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تســعى األنظمــة التعليميــة باســتمرار إلــى تتبــع عمليــات التطويــر 
والتحســين ؛ هدًفــا لضمــان جــودة مخرجاتهــا المبنيــة علــى المدخــات 
التــي ينتقيهــا القائمــون علــى بنــاء العمليــة التعليميــة وتطويرهــا وفًقــا 
للمســتجدات المواكبــة للتطــور العلمــي والتعليمــي علــى المســتوى 

المحلــي ، والعربــي ، والدولــي .

وتتطلــع المملكــة العربيــة الســعودية فــي نظــام تعليمهــا إلــى كل 
هــادف  ومفيــد  وجديــد؛  لارتقــاء بالنهضــة التعليميــة والفكريــة التــي 

تتــواءم مــع طموحهــا وأهدافهــا .

التعليميــة  بالعمليــة  التعليــم  علــى  القائميــن  الهتمــام  ونظــًرا 
فــي  ويجعلــه  التعليــم  رفعــة  فــي  يســهم  جديــد  لــكل  ومواكبتهــم 
مصــاف الــدول العالميــة مــن خــال معاييــر ودراســات وأدوات مقننــة ؛ 
فقــد شــاركت  المملكــة العربيــة الســعودية فــي الدراســات واالختبارات 
الدوليــة بأنواعهــا، واتجاهاتهــا ، ومراحلهــا العمريــة ؛ وفــق دراســات 
متتاليــة ومتعــددة ؛ وهــذا دليــل علــى حــرص قيــادات التعليــم لدينــا 
علــى رفــع  كفــاءة التعليــم والوعــي بالمعاييــر العالميــة فــي أســاليب 
تعليــم وتقويــم كل مــا يخــص القــراءة  ، والرياضيــات ، والعلــوم وفــي 
مجــاالت متعــددة ، وألهــداف متنوعــة، منهــا مــا يخــدم رفــع التحصيــل 
الدراســي فــي المهــارات الخاصــة بالقــراءة والكتابــة لطــاب وطالبــات 
الصــف الرابــع االبتدائــي ) PIRLS  ( ، ومنهــا مــا يركــز علــى التطــور 
العلمــي والصناعــي كدراســات واختبــارات ) TIMSS ( لطاب وطالبات 

يهــئ طابنــا  مــا  ومنهــا  المتوســط،  والثانــي  االبتدائــي  الرابــع  الصــف 
ــزة األساســية لتلــك  ــا لســوق العمــل فــي مــواد تعــد هــي الركي وطالباتن
 )PISA ( عاًمــا مــن خــال دراســات واختبــارات ) المرحلــة  العمريــة  الـــ ) 15
فــي القــراءة والعلــوم والرياضيــات واألمــور الحياتيــة ، ومنهــا مــا يركــز 
علــى المعلميــن والقياديــن ؛ لتطويرهــم وتطويــر البيئــة التعليميــة كافــة 
ــا الحبيبــة ،  ــذي تســعى لــه مملكتن ــى الســمو المنشــود ، وال للوصــول إل
ورؤيتنــا الحكيمــة ) 2030 (  والتــي تهــدف إلــى بنــاء مجتمــع مثقــف واٍع 
يواكــب بعلمــه وطموحــه كافــة الــدول المتقدمــة وفــي شــتى المجــاالت 

المتعــددة )  دينًيــا، وسياســًيا، وعلمًيــا، واقتصادًيــا وتنموًيــا .....الــخ ( .

ونحــن فــي هــذا الكتيــب نضــع بيــن أيديكــم معلومــات مبســطة 
جــًدا عــن الدراســات واالختبــارات الدوليــة مــن حيــث : 

أنواعها. 	 
المنظمات التي تشرف عليها .	 
أهدافها .	 
فئاتها المستهدفة. 	 
أدواتها .	 
مجاالتها الدراسية.	 

اهتمامكــم ، وحرصكــم ، ووعيكــم بــكل مــا يقدمــه المســؤولون علــى 
التعليــم ســُيعلي مــن شــأن التعليــم لدينــا ، ويحقــق لنــا طموحنــا الــذي 

نســتحقه.

المقدمة
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الدراسات واالختبارات 
 TIMSS  الدولية
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: TIMSS  تعريف الدراسة واالختبارات الدولية

TIMSS:  اختصار لـ :   Trends of the International Mathematics and Science Study وتعني دراسة االتجاهات الدولية  في الرياضيات 
والعلوم.

