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الـمـــقـــدمــة
يعد البرنامج الدّولي لتقييم الطالب والطالبات (  ) PISAجهد تعاوني لألعضاء المشـاريين
من بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  ,إضافة إلى عدد آخر من الدول المشارية .
تجمع منظمة التعاون والتنمية االقتصـادية (  ) OECDبـين الالالـة مجـاالت محـددي وهـي
القراءي  ,والرياضيات والعلـو دون ترييـز يبيـر علـى محتـو المـنهج بـع علـى المعرفـة
والمهارات األساسية التي يحتاجها البـالوون فـي ايـاتهم  ,إضـافة إلـى الترييـز علـى اسـتيعاب
المفاهيم والقدري على العمع في أي مجال تحت مختلف الظروف بهدف قياس مد نجاح الطالب
الذين بلووا سنًا محددًا  ,والذين هم على وشك استكمال تعليمهم اإللزامـي واالسـتعداد لمواجهـة
تحديات مجتمعاتهم اليومية .
وتنتهج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أسلوبا عامـا لتقيـيم المعـارف والمهـارات التـي
تعكس التويرات الحالية في المنهج  ,وتطبق األسلوب المدرسي الهادف إلى اسـتخدا المعرفـة فـي
المها والتحديات اليومية لتعكس هذه المهارات قدري الطالب على مواصـلة التعلـيم مـد الحيـاي
بتطبيق ما تعلموه في المدرسة في مختلف مجاالت اياتهم  ,وتقييم اختباراتهم وقدراتهم .
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التعريف بالدراسة الدولية PISA
معنى يلمة : PISA
هي مختصر لـ Program for International Student ( :
) Assessment
برنامج التقييم الدولي للطالب .

تعريف الدراسات الدولية : PISA
مجموعة من الدراسات تشرف عليها منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية
(  ) OECDبهدف معرفة مد امتالك الطالب للمهارات والمعارف األساسية
في مواد محددي.
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إلى ماذا تهدف  PISA؟
 -1تقييم المعرفة  ,والمهارات ,واالتجاهات التي تعكس التويرات الحالية في المقررات التعليمية .
 -2االعتماد على قياس قدري الطالب في توظيف المعرفة بالمواقف الحياتية اليومية التي
يواجهونها في المدرسة  ,والبيت ,والمجتمع ايث أن المواقف التي يتم قياسها تتعلق بقدري
الطالب على التعلم مد الحياي من خالل تطبيق ما تعلموه في المدرسة في مواقف اياتية جديدي
 ,يتقييم اختباراتهم ,وصنع قراراتهم.
 -3تقييم ما يستطيع الطالب فعله مقارنة بما تعلموه.
 -4مقارنة مستويات الطالب في العالم  ,ويشف أوجه القصور لديهم ,واستفادي الدول المخفقة
من الدول المتقدمة.
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أهمية ومميزات اختبارات  PISAللملكة العربية السعودية
 .1تحديد مد ايتساب الطالب للمعارف والمهارات التي تلزمهم في اياتهم في مجاالت  :القراءي ,
والعلو  ,والرياضيات.

 .2تطوير مؤشرات لمد نجاح النظا التربوي في إعداد الطالب في سن "  " 15سنة .
 .3تهيئة الطالب ألدوار بناءَي في مجتمعهم .
 .4مساعدي النظا التربوي على تشخيص مجاالت القوي والضعف لتحسين مخرجات التعليم .
 .5مقارنة إنجازات النظا التربوي في المملكة العربية السعودية مع إنجازات النظم التربوية
في بقية البلدان .
 .6مقارنة أداء طالب المملكة العربية السعودية مع أداء طالب البلدان األخر .
 .7تشكيع قاعدي بيانات هامة تساعد على تحليع السياسات والبحوث األخر .
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الفئة المستهدفة
الطالب والطالبات الذين أتموا "  " 15سنة دون اعتبار لصفوفهم الدراسية .

