2.54       

 ثانية 3.56       

 ثانية 3.76       

 

 63 تونس

 61 لبنان

 58 مصر

 46 األردن

 45 المغرب

 45 البحرين

 37 فلسطين

 19 السعودية

 48 المتوسط العربي

 61 المتوسط الدولي
 

 
 
 

 

 
 ( . 2مثال )

 

 الدولة
% لإلجابة 
 الصحيحة

 الوصف: يجد قيمة مجهول في معادلة تشتمل على تناسب .
 

 ، فإن قيمة ن تساوي : 36=    12إذا كان 
 21ن               

 

       3  

       7 

       36 

       63 

 
 
 
 

 71 لبنان

 64 تونس

 58 مصر

 54 المغرب

 53 األردن

 52 فلسطين

 44 البحرين

 30 السعودية

 53 يالمتوسط العرب

 61 المتوسط الدولي
  

 

 أ

 ب

 ج

 د

 أ

 ب

 ج

 د
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 : في الرياضيات التحصيل المنخفض حطةم
 

 .أكثر في االختبارف 400 عالمةالطلبة الذين حصلوا على  هي المحطة التي تضم

ويستطيع طلبة الصف الذين وصلوا إلى هذا المستوى القيام بالحسابات الخاصة باألعداد 
الجمع والطرح والتقريب في حالة األعداد الصحيحة، فهم يستطيعون القيام بعمليات 

الصحيحة. كما يستطيعون القيام بعمليات جمع الكسور العشرية التي لها نفس العدد من 
الخانات العشرية. كذلك يستطيعون تقريب األعداد الصحيحة ألقرب مائة، وهم يدركون 

 :يستطيعون حطةالم مصطلحات األساسية. فالطلبة في هذهبعض المفاهيم وال
 .إجراء العمليات الحسابية على األعداد الصحيحة الموجبة 

 .تقريب األعداد التي تشتمل على منزلتين عشريتين إلى أقرب واحد صحيح 

  ضرب عدد يشتمل على منزلتين عشريتين بآخر يشتمل على ثالث منازل عشرية
 باستخدام اآللة الحاسبة.

 قراءة ومعرفة معلومات ممثلة على خط مستقيم. 

 
 

وصلوا هذه المحطة لتعرف على نموذج من األسئلة التي يستطيع غالبية الطلبة الذين ول
  ين:التالي يينصحيحة نورد المثال اإلجابة عنه إجابة

 
 
 
 
 

 
 

 في الرياضيات المنخفض مستوى التحصيل

  (1مثال )
 الوصف: يختار عدد يشتمل على منزلتين عشريتين ليكون األقرب 

 إلى عدد صحيح معطى .

 لدولةا
% لإلجابة 
 الصحيحة

 

 
 ؟ 10أي األعداد التالية هو األقرب إلى  السؤال:

    
       

       0.10 

       9.99 

       10.10 

       10.90 

 
 

 76 تونس

 75 المغرب

 67 لبنان

 55 األردن

 50 فلسطين

 49 البحرين

 48 مصر

 35 السعودية

 57 المتوسط العربي

 77 ليالمتوسط الدو
 

 

 أ

 ب

 ج

 د
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( النسب المئوية للطلبة الذين وصلوا إلى محطات التحصيل للدول 22ويبين الجدول رقم )
( النسب المئوية للطلبة العرب الذين وصلوا إلى محطات 23جميعها، كما يبين الجدول )

التحصيل. ويتضح من هذين الجدولين أن نسبة الطلبة األردنيين الذين وصلوا إلى محطة 
%، في حين 7% وهي تقل عن النسبة الدولية لهذه المحطة والبالغة 1لمتقدمة التحصيل ا

وفي المحطة العالية بلغت النسبة األردنية %، 0.2ة والبالغة أنها أعلى من النسبة العربي
%، ولكنها أعلى من النسبة العربية 23% وهي تقل عن النسبة الدولية والبالغة 8

%( وهي تقل عن 30بلغت النسبة األردنية ) ة%، وفي المحطة المتوسط3والبالغة 
%، ولكنها أعلى من النسبة العربية لهذه المحطة والبالغة 49النسبة الدولية والبالغة 

%( وهي تقل عن النسبة 60%( وفي المحطة المنخفضة بلغت النسبة األردنية )17)
لهذه المحطة %( ولكنها أعلى من النسبة العربية 74الدولية لهذه المحطة والبالغة )

 %(. 47والبالغة )
 

ومجمل القول فإن توزيع الطلبة األردنيين على محطات التحصيل األربعة جاء أفضل 
من التوزيع العربي، إال أنه على المستوى العالمي كان أدنى منه في محطات التحصيل 
جميعها، وتبدوا الحاجة ماسة لمراجعة مناهج الرياضيات، وبرامج إعداد المعلمين، 

 تحصيل التحسينات الالزمة والتي من شأنها أن تدعم والبيئة المدرسية بشكل عام إلدخال
 طلبتنا وترقى به للوصول إلى المستوى الدولي . 

 
 ( 22الجدول رقم )

 النسب المئوية للطلبة الذين وصلوا إلى محطات التحصيل األربعة في الرياضيات

 

 منخفض

(400) 

 متوسط

(475) 

 عالي

(550) 

 متقدم

(625) 
 الـبلـد

 منخفض

(400) 

 متوسط

(475) 

 عالي

(550) 

 متقدم

(625) 
 الـبلـد 

 سنغافورة 44 77 93 99 ارمينيا  2 21 54 82

 تايوان 38 66 85 96 قبرص 1 13 45 77

 كوريا 35 70 90 98 مولدوفا  1 13 45 77

 هونغ كونغ   31 73 93 98 مقدونيا  1 9 34 66

 اليابان 24 62 88 98 األردن 1 8 30 60

 هنجاريا  11 41 75 95 اندونيسيا  1 6 24 55

 هولندا 10 44 80 97 مصر   1 6 24 52

 بلجيكا  9 47 82 95 النرويج 0 10 44 81

 استوينا  9 39 79 97 لبنان 0 4 27 68

 سلوفاك   8 31 66 90 فلسطين 0 4 19 46

 استراليا  7 29 55 90 ايران  0 3 20 55

 الواليات المتحدة  7 29 64 90 تشيلي  0 3 15 41

 ماليزيا  6 30 66 93 الفلبين 0 3 14 39

 روسيا  6 30 66 92 البحرين 0 2 17 51

 اسرائيل  6 27 60 86 جنوب افريقيا  0 2 6 10

 التفيا  5 29 68 93 تونس 0 1 15 55

 لتوانيا  5 28 63 90 المغرب 0 1 10 42

 نيوزلندا  5 24 59 88 بتسوانا 0 1 7 32

 سكوتلندا  4 25 63 90 السعودية  0 0 3 19

 رومانيا  4 21 52 79 غانا 0 0 2 9
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 صربيا  4 21 52 80 بريطانيا  5 26 61 90

 متوسط الدولي ال 7 23 49 74

 السويد  3 24 64 91

 سلوفينيا  3 21 60 90

 ايطاليا  3 19 56 86

 بلغاريا  3 19 51 82

 
 (23الجدول رقم )

 النسب المئوية لطلبة الدول العربية الذين وصلوا إلى محطات
  الرياضيات التحصيل األربعة في 

 

 منخفض

(400) 

 متوسط

(475) 

 عالي

(550) 

 متقدم

(625) 
 ـدــلـالب

 األردن 1 8 30 60

 مصر 1 6 24 52

 لبنان 0 4 27 68

 فلسطين 0 4 19 46

 البحرين 0 2 17 51

 تونس 0 1 15 55

 المغرب 0 1 10 42

 السعودية 0 0 3 19

 سوريا 0 1 7 29

 المتوسط العربي 0.2 3 17 47

 المتوسط الدولي 7 23 49 74
 

 األداء على اختيار الرياضيات بحسب الجنس  مستويات
 

( متوسطات األداء عل ى اختب ار الرياض يات بحس ب الج نس لل دول 24يبين الجدول رقم )
للدول العربي ة المش اركة بالدراس ة  ءدا( متوسطات األ25ن الجدول رقم )يبيجميعها، كما 

 بحسب الجنس . 
 

