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9 استخدام نتائج التقييم الوطني للتحصيل التعليمي

     تمهيد

اإن زيادة عدد �شنوات التعليم والتعلم، اأو اكت�شاب املهارات املعرفية، هو الذي يح�شن اإنتاجية 
واإيرادات الفرد، مع مكا�شب للدخل الإجمايل يف القت�شاد. فقد ثبت، على �شبيل املثال، اأن زيادة 
انح���راف معياري واحد يف درجات الط���لب يف التقييمات الدولية لكفاءات القرائية والريا�شيات 

يرتبط مع زيادة بن�شبة 2 يف املائة يف معدلت النمو ال�شنوي للناجت املحلي الإجمايل للفرد.
هن���اك اع���رتاف متزايد ب�ش���رورة قيا�س نتائج تعل���م الطلب، لي�س فقط لر�ش���د جناح النظام 
التعليم���ي ولكن اأي�شا لتح�شني ج���ودة التعليم. ميكن ا�شتخدام املعلومات عن حت�شيل الطلب لإفادة 
جمموعة وا�شعة من ال�شيا�شات التعليمية، مبا يف ذلك ت�شميم وتنفيذ برامج لتح�شني التعليم والتعلم 
يف الف�ش���ول الدرا�شي���ة، وحتديد الط���لب املتعرثين حت���ى يتمكنوا من احل�شول عل���ى الدعم الذي 
يحتاجون اإليه، وتوفري امل�شاعدة الفنية والتدريب املنا�شبني للمعلمني واملدار�س ذوي الأداء املنخف�س.

وميث���ل ا�شتخ���دام نتائج التقييم من اأج���ل حت�شني تعلم الطلب حتديا بال���غ الأهمية بالن�شبة 
للبل���دان النامية. يقي�س عدد قليل من ه���ذه البلدان م�شتويات تعلم الطلب على اأ�شا�س منتظم اأو 
بطريق���ة منهجية، ومتيل البل���دان التي تقوم بذلك اإلى عدم ا�شتخ���دام النتائج لإفادة ال�شيا�شات 
التعليمي���ة. ومع ذلك، ف���اإن ال�شيا�شات التعليمية الأف�شل  متلك الق���درة على تعزيز زيادات مهمة 
يف املهارات املعرفية. اإذا اأرادت البلدان النامية حتقيق التعليم للجميع بالفعل ، �شوف حتتاج اإلى 
امل�شاع���دة �ش���واء يف قيا�س م�شتويات تعلم طلبها اأو يف التو�ش���ل اإلى طرق لرتجمة هذه املعلومات 

اإلى �شيا�شات وممار�شات تعليمية فعالة.
�ش���وف يك���ون هذا الكتاب دعما قيم���ا لتلك اجلهود. فهو يجمع لأول م���رة الكثري من الأبحاث 
ا اإلى معلومات  املتوف���رة حول املمار�ش���ات الناجحة يف ترجمة البيانات من التقييمات الوطنية فعليًّ
عملية وحول كيفية اجلمع بني الأطراف املعنية يف حمادثات حول هذه املعلومات، بطرق من �شاأنها 
اأن حت�ش���ن من جودة التعليم وتعلم الط���لب. وي�شعى هذا الكتاب اإلى الرفع ب�شكل كبري من تثمني 
قيم���ة البيانات الوطنية عن تعلم الط���لب واإلى م�شاعدة البلدان يف ال�شتغلل الكامل للمعلومات 

التي تنتجها تقييماتهم.

Elizabeth King

مديرة التعليم
�شبكة التنمية الب�شرية - البنك الدويل
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      شكر وتقدير

اأعد فريق بقيادة Vincent Greaney )خبري، �شبكة التنمية الب�شرية، جمموعة التعليم، البنك 
ال���دويل( و Thomas Kellaghan )مركز البحث الرتبوي، معهد القدي�س باتريك، دبلن( �شل�شلة 
الكت���ب بعنوان التقييمات الوطنية للتح�شيل التعليمي، من بينها هذا الكتاب – الكتاب اخلام�س.  
 Prue مكت���ب المتحانات الوطني���ة لأوغندا( و( Sylvia Acana شاه���م كذل���ك يف هذه ال�شل�شل���ة�
Anderson )املجل����س الأ�ش���رتايل للبح���ث الرتب���وي( وFernando Cartwright )املجل�س الكندي 

للتعل���م( و Jean Dumais )اإح�ش���اءات كن���دا( و Chris Freeman )املجل����س الأ�شرتايل للبحث 
George Mor�جامعة بريتوريا( و( Sara Howieو )اإح�شاءات كندا( Hew Gough  الرتبوي( و
gan )املجل�س الأ�شرتايل للبحث الرتبوي( وT. Scott Murray )اإح�شاءات كندا ومعهد اليون�شكو 

للإح�شاء( وGerry Shiel )مركز البحث الرتبوي، معهد القدي�س باتريك، دبلن(.

مت القي���ام بهذا العمل بتوجيه ع���ام اأويل من طرف Ruth Kagia، مدي���رة التعليم، وخليفتها 
Elizabeth King، وRobin Horn، مدي���ر، �شبك���ة التنمي���ة الب�شرية، جمموع���ة التعليم، يف البنك 

 Marguerite Clarke امل�شروع واأداره حتى اأغ�شط�س 2007. واأدارت Robert Prouty ال���دويل. بداأ
امل�ش���روع يف مراحل���ه اللحقة من خلل املراجعة والن�شر. ونعرب ع���ن امتناننا لإ�شهامات املراجع 
م���ن خ���ارج البنك الدويل، Al Beaton )معهد بو�شطن(. وقد مت تقدمي تعليقات اإ�شافية م�شاعدة 
م���ن قب���ل Patricia Arregui، وLuis Benveniste، وMarguerite Clarke وShobana Sosale و

 .Myriam Waiserو Aidan Mulkeenو David Harding تلقينا دعما قيما من .Emiliana Vegas

 Rohan من مركز البحث الرتبوي والتي طبعت املخطوط و Hilary Walshe ونقدم �شكرا خا�شا ل
Mary التي ي�شرت هذا العمل.

كما نود �شكر الأ�شخا�س واملوؤ�ش�شات التالية على الرتخي�س لنا باإعادة اإنتاج املواد يف الن�س: 
 Patriciaو  Aisha Al-Roudhan و Al-Bazzaz  Abdulghaniو Martin Ackley و Sylvia Acana

Arregui، مركز اخلدمات التعليمية والتنموية )كتماندو(، ومركز البحث الرتبوي )دبلن(، ووكالة 

�شم���ان جودة التعليم والمتحان���ات باإثيوبيا، وجمل�س لي�شوتو للمتحان���ات، وLucien Finette، و



استخدام نتائج التقييم الوطني للتحصيل التعليمي12

اجلمعي���ة   ،Sarah Howieو  Cynthia Guttmanو  ،Laura Gregoryو  ،Zewdu Gebrekidan

 Claudiaنقاب���ة المتحانات مبوريتيو�س، و ،Tirth Khaniyaالدولي���ة لتقييم التح�شيل التعليمي، و
McLauchlan، مكت���ب التعليم بولية مي�شيغان، واملركز الوطني لإح�شاءات التعليم ملكتب التعليم 

 Bobللولي���ات الأمريكي���ة، واملركز الوطن���ي للبحث الرتبوي والتقيي���م )كولومب���و، �شريلنكا(، و
Prouty، منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )التقرير العاملي لر�شد التعليم للجميع(، 

وRamokoena Matseko C.، وRebecca Ross، وMaureen Schafer ، و Bert Stoneberg، و
.Hans Wagemakerو ،Tayyab Sadia

 ومت تن�شيق وت�شميم وحترير واإنتاج الكتاب من قبل Janet Sasser وPaola Scalabrin من 
مكتب النا�شر التابع للبنك الدويل. وقد دعم ب�شخاء اإعداد ون�شر هذه ال�شل�شلة �شندوق ال�شتئمان 
الإيرلن���دي للتعلي���م وبرنامج ال�شراك���ة الهولندية البنكية ومركز البحث الرتب���وي بدبلن واملجل�س 

الأ�شرتايل للبحث الرتبوي.
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      المختصرات

موؤمتر وزراء التعليم للبلدان التي تتقا�شم اللغة الفرن�شية  CONFEMEN

اجلمعية الدولية لتقييم التح�شيل التعليمي   IEA

برنامج مي�شيغان للتقييم التعليمي   MEAP

التقييم الوطني للتقدم التعليمي بالوليات املتحدة الأمريكية   NAEP

CONFEMENبرنامج حتليل النظم التعليمية ل   PASEC

الدرا�شة الدولية لقيا�س مدى القراءة يف العامل   PIRLS

الربنامج الدويل لتقييم الطلب   PISA

احتاد جنوب و�شرق اأفريقيا لر�شد جودة التعليم  SACMEQ

نظام قيا�س جودة التعليم )الت�شيلي(   SIMCE

درا�شة الجتاهات الدولية يف الريا�شيات والعلوم   TIMSS
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       الفصل األول  

العوامل المؤثرة على اســتخدام وعدم استخدام نتائج 
التقييم الوطني    

اإن الأهداف الرئي�شية للتقييم الوطني، كما عر�شت يف الكتاب الأول من هذه ال�شل�شلة، تقييم 
م�شتويات التح�شيل الوطنية يف التعليم، هي حتديد:

 م���دى جودة تعل���م الطلب يف النظام التعليم���ي )مع الرجوع اإلى التوقع���ات العامة واأهداف أ( 
املنهاج والإعداد ملزيد من التعلم وللحياة(.

وما اإذا كانت هناك اأدلة على مواطن القوة وال�شعف يف معارف ومهارات الطلب.ب( 
وما اإذا كان اأداء جمموعات فرعية معينة يف املجتمع �شعيفا.ج( 
واأية عوامل ترتبط بتح�شيل  الطلب.د( 
وما اإذا كانت املعايري احلكومية يتم حتقيقها فيما يخ�س توفري املوارد.ه( 
وم����ا اإذا كان حت�شيل الطلب يتغري عرب الزم����ن )Greaney وKellaghan 2008(. ويف اإطار و( 

ال�شعي وراء هذه الأهداف، ومن خلل الإجراءات املعمول بها يف جمال العلوم الجتماعية، يتم 
جمع البيانات من الطلب وغريهم من الأطراف املعنية يف النظام التعليمي. ويفيد جمع مثل 
ه����ذه البيانات يف جع����ل نتائج الإدارة واملمار�شة يف التعليم اأكرث �شفافية ويكون غر�شه النهائي 

.)Ferrer 2006( هو تزويد املوظفني يف النظام مبعلومات تهدف اإلى حت�شني ممار�شتهم

يرتتب على الأدلة حول حتقيق اأهداف التقييم الوطني تقييم جوانب هامة حول كيفية ا�شتغال 
نظ���ام تعليمي ما فيما يتعلق باللتح���اق باملدر�شة واجلودة والإن�ش���اف )Braun واآخرون 2006( 

)انظر الإطار 1.1(. ومن الأرجح اأن يكت�شف التقييم اأن هذه الق�شايا مرتابطة.
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يف الكث���ري من اأنظم���ة التعليم، متيل املدار�س منخف�شة التح�شي���ل اإلى ا�شتقبال الطلب من 
اأو�س���اط حمرومة اأو جمموعة اأقلي���ة ما، واإلى احل�سول على امل�ستوى االأدن���ى للموارد )على �سبيل 
املث���ال، قد ت�ش���ل الكتب املدر�شية يف وق���ت متاأخر، لو و�شل���ت(، واإلى املعاناة م���ن م�شاكل جذب 
املعلمني ب�شبب عزلة املوقع اأو لأ�شباب عرقية اأو لغوية. وب�شكل وا�شح، فاإنه من املفرو�س اأن حتظى 
اأي معلوم���ات ميك���ن اأن يوفرها التقييم الوطني ع���ن هذه الق�شايا باهتم���ام جمموعة وا�شعة من 
الأط���راف املعني���ة: ال�شيا�شيني، ومديري التعلي���م، واملعلمني، ومدربي املعلم���ني، ووا�شعي املناهج 

الدرا�شية، واأولياء الأمور، واأرباب العمل واجلمهور العري�س.

الكتب ال�شابقة م���ن هذه ال�شل�شلة و�شفت كيفية احل�شول على املعلومات يف التقييم الوطني: 
كيفي���ة ت�شمي���م الأدوات جلم���ع املعلومات عن حت�شي���ل الطلب واملتغريات املرتبط���ة به، وكيفية 
اختيار عينة من الطلب لتمثيل حت�شيل النظام التعليمي ككل )اأو جزء منه حمدد ب�شكل وا�شح، 
مث���ل طلب ال�شف الرابع اأو البالغني من العمر 11 عاما(، والإجراءات التي ينبغي اتباعها جلمع 
وتنظي���ف البيانات، والطرق التي ميك���ن ا�شتخدامها لتحليل البيانات. يرجع هذا الكتاب اإلى ن�شر 
التقارير وا�شتخدام البيانات املح�شل عليها يف التقييم الوطني بالهدف النهائي املتمثل يف حت�شني 

جودة تعلم الطلب. وهو ي�شتهدف جمموعتني اأ�شا�شيتني من القراء:

اأولئك الذين لديهم م�شوؤولية اإعداد تقارير التقييم ون�شر وتعميم النتائج. اأ ( 
م�شتخدمي تلك النتائج. ب( 

الإطـــــار 1.1 

الق�صايا التي ميكن للتقييم الوطني ت�صليط ال�صوء عليها

اللتح���اق باملدر�ش���ة: العقبات التي حت���ول دون احل�شور للمدر�شة، مثل حمدودية تواف���ر املقاعد اأو بعد بيوت 
الطلب عن املدر�شة.

اجلودة: جودة مدخلت وخمرجات التعليم، مثل املوارد والت�شهيلت املتاحة لدعم التعلم )مناهج متجاوبة، 
كفاءة املعلم، الكتب املدر�شية( واملمار�شات التعليمية، والتفاعلت بني املتعلم واملعلم، وتعلم الطلب.

الفعالي���ة: ال�شتخدام الأمث���ل للموارد الب�شرية واملالي���ة، والذي ينعك�س على متو�شط ع���دد التلميذ للمعلم، 
واإنتاجية الطلب، ون�شب اإعادة ال�شفوف.

الإن�ش���اف: توف���ري الفر����س التعليمية للط���لب وحتقيق تكاف���وؤ التح�شيل ل���دى الطلب، بغ����س النظر عن 
خ�شائ�شهم، مثل نوع اجلن�س واللغة اأو النتماء اإلى جمموعة عرقية، واملوقع اجلغرايف.

امل�شدر: املوؤلفون بناء على Braun واآخرون 2006.
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يتناول هذا الف�شل التمهيدي خم�شة موا�شيع:

ي�ش���ف جوانب من ال�شي���اق ال�شيا�شي الذي يتم فيه القيام بالتقيي���م الوطني وانعكا�شاتها  اأول: 
على ا�شتخدام نتائج التقييم.

يناق����س ق�شي���ة امل�شاءلة، وال���ذي ي�شكل ان�شغال كب���ريا عند كثري م���ن الإدارات احلكومية  ثانيا: 
واقرتنت به اأن�شطة التقييم الوطني عن كثب.

يب���ني باأن ج���ودة الأدوات امل�شتخدمة يف التقييم الوطني للح�ش���ول على املعلومات املتعلقة  ثالثا: 
بتعل���م الط���لب )املعارف وامله���ارات واملواق���ف والعادات الت���ي اكت�شبها الط���لب نتيجة 

تعليمهم( لها انعكا�شات مهمة على ا�شتخدام النتائج لتح�شني التعلم.
ينظ���ر يف كيفية تاأثري خ�شائ�س التقييم الوطني )قائم على التعداد، اأو قائم على العينة،  رابعا: 

اأو دويل( على الطريقة التي ميكن بها ا�شتخدام النتائج.
يعطي اأ�شبابا حمتملة لعدم ا�شتخدام نتائج التقييم الوطني. خام�ًصا: 

السياق السياسي للتقييم الوطني

على الرغم من اأن تقييما وطنيا قد يبدو م�شابها جدا لآخر يف كثري من اجلوانب، فاإن هناك 
اختلف���ات ب���ني التقييمات التي يك���ون لها اآثار عل���ى ال�شتخدام. تربز الختلف���ات يف الت�شميم 
والتنفيذ وال�شتخدام من كون اأن التقييم ظاهرة �شيا�شية )ف�شل عن كونه ظاهرة فنية(، والذي 
يعك�س ج���دول الأعمال والتوت���رات واملعايري املوؤ�ش�شاتي���ة وطبيعة علقات ال�شلط���ة بني امل�شوؤولني 
ال�شيا�شي���ني. وميك���ن اأن ي�شاع���د حتديد ال�شياق ال�شيا�ش���ي الذي يتم فيه اإج���راء التقييم الوطني 
عل���ى �شرح الختلفات بني ال���دول يف ا�شرتاتيجياتهم للتقييم )Benveniste 2002(. حتى داخل 
الوليات املتحدة، تختلف نظم امل�شاءلة من ولية لأخرى، عاك�شة القرارات والتقاليد الإدارية التي 

.)Linn 2005b( تطورت عرب الزمن

اإن لدور التقييم )والتقومي( يف ممار�شة ال�شيطرة وال�شلطة يف امل�شائل التعليمية عدة اأوجه:

ين�شاأ التقييم يف م�شار �شيا�شي، وتكون الدوافع ال�شيا�شية هي م�شدر التفكري فيه وهند�شته  اأوًل: 
يف كثري من الأحيان.

�ش���وف ينت���ج �شكل التقييم ع���ن املناف�شة ب���ني امل�شوؤولني الجتماعيني الذي���ن يتبارون على  ثانًيا: 
التاأثري على حتديد املعايري والقيم التي �شوف يف�شلها البلد.

ميك���ن اأن يوؤث���ر التقييم على العلقات الجتماعية بني، على �شبي���ل املثال، مديري التعليم  ثالثا: 
واملعلمني، اأو بني املعلمني واأولياء الأمور.
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اإن ال�شيط���رة عل���ى تنظي���م وتف�ش���ري نتائ���ج التقييم تعن���ي �شلط���ة التاأثري عل���ى ال�شيا�شة  رابعا: 
وتخ�شي�س املوارد وت�شورات اجلمهور.

ميك���ن للتقييم اأن ي�شمل اآلي���ات لل�شبط ومل�شاءلة امل�شوؤول���ني الجتماعيني حول النتائج،  خام�ًصا: 
.)Benveniste 2002( .شمنيا اأو �شراحة�

هن���اك العديد م���ن امل�شوؤول���ني الجتماعيني الذي���ن لديهم الق���درة على التاأث���ري على طبيعة 
التقيي���م، وعلى طرق ا�شتخدام النتائج. وتتوقف كيفية ح���دوث ال�شيا�شات املبنية على ال�شلطة يف 

بلد ما على عدد من العوامل، مثل ما يلي:

اإل���ى اأي مدى تك���ون القرارات ب�شاأن توف���ري التعليم )على �شبيل املث���ال، التمويل، املناهج( من 	•
اخت�شا�س احلوكمة املركزية اأو اللمركزية 

وج���ود وق���وة املوؤ�ش�شات غ���ري الر�شمية وال�شب���كات واملجموعات ذات امل�شال���ح اخلا�شة، �شواء 	•
داخل احلكومة اأو خارجها

• قوة نقابات املعلمني، والتي ميكن اأن تلعب دورا رئي�شيا يف تنفيذ ال�شيا�شات، اإن مل يكن يف �شنعها.	
دور ال���وكالت اخلارجية )الثنائية ومتع���ددة الأطراف( يف توعية الإدارات ملعاجلة الأو�شاع يف 	•

نظامها التعليمي ويف توفري اأو دعم تطوير القدرة على التعامل معها.

 Benveniste( وميكن تو�شيح الآثار املرتتبة على موقف �شيا�شي على التقييم الوطني مبثالني
2002(. يف الت�شيل���ي، يتم الرتكيز على امل�شاءلة اأمام اجلمه���ور، وبالتايل تعزيز مناف�شة ال�شوق، 

وال���ذي يثريه ن�شر نتائج التقيي���م على م�شتوى املدار�س الفردية. وهن���اك موقف خمتلف متاما يف 
اأوروغواي، حيث تعرتف الدولة مب�شوؤوليتها عن حت�شيل الطلب وعن توفري املوارد اللزمة لدعم 

تعلمهم ، وخا�شة تعلم الفئات ال�شكانية الأكرث حرمانا. 
هن���اك جانب مهم اآخر لل�شياق ال�شيا�شي الذي يتم فيه اإجراء التقييم الوطني، والذي له اآثار 
عل���ى ا�شتخ���دام النتائج وهو اإلى اأي مدى يك���ون النظام التعليمي منفتح���ا اأو منغلقا. وقد و�شفت 
بع����س الأنظم���ة باأنها »اإق�شائي���ة«. يف مثل هذه الأنظم���ة، يقت�شر الو�شول اإل���ى املعلومات الهامة 
ح���ول جوانب النظ���ام التعليمي، مبا يف ذلك نتائج البحوث، على النخب ال�شيا�شية اأو كبار �شانعي 
القرار، والذين ل ي�شمحون بالن�شر للجمهور. يف الطرف الآخر، يف الأنظمة الأكرث انفتاحا، �شوف 
تب���ذل اجلهود جلذب اهتمام و�شائل الإعلم وح�شد القوى ال�شيا�شية وتوليد النقا�س حول امل�شائل 
التعليمي���ة )Reimers 2003(. واملوق���ف الو�ش���ط املنا�شب ل�شتخدام بيان���ات التقييم الوطني هو 
ذاك الذي يكون فيه تعميم املعلومات حول النظام التعليمي حمدودا، مبا يف ذلك بيانات حت�شيل 
الط���لب، ويف نف����س الوقت غري مقيد متام���ا. على �شبيل املثال، يف اأوروغ���واي، يتم اإعداد بيانات 

.)Benveniste 2002( حت�شيل الطلب يف املقام الأول ل�شتغللها داخل املجتمع التعليمي
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املساءلة

لق���د ح�شلت حركات امل�شاءلة يف العق���ود الأخرية على اأهمية متزايدة يف الإدارات احلكومية 
يف العديد م���ن البلدان، وذلك ا�شتجابة لل�شغوطات ال�شيا�شي���ة والجتماعية والقت�شادية. ينظر 
ه���ذا الق�شم للم�شاءلة يف �شي���اق التعليم، ويركز خ�شي�شا على الطرق الت���ي يوؤثر بها تف�شري هذا 
املفه���وم على ا�شتخدام بيان���ات التقييم الوطني. وينبغي الأخذ يف العتب���ار اأن الكثري من احلوار 

.)McDonnell 2005( ي�شتند على اخلربة يف الوليات املتحدة ويركز على م�شاءلة املدار�س

ميك���ن اأن يك���ون لتطور ح���ركات امل�شاءلة يف القط���اع احلكومي )مبا يف ذل���ك التعليم( �شلة 
مبجموعة متنوعة من العوامل ل يق�شي بع�شها البع�س، والتي ت�شمل ما يلي:

�ش���رورة اإدارة م���وارد حم���دودة )وتتناق�س يف بع����س احلالت( والرفع م���ن املخرجات لكمية 	•
معينة من املدخلت.

ا�شتخدام الأفكار املتعلقة بالتخطيط والإدارة امل�شتعارة من عامل الأعمال، وخا�شة تلك املتعلقة 	•
ب�شم���ان اجلودة ور�ش���ى العملء والتط���ور امل�شتمر )ملم���ح حركة الإدارة اجلدي���دة للقطاع 
احلكومي وطريقة عامل الأعمال للإدارة(. ويجوز اأن تت�شمن هذه املفاهيم، يف املقابل، حتديد 
الأداء من حيث النتائج، وو�شع اأهداف للأداء، وا�شتخدام موؤ�شرات الأداء لتحديد مدى حتقيق 

الأهداف، وتنفيذ التخطيط ال�شرتاتيجي والتنفيذي، وتخ�شي�س املوارد على اأ�شا�س الأداء.
اإدخ���ال اآليات ال�شوق املتعلقة بالتوزي���ع واملراقبة والتي تنطوي على خط���ط احلوافز واملناف�شة 	•

والتعاقد والتدقيق وحتويل علقات ال�شلطة اإلى اآليات �شبط النف�س يف حماولة لتقليل احلاجة 
للمراقبة اخلارجية وجلعل الأفراد ي�شتوعبون املعايري والقيم وتوقعات الأطراف املعنية والعقلية 

اللزمة لقيادة اأنف�شهم.
حرك���ة نحو مزيد من املمار�شة القائمة عل���ى الأدلة. تتطلب هذه احلركة بيانات لدعم املزاعم 	•

ب���اأن اأداء اأف���راد اأو موؤ�ش�ش���ات ق���د كان مهنيا وفعال، ف�ش���ل عن بيانات ميك���ن اأن تبنى عليها 
 Davies ؛Clarke 2001و Clegg ؛Blalock 1999 ق���رارات ب�شاأن تخ�شي����س امل���وارد )انظ���ر

.)Madaus 2000و Kellaghan ؛Brinek 2007و Hopmann 1999؛

ين�شج����م التقيي����م الوطني ب�شكل جيد مع العدي����د من هذه العوامل من خ����لل توفري معلومات 
اإح�شائي����ة ب�شيطة ن�شبيا )الأدلة( ح����ول النظام التعليمي يف الوقت املنا�شب. وبالإ�شافة اإلى ذلك، 
ميكن����ه حتدي����د املجموعات الفرعية اأو الوح����دات يف املجتمع التي تلبي معي����ارا معينا، وتلك التي ل 
تلبيه. وميكن ا�شتخدام هذه املعلومات لأغرا�س التخطيط والإدارة، وعلى وجه اخل�شو�س، لتخاذ 
القرار ب�شاأن الإجراءات اللزمة لتح�شني اجلودة اأو الفعالية. كما ميكن اأي�شا اأن ت�شتخدم مل�شاءلة 

امل�شوؤولني الجتماعيني �شمنيا اأو �شراحة، ومن ثمة و�شع عبء التغيري اأو التعديل على عاتقهم.
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يختل���ف الرتكيز عل���ى امل�شاءلة يف جمي���ع اأنحاء الع���امل يف انت�شاره ب�شرع���ة وتاأثري خمتلفني 
)Hopmann وBrinek 2007(. وبالت���ايل لي����س من املفاجئ اأن تكون مقا�شد واأهداف العديد من 
التقييم���ات الوطنية، ول �شيما يف البلدان النامية، اأو الط���رق التي تكون بها هذه التقييمات جزًءا 
م���ن نظام امل�شاءل���ة، غري وا�شحة جدا. يف احلال���ة التي ل تكون فيها �شيا�ش���ات امل�شاءلة متطورة 
 .)Brinek  2007و  Hopmann(جدا، من غري الأرجح اأن يكون لنتائج التقييم الوطني تاأثري كبري
وم���ع ذل���ك، �شوف يبدو عل���ى الأقل اعرتاف �شمن���ي بامل�شاءل���ة �شروريا اإذا كان���ت نتائج التقييم 
�ش���وف ت�شتخدم. واإل كيف �شيتم اتخاذ قرارات حول الإجراءات، التي يجب اتخاذها على اأ�شا�س 

التقييم، وحول الأفراد، اأو املوؤ�ش�شات التي �شوف تنفذ الإجراءات؟

اإن تخ�شي����س امل�شاءل���ة للعديد من الأط���راف املعنية يف نظ���ام معقد مثل التعلي���م لي�س مب�شاألة 
ب�شيط���ة. هناك �شتة اأ�شئلة ميكنها اأن ت�شاعد عل���ى تو�شيح الق�شايا املطروحة والتي ت�شتحق الأخذ يف 
العتبار يف هذه املهمة، ل �شيما عندما يتم ا�شتخدام نتائج التقييم الوطني مل�شاءلة املدار�س واملعلمني.

هل ينبغي اأن يركز نظام امل�صاءلة على  النتائج؟

ميك���ن اأن يع���زى الرتكيز على نتائ���ج التعليم، ومنه���ا تعلم الطلب على وج���ه اخل�شو�س، اإلى 
الع���رتاف والن�شغ���ال الر�شميني بك���ون اأن العديد من الأطف���ال يق�شون قدرا كب���ريا من الوقت يف 
املدر�ش���ة دون اكت�شاب معارف ومهارات مفيدة. وقد مت ت�شليط ال�شوء على �شرورة �شمان اأن يتعلم 
الأطفال بالفعل نتيجة خرباتهم التعليمية يف املوؤمتر العاملي حول التعليم للجميع املنعقد يف جومتني، 

تايلند، يف العام 1990 )اليون�شكو 1990(، ومرة   اأخرى يف اإطار عمل داكار )اليون�شكو 2000(.

غ���ري اأن ا�شتخدام البيانات ح���ول نتائج التعليم كاأ�شا�س وحيد للم�شاءل���ة يعني اإغفال حقيقة 
اأن جوان���ب توفري التعليم )على �شبيل املثال، املباين املدر�شي���ة واملناهج واملواد التعليمية وتقنيات 
التدري����س للمعلم���ني واأن�شطة الإعداد( ه���ي اأي�شا مهمة يف تقييم اجل���ودة. اإن هذه العوامل مهمة 
حت���ى اإن مل يكن ل�شبب اآخر غري اعتماد ج���ودة تعلم الطلب عليها. »فل ميكن التوقع باأن ي�شبح 
الط���لب اأكفاء حت���ى يعمل م�شمون وعملية التعلي���م يف ف�شولهم الدرا�شية عل���ى اإعدادهم جيدا 

.)Herman 2005: 21و Haertel( »للقيام بذلك

هل ينبغي اأن يركز نظام امل�صاءلة على النتائج املعرفية؟

من املحتمل اأن يتفق معظم النا�س على اأن للتعليم اأغرا�شا عدة، بع�شها �شخ�شي )على �شبيل 
املثال؛ التنمية املعرفية واملعنوية والجتماعية للطلب( وبع�شها جمتمعي )على �شبيل املثال؛ تعزيز 
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التما�شك الجتماعي اأو بناء الأمة(. ومن املحتمل اأي�شا اأن يتفق معظمهم على اأن النتائج املعرفية 
ه���ي الب���ارزة، وعلوة على ذلك، فاإن تنمية مهارات القرائية واحل�شاب التي يتم قيا�شها يف جميع 
التقييم���ات الوطنية �شرورية كاأ�شا����س للتقدم التعليمي اللحق للطلب. وق���د يكون من ال�شعب 
اعتباره���ا مر�شية اإذا كان العتماد الكل���ي على هذه القيا�شات لأغرا�س امل�شاءلة �شوف يوؤدي اإلى 
اإهم���ال النتائج القيمة الأخرى للتعليم، واملتعلقة باملواقف والقيم، واحلافز والطموحات، ومفهوم 
ال���ذات، والقدرة على العمل يف جمموعات، ومه���ارات العر�س ال�شفوي والتن�شئة الجتماعية. فقد 
عرف اأرباب العمل والقت�شاديون العديد من هذه النواجت )التي غالبا ما تو�شف باملهارات املرنة( 

.)Yip 2006و Cheng( بكونها مهمة جدا يف احل�شول على وظيفة

هل ينبغي اأن ي�صتند نظام امل�صاءلة على قيا�س واحد لتح�صيل الطالب؟

يف معظم التقييمات الوطنية، ي�شتخدم اختبار واحد )على الرغم من اأنه قد يحتوي على عدد 
من الأ�شكال( لتقييم كفاءة الطلب يف جمال من املنهج الدرا�شي )على �شبيل املثال؛ الريا�شيات 
اأو القراءة اأو العلوم(. وهكذا، فاإن هناك �شوؤاًل يطرح نف�شه، حتى يف حال قبول التح�شيل املعريف 
ل���دى الطلب كمحك م�شروع جلودة التعليم: هل من املعقول بن���اء تقييم تلك اجلودة )وامل�شاءلة 

املمكنة( على مقيا�س واحد لأداء الطلب يف م�شتوى �شف واحد اأو �شفني؟

يب���دو اأن اجل���واب �شيكون ل. لأنه ل ميكن لختبار ما اأن يوفر �شوى قدر حمدود من املعلومات 
حول حت�شيل الطلب )انظر الإطار 1.2(. فاحل�شول على �شورة دقيقة عن تعلم الطلب، �شواء 
كان التعل���م يت���م تقييمه على امل�شتوى الوطن���ي اأو على م�شتوى املدر�شة الفردي���ة، يتطلب قيا�شات 

.)Guilfoyle 2006( متعددة للتح�شيل

اإذا اقت�ش���ر الختبار على فقرات الأ�شئلة متع���ددة اخليارات، فمن املحتمل اأن تطرح م�شاكل 
اإ�شافية، لأنه من ال�شعب للغاية قيا�س املهارات املعرفية العليا با�شتخدام هذه ال�شيغة.

الإطـــــار 1.2

تقييم التح�صيل على اأ�صا�س اأدلة حمدودة

»اأي نظام يبني تقييم مدر�شة كاملة على متو�شط درجات اختبار واحد من جمموعة واحدة من الطلب 
يف م�شتوى درا�شي واحد ل ميكن اأن ياأمل بتقييم تلك املدر�شة بدقة«.

:13  2006 Guilfoyle :امل�شدر
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هل ينبغي ربط اجلزاءات بالأداء يف التقييم الوطني؟

اإن الق���رار الرئي�ش���ي يف ا�شتخدام نتائ���ج التقييم الوطني هو م���ا اإذا كان ينبغي ربط اجلزاءات 
ب���اأداء الط���لب. على الرغم من اأن���ه من التوقع اأن يك���ون هناك بع�س امل�شاءلة بع���د تقييم ما، حتى 
ل���و مل يعرتف بذل���ك �شراحة، فاإن ذلك لن يتبعه بال�شرورة تطبيق ج���زاءات. ومع ذلك، يتم تطبيق 
اجل���زاءات يف بع����س التقييم���ات الوطنية، ع���ادة على املدار����س واملعلمني، ويف بع����س احلالت على 
الطلب. وميكن العثور على اأمثلة لهذه احلالت يف تقييم املنهج الدرا�شي الوطني يف اإجنلرتا، والذي 
مت اإدماجه يف املقام الأول كاأداة للم�شاءلة، ويف العديد من التقييمات على م�شتوى الولية يف الوليات 
املتح���دة. ويف هذه احلالت، ي�شبح التقييم عملي���ة ذات رهانات عالية بالن�شبة للمدار�س، مبجموعة 
متنوع���ة م���ن املكافاآت اأو العقوب���ات املرتبطة باأداء الط���لب. وقد حت�شل املدار����س اأو املعلمون على 

مكافاآت يف �شكل جوائز نقدية، وقد يتم ف�شل املعلمني، وقد مينع الطلب من النجاح اأو التخرج. 

تدعم العديد من احلجج ربط اأهمية عالية باأداء الطالب يف الختبار:

كونه ي�شج���ع الأفراد )خ�شو�شا املعلمني( على ا�شتيع���اب معايري وقيم وتوقعات الأطراف  اأول: 
املعنية )ول �شيما تلك اخلا�شة بوزارة التعليم(، وعلى قبول م�شوؤولية التكيف معها.

لأنه يدعم تنفيذ اآليات ال�شوق يف النظام التعليمي، والذي ي�شمل املناف�شة والتعاقد والتدقيق. ثانيا: 

هو يعمل على تركيز م�شاعي املعلمني والطلب على اأهداف التعليم وتوفري معايري التح�شيل  ثالثا: 
املتوقع الذي يطمح اإليه الطلب واملعلمون، وبالتايل اإن�شاء نظام تعليم موجه بالقيا�س.

ويف ه���ذه احلال���ة، ميكن التوقع ب�ش���كل معقول اأن يتح�ش���ن اأداء الط���لب اإذا كان التعليم قد 
مت���ت ملئمت���ه باإحكام مع اأداة للتقيي���م. غ���ري اأن الأداء املتح�شن قد ل يكون بديهي���ا عندما يتم 
تقييم حت�شيل الطلب باأدوات تقييم اأخرى. عندما يتم مقارنة مكا�شب التح�شيل عرب الزمن يف 
التقيي���م الوطني للتقدم التعليمي بالوليات املتحدة الأمريكي���ة بالن�شبة للطلب يف الوليات التي 
ترب���ط اأهمية عالية بالتقييمات على م�شتوى ولياتهم مع مكا�ش���ب الطلب يف الوليات التي لي�س 
.)Braun 2004 ؛Berliner 2002و Amrein( لها اختبار الأهمية العالية، فالنتائج تكون غام�شة

وت�شتن���د احلج���ج �شد ربط الأهمي���ة العالية ب���اأداء الط���لب يف الختب���ار، يف معظمها، اإلى 
امللحظ���ة والبح���ث يف المتحانات الر�شمية )ولي�س يف التقييم���ات الوطنية( عرب فرتة طويلة من 
الزمن )Kellaghan وGreaney 1992؛ Madaus وKellaghan 1992؛ MADAUS، وRussell، و
Higgins 2009(. وتربز ا�شتنتاجات مماثلة حول تاأثريات الختبار املرتبطة بقانون »عدم اإهمال 

اأي طف���ل« )Left Behind No Child( يف الولي���ات املتح���دة )Guilfoyle 2006(. ت�ش���ري الأدل���ة 
املتوفرة اإلى اأنه عندما ترتبط اجلزاءات باأداء الطلب، ترتتب عنه العواقب ال�شلبية التالية: 
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�شوف مييل املعلمون للتفاعل مع ذلك عن طريق مواءمة تعليمهم مع املعارف واملهارات، التي يتم 	•
تقييمه���ا يف الختبار ) »التعليم م���ن اأجل الختبار«(، وبالتايل اإهمال جمالت املنهج الدرا�شي 

)على �شبيل املثال، الآداب، الدرا�شات الجتماعية، الرتبية البدنية( التي ل يتم تقييمها.
�ش���وف مييل التعليم اإلى الرتكيز على التلقني وال�شتظه���ار والتمارين الروتينية وجتميع معرفة 	•

الوقائ���ع، مما يوؤدى اإلى طريقة �شلبية للتعلم، بدل من طريقة تركز على املهارات العليا العامة 
لل�شتدلل وحل امل�شكلت.

م���ن الأرجح اأن يق�شي املعلم���ون وقتا مهما يف تطوير ا�شرتاتيجي���ات الطلب لجتياز الختبار 	•
)مثل كيفية الإجابة عن الأ�شئلة متعددة اخليارات( وقد ي�شتخدمون �شيغة الختيار من متعدد 

يف تعليمهم )انظر الإطار 1.3(.

الإطـــــار 1.3

التاأثري ال�صلبي ل�صتخدامات امل�صاءلة ذات الأهمية العالية

»اإن اأنظم���ة التقيي���م التي تر�شد بفعالية تفق���د كثريا من موثوقيتها وم�شداقيتها ل���ذاك الغر�س عندما 
يت���م ربط الأهمية العالية بها. فالتاأث���ريات ال�شلبية غري املق�شودة ل�شتخدامات امل�شاءلة ذات الرهانات 

العالية تفوق يف كثري من الأحيان التاأثريات الإيجابية املق�شودة ».

.Linn 2000: 14 :امل�شدر

هل ينبغي ن�صر اللوائح الرتتيبية بعد التقييم الوطني؟

هن���اك مثال خا�س على ا�شتخ���دام الأهمية العالية يف التقييم الوطن���ي، وهو ن�شر النتائج يف 
�ش���كل لوائح ترتيبية حيث ترتب املدار����س ح�شب ترتيب اأدائها. تتوقع هذه الطريقة اإثارة املناف�شة 
بني املدار�س، ويف املقابل حت�شني حت�شيل الطلب )Reimers 2003(. ميكن ا�شتخدام املعلومات 
لإخبار اأولياء الأمور واملجتمعات، ويف بع�س احلالت، ميكن لأولياء الأمور ا�شتخدام هذه املعلومات 
لتحدي���د خياراتهم حول مدار�س اأطفالهم. حتى عندما ل يك���ون اختيار املدر�شة خيارا، اأو عندما 
 ،)Petrow 2008و Vegas( ل ي�شتخ���دم اأولي���اء الأمور نتائج التقييم للقي���ام مبثل هذا الختي���ار

فمجرد ن�شر املعلومات حول اأداء املدار�س ميكنه اأن ي�شغط على املدار�س لتح�شني اأدائها.

بالإ�شافة اإلى الآثار العك�شية على التعليم والتعلم، التي مت عر�شها م�شبقا واملتعلقة باإجراءات 
التقيي���م ذي الأهمية العالي���ة، ميكن توقع العديد من امل�شاكل الأخ���رى عندما يتم ح�شاب النتائج 
Kella� ؛Staiger 2002و Kane ؛Ladd 1996و Clotfelter )ون�شره���ا بالن�شبة للمدار�س الفردي���ة 

:)Linn 2000 ؛Greaney 2001و ghan
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ق���د يختلف اأداء املدار�س )وبالت���ايل موقعها يف اللئحة الرتتيبي���ة( تبعا للناجت الذي يتم  اأول: 
تقييمه )على �شبيل املثال، التح�شيل يف القراءة اأو الريا�شيات(.

حت���ى الت�شنيف���ات العاملية الت���ي ت�شتند عل���ى نف�س القيا����س ميكن اأن تختل���ف تبعا ملحك  ثانيا: 
»النج���اح« الذي يت���م ا�شتخدامه )على �شبي���ل املثال، متو�شط الدرج���ات اأو ن�شبة الطلب 

الذين يح�شلون على الدرجات »العالية«(.

غي���اب الدقة يف اإجراءات التقييم يعني اأن الفروق ال�شغرية بني املدار�س )والتي ميكن اأن  ثالثا: 
يكون لها اأثر كبري على رتبهم( �شتكون نتيجة ال�شدفة.

ميك���ن اأن تختل���ف درجات التح�شيل م���ن �شنة اإلى اأخ���رى ب�شبب العوام���ل اخلارجة على  رابعا: 
�شيط���رة املدر�ش���ة )على �شبيل املث���ال، الختلف���ات يف اأفواج الطلب(، وتك���ون املدار�س 

ال�شغرية ب�شكل خا�س عر�شة لهذا امل�شكل.

ميث���ل حت�شيل الط���لب يف مدر�شة م���ا اأكرث من جه���ود املعلمني، كما ه���و مو�شح بكون  خام�شا: 
ت�شنيفات املدار�س على اأ�شا����س التح�شيل والبيانات عن الو�شع القت�شادي والجتماعي 

.)Petrow 2008و Vegas( تكاد تكون متطابقة

م���ع الأخذ يف العتبار العوامل التي ل يكون للمدر�ش���ة �شيطرة عليها )على �شبيل املثال،  �شاد�شا: 
ق���درة الطال���ب، حميط البي���ت(، ميكن ا�شتخ���دام متو�ش���ط   املكا�شب يف درج���ات اختبار 
الطلب خلل �شنة كموؤ�شر على اأداء مدر�شة ما. لكن هذا القيا�س مييل اإلى اإظهار القليل 
جدا من التباين بني املدار�س، وبالتايل مت التو�شل اإلى كونه غري مر�شي. وعلوة على ذلك، 
فاإن���ه ل ياأخ���ذ بعني العتبار كون معدل تطور الطلب مرتب���ط بتح�شيلهم الأويل. وميكن 
ا�شتخ���دام ط���رق اإح�شائية اأكرث تط���ورا، والتي تاأخذ بعني العتب���ار جمموعة من العوامل 
الت���ي ل متلك املدار�س ال�شيط���رة عليها، يف ح�شاب مكا�شب املدار�س يف الدرجات )مناذج 
القيمة امل�شافة(. وتتمثل امل�شاكل التي تطرح مع هذه الطرق يف تعقيد الإجراءات الإدارية 
اللزمة جلمع البيانات، وم�شت���وى اخلربة الإح�شائية التي يتطلبها التحليل، وال�شعوبات 
يف اختيار املتغريات التي �شيتم ت�شمينها يف النماذج الإح�شائية، وكون التعديل للتح�شيل 

ال�شابق قد يوؤدي اإلى توقعات اأقل بالن�شبة للطلب ذوي التح�شيل املنخف�س.

اأخ���ريا، تدعو اللوائح الرتتيبية اإلى ممار�شات فا�شدة، مثل العمل على عدم م�شاركة الطلب 
منخف�ش���ي التح�شي���ل يف التقييم اأو الرتكي���ز على اأداء الطلب املتاأرجحني ب���ني حدود م�شتويات 
الكفاءة لتعزيز متو�شط درجات املدر�شة. وقد يتم توفري معلومات خاطئة عن الأو�شاع يف املدار�س 
)كما حدث يف الت�شيلي( للتلعب يف الت�شنيف الجتماعي والقت�شادي للمدر�شة اإذا كانت الفئة 

املنخف�شة جتذب املنافع.
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من ينبغي اعتباره مو�صوع م�صاءلة؟
هن���اك حجة رئي�شية �شد ربط الرهانات العالية للمدار�س واملعلمني باأداء الطلب يف التقييم 
الوطني، وهي اأن التقييم ل يحدد جوانب التح�شيل التي ميكن اأن تن�شب اإلى املدار�س اأو املعلمني. 
واإن تاأّمًل عابًرا ملجموعة وا�شعة من العوامل، التي تتفاعل لتوؤثر على اأداء الطلب، من املفرو�س 

اأن يجعل املرء يرتيث قبل تعيني امل�شاءلة. وميكن حتديد هذه العوامل يف:

خ�شائ�س الطلب، مبا يف ذلك حت�شيلهم ال�شابق.أ( 
الظروف التي يعي�س فيها الطلب، مبا يف ذلك موارد ودعم الأ�شرة املجتمع املحلي. ب( 
�شيا�ش���ات التعليم واملوارد والدعم، مبا يف ذلك املناهج الدرا�شية واإعداد املعلمني، والتي يتم ج( 

توفريها من قبل ال�شلطات احلكومية ذات ال�شلة.
وظروف وموارد املدر�شة، مبا يف ذلك احلوكمة والإدارة.د( 
وكفاءة املعلمني )Kellaghan وGreaney 2001(.ه( 

يب���دو من املعق���ول توقع اأن يتم حتميل الأفراد اأو املوؤ�ش�ش���ات املرتبطني بهذه العوامل امل�شئولة 
واإخ�شاعه���م للم�شاءلة فقط على الأمور التي ميلكون ال�شيطرة عليها. وبالتايل، يتقا�شم امل�شوؤولية 
)اأ( الط���لب )ب( واملعلمون )ج( واملدار�س )د( و�شانع���و ال�شيا�شات والإداريون ومديرو النظام 
املدر�ش���ي )عل���ى امل�شتوى الوطني اأو على م�شتوى املناطق اأو البلدي���ات، اعتمادا على كيفية تنظيم 
النظ���ام التعليمي(، )ه( ومقدمو خدم���ات الدعم )مطورو املناهج ومدربو املعلمني ونا�شرو الكتب 
املدر�شي���ة(، )و( واأولي���اء الأم���ور، )ز( واآخ���رون )مبا يف ذل���ك ال�شيا�شيون، ودافع���و ال�شرائب، 
واملجتم���ع عام���ة(. ويف الواقع، فاإنه من ال�شعب للغاية تق�شي���م امل�شاءلة بني هذه الأطراف املعنية 
املتنوع���ة )انظ���ر الإطار 4.1(. غ���ري اأن عدم العرتاف به���ذه امل�شكلة قد يوؤدي اإل���ى تن�شيب غري 

�شحيح، والذي بدوره قد ينتج عنه عمل غري منا�شب )انظر الإطار 1.5(.

تعرتف العديد من التقييمات الوطنية، �شمنيا على الأقل، بدور العوامل اخلارجة عن املدر�شة 
يف حتديد حت�شيل الطلب. حتى يف التقييمات ذات الرهانات العالية، غالبا ما يتم تقدمي نتائج 
الختب���ار ب�شكل منف�شل بالن�شبة للمدار�س، تبعا للو�ش���ع الجتماعي والقت�شادي للطلب الذين 
ت�شتقبله���م. وقد يتم اأي�شا تعديل درجات الطلب لتاأخذ يف العتبار خ�شائ�شهم، مثل التح�شيل 
ال�شاب���ق اأو الو�ش���ع الجتماعي والقت�شادي لأ�شرهم. وعلوة عل���ى ذلك، حتى عندما يتم الربط 
بالأهمي���ة العالية، ف�شيتم عادة توفري موارد اإ�شافية يف املدار�س التي تعاين من ال�شعوبة. يعرتف 
مث���ل هذا العمل بك���ون املعلمني الذين ل ي���وؤدون ب�شكل جيد قد يحتاجون اإل���ى امل�شاعدة والتطوير 

.)Linn 2000( املهني امل�شتمر
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الإطـــــار 1.4

تعيني امل�صاءلة حول حت�صيل الطالب

اإن تعيني امل�شاءلة حول حت�شيل الطلب لي�س �شهل؛

• عل���ى الرغم م���ن اأن املعلمني م�شوؤولون اإلى ح���د ما عن حت�شيل طلبهم، هل يعن���ي هذا اأنه ينبغي 	
م�شاءلتهم وحدهم اإذا كانت املدر�شة حيث يدر�شون تفتقر اإلى املرافق الأ�شا�شية؟ اإذا كان تدريبهم 
قد مت بطريقة غري ملئمة؟ اإذا كان الطلب يتغيبون لفرتات طويلة؟ اإذا كان املنهج الدرا�شي الذي 

يطلب منهم تعليمه غري منا�شب لطلبهم؟

• ه���ل ينبغي م�شاءلة الطلب اإذا كانت بيوتهم ل تعطي قيم���ة للتعليم، اأو ل تقدم ت�شهيلت اأو فر�س 	
للدرا�ش���ة؟ اإذا كان املنهج غري منا�شب؟ اإذا كانت خرباته���م التعليمية ال�شابقة اأف�شدت بتعليم غري 

كفء؟ 

• ه���ل ينبغ���ي م�شاءلة اأولياء الأم���ور اإذا كان���وا ل ير�شلون اأطفاله���م اإلى املدر�شة بانتظ���ام، لأنهم ل 	
ي�شتطيعون حتمل التكاليف املرتتبة على ذلك، اأو يحتاجون الأطفال للعمل؟

• هل ينبغي م�شاءلة مدراء التعليم اإذا كانوا ل يقدمون التمويلت الكافية لتلبية احتياجات املدار�س؟	

• هل ينبغي م�شاءلة ال�شيا�شيني اإذا كانت الأموال املتوفرة للحكومة غري كافية لتلبية متطلبات النظام 	
التعليمي؟

امل�شدر: املوؤلفون.

الإطـــــار 1.5

حتويل اللوم حول ف�صل املدر�صة

»ق���د ُيح���ّول اختبار امل�شاءلة املجح���ف اللوم، حول ف�ش���ل املدر�شة، من عدم كفاي���ة مواردها، اأو �شعف 
اإع���داد املعلم فيه���ا، اإلى املعلمني والط���لب، باّدعاء »اأنه���م ل يعملون مبا يكفي من اجل���د »، وبالتايل 

ي�شرف النتباه عن الإ�شلحات ال�شرورية الأكرث تكلفة«.

