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ملخص:

الوطني  االختبار  يف  االأ�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف  طلبة  نتائج  حتليل  الدرا�سة  تناولت 
واملدر�سة،  بالطالب،  املتعلقة  املتغريات  لبع�س  وفقًا  العامة،  العلوم  ملقرر  الفل�سطيني 
واملعلم. وقد تكوَّن جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�سف ال�ساد�س االأ�سا�سي يف حمافظة 
اخلليل الذين تقدموا لالختبار الوطني يف مقرر العلوم العامة يف العام الدرا�سي 2007/ 
2008، وبلغ عددهم )14736( طالبًا وطالبة، واختريت عينة طبقية عنقودية منهم قوامها 
الباحث على نتائجهم  )3171( طالبًا وطالبة موزعني على )94( �سعبة درا�سية، وح�سل 
يف االختبار الوطني من �سجالتهم املدر�سية، فيما ح�سل على البيانات اخلا�سة بتقديرات 

املعلمني من اأق�سام االإ�رشاف يف مديريات الرتبية والتعليم.

وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات حت�سيل 
جن�س  ملتغريات  وفقًا  العلوم  ملقرر  الوطني  االختبار  يف  االأ�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف  طلبة 
العلمي،  وموؤهله  املعلم،  وجن�س  واملديرية،  ال�سف،  وحجم  املدر�سة،  وجن�س  الطالب، 
وتخ�س�سه، وعدد �سنوات خربته، يف حني عدم وجود عالقة دالة اإح�سائيًا بني متو�سطات 
املدار�س  مديري  قبل  من  معلميهم  وتقديرات  االأ�سا�سي،  ال�ساد�س  ال�سف  طلبة  حت�سيل 

وامل�رشفني. 
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Abstract:

This study discussed the achievement of the sixth primary grade students 
in the national general science test in accordance with some variables. 
related to the student, teacher and the school. The population of the study 
consisted of all the sixth primary grade male and female students in the 
directorates of education in the district of Hebron. These are students who sat 
for national test in science in the academic year 2007 / 2008 and their number 
amounted to (14736) students. A stratified cluster sample of (3171) students 
was selected and divided into (94) sections. Their results of the national test 
were obtained from schools’ records. The data related to the ratings of the 
teachers was obtained from the directorates of education. The results of the 
study revealed statistical significance differences between the means of the 
achievement of the sixth primary grade students in the national science test 
according to the variables of the students’ gender , school gender ,class size , 
the directorate and teacher gender, qualifications, specialization and of years 
of experience.

It was also clear that there was no significant statistical relationship 
between the sixth grade students’ achievement means and their teachers’ 
ratings by school principals and supervisors.



15 14

االختبار  في  األساسي  السادس  الصف  طلبة  نتائج  حتليل 
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد العشرون - حزيران 2010د. محمد عبد الفتاح شاهنيالوطني الفلسطيني  ملقرر العلوم العامة وفقاً لبعض املتغيرات

15 14

االختبار  في  األساسي  السادس  الصف  طلبة  نتائج  حتليل 
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد العشرون - حزيران 2010د. محمد عبد الفتاح شاهنيالوطني الفلسطيني  ملقرر العلوم العامة وفقاً لبعض املتغيرات

مقدمة الدراسة وخلفيتها: 

على  �سوئه  يف  الرتكيز  ين�سب  حيث  الرتبوي،  احلقل  يف  مهمًا  دوراً  التقومي  يوؤدي 
�سمان حت�سني نوعية برامج التعليم، وجودتها وتطويرها والتحقق من مدى وفائها بتقدمي 
خدمات تعليمية جيدة، وهذا ما يجعله اأداة مهّمة يف املتابعة واملراقبة امل�ستمرة لعمليات 

املنظومة الرتبوية ، وما حققته من م�ستويات وطنية اأو دولية )عالم ،2002( . 

حت�سيل  م�ستويات  وحت�سني  التعليم  جودة  �سمان  يف  ودوره  التقومي  الأهمية  ونظرا 
اإ�سالح �ساملة  اإال باإجراء عملية  اإليها ال ميكن حتقيقها  الطالب، فاإن االأهداف التي يرمي 
الإجراءات التقومي وو�سائله، ولذلك طراأ حتول يف توجهات عملية التقومي من الرتكيز على 
الطالب  تعلم  لتح�سني  التقومي  توظيف  مبعنى   ، للتعلم  التقومي  مفهوم  اإىل  التعلم  تقومي 
)احلكمي، 2007( . وهذا يتطلب توفري نظام تقوميي يتيح فر�س التعاون وامل�ساركة من قبل 
جميع ذوي العالقة بالعملية التعليمية من خرباء وم�ست�سارين، ومتخ�س�سني يف املناهج 
بخ�سائ�س  تتمتع  حت�سيلية  اختبارات  الإعداد  الرتبوي  النف�س  وعلم  والتقومي  والقيا�س 
ب�سوؤون  واملهتمني  االأمور،  اأولياء  ثقة  تعزيز  نتائجها  عن  منا�سبة،يتمخ�س  �سيكومرتية 

التعليم باإجراءات التقومي والنتائج املرتتبة عليها )الدو�رشي،2004( . 

اإن هذه املعطيات تعزز الفكرة القائمة على اإ�سالح التقومي، باعتباره اخلطوة االأ�سا�سية 
على  التقومي  ين�سب  بحيث  خمرجاته،  جودة  مب�ستوى  واالرتقاء  التعليم،  الإ�سالح  االأوىل 
جميع عنا�رش املوقف التعليمي، ويف مقدمتها اجلوانب املرتبطة بالتح�سيل الدرا�سي الذي 
يتعر�س اليوم لكثري من امل�سكالت املرتبطة باإعداد اأدواته، واأبرزها االختبارات التح�سيلية 
واملعايري التي ُي�ستند اإليها يف تف�سري عالمات الطالب التي يح�سلون عليها يف االختبارات 

)غنيم،2003(.

اأنظار الباحثني والرتبويني واملدر�سني اإىل االهتمام بظاهرة التح�سيل  لذلك اجتهت 
الدرا�سي يف خمتلف اأنحاء العامل،ال �سيما بعد مالحظة تدين م�ستويات حت�سيل الطلبة يف 
املدار�س، ويف املراحل التعليمية املختلفة، مما ي�سري اإىل ف�سل املتعلمني يف حتقيق االأهداف 
املو�سوعة، وهذا ما اأ�سفرت عنه نتائج االختبارات الدولية التي يجري تطبيقها يف كثري من 
دول العامل ومنها اختبار (TIMSS) واختبار (PISA) ، اإ�سافة اإىل االختبارات الوطنية التي 
يجري تطبيقها يف كثري من دول العامل، وعلى راأ�سها البلدان العربية، فقد اأفاد تقرير التنمية 
العربية  البالد  التعليم يف  تواجه  التي  امل�سكالت  اأخطر  اأن  لعام 2003  العربي  االإن�سانية 
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قلة  اإىل  ذلك  التقرير  عزا  وقد  االإن�ساين،  التنموي  فقدان هدفه  اإىل  اأدى  نوعيته، مما  تردي 
املوارد، وتردي ال�سيا�سات الرتبوية واملناهج، و�سوء اأو�ساع املعلمني املهنية واالقت�سادية، 
وتدين م�ستويات اإجراءات التقومي واأ�ساليبه، وا�ست�سهد التقرير ببع�س الدرا�سات التي تناولت 
الدرا�سي يف املرحلة االأ�سا�سية من خالل نتائج االختبارات التي و�سفت باأنها  التح�سيل 
تفتقر للبعد املقارن الذي يتيح ا�ستخال�س العرب، وتوفري موؤ�رشات حقيقية عن نوعية التعليم 

يف املرحلة االأ�سا�سية. 

وعلى الرغم من اجلهود التي بذلت الإ�سالح التعليم يف اأنحاء خمتلفة من العامل، ومنها 
العامل العربي ملواجهة ا�ستحقاقات االإ�سالح االقت�سادي ومتطلباته، على اعتبار اأن التعليم 
– لالأ�سف - مل حتدد روؤية وا�سحة  ميثل مدخاًل لالإ�سالح االقت�سادي، فاإن هذه اجلهود 
للتعليم وا�سرتاتيجياته وخططه، واملعايري التي ت�سمن جودته، ويعتمد عليها يف التاأكد من 
اأهمية خا�سة باعتباره  التقومي  العربية مو�سوع  البالد  اأولت بع�س  حتقيقه الأهدافه، فقد 
مدخاًل لالإ�سالح التعليمي، كما اأو�ست بذلك العديد من املنظمات الدولية املعنية ب�سوؤون 
التعليم، وذلك قبل انعقاد موؤمتر داكار عام2000 وبعده حتت �سعار التعليم للجميع، الذي 
اأكد على دعم اجلهود الوطنية للقيام مبراقبة النظم التعليمية يف الدول املختلفة ومتابعتها، 
مبا يف ذلك اإجراء عمليات تقومي ب�سكل دوري للح�سول على موؤ�رشات ميكن اال�ستفادة منها 

يف تطوير ال�سيا�سات التعليمية فيها حا�رشاً وم�ستقباًل وحتديثها )الكمي،2002( . 

احل�سول  ين�سدون  والباحثني  التعليمية  املوؤ�س�سات  يف  القرار  �سناع  فاإن  وبالتايل 
على موؤ�رشات اإح�سائية واقعية عن طبيعة النظام الرتبوي،فنظام املوؤ�رشات الواقعية من 
املفاهيم املهّمة ذات العالقة باإجراءات تقومي التعليم،حيث ي�سمم نظام املوؤ�رشات ليتعدى 
اإطار احل�سول عليها اإىل توفري معلومات حول م�ستوى اأداء عنا�رش النظام التعليمي، ولهذا 
والعوامل  الرتبوية  املخرجات  وتطال  �سمولية،  اأكرث  باعتبارها  للموؤ�رشات  النظر  ينبغي 
املوؤثرة فيها مع حتليل دقيق للعالقات بني العديد من املتغريات ذات العالقة، وبني درجة 

التفاعل بينها )الكمي،2002( . 

فتقومي التح�سيل الدرا�سي للمتعلمني يوفر بيانات ومعلومات على درجة كبرية من 
االأهمية، تقدم يف �سوئها التغذية الراجعة للمتعلمني من اأجل تدعيم تقدمهم نحو حتقيق 
التدري�سي،  اأدائهم  م�ستويات  لتح�سني  اأنف�سهم  للمعلمني  راجعة  تغذية  تقدم  كما  االأهداف، 
االإدارات  تطوير  اإىل  اإ�سافة  املن�سودة  باالأهداف  الدرا�سية  املقررات  وفاء  مدى  وتقومي 
امل�سوؤولني  لدى  احلر�س  يعزز  كما  املدار�س،  يف  والتوجيه  االإر�ساد  وعمليات  املدر�سية، 
التح�سيل  الب�رشي. من هنا فاإن موؤ�رشات  التطوير  التوجه نحو جودة  القرار على  و�سناع 
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الدرا�سي لدى الطالب اأ�سبحت ال تتوقف عندهم واإمنا تتعداهم لتطال اأبعاد تقومي عنا�رش 
العملية التعليمية كافة، وهناك من ذهب اإىل اعتماد نتائج الطالب يف االختبارات التح�سيلية 
زال هناك  املعلمني واملدار�س، فما  االعتماد عليها يف تقومي  ينبغي  باعتبارها موؤ�رشات 
موؤ�رشات  اعتماد  حول  البلدان  خمتلف  يف  القرار  و�سناع  واملهتمني،  الباحثني  بني  جدل 

 . (Joshua et. al, 2006) حت�سيل الطالب اأ�سا�سًا يف تقومي املعلمني

وعالقته  للطالب،  الدرا�سي  التح�سيل  درا�سة  يف  الباحثني  جهود  ن�سطت  هذا  الأجل 
هذه  ا�ستاأثرت  فل�سطني  ويف  واالإدارية،  والتعليمية  االجتماعية  املتغريات  من  بالعديد 
حت�سيل  �سعف  فيه  اعترب  الذي  الوقت  يف  العالقة،  ذات  اجلهات  بع�س  باهتمام  الق�سية 
املوؤ�س�سة  تواجه  التي  التحديات  اأخطر  من  املقررات  االأ�سا�سية يف خمتلف  املرحلة  طالب 
التعليمية، فقد اأو�سحت العديد من الدرا�سات على م�ستوى العامل باأ�رشه وجود عالقة بني 
اإ�سافة اإىل طبيعة  التح�سيل الدرا�سي وبني امل�ستوى االقت�سادي واالجتماعي والتعليمي، 
)حماد  للمعلمني  املهنية  والكفاءة  الدرا�سة  نحو  الطلبة  ت  واجتاها  املدر�سية  املناخات 

والهبا�س،2005( . 

