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 11/  مدخل

 مدخل
  

 األمم مؤمتر انعقاد ومنذ على حنو متزايد، النامية الدول باملدرسة يف األطفال يلتحق
يف  النتائج أفضل الشعوب أفقر حققت ،0222 عام داكار يف" للجميع التعليم" املتحدة
 .كبريًا إجنازًا هذا ذاُته وكان التعليم، فرص إتاحة حتسني

 ال وحدها باملدارس معدالت االلتحاق زيادة أن إدراك النجاح هذا مع وتواكب
 منهم كبريًا عددًا أن اجلودة، إال عايل بتعليم األطفال مجيع حيظى أن بد نه الإ بل تكفي؛

 املرحلة يف التعليم تطوير عمليات ترّكز أن البديهي فمن لذا اجلّيد، التعليم هبذا َبْعُد حيظ مل
 .التعّلم وحتسني التعليم جودة على القادمة

 العديد يف املدرسي اإلصالح قيادة يف هريًّاجو دوًرا التعّلم تقومي عمليات وتؤدي
 أو النامية، الدول وظروف احتياجات مع يتالءم ال العديد منها أن إال الدول؛ من

 املالئمة األدوات تصميم بالضرورة يستدعي مبا مستدام، بشكل ماليًّا ُيدَعم مل باألحرى
 .لتحقيقها الدول هتدف اليت التعّلم نواتج اليت توفر طرًقا أفضل لقياس

 يف التعّلم تقومي عمليات تطوير: تكلفة أقل أسرع، أصغر،" الكتاب هذا ويسعى
 ميثل أمر وهو ،التعّلم حتسني يف التقومي عمليات لدور أفضل فهم توفري إىل"النامية  الدول
 واضعي وبني - إحداها منثل اليت - الوكاالت داخل( قائًما وجداًل) حيوية أمهية

 .بعامة واجلمهور نيواملختص السياسات
 لعمليات الفعال االستخدام أنفحوها  فكرة إليها التوصل مت اليت النتائج وتدعم

 منهجيات عمليات التقومي تنوع املفيد من وأّن التعّلم، لتحسني أساسي أمر التقومي
كما يشري هذا الكتاب إىل أن /كما تشري الوثائق. معني هدف لتحقيق منها ومالءمة كل
ومي التعّلم تكون جيدة حبسب االستخدامات اليت تبىن على أساسها، فعمليات عمليات تق

 له، احلاجة أشد يف هم من على االهتمام التقومي املطورة ميكن أن تساعدنا على تركيز
 .للمدارس العام واألداء املدرسية الفصول يف التدريس حتسني إىل إضافة

 التعليم بني أخرى مرة عاونسنحت فرصة الت الكتاب، هذا يف العمل خالل من
 أهداف حتقيق حنو التربوي للتخطيط الدويل واملعهد السريع املسار مبادرة -للجميع
ويعد هذا العمل أحد خمرجات املؤلف أثناء . العامل أحناء مجيع يف التعليم لتحسني مشتركة

 حبثي ملشروع هأثناء قيادت وخباصة، التربوي للتخطيط الدويل املعهد يف زائًرا اًلزمي عمله

 مدخل
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 والشامل املدروس العمل هبذا لقيامه واجنر دان للمؤلف ممتنون وحنن. لوكاالتنا مشترك
 الدول يف وقياسه التعليم جودة حتسني عن الباحثني لكل قَيمه سيحملوالذي  واملفيد،
 .النامية

 
  حمشي، خليل. السريع املسار مبادرة - للجميع التعليم رئيس ،برويت روبرت

 .اليونسكو - الدويل للتخطيط الدويل املعهد مدير

  



 17/  شكر وتقدير

 وتقدير شكر
  

 بدعم اليونسكو - التربوي الدويل للتخطيط املعهد من بتكليف الورقة هذه ُأِعدَّت
. التعّلم جودة مؤشرات مشروع ضمن السريع املسار مبادرة - للجميع التعليم من

 اليت ضيافتهم، كرم على فيه والعاملني الدويل للتخطيط الدويل املعهد املؤلف ويشكر
 وخيص ،0222 عام التعّلم جودة مؤشرات بالعديد من أعمال مشروع القيام من مكنته
الذي  فاسكونسيلوس ألكيون وأيضا املتواصل، لدعمهم روس وكني براي مارك منهم
 وفروه ملا نياملختص اخلرباء من عدًدا يشكر كما. السريع املسار مبادرة أثناء املشروع أدار
 به كلفهمالذي  العمل خلفية على الكتاب، فصول خمتلف يف وملساعدهتم مصادر، من

 سكوت ،(أ وملحق الرابع الفصل) ألتينوك نادر: وهم التربوي للتخطيط الدويل املعهد
 - مسعود سهيلةو تشارولس - شربجنر ليليان ،(السادس والفصل اخلامس الفصل) باريس

 متت وقد -(السابع الفصل) بابسون أندروو ،(ب أ، ومالحق ،مساخلا الفصل) جالوسي
 للزمالءأيضًا  الشكر ووافر. الكتاب هذا يف الستخدامها عملهم من أجزاء مواءمة

 مسودات عمل يف أسهموا أو املشروع هلذا واملعلومات األفكار قدموا الذين اآلخرين
 بينافوت، أرون ،الساماراي مسري أرنون، جينا ،أبادزي هيلني: وهم الكتاب، هلذا مسبقة
 دوبيك، بيجي دوالتا، ستيفاين كروش، لويس شابوت، كوليت باتلر، يوكو بلوم، إيريك
 كاجني، أنيل ماتيوجوكز، هورن، روبني جريين، فينسنت جوف، أمرب جوادالوب، سيزر