 Herman 2005: 3 و Haertel :امل�شدر
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يدع���م النظر يف الأطراف املعني���ة املتنوعة، التي ميكن اأن توؤثر على تعلم الطلب، ال�شتنتاج 
باأن تقييم امل�شاءلة هو م�شاألة معقدة، ول ينبغي اأن ي�شتند اإلى الإح�شائيات املحدودة التي يوفرها 
التقيي���م الوطن���ي. فف���ي حالة املعلمني، يتطل���ب تقييم امل�شاءل���ة حكما �شريريا ياأخ���ذ يف العتبار 
جمموع���ة م���ن العوامل، مبا يف ذلك الظروف التي يدر�شون فيها. ويت���م القيام بهذه الأحكام على 
اأكم���ل وج���ه من طرف حمرتف )مدر�س اأّول، اأو مفت����س، اأو م�شرف (. كما اأن اتخاذ القرار ب�شاأن 
م�شاءل���ة الأطراف املعنية الأخرى هو كذل���ك بنف�س الدرجة من التعقي���د. فال�شيا�شيون م�شئولون 
اأم���ام الناخب���ني يف نظام دميقراط���ي، اإل اأن الأولوية التي يعطيها املواطن���ون للتعليم، ناهيك عن 
حت�شي���ل الطلب، عندما يلق���ون باأ�شواتهم، ل تزال غري وا�شحة. ومديرو التعليم م�شئولون اأمام 
روؤ�شائه���م وقادته���م ال�شيا�شيني عن اأداء واجباتهم، ولكن مرة اأخرى لي�س من الوا�شح ما اإذا كان 
ينبغ���ي اأخذ حت�شيل الطلب يف العتبار. فبعد مدي���ري التعليم عن العمل الفعلي للمدر�شة، على 

نقي�س موقع املعلمني، رمبا ي�شمن األ يلعب حت�شيل الطلب دورا يف تقييم اأدائهم.
اإن مزي���دا من الو�شوح وال�شفافية ب�شاأن م�شوؤولية وم�شاءل���ة جميع الأفراد واملوؤ�ش�شات الذين 
ي�شاهمون يف نواجت النظام التعليمي )مبا يف ذلك تعلم الطلب( من املفرو�س اأن يعمل على اإزالة 
الكث���ري من الغمو����س القائم يف نظم امل�شاءلة احلالية. علوة على ذل���ك، فاإن ا�شتخدام نظام ما 
للم�شاءل���ة، ي�شم���ل جميع الأفراد واملوؤ�ش�شات والوكالت التي متل���ك ال�شيطرة على املوارد واأن�شطة 
املدار����س، ينبغ���ي اأن يعمل على تركيز طاق���ات جميع املعنيني يف اأداء املهم���ات التي هم م�شئولون 

.)Clarke 2001 و Clegg( عنها

جودة أداة التقييم
ينطب���ق مفهوم اجلودة عل���ى جمموعة متنوعة م���ن جوانب التجارب التعليمي���ة للطلب، مبا 
يف ذل���ك بيئات تعلم اآمن���ة ومبوارد كافية، ومناه���ج م�شتجيبة لحتياجات الط���لب، واملمار�شات 
التعليمية، ومعلمون اأكفاء ينخرطون يف البيداغوجيات الن�شطة، وتعلم الطلب )انظر، على �شبيل 
املثال، Schubert 2005؛ اليون�شكو 2000؛ اليوني�شيف 2000(. لكن، كما راأينا يف درا�شات التقييم 
الوطني، يكون الرتكيز الرئي�شي عند النظر يف اجلودة على النتائج املعرفية للعملية التعليمية، اأي 
م���ا تعلمه الطلب، بهدف و�ش���ع ا�شرتاتيجيات لتح�شني هذه النتائج. وه���ذا الرتكيز من�شجم مع 
الهدف ال�شاد�س من اإطار عمل داكار، والذي ي�شلط ال�شوء على حت�شني جودة التعليم »بحيث يتم 
حتقي���ق نتائج التعلم املع���رتف بها والقابلة للقيا�س من قبل اجلميع، ل �شيما يف القراءة واحل�شاب 

واملهارات احلياتية الأ�شا�شية »)اليون�شكو 2000: 8(.
واعرتاف���ا بالدور املركزي املخول لتعلم الطلب يف التقييم الوطني، ي�شف هذا الق�شم اأربعة 

�سروط ينبغي حتقيقها ل�سمان:
اأن ميثل الختبار الذي يتم ا�شتخدامه بدقة التح�شيل الذي ت�شعى املدار�س اإلى تطويره. أ( 
اأن تخدم املعلومات التي يتم احل�شول عليها احتياجات امل�شتخدمني )Beaton وJohnson 1992(.ب( 
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مب���ا اأن الختب���ار ل ميك���ن اأن يقي�س �شوى جزًءا م���ن املعارف واملهارات املح���ددة يف املنهج  اأول: 
الدرا�شي، اأو املركب )على �شبيل املثال، القراءة(، فيكون من املهم �شمان اأن يوفر الختبار 
التمثي���ل املنا�ش���ب لتلك املعارف، وتلك املهارات )انظ���ر Haertel وHerman 2005؛ Linn و

Baker 1996؛ Messick 1989(. وعلوة على ذلك، ينبغي اأن تظهر فقرات الختبار اأهمية 

املنه���ج الدرا�شي، والتعقيد املعريف، وامللءمة اللغوية، واملعن���ى بالن�شبة للطلب. وبالتايل، 
ل ينبغ���ي اأن يقت�ش���ر الختبار على قيا�س مكونات معزولة للمه���ارة، اأو عنا�شر من املعارف 
تتطلب من الطلب فقط تذكر وقائع اأو معلومات )�شمة العديد من التقييمات الوطنية( اإذا 
كان الهدف من النظام التعليمي هو تطوير املهارات املعرفية العليا )التي ت�شمل ال�شتدلل، 
والقدرة على حتدي���د وحل امل�شكلت، والقدرة على اأداء املهمات غري الروتينية(. ينبغي اأن 
حت�ش���ر يف ذهن مطوري الختبار الرغبة يف و�ش���ع اأداة من �شاأنها اأن توفر اأ�شا�شا لل�شيا�شة 
والقرارات التي من الأرجح اأن توؤدي اإلى التغيريات يف املناهج والتعليم التي، بدورها، تقوي 

.)Collins 1989 و Frederiksen تنمية معارف ومهارات ذات قيمة )انظر
ول�شم����ان التمثيل املنا�شب للمجال اأو املركب، اأو الأه����داف اأو املجالت الفرعية )على �شبيل 
املثال، فروع اأو مهارات املحتوى يف الريا�شيات(، يجب اأن يحتوي الختبار على عدد منا�شب 
م����ن الفقرات. فمن املفرو�س اأن يثري العدد القليل من الفقرات يف بع�س التقييمات الوطنية 
ت�شاوؤلت حول ملءمتها يف هذا اجلانب. وعلى �شبيل املثال، فاإن عدد الفقرات يف الختبارات 
يف تقييم����ات اأمريكا اللتيني����ة )20-40، ما عدا يف الربازيل( يعني اأن تغطية املحتوى كانت 
�شعيف����ة. ع����لوة على ذلك، فاإنه من ال�شعوب����ة تربير وجهة النظر القائل����ة: اإن اإتقان هدف 
مع����ني ميكن حتديده بث����لث اأو اأربع فقرات فق����ط )González 2002(. هذا النوع من عدم 

امللئمة ل يقت�شر باأي حال من الأحوال على التقييمات الوطنية يف اأمريكا اللتينية.

ينبغ���ي اأن يقي���م الختبار املع���ارف وامله���ارات يف امل�شت���وى املنا�شب للط���لب الذين �شوف  ثانيا: 
يجتازونه. �شوف تكون هناك م�شكلة اإذا اعتمد اختبار ما فقط على وثائق املنهج الدرا�شي، 
اإذا كان املنه���اج يحت���وي على توقعات غري واقعية لتح�شيل الطلب. ويف هذه احلالة، والتي 
هي �شائعة اإلى حد ما يف البلدان النامية، �شيكون الختبار �شعبا للغاية بالن�شبة للطلب ذوي 
التح�شي���ل املنخف�س، و�ش���وف يف�شلون يف ت�شجيل اإجنازاته���م. ويكمن احلل يف الأخذ بعني 
العتب���ار يف تطوي���ر الختبار لي�س فقط معايري املنهج املق�ش���ود، ولكن اأي�شا ما هو معروف 
ع���ن التح�شي���ل الفعلي للطلب يف املدار�س. م���ن الناحية العملية، ينبغ���ي اأن حت�شل ن�شب 
قليلة جدا من الطلب على الإجابات ال�شحيحة على جميع الفقرات، اأو الإجابات اخلاطئة 
عل���ى جميع الفقرات. وميكن حتقيق هذه النتيجة ع���ن طريق اإ�شراك املعلمني املمار�شني يف 
تطوي���ر واختي���ار فقرات الختبار وجتري���ب الفقرات ميدانيا بعناية قب���ل التقييم الفعلي يف 

عينة من الطلب تغطي نطاق التباين يف مدار�س املجتمع امل�شتهدف.
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اأما ال�سرط الثالث، الذي ينبغي اأن يتحقق لكي تكون هناك ثقة باأن االختبار يوفر املعلومات  ثالثا: 
ال�شحيحة حول معارف ومهارات الطلب يف جمال معني من املنهج الدرا�شي، فهو اأن اأداء 
الط���لب ل ينبغ���ي اأن يحدد بكفاءتهم يف جمالت اأخرى غري املج���ال الذي يهدف الختبار 
اإل���ى تقييمه )Messick 1989(. مثل، ل ينبغي اأن ي�شمل اختبار يهدف اإلى تقييم حت�شيل 
الط���لب يف العل���وم اأو الريا�شيات الكثري جدا من اللغة التي يتوقف الأداء فيها على القدرة 
التفا�شلية للطلب يف القراءة بدل من قدرتهم يف العلوم اأو الريا�شيات. حتدث هذه امل�شكلة 
عندم���ا ل ميكن افرتا�س اأن جميع الطلب امل�شتجيبني للختبار ميتلكون نف�س امل�شتوى من 
املهارة يف القراءة، والذي من املحتمل اأن يحدث عندما تختلف لغة الختبار بالن�شبة لبع�س 

الطلب عن تلك التي ي�شتخدمونها عادة.

رابعا: اإذا كان���ت نتائ���ج التقييم �شوف ت�شتخ���دم لر�شد التغيري عرب الزمن، يج���ب اأن تكون اأدوات 
التقييم قابلة للمقارنة. ولتحقيق هذه النتيجة، ميكن ا�شتخدام نف�س الختبار، والذي ينبغي 
اأن يحتفظ به اآمنا بني الإدارات. اإذا مت ا�شتخدام اختبارات خمتلفة، فو�شع املقيا�س بنظرية 
ال�شتجابة للفقرة ميكن من تقدمي النتائج على نف�س مقايي�س الكفاءة )انظر الكتاب الرابع 
م���ن هذه ال�شل�شلة(. وت�شمل اأف�شل املمار�شات نقل جمموعة فرعية من الفقرات من اختبار 
اإل���ى اختب���ار لتوفري و�شيل���ة قوية لربط الختب���ارات. ومن ال�شروري اأي�ش���ا اأن تكون عينات 
الطلب والإجراءات املتبعة يف اإجراء الختبار متوازية. واإذا كانت معايري ال�شتبعاد )على 
�شبي���ل املث���ال، بالن�شبة للط���لب ب�شعوبات يف التعل���م( تختلف من تقييم اإلى اآخ���ر، اأو اإذا 
اختلف���ت الظروف التي ل ميل���ك امل�شرفون على الختبار ال�شيطرة عليها )على �شبيل املثال، 
مع���دلت ال�شتجاب���ة(، فينبغي الأخ���ذ يف العتبار هذه العوامل عند القي���ام باملقارنات بني 

اإجنازات الطلب يف حمطات خمتلفة من الزمن.

نــوع التقييــم

تعتم���د اإمكاني���ة ا�شتخدام املعلومات امل�شتم���دة من التقييم على خ�شائ����س التقييم. يختلف 
ال�شتخ���دام املمكن لنتائ���ج التقييم بالن�شب���ة )اأ( للتقييمات القائمة على التع���داد، حيث ت�شارك 
جمي���ع )اأو معظم( املدار�س والطلب يف املجتمع امل�شتهدف، )كم���ا هو احلال، على �شبيل املثال، 
يف الربازي���ل، والت�شيلي، واإجنل���رتا(، )ب( للتقييمات القائمة على العينة، حيث ت�شارك عينة من 
الطلب اأو املدار�س التي يتم اختيارها لتمثل جمتمع الدرا�شة باأكمله )كما هي املمار�شة يف معظم 
البل���دان(، )ج( للتقييم���ات الدولية، حيث يتبع عدد من البلدان اإج���راءات مماثلة للح�شول على 

املعلومات حول تعلم الطلب.
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التقييـــم القـــائم على التعـــداد 

يطل���ق على التقييم الوطني حيث ي�شارك جميع )اأو تقريب���ا جميع( املدار�س والطلب، عادة 
يف م�شتوي���ات معينة من ال�شفوف اأو الأعمار، ا�شم التقييم القائم على التعداد اأو ال�شكان.وميكن 

احل�شول على املعلومات حول حت�شيل الطلب بالن�شبة:
للنظام التعليمي ب�شكل عام.أ( 
لقطاعات من النظام.ب( 
للمدار�س.ج( 
للمعلمني اأو ال�شفوف.د( 
للطلب كاأفراد.ه( 
للعوام���ل املرتبطة بالتح�شي���ل. ومبا اأنه يوفر املعلومات حول جمي���ع املدار�س، فيمكن حتديد و( 

املدار����س ذات الأداء ال�شعي���ف، وميكن اتخاذ قرارات حول التدخ���لت املحتملة، مثل توفري 
دورات تكوينية للتطوير املهني للمعلمني، اأو خدمات تكميلية، اأو موارد اإ�شافية. �شوف ي�شبح 
التقيي���م ع���ايل الأهمية اإذا كانت اجل���زاءات متعلقة ب���الأداء املدر�ش���ي، اأو اإذا كان يتم ن�شر 

املعلومات حول اأداء املدار�س الفردية.

التقييـــم القـــائم على العينـــة

مب���ا اأن املجتم���ع باأكمله ل ي�شارك يف التقيي���م القائم على العينة، فاإن���ه، وعلى عك�س التقييم 
القائم على التعداد، ميكنه توفري املعلومات حول حت�شيل الطلب فقط بالن�شبة:

للنظام التعليمي على العموم.أ( 
لقطاعات من النظام.ب( 
للعوامل املرتبطة بالتح�شيل.ج( 

وعلى الرغم من اأن هذا الرتكيز يحد من ال�شتخدام املمكن لنتائج التقييم، فاإنه يحتوي على 
عدد من املزايا:

التقييم القائم على العينة هو اأقل تكلفة يف اإجراءه بدرجة كبرية من التقييم القائم على التعداد. اأول: 
لي����س من ال�شروري تقييم جميع الطلب لتحقيق الهدف الأ�شا�شي للتقييم الوطني، والذي  ثانيا: 
هو توفري معلومات �شحيحة وثابتة ويف الوقت املنا�شب حول ا�شتغال النظام التعليمي، وعلى 

وجه اخل�شو�س، حول جودة تعلم الطلب.
مب���ا اأن املدار�س امل�شاركة غري حمددة، فلي�س للتقييم القائ���م على العينة الأثر ال�شلبي على  ثالثا: 
املدار����س والتعلم ال���ذي يجلبه التقييم القائم عل���ى التعداد، اإذا كانت اجل���زاءات بالن�شبة 

للمدار�س اأو املعلمني اأو كليهما متعلقة بالأداء.
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رابعا: ميكن اإجراء التقييم القائم على العينة بطريقة اأكرث تواترا، مما ميكن التقييمات املتعاقبة 
من الرتكيز على الق�شايا النا�شئة. ويتم اإجراء بع�س التقييمات الوطنية على اأ�شا�س م�شتمر 
على عينات متحولة من الطلب، وبالتايل متكني الرتبويني من الو�شول اإلى بيانات التقييم 

على اأ�شا�س م�شتمر.

التقييـــم الــدولـــي

هن���اك متييز اآخر منا�شب عند النظ���ر يف ا�شتخدام بيانات التقييم وهو م���ا اإذا كان التقييم 
عملي���ة قائمة بذاتها، اأو جترى يف �شياق درا�شة دولية. تب�ش���ر الدرا�شات الدولية بتوفري املعلومات 

التي ل ميكن احل�شول عليها يف تقييم وطني. فهي ميكنها اأن:
ت�شاعد على حتديد ما هو قابل للتحقيق )مدى تعلم الطلب ويف اأي عمر( من خلل ملحظة أ( 

الأداء، عرب جمموعة وا�شعة من اأنظمة التعليم.
ت�شمح للباحثني مبلحظة وتو�شيف النتائج املرتتبة على املمار�شات وال�شيا�شات املختلفة.ب( 
ت�شلط ال�شوء على مفاهيم من اأجل فهم التعليم الذي من املحتمل اأن يكون قد مت جتاهله يف بلد ما.ج( 
ت�شاع���د يف حتدي���د وطرح الأ�شئلة ح���ول املعتق���دات والفرتا�شات، التي ميك���ن اأن تعترب من د( 

 .)Elliott 2003و Chabbott( امل�شلمات

وعلوة على ذلك، متيل الدرا�شات الدولية اإلى حتقيق معايري فنية اأعلى بكثري من التقييمات 
الوطني���ة، وت�شم���ح للم�شاركني بتقا�شم تكالي���ف التطوير والتنفيذ التي كان م���ن املمكن اأن يجعل، 
خلفا لذلك، هذه الطرق بعيدة عن متناول كثري من الأنظمة. كما متيل نتائج التقييمات الدولية 
اإلى جذب اهتمام اإعلمي كبري وقد ا�شتخدمت لتاأجيج النقا�س حول ملئمة الإمدادات التعليمية 
وحت�شي���ل الط���لب، ف�ش���ل عن اق���رتاح تغي���ريات يف املناه���ج الدرا�شية )وعل���ى اخل�شو�س يف 

 .)Plomp 2000و ،Beatonو ،Robitaille( )الريا�شيات والعلوم
عل���ى الرغم م���ن اأن التقييمات الدولية ميكنه���ا- على الأقل على امل�شت���وى الظاهري- توفري 
بيان���ات مقارنة حول حت�شيل الطلب والتي ل تتوفر يف التقييم الوطني، فاحلذر �شروري عندما 
يتعلق الأمر با�شتخدام النتائج لإفادة ال�شيا�شة الداخلية. ومن بني املخاطر يف ا�شتخدام البيانات 
الدولية لهذا الغر�س هو اأن حمتواه قد ل ميثل ب�شكل ملئم املنهج الدرا�شي لكل بلد م�شارك، مبا 
اأن الختب���ار يج���رى يف العديد من البلدان. كما اأنه من امل�شلم ب���ه عموما اأن الدرا�شات الدولية ل 
تويل اهتماما كافيا لل�شياقات التي ت�شتغل فيها اأنظمة التعليم. وبالتاأكيد، فاإنه من غري املحتمل اأن 
تتمكن التكنولوجيا الت���ي ت�شتخدمها الدرا�شات الدولية من متثيل الأبعاد اخلفية لأنظمة التعليم، 
Gamo�و Porter )اأو تقدمي فهم اأ�شا�شي للتعلم وكيفية تاأثره بالعوامل الثقافية وال�شياقية املحلية 

ran 2002؛ Watson 1999(. ف���اإذا كان الأمر كذلك، فاإنه ل ميكن الفرتا�س اأن الطرق املحددة 

يف الدرا�ش���ات الدولية، الت���ي يبدو اأنها تعمل ب�شكل جيد يف بع�س الأنظم���ة التعليمية، �شوف تكون 
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فعال���ة ب�ش���كل مواٍز يف اأنظم���ة اأخرى. رمبا لن يك���ون اعتماد وتنفيذ ال�شيا�ش���ات القائمة على هذا 
.)Robertson 2005( الفرتا�س فقط غري فعال، بل ميكن اأي�شا اأن يكون م�شرا بالفعل

وف�ش���ل عن تق���دمي مقارنات بني الأو�ش���اع يف النظام التعليمي اخلا�س بالبل���د والأو�شاع يف 
الأنظم���ة الأخ���رى، قد يتم ا�شتخ���دام البيانات املح�ش���ل عليها يف تقييم دويل م���ن قبل بلد معني 
لدرا�ش���ة جوان���ب من نظامه اخلا����س بعمق )على اأ�شا����س التحليلت داخل البل���د( فيما ي�شبح، 
 )Kellaghan 2008و Postlethwaite بالفع���ل، تقييم���ا وطنيا )وزارة التعلي���م يف الكوي���ت 2008؛
)انظر الإطار 1.6(. يف الواقع، كان اأحد اأهداف معرفة القراءة للجمعية الدولية لتقييم التح�شيل 
التعليم���ي 1990-1991 هو توفري البيانات الأ�شا�شية حول معرف���ة القراءة بالن�شبة للذين ترتاوح 

 .)Elley 1992( اأعمارهم ما بني 9 و14 عاما من اأجل ر�شد التغيري عرب الزمن

الإطـــــار 1.6

منوذجان ل�صتخدام بيانات التقييم الدويل

ميك���ن تو�شي���ح الفرق بني ا�شتخدام البيانات التي يتم جمعها يف تقيي���م دويل للمقارنات عربالوطنية، 
وا�شتخ���دام البيانات التي يتم جمعها للتحليل الوطني عن طري���ق مقارنة ل�شتخدام البيانات التي يتم 
جمعه���ا يف درا�شات اجلمعية الدولي���ة لتقييم التح�شيل التعليمي )IEA( يف املجر وفنلندا. ففي املجر، 
كان الرتكي���ز عل���ى املقارنة بني نظامها التعليمي والأنظمة يف بلدان اأخرى. اأ�شارت املقارنة اإلى اأن )اأ( 
التح�شي���ل يف الريا�شي���ات والعلوم كان مر�شي���ا، واأن )ب( التح�شيل يف الفه���م يف القراءة كان اأدنى 
ب�ش���كل عام، واأن )ج( املدار�س يف املجر هي اأكرث تنوعا يف حت�شيلها من املدار�س يف بلدان اأخرى، واأن 
)د( ال�شي���اق املنزيل كان له تاأثري اأك���رب على حت�شيل الطلب يف القراءة مما هو عليه الأمر يف بلدان 
اأخرى )Báthory 1992(. وعلى النقي�س من ذلك، ففي فنلندا، مت ا�شتخدام البيانات الدولية التي مت 
احل�ش���ول عليها يف درا�شات اجلمعية الدولية لتقييم التح�شي���ل التعليمي )IEA( ملراجعة جودة تعليم 
الريا�شي���ات والعلوم يف البلد. مت ا�شتخ���دام البيانات، التي �شكلت الأدل���ة التجريبية الوحيدة املتوفرة 
يف ذل���ك الوقت حول حت�شيل الطلب، يف التحليلت التي تناولت الحتياجات اخلا�شة ومتت اإفادتها 

للمخططني و�شانعي ال�شيا�شات وفرق العمل الوطنية املخ�ش�شة لهذا الغر�س.

.Leimu 1992 ؛Plomp  2005و Howie :امل�شدر

النقص يف استخدام نتائج التقييمات الوطنية

عن���د النظ���ر يف ا�شتخدام )وعدم ا�شتخ���دام( نتائج التقييمات الوطني���ة، يجب اأن ندرك يف 
البداي���ة اأنه ل يوجد قدر كبري من املعلومات املتوفرة ع���ن هذا املو�شوع. وعلوة على ذلك، يوجد 
اأق���ل من ذلك بكثري حول ال�شتخ���دام الأمثل للنتائج اأو عن تاأثريات ا�شتن���اد القرارات ال�شيا�شية 
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على النتائج. قد ل يعك�س بالطبع هذا النق�س يف النتائج حقيقة ال�شتخدام الفعلي لأن املعلومات 
ذات ال�شلة التي يراد ا�شتخدامها من طرف الهيئات احلكومية قد ل يتم توثيقها علنا.

ت�شري الأدلة املتوفرة اإلى اأن ا�شتخدام نتائج التقييمات الوطنية لي�س منت�شرا بكرثة، على الرغم 
من الإمكانية التي حتتوي عليها املعلومات امل�شتمدة من تقييم ما على اإحداث الإ�شلح وبالرغم من 
النفقات التي يتم حتملها يف احل�شول على هذه املعلومات. لقد مت القيام بهذه امللحظة، على �شبيل 
 Himmel ؛Arregui McLauchlan 2005 املث���ال، يف �شياق حتدي���د �شيا�شات وقرارات معينة )انظ���ر
1996؛ Olivares 1996؛ Rojas وEsquivel 1998( وت�شري اإلى اأن ا�شتخدام بيانات التقييم الوطني 

ه���ي م�شابهة جدا ل�شتخ���دام نتائج البحوث الأخ���رى ذات ال�شلة بال�شيا�شة العام���ة )انظر الف�شل 
الراب���ع(. فالو�ش���ف لتجربة هندورا�س هو رمبا منوذج للتجربة يف بل���دان اأخرى )الإطار 1.7(. ومع 
ذل���ك، فعل���ى الرغم من اأن حتديد ا�شتخدام معني لبيانات التقيي���م كان من املحتمل األ يكون ممكنا 

يف تلك احلالة، فاإن كون البيانات اأثرت على الراأي العام، ورفعت من الوعي، هو يف حد ذاته مهم.

الإطـــــار 1.7 

مدى ا�صتخدام نتائج التقييم الوطني، هندورا�س

»لق���د اأنتجت هذه امل�شاريع ق���درا كبريا من البيانات واملعلومات ت�شف حت�شي���ل الطلب، وهي جهود بحثية 
له���ا اأث���ر مهم على الراأي العام، ولكنه���ا مل ت�شاهم يف جعل النظام التعليمي اأكرث فعالي���ة وفاعلية. فنادرا ما 
ت�شتخدم النتائج، ومل تكن اآلية حقيقية لل�شبط وامل�شاءلة، واإلى حد الآن، ل يبدو اأن املعلومات املتولدة لديها 

عواقب معربة اأبعد من الإعلم والتوعية ورفع الوعي ».

.McLauchlan 2005: 6و Arregui واآخرون 2003: 73، كما ورد يف Moncada :امل�شدر

ميكن تقدمي جمموعة متنوعة من اأ�شباب النق�س يف ا�شتخدام نتائج التقييمات الوطنية )اجلدول 1.1(.

م���ن املحتمل اأن يكون ا�ستخدام النتائج ناق�سا عندم���ا ينظر اإلى التقييم الوطني كن�ساط  اأوال: 
قائ���م بذات���ه، مف�سوال عن ن�ساط تعليم���ي اآخر وله �سل���ة قليلة جدا معه. م���ن االأرجح اأن 
يحدث ه���ذا الو�سع عندما يكون ن�ساط التقييمات الوطنية جديدا اأو عندما يتم القيام به 
م���ن طرف وكلء خارجيني اأو بطلب من اجله���ات املانحة. وقد اأ�شار  Rust )1999( على 
�شبي���ل املث���ال، اإلى اأنه غالبا ما ينظر اإل���ى وثائق ال�شيا�شات يف اأفريقي���ا جنوب ال�شحراء 
الك���ربى من طرف البريوقراطيني املحليني عل���ى اأنها تنتمي اإلى الوكالة املانحة ومنف�شلة 

عن �شنع ال�شيا�شات املحلية.
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م���ن املحتم���ل اأن يحدث نق����س يف ا�شتخدام نتائ���ج التقييم الوطني عندم���ا يكون وا�شعو  ثانيا: 
ال�شيا�ش���ات ومدي���رو التعلي���م والأط���راف املعني���ة الأخرى، الذي���ن هم يف موق���ع التدخل 

بخ�شو�س النتائج، قد كانت م�شاركتهم حمدودة اأو منعدمة يف ت�شميم وتنفيذ التقييم.

م���ن املفاجئ، نظرا لك���ون التقييمات تنقل معلوم���ات هامة، األ يتم دائم���ا اإجناز املرحلة  ثالثا: 
الأول���ى لل�شتخدام- اإي�شال املعلومات اإلى الفاعلني ذوي ال�شلة مثل وا�شعي ال�شيا�شات، 
ومدرب���ي املعلمني، واجلهات املانح���ة، بطريقة مر�شية، مما يحد بالتايل ب�شكل وا�شح من 
اإمكاني���ة ال�شتخدام، ورمبا ترجع ه���ذه امل�شكلة اإلى عدم وجود ميزانية لن�شر النتائج. ويف 
و�شعي���ة حي���ث يكون معظم الوق���ت واملوارد املتوفري���ن للم�شروع �شروري���ا لتطوير واإجراء 

الأدوات وحتليل البيانات، قد ل يرتك �شيء لإنتاج ون�شر منتجات وخدمات املعلومات.

النواق�س التي تعاين منها الكثري من التقييمات فيما يخ�س اأدوات القيا�س واأخذ العينات  رابعا: 
والتحليل ميكن اأن تثري ت�شاوؤلت حول �شدق البيانات التي تقدمها، مما يوؤدي بامل�شتخدمني 

املحتملني اإلى الرتيث قبل اتخاذ اإجراءات ب�شاأن النتائج اأو اإلى جتاهلها متاما.

اإذا كان التقيي���م الوطني يحدد عدم التكافوؤ الجتماعي والقت�شادي والتعليمي املرتبط  خام�شا: 
بالنتم���اء اإل���ى املجموعات الإثني���ة اأو العرقية اأو الديني���ة، ف�شتكون ه���ذه النتيجة م�شدر 

اإحراج بالن�شبة لل�شيا�شيني، مما يوؤدي اإلى حماولت عدم اإعلن النتائج للجمهور.

م���ن غري املرجح اأن يرتتب عن التقيي���م الوطني قرارات �شيا�شية واإدارية منا�شبة اإذا مل  �شاد�شا: 
تو�شع اإجراءات واآليات:

للنظر يف النتائج يف �شياق اأن�شطة �شيا�شة واإدارية اأخرى.أ( 
ولتحديد التدخل على اأ�شا�س نتائج التقييم.ب( 

م���ن املرجح اأن يظل ا�شتخدام نتائج التقييمات الوطنية ناق�شا ما مل تكن جميع الأطراف  �شابعا: 
املعنية التي هي يف و�شع ميكنها من اتخاذ اإجراءات ب�شاأن النتائج:

تبلغ بالنتائج ب�شكل ملئم.أ( 
تقيم الآثار املرتتبة عن التقييم على عملها.ب( 
ت�ش���ع ا�شرتاتيجي���ات تهدف اإلى حت�شني تعل���م الطلب. على �شبيل املث���ال، يف حالة املدار�س ج( 

واملعلمني، ما مل يتم اتخاذ خطوات ل�شياغة نتائج التقييم الوطني بطريقة ترتبط باهتمامات 
املعلم���ني، وم���ا مل يت���م توفري التمويل لإن�ش���اء اآليات متك���ن املعلمني من ا�شتخ���دام املعلومات 
امل�شتم���دة م���ن التقييم لتوجيه الإ�شلح، ف���اإن التوجه الأقل مقاوم���ة للعاملني يف املدر�شة قد 

يكون يف اأح�شن الأحوال هو جتاهل التقييم الوطني، ويف اأ�شواأ الأحوال اإف�شاده.
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من املفرو�س اأن تعمل هذه امللحظات على التحذير من وجود توقعات غري واقعية للتغيريات 
يف ال�شيا�ش���ة التي ميكن اأن تتبع التقييم. ومع ذلك، يحاول هذا الكتاب اأن يبني اأن بيانات التقييم 
ميك���ن اأن تقدم التوجيه ل�شانع���ي ال�شيا�شات والقرارات، وذلك من خ���لل التو�شع يف التدخلت 
الهادف���ة اإلى معاجلة النق�س يف ال�شتخدام املذكورة يف اجلدول 1.1. فهو ي�شرد كلما اأمكن ذلك 
اأمثلة جممعة من عدد كبري من البلدان، حول ال�شتخدام الفعلي �شواء لإثارة اهتمام اجلمهور، اأم 
يف مب���ادرات �شانعي ال�شيا�شات واملدراء. وهناك اأدلة اأقل حول املجال املهم للغاية والأكرث تعقيدا 

ل�شتخدام نتائج التقييمات الوطنية يف الف�شول الدرا�شية لتح�شني تعلم الطلب.

خاتمة

يعتم���د ال�شتخ���دام املمكن لنتائج التقيي���م الوطني على ع���دد من العوامل. �شيك���ون لل�شياق 
ال�شيا�ش���ي حي���ث يتم اإجراء التقييم اأث���ر قوي على ال�شتخدام. فالعرتاف ب���اأن التقييم نف�شه قد 
يعترب عم���ل �شيا�شيا يعك�س �شلطة واأيديولوجيات وم�شال���ح امل�شوؤلني الجتماعيني ميكن اأن يعمل 

على جعل التقييم- والقرارات القائمة عليه- اأكرث �شفافية.

ومبا اأن الأداة امل�شتخدمة لقيا�س حت�شيل الطلب هي حجر الأ�شا�س يف التقييم الوطني، فاإن 
نوعيته���ا �شوف توؤثر على ال�شتخدام املمكن للنتائج. ومن اأجل ال�شتخدام الأمثل، ينبغي اأن توفر 

اأدوات الختبار معلومات حول حت�شيل الطلب:

تكون دقيقة و�شاملة.أ( 
تقي�س جمموعة من الإجنازات.ب( 
تقدم التوجيه لتخاذ اإجراءات علجية.ج( 
تكون ح�شا�شة للتغيري التعليمي.د( 

اإن االختب���ارات امل�ستخدم���ة يف العديد م���ن التقييم���ات الوطنية ال تلبي ه���ذه ال�سروط، فقد 
تقت�ش���ر على قيا����س امل�شتويات املنخف�شة من املع���ارف واملهارات، وقد ل حتت���وي على عدد كاٍف 
م���ن الفق���رات، وق���د تكون �شعب���ة للغاية، مم���ا يوؤدي اإل���ى عدم التوف���ر للم�شتخدم���ني املحتملني 
اأ�شا����س ميك���ن العتماد عليه يف ال�شيا�ش���ات والقرارات. و�شوف يتم تعزيز قيم���ة التقييم الوطني 
بالن�شبة للم�شتخدمني املحتملني اإذا كانت البيانات ال�شياقية عن جتربة الطلب التي مت جمعها- 
والإجراءات التي مت ا�شتخدامها لتحليل البيانات- ت�شري اإلى العوامل التي توؤثر على تعلم الطلب 

وتكون قابلة للمعاجلة ال�شيا�شية. 
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اإن الق���رار الرئي�س ل�شانع���ي ال�شيا�شات ومديري التعليم، الذي���ن يتاأملون يف تقييم وطني له 
اآث���ار على ال�شتخ���دام املمكن للنتائج، هو ما اإذا كان ينبغي اأن يك���ون التقييم قائما على العينة اأو 
التع���داد. �شيوفر تقيي���م قائم على العينة معلومات واأ�شا�شا للتدخ���ل على م�شتوى النظام، يف حني 
اأن تقييم���ا قائم���ا على التعداد، �شوف يق���دم بالإ�شافة اإلى ذلك معلومات ح���ول املدار�س الفردية 
واأ�شا�ش���ا للتدخل فيها. فاختيار تقييم قائم عل���ى العينة اأو التعداد ينبغي اأن يوجه النظر �شواء يف 

الحتياجات من املعلومات بالن�شبة ل�شانعي ال�شيا�شات واملدراء، اأم التكلفة التي ينطوي عليها.

ويوفر التقييم القائم على التعداد الفر�شة مل�شاءلة املدار�س حول تعلم الطلب. وقبل البت يف 
ا�شتخدام نتائج التقييم لهذا الغر�س، ينبغي على وا�شعي ال�شيا�شات النظر بجدية يف.

املعلوم���ات املحدودة التي ميك���ن اأن يوفرها التقييم الوطني حول ج���ودة التعليم الذي تقدمه أ( 
املدر�شة.

جمموعة الأفراد واملوؤ�ش�شات والظروف التي توؤثر على تعلم الطالب.ب( 
العواقب ال�شلبية )اإن كانت غري مق�شودة( لربط الأهمية العالية باأداء الطلب.ج( 

وعل���ى الرغم م���ن اأن التقييم امل�شتخدم بهذه الطريقة كاآلية لل�شلطة قد يكون ت�شحيحيا على 
املدى القريب، فقد تف�شد التعليمات البريوقراطية املرتبطة به على املدى الأبعد النظام الذي كان 

.)Kellaghan 1992و Madaus( يهدف ت�شحيحه اأو حت�شينه

عندم���ا ل ترتب���ط العواقب املهم���ة املبا�ش���رة بالنتائج، كما ه���و احلال يف معظ���م التقييمات 
الوطني���ة، يعترب التقييم ذا رهانات منخف�شة، و�شوف يتم ا�شتخدام النتائج يف املقام الأول كاأداة 
للتخطي���ط والإدارة )McDonnell 2005(. �ش���وف تعت���رب املعلومات املح�ش���ل عليها كحافز كاٍف 
لل�شيا�شيني و�شانعي ال�شيا�شات والرتبويني واأولياء الأمور واجلمهور من اأجل التدخل، وعلى الرغم 
من اأن البلد قد ل يعرتف بامل�شوؤولية عن حت�شيل الطلب الفعلي، فاإنه يتقبل م�شوؤوليته يف تقدمي 
الدع���م املنا�ش���ب للتعليم احلكومي واحلد من التباينات يف جودة التعلي���م املقدم اإلى الأطفال من 

.)Reimers 2003( خلفيات عرقية، اأو طبقات اجتماعية خمتلفة

عندم���ا تتبن���ى الدولة ه���ذا املوقف، �شوف يك���ون التحليل املف�ش���ل لنتائج الختب���ار �شروريا 
لو�ش���ف اإجنازات الطلب والتع���رف على ممار�شات املدر�شة واملعلم الت���ي تعزز تلك الإجنازات. 
وبعد ذلك، ينبغي ن�شر النتائج على نطاق وا�شع، وتوفري املوارد وامل�شاعدة الفنية مل�شاعدة املدار�س 

على حتديد امل�شاكل التي تعاين منها، وتوفري الدعم امل�شتمر لعملية تطوير املدار�س.
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لق���د األفت ه���ذه ال�شل�شلة من الكتب يف املقام الأول خلدمة احتياج���ات الأفراد الذين يجرون 
التقيي���م الوطني القائم على العينة. وم���ع ذلك، فمحتويات الكتب الأخرى، با�شتثناء الوحدة حول 
اأخ���ذ العينات وجزء من وحدة التحلي���ل الإح�شائي، هي اأي�شا منا�شبة لتنفيذ التقييم القائم على 
التع���داد. وكث���ري من هذا الكتاب هو اأي�ش���ا منا�شب، على الرغم من اأن ع���ددا من الق�شايا لي�شت 
كذل���ك )عل���ى �شبيل املث���ال، حتديد املدار����س املحتاجة للم�شاع���دة على اأ�شا�س تقيي���م قائم على 
العينة(. واملتطلب���ات الأ�شا�شية لل�شتخدام الفعال لنتائج التقييم الوطني التي �شيتم النظر فيها 

هي منا�شبة لكل من التقييم القائم على العينة والتقييم القائم على التعداد وت�شمل ما يلي:

اإ�ش���راك �شانعي ال�شيا�شات والقرارات يف ت�شميم التقييم ملعاجلة الق�شايا التي اعتربوها من 	•
الن�شغالت امللحة. 

التوا�شل حول النتائج يف الوقت املنا�شب وب�شكل وا�شح بالن�شبة للم�شتخدمني الرئي�شيني	•
دم���ج املعلومات حول التقييم يف بنيات بريوقراطية قائمة وترجم���ة هذه املعلومات اإلى �شيا�شة 	•

وا�شرتاتيجيات واآليات لل�شيا�شة )على �شبيل املثال، توجيهات، وبناء القدرات، وا�شرتاتيجيات، 
وحوافز، و�شيا�شة ت�شجيعية لتحفيز الفعل(

التاأكد من اأن نتائج التقييم توؤثر على ممار�شة معلمي الف�شول الدرا�شية، بهدف حت�شني تعلم 	•
الطلب

توف���ري دعم �شيا�شي م�شتمر ل�شتخدام النتائج لإحداث التغيري وو�شع اآليات تدعم تطبيقها يف 	•
الإ�شلح على م�شتوى الف�شل الدرا�شي.

ويف هذا الكتاب، بينما يتم و�شف العديد من الأن�شطة ميكن اأن ينتجها التقييم الوطني، تتم 
الإ�شارة اإلى الدرا�شات القائمة على التعداد والدرا�شات الدولية عندما تقدم اأفكارا لل�شتخدام، 

اأو عندما ت�شف ممار�شات ذات ال�شلة بالتقييم القائم على العينة.

ي�شف الف�شلن الثاين والثالث اأنواع التقارير ال�شرورية لإخبار امل�شتخدمني بنتائج التقييم. 
ويعر����س الف�شل الرابع الق�شايا العامة التي ت�شتحق الأخذ يف العتبار عند ترجمة نتائج التقييم 
اإل���ى �شيا�شة وفعل. ويتبع هذا الف�شل و�شٌف ل�شتخدامات معينة لبيانات التقييم الوطني بالن�شبة 
ل���لإدارة ال�شيا�شي���ة والتعليمية )الف�ش���ل اخلام�س(، وللتعلي���م )الف�شل ال�شاد����س(، وللرفع من 
وع���ي اجلمه���ور )الف�سل ال�سابع(. ويحدد الف�سل اخلتامي )الف�س���ل الثامن( ال�سروط التي من 
الأرج���ح اأن توؤدي اإل���ى ال�شتخدام الأمثل لنتائج التقييم الوطني. ويق���رتح اأي�شا عددا من الطرق 
التي م���ن خللها ميكن تعديل اأن�شطة التقييم الوطني وتعزيزها بهدف الرفع من قيمتها بالن�شبة 

للم�شتخدمني.
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      الفصل الثاني
 

اإلبالغ عن التقييم الوطني: التقرير الرئيسي

يعر����س هذا الف�شل مكونات الآلية الرئي�شي���ة والأ�شا�شية للإبلغ عن نتائج التقييم الوطني. 
ا،  وينبغي اأن تت�شمن هذه املكونات، لي�س فقط النتائج، ولكن الإجراءات املتبعة خلل التقييم اأي�شً
ك���ي يتمكن القراء م���ن احلكم على م���دى موافقتها وملءمته���ا. و�شي�شكل التقري���ر اأي�شا اأ�شا�س 
الو�شائل امل�شاعدة لن�شر النتائج )على �شبيل املثال، ملحق بال�شحف، وبلغات �شحفية، وتقرير 

للمدار�س... انظر الف�شل الثالث(.

كما ينبغي اأن يت�شمن التقرير الرئي�شي للتقييم الوطني و�شفا للمكونات التالية:

�شياق التقييم.أ( 
اأهداف التقييم.ب( 
الإطار الذي وجه ت�شميم التقييم.ج( 
الإجراءات املتبعة.د( 
اأو�شاف التح�شيل يف التقييم الوطني.ه( 
روابط التح�شيل.و( 
التغ���ريات يف التح�شي���ل ع���رب الزم���ن )اإذا كان���ت البيانات املنا�شب���ة متوفرة م���ن عدد من ز( 

التقييمات(.

يعتم���د حجم التفا�شيل ال���واردة يف التقرير الرئي�شي على ما اإذا كان قد مت اإعداد تقرير فني 
م�شتق���ل، و�شيك���ون ملعظم القراء معرفة فنية حم���دودة ويهتمون فقط مبا يعني���ه التقرير بالن�شبة 

لعملهم. كما ميكن اإحلاق الكثري من التفا�شيل الفنية يف ملحق التقرير الرئي�شي.
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يف البداي���ة، ينبغي اأن يتفق اأع�شاء فري���ق التقييم الوطني والأطراف املعنية الرئي�شية عموما 
عل���ى كيفي���ة ت�شمي���م التقرير الرئي�ش���ي، وجمع البيان���ات، والإبلغ ع���ن النتائ���ج. وميكن تي�شري 
التو�شل اإلى اتفاق حول كيفية الإبلغ بالنتائج من خلل �شياغة �شل�شلة من اجلداول الفارغة، اأو 
ال�شكلي���ة ومناق�شة املتغريات والبيانات الدقيقة املرتبطة بكل جدول. اجلدول 2.1 هو جدول فارغ 
ي�شتخ���دم لتو�شيح كيف ميكن تقدمي البيانات الوطنية عل���ى م�شتوى الطلب ح�شب جمال املنهج 
ون���وع اجلن����س. ويعر�س اجلدول 2.2 كيف ميك���ن تقدمي النتائج على م�شت���وى املحافظات لتمكني 
�شانع���ي ال�شيا�شة من مقارنة م�شتويات التح�شيل لدى الطلب ذوي التح�شيل املنخف�س )�شمن 
املئ���ني ال����� 5( والطلب ذوي التح�شيل العايل )�شمن املئني ال�� 95( يف كل حمافظة. اأما اجلدول 
2.3 فيق���ارن م�شتوى حت�شيل الطلب عند نقطتني من الزم���ن. ويهدف اجلدول 2.4 اإلى حتديد 

العلقات بني حت�شيل الطلب وعدد من املتغريات التي تهم ال�شيا�شة.

الـجــدول 2.1
متو�صطات الدرجات )والأخطاء املعيارية( للفتيان والفتيات يف تقييم وطني للغة والريا�صيات

الريا�شياتاللغة
الفتياتالفتيانالفتياتالفتيان

املتو�شط
اخلطاأ املعياري

امل�شدر: متثيل املوؤلفني

الـجــدول 2.2
متو�صــطات الدرجــات )والأخطاء املعيارية( والدرجات يف رتب املئــني املختلفة يف تقييم وطني للعلوم، 

ح�صب املحافظة

اخلطاأ املعيارياملتو�شطاملحافظة
درجة املئني

ال�� 95ال�� 75ال�� 25ال�� 5
1

2

3

4

5

6

الوطني
امل�شدر: متثيل املوؤلفني

ملحظة: ميكن ا�شتخدام هذه البيانات لإعداد خمططات من نوع العلبة وال�شعرتني.
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الـجــدول 2.3
متو�صطات درجات التح�صيل )والأخطاء املعيارية( يف تقييم وطني يجرى يف نقطتني من الزمن

الإجراء الثاين للختبارالإجراء الأويل للختبار
دال اإح�شائيا؟ اخلطاأ املعيارياملتو�شطاخلطاأ املعيارياملتو�شط

امل�شدر: متثيل املوؤلفني
ملحظة: يجب الأخذ بعني العتبار اأن كل املتو�شطني قائمان على العينة يف ح�شاب دللة الفرق بينهما.

الـجــدول 2.4
االرتباط بني متو�س��طات درجات التح�س��يل يف القراءة للمدر�س��ة والعوامل املدر�س��ية يف تقييم وطني 

لل�صف اخلام�س
rاملتغريات

متو�شط حجم ال�شف، ال�شف اخلام�س
متو�شط عدد الكتب املدر�شية لكل طالب، ال�شف اخلام�س

الن�شبة املئوية  للمقاعد اأثناء در�س الكتابة، ال�شف اخلام�س
عدد معلمي الف�شول يف املدر�شة

عدد الطلبة امل�شجلني يف املدر�شة
عدد �شنوات اخلربة يف جمال التعليم )معلمي ال�شف اخلام�س(

م�شتوى تاأهيل املعلم )معلمي ال�شف اخلام�س(
عدد موارد الف�شول الدرا�شية

امل�شدر: متثيل املوؤلفني

سياق التقييم الوطني

يف و�ش���ف ال�شي���اق، ميكن ذك���ر اأهمية احل�شول عل���ى معلومات حول تعلم الط���لب كاأ�شا�س 
للق���رارات ال�شيا�شية والإدارية. ويكون النظر يف الأدلة م���ن درا�شات �شابقة عن حت�شيل الطلب 

)اإن وجدت( منا�شبا.

أهداف التقييم الوطني

ينبغ���ي ذكر اله���دف الرئي�شي: على �شبيل املث���ال، تقدمي اأدلة حول تعل���م الطلب يف النظام 
التعليم���ي. وميك���ن اأي�ش���ا اأن يتم ذكر اأه���داف اأكرث حتديدا، عل���ى �شبيل املث���ال، حتديد املعايري 
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احلالي���ة للق���راءة بالن�شب���ة لتلميذ ال�شف الراب���ع، واملقارنة بني اإجنازات الط���لب يف املدار�س 
اخلا�ش���ة واحلكومي���ة، ور�شد الجتاهات يف تعل���م الطلب عرب الزمن، وو�شف م���وارد املدر�شة، 
ودرا�ش���ة العوامل املرتبطة باملدر�شة وخلفية البي���ت والتلميذ التي قد تكون لها �شلة بالتح�شيل يف 

القراءة، وتوفري اأ�شا�س للتقييمات امل�شتقبلية.

إطار التقييم الوطني

االإط���ار هو خطة �ساملة اأو خط���وط عري�سة ت�سف ما يتم تقييمه من حيث املعارف واملهارات 
وغريها من ال�شفات، وكيفية تقييمها. يوجه هذا الإطار تطوير التقييم ويجعله �شفافا يف الدرجة 
الأول���ى بالن�شب���ة لأولئك الذين يع���دون اأدوات التقييم، ولكن اأي�شا للجمه���ور الأو�شع الذي �شيقراأ 
تقرير التقييم. ي�شف الف�شل الثاين من الكتاب الثاين من هذه ال�شل�شلة كيفية و�شع اإطار التقييم 

.)Morgan 2008و Anderson(

توف���ر درا�شة التقدم يف التن���ور القرائي )PIRLS( مثال ي�شف املرك���ب الذي يتم تقييمه يف 
درا�شتها للتح�شيل يف القراءة بالن�شبة للأطفال البالغني من العمر ت�شعة اأعوام )Mullis واآخرون 
2006؛ اأنظر الكتاب الأول من هذه ال�شل�شلة، Greaney وKellaghan 2008: ملحق B2(. تو�شف 

الق���راءة من خلل غر�شني )القراءة من اأجل التجربة القرائية والقراءة من اأجل احل�شول على 
املعلوم���ات وا�شتخدامها(، واأربع عمليات )الرتكيز على املعلومات املذكورة �شراحة وا�شرتجاعها، 

والقيام با�شتنتاجات وا�شحة، وتف�شري ودمج الأفكار واملعلومات، ودرا�شة وتقييم املحتوى(.

وي�ش���ف الإطار اأي�شا الأدوات امل�شتخدم���ة لتقييم التح�شيل. يكون م���ن املفيد ت�شمني اأمثلة 
لأن���واع الفق���رة امل�شتخدمة يف التقييم لتزوي���د القراء بفكرة عن طبيعة املهم���ات املعنية. ل ينبغي 

بطبيعة احلال اأن ت�شمل هذه الفقرات تلك املخطط ا�شتخدامها يف التقييمات امل�شتقبلية.

إجراءات تنفيذ التقييم الوطني

ينبغي اأن يتم و�شف كيفية وتوقيت جمع البيانات. و�شوف ي�شمل هذا الو�شف حتديد املجتمع 
الذي اعتمد عليه التقييم، واختيار املدار�س اأو الطلب من اأجل امل�شاركة، والبيانات عن ال�شتبعاد 

وعدم امل�شاركة.

وصف التحصيل يف التقييم الوطني

يف حتديد كيفية تقدمي نتائج التقييم الوطني، يكون من املهم الأخذ يف العتبار كون املعلومات 
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املقدم���ة ينبغ���ي اأن تكون منا�شب���ة لحتياجات وا�شع���ي ال�شيا�شات و�شانعي الق���رارات وينبغي اأن 
ت�شاعده���م يف معاجل���ة م�شاكل ال�شيا�شة على نحو بناء. قد يك���ون منا�شبا اختيار موؤ�شر واحد عن 
حت�شيل الطلب )على �شبيل املثال، الدرجة الإجمالية يف الريا�شيات( اأو موؤ�شرات متعددة )على 
�شبي���ل املثال، درجات منف�شلة للعملي���ات احل�شابية وحل امل�شكلت(. وعلى الرغم من اأن �شانعي 
ال�شيا�ش���ات قد يف�شلون عموما اإح�شاءات موجزة، اإل  اأن الإفادة فقط مبوؤ�شر واحد عن حت�شيل 
الط���لب تكون اأكرث احتمال ب���اأن تغيب معلومات هامة، مما يحد من اأ�شا�س القرارات املبنية على 

اأ�شا�س التقييم )Kupermintz واآخرون 1995(.

يت���م ا�شتخ���دام و�ش���ف الأداء، على نح���و متزايد، من حي���ث م�شتويات الإتق���ان لعر�س نتائج 
التقييم الوطني. ي�شمل الإجراء اإر�شاء املقيا�س، والذي يحتوي على مكونني:

املك���ون االإح�سائي الذي يحدد الفقرات التي متيز بني النق���اط املتتالية على مقيا�س االإتقان أ( 
با�شتخ���دام خ�شائ����س معينة للفقرات )عل���ى �شبيل املثال، ن�شب الجاب���ات ال�شحيحة على 

الفقرات عند م�شتويات خمتلفة للدرجة(.

عن�شر الإجماع حيث يتم ا�شتخدام فقرات حمددة من قبل املتخ�ش�شني يف املناهج الدرا�شية ب( 
لتقدمي تف�سري ملا يعرفه جمموعات الطالب وما ميكنهم القيام به عند النقاط ذات ال�سلة اأو 
بالق���رب منها ) Beaton وAllen 1992(. ميكن ت�شمية امل�شتويات )على �شبيل املثال، مر�شي 
/ غ���ري مر�س، الأدنى / املطل���وب، اأ�شا�شي / متقن / متقدم(، وحتديد ن�شبة الطلب الذين 
حققوا كل م�شتوى من امل�شتويات املحددة. ويعر�س اجلدول 2.5 البيانات من تقييم وطني يف 

موري�شيو�س.