واعتماد  الدولية،  االختبارات  يف  للم�ساركة  والعربية  الدولية  التوجهات  اأثر  وعلى 
اختبارات وطنية، فقد ا�سرتكت العديد من الدول العربية يف اختبار (TIMSS) العاملي، كما 
اعتمدت العديد من الدول ومنها دول اخلليج العربي وال�سودان واالأردن ودول املغرب العربي 
اختبارات وطنية الأهميتها على �سعيد تطوير النظم التعليمية فيها، واالإ�سهام يف م�ساعدة 

املعلمني على ك�سف ما يقومون به يف املدار�س )ال�رشاف، 2002( . 

التدري�سي  االأداء  الوطنية يف حت�سني  االختبارات  اأهداف  )احلكمي، 2007(  ويلخ�س 
للمعلمني واالعتماد على معلومات دقيقة ي�ستندون اإليها يف اتخاذ قرارات حا�سمة تتعلق 
املناهج  وحت�سني  واملحا�سبة،  امل�ساءلة  نظم  وتدعيم  التعليمية،  العملية  جوانب  مبختلف 
حت�سيلية  اختبارات  لت�سميم  �سليمة  قواعد  و�سع  على  الرتكيز  مع  املدر�سية  واملناخات 
تتمتع بدرجة عالية من اجلودة. ويف عام 2003 ُطَبّق (TIMSS) الأول مرة يف فل�سطني على 

عينة ممثلة لطلبة ال�سف الثامن االأ�سا�سي، 

وزارة  فقد عمدت  الوطنية  االختبارات  اأما  الفل�سطيني،  التعليم  نوعية  وذلك الختبار 
الرتبية والتعليم اإىل تبني اإ�سرتاتيجية التقومي الوطني عرب �سل�سلة من االختبارات الوطنية 
والريا�سيات والعلوم يف �سفوف متعددة من  واللغة االجنليزية  العربية  اللغة  املقننة يف 

املرحلة االأ�سا�سية )وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية، 2005( . 
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وعلى الرغم من هذه اجلهود، فقد لوحظ من خالل تقرير (NCES, 2008) . تراجع يف 
نتائج  والريا�سيات عند مقارنة  العامة  العلوم  االأ�سا�سي يف  الثامن  ال�سف  حت�سيل طلبة 
اختبار (TIMSS) يف االأعوام )2003- 2007( يف بع�س البلدان العربية ومنها فل�سطني، 
كما تبني اأن حت�سيل االإناث اأف�سل من حت�سيل الذكور، حيث تراوحت متو�سطات حت�سيل 
 )535 -499( وما بني  للذكور   )466  -248( ما بني  عام 2007  العربية  البلدان  طلبة 
 2003 عام  العامة  العلوم  يف  الطالب  حت�سيل  متو�سط  بلغ  فقد  فل�سطني  يف  اأما  لالإناث. 

)435( ويف عام 2007 بلغ )404( . 

بهذه  القيام  الباحث  ارتاأى  فقد  الطالب،  حت�سيل  م�ستويات  يف  الرتاجع  لهذا  ونظرا 
املتعلقة باجلن�س،  الدرا�سي وبني بع�س املتغريات  التح�سيل  العالقة بني  الدرا�سة ملعرفة 
اإ�سافة اإىل متغريات اأخرى تتعلق باملعلم، وعلى راأ�سها م�ستوى  وموقع املدر�سة ونوعها، 
اأدائه التدري�سي، للتعرف اإىل بع�س العوامل والفروقات ذات العالقة بالتح�سيل الدرا�سي يف 

املدار�س االأ�سا�سية الفل�سطينية. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

نظراً لوجود توجه دويل عام الإ�سالح التعليم، وجتويده، بعد اكت�ساف تدين م�ستويات 
ومنها  اأ�سا�سية متعددة،  االأ�سا�سي خا�سة يف مقررات  التعليم  الطالب يف مرحلة  حت�سيل 
البلدان  من  العديد  فقد وجدت   ،  (NCES, 2008) والعرب  العاملي  ال�سعيدين  على  العلوم 
معلومات  على  مبنية  موؤ�رشات  قاعدة  لبناء  كبرياً  حتديًا  اأمامها  فل�سطني  ومنها  العربية، 
اإ�سالح  نحو  املوجهة  القرارات  اتخاذ  يف  عليها  لال�ستناد  اأهمية  وذات  دقيقة،  وبيانات 
االأمر، وبخا�سًة بعد  العربية عناية بهذا  البلدان  اأكرث  التعليم وتطويره، ولعل فل�سطني من 
ت�سلم ال�سلطة الوطنية م�سوؤولياتها يف كل القطاعات املدنية وتطبيق املناهج الفل�سطينية، 
لذا فاإن هذه الدرا�سة �سوف ت�سلط ال�سوء على »حتليل نتائج طلبة ال�سف ال�ساد�س االأ�سا�سي 

يف االختبار الوطني الفل�سطيني ملقرر العلوم العامة يف �سوء بع�س املتغريات« . 

لذا ت�سعى هذه الدرا�سة للإجابة عن الأ�سئلة الآتية: 

اإح�سائية عند م�ستوى )α ≤ 0.05(. 1 بني متو�سطات  هل توجد فروق ذات داللة 
ملقرر  الفل�سطيني  الوطني  االختبار  يف  االأ�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف  طلبة  حت�سيل 

العلوم العامة، تعزى ملتغري جن�س الطالب؟ 
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اإح�سائية عند م�ستوى )α ≤ 0.05(. 2 بني متو�سطات  هل توجد فروق ذات داللة 
ملقرر  الفل�سطيني  الوطني  االختبار  يف  االأ�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف  طلبة  حت�سيل 
ال�سف  وحجم  املدر�سة،  وجن�س  املديرية،  ملتغريات:  تعزًى  العامة،  العلوم 

الدرا�سي؟ 

هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )α ≤ 0.05(. 3 بني متو�سطات 
ملقرر  الفل�سطيني  الوطني  االختبار  يف  االأ�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف  طلبة  حت�سيل 
و  والتخ�س�س،  العلمي،  واملوؤهل  املعلم،  جن�س  ملتغريات:  تعزى  العامة،  العلوم 

اخلربة، واملوؤهل الرتبوي؟ 

هل توجد عالقة ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )α ≤ 0.05(. 4 بني متو�سطات 
ملقرر  الفل�سطيني  الوطني  االختبار  يف  االأ�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف  طلبة  حت�سيل 

العلوم العامة وبني تقديرات معلميهم من قبل مديري املدار�س وامل�رشفني؟ . 

أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدرا�سة اإىل: 

حتليل نتائج طلبة ال�سف ال�ساد�س االأ�سا�سي يف االختبار الوطني الفل�سطيني ملقرر  1 .
العلوم العامة يف �سوء بع�س املتغريات املتعلقة بالطالب واملدر�سة. 

فح�س داللة العالقة بني م�ستوى االأداء التدري�سي للمعلم وبني م�ستوى حت�سيل  2 .
طالبه. 

أهمية الدراسة: 

تنبع اأهمية هذه الدرا�سة من االعتبارات االآتية: 

ال�سف  لطلبة  الدرا�سي  بالتح�سيل  واملتعلق  تتناوله،  الذي  املو�سوع  اأهمية  1 .
اأن  اعتبار  على  عامليًا  عليه  ز  ُيركَّ اأ�سا�سي  )مقرر(  مبحث  يف  االأ�سا�سي  ال�ساد�س 
التح�سيل ميثل املخرجات االأ�سا�سية التي ت�سكل ح�سيلة عمليتي التعليم والتعلم. 

ت�سكل الدرا�سة منطلقًا الإجراء املزيد من الدرا�سات واالأبحاث من قبل الباحثني،  2 .
املرحلة  يف  التعليمي  واقعنا  عن  واأكرب  اأو�سع  موؤ�رشات  على  احل�سول  بغية 

االأ�سا�سية. 



19 18

االختبار  في  األساسي  السادس  الصف  طلبة  نتائج  حتليل 
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد العشرون - حزيران 2010د. محمد عبد الفتاح شاهنيالوطني الفلسطيني  ملقرر العلوم العامة وفقاً لبعض املتغيرات

19 18

االختبار  في  األساسي  السادس  الصف  طلبة  نتائج  حتليل 
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد العشرون - حزيران 2010د. محمد عبد الفتاح شاهنيالوطني الفلسطيني  ملقرر العلوم العامة وفقاً لبعض املتغيرات

منظومة  اإيجاد  بغية  اأبنائهم،  حت�سيل  واقع  حول  االأمور  الأولياء  اإ�ساءة  متثل  3 .
تعاونية لتعزيز تطور عمليتي التعليم والتعلم وحت�سني اإجراءات التقومي. 

فرضيات الدراسة: 

متو�سطات  بني   1 .)α ≤ 0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
ملقرر  الفل�سطيني  الوطني  االختبار  يف  االأ�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف  طلبة  حت�سيل 

العلوم العامة، تعزى ملتغري جن�س الطالب. 

، بني متو�سطات  2 .)α ≤ 0.05(  اإح�سائية عند م�ستوى ال توجد فروق ذات داللة 
ملقرر  الفل�سطيني  الوطني  االختبار  يف  االأ�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف  طلبة  حت�سيل 

العلوم العامة، تعزى ملتغري املديرية. 

اإح�سائية عند م�ستوى )α ≤ 0.05(. 3 ، بني متو�سطات  ال توجد فروق ذات داللة 
ملقرر  الفل�سطيني  الوطني  االختبار  يف  االأ�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف  طلبة  حت�سيل 

العلوم العامة، تعزى ملتغري جن�س املدر�سة. 

اإح�سائية عند م�ستوى )α ≤ 0.05(. 4 ، بني متو�سطات  ال توجد فروق ذات داللة 
ملقرر  الفل�سطيني  الوطني  االختبار  يف  االأ�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف  طلبة  حت�سيل 

العلوم العامة، تعزى ملتغري حجم ال�سف الدرا�سي. 

اإح�سائية عند م�ستوى )α ≤ 0.05(. 5 ، بني متو�سطات  ال توجد فروق ذات داللة 
ملقرر  الفل�سطيني  الوطني  االختبار  يف  االأ�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف  طلبة  حت�سيل 

العلوم العامة، تعزى ملتغري جن�س املعلم. 

اإح�سائية عند م�ستوى )α ≤ 0.05(. 6 ، بني متو�سطات  ال توجد فروق ذات داللة 
ملقرر  الفل�سطيني  الوطني  االختبار  يف  االأ�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف  طلبة  حت�سيل 

العلوم العامة، تعزى ملتغري املوؤهل العلمي للمعلم. 

اإح�سائية عند م�ستوى )α ≤ 0.05(. 7 ، بني متو�سطات  ال توجد فروق ذات داللة 
ملقرر  الفل�سطيني  الوطني  االختبار  يف  االأ�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف  طلبة  حت�سيل 

العلوم العامة، تعزى ملتغري تخ�س�س املعلم. 

ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )α ≤ 0.05(. 8 ، بني متو�سطات 
ملقرر  الفل�سطيني  الوطني  االختبار  يف  االأ�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف  طلبة  حت�سيل 

العلوم العامة، تعزى ملتغري خربة املعلم. 
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ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )α ≤ 0.05(. 9 ، بني متو�سطات 
ملقرر  الفل�سطيني  الوطني  االختبار  يف  االأ�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف  طلبة  حت�سيل 

العلوم العامة، تعزى ملتغري املوؤهل الرتبوي للمعلم. 

متو�سطات  )α ≤ 0.05(. 10 بني  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  توجد عالقة  ال 
ملقرر  الفل�سطيني  الوطني  االختبار  يف  االأ�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف  طلبة  حت�سيل 

العلوم العامة وبني تقديرات معلميهم من قبل مديري املدار�س وامل�رشفني. 

