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رصد اتجاهات الّتطّور الّتعليمّي

 خدمة الرشاكة لرصد الّتطّور الّتعليمّي للطلبة 
يف مرحلة الّتعليم املبكر وحّتى مرحلة الّتعليم املتوسط

مركز )ACER( لرصد الّتعليم العالمي

قياس الجودة واملساواة يف الّتعليم

حتى وقٍت قريب، كان تركيز االهتامم يف مجال التطوير الرتبوي عىل 

تحسني فرص الحصول عىل التّعليم، وخاّصة يف املرحلة االبتدائية، 

الوصول هو رضوري ولكّنه ليس  أّن تحسني  ومن املسلّم به اآلن 

رشطاً كافياً لتحسني النتائج التّعليميّة، وإذا أدرك األفراد والدول كل 

فوائد التّعليم، فإّن الذهاب إىل املدرسة يجب أن يشمل التّعلّم.

لقد أّدى هذا اإلقرار إىل تحّول الرتكيز يف التطوير الرتبوي من تحسني 

فرص الحصول عىل التّعليم املدريس إىل تحسني فرص الحصول عىل 

التّعليم ونوعيته.

باملساواة  االهتامم  يشمل  الرتكيز  يف  التحّول  هذا 

لجميع  الّنوعيّة  بنفس  التّعليم  توفري فرص  لضامن 

الّنظر عن نوع جنسهم،  األفراد دون تحيّز وبغض 

انتامئهم  أو  االقتصادي،  االجتامعي  مستواهم  أو 

العرقي أو موقعهم الجغرايف.

معلومات  تقدم  التّعلّم  نتائج  تقيس  التي  االختبارات 

هاّمة عن التقدم املحرز يف معالجة الجودة واملساواة 

تشكل  أصبحت  فلقد  النحو،  هذا  عىل  التّعليم.  يف 

الحامية  للمناقشة  موضوعاً  مؤخراً  االختبارات  هذه 

به عىل  وموىص  شائع  التّعلّم  نتائج  قياس  أصبح  بينام  واملجادلة. 

نطاٍق واسعٍ، ولكن هناك اعرتاف أنّه يعرض تحديات تقنية وعملية 

للعديد من الدول.

املعقـــدة،  املهمـــة  هـــذه  يف  البلـــدان  لدعـــم 

الرتبويـــة  للبحـــوث  األســـرتايل  املجلـــس  يقـــدم 
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)ACER( بوية الي للبحوث ال�ت عن المجلس الأس�ت

العمل  عىل   )ACER( الرتبوية  للبحوث  األسرتايل  املجلس  يسعى 

لتحديد وفهم وبناء املهارات واملامرسات التي تعمل عىل تحسني 

جمع  يف  واسعة  خربة   )ACER( لدى  املتعلمني.  لجميع  التعلم 

وتقديم  التّعليمّي  التّطّور  لرصد  االختبارات  بيانات  واستخدام 

كام  التّعليميّة،  للسياسة  شامل  وتقييم  األدلة  عىل  مبنية  صياغة 

لتنفيذ  الدول  مع  العمل  يف  واسٌع  سجٌل  األسرتايل  املجلس  ولدى 

الناشئة ورشكائها  التعلم والتعاون مع االقتصادات  عمليات تقييم 

يف التنمية لدعم تحسني التّعليم.

أدوات  تطوير  يف  ساهم  أو   ،)ACER( األسرتايل  املجلس  قاد  لقد 

االختبارات  من  العديد  صميم  يف  هي  التي  ومنهجيات  تقييم 

الدولية والوطنية. ويستند هذا العمل عىل خربة املوظفني يف أخذ 

بيانات املسح،  العينات، وإدارة املسح، ومنهجية املقياس وتحليل 

وكذلك يف تفسري النتائج وتقديم التقارير الخاّصة بها.

