كتالوج تقييمات التع ّلم
مرجع عام لتقييمات التعلّم حول العالم

العالم تزايد الطلب على بيانات تقييم التعلّم

تضاعف خالل العقد املاضي عدد البلدان التي تقوم بأجراء تقييمات التعلّم
على نطاق واسع ،ولكن على الرغم من األهمية واجلدل املتعلقني بهذه
االختبارات ،هناك القليل من املعلومات التي تساعد واضعي السياسات
واملعنيني على اتخاذ قرارات مستنيرة حول كيفية إجراء أنواع مختلفة من
التقييمات واستخدام النتائج.
وعمال ً بخطة التنمية العاملية ملا بعد  ،2015سيسعى الشركاء على املستويني
الوطني والدولي إلى إحلاق كل طفل في املدرسة وضمان تعلّمه .ولكن من أجل
حتويل هذا الوعد إلى فعل ،ستحتاج احلكومات واجلهات املانحة إلى بيانات أكثر
وأفضل جودة ملراقبة التقدم نحو حتقيق األهداف التربوية الوطنية والدولية.

ما هو كتالوج تقييمات التعلّم؟

أعّد معهد اليونسكو لإلحصاء ( )UISكتالوج تقييمات التعلّم لتوفير معلومات موحدة وقابلة
للمقارنة حول تقييمات التعلّم املنفذة حول برامج التعليم االبتدائي واملتوسط في بلدان مختلفة
عبر العالم.
ويوفر الكتالوج معلومات مفصلة حول التقييم تتضمن اجملال والغرض والتمويل وتصميم االختبار
ونطاق التغطية واختيار العينات ،باإلضافة إلى إنتاج واستخدام البيانات الناجتة عنها .ويوفر الكتالوج
كذلك إمكانية االطالع على أطر التقييم وأمثلة عن الفقرات االختبارية واالستبيانات املستخدمة
جلمع املعلومات اإلضافية حول الطلبة واملعلمني واملدارس.
وميكن استخدام الكتالوج كمرجع للبلدان التي تسعى إلى إعداد تقييم وطني جديد أو تنقيح
ص ّمم هذا الكتالوج
برنامج قائم أو مقارنة نتائج مشاركتهم في مبادرات إقليمية أو دولية .وقد ُ
بصورة متكن احلكومات من التحديد الواضح للعناصر الفنية األساسية لسالمة تقييم معني.
وباإلضافة إلى ذلك ،تستطيع البلدان التعلّم من خبرات اآلخرين وذلك مبقارنة املعلومات املعيارية
للتقييمات املنفذة حول العالم.
وميكن استخدام الكتالوج كمرجع للجهات املانحة حيث أنه يرسم بوضوح أنظمة التقييم الوطنية
ويوفر معلومات تساعد على تقدير أفضل جلودة التقييمات التي يستثمرون فيها وسبل استخدامها.

ما هي التقييمات املشمولة في الكتالوج؟

سيتم حتديث الكتالوج بشكل مستمر بحيث يشمل تقييمات
التعلّم التي تضطلع بها كافة البلدان واملنظمات اإلقليمية منذ
العام  ،2000ويضم األنواع التالية من التقييمات:
املصممة لقياس نواجت التعلّم اخملصصة
•التقييمات الوطنية
ّ
لعمر أو صف معني والتي تعتبر ذات أهمية بالنسبة لواضعي
السياسات؛
•التقييمات الدولية املنفذة في عدد من الدول باتباع إجراءات
مماثلة والتي تنتج عنها بيانات قابلة للمقارنة حول نواجت التعلّم؛
•امتحانات عامة يكون الغرض منها التصديق على نواجت محددة
للتعلّم ذات الصلة باملناهج وغالبا ً ما تستخدم في اختيار
الطلبة (توزيعهم) ملستوى أعلى من التعليم.

كيف ميكن استخدام الكتالوج لتحسني
مخرجات التعلّم؟
يعد الكتالوج املصدر الوحيد للبيانات املفتوحة (املتاحة

للمستخدمني) واملتعلقة باملعلومات القابلة للمقارنة دوليا ً حول
تقييمات التعلّم .وميكن استخدام املعلومات لألغراض التالية:
•التعرف على خريطة مبادرات تقييم التعلّم عاملياً؛
•متابعة الطرق التي تتبعها البلدان في استخدام نتائج التقييمات
لوضع السياسات العامة؛
•تت ّبع كيفية جمع بيانات التعلم وحتليلها وكتابة التقارير لتكوين
فهم أفضل حول احتياجات األطفال املهمشني وتلبيتها؛
•حتديد احتياجات البلدان فيما يتعلق ببناء القدرات ،كتصميم
االختبارات واختيار العينات وتطبيق االختبارات وحتليل البيانات
واستخدام التقييمات؛
•حتديد بيانات “خط األساس” الالزمة إلعداد تقييمات التعلّم على
مستوى دول في اإلقليم أو في العالم؛
•مساعدة احلكومات على االستفادة من خبرات اآلخرين واتخاذ
قرارات صحيحة فيما يتعلق باالستثمار في إعداد تقييمات جديدة
أو حتسني التقييمات اجلارية.

كيف يتم جمع ومعاجلة البيانات؟

لضمان احلصول على معلومات معيارية ،قام
معهد اليونسكو لإلحصاء بإعداد استبيان
يُستوفى على مستوى البلد لكل عملية تقييم.
ويتوفر االستبيان والدليل اإلرشادي املتعلق
به باللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية
واالسبانية.
وملساعدة فرق العمل الوطنية على استيفاء
هذا االستبيان ستتم االستعانة بشبكة من
املنسقني الوطنيني ممن لديهم خبرة في عمليات
التقييم واالمتحانات العامة والذين يعتبرون
مبثابة نقاط االتصال مبعهد اليونسكو لإلحصاء،
حيث يقوم املعهد بتدريب هؤالء املنسقني على
األدوات املتاحة وكيفية استخدام الكتالوج،
باإلضافة إلى استكمال اإلجراءات اخلاصة
باالستبيانات بعد استيفائها والتأكد منها.
وتقوم السلطات الوطنية املعنية بالتحقق من
النتائج قبل نشرها على اإلنترنت واستعمالها
للمزيد من التحليل.

اخلطوات الالحقة

إن غاية معهد اليونسكو لإلحصاء في نهاية
املطاف هي توسيع مجال الكتالوج بحيث
يشمل التقييمات املنفذة على مستوى
التعليم ما قبل االبتدائي وكذلك املرحلة
الثانية من التعليم الثانوي .وباإلضافة إلى
ذلك ،يهدف املعهد إلى أن يشمل التقييمات
املُقامة خارج إطار التعليم النظامي لتوفير
فهما ً أكبر لطرق قياس مخرجات التعلّم
اخلاصة باألطفال غير امللتحقني باملدارس.

املزيد من املعلومات حول الكتالوج متاحة على الرابطwww.uis.unesco.org :
الرجاء االتصال بنا على البريد االلكتروني uis.information@unesco.org
ألي استفسار أو لغرض إضافة التقييم اخلاص ببلدكم إلى الكتالوج.
UNESCO Institute for Statistics
P.O. Box 6128, Succursale Centre-Ville
Montreal, Quebec H3C 3J7
Canada

الصور :حقوق الطبع ملنظمة العمل الدولية/كروزيه م( .األمام) و ترووجن فان في
(الداخل ،مظلل) حقوق الطبع لليونسكو/لندا شن (اخللف)

