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 المملكة األردنية الهاشمية 
 رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 

(071/0/3102) 
 

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



 أ  

 الملخص باللغة العربية
 

 

 

تسعى هذه الدراسات لمساعدة ، حيث 5991منذ عام داء الطلبة أيشارك االردن في الدراسات الدولية لتقييم 
ألداء نطمها من تحديد معايير حقيقية وواقعية  في الدول المشاركةصانعي القرارات وراسمي السياسات التربوية 

توجهات في الدراسة نظم. ومن تلك الدراسات ك التلوالتي تعينهم في مراقبة وتقييم نجاحات أو اخفاقات التربوية 
 .PISA) ( ( والبرنامج الدولي لتقييم الطلبةTIMSSالدولية للرياضيات والعلوم )

 
( دولة من دول 15مع ) PISA 2006بدأت مشاركة االردن األولى في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة في دورة 

( ،وفي القرائية 485( بمتوسط )15وفي الرياضيات ) (،544وسط )( بمت51العالم حيث جاء ترتيبه في العلوم )
 (.505( بمتوسط )54)
 

( 450من )للدراسة عينة النهائية الالمشاركة الثانية لألردن في هذا البرنامج، وقد تألفت  PISA 2009تعد دورة 
رس، اختيرت عشوائيا من مجتمع مدارس المملكة حيث روعي فيها متغيرات السلطة المشرفة، والموقع، امد

وبلغ العدد اإلجمالي لطلبة ، كما ، ونوع المدرسة )استكشافية، غير استكشافية(وجنس الطالبوجنس المدرسة، 
 ( طالب وطالبة. 4589سنة ) 51عينة الدراسة وهم من ذوي العمر 

 
على قياس القرائية، هذه الدورة بما فيها األردن، وركزت  PISA 2009في دورة خمس وستون دولة لقد شاركت 
( وفي القرائية 485( بمتوسط )14وفي الرياضيات ) (،551( بمتوسط )15االردن في العلوم ) وجاء ترتيب

قل من أم والقرائية ن متوسط أداء طلبة االردن في مجاالت الرياضيات والعلو أيالحظ و (. 501( بمتوسط )11)
 2009برز نتائج الطلبة االردنيين في أ، وبشكل عام يمكن تلخيص في المجاالت الثالثة ةالدولي اتالمتوسط
PISA  :كما يلي 

 

وعلى جميع المجاالت الفرعية  ،فضل من أداء الذكور على المجاالت الثالثة لالختبار الدوليأداء االناث أ .5
 للقرائية.

المستويات المعرفية  ذلك وفقو  ،فضل من أداء طلبة الريف في المجاالت الثالثةأأداء طلبة المدن  .4
 .القرائيةوالمحتوى لمجال 

طلبة  ، وكذلك أداءاقرانهم في مدارس وزارة التربية والتعليمافضل من أداء طلبة التعليم الخاص كان أداء  .4
 .تفي جميع المجاال وزارة التربية والتعليم المدارس االخرى في أداء طلبةافضل من  المدارس االستكشافية

. كما استقر 4009و  4004بين عامي والعلوم والقرائية ثبات أداء الذكور وأداء االناث في الرياضيات  .5
وذلك في مجاالت  ،4009باألداء عام  4004أداء طلبة المدينة وطلبة الريف عند مقارنة األداء عام 

في  4009و  4004لم ُيالحظ وجود تغّير ذو داللة احصائية بين عامي  اذ الرياضيات والعلوم والقرائية،
 .أداء طلبة المدينة وأداء طلبة الريف في جميع المجاالت

 ،4004في الرياضيات لم يتغير خالل العامين التعليمية المشرفة  أداء الطلبة من جميع السلطات  .1
 وفي مجال العلوم، .4009 وعام 4004 على الرغم من وجود فروق ظاهرية بين األداء في عام 4009

فيما ، وكالة الغوث وارتفع متوسط أداء طلبة الثقافة العسكرية و انخفض متوسط أداء طلبة التعليم الخاص 



 ب  

ما في مجال القرائية فقد أو . 4004عام مقارنة ب 4009استقرت متوسطات أداء السلطات االخرى عام 
في وزارة التربية والتعليم وكذلك بينت النتائج حدوث انخفاض  على متوسط أداء طلبة ا  ملموس ا  ظهر تحسن

  فيما استقر أداء السلطات االخرى. ،4009 فيأداء طلبة التعليم الخاص 

 
 وفي ضوء النتائج ، توصي الدراسة بما يلي:

 جراء دراسة تحليلة للفجوة الجندرية بين أداء الذكور واالناث في الدراسات الدولية.إ .5

 من خبرة التعليم الخاص في الممارسات التدريسية في مجاالت الرياضيات والعلوم والقرائية.االستفادة  .4

 زيادة االهتمام بمدارس المناطق الريفية من مختلف الجوانب. .4

يس الرياضيات حداث نقلة نوعية في برامج التدريب من خالل تركيزها على االتجاهات الحديثة في تدر إ .5
 والعلوم والقرائية.

 كد من العمليات التدريسية التي تحدث.أاستراتيجية واضحة للمتابعة داخل الغرفة الصفية للتوتبني  .1

ووضع خطط عالجية  ساسية االولى،مراجعة السياسات الخاصة بالنجاح والرسوب في المرحلة األ .4
 للطلبة ذوي التحصيل المتدني في الموضوعات المختلفة.

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Executive Summary 



 ج  

 

 
Jordan has been participating in the international studies for student assessment since 

1995, those studies intends to help the participating countries to better understand its 

own educational systems so as help policy makers to better define the real and actual 

criteria for educational performance, this will allow them to monitor and evaluate the 

successes as well as the failures of the educational systems. Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS) and Program for International Student 

Assessment (PISA) are solid examples of the international studies. 

 

The first participation for Jordan in PISA was in 2006 in addition to other (57) 

countries. Jordan ranked (45) in science with a performance level (422), and (51) in 

math with a performance level (384), and (46) in literacy with a performance (401). 

PISA 2009 was considered the second time that Jordan participated n this program 

with a sample of (210) schools selected randomly from the population. Educational 

Authority, location, school and student sex, school type (discovery, non discovery) 

were taken into consideration. The total number of the participated students was 

(6489) of the age 15. 

 

Sixty five countries including Jordan participated in PISA 2009 that focused on 

literacy. Jordan ranked (51) in science with a performance level (415), and (56) in 

math with a performance level (387), and (55) in literacy with a performance (405). 

It’s clear that the performance levels of Jordanian students in math, science and 

literacy are below the international average. In general, Jordanian students’ 

performance can be summarized as follows: 
 

1. Females performed better than males on the main three domains of the 

international test as well as all the literacy sub-domains. 

2. Students in urban schools performed better than students in rural schools on 

the main three domains of the international test as well as in the literacy 

cognitive and content sub-domains. 

3. In math, science and literacy, private schools performed better than MOE 

schools, moreover, discovery schools performed better than the rest of MOE 

schools on the three main domains.  

4. Both males and females performance were stable in math, science and literacy 

between 2006 and 2009.Moreover, no significant difference between the 

students performance in urban and rural schools which indicates was stability 

in performance. 

5. In terms of performance differences between 2006 and 2009 according to 

educational authority, no change in math although there are differences 

between students. In science, both the private and UNERWA students’ 

performance decreased while the MOD performance increased. In literacy, 

there was a good improvement on MOE students’ performance while the 

private performance decreased in 2009 and the other authorities’ performance 

remains stable.  

 



 د  

In light of the above results, it’s recommended to: 

 

1. Conduct an analytical study for gender gap between males and females in the 

international studies. 

2. Get benefits from private education in math, science and literacy. 

3. Pay more attention and care to schools in rural areas in various aspects. 

4. Try to make a qualitative shift in the training programs by focusing on the 

latest trends in teaching science, math and literacy. 

5. Adopt a clear strategy for following up classrooms to ensure the instructional 

process that takes place. 

6. Review the educational polices pertaining students’ success and fails in the 

basic education and propose remedial planes for low performance students in 

different subjects. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس احملتويات
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 الصفحة الموضوع

 أ ملخص الدراسة بالعربي 

 ج ملخص الدراسة باالنجليزي

 هـ فهرس المحتويات 

 ز فهرس الجداول 

 ك فهرس األشكال

 4 الفصل األول 

 1 وصف الدراسة وإجراءاتها 

 1 الدراسة الدولية الثانية لتقييم التقدم التربوي

 3 5991الثالثة للرياضيات والعلوم عام الدراسة الدولية 

 5 5999الدراسة الدولية الثالثة )إعادة( 

 8 3002دراسة توجهات في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم لعام 

 11 3002دراسة توجهات في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم لعام 

 11 (PISA 2006الدراسة الدولية بيزا )

 41 الفصل الثاني

 PISA 18تعريف بدراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة 

 11 مجاالت القياس في دراسة بيزا

 11 (  Mathematical Literacyمجال المعرفة الرياضيات ) (5

 33 ( Competenciesالكفايات )

 35 (Competency clustersعناقيد الكفايات )

 32 تقييم المعرفة الرياضية

 38 العلوم( مجال 3

 31 دالالت مفهوم المعرفة العلمية: 

 33 محاور رئيسة ألغراض تقييم المعرفة العليمة للطلبة 

 31 السياق والمواقف -

 33 المعرفة العلمية  -

 33 المعرفة حول العلوم -

 31 االتجاهات نحو العلوم -

 35 ( مجال القرائية2

 33 خصائص الفقرات

 31 أنواع الفقرات

 31 أغراض القراءة

 13 مستويات القرائية

 13 خصائص االختبار

 13 (PISA 2009) 3009بيزا لعام أدوات الدراسة الدولية 

 14 الفصل الثالث

 13 األداء األردني في السياق الدولي

 13 أداء الدول المشاركة في مجاالت القرائية والرياضيات والعلوم

 51 والرياضيات والعلوم بحسب الجنسأداء الدول المشاركة في مجاالت القرائية 

 51 أداء الدول المشاركة في المجاالت الفرعية للقرائية

 23 أداء الدول المشاركة في المجاالت الفرعية للقرائية بحسب الجنس 

 66 الفصل الرابع

 25 نتائج الطلبة االردنيين في االطار الوطني

 25 الجنس . متوسطات أداء الطلبة في المجاالت الثالثة حسب - أ

 22 في القرائية حسب الجنس المستويات المعرفيةمتوسطات أداء طلبة االردن في 

 28 حسب الجنس في محتوى القرائيةالطلبة االردنيين  أداءمتوسطات 

 21 حسب الموقع  المجاالت الثالثةمتوسطات أداء الطلبة في  -ب



 و  

 الصفحة الموضوع

 33 عفي القرائية حسب الموق المستويات المعرفيةردن في طلبة األ أداءمتوسطات 

 33 ةالطلبة في المجاالت الثالثة حسب الطبق أداءمتوسطات  -ج

 31 طلبة االردن في المستويات المعرفية في القرائية حسب الطبقة أداءمتوسطات 

 35 الطلبة في محتوى القرائية حسب الطبقة. أداءمتوسطات 

 33 الطلبة في المجاالت الثالثة حسب السلطة المشرفة. أداء -د

 38 متوسطات أداء الطلبة في المستويات المعرفية للقرائية بحسب السلطة المشرفة

 83 الطلبة في محتوى القرائية بحسب السلطة المشرفة أداء

 83 .طلبة وزارة التربية والتعليم حسب نوع المدرسة أداءمتوسطات  -هـ

 85 النسبي للطلبة على مستويات األداء في المجاالت الثالثة حسب الجنسالتوزيع 

 81 التوزيع النسبي للطلبة على مستويات األداء في المجاالت الثالثة حسب الموقع

 11 التوزيع النسبي للطلبة على مستويات األداء في المجاالت الثالثة حسب السلطة المشرفة

 133 3009و  3002عامي التغير في أداء الطلبة بين 

 401 الفصل الخامس 

 131 االستنتاجات والتوصيات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهـرس اجلـداول
رقم 

 الجدول
 الصفحة عنـوان الجدول

في الدراسة الدولية الثالثة للعلوم والرياضييات  5991متوسطات أداء الدول المشاركة عام  5
(TIMSS لطلبة الصفين السابع والثامن ) 

5 



 ز  

رقم 
 الجدول

 الصفحة عنـوان الجدول

( لعيام TIMSS-Rمتوسطات أداء طلبة الدول المشاركة في الدراسة الدولية الثالثة إعيادة ) 3
 على اختبار العلوم  5999

3 

( لعيام TIMSS-Rمتوسطات أداء طلبة الدول المشاركة في الدراسة الدولية الثالثة إعيادة ) 2
 على اختبار الرياضيات  5999

8 

 13 متوسطات األداء في العلوم  4

 11 متوسطات األداء في الرياضيات  1

 13 (/ الصف الثامنTIMSS 2007)متوسطات األداء في العلوم  2

 13 (/ الصف الثامنTIMSS 2007)متوسطات األداء في الرياضيات  2

 متوسييييطات األداء فييييي مجييييال العلييييوم لطلبيييية الييييدول المشيييياركة فييييي الدراسيييية الدولييييية 8
(PISA2006) 

15 

 PISAمتوسطات األداء في مجال الرياضييات لطلبية اليدول المشياركة بالدراسية الدوليية ) 9

2006) 
12 

متوسيييييطات األداء فيييييي مجيييييال القرائيييييية لطلبييييية اليييييدول المشييييياركة بالدراسييييية الدوليييييية   50
(PISA2006) 

13 

 32 . الفروقات بين عناقيد الكفايات55جدول رقم  55

 38 . وصف ملخص لمستويات األداء في الرياضيات53جدول رقم  53

 31 . السياقات الواردة في إطار تقييم العلوم في دراسة بيزا52جدول رقم  52

 35 . وصف ملخص لمستويات األداء في العلوم54جدول رقم  54

 33 نسب توزيع مهمات القرائية حسب بنية النص 51

 13 حسب أغراض القراءةالتوزيع النسبي للفقرات االختبارية  52

 13 وصف ملخص لمستويات األداء في القرائية 52

 11 3009تصميم اختبار المسح الرئيسي في دراسة بيزا لعام  58

 15 ( بحسب السلطة المشرفةPISA 2009توزيع طلبة ومدارس عينة الدراسة ) 59

 15 المدرسة( بحسب موقع PISA 2009توزيع طلبة ومدارس عينة الدراسة ) 30

 12 ( بحسب جنس المدرسةPISA 2009توزيع طلبة ومدارس عينة الدراسة ) 35

 12 ( بحسب جنس الطالبPISA 2009توزيع طلبة ومدارس عينة الدراسة ) 33

 12 ( بحسب نوع المدرسةPISA 2009توزيع طلبة ومدارس عينة الدراسة ) 32

 12 ( بحسب الطبقةPISA 2009توزيع طلبة ومدارس عينة الدراسة ) 34

 OECD 13الدول المشاركة في برنامج الدولي لتقييم الطلبة  31

 18 3009بيزا  –متوسطات األداء في مجال العلوم لطلبة الدول المشاركة في الدراسة الدولية 32

بييزا  –متوسطات األداء في مجال الرياضيات لطلبة الدول المشياركة فيي الدراسية الدوليية  32
3009 

11 

بيييزا  –متوسييطات األداء فييي مجييال القرائييية لطلبيية الييدول المشيياركة فييي الدراسيية الدولييية  38
3009 

53 

 PISA 2009 51الذكور واإلناث على مقياس القرائية/الطلبة متوسطات أداء  39

 PISA 2009 53متوسطات أداء الطلبة الذكور واإلناث على مقياس العلوم/  20

 PISA 2009 53الذكور واإلناث على مقياس الرياضيات / الطلبة  متوسطات أداء 25

 PISA 2009 55التذكر /  -متوسطات األداء على مقياس القرائية الفرعي 23

 PISA 2009 52متوسطات األداء على مقياس القرائية الفرعي يكامل ويفسر /  22

 PISA 2009 53/  يعكس ويقيممتوسطات األداء على مقياس القرائية الفرعي  24

 PISA 2009 58متوسطات األداء على مقياس القرائية الفرعي نص متصل /  21

 PISA 2009 51متوسطات األداء على مقياس القرائية الفرعي نص غير متصل /  22

 PISA 2009 23الذكور واإلناث على مقياس القرائية )التذكر(/الطلبة  متوسطات أداء 22

 PISAيكاميل ويفسير/ الذكور واإلناث على مقياس القرائية الفرعي الطلبةمتوسطات أداء  28

2009 
21 

 PISAمتوسطات أداء  الطلبة الذكور واإلناث على مقياس القرائية الفرعيي يعكيس ويقييم/ 29

2009 
23 



 ح  

رقم 
 الجدول

 الصفحة عنـوان الجدول

 PISA)نص متصل(/ الذكور واإلناث على مقياس القرائية الفرعيالطلبة  متوسطات أداء 40

2009 
23 

 الذكور واإلناث على مقياس القرائية الفرعيالطلبة متوسطات أداء  45
  PISA 2009 )نص غير متصل(

21 

 25 في الرياضيات بحسب الجنس  PISAمتوسطات أداء الطلبة في الدراسة الدولية 43

 25 في العلوم بحسب الجنس  PISAمتوسطات أداء الطلبة في الدراسة الدولية 42

 22 في القرائية بحسب الجنس  PISAالطلبة في الدراسة الدوليةمتوسطات أداء  44

 23 في القرائية/التذكر بحسب الجنس  PISAمتوسطات أداء الطلبة في الدراسة الدولية 41

بحسييب  فييي القراءة/التكامييل والتفسييير  PISAمتوسييطات أداء الطلبيية فييي الدراسيية الدولييية 42
 الجنس

23 

 23 في القراءة/التأمل والتقييم بحسب الجنس  PISAالدراسة الدوليةمتوسطات أداء الطلبة في  42
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 الفصل األول 
 

 وصف الدراسة وإجراءاتها
 

 مقدمة 
 

ي تهدف بشكل رئيس إلى المقارنة بين تالدولية الإجراء الدراسات باهتم البحث التربوي منذ مطلع الستينيات 
 . هماتجاهاتو  هماتجاهات ومستويات تحصيل طلبة مجموعة من دول العالم، ودراسة العوامل التي تؤثر في تحصيل

 يمكنما بفهم أنظمتها التربوية بشكل أفضل  علىلدول المشاركة مساعدة اوتكمن أهمية الدراسات الدولية في 
التربوي والتي  داءلسياسات التربوية من تحديد معايير حقيقية وواقعية للتحصيل أو األاوراسمي  صانعي القرارات

 تعينهم في مراقبة وتقييم نجاحات أو اخفاقات نظمهم التربوية. 
إن دراسات المقارنة الدولية في التربية من شأنها أن توفر إضافة مهمة للدراسات التي ُتجرى على 

الدول المشاركة، إذ أنها توسع مدى الخبرة الضرورية لتحسين قياس وتقويم  دولة منالصعيد الوطني لكل 
التحصيل التربوي، وتوفر درجة أعلى من الثقة في تعميم الدراسات التي تفسر العوامل المهمة في التحصيل 

ضيف التربوي، وتزيد من احتمال انتشار أفكار جديدة تسهم في تحسين تصميم أو إدارة المدارس والصفوف، وت
موضوعية وتقييما  غير متحيز  معلوماتأبعادا  جديدة للبحث التربوي في الدول المشاركة جميعها، كما توفر 

للتجديدات التربوية التي تدخلها الدول المشاركة على أنظمتها التربوية من خالل خطط وبرامج التطوير التربوي 
عين في الوقت نفسه على تالفي جوانب القصور التي تنفذها البلدان المشاركة في مثل هذه الدراسات، وت

أنظمتها  أداءالبرامج واتخاذ اإلجراءات ووضع الخطط المستقبلية التي من شأنها أن تحسن من  في هذهوالضعف 
التربوية.  وفيما يلي عرض موجز لبعض الدراسات الدولية التي اهتمت بقياس وتقويم تحصيل طلبة عدد من 

 . شاركت األردن في بعض منها التي، والقرائية ت والعلومدول العالم في الرياضيا
 
 لدراسة الدولية الثانية لتقييم التقدم التربويا 

The International Assessment of Educational Progress (IAEP) 
 

( سنة في العلوم والرياضيات في العام 54جريت الدراسة الدولية األولى لتقييم الطلبة من عمر )أ
سبانيا، والمملكة المتحدة، والواليات  دوق. 5988 شاركت في الدراسة ستة بلدان هي: كندا، وأيرلندا، وكوريا، وا 

. وقد شملت الدراسة 5995المتحدة األمريكية.  وقد أجريت الدراسة الدولية الثانية لتقييم التقدم التربوي في العام 
( سنة في العلوم 54اضيات، وتقييم الطلبة من عمر )( سنوات في العلوم والري9تقييم تحصيل الطلبة من عمر )

( 54والرياضيات والجغرافيا. وقد شارك األردن مع تسعة عشر بلدا  في القسم المتعلق بتقييم الطلبة من عمر )
ما البلدان التسعة عشر المشاركة إلى جانب األردن فهي: كوريا، وموزامبيق، أسنة في العلوم والرياضيات. 

سبانيا، وسويسرا ) 54في )سابقا  اسكتلندا، واالتحاد السوفيتي والبرتغال، و  كانتونا  فقط(،  55جمهورية فقط( وا 
نجلترا، وفرنسا، وهنغاريا، وأيرلندا،  40)سلوفينيا فقط(، والصين ) سابقا   وتايوان، ويوغسالفيا إقليما  فقط(، وا 
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يطاليا، والبرازيل، وكندا )تسعة أقاليم(، والوال سرائيل، وا  يات المتحدة األمريكية. وتجدر اإلشارة إلى أن مركز وا 
 أشرف على الدراستين األولى والثانية.  Educational Testing Service (ETS)خدمات االختبارات التربوية 

 
دولية الثانية لتقييم التقدم التربوي إلى مقارنة تحصيل الطلبة في العلوم والرياضيات في بلدان لوقد هدفت الدراسة ا

الثقافية واالقتصادية واالجتماعية والتربوية، وذلك بقصد معرفة تأثير جملة من العوامل البيئية  سياقاتها مختلفة في
 )المدرسية والبيتية والمتعلقة بالبيئة التربوية العامة( في التحصيل في العلوم والرياضيات. 

 
 ا  وطالبددددددددددددةبددددددددددددطال 4548 وقددددددددددددد بلددددددددددددغ عدددددددددددددد الطلبددددددددددددة األردنيددددددددددددين الددددددددددددذين شدددددددددددداركوا فددددددددددددي الدراسددددددددددددة  نددددددددددددذاك

 في الرياضيات(. 5180في العلوم، و 5188)
 

( سؤاال ، غطت محتويات العلوم الطبيعية، وعلوم األرض والفضاء، وعلوم الحياة، 54تألف اختبار العلوم من )
الطالب وطبيعة العلم. وتوزعت األسئلة على مهارات تتناول معرفة الحقائق والمفاهيم والمبادئ العلمية، واستخدام 

 لمفاهيم والمبادئ العلمية في حل مشكالت بسيطة، ودمج المفاهيم والمبادئ العلمية معا  لحل مشكالت معقدة. ل
 

( سؤاال  غطت خمسة موضوعات رياضية رئيسة هي: األعداد والعمليات 54كما تكون اختبار الرياضيات من )
سئلة على ثالثة أنواع من المهارات هي: فهم وزعت األعليها، والقياس، والهندسة، وتحليل البيانات، والجبر.  وت

 المفاهيم، واستخدام المعرفة اإلجرائية، وحل المسائل الرياضية. 
 

الطلبة األردنيين في العلوم كان متدنيا ، حيث بلغ متوسط النسب  أداءوقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى 
الطلبة األردنيين في المرتبة قبل األخيرة بين  أداء، جاء رىأخ من جهةو %(. 15المئوية إلجاباتهم الصحيحة )

الطالب األردني في المتوسط بشكل ملحوظ عن  أداء%(، وقل 14%( والبرازيل )المتوسط 44البرتغال )المتوسط 
الطالب في  أداء%(، وبشكل الفت للنظر عن 5001البلدان المشاركة )وبفارق مقداره  مجموعةالطالب في  أداء
 %(. 55%(، وسويسرا )الفارق 59%(، وتايوان )الفارق 45ان الثالثة األولى: كوريا )الفارق البلد
 

الطلبة األردنيين تفاوت تفاوتا  قليال  بين مجاالت المحتوى األربعة التي شملها االختبار،  أداءوأظهرت النتائج أن 
للطلبة في علوم األرض  أداءكان أحسن  وتفاوتا  كبيرا  بين المهارات المعرفية التي قاسها االختبار، حيث

في طبيعة العلم وفي مهارة دمج  أداءوالفضاء، وفي مهارة معرفة الحقائق والمفاهيم والمبادئ العلمية، وأسوأ 
الطلبة األردنيين في كل مجال من  أداءالمعرفة في حل مسائل علمية غير بسيطة.  وتجدر اإلشارة هنا إلى أن 

ل مهارة من المهارات المعرفية حل في المرتبة قبل األخيرة متقدما  فقط على البرازيل. مجاالت المحتوى وفي ك
يطاليا، وسلوفينيا من جهة أخرى  أداءكما يشار إلى أن الفارق بين متوسط  األردن من جهة وكل من إسرائيل، وا 

 %(. 54بلغ )
 

الطلبة من جميع  أداءين في الرياضيات بالمقارنة مع يالطلبة األردن أداءكما بينت نتائج الدراسة أن مستوى 
الطلبة األردنيين في العلوم حيث بلغ متوسط النسب المئوية  أداءحال  والبلدان المشاركة كان متدنيا  أيضا  كما ه
الطلبة األردنيين في اختبار الرياضيات في المرتبة  أداء%(.  وجاء 50لإلجابات الصحيحة في الرياضيات )
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%( المرتبة األخيرة 48نة عشرة من أصل عشرين دولة شاركت في اختبار الرياضيات واحتلت موزامبيق )الثام
الطالب المتوسط في  أداءالطالب األردني في المتوسط بشكل كبير عن  أداء%(. وقل 45البرازيل ) وتسبقها

 أداءالطالب المتوسط في األردن ب أداءوكان الفراق ملفتا  عند مقارنة %، 40البلدان المشاركة وبفارق مقداره 
الطلبة باختالف  أداء%. كما اختلف 50 إذ بلغ الفارقالطالب المتوسط في الصين التي احتلت المرتبة األولى 

%(، واألسوأ 55%( ثم في مجال الهندسة )54المحتوى الرياضي حيث كان األحسن في مجال تحليل البيانات )
%(، أما أداؤهم 51للمهارات المعرفية، فقد كان أداؤهم األفضل في الفهم )%(.  وبالنسبة 44في مجال القياس )

 حل المسألة. ألدائهم في %(، وقد جاء أداؤهم في المعرفة اإلجرائية مماثال  48في حل المسألة فقد كان األسوأ )
 
 
 1991لدراسة الدولية الثالثة للرياضيات والعلوم عام ا  

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

ها كلية بوسطن تنفذو ، (IEA)شرف على الدراسة الرابطة الدولية للتقييم التربوي أالطلبة في الرياضيات والعلوم. 
(Boston College) . دولة لقياس تحصيل الطلبة  50من  رفي أكث 5991الدراسة الثالثة في عام  تنفيذجرى

سنة )معظمهم في الصفين  54سنوات )معظمهم في الصفين الثالث والرابع(، والطلبة من عمر  9من عمر 
علوم، كما ر الطلبة في الرياضيات والاختبإذ تم االسابع والثامن( وطلبة السنة النهائية في المرحلة الثانوية. 

وقد زاد عدد  ،جمعت من الطلبة ومعلميهم ومديري مدارسهم معلومات شاملة عن تعليم وتعلم الرياضيات والعلوم
الطلبة الذين تم اختبارهم عن نصف مليون طالب وطالبة، كما وزعت استبانات على  الف من المعلمين ومديري 

 المدارس. 
 

: األعداد، والجبر، والقياس، ةت المحتويات الرياضية التالي( سؤاال  غط515بلغ عدد أسئلة الرياضيات )
كما قاس االختبار المهارات العقلية التالية: المعرفة،  البيانات واالحتماالت، والتناسب، والهندسة، وتمثيل

% من فقرات 80اإلجراءات الروتينية البسيطة، واإلجراءات الروتينية المعقدة، وحل المسألة. وكان حوالي 
% من فقرات االختبار( فقد جاءت من نوع 40ختبار من نوع االختيار من متعدد، أما الفقرات األخرى )اال

االستجابة الحرة، حيث يطلب في هذا النوع من الفقرات أن يصوغ الطالب إجابة السؤال ويكتبها في مكان معين، 
 ولة. مع مالحظة أن معظمها يتطلب إجابة قصيرة وبعضها اآلخر يتطلب إجابة مط

 
( سؤاال ، غطت المحتويات التالية: علوم األرض، واألحياء، والفيزياء، 541د بلغ عددها )قأما أسئلة العلوم ف

كما قاس االختبار المهارات العقلية التالية: الفهم، والتحليل وبناء النظريات وحل  ،والكيمياء، والبيئة، وطبيعة العلم
 واستقصاء العالم الطبيعي. ،الروتينية والعمليات العلميةالمسألة واستخدام األدوات واإلجراءات 

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

 ( دقيقة. 90الثمانية )
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في الدراسة الدولية الثالثة للرياضيات والعلوم  5991الدول المشاركة عام  أداء( متوسطات 5ويبين الجدول رقم )
TIMSS  الصفين السابع والثامن. وقد حّولت العالمات الخام بحيث وقعت على مقياس جديد متوسطه لطلبة

 (. 500المعياري للعالمات ) ه( وانحراف100)
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في الدراسة الدولية الثالثة للعلوم والرياضيات  1991الدول المشاركة عام  أداءمتوسطات . 1جدول رقم 
(TIMSS) نلطلبة الصفين السابع والثام 

 لعلوما لرياضياتا
 لصف السابعا 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 ليابانا 565 ورياك 564 ونغ كونغه 588 ونغ كونغه
 531 لغارياب 565 لغارياب 558 (Fl)لجيكاب 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 نغارياه 509 النمسا 541 ولنداه
 517 ولنداه 552 ريطانياب 508 سلوفاكال 541 لوفينياس
 512 ريطانياب 550 (Fl)لجيكا ب 507 (Fr)لجيكاب 540 لغارياب

 510 سلوفاكيا 545 سترالياأ 506 ويسراس 539 النمسا
 508 لواليات المتحدةا 544 سلوفاكيا 502 نغارياه 538 رنساف
 504 يالستراأ 538 وسيار  501 وسيار  537 نغارياه
 499 لمانياأ 538 يرلنداأ 500 يرلنداأ 535 وسيار 
 499 نداك 535 لسويدا 498 لوفينياس 530 سترالياأ

 495 ونغ كونغه 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 يوزلندان 484 لمانياأ 522 سرائيلإ
 483 لنرويجا 524 سرائيلإ 476 ريطانياب 509 لمانياأ
 481 يوزلندان 522 ونغ كونغه 476 لواليات المتحدةا 508 يوزلندان
 477 سبانياإ 522 ويسراس 472 يوزلندان 506 ريطانياب
 468 كوتلندهس 517 كوتلندهس 465 لدنماركا 503 لنرويجا
 462 يسلندةأ 517 سبانياإ 463 كوتلنداس 502 لدنماركا

 452 ومانيار  498 رنساف LSS)) 462تفياال 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 ومانيار  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 غالتلبر ا 476 توانيال 428 يتوانيال 477 يتوانيال
 420 برصق 471 (Fr)لجيكا ب 423 لبرتغالا 474 برصق
 403 توانيال 470 يرانإ 401 يرانإ 454 لبرتغالا
 387 ولومبياك 463 برصق 369 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 لمتوسط الدوليا
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لصف اطلبة  أداء( أن الدول التي أحرزت المراكز الثالثة األولى بحسب متوسطات 5الحظ من الجدول رقم )ي 
، وقد حافظت هذه الدول على الترتيب نفسه على التواليكوريا، واليابان ، الثامن في الرياضيات هي: سنغافورة

سرائيل وسيطا  بين طلبة الصف الثامن في تايالن أداءعند طلبة الصف السابع.  كما جاء  ات الدول أداءد وا 
(، الكويت في المرتبة 48جميعها.  أما الدول التي جاءت في ذيل القائمة فهي: إيران وقد احتلت المرتبة )

 (.55احتلت المرتبة )و (، والدولة األخيرة جنوب إفريقيا 50(، كولومبيا في المرتبة )49)
الرياضيات، حيث حققت سنغافورة المرتبة األولى في الصفين  معوتبدو الصورة في العلوم مشابهة إلى حد ما 

(، أما الكويت فقد 45جاءت جنوب إفريقيا في المرتبة األخيرة، هذا وقد احتلت إيران المرتبة ) السابع والثامن كما
 (.49جاءت رتبتها )

 
 1999لدراسة الدولية الثالثة )إعادة(، ا 

Third International Mathematics and Science Study (Repeat) (TIMSS-R) 
 

وقع كبير في األوساط التربوية في كثير من الدول المشاركة ( 5991كان لنتائج الدراسة الدولية الثالثة )
وأثارت النتائج حوارات وطنية في كثير من هذه الدول ترجمت في بعضها إلى خطط لإلصالح والتطوير 

 التربوي.
 

يمكن النظر إليها على أنها بيانات حديثة عن  5991التي ظهرت في عام  داءولما كانت مستويات األ
طلبة الدول المشاركة، فقد اهتم بعض هذه الدول بإعادة إجراء الدراسة مجددا  مما أتاح الفرصة  أداءمستويات 

يسمح للدول لمشاركة األردن في الدراسة الثالثة.  ومما هو جدير بالذكر أن الدراسة تعاد كل أربع سنوات مما 
 نظمها التربوية ومقارنته مع دول العالم.  أداءبمراقبة 

 
  على طلبة الصف الثامن 98/99الدراسة الدولية الثالثة في الرياضيات والعلوم في العام الدراسي  أعيد تطبيق

ما أجابوا وقد اختبر الطلبة في الرياضيات والعلوم، ك(. 5999 )طبق االختبار في األردن في شهر أيار من عام
علوم وخلفياتهم األسرية. وأجاب المعلمون لعن استبانة تتعلق بخبراتهم الصفية، واتجاهاتهم نحو الرياضيات وا

عدادهم األكاديمي، وممارساتهم التدريسية، ووجهات نظرهم في كثير من القضايا المتصلة إعن استبانة تتعلق ب
رس معلومات عن المدارس من حيث خصائصها ومصادرها بتدريس الرياضيات والعلوم، كما وفّر مديرو المدا

 من خالل تعبئتهم الستبانة المدرسة.
 

األردن، والمغرب، وتونس وجميعها لم تكن من بين الدول التي  :دول عربية في الدراسة وهي شاركت ثالثقد و 
 م.5991كت في الدراسة السابقة التي أجريت في عام ر شا
 

( متوسطات 4للدول المشاركة في العلوم ، كما يبين الجدول رقم ) داءمتوسطات األ( 4ويبين الجدول رقم )
األردن في الرياضيات والعلوم جاء دون المتوسط الدولي،  أداءفي الرياضيات، ويتضح من الجدولين أن  داءاأل

 ( في الرياضيات.44( في العلوم، و)40وحصل على الرتبة )
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  عادةطلبة الدول المشاركة في الدراسة الدولية الثالثة إ أداءمتوسطات . 0الجدول رقم 
(TIMSS – R ) الصف الثامنعلى اختبار العلوم1999لعام / 

 العــلــوم 
 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 جنوب أفريقيا 38
 488 المتوسط الدولي  

 
 المتوسط اعلى من متوسط األردن 
 المتوسط مماثل لمتوسط األردن 
 المتوسط أدنى من متوسط األردن 
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 طلبة الدول المشاركة في الدراسة الدولية الثالثة إعادة  أداءمتوسطات . 3الجدول رقم 
(TIMSS – R لعام )الصف الثامنالرياضياتعلى اختبار 1999 / 

 الريـاضـيـات
 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  
 المتوسط أدنى من متوسط األردن  
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  0223"توجهات في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم لعام دراسة" 

 
"Trends in International Mathmatics and Science Study"(TIMSS 2003) 

ذ ( دولة، 54)نفذت الدراسة في  م في الرياضيات والعلوم من خالل يهدفت إلى تحسين التعلم والتعلوا 
وممارسات تدريسية وبيئات مدرسية مختلفة، فالتباين  ،أنظمة تربوية متباينةتوفير بيانات عن تحصيل الطلبة في 

المختلفة وكيف لها أن  ةيو برصة فريدة لدراسة الممارسات التر ( دولة مشاركة في الدراسة يتيح ف10عبر حوالي )
 تحسن التحصيل. 

وفدي  ،على طلبة الصفين الثامن والرابدع 4004الدولية للرياضيات والعلوم لعام  توجهات في الدراسة طبقت دراسة
، طبقدددت علدددى طلبدددة الرابدددع والثدددامن  5991طبقدددت الدراسدددة علدددى طلبدددة الصدددف الثدددامن، وفدددي عدددام  5999عدددام 

قيداس والصف المدرسي األخير، وبذلك فإن الدراسة تتيح للدول التدي سدبق لهدا المشداركة فدي الددورات السدابقة مدن 
 التغّير الذي طرأ على تحصيل طلبتها. 