 ماكديرموت، بول ماكادو، لويزا أنا لوكهيد، مارلني كودو، إنيس كيندي، أن
 شاليشر، أندرياس روانو، كارلوس روس، جيك ،برويت بوب بايرب، بينجامني يس،إينامول
 كويل ـل مستحقأيضًا  خاص وشكر. وآخرين وولف، الري ،فاريل بيري ترونج، كاثلني
 حترير يف الكرمية ملساعدهتم زادرا إستيالو أور، إميي هاتر، كارولني كلينان، رايان بانيك،
يتحمل الكاتب  تفسريها أو احلقائق يف سواء أخطاء من وجد وما .الوثيقة وإعداد الكتاب

 للجميع التعليم أو ذكرهم السابق األشخاص من أي آراء متثل وال مبفرده مسئوليتها،
 أو وكالة أية أو اليونسكو، ،التربوي للتخطيط الدويل املعهد السريع، املسار ومبادرة
 .أخرى منظمة

 وتقدير شــــــــــكر



 

 

 

 
 



 11/  قائمة االختصارات

 االختصارات قائمة
 

CPL متعّلم لكل التكلفة 
ECD الدليل على املرتكز التصميم 

EFA للجميع التعليم 
EGRA األوىل للصفوف القراءة مهارات تقومي 

FTI (السريع املسار مبادرة - للجميع التعليم) السريع املسار مبادرة 

GMR ر العاملي لرصد التعليمالتقري (اليونسكو) للجميع التعليم لتوفري العاملي الرصد تقرير 

IALS الكبار عند القرائية ملستوى الدويل املسح 

ICT واالتصاالت املعلومات تقنية 

IEA التعليمي التحصيل/اإلجناز لتقومي الدولية الرابطة  

IIEP اليونسكو( التربوي للتخطيط الدويل املعهد( 

IRI الرمسية غري القراءة اختبارات 
IRT ع املفردات اللغويةالتجاوب م نظرية 

L1, L2 الثانية اللغة ،(األم اللغة) األوىل اللغة 

LAMP القرائية مستوى وتتبع تقومي برنامج 

LAP القرائية تقومي مشروع 

LDC منوًا األقل الدول 

LLECE التعليم جودة لتقومي الالتينية أمريكا خمترب  

LOI التدريس لغة 

LSEA النطاق واسع تربوي تقومي 

MDG لأللفية اإلمنائية األهداف 

MLA التعليمي اإلجناز رصد  

MOE والتعليم التربية وزارة 

NFE الرمسي غري التعليم 

NGO حكومية غري منظمات 

OECD  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

ORF الشفهية القرائية الطالقة 
OTL التعّلم فرص 

 تصــــــــاراالخــــــــتا قائمـــــــــة
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PASEC الناطقة للدول التعليم وزراء مؤمتر يف املشتركة لدولل التعليمية النظم حتليل برنامج 
 بالفرنسية

PIRLS القراءة يف التقّدم لقياس الدولية الدراسة 

PISA الطالب لتقومي الدويل الربنامج 

PSE الدعم ضعيفة تعّلم بيئة 
RCT املضبوطة أو املنتظمة العشوائية التجارب 

ROI االستثمار على العائد 

SACMEQ التعليم جودة ملراقبة والشرقية اجلنوبية أفريقيا احتاد 

SQC ،(للتقومي طرق) تكلفة أقل أسرع، أصغر 

TIMMSS والرياضيات العلوم يف لالجتاهات الدولية الدراسة 

UN املتحدة األمم 

UNESCO والثقافة والعلوم للتربية املتحدة األمم منظمة 

UIS لإلحصاء اليونسكو معهد 

USAID األمريكية للمعونة األمريكية الوكالة 

WSE الدعم قوية تعّلم بيئة 

 

 
 



 21/  ملخص تنفيذي

 تنفيذي ملخص
  

 بتحقيق العامل أحناء مجيع يف وغريهم التربوية السياسات وصانعو التربويون يهتم
 مع للجميع والتعليم اإلمنائية األهداف بربامج املرتبطة املتحدة، لألمم التعليمية األهداف

 امللتحقني األطفال أعداد تنامي ورغم. 0202 عام الوقت احملدد لتحقيقها يف اقتراب
 يف النامية الدول من العديد يف التعليم جودة تدّني إىل تشري التقارير بعض فإن باملدراس؛

 حباجة فإهنم حيدث، ما فهم من التربويون املتخصصون يتمكن وكي. األخرية اآلونة
 التعّلم، جودة تقومي طرق الكتاب هذا ويستعرض. التعّلم لعمليات تقوميهم طرق لتحسني
 فعاليتها، لتحسني اجلديدة األفكار وبعض بقاعدة املعرفة التجريبية، يتعلق فيما ووضعها
 .هلا احتياًجا األكثر لألطفال وخباصة

 للبحوث ميكن هل يلي: فيما التقرير هذا يتناولهالذي  الرئيسي السؤال ويتلخص
 أن( القراءة بتعّلم تتعلق اليت تلك سيما ال) التعّلم تقومي حول جريتُأ املتاحة اليت

 القضايا العشرُة الفصوُل وتتناول النامية؟ الدول يف التعّلم نواتج حتسني يف بفاعلية تسهم
 يلي: كما السؤال هذا عن اإلجابة بإمكاهنا اليت األساسيَة
 خالل من التقرير، لهحو يدور الذي السياق األول الفصل حيدد: املقدمة .1

