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الثالث  	 المواد  في  لألداء  مستوى  أفضل  المتحدة  العربية  األمارات  دولة  طالب  حقق 
(القراءة والعلوم والرياضيات) بين الدول العربية المشاركة، إاّل أن الفجوة بين أداء طالبها 

وأداء الطالب في دول المقارنة كمعيار دولي ال تزال كبيرة.

فإن  	 األداء؛  في  النقاط  عدد  بمتوسط   OECD منظمة  تقارير  حددته  الذي  للمعيار  وفًقا 
المقارنة  دول  في  أقرانهم  عن  متأخرين  يعتبرون  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  طالب 
دراسية،  سنوات  ثالث  بمعدل  العلمي  التحصيل  حيث  من  الدولية  المرجعية  المعيارية 
المقارنة  دول  في  أقرانهم  عن  يتأخرون  حيت  ا؛  ثانًي واألردن  البحرين  دولتي  طالب  ويأتي 
طالب  يليهم  ا،  تقريًب ونصف  دراسية  سنوات  ثالث  بمعدل  الدولية  المرجعية  المعيارية 
عن  يتأخرون  حيث  الثالثة؛  المرتبة  عمان في  السعودية وسلطنة  العربية  المملكة  دولتي 
أقرانهم في دول المقارنة المرجعية بمعدل أربع سنوات دراسية تقريًبا، ويحتل طالب دول 
الكويت ومصر والمغرب المرتبة األخيرة؛ حيث تقّدر الفجوة بينهم وبين أقرانهم في دول 
المقارنة المعيارية المرجعية الدولية بمعدل خمس سنوات تقريًبا. هذا يؤكد على ضرورة 
ا للتطوير في ضوء األبحاث والدراسات لبناء القرارات المستندة على  بذل جهود كبيرة جدًّ
الشواهد الموضوعية؛ وذلك لتقليص الفجوة بين أداء طالب الدول العربية وأقرانهم في 

ا. الدول ذات األداء العالي تعليميًّ

التقييمية  	 الدراسات  في  المشاركة  العربية  الدول  لطالب  المتدنية  النتائج  من  بالرغم 
النتائج  بينت  لقد  ومضاعفتها.  استثمارها  ينبغي  إيجابية  خطوات  هناك  أن  إاّل  الدولية، 
إال  المرتفعة،  المستويات  أتقنوا مهارات  ا من طالب  أن عدًدا قلياًل جدًّ  PIRLS في دراسة
السعودية  العربية  والمملكة  المتحدة  العربية  واإلمارات  البحرين  دول  طالب  غالبية  أن 
الكويت حقق نصف  بينما في دولة  للقراءة؛  المهارات األساسية  يتقنون  وسلطنة عمان 
ا في دولتي مصر والمغرب فإن نسبة الطالب  الطالب تقريًبا هذا المستوى من اإلتقان. أمَّ
من   %30 تتجاوز  لم  للقراءة  األساسية  للمهارات  اإلتقان  من  المستوى  هذا  حققوا  الذين 
طالب الصف الرابع االبتدائي. وبالمقارنة مع طالب دول المقارنة المعيارية المرجعية؛ فإن 

جميع الطالب في تلك الدول حققوا ذلك المستوى من اإلتقان.

التقرير  نتائجها في هذا  الدولية وعرض  التقويمية  الدراسات  بيانات  بعد تحليل 
لثمان دول عربية شاركت في تلك الدراسات، ومقارنتها بعدد من الدول كمقارنة 
معيارية مرجعية، يستخلص فريق إعداد التقرير عدًدا من النقاط البارزة في نماذج 
غصالح التعليمي والعوامل المؤثرة في جودته، ويرى الفريق أنها جديرة باالهتمام 
وتوجيه  الكامل،  االنتباه  تستوجب  إنذار  أجراس  باعتبارها  والمناقشة  والبحث 
تحقيق  في  العربية  الدول  رغبت  ما  إذا  للتعليم  الحقيقي  للتطوير  الجهود  كامل 
قفزات تطويرية نوعية كبيرة في تعليمها تضعها في مصاف الدول األعلى أداًء 
البشرية والمالية،  التي تتناسب مع قدراتها  المنافسة  لها  التعليم، وتضمن  في 

وإنفاقها على التعليم. هذه النقاط هي:
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أوضحت نتائج أحدث دراسة تقييمية وهي PISA في عام 2018: أن عدًدا كبيًرا من الطالب البالغة  	
أعمارهم خمس عشرة سنة يفتقرون إلى المهارات األساسية للقراءة.

بينت نتائج دراستي TIMSS وPISA التقييميتين أن ما يقارب 75% من طالب الصف الثامن ومن  	
تبلغ أعمارهم خمس عشرة سنة في دولتي البحرين واإلمارات العربية المتحدة يحققون مستوى 
المعيار الدولي األساسي في الرياضيات ويزيدون عنه. وحقق ما يزيد عن 50% بقليل من طالب 
دولة سلطنة عمان هذا المستوى األساسي من اإلتقان. أما في دول المملكة العربية السعودية 
المعيار  مستوى  يحققوا  لم  الطالب  من  كبيرة  نسبة  فإن  والمغرب  ومصر  واألردن  والكويت 

األساسي الدولي في الرياضيات. والوضع ال يختلف كثيًرا في مادة العلوم عنه في الرياضيات.

مادة  	 في  وخاصة  العربية  الدول  في  ا  نسبيًّ كبيرة  الطالب  بين  العلمي  التحصيل  في  الفروق 
القراءة  البنين وخاصة في  البنات على  القراءة. كما أن الفجوة بين الجنسين كبيرة؛ حيث يتفوق 

والرياضيات.

في  	 أقل  العربية  الدول  لطالب  االقتصادية  االجتماعية  الحالة  وضع  أن  التقرير  نتائج  أوضحت 
متوسطة من وضع أقرانهم في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD، وأن العالقة 
بين الوضع االجتماعي واالقتصادي وبين أداء الطالب في الدول العربية ضعيفة؛ باستثناء طالب 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

نحو  	 مرتفعة  إيجابية  اتجاهات  لديهم  العربية  الدول  في  الطالب  أن  اإليجابية  النتائج  أبرز  من 
الطالب  اتجاهات  أعلى من  الرياضيات، وهي  نحو  اإليجابية  اتجاهاتهم  بقليل  وأقل منها  القراءة، 
القراءة  مهارات  أن  يدركون  العربية  الدول  طالب  فإن  ذلك،  من  وبالرغم  الدولي؛  المتوسط  في 
اء متميزون. كما أوضحت النتائج أن الطالب الذين لديهم  لديهم منخفضة، وال يشعرون بأنهم قرَّ

اتجاهات سلبية نحو القراءة تكون مستويات أدائهم منخفضة بدرجة كبيرة.

أقرانهم في  	 بكثير من  أعلى  بدرجة  العلوم  يقّدرون  العربية  الدول  التقرير أن طالب  نتائج  أظهرت 
دول المقارنة المعيارية المرجعية.

يتغيبون  	 الدولية  التقييمية  الدراسات  في  المشاركة  العربية  الدول  طالب  أن  النتائج  أوضحت 
على  أثره  له  بالتأكيد  المرجعية، وهذا  المعيارية  المقارنة  أقرانهم في دول  أكثر من  المدرسة  عن 

تحصيل الطالب.

يتعرض الطالب في الدول العربية للتنمر والتسلط من أقرانهم في المدرسة أكثر من غيرهم في  	
دول المقارنة المعيارية المرجعية، وهذا له أثره على الطالب وتحصيلهم.

المشاريع  نتائج  في  وموضوعية  عالية  وشفافية  بواقعية  النظر  ينبغي  أخيًرا: 
وتتبع  الماضية،  عشرة سنة  الخمس  خالل  العربية  الدول  في  للتعليم  التطويرية 
التغيرات واتجاهات األداء، وفق ما توفره نتائج االختبارات الوطنية المحلية – إن 
وجدت-، ونتائج الدراسات التقييمية الدولية؛ وذلك بغرض إحداث القفزات الحقيقية 

الكبيرة في تطوير التعليم وتحسين جودة مخرجاته.
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المبذولة لتطوير  الجهود  ُينشر عن  التقرير على ما  إعداد  من خالل اطالع فريق 
بارزة كان  العربية والتي تتشابه في ظاهرها مع تجارب دولية  التعليم في الدول 
لها أثر إيجابي في تطوير التعليم في تلك الدول، ومن خالل تتبع مستويات األداء 
لطالب الدول العربية المشاركة في التقييمات الدولية لما يزيد عن خمسة عشر 
في  كبيرًا  تقدمًا  حققت  التي  الدول  من  عدد  تجارب  استعراض  خالل  ومن  سنة، 
تعليمها وفقًا لنفس المؤشرات والدراسات التقييمية الدولية، يمكن الوقوف على 
عدد من األسباب التي تعاني من الضعف او تفتقدها أنظمة التعليم في الدول 

العربية، منها:

غياب العمل المؤسسي وضعف المحاسبية.. 1

ينتج . 	 لتحقيقها.  الجميع  يسعى  للتعليم  ومعلنة  موحدة  رؤية  غياب  أو  ضعف 
عن ذلك، االفتقار للعمل الممنهج الذي يضمن استمرارية البرامج التطويرية في 
إطار وطني يسعى الجميع إلى تبنيه وتحقيق أهدافه وفق مؤشرات تسمح بتتبع 

تقدم التعليم سنويًا.

ضعف آليات اتخاذ القرار والسياسات التعليمية من حيث اعتمادها على البيانات . 	
والشواهد التراكمية، وعلى قواعد بيانات ومعلومات موضوعية متعددة المصادر 

بحيث توّجه صناعة القرار على كل المستويات في النظام التعليمي.

األطر . 	 في  بتمّعن  النظر  دون  التعليم  لتطوير  دولية  وتجارب  برامج  استعارة 
المرجعية واألسباب والظروف التي دعت تلك الدول إلى تطبيقها وتهيئة الظروف 
تزايد  وبالتالي  المناسبة  بالطرق  تكييفها  إلى عدم  يؤدي  لنجاحها، مما  المناسبة 
فرص واحتماالت عدم نجاحها في دولة أو دول عربية. والشواهد على ذلك متعددة 

مثل مشروع المدارس المستقلة ومشروع التقويم المستمر.

النظام . 5 مستوى  على  سواء  التعليم  تقويم  لبرامج  المناسب  التفعيل  ضعف 
التعليمي أو المدرسة والطالب. ويشهد الميدان التعليمي على عدم وجود تجربة 
بارزة في تقويم التعليم على مستوى الدول العربية، وإن وجدت، فال يوجد استفادة 

كافية ومناسبة من نتائجها تنعكس على تجويد التعليم وتحسينة.

وأثر . 	 برامجه  وتطوير  التعليم  مشكالت  بحل  المرتبطة  واألبحاث  الدراسات  قّلة 
عدم  ذلك من خالل  ويمكن مالحظة  التعليمي.  النظام  على  والمبادرات  البرامج 

وجود تجربة علمية مناسبة لتطوير التعليم تتفرد فيها دولة عربي
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مقدمة

إذا  ممكنة  لكنها  شاّقة  عملية  مخرجاته  جودة  ورفع  التعليمي  النظام  تطوير  أن  على  جميعًا  نتفق  ابتداًء، 
توفرت لها ثالثة عوامل رئيسة: إرادة القرار، جودة التنفيذ، محاسبية فّعالة.

التطويرية  والمشاريع  الجهود  من  بالرغم  لكنه  تعليمها؛  مخرجات  تطوير  إلى  العربية  الدول  جميع  تسعى 
والميزانيات الكبيرة التي أنفقتها وتنفقها الدول العربية، إاّل أن أداء طالبها كان مخيبًا لآلمال، وال ترتقي لمستوى 

طموح المجتمعات والقادة السياسيين وذلك حسب نتائج الدراسات التقييمية الدولية.

سعًيا للمساهمة في السير خطوة لألمام على طريق التطوير الممكن والقفز النوعي المشروع في تحسين 
نواتج التعّلم ومخرجات التعليم، تم إعداد هذا التقرير ليتناول تحليل مشاركة عدد من الدول العربية في الدراسات 
التقييمية الدولية لما يزيد عن خمسة عشر عاًما، من أجل تبيان الفائدة من المشاركة في الدراسات التقييمية 
أمثلة  التقرير  وعالميًا. سيقّدم  عربيًا  المختلفة  التعليمية  األنظمة  تحسين  على  وأثرها  الطالب  ألداء  الدولية 
أنظمتها  جودة  من  والرفع  طالبها،  ألداء  مستمر  تحسين  تحقيق  استطاعت  التي  التعليمية  األنظمة  لبعض 
التعليمية في دول مختلفة؛ وذلك بهدف وضع الخطوة األولى في مسار تطوير التعليم وتحسينه باستخدام 

البيانات والشواهد من ِقَبل صّناع السياسات التعليمية، ومتخذي القرار، والممارسين في مجال التعليم.

ال يخفى عليكم جميعًا أن النظام التعليمي الفّعال هدف استراتيجي تسعى الدول إلى تحقيقه؛ وذلك إلدراكها 
المجاالت، االقتصادية واالجتماعية والصناعية والسياسية  للتنمية في جميع  التعليم وجودة مخرجاته  أهميَة 

دت وتنوعت مؤشرات جودة النظام التعليمي وأدوات قياسها ورصدها. وغيرها. وقد تعدَّ
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ومن أكثر األدوات شيوعًا لقياس مؤشرات جودة األنظمة التعليمية ومخرجاتها ما ُيعرف بالدراسات التقييمية 
الدولية، والتي يزيد عمر بعضها في صورتها المحّدثة على عقدين. يتولى إعداد هذه الدراسات التقييمية منظمات 
وجمعيات دولية؛ ويتم تطبيق هذه الدراسات التقييمية بصورة دورية في الدول المشاركة، لتستقصي العديد 
الدراسات  التعليم والتعلم. تقارن هذه  المؤثرة في عمليتي  التعليم، والعوامل  المتعلقة بجودة  الجوانب  من 
التقييمية الدولية بشكل مناسب وموثوق بين أداء الطالب في كل دولة وبين الدول المشاركة، وكذلك عدد من 
الممارسات التعليمية. كما أنها توضح العوامل المؤثرة في أداء النظام التعليمي وتعّلم الطالب، والسياسات 
إعداد  عن  المسؤولة  والمؤسسات  المنظمات  تبذل  دولة ألخرى.  من  تختلف  التي  التعليمية  واالستراتيجيات 
وتطبيق هذه الدراسات التقييمية الدولية جهوًدا كبيرة لتكون المقارنات بين أداء األنظمة التعليمية موثوقة 
قدر اإلمكان ومراعية لالختالفات بينها. من أهم الخطوات التي تتخذها عن التطبيق هي اختيار عشوائي لعينات 
من الطالب لضمان تمثيلهم لمجتمع الطالب في كل دولة مشاركة. كما تستخدم أساليب متطورة في بناء 
تطبيق  يتم  أيًضا،  الدقة.  درجات  بأعلى  الطالب  أداء  لتقدير  معقدة  (سيكومترية)  قياس  ونماذج  االختبارات 
اختبارات وأدوات مصاحبة قابلة للمقارنة بصورة شاملة بين طالب الدول المشاركة مع مراعاة اختالف لغاتها 
وثقافاتها وممارساتها التعليمية واالجتماعية. كما أنه يتم مراقبة جودة التطبيق من قبل خبراء مختصين في 

كل دولة.

على مدى ما يزيد عن 20 سنة ماضية، قطعت التقييمات الدولية شوًطا طوياًل في جمع البيانات والمعلومات 
والمؤشرات عن األنظمة التعليمية وممارساتها وجودة مخرجاتها في دول كثيرة. وقد كانت النتائج األولى لهذه 
التقييمات ُتناَقش، في الغا`لب، من قبل خبراء التعليم والباحثين فقط، ويتركز الحديث عن اختالف الدول في 
تعليم  في  الخاصة  طرقها  دولة  ولكل  المواد،  تدريس  طرق  اختالف  مثاًل،  التعليمية؛  وسياساتها  ممارساتها 
النتائج تبين باألدلة والشواهد المستمرة عبر الوقت أن بعض الدول المشاركة في  طالبها وغير ذلك. وكانت 
هذه الدراسات التقييمية أكثر نجاًحا وتميًزا في تزويد طالبها بالمعارف والمهارات الالزمة للمستقبل التعليمي 

والعملي والحياة.

لكن، اآلن، أصبحت نتائج هذه الدراسات التقييمية الدولية ُتناقش بشكل مكثف على مستوى أولياء األمور 
الرفع من  بهدف  دولة،  المستويات في كل  القرارات في مختلف  السياسات ومتخذي  التعليم وصناع  وخبراء 
مستوى جودة تعليمها ومخرجاته. كما أنه يتم مناقشة أسباب اإلخفاقات ومقارنتها بالسياسات والممارسات 
الدولي  الترتيب  أداًء في  الدول األفضل  التي يمكن االستفادة منها وتكييفها، وخاصة من  الدولية  التعليمية 

حسب نتائج تلك الدراسات التقييمية.

ا بصفة عامة،  التقييمية الدولية وأكثرها شيوعًا والتي تحظى نتائجها باهتمام كبير دوليًّ أبرز الدراسات  من 
وفي كل دولة مشاركة، بصفة خاصة الدراسات التالية: PISA ويقوم على إعدادها منظمة التعاون االقتصادي 
لتقويم  الدولية  الجمعية  إعدادها  على  يقوم  التي   PIRLSو  TIMSSو  ،OECD بمنظمة  المعروفة  والتنمية 

.IEA التحصيل التعليمي، وتعرف بجمعية

شارك خالل العقدين الماضيين عدد كبير من الدول في مختلف إصدارات تلك الدراسات التقييمية الدولية، 
التعاون  التي قدمتها منظمة   PISA التقييمية البيزا  لدراسة  إصدار  أحدث  المثال: شارك في  منها على سبيل 
ا تابعة لدول أو واليات من  االقتصادي والتنمية في باريس OECD في عام 2018، قرابة ثمانين نظاًما تعليميًّ
بيانات  الدولية  التقييمية  الدراسات  تلك  توفر  العالم.  أنحاء  أكثر من 30 مليون طالب من جميع  يمثلها  دول، 
ومعلومات قّيمة يتم جمعها دوريًا، وتشتمل على بيانات ومعلومات أساسية واسعة عن أداء الطالب وآرائهم 
واتجاهاتهم وسلوكياتهم، وأساليب التدريس، والمناخ المدرسي، ووجهات نظر الوالدين، وغير ذلك من البيانات 

والمعلومات التي تتعلق بعناصر النظام التعليمي والمستفيدين منه.
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التي  العربية  الدول  من  عدد  في  التعليمية  األنظمة  مالمح  بعض  رسم  إلى  التقرير  هذا  خالل  من  نسعى 
التي  الدول  بعدد من  ومقارنتها  الماضية،  العشرين سنة  الدولية خالل  التقييمية  الدراسات  تلك  شاركت في 
تتميز بأدائها المرتفع، وحصل فيها قفزات نوعية تطويرية كبيرة في تعليمها. تضمن التقرير تحليل نتائج ثمان 
دول عربية شاركت في أحدث إصدارات الدراسات التقييمية الثالث (PISA، TIMSS، PIRLS)، ومقارنتها بنتائج أربع 
عشرة دولة شاركت أيًضا في تلك الدراسات التقييمية، وكانت نتائجها مستقرة إلى حد كبير وأداء طالبها مرتفع 

بدرجة واضحة؛ حيث استخدمت كمعيار للمقارنة المرجعية في هذا التقرير.

