
 

للمعارف  ھمیم مدى تحصیلوتقبھدف سن الخامسة عشرة،  فيالطلبة على أعوام  ةكل ثالث ىجرطلبة (بیزا) دراسة استقصائیة تُ اللتقویم یعّد البرنامج الّدولي 
 تمجاالمع أحد والعلوم  ،والریاضیات ،القراءةفي:  اإلتقانیركز التقویم على في المجتمع. فاعلة الرئیسة والمھارات األساسیة بما یحقّق مشاركتھم مشاركة 

 .الطلبةبرفاھیة اھتماًما یم و)، كما یولي التق2018عام ھي مجال االبتكار في  "الكفایات العالمیة" توكاناالبتكار (

 المملكة العربیة السعودیة

 بالمملكة العربیة السعودیة وما یمكنھم القیام بھ ةفي سن الخامسة عشرالطلبة ما یعرفھ 

 في القراءة والریاضیات والعلومالطلبة أداء نظرة في . 1الشكل رقم 

 

 .عنھا بیاناتالمعروض یخص فقط الدول واالقتصادات التي تتوفر ملحوظة: 
 .OECD, PISA 2018 Database, Tables I.1 and I.10.1المصدر: 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة في القراءة والریاضیات  دولالنقاط لنقاط أقل من متوسط توسط في المملكة العربیة السعودیة مالطلبة حقق  •
 والعلوم.

ضیات تعد نسبة من حققوا من طلبة المملكة العربیة السعودیة مستویات عالیة (المستوى الخامس أو السادس) في أي من المجاالت (القراءة والریا •
من نسبة من حصلوا من طلبة المملكة على الحد األدنى  دضئیلة مقارنة بمتوسط دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، كما تع نسبةوالعلوم) 

  .صغیرة مقارنة بدول المنظمةنسبة االتقان (المستوى الثاني) في ثالث مواد معًا 



 2018الطلبة (بیزا) لعام  ویمنتائج البرنامج الّدولي لتق - دولةمذكرة ال -المملكة العربیة السعودیة   |  2

       

 ©OECD 2019 3-1 المجلدات 

 وما یمكنھم القیام بھ في القراءة الطلبة ما یعرفھ

لمملكة العربیة السعودیة المستوى الثاني على األقل من مستویات إتقان القراءة، حیث یمكن لھؤالء الطلبة تحدید الفكرة ا% من طلبة 48حقّق  •
الرئیسیة في أي نص متوسط الطول، وإیجاد المعلومات بناًء على معاییر واضحة، وإن كانت في بعض األحیان معقدة، كما یمكنھم التفكیر في 

 القیام بذلك. صراحةیُطلب منھم غرض ونوع النص عندما 
الطلبة لم یحقق درجة تصنفھ في المستوى الخامس أو الغالبیة العظمى من طلبة) في القراءة، بمعنى أن  ۷لم یتفّوق سوى عدد ال یذكر من الطلبة ( •

رة فھم كامل ومفّصل ألي نص یكون مضمونھ حیث یمكن للطبة في ھذین المستویین بلو ،السادس في اختبار القراءة بالبرنامج الّدولي لتقویم الطلبة
لى مستوى عشرین نظاماً تعلیمیاً، من بینھا خمسة عشر نظاًما من وعغیر مألوف، إلى جانب التعامل مع المفاھیم التي تخالف التوقعات.  ھأو شكل

  أو السادس. درجات تصنفھم في المستوى الخامسة طلبال٪  من ۱۰دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، حقق 

 وما یمكنھم القیام بھ في الریاضیاتالطلبة ما یعرفھ 

ضمن المستوى الثاني أو أعلى، حیث یستطیع الطلبة في ھذا المستوى تفسیر وإدراك كیفیة تمثیل  ةالسعودیالمملكة العربیة ٪  ِمن طلبة ۲۷ُصنف  •
تفاوت حالة (بسیطة) ریاضیاً دون تعلیمات صریحة (مثل مقارنة المسافة اإلجمالیة في مسارین بدیلین أو تحویل األسعار إلى عملة أخرى). وھناك 