حدود الدراسة: 

متت هذه الدرا�سة يف نطاق احلدود االآتية: 

طلبة ال�سف ال�ساد�س االأ�سا�سي املتقدمني لالختبار الوطني يف مقرر العلوم العامة  1 .
خالل العام الدرا�سي 2007/ 2008. 

املدار�س احلكومية التابعة ملديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة اخلليل.  2 .

ملقرر  الفل�سطيني  الوطني  االختبار  يف  االأ�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف  طلبة  نتائج  3 .
العلوم العامة. 

معلمو العلوم لل�سف ال�ساد�س االأ�سا�سي الذين در�سوا املقرر خالل العام الدرا�سي  4 .
 .2008 /2007

مصطلحات الدراسة: 

والتي  العامة،  العلوم  ملقرر  درا�ستهم  يف  معارف  من  الطلبة  اكت�سبه  ما  التح�سيل: 
ُعرَبّ عنها بعالماتهم على االختبار الوطني املعد لهذا الغر�س يف العام الدرا�سي 2007/ 

 .2008

الوطني: اختبار �سامل يعدُّ مركزيًا من قبل وزارة الرتبية والتعليم العايل  الختبار 
الفل�سطينية، و ُيطبق على م�ستوى الوطن يف املدار�س احلكومية، بغية الوقوف على م�ستويات 
عام  فل�سطني  يف  مرة  الأول  تطبيقه  بداأ  وقد  متعددة،  اأ�سا�سية  مقررات  يف  الطلبة  حت�سيل 

2006/ 2007، والعالمة الكلية املخ�س�سة له)40( . 



21 20

االختبار  في  األساسي  السادس  الصف  طلبة  نتائج  حتليل 
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد العشرون - حزيران 2010د. محمد عبد الفتاح شاهنيالوطني الفلسطيني  ملقرر العلوم العامة وفقاً لبعض املتغيرات

21 20

االختبار  في  األساسي  السادس  الصف  طلبة  نتائج  حتليل 
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد العشرون - حزيران 2010د. محمد عبد الفتاح شاهنيالوطني الفلسطيني  ملقرر العلوم العامة وفقاً لبعض املتغيرات

الدراسات السابقة: 

اأجرى )يا�سني وعلونه، 2008( حتليًل لنتائج طلبة ال�سف ال�ساد�س االأ�سا�سي على 
العربية  اللغة  مباحث  يف  فل�سطني،  يف  نابل�س  جنوب  تربية  مديرية  يف  الوطني  االختبار 
من  الكلي  الدرا�سي  جمتمع  تاألف  وقد  والريا�سيات،  العامة  والعلوم  االإجنليزية  واللغة 
واملدار�س  واالإناث  الذكور  مدار�س  يف  �سعبة   )63( على  موزعني  وطالبة  طالبًا   )2130(
املختلطة، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن ن�سب النجاح كانت على التوايل: )46%( ، و )%43( 
يف  منها  اأعلى  كانت  االإناث  مدار�س  يف  النجاح  ن�سب  اأن  تبني  كما   ،  )%27( و   )%55( و 
مدار�س الذكور ويف املباحث. اإ�سافة اإىل وجود فروق يف التح�سيل وفقا جلن�س املدر�سة، 
حيث كان حت�سيل طالبات مدار�س االإناث هو االأعلى تلتها املدار�س املختلطة ثم مدار�س 

الذكور. 

واأجرى )Chang, 2008( درا�سة هدفت اإىل فح�س الفروق بني اجلن�سني يف حت�سيل 
العلمية، وقد اعتمدت  العلمية والقيم  العلمية والقدرة  الذات  العلوم، وفقا ملتغريات مفهوم 
الدرا�سة على نتائج اختبار (TIMSS) يف الفرتة الواقعة ما بني 1999- 2003، وقد بلغ 
حجم عينة الدرا�سة 5772 طالبًا عام 1999 و5739 طالبًا عام 2003 من طلبة تايوان. 
وقد اقت�رشت الدرا�سة على طالب ال�سف الثامن االأ�سا�سي. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن هناك 
اأن مفهوم  التقل�س، كما تبني  اآخذة يف  الفروق  اأن فجوة  واالإناث، غري  الذكور  فروقا بني 
الذات العلمية لدى الذكور اأعلى ، فيما ات�سح اأن قيم الطالب العلمية، ومفهوم الذات العلمية 

لها اآثار ايجابية على التح�سيل الدرا�سي. 

اإىل مقارنة القيا�س املو�سوعي الأداء  درا�سة هدفت   )Ahmadnia, 2006( واأجرى   
 )100( من  الدرا�سة  عينة  تاألفت  الطالب،  حت�سيل  م�ستويات  مع  امل�رشف  قبل  من  املعلم 
م  وُقَوّ باإيران،   (Zanjan) زجنان  مدينة  يف  الطليعية  املدار�س  معلمي  من  ومعلمة  معلم 
املعلمون وفقًا ملقيا�س ت�سكل من )16( فقرة، ت�سمنت ثالثة حماور بحيث كان هناك )8( 
اإىل املعيار االأخالقي، وجرت عملية تقومي  فقرات لالأداء، و )7( فقرات لل�سلوك باالإ�سافة 
املعلمني بوجود املديرين ونوابهم، وبينت نتائج الدرا�سة عدم وجود عالقة دالة اإح�سائيًا 

بني تقديرات امل�رشف للمعلم والتح�سيل الدرا�سي للطالب. 

واأجرى )Joshua et.al, 2006( درا�سة هدفت اإىل معرفة اجتاهات معلمي املرحلة 
الثانوية نحو ا�ستخدام موؤ�رشات حت�سيل الطالب قاعدة لتقومي املعلمني، وقد تكون جمتمع 
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الدرا�سة التي اأجريت يف والية )اأكوا اأبوم( يف نيجرييا من )3000( معلم، واختريت عينة 
طبقية منهم بحجم )480( فرداً ،منهم )240( من الذكور و )240( من االإناث، وا�ستخدم 
الباحث ا�ستبانة لغر�س الدرا�سة، وقد اأو�سحت نتائج الدرا�سة اأن اجتاهات املعلمني كانت 
�سلبية يف كلتا احلالتني �سواء يف التقومي التكويني اأم اخلتامي، كما تبني عدم وجود فروق 
دالة يف اجتاهات املعلمني ملتغري التدريب، فيما ات�سح اأن اجتاهات املعلمني ال�سلبية كانت 

اأعلى يف حالة التقومي اخلتامي. 

واأعدَّ )Saeed & Gondal, 2005( درا�سة هدفت اإىل ت�سليط ال�سوء على م�ستويات 
حت�سيل طلبة املرحلة االبتدائية يف مو�سوعات متعددة تدر�س يف تلك املرحلة، والعوامل 
من  مكونة  عينة  على  الباك�ستان،  يف  الدرا�سة  اأجريت  وقد  الطالب،  حت�سيل  على  املوؤثرة 
)1080( طالبًا وطالبة، اختريوا بطريقة ع�سوائية من ال�سفوف الثالث واخلام�س من )36( 
مدر�سة يف )9( حمافظات، متثلت اأدوات الدرا�سة يف اختبارات حت�سيلية يف ثالثة مقررات 
رئي�سة هي: الريا�سيات واللغة االأم واملهارات احلياتية، وبينت النتائج اأن متو�سط حت�سيل 
 )29.9( احلياتية  املهارات  )10.8( ويف  الريا�سيات  )15.2( ويف  االأم  اللغة  الطالب يف 
املدار�س  اأن حت�سيل طالب  الذكور، كما تبني  اأف�سل منه لدى  االإناث  اأن حت�سيل  ، وتبني 
اأخرى ذات عالقة  اأف�سل من حت�سيل طالب املدن، واأظهرت النتائج وجود عوامل  الريفية 
واالإر�ساد،  والتوجيه  عملهم،  وجمال  الوالدين،  تعليم  م�ستوى  وهي  الدرا�سي  بالتح�سيل 
والتوجيه املدر�سي، واملنزلة االجتماعية، واإمكانيات الو�سول اإىل املدر�سة، وقراءة الكتب، 
�سلبية  اأو  اإيجابية  عالقة  ذات  اآثاراً  العوامل  لهذه  اأن  تبني  وقد  املنزلية،  الواجبات  وحل 

بتح�سيل الطلبة. 

واأجرت )وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية، 2006( درا�سة حول نتائج 
االختبار الوطني لل�سف الرابع االأ�سا�سي خالل العام الدرا�سي 2004/ 2005 يف مقررات 
اللغة العربية والريا�سيات، وذلك لتوفري موؤ�رشات حول نوعية حت�سيل الطالب تتيح جماال 
ل�سانعي القرار الإجراء عمليات التطوير والتح�سني. وقد تكونت عينة الدرا�سة من 203 مدار�س 
بواقع �سعبة �سفية من كل مدر�سة، حيث بلغ جمموع الطلبة امل�سجلني فيها 7224 طالبا 
وطالبة، تقدم منهم 3555 طالبا وطالبة الختبار اللغة العربية، بينما تقدم الختبار العلوم 
3669 طالبا وطالبة. وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن ن�سبة النجاح يف اختبار اللغة العربية 
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الريا�سيات  يف  النجاح  ن�سبة  بلغت  بينما   ،  )53.7( بلغ  حت�سيل  مبتو�سط   %58.6 بلغت 
الذكور، كما  اأف�سل من حت�سيل  االإناث  . وكان حت�سيل   )26( بلغ  11% مبتو�سط حت�سيل 
اأن حت�سيل طلبة املدار�س اخلا�سة كان االأف�سل. كما وجدت فروق بني متو�سطات حت�سيل 

طلبة حمافظات ال�سفة الغربية وبني متو�سطات حت�سيل طلبة حمافظات غزة. 

واأجرى )Gallagher, 2004( درا�سة هدفت اإىل اختبار مدى �سدق نظام تقومي املعلم 
املعتمد على حتليل العالقة بني تقومي املعلم وحت�سيل طالبه، وقد اختريت عينة من معلمي 
ال�سف اخلام�س االأ�سا�سي يف مدار�س فيون بلغ عددهم 34 معلمًا. واختري 584 طالبا من 
االأدب، و يف  احل�ساب 532 طالبا، و يف  القراءة، ويف  االأ�سا�سي يف  ال�سف اخلام�س  طلبة 
دالة بني حت�سيل  ايجابية  اأن هناك عالقة  الدرا�سة  اأو�سحت نتائج  اللغة527 طالبا. وقد 
الطالب، وبني بع�س حماور تقومي االأداء التدري�سي للمعلم منها: حمور التخطيط التدري�سي 

مبعامل ارتباط 0.81، واإدارة ال�سف مبعامل ارتباط 0.76

كما اأجرى )Milanowski, 2004( درا�سة هدفت اإىل حتليل العالقة بني درجات تقومي 
املعلم وحت�سيل الطالب، باال�ستناد اإىل نتائج اختبارات يف القراءة والريا�سيات والعلوم، 
وقد ُربط بني الفروق يف حت�سيل الطالب احلايل واملوؤجل يف العلوم والريا�سيات والقراءة 
الدرا�سة وجود  نتائج  اأو�سحت  وقد  املعلمني،  تقومي  تقديرات  االأ�سا�سي مع  الثالث  لل�سف 
التقديرات  ربط  ولدى  االختبار،  مو�سوعات  كل  يف  التقديرات  غالبية  يف  اإيجابية  عالقة 
باملو�سوع، فقد تبني اأن معامل االرتباط كان )0.27( للعلوم، و )0.32( للقراءة، و )0.34( 
للريا�سيات، واأ�سار الباحث اإىل اأن وجود نظام تقومي �سارم للمعلمني، ميكن اأن يكون حقيقة 
ذات عالقة ارتباط عالية بتح�سيل الطالب، اأو اأنه ميكن االعتماد على نتائج الطالب يف هذه 

احلالة باعتباره موؤ�رشاً ذا م�سداقية التخاذ القرارات حول االإجناز وم�ستوى اأداء املعلم. 