يتج���اوز اجل���دول 2.6، والذي ي�شف م�شتويات التح�شي���ل يف الريا�شيات يف التقييم الوطني 
الأمريكي للتقدم التعليمي )NAEP(، نوع البيانات الواردة يف اجلدول 2.5 بتوفري تعريفات للأداء 
عند جمموعة من م�شتويات الإتقان. تراوحت الن�شبة املئوية للطلب )يف املدار�س احلكومية( يف 
كل م�شت���وى ب���ني 44 يف املائة عند امل�شتوى الأ�شا�شي، و30 يف املائ���ة عند امل�شتوى املتقن، اإلى 5 يف 
املائ���ة يف امل�شت���وى املتقدم. وهك���ذا، كان اأداء 79 يف املائة من الطلب عن���د امل�شتوى الأ�شا�شي اأو 

.)Dion 2005 و ،Grigg و ، Perie( فوقه

وتختل���ف طريقة حتدي���د م�شتويات الإتق���ان يف PIRLS 2001. مت حتديد نق���اط الف�سل اأوال 
بتحدي���د الن�شب���ة املئوية للط���لب يف كل فئة مقيا�س مرجع���ي وبعدها عن طري���ق درا�شة مهارات 

وا�شرتاتيجيات القراءة املرتبطة بكل م�شتوى )الر�شم 2.1(.
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اجلدول 2.5
الن�صــب املئوية للطالب الذين ح�صــلوا على درجات يف امل�صتويني الأدنى و الإتقان املطلوب يف اختبارات 

القرائية واحل�صاب واملهارات احلياتية: موري�صيو�س

املو�شوع
الن�شبة املئوية للطلب

يف امل�شتوى املطلوب اأو فوقهيف امل�شتوى الأدنى اأو فوقه
77.635.4القرائية
70.326.4احل�شاب

71.632.4املهارات احلياتية
امل�شدر: نقابة المتحانات ملوري�شيو�س. اأعيد اإنتاجه برتخي�س

اجلدول 2.6
م�صــتويات التح�صــيل يف الريا�صــيات للتقييم الوطني للتح�صــيل التعليمي )NAEP(، ال�صــف الرابع: 

الوليات املتحدة

التح�صيل املتوقع يف ال�صف الرابعامل�صتوى

اأ�شا�شي

ينبغي اأن يظهر الطلب بع�س الأدلة على ا�شتيعاب املفاهيم والإجراءات يف الريا�شيات يف جمالت 
املحت���وى اخلم�س لNAEP. ينبغي اأن يكونوا قادرين على تقدير وا�شتخ���دام الوقائع الأ�شا�شية لأداء 
عملي���ات ح�شابية ب�شيطة بالأعداد ال�شحيحة، واإظهار بع�س الفهم للك�شور والأعداد الع�شرية، وحل 
بع����س امل�شائل الواقعية الب�شيطة يف جميع جمالت املحتوى لNAEP. وينبغي اأن يكونوا قادرين على 
ا�شتخ���دام، واإن مل يكن دائما بدقة، الآلت احلا�شبة باأربع وظائف وامل�شطرات والأ�شكال الهند�شية. 

�شوف تكون اإجاباتهم املكتوبة يف كثري من الأحيان يف احلد الأدنى ودون معلومات داعمة.

متقن

ينبغ���ي اأن يطب���ق الطلب بثبات مع���ارف اإجرائية مندجم���ة وا�شتيعابا مفاهيميا يف ح���ل امل�شائل يف 
جمالت املحتوى اخلم�س لNAEP. ينبغي اأن يكونوا قادرين على ا�شتخدام الأعداد ال�شحيحة لتقدير 
وح�ش���اب وحتديد م���ا اإذا كانت النتائج معقول���ة. وينبغي اأن يكون لديهم ا�شتيع���اب مفاهيمي للك�شور 
 ،NAEPوالأع���داد الع�شرية، واأن يكونوا قادرين على حل امل�شائل الواقعية يف جميع جمالت املحتوى ل
واأن ي�شتخدم���وا الآلت احلا�شبة باأربع وظائف وامل�شطرات والأ�شكال الهند�شية ب�شكل منا�شب. ينبغي 
اأن ي�شتخدم���وا ا�شرتاتيجيات حل امل�شائل مثل حتديد وا�شتخدام املعلومات املنا�شبة. وينبغي اأن تكون 

حلولهم املكتوبة منظمة ومعرو�شة مع معلومات وتف�شريات داعمة عن كيفية الو�شول اإلى احللول.

متقدم

ينبغ���ي اأن يطبق الطلب مع���ارف اإجرائية مندجمة وا�شتيعابا مفاهيميا يف حل م�شائل واقعية معقدة 
وغ���ري روتينية يف جمالت املحتوى اخلم�س لNAEP. ينبغي اأن يكونوا قادرين على حل م�شائل واقعية 
معق���دة وغري روتينية يف كل جمالت املحتوى لNAEP. ينبغي اأن يظهروا الإتقان يف ا�شتخدام الآلت 
احلا�شبة باأربع وظائف وامل�شطرات والأ�شكال الهند�شية. ومن املتوقع اأن يخرجوا با�شتنتاجات منطقية 
وي���ربروا الإجابات وعمليات احلل من خلل �شرح ملاذا، وكذلك كيف، مت الو�شول للحلول. وينبغي اأن 

يتجاوزوا ما هو وا�شح يف تف�شرياتهم واأن يكونوا قادرين على تو�شيل اأفكارهم بو�شوح ودقة.

.2006a امل�شدر: املركز الوطني لإح�شاءات التعليم للوليات املتحدة
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حدد �شانعو ال�شيا�شات الفيتناميون، بتعاون مع الأطراف املعنية الأخرى، مثل مطوري املناهج 
الدرا�شية، �شتة م�شتويات لتح�شيل الطلب يف القراءة لطلب ال�شف اخلام�س با�شتخدام املعلومات 
الإح�شائية والأحكام ال�شادرة عن اخلرباء )اجلدول 2.7(. وا�شتخدم �شانعو ال�شيا�شات البيانات 

للقيام مبقارنات للتح�شيل على امل�شتوى الوطني وعلى م�شتوى املحافظات وغريها.

الر�صـــم 2.1

مهارات وا�س��راتيجيات القراءة ودرجات نقاط الف�س��ل لل�س��ف الرابع، ح�سب نقاط املقيا�س 
PIRLS  2001 ،املرجعي، بالن�صبة للمقيا�س املجمع ملعرفة القراءة

• اإظهار القدرة على دمج الأفكار واملعلومات.	
• تقدمي التف�شريات حول م�شاعر و�شلوكيات ال�شخ�شيات بدعم قائم على الن�س.	
• دمج الأفكار عرب الن�س ل�شرح الدللة اأو املو�شوع الأو�شع للق�شة.	
• اإظه���ار الفهم للمواد الإخبارية من خلل دمج املعلومات عرب اأنواع خمتلفة 	

من املواد وتطبيقها بنجاح على حالت واقعية.

615
وما فوق

 % 10
الأعلى

• اإظه���ار القدرة على القيام با�شتنتاجات والتعرف على بع�س ملمح الن�س 	
يف الن�شو�س الأدبية.

• القيام با�شتنتاجات لو�شف ومقارنة اأفعال ال�شخ�شيات.	

570
وما فوق

الربع 
الأعلى

• القيام بتف�شريات اأولية.	
• حتديد موقع اأجزاء معينة من الن�س ل�شرتجاع املعلومات.	
• تقدمي ملحظات حول ن�شو�س كاملة.	

510
وما فوق الو�شيط

• ا�شرتج���اع التفا�شي���ل املعرو�ش���ة �شراحة م���ن خمتلف الن�شو����س الأدبية 	
والإخبارية.

435
وما فوق

الربع 
الأدنى

مهارات وا�شرتاتيجيات القراءة
درجات نقاط 

الف�شل
املقيا�س 
املرجعي

امل�شدر: Ogle واآخرون 2003: الر�شم 5

يف العدي���د من التقييمات الوطنية، يتم جتزيئ التباين يف حت�شيل الطلب اإلى املكونات بني 
وداخ���ل املدار�س. تنطوي هذه العملية على ح�ساب معام���ل االرتباط داخل ال�سف )rho(، والذي 
ه���و مقيا�س للتجان�س يف حت�شيل الطلب داخل املدار�س. وهو يعر�س ن�شبة التباين يف التح�شيل 
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م���ا بني الطلب داخ���ل املدار�س )داخل العناقيد(، ون�شبة التباين ب���ني املدار�س )بني العناقيد(. 
فانخفا����س املعامل الداخلي لل�شف يعن���ي اأن املدار�س لها اأداء يف م�شتويات قابلة للمقارنة، بينما 
Postleth� )ت�ش���ري القيم املتزايدة للمعامل اإلى ارتفاع التباين ب���ني املدار�س يف حت�شيل الطلب 
waite 1995(. ت�ش���ري نتائج الدرا�ش���ات الدولية )على �شبيل املث���ال، PIRLS اأو الربنامج الدويل 

لتقيي���م الط���لب، املعروف با�شم PISA( اإل���ى اأن هناك فوارق هائلة بني اأنظم���ة التعليم يف قيمة 
االرتب���اط داخل ال�سف. وعالوة على ذلك، متيل االأنظمة حي���ث يكون امل�ستوى الوطني للتح�سيل 

منخف�شا اإلى اإظهار اختلفات اأكرب بني املدار�س يف م�شتويات حت�شيلهم.

اجلدول 2.7
م�صتويات مهارة القراءة لل�صف اخلام�س يف التقييم الوطني: فيتنام

م�شتوى 
الن�شبة املئوية التح�شيلاملهارة

للطلب
اخلطاأ 
املعياري

1
يطاب���ق الطالب الن�س على م�شتوى الكلمة اأو اجلملة، مدعما 
بال�شور. تقت�شر املهارة على جمموعة حمدودة من املفردات 

مرتبطة بال�شور.
4.60.17

2
يح���دد الطالب الن�س املعرب عنه باخت�ش���ار وبجمل متكررة، 
وي�شتطيع التعامل مع الن�س من دون دعم من ال�شور. يقت�شر 

نوع الن�س على جمل ق�سرية وعبارات باأمناط متكررة.
14.40.28

3

يق���راأ الطالب ويفهم مقاطع اأط���ول. ي�شتطيع الطالب البحث 
ع���ن املعلوم���ات عك�ش���ا اأو ط���ردا عرب الن����س ويفه���م اإعادة 
ال�شياغ���ة. ميك���ن التو�شع يف املفردات من فه���م اجلمل التي 

تتميز ب�شيء من البنية املعقدة.
>23.10.34

4
يربط الطالب املعلومات من خمتلف اأجزاء الن�س. يختار الطالب 

20.20.27ويربط الن�س ل�شتخل�س وا�شتنتاج املعاين املختلفة املحتملة.

5
يرب���ط الطال���ب ال�شتنتاج���ات ويح���دد غر����س املوؤل���ف من 
املعلوم���ات املذكورة بطرق خمتلف���ة، يف خمتلف اأنواع الن�س، 

ويف الوثائق حيث تكون الر�شالة غري وا�شحة.
24.50.39

6

يجم���ع الطالب الن����س مع معارف خارجي���ة ل�شتنتاج املعاين 
املختلفة، مبا يف ذلك املعاين اخلفية. يحدد الطالب اأغرا�س 
ومواق���ف وقي���م ومعتقدات ودواف���ع املوؤل���ف وافرتا�شاته غري 

املعلنة وحججه.
13.10.41

امل�شدر: البنك الدويل 2004، اجلدول 1.2
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روابط التحصيل

ع���ادة م���ا يجمع التقييم الوطن���ي املعلومات حول العوام���ل الدميوغرافي���ة وال�شياقية الأخرى 
لل�شم���اح بالقيام مبقارنات بني اإجنازات املجموعات الفرعي���ة يف املجتمع. ميكن لهذه املعلومات، 
عندما يتم ربطها يف التحليلت الإح�شائية بتح�شيل الطلب، الإجابة عن الأ�شئلة املركزية لدور 

التقييم الوطني، مثل:

هل النظام ل يخدم ب�شكل كاف اأية جمموعة معينة؟	•

هل الفجوات بني املجموعات يف الأداء كبرية مبا يكفي لتربير فعل ت�شحيحي؟	•

ما العوامل التي ترتبط بالتح�شيل املنخف�س؟	•

بهذه الطريقة، عن طريق ربط النواجت مع املدخلت التي مت توفريها والعمليات امل�شتخدمة، 
يظه���ر التقيي���م الوطني » الأ�شباب«. غري اأن باإمكانه اأي�ش���ا اأن يبني »الأ�شباب املحتملة« من خلل 
اإظه���ار اأن بع�س القطاع���ات يف النظام حتقق مزيدا من النواجت املرغ���وب فيها )حت�شيل عايل( 

وعن طريق حماولة التعرف على العوامل املرتبطة بالنجاح الن�شبي.

اإذا كان���ت اأحج���ام العينات يف التقييم الوطني كبرية مبا فيه الكفاية، ميكن توفري الأدلة على 
التح�شي���ل ح�ش���ب نوع اجلن�س واملنطق���ة )على �شبيل املث���ال، املحافظة( واملوق���ع )يف احل�شر اأو   

الريف( والنتماء اإلى جمموعات عرقية اأو لغوية، ونوع املوؤ�ش�شة التعليمية التي يح�شرها الطلب 
)حكومية اأو خا�شة(. تقوم التقييمات الوطنية عادة، مدفوعة جزئيا من قبل الرتكيز احلايل على 
الإن�شاف بني اجلن�شني يف التعليم للجميع وبرامج مبادرة امل�شار ال�شريع، بدرا�شة الختلفات يف 
التح�شي���ل بني الفتي���ان والفتيات. يلخ�س الر�شم 2.2 نتائج التقيي���م الوطني ل�شريلنكا بالن�شبة 
للن�ش���ب املئوي���ة للط���لب والطالبات الذين حقق���وا »الإتق���ان« يف لغته���م الأم والريا�شيات واللغة 

الإجنليزية.

تو�ش���ل التقييم الوطن���ي يف الكويت اأي�شا اإلى الفروق بني اجلن�ش���ني يف التح�شيل يف القراءة 
)الر�ش���م 2.3(. يف هذه احلال���ة، ارتبطت الختلفات بني اجلن�شني مع ط���ول الفرتة الزمنية يف 
م�شاه���دة التلفزيون. فقد ارتبطت الف���رتات الطويلة يف م�شاهدة التلفزي���ون، ب�شكل غري مفاجئ 

رمبا، بدرجات اأقل يف التح�شيل يف القراءة.
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الر�صم 2.2

الن�صــب املئوية للطالب والطالبات الذين حققوا الإتقان يف التقييم الوطني، ال�صــف الرابع، 
ح�صب جمال املنهج الدرا�صي: �صريالنكا

وية
املئ

بة 
ن�ش

ال

اللغة الأولى الريا�شيات اللغة الجنليزية
جمال التقييم الوطني

ذكوراإناث

امل�شدر: املركز الوطني للبحث والتقييم يف التعليم ل�شريلنكا: الر�شم 4.44. اأعيد اإنتاجه برتخي�س

الر�صم 2.3

الن�صب املئوية للطالب الذين ي�صاهدون التلفزيون ملدد خمتلفة من الوقت، ح�صب نوع اجلن�س 
ومتو�صط الدرجات يف القراءة: الكويت

وية
املئ

بة 
ن�ش

ال

اءة
قر

يف ال
ت 

جا
در

ط ال
و�ش

مت

الوقت امل�شتهلك يف م�شاهدة التلفزيون
اإناث ذكور اإناث )درجة( ذكور )درجة(

امل�شدر: وزارة التعليم يف الكويت 2008. اأعيد اإنتاجه برتخي�س
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يقدم اجلدول 2.8 معلومات حول التح�شيل يف الريا�شيات للمجموعات العرقية يف جنوب اأفريقيا 
 .)TIMSS( عل���ى اأ�شا�س البيانات التي مت جمعها لدرا�شة الجتاه���ات الدولية يف الريا�شيات والعلوم

ويقدم اجلدول 9.2 معلومات حول الختلفات على م�شتوى املناطق يف تقييم وطني يف نيبال.

اجلدول 2.8 
متو�شطات الدرجات يف الريا�شيات، ال�شف الثامن، ح�شب املجموعة العرقية، جنوب اأفريقيا

متو�شط عدد الطلباملجموعة العرقية
الدرجات

اخلطاأ 
الأعلىالأدنىاملعياري

5،4122541.25647اأفريقية

7626913.87589اأ�شيوية

1،1723392.934608ملونة

1993418.612612هندية

8313734.918699بي�شاء

ª8،1472756.89املتو�شط الإجمايل اأو ال�شامل
4870.7املتو�شط الدويل

امل�شدر: Howie 2002. اأعيد اإنتاجه برتخي�س.
a. ا�شتنادا اإلى البيانات الوطنية جلنوب اأفريقيا املحددة للدرا�شة الدولية الثالثة يف الريا�شيات والعلوم املكررة.

اجلدول 2.9
متو�شطات الدرجات يف التقييم الوطني للغة النيبالية، ال�شف اخلام�س، ح�شب املنطقة: نيبال

النحراف املعياريمتو�شطات الدرجاتالعدداملنطقة
80251.3216.7ال�شرقية 
93250.9119.5الو�شطى
1،01852.8913.2الغربية

46550.7812.7الو�شطى الغربية 
29349.7113.2الغرب الأق�شى

امل�شدر: مركز اخلدمات التعليمية والتنموية يف نيبال 1999، اأعيد اإنتاجه برتخي�س

يق���دم التقييم الوطني لإثيوبيا اأي�شا معلومات ح���ول توزيع التح�شيل ح�شب املنطقة )الر�شم 
2.4(. ت�شري نتائج التقييم على الأقل اإلى خيارين لل�شيا�شات. فهي ت�شري، من جهة، اإلى اأنه ميكن 
توجيه الدعم اإلى املناطق ذات العدد الأكرب من الطلب ذوي الأداء املنخف�س )اأوروميا، �شومايل، 
داي���ر داوا( على اأ�شا����س قيا�س مركب )قائم عل���ى الدرجات يف اختبارات الق���راءة والريا�شيات 
والعلوم البيئية واللغة الإجنليزية(. ومن جهة اأخرى، ميكن اأن يعتمد قرار توفري الدعم على اأدنى 

.)Tigray، Benishangul-Gumuz( متو�شطات درجات الأداء
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الر�صم 2.4

اإختالفات التح�صيل بني املناطق ، ال�صف الرابع: اإثيوبيا

املنطقة

كب
ملر

س ا
يا�

الق

امل�شدر: Gebrekidan 2006. اأعيد اإنتاجه برتخي�س من وكالة �شمان اجلودة والمتحانات باإثيوبيا

ملحظة: ميثل املتو�شط بخط اأ�شود كثيف. ميتد املربع من 1− انحراف معياري )SD( اإلى SD  +1، ومتثل خطوط النهاية من 
SD −1.96 اإلى SD +1.96. متثل العالمات خارج خطوط النهاية القيم ال�ساذة اأو القيم املتطرفة.

جتم���ع كثري م���ن التقييم���ات الوطنية )ولي����س كلها( املعلوم���ات يف ال�شتبانات ح���ول جوانب 
م���ن اخلربات التعليمية للطلب وظ���روف بيوتهم وجمتمعاتهم املحلية لتوف���ري اأدلة حول العوامل 
املدر�شي���ة واخلارج���ة عن املدر�شة التي توؤثر عل���ى التقدم الدرا�شي للط���لب. يف التقييم الوطني 
لفيتن���ام، على �شبيل املثال، ارتبط ركن خا����س للدرا�شة يف منزل الطالب مع حت�شيل اأعلى، حتى 
عندم���ا اأخذت يف العتب���ار تقييمات دولية اإ�شافي���ة ل�شياق البيت. ميك���ن اأن يقوم الختلف بني 
املدار����س والط���لب ذوي التح�شي���ل العايل واملنخف�س عل���ى اأ�شا�س انتظام الوجب���ات وعدد اأيام 

الغياب عن املدر�شة )البنك الدويل 2004(.

يتطل���ب تف�ش���ري التحليلت حيث يرتب���ط حت�شيل الط���لب مبتغريات اأخ���رى بع�س احلذر. 
فال�شتنت���اج باأنه من املمكن اعتبار العوامل التي تتعلق بتح�شيل الطلب موؤثرة على التح�شيل اأو 
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»م�شببة« له قد ل يكون له ما يربره لعدد من الأ�شباب، مبا يف ذلك ما يلي:

ل ميك���ن اإثبات التف�شريات ال�شببية للعلقات التي مت التو�شل اإليها يف البيانات امل�شتعر�شة اإل 	•
اإذا كانت مدعومة باأدلة اأخرى.

• قد يكون عدد املدار�س اأو الطلب يف بع�س الفئات �شغري للغاية لل�شماح با�شتنتاجات موثوق منها.	

• ق���د تكون طرق التحليل الإح�شائي غري منا�شب���ة. فالتحليلت التي تبحث العلقات بني متغريين 	
)على �شبيل املثال، بني حجم ال�شف والتح�شيل( والتي ل تاأخذ يف العتبار التفاعلت املعقدة يف 
البيانات )على �شبيل املثال، بني موؤهلت املعلم وموقع املدر�شة( قد توؤدي اإلى تف�شريات خاطئة.

م���ن ال�شروري القيام بتحليلت معقدة لتف�شري اأثر العوام���ل املتفاعلة على نواجت التعليم، على 	•
م�شت���وى الط���لب واملدار�س والف�ش���ول الدرا�شية. وب�شبب ه���ذا الو�شع، تك���ون هناك �شرورة 
لتقني���ات اإح�شائي���ة متع���ددة امل�شتويات ومتع���ددة املتغريات. تع���زل هذه التقني���ات التاأثريات 
ال�شافي���ة ملتغ���ري عن تاأثريات املتغ���ريات الأخرى من خ���لل اإزالة اأو تعديل تاأث���ري عناقيد من 
املتغريات ب�شكل منهجي لإظهار وجود اأو عدم وجود اختلفات دالة بني الطلب واملدار�س بعد 
التعديل. مثل، ال�شتنتاج باأن املدار�س اخلا�شة متفوقة على املدار�س احلكومية بناء على نتيجة 
ب���اأن الطلب الذين يدر�شون يف املدار�س اخلا�شة لهم م�شتويات اأعلى يف التح�شيل من طلب 
املدار����س احلكومية قد ل يثبت عندما يتم تعديل درجات الطلب بالأخذ يف العتبار خلفيتهم 

الجتماعية والقت�شادية.

�ش���وف يت���م تعزيز تقدير التعقيدات الت���ي ينطوي عليها حتديد اأ�شب���اب التح�شيل من خلل 
التو�ش���ل اإل���ى اأن املتغريات ال�شياقي���ة التي يتم جمع البيان���ات عنها يف التقيي���م الوطني قد تكون 
فق���ط ممثلة للعوامل التي توؤث���ر على تعليم الطلب على م�شتوى اأعم���ق وبطريقة اأكرث انت�شارا يف 
اأك���رث الأحيان. ويف ه���ذه احلالة، ينبغي الأخذ يف العتبار بيانات اأبحاث اأخرى. فحتى التحليلت 
الإح�شائية املتطورة قد ل تكون منا�شبة. على �شبيل املثال، على الرغم من اأن التحليل قد يك�شف 
ع���ن وج���ود ترابط موجب ب���ني تعلم الطلب وعدد الكت���ب يف بيت الطالب )انظ���ر الر�شم 2.5(، 
فق���د ل ميكن تربير ال�شتنتاج -حتى عندما يتم اأخذ املتغ���ريات الأخرى بعني العتبار- باأن عدد 
الكت���ب يرتب���ط �شببيا بتح�شيل الطلب. بالرغم من اأن الو�شول اإلى الكتب قد يكون مهما، فتعلم 
الط���لب م���ن املحتمل األ يتاأثر ب�شكل مبا�شر بتوفر الكتب ولكن بخ�شائ�س بيئة تقدر الكتب، مثل 
التي يعط���ي فيها اأولياء الأمور قيمة كبرية للتح�شيل الدرا�شي ويوفرون الإر�شاد والدعم العلميني 
للأطفال ويحفزونهم على ا�شتك�شاف ومناق�شة الأفكار والأحداث، وي�شعون معايري وتوقعات عالية 

للتح�شيل املدر�شي )انظر Kellaghan واآخرون 1993(.
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الر�صم 2.5

خمطــط ملتو�صــطات درجــات اختبــار القــراءة مقابل عــدد الكتب يف البيــت، ال�صــفني الأول 
واخلام�س: اإيرلندا 

عدد الكتب
ال�شف 1ال�شف 5

ات
رج

الد
�س 

قيا
م

امل�شدر: Eivers واآخرون 2005a: الر�شم 2.4 

التغيير يف التحصيل عبر الزمن

تق���دم التقييم���ات الوطني���ة الأدلة على التغي���ري يف حت�شيل الطلب عرب الزم���ن اإذا مت ربط 
اأدوات التقيي���م ب�ش���كل �شحيح. عندم���ا تتوفر هذه املعلوم���ات، ميكن تقدمي النتائ���ج كما يبدو يف 
التقيي���م الوطني للوليات املتحدة )NAEP( لل�شنوات من 1971 اإلى 2004 )الر�شم 2.6(. ي�شري 
خمط���ط متو�شط الدرجات ملقيا�س القراءة اإلى اأن متو�شط الدرجات يف القراءة بالن�شبة للطلب 
يف التا�شع���ة من العمر كان اأعلى يف العام 2004 مما كان عليه يف اأي عام �شابق. بالن�شبة للطلب 
يف الثالث���ة ع�شر م���ن العمر، كان متو�شط الدرج���ات يف العام 2004 اأعلى م���ن متو�شط الدرجات 
يف العام���ني 1971 و1975، ولك���ن ل يختل���ف عن متو�ش���ط الدرجات يف ال�شن���وات الأخرى. اأظهر 
متو�شط الدرجات يف العام 2004 بالن�شبة للطلب يف ال�شابعة ع�شر من العمر انخفا�شا عن العام 
1992. واأفاد الكتاب الأول من هذه ال�شل�شلة )Greaney وKellaghan 2008: 134( بالتغريات يف 

درجات القرائية عرب الزمن يف عدد من البلدان الأفريقية.
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الر�صم 2.6

الجتاهــات يف متو�صــط الدرجات ملقيا�س القراءة بالن�صــبة للطالب مــن الأعمار 9 و13 و17، 
NAEP، 1971-2004: الوليات املتحدة 

العمر13العمر9
ال�شنة

العمر17

حة
حي

�ش
ت ال

ابا
لإج

ة ا
�شب

ن

امل�شدر: املركز الوطني لإح�شاءات التعليم بالوليات املتحدة 2005 
ملحظة: ت�شري * اإلى اأن درجة ما تختلف ب�شكل دال عن الدرجة يف 2004. 

اإذا كان���ت اأدوات التقيي���م ت�شمح بذلك )اأي اإذا كانت تقدم متثيل منا�شبا للمجالت الفرعية 
للمنه���ج الدرا�شي(، ميك���ن اأن تقدم التقييمات الوطنية اأدلة على التغي���ري لي�س فقط يف املقايي�س 
الإجمالي���ة لتح�شي���ل الطال���ب، ولك���ن اأي�شا يف املج���الت الفرعية م���ن جمال املنه���ج الدرا�شي. 
مث���ل، مكنت الختب���ارات امل�شتخدمة يف التقييم���ات الوطنية لل�شف اخلام����س يف ايرلندا تقدير 
اأداء الطال���ب بالن�شبة لع���دد من فروع ومهارات املحتوى يف الريا�شي���ات. يقدم الر�شم 2.7 نتائج 
التقييمات خلم�شة فروع املحتوى التي مت اإجراءها يف العامني 1999 و2004. هناك اختلفات دالة 
اإح�شائي���ا بني العامني فقط بالن�شبة لل«ال�شكل وامل�شاح���ة« و«البيانات واحلظ«. يف كلتا احلالتني، 

�ُشّجل حت�شن بني العامي 1999 و2004.
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الر�صم 2.7

متو�صــطات الن�صــب املئويــة للدرجات ال�صــحيحة لفــروع املحتــوي يف الريا�صــيات يف التقييم 
الوطني، ال�صف اخلام�س، 1999 و2004: اإيرلندا 

حة
حي

�ش
ت ال

ابا
لإج

ة ا
�شب

ن

فرع املحتوى

امل�شدر: Surgenor واآخرون 2006: الر�شم 1.3

يعر����س الر�ش���م 2.8 بيانات من نف����س التقييم الوطن���ي بالن�شبة خلم�س جم���الت املهارة يف 
الريا�شي���ات. يف هذه احلالة، كانت الزيادة بالن�شبة لل«ال�شتدلل« وحدها دالة بني العامي 1999 

و2004.

يف العديد من البلدان، تعزز احلاجة اإلى ر�شد التقدم املحرز نحو حتقيق الأهداف الإمنائية 
للألفي���ة للتعليم البتدائي العام بحلول 2015 الهتم���ام بتقييم التح�شيل عرب الزمن. ومع ذلك، 
ق���د يتطلب من اجله���ود املبذولة لتح�شني جودة التعليم امل�شي قدم���ا يف مواجهة امل�شاكل الناجمة 
ع���ن التو�شع يف القيد وانخفا�س امليزانيات. يف ملوي، على �شبيل املثال، تدهور الأداء ب�شكل حاد 
بع���د حملة لتوفري التعليم للجمي���ع دون تقدمي املوارد اللزمة للتعامل م���ع اإلغاء الر�شوم املدر�شية 

.)Altinok  2008( والأعداد املتزايدة
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الر�صم 2.8

متو�صطات الن�صب املئوية للدرجات ال�صحيحة ملهارات الريا�صيات يف التقييم الوطني، ال�صف 
اخلام�س، 1999 و2004: اإيرلندا 

املهارة

حة
حي

�ش
ت ال

ابا
لإج

ة ا
�شب

ن

امل�شدر: Surgenor واآخرون 2006: الر�شم 2.3

خاتمة 

ينبغ���ي اأن ي�شف التقرير الرئي�شي للتقييم الوطن���ي الدرا�شة بتف�شيل كاف لكي يكون مبثابة 
امل�ش���در الرئي�شي للمعلومات بالن�شبة للتقييم. ويف الوقت نف�شه، ل ينبغي اأن يثقل القراء بكميات 
مبال���غ فيها من املعلومات الفنية. فبع�س التقارير تفعل ذل���ك، وتخطئ اأخرى يف الجتاه املعاك�س 
م���ن خلل توفري معلوم���ات غري كافية ع���ن اجلوانب الفني���ة للدرا�شة، اأو عن حمت���وى اختبارات 

التح�شيل، اأو عن الطرق التي مت ا�شتخدامها، اأو عن اخلطاأ والتحيز يف التقديرات.

هناك خطاأ اآخر وهو توفري البيانات فقط على �شكل جداول. مبا اأن القليل جدا من امل�شتخدمني 
املحتمل���ني  لديهم املهارات ال�شرورية ل�شتخل�س ال�شتنتاجات من اجلداول الإح�شائية، فيكون 
تو�شي���ح النتائج الرئي�شية يف املخططات اأو الر�شوم البيانية هو اأف�شل طريقة. وعلوة على ذلك، 
ق���د يف�شل تقرير يعتمد ب�شكل كبري على العر�س اجلدويل يف اإيلء الهتمام اللزم لنتائج البحث 
الت���ي ت�شاع���د على �شرح العلقات التي مت الك�شف عنها يف التقيي���م، مثل �شبب اأن متغري ما )مثل 
�شي���اق البي���ت( مهم وما هو معروف ع���ن تاأثريه على حت�شيل الطلب. تك���ون هذه املعلومات، مع 
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ذلك، بالغة الأهمية اإذا اأريد  من امل�شتخدمني اأن يقدروا دللة النتائج واأن يكونوا يف و�شع ميكنهم 
من تقدير اأي فعل اأو اأفعال قد تكون �شرورية ملعاجلة النواق�س املحددة.

تختل���ف الآراء واملمار�ش���ات ب�شاأن اإدراج التو�شيات يف تقري���ر التقييم الوطني. تت�شمن بع�س 
التقاري���ر الوطني���ة )والدولي���ة( التو�شي���ات، ول يت�شمنها البع����س الآخر. ينبغ���ي اأن تو�شح فرق 
التقيي���م الوطن���ي يف البداية ما اإذا كان���ت وزارة التعليم تتوقع اأن يحتوي التقري���ر على تو�شيات. 
وعلوة على ذلك، اإذا كانت التو�شيات متوقعة، ينبغي اأن تتاأكد فرق التقييم الوطني مما اإذا كان 
ينبغي اإدراجها فقط اإذا برزت مبا�شرة من درا�شة التقييم الوطني اأو ما اإذا كان من املمكن الأخذ  

بعني العتبار معلومات اأخرى، مثل نتائج اأبحاث ذات ال�شلة.
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      الفصل الثالث

اإلبالغ عن التقييم الوطني:
أدوات أخرى لإلبالغ بنتائج التقييم

يف كث���ري م���ن احل���الت، يكون التقري���ر الوحيد ال���ذي يتم اإ�ش���داره بعد التقيي���م الوطني هو 
الن���وع الذي مت و�شفه يف الف�شل الثاين. مب���ا اأن امل�شتخدمني املحتملني لبيانات التقييم متعددين 
وللجماه���ري املختلف���ة متطلبات خمتلفة، ي�شف ه���ذا الف�شل طرقا اإ�شافية للإب���لغ عن النتائج 
م�شمم���ة خ�شي�شا لتلبية جمموعة متنوع���ة من الحتياجات. ترتاوح هذه الطرق من ن�شر تقارير 
مف�شل���ة ومطولة اإلى اإ�شدار بلغ���ات �شحفية ق�شرية والقيام باجتماعات فردية تلخ�س النتائج 
الرئي�شي���ة للتقيي���م. عل���ى الرغم م���ن اأن مط���وري املناهج وموؤلف���ي الكتب املدر�شي���ة �شيحتاجون 
ملعلوم���ات مف�شل���ة حول تعلم الطلب )رمبا اأكرث تف�شيل مما ه���و متوفر يف التقرير الرئي�شي(، 
ينبغي تقدمي جمموعة من النتائج املوجزة اأو املعامل البارزة للمواطنني، والذين قد ميلكون تب�شر 

اإح�شائي حمدود.

املبادئ العامة التالية فيما يتعلق  بن�شر نتائج البحوث والتي ميكن  )2006(  Pérez لقد حدد
اعتبارها قابلة للتطبيق مع نتائج التقييم الوطني:

ا�شتخدام لغة ب�شيطة، من الأف�شل على �شكل منتجات اإعلمية جذابة مثل اأ�شرطة الفيديو.	•
حتديد الأطراف املعنية ب�شكل وا�شح، وت�شميم الأحداث واملنتجات ح�شب احتياجاتهم. 	•
النظر يف جتنيد قادة لديهم �شعبية وم�شداقية من اأجل التعبئة.	•
ن�شر املعلومات اإلى و�شائل الإعلم. ينبغي اأن يتم اإ�شهار الأحداث جيدا.	•
ا�شتخدام �شعارات ور�شائل ب�شيطة تفهم ب�شهولة. على �شبيل املثال، فعبارة مثل »يجب اأن يكون 	•

الطف���ل البال���غ من العمر ثماين �شنوات ق���ادرا على قراءة ق�شة م���ن 60 كلمة يف دقيقة واحدة 
والإجابة على ثلثة اأ�شئلة حول م�شمونها » تو�شح ما يعنيه معيار ما.
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•	 )PowerPointدع���م جميع م���واد الن�شر للبث اأو للجمه���ور العري�س )مبا يف ذلك العرو����س ب
مبعلومات فنية داعمة.

ي�ش���ف ه���ذا الف�شل الإج���راءات والآليات التي ميك���ن اأن ي�شتخدمها فري���ق التقييم الوطني 
بالإ�شاف���ة اإلى التقرير الرئي�شي، وت�شمل ما يل���ي: اإطلع املوظفني الوزاريني وامل�شوؤولني الرئي�شني 
على ال�شيا�شات، واإعداد مذكرات اإخبارية، ون�شر تقارير موجزة وتقارير فنية وتقارير مو�شوعاتية، 
و�شم���ان تقارير لو�شائ���ل الإعلم، واإ�شدار بلغ���ات �شحفية، وعقد موؤمت���رات �شحفية، والقيام 

باجتماعات فردية، ون�شر تقارير على املواقع الإلكرتونية، وجعل بيانات التقييم متوفرة.

ورقة مواصفات املنتج

�ش���وف يجد مدير التقيي���م الوطني اإعداد ورقة موا�شفات املنت���ج مفيدا يف التخطيط لإعداد 
التقارير. ينبغي اأن تت�شمن الورقة العنا�شر التالية:

	•ا�شم املنتج )على �شبيل املثال، التقرير الرئي�شي(.
للمنتج. موجز  	•و�شف 

	•امل�شتخدمون املق�شودون.
املنتج. 	•اأولوية 

للمنتج. مف�شل  	•و�شف 
وامل�شوؤوليات واجلدول الزمني. الرئي�شية  الإنتاج  	•اأن�شطة 

الإنتاج. 	•تكاليف 
كان ذلك منا�شبا(. اإذا  )ومكانه  للإ�شدار  املتوقع  	•التاريخ 

املنتج. 	•�شعر 
الأخرى. املدخلت  اأو  املنتجات  على  	•العتماد 

ومب���ا اأن العدد املحتم���ل للمنتجات واخلدمات �شوف يفوق تقريبا ب�ش���كل حتمي املوارد الفنية 
واملالي���ة املتاح���ة لفريق التقييم الوطن���ي، ينبغي ترتيب املنتجات تبعا للأولوي���ات بحيث يتم اإنتاج 
تلك التي متلك الإمكانية الأكرب لإر�شاء الإ�شلح. غري اأن فريق التقييم الوطني ينبغي اأن يخطط 
للمجموع���ة الكاملة للمنتجات واخلدمات ويقدر تكلفتها لل�شماح للفريق بالتحرك ب�شرعة يف حالة 

توفر متويل اإ�شايف.
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إطالع الوزراء واملسؤولين الرئيسين ىلع السياسات

ينبغ���ي اأن تقوم فرق التقييم الوطن���ي باإعداد مواد اإخبارية )عل���ى الأرجح يف �شكل مكتوب( 
للوزير وكبار املوظفني يف وزارة التعليم. �شوف يرغبون يف املعلومات التي تلتقط النتائج الرئي�شية 
للتقيي���م يف �شكل موج���ز والآثار املحتمل���ة لتل���ك النتائ���ج )Beaton وJohnson 1992(. ومبا اأن 
ال���وزراء مييل���ون اإلى ا�شتلم العديد من الوثائق للقراءة يومي���ا ، يجب اأن تكون املذكرة الإخبارية 

ق�شرية ويف ال�شميم.

ن���ادرا ما يهتم الوزراء وكب���ار موظفيهم بقراءة تقارير كاملة، ولكنه���م بحاجة اإلى اأن يكونوا 
عل���ى بين���ة بالنتائج الرئي�شية واأن يتم تنبيهه���م اإلى الق�شايا التي قد يت���م اإثارتها من قبل و�شائل 
الإع���لم اأو الربملان اأو الأطراف املعنية يف النظ���ام التعليمي )على �شبيل املثال، نقابات املعلمني( 
عن���د ن�ش���ر تقرير التقييم. فهم بحاجة له���ذه املعلومات حتى ولو كانت الأخب���ار »�شيئة«. والأخبار 
»اجلي���دة« لي�شت دائما مو�ش���ع ترحيب بالن�شبة لبع�س اجلماهري لأنها ق���د تعني اأنه لي�شت هناك 

حاجة اإلى موارد اإ�شافية.

م���ن ال�شروري اإيلء اهتمام خا����س لكيفية الإبلغ عن النتائج التفا�شلي���ة وتف�شريها بالن�شبة 
للمجتمع���ات الفرعي���ة. اإذا كان اأداء بع����س املجموعات �شيئا، ميكن اأن يك���ون ذلك حمرجا �شيا�شيا 
بالن�شبة لل�شيا�شيني لأنه ميكن تف�شري النتائج كدليل على اإهمال تلك ال�شرائح من املجتمع. بل اإنه قد 
يكون �شببا لعدم تنظيم التقييم الوطني على الإطلق، اأو عدم الإعلن عن النتائج يف حالة تنظيمه.

متل���ك العديد من الوزارات احلكومية �شيغ موحدة للن�شرات الوزارية. وينبغي ا�شتخدام هذه 
ال�شيغ ما مل تعترب غري منا�شبة للمهمة. وميكن اأن ت�شمل املذكرات الإخبارية الفعالة حول التقييم 

الوطني ما يلي:

الغر�س من اإجراء التقييم معرب عنه باقت�شاب.	•
جملة اأو جملتني حول اأهمية معرفة الوزير للنتائج.	•
• و�شف موجز ل�شياق التقييم )مثل اجلهة التي اأجرت التقييم واملجتمع امل�شتهدف الذي مت تقييمه(.	
النتائ���ج الرئي�شي���ة، وخا�شة تلك التي قد يكون لها انعكا�شات عل���ى ال�شيا�شات )مثل م�شتويات 	•

حت�شيل الطلب، الفروق بني اجلن�شني اأو املناطق، تخ�شي�س املوارد للمدار�س(.
اخلط���وات املحتمل���ة املقبلة والتي ميكن اأن تقدم خيارات، مث���ل مناق�شة اإذا ما كان ينبغي على 	•

الوزي���ر اأن يقوم بت�شريح علني بخ�شو�س بع�س النتائ���ج، اأو التو�شية بدرا�شة النتائج من قبل 
�شلط���ة للمناه���ج الدرا�شية اأو موؤ�ش�شات تدريب املعلم���ني، اأو اقرتاح تقييم وطني اآخر يف جمال 

خمتلف من املنهج الدرا�شي.
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تو�شيات لتقدمي امل�شورة للوزير حول ال�شتجابة الواجب القيام بها جتاه اخليارات املدرجة.	•
معلوم���ات حول م���ا اإذا كانت املرفقات مدرجة، مثل بلغ �شحايف اأو ملخ�س للتقييم الوطني اأو 	•

التقرير الكامل.
• ا�شم ع�شو فريق التقييم الوطني الذي ميكن الت�شال به يف حالة حاجة الوزير اإلى معلومات اإ�شافية.	

نشر التقارير املوجزة 

غالب���ا ما يت���م ن�شر تقرير موجز للقراء غ���ري الفنيني بالإ�شافة اإلى التقري���ر الرئي�شي. ميكن اأن 
يكون التقرير امللخ�س موجزا جدا، كما هو احلال مع امللخ�شات اأو اللقطات على م�شتوى الولية التي 
يقدمه���ا التقييم الوطني للتقدم التعليم���ي )NAEP( للوليات املتحدة على موقعه الإلكرتوين. يعر�س 
الإطار 1.3 التقرير املوجز لأداء طلب ال�شف الرابع يف ولية اإيلينوي عن تقييم القراءة للعام 2007.

ميك���ن اأن تكون بع����س التقارير املوجزة اأطول. عل���ى �شبيل املثال، بع���د التقييم الوطني ملادة 
اجلغرافي���ا يف ال�شفوف 4 و8 و12، اأنت���ج املركز الوطني لإح�شاءات التعلي���م ملخ�شا للنتائج يف 
�شل�شل���ة املعطيات لNAEP )ما يقرب من �شت �شفحات(، حت���ت عنوان »اجلغرافيا: ماذا يعرف 
الط���لب وما ميكنهم فعله؟« و�شف التقرير ما اأتقن���ه الطلب يف املئينات ال25 وال50 وال90 يف 
كل م�شت���وى درا�ش���ي )Vanneman 1996(. وتكون تقاري���ر اأخرى اأطول وميك���ن اأن ت�شمل و�شفا 

موجزا جلميع مكونات التقرير الرئي�شي.

تتوف���ر التقارير الرئي�شية واملوجزة بالن�شبة للتقييم الوطن���ي للقراءة بالإجنليزية يف اأيرلندا 
)Eivers واآخ���رون a2005، 2005b(. ميكن احل�شول على الإ�شدارين معا على املوقع الإلكرتوين 
 NAEPوميك���ن حتمي���ل التقري���ر الرئي�شي ل .)http://www.erc.ie( ملرك���ز البح���ث الرتب���وي
http:/// للولي���ات املتحدة بالن�شب���ة ملادة التاريخ )ال�شف���وف 4 و8 و12( والتقرير املوج���ز من

.nces.ed.gov/nationsreportcard/ushistory

يك���ون معلمو ال�شف���وف غالبا هم القراء الرئي�شي���ون للتقارير املوج���زة. يف تلك احلالة، من 
املحتم���ل اأن تت�شم���ن التقاري���ر املوج���زة تو�شي���ات للتدري����س تن�شاأ ع���ن التقييم )انظ���ر الف�شل 
ال�شاد����س(. عل���ى �شبيل املثال، مت ن�شر دليل املعلم لتح�شي���ل الطلب البالغني من العمر 15 عاما 
يف الريا�شي���ات بعد اإجراء اختبار الربنامج الدويل لتقييم الطلب )PISA( يف اإيرلندا يف العام 
Shiel( 2003 واآخ���رون 2007(. ويت�شمن التقرير اأمثلة عن فقرات الختبار اإلى جانب املعلومات 

ح���ول اأداء الط���لب وعن م���دى تدري�س املعلم���ني الإيرلنديني للريا�شيات من ن���وع PISA. يحتوي 
الإطار 2.3 على ثلثة �شمن عدد من التو�شيات للمعلمني املوجودة يف التقرير.
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الإطار 3.1

تقرير موجز حول م�صتويات التح�صيل يف القراءة لطالب ال�صف الرابع يف NAEP  2007 لولية اإيلينوي: 
الوليات املتحدة 

اأجل التجربة الأدبية واحل�شول على  قيم التقييم الوطني للتقدم التعليمي)NAEP( القراءة يف جمالني للمحتوى يف ال�شف الرابع: القراءة من 
املعلومات. امتد مقيا�س NAEP يف القراءة من 0 اإلى 500

الن�شب املئوية يف م�شتويات التح�شيل ومتو�شط الدرجات ل�� NAEPالنتائج الإجمالية يف القراءة لولية اإيلينوي
• يف 2007، كان متو�شط درجات املقيا�س لطلب ال�شف الرابع يف ولية 	

اإيلينوي 219. ومل يكن هناك اختلف يذكر مع متو�شط درجاتهم يف 
2005 )216( وكذلك مع متو�شط درجاتهم يف 2003 )216(.

• مل يكن هناك اختلف يذكر بني متو�شط الدرجات بولية اإيلينوي )219( يف 	
2007 ومتو�شط درجات املدار�س احلكومية على امل�شتوى الوطني )220(.

• من بني 52 ولية ومقاطعات اأخرى التي �شاركت يف تقييم ال�شف الرابع 	
 12 من  اأعلى  اإيلينوي  بولية  املقيا�س  درج��ات  متو�شط  كان  ل2007، 
مقاطعة، وبدون اختلف يذكر مع 14 مقاطعة، واأدنى من 25 مقاطعة. 

• كانت ن�شبة الطلب يف ولية اإيلينوي الذين ح�شلوا على م�شتوى الإتقان يف 	
NAEP اأو فوقه 32 يف املئة يف 2007. مل يكن هناك اختلف يذكر مع هذه 
الن�شبة يف 2005 )29 يف املئة( ول مع نف�س الن�شبة يف 2003 )31 يف املئة(.  

• كانت ن�شبة الطلب يف ولية اإيلينوي الذين ح�شلوا على م�شتوى الأ�شا�س يف 	
NAEP اأو فوقه 65 يف املئة يف 2007. مل يكن هناك اختلف يذكر مع هذه 
الن�شبة يف 2005 )62 يف املئة( ول مع نف�س الن�شبة يف 2003 )61 يف املئة(.

ال�شف  يف  ال��ق��راءة  لتح�شيل   NAEP م�شتويات  ت��واف��ق  م��لح��ظ��ة: 
اأدين؛  اأو   207 الأ���ش��ا���ش��ي،  م��ن  اأدن���ى  التالية:  املقيا�س  نقط  ال��راب��ع 

الأ�شا�شي،208-237؛ الإتقان، 238-267؛ متقدم، 268 اأو اأعلى.

اأداء جمموعات التقرير يف ولية اإيلينوي: 2007

درجات القراءة يف مئينات خمتارةفجوات متو�شط الدرجات بني املجموعات املختارة
• ولية 	 يف  الذكور  الطلب  عند  ال��درج��ات  متو�شط  ك��ان   ،2007 يف 

متو�شط  ك��ان   ،2003 ويف  ن��ق��ط.  ب5  الإن���اث  م��ن  اأدن���ى  اإيلينوي 
الدرجات عند الطلب الذكور كذاك اأدنى من الإناث ب�� 5 نقط. 

• من 	 اأدن��ى  ال�شود  الطلب  عند  ال��درج��ات  متو�شط  ك��ان   ،2007 يف 
الطلب البي�س ب29 نقطة. ويف 2003، كان متو�شط الدرجات عند 

الطلب ال�شود اأدنى من  الطلب البي�س ب�� 34 نقطة. 
• يف 2007، ح�شل الطلب الذين كانوا يتمتعون بوجبة الغداء املدر�شية 	

جمانا اأو ب�شعر منخف�س، وهو قيا�س بديل للفقر، على متو�شط درجات 
اأدنى من الطلب الذين مل يكونوا موؤهلني لل�شتفادة من وجبة الغداء 
هذه  تقلي�س  ومت  نقطة.   28 ب��  منخف�س  ب�شعر  اأو  جمانا  املدر�شية 

الفجوة يف الأداء من تلك امل�شجلة يف 2003 )35 نقطة(. 
• يف 2007، كانت الفجوة يف الدرجات بني الطلب يف املئني ال75 والطلب 	

يف املئني ال25 تقدر ب�� 49 نقطة. ويف 2003، كانت الفجوة يف الدرجات 
بني الطلب يف املئني ال�� 75 والطلب يف املئني ال�� 25 تقدر ب�� 53 نقطة.

 NAEP ملحظة: ت�شري الدرجات يف مئينات خمتارة ملقيا�س القراءة يف
اإلى و�شع اأداء الطلب يف امل�شتويات الأدنى واملتو�شط والأعلى.

امل�شدر: املركز الوطني لإح�شاءات التعليم للوليات املتحدة 2007
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الإطـــــار 3.2

اقرتاحات لتطبيق طريقة PISA يف تعليم وتعلم الريا�صيات: ايرلندا

التو�شي���ات التالية ه���ي من دليل املعلم الذي مت اإع���داده من قبل مركز البحث الرتب���وي ون�شرته الإدارة 
الأيرلندية للتعليم والعلوم يف اأعقاب التقييم الوطني:

رك���ز على طريقة اأكرث تفاعلي���ة يف تعليم الريا�سيات، حيث ينخرط الط���الب يف مناق�سة امل�سائل، �سواء 
قبل حلها اأو بعد ذلك. ينبغي اأن تركز املناق�شات على حتديد العمليات الريا�شية ال�شرورية حلل امل�شاألة، 

وعلى  مناق�شة ا�شتدلل الطلب بعد اأن يتم حلها. 

رك���ز على املجموع���ة الكاملة من الكف���اءات املعرفية )العملي���ات( خالل التعليم. فالرتكي���ز املفرط على 
ا�شرتج���اع املعلومات يف الف�ش���ول ويف المتحانات يعني اأن العديد من الطلب قد ل يح�شلوا على فر�شة 
لتطبيق الكفاءات العليا مثل الربط والتب�شر. فمن الأرجح اأن يوؤدي تطبيق هذه الكفاءات من قبل الطلب 

يف جميع م�شتويات القدرة اإلى مزيد من ال�شتيعاب املفاهيمي ومزيد من ال�شتقللية يف حل امل�شائل.

نف���ذ توازن���ا اأف�ش���ل بني الأ�شئل���ة منف�شلة عن ال�شي���اق والأ�شئلة التي ه���ي جزء ل يتجزاأ م���ن ال�شياقات 
الواقعي���ة. فالعديد من الأ�شئلة يف الكتب املدر�شية احلالية واأوراق المتحانات هي منف�شلة عن ال�شياق. 
يف ح���ني اأن ه���ذه الفقرات تلعب دورا هاما يف تطوير املهارات الأ�شا�شية يف الريا�شيات، فمن املهم اأي�شا 
تزوي���د الطالب بفر����س للتعامل مع امل�سائل الواقعي���ة. يعمل هذا االنخراط على جع���ل الريا�سيات اأكرث 

اأهمية بالن�شبة لهم، ويوفر لهم الفر�س لتطوير جمموعة اأو�شع من الكفاءات يف الريا�شيات.

امل�شدر: Shiel واآخرون 2007: 48.

وقد تركز التقارير املوجزة على املجموعات ذات امل�شالح الأخرى، على النحو التايل:

متث���ل نقابات املعلمني امل�شالح اجلماعية للمعلمني وميكن اأن تكون اأدوات قوية ل�شالح التغيري 	•
اأو �شده. وكثريا ما يكون لديها م�شلحة را�شخة وقوية يف ا�شتخدام املعلومات لدعم مواقفها.

يحت���اج ق���ادة املجتمع املحلي، مبا يف ذل���ك ال�شيا�شيون املحليون، اإلى معلوم���ات لتحديد ما اإذا 	•
كان النظ���ام التعليمي ينتج ما يحتاجه املجتم���ع املحلي لتحقيق الأهداف الجتماعية والثقافية 

والقت�شادية.
يحتاج اأرباب العمل ورجال الأعمال اإلى معلومات مو�شوعية حول حت�شيل التعلم لدى الطلب 	•

كموؤ�شر جلودة اإعداد موظفي امل�شتقبل.
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ق���د ي�شتخدم املواطن���ون املعلومات من التقيي���م الوطني للحكم عم���ا اإذا كان النظام التعليمي 	•
يحق���ق اأهدافه بالن�شبة لللتحاق واجلودة والفعالي���ة والإن�شاف، والذي قد يوؤدي اإلى ال�شغط 

لتح�شني توفري التعليم.

ت�شع���ى الوكالت املانحة اإلى معلوم���ات مو�شوعية لتقييم فعالية الربنام���ج اأو لتربير امل�شاعدة 	•
لقطاع التعليم اأو ملجموعة فرعية معينة من ال�شكان اأو منطقة جغرافية.