 داء( متوسدطات األ1للدول المشاركة في العلوم، كمدا يبدين الجددول رقدم ) داء( متوسطات األ5ويبين الجدول رقم )
 داءاألردن في العلوم جاء مماثال  للمتوسط الدولي، في حين جاء األ أداءفي الرياضيات ويتضح من الجدولين أن 

 األردني في الرياضيات دون المتوسط الدولي. 
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 (/ الصف الثامنTIMSS 2003) العلوم في داءاألمتوسطات . 4الجدول رقم 
 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 المتحدةالواليات  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 

 474المــتـــوســط الــدولــــي         

   
 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   
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 (/ الصف الثامنTIMSS 2003)في الرياضيات  داءمتوسطات األ. 1الجدول رقم 
 البــلــد المتـوســط البــلــد المتـوســط

 1 سنغافورة 605  24 ارمينيا 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 

 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      

 عن المتوسط الدوليمتوسط الدولة ال يختلف إحصائيًا  -
 
  0227دراسة "توجهات في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم لعام" 

"Trends in International Mathmatics and Science Study"(TIMSS 2007) 
 

، وقد شهدت هذه TIMSS دراسات تيمز( دولة، وتعد الدراسة الدولية األحدث في سلسلة 40نفذت الدراسة في )
( 4ويبددين الجدددول رقددم )( دولددة. 55الدراسددة مشدداركة عربيددة واسددعة، إذ بلددغ عدددد الدددول العربيددة المشدداركة فيهددا )
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للددول المشداركة فدي  داء( متوسدطات األ5للدول المشداركة فدي العلدوم ، كمدا يبدين الجددول رقدم ) داءمتوسطات األ
 .  الرياضيات

 

 (/ الصف الثامنTIMSS 2007) العلومفي  داءمتوسطات األ. 6الجدول رقم 
  المتـوسـط  الدولة  المتـوسـط  الدولة

  459 ايران   29  567 سنغافورة   1

  457 مالطا   30  561 تايوان   2

  454 تركيا   31  554 اليابان  3

  452 سوريا   32  553 كوريا  4

  452 قبرص   32  541 انجلترا  5

  445 تونس   34  539 هنجاريا  6

  427 اندونيسيا   35  539 التشيك   6

  423 عمان   36  538 سلوفينيا  8

  421 جورجيا   37  530 هونغ كونغ   9

  418 الكويت   38  530 روسيا   9

  417 كولومبيا   39  520 الواليات ا لمتحدة   11

  414 لبنان   40  519 لتوانيا   12

  408 مصر   41  515 النمسا   13

  408 الجزائر   41  511 السويد   14

  404 فلسطين   43  496 سكوتلندا   15

  403 السعودية   44  495 ايطاليا   16

 402 * المغرب  45  488 ارمينيا   17

  387 السلفادور   46  487 النرويج   18

  355 بوتسوانا   47  485 اوكرانيا   19

  319 قطر   48  482 األردن   20

  303 غانا   49  471 ماليزيا   21

 مشاركات أخرى      471 تايلند   21

  470 صربيا   23
 

  556 ماساشوسيتس/ أمريكا 

  470 بلغاريا   23
 

  539 منيسوتا/ أمريكا 

  467 البحرين   25
 

  526 اونتاريو/كندا 

   466 المتوسط الدولي  
 

  526 كولومبيا/ كندا 

  466 البوسنا والهرسك   26
 

  507 كويبيك/ كندا 

  465 اسرائيل   27
 

  498 الباسك /اسبانيا 

  462 رومانيا   28
 

دبي/االمارات العربية 
 المتحدة 

489  
 

 * معدل المشاركة دون المعيار الدولي المطلوب
                            

 األردن أدنى بداللة إحصائية                                
 األردن  داءمماثل أل         
 األردن اعلى بداللة إحصائية          
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 (/ الصف الثامنTIMSS 2007)في الرياضيات  داءمتوسطات األ. 7الجدول رقم 
  المتـوســط  الـدولـة  المتـوســط  الـدولـة

 461 اسرائيل 25 598 تايوان 1

 451 المتوسط الدولي  597 كوريا 2

 456 البوسنة والهرسك 27 593 سنغافورة 3

 449 لبنان 28 572 هونغ كونغ 4

 441 تايلند 29 570 اليابان 5

 432 تركيا 30 517 هنجاريا 6

 427 األردن 31 513 انجلترا 7

 420 تونس 32 512 روسيا 8

 410 جورجيا 33 508 الواليات المتحدة 9

 403 ايران 34 506 لتوانيا 10

 398 البحرين 35 504 التشيك 11

 397 اندونيسيا 36 501 سلوفينيا 12

 395 سوريا 37 499 ارمينيا 13

 391 مصر 38 496 استراليا 14

 387 الجزائر 39 491 السويد 15

 381 * المغرب 40 488 مالطا 16

 380 كولومبيا 41 487 سكتلندا 17

 372 عمان 42 486 صربيا 18

 367 فلسطين 43 480 ايطاليا 19

 364 بتسوانا 44 474 ماليزيا 20

 354 الكويت 45 469 النرويج 21

 340 السلفادور 46 465 قبرص 22

 329 السعودية 47 464 بلغاريا 23

 309 غانا 48 462 اوكرانيا 24

 307 قطر 49 461 رومانيا 25

 مشاركات أخرى

 
 547 ماسشوسيتس/ أمريكا

 
 509 كولومبيا/كندا

 
 532 مركياأمنيسوتا/ 

 
 499 باسك/اسبانيا

 
 528 كويبك/كندا

 
مارات العربية دبي/اإل

 المتحدة
461 

 
 517 اونتاريو/كندا

    

 * معدل المشاركة دون المعيار الدولي المطلوب
 

 األردن أدنى بداللة إحصائية                                
 األردن  داءمماثل أل        
  األردن اعلى بداللة إحصائية        
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 الدراسة الدولية بيزا 

 

وتهدف هذه الدراسة إلى معرفدة مددى امدتالك الطلبدة تشرف على هذه الدراسة منظمة التنمية والتعاون االقتصادي ،
( للمهارات والمعارف األساسية في الرياضيات والعلوم والقرائية والتي تعينهم على المشداركة الفاعلدة 51) العمرمن 

 في المجتمع. 
 

، وكدان 4004، وكان التركيز على مجال القرائية، ونفذت للمدرة الثانيدة عدام 4000األولى عام  نفذت الدراسة للمرة
وكان التركيز في هذه الدورة علدى  4004في عام  ءت الحلقة الثالثة منهاعلى مجال الرياضيات، وجافيها التركيز 

مجددال العلددوم، وتجدددر اإلشددارة إلددى أن األردن شددارك للمددرة األولددى فددي هددذه الدراسددة فددي حلقتهددا الثالثددة أي فددي عددام 
 عاد تطبيقها كل ثالث سنوات.، حيث أن هذه الدراسة يُ 4004

 
للددددددول المشددددداركة فدددددي الدراسدددددة فدددددي مجددددداالت العلدددددوم  داء( متوسدددددطات األ50(، )9(، )8وتبدددددين الجدددددداول )      

 .4004في دورة عام  والرياضيات والقرائية
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 (PISA 2006الدراسة الدولية )في في مجال العلوم لطلبة الدول المشاركة  داءمتوسطات األ. 8جدول رقم 
 المتوسط الدولة الترتيب المتوسط الدولة الترتيب

  (2.6) 488 سلوفاكيا   30  (2.0) 563 فنلنده   1

  (2.8) 488 لتوانيا   30  (2.5) 542 هونغ كونغ   2

  (2.6) 488 اسبانيا   30  (2.0) 534 كندا   3

  (3.1) 487 النرويج   33  (3.6) 532 تايوان   4

  (1.1) 486 لوكسمبرغ   34  (3.4) 531 اليابان   5

  (3.7) 479 روسيا   35  (2.5) 531 استوينا   5

  (2.0) 475 ايطاليا   36  (2.7) 530 نيوزلنده   7

  (3.0) 474 البرتغال   37  (2.3) 527 استراليا   8

  (3.2) 473 اليونان   38  (2.7) 525 هولنده   9

  (3.7) 454 اسرائيل   39  (3.4) 522 كوريا   10

  (4.3) 438 تشيلي   40  (4.1) 522 ليشتنستين   10

  (3.0)436 صربيا   41  (1.1) 519 سلوفينيا   12

  (6.1) 434 بلغاريا   42  (3.8) 516 ألمانيا   13

  (2.7) 428 اورجواي   43  (2.9) 515 المملكة المتحدة   14

  (3.8) 424 تركيا   44  (3.5) 513 جمهورية التشيك   15

  (2.8) 422 األردن   45  (3.2) 512 سويسرا   16

  (2.1) 421 تايلند   46  (1.1) 511 الصين  -ماكاو  17

  (4.2) 418 رومانيا   47  (3.9) 511 النمسا   17

  (1.1) 412 مونينيغرو   48  (2.5) 510 بلجيكا   19

  (2.7) 410 المكسيك   49  (3.2) 508 ايرلنده   20

  (5.7) 393 اندونيسيا   50  (2.7) 504 هنجاريا   21

  (6.1) 391 األرجنتين   51  (2.4) 503 السويد   22

  (2.8) 390 البرازيل   52  (2.3) 498 بولندا   23

  (3.4) 388 كولومبيا   53  (3.1) 496 الدنمارك   24

  (2.9) 386 تونس   54  (3.4) 495 فرنسا   25

  (2.8) 382 أذربيجان   55  (2.4) 493 كرواتيا   26

  (0.8) 349 قطر   56  (1.6) 491 ايسلندا   27

  (2.9) 322 كرغستان   57  (2.9) 490 التفيا   28

  (4.2) 489 الواليات المتحدة   29
 

  

  (1.2) 491 المتوسط الموزون لدول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي 

  (0.5) 500 متوسط دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي 

  (3.2) 473 المتوسط الدولي 

 
 المتوسط أعلى من متوسط األردن 

 المتوسط مماثل لمتوسط األردن
 األردن أدنى من متوسطالمتوسط 

 الخطأ المعياري للمتوسط (   )
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 (PISA 2006لطلبة الدول المشاركة بالدراسة الدولية) الرياضياتفي مجال  داءمتوسطات األ. 9جدول رقم 
 المتوسط الدولة الترتيب المتوسط الدولة الترتيب

 (3.0) 486 التفيا 30 (4.1) 549 تايوان 1

 (2.9) 486 لتوانيا 30 (2.3) 548 فنلنده 2

 (2.3) 480 اسبانيا 32 (3.8) 547 كوريا 3

 (3.9) 476 روسيا 33 (2.7) 547 هونغ كونغ 3

 (2.6) 476 أذربيجان 33 (2.6) 531 هولندا 5

 (4.0) 474 الواليات المتحدة 35 (3.2) 530 سويسرا 6

 (2.4) 467 كرواتيا 36 (1.9) 527 كندا 7

 (3.1) 466 البرتغال 37 (4.2) 525 ليشتنستين 8

 (2.3) 462 ايطاليا 38 (1.3) 525 الصين -ماكاو 8

 (2.9) 459 اليونان 39 (3.3) 523 اليابان 10

 (4.3) 442 اسرائيل 40 (2.4) 522 نيوزلنده 11

 (3.5) 435 صربيا 41 (2.9) 520 بلجيكا 12

 (2.6) 427 اوروغواي 42 (2.2) 520 استراليا 12

 (4.9) 424 تركيا 43 (2.7) 515 استونيا 14

 (2.3) 417 تايلندا 44 (2.6) 513 الدنمارك 15

 (4.2) 415 رومانيا 45 (3.6) 510 جمهورية التشيك 16

 (6.1) 413 بلغاريا 46 (1.8) 506 ايسدلنده 17

 (4.6) 411 تشيلي 47 (3.7) 505 النمسا 18

 (2.9) 406 المكسيك 48 (1.0) 504 سلوفينيا 19

 (1.4) 399 مونينيغرو 49 (3.9) 504 ألمانيا 19

 (5.6) 391 اندونيسيا 50 (2.4) 502 السويد 21

 (3.3) 384 األردن 51 (2.8) 501 ايرلنده 22

 (6.2) 381 األرجنتين 52 (3.2) 496 فرنسا 23

 (3.8) 370 كولومبيا 53 (2.4) 495 بولنده 24

 (2.9) 370 البرازيل 53 (2.1) 495 المملكة المتحدة 24

 (3.9) 365 تونس 55 (2.8) 492 سلوفاكيا 26

 (1.0) 318 قطر 56 (2.9) 491 هنجاريا 27

 (3.4) 311 كرغستان 57 (2.6) 490 النرويج 28

 (1.1) 490 لوكسمبرغ 28
   

 (1.2) 484 المتوسط الموزون لدول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي

 (0.5) 498 متوسط دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي

 (3.3) 469 المتوسط الدولي

 
 المتوسط أعلى من متوسط األردن 

 لمتوسط األردنالمتوسط مماثل 
 األردن أدنى من متوسطالمتوسط 

 الخطأ المعياري للمتوسط (   )
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 (PISA 2006) في مجال القرائية لطلبة الدول المشاركة بالدراسة الدولية داءمتوسطات األ. 12جدول رقم 
 المتوسط الدولة الترتيب المتوسط الدولة الترتيب

 (2.8) 477 كرواتيا 30 (3.8) 556 كوريا 1

 (4.5) 474 الواليات المتحدة 31 (2.1) 547 فنلنده 2

 (3.6) 472 البرتغال 32 (2.4) 536 هونغ كونغ 3

 (2.9) 470 لتوانيا 33 (2.4) 527 كندا 4

 (2.4) 469 ايطاليا 34 (2.9) 521 نيوزلنده 5

 (3.1) 466 جمهورية السلوفاك 35 (3.5) 517 ايرلنده 6

 (2.2) 461 اسبانيا 36 (2.1) 513 استراليا 7

 (4.0) 460 اليونان 37 (3.9) 510 ليشتنستين 8

 (4.2) 447 تركيا 38 (2.8) 508 بولنده 9

 (4.9) 442 تشيلي 39 (3.4) 507 السويد 10

 (4.3) 440 روسيا 40 (2.9) 507 هولنده 10

 (4.6) 439 اسرائيل 41 (3.0) 501 بلجيكا 12

 (2.6) 417 تايلند 42 (2.9) 501 استونيا 12

 (3.4) 413 اوروغواي 43 (3.1) 499 سويسرا 14

 (3.1) 410 ألمكسيك 44 (3.6) 498 اليابان 15

 (6.9) 402 بلغاريا 45 (3.4)  496 تايوان 16

 (3.5) 401 صربيا 46 (4.4) 495 ألمانيا 17

 (3.3) 401 األردن 46 (2.3) 495 المملكة المتحدة 17

 (4.7) 396 رومانيا 48 (3.2) 494 الدنمارك 19

 (5.9) 393 اندونيسيا 49 (0.9) 494 سلوفينيا 19

 (3.7) 393 البرازيل 49 (1.1) 492 الصين -ماكاو 21

 (1.2) 392 مونينيغرو 51 (4.1) 490 النمسا 22

 (5.1) 385 كولومبيا 52 (4.1) 488 فرنسا 23

 (4.0) 380 تونس 53 (3.2) 484 النرويج 24

 (7.1) 374 األرجنتين 54 (1.9) 484 ايسلنده 24

 (3.1) 353 أذربيجان 55 (4.2) 483 جمهورية التشيك 26

 (1.2) 312 قطر 56 (3.3) 482 هنجاريا 27

 (3.5) 285 كرغستان 57 (3.7) 479 التفيا 28

 (1.3) 479 لوكسمبرغ 28
   

 (1.3) 481 المتوسط الموزون لدول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي

 (0.6) 491 متوسط دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي

 (3.6) 460 المتوسط الدولي

 
 المتوسط أعلى من متوسط األردن 

 المتوسط مماثل لمتوسط األردن
 األردن أدنى من متوسطالمتوسط 

 الخطأ المعياري للمتوسط (   )
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 الفصل الثاني
 

 PISAالربنامج الدويل لتقييم الطلبة دراسة تعريف ب
 ةـدمـمق

يتم تطويره من خالل الدول المشداركة، ويدتم تطبيقده  نعتبر البرنامج الدولي لتقييم الطلبة تقييم دولي مقنيُ 
 44دولدة فدي الددورة األولدى ) 54لقدد بلدغ عددد الددول المشداركة فدي هدذا البرندامج  سدنة. 51على الطلبة في عمدر 

دولة في  14(، و )4004دولة في الدورة الثانية عام  55(، و )4004دولة في عام  55و  4000دولة في عام 
(، وفددي العددادة يطبددق هددذا االختبددار علددى عدددد مددن الطلبددة يتددراوح بددين 4004الدددورة الثالثددة التددي نفددذت فددي عددام 

 طالب لكل بلد .  5100 -5000
 

، والعلددوم، وال يعتمددد بصددورة كبيددرة علددى اتقددان المنهددا  يغطددي محتددوى هددذا التقيدديم مجدداالت: القددراءة ، والرياضدديات
ذ سددنة و  51المدرسددي ولكندده يعتمددد علددى المعددارف والمهددارات التددي يحتاجهددا الطلبددة فددي عمددر  يركددز علددى اتقددان ا 

 العمليات وفهم المبادئ والقدرة على توظيفها في أوضاع متباينة في كل مجال من المجاالت التي يشملها التقييم. 
 

هدددذا التقيددديم علدددى أنددده اختبدددار ورقدددة وقلدددم، وتبلدددغ مددددة هدددذا االختبدددار سددداعتين لكدددل طالدددب وتكدددون فقدددرات  ويصدددنف
ار مددن متعدددد والفقددرات اإلنشددائية، إذ يبلددغ العدددد الكلددي لفقددرات هددذا ارات خلدديط مددن فقددرات مددن نددوع االختيدداالختبدد

لفدة مدن الطلبدة، باإلضدافة إلدى ذلدك فقرة، وتطبق تشكيالت مختلفدة مدن الفقدرات علدى مجموعدة مخت 490االختبار 
تضددمن أسددئلة عددن الطالددب وعددن البيددت ويددتم وت ادقيقددة لتعبئتهدد 40حتددا  إلددى وم الطلبددة باإلجابددة علددى اسددتبانة تيقدد

دقيقددة يتضدددمن فقدددرات تددددور حددول قضدددايا لهدددا عالقدددة  40أيضددا  توزيدددع اسدددتبيان مددددير المدرسددة الدددذي يحتدددا  إلدددى 
 بالمدرسة. 

 
 يتم إجراء هذا االختبار كل ثالث سنوات ، إذ يسعى لقياس المخرجات التالية : 

 مؤشرات أساسية حول معارف ومهارات الطلبة. - أ
 مؤشرات حول سياقات التعلم تربط نتائج الطلبة بخصائصهم وخصائص المدرسة.  - ب

 مؤشرات ترصد اتجاه التغييرات في النتائج عبر الزمن. -  

 السياسات واألبحاث.قاعدة معرفية لتحليل  -د
 على تقييم اتجاهات الطلبة نحو العلم .  4004الدورة الثالثة في عام  توركز 
 

القددددراءة،  تالطلبددددة فددددي مجدددداال أداء( لجمددددع معلومددددات عددددن PISAلطلبددددة )لتقيدددديم االدددددولي  البرنددددامجتددددم تصددددميم 
ا التقيديم معلومدات معمقدة حدول والرياضيات، والعلوم على مستوى المدارس والبلددان كدل ثدالث سدنوات، إذ يقددم هدذ

العوامل التي تؤثر على تطور المهارات واالتجاهات لددى الطلبدة والمرتبطدة بالبيدت والمدرسدة، وتفحدص تدأثير هدذه 
 العوامل على نتائج الطلبة وعلى تطوير السياسة التربوية. 
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وانحدراف  100ريج للعالمدات بمتوسدط إن النتائج التي يتم الحصول عليها من هذا التقييم يتم تحليلهدا باسدتخدام تدد
للمجدددداالت الثالثددددة، كمددددا يددددتم اسددددتخدام اسددددتبيان الطالددددب واسددددتبيان المدرسددددة لتحليددددل النتددددائج وفقددددا   500معيدددداري 

 لخصائص كل من الطالب والمدرسة، إذ تهتم تلك االستبيانات بجمع معلومات حول ما يلي : 
 

 قتصادي واالجتماعي والثقافي لألسرة . الطلبة وخلفياتهم األسرية، بما فيها الوضع اال . أ
مجاالت لها عالقة بحياة الطالب مثل اتجاهاته نحو التعلم، وعاداته داخل المدرسة والبيئدة األسدرية التدي  . ب

 تحيط به. 

 . متغيددرات لهددا عالقددة بالمدددارس، تتضددمن نوعيددة المصددادر الماديددة والبشددرية فددي المدرسددة، والتمويددل العددام 
 نع القرار. والخاص، وعمليات ص

 د. سياقات التعلم، بما فيها الهيكل المؤسسي ونوعه، وحجم الصف، ومستوى شراكة الوالدين . 
ضبط االنفعال، وتفضديالته و هد. استراتيجيات تنظيم الطالب لتعلمه، مستوى دافعيته وطريقة وضع األهداف، 

 للتعلم التعاوني .  ةجتماعياال هألنواع التعلم المختلفة، واستراتيجيات نمط تعلم الطالب ومهارات
 و. مجاالت تعلم وتعليم العلم بما فيها دافعية الطلبة وانغماسهم وثقتهم في دراسة العلم،... الخ .

 
، والتدي تشدمل السدياقات االقتصدادية والديموغرافيدة وهيكلتهداكما يتم جمدع معلومدات حدول مؤشدرات الدنظم التربويدة  

 خصائص المدرسة والمعلم وبعض العمليات التي تجري في الغرفة الصفية . و نسب االلتحاق، و مثل: التكاليف، 
 

 : جماالت القياس-   

 

 على مجاالت ثالثة هي: 4009اشتمل إطار التقويم في دراسة بيزا لدورة عام 

 

 القرائيدة   (5)
 الرياضيدات   (4)

 العلدوم   (4)

 
 ة.في هذه الدورة على مجال القرائي وقد كان التركيز

 تعريفا  بالمجاالت الثالثة.وفيما يأتي 
 
 ( Mathematical Literacyالرياضيات )املعرفة جمال  (0
 

  / تعريف المجالdefinition of the domain  

يشير مصطلح "المعرفة الرياضية" إلى قدرة الفرد على معرفة وفهم دور الرياضيات فدي الحيداة لعمدل األحكدام 
 فددي دراسددة البيددزا بقيدداس ألفددراد، ويهددتم مجددال المعرفددة الرياضدديةالمنطقيددة، والسددتخدامها، وربطهددا باحتياجددات ا

علدى إعدادة صدياغة المسدائل  ةتفسدير، وربدط األفكدار، باإلضدافة إلدى قددرة الطلبدالتحليدل، و العلدى  ةقدرة الطلب
( يركدز علدى مسدائل PISAالرياضية في أوضاع متباينة وحلها وتفسيرها. إن البرندامج الددولي لتقيديم الطلبدة )

عالقددة بالعددالم الددواقعي، إذ اندده يحدداكي المشددكالت التددي تحدديط بالطالددب فددي مدرسددته وفددي الحيدداة الواقعيددة  لهددا
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 واقعية من مثل باعتبار أن الطلبة يواجهون أوضاع واقعية عندما يتنقلون أو يتسوقون أو يتعاملون مع قضايا
مكدداني والكفايددات الرياضددية األخددرى وتسدداعد االسددتنتاجات الكميددة أو التصددور ال ،التمويددل الشخصددي أو غيرهددا

في إعادة صياغة المسألة وحلها. إن مثل هدذه االسدتخدامات للرياضديات تسدتند علدى مهدارات يدتم تعلمهدا مدن 
خدددالل مسدددائل تظهدددر فدددي الكتدددب المدرسدددية، كمدددا أن الطلبدددة يحتددداجون إلدددى قددددرات رياضدددية يدددتم تطبيقهدددا فدددي 

اضدددية التدددي تكدددون يالدددب اتخددداذ قدددرارات حدددول المعرفدددة الر سدددياقات ذات بنيدددة غيدددر منظمدددة، ويترتدددب علدددى الط
 مناسبة، وكيف يمكن أن يطبقها بصورة مفيدة . 

 
 ( تنظيم المجالOrganization of the domain ) 

سددنة أن يفعلددوه بطريقددة مناسددبة  51الرياضدديات وصددفا  موسددعا  لمددا يسددتطيع الطلبددة فددي عمددر  تقيدديميقدددم إطددار 
 عندما يواجهون مشاكل في الحياة الواقعية. 

 
 وهناك ثالثة مكونات أساسية لوصف المجال الرياضي هي: 

 السياقات التي تقع فيها المشكلة . - أ
 المحتوى الرياضي الذي يستخدم لحل المشكلة .  - ب

 ت التي يمكن استخدامها ألجل ربط المشكلة التي حدثت بالواقع مع المعرفة الرياضية . الكفايا -  
 

ومدن المعلدوم أنده فدي أثنداء  ،إن المجال المهم في "المعرفة الرياضية" هو استخدام الرياضيات فدي أوضداع متبايندة
كثيدرا  علدى السدياقات التدي تحددث  ر الطدرق الرياضدية المناسدبة وتمثيلهدا يعتمدداتعاملنا مدع قضدايا واقعيدة فدإن اختيد

فيها تلدك المشدكالت. إن السدياق هدو جدزء مدن عدالم الطالدب ويقدع علدى مسدافة معيندة منده، وفيمدا يتعلدق بالبرندامج 
المدرسددية وحيدداة   تددهالشخصددية ومددن ثددم حيا تددههددو حياللطالددب األقددرب  سددياقفددإن ال PISAالدددولي لتقيدديم الطلبددة 

. وبنداء علدى التدي تواجهده إضدافة إلدى المسدائل العلميدة هالمجتمدع المحلدي الدذي يحديط بدبحياته فدي العمل متبوعة 
السدددياقات هدددذا التصدددور فدددإن البرندددامج الددددولي لتقيددديم الطلبدددة عدددّرف واسدددتخدم أربعدددة سدددياقات لحدددل المسدددائل هدددي: 

م صدياغة الفقدرات بصدورة االجتماعية والعلميدة، إذ تدالسياقات المهنية، و السياقات التربوية، و السياقات الشخصية، و 
 إلعادة صياغة المسألة.  ستخدامهامحددة بحيث تتضمن عناصر تفصيلية يمكن ا

 
تقيديم ( وبالتدالي فدإن إطدار patternsإن العديد من الناس يرون الرياضيات بصورة عامة على أنها علم األنمداط )

أنمدداط مددن التغّيددر و أنمدداط مددن الفراغددات واألشددكال، تضددمينه سددتخدم أفكددارا  تعكددس هددذه الرؤيددة منهددا: الرياضدديات ا
أنمدداط مددن الكميددات والتددي تشددكل مبددادئ جوهريددة وأساسددية ألي وصددف للرياضدديات، كمددا أنهددا تشددكل و والعالقددات، 

صدلب أي منهددا  فدي أي مسددتوى، ولكدن حتددى تكتمدل المعرفددة الرياضدية فددإن ذلدك يعنددي التعامدل مددع حداالت عدددم 
 بعناصر نظرية االحتمال واإلحصاء.  التقييمورياضية، ولهذا اهتم إطار  التأكد من وجهة نظر علمية

 
 ، اهتم بصورة أساسية بالمجاالت التالية: PISAويمكن القول أن البرنامج الدولي لتقييم الطلبة 

  الفراغات واألشكال  -

 التغّير والعالقات  -

 الكميات  -
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 اإلحصاء واالحتماالت  -

 

 الفراغات واألشكال - أ
فهدم العدالم المشداهد ووصدفه وترميدزه، باإلضدافة ، و التفاعدل مدع األشدكال الحقيقيدةلمجال الفرعدي هذا ايتضمن 

إلى إعادة ترميز المعلومات البصرية وتفسير تلك المعلومات، وألجل فهم مبدأ األشكال، فدإن علدى الطلبدة أن 
لشديء، وفهدم اكونات اخدتالف تحليل مبيتمكنوا من اكتشاف الطريقة التي تتشابه وتختلف فيها األشياء، وذلك 

 األشكال بأبعاد مختلفة وبطرق تمثيل متعددة. 
ول األشدكال أو حدسدتطيع أن نتومن المهم مالحظة أن األشدكال أبعدد مدا تكدون عدن كونهدا وحددات سداكنة، إذ 

أن نعّدل عليها، ويمكن مالحظة التغييرات على األشدكال بصدورة دقيقدة باسدتخدام الكمبيدوتر، إذ يمكدن للطلبدة 
 مشاهدة األنماط وكيفية تغير األشكال بشكل مباشر. 

 
د يسددتلزم دراسددة األشددكال وبنائهددا النظددر إلددى االختالفددات والتشددابهات عندددما يددتم تحليددل مكونددات األشددكال وعندد

تمثيلهددا بطددرق مختلفددة وأبعدداد متعددددة، واألمثلددة التددي تحتددا  لهددذا النددوع مددن التفكيددر كثيددرة، فعلددى سددبيل المثددال 
لقدددرة علددى رسددم تحديدد وربددط صددورة مدينددة بخريطدة المدينددة واإلشددارة إلددى الزاويدة التددي أخددذت منهددا الصدورة، وا

ا تبدددو الطريددق مالمسددة ة البعيدددة، وكدذلك فهددم لمدداذالعمددار  ا تبدددوا العمددارة القريبدة أكبددر مددنالخريطدة، وفهددم لمدداذ
لألفق عند االبتعاد عن نقطة معينة، كلها أمثلة ترتبط بهذه الفكرة وحيث أن الطلبة يعيشون في فضداء ثالثدي 
األبعددداد فدددإن علددديهم أن يكوندددوا معتدددادين لرؤيدددة األشدددياء مدددن زوايدددا مختلفدددة )علدددى سدددبيل المثدددال مدددن األمدددام، 

( وعليهم أن يفهموا الموقع النسبي لألشياء وكيف يستطيع الطالب أن ُيبحر عبر الفراغات والجوانب، واألعلى
واألشددكال، ويتضددمن فهددم المبددادئ ذات العالقددة باألشددكال أيضددا  القدددرة علددى عمددل شددكل فددي بعدددين، وتمثيددل 

 األشكال ثالثية األبعاد في بعدين. 
 

 :  وبصورة أساسية، فإن مجال األشكال والفراغات يتضمن
 إدراك األنماط واألشكال.   - أ
عادة ترميز المعلومات البصرية.   - ب  وصف، وترميز وا 

 فهم التغيرات الديناميكية على األشكال.   - 
 اختالفات وتشابهات األشكال.   -د
 المواقع النسبية لألشكال.  -هد
 تمثيل األشكال في بعدين وفي ثالثة أبعاد والعالقة بينهما.   -و
 تحديد مواقع األشكال في الفراغ.   -ز

 

 (Change & relationshipsالتغّير والعالقات )  - ب

جميع الظواهر الطبيعية تتسم بالتغّير، والعالم من حولنا يظهر حشد كبير من العالقات المؤقتدة والدائمدة بدين 
باقتراندات رياضدية مثدل ها تأو نمدذجبدين األشدياء المتضدمنة إذ يمكن وصف بعدض عمليدات التغيدر الظواهر، 

االقترانددات الخطيددة أو األسددية أو اللوجسددتية سددواء كانددت منفصددلة أو متصددلة، وحيددث أن بعددض العالقددات لهددا 
تصنيفات مختلفة فإنه يظهر أهمية تحليل البياندات فدي أحيدان كثيدرة لتحديدد طبيعدة العالقدات وتمثيلهدا بعالقدة 

 لة أو متباينة.درياضية تأخذ شكل معا
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التمثيل العددي أو الرمزي أو الجبري أو الهندسي، ويعتبر  منهاثيل التغير والعالقات بطرق متعددة ويمكن تم
التحويددل بددين هددذه الطددرق وفهددم العالقددات األسددية، وطبيعددة التغيددر مهمددا ، إذ علددى الطلبددة أن يكونددوا مهتمددين 

مدو الددوري، والنمدو اللوجسدتي بمبادئ النمو الخطي )عمليات الجمع( أو النمو األسدي )عمليدات الضدرب( والن
كدددذلك، وعلدددى الطلبدددة أن يالحظدددوا العالقدددة بدددين هدددذه النمددداذ ، واالخدددتالف الرئيسدددي بدددين العمليدددات الخطيدددة 

 والعمليات األسية . 
فدإن سدنة  51 سدنإن مجال التغير والعالقات يشتمل على التفكير االقتراني الدذي يشدير إلدى العالقدات، وفدي 

معدل التغير، واتجاه التغّير وشدته، وكذلك يتوقع من الطلبة أن يكونوا قادرين على  الطلبة يفترض ان يعرفوا
وكيددف لمسدداحات لإصدددار أحكددام حددول السددرعة النسددبية لحدددوث النمددو، وكددذلك يتندداول هددذا البعددد فهددم الطلبددة 

بين كمددا تددزداد عنددد زيددادة نصددف القطددر أو القطددر، والعالقددة بددين جوانددب المثلددث الثالثددة إذا عددرف طددول جددان
 ية. مقليتشير لذلك الهندسة اال

كمددا يمكددن فهددم االحتمدداالت مددن خددالل التغيددر والعالقددات فمددثال ، إذا تددم رمددي قطعتددي نددرد وظهددر علددى وجدده 
؟ أي أن االحتمدددال  5مدددا احتمدددال أن يكدددون مجمدددوع الدددرقمين الظددداهرين أكبدددر مدددن  5القطعدددة األولدددى الدددرقم 

إلدى عددد عناصدر الفدراغ العيندي كلده والجدواب فدي هدذه الحالدة المطلوب هو نسبة عدد مرات ظهدور الحدادث 
 %. 10هو 

 

 ( Quantityالكميات ) -ج
دراك األنماط العدديدة واسدتخدام األرقدام لتمثيدل الكميدات وتعمديم  يتضمن مجال الكميات فهم الحجم النسبي، وا 

 السمات في العالم الواقع. 
الكمدي، ويعتبدر الدرقم وتمثيلده وفهدم معداني العمليدات وامدتالك إن التفكير الذي يدور حدول الكميدة هدو التفكيدر 

. مظدداهر لهددذا شددعور بكميددة الددرقم، والحسددابات علددى األرقددام والقدددرة العقليددة إلجددراء العمليددات وتقريددب األعددداد
 ير الكمي على ما يلي: كويشتمل التف النوع من التفكير

 الوعي بالرقم .  -5
 فهم معنى العمليات . -4

 لرقم .الشعور بكمية ا -4

 الحسابات على األرقام .  -5

 الحساب العقلي . -1

 التقريب . -4

 

 ( uncertaintyاالحتمال ) -د
نادرا  ما يتعامل العلم مع حاالت التأكد ذلك أن المعرفة العلمية قد تكون خاطئة أو أنها ال تصل إلى الحقيقة 

انهيدار و سدقوط جسدر، و  ،نتدائج االنتخابداتالدامغة، وعدم التأكد حالدة مالزمدة للحيداة الواقعيدة وكأمثلدة عليهدا: 
ويرتبط مفهوم عدم التأكد بموضوعين هما: البيانات  .تنبؤات النمو السكانيو توقعات الطقس، و أسواق المال، 

إذ يتنددداول علدددم اإلحصددداء موضدددوعا  فريددددا  لتعلددديم الرياضددديات وهدددو التفكيدددر مدددن خدددالل البياندددات  ،واالحتمدددال
 ا النوع من التفكير يطلق عليه التفكير اإلحصائي. االمبريقية غير المؤكدة، وهذ

 إن العناصر األساسية لهذا المجال هي : 
 صفة التباين في الظواهر .  - أ
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 الحاجة إلى بيانات حول الظواهر . - ب

 إنتا  البيانات .   - 
 / االختالف .  نايبتكميم الت    -د
 .  باينتفسير الت  -هد

 
ت مدن خدالل عمليدة أرقام تندتج فدي سدياقات وأوضداع معيندة. وتسدتخر  البيانداإن البيانات ليست أرقام فقط بل هي 

ير حدول القيداس إلدى فهدم لمداذا تكدون بعدض األرقدام ذات داللدة فيمدا تكدون األرقدام األخدرى غيدر قياس، ويقود التفك
ض أن دالددة، ويعتبددر تصددميم مسددوحات العينددة موضددوع أساسددي فددي اإلحصدداء، إذ يركددز تحليددل البيانددات علددى افتددرا

البيانددات التددي يددتم جمعهددا تمثددل المجتمددع اإلحصددائي، ومفهددوم العينددة العشددوائية البسدديطة هددو موضددوع مهددم بالنسددبة 
سدنة لفهدم قضدايا تدرتبط باالحتمدال، وحيدث أن الظدواهر لهدا ندواتج غيدر مؤكددة فدإن نمدط هدذه  51للطلبة في عمر 

ّسدس علدى سدياقات ذات عالقدة بدأدوات  النواتج يكون عشوائي. ومبدأ االحتمال في البرنامج الدولي لتقييم الطلبدة يؤس
معينة مثل حجر الندرد أو قطعدة النقدد أو المكعبدات أو سدياقات حياتيدة غيدر معقددة ، يمكدن أن يدتم تحليلهدا بصدورة 

 بديهية أو يمكن نمذجتها باستخدام هذه األدوات. 
 

