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موجز املؤسسة الوطنية لبحوث التعليم

األفكار الرئيسية من التقييم الدويل واسع النطاق 
يف منطقة الخليج العريب

يعترب التعليم يف دول مجلس التعاون الخليجي واجباً أخالقيا و 
ذو أولوية إسرتاتيجية لتأمني مستقبل مزدهر و تطور املجتمع 

اإلنساين. لقد وضع صّناع السياسة أهدافًا طموحة لالنضامم إىل 
أفضل مستويات مامرسات النظم التعليمية يف العامل من أجل 

تحقيق النجاح االقتصادي وتأمني مكانة عىل املستوى العاملي 
ملواطنيها.

تلعب التقييامت الدولية واسعة النطاق )ILSAs( دوراً هاماً يف 
هذه التطورات. لقد أبدت دول مجلس التعاون الخليجي إلتزامها 

بقياس التقدم يف مواجهة املعايري الدولية ولعب ذلك دور 
نشط يف مجتمع التعليم العاملي من خالل جمع وتبادل البيانات 

التي ميكن استخدامها يف االستدالل عىل تحسني املستقبل.

 ركزت دراسات التقييامت الدولية مثل تيمس، و بريلز، و بيسا، 
و بتنسيق من الجمعية العاملية لتقييم اإلنجازات التعليمية و 

منظمة التعاون اإلقتصادي و التنمية، عىل إنجازات الطلبة يف 
القراءة و الرياضيات و العلوم. و لكنهم يف إنجاز متزايد عىل 

صعيد مقاييس النتائج األخرى. 
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التقييامت الرئيسية الدولية واسعة 

النطاق 

تيمس )TIMSS( هو توجهات يف دراسة الرياضيات 

والعلوم دولياً، و هو ينظر يف تعلم الرياضيات 

والعلوم يف الصف الرابع )10 سنوات من العمر( والصف 
الثامن )14 سنة من العمر(.

شاركت خمسون دولة يف تقييم تيمس 2015 من ضمنها 
كل دول مجلس التعاون الخليجي.

بريلز )PIRLS( هو دراسة التقدم يف تعلم القراءة دولياً 

و يخترب مهارات القراءة لطلبة الصف الرابع )10 سنوات 
من العمر(.

خمسون دولة شاركت يف بريلز 2016 من ضمنها كل دول 
مجلس التعاون الخليجي.

بيسا )PISA( هو برنامج تقييم الطلبة دولياً الذي يقيس 

كفاءات الطلبة يف سن الخامس عرشة يف القراءة و 
الرياضيات والعلوم كل ثالث سنوات.

شاركت إثنان و سبعون دولة يف تقييم بيسا 2015 من 
ضمنها االمارات العربية املتحدة وقطر.

التقييامت الدولية واسعة النطاق يف 

منطقة الخليج 

يقدم موجز التعليم هذا ملخًصا مفتوح عن النتائج الرئيسية من 
تقييامت تيمس و بريلز و بيسا، وكيفية مقارنتها يف دول مجلس 

التعاون الخليجي. حيث تركز عىل أداء الطالب يف دول مجلس 
التعاون الخليجي يف مرحلة الصف الرابع ، لكنها تعتمد أيًضا عىل 
األداء يف مرحلة الصف الثامن ، وللطالب من فئة عمر 15 عاًما يف 

بيسا حيث تتوفر البيانات.

كيف تتقارن دول مجلس التعاون الخليجي إقليمياً وعاملياً؟

حققت االمارات العربية املتحدة والبحرين أعىل النتائج يف مرحلة 
الصف الرابع يف آخر الحلقات الدراسية. وقد حققت معظم الدول 

نتائج متشابهة يف كل مادة دراسية بالرغم من أن القدرة عىل 
القراءة يف اململكة العربية السعودية والكويت كانت أقوى 

بشكل ملحوظ من القدرة يف الرياضيات والعلوم.

