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�آل��ه  وعلى  حممد  �سيدنا  �ملر�سلني،  �أ���س��رف  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  �لعاملني،  رب  هلل   �حلمد 

و�سحبه �أجمعني،،

بالكفاء�ت  �لعمل  �سوق  رفد  يف  عليها  يعّول  �لتي  �مل��و�د  من  و�لتقانة  و�لعلوم  �لريا�سيات  مو�د  تعترب 

�هتماما  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �أولت  لذلك  �ملعرفة،  �قت�ساد  بناء  �مل�ساركة يف  �لقادرة على  �لوطنية 

�لعلمي  �لتقدم  ملو�كبة  لتطويرها؛  �ملختلفة  وبر�جمها  خططها  وو�سعت  �لدر��سية،  �ملو�د  بهذه  كبري� 

ومتطلبات �لع�سر مبا يوؤهل �أبنائنا �لطلبة و�لطالبات ملو��سلة در��ستهم يف موؤ�س�سات �لتعليم �جلامعي 

�أو �اللتحاق ب�سوق �لعمل، �ن�سجاما مع �أهد�ف روؤية عمان 2040 وركائزها �لتي �أكدت على �أهمية رفع 

جودة �لتعليم وتطوير �ملناهج �لدر��سية و�لرب�مج �لتعليمية؛ الإعد�د متعلم معتز بهويته، مبدع ومبتكر، 

ومناف�س عامليا يف كافة �ملجاالت.

ومن بني �جلهود �لتي قامت بها �لوز�رة يف هذ� �جلانب م�ساركتها يف �لدور�ت �الأربع للدر��سة �لدولية 

يف مادتي �لريا�سيات و�لعلوم )TIMSS( �لتي تد�ر من قبل �جلمعية �لدولية لتقييم �لتح�سيل �لرتبوي 

)IEA(، وتهدف �إىل قيا�س وتقومي حت�سيل طلبة �ل�سفني �لر�بع و�لثامن يف مادتي �لريا�سيات و�لعلوم، 

ومقارنة م�ستويات �أد�ئهم مب�ستوى �لتح�سيل �لعاملي وفق �أ�س�س حمددة، كما تكمن �أهمية هذه �لدر��سة 

�لقر�ر�ت  �سانعي  ي�ساعد  مما  �أف�سل،  ب�سكل  �لرتبوية  �أنظمته�ا  فه�م  من  �مل�ساركة  �لدول  متكني  يف 

ور��سمي �ل�سيا�سات �لرتبوي�ة ف�ي حتديد معايري حقيقية وو�قعية للتح�سيل �أو �الأد�ء �لرتبوي.

وت�سري نتائج �لدورة �ل�سابعة للدر��سة �لدولية TIMSS 2019 �إىل �أن طلبة �ل�سلطنة �مل�ساركني فيها قد 

�لنتائج حتقيق  �أو�سحت  �إذ  و�لعلوم؛  �لريا�سيات  �أد�ئهم يف مادتي  تقدمهم يف م�ستوى  حافظو� على 

زيادة �إجمالية يف معدل �أد�ئهم يف �ل�سفني �لر�بع و�لثامن، كما ��ستطاع بع�س هوؤالء �لطلبة حتقيق 

�ملتو�سط �لدويل )500 نقطة( فاأعلى يف هاتني �ملادتني.

�ل�سابقة  و�ل��دور�ت  �لدورة �حلالية  �لدولية يف  �لدر��سة  نتائج هذه  �ل�سلطنة يف  نتائج طلبة  تطور  �إن 

ُيعزى �إىل �جلهود �لتي بذلتها �حلكومة يف �الهتمام مبنظومة �لتعليم، �إ�سافة �إىل قيام �لوز�رة باتخاذ 

جمموعة من �الإجر�ء�ت على م�ستوى قطاعات �لعمل �لرتبوي؛ حيث مت تطوير �ملناهج �لدر��سية وفق 

�ملناهج  �لتقانة يف  و�إدخال  و�لريا�سيات،  �لعلوم  �لعاملية يف مادتي  �ل�سال�سل  وتبني  �لوطنية،  �ملعايري 

�لدر��سية، كما عملت �لوز�رة على تعزيز مهار�ت �البتكار و�لعلوم لدى �لطلبة من خالل تنفيذ بر�مج



و�لتكنولوجيا  للعلوم  �لوطني  �الأ�سبوع  مثل  �إثر�ئية  و�أن�سطة 

ومهرجان  �سنوي،  ب�سكل   )STEM( و�لريا�سيات  و�لهند�سة 

معر�س  �إىل  باالإ�سافة  �سنتني،  كل  يقام  �لذي  للعلوم  عمان 

�لعلمية  �الأوملبياد�ت  وتنفيذ  �ل�سنوي،  �لعلمية  �البتكار�ت 

�لوطنية، و�مل�ساركة يف �الأوملبياد�ت �الإقليمية و�لدولية.

لنتائج  �لتف�سيلية  �لنتائج  لي�ستعر�س  �لتقرير  هذ�  وياأتي 

�ل�سابعة  �ل���دورة  يف  �لدولية  �ل��در����س��ة  يف  �ل�سلطنة  طلبة 

تنفيذها وعينة  و�إج��ر�ء�ت  �أهد�فها  TIMSS 2019 من حيث 

�لطلبة �مل�ساركني فيها على م�ستوى �ل�سفني �لر�بع و�لثامن 

�ملديريات  و�خلا�سة يف جميع  �ل�سلطنة �حلكومية  مبد�ر�س 

�لتعليمية باملحافظات. 

�لدر��سة  نتائج هذه  �مل�ستقاة من  و�ملوؤ�سر�ت  �لبيانات  وتعد 

و�أ�سلوب  �أد�ئها  لتقييم  بالوز�رة  �ملعنية  للقطاعات  مرجعا 

و�لرتبويني الإجر�ء  للباحثني  تعد م�سدر� مهما  عملها، كما 

للطلبة  �لتح�سيلية  باجلو�نب  �ملعنية  �لعلمية  �لدر��سات 

و�لعو�مل �ملوؤثرة يف �رتفاع �أو تدين م�ستوى �أد�ئهم �لدر��سي، 

تو�جه  �لتي  �لتحديات  على  للتغلب  �ملنا�سبة  و�إيجاد �حللول 

�الأنظمة �لتعليمية يف هذ� �جلانب.

وختاما �أتقدم بخال�س �ل�سكر و�لتقدير للمعلمني و�مل�سرفني 

�أمور �لطلبة و�ملديريات �ملخت�سة  و�أولياء  و�إد�ر�ت �ملد�ر�س 

بامل�ستويات  �الرت��ق��اء  يف  �مل��ب��ذول��ة  �جل��ه��ود  على  ب��ال��وز�رة 

�لتح�سيلية للطالب و�لطالبات، د�عية �هلل �لعلي �لقدير �أن 

يوفقنا خلدمة هذ� �لبلد �لعزيز حتت ظل �لقيادة �حلكيمة 

طارق  بن  هيثم  �ل�سلطان  �جلاللة  �ساحب  ح�سرة  ملوالنا 

�ملعظم -حفظه �هلل ورعاه-.

                                    

و�هلل ويل �لتوفيق،،،

 د. مديحة بنت اأحمد ال�شيبانية

وزيرة �لرتبية و�لتعليم 
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مقدمة
�ستى  �ملت�سارعة يف  �ملعلوماتية  و�لطفرة  �ملتالحقة  �لتكنولوجية  �لتطور�ت  �لتعامل مع  �لقدرة على  �إن 

�لعلوم �ملختلفة، وما تلعبه مادتا �لريا�سيات و�لعلوم يف ميادين �لتكنولوجيا و�البتكار، و�إمد�د �لفرد 

باالأدو�ت �لعلمية و�لعملية �لتي متّكنه من �لتعامل و�لتفاعل مع م�ستجد�ت هذ� �لع�سر ومتطلبات �سوق 

�ملمار�سات  على  و�لت�سجيع  �البتكار  لغر�س مفهوم  وذلك  بال�سلطنة  �الهتمام  �أولويات  ُتعد من  �لعمل، 

تدري�س  تطوير  يتطلب  فاإنه  بفاعلية  ذلك  ولتحقيق  بعد،  عن  �لتعليم  وطرق  �الإلكرتونية،  �حلكومية 

�إطار م�سروعات تطوير �لتعليم يف كافة جو�نب  هاتني �ملادتني يف جميع مد�ر�س �ل�سلطنة، وذلك يف 

�لعملية �لرتبوية، ما يتو�فق مع �لروؤية �مل�ستقبلية للحكومة، ويرفع م�ستوى �لكفايات �لطالبية يف مادتي 

�لريا�سيات و�لعلوم، ومو�ءمتها مع �مل�ستويات �لعاملية.

ولرغبة �ل�سلطنة يف تقييم �أد�ء طالبها با�ستخد�م معايري تقومي دولية تتميز بامل�سد�قية �لعاٍلية و�ملهنية 

�لرتبوية، �ساركت �ل�سلطنة يف �لدر��سة �لدولية يف �لريا�سيات و�لعلوم TIMSS، وهي در��سة ُترى على 

�لريا�سيات  يف  �لطالب  وقدر�ت  ومهار�ت  معارف  بتقييم  وُتعنى  1995م،  عام  منذ  �لدويل  �مل�ستوى 

 )IEA( �لرتبوي  �لتح�سيل  لتقومي  �لدولية  �جلمعية  �لدر��سة  هذه  وتدير  دولًيا.  ومقارنتها  و�لعلوم 

�أربع �سنو�ت ت�سمل مر�جعة   TIMSS �لر�بع و�لثامن. وت�ستمر دورة  TIMSS �ل�سفني  وت�ستهدف در��سة 

�الإطار �لعام للدر��سة و�سياغة �أ�سئلة جديدة يف �لريا�سيات و�لعلوم ومر�جعة ��ستبانات �لدر��سة، ثم 

تريب �لن�سخة �الأولية من هذه �الأدو�ت قبل �سنة من �لتطبيق �لرئي�سي �لذي ي�سمل ��ستبانات �لدر��سة 

من  �ملكررة  و�الأ�سئلة  �لتجريب،  مرحلة  من  �ملختارة  و�الأ�سئلة  �لتجريبي،  �مل�سح  مرحلة  من  �ملنقحة 

�لدور�ت �ل�سابقة لقيا�س توجهات �أد�ء �لدول )مدى تطوره �أو �نخفا�سه(.

TIMSS 2007 يف �ل�سف �لثامن فقط،  بد�أت �ل�سلطنة �ال�سرت�ك يف هذه �لدر��سة يف دورتها �لر�بعة 

و�ساركت يف �لدورة �خلام�سة TIMSS 2011 يف �ل�سفني �لر�بع و�لثامن، و��ستمرت يف �مل�ساركة يف كال 

�ل�سفني يف �لدورتني �ل�ساد�سة TIMSS 2015 و�ل�سابعة TIMSS 2019. ويقدم هذ� �لتقرير �لوطني حتلياًل 

ويعر�س   .TIMSS 2019 و�لعلوم  �لريا�سيات  يف  �لدولية  �لدر��سة  يف  �ل�سلطنة  م�ساركة  لنتائج  و�سفًيا 

ا  �أي�سً ويقدم  فيهما،  �الأد�ء  و�تاهات  و�لريا�سيات  �لعلوم  �ختبار�ت  يف  �لطالب  حت�سيل  معدالت 

حتلياًل و�سفًيا لعالقة جمموعة من �ملتغري�ت �مل�ستقاة و�مل�ستقة من ��ستبانات �لدر��سة �الأربع مبعدالت 

حت�سيل طالب �ل�سلطنة ومقارنتها مبعدالت �ملتو�سط �لدويل. 

وجند يف هذ� �لتقرير �أربعة ف�سول، يهدف �لف�سل �الأول من هذ� �لتقرير �إىل �لتعريف بالدر��سة �لدولية 

TIMSS، من حيث نطاقها و�أهد�فها و�أدو�تها و�إجر�ء�ت تنفذيها، وت�سليط �ل�سوء على تاريخ م�ساركة 
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وكذلك عينة  �لدر��سة،  �ال�سرت�ك يف هذه  وفو�ئد  �ل�سلطنة 

�لدر��سة على م�ستوى �ل�سفني �لر�بع و�لثامن وعلى م�ستوى 

�ملحافظات �لتعليمية و�ملد�ر�س �خلا�سة و�لدولية. 

�لطالب  حت�سيل  نتائج  �ست�ستعر�س  �لثاين  �لف�سل  ويف 

�جلن�س  ح�سب  حت�سيلهم  وكذلك  �ل���دويل،  �مل�ستوى  على 

ونوع �ملد�ر�س �مل�ساركة يف �لدر��سة، وكذلك نتائج حت�سيل 

)متقدم  �الأربعة  �ملعيارية  �الأد�ء  مقايي�س  ح�سب  �لطالب 

�ملحتوى  جم��االت  وح�سب  ومنخف�س(،  ومتو�سط  ومرتفع 

و�ملجاالت �ملعرفية. كما يتتبع �لتقرير توجهات �أد�ء �لطالب 

بني �لدور�ت �ل�سابقة و�لدورة �حلالية، ويربز كذلك �ملد�ر�س 

�ملجيدة �حلا�سلة على �ملتو�سط �لدويل فاأعلى، �أما �لف�سلني 

�لدر��سة  ��ستبانات  ملتغري�ت  حتليل  ففيهما  و�لر�بع  �لثالث 

��ستبانات  وعالقتها مبعدالت حت�سيل �لطالب. حيث توفر 

�سياقات  �سمن  غنية  مرجعية  ومعلومات  بيانات  �لدر��سة 

�لطالب �لبيئية و�ملنزلية و�ل�سفية و�ملدر�سية. وقد ��ستقت 

متغري�ت عديدة من �لبيانات �لتي توفرها هذه �ال�ستبيانات 

وربطها مبعدل حت�سيل �لطالب لدر��سة عالقتها وتاأثريها 

�ل�سلطنة  حت�سيل  معدل  مقارنة  متغري  كل  يف  ويتم  فيه، 

�لرئي�سية  �ملحاور  من  جمموعة  وّحددت  �لدويل.  باملتو�سط 

مبعدل  عالقتها  ُت��در���س  متغري�ت  ع��دة  منها  ك��ل  يت�سمن 

حت�سيل �لطالب.

و�أظهرت نتائج مادة �لريا�سيات حت�سًنا ملحوًظا يف معدالت 

�إح�سائًيا  د�ل��ة  بفروق  �ل�سفني  كال  يف  �لطالب  حت�سيل 

باملقارنة مع معدالت حت�سيل �لطالب يف �لدور�ت �ل�سابقة،  

 431 �أحرز تالميذ �ل�سف �لر�بع يف مادة �لريا�سيات  فقد 

نقطة مقارنة ب� 425 نقطة فقط يف TIMSS 2015، وبالن�سبة 

411 نقطة يف مادة  �أحرز �لطالب  �لثامن فقد  �إىل �ل�سف 

�لريا�سيات مقارنة ب� 403 نقطة يف TIMSS 2015، و�أظهرت 

�لنتائج ��ستمر�ر تفوق �الإناث على �لذكور ولكن بفارق يقل 

ن�سبة  �رتفاع  �إىل  �لنتائج  ت�سري  كما  �ل�سابقة،  �ل��دور�ت  عن 

عدد �لطالب �لذين حققو� �مل�ستوى �ملتقدم و�مل�ستوى �ملرتفع 

باملقارنة مع �لدور�ت �ل�سابقة.
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1.1
 ما هي الدراسة الدولية في الرياضيات 

والعلوم )TIMSS(؟

هي در��سة ُترى على �مل�ستوى �لدويل وُتعنى بدر��سة معارف ومهار�ت وقدر�ت �لطلبة يف �لريا�سيات 

و�لعلوم. وهي ت�ستق�سي �إجناز�ت �لطلبة يف هاتني �ملادتني يف �أكرث من 60 نظامًا تعليميًا من خمتلف 

ممت �لدر��سة لتقي�س �لفروق بني �لنظم �لتعليمية �لوطنية وتف�سري هذه �لفروق،  �أنحاء �لعامل. وقد �سُ

مل�ساعدة هذه �لنظم يف تطوير وحت�سني تعليم وتعلم �لريا�سيات و�لعلوم.

�لطالب يف  �أد�ء  متابعة �تاهات  �لدر��سة هو  �مل�ساركة يف هذه  �ال�ستمر�ر يف  �لرئي�س من  و�لغر�س 

مادتي �لريا�سيات و�لعلوم، وحتديد نقاط �لتح�سن و�لقوة لتعزيزها، وحتديد �الأولويات �لتي حتتاج �إىل 

مر�جعة وتطوير يف تعلم وتدري�س �لريا�سيات و�لعلوم.

 2.1
أهداف المشاركة في الدراسة

�إن �لهدف �الأ�سا�سي من �لدر��سة هو مقارنة حت�سيل �لطلبة يف �لريا�سيات و�لعلوم يف �أنظمة تربوية 

متباينة يف خلفياتها �لثقافية و�القت�سادية و�الجتماعية و�لتي ميكن من خاللها تطوير �الأنظمة �لتعليمية 

للدول �مل�ساركة، وقد ُطّور �الإطار �ملرجعي لهذه �لدر��سة بالتعاون مع �لعديد من خرب�ء �لرتبية و�لتقومي 

 .)National Research Coordinators NRCs( مل�ساركة� للدول  �لوطنيني  و�ملن�سقني  و�ملناهج  �لرتبوي 

وَتبنت �لدر��سة منوذجها �خلا�س باملنهاج، منطلقة من نظرتها له باأنه �لعن�سر �لذي يلعب �لدور �الأهم 

يف تقرير كيفية تقدمي فر�س �لتعليم و�لتعلم للطلبة، كما �أنه يلعب �لدور ذ�ته يف حتديد �لعو�مل �لتي 

توؤثر يف كيفية ��ستخد�م فر�س �لتعلم من قبل �لطلبة، وعلى هذ� �الأ�سا�س ُبنيت �لدر��سة.

ولقد ُطورت �أدو�ت �لدر��سة من قبل جمموعة من خرب�ء �لرتبية من �لدول �مل�ساركة يف �لدر��سة يف 

�إطار منوذج �ملنهاج �ملحدد، بحيث تقدم �لدر��سة معلومات �ساملة عن �ملر�حل �لتي تتم فيها �لعملية 

و�الأ�سرية  و�لبيئية  �ل�سفية  و�ملتغري�ت  �الأد�ء،  م�ستويات  لتغطي  �الأدو�ت  هذه  جاءت  لذلك  �لرتبوية؛ 

و�ملدر�سية �لتي توؤثر يف تلك �مل�ستويات، يف حماولة لتزويد �لدول �مل�ساركة يف �لدر��سة مب�سادر ثرية من 

�ملعلومات متكنها من تف�سري نتائج �أد�ء طلبتها، وتوجيه عمليتي �لتعليم و�لتعلم و�ل�سيا�سات �لرتبوية 

وفق موؤ�سر�ت عملية دقيقة.

و�لتي  �لطلبة حاليا  �لتي يدر�سها  �ملناهج  �لعالقات بني م�ستويات  �كت�ساف  �إىل  �لدر��سة  تتوخى هذه 

كانت ُتدّر�س �سابقًا، يف حماولة جادة لك�سف �لفجو�ت - �إن ُوجدت - بني هذه �مل�ستويات، ثم �لو�سول 

�إىل �لعو�مل �لتي ميكن �أن حتدث تغريً� يف خمرجات �الأنظمة �لرتبوية.
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ويمكن تحديد الفوائد اآلتية لالشتراك في الدراسة الدولية في 
)TIMSS 2019( الرياضيات والعلوم

قيا�س م�ستويات �الأد�ء و�تاهات �لتغري فيه.   .1

�لدول  بني  �ملقارنات  �إج��ر�ء  من  مُتكن  بيانات  توفري    .2

وبني   ،TIMSS2019 �حلالية  �ل��در����س��ة  يف  �مل�ساركة 

بيانات وّفرتها در��سات TIMSS �ل�سابقة، ملعرفة �أ�سباب 

�الختالفات.

و�لعلوم  �لريا�سيات  تدري�س  كفاءة طرق  تقومي  تعزيز    .3

يف �لدول �مل�ساركة.

�إظهار جماالت �لتقدم يف مهار�ت �لريا�سيات و�لعلوم    .4

لدى �لطلبة من �ل�سف �لر�بع حتى �ل�سف �لثامن يف 

�لر�بع  �لدر��سة )لل�سفني  بعينتي  �ساركت  �لتي  �لدول 

و�لثامن(.

يف  تعني  متنوعة  وم�����س��ادر  مرجعية  ب��ي��ان��ات  ت��ق��دمي    .5

حت�سني نوعية تعليم وتعُلم مادرتي �لريا�سيات و�لعلوم. 

�الختبار�ت  �إج��ر�ء  جمال  يف  �لوطنية  �لكو�در  تدريب    .6

�لعملية  ب���اأد�ء  �خلا�سة  �لبيانات  وج��م��ع  �لقيا�سية 

�لتعليمية. 

 Assessment( ل��ل��در����س��ة  ت��ق��ومي��ي  �إط�����ار  �إع�����د�د   -1

 .)Framework

�إعد�د �ل�سورة �لتجريبية الأدو�ت �لدر��سة )�الختبار�ت   -2

�ملن�سقني  مب�ساركة  �الإجنليزية  باللغة  و�ال�ستبانات( 

�لوطنيني للدر��سة.

يتم  �ل��ت��ي  �ل��ل��غ��ات  �إىل  وم��و�ءم��ت��ه��ا  �الأدو�ت  ترجمة   -3

�لتدري�س بها.

مر�جعة �لرتجمة )�إمالئًيا، ونحوًيا ولغوًيا(، وتعديلها   -4

وفق �خل�سو�سية �لثقافية لكل دولة )من قبل �لدولة، 

.)IEA ثم من قبل

�ملكتب  �إىل  و�ال�ستبانات(  )�لكتيبات،  �الأدو�ت  �إر�سال   -5

�لتنفيذي للدر��سة العتماد و�إقر�ر �لرتجمة و�ملو�ءمة.

�مل�ستهدفني ملرحلتي  بالطالب  �لبيانات �خلا�سة  جمع   -6

مركز  �إىل  و�إر���س��ال��ه��ا  �لرئي�سي  و�مل�����س��ح  �ل��ت��ج��ري��ب 

�الإح�ساء بكند�.

3.1 
خطوات إجراء الدراسة

�تبعت �لدر��سة �لدولية TIMSS 2019 �آلية معيارية م�سابهه للدر��سات �ل�سابقة �لتي �أجرتها �جلمعية �لدولية لتقومي �لتح�سيل 

�لرتبوي IEA ومتثلت فيما يلي:
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و�لتطبيق  �لتجريب  ملرحلتي  �لدر��سة  عينة  �ختيار   -7

لتقومي  �لدولية  �ملنظمة  قبل  من  لل�سلطنة  �لرئي�سي 

�لتح�سيل �لرتبوي )IEA( بالتعاون مع مركز �الإح�ساء 

بكند�.

�إخطار �ملديريات �لتعليمية �ملختارة و�ملد�ر�س �خلا�سة   -8

�لتجريبي  �لتطبيق  ي�سملها  ���س��وف  �ل��ت��ي  و�ل��دول��ي��ة 

و�لتطبيق �لرئي�سي.

و�ال���س��ت��ب��ان��ات  ب��االخ��ت��ب��ار  �خل��ا���س��ة  �الأدو�ت  �إع����د�د   -9

للدر��سة  �ملنظمة  �جلهة  �إىل  �إر�سالها  ثم  و�إخر�جها، 

�الأدو�ت يف جممعات من  تكون هذه  بحيث  العتمادها 

 .)item blocks( الأ�سئلة�

�لت�سحيح،  )�أدلة  للدر��سة  �مل�ساحبة  �الأدو�ت  �إعد�د   -10

على  �مل�سرف  ودليل  �ملن�سق،  ودليل  �لتطبيق،  و�أدل��ة 

�المتحان، ودليل �سبط �جلودة و�سجل �سبط �جلودة(.

تنفيذ مرحلة �لتطبيق �لرئي�سي للدر��سة.  -11

و�إدخ��ال  و�ال�ستبانات  �الخ��ت��ب��ار�ت  وترميز  ت�سحيح   -12

�لبيانات ذ�ت �لعالقة. 

�إر�سال �لن�سخة �لوطنية من �لبيانات �إىل مركز معاجٍلة   -13

ل�  �لتابع   )DPC( Data Processing Center �لبيانات 

.)IEA(

�إعد�د �لتقارير �لدولية ومر�جعتها و�إقر�رها.  -14

�إعالن �لنتائج �لنهائية للدر��سة.  -15

كتابة �لتقرير �لوطني.  -16

4.1
أدوات الدراسة

�عتمدت در��سة )TIMSS 2019( على جمموعة من �الأدو�ت �لدر��سية ُطّورت من ِقب�ل جمموعة من خرب�ء �لرتبية و�لتقومي 

�لرتبوي جلمع �لبيانات �ل�سرورية؛ لتحقيق �أهد�ف �لدر��س�ة، وقد تنوع�ت هذه �الأدو�ت بني كتيبات �الأ�سئلة و�ال�ستبانات.

كتيبات األختبار 

�الأختبار  كتيبات  ت�سميم  يف  ُ�عتمد 

�خل��ا���س��ة ب��ال��در����س��ة جم��م��وع��ة من 

 )14( ،item blocks �الأ�سئلة  جممعات 

كتيبًا ملرحلة �لتطبيق �لرئي�سي، بحيث 

ي��ح��ت��وي ك��ل كتيب ع��ل��ى م���ف���رد�ت يف 

يتم  �ل��ع��ل��وم.  يف  و�أخ���رى  �لريا�سيات 

�إج����ر�ء �الم��ت��ح��ان يف ج���ز�أي���ن، ج��زء 

خا�س مبادة �لريا�سيات و�جلزء �الأخر 

�لعلوم، ولكل جزء )45( دقيقة  مبادة 

لل�سف  دقيقة  و)36(  �لثامن،  لل�سف 

��سرت�حة  �جلز�أين  بني  يف�سل  �لر�بع 

ق�سرية.
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االستبانات

استبانة الطالب المشارك في االختبار   -1

�الأ���س��ري��ة  باخللفية  �ال���س��ت��ب��ان��ة  ه���ذه  ف��ق��ر�ت  تتعلق        

وطموحاته�م،  و�تاه�اته�م  للطلب��ة،  و�الأكادي�مية 

�ل�ريا�سي�ات و�لعلوم من  و�ملمار�س�ات �ل�سفي�ة ملعلم�ي 

وجهة نظر �لطلبة.

استبانة معلم الرياضيات واستبانة   -2
معلم العلوم  

�لعلم�ية  باخللف�يات  �ال�ستبانتني  هاتني  فقر�ت  تتعلق        

و�الأكادميية و�ملمار�سات �لتدري�سية، و�تاهات معلمي 

�لريا�سيات  معلمو  عنها  ويجيب  و�لعلوم  �لريا�سيات 

و�لعلوم لل�سعبة �لتي يطبق عليها �الختبار.

استبانة المدرسة التي تطبق فيها   -3
الدراسة 

�لبيئة  ع��ن  مبعلومات  �ال�ستبانة  ه��ذه  ف��ق��ر�ت  تتعلق   

و�ملنه���ج،  و�لطلب���ة،  �لتدري�سية،  و�لهي����ئة  �ملدر�سية، 

وبر�مج  �مل��ادي��ة،  و�الإم��ك��ان��ات  �لدر��سي�ة،  و�لرب�م��ج 

تطوير �لعاملني، وعالقات �ملدر�سة مع �ملجتمع، ويجيب 

عنها مديرو �ملد�ر�س �مل�ساركة يف �لدر��سة.  

 

استبانة التعلم المبكر   -4
 ألولياء أمور طلبة الصف 

الرابع                                    

وتتعلق  �الأم��ر،  ويل  بو��سطة  تعبئتها  يتم       

و�حل�سابية  �لعلمية  و�مل��ه��ار�ت  باملعارف 

ويف  �مل��ن��زل  يف  �ل��ط��ف��ل  يكت�سبها  �ل��ت��ي 

مد�ر�س ريا�س �الأطفال.
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 5.1 
مجاالت المحتوى والمجاالت المعرفية 

ونسبها المئوية في مادة الرياضيات

جماالت �ملحتوى ملادة �لريا�سيات - �ل�سف �لر�بع جدول 1.1  

الن�شبةجماالت املحتوى 

50% �الأعد�د 

30% �الأ�سكال �لهند�سية و�لقيا�س 

20% عر�س �لبيانات 

جماالت �ملحتوى ملادة �لريا�سيات - �ل�سف �لثامن جدول 2.1  

الن�شبةجماالت املحتوى 

30%�الأعد�د 

30%�جلرب

20%�لهند�سة 

20% �لبيانات و�الحتماالت 

�لن�سب �ملئوية �مل�ستهدفة للمجاالت �ملعرفية يف    جدول 3.1  

�ختبار مادة �لريا�سيات لل�سفني �لر�بع و�لثامن يف     

)TIMSS 2019( لدر��سة �لدولية يف �لريا�سيات و�لعلوم�

ال�صف الثامن ال�صف الرابع املجال املعريف

35%40%�ملعرفة 

40%40%�لتطبيق 

25%20%�ال�ستدالل 
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 6.1 
عّينة الدراسة 

�ل�سف  يف  ومثلها  �لر�بع  �ل�سف  يف  ودولية  وخا�سة  حكومية  مدر�سة   228 من  ممثلة  ع�سو�ئية  عينة  �لدر��سة  يف  ت�سارك 

�لثامن.

عينة �ل�سف �لر�بع على م�ستوى    جدول 4.1  

�ملحافظات و�ملد�ر�س �خلا�سة و�لدولية  

عدد الطالباملحافظة/ املدار�س اخلا�صة والدولية 

681م�سقط

506�سمال �ل�سرقية

604جنوب �ل�سرقية

579�لد�خلية

536�لظاهرة

738�سمال �لباطنة

597جنوب �لباطنة

195�لربميي

326م�سندم

525ظفار

150�لو�سطى

311�ملد�ر�س �خلا�سة

1066�ملد�ر�س �لدولية

6814�ملجموع

عينة �ل�سف �لثامن على م�ستوى    جدول 5.1  

�ملحافظات و�ملد�ر�س �خلا�سة و�لدولية  

عدد الطالباملحافظة/ املدار�س اخلا�صة والدولية 

927م�سقط

557�سمال �ل�سرقية

651جنوب �ل�سرقية

580�لد�خلية

571�لظاهرة

676�سمال �لباطنة

595جنوب �لباطنة

222�لربميي

170م�سندم

489ظفار

134�لو�سطى

347�ملد�ر�س �خلا�سة

832�ملد�ر�س �لدولية

6751�ملجموع
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النتائج 

الفصل الثاني
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أواًل: الصف الرابع
 1,2 

 معدل التحصيل العام لتالميذ السلطنة على 
المستوى الدولي

�رتفع عدد �لدول �مل�ساركة من 47 دولة يف عام 2015 �إىل 58 دولة مبا فيها �ل�سلطنة يف هذه �لدورة، باالإ�سافة �إىل 6 �أنظمة 

تنازليا من  �مل�ساركة  �لدول  �لتح�سيل يف  ترتيب معدالت  �أدناه  ويو�سح �جلدول  �إم��ار�ت.  �أو  �أو مقاطعات  لواليات  تعليمية 

.TIMSS الأعلى �إىل �الأقل، علًما باأن 500 نقطة يف �جلدول متثل �لنقطة �ملركزية ملقيا�س�

معدالت حت�سيل �لدول �مل�ساركة جدول 1,2  
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النتائج

ت�سري �لنتائج يف �جلدول �أعاله �إىل ت�سدر �سنغافورة للدول �مل�ساركة يف معدل حت�سيل �لريا�سيات بو�قع 625 نقطة، تليها 

هوجن كوجن ثم كوريا �جلنوبية، وُيالحظ من �لرتتيب ت�سدر دول �سرق �آ�سيا للمر�تب �الأوىل. وجاءت جميع �لدول �لعربية 

�أف�سل  �ل�سلطنة معدل حت�سيل  500(، وحقق طالب  TIMSS )�لنقطة  �لنقطة �ملركزية ملقيا�س  �لدر��سة دون  �مل�ساركة يف 

بفارق كبري عن �لدور�ت �ل�سابقة بو�قع 431 نقطة، وحت�سن ترتيبها على �مل�ستوى �لدويل.