 (24الجدول رقم )
 متوسطات األداء في الرياضيات بحسب الجنس 

 

الفرق 
 المطلق 

 البلد  اإلناث  الذكور 
الفرق 
 المطلق 

 البلد  اإلناث  الذكور 

 سلوفاكيا  508 508 0 تايوان 589 582 7

 السويد  499 499 1 هنجاريا  526 533  7

 اندونيسيا  411 410 1 ماليزيا  512 505 8

 مصر  407 406 1 اسرائيل  492 500 8

 بلغاريا  476 477 1  فلسطين 394 386 8

 المتوسط الدولي  467 466 1 مقدونيا  439 431 9

 هونغ كونغ  587 585 2 ايران  417 408 9

 استونيا  532 530 2 لبنان 429 439  10

 نيوزلندا  495 493 3 ارمينيا  483 473 10

 اليابان  569 571 3 مولدوفا  465 455 10

 جنوب إفريقيا  262 264 3 سنغافورة 611 601 10
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 النرويج 463 460 3 السعودية  326 336 10

 روسيا  510 507 3 بلجيكا  532 542 11

 ينيا سلوف 495 491 3 المغرب 381 393 12

 بتسوانا  368 365 3 استراليا 499 511 13

 رومانيا 477 473 4 الفلبين 383 370 13

 لتوانيا  503 499 5 تشيلي  379 394 15

 سكوتلندا  500 495 5 قبرص 467 452 16

 كوريا  586 592 5 غانا  266 283 17

 التفيا  511 506 6 تونس  399 423 24

 الواليات المتحدة  502 507  6 األردن  438 411 27

 ايطاليا  481 486  6 البحرين  417 385 33

 هولندا 533 540 7 بريطانيا  499 498 0

 صربيا  480 473 7        

 
 متوسط اإلناث أعلى من متوسط الذكور بداللة إحصائية 
 متوسط اإلناث أدنى من متوسط الذكور بداللة إحصائية 

  يختلف إحصائياً عن متوسط الذكورمتوسط اإلناث ال

 
 
 
 
 

 (25الجدول رقم )
 متوسطات أداء الدول العربية في الرياضيات بحسب الجنس 

 

 الـبـلـد اإلنـاث الذكـور  الفـرق المطلـق

 مصر  407 406 1

 سوريا 352 355 3

 فلسطين 394 386 8

 لبنان 429 439  10

 السعودية 326 336 10

 غربالم 381 393 12

 تونس 399 423 24

 األردن 438 411     27

 البحرين 417 385 32

 المتوسط العربي 394 393 1

 المتوسط الدولي 467 466 1
  

 متوسط اإلناث أعلى من متوسط الذكور بداللة إحصائية         
 دنى من متوسط الذكور بداللة إحصائية أمتوسط اإلناث         
 ناث ال يختلف عن متوسط الذكورمتوسط اإل        
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(، وبذلك يبلغ 467(، ومتوسط اإلناث )466على المستوى الدولي بلغ متوسط الذكور )
الفرق بين المتوسطين عالمة واحدة فقط، ولم يبلغ هذا الفرق مستوى الداللة اإلحصائية 

(  =0.05( وعلى المستوى العربي بلغ متوسط الذكور .)ومتوسط اإلناث 393 ،)
(، وبذلك فإن الفرق بين المتوسطين عالمة واحدة ولصالح اإلناث، إالّ أن هذا 494)

 الفرق غير دال إحصائياً.
 

( وبذلك فأن 438(، ومتوسط اإلناث )411وعلى المستوى األردني بلغ متوسط الذكور )
 ( عالمة ولصالح اإلناث ودال إحصائياً. 27المتوسطين ) الفرق بين

جتمع األردني بات ظاهرة تحتاج إلى الدرس مفي ال الذكورإن تفوق اإلناث على 
والتمحيص، فهل هذا الفرق يُعزى إلى عوامل التنشئة االجتماعية، أم أن مدرسة اإلناث 

ً من مدرسة الذكور؟ وتبدو الحاجة ماسة هنا إلى مراجعة هذه العوامل أفضل  نوعا
لتصل إلى مستويات أداء  داء الذكورسباب لمعالجتها لنرتقي بمستويات ألمعرفة األ

 اإلناث . 
وقد انقسمت الدول العربية المشاركة في الدراسة إلى فئات ثالث من حيث اختالف األداء 

 بين الذكور واإلناث هي: 
ً الفئة األولى لم يختلف أ ً فالفرق بين متوسطي  داء الذكور عن اإلناث اختالفا جوهريا

ً وقد ضمت  هذه الفئة مصر، سوريا، فلسطين، الذكور واإلناث غير دال إحصائيا
السعودية، والفئة الثانية هي مجموعة الدول التي تفوقت فيها اإلناث على الذكور وهي 
األردن، والبحرين، والفئة الثالثة تفوق فيها الذكور على اإلناث وهي لبنان والمغرب 

 وتونس .

 بحسب مجاالت المحتوى على اختبار الرياضيات مستويات األداء 
 

للدول العربية بحسب مجاالت المحتوى في  ءدا( متوسطات األ26ين الجدول رقم )يب
 اختبار الرياضيات . 

 
 ( 26الجدول رقم )

 متوسطات أداء الدول العربية في الرياضيات بحسب المحتوى 
  

 البـلـد األعداد الجبر القياس  الهندسة البيانات

 لبنان 430 448 430 459 394

 األردن  413 434 418 446 430

 تونس 419 405 407 427 387

 مصر  421 408 401 408 393

 البحرين  380 411 388 438 414

 فلسطين  385 392 386 423 390

 المغرب 384 400 376 415 374

 سوريا 368 371 381 400 369

 السعودية  307 331 338 382 339

 المتوسط العربي 390 400 392 422 388

 المتوسط الدولي  467 467 467 467 467
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(، 413بلغ   ت متوس   طات األداء األردن   ي ف   ي مج   االت المحت   وى كم   ا يل   ي: األع   داد )
 .(430(، البيانات )446(، الهندسة )418(، القياس )434الجبر)

على من المتوس طات العربي ة المن اظرة له ا وبدالل ة إحص ائية، أهذه المتوسطات وجاءت 
(، القي اس 400(، الجب ر )390العرب ي كم ا يل ي: األع داد )حيث بلغ ت متوس طات األداء 