الدرجة املركزية الدولية يف هذه الدراسات هي 500. وقد سّجل 
حوايل ثلثي الطلبة يف كل الدول املشاركة نتائج ما بني 400 و 

600 درجة يف تقييامت بريلز و تيمس.
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أداء مرحلة الصف الرابع يف الرياضيات والقراءة والعلوم

حققت سلطنة ُعامن منذ عام 
2011 أعظم تقدم يف دول مجلس 

التعاون الخليجي يف جميع املواد 
الدراسية الثالث.

كان لدى قطر والبحرين واإلمارات 
العربية املتحدة أقل النسب من 

الطلبة دون مستوى املعيار 
الدويل املتدين.

لدى االمارات العربية املتحدة 
املعلمون األعىل كفاءة بني جميع 

دول مجلس التعاون الخليجي.

تحسن األوالد يف قطر، و بشكل 
هام يف الرياضيات و إنخفاض 

الفجوة بني الجنسني.

كانت نتائج البحرين و االمارات هي 
األعىل مقارنة مع جميع دول 
مجلس التعاون الخليجي يف 

املواد الدراسية الثالث: الرياضيات 
والعلوم والقراءة.

كانت الكويت واململكة العربية 
السعودية أقوى يف مادة القراءة 

منها يف الرياضيات والعلوم.

أبدى الطلبة يف كل دول مجلس 
التعاون الخليجي موقفا إيجابياً يف 

مادة العلوم.

بشكل عام تتفوق الفتيات بأدائهن 
عىل األوالد يف كل دول مجلس 

التعاون الخليجي.

أما بالنسبة للمملكة العربية 
السعودية و الكويت، و بالرغم من 
نتائجها املتدنية، متيز الطلبة بأداء 

ذو مستوى أعىل يف جميع املواد 
الدراسية

تحدد كل دراسة 

معايري دولية 

ملستويات االنجاز 

ميكن من خاللها 

مقارنة مهارات كل 

طالب
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الرياضيات يف منطقة الخليج 

تراوح معدل درجات الرياضيات يف الصف الرابع عام 2015 من 353 
يف الكويت إىل 452 يف اإلمارات العربية املتحدة.

كيف تغريت نتائج الرياضيات مبرور الوقت؟

شاركت جميع دول مجلس التعاون الخليجي يف تقييم تيمس 
عامي يف 2011 و 2015.

شهدت جميع دول مجلس التعاون الخليجي تغرياً هاماً 	 
مقارنة بنتائج عام 2011.

حققت البحرين وسلطنة ُعامن وقطر اإلمارات العربية 	 
املتحدة تحسناً هاماً يف معدل درجة التحصيل للرياضيات 

يف الصف الرابع. وشهدت الكويت و اململكة العربية 
السعودية انخفاضاً هاماً يف معدل درجات التحصيل.

من بني دول مجلس التعاون الخليجي، كان لسلطنة ُعامن 	 
أكرب معدل للنتائج يف الرياضيات بفارق 41 نقطة بني عامي 

2011 و 2015 تبعتها قطر بزيادة 26 نقطة يف نتائجها.

ما الذي ميكن أن تخربنا به املعايري الدولية عن األداء يف الرياضيات يف منطقة الخليج؟

تحدد كل دراسة معايري دولية ملستويات االنجاز ميكن من خاللها 
مقارنة مهارات كل طالب. تتلخص هذه املعايري الدولية يف 

جدول املعايري الدولية عىل الصفحة رقم 12.

كان معدل نتائج البحرين وقطر واإلمارات العربية املتحدة 	 
ما بني املعيار الدويل املنخفض )400( واملعيار الدويل 

املتوسط )475( يف إستبيانات عامي 2011 و 2015.

التحسن اإلجاميل لسلطنة ُعامن يف مادة الرياضيات نقلها 	 
من درجة املعيار الدويل املنخفض يف عام 2011 إىل ما 

فوقه يف عام 2015.