إّن املشاريع الدولية التي قامت رشكة )ACER( بلعب دوٍر رئييٍس 

فيها، تشمل الربنامج الدويل لتقييم الطلبة )PISA( التابع ملنظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية )OECD(، ودراسة عن تعليم الرتبية 

املعلوماتية  عن  الدولية  والدراسة   ،)ICCS( واملواطنة  املدنية 

لتقييم  الدولية  للجمعية  التابعتني   )ICILS( الحاسوب  وثقافة 

.)IEA( التحصيل الرتبوي

ولقد ساعد املجلس األسرتايل )ACER( أيضاً يف تطوير برامج تقييم 

وطنية يف كٍل من أسرتاليا، أفغانستان، بنغالديش، اإلمارات العربية 

املتحدة، وزمبابوي، كام قام املجلس األسرتايل يف عام 2009 بدعم 

تنفيذ الربنامج الدويل لتقييم الطلبة )PISA( يف واليتي تاميل نادو 

املجلس  قدم  ذلك،  إىل  باإلضافة  الهند.  يف  براديش  وهيامتشال 

األسرتايل )ACER( الدعم لربامج التقييم الرتبوي يف كٍل 

من البلدان التالية: بوتان، بوتسوانا وكمبوديا وتشييل 

وجزر  وماليزيا  وإندونيسيا  والهند  وفيجي  وكولومبيا 

الجديدة  غينيا  وبابوا  وباكستان  واملكسيك  املالديف 

والفلبني وفيتنام.

االستعداد  كامل  عىل   )ACER( األسرتايل  املجلس  إن 

األنظمة  التحسني يف جميع  إىل  الرامية  الجهود  لدعم 

التّعليميّة، ويقر بأّن الدول الهّشة واملتأثرة بالرصاعات 

تواجه صعوبات خاّصة يف سعيها لتحقيق هذا التحسني.

)MTEG( نهج خدمة
تقدم خدمة )MTEG( نهج تعاوين ومرن لتطوير وتنفيذ برنامج 

الجودة  عالية  بيانات  إنتاج  ميكنه  الذي  التّعلّم  مخرجات  تقييم 

وذات صلة بالوضع التّعليمّي القائم عىل الصعيد الوطني. تنطوي 

األسرتايل  املجلس  يف  العاملني  يقوم  أن  عىل   )MTEG( خدمة  

)ACER( عىل العمل بشكٍل وثيٍق مع كل بلد لوضع برنامج تقييم 

يلبي احتياجات الرصد يف البلد مستنداً قدر اإلمكان عىل مجموعة 

من مبادئ تصميم محددة ومعايري جودة متميزة.

نهج تعاوين ومرن

السياسة  يف  مختلفة  أولويات  لديها  املختلفة  البلدان  أن  حني  يف 

التّعليميّة، لكن الخطوة األوىل يف تطوير وتنفيذ أو تقييم السياسة 

التّعليميّة هي ذاتها يف جميع البلدان: البحث عن األدلة التي تدعم 

أولويات  أن  ومبا  املعلومات،  هي  هنا  األدلة  القرار.  صنع  عملية 

السياسة تختلف من بلٍد إىل آخر، كذلك تختلف حاجات املعلومات.

يتصف تصميم خدمة )MTEG( باملرونة ماّم ميّكنه من التّعاطي 

مع حاجات املعلومات املختلفة. إذا بقيت حاجات املعلومات غري 

محررّة، ميكن للعاملني يف )MTEG( املساعدة عىل التعرّف عليهم 

من خالل العمل بالتعاون مع صانعي السياسات الوطنية، ومحليّل 

السياسات والرشكاء الرئيسيني اآلخرين.



رصد اتجاهات التطور التعليمي

تم تصميم خدمة )MTEG( لتكون عمالً تعاونياً بدأً من املراحل 

املبكرة، وأثناء تحديد االتجاه الذي سيقوم عليه التقييم، ويف جميع 

املراحل األخرى من الربنامج. إنّه عمل تعاوين ألنّه كناية عن رشاكة 

 )ACER( يف املجلس األسرتايل )MTEG( يقوم فيها العاملني عىل

عىل دعم الفريق العامل يف البلد نفسها. وبهذه الطريقة، فإّن خدمة 

معلومات  ملعرفة  مخّصص  تقييم  مجرد  من  أكرث  هي   )MTEG(

معينة، وإّنا يوفر أيضاً فرصاً كبريًة لتعزيز املنظومة التّعليميّة عرب 

مجموعة كبرية من أنشطة التقييم.