(. وه   ذه المتوس   طات جميعه   ا دون المتوس   ط 388(، البيان   ات )422(، الهندس   ة )392)
 (.467الدولي في المجاالت جميعها والبالغ )

 
وبمقارن   ة متوس   طات األداء األردن   ي بالمتوس   طات الدولي   ة بحس   ب المج   ال يتب   ين أن 

جاءت دون المتوسطات الدولية المناظرة له ا ف ي المج االت جميعه ا المتوسطات األردنية 
وبداللة إحصائية. وبالرغم من تفوق األداء األردني في مجاالت الرياضيات جميعها على 
المتسوى العربي، إال أن هذا األداء ج اء دون األداء ال دولي، إن االرتق اء ب أداءات طلبتن ا 

التحس ينات الض رورية عل ى المن اهج، وطرائ  ق  المس توى ال دولي يحت اج إل ى إدخ ال إل ى
ه التدريس ، والبيئة الصفية والمدرسية واألمل كبير في مشروع التطوير الترب وي الموج 

 لتحقيق ذلك. 2003ام بتنفيذه في ع ئدنحو االقتصاد المعرفي والذي بُ 

 
 
 
 
 
 

توى ( متوسطات األداء للدول العربية بحسب مجاالت المح27ويبين الجدول رقم )

 والجنس .
 
 

 (27الجدول رقم )
 والجنس المحتوى حسب متغيري مجاالت مادة الرياضياتمتوسطات أداء الدول العربية في 

 

 األعداد الجبر القياس الهندسة البيانات
 الدولة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 األردن 426 401 452 417 426 410 455 438 441 420

 البحرين 392 369 434 387 394 383 453 422 427 401

 فلسطين 387 383 404 378 380 392 426 419 397 382

 مصر 420 421 413 403 396 405 407 409 393 394

 سوريا 363 365 373 361 369 383 397 397 362 370

 تونس 408 432 398 412 394 421 419 437 373 402

 السعودية 293 318 333 329 326 347 381 382 345 334

 المغرب 377 394 400 402 369 385 408 423 364 384

 لبنان 427 434 448 447 420 442 453 467 391 398

 المتوسط العربي 388 391 406 393 386 396 422 422 388 387
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 المتوسط الدولي  467 467 471 462 464 470 466 467 467 467

 
( وعلى المستوى الدولي أن متوسط أداء الذكور أعلى من 27) يتضح من الجدول رقم

متوسط أداء اإلناث وبداللة إحصائية في مجال القياس، وتفوقت اإلناث على الذكور في 
مجال الجبر، في حين لم يختلف أداء الذكور عن اإلناث في مجاالت األعداد، والهندسة، 

الذكور على اإلناث في مجال القياس، والبيانات . أما على المستوى العربي فقد تفوق 
وتفوقت اإلناث على الذكور في مجال الجبر، في حين لم يختلف أداء الذكور عن اإلناث 
في مجاالت األعداد والهندسة والبيانات. وتبدو العالقة على المستويين العربي والدولي 

داء العربية دون من حيث الفروق في األداءات بين الجنسين نفسها، إال أن متوسطات األ
 نظيراتها الدولية وبداللة إحصائية. 

 
 وفي األردن تفوقت اإلناث على الذكور وبداللة إحصائية في المجاالت جميعها. 

 
 
 
 

 

 الفصل الرابع 
 

  2003و  1999التغري يف التحصيل بني عامي 
 
  التغير في تحصيل العلوم 
 

للطلب  ة األردني  ين بحس  ب الج  نس، ( متوس  طات األداء ف  ي العل  وم 28يب  ين الج  دول رق  م )

 والموقع، والسلطة المشرفة .
 

 ( 28الجدول رقم )
 بة األردنيين في العلوم بحسب جنس الطالب وموقع لمتوسطات األداء للط

  2003، 1999المدرسة والسلطة التربوية المشرفة في عامي 
 الفرق المتوسط لعام المتوسط لعام 

 1999 2003 (1999متوسط  -2003)متوسط 

 *25 450 475 المملكة

 الجنس         

 *20 442 462 ذكور

 *29 460 489 إناث

 الموقع        
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 *22 456 478 مدينة

 *32 436 468 ريف

 السلطة المشرفة   

 *31 440 471 وزارة التربية والتعليم

 *7- 477 470 وكالة الغوث

 1 540 541 التعليم الخاص

 (  =0.05اً عند )* الفرق دال إحصائي

 

         1999( التغيّ    ر ف    ي تحص    يل العل    وم ب    ين ع    امي 5(، )4(، )3كم    ا تب    ين األش    كال )
 بحسب الجنس، والموقع، والسلطة المشرفة.  2003و
 
 

 ى المملكة.وعلى مست 2003، 1999التغير في التحصيل في العلوم بين عامي 
 

( ف ي ع ام 450(، مقاب ل )475) 2003بلغ متوسط أداء طلب المملكة في العلوم ف ي ع ام 
( عالم ة، وق د بل غ ه ذا الف رق مس توى 25، وبذلك يك ون الف رق ب ين المتوس طين )1999

(، ويشير ذلك إلى أن تحصيل طلبتنا قد ط رأ علي ه تحس ناً   =0.05الداللة اإلحصائية )
 . 1999عما كان عليه في عام  2003ملحوظاً وجوهرياً في عام 

 
م ك ان دون المس توى ال دولي 1999أن أداء طلبتنا في العلوم في عام  إلىوتجدر اإلشارة 

 475ليص ل إل ى  2003وبداللة إحص ائية، ف ي ح ين ارتف ع مس توى اداء طلبتن ا ف ي ع ام 
، إال أن الفرق بينهما 474وهو يزيد بمقدار عالمة واحده عن المتوسط الدولي والذي بلغ 

 غير دال إحصائياً. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ( 3رقم )الشكل 
 بحسب الجنس 2003و 1999عامي  التغير في تحصيل العلوم في
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 ( 4الشكل رقم )
 بحسب الموقع 2003و 1999التغير في تحصيل العلوم في عامي 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 5الشكل رقم )
 بحسب السلطة المشرفة 2003و 1999التغير في تحصيل العلوم في عامي 

 

 

 العلوم بحسب جنس الطالب  صيلتحفي التغير 
 

ليص ل  2003(، وارتفع في ع ام 460) 1999متوسط اداء اإلناث في العلوم في عام  بلغ
( عالم ة، وبل غ ه ذا الف رق مس توى 29(، وبذلك يكون الفرق بين المتوسطين )489إلى )

ي (، ويشير ذلك إلى أن التحصيل في العلوم عند اإلناث ف   =0.05الداللة اإلحصائية )
 م. 1999طرأ عليه تحسن جوهري عند مقارنته بما كان عليه في عام  2003عام 

 
ليص ل  2003(، وارتف ع ف ي ع ام 442) 1999وبلغ متوسط أداء الذكور في العل وم ع ام 

( عالم ة، وبل غ ه ذا الف رق مس توى 20(، وبذلك يكون الفرق بين المتوسطين )462إلى )
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ذلك إلى أن التحصيل في العلوم عند الذكور في (، ويشير   =0.05الداللة اإلحصائية )
 م.1999طرأ عليه تحسن جوهري عند مقارنته بما كان عليه في عام  2003عام 

