
1

 أيلول 2020

البرنامج الدولي
لتقييم الطلبة 2018:

نظرة عامة ألداء األردن 



 ُمعّدو الملخص
غالية غاوي

سامي دحدح

إخالء المسؤولية
يه فقط وال ُيعّبر عن آراء مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية أو شركائها. قد يتضمن   ُيعّبر هذا الملخص عن آراء ُمعدِّ

هذا الملخص وجهات نظر حول السياسات أو توصيات تخص السياسات، ولكن ال تتخذ المؤسسة أي مواقف سياسية.
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الملخص
التنفيذي

يقـدم هـذا الملخـص بيانـات البرنامج الدولي لتقييـم الطلبة (PISA) لعـام 2018 التابع لمنظمـة التعاون االقتصـادي والتنمية، 
الصـادرة فـي كانـون األول 2019، مـع التركيـز علـى األردن، حيـث يقـدم أداء األردن فـي هـذا العـام مقارنـًة مـع أدائهـا فـي 
األعـوام السـابقة والـدول األخـرى المشـاركة في التقييم. ويسـتخدم أيًضـا التحليل الوصفي لتحديـد التباينات فـي أداء الطلبة 

بنـاًء علـى خصائصهـم وخصائـص مدارسـهم. وفي مـا يأتي أبـرز نتائـج التحليل:

الملخص التنفيذي

1
2

3
4
5

6
7
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كان أداء 2 مـن أصـل كل 5 طلبـة فـي األردن دون الحـد األدنى من مسـتوى الكفاءة في العلوم والقـراءة، وكان أداء 
3 مـن أصـل كل 5 طلبـة دون الحد األدنى من مسـتوى الكفاءة فـي الرياضيات.

بلـغ متوسـط نتائـج الطلبـة فـي األردن 429 فـي العلـوم و419 فـي القـراءة و400 فـي الرياضيـات، مسـجًل ارتفاًعـا 
طفيًفـا عـن الـدورات السـابقة، لكّنـه أدنـى بكثيرمـن متوسـط   نتائـج الطلبة في بلـدان منظمـة التعـاون االقتصادي 

والتنميـة فـي المباحـث الثلثـة جميعها.

تخّلـف أداء األردن بمـا يعـادل مسـتويْين دراسـيْين تقريًبـا عـن بلـدان منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة فـي 
الرياضيـات، وبمـا يعـادل مسـتوًى دراسـًيا واحـًدا فـي القـراءة والعلـوم.

كان أداء الطلبـة فـي األردن جيـًدا نسـبًيا فـي المباحـث الثلثـة مقارنـًة مع الـدول العربيـة األربعة األخرى المشـاركة 
فـي اختبـار PISA، وكان علـى غـرار أداء بعـض من الـدول المماثلـة اقتصادًيا.

ُتعـّد الفجـوة بيـن تحصيـل الطـلب الذكـور والطالبات اإلناث فـي األردن كبيـرة على مسـتوى جميع الدول المشـاركة 
فـي اختبـار PISA؛ حيـث تفـّوق أداء الطالبـات علـى الطـلب فـي المباحـث الثلثـة. وقد شـهدت هـذه الفجـوة تراجًعا 
طفيًفـا فـي مبحـث القـراءة لعـام 2018 بالمقارنـة مـع الـدورات السـابقة، وُيعـزى ذلـك بشـكٍل رئيـس إلـى تحّسـن 
أداء الطـلب الذكـور دون تغّيـر نتائـج الطالبـات. ومـع ذلـك، كانـت الفجـوة األكبـر بيـن الطـلب والطالبـات فـي 2018 
فـي مبحـث القـراءة؛ حيـث كان أداء الطالبـات أفضـل مـن الطـلب بمقـدار 51 نقطـة؛ الذي يعـادل أكثر من مسـتوى 

واحد. دراسـي 

كمـا كان متوقًعـا، فـإّن ثمـة علقًة إيجابية بين األداء والمسـتوى االجتماعـي االقتصادي التي ينتمـى إليها الطلبة؛ 
حيـث حّقـق الطلبـة الذيـن ينتمون إلى مسـتوى االجتماعـي االقتصادي العليا نتائـج أعلى في المباحـث الثلثة.

ثمـة علقـة سـلبية بيـن الرسـوب واألداء؛ حيـث حّقـق الطلبـة الذيـن سـبق لهـم الرسـوب في المدرسـة نتائـج أدنى 
بكثيـٍر مـن أولئـك الذيـن لم يسـبق لهم الرسـوب.

كان أداء طلبـة المـدارس غيـر الحكوميـة، التـي تشـمل المـدارس الخاصـة ومـدارس الوكالـة (وكالة األمـم المتحدة 
إلغاثـة وتشـغيل اللجئيـن الفلسـطينيين - األونـروا)، أفضـل مـن نظرائهـم فـي المـدارس الحكوميـة بمـا يعـادل 

مسـتوًى دراسـًيا واحـًدا تقريًبـا فـي المباحـث الثلثـة.
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]1[ ُنِشرت بيانات دورة 2018 على موقع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في كانون األول 2019.

]2[

]3[

ما البرنامج الدولي لتقييم الطلبة؟

ما البرنامج الدولي
لتقييم الطلبة؟

البرنامـُج الدولـي لتقييـم الطلبـة تقييـٌم دولـي واسـع النطـاق ُتجريه منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنمية للطلبة في سـّن 
الخامسـة عشـرة مـن شـّتى أنحـاء العالـم، بـدأ فـي عـام 2000 بمشـاركة العديـد مـن الـدول واالقتصـادات، ويتكـّرر كل ثلثـة 
أعـوام منذئـذ. ويختبـر التقييـم كفـاءة الطلبـة فـي الرياضيـات والعلـوم والقـراءة، بحيـث ترّكـز كل دورة علـى أحـد المباحـث 
الثلثـة؛ إذ  رّكـزت دورة 2018 علـى القـراءة. ]1[ وعلـى خـلف التقييمات القائمة علـى المنهج، يهدف البرنامـج الدولي لتقييم 
الطلبـة إلـى قيـاس المعـارف والمهـارات الوظيفيـة التـي تمّكـن المـرء مـن المشـاركة الكاملة فـي المجتمع فـي المباحث 
الثلثـة (OECD, 2019; p.14).     إضافـة إلـى التقييـم، ينّظـم البرنامـج الدولـي لتقييـم الطلبـة اسـتبانات للطلبـة والمـدارس 
والمعلميـن وأوليـاء األمورمـن أجـل الوصـول إلـى فهـٍم أفضـل للطلبـة والبيئـات المحيطـة بهـم التـي قـد تؤثـر فـي أدائهم 

]3[  .(OECD, 2019)

شارك 79 بلًدا واقتصاًدا في دورة 2018، وبلغ إجمالي عدد الطلبة (في سّن الخامسة عشرة) المشاركين في اختبار
                          تقريًبا. وقد شاركت خمسة بلدان عربية في هذه الدورة، هي: األردن، ولبنان، وقطر، والسعودية، واإلمارات.

]2[

OECD (2019), PISA 2018 Assessment and Analytical Framework, PISA, OECD Publishing, Paris, Retrieved from
https://doi.org/10.1787/b25efab8-en

Ibid

710000 PISA

https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-assessment-and-analytical-framework_b25efab8-en
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]4[

]5[

مشاركة األردن في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة

مشاركة األردن في
البرنامج الدولي لتقييم الطلبة

شـارك األردن للمـرة الخامسـة فـي دورة البرنامـج الدولـي لتقييـم الطلبـة في عـام 2018، وذلك بعد مشـاركته فـي كل دورة 
مـن االختبـار منـذ عـام 2006. وجـرى اختيـار عينـة عددهـا 8963 طالًبـا آلخـر دورة، التـي مّثلـت أكبـر عينـة للختبـار فـي تاريـخ 
مشـاركة األردن فيـه. وقـد جـرى اختيـار العينـة مـن المـدارس الحكومية وغيـر الحكومية من شـّتى أنحـاء المملكة. وبشـكٍل 
أكثـر تحديـًدا، شـكل طلبـة المـدارس الحكوميـة %79 مـن العينـة وشـكل طلبـة المـدارس غيـر الحكوميـة %21 مـن العينـة 
(الجـدول 1).]4[  وكان 1 مـن أصـل كل 4 طلبـة مـن المـدارس الواقعـة فـي المـدن الكبيـرة، و1 مـن أصـل كل 4 طلبـة تقريًبا من 
المـدارس الواقعـة فـي البلـدات الصغيـرة. إضافـة إلـى ذلـك، كان أكثـر مـن 1 مـن أصـل كل 5 طلبـة مـن المـدارس الواقعـة 
فـي بلـدات متوسـطة الحجـم، و%17 مـن المـدارس الواقعـة فـي مـدن متوسـطة الحجـم، و1 فقط مـن كل 10 مـن المدارس 

الواقعـة فـي القرى.