بيانات عالية الجودة وذات صلة بالواقع املحيل

كان  إذا  التقييم  من  الجودة  عالية  بيانات  عىل  الحصول  ميكن 

فنية صارمة ومحددة مسبقاً  إىل معايري  الوصول  منه هو  الهدف 

وكان هو املحرّك األسايس يف عملية تطوير األساليب واإلجراءات يف 

جميع مراحل دورة التقييم.

بتطوير هذه   )ACER( األسرتايل  املجلس  قام  الهدف،  لهذا  سعياً 

 .)MTEG( خدمة  يف  األساس  تشكل  التي  واإلجراءات  األساليب 

واإلجراءات  األساليب  تعديل  املمكن  من  أنّه  من  الّرغم  وعىل 

املستخدمة يف )MTEG( لتتناسب مع سياق وطني معني، ولكّنها 

مع  ُمتّسقة  والعمليات  األساليب  هذه  تكون  أن  عن  تنكفئ  ال 

املامرسات املثىل املتبعة دولياً.

يف  املتواجد  العمل  لفريق  الاّلزم  الدعم   )MTEG( خدمة  تقدم 

املثىل يف األساليب  إتباع هذه املامرسات  يتمكّنوا من  البالد حتى 

والعمليات، وبالتايل الحصول من خالل تقييمهم ملخرجات التّعلّم 

عىل بيانات عالية الجودة.

ميكن للبيانات العالية الجودة اإلفادة يف عملية صنع القرار السيايس 

ألنها ترسم صورة ُمتّسقة وصحيحة عن كيفية سري األمور يف العيّنة 

اإلحصائية قيد االستقصاء، ولكن ميكن لهذه البيانات العالية الجودة 

اإلفادة يف عملية صنع القرار السيايس فقط إذا كانت تلبي حاجات 

املعلومات الوطنية، أي إذا كانت هذه املعلومات ذات صلة بالبلد. 

توفر خدمة )MTEG( بيانات ذات صلة بالبلد ألنّها خدمة تتسم 

ذات  القضايا  عىل  الرتكيز  عىل  املشاركني  تشّجع  فهي  ـ  باملرونة 

التي ال  القضايا  البيانات واإلفادة عن  يلزمهم بجمع  األهمية، وال 

تهم املصلحة الوطنية.

تصّميم خدمة )MTEG( حسب الطلب
األدوات  من  مجموعة  عىل  مبنٌي   )MTEG( تقييم  نوذج  إّن 

القياسية ومميزات تصميم التّي ميكن تكييفها مع السياق املحيل 

يف أربعة مجاالت: العيّنة املستهدفة، مجاالت التقييم، االستبيانات 

السياقية، وتواتر وتوقيت التقييم.

العّينة املستهدفة

ميكن أن تتكون العيّنة املستهدفة يف خدمة )MTEG( القياسية، 

من واحدة أو أكرث من الصفوف التالية:

الصف الثالث )3(	 

الصف السادس )6(	 

الصف التاسع )9(	 

اإللزامي  التّعليم  مراحل  معظم  املستهدفة  العيّنة  سلسلة  تشمل 

بيانات مجدية وهادفة عن نو  الحصول عىل  ألّن هذا يؤدي إىل 

الطلبة خالل تقدمهم يف مسار مراحل النظام التّعليمي.

إّن َعيَِّنتي الصفني الثالث والسادس تقدمان تقديراً لالهتامم امللحوظ 

عموماً يف تقييم مخرجات التّعلّم بدءاً باملراحل املبكرة ووصوالً إىل 

منتصف مرحلة التّعليم االبتدايئ، ويتم تقديم عيّنة الصف التاسع 

ألنّها من املمكن أن تعطي صورة عن مدى امتالك الطلبة للمعرفة 

واملهارات يف الوقت الذي يقرتبون فيه من سن البلوغ.
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مجاالت التقييم

تقديراً لحقيقة أنّه يجب عىل التّعليم القيام بتجهيز الطلبة للحياة 

خارج الفصول الدراسية، فإّن خدمة )MTEG( تأخذ بعني االعتبار 

الطلبة  قام  مدى  أّي  إىل  بقياس  وتقوم  الدراسية،  املناهج  سياق 

بتعزيز وتعميم تعلمهم بحيث ميكن تطبيقهم يف مختلف املواقف.