في أطوال الطلبة أو تباين درجات الطلبة فدي  واالحتمال يمكن أن يظهر من مصادر مختلفة مثل التباين الطبيعي
رؤيدددة  سدددنة هدددي 51الرياضددديات أو مدددداخيل مجموعدددة مدددن النددداس ... الدددخ. إن الخطدددوة المهمدددة للطلبدددة فدددي عمدددر 

 كل متكامل. ودراسة البيانات واالحتمال ك
 

 وتتضمن المبادئ الرياضية في هذا المجال ما يلي : 
 إنتا  البيانات . - أ
 رضها . تحليل البيانات وع  - ب

 قوانين االحتمال .   - 
 التنبؤ أو االستنتا    -د

 
 
 ( الكفاياتCompetencies  ) 

 ثماني كفايات رياضية هي:  PISAلقد استخدم البرنامج الدولي لتقييم الطلبة 
 

 ( Thinking of Reasoningالتفكير الرياضي ) (1
يتضددمن هددذا الجددزء أسددئلة مرتبطددة بخصددائص الرياضدديات، ومعرفددة اإلجابددات التددي تقدددمها الرياضدديات لمثددل 
تلددك األسددئلة، والتفريددق بددين األنددواع المختلفددة للجملددة مثددل: التعريفددات، والنظريددات، والتخمينددات، والفرضدديات 

 المبادئ الرياضية . واسع أو محدود منمحدود أو واألمثلة، وكذلك القدرة على التعامل مع مدى 
 

 (Argumentationالمحاججة )  (0
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اتبداع وتقيديم سلسدلة يتضدمن ذلدك ير الرياضدي األخدرى، و كيتضمن هذا الجزء من البرهان الرياضي أنواع التف
نشاء المحاججات الرياضية.  من الحجج الرياضية من األنواع مختلفة، وامتالك القدرة على االكتشاف وا 

 

 (  Communicationاالتصال ) (3

تتضدددمن هدددذه الكفايدددة التعبيدددر عدددن مسدددائل ذات محتدددوى رياضدددي بطريقدددة شدددفوية ومكتوبدددة وفهدددم كتابدددات أو 
 أحاديث اآلخرين حول نفس المسألة. 

 

 ( Modelingالنمذجة ) (4

لدى بنداء رياضدي، وتفسدير النمدداذ  إبطريقدة قابلدة للنمذجددة، وترجمدة الواقدع  شدكلةتتضدمن هدذه الكفايدة بنداء الم
مددن خددالل النمددوذ  الرياضددي والتحقددق مددن صدددق ذلددك علددى حددل المشددكلة ة واقعيددة، والعمددل الرياضددية بصددور 

 النموذ ، وتأمل وتحليل ونقد النموذ  ونتائجه . 
 

 وحل المسائل األسئلة طرح  (1

عددادة صددياغتها وتعريفهددا ألنددواع مختلفددة مددن المسددائل الرياضددية )مثددل:  تتضددمن هددذه الكفايددة طددرح األسددئلة وا 
 تحويل شكل رياضي بحت إلى شكل تطبيقي( وحل مسائل رياضية بعدة طرق . 

 

 (representationالتمثيل ) (6

عددادة ترميددز المسددألة الرياضددية، وترجمددة أو تفسددير مخ تلددف التمثدديالت الرياضددية يتضددمن هددذا الجددزء ترميددز وا 
 وفهم العالقات الداخلية بينها، واختيار التمثيالت المناسبة حسب الغرض . 

 

 Using symbolic, formal and technical languageاستخدام الرموز واللغة الفنية والعمليات ) (7

and operation ) 

عالقتها باللغة العادية وتحويل اللغدة العاديدة تتضمن هذه الكفاية تفسير الرموز واللغة الفنية المستخدمة وفهم 
إلى لغة رمزية والتعامل مع الجمل والتعابير التي تتضمن رموز وصيغ، واستخدام المتغيرات لحل المعدادالت 

جراء الحسابات.  وا 
 

 استخدام الوسائط واألدوات (8

لوجيدددددا المعلومددددددات تتضدددددمن هدددددذه الكفايدددددة معرفدددددة واسدددددتخدام أدوات ووسدددددائط مختلفدددددة بمدددددا فيهدددددا أدوات تكنو 
 واالتصاالت والتي قد تساعد في تنفيذ النشاط الرياضي مع ضرورة معرفة حدود تلك األدوات . 

 
نما يفتدرض تدداخل تلدك الكفايدات،  PISAإن البرنامج الدولي لتقييم الطلبة  ال يختبر هذه الكفايات بشكل مستقل وا 

بصدورة  نيدة هدذه الكفايدات مجتمعدة، وعليده فدإن أي جهدد وعند استخدام الرياضيات من الطبيعي األخذ باالعتبدار و 
لتقيددديم كفايدددة مفدددردة مدددن الممكدددن أن يحددددث مدددن خدددالل مهمدددات محدددددة ولددديس بالضدددرورة مدددن خدددالل تقسددديم مجدددال 

 المعرفة الرياضية. 
ولغرض وصف قددرات الطلبدة ومكدامن ضدعفهم وقدوتهم مدن منظدور دولدي فدإن البرندامج الددولي لتقيديم الطلبدة يقدوم 

لهدددا الطلبدددة لحدددل المسدددألة يدددات تتكدددون مدددن المعدددارف والمهدددارات التدددي يحتدددا  فاى أسددداس بنددداء عناقيدددد مدددن الكعلددد
 . الرياضية
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 ( عناقيد الكفاياتCompetency clusters) 

: عنقدددود إعدددادة هدددي ثالثدددة عناقيدددد لوصدددف األنشدددطة المعرفيدددة PISAاختدددار البرندددامج الددددولي لتقيددديم الطلبدددة 
(، وعنقددددود التأمددددل connection cluster، وعنقددددود الددددروابط واالتصدددداالت ) (reproductionاإلنتددددا  )

(reflection cluster :وفيما يلي وصفا  ملخصا  لهذه العناقيد ) 
 
 (reproduction clusterعنقود إعادة اإلنتاج ) -1

شديوعا  فدي تشتمل الكفايات في هذا العنقود على إعادة إنتدا  المعرفدة المطبقدة بحيدث تتضدمن أكثدر الكفايدات 
دراك التكدافؤ  االختبارات الصفية واالختبارات المقننة وهذه الكفايات هي: معرفة الحقائق وتمثيالت المسدألة، وا 
عددددادة تجميددددع المواضدددديع الرياضددددية حسددددب خصائصددددها، وعمددددل اإلجددددراءات الروتينيددددة وتطبيددددق الخوارزميددددة  وا 

جراء الحسابات . المعيارية والتعامل مع التعابير الرياضية التي تتضمن رموز   وصيغ بشكل معياري وا 
 

 ( The connection clusterعنقود االتصاالت ) -0

ُبنيدددت كفايدددات هدددذا العنقدددود علدددى أسددداس الكفايدددات المتضدددمنة فدددي عنقدددود إعدددادة اإلنتدددا  التدددي تقددددم المسدددألة 
ات مهددارات الرياضددية فددي سددياقات غيددر روتينيددة ولكنهددا تبقددى مألوفددة أو شددبه مألوفددة، إذ تتضددمن هددذه الكفايدد

طدددرح األسدددئلة وفهدددم اإلجابدددات المتنددداظرة واتقدددان التعامدددل مدددع المبدددادئ الرياضدددية فدددي سدددياقات تختلدددف عدددن 
أول مرة، وكذلك التمييز بين أشكال المحاججة المختلفة واتباع المنظدور الرياضدي  االسياقات التي أنتجت فيه

يء مددا شددفويا  أو كتابيددا  حددول المسددائل وتقيدديم سلسددلة محاججددات ذات طبيعددة مختلفددة، وكددذلك التعبيددر عددن شدد
الرياضدددية التدددي تتجددداوز موضدددوع إعدددادة التسدددمية وشدددرح الحسدددابات ونتدددائج تلدددك الحسدددابات إلدددى شدددرح مسدددائل 
تتضمن عالقات وترجمة الواقع إلى بناء رياضي في سدياق غيدر معقدد، وطدرح تلدك المسدائل التدي تقتدرب مدن 

ائل باالستشدددهاد أو باسدددتخدام طدددرق إجرائيدددة معياريدددة، وترميدددز إعدددادة إنتدددا  المسدددألة المطبقدددة وحدددل تلدددك المسددد
عددادة ترميددز المسددألة الرياضددية وتفسددير عناصددرها سددوا عددادة  ءوا  كانددت تلددك المسددألة مألوفددة أو شددبه مألوفددة، وا 

ترميز وتفسير الرموز األساسية واللغة الفنية في السياقات األقل شيوعا . والتعامل مع التعدابير الرياضدية التدي 
عتمددد علددى الرمددوز والصدديغ بمددا فيهددا اسددتخدام المتغيددرات، وحددل المعددادالت واسددتخدام وسددائل ومصددادر فددي ت

 سياقات وأوضاع وطرق تختلف عن األوضاع التي طبقت ونشأت فيها.
 
 ( The reflection clusterعنقود التأمل ) -3

يحتاجونها لحل المسألة، إذ يدرتبط ذلدك الكفايات في هذا العنقود تتضمن عنصر تأمل الطلبة بالعمليات التي 
بقدددرة الطلبددة علددى التخطدديط ووضددع اسددتراتيجيات الحددل وتطبيقهددا فددي مسددائل تتضددمن عناصددر غيددر مألوفددة 

 واستخدام مهارات  تنضوي تحت عنقود االتصاالت.
 

 

 تصنيف الفقرات حسب عنقود الكفاية
classification of items by competency cluster  

 
 الفروقات بين عناقيد الكفايات. 11قم جدول ر 
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 عنقود التأمل عنقود االتصاالت عنقود إعادة اإلنتاج
 التمثيالت المعيارية والتعريفات  -
الحسددددابات واإلجددددراءات الروتينيددددة  -

 لحل المسألة

 النمذجة  -
 حل المسألة بصورة معيارية -
 الترجمة والتفسير -
 المعرفة المزدوجة -
 جيدالمعرفة بشكل  -

طددددددرح األسددددددئلة، وحددددددل المسددددددائل  -
 المعقدة 

 التأمل والتبصر -
 المنحنى الرياضي األصلي -
 طرق مزدوجة معقدة -
 التعميم -

 
مدددن الممكدددن اسدددتخدام وصدددف الكفايدددة المدددذكور أعددداله لتصدددنيف فقدددرات الرياضددديات، وبالتدددالي وضدددعها تحدددت أحدددد 

هدي تحليدل المطلدوب مدن الفقدرة وتقيديم  PISAالعناقيد، وأحد الطرق التي استخدمها البرنامج الددولي لتقيديم الطلبدة 
فعلى سبيل المثدال إن  ،اختيار العنقود األكثر مطابقةالكفاية المناسبة من الكفايات الثمانية بالنسبة لمحتوى الفقرة و 
هددذا العنقددود وأمددا إذا كانددت أكثددر مطابقددة لعنقددود  تحددتأي كفايددة يددتم تقييمهددا كفقددرة مطابقددة لعنقددود التأمددل تكددون 

وفيمددا عدددا ذلددك توضددع تحددت عنقددود إعددادة اإلنتددا  علددى اعتبددار أن هددذا العنقددود  ،االتصدداالت فإنهددا توضددع تحتدده
 يع الفقرات .يطابق جم

 
  تقييم المعرفة الرياضية 

 

o  خصائص المهمات 

دد 51جميددع الفقددرات المسددتخدمة مناسدبة لمجتمددع الطلبددة فددي عمددر تعتبدر  ل البرنددامج الدددولي لتقيدديم سدنة، ويفض 
الفقرة التي تعكس سياقا  حقيقيا  بمعنى أنها تعبر عدن أوضداع حقيقيدة تحديط بالطلبدة فدي العدالم  PISAالطلبة 
كمدا أن المسدائل التدي تتنداول  .وتمتلك سياقات حقيقية يمكن فيهدا اسدتخدام الرياضديات لحدل المسدألة ،الواقعي

تكددون تلددك الفقددرة مفضددلة لتقيدديم  وبالتدداليسددياقات رياضددية غيددر مألوفددة تددؤثر علددى الحددل وعلددى تفسددير الحددل، 
 . في دراسة البيزا المعرفة الرياضية

 
إذ يفضدل أن تكدون  ،ر مقروئية الفقرة في مرحلة تطوير الفقدرات واختيارهدااألخذ باالعتبا في دراسة البيزا ويتم

ة ثقافيا ، وتمثدل ر يغكلمات الفقرة بسيطة ومباشرة قدر المستطاع، كما يتم مراجعة الفقرات لتجنب السياقات المت
دف المزاوجدة مدى واسع مدن الصدعوبة بهد PISAالفقرات التي يتم اختيارها في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة 

مدددع المددددى الواسدددع لقددددرات الطلبدددة المشددداركين، كمدددا يؤخدددذ بالحسدددبان أن يمثدددل مسدددتوى الصدددعوبة التصدددنيف 
الرئيسددي للكفايددات التددي ذكددرت سددابقا ، ويددتم معددايرة الفقددرات مددن خددالل التجريددب الميددداني قبددل اختيددار الفقددرات  

 للتطبيق في المسح الرئيسي. 
 

 
o  نوع الفقرات 

يدتم اسدتخدام أندواع مختلفدة مدن الفقدرات بصدورة  PISAد أدوات البرنامج الددولي لتقيديم الطلبدة في عملية إعدا
إذ يددتم اسددتخدام فقددرات مفتوحددة النهايددة وفقددرات مغلقددة وفقددرات اختيددار مددن متعدددد، وبندداء علددى خبددرة  ،متسدداوية
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ارية فإن فقرات االختيار من متعددد يمكدن اعتبارهدا بصدورة عامدة بالبرنامج في تطوير واستخدام الفقرات االخت
 األكثر مالءمة لمجال التقييم المرتبط بعنقود إعادة اإلنتا  واالتصال. 

 
o  بنية التقييم 

دقيقدة، وتدم وضددع  450اسددتلزم االختبدار  4004فدي عدام  مجدال الرياضديات هددو المجدال الدرئيسعنددما كدان 
دقيقدة مدن زمدن االختبدار  40 إلدىالفقرات التي اختيرت في سبعة عناقيد حيث احتا  كل عنقدود مدن العناقيدد 

فقددد خصددص زمددن أقددل الختبددار الرياضدديات، إذ وزع زمددن االختبددار علددى  4004الكلددي، أمددا فددي دورة عددام 
أربعدة سدياقات هدي: علدى واألشكال، التغيدر والعالقدات، والكميدات، واالحتمدال و أربعة مواضيع هي: الفراغات 

  السياق الشخصي، والسياق التربوي والسياق المهني، والسياق العلمي.
 
o  تحديد القدرة الرياضية 

إلددى خمسددة أقسددام بطريقددة إحصددائية مددن خددالل اسددتخدام منحددى نظريددة االسددتجابة  داءتددم تقسدديم مسددتويات األ
ات الطلبة للدول المختلفة عبر أداءمن خالل تصنيف  داءإذ يستعمل المقياس ككل لوصف طبيعة األ للفقرة،

الخمسددة ويددوفر ذلددك إطددار للمقارنددة الدوليددة، كمددا تددم األخددذ باالعتبددار تطددوير مقدداييس فرعيددة  داءمسددتويات األ
وهدي : الفراغدات واألشدكال، لكفايدات الثالثدة أو علدى مواضديع الرياضديات األربعدة امبنية على أساس عناقيدد 

والتغيدددر والعالقددددات ، والكميددددات واالحتمددددال ، إذ تددددم االسددددتناد فدددي ذلددددك إلددددى معددددايير متنوعددددة منهددددا المعددددايير 
ولتسهيل هذه اإلمكانية كان مهما التأكد من وجود عدد كاف من الفقرات التي يدتم اختيارهدا مدن  .السيكومترية

المدى الواسع لقددرات الطلبدة،  مع تناسبيت ذات مدى واسع وضمان أن صعوبة الفقرا ،كل تصنيف محتمل
إذ أن الطلبة في مستويات القدرة المتدنية عادة ما يستطيعون القيام بعمليات مدن خطدوه واحددة تتضدمن إدراك 
نتدددا  حقدددائق أو عمليدددات رياضدددية معرفدددة جيددددا ، والقيدددام  سدددياقات مألوفدددة ومسدددائل رياضدددية محدددددة الشدددكل وا 

بسيطة، وأما في مستويات القدرة العالية فإن الطلبة عادة ما يستطيعون القيام بمهمات أكثدر  بمهارات حسابية
صعوبة تتضمن أكثر من خطوة، وكذلك يمكنهم القيام بدمج أكثر من جزء مدن المعلومدات وتفسديرها وتمثيلهدا 

العناصدر وأيهدا أكثدر  بطرق متعددة، كما أن الطلبة في هذا المستوى يدركون أي العناصر مرتبط أكثر ببداقي
أهمية ويعملون بالعادة مع النمداذ  أو الصديغ الرياضدية المعطداه والتدي تكدون بصدورة جبريدة لتحديدد مجموعدة 
الحددل، أو أنهددم يسددتطيعون إجددراء عمليددات بسدديطة متسلسددلة أو خطددوات حسددابية إليجدداد الحددل، وفددي مسددتوى 

المسدائل الرياضدية فهدم يسدتطيعون تفسدير معلومدات القدرة العالية يأخدذون دور نشدط وخداّلق فدي تعداملهم مدع 
أصعب ويناقشون خطوات عملية، إذ أنهم يولدون صياغة جديدة للمسألة ويطورون في الغالدب نمداذ  تسدهل 
عملية الحل، كما أن الطلبة في هذا المستوى يحدددون ويطبقدون أدوات ومعدارف مرتبطدة فدي سدياقات مسدائل 

ي تعريف استراتيجية الحل، ويظهدرون عمليدات عقليدة عليدا مثدل التعمديم غير مألوفة ويوضحون ويتبصرون ف
 .المنطقي والمحاججة لشرح النتائج والتفكير

   
 في الرياضيات داءوصف ملخص لمستويات األ. 10جدول رقم 

 

 ماذا يستطيع الطالب عادة ان يفعل الدرجة الدنيا المستوى

6 669 
باإلضافة ،يستطيع الطلبة في هذا المستوى بناء تصور حول المعلومات 

بناء استقصاءاتهم لإلى قدرتهم على التعميم واالستفادة من المعلومات 
المشكلة المعقدة، ويستطيع الطلبة ربط المصادر  سياقات ةنمذجقيامهم بو 
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ولدى الطلبة في هذا  .المختلفة للمعلومات وتمثيلها واالنتقال بينها بمرونة
المتقدم. وهؤالء الطلبة  والتحليل المستوى قدرة كافية في التفكير الرياضي

المتنور مع اتقان الترميز واستخدام العمليات  فهمهميستطيعون تطبيق 
 .ةمعقد مشكلةوالعالقات الرياضية لتطوير منحى واستراتيجيات جديدة لحل 

5 607 
 وتعريف ،العمل مع نماذ  لسياقات معقدة يستطيع الطلبة في هذا المستوى

وتقييم ،ومقارنة ،المحددات ووضع االفتراضات، ويستطيع الطلبة اختيار 
كما استراتيجيات حل المسالة للسياقات المعقدة المرتبطة بالمشكلة، 

من خالل يستطيع الطلبة في هذا المستوى العمل بشكل استراتيجي 
ربط التمثيالت المختلفة  وا طيعاستخدام مهارات تفكير متطورة ويست

يصال تفسيراتهم.يواستخدام الرموز ولد  هم القدرة على التأمل بأفعالهم وا 

4 545 
يستطيع الطلبة في هذا المستوى العمل بفاعلية مع النماذ  الواضحة 
ألوضاع معقدة ذات بناء متماسك والتي قد تتضمن قيود أو عمل 

عدة تمثيالت بما فيها التمثيالت  ويستطيع أن يختار ويكامل ،افتراضات
ويمكن للطلبة في هذا  ،الرمزية ويربطها مباشرة مع السياق الواقعي

المتطورة مع بعض التعمق في هذه المستوى االستفادة من مهاراتهم 
 شروحات وتبريرات بناء على تفسيراتهم. تقديمالسياقات ويستطيعون 

3 482 
اإلجراءات الواضحة بما فيها  يستطيع الطلبة في هذا المستوى تنفيذ

اإلجراءات التي تحتا  لقرارات متسلسلة ويستطيعون اختيار وتطبيق 
التفسير واستخدام  ونيستطيعكما االستراتيجيات البسيطة لحل المسالة، 

التمثيالت بناء على مصادر متعددة للمعلومات، كما انهم يستطيعون 
 ايصال تفسيراتهم ونتاجاتهم وتعليالتهم.

2 420 
يستطيع الطلبة في هذا المستوى تفسير وتنظيم سياقات تحتا  إلى 

استخالص المعلومات ذات  الطلبة يستطيعكما استنتاجات مباشرة فقط، 
ويستطيع الطلبة تطبيق  ،الصلة من مصدر واحد وعمل تمثيل واحد فقط

الخوارزميات والصيغ واإلجراءات البسيطة، كما أنهم يستطيعون تقديم 
 باشر.تعليل م

1 358 
حيث تكون  مالوفةيستطيع الطلبة اإلجابة عن أسئلة تتضمن اوضاع 

جميع المعلومات متوفرة ويكون السؤال معرفا  بشكل واضح، ويستطيعون 
جراءات الروتينية بناء على توجيهات مباشرة د المعلومات وعمل االيتحد

 وتتبعها منل واضحة ااعم انجازألوضاع محددة بشكل جيد. ويستطيعون 
 مباشرة. السؤال خالل

 
 العلوم( جمال 0

، الذي PISA 2009 دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة أهمية خاصة فيذو ن عملية تقييم المعرفة العلمية إ
مؤشدرا  علدى قددرة األفدراد أصدبح امدتالك المعرفدة العلميدة والتكنولوجيدا فدي مجتمدع مدا ُقّيم في تلك الدورة، وذلك ألن 

فيددده علدددى المشددداركة الفاعلدددة فدددي المجتمعدددات المتقدمدددة، لدددذا فدددإن هدددذا الندددوع مدددن المعرفدددة أصدددبحت تمثدددل أولويدددة 
 وفي تحسين مستوى معيشتهم.  ،دها إعدادا  صحيحا  للحياةاللمجتمعات التي ترغب في إعداد أفر 

 
  ُعتبددر القضددايا العلميددة والتكنولوجيددا ومددا يددرتبط بهمددا تحددديا  حقيقيددا  لألفددراد علددى المسددتوى الشخصددي والددوطني ت

والعالمي، وهذا يدفع المسؤولين على المسدتوى الدوطني لتحديدد مددى قددرة األفدراد علدى التصدرف عندد مواجهدة 
كدددن التنبدددؤ مدددن خاللددده بالطريقدددة التدددي مؤشدددرا  أوليدددا يم ذلدددكهدددذه القضدددايا واالسدددتجابة لهدددا خاصدددة عنددددما ُيعدددد 

كددان التركيددز فددي  ، لددذاسيسددتجيب بهددا األفددراد مسددتقبال  عنددد مواجهددة مواقددف حياتيددة تددرتبط بددالعلوم والتكنولوجيددا
 على معرفة مدى امتالك الطلبة للكفايات الرئيسة. PISA 2006مجال المعرفة العلمية في 

 
 إلى: ISA 2006Pوتشير المعرفة العلمية التي تم تقييمها في 
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 تحديد القضايا والمسائل العلمية.  -

 تفسير الظواهر بطريقة علمية.  -

 توظيف األدلة والبراهين العلمية.  -

 
 دالالت مفهوم المعرفة العلمية: 

 على:   PISAاستندت عملية تقييم المعرفة العلمية في دراسة 
 

امتالك الطالب للمعرفة العلمية وقدرته على توظيف تلك المعرفة فدي تفسدير الظدواهر العلميدة واسدتخدام  -5
 االستنباط واالستقراء واالستقصاء العلمي في القضايا المرتبطة بالعلوم . 

قدرة الطالب على فهم واستيعاب خصائص ومميزات العلوم كشكل من أشكال المعرفة اإلنسدانية خاصدة  -4
حظددة ووضددع الفرضدديات واختبارهددا التعلددق بيليددة حددل المشددكالت واتخدداذ القددرارات والتددي تبدددأ بالمفيمددا ي

 الختيار األنسب منها. 

إدراك الطالدددب لتدددأثير العلدددوم والتكنولوجيدددا فدددي تشدددكيل اتحاهدددات األفدددراد فدددي المجتمدددع وأفكدددارهم وبيئدددتهم  -4
 االجتماعية والثقافية واالقتصادية. 

دوره كمدددواطن فاعدددل فدددي المسددداهمة فدددي القضدددايا واألفكدددار العلميدددة والبيئيدددة درجدددة وعدددي الطددداب بأهميدددة  -5
 والتكنولوجية. 

 
يتبدداين الطلبددة فددي مقدددار امددتالكهم للمعرفددة العلميددة وفددي قدددرتهم علددى توظيددف تلددك المعرفددة، أي أنهددم يقعددون علددى 

 متصل يتدر  فيه الطلبة في درجة تطور المعرفة العلمية لديهم كما يلي: 
 

  Knowledge of Sceineceالمعرفة بالعلوم  -1

وتشددير إلددى المعرفددة بالعددالم الطبيعددي مددن خددالل الحقددول الرئيسددة فددي علددم الفيزيدداء وعلددم الكيميدداء وعلددم 
 نولوجيا. كاألحياء وعلوم األرض والفضاء باإلضافة إلى العلوم المرتبطة بالت

 

  Knowledge about Sceinceالمعرفة عن العلوم  -0

وتشدددير إلدددى المعرفدددة بوسدددائل وطدددرق العلدددوم )االستقصددداء العلمدددي(، والمعرفدددة بغايدددات وأهدددداف العلدددوم 
 )التغيير العلمي(. 

 
يسدددتطيع الطلبدددة األقدددل تطدددورا  فدددي نمدددو معدددرفتهم العلميدددة اسدددترجاع الحقدددائق العلميدددة البسددديطة، وفدددي اسدددتخدام 

ظهددر الطلبدددة األكثددر تطددورا  فددي نمددو معدددرفتهم يُ و  المعرفددة العلميددة العامددة فددي التوصدددل إلددى النتددائج وتقييمهددا.
العلميددة القدددرة علددى تطددوير نمدداذ  علميددة مبتكددرة فددي التوقددع والتغييددر والتحليددل واالستقصدداء واالسددتقراء وتقيدديم 

 البدائل المطروحة لتفسير ظاهرة ما ومراعاة الدقة في النتائج التي يتم التوصل إليها. 

 
 دراســة )المحــاور( رئيســة ألغــرام تقيــيم المعرفــة العلميــة للطلبــة فــي aspectsأربــع مظــاهر وقددد تددم اسددتخدام 

PISA   :وهي 
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 (contextالسياق ) -1

 وهي عبارة عن مواقف حياتية تتطلب توظيف العلوم والتكنولوجيا. 
 

 ( Knowledgeالمعرفة ) -0

فهددم العددالم الطبيعيددة علددى أسدداس المعرفددة العلميددة التددي تتضددمن المعددارف المتعلقددة بطبيعددة العددالم وتلددك 
 المتعلقة بالعلوم نفسها. 

 

 (competenciesالمهارات ) -3

قضايا علمية وتفسير ظداهرة بطريقدة علميدة  وتفسير وتتلخص في إظهار المهارات التي تتضمن تعريف
 واستخالص نتائج من البراهين واألدلة.

 
 ( Attitudesاالتجاهات ) -5

تتعلدددق باالهتمدددام بدددالعلوم والدافعيدددة لالكتشددداف واالستقصددداء العلمدددي والتفاعدددل إيجابيدددا  مدددع قضدددايا البيئدددة 
 مسؤولية اتجاهها. الوالمصادر الطبيعية والشعور ب

 

 
 :  يوضح كيف تترابط هذه المظاهر مع بعضها والشكل التالي

 
 

 

 ( :السياق والمواقفSituation & Context) 
نما تركز الدراسة على تقييم كيفيدة ارتبداط وتوظيدف المعرفدة  بيزاال يعتبر تقييم السياق في دراسة  هدفا  بحد ذاته، وا 

سدنة( مدع مراعداة الفدروق  51والمهارات واالتجاهات بالسياق لدى الطلبة في نهاية مرحلدة التعلديم األساسدي )عمدر 
لددواردة فددي إطددار تقيدديم السددياقات ا( 54رقددم )الثقافيددة واللغويددة بددين الدددول المشدداركة فددي الدراسددة. ويوضددح الجدددول 

 .دراسة بيزاالعلوم في 
 

 المهارات 
  ضايا علميةقتعريف 

 تفسير ظاهرة 

  استخدام أدلة علمية 

 المعرفة
  العالم الطبيعي 

  حول العالم 

 االتجاهات 
   االهتمام 

  دعيييم االستقصيييياء
 العلمي 

 المسؤولية 

 السياق
مواقييييف حياتييييية 
تتطليييب توظييييف 
العليييييييييييييييييييييييييييوم 

 والتكنولوجيا
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 . السياقات الواردة في إطار تقييم العلوم في دراسة بيزا13جدول رقم 
 سياق شخصي 

 )الفرد وعائلته وأقرانه(
 سياق اجتماعي

 )المجتمع، الجماعة(
 سياق عالمي

 )الحياة عبر العالم(

 الصحة
الفحص الطبي، الحوداث، 

 التغذية.
المرض،  السيطرة على

اختيار الغذاء، الصحة 
 الجماعة.

انتشار األمراض المعدية، 
 األوبئة. 

 المصادر الطبيعية
االستهالك الشخصي للمواد 

 والطاقة 
المحافظة على حياة 

السكان، األمن، نوعية 
الحياة، إنتا  وتوزيع 

 الغذاء، التزويد بالطاقة. 

النمو السكاني، األنظمة 
الحيوية، المصادر 

المتجددة والالمتجددة، 
 المحافظة على النوع.

 البيئة
 )الصداقة مع البيئة(

سلوك ايجابي نحو البيئة 
 استخدام المواد 

توزيع السكان، هدر 
الماء، اآلثاء البيئية، 

 الطقس المحلي. 
التنوع الحيوي، الدورات 
البيئية الحيوية، السيطرة 

على التلوث البيئي، 
انجراف التربة، المحافظة 
 على التربة/ضياع التربة.

 المخاطر
األبحاث البشرية والطبيعية، 

 القدرات المتعلقة بالسكن 
تغيرات سريعة )زالزل، 
تقلبات الطقس، تغيرات 
بطيئة ومتطورة، التعرية، 
 الترسيب( تقييم المخاطر.

تغير المناخ،  ثار 
الحروب والصراعات 

 الحديثة .

حدود العلوم 
 والتكنولوجيا

بالتفسير العلمي االهتمام 
للظواهر الطبيعية، هوايات 
علمية، الرياضة، أوقات 

الفراغ، الموسيقى، التكنولوجيا 
 الذاتية.

مواد جديدة، األجهزة 
والعمليات، التعديل 
الجيني، تكنولويجا 

 التسليح، النقل

انقراض األنواع، اكتشاف 
الفضاء، أصل وتركيب 

 الكون

 
 (Scientific Competencesالعلمية : ) الكفاية

على المهدارات التدي تحتدا  إلدى معالجدات معرفيدة خاصدة تدرتبط بيزا كان التركيز في إطار تقويم العلوم في دراسة 
 بالمعرفة العلمية وتدعم عمليات االستقصاء العلمي ألنها تركز على التحليل والمنطق والتفكير العلمي. 

 
 العلمية في :  الكفاياتوتتلخص 

  تحديددددد القضددددايا العلميددددة ومددددا يددددرتبط بهددددا مددددن قدددددرة علددددى تحديددددد الكلمددددات المفتاحيددددة التددددي تسددددهل جمددددع
 المعلومات كتمهيد لعميات االستقصاء العلمي. 

 

  تفسير الظواهر بطريقة علمية وتتضمن قدرة الطالب على توظيف مدا لديده مدن معرفدة علميدة فدي موقدف
 تى تقديم توقعات وتنبؤات ألحداث ترتبط بذلك الموقف. ما، سواء بوصف ذلك الموقف أو تفسيره أو ح

 

  استخدام المعرفة العلمية في تحديد البدائل واختيار أفضل هذه البدائل اعتمدادا  علدى المعطيدات للوصدول
 إلى النتائج والتعميمات.

 
 
  املعرفة العلميةScientific Knowledge 

 
 ( المعرفة بالعلومKnowledge of Science) 
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فدي وصدف مددى قددرة الطلبدة علدى توظيدف وتطبيدق معدارفهم فدي مواقدف تدرتبط  بيزايتمثل الهدف الرئيس في 
بحياتهم، وبناء  عليه فإن عملية تقييم معارف الطلبة تتم في الحقول )المواضيع/المحاور( الرئيسة في الفيزيداء 

 لى المعايير التالية: والكيمياء واألحياء وعلوم األرض والبيئة والتكنولوجيا، استنادا  إ
  .ارتباطها بمواقف حياتية يومية 

  .اختيارها للمفاهيم العلمية الهامة والمتكررة االستخدام 

  سنة.  51مالءمتها للخصائص النمائية والعمرية للطلبة في عمر 
 

 : PISAوفيما يلي أمثلة للمعارف التي يقّيم فيها الطلبة في 
 

 .Physical Systemsاألنظمة الفيزيائية  -1

o )...تركيب المادة )مثال: نموذ  الجزيء، الروابط 

o .)خصائص المادة )مثال: تغير حالة المادة، التوصيل الحراري والكهربائي 

o  .)التغيرات الكيميائية لحالةالمادة )مثال: التفاعالت، انتقال الطاقة، الحوامض/القواعد 

o .)القوة والحركة )مثال: السرعة، االحتكاك 

o والتها )مثال: حفظها، ضياعها، التفاعالت الكيميائية(.الطاقة وتح 

o .)التفاعل بين الطاقة والمادة )مثال: أموا  الضوء والراديو، أموا  الصوت وأموا  الزالزل 
 

  Living Systemsأنظمة الحياة  -0

o .)الخاليا )مثال: التركيب والوظائف، الحامض النووي، النباتات والحيوانات 

o غذية، المرض، التدوير، أجهزة الجسم(.االنسان )الصحة، الت 

o .)األنظمة الحيوية )السالسل الغذاية 

 

  Earth and Space Systemsأنظمة األرم والفضاء  -4

o .)تركيب األرض )الغالف الجوي، الغالف الحيوي 

o .)الطاقة في النظام األرضي )المصادر، المناخ العالمي 

o  التغيرات في النظام األرضي )حركة الصفائح، الدوارات الجيوكيميائية، القوى المحافظدة وغيدر
 المحافظة(. 

o .)تاريخ األرض )المستحثات، أصل األرض، االنفجار 

o .)األرض والفضاء )الجاذبية، النظام الشمسي 

 

   Technology systemsأنظمة التكنولوجيا  -5

o وم )حددل المشدداكل، تصددميم وتنفيددذ االكتشددافات، المسدداعدة دور التكنولوجيددا المعتمدددة علددى العلدد
 في خدمة البشرية(. 

o .العالقة بين العلوم والتكنولوجيا 

o .)مفاهيم )تكلفة، فائدة، مخاطرة، تبادل 

o .)مبادئ هامة )قيود، معايير، إبداع، حل مشكالت 
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 املعرفة حول العلوم Knowledge about Science  

 
 ويمكن توضيح فئات المعرفة حول العلوم مع أمثلة من المحتوى كما يلي: 

 

 Scientific Enquiryاالستقصاء العلمي  -1
o .)المصدر/ األصل )االستطالع، التساؤالت العلمية 

o  .)الهدف )جمع األدلة لإلجابة عن تساؤالت العلمية، أفكار ونماذ  ونظريات متداولة 

o  التساؤالت والكتشافات(.التجريب )تصميم، التنوع في 

o  .))نوع البيانات )كمية )قياسات(، نوعية )مالحظات 

o  .)القياس )الثبات، التباين، عدم التأكد من القياس، التكرار، الدقة في األدوات والخطوات 

o  .) خصائص النتائج )واقعية، تجريبية، قابلة للفحص، قابلة للنقد، تصحح ذاتيا 

 

  Scientific Explanationsالتفسير العلمي  -0

o  .)أنواع )فرضيات، نظرية، نموذ ، قانون 

o  .)أشكال )تمثيل البيانات، المعرفة واألدلة الجديدة، اإلبداع والخيال، المنطق 

o  .)القواعد )يتسق مع المنطق، يعتمد على دليل، المعرفة التاريخية والحالية 

o ميعهددا تقددود ألسددئلة جديددددة المخرجددات )المعددارف جديدددة، الطددرق جديدددة، التكنولوجيدددا جديدددة، ج
 (.  واكتشافات

 
 
 
 
 
 
 

 االجتاهات حنو العلوم Attitudes Towards Science  
 

تلعددب اتجاهددات األفددراد دورا  حساسددا  فددي توجيدده انتبدداههم واسددتجابتهم للعلددوم والتكنولوجيددا بشددكل عددام وللقضددايا 
العلددوم تعتبددر مددن أولويددات أهدافدده التددي تددؤثر علدديهم بشددكل خدداص، لددذا فددإن تطددوير اتجاهددات ايجابيددة نحددو 

التدريسددية، ألن مثددل تلددك االتجاهددات تدددفعهم للبحددث واالستقصدداء وتوظيددف العلددوم والتكنولوجيددا لتحقيددق فوائددد 
 مجتمع والعالم. العلى مستوى الفرد و 

الدب منحى تجديدي يتمثل في تقييم اتجاهات الطلبة في العلوم، وذلدك مدن خدالل اسدتبانة الطبيزا تبنت دراسة 
التي تستطلع اعتقادات الطلبة نحدو العلدوم، كمدا حاولدت الفقدرات االختباريدة نفسدها اسدتطالع  راء الطلبدة نحدو 

 القضايا التي يتم اختبارهم فيها. 