نشر التقارير الفنية

التقارير الفنية هي عن�شر جوهري يف التقييم الوطني لأنها تزود اأع�شاء املجتمعات البحثية 
والعلمي���ة مبعلوم���ات مف�شلة حول التقييم والتي متكنهم من تقييمه نقدي���ا. تعمل التقارير الفنية 
اأي�ش���ا ك�شج���ل للأن�شط���ة التي ينطوي عليه���ا التقييم، وهو اأم���ر �شروري لتنفيذ ال���دورات املقبلة 

للتقييم.

تن�شر بع�س التقييمات الوطنية تقريرا واحدا فقط، والذي ي�شلح كتقرير عام وفني على حد 
�شواء. فالتقرير ال�شرتايل لتح�شيل الطلب يف تكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف ال�شنوات من 
6 اإلى 10 هو مثال على ذلك. فهو يحتوي على تفا�شيل فنية حول م�شتويات الإتقان واإجراءات اأخذ 

.)Freeman 2007 و Fraillonو Ainley( العينات

وترك���ز تقارير اأخرى عل���ى جوانب اأكرث فنية لأخذ العينات وحتليل الفقرات وتقنيات ومعايري 
الت�شحي���ح وو�شع املقيا�س والتحلي���لت الإح�شائية و�شبط اجلودة. ميك���ن العثور على اأمثلة عن 
Mul� و Martin( 2003: التقرير الفني  ذل���ك يف درا�شة الجتاهات الدولية يف الريا�شيات والعلوم
lis وChrostowski 2004( ويف التنور القرائي يف الوليات املتحدة: التقرير الفني ملكون الوليات 

.)Rust 1994 و IEA Binkley( ���املتحدة يف درا�شة التنور القرائي ل

ي�ش���رد اجل���دول 3.1 الأن�شط���ة التي ينبغ���ي اأن يغطيها التقري���ر الفني. ينبغي اإي���لء اهتمام 
خا�س لتطوير الأدوات وو�شف املجتمع اأو العينة التي مت تقييمها وو�شع مقيا�س الفقرات والتحليل 

الإح�شائي.
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نشر التقارير املوضوعاتية

ت�شتك�شف التقارير املو�شوعاتية جوانب من نتائج التقييم مرتبطة مبو�شوع معني والتي مل يتم 
معاجلته���ا بالتف�سيل يف التقرير الرئي�سي. من املمكن اأن يحل���ل تقرير مو�سوعاتي اأمناط اخلطاأ 
يف اجاب���ات الط���لب جلوانب معينة م���ن املنهج الدرا�ش���ي اأو ملجموعات من الفق���رات يف اختبار 
للتح�شيل. ميكن اأن ت�شاعد هذه التحليلت يف حتديد اأين يحتاج منهاج ما اإلى الإ�شلح اأو تعليم 
 PISAم���ا اإلى التعزي���ز. على �سبيل املث���ال، مت القيام بتحلي���ل الأمناط اخلطاأ يف فق���رات العلوم ل
2006 للطلب القطريني )بحوث يف ال�شيا�شات DataAngel 2007(. يتم القيام بالقليل جدا من 

التحليل من هذا النوع على الرغم من اإمكانيته يف حت�شني املمار�شة.

ميك���ن اأن يركز التقري���ر املو�شوعاتي على جمتمع فرعي من اهتم���ام جمهور معني اأو مرتبط 
ب�شيا�ش���ة معينة )على �شبيل املث���ال، الفتيان والفتيات، املجموعات العرقية اأو الإثنية، الطلب من 
االأو�س���اط املحرومة، ط���الب املناطق الريفية(. يق���دم الر�سم 1.3 مثال يق���ارن درجات حت�شيل 
الط���لب يف الق���راءة، والذين مت ت�شنيفهم ح�ش���ب النتماء العرقي اأو الإثني عل���ى اأ�شا�س بيانات 

التقييم الوطني يف الوليات املتحدة.

ميك���ن العثور على اأمثل���ة للتقارير املو�شوعاتية التي تت�شمن طرق���ا اإح�شائية متقدمة وتقدم 
النتائ���ج بطريق���ة �شهلة وذات ال�شلة بال�شيا�ش���ات يف الدرا�شات التي ت�شتخ���دم بيانات من احتاد 
جن���وب و�ش���رق اأفريقيا لر�شد جودة التعلي���م، اأو SACMEQ، وبرنامج حتلي���ل النظم التعليمية ل
CONFEMEN )موؤمت���ر وزراء التعلي���م للبلدان التي تتقا�شم اللغ���ة الفرن�شية(، اأو PASEC، عن 

فعالي���ة تكلف���ة مدخ���لت التعلي���م )Michaelowa وWechtler 2006( والختلف���ات يف القرائية 
ب���ني الريف واحل�ش���ر )Zhang 2006(، وكذلك يف الدرا�شات التي ت�شتخ���دم بيانات PISA حول  

»انخراط االأطفال البالغني من العمر 15 عاما يف القراءة »)Kirsch واآخرون 2002(.

ضمان تقارير وسائل اإلعالم

تك���ون املنتجات الورقي���ة يف �شكل تقارير مكلفة الإنتاج. بالإ�شاف���ة اإلى ذلك، قد ل يكون هذا 
النوع من الإ�شدار منا�شبا للكثري من الأفراد الذين قد يكون لهم اهتمام بنتائج التقييم الوطني. 
يف املقاب���ل، ميك���ن اأن توفر و�شائل الإعلم، املطبوعة اأو الإذاع���ة اأو التلفزيون اأو اأ�شرطة الفيديو، 
و�شيل���ة غري مكلفة لتعميم الر�شائل الرئي�شية للتقييم الوطني على الأفراد الذين رمبا لن يتو�شلوا 
به���ا بخلف ذلك. فمن ناحية، ق���د يعني عدم احل�شول على التغطي���ة الإعلمية اأن التقييم مير 
ب�شكل غري ملحوظ اإلى حد كبري. ومن ناحية اأخرى، عندما تكون و�شائل الإعلم ناقدة لتقييم ما، 

اأو تاأتي بر�شائل مثرية اأو غري دقيقة، فقد ميثل ذلك تهديدا بالن�شبة للتقييم الوطني.
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الر�صـــم 3.1

متو�صــط الدرجات ملقيا�س القراءة ح�صب النتماء العرقي اأو الإثني، NAEP، ال�صف الرابع، 
2005: الوليات املتحدة

جمموعة عرقية اأو اإثنية

ات
رج

الد
�س 

قيا
م

امل�شدر: املركز الوطني الأمريكي لإح�شائيات التعليم 2006b: الر�شم 2.17.

ملحظة: تعتمد النتائج على العينة الوطنية لNAEP: ي�شمل ال�شود الأمريكيني من اأ�شول اأفريقية؛ وي�شمل الإ�شبانيني الأمريكيني 
من اأ�شول لتينية؛ وي�شمل �شكان جزر املحيط الهادي �شكان هاواي الأ�شليني. ت�شتثني الفئات العرقية الأ�شل الإ�شباين. ت�شري * 

اإلى اأن الدرجة تختلف بدللة عن درجة طلب الهنود الأمريكيني وطلب األ�شكا الأ�شليني.

 
ميك���ن اأن ي�شل الرادي���و اإلى اأعداد كبرية من الأفراد وقد يكون منا�شبا ب�شكل خا�س للأفراد 
مبهارات قرائية منخف�شة. ميكن للتلفزيون اأي�شا اأن ي�شل اإلى اأعداد كبرية، وله دور مهم يف اإثارة 
اهتم���ام اجلمهور. ومع ذلك، فالعرو����س الإذاعية والتلفزيونية عادة ما تك���ون �شطحية وق�شرية 

للغاية لكي تقدم اأي فهم حقيقي لنتائج درا�شة بحثية اأو لنعكا�شاتها.
لقد حتقق ا�شتخدام اأكرث عمقا للتلفزيون لإخبار اجلمهور بنتائج التقييم يف اأمريكا اللتينية. 
فبعد �شدور نتائج تقييم دويل اأجراه خمترب اأمريكا اللتينية لتقييم جودة التعليم )انظر الكتاب 
الأول، امللح���ق C3، م���ن هذه ال�شل�شل���ة، Greaney وKellaghan 2008(، مت اإ�شهار التفا�شيل من 
 Arreguiو Ferrer( خ���لل �شريط فيديو مت عر�شه على �شا�شات التلفزيون يف جميع اأنحاء القارة
2003(. يع���زز حالة ا�شتخدام اأ�شرطة الفيديو والتلفزيون للإبلغ عن نتائج تقييم وطني اأو دويل 

بال�شتنت���اج يف بريو ب���اأن اأ�شرطة الفيديو كانت اأكرث فعالية من املحا�ش���رات اأو العرو�س بوا�شطة 
.)Pérez 2006( يف احلوار مع الأطراف املعنية ب�شاأن ال�شيا�شة التعليمية PowerPoint

مجموعة عرقية أو إثنية
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إصدار البيانات الصحفية

البي���ان ال�شحف���ي هو بيان مكت���وب مقت�شب ي�ش���در لو�شائل الإعلم. �ش���وف يختلف ال�شكل 
وامل�شمون تبعا للجهة التي ت�شدره. �شوف مييل بلغ �شحفي عن وزارة التعليم اإلى ت�شليط ال�شوء 
عل���ى اجلوانب الإيجابية للنتائج، بينما �شوف مييل بي���ان �شادر عن هيئة بحثية اإلى اتخاذ موقف 
اأك���رث حيادي���ة. يف البداية، ينبغي اأن يو�شح ال�شخ�س امل�شئول على �شياغة البيان ال�شحفي نوعية 
اجلمه���ور امل�شته���دف. وميك���ن اأن ت�شم���ل اجلماهري اجلمهور الع���ام اأو كبار موظف���ي احلكومة اأو 
اخل���رباء. �شوف ت�شاعد معرفة اجلمه���ور يف حتديد كمية املعلومات الفنية الت���ي ينبغي ت�شمينها 

ولغة البيان ال�شحفي.

ي�شاع���د اإعداد البيان ال�شحفي يف التقليل من مي���ل ال�شحفيني اإلى املبالغة يف تب�شيط نتائج 
التقيي���م، ولكنه ل يلغيها. قد ي�شعى بع����س ال�شحفيني اإلى ت�شليط ال�شوء على نتيجة ذات خ�شارة 

�شيا�شيا بدل من تقدمي روؤية حمايدة ومتوازنة.

ينبغ���ي اأن يبداأ البي���ان ال�شحفي بتاريخ الإ�ش���دار وا�شم وعنوان الوكال���ة )وزارة التعليم، اأو 
معه���د البحوث، اأو وكالة اأخرى( امل�شئولة عن الإ�شدار. اإذا كان ذلك ممكنا، يظهر �شعار الوكالة 
يف العن���وان. وينبغي تقدمي العنوان بحروف غليظة واأن يك���ون ق�شريا ومثريا للهتمام؛ قد يكون 
الفر�ش���ة الوحيدة جللب انتباه القارئ. يكون العنوان »مت اإ�شدار تقرير التقييم الوطني« ق�شريا، 
ولك���ن« ي�شلط التقرير اجلديد ال�شوء على النجاح���ات يف قطاع التعليم« ق�شريا ومثريا للهتمام 
يف نف����س الوق���ت. ينبغي كتابة جملة اأولي���ة اأو رائدة لإثارة اهتمام الق���ارئ، تليها جملة اأو جملتان 

تف�شل يف اجلملة الرائدة.

ينبغي اأن ي�شمل الق�شم الرئي�شي للبيان ال�شحفي املعطيات ويحتوي على اإجابات موجزة على 
الأ�شئلة التالية:

اأجرى التقييم الوطني؟ الذي  	•من 
اإجراءه؟ مت  	•ملاذا 
اإجراءه؟ مت  	•متى 
	•كيف مت اإجراءه؟

الرئي�شية؟ النتائج  	•ما 
اأهميتها؟ 	•ما 
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ينبغي على امل�شئولني عن �شياغة البيان ال�شحفي القيام مبا يلي:

فكرة وا�شحة عما يتوقعون اأن ي�شتنتجه القراء من البيان ال�شحفي. 	•تكوين 
	•ح�شر اأنف�شهم يف املعطيات ولي�س جتميل النتائج.

وامل�شطلحات الفنية واللغة الإح�شائية. الطويلة  اجلمل  	•جتنب 
الفاعل. �شيغة  يف  الأفعال  	•ا�شتخدام 

الن�س كما يرغبون يف ظهوره يف ال�شحف. 	•�شياغة 
�شفحة مزدوجة امل�شافة، اأو �شفحتني على الأكرث.. يف  البيان  	•ح�شر 

الن�س �شحيح من حيث املعطيات واللغة وخايل من الأخطاء الإملئية. اأن  من  	•التاأكد 
	•توفري رقم هاتفي للت�شال، وكذلك العنوان الربيدي والربيد الإلكرتوين.

	•ا�شتخدام ### حتت ال�شطر الأخري من الن�س للدللة على نهاية البيان ال�شحفي.

اإذا مت ا�شتخ���دام الر�شوم البيانية، ينبغي اأن تفه���م ب�شهولة، واأن يكون الغر�س منها وا�شحا، 
واأل تك���ون هناك حماولة لتقدمي الكثري جدا من التفا�شي���ل اأو ا�شتخدام الهوام�س. تعترب الر�شوم 

.)Slater 1997و Hambleton( البيانية يف �سكل اأعمدة، بدال من اخلطوط، اأكرث فعالية

يعر����س الإط���ار 3.3 مقتطفا من البي���ان ال�شحفي من �شفحتني ح���ول التقييم الوطني للعام 
2007 يف الوليات املتحدة. ويوجد منوذج اآخر لبيان اإخباري يف الإطار 3.4. 



استخدام نتائج التقييم الوطني للتحصيل التعليمي70

الإطـــــار 3.3 

مقتطف من البيان ال�صحفي، NAEP: الوليات الأمريكية

بيان اإخباري
حمظور، ومينع اإ�صداره اإلى غاية الثالثاء 25 �صبتمرب، 10:00 

بتوقيت �صرق الوليات املتحدة

،ext. 322 9450-Matt Maurer، )202( 955 :الت�شال
mmaurer@communicationworks.com

يظهر طالب الوليات املتحدة تقدما يف الريا�صيات والقراءة،
وفقا لبطاقة تقرير الأمة للعام 2007 ™

يربز طالب الأقليات البع�س من املكا�صب الأكرب

وا�شنط���ن )25 �شبتم���رب، 2007(- ب�ش���كل ع���ام، اإن حت�شيل الط���لب يف الريا�شيات والق���راءة يف الوليات 
املتحدة يف ارتفاع، وفقا للنتائج من بطاقة تقرير الأمة للعام 2007 ™، مع حتقيق البع�س من املكا�شب الأكرب 

من طرف طلب الأقليات يف الأمة.
يقدم تقريران �شدرا اليوم، بطاقة تقرير الأمة ™: الريا�شيات 2007 وبطاقة تقرير الأمة ™: القراءة 2007، 
تفا�شي���ل حول حت�شيل طلب ال�شفني الراب���ع والثامن يف التقييم الوطني للتقدم التعليمي )NAEP(، الذي 
اأجرته اإدارة التعليم الأمريكية يف وقت �شابق من هذا العام. يقارن التقريران البيانات على امل�شتوى الوطني 
وعل���ى م�شتوى الولية للعام 2007 مع كل ع���ام �شابق اأجريت فيه الختبارات، ابتداء من العام 1990 بالن�شبة 
للريا�شي���ات و1992 بالن�شبة للقراءة. بناء على املعدلت الوطنية، فقد ا�شتمرت درجات الريا�شيات لطلب 
ال�شف���ني الراب���ع والثام���ن يف الرتفاع منذ الع���ام 1990. وبالإ�شاف���ة اإلى ذلك، فقد ارتفع���ت ب�شكل ملحوظ 
ن�شب���ة الطلب باأداء عن���د اأو فوق م�شتويات التح�شيل الأ�شا�شي واملتقن عرب الأع���وام ال�شبعة ع�شر املا�شية. 
فاملكا�ش���ب التي حتققت منذ العام 2003 هي دال���ة اإح�شائيا، واإن مل تكن بنف�س حجم املكا�شب التي حتققت 
خلل بع�س الفرتات ال�شابقة. ويف نف�س الوقت، كان متو�شط الدرجات يف القراءة لطلب ال�شف الرابع هي 
الأعل���ى خ���لل ال15 عاما، وقد ارتفع منذ العام 2003، على الرغم من اأن املكا�شب ال�شاملة منذ العام 1992 
كان���ت اأك���رث توا�شعا من تلك امللحظ���ة يف الريا�شيات.  وق���د حت�شن متو�شط الدرج���ات يف   القراءة لل�شف 
الثام���ن قلي���ل منذ العام 2005 ولكن ل ي���زال دون م�شتوى التح�شيل املبني يف الع���ام 2002 وهو تقريبا نف�س 

املتو�شط للعام 1998.
#  #  #

�شوف تكون ن�شخ من بطاقة تقرير الأمة™: الريا�شيات 2007 وبطاقة تقرير الأمة™: القراءة 2007، بالإ�شافة 
http://na� متاحة على النرتنت يف NAEP2007  اإل���ى معلومات وا�شعة من تقييمات الريا�شيات والقراءة ل

tionsreportcard.gov يف 10:00 بتوقيت �شرق الوليات املتحدة من يوم 25 �شبتمرب.
#  #  #
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الإطــار  3.3 )تابع(

بطاق���ة تقري���ر الأمة ه���ي املمثل الوحيد وطني���ا، وامل�شتم���ر لتقييم حالة التعلي���م يف الولي���ات املتحدة، ويتم 
ا�شتخدامه���ا كمعيار وطن���ي لتح�شيل الطلب منذ العام 1969. من خلل التقيي���م الوطني للتقدم التعليمي 
)NAEP(، تخرب بطاقة تقرير الأمة اجلمهور حول ما يعرفه طلب اأمريكا وما ميكنهم القيام به يف خمتلف 

جمالت املواد الدرا�شية، وتقارن بيانات التح�شيل بني الوليات وبني خمتلف املجموعات ال�شكانية.

.http://www.nationsreportcard.gov/math_2007/media/pdf/newsrelease.pdf :امل�شدر

الإطـــــار  3.4

منوذج بيان اإخباري: الوليات املتحدة الأمريكية

مت ن�ش���ر هذا النم���وذج لبيان �شحفي من قب���ل مكتب التعليم بولي���ة مي�شيغان يف »�شع���وا الأقلم: دليل 
ل�شتخدام نتائج الختبار والإبلغ عنها »:

للإ�شدار الفوري:
التاريخ:

الت�شال:
م�شئولة العلقات العامة

Mary Green

1313-555

تذكر مدار�س Mathville التغطية املتاأخرة ك�شبب حمتمل للمك�شب القليل يف درجات الختبار
مل يظه���ر طلب ال�شفوف الراب���ع وال�شابع والعا�شر لMathville �شوى حت�شن���ا طفيفا يف بع�س املجالت 
التي مت اختبارها يف اختبار برنامج  التقييم التعليمي ملي�شيغان  )MEAP( الذي اأجري يف اأواخر �شبتمرب.
يف تقري���ر ملكتب التعلي���م لMathville قال الناظر Phred Smart اأنه »على الرغ���م من اأننا �شعداء لروؤية 
بع����س التح�ش���ن، يتعني علينا القيام بالكثري، ل �شيما يف جم���ال الريا�شيات ». وقال Smart »على الرغم 
م���ن اأن طلب  Mathville ح�شلوا عل���ى درجات اأعلى من معدل الولية يف بع�س املجالت، فنحن ب�شدد 
مراجعة برناجمنا للريا�شيات على �شوء اأن العديد من املفاهيم التي مت اختبارها ل تدر�س لطلبنا قبل 
تاريخ الختبار«. حقق ___ يف املائة من طلب ال�شف الرابع، و___ يف املائة من طلب 
ال�ش���ف ال�شابع، و___ يف املائ���ة من طلب ال�شف العا�ش���ر يف Mathville ثلثة اأرباع الأهداف 

يف كل م�شتوى.
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الإطار 3.4 )تابع( 

ي�شري Smart اإلى اأن ال�شف ال�شابع للريا�شيات �شيح�شل على درا�شة مهمة من قبل جلنة درا�شة الريا�شيات 
يف الدائ���رة. وتتكون جلن���ة درا�شة الريا�شيات من معلمي ال�ش���ف الأول اإلى التا�ش���ع، وم�شت�شار الريا�شيات 

لدائرة املدر�شة، ومدير املدر�شة. 

حقق ___ يف املائة من قراء ال�شف الرابع يف Mathville على ثلثة اأرباع اأهداف القراءة مقارنة مع 
___ يف املائة من الطلب على م�شتوى الولية باأكلها.

وح�ش���ل ط���لب ال�شف ال�شابع على درجات اأعلى من مع���دل   الولية يف ___ من ال25 هدفا للقراءة 
التي مت اختبارها مع ___ يف املائة من الطلب الذين يتقنون ثلثة اأرباع اأهداف القراءة على الأقل 
مقارن���ة م���ع ___ يف املائة من الطلب عل���ى م�شتوى الولية باأكلها. حق���ق ___ يف املائة من 
طلب ال�شف العا�شر ثلثة اأرباع اأهداف القراءة مقارنة مع ___ يف املائة من الطلب على م�شتوى 

الولية باأكملها.

ويت���م اإجراء MEAP ل���كل طالب يف ال�شف���وف الرابع وال�شاب���ع والعا�شر يف املدار�س احلكومي���ة ملي�شيغان يف 
كل خري���ف. ه���ذا الختبار �شروري حتت قانون مي�شيغان منذ الع���ام 1969. ويتم ا�شتخدام الختبار من قبل 

املعلمني لو�شع برامج ت�شتجيب لحتياجات تعلمية معينة للطلب.

�شاع���د MEAP يف حتديد ما اإذا كان الطلب قد تعلموا مهارات معينة يف القراءة والريا�شيات. توؤخذ اأ�شئلة 
الختبار من جملة من الأ�شئلة تعك�س املهارات الأ�شا�شية التي تعترب حا�شمة من قبل الرتبويني يف مي�شيغان.

تتوفر ن�شخ من نتائج تقييم الدائرة للعموم يف املكاتب الإدارية للدائرة، 242 ال�شارع 13.

امل�شدر: Gucwa وMastie 1989. اأعيد اإنتاجه برتخي�س من مكتب التعليم لولية مي�شيغان.

عقد مؤتمرات صحافية

اإذا كان الق�ش���د ه���و الو�شول اإلى جمموعة وا�شعة من و�شائل الإعلم، مبا يف ذلك ال�شحافة 
والراديو والتلفزيون، فيكون من ال�شروري على العموم عقد موؤمتر �شحفي. ينبغي عر�س النتائج 
من قبل الأع�شاء الرئي�شيني يف جلنة القيادة الوطنية )اإن اأمكن( واملن�شق الوطني للبحوث. ينبغي 
اأن ت�شتغ���رق العرو����س حوايل ع�شرين دقيق���ة، متبوعة بالأ�شئلة ملدة ع�شر دقائ���ق اأخرى. ومبا اأن 
التجرب���ة تبني اأن جتن���ب ابتعاد املتحدثني عن الر�شائل املتفق عليها ميك���ن اأن يكون �شعبا، ينبغي 

على املتحدثني التمرن على عرو�شهم م�شبقا، ف�شل على اجاباتهم للأ�شئلة املتوقعة.
ينبغ���ي اأن يتلق���ى امل�شاركون ن�شخة من البيان ال�شحفي، وتقري���را موجزا حول نتائج التقييم 
الوطن���ي ومذكرات خمت�ش���رة لل�شرية الذاتية للمتحدث���ني، ومذكرة معلومات ح���ول الوكالة التي 

اأجرت التقييم )اإذا كانت خمتلفة عن وزارة التعليم(.
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ميكن اأن تنطوي املوؤمترات ال�شحفية لتعزيز تعميم نتائج التقييم الوطني على خماطر.  فقد 
تك���ون لبع�س ال�شحفي���ني واملجموعات ذوي امل�شالح م�شلحة يف اإث���ارة امل�شاعر حول النتائج ويف 
ت�شوي���ه الر�شائ���ل الرئي�شي���ة. فغالبا ما تركز اأ�شئل���ة و�شائل الإعلم على النتائ���ج ال�شعيفة. متيل 
و�شائ���ل الإع���لم ال�شعبية يف العديد من البل���دان اإلى تقدمي تف�شريات تب�شيطي���ة للق�شايا املعقدة 
)مث���ل اأ�شباب انخفا�س اأو ارتفاع معايري حت�شي���ل الطلب(. ومن املهم اأن يتم ا�شتخدام املوؤمتر 
ال�شحف���ي لت�شحي���ح ال�شتنتاجات غري املربرة، مثل و�ش���ع اللوم بالن�شبة للنتائ���ج ال�شعيفة على 

�شبب واحد اأو جمموعة واحدة )على �شبيل املثال، املعلمني اأو وزارة التعليم اأو الكتب املدر�شية(.

القيام باجتماعات فردية

يف كثري من الأحيان، يكون القيام باإ�شهار الر�شالة الرئي�شية من التقييم الوطني اأكرث فعالية 
ع���ن طري���ق الجتماع عل���ى انفراد بالأفراد ب���دل من عقد ن���دوة �شحفية.  فالأح���داث الإعلمية 
الفردي���ة ميكنها اأن ت�شاع���د املتحدثني با�شم التقييم الوطني على اإقام���ة علقة مع �شحفي اأو مع 

مرا�شل اإذاعة اأو تلفزيون. تتيح هذه الأحداث اأي�شا الوقت لتو�شيح املفاهيم اخلاطئة املحتملة.

نشر تقارير املواقع اإللكترونية 

يف امل�شتقب���ل، �شوف ي�شاع���د الو�شول املتزايد اإلى املواقع الإلكرتوني���ة على �شمان اأن يح�شل 
املزيد من النا�س على نتائج التقييم الوطني. تن�شر الت�شيلي نتائج تف�شيلية على موقعها الإلكرتوين 
للتقيي���م الوطني )http://www.simce.cl(. وتقدم الإدارة اليرلندية للتعليم والعلوم نتائج موجزة 
http://www.education.ie/servlet/( ح���ول التقييمات الوطنية على موقعها الإلكرتوين الر�شم���ي
blobservlet/des_cos_preface.htm(. ت�ش���رد ال�شفح���ة الفتتاحية للموق���ع بالن�شبة لتح�شيل 

الريا�شي���ات فقط عناوي���ن ف�شول التقرير، والتي ميكن حتميل كل واح���دة منها عن طريق النقر 
)الإط���ار 5.3(. ويذهب موقع NAEP للوليات املتحدة اأبعد من ذلك من خلل ال�شماح للرتبويني 
املهتمني واأفراد اجلمهور بالبحث عن اإجابات على اأ�شئلة معينة من خلل اإجراء حتليلهم املقارن 
http://nces.ed.gov/( فعن طريق ت�شجيل الدخول اإلى املوقع الإلكرتوين .)للبيانات )الإطار 6.3
nationsreportcard(، ميكن للأفراد بكفاءة اإح�شائية �شئيلة اأو منعدمة احل�شول على الإجابات 

على الأ�شئلة املتعلقة بالأداء يف وليتهم، كما يلي:

NAEP املا�شي؟ منذ  املعايري  انخف�شت  اأو  ارتفعت  	•هل 
القراءة؟ حت�شيل  يف  اجلن�شني  بني  اختلفات  هناك  	•هل 

للولية يف القراءة؟ العام  املعدل  مع  مقارنة  الأقليات  طلب  معدل  هو  	•كيف 
	•كيف هي درجات الولية مقارنة مع درجات الوليات املجاورة اأو مع املعدل الوطني يف العلوم؟
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الإطـــــار 3.5

املوقع الإلكرتوين، حت�صيل الريا�صيات يف املدار�س البتدائية: اإيرلندا

ي�ش���رد املوق���ع الإلك���رتوين لإدارة التعلي���م الإيرلندية حمتوي���ات تقرير التقيي���م الوطني ح���ول التح�شيل يف 
الريا�شيات. ميكن للم�شتخدمني فقط النقر على العناوين التالية لروؤية التقرير:

مقدمة
الف�شل 1- �شياق التقييم

الف�شل 2 -  اأدوات واإجراءات التقييم
الف�شل 3 - التح�شيل يف الريا�شيات للتلميذ يف ال�شف الرابع

الف�شل 4 - خ�شائ�س التلميذ والتح�شيل يف الريا�شيات
الف�شل 5 - ال�شياق املنزيل والتح�شيل يف الريا�شيات

الف�شل 6 - بيئة الف�شل الدرا�شي والتح�شيل يف الريا�شيات
الف�شل 7 - خ�شائ�س املدر�شة والتح�شيل يف الريا�شيات

الف�شل 8 - دعم التعلم بالن�شبة للريا�شيات
الف�شل 9 - اآراء املفت�شني حول تعليم وتعلم الريا�شيات

الف�شل 10- التو�شيات
امللحق
امل�شرد

.http://www.education.ie/servlet/blobservlet/des_cos_preface.htm :امل�شدر

توفير بيانات التقييم

تك���ون بيان���ات التقييم الفعلي���ة هي البنود املهمل���ة يف كثري من الأحيان. وم���ع ذلك، قد يكون 
ملجموع���ة متنوع���ة من الوكالت اأو الأف���راد اهتمام بالقيام بتحاليل ثانوي���ة للبيانات. وت�شمل هذه 
ال���وكالت والأفراد كبار املوظفني من وزارات اأخرى غ���ري وزارة التعليم )على �شبيل املثال، وزارة 
ال�شحة اأو الأ�شغال العمومية اأو املالية(، والباحثني، وهياأة التدري�س باملوؤ�ش�شات التعليمية، ووكالت 
املانح���ني التي تبحث عن تربير مو�شوعي لدعم التدخلت الوطنية الهادفة. ت�شمل احلواجز التي 
حت���ول دون ال�شتخدام من قبل اأف���راد اأو وكالت اأخرى غري فريق التقييم الوطني، مع كونها فنية 

اإلى حد كبري، ق�شايا اخل�شو�شية وال�شرية.
لقد كانت الطريق���ة التقليدية لتلبية احتياجات امل�شتخدمني الثانويني هي اإنتاج ون�شر كميات 
�شخم���ة من اجل���داول الإح�شائية. غ���ري اأن هذه الإ�ش���دارات تكون �شعبة ال�شتخ���دام، ول تلبي 
اجلداول التي حتتوي عليها يف كثري من الأحيان الحتياجات املحددة للم�شتخدم. ت�شمح املنتجات 
التجارية مثل iVision بكميات كبرية من اجلداول املعدة م�شبقا والتي ميكن الو�شول اإليها ب�شهولة.
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الإطـــــار 3.6

خريطة املوقع، املوقع الإلكرتوين لNAEP: الوليات املتحدة

امل�شدر: املركز الوطني لإح�شاءات التعليم 2008

تخت���ار العدي���د م���ن التقييمات الوطني���ة اإنتاج مل���ف بيانات تف�شيلي���ة ووثائق فني���ة، لفائدة  
امل�شتخدم���ني، والت���ي مت حجبها حلماي���ة �شرية املعلوم���ات الفردية للطلب واملعلم���ني واملدار�س. 
فحيثم���ا طل���ب امل�شتخدمون الو�شول اإلى بيانات الطلب، قد تن�ش���ئ الفرق الوطنية خدمة و�شول 
ع���ن بعد ير�شل اإليها امل�شتخدمون من اخلارج رمز التحليل الذي يتم ت�شغيله على قاعدة البيانات 
ال�شري���ة. ث���م يتم فح�س النتائج من اأجل احلفاظ على ال�شرية. وعلى الرغم من اأن هذه الطريقة 
تك���ون مرهق���ة اإلى حد ما، فهي متكن فرق الدرا�شة الوطنية م���ن حماية ال�شرية، وهو اعتبار مهم 
نظ���را لأن امل�شاركة يف كثري م���ن الأحيان تعتمد على ال�شمانات باأن النتائ���ج الفردية للمدار�س اأو 

املعلمني اأو الطلب لن تكون علنية.
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ق���د تكون ف���رق الدرا�شة الوطنية بحاجة لإقن���اع ال�شيا�شيني وكبار موظفي ال���وزارة باأن جعل 
بيان���ات التقييم الوطن���ي متاحة هو من م�شلحته���م على املدى البعيد حتى ول���و �شبب ذلك بع�س 

العناء على املدى الق�شري عن طريق و�شع البيانات يف اأيدي النقاد املحتملني.

آليات النشر األخرى

ت�شم���ل الآلي���ات الأخرى امل�شتخدم���ة لن�شر نتائ���ج التقييم الوطن���ي املوؤمت���رات وور�س العمل 
والن���دوات والن�شرات الإخبارية والكتيبات التي تركز عل���ى جمموعات معينة من الأطراف املعنية 

)على �شبيل املثال، كبار موظفي الوزارة اأو املعلمني(.

تق���دم املوؤمت���رات وور�س العمل والندوات اآلي���ات للإعلن عن توفر نتائ���ج التقييم للأطراف 
املعنية الرئي�شية مبجموعة خمتلفة من الطرق. فهي توفر الفر�شة للو�شول اإلى توافق حول 

معن���ى النتائ���ج الرئي�شية وحول اخلطوات التي يجب اتخاذه���ا ملعاجلة اأي م�شاكل مت التو�شل 
اإليها. تكون هذه الطرق منا�شبة على اخل�شو�س لإخبار املجموعات الآتية: 

مطوري املناهج، والذين ميكنهم اأن يجدوا معلومات يف التقييم الوطني حتدد مواطن ال�شعف 	•
يف حت�شيل الطلب التي يكون لها انعكا�شات على مراجعة املناهج الدرا�شية

موؤلف���ي الكت���ب املدر�شي���ة، والذي���ن ق���د يحتاجون، كما ه���و احل���ال بالن�شبة لوا�شع���ي املناهج 	•
الدرا�شية، اإلى مراجعة الكتب املدر�شية واملواد الداعمة )على �شبيل املثال، اأدلة املعلمني( على 

�شوء الأدلة ب�شاأن حت�شيل الطلب التي مت ك�شفها يف التقييم الوطني

مدرب���ي املعلمني )قبل واأثناء اخلدمة(، والذين ق���د ي�شتخدمون نتائج التقييم الوطني لتحديد 	•
جمالت ال�شعف يف اإعداد املعلمني، اأو يف املمار�شات الرتبوية للمعلمني.

خاتمة

تعتم���د كث���ري من الدول عددا من الطرق لن�ش���ر نتائج التقييم الوطني. عل���ى �شبيل املثال، يف 
كولومبي���ا، مت اإ�ش���دار النتائج من خ���لل و�شائل الإع���لم، ومت تنظيم برنامج ور����س عمل وطنية 
وحملي���ة ملناق�شة النتائج والنعكا�شات املرتتبة عليه���ا. ومتت مناق�شة ال�شرتاتيجيات الرامية اإلى 
حت�ش���ني ج���ودة التعليم يف ندوة وطني���ة، ومت اإر�شال معلومات حول النتائ���ج الوطنية وعلى م�شتوى 
املناط���ق اإل���ى الإداريني املحلي���ني واملعلمني الفرديني يف ن�ش���رات اإخبارية وكتيب���ات. ويف اأيرلندا، 
حتقق���ت تغطي���ة وا�شعة للتقييم من خ���لل تقرير عام وتقري���ر موجز )ي�شته���دف يف املقام الأول 
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املعلم���ني( وبيان �شحفي. ونقل���ت النتائج اأي�شا يف الإذاعة والتلفزي���ون ويف ال�شحف، ومت تنظيم 
ن���دوة وطني���ة بت�شارك ب���ني وزارة التعلي���م والوكالة امل�شئولة عل���ى تنفيذ التقيي���م الوطني )مركز 

البحوث الرتبوية( �شارك فيها الإداريون واملعلمون والأكادمييون.

ل تو�ش���ل العدي���د م���ن �شلطات التقيي���م الوطني ب�شكل منا�ش���ب نتائج التقيي���م اإلى جمموعة 
متنوع���ة من الأفراد والهيئات التي لديها م�شلحة م�شروع���ة يف معرفة تعلم الطلب يف املدار�س. 
ه���ذا الخت���لل ي�شع قيودا �شارم���ة على ا�شتخ���دام النتائج، وق���د تكون هنال���ك اأ�شباب خمتلفة 
م�شوؤول���ة على هذا الو�شع، مبا يف ذلك عدم الهتمام من جان���ب كبار موظفي الوزارة الرئي�شني، 
وانع���دام تطوير بني���ة حتتية حميطة باأن�شطة التقييم الوطني، وع���دم تقدير الدور الذي ميكن اأن 
تلعب���ه جمموع���ة متنوعة من الأط���راف املعنية يف ال�شتجاب���ة لنتائج التقيي���م الوطني، ونق�س يف 
املوارد اللزمة لإنتاج العديد من التقارير ولت�شغيل جمموعة متنوعة من قنوات املعلومات املوجهة 

لحتياجات امل�شتخدمني املحتملني.

ومع ن�شوج نظم التقييم الوطني، �شوف تقع طلبات عدة على املوارد املحدودة املتاحة للتقييم. 
�ش���وف ترتبط ه���ذه الطلبات بتواتر التقيي���م، وحت�شني اجل���ودة الفنية للتقييم���ات، ورفع م�شتوى 
مه���ارات املوظفني الذي���ن يقومون باإج���راء التقييم، وتعزيز ق���درات �شانع���ي ال�شيا�شات ومدراء 
التعلي���م ل�شتيع���اب وا�شتخ���دام املعلومات التي يتم احل�ش���ول عليها يف التقيي���م. يف هذه احلالة، 
�ش���وف تكون هناك �شرورة لتخاذ خيارات �شعبة ح���ول التخ�شي�س الأمثل للموارد. وعند اتخاذ 
هذه اخليارات، يجب األ يتم اإغفال اأهمية اإجراءات حت�شني ال�شتخدام من خلل اإي�شال النتائج 

يف �شكل ملئم للأطراف املهتمة.
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      الفصل الرابع

ترجمة نتائج التقييم
إلى سياسة  وعمل

عل���ى الرغ���م من اأن الغر����س الأ�شا�شي من نظ���ام التقييم الوطني هو و�ش���ف تعلم الطلب، 
اإل اأن دوره ل يقت�ش���ر على الو�شف. ولتربير اجلهد والنفق���ات التي ينطوي عليها التقييم، ينبغي 
اأن تك���ون املعلوم���ات التي يقدمها ح���ول حت�سيل الطالب ونقاط قوتهم و�سعفه���م وكيفية توزيعها 
يف املجتم���ع )عل���ى �شبيل املثال، ح�ش���ب نوع اجلن�س اأو املوق���ع( فعالة يف اإف���ادة ال�شيا�شات و�شنع 
القرارات )ذات ال�شلة، على �شبيل املثال، بتخ�شي�س املوارد(. ومن املتوقع اأي�شا اأن يوفر التقييم 
الوطني املعلومات ملطوري املناهج الدرا�شية، وموؤلفي الكتب املدر�شية ومدربي املعلمني واجلمهور. 
من هذا املنظور، ينبغي اأن يقدم التقييم اأكرث من املعلومات. فبعد الن�شر، ينبغي اأن ي�شبح رافعة 

للإ�شلح.

يعر�س هذا الف�شل خم�شة مو�شوعات ذات ال�شلة عند النظر يف كيف ميكن ترجمة معلومات 
التقييم اإلى �شيا�شة  وعمل:

القدرة املوؤ�ش�شاتية على ا�شتيعاب وا�شتخدام املعلومات.أ( 
م�شداقية واأهمية املعلومات التي يقدمها التقييم.ب( 
الإجراءات لتحديد ال�شيا�شة اأو الفعل املنا�شبني على اأ�شا�س التقييم.ج( 
حتديد التدخل على م�شتوى املنظومة اأو املوجه.د( 
تعقي���د �شنع ال�شيا�شات واتخاذ الق���رارات. وين�شب الرتكيز يف املق���ام الأول على الرتتيبات ه( 

املوؤ�ش�شاتية يف النظام التعليمي.

تتن���اول الف�شول اللحقة ا�شتخدامات اأكرث حتديدا للتقييم الوطني بالن�شبة لإدارة ال�شيا�شة 
والتعليم )الف�شل اخلام�س( وبالن�شبة للتدري�س )الف�شل ال�شاد�س(.



استخدام نتائج التقييم الوطني للتحصيل التعليمي80

القدرة املؤسساتية ىلع استيعاب واستخدام املعلومات

ينبغي ا�ستيفاء عدد من ال�سروط املتعلقة بالقدرة املوؤ�س�ساتية اإذا كانت الغاية هى اال�ستخدام 
 Vegas ؛Postlethwaite  1987 ؛Greaney 2004و Kellaghan(.الأمثل لنتائ���ج التقييم الوطني

.)Petrow 2008و

تكت�ش���ب الإرادة ال�شيا�شية والنفتاح على املعلومات اجلديدة وال�شتعداد للنظر يف التغيري  اأول: 
اأو الإ�شلح من جانب �شانعي ال�شيا�شات اأهمية خا�شة.

ينبغي اأن ميلك �شانعو ال�شيا�شات والقرارات يف وزارة التعليم القدرة )املعارف واملهارات(  ثانيا: 
عل���ى تف�شري وا�شتخ���دام املعلومات م���ن التقييم الوطن���ي. قد يتطلب تطوير ه���ذه القدرة 

ا�ستثمارا مهما، ال �سيما يف البلدان حيث يكون ن�ساط التقييم الوطني جديدا.

ال ينبغ���ي اأن ينظ���ر اإلى التقييم الوطني كن�ساط مع���زول. بالعك�س، ينبغي اأن يتم دجمه يف  ثالثا: 
البنيات القائمة وعمليات �شنع ال�شيا�شات واتخاذ القرارات وقنوات تخ�شي�س املوارد.

رابع���ا: ينبغ���ي اأن ي�شمن فريق التقيي���م الوطني اأنه قد مت و�شع النظ���م وال�شرتاتيجيات لإي�شال 
نتائج���ه للموؤ�ش�شات والو�شطاء الذين �شوف يك���ون لهم دور يف تنفيذ ال�شيا�شة )على �شبيل 
املثال، بنيات الإدارة املحلية، وامل�شرفون واملفت�شون وامل�شت�شارون، و�شلطات تطوير املناهج 

الدرا�شية، واملدار�س، واملعلمون(.

بع���د تطوير ق���درة املوظفني، يج���ب �شم���ان ا�شتمراريته���م يف تنظيم وحتم���ل م�شئولية  خام�شا: 
التقييمات ويف تف�شري النتائ���ج. فالتغيري ال�شريع لكبار املوظفني واخلرباء الفنيني، والذي 

هو اأمر �شائع يف العديد من البلدان النامية، �شوف يكون له تاأثري �شلبي على القدرة.

يكون دعم والتزام جميع الأطراف املعنية �شروريا. وهكذا، من املفرو�س اأن يتم اإي�شال  �شاد�شا: 
الغر����س م���ن التقييم الوطني ونتائج���ه وانعكا�شاته بو�ش���وح، واأن تتم معاجل���ة ان�شغالت 

الأطراف املعنية الذين قد ي�شعرون اأنهم مهددون بال�شيا�شات اأو القرارات.

موثوقية وأهمية املعلومات املقدمة من قبل التقييم

قب���ل اأن ياأخ���ذ �شناع الق���رار يف العتبار الق���رارات التي ميكن اأن ت�شتند عل���ى نتائج التقييم 
الوطني، يجب اأن يقنعوا اأنف�شهم باأن املعلومات التي يقدمها التقييم جديرة بالثقة وواقعية. �شوف 

يكون لهذا ال�شتنتاج ما يربره:

اإذا كان فريق التقييم الوطني خمت�شا من الناحية الفنية.أ( 
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اإذا كانت معارف ومهارات الطلب التي ا�شتهدف الختبار قيا�شها ممثلة ب�شكل كاف يف اأداة التقييم.ب( 
اإذا كان قد مت اتباع الإجراءات املنا�شبة يف جمع وحتليل البيانات.ج( 
اإذا كان تعلم الطلب قد مت و�شفه بالتف�شيل املنا�شب وبطريقة تراعي احتياجات امل�شتخدمني د( 

وخرباتهم الفنية )الف�شل الأول؛ انظر] Postlethwaite 2004a: الف�شل 5(.

يحت���اج وا�شع���و ال�شيا�شات واملديرون اإلى املعلومات التي تعال���ج ق�شايا اهتمامهم والتي توفر 
اأ�شا�ش���ا لو�ش���ع �شيا�شته���م وتخطيطهم و�شن���ع قراراتهم. وتوج���د العديد من الأمثل���ة للتقييمات 
الوطنية التي تف�شل يف تلبية هذه احلاجة. على �شبيل املثال، اإذا كان الختبار امل�شتخدم يف تقييم 
م���ا �شعبا ج���دا، وف�شل يف التمييز عند امل�شتويات الأدنى م���ن التح�شيل، ف�شوف لن يقدم التقييم 
املعلوم���ات الت���ي يحتاجها كبار موظفي الوزارة لتخاذ القرارات ح���ول تخ�شي�س املوارد للطلب 
ذوي التح�شي���ل املنخف�س. و�شوف لن تقدم نتائج التقييم التي توفر فقط متو�شطات الدرجات اأو 
ترتيب���ا للمناطق اجلغرافية على اأ�شا�س تلك الدرجات دون حتليل للتح�شيل الذي متثله الدرجات 
معلوم���ات ب�شكل مف�شل مبا في���ه الكفاية بالن�شب���ة لوا�شعي املناهج الدرا�شي���ة ومدربي املعلمني. 
واأخ���ريا، فمن غري الأرجح اأن يهتم �شانعو ال�شيا�شات بتقارير التقييم التي يتم اإجنازها يف ثلث 

اأو اأربع �شنوات، لأن النتائج قد تفقد ال�شلة بالق�شايا اأو املوظفني الذين دفعوا بالتقييم.

اإلجراءات لتحديد السياسة أو العمل املناسبين ىلع أساس التقييم

يف بع�س احل���الت، ت�شري نتائج التقييم الوطني مبا�شرة اإلى العمل ال�شروري ملعاجلة م�شكلة 
حم���ددة. غ���ري اأن العمل املطلوب ل يكون وا�شحا يف اأكرث الأحي���ان. �شوف يحدد التقييم امل�شاكل، 
ولك���ن املعلوم���ات التي يقدمها لن تولد ح���ل اأو تختار بني م�شارات بديل���ة للتدخل. مثل، قد يوفر 
التقييم اأدلة على اأن اأداء الطلب �شعيف يف بع�س جمالت التح�شيل، اأو قد يحدد العلقات بني 
التح�شيل والعوامل ال�شياقية، م�شريا اإلى اأن حت�شيل الفتيات هو اأدنى من حت�شيل الفتيان اأو اأن 
اأداء الطلب يف املدار�س الريفية ال�شغرية هو اأقل جودة من اأداء الطلب يف املدار�س احل�شرية. 
وم���ع ذلك، فاإن حتديد العوامل املت�شلة بتح�شيل الطلب ل يقدم اأي �شرح وا�شح للأ�شباب التي 
جتعل اجلن�شني اأو الطلب يف مناطق خمتلفة يختلفون يف حت�شيلهم. تعالج الكثري من التقييمات 
الوطني���ة ه���ذه امل�شاألة اإلى حد ما عندما تقوم بجمع بيان���ات اإ�شافية حول الظروف التي يتم فيها 
التعلم. ميكن اأن توؤدي نتائج التحليلت حيث ترتبط هذه الظروف بتح�شيل الطلب، واإن مل تكن 
حتدد م�شارات حمددة للتدخل، اإلى فهم اأكرث للعوامل التي توؤثر على النتائج وتوفري اأ�شا�س ل�شنع 

.)Blalock 1999( ال�شيا�شات والقرارات
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وب�ش���رف النظ���ر عن اإقرار �شانع���ي ال�شيا�شات والق���رارات بتعقيد التو�شل اإل���ى قرارات على 
اأ�شا�س التقييم، فاإن عليهم اأن يدركوا جدوى املبادرات اأو الإ�شلحات التي تتبع، وفعاليتها من حيث 
التكلفة. من الوا�شح اأنه ينبغي اإعطاء الأولوية لتحديد املدخلت التي من املحتمل اأن حتدث تغيريا 
يف التعلم. وهكذا، يف حني اأن بع�س املدخلت )على �شبيل املثال، جتهيز متطور للمدر�شة( قد تكون 
جذاب���ة للغاي���ة، فاإنها قد ل تكون اأكرث فعالية من مدخلت اأكرث توا�شعا. يكون تاأثري تكلفة تدخل ما 
عل���ى ميزانية التعليم اأي�ش���ا مهما. على الرغم من اأن الطلب قد يتعلم���ون ب�شكل اأف�شل يف ف�شول 
بحجم �شغري جدا، فقد تكون تكلفة تنفيذ ا�شرتاتيجية ال�شفوف �شغرية احلجم يف البلدان النامية 

.)Verspoor 1991و Lockheed( عالية للغاية بحيث ي�شعب النظر فيها كخيار قابل للتطبيق

يح���دد ه���ذا الف�شل اأربع اإجراءات )ل ي�شتبعد بع�شها بع�ش���ا( حيث ميكن لنتائج التقييم اأن 
تلعب دورا يف اقرتاح �شيا�شة اأو عمل منا�شبني على اأ�شا�س التقييم.

مناقشة النتائج

يك���ون اأه���م ن�ساط بع���د التقيي���م الوطني هو اإ�س���راك االأط���راف املعنية يف مناق�س���ة وتف�سري 
نتائج���ه ملحاول���ة ا�شتخراج انعكا�شاتها، والإ�ش���ارة اإلى العلقات ال�شببي���ة، واقرتاح طرق ملعاجلة 
امل�ش���اكل الت���ي مت حتديدها. تلعب جمموع���ة متنوعة من م�شادر املعلوم���ات واخلربة والعديد من 
الأط���راف املعني���ة دورا يف تف�ش���ري النتائج والبحث ع���ن حلول. و�شوف يكون هن���اك اأهمية خا�شة 
مل�شاهم���ة الأفراد الذين هم على ات�شال وثيق بال�شتغ���ال اليومي للمدار�س )املعلمون اأو املفت�شون 

اأو امل�شرفون اأو امل�شت�شارون(.
تعق���د العدي���د من البلدان ن���دوات وور�س عمل على اأ�شا����س التقييم الوطن���ي لإتاحة الفر�شة 
لعر�س جمموعة متنوعة من وجهات النظر. كما يتم اأي�شا ا�شتخدام مقاربات اأخرى اأكرث ر�شمية 
ملراجع���ة النتائ���ج )على �شبي���ل املثال، يف مداولت جلن���ة وطنية اأو يف و�ش���ع ا�شرتاتيجية قطاعية 

وطنية( )انظر الف�شل اخلام�س(.

جعل النتائج »تنير« عملية صنع السياسات

ي�ش���ري ا�شتخدام نتائ���ج البحوث الرتبوية الأخ���رى املوجهة نحو ال�شيا�شات اإل���ى اأن اأثر نتائج 
التقييم الوطني من املحتمل اأن يكون مفاهيميا ولي�س اأدائيا. وبالتايل، �شوف تدخل النتائج ال�شاحة 
ال�شيا�ش���ة لي�س عن طريق التطبيق املبا�شر للنتائج، ولكن على �شكل تعميمات وتوجهات واإر�شادات 
عام���ة »تنري« عملية �شنع ال�شيا�شات، و ت�شكل الطريق���ة التي يفكر بها النا�س حول الق�شايا وتفيد 
اجل���دل والنقا����س الع���ام )Husén 1984، Weiss 1979(. من هذا املنظ���ور، ا�شتخدام البحثهو  
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عملي���ة تدريجية ومنت�شرة توفر املفاهيم والروؤى النظرية التي تتخلل عملية �شنع ال�شيا�شات، مما 
يوؤثر على فهم الق�شايا التعليمية ويقرتح احللول املنا�شبة للم�شاكل. 

ل ينبغي اأن يقت�شر »التنوير« على �شانعي ال�شيا�شات والقرارات. توفري نتائج التقييم الوطني 
للجمي���ع ميكنه اأن يرفع الوعي لي�س فقط �شمن �شانع���ي ال�شيا�شات واملديرين، ولكن اأي�شا �شمن 
املواطنني ب�شكل عام. وميكن للرفع من وعي اجلمهور بدوره اأن يعمل على التاأكيد على الدور الهام 
الذي يلعبه التعليم يف حتقيق الأهداف الوطنية واأن ي�شخر الراأي العام لدعم اجلهود الرامية اإلى 

حت�شني توفري التعليم.
عل���ى الرغ���م م���ن اأن مزاي���ا التنوير قد تك���ون وا�شح���ة، اإل اأن ا�شتخدام نتائ���ج البحث بهذه 

الطريقة ميكن اأن يكون له عيوب:

اأوال: العملية معر�سة للتب�سيط املفرط والت�سويه.
ثانيا: قد يجلب البحث الرديء نف�س الهتمام الذي يجلبه البحث اجليد.

ثالثا: قد ل ت�شل بع�س النتائج املهمة للبحث اإلى �شانعي ال�شيا�شات والقرارات. 