وهــي دراســات دوليــة عالميــة لتقييــم االتجاهــات فــي مــدى تحصيــل الطــاب والطالبــات فــي مادتــي الرياضيــات و العلــوم ، وحيــث تســعى معظــم 
نظــم التعليــم فــي العالــم للمشــاركة فــي هــذه الدراســات و االختبــارات ، إمــا بهــدف إبــراز تميــز النظــام التعليمــي فيهــا ، أو تقويمــه لاطــاع علــى 

مســتوى أدائــه رغبــة منهــا لمواكبــة الــدول المتفوقــة فــي هــذا المجــال .

TIMSS: تتبع المنظمة الدولية)IEA( ، وهي اختصار لــ :   

International Association for the Evaluation of Educational  Achievement  الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي.
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 : TIMSS أهداف االختبارات الدولية
مقارنــة مســتوى أداء تحصيــل الطــاب والطالبــات فــي الصفيــن ) الرابــع االبتدائــي ، و الثانــي المتوســط ( فــي ) العلــوم والرياضيــات ( بمســتوى 	 

األداء الدولــي .

تطوير مستوى التعليم لارتقاء به إلى مستوى الجودة الدولية .	 

قيــاس مــدى تأثيــر األنظمــة التربويــة المختلفــة فــي خلفياتهــا الثقافيــة ، واالجتماعيــة ، واالقتصادية لكل دولة مشــاركة على مســتوى تحصيل 	 
الطــاب والطالبــات فــي هاتيــن المادتيــن مــن خــال أداء االختبــار، وتعبئــة االســتبانات الخاصــة بالدراســة .

إعطــاء جميــع الــدول فرصــة لقيــاس التحصيــل العلمــي فــي مادتــي الرياضيــات والعلــوم ومقارنتــه بالــدول األخــرى المشــاركة فــي الدراســة عربًيــا 	 
أو عالمًيــا.

إمــداد كل دولــة مشــاركة بمصــادر ثريــة لتحليــل نتائــج التحصيــل فــي المادتيــن ، والتــي ستســهم  فــي عمليــة تطويــر و تحســين تعليــم وتعلــم 	 
المادتيــن بصفــة خاصــة ، والنظــام التعليمــي بصفــة عامــة.

تدريــب المعلميــن علــى صياغــة األســئلة الموضوعيــة التــي تتمحــور حــول المعلومــة بحيــث يســتخدم الطــاب والطالبات المفاهيــم و المهارات 	 
الخاصــة بهــذه المعلومــة للوصــول إلــى الحــل الصحيــح .   

اكساب الطاب والطالبات المهارات الرياضية و العلمية التي تعتمد على أسلوب التفكير، والتحليل ، والتحدي.	 

االهتمام بتطوير طرائق التقويم والتركيز على التقويم البنائي وقياس المهارات المكتسبة فكرًيا و علمًيا. 	 

القدرة على قياس مدى التقدم في تعليم وتعّلم الرياضيات والعلوم بالمقارنة مع الدول األخرى في فترة زمنية واحدة	 

متابعــة المؤثــرات النســبية للتعليــم والتعلــم فــي الصــف الرابــع االبتدائــي ومقارنتهــا مــع تلــك المؤثــرات فــي الصــف الثانــي المتوســط، حيــث إن 	 
مجموعــة الطــاب والطالبــات الذيــن يتــم اختبارهــم فــي الصــف الرابــع فــي دورة مــا يتــم اختبارهــم فــي الصــف الثانــي المتوســط.

توفيــر مصــادر غنيــة مــن المعلومــات لصانعــي السياســة التربويــة ، والقيــادات التربويــة , ومطــوري المناهــج ، ومدربــي المعلميــن ، والعامليــن 	 
فــي أجهــزة القيــاس والتقويــم ، والباحثيــن التربوييــن وجميــع مــن لــه عاقــة بمخرجــات تعليــم الرياضيــات والعلــوم ؛ بغــرض وضــع الخطــط وتنفيــذ 

األنشــطة التــي تســهم فــي تحســين تعليــم الرياضيــات والعلــوم .
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:TIMSS الفئة المستهدفة للدراسة الدولية

طاب وطالبات الصف الرابع االبتدائي ، و الصف الثاني المتوسط .