 31 

 

 على ثالثة مجاالت:  بيزالقد كان التركيز في عملية تقييم اتجاهات الطلبة في العلوم في 
 
 Interest in Scienceاالهتمام بالعلوم  -1

تكدددوين صدددورة عدددن اهتمدددام الطلبدددة بدددالعلوم مدددن خدددالل معدددرفتهم بالقضدددايا االجتماعيدددة  بيدددزااسدددتطاعت دراسدددة 
 المرتبطة بالعلوم ورغبتهم في اكتساب المهارات والمعرفة العلمية واهتمامهم بمهن ذات صلة بالعلوم. 

الطلبدة واهتمددامهم بدالعلوم كمدا أثبتددت  ولقدد تدم التركيدز علددى اهتمدام الطلبدة بددالعلوم لوجدود عالقدة بددين تحصديل
  المهنة والميل للتعلم مدى الحياةالعديد من الدراسات العالمية، باإلضافة إلى تأثير االهتمام بالعلوم باختيار 

 
 Support for Scientific Enquiryدعم االستقصاء العلمي  -0

األدلددة والتفكيددر اإلبددداعي والمنطقددي  ويشددير هددذا االتجدداه لدددى الطلبددة إلددى تقددديرهم الطددرق العلميددة فددي جمددع
 والناقد، والذي يعتبر هدفا  أساسيا  في تدريس العلوم . 

وتعتبددر القدددرة علددى توظيددف المعرفددة العلميددة واالدلددة فددي اتخدداذ القددرارات وتقدددير أهميددة المنطددق والتفكيددر فددي 
 . بيزافي  ة في العلومالتي تم استخدامها في تقييم الطلبالوصول للنتائج من المظاهر 

 
 & Responsibility Towards Resourcesالشــعور بالمســةولية تجــاه البيئــة والمصــادر  -3

Environment  

أن هناك ثالثدة قطاعدات رئيسدة يجدب أن يدتم تضدمينها فدي  4001اعتبرت اليونسكو في تقريرها الصادر في 
 واالقتصاد. ،والمجتمع وثقافته ،النتاجات التعليمية التعلمية لضمان ديمومة برامج التنمية وهي البيئة

كما وأكدت الكثير من البحوث والدراسات على أهمية موضوع البيئة في دراسدة العلدوم حيدث يعدد هدذا المجدال 
 هاجسا  عالميا . 

 
استطالع مثل هذه االتجاهات لدى الطلبة من خالل فقرات كل من الورقة االختباريدة واسدتبانة  بيزااستطاعت 
 الطالب. 

 
إن مثل هذه القاعدة من البيانات تزود صدانعي القدرار بتغذيدة راجعدة حدول تعلدم الطلبدة للعلدوم واتجاهداتهم فدي 

 ذلك، حيث يمكن االستفادة منها في رسم السياسات التربوية. 

 في العلوم داءوصف ملخص لمستويات األ. 14جدول رقم 
 

 لماذا يستطيع الطالب عادة ان يفع الدرجة الدنيا المستوى

6 708 
تحديددد وشددرح وتطبيددق المعرفددة العلميددة  يسددتطيع الطلبددة فددي هددذا المسددتوى

في سدياقات الحيداة المعقددة ويسدتطيعون ربدط المصدادر  وذلك بصورة متسقة
باإلضدافة إلدى ربدط التوضديحات واسدتخدام االدلددة ،المختلفدة مدن المعلومدات 

بصورة واضحة ، ويظهرون التي يتخذونها من تلك المصادر لتبرير القرارات
تفكيدددرهم العلمدددي، والقددددرة علدددى التعليدددل ولددددهم الرغبدددة فدددي اسدددتخدام فهمهدددم 

، المالوفددددةغيددددر االوضدددداع العلمددددي لدددددعم الحلددددول لالوضدددداع التكنولوجيددددة و 
 ويستطيعون تطوير تبريرات لدعم توصياتهم وقراراتهم.

5 633 
ون تحديدددد المكوندددات العلميدددة لعددددة اوضددداع حياتيدددة ويطبقددديسدددتطيع الطلبدددة 

ويسدددددتطيعون المقارندددددة ،المبدددددادئ والمعرفدددددة العلميدددددة علدددددى هدددددذه األوضددددداع 
اسدبة كاسدتجابة لألوضداع الحياتيدة، كمدا نواالختيار وتقييم األدلة العلميدة الم
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ان الطلبدددددة لدددددديهم قددددددرات استقصدددددائية ويربطدددددون المعرفدددددة بصدددددورة مناسدددددبة 
ى ويسددتطيعون بندداء توضدديحات بندداء علدد،ويقدددمون حلددول نقديددة للمشددكالت 

 .التي يقدمونها األدلة والتبريرات

4 559 
االوضدداع او القضددايا يسددتطيع الطلبددة فددي هددذا المسددتوى العمددل بفاعليددة مددع 

التي تتضمن ظواهر واضحة تحتا  منهم عمل استنتاجات حدول دور العلدم 
والتكنولوجيدددا. ويسدددتطيعون اختيدددار ومكاملدددة الشدددروحات مدددن مختلدددف فدددروع 

يربطددددون تلددددك الشددددروح مباشددددرة مددددع اوجدددده الحيدددداة ،كمددددا العلددددم والتكنولوجيددددا 
المختلفة، وفي هذا المستوى تظهر لددى الطلبدة القددرة علدى التأمدل بأفعدالهم 

 ويستطيعون ايصال قراراتهم باستخدام المعرفة واألدلة العلمية. 

3 484 
تعريف القضايا العلميدة الموصدوفة بصدورة يستطيع الطلبة في هذا المستوى 

بمدى واسدع مدن السدياقات. ويسدتطيع الطلبدة اختيدار الحقدائق وذلك واضحة 
االستقصددددداء وتطبيدددددق نمددددداذ  أو مدددددا مدددددن خدددددالل  والمعرفدددددة لشدددددرح ظددددداهرة 

العلميدة مدن  ئ، ويستطيع الطلبة تفسير واستخدام المبادبسيطة استراتيجيات
هم القددرة علدى تطدوير جمدل يولدد،علوم مختلفة ويستطيعون تطبيقها مباشدرة 

 وعمل القرارات بناء على المعرفة العلمية.،قصيرة باستخدام الحقائق 

2 409 
شروح مناسدبة فدي لدى الطلبة في هذا المستوى معرفة علمية مناسبة لتقديم 

او عمدددل اسدددتنتاجات بنددداء علدددى استقصددداء بسددديط، ولدددديهم  مالوفدددةسدددياقات 
 تفسيرات حرفية للنتائج.الكفاية لعمل تعليالت مباشرة وعمل 

1 335 
يمتلك الطلبة في هذا المستوى معرفة  علمية محدودة يمكن ان يتم تطبيقهدا 
فدي عددد قليددل مدن السددياقات المألوفدة، ويسددتطيع الطلبدة تقددديم شدروح علميددة 

 واضحة وتتبع األدلة العلمية المقدمة لهم.
 
 

 (Reading Literacy( جمال القرائية )3
 

فدي المرحلدة الرابعدة ثدم العدودة لده هدو المجدال الدرئيس، و  PISA 2000كان مجدال القرائيدة فدي المرحلدة االولدى 
PISA 2009  ؛ فاالطددار العددام التددي تمثلدده دواتلددأل، حيددث تطلددب ذلددك مراجعددة كاملددة لالطددار العددام وتطددوير

اآلراء بمشدداركة خبددراء القددراءة مددن الدددول الولددى مددن خددالل عمليددة توافددق فددي طددور فددي المرحلددة ا PISAللقرائيددة فددي 
 .المشاركة

  
 
 

 التعريف باجملال

 

بحسب التغيدرات االقتصدادية واالجتماعيدة والثقافيدة، واتسدع نطداق مفهدوم الدتعلم وخصوصدا  مدا  ئيةالقراريف ار تعتغي
القرائيددة تقتصددر فقددط علددى بددات يعددرف بمفهددوم الددتعلم مدددى الحيدداة، األمددر الددذي وّسددع مددن مفهددوم القرائيددة فلددم تعددد 

اإللمددام بددالقراءة والكتابددة فددي الطفولددة المبكددرة وخصوصددا  فددي المراحددل الدراسددية األولددى، ولكددن أصددبح بدددال  مددن ذلددك 
ُينظددر للقرائيددة علددى انهددا عبددارة عددن توسددع لنطدداق المعددارف والمهددارات واالسددتراتيجيات التددي يبنيهددا الطالددب خددالل 

 ل تفاعله مع زمالئه ومع المجتمع الذي يحيط به.حياته في سياقات مختلفة من خال
 

يؤكدد الطالدب المعدن مدن خدالل اسددتجابته للدنص باسدتخدام معرفتده السدابقة ومجموعددة مدن النصدوص التدي غالبدا  مددا 
تكددددون مسددددتمدة مددددن السددددياقات االجتماعيددددة والثقافيددددة وبينمددددا يبنددددي الطالددددب المعددددن مددددن خددددالل عمليددددات ومهددددارات 
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للقرائية  PISA 2000لتعزيز فهمه للنص والمحافظة على ذلك الفهم ، وعليه فإن تعريف  واستراتيجيات متعددة
هددو " فهددم، واسددتخدام وتقيدديم النصددوص المكتوبددة مددن أجددل الوصددول إلددى اهددداف واحدددة ومعددارف واحدددة ومددن اجددل 

ركة في القدراءة فإن تعريف القرائية أضيف إليه االنغماس او المشا PISA 2009المشاركة االجتماعية" ولكنفي 
 كجزء ال يتجزأ من مفهوم القرائية.

 
 بنية النص 

 

حيدث يدتم فيده التمييدز بدين النصدوص المتصدلة  PISA 2000تعتبدر بنيدة الدنص بمثابدة القلدب فدي إطدار تقيديم 
(Continuous texts( والنصــوص غيــر المتصــلة )Non-continuous texts ، )

التي بدورها تكدون منظمدة فدي فقدرات تشدكل فدي مجموعهدا فصدول أو فالنصوص المستقلة عادة ما تتألف من جمل 
( علدى أسداس Matrix formatمقداطع أساسدية، بينمدا تدنظم النصدوص غيدر المتصدلة بنسدق المصدفوفات )

مددزيج مددن القددوائم، وتظهددر النصددوص المتصددلة وكددذلك النصددوص غيددر المتصددلة فددي وسددائل اإلعددالم االلكترونيددة 
 والمطبوعة. 

 
  Continuous textsلمتصلة ا النصوص -5

تتألف النصوص المتصلة من جمل تنظم في فقرات، وكأمثلة علدى النصدوص المتصدلة فدي الوسدائط المطبوعدة 
 هي : الصنف، والتقارير، والمقاالت، والروايات، والقصص القصير والمراجعات والرسائل. 

 
 

  Non-continuous texts  المتصلةغير النصوص  -0
النصددوص غيددر المتصددلة بطريقددة مختلفددة عددن النصددوص المسددتقلة، لددذلك فهددي تحتددا  إلددى منحدددى يددتم تنظدديم 

مختلف في القراءة حيث ان الجملة هي أصغر وحدات النصوص المستقلة فدإن جميدع النصدوص غيدر المسدتقلة 
م تتشددكل مدددن عدددد مدددن القدددوائم منهددا مدددا يتددألف مدددن قائمدددة واحدددة وبعضدددها يتددألف مدددن دمدددج مجموعددة مدددن القدددوائ
 المفردةوكمثال على النصوص غير المستقلة: القوائم ، والجداول ، والرسوم البيانية والدعايات ، والكتالوجات.

 

 Multiple textsالنصوص المتعددة  -3
نشداء هدذه إأو كليهمدا، ويدتم  متصدلةو/أو نصدوص غيدر  متصدلةتتألف هذه النصوص فدي العدادة مدن نصدوص 

النصدددوص لمناسدددبة معيندددة وتكددددون فضفاضدددة وتدددرتبط مددددع بعضدددها لغدددرض التقيددديم فقددددط. وتكدددون العالقدددة بددددين 
،  فعلدى سددبيل المثدال مجموعدة الصدفحات التعريفيددة لشدركات مختلفدة يهددتم  النصدوص غيدر واضدحة بشددكل كدافل

 وقد ال تكون كذلك. بتقديم إرشادات للسياح قد تكون التعليمات واإلرشادات التي تعرضها متشابهة 
 

 Mixed textsالنصوص المختلطة  -4
النددوع مددن النصددوص فددي المجددالت والمراجددع والتقددارير، إذ يددتم فيهددا خلددط النصددوص المتصددلة وغيددر يظهددر هددذا 

المتصلة مثل التفسير النثري للرسوم البيانية والجداول بما يؤدي إلى دعم كال الطرفين من خدالل التماسدك الدذي 
النصددددوص علدددى كدددل المسددددتويات، ويدددتم كدددذلك توظيددددف مجموعدددة متنوعدددة مددددن العدددروض إليصددددال يظهدددر بدددين 
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المعلومددات، وكمثددال علددى هددذا النددوع مددن النصددوص التددي تظهددر فددي الصددفحات التعريفيددة التددي تتضددمن جمددل 
 وفقرات باإلضافة على قوائم ورسوم بيانية.

 
 بنية النص مهمات القرائية حسبتوزيع  يبين نسبالتالي . 11رقم الجدول 

 

 الكترونية PISA 2009النسبة في  مطبوعة PISA 2009النسبة في  بنية النص
 10 60 متصل

 10 30 غير متصل
 10 5 مختلط
 70 5 متعدد

 100 100 المجموع
 

 
 الفقرات:خصائص  ■
 

 يددتم علددى أساسددها  يتدد: العمليددات الالفقددراتثددالث مجموعددات مددن المتغيددرات التددي تسددتخدم لوصددف خصددائص  هندداك
وقواعد الترميز  ،المهمة  أداءفي ة الطلبة د كفاءيتحديمكن على أساسها أنواع األعمال التي ، د مهمة للطالبيحدت

 .الطريقة التي يتم فيها تقييم إجابات الطلبةالتي تحدد 
 

امددل للددنص بغددض النظددر علددى دراسددة العمليددات الخمددس التاليددة المرتبطددة بددالفهم الك PISAتعمددد الدراسددة التقييميددة 
 عن كونه متصال  أو غير متصل :

 استرجاع المعلومات. -
 الفهم العام والشامل للنصوص. -

 تطوير تفسير.  -

 .محتوىتقييم  -
 تقييم شكل النص. -

 

بغض النظر عن مسدتوى كفداءتهم أن يكوندوا قدادرين علدى إظهدار بعدض مدن كفداءتهم  الطلبةمن المتوقع من جميع 
في كل عملية من هذه العمليات الخمس، وبالرغم من أن هناك عالقة متبادلة بين هذه العمليات حيث أن كل منها 

ز األخرى، ويدرى يتطلب نفس المهارات األساسية، إال أن النجاح في إنجاز أحدها ال يعني ضرورة النجاح في انجا
 البعض في هذه العمليات األدوار الخاصة بالقارئ في كل مستوى متطور أكثر من تشكيل تتابع متسلسل .

 
 استرجاع المعلومات : -1

 

يهتم القارئ في بعض الحاالت باسترجاع جزء معين من المعلومات، وحتى يتمكن من ذلدك البدد لده مدن الفحدص 
الدقيق والتعيين الواضح للمعلومة ذات العالقة، ففي بعض الحاالت يمكن لمثل هذه المعلومة أن تكون في جملة 

اسدددترجاع قيددداس قددددرة الطلبدددة علدددى  إلدددى تهددددفأو جملتدددين أو فدددي فقدددرة أخدددرى، وفدددي األغدددراض التقييميدددة التدددي 
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من الواجب على الطالب المقارنة بين المعلومات المعطاة في السؤال باستخدام الكلمات المتماثلة فإنه المعلومات 
يعتمد استرجاع المعلومدات علدى الدنص نفسده وعلدى فة في النص إليجاد ما هو مطلوب، إذ أو المعلومات المتراد

 ة داخل النص. المعلومات الواضحة الموجود
 

 الفهم العام للنص : -0

 

أن ينظر الى النص بمنظور شامل كوحدة واحدة للحصول على فهم عام وشامل لما تم قراءته فمن  الطالبعلى 
الممكن للطالب إظهار الفهم األولي للقراءة بتحديد الفكرة الرئيسة أو بتحديد الهدف العدام مدن الدنص، كدأن يطلدب 

الدددنص مدددع السدددؤال  مدددن الطالدددب وضدددع عندددوان لدددنص معدددين ، عنددددها علدددى الطالدددب أن يطدددابق جدددزء معدددين مدددن
رئيسدة االسدتدالل علدى الفكدرة ال لغدرضفيما تتطلب مهام أخرى التركيز على أكثر من جدزء فدي الدنص المطلوب، 

إن اختيار الفكرة الرئيسة يتطلب تسلسل األفكدار واختيدار الفكدرة العامدة وبمثدل هدذه  من خالل تكرار مقولة معينة.
المهددام يمكددن تحديددد مددا إذا كددان بإمكددان الطالددب التمييددز بددين األفكددار الرئيسددة والتفاصدديل الثانويددة، ومددا إذا كددان 

 بإمكانه وضع ملخص للفكرة الرئيسة أو العنوان الرئيس.
 
 تطوير تفسير:   -3
 

 وفدي بعدض الحداالتتوسيع انطباعه ليدتمكن مدن تحديدد الفهدم الكامدل لمدا يقدرأ،  طالبب تطوير تفسير من اليتطل
والتدي مددى االتسداق بينهمدا أن يقدوم بعمليدة تسلسدل لجملتدين باالعتمداد علدى القدارئ مدن وضع التفسدير قد يحتا  

 بعدددضفدددي و تسلسدددل. ال إلدددى لإلشدددارة" و "ثانيدددا" أوال  ، مثدددل اسدددتخدام "مترابطدددةوجدددود عالمدددات أسدددهل بكدددون تربمدددا 
بمقارنده وتدتم هدذه العلميدة صدريحة عالقدات ال تكون هناك أية  حيثوالنتيجة،  عالقاتال إلى تجدراإلشارةالحاالت 

تتطلدددب  أيضدددا  هدددذه العمليدددة ،"مقارندددة ومغدددايرة" المهدددام  ،المؤيددددة ةدلددداألواسدددتخالص المعلومدددات، تحديدددد وتسدددجيل 
  للحصول على ذلك الهدف.المستخدمة  لةاألدالتعرف على 

 
 
 

 النص: تقييم مضمون -4

 

أخددرى، مددن مصددادر التددي يمتلكهددا  بالمعرفددةربددط المعلومددات فددي الددنص  الطالددبمددن الددنص يتطلددب تقيدديم مضددمون 
علدى تطدوير فهدم مدا  ا  كدون قدادر ي عليده أن. لدذلك هداوالددفاع عنعن وجهة نظره لتعبير ل الطالبيتم سؤال  غالبا ماو 

 أومعلومدات مسدبقة  بده مدنمدا نعلدم وندؤمن  اتجداه ةالعقليد المقارندةمعيدار يكدون يقال والمقصدود فدي الدنص. عندئدذ 
المؤيدددة مددن داخددل  ةدلددألاباإلضددافة إلددى االعتمدداد علددى ، أخددرى هددو المعيددار المعتمدددمعلومددات تددرد فددي نصددوص 

  .النص
 

 :شكل النصتقييم    -1 
 

حيدث يلعدب الدنص، وندوع السدجل  بنيدةمثدل أمدور معيندة معرفدة لالوقوف بعيددا عدن الدنص،  الطالبذلك من حتا  ي
، تقيدديم مدددى نجدداح الكاتددب فددي تصددوير بعددض الخصددائصل أساسددا  هددذه المالمددح تشددكل  ،هددذه المهددام فددي هامددا   دورا  
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 -الفدروق فدي اللغددة  علدى القددرة علدى كشدف أيضدا  بدل  الموضدوعية المعرفدةال يعتمدد علدى  الطالدب حيدث أن إقنداع
 األمر الذي قد يسبب اختالفا في التفسير.على سبيل المثال 

 
 الفقرات: أنواع 

 
 ةالطلبدلتشمل االختيار من متعددد، واألسدئلة التدي تتطلدب مدن مختلفة،  أنواعمن  PISAفقرات القراءة في  تتكون
عددام  PISAفددي أسددئلة القددراءة  مددن ٪54حددوالي إن  اإلجابددات الصددحيحة،مددن مجددرد اختيددار  بدددال   إجابدداتهمكتابددة 
 كانت أسئلة مفتوحة تتطلب حكما  من المصحح على صحة اإلجابة.  ،4009و  4004و   4004و  4000

 

 :التصحيح 

 

حيدث علدى الطالدب أن يختدار اإلجابدة متعدددة الخيدارات: فيمدا يتعلدق باألسدئلة بسديطة نسدبيا تعد عملية التصحيح 
وقد تبددو عمليدة التصدحيح أكثدر تعقيددا فيمدا يتعلدق باإلجابدات الصدحيحة جزئيدا ، ، البدائلالصحيحة من مجموعة 

ألن بعددض اإلجابددات الخاطئددة تقتددرب إلددى حددد مددا مددن اإلجابددة الصددحيحة وبددذلك فددإن الطالددب الددذي يجيددب إجابددة 
 صحيحة إلى حد ما يحصل على إجابة صحيحة نسبيا .

 
 :أغراض القراءة 

 

الفددرد الخاصددة مددن الندداحيتين احتياجددات  تلبيددة لهددذا النددوع مددن القددراءة تددم تطبيددق  الشخصــي: لالســتخدامالقــراءة  -
يحتددوي  ألشددخاص  خددرين و الشخصدديةتطددوير العالقددات  أوكمددا يتضددمن الحفدداظ علددى القددراءة  ةالعمليددة والفكريدد

 . الروائية واإلعالمية السيرةشخصية، الرسائل العادة 
 

ويشدمل  بشدكل أوسدع،المجتمدع  أنشدطهلمشداركة فدي لهدذا الندوع مدن القدراءة تدم تطبيدق  القراءة لالستخدام العـام: -
 استخدام الوثائق الرسمية وكذلك معلومات عن المناسبات العامة. 

مدن سنة فعال  51 أعمارهمالذين تبلغ جميع األفراد فيه في الوقت الذي ال يتمكن  (:المهنيةالقراءة عن العمل ) -
عددالم العمددل ، حيددث اندده فددي معظددم البلدددان،  إلددىالعمددل، مددن المهددم تقيدديم مدددى االسددتعداد لالنتقددال  عددن القددراءة

فددي معظددم  سددنتين أوقددوة العمددل فددي غضددون سددنة سيشددكلون جددزءا  مددن  مددن هددؤالء٪  10مددن  أكثددرحيددث أن 
انجدداز بعددض بتددرتبط  أنهدداذ إ "العمددل"القددراءة للقيددام ب إليددهمددا يشددار  غالبددا  لددذا فددإن هددذا النددوع مددن القددراءة  ،البلدددان

 المهام العاجلة.
 
التعلم، وغالبدا ال يدتم المعلومات كجزء من عملية  ه مناكتسابما يتم النوع من القراءة يشمل هذا  :القراءة للتعلم - 

 محتوى خصيصا لغرض التعليم. ال ، ويتم تصميم ، ولكن يكلفه به المعلمالطالباختياره من قبل 
 

لالغدراض   4009النسدبي للفقدرات االختباريدة حسدب أغدراض القدراءة لدراسدة بيدزا التوزيدع  (54)يبين جدول رقدم
 القرائية.
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 التوزيع النسبي للفقرات االختبارية حسب أغرام القراءة. 16جدول رقم 
 

 PISA 2009النسبة المئوية لمهمات  الغرم

 30 شخصي

 25 تعليمي
 15 مهني
 30 عام

 100 المجموع
 
 
  القرائيةمستويات : 

 
 داءُتعد كل مهمة فدي القرائيدة مجموعدة مدن المهماتدالتي تنتمدي لمجدال القرائيدة، فالمهمدات التدي تقدع فدي مسدتوى األ

المتدددني علددى متصددل القرائيددة وعلددى المقدداييس الفرعيددة للقرائيددة تختلددف عددن المهمددات التددي تقددع فددي أعلددى المتصددل 
ه ومسدتوى تعقيدده وبينمدا تسداهم بنيدة الدنص فدي تحديدد مسدتوى فالصعوبة جزئيا  تحدد من خدالل طدول الدنص وبنيتد

صدددعوبة الفقدددرة فدددإن مدددا يتوقدددع أن يقدددوم بددده الطالدددب حيدددال الدددنص ومسدددتوى تفاعلددده مدددع الدددنص يدددؤثر علدددى مسدددتوى 
، PISA 2000الصدعوبة وفدي محاولدة الخدذ كدل العوامدل التدي تدؤثر علدى مسدتوى صدعوبة الفقدرة باالعتبدار فدي

 ئية من المستويات التالية : فقد تألف مقياس القرا
 
 
 
 
 
 

 الدرجة على المقياس المستوى

 625أكثر من  5

 625إلى  553 4

 552إلى  481 3

 480إلى  488 2
 407إلى  335 1

 335أقل من  تحت المستوى

 
 

مقيدداس القرائيددة كددل مددن قدددرة الطالددب ومسددتوى صددعوبة الفقددرة حيددث يمثددل تحديددد مسددتوى قدددرة الطالددب، ويصددف 
فكرة أن لدى الطالب فرصدة لإلجابدة عدن جميدع الفقدرات التدي تقدل عدن مسدتوى  ،وصعوبة الفقرة على متصل واحد
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ن فرصدددته تقددل للنجددداح علددى الفقدددرات األخدددرى التددي تقدددع فددي أعلدددى المقيدداس. حلدددت هدددذه أقدرتدده  جابدددة صددحيحة وا 
 . 2000كما هي في عام  PISA 2009المستويات في 

 
 

الحاليددة وتقدددم وصددفا   داءإضددافة فقددرات جديدددة تسدداعد علددى تحسددين وصددف مسددتويات األ 2009لقددد تددم فددي بيددزا 
 وتحت المستوى األول. 1التي تقع أعلى من المستوى  داءلمستويات األ

الطلبددة ذوي  ولالعليددا علددى مقيدداس القرائيددة لدديس لدده حدددود فددإن هندداك بعددض الشددكوك حدد داءوحيددث ان مسددتوى األ
 .ان هناك احتمالية لدى هؤالء الطلبة بان يتميزو بأعلى كفاءة القدرات العالية جدا  ، إذ

 
 

يشكلون نسبة دالدة فدي العديدد مدن ( والذين  441الذي تقل درجتهم عن )الطلبة ذوي القدرات المتدنية وتماشيا مع 
 تطوير فقرات لقياس قدرة الطلبة الذين يقعون تحت المستوى األول. 4009في عام ، فقد تم البلدان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في القرائية داءوصف ملخص لمستويات األ. 17جدول رقم 
 

 خصائص المهمات الدرجة الدنيا المستوى

6 698 
يسددتطيع الطالددب فددي هددذا المسددتوى ان يعمددل اسددتنتاجات  ،بصددورة اعتياديددة

متعدددددة وتحديدددد المتشدددابهات والمتضدددادات بصدددورة تفصددديلية ويحتدددا  لدددذلك 
عمل توضيحات كاملة تعبر عن فهم مفصدل لدنص واحدد أو عددة نصدوص 

وقدددد يتضدددمن ذلدددك مكاملدددة المعلومدددات مدددن تلدددك النصدددوص. وقدددد تحتددددا  ،
جديددددة تحتدددا  لتوليدددد تصدددنيفات  المهمدددات مدددن الطالدددب للتعامدددل مدددع افكدددار

المهمددددات فددددي هددددذا المسددددتوى مددددن  تحتددددا لددددذلك  باالضددددافةمجددددردة للتفسددددير 
الطالب تامل وتقييم النصوص المعقدة التي تتضمن معلومدات جديددة والتدي 

 تتميز بان لها معايير متعددة وتحتمل وجهات نظر متعددة.

5 626 
المعلومددددات وتحتددددا  مددددن تتضددددمن المهمددددات فددددي هددددذا المسددددتوى اسددددترجاع 

 الطالددب تنظددديم عددددة أجدددزاء فددي الدددنص واسدددتنتا  أي معلومدددات ذات عالقدددة
تقييم نقددي للفرضديات وتحتدا  المهمدات  الى. والمهمات التأملية تحتا  منه

التفسددديرية والتامليدددة علدددى فهدددم مفصدددل للدددنص الدددذي عدددادة مدددا يكدددون جديدددد 
ي هدددذا المسدددتوى مدددع بالنسدددبة للطالدددب، ومدددن المتوقدددع ان يتعامدددل الطالدددب فددد

 مفاهيم معاكسة لتوقعاته.
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 خصائص المهمات الدرجة الدنيا المستوى

4 553 
تحتددا  المهمددات فددي هددذا المسددتوى اسددترجاع للمعلومددات لتنظدديم عدددة اجددزاء 

هدددذا مدددن المعلومدددات المتضدددمنة فدددي الدددنص. وتحتدددا  بعدددض المهمدددات فدددي 
أخدددذ مدددع تفسدددير معنددى الفدددروق اللغويدددة فددي جدددزء مدددن الددنص  الدددىالمسددتوى 

وتحتددددا  بعددددض المهمددددات التفسدددديرية لفهددددم ،الددددنص كددددامال  بعددددين االعتبددددار 
وتطبيددق التصددنيفات فددي سددياقات غيددر اعتياديددة وتحتددا  المهمددات التامليدددة 

وعلدى  ،لوضع فرضيات مدن أجدل التقيديم النقددي العامةاستخدام المعلومات 
 الطالب أن ُيظهر فهما  للنصوص المعقدة.

3 480 
دراك العالقددات بددين أجددزاء اتحتددا  المهمددات فددي هددذا المسددتوى مددن الطالددب 

وتحتدا  المهمدات .مختلفة مدن المعلومدات والتدي تحتدا  إلدى شدروط متعدددة 
التفسددديرية فدددي هدددذا المسدددتوى مدددن الطالدددب ان يكامدددل األجدددزاء المختلفدددة فدددي 

وعليده ان يكدون قدادرا  ،النص مدن اجدل تحديدد الفكدرة الرئيسدية وفهدم العالقدة 
تحتددا  المهددارات .كمددا لترتيددب علددى فهددم عدددة خصددائص عنددد المقارنددة او ا

او قددد تحتددا   حولهددا  شددروحتهددا وتقددديم ومقارن المعلومددات ة مندده ربددطليددالتأم
تحتددددا  إلددددى فهددددم مناسددددب للمعلومددددات  ،كمددددا مندددده تقيدددديم خصددددائص الددددنص 

 االعتيادية والتي تشكل بطبيعتها معلومات يومية.

2 407 
اجددزاء مددن تتطلددب بعددض المهمددات فددي هددذا المسددتوى مددن الطالددب ان يحدددد 

المعلومددات والتددي قددد تحتددا  لالسددتنتا  او انهددا تحتددا  تحقيددق مجموعددة مددن 
الشددروط، وتسددتلزم بعددض المهمددات إدراك الفكددرة الرئيسددية فددي الددنص وفهددم 
العالقددددددات او بندددددداء المعنددددددى لجددددددزء محدددددددود مددددددن الددددددنص عندددددددما ال تكددددددون 

ويحتددددددا  الطالددددددب لعمددددددل مسددددددتوى متدددددددني مددددددن  فيدددددده ،المعلومددددددات بددددددارزة 
تاجات، وقددد تتضددمن المهمددات فددي هددذا المسددتوى عمددل مقارنددات بندداء االسددتن

 على خاصية واحدة في النص.

1a 335 
يستطيع الطالب في هذا المستوى تحديد اجزاء مستقلة مذكورة بشكل واضح 
 فدددي الدددنص مدددن أجدددل إدراك الفكدددرة الرئيسدددية أو غدددرض الكاتدددب مدددن الدددنص

حددول موضددوع مددالوف، أو لعمددل ربددط بسدديط بددين معلومددات اعتياديددة  وذلددك
 يومية.

1b 262 
يحتا  الطالب في هذا المستوى تحديد جزء واحدد مدذكور بشدكل واضدح فدي 

سدياق اعتيدادي مثدل روايدة و بنداء بسديط يتضدمن ذالنص وبصورة مختصدرة 
يقدم النص دعم للطالب مثل تكرار المعلومدات  وعادة ما او قائمة بسيطة ،

 او تضمينه الصور.
 
 
 
 
 خصائص االختبار Test Characteristics   

 

( Assessment Unitsتكددوين مجموعددة وحدددات تقيميددة )مددن   PISA اتتنطلددق عمليددة بندداء فقددرات اختبددار 
المثيرات، يددوفر مددادة غنيددة بدد التددي تأخددذ بعددين االعتبددار مجموعددة مددن المكونددات منهددا السددياق الددذي يمكددن أن

التقيمية للطلبدة  اتوتقدم هذه الوحدعن الفقرات والمعارف واالتجاهات األساسية،  جابةوالمهارات المطلوبة لإل
كمثيددر علدددى شدددكل نددص كتدددابي أو ندددص مددع : جددددول /رسدددم بيدداني/ منحندددى/ شدددكل/ صددورة ... الدددخ، ويليهدددا 

 نوعة عن بعضها البعض ألغراض عملية التصحيح. المتالتي تتسم بالتنوع واالستقاللية الفقرات 
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شددددكلت ثلددددث الفقددددرات إذ  ،فهددددي االختيددددار مددددن متعددددددالمسددددتخدمة كمددددا ذكرنددددا أمددددا أنددددواع الفقددددرات االختباريددددة 
االختبارية، واألسدئلة مفتوحدة النهايدة قصديرة اإلجابدة وشدكلت أيضدا  ثلدث الفقدرات االختباريدة، واألسدئلة مفتوحدة 

 الفقرات التي تكون اإلجابة عليها من نوع )نعم/ال(. باإلضافة إلى ابة، النهاية طويلة اإلج
 
  0229بيزا لعام أدوات الدراسة الدولية (PISA 2009) 

 
 ختبار االراسات ك -
 

اختباريه ، بحيث يجيب كل طالب من أفراد عينة  ة( كراس54زعت أسئلة الرياضيات والعلوم والقرائية على )و 
. تحتوي كل كراسة ةعشوائي طريقةه مسبقا بل حددالكراسات التي ت هذه الدراسة عن كراسة واحدة فقط من بين

 تضمن كراسات االختبار عدة انواع من الفقراتفي الرياضيات والعلوم والقرائية، حيث  فقراتاختبار على 
االستجابة الذي يتطلب من الطالب إجابة بناء من نوع االختيار من متعدد، وبعضها اآلخر من نوع  هابعض

 قصيرة أو إجابة مطولة.
 

تم توزيعها على كراسات االختبار بطريقة منظمة، والعنقود هو  فقراتاالختبار على عناقيد من التصميم يعتمد 
في العلوم  هنيةلقياس كفايات م عضا  بضعت مع بعضها و  فقراتعبارة عن مجموعة من الوحدات تشتمل على 

على كراسات االختبار روعي أن يظهر العنقود في  الفقرات. وفي عملية توزيع عناقيد أو الرياضيات أو القرائية
أربع كراسات مختلفة وفي كل مرة في مكان محدد ومختلف عن المرات األخرى ، إذ أن الكراسة الواحدة تتكون 

 ( توزيع العناقيد على الكراسات.58ناقيد مختلفة. ويبين الجدول رقم )من أربعة ع
 
 
 
 
 
 
 
 

  0229تصميم اختبار المسح الرئيسي في دراسة بيزا لعام . 18جدول رقم 
 

 4العنقود  3العنقود  0العنقود  1العنقود  رقم الكراسة 
8 R2 M1 S1 R6 
9 M2 S2 R6 R1 
10 S2 R5 M3 S1 
11 M3 R7 R2 M2 
12 R7 S3 M1 S2 
13 S3 R2 R1 R5 
21 M1 R1 R3B M3 
22 R1 S1 R4B R7 
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23 S1 R3B M2 S3 
24 R3B R4B S2 R2 
25 R4B M2 R5 M1 
26 R5 R6 R7 R3B 
27 R6 M3 S3 R4B 

 
( يشير إلى R: Readingوتجدر اإلشارة إلى أن الحرف األول من اسم العنقود يشير إلى المجال، وبذلك فإن )

 ( إلى الرياضيات .M: Mathematics)( إلى مجال العلوم، وS: Scienceالقرائية و)مجال 
 

 ستبانات الدراسة: ا -
 وهي:  4009في الدراسة الدولية بيزا  استخدمتطورت استبانتان 

 
 إذ تضمنت هذه االستبانة مجموعة من الفقرات( فقرة، 15نة الطالب على )ااشتملت استب: ستبانة الطالبا .1

الخلفية األسرية واألكاديمية للطلبة، واتجاهاتهم وطموحاتهم وطرائق تعلمهم بجمع معلومات عن تتعلق 
للرياضيات والعلوم واللغة العربية، ومدى استخدامهم للحواسيب، وأغراض استخدامهم لها ومدى اتقانهم 

 للمهارات الحاسوبية.  