توضح النتائج أن أداء األنظمة التعليمية في الدول المشاركة في تلك الدراسات التقييمية الدولية متفاوت 
ًا إلى حدٍّ كبير في عدد منها، خصوصًا تلك التي لها مسيرة طويلة  فيما بينها؛ فإّما أن تكون مستقرة األداء إيجاب
في تطوير تعليم حتى حجزت مكانها ضمن أفضل عشر دول تعليميًا؛ وإّما أن تكون مستقرة األداء سلبًا بدرجة 
كبيرة في عدد منها، ومن بينها الدول العربية حيث يكون هناك تغيرات طفيفة ال تكاد تذكر تقدمًا أو تراجعًا، 
بالرغم من  التقييمية،  الدراسات  تلك  المشاركة في  الدول  األخيرة في قائمة  المراكز  تحتل  لكنها بصفة عامة 
الجهود والمشاريع اإلصالحية التي تطلقها والميزانيات الكبيرة التي تنفقها على التعليم. لكنه، هناك استثناءات 
لعدد من الدول المشاركة؛ حيث حققت قفزات نوعية تطويرية كبيرة خالل فترات زمنية قصيرة قد ال تزيد عن 
عشر سنوات لتصبح ضمن أفضل الدول أداًء في التعليم، وسيرد في هذا التقرير أمثلة على ذلك، وهذا الذي 

يجعل طريق التطوير ممكننًا رغم وعورته.

كما نعلم جميعًا، أنه من المستحيل وغير المجدي نقل التجارب التطويرية والممارسات التعليمية الناجحة 
بتفاصيلها من نظام تعليمي آلخر دون إجراء تعديل وتكييف بما يتناسب مع ظروف واحتياجات كل نظام تعليمي 
ا كاماًل بأهمية االستفادة من سياسات وممارسات مختلف  ومكانته على مسار التطوير. إاّل أننا نؤمن جميعًا إيماًن
األنظمة التعليمية ذات األداء المرتفع بشرط استخدامها بطريقة صحيحة. وقد تكون أولى الخطوات الصحيحة 
لتطوير التعليم هي استخدام البيانات والمعلومات الناتجة عن المشاركة في الدراسات التقييمية سواء المحلية، 
ا، أو الدولية التي أشرنا لها سابًقا وتقدمها عدد  كاالختبارات الوطنية التي تطبقها غالب الدول المتقدمة تعليمًي
بالتطوير  الخلل ويستهدفها  يتعّرف مواقع  أن  تعليمي  لنظام  الدولية. فال يمكن  المنظمات والجمعيات  من 
دقيقة وشفافة  ومعلومات موضوعية شاملة  بيانات  إلى  االستناد  دون  ويعززها،  القوة  ومواقع  والتحسين، 
يتم جمعها باستخدام االختبارات المقننة وتسمح للقائمين على التعليم بمتابعة تقدم مستوى أداء الطالب 

والنظام التعليمي، كما تتيح لهم المقارنة بين أداء الطالب وتتبع أثر الجهود والمشاريع التطويرية المستمرة.

على  العوامل  بعض  وأثر  المختلفة،  التعليمية  األنظمة  في  الطالب  أداء  بين  االختالفات  التقرير  يناقش 
التحصيل العلمي للطالب، مثل اتجاهاتهم نحو تعلم المواد الدراسية، والتنّمر، والغياب عن المدرسة.

والرفع من جودة مخرجاته عملية ممكنة  التعليم  أن تطوير  الدول  نتائج وممارسات  استعراض  ويظهر من 
ُتبنى على استمرارية الجهود  جدًا، لكنها ليست سهلة وتتطلب وقًتا وجهًدا كبيرين، وينبغي أن تكون تراكمية 

التطويرية وتقويمها.
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أداء الطالب:  .1

يستعرض هذا التقرير عدًدا من نتائج الدراسات التقييمية الدولية باستخدام البيانات على مستوى الطالب 
للتعرف على مستويات األداء التحصيلي العلمي لديهم ومقارنتها عبر الوقت. وقد تم استخدام نتائج دراسة بيزا 
PISA التقييمية معيارًا مرجعيًا، وهي أكبر دراسة تقييمية دولية ألداء الطالب؛ حيث يشترك فيها جميع الدول 
المتقدمة. وقد شارك في دورتها األخيرة عام 2018، 78 دولة أو جزء من دولة، بما فيها الدول العربية التي تم 
تحليل نتائجها في هذا التقرير، وهي: المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، األردن، والمغرب. 
وتم ربط هذه النتائج بالبيانات في الدراسات التقييمية الدولية األخرى لتوفير مقارنات مع تلك الدول العربية 
وهما   –  PIRLS أو   TIMSS الدولية  التقييمية  الدراسات  في  شاركت  لكنها   ،PISA دراسة  في  تشارك  لم  التي 
دراستان تقييميتان دوليتان تغطيان نطاق واسع من الدول. بهذه الطريقة يمكننا مقارنة األداء في عدد أكبر 

من الدول العربية، وهي: البحرين والكويت وعمان ومصر.

 PIRLSو  TIMSSو  PISA التقييمية  الدراسات  جميع  في  شاركت  مرجعية  دولة   14 بيانات  استخدام  تم  لقد 
في أحدث دوراتها، ومنها PISA 2009 و2012 و2015، و2018 للطالب الذين تكون أعمارهم 15 عاما عند تطبيق 
الدراسة، وTIMSS 2015 لطالب الصفين الرابع والثامن (الثاني متوسط)، وPIRLS 2016 لطالب الصف الرابع. وتم 
 PISA توحيد نتائج التحصيل الخاصة بهذه الدول من أجل جعل جميع النتائج قابلة للمقارنة مع مقياس دراسة
التابعة لمنظمة OECD. المنهجية العلمية لألسلوب الذي طبقناه، متضمنة في التقارير الفّنية لدراسات التمز 
والبيرلز والبيزا. لقد استخدمنا نتائج األداء وبيانات ما يقارب 3 ماليين طالب من جميع الدول المشاركة في أنحاء 
العالم المختلفة، وتم التحليل التفصيلي الرئيسي لنتائج أداء وبيانات مليون طالب من أكثر من 11 ألف مدرسة 

في 23 دولة مشاركة.

في  االختالفات  ومالحظة  رصد  المهم  من  كان  وتفسيرها،  النتائج  بتحليل  البدء  قبل 
التغطية السكانية عبر الدول المشاركة في الدراسات التقييمية الدولية المختلفة. لقد 
وجدنا أنه في حين أن غالبية الطالب يلتحقون بالمدارس وتؤخذ منهم عينات الدراسات 
يدرسون  ال  الدول  بعض  في  الشباب  من  كبيرة  نسبة  أن  إاّل  الدولية؛  التقييمية 
التقييمية  الدراسات  المدارس، وبالتالي ال يتم تضمينهم في عينات  بانتظام في 
الدولية. البيانات ذات العالقة بنسب الطالب التي شملتها العينة متضمنة في 
بين  المقارنات  ذلك  على  وكمثال  والبيزا،  والبيرلز  التمز  لدراسات  الفنية  التقارير 
الدول في نسب الطالب الذين أعمارهم 15 سنة وشملتهم الدراسة. في اإلمارات 
العربية المتحدة، عينة دراسة البيزا مّثلت 92% من الذين أعمارهم 15 سنة، وفي 
السعودية كانت 85%. هذه النسب مماثلة في دول منظمة التعاون االقتصادي 

3 ماليين  لحوالي  نتائج  مع  البيانات  مجموعات 
العالم أنحاء  طالب من جميع 
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والتنمية OECD؛ على سبيل المثال في فنلندا كانت نسبة التغطية 96%، وفي بولندا 90%، وفي كندا 86%؛ 
إاّل أن نسبة تغطية الشباب في سن 15 عاًما في المغرب بلغت 64%، واألردن 54% فقط. هذا يعني أن ثلث 
الشباب من هذه الفئة العمرية في المغرب، وما يقارب نصفهم في األردن غير مشمولين بالتقييم في الدراسة 
التقييمية الدولية PISA. مع االفتراض أن مستويات تحصيل هؤالء الطالب المتسربين من المدرسة قد تكون 
ا؛ إاّل أن النتائج الواردة في هذا التقرير والتقارير الدولية األخرى ال تأخذ هذا  منخفضة ألنهم تركوا المدرسة فعليًّ
العامل في الحسبان؛ ألنه ال توجد معلومات متاحة عن هؤالء الطالب، وعادة ما تكون نسبة التغطية أعلى في 
طالب المدارس؛ حيث إن معظم األطفال يلتحقون بها، وبالتالي فإن الجمع بين النتائج من المدارس االبتدائية 
والمتوسطة (أو الثانوية في بعض الدول) – كما يتم في هذا التقرير – يحسن الموثوقية الشاملة للمقارنات 

عبر الدول.

1.1. متوسط أداء الطالب في 
الدول العربية حسب نتائج الدراسات 

التقييمية الدولية

نركز في هذا الجزء على متوسط نتائج الطالب في القراءة والرياضيات والعلوم وهي المواد الدراسية التي 
تشملها الدراسات التقييمية الدولية. ويتم احتساب النتيجة المركبة (شكل رقم 1) من متوسط درجات الطالب 
المعدل في هذه المواد الثالثة، من دراسات PISA وTIMSS وPIRLS. يبلغ متوسط المعيار الدولي 500 نقطة، 
ويمكن مقارنته بمتوسط منظمة التعاون االقتصادي والتنمية المستخدم في تقارير PISA (مع انحراف معياري 
ألداء الطالب حوالي 100 نقطة). وقد بينت نتائج المقارنة التي أجريناها على مستويات أداء الطالب في الدول 
العربية أنها جميعها كانت دون مستوى المتوسط الدولي للمقياس؛ أّما فيما بينها فقد كانت اإلمارات العربية 
المتحدة في أعلى الترتيب بين الدول العربية من حيث أداء طالبها، تليها البحرين ثم األردن. وحصل طالب كالًّ 
من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية على متوسط درجات متشابهة مما يضعهما في وسط الدول 

العربية الخاضعة للمقارنة، بينما تأتي دول المغرب والكويت ومصر متذيلة الترتيب.

لفترة طويلة، يحتل طالب سنغافورة دائًما أعلى الدول أداًء في PISA وأيًضا في TIMSS وPIRLS. ففي تقييم 
PISA 2018 تبلغ الفجوة بين متوسط OECD وأداء الطالب في سنغافورة في القراءة والعلوم حوالي 60 نقطة، 
العربية  أداء الطالب في دولة اإلمارات  الفارق بين  إلى حد كبير يشبه  الرياضيات تقارب 80 نقطة، وهو  وفي 
المتحدة وبين متوسط المعيار الدولي، باعتبارها أعلى الدول العربية أداًء في مقارناتنا في هذا التقرير. وللمقارنة 
فقد ظهر أن أداء الطالب في دولة اإلمارات العربية المتحدة يشبه أداء الطالب في دولة تشيلي، ويفوق أداء 
الطالب في دولتي المكسيك وكولومبيا، وهما أقل طالب دول OECD أداًء في هذا الشأن. وعند مقارنة أداء 
 PISA 2018 التي شاركت في تقييم OECD طالب الدول غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
رومانيا  قريبة من  نتائج  اإلمارات  المتحدة فقد سجل طالب دولة  العربية  اإلمارات  الطالب في دولة  أداء  مع 

وأعلى من متوسط أداء الطالب في دولة البرازيل.
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الشكل 1: النتيجة المركبة لمتوسط أداء الطالب في التقييمات الدولية:

من  واحد  عام  خالل  الطالب  يحققه  الذي  الدراسي  التحصيل  متوسط  خالل  من  للمقارنة  أخرى  زاوية  ومن 
أن  والتنمية OECD يمكن  التعاون االقتصادي  لتقديرات منظمة  أنه وفًقا  تبّين  التعليم على مقياس PISA؛ 
يتراوح هذا التحصيل بين 20 و40 نقطة حسب الدولة أو المادة الدراسية. وإذا افترضنا أن العدد المقبول بدرجة 
عالية للمقارنة هو 30 نقطة؛ فإننا نجد أن أداء طالب دولة اإلمارات العربية المتحدة يأتي تحت المعيار الدولي 
بحوالي فارق تحصيل ثالث سنوات من التعّلم المدرسي، وبالنسبة لطالب المملكة العربية السعودية وعمان 
فإن هذه الفجوة التحصيلية تبلغ حوالي 4 سنوات من التعّلم المدرسي أو أكثر، بينما يحتل طالب دولتي البحرين 
واألردن مكانة متوسطة بينهم. أّما الدول العربية األخرى التي شملتها المقارنة في هذا التقرير فتأتي أقل من 

المعدل الدولي بما يقارب 5 سنوات من التعّلم أو أكثر.

بشكل عام، يبين ذلك تباينات كبيرة بين أداء الطالب في الدول العربية، وبين متوسط المعيار الدولي الذي 
يكون قريًبا من متوسط منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD؛ ومع ذلك – وكما سنبين في هذا التقرير 
– فالفجوات القائمة بين الطالب كبيرة أيًضا في كل دولة من الدول العربية المشاركة في الدراسات التقييمية 
الدولية، مما يعني أن هناك مجموعات من الطالب أقرب كثيًرا من متوسط أداء دول منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية، بينما أداء طالب آخرين أقل بدرجة كبيرة من المتوسطات والمعايير الدولية.

سنناقش اآلن تقديرات األداء والنتائج العامة للمجاالت الثالثة (القراءة، الرياضيات، العلوم) التي تم تقييمها 
.TIMSSو PIRLSو PISA في الدراسات التقييمية الدولية

Adjusted results from PISA, PIRLS, and TIMSS assessments. See Table A1 in the Annex
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Human Capital Index

ُيعّد مشروع رأس المال البشري في البنك الدولي محاولة لبناء مؤشر لمقارنة رأس المال البشري عبر دول 
العالم (انظر  https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital   للمزيد من التقارير والبيانات). 
يتكّون المؤشر من ثالِث أبعاد مرتبطة بالتعليم المدرسي، والصحة، ومعدل وفيات األطفال. يركز الجزء المرتبط 
بالتعليم على نتائج تقويم الطالب الدولية والدراسات المتوقعة للتمدرس، حيث توضح السنوات المتوقعة 
للتمدرس فاعلية التعليم. كما هو موضح في الشكلين 1، 2 التاليين، هذين المؤشرين يوضحان تشابه الحالة 

للدول العربية التي تمت مناقشتها في هذا التقرير.

في الشكل 1، تظهر المقارنة بين الدول العربية الثمانية التي تمت دراستها في هذا التقرير. ويختلف هذا 
التقرير عن مؤشر رأس المال البشري لدى البنك الدولي بأن مؤشر رأس المال البشري لدى البنك الدولي استخدم 
المنهجية  كانت  كذلك،   .PISA مقياس وليس   TIMSS الدولية التقييمية  الدراسة  مقياس  على  الطالب  نتائج 
مختلفة حيث تم في هذا التقرير تلخيص النتائج من جميع الدراسات التقييمية الدولية المتاحة عبر السنوات 
المختلفة وليس االقتصار على أحدث نتائج فقط لتلك الدراسات (لمزيد من التفاصيل، انظر باتريونز وأنجريست، 
2018). أوضحت النتائج أن دولتي البحرين واإلمارات العربية المتحدة هما الدولتين اللتين حصل طالبهما أفضل 
بينما كانت  السعودية وعمان واألردن.  العربية  المملكة  يتبعهما  ثم  الدولية،  التقييمية  الدراسات  النتائج في 
النتائج مختلفة بدرجة  نتائج طالب دول الكويت والمغرب ومصر  األقل بين تلك الدول العربية الثمان. كانت 

بسيطة عن تلك التي تم تقديرها من مجموع الدرجات التي استخدمت أحدث الدراسات التقييمية الدولية.

الشكل 1: درجات الطالب في االختبارات الدولية

ountry NamWB Code Region ncome Grou

Probabilit
y of 

Survival 
to Age 5

Expected 
Years of 
School

Harmoniz
ed Test 
Scores

Learning-
Adjusted 
Years of 
School

Fraction 
of Kids 

Under 5 
Not 

Stunted

Adult 
Survival 

Rate

Bahrain BHR Middle Eas    High incom 0,99 13,3 452 9,6 .. 0,93
United Ara  ARE Middle Eas    High incom 0,99 13,1 451 9,5 .. 0,93
Oman OMN Middle Eas    High incom 0,99 13,1 424 8,9 0,86 0,91
Jordan JOR Middle Eas    Lower mid  0,98 11,6 409 7,6 0,92 0,89
Saudi ArabSAU Middle Eas    High incom 0,99 12,4 407 8,1 .. 0,91
Kuwait KWT Middle Eas    High incom 0,99 12,4 383 7,6 0,95 0,92
Morocco MAR Middle Eas    Lower mid  0,98 10,6 367 6,2 0,85 0,93
Egypt EGY Middle Eas    Lower mid  0,98 11,1 356 6,3 0,78 0,85

300320340360380400420440460

مصر

المغرب

الكویت

المملكة العربیة السعودیة

األردن

سلطنة عمان

اإلمارات العربیة المتحدة

البحرین

0

2

4

6

8

10

12

اإلمارات العربیة البحرین
المتحدة

المملكة العربیة سلطنة عمان
السعودیة

المغربمصراألردنالكویت



13 | أداء األنظمة التعليمية في الدول العربية من منظور الدراسات التقييمية الدولية على مدى 15 عامًا

أيضًا، ينظر مشروع رأس المال البشري لدى البنك الدولي إلى طول مدة التعليم المدرسي في دول مختلفة. 
التقييمية  الدراسات  نتائج  كذلك  تستخدم  التي  التدريس  فاعلية  مقياس  بيانات  مع  البيانات  تلك  يجمع  إنه 
الدولية. الفكرة في ذلك، أن الطالب الذين يخضعون لتدريس غير فعال، ال يكتسبون الشيء الكثير من بقائهم 
في المدرسة مهما كانت المدة. لكن، الطالب الذين يتعرضون للتدريس الفعال، يكتسبون الكثير والكثير من 
بقائهم في المدرسة لمدة مساوية ألقرانهم في النوع األول (التدريس غير الفعال). التقديرات التي توضح ذلك 
يعرضها الشكل 2، حيث يقارن بين مقدار التعلم الفعال عند الطالب في المدرسة في الدول العربية الثمان. 
نتائج الترتيب في هذا التقرير لهذه الدول العربية يختلف قليال عنه في تقرير البنك الدولي، في بعض الدول 
مثل األردن، مصر، والمغرب. السنوات المتوقعة للتعليم في المدرسة كانت كالتالي: بمدل 11.6 في األردن، 11.1 
في مصر، 10.6 في المغرب. في المقابل، كان معدل سنوات التعلم في المملكة العربية السعودية والكويت 
هو 12.4؛ بينما في عمان واإلمارات العربية المتحدة كان معدل بقاء التعليم في المدرسة للطالب هو 13 سنة.