المواد التي تتضمنها الدراسة:

العلوم و الرياضيات .

سنوات انعقادها :

ُتعقد كل أربع سنوات ، وقد تم انعقادها في السنوات اآلتية :

1995م

2019م

2007م1999م 2015م2011م2003م

شاركت فيها المملكة العربية السعودية

ستشارك بها المملكة العربية السعودية
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: TIMSS  أدوات الدراسة الدولية

االستبانات ، وهي كالتالي : . 1

استبانات الصف الرابع ، عددها ثاث استبانات ،  وهي :	 

اســتبانة المعلــم: اســتبانة تخــص معلــم الرياضيــات ، واســتبانة تخــص معلــم العلــوم ، وهــي عبــارة عــن : مجموعــة مــن الفقــرات التــي 	 
توفــر معلومــات خاصــة بالمعلــم/ ـــة تتضمــن بيانــات شــخصية و بيانــات تطويريــة فيمــا يخــص مجالــه التدريســي .

اســتبانة المدرســة: مجموعــة مــن الفقــرات التــي  توفــر معلومــات عــن البيئــة المدرســية، و الــكادر التعليمــي، والمقــررات الدراســية، 	 
وبرامــج  التدريــب للعامليــن فــي المدرســة .

استبانة ولّي أمر الطالب: وتكون خاصة ببعض البيانات األسرية والبيئية وتشمل أولياء أمور الصف الرابع االبتدائي. 	 

استبانات الصف الثاني المتوسط ، عددها ثاث استبانات ، وهي :	 

اســتبانة المعلــم: اســتبانة لمعلــم/ ة الرياضيــات ، واســتبانة لمعلــم/ ة العلــوم ، وهــي مجموعــة مــن الفقــرات التــي توفــر معلومــات 	 
خاصــة بالمعلــم/ ـــة تتضمــن بيانــات شــخصية و بيانــات تطويريــة فيمــا يخــص مجالــه التدريســي .

استبانة الطالب: مجموعة من الفقرات التي توفر معلومات عن الخلفية األسرية، و التعليمية للطاب .	 

اســتبانة المدرســة: مجموعــة مــن الفقــرات التــي  توفــر معلومــات عــن البيئــة المدرســية، و الــكادر التعليمــي، والمقــررات الدراســية، 	 
وبرامــج  التدريــب للعامليــن فــي المدرســة .
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كتيبات االختبار:. 2

تشمل كتيبات االختبار  ثاثة مستويات : 

المنهــج المســتهدف )  المقصــود (، ويقصــد بــه : المنهــج الــذي ُيحــدد علــى المســتوى الوطنــي للدولــة ، والــذي ُيراعــي الهويــة 	 
والمحتــوى االجتماعــي والتعليمــي .

المنهــج الُمّطبــق ) الُمنفــذ (، ويقصــد بــه : المنهــج الــذي ُيطبــق فــي المدرســة مــن قبــل المعلــم ؛حيــث ُيراعــي المحتــوى المدرســي 	 
والبيئــة المدرســية.

المنهج المكتسب ) الُمَتَعلم (، ويقصد به : المنهج الذي يتعلمه الطالب ويكتسب من خاله بعض الصفات .	 

األدلة :. 3

و عددها ثاثة أدلة و هي كالتالي :

دليل الـُمِنسق: دليل توضيحي ُمفصل للمتابعين والمشرفين على تطبيق االختبار.	 

دليــل الـُمـــِطبق: يختــص بالقائميــن علــى تطبيــق االختبــار داخــل المدرســة ؛ حيــث إنــه يوضــح اآللية التي يســير عليها تطبيــق االختبار  منذ 	 
انتقــاء المدرســة كعينــة للتطبيــق و حتــى انتهــاء االختبــار .