جند �أن �لفرق د�ل �إح�سائيا بني معدل حت�سيل �ل�سلطنة )431( ومعدل حت�سيل كل من ت�سيلي )441( و�إير�ن )443( 

وكو�سوفو )444( وقطر )449(.

 2,2 
معدل التحصيل على مستوى السلطنة

مقارنة معدل �لتح�سيل يف �ملحافظات و�ملد�ر�س �خلا�سة و�لدولية يف �آخر دورتني للدر��سة لل�سف �لر�بع جدول 2,2 

 ،2015 باملقارنة مع دورة  �ل�سلطنة  �لتالميذ يف معظم حمافظات  �نخفا�س معدل حت�سيل  �إىل  �لنتائج يف �جلدول  ت�سري 

با�ستثناء حمافظات �سمال �لباطنة وجنوب �لباطنة وظفار و�لو�سطى باالإ�سافة �إىل �ملد�ر�س �خلا�سة و�لدولية، حيث �رتفع 

معدل حت�سيلها عن �لدورة �ل�سابقة بفارق بلغ 9 و 33 و24 و 29 و 40 و 72 نقطة على �لتو�يل. كما يالحظ من �جلدول �أن 

حمافظة �سمال �لباطنة، حققت �أعلى معدل حت�سيل بو�قع 476 نقطة، وحققت حمافظة �لو�سطى �أقل معدل حت�سيل بو�قع 

358 نقطة فقط.

 املحافظة/املدار�س 

اخلا�صة والدولية

معدل التح�صيل 

يف 2015

معدل التح�صيل 

يف 2019

435395م�سقط
417412�سمال �ل�سرقية
395363جنوب �ل�سرقية

441423�لد�خلية
448433�لظاهرة

467476�سمال �لباطنة
425458جنوب �لباطنة

415402�لربميي
466433م�سندم

374398ظفار
329358�لو�سطى

416456�ملد�ر�س �خلا�سة
391463�ملد�ر�س �لدولية
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3,2 
توجهات األداء العام واألداء حسب النوع 
االجتماعي بين الدورات السابقة والدورة 

الحالية

دورة  بني  �لتالميذ  �أد�ء  يف  �لتغري  �ت��اه��ات  لقيا�س  م�سممة   TIMSS در����س��ة 

و�أخرى، ول�سمان �إمكانية مقارنة �أد�ء �لتالميذ بني دورة و�أخرى فاإنه يتم تكر�ر 

جمموعة من كتيبات �الختبار بني �لدورة �حلالية و�لدور�ت �ل�سابقة فيما يعرف 

بالدور�ت  مقارنة  �لدر��سة  يف  �ل�سلطنة  تالميذ  �أد�ء  و�رتفع   .)trend items( ب� 

�ل�سابقة بفارق كبري يف مادة �لريا�سيات لل�سف �لر�بع، و�ل�سكل �أدناه ي�سري �إىل 

ت�سنيف �ل�سلطنة �سمن 14 دولة حققت م�ستوى حت�سيل �أعلى من دورة 2015.

توجهات �الأد�ء �لعام للدول �مل�ساركة يف جميع �لدور�ت ال�صكل 1.2 

توجهات �الأد�ء �لعام يف �سلطنة عمان يف ثالث دور�ت جدول 3,2  

ت�سري �لنتائج يف �جلدول �إىل �لتح�سن �لذي حققه �لتالميذ يف معدل حت�سيلهم 

بفارق 6 نقاط عن دورة 2015، و 46 نقطة عن دورة 2011. و�ل�سكل �لبياين �دناه 

يبني توجهات �أد�ء تالميذ �ل�سلطنة يف �لدور�ت �لثالث.

2015-2019 2007-2019 1995-2019

14 14 138 0 1

45 Countries 21 Countries 16 Countries

Trends in Average Achievement
Number of countries in which average achievement increased or decreased 

between 2019 and previous assessment

TIMSS & PIRLS
International Study Center SOURCE: IEA’s TIMSS 2019

http://timss2019.org/download

MATHEMATICS–FOURTH GRADE

معدل دورة الدرا�صة

التح�صيل

الفرق يف معدل التح�صيل بني الدورات 

الثالث

201120152019

2019431466

2015425406-

201138540-46-
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توجهات �أد�ء تالميذ �ل�سلطنة يف ثالث دور�ت ال�صكل 2.2 
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�لفرق يف �أد�ء �لذكور و�الإناث على �مل�ستوى �لدويل جدول 4,2  

ت�سري �لنتائج �أعاله �إىل �أن �ل�سلطنة جاءت يف �ملرتبة �خلام�سة بعد باك�ستان وجنوب �أفريقيا و�ل�سعودية و�لفلبني من حيث 

�أكرب فرق بني معدل حت�سيل �الإناث ومعدل حت�سيل �لذكور ل�سالح �الإناث، فقد بلغ �لفارق بني معدل حت�سيل �الإناث ومعدل 

حت�سيل �لذكور 14 نقطة )438 لالإناث مقابل 424 للذكور(.
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ع��م��ان  ���س��ل��ط��ن��ة  يف  و�الإن��������اث  �ل����ذك����ور  �أد�ء  ت���وج���ه���ات   جدول 5,2  

يف ثالث دور�ت  

ُيالحظ من �جلدول �نخفا�س �لفرق يف معدل �لتح�سيل بني �الإناث و�لذكور يف 

26 نقطة يف  2015 و  21 نقطة يف  14 نقطة، بعدما كان �لفرق  �إىل   2019 دورة 

2011، و�لر�سم �لبياين �الآتي يو�سح توجهات �أد�ء �لذكور و�الإناث يف �ل�سلطنة يف 

�لدور�ت �لثالث.  

توجهات �أد�ء �لذكور و�الإناث يف �ل�سلطنة يف ثالث دور�ت  ال�صكل 3,2  

معدل حت�صيلالدورة

الذكور

معدل حت�صيل

االإناث

الفرق

201137239826

201541543621

201942443814
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حت�سيل �لتالميذ ح�سب �لنوع �الجتماعي يف �ملحافظات   جدول 6,2  

و�ملد�ر�س �خلا�سة و�لدولية  

حققت �الإناث يف حمافظة �سمال �لباطنة �أعلى معدل حت�سيل بو�قع 490 نقطة. 

وكان �أعلى معدل حت�سيل للذكور يف �ملد�ر�س �لدولية بو�قع 466نقطة. و�أما �أكرب 

 36 بفارق  �ل�سرقية  �سمال  فكان يف حمافظة  و�لذكور  �الإناث  بني  �الأد�ء  فرق يف 

نقطة ل�سالح �الإناث. وكان �أقل فرق يف �الأد�ء بينهما يف حمافطة ظفار بفارق 3 

نقاط. علًما باأن �لفرق يف �الأد�ء بني �لذكور و�الإناث يف �ملد�ر�س �لدولية ل�سالح 

�لذكور وبفارق 6 نقاط فقط.

املحافظة/ 

املدار�س اخلا�صة 

والدولية

معدل حت�صيل 

االإناث

معدل حت�صيل 

الذكور

الفرق

40438618م�سقط

42939336�سمال �ل�سرقية

37335221جنوب �ل�سرقية

4274198�لد�خلية

43842711�لظاهرة

49046228�سمال �لباطنة

46644917جنوب �لباطنة

42038634�لربميي

44442321م�سندم

3993963ظفار

3623548�لو�سطى

4584544�ملد�ر�س �خلا�سة

4604666�ملد�ر�س �لدولية
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 4,2 
 تحصيل التالميذ وتوجهات األداء حسب المقاييس 

المعيارية األربعة

حتدد در��سة TIMSS �أربع مقايي�س معيارية الأد�ء �لتالميذ وهي: مقيا�س �الأد�ء �ملتقدم )625 نقطة فاأعلى(، و�ملقيا�س �ملرتفع 

)من 550 نقطة �إىل �أقل من 625(، و�ملقيا�س �ملتو�سط )من 475 نقطة �إىل �أقل من 550(، و�ملقيا�س �ملنخف�س )من 400 

نقطة �إىل �أقل من 475(.

و�سف مقايي�س �الأد�ء �ملعيارية جدول 7,2  

مقيا�س الأداء 

املعياري

الو�صف

ي�صتطيع التالميذ تطبيق فهمهم ومعرفتهم يف جمموعة متنوعة من املواقف املعقدة ن�صبًيا و�صرح ا�صتدللتهم. املتقدم

ي�ستطيع �لتالميذ حل جمموعة متنوعة من �مل�سائل �للفظية متعددة �خلطو�ت تت�سمن �أعد�ًد� كاملة، ويظهر�لتالميذ 

فهًما متز�يًد� للك�سور و�لك�سور �لع�سرية، وي�ستطيع �لتالميذ تطبيق �ملعرفة مبجموعة من �الأ�سكال ثنائية وثالثية 

متعددة  �لريا�سية  �مل�سكالت  حلل  ومتثيلها  �لبيانات  تف�سري  وميكنهم  �ملو�قف،  من  متنوعة  جمموعة  يف  �الأبعاد 

�خلطو�ت.

ي�صتطيع التالميذ تطبيق ال�صتيعاب املفاهيمي حلل امل�صكالت. املرتفع

وُيظهر  �لكاملة حلل م�سائل لفظية مكونة من خطوتني.  �ملفاهيمي لالأعد�د  �لتالميذ تطبيق �ال�ستيعاب  ي�ستطيع 

و�الأعد�د  �لك�سور  على  و�لعمليات  �الأرقام،  وتقريب  و�لعو�مل،  و�مل�ساعفات،  �الأعد�د،  خلط  فهمهم  �لتالميذ 

لالأ�سكال  �لهند�سية  للخ�سائ�س  فهمهم  يظهرون  كما  �لب�سيطة.  �لقيا�س  م�سائل  حل  للتالميذ  وميكن  �لع�سرية. 

�ول �أو جمموعة متنوعة من �لر�سوم �لبيانية حلل  و�لزو�يا. وي�ستطيعون تف�سري و��ستخد�م �لبيانات �ملوجودة يف جدًّ

�مل�سكالت �لريا�سية.

ي�صتطيع التالميذ تطبيق املعرفة الريا�صية الأ�صا�صية يف مواقف ب�صيطة. املتو�صط

ي�ستطيع �لتالميذ �حل�ساب باأعد�د كاملة مكونة من ثالثة و�أربعة منازل يف مو�قف متنوعة. كما �أن لديهم بع�س 

�لفهم لالأعد�د �لع�سرية و�لك�سور. وي�ستطيعون حتديد ور�سم �الأ�سكال بخ�سائ�س ب�سيطة. وميكنهم قر�ءة �ملعلومات 

�ول. وت�سنيفها وتف�سريها يف �لر�سوم �لبيانية و�جلدًّ

التالميذ لديهم بع�س املعرفة الريا�صية الأ�صا�صية.املنخف�س

ي�ستطيع �لتالميذ جمع وطرح و�سرب وق�سمة �أعد�د �سحيحة مكونة من منزلة و�حدة �أو منزلتني. وميكنهم حل 

�مل�سائل �للفظية �لب�سيطة. ولديهم بع�س �ملعرفة عن �لك�سور �لب�سيطة و�الأ�سكال �لهند�سية �ل�سائعة. وميكنهم قر�ءة 

�ول �لب�سيطة. و�إكمال �لر�سوم �لبيانية باالأعمدة و�جلدًّ
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مقارنة �لن�سب �ملئوية )%( لتالميذ �ل�سلطنة و�ملتو�سط �لدويل يف مقايي�س �الأد�ء   جدول 8,2  

�ملعيارية �الأربعة  

�إن �لتالميذ �لذين حققو� معايري �ملقيا�س  مالحظة: �لن�سب �ملئوية يف �جلدول �أعاله تر�كمية، حيث 

ا حققو� معايري �ملقايي�س �الأدنى )�ملرتفع و�ملتو�سط و�ملنخف�س(، وكذلك فاإن �لتالميذ  �ملتقدم هم �أي�سً

ا حققو�معايري �ملقيا�سني �الأدنى )�ملتو�سط و�ملنخف�س(،  �لذين حققو� معايري �مل�ستوى �ملرتفع هم �أي�سً

ومن ثم فاإن �لتالميذ �لذين حققو� معايري �ملقيا�س �ملنخف�س هم جمموع �لتالميذ يف �ملقايي�س �الأربعة.

ُيالحظ من �جلدول �أعاله �أن ن�سبة تالميذ �ل�سلطنة �لذين حققو� �ملقيا�س �ملتقدم منخف�سة وتقل عن 

�ملتو�سط �لدويل بفارق 4%. وكما ي�ستنتج �أن 38% من تالميذ �ل�سلطنة دون �ملقيا�س �ملنخف�س يف مقابل 

8% فقط يف �ملتو�سط �لدويل.و�جلدول �الآتي يعر�س �الأد�ء يف �مل�ستويات �ملعيارية يف ثالث دور�ت. 

�الأد�ء يف �مل�ستويات �ملعيارية يف ثالث دور�ت جدول 9,2  

ب�سكل  �لدر��سة  دور�ت  �الربعة خالل  �ملقايي�س  �ل�سلطنة يف  تالميذ  �د�ء  �رتفاع  يالحظ من �جلدول 

عام. و يعترب �لفرق يف �الد�ء بني 2011 من جهة وبني 2015 و 2019 من جهة �خرى د�ل �ح�سائيا. و 

ي�ستخل�س من �لبيانات �ي�سا �نخفا�س ن�سبة �لتالميذ دون �مل�ستوى �ملنخف�س من 54% يف 2011 �ىل 

40% يف 2015 ثم 38% يف 2019.

املقيا�س املقيا�س املتو�صطاملقيا�س املرتفعاملقيا�س املتقدمالدولة

املنخف�س

3123362�سلطنة عمان

7347192�ملتو�سط �لدويل

املقيا�س املقيا�س املتو�صطاملقيا�س املرتفعاملقيا�س املتقدمالدورة

املنخف�س

20193123362

20152113260

2011152046
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مقارنة �لن�سب �ملئوية للتالميذ يف �ملحافظات و�ملد�ر�س �خلا�سة و�لدولية يف مقايي�س �الأد�ء �ملعيارية جدول 10,2  

ُيالحظ من �جلدول �أن �أكرب ن�سبة من �لتالميذ يف م�ستوى �أقل من �ملقيا�س �ملنخف�س )�أقل من 400( كانت يف حمافظة 

ن�سبة  فكانت  �لباطنة  �سمال  حمافظة  يف  و�أما  ظفار.  حمافطة  ثم  م�سقط،  حمافظة  ثم  �ل�سرقية،  جنوب  تليها  �لو�سطى 

�لتالميذ �أعلى يف �ملقيا�س �ملتقدم )625 نقطة فاأعلى( تليها �ملد�ر�س �خلا�سة، ثم جنوب �لباطنة.

املحافظة/ املدار�س اخلا�صة 

والدولية

من 400 اإىل اأقل من 400

اأقل من 475

من 475 اإىل 

اأقل من 550

من 550 اإىل 

اأقل من 625

625 فاأعلى

53271631م�سقط

44311951�سمال �ل�سرقية

64221031جنوب �ل�سرقية

37342351�لد�خلية

34342480�لظاهرة

2626221611�سمال �لباطنة

283025144جنوب �لباطنة

48291751�لربميي

36302671م�سندم

52241851ظفار

69141241�لو�سطى

302822155�ملد�ر�س �خلا�سة

223430122�ملد�ر�س �لدولية
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5.2 
أمثلة من التقرير الدولي على أسئلة من مختلف 

المستويات المعيارية ومقارنة أداء السلطنة 
بالمتوسط الدولي 

مثال على امل�صتوى املعياري املنخف�س

جمال �ملحتوى: عر�س �لبيانات

�ملجال �ملعريف: تطبيق

MP10_11

81�ملتو�سط �لدويل ن�سبة �الجابة �ل�سحيحة )%(

61�سلطنة عمان 

تظهر �لنتائج �أن ن�سبة �لطالب �لذين ��ستطاعو� �الجابة عن هذه �ملفردة �إجابة �سحيحة يف �ل�سلطنة 

بلغت 61 % وهي ن�سبة �أقل من �ملتو�سط �لدويل �لتي بلغت 81 %.   
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مثال1 على امل�صتوى املعياري املتو�صط

جمال �ملحتوى: �الأ�سكال �لهند�سية و�لقيا�س

�ملجال �ملعريف: تطبيق

MP02_09

70�ملتو�سط �لدويل ن�سبة �الجابة �ل�سحيحة )%(

70�سلطنة عمان 

تظهر �لنتائج �أن ن�سبة �لطالب �لذين ��ستطاعو� �الجابة عن هذه �ملفردة �إجابة �سحيحة يف �ل�سلطنة 

بلغت 70% وهي ن�سبة تت�ساوى مع �ملتو�سط �لدويل.
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مثال2 على امل�صتوى املعياري املتو�صط

جمال �ملحتوى: عر�س �لبيانات

�ملجال �ملعريف: معرفة

MP02_10

68�ملتو�سط �لدويل ن�سبة �الجابة �ل�سحيحة )%(

45�سلطنة عمان 

تظهر �لنتائج �أن ن�سبة �لطالب �لذين ��ستطاعو� �الجابة عن هذه �ملفردة �إجابة �سحيحة يف �ل�سلطنة 

بلغت 45 % وهي ن�سبة �أقل من �ملتو�سط �لدويل �لتي بلغت %68. 
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مثال1 على امل�صتوى املعياري املرتفع

جمال �ملحتوى: �الأعد�د

�ملجال �ملعريف: تطبيق

53�ملتو�سط �لدويل ن�سبة �الجابة �ل�سحيحة )%(

29�سلطنة عمان 

تظهر �لنتائج �أن ن�سبة �لطالب �لذين ��ستطاعو� �الجابة عن هذه �ملفردة �إجابة �سحيحة يف �ل�سلطنة 

بلغت 29 % وهي ن�سبة �أقل من �ملتو�سط �لدويل �لتي بلغت %53.  
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مثال 2 على امل�صتوى املعياري املرتفع

جمال �ملحتوى: �الأعد�د

�ملجال �ملعريف: تطبيق

MP06_04 

47�ملتو�سط �لدويل ن�سبة �الجابة �ل�سحيحة )%(

23�سلطنة عمان 

تظهر �لنتائج �أن ن�سبة �لطالب �لذين ��ستطاعو� �الجابة عن هذه �ملفردة �إجابة �سحيحة يف �ل�سلطنة 

بلغت 23% وهي ن�سبة �أقل من �ملتو�سط �لدويل �لتي بلغت %47. 
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مثال 3 على امل�صتوى املعياري املرتفع

جمال �ملحتوى: عر�س �لبيانات

�ملجال �ملعريف: ��ستدالل

MP02_11

61�ملتو�سط �لدويل ن�سبة �الجابة �ل�سحيحة )%(

41�سلطنة عمان 

تظهر �لنتائج �أن ن�سبة �لطالب �لذين ��ستطاعو� �الجابة عن هذه �ملفردة �إجابة �سحيحة يف �ل�سلطنة 

بلغت 41 % وهي ن�سبة �أقل من �ملتو�سط �لدويل �لتي بلغت %61. 
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مثال 1 على امل�صتوى املعياري املتقدم

جمال �ملحتوى: �الأعد�د

�ملجال �ملعريف: ��ستدالل

MP06_03 

24�ملتو�سط �لدويل ن�سبة �الجابة �ل�سحيحة )%(

11�سلطنة عمان 

تظهر �لنتائج �أن ن�سبة �لطالب �لذين ��ستطاعو� �الجابة عن هذه �ملفردة �إجابة �سحيحة يف �ل�سلطنة 

بلغت 11% وهي ن�سبة �أقل من �ملتو�سط �لدويل �لتي بلغت %24.  
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مثال 2 على امل�صتوى املعياري املتقدم

جمال �ملحتوى: �الأ�سكال �لهند�سية و�لقيا�س

�ملجال �ملعريف: تطبيق

MP02_08

21�ملتو�سط �لدويل ن�سبة �الجابة �ل�سحيحة )%(

10�سلطنة عمان 

تظهر �لنتائج �أن ن�سبة �لطالب �لذين ��ستطاعو� �الجابة عن هذه �ملفردة �إجابة �سحيحة يف �ل�سلطنة 

بلغت 10% وهي ن�سبة �أقل من �ملتو�سط �لدويل �لتي بلغت %21.  
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6,2 
تحصيل التالميذ الحاصلين على أقل من 500 نقطة 

والحاصلين على 500 نقطة أو أعلى 

حتدد در��سة TIMSS �لنقطة 500 كنقطة مركزية ثابتة ملقيا�س TIMSS، ويتم ترتيب �أد�ء �لتالميذ بناء على معدل �لتح�سيل 

�أعلى من �أو ي�ساوي �أو �أقل من هذه �لنقطة �ملركزية.

�جلدول �الآتي يو�سح مقارنة بني �لن�سبة �ملئوية للتالميذ �حلا�سلني على معدل حت�سيل �أقل من 500 نقطة، و�لن�سبة �ملئوية 

للتالميذ �حلا�سلني على معدل حت�سيل �أكرب من �أو ي�ساوي 500 نقطة يف �ملحافظات و�ملد�ر�س �خلا�سة و�لدولية

مقارنة �لن�سبة �ملئوية للتالميذ �حلا�سلني على معدل حت�سيل �أقل من 500، و�لتالميذ �حلا�سلني على  جدول 11,2  

معدل حت�سيل �أكرب من �أو ي�ساوي 500 )�لنقطة �ملركزية ملقيا�س TIMSS( يف �ملحافظات و�ملد�ر�س �خلا�سة و�لدولية

املحافظة/ املدار�س اخلا�صة 

والدولية

العدد الإجمايل  

للتالميذ

الن�صبة املئوية للتالميذ 

احلا�صلني على معدل اأقل 

من 500

الن�صبة املئوية للتالميذ 

احلا�صلني على معدل 

اأكربمن اأو ي�صاوي 500

6818713م�سقط

5068317�سمال �ل�سرقية

604919جنوب �ل�سرقية

5798119�لد�خلية

5367723�لظاهرة

7385941�سمال �لباطنة

5976634جنوب �لباطنة

1958713�لربميي

3267723م�سندم

5258218ظفار

1508713�لو�سطى

3116931�ملد�ر�س �خلا�سة

10666832�ملد�ر�س �لدولية

68147525�ملجموع

ت�سري �لنتائج يف �جلدول �إىل �أن �أعلى ن�سبة من �لتالميذ �لذين حققو� �ملتو�سط �لدويل وما فوق كانت يف �سمال �لباطنة بو�قع 

41% تليها جنوب �لباطنة )34%(، و�أما �أقل ن�سبة فقد حققها تالميذ حمافظة جنوب �ل�سرقية بو�قع 9 % فقط.
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   7,2 
تحصيل التالميذ في مجاالت المحتوى

يو�سح �جلدول �الآتي معدل حت�سيل �لدول �مل�ساركة يف كل جمال من جماالت �ملحتوى �لثالثة )�الأعد�د، و�الأ�سكال �لهند�سية 

و�لقيا�س، وعر�س �لبيانات( باملقارنة مع معدل �لتح�سيل �لعام يف مادة �لريا�سيات ��ستناًد� �إىل نقاط �الأف�سلية و�ل�سعف 

�لن�سبية لتح�سيل �لتالميذ يف �لدول يف �ملجاالت �لثالثة.

معدل حت�سيل تالميذ �ل�سف �لر�بع يف جمال �ملحتوى على �مل�ستوى �لدويل جدول 12,2  
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ت�سري �لنتائج �أن �لدول �مل�ساركة ت�سع تركيًز� تعليمًيا �أكرث ن�سبًيا يف جمال �الأعد�د، و تركيًز� تعليمًيا �أقل ن�سبًيا يف جمال 

عر�س �لبيانات. كما تظهر �لنتائج �أنه من بني 56 دولة م�ساركة كانت 27 دولة لديها �أف�سلية ن�سبية يف جمال �الأعدد و 17 

دولة لديها �سعف ن�سبي. كذلك 19 دولة لديها �أف�سلية ن�سبية يف جمال �لقيا�س و�لهند�سة و 23 دولة لديها �سعف ن�سبي يف 

�ملجال نف�سه. ويف جمال عر�س �لبيانات كانت 11 دولة لديها �أف�سلية ن�سبية و 33 دولة لديها �سعف ن�سبي يف �ملجال نف�سه. 

وب�سكل عام، كان لدى جميع �لبلد�ن تقريًبا �أف�سلية ن�سبية يف �أحد �ملجاالت �الأقل �أو �سعف ن�سبي مقارنة مبعدل �لتح�سيل 

�لعام يف �ملادة، با�ستثناء �ألبانيا وت�سيلي. و�جلدول �الآتي يو�سح معدل حت�سيل �لتالميذ يف جمال �ملحتوى يف �سلطنة عمان.

معدل التح�صيل جماالت املحتوى

يف �صلطنة عمان

424�الأعد�د

429�الأ�سكال �لهند�سية و�لقيا�س

433عر�س �لبيانات

ت�سري �لنتائج يف �جلدول �إىل �أن �أعلى معدل حت�سيل تالميذ 

نقطة،   433 بو�قع  �لبيانات  �ل�سلطنة جاء يف جمال عر�س 

و�أقل معدل حت�سيل جاء يف جمال �الأعد�د بو�قع 424 نقطة.

حت�سيل تالميذ �ل�سف �لر�بع يف �لريا�سيات ح�سب �ملحتوى على م�ستوى �ملحافظات   جدول 14,2  

و�ملد�ر�س �خلا�سة و�لدولية  

املحافظة/ املدار�س اخلا�صة 

والدولية

الأ�صكال الهند�صية االأعداد

والقيا�س

عر�س البيانات

384395399م�سقط

401409416�سمال �ل�سرقية

352358368جنوب �ل�سرقية

416423428�لد�خلية

425434437�لظاهرة

468480475�سمال �لباطنة

450456460جنوب �لباطنة

391401406�لربميي

425431435م�سندم

392404384ظفار

351352342�لو�سطى

449443466�ملد�ر�س �خلا�سة

467445463�ملد�ر�س �لدولية

معدل حت�سيل �لتالميذ يف جمال �ملحتوى جدول 13.2  

حقق تالميذ حمافظة �سمال �لباطنة �أعلى معدل حت�سيل يف جمال �الأعد�د بو�قع 468 نقطة، ويف جمال �الأ�سكال �لهند�سية 

و�لقيا�س بو�قع 480، وعر�س �لبيانات بو�قع 475 نقطة. �أما �أقل معدل حت�سيل فكان يف حمافظة �لو�سطى، حيث كان يف 

جمال �الأعد�د بو�قع 351 نقطة، ويف جمال �الأ�سكال �لهند�سية و�لقيا�س بو�قع 352 نقطة، ويف جمال عر�س �لبيانات بو�قع 

342 نقطة.
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 8,2 
تحصيل التالميذ في المجاالت المعرفية

يو�سح �جلدول �الآتي معدل حت�سيل �لدول �مل�ساركة يف كل جمال من �ملجاالت �ملعرفية �لثالثة )�ملعرفة، �لتطبيق، �ال�ستدالل( 

باملقارنة مع معدل �لتح�سيل �لعام يف مادة �لريا�سيات ��ستناًد� �إىل نقاط �الأف�سلية و�ل�سعف �لن�سبية لتح�سيل �لتالميذ يف 

�لدول يف �ملجاالت �ملعرفية �لثالثة.

معدل حت�سيل تالميذ �ل�سف �لر�بع يف �ملجاالت �ملعرفية على �مل�ستوى �لدويل جدول 15,2  
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جمال  مع  باملقارنة  خا�سًة  �ملعرفة،  جمال  يف  ن�سبية  �أف�سلية  لديها  �لبلد�ن  من  قلياًل  عدًد�  �أن  عام  ب�سكل  �لنتائج  ت�سري 

ن�سبي يف �ملجال نف�سه. وت�سري  25 دولة لديها �سعف  و  �ملعرفة،  ن�سبية يف جمال  �أف�سلية  ت�سعة دول فقط لديها  �لتطبيق. 

�لنتائج كذلك �أنه لدى 24 دولة �أف�سلية ن�سبية يف جمال �لتطبيق، و 10 دول لديها �سعف ن�سبي يف �ملجال نف�سه. ويف جمال 

�ال�ستدالل 17 دولة لديها �أف�سلية ن�سبية، و 28 دولة لديها �سعف ن�سبي يف �ملجال نف�سه. �لدول �لوحيدة �لتي لي�س لديها نقاط 

�أف�سلية �أو �سعف ن�سبية يف �ملجاالت �ملعرفية كانت �ملجر وكرو�تيا ومالطا.

و�جلدول �الآتي يو�سح معدل حت�سيل �لتالميذ يف �ملجاالت �ملعرفية يف �سلطنة عمان.

معدل حت�سيل �لتالميذ يف �ملجاالت �ملعرفية جدول 16,2  

يف  �لتالميذ  حت�سيل  معدالت  تقارب  �جل��دول  من  يالحظ 

جمايل �ملعرفة و�ال�ستدالل. �أما يف جمال �لتطبيق فاإن معدل 

�لتح�سيل �لتالميذ �أعلى بفارق 10 نقاط.

حت�سيل تالميذ �ل�سف �لر�بع يف �لريا�سيات ح�سب �مل�ستويات �ملعرفية على م�ستوى �ملحافظات   جدول 17,2  

و�ملد�ر�س �خلا�سة و�لدولية  

ال�صتدللالتطبيقاملعرفةاملحافظة/ املدار�س اخلا�صة والدولية

386399389م�سقط

404417406�سمال �ل�سرقية

350368359جنوب �ل�سرقية

418428419�لد�خلية

426436428�لظاهرة

471479472�سمال �لباطنة

451459450جنوب �لباطنة

391405393�لربميي

427434423م�سندم

392398390ظفار

342363353�لو�سطى

447459451�ملد�ر�س �خلا�سة

460465448�ملد�ر�س �لدولية

479 نقطة  471 نقطة و�لتطبيق بو�قع  �أعلى معدل حت�سيل يف جمال �ملعرفة بو�قع  �لباطنة  حقق تالميذ حمافظة �سمال 

472 نقطة، و�أما �أقل معدل حت�سيل يف جمال �ملعرفة و�لتطبيق و�ال�ستدالل فكان يف حمافظة �لو�سطى  و�ال�ستدالل بو�قع 

بو�قع 342، 363، 353 نقطة على �لتو�يل.

معدل التح�صيل املجال املعريف

يف �صلطنة عمان

424�ملعرفة

434�لتطبيق 

424�ال�ستدالل
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9.2
المدارس الحاصلة على معدل تحصيل أعلى من أو يساوي 

 TIMSS النقطة المركزية لمقياس

حققت 21 مدر�سة معدل حت�سيل �أعلى من �أو ي�ساوي 500 نقطة من بني 228 مدر�سة م�ساركة بن�سبة 9%، و�جلدول �أدناه 

ي�ستعر�س هذه �ملد�ر�س.