٪  في بكین وشانغھاي وجیانغسو وتشجیانغ ۹۸لبة الذین حصلوا على المستوى الثاني أو أعلى، ففیما ُصنف كبیر بین األنظمة التعلیمیة في نسبة الط
منظمة  دولفي جمیع  ،. وفي المتوسط۲۰۱۷التي شاركت في نسخة بیزا المطورة لعام  ٪  ِمن زامبیا۲سوى  لھذا التصنیف لم یصل ،(بالصین)

 . ن الطلبة المستوى الثاني على األقل من مستویات إتقان الریاضیات% م76التعاون االقتصادي والتنمیة، حقّق 
ِمن الدول  تحقق لستةعلى درجات في المستوى الخامس أو أعلى في الریاضیات،  ةالسعودیالمملكة العربیة ٪  من طلبة ۱فیما حصل قرابة  •

٪  ٤٤من  كثروصل أ ،بكین وشانغھاي وجیانغسو وتشجیانغ (الصین)األسیویة أكبر نسبة من الطلبة الذین وصلوا لھذا المستوى، ففي واالقتصادات 
) أكثر الصین% وفي تایبیھ (28 ، وفي ماكاو (الصین) قرابة٪ ۲۹ھونكونغ (الصین) ، وفي ٪ ۳۷قرابة وصل لھذین المستویین، وفي سنغافورا 

الت الریاضیة المعقدة ومقارنة وتقییم استراتیجیات حل . ھؤالء الطلبة یمكنھم صیاغة الحا% بقلیل21، وفي كوریا أكثر من ٪  بقلیل۲۳من 
 المشكالت المناسبة للتعامل معھا.

 وما یمكنھم القیام بھ في مادة العلومالطلبة  ما یعرفھ

تفسیرات إبداء الطلبة یمكن لھؤالء حیث  ،على في العلومأفي المملكة العربیة السعودیة على المستوى الثاني أو الطلبة % من 38حصل نحو  •
 محتملة في سیاقات معتادة أو استخالص استنتاجات بناء على استقصاءات بسیطة.

 ، وفي ھذین المستویین یتوقع من الطالب أنالمستوى الخامس أو السادسحیث لم یصنف أي طالب في ولم یتفّوق أي طالب تقریباً في العلوم،  •
 ، بما في ذلك الحاالت غیر المألوفة.بداع واستقاللبإ ،ما یعرفھ في العلوم على مدى أوسع من الحاالتیطّبق 
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 فیھا تحقیق النجاحالطلبة الحالة التي یمكن لجمیع 

 السمات الشخصیةالمرتبطة ب. الفروق في األداء والتوقّعات 2الشكل رقم 

 

الذین ینتمون الطلبة أداء متوسط ) 2أداء البنین؛ (متوسط أداء البنات مطروحاً منھ توسط ) م1. (عنھا بیاناتالمعروض یخص فقط الدول واالقتصادات التي تتوفر مالحظات: 
قیمین أداء الم) متوسط 3(؛ االقتصادیة األقل-فئة الظروف االجتماعیةالذین ینتمون إلى  لبةأداء الطمتوسط وحاً منھ مطر االقتصادیة الجیدة-اعیةذات الظروف االجتمفئات الإلى 

 .للطالب والمدرسة ةاالقتصادی-ةاالجتماعی ظروفالضبط اإلحصائي للبعد وذلك في القراءة؛ المواطنین أداء توسط مطروحاً منھ م
 ..OECD, PISA 2018 Database, Tables II.B1.2.3, II.B1.7.1 and II.B1.9.3المصدر: 