 )MTEG( لربنامج  القياسية  الخدمة  يف  األساسية  املجاالت  إّن 

هي التالية:

محو أّميّة الرياضيات	 

محو أّميّة القراءة	 

محو أّميّة الكتابة	 

الطلبة يف هذه  تقييم  يتم  أن  املستحسن  أنه من  الرغم من  عىل 

يعترب  ما  بتغطية  معاً  تقوم  املجاالت  هذه  ألّن  الثالثة-  املجاالت 

لكل  ميكن  ولكن   - للتّعليم  األساسية  املهارات  واسع  نطاق  عىل 

بلد أن يختار أٍي من املجاالت الثالثة ليك تدرج يف نوذج برنامج 

)MTEG( املصّمم حسب الطلب.

سبيل  فعىل  أخرى،  مجاالٍت  يف  الطلبة  تقييم  أيضاً  للبلدان  ميكن 

للعيّنة  األساسية  القراءة  مهارات  تقييم  بلٌد  يفضل  قد  املثال 

اإلحصائية املستهدفة األحدث سناً يف الصف الثالث بدالً من تقييم 

مبهارات  يُسمى  ما  تقييم  بلٌد يف  يرغب  قد  أو  القراءة  أمية  محو 

سناً  األكرب  املستهدفة  اإلحصائية  للعيّنة  والعرشون  الحادي  القرن 

يف الصف التاسع، مبا يف ذلك مهارات التوظيف مثل حل املشكالت 

واملبادرة واإلدارة الذاتية.

استبيانات سياقية

تعلّم  مخرجات  بيانات حول  الحصول عىل  ذاته  يكفي يف حد  ال 

الطلبة يف املجاالت املحددة، ولكن يجب الحصول أيضاً عىل بيانات 

حول خلفيات والبيئة التّعليميّة للطلبة املقرر تقييمهم. فقط من 

خالل الجمع بني هذين الّنوعني من البيانات ميكن لتباين مخرجات 

التّعلّم لعينة الطلبة أن يصبح جلياً.

يتّم يف خدمة )MTEG(، جمع املعلومات عن الخلفية عرب استخدام 

االستبيانات السياقية وتشمل االستبيانات القياسية التالية:

استبيان الطالب	 

استبيان ويل األمر	 

استبيان املعلم/ املعلمة	 

استبيان مدير/ مديرة املدرسة	 

يتألف كل استبيان من مكّون قيايس مصّمم اللتقاط بيانات محددة 

مسبقاً، ومكّون اختياري يتم تصميمه حسب الطلب اللتقاط أية 

بيانات إضافية التي هي موضع اهتامم يف البلد. يتم تضمني املكّون 

كان  إذا  البلدان،  بني  املقارنات  إجراء  إمكانية  أجل  من  الرئييس 

لتلبية  تتميز يف املكّون االختياري مصّممة  التي  إّن األسئلة  مراداً. 

احتياجات املعلومات الوطنية.

يقوم “استبيان الطالب” بجمع املعلومات الدميوغرافية ومعلومات 

عن منزل الطلبة، باإلضافة إىل معلومات عن تجاربهم ومواقفهم يف 

وتجاه املدرسة ويقوم “استبيان ويل األمر” بجمع املعلومات حول 

للوالدين،  واالقتصادية  االجتامعية  والحالة  التّعليميّة  املستويات 

ومعلمني  مدارس  مع  وتعاونهم  أطفالهم  مع  تفاعلهم  وحول 

املعلومات حول  يقوم بجمع  فإنّه  املعلم”  “استبيان  أّما  أطفالهم. 

التي  التدريس  مامرسات  تفاصيل  وحول  املعلمني،  خصائص 

األدوات  ملختلف  بالنسبة  نظرهم  وجهات  وحول  يستخدمونها، 

بجمع  املدرسة”  مدير  “استبيان  ويقوم  التّعليميّة،  والوسائل 

املعلومات حول قيادة املدرسة والشؤون اإلدارية يف املدرسة مثل 

األولويات التّعليميّة والبنية التحتية واملوارد.