موؤهل  الأثر  جتريبية  درا�سات  ملجموعة  حتليلية  درا�سة   )Sparks, 2004( اأجرى 
الريا�سيات،  جماالت  على  الدرا�سة  ركزت  وقد  للطالب،  التح�سيلي  امل�ستوى  على  املعلم 
والعلوم، وقد بلغت عينة الدرا�سة )5( درا�سات، ترتب عنها )27( تخمينًا حلجم االأثر، ثالث 
درا�سات منها ا�ستخدمت التحليل على امل�ستوى الفردي، وال�سفي، وخل�ست اإىل وجود )12( 
فرقًا ملتو�سطات االختالف يف حجم االأثر، فيما ا�ستخدمت درا�ستان يف التحليل متغريات 
املدر�سة، والوالية واأظهرت )15( تخمينًا حلجم االأثر، وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن نتائج الطالب 
يف الريا�سيات اأظهرت وجود اأثر اإيجابي ل�سالح املعلمني املوؤهلني، اأما يف جمال العلوم 
فقد اأ�سارت الدرا�سة اإىل وجود نتائج مت�ساوية للطالب مقابل متغري املعلم املوؤهل، ومن هم 

دون م�ستوى التاأهيل. 
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واأجرى )Borland & Howsen, 2003( درا�سة للتعرف اإىل عالقة حجم املدر�سة 
بالتح�سيل الدرا�سي، وهدفت الدرا�سة اإىل ك�سف اأثر حجم املدر�سة على التح�سيل الدرا�سي 
للطالب مع االأخذ بعني االعتبار قدرات الطالب ومتغريات اأخرى، وقد اأو�سحت نتائج الدرا�سة 
اأن حجم املدر�سة له عالقة غري خطية مع التح�سيل الدرا�سي، وتبني اأن العمل باجتاه حتقيق 
حجم املدر�سة املثايل وزيادة التناف�س بني املدار�س يوفر جمااًل لزيادة م�ستوى التح�سيل 
الدرا�سي للطالب، وقد اأ�سار الباحث يف درا�سته اإىل اأن هناك نتائج متباينة بهذا اخل�سو�س، 
فهناك درا�سات اأو�سحت وجود عالقة اإيجابية، فيما اأو�سحت درا�سات اأخرى وجود عالقة 

�سلبية. 

العالقة بني درجات تقومي  اإىل فح�س  درا�سة هدفت   )Gallagher, 2002( واأجرت 
املعلم وحت�سيل الطالب يف مدر�سة ابتدائية تطبق نظامًا تقومييًا مبتكراً للمعلم ويعتمد على 
ا�ستخدم  للدرا�سة  االأوىل  املرحلة  التخ�س�س، ويف  وتدري�س مواد حمددة يف  املعلم  تطوير 
منوذج خطي هرمي للتقدير، بحيث �سمل عالمات تعليم املعلم وموؤهله العلمي وخربته يف 
التدري�س، وُبحثت عالقتها بالتح�سيل الدرا�سي اجلمعي للطالب، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة 
وجود عالقة قوية ودالة اإح�سائيًا بني عالمات تقومي املعلم وحت�سيل طالبه يف القراءة، 

وعالقة اإيجابية لكنها غري دالة يف الريا�سيات. 

كما اأجرى هوفمان وفرن�سي�س )Huffman & Francis, 2001( درا�سة هدفت اإىل 
اختبار املمار�سات التدري�سية يف العلوم والريا�سيات وعالقتها بالتح�سيل الدرا�سي للطلبة 
يف والية مينو�سوتا يف الواليات املتحدة االأمريكية، وقد متت الدرا�سة على نتائج اختبار 
التدري�س يف ال�سفوف )3 - 4  اأختريت العالقة بني ا�سرتاتيجيات  (TIMSS) حيث  تيم�س 
با�ستخدام  والطالب  املعلمني  اإ�سافية من  بيانات  الباحث على  ، وح�سل  و 7- 8 و 12( 
طالٍب   )2000( من  اأكرث  �سمت  مدر�سة   )200( من  ع�سوائية  عينة  �سحبت  وقد  ا�ستبانة، 
وطالبة، وبعد حتليل نتائج الدرا�سة تبني اأن املعلمني ما زالوا ي�ستخدمون االأ�ساليب العامة 
يف تدري�س العلوم والريا�سيات، كما تبني وجود عالقة دالة اإح�سائيًا بني معايري التدري�س 
وحت�سيل الطالب، ووجود فروق دالة يف م�ستويات حت�سيل الطالب يف العلوم والريا�سيات 

وفقًا لبع�س املتغريات.   

الوطني ل�سبط  لنتائج االختبار  مف�سلً  تقريراً  وزملوؤه، 2000(  )الروا�سدة  ون�رش 
االختبار  بناء  الإجراءات  و�سفًا  التقرير  ت�سمن  وقد  االأ�سا�سية،  املرحلة  يف  التعليم  نوعية 
نتائج  اأظهرت  وقد  املقرتحات،  وبع�س  خال�سة  اإىل  اإ�سافة  نتائجه  وحتليل  وتطبيقه، 
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العربية واللغة  االإ�سالمية واللغة  الطلبة يف مباحث الرتبية  اأداء  التحليل وجود �سعف يف 
اأن هناك �سعفًا يف مو�سوعات  تبني  الريا�سيات  واالجتماعيات، ويف مبحث  االإجنليزية 
اجلرب واالإح�ساء واالحتماالت، اإ�سافة اإىل �سعف قدرات التذكر وجمال حل امل�سكالت، اأما 
يف مبحث العلوم فقد اأظهرت نتائج التحليل �سعفًا يف االأداء العام للطالب يف جمال حل 

امل�سائل احل�سابية، وتطبيق القوانني وتف�سري اجلداول واالأ�سكال. 

واأجرى األي�س وزملوؤه )Ellis et al. , 2000( درا�سة هدفت اإىل اختبار تاأثري م�سادر 
تربوية متعددة ومتغريات عائلية ودميغرافية على حت�سيل طلبة ال�سف الرابع االأ�سا�سي يف 
املدار�س احلكومية بوالية جنوب غرب كالورانيا خالل العام الدرا�سي 1995/ 1996، وقد 
االأ�رشي ملعرفة عالقتها  الدرا�سة على متغريات اختيار املدر�سة، واملعلم، والو�سع  ركزت 
 )42( من  الدرا�سة  جمتمع  تكون  وقد  واحل�ساب،  القراءة  يف  للطالب  الدرا�سي  بالتح�سيل 
اخلا�سة  البيانات  وُجمعت  وطالبة،  طالبًا   )41256( طالبها  عدد  بلغ  ابتدائية  مدر�سة 
بالدرا�سة من م�سادر متعددة، منها نتائج االمتحانات النهائية، يف حني ُجمعت بيانات 
عن املعلمني واملدر�سة واالأ�رشة من اإدارات املدار�س، ومركز تطوير االأبنية املدر�سية، وقد 
اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود ارتباط بني خ�سائ�س املدر�سة املختارة، وخ�سائ�س املعلم 
وحجم  ال�سف  حجم  اأن  تبني  كما  الدرا�سي،  وحت�سيلهم  للطالب  الدميغرافية  واخل�سائ�س 
املدر�سة له داللة يف تف�سري التغيريات التي تطراأ على م�ستويات حت�سيل الطالب يف القراءة، 
اأن  اأي�سًا  الدرا�سة  الريا�سيات، كما و�سحت  التح�سيل يف  بينما مل تكن دالة يف تف�سريات 
حت�سيل  م�ستويات  على  دال  تاأثري  له  املاج�ستري  درجة  على  احلا�سلني  املعلمني  موؤهل 
الطالب يف الريا�سيات، واأن املعلمني الذين ميتلكون خربة )15( �سنة، كان الأدائهم تاأثري 
مب�ستويات  عالقة  له  االآباء  حت�سيل  اأن  كما  والريا�سيات،  القراءة  يف  التح�سيل  على  دال 

حت�سيل اأبنائهم يف الريا�سيات والقراءة. 

واأجرت )Hammond, 2000( درا�سة هدفت اإىل التعرف على درجة ارتباط كفايات 
املعلم وبع�س مدخالت املدر�سة االأخرى بالتح�سيل الدرا�سي للطالب، وقد جمعت الباحثة 
بيانات الدرا�سة من خالل م�سح اأجري يف )50( والية، ومع حتليل م�سح للمدار�س والعاملني 
خالل العام )1993( ، اإ�سافة اإىل بيانات ح�سل عليها الباحث من املركز الوطني للتقومي 
الرتبوي، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة -با�ستخدام التحليل الكمي والكيفي- اأن م�ستوى تاأهيل 
املعلم يرتبط بقوة بالتح�سيل الدرا�سي للطالب يف مقرري القراءة واحل�ساب، كما اأن �سيا�سة 
التح�سيلي  امل�ستوى  اإىل حت�سني  اعتماد معايري جودة املعلم تقود  القائمة على  التوظيف 

الدرا�سي للطالب. 
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درجة  فح�س  اإىل  هدفت  درا�سة   )Wright et al, 1997( وزملوؤه  رايت  واأجرى 
الثالث والرابع واخلام�س يف  اأداء املعلم وحجم ال�سف على حت�سيل طلبة ال�سفوف  تاأثري 
خالل   (TCAP) اختبار  يف  الطالب  نتائج  ُحللت  وقد   ،  (Tennessee schools) مدار�س 
العام الدرا�سي 1994/ 1995 مقررات درا�سية هي احل�ساب: والقراءة، واللغة، والدرا�سات 
للفروق يف  الطالب وفقًا  االجتماعية، والعلوم، وتبني وجود فروٍق يف م�ستويات حت�سيل 
فعالية املعلم، واأنها العامل احلا�سم يف التاأثري على التح�سيل االأكادميي للطالب، فيما تبني 
اأن حجم ال�سف الدرا�سي يعدُّ عاماًل ثانويًا يف ذلك، وقد اقرتح الباحثون �رشورة اال�ستناد 
يف تقومي املعلم اإىل عنا�رش الفعالية، واأن عمليات حت�سني م�ستويات حت�سيل الطلبة يجب 

اأن تبداأ من حت�سني م�ستويات اأداء املعلمني الذين ال يت�سفون بفعالية عالية. 

تعقيب على الدراسات السابقة: 

يف �سوء نتائج الدرا�سات ال�سابقة ي�ستخل�س الباحث ما ياأتي: 

اأجمع،  العامل  دول  والرتبويني يف  الباحثني  باهتمام  الدرا�سي  التح�سيل  يحظى  1 .
ميكن  فيها،  التعليمي  الواقع  حول  موؤ�رشات  على  احل�سول  يف  اأهمية  من  له  ملا 
اال�ستناد عليها يف اتخاذ قرارات جوهرية الإ�سالح النظم التعليمية ،والأجل هذه 
الغاية عمدت العديد من الدول على م�ستوى العامل اإىل تطبيق اختبارات عاملية، 
الوطن  م�ستوى  على  وطنية  اختبارات  تطبيق  نحو  اجتهت  بل  بذلك،  تكتف  ومل 
واللغات.  والريا�سيات  العلوم  ال�سيما  اأهمية،  ذات  اأ�سا�سية،  درا�سية  ملقررات 
ومن هذه الدرا�سات اأجنز على نتائج اختبارات عاملية اأو وطنية ومنها درا�سات:  
و   (Chang, 2008) )الروا�سدة وزمالوؤه، 2000(  و   ، )يا�سني وعالونه، 2008( 

.(House, 2008)

اإن التح�سيل الدرا�سي للطالب يرتبط بالعديد من العوامل املتعلقة بالطالب نف�سه،  2 .
ومنها  الدرا�سات  من  العديد  عنه  ك�سفت  ما  وهذا  واالأ�رشة،  واملعلم  وباملدر�سة، 
 (Milanowski, 2004)و )Chang, 2008( ، و   (Wright et.al, 1997) .درا�سات

 (Gallagher, 2004) و (Saeed & Gondal, 2005)

حت�سيل االإناث اأف�سل من حت�سيل الذكور يف العديد من املقررات، ومنها العلوم  3 .
اإىل وجود ظاهرة عاملية يف هذا املجال وهذا ما  على �سعيد عاملي، مما ي�سري 
وعالونه،  )يا�سني  و   (Chang, 2008) مثل:  الدرا�سات  من  العديد  اإليه  اأ�سارت 
العايل  والتعليم  الرتبية  )وزارة  و   (Saeed & Gondal, 2005) و   )2008

الفل�سطينية، 2006( . 
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الدرا�سي  التح�سيل  عالقة  حول  الدرا�سات  بع�س  نتائج  يف  تباين  وجود  تبني  4 .
درا�سة:  الدرا�سات  هذه  ومن  ال�سف،  بحجم  املتعلقة  املتغريات  ببع�س  للطالب 
 .(Wright et al, 1997( و )Ellis et al., 2000( و )Borland & Howsen 2003)

جغرافية  منطقة  يف  اأجريت  اأنها  ال�سابقة  الدرا�سات  عن  احلالية  الدرا�سة  تتميز  5 .
حمددة يف فل�سطني، كما اأنها تناولت العالقة بني االأداء التدري�سي للمعلم وم�ستوى 
حت�سيل طالبه يف اأحد االختبارات الوطنية املطبقة يف فل�سطني اإ�سافة ملتغريات 
اأخرى متعلقة بالطالب واملدر�سة ورمبا تكون من الدرا�سات االأوىل التي تناولت 

هذه املتغريات. 