�ملد�ر�س �حلا�سلة على معدل حت�سيل �أعلى من �أو ي�ساوي 500 نقطة جدول 18,2  

معدل التح�صيلاملحافظة/ املدار�س اخلا�صة والدوليةاملدر�صةم�صل�صل

655حمافظة �سمال �لباطنة�لبالغه للتعليم �ال�سا�سى �ل�سفوف )4-1(1

629حمافظة �سمال �لباطنة�البتكار للتعليم �ال�سا�سى �ل�سفوف )4-1(2

612حمافظة �سمال �لباطنة�الفق للتعليم �ال�سا�سى �ل�سفوف )4-1(3

588حمافظة �سمال �لباطنة�حلكمه للتعليم �ال�سا�سى �ل�سفوف )4-1(4

585�ملد�ر�س �خلا�سةفاطمه �لزهر�ء �خلا�سه5

578�ملد�ر�س �خلا�سة�لرجاء �خلا�سه6

7The American International School (TAISM(573�ملد�ر�س �لدولية

551�ملد�ر�س �خلا�سةرو�ئع �ملعرفه �خلا�سه8

9Srilankan School547�ملد�ر�س �لدولية

10American British School (ABA(538�ملد�ر�س �لدولية

536حمافظة جنوب �لباطنةدره �ملعرفه للتعليم �ال�سا�سي)4-1(11

534حمافظة �سمال �لباطنة�لدعائم للتعليم �ال�سا�سى �ل�سفوف ) 4-1 (12

532حمافظة �سمال �لباطنةم�سارق �النو�ر للتعليم �ال�سا�سى �ل�سفوف )4-1(13

525حمافظة ظفارميت�����ن للتعليم �ال�سا�سى �ل�سفوف )12-1(14

521حمافظة جنوب �لباطنةحى �لنه�سه للتعليم �ال�سا�سى �ل�سفوف )4-1(15

520�ملد�ر�س �خلا�سة�الأو�ئ��ل �خلا�سه16

519حمافظة �لد�خلية�ل�سليف للتعليم �ال�سا�سى �ل�سفوف )4-1(17

518حمافظة �سمال �لباطنة�ملعانى للتعليم �ال�سا�سى �ل�سفوف )4-1(18

508�ملد�ر�س �خلا�سة�جلمان �خلا�سه19

504حمافظة ظفار�لعقول �لنرية )رو�سة متهيدي 4-1 (20

503حمافظة جنوب �ل�سرقيةجعالن للتعليم �ال�سا�سى �ل�سفوف )4-1(21
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ثانيا: الصف الثامن 
 10.2 

 معدل التحصيل العام لطالب السلطنة 
على المستوى الدولي

�ساركت 39 دولة مبا فيها �ل�سلطنة يف هذه �لدورة، باالإ�سافة �إىل7 �أنظمة تعليمية لواليات �أو مقاطعات �أو �إمار�ت، ويو�سح 

�جلدول �أدناه ترتيب معدالت حت�سيل �لدول �مل�ساركة تنازليا من �الأعلى �إىل �الأقل، علًما باأن �لنقطة 500 يف �جلدول متثل 

.TIMSS لنقطة �ملركزية ملقيا�س�

معدالت حت�سيل �لدول �مل�ساركة جدول 19,2  
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�لريا�سيات  �مل�ساركة يف معدل حت�سيل  للدول  �إىل ت�سدر �سنغافورة  �أعاله  �لنتائج يف �جلدول  ت�سري 

�آ�سيا  �لرتتيب ت�سدر دول �سرق  ثم كوريا �جلنوبية، وُيالحظ من  �ل�سني  تليها  بو�قع )616( نقطة، 

للمر�تب �الأوىل. جاءت كل �لدول �لعربية دون �ملتو�سط �لدويل، وحقق طالب �ل�سلطنة معدل حت�سيل 

�أف�سل بفارق كبريعن �لدور�ت �ل�سابقة وحت�سن ترتيبها على �مل�ستوى �لدويل بو�قع )411( نقطة.

 11.2 
معدل التحصيل على مستوى السلطنة

مقارنة معدل �لتح�سيل يف �ملحافظات و�ملد�ر�س �خلا�سة و�لدولية   جدول 20,2  

يف �آخر دورتني للدر��سة  

ت�سري �لنتائج يف �جلدول �إىل �رتفاع معدل حت�سيل �لطالب يف �ل�سف �لثامن يف معظم حمافظات 

و�سمال  �ل�سرقية  جنوب  حمافظات  با�ستثناء   ،2015 دورة  مع  باملقارنة  �لدولية  و�ملد�ر�س  �ل�سلطنة 

�لباطنة و�ملد�ر�س �خلا�سة، حيث �نخف�س معدل حت�سيلهم عن �لدورة �ل�سابقة بفارق بلغ 19 نقطة و 

5 نقاط فقط على �لتو�يل. وكما يالحظ من �جلدول �أن �ملد�ر�س �لدولية حققت �أعلى معدل حت�سيل 

بو�قع 499، وحققت حمافظة �لو�سطى �أقل معدل حت�سيل بو�قع 338 نقطة فقط.

 املحافظة/املدار�س 

اخلا�صة والدولية

معدل التح�صيل 

يف 2015

معدل التح�صيل 

يف 2019

391399م�سقط
400419�سمال �ل�سرقية
370351جنوب �ل�سرقية

406429�لد�خلية
423424�لظاهرة

407402�سمال �لباطنة
-398398جنوب �لباطنة

396404�لربميي
411421م�سندم

363367ظفار
337338�لو�سطى

452451�ملد�ر�س �خلا�سة
432499�ملد�ر�س �لدولية
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12,2 
توجهات األداء العام واألداء حسب 

النوع االجتماعي بين الدورات السابقة 
والدورة الحالية

در��سة TIMSS م�سممة لقيا�س �تاهات �لتغري يف �أد�ء �لطالب بني دورة و�أخرى، 

ول�سمان �إمكانية مقارنة �أد�ء �لطالب بني دورة و�أخرى فاإنه يتم تكر�ر جمموعة 

 trend( �من كتيبات �الختبار بني �لدورة �حلالية و�لدور�ت �ل�سابقة فيما يعرف ب

�ل�سابقة  ب��ال��دور�ت  مقارنة  �لدر��سة  يف  �ل�سلطنة  طالب  �أد�ء  �رتفع   .)items

بفارق كبري يف مادة �لريا�سيات لل�سف �لثامن، و�ل�سكل �أدناه ي�سري �إىل ت�سنيف 

�ل�سلطنة �سمن 13 دولة حققت م�ستوى حت�سيل �أعلى من دورة 2015.

توجهات �الأد�ء �لعام للدول �مل�ساركة يف جميع �لدور�ت ال�صكل 4.2 

توجهات �الأد�ء �لعام يف �سلطنة عمان يف �أربع دور�ت جدول 21.2 

13 16 94 2 4

2015-2019 2007-2019 1995-2019
33 Countries 23 Countries 18 Countries

Trends in Average Achievement
Number of countries in which average achievement increased or decreased 

between 2019 and previous assessment

TIMSS & PIRLS
International Study Center SOURCE: IEA’s TIMSS 2019

http://timss2019.org/download

MATHEMATICS–EIGHTH GRADE

معدل دورة الدرا�صة

التح�صيل

الفرق يف معدل التح�صيل بني الدورات 

الثالث

201120152019

2019411458

2015403378-

201136637-45-

2007372631-39-
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�إىل �لزيادة �لتي حققها �لطالب يف معدل حت�سيلهم  �لنتائج يف �جلدول  ت�سري 

�لفرق  كان  2015، حيث  دورة  نقاط عن   8 و   ،2011 دورة  نقطة عن   45 بفارق 

يف معدل �لتح�سيل بني هذه �لدورة ودورة 2015 د�ل �إح�سائيا، و�ل�سكل �لبياين 

�أدناه يبني توجهات �أد�ء طالب �ل�سلطنة يف �لدور�ت �الأربع.

توجهات �أد�ء طالب �ل�سلطنة يف �لدور�ت �الأربع ال�صكل 5.2 
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�لفرق يف �أد�ء �لذكور و�الإناث على �مل�ستوى �لدويل جدول 22.2  

ت�سري �لنتائج �أعاله �إىل �أن �ل�سلطنة و�الردن و�لبحرين و�ل�سعودية لديها �أكرب فرق بني معدل حت�سيل �الإناث ومعدل حت�سيل 

�لذكور ل�سالح �الإناث، فقد بلغ �لفارق يف �ل�سلطنة بني معدل حت�سيل �الإناث ومعدل حت�سيل �لذكور 41 نقطة )432 نقطة 

�لذكور ل�سالح  �الإناث ومعدل حت�سيل  �أكرب فرق بني معدل حت�سيل  �أول  ُيعترب  للذكور( و�لذي  391 نقطة  لالإناث مقابل 

�الإناث.
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توجهات �أد�ء �لذكور و�الإناث يف �سلطنة عمان   جدول 23.2  

يف �أربع دور�ت  

ُيالحظ من �جلدول �نخفا�س �لفرق يف معدل �لتح�سيل بني �الإناث و�لذكور يف 

دورة 2015 �إىل 32 نقطة، بعدما كان �لفرق 62 نقطة يف 2011. ويف دورة 2019 

�لبياين  و�لر�سم  �الإناث.  41 نقطة ل�سالح  �إىل  و�الإناث  �لذكور  �لفرق بني  �رتفع 

�الآتي يو�سح توجهات �أد�ء �لذكور و�الإناث يف �ل�سلطنة يف �لدور�ت �الأربع.

توجهات �أد�ء �لذكور و�الإناث يف �ل�سلطنة يف �أربع دور�ت  ال�صكل 6.2 

معدل حت�صيلالدورة

الذكور

معدل حت�صيل

االإناث

الفرق

200734439955

201133439762

201538842032

201939143241
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حت�سيل �لطالب ح�سب �لنوع �الجتماعي يف �ملحافظات و�ملد�ر�س   جدول 24.2  

�خلا�سة و�لدولية  

معدل حت�صيل املحافظة/ املدار�س اخلا�صة والدولية

االإناث

معدل حت�صيل 

الذكور

الفرق

42537649م�سقط

44839355�سمال �ل�سرقية

38631868جنوب �ل�سرقية

44940940�لد�خلية

44440836�لظاهرة

43037753�سمال �لباطنة

42737651جنوب �لباطنة

42937653�لربميي

44638858م�سندم

37435618ظفار

36631452�لو�سطى

4544486�ملد�ر�س �خلا�سة

-49050717�ملد�ر�س �لدولية

ا يف  �أي�سً 490 نقطة. كما حقق �لذكور  �أعلى معدل حت�سيل بو�قع  حققت �الإناث يف �ملد�ر�س �لدولية 

�لفرق يف  507 نقطة، حيث كان  بو�قع  �لدويل  �ملتو�سط  �أعلى معدل حت�سيل تاوز  �لدولية  �ملد�ر�س 

�الأد�ء ل�سالح �لذكور بقارق 17 نقطة. و�أما �أكرب فرق يف �الأد�ء بني �الإناث و�لذكور فكان يف حمافظة 

جنوب �ل�سرقية بفارق 68 نقطة ل�سالح �الإناث، وكان �أقل فرق يف �الأد�ء بني �لذكور و�الإناث يف �ملد�ر�س 

�خلا�سة بفارق 6 نقاط فقط ل�سالح �الإناث.



65

الفصل الثاني
النتائج

13,2 
 تحصيل الطالب وتوجهات األداء حسب المقاييس 

المعيارية األربعة

و�ملقيا�س  فاأعلى(،  نقطة   625( �ملتقدم  �الأد�ء  مقيا�س  وهي:  �لطالب  الأد�ء  معيارية  مقايي�س  �أربعة   TIMSS در��سة  حتدد 

�ملنخف�س  و�ملقيا�س   ،)550 �أقل من  �إىل  475 نقطة  �ملتو�سط )من  و�ملقيا�س   ،)625 �أقل من  �إىل  550 نقطة   �ملرتفع )من 

)من 400 نقطة �إىل �أقل من 475(.

و�سف مقايي�س �الأد�ء �ملعيارية جدول 25.2  

مقيا�س الأداء 

املعياري

الو�صف

املعادلت املتقدم وحل  امل�صكالت  حل  م�صائل  من  متنوعة  جمموعة  يف  وال�صتدلل  التطبيق  مهارات  الطالب  يظهر 

اخلطية واإجراء التعميمات. 

ي�ستطيع �لطالب حل جمموعة متنوعة من �مل�سائل تت�سمن �لك�سور و�لن�سبة و�لن�سبة �ملئوية وتربير ��ستنتاجاتهم. 

وميكنهم فهم �لدو�ل �خلطية و�لتعبري�ت �جلربية. وي�ستطيع �لطالب ��ستخد�م معرفتهم باالأ�سكال �لهند�سية حلل 

جمموعة و��سعة من �مل�سائل �لتي تت�سمن �لزو�يا و�مل�ساحة وم�ساحة �ل�سطح. وميكنهم ح�ساب �ملتو�سط و�لو�سيط، 

وفهم كيف ميكن �أن يوؤثر تغيري بع�س �لقيم يف �لبيانات على �ملتو�سط. وي�ستطيعون تف�سري جمموعة متنوعة من 

متثيل �لبيانات ال�ستخال�س �لنتائج وتربيرها، وحل م�سائل لفظية متعددة �خلطو�ت. وميكنهم حل م�سائل تت�سمن 

قيًما متوقعة.

ي�صتطيع الطالب تطبيق فهمهم ومعرفتهم يف جمموعة متنوعة من املواقف املعقدة ن�صبًيا.  املرتفع

�ملعرفة  �مل�ستوى  هذ�  يف  ويظهرون  و�لتنا�سب.  و�لن�سب  �لع�سرية  و�الأعد�د  �لك�سور  م�سائل  حل  �لطالب  ي�ستطيع 

�الإجر�ئية �الأ�سا�سية �ملتعلقة بالتعبري�ت و�ملعادالت �جلربية. وي�ستطيعون حل جمموعة متنوعة من �مل�سائل �ملتعلقة 

بالزو�يا، مبا يف ذلك �مل�سائل �ملتعلقة باملثلثات و�خلطوط �ملتو�زية و�مل�ستطيالت و�الأ�سكال �ملتطابقة و�ملت�سابهة. 

�لتي  �لب�سيطة  �للفظية  �مل�سائل  وحل  �لبيانية  �لر�سوم  متنوعة من  �لبيانات يف جمموعة  تف�سري  ا  �أي�سً ي�ستطيعون 

تت�سمن �لنتائج و�الحتماالت.

ي�صتطيع الطالب تطبيق املعرفة الريا�صية الأ�صا�صية يف جمموعة متنوعة من املواقف. املتو�صط

ميكنهم حل م�سائل تت�سمن �أعد�ًد� كاملة، و�أرقاًما �سالبة، وك�سوًر�، وك�سوًر� ع�سرية، ون�سًبا. وميتلكون بع�س �ملعرفة 

�الأ�سا�سية حول خ�سائ�س �الأ�سكال ثنائية �الأبعاد. وميكنهم قر�ءة وتف�سري �لبيانات يف �لر�سوم �لبيانية، ولديهم 

بع�س �ملعرفة �الأولية باالحتماالت. 

ميتلك الطالب بع�س املعرفة عن الأعداد ال�صحيحة والر�صوم البيانية الأ�صا�صية.املنخف�س

ا حققو�  مالحظة: �لن�سب �ملئوية يف �جلدول �أدناه تر�كمية، حيث �أن �لطالب �لذين حققو� معايري �ملقيا�س �ملتقدم هم �أي�سً

ا  معايري �ملقايي�س �الأدنى )�ملرتفع و�ملتو�سط و�ملنخف�س(، وكذلك فاإن �لطالب �لذين حققو� معايري �مل�ستوى �ملرتفع هم �أي�سً

حققو� معايري �ملقيا�سني �الأدنى )�ملتو�سط و�ملنخف�س(، ومن ثم فاإن �لطالب �لذين حققو� معايري �ملقيا�س �ملنخف�س هم 

جمموع �لتالميذ يف �ملقايي�س �الأربعة.
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مقارنة �لن�سب �ملئوية )%( لطالب �ل�سلطنة باملتو�سط �لدويل يف مقايي�س   جدول 26.2  

�الأد�ء �ملعيارية �الأربعة  

املقيا�س املنخف�ساملقيا�س املتو�صطاملقيا�س املرتفعاملقيا�س املتقدمالدولة

172754�سلطنة عمان

5255687�ملتو�سط �لدويل

ُيالحظ من �جلدول �أعاله �أن ن�سبة طالب �ل�سلطنة �لذين حققو� �ملقيا�س �ملتقدم منخف�سة وتقل عن 

�ملتو�سط �لدويل بفارق 4%. وكما ي�ستنتج �أن 46% من طالب �ل�سلطنة دون �ملقيا�س �ملنخف�س يف مقابل 

�أربع  �ملعيارية يف  �مل�ستويات  �الأد�ء يف  يعر�س مقارنة  �الآتي  �لدويل. و�جلدول  �ملتو�سط  13% فقط يف 

دور�ت.

مقارنة �الأد�ء يف �مل�ستويات �ملعيارية يف �أربع دور�ت جدول 27.2  

املقيا�س املقيا�س املتو�صطاملقيا�س املرتفعاملقيا�س املتقدمالدورة

املنخف�س

2019172754

2015162352

2011041639

2007021441

يالحظ من �جلدول �رتفاع �أد�ء طالب �ل�سف �لثامن يف �ملقايي�س �الربعة خالل دور�ت �لدر��سة مع 

ثبات �ملقيا�س �ملتقدم يف دورتي 2015 و 2019. ويعترب �لفرق قي �الد�ء بني 2011 و 2007 من جهة 

ن�سبة  �نخفا�س  �ي�سا  �لبيانات  من  وي�ستخل�س  �ح�سائيا.  د�ل  �خرى  2019 من جهة  و   2015 بني  و 

�لطالب دون �مل�ستوى �ملنخف�س من 61% يف 2011 �ىل 48% يف 2015 ثم 46% يف 2019. 
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املحافظة/ املدار�س اخلا�صة 

والدولية

من 400 اإىل اأقل من 400

اأقل من 475

من 475 اإىل 

اأقل من 550

من 550 اإىل 

اأقل من 625

625 فاأعلى

51261840م�سقط

41312251�سمال �ل�سرقية

7019910جنوب �ل�سرقية

36312670�لد�خلية

39302470�لظاهرة

49281652�سمال �لباطنة

51261850جنوب �لباطنة

47291940�لربميي

38332360م�سندم

6624821ظفار

7814720�لو�سطى

302530133�ملد�ر�س �خلا�سة

112735226�ملد�ر�س �لدولية

ُيالحظ من �جلدول �أن ن�سبة �لطالب يف �ملقيا�س �الأقل من �ملنخف�س )�أقل من 400( عالية يف كل �ملحافظات. وكما تنخف�س 

�لن�سبة ب�سكل عام يف كل �ملحافظات عند �النتقال �إىل مقايي�س حت�سيل �أعلى ما عد� �ملد�ر�س �خلا�سة و�لدولية. كما نالحظ 

ا يف �ملد�ر�س �خلا�سة و�ملد�ر�س �لدولية �أن ن�سبة �لطالب �أكرث يف �ملقيا�س �ملتقدم باملقارنة مع �ملحافظات �الأخرى. �أي�سً

�لن�سب �ملئوية للطالب يف �ملحافظات و�ملد�ر�س �خلا�سة و�لدولية يف مقايي�س �الأد�ء �ملعيارية جدول 28.2  
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14.2
أمثلة من التقرير الدولي على أسئلة من مختلف المستويات 

المعيارية ومقارنة أداء السلطنة بالمتوسط الدولي 

مثال1 على امل�صتوى املعياري املتو�صط

جمال �ملحتوى: �الأعد�د

�ملجال �ملعريف: معرفة

MP06_01

59�ملتو�سط �لدويل ن�سبة �الجابة �ل�سحيحة )%(

36�سلطنة عمان 

 تظهر �لنتائج �أن ن�سبة �لطالب �لذين ��ستطاعو� �الجابة عن هذه �ملفردة �إجابة �سحيحة يف �ل�سلطنة 

بلغت 36% وهي ن�سبة �أقل من �ملتو�سط �لدويل �لتي بلغت 59 %.  

مثال2 على امل�صتوى املعياري املتو�صط

جمال �ملحتوى: �لهند�سة 

�ملجال �ملعريف: تطبيق

56�ملتو�سط �لدويل ن�سبة �الجابة �ل�سحيحة )%(

42�سلطنة عمان 

 تظهر �لنتائج �أن ن�سبة �لطالب �لذين ��ستطاعو� �الجابة عن هذه �ملفردة �إجابة �سحيحة يف �ل�سلطنة 

بلغت 42% وهي ن�سبة �أقل من �ملتو�سط �لدويل �لتي بلغت %56.  
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مثال1 على امل�صتوى املعياري املرتفع

جمال �ملحتوى: �الأعد�د

�ملجال �ملعريف: تطبيق

54�ملتو�سط �لدويل ن�سبة �الجابة �ل�سحيحة )%(

33�سلطنة عمان 

تظهر �لنتائج �أن ن�سبة �لطالب �لذين ��ستطاعو� �الجابة عن هذه �ملفردة �إجابة �سحيحة يف �ل�سلطنة 

بلغت 33 % وهي ن�سبة �أقل من �ملتو�سط �لدويل �لتي بلغت %54.

مثال2 على امل�صتوى املعياري املرتفع

جمال �ملحتوى: �جلرب

�ملجال �ملعريف: تطبيق

35�ملتو�سط �لدويل ن�سبة �الجابة �ل�سحيحة )%(

31�سلطنة عمان 

تظهر �لنتائج �أن ن�سبة �لطالب �لذين ��ستطاعو� �الجابة عن هذه �ملفردة �إجابة �سحيحة يف �ل�سلطنة 

بلغت 31 % وهي ن�سبة متقاربة مع �ملتو�سط �لدويل �لتي بلغت %35. 
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مثال1 على امل�صتوى املعياري املتقدم

جمال �ملحتوى: �الأعد�د

�ملجال �ملعريف: ��ستدالل

18�ملتو�سط �لدويل ن�سبة �الجابة �ل�سحيحة )%(

6�سلطنة عمان 

تظهر �لنتائج �أن ن�سبة �لطالب �لذين ��ستطاعو� �الجابة عن هذه �ملفردة �إجابة �سحيحة يف �ل�سلطنة 

بلغت 6% وهي ن�سبة �أقل بكثريمن �ملتو�سط �لدويل �لتي بلغت 18%. علًما باأن هذه �ملفردة ميكن ت�سنيفها 

� يف كل من �ل�سلطنة و�ملتو�سط �لدويل. يف م�ستوى �سعبة جدًّ
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مثال2 على امل�صتوى املعياري املتقدم

جمال �ملحتوى: �جلرب

�ملجال �ملعريف: تطبيق

26�ملتو�سط �لدويل ن�سبة �الجابة �ل�سحيحة )%(

15�سلطنة عمان 

تظهر �لنتائج �أن ن�سبة �لطالب �لذين ��ستطاعو� �الجابة عن هذه �ملفردة �إجابة �سحيحة يف �ل�سلطنة 

بلغت 15 % وهي ن�سبة �أقل من �ملتو�سط �لدويل �لتي بلغت %26. 
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15.2 
تحصيل الطالب الحاصلين على أقل من 500 نقطة والحاصلين 

على 500 نقطة أو أعلى 

حتدد در��سة TIMSS �لنقطة 500 كنقطة مركزية ثابتة ملقيا�س TIMSS، ويتم ترتيب �أد�ء �لطالب بناء على معدل �لتح�سيل 

�أعلى من �أو ي�ساوي �أو �أقل من هذه �لنقطة �ملركزية.

�ملئوية  و�لن�سبة   ،500 من  �أقل  حت�سيل  معدل  على  �حلا�سلني  للطالب  �ملئوية  �لن�سبة  بني  مقارنة  يو�سح  �الآتي  و�جل��دول 

للطالب �حلا�سلني على معدل حت�سيل �أكرب من �أو ي�ساوي 500 )�لنقطة �ملركزية ملقيا�س TIMSS( يف �ملحافظات و�ملد�ر�س 

�خلا�سة و�لدولية.

مقارنة �لن�سبة �ملئوية للطالب �حلا�سلني على معدل حت�سيل �أقل من 500 و�لطالب �حلا�سلني على   جدول 29.2  

معدل حت�سيل �أكرب من �أو ي�ساوي 500 )�لنقطة �ملركزية ملقيا�س TIMSS( يف �ملحافظات و�ملد�ر�س    

�خلا�سة و�لدولية  

املحافظة/ املدار�س اخلا�صة 

والدولية

الن�صبة املئوية للطالب  العدد الإجمايل للطالب

احلا�صلني على معدل اأقل 

من 500

الن�صبة املئوية للطالب 

احلا�صلني على معدل 

اأكربمن اأو ي�صاوي 500

9278515م�سقط

5578119�سمال �ل�سرقية

651937جنوب �ل�سرقية

5807822�لد�خلية

5718020�لظاهرة

6768416�سمال �لباطنة

5958416جنوب �لباطنة

2228515�لربميي

1708020م�سندم

489946ظفار

134937�لو�سطى

3476535�ملد�ر�س �خلا�سة

8325050�ملد�ر�س �لدولية

67518119�ملجموع

ت�سري �لنتائج يف �جلدول �إىل �أن �أعلى ن�سبة من �لطالب �لذين حققو� 500 نقطة وما فوق كانت يف �ملد�ر�س �لدولية بو�قع 

50%، و�أما �أقل ن�سبة فقد حققها طالب حمافظة ظفار بو�قع 6 % فقط.
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16.2 
تحصيل الطالب في مجاالت المحتوى

يو�سح �جلدول �الآتي معدل حت�سيل �لدول �مل�ساركة يف كل جمال من جماالت �ملحتوى �الأربعة )�الأعد�د، و�جلرب، و�لهند�سة، 

و�ل�سعف  �الف�سلية  نقاط  �إىل  ��ستناًد�  �لريا�سيات  مادة  يف  �لعام  �لتح�سيل  معدل  مع  باملقارنة  و�الحتماالت(  و�لبيانات 

�لن�سبية لتح�سيل �لطالب يف �لدول يف �ملجاالت �الأربعة.

معدل حت�سيل طالب �ل�سف �لثامن يف جمال �ملحتوى على �مل�ستوى �لدويل جدول 30.2  

ت�سري �لنتائج �أن �لدول �مل�ساركة يف TIMSS 2019 ت�سع تركيًز� تعليمًيا �أكرب ن�سبًيا على جمال حمتوى �جلرب و�أقل على جمايل 

�الأعد�د و�لبيانات و�الحتماالت. كما تظهر �لنتائج �أنه من بني 36 دولة م�ساركة كان لدى 7 دول �أف�سلية ن�سبية يف �الأعد�د و 

14 لديها �سعف ن�سبي يف �ملجال نف�سه. كذلك 19 دولة لديها �أف�سلية ن�سبية يف �جلرب مقابل 14 دولة لديها �سعف ن�سبي. �أما 
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يف جمال �لهند�سة فاأظهرت �لنتائج �أنه 14 دولة لديها �أف�سلية ن�سبية مقابل 17 دولة لديها �سعف ن�سبي. ويف جمال �لبيانات 

و�الحتماالت كانت هناك 10 دول لديها �أف�سلية ن�سبية مقابل 21 دولة لديها �سعف ن�سبي. وب�سكل عام كان لدى جميع �لدول 

�أف�سلية ن�سبية و�حدة على �الأقل �أو �سعف ن�سبي مقارنة مبعدل �لتح�سيل �لعام يف �ملادة.

و�جلدول �الآتي يو�سح معدل حت�سيل �لتالميذ يف جمال �ملحتوى يف �سلطنة عمان.

معدل حت�سيل �لطالب يف جمال �ملحتوى جدول 31.2  

معدل التح�صيل  جمال املحتوى

يف �صلطنة عمان

392 �الأعد�د

427 �جلرب

418�لهند�سة 

393�لبيانات و�الحتماالت

ت�سري �لنتائج يف �جلدول �إىل �أن �أعلى معدل حت�سيل لطالب 

�ل�سلطنة جاء يف جمال �جلرب بو�قع 427 نقطة، و�أقل معدل 

حت�سيل جاء يف جمال �الأعد�د بو�قع 392 نقطة.

حت�سيل طالب �ل�سف �لثامن يف مادة �لريا�سيات ح�سب �ملحتوى على م�ستوى �ملحافظات و�ملد�ر�س   جدول 32.2  

�خلا�سة و�لدولية  

حقق طالب �ملد�ر�س �لدولية �أعلى معدل حت�سيل يف جمال �الأعد�د بو�قع 509 نقطة، ويف جمال �جلرب بو�قع 510 نقطة، 

ويف جمال �لهند�سة بو�قع 485 نقطة، ويف جمال عر�س �لبيانات بو�قع 490 نقطة. �أما �أقل معدل حت�سيل فكان يف حمافظة 

�لو�سطى يف جميع �ملجاالت �ملذكورة.

املحافظة/ املدار�س اخلا�صة 

والدولية

معاجلة الهند�صةاجلرباالأعداد

البيانات

378416408382م�سقط

397439432400�سمال �ل�سرقية

332367362330جنوب �ل�سرقية

406447442410�لد�خلية

404442435407�لظاهرة

381419411383�سمال �لباطنة

377414410379جنوب �لباطنة

381420411386�لربميي

401443425404م�سندم

345382372351ظفار

318350342311�لو�سطى

450458443441�ملد�ر�س �خلا�سة

509510485490�ملد�ر�س �لدولية
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17.2 
تحصيل الطالب في المجاالت المعرفية

يو�سح �جلدول �الآتي معدل حت�سيل �لدول �مل�ساركة يف كل جمال من �ملجاالت �ملعرفية �لثالثة )�ملعرفة، �لتطبيق، �ال�ستدالل( 

باملقارنة مع معدل �لتح�سيل �لعام يف مادة �لريا�سيات ��ستناًد� �إىل نقاط �الأف�سلية و�ل�سعف �لن�سبية لتح�سيل �لتالميذ يف 

�لدول يف �ملجاالت �ملعرفية �لثالثة.

معدل حت�سيل طالب �ل�سف �لثامن يف �ملجاالت �ملعرفية على �مل�ستوى �لدويل جدول 33.2  

ت�سري �لنتائج �أن عدد� من �لدول �مل�ساركة يف TIMSS 2019 ت�سع تركيًز� تعليمًيا �أكرب ن�سبًيا على جمايل �ملعرفة و�لتطبيق، 

وكان ثمانية دول لديها �أف�سلية ن�سبية يف جمال �ملعرفة مقابل 17 دولة لديها �سعف ن�سبي. كذلك تظهر �لنتائج �أن �ستة دول 

16 دولة لديها  14 دولة لديها �سعف ن�سبي. وت�سري �لنتائج كذلك �أن  فقط لديها �أف�سلية ن�سبية يف جمال �لتطبيق مقابل 

�أف�سلية ن�سبية يف جمال �ال�ستدالل مقابل 9 دول لديها �سعف ن�سبي. وكانت كاز�خ�ستان وجورجيا �لدولتني �لوحيدتني �للتني 

ال توجد بهما �أف�سلية �أو �سعف ن�سبية يف �ملجاالت �ملعرفية.
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معدل التح�صيل  املجال املعريف

يف �صلطنة عمان

406�ملعرفة

409�لتطبيق 

412�ال�ستدالل

معدالت  تقارب  �جل��دول  من  يالحظ 

�ملجاالت  يف  �ل�سلطنة  طالب  حت�سيل 

�ملعرفية �لثالثة نوعا ما.