تقدم  االستبيانات  من  كاملة  مجموعة  إدارة  أّن  من  الرغم  وعىل 

الصورة األكرث اكتامالً عن البيئة التي يتلقى فيها الطلبة تعليمهم، 

االستبيانات  تلك  فقط  لتشمل  مصّممة   )MTEG( خدمة  أّن  إالّ 

احتياجات  ملعالجة  تتطرق  التي  البيانات  عن  تسفر  أن  املتوقع 

املعلومات الوطنية.

تواتر وتوقيت التقييم

يف شكله القيايس املوىص به، تقدم خدمة )MTEG( دورة تقييم 

مستمرة ملدة أربع سنوات، فدورة األربع سنوات تتيح وقتاً كافياً 

التي  السياسات  ولتنفيذ  التقارير،  وإعداد  للبيانات  لتحليل شامل 

وهذا  التقييم.  بيانات  عن  الناتجة  املعلومات  عىل  بناءاً  طورت 

فرصة  أيضاً  الزمني مينح  اإلطار  األوىل، فهذا  التقييم  يتعدى دورة 

كافية ألّي سياسات تنفيذية ليك تؤثر عىل مخرجات التعلم.

أنّه  إالّ  به،  أمر موىص  للدورة هو  األربع سنوات  أّن مدة  يف حني 

ميكن تنفيذ دورات أخرى عىل فرتات مختلفة بحيث أنّها قد تعالج 

احتياجات املعلومات الوطنية بشكٍل أفضل.

ضمن دورة التقييم )MTEG(، يتم تقييم العينة املستهدفة عىل 

أنّه  بحيث  معينة  طريقة  يف  الفرتات  تعيني  يتم  منتظمة،  فرتات 

يتم الحصول عىل البيانات حول التغيريات يف مخرجات التّعلّم عرب 

السنني يف أقرب وقٍت ممكٍن عملياً بعد إدراج التقييم.
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)MTEG( ي برنامج
كيفية إعالن النتائج �ف

التّعلّم  قياسات  عىل   )MTEG( لخدمة  التقييم  نتائج  إعالن  يتم 

قوية  معلومات  وتقدم  مفيدة  مقارنات  إلجراء  املجال  تتيح  التي 

حول التغيريات يف مخرجات التعلم عرب السنني.

قياسات التعلم

تقوم قياسات التعلم املستخدمة يف خدمة )MTEG( بقياس كمية 

عىل  تقع  له  عددية  درجة  تخصيص  طريق  عن  الطالب  كفاءة 

قياس  مجرد  من  أكرث  تفعل  التعلم  قياسات  ولكن  دائم.  مقياس 

القيام  التعلم  لقياسات  وميكن  أيضاً.  تصفها  فهي  الطالب،  كفاءة 

مختلفة،  إتقان  مستويات  ويحدد  ميتد  الدائم  املقياس  ألن  بذلك 

هذا  عىل  الطلبة  يعرف  ما  تفاصيل  يصف  إتقان  مستوى  وكل 

املستوى وما يفهمونه وما ميكن أن يفعلونه.

تستمد أوصاف الكفاءة من املطالب املعرفية الخاّصة ببنود االختبار 

املوصفة يف كل مستوى، وتعكس البنود بدورها التصور الذي يجري 

تقييمه عىل النحو املحدد يف إطار التقييم األسايس.

هناك قياس تعلّم واحد لكل من املجاالت األساسيّة الثالثة لخدمة 

أمية  وملحو  القراءة  أمية  ملحو  الرياضيات،  أّميّة  ملحو   )MTEG(

الكتابة. يتم بناء املقياس لكل قياس تعلم باستخدام بعض األسئلة 

الشائعة يف أّي سنة للصفوف املتجاورة، وباستخدام بعض األسئلة 

الشائعة مع مرور الوقت، من سنة إىل أخرى. وبهذه الطريقة يتم 

ربط ومساواة كل االختبارات يف مجال معني، وهذه هي امليزة التي 

توفر الوسيلة ملقارنة املجموعات ورصد التطور.

مبا أّن جميع االختبارات مرتابطة ومتساوية، ميكن ملؤرشات كفاءة 

نفس  يف  الطلبة  أو  العام،  نفس  يف  الصفوف  مختلف  يف  الطلبة 

الصف ولكن يف سنوات مختلفة، أن توضع كلها عىل نفس املقياس.