وكان عـدد الطـلب والطالبـات متكافًئـا تقريًبا (%51 من اإلناث)، بمتوسـط   عمر 15.86 سـنة. وباالسـتناد إلـى تصنيفات منظمة 
التعـاون االقتصـادي والتنميـة المسـتمّدة مـن تقاريـر الطلبـة بشـأن مسـقط رأسـهم ومسـقط رأس أوليـاء أمورهـم، ُيصّنـف 
معظـم الطلبـة (%88) أردنييـن (أي أّن الطلبـة وأوليـاء أمورهـم مواليـد األردن)، وُيصّنـف %7 مهاجريـن مـن الجيـل الثانـي (أي 
أّن أوليـاء أمورهـم ليسـوا مواليـد األردن) وُيصّنـف %5 مهاجريـن من الجيل األول (أي أّنهم أنفسـهم ليسـوا مواليـد األردن). ]5[

 تشـمل المـدارس غيـر الحكوميـة كًل مـن المـدارس الخاصة ومدارس الوكالـة (وكالة األمم المتحـدة إلغاثة وتشـغيل اللجئين الفلسـطينيين - األونروا). 
وال تحتـوي مجموعـة البيانـات علـى المعلومات اللزمة لتقسـيم المـدارس غير الحكوميـة إلى الفئات المذكـورة أعله.

إّن الوضـع مـن حيـث الهجـرة مـن المتغّيـرات فـي مجموعـة بيانـات البرنامـج الدولـي لتقييم الطلبـة، وُيحـّدد من خلل أسـئلة حـول مكان ميـلد الطالب 
وولـي أمره.
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َمة من مديري المدارس. ]6[ تتوفر بيانات نوع المنطقة والتعداد السكاني في مجموعة بيانات المدرسة الُمَقدَّ

 ]7[

]8[

مشاركة األردن في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة

وكان األردن واحـًدا مـن الـدول القليلـة التـي اختـارت النمـوذج الورقـي للتقييم فـي دورة 2018؛ علًمـا أّن هذا النمـوذج تضّمن 
فقـط عناصـر االتجاهـات المسـتخدمة فـي كل دورة، فـي حيـن تضّمنـت التقييمـات اإللكترونيـة عناصـر االتجاهـات إضافة إلى 

]7[   .(OECD, 2019) العناصر المطّورة مؤّخًرا

إضافـة إلـى التقييـم الورقـي، جمعت المعلومات السـياقية في األردن من خلل اسـتبانات الطلبـة والمدارس. ولـم َيْجِر تنظيُم 
أي اسـتبانات تكميليـة ألوليـاء األمـور أو المعلميـن. وتقـّدم البيانـات الناجمـة عـن االسـتبانات المنّظمـة المعاييـر األساسـية 

]8[       .(Obeidat & Dawani, 2014) لصانعي السياسات في األردن الستكشاف أداء الطلبة وما يمكن أن يؤثر فيه

الجـدول 1: توزيـع أعـداد الطلبـة حسـب نـوع المدرسـة ونـوع المنطقـة والنوع 
االجتماعـي والوضـع مـن حيـث الهجرة فـي األردن فـي دورة البرنامـج الدولي 

لتقييـم الطلبـة 2018 ]6[

النسبة

نوع المدرسة
%79حكومية

%21غير حكومية

نوع المنطقة والتعداد 
السكاني

%10قرية أو كفر أو منطقة ريفية )أقل من 3 آالف نسمة(

%24بلدة صغيرة )3 آالف إلى 15 ألف نسمة تقريًبا(

%22بلدة متوسطة الحجم )15 ألف إلى مائة ألف نسمة تقريًبا(

%17مدينة متوسطة الحجم )مائة ألف إلى مليون نسمة تقريًبا(

%26مدينة كبيرة )أكثر من مليون نسمة(

النوع االجتماعي
%49ذكر

%51أنثى

الوضع من حيث الهجرة

%88األردنيون 

%7الجيل الثاني من المهاجرين

%5الجيل األول من المهاجرين

Ibid 2

Obeidat, O., & Dawani, Z. (2014). Disseminating and Using Student Assessment Information in Jordan. SABER-Systems 
Approach for Better Education Results
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https://www.oecd.org/pisa/data/2018database ]9[

]10[

1
2
3
4

5

هذا التقرير

هذا
التقرير

يهـدف هـذا التقريـر إلـى استكشـاف أداء األردن فـي البرنامـج الدولـي لتقييـم الطلبـة 2018، اسـتناًدا إلـى البيانـات المتاحـة 
لعامـة الجمهـور التـي جـرى الحصـول عليهـا مـن موقـع منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة. ]9[ وكان التحليـل الـذي ُأْجِرَي 
وصفًيـا بطبيعتـه؛ حيـث عمد إلى استكشـاف اتجاهات أداء الطلبة وتصنيفها حسـب الخصائص المختلفة للطلبـة والمدارس. ]10[ 

وتحديـًدا، اْسُتْكِشـَفت األسـئلُة البحثيـة اآلتية:

كيف كان أداء طلبة مدارس األردن في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة 2018؟

ما اتجاهات أداء الطلبة في األردن من 2006 وحّتى 2018 في المباحث الثلثة للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة؟

كيف كان أداء الطلبة في األردن في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة 2018 مقارنًة بدول العالم؟

كيف يختلف أداء الطالب بناًء على الخصائص المحّددة للطلبة في األردن؟

تشمل خصائص الطلبة النوع االجتماعي، والرسوب، وااللتحاق برياض األطفال، والطبقة االجتماعية     •
االقتصادية، وعدد الكتب الموجودة في المنزل  

كيف يختلف أداء الطلبة بناًء على الخصائص المحّددة للمدارس في األردن؟

تشمل خصائص المدارس نوع المدرسة، ونوع المنطقة، ونسبة الطلبة إلى المعلمين، ونقص   •
المواد التعليمية والموظفين، ونسبة المعلمين المؤّهلين.   

، مـن الضـروري االنتبـاه إلـى أّنه ال يمكـن اسـتنباط أي اسـتدالالت حول  كان التحليـل الـذي ُأْجـِرَي وصفًيـا بطبيعتـه، ولـم ُيْجـَر تحليـل اسـتداللي. ومـن َثـمَّ
الفروقـات بيـن المجموعـات مـن هـذا التقريـر. سـوف ُيْنَشـر تقريـر عـن محـّددات تحصيـل الطلبـة فـي األردن في وقـت الحق.

https://www.oecd.org/pisa/data/2018database/
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نتائج األردن
بإيجاز

حّقق طلبة األردن أفضل النتائج في مبحث العلوم وأدناها في 
مبحث الرياضيات.

فـي المتوسـط  ، حّقـق الطلبـة أفضـل النتائـج فـي العلـوم وأضعفهـا فـي الرياضيـات فـي دورة 2018 (الجـدول 2)؛ حيـث كان 
متوسـط   النتائـج فـي العلـوم 429 و400 فـي الرياضيـات، بمعنـى أّن الفـرق بيـن المبحثْين يعادل 0.73 مسـتوى دراسـي، في 
حيـن كان متوسـط   نتائـج فـي القـراءة 419. علًمـا أّن منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة تحّدد متوسـط النتائـج في حدود 
، كان أداء الطلبـة فـي األردن أدنـى بكثيـر مـن المتوسـط المحـّدد، بمـا يعـادل 1.5  500 نقطـة (OECD, 2019)،      ومـن َثـمَّ

مسـتوى دراسـي علـى األقل.

وعنـد استكشـاف االنحرافـات المعياريـة لمتوسـط   النتائج فـي األردن مقابل االنحرافـات المعياريـة المحّددة للبرنامـج الدولي 
لتقييـم الطلبـة –وهـي محـّددٌة عند 100 نقطـة (OECD, 2019)       – ُتظهر البيانات أّن االنحرافـات المعيارية للنتائج في األردن 
كانـت أقـل مـن االنحـراف المعيـاري المحـّدد. ويشـير هذا إلـى أّن نتائـج الطلبة فـي األردن كانـت أكثـر تمركًزا حول المتوسـط. 
وعنـد النظـر بتمّعـٍن أكبـر إلـى أداء الطلبـة فـي المباحـث الثلثة من خـلل استكشـاف مسـتويات الكفـاءة، ]13[  يّتضـح أّن األمر 

كذلـك فعًل (الشـكل 1).