حت�سيل طالب �ل�سف �لثامن يف مادة �لريا�سيات ح�سب �مل�ستويات �ملعرفية  جدول 35.2  

م�ستوى �ملحافظات و�ملد�ر�س �خلا�سة و�لدولية على   

حقق طالب �ملد�ر�س �لدولية �أعلى معدل حت�سيل يف جمال �ملعرفة بو�قع 503 نقطة ويف جمال �لتطبيق 

�أقل معدل حت�سيل فكان يف حمافظة  و�أما  496 نقطة،  497 نقطة ويف جمال �ال�ستدالل بو�قع  بو�قع 

�لو�سطى ويف جميع �ملجاالت �ملذكورة.

معدل حت�سيل �لطالب يف �ملجاالت �ملعرفية جدول 34.2  

املحافظة/ املدار�س اخلا�صة 

والدولية

ال�صتدللالتطبيقاملعرفة

392398402م�سقط

416417422�سمال �ل�سرقية

344351350جنوب �ل�سرقية

425427433�لد�خلية

419423427�لظاهرة

397399404�سمال �لباطنة

393398398جنوب �لباطنة

397400405�لربميي

417417427م�سندم

360364369ظفار

333339340�لو�سطى

451451447�ملد�ر�س �خلا�سة

503497496�ملد�ر�س �لدولية
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18.2 
 المدارس الحاصلة على معدل تحصيل أعلى 

من أو يساوي 500 نقطة
�جلدول �الآتي يو�سح قائمة �ملد�ر�س �حلا�سلة على معدل حت�سيل �أعلى من �أو ي�ساوي 500 نقطة )�لنقطة �ملركزية ملقيا�س 

.)TIMSS

�ملد�ر�س �حلا�سلة على معدل حت�سيل �أعلى من �أو ي�ساوي 500 نقطة جدول 36.2  

معدل التح�صيلاملحافظة/ املدار�س اخلا�صة والدوليةاملدر�صةم�صل�صل

1The American International School (TAISM(560�ملد�ر�س �لدولية

2Indian School Ibri560�ملد�ر�س �لدولية

3American British School (ABA(558�ملد�ر�س �لدولية

552�ملد�ر�س �خلا�سةفاطمه �لزهر�ء �خلا�سه4

548حمافظة �سمال �لباطنة�الأمام �حمد بن �سعي��د للتعليم �ال�سا�سى للبنني 5

6Indian School Al Ghubra545�ملد�ر�س �لدولية

526�ملد�ر�س �خلا�سةالسلطان اخلاصه7

525�ملد�ر�س �خلا�سةرو�ئع �ملعرفه �خلا�سه8

520�ملد�ر�س �خلا�سةمسـقـط العامليه9

10Indian School Muscat511�ملد�ر�س �لدولية

511�ملد�ر�س �خلا�سة�حمد بن ماجد �خلا�سه11

511�ملد�ر�س �خلا�سةبو�به �ملعرفه �لعامليه12

13Indian School Al Wadi Al Kabir510�ملد�ر�س �لدولية

507�ملد�ر�س �خلا�سة�ل�سح���وه �خلا�سه14

503�ملد�ر�س �خلا�سة�لع�سريه �لعامليه15

16Indian School Sohar501�ملد�ر�س �لدولية

ت�سري �لنتائج �أن 16 مدر�سة حققت معدل حت�سيل �أعلى من �أو ي�ساوي 500 نقطة من بني 228 مدر�سة م�ساركة بن�سبة %7.
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1.3 
المصادر التعليمية في المنزل للصف الرابع

��ستق هذ� �ملحور من ��ستجابات �لتالميذ و�أولياء �الأمور، ويتعلق مبدى توفر 5 م�سادر للتعلم يف �ملنزل 

نفت ��ستجابات �لتالميذ و�أولياء �الأمور �إىل ثالث فئات هي »م�سادر عديدة«  )�نظر �ل�سكل 1،3(. و�سُ

فت هم �سمن فئة »م�سادر عديدة« هم �لذين  نِّ و»بع�س �مل�سادر« و»م�سادر قليلة«. �لتالميذ �لذين �سُ

ا ُمعينات تعلم يف �ملنزل  �سرحو� باأنه يتوفر لديهم �أكرث من 100 كتاب يف �ملنزل، ويتوفر لديهم �أي�سً

 25 �أكرث من  باأنه يتوفر لديهم  �أولياء �مورهم  )�ت�سال باالإنرتنت/غرفة خا�سة(، ويف �ملقابل �سرح 

كتاب خم�س�س لالأطفال و�أن �أحد �أولياء �الأمور على �الأقل لديه �سهادة جامعية، وباأن �أحدهما يعمل 

يف وظيفة مهنية. و�أما �لتالميذ �لذين �سنفو� �سمن فئة »م�سادر قليلة« فقد �سرحو� باأنه يتوفر لديهم 

يف �ملنزل 25 كتابا �أو �أقل وال يتوفر لديهم ُمعينات تعلم يف �ملنزل، ويف �ملقابل �سرح �أولياء �أمورهم باأنه 

يتوفر لديهم 10 كتب لالأطفال �أو �أقل، ومل يكمل و�لديهما ما بعد �لثانوية، وال ميتلك �أي منهما م�سروًعا 

�سغرًي� �أو يعمل يف وظيفة مكتبية �أو مهنية. و�أما بقية �ال�ستجابات �ملدجمة للطالب و�أولياء �الأمور فقد 

�سنفت �سمن فئة »بع�س �مل�سادر«. 

مدى توفر �مل�سادر �لتعليمية يف منزل �لتالميذ ومعدل حت�سيلهم جدول 1.3 

يف  عديدة  م�سادر  لديهم  تتوفر  �لذين  �لر�بع  �ل�سف  يف  �ل�سلطنة  تالميذ  ن�سبة  �أن  �لبيانات  ُتو�سح 

�أعلى  فيها  �لتالميذ  ولكن معدل حت�سيل  قليلة«،  وفئة »م�سادر  �مل�سادر«  »بع�س  فئة  �أقل من  �ملنزل 

بو�قع 505 نقطة. و�أما بالن�سبة �إىل �ملتو�سط �لدويل فاإن �أقل ن�سبة مئوية للتالميذ فتقع يف فئة »م�سادر 

قليلة« بو�قع 8% فقط. وكما ت�سري �إىل �أن �أقل معدل حت�سيل للتالميذ فهي للذين تتوفر لديهم »م�سادر 

قليلة« يف كل من �ل�سلطنة و�ملتو�سط �لدويل. ومن �لو��سح �أن معظم �لتالميذ يف كل من �سلطنة عمان 

و�ملتو�سط �لدويل تتوفر لديهم »بع�س �مل�سادر« للتعلم يف �ملنزل بن�سبة 86 % و75% على �لتو�يل. وح�سب 

�أنه بزيادة عدد  حتليل �لداللة �الإح�سائية للفروق يف معدل �لتح�سيل بني �لفئات �لثالث ي�ستخل�س 

م�سادر �لتعلم يف �ملنزل يزيد معدل حت�سيل �لتالميذ.

عدد م�صادر التعلم يف 

املنزل

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

450517562م�صادر عديدة

8643675498بع�س امل�صادر

103918433م�صادر قليلة
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اأ�صئلة م�صادر التعلم يف املنزل  ال�شكل 1.3 

اأعلى م�ستوى وظيفي لأحد الوالدين:

مهني  �شبه  ع��ام��ل  �أو  ع���ام،  ع��ام��ل  �أو  �أج���ر،  مقابل  �مل��ن��زل  خ���ارج  �أب���ًد�  يعمل  مل    )1 

)عامل زر�عي �أو �شياد �أ�شماك ماهر، �أو عامل حريف �أو جتاري، �أو م�شغل �آلة(

موظف مكتبي )كاتب �أو موظف خدمات �أو مبيعات(   )2

�شاحب عمل جتاري �شغري   )3

مهني )مدير �شركة، �أو م�شوؤول �أول، �أو فني، �أو م�شاعد فني(   )4

اأعلى م�ستوى التعليمي لأحد الوالدين:

جزء من التعليم االبتدائي اأو االعدادي   )1

االإعدادية   )2

الثانوية )دبلوم التعليم العام(   )3

4( الدبلوم اجلامعي ما بعد الثانوية

5( املرحلة اجلامعية فاأعلى 

عدد ُمعينات التعلم يف املنزل:

ال �شيء  )1

�ت�صال ب�صيكة �لإنرتنت �أو غرفة خا�صة  )2

�ت�صال ب�صبكة �لإنرت نت وغرفة خا�صة   )3

عدد الكتب يف املنزل:

10 - 0  )1

25 – 11  )2

  100 - 26  )3

200 – 101  )4

200 و�أكرث  )5
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2.3 
المصادر التعليمية في المنزل للصف الثامن 

نِّف �لطالب وفًقا ال�ستجاباتهم �ملتعلقة بتوفر ثالثة م�سادر من م�سادر �لتعلم يف �ملنزل. درجات  �سُ

�لقطع )Cut Scores( تق�سم �ملقيا�س �إىل ثالث فئات: »م�سادر عديدة« و»بع�س �مل�سادر« و»م�سادر 

فو� �سمن فئة »م�سادر عديدة » هم �لذين �سرحو� باأنه يتوفر لديهم �أكرث من  نِّ قليلة«. �لطالب �لذين �سُ

ا ُمعينات تعلم يف �ملنزل )�ت�سال باالإنرتنت/غرفة خا�سة(،  100 كتاب يف �ملنزل، ويتوفر لديهم �أي�سً

فو� �سمن فئة  نِّ و�أن �أحد �لو�لدين على �الأقل �أنهى در��سته �جلامعية يف �ملتو�سط. و�أما �لطالب �لذين �سُ

»م�سادر قليلة« فقد �سرحو� باأنه يتوفر لديهم يف �ملنزل 25 كتابا �أو �أقل وال يتوفر لديهم ُمعينات تعلم 

يف �ملنزل، و�أن �أًيا من �لو�لدين مل يتجاأوز �لتعليم �لثانوي يف �ملتو�سط. و�أما بقية �لطالب �الآخرين فقد 

�سنفو� �سمن فئة لديهم »بع�س �مل�سادر«.

�مل�سادر �لتعليمية يف �ملنزل ومعدل حت�سيل طالب �ل�سف �لثامن  جدول 2.3 

ُي�سري �جلدول �أن ن�سبة طالب �ل�سلطنة �لذين تتوفر لديهم »م�سادر عديدة« يف �ملنزل �أقل من �لفئتني 

)بع�س �مل�سادر، وم�سادر قليلة(، ومعدل حت�سيل طالب �ل�سلطنة و�ملتو�سط �لدويل فيها �أعلى بو�قع 

466 نقطة و 546 نقطة على �لتو�يل. ويف �ملتو�سط �لدويل جند تقارب كبري يف �لن�سبة �ملئوية للطالب 

للطالب هم  �أقل معدل حت�سيل  �أن  �إىل  ُي�سري  وكما  قليلة(.  �لفئتني )م�سادر عديدة - وم�سادر  يف 

معظم  �أن  �لو��سح  ومن  �ل��دويل.  و�ملتو�سط  �ل�سلطنة  من  كل  يف  قليلة«  »م�سادر  لديهم  تتوفر  �لذين 

�لطالب يف كل من �سلطنة عمان و�ملتو�سط �لدويل تتوفر لديهم »بع�س �مل�سادر« للتعلم يف �ملنزل بن�سبة 

�لفئات  �لتح�سيل بني  للفروق يف معدل  �الإح�سائية  �لداللة  �لتو�يل. وح�سب حتليل  و73% على   %  71

�لثالث ي�ستخل�س �أنه بزيادة عدد م�سادر �لتعلم يف �ملنزل يزيد معدل حت�سيل �لطالب.

املتو�صط الدويل�صلطنة عمانم�صادر التعلم يف املنزل

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل 

التح�صيل

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل 

التح�صيل

746614546م�صادر عديدة

7142073488بع�س امل�صادر

2237213433م�صادر قليلة
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اأ�صئلة م�صادر التعلم يف املنزل  ال�شكل 2.3 

عدد الكتب يف املنزل:

10 - 0  )6

25 – 11  )7

  100 - 26  )8

200 – 101  )9

200 و�أكرث  )10

اأعلى م�صتوى التعليمي لأحد الوالدين:

جزء من �لتعليم �البتد�ئي �أو �العد�دي   )1

�الإعد�دية   )2

�لثانوية )دبلوم �لتعليم �لعام(   )3

�لدبلوم �جلامعي ما بعد �لثانوية   )4

�ملرحلة �جلامعية فاأعلى    )5

عدد دعائم التعلم يف املنزل:

ال �سيء  )1

�ت�سال باالإنرتنت �أو غرفة خا�سة  )2

�ت�سال باالإنرتنت وغرفة خا�سة معا  )3



85

 الفصل الثالث
السياق المنزلي والمدرسي

3.3 
 تحٌدث التالميذ بلغة االختبار في المنزل 

للصف الرابع

كما  �ختيار�ت  �أربعة  �سمن  �ملنزل  يف  �الختبار  للغة  ��ستخد�مهم  مدى  حتديد  �لتالميذ  �إىل  يطلب 

يو�سحها �جلدول �الآتي.

مدى حتدث �لتالميذ بلغة �الختبار يف �ملنزل ومعدل حت�سيلهم  جدول 3.3 

ت�سري �لنتائج �إىل �أن ن�سبة تالميذ �ل�سف �لر�بع يف �سلطنة عمان �لذين يتحدثون بلغة �الختبار »د�ئًما« 

بلغت 58% ومعدل حت�سيلهم 436 نقطة، يف حني بلغت ن�سبة �لتالميذ �لذين يتحدثون بلغة �الختبار 

»تقريبًا د�ئًما« 15% ومعدل حت�سيلهم 422 نقطة، و�إذ� ما قارنا ذلك باملتو�سط �لدويل ف�سنجد ن�سبة 

�لتالميذ �لذين يتحدثون بلغة �الختبار »د�ئًما« و�سلت 63% ومعدل حت�سيلهم 502 نقطة. 

و�أظهر حتليل �لداللة �الإح�سائية للفروق وجود فروق يف معدل حت�سيل �لتالميذ بني فئات �لتحدث بلغة 

�الختبار يف �ملنزل )د�ئما( و)تقريبا د�ئما( ل�سالح �الأوىل، كما توجد فروق د�لة �إح�سائيا يف معدل 

�لتح�سيل بني فئتي �لتحدث بلغة �الختبار يف �ملنزل )تقريبا د�ئما( و)بع�س �الأحيان( ل�سالح �لتحدث 

بع�س �الأحيان. 

مدى حتدث التالميذ 

بلغة الختبار يف املنزل

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

5843663502دائًما

1542214511تقريبا دائًما

2043918495بع�س الأحيان

84295442اأبًدا
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4.3 
 تحٌدث الطالب بلغة االختبار في المنزل 

للصف الثامن

يطلب من �لطالب حتديد مدى ��ستخد�مهم للغة �الختبار يف �ملنزل �سمن �أربعة �ختيار�ت كما يو�سحها 

�جلدول �أدناه.

مدى حتدث �لطالب بلغة �الختبار يف �ملنزل ومعدل حت�سيلهم  جدول 4.3 

يظهر �جلدول �أن 50% من طالب �ل�سف �لثامن يف �ل�سلطنة يتحدثو� »د�ئما« بلغة �الختبار يف �ملنزل، 

من   %66 فاإن  �لدويل  �ملتو�سط  �إىل  وبالن�سبة  نقطة،   )409( �لريا�سيات  يف  حت�سيلهم  معدل  وجاء 

�لطالب يتحدثو� »د�ئما« بلغة �الختبار يف �ملنزل، وبلغ معدل حت�سيلهم )491( نقطة، وت�سري نتائج 

�لداللة �الإح�سائية �إىل وجود فروق د�لة �إح�سائيا يف معدل �لتح�سيل بني فئة »د�ئما« وكال من فئتي 

»تقريبا د�ئما« و»�أبًد�« ل�سالح فئة »تقريبا د�ئما«، وتوجد فروق د�لة �إح�سائيا يف معدل �لتح�سيل بني 

فئة »تقريبا د�ئما« وكال من فئتي »بع�س �الأحيان« و»�أبًد�« ل�سالح فئة »تقريبا د�ئما«، كما توجد فروق 

د�لة �إح�سائيا بني فئة »بع�س �الأحيان« وفئة »�أبًد�« ل�سالح فئة »بع�س �الأحيان«.

مدى حتدث الطالب 

بلغة الختبار يف املنزل

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل 

التح�صيل

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل 

التح�صيل

5040966491دائًما

1942415498تقريبا دائًما

2541415470بع�س الأحيان

73894422اأبًدا
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5.3 
تنفيذ أنشطة القراءة والحساب قبل أن يبدأ 

الدراسة بالحلقة األولى ومعدل تحصيل التالميذ

��ستق هذ� �ملتغري من ��ستبانة ويل �الأمر، حيث يطلب �إليه حتديد عدد �ملر�ت �لتي قام بها �أو �أحد غريه 

�لطفل  يبد�أ  �أن  �ملبكرة وقبل  �لطفولة  بالقر�ءة و�حل�ساب يف مرحلة  تتعلق  ن�ساطا خمتلفا   18 بتنفيذ 

�لدر��سة باحللقة �الأوىل )�نظر �ل�سكل 3.3( و�سنفت ��ستجابات �أولياء �الأمور �إىل ثالث فئات. �لفئة 

�الأوىل فهي »يف �أغلب �الحيان« وميثلها �لتالميذ �لذين �سرح �أولياء �أمورهم باأنهم يقومون معهم بتنفيذ 

فهي  �لثانية  �لفئة  �أما  �أحيانا.  �الأخرى  �لت�سعة  �الأن�سطة  بتنفيذ  ويقومون  �الأحيان  �أغلب  �أن�سطة يف   9 

»مل يحدث قط �أو نادر�« وميثلها �لتالميذ �لذين �سرح �أولياء �أمورهم باأنه مل يحدث قط �أو نادر� �أْن 

قامو� بتنفيذ 9 �أن�سطة معهم ولكنهم يقومون بتنفيذ �الأن�سطة �لت�سعة �الأخرى معهم �أحيانا. �أما بقية 

�لتالميذ فان �أولياء �مورهم يقومون بتنفيذ �أن�سطة �لقر�ءة و�حل�ساب معهم »�أحيانا«.

مدى تنفيذ �أولياء �أمورهم الأن�سطة �لقر�ءة و�حل�ساب قبل �أن يبد�أ �لدر��سة   جدول 5.3 

باحللقة �الأوىل ومعدل حت�سيلهم   

* ال توجد بيانات كافية حل�ساب �ملعدل

ت�سري �لنتائج �إىل �أنه كلما ز�د عدد مر�ت تنفيذ ويل �الأمر يف �سلطنة عمان الأن�سطة �لقر�ءة و�حل�ساب 

�أ�سار  26% من �لتالميذ  �أن  مع طفله ز�د معدل حت�سيله يف مادة �لريا�سيات. حيث �أظهرت �لنتائج 

وبلغ  �الأحيان،  �أغلب  �أطفالهم يف  �لقر�ءة و�حل�ساب مع  �أن�سطة  بتنفيذ  يقومون  باأنهم  �أمورهم  �أولياء 

�أ�سار  �لتالميذ  42% من  فاإن  �لدويل  �ملتو�سط  �إىل  بالن�سبة  �أما  نقطة.   460 �أبنائهم  م�ستوى حت�سيل 

�أولياء �أمورهم باأنهم يقومون بتنفيذ �أن�سطة �لقر�ءة و�حل�ساب مع �أوالدهم، وبلغ متو�سط حت�سيلهم 

516 نقطة. علًما باأن �لفرق يف معدل �لتح�سيل بني �لفئات �لثالث د�ل �إح�سائيا ح�سب حتليل �لداللة 

�الإح�سائية للفروق.

عدد مرات تنفيذ ويل 

الأمر لأن�صطة القراءة 

واحل�صاب مع طفله

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

2646042516يف اأغلب الحيان

7142455495اأحيانا

3456*2مل يحدث قط اأو نادرا
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عدد مر�ت تنفيذ �أولياء �الأمور �أن�سطة �لقر�ءة و�حل�ساب مع �أطفالهم قبل    ال�صكل 3.3 

�أن يبد�أو� �لدر��سة باحللقة �الأوىل )��ستبانة ويل �الأمر(  
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6.3 
 التحاق تالميذ الصف الرابع بالتعليم 

ما قبل المدرسي 

يجيب �أولياء �الأمور على �سوؤ�ل يتعلق بعدد �ل�سنو�ت �لتي �لتحق فيها �أطفالهم برب�مج �لتعليم ما قبل �ملدر�سي قبل �ل�سف 

�الأول )�حل�سانة وريا�س �الأطفال(. و�جلدول �الآتي يو�سح �لن�سب �ملئوية للتالميذ �لذين �لتحقو� بالتعليم ما قبل �ملدر�سي 

مقرونا مبعدل حت�سيلهم.

عدد �سنو�ت �لتحاق �لتالميذ بالتعليم ما قبل �ملدر�سي ومعدل حت�سيلهم  جدول 6.3 

ت�سري �لنتائج �إىل �أن 17% من �لتالميذ �لتحقو� بالتعليم ما قبل �ملدر�سي »3 �سنو�ت �أو�أكرث« وبلغ متو�سط حت�سيلهم )448( 

نقطة، وباملقارنة باملتو�سط �لدويل فاإن 56% من �لتالميذ �لتحقو� بالتعليم ما قبل �ملدر�سي »3 �سنو�ت �أو�أكرث« وجاء متو�سط 

حت�سيلهم )509( نقطة.

و�أظهر حتليل �لداللة �الإح�سائية للفروق وجود فروق يف معدل حت�سيل تالميذ �ل�سف �لر�بع يف �سلطنة عمان، وذلك بني فئة 

�لذين مل يلتحقو� بالتعليم ما قبل �ملدر�سة وكل من �لذين �لتحقو� ل�سنة و�حدة و�سنتني وثالث �سنو�ت و�أكرث ل�سالح �لتالميذ 

�لذين �لتحقو� بتعليم ما قبل �ملدر�سي ل�سنة و�حدة و�سنتني وثالث �سنو�ت و�أكرث.

كما توجد فروق د�لة �إح�سائيا يف معدل �لتح�سيل بني �لتالميذ �مللتحقني بالتعليم ما قبل �ملدر�سي ل�سنة و�حدة وكل من 

�لتحق ل�سنتني وثالث �سنو�ت ل�سالح من �لتحق ل�سنتني وثالث �سنو�ت �أو �كرث.  

عدد �صنوات التحاق التالميذ بالتعليم ما قبل املدر�صيالدولة

مل يلتحقوا�صنة واحدة�صنتان3 �صنوات اأو اكرث

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

�صلطنة 

عمان
17448364482842619404

املتو�صط 

الدويل
56509174951548312464
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7.3 
قدرة تالميذ الصف الرابع على أداء المهام 

المتعلقة بالقراءة والحساب عند التحاقهم 
بالصف األول األساسي 

بالقر�ءة  �ثنى ع�سرة مهمة متعلقة  �أد�ء  �أطفال هم  �إىل مدى يح�سن  �الأمور حتديد  �أولياء  �إىل  يطلب 

و�حل�ساب )�نظر �ل�سكل 4.3(. و�سنفت ��ستجابات �أولياء �الأمور �إىل ثالث فئات. �لفئة �الأوىل فهي 

�« وميثلها �لتالميذ �لذين �سرح �أولياء �مورهم باأنهم يح�سنون �أد�ء كل �الثنى ع�سرة مهمة  »جيد جدًّ

عند �لتحاقهم بال�سف �الأول )يح�سنون �أد�ء خم�س مهام مب�ستوى عال وخم�س مهام بامل�ستوى �لثاين 

�لفئة  و�أما  �لب�سيطة.  و�لطرح  �جلمع  بعمليات  �لقيام  يح�سنون  �أنهم  كما  �العلى،  �مل�ستوى  من  �الأقل 

�لثانية فهي »غري جيد« وميثلها �لتالميذ �لذين �سرح �أولياء �مورهم باأنهم يح�سنون �أد�ء �الثنى ع�سرة 

مهمة كحد �أدنى )يح�سنون �أد�ء خم�س مهام يف �مل�ستوى �لثاين �الأقل ويح�سنون �أد�ء خم�س مهام يف 

�مل�ستوى �لثاين �العلى كما �نهم ال يح�سنون �لقيام بعمليات �جلمع و�لطرح �لب�سيطة. �أما بقية �لتالميذ 

في�ستطيعون �أد�ء مهام �لقر�ءة و�حل�ساب بدرجة متو�سطة عند �لتحاقهم بال�سف �الأول.

مدى قدرة �لتالميذ على �أد�ء �ملهام �ملتعلقة بالقر�ءة و�حل�ساب عند �لتحاقهم   جدول 7.3 

بال�سف �الأول �الأ�سا�سي ومعدل حت�سيلهم   

ت�سري �لنتائج �إىل �أنه كلما ز�د مدى قدرة تالميذ �ل�سف �لر�بع يف �سلطنة عمان على �أد�ء مهام �لقر�ءة 

و�حل�ساب ز�د معدل حت�سيلهم يف �لريا�سيات. حيث ك�سف حتليل �لداللة �الإح�سائية للفروق وجود 

 ،� فروق يف معدل حت�سيل �لتالميذ باختالف مدى قدرتهم على �أد�ء مهام �لقر�ءة و�حل�ساب )جيد جدًّ

متو�سط �جلودة، غري جيد(، ويو�سح �جلدول �أعاله �أن 48% من تالميذ �ل�سلطنة هم متو�سطو �جلودة 

نقطة   )418( حت�سيلهم  معدل  وبلغ  و�حل�ساب،  بالقر�ءة  �ملتعلقة  �ملهام  �أد�ء  على  قدرتهم  مدى  يف 

متقاربًا مع ن�سبة تالميذ �ملتو�سط �لدويل �لتي بلغت 51% ومبعدل حت�سيل)498( نقطة.

مدى قدرة التالميذ 

على اأداء مهام القراءة 

واحل�صاب 

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

ا 4046525532جيد جدًّ

4841851498متو�صط اجلودة

1238024468غري جيد
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مدى قدرة �لتالميذ على �أد�ء �ملهام �ملتعلقة بالقر�ءة و�حل�ساب عند    ال�صكل 4.3 

�لتحاقهم بال�سف �الأول �الأ�سا�سي )��ستبانة ويل �الأمر(  
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8.3 
تصنيف الطالب حسب بيئاتهم االجتماعية 

واالقتصادية 

�لتقريبية  �ملئوية  �لن�سب  �إليه حتديد  �ملدر�سة، حيث يطلب  ��ستبانة مدير  �ملتغري من  ��ستقاء هذ�  مت 

�لذين قدمو�  و�أولئك  بيئات �جتماعية مي�سورة،  �لذين قدمو� من  �لر�بع يف �ملدر�سة  لتالميذ �ل�سف 

بيئاتهم  ح�سب  �لتالميذ  لت�سنيف  فئات  ثالث  و��ستقت   )5.3 )�ل�سكل  فقرية  �جتماعية  بيئات  من 

�الجتماعية وهي: بيئات »ثرية » وذلك عندما يكون �أكرث من 25% من طالب �ملدر�سة قدمو� من بيئات 

�جتماعية فقرية،   بيئات  �ملدر�سة قدمو� من  25% من طالب  �أكرث من  لي�س  ولكن  مي�سورة  �جتماعية 

وبيئات »فقرية« وذلك عندما يكون 25% من طالب �ملدر�سة قدمو� من بيئات �جتماعية فقرية ولكن 

لي�س �أكرث من 25% من �لتالميذ قدمو� من بيئات �جتماعية غنية، و�لفئة �لثالثة هي »متو�سطة �لرث�ء« 

ويندرج حتتها كل �ال�ستجابات �الأخرى. وطبقت �لطريقة نف�سها على طالب �ل�سف �لثامن.

�لبيئة �الجتماعية و�القت�سادية لتالميذ �ل�سف �لر�بع ومعدل حت�سيلهم جدول 8.3 

ت�سري �لنتائج �أن �أكرث تالميذ �ل�سف �لر�بع يندرجون حتت بيئة )ثرية( بن�سبة )47%( ومبعدل حت�سيل 

)438( نقطة. و�إذ� ما قارنا ذلك باملتو�سط �لدويل ف�سنجد ن�سبة �لتالميذ يف فئة )ثرية( بلغت �لن�سبة 

41% ومبعدل حت�سيل )521( نقطة. و�أظهر حتليل �لداللة �الإح�سائية للفروق وجود فروق يف معدل 

حت�سيل تالميذ �ل�سف �لر�بع بني فئة )ثرية( وفئة )فقرية( ل�سالح �لرثية. 

البيئة الجتماعية 

للتالميذ

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

4743841521ثرية 

3742834499متو�صطة الرثاء

1641025479فقرية 
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م�ستوى �لبيئة �الجتماعية و�القت�سادية لطالب �ل�سف �لثامن ومعدل حت�سيلهم جدول 9.3 

يالحظ �أن 42% و35% من طالب �ل�سف �لثامن يف �ل�سلطنة يقعون �سمن �لبيئة �الجتماعية )متو�سطة 

و�إذ�  �لريا�سيات )406( و)428( نقطة على �لرتتيب.  �لرث�ء( و)ثرية(، وجاء معدل حت�سيلهم يف 

ما قارنا ذلك باملتو�سط �لدويل ف�سنجد �أن ن�سب �لطالب متقاربة يف �لبيئات �لثالث، وجند �أن معدل 

�لتح�سيل كان �أعلى للطالب �لذين يقعون �سمن بيئة )ثرية(. وتظهر نتائج �لتحليل �الإح�سائي للفروق 

وجود فروق د�لة �إح�سائيا يف معدل �لتح�سيل بني �لفئات �لثالث ل�سالح بيئة )ثرية(، يف حني ال توجد 

فروق د�لة �إح�سائيا بني فئة )متو�سطة �لرث�ء( وفئة )فقرية(. 

البيئة الجتماعية 

للطالب

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل 

التح�صيل

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل 

التح�صيل

3542835518ثرية 

4240633489متو�صطة الرثاء

2338932466فقرية 

ت�سنيف �لطالب ح�سب بيئاتهم �الجتماعية و�القت�سادية )��ستبانة مدير �ملدر�سة( ال�صكل 5.3 
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9.3 
 تالميذ المدرسة الذين تكون لغتهم األم 

هي لغة االختبار 
يطلب �إىل مدير �ملدر�سة حتديد �لن�سبة �ملئوية لطالب �ملدر�سة �لذين تكون لغة �الختبار �لذي يتقدمون 

له هي لغتهم �الأم كما يو�سح �جلدول �الآتي.

تالميذ �ل�سف �لر�بع �لذين تكون لغتهم �الأم هي لغة �الختبار ومعدل حت�سيلهم  جدول 10.3 

تظهر �لنتائج �أن 78% من تالميذ �ل�سف �لر�بع ب�سلطنة عمان يندرجون حتت فئة )�أكرث من %90( 

15% من  �أن  �الأم هي لغة �الختبار، وبلغ معدل حت�سيلهم )429( نقطة، يف حني  �لذين تكون لغتهم 

معدل  وجاء  �الختبار.  لغة  هي  �الأم  لغتهم  تكون  ممن  �أق��ل(  �أو   %50( فئة  حتت  يندرجون  �لتالميذ 

حت�سيلهم هو �العلى )458( نقطة، وجميع تلك �لفروق د�لة �إح�سائيا ح�سب حتليل �لداللة �الإح�سائية 

 )%90 )�أكرث من  فئة  يندرجون حتت  �لتالميذ  63% من  �أن  �لدويل جند  باملتو�سط  للفروق، ومقارنة 

�لذين تكون لغتهم �الأم هي لغة �الختبار، وبلغ معدل حت�سيلهم )509( نقطة.