 
ومجمل القول فإن تحصيل اإلناث في العلوم أفضل م ن تحص يل ال ذكور س واء ك ان ذل ك 

عام ، كما أن مقدار التحسن الذي طرأ على تحصيل اإلناث في 2003م أم 1999في عام 
ه و أفض ل م ن التحس ن ال ذي ط رأ عل ى تحص يل 1999ك ان علي ه ف ي ع ام عما ، 2003

( عالم ة ف ي المتوس ط مقارن ة بالتحس ن عن د 29الذكور، فمقدار التحسن عند اإلناث بلغ )
 ( عالمة. 20الذكور الذي بلغ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العلوم بحسب موقع المدرسة تحصيلالتغير في 
 

 2003(، وارتف ع ف ي ع ام 456) 1999ي العل وم ف ي ع ام بلغ متوسط اداء طلبة المدن ف 
( عالم ة، وبل غ ه ذا الف رق 22(، وب ذلك يك ون الف رق ب ين المتوس طين )478ليصل إلى )

(، ويش ير ذل ك إل ى أن التحص يل ف ي العل وم عن د   =0.05مستوى الداللة اإلحص ائية )
ان علي ه ف ي ع ام طرأ عليه تحسن جوهري عند مقارنته بما ك 2003طلبة المدن في عام 

 م . 1999
 

 2003(، وارتفع ف ي ع ام 436) 1999وبلغ متوسط اداء طلبة الريف في العلوم في عام 
( عالم ة ، وبل غ ه ذا الف رق 32المتوس طين ) (، وبذلك يكون الفرق ب ين468ليصل إلى )

(، ويش ير ذل ك إل ى أن تحص يل طلب ة الري ف ف ي   =0.05مستوى الداللة اإلحصائية )
 . 1999رأ عليه تحسن جوهري عند مقارنته بما كان عليه في عام العلوم ط

 
ومجمل القول فإن كالً من طلبة المدن ، والريف أظهروا تحسناً في تحص يلهم للعل وم ف ي 

، م ع مالحظ ة أن مق دار التحس ن ف ي متوس ط 1999عما ك ان علي ه ف ي ع ام  2003عام 

دن إذ بل  غ مق  دار التحس  ن عن  د األداء عن  د طلب  ة الري  ف أفض  ل م  ن نظي  ره عن  د طلب  ة الم  
( عالم  ة. 22( عالم  ة مقارن  ة بالتحس  ن عن  د طلب  ة الم  دن وال  ذي بل  غ )32طلب  ةالريف )

وتجدر اإلشارة إلى أن متوسط اداء طلبة المدن أعلى من متوسط اداء طلبة الريف س واء 
. ويشير ذلك إلى ضرورة دعم مدرسة الري ف 2003أم في عام  1999كان ذلك في عام 

م  ام به  ا وت  وفير األس  باب الت  ي م  ن ش  أنها أن تعم  ل علتاالرتق  اء بمس  تويات طلب  ة واالهت
 الريف لتصل إلى مستويات أقرانهم في مدرسة المدينة. 

 
 

 العلوم بحسب السلطة المشرفة  تحصيلالتغير في 
 

(، وارتف  ع ف  ي ع  ام 440) 1999بل  غ متوس  ط اداء طلب  ة وزارة التربي  ة والتعل  يم ف  ي ع  ام 
( عالم ة، وبل غ ه ذا 31(، وبذلك يك ون الف رق ب ين المتوس طين )471ى )ليصل إل 2003
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( ويشير ذلك إل ى أن تحص يل طلب ة وزارة   =0.05الفرق مستوى الداللة اإلحصائية )
 م. 1999أفضل مما كان عليه في عام  2003التربية والتعليم في عام 

 
( وانخف ض 477) 1999 وبلغ متوسط أداء طلبة وكالة الغوث الدولية في العلوم ف ي ع ام

( عالم ات، وبل غ ه ذا 7(، وبذلك يكون الفرق بين المتوسطين )470إلى ) 2003في عام 

(، ويش ير ذل ك إل ى ح دوث تراج ع حقيق ي   =0.05الفرق مستوى الجاللة اإلحصائية )
عم ا ك ان علي ه ف ي ع ام  2003في تحصيل طلبة وكالة الغوث الدولية في العلوم في عام 

1999 . 
 
 
 
 

(، وارتفع ف ي ع ام 540) 1999لغ متوسط أداء طلبة المدارس الخاصة في العلوم عام وب
(، إال أن ه ذه الزي ادة ل م تبل غ مس توى 541بمقدار عالمة واحدة فقط ليص ل إل ى ) 2003

ل  م يط  رأ تغيّ  ر حقيق  ي عل  ى  ه( ويس  تخلص م  ن ذل  ك أن    =0.05الدالل  ة اإلحص  ائية )
 م .1999عما كان عليه في عام  2003صيل طلبة المدارس الخاصة في عام تح

 
ومجمل القول أن طلبة وزارة التربية والتعليم أظهروا تحسناً حقيقي اً ف ي مس تويات أدائه م 

، ف ي ح ين أن طلب ة الم  دارس 1999عم ا ك ان علي ه ف ي ع ام  2003ف ي العل وم ف ي ع ام 
مة واحدة الخاصة بقي مستوى تحصيلهم على حاله، فالتغيّر في متوسط التحصيل بلغ عال

وه  و غي  ر دال إحص  ائياً. ف  ي ح  ين أب  دى طلب  ة وكال  ة الغ  وث تراجع  اً حقيقي  اً ف  ي متوس  ط 
( عالم ات. 7وبلغ ه ذا التراج ع ) 1999عما كان عليه في عام  2003تحصيلهم في عام 

وتبدو هنا حاجة ماسة إلى ضرورة أخذ اإلجراءات الالزمة التي من شأنها أن توقف ه ذا 
إدخال التحسينات الالزمة لالرتقاء بمس توى مدرس ة وكال ة الغ وث  التراجع، والعمل على

 الدولية لالرتقاء بمستويات اداء طلبتها ووقف تراجعهم. 
 

م جاء عل ى 1999في عام وتجدراإلشارة إلى أن أداء طلبتنا وفقاً لمتغير السلطة المشرفة 
، تربي ة والتعل يمب ة ك ل م ن وزارة الالنحو التالي: تف وق طلب ة الم دارس الخاص ة عل ى طل

 الغوث على طلبة وزارةالتربية والتعليم .  طلبة وكالة الغوث الدولية، وتفوق طلبة وكالة
 

م فق ط تف وق طلب ة التعل يم الخ اص عل ى طلب ة وزارة التربي ة والتعل يم 2003أما ف ي ع ام 
الغ وث، ف ي ح ين ج اء الف رق ب ين طلب ة وكال ةالغوث ووزارة التربي ة  وعلى طلب ة وكال ة

غير دال إحصائياً، ويشير ذلك إلى عدم اختالف اداء طلبة وكالة الغوث عن أداء عليم والت
 .2003طلبة وزارة التربية والتعليم في عام 

 
 