 ومعلمها صغرية بنت توجد حيث بأفريقيا، ريفية ملدرسة مصغر وصف تقدمي
 الفصل ويوضح. القراءة بتعّلم يتعلق فيما السيما فعال، غري تعّلمي موقف يف
 التعليمية االحتياجات من املمكن أن توضح والرصد التقومي عمليات أن

أيضًا  ستباقية، ويوضح هذا الفصلاال اإلصالح أساليب إىل وتشري املهمة،
 بعض القيود اخلاصة به.اهليكل العام للتقرير و

 ألهداف توصيًفا الفصل هذا يقدم: التعليمية السياسة وأهداف التعّلم نواتج .2
 اجلودة مناذج فهم ميكن كيف الدراسي، بالتحصيل وعالقتها للجميع التعليم

 ألوالدها والقيم والسلوكيات، ت،املهارا إكساب األم تستطيع كيف التعليمية؟
 احملتملة والعيوب املميزات إىل التعرض إىل إضافة جيًدا؟ تعليًما تنل مل لو حىت

 اليت واملشكالت تعقيدها، ومدى ،التقومي عمليات لتحسني املستخدمة لألساليب
 .مبحدودية احلصول على نتائج التقومي يتعلق فيما الشأن أصحاب هلا يتعرض

 تنفيذي صملــــــــــــــخ
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 الفصل هذا يشرح تغيرًيا؟ ُتحِدث أن التعّلم ملؤشرات نميك كيف .3
 بالسياسات املرتبطة املعلومات توفري من بدًءا التعّلم مؤشرات استخدامات

. التعليمية والتصميمات بالتعّلم، املرتبطة بالعوامل وانتهاء املعايري، ووضع
 إىل لاألطفا جيلبها اليت العديدة اخلربات خالل من املدخالت قياس وميكن

 يف وفرصهم لألطفال التعّلم بيئات مع التوافق عدم أو التوافق جبانب املدرسة،
: مها رئيسني، اجتاهني خالل من التعّلم خمرجات الفصل هذا ويرى. التعّلم
 مباشر بشكل لألطفال املدارس يف تدرس اليت واملهارات احملتوى قياس

 اجملتمع فيه يفكر ما ياسوق ،(املنهج حمتوى بدراسة املرتبطة كاالختبارات)
 نتيجة فعله على نيقادر ويكونون األطفال، هؤالء يتعّلمه أن ينبغي ما حيال
 (.مثال جريدة كقراءة) التعّلم هلذا

 أنواع لثالثة وصًفا الفصل هذا يقدم: النامية الدول يف التعّلم تقومي عمليات .4
 ( تستخدمهLSEAs) النطاق واسع تربوي تقومي( أ: )التقومي من رئيسية

 التطورات هذا النوع بدعم يحظ ولقد ودولية بشكل متزايد، وطنية وكاالت
 السياسية الضغوط إىل إضافة التقومي، بعمليات املتعلقة واملنهجية التكنولوجية

 فقد ذلك ومع منوًا؛ األقل الدول ذلك يف مبا التعليمية، األنظمة حتسني أجل من
 يف للتشكيك البعض النطاق واسعة التربوي تقوميال لعمليات املتزايد التعقيد دفع

 املستوى خلفية على تعليمية استقصاءات( ب. )منوًا األقل للدول ضرورهتا
 مجع بغية أخذ العينات،/املعاينة أساليب باستخدام (،HBESلألسر ) املعيشي

 املعيشة مستويات وفق للدراسة املستهدفة اجملتمعات عن حمددة معلومات
 التقومي عمليات من العديد( ج. )منشود دميوغرايف توزيع وفق نَّفوُتص لألسر،

 التنوع ،السكاين التنوع: مثل املتنوعة، العوامل من مبجموعة هتتم اليت املختلطة
. للتحليل املناسب والتوقيت التعّلم، يف الفردية الفروق ومكتوًبا، منطوًقا اللغوي
 أحد وألنه". تكلفة أقل رع،أس أصغر،" هذه املنهجية املتنوعة على ويطلق

 على األوىل الصفوف يف القراءة مهارات تقومي حاز احلديثة؛ املتنوعة التقوميات
 التربوية التقومي عمليات جبانب اسُتخدم كما منوًّا، األقل الدول يف كبري اهتمام
 .ودوليًّا إقليميًّا النطاق واسعة

 بوصفها القراءة موضوع الفصل هذا يناقش: األطفال لدى القراءة اختبار .5
 يف الدراسية املناهج من يتجزأ ال جزء أهنا كما التعليم، جلودة حموريًّا مؤشًرا
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 البلدان من بالعديد االبتدائية املدرسة يف القراءة ضعف وُيَعد. العامل أحناء مجيع
 يف التسرب بظاهرة القوية املؤشرات التنبؤية/املنبئات أهم أحد منوًّا األقل

 متاًما خيتلفون الدعم، ضعيفة( قرائية) بيئات يف يعيشون أطفال فهناك ل،املستقب
 بني التمييز هذا. الدعم قوية( قرائية) بيئات يف يعيشون الذين نظرائهم عن

 القراءة مهارات تنمية لعوامل أفضل تدرج أجل من ضروري البيئتني
 القرائية الطالقةو الصويت، والوعي األجبدية، مبادئ بينها من واليت واكتساهبا،
 الفصل اهتم كما القراءة، وآلية القرائي، والفهم اللغوية، واملفردات الشفهية،

 الكتابة وقواعد والثانية، األوىل باللغة كالقراءة األخرى العوامل بعض بتناول
 .احلالية القراءة مناذج ضوء يف املختلفة التقومي عمليات مناقشة وأيضا واهلجاء،

