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التداعيات

لضمان أن التقييمات الدولية واسعة النطاق
( )ILSASكافية لقياس أداء األنظمة التعليمية
التي يجب أن تستند إلى مجاالت المهارات
والمحتوى المحددة في المناهج الوطنية لألنظمة
المشاركة.
يجب أن يعتمد النهج القائم على المناهج إلى
بناء التعاون الوثيق بين الممثلين الوطنيين
والجهة المنظمة للدراسة لضمان التوافق الكافي
مع المناهج الوطنية.
يتيح النهج القائم على المناهج الفرصة للباحثين
وواضعي السياسات باستخالص استنتاجات
حول أداء أنظمة التعليم  ،بما في ذلك قدرتها على
تحقيق مخرجات المناهج الوطنية المستهدفة.

مقدمة

التقييمات التربوية شائعة في أنظمة التعليم حول العالم،
وتكون في شكل امتحانات وطنية عالية المستوى ( high
 ) -stakes national examsتعمل على سبيل المثال،
كأدوات لتصنيف الطلبة بنا ًء على معرفتهم وأدائهم  ،وقياس
استحقاقهم األكاديمي لاللتحاق بالمستوى التالي من التعليم.
أما التقييمات ذات المستوى العادي ( ) low -stakesلمراقبة
أداء األنظمة التعليمية و مخرجاتها.
ً
ل
ُتستخدم التقييمات التعليمية أيضا على المستوى الدو ي
على وجه الخصوص لجمع البيانات حول العالقة بين عوامل
المؤثرة في التعليم مثل :الحالة االجتماعية واالقتصادية أو
الموارد المدرسية والنتاجات التعليمية.

ما هو المنهج؟

تشير المناهج إلى الوثائق الواضحة التي تصف خبرات التعلم
ً
عادة ما يتم تحديدها حسب مستوى
المتوقعة ونتائج الطلبة.
الصف الدراسي والمادة الدراسية ،وتحدد المناهج أيضا ً
أهداف التعلم و التتابع التي تشكل األساس للكتب المدرسية
والمواد التعليمية األخرى المستخدمة في المدرسة (The
 .)Glossary of Education Reform, 2015aترجع أهداف التعلم إلى
المحتويات المختلفة باإلضافة إلى المجاالت المعرفية من تعلم
المعرفة الحقيقية إلى تطبيقها حتى إنشاء العمل المطلوب من
خالل تحديد أهداف التعلم ،و هيكلة المناهج ،و خبرات التعلم
لدى الطلبة.
الشكل  1يوضح نموذج المنهج الذي تقوم عليه دراسات IEA
 ، )(Husén، 1967ويميز بين ثالثة مستويات من المنهج.
أوال ً ،يحدد المنهج المستهدف ( المقرر) من خالل السياقات
االجتماعية والتعليمية ويشير إلى أهداف وخبرات التعلم
المنصوص عليها في السياسة الوطنية أو اإلقليمية .ثانياً،
يتشكل المنهج المنفذ( المطبق) من سياقات المدرسة
والفصول الدراسية والمعلم ،ويشير إلى ما يتم تدريسه في
المدرسة .أخي ًرا  ،يشير المنهج المنجز ( المحقق) إلى أداء
الطلبة ونتائج التعلم  ،ويصف ما تعلمه الطلبة في المدرسة.

المناهج والتقييمات التعليمية:
أحد أهداف التقييمات الوطنية هو قياس ما إذا كان الطلبة
قد حققوا أهداف التعلم التي يحددها المنهج الدراسي
لصف وموضوع معينين (The Glossary of Education Reform,
 . )2015bيعتمد كل من التقييمات الختامية والتكوينية
بشكل عام على ما تم تدريسه للطلبة من أجل تقييم المتوقع
أن يتعلموه ( .)Carnegie Mellon University, 2021تستند هذه
التقييمات على مقارنة المناهج المنجزة بالمناهج المطبقة
 ،وبالتالي ،ومن ثم المقارنة بالمنهج المستهدف بشكل عام
بسبب ما يدرس في المدارس المستندة على السياسة
الوطنية أو اإلقليمية.