الجـدول 2: متوسـط النتائـج واالنحرافات المعيارية لطلبـة األردن في المباحث 
الثالثـة للبرنامج الدولي لتقييـم الطلبة 2018

االنحراف المعياريمتوسط النتائجالمبحث

42988العلوم

41987القراءة

40085الرياضات

المجتمع = 8963

]11[

]12[

]13[

]11[

]12[

OECD (2019), PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do, PISA, OECD Publishing, Paris,
Retrieved from https://doi.org/10.1787/5f07c754-en

Ibid

د مسـتويات الكفـاءة فـي كلٍّ مـن المباحـث الثـلث، وتعكـس مسـتوى صعوبـة الَمَهّمـة وأداء الطالـب؛ بحيـث يمّثـل المسـتوى األول أدنـى النتائج  ُتَحـدَّ
وأقـل المسـتويات صعوبـًة ويمّثـل المسـتوى السـادس أعلـى النتائـج وأكثـر المسـتويات صعوبـًة (منظمة التعـاون االقتصـادي والتنميـة، 2009).

https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-results-volume-i_5f07c754-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2006-technical-report/proficiency-scale-construction_9789264048096-16-en;jsessionid=xbQMvLlasrk83HioaPFLVv9G.ip-10-240-5-39
https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2006-technical-report/proficiency-scale-construction_9789264048096-16-en;jsessionid=xbQMvLlasrk83HioaPFLVv9G.ip-10-240-5-39
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كان أداء 3 مـن أصـل كل 5 طلبـة دون الحـد األدنـى مـن مسـتوى الكفاءة فـي الرياضيـات، مقابل 2 من أصـل كل 5 بنفس هذا 
المسـتوى مـن األداء فـي مبحثـْي العلـوم والقـراءة. كمـا أّن عـدًدا أقـل مـن الطلبة حّقـق الحد األدنـى من مسـتوى الكفاءة 
فـي الرياضيـات مقارنـًة بالقـراءة والعلوم (المسـتوى الثاني). وتشـير هـذه البيانـات، مقرونـًة بالنتائج اإلجمالية فـي المباحث 

الثلثـة، إلـى أّن الطلبـة يواجهـون صعوبًة أكبـر في الرياضيـات من القـراءة والعلوم.

مـع أن كانـت نتائـج الرياضيـات هـي األدنـى بين المباحـث الثلثة، فقـد كان أداء الطلبة ضعيًفا بشـكل عام في جميـع المباحث؛ 
حيـث كان أداء غالبيـة الطلبـة دون الحـد األدنـى مـن الكفاءة في القـراءة والرياضيـات والعلوم. ويمكن توضيح مـا تعنيه هذه 
النتائـج مـن خـلل التركيـز على القـراءة تحديـًدا: إذا كان أداء الطالـب دون الحد األدنى من مسـتوى الكفاءة في القـراءة، فإّنه 
ال ُيعـّد أمًيـا بالضـرورة؛ لكّنـه ال يملـك المهـارات اللزمـة لتأديـة المهـاّم التـي تمّكنـه مـن المشـاركة الفاعلـة والمنِتجة في 

]14[   .(OECD, 2010; p.52) الحياة

ويبّيـن الشـكل 1 أّن ال أحـد مـن الطلبـة تقريًبـا حّقق أعلى مسـتويات الكفـاءة (المسـتويْين الخامس والسـادس). مجـّدًدا، يمكن 
توضيـح مـا تعنيـه هـذه النتائـج من خـلل التركيز علـى القراءة تحديـًدا: يمكن اعتبـار الطلبة الذيـن يحّققون المسـتوى الخامس 
فـي القـراءة مـن "أصحاب المهارات المعرفية المحتملين في القـوى العاملة العالمية المسـتقبلية" (OECD, 2010; p.51)؛ ]15[ 

.(OECD, 2010) إذ كّلمـا زاد عـدد الطلبـة فـي هذا المسـتوى ازدادت القدرة التنافسـية القتصاد الدولـة

الشـكل 1: مسـتويات كفـاءة الطلبة فـي األردن في المباحـث الثالثة للبرنامج 
الدولـي لتقييم الطلبة فـي عام 2018

نتائج األردن بإيجاز

]14[

]15[

OECD (2010), PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do – Student Performance in Reading, Mathematics and 
Science (Volume I) Retrieved from http://dx.doi.org/10.1787/9789264091450-en

Ibid
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حّقق األردن عام 2018 أعلى نتائج في تاريخ مشاركته في 
البرنامج الدولي لتقييم الطلبة، بعد حالة من ركود في األداء 

استمّرت عقًدا كاماًل.
سـّجل الطلبـة فـي األردن ارتفاًعـا طفيًفـا فـي تحصيلهـم بالمباحـث الثلثـة فـي البرنامـج الدولـي لتقييـم الطلبـة فـي عـام 
2018 مقارنـًة بالـدورات السـابقة (الشـكل 2)؛ حيـث شـهدت نتائـج القـراءة أكبـر تحّسـٍن منـذ مشـاركة المملكـة األولـى فـي 
االختبـار فـي عـام 2006، تليهـا الرياضيـات، ثـّم العلـوم. وقد أشـارت منظمـة التعـاون االقتصادي والتنميـة إلـى أّن االتجاه في 
متوسـطات مبجـث القراءة يشـهد تحّسـنا إيجابًيـا متزايـًدا (Schleicher, 2019).       َوُتَعدُّ هذه نتائج واعدًة؛ ألّن المملكة تشـهد 

إصلحـات تعليميـة عديـدة مسـتمّرة منـذ عقود.

 يجـب الحفـاظ علـى هـذا الزخـم، فرغـم التقـّدم الُمحـرز منذ عـام 2015، ما يـزال التقـّدم التراكمي منـذ عام 2006 ضئيـًل؛ حيث 
لـم يتحّسـن أداء الطلبـة بأكثـر مـن 18 نقطـة علـى أي مـن المباحـث منـذ عـام 2006. وبمـا أّن 40 نقطـة تعادل فرق مسـتوى 
دراسـي واحـد فـإّن هـذا التحّسـن منـذ عـام 2006 (18 نقطـة) يمّثـل تحّسـًنا يعـادل أقـل مـن نصـف مسـتوى دراسـي خـلل 12 

. عامًا

الشـكل 2: متوسـط تحصيـل الطلبة في األردن في مباحـث الرياضيات والعلوم 
والقـراءة بالبرنامج الدولي لتقييـم الطلبة، منذ 2006

]16[

]16[

Schleicher, A. (2019). PISA 2018: Insights and Interpretations. OECD.
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عدد الطلبة الذين كان أداؤهم دون الحد األدنى من مستوى
الكفاءة في عام 2018 أقل من العامْين 2012 و 2015 ، لكّن

التقّدم في مستويات الكفاءة العليا ما يزال ضئيًل.
مـن حيـث مسـتويات الكفـاءة، ُيلحـظ التقـّدم فـي تحصيـل الطلبـة عبـر الـدورات، بحيث كان عـدد الطلبـة في المسـتوى األول 
ومـا دون فـي عـام 2018 أقـل من العامْين 2012 و2015 (الشـكل 3). ]17[  هـذه النتائج واعدة، لكّن عدد الطلبة في المسـتويات 
األعلـى كان أكبـر بشـكل طفيـف في عـام 2018 مقارنًة باألعوام السـابقة؛ ما يـزال التقّدم في المسـتويات الوسـطى والعليا 
مـن الكفـاءة ضئيـًل. وثّمـة حاجـة ماسـة إلى معالجـة مشـكلة التحصيـل المتدني؛ ألّن نسـبة الطلبة فـي مسـتويات الكفاءة 

الدنيـا ما تـزال مرتفعة.