 أهم على الضوء الفصل هذا يلقي: والفرص املعوقات: راءةالق اختبارات .6
 متكاملة عملية )وعملية االختبار( بوصفها االختبارات يف الكامنة املعوقات
 كي األطفال لدى تقوميها ينبغي اليت املهارات ما: املثال سبيل فعلى وأدوات،

( وكلمات حروف) الكتابة نظام يؤثر كيف: إمالئيًّا. فقط؟ القراءة يتعّلموا
 األطفال؟ اختبار ينبغي( لغات) لغة بأّي األطفال؟ لدى التقومي عملية على

 ملسألة التعرض إىل إضافة صلة، ذات وأخرى األسئلة هذه الفصل يتناول
 بالضرورة يعين ال( التجريبية الناحية من) االختبارات جودة أن مفادها
 هذا على التغلب التقومي ألساليب ميكن وكيف للطفل، تربويًّا جودهتا

 دوليًّا التقومي بعمليات املرتبطة النتائج أحدث الفصل تناول كما التحدي؟،
 تقومي استخدمت اليت احلديثة امليدانية الدراسات من العديد ونتائج وإقليميًّا،
 املسار مبادرة مهارات ومؤشرات األوىل، الصفوف يف القراءة مهارات
 حتسني هبدف للتقومي، جديدة ليبأسا استخدام إمكانية حيث من السريع
 .النامية الدول يف التعّلم جودة تقومي طرق

 التقومي لعمليات املالية األعباء الفصل هذا يناقش :التقومي عمليات تكلفة .7
 األعباء هذه أهم وأحد التعليمية، السياسة املهمة لصانعي األمور من ِبَعدِّها

 املعنية والدولية الوطنية لوكاالتا من املطلوبة الفنية اخلربات تكاليف هو
 عدة وضع الضروري ومن. احمللية البشرية القدرات إىل إضافة باالختبارات،

 النطاق، واسعةالتربوي  التقومي عمليات بني التكاليف مقارنة عند اعتبارات
التكلفة  حجم مثل ،تكلفة وأقل وأسرع أصغر نطاق على ُتجرى اليت وتلك
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 العالقة الفصل يناقش كما. التكلفة وفعالية ،الزمين ىاملد )جماالت النطاق(،
 تقومي عمليات يف متعّلم كل تكلفة تبدو فبينما. واملال الوقت بني التبادلية
 التربوي التقومي عمليات يف هلا مساوية األوىل الصفوف يف القراءة مهارات
 فالتكالي اخنفاض املتوقع فمن احلالية، البيانات ضوء يف النطاق واسعة

 ألن نظًرا األوىل، الصفوف يف القراءة مهارات تقومي لعمليات املستقبلية
والبد أن . تدريبا أصبحوا أكثر باحثيها وألن انتشاًرا، أكثر أصبحت أدواهتا
 واسعة التربوي التقومي فعمليات التكاليف، زيادة احتمالية احلسبان يف يوضع
 ،(ذلك بعد ما أو) لرابعا الصف إىل األطفال وصول تنتظر ما عادة النطاق

 وبالطبع القراءة، بتنمية يتعلق فيما كثرًيا تأخروا قد األطفال يكون وحينذاك
 إذا جتنبه باإلمكان كان الذي األمر هذا عالج يف عالية تكاليف ذلك يفرض

 .مبكرًا التقومي عمليات متت ما

 ملنخفضةا القرائية معدالت الفصل هذا يعرض: الكبار لدى القرائية تقومي .8
 أّدت قد وكيف. احلايل الوقت يف كربى دولية مشكلة بوصفها الكبار لدى
من هم األشخاص  بتعريف يتعلق فيما اللبس املفيدة إىل التقومي عمليات قلة

 ميكن كيف مث ومن مهاراهتم؟ مستوى وما القادرون على القراءة والكتابة،
 قضية الفصل يتضمن كما. لذلك استجابة املالئمة السياسات تصميم

أيضًا  الفصل ويقدم(. الطلب مقابل العرض) الكبار املتعّلمني احتياجات
 مفهوم وكذلك والكبار، األطفال من كل عند القراءة اكتساب مناذج مقارنة

 حقوق مستوى على الكبار عند القرائية ضرورة ويوضح. لألمية االرتداد
بقدرة األطفال على  مهمة للتنبؤ أهنا كما ،االقتصادي والنمو اإلنسان
 أدوات وبناء الكبار لدى القراءة تقومي عمليات حتسني أن إىل إضافة .القراءة
 .للجميع التعليم يف حتقيق كبري بشكل يسهمان لألطفال خمصصة تقومي

 املختلفة والتقومي القياس أدوات من العديد الفصل هذا يعرض: توصيات .9
ومي )فعمليات التقومي جيب أن توضع التق عمليات وتعاير. بينها من لالختيار
 عليه اصطلح ما وهو -وتكاليفه توقيته، سياساته، أهداف ضوء يف معايرها(

 خرجت ولقد. تكلفة وأقل أسرع، أصغر،: منهجية/أسلوب عام بشكل
 ميكن بالسياسات، تتعلق التوصيات من مبجموعة اسُتعرضت اليت القضايا

 :اآليت يف تلخيصها
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i. أي فائدة تكمن :للقراءة اختبار" أفضل" ـب ىيسم ما يوجد ال 
 الحتياجات استجابته يف -أخرى تقومي أداة كأي - قرائي اختبار
 قبل أهدافهم حتديد إىل السياسات واضعو حيتاج حيث بعينها، سياسة
 .للتقومي أخرى أو طريقة اختيار

ii. تتميز :األصغر التقومي أساليب اخترف األمر، عليك اختلط إذا 
 وصغر بالوضوح تكلفة واألقل واألسرع األصغر، التقومي يبأسال

