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الوطين لتنمية املوارد البشرية  إذا كان البّد من االعرتاف بالفضل ألصحابه فقد كانت املبادرة لرئيس املركز

من الدراسات التحليلية لنتائج الطلبة األردنيني يف اختبارات الدراسة الدولية الثالثة للرياضيات  عدد بدعم

 والعلوم، وعليه فقد استحق الدكتور منذر املصري كل الشكر والتقدير على مبادرته ودعمه هلذه الدراسة.

ايف باهجموودات اهلائلة ال ي دّدموا الدكتور تيس ر النوار يف دحديد كما ال يسعين إال أن أسّجل اعرت

ار عّينة الدراسة من داعدة البيانات العامة للطلبة املشاركني تحليل االحصائي للبيانات بعد اختيمسارات ال

يانات عن خربة عملية يف كيفية معاجلة الب أو توجيه يّنممن األردن، ودد كان طوال الودت ال يبخل بنصح 

 ال ي تطلبت استخدام أساليب احصائية معقدة وغ ر شائعة.

تكمال عمليات دحليل سوال يفوتين أن أتوجه بالشكر للدكتور خطاب أبو لبدة على مساعدته القيمة يف ا

، وللسيدة ربا اجلغب ر كل الشكر والتقدير على اشكل الذي يسّول دراءتوا ومعاجلتولالبيانات وتنظيموا با

ورته النوائية ابرتوا يف طباعة التقرير وإعداد جداوله وإخراجه مرة بعد أخرى حتى وصل إىل صصربها ومث

 .على أحسن ما يكون

وأخ رًا آمل أن تكون الفائدة من نتائج هذه الدراسة على مستوى الدعم الذي لقيته من أسرة املركز وعلى 

 ُبذل يف إجنازها.مستوى اجلود الذي 
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 ملخص الدراسة بالعربية
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 %(10املتفودني )أعلى  ال ي متّيز بني العوامل الشخصية واألسرية بعض هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على

%( من طلبة الصف الثامن األساسي الذين شاركوا يف الدراسة الدولية الثالثة 10غ ر املتفودني )أدنىو 

إىل تقصي التفاوت يف اسوام العوامل  و هدفت الدراسة أيضًا.  TIMSS – R)) والعلوم للرياضيات

الشخصية يف التمييز بني اهجمموعتني ) عالية االداء و متدنية االداء ( عند أخذ خصائص اجلنس و السلطة 

 سة .درالتعليمية املشرفة و مودع امل

 

يوا من املركز الوطين لتنمية املوارد البشرية حول نتائج اعتمدت الدراسة على البيانات ال ي مّت احلصول عل

بانة الطالب". ودد بلغ عدد الطلبة لكل من ستطلبة األردن يف االختبارين واستجاباتوم على فقرات "ا

( طالب 5,300( من جمموع طلبة العينة األردنية ال ي ضّمت يف األصل )1010)اهجمموعتني العليا والدنيا 

 وطالبة.

 

أهم العوامل  ثقة الطالب بقدرته حنو الرياضيات وثقته بقدرته يف العلوم كانت ورت نتائج الدراسة أنودد أظ

وانفرد هذا  وغ ر املتفودني املتفودني بني الشخصية واألسرية املرتبطة بالطالب من حيث القدرة على التمييز

فظ على الرتتيب األول يف كل قدرته على التمييز حيث حانية األخرى بالعامل من بني العوامل الثما

 كان عنصرًا مشرتكًا يف كل الّدوال، ولطة التعليمية ومودع املدرسةاحلاالت مع اختالف اجلنس والس

 الشخصية واألسرية يف التمييز بني التمييزية ال ي استخرجت للتعرف على مدى إسوام كل من العوامل

 .اهجمموعتني العليا والدنيا

 

ككل تبني أن ثقة الطالب بقدرته يف الرياضيات / العلوم، ومستوى تعليم الوالدين، وعندما أخذت العّينة 

 اهجمموعتني العليا والدنياالعلوم كانت أهم العوامل ال ي مّيزت بني  و الجتاه اإلجيابي حنو الرياضياتوا

ضوع والودت املخصص عمومًا، أّما العوامل ال ي تلي يف األهمية فإنوا تتفاوت ما بني عدد ساعات دراسة املو

 مية والرتبوية املتوافرة يف البيت.ات خارج املدرسة، واملصادر التعلللدراسة وحل الواجب

ودد تراوحت نسب التباين احلقيقي يف التحصيل الذي أمكن تفس ره بداللة العوامل الشخصية واألسرية 

لوم. كما تراوحت نسب التصنيف % يف الع 61% و31، وما بني % يف الرياضيات46% و 38 املمّيزة ما بني

% 70% يف الرياضيات، وما بني 74% و 67املتودع انتماؤهم إليوا ما بني  اهجمموعةالصحيح للطلبة حسب 

  % يف العلوم.74و
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 ي  

 

الطلبة إليوا  املتودع انتماء اهجمموعةكما أظورت نتائج الدراسة أن نسب التصنيف الصحيح حسب 

% يف العلوم. 91و% 75يف الرياضيات، وما بني  (ملتفودني)ا مجموعة العليالل % بالنسبة95و% 91تراوحت بني 

% يف الرياضيات، 56و% 40فقد تراوحت النسب ما بني  (غ ر املتفودني) اهجمموعة الدنيا لطلبةأّما بالنسبة 

 % يف العلوم.67% و 49وما بني 

 

لعوامل الشخصية واألسرية بني طلبة ا وكشفت الدراسة عن وجود تفاوت ملحوظ يف القدرة التمييزية لبعض

يف التعليم اخلاص والتعليم العام ويف املدن واألرياف إذا ما دورن دحصيلوم يف  اهجمموعتني العليا والدنيا

أو امتالك الرياضيات بتحصيلوم يف العلوم. ومن أبرز ما أظورته النتائج أن املصادر التعلمية والرتبوية 

 .مل تكن عاماًل ممّيزًا يف الرياضيات والعلوم ولطلبة التعليم العام يف الرياضياتحاسوب لطلبة التعليم اخلاص 
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Abstract 

 
     The main purpose of this study was to investigate some 

personal and family factors which discriminated between high and 

low achievers ( upper %10and lower %10) of the eighth grade 

Jordanian students who participated in the Third International 

Mathematics and Science Study –Repeated. Discrepancies in the 

discriminating power of eight factors were also examined in regard 

to student gender , educational authority and geographic region of 

schools . 

    A total of 5,300 students participated the upper and lower 

groups. Data from Student’s Questionnaires ,math , and science 

tests were provided by the National Center for Human Resources 

Development .Discriminate analysis was used to address the study 

questions. 

     Findings indicated that the student self-confidence in the ability 

to do mathematics and science was the most significant 

discriminating factor between the two groups . Parents’ 

educational level and positive attitudes towards mathematics and 

science were also highly significant in this regard . Instructional 

resources were not significant . Recommendations to focus on 

strengthening self-concept and improving attitudes of students 

were provided.     
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة

 مقدمة
 

مبشيارةة   1999/ 1998سة الدولية الثالثة ) إعادة ( للرياضييا  والعلي ا اليج يترييم عياا      ارتعترب الد

 (IEA)استمرارًا للدراسا  الج ُتجريها الرابطة الدولية للتقيّيم الرتبي     ،( دولة من بينها األردن38)

نذ ذلك التاريخ مخس عشرة دراسة دولية لتقييم حتصيي  الطلةية   . وقد يتر  م1959الج يُنشئم عاا 

يوسي  تلييك   95/96يف املي اد الدراسيية امللتل.ية. وةانيم الدراسية الدوليية الثالثية اليج يترييم عياا           

( دولة ومشليم الرياضييا  والعلي ا لصي. ث الثالي       42وقد شارةم فيها ) ،الدراسا  ويةثرها تعقيدًا

 والثاني عشر. والراب  والساب  والثامن

وتهدث هذه الدراسا  يساسًا إىل قياس حتصي  الطلةية يف املي اد الدراسيية امللتل.ية والتعيرث بصي رة       

م. ةميا تهيدث إىل عيال العناصير     لخاصة على طةيعته ومداه واحملت ى الرتب   الذ  حيدث فييه اليتع  

ذا  الصيلة مثي       السياسيا املرتةطة بالتعّلم بص رة مةاشرة الج ميكن التعام  معها عين طرييت تييي    

مية يو يساليب التدريس. وقد اختار مصمم  الدراسة الدوليية الثالثية   يا على املنهاج يو املصادر التعلالرتة

الرتةييا عليى املنهياج باعتةياره عيامًم عاميًا يف ت.سي  حتصيي  الطلةية.           1995للرياضيا  والعل ا لعاا 

 بأبعاده الثمثة التالية: واستنادًا هلذا امل.ه ا فقد ُيخذ املنهاج

 املنهاج امُلستهدث يو املقص د وه  ما يرغب اجملتم  يف تعليمه للطلةة.   

 املنهاج امُلن.ذ وه  ما يتم تعليمه بال.ع  من قة  املعلمني .   

 .فعًم املنهاج امُلتحقت وه  ما يتعلمه الطلةة   

ألساس إعادة للجاء اخلاص بالصف   الثامن يف هي يف ا 1999ومّلا ةانم الدارسة الدولية الثالثة لعاا  

فقد اُعتمد فيها على النم ذج الثمثي للمنهاج وُتمعم املعل ما  عن مك ناته  ،1995دراسة عاا 

 .ةالثمث
 

 مشكلة الدراسة
 

خمصة التقرير الذ  يعّده املرةا ال طين لتنمية امل ارد الةشرية ح ل مست ى يداء طلةة األردن يظهر  

ف الثامن األساسي الذين شارة ا يف الدراسة الدولية الثالثة للعل ا والرياضيا  ين ته د عملّية من الص

التط ير الرتب   حققم يهدافها عند قسم من الطلةة، بينما عجا  عن حتقيقها لدى شرحية ةة ة من 
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 معارفهم % من الطلةة املشارةني يعان ن من ضعف واضح يف38الطلةة ضعاث التحصي ، حي  ال ياال 

% من الطلةة املشارةني يعان ن من ضعف مماث  يف معارفهم العلمية. وعليه 34الرياضية، يف حني ين 

ميكن الق ل ين آثار التط ير مل تكن متساوية لدى الطلةة بشك  عاا، وينها ةانم يةثر وض حًا لدى 

 . ضع.اء()ال مقارنة بطلةة اجملم عة الدنيا ) املت. قني( العليا طلةة اجملم عة

يف املست ى األول   ابني يداء الطلةة الذين ُصّن. الت.او وتتللص مشكلة هذه الدراسة يف ت.س  هذا 

يف املست ى األخ    ا.ّن% من جمم ع املشارةني، ويداء الطلةة الذين ٌص10)املمتاز( وميّث  يداء يعلى 

ء املتي ا  الشلصية واألسرية % من جمم ع املشارةني، وذلك يف ض 10)ضعيف( وميّث  يداء يدنى 

 بني اجملم عتني. ميا الج تضّمنها استةيان الطالب والج ُي.رتض ينها 
 

 

 سة وأسئلتها:ارأهداف الد
 

طلةة البني  ميا  الشلصية واألسرية الج الع ام سة إىل التعرث على بعض ارهذه الد هدفم 

عمماتهم يف اختةارا  الدراسة الدولية الثالثة  حتصيليًا بداللة املت. قني وغ  املت. قني األردنيني

تنس الطالب  ةك ، وفقًا للمتي ا  التالية: على مست ى اململكة ادة( يف مادتي الرياضيا  والعل ا)إع

واستنادًا لذلك .  )ذةر، انثى(، و السلطة املشرفة )حك مية، خاصة (، وم ق  املدرسة ) مدينة، ريف(

 :تابة عن األسئلة اآلتيةفإن هذه الدارسة تسعى لإل

 

 يف الرياضيا ؟الدنياو اجملم عتني العليا  بني طلةة ميا ما الع ام  الشلصية واألسرية الج  .1

 يف الرياضيا ؟الدنياو جملم عتني العليابني طمب ا ميا ة واألسرية الج م  الشلصيا ما الع .2

يف   العليييا و الييدنيااجملميي عتنيبييني طالةييا   ميييا ميي  الشلصييية واألسييرية الييج ا مييا الع .3

 الرياضيا ؟

جملمي عتني العلييا   يف ا التعلييم العياا   بيني طلةية   مييا  م  الشلصيية واألسيرية اليج    ا ما الع .4

 ؟ يف الرياضيا الدنياو

جملمي عتني العلييا   يف ا التعلييم اخلياص   طلةية مييا  بيني   الع ام  الشلصية واألسرية الج ما  .5

 يف الرياضيا  ؟الدنياو

يف  جملمي عتني العلييا واليدنيا   يف ا امليدن  طلةية ميا  بيني  ية واألسرية الج الع ام  الشلص ما .6

 ؟الرياضيا  
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 جملمي عتني العلييا واليدنيا يف   يف ا الرييف  طلةية بني  ميا الع ام  الشلصية واألسرية الج  ما .7

 ؟الرياضيا  

 عل ا؟يف ال بني طلةة اجملم عتني العليا والدنيا ميا ما الع ام  الشلصية واألسرية الج  .8

 يف العل ا؟الدنياوجملم عتني العليا ا بني طمب ميا الع ام  الشلصية واألسرية الج  ما .9

 يف العل ا؟ اجملم عتني العليا و الدنيا طالةا بني  ميا الع ام  الشلصية واألسرية الج  ما.10

                العلييا  جملمي عتني يف ا التعلييم العياا   طلةية بيني   مييا  الع ام  الشلصيية واألسيرية اليج     ما.11

 ؟يف العل ا الدنياو

 جملمي عتني العلييا  يف ا التعلييم اخلياص   طلةية بيني   مييا  الع ام  الشلصية واألسرية الج  ما.12

 ؟يف العل ا الدنياو

يف اليدنيا و جملمي عتني العلييا  يف ا امليدن  طلةية بيني   مييا  الع ام  الشلصية واألسرية اليج   ما.13

 ؟العل ا

 يف  الدنياو جملم عتني العليايف ا الريف طلةةبني  ميا لشلصية واألسرية الج الع ام  ا ما.14

 ؟العل ا     
 

 

 أهمية الدراسة
 

تكمن يهمية الدراسة يف ة نها تتناول يحيد العناصير املهمية املرتةطية مةاشيرة بالتحصيي  الدراسيي        

ين اخلصياصص السيل ةية   املتحقت ةما تعكسه عمميا  الطاليب يف املي اد الدراسيية امللتل.ية. ذليك       

 للطالب واجتاهاته ومعتقداته ةانم م ض  اهتماا يف تصميم اإلطار التقييمي للدراسة الدولية الثالثة

. وقد شكّلم مي  عمميا  الطاليب يف الرياضييا  والعلي ا املّكي ن الثالي  يف        1999) إعادة ( لعاا 

ال.ع  من املنهاج امل ض ع مين قةي  امللطي     دراسة املنهاج وه  املنهاج املتحّقت يو ما تعّلمه الطالب ب

 واملنهاج املنّ.ذ من قة  املعلم. وعليه فإن يهمية الدراسة ميكن إمجاهلا فيما يلي:

 

تسلي  الض ء على اخلصاصص الشلصية واألسرية للطالب ةأحد املتي ا  املهمة اليج قيد    .1

 دة.وتاصية وحمدتؤّثر على حتصيله ومل تتناوهلا دراسا  سابقة وطنية إال بص رة 

بيني طلةية اجملمي عتني العلييا      مييا  الّتعرث على اخلصاصص الشلصية و األسرية اليج   .2

 وت تيه املربني ويولياء األم ر إىل ضرورة االهتماا بها. ،يف الرياضيا  والعل ا والدنيا
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املساهمة يف ت.س  يسةاب تدني التحصي  الدراسي يف الرياضييا  والعلي ا لعّينية الدراسية      .3

وذلك ةلطي ة   ،ن تهة اخلصاصص الشلصية واألسرية املؤثرة الج تكشف عنها الدراسةم

 يوىل ضرورية أل  برامج إرشادية يو عمتية لتعديلها يف االجتاه اإلجيابي.

ت ف  بيانا  قاعدية ميكن اإلفادة منها يف تقييم مدى حتّسن الةيئيا  املدرسيية واألسيرية     .4

انا  الدراسا  الدولية املسيتقةلية اليج قيد يشيارر األردن     والتعليمية عند مقارنتها م  بي

 فيها.
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 الدراسات السابقة

 

دراسا  ةث ة م ض ع العمقة بني م.ه ا الذا  وتقدير الذا  من تهة والتحصي  املدرسي من  تناولم

 Beane,1984; Brookover,1965; Holly,1987; Keegan,1987; Walz (تهة يخرى

Bleuer,1992; , &1995، يهموا  والدعجة( . 

الج يتريم ح ل مراتعة لعدد ةة  من الدراسا    (Hamacheck,1995)ويترى الةاح  هماشيك 

وت ّص  إىل نتيجة م.ادها ين العمقة بني م.ه ا الذا  والتحصي   هذا امل ض ع على مدى رب  قرن،

ى ين ةم منهما يعّاز اآلخر لدرتة ين حدوث تيّير سليب هي عمقة ديناميكية ت.اعلية وتةادلية، مبعن

 يف اآلخر. مناظريو إجيابي يف يحدهما يرتتب عليه حدوث تيّير 

م.ه ا الذا  العاا من ارتةاط  بدرتة يةرب بالتحصي  األةادميي غ  ين م.ه ا الذا  األةادميي يرتة 

التحصي  األةادميي يةثر وض حًا يف مرحلة بالتحصي ، ةما يّن العمقة التةادلية بني م.ه ا الذا  و

( حي  يصةح األط.ال يةثر قدرة على ت.س  الص. ث : الساب  والثامن والتاس  الدراسة املت سطة )

يقةل ن مست ى مرت.   من نتاتا  يداصهم األةادميي. ومن املرتح ين الطلةة الذين يتمتع ن مب.ه ا ذا 

ّاز هذه الثقة، وين النم  املعاةس عهما  يالنجاح يف تلك امل على املهما  املدرسية بثقة يةرب، وين

 يةثر احتمااًل بالنسةة لألط.ال الذين يك ن م.ه ا الذا  األةادميي لديهم منل.ضًا.

 

وميكن تلليص نتاصج الةح ث والدراسا  التجريةية الج تناولم العمقة بني م.ه ا الذا  وتقدير 

 دميي من تهة يخرى فيما يلي:الذا  من تهة وبني التحصي  األةا

 الذا  والتحصي  األةادميي ي وين م.ه ا الذا   بني م.ه ا ي تد عمقة إجيابية ذا  داللة

  ويتنةأ به بدءًا من املرحلة األساسية وحتى الدراسة اجلامعية  ي  يؤثر على التحصي  يف املدرسة    

    (Brookover et al., 1985.) 

 ية يو االقرتانية زما  والتحصي  األةادميي يشةه ما تك ن بالعمقة التمالعمقة بني تقدير الذ

 ارت.عم  مبعنى ين ةًم منهما يؤثر يف اآلخر ويتأثر به. وةلما ارت.  مست ى تقدير الذا      

 عمما   اخن.ضم عمما  التحصي  املدرسي وبالعكس ةّلما اخن.ض مست ى تقدير الذا     

 .(Holly,1987; Covington,1989)التحصي .    