التغيّرر فري توزيرع النسررب المئويرة للطلبرة علرى محطررات التحصريل فري العلروم عبررر 
 .  2003، 1999، 1995السنوات 
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لمئوية للطلبة بحسب محطات التحصيل الدولية في ( توزيع النسب ا29يبيّن الجدول رقم )
 . 2003، 1999، 1995العلوم لمجموعة من الدول المشاركة عبر السنوات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (29الجدول رقم )
النسب المئوية للطلبة بحسب محطات التحصيل الدولية في العلوم لمجموعة من الدول 

 2003، 1999، 1995المشاركة عبر السنوات 

 (625) متقدم (550) عالي (475) متوسط (400) منخفض
 دـلـبـال

95 99 03 95 99 03 95 99 03 95 99 03 

 سنغافورة 33 29 29 66 60 64 85 84 91 95 95 99

 اليابان 15 16 18 53 52 54 86 84 85 98 97 97

 الواليات المتحدة 11 12 11 41 37 38 75 67 68 93 87 87

 اسرائيل 5 5  24 23  57 50  85 75 

 ايطاليا 4 6  23 26  59 59  87 86 

 ماليزيا 4 5  28 24  71 59  95 87 

 األردن 3 4  21 17  53 42  80 69 

 جنوب إفريقيا 1 0  3 2  6 7  13 14 

 المغرب 0 0  1 1  13 6  48 23 

 تونس 0 0  1 3  12 25  52 68 

 ليالمتوسط الدو 7 9 11 30 30 37 61 58 69 84 81 90

 

 
بحس  ب محط  ات  ن( التغي  ر ف  ي النس  ب المئوي  ة للطلب  ة األردني  ي6كم  ا يب  يّن الش  كل رق  م )

 . 2003و 1999التحصيل الدولية بين عامي 
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 ( 6الشكل رقم )
 بة األردنيين بحسب محطات لالتغير في النسب المئوية للط

  2003، و 1999بين عامي في العلوم التحصيل الدولية 
 
 

 
 

وص لوا إل ى محط ة التحص يل المتق دم ف ي  ( أن نسبة الطلبة ال ذين29يتضح من الجدول )
% وذلك على المستوى الدولي، وقد تراجعت ه ذه النس بة عم ا كان ت 7بلغت  2003عام 

% وج اء ه ذا التراج ع داالً إحص ائياً. وف ي األردن بلغ ت 2م بمق دار 1999عليه في عام 
، وب  ذلك تك  ون ه  ذه النس  بة 1999% ف  ي ع  ام 4مقاب  ل  2003ف  ي ع  ام  %3ه  ذه النس  بة 

، إالّ أن ه  ذا التراج  ع غي  ر دال 1999% عم  ا كان  ت علي  ه ف  ي ع  ام 1تراجع  ت بمق  دار 

إحصائياً. وتجدر اإلشارة إل ى أن ك ل م ن المغ رب وت ونس ق د س بقت له ام المش اركة ف ي 
محط ة التحص يل المتق دم  ، ول م يص ل أي م ن طلب ة ال دولتين إل ى1999الدراسة في عام 

وف  ي ك  ال ال  دولتين. ف  ي محط  ة  2003، و 1999حي  ث انع  دمت ه  ذه النس  بة ف  ي ع  امي 
. وف  ي 1999،  2003% ف  ي ك  ل م  ن ع  امي 30التحص  يل الع  الي بلغ  ت النس  بة الدولي  ة 

وب ذلك  1999% ف ي ع ام 17بينما بلغت  2003% في عام 21األردن بلغت هذه النسبة 
، 1999عما كانت عليه في ع ام  2003% في عام 4عت بمقدار تكون هذه النسبة قد ارتف

% ف  ي ك ال الع  امين 1وج اء ه  ذا االرتف اع داالً إحص  ائياً. ف ي المغ  رب بلغ ت ه  ذه النس بة 
% ف  ي ع  ام 3، و2003% ف  ي ع  ام 1، وف  ي ت  ونس بلغ  ت ه  ذه النس  بة 2003، و 1999
ه ذا التراج ع  % وج اء2، وبذلك تكون هذه النسبة ق د تراجع ت ف ي ت ونس بمق دار 1999

 داالً إحصائياً . 
 

%(. كما بلغت في 61) 2003في محطة التحصيل المتوسط بلغت النسبة الدولية في عام 
، 2003% ف ي ع ام 3%(، وبذلك تكون ه ذه النس بة ق د ارتفع ت بمق دار 58) 1999عام 

 . 1999كام كانت عليه في عام 

 
عم ا كان ت علي ه ف ي ع ام  2003في األردن طرأ تحسن ملحوظ على هذه النسبة في عام 

% ف  ي ع  ام 42، مقاب  ل 2003% ف  ي ع  ام 53، حي  ث بلغ  ت النس  بة المش  ار إليه  ا 1999
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% وف  ي المغ  رب 13. ف  ي ت  ونس ح  دث تراج  ع حقيق  ي ف  ي ه  ذه النس  بة بمق  دار 1999
 م . 1999عما كانت عليه في عام  2003% في عام 7ارتفعت هذه النسبة بمقدار 

 
%( مقاب  ل 84) 2003لغ  ت النس  بة الدولي  ة ف  ي ع  ام وف  ي محط  ة التحص  يل الم  نخفض ب

% وج اء ه ذا التغيّ ر داالً 3، وب ذلك ف إن النس بة ارتفع ت بمق دار 1999%( في عام 81)
عما كانت عليه هذه النس بة ف ي ع ام  2003إحصائياً. وفي األردن جاءت الزيادة في عام 

 %. 80% إلى 69%( من 11ملحوظة وجوهرية، حيث بلغت ) 1999
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  التغيّر في تحصيل الرياضيات 
 

( متوسطات األداء في الرياضيات للطلبة األردنيين بحسب الجنس، 30يبين الجدول رقم )
 والموقع ، والسلطةالمشرفة. 

 

 
 (30الجدول رقم )

متوسطات األداء للطلبة األردنيين في الرياضيات بحسب جنس الطالب وموقع المدرسة 
  2003، 1999في عامي والسلطة التربوية المشرفة 
 

 الفرق المتوسط لعام المتوسط لعام 

 1999 2003 (1999متوسط  -2003)متوسط 

 4- 428 424 المملكة

 الجنس        

 14- 425 411 ذكور

 7 431 438 إناث

 الموقع        

 2- 432 430 مدينة

 1 413 414 ريف

 السلطة المشرفة   

 5 415 420 وزارة التربية والتعليم

 *55- 473 418 وكالة الغوث

 3- 506 509 التعليم الخاص

 (    =0.05الفرق دال إحصائياً عند )* 
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، و 1999( التغي ر ف ي تحص يل الرياض يات ب ين ع امي 9(، )8(، )7كما تبين األش كال )
 بحسب الجنس، والموقع، والسلطة المشرفة . 2003

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (7الشكل رقم )
 بحسب الجنس 2003و 1999يل الرياضيات في عامي التغير في تحص

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (8الشكل رقم )
 بحسب الموقع 2003و 1999التغير في تحصيل الرياضيات في عامي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (9الشكل رقم )
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 بحسب السلطة المشرفة 2003و  1999التغير في تحصيل الرياضيات في عامي 

على مستوى المملكة بلغ  1999، 2003عامي التغير في األداء في الرياضيات بين 
( في عام 428( مقابل )424) 2003متوسط أداء طلبة المملكة في الرياضيات في عام 