دليــل المصحــح: يختــص بمفاتيــح اإلجابــة والطرائــق المثلــى التــي يقــوم عليهــا تصحيــح االختبــار لمــن تــم انتقاؤهــم مــن المصححيــن مــن 	 
قبــل الجهــة المختصــة.
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علوم الحياة

العلوم الفيزيائية 

علم األرض 

45%

35%

20%

مجاالت الدراسة الدولية TIMSS ، لمادة العلوم:

األحياء 

الكيمياء  

علم األرض  

الفيزياء 

35%

20%

20%

25%

مجاالت المعرفة لمادة العلوم :

المعرفة

التطبيق

االستدالل

40%
40%

20%

المعرفة

التطبيق

االستدالل 35%

35%

30%

الصف 
الرابع 

الصف 
الرابع 

الصف الثاني 
المتوسط

الصف الثاني 
المتوسط
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مجاالت الدراسة الدولية TIMSS، لمادة الرياضيات :

األعداد

الهندسة

المعطيات والبياانات

50%

35%

15%

مجاالت المعرفة لمادة الرياضيات  :

األعداد 

الجبر

المعطيات والبياانات

الهندسة 

30%

30%

20%

20%

المعرفة

التطبيق

االستدالل

40%
40%

20%

المعرفة

التطبيق

االستدالل

35%

40%

25%

الصف 
الرابع 

الصف 
الرابع 

الصف الثاني 
المتوسط

الصف الثاني 
المتوسط
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الدراسات واالختبارات 
PIRLS الدولية

2
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: PIRLS تعريف الدراسات واالختبارات الدولية

هي اختصار لــ :    Progress In International Reading Literacy Study  الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم .

وهــي عبــارة عــن : دراســة واختبــار دولــي يقــوم علــى أســاس المقارنــة لقيــاس قــدرات طــاب وطالبــات الصــف الرابــع االبتدائــي فــي مهــارات القــراءة 
بلغــة الدراســة - اللغــة األم للدولــة المشــاركة ؛ وذلــك لتحديــد جوانــب القــوة والضعــف لديهــم، ومــن ثــم تطويــر تلــك المهــارات واالرتقــاء بهــا، بمــا 

يحقــق األهــداف المرجــوة للتعليــم، ويلبــي متطلبــات تطويــره ويســهم فــي تحســين قــدرات الطــاب وكفاياتهــم .

PIRLS تتبع للمنظمة الدولية ) IEA ( ، وهي اختصار لــ :

International Association for the Evaluation of Educational  Achievement  الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي.
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: PIRLS أهداف الدراسة الدولية

تزويــد الــدول ببيانــات دوليــة مقارنــة، باإلضافــة إلــى بيانــات عــن اتجاهاتهــا الوطنيــة الخاصــة باإللمــام بالقــراءة والكتابــة لــدى طــاب وطالبــات 	 
الصــف الرابــع االبتدائــي. 

دراسة األنظمة المدرسية، وتحليلها للوقوف على إيجابياتها وسلبياتها. 	 

جمــع بيانــات ومعلومــات عــن البيئــة المنزليــة والمدرســية وأنشــطة القــراءة فــي المدرســة، مــن خــال توزيــع أربــع اســتبانات ) الطالــب - المعلم- 	 
مديــر المدرســة- ولــي أمــر الطالــب ( ثــم القيــام بتحليلهــا لتحديــد العوامــل التــي تقتــرن بمســتويات عاليــة فــي اإللمــام بالقــراءة والكتابــة.

التعــّرف علــى كفــاءات طــاب وطالبــات الصــف الرابــع وإنجازاتهــم فــي تحقيــق األهــداف المرســومة حســب معاييــر القــراءة، وكذلــك التعــّرف 	 
علــى نســبة الفــروق بيــن أداء اإلنــاث والذكــور وبيــن أنــواع المــدارس.

تحديــد العوامــل المرتبطــة باكتســاب المعرفــة والمرتبطــة بأســاليب التدريــس والمــوارد المدرســية، ومــا تقــوم بــه األســرة لتشــجيع أبنائهــا علــى 	 
القــراءة وذلــك مــن خــال تحليــل نتائــج االختبــار وبيانــات االســتبانات.

اســتخاص مواطــن القــّوة والّضعــف فيمــا يتعّلــق بمســتوى اإللمــام بالقــراءة والكتابــة لــدى الطــاب والطالبــات ،مّمــا ســيوّفر ألصحــاب القــرار 	 
معلومــات وافيــة عــن المواضــع التــي ينبغــي توجيــه المــوارد إليهــا مــن أجــل تحســين اإللمــام الُمبكــر بالقــراءة والكتابــة .

مقارنــة مســتوى أداء طــاب وطالبــات كل بلــد مشــارك بطــاب وطالبــات البلــدان المشــاركة األخرى، وكذلك مقارنــة المدارس بعضها البعض 	 
داخــل كل دولة مشــاركة. 