 يةادمييًا يتمتع ن بتقدير مرت.  للذا  مقارنة بالطلةة غ  املت. قني،ةما ين  املت. ق نالطلةة 

 من يبرز اخلصاصص الج وتد  لدى الطلةة امل ه بني من ذو   التقدير املنل.ض للذا  يعترب    

 .(Davis& Rimm, 1989)التحصي  األةادميي املتدني     
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الدراسا  ذا  العمقة مبتي  ثقة الطالب بقدرته يف العل ا والرياضيا  تلك الدراسة الج يتراها  ومن

املرةا ال طين لتنمية امل ارد الةشرية بعن ان " االجتاها  واالعتقادا  واإلدراةا  الرتب ية لطلةة 

لةة. وقد يظهر  األساسي يف األردن " وذلك على عينة ضّمم ح الي مخسة آالث طالب وطا اخلامس

يداء الطلةة الذين عربوا عن ثقة عالية بقدراتهم على النجاح يف مةاح   هذه الدراسة ين مت س  

ي.ة الرياضيا  والعل ا واللية العربية يفض  من يداء الطلةة الذين ةانم ثقتهم بدرتة مت سطة يو ضع

يخرى يتراها املرةا ) يب   اسة( ، ةما يشار  در1995حصاصية مرت.عة )يهموا  والدعجة ،وبداللة إ

احصاصية عالية بني درتة اعتقاد ال الدين يف قدرة  ( إىل وت د عمقة ذا  داللة1998لةدة ويهموا ، 

اء مبتي  التحصي ، وةانم مت سطا  نال ص ل إىل املست ى التعليمي الذين يرغة نه لألبعلى يبناصهم 

الطلةة الذين يثت آباءؤهم  عالية يعلى من مت سطا  يداء الطلةة الذين يثت آباؤهم بقدرتهم بدرتة

 بقدرتهم بدرتة مت سطة يو ضعي.ة يف مةاح  الرياضيا  والعل ا واللية العربية.

 

ويف هذا السياق جتدر اإلشارة إىل النتاصج الج ت صلم إليها الدراسة التق ميية الشاملة لن عية التعليم  

ت باعتقادا  املعلمني وصلتها بالتحصي  األةادميي للطلةة. وقد ( فيما يتعل1995يف األردن ) النهار، 

( حصة ص.ية لطلةة يف الص. ث الراب  واخلامس والثامن األساسية يف 240مشلم الدراسة ممحظة )

 م اد اللية العربية والرياضيا  والعل ا.

 

ي  املدرسي ما ةش.م ذا  العمقة بالع ام  الشلصية للطالب والتحصومن املؤشرا  الرتب ية املهمة 

دورهم يف تعّلم الطلةة. وخمصة  خبص صعنه نتاصج الدراسة ح ل االعتقادا  الشاصعة لدى املعلمني 

ذلك ين املعلمني يعتقدون بأّن سل ةهم التعليمي ال يؤثر مةاشرة يف تعّلم الطلةة وين هذا التعّلم يرتة  

رة على التحكم بها يو التأث  فيها. ومن هذه بع ام  خارتية ال سيطرة هلم عليها وليسم لديهم القد

 الع ام  ما يتص  بالطلةة ين.سهم يو مبدارسهم.

 

ةش.م دراسا  عديدة يتريم يف ال اليا  املتحدة األمريكية عن وت د عمقة ارتةاطية بني ال اتةا  و

 الةيتية والتحصي  املدرسي.
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ودراسا  وارد و رتر  ، (Keith, 1982)ومن األمثلة على ذلك ما ت صلم إليه دراسة ةي   

   .(Ward et al., 1982; Rutter et al. 1979)وآخرين

ا  طلةة السنة األخ ة مُوتد ين زيادة ال قم امللصص لل اتةا  الةيتية جنم عنه ارت.اع يف عمفقد 

 اتةا  ن ية على اختمث مست يا  قدراتهم، ويمكن عن طريت زيادة وقم الدراسة والمن املرحلة الثا

الةيتية رف  عمما  الطلةة األق  قدرة إىل مست يا  مقاربة لعمما  رفاقهم األةثر قدرة. ةما ُوتد ين 

ولئك الذين يقض ن من ساعة إىل عشرة سنة ةانم أل هم ثمثيعلى مست يا  األداء القراصي لطلةة يعمار

ساعتني يف عم  ال اتةا  الةيتية  وين الطلةة الذين يقض ن يةثر منيف عم  ال اتةا  الةيتية، ساعتني

ة ال قم امللصص لل اتةا  األداء، ةما ين األداء القراصي يتحّسن م  زيادمست يا  حصل ا على يعلى 

ظمة تبص رة مستمرة ومن الةيتية، وزيادة على ذلك فقد ُوتد ين املدارس الج تعطي واتةا  بيتية

بص رة متقطعة يو  س الج تعطى واتةا  بيتيةحيقت طلةتها مست يا  حتصي  يعلى من طلةة املدار

 حمدودة.

 

( إىل وت د عمقة سالةة ذا  داللة احصاصية بني عدد 1998ويشار  دراسة يب  لةدة ويهموا  )

الساعا  الج يقضيها الطالب يف اللعب الي مي وبني التحصي  يف الرياضيا ، ةما يشار  إىل ين 

ن يقض ن عددًا يةرب من الساعا  يف اللعب يدنى من مت سطا  مت سطا  يداء طلةة الصف الثامن الذي

يف ة  من الرياضيا  والعل ا واللية العربية. وقد يتريم يداء الطلةة الذين يقض ن ساعا  يق  وذلك 

( مدرسة 245هذه الدراسة على عينة مشلم يةثر من ثمثة آالث طالب مّت اختيارهم عش اصيًا من )

اململكة. وُطةقم عليهم ثمثة اختةارا  حتصيلية يف الرياضيا  والعل ا ت زعم يف مجي  حمافظا  

واللية العربية، وُط ر  االختةارا  خصيصًا لقياس حتصي  الطلةة يف هذه املةاح ، ةما ُطةقم يف 

الدراسة استةانا  على الطلةة ويولياء األم ر واملعلمني ومدير  املدارس جلم  بيانا  ح ل عدد ةة  

  ا  ذا  العمقة بالعملية الرتب ية قة  التط ير وبعده.من املتي

 

 وةان من يبرز النتاصج األخرى ذا  العمقة مب ض ع هذه الدراسة ما يلي:

ي تد عمقة م تةة بني متي  التحصي  األةادميي لطلةة الصف الثامن يف الرياضيا  والعل ا 

بداللة ت افر يتهاة منالية وم اد ذا  واللية العربية وال ض  االتتماعي واالقتصاد  لألسرة 

 مدل ل ترب   وثقايف ةاملكتةة واالتل.اي ن وال.يدي  واهلاتف.

لآلباء والتحصي  حصاصية عالية بني متي  املست ى التعليمي إي تد عمقة م تةة ذا  داللة 

ضيا  بناء من طلةة الصف الثامن األساسي يف م اد اللية العربية والريااألةادميي لدى األ
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 يبناء األمها  واآلباءيعلى لدى  مت سطا  األداء على اختةارا  امل اد الثمث موالعل ا. وةان

األميني الج تاء  يف من خرجيي اجلامعا  من مت سطا  األداء ألبناء األمها  واآلباء 

 املرتةة األخ ة.

 

تصنيف املدارس ذا  التحصي  ويتريم دراسة م ّسعة لنتاصج اختةارا  الدراسة الدولية الثالثة بهدث 

، ومقارنتها  (Martin et al. 2000)املرت.  يف الرياضيا  والعل ا والتّعرث على يبرز خصاصصها 

 باملدارس ذا  التحصي  املتدني. 

ويشار  نتاصج هذه الدراسة إىل جمم عة ع ام  مرتةطة باملدارس األعلى حتصيًم ومب ض ع هذه الدراسة 

 يلي:ميكن إمجاهلا فيما 

ّطردة ضللطالب مبك ناتها االقتصادية االتتماعية قدرة عالية وبص رة م يظهر  اخلل.ية األسرية

على التمييا بني املدارس الج ةان مت س  حتصي  طلةتها يف العل ا والرياضيا  مرت.عًا واملدارس 

ريةًا ةان طلةة الج ةان مت س  حتصي  طلةتها متدنيًا. ويف مجي  الدول املشارةة يف الدراسة تق

اجملم عة الثانية  ية وترب ية يةثر من طلةة مدارس وىل من املدارس لديهم مصادر تعلماجملم عة األ

 ية يعلى.يتمتع ن مبست يا  تعليم آباؤهم ويمهاتهموةان 

يظهر  ال اتةا  الةيتية وحجم ال قم املت ق  حل  هذه ال اتةا  خارج املدرسة قدرة ذا  داللة 

 التمييا بني املدارس ذا  التحصي  املرت.  يف الرياضيا  والعل ا مقارنة م  املدارس احصاصية على

ين العام  املهيمن يف التمييا بني مدارس  م الدراسة.ني. وةشذا  التحصي  املتدني يف امل ض ع

اجملم عة األول ومدارس اجملم عة الثانية ه  القياا حب  واتةا  ي مية يف امل اد الدراسية 

   تل.ة مبا فيها اللية والرياضيا  والعل ا.املل

نسةة الطلةة الذين لديهم اجتاها  إجيابية حن  العل ا والرياضيا  ةانم يعلى بدرتة ةة ة يف 

بعض الدول الج وتد   معظم املدارس الج حققم مست ى يعلى من التحصي  يف امل ض عني، ويف

% 20رق يف اجتاها  الطلةة حن  العل ا يص  إىل فيها هذه املدارس ذا  التحصي  املرت.  ةان ال.

 مقارنة م  املدارس ذا  التحصي  املنل.ض.

 

واالستنتاج الذ  ميكن الت ص  إليه بناء على هذه النتاصج ه  ين متي ا  مست ى تعليم ال الدين، ت افر 

واالجتاها  يف الةيم، قضاء وقم معني ي ميًا يف ح  ال اتةا  الةيتية، م اد تعليمية وترب ية 

اإلجيابية حن  العل ا والرياضيا  ترتة  بدرتة ةة ة م  التحصي  املرت.  يف الرياضيا  والعل ا لطلةة 

 الدولية الثالثة. الدراسةالصف الثامن املشارةني يف 
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 الثانيالفصل 

 منهجية الدراسة

 

 عينة الدراسة و جمتمعها
 

 اختيارها عش اصيًا من قة  مرةيا اإلحصياء يف ةنيدا    هذه الدراسة العّينة األردنية الج مّت متث  عينة

مدرسية   147وينتمي ن إىل   ،طالب وطالةة من طلةة الصف الثامن 5,300للمشارةة يف الدراسة  وتضم 

اخت   عش اصيًا من جمتم  مدارس اململكة األساسية و /يو الثان ية الج ي تد فيها شعةة يو يةثير  

اختيار شعةة واحدة من شعب الصيف الثيامن يف ةي  مدرسية مين       يف مست ى الصف الثامن. وقد مّت

مدارس اجملتم  بص رة عش اصية من قة  داصيرة اإلحصياءا  الكنديية وهيي اجلهية املعتميدة هليذه        

وذلك اعتمادًا على قاعدة الةيانا  الرتب ية األردنية اليج زّوده بهيا املرةيا الي طين لتنميية       ،الياية

 امل ارد الةشرية.

 

( يف 3، 1،2ل رقيم   ا) اجليدو  مجيعهيا  حمافظيا  اململكية   الدراسة مدارس من عينةلم يف وقد متث

ةميا مشليم    ،املدن واألرياث مبا فيها املدارس احلك مية واخلاصة وميدارس وةالية اليي ث الدوليية    

الدارسية اليذين شيارة ا     عينةوقد نقص عدد طلةة  ،ييضًا مدارس الذة ر واإلناث واملدارس امللتلطة

الختةارا  واستلدمم بياناتهم يف املعاجلة واستلراج النتياصج وذليك لعيدة يسيةاب مين بينهيا       يف ا

 طالةًا وطالةة. 5052وبلغ العدد النهاصي  ،االنسحاب يو التييب
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 (  1جدول رقم ) 

 توزيع مدارس العينة األردنية حبسب احملافظة

 

 النسبة املئوية العدد احملافظة

 34.7 51 عمان 

 2.0 3 مادبا

 18.4 27 الزرقاء

 7.5 11 البلقاء

 19.7 29 اربد

 4.1 6 جرش

 4.7 7 عجلون

 2.7 4 املفرق

 1.4 2 الكرك

 1.4 2 الطفيلة

 1.4 2 معان

 2.0 3 العقبة

 100.0 147 اجملموع
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 (  2 جدول رقم )

 سلطة املشرفةحبسب ال الدراسة توزيع مدارس عينة

 

 النسبة املئوية لعددا سلطة املشرفةال

 94 138 التعليم العام

 6 9 التعليم اخلاص

 100.0 147 اجملموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  3) جدول رقم 

 وقعحبسب امل الدراسة توزيع مدارس عينة

 

 النسبة املئوية العدد وقعامل

 66 97 مدينة

 34 50 ريف

 100.0 147 اجملموع
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 متغّيرات الدراسة

 مّث  يف :املتيّيرا  التابعة وتت - ي

 مست ى التحصي  يف اختةار الرياضيا  .1

 مست ى التحصي  يف اختةار العل ا .2

 املتيّيرا  املستقّلة وتشم  ما يلي: - ب

 مستوى تعليم الوالدين .1

يقصد بهذا املتي  يعلى درتة علمية يو شهادة دراسية حص  عليها ةي  مين األب واألا.   

 الدين من خيمل اسيتجابا  الطلةية    وقد مّت احلص ل على املعل ما  ح ل مست ى تعليم ال

ليألب. وتضيّمن السيؤال     ة(، فرع )ي( بالنسةة ليألا وفيرع )ب( بالنسية   7على السؤال رقم )

مثانية بداص  لمستجابة،مّت تلليصها يف مخسة بيداص  يعطييم قيّميًا رقميية عليى النحي        

 التالي:

 (: تامعة.1)

 (: ةلية جمتم  يو الشهادة الثان ية.2)

 ن ية يو مرحلة التعليم األساسي.(:مدرسة ثا3)

 (: يق  من مست ى التعليم األساسي يو مل يذهب ملدرسة.4)

 .(:غ  معروث أل  من ال الدين يو لكليهما5)

 

 مؤشر املصادر الرتبوية والتعليمية يف البيت .2

 يش  هذا املتي  حتديدًا إىل العناصر التالية:      

 عدد الكتب امل ت دة يف الةيم.    

 مست ى تعليم ال الدين.    

                            ال سياص  التعليمييية املعينيية املتي افرة يف الةيييم ةاحلاسيي ب       

واملكتيب امللصييص للدراسية يو الطاوليية امللصصية لمسييتلداا    

 الشلصي، والقام س.

م يف الةييم مين إتابيا     وقد مّت احلص ل على املعل ميا  املتعلقية مبصيادر اليتعلّ    

 األسئلة التالية: نة عالطلة
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 السؤال الساب  )ي ، ب(    

 السؤال العاشر    

 السؤال احلاد  عشر ) ب، تي، د (    

 ويعطيم اإلتابا  قيمًا رقمية من ثمثة مست يا  ةما يلي:

مرت. : لديه يةثر من ماصة ةتاب وحاس ب ومكتب للدراسة وقام س،  (3)

 ومست ى تعليم ال الدين تامعي.

( ةتابييًا يو يقيي ، لديييه وسيييلتني يو يقيي  ميين ال سيياص  25ض: لديييه )( ميينل.1)

التعليمية املعينة، ومست ى تعليم ال الدين ثان   غ  مكتمي  يو يقي  يو غي     

 معروث.

( ةتابًا، لديه وسيلتان يو ثمثة من ال ساص  99( و )26( مت س : لديه ما بني )2)

 ن   ويق  من تامعي.التعليمية ، ومست ى تعليم ال الدين ما بني ثا

 

حجم الوقت املخصص يوميًا لدراسة مجيع املوواد الدراسوية وحول     .3

 واجباتها يف البيت

مّت احلص ل على معل ما  ح ل ال قم اليذ  يقضييه الطاليب ي مييًا يف الدراسية      

وإجناز ال اتةا  الةيتية خارج سياعا  اليدواا املدرسيي العياد  يف الرياضييا       

من واق  إتابا  الطلةة على السيؤال السيادس، فيرع )ز(    والعل ا وامل اد األخرى 

بالنسييةة للرياضيييا ، وفييرع )ح( بالنسييةة للعليي ا، وفييرع )ط( بالنسييةة للميي اد   

 األخرى.

وقييد ُحسييب مت سيي  عييدد السيياعا  الييج يقضيييها الطالييب يف الدراسيية وحيي   

عليى ال.يروع    ةال اتةا  الةيتية الي مية لكي  بيدي  مين بيداص  اإلتابية اخلمسي      

 ةما يلي: ةلثمثا

 ص.ر  = ال يقضي ي  وقم يف الدراسة.

 = يقضي يق  من ساعة. 0,5

 = يقضي ما بني ساعة وساعتني. 1,5

 = يقضي ما بني ثمث ساعا  ومخس ساعا     4

 = يقضي يةثر من مخس ساعا     7
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ثّم ُصن.م املعل ما  ح ل ُمتي  ال قم اليذ  يقضييه الطاليب يف الدراسية وحي       

 الةيتية  يف ثمثة مست يا   هي:ال اتةا  

( مرت. : يقضي الطالب يةثر من ثمث ساعا  يف الدراسة وح  ال اتةا  يف 3)

 ة  امل اد الدراسية.

( منل.ض: يقضي الطالب ساعة يو يق  يف الدراسية وحي  ال اتةيا  يف ةي      1)

 امل اضي .

 مت س : يقضيي الطاليب ميا بيني سياعة وثيمث سياعا  يف الدراسية وحي           (2)

 ال اتةا  يف ة  امل اد الدراسية.

 يف الرياضيات قدرتهبالطالب  ثقة .4

رياضييا  ةميا تعكسيها    ُيش  هذا امليتي  إىل مسيت ى ثقية الطاليب بقدرتيه يف ال     

( يف اسييتةانة الطالييب حيي ل "مييدى صييع بة مييادة  17السييؤال ) ناسييتجاباته عيي

 لية:التا الرياضيا  بالنسةة له". وقد تضّمن السؤال العةارا  اخلمس

ليي  مل تكيين مييادة الرياضيييا  بهييذه الصييع بة      - ي

 ألحةةتها يةثر.

بييالرغم ميين بييذل قصييارى تهييد ، تةقييى مييادة   - ب

الرياضيا  بالنسةة لي يةثر صع بة من ةيث  مين   

 زممصي يف الصف.

ال ي تد فرد تيد يف ة  امل اد، وينا لسم م ه بًا  -  

 يف الرياضيا .

يحيانيييًا، عنيييدما ال يفهيييم م ضييي عًا تدييييدًا يف  - ث

لرياضيا  بصي رة مةدصيية،فإني يشيعر ينيين لين      ا

 يفهمه مطلقًا.

 الرياضيا  ليسم من امل ض عا  الج يتقنها. - ج

 واستلدمم يف السؤال يربعة بداص  لمستجابة على ة  عةارة،هي:

 م افت بّشدة، م افت، غ  م افت، غ  م افت بّشدة

 مست يا :وُصّنف مت س  استجابا  الطالب على العةارا  اخلمس يف ثمث 



  (TIMSS-R)و الرياضيات  الدراسة الدولية الثالثة للعلوم  يف اختبارات غري املتفوقني بني  املتفوقني و اليت ميزت الشخصية واألسرية العواملدراسة 

15  

(: لمسييتجابا  بعييدا امل افقيية بّشييدة يو عييدا امل افقيية علييى مجييي     3مرت.يي )

 العةارا .

 (: لمستجابا  بامل افقة بّشدة يو امل افقة على مجي  العةارا .1منل.ض)

(: لمسيتجابا  باختييار بيداص  طتلطية خيمث الينمطني امليذة رين        2مت س )

 يعمه.