مقارنات مفيدة

التّعلّم، ميكن لخدمة  النتائج عن طريق قياسات  من خالل إعالن 

)MTEG( إجراء املقارنات املفيدة التّالية:

معايري وطنية للمقارنة.	 

مقارنات بني املجموعات السكانية الفرعية داخل البلد.	 

مقارنات دولية.	 

الخطوة األوىل يف وضع معايري املقارنة الوطنية هي إنشاء الدراجات 
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تقّر  التي  الطالب  أداء  معايري  لتحديد  تستخدم  التي  الفاصلة 

بالحقائق الراهنة يف البلد، وتضع أهداف قابلة للتحقيق. يتطلب 

إنشاء الدرجات الفاصلة وتحديد املعايري معارف الخرباء يف كل من 

مجاالت التقييم و الرشائح السكانية التي يجري تقييمها. يقوم هذا 

النشاط من خالل التعاون بني الخرباء يف البلد واملوظفني العاملني 

.)ACER( يف املجلس األسرتايل

ما أّن يتم وضع املعايري، حتى ميكن مقارنة كفاءة الطالب املقاسة يف 

خدمة )MTEG( مع هذه املعايري، وميكن بالتّايل وضع التوقعات 

يف سياقها.

توفر املقارنات داخل البلد بني املجموعات السكانية الفرعية التي 

هي موضع اهتامم معلومات حول نقاط القوة والضعف يف هذه 

املجموعات الفرعية، وهذه املعلومات رضورية لصانعي السياسات 

واملحلّلني السياسيني.

إذا كان لدى البالد الرغبة، ميكن أيضاً لخدمة )MTEG( أن توفر 

مقارنات بني مختلف البلدان التي ميكنها مقارنة النتائج بني مختلف 

البلدان التي تستخدم خدمة )MTEG(، أو استخدام نتائج تقييم 

برنامج )MTEG( الخاّصة بالبلد ومقارنتها بنتائج دول أخرى التي 

تعتمد برامج تقييامت مختلفة مثل الربامج التّالية: الربنامج الدويل 

لتقييم الطلبة )PISA(، الدراسة الدولية لقياس التقدم يف القراءة 

والرياضيات  العلوم  يف  لالتجاهات  الدولية  الدراسة   ،)PIRLS(

)TIMSS(، برنامج وضع التقرير السنوي للتّعليم )ASER(، تقييم 

نهج القراءة املبكرة )EGRA(، مرشوع اتحاد جنوب ورشق أفريقيا 

البلدان  يف  البحوث  برنامج   ،)SACMEQ( التّعليم  جودة  لرصد 

األفريقية الناطقة بالفرنسية )PASEC( الذي ينظمه مؤمتر وزراء 

مخترب   ،)CONFEMEN( الفرانكفونية  للدول  والتّعليم  الرتبية 

.)LLECE( تقييم جودة التّعليم يف أمريكا الالتينية

التغريات يف نتائج الّتعلّم مع مرور الوقت

قياس  إىل  وتؤدي  مستمرة  تقييم  خدمة  هي   )MTEG( أّن  مبا 

املجاالت األساسية عىل مقياس مشرتك، فإنّه ال يقترص عىل تقديم 

صورة خاِطفة لنتائج تعلّم الطلبة بل ميكن أن يقدم صورة نامية 

عن التغريات يف نتائج التّعلّم مع مرور الوقت.

عادًة ما يتّم وصف هذه التغريات يف نتائج التّعلّم مع مرور الوقت 

إىل  يشري  التّعليمّي  التّطّور  ولكّن  واالتجاهات،  التّطّور  حيث  من 

املدريس،  النظام  عرب  انتقالهم  أثناء  الطلبة  كفاءة  تتزايد  أي مدى 

واالتجاه هو نط ينشأ مبرور الوقت من نتائج مجموعة مامثلة.