معرفة الكيفية التي يتم من خالها تعليم القراءة، ومدى تنظيم وقتها، ووسائلها، ومواّدها في مدارسنا. 	 

مقارنة الممارسات التعليمية لمعلمي البلد المشارك بممارسات معلمي البلدان األخرى. 	 

معرفة مدى تأثير البيئة األسرية في أداء الطالب في القراءة، وكيف يشجع الوالدان طفلهما عليها. 	 

الحصــول علــى مؤشــر مــادي وملمــوس حــول مــدى تطــّور القــراءة بصفــة خاّصــة لــدى طــاب الّصــف الّرابــع؛ وبالّتالــي تحديــد مســتوى الّتعليــم 	 
فــي البلــد المشــارك ، مّمــا يعــّزز مخرجاتــه التربويــة مقارنــة بالمســتويات العالميــة األخــرى.
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: PIRLS الفئة المستهدفة للدراسة الدولية

طاب وطالبات الصف الرابع االبتدائي .

المواد التي تتضمنها الدراسة :

القراءة .

سنوات انعقادها :

ُتعقد كل خمس سنوات ، وقد تم انعقادها في السنوات اآلتية :

2001م

2021م

2016م2006م 2011م

شاركت فيها المملكة العربية السعودية

ستشارك بها المملكة العربية السعودية



الدراسات واالختبارات الدولية في سطور

19

: PIRLS أدوات الدراسة الدولية

االستبانات ، و عددها أربع استبانات ،  وتتضمن :. 1

استبانة  مدير المدرسة. 	 

استبانة الطالب.	 

استبانة معلم القراءة.	 

استبانة ولَي األمر.	 

كتيبات اختبار القراءة ، وتتضمن : . 2

نصوًصا أدبية .	 

نصوًصا معلوماتية .	 

األدلة، و عددها ثالثة أدله،  وهي كالتالي :. 3

دليل الـُمِنسق : دليل توضيحي ُمفصل للمتابعين والمشرفين على تطبيق االختبار.	 

دليــل الـُمـــِطبق : لمــن يقــوم بتطبيــق االختبــار داخــل المدرســة ؛ حيــث أنــه يوضــح اآلليــة التــي يســير عليهــا تطبيــق االختبــار  منــذ انتقــاء 	 
المدرســة كعينــة للتطبيــق و حتــى انتهــاء االختبــار .

دليــل المصحــح : يختــص بمفاتيــح اإلجابــة والطرائــق المثلــى التــي يقــوم عليهــا تصحيــح االختبــار لمــن تــم انتقاؤهــم مــن المصححيــن مــن 	 
قبــل الجهــة المختصــة .
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: PIRLS مجاالت الدراسة الدولية

ُترّكز الدراسة الدولية لقياس مهارات القراءة لدى الطاب على ثاثة جوانب عند تقييمها لهذه المهارات، وهي:

العمليات الخاصة بفهم المادة المقروءة واستيعابها. 	 

الغرض من القراءة. 	 

سلوكيات القراءة لدى الفئة المستهدفة واتجاهاتها.	 
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الدراسات واالختبارات 
PISA  الدولية

3
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: PISA  تعريف الدراسات واالختبارات الدولية

هي اختصار لــ :  Program  for  International  Student  Assessment  برنامج التقييم الدولي للطاب.

وهــي مجموعــة مــن الدراســات تشــرف عليهــا منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة )OECD( ؛ بهــدف معرفــة مــدى امتــاك الطــاب والطالبــات 
للمهــارات والمعــارف األساســية  فــي مــواد محــددة.

PISA  تتبع لمنظمة الـ )  OECD ( وهي اختصار لــ :   

Organization for Economic Cooperation and Development  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.

: PISA  أهداف الدراسة الدولية

تقييم المعرفة ، والمهارات، واالتجاهات التي تعكس التغيرات الحالية في المقررات التعليمية .	 

االعتمــاد علــى قيــاس قــدرة الطــاب والطالبــات فــي توظيــف المعرفــة بالمواقــف الحياتيــة اليوميــة التــي يواجهونهــا فــي المدرســة ، والبيــت، 	 
والمجتمــع ؛ حيــث إن المواقــف التــي يتــم قياســها تتعلــق بقــدرة الطــاب علــى التعلــم مــدى الحيــاة مــن خــال تطبيــق مــا تعلمــوه فــي 

المدرســة فــي مواقــف حياتيــة جديــدة ، كتقييــم اختباراتهــم، وصنــع قراراتهــم.