 ةاالقتصادی-ةاالجتماعی الظروفو عدالةال

 االقتصادیة،-االجتماعیةفي ظروفھم على الطلبة األقل االقتصادیة الجیدة -ذوو الظروف االجتماعیةالطلبة في المملكة العربیة السعودیة، تفّوق  •
منظمة التعاون  مجموع دولفي  امھینفس بین الفئتین الفرق أصغر منلكنھ فرق  القراءة،في أعلى نقطة  74من الفئة األولى حیث حقق الطلبة 
 .نقطة) 89( االقتصادي والتنمیة

، حیث حقق لاألقذوي الظروف أم من ذوي الظروف االجتماعیة االقتصادیة الجیدة ن في القراءة، سواء أكانوا من ولم یتفوق طلبة سعودیتقریبًا  •
منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة،  دولفي بینما،  درجات في المستویین الخامس أو السادس،سبعة طلبة فقط (من أكثر من ستة آالف طالب) 

الطلبة المنتمین % من 3نسبة واالقتصادیة الجدیة -ة ذوي الظروف االجتماعیةفئالطلبة المنتمین إلى % من 17لغت نسبة المتفوقین في القراءة ب
 .ة ذوي الظروف غیر الجیدةإلى فئ

یم والمشاركة في البرنامج الّدولي لتقل الدوجمیع في األداء في الریاضیات والعلوم المنبئة باالقتصادیة أحد المؤشرات -االجتماعیة الةكانت الح •
(مقارنة % من التباین في أداء الریاضیات 11االقتصادیة ما نسبتھ -وفي المملكة العربیة السعودیة فسر التباین في الحالة االجتماعیة، (بیزا) الطلبة

% 13متوسطھ بما العلوم (مقارنةً األداء في % من تباین 11 ما نسبتھفّسر كما منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة)،  دول% في 14 ھمتوسطبما 
 منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة). في دول

درجات تنتمي إلى الربع األعلى في توزیع األداء للقراءة في المملكة االقتصادیة األقل -ذوي الظروف االجتماعیةالطلبة % تقریباً من 11حقق  •
في نظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، دول مفي و. االقتصادیة لیس أمًرا حتمیًا-عني أن تأثیر الظروف االجتماعیةیاألمر الذي  العربیة السعودیة،
درجات ضمن الربع األعلى لتوزیع األداء في  االقتصادیة-في الظروف االجتماعیةاألقل فئات الإلى الطلبة المنتمین % من 11المتوسط، حقق 
 .القراءة في دولھم

منظمة التعاون  في دولنفسھا التجمع األداء المرتفع والمنخفض في بعض المدارس بدرجة  وذو لبةلكة العربیة السعودیة، یتجّمع الطوفي المم •
 االقتصادي والتنمیة.
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-الظروف االجتماعیة ذاتبین المدارس الكوادر المستلزمات نقص في روق فالو ،مؤشرات العزل اإلحصائي. 3الشكل رقم 
 .االقتصادیة-في ظروفھا االجتماعیةوالمدارس األقل االقتصادیة الجیدة 

 

(في حالة  1) وبین فصل. تعمل مؤشرات العزل التي تتراوح بین صفر (في حالة عدم وجود عنھا بیاناتالمعروض یخص فقط الدول واالقتصادات التي تتوفر مالحظات: 
أكثر أو االقتصادیة كانوا -في ظروفھم االجتماعیةأقل الذین ینتمون إلى فئات الطلبة المنخفض أو  وأاألداء المرتفع  وذوالطلبة اس ما إذا كان بشكل كامل) على قیفصل وجود 

  .)Volume II Chapter X( تفصیلي للمؤشرات في المجلد الثاني، الفصل العاشرالبیان الأقل ترّكزاً في بعض المدارس. انظر 
 ..OECD, PISA 2018 Database, Tables II.B1.4.1, II.B1.4.8, II.B1.5.13 and II.B1.5.14المصدر: 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة،  أعمق مما ھو في دولفي المستلزمات نقص في الكوادر وب في المملكة العربیة السعودیة المدارسقادة أفاد  •
-الجیدة في ظروفھا االجتماعیةعیة االقتصادیة من نقص الكوادر أكثر مما اشتكى قادة المدارس واشتكي قادة المدارس األقل في الظروف االجتما