يعتمد مشروع رأس المال البشري لدى البنك الدولي على مجموعة بيانات واسعة تشتمل على نتائج جميع 
الدولي صورة  البنك  تقرير  أظهر  عامة،  بصفة  لكن،  منها.  القديمة  ذلك  بما في  الدولية  التقييمية  الدراسات 
تؤكد  التقريرين  النتائج في  دراستها. هذه  التي تمت  العربية  الثمان دول  التقرير عن   لما قدمه هذا  مشابهة 
بأنه بغض النظر عن مجموعة البيانات المستخدمة والمنهجية المطبقة في تحليلها، فإن حالة الدول العربية 
التي تمت مناقشتها في هذا التقرير متشابهة جدًا. لذلك، فإن المقارنات تلخص بصورة أكثر ثباتًا االختالفات 

الجوهرية في نتائج الطالب وجودة التدريس.

الشكل 2: معّدل سنوات التمدرس والتعلم الفعال

ountry NamWB Code Region ncome Grou

Probabilit
y of 

Survival 
to Age 5

Expected 
Years of 
School

Harmoniz
ed Test 
Scores

Learning-
Adjusted 
Years of 
School

Fraction 
of Kids 

Under 5 
Not 

Stunted

Adult 
Survival 

Rate

Bahrain BHR Middle Eas    High incom 0,99 13,3 452 9,6 .. 0,93
United Ara  ARE Middle Eas    High incom 0,99 13,1 451 9,5 .. 0,93
Oman OMN Middle Eas    High incom 0,99 13,1 424 8,9 0,86 0,91
Jordan JOR Middle Eas    Lower mid  0,98 11,6 409 7,6 0,92 0,89
Saudi ArabSAU Middle Eas    High incom 0,99 12,4 407 8,1 .. 0,91
Kuwait KWT Middle Eas    High incom 0,99 12,4 383 7,6 0,95 0,92
Morocco MAR Middle Eas    Lower mid  0,98 10,6 367 6,2 0,85 0,93
Egypt EGY Middle Eas    Lower mid  0,98 11,1 356 6,3 0,78 0,85
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أداء الطالب في القراءة حسب نتائج 
:PIRLSو PISA دراستي

تستند نتائج القراءة إلى متوسط نتائج تقييم PISA 2018 ألربع دول عربية شاركت في هذه الدراسة، وعلى 
نستخدم  ذلك،  إلى  باإلضافة  العربية.  الدول  معظم  فيه  شارك  الذي   PIRLS 2016 تقييم  من  القراءة  درجات 
 PISA للدول المعيارية واألردن لزيادة موثوقية هذه المقارنات (في تقييم PISA 2009 نتائج القراءة من تقييم
الرئيسي كما في تقييم PISA 2018). وتم تعديل نتائج PIRLS لجعلها  2009 كانت القراءة أيًضا مجال االختبار 

الثمانية  العربية  الدول  لجميع   PISA مع  للمقارنة  قابلة 
يمكن  حيث  الدولية،  التقييمية  الدراسات  في  المشاركة 
مقارنتها بمستويات الكفاءة الخاصة بـ PISA، والتي تصف 
ما يمكن للطالب إنجازه في مجال القراءة على كل مستوى. 
الذي  الثاني  المستوى  هو   PISA في  الرئيسي  المستوى 
يعّرف بأنه الحد األدنى من الكفاءة في كل مادة. وهذا يعني 
استخدام  على  قادرين  غير  المستوى  هذا  دون  الطالب  أن 
كما  الحقيقية.  الحياة  مشاكل  لحل  ومعرفتهم  مهاراتهم 
أنهم يستطيعون فك شفرة  القراءة  يعني ذلك في مجال 
معناه  استكشاف  في  صعوبات  يواجهون  ولكنهم  النص 
تعليمهم  على  خطيًرا  عائًقا  يشكل  الذي  األمر  وتفسيره؛ 
المستقبلية.  واالجتماعية  االقتصادية  وحياتهم  الالحق 
بينها  القراءة وجود فجوة مماثلة  النتائج في مجال  وتظهر 

وبين المؤشر الدولي.

حسب  للقراءة  الثاني  للمستوى  األدنى  الحد  تحديد  تم 
معايير دراسة PISA بمقدار 407 نقطة. وبمقارنة أداء طالب 
متوسط  أتت  فقد  الدراسة،  في  المشاركة  العربية  الدول 
نتائج أداء الطالب في دول اإلمارات واألردن والبحرين قريبًة 
من هذا الحد األدنى أو أعلى منه بقليل. وبالرغم من تحقيق 
أو  المستوى  هذا  إلى  الدول  هذه  في  الطالب  بعض  أداء 
يفوقه؛ لكن معظم الطالب اآلخرين يعانون من صعوبات 
أّما  فيها.  محدودة  مهارات  سوى  يظهرون  وال  القراءة،  في 
السعودية وعمان فكان  العربية  المملكة  الطالب في  أداء 
الحد  في  المعّرف  المستوى  هذا  دون  أدائهم  متوسط 
إلى مهارات  يفتقرون  الثاني، ومعظمهم  للمستوى  األدنى 
القراءة األساسية. وأخيًرا، يأتي متوسط أداء أغلبية الطالب 

في الدول العربية المتبقية تحت المستوى الثاني، مما يعني أنهم ال يكتسبون مهارات القراءة المطلوبة في 
المدرسة، األمر الذي يشكل عائًقا أمام تعليمهم الالحق وبالحياة. وسيأتي الحًقا في هذا التقرير مناقشة أعداد 
الطالب في كل من المستويات بكل دولة على حدة، وتبين هذه المقارنة بالفعل أن الكثير من الطالب في الدول 

العربية التي شملها التحليل في هذا التقرير ال يستوفون المتطلبات التعليمية األساسية.

القراءة حسب  الثاني في كفاءة  المستوى 
PISA وما تحته

2 يبدأ الطالب في إظهار  في المستوى 
القراءة  مهارات  استخدام  على  قدرتهم 

واسعة  مجموعة  وحل  المعرفة  الكتساب 
يواجه  ما  غالًبا  العملية.  المشكالت  من 

 2 المستوى  الذين ال يجيدون  الطالب 
القراءة صعوبة عند  الكفاءة في  من 

لهم  مألوفة  غير  محتويات  على  اطالعهم 
وعادة  والتعقيد.  الطول  متوسطة  أو 
أو  بإشارات  المساندة  إلى  يحتاجون  ما 

مع  التعامل  يتمكنوا من  أن  قبل  تعليمات 
المتحدة  النص. وفي سياق أهداف األمم 

كفاءة  تعريف  تم  المستدامة،  للتنمية 
»المستوى  أنها  على   2 الثاني  المستوى 

األدنى من الكفاءة« والذي يجب أن 
نهاية  بحلول  األطفال  جميع  يكتسبه 

الثانوي. التعليم 

ص OECD89: المصدر:2019 
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أدبية بسيطة في  عند قراءة نصوص 
واسترجاع  تحديد  الطالب  يستطيع  الغالب، 

معلومات أو حاالت أو أفكار منصوص 
استنتاجات  واستخالص  صريحًا؛  نصًا  عليها 

األنشطة؛  أحداث وأسباب  مباشرة حول 
وأفكارها  القصة  أحداث  تفسير  والبدء في 

أدبية  قراءة نصوص  عند  المركزية. 
الطالب  يستطيع  الغالب،  في  بسيطة 
في  صراحًة  المعلنة  المعلومات  تحديد 
النص أو األشكال األخرى وإعادة نشرها 
البدء  البيانية(؛  والرسوم  األشكال  )مثل 

حول  مباشرة  استنتاجات  واستخالص  في 
واألوصاف. واألنشطة  التفسيرات 

إن الوصول إلى المستوى األساسي من الكفاءة في مهارات 
أساسي  شرط  االبتدائي  التعليم  من  مبكرة  مرحلة  في  القراءة 
وُيظهر  الدراسية.  المواد  جميع  المستقبلي في  التعّلم  لمتابعة 
في  الطالب  أداء  فيها  يتجاوز  التي  الدول  في  أنه   PIRLS تقييم 
ا إلى مستوى  القراءة المعدل المتوسط يصل جميع الطالب تقريًب
كفاءة القراءة األساسي في الصف الرابع؛ إاّل أن هناك نسبة كبيرة 
من الطالب في الدول العربية المشاركة في الدراسة يعجزون عن 

إنجاز ذلك، كما هو مبين في الشكل 3.

بينت النتائج أنه في الدول األربع عشرة المعيارية المستخدمة 
في هذه الدراسة يستطيع 96% من الطالب القراءة في المستوى 
واإلمارات  البحرين  دول  وفي  الرابع،  الدراسي  بالصف  األساسي 
عمان  وسلطنة  السعودية  العربية  والمملكة  المتحدة  العربية 
يتقن ما يقارب 505 أو أعلى بقليل من الطالب هذه المهارات. أّما 
الكويت فقد حقق 50% من الطالب تقريًبا هذا المستوى؛  في 
بينما في المغرب ومصر ال يتمكن سوى واحد من كل ثالثة طالب 

(30% تقريبًا) من القراءة في المستوى األساسي بالصف الرابع.

من  كبير  عدد  العربية  الدول  جميع  في  يوجد  عام،  بشكل 
الطالب الذين ال يتقنون مهارات القراءة في المدارس االبتدائية. 
ومن المحتمل أن يواجه هؤالء الطالب صعوبة في التعّلم سواء 
غير  ألنهم  أخرى؛  دراسية  مواد  في  أو  العربية،  اللغة  مواد  في 
قادرين على فهم النصوص المكتوبة سواء األدبية أو اإلعالمية 
في  القراءة  تعليم  تحسين  يكون  أن  يجب  لذلك  البسيطة؛ 
ا لسياسة التعليم في هذه الدول. الصفوف المبكرة هدًفا رئيسيًّ

المنخفض في  الدولي  المعيار  وصف 
PIRLS 	01	 إتقان القراءة حسب
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الشكل 2. متوسط النتائج المركبة وأداء الطالب في مجال القراءة حسب نتائج 
:PIRLS 20162018 و-PISA 2009 الدراسات التقييمية الدولية

المصدر: موليس وآخرون، 2017، عرض 2.3

 Source: Adjusted results from PISA, PIRLS, and TIMSS assessments. See Table A1 in the Annex
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 الشكل 4: نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 15 عاًما دون مستوى الكفاءة األساسية في 
القراءة حسب تقييم PISA 2018 )النسبة المئوية من الطالب دون المستوى الثاني(:

كما توضح دراسة PISA فإن نسبة كبيرة من الطالب في سن الخامسة عشرة في الدول العربية المشاركة 
في التقييم تعاني من صعوبة القراءة في المدرسة. يبين الشكل 4 النسبة المئوية للطالب الذين لم يصلوا 
للمستوى الثاني في تقييم PISA، والذي ُيعرف بأنه المستوى األدنى من الكفاءة الذي يجب بلوغه في هذه 
الفئة العمرية. ويستطيع الطالب دون هذا المستوى قراءة النصوص البسيطة، لكنهم يواجهون مشكالت في 
ا بشأنها، كما ال يقدرون على التأمل في المعلومات المقدمة،  فهمها، وال يقدمون إال تفسيرات بسيطة نسبيًّ

األمر الذي يشكل حاجًزا كبيًرا لتعليمهم وتعلمهم ومهنتهم بالمستقبل.

من  المستوى  هذا  يبلغون  ال  الذين  الطالب  أن  نجد  الدراسة،  هذه  المستخدمة في  المعيارية  الدول  وفي 
الكفاءة في مهارات القراءة في فئة الطالب البالغين من العمر 15 عاًما ال يتجاوزون 20% من الطالب. وللمقارنة؛ 
فقد بينت النتائج أنه في األردن واإلمارات العربية المتحدة يفتقر حوالي 40% من الطالب إلى مهارات القراءة 
والتفكير في  الفهم  على  قادرين  غير   (%50) الطالب  السعودية فإن نصف  العربية  المملكة  األساسية. وفي 
النصوص التي يقرؤونها. أّما في المغرب، فإنه ال يمتلك معظم الطالب البالغين من العمر 15 عاًما مهارات 
القراءة األساسية تلك، مع ضرورة اإلشارة إلى أن عينة PISA ال تغطي الطالب الذين قد تسربوا أو توقفوا عن 

الدراسة قبل بلوغ هذا العمر بهذه الدولة.
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الشكل 3: النسبة المئوية لطالب الصف الرابع الذين يصلون إلى مستوى 
 ،PIRLS 2016 الكفاءة األساسية في القراءة بالمدارس االبتدائية )بيانات

النسبة المئوية من الطالب الذين بلغوا المعيار الدولي األدنى على األقل(:
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Mullis et al., 2017, Exhibit 2.1

OECD, 2019a, Table I.B1.1
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وُتظهر دراسة PISA أن عدد الطالب البالغين من العمر 
األساسي  بالمستوى  القراءة  على  قادرين  وغير  عاًما   15
العربية  الدول  أنه في  النتائج  أيًضا مرتفع؛ حيث أوضحت 
التي شاركت في تقييم PISA 2018، تتراوح نسبة الطالب 
دون المستوى الثاني (مستوى مهارات القراءة األساسية) 
 %19 متوسط  من  أعلى  األرقام  هذه  و%73.   %40 بين 

للدول األربع عشرة المعيارية.

أن  الدولي   PIRLS تقييم  في  التحليل  من  يتبين  كما 
العديد من طالب الصف الرابع في الدول العربية التي تم 
بمهارات  يتمتعون  ال  التقرير  هذا  أدائهم في  نتائج  تحليل 
دون  الطالب  نسبة  تتراوح  حيث  األساسية؛  القراءة 
إلى  بين حوالي %31  القراءة  األدنى في  الدولي  المستوى 
في   %96 البالغ  الدولي  بالمتوسط  مقارنته  ويمكن   ،%69
تم  والتي  الدراسة  هذه  في  المعيارية  عشرة  األربع  الدول 

تقييمها.

أمًرا  البالغين  بين  والكتابة  القراءة  مهارات  نقص  يعد 
عدم  مثل  بعوامل  ويرتبط  المتقدمة،  الدول  في  شائًعا 
العمل،  سوق  في  كبير  بشكل  المنافسة  على  القدرة 
ومشاركة محدودة في أنشطة المجتمع المختلفة. وتظهر 
أشخاص  خمسة  كل  من  واحًدا  شخًصا  أن   PIAAC دراسة 
بالغين (20%) في جميع أنحاء االتحاد األوربي يفتقرون إلى 

مهارات القراءة والكتابة األساسية.

للتعّلم؛  األساسية  الكفايات  إحدى  القراءة  ُتعد 
للتعلم  أمر ضروري  إتقانها في وقت مبكر  إن  حيث 

األساسية  القراءة  إلى مهارات  االفتقار  ويعّد  الفعال. 
أخرى؛ وبذلك فإنه  دراسية  لتعلم مواد  عائًقا خطيًرا 

المدرسة  القراءة مبكًرا في  إتقان  الطالب  يجب على 
متابعة  على  القدرة  لديهم  يكون  لكي  االبتدائية 

المواد  وأيًضا في  اللغة،  الفعال في مواد  التعلم 
األخرى. الدراسية 

المبكر أمران  التعليم  أولياء األمور ودور  بيانات PIRLS أن دعم  كما أوضح، أيضًا، تحليل 
القراءة،  آباؤهم  يحب  الذين  الطالب  يحقق  القوية.  القراءة  مهارات  لتطوير  جوهريان 
ويمتلكون كتًبا في البيت مستويات أداء أعلى في تقييمات القراءة. وأيًضا يحقق الطالب 
الذين يلتحقون بالتعليم قبل االبتدائي أو يشارك آباؤهم في أنشطة محو األمية المبكرة 
مفتاَح  الجيد  المبكر  التعليم  أو  المبكرة  للقراءة  األسرة  دعم  ُيعد  وبالتالي،  أعلى.  درجات 

التطور الناجح لمهارات القراءة.

القراءة  وتعّلم  تعليم  في  البحث  وُيظهر 
إتقان  يستطيعون  تقريًبا  الطالب  جميع  أن 
استخدام  حالة  في  مبكًرا  القراءة  مهارات 
وتحدد  المناسبة.  التعليمية  األساليب 
المتحدة  بالواليات  الوطنية  القراءة  مؤسسة 
القراءة  وتعّلم  تعليم  كيفية  األمريكية 
أن  الطالب  نتائج  توضح  ذلك،  ومع  بفعالية. 
النصائح،  هذه  تتبع  ال  المدارس  من  الكثير 
تعليم  مثل  فّعالة  غير  أساليب  وتستخدم 
الدراسات  أّما  التكاملية.  بالطريقة  اللغة 
واألبحاث في تعليم وتعلم القراءة في الدول 
من  تطويرها؛  ويجب  محدودة  فهي  العربية 
تدريس  كيفية  حول  مماثلة  رؤى  تقديم  أجل 

اللغة العربية بشكل أكثر فعالية.