شوهد عكس ذلك يف اململكة العربية السعودية، حيث 	 
تراجعت درجة معدل التحصيل من ما فوق املعيار الدويل 

املنخفض عام 2011 إىل ما دونه عام 2015.

بشكل إجاميل يف كل دولة من مجلس التعاون الخليجي، 	 
كان هناك طلبة من ذوي التحصيل العايل وصلوا إما اىل 

املعيار الدويل املرتفع أو املتقدم. بالرغم من تلك النتائج، 
كان هناك العديد من الطلبة يف كل دولة، مل يتمكنوا من 

إحرازهم للمهارات األساسية يف الرياضيات.

كان لدولة اإلمارات العربية املتحدة أعىل نسبة من الطلبة 	 
الذين وصلوا إىل املعيار الدويل املتقدم يف عام 2015 

)%5( وهذه النسبة قريبة من معدل الوسيط الدويل )6%(. 
عىل كل حال، وكام هو األمر يف كل من دول مجلس التعاون 

الخليجي، هناك نسبة عالية جداً من الطلبة الذين مل يصلوا 
املعيار الدويل املنخفض أكرث مام شوهد دولياً.

شهدت جميع دول مجلس 
التعاون الخليجي تغرياً هاماً 

يف عام 2015

مالحظة: البحرين 22015؛ الكويت Ж 12011؛ الكويت Ψ 2015؛ سلطنة ُعامن 2011 
.Ψ 2015 ؛ قطر 12011؛ اململكة العربية السعوديةΨ
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توجهات األداء يف رياضيات الصف الرابع

من عام 2011 اىل 2015

مفتاح الرموز والتعليقات

مل يتم قياس متوسط اإلنجاز بشكل موثوق به نظرًا ألن النسبة املئوية للطالب ذوي اإلنجازات   Ж

املنخفضة جًدا للتقييم تزيد عن 25٪.

التحفظات عن الدقة بسبب النسبة املئوية للطالب ذوي اإلنجازات املنخفضة جًدا للتقييم تزيد عن   Ψ

٪15 ولكنها ال تتجاوز 25٪.

الرشيحة السكانية املواطنة املستهدفة ال تشمل السكان الدوليني املستهدفني.  1

الرشيحة السكانية الوطنية املحددة تغطي من %90 اىل %95 من الرشيحة السكانية املواطنة   2

املستهدفة.

معلومات عن التوجهات يف الكويت ال تشمل املدارس الخاصة. عند دمج املدارس الخاصة عام   ~

2015، بلغ معدل درجة التحصيل يف الكويت 353 يف الرياضيات و 337 يف العلوم ، عىل كل حال، 

إلجراء مقارنات متناسقة مع التوجهات ، ال ميكن تضمينها يف هذا الرسم البياين.

نسبة الطلبة يف كل معيار دويل ملادة الرياضيات عام 2015
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كيف يقوم توجه معلومات تقييم تيمس لرياضيات الصف الرابع مبقارنته بتقييم 

تيمس لرياضيات الصف الثامن؟

يف كل دول مجلس التعاون الخليجي، ماعدا اململكة العربية السعودية، كان معدل درجة التحصيل يف رياضيات الصف الثامن 
أعىل بشكل هام يف العام 2015 عنه يف العام 2011.

املعايري الدولية للصف الثامن

أما بالنسبة لرياضيات الصف الرابع، كان معدل درجات الصف الثامن يف جميع دول مجلس التعاون الخليجي أدىن من الحد 
األقىص للمعيار الدويل املتوسط.
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مادة العلوم يف منطقة الخليج

يف عام 2015، تراوحت معدالت درجات مادة العلوم للصف الرابع 
من 337 يف الكويت إىل 459 يف البحرين.

كيف تغريت نتائج مادة العلوم مبرور الوقت؟

شهدت جميع دول مجلس التعاون الخليجي تغرياً هاماً يف 	 
عام 2015 مقارنة بنتائجها لعام 2011.