يف  البشرية القدرات وواقع املوارد ومتطلبات تتوافق فهي احلجم،
 .الدخل منخفضة اجملتمعات

.iii التربوي التقومي عمليات ُتجرى :األفضل النتائج هي األسرع النتائج 
 إىل حتتاج إهنا بل عشرة؛ حىت أو مخسة أو أعوام ثالثة كل النطاق واسعة
 من النقيض وعلى .معقدة دولية مقارنات سُتجري كانت إذا أطول وقت
 تركيًزا، أكثر وعّينات أهداف هلا املختلطة التقومي عمليات فإن ذلك

 ومبردود كبري. ممكنا الفعلي يف الوقت التحليل وأصبح. كربى وتكرارات
iv. ما مقابل ملرغوبةالنتائج ا على دائما حتصل ال التقومي، عمليات يف 

يعين  ال" أنه مبعىن التكلفة، عمليات أثناء تتم مفاضالت هناك: تدفعه
 تتميز بينما املرغوبة"؛ السياسة أهداف لتحقيق أكثر تدفع أن بالضرورة

 .هبا القيام عند كلفتها باخنفاض املختلطة التقومي أساليب

v. حدود()يف  ممكن وقت يف أسرع التقومي عمليات تبدأ أن ينبغي :
 أو األطفال مهارات بتقومي القيام عندها ميكن عديدة نقاط هناك

 عملية تقومي طريقة وجدت ما إذا أكرب سيكون املردود لكن الكبار،
 .التعّلم من طويل مسار يف بداية

vi. العمليات تتسم: التدريس حتسني هبدف التقومي ُيَصمم أن ينبغي 
 تغيريات إلحداث املناسب، الوقت يف بإجرائها القراءة لتقومي املختلطة

 النظام الطفل هذا يترك أن قبل املدرسي، الفصل مستوى على
 ومعلميها املدارس قيادات التقومي نتائج تقود أن البد أنه كما. التعليمي

 .التعّلم على األطفال مساعدة حنو

vii. حمدودة األحيان من كثري يف الدول بني ُتجرى اليت املقارنات ُتعد 
 العمليات هتدف: النامية الدول داخل التعليم جودة حتقيق يف مةالقي
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 الدول، بني مقارنات عمل إىل النطاق واسعة التربوي للتقومي الدولية
 ألن متيل بل ذلك، إىل هتدف ال عموما املختلطة التقومي عمليات بينما

 داخل مقارنات على إجراء - التصميم حسب - تركيًزا أكثر تكون
 من أنواع بعض التقومي من النوع هذا ُيوفر مث ومن. انفسه الدولة

. النطاق واسعة التربوي التقومي عمليات اليت ال توفرها املقارنات
 املرغوب السياسة أهداف على املقارنات أنواع أهم حتديد ويعتمد
 .حتقيقها

viii. العديد أن برغم: سيًئا دائما التقومي عملية يف الثقايف التحيز يعد ال 
 درجة فإن ؛"سيئ" شيء الثقايف التحيز أن يفترضون اخلرباء من

 ويتميز. للشخص املرجعي اإلطار على تعتمد التخوف من التحّيز
 التكيف على بقدرته" تكلفة واألقل األسرع، األصغر،" املختلط التقومي

 .فيه يتم الذي السياق وفق

ix. الكبار لدى القرائية يف املساعدة اجلديدة التقومي عمليات بإمكان :
 مشكالت يكون لدى أطفاهلم على األرجح األميني الوالدين رغم أن

فإن الطرق اجلديدة اخلاصة  تأخرها؛ يعانون أو القراءة، اكتساب يف
 ميكنها الكبار لدى القرائية لة أكرب وفعالية أفضل للربامجءبضمان مسا

 .املبكرة القراءة تساعد يف حتقق أن

x. حول املساءلة ق واسع يف حتمل مسئوليةجيب املشاركة على نطا 
 صانعي التعليم، متخصصي من كل يتقاسم أن البد: التعّلم أثر مدى

 بني ما املستوى رفيعة املستديرة املوائد يف املشاركني السياسات،
 املعّلمني القرى، يف اجملتمعية القيادات التعليم، وزراء احلكومات،

 تعليم وكيفية مباهية يتعلق فيما ساءلةوامل احملاسبة عملية األمور وأولياء
 لديه" تكلفة واألقل واألسرع األصغر،" التقومي منط إن. األطفال
احمللية  امللكية وحتقيق املساءلة نتائج يف جديدة آفاق فتح على القدرة
 .للنتائج

xi. عمليات إن: السياسات تأثري حتسني ميكنها املختلطة التقومي عمليات 
 تتبع إمكانية حتسني ميكنها" تكلفة واألقل األسرع األصغر،" التقومي
 اللغوية السياقات مع تتكيف أن ميكنها كما الوقت، عرب التعّلم عملية
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 للتعرف على/تصميمها بشكل أفضل لفهم إمكانية إىل إضافة احمللية،
 يف حيويًّا دوًرا وستؤدي التعّلم، درجات أدىن حيققون الذين األطفال

 .القادمة السنوات خالل ليمالتع تطوير سياسات

 أساسيا أمرا التربوية التقومي لعمليات الفعال االستخدام ُيعد: اخلالصة .11
 املعايري يقصد به فقط ال الفعال االستخدام فإن ذلك ومع التعّلم؛ لتحسني