ومثل هذه التقييمات توفر مجموعة كبيرة من المعلومات
للباحثين ،وواضعي السياسات و اآلخرين ذوي العالقة
حول أداء أنظمة التعليم .انتشار التقييمات التربوية
يعطي سب ًبا للتساؤل اآلتي “ ،ما الذي يجب أن تستند
إليه هذه التقييمات؟” ليس من السهل اإلجابة على هذا
السؤال لالمتحانات الوطنية .يزداد التعقيد بشكل كبير
بالنسبة لنظام  ILSASالذي يخدم مجموعة واسعة من
األنظمة التعليمية .يقدم هذا الموجز إجابة واحدة على هذا
السؤال ،المجادلة أن  ILSASيجب االعتماد على المهارات
ومجاالت المحتوى المحددة في المناهج الوطنية ألنظمة

الشكل  :1التمييز بين المنهج المستهدف والمطبق
والمنجز () )MULLIS & MARTIN, 2017
المنهج
المستهدف

المنهج
المطبق

المنهج
المنجز

السياق الوطني
واالجتماعي والتعليمي

المدرسة  ،المعلم  ،ما
يقدم من محتوى داخل
الغرف الصفية

المخرجات الطالبية
وخصائصهم

في كلتا الحالتين ،تقيم أهداف التعلم المنجزة
مقابل أهداف التعلم المستهدفة لتقييم ما إذا
كانت أهداف التعلم المحددة قد تحققت .يمكن
أن تساعد النتائج في تحديد المواطن التي قد
يكون من الضروري فيها إجراء مراجعات للمناهج
الوطنية وممارسات التدريس .في التقييمات
الدولية  ،يكمن التحدي في أن الدول على اختالفها
تتبع مناهج متباينة  ،مما يطرح السؤال التالي“ :ما
الذي يجب تقييمه؟”
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بشكل عام هناك إجابتان محتملتان على هذا السؤال.
يتمثل أحد الخيارات في تحديد ما يجب أن يعرفه الطلبة
وبناء التقييم على هذه األهداف .يفترض هذا النهج
شخصا ما  ،مثل الخبراء الدوليين في الجهة
المعياري أن
ً
المنظمة للدراسة ،لديه معرفة موثوقة بما يجب أن يعرفه
الطلبة  ،بغض النظر عن المحتوى واألهداف التي يقيمون
فيها  ،وأهمية تلك المعرفة ضمن سياقهم الوطني .نهج
آخر هو تقييم مناهج الدول المشاركة إليجاد أرضية مشتركة
لتقييم دولي .في حين أن هذا النهج القائم على المناهج
الدراسية عمل شاق و قد يتحمل مخاطر عدم العثور
على أرضية مشتركة .اال أن مقارنة المناهج في حد ذاتها
مفيدة للغاية لضمان التوافق .وينتج بذلك مقارنة المناهج
الدراسية المستهدفة والمنجزة ،عبر أنظمة التعليم

المختلفة .بجمع المعلومات حول ممارسات التدريس  ،و
اتجاهات المعلمين  ،وكذلك سياقات الفصول الدراسية
والمدرسة  ،يمكن تضمين المناهج المطبقة في هذه
المقارنة من خالل ضمان تقييم الطلبة بنا ًء على المحتوى
الذي تم تدريسه في الغالب في المدرسة .يلتزم هذا النهج
القائم على المناهج ً
أيضا بقياس األخالقيات باتباع مبدأ
اإلنصاف .نظ ًرا ألن المناهج تحدد من قبل كل دولة على
حدة  ،فإن هذا النهج يوفر ً
أساسا للتعاون الوثيق بين
أيضا
ً
جميع الدول المشاركة لتطوير أطر التقييم الدولية وأدوات
الدراسة.