باللغة  الناطقة  الدول 
بية لعر ا

باللغة  الناطقة  الدول 
بية لعر ا

14 دولة مرجعية

14 دولة مرجعية

%9	

%19%	9–%	1

%7	–%	0
طالب  نسبة 

الذين  الرابع  الصف 
أدنى  إلى  يصلون 

مستوى دولي في 
القراءة

سط  متو
نسبة 

تقل  الذين  الطالب 
 15 أعمارهم عن 

المستوى  دون  عاًما 
(مستوى  الثاني 

القراءة  مهارات 
األساسية)

PIRLS PISA
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متوسط الریاضیات

PISA 2018

PISA 2012

TIMSS 2015 الصف الثامن

TIMSS 2015 الصف الرابع

أداء الطالب في الرياضيات حسب 
:TIMSSو PISA نتائج دراستي

التي  والرابع  الثامن  للصفين  المماثلة  التقييمات  مع   PISA بيانات دمج  تم  والعلوم  الرياضيات  مجال  في 
أجريت في إطار TIMSS 2015. وللتأكيد أيًضا مرة أخرى؛ فقد تم تعديل درجات TIMSS بواسطة الدول المرجعية 
المعيارية لوضعها على نفس النطاق الدولي الخاص بدراسة PISA. وبهذه الطريقة يمكننا مقارنة األداء في 
الرياضيات والعلوم أيًضا بتلك الدول العربية التي لم تشارك في تقييم PISA، ولكنها شاركت في TIMSS فقط. 
ولزيادة الموثوقية تم دمج أحدث نتائج PISA 2018 في الرياضيات مع نتائج PISA 2012 فيما يخص الرياضيات 

باعتبارها مجال االختبار الرئيسي.

الشكالن 5 6 يقارنان األداء في مجال الرياضيات والعلوم بين ثمان دول عربية وبين المعيار الدولي. كذلك، 
يمكننا مقارنة هذه النتائج بمستويات الكفاية الخاصة بـPISA. ويبلغ الحد األدنى للمستوى الثاني بالرياضيات 
الدولية  التقييمات  في  المشارة  العربية  الدول  أداء  إلى  النظر  عند  وبالتالي،   .PISA مقياس  على  نقطة   420
مما  المستوى؛  هذا  حول  يتراوح  البحرين  ودولة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أداء طالب  متوسط  أن  نالحظ 
يعني أن متوسط الطالب في هاتين الدولتين يقع على حدود الكفاية األساسية في الرياضيات، في حين يقل 
متوسط أداء الطالب في عمان واألردن ومصر عن مستوى األداء هذا بـ40 إلى 50 نقطة؛ مما يعني أن الطالب 
المتوسط في هذه الدول يجد نفسه تحت هذا المستوى بما يعادل سنة أو سنتين من التعليم. أّما متوسط 
إلى  الغالب  يرجع في  الذي  الرياضيات، األمر  بكثير في  العربية السعودية فإنه أقل  المملكة  أداء الطالب في 
ا في تقييم PISA 2018 بالمقارنة مع القراءة. في الواقع، أداء المغرب والمملكة العربية  أدائها المنخفض نسبيًّ
السعودية والكويت متشابه في هذا الموضوع. ومع ذلك – كما سنرى – ففي هذا األداء المتوسط للطالب 

اختالفات كبيرة بينهم داخل هذه الدول.

الشكل 5: متوسط النتائج المركبة وأداء الطالب في مجال الرياضيات حسب تقييمات 
PISA 2012 وPISA 2018 وTIMSS 2015 للصفين الرابع والثامن:

Adjusted results from PISA, PIRLS, and TIMSS assessments. See Table A1 in the Annex 
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ا لجهد أعلى في التدريس، وبالتالي فإن هذه القوالب  غالًبا ما ُينظر إلى الرياضيات على أنها أكثر المواد تطلًب
الذهنية النمطية عنها تؤثر على الطالب في الصفوف األولى من المرحلة االبتدائية. بذلك، ال يتقن العديد من 
الالحق بهذه  التي تعتبر جوهرية ليس فقط لتعلمهم  الرياضيات  المهارات األساسية في مجال  الطالب تلك 
الذين ال  الطالب  الدراسة يظل عدد  العلوم كذلك. ومع تقدمهم في  لتعلمهم في مجال  أيًضا  المادة، ولكن 
يمتلكون مهارات أساسية في الرياضيات عدًدا مماثاًل؛ مما يعني أن هؤالء الطالب ال يلحقون بمستوى نظرائهم 
اآلخرين. ويوضح الشكل 4 النسبة المئوية للطالب الذين يصلون إلى الحد األدنى من المستوى المعياري الدولي 
مصر  باستثناء  والثامن،  الرابع  للصفين  منفصلة  بيانات  وتتوفر   .TIMSS 2015 تقييم  حسب  الرياضيات  في 

واألردن اللذين يشاركان في تقييم الصف الثامن فقط.

في الدول المرجعية األربع عشرة، بلغ أكثر من 90% من الطالب مستوى الكفاية األساسية في الرياضيات 
في كل من الصفين الرابع والثامن. وفي الدول العربية المشاركة يصل ما بين 68% و75% من الطالب إلى هذا 
المستوى في  إلى هذا  الطالب  ُعمان يصل 60% من  المتحدة. وفي  العربية  البحرين واإلمارات  المستوى في 
الصف الرابع، ولكن 52% فقط في الصف الثامن. أّما في المملكة العربية السعودية ومصر والمغرب والكويت، 

غالبية الطالب يتقنون مهارات الرياضيات األساسية.

الشكل 6: نسبة طالب الصفين الرابع والثامن الذين حققوا مستوى 
األساس في الرياضيات )المتوسط للصفين الرابع والثامن(.

إتقان  المنخفض في  الدولي  المعيار  وصف 
TIMSS 	015 الرياضيات حسب

الحسابية  المعرفة  الطالب بعض  لدى   – الرابع  الصف 
أعداد صحيحة،  وطرح  جمع  يستطيعون  األساسية. 

المكونة من رقم واحد،  باألعداد  الضرب  ويفهمون بقدر ما 
بسيطة. وصفية  مشاكل  حل  ويستطيعون 

باألعداد  المعرفة  الثامن – لدى الطالب بعض  الصف 
العناصر  وتوفر  األساسية.  البيانية  والرسوم  الصحيحة 

أن الطالب  المستوى بعض األدلة على  القليلة في هذا 
ويستطيعون  الصحيحة،  لألعداد  مبدئي  فهم  لديهم 
أو صور  بأعمدة  بيانية  تمثيلvات  مطابقة جداول مع 

توضيحية.

وكما توضح دراسة PISA؛ فإن نسبة كبيرة من الطالب 
في سن الخامسة عشرة في الدول العربية تواجه صعوبة 
أيًضا.  الثانوية  المدارس  في  الرياضيات  تعلم  في  كبيرة 
والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  دول  جميع  ففي 
طالب  أربعة  كل  بين  من  واحد  طالب  يصل  ال   ،OECD
الرياضيات  مهارات  في  األساسي  المستوى  إلى   (%25)
المستوى  دون  الطالب  (نسبة   PISA 2018 تقييم  حسب 
الثاني؛ انظر الجدول I.B1.2). في حين أنه 46% من الطالب 
في اإلمارات العربية المتحدة و59% من الطالب في األردن 
العربية  المملكة  في  أّما  المؤشر.  هذا  تحت  فون  مصنَّ
يزيد عن 70% من الطالب ال  السعودية والمغرب فإن ما 
ويقعون  الرياضيات  األساسي في  الشرط  هذا  يستوفون 
تحت المستوى الثاني. وبصفة عامة، في جميع هذه الدول 
الرياضيات  تكون نسبة الطالب ذوي األداء الضعيف في 
مجال  في  الضعيف  األداء  ذوي  الطالب  نسبة  من  أعلى 
الرياضيات  في  التعليم  جودة  أن  إلى  يشير  مما  القراءة، 

منخفضة ويجب معالجتها بالسياسة التعليمية.
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مالحظة: بيانات TIMSS 2015، النسبة المئوية للطالب الذين يصلون على األقل إلى الحد األدنى من المعيار الدولي، مصّنفة حسب المتوسط في الصف الرابع والثامن.

المصدر: موليس وآخرون، 2016، عرض 2.9

Mullis et al., 2016a, Exhibit 2.2 and 2.9
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ُيظهر البحث في تدريس 
الرياضيات أن تطوير 

المواقف اإليجابية 
وتشجيع التعليم 

والتعلم الفعال كالهما 
مرتبطان ارتباًطا وثيًقا 
باإلنجاز. الطالب الذين 

يتخذون مواقف أكثر إيجابية 
تجاه الرياضيات يميلون في كثير من 

األحيان إلى التفكير حول مواصلة التعليم 
في المواد التقنية مثل الهندسة وعلوم البيانات أو القطاع 

المالي. وينطبق هذا بشكل خاص على الفتيات الالئي 
غالًبا ما يشاطرن الصور النمطية السلبية التي تؤثر على 

اختياراتهن المهنية، حتى لو كانت مهاراتهن 
ا.  في الرياضيات جيدة نسبيًّ

وهكذا يبدو أن التدريس الفعال 
للرياضيات ال يقل أهمية عن 

تطوير المواقف اإليجابية تجاه 
هذه المادة.

عندما يقال بأن الرياضيات تعّد لغة 
العلوم، فإن مهارات الرياضيات األساسية 

ضرورية أيًضا للنجاح في الحياة المهنية 
والمهام اليومية. المهارات العليا في 
الرياضيات مطلوبة كذلك لفهم تطور 

التكنولوجيا الحديثة التي تستخدم 
البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي.

يوضح تقييم TIMSS الدولي أن العديد من طالب الصف الرابع 
األساسية  بالمهارات  يتمتعون  ال  العربية  الدول  في  والثامن 
يقل  الذين  الطالب  نسبة  تتراوح  حيث  الرياضيات؛  مجال  في 
مستواهم عن الحد األدنى من المستوى المعياري العالمي في 
بالمتوسط  ذلك  مقارنة  ويمكن   ،%75 إلى   %33 من  الرياضيات 

الدولي البالغ 92% في كل الدول األربع عشرة المعيارية.

نسبة الطالب 
الذين يصلون إلى 

أدنى مستوى دولي 
في الرياضيات

الدول الناطقة باللغة العربية

14 دولة مرجعية

إلى  يفتقرون  الذين  الطالب  عدد  أن   PISA دراسة  وتبين 
مهارات الرياضيات األساسية بين الطالب البالغين من العمر 
في  شاركت  التي  العربية  الدول  ففي  أيًضا.  مرتفع  عاًما   15
تقييم PISA 2018 تتراوح نسبة الطالب دون مستوى مهارات 
 .%76 إلى   %46 من  الثاني)  (المستوى  األساسية  الرياضيات 

هذه األرقام أعلى بكثير من المعيار الدولي البالغ %22.

البالغين  لدى  المحدودة  الحساب  مهارات  ُتعتبر  ما  عادًة 
على  تعتمد  التي  التجارية  األعمال  تطوير  أمام  عقبة  أكبر 
إلى  يفتقرون  الذين  البالغون  ويتقاضى  جديدة.  تقنيات 
مهارات حسابية أساسية رواتب أقل بكثير من غيرهم الذين 
يمتلكون تلك المهارات، كما أن لديهم فرًصا محدودة في 
إلى  البالغين  لفئة   PIAAC دراسة  وتشير  العمل.  سوق 
ال  األوربي  االتحاد  أنحاء  جميع  في  منهم   %20 من  أكثر  أن 

يمتلكون مهارات حسابية أساسية.

المبكرة  باإلنجازات  الخاصة   TIMSS بيانات  تحليل  نتائج  توضح  و 
في مجال الرياضيات أن دعم الوالدين ودور التعليم المبكر أمران 
بمستويات  الطالب  ويتمتع  المهارات.  هذه  لتطوير  جوهريان 
أعلى من اإلنجاز إذا كان آباؤهم يشاركون في أنشطة الحساب 
المبكرة. وأيًضا، يتميز الطالب الذين التحقوا بمرحلة التعليم 
وهكذا  الرياضيات.  مجال  في  أعلى  بمهارات  االبتدائي  قبل 
يرتبط كل من دعم األسرة والتعليم المبكر بتطوير مهارات 

أعلى بالرياضيات.

غالًبا ما يخاف الطالب من الرياضيات باعتبارها 
الرياضيات  حول  القلق  يحد  وقد  صعبة.  مادة 
على  ويؤثر  الطالب  تعلم  من  خطير  بشكل 
مواقفهم ومهاراتهم حتى في حياتهم كبالغين. 
والكفاءة  القلق  أن  األبحاث  تظهر  ذلك،  ومع 
والتدريس  الطالب  بإنجازات  مرتبطان  الذاتية 
مجال  في  للمعرفة  الناجح  التطوير  إن  الفعال. 
من  للحد  طريقة  أفضل  ومهاراتها  الرياضيات 
تجاه  إيجابية  مواقف  ولبناء  الطالب  تخوفات 

الرياضيات وتطبيقاتها.

%		–%75

%9	
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ا التحصيل في مجال العلوم باستخدام تقييمات PISA وTIMSS. وتم تعديل  في هذا الجزء من الدراسة، قارنَّ
مرجعية  دولة   14 بواسطة   PISA مقياس  لمطابقة   TIMSS 2015 من  والثامن  الرابع  الصف  طالب  أداء  نتائج 
كمعلم رئيسي. ولزيادة الموثوقية تم الجمع بين نتائج PISA 2018 ونتائج PISA 2015؛ حيث كانت العلوم مجال 

االختبار الرئيسي.

إن ترتيب الدول واالختالفات في األداء تشبه إلى حد كبير تلك الخاصة بالرياضيات. في هذه الحالة، يكون 
الحد األدنى في مستوى PISA الثاني في العلوم هو 410. ويأتي أداء طالب دولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة 
البحرين في المتوسط فوق هذا المؤشر، في حين أن متوسط أداء الطالب في دولتي عمان واألردن يأتي على 
الحد  أقل من ذلك  السعودية  العربية  المملكة  الطالب في  أداء  يأتي متوسط  بينما  الحدودي.  المستوى  هذا 
بمقدار 40 نقطة. أّما متوسط أداء الطالب في كل من المغرب ومصر والكويت فيأتي أقل من ذلك الحد بكثير.

الشكل 7: متوسط النتائج المركبة وأداء الطالب في مجال العلوم حسب 
تقييمات PISA 2015 وPISA 2018 وTIMSS 2015 الصف الرابع والثامن:

التحصيل في مجال العلوم حسب 
:TIMSSو PISA

Adjusted results from PISA, PIRLS, and TIMSS assessments. See Table A1 in the Annex 
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في مجال العلوم – على غرار القراءة والرياضيات – ال يستوفي 
الدولية  المعايير  العربية  الدول  في  الطالب  من  كبير  عدد 
األساسية. يوضح الشكل 8 النسبة المئوية للطالب الذين بلغوا 
 TIMSS تقييم  حسب  العلوم  في  المنخفض  الدولي  المستوى 
2015. وتتوفر البيانات المنفصلة للصفين الرابع والثامن باستثناء 

مصر واألردن اللتين شاركتا في تقييم الصف الثامن فقط.

في المتوسط، في جميع الدول المرجعية األربع عشرة، يصل 
المنخفض،  الدولي  المستوى  إلى  األقل  على  الطالب  من   %93
من  عدد  وفي  ذلك.  من  أعلى  بمستويات  أغلبيتهم  أداء  ويأتي 
الدول العربية: البحرين واإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان 
األدنى  الدولي  المستوى  هذا  إلى  الطالب  غالبية  يصل  واألردن 
(من 63% في األردن إلى 73% في اإلمارات العربية المتحدة). وفي 
المملكة العربية السعودية، يقدم نصف الطالب (50%) أداًء على 
المستوى الدولي المنخفض أو أعلى منه، بينما ال يمتلك النصف 
في  ا  أمَّ العلوم.  في  األساسية  والمهارات  المعرفة   (%50) اآلخر 
المستوى  من  أقل  الطالب  فمعظم  والكويت،  ومصر  المغرب 
أعلى  األداء  ضعيفي  الطالب  نسبة  أن  كما  المنخفض.  الدولي 
العربية  المملكة  باستثناء  الدول  بجميع  الرابع  الصف  في  بكثير 
السعودية والبحرين، مما يشير إلى ضرورة تعزيز تدريس العلوم 

في الصفوف المبكرة.

الطالب في  من  كبيرة  نسبة  أداء  أن   PISA 2018 نتائج  تؤكد 
جميع  في  العلوم.  في  الدولية  المعايير  من  أقل  العربية  الدول 
الدول األربع عشرة المعيارية، لدى 19% من الطالب في العلوم 
في  الطالب  من   %46 أن  حين  في  الثاني.  المستوى  دون  أداء 
اإلمارات العربية المتحدة، و59% من الطالب في األردن ال يصلون 
دراسة  في  المحددة  األداء  مستويات  في  الثاني  المستوى  إلى 
PISA في العلوم. وتأتي هذه النسب أعلى في المملكة العربية 
السعودية والمغرب؛ حيث لم يبلغ 62% من الطالب في المملكة 
 PISA معيار  المغرب  في  الطالب  من  و%69  السعودية  العربية 

األساسي في العلوم.

الشكل 8: نسبة طالب الصفين الرابع والثامن الذين حققوا مستوى 
األساس في العلوم )المتوسط للصفين الرابع والثامن(:

المنخفض  في  الدولي  المعيار  وصف 
TIMSS 	015 إتقان العلوم حسب

بالمعرفة  الطالب  يتسم   – الرابع  الصف 
لدى  الفيزيائية.  والعلوم  بالحياة  األساسية 

بالخصائص  األساسية  المعرفة  بعض  الطالب 
والحيوانات  للنباتات  والمادية  السلوكية 

بيئاتها،  مع  الحية  الكائنات  بتفاعل  وكذلك 
المتعلقة  الحقائق  ببعض  المعرفة  ويطبقون 

بالمعرفة  الطالب  ويتصف  اإلنسان.  بصحة 
والخصائص  المادة  لحاالت  األساسية 

بيانية  رسوم  يفسرون  للمادة.  الفيزيائية 
ويقدمون  بسيطة،  جداول  ويكملون  بسيطة، 

الحقائق. على  قائمة  خطية قصيرة  إجابات 

ببعض  الطالب  يتسم   – الثامن  الصف 
والكيمياء  األحياء  علم  في  األساسية  المعرفة 

الطالب  األرض. ويطبق  والفيزياء وعلوم 
وتكيف  البيئية  بالنظم  األساسية  المعرفة 

بمعرفة  ويتصفون  بيئتها،  مع  الحيوانات 
بالموصلية  المتعلقة  األساسية  الحقائق 

والكهرومغناطيسية،  والكهربائية  الحرارية 
األرض  علوم  حقائق  ببعض  ولديهم معرفة 

تصويرية  مخططات  الطالب  يفسر  األساسية. 
على  األساسية  المعرفة  ويطبقون  بسيطة 

العملية. المواقف 

مالحظة: بيانات TIMSS 2015، النسبة المئوية للطالب الذين يبلغون على األقل المعيار الدولي المنخفض مصّنفة حسب المتوسط في الصف الرابع والثامن.