إجراءات الدراسة: 

منهج الدراسة: 

ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي يف هذه الدرا�سة. 

جمتمع الدراسة: 

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�سف ال�ساد�س االأ�سا�سي يف حمافظة اخلليل، 
ممن تقدموا لالختبار الوطني يف مقرر العلوم خالل العام الدرا�سي 2007/ 2008، وبلغ 
اأفراد جمتمع الدرا�سة وفقًا  عددهم 14736 طالبًا وطالبة، واجلدول رقم )1( يبني توزيع 

ملتغريي املديرية وجن�س املدر�سة. 

 الجدول )1( 

توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقًا لمتغيري المديرية وجنس المدرسة
 جن�س املدر�سة

املديرية

املجموعخمتلطاإناثذكور  

طالب�سعبطالب�سعبطالب�سعبطالب�سعب
53194541145971301013534�سمال اخلليل

6924347123961221414852اخلليل
772935772785326301866350جنوب اخلليل

199731418966403978242714736املجموع
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عينة الدراسة: 

تكونت عينة الدرا�سة من )3171( طالبًا وطالبة، موزعني على )94( �سعبة درا�سية، 
حيث اعتمدت ال�سعبة كوحدة اختيار، واختريت بطريقة العينة العنقودية من جمتمع الدرا�سة، 
ووفقًا ملتغريي املديرية ونوع املدر�سة، واجلدول )1( يبني توزيع اأفراد عينة الدرا�سة تبعًا 

ملتغرياتها امل�ستقلة. 

الجدول )2( 

توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيري المديرية وجنس المدرسة
 جن�س املدر�سة

املديرية

املجموعخمتلطاإناثذكور

طالب�سعبطالب�سعبطالب�سعبطالب�سعب
12435935726323855�سمال اخلليل

155331548500301018اخلليل
17536175947168411298جنوب اخلليل

4415044114369231943171املجموع

أدوات الدراسة: 

ح�سل الباحث على البيانات اللزمة للدرا�سة من امل�سادر الآتية: 

�سجالت ر�سد نتائج الطلبة يف االختبار الوطني الفل�سطيني ملقرر العلوم العامة  1 .
من  م�سبقة  موافقة  على  احل�سول  بعد  اخلليل،  مبحافظة  احلكومية  املدار�س  يف 

وزارة الرتبية والتعليم العايل. 

ال�سخ�سية  ال�سحائف  يف  وردت  كما  املدار�س،  ومديري  امل�رشفني  تقديرات  2 .
للمعلمني، وح�سل عليها من اأق�سام �سوؤون املوظفني يف املديريات الثالث. 

متغريات الدراسة: 

املتغريات امل�ستقلة: جن�س الطالب، واملديرية، وجن�س املدر�سة، وحجم ال�سف، وجن�س 
املعلم، املوؤهل العلمي، والتخ�س�س، واخلربة، واملوؤهل الرتبوي، وتقديرات اأداء املعلمني من 

قبل املديرين وامل�رشفني. 
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االختبار  يف  االأ�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف  لطلبة  الدرا�سي  التح�سيل  التابع:  املتغري 
الوطني الفل�سطيني ملقرر العلوم العامة. 

املعاجلات اإلحصائية: 

لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة، ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية 
لعالمات الطلبة يف االختبار الوطني ملقرر العلوم العامة، ولفح�س داللة الفروق اأ�ستخدم: 

اختبار )ت( ، وذلك بهدف االإجابة عن �سوؤال الدرا�سة االأول.  1 .

�سوؤال  عن  االإجابة  بهدف  وذلك   ، العاملي3×3×4. 2 الت�سميم  ذي  التباين  حتليل 
الدرا�سة الثاين. 

االإجابة عن  ، وذلك بهدف  العاملي2×2×2×3×2. 3 الت�سميم  التباين ذي  حتليل 
�سوؤال الدرا�سة الثالث، واختبار �سافيه للمقارنات البعدية. 

وذلك  الرابع،  الدرا�سة  �سوؤال  عن  االإجابة  بهدف  وذلك  بري�سون،  ارتباط  معامل  4 .
 .SPSS با�ستخدام برنامج الرزم االإح�سائية للعلوم االجتماعية

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

أوالً: نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة األول ومناقشته

 )α ≤ ن�س ال�سوؤال االأول: »هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى
)0.05 بني متو�سطات حت�سيل طلبة ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف الختبار 

الوطني الفل�سطيني ملقرر العلوم العامة تعزى ملتغري جن�س الطالب؟«

املعيارية،  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  ال�سوؤال،  هذا  عن  لالإجابة 
الفروق  العامة، والختبار داللة  العلوم  الوطني ملقرر  الدرا�سة يف االختبار  لعالمات عينة 
T- Test، واجلدول  بني متو�سطات العالمات تبعًا ملتغري اجلن�س، مت ا�ستخدام اختبار )ت( 

رقم )3( يبني ذلك. 
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الجدول )3( 

نتائج اختبار ) ت( لداللة الفروق في تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في االختبار 

الوطني الفلسطيني لمقرر العلوم العامة تبعًا لمتغير الجنس

املتو�سط العدداجلن�س
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجات 
احلرية

قيمة
)ت(

م�ستوى 
الدللة

162219.1610.82ذكر
31697.8840.000

154922.1410.39اأنثى

العالمة النهائية 40.

يت�سح من اجلدول )3( : 

 1 .)α ≤ اأن قيمة )ت( بلغت )7.884( ، وهي قيمة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الداللة
)0.05 ، مما يعني وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات عالمات طلبة 
ال�سف ال�ساد�س االأ�سا�سي يف االختبار الوطني ملقرر العلوم العامة، وفقًا ملتغري 
االأوىل.  ال�سفرية  الفر�سية  رف�س  اإىل  يوؤدي  الذي  االأمر  االإناث،  ول�سالح  اجلن�س 
 Chang,) وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سات: )يا�سني وزمالوؤه، 2008( ، و
 Saeed &) و   )2006 الفل�سطينية،  العايل  والتعليم  الرتبية  )وزارة  و   ،  (2008
Gondal, 2005) . وهذه النتيجة ت�سكل اليوم ظاهرة عاملية يف العديد من دول 
من  نوق�ست  وقد   ،  (TIMSS) اختبار  مثل  عاملية  اختبارات  لنتائج  وفقا  العامل 
قبل العديد من الباحثني، فعلى الرغم من وجود هذه الفروق، مل يت�سح اأن هناك 
الفروق يف التح�سيل مل تكن  اأن  الذكور وبني االإناث، كما  الذكاء بني  فروقا يف 
اأخرى،  درا�سية  مقررات  �سملت  واإمنا  فح�سب،  العامة  العلوم  مقرر  على  قا�رشة 
ويعزو بع�سهم هذه النتائج اإىل الفروق يف الدوافع واحلوافز للتح�سيل واالإجناز 

 .(Arthur, 2007)

وت�سري )ال�سمان، 2008( اإىل اأن (keer) تو�سل اإىل نتائج مفادها اأن االإناث يتفوقن 
يف  تقل  الفجوة  هذه  اأن  غري  االبتدائية،  املرحلة  يف  الدرا�سي  التح�سيل  يف  الذكور  على 

املرحلتني املتو�سطة والثانوية. 

يف �سوء ما تقدم يرى الباحث اأن تفوق االإناث على الذكور يف حت�سيل العلوم العامة، 
رمبا مرده الأ�سباب عدة منها: )ارتفاع دافعية االإناث نحو االإجناز والتح�سيل رغبًةً منهن 
يف حتقيق الذات ، كما اأن ت�سجيع الوالدين له اآثار اإيجابية على التح�سيل، ال�سيما اأن تفوق 
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الفتاه يتيح لها فر�سًا اأو�سع م�ستقبال من الناحية االجتماعية، كما اأن التن�سئة االجتماعية 
لالإناث تتميز بال�سبط اأكرث من الذكور مما يدفعها اإىل تفريغ طاقاتها يف الدرا�سة والتح�سيل 
، كما اأن املناخات املدر�سية وال�سفية يف مدار�س االإناث رمبا تكون اأف�سل موازنًة مبدار�س 
الذكور، اإ�سافة اإىل ذلك فان اأداء املعلمات قد يكون اأف�سل من اأداء املعلمني ، مما ينعك�س 

اإيجابا على حت�سيل االإناث. 

( ، وهو  اإن متو�سط التح�سيل العام للطلبة يف مقرر العلوم العامة، قد بلغ )20.62. 2
ي�سري اإىل تدين م�ستوى التح�سيل عند طلبة ال�سف ال�ساد�س االأ�سا�سي يف املدار�س 
مايتعلق  منها  االأ�سباب،  من  جملة  اإىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو  احلكومية، 
توافر  وعدم  تقليدية،  تدري�س  طرق  اعتماد  حيث  من  للمعلم  التدري�سي  باالأداء 
من  كثري  املعلمني حول  من  املطالب  وكرثة  الرواتب،  تدين  ب�سبب  للعمل  دافعية 
اأو  االإدارية  التدري�سية مبا�رشًة مثل االإجراءات  العملية  التي ال تخدم  املمار�سات 
الفنية، وعدم جدوى التدريب يف اإحداث حتول نوعي يف اأ�ساليب التدري�س، اإ�سافة 
اإىل ذلك �سعف م�ستوى االختبارات املقدمة للطالب، كما اأن هناك اأ�سبابا تتعلق 
بالطلبة من حيث اجتاهاتهم نحو املادة واملدر�سة وم�ستويات تفكريهم، ومدى 
واأ�ساليب  وال�سفية  املدر�سية  واملناخات  املقرر  يف  الواردة  لالأن�سطة  ممار�ستهم 
الدرا�سة. كما ال نن�سى االإجراءات االإدارية القا�سية بالرتفيع التلقائي يف ال�سفوف 
االأ�سا�سية االأوىل مع االأخذ بعني االعتبار �سعف اإجراءات املتابعة والتقومي الأداء 
ال�سفية للمعلم،  الزيارات  اأو عدد  التقومي،  املعلمني، ال�سيما فيما يتعلق بنموذج 
اخللل  فاإن  تقدم  ملا  اإ�سافة  مقيم.  كم�رشف  لدوره  املدر�سة  مدير  متابعة  ومدى 
من  النقابية  االإ�رشابات  اأو  ال�سيا�سية،  االأو�ساع  نتيجة  التعليمية  امل�سرية  يف 
اقت�سادي �سعب رمبا  الفل�سطيني من و�سع  قبل املعلمني، وما مير به املجتمع 
ينعك�س على و�سع االأ�رشة عموما، وبخا�سة يف جمال حتمل االأ�رشة مل�سوؤولياتها، 

وتوا�سلها مع املدر�سة، ومتابعة وت�سجيع اأبنائها. 

ثانياً: نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني ومناقشته

م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  »هل  الثاين:  ال�سوؤال  ن�س 
)α ≤ 0.05( بني متو�سطات حت�سيل طلبة ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف 
الختبار الوطني الفل�سطيني ملقرر العلوم العامة تعزى ملتغريات: املديرية، 

و جن�س املدر�سة، وحجم ال�سف الدرا�سي؟«
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املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  ال�سوؤال،  هذا  عن  لالإجابة 
العلوم تبعًا ملتغريات: املديرية، وجن�س  العينة يف االختبار الوطني ملقرر  اأفراد  لعالمات 

املدر�سة، وحجم ال�سف الدرا�سي، واجلدول )4( يو�سح ذلك. 

 الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات أفراد عينة الدراسة على االختبار الوطني 

لمقرر العلوم العامة تبعًا لمتغيرات: المديرية، و جنس المدرسة، وحجم الصف الدراسي

املتو�سط العددم�ستويات املتغرياملتغري
احل�سابي

النحراف 
املعياري

رية
ملدي

85523.3910.23�سمال اخلليلا
101819.3910.72اخلليل

129819.7510.71جنوب اخلليل

�سة
ملدر

س ا
150419.0110.83ذكورجن�

143622.2310.39اإناث
23121.0310.41خمتلطة

سي
را�

الد
ف 

ل�س
جم ا

2016721.6310.86 طالبًا فاأقلح
21131818.9810.93 – 35 طالبًا
36127321.7510.32 – 45 طالبًا

41321.9310.49اأكرث من45 طالبًا

يت�سح من اجلدول ال�سابق )4(:

وفقًا  العلوم  ملقرر  الوطني  االختبار  يف  الطالب  لعالمات  احل�سابية  املتو�سطات  اأن 
ملتغري املديرية قد تراوحت ما بني )19.39 – 23.39( ، ووفقًا ملتغري جن�س املدر�سة، فقد 
تراوحت املتو�سطات احل�سابية لعالمات الطلبة ما بني )19.01– 21.03( ، اأما وفق متغري 
ي�سري  ، وهذا  املتو�سطات ما بني )21.93- 18.98(  تراوحت  الدرا�سي، فقد  ال�سف  حجم 
للمتغريات  وفقًا  االأ�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف  متو�سطات حت�سيل طلبة  فروق بني  اإىل وجود 
ال�سابقة، ولفح�س داللة هذه الفروق ا�ستخدم حتليل التباين ذو الت�سميم العاملي3×3×4، 

واجلدول )5( يو�سح ذلك. 
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الجدول )5( 

تحليل التباين الثالثي لفحص داللة الفروق في عالمات طلبة الصف السادس األساسي في االختبار الوطني 
الفلسطيني لمقرر العلوم العامة تبعًا لمتغيرات المديرية، و جنس المدرسة، وحجم الصف الدراسي

جمموع م�سدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سطات 
املربعات

قيمة
)ف(

الدللة 
الإح�سائية

9090.9524545.4741.7250.000املديرية

8381.6424190.8238.4700.000جن�س املدر�سة

1886.413628.805.7720.001حجم ال�سف الدرا�سي

344571.723163108.94اخلطاأ

363930.713170املجموع

يتبني من اجلدول ال�سابق )5( ما ياأتي: 

ال�ساد�س  ال�سف  اإح�سائية بني متو�سطات حت�سيل طلبة  وجود فروق ذات داللة  1 .
االأ�سا�سي على االختبار الوطني ملقرر العلوم وفقًا ملتغري املديرية، اإذ بلغت قيمة 
)ف( )41.725( ، وهي قيمة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى  )α ≤ 0.05(، وللتعرف 
 )6( واجلدول  البعدية،  للمقارنات  �سيفيه  اختبار  ا�سُتخدم  الفروق  اجتاهات  اإىل 

يو�سح ذلك. 

الجدول )6( 

 نتائج اختبار شافيه للمقارنات البعدية لعالمات الطلبة على االختبار الوطني 

لمقرر العلوم العامة تبعًا لمتغير المديرية

جنوب اخلليلاخلليل�سمال اخلليلم�ستويات متغري املديرية

3.64 4.00 �سمال اخلليل

اخلليل
جنوب اخلليل

. )α ≤ 0.05( دالة عند مستوى  
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يت�سح من اجلدول ال�سابق )6(:

ال�ساد�س  ال�سف  طلبة  حت�سيل  متو�سطات  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
االأ�سا�سي يف مديرية تربية �سمال اخلليل، ومديرية تربية اخلليل ل�سالح طلبة مديرية تربية 
�سمال اخلليل، وبني طلبة مديرية تربية �سمال اخلليل وطلبة مديرية تربية جنوب اخلليل 
ل�سالح طلبة مديرية تربية �سمال اخلليل، مما يعني رف�س الفر�سية ال�سفرية الثانية. وتتفق 
هذه النتيجة مع نتائج درا�سات كل من: )وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية، 2006( 
التي  الفل�سطينية،2005(  العايل  والتعليم  الرتبية  )وزارة  و   (Saeed&Gondal,2005)

اأو�سحت وجود فروق وفقا للمنطقة اجلغرافية بني قطاع غزة وال�سفة الغربية. وتعزى هذه 
النتيجة من وجهة نظر الباحث وفقًا اإىل العديد من العوامل التي تتعلق بطبيعة املناطق، 
فغالبية املدار�س يف مديريات تربيتي اجلنوب وال�سمال تقع يف املناطق الريفية، وبالتايل 
الطالب،  قبل  من  واالنفالت  الت�سيب  ت�سبب  التي  للم�سكالت  عر�سة  اأقل  فيها  الطلبة  فاإن 
اإ�سافة اإىل ذلك رمبا يكون طموح هوؤالء الطالب ودافعيتهم لالإجناز اأعلى من غريهم ب�سبب 
التحديات االجتماعية واالقت�سادية التي يواجهونها، كما تفيد اإح�ساءات مديريات الرتبية 
يف حمافظة اخلليل )2009( اإىل وجود )34( مدر�سة اأ�سا�سية يف مديرية تربية اخلليل ميار�س 
فيها التدري�س على فرتتني: �سباحية وم�سائية منها )20( مدر�سة للذكور و )14( مدر�سة 
لالإناث، بينما ال يوجد �سوى مدر�سة واحدة لالإناث يف مديرية جنوب اخلليل، وثالث مدار�س 
يف مديرية �سمال اخلليل ، وهذا بطبيعة احلال ينعك�س �سلبا على حت�سيل الطالب الأ�سباب 
ال�سيا�سية واالأمنية التي كانت حتول دون االنتظام يف املدار�س  اأن االأو�ساع  عديدة ،كما 
اأحيانا كان تاأثريها اأقل على املدار�س يف القرى. اإ�سافة اإىل اأن املناخات املدر�سية، وعالقة 
االأ�رشة باملدر�سة يف القرى، رمبا تكون االأف�سل ب�سبب القرب والعالقات االجتماعية القائمة 
اأف�سل  توافر مناخات عمل وتعاون وتوا�سل  يتيح  واالأهايل، مما  التدري�سية  الهيئات  بني 

تنعك�س على االأداء الذاتي للمعلمني والطالب على حد �سواء. 

ال�ساد�س  ال�سف  اإح�سائية بني متو�سطات حت�سيل طلبة  وجود فروق ذات داللة  2 .
فقد  املدر�سة،  جن�س  ملتغري  وفقًا  العلوم  ملقرر  الوطني  االختبار  على  االأ�سا�سي 
 ، )α ≤ 0.05( وهي قيمة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى ، )بلغت قيمة )ف( )38.470
وللتعرف اإىل اجتاهات الفروق ا�ستخدم اختبار �سافيه للمقارنات البعدية واجلدول 

)7( يو�سح ذلك. 
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 الجدول )7( 

نتائج اختبار شافيه للمقارنات البعدية لعالمات الطلبة على االختبار الوطني الفلسطيني 

لمقرر العلوم العامة تبعًا لمتغير جنس المدرسة

خمتلطةاإناثذكورم�ستويات متغري جن�س املدر�سة

ذكور

3.22 اإناث

2.02 خمتلطة

. )α ≤ 0.05( دالة عند مستوى  

يت�سح من اجلدول ال�سابق )7(:

ال�ساد�س  ال�سف  طلبة  حت�سيل  متو�سطات  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
االإناث، وبني طلبة املدار�س  الذكور ل�سالح مدار�س  االإناث ومدار�س  االأ�سا�سي يف مدار�س 
رف�س  اإىل  يوؤدي  الذي  االأمر  املختلطة،  املدار�س  طلبة  ل�سالح  الذكور  ومدار�س  املختلطة 
الفر�سية ال�سفرية الثالثة. ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل جملة من العوامل ذات العالقة 
مبدار�س االإناث، ُو�سحت �سابقا وهي تتعلق باأداء املعلمات، واملناخات املدر�سية، واأمناط 
االإدارات املدر�سية، والدافعية نحو حتقيق الذات واالإجناز، كما ينبغي التنويه اإىل اأن املعلمات 
اقل عر�سة لل�سغوط االجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية من املعلمني. وحول تفوق طلبة 
املدار�س املختلطة على مدار�س الذكور يرى الباحث اأن ذلك مرده اإىل اأن غالبية املدار�س 
املختلطة تدر�س فيها معلمات ولي�س معلمني ، كذلك االأمر فاإن التناف�س بني الذكور يوؤدي 

دوراً ايجابيًا يف حت�سيل الطالب. 

ال�ساد�س  ال�سف  اإح�سائية بني متو�سطات حت�سيل طلبة  وجود فروق ذات داللة  3 .
ال�سف  حجم  ملتغري  وفقًا  العامة  العلوم  ملقرر  الوطني  االختبار  على  االأ�سا�سي 
اإح�سائيًا عند م�ستوى  ، وهي قيمة دالة  اإذ بلغت قيمة )ف( )5.772(  الدرا�سي، 
)α ≤ 0.05( ، وللتعرف اإىل اجتاهات الفروق اأ�ستخدم اختبار �سيفيه للمقارنات 

البعدية واجلدول )8( يو�سح ذلك. 
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 الجدول )8( 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لعالمات الطلبة على االختبار الوطني الفلسطيني 

لمقرر العلوم العامة تبعًا لمتغير حجم الصف الدراسي

اأكرث من45 طالبا36ً – 45 طالبا20ً – 35 طالبا20ً طالباً فاأقلم�ستويات متغري حجم املدر�سة

2.65 20 طالب فاأقل

21 – 35 طالبًا

2.77 36 – 45 طالبًا

2.95 اأكرث من45 طالبًا

. )α ≤ 0.05( دالة عند مستوى  

يت�سح من اجلدول ال�سابق )8( ما ياأتي: 

الفئة  �سفوف  طلبة  حت�سيل  متو�سطات  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  1 .
الثانية )21 - 35 طالبًا( ل�سالح طلبة  الفئة  ، وطلبة  االأوىل )20 طالبًا فاأقل( 

الفئة االأوىل. 

وجود فروق يف التح�سيل بني طلبة الفئة الثالثة )36 – 45. 2 طالبًا( ، وطلبة الفئة 
الثانية )21 - 35 طالبًا( ل�سالح طلبة الفئة الثالثة. 

وجود فروق يف التح�سيل بني طلبة الفئة الرابعة )اأكرث من 45. 3 طالبًا( ، وطلبة 
الفئة الثانية )21 - 35 طالبًا( ل�سالح طلبة الفئة الرابعة، االأمر الذي يوؤدي اإىل 
-Bo )  رف�س الفر�سية ال�سفرية الرابعة. وتتفق نتائج الدرا�سة مع نتائج درا�سات:

 . (Ellis et. al, 2000) و (land &Howsen,2004

على  ال�سف،  وفقا حلجم  الفروق  تباينا يف  تظهر  النتائج  اأن  اإىل  هنا  االإ�سارة  جتدر 
الدرا�سي  التح�سيل  يف  ثانوي  عامل  ال�سف  حجم  اأن  اأثبتت  درا�سات  هناك  اأن  من  الرغم 



37 36

االختبار  في  األساسي  السادس  الصف  طلبة  نتائج  حتليل 
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد العشرون - حزيران 2010د. محمد عبد الفتاح شاهنيالوطني الفلسطيني  ملقرر العلوم العامة وفقاً لبعض املتغيرات

37 36

االختبار  في  األساسي  السادس  الصف  طلبة  نتائج  حتليل 
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد العشرون - حزيران 2010د. محمد عبد الفتاح شاهنيالوطني الفلسطيني  ملقرر العلوم العامة وفقاً لبعض املتغيرات

ومنها درا�سة (Wright et. al, 1997) ومن وجهة نظر الباحث، فاإن اعتبارات عديدة قد 
تكون �سببا لوجود هذه الفروق منها: 

مثالية  فر�س  توافر  اإىل  يعود  االأوىل  الفئة  ل�سالح  االأوىل  احلالة  يف  الفروق  أ. اإن 

للتعلم، ال�سيما اأن حجم ال�سف يف هذه احلالة يتوافق مع العدد النموذجي، كما اأن 
حجم ال�سف يعطي هام�سا اأعلى للمعلم للمتابعة، وتنفيذ االأن�سطة، واإتاحة فر�س 
م�ساركة اأو�سع للطالب يف اال�سرتاك يف النقا�س والتفاعل متعدد االجتاهات داخل 

ال�سف، وهذه العوامل جمتمعة اأو مفردة ذات تاأثري على التح�سيل الدرا�سي. 