األقل وفق مقیاس بیزا للظروف  ةالفئمصنفة ضمن مدارس  في الطلبة % من53 ما نسبتھیدرس  ،. وفي المملكة العربیة السعودیةاالقتصادیة
بینما یقول قادة تلك المدارس  ،االقتصادیة-الجیدة في الظروف االجتماعیةة الفئمن في مدارس  الطلبة % من40ما نسبتھ و االقتصادیة،-االجتماعیة

منظمة التعاون  دولفي  ،في المتوسطوبالمقارنة، . الجید رس على توفیر التعلیمادرة المدمعوقات تتعلق بقلة المعلمین تحد إلى حد ما من قبوجود 
مدارس الفي الطلبة % من 18 وما نسبتھ االقتصادیة-في الظروف االجتماعیةبة في المدارس األقل الطل% من 34یدرس االقتصادي والتنمیة، 

 .من مشكلة نقص المعلمینالفئتین من المدارس  ة، بینما یشتكي قاداالقتصادیة-الجیدة في الظروف االجتماعیة 

 عدالة المتعلقة بتكافؤ الفرص بین الجنسینال

منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، إال أن البنات یتفّوقن على البنین في ھذا  دولعلى الرغم من تفّوق البنین على البنات في الریاضیات في معظم  •
 دولط في المجال في المملكة العربیة السعودیة. وعلى الرغم من تفّوق البنات على البنین بشكل طفیف في العلوم (بمعّدل درجتین) حسب المتوس

 نقطة. 29قدار فقد تفّوقت البنات في المملكة العربیة السعودیة على البنین بم ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة

 تكافؤ الفرص بین المقیمین والمواطنینو العدالة

ً 12في المملكة العربیة السعودیة بة المقیمین (غیر السعودیین) ، بلغت نسبة الط2018خالل عام  • كل ستة طلبة مقیمین ھناك . من بین % تقریبا
 .االقتصادیة-في الظروف االجتماعیةمن الفئة األقل مصنف طالب واحد 

تقّلص الفارق إلى  ةاالقتصادی-ةاالجتماعی حالةنقطة في القراءة؛ وبعد الضبط اإلحصائي لل 36 ا متوسطھتفوق الطلبة المقیمون على المواطنین بم •
 نقطة. 32

في المملكة  ھم تفوقوا بشكل ملحوظ، إال أناالقتصادیة-في الظروف االجتماعیة األقلمن الفئات ن ا یكونوالمقیمین عادةً م لبةالطوعلى الرغم من أن  •
في المملكة العربیة  ا% تقریبً 39األعلى في توزیع األداء للقراءة في الربع درجات الذین حققوا الطلبة المقیمین بلغت نسبة حیث  ،العربیة السعودیة

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة.% في دول 17 ھمقارنة بما متوسط ،السعودیة
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 بةما تعنیھ الحیاة المدرسیة لحیاة الطل

 المدرسي في المملكة العربیة السعودیة؟ ھو المناخ كیف

منظمة دول في  %23الشھر، مقارنة بنسبة تعرضھم لحاالت تنّمر عدة مرات على األقل في الطلبة ب% من 30في المملكة العربیة السعودیة، أفاد  •
منظمة دول في الطلبة % من 88 مقابلفي المملكة العربیة السعودیة (الطلبة % من 75، أعرب وعلى الرغم من ذلكالتعاون االقتصادي والتنمیة. 