وعل���ى الرغم من اأنه ينبغي ت�شجي���ع ا�شتخدام نتائج التقييم الوطن���ي لتنوير اجلهات املعنية 
)مب���ا يف ذلك اجلمه���ور( حول و�شع النظام التعليم���ي، اإل اأن املطلوب هو اأك���رث من ذلك؛ ينبغي 
اأن تدر����س وزارة التعلي���م والأطراف املعنية الرئي�شية الأخرى بعناي���ة نتائج التقييم الوطني، حتى 

تتمكن من و�شع �شيا�شات واإجراءات معينة، ملعاجلة النواق�س التي مت حتديدها. 

االستجابة ملشاكل خاصة تم تحديدها يف التقييم الوطني

يف بع�س التقييمات الوطنية، �شوف يكون العمل املطلوب ملعاجلة م�شاكل خا�شة وا�شحا. على 
�شبي���ل املث���ال، اإذا مت التو�شل اإلى اأن املدار�س ل  متلك  امل���وارد املخ�ش�شة يف لوائح الوزارة )مثل 
الكت���ب املدر�شية(، ف�شوف يكون اتخاذ اخلطوات لتوفري تلك امل���وارد �شروريا. واإذا كانت معرفة 
املعلم���ني مب���ادة التدري�س غري كافية، فم���ن املفرو�س اأن تب���دو الدورات التكويني���ة اأثناء اخلدمة 

املوجهة لنقاط ال�سعف التي مت حتديدها الطريقة االأكرث و�سوحا ملعاجلة الو�سع.

الرجوع إلى نتائج أبحاث أخرى

اإن اأخ���ذ نتائ���ج اأبح���اث اأخ���رى يف العتبار ميكن���ه اأن ي�شاعد عل���ى تعزيز الأ�شا����س ل�شتخل�س 
ال�شتدللت ب�شاأن العلقات ال�شببية، التي قد يوحي بها التقييم الوطني، الأمر الذي يوفر اأ�شا�شا اأكرث 
اأمنا ل�شنع ال�شيا�شات. وميكن اأن تنبثق هذه النتائج من جمموعة متنوعة من الدرا�شات، مبا يف ذلك 
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درا�ش���ات حول فعالية املدار�س واملعلم���ني، ودرا�شات حول التاأثري الن�شب���ي للعوامل املدر�شية واملنزلية 
عل���ى تعل���م الطلب، ودرا�ش���ات حول العملي���ات ال�شفية وحجم ال�ش���ف وتاأثريات اإع���ادة ال�شفوف. 
باق���رتاح كيفية ا�شتخدام نتائ���ج التقييم الوطني لتح�شني التعليم والتعلم، يتوجه الف�شل ال�شاد�س اإلى 

اأدبيات البحث- على وجه اخل�شو�س اإلى الدرا�شات حول فعالية املدر�شة واملعلم- لل�شرت�شاد.

ينبغ���ي احلذر عن���د ا�شتخدام نتائ���ج البحث لدعم ال�شت���دللت التي يت���م ا�شتخل�شها من 
بيان���ات التقييم الوطني. قد ل تكون الدرا�شات منا�شبة، اأو قد ل تكون نتائجها ذات �شلة بال�شياق 
الذي يجرى فيه التقييم الوطني. و�شوف تت�شخم امل�شاكل املحتملة اإذا كان قد مت اإجراء البحث يف 
بلدان اأخرى. على وجه اخل�شو�س، اإذا كانت تلك البلدان متطورة اقت�شاديا، فقد ل تكون النتائج 
ذات �شل���ة بالبلدان النامية. عل���ى �شبيل املثال، مييل ال�شتنتاج ب���اأن الأحجام ال�شغرية للف�شول 
ترتبط بتح�شيل متفوق للطلب اإلى ال�شتناد على درا�شات الوليات املتحدة حيث كانت الف�شول 
م���ن 20 طالب���ا اأو اأقل )انظر، على �شبيل املثال، Finn و Achilles 1990(. تكون الف�شول من هذا 

احلجم نادرة يف الدول النامية.

تحديد التدخل ىلع مستوى املنظومة أوالتدخل املوجه

يك���ون الف���رق املهم يف حتديد العمل هو ما اإذا كان التدخل �شوف يكون على م�شتوى املنظومة اأو 
موجه���ا ملجموعات �شكانية فرعية خا�شة اأو قطاعات للنظ���ام التعليمي. ويهدف العمل على م�شتوى 
املنظوم���ة اإلى حت�شني اأداء جميع الطلب، وي�شمل حت�شني تقنيات تعليمية واإ�شلح املنهج الدرا�شي 
والكت���ب املدر�شية. وميكن اأن تكون مبادرة تدريب املعلمني عل���ى م�شتوى املنظومة اأو موجهة. ت�شمل 
التدخ���لت املوجهة الأخ���رى جمموعة متنوعة من التداب���ري. اأول، قد يوفر التدخ���ل موارد اإ�شافية 
لط���لب باحتياج���ات تعلمي���ة خا�شة )على �شبي���ل املثال، برام���ج الوقاية املبك���رة اأو برامج القراءة 
الإ�شلحية(. ثانيا، قد ي�شمل التدخل خمتلف الإجراءات وال�شيا�شات، مثل اإزالة اأو تخفيف العقبات 
البيداغوجي���ة يف طري���ق الأداء )على �شبيل املثال، عدم توفر امل���واد التعليمية اأو معلمني ذوي الأداء 
ال�شعيف( واحلواجز القت�شادية )على �شبيل املثال، الر�شوم املدر�شية اأو فر�شة العمل ال�شائعة(. 
قد تهدف هذه الإجراءات اإلى التاأثري ب�شكل مبا�شر على اأداء الطلب من جمموعات �شكانية فرعية، 
مث���ل الطلب من خلفي���ات اجتماعية واقت�شادية دني���ا، اأو الأطفال النازح���ني ب�شبب ال�شطرابات 
الأهلي���ة، اأو الأيت���ام، اأو الأقليات اللغوية، اأو الطلب يف املدار����س الريفية ال�شغرية، اأو الفتيات )يف 
بع����س املجتمع���ات(. ثالثا، قد يه���دف التدخل اإل���ى التاأثري ب�شكل غ���ري مبا�شر عل���ى الأداء املعريف 
للط���لب )على �شبي���ل املثال، برامج اإ�شراك اأولي���اء الأمور اأو برامج التغذي���ة والوجبات املدر�شية( 
)انظ���ر Willms 2006؛ البنك الدويل 2004(. تتطلب التدخلت املوجهة غالبا من املدار�س تطوير 

وتقدمي خطة ت�شف فيها كيف تقرتح ا�شتخدام موارد اإ�شافية لتح�شني تعلم الطلب. 
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تعقيد رسم السياسات وصنع القرارات

اأ�ش���ار الف�ش���ل الأول اأن جمموعة من العوامل ال�شيا�شية ميك���ن اأن تلعب دورا يف حتديد �شكل 
التقييم الوطني. يتناول هذا الف�شل تعقيد عملية �شنع ال�شيا�شات والقرارات على اأ�شا�س التقييم 

يف البيئة ال�شيا�شية املعرو�شة يف الف�شل الأول.

اإن �شن���ع ال�شيا�ش���ات لي�شت بعملية خطي���ة ب�شيطة حيث يتم التعرف عل���ى امل�شكل والنظر يف 
احلل���ول املمكن���ة وو�شع ا�شرتاتيجي���ات التنفيذ. على العك����س من ذلك، فهو ينط���وي على اأن�شطة 
�سيا�سية معقدة، مبا يف ذلك التفاو�س والتوافق، واال�ستجابات لل�سغوط و«اللوبيات« من جمموعة 
وا�سعة من امل�سادر التي يجب اأن تتالءم مع اأمناط املعتقدات ونظم القيم املوجودة �سابقا )انظر 
Blalock 1999(. يف التو�ش���ل اإلى قرار، قد يجد �شان���ع ال�شيا�شة نتائج التقييم ذات قيمة، ولكنه 

�ش���وف يك���ون بحاجة اأي�شا اإل���ى اأن ياأخذ يف العتب���ار العديد من العتب���ارات ال�شيا�شية والأخرى 
عل���ى امل�شتويني الوطني واملحلي. وت�شمل هذه العتب���ارات اآراء ال�شيا�شيني )املواقف الإيديولوجية 
اأو القل���ق حول ا�شتجابة الناخب���ني وت�شويتهم(، وتوفر امليزاني���ة واآراء وم�شالح الأطراف املعنية 

واملجموعات ذوي امل�شالح، والآراء التقليدية، والتيارات القائمة.

متلك العلقة بني التقييم الوطني والعوامل ال�شيا�شية جوانب اإيجابية. على �شبيل املثال، ميكن 
ت�شخ���ري القوى ال�شيا�شية يف بع�س الأحيان لدع���م ا�شتخدام نتائج التقييم. على وجه اخل�شو�س، 
�ش���وف يتم تعزيز الدع���م لل�شيا�شات والقرارات على اأ�شا�س نتائ���ج التقييم اإذا كان قد مت اإ�شراك 
االأطراف املعنية الرئي�سية يف ن�ساط التقييم منذ املرحلة املبكرة للت�سميم. بالتاأكيد، ينبغي اإبقاء 
الأط���راف املعني���ة يف جميع املراحل على ات�شال م���ع اجلوانب املهمة من ر�ش���م ال�شيا�شات و�شنع 
الق���رار ل�شم���ان اأنهم يفهم���ون احلاجة والأ�شا�س املنطق���ي للإ�شلح. فتمثي���ل م�شالح الأطراف 
Gre�  املعني���ة يف جلن���ة قيادة ت�شرف على تنفيذ التقييم الوطني ميكن���ه حتقيق هذه الغاية )انظر
aney وKellaghan  2008، الكتاب الأول من هذه ال�شل�شلة(. قد يحتاج �شناع ال�شيا�شة، يف �شعيهم 

حل�شد الدعم من اأجل الإ�شلح اأي�شا اإلى ذكر املبادئ املقبولة على نطاق وا�شع عرب املجتمع، مثل 
توفري فر�س متكافئة جلميع الطلب، واأهمية �شمان اأن تربر جودة تعلم الطلب النفقات املعنية، 

و�شرورة توفري اأ�شا�س حمكم لتطوير كل من الطلب الفرديني والقت�شاد الوطني.

اإن االرتباط الوثيق بني التقييم الوطني وال�ساحة ال�سيا�سية، على الرغم من اأنه يحمل احتمال 
حت�ش���ني ر�شم ال�شيا�شات و�شنع القرار، ل يخلو من خماطر. اإذا اأ�شبح التقييم متورطا يف النزاع 
ال�شيا�شي، فمن غري املحتمل اأن يلعب دورا رئي�شيا يف حت�شني تعلم الطلب. يف الأرجنتني، انعكا�شا 
للتوترات ب���ني ال�شلطات املركزية واملحلية فيما يتعلق بنطاق���ات تاأثريهم، مت ا�شتخدام املعلومات 
من التقييمات يف املقام الأول لتربير ال�شيا�شات والإ�شلحات الوطنية ولتنظيم ال�شلطات املحلية، 
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Lar�و Gvirtz ؛Benveniste  2002 )ب���دل من، على �شبيل املثال، ت�شميم ال�شيا�ش���ات التعوي�شية 
ripa 2004(. وحدثت حالة مماثلة اإلى حد ما يف جمهورية م�شر العربية، حيث رف�شت مديريات 

التعلي���م املحلية التعاون يف تقييم مت ت�شميمه وطنيا لأنها ت�شورته عاك�شا لأجندة خفية للرفع من 
.)Carroll 1996( شيطرة احلكومة املركزية�

كان الو�شع يف اأوروغواي خمتلفا، لكنه �شمل اأي�شا نزاعا بني اأطراف معنية قوية. خوفا من اأن 
ت�شتخدم نتائج التقييم الوطني مل�شاءلة املعلمني، رف�شت نقابات املعلمني التعاون حتى مت التو�شل 
اإل���ى اتف���اق باأن ل يتم ن�شر التقارير حول الأداء املدر�شي، واأن يتم العرتاف الواجب لتاأثري خلفية 
  Benveniste( الط���لب عل���ى التح�شيل، واأن ل يتم م�شاءلة املعلمني مبا�شرة ح���ول اأداء الطلب
2002؛ Ravela 2005(. مت ح���ل ه���ذا النزاع من خ���لل التفاو�س. مل ت�شتخ���دم النتائج مل�شاءلة 

املعلم���ني، وتقدم اأوروغواي بع�س الأمثلة الأكرث اإثارة للهتم���ام ل�شتخدام نتائج التقييم الوطني 
لتح�شني تعلم الطلب )انظر الف�شل ال�شاد�س(.

خاتمة

لق���د حدد و�شف هذا الف�شل لرتجمة النتائ���ج اإلى �شيا�شة وعمل على اأ�شا�س التقييم الوطني 
ق�شيت���ني رئي�شيت���ني. تتعلق الأولى بتعقيد �شن���ع ال�شيا�شات والقرارات، والق���درة املوؤ�ش�شاتية على 
ا�شتيع���اب وا�شتخدام املعلومات، و�شرورة الأخذ يف العتبار جمموعة متنوعة من امل�شالح الثابتة 
يف هذه العملية. وتتعلق الق�شية الرئي�شية الثانية بالأدلة امل�شتخدمة لتف�شري نتائج التقييم والتو�شل 
اإل���ى ا�شتنتاج حول اأن�شب الط���رق للم�شي قدما يف ر�شم ال�شيا�ش���ات اأو التدخلت التي من �شاأنها 

معاجلة امل�شاكل التي مت حتديدها يف التقييم بهدف حت�شني تعلم الطلب.

ميك���ن القول اإن الأ�شا�س ل�شنع القرار �ش���وف يتم تعزيزه اإذا مت تقييم ا�شرتاتيجيات حت�شني 
تعل���م الطلب املقرتحة من قبل نتائج التقييم الوطني يف درا�شة جتريبية اأو �شبه جتريبية )انظر 
الف�ش���ل الثامن(. اإل اأنه م���ن غري املرجح اأن يتحقق م�شار العمل ه���ذا لعدة اأ�شباب، مبا يف ذلك 
�شي���ق الوقت والتكلفة واإمت���لك املوظفني للمه���ارات الفنية اللزمة. يف معظ���م احلالت، �شوف 
يعتمد �شانعو ال�شيا�شات والقرارات، يف اأح�شن الأحوال، على ن�شر النتائج لتعزيز �شياغة املفاهيم 
وفهم اأكرب للق�شايا، ومناق�شة النتائج من قبل الأطراف املعنية، والنظر يف الأبحاث ذات ال�شلة، 

على الرغم من اأن الأبحاث من املمكن األ تكون قد ن�شاأت يف البلد الذي مت فيه تنفيذ التقييم.
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      الفصل الخامس

نتائج التقييم الوطني وسياسة وإدارة التعليم 

اإن �شانع���ي ال�شيا�ش���ات، الفئة التي ت�ش���م ال�شيا�شي���ني والإداريني الرتبوي���ني واملديرين مثل 
املوظف���ني الرئي�شني يف وزارة التعليم، هم اجلمهور الرئي�شي لنتائج التقييم الوطني. حتى عندما 
يرتت���ب ع���ن النتائج عمل م���ن قبل اجلهات املعني���ة الأخرى )عل���ى �شبيل املثال، مط���ورو املناهج 
اأو ومدرب���و املعلم���ني اأو معلم���و ال�شفوف(، ف�ش���وف يكون لكب���ار موظفي ال���وزارة دور يف �شياغة 
ال�شيا�ش���ات، اأو يف اإ�ش���دار املعلومات اأو التوجيهات، اأو يف توفري امل���وارد. ويثري هذا الف�شل انتباه 
�شانع���ي ال�شيا�ش���ات والق���رارات اإلى جمموعة م���ن ال�شتخدام���ات املحتملة والفعلي���ة للنتائج يف 

مداولت ال�شيا�شات واإدارة التعليم.

تتعلق اأربعة من هذه ال�شتخدامات بتوفري املعلومات حول و�شع التعليم وخا�شة حول حت�شيل 
الطلب:

و�شف التح�شيل.أ( 
و�شف املوارد.ب( 
ر�شد التح�شيل.ج( 
مراجعة النظام التعليمي.د( 

وتتعلق خم�شة اأخرى با�شتخدام تلك املعلومات ملعاجلة النواق�س التي مت حتديدها يف التقييم: 
�سياغة ال�سيا�سة العامة وامل�ساعدة يف �سنع القرار بارتباط مع معلومات اأخرى.أ( 
و�شع املعايري.ب( 
تقدمي موارد اإ�شافية للمدار�س )على م�شتوى املنظومة اأو موجهة(.ج( 
دعم مراجعة املناهج الدرا�شية.د( 
مراجعة الكتب املدر�شية.ه( 
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وصف التحصيل

اإن الغر�س الأ�شا�شي من التقييم الوطني هو توفري املعلومات حول حت�شيل الطلب -ل �شيما 
اأوج���ه الق�سور-  والذي هو �س���رط للتدخل )Aguerrondo 1992(. وع���لوة على ذلك، فاإنه من 
الأرج���ح اأن تكون املعلومات فريدة لأنها لن تكون متوفرة عادة من م�شادر اأخرى. على الرغم من 
اأن وزارات التعلي���م ع���ادة ما جتمع املعلومات حول مدخلت النظ���ام التعليمي )على �شبيل املثال، 
اأع���داد الطلب، والتجهيزات املادي���ة، ومواد املنهج الدرا�شي، ومتو�شط ع���دد الطلب للمعلم(، 
فالتقيي���م الوطني يق���دم معلومات حول نتائج ال�شتثم���ار التعليمي الذي متثل���ه املدخلت. �شوف 
تتوف���ر ل���دى �شناع ال�شيا�شات الذين ق���روؤوا التقرير حول نتائج التقيي���م الوطني، مثل ذاك املبني 
يف الف�ش���ل الث���اين، �شورة عامة حول تعلم الط���لب والتي ل حمالة �شتدع���و للحكم على ملءمة 
حت�شي���ل الطلب، حتى ولو مل ترتبط ب�شكل وا�شح مع التوقعات. كما اأنه من الأرجح اأن يح�شلوا 
اأي�ش���ا عل���ى معلومات حول جمالت حمددة م���ن التح�شيل التي ت�شكل م�ش���اكل بالن�شبة للطلب، 

وكذلك على بيانات حول حت�شيل املجموعات الفرعية من ال�شكان.
وعادة ما يقدم تقرير التقييم الوطني معلومات حول التح�شيل يف �شكل متو�شطات الدرجات. 
ومع ذلك، فمتو�شطات الدرجات يف حد ذاتها ل توفر �شوى معلومات حمدودة ل�شنع القرار. توفر 
اأو�شاف التح�شيل الأكرث معنى، يف �شكل م�شتويات الإتقان )ما يعرفه الطلب وما ميكنهم القيام 

به(، كما هو مو�شح يف الف�شل الثاين، اأ�شا�شا اأكرث اطلعا للقرارات  والعمل املطلوب.
وميك���ن اأي�شا احل�ش���ول على معلومات مفي���دة عندما يتم جتزيئ التباي���ن يف التح�شيل اإلى 
مكون���ات بني املدار����س وداخله���ا )انظر الف�ش���ل الثاين(. يت���م تف�شري الختلف���ات الكبرية بني 
املدار����س اأحيانا بكونها ت�شري اإلى التباي���ن يف فر�س التعلم يف النظام التعليمي. غري اأنه ينبغي اأن 
يتعام���ل �شانعو ال�شيا�شات مع مثل هذا التف�شري باحل���ذر لأنه ل ياأخذ يف العتبار الختلفات بني 
املدار�س بالن�شبة للعوامل التي قد يكون للمدر�شة �شيطرة ب�شيطة جدا عليها )خ�شائ�س الطلب 

عند اللتحاق والتاأثريات امل�شتمرة لتلك اخل�شائ�س على عمل املدر�شة(.
ق���د ت�شتحق الختلفات يف التح�شيل بني املدار����س، مع ذلك، انتباه �شناع ال�شيا�شة لأنها قد 
تقدم توجيها ب�شاأن التدخل. عندما تكون الختلفات بني املدار�س يف منطقة ما منخف�شة ن�شبيا، 
واإذا كان���ت املوارد املالية حم���دودة، ف�شوف يكون التدخل يف بع����س املدار�س ولي�س يف اأخرى رمبا 
غ���ري مربر. وعل���ى العك�س من ذلك، ف�شوف يك���ون ا�شتهداف املدار�س منخف�ش���ة الأداء مربرا يف 

املناطق باختلفات كبرية بني املدار�س.

وصف املوارد

يقوم التقييم الوطني يف كثري من الأحيان بجمع معلومات حول املوارد املتوفرة باملدار�س. على 
�شبي���ل املث���ال؛ اأثبت التقييم الوطني يف الهند يف العام 2000 اأن اأكرث من 90 يف املائة من املدار�س 
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كان���ت متلك جر�س املدر�شة وال�شبورة والطبا�شري واملم�شحة، وما يقرب من ثلثة اأرباع كان لديها 
امل���اء ال�شال���ح لل�شرب، ولكن اأقل من 40 يف املائة منها كانت  متل���ك دورات مياه منف�شلة للبنات 

)Singh واآخرون، غري موؤرخ(.

تق���دم العديد من التقييمات الوطني���ة يف اأفريقيا الأدلة على قلة املوارد. يف كينيا، على �شبيل 
Nzomo، Kari� )املث���ال، كان للعديد من املدار�س اأع���داد غري كافية من املكاتب والكتب املدر�شية 
uki، وGuantai 2001(. وبالإ�شاف���ة اإلى ذل���ك، مل ت�شل برامج البث الإذاعي املدر�شي اإلى احلد 

الأدن���ى من ثلث الطلب، والذين مل يتمكنوا من الو�شول اإل���ى الإذاعة املدر�شية )اجلدول 1.5(. 
ويف زجنب���ار، �شلط التقييم ال�شوء على وجود نق�س كبري يف اأثاث الف�شول الدرا�شية )على �شبيل 
املث���ال، املكات���ب وال�شبورات( والل���وازم )على �شبيل املث���ال، الكتب املدر�شية واأق���لم الر�شا�س( 
)Nassor وحمم���د 1998(. ويف نيجريي���ا، كان ع���دد قليل من املدار�س  ميل���ك اخلرائط )13 يف 
املائ���ة(، اأو اللوحات اأو املل�شقات )15 يف املائ���ة(، اأو معدات الريا�شة )5 يف املائة(. كما اأ�شارت 
ا�شتجابات املعلمني لفقرات ال�شتبيان اأي�شا اإلى وجود م�شتويات عالية من القلق حول غياب املواد 
التعليمية، ف�سال عن التقدير املنخف�س جتاه املعلمني وال�سروط ال�سيئة للخدمة وعدم انتظام دفع 

الرواتب )وزارة التعليم لنيجرييا الفيدرالية 2000(.

الـجــدول 5.1 

الن�صب املئوية للمدار�س التي متلك جتهيزات اأ�صا�صية خمتارة للمدار�س: كينيا

اخلطاأ املعياريالن�شبة املئويةاملعدات
1.20.77كمبيوتر  

19.93.11اآلة ن�شخ امل�شتندات 

0.50.35جهاز الفاك�س

0.40.27عار�س الأفلم 

0.30.30جهاز العر�س ال�شوئي 

1.10.70اآلة ت�شوير امل�شتندات 

66.44.31راديو 

10.92.38اآلة ت�شجيل

3.21.74تلفزيون  

27.53.70اآلة كاتبة

1.30.77جهاز الفيديو

امل�شدر: م�شتند اإلى Nzomo  و KariukiوGuantai 2001: اجلدول 3.1.4.
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يف ملوي، ك�شف ر�شد التغريات يف توفري موارد الف�شول الدرا�شية بني عامي 1998 و2002 
ع���ن التقدم بالن�شبة جلميع التجهيزات )اجلدول 5.2(. يف زميبابوي، بينت مراجعة العام 1990 
باأن املدار�س يف جنوب ماتابيليلند كانت لها موارد اأقل من تلك املوجودة يف املناطق الأخرى من 

.)Postlethwaite b2004( البلد. ومل ت�شجل درا�شة املتابعة يف العام 1995 اأي حت�شن

اجلدول 5.2 
الن�صب املئوية للمدار�س التي متلك التجهيزات املدر�صية، 1990-2002: مالوي

SACMEQ ISACMEQ IIاملعدات
95.296.4طبا�شري

13.320.4مكتبة الف�شل الدرا�شي
17.851.2خزانة  

14.717.6رف للكتب اأو اأكرث
42.350.5كر�شي املعلم
40.747.7طاولة املعلم

84.894.5�شبورة �شاحلة لل�شتعمال
56.658.2لوحات حائطية

امل�شدر:  Postlethwaite 2004b. اأعيد اإنتاجه برتخي�س، الر�شد العاملي للتعليم للجميع، اليون�شكو.

ملحظة: احتاد جنوب و�شرق اأفريقيا لر�شد جودة التعليم )SACMEQ( هي منظمة دولية تنموية ل ت�شتهدف الربح موؤلفة من 
15 وزارة تعليم يف جنوب و�شرق اأفريقيا والتي تعمل معا لتبادل التجارب واخلربات يف تطوير قدرات خمططي التعليم من اأجل 
تطبيق طرق علمية لر�شد وتقييم اأو�شاع الدرا�شة وجودة التعليم. اأجنزت SACMEQ م�شروعي بحث رئي�شيني ل�شيا�شة التعليم 

)SACMEQ الأول وSACMEQ الثاين(.

رصد التحصيل

اإذا توف���رت البيان���ات من تقييم���ات مت اإجراوؤها يف حمطات خمتلفة م���ن الزمن، فاإنه ميكن 
حتديد الجتاهات يف التح�شيل )ما اإذا كان يف حت�شن، اأو مل يتغري، اأو يف تدهور( )انظر الف�شل 
الث���اين(. لقد مت ا�شتخدام هذه املعلوم���ات يف بع�س الأحيان لر�شد تاأثريات التغيريات يف النظام 
التعليم���ي )عل���ى �شبيل املثال، التغي���ري يف لغة التعليم اأو الرتفاع يف حج���م ال�شف( على حت�شيل 
الط���لب. فف���ي الوليات املتح���دة، مت ا�شتخدام البيانات م���ن التقييم الوطن���ي )التقييم الوطني 
للتقدم التعليمي، اأو NAEP( لر�شد مبادرة الإ�شلح الرئي�شية »عدم اإهمال اأي طفل«. بالإ�شافة 
اإل���ى ر�ش���د NAEP، تكون كل ولية ملزمة بر�شد تقدم جميع الطلب يف ال�شفوف من الثالث اإلى 
الثام���ن يف اختبارات خا�شة بها يف القراءة والريا�شيات والعلوم. كما اأفادت العديد من الوليات 
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بتح�ش���ن كب���ري عرب الأعوام. ومع ذل���ك، مل تعك�س نتائج NAEP هذا التح�ش���ن. فقد كان التح�شن 
امل�شج���ل من العام 2003 اإلى الع���ام 2005، وخا�شة يف ال�شف الثام���ن، اأعلى بكثري يف اختبارات 
الولي���ات مقارن���ة باإختبار NAEP. يف ولية ماريلند، على �شبي���ل املثال، مل يظهر طلب ال�شف 
الثام���ن الذين �شجل���وا حت�شنا من 12 نقطة مئوية يف الريا�شي���ات يف اختبار الولية اأي حت�شن يف 
اختب���ار NAEP )de Vise 2005(. يب���دو اأن الختلف حدث ب�شبب الأهمي���ة املخولة لختبارات 
الولية، والتي كانت ترتبط بها جزاءات. ونتيجة لذلك، ركز املعلمون تعليمهم على حمتوى اختبار 
الولية، الأمر الذي اأنتج زيادات لحقة يف درجات الختبار دون حت�شن م�شاحب يف املهارات التي 

.)Kellaghan 1992و Madaus كان الختبار يهدف اأ�شل اإلى قيا�شها )انظر
يف اأوروغ���واي، مت���ت الإفادة بتح�شن كب���ري يف اأداء طلب ال�ش���ف ال�شاد�س بني عامي 1996 
و2002 يف التقيي���م الوطن���ي. وع���لوة على ذلك، لوح���ظ حت�شن على اخل�شو����س �شمن الطلب 
يف املدار����س »املحرومة ج���دا«، والتي ارتفعت فيه���ا الن�شب املئوية للطلب الذي���ن حققوا م�شتوى 
»مقبول« يف الختبار من 37.1 اإلى 54.8. وهذا الرتفاع هو اأكرب من الرتفاع عرب نف�س الفرتة يف 
املدار�س ذات �شياقات اجتماعية مت و�شفها بكونها »مريحة جدا«، والتي كانت من 57.1 اإلى 66.5  

.)Ravela 2006( يف املائة
يف بع����س الأنظم���ة التعليمي���ة، يتم اإج���راء التقييم الوطن���ي يف نف�س جمال املنه���ج ومع نف�س 
املجتم���ع يف كل ع���ام. اإذا كان الهدف من ذلك هو فقط ر�شد املعاي���ري، ف�شوف يبدو هذا الإجراء 
غري �شروري، وكذلك مكلف جدا. تقوم معظم البلدان ال�شناعية التي تر�شد م�شتويات التح�شيل 
بذل���ك ب�شورة اأقل توات���را. يف الوليات املتحدة الأمريكية، على �شبي���ل املثال، حيث املوارد املالية 
والفني���ة ه���ي اأقل احتمال بكثري من اأن تكون م�شكلة منه يف البلدان النامية، يتم اإجراء NAEP يف 

الريا�شيات والقراءة كل �شنتني.
ي�شري التمع���ن يف نتائج التقييمات الوطنية التي اأجريت لعدة عقود اإلى اأن التغيريات الكبرية 
يف حت�شي���ل الط���لب يف النظام التعليم���ي ل حتدث عرب فرتة زمنية ق�ش���رية، حتى عندما تكون 
اجله���ود قد بذلت ملعاجلة امل�شاكل املحددة يف التقييم. نظرا لهذا الو�شع، تبدو فرتة من اأربع اإلى 
خم�س �شنوات بني التقييمات معقولة. وبالفعل، اإذا اأفادت تقييمات وطنية مت اإجراوؤها عرب فا�شل 
زمني ق�شري بتغريات كبرية، ف�شوف تكون معادلة الختبارات والإجراءات امل�شتخدمة يف التقييم 
عر�ش���ة للت�شاوؤل. ع���لوة على ذلك، �شيكون امل�شدر الرئي�شي للتغري يف الأداء عرب الزمن يف كثري 
من البلدان هو التغيريات يف الذين يح�شرون اإلى املدر�شة. ي�شبب ارتفاع معدلت امل�شاركة م�شاكل 
يف املقارن���ة الت���ي تتطلب حتليل دقيق���ا. ميكن اأن تن�شاأ هذه امل�شاكل وغريه���ا يف قيا�س التغيري يف 
الأداء عرب الزمن ب�شبب التغيريات يف املناهج الدرا�شية واللغة والتوقعات، وكذلك ب�شبب امل�شائل 
الفني���ة، عندما ل يتم مثل حتقيق الفرتا�شات يف مناذج القيا����س )خ�شو�شا منذجة ال�شتجابة 

.)Goldstein 1983( اأو عندما ترتاجع درجات الطلب اإلى املتو�شط )للفقرة
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مراجعة النظام التعليمي

يف العدي���د من البل���دان، متت الإفادة عن نتائ���ج التقييم الوطن���ي )اأو الإقليمي( يف مراجعات 
�شيا�شة وتوفري التعليم اأو مت ا�شتخدامها لدعم املبادرات الرئي�شية للإ�شلح )انظر اجلدول 5.3(.

اجلدول 5.3
دول خمتارة ا�صتخدمت نتائج التقييم الوطني يف مراجعة النظام التعليمي

اأمثلة لبع�س ال�صتخدامات املزعومةالبـــــــلد

اأ�ش�شت برناجما للتفتي�س املدر�شيالأرجنتني
ربطت بيانات التقييم مع برنامج لتغذية الأطفالبوليفيا

قدمت مدخل لتحليل البلدبوركينا فا�شو
عززت برامج رعاية الطفولة املبكرة والتعليم قبل املدر�شي كوبا
اأدت اإلى مقايي�س معيارية لتوفري التجهيزاتكينيا

قدمت الدعم ل�شيا�شة اإدخال مكتبات الف�شول الدرا�شية الكويت
قدمت مدخل لربنامج الإ�شلحملوي

ا�شتخدمت البيانات لدعم درا�شة وطنية للقطاع موري�شيو�س
مت ا�شتخدامها من قبل اللجنة الوطنيةناميبيا
دعمت برنامج الإ�شلح الرئي�شي للحكومة نيبال

قدمت مدخل لتحليل البلدالنيجر
قدمت مدخل لل�شرتاتيجية الوطنية لقطاع التعليم�شريلنكا

مت ا�شتخدامها لإعداد برنامج الإ�شلح التعليمياأوغندا
مت ا�شتخدامها لدعم �شيا�شة تو�شيع برنامج للإن�شاف بالن�شبة للمدار�س بدوام كاملاأوروغواي

مت ا�شتخدامه���ا لإر�ش���اء مقايي����س معياري���ة لتوف���ري التجهي���زات )ع���دد املكاتب على فيتنام
التلميذ، وعدد الكتب على التلميذ(

مت ا�شتخدامها يف مراجعة ال�شيا�شات التعليمية واملعايري واملقايي�س املعياريةزجنبار )تنزانيا(
مت ا�شتخدامها يف مراجعة اللجنةزميبابوي

امل�شادر: جتميع املوؤلفني ا�شتنادا اإلى Arregui و McLauchlan 2005؛ Bernard وMichaelowa 2006؛ Ferrer 2006؛ 
.Ravela 2002 ؛Makuwa  2006و Nzomo ؛Murimba 2005 وزارة التعليم بالكويت 2008؛

تق���دم جمهورية الدومينيك مثال جيدا ل�شتخدام نتائ���ج التقييم الوطني يف مراجعة رئي�شية 
للنظ���ام التعليم���ي، والتي اأعقبته���ا �شل�شلة من ال�شرتاتيجي���ات الطموحة لتح�شني ج���ودة التعليم 
)الإط���ار 5.1(. وفرت املراجعة املدخل الرئي�شي لجتماعات لفرق املناطق لكبار املوظفني واأفراد 
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املجتمع���ات املحلي���ة و�شبكات املدار����س والتي قام���ت با�شتك�شاف اأ�شباب �شع���ف الأداء واقرتحت 
ا�شرتاتيجيات ملعاجلتها.

الإطار 5.1

ا�صتخدام نتائج التقييم لتعزيز الإ�صالحات: جمهورية الدومينيك

يف مار�س 2005، اجتمع كبار املوظفني جلمهورية الدومينيك من كل منطقة من املناطق الوطنية ال�شبعة 
ع�ش���ر للبلد ملناق�ش���ة نتائج طلب منطقتهم يف اأح���دث الختبارات الوطنية بالن�شب���ة لنهاية امل�شتويني 
الأ�شا�شي )ال�شف الثامن( والثانوي اأو bachillerato )ال�شف الثاين ع�شر(، ف�شل عن تلك التي ح�شل 
عليه���ا الط���لب يف نهاية ال�شف الرابع. ونظ���روا اإلى املعدلت الوطنية يف مواد وحم���اور اأو فروع املنهج 
الدرا�ش���ي املتنوعة، وكذلك اإل���ى الختلف بني نتائجهم ونتائج املناطق الأخ���رى ولكلهما مع املتو�شط 
الوطن���ي. ونظ���روا اإلى الختلفات ب���ني املدار����س اخلا�شة واحلكومي���ة واملمولة حكومي���ا، التي يديرها 
القطاع اخلا�س.  بينما مل تتوفر معايري ملقارنة الأداء، مت توفري بع�س التعريفات للكفاءات اأو املهارات اأو 

للمحتويات التي مت اختبارها مل�شئويل املناطق ومديري املدار�س.

كان ه���ذا اأحد املدخلت الرئي�شية لعملية بداأت موؤخرا يف التخطيط ال�شرتاتيجي على م�شتوى النظام، 
والت���ي راج���ع فيها فرق من كبار املوظف���ني واأع�شاء مرموقني للمجتمعات املحلية م���ع بع�س على م�شتوى 
�شبع���ة ع�شر منطقة و101 دائرة نقاط القوة وال�سعف الرئي�سي���ة لديها لتدبري عملية التغيري املركز على 
تعزي���ز اجلودة، وه���م الآن ب�شدد و�شع خطط للتطور التعليمي على م�شتوى الدوائر واملناطق مع حت�شني 
التعلم كهدف رئي�شي. وقد عملت بع�س املناطق يف فرتة زمنية ق�شرية جدا على اإن�شاء �شبكات املدار�س، 
والت���ي يجتمع موظفوها دوريا ملوا�شلة حتلي���ل نتائج الختبارات الوطنية اخلا�شة مبنطقتهم وللتفكري يف 
الأ�شب���اب املحتمل���ة للأداء غري املر�شي.  يف ح���ني ل توجد هناك اأدلة قوية ح���ول تاأثري خمتلف العوامل 
املح���ددة، فق���د مت اتخاذ بع�س القرارات ب�شرعة على م�شتوى الدوائر على اأ�شا�س اأف�شل املعارف املتاحة 
املبني���ة على اأ�شا�س اخل���ربة. اأحد الأمثلة على ذلك هو قرار توزيع العدد القليل املتوفر من معلمي العلوم 
املوؤهل���ني على عدة مدار�س ال�شبكة. ويتمثل مث���ال اآخر يف اإن�شاء �شبكات املعلمني ملناق�شة التحديات التي 

يتم م�شادفتها يف م�شار اجلهود الرامية اإلى حت�شني قدرات فهم التعلم.

يف ح���ني اأنه م���ن ال�شابق لأوانه القول ما اإذا كان���ت خطط التح�شني هذه على م�شت���وى املناطق والدوائر 
املبني���ة عل���ى املعلومات املتولدة من التقييم �شيكون لها اأثر دائ���م، فاإنه من الوا�شح لل�شلطات احلالية اأن 
تنظيم هذه الجتماعات كان اأكرث ح�شدا بكثري من ال�شرتاتيجية ال�شابقة لإر�شال التقارير اإلى املدار�س 

والطلب ب�شكل فردي يف جميع اأنحاء البلد.

امل�شدر: Arregui وMcLauchlan 2005: 32-33. اأعيد اإنتاجه برتخي�س.
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وضع السياسة العامة واملساعدة يف صنع القرار

م���ن املفرو����س اأن تعمل الأدلة املو�شوعية ح���ول و�شع التعليم، والتي ميك���ن اأن يوفرها تقييم 
وطن���ي م�شم���م ومنفذ ب�شكل جي���د، على حقن مك���ون مو�شوعي داخل الق���رارات وعلى امل�شاعدة 
على �شمان اأنه قد متت الإحاطة بالأدلة التجريبية بالإ�شافة اإلى التحيزات ال�شخ�شية وامل�شالح 
اخلا�ش���ة والأدل���ة الق�ش�شية والأ�شاطري وغريها م���ن اأ�شكال »احلكمة املرتاكم���ة« )انظر الإطار 
5.2(. وعلوة على ذلك، ميكن للأدلة امللمو�شة واملقنعة التي ميكن اأن يوفرها التقييم اأن ت�شاعد 
يف ت�شلي���ط ال�ش���وء على م�شاكل يف النظ���ام التعليمي متعلق���ة باللتحاق اأو اجل���ودة اأو الفعالية اأو 
الإن�ش���اف والت���ي، خلفا لذلك، قد مت���ر دون النتباه اإليها، اأو ل يتم ال�شتجاب���ة اإليها مهما يكن 
الأم���ر. ومع ذلك، ف�شوف لن حتدد املعلوم���ات امل�شتمدة من التقييم الوطني ال�شيا�شة اجلاهزة اأو 
م�شارات العمل بالن�شبة ل�شانع ال�شيا�شة اأو م�شتخدم حمتمل غريه. وذلك لأمر واحد، كما �شبقت 
الإ�شارة اإلى ذلك، وهو اأن التقييم الوطني ل يوفر �شوى جزء من املعلومات يتم اأخذها يف العتبار 
يف �شي���اق جمموع���ة متنوعة م���ن العوامل الأخرى، مبا يف ذل���ك توفر امل���وارد )الب�شرية واملادية( 

وامل�شالح اخلا�شة للأطراف املعنية.

الإطار 5.2

اأ�صاطري حول التعليم يف الوليات املتحدة

ميكن للتقييم الوطني اأن ي�شاعد على تكذيب اأ�شاطري مثل ما يلي:

1. لقد انخف�س حت�شيل القراءة يف الوليات املتحدة يف ال� 25 عاما املا�شية
2. اأربعون يف املائة من اأطفال الوليات املتحدة ل ميكنهم القراءة يف امل�شتوى الأ�شا�شي.

3. ع�شرون يف املائة من اأطفال الوليات املتحدة يعانون من ع�شر القراءة )الد�شلك�شيا(.
4. يقراأ الأطفال من جيل طفرة املواليد اأف�شل  من الطلب اليوم.
5. الطلب يف الوليات املتحدة هم من بني اأ�شواأ القراء يف العامل.

6. عدد القراء اجليدين يف انخفا�س.
7. انخف�شت درجات الختبار يف ولية كاليفورنيا ب�شكل كبري ب�شبب تعليم املدخل اللغوي الكلي.

.McQuillan 1998 :امل�شدر

هن���اك تباين كب���ري يف تقارير التقييمات الوطنية يف مدى ا�شتخراجه���ا للتاأثريات من بيانات 
التقيي���م ومدى تقدميه���ا لتو�شيات العمل اأو ترك هذه الأن�شط���ة للم�شتخدمني. يف الواقع، تتجاوز 
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بع�س التقارير بكثري ما يبدو مربرا على اأ�شا�س نتائج التقييم يف تو�شياتها )على �شبيل املثال، يف 
حتدي���د تفا�شي���ل التدخل ل�شالح الطلب يف املدار�س الريفية اأو يف اقرتاح طرق لتدري�س القراءة 
اأو الريا�شي���ات(. يج���ب اأن تكون هذه التو�شيات، يف حالة �شياغته���ا، مدعمة بالأدلة من البحوث 

الأخرى.

قد يحتاج وا�شعو ال�شيا�شات وكبار موظفي وزارة التعليم اإلى امل�شاعدة يف تف�شري نتائج التقييم 
الوطن���ي. كان الهدف الأ�شا�شي لحت���اد جنوب و�شرق اأفريقيا لر�شد جودة التعليم، يف الواقع، هو 
تعزي���ز بناء القدرات من خ���لل ت�شليح خمططي التعليم يف الدول الأع�ش���اء بالقدرة الفنية على 
ر�شد وتقييم اللتحاق وجودة التعليم. وكانت ال�شمة اخلا�شة لطريقته هي تدريب املخططني عرب 
 SACMEQ( التعل���م باملمار�شة«، والذين كان ي�شعى اإلى اإ�شراكهم مبا�شرة يف القيام بالدرا�شات«

2007(. وقد نفذ معهد البنك الدويل برناجما مماثل لبناء القدرات يف اأفريقيا وجنوب اآ�شيا.

عل���ى الرغ���م من اأن ق���درا كبريا من الأدلة ت�شري اإل���ى اأن التقييمات الوطني���ة قد �شاهمت يف 
امل���داولت حول ال�شيا�ش���ة والإ�شلح يف جمال التعليم، فاإن الأدل���ة املو�شوعية امل�شتقلة التي ت�شري 
اإلى اأن نتائج التقييم اأثرت بالفعل على ال�شيا�شة هي حمدودة. مت التو�شل اإلى ا�شتثناء يف الت�شيلي، 
حيث كان لنتائج التقييم الوطني دور فعال يف العام 1997 يف اإقناع املوؤمتر الوطني، بعد معرفة اأن 
40 يف املائ���ة من الطلب مل يكونوا يفهم���ون ما يقروؤونه، باأن هناك �شرورة لتغيريات جوهرية يف 

التعليم )Schiefelbein وSchiefelbein 2000(. بعد ذلك،

لعب���ت نتائ���ج التقيي���م الوطن���ي دورا يف العديد م���ن ق���رارات ال�شيا�شة، مبا يف ذل���ك ما يلي: 
:)Meckes Carrasco 2006(

توجي���ه الدع���م الفن���ي والقت�شادي من احلكوم���ة الوطنية اإل���ى ال�شكان الأك���رث حرمانا )كما 	•
مت حتدي���ده م���ن قبل نتائج التعلم( لتق���دمي برنامج التغذية املدر�شية وغريه���ا من امل�شاعدات 

للطلب الفقراء )برنامج ميثل 5 يف املائة من جممل ميزانية التعليم للقطاع احلكومي(.
حتديد معايري التدخلت املوجهة من قبل وزارة التعليم. 	•
تطوير برامج لتح�شني اجلودة والإن�شاف يف التعليم.	•
حتديد حوافز واأهداف للتح�شني.	•
تقييم ال�شيا�شات والربامج اخلا�شة.	•
توفري البيانات لأغرا�س البحث الرتبوي.	•
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وضع املعايير

يف ال�شن���وات الأخرية، اأكد �شانع���و ال�شيا�شة التعليمية و�شلط���ات املناهج على نحو متزايد يف 
العدي���د من البل���دان على و�شع املعايري وحتديد م���ا ينبغي اأن يكون الطالب ق���ادرا على القيام به 
يف نهاي���ة ع���دد من مراحل تعليمه���م النظامي. ميكن لنتائ���ج التقييم الوطن���ي اأن ت�شاعد يف هذه 
املهم���ة بتفعيل املعايري اأو حتقيق الأهداف يف جمالت املواد الرئي�شية وتوفري املوؤ�شرات الأ�شا�شية 
لر�شد التقدم عرب الزمن. فقد ا�شتخدمت احلكومة الرومانية، على �شبيل املثال، مدفوعة جزئيا 
بالنتائ���ج ال�شعيف���ة لتقييمه���ا الوطني لل�ش���ف الرابع، النتائج لتوف���ري معلوم���ات اأ�شا�شية لر�شد 
م�شتويات التح�شيل امل�شتقبلية )Bethell وMihail 2005(. كما ا�شتخدمت اأي�شا النتائج ال�شعيفة 
للطلب يف املناطق الريفية كمربر لتطوير م�شروعها التعليمي يف املناطق الريفية املدعم من قبل 

البنك الدويل.

ينبغ���ي اأن يق���ارب �شانع���و ال�شيا�ش���ات والوكالت املانح���ة وغريهم و�شع املعاي���ري ببع�س من 
احل���ذر، وعلى وجه اخل�شو�س، ينبغي اأن يح���ددوا اأهدافا واقعية ملعدلت التح�شن املرغوب فيها. 
يف بريو، اقرتح بع�س �شناع ال�شيا�شة حت�شنا بن�شبة 100 يف املائة يف متو�شطات   الدرجات يف فرتة 
ت�شعة اأ�شهر )Arregui وMcLauchlan 2005(. من امل�شتحيل حتقيق هذا الهدف، خا�شة اإذا كان 
مبني���ا عل���ى اأ�شا�س درجات املقيا�س، والت���ي عادة ل  حتتوي نقطة ال�شفر. ح���ددت مدينة بوغوتا 
يف كولومبي���ا نقط���ة ف�شل لأداء »مقب���ول« كان يحققها اأق���ل من 2 يف املائة م���ن املدار�س يف ذلك 
الوقت )Arregui وMcLauchlan 2005(. ويبدو اأن هدف »عدم اإهمال اأي طفل« للوليات املتحدة 
م���ن 100 يف املائة »اإتقان« يف اختبارات الوليات مع حل���ول 2014 يندرج �شمن فئة الأهداف غري 
الواقعي���ة. فف���ي العام 2003، مل حت�شل اأي ولية اأو دائرة كب���رية على اأي �شيء قريب من 100 يف 
املائ���ة من الطلب الذين ح�شلوا ولو يف امل�شت���وى الأ�شا�شي، ناهيك عن م�شتوى الإتقان، �شواء يف 

 .)Linn a2005( ال�شف الرابع اأو ال�شف الثامن يف القراءة اأو الريا�شيات

لق���د اأدى التباي���ن يف تعريف م�شطلحات مثل اإتقان القراءة واإتق���ان الريا�شيات اإلى م�شاكل 
اخل���روج با�شتنتاجات حول ما تقوله التقييمات حول حت�شي���ل الطلب. ت�شري الأدلة من الوليات 
املتحدة، مثل، اإلى اأن معنى الإتقان يف NAEP يختلف عن معناه يف اختبارات الوليات. على �شبيل 
املث���ال، اختلفت الن�شبة املئوية للط���لب احلا�شلني على م�شتوى الإتق���ان يف القراءة والريا�شيات 
يف اختب���ارات NAEP للوليت���ني املجاورتني ماريلن���د وفرجينيا عن الن�شب���ة املئوية يف اختبارات 
الوليت���ني )de Vise 2005(. ت�ش���ري البيانات الواردة يف اجلدول 5.4 اأن ما ي�شل اإلى 85 يف املائة 
م���ن ط���لب ولية ديلوير مت اعتبارهم متقنون يف اختبار الولية، بينما كانوا اأقل من 34 يف املائة 

.NAEP يف اختبار
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اجلدول 5.4 
ترتيــب طــالب ال�صــف الرابع الذين ح�صــلوا على م�صــتوى الإتقــان اأو فوقه يف تقييــم الولية 

والتقييم الوطني،  2005 : الوليات املتحدة الأمريكية

الولية )% متقن(الولية
)1(

ª)متقن %( NAEP
)2(

الفرق
)2(-)1(

3451 )1.2(85ديلوير  

3354 )1.4(87ايداهو

2954 )1.4(83كارولينا ال�شمالية  

2952 )1.5(81اأوريغون

3354 )1.3(87جنوب داكوتا

امل�شدر: مقتب�س من  Stoneberg)2007(، برتخي�س.
ª. توجد الأخطاء املعيارية لNAEP بني قو�شني.

توفير املوارد للمدارس

يكون اأحد ال�شتجابات املحتملة لنتائج التقييم الوطني هو زيادة املوارد يف املدار�س. ميكن اأن 
يكون التوفري على م�شتوى النظام، اأو موجها اإلى مدار�س اأو جمتمعات معينة.

كان التوف���ري على م�شتوى النظام �شم���ة من �شمات العمل على اأ�شا�س التقييم الوطني يف عدد 
م���ن البل���دان. يف كينيا حيث مت التو�ش���ل اإلى اأن العديد من املدار�س كان���ت تفتقر اإلى التجهيزات 
الأ�شا�شية )على �شبيل املثال، املكاتب والكتب املدر�شية(، قررت احلكومة اإحداث مقايي�س معيارية 
لتجهيزات الف�شول الدرا�شية، والتي �شملت اللتزام ب�شمان اأن جميع املدار�س �شوف يتم تزويدها 
بالتجهي���زات )Nzomo وMakuwa 2006(. ويف زميبابوي، مت تقدمي متويلت خا�شة لتجهيزات 
 Madamombe( الف�ش���ول الدرا�شي���ة واإدارة املكتبات املدر�شية، ومت ال�شروع يف برام���ج التدريب
1995(. ويف جمهوري���ة الدومينيك، كما هو مب���ني يف الإطار 5.1، متت اإعادة توزيع معلمي العلوم 

.)McLauchlan 2005و Arregui( النادرين بني املدار�س

ويت���م تنفيذ التدخل املوجه عندما تك�شف نتائ���ج التقييم عن وجود علقة بني موارد املدر�شة 
وحت�شي���ل الطلب. وبالت���ايل، فاإذا مت التو�شل اإلى اأن حت�شيل الط���لب يف املدار�س الريفية هي 
اأق���ل م���ن املعدل الوطني، قد يتخذ القرار مبنح موارد اإ�شافي���ة لتلك املدار�س. يف ولية كوينزلند 
باأ�شرتالي���ا، على �شبيل املثال، خ�ش�شت للمدار�س التي ح�ش���ل طلبها على درجات �شعيفة )15 
يف املائ���ة الدنيا( يف تقييم القرائية واحل�ش���اب متويلت اإ�شافية )Forster 2001(. ويف الكويت، 
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مت ا�شتخ���دام النتائج التي اأظه���رت اأن الطلب يف الف�شول الدرا�شية باملكتبات اأو« زوايا القراءة« 
قد ح�شلوا على درجات اأعلى يف اختبار القرائية )اختبار الدرا�شة الدولية حول التقدم يف التنور 
القرائي( مقارنة بالطلب يف الف�شول الدرا�شية الأخرى مبثابة دليل لدعم �شيا�شة وزارة التعليم 

لإن�شاء مكتبات الف�شول الدرا�شية )وزارة التعليم بالكويت 2008(.