	. اإن الفروق يف احلالة الثانية رمبا تعود لدور املعلمني يف بذل جمهود م�ساعف 

يف التدري�س لتحقيق ال�سيطرة على طالب ال�سف، كما اأن ازدياد عدد الطالب يف 
ال�سف يزيد من حدة التناف�س بني الطلبة نحو االإجناز والتح�سيل، وهذا ينعك�س 

اإيجابًا على التح�سيل الدرا�سي للطالب. 

ت. اإن الفروق يف احلالة الثالثة تعود لدور املعلم، وزيادة حدة التناف�س بني الطلبة، 

ورمبا ي�سجع زيادة العدد تطبيق مبادئ التعلم التعاوين اأحيانا، وبخا�سة عند اأداء 
الواجبات البيتية، اأو تنفيذ االأن�سطة ال�سفية اأو املنزلية، مما ي�ساهم يف رفع �سوية 

الطلبة الدرا�سي. 

ثالثاً: النتائج املتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث ومناقشته

ن�س ال�سوؤال الثالث على: »هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
)α ≤ 0.05( بني متو�سطات حت�سيل طلبة ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف 
العامة تعزى ملتغريات: جن�س  العلوم  الفل�سطيني ملقرر  الوطني  الختبار 

املعلم، و املوؤهل العلمي، و التخ�س�س، و اخلربة، و املوؤهل الرتبوي؟«

املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اأُ�ستخرجت  ال�سوؤال،  هذا  عن  لالإجابة 
لعالمات اأفراد العينة يف االختبار الوطني ملقرر العلوم العامة تبعًا ملتغريات: جن�س املعلم، 

واملوؤهل العلمي، والتخ�س�س، واخلربة، واملوؤهل الرتبوي، واجلدول )9( يو�سح ذلك
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 الجدول )9( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات أفراد العينة على االختبار 

الوطني الفلسطيني لمقرر العلوم العامة تبعًا لمتغيرات: جنس المعلم، والمؤهل العلمي، 

والتخصص، والخبرة، و المؤهل التربوي

م�ستويات املتغرياملتغري
العدد

املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

 )طلبة(  )معلمون( 

علم
امل

�س 
جن

45148719.3710.89ذكر

49168421.7110.44اأنثى

2791922.2110.40دبلوم

67225219.9710.78بكالوريو�س فاأعلى

�س
خ�س

82273520.4410.63علومالت

1243621.7111.19غري ذلك

ربة
خل

ا
2792219.3010.77اأقل من 5 �سنوات

53299820.5010.75 – 10 �سنوات

35125121.6810.54اأكرث من 10 �سنوات

هل 
ملوؤ

ا
وي

رتب
617721.5110.91يحملال

88299420.5610.70ال يحمل

يت�سح من اجلدول ال�سابق )9( ما ياأتي: 

وفقًا  العلوم  ملقرر  الوطني  االختبار  يف  الطالب  لعالمات  احل�سابية  املتو�سطات  اأن 
املوؤهل  ملتغري  ووفقا   .  )21.71( ولالإناث  للذكور   )19.37( بلغت  املعلم  جن�س  ملتغري 
ووفًقا   .  )19.97( فاأعلى  البكالوريو�س  وحلملة   ،  )22.21( الدبلوم  حلملة  بلغت  العلمي، 
وللتخ�س�سات   )20.44( العلوم  يف  الطلبة  حت�سيل  متو�سط  بلغ  فقد  التخ�س�س،  ملتغري 
االأخرى )21.71( . وتبعًا ملتغري اخلربة، تراوحت املتو�سطات ما بني )19.30 – 21.68(. 
يدر�سهم  الذين  الطلبة  لتح�سيل  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  الرتبوي،  املوؤهل  ملتغري  وتبعًا 
معلمون ممن يحملون موؤهاًل تربويًا )21.51( ولغري احلاملني )20.56( ، وهذا ي�سري اإىل 
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الوطني  االختبار  االأ�سا�سي يف  ال�ساد�س  ال�سف  م�ستويات حت�سيل طلبة  فروق بني  وجود 
اأُ�ستخدم حتليل  الفروق  ال�سابقة، ولفح�س داللة هذه  العامة وفقًا للمتغريات  العلوم  ملقرر 

التباين ذو الت�سميم العاملي 2×2×2×3×2، واجلدول )10( يو�سح ذلك. 

  الجدول )10( 

نتائج تحليل التباين لفحص داللة الفروق في عالمات طلبة الصف السادس األساسي في االختبار 

الوطني الفلسطيني لمقرر العلوم العامة تبعًا لمتغيرات: جنس المعلم، 

والمؤهل العلمي، والتخصص، والخبرة، والمؤهل التربوي 

جمموع م�سدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سطات 
املربعات

قيمة
)ف(

الدللة 
الإح�سائية

4330.2614330.2638.9080.000جن�س املعلم
2767.9012767.9024.8700.000املوؤهل العلمي

3022.5113022.5127.1580.000التخ�س�س
1649.122824.567.4090.001اخلربة

26.01126.010.2340.629املوؤهل الرتبوي
352134.913164111.29اخلطاأ

363930.713170املجموع

يتبني من اجلدول ال�سابق )10( ما ياأتي: 

ال�ساد�س  ال�سف  اإح�سائية بني متو�سطات حت�سيل طلبة  وجود فروق ذات داللة  1 .
االأ�سا�سي على االختبار الوطني الفل�سطيني ملقرر العلوم العامة وفقًا ملتغري جن�س 
 )α املعلم، اإذ بلغت قيمة )ف( )38.908( ، وهي قيمة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى
)0.05 ≥ ، وبالرجوع اإىل جدول املتو�سطات )9( ، يتبني اأن الفروق كانت ل�سالح 

املعلمات، مما يعني رف�س الفر�سية ال�سفرية اخلام�سة. 

وهذه النتيجة تتفق مع نتائج درا�سات عديدة منها درا�سات )يا�سني وعالونه ،2008( 
اإىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو   ،  )2006 الفل�سطينية،  العايل  والتعليم  الرتبية  )وزارة  و 
عوامل متعلقة باالإناث من حيث الدافعية واإثبات الذات والتميز ، اإ�سافة اإىل عوامل متعلقة 

باالأداء التدري�سي للمعلمات واملناخات ال�سفية واملدر�سية يف مدار�س االإناث. 
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ال�ساد�س  ال�سف  اإح�سائية بني متو�سطات حت�سيل طلبة  وجود فروق ذات داللة  2 .
االأ�سا�سي على االختبار الوطني ملقرر العلوم وفقًا ملتغري املوؤهل العلمي للمعلم، 
 )α ≤ م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  قيمة  وهي   ،  )24.870( )ف(  قيمة  بلغت  اإذ 
)0.05 ، وبالرجوع اإىل جدول املتو�سطات )9( ، يتبني اأن الفروق كانت ل�سالح 
حملة درجة الدبلوم، االأمر الذي يوؤدي اإىل رف�س الفر�سية ال�ساد�سة. وهذه النتيجة 
ال تتفق مع نتائج درا�سة (Spark, 2004) و (Ellis et. al, 2000) . ويعزو الباحث 
يتنا�سب  مبا  وم�سلكيا  علميا  موؤهلون  الدبلوم  درجة  حملة  اأن  اإىل  النتيجة  هذه 
مع متطلبات املرحلة التي يدر�سونها، كما اأن برامج اإعدادهم تركز على مهارات 
مع  املدار�س،  يف  العملي  التدريب  فر�س  لهم  وتتيح  للمعلم،  التدري�سي  االأداء 
من  خريجون  فغالبيتهم  البكالوريو�س  حملة  اأما  االأداء،  لتقومي  ميدانية  متابعة 
ا�ستعادوها  ال�سفوف مزودين باأفكار رمبا  اإىل  العلوم، وبالتايل يدخلون  كليات 
من ما�سيهم املدر�سي. وهم يخ�سعون طرق تعليمهم للمحاولة واخلطاأ، وال�سف 

بالن�سبة لهم حقل جتارب، وبخا�سة يف �سنوات تعليمهم االأوىل. 

ال�ساد�س  ال�سف  اإح�سائية بني متو�سطات حت�سيل طلبة  وجود فروق ذات داللة  3 .
ملتغري  وفقًا  العامة  العلوم  ملقرر  الفل�سطيني  الوطني  االختبار  على  االأ�سا�سي 
تخ�س�س للمعلم، اإذ بلغت قيمة )ف( )27.158( ، وهي قيمة دالة اإح�سائيًا عند 
م�ستوى )α ≤ 0.05( ، وبالرجوع اإىل جدول املتو�سطات )9( ، يتبني اأن الفروق 
كانت ل�سالح املعلمني من ذوي التخ�س�سات غري العلوم، وهذا يوؤدي اإىل رف�س 
العالقة،  ذات  العوامل  اإىل بع�س  النتيجة  الباحث هذه  ويعزو  ال�سابعة.  الفر�سية 
منها اأن املعلمني الذين يدر�سون العلوم، ويحملون تخ�س�سات غري العلوم غالبيتهم 
وظفوا يف �سنوات �سابقة، وبالتايل اأ�سبح لديهم خربات كافية يف التدري�س نتيجة 
املمار�سة الذاتية والتدريب، حيث يتلقى هوؤالء مزيداً من التدريب. كذلك االأمر فاإن 
التخ�س�سات التي يحملونها لي�ست بعيدة عن جمال العلوم، فهي ترتكز يف ثالثة 
تخ�س�سات رئي�سة هي: التمري�س والزراعة واملختربات الطبية، وبالتايل فهم قد 
يتيحون لطالبهم فر�س تعلم اأو�سع، ومييلون اإىل تنفيذ ن�ساطات تعليمية تعلمية 
من  اأكرث  التطبيقية  العملية  الن�ساطات  على  مبنية  تخ�س�ساتهم  اأن  بحكم  اأكرث 
غريها، اإ�سافة ملا ميكن اأن يقدموا لطالبهم من معلومات اإ�سافية ترثي معارفهم 

ومهاراتهم. 
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ال�ساد�س  ال�سف  اإح�سائية بني متو�سطات حت�سيل طلبة  وجود فروق ذات داللة  4 .
االأ�سا�سي على االختبار الوطني الفل�سطيني ملقرر العلوم العامة وفقًا ملتغري خربة 
م�ستوى        عند  اإح�سائيًا  دالة  قيمة  وهي   ،  )7.409( )ف(  قيمة  بلغت  اإذ  املعلم، 
)α ≤ 0.05( ، وللتعرف اإىل اجتاهات الفروق ا�ستخدم اختبار �سافيه للمقارنات 

البعدية، واجلدول رقم )11( يو�سح ذلك. 