ضمان التوافق مع المناهج الوطنية
يعتمد ضمان توافق التقييم الدولي مع المناهج الوطنية
في المقام األول على مدخالت أنظمة التعليم المشاركة
التي تعمل بشكل وثيق مع الجهة المنظمة للدراسة .وفي
هذا النموذج  ،على الخبراء من جميع الدول أن يساهموا في
جميع جوانب الدراسة ال سيما في تطوير اإلطار والمفردات،
ومراجعة مواد التقييم ونتائجها ،مع إيالء اهتمام خاص
بمواضيع االختالف مع المناهج الوطنية .يجب على خبراء
المناهج الوطنية تقديم التغذية الراجعة حول مسودة
أطر التقييم للتأكد من أن مجاالت المحتوى المحددة في
األطر تعكس جوانب المناهج الوطنية ،وتكون ذات صلة
بالسياقات الوطنية ألنظمة التعليم المشاركة.
وبالمثل  ،يجب أن يكون تطوير محتوى التقييم
نشاطاًتعاون ًيا .يحتاج الخبراء الوطنيون إلى المشاركة
الفعالة في بناء محتوى التقييم والمراجعة الشاملة للمواد
التي أعدتها الجهة المنظمة للدراسة ،ومقارنتها مع المناهج
الوطنية .ورش عمل كتابة مفردات التقييم التي تجمع
خبراء من جميع أنظمة التعليم المشاركة يمكن أن تساعد
في تطوير مواد التقييم ذات الصلة.
عالوة على ذلك  ،من المهم جدً ا جمع المعلومات حول
السياقات الوطنية لكل نظام تعليمي :تفاصيل حول هيكل
األنظمة التعليمية  ،وعدد الطلبة في الصفوف المستهدفة
 ،وإعداد المعلم والمدير  ،والموضوعات المحددة التي
تناولتها المناهج الوطنية.و نتائج التقييم وإلقاء الضوء على
الظروف التي يتم فيها تطبيق المناهج الوطنية و كيفية
تقييم الطلبة.

أخي ًرا  ،يمكن قياس مواءمة التقييم مع المناهج الوطنية
أثناء مرحلة التجريب .إذ تتيح مرحلة التجريب للجهة
ً
حديثا.
المنظمة للدراسة بتقييم محتوى التقييم المعد
يساعد تحليل العناصر المطبقة ( Differential item
 (Functioning (DIFبعد التجريب في تحديد مجاالت
المحتوى في التقييم في مرحلة مبكرة التي قد ال تتطابق
مع المنهج الوطني لنظام تعليمي معين (Cotter et al.,
 .)2020و يساعدها التحليل (  )DIFعلى تحديد المفردات
تسلك سلوكا ً مختلفا ً في أنظمة تعليمية معينة  ،مقارنة
بسلوك المفردة في أنظمة التعليم األخرى المشاركة.
على الرغم من كل هذه الجهود لضمان مواءمة مناهج
التقييم  ،إال أنه من المستحيل تحقيق تطابق مطلق بين
التقييم والمنهج الوطني لجميع أنظمة التعليم المشاركة.
ويرجع ذلك إلى االختالف بين المناهج الوطنية في أنظمة
التعليم والمجاالت التي تركز عليها المناهج الوطنية في
مستويات صفية محددة .بما أن تقييد محتوى تقييم
المفردات التي تغطيها مناهج جميع أنظمة التعليم
المشاركة من شأنه أن يحد بشكل كبير من مجاالت
المحتوى من أجل تقييمها ،فإن إشراك الخبراء الوطنيين
في تطوير أطر التقييم وأدوات الدراسة قد يكون الحل
األفضل لضمان أعلى توافق للتقييم والمناهج.