على الرغم من اأن التقييم القائم على العينة �شوف لن يوفر البيانات عن جميع املدار�س، اإل 
اأن باإمكان���ه اأن يقدم معلومات عن فئات املدار�س )عل���ى �شبيل املثال، املدار�س يف مواقع خمتلفة، 
املدار����س على اخت���لف اأنواعها، املدار�س التي تخدم ال�شكان م���ن خمتلف امل�شتويات الجتماعية 
والقت�شادي���ة(، ويوفر بالتايل اأ�شا�شا للتدخل املوجه لفئات املدار�س. �شوف يبدو تدخل على هذا 
الأ�شا����س مربرا، لكن من الوا�ش���ح اأنه يجب اأخذ احلذر يف حتديد املدار����س التي �شوف ت�شتفيد. 
يف معظ���م النظ���م، �شوف يك���ون الرتكيز على املدار����س التي ت�شتقبل الط���لب الذين من املحتمل 
اأن يكون���وا م���ن اأو�ساط حمرومة )على �سبيل املثال، املدار�س التي يك���ون فيها م�ستوى تعليم اأولياء 
الأم���ور منخف�ش���ا(. يف بع�س البلدان، ميكن اأن يكون نوع املدر�شة اأو موقعها موؤ�شرا جيدا لتحديد 
من ينبغي اأن ي�شتفيد. ميكن اأن ت�شاعد يف حتديد املدار�س اأي�شا بيانات التعداد الوطني، وبيانات 

نظام املعلومات لإدارة التعليم، واملعلومات من مفت�شي وم�شريف وم�شت�شاري املدار�س.

على الرغم من اأن نظام التقييم الوطني يف الت�شيلي قائم على التعداد، ميكن اأن يكون التوفري 
املو�ش���وع بالن�شبة للتح�شيل املنخف�س منا�شبا عل���ى اأ�شا�س تقييم قائم على العينة اإذا كان هناك 
نظ���ام ملئم لتحدي���د املدار�س. لقد مت تخ�شي�س م���وارد اإ�شافية، مبا يف ذل���ك الكتب املدر�شية 
ومكتب���ات الف�شول الدرا�شية واملواد التعليمية اإلى املدار����س الت�شيلية يف املناطق ذات ن�شبة عالية 
 González( م���ن الطالب من اأو�ساط حمرومة اجتماعيا والذي���ن كان اأداوؤهم �سعيفا يف التقييم
Mizala وRomaguera  2002؛ Wolff 1998(. كم���ا مت توف���ري اأن�شط���ة م���ا بعد ال���دوام املدر�شي 

وتطوير العلقات بني املدر�شة واملجتمع ومراقبة املدار�س ما بني 8 و16 مرة يف ال�شنة من قبل كبار 
.)McLauchlan 2005و Arregui( موظفي املحافظات وال�شلطات املركزية

عندما ينظر �شانعو ال�شيا�شات يف توفري موارد اإ�شافية للمدار�س على اأ�شا�س التقييم الوطني، 
يج���ب اأن يقرروا ما اإذا كان التخ�شي�س �شيكون عل���ى اأ�شا�س دائم اأو لزمن حمدود. ميكن اأن تكون 
مبادرة الزمن املحدود هي الأف�شل لعدد من الأ�شباب. اأول، بالنظر اإلى حمدودية املوارد الإجمالية، 
ق���د يكون حتدي���د الوقت لتوفري امل���وارد للمدار����س امل�شتهدفة اأكرث قب���ول لدى املدار����س وامل�شالح 
الأخرى، والتي ميكن اأن تنظر اإلى املوارد الإ�شافية على اأنها تنق�س من املوارد التي كان من املمكن 
اأن تخ�ش�س لها. ثانيا، من الأرجح اأن يوؤدي التوفري املوؤقت اإلى تدخل اأكرث كثافة، والذي قد ي�شمل، 
عل���ى �شبيل املثال، امل�شاعدة يف ا�شتخ���دام املوارد. ثالثا، فقد ف�شل دع���م املمولني الدوليني تقليديا 

.)Snyder 2000و Chapman( املبادرات املحددة بو�شوح واملحدودة يف ال�شلم الزمني
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دعم مراجعة املناهج الدراسية

ترتبط مراجعة املناهج الدرا�شية يف اأغلب الأوقات مع التقييمات الدولية اأكرث من التقييمات 
الوطني���ة، رمب���ا ب�شب���ب اأن التقييم الدويل ميكنه اأن يوف���ر معلومات حول كيفي���ة اأداء الطلب يف 
نظام تعليمي يف اختبار التح�شيل مقارنة مع الطلب يف نظم اأخرى )املنهج املحقق(. وقد يقدم 
التقييم اأي�شا معلومات مقارنة م�شتمدة من وثائق املنهج )املنهج املق�شود املعمول به على م�شتوى 
النظ���ام التعليمي( وحول مقدار الوق���ت اأو الرتكيز املخ�ش�شني ملجالت التح�شيل )املنهج املنفذ 

املعمول به على م�شتوى الف�شول الدرا�شية(.

وميكن للتقييم الوطني اأي�شا تقدمي معلومات ذات �شلة بتنفيذ اأو اإ�شلح املنهج- على النحو 
الأكرث و�شوحا، عندما يتم مقارنة حت�شيل الطلب الفعلي مع النتائج املق�شودة، كما هي حمددة 
اأو �شمني���ة يف وثائ���ق املنهج الدرا�ش���ي، وحتديد التباينات. ميكن لهذه الطريق���ة اأن ت�شلط ال�شوء 
على الطريقة التي يتم بها تدري�س املنهج، وعلى العوامل التي ترتبط مع التنفيذ الناجح، وعما اإذا 

كانت التوقعات لتح�شيل الطلب منا�شبة.

لق���د ارتبط���ت بع�س نتائج التقييمات عل���ى امل�شتوى الوطني وعلى م�شت���وى بع�س الوليات مع 
التغيريات يف املنهاج يف عدد من البلدان. يف الربازيل، مت ا�شتخدام نتائج التقييم يف ولية بارانا 
ح���ول اأداء الطلب يف املجالت الأ�شا�شية للمنهج وامل�شاكل التي عر�شها الطلب لتقدمي التوجيه 
للمعلم���ني يف ا�شرتاتيجياتهم التعليمية )Ferrer 2006(. يف تايلند، اأدى �شعف اأداء الطلب يف 
جمالت الريا�شيات والعلوم اإلى زيادة الرتكيز يف املناهج الدرا�شية على تعليم املهارات الإجرائية 
وتطبي���ق املع���ارف )Pravalpruk 1996(. ويف غينيا، دفعت نتائج التقييم الوطني بتطوير مبادرة 
وطني���ة للقراءة لتعزي���ز التعليم يف ال�شفوف الأول���ى )R. Prouty، مداخل���ة �شخ�شية، وا�شنطن 
العا�شم���ة، 15 ماي���و 2005(. وتقدم بنما مثال على ا�شتخدام خمتلف نوع���ا ما لنتائج التقييم يف 
�شي���اق اإ�شلح املنه���اج. يف ذاك البلد، كان اأحد الأهداف الرئي�شية للتقييم الوطني هو التاأكد من 

.)Ferrer 2006( اأثر املنهج اجلديد

هناك م�شكلة مع معظم التقييمات الوطنية وهي الفرتا�س باأن املنهج املق�شود ملئم، وتقوم 
مهمات التقييم على املنهج. ومن ثمة يقت�شر التحليل على مدى جناح الطلب يف اكت�شاب املعارف 
وامله���ارات املح���ددة يف املنه���ج، ورمبا مدى جن���اح تدري�س املنه���ج. غري اأن و�شع ه���ذا الفرتا�س 
يتجاه���ل حقيقة اأن توفري التعليم يف كثري من البل���دان النامية موجه نحو النخب، مع عدم تطابق 

.)Kremer 2006و Glewwe ناجت بني املنهج والطالب النموذجي

يف ع���دد م���ن البلدان، واجهت ملءم���ة املنهج حتديات يف اأعقاب نتائ���ج التقييم الوطني. يف 
تقري���ر يف بوت���ان، والذي مت اإعداده بعد التقييم الوطني لل�ش���ف ال�شاد�س للعام 2003، مت حتديد 
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كثاف���ة املنهج املفرط���ة كم�شكلة، واأو�شي مبراجع���ة ا�شرتاتيجية ملنهج الريا�شي���ات »لو�شع تركيز 
اأق���ل )اأو عدم���ه( على اجلرب والهند�شة، اأو على الأقل لي�س عل���ى م�شتوى التعقيد املتوقع حاليا من 
املتعلمني »)مكتب المتحانات ببوتان viii :2004؛ انظر اأي�شا Powdyel 2005(. وميكن اأن ت�شري 
اآراء الأط���راف املعني���ة يف تف�شري نتائ���ج التقييم اإلى احلاجة اإلى اإ�شلح املنه���ج. يف اإثيوبيا، على 
�شبي���ل املثال، مت ا�شتخدام املعلومات من ط���رف املعلمني والطلب والآباء، بتزامن مع حتليل اأداء 
 ،Z. Gebrekidan( الطلب يف اختبارات التقييم الوطني، للتو�شل اإلى قرارات حول تغيري املنهج

مداخلة �شخ�شية، اأدي�س اأبابا، 30 يونيو 2008(.

جتاوز فريق التقييم الوطني يف اأوروغواي يف اختباراته، بالت�شاور مع املعلمني، ما كان مو�شوفا 
ر�شميا يف املناهج، اأدى اإلى جدل حول �شدق وملءمة ما يتم تعليمه يف املدار�س. مع مرور الوقت، 
اأ�شب���ح الإطار املفاهيمي للختبار )جنب���ا اإلى جنب مع الكتب املدر�شية للطلب واأدلة التدري�س( 

.)Ferrer 2006( مرجعية بديلة للمنهج الوطني الر�شمي بالن�شبة للمعلمني

م���ن املحتمل اأن تتعزز قيمة التقييم الوطني يف حتليل ومراجعة املنهج اإذا مت اإ�شراك موظفي 
املناه���ج يف حتديد املهارات الدقيقة التي �شيتم تقييمها. فبو�شعهم، على �شبيل املثال، دعم عملية 
تطوي���ر الختبار عن طريق تو�شيح معنى م�شطلحات مثل الق���راءة، والتي ميكن حتديدها ب�شتى 
الط���رق، بدءا م���ن القدرة على نطق كلم���ات ب�شيطة، اإلى القدرة على ق���راءة وفهم جمل وفقرات 
ب�شيط���ة، اإل���ى الق���درة على بناء املعنى م���ن اأ�شكال خمتلفة م���ن الن�شو�س، مب���ا يف ذلك املقاطع 
الأدبي���ة املطول���ة والن�شو����س الإخبارية )مثل القوائ���م واجل���داول الزمنية(. كم���ا اأن ا�شتخدام 
نتائ���ج التقييم الوطني ملراجعة املنهج �شوف يتم ت�شهيل���ه اإذا مت اإ�شراك موظفي املنهج يف تعريف 
م�شتوي���ات الإتق���ان ويف حتدي���د نوعية حتليل البيانات الت���ي من �شاأنها اأن ت�شه���ل مهمتهم )مثل، 
يف حال���ة احل�شاب، مدى جن���اح اأداء الطلب يف جمموعة من الفقرات الت���ي تقيم ح�شابا ب�شيطا 
بالأع���داد ال�شحيحة اأو ال�شتيع���اب املفاهيمي للك�شور والأعداد الع�شرية(. واأخريا، ينبغي اأن يعد 
فريق التقييم الوطني تقريرا موجزا عن الآثار املرتتبة عن نتائج التقييم بالن�شبة لإ�شلح املنهج 

ومناق�شته مع �شلطة املناهج.

مراجعة الكتب املدرسية

م���ن الناحية املثالية، ينبغي اأن تعك����س الكتب املدر�شية بدقة حمتويات املنهج. تو�شلت درا�شة 
اأجرتها اجلمعية الأمريكية لتقدم العلوم، مع ذلك، اإلى اأن حمتوى معظم الكتب املدر�شية امل�شهورة 
للريا�شي���ات والعلوم للمدار�س املتو�شطة والثانوية ل تتما�شى ب�ش���كل جيد مع �شل�شلة من املقايي�س 
املعيارية الواردة يف معظم معايري الوليات )Kulm وRoseman وTreistman 1999(، والتي يتم 



101 استخدام نتائج التقييم الوطني للتحصيل التعليمي

ا�شتخدامها اأي�شا يف و�شع معايري التقييم. تثري نتائج التقييمات الوطنية )والدولية( هذه الق�شية 
ع���ن طريق حتدي���د جوانب املنهج التي ق���د ت�شتحق املزيد م���ن التغطية اأو الهتم���ام يف الطبعات 

اجلديدة اأو املراجعة للكتب املدر�شية للطلب واأدلة املعلمني.

ت�ش���ري اأدل���ة قليلة ج���دا اإل���ى اأن التقييمات الوطني���ة اأدت ب�ش���كل مبا�شر اإل���ى مراجعة الكتب 
املدر�شية، الأمر الذي يحدث عادة بعد اأن تدخل تغيريات جوهرية على املنهج الر�شمي. ومع ذلك، 
هن���اك عدد من احل���الت يف اأمريكا اللتينية، حيث مت ال�ش���روع يف التغيريات يف الكتب املدر�شية 
مب���وازاة مع ن�ساط التقييم. ففي اأوروغواي، على �سبيل املث���ال، ا�ستغلت فرق فنية مكلفة بالتقييم 
الوطن���ي ومراجعة الكتب املدر�شية انطلقا من ت�ش���ورات مفاهيمية وتربوية مماثلة، واإن مل تكن 
متطابق���ة )P. Arregui، مداخلة �شخ�شية، ليما، 22 �شبتمرب 2008(. ففي جمال اللغة، مت عك�س 
نظري���ات تعلي���م جديدة، والت���ي تتطلب التعر�س ملجموع���ة وا�شعة من الأن���واع الأدبية، يف حمتوى 

اختبارات التقييم الوطني، مما �شجع على اإنتاج جمموعة وا�شعة من مواد القراءة.

اأعق���ب التقيي���م الوطني يف فيتنام اقرتاح مثري للهتمام فيم���ا يتعلق بتوفري الكتاب املدر�شي 
)البن���ك ال���دويل 2004(. فعلى �شوء ال�شتنتاج باأن اأقل من ن�ش���ف الطلب كانوا ميتلكون العدد 
الكامل للكتب املحددة املو�شى بها والكتب امل�شاحبة، اقرتح فريق التقييم الوطني اأن حتدد �شلطة 
املناهج جمموعة اأقل واأكرث واقعية من الكتب، وبذل كل اجلهود بعد ذلك ل�شمان اأن كل طالب قد 

ح�شل على كل الكتب.

من الأرجح اأن يزداد ا�شتخدام نتائج التقييم الوطني لإ�شلح الكتب املدر�شية يف ال�شياقات التالية:

اإذا كان التقييم ينطوي على امل�شاركة الن�شطة لل�شلطة الوطنية للمناهج يف تطوير الختبار.	•

اإذا كان���ت وحدة التقييم الوطن���ي توفر النتائج ل�شلطة املناهج يف �شيغة منا�شبة ملراجعة نوعية 	•
تغطية املنهاج يف الكتب املدر�شية.

اإذا كان مط���ورو املعاي���ري اأو م�شتوي���ات الأداء ي�شملون الأ�شخا�س ذوي خ���ربة يف تطوير املنهج 	•
وكذلك موظفي القيا�س التعليمي اأو التقييم.

خاتمة

يعتمد ال�شتخدام لنتائج التقييم الوطني الذي ميكن القيام به يف املقام الأول على املعلومات 
التي يوفرها التقييم. وبالتايل، ينبغي على امل�شوؤولني على ال�شيا�شات والإدارة حتديد احتياجاتهم 

من املعلومات يف مرحلة التخطيط للتقييم.
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توف���ر كل التقييم���ات الوطنية و�شفا لتح�شي���ل الطلب. ومع ذلك، ف���اإن ال�شتخدامات التي 
ميكن القيام بها للمعلومات يف اتخاذ القرار حول التدخل، على �شبيل املثال، �شوف تعتمد اإلى حد 
ما على التفا�شيل التي يتم فيها و�شف التح�شيل )على �شبيل املثال، ملختلف جمالت اأو م�شامني 
حمتوى الريا�شيات( وعلى القرائن التي يقدمها التقييم حول اأ�شباب انخفا�س التح�شيل. و�شوف 
يعتمد اأي�شا حتديد البيانات التي يتم احل�شول عليها يف التقييم للق�شايا التي ميكن معاجلتها يف 

مراجعة املنهج اأو الكتب املدر�شية على م�شتوى التفا�شيل يف اختبارات التح�شيل.

ل تق���وم كل التقييمات الوطني���ة بجمع معلومات حول املوارد. من الأرج���ح اأن يتم ال�شعي اإلى 
هذه املعلومات اإذا كان هناك ان�شغال حول توفريها عرب النظام.

ميك���ن اأن تلعب نتائج التقيي���م دورا يف و�شع املعايري لتح�شيل الط���لب يف النظام التعليمي.  
بطبيع���ة احلال، ل���ن يكون ر�شد الجتاه���ات ممكنا اإل اإذا توف���رت البيانات القابل���ة للمقارنة يف 

خمتلف املحطات الزمنية.

نظري���ا، ميكن ا�شتخدام نتائ���ج التقييم يف و�شع ال�شيا�شات ويف مراجعة النظام التعليمي ويف 
اتخ���اذ القرارات ب�شاأن توفري موارد اإ�شافية للمدار����س. غري اأن مدى ا�شتخدامها لهذه الأغرا�س 
�ش���وف يتوقف على جمموعة م���ن العوامل. وت�شمل هذه العوامل توفر تقاري���ر بطول منا�شب وبلغة 
منا�شبة موجهة لهتمام���ات واحتياجات وا�شعي ال�شيا�شات و�شانعي القرارات، وتوفر وا�شتخدام 
القنوات املنا�شبة للتوا�شل، وتوفر املوارد املالية، واهتمام �شانعي القرارات وقدرتهم وا�شتعدادهم، 

ل�شتيعاب وتف�شري وتطبيق نتائج التقييم.
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      الفصل السادس

نتائج التقييم الوطني والتدريس

عل���ى الرغم من اأن الغر�س الأ�شا�شي م���ن التقييم الوطني قد يكون توفري املعلومات ل�شانعي 
ال�شيا�ش���ات ومديري التعليم، فاإنه من غري  املرج���ح اأن يتح�شن تعلم الطلب ما مل يتم ا�شتخدام 
نتائج التقييم الوطني يف و�شع ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات املوجهة نحو تغيري املمار�شات املدر�شية 
وال�شفي���ة. فبع���د اإجراء التقييم، تتمث���ل اإحدى الطرق يف اإدراج التدخ���لت يف املدار�س، اأو فئات 
املدار����س الت���ي تعترب يف حاجة ما�شة اإلى الدع���م )على �شبيل املثال، توفري م���وارد مادية اإ�شافية 
اأو الدع���م للمعلمني للرفع من م�شت���وى معارفهم اأو مهاراتهم(. يف ه���ذه احلالة، �شتحدد ال�شلطة 
املركزي���ة بو�سوح �سروط التدخل. ومع ذلك، ال يتبع التقييم الوطني عادة تدخالت حمددة. فمن 
املعت���اد اأك���رث اأن يت���م ن�شر النتائج، وت���رك مهمة اتخاذ الق���رار للأطراف املعني���ة الرئي�شية، مثل 
املعلمني واملفت�شني وامل�شت�شارين وامل�شرفني، ب�شاأن التغيريات يف ممار�شاتهم، التي من املحتمل اأن 
توؤث���ر على حت�شيل الطلب، والإقدام عليها. فالق�شية الت���ي يتناولها هذا الف�شل هو كيف ميكن 
ترجم���ة املعلومات التي يتم احل�شول عليها يف التقيي���م الوطني القائم على العينة اإلى ممار�شات 

فعالة لتح�شني النواق�س يف املدار�س والف�شول الدرا�شية الفردية.

ينظر هذا الف�شل يف طريقتني لهذه املهمة. تركز الأولى على تعزيز التطوير املهني للمعلمني 
م���ن خ���لل توف���ري دورات تدريبية قبل واأثن���اء اخلدمة. ويف الثاني���ة، تقرر املدار����س اأهمية نتائج 
التقييم الوطني بالن�شبة حلالتهم اخلا�شة، واإذا اعتربت هذه النتائج منا�شبة، ت�شع ا�شرتاتيجيات 
للتعام���ل مع امل�ش���اكل التي مت حتديدها. ل ميكن دائما التمييز ب�شهول���ة بني  الطريقتني. قد تكون 
الدورات التدريبية اأثناء اخلدمة )للرفع من م�شتوى املعارف واملهارات لدى املعلمني( على م�شتوى 
املدر�ش���ة، وق���د يدعم �شكل م���ن اأ�شكال التدري���ب والور�س اأثن���اء اخلدمة ب�شكل مث���ايل ا�شتجابة 

املدار�س للتقييم الوطني.
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التطوير املهني للمعلمين

توف���ر نتائج التقييم الوطني م�شدرا غنيا من البيانات ل���وزارات التعليم والهيئات الإقليمية، 
ومقدم���ي برام���ج اإع���داد املعلمني، قبل واأثن���اء اخلدمة. ي�شف ه���ذا الق�شم اأربع���ة م�شادر لهذه 
البيان���ات، والتي ميك���ن ا�شتخدامها لتوجيه اأن�شطة التطوير املهني للمعلمني. ثم يقدم اأمثلة  لعدد 

من البلدان.

م�صادر البيانات من التقييم الوطني لتوجيه التطوير املهني للمعلمني

تتوفر اأربعة م�شادر بيانات لتوجيه التطوير املهني:
اإطار التقييم واأ�شئلة العينة.أ( 
اأداء الطلب يف التقييم.ب( 
اجابات ال�شتبانات.ج( 
اأداء املعلمني يف اختبار التح�شيل )الذي حت�شل عليه بع�س التقييمات الوطنية على املعلومات(.د( 

اإط����ار التقييم الوطني واأ�شئلة العينة. ميك����ن اأن يكون حتليل جمال من املنهج اأو املركب الوارد 
يف اإطار التقييم الوطني، دون اأي اعتبار للنتائج، يف حد ذاته م�شدرا هاما لت�شورات وروؤى جديدة 
بالن�شب����ة للمعلمني. على �شبيل املثال، قد يطلب م����ن املعلمني الذين يح�شرون دورات تدريبية اأثناء 
اخلدم����ة مراجعة ممار�شاتهم على �شوء حتلي����ل التح�شيل يف الريا�شيات الوارد يف الإطار. ينبغي 
اأن يت�شاءلوا: »هل اأركز كثريا يف تدري�شي على املعرفة الإجرائية )مثل �شرب الأعداد( على ح�شاب 
ح����ل امل�ش����كلت يف امل�شتويات املعرفي����ة العليا؟ اأو ه����ل ل اأويل اهتماما كافيا لبع�����س جوانب املنهج 
الدرا�ش����ي، مثل التدري�س ح����ول ال�شكل وامل�شاحة؟ » وميكن لل����دورات التدريبية اأثناء اخلدمة اأي�شا 
اإتاحة الفر�شة للمعلمني لدرا�شة اأ�شئلة العينة، والتي غالبا ما يتم ن�شرها بعد التقييم الوطني ورمبا 

تكون مبثابة مناذج لتقييمهم ال�شفي )وزارة التعليم بجورجيا بدون تاريخ(.

اأداء الطلب يف التقييم. قد تركز دورات التطوير املهني على جوانب املنهج والتطور الدرا�شي 
للط���لب التي يجده���ا التقييم الوطني اإ�شكالية. وميكن لدرا�شة متفح�ش���ة للنتائج اأن توفر، على 
�شبي���ل املثال، معلومات حول جم���الت حمددة من القراءة )على �شبيل املث���ال، الك�شف عن معنى 
غ���ري معلن يف الن�س( اأو الريا�شيات )على �شبيل املثال، ح���ل امل�شكلت( حيث يحتاج الطلب - 

واملعلمني بال�شتدلل - للدعم )انظر الف�شل الثاين(.

اجاب���ات ال�شتبانات. يوفر التقييم الوطني املعلومات الت���ي ميكن ا�شتخدامها لت�شميم منهج ل 
يقت�شر على املعلومات التي مت احل�شول عليها يف الختبارات حول حت�شيل الطلب. فاملعلومات التي 
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يت���م احل�شول عليها من ال�شتبان���ات هي اأي�شا منا�شبة. فهي ميكنه���ا اأن تلقي ال�شوء على جمموعة 
م���ن العوامل ذات ال�شل���ة بالتدري�س: الظروف الجتماعية والقت�شادي���ة التي ت�شتغل فيها املدار�س، 
وامل�شاكل التي تواجه املعلمني يف التدري�س، وتقييم املعلمني حول توفر املوارد ونوعيتها وجدواها )مبا 
يف ذل���ك الكتب املدر�شية للط���لب واأدلة املعلمني(، ومواق���ف اأولياء الأمور والط���لب جتاه التعليم، 
وحافز الطلب على التعلم )انظر Griffith وMedrich 1992(. يف التقييم الوطني للوليات املتحدة، 
دفع���ت املعلوم���ات التي مت احل�شول عليها م���ن ا�شتبانات الطلب واملعلمني، والت���ي ك�شفت التحاليل 
اللحقة عن ارتباطاتها املهمة بتح�شيل الطلب، باملعلمني اإلى التب�شر. كانت املعلومات الواردة يف 
ا�شتبانة الطالب تتعلق بامل�شتوى التعليمي لأولياء الأمور واملوارد التعليمية يف البيت؛ وت�شمنت ا�شتبانة 
املعل���م معلومات مف�شلة ح���ول كيفية تدري�س املعلمني للريا�شيات )عل���ى �شبيل املثال، كيف يعاجلون 
امل�ش���اكل الفريدة والروتينية، وي�شتخدم���ون الكتب املدر�شية واأوراق العمل، ويدفعون الطلب اإلى حل 

.)Wenglinksy 2002 امل�شاكل الواقعية، ويجعلون الطلب يعملون مع زملئهم( )انظر
يبني مثال من درا�شة الجتاهات الدولية يف الريا�شيات والعلوم TIMSS( 2003( كيف �شاعد 
�ش���وؤال حول ا�شتعداد املعلمني لتدري�س خمتلف جوانب منهج الريا�شيات يف حتديد اأوجه الق�شور 
يف معارف املعلم التي كان باإمكان التدريب اأثناء اخلدمة معاجلتها. يف تقرير للدرا�شة، مت تقدمي 
بيان���ات حول الن�شبة املئوية للط���لب الذين كان معلموهم ي�شعرون اأنه���م اأكفاء لتدري�س موا�شيع 
حم���ددة )Mullis واآخ���رون 2004(. ويعر�س اجلدول 1.6 مقتطفا م���ن التقرير حول جمالني من 
خم����س جمالت املحتوى يف الريا�شي���ات )الأعداد واجلرب(. ت�شري البيانات اأن الدورات التدريبية 
اأثن���اء اخلدمة )وكذلك قبل اخلدمة( يف معظم البلدان ميكنها اأن تنجح برتكيزها الهتمام على 
تعليم مهارات حمددة، مثل �شمات الر�شم البياين. وميكن اإدراج اأ�شئلة م�شابهة يف التقييم الوطني 

للم�شاعدة يف حتديد املجالت التي حتتاج اإلى الهتمام يف دورات اإعداد املعلمني.
ميكن اأن توفر ا�شتبانة املعلم اأي�شا معلومات حول جتربة املعلمني مع الدورات التدريبية اأثناء 
اخلدمة والحتياجات التي يعتقدون اأن التدريب اأثناء اخلدمة ميكن اأن يفي بها. يف الهند وبوتان، 
اأثبت���ت بيان���ات ال�شتبيان اأن العديد م���ن املعلمني لديهم خربة قليلة ج���دا اأو منعدمة مع الدورات 
التدريبي���ة اأثناء اخلدم���ة )مكتب المتحان���ات لبوت���ان 2004؛ Powdyel 2005؛ Singh واآخرون 
ب���دون تاري���خ(. وقد مت ك�ش���ف احلاجة اإل���ى دورات تدريبية يف كيفي���ة تدري�س الكتاب���ة يف لي�شوتو 

)Ramokoena M. C.، مداخلة �شخ�شية، ما�شريو، 6 اأبريل، 2009(.
وعل���ى الرغ���م من اأن هذا الن���وع من املعلومات ميكن���ه اأن يوجه برامج تدري���ب املعلمني اأثناء 
اخلدم���ة، اإل اأن احل�شول عليه���ا يف ال�شتبانة يتطلب مهارة كبرية. على �شبيل املثال، يجب جتنب 
امل�ش���اكل مثل تلك التي واجهها التقييم الوطني الأ�شكتلندي )برنامج تقييم التح�شيل( والذي مل 
تكن فيه البيانات التي مت احل�شول عليها من ال�شتبانات حمددة مبا فيه الكفاية لإثبات علقات 

.)Robertson 2005( ،بني حت�شيل الطلب واملمار�شات املدر�شية
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اأداء املعلم���ني يف اختب���ار التح�شي���ل. عل���ى الرغم من اأن ال���دورات التي ته���دف اإلى حت�شني 
املهارات البيداغوجية للمعلمني هي اأكرث �شيوعا من تلك التي ت�شتهدف معرفتهم مبادة التدري�س، 
فاإن �شرورة معاجلة النقطة الأخرية قد تكون اأكرث اإحلاحا مما هو معرتف به عموما. فقد حددت 
التقييمات الوطنية القليلة التي ح�شلت على معلومات حول معرفة املعلمني مبادة التدري�س نواق�س 
مهول���ة. بعد تقييم وطني لل�شف اخلام�س يف فيتنام، والذي ا�شتخدمت فيه نف�س فقرات الختبار 
للمعلم���ني وللط���لب، كان من املمكن عر����س توزيع درج���ات الفهم يف الق���راءة بالن�شبة للطلب 
)التوزي���ع الأكرث ت�شطحا يف الر�شم 6.1( وبالن�شبة للمعلم���ني )التوزيع الأكرث حدة على اليمني(. 
وت�شري البيانات اإلى اأن اأعلى 12 يف املائة من الطلب تفوقوا على اأ�شفل 30 يف املائة من املعلمني.
يف نظام تقييم وطني للتعليم يف باك�شتان، ا�شتخدمت الفقرات التي اأجريت مع طلب ال�شف 
الراب���ع اأي�شا لختبار املعلمني. كما هو احلال يف فيتن���ام، تتداخل توزيعات الدرجات. فقد ح�شل 
ح���وايل 3 يف املائ���ة م���ن املعلمني على اأق���ل من متو�شط درج���ات الطلب. وقد اأج���اب 90 يف املئة 
م���ن املعلمني ب�ش���كل �شحيح على عدد قليل جدا م���ن الفق���رات )A. Tayyab، مداخلة �شخ�شية، 
اأك�شف���ورد، اململك���ة املتحدة، 24 يولي���و 2008(. تك�شف نظرة متفح�شة يف بيان���ات املعلم على اأن 
اأداء املعلمني كان �شعيفا يف الفقرات التي قيمت الهند�شة، والقيمة املنزلية، والقيا�س. على �شبيل 
املث���ال، اأج���اب فقط 42 يف املائة ب�ش���كل �شحيح عن فقرة من مثل تل���ك املعرو�شة يف الإطار 6.1، 

الأمر الذي تطلب مطابقة عدد من اأربعة اأرقام مع ما يعادله بالكلمات.

الر�صم  6.1

توزيعات درجات القراءة لدى التالميذ واملعلمني: فيتنام

الن�شبة املئوية للتلميذ واملعلمني

اءة
قر

يف ال
ان 

لإتق
ى ا

شتو
م�

امل�شدر: البنك الدويل 2004، الكتاب. 1: الر�شم 2.
ملحظة: درجات القراءة لدى التلميذ هي املنحنى الأكرث ت�شطحا ودرجات املعلمني هي املنحنى الأكرث حدة.
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اأظه���رت التقييمات الوطنية يف اأفريقي���ا نتائج مماثل���ة )Duthilleul وAllen 2005(. ي�شجل 
اجل���دول 6.2 ن�شب���ة املعلمني يف تقييم وطن���ي يف موزمبيق الذين �شنف���وا يف ثمانية م�شتويات من 
الإتق���ان يف اختبار للريا�شيات ي�شتهدف طلب ال�ش���ف ال�شاد�س. يحدد و�شف م�شتويات الإتقان 
امله���ارات واملعارف الت���ي اكت�شبها املعلمون يف كل م�شتوى، و�شمنها امله���ارات واملعارف التي كانوا 
يفتق���رون له���ا. على �شبيل املثال، حق���ق جميع املعلمني م�شتويي الإتق���ان 1 و 2، لكن واحًدا من كل 

اأربعة معلمني تقريًبا،  مل يجب ب�شكل �شحيح عن فقرات حل امل�شكلت )امل�شتويان 7 و 8(.

الإطـــــار  6.1 

فقرة مطابقة القيمة املنزلية: باك�صتان

اأي من التايل يعادل 4256؟
اأربعة اآلف ومائتان و�شتة وخم�شونأ( 
اأربعة اآلف وخم�شمائة و�شتة وع�شرونب( 
اأربعة اآلف ومائتان وخم�شونج( 
اأربعمائة وخم�شة وع�شرون األف و�شتةد( 

امل�شدر: A. Tayyab، مداخلة �شخ�شية، اأك�شفورد، اململكة املتحدة، 24 يوليو 2008.
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اجلدول 6.2
ن�صبة املعلمني الذين حققوا كل م�صتوى من م�صتويات الإتقان يف الريا�صيات: موزمبيق

الن�صبة املئويةالو�صفامل�صتوى

امل�شتوى 1: 
قبل معرفة 

احل�شاب

• يطبق عمليات اجلمع اأو الطرح بخطوة واحدة. يتعرف على الأ�شكال 	
الب�شيطة.

• يطابق الأرقام مع ال�شور.	
• يح�شب بالأعداد ال�شحيحة.	

0.0

امل�شتوى 2:
معرفة نا�شئة يف 

احل�شاب 

• يطب����ق عملي����ة اجلمع اأو الط����رح بخطوت����ني، والتي تتطل����ب الإجناز اأو 	
التحقق )من خلل تقدير اأ�شا�شي جدا(، اأو حتويل ال�شور اإلى اأرقام.

• يقدر طول اأهداف ماألوفة.	
• يتعرف على اأ�شكال ماألوفة ثنائية الأبعاد.	

0.0

امل�شتوى 3:
معرفة اأ�شا�شية 

يف احل�شاب 

• يرتج���م معلومات لفظية مقدمة يف جمل���ة، اأو ر�شم بياين ب�شيط، اأو 	
جدول، با�شتخدام عملية ح�شابية واحدة يف عدة خطوات متكررة.

• يرتجم معلومات ر�شوم بيانية اإلى الك�شور.	
• يف�شر القيمة املنزلية للأعداد ال�شحيحة اإلى حدود الآلف.	
• يف�شر وحدات قيا�س ب�شيطة، ماألوفة، من احلياة اليومية.	

0.3

امل�شتوى 4:
معرفة مبتدئة 
يف احل�شاب 

• يرتجم معلومات لفظية اأو ر�شومية اإلى م�شائل ح�شابية ب�شيطة.	
• ي�شتخدم عمليات ح�شابية متعددة وخمتلفة )يف الرتتيب ال�شحيح( 	

مع الأعداد ال�شحيحة والك�شور والأعداد الع�شرية.
2.9

امل�شتوى 5:
الكفاءة يف 
احل�شاب 

• يرتجم معلومات لفظية اأو ر�شومية اأو جمدولة اإلى �شكل ح�شابي حلل 	
م�شاألة معينة.

• يح���ل م�شائ���ل متع���ددة العملي���ات )با�شتخ���دام الرتتي���ب ال�شحيح 	
للعملي���ات احل�شابي���ة( التي تنط���وي على وحدات قيا����س من احلياة 

اليومية وعلى اأعداد �شحيحة ومتنوعة.
• يح���ول اأ�شكاًل اأ�شا�شية لوحدات القيا�س م���ن م�شتوى قيا�س اإلى اآخر 	

)على �شبيل املثال، من الأمتار اإلى ال�شنتيمرتات(.

4.6
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امل�شتوى 6:
املهارة يف 
الريا�شيات

• يح���ل م�شائ���ل متع���ددة العملي���ات )با�شتخ���دام الرتتي���ب ال�شحيح 	
للعمليات احل�شابية( التي تنطوي على ك�شور ون�شب واأعداد ع�شرية.

• يرتجم متثي���ًل لفظيًّا ور�شوميًّا للمعلومات اإل���ى �شكل رمزي وجربي 	
ومعادلة من اأجل حل م�شاألة معينة يف الريا�شيات.

• يتحقق م���ن الإجابات ويقدره���ا با�شتخدام مع���ارف خارجية )غري 	
متوفرة �شمن امل�شاألة(.

16.3

امل�شتوى 7:
حل امل�شائل 

امللمو�شة

• ي�شتخ����رج ويحول )عل����ى �شبيل املث����ال، فيما يتعلق بوح����دات القيا�س( 	
املعلوم����ات من اجلداول والر�شوم البياني����ة والعرو�س املرئية والرمزية 

لتحديد م�شائل متعددة اخلطوات، ثم يقوم بحلها.
44.3

امل�شتوى 8: حل 
امل�شائل املجردة

	•يحدد طبيعة م�شاألة ريا�شية غري معلنة ومت�شمنة يف معلومات لفظية 
اأو ر�شومي���ة، ث���م يرتجمه���ا اإل���ى �شكل رم���زي اأو ج���ربي اأو معادلة حلل 

امل�شاألة.
31.7

امل�شدر: Bonnet 2007، اأعيد اإنتاجه برتخي�س

وتبني بيانات اأخرى من فيتنام )الر�شم 6.2( اإلى اأي مدى ترتبط معرفة املعلم مبادة التدري�س 
مع اأداء الطلب يف الريا�شيات. فكلما ارتفع متو�شط درجات التح�شيل لدى املعلمني )على اأ�شا�س 
املتو�شط ملحافظة ما(، كلما ارتفع املتو�شط بالن�شبة للطلب )اأي�شا على اأ�شا�س املتو�شط ملحافظة 
م���ا( )البنك الدويل 2004(. ودفعت هذه النتائج بتو�شية اأن يتم ت�شجيع املعلمني الذين يتمكنون 
ب�شكل �شعيف من مادة التدري�س على امل�شاركة يف دورات التدريب اأثناء اخلدمة لتح�شني معارفهم 

كو�شيلة لتقليل عدد الطلب ذوي التح�شيل املنخف�س.

أمثلة من األنشطة لتعزيز التطوير املهني للمعلمين ىلع أساس التقييم الوطني

هن���اك اأدلة قليلة ن�شبيا تفيد باأن �شانعي ال�شيا�شات اأو خمططي التعليم قد ا�شتخدموا نتائج 
التقيي���م الوطن���ي لتحدي���د املوا�شيع التي يجب معاجلته���ا يف برامج اإعداد املعلم���ني، اإل يف بع�س 
بل���دان اأمريكا اللتينية )الأرجنتني والربازيل و الت�شيلي وكوبا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور 
وغواتيم���ال وهندورا�س واأوروغ���واي واجلمهورية البوليفارية الفنزويلي���ة( )Ferrer 2006(. وقد 
ا�شتخدمت بع�س البلدان النتائج كاأ�شا�س لأحداث تدريب جماهريي للمعلمني بالتلفزيون الوطني 
)كوب���ا( ويف مراجع���ات للتقييم الوطني م���ن قبل الرتبويني، مبا فيهم مدرب���و املعلمني )جمهورية 
الدوميني���ك(. تق���دم الولي���ة الربازيلية مينا�س جرياي�س مث���ال جيدا ل�شتخ���دام بيانات التقييم 
لتح�ش���ني اإع���داد املعلمني )الإطار 6.2(. ومع ذل���ك، هناك القليل من املعلوم���ات حول تاأثري هذه 

.)McLauchlan 2005و Arregui( اجلهود على كفاءة املعلم
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الر�صـــم 6.2

التقييم الوطني يف الريا�س��يات لل�س��ف اخلام�س يف فيتنام: االرتباط بني متو�سطات درجات 
املعلمني والتالميذ باملحافظات

متو�شطات درجات التلميذ باملحافظة

ات
فظ

حلا
 با

مني
ملعل

ت ا
جا

در
ت 

طا
و�ش

مت

امل�شدر: البنك الدويل 2004، املجلد. 1: الر�شم 5.

يف اأوروغ���واي، حي���ث املدار����س هي اجلمه���ور الرئي�ش���ي لنتائج الختب���ار، يرتك���ز الهتمام 
الرئي�ش���ي بعد اإجراء التقييم على ال�شتثمار يف حت�ش���ني معارف املعلمني وقدرتهم على التدري�س، 
م���ع الرتكيز ب�شكل خا�س على تدري�س القراءة والريا�شيات يف املدار�س التي ت�شتقبل الطلب من 
االأو�س���اط املحرومة. يبدو اأن هذه الطريقة قد حققت نتائ���ج اإيجابية جدا، انعك�ست يف حت�سن يف 
اأداء الط���لب يف التقييم���ات عرب الزم���ن )انظر الف�شل اخلام�س(. ت�شم���ل ال�شمات الهامة لهذه 

:)Ravela 2006( للمقاربة ما يلي

حتليل الفقرات واخلطاأ لأداء الطلب	•
غياب امل�شاءلة عالية الأهمية	•
منح معلومات للمدار�س بناء على نتائج الختبار 	•
اجتماعات التطوير املهني لفائدة املعلمني من اأجل تبادل الأفكار	•
ا�شتهداف املدار�س على اأ�شا�س الفقر، ولي�س التح�شيل.	•
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الإطـــــار 6.2 

ا�صتخدام نتائج التقييم الوطني لتح�صني اإعداد املعلمني: مينا�س جرياي�س، الربازيل

اتخذت الولية الربازيلية مينا�س جرياي�س اخلطوات التالية يف ت�شميم وا�شتخدام نتائج التقييم الوطني 
لتح�شني اإعداد املعلمني:

• بادر التقييم بتوفري معلومات مفيدة ملوؤ�ش�شات تدريب املعلمني.	
• ح���دث تعاون ر�شمي ب���ني موؤ�ش�شات التعليم العايل ال���� 29 يف ت�شميم واإج���راء الختبارات، ومعاجلة 	

النتائج، وت�شليمها للمدار�س.
• قادت اجلهد اإحدى اجلامعات، بدعم من الآخرين.	
• متت درا�شة البيانات لتحديد م�شاكل الطلب يف القراءة التي ك�شف عنها التقييم.	
• كان من املتوقع اأن يدر�س الطلب الذين يح�شرون دورات اإعداد املعلمني قبل اخلدمة نتائج التقييم 	

للتعرف على ق�شايا التعليم.
• مت ا�شتخدام النتائج لو�شع برامج لتدريب املعلمني.	

.Ferrer 2006 :امل�شدر

جذب برنامج التدريب اأثناء اخلدمة وا�شع النطاق كل عام حوايل 3000 معلم من 300 اإلى 500 
مدر�ش���ة ح�شرية فقرية )الإطار 6.3(. واأبرز بع�س �شم���ات برامج التطوير املهني التي ثبت عموما 
اأنه���ا توؤدي اإل���ى التح�شن يف معارف ومه���ارات املعلمني، مبا يف ذلك الرتكيز عل���ى معرفة املحتوى، 
وفر����س وا�شعة للتعل���م الن�شط، والتناغم م���ع الأن�شطة الأخرى، وامل�شارك���ة اجلماعية للمعلمني من 

نف�س املدر�شة، والوقت الكايف للربنامج لكي يكون له اأثر )انظر Garet واآخرون 2001(.

ميك���ن اأن مين���ع التوا�شل وامل�شاكل ال�شيا�شي���ة اجلهود للتاأثري على تدري���ب املعلمني، كما كان 
احل���ال يف الأرجنت���ني، حي���ث مت الإفادة بنق����س يف التوا�شل بني ال���وكالت امل�شوؤول���ة عن تدريب 
املعلمني والتقييم )Ferrer 2006(. ون�شبت م�شاكل يف الت�شيلي اإلى كون موؤ�ش�شات تدريب املعلمني 
كان���ت يف كثري م���ن الأحيان معار�شة اأيديولوجية للتقييم الوطني )نظ���ام قيا�س جودة التعليم، اأو 

.)Carrasco 2006و SIMCE( )Meckes

ويتم توفري دورات وبرامج التدريب اأثناء اخلدمة يف كثري من الأحيان ملديري املدار�س اعرتافا 
بال���دور احليوي الذي يلعبونه يف احلياة املدر�شي���ة. يف اأوروغواي، على �شبيل املثال، بالإ�شافة اإلى 
ور�س العمل للمعلمني وامل�شرفني، مت تنظيم ور�س عمل بعد التقييم الوطني خ�شي�شا ملعاجلة ق�شايا 
مدي���ري املدار����س )Benveniste 2002(. قد يكون من املتوقع اأن يغط���ي تدريب مديري املدار�س 
جمموع���ة وا�شعة من املوا�شيع تهدف اإل���ى التزويد باملعارف وتطوير امله���ارات التي من �شاأنها اأن 
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ت�شاع���د يف خل���ق بيئة داعمة لتعلم الط���لب. وميكن اأن ت�شاعد ال�شتبانات الت���ي يتم اإجراوؤها يف 
التقييم الوطني على اإفادة م�شمون هذا النوع من التدريب اأثناء اخلدمة، حث ال�شلطات التعليمية 
:)Shipman 2000و Yffو Murphy( على تنظيم دورات ملعاجلة حمور اأو اأكرث من املحاور التالية

مهارات مديري املدار�س يف اإدارة موارد املدر�شة لتوفري بيئة تعليمية اآمنة وفعالة وفاعلة	•
مهاراتهم القيادية لتعزيز ثقافة مدر�شية وبرنامج تعليمي من �شاأنهما دعم تعلم الطلب	•
قدرتهم على م�شاعدة املعلمني يف تطوير معارفهم ومهاراتهم	•
قدرتهم على حتليل ومعاجلة م�ساكل االن�سباط واحل�سور باملدر�سة، ومعنوية املوظفني	•
قدرته���م عل���ى و�شع ا�شرتاتيجي���ات للتعاون م���ع الأ�شر واجلماع���ات املحلية يف عم���ل املدر�شة 	•

)خا�شة اإذا كان املجتمع املحلي يحمل ت�شورات �شلبية عن املدر�شة(
قدرته���م على فهم ال�شي���اق ال�شيا�ش���ي والجتماعي والقت�ش���ادي والقانوين والثق���ايف الأو�شع 	•

وال�شتجابة له والتاأثري  عليه.

الإطار 6.3 

امليزات الرئي�صــية لربنامــج تدريب املعلمني اأثناء اخلدمة بناء علــى نتائج التقييم الوطني: 
اأوروغواي

يف اأوروغواي، كان لربنامج التدريب اأثناء اخلدمة وا�شع النطاق امليزات التالية:
• كانت الدورات تعقد اأيام ال�شبت. 	
• كان املعلمون يتلقون اأجرا على امل�شاركة )حوايل 25 يف املائة من الراتب الأ�شلي للمعلمني(.	
• كانت امل�شاركة طوعية.	
• كانت امل�شاركة على م�شتوى املدر�شة، بحيث ل يقبل املعلمون يف برنامج التدريب اإل اإذا وافق ما ل يقل عن 	

ن�شف عدد املعلمني )مبا فيهم املدير( يف املدر�شة على امل�شاركة.
• ت�شمنت الدورات جمموعات من حوايل 60 معلما. واجتمعت فرق من 5 اإلى 10 مدار�س، مما اأتاح فر�شة 	

لتبادل اخلربات �شواء داخل املدار�س، اأو فيما بينها.
• ركزت الربامج على املدار�س يف االأو�ساط املحرومة، اإال اأنها مل توؤخذ اإجنازات الطالب يف االعتبار بحيث 	

ميكن تبادل اخلربات بني املعلمني من املدار�س ذات الأداء اجليد واملدار�س ذات الأداء ال�شعيف على حد 
�شواء.

• �ش���ري الدورات جمموعة من امل�شرفني واأ�شاتذة من موؤ�ش�شات تدريب املعلمني، مت اختيارهم وتدريبهم من 	
اأجل الربنامج.

• ركز الربنامج على طرق تعليم الريا�شيات واللغة والعلوم الطبيعية والجتماعية.	

.Ravela 2008  :امل�شدر
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التركيز ىلع املدارس والتعليم بالفصول الدراسية 

اإن �شمان اأن توؤثر نتائج التقييم الوطني على ممار�شة معلمي ال�شفوف لتح�شني تعلم الطلب 
مهم���ة �شعبة ومعق���دة. ول يعرف �شوى القليل ب�ش���اأن ال�شرتاتيجيات الأك���رث فعالية لل�شتخدام، 

والتي من الأرجح اأن تختلف من نظام تعليمي اإلى اأخر ومن مدر�شة اإلى اأخرى.

يتن���اول ه���ذا الق�شم الو�شع الذي يتم فيه ن�شر نتائج التقيي���م الوطني وترك املجال للمدار�س 
الفردي���ة لتف�شري اأهمي���ة النتائج وو�شع ا�شرتاتيجيات ملعاجلة امل�ش���اكل التي قد يتم حتديدها. مت 
و�ش���ف ثلث خط���وات اإجرائية حمددة التي تب���دو �شرورية لكي ت�شتخدم نتائ���ج التقييم الوطني 

بفعالية:

اإبلغ النتائج اإلى املعلمني.أ( 
تف�شري النتائج من قبل املعلمني وتقييم اأهميتها بالن�شبة ملدر�شتهم.ب( 
تطبيق النتائج يف ا�شرتاتيجيات تهدف اإلى حت�شني تعلم الطلب.ج( 

وبع���د النظر يف ه���ذه اخلطوات، يت���م حتديد القرارات الت���ي يجب القيام به���ا يف التخطيط 
للتدخل.

إبالغ النتائج

هن���اك جمموعة متنوعة من الطرق لإبلغ املعلم���ني بالنتائج عرب النظام التعليمي بعد تقييم 
وطني قائم على العينة: مواد وتقارير مطبوعة، وندوات وور�س عمل؛ وزيارات من طرف املفت�شني 
وامل�شرف���ني وامل�شت�شاري���ن. يف بع�س البلدان، يح�ش���ل املعلمون على تقاري���ر التقييم الوطني على 

�شبكة النرتنت.

ميك���ن اأن يحت���وي التقرير عل���ى تعليقات ذات طابع ع���ام وعلى اإر�شادات عام���ة، اأو ميكن اأن 
يحت���وي على معلومات مف�شلة بناء على حتليل اأداء الطلب. تقدم اوغندا، حيث اقت�شرت نتائج 
التقيي���م الوطن���ي على ر�شائ���ل عامة اأر�شل���ت يف �شكل مل�شق���ات اإلى املعلمني يف جمي���ع املدار�س 
لعر�شه���ا يف الف�ش���ول الدرا�شية، مثال على ال�شيغ���ة الأولى )الإطار 6.4(. وتق���دم بلدان اأخرى 
تقارير اأكرث تف�شيل، للمعلمني يف املقام الأول، والتي ت�شف اإجنازات الطلب من حيث جمالت 
املنه���ج الدرا�س���ي التي اأظهرت نقاط معين���ة من القوة وال�سعف. كما اأن تق���دمي اقرتاحات عملية 
ميك���ن اأن ت�شتخدم من طرف املدار�س واملعلمني لتح�شني حت�شيل الطلب �شوف يزيد بدون �شك 

من قيمة هذه التقارير.
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يوف���ر تقرير للمعلمني يف كولومبيا الربيطانية، كندا، مث���ال لو�شف مف�شل لأداء الطلب يف 
التقيي���م. ت�شمن التقرير �شل�شلة من اجلداول التي تبني الن�شبة املئوية للطلب الذين اأجابوا على 
كل فق���رة م���ن الختبار ب�شكل �شحي���ح على م�شتوى الدائ���رة ، ف�شل عن الن�شب���ة املئوية للطلب 
الذي���ن اختاروا بدائل غ���ري �شحيحة. كما قدم تف�شريا ملا كان الط���لب يفعلونه عادة عند اختيار 

ال�شتجابات اخلاطئة. ويعر�س اجلدول 6.3 مثاال الختبار الريا�سيات )االأمناط والعالقات(.

الإطار 6.4 

مقتطف من مل�صق ن�صر بعد التقييم الوطني: اأوغندا

يف اأوغندا، مت توزيع مل�شق مع الن�س التايل للمعلمني لعر�شه داخل �شفوفهم:
ميكننا اأن نقوم مبا يلي:

منا�شب. ب�شكل  وال�شتجابة  الإجنليزية  باللغة  التعليمات  اإلى  	•ال�شتماع 
	•قراءة قطعة ق�شرية من الكتابة باللغة الإجنليزية.

و�شرب الأعداد. وطرح  بجمع  	•القيام 
. بالإجنليزية  واجلمل  الكلمات  بع�س  	•كتابة 

   �شاعدنا على تعلم كيف:
اأو�شع. مفردات  	•ننمي 

وبطلقة. ب�شرعة  	•نقراأ 
وبدقة. بو�شوح  	•نكتب 

�شحيح. ب�شكل  الأعداد  بق�شمة  	•نقوم 
يف و�شعيات جديدة من احلياة اليومية. م�شبقا  املكت�شبة  املعارف  	•ن�شتخدم 

امل�شدر: مكتب المتحانات الوطنية باأوغندا، بدون تاريخ
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اجلدول 6.3 
الن�صبة املئوية للطالب الذين اأجابوا عن الفقرات ب�صكل �صحيح يف تقييم للريا�صيات: كولومبيا 

الربيطانية، كندا

رقم 
الفقرة

الن�شبة املئوية 
للإجابات 
ال�شحيحة

تعليقات على ال�شتجابات اخلاطئةو�شف الفقرة

253

الق�شم���ة  تت�شم���ن  ن�شي���ة  م�شاأل���ة 
واإيج���اد الباق���ي )تق�شي���م ع���دد من 
الأ�شي���اء على جمموع���ات من حجم 

معني واإيجاد كم تبقى(

اأك���رث م���ن الرب���ع )28 ٪( ا�شتخدم 
 ٪  13 الق�شم���ة.  م���ن  ب���دل  الط���رح 
ا�شتخدم الق�شمة ب�شكل �شحيح ولكن 

اأخطاأوا يف اإيجاد الباقي.