الجدول )11( 

نتائج اختبار شافيه للمقارنات البعدية لعالمات الطلبة على االختبار الوطني 

الفلسطيني لمقرر العلوم العامة تبعًا لمتغير خبرة المعلم

اأكرث من )10( �سنوات )5 – 10( �سنواتاأقل من )5( �سنواتم�ستويات متغري اخلربة

اأقل من )5( �سنوات

1.20 )5 – 10( �سنوات

1.18 2.38 اأكرث من )10( �سنوات

. )α ≤ 0.05( دالة عند مستوى 

يت�سح من اجلدول ال�سابق )11(:

الطلبة ممن تقع خربة  اإح�سائية بني م�ستويات حت�سيل  وجود فروق ذات داللة  1 .
�سنوات(  )اأقل من 5  االأوىل  والفئة  �سنوات(   10 –  5( الثانية  الفئة  معلميهم يف 
ل�سالح الفئة الثانية، وبني الطلبة الذين تقع خربة معلميهم يف الفئة الثالثة )اأكرث 
الثالثة، وبني  الفئة  )اأقل من 5 �سنوات( ل�سالح  االأوىل  ، والفئة  من 10 �سنوات( 
والفئة  �سنوات(  )اأكرث من 10  الثالثة  الفئة  الذين تقع خربة معلميهم يف  الطلبة 
رف�س  اإىل  يوؤدي  الذي  االأمر  الثالثة،  الفئة  ل�سالح   ، �سنوات(   10  -  5( الثانية 
 Ellis et.) من  كل  درا�سات  مع  تتفق  النتيجة  وهذه  الثامنة،  ال�سفرية  الفر�سية 
al,2000) و (Wright et. al,1997). وبطبيعة احلال فاإن خربة املعلم املتجددة 

تنعك�س على جودة اأدائه التدري�سي، وبناء اختبارات حت�سيلية جيدة، تقود طالبه 
اإىل حتقيق حت�سيل اأف�سل. 
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عدم جود فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات حت�سيل طلبة ال�سف ال�ساد�س  2 .
االأ�سا�سي على االختبار الوطني ملقرر العلوم وفقًا ملتغري املوؤهل الرتبوي للمعلم، 
 )α ≤ اإذ بلغت قيمة )ف( )0.234( ، وهي قيمة غري دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى
هذه  تعزى  وقد  التا�سعة.  ال�سفرية  الفر�سية  قبول  اإىل  يوؤدي  الذي  االأمر   0.05(
النتيجة من وجهة نظر الباحث اإىل اأن حملة املوؤهالت الرتبوية حديثو التعيني، 
فيما ميتلك زمالوؤهم ممن ال يحملون موؤهاًل تربويًا خربات �سابقة نتيجة لعملهم 

التدري�سي، والتدريب الذي تقوم به مديريات الرتبية. 

رابعاً: النتائج املتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع ومناقشته

ن�س ال�سوؤال الرابع على: »هل توجد علقة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
)α ≤ 0.05( بني متو�سطات حت�سيل طلبة ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف 
العامة وتقديرات معلميهم من  العلوم  الفل�سطيني ملقرر  الوطني  الختبار 

قبل مديري املدار�س وامل�رشفني؟«

-Person Correl  لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، اأُ�ستخدم اختبار معامل ارتباط بري�سون
tion Test، واجلدول )12( يو�سح ذلك. 

الجدول )12( 

نتائج معامالت االرتباط والداللة اإلحصائية للعالقة بين متوسطات تحصيل 

طلبة الصف السادس األساسي في االختبار الوطني الفلسطيني لمقرر العلوم العامة 

وتقديرات معلميهم من قبل مديري المدارس والمشرفين

التقدير
التح�سيل

الداللة االإح�سائيةمعامل االرتباط

0.0930.01املدير

0.1060.01امل�رشف
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يت�سح من اجلدول )12(: 

ال�ساد�س  ال�سف  طلبة  حت�سيل  متو�سطات  بني  اإح�سائيًا  دالة  موجبة  عالقة  وجود 
االأ�سا�سي يف االختبار الوطني ملقرر العلوم وبني تقديرات معلميهم من قبل مدراء املدار�س، اإذ 
بلغ معامل االرتباط )0.093( ، ومع تقديرات امل�رشفني )0.106( ، وهي قيم دالة اإح�سائيًا 
عند م�ستوى )α ≤ 0.01( ، االأمر الذي يوؤدي اإىل رف�س الفر�سية ال�سفرية العا�رشة. ويرى 
الباحث يف �سوء هذه النتيجة اأن عالقة االرتباط �سعيفة، على الرغم من اأن نتائج الدرا�سة 
-Ga (Gallagher, 2005) و (Milannowski, 2004) و (  تتفق مع نتائج درا�سات كل من:
lagher, 2002) و (Huffman &Francis, 2001) . فيما تبني اأن نتائج هذه الدرا�سة تختلف 

 . (Ahmadnia, 2006) مع درا�سة

ويرى الباحث اأن وجود عالقة ميثل اأحد املوؤ�رشات على االأداء التدري�سي للمعلم. اإال اأن 
�سعف العالقة على الرغم من داللتها يعود اإىل عدم مو�سوعية اأداة تقومي املعلم، وخ�سوع 
عملية التقومي �سواًء من قبل املدير اأو امل�رشف اإىل بع�س االعتبارات ال�سخ�سية على ح�ساب 
االعتبارات املهنية. كما اأن عملية تقومي املعلم تتم من خالل معاينة ح�سة �سفية واحدة 
اأنها املبتغى االأ�سا�سي، وما �سواها ال�رشورة له. كما اأن عدم اعتماد حت�سيل  يرى املعلم 
اأ�سا�سًا يف تقومي املعلم يجعل املعلم دائم االهتمام بال�سكليات على ح�ساب  الطلبة حموراً 

االأ�سا�سيات. 
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خالصة وتوصيات: 
ال�ساد�س  ال�سف  لطلبة  العام  التح�سيل  م�ستوى  اأن  الدرا�سة  نتائج  من  ات�سح  لقد 
لبع�س  وفقا  التح�سيل  يف  فروقا  هناك  اأن  تبني  كما  متدن،  العامة  العلوم  يف  االأ�سا�سي 
املتغريات ومنها جن�س الطالب، واملعلم، وحجم ال�سف، وخربات املعلمني، وتخ�س�ساتهم، 
وجن�س املدر�سة. فيما تبني وجود عالقة ايجابية دالة، ولكنها �سعيفة بني نتائج الطالب 
وبني تقديرات معلميهم من قبل املديرين وامل�رشفني،ويف �سوء ما تقدم يو�سي الباحث مبا 

ياأتي: 
العمل على اإجراء تطوير �سامل يف منظومة العملية التعليمية يف فل�سطني بحيث  1 .

تطال عنا�رش العملية التعليمية كافة. 
�سيكومرتية  بخ�سائ�س  تتمتع  وطنية  ت�سخي�سية  اختبارات  اإعداد  على  العمل  2 .
مواطن  حتديد  بغية  املختلفة،  الدرا�سية  املقررات  حمتويات  طبيعة  مع  تتنا�سب 

ال�سعف ملعاجلتها. 
زيادة فر�س التعاون بني وزارة الرتبية والتعليم العايل وبني املوؤ�س�سات الرتبوية  3 .

االأخرى لال�ستفادة - قدر االإمكان - من اخلربات املتوافرة فيها. 
العمل على تقومي مناهج العلوم العامة يف املرحلة االأ�سا�سية وتطويرها على �سوء  4 .

التوجهات الدولية نحو تدري�سها. 
اإعادة النظر يف �سحيفة تقومي املعلم، وتطويرها مبا يتنا�سب مع اأدواره ونتائج  5 .

حت�سيل طالبه. 
اإلغاء نظام الرتفيع التلقائي يف ال�سفوف االأ�سا�سية االأوىل، ملا له من انعكا�سات  6 .

�سلبية عديدة على امل�سرية التعليمية. 
التح�سيل  م�سكالت  حول  الدرا�سات  من  املزيد  الإجراء  الباحثني  اأنظار  توجيه  7 .

الدرا�سي. 
�رشورة �سبط معايري توظيف املعلمني ب�سكل �سارم، وذلك انطالقا من معايري  8 .

اجلودة ال�ساملة. 
العمل على و�سع جدول اإ�رشاف يتيح للم�رشف اإجراء زيارات عدة للمعلم يف اأثناء  9 .

الف�سل الدرا�سي، واأن ال يكون تقوميه قا�رشاً على زيارة واحدة. 
زيادة فر�س التدريب والتاأهيل ملعلمي العلوم يف املرحلة االأ�سا�سية لرفع م�ستوى  10 .

كفاياتهم التدري�سية. 
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املصادر واملراجع:

أوال - املراجع العربية: 

االإن�سانية  التنمية  تقرير   .  ) 1 .2003( االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  املتحدة،  االأمم 
العربية الثاين.

http://www.un.org/arabic/esa/rbas/ahdr2003/

اجلودة،  مدر�سة  اإىل  التقليدية  املدر�سة  من   .  ) 2 .2007( الكرمي.  عبد  اإبراهيم  احل�سني، 
اجلمعية  نظمته  الذي  ع�رش  الرابع  ال�سنوي  للقاء  مقدمة  عمل  ورقة  التحول،  معوقات 
ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية واملنعقد يف الق�سيم يف الفرتة الواقعة ما بني 15 

 .2007 /4 /16 –

( . التقومي الرتبوي و�سمان اجلودة يف التعليم،ورقة  احلكمي،علي بن �سديق. )2007. 3
مقدمة للقاء ال�سنوي الرابع ع�رش للجمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية واملنعقد 

يف مدينة الق�سيم يف الفرتة الواقعة ما بني 15- 16/ 52007. 

( . ت�سور مقرتح لت�سخي�س اأ�سباب تدين التح�سيل  حماد،، خليل والهبا�س، اأ�سامة. )2005. 4
الدرا�سي لدى طلبة املراحل االأ�سا�سية الدنيا يف حمافظة غزة و�سبل معاجلتها، بحدث 
الواقع  حتديات  بني  الفل�سطيني  »الطفل  بعنوان  الثاين  الرتبوي  املوؤمتر  اإىل  مقدم 
الفرتة  يف  االإ�سالمية  اجلامعة  يف  الرتبية  كلية  يف  امل�ستقبل«واملنعقد  وطموحات 

الواقعة ما بني 22 – 23 / 11/ 2005. 

دار  القاهرة:  احلديث،  الرتبوي  والتقومي  القيا�س   .  ) 5 .2004( حماد.  را�سد  الدو�رشي، 
الفكر. 

رزق  ا�سفر،  واأبو  رابح  واإ�سماعيل،  اأحمد  والغرايبة،  اأحمد  وثوابته،  اإبراهيم  الروا�سدة،  6 .
والرقب، �سعيد ومهيب، عبد احلكيم والديك، حممود والعمري، و�سف. )2000( . التقرير 

االإح�سائي لالختبار الوطني ل�سبط نوعية التعليم للمرحلة االأ�سا�سية يف االأردن.

http://www.moe.gov.jo/arabic/ResourcesA.html
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( . بع�س الفروق بني اجلن�سني يف اخل�سائ�س وال�سمات. ال�سمان نورة. )2008. 7

Faculty.ksu.edu.sz/703/Doc/ib3/...

دار  الكويت:  والتعليم،  الرتبية  يف  والتقومي  القيا�س   .  ) 8 .2002( علي.  قا�سم  ال�رشاف، 
الكتاب احلديث. 

اأ�س�سه ومنهجياته وتطبيقاته  ( . التقومي الرتبوي:  عالم، �سالح الدين حممود. )2002. 9
يف املدار�س، القاهرة: دار الفكر العربي. 

تقومي  م�سكالت  بحوث  احلديثة يف  االجتاهات   .  ) 10 .2003( اإبراهيم.  احمد  غنيم، حممد 
التح�سيل الدرا�سي.

http://www.gwfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_idc_id

ال�سعودية:  التعليم العام يف اململكة العربية  . تقومي   ) الكمي، علي بن �سديق. )2002. 11
امل�ستقبلية  الروؤية  لندوة  مقدمة  درا�سة  م�ستقبلية،  الإ�سرتاتيجية  وروؤية  للواقع  درا�سة 
 /23  –  19 بني  ما  الواقعة  الفرتة  يف  الريا�س  يف  واملنعقدة  ال�سعودي  لالقت�ساد 

اأكتوبر. 

( . م�ستوى التح�سيل يف اللغة العربية  وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية. )2006. 12
 /2004 الدرا�سي  للعام  فل�سطني  يف  االأ�سا�سي  الرابع  ال�سف  طلبة  لدى  والريا�سيات 

2005، من�سورات االإدارة العامة للقيا�س والتقومي واالمتحانات. 

درا�سة  �سمن  فل�سطني  نتائج   .  ) 13 .2005( الفل�سطينية  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة 
االإدارة  من�سورات   ،2003 الدرا�سي  للعام  والعلوم  الريا�سيات  يف  الدولية  التوجهات 

العامة للقيا�س والتقومي واالمتحانات. 

الرتبية  مديريات  اإح�ساءات   .  ) 14 .2009( الفل�سطينية  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة 
والتعليم يف حمافظة اخلليل. 

يف  ال�ساد�س  ال�سف  طلبة  حت�سيل  م�ستوى   .  ) 15 .2008( عمر.  وعالونة،  �سالح  يا�سني، 
العايل/  والتعليم  الرتبية  وزارة  من�سورات  نابل�س.  جنوب  والتعليم/  الرتبية  مديرية 

مديرية جنوب نابل�س. 
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