•راجع  )Rocher & Hastedt (2020للحصول على عرض تفصيلي للطريقتين.
• يمكن العثور على مثل هذه التقييمات في الموسوعات المصاحبة لدراسات التقييم البيئي المتكامل  ،على سبيل المثال في
. )TIMSS 2019 ( (Kelly et al.، 2020
ف
• راجع معايير االختبارات التربوية والنفسية ( )AERA ، 2014لمزيد من التفاصيل حول اإلنصاف ي التقييمات التربوية.
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مثال :ضمان مواءمة المناهج في TIMSS

التعاون بين ممثلي الدول ومركز الدراسة الدولي
( ) TIMSS & PIRLSيتبع مبدأ النهج القائم على
المناهج في التقييمات التعليمية .باإلضافة إلى
ذلك  ،يتم إجراء تحليل مطابقة المناهج المقيمة
(( )Test Curriculum Matching Analysis (TCMAلكل نظام
تعليمي مشارك لقياس ما إذا كانت االتجاهات في
دراسة الرياضيات والعلوم الدولية ( )TIMSSتقيم
كاف .األساس المنطقي لـ
المناهج الوطنية بشكل
ٍ
(  )TCMAهو إلقاء الضوء على التطابق بين محتوى
التقييم والمناهج الدراسية الوطنية وإظهار ما إذا
كان لالختالف أي تأثير على درجات تحصيل TIMSS
لكل نظام .التحليل هو عملية من خطوتين .تستلزم
الخطوة األولى جمع المعلومات و توثيقها حول
توافق التقييم والمناهجُ .يطلب من منسقي البحث
الوطنيين ( )NRCSوخبراء المواد الوطنية تحديد ما
إذا كانت المعرفة والمهارات المقيمة متضمنة في
المناهج الدراسية لنظامهم التعليمي حتى درجة
المستوى المنشود من التقييم (إما الصف  4أو
الصف  .)8يقوم مركز الدراسة الدولي( )TIMSS & PIRLS
بعد ذلك بجمع هذه المعلومات وتجميع نظرة عامة
عن مستوى المفردة عبر جميع أنظمة التعليم .على
أساس المعلومات المقدمة من الممثلين الوطنيين ،
من الممكن تقييم مدى تطابق تقييمات  TIMSSمع
مناهج الرياضيات والعلوم لكل من أنظمة التعليم
المشاركة.
ملخص لنتائج  TCMAفي ـ TIMSS 2019
الجدول : 1
ً
الصف 4
الصف 4
الرياضيات
العلوم
متوسط التطابق

% 85

% 73

أدنى تطابق

% 35

% 25

 44من 53

 33من 64

عدد المشاركين الذين لديهم
نسبة تطابق المناهج تبلغ

%٧٥
متوسط الفرق في التحصيل
بين مقياس االنجاز الوطني
والدولي

أقصى فرق في التحصيل

في الخطوة الثانية لـ ( ،) TCMAيتم إعادة حساب درجات
تحصيل  TIMSSلكل نظام تعليمي  -هذه المرة فقط
بنا ًء على مفردات التقييم التي حددت على أنها مضمنة
في المناهج الوطنية .في هذه الخطوة ،ينشأ مقياس
إضافي لكل نظام تعليمي مشارك لمقارنة النتائج ذات
الصلة مع النتائج اإلجمالية في أنظمة التعليم .توضح
هذه المقارنة االختالف المحدد في الخطوة األولى (
 )TCMAو مدى تأثيره على تحصيل الطلبة في النظام
التعليمي في تقييمات .TIMSS
ملخصا لـ ( )TCMAفي .TIMSS 2019
يقدم الجدول 1
ً
حيث تتوافق األعمدة مع تقييمات  TIMSSالمختلفة:
الرياضيات للصف الرابع  ،وعلوم الصف الرابع،
والرياضيات للصف الثامن  ،والعلوم للصف الثامن.
وتوفر األسطر الثالثة األولى معلومات حول الخطوة
األولى من ( :) TCMAمتوسط  التطابق بين تقييمات
 TIMSS 2019والمناهج الوطنية  ،والحد األدنى
للمطابقة  ،وعدد الدول التي تبلغ نسبة المطابقة فيها
 % 75أو أعلى .يقدم السطران في األسفل معلومات
عن الخطوة الثانية من ( : ) TCMAمتوسط الفرق في
نقاط التحصيل(درجة التحصيل على العناصر التي
حا منه درجة التحصيل
يغطيها المنهج الوطني مطرو ً
في جميع المفردات)  ،وأقصى فرق في نقاط التحصيل.
“
الصف 8
الرياضيات
93%
68%