 حتمية سياق يف -اليوم  خمتلف هو ما لكن اإلحصائية؛ الطرق أو الفنية
 األجل، قصرية تقومي لعمليات أولويات وضع إىل جةاحلا هو - الدويل التعليم
 أمهية وتكمن ،احمللي التأثري وعالية للثقافات، مراعية األطراف املعنية، متنوعة

 أو حملية مسوحات أم واسع نطاق على أكانت سواء - التعّلم تقومي عمليات
 اليت االستخدامات أمهية يف -( تكلفة واألقل األسرع األصغر،) خمتلطة

 ذلك يف مبا والتطوير، األحباث من مزيد إىل حاجة هناك. أجلها من متصم
 .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا يف تطورا األسرع اجملال

 

 املساءلة تعزيز على القدرة (SQC)ة املختلط التعّلم تقومي أمناط متتلك وبعامة،
. التعّلم بتحسني يةاألطراف املعن من أوسع مشاركة ودعم الشفافية، وزيادة التعليمية،

وحثيثة لتوجيه خيارات التقومي،  متواصلة سياسة دون سبق مما أّي حدوث ميكن ال ولكن
 نطاق لتوسيع حاليا تبذل اليت اجلهود إن. مبا يف ذلك التركيز على فئة الفقراء واملهمشني

 خالهلا نم اليت املهمة السبل إحدى هي التعّلم لتقومي النامية الدول يف املستخدمة الطرق
 .للتعليم ودائم حقيقي تطوير إحداث ُيمكن
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 مقدمة 
  

 :أولية مالحظات
 األطفال اكتساب ضمان إىل أساسية بصورة( EFA" )للجميع التعليم" هدف حتقيق يرمي

 يف بدور واالضطالع حياهتم لتحسني إليها حيتاجون اليت واملهارات املعارف والكبار والشباب
 منه البد أمر( اجلودة) النوعية على التركيز فإن ولذلك. وإنصاًفا أمًنا أكثر اتجمتمع بناء

 التعليم تعميم إىل جاهدة تسعى اجملتمعات من العديد ألن ونظًرا. للجميع التعليم لتحقيق
 لكل احلقيق التعّلم تتيح اليت الظروف توفري يف املتمثل الكبري التحدي تواجه فإهنا للجميع،

 .(0)دارسنيال من دارس

   
 الصعب من أنَّ جند والتعّلم، التعليم عملية فيها تتم اليت املعقدة الظروف ظل ويف

 يف األخذ ميكن فكيف التعليمية، الظواهر حتليل إىل هتدف اليت البحوث نتائج تفسري
 حبوثهم يف التربويون عليها يعتمد اليت واألساليب املتغريات من اهلائل العدد هذا احلسبان

 الدافعية، ومستوى التدريسية، والساعات ُأنفقت، اليت واألموال الطالب، شاركةكم
 وُتجرى .العليا؟ التفكري ومستويات املشكالت، حل على والقدرة اللغة، ماوراء ومهارات

 من وغريها املتغريات هذه حول التربوية والبحوث الدراسات من اآلالف حاليا
 بإمكان هل :التايل السؤال عن اإلجابة إىل دراسةال هذه وتسعى. الصلة ذات املوضوعات

 تقدم أن( خاص بشكل القراءة وتعّلم) عام بشكل التعّلم بتقومي املعنية احلالية البحوث
 بكل" نعم" واإلجابة النامية؟ الدول يف التعّلم نواتج حتسني يف فاعلية أكثر طرقًا

 ،(القراءة أو) التعّلم جمال يف اإلجابة هذه إىل الوصول سهولة عدم من الرغم على وضوح؛
 .اجملال هذا يف واعدة جديدة توجهات إلجياد حثيًثا سعى الكتاب هذا لكن

 ُنِشرت سابقة بدراسة" تكلفة وأقل أسرع، أصغر،" الكتاب هذا عنوان ارتبط وقد
 هو مبا للقيام دائًما الباحثون مييل ملاذا: مضموهنا شكوى عن عبارة كانت (0)0222 عام

                                               
 عربـي(. 0222) 7، صفحة 0222اليونسكو  (0)
(0) (Wagner, 2003. ،استند هذا أيضًا يف جزٍء منه على عمل ميداين سابق يف املغرب وزميبابوي )

 (.0222، 0222واجنر )

 مقدمة
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 جدًّا ومكلفة وبطيئة كبرية دراسات يف االخنراط مبعىن العنوان، هذا إليه يشري ام عكس
 إىل إضافة حقيقية، تداعيات اآلنية ذات املعرفة فيه ميكن أن تكون عصًرا ُتالئم حىت

 الدول ومتطلبات احتياجات على تركز اليت التقومي أساليب من السابقة الدراسة شكوى
 مواقف اختالف حيث النامية، الدول سياقات تناسب ال قد واليت املوارد، عالية الصناعية

 التعّلم احتياجات على بالتركيز الباحثون بدأ لو ماذا: سؤال وهنا واضح، بشكل التعّلم
 .الفقرية، وصمموا التقوميات من هذا املنطلق؟ املدارس يف احملرومني لألطفال الفعلية

 يدور ما كل أصبح فقد دراسة،ال هذه نشر منذ الظروف تغريت احلظ وحلسن
 يف النظر الكتاب هذا ُيعيد مث ومن وضوًحا، أكثر والتطوير التقومي عمليات حول

 وتوجهات نتائج إىل التوصل خالل من الفراغات ملء وحماولة السابقة االنتقادات
 .جديدة

 :كاهالي قرية في "أميناتا"، قصة
 ،العاصمة من يلومتًراك 22 بعد وعلى كاهايل، بقرية الباكر الصباح يف