الجـدول 3: نسـبة الطلبـة فـي األردن حسـب مسـتوى الكفـاءة فـي الرياضيات 
منذ عـام 2006

نتائج األردن بإيجاز

ت المستوييات 6+5+4 إلى المستوى واحد؛ ألّن نسبة الطلبة في المستوى الخامس والسادس لم تتجاوز%1 في الدورات الخمس. ]17[ ُضمَّ

20062009201220152018مستوى الكفاءة

الرياضيات

%60%68%69%65%66المستوى 1 وما دون

%24%21%21%23%22المستوى 2

%12%9%8%10%9المستوى 3

%5%2%3%2%2المستوى 4 وما فوق

العلوم

%40%50%50%46%44المستوى 1 وما دون

%32%31%32%32%31المستوى 2

%21%16%15%18%19المستوى 3

%7%3%3%5%7المستوى 4 وما فوق

القراءة

%41%46%51%48%50المستوى 1 وما دون

%34%31%31%32%31المستوى 2

%20%19%16%17%16المستوى 3

%4%4%3%3%3المستوى 4 وما فوق
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مع أن شهد أداء األردن بعض التحّسن، لكّنه ما يزال متخّلًفا عن 
دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والدول األفضل أداًء 

في العالم.
عنـد وضـع األردن فـي السـياق العالمـي، يظهـر جلًيا أّن اكتسـاب طلبـة األردن للمعـارف والمهـارات الوظيفية التـي تمّكنهم 
مـن المشـاركة الكاملـة فـي المجتمـع ليـس علـى قـدم المسـاواة مـع نظرائهـم فـي الـدول األخـرى (الشـكل 3). فـي عـام 
2018، تخّلـف الطلبـة عـن متوسـط منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة بمـا يزيد على مسـتويين دراسـيين فـي الرياضيات 
ومسـتوى دراسـي واحـد فـي القـراءة والعلـوم. إضافـًة إلـى ذلـك، حّقـق طالـب واحـد فقط مـن كل خمـس طلبة نتائـج ضمن 
متوسـط نتائـج القـراءة والعلـوم فـي منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة أو قريبـة إليـه، و%12 مـن طلبـة األردن حّققـوا 

نتائـج ضمـن متوسـط نتائـج الرياضيـات فـي منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة أو قريبـة إليه.

وعنـد المقارنـة مـع سـنغافورة –واحـدة مـن الـدول األفضـل أداًء فـي اختبـار PISA، التـي تحّقـق أداًء أعلـى مـن المتوسـط 
المحـّدد للبرنامـج (500) بأكثـر مـن مسـتوى دراسـي واحـد– يظهـر أداء األردن ضعيًفـا للغايـة؛ حيـث كان أداؤه متخّلًفـا عـن 

سـنغافورة بأكثـر مـن أربعـة مسـتويات دراسـية فـي الرياضيـات وثلثـة مسـتويات دراسـية فـي القـراءة والعلـوم.

الشـكل 3: متوسـط تحصيـل الطلبـة فـي المباحـث الثالثـة للبرنامـج الدولـي 
لتقييـم الطلبـة 2018، لمجموعـة مختـارة مـن الـدول حـول العالـم

نتائج األردن بإيجاز
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تايالندكولومبيااألردنرومانياتركيا

466428419412393القراءة

468426429413426العلوم

454430400391419الرياضيات

كان أداء األردن متوافًقا مع أداء بعض الدول ذات التصنيفات 
االقتصادية المماثلة.

قـوِرَن أيًضـا أداء األردن مـع مجموعـة مـن الـدول المماثلـة اقتصادًيـا ذات الدخـل المتوسـط المرتفـع المشـاركة فـي اختبـار 
PISA لعـام 2018، ]18[ وأظهـرت المقارنـة تخّلـف األردن عـن تركيـا بفـارق مسـتوى دراسـي واحـد تقريًبـا أو أكثـر فـي المباحـث 
الثلثـة (الجـدول 4). وكان األداء فـي العلـوم أعلـى قليـًل من بعض الـدول األخرى ذات الدخل المتوسـط المرتفع، مثـل: رومانيا 
وكولومبيـا وتايلنـد. أّمـا فـي القـراءة، فقـد تفـّوق األردن علـى كلٍّ مـن تايلنـد وكولومبيـا، بيـد أّنـه تخّلـف عـن جميـع الـدول 

المذكـورة أعـله –باسـتثناء كولومبيـا– فـي الرياضيات.

الجـدول 4: متوسـط أداء األردن فـي البرنامـج الدولـي لتقييـم الطلبـة 2018 
ممقارنـة مـع مجموعـة مختـارة مـن الـدول ذات الدخـل المتوسـط المرتفـع

كان أداء الطلبة في األردن جيًدا نسبًيا مقارنًة مع الدول العربية 
األخرى.

كان أداء األردن جيـًدا مقارنـًة مـع الـدول العربية األربعة األخرى المشـاركة فـي البرنامج الدولي لتقييم الطلبة 2018 (الشـكل 
4)؛ حيـث تصـّدرت اإلمـارات مجموعـة الـدول العربيـة بمتوسـط النتائـج في المباحـث الثلثـة، بينما حّل لبنـان أخيًرا. وحـّل األردن 
ثانًيـا بمتوسـط النتائـج فـي القـراءة والعلـوم. أّمـا فـي الرياضيـات، فقـد تفّوقـت اإلمـارات وقطـر علـى األردن؛ بيـد أّن أداء كّل 

الـدول العربيـة كان دون متوسـط منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنمية فـي المباحث الثلثـة جميعها.

نتائج األردن بإيجاز

تستند تصنيفات الدخل إلى تصنيف البنك الدولي للدول حسب مستوى الدخل لعام 2019-2020]18[
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
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الشـكل 4: متوسـط تحصيـل الطلبـة فـي المباحـث الثالثـة للبرنامـج الدولي 
لتقييـم الطلبـة، للـدول العربية المشـاركة
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نتائج الطلبة بناًء على
خصائصهم المختلفة 

ثمة تفّوق واضح ومستمر للطالبات في المباحث الثالثة 
للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة مقارنة بالطالب الذكور.

ُتعـّد الفجـوة بيـن تحصيـل الطـلب والطالبـات فـي األردن مـن األكبـر علـى مسـتوى الـدول المشـاركة فـي البرنامـج الدولـي 
لتقييـم الطلبـة (OECD, 2019).       وقـد لوحظـت فـي عـام 2018 أكبـُر فجـوة بين تحصيل الطـلب والطالبات كانـت في القراءة 
(الجـدول 5)؛ حيـث تفّوقـت الطالبـات علـى الطـلب بمـا يزيـد على مسـتوى دراسـي واحـد في القـراءة. وتسـتمّر هـذه الفجوة 
الكبيـرة فـي القـراءة رغـم تحّسـن أداء الطـلب فـي عـام 2018 مقارنـًة بعـام 2015، مـع أّن أداء الطالبـات فـي القـراءة لـم 
يتحّسـن بيـن عامـْي 2015 و2018. وُتظهـر منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة اتجاًهـا مماثًل؛ حيـث تفّوقـت الطالبات عن 

الطـلب فـي القـراءة، لكـّن الفجـوة فـي األداء كانـت أقل.

ولوحظـت أيًضـا فجـوة كبيـرة فـي األداء فـي العلـوم؛ حيـث حّققـت الطالبـات فـي األردن متوسـًطا أعلـى مـن الطـلب بمقدار   
30 نقطـة؛ بفـارق يعـادل 0.75 مسـتوى دراسـي. وهـذا علـى النقيض مـن طلبـة دول منظمة التعـاون االقتصـادي والتنمية؛ 
حيـث ال تـكاد توجـد فجـوة بيـن الطـلب والطالبـات فـي العلوم، مـع وجود فـارق نقطتين فـي المتوسـط فقط فـي النتائج بين 

الطـلب والطالبات.

وكانـت أصغـر فجـوة لوحظـت بيـن أداء الطـلب والطالبـات فـي األردن فـي الرياضيـات، مع تفـّوق الطالبـات على الطلب بسـت 
نقـاط فقـط. ومـع ذلـك، تجـدر اإلشـارة إلـى أّن هـذه الفجـوة الصغيـرة تنجم عـن ضعـف أداء الطالبـات فـي الرياضيـات مقارنًة 
بأدائهـّن فـي المباحـث األخـرى، وليـس تحّسـن أداء الطـلب فـي الرياضيـات مقارنًة بأدائهـم في المباحـث األخرى (الجـدول 5)؛ 
حيـث كان أداء الطالبـات فـي الرياضيـات أقـل مـن أدائهّن بالقـراءة والعلوم بما يعادل مسـتوًى دراسـًيا واحًدا. فـي حين ُيظهر 
طلبـة دول منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة اتجاًهـا مختلًفـا؛ حيـث يتفّوق الطـلب على الطالبـات في الرياضيـات، ولكن 

الفـارق كان صغيـًرا (5 نقاط).

]19[

]19[

OECD. (2019). Jordan Country Note: PISA 2018 Results.
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منظمة التعاون االقتصادي والتنميةاألردن
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الجـدول 4: متوسـط نتائـج الطـالب والطالبـات فـي األردن ومنظمـة التعـاون 
االقتصـادي والتنميـة فـي المباحـث الثالثـة للبرنامـج الدولي لتقييـم الطلبة 

2018

نتائج الطلبة بناًء على خصائصهم المختلفة 

كان أداء الطلبة المهاجرين من الجيل األول والثاني أفضل قلياًل 
من الطلبة األردنيين.