المصدر: موليس وآخرون، 2016، عرض 2.11

Mullis et al., 2016b. Exhibit 2.2 and 2.9
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أهمية  يزداد  وتعلمها  العلوم  معرفة  إن 
الحادي  القرن  ومجتمعات  اقتصاديات  في 
والعشرين. فمن ناحية، يتطلب عدد متزايد من 
األقل،  على  أساسية  علمية  معرفة  الوظائف 
للبالغين  متاحة  الوظائف  أفضل  أن  حين  في 
الذين يتقنون العلوم في مجاالت متخصصة. 
لهذا السبب، يتم الترويج لتعليم STEM )تعليم 
والرياضيات(  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم 

في العديد من الدول .

تلعب معرفة العلوم أيًضا دوًرا متزايد 
األهمية في المجتمعات التي تواجه 

تحديات تتعلق بتغير المناخ 
والتكنولوجيا الحيوية، وما إلى ذلك. 
كما أن اإلنترنت واالتصال المتزايد 

ا لألخبار المزيفة،  يبينان تأثيًرا سلبيًّ
وخرافات الطب، وبشكل عام 
ينتج عن ذلك فهم محدود 

لكيفية »عمل« التكنولوجيا 
والعلوم. لقد أصبح 

االستيعاب الجيد للعلوم أكثر 
أهمية اليوم من أي وقت مضى.

يوضح تقييم TIMSS الدولي أنه في الدول العربية 
التي تم تحليلها في هذا التقرير، ليست لدى عدد كبير 

ا من طالب الصف الرابع والثامن معرفة أساسية  جدًّ
بالعلوم. نسبة الطالب الذين حققوا مستوى األداء 
المنخفض حسب المقارنة المرجعية الدولية تتراوح 

بين 33% و76%. يمكن مقارنة ذلك بالمتوسط الدولي 
البالغ 93% في الدول األربع عشرة التي تم تقييمها.

الدول الناطقة باللغة العربية
متوسط نسبة 
الطالب الذين 

يصلون إلى أدنى 
مستوى دولي 

في العلوم

14 دولة مرجعية

وُتظهر دراسة PISA أن عدد الطالب الذين يفتقرون إلى 
المعرفة العلمية األساسية مرتفع كذلك بين الشباب 

الذين يبلغون من العمر 15 عاًما. في الدول العربية 
األربعة التي شاركت في تقييم PISA 2018 تتراوح نسبة 

الطالب دون المستوى الثاني 
(مستوى المهارات األساسية 
بالعلوم) من 46% إلى %69 

. هذه األرقام أعلى بكثير من 
المتوسط الدولي البالغ %19 

في الدول األربع عشرة التي تم 
تقييمها.

تشير بيانات TIMSS إلى أن األداء العالي 
للطالب مرتبط بتوفير مزيد من مصادر للتعلم 

ا أكبر  في البيت، أو باآلباء الذين يقضون وقًت
أنشطة محو األمية والحساب منذ في 

السن المبكر، أو بااللتحاق بمرحلة 
التعليم قبل االبتدائي. ويتضح 
 PISA من نتائج تحليل بيانات

أنه من المهم أيًضا تعزيز 
المواقف اإليجابية تجاه 
العلوم، وتحسين جودة 

التعليم والتعلم، وتطوير 
معرفة الطالب حول 

كيفية سير العلوم، وتحدي 
الصور النمطية عن المهن 

ذات الصلة بالعلوم.

 توفر الدراسة الحالية رؤى جديدة في تدريس العلوم تأكيدًا للتوازن 
بين التدريس الموجه نحو المعرفة والتعلم القائم على االستقصاء. 

وتبين نتائج تحليل بيانات PISA أن األنشطة العملية غير فعالة 
في تطوير فهم العلوم دون التوجيه من المعلم. فمن الضروري 
اتباع نهج متوازن في تدريس العلوم؛ حيث يلعب المعلمون دوًرا 

رئيًسا في التأكد من أن الطالب يحصلون على معرفة جيدة بحقائق 
ونظريات علمية، مع السماح لهم أيًضا باالستكشاف واإلبداع 

بشكل مستقل.

%9	

%		–%	7
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ال ُيظهر متوسط أداء الطالب الذي يتم مقارنته في التصنيفات الدولية اختالفات كبيرة بين الطالب داخل 
بين  الفجوة  وتضييق  الطالب  جميع  أداء  تحسين  الجودة  العالية  التعليم  أنظمة  تسعى  حيث  نفسها،  الدول 
المتفوقين وضعيفي األداء. ولو أخذنا استوينا وإيرلندا مثاالن على دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
األفضل أداًء في القراءة واللتان لهما أيًضا حاالت األداء دون المتوسط في تقييم القراءة PISA 2018، كذلك 
بولندا واليابان حققتا أداًء أعلى من المتوسط ولديهما حاالت أداء أقل من المتوسط مع وجود أنظمة تعليمية 
ذات حجم كبير. وبالتالي، فمن الممكن تحقيق جودة عالية دون التضحية بالعدالة، وينبغي للسياسة التعليمية 

الحديثة أن تسعى لتحقيق كال الهدفين.

 PIRLS يقارن الشكل 9 فروق التحصيل في البلدان الناطقة باللغة العربية التي شاركت في تقييم القراءة
2016 لطالب الصف الرابع. وبالمثل، يقارن الشكل 10 اختالفات التحصيل في الرياضيات باستخدام نتائج تقييم 
TIMSS 2015 للصف الثامن. ترتيب الدول العربية متشابه إلى حد كبير . ويتضح من الشكل أن أكبر اختالفات 
في األداء في كل من القراءة والرياضيات موجودة في مصر واإلمارات العربية المتحدة. ومن الواضح أن مستوى 
أداء هاتين الدولتين مختلف تماًما؛ لذلك قد يكون لدى الطالب األقل أداًء في اإلمارات العربية المتحدة إنجاز 
مماثل مقارنة بطالب المستوى المتوسط في مصر. ومع ذلك، فإن التفاوت العام باألداء في هاتين الدولتين 
ثم  ُعمان  داخل  أكبر  اختالفات  وجود  مع  والرياضيات،  القراءة  في  مشابه  ترتيب  األخرى  الدول  ولدى  متشابه. 
باختالفات  الذي يتسم  المغرب  الوحيد هو حالة  الفرق  العربية السعودية والبحرين.  المملكة  الكويت وتليهما 
عالية في القراءة ولكنها أقل في الرياضيات. من الجدير بالمالحظة، مع ذلك، أن عدد طالب الصف الثامن في 
المغرب أقل منه في الصف الرابع؛ حيث يترك العديد من الطالب قليلي التحصيل المدرسة في وقت مبكر؛ مما 

قد يفسر التباين األدنى في مجال الرياضيات بالصف الثامن.
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الشكل 9: اختالفات األداء في القراءة بين الطالب ضعيفي 
األداء والطالب المتفوقين )PIRLS 2016، النسبة المئوية 75 

ناقص النسبة المئوية 25 لتوزيع األداء(:

الشكل 10: مقدار االختالفات في األداء في الرياضيات بين 
الطالب ذوي األداء المرتفع وذوي األداء المنخفض )تمز2015   

،المئين 75 ناقص المئين 25 لتوزيع األداء(

التباين في أداء الطالب، والخلفية 
االجتماعية واالقتصادية، والفجوات 

بين الجنسين:

Mullis et al., 2017, Exhibit 1.1, and Mullis et al., 2017, Exhibit 1.2 
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ومن الملفت للنظر أنه في حين أن التباين 
في الدول المعيارية أكبر قلياًل في الرياضيات 
منه في القراءة؛ فهو عكس ذلك في الدول 
العربية. ويختلف أداء القراءة في جميع الدل 
التي تم النظر فيها، باستثناء المغرب، اختالًفا 
الرياضيات، كما  أكبر بكثير مما هو عليه في 
أعلى  الدولي  بالمعيار  يتعلق  فيما  الفرق  أن 
بكثير. بالنسبة للمغرب، قد ال تكون البيانات 
معدالت  اختالف  بسبب  للمقارنة  قابلة 
وبالتالي  والثامن؛  الرابع  بالصفين  االلتحاق 
فإن النتيجة الرئيسة هنا هي أن فروق اإلنجاز 
بالنسبة  عادي  غير  بشكل  كبيرة  القراءة  في 

للدول العربية.

ُيعد التفوق الكبير للبنات على األوالد في 
الكبيرة  لالختالفات  التفسيرات  أحد  القراءة 
العربية. كما  الدول  القائمة بين الطالب في 
القراءة  إنجازات  الجنسين في  بين  الفجوة  أن 
موجودة بشكل شائع في الدول والتقييمات 
الدولية. ومع ذلك؛ فإن تفوق البنات في أداء 
القراءة أكبر بكثير في الدول العربية. كما هو 
من  فجوة  أكبر  توجد   ،11 الشكل  في  مبين 
السعودية؛  العربية  المملكة  في  النوع  هذا 
حيث تتفوق البنات على األوالد في المدارس 
المعياري  االنحراف  بنسبة 3/2 من  االبتدائية 
الثانوية،  المدارس  وفي   .(PIRLS 2016 (نتائج 
 – أيضًا  كبيرة  تزال  ال  ولكنها  أصغر  الفجوة 
الجنسين  بين  الفجوة  تكون   PISA 2018 في 
االنحراف  نصف  من  يقرب  ما  القراءة  في 
أكبر  من  واحًدا  يعد  الذي  األمر  المعياري، 
االبتدائية،  المدارس  في  الدول.  بين  الفروق 
وجود  مع  الدول  جميع  في  واسعة  الفجوة 
رغم  والذي  المغرب،  في  األصغر  االختالف 
ذلك ال يزال أكبر من ضعف الفجوة الموجودة 
في الدول المرجعية. وفي المدارس الثانوية، 
أكبر  أن   PISA 2018 بيانات تحليل  نتائج  تبين 
فجوة بين الجنسين في أداء القراءة هي في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

الرياضيات  في  التحصيل  يكون  ما  عادة 
متشابًها بين األوالد والبنات. يوضح الشكل 
12 أن الفجوة في التحصيل بمجال الرياضيات 
دولة  وفي  حجًما،  أصغر  العربية  الدول  في 
واحدة (المغرب) ال يكاد يذكر. ومع ذلك، ال تزال 
الفجوة كبيرة في الدول مثل المملكة العربية 
في  وُعمان.  واألردن  والبحرين  السعودية 
الواقع، هذه الدول هي المشاركة الوحيدة في 
تقييم TIMSS 2015 الذي يتفوق فيه البنات 

على األوالد بشكل كبير في الرياضيات.
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الشكل 12: مقدار االختالفات في األداء بين البنات والبنين في 
الرياضبات )البنين ناقص البنات, تمز 2015(

الشكل 11: تفوق البنات على البنين في مجال القراءة 
:)PIRLS 2016و PISA 2018(

OECD, 2019b, Table II.B1.7.1; and Mullis et al., 2017, Exhibit 1.5 

Mullis et al., 2016a, Exhibits 1.10 and 1.11
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من النتائج العامة المستخلصة من البحوث التربوية أن أداء الطالب مرتبط بالوضع االجتماعي واالقتصادي 
األسر  أبناء  إن  البيت.  المتاحة في  مواردهم  ومختلف  ومهنهم  الوالدين  بتعليم  دقة:  أكثر  بعبارة  أو  للوالدين، 
المتعلمة لديهم قدرة للوصول إلى اإلمكانات الثقافية التي ال يستطيع معظم الطالب من األسر غير المتعلمة 
الوصول إليها إال في المدرسة. كما يمكنهم المشاركة مع آبائهم في مواقف أكثر طموًحا، أو زيادة احترام الذات، 
أو ببساطة الحصول على مزيد من الموارد لدعم التعلم. وأيًضا قد يرثون الجينات التي تقف وراء نجاح والديهم.

اجتماعي  وضع  ذات  ألسر  ينتمون  الذين  الطالب  مدرسي  نظام  كل  يدعم  أن  ينبغي  المنطلق  هذا  من 
واقتصادي ضعيف ومحدود؛ وذلك لجعل العالقة بين الخلفية األسرية واإلنجاز التعليمي أضعف وأقل تأثيًرا. 
ا من األنظمة التي تم اختبارها في التقييمات الدولية لم تنجح بتحقيق هذا الهدف  إن نتائج االختبارات تبين أن أيًّ
تماًما؛ فهناك بلدان يمكن التنبؤ فيهما إلى حد كبير بأداء الطالب عن طريق تحليل أوضاع والديهم، كما أن هناك 

أنظمة تكون فيها مهنة األب واألم ومستواهما التعليمي ومواردهما أقل أهمية بالنسبة لنجاح أطفالهم.

يجمع تقييم PISA معلومات وافرة حول مستوى تعليم الوالدين ومهنهم ومواردهم المنزلية. ويتم تحليل 
 PISA مؤشر) ESCS هذه المعلومات بعناية لجعل المقارنات الدولية ذات مغزى. إن مقياس ما يسمى بمؤشر
للحالة االقتصادية واالجتماعية والثقافية) عبارة عن مقياس مركب يمكن استخدامه لمقارنة الخلفية االجتماعية 

واالقتصادية للطالب في مختلف الدول، وكذلك فيما يتعلق بأداء الطالب.

يقارن الشكل 13 متوسط الوضع االجتماعي واالقتصادي للطالب في الدول العربية األربعة المشاركة في 
تقييم PISA 2018. وقد تم توحيد هذا المؤشر ليبلغ متوسطه صفًرا وانحرافه المعياري واحًدا في جميع دول 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية؛ وبالتالي، فإن القيمة اإليجابية لهذا المؤشر تعني أن الوضع االجتماعي 
– االقتصادي في المتوسط أعلى في دولة معينة مقارنة بمتوسط دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. 
والقيمة السلبية له تعني أن الطالب يتمتعون في المتوسط بوضع اجتماعي اقتصادي أقل مقارنة بمتوسط 

دول هذه المنظمة.

 PISA 2018 الشكل 13: متوسط ونطاق الوضع االجتماعي – االقتصادي في 
:)PISA ESCS المئين العاشر، والمتوسط، والمئين التسعون من مؤشر(

الخلفية االجتماعية واالقتصادية 
للطالب وأداؤهم:

Authors' analysis of PISA 2018 data
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واألداء  العائلية  الخلفية  بين  العالقة  قوة  مدى  ما  هو:  األساسي  السؤال  تعليمي،  نظام  أي  تقييم  عند 
التحصيلي للطالب. يقارن الشكل 14 هذه العالقة في مجال القراءة باستخدام مقياسين: نسبة التباين المفّسر 
ومنحدر االرتداد. ويوضح المقياس األول مقدار التباين في درجات قراءة الطالب، والذي يمكن تفسيره بوضع 
إلى  المنتمين  الطالب  نتائج  اختالف  الثاني فيوضح مدى  المقياس  ا  أمَّ االجتماعي واالقتصادي وحده.  األسرة 
أسر من مختلف األوضاع االجتماعية واالقتصادية. في كلتا الحالتين تشير القيم األكبر إلى أن الوضع االجتماعي 
واالقتصادي ألسرة الطالب يلعب دوًرا أكثر أهمية في أداء الطالب، أو بمعنى آخر: إن النظام التعليمي غير قادر 

على تحييد أو تقليل تأثير عالقة االرتباط بين الخلفية العائلية للطالب وبين التعلم.

يبين الشكل 14 أن أقوى ارتباط بين الخلفية العائلية وأداء الطالب في مجال القراءة سّجلته دولة اإلمارات 
العربية  المملكة  في  أّما  واألردن.  المغرب  دولتي  في  بينهما  األضعف  االرتباط  كان  بينما  المتحدة،  العربية 
الدول  في  أو  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  منه  أصغر  الطالب  أداء  في  الكلي  التباين  كان  السعودية، 
كبيرة  لألسرة  واالقتصادي  االجتماعي  بالوضع  المفّسر  التباين  نسبة  فإن  وبالتالي  الدولي،  للمعيار  المكّونة 
االجتماعية واالقتصادية  المكانة  المنتمين ألسر من ذوي  الطالب  بين  التحصيل  ا؛ ومع ذلك فإن فروق  نسبيًّ

المنخفضة والعالية متدنية ومماثلة لتلك الموجودة في األردن.

الشكل 14: العالقة بين الخلفية العائلية للطالب وأدائهم في مجال 
:PISA 2018 القراءة حسب
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من بين الدول العربية األربع المشاركة في PISA 2018، احتلت دولة اإلمارات العربية المتحدة مرتبة اجتماعية 
تكون  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  دولي.  كمعيار  المستخدمة  الـ14  الدول  في  منها  أعلى  واقتصادية 
االختالفات في الوضع االجتماعي واالقتصادي لعائالت الطالب أصغر منها في الدول العربية األخرى. بينما كان 
لدى المملكة العربية السعودية واألردن وضع اجتماعي واقتصادي متشابه لعائالت الطالب؛ لكن االختالفات 
لعائالت  اقتصادي  اجتماعي  وضع  أدنى  المغرب  دولة  وسّجلت  السعودية.  العربية  المملكة  في  قلياًل  أكبر 
الطالب، وأكبر اختالفات قائمة بين الطالب أيًضا. وهذا الوضع االجتماعي واالقتصادي المنخفض في المغرب 
المنخفضة لطالب  النتائج  ما  إلى حد  يفسر  وأيًضا  المغرب،  للطالب في  بكثير  األقل  النتائج  ا  جزئيًّ قد يفسر 

دولتي المملكة العربية السعودية واألردن.

OECD, 2019b, Table II.B1.2.3
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ًسا شديًدا أنه من  ا في التدريس والتعلم؛ حيث سيجد الطالب المتحمسون تحمُّ تلعب االتجاهات دوًرا هامًّ
األسهل عليهم بذل جهد إضافي عند مواجهة مواد صعبة، في حين يخصص الطالب الذين ال يرون قيمة في 
ا أقل لها عادًة، وتكون دوافعهم أضعف لدراستها. من ناحية أخرى: االندفاع والمشاركة  تعلم مادة معينة وقًت
ما،  لفهم موضوع  الضرورية  بالمعلومات  االهتمام  إلى  الطالب  يحتاج  إذ  الفعال؛  للتعلم  كافيين  دائًما  ليسا 
وعلى المعلمين تزويدهم بمواد واضحة ومركزة على المحتوى األكثر أهمية. في جميع األحوال، التدريس الفعال 

أكثر فعالية مع الطالب المتحمسين.