إّن املعلومات الخاّصة بالتّطّور واالتجاه مهّمة للمعلمني وواضعي 

السياسات التّعليميّة ومحليّل السياسات، فيمكن لقياس التّطّور أن 

لتعليم  املختلفة  املراحل  إىل  إضافتها  التي ميكن  القيمة  إىل  يشري 

التّالية  الخطوات  إىل  أن يشري  الطلبة، كام ميكنه 

الاّلزمة يف مسار نو الفرد. هذه القيمة املضافة 

املستمرة  التقييامت  يف  عادًة  واضحة  ليست 

املستندة إىل املناهج ألنّها عادًة ما تكون موجهة 

املناهج  أهداف  لتحقيق  ضيقة  رشيحة  نحو 

الدراسية للطلبة الفرديني يف صف معني.

يف ما ييل بعض األمثلة عن أنواع املعلومات التي ميكن أن توفرها 

خدمة )MTEG( عن التّطّور واالتجاه:

الّنّمو بني الصفوف املدرسية	 

التغرّيات مع مرور الوقت يف نتائج التّعلّم يف صفوف معيّنة	 

التغرّيات مع مرور الوقت يف الّنّمو بني الصفوف	 

سكانية 	  ملجموعات  التّعلّم  نتائج  يف  الوقت  مرور  مع  التغرّيات 

فرعية مختلفة
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)MTEG( مراحل دورة برنامج
عىل  العاملني  بني  تعاونية  رشاكة  عرب   )MTEG( خدمة  تبدأ 

يف  املشاركة  والبالد   )ACER( األسرتايل  املجلس  يف   )MTEG(

التقييم، وتقوم الرشاكة التعاونية من خالل إنشاء )ACER( ملكتب 

محيل يف البالد والذي يرتأسه أحد كبار موظفي )ACER( املتفرغني 

جميع  خالل  املشاركة  للبالد  الدعم  تنسيق  عن  مسؤوالً  ويكون 

.)MTEG( مراحل دورة

تتكون الدورة الواحدة لخدمة )MTEG( من أربع مراحل:

التحليل البيئي	 

خطة التقويم وطريقة الطرح	 

تحليل البيانات وتفسريها وإعالن النتائج	 

البحث والتقييم	 

إّن تعزيز النظام يحدث من خالل املراحل األربع، والنتيجة تقدم 

للبالد املشاركة مهارات صلبة، دامئة وقابلة للّنقل إىل أنشطة التقييم 

الوطنية األخرى.

املرحلة األوىل: الّتحليل البيئي

بيئياً، ويهدف  يتم تنظيم يف بداية دورة )MTEG( األوىل تحليالً 

هذا التحليل إىل التعرف عىل أولويات واحتياجات الجهات املعنية 

الرئيسيني، ولفهم ثقافة وكيفية وضع السياسات العامة، ولتحديد 

أيّاً من املالمح الخاّصة بالنظم والهياكل يف البالد التي قد تساعد أو 

.)MTEG( تعيق تنفيذ خدمة

ولكن  كثافة،  األكرث  هي  األوىل  الدورة  تحليل  أّن  من  الرغم  عىل 

تشمل دورات )MTEG( الاّلحقة عملية مراجعة تعاونية لضامن 

عن  املعلومات  أحدث  مع  تبدأ   )MTEG( لخدمة  دورة  كل  أن 

السياق املحيل واالحتياجات واألولويات املتغرّية.

املرحلة الثانية: خطة التقويم وطريقة الطرح

 )MTEG( يف خالل هذه املرحلة يقوم املوظفني العاملني عىل خدمة

الوطنيني  املوظفني  مع  بالعمل   ،)ACER( األسرتايل  املجلس  يف 

لتقييم  مناسبة  خطة  ووضع  السياسات  اهتامم  مجاالت  لتحديد 

املحّددة،  األولويات  تعكس هذه  النتائج  وإعالن  التقارير  وإعداد 

 )MTEG( ويحّددون فيها أّي من العنارص القياسية لتصميم خدمة

لتلبية  مطلوب  هو  للخدمة  التصميم  من  نوع  وأّي  صلة،  ذات 

لتأليف  معاً  يعملون  أنّهم  كام  الوطنية،  واألولويات  االحتياجات 

وتدريب فريق املرشوع يف البالد وإجراء أنشطة جمع البيانات.