يوجـد اتجـاه واضـح مـع أّن الفروقات ليسـت كبيرة؛ وهـو تفّوق الجيـل األول من المهاجرين علـى الجيل الثاني مـن المهاجرين 
والطلبـة األردنييـن فـي المباحـث الثلثـة للبرنامـج الدولي لتقييـم الطلبة (الجـدول 6). وكان الفـارق األكبر في مبحـث العلوم، 
حيـث تفـّوق الجيـل األول مـن المهاجريـن علـى الطلبـة األردنيين بنحـو 19 نقطة، وعلـى الجيل الثانـي مـن المهاجرين بمعدل 
15 نقطـة. وال يـكاد يوجـد فـارق بيـن الجيليـن األول والثانـي مـن المهاجريـن فـي مبحـث القـراءة. وتجـدر اإلشـارة هنـا إلى أّن 
إجمالـي طلبـة الجيـل األول والثانـي مـن المهاجريـن شـّكلوا %12 من العّينة المشـاركة فـي البرنامـج الدولي لتقييـم الطلبة 

.(1 (الجدول 

الثالثـة، حسـب وضـع  المباحـث  األردن فـي  نتائـج طلبـة  6: متوسـط  الجـدول 
الطلبـة مـن حيـث الهجـرة

القراءةالعلومالرياضياتالوضع من حيث الهجرة

401431421األردنيون 

408435433الجيل األول من المهاجرين

415450434الجيل الثاني من المهاجرين
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تـم تحليـل نتائـج الطلبـة حسـب نـوع المدرسـة أيًضـا (أي المـدارس الحكومية وغيـر الحكوميـة)؛ نظًرا إلـى تنّوع منابـت الطلبة 
المهاجريـن وأصولهـم فـي المـدارس الحكوميـة وغيـر الحكوميـة فـي األردن. وتشـمل المـدارس غيـر الحكوميـة فـي هـذا 
التحليـل المـدارس الخاصـة ومـدارس األونـروا؛ حيث تخـدم مدارس األونـروا أطفـال اللجئين الفلسـطينيين المسـّجلين، ويمكن 
أن تخـدم المـدارس الخاصـة األطفـال الفلسـطينيين (Christopherson, 2015)       أو الطلبـة المهاجريـن مـن الجنسـيات األخرى 
(MoE, 2017).               وتخـدم المـدارس الحكوميـة أعـداًدا كبيـرًة مـن أطفـال اللجئيـن السـوريين، إضافـة إلـى أطفـال اللجئين 
 (Christopherson, 2015) الفلسـطينيين  اللجئيـن  المتحـدة إلغاثـة وتشـغيل  األمـم  لـدى وكالـة  المسـّجلين  الفلسـطينيين 

.(MoE, 2017) والمهاجريـن مـن الجنسـيات أخـرى

لوحظـت اتجاهـات واضحـة فـي المـدارس غيـر الحكوميـة عنـد تصنيـف نتائـج الطلبـة حسـب الوضـع مـن حيـث الهجـرة ونـوع 
المدرسـة. علـى سـبيل المثـال، ُيلحـظ أّن الفارق بيـن أداء الجيـل األول مـن المهاجرين مقارنـة بالطلبة اآلخرين فـي المدارس 
غيـر الحكوميـة أكبـر مـن الفارق بيـن أداء الجيـل األول مـن المهاجرين والطلبـة األخرين في المـدارس الحكومية (الشـكل 5). 
فـي الواقـع، إّن أداء الجيلْيـن األول والثانـي مـن المهاجرين متقـارٌب للغاية في الرياضيـات والقراءة في المـدارس الحكومية، 
بحيـث يقـّل الفـارق فـي النتائـج عـن خمس نقـاط. كمـا أّن أداء الجيل األول مـن المهاجريـن أفضل بقليـٍل من الطلبـة األردنيين 
فـي المـدارس الحكوميـة؛ أّمـا فـي المـدارس غيـر الحكوميـة فإّنهـم يتفّوقـون علـى الطلبـة األردنييـن والجيـل الثانـي مـن 
المهاجريـن بفـارٍق يتجـاوز مسـتوى دراسـًيا واحـًدا فـي الرياضيات وعلـى األقل 30 نقطـة في العلـوم و10 نقاط فـي القراءة. 
ربمـا تعنـي هـذه النتائـج أّن االتجاهـات الملحظـة فـي الجـدول 6 ناجمـة عـن أداء الطلبة فـي المـدارس غير الحكوميـة. ومن 

، ينبغـي إجـراء المزيـد مـن التحليـلت لضبـط المتغّيـرات المختلفـة والتأكد من أسـباب الفروقـات في النتائـج. ]23[ َثـمَّ

ربمـا تكـون النتائـج الملحظـة فـي الشـكل 5 ناجمـًة جزئًيـا عـن أداء مـدارس األونـروا، فلطالمـا تفـّوق طلبـة مـدارس األونـروا 
 Abdul-Hamid,) والدوليـة       (Christopherson, 2015) علـى طلبـة المـدارس الخاصـة والحكوميـة فـي التقييمـات الوطنيـة
Patrinos, Reyes, Kelcey & Diaz Varela, 2016).       البيانـات المتاحـة للجمهـور حـول البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ال تسـمح 
بفصـل المـدارس غيـر الحكوميـة إلـى أونـروا وخاّصة، وسـيكون مـن المفيـد أن تفصل الـدورات المسـتقبلية للبرنامـج الدولي 

لتقييـم الطلبـة هـذه األنواع مـن المدارس للسـماح بإجـراء تحليٍل أشـمل.

نتائج الطلبة بناًء على خصائصهم المختلفة 

]20[

 ]21[

]22[

]23[

]24[

]25[

]20[
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الدولـي  للبرنامـج  الثالثـة  المباحـث  فـي  الطلبـة  نتائـج  متوسـط   :5 الشـكل 
لتقييـم الطلبـة فـي األردن، حسـب الوضـع مـن حيـث الهجـرة ونـوع المدرسـة

نتائج الطلبة بناًء على خصائصهم المختلفة 

حّقق الطلبة الذين أقروا أن سبق لهم الرسوب في المدرسة 
نتائج أدنى بكثيٍر من أولئك الذين لم يقروا بأنه سبق لهم 

الرسوب في المدرسة.
أفـاد 1 مـن أصـل كل 10 طلبة مشـاركين فـي البرنامج الدولي لتقييـم الطلبة في األردن بأّنه رسـب في المدرسـة مرًة واحدًة 
علـى األقـل فـي الماضـي. وكمـا كان متوقًعـا، ثّمـة علقـة سـلبية بيـن الرسـوب ومتوسـط النتائـج؛ حيـث يحّقـق مـن سـبق 
لهـم الرسـوب فـي المدرسـة نتائـج أدنـى في البرنامـج الدولـي لتقييم الطلبـة مقارنـة بأولئك الذين لم يسـبق لهم الرسـوب 
فـي المدرسـة. لقـد كانـت نتائـج الطلبـة الذيـن أفـادوا برسـوبهم فـي المدرسـة سـابًقا أدنـى بمـا يعـادل أكثـر مـن مسـتوى 
دراسـي واحـد مـن نظرائهم الذين لم يسـبق لهم الرسـوب في المدرسـة (الجـدول 7). وكان الفارق األكبـر الملحظ في مبحث 
القـراءة، حيـث بلـغ متوسـط نتائـج الطلبـة الذيـن لـم يسـبق لهـم الرسـوب فـي المدرسـة 430، فـي حيـن بلـغ متوسـط نتائـج 
الطلبـة الذيـن سـبق لهـم الرسـوب في المدرسـة 346، بفـارق 84 نقطة، أي مـا يعادل أكثر من مسـتويْين دراسـيْين؛ في حين 

بلـغ الفـارق بيـن المجموعتْيـن فـي الرياضيـات والعلـوم 67 نقطـة؛ أي ما يعـادل أكثر من 1.5 مسـتوى دراسـي.
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الجـدول 7: متوسـط نتائـج طلبـة األردن في المباحـث الثالثة للبرنامـج الدولي 
لتقييـم الطلبة، حسـب الرسـوب في المدرسـة

]26[

]27[

نتائج الطلبة بناًء على خصائصهم المختلفة 

حّقق الطلبة الذين ينتمون إلى الطبقات االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية العليا نتائج أعلى في المباحث الثالثة 

للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة.
ثّمـة علقـة إيجابيـة بين نتائـج الطلبة في البرنامج الدولـي لتقييم الطلبة ومؤشـر الوضع االقتصـادي واالجتماعي والثقافي، 
الـذي يقيـس الطبقـة االجتماعيـة االقتصاديـة للطلبـة. ]26[ فكّلمـا تحّسـن الوضع االقتصـادي واالجتماعـي والثقافـي ارتفعت 
نتائـج الطالـب فـي البرنامـج الدولـي لتقييـم الطلبـة، وتعـادل معامـلت االرتبـاط 0.28 فـي القـراءة و0.27 في العلـوم و0.24 
فـي الرياضيـات. هـذه النتائـج ليسـت مفاِجئـة فـي ضـوء مـا هو معـروف عـن علقـة طبقـة الطلبـة االجتماعيـة واالقتصادية 

 .(Hanushek & Woessmann, 2010) بأدائهـم الدراسـي، ومتوافقـة مـع نتائـج األبحـاث الدولية فـي هـذا المجـال

حّقق الطلبة الذين لديهم كتب أكثر في المنزل نتائج أعلى في 
جميع مباحث البرنامج الدولي لتقييم الطلبة.