 ولة دراسةامتالك الطالب حلاسوب وقاموس وطا .5

 ٌيقصد بهذا املتي  حتديدًا ت افر يو عدا ت افر ما يلي يف الةيم:

 حاس ب.    

 طاولة دراسة.    

 قام س.    

وُحسيةم ضيمن متيّيير "     ،(11) مد من السؤال رق ،تي،وقد ورد ذةرها يف ال.روع ب

ةية بنياء   ولكنها ُتعاجل هنا بص رة ُمستقلة حبي  ُيصنف الطل ،مصادر التعّلم يف الةيم"

 :اجملم عتني على استجاباتهم يف

        من تتي افر مجيعهيا ليديهم يف الةييم: إذا ةانيم       جمم عة 

 االستجابا  بنعم على الثمثة.

من ال يت افر لديهم ي  منها: إذا ةانم االسيتجابة   جمم عة

 على ي  منها بم.

 

 عدد ساعات دراسة الرياضيات خارج املدرسة .6

 عييدد السيياعا  الييج يقضيييها الطالييب ي ميييًا يف دراسيية  ُيشيي  هييذا املييتي  إىل

الرياضيا  وح  ال اتةا  الةيتية الرياضية. وُيحسب اسيتنادًا السيتجابته عليى    

 وُيعطى القيم التالية: ،ال.رع )ز( من السؤال السادس

 ص.ر  = إذا ةان ال يقضي وقتًا يف دراسة الرياضيا .

 = إذا ةان يقضي يق  من ساعة. 0,5

 إذا ةان يقضي ما بني ساعة وساعتني. = 1,5

 = إذا ةان يقضي ما بني ثمث ساعا  ومخس ساعا     4

 = يقضي يةثر من مخس ساعا     7
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وحول   دراسوة العلووم   اليت يقضيها الطالب يوميًا يف ساعاتالعدد  .7

 خارج املدرسة واجباتها

 دراسية العلي ا    ُيش  هذا املتي  إىل عدد الساعا  الج يقضيها الطالب ي مييًا يف 

يو ح  واتةاتها الةيتية. وُيحسب استنادًا الستجابته على ال.رع )ح( من السيؤال  

يو القيييم الييج اسييتلدمم يف معاجليية  اجملم عييا وُتسييتلدا ن.ييس  ،السييادس

 استجابا  الطالب يف الرياضيا .

 الوقت املخصص لدراسة مجيع املواد الدراسية .8

 جمم عتني :يف ُيقصد بهذا املتي  تصنيف الطلةة 

بييض عين    يالذين يقض ن بعض ال قيم    جمم عة      

 يف دراسة مجي  امل اد الدراسية. يالنظر عن حجمه 

اليذين ال يقضي ن وقتيًا يف دراسية مجيي        جمم عية      

 الدراسية. امل اد 

ط ميين السييؤال ،ح،وُتسييتلدا اسييتجابا  الطالييب علييى ال.ييروع الييثمث ز 

 السادس يف عملية التصنيف.

 قدرته يف العلومبة الطالب ثق .9

ُيش  هذا املتي  إىل مست ى ثقة الطالب بقدرته يف العل ا ةما تعكسها اسيتجاباته  

( يف استةانة الطالب ح ل "ميدى صيع بة ميادة العلي ا بالنسيةة      19)على السؤال 

 له". وقد تضّمن السؤال العةارا  األربعة التالية:

حةةتهيا  ل  مل تكن ميادة العلي ا بهيذه الصيع بة أل     - ي

 يةثر.

تةقى مادة العل ا  ،بالرغم من بذل قصارى تهد  - ب

بالنسةة لي يةثر صع بة من ةيث  مين زممصيي يف    

 الصف.

وينا لسم م ه بًا  ،ال ي تد فرد تيد يف ة  امل اد -  

 يف العل ا.

 مادة العل ا ليسم من امل ض عا  الج يتقنها. - ث
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 هي:،عةارةواستلدمم يف السؤال يربعة بداص  لمستجابة على ة  

 غ  م افت بّشدة ،غ  م افت ،م افت ،م افت بّشدة

 وُصّنف مت س  استجابا  الطالب على العةارا  األرب  يف ثمثة مست يا :

(: لمسييتجابا  بعييدا امل افقيية بّشييدة يو عييدا امل افقيية علييى مجييي     3مرت.يي )

 العةارا .

   العةارا .(: لمستجابا  بامل افقة بّشدة يو امل افقة على مجي1منل.ض)

(: لمسيتجابا  باختييار بيداص  طتلطية خيمث الينمطني امليذة رين        2مت س )

 يعمه.

 االجتاه اإلجيابي حنو الرياضيات .10

ُيشيي  هييذا املييتي  إىل اجتاهييا  الطالييب حنيي  مييادة الرياضيييا  ةمييا تعكسييها  

هي (. ةما حتدد اسيتجابة  ،ي -22ي( والسؤال )  -2استجاباته على السؤال رقم )

ي( ميدى ُحةيه للرياضييا  باختييار يحيد الةيداص         – 21الب عليى السيؤال )  الط

 اآلتية:

 يةرهها ةث ًا –يةرهها  –يحةها  –يحةها ةث ًا 

 هي ( فيتألف من يرب  عةارا  هي: ،ي  – 24يّما السؤال )

 يشعر باملتعة يف ّتعلم مادة الرياضيا .

 مادة الرياضيا  مملة.         

 ا يف حياة ة  فرد.الرياضيا  م ض ع ها

يمتّنييى العمييي  يف جمييال يتطّليييب اسيييتلداا   

 الرياضيا .

 اآلتية: ةويستجيب الطالب على ة  عةارة باختيار يحد الةداص  األربع

 غ  م افت بّشدة –غ  م افت  –م افت  –م افت بّشدة 

 بيية يف اجتاهيه   واستنادًا إىل مت س  القيم الرقمية الستجابا  الطالب يتم حتديد درتية اإلجيا      

 حن  الرياضيا  ضمن ثمثة مست يا :

 .2يساو  يصير من يو(: إذا ةان مت س  استجاباته 1منل.ض )            
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 .3يصير من يو يساو  و  2 من رب(: إذا ةان مت س  استجاباته ية2مت س  )

 . 3 من رب(: إذا ةان مت س  استجاباته ية3مرت.  )

 ماالجتاه اإلجيابي حنو العلو .11

ُيش  هذا املتي  إىل اجتاها  الطالب حني  ميادة العلي ا العامية. وُتقياس درتية       

 ( والسؤال  ب -21اإلجيابية يف اجتاهاته من واق  استجاباته على السؤال رقم )

(  باختييار يحيد    ي ب  21(. وحيدّد الطالب مدى حةه ملادة العل ا ) السؤال 29) 

 الةداص  التالية:

 يةرهها ةث ًا –يةرهها  –ا يحةه –يحةها ةث ًا 

 

 ( فيتألف من يرب  فقرا  هي: 29يّما السؤال )

 يشعر باملتعة يف ّتعلم مادة العل ا.                        

 مادة العل ا مّملة.                        

 العل ا م ض ع هاا يف حياة ة  فرد.                        

 العل ا. العم  يف جمال يتطّلب استلداا ىيمتّن                        

 اآلتية: ةويستجيب الطالب على ة  عةارة باختيار يحد الةداص  األربع

 غ  م افت بّشدة –غ  م افت  –م افت  –م افت بّشدة 

واستنادًا ملت س  استجاباته على فقرا  السؤالني يتم حتديد درتة اإلجيابية يف اجتاهه حن  العلي ا  

 ت يا :ضمن ثمثة مس

      . 2يساو   يصير من يو (: إذا ةان مت س  استجاباته1منل.ض ) 

 .3يصير من يو يساو    2 من رب(: إذا ةان مت س  استجاباته ية2مت س  ) 

 . 3 من رب(: إذا ةان مت س  استجاباته ية3مرت.  )   

 

وحول   الدراسوة  اليت يقضويها الطالوب يوميوًا يف     ساعاتالعدد  .12

 خارج املدرسة وادالواجبات جلميع امل

ُيقصد بهذا املتيّير جمم ع الساعا  اليج يقضييها الطاليب ي مييًا يف الدراسية يو      

ح  ال اتةا  املدرسية يف الرياضيا  والعلي ا واملي اد الدراسيية األخيرى خيارج      
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ط (  ،ح ،املدرسة. ويتحدد ذلك من خمل اسيتجابا  الطاليب عليى ال.يروع ) ز    

 .(1ت رقم )انظر ملح، من السؤال السادس

 ةم تقضي من ال قم قة  يو بعد املدرسة يف : ،يف ي ا مدرسي عاد 

 دراسة الرياضيا  يو إجناز ال اتةا  الةيتية املتعلقة          

 بالرياضيا  بعد املدرسة.         

 دراسة العل ا يو إجناز ال اتةا  الةيتية املتعلقة بالعل ا           

 بعد املدرسة.         

 دراسة امل اد الدراسية األخرى ) غ  الرياضيا  والعل ا(           

 وإجناز ال اتةا  الةيتية املتعلقة بها.         

 وترتاوح استجابا  الطالب على ة  فقرة ما بني:

 5يةثير مين    ،سياعا   5 – 3 ،سياعة  2– 1 ،يق  من ساعة ،ال يقضي وقتًا يبدًا

 ساعا .

 ساعا  على النح  اآلتي:وقد مّت احتساب مت س  جمم ع ال

 ص.ر  = ال يقضي وقتًا يبدًا.

 = يقضي يق  من ساعة. 0,5

 = يقضي ما بني ساعة وساعتني. 1,5

 ساعا  5 - 3= يقضي ما بني     4

 = يقضي يةثر من مخس ساعا     7
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 أدوات الدراسة

 

 اختبار الرياضيات .1

ا  عن طريت اختةار مّت تط يره هلذه الياية. وقد مجعم الةيانا  ح ل حتصي  الطلةة يف الرياضي 

( سيؤااًل لقيياس املعرفية الرياضيية الرتاةميية للطلةية يف جمياال  األعيداد         155تألف االختةار مين ) 

وقد ت زعيم األسيئلة حبسيب     ،واجلرب والقياس واهلندسة ومتثي  الةيانا  واالحتماال  والتناسب

   اآلتي:اجملال / احملت ى ون ع السؤال على النح

 

 (4جدول رقم )

 حسب اجملال ونوع السؤالتوزيع أسئلة الرياضيات 

 

 

 اجملال / احملتوى

 

 عدد األسئلة

 

 متعدد ناختيار م

 إجابة حرة

 مطّولة قصرية 

 1 9 41 51 الكسور 

 2 5 21 28 اجلرب

 2 5 14 21 القياس

 0 1 21 22 اهلندسة

 1 1 19 21 متثيل البيانات واالحتماالت

 1 2 9 12 القياس

 7 23 125 155 اجملموع

 

 وةما يظهر يف اجلدول فقد بليم نسةة األسئلة الج تتطلب إتاباتها اختيارًا من متعدد ح الي 

% فقد ةانم من الن ع الذ  حيتاج إىل إتابة حيرة إّميا قصي ة    20يّما باقي األسئلة ونسةتها ،80% 

 يو مطّ لة.

وزعم بطريقة عش اصية حمددة مسةقًا حبي   ،ة من هذا االختةارتل.قد مّت تط ير مثانية مناذج طو

 : يّما مّدة االختةار فقد ةانم تسعني دقيقة م زعة على تلسيتني  ،جُيعطى للطالب يحد هذه النماذ
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و  وي.ص  بينهما فرتة اسرتاحة مدتها عشرون دقيقة. ، ( دقيقة44)والثانية  ،  دقيقة (46)األوىل 

إىل ين ة  من ذج من مناذج االختةار حيت   على يسئلة يف الرياضييا  و يخيرى    جتدر اإلشارة هنا

 يف العل ا .

 اختبار العلوم .2

مجعم الةيانا  ح ل حتصي  الطلةة يف العل ا عن طريت اختةار مّت تط يره هليذه اليايية. وتضيّمن    

 ،األحيياء  ،ليم األرض سؤااًل لقياس املعرفة العلمية الرتاةميية للطلةية يف جمياال  ع    (143االختةار )

وطةيعة العلم. وقد استهدفم األسئلة قياس عيدد مين املهيارا      ،الةيئة وامل ارد ،الكيمياء ،ال.ياياء

 ،وحتليي  املسياص  وحليها    ،واألداءا  العلمية املتعلقة ب.هم املعل ما  الةسيطة واملعقدة والنظرييا  

مية ودراسة العامل الطةيعي. وبليم نسيةة  والعمليا  العل ،واستلداا األدوا  واإلتراءا  الروتينية

بينما بليم نسيةة األسيئلة اليج تتطليب إتابية       ،%75األسئلة من ن ع االختيار من متعدد ح الي 

( ت زعم األسئلة حبسيب احملتي ى وني ع    5%. وةما يظهر يف اجلدول رقم )25حرة قص ة ومطّ لة 

 السؤال يف ة  جمال على النح  اآلتي:

 (5جدول رقم )

 حسب اجملال  ونوع السؤالزيع أسئلة العلوم تو

 

 إجابة حرة اختيار من متعدد عدد األسئلة اجملال / احملتوى

 5 17 22 علم األرض

 9 30 39 األحياء

 12 27 39 الفيزياء

 4 15 19 الكيمياء

 3 9 12 البيئة واملوارد

 3 9 12 طبيعة العلم

 36 107 143 اجملموع
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 استباتة الطالب .3

تط ير استةانة الطالب جلم  املعل ما  املتعلقة باخلل.ية األسرية واألةادميية واجتاهيا  الطلةية    مّت

( فقرة يتألف بعضها من يتااء عديدة ) ينظر امللحت 39ةما يراها الطلةة. واشتملم االستةانة على )

يو إعطياء   ،ال" ،(. وتأخذ االستجابا  على فقرا  االستةانة يشكااًل متن عة مين ني ع " نعيم   1رقم 

يو اختيييار بييدي  علييى مقييياس مييّدرج ميين نيي ع مقييياس ليكيير             ،معل مييا  بتعةئيية فراغييا  

Likert   مث :    ،مكّ ن من يربعة مست يا  يو مخسة مقاب  ة  عةارة يف السؤال 

 غ  م افت بّشدة –غ  م افت  –م افت  –م افت بّشدة       

 دًايب –يحيانًا  –غالةًا  –داصمًا       

 يةرهها ةث ًا –يةرهها  –يحةها  –احةها ةث ًا       

                                                    يةيره   –يةيره اسيتلدامه    –يرغيب   –يرغب ةيث ًا   –ال استلدا الكمةي تر     

 ةث ًا. استلدامه 

 اإلجراءات

لتنمية امل ارد الةشيرية ووزارة الرتبيية والتعلييم     يتريم الدراسة يف األردن بالتعاون ما بني املرةا ال طين

 ( :IEAوبالتنسيت م  الرابطة الدولية لتقييم التحصي  الرتب   )

The International Association for the Evaluation of Educational Achievement  

يف تن.ييذ إتيراءا  املعاينية    ومرةا اإلحصاء يف ةندا بص.ته اجلهة املعتمدة  ،ومقرها يف يمسرتداا به لندا

 ومرةا الدراسة الدولي يف ةلية ب سطن. وقد تضمنم عملية تطةيت الدراسة املراح  التالية:

 ترمجة أدوات الدراسة .1

قاا فريت وطين برتمجة يدوا  الدراسة ويدّلتها إىل اللية العربية. وقد ضيّمم اختةيارا  التحصيي     

واسيتةانة الطاليب واسيتةانة ميدير      ،والعلي ا   الرياضييا واستةانج معلميي   ،يف الرياضيا  والعل ا

ودلي  املطّةت ودلي  املنّست ودليي  التصيحيح. وقيد روعيي يف الرتمجية ين تكي ن ممصمية         ،املدرسة

ةميا روعييم فيهيا جمم عية معياي  وضيعتها الرابطية الدوليية لتقيييم التحصيي             ،للةيئة األردنية

مراةا متلصصة لدى الرابطة الدولية الج يشيرفم عليى    الرتب  . ومّتم مراتعة الرتمجة من قة 

 الدراسة.

 طباعة أدوات الدراسة  .2

ةما طةي  سيتة    ،التحصي اختةار  ا بعد إقرار الرتمجة العربية ُطةعم ستة آالث نسلة من ةراس

( نسلة من ة  من استةانج معلميي الرياضييا  ومعلميي    250آالث نسلة من استةانة الطالب و )
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( نسلة من ة  دلي  من يدلة املنّست واملطّةت واملصيحح ودليي    50و) ،استةانة مدير املدرسةالعل ا و

 ضة  الن عية.  

 تدريب املطبقني  .3

نظمم ورشة عم  تدريةية للمطةقني لشيرح خطي ا  العمي  اليج جييب اتةاعهيا يف عمليية مجي          

  الةيانا  من امليدان.

 مجع البيانات  .4

ومجعم الةيانا  حسب التعليميا  احمليددة    ،19/5/99 -16ة ما بني  ُطةقم الدراسة خمل ال.رت

 ،وبإشراث فريت وطين قاا بايارا  ميدانية جملم عة من املدارس اليج اخيت   لتطةييت الدراسية    

وذلك للتحقت من سيممة اإلتيراءا  اليج ن.يّذها املنسيق ن واملطةقي ن وميدى التياامهم بتعليميا           

مين ميدارس العّينية األردنيية مّت      %10ي ليايا  ضية  الن عيية باييارة     ةما قاا فريت دول ،التطةيت

اختيارها عش اصيًا يثناء فرتة التطةيت لن.س اليرض وه  التأةد من ميدى االلتيااا بتعليميا  تطةييت     

 الدراسة من قة  القاصمني على العملية يف امليدان. 

 التصحيح  .5

. وذليك بعيد   ضيا  والعل ا على مدى اثين عشر ي مًاقاا بعملية التصحيح ستة عشر مشرفًا يف الريا

على إتراءا  هذه العملية يف املرةا ال طين لتنمية امل ارد الةشرية امل ضحة يف دليي    ين مّت تدريةهم

 .( IEAلتقييم التحصي  الرتب   )التصحيح و الذ  يعد من قة  الرابطة الدولية 

 إدخال البيانات  .6

م من امليدان على االختةارا  واالستةانا  إىل احلاس ب باستلداا يدخلم الةيانا  الج مجع

( شلصًا بعد ين مّت تدريةهم 17برجمية خاصة ّط رتها الرابطة الدولية. وشارر يف عملية اإلدخال )

 للقياا بهذه املهمة.  

 معاجلة البيانات  .7

راسية اليدولي يف ةليية ب سيطن     يرسلم بيانا  العّينة األردنية ) جمتم  هذه الدراسة( إىل مرةا الد

(TIMSS International Study Center )   1999م  نهاية شهر آب لعاا. 

وقد استلدمم يساليب حتلي  إحصاصية متقدمية الشيتقاق معياي  مشيرتةة لتسيهي  املقارنية بيني        

ني مت سطا  يداء طلةة الدول املشارةة يف مةحثيي العلي ا والرياضييا  واسيتجابا  الطلةية واملعلمي      

 ومدير  املدارس على استةاناتها امللتل.ة. 
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 ائية للمجموعتني العليا و الدنيا ر. التعريفات اإلج 8

: وهم الطلةة اليذين تاييد عممياتهم عين     ( الدراسة عينة% من 10يعلى  )اجملم عة العليا 

قني ، ويشار إلييهم بياملت.    عممة يف اختةار العل ا 580عممة يف اختةار الرياضيا  و  562

 .ألغراض الدراسة

: وهم الطلةة اليذين تقي  عممياتهم عين     ( الدراسة عينة% من 10يدنى  )اجملم عة الدنيا 

، و يشيار إلييهم بيي      عممية يف اختةيار العلي ا    319عممة يف اختةيار الرياضييا  و   299

 .املت. قني ألغراض الدراسة

يف اختةار العل ا، بينما بلغ عيدد   505و   يف اختةار الرياضيا 505العليا  اجملم عةوبلغ عدد طلةة 

 يف اختةار العل ا. 505يف اختةار الرياضيا  و  505 دنيااجملم عة الطلةة 

يف  جمم عية وقد مّت استلراج احلدود الدنيا والعليا للعمما  وحتديد احلاال  الج تق  ضيمن ةي    

 ةالةيانا  والعمميا  احملي  سية   اختةار  الرياضيا  والعل ا عن طريت املعاجلة اإلحصاصية لقاعدة 

طالةيًا   5052جملم ع طلةة الصف الثامن الذين تقيدم ا لمختةيارا  مين األردن اليذين بليغ عيددهم       

( احلدود الدنيا لعمما  اجملم عة العليا ، و احلدود العليا لعمما  6ويةني اجلدول رقم ) وطالةة.