 45من 46

الصف 8
العلوم
84%

45%

35من 46

 3.1نقطة

 4.7نقطة

 1.5نقطة

 3.2نقطة

 16نقطة

 80نقطة

 10نقاط

 17نقطة

•لتحليل مفصل لمنهجية ونتائج  TIMSS TCMAعلى أساس  ، TIMSS 2003انظر .)Hencke et al. (2009
• تم نشر النتائج العامة كجزء من قاعدة البيانات الدولية ل.. .TIMSS 2019ء (.)Fishbein et al. ، 2021
•يمكن االطالع على النتائج الكاملة الختبار  TIMSS 2019 TCMAفي الملحق  Cمن التقرير الدولي TIMSS 2019
(.)Mullis et al.، 2020
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كما يتضح من الجدول  ،يوضح  TCMAأن هناك تطاب ًقا
كبي ًرا بين مفردات تقييم  TIMSSوالمناهج الوطنية في
المواد ومستويات الصفوف و أنظمة التعليم .تشير
النتائج إلى أن التطابق أعلى فيما يتعلق بمفردات
تقييم الصف الثامن  ،وفيما يتعلق بمفردات تقييم
الرياضيات .بمعنى آخر  ،يكون االختالف أ كبر فيما
يتعلق بمفرداتتقييم العلوم للصف الرابع .ومع ذلك
 ،تجدر اإلشارة إلى أن االختالف األكبر في تقييم العلوم
للصف الرابع مستند في الغالب إلى نتائج أربع دول
آسيوية  ،وهي سنغافورة وكوريا واليابان وتايبيه
الصينية .النتائج الخاصة بهذه الدول األربعة موضحة
في الجدول  .2إلى جانب االتحاد الروسي  ،تعد هذه
الدول األربعة أعلى الدول تحقي ًقا في تقييم العلوم
 TIMSS 2019للصف الرابع  ،ومن ثم  ،فإن الفروق
في الدرجات هذه الدول األربعة ال تؤثر على التصنيفات
الدولية.
بشكل عام  ،فإن فارق التحصيل في هذه الدول
مقارنة بجميع الدول األخرى سيزداد أ كثر حتى إذا كان
التقييم متس ًقا بشكل أفضل مع مناهجها الوطنية.
ويرجع ذلك إلى االختالف الضئيل في درجات تحصيل
تلك الدول التي تتمتع بمواءمة أ كبر في المناهج
الدراسية:

على سبيل المثال ،الدول التي لديها مناهج متطابقة
تزيد عن  ٪ 90لديها فان فارق درجات التحصيل
تصل إلى نقطتين ()Mullis et al.، 2020باستثناء
سنغافورة وكوريا واليابان وتايبيه الصينية من
 TCMAسيؤدي إلى متوسط مطابقة ( ٪ 76بدال ً من
 ، )٪ 73أدنى تطابق بنسبة ( ٪ 41بدال ً من ، )٪ 25
متوسط فرق نقاط يبلغ  1.9نقطة( .بدال ً من )4.7
 ،وبفارق أقصى في النقاط يبلغ  13نقطة (بدال ً من
ُ .)80تظهر نتائج ً TCMA
أيضا أن أداء الدول بشكل
عام أفضل في المفردات التي تتوافق مع مناهجها
ً
مقارنة بالتقييمات الشاملة لـ  .TIMSS 2019ومع
ذلك  ،فإن هذا الفارق الضئيل بين مقياس التحصل
ً
عادة ذا داللة إحصائية،
الوطني والدولي ال يكون
ويكون لألداء التفاضلي تأثير ضئيل فقط على ترتيب
الدول على مقياس التحصيل الدولي“ .باختصار ،
ُتظهر نتائج  TCMAأن االختالف بين مفردات التقييم
والمناهج الوطنية ال تؤثر على النمط العام لألداء
النسبي للدول ( ..)Mullis et al.، 2020تعزز هذه النتيجة
تقييم  TIMSSكأساس سليم لتقييم أداء أنظمة
التعليم في تحقيق مخرجات المناهج المستهدفة في
الرياضيات والعلوم

الجدول  :2نتائج  TCMAللصف الرابع العلوم ( )TIMSS 2019سنغافورة  ،كوريا ،اليابان ،وتايبيه الصينية

الدولة المشاركة
اسنغافورة
كوريا

االختالف بين نتيجة التحصيل بين المقياس الوطني والدولي

تطابق المناهج

 80نقطة

% 25

اليابان

 16نقطة
 30نقطة

% 38
% 27

تايبيه الصينية

 24نقطة

% 38

•باستخدام بيانات من  ، TIMSS 2019قمنا بمقارنة درجات اإلنجاز لكل دولة بنا ًء على جميع العناصر (درجات المقياس الدولي)
مقابل درجات اإلنجاز بنا ًء على المجموعة الفرعية للعناصر التي تم العثور عليها كمطابقة لمنهج البلدان .في المقاييس األربعة
نظاما
(الرياضيات الصف الرابع  ،والرياضيات الصف الثامن  ،والصف الرابع في العلوم  ،والصف الثامن في العلوم)  ،لم نجد
ً
تعليم ًيا واحدً ا بدرجة أعلى من الناحية اإلحصائية على المستوى الدولي مقارنة بالمقياس بنا ًء على العناصر المحددة كمطابقة
نظاما تعليم ًيا لديهم درجات تحصيل أقل على المقياس بنا ًء على العناصر التي تم تضمينها في مناهجهم
لمنهج الدولة .اثنا عشر
ً
 ،ومع ذلك فإن االختالف ليس ذا داللة إحصائية في أي من هذه الحاالت .كان األداء األفضل بشكل عام في البنود التي يغطيها
المنهج الوطني ذو داللة إحصائية في  15حالة.
5
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 تظهر التحليالت.بين التقييم والمناهج الدراسية
 أن،TIMSS2019 TCMA  مثل،اإلضافية
مستويات معينة من عدم المطابقة لها تأثير ضئيل
على درجات التحصيل و مستويات التحصيل
 لذلك يمكن لصانعي السياسات٠النسبية
استخدام نتائج التقييمات القائمة على المناهج
Boston College  فيTIMSS  مثل- الدراسية
 لتقييم المناهج المستهدفة والمنفذة- IEA و
.والمحققة مقارنة بالدول األخرى

:الخالصة

،مع ضمان استمرارية قياس االتجاهات بمرور الوقت
وبالنهج القائم على المناهج الدراسية في التقييمات
 وأخذ المناهج الوطنية في مستوى صف معين،التربوية
كأساس للعمليات التي تضمن درجة عالية لتطوير
 إن وجود االختالفات بين.اإلطار واختيار المحتوى
المناهج الوطنية للدول المشاركة تجعل من الصعب
 ومع.مواءمة التقييمات الدولية مع المناهج الوطنية
 وضع اإلجراءات باإلضافة إلى التعاون مع الخبراء، ذلك
ً الوطنيين في كل ما يتعلق بالتقييم تضمن توافقا ً عاليا
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