 
أجاب عنها مديرو مدارس طلبة العينة في  ( فقرة45انة المدرسة على )باشتملت است: ستبانة المدرسةا .3

الهيئة و فرت اإلجابة عن هذه االستبانة معلومات عن البيئة المدرسية، و ( دقيقة، وقد 40زمن قدره حوالي )
المناهج وبرامج الدراسة والتسهيالت المدرسية، وبرامج تدريب وتطوير العاملين في و الطلبة، و التدريسية، 

يه الطلبة في المدرسة، وبخاصة الذي يقضونه في تعلم العلوم والرياضيات المدرسة، والوقت الذي يقض
 واللغة العربية، واإلجراءات التي تقوم بها المدرسة لبناء عالقات مع المجتمع المحلي وأسر الطلبة.

 

 
 
 

 

 
 ينة الدراسـةع -

ويره ألغراض الدراسة، طعتمد في اختيار عينة الدراسة إجراءات محددة وفقا  لدليل المعاينة الذي تم تا
في  واستخدمت قاعدة البيانات التربوية األردنية كأساس الختيار العينة، وقد كانت وحدة المعاينة هي المدرسة

المرحلة األولى، حيث اختيرت عينة احتمالية تناسبية بحسب عدد الطلبة في المدرسة والذين هم في الصفوف 
  سنة. 51السابع فأكثر وفي الفئة العمرية 

باإلطار العام  -المعنية باختيار العينةقام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بتزويد الجهة الدولية 
لمجتمع الدراسة والذي اشتمل على مدارس المملكة جميعها والتي تشمل على الصف العاشر كأحد صفوفها. هذا 

وزارة التربية والتعليم، باإلضافة إلى معلومات تتعلق بالمدرسة مثل الرقم الوطني للمدرسة، والسلطة المشرفة )
الي لطلبة الصف العاشر في كل مدرسة، وموقع المدرسة )ريف، (، والعدد اإلجموكالة الغوث، والتعليم الخاص

( طالبا  وطالبة من كل مدرسة من مدارس 41تم اختيار )مدينة(، وجنس المدرسة )ذكور، إناث، مختلط(، وقد 
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وقد روعي في اختيار العينة وفي الصفوف من السابع فأكثر،  5994عام العينة العشوائية الذين هم من مواليد 
 جنس المدرسة وموقعها والسلطة التعليمية، كما حسبت أوزان المعاينة وأخذت بعين االعتبار في تحليل النتائج. 

 
العدد بلغ ( مدرسة، اختيرت عشوائيا من مجتمع مدارس المملكة. و 450من )للدراسة عينة النهائية التألفت 

( 58(، )55(، )54(، )51(، )55ين الجداول )ب( طالب وطالبة. وت4589اإلجمالي لطلبة عينة الدراسة )
، ونوع المدرسة وجنس الطالبجنس المدرسة، و الموقع، و توزيع عينة الدراسة بحسب السلطة المشرفة، 

 )استكشافية، غير استكشافية(
 

 ( بحسب السلطة المشرفةPISA 2009توزيع طلبة ومدارس عينة الدراسة )  .19 جدول رقم
 

 النسبة المئوية عدد المدارس النسبة المئوية عدد الطلبة السلطة المشرفة
 85.2 179 85.4 5534 وزارة التربية والتعليم
 1.4 3 1.4 93 الثقافة العسكرية
 7.2 15 6.3 410 وكالة الغوث
 6.2 13 6.9 449 التعليم الخاص

 100.0 210 100.0 6486 المجموع
 
 

 ( بحسب موقع المدرسةPISA 2009ومدارس عينة الدراسة ) توزيع طلبة .02 جدول رقم
  

 النسبة المئوية عدد المدارس النسبة المئوية  عدد الطلبة  موقع المدرسة  
 77.6 163 79.5 5154 مدينة
 22.4 47 20.5 1332 ريف

 100.0 210 100.0 6486 المجموع
 

 ( بحسب جنس المدرسة PISA 2009توزيع طلبة ومدارس عينة الدراسة ) .01 جدول رقم
 

 النسبة المئوية عدد المدارس النسبة المئوية  عدد الطلبة  جنس المدرسة
 45.7 96 43.4 2909 ذكور
 38.1 80 42.6 2542 إناث
 16.2 34 14.0 1035 مختلط
 100.0 210 100.0 6486 المجموع

 

 
 بحسب جنس الطالب( PISA 2009توزيع طلبة ومدارس عينة الدراسة ) .00 جدول رقم
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 النسبة المئوية عدد الطلبة جنس الطالب
 48.1 3120 ذكور
 51.9 3366 إناث

 100.0 6486 المجموع
 

 

 ( بحسب نوع المدرسةPISA 2009توزيع طلبة ومدارس عينة الدراسة )  .03 جدول رقم
 

 النسبة المئوية عدد المدارس النسبة المئوية  عدد الطلبة  نوع المدرسة 
 31.4 66 32.3 2095 استكشافية 

 68.6 144 67.7 4391 غير استكشافية 
 100.0 210 100.0 6468 المجموع 

 

 
 ( بحسب الطبقة PISA 2009توزيع طلبة ومدارس عينة الدراسة ) .04 جدول رقم

 

 الطبقة
 المدارس الطلبة

 الموزونة % % العدد الموزونة % % العدد
 4.4 31.4 66 8 32.3 2095 استكشافية
 75.3 55.2 116 73.5 54.5 3532 وزارة التربية
 7.6 6.2 13 9.5 6.3 410 وكالة الغوث

 12.7 7.1 15 9.0 6.9 449 التعليم الخاص
 100.0 100.0 210 100.0 100.0 6486 المجموع

 

 
 
 

 لفصل الثالثا
 األردني يف السياق الدويل  داءاأل

 

االردني في السياق الدولي، حيث يتعرض الى الدول المشاركة في الدراسة الدولية  داءيتناول هذا الفصل األ
PISA   الدول المشاركة في مجاالت القرائية والرياضيات والعلوم، وكذالك  داء، كما يتعرض الى األ4009لعام

    ل منها.الذكور واالناث في ك أداءفي المجاالت الفرعية للقرائية، اضافة الى مقارنة بين  داءاأل
، حيث بلغ العدد اإلجمالي لهذه 4009( مجموعة الدول المشاركة في دراسة بيزا لعام 41يبين الجدول رقم )

مارة دبي . 4( دولة من بينها )41الدول )  ( دول عربية هي األردن، وتونس، وقطر، وا 
 

 OECDالدول المشاركة في برنامج الدولي لتقييم الطلبة  .41جدول 
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 التابعة لـمنظمة التنميةالدول غير 
 OECDوالتعاون االقتصادي 

 الدول التابعة لمنظمة التنمية
 OECDوالتعاون االقتصادي 

 . سلوفاكيا18 . النمسا1 . كيرغستان17 . ألبانيا1

 . السويد19 . تشيلي2 . بيرو18 . البرازيل2

 . تركيا20 . التشيك3 . قطر19 . لتوانيا3

 . انجلترا21 . ألمانيا4 صربيا. 20 الصين -. ماكاو4

 . استراليا22 . هنغاريا5 . تايلند21 . بنما5

 . بلجيكا23 . ايرلندا6 . كرواتيا22 . روسيا6

 . كندا24 . اليابان7 . دبي23 . سنغافورة7

 . فرنسا25 . كوريا8 . هونغ كونغ24 . تايوان8

 . ايطاليا26 . هولندا9 . اندونيسيا25 . تونس9

 . النرويج27 . البرتغال10 . كازاخستان26 أروغواي. 10

 . بولندا28 . اسبانيا11 . ليشتنستين27 . األرجنتين11

 . سلوفينيا29 . الدنمارك12 . التفيا28 . أذربيجان12

 . سويسرا30 . فنلندا13 . مونتينغيرو29 . بلغاريا13

 . أمريكا31 . اليونان14 . رومانيا30 . كولومبيا14

 . استونيا32 . لوكسمبرغ15 . شنغهاي31 إسرائيل. 15

 . ايسلندا33 . المكسيك16 . ترينيداد و توباكو32 . األردن16

  
 . نيوزلندا17

 
 

 

 الدول المشاركة في مجاالت القرائية والرياضيات والعلوم  أداء 

العام لطلبة الدول المشاركة في الدراسة في مجاالت  داء( متوسطات األ48(، )45(، )44توضح الجداول )
 العلوم والقرائية والرياضيات .

 

 0229بيزا  –في مجال العلوم لطلبة الدول المشاركة في الدراسة الدولية داءمتوسطات األ .06جدول 
 المتوسط الدولة الترتيب

الخطأ 
 المعياري

 المتوسط الدولة الترتيب
الخطأ 
 المعياري

 (3.0) 490 سلوفاكيا 34 (2.3) 575 شنغهاي 1

 (1.8) 489 ايطاليا 35 (2.3) 554 فنلندا 2

 (2.1) 488 اسبانيا 36 (2.8) 549 هونغ كونغ 3

 (2.8) 486 كرواتيا 37 (1.4) 542 سنغافورة 4

 (1.2) 484 لوكسمبيرغ 38 (3.4) 539 اليابان 5

 (3.3) 478 روسيا 39 (3.4) 538 كوريا 6

 (4.0) 470 اليونان 40 (2.6) 532 نيوزلندا 7

 (1.2) 466 دبي 41 (1.6) 529 كندا 8

 (3.1) 455 اسرائيل 42 (2.7) 528 استونيا 9

 (3.6) 454 تريكا 43 (2.5) 527 استراليا 10

 (2.9) 447 تشيلي 44 (5.4) 522 هولندا 11
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 (2.4) 443 صربيا 45 (2.6) 520 تايوان 12

 (5.9) 439 بلغاريا 46 (2.8) 520 ألمانيا 12

 (3.4) 428 رومانيا 47 (3.4) 520 ليتنشتين 12

 (2.6) 427 اوروغواي 48 (2.8) 517 سويسرا 15

 (3.0) 425 تايلند 49 (2.5) 514 انجلترا 16

 (1.8) 416 المكسيك 50 (1.1) 512 سلوفينيا 17

 (3.5) 415 األردن 51 (1.0) 511 ماكاو 18

 (1.2) 410 ترينداد وتوباكو 52 (2.4) 508 بولندا 19

 (2.4) 405 البرازيل 53 (3.3) 508 ايرلندا 19

 (3.6) 402 كولومبيا 54 (2.5) 507 بلجيكا 21

 (2.0) 401 مونتينغيرو 55 (3.1) 503 هنغاريا 22

 (4.6) 401 األرجنتين 55 (3.6) 502 أمريكا 23

 (2.7) 401 تونس 55 (3.0) 500 التشيك 24

 (3.1) 400 كازخستان 58 (2.6) 500 النرويج 24

 (3.9) 391 ألبانيا 59 (2.5) 499 الدنمارك 26

 (3.8) 383 اندونيسيا 60 (3.6) 498 فرنسا 27

 (0.9) 379 قطر 61 (1.4) 496 ايسلندا 28

 (5.7) 376 بنما 62 (2.7) 495 السويد 29

 (3.1) 373 أذربيجان 63 (3.2) 494 النمسا 30

 (3.5) 369 بيرو 64 (3.1) 494 التفيا 30

 (2.9) 330 كيرغستان 65 (2.9) 493 البرتغال 32

 OECD 501 (0.5)متوسط  - (2.9) 491 لتوانيا 33

    
 (0.4) 472 المتوسط الدولي -

 
 المتوسط أعلى من متوسط األردن

 المتوسط مماثل لمتوسط األردن
 المتوسط ادنى من متوسط األردن

 

 

 

 

 

 0229بيزا  –في مجال الرياضيات لطلبة الدول المشاركة في الدراسة الدولية  داءمتوسطات األ .07جدول 
 المتوسط الدولة الترتيب

الخطأ 
 المعياري

 المتوسط الدولة الترتيب
الخطأ 
 المعياري

 (2.1) 483 اسبانيا 34 (2.8) 600 شنغهاي 1

 (1.9) 483 ايطاليا 34 (1.4) 562 سنغافورة 2

 (3.1) 482 التفيا 36 (2.7) 555 هونغ كونغ 3

 (2.6) 477 لتوانيا 37 (4.0) 546 كوريا 4

 (3.3) 468 روسيا 38 (3.4) 543 تايوان 5

 (3.9) 466 اليونان 39 (2.2) 541 فنلندا 6

 (3.1) 460 كرواتيا 40 (4.1) 536 ليتنشتين 7

 (1.1) 453 دبي 41 (3.3) 534 سويسرا 8

 (3.3) 447 اسرائيل 42 (3.3) 529 اليابان 9

 (4.4) 445 تركيا 43 (1.6) 527 كندا 10

 (2.9) 442 صربيا 44 (4.7) 526 هولندا 11
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 (2.8) 431 أذربيجان 45 (0.9) 525 ماكاو 12

 (5.9) 428 بلغاريا 46 (2.3) 519 نيوزلندا 13

 (3.4) 427 رومانيا 47 (2.3) 515 بلجيكا 14

 (2.6) 427 اوروغواي 47 (2.5) 514 استراليا 15

 (3.1) 421 تشيلي 49 (2.9) 513 ألمانيا 16

 (3.2) 419 تايلند 50 (2.6) 512 استونيا 17

 (1.8) 419 المكسيك 50 (1.4) 507 أيسلندا 18

 (1.3) 414 ترينداد وتوباكو 52 (2.6) 503 الدنمارك 19

 (3.0) 405 كازخستان 53 (1.2) 501 سلوفينيا 20

 (2.0) 403 مونتينغيرو 54 (2.4) 498 النرويج 21

 (4.1) 388 األرجنتين 55 (3.1) 497 فرنسا 22

 (3.7) 387 األردن 56 (3.1) 497 سلوفاكيا 22

 (2.4) 386 البرازيل 57 (2.7) 496 النمسا 24

 (3.2) 381 كولومبيا 58 (2.8) 495 بولندا 25

 (4.0) 377 ألبانيا 59 (2.9) 494 السويد 26

 (3.0) 371 تونس 60 (2.8) 493 التشيك 27

 (3.7) 371 اندونيسيا 60 (2.4) 492 انجلترا 28

 (0.7) 368 قطر 62 (3.5) 490 هنغاريا 29

 (4.0) 365 بيرو 63 (1.2) 489 لوكمبيرغ 30

 (5.2) 360 بنما 64 (3.6) 487 أمريكا 31

 (2.9) 331 كيرغستان 65 (2.5) 487 ايرلندا 31

 OECD 496 (0.5)متوسط  - (2.9) 487 البرتغال 31

    
 (0.4) 468 المتوسط الدولي -

 
 المتوسط أعلى من متوسط األردن

 المتوسط مماثل لمتوسط األردن
 المتوسط ادنى من متوسط األردن

 

 
 
 

 0229بيزا  –في مجال القرائية لطلبة الدول المشاركة في الدراسة الدولية  داءمتوسطات األ .08جدول 
 المتوسط الدولة الترتيب

الخطأ 
 المعياري

 المتوسط الدولة الترتيب
الخطأ 
 المعياري

 (2.9) 478 التشيك 34 (2.4) 556 شنغهاي 1

 (2.5) 477 سلوفاكيا 35 (3.5) 539 كوريا 2

 (2.9) 476 كرواتيا 36 (2.3) 536 فنلندا 3

 (3.6) 474 اسرائيل 37 (2.1) 533 هونغ كونغ 4

 (1.3) 472 لوكسمبرغ 38 (1.1) 526 سنغافورة 5

 (2.9) 470 النمسا 39 (1.5) 524 كندا 6

 (2.4) 468 لتوانيا 40 (2.4) 521 نيوزلندا 7

 (3.5) 464 تركيا 41 (3.5) 520 اليابان 8

 (1.1) 459 دبي 42 (2.3) 515 استراليا 9

 (3.3) 459 روسيا 43 (5.1) 508 هولندا 10

 (3.1) 449 تشيلي 44 (2.3) 506 بلجيكا 11
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 (2.4) 442 صربيا 45 (2.6) 503 النرويج 12

 (6.7) 429 بلغاريا 46 (2.6) 501 استونيا 13

 (2.6) 426 اوروغواي 47 (2.4) 501 سويسرا 14

 (2.0) 425 المكسيك 48 (2.6) 500 بولندا 15

 (4.1) 424 رومانيا 49 (1.4) 500 أيسلندا 16

 (2.6) 421 تايلند 50 (3.7) 500 أمريكا 17

 (1.2) 416 ترينداد و توباكو 51 (2.8) 499 ليتنشتين 18

 (3.7) 413 كولومبيا 52 (2.9) 497 السويد 19

 (2.7) 412 البرازيل 53 (2.7) 497 ألمانيا 20

 (1.7) 408 مونتينغيرو 54 (3.0) 496 ايرلندا 21

 (3.3) 405 األردن 55 (3.4) 496 فرنسا 22

 (2.9) 404 تونس 56 (2.6) 495 تايوان 23

 (3.7) 402 اندونيسيا 57 (2.1) 495 الدنمارك 24

 (4.6) 398 األرجنتين 58 (2.3) 494 انجلترا 25

 (3.1) 390 كازاخستان 59 (3.2) 494 هنغاريا 26

 (4.0) 385 ألبانيا 60 (3.1) 489 برتغال 27

 (0.8) 372 قطر 61 (0.9) 487 ماكاو 28

 (6.5) 371 بنما 62 (1.6) 486 ايطاليا 29

 (4.0) 370 بيرو 63 (3.0) 484 التفيا 30

 (3.3) 362 أذربيجان 64 (1.0) 483 سلوفينيا 31

 (3.2) 314 كيرغستان 65 (4.3) 483 اليونان 32

 OECD 493 (1.4)متوسط  - (2.0) 481 اسبانيا 33

    
 (0.4) 466 المتوسط الدولي -

 
 األردن المتوسط أعلى من متوسط

 المتوسط مماثل لمتوسط األردن
 المتوسط ادنى من متوسط األردن

 
( 14( في القرائية، و)11( في العلوم و)15إلى أن األردن حقق الترتيب ) 48، 45، 44يتضح من الجداول 

لألردن جاءت دون المتوسطات الدولية وفي المجاالت الثالثة. وتجدر  داءفي الرياضيات. كما أن متوسطات األ
في الدولتين العربيتين المشاركتين في  داءاألردنية كانت أعلى من متوسطات األ داءاإلشارة إلى متوسطات األ
 الدراسة وهما تونس وقطر. 

 الدول املشاركة يف جماالت القرائية والرياضيات والعلوم حبسب اجلنس أداء 

 

في المجاالت الثالثة بحسب جنس الطالب والفروق  داء( متوسطات األ45( ، )40( ، )49الجداول )توضح 
 . بين هذه المتوسطات

 

 PISA 2009الذكور واإلناث على مقياس القرائية/الطلبة  أداءمتوسطات : 09جدول 
الفرق 
 بالمتوسط

متوسط 
 اإلناث

متوسط 
 الذكور

 الترتيب الدولة
الفرق 
 بالمتوسط

متوسط 
 اإلناث

متوسط 
 الذكور

 الترتيب الدولة

 1  ألبانيا 355 417 62- 34  اليابان 501 540 39-

 2  بلغاريا 400 461 61- 35  سويسرا 481 520 39-

 3  لتوانيا 439 498 59- 36  لوكسمبرغ 453 492 39-

 4  وتوباكو ترينداد 387 445 58- 37  ايرلندا 476 515 39-



 51 

الفرق 
 بالمتوسط

متوسط 
 اإلناث

متوسط 
 الذكور

 الترتيب الدولة
الفرق 
 بالمتوسط

متوسط 
 اإلناث

متوسط 
 الذكور

 الترتيب الدولة

 5  األردن 377 434 57- 38  صربيا 422 462 39-

 6  فنلندا 508 563 55- 39  تايلند 400 438 38-

 7  سلوفينيا 456 511 55- 40  البرتغال 470 508 38-

 8  مونتينغيرو 382 434 53- 41  هنغاريا 475 513 38-

 9  كيرغستان 287 340 53- 42  األرجنتين 379 415 37-

 10   /دبي 435 485 51- 43  تايوان 477 514 37-

 11  كرواتيا 452 503 51- 44  اندونيسا 383 420 37-

 12  سلوفاكيا 452 503 51- 45  استراليا 496 533 37-

 13  بولندا 476 525 50- 46  كوريا 523 558 35-

 14  قطر 347 397 50- 47  ماكاو 470 504 34-

 15  التشيك 456 504 48- 48  كندا 507 542 34-

 16  النرويج 480 527 47- 49  بنما 354 387 33-

 17  التفيا 460 507 47- 50  هونغ كونغ 518 550 33-

 18  اليونان 459 506 47- 51  ليتنشتين 484 516 32-

 19  ايطاليا 464 510 46- 52  سنغافورة 511 542 31-

 20  السويد 475 521 46- 53  تونس 387 418 31-

 21  نيوزلندا 499 544 46- 54  الدنمارك 480 509 29-

 22  روسيا 437 482 45- 55  البرازيل 397 425 29-

 23  ايسلندا 478 522 44- 56  اسبانيا 467 496 29-

 24  استونيا 480 524 44- 57  بلجيكا 493 520 27-

 25  رومانيا 403 445 43- 58  المملكة المتحدة 481 507 25-

 26  كازخستان 369 412 43- 59  المكسيك 413 438 25-

 27  تركيا 443 486 43- 60  أمريكا 488 513 25-

 28  اسرائيل 452 495 42- 61  هولندا 496 521 24-

 29  اوروجواي 404 445 42- 62  أذربيجان 350 374 24-

 30  النمسا 449 490 41- 63  بيرو 359 381 22-

 31  ألمانيا 478 518 40- 64  تشيلي 439 461 22-

 32  فرنسا 475 515 40- 65  كولومبيا 408 418 9-

 33  الصين .شنغاهاي OECD 66 -40 576 536  متوسط 474 513 39-

 - المتوسط الدولي 444 485 44-
      

 ____ الفرق غير دال إحصائيا  ًً                       ____ الفرق دال إحصائيا
 

 PISA 2009الطلبة الذكور واإلناث على مقياس العلوم/  أداءمتوسطات  .32جدول 
الفرق 
  بالمتوسط

متوسط 
  اإلناث

متوسط 
  الذكور

  الترتيب  الدولة
الفرق 
  بالمتوسط

متوس
ط 
  اإلناث

متوسط 
  الذكور

  الترتيب  الدولة

 1 األردن 398 433 35- 34 بنما 375 377 2-

 2 ألبانيا 377 406 29- 35 ايطاليا 488 490 2-

 3 دبي 453 480 27- 36 صربيا 442 443 1-

 4 قطر 366 393 26- 37 اوروغواي 427 428 1-

 5 كيرغستان 318 340 22- 38 سنغافورة 541 542 1-

 6 بلغاريا 430 450 20- 39 تايوان 520 521 1-

 401 419 18- 40 استراليا 527 528 1-
ترينداد 
 وتوباكو

7 
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 8 لتوانيا 483 500 17- 41 استونيا 527 528 1-

 9 فنلندا 546 562 15- 42 سلوفاكيا 490 491 1-

 10 سلوفينيا 505 519 14- 43 شنغهاي 574 575 1-

 11 تايلند 418 431 13- 44 هنغاريا 503 503 0

 12 مونتينغيرو 395 408 13- 45 تونس 401 400 1

 13 تركيا 448 460 12- 46 ايسلندا 496 495 2

 14 اليابان 534 545 12- 47 هونغ كونغ 550 548 3

 15 رومانيا 423 433 10- 48 البرازيل 407 404 3

 16 اليونان 465 475 10- 49 فرنسا 500 497 3

 17 أندونيسيا 378 387 9- 50 هولندا 524 520 4

 18 كرواتيا 482 491 9- 51 بيرو 372 367 5

 19 كزاخستان 396 405 9- 52 كندا 531 526 5

 20 األرجنتين 397 404 8- 53 المانيا 523 518 6

 21 أذربيجان 370 377 7- 54 بلغاريا 510 503 6

 22 التفيا 490 497 7- 55 المكسيك 419 413 6

 23 نيوزلندا 529 535 6- 56 لوكسمبيرغ 487 480 7

 24 بولندا 505 511 6- 57 اسبانيا 492 485 7

 25 التشيك 498 503 5- 58 النمسا 498 490 8

 26 السويد 493 497 4- 59 سويسرا 520 512 8

 27 النرويج 498 502 4- 60 تشيلي 452 443 9

 28 البرتغال 491 495 3- 61 انجلترا 519 509 9

 29 روسيا 477 480 3- 62 الدنمارك 505 494 12

 30 إسرائيل 453 456 3- 63 أمريكا 509 495 14

 31 ايرلندا 507 509 3- 64 ليتنشتين 527 511 16

 32 ماكاو 510 512 2- 65 كولومبيا 413 392 21

0 501 501 
متوسط

OECD 
 33 كوريا 537 539 2- -

-4 474 470 
المتوسط 
 الدولي

- 
     

 
 ____ الفرق غير دال إحصائيا                         ____ الفرق دال إحصائياً 

 
 
 

 PISA 2009الذكور واإلناث على مقياس الرياضيات / الطلبة  أداءمتوسطات  .31جدول 

الفرق 
 بالمتوسط

متوسط 
 اإلناث

متوسط 
 الذكور

 الترتيب الدولة
الفرق 
 بالمتوسط

متوسط 
 اإلناث

متوسط 
 الذكور

 الترتيب الدولة

 1 ألبانيا 372 383 11- 34 استراليا 519 509 10

 2 وتوباكوترينداد  410 418 8- 35 األرجتين 394 383 10

 3 لتوانيا 474 480 6- 36 كرواتيا 465 454 11

 4 كيرغستان 328 334 6- 37 تركيا 451 440 11

 5 قطر 366 371 5- 38 ماكاو 531 520 11

 6 بلغاريا 426 430 4- 39 صربيا 448 437 12

 7 السويد 493 495 2- 40 البرتغال 493 481 12

 8 اندونيسيا 371 372 1- 41 كندا 533 521 12
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 9 شنغهاي 599 601 1- 42 هنغاريا 496 484 12

 10 كزاخستان 405 405 1- 43 مونتينغيرو 408 396 12

 11 األردن 386 387 0 44 تونس 378 366 12

 12 سلوفينيا 502 501 1 45 اوروغواي 433 421 12

 13 التفيا 483 481 2 46 المكسيك 425 412 14

 14 روسيا 469 467 2 47 اليونان 473 459 14

 454 451 2 48 هونغ كونغ 561 547 14
دبي/اإلمارات 

 المتحدة العربية
15 

 16 فنلندا 542 539 3 49 ايطاليا 490 475 15

 17 سلوفاكيا 498 495 3 50 البرازيل 394 379 16

 18 كوريا 548 544 3 51 ألمانيا 520 505 16

 19 رومانيا 429 425 3 52 الدنمارك 511 495 16

 20 أيسلندا 508 505 3 53 فرنسا 505 489 16

 21 بولندا 497 493 3 54 هولندا 534 517 17

 22 تايلند 421 417 4 55 بيرو 374 356 18

 23 تايوان 546 541 5 56 اسبانيا 493 474 19

 24 التشيك 495 490 5 57 النمسا 506 486 19

 25 النرويج 500 495 5 58 لوكسمبيرغ 499 479 19

 26 بنما 362 357 5 59 سويسرا 544 524 20

 27 سنغافورة 565 559 5 60 الواليات المتحدة 497 477 20

 28 ايرلندا 491 483 8 61 انجلترا 503 482 20

 29 نيوزلندا 523 515 8 62 تشيلي 431 410 21

 30 أذربيجان 435 427 8 63 بلجيكا 526 504 22

 31 اسرائيل 451 443 8 64 ليتنشتين 547 523 24

 32 استونيا 516 508 9 65 كولومبيا 398 366 32

 33 اليابان OECD - 9 524 534متوسط 501 490 12

 - المتوسط الدولي 472 463 9
      

 ____ الفرق غير دال إحصائيا                         ____ الفرق دال إحصائياً 
 
 

 
 
 
 

تفوق اإلناث على الذكور في الدول جميعها في مجال القرائية، وفي مجال  45، 40، 49يتضح من الجداول 
( دولة من بينها األردن حيث كان الفرق 49العلوم كان الفرق بين متوسطي الذكور والغناث دال إحصائيا  لد )

دولة، في ( 50لصالح اإلناث، وفي مجال الرياضيات كان الفرق بين متوسطي الذكور واإلناث دال إحصائيا  لد )
 .( دولة من بينها األردن41ا  لد )حين جاء هذا الفرق غير دال إحصائي

 
 
 الدول املشاركة يف اجملاالت الفرعية للقرائية  أداء 
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اشتمل مجال القرائية على خمسة مقاييس فرعية هي: التذكر، ويكامل ويفسر، ويعكس ويقيم، ونص متصل، 
الدول المشاركة على هذه  أداءمتوسطات  44، 41، 45، 44، 44وتوضح الجداول  ونص غير متصل.

 المقاييس.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 PISA 2009التذكر /  -على مقياس القرائية الفرعي داء: متوسطات األ30جدول 
  المتوسط  الدولة  الترتيب  الخطأ المعياري  المتوسط  الدولة  الترتيب

الخطأ 
  المعياري

 (3.2) 479  التشيك  34 (2.9) 549  شنغاهاي 1

 (3.2) 477  النمسا  35 (3.6) 542  كوريا 2

 (3.0) 476  لتوانيا  36 (2.7) 532  فنلندا  3

 (3.6) 476  التفيا  36 (3.8) 530  اليابان  4

 (1.3) 471  لوكسمبرغ  38 (2.7) 530  هونغ كونغ  4

 (3.9) 469  روسيا  39 (1.4) 526  سنغافورة  6

 (4.4) 468  اليونان  40 (2.4) 521  نيوزلندا  7
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 (4.1) 467  تركيا  41 (5.1) 519  هولندا  8

 (4.1) 463  إسرائيل  42 (1.5) 517  كندا  9

 (1.4) 458  دبي  43 (2.4) 513  بلجيكا  10

 (3.1) 449  صربيا  44 (2.4) 513  استراليا  10

 (3.4) 444  تشيلي  45 (2.8) 512  النرويج  12

 (2.1) 433  المكسيك  46 (4.0) 508  ليتنشتين  13

 (3.5) 431  تايلند  47 (1.6) 507  ايسلندا  14

 (8.3) 430  بلغاريا  48 (2.7) 505  سويسرا  15

 (2.9) 424  اوروغواي  49 (2.9) 505  السويد  15

 (4.7) 423  رومانيا  50 (3.0) 503  استونيا  17

 (1.6) 413  ترينداد وتوباكو  51 (2.6) 502  الدنمارك  18

 (2.3) 408  مونتينغيرو  52 (3.7) 501  هنغاريا  19

 (3.3) 407  البرازيل  53 (3.5) 501  ألمانيا  19

 (3.7) 404  كولومبيا  54 (2.8) 500  بولندا  21

 (4.7) 399  اندونيسيا  55 (3.3) 498  ايرلندا  22

 (3.7) 397  كازخستان  56 (2.8) 496  تايونا  23

 (4.8) 394  األرجنتين  57 (1.2) 493  الصين –ماكاو   24

 (4.0) 394  األردن  57 (3.6) 492  أمريكا  25

 (3.3) 393  تونس  59 (3.8) 492  فرنسا  25

 (4.7) 380  ألبانيا  60 (3.1) 492  كرواتيا  25

 (4.3) 364  بيرو  61 (2.5) 491  المملكة املتحدة  08

 (7.7) 363  بنما  62 (3.0) 491  سلوفاكيا  28

 (4.5) 361  أذربيجان  63 (1.1) 489  سلوفينيا  30

 (1.0) 354  قطر  64 (3.3) 488  البرتغال  31

 (4.0) 299  كيرغستان  65 (1.8) 482  ايطاليا  32

 OECD  495  (0.5)متوسط    - (2.1) 480  اسبانيا  33

    
  (0.4)  464 المتوسط الدولي   -

 
 المتوسط أعلى من متوسط األردن

 المتوسط مماثل لمتوسط األردن
 المتوسط ادنى من متوسط األردن

 

 PISA 2009التذكر /   -طلبة االردن على مقياس القرائية الفرعي أداءالى ان  44يتضح من جدول 
 من بين الدول المشاركة. 15اتى بالمرتبة 

 

 
 PISA 2009على مقياس القرائية الفرعي يكامل ويفسر /  داءمتوسطات األ .33جدول 

  المتوسط  الدولة  الترتيب
الخطأ 
  المعياري

  المتوسط  الدولة  الترتيب
الخطأ 
  المعياري

 (2.5) 481  سلوفاكيا  34 (2.5) 558  شنغهاي 1

 (2.0) 481  اسبانيا  34 (3.4) 541  كوريا 2

 (1.1) 475  لوكسمبرغ  36 (2.3) 538  فنلندا 3

 (3.4) 473  اسرائيل  37 (2.2) 530  هونغ كونغ 4

 (2.9) 472  كرواتيا  38 (1.2) 525  سنغافورة 5

 (2.9) 471  النمسا  39 (1.5) 522  كندا 6

 (2.4) 469  لتوانيا  40 (3.5) 520  اليابان 7



 52 

 (3.1) 467  روسيا  41 (2.4) 517  نيوزلندا 8

 (3.3) 459  تركيا  42 (2.4) 513  استراليا 9

 (1.3) 457  دبي  43 (5.4) 504  هولندا 10

 (3.1) 452 تشيلي   44 (2.5) 504  بلجيكا 11

 (2.4) 445  صربيا  45 (2.8) 503  بولندا 12

 (6.4) 436  بلغاريا  46 (1.5) 503  أيسلندا 13

 (4.0) 425  رومانيا  47 (2.7) 502  النرويج 14

 (2.6) 423  اوروغواي  48 (2.5) 502  سويسرا 15

 (1.6) 420  مونتينغيرو  49 (2.8) 501  ألمانيا 16

 (1.4) 419  ترينداد و توباكو  50 (2.8) 500  استونيا 17

 (2.0) 418  المكسيك  51 (2.5) 499  تايوان 18

 (2.6) 416  تايلند  52 (4.0) 498  ليتنشتين 19

 (3.8) 411  كولومبيا  53 (3.6) 497  فرنسا 20

 (3.1) 410  األردن  54 (3.2) 496  هنغاريا 21

 (2.7) 406  البرازيل  55 (3.7) 495  أمريكا 22

 (4.7) 398  األرجنتين  56 (3.0) 494  السويد 23

 (3.5) 397  اندونيسيا  57 (3.0) 494  ايرلندا 24

 (3.0) 397  كازخستان  57 (2.1) 492  الدنمارك  25

 (2.7) 393  تونس  59 (2.4) 491  انجلترا  26

 (3.8) 393  ألبانيا  59 (1.6) 490  ايطاليا  27

 (0.9) 379  قطر  61 (1.1) 489  سلوفينيا  28

 (2.9) 373  أذربيجان  62 (0.8) 488  ماكاو  29

 (5.9) 372  بنما  63 (2.9) 488  التشيك  29

 (4.0) 371  بيرو  64 (3.0) 487  البرتغال  31

 (2.9) 327  كيرغستان  65 (2.8) 484  التفيا  32

 OECD 493 (0.5)متوسط     - (4.0) 484  اليونان  32

    
  (0.4)  465 المتوسط الدولي   -

 
 المتوسط أعلى من متوسط األردن

 المتوسط مماثل لمتوسط األردن
 متوسط األردنالمتوسط ادنى من 

 
 PISA 2009/  يكامل ويفسر -طلبة االردن على مقياس القرائية الفرعي أداءالى ان  44يتضح من جدول 

 من بين الدول المشاركة. 15اتى بالمرتبة 
 

 PISA 2009/  يعكس ويقيمعلى مقياس القرائية الفرعي  داءمتوسطات األ .34جدول 
  المتوسط  الدولة  الترتيب

الخطأ 
  المعياري

  المتوسط  الدولة  الترتيب
الخطأ 
  المعياري

 (4.0) 473  تركيا  34 (2.4) 557 شنغهاي  1

 (3.5) 471  كرواتيا  35 (3.9) 542  كوريا 2

 (1.1) 471  لوكسمبيرغ  35 (2.5) 540  هونغ كونغ 3

 (1.2) 470  سلوفينيا  37 (2.2) 536  فنلندا 4

 (2.9) 466  سلوفاكيا  38 (1.6) 535  كندا 5

 (1.1) 466  دبي  38 (2.5) 531  نيوزلندا 6

 (2.5) 463  لتوانيا  40 (1.1) 529  سنغافورة 7
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 (3.4) 463  النمسا  40 (2.5) 523  استراليا 8

 (3.1) 462  التشيك  42 (3.9) 521  اليابان 9

 (3.2) 452  تشيلي  43 (4.0) 512  أمريكا 10

 (3.7) 441  روسيا  44 (5.0) 510  هولندا 11

 (2.9) 436  اوروغواي  45 (2.5) 505  بلجيكا 12

 (1.9) 432  المكسيك  46 (2.7) 505  النرويج  12

 (2.6) 430  صرييا  47 (2.4) 503  انجلترا 14

 (3.0) 427  تونس  48 (2.6) 503  استونيا  14

 (4.5) 426  رومانيا  49 (3.1) 502  ايرلندا 16

 (2.7) 424  البرازيل  50 (3.0) 502  السويد  16

 (4.2) 422  كولومبيا  51 (2.8) 498  بولندا 18

 (2.8) 420  تايلندا  52 (3.2) 498  ليتنشتين  18

 (7.1) 417  بلغاريا  53 (2.7) 497  سويسرا 20

 (1.3) 413  ترينداد وتوباكو  54 (3.3) 496  البرتغال  21

 (3.8) 409  اندونيسيا  55 (1.4) 496  ايسلندا  21

 (3.4) 407  األردن  56 (3.4) 495  فرنسا  23

 (4.8) 402  األرجنتين  57 (2.6) 493  الدنمارك  24

 (1.9) 383  مونتينغيرو  58 (2.8) 493  تايوان  24

 (6.3) 377  بنما  59 (3.0) 492  التفيا  26

 (4.6) 376  ألبانيا  60 (2.8) 491  ألمانيا  27

 (1.0) 376  قطر  60 (4.9) 489  اليونان  28

 (3.4) 373  كزاخستان  62 (3.3) 489  هنغاريا  28

 (4.2) 368  بيرو  63 (2.2) 483  اسبانيا  30

 (3.8) 335  اذربيجان  64 (4.0) 483  إسرائيل  30

 (4.0) 300  كيرغستان  65 (1.8) 482  ايطاليا  32

 OECD  494 (0.5)متوسط   - (0.8) 481  ماكاو  33

    
 (0.4) 464 المتوسط الدولي   -

 
 من متوسط األردن المتوسط أعلى

 المتوسط مماثل لمتوسط األردن
 المتوسط ادنى من متوسط األردن

 