عند الرضورة، ميكن ملوظفي خدمة )MTEG( يف املجلس األسرتايل 

يف  التدريب  توفري  خالل  من  للفريق  الدعم  تقديم   ،)ACER(

جوانب عملية املشاركة يف املسح، ومن خالل إدارة تطوير أدوات 

التوجيه يف مسائل عمليات  البالد، وتوفري  املسح مع املدخالت يف 

املسح وجمع البيانات.

املرحلة الثالثة: تحليل البيانات وتفسريها وإعالن النتائج

يتم خالل هذه املرحلة االضطالع بأنشطة تحليل البيانات وتفسريها 

التي تّم التخطيط لها يف املرحلة الثانية. تسفر هذه األنشطة عن 

اهتامم يف  التي هي موضع  املجاالت  غنيّة ومفّصلة يف  معلومات 

السياسة التّعليميّة الوطنية. إّن أنشطة التقارير التي تتبع تتمسك 

وتدعم  الثانية  املرحلة  خالل  وضعت  والتي  منهجية  نرش  بخطة 

هذه األنشطة استعراض السياسات وتطويرها.

إذا كان لدى البالد الرغبة، ميكن يف هذه املرحلة أن يقوم املوظفني 

العاملني عىل خدمة )MTEG( يف املجلس األسرتايل )ACER( بدعم 

إنشاء لجنة خاّصة بالتقارير داخل البالد والتي تتكون من أفراد من 

مختلف الهيئات التي تشكل جزءاً من عملية التخطيط الرتبوي.

املرحلة الرابعة: البحث والتقييم

قبل  من  املرحلة  هذه  يف  والتقييم  البحث  أنشطة  إجراء  ميكن 

عىل  العاملني  املوظفني  من  بدعم  البالد  يف  األكادميية  املؤسسات 

خدمة )MTEG( يف املجلس األسرتايل )ACER(، وقد تهدف هذه 

األنشطة إىل تقديم أدلة للمساعدة يف تقييم السياسة التّعليميّة، أو 

أدلّة لدعم تغيري السياسة التّعليميّة، كام إنّها قد تشري إىل االتجاه 

.)MTEG( الذي سيتبع يف الدورة الاّلحقة من تقييم
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يدعم مركز )ACER( لرصد التّعليم العاملي رصد 

النتائج التّعليميّة يف جميع أنحاء العامل، ويرى أن 

لبيانات مخرجات  الجمع املنهجي واالسرتاتيجي 

التّعلّم، والعوامل املتصلة بتلك املخرجات، ميكن 

سري  تحسني  إىل  الرامية  السياسات  توجه  أن 

العملية التّعليميّة لجميع املتعلمني.

نامج ي ال�ب
للمشاركة �ف

ميكـن لخدمة الرشاكـة )MTEG( املخصّصـة لرصد االتجاهات 

 )ACER( يف التّطـّور التّعليمـّي والخـاّص باملجلـس األسـرتايل

دعـم البلـدان يف مهمـة صعبـة ومعقـدة لقيـاس نتائـج تعلّـم 

لطلبة. ا

:)MTEG( تقدم خدمة

التوجيه والدعم من خرباء مشهورين دولياً	 

منهجيـة التـي مـن خـالل مرونتها ـ فيـام يتعلق باسـتهداف 	 

السـكان، مجـاالت التقييـم واالسـتبيانات السـياقية وتـردد 

التـي  الخدمـات  تطويـر  مـن  والتوقيت – متّكـن  التقييـم 

تلبـي احتياجـات السياسـة الوطنيـة

منهجيـة التـي تتصـف بالتعاونيـة القصـوى، وبالتّـايل توفـر 	 

مـن  مجموعـة  عـرب  املحـيل  الّنظـام  لتعزيـز  كبـرية  فرصـاً 

التقويـم أنشـطة 

الفرصـة للحصـول عىل بيانات ذات جـودة عالية وذات صلة 	 

بالوضـع املحـيل والتـي تعطي معلومـات قوية عـن التّطّور 

واالتجاهـات يف نتائـج التّعلّـم يف املنظومة الرتبوية

للمزيـد مـن املعلومات عن خدمـة )MTEG(، يرجى االتصال 

 mteg@acer.edu.au بنـا عىل عنـوان الربيد االلكرتوين الّتـايل

.http://www.gem.acer.edu.au/mteg أو زيارة موقعنا