طالب �ل�سف �لثامن �لذين تكون لغتهم �الأم هي لغة �الختبار ومعدل حت�سيلهم جدول 11.3 

يت�سح من �جلدول �أن 85% من طالب �ل�سف �لثامن يف �ل�سلطنة يقعون �سمن فئة )�أكرث من %90( 

ومقارنة  نقطة،   )403( �لريا�سيات  يف  حت�سيلهم  معدل  وكان  �الختبار،  لغة  نف�سها  هي  �الأم  لغتهم 

باملتو�سط �لدويل فاإن 64% من �لطالب يقعون �سمن �سمن فئة )�أكرث من 90%( لغتهم �الأم هي نف�سها 

لغة �الختبار،وبلغ معدل حت�سيلهم )487( نقطة. وت�سري نتائج �لتحليل �الإح�سائي للفروق وجود فروق 

د�لة �إح�سائيا يف معدل �لتح�سيل بني �لفئات �لثالث ل�سالح فئة )50% �أو �أقل(، كما توجد فروق د�لة 

�إح�سائيا بني فئة )من 51 �إىل 90%( وفئة )50% �أو �أقل( ل�سالح �لفئة �الأخرية.

الن�صبة املئوية للمدار�س 

التي تالميُذها لغتهم 

الأم هي لغة الختبار

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

7842963509اأكرث من %90

739218501من 51 اإىل %90

501545819486% اأو اأقل

الن�صبة املئوية للمدار�س 

التي فيها طالب 

يتحدثون لغة الختبار 

كلغتهم الأم

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل 

التح�صيل

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل 

التح�صيل

8540364487اأكرث من %90

438417484من 51 اإىل %90

501247218483% اأو اأقل
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10.3 
مهارات القراءة والحساب التي يمتلكها التالميذ عند 

دخولهم الصف األول بالحلقة األولى 

يطلب �إىل مدير �ملدر�سة حتديد �لن�سب �ملئوية بالتقريب للتالميذ �لذين يلتحقون بال�سف �الأول من �حللقة �الأوىل باملدر�سة، 

وميتلكون 12 مهارة متعلقة بالقر�ءة و�حل�ساب )�نظر �ل�سكل 6.3(. و�سنفت ��ستجابات مديري �ملد�ر�س �إىل ثالث فئات. 

�سرح  �لذين  �لتالميذ  وميثلها  �ملهار�ت«،  ميتلكون  وهم  �ملدر�سة  يدخلون  �لتالميذ  من   %  75 من  »�أكرث  هي  �الأوىل  �لفئة 

مديروهم �أن �أكرث من 75% منهم يدخلون �ملدر�سة وهم ميتلكون 6 مهار�ت. ويف �ملقابل 51-75% منهم ميتلكون 5 مهار�ت. 

25% من �لتالميذ يدخلون �ملدر�سة وهم ميتلكون �ملهار�ت« وتنطبق على �لتالميذ �لذين  و�أما �لفئة �لثانية فهي »�أقل من 

25-50% من  �ملقابل من  6 مهار�ت، ويف  �ملدر�سة وهم ميتلكون  يدخلون  �لتالميذ  25% من  �أقل من  باأن  �سرح مديروهم 

�لتالميذ  25-75% من  �لتالميذ فيندرجون حتت فئة »من  و�أما بقية  6 مهار�ت.  �لتالميذ يدخلون �ملدر�سة وهم ميتلكون 

يدخلون �ملدر�سة وهم ميتلكون �ملهار�ت«.

�لن�سبة �ملئوية لتالميذ �ل�سف �لر�بع �لذين يدخلون �ملدر�سة بال�سف �الأول وهم ميتلكون مهار�ت   جدول 12.3 

�لقر�ءة و�حل�ساب ومعدل حت�سيلهم  

ُت�سري نتائج حتليل �لداللة �الإح�سائية للفروق �إىل وجود فروق د�ل �إح�سائيا يف معدل �لتح�سيل باختالف �لن�سبة �ملئوية 

للتالميذ �لذين يدخلون �ملدر�سة وهم ميتلكون مهار�ت �لقر�ءة و�حل�ساب، حيث �أن معدل �لتح�سيل يزيد مع زيادة ن�سبة 

�متالك �لتالميذ ملهار�ت �لقر�ءة و�لكتابة. وتظهر �لنتائج �أن 68% من تالميذ �ل�سف �لر�بع يندرجون حتت فئة )25% �إىل 

75%( من �لتالميذ ممن ميتلكون مهار�ت متعلقة بالقر�ءة و�حل�ساب وجاء متو�سط حت�سيلهم )430( نقطة، وباملقارنة مع 

�ملتو�سط �لدويل جند �أن 56% من �لتالميذ يندرجون حتت فئة )نف�س �لفئة(، وبلغ معدل حت�سيلهم )499( نقطة.

الن�صبة املئوية للتالميذ الذين يدخلون 

املدر�صة وهم ميتلكون مهارات القراءة 

واحل�صاب

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

 اأكرث من 75 % 

من تالميذ املدر�صة

2144724508

 من 25 اإىل %75

من تالميذ املدر�صة

6843056499

 اأقل من 25 % 

من تالميذ املدر�صة

1240620480
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�لن�سبة �ملئوية للتالميذ �لذين يدخلون �ملدر�سة بال�سف �الأول وهم ميتلكون   ال�صكل 6.3 

مهار�ت �لقر�ءة و�حل�ساب )��ستبانة مدير �ملدر�سة(  
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11.3 
تأثر التعلم بالنقص في مصادر المدرسة العامة 

ومصادر تدريس الرياضيات )استبانة مدير المدرسة(  

�أ�سُتق هذ� �ملتغري من ��ستجابات مديري �ملد�ر�س �ملتعلقة مبدى تاأثر قدرة �ملدر�سة على توفري �لتعلم 

بنق�س 13 م�سدًر� تعليمًيا تنوع بني م�سادر عامة وم�سادر تدري�س �لريا�سيات )�نظر �ل�سكل 7.3(. 

فت ��ستجابات مديري �ملد�ر�س �إىل ثالث فئات وهي: »ال يوجد �أي تاأثري« الأولئك �لتالميذ �لذين  نِّ �سُ

�سرح مديروهم باأنه ال يوجد �أي تاأثري لنق�س �سبعة م�سادر، ويوجد تاأثري حمدود يف �مل�سادر �ل�ستة 

تاأثري كبري«، وهي الأولئك �لتالميذ  �الأخرى كمتو�سط. و�لفئة �لثانية من فئات �ال�ستجابة هي »يوجد 

�لذين �سرح مديروهم باأنه يوجد تاأثري كبري لنق�س �سبعة م�سادر، وبع�س �لتاأثري يف �مل�سادر �ل�ستة 

�الأخرى كمتو�سط. �أما بقية �لتالميذ فيندرجون حتت فئة »يوجد تاأثري«.

تاأثر �لتعلم بالنق�س يف م�سادر تدري�س �لريا�سيات ومعدل حت�سيل تالميذ   جدول 13.3 

�ل�سف �لر�بع  

�أ�سار مديرو مد�ر�سهم بوجود تاأثري بنق�س م�سادر  72% من تالميذ �ل�سلطنة  ُي�سري �جلدول �إىل �أن 

 %68 �أن  تدري�س �لريا�سيات، وبلغ معدل حت�سيلهم )428( نقطة. وباملقارنة باملتو�سط �لدويل جند 

معدل  وبلغ  �لريا�سيات،  تدري�س  م�سادر  بنق�س  تاأثري  بوجود  مد�ر�سهم  مديرو  �أ�سار  �لتالميذ  من 

معدل  يف  �إح�سائيا  د�لة  فروق  وجود  للفروق  �الإح�سائي  �لتحليل  و�أظهر  نقطة.   )499( حت�سيلهم 

حت�سيل �لتالميذ باختالف مدى تاأثر �لتعلم بنق�س يف �مل�سادر، وهذ� �لفرق يف معدل �لتح�سيل بني 

فئة )ال يوجد تاأثري( وفئة )يوجد تاأثري(، ل�سالح فئة )ال يوجد تاأثري(.

مدى تاأثر التعلم 

بالنق�س يف م�صادر 

تدري�س الريا�صيات

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

1444926514ل يوجد تاأثري

7242868499يوجد تاأثري

144266473يوجد تاأثري كبري
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تاأثر �لتعلم بالنق�س يف م�سادر تدري�س �لريا�سيات ومعدل حت�سيل �لطالب   جدول 14.3 

لل�سف �لثامن  

يوجد  باأنه  �ل�سلطنة يرى مديرو مد�ر�سهم  �لثامن يف  �ل�سف  71% من طالب  �أن  �إىل  ي�سري �جلدول 

تاثري لنق�س م�سادر �لتعلم على تدري�س �لريا�سيات، وبلغ معدل حت�سيلهم )403( نقطة، ومقارنة 

باملتو�سط �لدويل جند �أن 63% من �لطالب يرى مديرو مد�ر�سهم باأنه يوجد تاثري لنق�س �مل�سادر، 

وجاء معدل حت�سيلهم )483( نقطة. وتظهر نتائج حتليل �لداللة �الإح�سائية وجود فروق د�لة �إح�سائيا 

 يف معدل �لتح�سيل بني فئة )ال يوجد تاأثري( وكال من فئتي )يوجد تاأثري( و)يوجد تاأثري كبري( ل�سالح 

)ال يوجد تاأثري(.

مدى تاأثر التعلم 

بالنق�س يف م�صادر 

تدري�س الريا�صيات

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل 

التح�صيل

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل 

التح�صيل

1744230509ل يوجد تاأثري

7140363483يوجد تاأثري

124087476يوجد تاأثري كبري
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تاأثر �لتعلم بالنق�س يف م�سادر �ملدر�سة �لعامة وم�سادر تدري�س �لريا�سيات   ال�صكل 7.3 

)��ستبانة مدير �ملدر�سة(  
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12.3 
سنوات الخبرة لمديري المدارس

يطلب �إىل مديري �ملد�ر�س حتديد عدد �ل�سنو�ت �لتي ق�سوها كمديري مد�ر�س، و�جلدول �أدناه يقارن 

عدد �سنو�ت �خلربة ومتو�سطها يف �ل�سلطنة و�ملتو�سط �لدويل.

مقارنة �سنو�ت �خلربة ملديري مد�ر�س �ل�سف �لر�بع بني �سلطنة عمان    جدول 15.3 

و�ملتو�سط �لدويل  

ُت�سري �لنتائج �إىل �أن �لن�سبة �الأعلى من تالميذ �ل�سلطنة و�ملتو�سط �لدويل تكون خربة مديري مد�ر�سهم 

ا �أن متو�سط �سنو�ت �خلربة  �أقل من 5 �سنو�ت ومتثل 35% و31% على �لتو�يل. كما �أ�سارت �لنتائج �أي�سً

بني مديري �ملد�ر�س يف �ل�سلطنة و�ملتو�سط �لدويل متقارب، حيث �َسكلت ن�سبة �لتالميذ 11% و%10.

مقارنة �سنو�ت �خلربة ملديري مد�ر�س �ل�سف �لثامن بني �سلطنة عمان    جدول 16.3 

و�ملتو�سط �لدويل  

ُت�سري �لبيانات �أعاله �إىل �أن �لن�سبة �الأعلى من طالب �ل�سلطنة و�ملتو�سط �لدويل تكون خربة مديري 

�ل�سلطنة  تالميذ  ن�سبة  �أ�سارت  كما  �لتو�يل.  على  و%34   %30 ومتثل  �سنو�ت   5 من  �أق��ل  مد�ر�سهم 

و�َسكلت  �لدويل  �ملتو�سط  �أعلى من  �ل�سلطنة  �ملد�ر�س يف  �سنو�ت خربة مديري  �أن متو�سط  ا  �أي�سً  �إىل 

ن�سبة %12. 

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان�صنوات اخلربة ملديري املدار�س

الن�صبة املئوية للتالميذ %الن�صبة املئوية للتالميذ %

202013 �صنة فاأكرث

2829من 10 اإىل 19 �صنة

1827من 5 اإىل 9 �صنوات

3531اأقل من 5 �صنوات

1110متو�صط �صنوات اخلربة

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان�صنوات اخلربة ملديري املدار�س

الن�صبة املئوية للطالب %الن�صبة املئوية للطالب %

202711 �صنة فاأكرث

2528من 10 اإىل 19 �صنة

1828من 5 اإىل 9 �صنوات

3034اأقل من 5 �صنوات

129متو�صط �صنوات اخلربة
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13.3 
تركيز المدرسة على تحقيق النجاح األكاديمي من 

وجهة نظر مديري المدارس

��ستق هذ� �ملتغري من ��ستجابات مديري �ملد�ر�س لو�سفهم ملدى �لرتكيز يف ممار�سة 11 جانبا د�خل 

فئات  ثالث  �إىل  �ملد�ر�س  مديري  ��ستجابات  فت  نِّ �سُ �الكادميي.  �لنجاح  بتحقيق  عالقة  لها  �ملدر�سة 

�ستة  � يف  تركيز عال جدًّ يوجد  باأنه  يرى مديروهم  �لذين  �لتالميذ  �« وميثلها  »تركيز عال جدًّ وهي: 

»تركيز متو�سط«  �لثانية فهي  �لفئة  �أما  �الأخرى كمتو�سط.  وتركيز عال يف �جلو�نب �خلم�سة  جو�نب 

وتركيز عال  �ستة من �جلو�نب  تركيز متو�سط يف  يوجد  باأنه  يرى مديروهم  �لذين  �لتالميذ  وميثلها 

يف �جلو�نب �خلم�سة �الأخرى. �أما بقية �لتالميذ فيوجدون يف مد�ر�س فيها »تركيز عال« على حتقيق 

�لنجاح �الأكادميي.

درجة تركيز �ملدر�سة على حتقيق �لنجاح �الأكادميي من وجهة نظر مديري   جدول 17.3 

�ملد�ر�س ومعدل حت�سيل تالميذ �ل�سف �لر�بع  

على حتقيق  �ملدر�سة  تركيز  درجة  �أن  مد�ر�سهم  مديرو  يرى  �لتالميذ  من  �أن )%69(  �لنتائج  تظهر 

�لنجاح �الأكادميي هي )تركيز عال( وبلغ معدل حت�سيل تالميذهم )429( نقطة. ومقارنة باملتو�سط 

�لدويل فاإن �لن�سبة كانت 55 % لنف�س �لفئة و بلغ معدل حت�سيلهم )508( نقطة.

وت�سري نتائج �لداللة �الإح�سائية للفروق وجود فروق د�لة �إح�سائيا يف معدل �لتح�سيل باختالف درجة 

تركيز �ملدر�سة على حتقيق �لنجاح �الأكادميي، حيث يزيد �لتح�سيل كلما ز�دت درجة تركيز �ملدر�سة 

على حتقيق �لنجاح �الأكادميي.

درجة تركيز املدر�صة 

على حتقيق النجاح 

الأكادميي

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

ا 154587515تركيٌز عاٍل جدًّ

6942955508تركيٌز عاٍل

1540837486تركيٌز متو�صٌط
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درجة تركيز �ملدر�سة على حتقيق �لنجاح �الأكادميي من وجهة نظر مديري   جدول 18.3 

�ملد�ر�س ومعدل حت�سيل طالب �ل�سف �لثامن  

تظهر �لنتائج �أن 67% من طالب �ل�سف �لثامن يف �ل�سلطنة يرى مديرو مد�ر�سهم �أن �ملدر�سة تركز 

على حتقيق �لنجاح بدرجة عالية، وجاء معدل حت�سيلهم يف �لريا�سيات )415( نقطة، وبالن�سبة �إىل 

�ملتو�سط �لدويل جند �أن 49% من �لطالب يرى مديرو مد�ر�سهم �أن �ملدر�سة تركز على حتقيق �لنجاح 

بدرجة عالية، وبلغ معدل حت�سيلهم )500( نقطة. وت�سري نتائج حتليل �لداللة �الإح�سائية وجود فروق 

د�لة �إح�سائيا بني �لفئات �لثالث بحيث كلما ز�دت درجة تركيز �ملدر�سة على حتقيق �لنجاح ز�د معدل 

حت�سيل �لطالب يف �لريا�سيات.

الن�صبة املئوية للمدار�س 

التي فيها طالب 

يتحدثون لغة الختبار 

كلغتهم الأم

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل 

التح�صيل

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل 

التح�صيل

ا 84538538تركيٌز عاٍل جدًّ

6741549500تركيٌز عاٍل

2538543469تركيٌز متو�صٌط
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و�سف مديري �ملد�ر�س ملدى تركيز �ملدر�سة على حتقيق �لنجاح �الأكادميي    ال�صكل 8.3 

)��ستبانة مدير �ملدر�سة(  
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14.3 
تصورات أولياء األمور حول األداء المدرسي

تتعلق  عبار�ت   8 على  مو�فقتهم  درجة  خالل  من  �أطفالهم  مدر�سة  حول  ر�يهم  �الأم��ور  �أولياء  يعطي 

�الأوىل  �لفئة  �إىل ثالث فئات.  �أولياء �الأمور  ��ستجابات  9.3(، و�سنفت  �ل�سكل  باأد�ء �ملدر�سة )�نظر 

�« وميثلها �لتالميذ �لذين يو�فق �أولياء �مورهم ب�سدة على ثماين عبار�ت تتعلق باأد�ء  هي »ر��سون جدًّ

�ملدر�سة ويو�فقون قليال على �لعبار�ت �الأربعة �الأخرى كمتو�سط. و�أما �لفئة �لثانية فهي »ر��سون �أقل 

من �لالزم« وميثلها �لتالميذ �لذين ال يو�فق �أولياء �أمورهم قليال على �أربع عبار�ت تتعلق باأد�ء �ملدر�سة 

ويو�فقون قليال على �لعبار�ت �الأربعة �الأخرى كمتو�سط. �أما بقية �لتالميذ فاإن �أولياء �مورهم »ر��سون«.

مدى ر�سا �أولياء �الأمور عن �الأد�ء �ملدر�سي ومعدل حت�سيل تالميذ �ل�سف �لر�بع جدول 19.3 

� حول �الأد�ء �ملدر�سي،  يو�سح �جلدول �أعاله �أن )76%( من �لتالميذ كان �أولياء �أمورهم ر��سون جدًّ

وقد جاء معدل حت�سيلهم )442( نقطة. ومقارنة باملتو�سط �لدويل فاإن 64% من �لتالميذ كان �أولياء 

� حول �الأد�ء �ملدر�سي، وقد جاء معدل حت�سيلهم )504( نقطة، وي�سري �لتحليل  �أمورهم ر��سون جدًّ

�الإح�سائي للفروق وجود فروق داللة �إح�سائيا يف معدل �لتح�سيل باختالف مدى ر�سا �أولياء �الأمور 

حول �الأد�ء �ملدر�سي، حيث كلما ز�د ر�سا �أولياء �الأمور ز�د معدل حت�سيل �أبنائهم.

مدى ر�صا اأولياء الأمور 

عن الأداء املدر�صي

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

ا 7644264504را�صون جدًّ

2140731497را�صون

33705495را�صون اقل من الالزم
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درجة مو�فقة �أولياء �الأمور على �الأد�ء �ملدر�سي )��ستبانة ويل �المر( ال�صكل 9.3 
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15.3 
شعور التالميذ باالنتماء المدرسي

ف �لتالميذ ��ستجابات �لتالميذ �إىل ثالث فئات تبًعا لدرجة مو�فقتهم على خم�س  نِّ يف هذ� �ملتغري �سُ

عبار�ت تتعلق بوجهة نظرهم حول �نتمائهم �إىل �ملدر�سة. �لفئة �الأوىل هي: »�سعور عال باالنتماء �إىل 

�ملدر�سة » وميثلها �لتالميذ �لذين قالو� �إنهم يو�فقون ب�سدة على 3 عبار�ت تتعلق باالنتماء �إىل �ملدر�سة 

ويو�فقون �إىل حد ما على �ل 2 عبار�ت �الأخرى كمتو�سط. �أما �لفئة �لثانية فهي »�سعور قليل باالنتماء 

�إىل �ملدر�سة« وميثلها �لتالميذ �لذين ال يو�فقون �إىل حد ما على 3 عبار�ت تتعلق باالنتماء �إىل �ملدر�سة 

ويو�فقون �إىل حد ما على �ل 2 عبار�ت �الأخرى كمتو�سط. �أما بقية ��ستجابات �لتالميذ فتندرج حتت 

فئة »�سعور باالنتماء �إىل �ملدر�سة«. وطبقت �لطريقة نف�سها على طالب �ل�سف �لثامن.

درجة �سعور تالميذ �ل�سف �لر�بع باالنتماء �ملدر�سي ومعدل حت�سيلهم  جدول 20.3 

يالحظ من �جلدول �أن 64% من تالميذ �ل�سف �لر�بع ي�سعرون بانتماء عال �إىل �ملدر�سة، وجاء معدل 

حت�سيلهم )443( نقطة. وبالن�سبة �إىل �ملتو�سط �لدويل فاإن 58% من �لتالميذ ي�سعرون بانتماء عال 

�إىل �ملدر�سة، وبلغ معدل حت�سيلهم )508( نقطة. وت�سري نتائج حتليل �لداللة �الإح�سائية وجود فروق 

د�لة �إح�سائيا بني فئة )�سعور عال باالنتماء( وكل من فئتي )�سعور باالنتماء( و)�سعور قليل باالنتماء( 

ل�سالح فئة )�سعور عال باالنتماء(.

درجة �سعور طالب �ل�سف �لثامن باالنتماء �ملدر�سي ومعدل حت�سيلهم جدول 21.3 

درجة �صعور التالميذ 

بالنتماء املدر�صي

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

6444358508�صعور عال بالنتماء

2841834498�صعور بالنتماء

84068484�صعور قليل بالنتماء

درجة �صعور الطالب 

بالنتماء املدر�صي

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل 

التح�صيل

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل 

التح�صيل

4442537500�صعور عال بالنتماء

4440649489�صعور بالنتماء

1139214470�صعور بالنتماء
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يالحظ من �جلدول �أن 44% من طالب �ل�سف �لثامن يف �ل�سلطنة ي�سعرون بانتماء و�نتماء عال �إىل 

مع  ومقارنة  �لرتتيب،  على  نقطة  و)425(   )406( �لريا�سيات  يف  حت�سيلهم  معدل  وبلغ  �ملدر�سة، 

بلغ معدل  و  باإنتماء عال للمدر�سة  �لثامن ي�سعرون  37% من طالب �ل�سف  �أن  �ملتو�سط �لدويل جند 

حت�سيلهم )500( نقطة و 49% من �لطالب ي�سعرون باالنتماء �إىل �ملدر�سة، وجاء معدل حت�سيلهم 

)489( نقطة. وت�سري نتائج �لداللة �الإح�سائية للفروق وجود فروق يف معدل �لتح�سيل باختالف �لفئات 

�لثالث، بحيث كلما ز�دت درجة �نتماء �لطالب �إىل �ملدر�سة �رتفع معدل حت�سيله يف �لريا�سيات.

وجهة نظر �لتالميذ حول مدر�ستهم )��ستبانة �لتلميذ( ال�صكل 10.3 
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16.3 
مشكالت االنضباط المدرسي

يف هذ� �ملتغري يطلب �إىل مديري �ملد�ر�س حتديد �إىل �أي مدى متثل 11 �أمًر� خمتلًفا لها عالقة مب�سكلة 

فت ��ستجابات مديري �ملد�ر�س �إىل ثالث فئات  نِّ �الن�سباط د�خل �ملدر�سة )�نظر �ل�سكل 11.3(. �سُ

باأنه ال توجد م�سكلة يف �ستة  �لذين �سرح مديروهم  �لتالميذ  وهي: »تكاد ال متثل م�سكالت« وميثلها 

�أمور ولكن توجد م�سكلة ب�سيطة يف �الأمور �خلم�سة �الأخرى كمتو�سط. و�أما �لفئة �لثانية فهي »م�سكالت 

متو�سطة �إىل حادة« وميثلها �لتالميذ �لذين �سرح مديروهم باأنه توجد م�سكلة متو�سطة يف �ستة �أمور 

ولكن توجد م�سكلة ب�سيطة يف �الأمور �خلم�سة �الأخرى كمتو�سط. �أما بقية �لتالميذ فيوجدون يف مد�ر�س 

فيها م�سكالت ب�سيطة.

�سلوكيات �الن�سباط �ملدر�سي ومعدل حت�سيل تالميذ �ل�سف �لر�بع من وجهة   جدول 22.3 

نظر مديري �ملد�ر�س    

ي�سري �جلدول �أعاله �أن 36% من تالميذ �ل�سف �لر�بع يرى مديرو مد�ر�سهم �أن م�سكالت �الن�سباط 

36% من �لتالميذ  �ملدر�سي )تكاد ال متثل م�سكالت(، وجاء معدل حت�سيلهم )436( نقطة. كما �أن 

ا يرى مديرو مد�ر�سهم �أن م�سكالت �الن�سباط �ملدر�سي )متثل م�سكالت ب�سيطة(، وجاء معدل  �أي�سً

حت�سيلهم )422( نقطة. باملقابل جند يف �ملتو�سط �لدويل �أن 60% من �لتالميذ يرى مديرو مد�ر�سهم 

�أن م�سكالت �الن�سباط �ملدر�سي )تكاد ال متثل م�سكالت(، وجاء معدل حت�سيلهم )508( نقطة. وجاءت 

نتائج حتليل �لداللة �الإح�سائية �أن �لفروق يف معدل �لتح�سيل يف �لفئات �لثالث غري د�ل �إح�سائيا.

�سلوكيات �الن�سباط �ملدر�سي ومعدل حت�سيل طالب �ل�سف �لثامن من وجهة   جدول 23.3 

نظر مديري �ملد�ر�س  

م�صكالت الن�صباط 

املدر�صي

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

3643660508تكاد ل متثل م�صكالت

3642232494م�صكالت ب�صيطة

284358466م�صكالت متو�صطة اإىل حادة

م�صكالت الن�صباط 

املدر�صي

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل 

التح�صيل

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل 

التح�صيل

5142045503تكاد ل متثل م�صكالت

2741243481م�صكالت ب�صيطة

2238811448م�صكالت متو�صطة اإىل حادة
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من خالل �جلدول �أعاله يتبني �أن 51% من طالب �ل�سف �لثامن يف �ل�سلطنة يرى مديرو مد�ر�سهم �أن 

م�سكالت �الن�سباط �ملدر�سي »تكاد ال متثل م�سكالت«، وجاء معدل حت�سيلهم يف �لريا�سيات )420( 

نقطة، يف حني �أن 45% من �لطالب يف �ملتو�سط �لدويل يرى مديرو مد�ر�سهم �أن م�سكالت �الن�سباط 

�لداللة  نتائج حتليل  وت�سري  نقطة.  وبلغ معدل حت�سيلهم )503(  م�سكالت«،  »تكاد ال متثل  �ملدر�سي 

�الإح�سائية �إىل وجود فروق د�لة �إح�سائيا بني فئة )م�سكالت متو�سطة �إىل حادة( وكل من فئتي )تكاد 

ال متثل م�سكالت( و)م�سكالت ب�سيطة( ل�سالح �لفئتني �الأخريتني.

م�سكالت �الن�سباط �ملدر�سي )��ستبانة مدير �ملدر�سة(   ال�صكل 11.3 
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17.3 
األمان والنظام في المدرسة

�أ�سُتق هذ� �ملتغري من ��ستبانة �ملعلم، حيث طلب �إليه حتديد مدى �تفاقه �أو عدمه مع ثمانية عبار�ت 

� ومنظمة«  فت ��ستجابات �ملعلمني �إىل ثالث فئات وهي: »�آمنة جدًّ نِّ تتعلق باالأمان و�لنظام يف �ملدر�سة. �سُ

وميثلها �لطالب �لذين �تفق معلموهم ب�سدة مع �أربع عبار�ت تتعلق باالأمان و�الن�سباط ولكن �تفقو� �إىل 

حد ما مع �لعبار�ت �الأربع �الأخرى كمتو�سط. و�أما �لفئة �لثانية فهي »�آمنة ومنظمة« وميثلها �لطالب 

�لذين ال يتفق معلموهم �إىل حد ما مع �أربع عبار�ت تتعلق باالأمان و�الن�سباط ويف �ملقابل يتفقون �إىل 

حد ما مع �لعبار�ت �الأربع �الأخرى. �أما بقية �لطالب فيوجدون يف مد�ر�س »�أقل �أماًنا وتنظيمًا«.  

درجة �الأمان و�لنظام يف �ملدر�سة من وجهة نظر �ملعلمني ومعدل حت�سيل    جدول 24.3 

�لتالميذ �ل�سف �لر�بع   

* ال توجد بيانات كافية حل�ساب �ملعدل 

� ومنظمة« وبلغ معدل  يالحظ من �جلدول �أن 66% من �لتالميذ يرى معلموهم باأن �ملدر�سة »�آمنة جدًّ

حت�سيل تالميذهم )435( نقطة. ومقارنة باملتو�سط �لدويل جند �أن 61% من �لتالميذ يرى معلموهم 

� ومنظمة« وبلغ معدل حت�سيلهم )507( نقطة. ومن �لو��سح كلما ز�د �الأمان  باأن �ملدر�سة »�آمنة جدًّ

بني  �لفرق  �أن  �الإح�سائية  �لداللة  حتليل  ويظهر  �لتالميذ،  حت�سيل  معدل  ز�د  �ملدر�سة  يف  و�لنظام 

�لفئات غري د�ل �إح�سائيا. 

درجة �الأمان و�لنظام يف �ملدر�سة من وجهة نظر �ملعلمني ومعدل حت�سيل    جدول 25.3 

�لطالب لل�سف �لثامن  

* ال توجد بيانات كافية حل�ساب �ملعدل 

درجة الأمان والنظام يف 

املدر�صة

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

ا ومنظمة 6643561507اآمنة جدًّ

3342736495اآمنة ومنظمة

4495*1اأقل اأماًنا وتنظيماً

درجة الأمان والنظام يف 

املدر�صة

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل 

التح�صيل

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل 

التح�صيل

ا ومنظمة 6141748501اآمنة جدًّ

3940345482اآمنة ومنظمة

6460*0اأقل من اآمنة ومنظمة
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و�لنظام يف  �الأم��ان  �أن درجة  يرى معلموهم  �لثامن  �ل�سف  61% من طالب  �أن  يالحظ من �جلدول 

� ومنظمة« وبلغ معدل حت�سيل طالبهم »417« نقطة. وباملقارنة جند يف �ملتو�سط  �ملدر�سة »�آمنة جدًّ

� ومنظمة«،  �لدويل �أن 48% من �لطالب يرى معلموهم �أن درجة �الأمان و�لنظام يف �ملدر�سة »�آمنة جدًّ

وبلغ معدل حت�سيل طالبهم »501« نقطة. وتظهر نتائج �لتحليل �الإح�سائي للفروق عدم وجود فروق 

د�لة �إح�سائيا يف معدل �لتح�سيل بني �لفئتني.