 املضلع الصفيح السطح على املياه وتدفق األمطار هطول استمرار ومع
 صعوبة يف األمطار هذه تسببت ،القرية بوسط الواحدة الغرفة ذات للمدرسة

 سيارة ظلت إذ اإلثنني، صباح يوم إليها املدرسة معلم مامادو السيد وصول
 الركاب اضطر األمر وهذا لوحل،ا يف عالقة يستقلها اليت الريفية األجرة
 القرية، حنو الطريق يف امُلضي الستئناف السائق ملساعدة اآلخرين الستة

 التاسعة وعند. أطفاله وصول مامادو السيد ينتظر املدرسة إىل وصوله ومبجرد
 اكتمال ألن بسيئ؛ ليس شيء وهو باألطفال، فقط احلجرة نصف ميتلئ

 سوى تكفي ال املوجودة املقاعد مابين ،اًلطف 52 وجود يعين احلجرة
  .فقط طفال 22 ـل

 يرتدون الذين هؤالء جيلس احلجرة، إىل طالًبا 22حوايل  وصل اآلن
 جيلس بينما الثاين؛ أو األول الصف يف بأزرار نظيفة وقمصاَن سليمة أحذية
 هؤالء أعمار تتراوح. اخللف يف نظيفة وقمصان أحذية يرتدون ال الذين هؤالء

 السيد رحب. عامًا 00 إىل 7 من - الثاين الصف يف ومجيعهم - األطفال
 واالنتباه، اهلدوء منهم طلب مث( الولوف لغة) القرية بلغة باألطفال أوال مامادو

 القليل ألن نظًرا كبرية؛ بدقة الفرنسية باللغة السبورة على نص كتابة يف وبدأ
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(. األماميني الصفني يف نياجلالس أعين) متهيدية كتًبا ميتلكون من هم فقط منهم
 األطفال كان أثناءها دقيقة، عشرة مخس حوايل مامادو كتابة استغرقت
 على رؤوسهم واضعني جالسني كانوا أو الشباك خارج ينظرون يتحدثون،
 مل ألهنم وجوعى؛ مرهقني كانوا األطفال بعض. العيون مغمضى طاوالهتم
 الصباح، يف بالية/ائتةب خبز وكسرة الشاي من ساخن كوب سوى يتناولوا
: بالفرنسية الفصل خماطًبا التفت الكتابة من مامادو السيد انتهى وعندما

 العمل، يف األطفال بدأ". كراساتكم يف النص هذا نسخ اآلن منكم مطلوب"
 .سيجارة يدخن كي الفصل خارج مامادو السيد اجته بينما

 من الثالث الصف يف - التسع السنوات ذات - أميناتا الطفلة جتلس
 على املكتوب النص نسَخ حبرص وبدأت الرصاص، قلمها أخرجت الفصل،
 املدرسة إىل بقدومها سعيدة أميناتا كانت كراستها، يف كلمة كلمة السبورة

 ماحنة الصغرية، أختها رعاية من فأعفتها لزيارهتم جاءت خالتها ألن اليوم؛ ذلك
 من أفضل ألميناتا املدرسة إىل الذهاب وكان. املدرسة إىل الذهاب فرصة إياها
 فهي جيب، كما منه ُيستفاد ال املدرسة يف وقتها أن تشعر أهنا إال باملنزل؛ البقاء
 فقط القليل قراءة وتستطيع فهم، دون السبورة على املكتوب النص تنسخ

 الطفل أهنا وبرغم الشارع، يف اجلدران وإعالنات الالفتات على بالفرنسية
 يف أمها مساعدة عن كثريًا تعجز فإهنا ؛"باملدرسة التحق الذي" اعائلته يف الوحيد
 من باالستياء أميناتا شعرت. هبا اخلاصة الدواء زجاجة على املكتوب معرفة
 بعض يعرفون الذين األول بالصف اجلالسني زمالئها من وتعجبت ذلك،

 األطفال هؤالء دعوة على مامادو السيد حرص منأيضًا  وتعجبت الفرنسية،
 هناك أن علمت ولقد. دوهنا السبورة على والكتابة كله، الفصل أمام للقدوم
 من هم األول الصف أطفال فإن يبدو ما وعلى للمدرسة االبتدائية، تالية مدرسة

 إذن؟ املدرسة هذه يف والدراسة للبقاء الداعي ما: سألت لذا هبا، سيلتحقون

 :أميناتا قصة داللة
 حيث أميناتا، أو مامادو بالسيد يتعلق للنظر الفت شيء السابقة القصة يف يوجد ال

 فربغم ،(2)العامل حول الدول من كثري يف تتكرر جدا مألوفة قصة املشهد هذا لنا حيكي
                                               

 .Commeyras & Inyega (0227)يرجى االطالع على وصف مفصل آخر يف كينيا بواسطة  (2)
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 حينما تتفاقم فإن عواقبها الدول، كل يف دراسية بقاعات تتعلق ُمَعِسرة سياقات وجود
 بأفريقيا، فقًرا األكثر الدول يف الوضع هو كما للغاية حمدودة التعّلم مصادر تكون

 يف تفشل اليت واجملتمعات الفاشلة، التعليمية واألنظمة الفقر، عن املشهد هذا ويتحدث
 .أخطائها إدراك

 فهو ذلك، حيال به القيام ينبغي وما التعّلم تقومي حول قصة املشهد هذا ُيجسد
 أمثال األطفال من فكثري ،املدرسي الفشل وبوادر القراءة وعدم التعّلم، عدم قصة حيكي
 ستتغافل منهم وكثري املدرسة، من تسرهبم قبل املالئم بالشكل تعّلمهم ُيقيَّم لن أميناتا