في PIRLS 2016، ُسئل الطالب تسعة أسئلة حول كيفية المشاركة في دروس القراءة الخاصة بهم. وبناًء 
على أجوبتهم على تلك األسئلة، تم إنشاء مقياس يمكن استخدامه لمقارنة مدى التحمس في مجال القراءة 
بين الطالب والمدارس والدول. يلخص الشكل 15 هذه المعلومات بالتوزيع على الفئات الثالث التي تم تعيين 

إجابات الطالب عليها.

يجد الطالب في العديد من الدول العربية أن دروس القراءة أكثر جاذبية عند مقارنتها بالطالب في 14 دولة 
مرجعية. تتراوح نسبة الطالب الذين أجابوا بشكل إيجابي للغاية على األسئلة حول المشاركة في فصول القراءة 
من 62% إلى 63% في دولتي اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكانت 70%-68% في دول 
البحرين والمغرب والكويت، بينما كانت 75% في دولة عمان و79% في دولة مصر، بينما تبلغ هذه النسبة %56 
فقط في الدول المرجعية األربع عشرة. كذلك في جميع الدول العربية يوجد تفّوق كبير في إتقان القراءة لهؤالء 

الطالب الذين يعتبرون فصول القراءة مثيرة الهتمامهم.

:)PIRLS 2016 ،الشكل 15: مشاركة الطالب في القراءة )الصف الرابع

اتجاهات الطالب نحو القراءة:

Mullis et al., 2017, Exhibit 10.1
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يبين الشكل 16 أن الطالب في الدول العربية لديهم اتجاهات أكثر إيجابية نحو القراءة؛ حيث تم طرح ثمانية 
أسئلة على الطالب حول مدى إعجابهم بالكتب والقراءة، وكذلك سؤالين حول أنشطة القراءة؛ وبناًء على أجوبتهم 

ُصنف الطالب في الفئات الثالث، كما هو موضح في الشكل 16.

في الدول األربع عشرة المعيارية، تم تصنيف 38% من الطالب فقط في المجموعة التي لديها اتجاه إيجابي 
للغاية نحو القراءة (»يحبون القراءة إلى حد كبير«). وفي الدول العربية المشاركة كان ما نسبته 54% – 65% من 
الطالب موجودون في هذه الفئة. أيًضا، يوجد 14% من الطالب في الدول المعيارية بالفئة ذات االتجاه السلبي 

نحو القراءة، في حين أن هذه النسبة تتراوح في الدول العربية بين 5% – 10% فقط.

ا؛ حيث يحب القّراء األفضل  عادة ما يكون االرتباط بين اتجاهات الطالب نحو القراءة وتحصيلهم فيها إيجابيًّ
القراءة أكثر. لكن هذا االرتباط يقوم على عالقة معقدة وثنائية االتجاه؛ حيث إن الطالب الذين يحبون القراءة أكثر 
يتحسنون بها ألنهم يمارسونها بتكرار أكثر. أيًضا، الطالب الذين يجيدون القراءة يستمتعون بها أكثر؛ ألنها أسهل 
ا لتطوير عادات القراءة واالستمتاع بها، وكذلك  عليهم. بمعنى آخر: يعد تبّني اتجاه إيجابي نحو القراءة أمًرا مهمًّ
يعتبرون  أفضل  قّراء  الطالب  جعل  خالل  من  القراءة  نحو  االتجاهات  تحسين  على  يركز  الفعال  القراءة  تعليم 
القراءة أكثر سهولة ومتعة لهم؛ وبالتالي يجب أن يهتم التدريس الفعال بتطوير اتجاهات إيجابية لدى الطالب، 

ولكن ينبغي أيًضا التركيز على تعليم القراءة بطريقة عالية الجودة.

سألت دراسة PIRLS الطالب أيًضا عن مدى ثقتهم من القراءة. بناًء على 6 أسئلة تتعلق بآراء الطالب في 
أنفسهم كقراء، وتم تحديد ثالث فئات. يتم عرض النسب المئوية للطالب المنتمين إلى كل فئة بالشكل 17. 

وُصنفت الدول حسب نسبة الطالب الذين اعتبروا أنفسهم »ممتازين« في مجال القراءة.

في هذه الحالة، أوضح الطالب من الدول العربية عن مستوى أقل من تميزهم مقارنة بالدول األربع عشرة 
ا من قدرتهم في المملكة العربية السعودية هي األقل من بين  المرجعية. وقد كانت نسبة الطالب الواثقين جدًّ
الدول العربية المشاركة (29%)، تليها المغرب (31%)، ومصر (33%)، وتتراوح النسبة بين 41% و44% في الكويت 
ا  واإلمارات وعمان والبحرين. بالنسبة إلى الدول األربع عشرة المعيارية، يبلغ متوسط نسبة الطالب الواثقين جدًّ
العربية  القراءة أكبر إلى حد ما. في المغرب والمملكة  46%، كما أن عدد الطالب الذين بينوا عدم ثقتهم من 
السعودية ومصر تتراوح هذه النسبة من 27% إلى 31%، وفي الكويت واإلمارات وسلطنة عمان والبحرين من 

20% إلى %24.

:)PIRLS 2016 ،الشكل 16: موقف الطالب من القراءة )الصف الرابع
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ا في  يبين انخفاض الثقة بالنفس لدى الطالب في الدول العربية أنهم على دراية بمهاراتهم المتدنية نسبيًّ
القراءة بشكل  يقّيمون قدرتهم على  الطالب  بالشكل 18، عدد كبير من  أيًضا  القراءة. وكما هو موضح  مجال 
صحيح عند مقارنة التحصيل داخل الدول. ويشير هذا الشكل إلى تفّوق أداء الطالب الذين تم تصنيفهم على 
ا من القراءة على المجموعتين األخريين. هناك فرق كبير بين الطالب الذين يثقون في قدرتهم  أنهم واثقون جدًّ
أو  واحد  انحراف معياري  قريًبا من  يكون  والذي  الواثقة«،  »غير  المجموعة  المصنفين في  وأولئك  القراءة  على 
أكثر (100 نقطة أو أكثر). هذا يدل على أن الطالب يدركون بشكل صحيح مستواهم المنخفض لمهارات القراءة 
األفضل.  أداءهم  يدركون  كذلك  دولة  كل  في  ا  نسبيًّ الجيدين  القراء  وأن  الواثقة«)،  »غير  للمجموعة  (بالنسبة 
التفّوق على مجموعة »الواثقين إلى حد ما« أقل، ولكنه ال يزال كبيًرا (حوالي نصف االنحراف المعياري). باستثناء 
المملكة العربية السعودية، كانت تلك االختالفات كبيرة في بقية الدول العربية المشاركة. ويمكن توضيح ذلك 

بالفجوة الواسعة في أداء طالب الدول العربية وأعداد الطالب الكبيرة ذوي المهارات المنخفضة في القراءة.
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 واثقون جدا ناقص: الفارق
واثقین إلى حد ما

 واثقون جدا ناقص: الفارق
غیر واثقین

الشكل 17: مدى تميز الطالب في مجال القراءة من وجهة 
:)PIRLS 2016 ،نظرهم )الصف الرابع

الشكل 18: فوارق األداء في مجال القراءة بين الطالب ذوي مختلف 
مستويات الثقة منها )PIRLS 2016، الصف الرابع(:
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ا ما ينظر الطالب وأولياء أمورهم وحتى المعلمون إلى الرياضيات على أنها مادة صعبة ومجردة. ويمكن  غالًب
للقلق واالتجاهات السلبية نحو الرياضيات فرض حاجز كبير على تعلم هذه المادة؛ وبالتالي من المهم للغاية 
بناء اتجاهات إيجابية نحو الرياضيات في وقت مبكر من المدرسة االبتدائية؛ ومع ذلك كما هو الحال مع القراءة، 
الرياضيات  األفضل  الطالب  فيحب  باألداء؛  االتجاه  ثنائي  ارتباط  لها  الرياضيات  نحو  اإليجابية  االتجاهات  فإن 
أكثر ألنها أسهل عليهم. يستطيع الطالب الذين ال يخافون من الرياضيات والذين يستفيدون من تدريس عالي 
يجب  ولكن  اإليجابية مهمة  االتجاهات  وبالتالي فإن  بها.  أداؤهم  ويزداد  أكبر  الرياضيات بسهولة  تعلم  الجودة 

دمجها مع التدريس الفعال.

يقارن الشكل 19 نسبة طالب الصف الثامن في ثالث فئات تعكس اتجاهاتهم نحو الرياضيات. وتم تعيين 
هذه الفئات بواسطة أجوبتهم على تسع عبارات قدمت للطالب في إطار دراسة TIMSS 2015. كان على الطالب 
أن يذكروا ما إذا كانوا يتفقون أو ال يتفقون مع العبارات مثل »أستمتع بتعلم الرياضيات« أو »الرياضيات مملة«.

بشكل عام، عّبر طالب الصف الثامن عن اتجاهات أقل إيجابية نحو الرياضيات منها في مجال القراءة (انظر 
الشكل 19 و16). هذا يؤكد أن الرياضيات غالًبا ما ُينظر إليها على أنها مادة صعبة وأقل متعة. في الدول المرجعية 
األربع عشرة ما يقرب من نصف الطالب موجودون في الفئة ذات االتجاهات األكثر سلبية نحو الرياضيات (»ال 

ر إاّل 1 من الطالب عن اتجاه إيجابي نحو هذه المادة. أحب الرياضيات«) بينما لم يعّب

وفي الدول العربية المشاركة في التقييم الدولي يكون االتجاه نحو الرياضيات أكثر إيجابية؛ ففي األردن ومصر 
الفئة ذات االتجاهات  إلى 44% من الطالب مصنفون في  النسبة من %39  تتراوح  وسلطنة عمان والمغرب، 
اتجاه  طالب  أربعة  كل  من  واحد  لدى  المتحدة  العربية  واإلمارات  الكويت  وفي  الرياضيات.  نحو  إيجابية  األكثر 
إيجابي، وواحد من بين كل ثالثة طالب اتجاه سلبي. أّما في البحرين والمملكة العربية السعودية فقط تتشابه 
النتائج مع المعيار الدولي بدرجة كبيرة؛ حيث لدى أكثر من 40% من الطالب في هاتين الدولتين اتجاه سلبي نحو 

هذه المادة، وطالب واحد فقط من بين كل خمسة طالب أوضح أنه يحب الرياضيات كثيًرا.
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األردن

الكویت

المملكة العربیة السعودیة

مصر

المغرب

سلطنة عمان

البحرین

اإلمارات العربیة المتحدة

المعیار الدولي

حبونیحبون كثیرا ناقص ال ی: الفارق
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الشكل 19: اتجاهات الطالب نحو الرياضيات )الصف الثامن، 
:)TIMSS 2015

اتجاهات الطالب نحو الرياضيات 
والعلوم:
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كما ذكرنا سابًقا، يرتبط االتجاه اإليجابي نحو الرياضيات ارتباًطا شديًدا بأداء الطالب؛ وذلك ألنه يسهل على 
الطالب األفضل تعلم هذه المادة وألن اتجاههم اإليجابي يساعدهم على الدراسة وتحقيق نتائج أحسن؛ ومع 
ذلك يوضح الشكل 20 أن الفرق بين الطالب الذين يحبون الرياضيات إلى حد كبير وأولئك الذين ال يحبونها هو 
الدولة ذات األداء  أيًضا  المتحدة. اإلمارات هي  العربية  المرجعية األربع عشرة وفي اإلمارات  الدول  األوسع في 
األعلى في هذه المادة من بين الدول العربية المشاركة. وبالتالي، يبين ذلك أن الطالب الذين تلقوا تعليًما فعااًل 
والذين يحققون نتائج جيدة يشاركون أيًضا بوجهات نظر أكثر إيجابية حول هذه المادة. كذلك في دول أخرى تكون 
السعودية  العربية  المملكة  والمغرب ومصر. وفي  البحرين وعمان  قلياًل في  ولكنها أصغر  كبيرة،  االختالفات 

والكويت واألردن لدى الطالب ذوي االتجاهات المختلفة من الناحية النسبية الفرق األصغر في األداء.

وتقييمها.  العلوم  فهم  متزايد  بشكل  المهم  من  ككل،  وللمجتمع  خاص  بشكل  الطالب  لتعليم  بالنسبة 
التقنيات الحديثة تغير حياتنا، ويتطلب استخدامها بفعالية وبشكل معقول فهًما جيًدا للعلم الذي يقف وراءها؛ 
باإلضافة إلى ذلك، توّلد التقنيات الحديثة تحديات جديدة، وال يمكن للمجتمعات مواجهتها إال بفهمها الجيد 

للعلوم وتقديرها لقيمة العلم وتدريسه.

طرحت دراسة TIMSS 2015 عدًدا من األسئلة على الطالب لقياس ما إذا كانوا يثمنون العلوم أم ال. وكما 
سبق، تم تصنيف الطالب إلى ثالث فئات مستندة إلى أجوبة مقدمة على العبارات التسع التي تقيس مدى 

أهمية تعلم الطالب للعلوم ومدى إيمانه بأن معرفة العلوم مفيدة.

يقارن الشكل 21 الدول العربية المشاركة في الدراسة فيما بينها البعض، وكذلك يقارنها بالمعايير الدولية من 
حيث نسبة الطالب الذين يقدرون العلوم وأولئك الذين ال يثمنونها. في متوسط الدول األربع عشرة المعيارية، 
ال يثمن العلوم طالب واحد من بين كل أربعة طالب، بينما يقدرها تقديرا عالًيا طالب واحد فقط من كل ثالثة 
طالب، األمر الذي يختلف بوضوح من الحالة في الدول العربية التي تسود فيها وجهة النظر األكثر إيجابية بين 
الطالب، حيث نسبة قليلة من الطالب فقط ال تقدر العلوم (من 6% في مصر وعمان إلى 15% في المملكة 

العربية السعودية)، ونصف الطالب أو أكثر يقدرونها تقديًرا عالًيا (68% في األردن).

الشكل 20: الفروق في األداء بين الطالب ذوي اتجاهات مختلفة تجاه 
الرياضيات )TIMSS، الصف الثامن، الرياضيات(:

Mullis et al., 2016a, Exhibit 10.4 

44

39

39

39

25

26

21

20

16

40

45

42

37

43

38

37

36

37

16

17

20

24

32

36

42

44

47

0102030405060708090100

المغرب

سلطنة عمان

مصر

األردن

اإلمارات العربیة المتحدة

الكویت

المملكة العربیة السعودیة

البحرین

المعیار الدولي

یحب تعلم الریاضیات جدا یحب تعلم الریاضیات ال یحب تعلم الریاضیات



33 | أداء األنظمة التعليمية في الدول العربية من منظور الدراسات التقييمية الدولية على مدى 15 عامًا

010203040506070

المغرب

المملكة العربیة السعودیة

المعیار الدولي

سلطنة عمان

الكویت

األردن

البحرین

مصر

اإلمارات العربیة المتحدة

لیاً یقدرون تقدیًرا عا: الفارق
ناقص ال یقدرون

لیاً یقدرون تقدیًرا عا: الفارق
ناقص یقدرون

ترتبط اآلراء األكثر إيجابية حول العلوم بتحقيق األداء العالي في هذه المادة. كما هو مبين في الشكل 22؛ 
يقدرون  الذين  الطالب  يتفوق  حيث  ومصر؛  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  خاص  بشكل  كبير  الفرق  هذا  فإن 
العلوم على أولئك الذين ال يثمنونها بحوالي 60-70 نقطة، والذين لديهم وجهات نظر معتدلة نحو العلوم بأكثر 
من 40 نقطة. ويكون الفرق أصغر في البحرين واألردن والكويت وسلطنة عمان، لكنه ال يزال كبيًرا وقريًبا من 
المؤشر الدولي أو أعلى منه. وفي المملكة العربية السعودية والمغرب هذه الفروق أصغر بكثير، والطالب الذين 

ال يثمنون العلوم والذين لديهم آراء معتدلة يسجلون مستويات أداء متشابهة للغاية.

من المحتمل أن تعكس هذه النتائج أيًضا العالقة ثنائية االتجاه ما بين تقدير العلوم وتحقيق اإلنجازات فيها. 
المتعلقة  والتحديات  الجديدة  والتقنيات  العلوم فهم تطبيقاتها  المزيد عن  يعرفون  الذين  الطالب  يستطيع 
بها بشكل أفضل، مما يعزز اتجاههم اإليجابي نحوها. أّما الطالب الذين ال يقّدرون العلوم فتنخفض مستويات 
أدائهم بها كثيًرا؛ وبالتالي ال يمكنهم فهم كيف يساهم العلم في حياتنا ومجتمعنا. وُتظهر هذه النتائج مدى 
أهمية تدريس العلوم بفعالية وتنمية فهم مشترك بين الطالب على سبيل المثال من خالل إظهار تطبيقات 
العلمية  المعرفة  إتقان  وأن  الحديث،  العالم  في  ا  مهمًّ دوًرا  يلعب  العلم  وأن  الواقعية،  الحياة  في  العلوم 

األساسية ضروري للمشاركة الكاملة في االقتصاد والمجتمع الحديثين.

الشكل 21: هل يقدر الطالب العلوم؟ )TIMSS 2015، الصف الثامن(:

الشكل 22. تقدير العلوم واألداء بها )TIMSS 2015، الصف الثامن(:
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یوم واحد أو أكثر أبداً 

يمكن أن يؤثر الغياب أيام الدراسة أو عن الحصص أو التأخر عن المدرسة سلًبا على تعلم الطالب، كما أنه 
ومع  عام.  بشكل  الدراسة  أو  المواد  أو  المدرسة  نحو  السلبية  واتجاهاته  للتعلم  دافعيته  انخفاض  إلى  يشير 
ذلك؛ فإن التغيب عن المدرسة والتهرب منها أمر شائع كذلك بين الطالب المتفوقين والطالب المنتمين إلى 
ا  الخلفيات االجتماعية واالقتصادية األفضل حااًل. قد يشعر هؤالء الطالب بالملل من الدراسة التي ال تمثل تحدًي
ا لهم، أو يستطيعون االستفادة من فرص التعلم اإلضافية مثل الفصول الخاصة، مما يتيح لهم تخطي  كافًي

الفصول المدرسية دون إلحاق ضرر كبير بنتائجهم النهائية.