 لھم الدفاع عن أنفسھم.الذین ال یتسنّى الطلبة تھم بشدة على مساعدة قالتعاون االقتصادي والتنمیة) عن موافقتھم أو مواف
 حصصفي جمیع أو معظم  الطلبة لالنتظار لفترة طویلة حتى یھدأ افي المملكة العربیة السعودیة أن معلمیھم اضطروالطلبة % تقریباً من 28أفاد  •

درجة  15العربیة السعودیة ، ونقصت درجة ھؤالء الطلبة في المملكة منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة% في دول 26، مقارنة بما نسبتھ لغةال
الضبط اإلحصائي ، وذلك بعد اإلطالق أو یحدث في بعض الحصص فقط ىدون الطلبة الذین قالوا إن انتظار المعلم لھدوء الطلبة ال یحدث عل

 االقتصادیة.-االجتماعیة للحالة
بدایة الیوم  ، كما تأخر عنالطلبة% من 21 تھنسبما ألیام منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، تغّیب عن المدرسة في أحد ا دولفي ، في المتوسط •

. وفي المملكة )2018یم الطلبة (بیزا واختبار البرنامج الّدولي لتقالذین سبقا  سبوعیناأل، وذلك على مدار الطلبة% من 48ما نسبتھ  الدراسي
األسبوعین خالل  الطلبة% من 55ما نسبتھ كما تأخر عن المدرسة  ،الطلبة% من 56 ما نسبتھ العربیة السعودیة، تغیّب عن المدرسة في أحد األیام

أكثر عرضة للتغّیب عن المدرسة، في حین أن كانوا الذین یتعّرضون للتنّمر بشكل متكّرر الطلبة واالقتصادات، كان  دولفي معظم الو. امھینفس
یم القراءة، ویحصلون على دعم عاطفي أكبر من ومرتفعة في تقدرجات ویحقّقون  انضباًطا،ویتمتّعون بأجواء أكثر  ،قّدرون المدرسةالذین یُ الطلبة 

 أقل عرضة للتغّیب عن المدرسة.كانوا الوالدین، 

 المناخ المدرسي. 4الشكل رقم 

 

) 3( ؛) صحیح جداً أو للغایة2( (لغة التعلیم الرسمیة)؛ لغةال) في جمیع أو معظم دروس 1. (عنھا بیاناتالمعروض یخص فقط الدول واالقتصادات التي تتوفر مالحظات: 
 موافق أو موافق بشدة.

 .OECD, PISA 2018 Database, Tables III.B1.2.1, III.B1.3.1, III.B1.4.1, III.B1.8.1, III.B1.8.2 and III.B1.9.1المصدر: 

عن الموافقة  )منظمة التعاون االقتصادي والتنمیةدول في % 74مقارنة بما متوسطھ في المملكة العربیة السعودیة (الطلبة من تقریبًا % 75أعرب  •
واالقتصادات، بما في ذلك المملكة العربیة السعودیة، حقّق  دولالتدریس بطریقة ممتعة. وفي معظم ال ونھم یمارسیأو الموافقة بشدة على أن معلم

الذي  بالموضوعشغوفون بأن معلمیھم الطلبة ھم المزید من الحماسة، السیما عندما أفاد یمعلم ا أعلى في القراءة عندما كانوا یرون فينقاطً  بةالطل
 .یتم تدریسھ
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منظمة التعاون االقتصادي  دولفي % 62مقارنة بما نسبتھ ( یعاون بعضھم بعضابأن رفاقھم الطلبة % من 53في المملكة العربیة السعودیة، أفاد  •
 منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة).دول % في 50مقارنة بما نسبتھ نافسون فیما بینھم (% بأنھم یت58وأفاد  ،والتنمیة)

منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة) عن الموافقة دول  % في16مقارنة بما متوسطھ في المملكة العربیة السعودیة (الطلبة % تقریباً من 18أعرب  •
 المدرسة. أو الموافقة بشدة على أنھم یشعرون بالوحدة في