 PISA 2009/  يعكس ويقيم -طلبة االردن على مقياس القرائية الفرعي أداءالى ان  45يتضح من جدول 
 من بين الدول المشاركة. 14اتى بالمرتبة 

 
 PISA 2009على مقياس القرائية الفرعي نص متصل /  داءمتوسطات األ .31جدول 

  المتوسط  الدولة  الترتيب
الخطأ 
  المعياري

  المتوسط  الدولة  الترتيب
الخطأ 
  المعياري

 (3.0) 484  التفيا  32 (4.1) 392  ألبانيا 1

 (2.6) 479  سلوفاكيا  35 (2.5) 564  شنغهاي 2

 (2.9) 479  التشيك  35 (3.5) 538  كوريا 3

 (2.9) 478  كرواتيا  37 (2.3) 538  هونغ كونغ  3

 (3.6) 477  اسرائيل  38 (2.3) 535  فنلندا 5

 (1.2) 471  لوكسمبيرغ  39 (1.5) 524  كندا 6

 (2.5) 470  لتوانيا  40 (1.1) 522  سنغافورة 7
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 (2.9) 470  النمسا  40 (3.6) 520  اليابان 8

 (3.5) 466  تركيا  42 (2.4) 518  نيوزلندا 9

 (1.2) 461  دبي  43 (2.5) 513  استراليا 10

 (3.1) 461  روسيا  43 (5.0) 506  هولندا 11

 (3.1) 453  تشيلي  45 (2.6) 505  النرويج 12

 (2.3) 444  صربيا  46 (2.4) 504  بلجيكا 13

 (6.8) 433  بلغاريا  47 (2.7) 502  بولندا 14

 (2.7) 429  اوروغواي  48 (1.6) 501  أيسلندا 15

 (2.0) 426  المكسيك  49 (3.7) 500  أمريكا 16

 (4.0) 423  رومانيا  50 (3.0) 499  السويد 17

 (2.8) 423  تايلند  50 (2.5) 498  سويسرا 18

 (1.3) 418  ترينداد وتوباكو  52 (2.7) 497  استونيا 19

 (3.2) 417  األردن  53 (3.3) 497  هنغاريا  19

 (3.7) 415  كولومبيا  54 (3.3) 497  ايرلندا  19

 (2.8) 414 البرازيل   55 (2.6) 496  تايوان 22

 (1.8) 411  مونتينغيرو  56 (2.1) 496  الدنمارك  22

 (2.9) 408  تونس  57 (2.7) 496  ألمانيا  22

 (3.7) 405  اندونيسيا  58 (3.0) 495  ليتنشتين 25

 (4.6) 400  األرجنتين  59 (3.5) 492  فرنسا  26

 (3.1) 399  كازخستان  60 (3.2) 492  البرتغال  26

 (0.9) 375  قطر  61 (2.4) 492  انجلترا  26

 (3.9) 374  بيرو  62 (1.6) 489  ايطاليا  29

 (6.7) 373  بنما  63 (0.9) 488  ماكاو  30

 (3.3) 362  أذريجان  64 (4.3) 487  اليونان  31

 (3.2) 319  كيرغستان  65 (2.1) 484  اسبانيا  32

 OECD  494 (0.5)متوسط   - (1.1) 484  سلوفينيا  32

    
  (0.4)  465 المتوسط الدولي   -

 
 من متوسط األردن المتوسط أعلى
 لمتوسط األردن المتوسط مماثل

 المتوسط ادنى من متوسط األردن
 

 PISA 2009/  نص متصل -طلبة االردن على مقياس القرائية الفرعي أداءالى ان  41يتضح من جدول 
 من بين الدول المشاركة. 14اتى بالمرتبة 

 PISA 2009على مقياس القرائية الفرعي نص غير متصل /  داءمتوسطات األ .36جدول 
  المتوسط  الدولة  الترتيب

الخطأ 
  المعياري

  المتوسط  الدولة  الترتيب
الخطأ 
  المعياري

 (3.2) 472  النمسا  33 (3.6) 542  كوريا 1

 (4.3) 472  اليونان  33 (2.4) 539  شنغهاي 2

 (3.0) 472  كرواتيا  33 (1.1) 539  سنغافورة  2

 (1.2) 472  لوكمبيرغ  33 (2.4) 535  فنلندا 4

 (2.8) 471  سلواكيا  37 (2.3) 532  نيوزلندا 5

 (3.9) 467  اسرائيل  38 (1.6) 527  كندا 6

 (2.6) 462  لتوانيا  39 (2.3) 524  استراليا 7
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 (3.8) 461  تركيا  40 (2.3) 522  هونغ كونغ 8

 (1.3) 460 دبي   41 (3.5) 518  اليابان 9

 (3.9) 452  روسيا  42 (5.1) 514  هولندا 10

 (3.2) 444  تشيلي  43 (2.7) 512  استونيا 11

 (2.9) 438  صربيا  44 (2.2) 511  بلجيكا 12

 (2.0) 424  المكسيك  45 (3.2) 506  ليتنشتين 13

 (4.5) 424  رومانيا  45 (2.3) 506  انجلترا 13

 (2.7) 423  تايلند  46 (2.5) 505  سويسرا 15

 (7.2) 421  بلغاريا  47 (3.5) 503  الواليات المتحدة 16

 (2.7) 421  اوروغواي  47 (2.8) 500  تايوان 17

 (1.4) 417  ترينداد وتوباكو  49 (1.5) 499  ايسلندا 18

 (4.1) 409  كولومبيا  50 (3.4) 498  فرنسا 19

 (2.8) 408  البرازيل  51 (2.8) 498  السويد  19

 (4.5) 399  اندونيسيا  52 (2.6) 498  النرويج  19

 (1.9) 398  مونتينغيرو  53 (2.8) 497  ألمانيا 22

 (3.3) 393  تونس  54 (3.0) 496  ايرلندا 23

 (5.2) 391  األرجنتين  55 (2.8) 496  بولندا  23

 (4.1) 387  األردن  56 (2.3) 493  الدنمارك  24

 (3.9) 371  كازخستان  57 (3.2) 488  البرنغال  25

 (4.6) 366  ألبانيا  58 (3.3) 487  هنغاريا  26

 (0.9) 361  قطر  59 (3.4) 487  التفيا  26

 (6.5) 359  بنما  60 (1.1) 481  ماكاو  28

 (4.4) 356  بيرو  61 (1.7) 476  ايطاليا  29

 (4.2) 351  أذربيجان  62 (1.1) 476  سلوفينيا  29

 (3.7) 293  كيرغستان  63 (3.4) 474  التشيك  31

 OECD  493 (0.5)متوسط   - (2.1) 473  اسبانيا  32

    
 (0.4) 461 المتوسط الدولي   -

 
 من متوسط األردن المتوسط أعلى

 المتوسط مماثل لمتوسط األردن
 المتوسط ادنى من متوسط األردن

 

                 نص غير متصل -طلبة االردن على مقياس القرائية الفرعي أداءالى ان  44يتضح من جدول 
PISA 2009  من بين الدول المشاركة. 14تى بالمرتبة أ 

 

 الدول املشاركة يف اجملاالت الفرعية للقرائية حبسب اجلنس  أداء 
 

 .على هذه المقاييس بحسب الجنس داءمتوسطات األ 55، 50، 49، 48، 45تبين الجداول 
  PISA 2009الذكور واإلناث على مقياس القرائية )التذكر(/الطلبة  أداءمتوسطات  .37جدول 

الفرق 
  بالمتوسط

متوسط 
  اإلناث

متوسط 
  الذكور

  الترتيب  الدولة
الفرق 
  بالمتوسط

متوسط 
  اإلناث

متوسط 
  الذكور

  الترتيب  الدولة

 1 ألبانيا  348 413 65- 34 تايوان  477 516 39-

 2 بلغاريا  399 463 64-  35 صربيا  430 469 39-

 3 كيرغستان  266 330 64- 36 ألمانيا  482 520 38-
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 4 ترينداد وتوباكو  382 444 62- 37 كندا  498 536 38-

 5 لتوانيا  446 508 61- 38 سويسرا  487 524 37-

 6 مونتينغيرو  378 438 60- 39 البرتغال  469 506 37-

 7 فنلندا  503 562 59- 40 شنغاهاي  531 568 37-

 8 قطر  325 384 58- 41 اليابان  512 548 36-

 9 سلوفينيا  461 518 57- 42 استراليا  495 531 36-

 10 سلوفاكيا  463 518 55- 43 النمسا  459 494 35-

 11 األردن  367 421 55- 44 هنغاريا  484 519 34-

 12 السويد  479 531 52- 45 األرجنتين  376 409 33-

 13 كرواتيا  467 519 52- 46 ليشنستين  492 525 33-

 14 التشيك  455 506 52- 47 تركيا  451 484 33-

 15 ايسلندا  481 532 51- 48 بلجيكا  498 530 32-

 16 بولندا  475 525 50- 49 سنغافورة  510 543 32-

 17 النرويج  488 537 49- 50 كوريا  527 558 32-

 18 التفيا  452 501 49- 51 ماكاو  477 509 31-

 19 نيوزلندا  497 546 49- 52 المملكة المتحدة  476 507 31-

 20 اسرائيل  439 486 47- 53 الدنمارك  486 518 31-

 21 دبي  436 482 46- 54 بنما  348 378 30-

 22 روسيا  446 491 45- 55 اسبانيا  465 495 30-

 23 اليونان  445 490 45- 56 البرازيل  391 420 29-

 24 ايطاليا  460 504 44- 57 أذربيجان  347 376 29-

 25 كازخستان  375 420 44- 58 هونغ كونغ  516 545 28-

 26 لوكسمبرغ  449 493 44- 59 تونس  379 406 27-

 27 ايرلندا  476 521 44- 60 هولندا  506 532 26-

 28 تايلند  408 449 41- 61 أمريكا  480 504 24-

 29 اندونيسا  378 419 41- 62 المكسيك  422 443 21-

 30 رومانيا  402 442 40- 63 تشيلي  434 454 20-

 31 استونيا  484 523 40- 64 بيرو  356 372 16-

 32 فرنسا  471 511 40- 65 كولومبيا  402 406 4-

 33 اوروجواي  OECD  -  -39 443 404متوسط  475  515  40-

  - المتوسط الدولي   444  485 41-
     

 ____ الفرق غير دال إحصائيا                           ____ الفرق دال إحصائياً 
 

 
 

 

 PISA 2009يكامل ويفسر/ الذكور واإلناث على مقياس القرائية الفرعي الطلبة أداءمتوسطات  .38جدول 
الفرق 

 بالمتوسط 
متوسط 
  اإلناث

متوسط 
  الذكور

  الترتيب  الدولة
الفرق 

 بالمتوسط 
متوسط 
  اإلناث

متوسط 
  الذكور

  الترتيب  الدولة

  1  ألبانيا  365  423  58-  34  لوكسمبيرغ  457  494  37-

  2  لتوانيا  440  498  58-  35  ايرلندا  476  512  37-

  3  بلغاريا  409  465  55-  36  اسرائيل  454  491  37-

  4  األردن  384  437  54-  37  هنغاريا  478  514  36-

  5  ترينداد وتوباكو  392  445  53-  38  تايلند  396  432  36-

  6  فنلندا  513  564  50-  39  اليابان  502  538  36-

  7  سلوفينيا  464  514  50-  40 شنغهاي   540  576  35-
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  8  مونتينغيرو  396  446  50-  41  اندونيسيا  380  415  35-

  9  سلوفاكيا  456  505  49-  42  األرجنتين  379  414  34-

  10 كيرغستان   302  350  48-  43  استراليا  495  529  34-

  11  التشيك  465  513  48-  44  البرتغال  469  503  34-

  12  بولندا  479  526  47-  45  ليتنشتين  482  515  33-

  13  دبي  434  480  47-  46  تايوان  483  515  32-

  14  كرواتيا  450  497  47-  47  كوريا  526  557  31-

  15  التفيا  462  506  44-  48  بنما  357  387  31-

  16  روسيا  445  489  44-  49  ماكاو  473  504  31-

  17  ايطاليا  469  512  43-  50  تونس  378  408  30-

  18  استونيا  480  522  42-  51  كندا  507  537  30-

  19  النرويج  481  524  42-  52  هونغ كونغ  516  546  30-

  20  نيوزلندا  497  539  42-  53  سنغافورة  511  539  28-

  21 قطر   358  400  42-  54  البرازيل  392  419  27-

  22  كزاخستان  376  418  42-  55  اسبانيا  468  494  27-

  23  تركيا  440  480  41-  56  المكسيك  406  431  25-

  24  اليونان  464  504  40-  57  الدنمارك  480  504  24-

  25  ألمانيا  481  521  40-  58  بلغاريا  492  516  24-

  26  السويد  475  514  40-  59  انجلترا  479  501  22-

  27  رومانيا  405  444  39-  60  بيرو  360  382  22-

  28  فرنسا  477  516  39-  61  هولندا  494  515  22-

  29  النمسا  451  490  39-  62  أمريكا  484  506  22-

  30  أيسلندا  483  522  39-  63  أذربيجان  363  384  22-

  31  اوروغواي  403  440  37-  64  تشيلي  442  463  21-

  32  صربيا  426  463  37-  65  كولومبيا  407  415  8-

  33  سويسرا  OECD  66  -37  521  484متوسط  476  512  36-

  - المتوسط الدولي     447  484 37-
     

 

 ____ الفرق غير دال إحصائيا                         ____ الفرق دال إحصائياً 
 
 
 
 
 

 PISA 2009الطلبة الذكور واإلناث على مقياس القرائية الفرعي يعكس ويقيم/  أداءمتوسطات  .39جدول 
الفرق 
  بالمتوسط

متوسط 
  اإلناث

متوسط 
  الذكور

  الترتيب  الدولة
الفرق 
  بالمتوسط

متوسط 
  اإلناث

متوسط 
  الذكور

  الترتيب  الدولة

 1 ألبانيا 342 412 70- 34 صربيا 408 453 45-

 2 بلغاريا 384 453 70- 35 فرنسا 472 517 44-

 3 ترينداد وتوباكو 381 446 65- 36 كوريا 521 565 44-

 4 سلوفينيا 439 503 64- 37 سويسرا 476 519 44-

 5 األردن 376 439 63- 38 تايلند 396 439 43-

 6 لتوانيا 432 495 63- 39 ألمانيا 470 513 42-

 7 كرواتيا 442 503 62- 40 هونغ كونغ 520 562 42-

 8 مونتينغيرو 353 414 60- 41 استراليا 501 543 42-
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 9 فنلندا 506 565 59- 42 ماكاو 460 502 42-

 10 قطر 347 405 59- 43 لوكسمبيرغ 450 492 41-

 11 اليونان 460 518 57- 44 تايوان 472 514 41-

 12 دبي 438 495 57- 45 هنغاريا 469 509 41-

 13 سلوفاكيا 437 494 57- 46 اندونيسيا 388 429 40-

 14 بولندا 469 526 56- 47 األرجنتين 381 420 39-

 15 كيرغستان 272 327 56- 48 ايرلندا 484 522 38-

 16 النرويج 478 533 55- 49 كندا 516 555 38-

 17 التشيك 436 491 55- 50 سنغافورة 511 548 37-

 18 تركيا 447 500 54- 51 الدنمارك 475 511 36-

 19 ايطاليا 456 509 53- 52 بنما 359 395 36-

 20 السويد 476 529 53- 53 تونس 408 444 36-

 21 أيسلندا 470 522 52- 54 ليتنشتين 481 516 35-

 22 رومانيا 401 451 51- 55 اسبانيا 467 501 34-

 23 نيوزلندا 506 556 51- 56 بلجيكا 491 520 29-

 24 شنغهاي 531 582 50- 57 البرازيل 408 437 29-

 25 التفيا 467 516 49- 58 أمريكا 498 527 29-

 26 استونيا 479 528 49- 59 هولندا 496 524 28-

 27 اوروجواي 410 458 48- 60 انجلترا 489 516 27-

 28 إسرائيل 458 506 48- 61 المكسيك 419 445 27-

 29 النمسا 439 486 48- 62 بيرو 355 381 27-

 30 روسيا 417 464 47- 63 تشيلي 441 465 24-

 31 اليابان 498 545 47- 64 أذربيجان 324 346 22-

 32 كزاخستان 350 396 46- 65 كولومبيا 414 429 15-

 33 البرتغال OECD - -45 519 473متوسط 472 517 44-

 - المتوسط الدولي 441 487 46-
     

 
 ____ الفرق غير دال إحصائيا                           ____ الفرق دال إحصائياً   

 
 
 
 
 

  PISA 2009)نص متصل(/ الذكور واإلناث على مقياس القرائية الفرعيالطلبة  أداءمتوسطات  .42جدول 
الفرق 
 بالمتوسط

متوسط 
 اإلناث

 متوسط
 الذكور

 الترتيب الدولة
الفرق 
 بالمتوسط

متوسط 
 اإلناث

متوسط 
 الذكور

 الترتيب الدولة

 1  ألبانيا 359 427 67-  45  صربيا 423 465 43-

 2  ترينداد وتوبكاو 385 450 65-  35  هنغاريا 476 518 42-

 3  بلغاريا 401 466 65- 36  فرنسا 470 512 42-

 4  لتوانيا 440 502 62- 37  البرتغال 471 512 41-

 5  األردن 387 447 60- 38  ألمانيا 476 517 41-

 6  سلوفينيا 455 514 59- 39  األرجنتين 378 419 41-

 7  دبي 433 490 58- 40  ايرلندا 476 517 41-

 8  كيرغستان 289 347 58- 41  سويسرا 478 519 41-
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 9  فنلندا 507 563 56- 42  اليابان 501 541 39-

 10  كرواتيا 452 508 56- 43  تايوان 477 516 39-

 11  مونتينغيرو 384 440 55- 44  أندونيسيا 386 425 39-

 12  قطر 348 403 55- 45  استراليا 493 532 38-

 13  سلوفاكيا 452 506 54- 46  هونغ كونغ 520 559 38-

 14  بولندا 476 528 53- 47  كوريا 520 558 38-

 15  التشيك 455 507 52- 48  ماكاو 469 507 37-

 16  النرويج 480 532 52- 49  كندا 506 543 37-

 17  اليونان 461 512 51- 50  بنما 355 392 37-

 18  ايطاليا 465 514 49- 51  تونس 389 424 35-

 19  التفيا 459 508 49- 52  البرازيل 396 430 34-

 20  رومانيا 399 447 48- 53  ليتنشتين 479 513 34-

 21  تركيا 443 491 48- 54  الدنمارك 480 512 32-

 22  أيسلندا 477 524 48- 55  سنغافورة 506 538 32-

 23  اوروغواي 404 451 47- 56  اسبانيا 469 500 31-

 24  نيوزلندا 495 542 47- 57  المكسيك 411 440 28-

 25  روسيا 437 484 47- 58  بلجيكا 491 518 27-

 26  السيود 476 523 47- 59  أذربيجان 349 375 26-

 27  كازخستان 376 422 46- 60  تشيلي 440 466 26-

 28  استونيا 475 521 46- 61  هولندا 493 519 26-

 29  شنغهاي 541 587 45- 62  انجلترا 478 504 26-

 30  اسرائيل 454 499 44- 63  أمريكا 487 513 26-

 31  النمسا 448 492 44- 64  بيرو 362 387 25-

 32  لوكسمبيرغ 450 493 43- 65  كولومبيا 408 422 14-

 33  تايلند OECD  -  -43 441 399متوسط 473 515 42-

  -  المتوسط الدولي  444  488 44-
     

 
 إحصائيا  ____ الفرق غير دال                       ____ الفرق دال إحصائيًا   

 

 

 
 

 
 

 الذكور واإلناث على مقياس القرائية الفرعيالطلبة  أداءمتوسطات . 41جدول 
  PISA 2009 )نص غير متصل(

الفرق 
  بالمتوسط

متوسط 
  اإلناث

متوسط 
  الذكور

  الترتيب  الدولة
الفرق 
  بالمتوسط

متوسط 
  اإلناث

متوسط 
  الذكور

  الترتيب  الدولة

 1  األردن 356 418 63- 34  تايوان 483 518 36-

 2  بلغاريا 393 451 58-  35  تركيا 444 479 35-

 3  ألبانيا 339 396 57- 36  اندونيسيا 381 416 35-

 4  لتوانيا 434 491 57- 37  رومانيا 406 442 35-

 5  فنلندا 508 562 54- 38  شنغهاي 522 557 35-

 6  ترينداد وتوباكو 392 441 50- 39  استراليا 507 541 34-

 7  قطر 338 386 48- 40  لوكمبيرغ 455 489 34-
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 8  مونتينغيرو 374 422 48- 41  البرتغال 471 504 33-

 9  كزاخستان 347 395 48- 42  كندا 511 544 33-

 10  سلوفاكيا 448 495 47- 43  كوريا 527 559 32-

 11  سلوفينيا 453 500 47- 44  ليتنشتين 491 523 32-

 12  التفيا 464 510 46- 45  هنغاريا 471 503 32-

 13  بولندا 473 518 46- 46  اوروغواي 404 436 31-

 14  السويد 475 521 46- 47  تايلند 406 436 31-

 15  كيرغستان 269 315 46- 48  بلجيكا 496 526 30-

 16  التشيك 453 498 45- 49  اسبانيا 458 487 29-

 17  كرواتيا 451 495 44- 50  سنغافورة 524 553 29-

 18  روسيا 430 474 44- 51  األرجنتين 376 404 28-

 19  نيوزلندا 511 555 44- 52  ماكاو 467 495 28-

 20  ايطاليا 456 498 43- 53  بنما 345 373 27-

 21  استونيا 491 534 43- 54  الدنمارك 479 506 27-

 22  النرويج 477 519 42- 55 هونغ كونغ  510 536 26-

 23  اليونان 450 493 42- 56  انجلترا 492 518 26-

 24  أيسلندا 478 519 41- 57  هولندا 502 527 25-

 25  يدب 440 480 41- 58  تونس 380 404 24-

 26  ألمانيا 478 518 40- 59  أمريكا 492 514 22-

 27  اسرائيل 447 486 40- 60  البرازيل 398 418 20-

 28  صربيا 418 457 39- 61  المكسيك 415 434 20-

 29  ايرلندا 477 516 39- 62  أذربيجان 341 360 19-

 30  اليابان 499 537 38- 63  بيرو 348 364 16-

 31  النمسا 453 491 38- 64  تشيلي 436 451 15-

 32  سويسرا 487 524 38- 65  كولومبيا 406 411 5-

 33  فرنسا OECD  -  -38 517 479متوسط 475 511 36-

  -  المتوسط الدولي  443  479 36-
     

 

 ____ الفرق غير دال إحصائيا                         ____ الفرق دال إحصائياً   

 
 

 
 

 الفصل الرابع
 

 نتائج الطلبة االردنيني يف االطار الوطني
 

ذ سيتم إ في االطار الوطني،  PISA 2009يتناول هذا الجزء من التقرير نتائج الطلبة في الدراسة الدولية 
ومجال القرائية وذلك حسب  ومجال العلوم، الطلبة االردنيين في مجال الرياضيات، أداءاستعراض متوسطات 

 غير استكشافية(.   )استكشافية،والموقع، والطبقة، والسلطة المشرفة، ونوع المدرسة  الجنس،
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 حسب الجنس . المجاالت الثالثةالطلبة في  أداءمتوسطات  - أ

اظهرت نتائج التحليل ان االناث يتفوقن على الذكور في مجال العلوم وفي مجال القرائية ،اذ بلغ الفرق بين 
ذ إ ،α= 0001عند مستوى   نقطة وهو فرق دال احصائيا 41الذكور في العلوم  أداءاالناث ومتوسط  أداءمتوسط 

 أداءوبلغ الفرق بين متوسط  والجدول يبين هذه النتائج، 498فيما بلغ متوسط الذكور  544بلغ متوسط االناث 
،اذ بلغ متوسط   α=0001نقطة وهو فرق دال احصائيا عند مستوى   15الذكور في القرائية  أداءاالناث ومتوسط 

 أداءالذكور و  أداءوالجدول يبين هذه النتائج .وبينت النتائج تقارب  نقطة، 455ومتوسط الذكور  545االناث 
ولم يكن هذا الفرق  485االناث  أداءفيما بلغ متوسط  484الذكور  أداءاالناث في الرياضيات ،اذ بلغ متوسط 

من  الطلبة االردنيين في العلوم اعلى أداءدال احصائيا  ،والجدول يوضح ذلك،وبصورة اجمالية كان متوسط 
وفي  551الطلبة في القرائية ومتوسط ادائهم في الرياضيات ،فقد بلغ متوسط ادائهم في العلوم  أداءمتوسط 
رقم والرسم البياني  55، 54، 54رقم  والجداول فقط. 485،فيما بلغ متوسط ادائهم في الرياضيات  501القرائية 

 يبين ذلك.( 5)
 

 في الرياضيات بحسب الجنس  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .40جدول 
 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة جنس الطالب

 5.1 386 3120 ذكور

 5.2 387 3366 اناث

 3.7 387 6486 المملكة

 
 

 في العلوم بحسب الجنس  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداء. متوسطات 43جدول 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة جنس الطالب

 5.5 398 3120 ذكور

 4.2 433 3366 اناث

 3.5 415 6486 المملكة

       
 

 في القرائية بحسب الجنس  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداء. متوسطات 44جدول 
 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة جنس الطالب

 4.7 377 3120 ذكور

 4.1 434 3366 اناث

 3.3 405 6486 المملكة
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  في القرائية حسب الجنس المستويات المعرفيةطلبة االردن في  أداءمتوسطات 

 
لقد انسحب تفوق االناث على الذكور في القرائية على كافة المستويات المعرفية وبفروق متفاوتة بلغ اعالها في 

نقطة  44الذكور عند هذا المستوى  أداءاالناث ومتوسط  أداء،اذ بلغ الفرق بين متوسط  التأمل والتقييممستوى 
للذكور  ،فيما كان  454مقابل  549االناث  أداء،اذ بلغ متوسط   α=0001وهو فرق دال احصائيا عند مستوى 

 وفي مستوى α=0001نقطة وهو فرق دال احصائيا عند مستوى  15الجنسين في مستوى التذكر  أداءالفرق في 
 أداء،اذ بلغ متوسط   α=0001نقطة لصالح االناث وهو فرق دال احصائيا  عند مستوى  14 التكامل والتفسير

 التكامل والتفسيراالناث في مستوى  أداءوبلغ متوسط  445فيما بلغ للذكور  545االناث في مستوى التذكر 
  للذكور. 485مقابل  545

 التكامل والتفسير االناث في مستوى أداءالذكور ومتوسطات  أداءومن المالحظ بهذا الخصوص ان متوسطات 
تبين  (4رقم ) والرسم البياني 55، 54، 51كانت اعلى من مستوى التذكر . الجداول  والتقييمالتأمل ومستوى 

 ذلك.
 
 
 
 

 في القرائية/التذكر بحسب الجنس  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .41 جدول

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة جنس الطالب

 5.7 367 3120 ذكور

 5.0 421 3366 اناث

 4.0 394 6486 المملكة
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 علوم رياضيات قرائية

 متوسطات أداء الطلبة األردنيين في المجاالت الثالثة حسب الجنس. 1شكل رقم 

 المملكة اناث ذكور



 23 

 بحسب الجنس التكامل والتفسيرفي القراءة/  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .46 جدول

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط الطلبةعدد  جنس الطالب

 4.5 384 3120 ذكور

 3.9 437 3366 اناث

 3.1 410 6486 المملكة

 
 

 بحسب الجنس التأمل والتقييمفي القراءة/  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .47جدول 
 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة جنس الطالب

 4.9 376 3120 ذكور

 4.3 439 3366 اناث

 3.4 407 6486 المملكة

 
 

  

 

  حسب الجنس في محتوى القرائيةالطلبة االردنيين  أداءمتوسطات 

وفي النصوص غير  المتصلةالذكور في النصوص  أداءفضل من أناث كان اإل أداءن أظهرت النتائج أ
 أداءكما بلغ متوسط  للذكور، 485مقابل  555 المتصلةناث في النصوص اإل أداءذ بلغ متوسط إ ،المتصلة

للذكور وقد كانت فروق المتوسطات ذات داللة احصائية  414مقابل  558 المتصلةغير النصوص ناث في اإل
 .  α=0001عند مستوى 
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 التقييم التفسير التذكر

   متوسطات اداء الطلبة االردنيين في المستويات المعرفية للقرائية حسب الجنس. 2شكل 

 المملكة اناث ذكور
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دائهم أفضل من أكان  المتصلةالذكور في النصوص  أداءناث وكذلك اإل أداءن أبينت النتائج  خرى،أمن جهة 
 توضحان ذلك.  (4رقم ) باالضافة للرسم البياني  10، 59، 58والجداول  .المتصلةفي النصوص غير 

 
 بحسب الجنس المتصلةفي القراءة/النصوص   PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات .48جدول 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة جنس الطالب

 4.6 387 3120 ذكور

 3.9 447 3366 اناث

 3.2 417 6486 المملكة

 
بحسب  المتصلةالنصوص غير  في القراءة/  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداء.متوسطات 49 جدول

 الجنس
 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة جنس الطالب

 5.9 356 3120 ذكور

 5.1 418 3366 اناث

 4.1 387 6486 المملكة
 

 

 حسب الموقع . المجاالت الثالثةالطلبة في  أداءمتوسطات  -ب

طلبة الريف في المجاالت الثالثة ،فقد بلغ الفرق  أداءطلبة المدن افضل من  أداءاظهرت النتائج ان 
طلبة  أداءنقطة اذ بلغ متوسط  41طلبة الريف في الرياضيات  أداءطلبة المدينة ومتوسط  أداءبين متوسط 

 دال احصائيا عند مستوى   داءوكان هذا الفرق بين متوسطات األ 444ومتوسط طلبة الريف  495المدينة 
0001=α  لطلبة الريف وقد كان هذا  490مقابل متوسط بلغ  541طلبة المدينة في العلوم  أداء. وبلغ متوسط

 551طلبة المدينة في القرائية  أداء،فيما بلغ متوسط   α=0001دال احصائيا  عند مستوى  داءالفرق في األ
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 نصوص غير متصلة نصوص متصلة

 متوسطات اداء الطلبة االردنيين في محتوى القرائية حسب الجنس. 3شكل 

 المملكة اناث ذكور
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، 10 دال احصائيا  ايضا .والجداول داءوقد كان هذا الفرق بين متوسطات األ 485طلبة الريف  أداءومتوسط 
 بين طلبة المدينة وطلبة الريف. داءتوضح التباينات في األ( 5رقم )باالضافة للرسم البياني  14، 15
 

 بحسب الموقع الرياضياتفي   PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءت متوسطا .12جدول
 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة موقع المدرسة

 4.2 397 5154 مدينة

 7.9 362 1332 ريف

 3.7 387 6486 المملكة

 
 

 بحسب الموقع العلومفي   PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات . 11جدول 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة موقع المدرسة

 3.9 425 5154 مدينة

 7.6 390 1332 ريف

 3.5 415 6486 المملكة

 
 

 في القراءة بحسب الموقع  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .10جدول 
 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة موقع المدرسة

 3.8 415 5154 مدينة

 6.9 381 1332 ريف

 3.3 405 6486 المملكة
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 قرائية علوم رياضيات

  متوسطات اداء الطلبة االردنيين في المجاالت الثالثة حسب الموقع. 4شكل 

 مملكة ريف مدينة
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  في القرائية حسب الموقع المستويات المعرفيةردن في طلبة األ  أداءمتوسطات 

التكامدددددل طلبدددددة الريدددددف فدددددي القرائيدددددة بكافدددددة المسدددددتويات المعرفيدددددة )التدددددذكر ، أداءُتظهدددددر البياندددددات انخفددددداض 
طلبدة الريدف حسدب المسدتوى  أداءطلبدة المديندة و  أداء( ،وظهر وجود تفاوت في الفرق بدين والتقييمالتأمل ،والتفسير

نقطدة نجدد  48طلبة الريدف فدي القرائيدة فدي مسدتوى التدذكر  أداءطلبة المدينة و  أداءالمعرفي فبينما كان الفرق بين 
وعلى الدرغم  والتقييمالتأمل ومستوى  والتفسير التكاملنقطة في مستوى  45ان هذا الفرق يضيق ليصل الى حدود 

 .α=0001من ذلك فان الفروق في كافة المستويات المعرفية كانت دالة احصائيا  عند مستوى 
طلبدددة الريدددف عندددد التحليدددل علدددى مسدددتوى تصدددنيف المحتدددوى  أداءطلبدددة المديندددة و  أداءواسدددتمر ظهدددور الفدددروق بدددين 

 ان الفدددرق كدددان كبيدددرا  بيدددنهم فدددي مجدددال ( لصدددالح طلبدددة المديندددة ؛ االمتصدددلة،ونصدددوص غيدددر  متصدددلة)نصدددوص 
. المتصددددلةنقطددددة فددددي مجددددال النصددددوص  44نقطددددة مقابددددل  44،اذ بلددددغ مقدددددار الفددددرق  المتصددددلةالنصددددوص غيددددر 

 .تيةاآل 15، 14، 11، 15، 14والجداول
 

 في القرائية/ التذكر بحسب موقع المدرسة  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .13جدول 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة المدرسةموقع 

 4.6 405 5154 مدينة

 8.1 367 1332 ريف

 4.0 394 6486 المملكة

 
 

 

 

 في القرائية/   PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .14جدول 
 بحسب موقع المدرسة والتفسيرالتكامل 

 المعياري للمتوسطالخطأ  المتوسط عدد الطلبة موقع المدرسة

 3.6 419 5154 مدينة

 6.6 388 1332 ريف

 3.1 410 6486 المملكة

 
 

 في القرائية/   PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات . 11جدول 
 بحسب موقع المدرسة والتقييمالتأمل 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة موقع المدرسة



 31 

 3.9 416 5154 مدينة

 7.3 384 1332 ريف

 3.4 407 6486 المملكة

 

 في القراءة/   PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .16جدول 
 بحسب موقع المدرسة المتصلةالنصوص 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة موقع المدرسة

 3.6 426 5154 مدينة

 7.4 393 1332 ريف

 3.2 417 6486 المملكة

 
 

 في القراءة/   PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .17جدول 
 بحسب موقع المدرسة لمتصلةالنصوص غير ا

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة موقع المدرسة

 5.1 418 5154 مدينة

 5.9 356 1332 ريف

 4.1 387 6486 المملكة

 

 الطلبة في المجاالت الثالثة حسب الطبقة أداءمتوسطات  -ج

ظهرت النتائج تفوق طلبة التعليم الخاص على اقرانهم في مدارس وزارة التربية والتعليم في مجال أ     
لطلبة وزارة التربية والتعليم وقد كان هذا  458مقابل  545الرياضيات ،اذ بلغ متوسط ادائهم في الرياضيات 

طلبة  أداءطلبة وزارة التربية والتعليم ومتوسط  أداءوظهر وجود فرق بين متوسط  .الفرق ذو داللة احصائية
 المدارس االستكشافية لصالح طلبة المدارس االستكشافية .