، إال أن 1999( عالمات ولصالح عام 4، وبذلك يكون الفرق بين المتوسطين )1999

 هذا الفرق لم يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية، ويشير ذلك إلى عدم وجود اختالف
جوهري بين متوسطي األداء في الرياضيات، ويستنتج من ذلك أنه لم يطرأ تغّر يذكر 

. 1999عما كان عليه في عام  2003على مستويات أداء طلبتنا في الرياضيات في عام 
وإذا كنا نسعى إلى االرتقاء والتقدم والنهوض بمستويات طلبتنا، فقط يكون من 

ا التربوي والتي من شأنها أن تحسن من أداءات الضروري إدخال التحسينات على نظامن
ً واعداً في شهر آب لعام  ً تربويا طلبتنا، وتجدر اإلشارة إلى أن األردن بدأ مشروعا

 هو مشروع التطوير التربوي الموجه نحو االقتصاد المعرفي.  2003
 

Education Reform for Knowledge Economy (ERfKE) 

  .طلبتناالت هذا المشروع آثاراً جانبية على تحصيل واألمل كبير في أن يكون لمدخ

 التغيّر في تحصيل الرياضيات بحسب جنس الطالب
 

 2003(، وارتفع في عام 431) 1999بلغ متوسط اداء اإلناث في الرياضيات في عام 
بلغ هذا الفرق لم ي( عالمات، و7(، وبذلك يكون الفرق بين المتوسطين )438ليصل إلى )

( ويشير ذلك إلى أن التحصيل في الرياضيات   =0.05ة اإلحصائية )مستوى الدالل
ً طرأ عليه تحسنلم ي 2003في عام  ثعند اإلنا ً جوهري ا عند مقارنته بما كان عليه في  ا

 م . 1999عام 
 

 2003(، وانخفض في عام 425) 1999داء الذكور في الرياضيات عام أوبلغ متوسط 
بلغ هذا مستوى لم ي( عالمة، و14المتوسطين ) (، وبذلك يكون الفرق بين411إلى )

( ويشير ذلك إلى أن التحصيل في الرياضيات عند الذكور   =0.05الداللة اإلحصائية )
ً طرأ عليه تراجعلم ي 2003عام  في ً جوهري ا  م.1999عند مقارنته بما كان عليه في عام  ا

 
الذكور في عام  فإن تحصيل اإلناث في الرياضيات أفضل من تحصيلومجمل القول 

جاء أعلى من متوسط الذكور إال أن  1999، كما أن متوسط اداء اإلناث في عام 2003

ً في   =0.05الفرق بينهما لم يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية ) (. وأبدت اإلناث تحسنا
وإن كان التحسن 1999عما كان عليه في عام  2003التحصيل في الرياضيات في عام 

ً غير دال إحصائي ً في تحصيلهم في الرياضيات في عام ا ، في حين أبدى الذكور تراجعا
هذا التراجع عند الذكور أكبر من  جاءم، و1999مقارنة بما كان عليه في عام  2003

التحسن عند اإلناث مما أثر بشكل إجمالي على متوسط األداء العام في الرياضيات لطلبة 
إال أن 1999مات عما كان عليه في عام عال 4بمقدار  2003المملكة فانخفض في عام 

 هذا االنخفاض غير دال إحصائياً. 
 
 

 التغير في التحصيل في الرياضيات بحسب موقع المدرسة
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( وارتفع في عام 413) 1999بلغ متوسط أداء طلبة الريف في الرياضيات في عام 
لم يبلغ (، وبذلك يكون الفرق بين المتوسطين عالمة واحدة، و414ليصل إلى ) 2003

في (، ويشير ذلك إلى أن التحصيل   =0.05هذا الفرق مستوى الداللة اإلحصائية )
ال يختلف بشكل جوهري عما كان عليه في  2003الرياضيات عند طلبة الريف في عام 

 .1999عام 
(، وانخفض في عام 432) 1999وبلغ متوسط اداء طلبة المدن في الرياضيات في عام 

تين ولم يبلغ هذا (، وبذلك يكون الفرق بين المتوسطين عالم430ليصل إلى ) 2003

(، ويشير ذلك إلى عدم حدوث تغيّر حقيقي   =0.05اللة اإلحصائية )الفرق مستوى الد
. ومجمل القول فإن 1999عما كان عليه في عام  2003في تحصيل طلبة المدن في عام 

 ً على تحصيلهم في الرياضيات في عام  كالً من طلبة المدن، والريف لم يطرأ تغيّراً حقيقيا
. وتجدر اإلشارة إلى أن متوسط أداء المدن 1999مقارنة بما كان عليه في عام  2003

، 2003أم في عام  1999أعلى من متوسط أداء طلبة الريف سواء كان ذلك في عام 
ويشير ذلك إلى ضرورة دعم مدرسة الريف واالهتمام بها وتوفير األسباب التي من 

ها أن تعمل على االرتقاء بمستويات طلبة الريف، لتصل إلى مستويات أقرانهم في شان
 مدرسة المدينة . 

 
 

 التغيّر في تحصيل الرياضيات بحسب السلطة المشرفة
 

(، 415في الرياضيات ) 1999بلغ متوسط أداء طلبة وزارةالتربية والتعليم في عام 
( 5كون الفرق بين المتوسطين )(، وبذلك ي420ليصل إلى ) 2003وارتفع في عام 

(، ويشير ذلك إلى أن   =0.05بلغ هذا الفرق مستوى الداللة اإلحصائية )لم يعالمات و
كان عليه في عام  ال يختلف عما 2003تحصيل طلبة وزارة التربية والتعليم في عام 

1999 . 
( 473) 1999وبلغ متوسط اداء طلبة وكالة الغوث الدولية في الرياضيات في عام 

( عالمة، 55(، وبذلك يكون الفرق بين المتوسطين )418إلى ) 2003وانخفض في عام 

( ويشير ذلك إلى حدوث تراجع   =0.05وبلغ هذا الفرق مستوى الداللة اإلحصائية )
عما كان  2003حقيقي في تحصيل طلبة وكالة الغوث الدولية في الرياضيات في عام 

 . 1999عليه في عام 
( 509) 1999اداء طلبة المدارس الخاصة في الرياضيات في عام وبلغ متوسط 

 النخفاض(، إال أن هذا ا506بمقدار ثالث عالمات ليصل إلى ) 2003وانخفض في عام 

(، ويستخلص من ذلك أنه لم يطرأ تغيّر   =0.05لم يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية )
عما كان عليه في عام  2003حقيقي  على تحصيل طلبة المدارس الخاصة في عام 

 م. 1999
دائهم أمستويات  لم يطرأ تغيراً يذكر علىومجمل القول فإن طلبة وزارة التربية والتعليم 

 اً لم يطرأ تغيّركما أنه ، 1999عما كان عليه في عام  2003في الرياضيات في عام 
ام مقارنة بما كان عليه في ع 2003يذكر على تحصيل طلبة التعليم الخاص في عام 

ن أبدى طلبة وكالة الغوث تراجعاً حقيقياً في تحصيلهم في الرياضيات في ي، في ح1999
( عالمة . وتبدوا هنا 55وبلغ هذا التراجع ) 1999عما كان عليه في عام  2003عام 

ذا التراجع أخذ اإلجراءت الالزمة التي من شانها أن توقف هالحاجة ماسة إلى ضرورة 
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نات الالزمة لالرتقاء بمستوى مدرسة وكالة الغوث الدولية سيوالعمل على إدخال التح
 لالرتقاء بمستويات أداء طلبتها ووقف تراجعهم . 