المواد التي يتم تطبيقها في اختبارات PISA
القراءي

الرياضيات

العلو

تطبيق الدراسة
يتم تطبيقها على عينة من الطالب الذين أتموا "  " 15عامًا دون اعتبار لصفوفهم الدراسية ,
ويكون التطبيق على مرالتين :المرالة التجريبية وتكون في العا الذي يسبق المرالة الرئيسة
ال (  ) PISA 2018سيكون التطبيق التجريبي في  ) 2017 ( :و الرئيس في . ) 2018 ( :
فمث ً
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االستعداد للدراسة
يتطلب االرتقاء بالواقع التعليمي إلى تكاتف جميع الفئات والمسؤولين بتطوير تعلم وتعليم
القراءي  ,والرياضيات والعلو من خالل :

دور المعلم
يتمثع في االهتما بالتنويع
في أساليب وطرائق
التدريس لمواد ( القراءي ,
الرياضيات  ,العلو )
وتعويد الطالب على
المهارات العليا  ,واستنتاج
ما وراء األسطر .

دور الطالب
ألن الطالب هو المثع األول
لوطنه عالميا فإن هذا يترتب
عليه بعض النقاط األساسية التي
يجب عليه القيا بها أالناء تطبيق
االختبار والتي من أهمها :
القراءي المتمعنة للسؤال ,
والفهم للمضمون ,ومن الم
اإلجابة بدقة على يافة األسئلة
الواردي في االختبار .

دور المدرسة
يأتي دورها بالتعاون مع
الفريق الخاص بتطبيق هذه
الدراسة  ,وتوفير المناخ
المالئم الذي يحبب الطالب
في تأدية االختبار  ,ويحثهم
على االهتما والجدية في
اإلجابة على يافة األسئلة
الخاصة به .

دور األسري
يتشكع دور األسري في اث
أبنائها على االهتما بهذه
االختبارات  ,وإشعارهم
بأهمية المشارية بها من
أجع الرقي بوطنهم إلى
مصاف الدول المتقدمة في
التميز بالقراءي ,
والرياضيات  ,والعلو .
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سنوات انعقادها
تعقد يع الالث سنوات  ,ايث نفذت هذه الدراسة في األعوا :
PISA 2000

تم الترييز على القراءي

PISA 2003

تم الترييز على الرياضيات

PISA 2006

تم الترييز على العلو

PISA 2009

تم الترييز على القراءي

PISA 2012

تم الترييز على الرياضيات

PISA 2015

تم الترييز على العلو

PISA 2018

يتم الترييز بها بنسبة  %70على مادي القراءي والرياضيات بنسبة  %15والعلو بنسبة %15
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أدوات الدراسة
يراسات االختبار

دليع الـ ُمنِسق
طبق
دليع الـمُـ ِ
دليع توضيحي
مُفصع للمتابعين
والمشرفين على
تطبيق االختبار.

يختص بكع من يقو
بتطبيق االختبار داخع
المدرسة ايث أنه
يوضح اآللية التي
يسير عليها تطبيق
االختبار منذ انتقاء
المدرسة يعينة
للتطبيق و اتى
انتهاء االختبار .

ايث يشتمع
االختبار على
أسئلة االختيار
من المتعدد,
واألسئلة
المقالية.

استبانة الطالب
مجموعة من
الفقرات التي
توفر معلومات
عن الخلفية
األسرية,
والتعليمية
للطالب .

استبانة المدرسة
مجموعة من
الفقرات التي
توفر معلومات
عن البيئة
المدرسية ,و
الكادر التعليمي,
والمقررات
الدراسية ,وبرامج
التدريب للعاملين
في المدرسة .

دليع المصحح
يختص بمفاتيح
اإلجابة والطرائق
المثلى التي يقو
عليها تصحيح
االختبار لمن تم
انتقاؤهم من
المصححين من
قبع المختصين
بالوزاري.
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خــتـامًـا
تبقى الرييزي األساسية في سعي األمم لتحقق أهدافها االجتماعية  ,والسياسية ,واالقتصادية
معتمدي على وجود شعب متعلم ومثقف ,يما ويبقى لكع دولة رؤيتها المتبصري في ييفية
رفع مستو تحصيع الطالب من خالل النمو المعرفي  ,والفكري الذي يقدموه لطالبهم .
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