طلبة  أداءللطبقات على العلوم، اذ بينت النتائج ان متوسط  داءسحب نمط الفروق بين متوسطات األنلقد ا
طلبة  أداءطلبة وزارة التربية والتعليم ،فقد بلغ متوسط  أداءم كان افضل من المدارس االستكشافية في مجال العلو 

لطلبة وزارة التربية والتعليم، كما لوحظ وجود فرق ذو داللة احصائية بين  505مقابل  548المدارس االستكشافية 
لة احصائية بين طلبة وزارة التربية والتعليم وطلبة التعليم الخاص ،ولم تظهر فروق ذات دال أداءمتوسط 

 عند المقارنة بين ازوا  الطبقات االخرى .   داءمتوسطات األ
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لقد بينت النتائج ان طلبة المدارس االستكشافية يتفوقون ايضا  في القرائية على طلبة مدارس وزارة التربية والتعليم 
طلبة المدارس االستكشافية وطلبة مدارس وزارة التربية والتعليم كان داال   أداءوان الفرق بين متوسطات 

طلبة التعليم  أداءطلبة وزارة التربية والتعليم ومتوسط  أداءاحصائيا ،كما ظهر فرق ذو داللة احصائية بين متوسط 
الطلبة في  أداء الخاص لصالح طلبة التعليم الخاص ،فيما لم تظهر فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات

 .  (1)، والرسم البياني رقم 40، 19، 18، كما تشير الجداول ارقام الطبقات االخرى 

 في الرياضيات بحسب الطبقة  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .18جدول 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة الطبقة 

 1.6 406 2095 استكشافية

 4.3 378 3532 التربية والتعليموزارة 

 13.9 405 410 وكالة الغوث

 15.6 424 449 التعليم الخاص

 3.7 387 6486 المملكة

 

 
 
 
 
 
 

 في العلوم بحسب الطبقة  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .19 جدول

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة الطبقة 

 1.7 438 2095 استكشافية

 4.1 407 3532 وزارة التربية والتعليم

 13.8 435 410 وكالة الغوث

 14.7 443 449 التعليم الخاص

 3.5 415 6486 المملكة

 

 
 في القراءة بحسب الطبقة  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .62جدول 
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 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة الطبقة 

 1.6 425 2095 استكشافية

 3.9 398 3532 وزارة التربية والتعليم

 10.3 417 410 وكالة الغوث

 14.1 430 449 التعليم الخاص

 3.3 405 6486 المملكة

 
 

 
 
 
 
  طلبة االردن في المستويات المعرفية في القرائية حسب الطبقة أداءمتوسطات 
ات الطلبة من مختلف الطبقات عدم وجود أداءظهرت نتائج التحليل حول داللة فروق المتوسطات بين أ  

 أداءللمجموعات المختلفة من الطلبة في التذكر باستثناء الفرق بين متوسط  داءداللة احصائية بين متوسطات األ
طلبة وزارة التربية والتعليم  أداءطلبة وزارة التربية والتعليم وبين متوسط  أداءطلبة المدارس االستكشافية ومتوسط 

طلبة التعليم الخاص ،اذ كان الفرق بين هذه المتوسطات دال احصائيا  ،فيما كانت الفروق الظاهرة  أداءومتوسط 
فقد ظهر وجود فروق  روالتفسيالتكامل جموعات سببها اخطاء المعاينة.وفيما يتعلق بمستوى مالكبيرة بين بعض ال

طلبة المدارس االستكشافية  أداءطلبة وزارة التربية والتعليم ومتوسط  أداءذات داللة احصائية بين متوسطات 
ات الطلبة في الطبقات االخرى .اما في مستوى أداء،فيما لم تظهر اية فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات 

طلبة  أداءطلبة المدارس االستكشافية ومتوسط  أداءاحصائية بين متوسط فقد ظهر فرق ذو داللة  والتقييمالتأمل 
طلبة التعليم الخاص لصالح طلبة المدارس االستكشافية وطلبة التعليم الخاص  أداءوزارة التربية والتعليم ومتوسط 

 تبين ذلك. (4رقم ) والرسم البياني  44، 44، 45الجداول  .
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 المملكة التعليم الخاص وكالة الغوث وزارة التربية والتعليم استكشافية

 متوسطات اداء الطلبة في الرياضيات ،والعلوم ،والقرائية حسب الطبقة. 5شكل 

 قرائية علوم رياضيات
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 في القراءة / التذكر بحسب الطبقة  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .61جدول 
 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة الطبقة 

 2.3 417 2095 استكشافية

 4.7 385 3532 وزارة التربية والتعليم

 13.8 412 410 وكالة الغوث

 16.9 424 449 التعليم الخاص

 4.0 394 6486 المملكة

 

  
 

 في القراءة /  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .60جدول 
 بحسب الطبقة التفسيرالتكامل و 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة الطبقة 

 1.6 430 2095 استكشافية

 3.7 404 3532 وزارة التربية والتعليم

 9.9 422 410 وكالة الغوث

 13.9 432 449 التعليم الخاص

 3.1 410 6486 المملكة

 
 بحسب الطبقة والتقييمالتأمل في القراءة/  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .63 جدول

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة الطبقة 

 1.9 425 2095 استكشافية

 4.1 401 3532 وزارة التربية والتعليم

 11.5 412 410 وكالة الغوث

 12.4 433 449 التعليم الخاص

 3.4 407 6486 المملكة
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  الطلبة في محتوى القرائية حسب الطبقة. أداءمتوسطات 

عبر مجموعات الطلبة في الطبقات المختلفة بالظهور بنفس  داءاستمر نمط الفروق بين متوسطات األ  
اذ ظهر فرق ذو داللة احصائية بين متوسط  ،والقرائيةجال الرياضيات والعلوم الطريقة التي ظهر عليها في م

طلبة التعليم الخاص  أداءطلبة وزارة التربية والتعليم وبين متوسط  أداءطلبة المدارس االستكشافية ومتوسط  أداء
طلبة المدارس  أداء،فيما ظهر فرق لصالح  المتصلةطلبة وزارة التربية والتعليم في مجال النصوص  أداءومتوسط 

. ولم ُيالحظ وجود فروق  المتصلةطلبة وزارة التربية والتعليم في مجال النصوص غير  أداءاالستكشافية مقارنة ب
ومجال النصوص غير  المتصلةللطبقات االخرى في مجال النصوص  داءذات داللة احصائية بين متوسطات األ

 ،41، 45الجداول  لبعض الطبقات. داءمتوسطات األ على الرغم من كبر مقدار الفرق المطلق بين المتصلة
 تبين ذلك. (5رقم ) والرسم البياني

 
 

 في القراءة/  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .64جدول 
 بحسب الطبقة المتصلةالنصوص 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة الطبقة 

 1.9 436 2095 استكشافية

 3.9 410 3532 التربية والتعليموزارة 

 10.9 430 410 وكالة الغوث

 10.4 437 449 التعليم الخاص

 3.2 417 6486 المملكة
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 المملكة التعليم الخاص وكالة الغوث وزارة التربية والتعليم استكشافية

 متوسطات اداء الطلبة في المستويات المعرفية للقرائية حسب الطبقة. 6شكل 

 التقييم التفسير التذكر
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 في القراءة/  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .61جدول 

 بحسب الطبقة المتصلةالنصوص غير 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة الطبقة 

 2.3 419 2095 استكشافية

 4.6 379 3532 وزارة التربية والتعليم

 18.3 397 410 وكالة الغوث

 17.9 411 449 التعليم الخاص

 4.1 387 6486 المملكة

 
 

 
 
 الطلبة في المجاالت الثالثة حسب السلطة المشرفة. أداء -د
 

طلبة  أداءطلبة وزارة التربية والتعليم ومتوسط  أداءبينت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط 
مقابل  480طلبة وزارة التربية والتعليم في الرياضيات  أداءالتعليم الخاص في مجال الرياضيات ،فقد بلغ متوسط 

 أداءطلبة الثقافة العسكرية ومتوسط  أداءللتعليم الخاص ،كما ظهر فرق ذا داللة احصائية بين متوسط  545
يم الخاص لصالح طلبة التعليم الخاص ،فيما لم تظهر فروق ذات داللة احصائية بين أي متوسطين طلبة التعل

واما في مجال العلوم فلم تظهر فروق ذات داللة احصائية بين أي متوسطين  الطلبة في السلطات االخرى. داءأل
التعليم الخاص  أداءلتعليم ومتوسط طلبة ووزارة التربية وا أداءحسب السلطة المشرفة باستثناء الفرق بين متوسط 

نقطة.واما في مجال القرائية فقد ظهرت فروق ذات  44،اذ وصل الفرق بين المتوسطات لهاتين المجموعتين الى 
طلبة مدارس التعليم الخاص  أداءطلبة مدارس وزارة التربية والتعليم ومتوسط  أداءداللة احصائية بين متوسط 
طلبة مدارس وزارة التربية والتعليم في مجال القرائية  أداءالخاص ،اذ بلغ متوسط لصالح طلبة مدارس التعليم 

،وظهرت فروق ذات داللة احصائية بين متوسط 540لطلبة مدارس التعليم الخاص بلغ  أداءمقابل متوسط  505
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 المملكة التعليم الخاص وكالة الغوث وزارة التربية والتعليم استكشافية

  متوسطات أداء الطلبة في مجال النصوص المتصلة وغير المتصلة حسب الطبقة. 7شكل 

 النصوص غير المستقلة النصوص المستقلة
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لصالح طلبة طلبة مدارس الثقافية العسكرية في مجال القرائية  أداءطلبة مدارس وكالة الغوث ومتوسط  أداء
طلبة التعليم الخاص لصالح  أداءطلبة الثقافة العسكرية ومتوسط  أداءمدارس وكالة الغوث ،وكذلك بين متوسط 

 تبين ذلك.( 8رقم )والرسم البياني  ،48، 45، 44الجداول  طلبة التعليم الخاص.
 

 في الرياضيات بحسب السلطة المشرفة  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .66جدول 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة السلطة المشرفة 

 3.9 380 5534 وزارة التربية والتعليم

 10.1 385 93 الثقافة العسكرية

 13.9 405 410 وكالة الغوث

 15.6 424 449 التعليم الخاص

 3.7 387 6486 المملكة

 
 في العلوم بحسب السلطة المشرفة  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداء.متوسطات 67جدول 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة السلطة المشرفة 

 3.8 410 5534 وزارة التربية والتعليم

 9.0 417 93 الثقافة العسكرية

 13.8 435 410 وكالة الغوث

 14.7 443 449 التعليم الخاص

 3.5 415 6486 المملكة

 في القراءة بحسب السلطة المشرفة  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .68جدول 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة السلطة المشرفة 

 3.6 401 5534 وزارة التربية والتعليم

 8.1 391 93 الثقافة العسكرية

 10.3 417 410 وكالة الغوث

 14.1 430 449 الخاص التعليم

 3.3 405 6486 المملكة

 



 38 

 
 

  الطلبة في المستويات المعرفية للقرائية بحسب السلطة المشرفة أداءمتوسطات 

الطلبة بين مختلف السلطات في مستوى  أداءبينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات 
طلبة مدارس  أداءطلبة مدارس وزارة التربية والتعليم ومتوسط  أداءالتذكر باستثناء الفرق الذي ظهر بين متوسط 

في  488طلبة وزارة التربية والتعليم  أداءالتعليم الخاص لصالح طلبة مدارس التعليم الخاص ،اذ بلغ متوسط 
لطلبة مدارس التعليم الخاص.ولم ُيالحظ وجود فروق ذات داللة احصائية بين أي من  545مقابل متوسط بلغ 

بين  التأمل والتقييم،بينما ظهرت فروق ذات داللة احصائية في مستوى  التكامل والتفسيرالسلطات في مستوى 
طلبة  أداءطلبة مدارس التعليم الخاص ،اذ بلغ متوسط  أداءطلبة وزارة التربية والتعليم ومتوسط  أداءمتوسط 

،  544طلبة مدارس التعليم الخاص  أداء،فيما بلغ متوسط  505مدارس وزارة التربية والتعليم في هذا المستوى 
 أداءطلبة مدارس الثقافة العسكرية ومتوسط  أداءوظهر فرق ذو داللة احصائية في هذا المستوى بين متوسط 
 .491طلبة مدارس الثقافة العسكرية  أداءطلبة مدارس التعليم الخاص لصالح االخيرة ،فقد بلغ متوسط 

 التكامل والتفسيرالطلبة في مستوى  أداءمن جهة اخرى ، بينت النتائج وكما يظهر في الرسم البياني االتي ان  
رقم  والرسم البياني 55، 50، 49 الجداول كان افضل من ادائهم في مستوى التذكر.  التأمل والتقييممستوى و 
 تبين ذلك. (9)

 
 في القراءة/ التذكر بحسب السلطة المشرفة  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .69جدول 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة السلطة المشرفة 

 4.3 388 5534 وزارة التربية والتعليم
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 المملكة التعليم الخاص وكالة الغوث الثقافة العسكرية وزارة التربية والتعليم

 متوسطات اداء الطلبة في المجاالت الثالثة حسب السلطة المشرفة. 8شكل 

 القرائية العلوم الرياضيات
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 14.3 392 93 الثقافة العسكرية

 13.8 412 410 وكالة الغوث

 16.9 424 449 الخاصالتعليم 

 4.0 394 6486 المملكة

 
 

 
  في القراءة /  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .72جدول 

 بحسب السلطة المشرفة التكامل والتفسير

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة السلطة المشرفة 

 3.4 407 5534 وزارة التربية والتعليم

 11.6 398 93 العسكريةالثقافة 

 9.9 422 410 وكالة الغوث

 13.9 432 449 التعليم الخاص

 3.1 410 6486 المملكة

 
 
 
 
 

 في القراءة/   PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .71 جدول
 بحسب السلطة المشرفة التأمل والتقييم

 للمتوسطالخطأ المعياري  المتوسط عدد الطلبة السلطة المشرفة 

 3.8 404 5534 وزارة التربية والتعليم

 4.6 395 93 الثقافة العسكرية

 11.6 412 410 وكالة الغوث

 12.4 433 449 التعليم الخاص

 3.4 407 6486 المملكة
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 الطلبة في محتوى القرائية بحسب السلطة المشرفة. أداء 

 أداءطلبة مدارس وزارة التربية والتعليم ومتوسط  أداءاظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط 
 554طلبة وزارة التربية والتعليم  أداء،اذ بلغ متوسط  المتصلةطلبة مدارس التعليم الخاص في مجال النصوص 

طلبة مدارس  أداءلطلبة مدارس التعليم الخاص ،وظهرت فروق ذات داللة احصائية بين متوسط  545مقابل 
مدارس وكالة الغوث لصالح طلبة مدارس وكالة الغوث ،وبينت النتائج وجود فروق  أداءالثقافة العسكرية ومتوسط 

طلبة مدارس التعليم الخاص لصالح  أداءطلبة الثقافة العسكرية ومتوسط  اءأدذات داللة احصائية بين متوسط 
،ولم تظهر فروق 504طلبة مدارس الثقافة على هذا المجال  أداءطلبة مدارس التعليم الخاص فقد بلغ متوسط 

 دناه. أللسلطات االخرى .الحظ الجدول  داءذات داللة احصائية بين متوسطات األ
الطلبة بين المجموعات المختلفة  أداءفقد كانت الفروق بين متوسطات  المتصلةغير  واما في مجال النصوص

 غير دالة احصائيا .
كان افضل من ادائهم في مجال النصوص  المتصلةالطلبة في مجال النصوص  أداءوُيالحظ بصفة عامة، ان 

زارة التربية والتعليم في مجال طلبة و  أداء،فقد ظهر وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط  المتصلةغير 
رقم والرسم البياني ، 54، 54الجداول  .المتصلةومتوسط ادائهم في مجال النصوص غير  المتصلةالنصوص 

 تبين ذلك.( 50)
 

 في القراءة/  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .70جدول 
 بحسب السلطة المشرفة المتصلةالنصوص 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة السلطة المشرفة 

 3.6 413 5534 وزارة التربية والتعليم

 9.1 402 93 الثقافة العسكرية
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 المملكة التعليم الخاص وكالة الغوث الثقافة العسكرية وزارة التربية والتعليم

 متوسطات اداء الطلبة في المستويات المعرفية للقرائية بحسب السلطة المشرفة. 9شكل 

 التقييم التفسير التذكر
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 10.9 430 410 وكالة الغوث

 10.4 437 449 التعليم الخاص

 3.2 417 6486 المملكة

 
 

 في القراءة/  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .73جدول 
 بحسب السلطة المشرفة المتصلةالنصوص غير 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة السلطة المشرفة 

 4.2 383 5534 وزارة التربية والتعليم

 15.5 377 93 الثقافة العسكرية

 18.4 397 410 وكالة الغوث

 17.9 411 449 التعليم الخاص

 4.1 387 6486 المملكة

 

 

 

 .طلبة وزارة التربية والتعليم حسب نوع المدرسة أداءمتوسطات  -هـ
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 المملكة التعليم الخاص وكالة الغوث الثقافة العسكرية وزارة التربية والتعليم

 متوسطات اداء الطلبة في محتوى القرائية حسب السلطة المشرفة. 10شكل 

 النصوص غير المستقلة النصوص المستقلة
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لدى مقارنة المدارس االستكشافية بالمدارس غير االستكشافية التي تتبع وزارة التربية والتعليم تبين وجود فرق ذو 
طلبة المدارس غير االستكشافية في  أداءطلبة المدارس االستكشافية ومتوسط  أداءداللة احصائية بين متوسط 

طلبة المدارس غير  أداءومتوسط  548طلبة المدارس االستكشافية في العلوم  أداءالعلوم ،اذ بلغ متوسط 
في القرائية لصالح المدارس  المتصلة،كما ظهر فرق دال احصائيا  في مجال النصوص غير  554االستكشافية 

طلبة المدارس غير االستكشافية  أداءطلبة  المدارس االستكشافية يماثل  أداءاالستكشافية وفيما عدا ذلك كان 
، 59 ،58، 55، 54، 51، 55 الجداول .بالرغم من بروز فروق ظاهرية لصالح طلبة المدارس االستكشافية

 تبين ذلك. (55رقم ) والرسم البياني 85، 80

 
في الرياضيات بحسب نوع المدرسة   PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .74جدول 

 في مديريات عمان)استكشافية،غير استكشافية( 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة نوع المدرسة

 1.6 405 2061 استكشافية

 9.9 388 584 غير استكشافية

 
 

بحسب نوع المدرسة )استكشافية،  العلومفي   PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .71جدول  
 في مديريات عمان غير استكشافية( 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة نوع المدرسة

 1.8 438 2061 استكشافية

 9.5 416 584 غير استكشافية

 

 
بحسب نوع المدرسة )استكشافية،  القراءةفي   PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .76جدول 

 في مديريات عمان غير استكشافية( 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة نوع المدرسة

 1.6 425 2061 استكشافية

 12.3 406 584 غير استكشافية
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/التذكر بحسب نوع المدرسة  القراءةفي   PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .77جدول 
 في مديريات عمان )استكشافية، غير استكشافية( 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة نوع المدرسة

 14.4 417 2061 استكشافية

 2.4 392 584 غير استكشافية

 

 
بحسب نوع  والتفسيرالتكامل / القراءةفي   PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .78جدول 

 في مديريات عمان المدرسة )استكشافية، غير استكشافية( 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة نوع المدرسة

 1.6 429 2061 استكشافية

 11.0 413 584 غير استكشافية

 
بحسب نوع  والتقييمالتأمل /  القراءةفي   PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .79جدول 

 في مديريات عمان المدرسة )استكشافية، غير استكشافية( 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة نوع المدرسة

 2.0 426 2061 استكشافية

 13.8 404 584 غير استكشافية

 
 

بحسب نوع   المتصلة/النصوص  القراءةفي   PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءتوسطات م. 82جدول 
 في مديريات عمان المدرسة )استكشافية، غير استكشافية( 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة نوع المدرسة

 1.9 436 2061 استكشافية

 13.3 417 584 غير استكشافية
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بحسب  المتصلة/النصوص غير  القراءةفي   PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .81جدول 
 في مديريات عمان نوع المدرسة )استكشافية، غير استكشافية( 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة نوع المدرسة

 2.4 419 2061 استكشافية

 14.2 381 584 غير استكشافية

 

 

 يف اجملاالت الثالثة حسب اجلنس داءالتوزيع النسبي للطلبة على مستويات األ 

بحسب جنس الطالب ،اظهرت النتائج ان  داءبالنظر الى التوزيع النسبي للطلبة على مستويات األ    
في  داءاكثر من ثلث الطلبة الذكور وثلث الطلبة االناث لم يصلوا الى المستوى االول من مستويات األ

لوفة التي تحتوي على أسئلة الميواجهون صعوبات في االجابة عن األالرياضيات وهذا يعني ان هؤالء الطلبة 
كامل المعلومات المطلوبة لحلها ،وكذلك االسئلة التي تتطلب اجراءات واضحة وروتينية . وفي المقابل لم تتجاوز 
نسبة الطلبة الذكور في المستويات العليا كلها )المستوى الرابع ،والمستوى الخامس ،والمستوى السادس ( الد 

% 404ة اقل لالناث اللواتي وصلت نسبتهن في هذه المستويات الى % من مجموع الطلبة الذكور وبدرج401
.وهذا يشير الى ان نسبة الطلبة الذين يستطعون حل مسائل رياضية تتالف من نماذ  وسياقات غير اعتيادية  

 الدنيا. داءوتتطلب مستويات عقلية عليا كانت فئة قليلة مقارنة بنسبهم في مستويات األ

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين نسب الطلبة الذكور ونسب الطلبة االناث في واشارت النتائج الى 
 تبين ذلك.( 54( ، )54رقم ) ةم البيانيو والرس ،84الجدول  .في الرياضيات جميع المستويات

 في الرياضيات بحسب الجنس داءطلبة األردن في كل مستوى من مستويات األ داءالنسب المئوية أل .80جدول 
 داءمستويات األ
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نصوص  تقييم تفسير تذكر قرائية علوم رياضيات
 مستقلة

نصوص غير 
 مستقلة

متوسطات اداء طلبة مدارس وزارة التربية والتعليم في المجاالت المختلفة حسب نوع .  11شكل 
 المدرسة

 غير استكشافية استكشافية
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 الجنس

تحت المستوى االول 
 (357.77)اقل من 

المستوى االول 
اقل من  -357.77)

420.07) 

المستوى الثاني 
اقل من -420.07)

480.38) 

المستوى الثالث 
اقل من  -480.38)

544.68) 

المستوى الرابع 
اقل من -544.68)

606.99) 

المستوى الخامس 
اقل من  -606.99)

669.30) 

المستوى السادس 
 (669.30)اكثر من 

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

 0 0 0.2 0.3 0.6 2.2 1.1 9.4 1.7 23.2 1.9 29.8 2.4 35.1 ذكور
 0 0 0.2 0.2 0.5 2.0 1.4 9.5 1.4 22.6 1.7 29.9 2.4 35.7 إناث

 
 

 

 

 
 
فقد اختلف نمط توزيع الطلبة الذكور عن نمط توزيع االناث بحسب مستويات  ما في مجال العلومأو      
%( نجد ان 1409،فبينما وقعت النسبة االكبر من الذكور في المستوى االول وما دون المستوى االول ) داءاأل

35.1 

29.8 

23.2 

9.4 

2.2 
0.3 0 

35.7 

29.9 

22.6 

9.5 

2 
0.2 0 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

دون المستوى 
 االول

المستوى 
 االول

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 الثالث

المستوى 
 الرابع

المستوى 
 الخامس

المستوى 
 السادس

 التوزيع النسبي للطلبة في الرياضيات على مستويات االداء تبعاً للجنس. 12شكل 

 ذكور

 إناث

35.1 35.7 

29.8 29.9 

23.2 22.6 

9.4 9.5 
0.3 0.2 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

 إناث ذكور

 التوزيع التراكمي للذكور واالناث على مستويات االداء في الرياضيات. 13شكل 
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 دون المستوى االول



 82 

%( ،وهذا يعني ان نسبة االناث اللواتي 1505النسبة االكبر من االناث وقعت في المستويين الثاني والثالث )
اهر واجراء استقصاءات بسيطة اكثر يستطعن تقديم شروح لبعض القضايا العلمية واستثمار المعرفة لوصف الظو 

من نسبة الذكور ،وعلى العكس من ذلك فان نسبة الذكور الذين لديهم معرفة علمية محدودة ويستطيعون توظيفها 
في اوضاع بسيطة كانت اعلى من نسب االناث . وظهر وجود فروق ذات داللة احصائية بين نسب الذكور 

 والمستوى الثالث(. والمستوى الثاني، مستوى االول، والمستوى االول،ونسب االناث في هذه المستويات )دون ال
والخامس،والسادس( كانت  العليا )الرابع، داءوبينت النتائج ان نسب الذكور ونسب االناث في مستويات األ

وبصورة عامة كانت نسب الذكور  ، α=  0.05متقاربة وال يوجد بينها فروق ذات داللة احصائية عند مستوى
العليا التي تتطلب قدرات عقلية عليا وتتضمن ظواهر علمية معقدة قليلة  داءذلك نسب االناث في مستويات األوك

 تبين ذلك.( 51(، )55) ةم البيانيو والرس 84الجدول  االخرى. داءمقارنة بمستويات األ
 في العلوم بحسب الجنس داءطلبة األردن في كل مستوى من مستويات األ داءالنسب المئوية أل .83جدول 

 داءمستويات األ

 الجنس

تحت المستوى االول 
 (334.94)اقل من 

المستوى االول 
اقل من  -334.94)

409.54) 

المستوى الثاني 
اقل من -409.54)

484.14) 

المستوى الثالث 
اقل من  -484.14)

558.73) 

المستوى الرابع 
اقل من  -558.73)

633.33) 

المستوى الخامس 
اقل من  -633.33)

707.93) 

المستوى السادس )اكثر 
 (707.93من 

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

 0 0 0.2 0.3 0.7 3.3 1.4 13.7 1.8 28.8 1.6 29.7 2.0 24.2 ذكور
 0 0 0.2 0.6 0.7 4.9 1.7 21.5 1.4 35.6 1.4 25.5 1.3 11.8 إناث
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   التوزيع النسبي للطلبة في العلوم على مستويات االداء حسب الجنس. 14شكل 

 إناث ذكور
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يع النسبي للطلبة على لقد انسحب النمط الذي ظهر في مجال العلوم على مجال القرائية من حيث التوز            
دون  داءمن المستوى االول الى الثالث حسب الجنس ،فقد ظهر ان نسبة الذكور في مستوى األ داءمستويات األ

المستوى االول والمستوى االول ب والمستوى االول أ اكثر من نسبة االناث حيث بلغت نسبة الذكور  في هذه 
 داءالطلبة في مستوى األ % ،وانعكس نمط توزيع4504% من مجموعهم فيما بلغت نسبة االناث 4504المستويات 

% من مجموعهن 4005% فيما بلغت نسبة االناث 4405الثاني والثالث ،اذ بلغت نسبة الذكور في هذا المستوى 
،وهذا ُيشير الى ان مجموعة االناث اللواتي لديهن القدرة على تحديد الفكرة الرئيسية في النص ويستطعن تكوين معنى 

ة الظاهرة في النص اكثر من نسبة الذكور ،واظهرت النتائج ان الفروق بين نسب من خالل اجزاء بسيطة من المعرف
ومن جهة  .α=    0.05الذكور ونسب االناث في هذه المستويات كانت ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة

العليا )المستوى الرابع والخامس( كانت اعلى من نسب  داءاخرى ،اظهرت النتائج ان نسبة االناث في مستويات األ
 الذكور بفرق ذو داللة احصائية ايضا  .

 
مر الذي يثير أل، ا%0ومن المالحظ ان نسبة الطلبة في المستوى السادس من الجنسين في جميع المجاالت كان 

  85الجدول  ة التي تتطلب ذلك.تساؤالت حول مدى قدرة الطلبة على توظيف المهارات العقلية العليا في االسئل
 تبين ذلك.( 55(، )54رقم ) ةم البيانيو والرس

 
 في القراءة بحسب الجنس داءطلبة األردن في كل مستوى من مستويات األ داءالنسب المئوية أل .84جدول 

 الجنس

اقل من المستوى 
األول ب )اقل من 

262.04) 

المستوى األول ب 
اقل  -262.04)

 (334.75من 

المستوى االول أ 
اقل -334.75)

 (407.07من 

المستوى الثاني 
اقل -407.07)

 (480.18من 

المستوى الثالث 
اقل -480.18)

 (552.89من 

المستوى الرابع 
اقل  -552.89)

 (625.61من 

المستوى الخامس 
اقل  -625.61)

 (698.32من 

المستوى السادس 
)اكثر من 
698.32) 

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري
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 المئوية
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 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

 0 0 0.1 0.1 0.4 1.7 1.1 10.0 1.7 26.7 1.5 32.1 1.2 18.6 1.1 10.9 ذكور
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 إناث ذكور

 التوزيع التراكمي للذكور واالناث على مستويات االداء في العلوم. 15شكل 
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 المستوى الخامس
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 المستوى الثالث

 المستوى الثاني

 المستوى االول

 دون المستوى االول
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 0 0 0.1 0.4 0.7 5.3 1.5 23.1 1.2 37.0 1.3 23.0 1.1 8.4 0.5 2.8 اناث

 

 

 

 
 
 

 يف اجملاالت الثالثة حسب املوقع داءالتوزيع النسبي للطلبة على مستويات األ 

ما دون المستوى  داءبينت النتائج ان نسب طلبة المدينة تختلف عن نسب طلبة الريف في مستوى األ        
االول في مجال الرياضيات ،اذ ان نسبة طلبة الريف في هذا المستوى كانت اعلى من نسبة طلبة المدينة ، فقد 

% . واما في 45% ، فيما وصلت نسبة طلبة المدينة في هذا المستوى الى 5405بلغت نسبة طلبة الريف 
نسبة طلبة الريف وطلبة المدينة فيه فلم ُيالحظ وجود  االول الذي احتل المرتبة الثانية من حيث داءمستوى األ
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 التوزيع النسبي للطلبة على مستويات االداء في القرائية حسب الجنس. 16شكل 

 اناث ذكور
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 التوزيع التراكمي للذكور واالناث على مستويات االداء في القرائية. 17شكل 
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بين نسبة طلبة الريف ونسبة طلبة المدينة  ،اذ  α=   0.05فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة   
% 4005% من مجموعهم فيما وصلت نسبة طلبة المدينة الى 4904بلغت نسبة طلبة الريف في هذا المستوى 

االعلى  داءاللة احصائية بين نسب طلبة الريف ونسب طلبة المدينة في مستويات األ،وظهرت فروق ذات د
الخامس  داءما في مستوى األأو  والمستوى الرابع  لصالح طلبة المدينة، والمستوى الثالث، وهي: المستوى الثاني،

ي هذا المستوى كما لم ُيسجل من طلبة الريف وطلبة المدينة الذين وقعوا ف فلم تظهر فروق بين النسب القليلة جدا  
 السادس . داءاية نسب لطلبة الريف وكذلك لطلبة المدينة في مستوى األ

 
شارت النتائج بصور واضحة ان حوالي ثالثة ارباع طلبة الريف وحوالي ثلثي طلبة المدينة هم اما دون أقد ل

الطلبة ال يستطيعون التعاطي اال مع المسائل مما يعني ان ُجل  االول، داءاالول او في مستوى األ داءمستوى األ
 تبين ذلك.( 59(، )58رقم ) ةم البيانيو والرس ،81الجدول  الرياضية ذات السياقات البسيطة واالجراءات المحددة.

 
 
 
 

 في الرياضيات بحسب موقع المدرسة داءطلبة األردن في كل مستوى من مستويات األ داء.النسب المئوية أل81جدول 

 داءمستويات األ

موقع 
 المدرسة 

تحت المستوى االول 
 (357.77)اقل من 

المستوى االول 
اقل من  -357.77)

420.07) 

المستوى الثاني 
اقل من -420.07)

482.38) 

المستوى الثالث 
اقل من  -482.38)

544.68) 

المستوى الرابع 
اقل من -544.68)

606.99) 

المستوى الخامس 
اقل من  -606.99)

669.30) 
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 (669.30)اكثر من 
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 0 0 0.22 0.4 0.6 2.6 1.14 10.9 1.2 24.8 1.4 3.1 1.9 31.2 مدينة 
 0 0 0.1 0.1 0.5 0.9 1.6 5.7 2.1 18.1 2.3 29.2 3.7 46.1 ريف

 
 
 



 13 

 
 

 

اشارت النتائج الى ارتفاع الفجوة بين نسب طلبة الريف ونسب طلبة المدينة في مجال العلوم  من جهة اخرى،            
 داءالرابع ومستوى األ داءالثالث ومستوى األ داءاالول ومستوى األ داءوذلك في مستوى األمقارنة بمجال الرياضيات 

الخامس، فقد بينت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية بين نسب طلبة الريف ونسب طلبة المدينة لصالح طلبة 
دون  داءاالول والثالث والرابع والخامس ،فيما ُسجل فرق لصالح اطفال الريف في مستوى األ داءالمدينة في مستويات األ

المستوى االول وهو المستوى الذي ُيشير الى ان نسبة طلبة الريف التي تواجه صعوبات جمة في التعامل مع المسائل 
دون المستوى  داءاطفال الريف في مستوى األالعلمية البسيطة اكبر من نسبة اطفال المدينة ،اذ بينت النتائج ان نسبة 

% لطلبة الريف ، وفي المقابل وصلت نسبة طلبة المدينة في 5504% مقابل 1404االول وفي المستوى االول بلغت 
الجدول  % فقط.54% من مجموعهم فيما وصلت نسبة طلبة الريف الى 4005المستوى الثالث والرابع والخامس حوالي 

 تبين ذلك.( 45(، )40) ةنيم البياو والرس ،84
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 التوزيع النسبي للطلبة على مستويات االداء في الرياضيات حسب الموقع. 18شكل 

 ريف مدينة 
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 التوزيع التراكمي لطلبة الريف وطلبة المدينة على مستويات االداء في الرياضيات. 19شكل 
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 في العلوم بحسب موقع المدرسة داءطلبة األردن في كل مستوى من مستويات األ داء.النسب المئوية أل86جدول 
 داءمستويات األ

موقع 
 المدرسة 

تحت المستوى االول 
 (334.94)اقل من 

المستوى االول 
اقل من  -334.94)

409.54) 

المستوى الثاني 
اقل من -409.54)

484.14) 

المستوى الثالث 
اقل من  -484.14)

558.73) 

المستوى الرابع 
اقل من  -558.73)

633.33) 

المستوى الخامس 
اقل من  -633.33)

707.93) 

المستوى السادس )اكثر 
 (707.93من 
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 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

 0.02 0.01 0.2 0.6 0.7 4.9 1.4 19.8 1.4 33.3 1.4 26.1 1.2 15.2 مدينة 
 0 0 0.1 0.1 0.6 1.9 1.8 11.9 2.2 29.4 1.9 31.4 3.1 25.2 ريف
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 التوزيع النسبي للطلبة على مستويات االداء في العلوم حسب الموقع.20شكل 

 ريف مدينة 
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المستوى االول ب،  تحتالمتدنية ) داءواما في مجال القرائية فقد لوحظ ان نسب طلبة الريف في مستويات األ   

والمستوى االول ب( اكثر من نسب طلبة المدينة بفرق ذو داللة احصائية ،فيما لوحظ تقارب نسبة طلبة الريف 
ثاني حيث كانت الفروق بين نسب المجموعتين ذات داللة ونسبة طلبة المدينة في المستوى االول أ والمستوى ال

المتوسطة والمرتفعة  داءوبدا واضحا  ان نسب طلبة المدينة في مستويات األ ،α=  0.05احصائية عند مستوى 
الثالث  داءاكثر من نسب طلبة الريف بفروق ذات داللة احصائية ،حيث بلغت نسبة طلبة المدينة في مستوى األ

% فيما بلغت نسبة 505% لطلبة الريف ،وفي المستوى الخامس بلغت نسبة طلبة المدينة 5009% مقابل 5805
% فقط ،ولم ُيسجل أي طالب من الريف في المستوى الخامس ،فيما بلغت نسبة طلبة المدينة 509طلبة الريف 

الجدول  طلبة المدينة وطلبة الريف. % ،وظل المستوى السادس فارغا  من أي طالب من004في هذا المستوى 
 تبين ذلك.( 44( ، )44رقم ) ةم البيانيو والرس ،85
 

 في القراءة بحسب موقع المدرسة داءطلبة األردن في كل مستوى من مستويات األ داء.النسب المئوية أل87جدول 

 الموقع

اقل من المستوى 
األول ب )اقل من 

262.04) 

المستوى األول ب 
اقل من  -262.04)

334.75) 

المستوى االول أ 
اقل من -334.75)

407.47) 

المستوى الثاني 
اقل من -407.47)

480.18) 

المستوى الثالث 
اقل من -480.18)

552.89) 
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اقل من  -552.89)

625.61) 
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 0 0 0.1 0.3 0.6 4.1 1.2 18.7 11.1 32.9 1.2 26.4 0.9 12.2 0.6 5.3 مدينة

 0 0 0 0 0.6 1.9 1.6 10.9 2.1 28.9 2.2 30.7 1.9 16.9 1.7 10.7 ريف
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 التوزيع التراكمي لطلبة الريف وطلبة المدينة على مستويات االداء في العلوم. 21شكل 
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 يف اجملاالت الثالثة حسب السلطة املشرفة داءالتوزيع النسبي للطلبة على مستويات األ 

المتدنية )دون المستوى  داءفي مستويات األلقد بينت النتائج ان نسب الطلبة من جميع السلطات          
االعلى، اذ بلغت نسبة طلبة وزارة  داءول( كانت اكبر من نسب الطلبة في مستويات األوالمستوى األ ول،اال

% 5504وبلغت نسبة طلبة الثقافة العسكرية  % من مجموع الطلبة،4804التربية والتعليم في هذين المستويين 
% فيما كانت نسبة طلبة 1501وبلغت نسبة طلبة وكالة الغوث  نة بالسلطات االخرى،وهي النسبة االعلى مقار 

 % من مجموع الطلبة وهي بذلك النسبة االقل في هذين المستويين مقارنة بباقي السلطات.5105التعليم الخاص 
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 التوزيع النسبي للطلبة على مستويات االداء في القرائية حسب الموقع. 22شكل 
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صائيا بين نسبة من جهة اخرى ،اشارت النتائج ان الفرق بين نسب الطلبة في المستوى دون االول كانت دالة اح
طلبة وزارة التربية والتعليم ونسبة طلبة وكالة الغوث وبين نسبة طلبة وزارة التربية والتعليم ونسبة طلبة التعليم 
الخاص وبين نسبة طلبة الثقافة العسكرية ونسبة طلبة التعليم الخاص فيما كانت فروق النسب بين السلطات 

ا  ،ومن جهة ثانية اشارت النتائج ان فروق النسب بين السلطات االخرى في هذا المستوى غير دالة احصائي
 داءالمختلفة في المستوى االول لم تكن ذات داللة احصائية ،وانطبق ذلك على فروق النسب في مستوى األ

الثالث وهذا يشير الى ان التوزيع النسبي للطلبة من السلطات المختلفة عبر هذه  داءالثاني ومستوى األ
بين  α=   0.05كانت متماثلة ، فيما ُسجل وجود فرق ذو داللة احصائية عند مستوى  داءالمستويات من األ

بة طلبة التعليم الرابع حيث كانت نس داءنسبة طلبة الثقافة العسكرية ونسبة طلبة التعليم الخاص في مستوى األ
 الخاص اكبر من نسبة طلبة الثقافة العسكرية في هذا المستوى.