بشكل عام، ُيعد الغياب عن أيام الدراسة أو الحصص الدراسية أو التأخر عن المدرسة من المشكالت الشائعة 
في الدول العربية. يبين الشكل 23 أن نسبة الطالب الذين لم يتغيبوا عن المدرسة أبًدا هي أقل بكثير في الدول 
ا  األربع عشرة المرجعية؛ حيث أفاد 23% فقط من الطالب من هذه الدول في PISA 2018 أنهم غابوا يوًما دراسيًّ
ا في دولة اإلمارات العربية  واحًدا أو أكثر خالل األسبوعين السابقين قبل اختبار PISA. هذه النسبة منخفضة نسبيًّ
ا واحًدا أو أكثر في األسبوعين الماضيين،  المتحدة فقط (28% ). في المغرب، تغيب 44% من الطالب يوًما دراسيًّ
وارتفعت هذه النسبة في األردن إلى 53%، وبلغت في المملكة العربية السعودية 56%. من الواضح أن التغيب 

ا، وينبغي مواجهته من قبل المدارس والعائالت في الدول العربية. عن المدرسة يمثل تحدًي

تبين األبحاث أن تنمر الطالب عامل مرتبط ارتباًطا شديًدا باألداء. وقد يتخذ تسلط األقران أشكااًل مختلفة، من 
االعتداءات البدنية المباشرة إلى التنمر من خالل وسائل التواصل االجتماعي. في تقييم TIMSS 2015، ُطلب من 
الطالب االستجابة لثمان عبارات مع أشكال متنوعة من التنمر، وتقديم معلومات حول ما إذا كانوا قد مروا بها أو 
لديهم تجربة حولها، وإذا كان كذلك، فكم مرة حدث ذلك خالل السنة الدراسية الحالية. وتم تلخيص إجاباتهم في 
ثالث فئات تمّثل تدرج شدة التنمر حيث ُخصصت فئة واحدة للطالب الذين لم يحدث لهم أبًدا، وفئتان للطالب 

ا. ا أو شهريًّ الذين عانوا من تسلط األقران أسبوعيًّ

ا لم يتعرضوا  ا، وأولئك الذين تقريًب ا أو شهريًّ ويقارن الشكل 24 نسب الطالب الذين يعانون من التنمر أسبوعيًّ
له مطلًقا. أفاد ثلث الطالب في الدول األربعة عشر المرجعية عن تعرضهم لهذه الظاهرة، وأفاد 27% منهم 
ا. األرقام الخاصة بالدول العربية لألسف أعلى بكثير. أوضح الطالب أن  ا و5% منهم أسبوعيًّ أنهم مروا بها شهريًّ
ا؛ فإنه في مصر  ا أو شهريًّ ما يقارب 50% منهم في عمان والبحرين والمغرب يعانون من تنمر األقران أسبوعيًّ
16% من الطالب يتعرضون له بصورة أسبوعية. أّما في الكويت والبحرين، أفاد حوالي 60% من الطالب أنهم لم 
ا أبًدا، وفي األردن والمملكة العربية السعودية قال حوالي طالب واحد من كل أربعة طالب  يتعرضوا للتنمر تقريًب
ا. بشكل عام،  ا (10%) يتعرض للتنمر أسبوعًي ا وواحد من كل عشرة طالب تقريًب (25%) إنه يتعرض للتنمر شهريًّ
على الرغم من أن نسب الطالب الذين يعانون من تسلط األقران تختلف حسب الدولة، فمن الواضح أن هذه 

الظاهرة قضية رئيسة في مدارس الدول العربية.

ا على  الشكل 23: عدد المرات التي تغيب فيها الطالب يوًما دراسيًّ
:)PISA 2018( األقل في األسبوعين السابقين الختبار

التغيب:

ر: التنمُّ
OECD, 2019c, Table III.B1.4.1
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أسبوعية  بصورة  للتنمر  يتعرضون  الذين  الطالب  أن   25 الشكل  يوضح  الطالب.  لتعلم  مضر  األقران  تنّمر 
نقطة)   80 (فوق  فجوة  أكبر  وتوجد  ا.  تقريًب أبًدا  للتنمر  يتعرضون  ال  الذين  بالطالب  مقارنة  كثيًرا  أداؤهم  يقل 
أسبوعية.  بصورة  األقران  لتنمر  الطالب  من  نسبة  أكبر  فيه  تتعرض  الذي  البلد  أيًضا  تعد  التي  مصر  في 
رئيسية  مشكلة  مصر  في  انتشاره  ومدى  األداء  على  للغاية  السلبي  التنمر  تأثير  اعتبار  ينبغي  وبالتالي؛ 
للغاية  سلبية  التنمر  آثار  تبدو  السعودية  العربية  والمملكة  واألردن  اإلمارات  في  وكذلك،  المدارس.  في 
وكبير  سلبي  الطالب  أداء  على  الكلي  تأثيره  ولكن  شيوًعا  أقل  الدول  هذه  في  التنمر  أن  حين  وفي  أيًضا؛ 
يمثل  ولكنه  أقل،  األداء  على  السلبية  التنمر  آثار  تكون  والمغرب،  والبحرين  عمان  سلطنة  في  أيًضا. 
المتنمرين. الطالب  من  المرتفعة  النسبة  إلى  بالنظر  وذلك  الدول؛  هذه  في  رئيسية  مشكلة  كذلك 
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دول طورت 
: تعليمها

 PIRLSS أو TIMSS أو PISA إحدى النتائج القّيمة التي تستحق أن نتوقف عندها للدراسات التقييمية الدولية
هي أن أداء معظم الدول مستقر إلى حد كبير على نفس المستوى على مدى سنوات عديدة سواء في قمة 
ترتيب الدول المشاركة أو في ذيل القائمة؛ مع مالحظة وجود قفزات نوعية في تطوير التعليم لدى عدد من 
الدول سيتم التطرق لبعضها في هذا التقرير. وتدل هذه النتائج على أن عملية تطوير التعليم وإصالحه عملية 
ممكنة لكنها ليست بالسهلة، وقد يصبح التطوير المستمر الذي يحقق تقدما واضحا في األداء أو على األقل 

يحافظ على تميزه مكون رئيس من مكونات ثقافة النظام التعليمي في تلك الدول.

كبيرة  موارد  الدول  من  العديد  التسعينات، خصصت  األولى في  الدولية  التقييمية  الدراسات  بداية  منذ 
أظهرت  للتعليم  اإلصالحية  المشاريع  تلك  من  قليل  عدد  أن  إاّل  اإلصالحات؛  العديد من  إجراء  وتم  للتعليم 
نجاحها في تحقيق أهدافها في عدد من الدول، وانعكس ذلك إيجابًا على تعزيز أداء طالبها بشكل ملحوظ، 
الدول وفهم ما  التعّلم من تجارب تلك  المهم  الدولية. ومن  التقييمية  الدراسات  نتائج تلك  كما يتضح من 
يناسب  بما  وتكييفها  منها  االستفادة  إمكانية  ومناقشة  التعليمية،  أنظمتها  برامج إلصالح  من  به  قامت 
السياسات التعليمية والظروف المحلية في الدول األخرى وخاصة العربية إلحداث نفس اآلثار اإليجابية في 

تطوير التعليم.

من خالل نتائج الدراسة التقييمية الدولية PISA ، يتضح تحقيق قفزات نوعية في ثالث دول من منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية OECD حيث حّسنت أداء نظمها التعليمية مع الوقت حتى حقق أصبح متوسط 
أداء طالبها مساٍو لمتوسط أداء الطالب في دول المنظمة ككل أو يفوقه، وبذلك تكون قد قفزت من ذيل 

قائمة الترتيب لتكون ضمن أفضل دول المنظمة أو في متوسط األداء.

من الدول البارزة التي قفزت في تحسين تعليمها بولندا وإستونيا والبرتغال. ففي عام 2000 شارك كل من 
بولندا والبرتغال في الدراسة التقييمة الدولية PISA، وحققت نتائج أداء لطالبها تحت المتوسط في مواقع 
متأخرة في ترتيب دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD، وبدأت خطوات التحسين حتى أصبحتا 
الترتيب. وفي عام 2006 شاركت  المنظمة وتحتل مراكز متقدمة في  أداء دول  أعلى من متسوط  أو  توازي 
إستونيا في دراسة PISA وبدأت في التركيز على تحسين أداء طالبها في القراءة كخطوة أولى لحاجتها الشديدة 
إلى ذلك، مع مراعاة المحافظة على أداء عالي في الرياضيات والعلوم. وسيتم في الجزء التالي من التقرير 

مناقشة مختصرة لبرامج اإلصلح التعليمي في الثالث دول.
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إستونيا دولة صغيرة تقع في شمال أوروبا، يصل عدد سكانها حوالي 1.5 مليون نسمة. وُتعد إستونيا واحدة 
من أكثر الدول المتقدمة تعليميا في أوروبا؛ حيث تعتبر نسبة البالغين الحاصلين على شهادة الثانوية والشباب 

الذين يدرسون في المرحلة التعليمية الجامعية من بين أعلى النسب في أوروبا.

في دراسة PIAAC التقييمية، وهي الدراسة التقييمية الدولية الوحيدة لمهارات البالغين، تفّوق اإلستونيون 
على الدول األخرى حيث سجلوا مستوى عاٍل نسبًيا من المهارات بين األجيال األكبر سنًا. وبالرغم من أن االقتصاد 
اإلستوني ال يزال في مرحلة التحول ليلحق باقتصاد الدول األوروبية األخرى بعد التحول من االقتصاد االشتراكي؛ 

إاّل أن دخل األسرة موزع بشكل أكثر انصاًفا منه في الدول األخرى.

وقد أوضحت نتائج الدراسة التقييمية الدولية PISA 2018 أن إستونيا احتلت المرتبة األولى في أداء طالبها 
في مادة القراءة بين أداء طالب دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD. وبالنظر للخلف قليال في 
نتائج أداء الطالب اإليستونيين في نفس الدراسة في دورتها عام 2006، نجد أن أداء الطالب كان جيًدا في العلوم 
والرياضيات، لكنه كان ضعيفًا في مادة القراءة. ومنذ ذلك الحين تحسنوا بشكل ملحوظ نتيجة الجهود المبذولة 

لتطوير تعليم وتعلم القراءة، كما هو مبين في الشكل (أ).

وتجدر اإلشارة إلى أن الطالب اإلستونيين ال يتميزون فقط بكفاءات عالية في جميع المواد الثالث الداخلة في 
تقييمات PISA، لكنهم أيضًا يتميزون بحصولهم على نسبة تباين فيما بينهم أقل من غيرهم في معظم الدول. 
أو بعبارة أخرى، إنها دولة ذات نتائج عالية ولكنها تتسم أيضًا بدرجة عالية من العدالة والتركيز على األساسيات 

في التعليم.

.PISA الشكل أ. أداء إستونيا في
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الخصائص الثالث الرئيسة المميزة لنظام التعليم اإلستوني:

التركيز على األساسيات واالستثمار المستمر في جودة التعليم العام،. 1
وضع توقعات عالية،. 	
استقاللية المعلمين.. 	

للمدارس. وتجدر  الذاتي  التعليمي اإلستوني المركزي وذو درجة واسعة من االستقالل  النظام  أن  في حين 
اإلشارة إلى أن عدد المدارس والطالب قليل نسبًيا مقارنة بغيره من الدول األوروبية األخرى. وبالتالي، قد يكون 
التوافق في اآلراء والملكية المشتركة لإلصالحات التعليمية من السمات المميزة للنظام التعليمي اإلستوني، 

ولذلك ربما يصعب الحصول على ذلك في دول أكبر حجمًا أو في مجتمعات أقل تجانًسا.

في إستونيا، يبدأ االستثمار في األصول واألساسيات بدعم حكومي للتعليم ما قبل المدرسة حيث يخصص 
له ميزانيات مناسبه تجعله متاحًا لمعظم األسر بفرص متساوية. وفي المدارس، يتم توفير وجبات غداء مجانية، 
لديهم مشاكل  الذين  للطالب  إضافية  تعويضية  وتقديم دروس  إلى خدمات طبية،  الوصول  إمكانية  وكذلك 

دراسية، وذلك لضمان الدعم لجميع الطالب.

إتاحة  من  باستمرار  التأكد  ويتم  الخاصة.  االحتياجات  ذوي  للطالب  وبرامج مخصصة  تمويل  هنالك  أن  كما 
الفرص المتساوية لجميع الطالب لتمكنهم من التميز في المدرسة، والتأكيد على أن دعم الطالب المنتمين إلى 
خلفيات اجتماعية ذات ظروف اقتصادية متدنية، أو من ذوي االحتياجات الخاصة يعتبر إلزامًيا وحاسًما للتماسك 

االجتماعي، وهو هدف وطني مهم.

ا إلزامًيا موحدًا لجميع الطالب حتى سن 16 عاًما. وبالتالي، فإن  يقّدم النظام التعليمي اإلستوني منهًجا وطنًي
الدول األوروبية، وتوفرلهم  الحال في عدد من  التعليمي لفترة أطول مما هو  البرنامج  يتبعون نفس  الطالب 
يمكن  وال  الوطنية.  الدراسية  المناهج  كما هو مذكور في  األساسية  التوقعات  لتلبية  إضافيًا  دعمًا  المدارس 
الفصل بين الطالب على أساس القدرات، حيث يتم استخدام االختبارات ألغراض التشخيص وليس الفرز. ويشجع 

النظام التعليمي على عدم اإلعادة في الصف الدراسي حيث يعتبر نادر الحدوث ويقتصر على حاالت منفردة.

إستونيا  في  المعلمين  جميع  من  ُيطلب  حيث  اإلستوني،  المجتمع  في  كبير  بتقدير  المعلم  مهنة  تحظى 
الحصول على درجة الماجستير ويتطلب منهم معرفة النظريات في التخصص التعليمي، وكذلك إجراء البحوث 
والتدريب العملي في المدارس، حيث ًيعّد الدفاع عن أطروحة البحث أحد شروط الحصول على وظيفة معلم. 
المعلمون  . يستفيد   TALIS الدولية مثل الدراسات  المعلمون بمستوى عاٍل من االحتراف كما تؤكده  ويتسم 
من درجة واسعة من االستقالل الذاتي عندما يتعلق األمر بأساليب التدريس واختيار الكتب المدرسية أو المواد.

المناهج  تنفيذ  بكيفية  يتعلق  فيما  التقديرية  السلطة  من  مناسبا  المدارس مستوى  مديري  لدى  كذلك، 
نظام  الواسعة  االستقاللية  هذه  ويرافق  ميزانيتهم.  وتخصيص  المعلمين،  وتعيين  مدارسهم،  في  الدراسية 

للمساءلة تلعب فيه نتائج الطالب الدور الرئيسي.

أخيًرا، يركز النظام التعليمي اإلستوني على دور البحوث والرصد والتطوير المهني، ولذلك فإنها تشارك في 
معظم التقييمات الدولية.

المعلومات  نظام  بواسطة  ُتجمع  وبيانات  موحدة  تقييمات  خالل  من  مراقبته  تتم  ولكن  صغير  النظام 
الوطني، وأبحاث ُتجرى في الجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم. وكجزء من واجباتهم المهنية، يتم تحليل البيانات 

والشواهد بشكل دوري من قبل مسؤولي الوزارة وكذلك مديري المدارس والمعلمين.

 نتيجة لذلك، لم يكن أداء طالب إستونيا أعلى من متوسط أداء الطالب في منظمة OECD فقط، بل سّجلت 
أيًضا أقل نسبة طالب بين دول OECD الذين ال يحققون متطلبات مستويات الكفاءة األساسية التي حددتها 

(.(I.1، OECD، 2019 انظر الجدول ، PISA

.(Jakubowski et al. (2017 :في Maie Kitsing المراجع: معلومات عن إستونيا من إعداد
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بولندا
أوروبا الوسطى ويبلغ عدد سكانها حوالي 36 مليون نسمة، ولها نظام تعليمي كبير  تقع دولة بولندا في 
أكثر من عدد طالب دولة  لوحدها  وارسو  العاصمة  الطالب في  أن عدد  األوروبية، حيث  بالدول  نسبيًا مقارنة 
إستونيا باكملها، ومع ذلك يحققون نتائج أداء مماثلة ألداء طالب سنغافورة؛ إال أن بولندا كدولة تعتبر متنوعة 
للغاية في سكانها، والفروق االجتماعية واالقتصادية بين سكان المدن الكبرى والمناطق الريفية كبيرة ومؤثرة. 
وبالرغم من التنمية االقتصادية السريعة التي تشهدها بولندا، إاّل أن الوصول إلى تعليم عالي الجودة وتعليم ما 

قبل المدرسة ال يزال محدوًدا في العديد من المناطق الريفية.

شاركت بولندا في الدراسة التقييمية الدولية PISA منذ إصداره األول عام 2000م، وكانت نتائجها األولى غير 
مرضية للغاية، حيث كان متوسط أداء طالبها أقل من متوسط أداء طالب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
OECD بشكل ملحوظ، وكذلك كان التباين واالختالفات بين المدارس في بولندا أعلى من غيره في جميع دول 
منظمة OECD. كانت هذه المشاركة بعد انطالقة عملية اإلصالح األولى التي تمت في 1999م لتحسين جودة 

التعليم، وبالتالي لم ينعكس أثر اإلصالح بعد على أداء الطالب.

كان اإلصالح التعليمي ضرورة تفرضها ظروف االقتصاد المتغيرة لألفضل حيث حقق االقتصاد البولندي 
منذ التسعينات أعلى معدل نمو في جميع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD. بعبارة أخرى: كان 
التعليم أن يستجيب لذلك  المهرة أخذ في االزدياد، وكان على نظام  اإلصالح ضرورًيا ألن الطلب على العمال 

بتحسين التعليم العام، وزيادة عدد الطالب الذين يستمرون في الحصول على تعليمهم العالي.

ارتكز مشروع إصالح التعليم في بولندا على فكرة شاملة واحدة، هي: توسيع التعليم الشامل من أجل توفير 
فرص التعلم لجميع الطالب، ومن أبرز ما حدث في ذلك المشروع اإلصالحي آنذاك كان تغيير هيكل السنوات 
تسع سنوات من  إلى  االبتدائي  التعليم  ثماني سنوات في  استبدلت من  حيث   ، م  عام 1999  التعليمية في 
ا  التعليم الشامل في المدارس االبتدائية والثانوية الدنيا. وفي عام 2008، أدخل إصالح المناهج الدراسية مطلًب
جديًدا لجميع المدارس المهنية لتغطية ما ال يقل عن عام واحد من المواد األساسية التي تدرس في المدارس 
األكاديمية، وهو امتداد لمشروع اإلصالحات التي بدأت في عام 1999م من خالل إدخال منهج متسق، يشدد على 

الكفاءات الرئيسة من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى نهاية المرحلة العليا من التعليم الثانوي.