 اجملم عة الدنيا . 

 (6)جدول رقم 

 المات اجملموعة العليا و احلدود العليا لعالمات اجملموعة الدنيا احلدود الدنيا لع

اجملموعة العليا 

 للطلبة

 

 العلوم الرياضيات

احلد األدنى 

 للمجموعة

 العليا  

احلد األعلى 

 للمجموعة الدنيا

احلد األدنى 

 للمجموعة العليا

احلد األعلى 

 للمجموعة الدنيا

 319,23 580,60 299,11 562,03 اململكة

 317,65 575,69 297,58 555,50 التعليم العام

 421,79 632,74 388,86 630,15 التعليم اخلاص

 327,83 586,96 306,12 568,23 املدينة

 305,29 565,72 283,26 539,73 الريف

 333,87 578,94 310,4 553,47 اإلناث

 308,95 581,63 288,19 568,41 الذكور
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 األداء يف االختةارين. جمم عة( ت زي  يفراد العينة حسب اجلنس و 7ويةّين اجلدول رقم )  
 

 

 ( 7جدول رقم )  

األداء يف اختباري  جمموعةحسب اجلنس و اجملموعتني )العليا و الدنيا(توزيع أفراد 

 الرياضيات والعلوم

 
 

 العليا الدنيا اجملموعة

 اجملموع الكلي جمموع ذكور إناث جمموع ذكور إناث االختبار

 1010 505 266 239 505 266 239 الرياضيات

 1010 505 266 239 505 266 239 العلوم

 

 

 

األداء فقد ةان على النح   جمم عةحسب السلطة التعليمية املشرفة و اجملم عتنييّما ت زي  يفراد 

 (  8الذ  يظهر يف اجلدول رقم )  

 

 ( 8 جدول رقم ) 

األداء يف  جمموعةحسب السلطة التعليمية املشرفة و نيا (موعتني ) العليا و الدتوزيع أفراد اجمل

 اختباري الرياضيات والعلوم

 
 

 العليا الدنيا اجملموعة

 اجملموع الكلي جمموع تعليم خاص تعليم عام جمموع تعليم خاص تعليم عام االختبار

 1009 504 20 484 505 20 485 الرياضيات

 1009 505 20 485 504 20 484 العلوم
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 لنتائجا

بني طلةة الصف الثامن  ميا على الع ام  الشلصية واألسرية الج  هدفم هذه الدراسة إىل التّعرث

يف يداصهم على اختةارا  الدراسة الدولية الثالثة يف الرياضيا   الدنياويف اجملم عتني العليااألساسي 

ان الطالب ي وقد مّت حتلي  والعل ا، وذلك استنادًا الستجابا  طلةة اجملم عتني على فقرا  استةي

الةيانا  املتعّلقة بهذه الع ام  بعد جتميعها وترمياها باستلداا يساليب االحصاء ال ص.ي والتحليلي 

 يسئلة الدراسة وةانم النتاصج على النح  التالي: ناملناسةة لإلتابة ع

 اجلزء األول: الرياضيات

% من 10% ويدنى 10 عتني ) يعلى طلةة اجمل رافا  املعيارية الستجابا املت سطا  واالحنسةم ُح

العينة( على الع ام  الشلصية واألسرية املرتةطة بالطالب على يساس نظاا الرتميا امِلستلدا 

 (.9لمستجابا  على ة  عام  من ع ام  الدراسة وةانم النتاصج ةما يظهر يف اجلدول رقم )

 (  9جدول رقم ) 

يف الرياضيات على العوامل  طلبة اجملموعتني العليا و الدنيا الستجاباتاملتوسطات واالحنرافات املعيارية 

 الشخصية واألسرية للطالب

 

   الدنيا علياال

االحنراف 

 املعياري

االحنراف  املتوسط

 املعياري

 الرقم  العوامل الشخصية واألسرية للطالب املتوسط

 .1 مست ى تعليم ال الدين. 2,7 1,3 1,8 1,0

 .2 مية يف الةيم.ية والتعلاملصادر الرتب  1,7 0,5 2,0 0,5

وح   مجيعها امل اد ال قم امللصص ي ميًا لدراسة حجم 2,3 0,8 2,6 0,6

 واتةاتها يف الةيم.

3. 

 .4 امتمر الطالب حلاس ب وقام س وطاولة دراسة. 2,0 0,3 1,7 0,4

 .5 ثقة الطالب بقدرته يف الرياضيا . 1,6 0,5 2,3 0,6

عدد الساعا  الج يقضيها الطالب يف دراسة الرياضيا   0,8 0,8 1,1 0,7

 وح  واتةاتها خارج املدرسة.

6. 

 .7 االجتاه االجيابي حن  الرياضيا . 2,2 0,6 2,8 0,5

عدد الساعا  الج يقضيها الطالب ي ميًا يف الدراسة وح  ال اتةا   3,2 2,1 4,0 2,0

 جلمي  امل اد خارج املدرسة.

8. 
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وت افر  تعليم ال الدينلمتيّير  دير باملمحظة ين املت سطا  األق  قيمة تش  إىل مست ى يعلىومن اجل

ذلك فإن املت سطا  األعلى تش  إىل اجتاه إجيابي يو ص.ة  دا، وما عليمية يف الةيمعال ساص  الت

 إجيابية بالنسةة لع ام  الدراسة املرتةطة بالطالب.

على مجي  متي ا  الدراسة املرتةطة  العليا م عةاجملا  استجابا  وةما يظهر يف اجلدول فإن مت سط

ذين ، باستثناء املتي ين املشار إليهما يعمه واللاجملم عة الدنيابالطالب يعلى من مت سطا  استجابا  

، وم  ذلك من مت س  استجابا  اجملم عة الدنيا عليهما يق  ةان مت س  استجابا  اجملم عة العليا

 م األق  هنا ُت.ّسر على ينها إجيابية حسب نظاا الرتميا الذ  اعتمد يف الدراسة.فإن القي
 

 بني طلبة اجملموعتني العليا والودنيا  ميزتالسؤال األول: ما هي العوامل الشخصية واألسرية اليت 

 يف الرياضيات؟

ذا  القدرة عليى   الشلصية واألسرية الع ام لإلتابة عن السؤال األول من يسئلة الدراسة ح ل حتديد 

 يف الرياضيا  بيض النظير عين اجلينس والسيلطة التعليميية      بني طلةة اجملم عتني العليا والدنياالتمييا 

 ،Discriminant Analysis مّت إتيراء التحليي  التميييا       –الج ينتمي ن إليهيا    وم ق  املدرسة

( نتياصج    10دول رقيم )  اجلي  وييةني .  ’Lambda – Wilksويلكيس   –واستلراج اإلحصاصي  ال مةيدا  

 اختةار المةدا ويلكس

 (10جدول رقم )

 يف الرياضيات للفروق بني طلبة اجملموعتني العليا و الدنيا نتائج اختبار ال مبدا  ويلكس

 

 مستوى الداللة قيمة ف ال مبدا ويلكس اخلصائص الشخصية  واألسرية

 0.000 237 0.71 يف الرياضيات ثقة الطالب بقدرته

 0.000 149 0.66 تعليم الوالدين مستوى

 0.000 116 0.62 االجتاه اإلجيابي حنو الرياضيات

 0.000 91 0.61 عدد ساعات دراسة الرياضيات خارج املدرسة

 0.000 74 0.61 امتالك حاسوب وطاولة دراسة وقاموس
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الشلصيية   لع امي  اعليى   طلةية اجملمي عتني العلييا واليدنيا    فيإن ال.يروق    السابتوةما يظهر يف اجلدول 

ومسيت ى   قدرتيه يف الرياضييا   بقية الطاليب   ثوعليه فإن  اصية عالية.واألسرية املذة رة ذا  داللة إحص

 خيارج املدرسية   عدد سياعا  دراسية الرياضييا     ثّمالجتاه اإلجيابي حن  الرياضيا  وا  تعليم ال الدين

طلةية  سيرية قيدرة عليى التميييا     هي يةثير اخلصياصص الشلصيية واأل    وامتمر وساص  تعليمية يف الةيم

 .اجملم عتني العليا والدنيا

عام  الدالة التمييايية  الشلصية واألسرية مرتةة حسب القيمة املطلقة مل الع ام ( 11ويةني اجلدول رقم )

 .طلةة اجملم عتني العليا والدنيايف التمييا  عام املعيارية الذ  يش  إىل مقدار إسهاا ة  

 ( 11)جدول رقم 

  لطلبة العّينة يف الرياضياتلّدالة التمييزية ل املعيارية القانونية امالتعامل

 

 معامل الّدالة الشخصية واألسرية العوامل الرقم 

 0.67 يف الرياضيات تهقدرالطالب بثقة  1

 0.37 -  مستوى تعليم الوالدين 2

 0.36 االجتاه اإلجيابي حنو الرياضيات 3

 0.21    ت خارج املدرسةعدد ساعات دراسة الرياضيا 4

    0.16 - امتالك حاسوب وطاولة دراسة وقاموس 5

سيالةة ألنهيا يعطييم يف     واخليامس  قيم معاملي الدالة التمييايية للعياملني الثياني   وجتدر اإلشارة إىل ين 

فقيد  ةّلما قّلم تش  إىل الناحية اإلجيابيية لللاصيية . وعليى سيةي  املثيال       عملية  الرتميا قيمًا عددية

( ملين  ال حيملي ن   4بينميا يعطييم القيمية )    ،حلملة املؤهي  اجليامعي مين ال اليدين     (1يعطيم القيمة )

طلةيية مييؤهم  دراسييية ميين ال الييدين. وعليييه فييإّن القييدرة التميياييية لللصيياصص اليي ادرة يف اجلييدول) 

اء يةانيم م تةية يا   ( ُيعّةر عنها معام  الّدالة بييض النظير عين إشيارتها سي      اجملم عتني العليا والدنيا

 سالةة استنادًا لنظاا ترميا الةيانا  يف الدراسة. 

 

مّميا يعيين يّن    0,63 سياو  تام  االرتةاط القان ني مع قيمة وقد تةّين من خمصة التحلي  التمييا  ين

) ةيا    %40تسياو    يف الرياضيا   يف التحصي طلةة اجملم عتني العليا والدنياامل.ّسر  بني قيمة التةاين

 (.12ينظر اجلدول رقم )(.  p<0,0005ومست ى داللة 5بدرتا  حرية =  287تربي  = 
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 (12جدول رقم )

 يف الرياضيات بني طلبة اجملموعتني العليا والدنياية يزتخالصة مؤشرات الدالة امل

 

 مستوى الداللة درجات احلرية ²كاي المبدا ويلكس معامل االرتباط القانوني اجلذر الكامل

0.65 0.63 0.61 287 5 0.000 

من احلاال  تصني.ًا صحيحًا باستلداا الدالة التميياية )ينظير اجليدول   %69ةما تةني يّنه يمكن تصنيف 

 امليذة رة يف الدالية التمييايية ذا  قيدرة عاليية      الشلصية واألسيرية  الع ام مما يش  إىل ين  ،(13 رقم

 .  نياطلةة اجملم عتني العليا والدالتمييا  على

 (13اجلدول رقم )

 أفراد العّينة جلميع  بها يف الرياضياتاملتنبأ  اجملموعةتصنيف احلاالت حسب  خالصة 

 

 الدنيا العليا عدد احلاالت اجملموعة

 41 464 505 العليا

(92)% (8)% 

 231 275 506 الدنيا

(54)% (46)% 

ب على ي  من متي ا  الدراسة الشلصية وعندما يترى التحلي  بعد حذث احلاال  الج مل تستج

ينظر اجلدول رقم %.81واألسرية املرتةطة بالطالب ارت.عم النسةة اإلمجالية للتصنيف الصحيح إىل 

(14.) 

 ( 14 )اجلدول رقم 

 بدون تعويض أفراد العّينة جلميع  املتنبأ بها يف الرياضيات اجملموعةتصنيف احلاالت حسب  خالصة 

 

 الدنيا العليا االتعدد احل اجملموعة

  العليا

 

464 426 

(92)% 

38 

(8)% 

 الدنيا

 

240 96 

(40)% 

144 

(60)% 
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 اجملمووعتني العليوا   بني طوالب  ميزتالسؤال الثاني: ما هي العوامل الشخصية واألسرية اليت 

 يف الرياضيات؟الدنياو

 

الختةيار   ويلكيس  –ال مةيدا    السؤال مّت إتراء التحلي  التمييا  واستلراج اإلحصاصي هذا لإلتابة عن

اليج اشيتقم مين     الشلصية واألسرية الع ام على  اجملم عتنيداللة ال.روق بني مت سطا  استجابا  

 التحلي .( نتاصج 15اجلدول رقم ) ويةني استةانة الطالب.

 

 (  15جدول رقم )

 الرياضياتيف دنياالو اجملموعتني العليا ) ذكور ( طالبنتائج اختبار المبدا ويلكس للفروق بني 

 

 مستوى الداللة قيمة ف المبدا ويلكس املتغّير

 0,000 124 0,71 الرياضيا ثقة الطالب بقدرته يف 

 0,000 76 0,66 الرياضيا االجتاه االجيابي حن  

 0,000 56 0,64 حجم ال قم امللصص للدراسة وح  ال اتةا  خارج املدرسة

 0,000 47 0,62 امتمر حاس ب وقام س وطاولة دراسة

 0,000 39 0,60 مست ى تعليم ال الدين

 

اجملمي عتني   طيمب )ذةي ر(   اليج مّييا  بيني    الشلصية واألسيرية  الع ام وةما يظهر يف اجلدول فإن 

 اإلجييابي حني  الرياضييا     هجتاهي اوقدرته يف الرياضييا   بثقة الطالب  يف الرياضيا  هيالدنياو العليا

ومسيت ى تعلييم   تمةيه ل سياص  تعليميية يف الةييم     سية يف الةييم وام  الذ  خيصصه للدرا ال قموحجم 

باستثناء ميتي  عيدد   الدنيا و طلةة اجملم عتني العلياالج مّيا  بني مجي   الع ام  ن.سهي  والديه، و

املدرسة الذ  حّ  مكانه بالنسةة للذة ر متيّير حجم ال قم امللصيص   ساعا  دراسة الرياضيا  خارج

  اد خارج املدرسة. لدراسة مجي  امل

الدالية    عيامم الشلصيية واألسيرية مرتةية حسيب القيمية املطلقية مل       الع ام (  16ويةني اجلدول رقم )

اجملمي عتني   ذةي ر ( طيمب )   يف التميييا بيني   عام ش  إىل مقدار إسهاا ة  ت الجالتميياية املعيارية 

 يف الرياضيا .الدنياوالعليا 
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 ( 16)جدول رقم 

  للطالب يف الرياضياتلّدالة التمييزية ل املعيارية القانونية تعامالامل
 

 معامل الّدالة الشخصية واألسرية العوامل الرقم 

 0.68 يف الرياضيات تهقدرالطالب بثقة  1

 0.34 االجتاه اإلجيابي حنو الرياضيات 2

 0.33 حجم الوقت املخصص للدراسة وحل الواجبات خارج الدراسة 3

 0.27- اسوب وطاولة دراسة وقاموسامتالك ح 4

 0.24  مستوى تعليم الوالدين 5

 

طلةة ، مما يعين ين قيمة التةاين الذ  ميكن ت.س ه  0,63 بلغ وتةني ين معام  االرتةاط القان ني

 .0,40يف الرياضيا  تساو  ح الي  اجملم عتني العليا والدنيا
 

اجملمووعتني العليوا و    بني طالبوات  ميزتة اليت السؤال الثالث: ما هي العوامل الشخصية واألسري

 يف الرياضيات؟ الدنيا

الختةيار   ويلكيس  –السؤال مّت إتراء التحلي  التمييا  واستلراج اإلحصاصي  ال مةيدا   هذا لإلتابة عن

اليج اشيتقم مين     الشلصية واألسرية الع ام على  اجملم عتنيداللة ال.روق بني مت سطا  استجابا  

 التحلي .( نتاصج 17اجلدول رقم ) ويةني لب.استةانة الطا

 

 (  17جدول رقم ) 

 يف الرياضيات طالبات اجملموعتني العليا و الدنيانتائج اختبار المبدا ويلكس للفروق بني 

 

 مستوى الداللة قيمة ف المبدا ويلكس املتغّير

 0,000 111 0,72 الرياضيا يف  ابقدرته ةثقة الطالة

 0,000 83 0,62 الرتب ية يف الةيماملصادر التعليمية و

 0,000 64 0,59 الرياضيا االجتاه االجيابي حن  

 0,000 51 0,58 مست ى تعليم ال الدين

 0,000 42 0,56 عدد ساعا  دراسة الرياضيا  خارج املدرسة
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العلييا و  طالةا  اجملم عتني  الج مّيا  بني الشلصية واألسرية الع ام فإن  تش  نتاصج التحلي وةما 

واملصادر التعليمية املت افرة يف  يف الرياضيا  اقدرتهب ةثقة الطالة يف الرياضيا  هي على الرتتيب:الدنيا 

تقضييها يف   ال اليدين وعيدد السياعا  اليج     ومست ى تعلييم   اإلجيابي حن  الرياضيا  اهجتاهاو الةيم

 ذةي ر اجملمي عتني العلييا   ج مّييا  بيني   الع ام  ال ن.س يف ال اق  هي و .يف الةيم مجي  امل اد دراسة

مبتي   ال قم امللصص للدراسة خارج الةيم ومصيادر اليتعّلم   على عمقة م  وت د فارق بسي  الدنياو

 املت افرة يف الةيم.