 في المملكة العربیة السعودیة حیال حیاتھم والتعلم؟ الطلبة كیف یشعر

منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة) بأنھم راضون عن  دول% في 67قارنة بما متوسطھ في المملكة العربیة السعودیة (مالطلبة % من 71أفاد  •
 نقاط في مقیاس الرضا عن الحیاة المكون من عشر نقاط). 10إلى  7بین ما  یتراوحالذین أفادوا بمستوى رضا  بةحیاتھم (الطل

بأنھم دائماً ما یشعرون الطلبة % من 8ي المملكة العربیة السعودیة بأنھم أحیانا أو دائما ما یشعرون بالسعادة، وأفاد الطلبة ف% تقریباً من 85وأفاد  •
المدرسة  إلىشعور أقوى باالنتماء یكون لدیھم ن المشاعر اإلیجابیة عندما ا عتعبیرً  أكثر الطلبة واالقتصادات، كان دولبالحزن. وفي معظم ال

 لحاالت تنّمر متكّررة. نتعّرضویعن الحزن عندما  ا، كما كانوا أكثر تعبیرً الطلبةوتعاون أكبر بین 
في المملكة العربیة السعودیة عن موافقتھم أو موافقتھم بشّدة على أنھ عادة ما یتسّنى لھم إیجاد مخرج من المواقف  الطلبة % من80وأعرب  •

% عن موافقتھم أو موافقتھم بشدة على أنھم یشعرون 47وأعرب ، منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة) دولفي % 84مقارنة بنسبة الصعبة (
 منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة). دولفي % 56مقارنة بنسبة حیالھم عندما یفشلون (بالقلق مما یعتقده اآلخرون 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة بعقلیة متطّورة (فقد أعربوا عن معارضتھم أو معارضتھم الشدیدة لمقولة "یتعّلق دول في  الطلبة یحظى غالبیة •
 بعقلیة متطّورة.الطلبة % من 43ملكة العربیة السعودیة، یحظى "). وفي المسھولةبك وال یمكنك تغییره ب ؤكذكا

 فاھیة الطالب والعقلیة المتطّورة. ر5الشكل رقم 

 

) موافق 2(؛ نقاط في مقیاس الرضا عن الحیاة المكون من عشر نقاط 10 إلى 7 ما بین) 1. (عنھا بیاناتالمعروض یخص فقط الدول واالقتصادات التي تتوفر مالحظات: 
 ) معترض أو معترض بشدة.3( ؛موافق بشدةأو 

  .OECD, PISA 2018 Database, Tables III.B1.2.1, III.B1.3.1, III.B1.4.1, III.B1.8.1, III.B1.8.2 and III.B1.9.1المصدر: 
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 2018یم الطلبة (بیزا) لعام والمالمح الرئیسیة للبرنامج الّدولي لتق

 المحتوى

مع الكفایات  والعلوم ،الریاضیاتكل من على القراءة، بینما تعّد  2018یم الطلبة (بیزا) لعام وللبرنامج الّدولي لتقترّكز الدراسة االستقصائیة  •
یم اختیاري ویماً للمعرفة المالیة لدى الشباب، وھو تقوتق 2018الطلبة (بیزا) لعام لتقویم . كما تضّمن البرنامج الّدولي فرعیة ویممجاالت تق ،العالمیة

 .2020وفي  2019دیسمبر/كانون األول  3سیجري إعالن النتائج في وواالقتصادات.  دوللل

 بةالطل

من الدول  دولة 79بمدارس  ةملیون طالب في سن الخامسة عشر 32یمثّلون نحو وھم ، 2018یم في عام وطالب التق ألف 600 استكمل نحو •
في طالبًا وطالبة  ألف 354 یمثّلونوھم مدرسة،  235طالباً في  6136 التقویم استكملواالقتصادات المشاركة. وفي المملكة العربیة السعودیة، 