تقييم ما يستطيع الطاب والطالبات فعله مقارنة بما تعلموه.	 

مقارنة مستويات الطاب والطالبات في العالم ، وكشف أوجه القصور لديهم، واستفادة الدول المخفقة من الدول المتقدمة.	 



الدراسات واالختبارات الدولية في سطور

23

: PISA الفئة المستهدفة للدراسة الدولية

الطاب والطالبات الذين أتموا  ) 15 ( عاًما؛  دون اعتبار لصفوفهم الدراسية .

المواد التي تتضمنها الدراسة :

القراءة ، و الرياضيات ، و العلوم  .

سنوات انعقادها :

ُتعقد كل ثاث سنوات ، وقد تم انعقادها في السنوات اآلتية :

شاركت فيها المملكة العربية السعودية2021م ستشارك بها المملكة العربية السعودية

2009م2003م2000م 2018م2015م2012م2006م

تم التركيز على 
القراءة

تم التركيز على 
الرياضيات 

تم التركيز على 
العلوم 

تم التركيز على 
الرياضيات 

تم التركيز على 
العلوم 

تم التركيز على 
القراءة

تم التركيز على 
القراءة
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: PISA أدوات الدراسة الدولية

كراسات االختبار: حيث يشتمل االختبار على أسئلة االختيار من المتعدد، واألسئلة المقالية.. 1

االستبانات ، و عددها ثالث استبانات ،  و هي :. 2

اســتبانة المعلــم : مجموعــة مــن الفقــرات التــي توفــر معلومــات خاصــة بالمعلــم/ ـــة تتضمــن بيانــات شــخصية و بيانــات تطويريــة فيمــا 	 
يخــص مجالــه التدريســي .

استبانة الطالب : مجموعة من الفقرات التي توفر معلومات عن الخلفية األسرية، و التعليمية للطاب .	 

اســتبانة المدرســة : مجموعــة مــن الفقــرات التــي  توفــر معلومــات عــن البيئــة المدرســية، و الــكادر التعليمــي، والمقــررات الدراســية، 	 
وبرامــج  التدريــب للعامليــن فــي المدرســة .

األدلة ، و عددها ثالثة أدلة ، و تشمل :. 3

دليل الـُمِنسق : دليل توضيحي ُمفصل للمتابعين والمشرفين على تطبيق االختبار.	 

دليــل الـُمـــِطبق : يقــوم بتطبيــق االختبــار داخــل المدرســة ؛ حيــث أنــه يوضــح اآلليــة التــي يســير عليهــا تطبيــق االختبار  منذ انتقاء المدرســة 	 
كعينــة للتطبيــق و حتــى انتهــاء االختبــار .

دليــل المصحــح : يختــص بمفاتيــح اإلجابــة والطرائــق المثلــى التــي يقــوم عليهــا تصحيــح االختبــار لمــن تــم انتقاؤهــم مــن المصححيــن مــن 	 
قبــل الجهــة المختصــة .
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: PISA مجاالت الدراسة الدولية

تركــز الدراســة فــي PISA كل ثــاث ســنوات علــى مــادة محــددة مــن المــواد الثــاث : ) القــراءة ، والرياضيــات ، والعلــوم ( بنســبة: )%70( علــى المــادة 
األساســية ، و ) %30 ( علــى المادتيــن المتبقيتــان بواقــع ) %15 ( مــن األســئلة لــكل مــادة ، وتتضمــن المجــاالت األساســية فــي الدراســة : 

المعرفة في كل موضوع يحتاج الطاب إلى تطبيقه .	 

الكفاءات في كل موضوع يحتاج الطاب إلى تطبيقه .	 

السياقات التي يواجه فيها الطاب المشكات .	 

توجهات الطاب وميولهم نحو التعلم .	 
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الدراسة الدولية 
TALIS

4
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: TALIS تعريف الدراسة الدولية

TALIS هي اختصار لــ :   Teaching and Learning International Survey  الدراسة االستقصائية الدولية للتعليم والتعلم.