فقيد يمكين حتدييده عين      بني طالةا  اجملم عتني العليا و اليدنيا   اياإسهاا ة  عام  يف امليما مقدار 

دّد للةيانا  واستلراج املعامم  املعيارية القان نيية للدالية التمييايية ةميا يظهير يف      طريت التحلي  املتع

 (.18اجلدول رقم )

 (18)جدول رقم 

  يف الرياضيات للطالبات لّدالة التمييزية ل املعيارية القانونية عامالتامل
 

 معامل الّدالة الشخصية واألسرية العوامل الرقم 

 0.57 الرياضيا  يف ابقدرته ةثقة الطالة 1

 0.38 الرياضيا االجتاه االجيابي حن   2

 0.36 - مست ى تعليم ال الدين 3

 0.28 املصادر التعليمية والرتب ية يف الةيم 4

 0.20 عدد ساعا  دراسة الرياضيا  خارج املدرسة 5

 

طلةة كن ت.س ه ، مما يعين ين قيمة التةاين الذ  مي 0,66 بلغ وتةني ين معام  االرتةاط القان ني

 .0,44يف الرياضيا  تساو  ح الي  اجملم عتني العليا والدنيا

ة ر تصيني.ًا صيحيحًا ضيمن    اليذ % مين  67% مين اإلنياث و  74وةان من نتاصج التحلي  التمييا  تصنيف 

 (.19اؤهم إليها من تهة التحصي  يف الرياضيا  ةما يظهر يف اجلدول )مانتالج ُيت ق   اجملم عة
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 (19قم )جدول ر

 املتنبأ بها يف الرياضيات لكل من الذكور واإلناث اجملموعةحسب  احلاالت تصنيفخالصة 

 

 الدنيا العليا العدد اجلنس اجملموعة

 العليا

 

 %(7)18 %(93) 248 266 ذة ر

 %(8)19 %(92)220 239 إناث

 الدنيا

 

 %(40)107 %(60)159 266 ذة ر

 %(56)134 %(44)105 239 إناث

 

 النسةة اإلمجالية للتصنيف الصحيح م  الذة ر 67%

 النسةة اإلمجالية للتصنيف الصحيح م  اإلناث 74%

 

 بني طلبة اجملموعتني العليا والدنيا ميزتما هي العوامل الشخصية واألسرية اليت  السؤال الرابع:

 يف الرياضيات من التعليم العام؟

المةيدا   تميييا  واسيتلراج اإلحصياصي   تيراء التحليي  ال  مّت إمن يسئلة الدراسة  السؤال هذا لإلتابة عن

يف الرياضيا  من الدنياواجملم عتني العليا طلةة  الختةار داللة ال.روق بني مت سطا  استجابا  ويلكس

 وييةني  الج اشتقم من اسيتةانة الطاليب.   الشلصية واألسرية الع ام على مدارس التعليم العاا، وذلك 

 .التحلي  ( نتاصج20)   اجلدول رقم 

 ( 20) جدول رقم

يف  الدنياوجملموعتني العليا ا يف طلبة التعليم العامللفروق بني   نتائج اختبار المبدا ويلكس

 الرياضيات

 

 مستوى الداللة قيمة ف المبدا ويلكس املتغّير

 0,000 219 0,71 الرياضيا ثقة الطالب بقدرته يف 

 0,000 136 0,67 الرياضيا االجتاه االجيابي حن  

 0,000 104 0,64 مست ى تعليم ال الدين

 0,000 82 0,62 خارج املدرسة وح  ال اتةا  حجم ال قم امللصص للدراسة



  (TIMSS-R)و الرياضيات  الدراسة الدولية الثالثة للعلوم  يف اختبارات غري املتفوقني بني  املتفوقني و اليت ميزت الشخصية واألسرية العواملدراسة 

34  

 

الع امي  اليثمث اليج مّييا  بيني اليذة ر واإلنياث وبيني طلةية           يمحظ يف اجلدول فقيد تكيرر   وةما 

 اإلجييابي  هجتاهي او ،يف الرياضييا   هقدرتي بثقة الطاليب   الرياضيا ، وهي يفالدنياو اجملم عتني العليا

ال اليدين، وذليك باالضيافة إىل متيّيير ال قيم اليذ  خيصصيه الطاليب         ومست ى تعلييم   حن  الرياضيا 

ةعامي    للدراسة وح  ال اتةا  خارج املدرسة. ومل يظهر هنا يثر املصادر التعليميية املتي افرة يف الةييم   

 تعليم العاا.يف ال طلةة اجملم عتني العليا والدنياممّيا 

 

وللتعّرث على درتة إسهاا ة  عام  من الع ام  الشلصية واألسرية يعمه، استلرتم املعامم  

 (.21املعيارية القان نية للدالة التميياية عن طريت التحلي  املتّدرج ةما يظهر يف اجلدول رقم )

 

 

 (21)جدول رقم 

  يف الرياضيات  لبة التعليم العاملطلّدالة التمييزية ل املعيارية القانونية عامالتامل
 

 معامل الّدالة الشخصية واألسرية العوامل الرقم 

 0.68 الرياضيا ثقة الطالب بقدرته يف  1

 0.39 الرياضيا االجتاه االجيابي حن   2

 0.35 - مست ى تعليم ال الدين 3

 0.24 حجم ال قم امللصص للدراسة وح  ال اتةا  خارج املدرسة 4

 

بني طلةة مما يعين يّن قيمة التةاين الذ  ميكن ت.سّيره ، 0,62ّن معام  االرتةاط القان ني يساو  وظهر ي

 .. %38يف الرياضيا  من طلةة التعليم العاا بليم  اجملم عتني العليا والدنيا

 

بوني طلبوة اجملمووعتني العليوا      ميوزت : ما هي العوامل الشخصية واألسورية الويت   اخلامسالسؤال 

 ؟اخلاصيف الرياضيات من التعليم  والدنيا

الختةيار   المةيدا ي ويلكيس    مّت إتراء التحليي  التميييا  واسيتلراج اإلحصياصي     السؤال هذا لإلتابة عن

يف الرياضييا  مين التعلييم    اليدنيا و طلةية اجملمي عتني العلييا    داللة ال.روق بيني مت سيطا  اسيتجابا    
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 التحليي  نتاصج  وةانم  من استةانة الطالب.شتقة امل الشلصية واألسرية املتيّيرا على ، وذلك اخلاص

 على النح  التالي:

 (22)جدول رقم 

يف  الدنياوجملموعتني العليا يف انتائج اختبار المبدا ويلكس للفروق بني طلبة التعليم اخلاص 

 الرياضيات

 

 مستوى الداللة قيمة ف المبدا ويلكس املتغّير

 0,004 10 0,67 الرياضيا ثقة الطالب بقدرته يف 

 0,002 8 0,54 مست ى تعليم ال الدين

 

بني طلةة وةما يةدو من نتاصج التحلي  فإّن عاملني فق  من الع ام  الشلصية واألسرية الثمانية مّياا 

 يف الرياضيا  من طلةة التعليم اخلاص. اجملم عتني العليا والدنيا

 

طلةة اجملم عتني  بني من التةاين 0,46ين  ا يعينم، وّم0,68وةان معام  االرتةاط القان ني يساو  

 يف الرياضيا  من التعليم اخلاص ميكن ت.س ه.  العليا والدنيا

من احلاال   ،%68%، 69يّما نتاصج التصنيف حسب السلطة التعليمية فقد يظهر  يّنه يمكن تصنيف 

على الرتتيب. ةما  يم اخلاصللتعليم العاا والتعلتصني.ًا صحيحًا بالنسةة ألفراد العينة الذين يتةع ن 

 اجملم عة تصني.ًا صحيحًا يعلى من نسةة تصنيف العلياالطلةة  جمم عةيظهر  ين نسةة تصنيف 

 .(23اجلدول  )على قلة عددهم اخلاصة باستثناء طلةة املدارس الدنيا

 (  23جدول رقم ) 

يف  ملتنبأ بهاا اجملموعةمن التعليم العام والتعليم اخلاص حسب  احلاالت تصنيفخالصة 

 الرياضيات 

 

 الدنيا العليا احلاالت عدد التعليمية السلطة اجملموعة
 

 العليا

 

 %(8) 37 %(92)447 484 تعليم عاا 

 %(5) 1 %(95)19 20 تعليم خاص

 

 الدنيا

 

 %(46)221 %(54)263 484 تعليم عاا

 %(40)8 %(60)12 20 تعليم خاص
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 يح يف التعليم العاا% النسةة االمجالية للتصنيف الصح69

 % النسةة اإلمجالية للتثنيف الصحيح يف التعليم اخلاص68

بوني طلبوة اجملمووعتني العليوا      ميوزت : ما هي العوامل الشخصية واألسورية الويت   السادسالسؤال 

 ؟املدنيف الرياضيات من  والدنيا

داللة  ل.حص مةدا ي ويلكس ال مّت إتراء التحلي  التمييا  واستلراج اإلحصاصي السؤال هذا لإلتابة عن

من املدارس الج تقي  يف  يف الرياضيا  الدنياو طلةة اجملم عتني العليا ال.روق بني مت سطا  استجابا 

ني اجلدول رقم يّةاملشتقة من استةانة الطالب. و الشلصية واألسرية املتيّيرا على وذلك  املدن الكربى،

 .التحلي  نتاصج   (24)

 (  24جدول رقم )

 يف الرياضيات من مدارس املدن بني طلبة اجملموعتني العليا والدنياج اختبار المبدا ويلكس للفروق نتائ

 مستوى الداللة قيمة ف المبدا ويلكس املتغّير

 0,000 125 0,76 ثقة الطالب بقدرته يف الرياضيا 

 0,000 91 0,69 االجتاه االجيابي حن  الرياضيا 

 0,000 77 0,63 مست ى تعليم ال الدين

 0,000 61 0,62 امتمر الطالب حاس ب وقام س وطاولة دراسة

 

يف م عتني العليا و الدنيا جملبني ابدرتة ةة ة ذا  داللة عالية  ميا من ال اضح ين املتيّيرا  الج 

طلةة الرياضيا  من طلةة مدارس املدن املشارةة يف الدراسة هي يف ال اق  ن.س املتيّيرا  ال.ارقة 

من الذة ر واإلناث ومن طلةة التعليم العاا واخلاص وال سّيما بالنسةة  م عتني العليا والدنيااجمل

 ملتي ا  ثقة الطالب بقدرته يف الرياضيا  واجتاهه اإلجيابي حن ها ومست ى تعليم ال الدين.

املعيارية وللتعّرث على درتة إسهاا ة  متيّير يف التمييا بني اجملم عتني مّت استلراج املعامم  

 (.25القان نية للّدالة التميياية عن طريت التحلي  املتدرج ) ينظر اجل ل رقم 

 (25جدول رقم )

 لطلبة املدن  يف الرياضياتلّدالة التمييزية ل املعيارية القانونية عامالتامل

 معامل الدالة املتغّير

 0,76 ثقة الطالب بقدرته يف الرياضيا 

 0,69 ياضيا االجتاه االجيابي حن  الر

 0,63 مست ى تعليم ال الدين

 0,62 امتمر الطالب حاس ب وقام س وطاولة دراسة



  (TIMSS-R)و الرياضيات  الدراسة الدولية الثالثة للعلوم  يف اختبارات غري املتفوقني بني  املتفوقني و اليت ميزت الشخصية واألسرية العواملدراسة 

37  

من التةاين بني اجملم عتني يف  %38ين  مما يش  إىل ،0,62ساو  وةان معام  االرتةاط القان ني ي

 شلصية واألسرية املذة رة يعمه يف اجلدول .املدن ميكن ت.س ه باملتي ا  المدارس 

 

بوني طلبوة اجملمووعتني العليوا      ميوزت : ما هي العوامول الشخصوية واألسورية الويت     السابعالسؤال 

 ؟األريافيف الرياضيات من  والدنيا

داللة ال.يروق بيني مت سيطا      ل.حص المةدا ي ويلكس  مّت إتراء التحلي  التمييا  واستلراج اإلحصاصي

 املتيّييرا  عليى  وذليك   ميدارس األريياث،    مين  يف الرياضياالدنياو طلةة اجملم عتني العليا استجابا 

اختةيار المةيدا ي     نتياصج  ( 26)املشتقة مين اسيتةانة الطاليب. وييّةني اجليدول رقيم        الشلصية واألسرية

 ويلكس وقيمة )ث( ومست ى الداللة بالنسةة لك  متي .

 (26جدول رقم )

يف الرياضيات من مدارس  لدنيابني طلبة اجملموعتني العليا وانتائج اختبار المبدا ويلكس للفروق 

 األرياف

 

 مستوى الداللة قيمة ف معامل الدالة املتغّير

 0,000 95 0,64 الرياضيا ثقة الطالب بقدرته يف 

 0,000 52 0,62 حجم ال قم امللصص للدراسة وح  ال اتةا  خارج املدرسة

 0,000 38 0,60 املصادر الرتب ية والتعليمية يف الةيم

 

من التةاين بني اجملم عتني يف مدارس  % 41، مما يعين ين 0,64ساو  ي االرتةاط القان ني وةان معام 

 األرياث ميكن ت.س ه باملتي ا  الشلصية واألسرية املذة رة يف اجلدول يعمه.

  

بداللة الدالة التميياية الج جتم  املتي ا   بها املتنةأ اجملم عةتصنيف الطلةة حسب يّما نتاصج 

% من 71، فقد يظهر  ينه يمكن تصنيف طلةة اجملم عتني العليا والدنياصية واألسرية ال.ارقة الشل

 ( 27 % من طلةة األرياث تصني.ًا صحيحًا ) ينظر اجلدول رقم70وطلةة املدن 
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 (27جدول رقم )

 املتنبأ بها يف الرياضيات اجملموعةخالصة تصنيف احلاالت يف املدن واألرياف حسب 

  

 العليا   

 

 الدنيا

 العدد السلطة التعليمية اجملموعة 

 العليا

 

 %(8)28 %(92) 328 356 مدن

 %(9)14 %(91)135 149 أرياف

 %(49)176 %(51)181 357 مدن الدنيا

 %(48)72 %(52)77 149 أرياف

 

 مجالية للتصنيف الصحيح يف املدن% النسةة اال71

 صحيح يف األرياثللتصنيف ال % النسةة االمجالية70

 

 اجلزء الثاني : العلوم

 

يف اختةار العل ا على الدنياو اجملم عتني العليا يف حتلي  استجابا  طلةة ن.سها األساليب استلدمم

ها استةانة الطالب والج مّت جتميعها يف مثانية ع ام  شلصية ويسرية، مّت ترميا تال.قرا  الج تضمن

الج استلدمم يف اجلاء األول. حبي  تش  القيم األةرب إىل ا بالطريقة ن.سهاالستجابا  عليها 

متي   مست ى تعليم ال الدين وامتمر حاس ب وقام س وطاولة دراسة الج االجتاه اإلجيابي باستثناء 

( املت سطا  واالحنرافا  28لإلتابة إىل االجتاه اإلجيابي. ويةني اجلدول رقم ) عليها تش  القيم األق 

 على ة  عام .الدنياو طلةة اجملم عتني العلياة الستجابا  املعياري
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 (  28 جدول رقم )

يف العلوم على  الدنياواجملموعتني العليا املتوسطات واالحنرافات املعيارية الستجابات طلبة 

 العوامل الشخصية واألسرية للطالب

 

   الدنيا  العليا

االحنراف 

 املعياري

االحنراف  املتوسط

 رياملعيا

 الرقم  العوامل الشخصية واألسرية للطالب املتوسط

 .1 مست ى تعليم ال الدين. 2,7 1,2 1,8 1,0

 .2 مية يف الةيم.املصادر الرتب ية والتعل 1,6 0,5 2,0 0,5

 مجيعها حجم ال قم امللصص ي ميًا لدراسة امل اد 2,3 0,8 2,6 0,5

 وح  واتةاتها يف الةيم.

3. 

 .4 تمر الطالب حلاس ب وقام س وطاولة دراسة.ام 1,9 0,3 1,7 0,4

 .5 ثقة الطالب يف قدرته يف العل ا. 1,7 0,6 2,5 0,6

عدد الساعا  الج يقضيها الطالب يف دراسة العل ا  1,0 1,0 1,0 0,6

 وح  واتةاتها خارج املدرسة.

6. 

 .7 االجتاه االجيابي حن  العل ا. 2,3 0,6 2,7 0,5

د الساعا  الج يقضيها الطالب ي ميًا يف الدراسة عد 3,2 2,2 4,1 2,0

 خارج املدرسة. وح  ال اتةا  للم اد مجيعها

8. 

 

وةما يمحظ يف اجلدول فإن مجي  املت سطا  على مجي  الع ام  الشلصية واألسرية تتجه لصاحل 

 .ي  تساو  مت سطا استجابا  اجملم عتني باستثناء العام  السادس ح العليا م عةاجمل
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 طلبوة اجملمووعتني العليوا   بوني   ميوزت ما هي العوامل الشخصية واألسورية الويت    السؤال الثامن:

 يف العلوم؟الدنياو

 

الشلصية واألسرية ذا  القدرة على  الع ام السؤال من يسئلة الدراسة ح ل حتديد  هذا ولإلتابة عن

ر عن اجلنس والسلطة التعليمية الج يف العل ا بيض النظ بني طلةة اجملم عتني العليا والدنياالتمييا 

الج استلدمم لتحلي  الةيانا  يف  ن.سها اإلحصاصية بمّت استلداا األسالي –ينتم ن إليها 

( نتاصج اختةار المةدا ويلكس لل.روق بني مت سطا  استجابا   29الرياضيا . ويظهر اجلدول رقم) 

 " استةانة الطالب". املشتقة منلشلصية واألسرية ا املتي ا يف العل ا على الدنياو اجملم عتني العليا

 (  29جدول رقم )

 بني طلبة اجملموعتني العليا والدنياللفروق        Wilks’   Lambdaنتائج اختبار المبدا ويلكس 

 يف العلوم

 

 مستوى الداللة قيمة ف المبدا ويلكس املتغّير

 0,000 175 0,76 ثقة الطالب بقدرته يف العل ا

 0,000 123 0,69 تعليم ال الدين مست ى

 0,000 89 0,67 االجتاه االجيابي حن  العل ا

 0,000 71 0,66 عدد الساعا  الج يقضيها الطالب ي ميًا يف الدراسة وح  ال اتةا 

 0,000 59 0,65 املصادر الرتب ية والتعليمية يف الةيم

 

بني  ميا ال  يجة التحلي  التمييا  ألنهاوةما يمحظ فإن ثمثة ع ام  شلصية ويسرية مل تظهر بنت

 عم مًا بدرتة ذا  داللة احصاصية. طلةة اجملم عتني العليا والدنيا

يّما هذه الع ام  فهي حجم ال قم الذ  يقضيه الطالب يف الدراسة خارج املدرسة وعدد ساعا  دراسة 

 العل ا خارج املدرسة وامتمر حاس ب وقام س وطاولة دراسة.

يف العل ا، مّت استلراج  طلةة اجملم عتني العليا والدنيا يا على مقدار إسهاا ة  متيّير يف املوللّتعرث 

 املعامم  املعيارية القان نية للدالة التميياية بالتحلي  املتدرج.