أفـاد 4 مـن كل 10 طلبـة بـأّن لديهـم 10 كتـب أو أقـل فـي منازلهم، وأفاد ربعهـم بأّن لديهم مـن 11 إلى 25 كتاًبـا. وقد حّقق 
الطلبـة الذيـن أفـادوا بـأّن لديهـم عـدًدا أكبـر من الكتـب في المنـزل نتائج أعلـى في مباحـث البرنامـج الدولي لتقييـم الطلبة؛ 
مـع ارتبـاط يعـادل 0.13 لـكلٍّ مـن العلـوم والرياضيـات و0.11 للقـراءة. وبلغ متوسـط نتائـج الطلبة الذيـن أفادوا بـأّن لديهم 10 
كتـب أو أقـل   413 فـي القـراءة، فـي حيـن بلـغ متوسـط نتائـج الطلبـة الذيـن أفـادوا بـأّن لديهم مـن 101 إلـى 200 كتـاب 451    

.(6 (الشكل 

الفرق في النتائج )غير متوسط النتائجالرسوب في المدرسةالمبحث
الراسبين ناقص الراسبين(

معامل االرتباط بين النتيجة 
والرسوب

الرياضيات
409الراسبون

67-0.25
342غير الراسبين

العلوم
438الراسبون

67-0.24
371غير الراسبين

القراءة
430الراسبون

84-0.31
346غير الراسبين

]27[

Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2010). The Economics of International Differences in Educational Achievement.

ٌب طّورته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لقياس وضع الطلبة االجتماعي  إّن مؤشر الوضع االقتصادي واالجتماعي والثقافي مقياٌس مركَّ
االقتصادي ، ويستند إلى ثلث فئات من المتغّيرات: 1. أعلى مستوى تعليمي ألولياء األمور 2. أعلى مستوى وظيفي ألولياء األمور 3. المقتنيات 

.(OECD, 2019) المنزلية، بما في ذلك عدد الكتب في المنزل

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/acd78851-en.pdf?expires=1588084563&id=id&accname=guest&checksum=CB8FD1C5AD87A9D31047D862903C2C9D
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/acd78851-en.pdf?expires=1588084563&id=id&accname=guest&checksum=CB8FD1C5AD87A9D31047D862903C2C9D
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]28[Fischer, R. J. (1993). Social Desirability Bias and the Validity of Indirect Questioning. Journal of Consumer
Research, 20(2). Retrieved from https://doi.org/10.1086/209351

نتائج الطلبة بناًء على خصائصهم المختلفة 

ويلَحـظ هـذا االتجـاه مـن خـلل عـدد الكتـب المملوكـة والمباحـث المختلفـة، باسـتثناء الطلبـة الذيـن أفادوا بـأّن لديهـم أكثر 
مـن 500 كتـاب فـي المنـزل. ومـن المسـتغرب أّن متوسـط نتائـج الطلبـة الذيـن أفـادوا بأّن لديهـم 500 كتـاب أو أكثـر كان من 
أدنـى المتوسـطات فـي المباحـث الثلثـة، وكان قريًبـا مـن متوسـط نتائـج الطلبـة الذيـن أفـادوا بـأّن لديهـم أقل مـن 10 كتب. 
ومـع أّن هـذا أمـر مثيـٌر للدهشـة، ُيلحـظ اتجـاه مماثٌل في الـدول األخـرى، ففي كولومبيـا -على سـبيل المثال- بلغ متوسـط 
نتائـج الطلبـة الذيـن أفـادوا بـأّن لديهـم أكثر مـن 500 كتاب   424 فـي العلوم، في حين بلغ متوسـط نتائـج الطلبة الذيـن أفادوا 
بـأّن لديهـم مـن 201 إلـى 500 كتـاب 473. كمـا أّن األخطـاء المعياريـة للمجموعـة الفرعية "أكثـر من 500 كتـاب" هي األعلى 
أيًضـا فـي العديـد مـن الـدول. بجميع األحـوال، من الصعـب تحديد السـبب وراء هذا االتجـاه، فيمكن أن تكون ثّمة مشـكلة في 
طريقـة اسـتجابة الطلبـة لهـذا السـؤال، بمـا فـي ذلك االنحيـاز لإلجابة المقبولـة اجتماعًيـا (Fisher, 1993)       أو مشـكلت في 

الذاكـرة، ويمكـن أيًضـا أن تكـون الكتـب الموجـودة في المنـزل لآلباء وليسـت للطلبة.

الشـكل 6: متوسـط النتائـج فـي المباحـث الثالثـة للبرنامـج الدولـي لتقييـم 
الطلبـة فـي األردن بنـاًء علـى عـدد الكتـب التـي أقـر الطلبـة بأنهـا موجـودة 

فـي المنـزل

العلومالرياضياتالقراءة
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451456
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421
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464469
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500 كتاب أو أكثرمن 201 - 500 كتابمن 101 إلى 200 كتابمن 26 - 100 كتابمن 11 إلى 25 كتابمن 0 إلى 10 كتب

]28[

https://doi.org/10.1086/209351
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 ]29[

]30[  اْسُتْبِعَد الطلبة الذين كانت إجابتهم "ال أذكر" من هذا التحليل، وعوِمَلت إجاباُتهم بياناٍت غير متوّفرة.

]31[ ال يعادل المجموع %100 بسبب التقريب.

]32[

لوِحظت فروقات ضئيلة في النتائج بين الطلبة الذين أفادوا 
بالتحاقهم برياض األطفال وأولئك الذين لم يلتحقوا برياض 

األطفال، وال توجد عالقة ثابتة بين الفترة الزمنية التي قضاها 
الطالب في رياض األطفال المدرسة ونتائج الطلبة.

أفـاد 9 مـن كل 10 طلبـة بالتحاقهـم بريـاض األطفـال فـي سـّن السادسـة فمـا دون (الجـدول 8)، وأفـاد معظـم الطلبـة (47%) 
بدخـول ريـاض األطفـال فـي سـّن الخامسـة، وهـو سـّن المرحلة الثانيـة مـن ريـاض األطفـال فـي األردن (QRF, 2017)،       وأفاد 
%22 مـن الطلبـة بدخـول ريـاض األطفـال فـي سـّن الرابعة؛ حيـث ربما التحقـوا بالحضانـة أو المرحلـة األولى من ريـاض األطفال 

.(QRF, 2017)

الجـدول 8: نسـبة الطلبـة الذيـن أفـادوا بالتحاقهـم بريـاض األطفـال فـي عمر 
معّيـن ]30[ ]31[

لوِحظـت فروقـاٌت بسـيطة فـي نتائـج الطلبـة الذين التحقـوا والذين لم يلتحقـوا برياض األطفال فـي صغرهم؛ حيـث كانت نتائج 
الطلبـة الذيـن التحقـوا بريـاض األطفـال أعلـى بشـكل طفيـف مـن أولئك الذيـن لـم يلتحقوا بريـاض األطفال قـط، وبلـغ الفارق 
بيـن المجموعتْيـن نقطـة واحـدة فـي القـراءة و4 نقـاط فـي الرياضيـات و8 نقـاط فـي العلـوم. إّن هـذه النتائـج مفاِجئـة نظـًرا 
إلـى مـا هـو معـروف عـن تأثيـر رياض األطفـال في التحصيـل ووفـرة األدّلة التي تشـير إلـى أّن تلقي تعليـٍم عالـي الجودة في 
 Elango, Sneha, Hojman, Luis Garcia & Heckman,) مرحلـة ريـاض األطفـال يؤثـر إيجاًبا في نتائج الطلبة في المراحـل اللحقـة

 .(2016

نتائج الطلبة بناًء على خصائصهم المختلفة 

نسبة الطلبةعمر الطالب عند التحاقه برياض األطفال

%5عام واحد فما دون

%4عامان

%37 أعوام

%422 أعوام

%547 أعوام

%65 أعوام فما فوق

%9لم يلتحق برياض األطفال في صغره

]29[

]32[

Elango, Sneha, Andrés Hojman, Jorge Luis García, and James J. Heckman. (2016). “Early Childhood Education.” 
Forthcoming, in Moffitt, Robert (ed.), Means-Tested Transfer Programs in the United States II. Chicago: University of 

Chicago Press.