يف البحرين و سلطنة ُعامن و قطر واإلمارات العربية 	 
املتحدة، جاءت معدالت نتائج التحصيل للعلوم يف الصف 

الرابع أعىل بشكل هام يف عام 2015 منها يف عام 2011. 
وقد انخفضت معدالت نتائج التحصيل بشكل هام يف الكويت 

واململكة العربية السعودية.

بالنسبة للرياضيات، كان لسلطنة ُعامن وقطر فروق كبرية بني 	 
نتائجها يف كل مرحلة دراسية، فشهدت السلطنة زيادة من 

54 نقطة كام كان لقطر زيادة من 41 نقطة.

شاركت ديب يف تقييم تيمس 2015 و بريلز 2016 كمشارك 
معياري. كانت العضو الوحيد يف دول مجلس التعاون 

الخليجي الذي سّجل نتيجة فوق مستوى النقطة املركزية 
الدولية )املقررة عند 500( يف أي مادة دراسية: الرياضيات، 

العلوم والقراءة. يف الحقيقة، كانت معدالت النتائج يف 
ديب أعىل بشكل كبري من النقطة املركزية الدولية يف كل 

مادة دراسية.

يف تقييم بيسا 2015، وباملقارنة مع 
املعدالت العاملية، سجلت املدارس الخاصة 

يف ديب نتائج أعىل يف مادة العلوم، 
ومتشابهة يف القراءة وأدىن يف الرياضيات.
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مالحظة: البحرين 22015؛ الكويت 1Ж 2011؛ الكويت Ψ 2015؛ قطر 12011. راجع 
مفتاح الرموز والتعليقات.

الدراسة نتيجة ديب

تيمس 2015 الرياضيات

الصف الرابع 511*

الصف الثامن 512*

تيمس 2015 العلوم

الصف الرابع 512*

الصف الرابع 525*

بريلز 2015 القراءة 515*

* املعدل أعىل بشكل هام من النقطة املركزية الدولة

ما الذي ميكن أن تخربنا به املعايري الدولية عن األداء يف الرياضيات يف منطقة الخليج؟

تحدد كل دراسة معايري دولية ملستويات االنجاز ميكن من خاللها 
مقارنة مهارات كل طالب. تتلخص هذه املعايري الدولية يف 

جدول املعايري الدولية عىل الصفحة رقم 12.

كان معدل نتائج البحرين وقطر واإلمارات العربية املتحدة 	 
ما بني املعيار الدويل املنخفض )400( واملعيار الدويل 

املتوسط )475( يف إستبيانات عامي 2011 و 2015.

التحسن اإلجاميل لسلطنة ُعامن يف مادة الرياضيات نقلها 	 
من درجة املعيار الدويل املنخفض يف عام 2011 إىل ما 

فوقه يف عام 2015.

شوهد عكس ذلك يف اململكة العربية السعودية، حيث 	 
تراجعت درجة معدل التحصيل من ما فوق املعيار الدويل 

املنخفض عام 2011 إىل ما دونه عام 2015.

بشكل إجاميل يف كل دولة من مجلس التعاون الخليجي، 	 
كان هناك طلبة من ذوي التحصيل العايل وصلوا إما اىل 

املعيار الدويل املرتفع أو املتقدم. بالرغم من تلك النتائج، 
كان هناك العديد من الطلبة يف كل دولة، مل يتمكنوا من 

إحرازهم للمهارات األساسية يف الرياضيات.

كان لدولة اإلمارات العربية املتحدة أعىل نسبة من الطلبة 	 
الذين وصلوا إىل املعيار الدويل املتقدم يف عام 2015 
)%5( وهذه النسبة قريبة من املعدل الدويل )%6(. عىل 

كل حال، وكام هو األمر يف كل من دول مجلس التعاون 
الخليجي، هناك نسبة عالية جداً من الطلبة الذين مل يصلوا 

املعيار الدويل املنخفض أكرث مام شوهد دولياً.