 
الرفيعة فقد لوحظ ان  داءالخامس الذي ُيعد من مستويات األ داءوعند النظر الى نسب الطلبة في مستوى األ

ضعها نسب طلبة التعليم الخاص في هذا المستوى هي االعلى مقارنة بباقي السلطات على الرغم من توا
%( ،فيما لم ُيسجل أي طالب من طلبة الثقافة العسكرية في هذا المستوى ،وبلغت نسبة طلبة وزارة التربية 504)

(، 45رقم ) ةم البيانيو والرس 88الجدول  دناه.أ% .انظر االشكال البيانية المبينة 004والتعليم في هذا المستوى 
 تبين ذلك.( 41)
 
 
 في الرياضيات بحسب السلطة المشرفة داءطلبة األردن في كل مستوى من مستويات األ داءالنسب المئوية أل .88جدول 

 داءمستويات األ

السلطة 
 المشرفة

تحت المستوى االول 
 (357.77)اقل من 

المستوى االول 
اقل من  -357.77)

420.07) 

المستوى الثاني 
اقل من -420.07)

482.38) 

المستوى الثالث 
اقل من  -482.38)

544.68) 

المستوى الرابع 
اقل من -544.68)

606.99) 

المستوى الخامس 
اقل من  -606.99)

669.30) 

المستوى السادس 
 (669.30)اكثر من 

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

وزارة التربية 
 والتعليم

38.1 1.9 30.2 1.3 21.9 1.1 8.1 0.9 1.6 0.4 0.2 0.1 0.001 0.002 

 - - - - 0.7 0.5 5.3 9.8 6.2 18.3 8.4 35.8 4.5 35.8 الثقافة العسكرية
 - - 0.3 0.1 0.9 1.8 4.8 13.6 3.6 26.9 4.1 32.1 5.8 25.4 وكالة الغوث

 - - 1.2 1.2 3.1 7.5 3.7 14.5 3.9 28.3 4.7 23.5 5.2 21.9 التعليم الخاص
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وعلى صعيد متصل ،بينت النتائج حصول ازاحة في مستوى نسب الطلبة باتجاه المستويات االعلى في مجال 
 داءاالول ومستوى األ داءطلبة جميع السلطات في مستوى األالعلوم مقارنة بمجال الرياضيات فقد زادت نسب 

دون المستوى االول على عكس ما كان عليه الحال في مجال الرياضيات .لقد  داءالثاني مقارنة بمستوى األ
دون المستوى االول  داءشارت النتائج الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين نسب الطلبة في مستوى األأ

اذ زادت نسبة طلبة وزارة التربية  الفرق بين نسبة طلبة وزارة التربية والتعليم ونسبة طلبة وكالة الغوث، باستثناء
 والتعليم عن نسبة طلبة وكالة الغوث بفرق ذو داللة احصائية .الحظ النسب المبينة في الشكل االتي .

 

38.1 

30.2 

21.9 

8.1 

1.6 
0.2 0.001 

35.8 35.8 

18.3 

9.8 

0.5 0 0 

25.4 
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1.2 0 
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اقل من  المستوى 
 االول 

 المستوى السادس  المستوى الخامس  المستوى الرابع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى االول 

 التوزيع النسبي للطلبة على مستويات االداء في الرياضيات حسب السلطة المشرفة. 24شكل 

 التعليم الخاص وكالة الغوث الثقافة العسكرية وزارة التربية والتعليم

38.1 35.8 
25.4 21.9 

30.2 35.8 

32.1 

23.5 

21.9 18.3 

26.9 

28.3 

8.1 9.8 
13.6 

14.5 

0.2 0 0.1 
1.2 
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100

120

 التعليم الخاص وكالة الغوث الثقافة العسكرية وزارة التربية والتعليم

  التوزيع التراكمي لطلبة السلطات المختلفة على مستويات االداء في الرياضيات. 25شكل 

  المستوى السادس

  المستوى الخامس

  المستوى الرابع

 المستوى الثالث 

 المستوى الثاني 

 المستوى االول 
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من مختلف السلطات في مستوى  ولوحظ بشكل الفت عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين نسب الطلبة
الثالث فيما عدا داللة فرق النسبة بين نسبة طلبة وزارة التربية  داءالثاني ومستوى األ داءاالول ومستوى األ داءاأل

والتعليم ونسبة طلبة التعليم الخاص في المستوى االول ،فيما كان هناك فرق بين نسبة طلبة وزارة التربية والتعليم 
الرابع وكذلك بين نسبة طلبة الثقافة العسكرية ونسبة طلبة التعليم  داءتعليم الخاص في مستوى األونسبة طلبة ال

التي تحتا  الى  داءالخاص في هذا المستوى ،وهذا يعني ان نسب الطلبة من التعليم الخاص في مستويات األ
نسب طلبة وزارة التربية والتعليم قدرات عقلية عليا وتوظيف المعرفة العلمية في سياقات معقدة كانت اعلى من 

 ونسب طلبة الثقافة العسكرية .
 
%( 00005السادس ) داءشارت النتائج الى وصول نسبة قليلة من طلبة وزارة التربية والتعليم الى مستوى األأو 

 % ولكن فروق هذه النسب كانت غير دالة0009وارتفعت نسبة طلبة التعليم الخاص في هذا المستوى لتصل الى 
 ةم البيانيو والرس  ، 89الجدول  احصائيا  ،ولم ُيسجل وصول أي طالب الى هذا المستوى من السلطات االخرى.

 تبين ذلك.( 45(، )44رقم )
 

 في العلوم بحسب السلطة المشرفة داءطلبة األردن في كل مستوى من مستويات األ داء.النسب المئوية أل89جدول 
 داءمستويات األ

السلطة 
 المشرفة

تحت المستوى االول 
 (334.94)اقل من 

المستوى االول 
اقل من  -334.94)

409.54) 

المستوى الثاني 
اقل من -409.54)

484.14) 

المستوى الثالث 
اقل من  -484.14)

558.73) 

المستوى الرابع 
اقل من  -558.73)

633.33) 

المستوى الخامس 
اقل من  -633.33)

707.93) 

المستوى السادس )اكثر 
 (707.93من 

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

وزارة التربية 
 والتعليم

19.3 1.4 28.8 1.2 31.9 1.3 16.4 1.2 3.2 0.5 0.3 0.1 0.004 0.006 

 - - - - 2.1 2.9 4.6 12.9 6.2 39.0 10.2 32.7 4.3 12.5 الثقافة العسكرية
 - - 0.4 0.3 2.4 4.9 4.3 22.8 2.4 35.4 3.7 25.2 3.1 11.3 وكالة الغوث

 0.2 0.09 1.5 2.1 3.3 10.8 3.9 23.4 4.1 30.2 3.7 19.0 3.8 14.5 التعليم الخاص
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اقل من  المستوى 
 االول 

 المستوى السادس  المستوى الخامس  المستوى الرابع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى االول 

 التوزيع النسبي للطلبة على مستويات االداء في العلوم حسب السلطة المشرفة.26شكل 

 التعليم الخاص وكالة الغوث الثقافة العسكرية وزارة التربية والتعليم
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الثاني من جميع السلطات في مجال  داءُيالحظ بصفة عامة ، ان نسبة الطلبة الذين وصلوا الى مستوى األ
يعني ان الطلبة لديهم المهارة في  داءاالخرى ،وهذا المستوى من األ داءالقرائية كانت كبيرة مقارنة بمستويات األ

تحديد المعلومات التي تبين شروطا  معينة للمقارنة حول ميزة واحده فقط ،وكذلك مهارتهم في تحديد المعنى 
 الرئيسي في النص عندما ال تكون المعلومات بارزة بشكل واضح .

 
ستوى االول ب ، والمستوى ب( اقل من المتدنية )اقل من الم داءوبينت النتائج ان نسب الطلبة في مستويات األ

الثاني ،فقد بلغت نسبة طلبة وزارة التربية والتعليم في مستوى  داءاالول أ ومستوى األ داءنسبهم في مستوى األ
% 504%  في المستوى االول ب ، 5504االول أ و  داء% في مستوى األ4804% مقابل 4501الثاني  داءاأل

 االول ب.دون المستوى  داءفي مستوى األ
 

من جهة اخرى ، اظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين نسب الطلبة من السلطات المختلفة 
االول أ ،فيما ظهر فرق ذو داللة احصائية بين نسبة طلبة وزارة  داءاالول ب ومستوى األ داءفي مستوى األ

الثاني ،اذ ظهر ان نسبة طلبة وكالة الغوث على هذا  داءالتربية والتعليم ونسبة طلبة وكالة الغوث في مستوى األ
المستوى اعلى من نسب طلبة وزارة التربية والتعليم ،ولوحظ ايضا  وجود فرق ذو داللة احصائية بين نسب طلبة 

االعلى  فقد ظهرت  داءالثاني.واما في مستويات األ داءوكالة الغوث ونسبة طلبة التعليم الخاص في مستوى األ
 داءق ذات داللة احصائية بين نسبة طلبة وزارة التربية والتعليم ونسبة طلبة التعليم الخاص في مستوى األفرو 

% ،فيما كانت نسبة طلبة وزارة التربية والتعليم 808الرابع حيث كانت نسبة طلبة التعليم الخاص في هذا المستوى 
لبة الثقافة العسكرية ونسبة طلبة التعليم الخاص % فقط .كما ُسّجلت فروق ذات داللة احصائية بين نسبة ط409

.واما في مستوى داءوكذلك بين نسبة طلبة وكالة الغوث ونسبة طلبة التعليم الخاص في هذا المستوى من األ
 ،90الجدول  الخامس فلم  تظهر فروق ذات داللة احصائية بين نسب الطلبة من مختلف السلطات. داءاأل

 تبين ذلك.( 49(، )48رقم ) ةم البيانيو والرس
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 التعليم الخاص وكالة الغوث الثقافة العسكرية وزارة التربية والتعليم

 التوزيع التراكمي لطلبة السلطات المختلفة على مستويات االداء في العلوم.27شكل 

  المستوى السادس

  المستوى الخامس

  المستوى الرابع

 المستوى الثالث 

 المستوى الثاني 

 المستوى االول 

 اقل من  المستوى االول 
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 في القراءة بحسب السلطة المشرفة داءطلبة األردن في كل مستوى من مستويات األ داءالنسب المئوية أل .92جدول 

السلطة 
 المشرفة

 

اقل من المستوى 
األول ب )اقل من 

262.04) 

المستوى األول ب 
اقل من  -262.04)

334.75) 

المستوى االول أ 
اقل من -334.75)

407.47) 

المستوى الثاني 
اقل من -407.47)

480.18) 

المستوى الثالث 
اقل من -480.18)

552.89) 

المستوى الرابع 
اقل من  -552.89)

625.61) 

المستوى الخامس 
اقل من  -625.61)

698.32) 

المستوى السادس 
)اكثر من 
698.32) 

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الخطأ 
 المعياري

وزارة 
التربية 
 والتعليم

7.3 0.7 14.3 0.8 28.2 1.1 31.5 1.1 15.7 1.1 2.9 0.5 0.1 0.1 - - 

الثقافة 
 - - - - 1.6 1.8 4.4 9.5 5.5 29.8 10.6 36.4 4.2 19.1 2.6 3.5 العسكرية

وكالة 
 الغوث

3.9 1.6 10.2 3.2 27.5 3.0 38.6 3.3 16.9 3.6 2.6 1.4 0.05 0.2 - - 

التعليم 
 الخاص

6.9 1.6 9.8 2.9 21.4 3.6 28.1 3.3 23.4 3.8 8.8 2.8 1.4 0.8 0.03 0.1 
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 المستوى السادس  المستوى الخامس  المستوى الرابع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى االول أ  المستوى األول ب 

 التوزيع النسبي للطلبة على مستويات االداء في القرائية حسب السلطة المشرفة. 28شكل 

 التعليم الخاص وكالة الغوث الثقافة العسكرية وزارة التربية والتعليم
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  0229و  0222الطلبة بني عامي  أداءالتغري يف  

 حسب الجنس-أ

اذ  ،4004مقارنة بعام  4009االناث بواقع نقطة واحدة في عام  أداءاظهرت النتائج وجود تراجع ظاهري في 
ولم يكن هذا التراجع دال  ،4009في عام  (485)مقابل  (488) 4004االناث في عام  أداءبلغ متوسط 

ولم يكن لهذا  ،4004مقارنة بعام  4009الذكور قد ارتفع خمس نقاط في عام  أداءاحصائيا  ،فيما ظهر ان 
 4004االناث في الرياضيات بين عامي  أداءالذكور و  أداءوهذا يشير الى ثبات  االرتفاع داللة احصائية ايضا ،

 .يبين ذلك(  40والرسم البياني رقم ) 95والجدول . 4009و 

 في الرياضيات بحسب جنس الطالب  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .91جدول 

الخطأ المعياري  المتوسط عدد الطلبة جنس الطالب السنة
 للمتوسط

2006 
 3.9 388 3557 إناث

 5.3 381 2952 ذكور

 3.3 384 6509  المملكة
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14.3 19.1 
10.2 9.8 

28.2 
36.4 
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 التعليم الخاص وكالة الغوث الثقافة العسكرية وزارة التربية والتعليم

 التوزيع التراكمي لطلبة السلطات المختلفة على مستويات االداء في القرائية. 29شكل 

  المستوى السادس

  المستوى الخامس

  المستوى الرابع

 المستوى الثالث 

 المستوى الثاني 

 المستوى االول أ 

 المستوى األول ب 

 اقل من المستوى األول ب 
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2009 

 5.1 386 3120 ذكور

 5.2 387 3366 اناث

 3.7 387 6486 المملكة

 

 

مقارنة بعام  4009االناث تراجعا  غير دال احصائيا  في العلوم في عام  أداءخرى اظهرت البيانات تراجع أومرة 
الذكور  أداءكما تراجع  ،4009في عام  544مقابل   4004في عام   544 ،فقد بلغ متوسط اداؤهن 4004

غير  داءن هذا الفرق في األأولكن ظهر  4009عام  498الى متوسط بلغ  4004عام  508من متوسط بلغ 
 تبين ذلك.( 45رقم )والرسم البياني  94ل و الجد دال احصائيا .

 في العلوم بحسب جنس الطالب  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .90جدول 

 الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط عدد الطلبة جنس الطالب السنة

2006 

 3.3 436 3557 إناث

 4.5 408 2952 ذكور

 2.8 422 6509  المملكة

2009 

 5.5 398 3120 ذكور

 4.2 433 3366 اناث

 3.5 415 6486 المملكة

 

388 

387 

381 

386 

384 

387 

376

378

380

382

384

386

388

390

2006 2009 

 تغير اداء الطلبة في الرياضيات حسب الجنس. 30شكل 

 مملكة ذكور اناث
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في مجال القرائية ،اذ  4004مقارنة بعام  4009الذكور في عام   أداءاالناث و  أداءولوحظ ايضا  ثبات      
ليست ذات  –كما يظهر في الرسم البياني –الذكور  أداءاالناث و  أداءبينت النتائج ان االرتفاعات المالحظة في 

 تبين ذلك.( 44رقم )والرسم البياني  94الجدول  . α=   0.05داللة احصائية عند مستوى الداللة 
 
 
 

 في القراءة بحسب جنس الطالب  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .93جدول 

 المتوسط عدد الطلبة جنس الطالب السنة
الخطأ المعياري 

 للمتوسط

2006 

 3.4 428 3557 إناث

 5.6 373 2952 ذكور

 3.3 401 6509  المملكة

2009 

 4.7 377 3120 ذكور

 4.1 434 3366 اناث

 3.3 405 6486 المملكة

 
 

436 433 
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398 
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415 
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390
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2006 2009 

 تغير اداء الطلبة في العلوم حسب الجنس. 31شكل 

 مملكة ذكور اناث
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ولكدن كدان  4004مقارندة بعدام   4009الطلبة في مجال الرياضيات والقرائية في عام  أداءوبصورة عامة ، ارتفع 
الددى  4004عددام  544الطلبددة فددي القرائيددة مددن متوسددط بلددغ  أداءهددذا االرتفدداع غيددر دال احصددائيا  . كمددا انخفددض 

 االتي يبين ذلك.( 44رقم ).والشكل  4009عام  551متوسط بلغ 
 

 
 
 بحسب الموقع-ب
 

،وذلددك فددي  4009عددام  داءبدداأل 4004عددام  داءطلبددة المدينددة وطلبددة الريددف باالسددتقرار عنددد مقارنددة األ أداءاتسددم 
 4009و  4004مجدداالت الرياضدديات والعلددوم والقرائيددة ،اذ لددم ُيالحددظ وجددود تغّيددر ذو داللددة احصددائية بددين عددامي 

طلبدة المديندة فدي الرياضديات  أداءطلبة الريف في جميع المجاالت فقد وصل متوسدط  أداءطلبة المدينة و  أداءفي 
طلبددة الريددف فقددد ارتفددع  أداء،وامددا  495ليصددل الددى  4009عددام  ارتفددع بواقددع نقطددة واحدددة 494الددى  4004عددام 
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  التغير في اداء الطلبة في المجاالت الثالثة. 33شكل 
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 418مقابددل  4009عددام  444طلبددة الريددف الددى  أداء،اذ وصددل  4009و  4004نقدداط بددين العددامين  5بحددوالي 
 . 4004عام 

وهددو  4009عددام  541انخفددض الددى  544الددى  4004طلبددة المدينددة عددام  أداءوفددي مجددال العلددوم ،بلددغ متوسددط 
الى  4004عام  500واما طلبة الريف فقد انخفض متوسط ادائهم من  -كما اسلفنا–ال احصائيا  انخفاض غير د

 . 4009عام  490
ارتفاعات غير داة احصائيا  ،فقد ارتفع متوسط  4009طلبة الريف في القرائية عام  أداءطلبة المدينة و  أداءوارتفع 
عدددام  454طلبدددة الريدددف مدددن  أداء،كمدددا ارتفدددع  4009عدددام  551الدددى  4004عدددام  555طلبدددة المديندددة مدددن  أداء

توضحان هذه ( 44(، )41(، )45رقم )والرسوم البيانية ، 94، 91، 95.الجداول  4009عام  485الى  4004
 االرقام.

 
 في الرياضيات بحسب الموقع  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .94جدول 

 المتوسط عدد الطلبة الموقع السنة
المعياري الخطأ 

 للمتوسط

2006 
 3.9 396 4932 مدينة

 5.7 358 1577 ريف

 3.3 384 6509  المملكة

2009 

 4.2 397 5154 مدينة

 7.9 362 1332 ريف

 3.7 387 6486 المملكة
 

 
 
 

 في العلوم بحسب الموقع  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .91جدول 

 المتوسط عدد الطلبة الموقع السنة
الخطأ المعياري 
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2006 
 3.5 432 4932 مدينة

 4.3 400 1577 ريف

 2.8 422 6509 المملكة

2009 

 3.9 425 5154 مدينة

 7.6 390 1332 ريف

 3.5 415 6486 المملكة

 
 

 
 في القراءة بحسب الموقع  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .96جدول 

 المتوسط عدد الطلبة الموقع السنة
الخطأ المعياري 

 للمتوسط

2006 
 4.2 414 4932 مدينة

 4.2 372 1577 ريف

 3.3 401 6509 المملكة

2009 

 3.8 415 5154 مدينة

 6.9 381 1332 ريف

 3.3 405 6486 المملكة
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 ج- بحسب السلطة المشرفة

  4009،  4004الطلبة من جميع السلطات في الرياضيات لم يتغير خالل العامين  أداءاشارت النتائج الى ان 
،كما هو واضح من الجدول والرسم  4009وعام  4004في عام  داءعلى الرغم من وجود فروق ظاهرية بين األ

دون المتوسط  طلبة الثقافة العسكرية أداءطلبة وزارة التربية والتعليم ومتوسط  أداءالبياني ادناه ،وظل متوسط 
 تبين ذلك.( 45رقم ) ةم البيانيو والرس 95الجدول  الوطني.

 

 

 

 في الرياضيات بحسب السلطة المشرفة  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .97جدول 

 المتوسط عدد الطلبة السلطة الشرفة 
الخطأ المعياري 

 للمتوسط

2006 

 3.6 374 5534 وزارة التربية والتعليم

 28.2 366 93 الثقافة العسكرية

 6.5 407 476 وكالة الغوث

 11.8 453 406 التعليم الخاص

 3.3 384 6509 المملكة

2009 
 3.9 380 5534 وزارة التربية والتعليم

 10.1 385 93 الثقافة العسكرية
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 13.9 405 410 وكالة الغوث

 15.6 424 449 التعليم الخاص

 3.7 387 6486 المملكة

 

 

 

نقطة وهو انخفاض ذو داللة احصائية  14طلبة التعليم الخاص بمقدار  أداءانخفض متوسط  وفي مجال العلوم،
فقد بلغ متوسط  السلطات االخرى عند عامي المقارنة، أداءفيما استقرت متوسطات  ،α=  0.05عند مستوى 

 4009عام  550انخفض بمقدار نقطة ليصل الى  555الى  4004طلبة وزارة التربية والتعليم في عام  أداء
الى  4004عام  499نقطة من متوسط بلغ  58بمقدار  4009طلبة الثقافة العسكرية عام  أداء،وارتفع متوسط 

 541الى  4004عام  555طلبة وكالة الغوث فقد انخفض من  أداءما متوسط أو  .4009عام  555متوسط بلغ 
طلبة وزارة التربية والتعليم والثقافة العسكرية اقل من المتوسط الوطني في  أداءوظلت متوسطات  ،4009عام 
 تبين ذلك.( 48رقم ) ةم البيانيو والرس 98الجدول  .4009وعام  4004عام 

  
 في العلوم بحسب السلطة المشرفة  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .98جدول 

 المتوسط عدد الطلبة السلطة الشرفة 
الخطأ المعياري 

 للمتوسط

2006 

 2.9 411 5534 وزارة التربية والتعليم

 31.7 399 93 الثقافة العسكرية

 5.3 447 476 وكالة الغوث

 8.6 496 406 التعليم الخاص
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 2.8 422 6509 المملكة

2009 

 3.8 410 5534 التربية والتعليموزارة 

 9.0 417 93 الثقافة العسكرية

 13.8 435 410 وكالة الغوث

 14.7 443 449 التعليم الخاص

 3.5 415 6486 المملكة

 
 

 

 
 

طلبة وزارة التربية والتعليم ،اذ ارتفع المتوسط  أداءما في مجال القرائية فقد ظهر تحسن ملموس على متوسط أو 
وكذلك بينت النتائج حدوث  وكان هذا التغير دال احصائيا . 4009عام  505الى  4004عام  495من 

عام  540الى  4004عام  554طلبة التعليم الخاص من متوسط بلغ  أداءانخفاض دال احصائيا  في متوسط 
طلبة  أداءطلبة وزارة التربية والتعليم ومتوسط  أداءوظل متوسط  الخرى.السلطات ا أداءفيما استقر  ،4009

 تبين ذلك. (49رقم ) ةم البيانيو والرس 99الجدول  الثقافة العسكرية اقل من المتوسط الوطني.
 

 في القراءة بحسب السلطة المشرفة  PISAالطلبة في الدراسة الدولية أداءمتوسطات  .99جدول 

 المتوسط عدد الطلبة الشرفةالسلطة  السنة
الخطأ المعياري 

 للمتوسط

 3.4 391 5534 وزارة التربية والتعليم 2006
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 47.9 372 93 الثقافة العسكرية

 5.3 416 476 وكالة الغوث

 13.5 473 406 التعليم الخاص

 3.3 401 6509 المملكة

2009 

 3.6 401 5534 وزارة التربية والتعليم

 8.1 391 93 العسكريةالثقافة 

 10.3 417 410 وكالة الغوث

 14.1 430 449 التعليم الخاص

 3.3 405 6486 المملكة

 
 

 

 
 الفصل اخلامس

 
 االستنتاجات والتوصيات

 
 بناء على النتائج التي توصلت اليها الدراسة، يمكن التوصل الى عدة استنتاجات، منها:

 

في مجاالت الرياضيات والعلوم  PISA 2009طلبة االردن على االختبار الدولي  أداءكان متوسط  .5
طلبة االردن  أداءوعند المقارنة بين المجاالت بالمتوسط الدولي فان  والقرائية اقل من المتوسط الدولي،

  كان االفضل في العلوم يليه القرائية واخيرا الرياضيات. 
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، كما ان  PISA 2009لى مجاالت الثالث لالختبار الدولي الذكور ع أداءاالناث افضل من  أداء .4
الذكور على جميع المجاالت الفرعية للقرائية)التذكر، التكامل والتفسير،  أداءاالناث افضل من  أداء

 التأمل والتقييم، النصوص المتصلة، التنصوص غيرالمتصلة(. 

طلبدة المددن افضدل مدن  أداءكدذلك   .ثةطلبة الريف في المجاالت الثال أداءطلبة المدن افضل من  أداء .4
وفدي  والتقيديم(التأمل )التذكر ،التكامدل والتفسدير،طلبة الريف في المستويات المعرفية لمجال القرائية  أداء

 .(متصلةونصوص غير  ،متصلةمستوى تصنيف المحتوى )نصوص 

مدارس وزارة التربية اقرانهم في  أداءافضل من طلبة التعليم الخاص  أداءفي مجال الرياضيات كان  .5
وزارة التربية  المدارس االخرى في طلبة أداءافضل من  طلبة المدارس االستكشافية أداء، وكذلك والتعليم
المدارس طلبة  أداءطلبة المدارس االستكشافية افضل من  أداء. اما في مجال العلوم فقد كان والتعليم

طلبة وزارة التربية  أداءافضل من طلبة التعليم الخاص  أداء، وكان وزارة التربية والتعليماالخرى في 
طلبة وزارة  أداءافضل من طلبة المدارس االستكشافية  أداء. بينما في مجال القرائية فقد كان والتعليم

 . طلبة وزارة التربية والتعليم أداءافضل من  التعليم الخاص أداء، و التربية والتعليم

، فقد كان هنالك ردن في المستويات المعرفية في القرائية حسب الطبقةطلبة اال أداءاما بالنسبة الى  .1
طلبة وزارة  أداءطلبة المدارس االستكشافية ومتوسط  أداءمتوسط فروق دالة في مستوي التذكر بين 

طلبة  أداءطلبة وزارة التربية والتعليم ومتوسط  أداءوبين متوسط  لصالح االستكشافية التربية والتعليم
طلبة  أداءفقد كان  والتفسيرالتكامل فيما يتعلق بمستوى لصالح التعليم الخاص. اما  التعليم الخاص

كان والتقييم فقد التأمل اما في مستوى  طلبة وزارة التربية والتعليم. أداء افضل من المدارس االستكشافية
طلبة التعليم   أداء، وكان ية والتعليمطلبة وزارة الترب أداء افضل من طلبة المدارس االستكشافية أداء

 . طلبة وزارة التربية والتعليم أداء افضل منالخاص 

طلبة  أداء، ففي مجال النصوص غير المتصلة فقد كان طلبة في محتوى القرائية حسب الطبقةال أداء .4
افضل من  لخاصطلبة التعليم ا أداء، و طلبة وزارة التربية والتعليم أداءافضل من  المدارس االستكشافية

طلبة وزارة  أداءافضل من  طلبة المدارس االستكشافية أداء. فيما كان طلبة وزارة التربية والتعليم أداء
 . المتصلةالتربية والتعليم في مجال النصوص غير 

طلبة التعليم  أداءفقد تبين ان  الطلبة في المجاالت الثالثة حسب السلطة المشرفة. أداءعند مقارنة  .5
طلبة التعليم  أداء، وكذلك ان طلبة وزارة التربية والتعليم أداءافضل من  في مجال الرياضيات الخاص

التعليم طلبة   أداءفقد كان واما في مجال العلوم  .طلبة الثقافة العسكرية أداءالخاص افضل من 
طلبة مدارس  أداءكان في مجال القرائية فقد و  .طلبة ووزارة التربية والتعليم أداءافضل من  الخاص 

 طلبة مدارس وكالة الغوث أداء ، كما كانطلبة مدارس وزارة التربية أداءافضل من التعليم الخاص 
افضل من طلبة التعليم الخاص   أداء، في حين كان طلبة مدارس الثقافية العسكرية أداءافضل من 

  .العسكريةطلبة الثقافة  أداء

 أداء، على النحو التالي: كان الطلبة في المستويات المعرفية للقرائية بحسب السلطة المشرفة أداءكان   .8
بينما التذكر، مستوى في  طلبة مدارس وزارة التربية والتعليم أداءافضل من  طلبة مدارس التعليم الخاص

طلبة وزارة التربية  أداءافضل من طلبة مدارس التعليم الخاص في مستوى التأمل والتقييم  أداءكان 
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. طلبة مدارس الثقافة العسكرية أداءافضل من  طلبة مدارس التعليم الخاص أداء، كذلك كان والتعليم
 .التكامل والتفسيربينما لم تظهر فروق على مستوى 

طلبة مدارس التعليم الخاص  أداء، فقد كان الطلبة في محتوى القرائية بحسب السلطة المشرفة أداءما أ .9
مدارس  أداء، كما كان طلبة مدارس وزارة التربية والتعليم أداء، افضل من المتصلةال النصوص في مج

 طلبة مدارس التعليم الخاص أداء، كما كان طلبة مدارس الثقافة العسكرية أداءافضل من  وكالة الغوث
 في حين لم تظهر فروق في مستوى النصوص المتصلة. .طلبة الثقافة العسكرية أداءافضل من 

في مجال  المدارس غير االستكشافيةطلبة  أداءافضل من  المدارس االستكشافيةطلبة  أداءن أتبين   .50
 العلوم وفي مستوى النصوص غير المتصلة في القرائية.

التي تحتوي على كامل لوفة أالطلبة يواجهون صعوبات في االجابة عن االسئلة المكثر من ثلث إن أ  .55
  وكذلك االسئلة التي تتطلب اجراءات واضحة وروتينية. ،في مجال الرياضيات المعلومات المطلوبة لحلها

حل مسائل رياضية تتالف من نماذ  وسياقات غير اعتيادية  وتتطلب  قادرة علىالطلبة  منفئة قليلة ان و 
االناث اللواتي يستطعن تقديم شروح لبعض القضايا ان فقد تبين  في مجال العلوماما . مستويات عقلية عليا

وعلى العكس  العلمية واستثمار المعرفة لوصف الظواهر واجراء استقصاءات بسيطة اكثر من نسبة الذكور،
من ذلك فان نسبة الذكور الذين لديهم معرفة علمية محدودة ويستطيعون توظيفها في اوضاع بسيطة كانت 

ما أ. العليا كانت متقاربة داءناث في مستويات األن نسب الذكور ونسب اإلأبين تو  على من نسب االناث.أ
ما في أ كثر من نسبة االناث،أالمتدني  داءان نسبة الذكور في مستوى األتبين فقد في مجال القرائية 

ناث ُيشير الى ان مجموعة اإلمما  نسبة االناث،اقل بكثير من  نسبة الذكورالمتوسط كانت  داءمستوى األ
جزاء بسيطة أاللواتي لديهن القدرة على تحديد الفكرة الرئيسية في النص ويستطعن تكوين معنى من خالل 

 العليا داءفي مستويات األ ناثن نسبة اإلأ، كما تبين كثر من نسبة الذكورأمن المعرفة الظاهرة في النص 
  .على من نسب الذكورأكانت 

ن نسب طلبة أالنتائج ، بينت في المجاالت الثالثة حسب الموقع داءاألالتوزيع النسبي للطلبة على مستويات  .54
ن نسبة أ، في حين على من نسبة طلبة المدينةأكانت المتدني بمجال الرياضيات  داءمستوى األالالريف في 

 داءمستوى األما في أو لالعلى مقارنة مع نسبة طلبة الريف.  داءالطلبة في المدينة تزداد كلما ازدادت مستويات األ
لقد  .فلم تظهر فروق بين النسب القليلة جدا من طلبة الريف وطلبة المدينة الذين وقعوا في هذا المستوىعلى األ
ما دون مستوى أن حوالي ثالثة ارباع طلبة الريف وحوالي ثلثي طلبة المدينة هم إشارت النتائج بصور واضحة أ

ال مع المسائل إمما يعني ان ُجل الطلبة ال يستطيعون التعاطي  االول، داءو في مستوى األأاالول  داءاأل
شارت النتائج الى ارتفاع الفجوة بين أ من جهة اخرى، الرياضية ذات السياقات البسيطة واالجراءات المحددة.

ول األ داءنسب طلبة الريف ونسب طلبة المدينة في مجال العلوم مقارنة بمجال الرياضيات وذلك في مستوى األ
الخامس، فقد بينت النتائج وجود فروق ذات داللة  داءالرابع ومستوى األ داءالثالث ومستوى األ داءمستوى األو 

االول والثالث  داءاحصائية بين نسب طلبة الريف ونسب طلبة المدينة لصالح طلبة المدينة في مستويات األ
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دون المستوى االول وهو المستوى الذي  داءطفال الريف في مستوى األأفيما ُسجل فرق لصالح  والرابع والخامس،
كبر من نسبة أامل مع المسائل العلمية البسيطة ُيشير الى ان نسبة طلبة الريف التي تواجه صعوبات جمة في التع

قل من أالمتدنية ) داءن نسب طلبة الريف في مستويات األأما في مجال القرائية فقد لوحظ أو . اطفال المدينة
فيما لوحظ تقارب  كثر من نسب طلبة المدينة بفرق ذو داللة احصائية،أول ب( ، والمستوى األ ول بالمستوى األ

ول أ والمستوى الثاني حيث كانت الفروق بين نسب نسبة طلبة الريف ونسبة طلبة المدينة في المستوى األ
كثر من نسب طلبة أفعة المتوسطة والمرت داءن نسب طلبة المدينة في مستويات األأوبدا واضحا   ،المجموعتين

  .الريف

فيما  ،4004مقارنة بعام  4009ناث بواقع نقطة واحدة في عام اإل أداءظهرت النتائج وجود تراجع ظاهري في أ .54
الذكور  أداء، هذا يشير الى ثبات  4004مقارنة بعام  4009الذكور قد ارتفع خمس نقاط في عام  أداءن أظهر 

ناث تراجعا  اإل أداءظهرت البيانات تراجع أخرى أومرة . 4009و  4004ناث في الرياضيات بين عامي اإل أداءو 
الذكور  أداءناث و اإل أداءولوحظ ايضا  ثبات .  4004مقارنة بعام  4009غير دال احصائيا  في العلوم في عام 

طلبة المدينة وطلبة الريف عند مقارنة  أداء استقر. كما في مجال القرائية 4004مقارنة بعام  4009في عام  
اذ لم ُيالحظ وجود تغّير  وذلك في مجاالت الرياضيات والعلوم والقرائية، ،4009عام  داءباأل 4004عام  داءاأل

. طلبة الريف في جميع المجاالت أداءطلبة المدينة و  أداءفي  4009و  4004ذو داللة احصائية بين عامي 
 4009 ،4004الطلبة من جميع السلطات في الرياضيات لم يتغير خالل العامين  أداء نكما بينت النتائج الى أ

انخفض متوسط  وفي مجال العلوم،، 4009 وعام 4004في عام  داءعلى الرغم من وجود فروق ظاهرية بين األ
وارتفع متوسط  السلطات االخرى عند عامي المقارنة، أداءفيما استقرت متوسطات  طلبة التعليم الخاص، أداء
في طلبة وكالة الغوث فقد انخفض  أداءما متوسط أو  .4004عام مقارنة ب 4009طلبة الثقافة العسكرية عام  أداء
قل من المتوسط الوطني في أطلبة وزارة التربية والتعليم والثقافة العسكرية  أداءوظلت متوسطات  ،4009 عام
طلبة وزارة التربية  أداءد ظهر تحسن ملموس على متوسط ما في مجال القرائية فقأو  .4009وعام  4004عام 

السلطات  أداءفيما استقر  ،4009 فيطلبة التعليم الخاص  أداءفي والتعليم وكذلك بينت النتائج حدوث انخفاض 
قل من المتوسط أطلبة الثقافة العسكرية  أداءطلبة وزارة التربية والتعليم ومتوسط  أداءوظل متوسط  االخرى.
 الوطني.
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