درجة �تفاق �ملعلمني مع عبار�ت لها عالقة باالأمان و�لنظام يف �ملدر�سة   ال�صكل 12.3 

)��ستبانة �ملعلم(   
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18.3 
تنُمر التالميذ )الصف الرابع( 

�أ�سُتق هذ� �ملتغري من ��ستبانة �لتالميذ، حيث طلب �إليهم حتديد عدد �ملر�ت �لتي تعر�سو� فيها �إىل 11 

فت ��ستجابات  نِّ �سلوًكا متعلًقا بالتنمر من قبل طالب �آخرين يف مد�ر�سهم )�نظر �ل�سكل 13.3(. و�سُ

�لتالميذ �إىل ثالث فئات وهي: »بالكاد مل يحدث« وميثلها �لتالميذ �لذين �سرحو� باأنه مل يحدث لهم 

�أبًد� تنمر يف �ستة �سلوكيات، ويف �ملقابل حدث لهم تنمر مر�ت قليلة يف �ل�سنة يف �ل�سلوكيات �خلم�سة 

�الأخرى كمتو�سط. و�لفئة �لثانية هي »تقريبا �أ�سبوعيا« وميثلها �لتالميذ �لذين �سرحو� باأنه تعر�سو� 

لتنمر مرة �أو مرتني يف �ل�سهر يف �ستة �سلوكيات، ويف �ملقابل تعر�سو� �إىل تنمر يف مر�ت قليلة يف �ل�سنة 

يف �ل�سلوكيات �خلم�سة �الأخرى كمتو�سط. �أما بقية �لتالميذ فقد تعر�سو� للتنمر »تقريبا �سهريا«.

عدد مر�ت تعر�س �لتالميذ للتنمر من قبل طالب �آخرين ومعدل حت�سيلهم  جدول 26.3 

 

يالحظ من �جلدول �أن 47% من تالميذ �ل�سلطنة �أ�سارو� �إىل �أن عدد مر�ت تعر�سهم للتنمر »بالكاد مل 

يحدث«، ومعدل حت�سيلهم )451( نقطة. و15% منهم �أ�سارو� �إىل تعر�سهم للتنمر »�أ�سبوعيا تقريبا«، 

وبلغ معدل حت�سيلهم )385( نقطة، بينما جند 63% من تالميذ �ملتو�سط �لدويل �أ�سارو� �إىل �أن عدد 

حتليل  نتائج  وج��اءت  نقطة.   )512( حت�سيلهم  ومعدل  يحدث«،  مل  »بالكاد  للتنمر  تعر�سهم  مر�ت 

�لثالث، بحيث كلما ز�د عدد  �لفئات  �إح�سائيا بني  �إىل وجود فروق د�لة  �الإح�سائية م�سرية  �لداللة 

مر�ت تعر�س �لتلميذ للتنمر قل معدل حت�سيله.

عدد مرات تعر�س 

التالميذ للتنمر 

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل 

التح�صيل

4745163512بالكاد مل يحدث

3842929495بالكاد مل يحدث

153858451اأ�صبوعيا تقريبا
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عدد مر�ت تعر�س تالميذ �ل�سف �لر�بع للتنمر من قبل طالب �آخرين   ال�صكل 13.3 

)��ستبانة �لتلميذ(   
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19.3 
تنمر الطالب )الصف الثامن( 

�أ�سُتق هذ� �ملتغري من ��ستبانة �لطالب، حيث طلب �إليهم حتديد عدد �ملر�ت �لتي تعر�سو� فيها �إىل 14 

فت  نِّ �سلوًكا متعلًقا بامل�سايقة و�لتنمر من قبل طالب �آخرين يف مد�ر�سهم )�نظر �ل�سكل 14.3(. و�سُ

��ستجابات �لطالب �إىل ثالث فئات وهي: »بالكاد مل يحدث«، وميثلها �لطالب �لذين �سرحو� باأنه مل 

يحدث لهم �أبًد� م�سايقات يف �سبع �سلوكيات، ويف �ملقابل حدث لهم م�سايقات مر�ت قليلة يف �ل�سنة 

يف �ل�سلوكيات �ل�سبعة �الأخرى كمتو�سط. و�لفئة �لثانية هي »تقريبا �أ�سبوعيا«، وميثلها �لطالب �لذين 

�سرحو� باأنه تعر�سو� لتنمر وم�سايقات مرة �أو مرتني يف �ل�سهر يف �سبع �سلوكيات، ويف �ملقابل تعر�سو� 

�إىل م�سايقات يف مر�ت قليلة يف �ل�سنة يف �ل�سلوكيات �ل�سبعة �الأخرى كمتو�سط. �أما بقية �لطالب فقد 

تعر�سو� للم�سايقة »تقريبا �سهريا«.

عدد مر�ت تعر�س طالب �ل�سف �لثامن للتنمر من قبل طالب �آخرين ومعدل   جدول27.3 

حت�سيلهم   

 

�أن تعر�سو�  �لثامن يف �ل�سلطنة )بالكاد مل يحدث(  64% من طالب �ل�سف  �أن  يالحظ من �جلدول 

للتنمر، وبلغ معدل حت�سيلهم يف �لريا�سيات )427( نقطة، ومقارنة باملتو�سط �لدويل جند �أن 71% من 

�لطالب )بالكاد مل يحدث( �أن تعر�سو� للتنمر، وجاء معدل حت�سيلهم يف �لريا�سيات )496( نقطة. 

وت�سري نتائج �لتحليل �الإح�سائي للفروق �إىل وجود فروق د�لة �إح�سائيا يف معدل �لتح�سيل بني �لفئات 

�لثالث، بحيث كلما قل تعر�س �لطالب للتنمر كلما ز�د معدل حت�سيله يف �لريا�سيات.

عدد مرات تعر�س 

الطالب للتنمر  

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل 

التح�صيل

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل 

التح�صيل

6442771496بالكاد مل يحدث

2740023482تقريبا �صهريا

93506428تقريبا اأ�صبوعيا
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عدد مر�ت تعر�س �لطالب للتنمر من قبل طالب �آخرين )��ستبانة �لطالب(   ال�صكل 14.3 

لل�سف �لثامن   
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1.4 
 المستوى التعليمي لمعلمي الرياضيات 

في التعليم النظامي  

يطلب �إىل معلمي �لعلوم حتديد �مل�ستوى �لتعليمي �لذي �أكملوه يف �لتعليم �لنظامي.

�ٌسنفت ��ستجاباتهم �إىل 4 م�ستويات تعليمية كما يو�سحها �جلدول �أدناه.

مقارنة �مل�ستوى �لتعليمي ملعلمي �لريا�سيات لل�سف �لر�بع يف �لتعليم �لنظامي   جدول 1.4 

بني �سلطنة عمان و�ملتو�سط �لدويل  

يالحظ من �جلدول �ل�سابق �أن �أغلب تالميذ �ل�سف �لر�بع يف �سلطنة عمان يدر�سهم معلمو �لريا�سيات 

من حملة �سهادة �لبكالوريو�س �أو ما يعادلها بن�سبة )87%(. كذلك يف �ملتو�سط �لدويل جند �أن �أعلى 

ا  �أي�سً يعادلها  ما  �أو  �لبكالوريو�س  �سهادة  من حملة  معلمون  يدر�سهم  �لذين  �لتالميذ  عند  تقع  ن�سبة 

)56%(، يف حني جاءت �أقل ن�سبة يف �ل�سلطنة عند �لتالميذ �لذين يدر�سهم معلمون يحملون �ل�سهادة 

�لتي لي�ست �أعلى من دبلوم �لتعليم �لعام )2%(. كذلك يف �ملتو�سط �لدويل جاءت �أقل ن�سبة عند نف�س 

�لفئة من �لتالميذ )%5(. 

امل�صتوى التعليمي ملعلمي الريا�صيات 

لل�صف الرابع 

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية للتالميذ %الن�صبة املئوية للتالميذ %

628دكتوراه اأو ماج�صتري

8756بكالوريو�س اأو ما يعادلها

ما بعد التعليم الثانوي غري اجلامعي 

)الدبلوم(
510

 لي�س اأعلى من الثانوية العليا 

)دبلوم التعليم العام(
25
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مقارنة �مل�ستوى �لتعليمي ملعلمي �لريا�سيات لل�سف �لثامن يف �لتعليم �لنظامي   جدول 2.4 

بني �سلطنة عمان و�ملتو�سط �لدويل  

يالحظ من �جلدول �أن �أغلب طالب �ل�سف �لثامن يف �سلطنة عمان يدر�سهم معلمو �لريا�سيات من 

ا يف �ملتو�سط �لدويل  حملة �سهادة �لبكالوريو�س �أو ما يعادلها بن�سبة )89%(. كما جاءت �أعلى ن�سبة �أي�سً

عند �لطالب �لذين يحمل معلموهم �سهادة �لبكالوريو�س �أو ما يعادلها )61%(، وجاءت �لن�سبة مت�ساوية 

)1%( للطالب �لذين يدر�سهم معلمون يحملون �سهادة ما بعد �لتعليم �لثانوي )�لدبلوم(، و�ملعلمون 

�لذين يحملون �ل�سهادة �لتي لي�ست �أعلى من دبلوم �لتعليم �لعام يف �ل�سلطنة. يف حني تختلف بفارق 

)1%( بني �ل�سهادتني ذ�تها يف �ملتو�سط �لدويل.

امل�صتوى التعليمي ملعلمي الريا�صيات 

لل�صف الثامن

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية للتالميذ %الن�صبة املئوية للتالميذ %

935دكتوراه اأو ماج�صتري

8961بكالوريو�س اأو ما يعادلها

ما بعد التعليم الثانوي غري اجلامعي 

)الدبلوم(
13

 لي�س اأعلى من الثانوية العليا 

)دبلوم التعليم العام(
12

�مل�ستوى �لتعليمي ملعلمي �لريا�سيات لل�سف �لثامن يف �لتعليم �لنظامي  ال�صكل 1.4 
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2.4 
تخصصات المعلمين في التربية والرياضيات 

فت  نِّ �سُ وقد  �لثانوي.  بعد  ما  �لعايل  �لتعليم  مرحلة  يف  در�سوها  �لتي  �لرئي�سية  �لتخ�س�سات  حتديد  �ملعلمني  �إىل  يطلب 

��ستجاباتهم �إىل 5 فئات كما يو�سحها �جلدول �الآتي.

تخ�س�سات معلمي �لريا�سيات يف �لتعليم �لعايل ومعدل حت�سيل تالميذ �ل�سف �لر�بع جدول 3.4 

* ال توجد بيانات كافية حل�ساب �ملعدل

ت�سري �لنتائج �إىل �أن �لن�سبة �الأكرب من تالميذ �ل�سف �لر�بع يف �ل�سلطنة يدر�سهم معلمون ذوو تخ�س�س تربوي يف �لتعليم 

�البتد�ئي وتخ�س�س يف مادة �لريا�سيات بو�قع )55%(. وجاء معدل حت�سيل تالميذهم )436( نقطة. يف حني جاءت �أعلى 

�لريا�سيات )%43(  �لتالميذ �لذين يدر�سهم معلمون ذوو تخ�س�س تربوي دون تخ�س�س  �ملتو�سط �لدويل عند  ن�سبة يف 

وجاء معدل حت�سيلهم )503( نقطة. وجاءت �أقل ن�سبة يف �ل�سلطنة للتالميذ �لذين مل يكمل معلموهم تعليًما نظامًيا بعد 

بلغت  �لتالميذ، حيث  من  �لفئة  نف�س  عند  ن�سبة  �أقل  �لدويل جاءت  �ملتو�سط  ا يف  �أي�سً كذلك  �لعام )%2(.  �لتعليم  دبلوم 

ن�سبتهم )6%(، ومعدل حت�سيلهم )457( نقطة. وتوجد داللة �إح�سائية يف معدل �لتح�سيل بني فئة �لتالميذ ممن ميتلك 

ا يف �لريا�سيات، و�لتالميذ �لذين مل يكمل معلموهم تعليًما نظامًيا بعد �لثانوية، وفئة  ا تربويًّا وتخ�س�سً معلموهم تخ�س�سً

كل �لتخ�س�سات �الأخرى، حيث جاء معدل حت�سيل �لتالميذ �أعلى عند فئة �لتخ�س�س �لرتبوي مع تخ�س�س �لريا�سيات 

من تلك �لفئتني.

املتو�صط الدويل�صلطنة عماننوع التخ�ص�س

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل حت�صيل 

التالميذ

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل حت�صيل 

التالميذ

تخ�ص�س تربوي يف التعليم البتدائي، وتخ�ص�س 

يف مادة الريا�صيات
5543632497

تخ�ص�س تربوي يف التعليم البتدائي، بدون 

تخ�ص�س يف مادة الريا�صيات
1342243503

تخ�ص�س ريا�صيات بدون تخ�ص�س تربوي يف 

التعليم البتدائي
1743611487

134078490كل التخ�ص�صات الأخرى

مل يكملوا تعليًما نظامًيا بعد الثانوية العامة 

)دبلوم التعليم العام(
2*6457
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تخ�س�سات معلمي �لريا�سيات يف �لتعليم �لعايل ومعدل حت�سيل طالب   جدول 4.4 

�ل�سف �لثامن  

* ال توجد بيانات كافية حل�ساب �ملعدل

يت�سح من �لنتائج �أن �لن�سبة �الأكرب من طالب �ل�سف �لثامن يف �ل�سلطنة يدر�سهم معلمو �لريا�سيات 

ذوو تخ�س�س تربوي يف �لتعليم �البتد�ئي ولكن لي�س يف جمال �لريا�سيات بو�قع )48%(، وجاء معدل 

حت�سيل طلبتهم )406( نقطة. يف حني جاءت �لن�سبة مت�ساوية يف �ملتو�سط �لدويل بني �لطالب �لذين 

يدر�سهم معلمون ذوو تخ�س�س تربوي وتخ�س�س يف مادة �لريا�سيات، و�لطالب �لذين ميتلك معلموهم 

�لريا�سيات )39%(، وجاء معدل حت�سيلهم )492( و)488( نقطة  ا تربويًّا دون تخ�س�س  تخ�س�سً

يدر�سهم معلمون ذوو تخ�س�سات  �لذين  �لطالب  �ل�سلطنة عند  ن�سبة يف  �أقل  �لرتتيب. وجاءت  على 

�أخرى ومعلمون مل يكملو� تعليًما نظامًيا بعد دبلوم �لتعليم �لعام، كذلك يف �ملتو�سط �لدويل جاءت �أقل 

ن�سبة عند نف�س �لفئة من �لطالب، وجاء معدل حت�سيلهم )423( نقطة. وال توجد فروق د�لة �إح�سائًيا 

يف معدل حت�سيل طالب �ل�سف �لثامن تعزى �إىل �ختالف تخ�س�س معلمي �لريا�سيات.

املتو�صط الدويل�صلطنة عماننوع التخ�ص�س

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل حت�صيل 

الطالب

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل حت�صيل 

الطالب

تخ�ص�س تربوي يف التعليم البتدائي، وتخ�ص�س 

يف مادة الريا�صيات
3541039492

تخ�ص�س تربوي يف التعليم البتدائي، بدون 

تخ�ص�س يف مادة الريا�صيات
4840639488

تخ�ص�س ريا�صيات بدون تخ�ص�س تربوي يف 

التعليم البتدائي
1341311494

10484*1كل التخ�ص�صات الأخرى

مل يكملوا تعليًما نظامًيا بعد الثانوية العامة 

)دبلوم التعليم العام(
1*1423
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3.4 
 سنوات الخبرة في مهنة التدريس 

لمعلمي الرياضيات

يطلب �إىل معلمي �لريا�سيات لل�سف �لر�بع حتديد عد �ل�سنو�ت �لتي ق�ساها يف مهنة �لتدري�س حتى 

فت ��ستجاباتهم �إىل �أربعة فئات. نِّ وقت �لدر��سة، وقد �سُ

�سنو�ت �خلربة �لتدري�سية ملعلمي �لريا�سيات ومعدل حت�سيل   جدول 5.4 

تالميذ �ل�سف �لر�بع  

يت�سح من �جلدول �أعاله �أن �أعلى ن�سبة من تالميذ �ل�سف �لر�بع يف �ل�سلطنة يدر�سهم معلمو ريا�سيات 

معدل حت�سيلهم  وجاء  وهي )%57(،  �سنة(   20 من  �أقل  �إىل  بني )10  ترت�وح  �لتدري�س  خربتهم يف 

)435( نقطة. وعند ح�ساب �ملتو�سط �حل�سابي جند �أن متو�سط خرب�ت معلمي �لريا�سيات يف �ل�سلطنة 

بالن�سبة �إىل �لفئة �مل�ستهدفة من �لدر��سة هي )12( �سنة، �أما يف �ملتو�سط �لدويل جند �أن �أعلى ن�سبة 

هي )41%( وقد جاءت عند �لتالميذ �لذين يدر�سهم معلمون لديهم )20 �سنة فاأكرث( خربة يف جمال 

�لتدري�س، وجاء معدل حت�سيلهم )503( نقطة. وجاء متو�سط خربة �ملعلمني يف �ملتو�سط �لدويل )17( 

�سنة، يف حني جند �أن �أقل ن�سبة يف �ل�سلطنة جاءت عند �لتالميذ �لذين ميتلك معلموهم خربة �أقل من 

خم�س �سنو�ت )8%(. وكذلك يف �ملتو�سط �لدويل جاءت �أقل ن�سبة عند نف�س �لفئة من �لتالميذ.

�صنوات اخلربة يف 

التدري�س ملعلمي 

الريا�صيات لل�صف الرابع

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل حت�صيل 

التالميذ

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل حت�صيل 

التالميذ

20944241503 �صنة فاأكرث

5743529504من 10 اإىل اأقل من 20 �صنة

2542515500من 5 اإىل اأقل من 10 �صنوات

840514494اأقل من 5 �صنوات

1217متو�صط اخلربة
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�سنو�ت �خلربة �لتدري�سية ملعلمي �لريا�سيات ومعدل حت�سيل طالب   جدول 6.4 

�ل�سف �لثامن  

يت�سح من �جلدول �أعاله �أن )67%( من طالب �ل�سف �لثامن يف �ل�سلطنة يدر�سهم معلمو ريا�سيات 

خربتهم يف �لتدري�س ترتو�ح بني 10 �إىل �أقل من 20 �سنة وجاء معدل حت�سيلهم )406 نقطة(، وعند 

للفئة  بالن�سبة  �ل�سلطنة  يف  �لريا�سيات  معلمي  خرب�ت  متو�سط  �أن  جند  �حل�سابي  �ملتو�سط  ح�ساب 

�مل�ستهدفة من �لدر��سة هي )14( �سنة، �أما يف �ملتو�سط �لدويل جند �أن �أعلى ن�سبة هي )35%( وقد 

�لتدري�س،  جمال  يف  كخربة  فاأكرث(  �سنة   20( لديهم  معلمون  يدر�سهم  �لذين  �لطالب  عند  جاءت 

�ملتو�سط �لدويل )16( �سنة،  وجاء معدل حت�سيلهم )494 نقطة(، وجاء متو�سط خربة �ملعلمني يف 

من  �أقل  خربتهم  ريا�سيات  معلمو  يدر�سهم  �لذين  �لطالب  عند  �ل�سلطنة  يف  ن�سبة  �أقل  جاءت   كما 

ا يف �ملتو�سط �لدويل جاءت �أقل ن�سبة عند  )5 �سنو�ت(، وجاء معدل حت�سيلهم )429 نقطة(. و�أي�سً

نف�س �لفئة من �لطالب. 

�صنوات اخلربة يف 

التدري�س ملعلمي 

الريا�صيات لل�صف الثامن

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل حت�صيل 

الطالب

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل حت�صيل 

الطالب

201243935494 �صنة فاأكرث

6740633491من 10 اإىل اأقل من 20 �صنة

1740318488من 5 اإىل اأقل من 10 �صنوات

442914483اأقل من 5 �صنوات

1416متو�صط اخلربة
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4.4 
مشاركة معلمي الرياضيات في برامج اإلنماء 

المهني خالل آخر عامين )الصف الرابع(

يحدد معلمو �لريا�سيات لل�سف �لر�بع ما �إذ� كانو� قد ح�سرو� بر�مج �إمناء مهني �أثناء خدمتهم يف 

�لتدري�س خالل �آخر عامني در��سيني يف �سبعة جماالت خمتلفة كما يو�سحها �جلدول �الآتي.

م�ساركة معلمي �لريا�سيات لل�سف �لر�بع يف جماالت بر�مج �الإمناء �ملهني   جدول 7.4 

خالل �آخر عامني  

يت�سح من �جلدول �ل�سابق باأن �لن�سبة �الأكرب من تالميذ �ل�سف �لر�بع يف �ل�سلطنة قد ح�سر معلموهم 

من  �أكرب  بن�سبة  �لريا�سيات(  مادة  )تقومي  جمال  يف  مهني  �إمن��اء  بر�مج  �ملن�سرمني  �لعامني  خالل 

باقي �ملجاالت، حيث بلغت ن�سبتهم )73%(. بينما جاءت �أعلى ن�سبة يف �ملتو�سط �لدويل عند �لتالميذ 

�لذين ح�سر معلموهم بر�مج يف جمال )حمتوى �لريا�سيات(. يف �ملقابل جند �أن �أقل ن�سبة للتالميذ 

مادة  �ملعلومات يف  تقنية  �إمناء مهني يف جمال )دمج  بر�مج  معلموهم  �لذين ح�سر  �ل�سلطنة هم  يف 

�لذين �سارك معلموهم يف ذ�ت  �لتالميذ  ن�سبة  �ملتو�سط �لدويل جاءت  ا يف  �أي�سً �لريا�سيات(، كذلك 

�ملجال هي �الأقل. 

م�صاركة معلمي الريا�صيات لل�صف الرابع 

يف جمالت برامج الإمناء املهني

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية للتالميذ %الن�صبة املئوية للتالميذ %

6646حمتوى الريا�صيات

6545طرق تدري�س الريا�صيات

6441مناهج الريا�صيات

4235دمج تقنية املعلومات يف مادة الريا�صيات

تطوير التفكري الناقد للتالميذ اأو حل 

امل�صكالت
5644

7337تقومي مادة الريا�صيات

5043تنمية الحتياجات الفردية للتالميذ
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5.4 
مشاركة معلمي الرياضيات في برامج اإلنماء 

المهني خالل آخر عامين )الصف الثامن(

يطلب �إىل معلمي �لعلوم حتديد عدد بر�مج �الإمناء �ملهني �لتي ح�سروها خالل �آخر عامني يف 7 �سبعة 

جماالت خمتلفة كما يو�سحها �جلدول �الآتي. 

م�ساركة معلمي �لريا�سيات لل�سف �لثامن يف جماالت بر�مج �الإمناء �ملهني   جدول 8.4 

خالل �آخر عامني   

يت�سح من �جلدول �أعاله باأن �لن�سبة �الأكرب من طالب �ل�سف �لثامن يف �ل�سلطنة قد ح�سر معلموهم 

خالل �لعامني �ملن�سرمني بر�مج �إمناء مهني يف جمال )طرق تدري�س �لريا�سيات(، حيث بلغت ن�سبتهم 

ا عند �لتالميذ �لذين �سارك  )62%(، وهذ� يتفق مع �ملتو�سط �لدويل، حيث جاءت �لن�سبة �الأعلى �أي�سً

معلموهم يف ذ�ت �ملجال. يف حني جند �أن �لن�سبة �ملئوية للطالب يف �ل�سلطنة و�لذين ح�سر معلموهم 

�أقل من �ملجاالت �الأخرى، كما جاءت  �لفردية للطالب( جاءت  ب� )تنمية �الحتياجات  بر�مج تخت�س 

ا ن�سبة �لطالب يف �ملتو�سط �لدويل يف ذ�ت �ملجال �أقل من بقية �ملجاالت. �أي�سً

م�صاركة معلمي الريا�صيات لل�صف الثامن 

يف جمالت برامج الإمناء املهني

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية للطالب %الن�صبة املئوية للطالب %

5857حمتوى الريا�صيات

6260طرق تدري�س الريا�صيات

5253مناهج الريا�صيات

4251دمج تقنية املعلومات يف مادة الريا�صيات

تطوير التفكري الناقد للتالميذ اأو حل 

امل�صكالت
3746

5747تقومي مادة الريا�صيات

3244تنمية الحتياجات الفردية للطالب
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6.4 
احتياجات معلمي الرياضيات لبرامج اإلنماء المهني 

في مادة الرياضيات في المستقبل

يطلب �إىل معلمي مادة �لريا�سيات لل�سفني �لر�بع و�لثامن حتديد �حتياجاتهم لرب�مج �الإمناء �ملهني 

فت تلك �الحتياجات �إىل �سبعة جماالت خمتلفة كم هو مو�سح �أدناه. نِّ يف �مل�ستقبل، وقد �سُ

�حتياجات معلمي �لريا�سيات لل�سف �لر�بع يف جماالت بر�مج �الإمناء �ملهني   جدول 9.4 

يف �مل�ستقبل   

يالحظ �أن �لن�سبة �الأكرب من تالميذ �ل�سف �لر�بع هم �لذين �سرح معلموهم باأنهم بحاجة �إىل بر�مج 

�إمناء مهني يف جمال )دمج تقنية �ملعلومات يف مادة �لريا�سيات(، حيث بلغت ن�سبتهم )75%(. كذلك 

جاءت ن�سبة �لتالميذ يف �ملتو�سط �لدويل يف ذ�ت �ملجال هي �الأعلى. بينما جند �أن �أقل ن�سبة للتالميذ 

يف �ل�سلطنة قد جاءت عند �لذين �سرح معلموهم عن حاجتهم �إىل بر�مج �إمناء مهني يف جمال )طرق 

تدري�س �لريا�سيات(، وبلغت ن�سبتهم )56%(. �أما يف �ملتو�سط �لدويل فقد جاءت �أقل ن�سبة عند �لتالميذ 

�لذين �أ�سار معلموهم �إىل حاجتهم �إىل لرب�مج يف جمال )مناهج �لريا�سيات(.

احتياجات معلمي الريا�صيات لل�صف 

الرابع لربامج الإمناء املهني

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية للتالميذ %الن�صبة املئوية للتالميذ %

6345حمتوى الريا�صيات

5655طرق تدري�س الريا�صيات

5844مناهج الريا�صيات

7572دمج تقنية املعلومات يف مادة الريا�صيات

تطوير التفكري الناقد للتالميذ اأو حل 

امل�صكالت
6669

6054تقومي مادة الريا�صيات

6764تنمية الحتياجات الفردية للتالميذ
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�حتياجات معلمي �لريا�سيات لل�سف �لثامن يف جماالت بر�مج �الإمناء   جدول 10.4 

�ملهني يف �مل�ستقبل  

�إىل  بحاجة  باأنهم  معلموهم  �أ�سار  �لثامن  �ل�سف  طالب  من   )%74( باأن  �ل�سابق  �جلدول  من  يت�سج 

�لدويل  �ملتو�سط  ا يف  �أي�سً �لريا�سيات(،  �ملعلومات يف مادة  �إمناء مهني يف جمال )دمج تقنية  بر�مج 

�أقل ن�سبة يف �ل�سلطنة قد جاءت  �أن  جاءت ن�سبة �لطالب يف ذ�ت �ملجال هي �الأعلى. يف �ملقابل جند 

عند �لطالب �لذين �سرح معلموهم عن حاجتهم لرب�مج يف جمال )طرق تدري�س �لريا�سيات( وبلغت 

)55%(. بينما جاءت �أقل ن�سبة يف �ملتو�سط �لدويل عند �لطالب �لذين يريد معلموهم ح�سور بر�مج يف 

جمال )حمتوى �لريا�سيات(.

احتياجات معلمي الريا�صيات لل�صف 

الثامن لربامج الإمناء املهني

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية للطالب %الن�صبة املئوية للطالب %

5747حمتوى الريا�صيات

5560طرق تدري�س الريا�صيات

6049مناهج الريا�صيات

7471دمج تقنية املعلومات يف مادة الريا�صيات

تطوير التفكري الناقد للطالب اأو حل 

امل�صكالت
6369

5657تقومي مادة الريا�صيات

5765تنمية الحتياجات الفردية للطالب
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7.4 
الرضا الوظيفي للمعلمين )استبانة المعلم(

ف �لتالميذ يف �ل�سف �لر�بع وفًقا ال�ستجابات معلميهم على خم�سة عبار�ت يف مقيا�س �لر�سا �لوظيفي للمعلمني �إىل  نِّ �سُ

�« وميثلها �لتالميذ �لذين �سرح معلموهم باأنهم ي�سعرون بالر�سا »كثري�« يف ثالثة  ثالث فئات، �لفئة �الأوىل: »ر��سون جدًّ

جو�نب من �أ�سل خم�سة حول �لر�سا تاه مهنة �لتدري�س، ور��سون »يف �أغلب �الأحيان« تاه �لعبارتني �الأخريني كمتو�سط، 

بالر�سا  تتعلق  ثالثة جو�نب  »�أحيانا« تاه  ر��سون  باأنهم  معلموهم  �سرح  �لذين  �لتالميذ  وهم  ر�سا«  »�أقل  �لثانية  و�لفئة 

�لوظيفي، و»�أغلب �الأحيان« يف �جلانبني �الآخريني كمتو�سط. �أما بقية �لتالميذ فمعلموهم »ر��سون �إىل حد ما« بالعمل يف 

مهنة �لتدري�س. وطبقت �لطريقة نف�سها على طالب �ل�سف �لثامن وفًقا ال�ستجابات معلميهم على �لعبار�ت نف�سها.

مدى �لر�سا �لوظيفي ملعلمي ريا�سيات �ل�سف �لر�بع ومعدل حت�سيل تالميذه جدول 11.4 

* ال توجد بيانات كافية حل�ساب �ملعدل

�« تاه مهنة �لتدري�س بن�سبة )%87(،  ت�سري �لنتائج �إىل �أن غالبية تالميذ �ل�سف �لر�بع �أ�سار معلموهم باأنهم »ر��سون جدًّ

ا يف �ملتو�سط �لدويل جاءت ن�سبة �لتالميذ �أعلى عند �ملعلمني �لذين هم »ر��سون  وجاء معدل حت�سيلهم )431( نقطة. �أي�سً

�« تاه مهنة �لتدري�س. وكما ي�ستخل�س من �جلدول التوجد فروق د�لة �إح�سائيا يف معدل حت�سيل �لتالميذ بني �لفئات  جدًّ

�لثالث تعزى �إىل �لر�سا �لوظيفي للمعلمني، �أي �أن �لر�سا �لوظيفي مل يوؤثر على حت�سيل �لتالميذ.

مدى الر�صا الوظيفي ملعلمي الريا�صيات 

لل�صف الرابع

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل حت�صيل 

التالميذ

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل حت�صيل 

التالميذ

ا 8743161503را�صون جدًّ

1343134499را�صون اإىل حد ما

5515*�سفرقل ر�صا
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مدى �لر�سا �لوظيفي ملعلمي ريا�سيات �ل�سف �لثامن ومعدل حت�سيل طلبتهم جدول 12.4 

�« تاه مهنة �لتدري�س، وجاء معدل  يت�سح من �لنتائج باأن )63%( من طالب �ل�سف �لثامن �أ�سار معلموهم باأنهم »ر��سون جدًّ

�أ�سار معلموهم  �لذين  �لدويل عند �لطالب  �ملتو�سط  �أعلى من �لطالب يف  �لن�سبة  حت�سيلهم )415( نقطة. كذلك جاءت 

�« تاه مهنة �لتدري�س، حيث بلغت ن�سبتهم )54%(. وتوجد داللة �إح�سائية تعزى �إىل �لر�سى �لوظيفي  باأنهم »ر��سون جدًّ

�« تاه مهنة �لتدري�س،  يف معدل حت�سيل طالب �ل�سف �لثامن بني فئتي �لطالب �لذين �أ�سار معلموهم باأنهم »ر��سون جدًّ

و�لطالب �لذين �أ�سار معلموهم باأنهم »�أقل ر�سا« تاه مهنة �لتدري�س، حيث جاء معدل حت�سيلهم �أعلى عند �لفئة �الأوىل.