2155

ال�ش���رب  تت�شم���ن  ن�شي���ة  م�شاأل���ة 
والط���رح والق�شمة )اأيجاد اأكرب عدد 
م���ن عن�شر ميكن �ش���راوؤه بال�شرف 

من عملية �شراء �شابقة(

كانت الأخطاء ال�شائعة هي احل�شاب 
ب�شكل غري �شحيح )19 ٪(، وجتاهل 
 ،)٪  10( املعلوم���ات  م���ن  ج���زء 
وا�شتخ���دام جزء فقط من املعلومات 

يف العمليات احل�شابية )10 ٪(.

امل�شدر: ماأخوذ من وزارة التعليم بكولومبيا الربيطانية 1999.

ويف �شي���اق مماثل، يق���دم الإطار 6.5 مثال على فقرة ميكن ا�شتخدامها يف مناق�شة املجموعة 
مل�شاع���دة املعلم���ني على التعرف على الأخط���اء ال�شائعة لدى الطلب عندم���ا تعر�س عليهم فقرة 
عملية ح�شابية اأ�شا�شية يف الريا�شيات تت�شمن اأكرث من خطوة واحدة وعدد تربيعي. متثل الأرقام 
ب���ني قو�شني بع���د كل خيار الن�شبة املئوي���ة للطلب الذين اخت���اروا هذا اخليار. وينبغ���ي اأن توؤدي 

مناق�شة املعلم اإلى ال�شتنتاجات التالية:

ا�شتجاب غالبية الطلب ب�شكل غري �شحيح، ومل يتم اختيار اخليار )د(.	•
اأولئك الذين اختاروا اخليار )اأ( قد ل يكونون على علم باأهمية املوؤ�شر 2.	•
اأولئ���ك الذين اختاروا اخليار )ب( قد غريوا العلمة داخل القو�س ب�شبب علمة ناق�س خارج 	•

القو�س.
اأولئك الذين اختاروا اخليار )ج( قد يكونون قد قاموا ب�شرب 3 يف 4 ثم طرح 1، بدل من طرح 	•

1 من 4  اأول.
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الإطـــــار 6.5 

فقرة الريا�صيات

= )1 − 4(3  −  5²
4-      )13٪(أ( 
10     )22٪(ب( 
14      )27٪(ج( 
16      )38٪(د( 

امل�شدر: جتميع املوؤلفني

على الرغم من اأن التقارير اإلى املدار�س توفر معلومات قد تكون قيمة بالن�شبة للمعلمني، فمن 
غري املحتمل اأن يكون جمرد توزيع املواد للمدار�س فعال للأ�شباب التالية:

ق���د ل ي���رى املعلمون، املثقلون مبجموع���ة متنوعة من وثائ���ق املنهج الدرا�ش���ي، تقارير التقييم 	•
الوطن���ي كاأولوي���ة موجهة اإليهم. فقد تو�شلت درا�شة يف مدينة نيوزيلن���دا اإلى اأن املعلمني كانوا 
يجهل���ون اإلى ح���د كبري وجود تقارير التقييم الوطني اأو قدرتها على حت�شني جودة عملهم. على 
الرغ���م م���ن اأن ن�شخ���ا من التقارير كان���ت قد و�شلت اإل���ى املدار�س، فاإن ع���ددا قليل جدا من 

.)Lovett 1999( املعلمني علم بوجودها اأو عمل على قراءتها

ق���د ل تكون التقارير �شهل���ة ال�شتخدام مبا فيه الكفاية، حتى عندما تع���د خ�شي�شا للمدار�س 	•
واملعلمني، )Arregui وMcLauchlan 2005؛ منظمة التعاون والتنمية 2004(.

ق���د يحت���اج املعلمون اإلى امل�شاع���دة يف تطوير فهمهم لإ�شلح مق���رتح وملءمته للظروف التي 	•
يدر�شون فيها.

رمب���ا �شيك���ون املعلم���ون بحاجة اإل���ى امل�شاع���دة اإذا كانوا مطالب���ني بتغيري تدري�شه���م لتحقيق 	•
الأه���داف املقرتحة يف اإ�ش���لح ما )على �شبيل املث���ال، حتويل تركيزهم م���ن احلفظ والتلوة 
اجلماعية اإلى االإجراءات التي �سوف تعمل على تطوير املزيد من انخراط الطالب واملزيد من 
Shojgreen-و Petersoو Grant ؛Snyder 2000و Chapman( )الإ�ش���راك الن�شط يف التعلم

Downer 1996؛ Ravela 2005؛ Snyder واآخرون 1997(.
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تفسير النتائج وتقييم أهميتها

حتى بدون تقييم وطني، فاإن املدار�س، ال �سيما اإذا كانت ت�ستقبل طالبا من اأو�ساط حمرومة 
اقت�شادي���ا، ع���ادة ما تكون واعية باإن عددا كبريا من الطلب يعانون �شعوبات. يف هذه الو�شعية، 
ق���د تكون نتائ���ج التقييم الوطني جم���رد حمرك للتفكري والعم���ل. ميكن اأن تق���دم نتائج التقييم، 
م���ع ذلك، وك���ذا تعزيز ت�شورات املعلم���ني )اإذا مت حتديد، على �شبيل املث���ال، اأن فئات معينة من 
املدار����س متثل اإ�شكالي���ة(، موؤ�شرات حول طبيعة ال�شعوبات لدى الط���لب، واأفكاًرا حول العوامل 
الت���ي تعيق اأو تعزز تعلم الطلب. غري اأنه م���ن الوا�شح اأن املدار�س حتتاج اإلى اأن تدرك الظروف 

الفعلية التي ت�شتغل فيها، والتي ميكن اأن تختلف اختلفا كبريا من موقع اإلى اآخر. 

ويف ه���ذا ال�شدد، ت�شتحق جمموعة متنوعة من العوامل الأخذ بالعتبار. تختلف املدار�س يف 
م�شتوي���ات حت�شيل الطلب ويف اأ�شب���اب انخفا�س التح�شيل. ويختلف املعلمون يف مدى معرفتهم 
للمحت���وى الذي من املتوق���ع اأن يدر�شوه ويف مهاراتهم ومواقفه���م البيداغوجية. وتختلف املدار�س 
يف امل���وارد املتوفرة، ويف الط���رق التي ت�شتخدم بها تلك امل���وارد، ويف العقبات التي تعرت�س عملها 
)مث���ل ال�شفوف املكتظة جدا(، ويف قدرتها على التغي���ري. وتختلف اأي�شا يف الظروف الجتماعية 
والقت�شادية التي ت�شتغل فيها، ويف ا�شتعداد الطلب للتعلم عندما يلتحقون باملدر�شة، ويف الدعم 
الذي يتلقونه من الأ�شر واملجتمعات املحلية. يحتاج املعلمون اإلى التفكري يف هذه امل�شائل، مع قيا�س 
اأهمي���ة نتائ���ج التقييم على حالتهم. فهم يحتاجون، على وج���ه اخل�شو�س، اإلى حتديد املعارف اأو 
املهارات التي متثل اأهم الحتياجات التعليمية ونوع التغيري الذي من املرجح اأن يكون اأكرث فعالية.

مبا اأن التقييم القائم على العينة ل يوفر معلومات حول معايري التح�شيل يف املدار�س الفردية، 
ف���اإن املدار�س بحاجة اإلى طريقة لتحديد كيفية مقارنة اإجنازات طلبها مع اإجنازات الطلب يف 
مدار����س اأخرى لكي تكون نتائ���ج التقييم الوطني مفيدة. لقد عاجل���ت اأوروغواي هذه امل�شالة عن 
طري���ق جعل اأداة التقييم متاح���ة للمدار�س التي مل ت�شارك يف التقييم الوطني. على الرغم من اأن 
ه���ذه الطريقة متكن جميع املدار�س من مقارنة حت�شيل الطلب مع املعايري الوطنية، فعيبها اأنها 
تف�ش���د الق���درة على ر�شد التح�شيل يف النظام التعليمي عرب الزم���ن، وذلك لأنه من املفرت�س اأن 
تك���ون اإعادة ا�شتخدام الفقرات املتاحة على نطاق وا�شع غري ممكنة. وثمة طريقة بديلة تتمثل يف 
تطوير جمموعة من الختبارات املوحدة للتح�شيل وجعلها متوفرة جلميع املدار�س والتي ميكن اأن 
يجريها املعلمون لطلبهم لتحديد موقعهم ن�شبة للمعايري الوطنية التي �شوف توفرها الختبارات. 
وميك���ن تعزيز قيمة الختبارات املوحدة اإلى حد كبري اإذا وف���رت اأي�شا معلومات ت�شخي�شية حول 

اإجنازات الطلب، والتي ميكن اأن ت�شكل اأ�شا�شا لتخاذ الفعل الإ�شلحي.
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تطبيق النتائج

عندم���ا تثبت اأهمي���ة نتائ���ج التقييم الوطن���ي ملدر�شة معينة، يج���ب على املدر�ش���ة اأن تراجع 
بالتف�سي���ل اإجنازات طالبها )بتحديد الثغرات ونقاط ال�سع���ف يف التعلم( والظروف التي تكون 
قد �شاهمت يف هذه الو�شعية. ثم ينبغي اأن ت�شع ا�شرتاتيجيات ملعاجلة امل�شاكل التي مت حتديدها. 
�شوف يجد العديد من املعلمني هذه املهمة �شعبة جدا، و�شوف يحتاجون اإلى دعم كبري. قد ياأخذ 
ه���ذا الدعم �شكل مبادئ توجيهية واأمثلة عن املمار�شات اجليدة من طرف وزارة التعليم، اأو ور�س 
عم���ل ملديري املدار�س ومتخ�ش�ش���ي املواد الدرا�شية، اأو دعًما يف ع���ني املكان من طرف املفت�شني 

وامل�شرفني. ميكن اأن ت�شاهم كل هذه الأ�شكال من الدعم على املداولت واجتماعات املوظفني.

قد يحتاج املعلمون اإلى م�شاعدة حمددة يف:

حتديد جوانب من ممار�شتهم التي حتتاج اإلى تغيري.أ( 
و�شف املمار�شات املن�شودة.ب( 
و�شف الختلفات بني املمار�شات القائمة واملن�شودة.ج( 
حتدي����د املراحل يف املمار�شات التي �شوف ت�شري اإلى التحرك نحو املمار�شات املن�شودة. و�شوف د( 

يكون التحرك من خلل املراحل عملية تدريجية يكيف فيها املعلمون، باأمل حمتمل، املمار�شات 
القائمة يف التحرك نحو تلك التي من الأرجح اأن يكون لها تاأثري اإيجابي على تعلم الطلب.

وت�شم���ل بع����س تقارير التقيي���م الوطني تو�شيات حم���ددة للعمل )انظر الإط���ار 6.6(. تكون 
التو�شيات حمددة لبلد ومنهج معني وقد ل تكون ملئمة يف اأماكن اأخرى. ، ومع ذلك، فاملق�شود 
هو اأنه عندما يت�شمن التقييم الوطني تو�شيات، فاإنه ميكن اأن يكون مبثابة موجه اأو قائمة مهمات 
لتوجي���ه �شل�شلة من نقا�شات املوظفني بينما يراج���ع املدير واملعلمون املمار�شة يف مدر�شتهم وكيف 

تتوافق مع املمار�شة املو�شى بها يف تقرير التقييم الوطني، اأو تبتعد عنها.

يف كثري من الأحيان، �شوف لن يقدم تقرير التقييم الوطني تو�شيات حمددة. يف هذه احلالة، 
�ش���وف ي�شطر املعلمون اإلى العتماد اأكرث على موارده���م اخلا�شة يف و�شع ا�شرتاتيجيات ملعاجلة 
نقاط ال�سعف يف اإجنازات الطالب التي مت حتديدها يف التقييم. يف اأوغندا، وبعد النظر يف نتائج 
التقييم )على �شبيل املثال، انخفا�س الأداء يف قراءة الن�س املتوا�شل ويف الكتابة ويف الهند�شة(، 
ح���دد جمموع���ة من املديرين من عدد من املدار�س طرقا معين���ة، راأوا اأنها ميكن اأن حت�شن البيئة 
التعليمي���ة يف مدار�شه���م. وت�شم���ل هذه الط���رق حت�شني تكيي���ف التعليم ا�شتجاب���ة لتقدم الطلب 
)اأو عدم���ه(، وفح����س خمططات وخطط الدر�س لدى املعلم���ني، واإ�شراك الطلب يف و�شع املواد 

.)Acana 2008( التعليمية، وتنظيم مباريات بني الطلب يف مهمات القراءة واحل�شاب
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الإطـــــار 6.6 

التو�صيات على اأ�صا�س التقييم الوطني يف الريا�صيات، ال�صف اخلام�س: ايرلندا

التو�شيات التالية هي من دليل مت ن�شره من طرف الوزارة الإيرلندية للتعليم والعلوم ا�شتجابة لتقييم وطني:

• على املعلمني دعم تطوير التلميذ يف جمال »ال�شكل وامل�شاحة« للمحتوى، عن طريق اإ�شراكهم يف املهمات 	
التي تنطوي على ال�شتدلل حول ال�شكل وامل�شاحة.

• عل���ى املعلمني تو�شيع العم���ل املتعلق بجمع البيانات، وحتليل البيانات، وبن���اء وتف�شري الر�شوم البيانية اإلى 	
م���واد درا�شية مث���ل اجلغرافيا والعلوم. وينبغي البحث عن فر�س لتطبي���ق املعارف عن جمالت »العدد« و 

»القيا�شات« و« ال�شكل وامل�شاحة« يف املواد الدرا�شية الأخرى ويف �شياقات احلياة اليومية.

• عل���ى املعلمني من���ح تركيز اأكرب على جم���ال »القيا�شات« من خ���لل توفري فر�س للتلمي���ذ لنقل املعارف 	
واملهارات املكت�شبة يف الأن�شطة العملية امل�شائل غري الروتينية.

• عل���ى املعلمني و�شع مزيد من الرتكيز عل���ى تدري�س املهارات العليا يف الريا�شيات، مبا يف ذلك »التطبيق« 	
و »حل امل�شكلت«.

• على املدار�س واملعلمني دعم اأولياء الأمور يف تطوير اإتقان اأطفالهم للريا�شيات من خلل توفري املعلومات 	
ح���ول التغي���ريات يف املنهج وطرق التدري����س، وتقدمي امل�شورة ب�شاأن اإ�شراك الأطف���ال يف الأن�شطة املتعلقة 
بالريا�شي���ات يف املنزل، والتوجيه حول ا�شتخدام الواجبات املنزلية )مبا يف ذلك كمية الوقت الذي يجب 

تخ�شي�شه للواجبات املنزلية( لدعم التعلم.

• على املدار����س واملعلمني تو�شيع ا�شتخدام الآلت احلا�شبة وتكنولوجيات املعلومات والت�شالت يف تدري�س 	
الريا�شي���ات. وينبغي ا�شتخ���دام الآلت احلا�شبة وتكنولوجيات املعلوم���ات والت�شالت لي�س فقط لتطوير 

املهارات مثل احل�شاب الأ�شا�شي، ولكن اأي�شا لتعزيز ال�شتدلل الريا�شي ومهارات حل  امل�شائل.
.http://www.erc.ie واآخرون 2006؛ متوفر اأي�شا يف Surgenor امل�شدر: مقتب�س من

اإن النظر يف نتائج البحوث الرتبوية ميكنه اأن يفيد نقا�شات املعلمني يف اجتماعات املوظفني، 
ويف منتدي���ات اأخ���رى بطرق معاجلة امل�شاكل التي يتم حتديده���ا يف التقييم الوطني. ومبا اأنه من 
غ���ري املرجح اأن يكون املعلمون على دراية بنتائ���ج البحوث، فاإن ال�شفحات التالية تلخ�س النتائج 

الرئي�شية التي ميكن اأن تفيد مداولتها. فاملجالت ذات ال�شلة بهذه املداولت هي:

البحوث حول فعالية املدر�شة )الإطار 6.7(.أ( 
والبحوث حول فعالية املعلم )الإطار 6.8(.ب( 
والبحوث حول العلقات بني تعلم الطلب والعوامل الفردية والأ�شرية للطلب )الإطار 6.9(.ج( 
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الإطار 6.7 

موا�صيع للنقا�س: نتائج التقييم الوطني ومتغريات فعالية املدر�صة
ينبغي اأن تنظر املدار�س يف مناق�شاتها اإلى العوامل التالية، والتي اأثبتت البحوث لها علقتها بفعالية املدر�شة:

منظمة مدر�شية  	•بيئة 
التعليمية لدى مدير املدر�شة القيادة  يف  عالية  	•جودة 

)وحدة الهدف، مع الرتكيز على تعلم الطلب(  باملدر�شة  اإيجابيني  »مناخ«  اأو  	•»ثقافة« 
لتح�شيل الطلب و�شلوكهم عالية  	•توقعات 

قوية ان�شباطية  	•بيئة 
املوظفني  لدى  عالية  	•معنويات 
املوظفني قدرات  لتنمية  	•فر�س 

االأمور  اأولياء  	•انخراط 
وات�شاق التعليم عرب امل�شتويات الدرا�شية. 	•تن�شيق 

.Teddlie 2000و Reynolds ؛Verspoor 1991و Lockheed :امل�شدر

الإطار 6.8 

موا�صيع للنقا�س: نتائج التقييم الوطني ومتغريات فعالية املعلم

ينبغي اأن تنظر املدار�س يف مناق�شاتها اإلى العوامل التالية، والتي اأثبتت البحوث علقتها بفعالية املعلم:
• املعرفة مبادة التدري�س	
• اإدارة وتنظيم الف�شول الدرا�شية )على �شبيل املثال، ل�شمان احلد الأدنى من العرقلة(	
• املمار�شات التعليمية )و�شوح الرتكيز العلمي، تكييف التعليم مع م�شتوى الطلب، فر�س للطلب ملمار�شة 	

وتطبيق ما تعلموه، تغطية ملئمة للمنهج، وفر�س التعلم لدى الطلب(
• القدرة على تدري�س املهارات العليا للتفكري 	
• تفريد التعلم	
• التعلم التعاوين الذي ي�شهل عمل املجموعات من قبل الطلب	
• اإخبار الطلب بالتوقعات العالية للتح�شيل وال�شلوك 	
• توفر وملءمة املوارد )الكتب املدر�شية واملواد التعليمية الأخرى(	
• ر�شد وتقييم تقدم الطلب )ا�شتخدام وتواتر التقوية الدقيقة؛ الأ�شئلة املنا�شبة التي تكون يف م�شتوى منا�شب 	

من ال�شعوبة وتتطلب من الطلب التفكري والتنظيم وتطبيق املعرفة بدل من ا�شرتجاع املعلومات فقط(
• تواتر الواجبات املنزلية ور�شدها	
• احل�شور	
• الوقت امل�شتغرق يف الإعداد للدر�س	
• املعتقدات والت�شورات والفرتا�شات )مبا يف ذلك التوقعات لتح�شيل الطلب(.	

امل�شدر: Brophy وGood 1986؛ Fuller 1987؛ Teddlie وReynolds 2000؛ WangوHaertel وWalberg 1993؛ 
Wenglinsky 2002
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الإطار 6.9 

موا�صــيع للنقا�ــس: نتائــج التقييم الوطنــي والعوامل الفردية والأ�صــرية للطــالب املرتبطة 
بتعلمهم

ت�شري الأبحاث اإلى اأن خ�شائ�س لها تاأثريات كبرية على حت�شيل الطلب، مثل:
• خ�سائ�س الطالب )احلافز، واالنخراط يف التعلم، وو�سع التغذية، واالأمرا�س(.	
• احل�شور.	
• م�شتوى التعليم اأو الدخل لدى اأولياء الأمور.	
• دعم االأ�سرة )لديها توقعات عالية للتح�سيل املدر�سي، تنخرط يف العمل املدر�سي، وت�ساعد يف الواجبات 	

املنزلية، وتقراأ للأطفال اأو جتعل الأطفال يقراأون لأفراد الأ�شرة، وتتوا�شل مع معلم الطفل(.
• ال�شغوطات على الطالب خارج املدر�شة )العمل اأو م�شوؤوليات العناية بالأطفال(.	

امل�شدر: جتميع املوؤلفني. 

على املعلمني اأن ياأخذوا عددا من العوامل يف العتبار عند النظر يف البحث:

ي�شتن���د اجلزء الأكرب من النتائج على الدرا�شات التي اأجريت يف البلدان ال�شناعية، ويكرر  اأول: 
العدد القليل من الدرا�شات يف البلدان النامية تلك النتائج يف كثري من النواحي، مع ا�شتثناء 
وج���ود ارتباط اأقوى بني حت�سي���ل الطالب وجودة املعلم وتوافر امل���وارد )على �سبيل املثال، 

.)Reynolds 2000( )الكتب املدر�شية

ق���د يك���ون املعلمون اأك���رث فعالية يف بع�س جم���الت املنهج الدرا�شي من غريه���ا. على �شبيل  ثانيا: 
املث���ال، قد تختلف املهارات اللزم���ة لتدري�س الآداب اأو العل���وم املختربية عن تلك املطلوبة 

لتعليم اللغة والريا�شيات )جمالت املنهج املبحوثة يف معظم درا�شات فعالية املدر�شة(.

قد يكون املعلمون اأكرث فعالية مع بع�س الفئات من الطلب من غريهم )Campbell واآخرون  ثالثا: 
.)2004

فعــاليــــة الـمدر�صـــــــة. توؤكد العوامل املرتبطة عادة بالفعالية عل���ى م�شتوى املدر�شة )الإطار 
6.7( عل���ى اأهمي���ة دور مدير املدر�شة، وكذل���ك على اأهمية تطوير ثقاف���ة املدر�شة التي تركز على 
تعلم الطالب. ويدخل اأي�سا �سمن هذه العوامل ال�سروط الداعمة، مثل االن�سباط والروح املعنوية 
باملدر�شة. ينبغي اأن تركز نقا�شات املوظفني على الربط بني نتائج التقييم الوطني وعوامل فعالية 

املدر�شة الأكرث ملءمة لو�شعية املدر�شة.
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فعــاليــة الـمعــــــلم. قد تكون الأدلة التجريبية املتاحة لأكرث من قرن حول الدور الرئي�شي الذي 
يلعب���ه �شي���اق بيت الطالب يف قدرته على التعلم، قد دفع���ت باملعلقني يف بع�س الأحيان اإلى التقليل 
من تاأثريات خ�شائ�س املدر�شة، وعلى وجه اخل�شو�س، من املمار�شات ال�شفية للمعلمني. ويجابه 
ه���ذا الراأي البحوث التي اأجريت موؤخرا على اأ�شا�س البيانات التي جمعها التقييم الوطني للتقدم 
التعليمي بالوليات املتحدة الأمريكية، وذلك با�شتخدام التحليل الإح�شائي املتطور. وت�شري نتائج 
البحوث اإلى اأن املمار�شات ال�شفية كالرتكيز على تدري�س املهارات العليا للتفكري، وتطبيق تقنيات 
حل امل�شكلت مل�ش���اكل فريدة، وتفريد التعلم، توؤثر على حت�شيل الطلب يف الريا�شيات بال�شف 

.)Wenglinsky 2002( الثامن على الأقل، بنف�س قوة خلفية الطالب

حتدد العوامل التي اأثبت ارتباطها بفعالية املعلمني يف �شفوفهم )الإطار 6.8( معرفة املعلمني 
مبادة التدري����س ومهاراتهم البيداغوجية. وت�سمل ال�سروط التعليمي���ة التي تكت�سي اأهمية، خا�سة 
فر�ش���ة التعلم، والوقت امل�شتهلك يف املهم���ة، والتدري�س املنظم، والتقييم وامللح�شات التي تعطى 
للط���لب، وتوفر املوارد امللئمة، وا�شتخدام م�شارات متعددة يف حل امل�شائل ل�شتيعاب الختلف 
 Wenglinsky ؛Scheerens 1998( يف معارف وخربات الطلب الذي يوجد يف اأي ف�شل درا�شي
2002(. يعزز حتديد التوقعات العالية لتح�شيل الطلب يف الف�شل الدرا�شي احلاجة اإلى توقعات 

عالية على م�شتوى املدر�شة )الإطار 6.7(. وجتد العلقة بني فعالية املدر�شة وفعالية املعلم تعبريا 
له���ا يف احلاج���ة اإل���ى تن�شيق التعليم ع���رب امل�شتويات الدرا�شي���ة. لذلك، ينبغ���ي اأن تاأخذ نقا�شات 
العامل���ني يف املدر�شة للتقييم الوطني يف العتبار التاأث���ريات املرتتبة على النتائج بالن�شبة للتعليم 

يف جميع ال�شفوف، وعلى وجه اخل�شو�س، يف ال�شفوف ما قبل ذاك الذي اأجري فيه التقييم. 

م���ن الناحية املثالية، �ش���وف ت�شمل اآلية حتقيق تغيريات يف ممار�شات املعلمني على مراجعات 
م���ن طرف العاملني باملدر�شة لدرا�شة وتف�شري بيانات اأداء الطلب وتطوير ا�شرتاتيجيات تدري�س 
ته���دف اإلى رفع م�شتوى حت�شيل الطلب. و�شوف يك���ون دعم املفت�شني اأوامل�شرفني اأو امل�شت�شارين 
مهم���ا بينم���ا يحاول املعلم���ون تطبيق ما تعلم���وه يف �شفوفهم. ومن الأرج���ح اأن يح�شل التغيري يف 
 Burneyو Elmore( الف�س���ول الدرا�سية واأن ي�ستمر عندم���ا يتم ا�ستيفاء ال�سروط املحددة التالية

:)Creemers 2005و Reezigt ؛Fullan 2001 1999؛

يت���م تو�شي���ح طبيعة امل�ش���اكل )على �شبيل املث���ال، �شع���ف الأداء يف ق�شمة الأع���داد الع�شرية( 	•
واأ�شبابها املحتملة.

يت���م حتدي���د احتياج���ات التح�شني، وو�ش���ع اأهداف حمددة )فيم���ا يخ�س، عل���ى �شبيل املثال، 	•
التح�شيل يف جمالت معينة، واملواقف، ودور الطلبة يف عملية التعلم، واحل�شور(.

يت���م تطوي���ر خطة )مع خط���وات حمددة( باملج���الت ذات الأولوي���ة للتعليم م���ن اأجل معاجلة 	•
النواق�س التي مت حتديدها.
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يتم حتديد التوقعات لتح�شيل الطلب.	•
يت���م تطوي���ر ال�شرتاتيجي���ات على اأ�شا����س التباينات الت���ي مت حتديدها ب���ني املمار�شة احلالية 	•

واملن�شودة.
يتم ر�شد تقدم الطلب على اأ�شا�س منتظم.	•
ين�شب الرتكيز على التطبيق امللمو�س للأفكار العامة.	•
يتعر�س املعلمون للممار�شة الفعلية املن�شودة بدل من و�شف املمار�شة.	•
يتم توفري الفر�س للمعلمني للتفاعل مع بع�شهم البع�س ومع املفت�شني وامل�شرفني يف اإطار ثقافة 	•

العمل التعاوين.
يت���م تقييم التقدم املحرز يف تنفيذ اخلطة والتب�ش���ر ب�شاأنها )على �شبيل املثال، حتديد ما اإذا 	•

كانت الأهداف قد حتققت(.

ينبغ���ي تدوين اجلوانب غري امللمو�شة لبع�س العنا�ش���ر املحددة لفعالية املعلم يف الإطار 6.8. 
اإذا كان���ت، كم���ا �شبق ذكره، نظ���م املعتقدات الكامن���ة وراء القيمة والغر�س م���ن املنهج الدرا�شي 
وتوقع���ات وتطلع���ات املعلم���ني لطلبهم اأكرث اأهمي���ة من تغيري تفا�شي���ل املنه���ج اأو ا�شرتاتيجيات 
التدري����س )Anderson 2002؛ Robertson 2005(، ف�ش���وف حتت���اج ا�شرتاتيجيات حت�شني تعلم 

الطلب اإلى ال�شتجابة اإلى جمموعة من الظروف اأكرب مما كانت عليه املمار�شة عادة.

عوامل الطالب والأ�شرة واملجتمع املحلي. ينبغي على مديري املدار�س واملعلمني يف مناق�شاتهم 
لنتائ���ج التقيي���م الوطني، الأخ���ذ يف العتبار البح���وث حول العوام���ل اخلا�شة بالطال���ب واأ�شرته 
وجمتمعه املحلي والتي توؤثر على تعلم الطلب )انظر الإطار 6.9(. فاإذا مت حتديد م�شاكل متعلقة 
به���ذه العوامل فق���د تتم الإ�شارة اإلى اإج���راءات تهدف اإلى تاأثري غري مبا�ش���ر على التطور املعريف 
ل���دى الط���لب يف اأماكن اأخرى غري املدار����س اأو الف�شول الدرا�شية. وميك���ن اأن ت�شمل اخليارات 
على م�شتوى الطالب توفري وجبات مدر�شية اأو مكملت لتعوي�س النق�س الغذائي. ومع ذلك، فاإن 
ه���ذا التموين يتطلب عادة قرارا على م�شت���وى اأعلى اأو اإ�شراك اأولياء الأمور، لأنه من غري املرجح 
اأن تك���ون املدر�شة الفردية ق���ادرة على تلبية التكاليف املرتتبة عل���ى ذلك. كما اأنه لي�س يف مقدور 
املدر�ش���ة  اأن توؤثر على م�شتويات التعليم النظامي لدى اأولياء الأمور، ولكن ميكن اأن تن�شح الأهل 
ب�ش���اأن خ�شائ�س البيئة الأ�شرية التي تدعم تعلم الأطفال. على �شبيل املثال، دفعت نتائج التقييم 
الوطن���ي يف فيتنام )انظر الف�شل الثاين( بتو�شية حول �شرورة ن�شح اأولياء الأمور بجدوى توفري 
ف�ش���اء خا�س للطلب يف البيت م���ن اأجل الدرا�شة، وكذلك باحلاجة اإلى تقليل غياب اأبنائهم عن 

املدر�شة )البنك الدويل 2004(.

ق���د يتدار����س العاملون باملدار����س �شبل تعزيز ال�شلة ب���ني املدر�شة وحي���اة الطلب يف البيت 
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ب�ش���ورة جي���دة، وذل���ك يف مراجعتهم لنتائ���ج التقييم الوطن���ي،. وتربط املدار����س يف العديد من 
البل���دان �ش���لت ر�شمية م���ع الأ�شر، واإن كان���ت يف بع�س احل���الت موجودة بال�ش���م فقط، ورمبا 
حتت���اج ه���ذه الروابط اإلى  التن�سيط والتطوير، كي تلعب دورا فاع���ال يف الرفع من انخراط االأ�سر 
يف الأن�شط���ة التي ت�شجع وتعزز تعلم الطلب. كما توجد جمموعة وا�شعة من ال�شرتاتيجيات لهذا 

الغر�س. وت�شمل هذه ال�شرتاتيجيات:

اإ�ش���راك اأولياء الأمور يف احلكومة والإر�شاد نياب���ة عن املدر�شة )على �شبيل املثال، يف جمعية أ( 
اأولياء الأمور واملعلمني اأو جمل�س اإدارة املدر�شة(.

جعل اأولياء الأمور ي�شاعدون يف الأن�شطة غري التعليمية يف املدر�شة.ب( 
عقد ور�س عمل وحما�شرات ملناق�شة �شيا�شات املدر�شة اأو الظروف املنزلية التي تعزز التعلم.ج( 
ا�شتخ���دام برامج لإ�شراك اأولياء الأمور )اأو غريه���م من الكبار( يف اأن�شطة التعلم يف البيت، د( 

مب���ا يف ذل���ك تلك املوجهة نح���و تطوير املهارات يف ح���ل امل�شاكل والتفكري النق���دي واملحادثة 
والإ�شراف على الواجبات املنزلية )Kellaghan واآخرون 1993(.

 كم���ا ميك���ن اأن توؤث���ر عوام���ل �شياقي���ة اأو�شع عل���ى تعل���م الط���لب يف املدر�شة ، مث���ل الظروف 
الجتماعي���ة والقت�شادية للمجتم���ع املحلي الذي تخدمه املدر�شة،. لكن ه���ذه العوامل تكون اإلى حد 
كب���ري خ���ارج �شيطرة املدار�س. وعل���ى الرغم من ذلك، ف���اإن احل�شول على دعم لعم���ل املدر�شة من 
ط���رف �شخ�شيات �شيا�شية واإدارية حملية يكون اأمرا مهما، حت���ى يف املجتمعات الفقرية اقت�شاديا. 
وقد ت�شبح املجتمعات املحلية معنية من خلل تقدمي الدعم يف جمال �شيانة املباين املدر�شية وتوفري 
املوارد. ويكون من الأهمية ب�شكل خا�س اإي�شال الر�شالة اإلى املجتمع املحلي باأن املدار�س توفر فر�شا 

لتنمية وتقدم الأطفال. كما ينبغي اأن تعك�س املدار�س ب�شكل وا�شح ذلك العتقاد يف اأن�شطتها.

تخطيط التدخل

عندم���ا يتفق مدير املدر�ش���ة واملعلمون على م�شار للعمل بعد مناق�ش���ة نتائج التقييم الوطني، 
ينبغ���ي اأن ي�شع���وا خطة لتنفيذ عدد م���ن ال�شرتاتيجيات التي ترتكز عل���ى حت�شني تعلم الطلب. 
وينبغ���ي اأن حت���دد اخلطة دور اأولئك الذين �شي�شاركون، واأن تت���م مراقبتهم من وقت لآخر لر�شد 
التنفي���ذ. عل���ى �شبيل املثال، قد حتدد اخلطة اأن املعلم ال���ذي  ميلك اأكرب خربة يف تدري�س الكتابة 
يقت�ش���م اأفكاره مع الزم���لء يف اجتماع للمعلمني. وينبغي اأن تكون اخلط���ة واقعية، مع الأخذ بعني 
العتبار حجم املدر�شة وتوفر املوارد وقدرات املعلمني كاأفراد والدعم املحتمل من طرف م�شوؤويل 
 Reezigt( التعليم واأع�شاء املجتمع املحلي. من الناحية املثالية، ينبغي على اخلطة حتديد ما يلي

:)Creemers 2005و
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الوقت اللزم للأن�شطة	•
الأولويات وترتيب الأن�شطة	•
ال�شرتاتيجيات )على �شبيل املثال، ور�س العمل، وامل�شاحبة املهنية(	•
انخراط متدخلني خارجيني واأدوارهم ومهامهم، اإذا كان معمول به	•
املوظفني الذين �شي�شاركون ومهامهم	•
دور و�سلطة املوظفني الذين ي�ساركون بن�ساط )لتجنب �سوء الفهم يف وقت الحق(	•
الدور املت�شور للطلب واأولياء الأمور واملجتمع املحلي.	•

خاتمة

ُي���ربز عدد وتعقيد العوامل التي توؤثر عل���ى حت�شيل الطلب، امللتقطة يف خمطط بياين اأعده 
مكتب المتحانات الوطنية باأوغندا على اأ�شا�س �شل�شلة من التقييمات الوطنية )انظر الر�شم 6.3(، 
التحدي���ات التي تواجه املدار����س واملعلمني. فدورات التطوير املهني تلعب بالتاأكيد دورا يف معاجلة 
النواق����س الت���ي قد يتم حتديدها يف معرف���ة املعلمني مبادة التدري�س، اأو امله���ارات البيداغوجية. 
وم���ع ذلك، فمن  املرجح اأن حتت���اج املدار�س اإلى مبادرات اأخ���رى اإذا اأرادت اأن تاأخذ يف العتبار 
نتائج التقييم الوطني، وت�شتجيب لها. يف حالة التقييمات القائمة على العينة، يكون التحدي الأول 
ه���و اتخاذ قرار حول اأهمية نتائ���ج التقييم بالن�شبة للمدار�س الفردية. بع���د ذلك، اإذا مت التفاق 
عل���ى اأن النتائ���ج ذات اأهمي���ة، اأو اإذا كان قد مت حتديد املدر�شة يف تقيي���م قائم على التعداد، فاإن 
املدر�ش���ة �شتواجه مهمة و�شع ا�شرتاتيجيات من �شاأنها اأن تع���زز التح�شيل، وهذه املهمة غالبا ما 
يتوج���ب معاجلتها مبوارد حمدودة. وقد ركز هذا الف�شل على انعكا�س نتائج التقييم الوطني على 
التدري����س. اإذا مل يحدد التقييم الوطني م�ش���ارات حمددة للعمل، فينبغي اأن ت�شرت�شد املدر�شة يف 
و�ش���ع ا�شرتاتيجيات باأدلة البحوث حول فعالية املدر�شة، وفعالي���ة املعلم، ودور الأ�شر واملجتمعات 

املحلية يف دعم تعلم الطلب.

قد ت�شري بع�س نتائج التقييم الوطني اإلى تغيريات يف الطريقة حتت �شيطرة املدار�س واملعلمني 
)على �شبيل املثال، تخ�شي�س وقت اأكرث ملوا�شيع معينة يف املنهج الدرا�شي، واهتمام اأكرث دقة بتحليل 
الواجبات املنزلية للطلب، ومزيد من الرتكيز على توفري امللح�شات املبنية على نتايج التقييم(. 
وتكون الأخرى حتت �شيطرة اأولياء الأمور )على �شبيل املثال، ت�شجيع ح�شور اأكرب باملدار�س اأو �شمان 
 اأن تنجز الواجبات املنزلية(. قد يحتاج كبار موظفي وزارة التعليم اإلى توفري املوظفني واملوارد املالية:

لتحديدانعكا�س نتائج التقييم على اإعداد املعلمني واملمار�شات ال�شفية.أ( 
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لإي�شال نتائج التقييم اإلى املدار�س.ب( 
مل�شاعدة املدار�س على تف�شري النتائج واأهميتها.ج( 
مل�شاعدة املدار�س على تنفيذ ال�شرتاتيجيات ملعاجلة �شعف التح�شيل لدى الطلب.د( 
ل�شمان توفر دعم م�شتمر للمدار�س يف تنفيذ ال�شرتاتيجيات.ه( 

وفيم���ا يل���ي ملخ�س للأن�شطة، الت���ي اإذا ما نفذت، فمن �شاأنها اأن تعم���ل على الرفع من تاأثري 
التقييم الوطني على اإعداد املعلمني واملمار�شة ال�شفية:

اإ�شراك مدربي املعلمني يف ت�شميم وتنفيذ التقييم الوطني.	•
جمع املعلومات ذات ال�شلة حول املمار�شات ال�شفية يف ا�شتبانات التقييم الوطني.	•
حتديد انعكا�س نتائج التقييم الوطني على اإعداد املعلمني قبل واأثناء اخلدمة والإفادة بها.	•
ت�شجيع ا�شتخدام النتائج من طرف مدربي املعلمني واملتدربني قبل اخلدمة.	•
اإعداد تقارير غري فنية و�شهلة للقراءة حول نتائج التقييم لفائدة املعلمني.	•
ت�شجيع املدار�س على مراجعة التقييم الوطني والنظر يف تداعياته.	•
تق���دمي امل�ش���ورة للمعلمني للنظر يف العوام���ل املدر�شية وغري املدر�شية التي له���ا تاأثري على اأداء 	•

الطلب.
ت�شجيع املدار�س للرفع من م�شاركة اأولياء الأمور يف تعليم اأطفالهم.	•
ت�شجيع املدار�س واملعلمني على القيام بعدد حمدود من التغيريات العملية يف التنظيم املدر�شي 	•

ويف طريقتهم يف التدري�س.
ر�شد وتقييم تاأثريات التغيريات التي مت القيام بها.	•
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     الفصل السابع

نتائج التقييم الوطني ووعي الجمهور

ميك���ن اأن ي�شاع���د و�شف اأداء النظ���ام التعليمي عل���ى تركيز اهتمام اجلمه���ور على الق�شايا 
التعليمية وحتفيز النقا�س الوطني العام. ومما ل �شك فيه فاإن اجلمهور �شوف ي�شدم مثًل مبعرفة 
اأن التح�شي���ل يف الق���راءة لدى ن�شبة كبرية من طلب ال�ش���ف اخلام�س قد مت احلكم عليها باأنها 
اأقل من م�شتوى »الإتقان«. وعلى الرغم من اأن ال�شيا�شيني قد يعتربون اأحيانا التحكم يف ن�شر هذا 
النوع من املعلومات يف م�شلحتهم، فمن الأرجح اأن تفوق املزايا على املدى البعيد لنظام معلومات 
مفت���وح امل�شاوئ على املدى الق�شري. يف اأح�شن الأحوال، ميكن للمعلومات حول اإجنازات الطلب 
اأن تغذي النقا�س حول التعليم، والذي ميكن بدوره اأن ي�شهم يف زيادة الدعم العام للجهود املبذولة 
لتح�ش���ني النظ���ام )Greaney وKellaghan 1996؛ Vegas وPetrow 2008(. يف الواقع، اإن ن�شر 
نتائ���ج التقيي���م الوطني، حتى ذلك القائ���م على العينة، يجعل العملية »عالي���ة الأهمية« مبعنى اأنه 
Chap� )يجل���ب اإلى انتباه اجلمهور معلومات حول جودة املدار����س، وبالتايل يثري ق�شايا امل�شاءلة 

.)Snyder 2000 و man

يكون ن�شر نتائج البحث )مبا يف ذلك التقييم الوطني( للجمهور رهنا بالعتبارات ال�شيا�شية، 
واملمار�شات املوؤ�ش�شاتية، وثقافة النخب ال�شيا�شية )انظر الف�شل الأول(. يف بع�س احلالت، تقدم 
ال�شلط����ات معلوم����ات حول م�شتويات التح�شي����ل جممعة على امل�شتوى الوطن����ي )والإقليمي(، ولكن 
لي�����س ح����ول التح�شيل على م�شتوى املدر�ش����ة اأو الطالب. ويف حالت اأخرى، توف����ر الو�شول اإلى كل 
النوعني من املعلومات. لكن هناك اأي�شا حالت اأخرى حيث متتنع ال�شلطات من توفري الو�شول اإلى 
اأي نوع من املعلومات. يف بع�س البلدان، ميكن احل�شول على املعلومات با�شتخدام اإجراءات حرية 
املعلوم����ات )انظ����ر الإطار 7.1(. ويف غياب ت�شري����ع حول حرية املعلومات، ق����د ل تعترب احلكومات 
اأن للجمه����ور احلق يف معرف����ة نتائج التقييمات الوطنية اأو الدولية. فق����د قررت حكومة فوجيموري 
يف ب����ريو ع����دم جعل نتائج تقييمه����ا الوطني الأول متوف����رة للجمهور لأ�شباب �شيا�شي����ة )Arregui و 
McLauchlan 2005(. وت�شم البلدان الأخرى التي رف�شت اأو تاأخرت يف ن�شر النتائج على امل�شتوى 
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 .)Gilmore 2005( ورومانيا )Arregui 2003و Ferrer( الوطني م����ن التقييمات الدولية املك�شيك
وق����د مت تقدمي جمموع����ة متنوعة من الأ�شباب حلجب املعلومات، مبا يف ذلك اخلوف من ا�شتخدام 
النتائ����ج لإج����راء مقارنات بني املدار�س يف حالة التقييمات القائمة على التعداد، واأن ل يكون اأولياء 

.)Ferrer 2006 ( الأمور قادرين على فهم معلومات التقييم، واأل تكون النتائج منا�شبة فنيا

الإطار 7.1 

قوانني حرية املعلومات

ل متل���ك كل ال���دول ت�شريعات تعطي احلق للجمه���ور يف الو�شول اإلى املعلومات الت���ي ت�شيطر عليها احلكومة. 
فقط 68 �شمن حوايل 195 بلدا كانت لها قوانني حرية املعلومات يف العام 2006.

.Banisar 2006 :امل�شدر

ق���د يحد التقليد والتفاقات امل�شبقة م���ع جماعات مثل نقابات املعلمني من مدى جعل النتائج 
معلن���ة للجمه���ور. يف اأوروغواي، على �شبيل املثال، وافقت نقاب���ات املعلمني، والتي كانت يف الأ�شل 
تعار����س ب�شدة مفهوم التقييم الوطني، بعد مناق�شات مع وزارة التعليم على �شل�شلة من اخلطوات 
عل���ى اأ�شا����س تقييم قائم على التعداد )مربع 7.2( والتي مل تعزز توعية اجلمهور على نطاق وا�شع 

لكنها جنحت يف توفري معلومات مفيدة لتدريب املعلمني اأثناء اخلدمة.

الإطار 7.2 

اتفاقات ب�صاأن ن�صر نتائج التقييم الوطني: اأوروغواي

يف اأوروغواي، وافقت نقابات املعلمني على اخلطوات التالية لل�شماح بن�شر نتائج التقييم الوطني:
• يعلن عن نتائج التقييم الوطني يف ور�شة عمل ملفت�شي التعليم البتدائي.	
• ميكن لو�شائل الإعلم ح�شور ور�شة العمل، وميكنها اأن حت�شل على النتائج على امل�شتوى الوطني.	
• ل تعلن عن نتائج املدار�س الفردية وتكون متاحة فقط للمفت�شني ومديري املدار�س.	
• ميكن لأولياء الأمور طلب النتائج على م�شتوى املدر�شة من مدير املدر�شة.	
• ل ي�شمح بن�شر ترتيب املدار�س.	
• يتم اإرجاع النتائج اإلى اإدارة املدار�س فورا )واملعيار هو بعد 40 يوما من اإجراء الختبار(.	
• ل ينبغي م�شاءلة معلمي ال�شفوف عن اإجنازات طلبهم.	
• ينبغي اأن تف�شر الدرجات مع الأخذ يف العتبار العوامل الجتماعية والثقافية امللئمة.	

.Ravela 2005 ؛Benveniste 2000 :امل�شدر
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ق���د يك���ون من ال�شروري ب���ذل جهود خا�شة جلذب انتب���اه الراأي العام يف حال���ة وجود تقييم 
وطن���ي قائم على العين���ة. وبالتاأكيد، فهذا النوع من التقييم ل يج���ذب نف�س الهتمام لدى و�شائل 
الإع���لم مثل درا�ش���ة دولية تدعو اإلى التعليق عل���ى اأداء البلد باملقارنة م���ع اأداء البلدان الأخرى، 
مغل���ف بعناوين مثل »ال�شويد يف م�شتوى البلدان النامية« )Husén 1987( و »يحتل تلميذ جنوب 
اأفريقي���ا املرتب���ة الأخ���رية يف درا�ش���ة الريا�شيات، العل���وم« )Monare 2006(. متي���ل التقييمات 
الوطني���ة القائمة على التع���داد اأي�شا اإلى جذب املزيد من الهتمام ل���دى و�شائل العلم من تلك 
القائم���ة على العين���ة عندما يتم ن�شر املعلومات )ال�شيء الذي يح���دث يف كثري من الأحيان( حول 

اأداء كل مدر�شة على حدة.

أمثلة عن استخدام نتائج التقييم إلخبار الجمهور

تعرتف وزارات التعليم على نحو متزايد باأهمية ن�شر نتائج التقييمات الوطنية. فهي تدرك اأن 
نتائج التقييم ميكن اأن تخدم وظيفة »التنوير«، لي�س فقط بالن�شبة ل�شانعي ال�شيا�شات والقرارات 
)انظر الف�شل اخلام�س(، ولكن اأي�شا للجمهور، بتحديد م�شاكل التعليم والتفكري فيها. يف اأمريكا 
اللتيني���ة، اأ�شبح اإخبار اجلمهور مب�شتويات حت�شيل الطلب يعت���رب ناجتا هاما للتقييم الوطني 
)Arregui وMcLauchlan 2005(. يف الأرجنت���ني، با�شتخ���دام نتائ���ج حت�شي���ل الطلب، بادرت 
احلكوم���ة الوطني���ة بتزويد اجلمه���ور باأدلة على اأن نظ���ام التعليم كان يف اأزمة، تل���ك الأزمة التي 

.)Benveniste 2002( تطلبت الإ�شلحات ال�شاملة املت�شمنة يف القانون الحتادي

ويف الت�شيل���ي، حيث يتم ا�شتخدام نتائج التقييم الوطني لإن�شاء �شبكات دعم يف املجتمع املدين، 
 Benveniste( شاه���م الن�ش���ر ال�شنوي للنتائ���ج يف جعل التعلي���م ق�شية يف ج���دول اأعمال اجلمه���ور�
2002(. ويف الت�شيلي كذلك، عمل الإ�شهار حول العلقة بني الو�شع الجتماعي والقت�شادي للطلب 

واإجنازاته���م على زيادة املطلب الجتماعي من اأج���ل الإن�شاف. وب�شكل اأكرث حتديدا، �شكل الأ�شا�س 
.)Carrasco 2006و Meckes( ل�شيا�شات تركز على معاجلة عدم الإن�شاف يف النظام التعليمي

يف مناط���ق اأخ���رى من الع���امل، تبذل فرق التقيي���م الوطنية  جهودا كبرية لإخب���ار اجلمهور حول 
التقيي���م، اأحيان���ا بقدر كبري م���ن التف�شيل. يف كل من انكل���رتا والوليات املتحدة، عل���ى �شبيل املثال، 
عل���ى الرغم م���ن اأن ا�شرتاتيجيات التقييم تختلف جذريا، توجد مواق���ع اإلكرتونية وا�شعة حول برامج 
التقييم. وت�شتخدم احلكومات يف كل البلدين املواقع الإلكرتونية لدعم �شيا�شاتهم يف التقييم واإطلع 
اجلمه���ور على ج���ودة التعليم. يت�شمن املوقع اللك���رتوين للتقييم الوطني للتق���دم التعليمي بالوليات 
املتح���دة الأمريكي���ة القائ���م عل���ى العين���ة )http://nces.ed.gov/nationsreportcard( معلومات 
ح���ول التقييمات الوطني���ة احلالية وال�شابق���ة، وق�شما ي�شته���دف اأولياء الأمور، وتفا�شي���ل حول املواد 
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الت���ي مت تقييمه���ا مبا يف ذلك اأطر املواد، واجلدول الزمني للتقييم، وعينة من الفقرات )انظر الإطار 
6.3(. ويوف���ر دليل لأولياء الأمور معلومات حول كيفية اختيار الطلب للتقييم والوقت الذي ي�شتغرقه 
الختبار، وين�س على اأن املعلومات الفردية حول الطلب واملدار�س ل تن�شر. وي�شف املوقع اللكرتوين 
http://www.direct.gov.( للتقيي���م القائم على التعداد يف اإنكلرتا الختبارات وتقييم���ات املعلمني
.)/uk/en/Parents/Schoolslearninganddevelopment/ExamsTestsAndTheCurriculum

وم���ن الأرجح اأن يعمل التنفيذ املت�شق للتقييمات الوطني���ة، جنبا اإلى جنب مع الن�شر املنتظم 
للنتائ���ج، عل���ى الرفع من وعي اجلمه���ور )Meckes و Carrasco 2006(. وم���ن الأرجح اأي�شا اأن 
يعم���ل التعلي���ق باأرقام مهمة حول نتائ���ج التقييم على تعزيز وعي اجلمه���ور. يف الوليات املتحدة، 
يف اأعق���اب ن�شر نتائج الدرا�شة املكررة للجتاهات الدولية يف الريا�شيات والعلوم لطلب ال�شف 
الثام���ن، �ش���رح وزير التعلي���م بالوليات املتحدة » ل ميك���ن اأن نتوقع قيادة الع���امل يف الريا�شيات 
والعل���وم اإذا كان طلبن���ا يف الهند�شة يدر�شون م���ن طرف مدر�شي التاري���خ وطلبنا يف الكيمياء 
يدر�ش���ون من قبل معلمي الرتبية البدني���ة ») Riley 2000(. على الرغم من اأن هذه الت�شريحات 
اأعقب���ت تقييم���ا دولي���ا، فاإنها متجذرة بقوة يف ملحظ���ات على ال�شاحة الوطني���ة وميكن اأن تكون 

ب�شهولة قد انبثقت عن تقييم وطني.