       هــي أول دراســة دوليــة تركــز علــى البيئــة التعليميــة وأوضــاع الهيئــة اإلداريــة، و التدريســية فــي المــدارس. وتقــدم فرصــة توفيــر البيانــات، لتحليــل 
و تنميــة السياســات التعليميــة للمعلميــن و قيــادات المــدارس. ويســمح  تحليــل )  TALIS Cross-country1  ( للــدول المشــاركة لتعريــف اآلخريــن 

الذيــن يواجهــون نفــس التحديــات مــن أجــل التعلــم مــن نهــج السياســات األخــرى.

TALIS  تتبع منظمة )  OECD ( ، وهي اختصار لــ :   

Organization for Economic Cooperation and Development منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.

: TALIS أهداف الدراسة الدولية

فتح المجال للمعلمين وقادة المدارس للمشاركة في تقييم التعليم وتحسينه من خال المشاركة بمرئياتهم حول البيئة التعليمية. 	 

االستفادة من نتائج الدول األخرى المشاركة في الدراسة والبرامج المستخدمة لديهم لتطوير البيئة التعليمية.	 

قياس مستوى البيئة التعليمية الحالية، وقياس أثر البرامج التطويرية مقارنة بنتائج الدراسة في الدورة السابقة.	 

دعم ُصناع القرار في التعليم بمؤشرات ونتائج تم تحليلها واستنباطها من خال آراء وخبرات الممارسين الفعليين في البيئة التعليمية.	 
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: TALIS الفئة المستهدفة للدراسة الدولية

معلميــن وقــادة مــدارس المرحلــة المتوســطة ويمكــن أن يتــم اختيــار مــدارس المرحلــة االبتدائيــة والثانويــة؛ بواقــع ) 200 ( مدرســة لــكل بلــد، )20( 
معلــم و قائــد مــن كل مدرســة.

سنوات انعقادها :

ُتعقد كل خمس سنوات ، وقد تم انعقادها في السنوات اآلتية :

شاركت فيها المملكة العربية السعودية 2018م2013م2008م

شاركت بها 
) 24 ( دولة

شاركت بها 
) 34 ( دولة

شاركت بها 
) 48 ( دولة

 حيث تم إجراء اختبار تجريبي في الفترة  ) 13 – 20  مارس  2018م ( ثم التطبيق الفعلي للدراسة في الفترة ) 1 – 15  مايو  2018م (  . 

أدوات الدراسة الدولية :

استبانة قائد المدرسة.. 1

استبانة معلم المدرسة.. 2
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: TALIS  مجاالت الدراسة الدولية

      تركــز االســتبانة علــى الظــروف التعليميــة والمؤسســية الفعالــة التــي تعــزز تعلــم الطــاب ، مــع وصــف كيفيــة تباينهــا داخــل الدولــة وعلــى مــدار 
الوقــت ، مــن حيــث اآلتــي :

تكوين المدرسة والفصول الدراسية . 	 

المناخ المدرسي ) الجوانب األكاديمية والجوانب األخرى ( .	 

القيادة ) بما في ذلك توزيعها ومشاركتها ( .	 

نظم التقدير والمكافأة للمدرسين. 	 

ابتكارات المعلمين في الممارسة والممارسات التربوية .	 

الطرائق التي تتعامل بها أنظمة التعليم والمدارس والمعلمين مع مسائل التنوع - السيما التنوع الثقافي -.	 

تقييــم عمــل المعلميــن فــي المــدارس، وشــكل وطبيعــة التغذيــة الراجعــة) النتائــج ( التــي تلقوهــا، فضــا عــن اســتخدام نتائــج  هــذه العمليــات، 	 
لتطويــر و مكافــأة المعلميــن.

التطوير المهني المتاح للمعلمين ) كًما ونوًعا ( ،واحتياجاتهم والعوائق التي تواجههم للحصول على التدريب.	 

الطريقــة التــي تؤثــر فيهــا السياســات، والممارســات علــى مســتوى المدرســة  ، شــاملة إدارة المدرســة  ، وأثرهــا علــى  تشــكيل البيئــة التعليميــة 	 
فــي المدرســة ،وعطــاء المعلميــن.

إنشاء و دعم القيادة المدرسية الفعالة في زمن المساءلة ،وتفويض السلطات التعليمية.	 

مدى تأثير االتجاهات الحديثة في قيادة وإدارة المدارس على المعلمين.	 

بيانــات موجــزة عــن الــدول فيمــا يتعلــق بالممارســات التعليميــة، واألنشــطة ،واحتياجــات التنميــة المهنيــة ،والمعتقــدات ،واالتجاهــات ،والتبايــن 	 
فيهــا وفقــا لصفــات خلفيــة المعلــم.
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الخصائص المهنية والممارسات التربوية على المستوى المؤسسي والفردي.	 