 .)ة% من مجموع السكان في سن الخامسة عشر85(أي  ةسن الخامسة عشر

 قویمالت

یم لمدة ساعتین. وفي القراءة، جرى تطبیق المنھج وعملیات التق استمرت، ودولجرى االستعانة باختبارات بمساعدة الحاسب اآللي في أغلب ال •
أدائھم بناًء على من خاللھا بمجموعة من مواد االختبار  بةبمساعدة الحاسوب، حیث یُكّلف الطلتمت التكیّفي متعّدد المراحل في االختبارات التي 

 في المجموعات السابقة.
جرى تنظیم المواد في وبناء إجاباتھم الخاصة.  بةواألسئلة التي تتطلب من الطلیار االختمواد االختبار ھي عبارة عن مزیج من األسئلة متعددة  •

والریاضیات ، قراءةال :ساعة من مواد االختبار ةمجموعات بناء على فقرة نصیة توّضح موقفًا من واقع الحیاة. وقد شملت أكثر من خمس عشر
 لمجموعات من مواد االختبار. بةمختلف الطلوالعلوم والكفاءة العالمیة، وقد خضع 

أنفسھم، وعن  بةالحصول على معلومات عن الطل بانةاالست ت. استھدفادقیقة الستكمالھ 35حوالي  تاستغرقن استبانة أساسیة ع بةأجاب الطل •
ن عملیة إدارة وتنظیم المدرسة تضماستبانة تالمدارس قادة استكمل كما مواقفھم وتصّرفاتھم ومعتقداتھم ومنازلھم وخبراتھم المدرسیة والتعلیمیة. 

 إلى جانب البیئة التعلیمیة.
ً  الدول/االقتصاداتقامت بعض  •  19بتوزیع استبانات إضافیة للحصول على المزید من المعلومات. ومن بین االستبانات الموّزعة في أیضا

 17ھم في التدریس. ومن بین االستبانات الموّزعة في للمعلمین یجري فیھ االستفسار عن المعلّمین أنفسھم وعن ممارساتاستبانة  اقتصاد/دولة
 توفیر معلومات عن تصّوراتھم ومشاركتھم في مدرسة طفلھم وتعلیمھ. اللوالدین یُطلب فیھاستبانة اقتصاد /ولةد

 ةعن معرفة الطلب ةبتوزیع استباناقتصاداً /دولة 52: فقد قامت ةطلبخاصة بالواالقتصادات أیضاً اختیار توزیع ثالث استبانات أخرى  دولویمكن لل •
لصالح  أعدت ةاقتصادات بتوزیع استبان /دول 9وقامت  ،لمواصلة التعلیم الطلبةعن توقّعات  ةبتوزیع استبان دولة/اقتصاد 32كما قامت  ،بالحاسوب

 .بةعن رفاھیة الطل 2018یم الطلبة (بیزا) لعام والبرنامج الّدولي لتق
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اآلراء المعبّر عنھا والُحجج المقّدمة في ھذه الوثیقة ال تعكس وتجدر اإلشارة إلى أن جرى نشر ھذا العمل تحت مسؤولیة األمین العام لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة. 

 األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة. دولبالضرورة وجھات النظر الرسمیة لل
 م الحدود الدولیة وال باسم أي إقلیم أو مدینة أو منطقة.ال تمّس ھذه الوثیقة وأي بیانات وأي خریطة مدرجة فیھا، بوضع أي إقلیم أو سیادتھ، كما ال تمّس بترسی

 http://www.oecd.org/pisa/ یُرجى زیارة الموقع التالي: ،2018الطلبة (بیزا) لعام  ویملمزید من المعلومات عن البرنامج الّدولي لتق
 أسفل الجداول والرسوم البیانیة في المنشور. كما یمكن الحصول على البیانات على اإلنترنت باتباع 

 http://gpseducation.oecd.org/.  یمكنك استكشاف ومقارنة وتصّور المزید من البیانات والتحلیل من خالل الموقع التالي:

http://www.oecd.org/pisa/
http://gpseducation.oecd.org/
http://gpseducation.oecd.org/
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