 

 ( هذه املتي ا  مرتةة حسب القيمة املطلقة ملعاممتها املعيارية.30ويةني اجلدول رقم )
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 (  30جدول رقم )

 املعامالت املعيارية القانونية للداّلة التمييزية لطلبة العّينة يف العلوم

 

 الدالة معامل املتغّير

 0,65 ثقة الطالب بقدرته يف العل ا

 0,32 - مست ى تعليم ال الدين

 0,28 االجتاه االجيابي حن  العل ا

 0,28 املصادر الرتب ية والتعليمية يف الةيم

 0,23 خارج املدرسة يها الطالب ي ميًا يف الدراسة وح  ال اتةا عدد الساعا  الج يقض

 

ا  على التمييا يليها ن " ثقة الطالب بقدرته يف العل ا" ةانم يقدر املتي وةما يظهر يف اجلدول فإ

ال الدين ثم االجتاه اإلجيابي حن  العل ا واملصادر الرتب ية والتعلمية يف الةيم ويخ ًا عدد  مست ى تعليم

 وح  ال اتةا  يف الةيم.ساعا  الدراسة 

مما يعين ين قيمة ، 0,60من خمصة التحلي  التمييا  ين معام  االرتةاط القان ني يساو  وقد تةّين 

يف العل ا باستلداا الدالة التميياية الدنياواجملم عتني العليا  التةاين الذ  ميكن ت.س ه بني حتصي 

 .  ( p< 0,0005) ،ومست ى داللة 5، بدرتا  حرية = 238 تقريةًا ) ةا  تربي  =% 36تساو  

 (31جدول رقم )

 يف العلوم بني طلبة اجملموعتني العليا والدنياية يزتخالصة مؤشرات الدالة امل

 

 مستوى الداللة درجات احلرية ²كاي المبدا ويلكس معامل االرتباط القانوني اجلذر الكامل

0.54 0.60 0.65 238 5 0.000 

 

من احلاال  تصني.ًا صحيحًا باستلداا الدالة التميياية )ينظير اجليدول   %71تةني يّنه يمكن تصنيف  ةما

طلةية اجملمي عتني العلييا    مهم يف التميييا   عنصرالشلصية واألسرية  الع ام ( مما يش  إىل ين 32رقم )

 يف العل ا .    والدنيا
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 ( 32اجلدول رقم )

 أفراد العّينة  جلميع املتنبأ بها يف العلوم ةاجملموعاحلاالت حسب  خالصة تصنيف

 

 النسبة اإلمجالية للتصنيف الدنيا العليا عدد احلاالت اجملموعة

 505 العليا

 

457 48  

 

71% 
(90,5)% (9,5)% 

 259 246 505 الدنيا

(49)% (51)% 

 

ذكوور( اجملمووعتني   )بني طالب  ميزتواألسرية اليت  ما هي العوامل الشخصية :التاسعالسؤال 

 يف العلوم؟الدنياو العليا

واختةار المةدا ويلكس لل.روق بني مت سطا  استجابا  اجملم عتني  يظهر  نتاصج التحلي  التمييا 

بينهما  ميا ين املتي ا  الج (، 33رتةطة بالطالب ) تدول رقم على الع ام  الشلصية واألسرية امل

اسة خارج املدرسة ب بقدرته يف العل ا وحجم ال قم امللصص للدربداللة احصاصية عالية هي ثقة الطال

 مية والرتب ية يف الةيم واالجتاه اإلجيابي حن  العل ا.واملصادر التعل

 (  33جدول رقم ) 

 طالب اجملموعتني العلياللفروق بني     Wilks’    Lambdaنتائج اختبار المبدا ويلكس 

 يف العلومالدنياو

 

 مستوى الداللة قيمة ف ويلكسالمبدا  املتغّير

 0,000 88 0,76 ثقة الطالب بقدرته يف العل ا

 0,000 66 0,68 حجم ال قم امللصص ي ميًا وح  ال اتةا  خارج املدرسة

 0,000 54 0,64 مية يف الةيمالرتب ية والتعل املصادر

 0,000 42 0,63 االجتاه االجيابي حن  العل ا

 

للدالة ة  متيّير يف الدالة التميياية مّت استلراج املعامم  املعيارية القان نية وللتعّرث على مقدار إسهاا 

 (.34ةما يظهر يف اجلدول رقم )
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 (34جدول رقم )

 املعامالت املعيارية القانونية للداّلة التمييزية لطلبة العّينة يف العلوم

 

 الدالة معامل املتغّير

 0,64 ثقة الطالب بقدرته يف العل ا

 0,50 ال قم امللصص ي ميًا للدراسة وح  ال اتةا  خارج املدرسة حجم

 0,40 مية يف الةيمة والتعلاملصادر الرتب ي

 0,21 االجتاه االجيابي حن  العل ا

ملتي   هايف العل ا بينما ةان يصير بقدرته وةما يظهر يف اجلدول فإن يةرب معام  ةان ملتي  ثقة الطالب

 العل ا.االجتاه اإلجيابي حن  

طمب من التةاين بني  %37، مما يش  إىل يّن 0,61وتةّين يّن معام  االرتةاط القان ني يساو  

 يف العل ا يع د جملم ع املتي ا  املذة رة يعمه.الدنياو اجملم عتني العليا

بني طالبات اجملموعتني العليوا و   ميزتواألسرية اليت  ما هي العوامل الشخصية :العاشرالسؤال 

 يف العلوم؟ الدنيا

ثقة  ّن متي  ا(،35تدول رقم )  واختةار المةدا ويلكس لل.روق يظهر  نتاصج التحلي  التمييا 

مست ى تعليم ال الدين فق ، ميّياان بداللة احصاصية عالية بني طالةا  يف العل ا و ابقدرته ةالطالة

 يف العل ا.اجملم عتني العليا و الدنيا 

 

 (  35جدول رقم )

 يف العلوم ختبار المبدا ويلكس للفروق بني طالبات اجملموعتني العليا و الدنيائج انتا

 

 مستوى الداللة قيمة ف المبدا ويلكس املتغّير

 0,000 81 0,76 يف العل ا ابقدرته ةثقة الطالة

 0,000 60 0,69 مست ى تعليم ال الدين

 

املعيارية القان نية للدالة التميياية ين قيمة ةما يظهر  نتاصج التحلي  املتدرج الستلراج املعامم  

 على الرتتيب . 0,57-و  0,69معاملي املتي ين يعمه تساو  
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التةاين الذ  ميكن ت.س ه بني  ، مما يش  إىل يّن0,56يّن معام  االرتةاط القان ني يساو   وتةّين

  %.31يف العل ا يساو  ح الي  طالةا  اجملم عتني العليا و الدنيا

% من اإلناث تصني.ًا صحيحًا حسب 74و% من الذة ر 71وقد تةّين يّنه يمكن تصنيف ما نسةته 

 . (36الج يت ق  انتماؤهم إليها ) تدول رقم اجملم عة

 (  36جدول رقم )

 املتنبأ بها يف العلوم لكل من الذكور واإلناث اجملموعةحسب  احلاالت تصنيف خالصة

 

 الدنيا العليا العدد اجلنس اجملموعة

 %(22)58 %(78) 208 266 ذة ر العليا

 %(13)32 %(87)207 239 إناث

 %(63)168 %(37)98 266 ذة ر الدنيا

 %(61)145 %(39)94 239 إناث

 

 

بوني طلبوة اجملمووعتني     ميوزت واألسرية الويت   ما هي العوامل الشخصية :احلادي عشرالسؤال 

 ؟من التعليم العام يف العلوم العليا والدنيا

 

طلةة بني مت سطا  استجابا   واختةار المةدا ويلكس لل.روق يظهر  نتاصج التحلي  التمييا 

الع ام  الشلصية واألسرية الج مّيا   ّني يف العل ا من مدارس التعليم العاا،الدنياو اجملم عتني العليا

، ت ى تعليم ال الدينمس ،يف العل ا بقدرته ثقة الطالب بني اجملم عتني بداللة احصاصية عالية هي:

االجتاه اإلجيابي حن  العل ا، عدد الساعا  الج يقضيها الطالب ي ميًا يف الدراسة خارج املدرسة 

 واملصادر الرتب ية والتعليمية يف الةيم.

 

 

 

 

 (  37جدول رقم )
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 العلوميف الدنياو للمجموعتني العليا طلبة التعليم العامللفروق بني    نتائج اختبار المبدا ويلكس

 

مستوى  قيمة ف المبدا ويلكس املتغّير

 الداللة

 0,000 161 0,76 ثقة الطالب بقدرته يف العل ا

 0,000 107 0,71 مست ى تعليم ال الدين

 0,000 78 0,69 االجتاه االجيابي حن  العل ا

 0,000 63 0,67 يف الةيم عدد الساعا  الج يقضيها الطالب ي ميًا يف الدراسة وح  ال اتةا 

 0,000 53 0,66 مية يف الةيماملصادر الرتب ية والتعل

 

طلةة اجملم عتني مما يعين يّن قيمة التةاين امل.ّسر  ، 0,58وتةّين يّن معام  االرتةاط القان ني يساو  

 %.34 ا من طلةة التعليم العاا بليم يف العل العليا والدنيا

يف العل ا من طلةة  طلةة اجملم عتني العليا والدنياا مقدار إسهاا ة  متي  يف التمييوللّتعرث على 

( 38التعليم العاا مّت استلراج املعامم  املعيارية القان نية للّدالة التميياية ةما يظهر يف اجلدول رقم )

 مرتةة حسب القيمة املطلقة هلا.

 

 (38جدول رقم )

 نة يف العلوماملعامالت املعيارية القانونية للداّلة التمييزية لطلبة العّي

 

 معامل الداّلة املتغّير

 0,65 ثقة الطالب بقدرته يف العل ا

 0,29 االجتاه االجيابي حن  العل ا

 0,28 - مست ى تعليم ال الدين

 0,27 مية يف الةيماملصادر الرتب ية والتعل

 0,26 خارج املدرسة عدد الساعا  الج يقضيها الطالب ي ميًا يف الدراسة وح  ال اتةا 

 

بني طلبة اجملموعتني العليا  ميزتواألسرية اليت  ما هي العوامل الشخصية :الثاني عشرؤال الس

 ؟من التعليم اخلاص يف العلوم والدنيا
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( إّن 39 واختةار المةدا ويلكس الستجابا  اجملم عتني )تدول رقم يظهر  نتاصج التحلي  التمييا 

وه  عام  ثقة الطالب  طلةة اجملم عتني العليا والدنيابني  ة عامًم واحدًا فق  مّيا بداللة احصاصية ةة

 بقدرته يف العل ا.

 ( 39جدول رقم )

 يف العلومالدنياو بني طلبة التعليم اخلاص للمجموعتني العليانتائج اختبار المبدا ويلكس للفروق 

 

 مستوى الداللة قيمة ف المبدا ويلكس املتغّير

 0,000 29 0,39 ثقة الطالب بقدرته يف العل ا

 

قة الطالب بقدرته يف العل ا قد ، وهذا يعين ين متي  ث0,78يّن معام  االرتةاط القان ني يساو   وتةّين

 يف العل ا من التعليم اخلاص.  بني طلةة اجملم عتني العليا والدنيا% من التةاين 61ّسر ف

حسب  صحيحًا م اخلاص تصني.ًا% من طلةة التعليم العاا والتعلي70يّنه يمكن تصنيف  ةما تةّين

 (.40املتنةأ بانتماصهم إليها ةما يظهر يف اجلدول رقم ) اجملم عة

 

 (40جدول رقم )

 املتنبأ بها يف العلوم  اجملموعةخالصة تصنيف احلاالت يف التعليم العام واخلاص حسب 

 العليا   

 

 الدنيا

 العدد السلطة التعليمية اجملموعة

 %(9.5)46 %(90.5) 438 484 امالتعليم الع العليا

 %(25)5 %(75)15 20 التعليم اخلاص

 %(49)236 %(51)249 485 التعليم العام الدنيا

 %(65)13 %(35)7 20 التعليم اخلاص

 

 مجالية للتصنيف الصحيح يف التعليم العاا% النسةة اال70

 للتصنيف الصحيح يف التعليم اخلاص % النسةة االمجالية70

بوني طلبوة اجملمووعتني     ميوزت واألسورية الويت    ما هي العوامل الشخصوية  :لثالث عشراؤال الس

 ؟من املدن يف العلوم العليا والدنيا
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طلةة  واختةار المةدا ويلكس لل.روق بني مت سطا  استجابا  يظهر  نتاصج التحلي  التمييا 

ويسرية قادرة على التمييا  من مدارس املدن ين هنالك مخسة ع ام  شلصية الدنياو اجملم عتني العليا

ة ( إّما هذه الع ام  فهي: ثق41بني اجملم عتني بدرتة ذا  داللة احصاصية عالية )تدول رقم 

تعليم ال الدين، امتمر الطالب حلاس ب وقام س وطاولة دراسة،  الطالب بقدرته يف العل ا، مست ى

ة، وعدد الساعا  الج يقضيها حجم ال قم امللصص للدراسة وح  ال اتةا  ي ميًا خارج املدرس

 الطالب ي ميًا يف دراسة العل ا خارج املدرسة.

 (  41جدول رقم )

يف  بني طلبة اجملموعتني العليا والدنياللفروق     Wilks’  Lambdaنتائج اختبار المبدا ويلكس 

 من مدارس املدن العلوم

 

 مستوى الداللة قيمة ف المبدا ويلكس املتغّير

 0,000 103 0,80 قدرته يف العل اثقة الطالب ب

 0,000 78 0,71 مست ى تعليم ال الدين

 0,000 58 0,69 امتمر الطالب حلاس ب وقام س وطاولة دراسة

وح   حجم ال قم امللصص الذ  يقضيه الطالب ي ميًا يف دراسة مجي  امل اد

 خارج املدرسة ال اتةا 

0,68 45 0,000 

واتةاتها وح   العل ا دراسةلب ي ميًا يف الج يقضيها الطا عدد الساعا 

 خارج املدرسة

0,67 38 0,000 

 

وللّتعرث على إسهاا ة  متيّير يف التمييا بني اجملم عتني مّت استلراج املعامم  املعيارية القان نية 

(، م  ممحظة ينها مرتةة حسب القيمة املطلقة لك  42للدالة التميياية ةما يظهر يف اجلدول رقم )

 نها.م

 

 

 

 (42جدول رقم )

 املعامالت املعيارية القانونية للداّلة التمييزية لطلبة املدن يف العلوم
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 معامل الداّلة املتغّير

 0,69 ثقة الطالب بقدرته يف العل ا

 0,46 - مست ى تعليم ال الدين

 0,36 حجم ال قم امللصص لدراسة مجي  امل اد خارج املدرسة 

 0,34 وطاولة دراسةامتمر حاس ب وقام س 

 0,28 خارج املدرسة العل ا ي ميًا ساعا  دراسةعدد 

 % .34وبالتالي تك ن قيمة التةاين امل.ّسر تساو   ،0,58وتةني ين معام  االرتةاط القان ني يساو  

يياية بني متوعليه فإّن ثقة الطالب بقدرته يف العل ا ومست ى تعليم ال الدين يتمتعان بأعلى قدرة 

 يف العل ا من مدارس املدن.م عتني العليا و الدنيا اجمل

بني طلبة اجملموعتني العليا  ميزتواألسرية اليت  ما هي العوامل الشخصية :عشر الرابعؤال الس

 ؟من األرياف يف العلوم والدنيا

طلةة واختةار المةدا ويلكس لل.روق بني مت سطا  استجابا   يظهر  نتاصج التحلي  التمييا 

الج سرية األشلصية والع ام  الين ( 43تدول رقم ) األرياثمن مدارس الدنياوتني العليا اجملم ع

االجتاه ة الطالب بقدرته يف العل ا،بني اجملم عتني بدرتة ذا  داللة احصاصية عالية هي: ثق ميا 

رج  قم امللصص للدراسة وح  ال اتةا  خاحجم الوتعليم ال الدين،  مست ى ،حن  العل ا اإلجيابي

 .املدرسة

 (43جدول رقم )

يف العلوم من مدارس  بني طلبة اجملموعتني العليا والدنيانتائج اختبار المبدا ويلكس للفروق 

 األرياف

 مستوى الداللة قيمة ف المبدا ويلكس املتغّير

 0,000 77 0,67 ثقة الطالب بقدرته يف العل ا

 0,000 59 0,57 االجتاه االجيابي حن  العل ا

 0,000 43 0,55 تعليم ال الدين مست ى

 0,000 34 0,53 حجم ال قم امللصص للدراسة وح  ال اتةا  خارج املدرسة

يف العل ا من مدارس  طلةة اجملم عتني العليا والدنياوللتّعرث على درتة إسهاا ة  متيّير يف التمييا 

( 44ية. وهي ةما يظهر يف اجلدول رقم )األرياث مّت استلراج املعامم  املعيارية القان نية للدالة التمييا

 مرتةة حسب القيمة املطلقة هلا.
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 (44جدول رقم )

 املعامالت املعيارية القانونية للداّلة التمييزية لطلبة الريف يف العلوم

 

 معامل الداّلة املتغّير

 0,57 ثقة الطالب بقدرته يف العل ا

 0,56 االجتاه اإلجيابي حن  العل ا

 0,28 - ل الدينمست ى تعليم ا

 0,26 حجم ال قم امللصص لدراسة مجي  امل اد خارج املدرسة

التةاين الذ  يمكن ت.س ه  ، مما يعين ين قيمة 0,69وتةّين ين قيمة معام  االرتةاط القان ني تساو  

 .% 48 تساو 

  العل ا هي يف العل ا واجتاهه اإلجيابي حن وةما يظهر يف اجلدول فإن متيّير  ثقة الطالب بقدرته

يف العل ا من  مدارس  بني طلةة اجملم عتني العليا والدنيااألةثر متيياًا ) بالنسةة للمتي ين اآلخرين ( 

  األرياث. 

% من طلةة 74و% 73( إىل يّنه يمكن تصنيف 45وتش  خمصة نتاصج احصاءا  التصنيف ) تدول رقم 

 املتنةأ بها بانتماصهم إليها. اجملم عة املدن واألرياث على الرتتيب ، تصني.ًا صحيحًا حسب

 (45جدول رقم )

 املتنبأ بها يف العلوم  اجملموعةخالصة تصنيف احلاالت يف املدن واألرياف حسب 

 

 العليا   

 

 الدنيا

 العدد السلطة التعليمية اجملموعة

 العليا

 

 %(23)82 %(77) 274 356 مدن

 %(19.5)29 %(80.5)120 149 أرياف

 %(68.5)244 %(31.5)112 356 مدن الدنيا

 %(67)100 %(33)49 149 أرياف

 % النسةة االمجالية للتصنيف الصحيح يف املدن73

 % النسةة االمجالية للتصنيف الصحيح يف األرياث74

 الفصل الرابع

 والتوصيات مناقشة النتائج
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يف عليها عن طريت استةانة الطالب اإلفادة من الةيانا  القّيمة الج ّتم احلص ل  ُقصد من هذه الدراسة

على عدد من  ال.قرا  الج تناولم  االستةانة اشتملموقد  الدراسة الدولية الثالثة للرياضيا  والعل ا.

سي عددًا من الع ام  الشلصية واألسرية الج ي.رتض ينها ترتة  بتحصي  طلةة الصف الثامن األسا

لع ام  يحد احملاور الرصيسية ملنهجية الدراسة الج تعاملم يف الدراسة. وقد شكّلم هذه ا الذين شارة ا

 م  املنهاج بأبعاده امللتل.ة ومن بينها التعّلم الذ  حتقت لدى الطالب.

طلةة بني  ميا وةان اهلدث األساسي للدراسة ه  التعّرث على الع ام  الشلصية واألسرية الج 

 اجملم عة طلةةو% 10الرياضيا  والعل ا ضمن يعلى الذين وضعهم يداؤهم يف اختةار   العليا ةاجملم ع

% على مست ى العينة األردنية الج ضّمم 10تدًا الذين وضعهم يداؤهم ضمن يدنى  يو الضع.اء الدنيا

 ح الي مخسة آالث طالب وطالةة مّت اختيارهم عش اصيًا من مجي  يحناء اململكة.