QRF (2017). QRF Fact Sheet: Early Childhood Care and Education in Jordan. Retrieved from
https://www.qrf.org/sites/default/files/2019-07/early_childhood_care_and_education_in_jordan_en_condensed.pdf

المجتمع=7841

https://www.qrf.org/sites/default/files/2019-07/early_childhood_care_and_education_in_jordan_en_condensed.pdf
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]33[

]34[  اْسُتْبِعَد الطلبة الذين كانت إجابتهم "ال أذكر" من هذا التحليل، وعوِمَلت إجاباُتهم بياناٍت غير متوّفرة.

بيـَد أّنـه مـن الصعـب تحديـد السـبب وراء هـذه النتائـج، فقـد يكـون جـودة ريـاض األطفـال التـي التحـق بهـا الطلبـة؛ إذا كانـت 
جودتهـا منخفضـة، فكأّنهـم لـم يلتحقـوا بريـاض األطفـال قـط (Stephen et al., 2011).       ومـن ناحيـة أخـرى، يعطي السـؤال 
عـن عمـر الطالـب عنـد االلتحـاق بريـاض األطفال مؤشـًرا عاّمًا حـول االلتحاق بريـاض األطفـال، إاّل أّنه ليـس واضًحا ما إذا اسـتمّر 
الطلبـة فـي الذهـاب إلـى ريـاض األطفـال بانتظـام أم لمـّدة زمنيـة قصيـرة. كمـا أّن هـذا السـؤال يعتمد علـى ذاكـرة الطالب، 
، يجب أن تؤخذ االسـتنتاجات حـول اختلف النتائج بنـاًء على االلتحـاق برياض األطفال  وقـد ال تكـون اإلجابـة دقيقـًة جـًدا. ومن َثـمَّ

بشـيٍء مـن التحّفظ.

إضافـًة إلـى ذلـك، لـم يرتبـط االلتحـاق بريـاض األطفـال لسـنوات عديـدة بارتفـاع نتائـج الطلبة بصـورة متسـقة. وُيلحـظ االتجاه 
المتوقـع عنـد النظـر إلـى بيانـات الطلبة الذيـن التحقوا برياض األطفـال في سـّن الرابعة مقارنًة بالخامسـة أو السادسـة؛ حيث 
كانـت نتائـج الطلبـة الذيـن التحقـوا بريـاض األطفـال فـي سـّن الرابعـة أعلى مـن نظرائهم الذيـن التحقـوا بريـاض األطفال في 
سـّن الخامسـة أو السادسـة فـي جميـع المباحـث (الشـكل 7). أّمـا مـا كان غيـر متوقـع فهـو أّن نتائـج الطلبـة الذيـن التحقـوا 
بريـاض األطفـال فـي سـّن الرابعـة كانـت أعلـى مـن نظرائهـم الذين التحقـوا بريـاض األطفال فـي سـّن الثالثة فمـا دون. وكما 
ُذِكـر آنًفـا، مـن الصعـب اسـتخلص االسـتنتاجات مـن هذا السـؤال؛ ألّن مـدى انتظام الطلبـة في ريـاض األطفال ليـس واضًحا، أو 

ربمـا خانتهـم الذاكـرة فـي تذّكر كـم كان عمرهـم بالضبـط عند االلتحـاق بريـاض األطفال. 

الدولـي  للبرنامـج  الثالثـة  المباحـث  فـي  الطلبـة  نتائـج  متوسـط   :7 الشـكل 
]34[ األطفـال  بريـاض  االلتحـاق  سـّن  حسـب  الطلبـة  لتقييـم 

نتائج الطلبة بناًء على خصائصهم المختلفة 

]33[

Stephen, C., Ang, L., Brooker, L., Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., … Taggart, B. (2011). Pre-school quality and educational 
outcomes at age 11: Low quality has little benefit. Journal of Early Childhood Research, 9(2).
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]35[

نتائج الطلبة بناًء على الخصائص المختلفة للمدارس

نتائج الطلبة بناًء على
الخصائص المختلفة للمدارس

تفّوق طلبة المدارس غير الحكومية على طلبة المدارس 
الحكومية.

كان أداء طلبـة المـدارس الحكوميـة أضعـف مـن طلبـة المـدارس غيـر الحكوميـة فـي المباحـث الثلثـة جميعهـا. وُيعـادل 
الفـارق بيـن أداء طلبـة المـدارس الحكوميـة وغيـر الحكوميـة نحـو 0.8 مسـتوى دراسـي فـي القـراءة والعلـوم و0.9 فـي 
َق طلبة المـدارس غيـر الحكومية في  الرياضيـات (الجـدول 9). وُتظهـر بيانـات الـدورات السـابقة فـي االتجـاه نفِسـِه أيًضـا تفـوُّ
األردن علـى طلبـة المـدارس الحكوميـة فـي التقييـم (OECD, 2011)،       لكّنـه مـن غيـر الواضـح مـا إذا كانـت هـذه الفروقـات 
ُتعـزى إلـى خصائـص الطلبـة أو المـدارس. َوَسـُيْدَرُس هذا الموضـوُع بتفصيل أكبـر في تقريرستنشـره الحًقا مؤسسـة الملكة 

رانيـا للتعليـم والتنمية.

الجدول 9: نتائج الطلبة في المباحث الثالثة، حسب نوع المدرسة

الفرق في النتائج )متوسط المدارس غير الحكومية ناقص متوسط النتائجنوع المدرسةالمبحث
المدارس الحكومية(

الرياضيات
392حكومية

36
428غير حكومية

العلوم
412حكومية

33
445غير حكومية

القراءة
422حكومية

33
455غير حكومية

]35[

OECD (2011). “Private Schools: Who Benefits?” PISA in Focus 7, OECD Publishing.
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حّقق طلبة المدارس الواقعة في المناطق ذات التعداد 
السكاني الكبير نتائج أعلى في المباحث الثالثة.

حّقـق طلبـة المـدارس الواقعـة فـي المناطـق ذات التعـداد السـكاني الكبيـر نتائـج أعلـى مـن طلبـة المـدارس الواقعـة في 
المناطـق ذات التعـداد السـكاني القليـل (الشـكل 8)؛ حيـث بلـغ متوسـط طلبة المـدارس في الُقـرى أو المناطـق الريفية في 
األردن 387 فـي الرياضيـات، فـي حيـن بلـغ متوسـط طلبـة المـدن الكبيـرة 420 فـي المبحـث نفسـه. وتكشـف االرتباطـات عن 
وجـود علقـة إيجابيـة ضعيفة بيـن التعداد السـكاني والنتائج؛ بمعدل 0.16 فـي الرياضيات والعلوم و0.19 فـي القراءة. وتجدر 
اإلشـارة إلـى أّن غالبيـة المـدارس فـي المناطـق الريفيـة والمناطـق ذات التعـداد السـكاني القليـل هـي مـدارس حكوميـة. 
وتظهـر بيانـات اختبـار PISA بأنها نسـبة الطلبـة في المدارس غيـر الحكومية في القـرى أو المناطق الريفيـة تبلغ %10 فقط، 
، ربمـا تكون العلقـة بين نوع المنطقـة ونتائج الطلبـة ناجمًة عـن مجموعة من  بينمـا تبلـغ %25 فـي المـدن الكبيـرة. ومـن َثمَّ
العوامـل المختلفـة، وربمـا ُتسـهم المـدارس غيـر الحكوميـة في تحسـين نتائـج الطلبة فـي المناطـق ذات التعداد السـكاني 

الكبير.