 ومؤخرًا، بدأ إصالح التعليم المبكر لمرحلة ما قبل المدرسة في عام 2009 م واستمر حتى عام 2015 م حيث 
أصبح التعليم إلزاميًا لألطفال بعمر 5 سنوات، وتم تمديد الحق في التعليم ما قبل المدرسة ليشمل األطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات. كما أن فترة التعليم الشامل اإللزامي مددت من 8 إلى 10 سنوات. حيث 
كان النظام التعليمي يبدأ من سن 3 سنوات حتى سن 16 عامًا. إاّل أنه في عام 2016 م، تم تغيير هيكلة التعليم 

مّرة أخرى حيث أصبحت مدة التعليم العام مماثلة لما كانت عليها قبل عام 1999م .

الدولة  أنها  يتضح   ،  PISA وخاصة  الدولية  التقييمية  الدراسات  في  البولنديين  الطالب  أداء  نتائج  وبتتبع 
الوحيدة التي قفزت خالل عشرين عامًا من موقع متأخر في ترتيب دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
OECD حيث كان متوسط أداء طالب بولندا أقل من متوسط أداء طالب المنظمة بشكل ملحوظ، لكنها نتيجة 
اإلصالحات التعليمية قفزت بأداء طالبها ليصبح متوسط أدائهم أعلى من متوسط أداء طالب المنظمة واحتلت 
مراكز متقدمة في قائمة الترتيب بين دول المنظمة. كما أظهرت، أيضًا، نتائج أحدث الدراسات التقييمية الدولية 
التباينات والفروق في  األخرى TIMSS وPIRLS تحسنا كبيرًا في أداء طالب التعليم االبتدائي. كذلك، تقلصت 
أداء الطالب بين المدارس في بولندا حيث انتقلت من أكبر دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تباينًا إلى 

أصغرها، وقد يعود ذلك إلى تأجيل الفصل بين الطالب إلى أنواع مختلفة من المدارس الثانوية العليا.

ويعرض الشكل "ب" متوسط أداء الطالب البولنديين في PISA منذ عام 2000م. زاد متوسط أداؤهم بين 
عامي 2000 م و2006 م بفضل النتائج األفضل للطالب ذوي األداء المنخفض.
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الطالب األقل  أداء  تحّسن في  أكبر  بين عام 2000 م وعام 2018 م  الفترة  بولندا خالل  الواقع، شهدت  في 
أداًء في دول OECD، والذي يمكن أن يعزى إلى تعزيز التعليم العام اإللزامي الذي أصبح يشمل جميع الطالب 
حتى سن 16 عاًما. ويمكن ربط التحسينات األخيرة، ومعظمها في الرياضيات، بإصالح المناهج ونظام التقييم 

المدرسي، اللذين يركزان على نتائج التعلم وتحسين جودة التدريس.

.PISA الشكل ب. أداء بولندا في

Poland 
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الطالب على  أكبر عدد ممكن من  بولندا هو تشجيع  التعليمية في  الرئيسة لإلصالحات  أحد األهداف  كان 
مواصلة تعليمهم العام، وفتح الطريق أمامهم للتعليم العالي. في عام 2000م كان 12.5% فقط من البولنديين 
الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و34 عاًما يحملون شهادات جامعية، لكن اإلصالحات أحدثت تغييرًا حيث شهدت 
بولندا خالل الفترة بين عام 2000 م وعام 2018 م أكبر زيادة على مستوى االتحاد األوروبي في نسبة الشباب 
الذين حصلوا على دبلوم التعليم العالي (33% تقريبًا). كان لذلك التغير بالحصول على دبلوم التعليم العالي 
فوائد سوقية كبيرة حيث أصبحت النسبة حاليا قابلة للمقارنة مع المتوسط في دول االتحاد األوروبي أو دول 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. كما يبين تقييم إصالح عام 1999 م في بولندا أنه أدى إلى تحسين الرواتب 

وتقليل احتمالية البطالة للطالب الذين استفادوا من اإلصالح.

عند تبّني مشروع إصالح التعليم في عام 1999م تم وضع أسس لنظام مدرسي حديث وفعال من خالل:

تغيير هيكلة النظام التعليمي للمراحل الدراسية، 	
زيادة استقاللية المدرسة والمعلم، 	
تحرير سوق الكتب المدرسية، 	
تطبيق اختبارات وطنية موحدة، 	
تعديل خطة التطوير المهني للمعلمين، 	
إدراج نظاًما تمويلًيا جديًدا يخصص األموال لتلبية احتياجات كل طالب، 	
رفع درجة الالمركزية في النظام التعليمي، 	
إطالق عملية تطوير المناهج. 	

واستمرت اإلصالحات بنجاح في عام 2007 م بشكل تراكمي مع مزيد من إصالح المناهج الدراسية التي عززت 
استقاللية المعلم وحولت التركيز إلى نتائج التعلم. وأدى إصالح التقييم المدرسي وإصالحات التعليم المبكر 

التي بدأت عام 2008 م واستمرت حتى عام 2015 م إلى تعزيز أسس نظام التعليم.

.(Jakubowski (2020 :المراجع
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لبرتغال ا
البرتغال دولة أوروبية تقع جنوب غرب أوروبا ويبلغ عدد سكانها حوالي 10 ماليين نسمة. وُتظهر اإلصالحات 
البرتغالية كيف يمكن خالل عقود قليلة من الزمن ليس فقط زيادة الوصول إلى التعليم من جميع الطالب، بل 

أيًضا تحسين جودته بشكل جذري.

البرتغال حيث كان ترتيبهم  البداية ضعف أداء الطالب في  التقييمية الدولية منذ  الدراسات  نتائج  أظهرت 
في ذيل قائمة الدول األوروبية. منذ ذلك الحين طّبقت البرتغال برامج إصالحية للتعليم وحققت نتيجة لذلك 
تحسنًا ملحوظًا تؤكده نتائج PISA وTIMSS و PIRLS الحديثة. بدأت التغييرات في التعليم البرتغالي منذ فترة 
الستينات من القرن العشرين مع تمديد فترة التعليم اإللزامي الذي لم يشمل حتى ذلك الحين إال ثالث سنوات 
إلزامية، حيث تغير ذلك تدريجيًا حتى أصبح في عام 2012 يشمل التعليم اإللزامي اثني عشر صفًا دراسيًا. وقبل 
بالدول  مقارنة  مقبول  غير  بشكل  مرتفًعا  ثانوية  شهادة  على  الحاصلين  غير  األشخاص  عدد  كان  اإلصالحات 

األوروبية األخرى، وكان التعليم العالي مقصوًرا على أبناء النخبة من السكان فقط.

ا، بدأتاإلصالحات التعليمية الحديثة عندما ُنشرت نتائج امتحانات التخرج من المدارس  في عام 2001 م تقريًب
الثانوية ألول مرة، مما كشف عن وجود اختالفات كبيرة بين المدارس، وشجع النقاش حول الوصول إلى التعليم 
التاسع. في  الرياضيات واللغة للصف  اتخاذ قرار بتطبيق اختبارات وطنية في  ونوعيته. وفي عام 2002م، تم 
عام 2004م، تم تقديم الخطط إلصالح مناهج وتعليم الرياضيات والقراءة. إلى جانب التركيز على نتائج التعلم 
التي تم قياسها من خالل االختبارات الوطنية – كانت هي التغييرات الكبيرة التي أثرت على التعليم والتعلم في 
المدارس البرتغالية. ويظهر من مسار إصالح التعليم البرتغالي منهجية التقويم لتشخيص الواقع ومن ثم وضع 

الخطط اإلصالحية.

عندما شاركت البرتغال في الدراسة التقييمية الدولية PISA ألول مرة في عام 2000م، كانت النتائج صادمة 
ومخيبة لآلمال بشدة، حيث وضعت البرتغال في ذيل قائمة الترتيب لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
OECD، وتم تأكيد هذه النتائج غير المرضية من خالل نتائج التقييمات الالحقة لدراسة PISA في عامي 2003 
م و2006م. إاّل أن نتائج الدراسة التقييميةPISA في عام 2009 أظهرت تحّسنا واضحًا وملموسًا في أداء الطالب 
البرتغاليين في جميع المواد الدراسية المستهدفة في الدراسة؛ وقد ُعزي ذلك إلى تطبيق االختبارات الوطنية 

واستخدام نتائجها للتخطيط إلصالحات تعليم وتعلم الرياضيات واللغة.

Figure C. PISA results for Portugal. 
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الشكل ج. نتائج PISA للبرتغال.
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في عام 2009م، تأثرت البرتغال بشدة باألزمة االقتصادية األخيرة التي أدت إلى تقشف كبير في اإلنفاق على 
الصحة والتعليم. وعلى الرغم من ذلك، استمر التعليم اإللزامي ليكون 12 سنة دراسية؛ ولذا تم إدراج تعديالت 
على المناهج الدراسية ومنها إدخال اللغة اإلنجليزية كمادة إلزامية. وأعقب هذه التغييرات إصالحات أكثر جوهرية 

ركزت على جودة التدريس.

في عام 2011م، بدأت موجة أخرى من اإلصالخات للنظام التليمي حيث استندت على خمسة أسس:

وضع منهج طموح غني بالمعرفة وذي مقاييس تتعلق بنتائج التعلم المحددة لكل مادة. وأعطى المنهج . 1
والمفاهيم  القراءة  طالقة  على  تركز  أصبحت  التي  االبتدائية  المدرسة  في  األساسية  للكفايات  األولوية 
والمهارات األساسية في الرياضيات. وفي المراحل الدراسية الالحقة شملت مواد رئيسة أخرى مثل: التأريخ 
وعلم األحياء. كما تم مواءمة إصالحات المناهج مع التغييرات في الكتب المدرسية التي ربطت المحتوى 

بالمعايير والتقييمات الجديدة.
تقييم جميع . 	 تم  الحين،  المدرسي بصورة مستقلة. ومنذ ذلك  األداء  وتقويم  الوطنية  االختبارات  تطبيق 

الطالب والمدارس باستخدام نفس األدوات وبواسطة هيئة تقييم شبه مستقلة أنشئت حديًثا.
الطالب . 	 إعادة  من  الحد  إلى  ذلك  ويهدف  المنخفض.  األداء  ي  ذو  الطالب  دعم  على  المدارس  تشجيع 

ساعات  تحديد  الوزارة  ودعمت  الطالب.  لجميع  التعليمي  النجاح  تعزيز  على  والتأكيد  الدراسية،  للسنوات 
إضافية للدعم الفردي والدروس الجماعية لتحقيق هذه األهداف.

منح المدارس درجة من االستقاللية ومكافأتها على تحقيق النتائج المرجوة منها. كان ذلك تغييرًا كبيرًا في . 	
السياسات  جميع  يطبق  مركزي  تعليمي  نظام  تطبيق  فترة طويلة من  بعد  البرتغالي  التعليمي  النظام 

والمحددات على جميع الطالب والمعلمين والمدارس بنفس الطريقة في جميع أنحاء البالد.
تقديم حلول جديدة في التعليم المهني. كانت معظم هذه الحلول واإلصالحات مطبقة لتشجيع الشركات . 5

على االستثمار في التعليم والتكيف بشكل كبير مع احتياجات سوق العمل.

نتيجة لتلك اإلصالحات التراكمية وفي غضون عقدين من الزمان فقط، حققت البرتغال تقدمًا واضحا في 
جودة نظامها التعليمي حيث يتضح ذلك من خالل نتائج أداء طالبها في الدراسات التقييمية الدولية PISA و 
TIMSS، و PIRLS. ففي نتائج دراسة PISA مثال، كان متوسط أداء طالبها أعلى أو مساٍو لمتوسط أداء طالب 

دول منظمة OECD ككل.

التنظيم،  محكم  منهج  اآلتي:  في  البرتغالي  التعليمي  إصالح  نموذج  في  القوة  عناصر  أبرز  إجمال  ويمكن 
وتوقعات عالية وواضحة من عناصر النظام التعليمي، وتطبيق نظام مساءلة، وااللتزام باالستثمار في التعليم، 

حيث أّدت مجتمعة إلى نجاح اإلصالحات في البرتغال وتحقيقها ألهدافها.
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يحلل هذا التقرير بيانات من عدة تقييمات دوليية للطالب تشمل دوال ثمانية ناطقة باللغة العربية.  	
المتحدة في  العربية  السعودية واإلمارات  العربية  أربعها وهي األردن والمغرب والمملكة  وشاركت 
الحديثين PIRLS 2016 و الدوليين  التقييمين  نتائج  نتائجها مع  أحدث دراسة PISA 2018. وتم دمج 

TIMSS 2015 اللذين شاركت فيهما أربع دول أخرى – البحرين ومصر والكويت وسلطنة عمان.

ليست  	 نتائجها  فإن  وبالتالي،  مختلفة،  تقويم  مقاييس   PIRLSو  TIMSSو  PISA من  كل  ويستخدم 
مجموعات  دراسة  كل  في  تشارك  حيث  تصنيفاتها  مقارنة  يمكن  ال  كما  مباشرة.  للمقارنة  قابلة 
التعاون االقتصادي والتنمية OECD موّحد  الخاص بمنظمة   PISA الدول. إن مقياس مختلفة من 
بحيث يتكون من متوسط 500 نقطة ويبلغ انحرافه المعياري 100 نقطة عبر دول OECD (يتم وزن 
الرغم من أن مجموعة OECD تطورت على مر السنين إال أن  كل دولة على قدم المساواة). وعلى 
مقياس PISA يوفر نقطة مرجعية مستقرة إلى حد معقول. وبالتالي، في تحليلنا نقوم بإعادة ضبط 
نتائج TIMSS وPIRLS بما يتناسب مع مقياس PISA. وفي النهاية، يمكن تفسير جميع النتائج كما 
الربط سهلة وتستند  بـ OECD، على الرغم من أن عملية  هي معروضة على مقياس PISA الخاص 
أكثر  النهائية بحذر. ولمزيد من مقاربات  النتائج  اختبارها، لذلك يجب تفسير  افتراضات يصعب  إلى 
 Pokropek ،و Jakubowski (Patrinos and Angrist، 2018؛  التالي  المصدر  تعقيًدا، يمكن مراجعة 
2015). ومع ذلك، في حالتنا قد تؤدي هذه النهج األكثر تطورًا إلى استنتاجات متشابهة ألنها ال تؤثر 

على تصنيفات الدول التي تم النظر فيها في هذا التقرير.

هناك 14 دولة مرجعية شاركت في جميع تقييمات PISA وTIMSS وPIRLS األخيرة، ومنها على سبيل  	
المثال PISA 2012 و2015 و2018 وTIMSS 2015 للصفين الرابع والثامن وPIRLS 2016. وسجلت هذه 
الدول نتائج مستقرة نسبًيا في هذه الدراسات، مما سمح بإنشاء معيار موثوق لمقارنتنا. وحسبنا 
األداء  متوسط  واستخدمنا  و2018.  و2015   PISA 2012 تقييمات  في  الدول  لهذه  األداء  متوسط 
الممارسة  القراءة. في  قياس  على  الطبعة  ركزت هذه  للقراءة، حيث  كمعيار   PISA 2018 بـ  الخاص 
العملية، فإنه يعني أن الطالب المشاركين أجابوا على بعض عناصر القراءة وأن القراءة كانت تضم 
كانت  الرياضيات  ألن  المعيار  هو   PISA 2012 يعد  للرياضيات،  بالنسبة  اختبار.  100 سؤال  من  أكثر 
المجال الرئيسي في هذه الطبعة. وأخيًرا، استخدمنا PISA 2015 كمعيار في العلوم ألنه كان أيضًا 

المجال الرئيسي في هذه الطبعة.

باللغة  	 الناطقة  الثمانية  والدول  عشرة  األربع  المرجعية  الدول  جميع  نتائج  أدناه   A1 الجدول  ويبين 
العربية في جميع التقييمات الدولية قيد المقارنة. ويتم استخدام الفرق القائم بين متوسط نتائج 
 PIRLS أو TIMSS للدول المرجعية األربع عشرة لتحويل نتائج PIRLS أو TIMSS ومتوسط نتائج PISA
ال  للمقارنة.  القابل   PISA مقياس  على  ووضعها  العربية  باللغة  الناطقة  الثمانية  بالدول  الخاصة 
المثال متوسط 551 نقطة في  توجد تعديالت أخرى. هذا الفرق هو 51 نقطة للقراءة (على سبيل 
PIRLS مقارنة بـ 500 نقطة في PISA 2018)، و25 نقطة للرياضيات في الصف الثامن و 38 نقطة 
في الصف الرابع، وفي العلوم 26 نقطة للصف الثامن و34 نقطة للصف الرابع. ويعرض الجدول 

.TIMSSو PIRLS والنتائج المعدلة لـ PISA النتائج األصلية لـ

المرفق. أسس 
مرجعية للمقارنة بين 

الدول ومنهجيتها.
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A1 الطاولة 

العلوم  TIMSS الرياضيات  TIMSS PIRLS
القراءة PISA

2009 2009 2016 2009 2012 2015 2018

الصف 
الرابع

الصف 
لثامن ا

الصف 
الرابع

الصف 
لثامن ا PIRLS القراءة الرياضيات العلوم القراءة الرياضيات العلوم

أستراليا 490 486 479 481 493 515 504 510 503 491 503

كندا 491 500 473 503 492 524 518 528 520 512 518

تشيلي 444 428 421 403 443 449 423 447 452 417 444

تايبيه الصينية 521 543 559 575 508 495 560 532 503 531 516

هونج كونج 523 520 577 570 518 533 561 523 524 551 517

هنغاريا 508 501 491 490 503 494 477 477 476 481 481

أيرلندا 495 504 509 499 516 496 501 503 518 500 496

إيطاليا 482 473 469 470 497 486 485 481 476 487 468

ليتوانيا 494 493 497 487 497 468 479 475 476 481 482

نيوزيالندا 472 487 453 469 472 521 500 513 506 494 508

االتحاد الروسي 533 518 526 514 530 459 482 487 479 488 478

سنغافورة 556 571 580 597 525 526 573 556 549 569 551

السويد 506 496 481 477 504 497 478 493 506 502 499

الواليات المتحدة األمريكية 512 504 501 494 498 500 481 496 505 478 502

المتوسط الدولي 502 502 502 502 500 497 502 502 500 499 497

البحرين 425 440 413 430 395

مصر 345 368 279

األردن 400 350 362 409 386 409 419 400 429

الكويت 303 385 315 368 342

المغرب 318 367 339 360 307 359 368 377

سلطنة عمان 397 429 387 379 367

المملكة العربية السعودية 356 370 345 344 379 399 373 386

اإلمارات العربية المتحدة 417 451 414 441 399 434 437 432 435 434
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