عبار�ت �لر�سا �لوظيفي )��ستبانة �ملعلم( ال�صكل 2.4 

مدى الر�صا الوظيفي ملعلمي الريا�صيات 

لل�صف الثامن

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل حت�صيل 

الطالب

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل حت�صيل 

الطالب

ا 6341554493را�صون جدًّ

2840539486را�صون اإىل حد ما

103947490قل ر�صا
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8.4 
تكرار غياب الطالب عن المدرسة

يطلب �إىل تالميذ �ل�سف �لر�بع وطالب �ل�سف �لثامن حتديد عدد مر�ت تغيبهم عن �ملدر�سة، وقد 

فت ��ستجاباتهم �إىل خم�س فئات ح�سب ما هو مو�سح �أدناه. نِّ �سُ

تكر�ر غياب تالميذ �ل�سف �لر�بع عن �ملدر�سة ومعدل حت�سيلهم جدول 13.4 

عدد مرات غياب تالميذ 

ال�صف الرابع

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل حت�صيل 

التالميذ

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل حت�صيل 

التالميذ

مل اأتغيب اأبًدا اأو تقريبا مل 

اأتغيب
5545261512

1043813509مرة كل �صهرين

940910495مرة واحدة يف ال�صهر

53825462مرة واحدة كل اأ�صبوعني

2140111448مرة واحدة يف الأ�صبوع

تظهر �لنتائج باأن ن�سبة )55%( من تالميذ �ل�سف �لر�بع يف �سلطنة عمان �أ�سارو� �إىل �أنهم مل يتغيبو� 

نقطة.  �لريا�سيات )452(  �أبًد�، وجاء معدل حت�سيلهم يف  تقريبا  �أو  �ملدر�سة  �إىل  �أبًد� عن �حل�سور 

ا �أعلى لنف�س �لفئة من �لتالميذ، وجاء معدل  وهذ� يتفق مع �ملتو�سط �لدويل حيث جاءت �لن�سبة �أي�سً

حت�سيلهم )512( نقطة. يف �ملقابل جند �أن �لن�سبة يف كل من �سلطنة عمان و�ملتو�سط �لدويل جاءت 

�أقل عند �لتالميذ �لذين تغيبو� عن �حل�سور �إىل �ملدر�سة مرة و�حدة كل �أ�سبوعني، وجاء معدل حت�سيل 

وتوجد  نقطة.  �لدويل )462(  �ملتو�سط  �لتالميذ يف  ومعدل حت�سيل  نقطة،  �ل�سلطنة )382(  تالميذ 

فروق د�لة �إح�سائية يف معدل حت�سيل تالميذ �ل�سلطنة تعزى �إىل تكر�ر تغيبهم عند �ملدر�سة، حيث 

ُي�ستنتج �أنه بزيادة تغيب �لتالميذ يقل معدل حت�سيلهم و�لعك�س �سحيح.
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تكر�ر غياب طالب �ل�سف �لثامن عن �ملدر�سة ومعدل حت�سيلهم جدول 14.4 

عدد مرات غياب طالب 

ال�صف الثامن

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل حت�صيل 

الطالب

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل حت�صيل 

الطالب

مل اأتغيب اأبًدا اأو تقريبا مل 

اأتغيب
5942955502

1541616495مرة واحدة خالل �صهرين

1039714475مرة واحدة يف ال�صهر

53757452مرة واحدة خالل اأ�صبوعني

113448412مرة واحدة يف الأ�صبوع

يت�سح من �لنتائج باأن ن�سبة )59%( من طالب �ل�سف �لثامن يف �ل�سلطنة �أجابو� باأنهم مل يتغيبو� �أبًد� 

�أبًد�، وجاء معدل حت�سيلهم يف �لريا�سيات )429( نقطة. وهذ�  �أو تقريبا  عن �حل�سور �إىل �ملدر�سة 

ا �أعلى لنف�س �لفئة من �لطالب، وجاء معدل حت�سيلهم  يتفق مع �ملتو�سط �لدويل حيث جاءت �لن�سبة �أي�سً

)502( نقطة. يف حني �أ�سار)5%( من طالب �ل�سلطنة باأنهم قد تغيبو� عن �حل�سور �إىل �ملدر�سة مرة 

ا �أقل يف �ملتو�سط �لدويل  و�حدة كل �أ�سبوعني، وجاء معدل حت�سيلهم )375( نقطة، وجاءت �لن�سبة �أي�سً

لنف�س �لفئة من �لطالب، وجاء معدل حت�سيلهم )452( نقطة. وت�سري �لداللة �الإح�سائية بوجود فروق 

يف معدل حت�سيل طالب �ل�سف �لثامن يف �ل�سلطنة تعزى �إىل تكر�ر تغيبهم عند �ملدر�سة، حيث ُي�ستنتج 

�أنه كلما ز�د عدد مر�ت �لغياب يقل معدل �لتح�سيل و�لعك�س �سحيح.
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9.4 
 شعور الطالب بالتعب والجوع عند الوصول 

إلى المدرسة

�إىل  و�سولهم  عند  و�جلوع  بالتعب  �سعورهم  تكر�ر  مدى  حتديد  �لثامن  �ل�سف  وطالب  �لر�بع  �ل�سف  تالميذ  �إىل  يطلب 

فت ��ستجاباتهم �إىل �أربع فئات. نِّ �ملدر�سة، وقد �سُ

مدى �سعور تالميذ �ل�سف �لر�بع بالتعب عند �لو�سول �إىل �ملدر�سة ومعدل حت�سيلهم جدول 15.4 

مدى �صعور تالميذ ال�صف الرابع بالتعب عند 

الو�صول اإىل املدر�صة

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل حت�صيل 

التالميذ

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل حت�صيل 

التالميذ

2443319503اأبًدا

4644647511اأحيانا

3041835490كل يوم اأو تقريبا كل يوم

�أ�سار )46%( من تالميذ �ل�سف �لر�بع يف �ل�سلطنة �إىل �أنهم ي�سعرون »�أحيانا« بالتعب عند �لو�سول �إىل �ملدر�سة، وجاء معدل 

حت�سيلهم )446( نقطة، وجاءت �لن�سبة �الأعلى يف �ملتو�سط �لدويل عند نف�س �لفئة من �لتالميذ، وجاء معدل حت�سيلهم 

)511( نقطة. وتوجد فروق د�لة �إح�سائيا يف معدل حت�سيل تالميذ �ل�سف �لر�بع يف �ل�سلطنة تعزى �إىل تكر�ر �سعورهم 

بالتعب عند �لو�سول �إىل �ملدر�سة، حيث يت�سح باأنه كلما ز�د �سعور �لتالميذ بالتعب قل معدل حت�سيلهم.

مدى �سعور طالب �ل�سف �لثامن بالتعب عند �لو�سول �إىل �ملدر�سة ومعدل حت�سيلهم جدول 16.4 

مدى �صعور طالب ال�صف الثامن بالتعب عند 

الو�صول اإىل املدر�صة

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل التح�صيل 

الطالب

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل التح�صيل 

الطالب

124248488اأبًدا

5541647493اأحيانا

3340445487كل يوم اأو تقريبا كل يوم

�سرح )55%( من طالب �ل�سف �لثامن يف �ل�سلطنة باأنهم ي�سعرون »�أحيانا« بالتعب عند �لو�سول �إىل �ملدر�سة، وجاء معدل 

حت�سيلهم )416( نقطة. كذلك جاءت �لن�سبة �الأعلى يف �ملتو�سط �لدويل عند نف�س �لفئة من �لطالب، وجاء معدل حت�سيلهم 

)493( نقطة. ون�ستنتج من �جلدول وجود فروق د�لة �إح�سائيا يف معدل حت�سيل طالب �ل�سف �لثامن يف �ل�سلطنة تعزى 

�إىل تكر�ر �سعورهم بالتعب عند �لو�سول �إىل �ملدر�سة، حيث يت�سح باأنه كلما ز�د �سعور �لطالب بالتعب قل معدل حت�سيلهم.
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مدى �سعور تالميذ �ل�سف �لر�بع باجلوع عند �لو�سول �إىل �ملدر�سة ومعدل حت�سيلهم جدول 17.4 

مدى �صعور تالميذ ال�صف الرابع باجلوع عند 

الو�صول اإىل املدر�صة

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل حت�صيل 

التالميذ

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل حت�صيل 

التالميذ

2544631515اأبًدا

3843741507اأحيانا

3742828488كل يوم اأو تقريبا كل يوم

�أجاب )38%( من تالميذ �ل�سف �لر�بع يف �ل�سلطنة باأنهم ي�سعرون »�أحيانا« باجلوع عند �لو�سول �إىل �ملدر�سة، وجاء معدل 

حت�سيلهم )437( نقطة، كذلك جاءت �لن�سبة �الأعلى يف �ملتو�سط �لدويل عند نف�س �لفئة من �لتالميذ، وجاء معدل حت�سيلهم 

)507( نقطة. وت�سري �لداللة �الإح�سائية �إىل وجود فروق يف معدل حت�سيل تالميذ �ل�سلطنة تعزى �إىل تكر�ر �سعورهم باجلوع 

عند �لو�سول �إىل �ملدر�سة.

تكر�ر �سعور طالب �ل�سف �لثامن باجلوع عند �لو�سول �ملدر�سة ومعدل حت�سيلهم جدول 18.4 

مدى �صعور طالب ال�صف الثامن باجلوع عند 

الو�صول اإىل املدر�صة

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل التح�صيل 

الطالب

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل التح�صيل 

الطالب

2343325504اأبًدا

4541542492اأحيانا

3240033480كل يوم اأو تقريبا كل يوم

�أ�سار ما ن�سبتهم )45%( من �لطالب يف �ل�سلطنة �إىل �أنهم ي�سعرون »�أحيانا« باجلوع عند �لو�سول �إىل �ملدر�سة، وجاء معدل 

حت�سيلهم )415( نقطة. كذلك جاءت �لن�سبة �الأعلى يف �ملتو�سط �لدويل عند نف�س �لفئة من �لطالب، وجاء معدل حت�سيلهم 

)492( نقطة. وت�سري �لداللة �الإح�سائية �إىل وجود فروق يف معدل حت�سيل طالب �ل�سف �لثامن يف �ل�سلطنة تعزى �إىل تكر�ر 

�سعورهم باجلوع عند �لو�سول �إىل �ملدر�سة.
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10.4 
 المدى الذي تحد فيه أشياء تتعلق بالطالب 

من كيفية التدريس

�أ�سُتق هذ� �ملتغري من ��ستبانة �ملعلم، حيث يطلب �إىل معلمي ريا�سيات �ل�سف �لر�بع حتديد �إىل �أي مدى حتد ثمانية �أ�سياء 

 »� فت ��ستجاباتهم �إىل ثالث فئات، �لفئة �الأوىل »حتد قلياًل جدًّ نِّ تتعلق بتالميذهم من �لكيفية �لتي يدر�سونهم بها، وقد �سُ

وميثلها �لتالميذ �لذين �أ�سار معلموهم باأن �أربعة �أ�سياء »ال حتد �أبًد� من كيفية �لتدري�س« و�الأربعة �الأ�سياء �الأخرى »حتد 

بع�س �ل�سيء من كيفية تدري�سهم » كمتو�سط. �أما �لفئة �لثانية »حتد بقدر كبري« وميثلها �لتالميذ �لذين �سرح معلموهم 

�لتدري�س«  �ل�سيء من كيفية  للريا�سيات و�الأربعة �الأخرى »حتد بع�س   « �أ�سياء »حتد كثري� من كيفية تدري�سهم  �أربعة  باأن 

كمتو�سط. �أما بقية �لتالميذ فهم �لذين ي�سعر معلموهم باأن هذه �الأ�سياء »حتد بع�س �ل�سيء« من كيفية تدري�سهم. وطبقت 

�لطريقة نف�سها بالن�سبة �إىل معلمي طالب �ل�سف �لثامن.

�ملدى �لذي حتد فيه �أ�سياء تتعلق بالتالميذ من كيفية �لتدري�س ومعدل حت�سيلهم جدول 19.4 

 

املدى الذي حتد فيه اأ�صياء تتعلق بالتالميذ من 

كيفية التدري�س

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل حت�صيل 

التالميذ

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل حت�صيل 

التالميذ

ا 2445036517حتد قلياًل جدًّ

5441859495حتد بع�س ال�صيء

224416476حتد بقدر كبري

بع�س  بالتالميذ »حتد  �ملتعلقة  �لق�سور  �أن جو�نب  معلموهم  يرى  �لر�بع  �ل�سف  تالميذ  �أن )54%( من  �إىل  �لنتائج  ت�سري 

�ل�سيء« من كيفية تدري�سهم، وجاء معدل حت�سيلهم )418( نقطة، وهذ� يتفق مع �ملتو�سط �لدويل حيث �أن �لن�سبة جاءت 

يعتقد  �لذين  �لتالميذ  ن�سبة  �أن  نرى  حني  يف  نقطة.   )495( حت�سيلهم  معدل  وجاء  نف�سها،  �لفئة  تالميذ  مع  �أعلى  ا  �أي�سً

معلموهم باأن جو�نب �لق�سور هذه »حتد بقدر كبري« جاءت �أعلى من �ملتو�سط �لدويل بو�قع )22%( لل�سلطنة مقابل )6%( يف 

�ملتو�سط �لدويل. وجاءت �لفروق د�لة �إح�سائيا يف معدل حت�سيل تالميذ �ل�سف �لر�بع يف �ل�سلطنة بني فئة �لتالميذ �لذين 

�« وفئة »حتد بع�س �ل�سيء«، حيث جند �أن معدل حت�سيلهم يف فئة »حتد قلياًل  يرى معلموهم باأن تلك �جلو�نب »حتد قلياًل جدًّ

�« جاء �أف�سل من �لفئة �لثانية. جدًّ
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�ملدى �لذي حتد فيه �أ�سياء تتعلق بالطالب من كيفية �لتدري�س ومعدل حت�سيلهم  جدول 20.4 

املدى الذي حتد فيه اأ�صياء تتعلق بالطالب من 

كيفية التدري�س

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل التح�صيل 

الطالب

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل التح�صيل 

الطالب

ا 1244324520حتد قلياًل جدًّ

7240967482حتد بع�س ال�صيء

163949458حتد بقدر كبري

ت�سري �لنتائج �إىل �أن )72%( من طالب �ل�سف �لثامن يف �ل�سلطنة يرى معلموهم باأن جو�نب �لق�سور �ملتعلقة بهم »حتد بع�س 

�ل�سيء« من كيفية تدري�سهم، وجاء معدل حت�سيل �لطالب )409 نقطة(، وهذ� يتطابق مع �ملتو�سط �لدويل، حيث �أن �لن�سبة 

ا �أعلى مع تالميذ �لفئة نف�سها، وجاء معدل حت�سيلهم )482( نقطة. يف حني نرى �أن ن�سبة �لطالب يف �ل�سلطنة  جاءت �أي�سً

�لذين يعتقد معلموهم باأن تلك �جلو�نب »حتد بقدر كبري« جاءت �أعلى من �ملتو�سط �لدويل بو�قع )16%( لل�سلطنة مقابل 

)9%( يف �ملتو�سط �لدويل. وح�سب حتليل �لداللة �الإح�سائية ي�ستنتج باأنه توجد فروق د�لة �إح�سائيا يف معدل حت�سيل طالب 

�ل�سف �لثامن يف �ل�سلطنة بني �لفئات �لثالث، حيث نالحظ باأن معدل حت�سيل �لطالب يرتفع عندما ال حتد تلك �جلو�نب 

من كيفية �لتدري�س.
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�ملدى �لذي حتد فيه �أ�سياء تتعلق بالتالميذ من كيفية �لتدري�س ال�صكل 3.4 
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11.4 
مدى حب تعلم الرياضيات

ت�سع  على  مو�فقتهم  درجة  وح�سب  ال�ستجاباتهم  وفًقا  فئات  ثالث  �إىل  �لر�بع  �ل�سف  تالميذ  نِّف  �سُ

عبار�ت تعلق مبدى حبهم لتعلم �لريا�سيات، وذلك ح�سب �ملقيا�س �خلا�س بهذ� �ل�سوؤ�ل. �لفئة �الأوىل 

على  ب�سدة«  »�أو�فق  على  �أ�سارو�  �لذين  �لتالميذ  وميثلها  كبري«،  بقدر  �لريا�سيات  تعلم  »يحبون  هي: 

خم�س عبار�ت ت�سمنها �ملحور، وعلى »�أو�فق �إىل حد ما« على �لعبار�ت �الأربع �الأخرى كمتو�سط. و�أما 

�لفئة �لثانية فهي: »ال يحبون تعلم �لريا�سيات«، وميثلها �لتالميذ �لذي �أجابو� »ال �أو�فق �إىل حد ما« 

على خم�س عبار�ت ت�سمنها �ل�سوؤ�ل، وعلى »�أو�فق �إىل حد ما« على �لعبار�ت �الأربع �الأخرى كمتو�سط. 

و�لفئة �لثالثة هي: »يحبون تعلم �لريا�سيات �إىل حد ما«، وقد ت�سمن بقية �لتالميذ �الآخرين. وطبقت 

�لطريقة نف�سها على طالب �ل�سف �لثامن.

مدى حب تالميذ �ل�سف �لر�بع لتعلم �لريا�سيات ومعدل حت�سيلهم  جدول 21.4 

مدى حب تالميذ ال�صف 

الرابع لتعلم الريا�صيات

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل حت�صيل 

التالميذ

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل حت�صيل 

التالميذ

يحبون تعلم الريا�صيات 

بقدركبري
5945545520

 يحبون تعلم الريا�صيات 

اإىل حد ما
3440135491

739420479ل يحبون تعلم الريا�صيات

يت�سح من �لنتائج باأن �أكرث من ن�سف تالميذ �ل�سف �لر�بع يف �ل�سلطنة »يحبون تعلم �لريا�سيات بقدر 

ا �أعلى مع ذ�ت �لفئة من �لتالميذ  كبري«، وجاء معدل حت�سيلهم )455( نقطة. كما جاءت �لن�سبة �أي�سً

يف �ملتو�سط �لدويل. وُيالحظ �أن ن�سبة تالميذ �ل�سلطنة �لذين »ال يحبون تعلم �لريا�سيات« جاءت �أقل 

من �ملتو�سط �لدويل بو�قع )7%( مقابل )20%( يف �ملتو�سط �لدويل. وح�سب حتليل �لداللة �الإح�سائية 

�لتالميذ  بزيادة حب  �أنه  ُي�ستنتج  �لثالث  �لفئات  �ل�سلطنة بني  �لتالميذ يف  للفروق يف معدل حت�سيل 

لتعلم �لريا�سيات يرتفع معدل حت�سيلهم فيها.
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مدى حب طالب �ل�سف �لثامن لتعلم �لريا�سيات ومعدل حت�سيلهم  جدول 22.4 

مدى حب طالب ال�صف الثامن لتعلم 

الريا�صيات ومعدل حت�صيلهم

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل التح�صيل 

الطالب

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل التح�صيل 

لطالب

يحبون تعلم الريا�صيات بقدركبري
3145520530

 يحبون تعلم الريا�صيات 

اإىل حد ما
4639639496

2339041468ل يحبون تعلم الريا�صيات

يت�سح من �لنتائج باأن ن�سبة )46%( من طالب �ل�سف �لثامن يف �ل�سلطنة يحبون تعلم �لريا�سيات �إىل حد ما، وجاء معدل 

�لريا�سيات  تعلم  يحبون  ال  �لذين  �لطالب  عند  �لدويل  �ملتو�سط  يف  ن�سبة  �أعلى  جاءت  حني  يف  نقطة.   )396( حت�سيلهم 

)41%(. وجاءت �أقل ن�سبة يف �ل�سلطنة عند �لطالب �لذين ال يحبون تعلم �لريا�سيات )23%(، ومعدل حت�سيلهم )390( 

نقطة. وت�سري �لداللة �الإح�سائية �إىل وجود فروق يف معدل حت�سيل طالب �ل�سف �لثامن يف �ل�سلطنة بني �لفئات �لثالث. 

وُي�ستنتج منها باأنه كلما �أحب �لطالب تعلم �لريا�سيات بقدر كبري يزيد معدل حت�سيلهم يف مادة �لريا�سيات.

مدى حب �لطالب لتعلم �لريا�سيات )��ستبانة �لطالب( ال�صكل 4.4 
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12.4 
الشعور بالثقة نحو مادة الرياضيات

ُحددت �لفئات �لثالث لتالميذ �ل�سف �لر�بع ح�سب �ملقيا�س �خلا�س بهذ� �ملحور وفًقا ال�ستجاباتهم ودرجة مو�فقتهم على 

ت�سع عبار�ت تتعلق ب�سعور �لتالميذ بالثقة نحو مادة �لريا�سيات. �لفئة �الأوىل: »ي�سعرون بالثقة بقدر كبري« نحو �لريا�سيات، 

وميثلها �لتالميذ �لذي �أجابو� ب� »�أو�فق ب�سدة« على خم�س عبار�ت من �أ�سل ت�سع، و»�أو�فق �إىل حد ما« على �لعبار�ت �الأربع 

�الأخرى كمتو�سط. و�لفئة �لثانية فهي: »ال ي�سعرون بالثقة نحو �لريا�سيات« وميثلها �لتالميذ �لذين �أ�سارو� ب� »ال �أو�فق �إىل 

حد ما« على خم�س عبار�ت، و»�أو�فق �إىل حد ما« على �الأربع عبار�ت �الأخرى كمتو�سط. �أما �لفئة �ملتبقية فهم �لتالميذ �لذين 

»ي�سعرون بالثقة نحو مادة �لريا�سيات �إىل حد ما«. وطبقت �لطريقة نف�سها على طالب �ل�سف �لثامن.

�سعور تالميذ �ل�سف �لر�بع بالثقة نحو �لريا�سيات ومعدل حت�سيلهم جدول 23.4 

�صعور تالميذ ال�صف الرابع بالثقة نحو 

الريا�صيات ومعدل حت�صيلهم

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل حت�صيل 

التالميذ

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل حت�صيل 

التالميذ

3647932545ي�صعرون بالثقة بقدر كبري نحو الريا�صيات

4641844497ي�صعرون بالثقة نحو الريا�صيات اإىل حد ما

1837823456ل ي�صعرون بالثقة نحو الريا�صيات

ت�سري �لنتائج باأن )46%( من تالميذ �ل�سف �لر�بع »ي�سعرون بالثقة نحو �لريا�سيات �إىل حد ما«، وجاء معدل حت�سيلهم 

ا �أعلى يف �ملتو�سط �لدويل عند �لفئة ذ�تها مبعدل حت�سيل )497( نقطة. وُيالحظ  )418( نقطة. كذلك جاءت �لن�سبة �أي�سً

�أن ن�سبة تالميذ �ل�سلطنة �لذين »الي�سعرون بالثقة نحو �لريا�سيات« جاءت �أقل من �ملتو�سط �لدويل بو�قع )18%( لل�سلطنة 

�لر�بع يف  �ل�سف  للفروق يف معدل حت�سيل تالميذ  �الإح�سائية  �لداللة  �لدويل. وح�سب حتليل  �ملتو�سط  مقابل )23%( يف 

�ل�سلطنة بني �لفئات �لثالث ن�ستنتج �أنه كلما �سعر تالميذ �ل�سف �لر�بع بالثقة نحو �لريا�سيات يزيد معدل حت�سيلهم يف 

�ملادة.
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�سعور طالب �ل�سف �لثامن بالثقة نحو مادة �لريا�سيات ومعدل حت�سيلهم  جدول 24.4 

�صعور طالب ال�صف الثامن بالثقة نحو مادة 

الريا�صيات

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل التح�صيل 

الطالب

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل التح�صيل 

لطالب

1748615562ي�صعرون بالثقة بقدر كبري نحو الريا�صيات

5041142502ي�صعرون بالثقة نحو الريا�صيات اإىل حد ما

3338044456ل ي�صعرون بالثقة نحو الريا�صيات

يت�سح من �لنتائج باأن ن�سف طالب �ل�سف �لثامن »ي�سعرون بالثقة نحو �لريا�سيات �إىل حد ما«، وجاء معدل حت�سيلهم 

)411( نقطة. يف حني جاءت �أعلى ن�سبة يف �ملتو�سط �لدويل عند �لطالب �لذين »ال ي�سعرون بالثقة نحو �لريا�سيات« بو�قع 

)44%(. وبعد ��ستخر�ج �لداللة �الإح�سائية للفروق يف معدل حت�سيل طالب �ل�سف �لثامن يف �ل�سلطنة بني �لفئات �لثالث، 

يت�سح لنا باأنه كلما �سعر طالب �ل�سف �لثامن بالثقة نحو �لريا�سيات يزيد معدل حت�سيلهم يف �ملادة.

درجة مو�فقة �لطالب على عبار�ت �ل�سعور بالثقة نحو �لريا�سيات )��ستبانة �لطالب( ال�صكل 5.4 
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13.4 
قيمة تعلم الرياضيات لدى طالب الصف الثامن

فت  نِّ �سُ وقد  �لريا�سيات،  تعلم  قيمة  حول  عبار�ت  ت�سع  على  مو�فقتهم  درج��ة  حتديد  �لثامن  �ل�سف  طالب  �إىل  يطلب 

��ستجاباتهم �إىل ثالث فئات: �لفئة �الأوىل »يعتربون تعلم �لريا�سيات ذ� قيمة عالية« وميثلها �لطالب �لذين �أجابو� ب� »�أو�فق 

ب�سدة« على خم�س عبار�ت من �أ�سل ت�سعة، و�أجابو� »�أو�فق �إىل حد ما« على �لعبار�ت �الأربع �الأخرى كمتو�سط، و�لفئة �لثانية 

عبار�ت،  على خم�س  ما«  �إىل حد  �أو�ف��ق  »ال  ب�  �أجابو�  �لذين  �لطالب  وميثلها  قيمة«،  ذ�  �لريا�سيات  تعلم  �أن  يعتربون  »ال 

و»�أو�فق �إىل حد ما« على �لعبار�ت �الأربع �الأخرى كمتو�سط. �أما �لفئة �ملتبقية فيندرج �سمنها �لطالب �لذي »يعتربون تعلم 

�لريا�سيات ذ� قيمة �إىل حد ما«.

درجة مو�فقة �لطالب على عبار�ت قيمة تعلم �لريا�سيات لدى طالب �ل�سف �لثامن   جدول 25.4 

ومعدل حت�سيلهم  

قيمة تعلم الريا�صيات لدى طالب ال�صف 

الثامن

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل التح�صيل 

الطالب

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل حت�صيل 

الطالب

5343237507يعتربون تعلم الريا�صيات ذا قيمة عالية

3939747487يعتربون تعلم الريا�صيات ذا قيمة اإىل حد ما

837516462ل يعتربون اأن تعلم الريا�صيات ذا قيمة

يالحظ من نتائج طالب �ل�سف �لثامن يف �ل�سلطنة باأن )53%( منهم »يعتربون تعلم �لريا�سيات ذ� قيمة عالية«، وجاء معدل 

حت�سيلهم )432( نقطة. �أما يف �ملتو�سط �لدويل فيعترب )47%( من �لطالب »يعتربون تعلم �لريا�سيات ذ� قيمة �إىل حد ما«، 

يف حني جاءت �أقل ن�سبة يف �ل�سلطنة عند �لطالب �لذين »ال يعتربون �أن تعلم �لريا�سيات ذ� قيمة »، وجاء معدل حت�سيلهم 

ا من ن�سبة �لطالب يف ذ�ت �لفئة يف �ملتو�سط �لدويل بو�قع )8%( لل�سلطنة و)16%( يف �ملتو�سط  )375( نقطة، وهي �أقل �أي�سً

�لدويل. وح�سب �لداللة �الإح�سائية للفروق يف معدل حت�سيل طالب �ل�سف �لثامن يف �ل�سلطنة بني �لفئات �لثالث، يت�سح 

باأنه كلما �سعر�لطالب باأن تعلم �لريا�سيات ذو قيمة عالية يرتفع معدل حت�سيلهم فيها.



143

الفصل الرابع
السياق الصفي

درجة مو�فقة طالب �ل�سف �لثامن على عبار�ت قيمة تعلم �لريا�سيات   ال�صكل 6.4 

)��ستبانة �لطالب(  
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14.4 
الوقت الذي يقضيه الطالب في تعّلم الرياضيات 

يحت�سب �لوقت �مل�ستغرق لتدري�س مادة �لريا�سيات خالل عام در��سي كامل وفق �لبيانات �لتي قدمها 

كل من مديرو ومدير�ت �ملدر��س ومعلمو �لريا�سيات.

ويحت�سب عدد �ساعات �لتدري�س »وفق بيانات مديرو ومدير�ت �ملد�ر�س« باملعادلة �لريا�سية �الآتية:

العدد الإجمايل ل�صاعات التدري�س يف العام »وفق بيانات مديرو املدار�س« =   

)عدد اأيام الدرا�صة يف العام x عدد �صاعات التدري�س اليومية(.

كما يحت�سب �ساعات تدري�س مادة �لريا�سيات خالل �لعام باملعادلة �لريا�سية �الآتية:

عدد �صاعات تدري�س مادة الريا�صيات يف العام =  

)عدد �صاعات تدري�س مادة الريا�صيات يف الأ�صبوع ح�صب بيانات املعلم(   

    )عدد اأيام التدري�س يف الأ�صبوع ح�صب بيانات مديرو ومديرات املدرا�س(

x )عدد اأيام الدرا�صة يف العام وفق بيانات مديرو ومديرات �ملد�ر�س(  

و�جلدول �الآتي يو�سح عدد �ساعات �لتدري�س يف �لعام مقابل عدد �ساعات �لتدري�س �ملخ�س�سة ملادة 

�لريا�سيات.

جدول 26.4 

�لوقت �مل�ستغرق يف تدري�س �لريا�سيات لتالميذ �ل�سف �لر�بع خالل �لعام �لدر��سي

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

1016895العدد الإجمايل ل�صاعات التدري�س يف العام

158154�صاعات تدري�س الريا�صيات يف العام

ُيالحظ من �جلدول �أن �لعدد �الإجمايل ل�ساعات �لتدري�س يف �لعام �لدر��سي يف �سلطنة عمان يزيد عن 

�ملتو�سط �لدويل بفارق 121 �ساعة در��سية. وكذلك فاإن �لعدد �الإجمايل ل�ساعات تدري�س �لريا�سيات يف 

�ل�سلطنة متقاربة مع �ملتو�سط �لدويل.

:-
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�لوقت �مل�ستغرق يف تدري�س �لريا�سيات لطالب �ل�سف �لثامن خالل �لعام �لدر��سي جدول 27.4 

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

10561023العدد الإجمايل ل�صاعات التدري�س يف العام

178137�صاعات تدري�س الريا�صيات يف العام

�لثامن يف  �ل�سف  لطالب  �لعام  �لتدري�س يف  ل�ساعات  �الإجمايل  �لعدد  باأن  �أعاله  �جلدول  من  ُالحظ 

�ل�سلطنة �أعلى عن �ملتو�سط �لدويل بو�قع 33 �ساعة. كما �أن �ساعات تدري�س �لريا�سيات يف �لعام �أعلى 

عن �ملتو�سط �لدويل ب 41 �ساعة.