جاء على  1999ة المشرفة في عام أداء طلبتنا وفقاً لمتغيّر السلط وتجدر اإلشارة إلى أن
يم ، الخاصة على طلبة كل من وزارة التربية والتعل سلبة المدارطالنحو التالي: تفوق 

ووكالة الغوث الدولية ، وتفوق طلبة وكالة الغوث على طلبة وزارة التربية والتعليم ، 
تفوق طلبة التعليم الخاص على طلبة كل من وزارة التربية والتعليم  2003وفي عام 

ووكالة الغوث الدولية، في حين جاء الفرق بين طلبة وكالة الغوث الدولية ووزارة التربية 
 دال إحصائياً. والتعليم غير 

 
 

التغيّر في توزيع النسب المئوية للطلبة على محطات التحصيل في الرياضيات عبر 
 . 2003، 99، 95السنوات 

 

( توزيع النسب المئوية للطلبة بحسب محطات التحصيل الدولية في 31يبين الجدول رقم )
 .2003، 99، 95ة عبر السنوات كرلرياضيات لمجموعة من الدول المشاا
 

 (31لجدول رقم )ا
 النسب المئوية للطلبة الذين وصلوا إلى مستويات التحصيل 

  2003، 99، 95في الرياضيات في السنوات 

 (625) متقدم (550) عالي (475) متوسط (400) منخفض
 البلد

95 99 03 95 99 03 95 99 03 95 99 03 

 سنغافورة  44 42 40 77 77 84 93 94 98 99 99 100

 اليابان  24 29 29 62 66 67 88 90 91 98 98 98

 الواليات المتحدة 7 7 4 29 30 26 64 62 61 90 87 86

 اسرائيل  6 4 - 27 19 - 60 49   86 76  

 لتوانيا  5 3 2 28 18 17 63 53 50 90 85 81

 السويد  3   12 24   46 64   81 91   96

 األردن 1 3   8 12   30 33   60 61  

 جنوب إفريقيا  0 0   2 1   6 6   10 13  

 المغرب  0 0   1 0   10 5   42 24  

 تونس  0 0   1 5   15 34   55 78  

 المتوسط الدولي  8 10 11 28 31 37 56 57 69 80 80 89
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  (10الشكل رقم )
 ات التحصيل التغيّر في النسب المئوية للطلبة األردنيين بحسب محط

  2003، و 1999الدولية في الرياضيات بين عامي 

الطلبة الذين وصلوا إلى محطة التحصيل المتقدم ( أن نسبة 31يتضح من الجدول رقم )
% وذلك على المستوى الدولي وانخفضت هذه 8بلغت  2003في الرياضيات في عام 

تراجع داالً إحصائياً. % وجاء هذا ال2م بمقدار 1999ليه في عام النسبة عما كانت ع
م، وبذلك 1999% في عام 3مقابل  2003% في عام 1وفي األردن بلغت هذه النسبة 

م، وقد بلغ هذا 1999% عما كانت عليه في عام 2تكون هذه النسبة قد تراجعت بمقدار 

(، وتجدر اإلشارة إلى أن كل من   =0.05التراجع مستوى الداللة اإلحصائية )
م، ولم يصل أي من 1999سبقت لهما المشاركة في الدراسة في عام المغرب وتونس قد 

، و 1999طلبة الدولتين محطة التحصيل المتقدم ، حيث انعدمت هذه النسبة في عامي 
 في كال الدولتين.  2003

 
%( 31مقابل ) 2003%( في عام 28وفي محطة التحصيل العالي بلغت النسبة الدولية )

م، وبلغ هذا 1999% لصالح عام 3الفرق بين النسبتين م، وبذلك يكون 1999في عام 

%( في 8(. وفي األردن بلغت هذه النسبة )  =0.05الفرق مستوى الداللة اإلحصائية )
، وبذلك تكون هذه النسبة قد انخفضت 1999%( في عام 12بينما بلغت ) 2003عام 

االنخفاض داالً ، وجاء هذا 1999عما كانت عليه في عام  2003%( في عام 4بمقدار )
م 1999% في عام 0مقابل  2003% في عام 1إحصائياً. في المغرب بلغت هذه النسبة 

م، وبذلك 1999% في عام 5، و2003% في عام 1، وفي تونس بلغت هذه النسبة 
 %، وجاء هذا التراجع داالً إحصاياً. 4تكون هذه النسبة قد تراجعت في تونس بمقدار 

 
، كما بلغت في (%56) 2003ط بلغت النسبة الدولية في عام في محطة التحصيل المتوس

 %(. 57) 1999عام 
 

بلغت هذه النسبة  1999%(، وفي عام 30) 2003عام  يفي األردن بلغت هذه النسبة ف
%(، ولكن الفرق بين هاتين النسبتين غير دال إحصائياً، وفي تونس حدث تراجع 33)
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، حيث بلغت في عام 1999انت عليه في عام عما ك 2003حقيقي في هذه النسبة في عام 
 . 1999 م%( في عا34%( مقابل )15) 2003

 
%( وبقيت على 80) 2003 موفي محطة التحصيل المنخفض بلغت النسبة الدولية في عا

% في 61مقابل  2003% في عام 60م. وفي األردن بلغت النسبة 1999حالها في عام 

(   =0.05النسبتين مستوى الداللة اإلحصائية )، ولم يبلغ الفرق بين هاتين 1999عام 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل اخلامس 
 

 االستنتاجات والتوصيات 
 

حرص األردن على المشاركة في الدراسات الدولية نظراً لم ا ت وفره مث ل ه ذه الدراس ات 
ن ة ب النظم التربوي ة لل دول المش اركة رمن فرصة جيدة لتقييم نوعية التعليم من خالل المقا

س  تفادة م  ن خب  رات ال  دول األخ  رى ف  ي تط  وير النظ  ام الترب  وي اله  ذه الدراس  ات واف  ي 
األردني واألخذ باألسباب التي من شأنها أن تحسن في تحصيل طلبتنا، وقد س بق ل ألردن 

، وحصل على الرتب 2003، 1999، 1991أن شارك في الدراسات الدولية في األعوام 

 التالية في الرياضيات : 
 

 .1991دولة في عام  19من أصل  18
 . 1999دولة في عام  38من أصل  32
 . 2003دولة في عام  46من أصل  33

 
 أما في العلوم فقد حصل على الرتب التالية : 

 

 . 1991دولة في عام  19من أصل  18
 .1999دولة في عام  38من أصل  30
 . 2003دولة في عام  46من أصل  26
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حس  ن ترتيبن  ا ف  ي العل  وم والرياض  يات عب  ر ه  ذه وتش  ير ه  ذه الرت  ب وبش  كل ع  ام إل  ى ت
 إلى االستنتاجات التالية:  2003السنوات، وقد خلصت الدراسة في عام 

 