شلصية واألسرية املرتةطة بالطالب وبني التحصي  يف رتة  بهذا اهلدث تقّصي العمقة بني الع ام  الوي

الرياضيا  والعل ا م  اختمث متي ا  اجلنس ) ذة ر، إناث( والسلطة التعليمية املشرفة ) حك مية، 

 ة، ريف(.ني)مد و م ق  املدرسة خاصة(

و  يف واليق  يهمية عما تقّدا التضمينا  الج ميكن ين تكشف عنها الدارسة فيما يتعلت بالت.ا

من حي  التةاين احملتم  بني اجملم عتني يف الدنياو  طلةة اجملم عتني العلياالتحصي  بني 

مية التعليهم الشلصية واألسرية ذا  العمقة بالتحصي  يف ض ء متي ا  اجلنس والسلطة صخصاص

ة تديدة تدخ  مرحل، وانعكاسا  ذلك ةله على اجتاها  حرةة التط ير الرتب   الج م ق  املدرسة و

 سنة على بدايتها. ةعشر بعد ح الي ثمث

ة اسة وتضميناتها ذا  العمقة بعمليوةان من يبرز نتاصج الدراسة ذا  املدل ل بالنسةة ألهداث الدر

 التط ير الرتب   ما يلي:

احت  عام  " ثقة الطالب / الطالةة بقدرته يف العل ا والرياضيا " املرةا األول بني الع ام  

على مست ى اجلنس والسلطة  بني طلةة اجملم عتني العليا والدنيا ميا واألسرية الج الشلصية 

بيض النظر عن هذه املتي ا ، وقد ةان  اململكةوعلى مست ى  م ق  املدرسةالتعليمية املشرفة و

 . ةماحتليًم الج يتريم وعددها يربعة عشريةثر الع ام  متيّياًا يف مجي  التحليم  االحصاصية 

العل ا بالنسةة  حتصيلهم يف اختةاريف  طلةة اجملم عتني العليا والدنياةان العام  ال حيد الذ  مّيا 

% من التةاين 46وحتصي  اجملم عتني يف العل ا  التةاين يف% من 61ح الي  عليم اخلاص وقد فّسرللت

.م اخلاص، وصّن) م  مست ى تعليم ال الدين( يف حتصي  اجملم عتني يف الرياضيا  يف التعليم 
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% من الطلةة تصني.ًا صحيحًا ضمن إحدى اجملم عتني املت ق  انتماءؤهم إليها 70دالتها التميياية 

 يف التعليم اخلاص.

 

يظهر  الع ام  الشلصية واألسرية التالية قدرة عالية على التمييا بني طلةة العيّنة من 

 يف الرياضيا  والعل ا، وهي:الدنياواجملم عتني العليا 

 ثقة الطالب بقدرته يف الرياضيا  والعل ا. -

 مست ى تعليم ال الدين -

 االجتاه اإلجيابي حن  الرياضيا  والعل ا  -

يف  الدنياو طلةة اجملم عتني العلياوقد ةانم على الرتتيب يهم الع ام  الج مّيا  ييضًا بني 

 ة  من الرياضيا  والعل ا يف التعليم العاا.

مية والرتب ية املت افرة يف الةيم وحجم سرية األخرى ةاملصادر التعلواأل يما الع ام  الشلصية

ال قم امللصص للدراسة وح  ال اتةا  خارج املدرسة يو عدد الساعا  الج يقضيها الطالب يف 

دراسة الرياضيا  يو العل ا يو مجي  امل اد الدراسية خارج املدرسة فقد ت.اوتم قدرتها على التمييا 

يف الرياضيا  ويف العل ا. وقد ةانم من الع ام  املمياة بالنسةة  عتني العليا والدنيابني طلةة اجملم 

ولطلةة التعليم العاا يف الرياضيا  والعل ا وللذة ر واإلناث يف املدن واألرياث يف  ةك ألفراد العينة 

 الرياضيا  والعل ا ةذلك.

 

بن ع اجملم عة الج ينتمي هلا التنةؤ يظهر  الع ام  األسرية والشلصية للدراسة قدرة يةرب على 

 يف التحليم  االحصاصيةالطلةة غ  املت. قني  مقارنة بقدرتها على التنةؤ لدى ق نالطلةة املت. 

الج يتريم على بيانا  العينة ةك  وعلى بيانا  الذة ر واإلناث وطلةة املدن واألرياث  مجيعها

 وطلةة التعليم العاا والتعليم اخلاص.

 

% 95و% 91 بني يف الرياضيا  للمجم عة العلياتراوحم نسب التصنيف الصحيح وقد 

فقد تراوحم نسب التصنيف  ا ل%. يما بالنسةة للع56و  40تراوحم ما بني  لدنيااجملم عة او

 %.67و% 51ما بني ا اجملم عة الدنيا% 91و% 77ما بني  اجملم عة العلياالصحيح لدى

يف الرياضيا   العليايف الصحيح يف املت س  يعلى لدى يخرى ةانم نسب التصن ومن ناحية

حي  ةانم نسب للدنيا يف العل ا، بينما ةانم على العكس بالنسةة  العليامنها لدى 

  التصنيف الصحيح يف العل ا يعلى مما ةانم عليه يف الرياضيا .
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طلةة الج مّيا  تراوحم نسب التةاين يف الرياضيا  الذ  فّسرته الع ام  الشلصية واألسرية  

هذا التةاين يف العل ا ما بني  %، بينما تراوحم نسب46% و 38ما بني  اجملم عتني العليا والدنيا

 جمم عا %، وةانم يعلى نسةة تةاين فّسرته الع ام  الشلصية واألسرية يف 61% و 31

 دى اإلناث.الرياضيا  لدى طلةة التعليم العاا وطلةة مدارس املدن، بينما ةانم يدنى نسةة ل

ةانم يعلى نسةة تةاين حقيقي فّسرته الع ام  الشلصية واألسرية لدى  يّما بالنسةة للعل ا فقد

 طلةة التعليم العاا واخلاص ويدنى نسةة ةانم لدى اإلناث ةما ه  احلال بالنسب للرياضيا .

  

يا  والتضمينا  ويف ض ء النتاصج الج ت صلم إليها هذه الدراسة فإنه ميكن استلمص بعض الت ص

الج رمبا تساعد القاصمني على حرةة التط ير الرتب   يف اختاذ عدد من االتراءا  الج من شأنها 

 حتسني تعّلم الطلةة وزيادة حتصيلهم يف العل ا والرياضيا ، وميكن إجياز ذلك مبا يلي:

  طاء الطلةة واتةات تيه املعلمني لايادة االهتماا بال اتةا  املنالية، وحّثهم على ضرورة إع .1

 .امللتل.ة منالية بص رة منتظمة ومتابعتها يف امل اد الدراسية

ت تيه املعلمني واملرشدين ألهمية مساعدة الطلةة على تنظيم يوقاتهم خارج املدرسة حبي   .2

سة وح  ال اتةا  املنالية، ولنجاح هذا الت ته ال ّبد من ارحمددة ي ميًا للدختصص ساعا  

 ي ومتابعة التااا الطالب بتن.يذه.درسة واألسرة يف وض  الربنامج الي مالتعاون بني امل

امج عم  املشرفني الرتب يني العاملني يف امليدان لمني وبرجيب ين تتضمن برامج تدريب املع .3

بالنم  االن.عالي واإلرشاد الن.سي للطلةة وال سّيما يف جمال م.ه ا  ونشاطا  تتعلت على م اد

  والت.اع  االتتماعي م  الطلةة. إّن م.ه ا الذا  عم مًا وم.ه ا الذا  الذا  وتقدير الذا

تتط ر من خمل الت.اع  م   بشك  خاص األةادميي واجتاها  الطلةة حن  امل اد الدراسية

احملي ، وال شك ين الةيئة املدرسية والص.ية متث  يحد املكّ نا  األساسية هلذا احملي ، ةما 

 م العناصر ال.اعلة يف هذه الةيئة وتشكيلها.يّن املعلم قد يك ن يه

ضرور  تسلي  األض اء عليها وبالنظر ألهمية هذه الع ام  يف التحصي  املدرسي، فإّنه من ال

ها مايدًا من اهتماا اهليئا  التعليمية الج تلعب دورًا حامسًا يف تط يرها باالجتاه واعطاؤ

ًا يف اعتقاداته بأن حتصي  الطلةة مره ن بعناصر ين يةقى دور املعلم سلةيالجي ز  جيابي، إذاإل

خارتية ويقف مكت ث األيد  دون ين يعم  على التأث  يف هذه العناصر الج من يهمها ثقة 

  الب بقدرته واجتاهاته حن  املادة الدراسية.الط



  (TIMSS-R)و الرياضيات  الدراسة الدولية الثالثة للعلوم  يف اختبارات غري املتفوقني بني  املتفوقني و اليت ميزت الشخصية واألسرية العواملدراسة 

53  

مقارنة باملمارسا   الشلصية واألسرية إتراء مايد من الدراسا  للكشف عن يهمية الع ام  .4

لتعليمية الص.ية للمعلمني بالنسةة لتحصي  الطلةة يف العل ا والرياضيا  بص رة خاصة، ورمبا ا

انا  املت افرة لدى املرةا ال طين ح ل استةانة املعلم واستةانة املدرسة يساسًا إلتراء يت فر الة

 مث  هذه الدراسا .
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(1ملحق رقم )   

 

 املسح األساسي/  استبانة الطالب

 



 

 1 

 

 إرشادات عامة

ستجد يف هذه الكراسة أسئلة تتعلق بك، بعضها يستفسر عن حقائق والبعض اآلخر يسأل عن رأيك 

 الشخصي.
 

أقرأ كل سؤال بتمعن وأجب عنه بكل دقة وعناية ممكنة، ميكنك االستعانة باملشرف على االختبار 

 لالستفسار عن أية مسألة غامضة أو عن كيفية اإلجابة.
 

سئلة عدد من االختيارا  لجإجابة املمكنة مشار لليها رحرف أمامها أو تحتها. يرجى وعع يتبع بعض األ

 (.1دائرة حول احلرف الذي ختتاره إلجابة السؤال كما هو موعح يف املثال رقم )

 

 

 
 

 لقد وععت الدائرة حول احلرف "أ" ألنك تذهب لىل املدرسة.
 

" فوق اختيارك األول، ثم عع دائرة حول Xلشارة " لذا قرر  تغيري إلجابتك عن سؤال معني، عع 

 (.2اخلرف الذي يشري لىل اختيارك اجلديد كما هو موعح يف املثال رقم )

 

 

 

 

 

 

 

تتطلب اإلجابة عن األسئلة األخرى كتابة رقم أو تاريخ أو كلما  يف املكان املخصص من هذه الكراسة، 

 تأكد من وعوح اخلط.ة،يرجى الوعند الكتاب

 

 (:2املثال رقم )

غريموافق        موافق     

  بشدة   موافق غري موافق بشدة     

 جـ                   د                           ........................... أحبُّ البوظةا.

 

 ب

 ال نعم         (:1املثال رقم )

 ب  ................................................................................ أذهب إلى المدرسة .1
 أ

 أ



 

 2 

 ما تاريخ ميالدك ؟ .1

 أكتب اليوم والشهر والسنة.

 ـــــــــــــــــــ اليوم ـــــــــــــــ الشهرــــــــــــــــــــــــــــ السنة

 

 

 هل أنت ولد أم بنت ؟ .2

 عع دائرة حول أحد الرمزين أ أو ب.

 بنت.................................أ

 ..بال.................................

 

 

 أ. هل ولدت يف األردن ؟ .3

 نعم..................................أ

 ال...................................ب

 

 ب.إذا مل تولد يف األردن، فكم كان عمرك عندما قدمت للعيش يف األردن؟

 اذكر عمرك يف ذلك الوقت.

 ألردن.كان عمري ـــــــــــــــــــــــــــــــ عندما قدمت لىل ا

 

 

 كم من الوقت تتحدث باللغة العربية يف البيت ؟ .4

 أ أو ب أو جـ. عع دائرة حول أحد الرموز

 ......................................أدائمًا أو غالبًا....... 

 أحيانًا...................................................ب 

 ....................جـال أتحدث اللغة العربية أبدًا.......... 

 

 



 

 3 

 يف العادة، كم تقضي من الوقت خالل األسبوع، قبل أو بعد املدرسة يف .... .5

    أ أو ب أو جـ أو د أو هـ لكل فقرة . عع دائرة حول أحد الرموز

ال أقض   

 وقتًا أبدًا

أقل من 

 ساعة

1-2 

 ساعة

3-5 

 ساعات

أكثر من 

 ساعات5

 هـ د جـ ب أ .....؟........يف الرياضيات خصوصية أخذ دروس أ.

 هـ د جـ ب أ أخذ دروس خصوصية يف العلوم؟................. ب.

 هـ د جـ ب أ املشاركة يف أندية العلوم أو الرياضيات؟.......... جـ.

 هـ د جـ ب أ العمل بأجر؟.................................... د.

 

 

 قبل أو بعد املدرسة يف القيام بالنشاطات اآلتية؟ يف يوم مدرسي عادي، كم تقضي من الوقت .6

 أ أو ب أو جـ أو د أو هـ لكل فقرة . عع دائرة حول أحد الرموز

ال أقض   

 وقتًا أبدًا

أقل من 

 ساعة

1-2 

 ساعة

3-5 

 ساعات

أكثر من 

 ساعات5

 هـ د جـ ب أ مشاهدة التلفزيون وأفالم الفيديو................. أ.

 هـ د جـ ب أ ب الكمبيوتر........................التسلية بألعا ب.

 هـ د جـ ب أ اللعب أو احلديث مع األصدقاء خارج املدرسة..... جـ.

 هـ د جـ ب أ القيام بأعمال منزلية............................. د.

 هـ د جـ ب أ ممارسة التمارين الرياضية....................... هـ.

 هـ د جـ ب أ مبطالعة الكتب........................ االستمتاع و.

دراسة الرياضيات أو إجناز الواجبات البيتية  ز.

 املتعلقة بالرياضيات بعد املدرسة.................

 هـ د جـ ب أ

أو إجناز الواجبات البيتية املتعلقة دراسة العلوم  ح.

 .............بالعلوم بعد املدرسة.................

 هـ د جـ ب أ

دراسة املواد املدرسية األخرى)غري الرياضيات  طـ.

 والعلوم( وإجناز الواجبات البيتية املتعلقة بها...

 هـ د جـ ب أ



 

 4 

 

 ملستوى التعليمي الذي وصل إليه كل من والدك ووالدتك؟ا ما .7

 أ أو ب أو جـ أو د أو هـ أو و أو ز أو حـ لكل عمود . عع دائرة حول أحد الرموز

 ب( الوالدة أ( الوالد 

   بعض الصفوف االبتدائية األوىل، أو مل تذهب /

 أ أ يذهب إىل املدرسة..........................................

 ب ب أنهت / أنهى املرحلة االبتدائية............................

 جـ ـج بعض الصفوف الثانوية.....................................

 د د أنهت / أنهى املرحلة الثانوية..............................

 هـ هـ بعض التعليم املهين أو احلريف بعد املرحلة الثانوية.........

 و و بعض سنوات الدراسة اجلامعية............................

 ز ز أنهت / أنهى الدراسة اجلامعية............................

 ح ح ال أعلم.....................................................

 

 

 ما املستوى التعليمي الذي تتوقع الوصول إليه؟ .8

 أ أو ب أو جـ أو د أو هـ أو و عع دائرة حول أحد الرموز

 أ بعض الصفوف الثانوية............................................

 ب .............................................أنهى املرحلة الثانوية

 جـ...............الثانوي.........بعض التعليم املهين أو احلريف بعد 

 د.......بعض سنوات الدراسة اجلامعية............................

 هـ ........أنهى الدراسة اجلامعية..................................

 و.............................................................ال أعلم

 

 

 



 

 5 

        

 ال  نعم   ..................هل والدتك من مواليد األردن؟أ.    .9

 ضع دائرة حول أحد الرمزين أ   او  ب   

 ال  نعم   ب.هل والدك من مواليد األردن؟..................        

 أحد الرمزين أ   او  بضع دائرة حول    

 

 

 ؟ما عدد الكتب املوجودة يف بيتك تقريبًا .11

   املدرسية(رامل ذلك اجملال  أو الصحف أو املقراليشت) 

 عع دائرة حول أحد الرموز أ أو ب أو جـ أو د أو هـ 

 أ كتب(........................................ 11الشيء أو عدد قليل من الكتب ) صفر ـ 

 ب...........................................كتابًا (25ـ  11في مللئ رف واحد )ما يك

 جـ...........................................كتابًا( 111ـ  26ما يكفي مللئ خزانة واحدة )

 د.............................................(كتابًا 211ـ  111ما يكفي مللئ خزانتني )

 هـ.تاب.................................(ك211ثالث خزائن فأكثر) أكثر من يكفي مللئ  ما

 

 هل حبوزتك أي من األدوات أو األجهزة اآلتية يف البيت؟ .11

 عع دائرة حول أحد الرمزين أ أو ب لكل فقرة .

 ال نعم  

 ب أ الة حاسبة........................................ أ.

 ب أ ) كمبيوتر(............................... حاسوب ب.

 ب أ طاولة دراسة...................................... جـ.

 ب أ قاموس............................................ د.
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 تعتقد أمي أنه من امهم لي أن: .12

    أ أو ب أو جـ أو د  لكل فقرة . عع دائرة حول أحد الرموز

موافق   

 بشدة

غري  موافق

 موافق

غري موافق 

 بشدة

 د جـ ب أ يكون أدائي املدرسي جيدًا يف العلوم.............. أ.

..........الرياضياتيكون أدائي املدرسي جيدًا يف  ب.  د جـ ب أ 

......اللغة العربية يكون أدائي املدرسي جيدًا يف  جـ.  د جـ ب أ 

 د جـ ب أ لرتفية.................يكون لدي وقت للتسلية وا د.

 د جـ ب أ أكون جيدًا يف الرياضة............................ هـ.
 

 

 يف حصة الرياضيات..... .13

    أ أو ب أو جـ أو د  لكل فقرة . عع دائرة حول أحد الرموز

موافق   

 بشدة

غري  موافق

 موافق

غري موافق 

 بشدة

 د جـ ب أ درسية...........عادة واجباتهم امل ةبيهمل الطل أ.

 د جـ ب أ حيافظ الطلبة على النظام واهلدوء أثناء الدروس... ب.

 د جـ ب أ يقوم الطلبة بتنفيذ ما يطلبه املعلم متامًا........... جـ.
 

 

 يعتقد معظم أصدقائي أنه من املهم لي أن...... .14

    أ أو ب أو جـ أو د  لكل فقرة . عع دائرة حول أحد الرموز

 غري موافق بشدة غري موافق موافق موافق بشدة  

 د جـ ب أ ....يكون أدائي املدرسي جيدًا يف العلوم.............. أ.

 د جـ ب أ ......يكون أدائي املدرسي جيدًا يف الرياضيات........ ب.

 د جـ ب أ ....يكون أدائي املدرسي جيدًا يف اللغة العربية ...... جـ.

 د جـ ب أ ...................دي وقت للتسلية والرتفية.يكون ل د.

 د جـ ب أ ...أكون جيدًا يف الرياضة............................ هـ.

 



 

 7 

 

 اعتقد أنه من املهم لي أن...... .15

    عع دائرة حول أحد الرموز أ أو ب أو جـ أو د  لكل فقرة .

موافق   

 بشدة

غري  موافق

 موافق

غري موافق 

 بشدة

 د جـ ب أ يكون أدائي املدرسي جيدًا يف العلوم.............. أ.

..........الرياضياتيكون أدائي املدرسي جيدًا يف  ب.  د جـ ب أ 

......اللغة العربية يكون أدائي املدرسي جيدًا يف  جـ.  د جـ ب أ 

 د جـ ب أ يكون لدي وقت للتسلية والرتفية................. د.

 د جـ ب أ جيدًا يف الرياضة............................أكون  هـ.

 

 

 ئك املدرسي يف كل من الرياضيات والعلوميف العادة، ما مستوى أدا .16

    عع دائرة حول أحد الرموز أ أو ب أو جـ أو د  لكل فقرة .

موافق   

 بشدة

غري  موافق

 موافق

غري موافق 

 بشدة

 د جـ ب أ الرياضيات..... عادة يكون أدائي املدرسي جيدًا يف أ.

 د جـ ب أ .........العلوم يكون أدائي املدرسي جيدًا يفعادة  ب.

 

 ما مدى صعوبة مادة الرياضيات باعتقادك؟ .17

    عع دائرة حول أحد الرموز أ أو ب أو جـ أو د  لكل فقرة .