نسبة الطلبة يف كل معيار دويل ملادة العلوم

كيف يقوم توجه معلومات تقييم تيمس ملادة العلوم للصف الرابع مبقارنته 

بتقييم تيمس ملادة العلوم للصف الثامن؟

كانت نتائج الكويت واململكة العربية السعودية، أدىن بشكل هام عام 2015 مام كانتا عليه يف الدورات السابقة.

وكان لكل دول مجلس التعاون الخليجي معدل نتائج تحصيل أعىل بشكل هام عام 2015 مام كانت عليه عام 2011 يف مادة 
العلوم للصف الثامن.

املعايري الدولية للصف الثامن

كام يف مادة العلوم للصف الرابع، كانت معدالت نتائج الصف الثامن ملادة العلوم يف جميع دول مجلس التعاون الخليجي 
دون الحد األقىص للمعيار الدويل املتوسط.
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توجهات األداء يف مادة العلوم للصف الرابع

 من عام 2011 اىل عام 2015
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القراءة يف منطقة الخليج

تراوحت يف عام 2016 معدالت نتائج مادة القراءة للصف الرابع 
يف تقييم بريلز 2016 من 393 يف الكويت إىل 450 يف اإلمارات 

العربية املتحدة.

كيف تغريت نتائج مادة القراءة مبرور الوقت؟

كان تقييم بريلز 2016 أول دورة تشارك فيها البحرين والكويت، 
لذلك ال تتوفر توجهات للمعلومات. بينام شاركت دول مجلس 

التعاون الخليجي األخرى يف كلتا الدورتني.

قامت سلطنة ُعامن وقطر واإلمارات العربية املتحدة 	 
بتحسني معدالت نتائج التحصيل يف مادة القراءة للصف 

الرابع ما بني عامي 2011 و 2016. مل يكن هناك أي تغيري 
بالنسبة للمملكة العربية السعودية.

كانت سلطنة ُعامن الدولة ذات الزيادة األعىل يف معدل 	 
التحصيل يف مادة القراءة بني عامي 2011 و 2016 بزيادة 28 

نقطة.

مل تحصل أياً من دول مجلس التعاون الخليجي عىل معدل 	 
نتائج تحصيل فوق النقطة املركزية 500 لتقييم بريلز.
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توجه األداء ملادة القراءة للصف الرابع

من عام 2011 إىل عام 2016

مالحظة: سلطنة ُعامن Ψ 2011؛ قطر 22011. راجع مفتاح الرموز والتعليقات.

ما الذي ميكن أن تخربنا به املعايري الدولية عن األداء يف كل دولة من دول مجلس 

التعاون الخليجي؟

كام هو األمر يف تقييم تيمس، يقدم تقييم بريلز أربعة معايري 
دولية لتوفري نظرة متعمقة للمهارات التي يظهرها الطلبة يف 
كل مستوى عىل الصلة بقراءة النصوص األدبية واالخبارية. )راجع 

جدول املعايري الدولية، صفحة رقم 12(

الرياضيات والعلوم، كان لكل دول مجلس التعاون الخليجي 	 
يف عامي 2011 و 2016 معدالت نتائج تحصيل تقييم بريلز 

دون الحد األقىص للمعيار الدويل املتوسط.

كانت معدالت نتائج التحصيل يف كويت عام 2016 و سلطنة 	 
ُعامن عام 2011 دون املعيار الدويل املنخفض. وجاء معدل 

نتيجة التحصيل للقراءة يف اململكة العربية السعودية 
فوق هذا املستوى.

كان لجميع دول مجلس التعاون الخليجي نسبة صغرية من 	 
طالبهم الذين وصلوا إىل املعيار املتقدم لبريلز 2016، 

وكانت النسبة األعىل لإلمارات العربية املتحدة.

يف كل دول مجلس التعاون الخليجي، هناك عىل األقل ثالثة 	 
طالب من كل عرشة مل يصلو إىل املعيار الدويل املنخفض؛ 

وهذا أعىل بكثري مام يشاهد عاملياً.