  ه ف ي ع  ام ك ان علي  اأفض ل مم   2003تحص يل طلب ة األردن ف ي العل  وم ف ي ع ام
( وف  ي ع  ام 450، )1999داء األردن  ي ف  ي ع  ام ، حي  ث بل  غ متوس  ط األ1999
( عالم  ة وه  و دال إحص  ائياً، وتج  در 25الف  رق )(، وب  ذلك يك  ون 475) 2003

ع ن المتوس ط ال دولي بعالم ة واح دة يزي د اإلشارة إلى أن متوسط األداء األردني 
وإن كان هذا الفرق غير دال إحصائياً، فإن هذا يؤكد وصول طلبتن ا إل ى مس توى 
المتوسط الدولي في العلوم. كما حقق األردن الترتي ب األول عل ى مس توى ال دول 

مص ر، س وريا،  –لعربية وتفوق طلبتنا على طلبة أي من الدول العربية الثم اني ا
التي ش اركت ف ي الدراس ة ، وق د  -فلسطين، المغرب، تونس، البحرين والسعودية

( عالم ة لص الح األردن 56ط األردني والمتوس ط العرب ي )سبلغ الفرق بين المتو
 وجاء هذا الفرق داالً إحصائياً. 

 

 عم ا ك ان علي ه  2003لم يختلف تحصيل طلب ة األردن ف ي ع ام  وفي الرياضيات
( مقاب ل 424) 2003إحصائياً، حيث بل غ متوس ط األداء ف ي ع ام  1999في عام 

 ( .   =0.05، ولم يبلغ الفرق مستوى الداللة اإلحصائية )1999( لعام 428)
 

م  ة ( عال43كم  ا أن متوس  ط األداء األردن  ي ج  اء دون المتوس  ط ال  دولي بمق  دار )

 ( وهذا يشير إلى أن األداء  =0.05وبلغ هذا الفرق مستوى الداللة اإلحصائية )

األردن  ي ف  ي الرياض  يات دون األداء ال  دولي، وعل  ى المس  توى العرب  ي فق  د حق  ق 
األردن الترتيب الثاني بعد لبنان، وإن كان الفرق بينهما غير دال إحصائياً، وتفوق 

 –ن الدول األخرى التي شاركت في الدراس ة طلبة األردن ولبنان على طلبة أي م
 مصر، سوريا، السعودية، فلسطين، البحرين، تونس، والمغرب . 

ب ـ        كما جاء المتوسط األردني أعلى وبداللة إحص ائية م ن المتوس ط العرب ي 
 ( عالمة. 51)

 
تحص يل طلبتن ا، وع دم ح دوث أي تق دم ف ي  عل ىوبالرغم من التحسن الواضح في العلوم 

تحصيلهم في الرياضيات فإن هناك حاجة إلى المزيد م ن إدخ ال التجدي دات التربوي ة الت ي 
من شأنها أن ترقى بمستويات طلبتنا سواء في العلوم أم الرياض يات وإن ك ان األم ر أكث ر 

 إلحاحاً في الرياضيات. 
 

أظهرت الذكور في العلوم والرياضيات، كما  وقد أظهرت نتائج الدراسة تفوق اإلناث على
اإلناث تحسناً ملحوظاً في العلوم والرياضيات، في حين أن الذكور ق د أظه روا تحس ناً ف ي 
العل  وم ولكن  ه أق  ل م  ن التحس  ن ال  ذي ح  دث عن  د اإلن  اث، كم  ا أب  دى ال  ذكور تراجع  اً ف  ي 
تحصيلهم في الرياضيات وإن كان هذا التراجع غير دال إحصائياً وذلك عند مقارن ة نت ائج 

 . 1999ج عام بنتائ 2003عام 
 

ر م  ن ي  تماثل  ة ف  ي مدرس  ة ال  ذكور واإلن  اث، وكثولم  ا كان  ت المن  اهج والكت  ب المدرس  ية م
المتغي  رات ذات العالق  ة بالتحص  يل متش  ابهة بدرج  ة كبي  رة، ف  إن هن  اك ض  رورة إلج  راء 
المزي  د م  ن الدراس  ات الت  ي م  ن ش  أنها أن تكش  ف ع  ن العوام  ل الت  ي أدت إل  ى اخ  تالف 



 
- 58 -  

اث ، ليؤخ  ذ بي  د مدرس  ة ال  ذكور لالرتق  اء بمس  تواها لتص  ل إل  ى تحص  يل ال  ذكور ع  ن اإلن  
 مستوى مدرسة اإلناث. 

 
كما أظهرت نتائج الدراسة إلى تفوق طلبة المدن على الريف في العلوم والرياضيات، وقد 
أظهر كالهما تحسناً في العلوم إال أن التحسن عن د طلب ة الري ف أفض ل م ن التحس ن ال ذي 

أم ا ف ي الرياض يات فق د بق ي مس توى تحص يل طلب ة الري ف عل ى  حدث عند طلبة المدن ،
ة واح دة ف ي ح ين تراج ع حاله وكذلك طلبة المدن، حيث تراجع طلبة الريف بمق دار عالم 

 ، إال أن التراجع في الحالتين غير دال إحصائياً . طلبة المدن بمقدار عالمتين
 

ة ودع  م ومس  اندة لترق  ى حاج  ة إل  ى رعاي  بأيض  اً يب  دوا هن  ا أن مدرس  ة الري  ف م  ا زال  ت 
 بمستواها إلى مستوى مدرسة المدينة . 

 
وبينت نتائج الدراسة أن طلبة المدارس الخاصة تفوقوا عل ى طلب ة وزارة التربي ة والتعل يم 

أم ف ي  1999وطلبة وكالة الغوث الدولية في الرياضيات والعلوم، سواء كان ذلك في عام 
( 31التعليم أظهروا أكبر تحس ن ف ي العل وم بل غ )، إال أن طلبة وزارة التربية و2003عام 

عالمة بينما بلغ مقدار التحسن عند طلبة المدارس الخاصة عالمة واحدة فقط ولم يكن ه ذا 
 7الفرق دال إحص ائياً. أم ا طلب ة وكال ة الغ وث الدولي ة فق د تراج ع متوس ط أدائه م بمق دار 

عالم  ات  5والتعل  يم بمق  دار وزارة التربي  ة عالم  ات وف  ي الرياض  يات تحس  ن أداء طلب  ة 
عالمات أما طلبة وكال ة الغ وث فق د تراج ع  3المدارس الخاصة بمقدار وتراجع اداء طلبة 

 ( عالمة . 55أداؤهم بمقدار )
 

بحس ب الس لطة المش رفة ف ي الرياض يات وتجدر اإلشارة إلى أن التغير في متوس ط األداء 
يم وطلبة التعليم الخاص، أما تراجع طلبة غير دال إحصائياً لدى طلبة وزارة التربية والتعل

 ( .   =0.05وكالة الغوث فقد بلغ مستوى الداللة اإلحاصائية )
 
 

ومجمل القول فإن مدرسة وزارة التربية والتعليم وكذلك وكالة الغ وث م دعوتان لالس تفادة 
من المدرسة الخاص ة وخبراته ا ف ي تط وير مس توى التعل يم عن د طلبته ا للوص ول ب ه إل ى 

 مستوى المدرسة الخاصة . 
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