موافق   

 بشدة

غري  موافق

 موافق

غري موافق 

 بشدة

 د جـ ب أ ت بهذه الصعوبة ألحببتها أكثر.....لو مل تكن مادة الريلضيا أ.

من بذل قصارى جهدي، تبقى مادة الرياضيات  بالرغم  ب.

 من زمالئي يف الصف.......بالنسبة لي أكثر صعوبة من كثري 

 د جـ ب أ

 د جـ ب أال يوجد فرد جيد يف كل املواد، وأنا لست موهوبًا يف  جـ.
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 .................الرياضيات..................................

أحيانًا، عندما ال أفهم موضوعًا جديدًا يف الرياضيات بصورة  د.

 مبدئية، فأني أشعر أنين لن أفهمه مطلقًا..................

 د جـ ب أ

 د جـ ب أ الرياضيات ليست من املوضوعات اليت أتقنها............مادة  هـ.

 
 

 دًا فأنك حباجة إىل:ليصبح أداؤك يف الرياضيات جي .18

    عع دائرة حول أحد الرموز أ أو ب أو جـ أو د  لكل فقرة .

موافق   

 بشدة

غري  موافق

 موافق

غري موافق 

 بشدة

 د جـ ب أ كثريمن املواهب والقدرات الطبيعية................ أ.

 د جـ ب أ احلظ اجليد........................................ ب.

 د جـ ب أ من العمل الدؤوب والدراسة البيتية.......... كثري جـ.

 د جـ ب أ حفظ الكتاب املدرسي أو املذكرات.................. د.
 

 

 باعتقادك؟ العلومما مدى صعوبة مادة  .19

    عع دائرة حول أحد الرموز أ أو ب أو جـ أو د  لكل فقرة .

موافق   

 بشدة

غري  موافق

 موافق

غري موافق 

 بشدة

 د جـ ب أ لو مل تكن مادة العلوم بهذه الصعوبة ألحببتها أكثر.......... أ.

بالنسبة لي  العلوممن بذل قصارى جهدي، تبقى مادة  بالرغم  ب.

 ...........أكثر صعوبة من كثري من زمالئي يف الصف.......

 د جـ ب أ

ال يوجد فرد جيد يف كل املواد، وأنا لست موهوبًا يف  جـ.

 .....................................................العلوم

 د جـ ب أ

 د جـ ب أ ليست من املوضوعات اليت أتقنها................ مادة  العلوم ـ.د
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 جيدًا فأنك حباجة إىل: العلومليصبح أداؤك يف  .21

    عع دائرة حول أحد الرموز أ أو ب أو جـ أو د  لكل فقرة .

موافق   

 بشدة

غري  قمواف

 موافق

غري موافق 

 بشدة

 د جـ ب أ كثريمن املواهب والقدرات الطبيعية................ أ.

 د جـ ب أ احلظ اجليد........................................ ب.

 د جـ ب أ كثري من العمل الدؤوب والدراسة البيتية.......... جـ.

 د جـ ب أ ...........حفظ الكتاب املدرسي أو املذكرات....... د.
 

 

 ما مدى حبك لــ.... .21

    عع دائرة حول أحد الرموز أ أو ب أو جـ أو د  لكل فقرة .

أحبها   

 كثريًا

أكرها  أكرهها  أحبها

 كثريًا 

 د جـ ب أ الرياضيات؟...................................... أ.

 د جـ ب أ ..........................................العلوم؟  ب.

 

 الكمبيوتر لتتعلم...... مما مدى رغبتك باستخدا .22

    عع دائرة حول أحد الرموز أ أو ب أو جـ أو د  لكل فقرة .

ال استخدم   

 الكمبيوتر

أرغب 

 كثريًا

أكره  أرغب

 استخدامه

أكره 

استخدامه 

 كثريًا

 هـ د جـ ب أ الرياضيات؟............................... أ.

 هـ د جـ ب أ ...................................العلوم؟  ب.
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 أ. هل يتوافر لك استخدام االنرتنت... .23

 عع دائرة حول أحد الرمزين أ أو ب لكل فقرة .

 ال نعم  

 ب أ يف البيت........................................ أ.

 ب أ .يف املدرسة..................................... ب.

 ب أ خر................................يف أي مكان آ جـ.
     

 ب. إذا كان يتوافر لك استخدام االنرتنت، كم مرة عادة تقوم بكل مما يلي؟  .23       

    عع دائرة حول أحد الرموز أ أو ب أو جـ أو د  لكل فقرة . 

على األقل مرة   

 واحدة يف األسبوع

على األقل مرة 

 احدة يف الشهرو

مرا  قليلة 

 يف السنة

 أبدًا وال مرة

تستعمل الربيد األلكرتوني للعمل يف مشاريع  د.

 ......رياضيات مع طلبة يف مدارس أخرى......

 د جـ ب أ

تستعمل الربيد األلكرتوني للعمل يف مشاريع  هـ.

 ......مع طلبة يف مدارس أخرى...... العلوم

 د جـ ب أ

املعلومات العاملية للوصول إىل تستعمل شبكة  و.

 معلومات تتعلق مبشاريع رياضيات..........

 د جـ ب أ

تستعمل شبكة املعلومات العاملية للوصول إىل  ز.

 معلومات تتعلق مبشاريع علوم.............

 د جـ ب أ

 

 

 ما رأيك يف مادة الرياضيات ؟ .24

    ة .عع دائرة حول أحد الرموز أ أو ب أو جـ أو د  لكل فقر

موافق   

 بشدة

غري  موافق

 موافق

غري موافق 

 بشدة

 د جـ ب أ .....أشعر باملتعة يف تعلم مادة الرياضيات ........ أ.

 د جـ ب أ مادة الرياضيات مملة.............................. ب.

 د جـ ب أ مادة الرياضيات إحدى املقررات السهلة............ جـ.

 د جـ ب أ الرياضيات موضوع هام يف حياة كل فرد............ د.

 د جـ ب أ أمتنى العمل يف جمال يتطلب استخدام الرياضيات. هـ.
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 عليَّ ان أكون متفوقًا يف مادة الرياضيات لكي...... .25

    عع دائرة حول أحد الرموز أ أو ب أو جـ أو د  لكل فقرة .

موافق   

 بشدة

غري  موافق

 موافق

 موافق غري

 بشدة

 د جـ ب أ أحصل على العمل الذي أرغب..................... أ.

 د جـ ب أ أرضي والدي...................................... ب.

 د جـ ب أ التحق بالتعليم الثانوي أو اجلامعي املفضل لدي.... جـ.

 د جـ ب أ أرضي نفسي...................................... د.
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 ما مدى حدوث النشاطات التالية يف حصص الرياضيات؟ .26

  ضع دائرة حول أحد الرموز أ أو ب أو جـ أو د  لكل فقرة .            

 أبدًا أحيانأ غالبًا دائمًا  

 د جـ ب أ .........يقوم املعلم بتعليمنا كيفية حل املسائل الرياضية.... أ.

 د جـ ب أ ........كتوبة على السبورة..............ننسخ املالحظات امل ب.

 د جـ ب أ ........نأخذ اختبار قصريًا أو اختبار عاديًا................ جـ.

 د جـ ب أ .......نقوم بالعمل على مشاريع يف الرياضيات............. د.

 د جـ ب أ .......نتعلم من أوراق عمل أو كتب مدرسية بأنفسنا....... هـ.

 د جـ ب أ .......نستخدم اآلالت احلاسبة........................... و.

 د جـ ب أ .......نستخدم احلواسيب ) الكمبيوترات(............... ز.

نستخدم أشياء من احلياة اليومية إلجياد احللول للمسائل  ح.

 ..................الرياضية...............................

 د جـ ب أ

 د جـ ب أ ..... أو أكثر(.........نينعمل يف جمموعات صغرية ) طالب طـ.

 د جـ ب أ .....يعطينا املعلم واجبات بيتية......................... ي.

 د جـ ب أ ......ميكننا البدء حبل الواجبات البيتية يف الصف....... ك.

 د جـ ب أ ..................يقوم املعلم بتصحيح الواجبات البيتية.. ل.

 د جـ ب أ ......نصحح الواجبات البيتية لبعضنا البعض............ م.

 د جـ ب أ ......نناقش الواجبات البيتية اليت مت اجنازها.......... ن.

 د جـ ب أ ......يستخدم املعلم السبورة............................. س.

 د جـ ب أ لعرض............................جهاز ا املعلميستخدم  ع.

 د جـ ب أ .....السبورة............................. الطلبةيستخدم  ف.

 د جـ ب أ يستخدم الطلبة جهاز العرض............................ ص.

 د جـ ب أ ...البالغه  رسالة ما أو من قبل زوار،اخل للمقاطعة يتعرض املعلم ق.

 د جـ ب أ يستخدم املعلم الكمبيوتر لعرض افكار يف الرياضيات..... ر.
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 عندما نبدأ بشرح موضوع جديد يف مادة الرياضيات فإننا نبدأ بـ........ .27

  عع دائرة حول أحد الرموز أ أو ب أو جـ أو د  لكل فقرة .              

 أبدًا أحيانأ غالبًا دائمًا  

 د جـ ب أ .........عامة والتعريفات.....................توضيح املعلم للقواعد ال أ.

 د جـ ب أ ........مناقشة مسألة رياضية عملية  ذات صلة حبياة الناس اليومية  ب.

العمل معًا يف جمموعات صغرية ) طالبني أو أكثر ( على مشروع أو  جـ.

 ...................................مسألة رياضية معينة..............

 د جـ ب أ

 د جـ ب أ ..أن يسأل املعلم طلبته عن معلوماتهم السابقة حول املوضوع اجلديد... د.

 د جـ ب أ االطالع على الكتاب املقرر أثناء حديث املعلم عنه..................... هـ.

 د جـ ب أ حماولة حل مثال له  صلة باملوضوع اجلديد........................... و.

 

 هل تدرس مادة العلوم يف املدرسة هذا العام؟ .28

 عع دائرة حول أحد الرمزين أ أو ب.

 نعم..................................أ

 ال...................................ب

 

 ما رأيك يف مادة العلوم؟ .29

    عع دائرة حول أحد الرموز أ أو ب أو جـ أو د  لكل فقرة .

موافق   

 بشدة

غري  وافقم

 موافق

غري موافق 

 بشدة

 د جـ ب أ أشعر باملتعة يف تعلم مادة العلوم................... أ.

 د جـ ب أ مادة العلوم مملة................................... ب.

 د جـ ب أ مادة العلوم إحدى املقررات السهلة................ جـ.

 د جـ ب أ لفرد...............موضوع العلوم هام يف حياة كل ا د.

 د جـ ب أ أمتنى العمل يف جمال يتطلب استخدام العلوم..... هـ.
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 عليَّ ان أكون متفوقًا يف مادة العلوم لكي...... .31

    عع دائرة حول أحد الرموز أ أو ب أو جـ أو د  لكل فقرة .

موافق   

 بشدة

غري  موافق

 موافق

غري موافق 

 بشدة

 د جـ ب أ ل الذي أرغب.....................أحصل على العم أ.

 د جـ ب أ أرضي والدي...................................... ب.

 د جـ ب أ التحق بالتعليم الثانوي أو اجلامعي املفضل لدي.... جـ.

 د جـ ب أ أرضي نفسي...................................... د.

 

 

 الية يف حصص العلوم؟ما مدى حدوث النشاطات الت .31

  ضع دائرة حول أحد الرموز أ أو ب أو جـ أو د  لكل فقرة .            

 أبدًا أحيانأ غالبًا دائمًا  

 د جـ ب أ ................العلميةيقوم املعلم بتعليمنا كيفية حل املسائل  أ.

 د جـ ب أ ..........ننسخ املالحظات املكتوبة على السبورة.............. ب.

 د جـ ب أ ..........نأخذ اختبار قصريًا أو اختبار عاديًا................ جـ.

 د جـ ب أ ...........................العلومنقوم بالعمل على مشاريع يف  د.

 د جـ ب أ .........نتعلم من أوراق عمل أو كتب مدرسية بأنفسنا....... هـ.

 د جـ ب أ .................................نستخدم اآلالت احلاسبة... و.

 د جـ ب أ .........نستخدم احلواسيب ) الكمبيوترات(............... ز.

 د جـ ب أ .....العلميةللمسائل  حللنستخدم أشياء من احلياة اليومية  ح.

 د جـ ب أ ...... أو أكثر(.........نينعمل يف جمموعات صغرية ) طالب طـ.

 د جـ ب أ .......ينا املعلم واجبات بيتية.........................يعط ي.

 د جـ ب أ .......ميكننا البدء حبل الواجبات البيتية يف الصف....... ك.
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 د جـ ب أ .......يقوم املعلم بتصحيح الواجبات البيتية............... ل.

 د جـ ب أ ........نصحح الواجبات البيتية لبعضنا البعض............ م.

 د جـ ب أ ........نناقش الواجبات البيتية اليت مت اجنازها.......... ن.

 د جـ ب أ يقوم املعلم بعرض عملي لتجربة........................... س.

 د جـ ب أ نقوم حنن بأنفسنا بإجراء جتربة أ وأستقصاء عملي يف الصف.. ع.

 د جـ ب أ ................................يستخدم املعلم السبورة...... ف.

 د جـ ب أ يستخدم املعلم جهاز العرض................................ ص.

 د جـ ب أ .......السبورة............................. الطلبةيستخدم  ق.

 د جـ ب أ يستخدم الطلبة جهاز العرض.............................. ر.

 د جـ ب أ تعرض املعلم للمقاطعة البالغه  رسالة ما أو من قبل زوار،اخل...ي ش.

 د جـ ب أ يستخدم املعلم الكمبيوتر لعرض افكار يف الرياضيات....... ت.

 

 بشرح موضوع جديد يف مادة العلوم فإننا نبدأ بـ........ البدء عند .32

  أو د  لكل فقرة .عع دائرة حول أحد الرموز أ أو ب أو جـ               

 أبدًا أحيانأ غالبًا دائمًا  

 د جـ ب أ .........توضيح املعلم للقواعد العامة والتعريفات..................... أ.

 د جـ ب أ .........عملية  ذات صلة حبياة الناس اليومية  علميةمناقشة مسألة  ب.

 د جـ ب أ علمي........... مشروعأو مسألةالعمل معًا يف جمموعات صغرية على  جـ.

 د جـ ب أ ..أن يسأل املعلم طلبته عن معلوماتهم السابقة حول املوضوع اجلديد... د.

 د جـ ب أ االطالع على الكتاب املقرر أثناء حديث املعلم عنه..................... هـ.

 د جـ ب أ .حماولة حل مثال له  صلة باملوضوع اجلديد.......................... و.
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 الوقت؟هل كل من هؤالء األشخاص يعيشيون معك يف نفس املنزل معظم أو مجيع  .33

 عع دائرة حول أحد الرمزين أ أو ب لكل فقرة .

 ال نعم  

 ب أ ......................................................................األم أ.

 ب أ ..........................................األب........................... ب.

 ب أ أخ أو أكثر................................................................ جـ.

 ب أ أخت أو أكثر............................................................. د.

 ب أ .................................زوجة األب.............................. هـ.

 ب أ زوج األم.................................................................. و.

 ب أ جد / جدة أو أكثر......................................................... ز.

 ب أ ن عمة...اخل(...ب) خال، عم، عمة، ابن خال، ابأو عدد من األقارقريب  ح.

 ب أ شخص أو أشخاص آخرين ) من غري األقارب(............................. ط.

 

 

 كم العدد الكلي لألشخاص الذين يعيشيون معك يف نفس املنزل؟ .34

 الي لشأشخا..العدد اإلمجأكتب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )التنس أن تعد نفسك(

 

 ى قيامك بالنشاطات التالية خارج املدرسة؟ما مد .35

    عع دائرة حول أحد الرموز أ أو ب أو جـ أو د  لكل فقرة .

يوميًا   

 تقريبًا

أسبوعيًا 

 تقريبًا

شهريًا 

 تقريبًا

 

 نادرًا

 د جـ ب أ قراءة كتاب أو جملة............................... أ.

 د جـ ب أ ..........زيارة متحف أو معرض................. ب.

 د جـ ب أ حضور حفلة موسيقية............................ جـ.

 د جـ ب أ الذهاب إىل املسرح................................ د.

 د جـ ب أ الذهاب إىل السينما............................... هـ.
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 خارج أوقات املدرسة؟ تلفزيون أ، الفيديوكم مرة تشاهد األنواع التالية من الربامج على ال .36

    عع دائرة حول أحد الرموز أ أو ب أو جـ أو د  لكل فقرة .

يوميًا   

 تقريبًا

أسبوعيًا 

 تقريبًا

شهريًا 

 تقريبًا

 

 نادرًا

 د جـ ب أ األخبار أو الربامج الوثائقية....................... أ.

 د جـ ب أ الكالسيكية.... األوبرا أو رقص البالية أو املوسيقى ب.

 د جـ ب أ الطبيعة  أو احلياة الربية أو التاريخ............... جـ.

 د جـ ب أ املوسيقى الشعبية.................................. د.

 د جـ ب أ الرياضة........................................... هـ.

 د جـ ب أ ..................ألعاب الفيديو................... و.

 د جـ ب أ أفالم الكرتون ) الرسوم املتحركة(................. ز.

 د جـ ب أ الكوميديا أو املغامرات أو التشويق................. ح.

 

 كم مرة حدثت هذه األشياء يف املدرسة الشهر املاضي؟ .37

    رة .عع دائرة حول أحد الرموز أ أو ب أو جـ أو د  لكل فق

الحتدث   

 أبدًا

مرة أو 

 مرتني

مرات أو 5 مرات 4-3

 أكثر

 د جـ ب أ تغيبت عن حصة صفية بدون عذر رمسي......................... أ.

 د جـ ب أ سرق مين شيء................................................... ب.

 د جـ ب أ .................ظننت أن طالبًا آخر سيؤذيين.................... جـ.

 د جـ ب أ ..بعض من زمالئي تغيبوا عن حصص صفية بدون عذر رمسي..... د.

 د جـ ب أ ....بعض زمالئي............................... نمشياء سرقت أ هـ.

 د جـ ب أ تسبب طلبة آخرون يف إحلاق األذى ببعض زمالئي................ و.

  لتالية بعضًا من املشكالت البيئية العاملية باعتقادك، ما مدى مساهمة تتضمن القائمة ا .38
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 العلوم يف التصدي هلذة املشكالت؟تطبيق                 

  
 

 معدومة
قليلة 

 جدًا

كبرية  نوعًا جدًا

 جدًا

 د جـ ب أ تلوث اهلواء....................................... أ.

 د جـ ب أ ............................تلوث املاء............. ب.

 د جـ ب أ حتطيم الغابات.................................... جـ.

 د جـ ب أ الكائنات املهددة باالنقراض....................... د.

 د جـ ب أ تلف طبقة األوزون................................ هـ.

 د جـ ب أ النووية.............. مشكالت من مفاعالت الطاقة و.

 
 

 لو أردت اختيار مهنة تتطلب استخدام أحد فروع العلوم، أي فروع العلوم التالية   .39

 تفضل؟                

  عع دائرة حول أحد الرموز أ أو ب أو جـ أو د . 

 أ...............................................................األحياء  

 ب..............................................................الكيمياء  

 جـ..........................................................علوم األرض   

 د..............................................................الفيزياء  
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 ـــــــــفتوقــــــــــــــــــــــــ
 

 

 ال يوجد أية أسئلة أخرى يف هذه الكراسة

 

إذا أنهيت اإلجابة عن مجيع األسئلة يف هذه الكراسة قبل انتهاء الوقت احملدد، باستطاعتك 

 مراجعة إجاباتك. شكرًا لك على تعاونك معنا يف اإلجابة عن هذه األسئلة بعناية.
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