يف الكويت واململكة العربية السعودية كانت نسبة الطلبة 	 
الذين مل يصلوا للمعيار املنخفض أقل بشكل ملحوظ من 

املجموعات املقابلة لها يف ماديت الرياضيات والعلوم.
املعيار الدويل املنخفض أكرث مام شوهد دولياً.

النسبة املئوية للطلبة يف كل معيار دويل للقراءة يف تقييم بريلز 2016

ما هي العوامل التي تصنع قارئاً جيداً؟ )بريلز 2016(

مهارات القراءة لدى الفتيات أفضل من مهارات القراءة لدى األوالد	 
يتمتع القرّاء الجيدون ببيئات منزلية تدعم تعلم مهارات القراءة والكتابة	 
بداية مبكرة للقرّاء الجيدون يف تعلم القراءة والكتابة	 
إلتحاق القّراء الجیدون باملدارس ذات الموارد الجیدة واملوجهة أكادميياً	 
إلتحاق القرّاء الجيدون مبدارس آمنة	 
كان تعليم القراءة ذو أولوية عالية يف املدارس اإلبتدائية عىل املستوى الدويل	 
يتميز القرّاء الجيدون بحضور الدوام املدريس بشكل منتظم من دون الشعور بالتعب أو الجوع	 
يتميز القرّاء الجيدون مبواقفهم اإليجابية تجاه القراءة	 
يواجه القرّاء الجيدون بعض الصعوبات أثناء القراءة عرب اإلنرتنت	 
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عوامل سياقية

تقدم دراسات جمعية دراسات املعرفة املحلية )ILSA( فرصة التفكري ملياً ببيانات التحصيل العلمي بجانب ثروة من البيانات السياقية 
التي جمعت يف نفس الوقت. تتضمن كل دراسة مجموعة مختارة من االستبيانات التي تجمع املعلومات من املدارس واملعلمني 

والطلبة وأولياء األمور، والتي ميكن تحليلها واستكشاف العالقات بني العوامل األساسية و اإلنجازات.

الفتيات يتفوقن بأدائهن عىل األوالد يف

كل دول مجلس التعاون الخليجي

الرياضيات. يف مرحلة الصف الرابع يأيت أداء الفتيات 

أفضل بشكل هام فيام عدا اإلمارات العربية املتحدة 
وقطر. يف الصف الثامن، تشاهد فروقاً هامة بني 

الجنسني فقط يف سلطنة ُعامن والبحرين.

العلوم. لدى دول مجلس التعاون الخليجي فارق بني 

الجنسني يف مرحلة الصف الرابع أعىل من أية دول 
عىل مستوى العامل – من فارق بنتيجة 14 نقطة لصالح 

الفتيات يف اإلمارات العربية املتحدة إىل 79 يف 
اململكة العربية السعودية. وهذا الفارق يستمر يف 

الصف الثامن.

القراءة. أداء الفتيات أفضل من أداء األوالد يف كل 

البلدان املشاركة مبعدل 19 نقطة دولياً، وذلك عىل 
درجة من األهمية يف كل الدول عدا اثنتني. لدى دول 

مجلس التعاون الخليجي بعض أكرب الفوارق التي ترتاوح 
من 30 نقطة يف اإلمارات العربية املتحدة إىل 65 

نقطة يف اململكة العربية السعودية.

يف معظم الحاالت، قامت دول مجلس التعاون الخليجي 	 
بخفض الفجوة بني الجنسني يف الرياضيات والعلوم بني 

عامي 2011 و 2015 باستثناء البحرين و اململكة العربية 
السعودية.

أظهر األوالد يف قطر معدل نتائج تحصيل أفضل خالل 	 
الدورتني األخريتني من تقييم تيمس، لذلك انخفضت الفجوة 

بني الجنسني بشكل هام.