الدولـي  للبرنامـج  الثالثـة  المباحـث  فـي  الطلبـة  نتائـج  متوسـط   :8 الشـكل 
المنطقـة نـوع  حسـب  الطلبـة،  لتقييـم 
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ال توجد عالقة قوية بين أداء الطلبة والموارد المدرسية.
ال يبـدو أّن للمـوارد المدرسـية، بمـا فيهـا المـوارد البشـرية أو الماديـة، علقـًة قويـة بـأداء الطلبـة (الجـدول 10).      حّتـى إّن 
أقـوى علقـة سـلبية كانـت بيـن النقـص فـي المـواد التعليميـة ونتائـج الطلبـة، إاّل أّنهـا ُتعـّد ضعيفة؛ حيـث كانت نتائـج طلبة 
المـدارس التـي تعانـي نقصـًا أكبَر فـي المواد التعليميـة –وفًقا لتقاريـر مديري المـدارس- أدنى من نظرائهـم في المدارس 
التـي تعانـي نقصـًا أقـلَّ فـي المـواد التعليمية. وكانـت االرتباطات السـلبية بيـن النقص فـي الكادر التدريسـي ونتائـج الطلبة 
ضعيفـًة جـًدا، ولـم يوجـد ارتبـاط ُيذكـر بيـن نسـبة المعلميـن المؤهليـن بالكامـل ونتائـج الطلبـة. وتتماشـى هـذه النتائـج مع 
نتائـج الدراسـات الدوليـة حـول محّددات تحصيـل الطلبة؛ إذ إّن االختلفـات في الموارد المدرسـية ال ُتعّلل االختلفـات في األداء 

 .(Hanushek, 1997)

الجدول 10: معامالت االرتباط بين نتائج الطلبة ومؤشـرات الموارد المدرسـية، 
حسب المبحث

نتائج الطلبة بناًء على الخصائص المختلفة للمدارس

مؤشر النقص في الكادر المبحث
التدريسي

مؤشر النقص في المواد 
التعليمية

مؤشر نسبة المعلمين 
المؤهلين بالكامل

0.100.03-0.08-الرياضيات

0.04-0.10-0.06-القراءة

0.03-0.11-0.07-العلوم
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]36[

Hanushek, E. A. (1997). Assessing the Effects of School Resources on Student Performance: An Update.
Educational Evaluation and Policy Analysis, 19(2), 141–164. Retrieved from

http://hanushek.stanford.edu/sites/default/files/publications/Hanushek 1997 EduEvaPolAna 19%282%29.pdf

ُتقـاس المـوارُد المدرسـية مـن خـلل المؤشـرات الثلثـة اآلتيـة: 1. النقـص في الـكادر التدريسـي 2. النقـص في المـواد التعليميـة 3. نسـبة المعلمين 
المؤّهليـن بالكامـل؛ كمـا هـو موّضـح في الجدول 10. ُأنِشـئت هذه المؤشـرات بناًء على إجابـات مديري المدارس عن العديد من األسـئلة حـول الموارد 

.(OECD, 2019) المدرسـية وتأثيرهـا في المدرسـة
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ال توجد أي عالقة بين نسبة الطلبة إلى المعلمين ونتائج 
الطلبة.

حّقـق الطلبـة فـي الصفـوف ذات نسـبة الطلبـة إلـى المعلميـن األعلـى نتائـج أفضـل قليـًل مـن نظرائهـم في الصفـوف ذات 
النسـبة األقـل (الجـدول 11)؛ فقـد عـادل متوسـط نتائـج الطلبة فـي الصفوف؛ حيـث تبلغ نسـبة الطلبة إلـى المعلميـن 1:7 أو 
أقـل 398 فـي الرياضيـات، مقابـل 406 للطلبـة فـي الصفـوف؛ حيث تبلغ نسـبة الطلبـة إلـى المعلميـن 1:40. وكان الفرق بين 
المجموعتيـن 16 نقطـة فـي القـراءة، و7 نقـاط في العلوم. وُتظهـر االرتباطات أّنه ال توجـد أي علقة بين المتغّيـرات (القراءة 
= 0.05، العلـوم = 0.04، الرياضيـات = 0.03). ومـع أّن هـذا قـد يبـدو مفاجًئـا ألّن الغالبيـة تتوقـع نتائـج معاكسـة؛ حيـث مـن 
المتوقـع أن تكـون نتائـج الطلبـة أعلـى فـي الصفـوف الدراسـية ذات نسـبة الطلبـة إلـى المعلمين األقـل، فـإّن األدب النظري 

  .(Hoxby, 2000) الدولـي يشـير إلـى أّن حجـم الصـف ال يؤثر فـي تحصيـل الطلبـة
 

11: متوسـط نتائـج الطلبـة بنـاًء علـى متوسـط نسـبة الطلبـة إلـى  الجـدول 
المبحـث حسـب  المعلميـن، 

نتائج الطلبة بناًء على الخصائص المختلفة للمدارس

]38[

نسبة الطلبة إلى 
متوسط األداء في العلوممتوسط األداء في القراءةمتوسط األداء في الرياضياتنسبة الطلبةالمعلمين

398410427%1:76 أو أقل

399412424%34من 1:8 إلى 1:15

397424432%32من 1:16 إلى 1:23

402420431%13من 1:24 إلى 31:1

402423442%2من 1:32 إلى 1:39

406426434%1:4014 أو أكثر

]38[

Hoxby, C. M. (2000). The Effects of Class Size on Student Achievement: New Evidence from Population Variation.
The Quarterly Journal of Economics, 115(4), 1239–1285.
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قـّدم هـذا التقريـر األداء اإلجمالـي لطلبـة األردن فـي البرنامـج الدولـي لتقييـم الطلبـة، وقارنـه بالـدول األفضـل أداء والـدول 
العربيـة األخـرى ومجموعـة مختـارة مـن الـدول ذات الدخل المتوسـط المرتفع. وقـّدم أيًضا التباين فـي نتائج الطلبـة بناًء على 

خصائصهـم المختلفـة أو خصائص مدارسـهم.

ومـع أّن أداء األردن شـهد تحّسـًنا فـي البرنامـج الدولـي لتقييـم الطلبـة 2018 مقارنـًة مـع الدورات السـابقة، فـإّن غالبية 
الطلبـة مـا يزالـون دون الحـد األدنـى مـن الكفـاءة فـي المباحـث الثالثـة، كمـا أّن أداء األردن تخّلـف كثيـًرا عـن منظمة 
، يجـب الحفـاظ علـى الزخـم  التعـاون االقتصـادي والتنميـة والـدول األفضـل أداًء فـي المباحـث الثلثـة جميعهـا. ومـن َثـمَّ

لضمـان تزويـد الطلبـة بالمعـارف والمهـارات الوظيفيـة الضروريـة ليصبحـوا أعضـاء فاعليـن فـي المجتمع.

ويبـدو أّن نتائـج الطلبـة فـي األردن تتبايـن بنـاًء علـى عدٍد مـن العوامـل المتعّلقـة بالطلبة والمدرسـة؛ حيث يوجـد تبايٌن كبير 
فـي النتائـج بنـاًء علـى النوع االجتماعي، والرسـوب فـي المدرسـة، والطبقـة االجتماعيـة االقتصادية. كما يوجـد تبايٌن 
بيـن نتائـج طلبـة المـدارس الحكومية وغيـر الحكومية، وبين طلبـة المدارس في األنـواع المختلفة مـن المناطق. وربما 
يكـون التبايـن فـي أداء الطلبـة بنـاًء علـى نـوع المنطقـة ناجمـًا عـن اختـلف نسـبة المـدارس الحكوميـة إلـى المـدارس غيـر 

الحكوميـة فـي األنـواع المختلفة مـن المناطق.

وأخيـًرا، يتـرك التقريـر العديـد مـن األسـئلة حـول العالقـات اإلحصائيـة بيـن المتغّيـرات دون إجابـة؛ نظـًرا إلـى طبيعتـه 
، مـن الضـروري إجـراء المزيـد مـن التحليـلت الستكشـاف طبيعـة العلقـات بيـن المتغّيـرات المختلفـة  الوصفيـة. ومـن َثـمَّ
وتأثيراتهـا فـي تحصيـل الطلبـة. علـى سـبيل المثال، لوحظـت علقٌة بين عـدد الكتب فـي المنـزل والنتائج، ولكن يجـب االنتباه 
إلـى أّن عـدد الكتـب فـي المنـزل يرتبـط أيًضـا بالطبقـة االجتماعيـة واالقتصاديـة التـي ينتمـي إليهـا الطالـب؛ أي أّن الطبقـة 
االجتماعيـة واالقتصاديـة ربمـا تكـون مسـؤولًة جزئّيـًا عـن العلقـة الملحظـة بيـن عـدد الكتـب والنتائـج. وعليـه، فسـيجري 
استكشـاُف العلقـات بيـن نتائـج الطلبـة والمتغّيـرات األخـرى بتعّمـق أكبـر فـي التقاريـر التـي َسُتْنَشـُر علـى موقع مؤسسـة 
الملكـة رانيـا للتعليـم والتنميـة خلل األشـهر القادمة؛ حيث سـتقّدم أيًضـا العلقات اإلحصائيـة بين متغيرات الدراسـة من أجل 

تحديـد العوامـل التـي لهـا علقـة فـي تحصيـل الطلبة فـي األردن.
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