الخلفية التعليمية للمعلمين واإلعداد األولي .	 

الممارسات التعليمية والمهنية .	 

الكفاءة الذاتية والرضا الوظيفي .	 

قضايا القيادة المدرسية . 	 

أنظمة التغذية المرتدة .	 

المناخ المدرسي. 	 

االهتمامات السياسية والبحثية الناشئة المتعلقة باالبتكار والتدريس في البيئات واإلعدادات المختلفة. 	 
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االستعداد للدراسات واالختبارات الدولية :

أواًل : دور المعلم :

اســتهداف مهــارات التفكيــر العليــا فــي التدريــس والتقويــم مــن أجــل االرتقــاء بمســتوى أســئلة المعلميــن والمعلمــات بمــا يماثــل ويضاهي عينة 	 
.-  PIRLS  -  PISA   ) TIMSS  ( األســئلة المتاحــة والمســموح تداولهــا مــن كافــة الدراســات واالختبــارات الدوليــة

 تدريــب الطــاب والطالبــات علــى نمــط أســئلة مشــابهة لألســئلة المطبقــة فــي الدراســات واالختبــارات الدوليــة  ومفســوحة مــن قبــل 	 
المنظمــات المشــرفة عليهــا ، أو مصاغــة مــن قبــل المختصيــن لدينــا بنفــس المســتوى .

 دفــع الطالــب/ة  لاجتهــاد فــي تحصيــل المعــارف والمفاهيــم ، والمهــارات المتعلقــة بمــواد الدراســات الدوليــة : ) القــراءة /الرياضيــات /	 
العلــوم ( وعلــى جميــع المراحــل  .

 تشجيع الطاب والطالبات على المشاركة اإليجابية في هذه االختبارات .	 

ثانيًا : دور القيادة المدرسية :

توفير بيئة مدرسية مناسبة لدعم التحصيل العلمي للطاب والطالبات وتحسينه والتفاعل الجاد مع متطلبات هذه الدراسات واالختبارات.	 

 تعريــف وتثقيــف األســر وإشــراكها فــي البرامــج اإلثرائيــة ؛لرفــع أداء تحصيــل الطــاب والطالبــات  فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي هــذه 	 
االختبــارات وحثهــا علــى تشــجيع أبنائهــا للمشــاركة اإليجابيــة ، وتزويدهــا ببعــض اإلرشــادات التــي تــؤدي إلــى تحفيــز األبنــاء علــى المشــاركة 

بفاعليــة فــي هــذا االختبــارات .

 حــث الطــاب والطالبــات علــى المشــاركة الجــادة فــي هــذه االختبــارات وغــرس روح الــوالء واالنتمــاء للوطــن مــن خــال التفاعــل اإليجابــي مــع 	 
هــذه الدراســات واالختبــارات الدوليــة  . 
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ثالثًا : دور الطالب :

المشــاركة الفاعلــة ، والجــادة فــي حضــور االختبــار ، واإلجابــة علــى كافــة أســئلته  ؛ إذ يعــد كل طالــب ممثــًا لوطنــه ،ممــا يســتلزم منــه إعطــاء 	 
صــورة ُمشــرفة عــن مســتوى التعليــم فــي وطنــه .

رابًعا : دور األسرة :

حــث األبنــاء علــى المشــاركة الفاعلــة فــي التعامــل مــع أدوات الدراســة التــي تســهم فــي رفــع مســتوى دولتهــم التعليمــي ، ووضعهــا فــي 	 
مصــاف الــدول المتقدمــة.
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الركيــزة  هــي  والمثقفــة  المتعلمــة  الشــعوب  تبقــى 
االجتماعيــة،  أهدافهــا  لتحقــق  األمــم  ســعي  فــي  األساســية 

ية د قتصا ال ا و ، ســية لسيا ا و

رفــع  كيفيــة  فــي  المتبصــرة  رؤيتهــا  دولــة  لــكل  ويبقــى  كمــا 
مســتوى تحصيــل طابهــا مــن خــال النمــو المعرفــي ، والفكــري 

الــذي يقدمــه لهــا التعليــم بكافــة وســائله وســبله ... 

الخاتمة
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