لوحظ أيضاً منوذج األداء املرتفع للفتيات يف تقييم بيسا 	 
2015 يف قطر و اإلمارات. ويتناقض هذا التوجه يف دول 

مجلس التعاون الخليجي، مع النامذج الدولية يف الرياضيات 
والعلوم.

بقيت الفجوة بني الجنسني يف القراءة بني عامي 2011 و 	 
2016، عىل حالها أو ازدادت يف كل دول مجلس التعاون 

الخليجي.

أولياء األمور يف دول مجلس التعاون الخليجي كانوا أكرث إقراراً 

من بقية أولياء األمور عىل املستوى العاملي، بأن أطفالهم 
يستطيعون أداء مهام بسيطة كتمييز الحروف وقراءة الجمل 

ومتييز األرقام وكتابة األعداد عند التحاقهم باملدارس.

ربط التعليم ما قبل املدرسة باألداء األعىل

يف كل املواد الدراسية

التعليم قبل املرحلة االبتدائية هو األكرث شيوعاً يف 
البحرين واألقل شيوعا يف اململكة العربية السعودية، 
لكنه يحصل يف كل دول مجلس التعاون الخليجي بشكل 

أقل مام هو عليه عاملياً.

اختالف مؤهالت املعلمني بشكل كبري يف

دول مجلس التعاون الخليجي

طلبة دول مجلس التعاون الخليجي يثبتون

مواقف إيجابية نحو التعلم

ميتلك املعلمون يف اإلمارات العربية املتحدة أعىل 
املؤهالت مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، بينام 
كانت نسبة معلمي الصف الرابع يف اململكة العربية 

السعودية الذين مل يتلقوا تعليامً يتجاوز مستوى 
املرحلة الثانوية، أعىل بكثري مام هي عليه اآلن دوليا. 

مييل معلمي الصف الثامن لكونهم أعىل تأهيال لكن 
اليزال هناك اختالفات كبرية بني البلدان.

عىل املستوى الخليجي و الدويل،باملادة 	 
الدراسية له عالقة إيجابية بالتحصيل الدرايس، 

فالطالب الذين يفضلون مادة دراسية، تكون 
نتائجهم أعىل عموماً من أولئك الذين مل 

يفضلوها.

عرف عن الطلبة يف كل دول مجلس التعاون 	 
الخليجي استمتاعهم بتعلمهم إىل حد أعظم مام 

وجد عامليا. قدم طلبة سلطنة ُعامن أكرث التقارير 
إيجابية من ناحية إهتاممهم باملواد الدراسية 

الثالثة.

يف معظم دول مجلس التعاون الخليجي، يتم تدريس 	 
العلوم للطالب من قبل معلمني من حملة املؤهالت اكرث من 

الرياضيات.

لوحظ التناقض يف مستويات مؤهالت املعلمني يف كل 	 
دول مجلس التعاون الخليجي يف تقييم بيسا 2015 أيضا. 

كل طلبة اإلمارات العربية املتحدة، لديهم تقريبا معلمني 
يحملون شهادات جامعية أو أعىل، لكن ما نسبتهم 30% 

فقط يحصلون عىل ذلك يف قطر. إن املتوسط عامليا هو 
حوايل ثالثة أرباع.

أثبتت دول مجلس التعاون الخليجي مستويات مرتفعة من 	 
التطوير املهني املستمر بني املعلمني، بدرجة أعىل 

عموما من املعدالت العاملية ماعدا الكويت.

يف معظم دول مجلس التعاون الخليجي مييل الطلبة 	 
ملحبة مادة العلوم أكرث من الرياضيات والقراءة ماعدا يف 

اململكة العربية السعودية حيث أىت ترتيب القراءة أعىل من 
العلوم والرياضيات بقليل.

ال يرجح طلبة الصف الثامن استمتاعهم بتعلم الرياضيات 	 
لكنهم أكرث إيجابية يف مادة العلوم مقارنة باألمناط 

الدولية.