دور وسائل اإلعالم

متث���ل و�شائل الإعلم م�شدرا هاما للمعلومات ع���ن التقييمات الوطنية بالن�شبة للجمهور. يف 
اأملاني���ا، لعبت ال�شحف دورا هاما يف اإث���ارة اهتمام اجلمهور وعلى م�شتوى ال�شيا�شات على اأ�شا�س 
حتلي���ل اأداء البلد يف الربنامج ال���دويل لتقييم الطلب )PISA(. خلل �شه���ر واحد من الإعلن 
ع���ن نتائج PISA 2000، خ�ش�ش���ت ال�شحف الأملانية ما يقدر ب 687 �شفحة لهذا املو�شوع، وهو 
اأعل���ى م���ن اأي رقم �شجل يف بلدان اأخ���رى )OECD وم�ش���روع INES، Network A 2004(. وعلى 
الرغم من اأن الدرا�شة مو�شوع الهتمام كانت دولية، فقد ا�شتخدمت النتائج لتحديد الختلفات 
الكربى غري املتوقعة يف التح�شيل بني ال16 ولية )Länder( داخل البلد، مما دفع بالنقا�س حول 
دور التعلي���م املتوف���ر يف املدار�س الأملانية. ومت تف�شري النتائج اأي�ش���ا على اأنها تقدم اأدلة على عدم 
الأن�ش���اف الجتماعي. واأدى رد الفعل ال�شعبي وال�شيا�شي اإل���ى اإ�شلحات ت�شمنت اإدراج معايري 
ومقايي�س م�شرتكة يف جميع الوليات، واإعداد تقرير �شنوي م�شرتك حول التعليم يف البلد، وزيادة 

.)Rubner 2006( عدد �شاعات الدرا�شة

عل���ى الرغم من اأن و�شائل الإعلم له���ا دور هام يف ن�شر النتائج، ميكن ا�شتباق امل�شاكل حول 
الطريقة التي تنقل بها و�شائل الإعلم النتائج. يبدو بع�س املرا�شلني للتقييمات الوطنية )والدولية( 
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اأك���رث اهتماما بالنتائج التي تعك�س �شلبا النظ���ام التعليمي من النتائج التي تعك�شه اإيجابا. وي�شعى 
اآخرون اإلى اإثارة اأو ت�شويه جوانب من النتائج. تتمثل م�شكلة حمتملة اأخرى مع و�شائل الإعلم يف 
اأن الدرا�شات من نوعية رديئة ميكن اأن جتلب نف�س درجة الهتمام مثل درا�شات من نوعية جيدة. 
وبالت���ايل، فاإن الدرا�شات الت���ي اأجريت يف عدد قليل من املدار�س )اأو حتى يف مدر�شة واحدة( قد 

تعطى لها نف�س الأهمية التي متنح لدرا�شات تعتمد على عينات متثيلية من الطلب.

لق���د اأ�شبحت تغطية مو�شوع���ات التقييم الوطني يف و�شائل الإع���لم يف بع�س النواحي اأكرث 
تطورا مع مرور الوقت. بدل من الن�شب املئوية للدرجات، �شارت النتائج الآن اأكرث احتمال للتبليغ 
م���ن حيث م�شتويات الإتقان لدى الطلب )على �شبيل املثال، »منا�شب«، »متقن«، »متفوق«(. ويتم 
الإف���ادة بالجتاه���ات يف التح�شيل عند القت�ش���اء، وميكن ت�شنيف النتائج ح�ش���ب املنطقة ونوع 

اجلن�س والو�شع الجتماعي والقت�شادي.

وضع استراتيجية للتواصل

يتطلب الإجراء ل�شمان اأن يكون لنتائج التقييم الوطني احلد الأق�شى من التاأثري ا�شرتاتيجية 
توا�شل ت�شمل العديد من اخلطوات )انظر الإطار 7.3(.

الإطار 7.3 

اإجراءات لتعظيم اأثر نتائج التقييم الوطني

ميكن اأن ي�شاعد اتباع ا�شرتاتيجية للتوا�شل، مثل الواردة اأدناه، يف تعظيم اأثر التقييم الوطني:

• التو�ش���ل اإل���ى اتفاق ح���ول عدد حمدود م���ن الر�شائل الرئي�شي���ة التي �شوف تنق���ل با�شتمرار من قبل 	
ناطقني ر�شميني.

• ا�شتباق الأ�شئلة و�شياغة اإجابات منوذجية.	
• ا�شتب���اق كيفي���ة حماولة ال�شحفي���ني واملجموعات ذوي امل�شلح���ة ت�شويه الر�شائ���ل الرئي�شية، وو�شع 	

ا�شرتاتيجيات للتعامل مع هذه امل�شكلة.
• تطوي���ر اآليات لر�شد التغطي���ة الإعلمية واخلا�شة لنتائج الدرا�شة، لتعدي���ل الر�شالة املق�شودة عند 	

القت�شاء، وللرد على اإ�شاءة ال�شتخدام عند وقوعها.
• و�شع ا�شرتاتيجيات للتعامل مع تف�شريات م�شوهة للنتائج.	

امل�شدر: جتميع املوؤلفني.
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مب���ا اأن اأنظم���ة التقييم الوطني تنتج الآلف من النتائج الفردية، فاإن اخلطوة الأولى يف و�شع 
ا�شرتاتيجي���ة للتوا�ش���ل قد تبدو اأم���را �شاذا اإلى حد ما: اختزال كل تل���ك النتائج يف عدد قليل من 
الر�شائ���ل الرئي�شية التي ميك���ن اأن تنقل با�شتمرار جلميع الناطق���ني الر�شميني والتي �شوف تكون 
مت�شمن���ة يف جميع الوثائ���ق املوجزة، مثل البيان���ات ال�شحفية. اإذا مت ت�شوره���ا وتنفيذها ب�شكل 
�شحي���ح، �ش���وف تثري ا�شرتاتيجي���ة الن�شر انتب���اه اجلماهري امل�شتهدف���ة اإلى توف���ر معلومات حول 
التقييم الوطني وت�شجعهم على البحث عن املزيد. فالهدف من هذه ال�شرتاتيجية هو اإدارة واعية 

للنطباعات الأولى حول نتائج التقييم الوطني.
على افرتا�س اأنه قد مت اإثارة الهتمام، فاإن اخلطوة التالية هي �شمات اأن حت�شل اجلماهري 
امل�شتهدف���ة عل���ى اإجابات وا�شحة وغ���ري فنية على اأي اأ�شئل���ة قد تكون لديهم ح���ول معنى النتائج 
الرئي�شي���ة وعل���ى الأ�شئلة ال�شحفية العادي���ة؛ )من وماذا ومتى واأين ومل���اذا وكيف وكم؟( وينبغي 
اإع���داد الأجوبة، وفح�شها من حيث ال�شحة الفني���ة، ومراجعتها من قبل اأفراد غري فنيني للتاأكد 

من و�شوحها، والتدرب عليها من قبل جميع الناطقني الر�شميني قبل اإطلقها.
حتتاج الفرق الوطنية للدرا�شة اأي�شا اإلى ا�شتباق كيف �شوف يحاول ال�شحفيون واملجموعات 
ذوي امل�شلح���ة ت�شوي���ه الر�شائ���ل الرئي�شية خلدم���ة م�شاحلهم اخلا�شة. قد يح���اول ال�شحفيون 
ا�شت���دراج الناطق���ني الر�شمي���ني اإلى ا�شتخل����س ا�شتنتاجات غ���ري مدعمة اأو اأح���كام قيمة حول 
النتائ���ج. ل�شتباق هذا الحتمال، ينبغ���ي اأن يخ�شع الناطقون الر�شمي���ون للتدريب الإعلمي، اإن 

اأمكن، وامل�شاركة يف لقاءات وهمية مع زميل يلعب دور �شحفي »معادي«.
يج���ب اأن ت�ش���اغ الر�شائ���ل الرئي�شي���ة بطريق���ة حت���ول ل ت�شم���ح للمجموع���ات ذات امل�شالح 
وال�شحفيني  طلب م�شائل ل ميكن دعمها من قبل النتائج. واإذا طلب من الفريق الوطني للدرا�شة 
التعلي���ق على ت�شريحات طرف ثال���ث يف حماولة خللق �شراع، فالطري���ق الأ�شلم هو المتناع عن 
التعلي���ق على تف�شري الآخري���ن للنتائج وا�شتغلل هذه املنا�شبة لإع���ادة الر�شائل الرئي�شية. ويكون 
ال�شتثن���اء الوحي���د ه���و عندما تقع اأط���راف ثالثة، �ش���واء اأكان���ت �شحفي���ني، اأم جمموعات ذوي 
امل�شال���ح، يف اأخط���اء حول معطى معني. ويف هذه احلالت، يجب على الفريق الوطني للدرا�شة اأن 

يرد يف اأ�شرع وقت ممكن.
يفرت�س الرد على تف�شريات غري �شحيحة وجود اآلية متكن من تعقب الردود على الدرا�شة. يف 
الواق���ع، يجب اأن ت�شع الفرق الوطنية للدرا�شة نظامني متوازيني: الأول لر�شد التغطية الإعلمية 

للدرا�شة والثاين لر�شد التغطية اخلا�شة.
ميكن ر�شد التغطية الإعلمية بعدة طرق. يف العديد من البلدان، ميكن �شراء خدمات ق�شا�شات 
ال�شحف التي تقوم بفح�س و�شائل الإعلم الرئي�شية من اأجل العثور على الإ�شارة اإلى التقييم وتقدم 

التفا�شيل يف تقرير. وثمة بديل اأقل تكلفة وهو تكليف اأع�شاء من الفريق بالتتبع باأنف�شهم.
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ر�شد التغطية اخلا�شة هو اأكرث �شعوبة ولكن يف كثري من الأحيان اأكرث اأهمية. ويتم اإجنازها 
بالطريق���ة الأف�شل من خلل الت�شالت ال�شخ�شية مع بع�س امل�شتخدمني الرئي�شيني، عن طريق 
الهات���ف اأو �شخ�شي���ا، بحيث يتم احل�ش���ول على اإجاب���ات �شريحة. يكون من املفي���د و�شع قائمة 
للم�ش���اكل الت���ي تربز. وينبغي جمع ه���ذه القوائم ومناق�شتها يف ف���رتات منتظمة، ومبرات اأكرث يف 
الف���رتة التي تلي مبا�شرة اإ�شدار املنتجات الرئي�شية ومبرات اأقل يف وقت لحق. فالهدف من هذه 
املراجع���ة هو اأن يتقرر كيف يجب تعديل الر�شائ���ل الرئي�شية والتعامل ب�شكل ا�شتباقي وب�شرعة مع 

اأخطاء يف املعطيات. يتعني على مديري التقييم الوطني تر�سيح �سخ�س الإدارة هذا الن�ساط.

خاتمة

م���ن املعروف اأن نتائج التقييم الوطني متلك عموما الق���درة على اإطلع الراأي العام، والرفع 
م���ن الوع���ي حول الق�شاي���ا التعليمية، وزيادة الدعم للجه���ود املبذولة لتح�شني النظ���ام التعليمي. 
وم���ع ذلك، ل ت���زال البلدان تختلف، لعدد م���ن الأ�شباب، يف مدى �شعيها لنق���ل نتائج التقييم اإلى 
اجلمهور. اأول، قد ي�شجع التقليد يف البلد طريقة مغلقة بدل من مفتوحة جلعل املعلومات املتوفرة 
ل���دى وكالة حكومية متاح���ة للعموم. ثانيا، قد يهدف التقييم يف املق���ام الأول اإلى توفري املعلومات 
مل���دراء التعليم واملعلمني، ولي�س للعموم. ثالثا، قد ل يعك�س عدم الن�شر اأكرث من عدم الهتمام، اأو 

عدم وجود خطة للتنفيذ، اأو عدم و�شع ميزانية للن�شر يف البداية. 

حت���ى عندم���ا يتم ن�شر نتائ���ج التقييم، فقد تف�ش���ل يف بلوغ هدفها يف اإطلع ال���راأي العام لأن 
التقارير فنية جدا يف طبيعتها، اأو مكثفة جدا بالنتائج الإح�شائية، اأو غري مفهومة عموما بالن�شبة 
للجمه���ور. عندما يتم توزيع نتائ���ج التقييم الوطني على و�شائل الإعلم، يلعب املوؤلفون واملحررون 
كاأف���راد دورا رئي�شي���ا يف حتدي���د الق�شاي���ا واملحت���وى للن�ش���ر ويف نهاية املط���اف يف حتديد كيفية 
تف�ش���ري النتائج من طرف اجلمهور و�شانع���ي ال�شيا�شات )Stack 2006(. وت�شري مراجعة لتغطية 
ال�شح���ف للتقييم الوطني للتقدم التعليم���ي بالوليات املتحدة الأمريكية للفرتة 1990-1998 اإلى 

اأن ال�شحف مالت اإلى:

العتماد ب�شكل كبري على املعلومات يف البيان ال�شحفي.و( 
الرتكيز على عدد من النقاط بعمق بدال من تقدمي تغطية عامة للق�سايا.ز( 
تقدمي  ترتيب الوليات.ح( 
ا�شتخدام املخططات والر�شوم البيانية.ط( 
اإعطاء القليل من الهتمام لق�شايا �شدق الختبار.ي( 
الإحت���واء عل���ى  م�ش���اكل يف الفه���م وواإي�ش���ال املفاهي���م املتعلق���ة مب�شتوي���ات الق���راءة وبع�س ك( 

.)Meara 2000و Hambleton( )امل�شطلحات الإح�شائية )مثل الدللة الإح�شائية واملئينات
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ومب���ا اأن جعل امل�شوؤولني عن ن�ش���ر نتائج التقييم الوطني ي�شتبقون م�شاكل و�شائل الإعلم اأمر 
مه���م، فينبغي اإعداد بيانات �شحفية مركزة وينبغي اأن يكون العاملون بالتقييم م�شتعدين لإجراء 
املقابلت. من اأجل امل�شاعدة يف جتنب التف�شريات التب�شيطية، مثل تلك التي تن�شب التح�شيل اإلى 
متغ���ري واحد )على �شبيل املثال، حجم ال�ش���ف، والدرا�شة يف مدر�شة خا�شة، الوقت امل�شتهلك يف 

م�شاهدة التلفزيون(، ينبغي اأن يو�شح الفريق الوطني للتقييم حدود البيانات.

يف امل�شتقب���ل، م���ن الأرجح اأن يتح�شن و�ش���ول اجلمهور اإلى نتائج التقيي���م الوطني من خلل 
اللقاءات ال�شحفية، وا�شتخدام اأ�شكال اأخرى من العر�س للعموم، واإنتاج اأ�شرطة الفيديو واملواقع 
اللكرتوني���ة املخ�ش�شة. توج���د جمموعة وا�شعة م���ن و�شائل الإعلم له���ذا الغر�س، مبا يف ذلك 
ال�شحف الوطني���ة واملحلية واملناق�شات الربملانية ومقالت املجلت واملطويات والربامج الإذاعية 
والربام���ج التلفزيوني���ة )انظر، عل���ى �شبيل املثال، الإط���ار 7.4(. فالإ�ش���دارات للمعلم والندوات 
والجتماع���ات، ف�ش���ل عن الن�ش���رات الإخباري���ة واملطويات واملج���لت واملوؤمت���رات ميكنها تلبية 

احتياجات جمموعات ذات اهتمامات خا�شة، مثل املعلمني. 
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الإطار 7.4 

غالف من�صور للتقييم الوطني، اإثيوبيا 

اأ�صــواء عن التقييــم الوطني الثالــث للتعلم 
)ETNLA( باإثيوبيا

اأجنز التقييم الوطن���ي الثالث للتعلم باإثيوبيا يف العام 
E.C. 1999  لط���لب  الدرا�ش���ي )2006-2007( يف 
ال�شفني الرابع والثامن بكل املناطق عرب اأنحاء البلد. 
�ش���ارك يف الدرا�ش���ة اأكرث م���ن 500 مدر�ش���ة وحوايل 
23.000 طالب���ا ومعلميه���م. ه���ذه ملحة ق�ش���رية على 
امل�ش���روع فيما يخ����س الغر����س والت�شمي���م والنتائج 

الأ�شا�شية.

نظرة عامة
كان���ت الأه���داف الأ�شا�شي���ة للدرا�شت���ني هي توفري 
معلوم���ات ح���ول امله���ارات التعلمي���ة العامة لطلب 
ال�ش���ف الرابع وال�ش���ف الثامن وحتدي���د العوامل 
الأ�شا�شي���ة الت���ي يحتم���ل تاأثريه���ا عل���ى التح�شيل 
العلمي. من اأجل حتقيق هذه الأهداف، مت ا�شتخدام 
طرق البحث الكمي والنوعي. وا�شتخدمت الدرا�شة 
احلالي���ة تقريب���ا نف����س اأدوات واإج���راءات التقييم 

الوطني الثاين للتعلم باإثيوبيا.

و�شاركت يف الدرا�شة عينة من 11.373 طالب 
من ال�ش���ف الرابع �شم���ن 305 مدر�شة بكل 
املناطق. و�شاركت عين���ة من 10.806 طالب 
م���ن ال�شف الثامن �شم���ن 280 مدر�شة بكل 
املناطق. ولغر�س توليد بيانات حول العوامل 
التي حت���دد التح�شي���ل العلم���ي، مت اإ�شراك 
832 معل���م و305 مدي���ري مدار����س بالن�شبة 
لل�ش���ف الرابع. ويف ال�ش���ف الثامن، �شارك 
الدرا�ش���ة  ويف  مدي���ر.  و280  معل���م   1.242
النوعية، �شارك 312 طالب و311 معلم و286 

ويل اأمر يف مناق�شات املجموعات البوؤرية. 

الغر�س من البحث
حتديد التح�شيل العلمي لتلميذ ال�شف . 1

الرابع يف اللغ���ة الإجنليزية والريا�شيات 
والعلوم البيئية والقراءة يف اللغة الأم؛

حتديد التح�شيل العلمي لتلميذ ال�شف . 2
الثام���ن يف اللغة الإجنليزية والريا�شيات 

وعلوم الأحياء والكيمياء والفيزياء؛

بع����س . 3 اجت���اه  الط���لب  موق���ف  تقيي���م 
العوامل الوجدانية للنظام التعليمي؛

ل�شانع���ي . 4 والتو�شي���ات  النتائ���ج  تق���دمي 
ح���ول  املعني���ة  والأط���راف  ال�شيا�ش���ات 
التح�شي���ل العلمي لدى ط���لب ال�شفني 
الدرا�شي���ة  امل���واد  يف  والثام���ن  الراب���ع 

مو�شوع الختبار.

امل�شدر: الوكالة الإثيوبية ل�شمان جودة التعليم والمتحانات 2007. اأعيد اإنتاجه برتخي�س.
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      الفصل الثامن

نحو التحقيق األمثل لقيم التقييمات
الوطنية واستخدامها

تب���ني مراجعة هذا الكتاب، ل�شتخدامات نتائج التقييم الوطني، اأن التقييمات يف العديد من 
البلدان قد قدمت الأدلة التجريبية حول مدى جناح اأنظمة التعليم يف اإجناز ما كانت تهدف اإليه، 
األ وه���و تعزيز تطور جميع الطلب وتوفري املعارف واملهارات الأ�شا�شية التي �شوف يحتاجونها يف 
م�شاراتهم الدرا�شية القادمة وما بعدها. فبو�شف كيفية توزيع التح�شيل يف نظام التعليم، اأثارت 
التقييم���ات الوطنية اأي�ش���ا ق�شايا حول مدى حتكم املبادئ الأ�شا�شي���ة املتعلقة باللتحاق واجلودة 
والفعالي���ة والإن�شاف يف ت�شغيل النظام. وذل���ك من خلل توفري الأدلة حول مدى وقوع امل�شتويات 
العام���ة للتح�شيل اأقل من التوقعات، وحول ف�ش���ل العديد من الطلب يف احل�شول على الكفاءات 
الأ�شا�شي���ة بعد عدة �شنوات من التعلي���م، وحول الفروقات يف التح�شيل املرتبطة بجن�س الطلب، 
وم���كان اإقامته���م، وظروف بيوتهم. وعلوة على ذلك، فاإن التح���ول يف الرتكيز من املدخلت اإلى 
النواجت عند النظر يف جودة التعليم يعمل على لفت انتباه لي�س املجتمع التعليمي فقط، ولكن اأي�شا 

ال�شيا�شيني واجلمهور، اإلى اأهمية �شمان اأن يتعلم الطلب نتيجة جتربتهم التعليمية.

فمن خلل التمعن يف تقارير التقييمات الوطنية يف جميع اأنحاء العامل، �شوف يكون ال�شتنتاج 
املنطقي هو اأن م�شتوى الإجنازات التي يتم الك�شف عنها يف التقييمات ل يعترب مر�شيا. ومع ذلك، 
ف���اإن بع����س البل���دان ل تاأخذ اأي اإج���راء علجي على اأ�شا����س التقييم. ويف بل���دان اأخرى، اتخذت 
بع����س الإج���راءات، مبا يف ذلك توفري املوارد وفر�س التطوي���ر املهني للمعلمني. ويف عدد قليل من 
البل���دان، مت ربط ج���زاءات باأداء الطلب، على الرغم من العواق���ب املحتملة غري املرغوب فيها، 
واملرتبط���ة بهذه املمار�شة، ولو كانت غ���ري مق�شودة. اإذ ل يزال ر�ش���م ال�شتجابة املنا�شبة لنتائج 
التقييم الوطني ي�شكل حتديا رئي�شيا ل�شانعي ال�شيا�شات ومديري التعليم يف جميع اأنحاء العامل.
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ونظرا لتعقد الإجراءات املطلوبة )ال�شيا�شية والفنية(، فاإن �شعوبة ال�شتجابة ب�شكل منا�شب 
لنتائ���ج التقيي���م الوطني لي�شت مث���رية للده�شة. قد ي�شار للتدخل على ع���دة م�شتويات من النظام 
التعليم���ي: �شن���اع ال�شيا�ش���ات احلكومي���ة والإدارات املركزي���ة )عل���ى م�شتوى املناط���ق واملحلية( 
واملدار����س ومعلمي ال�شف���وف. كما ميكن التو�شل اإل���ى حتديات حمددة اأخ���رى. فل تزال هناك 
ق�شاي���ا يف بلدان كثرية حول جودة بيانات التقييم الوطني، وبالتايل حول الثقة التي ميكن و�شعها 
يف النتائ���ج. وقد تفتقد الق���درة، اأو الإرادة ال�شيا�شية، اأو كلهما، ل�شتخ���دام نتائج التقييم، وقد 
ل تبل���غ نتائج التقيي���م اإلى الأطراف املعنية، وحت���ى عندما يتم ذلك، فاإنها ق���د ل توؤثر على �شنع 
ال�شيا�ش���ات والقرارات على امل�شتوى الكلي، اأو على املمار�شات ال�شفية على امل�شتوى اجلزئي. وقد 
تع���زى بع�س ه���ذه امل�ساكل، اإن مل تكن كله���ا، ب�سكل معقول اإلى عدم انخ���راط �سانعي ال�سيا�سات 
الرئي�شي���ني يف ت�شميم التقييم، واإلى حداثة التقييم���ات الوطنية، واإلى عدم توفر املهارات الفنية 
املطلوبة لتنفيذ التقييم )تلك املهارات النادرة يف عدد كبري من البلدان(، واإلى عدم وجود القدرة 

يف املدار�س لل�شتجابة للتحديات التي تفر�شها نتائج التقييم الوطني.

يق���دم ه���ذا الف�شل قائمة املهم���ات )ميكن اأن ت�شتخ���دم كمرجع( التي يتع���ني القيام بها يف 
التقيي���م الوطني لتحقيق ال�شتخ���دام الأمثل للنتائج. ثم ي�شف الف�شل ع���دة طرق من �شاأنها اأن 
تعدل، اأو تو�ش���ع اأن�شطة التقييم الوطني امل�شتقبلية لو�شف اإجنازات الطلب، والتي من املفرو�س 

اأن توفر بدورها اأ�شا�شا اأكرث اأمنا ل�شنع ال�شيا�شات والقرارات.

تحقيق االستخدام األمثل لنتائج التقييم الوطني

ت�شري مراجعة جتارب التقييم الوطني يف هذا الكتاب اإلى اأنه، من اأجل تعظيم النتائج، ينبغي 
على �شانعي ال�شيا�شات ومديري وزارة التعليم اإيلء اهتمام دقيق للمهمات التالية:

الر�صــــــالة

الو�ش���وح، من���ذ البداية، يف الغر�س من التقييم الوطني، وال���ذي يعني احل�شول على معلومات 	•
عن نتائج النظام التعليمي ممثلة بتح�شيل الطلب بهدف ما يلي:

Ћ .ال�شيا�شة واملمار�شة  
Ћ  حت�شني جودة تعلم الطلب مع الرتكيز على تطوير املهارات املعرفية العليا )التي تنطوي على

ال�شت���دلل، والقدرة على حتديد وحل  امل�شاكل، والقدرة على اأداء املهمات غري الروتينية(، 
مع الأخذ يف العتبار احتياجات القت�شاد التناف�شي العاملي القائم على املعلومات.

Ћ .حتديد م�شاكل توفري التعليم يف النظام احلايل و�شبل معاجلتها



141 استخدام نتائج التقييم الوطني للتحصيل التعليمي

�صـــــياق ال�صـــــتخدام

تطوير القدرات املوؤ�ش�شاتية ل�شتيعاب وا�شتخدام املعلومات، التي يوفرها التقييم الوطني.	•
اإدم���اج التقييمات الوطني���ة يف الهياكل وال�شيا�ش���ات وعمليات �شنع الق���رار املوجودة، وقنوات 	•

تخ�شي�س املوارد.
خلق الوعي باأن التقييمات الوطنية توفر املعلومات، التي ميكن ا�شتخدامها لتح�شني جودة تعلم 	•

الطلب.

تنفيـــــذ التقييم الوطنـــــي

اإ�ش���راك �شانعي ال�شيا�شات والقرارات والأطراف املعنية الأخ���رى يف ت�شميم التقييم الوطني 	•
ل�شمان معاجلته لهتماماتهم.

�شم���ان اأن امل�شوؤول���ني عن اجلوانب الفني���ة للتقييم الوطني ميلكون الكف���اءات امللئمة لتطوير 	•
الأدوات، واأخذ العينات، والتحليل، وكتابة التقارير.

�شمان اأن امل�شوؤولني عن اإجراء التقييم الوطني يف املدار�س يتبعون الإجراءات ال�شحيحة.	•

و�صـــــف النتـــــائج

و�ش���ف حت�شيل الطلب بتف�شي���ل كايف لتلبية احتياجات امل�شتخدم���ني املحتملني، مع الرتكيز 	•
على ت�شخي�س امل�شاكل يف النظام التعليمي.

حتديد العوامل املرتبطة بالتح�شيل العايل اأو املنخف�س.	•

الإفـــــادة بالنتـــــائج

تق���دمي املعلومات عن حت�شيل الطلب اإلى ال�شيا�شيني و�شانعي ال�شيا�شات ومديري التعليم يف 	•
الوقت املنا�شب، وب�شكل مفهوم  لهم، وحتفيزهم على اإدراج الأدلة، التي مت احل�شول عليها يف 

التقييم يف و�شع ال�شيا�شات، و�شنع القرارات.
تقدمي تقارير منف�شلة للتقييم الوطني يتم ت�شميمها خ�شي�شا لتلبية احتياجات امل�شتخدمني 	•

املحتمل���ني )هيئات تطوي���ر املناهج الدرا�شي���ة، وامل�شرف���ون واملفت�شون وامل�شت�ش���ارون، ومدربو 
املعلمني، وموؤلفو الكتب املدر�شية، واملدار�س، واملعلمون(.

تقدمي املعلومات عن نتائج التقييم الوطني اإلى و�شائل الإعلم واجلمهور.	•
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�صياغة ال�صيا�صات والربامج اأو التدخالت
اإ�ش���راك الأط���راف املعنية يف درا�ش���ة نتائج التقيي���م، ويف حتديد الأولويات لو�ش���ع ال�شيا�شات 	•

والربام���ج مع الرتكي���ز على تعلم الطلب، ويف و�ش���ع ا�شرتاتيجيات لعك�س تل���ك ال�شيا�شة، مع 
الأخ���ذ بع���ني العتبار الأدلة الأخ���رى ذات ال�شلة )عل���ى �شبيل املثال، نتائ���ج درا�شات البحث 

الرتبوي واأحكام مفت�شي املدار�س وامل�شت�شارين وامل�شرفني(.
يف و�ش���ع ال�شيا�ش���ات، الأخذ يف احل�شب���ان القيم وال�شغوطات والقيود الت���ي تفر�شها امل�شالح 	•

اخلا�ش���ة وال�شتفادة م���ن الهياكل املوجودة يف النظام التعليمي )عل���ى �شبيل املثال، اآلية اإدارة 
التفاو�س مع النقابات العمالية( لتحقيق التوافق اأو الرتا�شي يف حتديد م�شارات العمل.

تنفيذ ال�صيا�صات والربامج اأو التدخالت
و�شع حمكات لختيار املدار�س اأو املجموعات ال�شكانية التي تتطلب دعما خا�شا بناء على نتائج 	•

التقييم الوطني، والعمل مع املدار�س واملجتمعات املحلية املعنية يف و�شع برامج وا�شرتاتيجيات 
لتح�شني تعلم الطلب.

الأخ���ذ يف العتب���ار »اأف�ش���ل املمار�ش���ات« يف تخطي���ط التدخلت )عل���ى �شبيل املث���ال، اأف�شل 	•
املمار�شات يف جمال توفري التدريب للمعلمني اأثناء اخلدمة(.

حتديد املوظفني لتنفيذ الربامج اأو التدخلت التي و�شعت على اأ�شا�س التقييم الوطني، وو�شف 	•
مهامهم )على �شبيل املثال، املفت�شون وامل�شت�شارون اأثناء اخلدمة، ومديرو املدار�س(.

تق���دمي دعم متوا�شل للموظف���ني امل�شاركني يف و�ش���ع وتنفيذ ال�شرتاتيجيات الت���ي تهدف اإلى 	•
معاجلة امل�شاكل التي مت حتديدها يف التقييم.

ر�صـــــد التـــــاأثريات
ر�شد التغيريات يف ال�شيا�شة والتدخلت لتحديد ما اإذا كانت قد اأثرت على تعلم الطلب.	•

تطوير التقييمات الوطنية للرفع من قيمتها

ي�ش���ف هذا الق�شم الطرق التي من �شاأنه���ا تعديل اأو تعزيز اأن�شطة التقييم الوطني للرفع من 
قيمتها لدى امل�شتخدمني.

مزيد من املعلومات التف�صيلية حول التح�صيل
كم���ا الحظنا يف الف�سل االأول، فاإن اأح���د اأغرا�س التقييم الوطني هو توفري االأدلة حول نقاط 
معينة من القوة وال�شعف يف معارف ومهارات الطلب؛ ومع ذلك، فاإن عدد الفقرات يف الختبارات 
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امل�شتخدم���ة يف العديد من التقييمات الوطنية يكون قلي���ل للغاية للقيام بتقدير الأداء يف جمالت 
حم���ددة م���ن التح�شيل. لزي���ادة عدد الفقرات التي �ش���وف يح�شل التقييم عل���ى البيانات حولها 
دون اإثق���ال كاهل الط���لب كاأفراد، ت�شتخدم العديد من التقييم���ات الوطنية )والدولية( ت�شميم 
الكرا�ش���ات املدارة )Beaton 1994(. توجد العديد من الت�شامي���م، لكن ال�شمات الأ�شا�شية لكل 

منها هي:

)اأ( اأن يت�شم���ن الختب���ار لكل طال���ب جزًءا واحًدا فقط م���ن الفقرات الإجمالي���ة امل�شتخدمة يف 
التقييم.

)ب( اأن يت���م اإدراج فقرات م�شرتكة ع���رب الكرا�شات بربط اأداء الطالب يف كل اختبار مع مقيا�س 
موحد.

ق���د يف�ش���ل امل�شرف���ون على اإجراء التقيي���م الوطني، وخا�ش���ة يف ال�شنوات الأول���ى من عملية 
التقييم، اأن يجيب جميع الطلب عن نف�س كرا�شة الختبار، وقد يحجمون عن ا�شتخدام ت�شميم 
الكرا�ش���ة املدارة ب�شبب التعقي���دات التي ينطوي عليها اإعداد واإج���راء اأدوات التقييم، ويف القيام 
بالتحليلت. ومع ذلك، ويف �شبيل توفري معلومات اأكرث تف�شيل عن التح�شيل، فاإنه اأمر ينبغي اأن 

يطمحوا اإليه مع اكت�شابهم للخربة.

معلومات حول خ�صائ�س الطالب املرتبطة بالتح�صيل 
جتم���ع بع����س التقييمات الوطني���ة )والدولي���ة( معلومات ع���ن خ�شائ�س الط���لب املرتبطة 
بالتح�شيل يف جمالت املنهاج الدرا�شي. على �شبيل املثال، يف التقييم الوطني يف الت�شيلي، مت جمع 
البيان���ات حول مفهوم الذات عند الط���لب واملواقف جتاه املدر�شة والتعلم والعلقات الجتماعية 
Him� )وبني الأقران. لكن البيانات مل تعترب مفيدة جدا، مما اأدى اإلى التوقف عن هذه املمار�شة 

.)mel 1996

لق���د اأ�شار الف�شل الأول اإلى �شعوبة احل�شول على تقديرات ثابتة لهذه املتغريات، ف�شل عن 
امل�ش���اكل يف تاأ�شي����س اجتاه العلقة ال�شببي���ة بينها وبني قيا�شات التح�شي���ل الدرا�شي. ومع ذلك، 
فق���د جنحت الدرا�شات التي اأجريت موؤخرا يف حتديد املتغ���ريات التي تقيم ا�شرتاتيجيات التعلم 
ل���دى الطالب )على �سبيل املثال، التنظيم الذاتي، والثقة بالنف�س، واالنخراط، واحلافز( )انظر 
Artelt واآخ���رون 2003؛ Postlethwaite 2004a(، الت���ي اأثبت ارتباطه���ا ب�شكل ملحوظ بتح�شيل 

الط���لب يف املجالت الدرا�شية. ت�شتحق هذه املتغريات مزيدا من العتبار يف التقييمات الوطنية 
التي ت�شعى لتحديد الروابط املهمة للتعلم.
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معلومات حول �سروط التعلم يف الف�سول الدرا�سية
تقوم معظم التقييمات الوطنية بجمع بيانات �شياقية حول جتارب الطلب يف املدر�شة وخارج 
املدر�ش���ة. يف بع����س احل���الت يتم جمع بيان���ات غري ملئم���ة، ويف حالت اأخرى ل يت���م ا�شتغلل 
البيان���ات بالكام���ل يف التحلي���ل. ويف معظم احل���الت، ل يتم حتديد اأهم جوان���ب جتربة الطلب 

بالن�شبة لتعلمهم باملدر�شة. 
وميك���ن تعزي���ز تاأث���ري التقييم الوطن���ي اإذا اأعط���ي املزيد م���ن العناية لت�شمي���م ال�شتبانات 
ال�شياقي���ة: على �شبيل املثال، اإذا مت حتديد احتياجات امل�شتخدمني املحتملني من املعلومات، وعلى 
وجه اخل�شو�س، اإذا مت اإيلء اهتمام اأكرب للح�شول على املعلومات حول املمار�شة ال�شفية )انظر 
ا�شتبان���ات املعلم على القر�س املدم���ج املرف���ق لAnderson وMorgan 2008، الكتاب الثاين من 
ه���ذه ال�شل�شل���ة(. واإلى  حد الآن، عل���ى �شبيل املثال، مل تتلق قيا�شات تغطي���ة املحتوى يف التدري�س 
)فر�شة التعلم(، التي �شاهمت يف تف�شري حت�شيل الطلب يف الدرا�شات الدولية، قدرا كبريا من 

الهتمام يف التقييمات الوطنية.

حتديد املدار�س من اأجل التدخل يف اأعقاب التقييم الوطني
لق���د دفعت م�شكلة حتديد املدار�س منخف�شة الأداء على اأ�شا�س تقييم وطني قائم على العينة 
ب�شانعي ال�شيا�شات يف بع�س البلدان اإلى النتقال الى التقييم القائم على التعداد. ولهذه الق�شية 
اأهمي���ة خا�ش���ة يف البلدان التي مت اإدراج التقييم الوطني لتوف���ري معلومات حول تعلم الطلب بعد 
اإلغ���اء المتح���ان الر�شمي يف نهاية مرحل���ة التعليم البتدائ���ي. اإن تو�شع التقيي���م الوطني لي�شمل 
جمي���ع )اأو معظم( املدار�س والطلب �شوف ينطوي فعليا على تخ�شي�س بع�س وظائف المتحان 
الر�شم���ي للتقيي���م. وقبل الذهاب يف هذا املنحى، ينبغي عل���ى امل�شوؤولني بالوزارة النظر بجدية يف 
التعقي���دات والتكاليف الإ�شافية املرتتبة على التقييم القائم على التعداد، وعلى وجه اخل�شو�س، 
يف التاأث���ريات التي ميكن توقعه���ا اإذا كانت اجلزاءات �شوف ترفق ب���اأداء املدار�س، اأو املعلمني، اأو 
الط���لب. وينبغي على امل�شوؤولني اأن ينظروا اأي�شا يف البدائل، مبا يف ذلك تطوير قدرات العاملني 
يف جم���ال التعليم )وخا�شة املفت�ش���ون اأو امل�شت�شارون اأو امل�شرف���ون( لتحديد املدار�س التي حتتاج 
اإل���ى امل�شاعدة. ورمبا تكون هناك حاجة اإل���ى اإجراءات اأكرث ر�شمية ت�شتخدم حاليا يف العديد من 
البل���دان، والت���ي ت�شمل، على �شبي���ل املثال، اختبار الط���لب )با�شتخدام الختب���ارات املوحدة اإن 

وجدت( من قبل املعلمني وا�شتخدام مقايي�س ت�شحيح موحدة من قبل امل�شرفني.

التحليالت الثانوية
�شيت���م اإعداد التقارير الأولي���ة للتقييم الوطني حتت ال�شغط الزمني. وعلوة على ذلك، لكي 
تكون وا�شحة للعملء، قد تكون مناذج وطرق التحليل اأقل تعقيدا من تلك التي ت�شتخدم يف بحوث 
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اأ�شا�شية اأكرث. مهما كانت الأ�شباب، فمن غري املحتمل اأن ي�شتغل بالكامل ثراء البيانات التي ميكن 
اأن يوفره���ا التقييم الوطني. ومن الوا�ش���ح اأن توفري البيانات يف هذه احلالة ملزيد من التحليلت 
له العديد من املزايا املحتملة )انظر الف�شل الثالث(. من الناحية املثالية، ينبغي توقع التحليلت 

الثانوية يف ت�شميم التقييم.

ا�صتخدام ت�صميم جمع البيانات عرب الزمن يف التقييم الوطني
يف العدي���د م���ن التقييمات الوطنية، يت���م جمع البيان���ات ال�شياقية )على �شبي���ل املثال، حول 
الط���لب ومدار�شهم وبيوتهم وجمتمعاته���م املحلية( يف نف�س الوقت مع بيانات حت�شيل الطلب. 
وهناك عيبان اثنان لهذه  الطريقة. الأول: ي�شعب ا�شتخل�س ا�شتدللت حول العلقات ال�شببية 
م���ن التحليلت التي ترتبط فيها بيان���ات التح�شيل بالبيانات ال�شياقي���ة. والثاين: ل ميكن متييز 
الأثر »ال�شايف« للتجارب التعليمية لدى الطلب، والذي ميثل النتائج التي ميكن اأن تن�شب مبا�شرة 
اإل���ى تل���ك التجارب، م���ن الأثر »الإجمايل« ال���ذي يعك�س، بالإ�شاف���ة اإلى الأثر ال�ش���ايف، تاأثريات 
اأخ���رى عل���ى حت�شيل الطلب )على �شبيل املث���ال، املوهبة اجلينية للط���لب، وم�شتوى التح�شيل 
عند دخولهم املدر�شة، والدعم وامل�شاعدة اللذان يتلقوهما يف البيت ويف املجتمع املحلي(. وميكن 
معاجلة هذه امل�شاكل )على الأقل اإلى حد ما( اإذا مت جمع بيانات عن الطلب يف اأكرث من حمطة 
زمني���ة واحدة )بيانات عرب الزمن(. يتم اإذن الأخ���ذ بعني العتبار اخل�شائ�س الفردية للطلب 
الذين مت تقييمهم يف حمطة �شابقة من الزمن، مبا يف ذلك الإجنازات ال�شابقة للطلب والبيانات 
ال�شياقي���ة، يف تقدي���ر اإجنازاتهم يف حمطة لحقة م���ن الزمن لتحديد »القيمة« الت���ي »اأ�شافتها« 

.)Linn 2005b( جتارب معينة للطلب يف املدر�شة اإلى تقدمهم

يف التقييم���ات الوطني���ة يف اأفريقي���ا الناطق���ة بالفرن�شية )برنام���ج حتليل النظ���م التعليمية ل
CONFEMEN، اأو PASEC(، مت تقيي���م التلمي���ذ يف بداية ونهاية الع���ام الدرا�شي للح�شول على 

تقدي���ر للنمو يف اإجنازاتهم. فتم ربط هذا النمو بالعوام���ل الت�شغيلية على م�شتوى املدر�شة )تدريب 
املعلم���ني، حجم ال�شف، توفر الكتب املدر�شية( وخ���ارج املدر�شة )تعليم اأولياء الأمور، امل�شافة التي 
يقطعها التلمي���ذ للو�شول اإلى املدر�شة، اللغة امل�شتخدمة يف املن���زل( )Kulpoo وCoustère 1999؛ 
Michaelowa 2001؛ انظر اأي�شا Greaney وKellaghan 2008 : امللحق C.2(. وهناك �شمة اأخرى 

لدرا�ش���ات PASEC وهي حتدي���د املوا�شيع ذات الهتم���ام الوطني )على �شبيل املث���ال، ال�شيا�شات 
القائمة لتوظيف املعلمني( وحماولة تقييم تاأثري الرتتيبات البديلة، با�شتخدام البيانات عرب الزمن 
كذلك. وقد مت حتديد عدد من امل�شاكل املرتبطة با�شتخدام درا�شات »القيمة امل�شافة«، مثل بيانات 
غري كاملة للطلب ب�شبب الت�شرب، والنقل اإلى مدار�س اأخرى، والتغيب، والنحدار اإلى املتو�شط يف 

التحليل الإح�شائي، وعدم ثبات القيا�شات عندما يكون عدد الطلب قليل يف مدر�شة ما.
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درا�صات احلالت للمتابعة
لق���د فح�شت بع�س درا�شات املتابعة العوامل املرتبط���ة بالتح�شيل العايل )اأو املنخف�س( يف 
حماولة لتقوية الأ�شا�س ل�شتخل�س ال�شتدللت ال�شببية من بيانات التقييم الوطني. يف الوليات 
املتحدة، على �شبيل املثال، اأجرت جلنة الأهداف الوطنية للتعليم حتليل لإحدى الوليات احلائزة 
عل���ى اأعل���ى الدرجات )كونيتيكت( لتحدي���د ال�شيا�شات واملمار�شات التعليمي���ة التي رمبا تكون قد 

�شاهمت يف درجات عالية يف القراءة. ون�شب اأداء الولية لثلث �شيا�شات:
تقدمي معلومات مف�شلة عن اأداء الطلب اإلى جمموعة وا�شعة من الأطراف املعنية )الدوائر،  )اأ( 

املدار�س، املعلمني، اأولياء الأمور(.
)ب( ر�شد حت�شيل الطلب عرب الزمن.

توفري م���وارد اإ�شافية للدوائر الأكرث احتياجا )على �شبيل املث���ال، التطوير املهني للمعلمني،  )ج( 
.)Baron 1999( )دعم وتقييم املعلمني املبتدئني

مت احل�ش���ول على مزي���د من املعلومات بعد تقييم وطن���ي يف الريا�شيات )الذي �شمل فقرات 
من الدرا�شة الدولية الثانية للريا�شيات للجمعية الدولية لتقييم التح�شيل الرتبوي( للطلب من 
13 و17 عام���ا يف جمهوري���ة الدومينيكان يف اأعقاب الهتمام الكبري حول �شعف اأداء الطلب. يف 

ه���ذه احلالة، مت القيام بدرا�شة ح���ول تدري�س الريا�شيات على عينة م���ن ف�شول ال�شف الثامن، 
والتي �شمل���ت امللحظة ال�شفية واملقابلت مع املعلمني، لتحديد اإجراءات التعليم والتعلم. ومتت 

معاجلة امل�شاكل املحددة عن طريق:
اإن�شاء مركز تطوير املناهج الدرا�شية لإعداد مواد لدعم تدري�س الريا�شيات. )اأ( 

.)Luna 1992( توفري برامج تدريب املعلمني اأثناء اخلدمة )ب(

ي�ش���ار اإلى توخي احلذر يف تف�شري اأداء الوحدات مب�شتويات عالية لتح�شيل الطلب، وخا�شة 
عندم���ا تكون الوحدة هي مدر�شة بعدد قليل من الطلب. مبا اأن اأي جمموعة �شغرية من  الأرجح 
اأن تظه���ر تقلب���ات كبرية يف درج���ات الختبار م���ن �شنة اإلى اأخ���رى واملتعلقة بتوزي���ع الفروق بني 
املدار����س، فاأي���ة »اأ�شباب« مقرتحة من قب���ل املدر�شة لأداء متفوق ميكن اأن تك���ون زائفة )Kane و

.)Staiger 2002

الدرا�صة التجريبية اأو �صبه التجريبية للمتابعة
توف���ر التجارب، والتي تنطوي على التحكم يف املتغريات و�شبطها، الأ�شا�س الأقوى ل�شتخل�س 
ال�شت���دللت ح���ول العلقات ب���ني ال�شبب والأثر. من املمك���ن اأن ينطوي ا�شتخدامه���ا على ت�شميم 
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درا�ش���ة لختب���ار الفر�شيات حول حت�شن الطلب م���ن خلل تنفيذ ا�شرتاتيجي���ة بدافع من النتائج 
الت���ي تو�ش���ل اإليها التقيي���م الوطني -مثل توفري م���وارد اإ�شافي���ة للمدار�س- يف عدد م���ن املدار�س 
واملناط���ق )جمموعة العلج(. بعد فرتة حمددة، ميكن تقييم تاأثري ال�شرتاتيجية من خلل مقارنة 
اأداء جمموع���ة العلج على قيا�س التح�شيل مع اأداء جمموعة املراقبة )اأي جمموعة من املدار�س اأو 
املناط���ق التي مل تتلق اأي موارد اإ�شافية ولكنها كانت على خلف ذلك م�شابهة للمدار�س اأو املناطق 
يف جمموع���ة العلج(. وتكون اأف�شل طريقة ل�شمان املقارنة بني جمموعة العلج وجمموعة املقارنة 
هي تعيني امل�شاركني يف جمموعات ب�شكل ع�شوائي. اإمنا ب�شبب ال�شعوبات العملية يف القيام بذلك يف 
اأماكن واقعية، ي�شتخدم يف كثري من الأحيان ت�شميم �شبه جتريبي ل ينطوي على التعيني الع�شوائي.

ويف ه����ذه احلالة، يتم اختي����ار جمموعة املقارنة لتكون م�شابهة اإلى اأق�شى حد ممكن ملجموعة 
الع����لج )على وجه اخل�شو�س، يجب بذل اجلهود للحد من احتمال وجود حتيز يف الختيار(. كما 
يتم احل�شول على معلومات حول املتغريات ذات الهتمام قبل وبعد العلج. وميكن ا�شتخدام حتليل 

التغاير اأو النحدار لتعديل القيا�شات بعد املعاجلة، طاملا اأن الختلفات الأولية لي�شت كبرية.

وقد اأجريت بع�س الدرا�شات الع�شوائية يف البلدان النامية )الهند وكينيا ونيكاراغوا(، ولكن 
لي����س يف �شي���اق التقييم الوطني. يف هذه الدرا�ش���ات، مت تنفيذ العلج )عل���ى �شبيل املثال، توفري 
التعليم عرب كرا�شات عمل والإذاعة، اأو الكتب املدر�شية، اأو من خلل برنامج علجي( يف مدار�س 
خمت���ارة ع�شوائيا، وثم تقدير تاأثريها على اأ�شا�س مقارن���ة اإجنازات الطلب يف هذه املدار�س مع 

.)Kremer 2006و Glewwe( اإجنازات الطلب يف مدار�س مماثلة مل تتلق العلج

مل ت�شتخ���دم التج���ارب اأو �شب���ه التجارب يف �شي���اق التقييم الوطني ح�شب عل���م املوؤلفني. قد 
يك���ون غيابه���ا، على الأقل جزئيا، ب�شبب �شعوبة تنفيذها ور�شده���ا. وقد تكون هناك م�شكلة اأكرث 
اأهمية من وجهة نظر �شانع ال�شيا�شات اأو القرارات تتمثل يف التكلفة والوقت الذي ي�شتغرقه اإجراء 
الدرا�ش���ة. وم���ع ذلك، فاإنه ميكن اأن يطرح اجلدل بكون تكالي���ف التجارب هي �شغرية مقارنة مع 
تكاليف ال�شيا�شات التي ل جتدي اأو التي كان من املمكن اأن تكون اأكرث فعالية ب�شكل كبري اإذا كانت 
 Postlethwaite املعلوم���ات التي ميك���ن ا�شتخل�شها من التجربة اأو �شبه التجرب���ة متوفرة )انظر
1975(. غ���ري اأن التخطيط والتنفيذ والتحليل املطلوب يف الدرا�شات التجريبية اأو �شبه التجريبية 

ق���د يتج���اوز قدرة العديد م���ن الوكالت التي تقوم باإج���راء التقييم الوطني. يف ه���ذه احلالة، من 
الأف�شل تخويل هذه الدرا�شات اإلى وكالة اأبحاث اأكرث تخ�ش�شا.

تقييم الأطفال خارج النظام التعليمي

مب���ا اأن التقييمات الوطنية تقت�شر على الأطف���ال يف النظام التعليمي، فاإنها ل تلقي اأي �شوء 
عل���ى الحتياج���ات الكمية غري امللباة للو�شول اإلى هذا النظام، اإل ب�شكل حمدود جدا )على �شبيل 
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املث���ال، يف توفري املعلومات املتعلقة ببعد امل�شافة بني بيت الطالب واملدر�شة(. يف كثري من البلدان 
النامي���ة، م���ع ذلك، هناك اأعداد كبرية م���ن الأطفال يف �شن املدر�شة ل يذهب���ون اإلى املدر�شة، اأو 
يلتحق���ون بها لفرتة ق�ش���رية فقط. وبالنظر اإلى الت���زام هذه البلدان بتعمي���م التعليم البتدائي، 
ف�ش���وف يك���ون من املفيد معرفة �ش���يء عن اإجنازات ه���وؤلء الأطفال، واحلواج���ز التي حتول دون 
التحاقه���م باملدر�شة، وا�شتخدامه���م للموارد البديلة )على �شبيل املث���ال، التعليم غري النظامي(، 
واحتياجاته���م غري امللباة. و�ش���وف يتطلب احل�شول على هذه املعلوم���ات، بالطبع، طرقا خمتلفة 
لأخ���ذ العينات والتقييم عن تل���ك امل�شتخدمة حاليا يف التقييمات الوطني���ة القائمة على املدر�شة. 
تق���دم الهن���د مثال على درا�شة يتم فيها اختبار اأطفال م���ن 6 اإلى 16 عاما يف بيوتهم )يف القراءة 
والريا�شيات واللغة الإجنليزية( )http://www.asercentre.org(. وهناك مناذج اأخرى تقدم 
بيان���ات عن الطفال خ���ارج املدر�شة موج���ودة يف درا�شات خم�ش�شة )انظر، عل���ى �شبيل املثال، 

Greaney و Khandker و Alam 1999(، ويف �شياق امل�شوح الأ�شرية.

خاتمة

م���ع اإر�ساء ن�ساط التقيي���م الوطني بدقة اأكرث يف النظم التعليمية، ق���د يكون من املعقول توقع 
التو�سع يف ا�ستخدام النتائج. وميكن حتديد جمموعتني من ال�سروط التي اإذا حتققت، من �ساأنها 

اأن ت�شاعد على حتقيق هذا التو�شع.

اأول: من املفرو�س اأن ي�شهم التقييم يف:

تطوير املهارات الفنية وا�شرتاتيجيات التوا�شل لدى امل�شوؤولني عن التقييمات الوطنية.  )اأ( 
تعزي���ز قدرة �شانع���ي ال�شيا�شات والقرارات يف تف�شري نتائج التقيي���م وو�شع ا�شرتاتيجيات  )ب( 

ملعاجلة اأوجه الق�شور التي مت حتديدها.
اإ�شراك جمموعة وا�شعة من الأطراف املعنية يف اإيجاد بيئة اأكرث ملءمة ل�شتخدام النتائج. )ج( 

ينبغ���ي النظر فيما اإذا كان���ت اأنواع املعلومات التي توفرها التقييم���ات الوطنية حاليا تلبي  ثانيا: 
احتياج���ات امل�شتخدم���ني، اأو م���ا اإذا كانت الإج���راءات حتتاج اإلى تعدي���ل، اأو ما اإذا كانت 
هناك حاجة لدرا�شات اإ�شافية لتوفري التوجيه ل�شانعي ال�شيا�شات والقرارات. قد تتطلب 
تلبي���ة هذه ال�سروط املزيد من التمويل وااللتزام. غري اأن هذه النفقات االإ�سافية لن تكون 

�شخمة يف اإطار تكلفة اإجراء التقييم الوطني، ويحتمل اأن ت�شيف قيمة كبرية للعملية.
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