15.4 
تدريس موضوعات الرياضيات في الصف 

TIMSS المستهدف التي تتضمنها الدراسة الدولية

ُيطلب �إىل �ملعلمني حتديد �ملو�سوعات �لرئي�سية يف مادة �لريا�سيات �لتي مت تدري�سها �سابًقا قبل �ل�سف 

�ملعني �مل�ستهدف )�لر�بع �أو �لثامن( و�لتي ت�سمنتها �لدر��سة �لدولية و�ملو�سوعات �لتي يتم يف �لغالب 

�لتي يت�سمنها �ملنهج ومل يتم تدري�سها  �لعام �لدر��سي وتلك  تدري�سها يف منهج �ل�سف �ملعني خالل 

م�سبًقا و�جلدول �الآتي يو�سح �لن�سبة �ملئوية للطالب �لذين در�سو� مو�سوعات �لدر��سة �لدولية ح�سب 

فروع �لريا�سيات �ملختلفة.

�لن�سبة �ملئوية للتالميذ �لذين در�سو� مو�سوعات �لريا�سيات لل�سف �لر�بع �لتي   جدول 28.4 

ت�سمنتها �لدر��سة �لدولية  

 مو�صوعات الدرا�صات الدولية التي ُدرِّ�َصت لتالميذا

ل�صف الرابع

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

9280جميع مو�صوعات الريا�صيات )17(

9486الأعداد )7(

9076الأ�صكال الهند�صية والقيا�س )7(

9278عر�س البيانات )3(

مو�سوعات  جميع  در�سو�  و�لذين  �لر�بع  �ل�سف  لتالميذ  �ملئوية  �لن�سبة  �أن  �أعاله  �جلدول  من  يت�سح 

يف  �لتالميذ  ن�سبة  من  �أعلى  جاءت  خاللها  �أو  �لتطبيق  �سنة  قبل  �لريا�سيات  يف  �لدولية  �لدر��سات 

ا �أن �لن�سبة  �ملتو�سط �لدويل بو�قع )92%( لل�سلطنة مقابل )80%( يف �ملتو�سط �لدويل، كما نالحظ �أي�سً

�ملئوية لتالميذ �ل�سلطنة يف �ملو�سوعات �لثالثة �ملدرجة جاءت �أعلى من �ملتو�سط �لدويل.
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مو�سوعات �لدر��سة �لدولية �لرئي�سية �لتي در�ست لتالميذ �ل�سف �لر�بع ال�صكل 7.4 
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�لن�سبة �ملئوية للطالب �لذين در�سو� مو�سوعات �لريا�سيات لل�سف �لثامن �لتي   جدول 29.4 

ت�سمنتها �لدر��سة �لدولية  

املتو�صط الدويل�صلطنة عمانمو�صوعات الدرا�صات الدولية التي ُدرِّ�َصت لطالب ال�صف الثامن

الن�صبة املئوية 

للطالب %

الن�صبة املئوية 

للطالب %

7572جميع مو�صوعات الريا�صيات )22(

10098الأعداد )3(

6368اجلرب )7(

7776الهند�صة )6(

7660البيانات والحتمالت )6(

ن�ستنتج من �جلدول �ل�سابق �أن �لن�سبة �ملئوية لطالب �ل�سف �لثامن يف �ل�سلطنة و�لذين در�سو� جميع 

مو�سوعات �لدر��سات �لدولية يف �لريا�سيات قبل �سنة �لتطبيق، �أو خاللها جاءت �أعلى من ن�سبة �لطالب 

ا �أعلى من �ملتو�سط �لدويل  يف �ملتو�سط �لدويل بفارق )3%(، وجات �لن�سبة �ملئوية لطالب �ل�سلطنة �أي�سً

يف جميع �ملو�سوعات �الأربعة �ملدرجة عد� مو�سوع )�جلرب(.
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�َست لطالب �ل�سف �لثامن  مو�سوعات �لدر��سات �لدولية �لرئي�سة �لتي ُدرِّ ال�صكل 8.4 
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16.4 
وضوح التدريس في دروس الرياضيات لتالميذ 

الصف الرابع 

�لعبار�ت  مو�فقتهم على  �ملتغري ح�سب درجة  )�لثالث( يف هذ�  �لر�بع  �ل�سف  فئات تالميذ  فت  نِّ �سُ

�ل�سبع �لتي تتعلق باآر�ئهم حول و�سوح �لتدري�س لتالميذ �ل�سف �لر�بع، وذلك على �ملقيا�س �خلا�س 

بهذ� �ل�سوؤ�ل، و�لفئات هي: �لفئة �الأوىل »و�سوح �لتدري�س لديهم بدرجة عالية« وميثلها �لتالميذ �لذين 

�لعبار�ت �لثالث  �إىل حد ما« على  �أ�سل �سبع و»�أو�ف��ق  �أربع عبار�ت من  »�أو�فق ب�سدة« على  ب�  �أجابو� 

�لذين  �لتالميذ  �لتدري�س لديهم بدرجة منخف�سة« وميثلها  �لثانية »و�سوح  و�لفئة  �الأخرى كمتو�سط. 

�أجابو� ب� »ال �أو�فق �إىل حد ما« على �أربع عبار�ت، و»�أو�فق �إىل حد ما« على �لعبار�ت �لثالث �الأخرى 

كمتو�سط، و�أ�سار بقية �لتالميذ �إىل �أن »و�سوح �لتدري�س لديهم بدرجة متو�سطة« يف درو�س �لريا�سيات.

درجة و�سوح �لتدري�س يف درو�س �لريا�سيات لتالميذ �ل�سف �لر�بع ومعدل    جدول 30.4 

حت�سيلهم  

درجة و�صوح التدري�س 

يف درو�س الريا�صيات 

لتالميذ ال�صف الرابع

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل حت�صيل 

التالميذ

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل حت�صيل 

التالميذ

و�صوح التدري�س لديهم 

بدرجة عالية
7844374508

و�صوح التدري�س لديهم 

بدرجة متو�صطة
1740421488

و�صوح التدري�س لديهم 

بدرجة منخف�صة
53775466

بدرجة  لديهم  �لتدري�س  و�سوح  �لر�بع  �ل�سف  �الأكرب من تالميذ  �لن�سبة  باأن  �أعاله  ُيقر�أ من �جلدول 

معدل  على  وح�سلو�  �ل��دويل،  �ملتو�سط  يف  و)%74(  �ل�سلطنة  يف   )%78( ن�سبتهم  بلغت  حيث  عالية، 

�ملتو�سط  �ل�سلطنة و)805 نقطة( يف  بلغ )443 نقطة( يف  �لفئتني �الأخريني، حيث  �أعلى من  حت�سيل 

�لدويل، ويالحظ �أن ن�سبة �لتالميذ �لذين لديهم و�سوح �لتدري�س بدرجة منخف�سة يف �ل�سلطنة جاءت 

مت�ساوية عند �لفئة ذ�تها يف �ملتو�سط �لدويل. وح�سب حتليل �لداللة �الإح�سائية نالحظ وجود فروق يف 

معدل حت�سيل تالميذ �ل�سف �لر�بع يف �ل�سلطنة بني �لفئات �لثالث، وي�ستنتج �أنه بزيادة درجة و�سوح 

�لتدري�س يكون معدل حت�سيلهم �أف�سل يف �ملادة. 
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17.4 
وضوح التدريس في دروس الرياضيات لطالب 

الصف الثامن  

�لعبار�ت  مو�فقتهم على  �ملتغري ح�سب درجة  )�لثالث( يف هذ�  �لثامن  �ل�سف  فئات طالب  فت  نِّ �سُ

�ل�سبع �لتي �ملتعلقة باآر�ئهم حول و�سوح �لتدري�س لطالب �ل�سف �لثامن، وذلك على �ملقيا�س �خلا�س 

بهذ� �ل�سوؤ�ل، و�لفئات هي: �لفئة �الأوىل »و�سوح �لتدري�س لديهم بدرجة عالية« وميثلها �لطالب �لذين 

�لعبار�ت �لثالث  �إىل حد ما« على  �أ�سل �سبع و»�أو�ف��ق  �أربع عبار�ت من  »�أو�فق ب�سدة« على  ب�  �أجابو� 

�لذين  �لطالب  وميثلها  منخف�سة«  بدرجة  لديهم  �لتدري�س  »و�سوح  �لثانية  و�لفئة  كمتو�سط،  �الأخرى 

�أجابو� ب� »ال �أو�فق �إىل حد ما« على �أربع عبار�ت، و»�أو�فق �إىل حد ما« على �لعبار�ت �لثالث �الأخرى 

كمتو�سط. و�أ�سار بقية �لطالب �إىل �أن »و�سوح �لتدري�س لديهم بدرجة متو�سطة« يف درو�س �لريا�سيات.

درجة و�سوح �لتدري�س يف درو�س �لريا�سيات لطالب �ل�سف �لثامن ومعدل    جدول 31.4 

حت�سيلهم  

درجة و�صوح التدري�س يف 

درو�س الريا�صيات لطالب 

ال�صف الثامن

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل حت�صيل 

الطالب

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل حت�صيل 

الطالب

و�صوح التدري�س لديهم 

بدرجة عالية
5643346504

و�صوح التدري�س لديهم 

بدرجة متو�صطة
3539041482

و�صوح التدري�س لديهم 

بدرجة منخف�صة
938013467

يت�سح من �جلدول �ل�سابق باأن �أكرث من ن�سف طالب �ل�سف �لثامن كان »و�سوح تدري�س �لريا�سيات 

لديهم بدرجة عالية«، وجاء معدل حت�سيلهم )433( نقطة. كذلك جاءت �لن�سبة �أعلى عند �لفئة ذ�تها 

يف �ملتو�سط �لدويل بو�قع )46%( ومعدل حت�سيل )504( نقطة. يف حني جاءت �أقل ن�سبة عند �لطالب 

�لذين كان »و�سوح �لتدري�س لديهم بدرجة منخف�سة« على �ل�سو�ء يف �ل�سلطنة )9%( و�ملتو�سط �لدويل 

بو�قع )13%( يف �ملتو�سط �لدويل. ويت�سح ح�سب حتليل �لداللة �الإح�سائية وجود فروق د�لة �إح�سائية 

بني �لفئات �لثالثة جمتمعة وهذ� يعني �أنه كلما ز�د درجة و�سوح �لتدري�س لدى طالب �ل�سف �لثامن 

يف �لريا�سيات يرتفع معدل حت�سيلهم يف �ملادة، يف حني مل تكن �لفروق د�لة �إح�سائيا بني فئة �لطالب 

�لذين لديهم »و�سوح �لتدري�س بدرجة متو�سطة« وفئة »و�سوح �لتدري�س لديهم بدرجة منخف�سة«.
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مدى مو�فقة �لطالب على عبار�ت و�سوح �لتدري�س يف �لريا�سيات   ال�صكل 9.4 

)��ستبانة �لطالب(  
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18.4 
وجهات نظر الطالب حول بعض السلوكيات غير المرغوبة 

في حصص الرياضيات 

عن  تتحدث  عبار�ت  �ست  على  ال�ستجاباتهم  وفًقا  فئات،  ثالث  تت�سمن  بحيث  �لر�بع  �ل�سف  لتالميذ  ت�سنيفات  ُدرجت 

�ل�سلوكيات غري �ملرغوبة يف ح�س�س �لريا�سيات، و�لفئات هي: »يف قليل من �لدرو�س �أو ال حتدث �أبًد�« وميثلها �لتالميذ 

�لذين �أ�سارو� ب� »�أبًد�« يف ثالث عبار�ت من �أ�سل �ستة لتلك �ل�سلوكيات غري �ملرغوبة، و»يف بع�س �لدرو�س« للعبار�ت �لثالث 

�الأخرى كمتو�سط. �أما �لفئة �لثانية فهى »يف معظم �لدرو�س« وميثلها �لتالميذ �لذين �أجابو� بحدوث هذه �ل�سلوكيات »يف كل 

در�س تقريبا« يف ثالث عبار�ت تتعلق بتلك �ل�سلوكيات، و»يف ن�سف �لدرو�س« يف �لثالث عبار�ت �الأخرى كمتو�سط. �أما بقية 

�لتالميذ فهم يندرجون حتت �لفئة �لتي �أ�سارت بحدوث هذه �ل�سلوكيات »يف بع�س �لدرو�س«. وطبقت �لطريقة نف�سها على 

طالب �ل�سف �لثامن.

درجة مو�فقة تالميذ �ل�سف �لر�بع لل�سلوكيات غري �ملرغوبة يف ح�س�س �لريا�سيات ومعدل حت�سيلهم جدول 32.4 

درجة موافقة تالميذ ال�صف الرابع لل�صلوكيات 

غري املرغوبة يف ح�ص�س الريا�صيات

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل حت�صيل 

التالميذ

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل حت�صيل 

التالميذ

2344918511يف قليل من الدرو�س اأو ل حتدث اأبًدا

6443168502يف بع�س الدرو�س

1341314478يف معظم الدرو�س

ت�سري �لنتائج �إىل �أن )64%( من تالميذ �ل�سف �لر�بع يعتقدون باأن �ل�سلوكيات غري �ملرغوبة يف ح�س�س �لريا�سيات حتدث 

ا �أعلى يف �ملتو�سط �لدويل  يف »بع�س �لدرو�س« وجاء معدل حت�سيلهم )431( نقطة. كما �أن �لن�سبة عند ذ�ت �لفئة جاءت �أي�سً

بو�قع )68%(، وجاءت �أقل ن�سبة يف �ل�سلطنة وكذلك يف �ملتو�سط �لدويل عند �لتالميذ �لذين يعتقدون باأن تلك �ل�سلوكيات 

حتدث »يف معظم �لدرو�س«. ويالحظ من �لنتائج باأن معدل حت�سيل فئة تالميذ �ل�سف �لر�بع يف �ل�سلطنة �لذين يرون باأن 

تلك �ل�سلوكيات »ال حتدث �أبًد�« جاء �أعلى من فئة �لتالميذ �لذين يعتقدون باأنها حتدث »يف معظم �لدرو�س«، وهذ� �لفرق د�ل 

�إح�سائيا ح�سب حتليل �لداللة �الإح�سائية.
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درجة مو�فقة طالب �ل�سف �لثامن لل�سلوكيات غري �ملرغوبة يف ح�س�س �لريا�سيات   جدول 33.4 

ومعدل حت�سيلهم  

درجة موافقة طالب ال�صف الثامن لل�صلوكيات 

غري املرغوبة يف ح�ص�س الريا�صيات

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل التح�صيل

الطالب

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل التح�صيل

الطالب

2642321502يف قليل من الدرو�س اأو ل حتدث اأبًدا

6641165485يف بع�س الدرو�س

840013466يف معظم الدرو�س

يت�سح من �لنتائج باأن )66%( من طالب �ل�سف �لثامن يف �ل�سلطنة قد �أ�سارو� �إىل �أن �ل�سلوكيات غري �ملرغوبة يف ح�س�س 

ا �أعلى  �لريا�سيات حتدث يف »بع�س �لدرو�س« وجاء معدل حت�سيلهم )411( نقطة. كما �أن �لن�سبة عند �لفئة ذ�تها جاءت �أي�سً

يف �ملتو�سط �لدويل بو�قع )65%(، وجاءت �أقل ن�سبة يف �ل�سلطنة وكذلك يف �ملتو�سط �لدويل عند �لطالب �لذين يعتقدون 

ا باأن معدل حت�سيل فئة طالب �ل�سف �لثامن يف �ل�سلطنة  باأن تلك �ل�سلوكيات حتدث »يف معظم �لدرو�س«. كما نالحظ �أي�سً

�لذين يرون باأن تلك �ل�سلوكيات »ال حتدث �أبًد�« جاء �أعلى من فئة �لطالب �لذين يعتقدون باأنها حتدث »يف معظم �لدرو�س«، 

وهذ� �لفرق د�ل �إح�سائيا ح�سب حتليل �لداللة �الإح�سائية.

�ل�سلوكيات غري �ملرغوبة يف ح�س�س �لريا�سيات )��ستبانة �لطالب( ال�صكل 10.4 
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19.4 
 استخدام الطالب ألجهزة الحاسوب أثناء حصص 

مادة الرياضيات 

يطلب �إىل معلمي �لريا�سيات لل�سف �لر�بع و�ل�سف �لثامن حتديد مدى توفر �أجهزة �حلا�سوب، لكي ي�ستخدمها �لتالميذ 

�أثناء �حل�س�س، كما ميكن للمعلم حتديد �أكرث من �ختيار لتحديد مدى توفر �أجهزة �حلا�سوب للطالب.

توفر �أجهزة �حلا�سوب �أثناء ح�س�س مادة �لريا�سيات لل�سف �لر�بع ومعدل حت�سيلهم جدول 34.4 

توفر اأجهزة احلا�صوب اأثناء ح�ص�س مادة 

 الريا�صيات 

)ال�صف الرابع(

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل حت�صيل 

التالميذ

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل حت�صيل 

التالميذ

1743739506نعم

8342961500ال

يت�سح من �جلدول �ل�سابق باأن �لن�سبة �الأكرب من تالميذ �ل�سف �لر�بع يف �ل�سلطنة �سرح معلموهم باأنه ال تتوفر لديهم �أجهزة 

حا�سوب ال�ستخد�مها يف ح�س�س مادة �لريا�سيات، وجاء معدل حت�سيل �لتالميذ )429( نقطة. كذلك جاءت �لن�سبة �أعلى 

يف �ملتو�سط �لدويل عند �لفئة ذ�تها، وجاء معدل حت�سيلهم )500( نقطة. وال توجد فروق د�لة �إح�سائيا تعزى �إىل مدى توفر 

�أجهزة �حلا�سوب يف ح�س�س مادة �لريا�سيات لل�سف �لر�بع يف �ل�سلطنة.

�لن�سبة �ملئوية ملدى توفر �أجهزة �حلا�سوب لتالميذ �ل�سف �لر�بع جدول 35.4 

 الن�صبة املئوية ملدى توفراأجهزة احلا�صوب لتالميذ 

ال�صف الرابع

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

313كل تلميذ لديه جهاز حا�صوب خا�س به

417تتوفر يف ال�صف اأجهزة حا�صوب ميكن للتالميذ امل�صاركة يف ا�صتخدامها

1429تتوفر يف املدر�صة اأجهزة حا�صوب ميكن للتالميذ ا�صتخدامها يف بع�س الأحيان

�أ�سار معلموهم باأن �ملدر�سة توفر لهم �أجهزة حا�سوب ميكنهم ��ستخد�مها يف  يت�سح من �جلدول �أن )14%( من �لتالميذ 

بع�س �الأحيان، كذلك جاءت �أعلى ن�سبة يف �ملتو�سط �لدويل عند �لفئة نف�سها بو�قع )29%(، يف حني جاءت �لن�سبة تختلف 

بفارق )1%( بني تالميذ �ل�سلطنة �لذين �سرح معلموهم باأنه لديهم جهاز حا�سوب خا�س فيهم، و�لتالميذ �لذين يت�ساركون 

�أجهزة �حلا�سوب يف ح�س�س �لريا�سيات.
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توفر �أجهزة �حلا�سوب �أثناء ح�س�س مادة �لريا�سيات ومعدل حت�سيل طالب �ل�سف �لثامن جدول 36.4 

توفر اأجهزة احلا�صوب اأثناء ح�ص�س مادة 

 الريا�صيات 

)ال�صف الثامن(

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل التح�صيل

الطالب

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل التح�صيل

الطالب

1343437495نعم

8740763487ال

ت�سري �لنتائج باأن �لن�سبة �الأكرب من طالب �ل�سف �لثامن يف �ل�سلطنة �أ�سار معلموهم �إىل �أنه ال تتوفر لديهم �أجهزة حا�سوب 

ال�ستخد�مها يف ح�س�س مادة �لريا�سيات، وجاء معدل حت�سيل �لطالب )407( نقطة. كذلك جاءت �أعلى ن�سبة يف �ملتو�سط 

�لدويل عند �لفئة نف�سها من �لطالب بو�قع )63%(، وح�سب حتليل �لداللة �الإح�سائية ن�ستنتج وجود فروق يف معدل حت�سيل 

طالب �ل�سف �لثامن يف �ل�سلطنة بني �لفئتني، فكلما توفرت �أجهزة �حلا�سوب ال�ستخد�مها يف ح�س�س �لريا�سيات يرتفع 

معدل حت�سيل �لطالب.

�لن�سبة �ملئوية ملدى توفر �أجهزة �حلا�سوب لطالب �ل�سف �لثامن جدول 37.4 

املتو�صط الدويل�صلطنة عمانالن�صبة املئوية ملدى توفراأجهزة احلا�صوب لطالب ال�صف الثامن

الن�صبة املئوية 

للطالب %

الن�صبة املئوية 

للطالب %

217كل طالب لديه جهاز حا�صوب خا�س به

411تتوفر يف ال�صف اأجهزة حا�صوب ميكن للطالب امل�صاركة يف ا�صتخدامها

1228تتوفر يف املدر�صة اأجهزة حا�صوب ميكن للطالب ا�صتخدامها يف بع�س الأحيان

ي�سري معلمو �ل�سف �لثامن يف �ل�سلطنة �إىل �أن )12%( من �لطالب توفر لهم �ملدر�سة �أجهزة حا�سوب ميكنهم ��ستخد�مها يف 

بع�س �الأحيان، كذلك جاءت �أعلى ن�سبة يف �ملتو�سط �لدويل عند �لفئة نف�سها بو�قع )28%(، يف حني جاءت �لن�سبة خمتلفة 

بفارق )2%( بني طالب �ل�سلطنة �لذين �سرح معلموهم باأنه لديهم جهاز حا�سوب خا�س بهم، و�لطالب �لذين يت�ساركون 

�أجهزة �حلا�سوب يف ح�س�س �لريا�سيات.
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توفر �أجهزة �حلا�سوب يف �ل�سف و�ملدر�سة )��ستبانة �ملعلم( ال�صكل 11.4 
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20.4 
تنفيذ المعلمين ألنشطة باستخدام أجهزة الحاسوب لدعم 

التعلم في حصص الرياضيات  

با�ستخد�م  تتعلق بالريا�سيات  �أن�سطة  بتنفيذ  �لثامن عدد مر�ت قيامهم  �لر�بع و�ل�سف  �لريا�سيات لل�سف  يحدد معلمو 

�أجهزة �حلا�سوب لدعم �لتعلم يف ح�س�س �لريا�سيات.

تنفيذ �ملعلمني الأن�سطة با�ستخد�م �أجهزة �حلا�سوب لدعم �لتعلم يف ح�س�س �لريا�سيات ومعدل   جدول 38.4 

حت�سيل تالميذ �ل�سف �لر�بع  

عدد مرات تنفيذ املعلمني لأن�صطة با�صتخدام 

اأجهزة احلا�صوب لدعم التعلم يف ح�ص�س 

الريا�صيات 

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

)ال�صف 

الرابع(

معدل حت�صيل 

التالميذ

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل حت�صيل 

التالميذ

7515*2كل يوم اأو تقريبا كل يوم

944114509مرة اأو مرتني يف الأ�صبوع

545913510مرة اأو مرتني يف ال�صهر

8543067500اأبًدا اأو نادرا

* ال توجد بيانات كافية حل�ساب �ملعدل    

يت�سح من �جلدول �أعاله باأن �لن�سبة �الأكرث من تالميذ �ل�سف �لر�بع يف �ل�سلطنة )85%( �أ�سار معلموهم باأنهم ال ي�ستخدمون 

�أجهزة �حلا�سوب »�أبًد� �أو نادر�« يف تنفيذ �أن�سطة خا�سة مبادة �لريا�سيات �أثناء �حل�س�س لدعم �لتعلم، وجاء معدل حت�سيل 

ا �أعلى ن�سبة عند �لفئة ذ�تها بو�قع )%67(.  �لتالميذ )430( نقطة. وهذ� ما يتطابق مع �ملتو�سط �لدويل، حيث جاءت �أي�سً

يف حني جاءت �أقل ن�سبة عند �لتالميذ �لذين ي�ستخدم معلموهم �حلا�سوب »كل يوم �أو تقريبا كل يوم« على �ل�سو�ء يف �ل�سلطنة 

و�ملتو�سط �لدويل بو�قع )2%( لل�سلطنة و)7%( يف �ملتو�سط �لدويل.
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تنفيذ �ملعلمني الأن�سطة با�ستخد�م �أجهزة �حلا�سوب لدعم �لتعلم يف ح�س�س �لريا�سيات ومعدل   جدول 39.4 

حت�سيل طالب �ل�سف �لثامن  

عدد مرات تنفيذ املعلمني لأن�صطة با�صتخدام 

اأجهزة احلا�صوب لدعم التعلم يف ح�ص�س 

الريا�صيات )ال�صف الثامن(

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل التح�صيل

الطالب

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل التح�صيل

الطالب

5505*2كل يوم اأو تقريبا كل يوم

10505*2مرة اأو مرتني يف الأ�صبوع

640416497مرة اأو مرتني يف ال�صهر

9040868487اأبًدا اأو نادرا

* ال توجد بيانات كافية حل�ساب �ملعدل     

يت�سح من �جلدول �ل�سابق باأن ن�سبة )90%( من طالب �ل�سف �لثامن يف �ل�سلطنة �سرح معلموهم باأنهم ال ي�ستخدمون �أجهزة 

�أثناء �حل�س�س لدعم �لتعلم، وجاء معدل حت�سيلهم  �أن�سطة خا�سة مبادة �لريا�سيات  �أو نادر�« يف تنفيذ  �حلا�سوب »�أبًد� 

ا �أعلى ن�سبة عند �لفئة ذ�تها بو�قع )68%(. يف حني جاءت �أقل  )408( نقطة. وهذ� يتفق مع �ملتو�سط �لدويل حيث جاءت �أي�سً

ن�سبة عند �لطالب �لذين ي�ستخدم معلموهم �حلا�سوب »كل يوم �أو تقريبا كل يوم« على �ل�سو�ء يف �ل�سلطنة و�ملتو�سط �لدويل 

ا ن�سبة طالب �ل�سلطنة �أقل عند �لطالب �لذين ي�ستخدم  بو�قع )2%( لل�سلطنة و)5%( يف �ملتو�سط �لدويل، كما جاءت �أي�سً

معلموهم �الأجهزة »مرة �أو مرتني يف �الأ�سبوع«.

تنفيذ �ملعلمني الأن�سطة با�ستخد�م �أجهزة �حلا�سوب لدعم �لتعلم يف ح�س�س    ال�صكل 12.4 

�لريا�سيات )��ستبانة �ملعلم(
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الفصل الرابع
السياق الصفي

21.4 
خضوع الطالب الختبارات الرياضيات على أجهزة الحاسوب أو 

األجهزة اللوحية  

يطلب �إىل معلمي �لريا�سيات لل�سف �لر�بع ومعلمي �ل�سف �لثامن حتديد عدد �ملر�ت �لتي يخ�سع فيها �لطالب الختبار�ت 

يف مادة �لريا�سيات على �أجهزة �حلا�سوب �أو �الأجهزة �للوحية، و�جلدول �الآتي يو�سح ذلك.

جهزة   عدد مر�ت خ�سوع تالميذ �ل�سف �لر�بع الختبار�ت �لريا�سيات على �أجهزة �حلا�سوب �أو �الأ جدول 40.4 

�للوحية ومعدل حت�سيلهم  

عدد مرات خ�صوع تالميذ ال�صف الرابع 

لختبارات الريا�صيات على اأجهزة احلا�صوب اأو 

جهزة اللوحية الأ

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل حت�صيل 

التالميذ

الن�صبة املئوية 

للتالميذ %

معدل حت�صيل 

التالميذ

844717502مرة واحدة يف ال�صهر اأو اأكرث

1744418504مرة واحدة اأو مرتان يف ال�صنة

7442564501اأبًدا

»�أب��ًد�«  يخ�سعون  ال  تالميذهم  باأن  معلموهم  �أج��اب  �ل�سلطنة  يف  �لر�بع  �ل�سف  تالميذ  من   )%74( �أن  �إىل  �لنتائج  ت�سري 

الختبار�ت �لريا�سيات على �أجهزة �حلا�سوب �أو �الأجهزة �للوحية، وجاء معدل حت�سيلهم )425( نقطة. كذلك �لتالميذ يف 

�ملتو�سط �لدويل يف �لفئة نف�سها جاءت ن�سبتهم �أعلى بو�قع )64%(. يف �ملقابل جاءت ن�سبة )8%( من تالميذ �ل�سلطنة �لذين 

�أ�سار معلموهم �إىل �أنهم يطلبون من �لتالميذ »مرة و�حدة يف �ل�سهر �أو �أكرث« �أد�ء �الختبار�ت على تلك �الأجهزة، وال توجد 

فروق د�لة �إح�سائيا يف معدل حت�سيل تالميذ �ل�سف �لر�بع بني �لفئات �لثالث.

عدد �ملر�ت �لتي يخ�سع فيها تالميذ �ل�سف �لر�بع لالختبار�ت يف مادة �لريا�سيات على �أجهزة   ال�صكل 13.4 

�حلا�سوب �أو �الأجهزة �للوحية )��ستبانة �ملعلم(  
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جهزة   عدد مر�ت خ�سوع طالب �ل�سف �لثامن الختبار�ت �لريا�سيات على �أجهزة �حلا�سوب �أو �الأ جدول 41.4 

�للوحية ومعدل حت�سيلهم  

عدد مرات خ�صوع طالب ال�صف الثامن 

لختبارات الريا�صيات على اأجهزة احلا�صوب اأو 

جهزة اللوحية الأ

املتو�صط الدويل�صلطنة عمان

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل التح�صيل

الطالب

الن�صبة املئوية 

للطالب %

معدل التح�صيل 

الطالب

940918482مرة واحدة يف ال�صهر اأو اأكرث

1043921494مرة واحدة اأو مرتان يف ال�صنة

8240861491اأبًدا

يت�سح من �لنتائج �أن )82%( من طالب �ل�سف �لثامن يف �ل�سلطنة ال يطلب منهم معلموهم »�أبًد�« �أد�ء �ختبار�ت �لريا�سيات 

ن�سبة  �لدويل جاءت  �ملتو�سط  نقطة. كذلك يف  �للوحية، وجاء معدل حت�سيلهم )408(  �الأجهزة  �أو  �أجهزة �حلا�سوب  على 

�لطالب يف �لفئة ذ�تها �أعلى من بقية �لفئات، يف �ملقابل جاءت �أقل ن�سبة يف كل من �ل�سلطنة و�ملتو�سط �لدويل عند �لطالب 

لل�سلطنة و)18%( يف  بو�قع )%9(  �أكرث«  �أو  �ل�سهر  و�حدة يف  �الأجهزة »مرة  �لذين يطلب منهم �خل�سوع لالختبار�ت على 

�ملتو�سط �لدويل. وح�سب حتليل �لداللة �الإح�سائية للفروق يف معدالت �لتح�سيل بني �لفئات، جند �أن معدل حت�سيل �لطالب 

�سمن فئة »مرة و�حدة �أو مرتان يف �ل�سنة« جاء �أف�سل من معدل حت�سيل �لطالب يف باقي �لفئات.

عدد �ملر�ت �لتي يخ�سع فيها طالب �ل�سف �لثامن لالختبار�ت يف مادة �لريا�سيات على �أجهزة   ال�صكل 14.4 

�حلا�سوب �أو �الأجهزة �للوحية )��ستبانة �ملعلم(  
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األعداد

د. موزة بنت �سعيد بن ناجمان �لبلو�سية

حممد بن �سعيد بن �أحمد �لناعبي

مرمي بنت حمد بن حامد �لقا�سمية

منى بنت خلفان بن حبيب �ل�سام�سية

المراجعة

حممد بن �سعيد بن حممد �جلابري

من�سور بن مبارك بن علي �لفليتي

حممد بن �سليمان بن �سامل �لر��سدي

بدرية بنت �سالح بن خمي�س �لغيالين

التدقيق اللغوي 

وليد بن حمد بن حممد �لذهلي

المراجعة واإلشراف العام

د. زوينة بنت �سالح �مل�سكرية

التصميم واإلخراج

�إريكا بفالر
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