لوحظ يف منطقة الخليج موقفاً إيجابياً يف مادة العلوم 	 
يف تقييم بيسا 2015 أيضاً. ونقل عن حوايل %40 من الطلبة 

توقعهم للعمل يف مهن متعلقة بالعلوم أو وظائف تقنية 
عند بلوغهم سن الثالثني. كان هذا يفوق كثريا معدل منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية البالغ 25%.

كان لجميع دول مجلس التعاون الخليجي نسبة صغرية من 
طالبهم الذين وصلوا إىل املعيار املتقدم لبريلز 2016
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املعايري الدولية منخفض

عند نتيجة 400
نقطة

متوسط

عند نتيجة 475
نقطة

عايل

عند نتيجة 550
نقطة

متقدم

عند نتيجة 625
نقطة

تيمس 2015 

الرياضيات
ميتلك الطلبة بعض 

املعرفة يف أساسيات 
الرياضيات.

يستطيع الطلبة تطبيق 
معارفهم األساسية 

يف الرياضيات يف 
مواقف بسيطة.

يستطيع الطلبة تطبيق 
معارفهم و فهمهم 

لحل املشكالت.

يستطيع الطلبة تطبيق 
فهمهم ومعارفهم 
يف مواقف متعددة 

معقدة نسبيا 
ويرشحون براهينهم.

تيمس 2015 

العلوم
يظهر الطلبة بعض 
املعرفة األساسية 

للحياة والعلوم 
الطبيعية.

يظهر الطلبة معرفة 
أساسية وفهام لعلوم 

الحياة والطبيعة 
واألرض ويقدمون 

رشوحا بسيطة 
للمظاهر الطبيعية 

البيولوجية والفيزيائية.

ينقل الطلبة ويطبقون 
معارفهم لعلوم 

الحياة والطبيعة 
واألرض يف سياقات 

الحياة اليومية 
واملجردة.

ينقل الطلبة فهمهم 
لعلوم الحياة والطبيعة 

واألرض و يظهرون 
بعض املعرفة بإجراء 

االستقصاء العلمي.

بريلز 2016 

القراءة
يستطيع الطلبة تحديد 
واسرتجاع املعلومات 

املذكورة عىل نحو 
بنيِّ و يبدؤون بوضع 

استنتاجات بسيطة.

يستطيع الطلبة 
فهم املعلومات 

 ، املذكورة عىل نحو بنيِّ
ويقومون باستنتاجات 

مبارشة و يبدؤون 
بتفسري املعلومات 

وربطها

يستطيع الطلبة متييز 
التفاصيل الهامة 

ويقومون باستنتاجات 
لتفسري / رشح األفعال، 

األحداث، املشاعر، 
األفكار؛ ومييزون بعض 

خصائص اللغة.

يستطيع الطلبة تفسري 
نصوص معقدة نسبيا، 

يصفون / يرشحون 
الدوافع والعالقات 

بدعم قائم عىل النص 
ويبدؤون بتقييم تأثري 

اللغة وخيارات اسلوبها.

املصادر: جميع البيانات املقدمة يف هنا تأيت من تقارير دولية متواجدة يف العنوانني التالية:

TIMSS 2015 
http://timss2015.org/timss-2015/mathematics/student-achievement/ 
http://timss2015.org/timss-2015/science/student-achievement/

PIRLS 2016  
http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-results/

PISA 2015   
http://www.oecd.org/pisa/

ترجمة النسخة العربية من هذه الورقة تأيت بدعم من:

املعايري الدولية

لفهم ما يعرفه الطلبة ومدى قدرتهم عىل تطبيق معرفتهم يف الرياضيات، وضعت تقييامت تيمس وبريلز مجموعة من أربعة 
معايري دولية )منخفض، متوسط، مرتفع و متقدم(. لهذه املعايري نقاط محددة و تقدم وصفاً متقدماً للمهارات الظاهرة عند كل 

مستوى ملخص أدناه.