 وال الثانوية باملدرسة لاللتحاق ولن يتأهلوا الوطنية، اإلحصاءات عنهم )لن يدرجوا يف(
 العام هذا يكون وسوف العوملة، اقتصاد وفق للعمل ُيؤهلوا لن مث ومن اجلامعية، باملرحلة

 بلوغها، عند تتزوج أن املرجح ومن املدرسة، يف ألميناتا عام على األرجح آخر يليه ما أو
 ينطبق ال األمر هذا. هبا مرت اليت التعّلم عدم حلالة مشاهبة أطفاهلا جتاه جديدة دورة وتبدأ
 أكثر يف ريةالفق املناطق يف األطفال معظم على ينطبق لكنه العامل؛ يف األطفال كل على

 .وحّلها هلا، التصدي وحماولة املشكلة هذه مواجهة من بد ال لذلك،. فقًرا الدول
 الدول يف التعليمية املشكالت ُصلب جيسد منوذًجا أميناتا قصة الكتاب هذا يقدم

 إحصائية، عمليات إال هي ما والرصد التقومي أن البعض يعتقد وقد. فقرا األكثر النامية
 سوف بعناية مّتت إذا والتقومي الرصد فعمليات اإلطالق، على يحصح غري ذلك لكن

 بشكل متت إذا أهنا كما ،أميناتا قصة أظهرهتا اليت التعليمية االحتياجات عن تكشف
 أساليب إىل ستشري أيضًا إهنا بل التعليم، يف املساءلة تطبيق يف فقط تفيد فلن صحيح
 إجياد يف سبب ألهنا - حسبانه يف أميناتا صةق بوضع ُمطاَلب القارئ إن. للعالج استباقية

 .للتعّلم أفضل مؤشرات

 :الكتاب هذا بنية
 ضوء يف التعّلم نواتج النظر إىل ضرورة ليناقش للمقدمة، تاليًا الثاين الفصل يأيت

 إىل إضافة التعليم، جودة بتحسني تتعلق اليت تلك وخباصة للتعليم، العامة السياسة أهداف
 .عدمه من حاليا التقومي أساليب بكيفية استخدام علقةاملت األمور بعض

 مؤشرات ميكن من خالهلا استخدام اليت املتعددة الطرق الثالث الفصل ويذكر
 فهمها ميكن واليت التعليم، وخمرجات مدخالت إىل إضافة للتعّلم، تعريًفا ويقدم التعّلم،

 اخليارات من جمموعة إىل الفصل هذا يشري كما املؤشرات، هذه خالل من أفضل حنو على
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 .التعليم جودة حتسني بصدد كانوا إذا التعليمية السياسات صانعو إليها قد يلجأ اليت
 أكثرها على التركيز مع الرئيسية، التقومي أساليب أنواع الرابع الفصل ويشرح

 ميةالتعلي واالستقصاءات النطاق، واسعة التقومي أساليب ومنها النامية، الدول يف استخداًما
 للصفوف القراءة مهارات والتقيمات املختلطة مثل تقومي لألسر، املعيشي باملستوى املتعلقة
 أساليب ومقارنة العينات، واختيار كاملهارات أخرى قضايا يف الفصل يتعمق كما األوىل،
 .التعّلم بقياس واملرتبطة املتنوعة األخرى اجملاالت من والعديد ومصداقيتها، التقومي

 التركيز ملربرات نظري بإطار فيبدأ القراءة، تقومي موضوع اخلامس الفصل ويتناول
 املتعلقة األمور بعض إىل إضافة مهاراهتا، اكتساب علم مناقشًا اختبارات القراءة، على

 املستخدمة االختبارات وأنواع الكتابة، قواعد ودور الثانية، واللغة األوىل اللغة يف بالقراءة
 .حاليا

 التربوية، الناحية من بأنواعها القراءة اختبارات بنتائج السادس الفصل ويهتم
 .لألطفال االختبارات هذه بعض مالءمة عدم وأسباب

 التكلفة، موضوع هوو أال املهمة، املوضوعات من موضوًعا السابع الفصل ويناقش
 يةفعال مدى وما املختلفة؟، التقومي عمليات فعال تكلف وكم الكلية؟، التكاليف وماهي

 .التكلفة؟ هذه
 املبذولة اجلهود فيها مبا الكبار، لدى القرائية تقومي أساليب الثامن الفصل ويعرض

 .النامية الدول يف لألسر املعيشي باملستوى املتعلقة التعليمية االستقصاءات لعمل
 يف مبا واملقترحات، والتوصيات النتائج أهم يتناول ملخًصا التاسع الفصل ويقدم

 يف االختبارات ومشكلة التقومي، يف املبكر الكشف أنظمة عن الفرعية باألبوا ذلك
 .الصلة ذات األخرى القضايا وبعض الفعلي، الوقت

 يف تناوهلا مت اليت أميناتا قصة يف النظر وإعادة اخلالصة العاشر الفصل ويشمل
 .التقومي عمليات يف احلالية التطورات اعتبارات مع املرة هذه لكن االفتتاحية،

 :القيود/الحدود
 سيضع ضوئها اليت يف القرار، اختاذ مصفوفة على التركيز بغية الكتاب هذا ُصمم

 أي استخدام( آخر مسئول أي أم للتعليم وزيرًا أكان سواء) حسبانه يف السياسة صانع
فلالختيار من بني  ذلك، ومع. التعليم جبودة تتعلق أهداف لتحقيق التقومي أنواع من نوع

 إن. التقومي جمال وتغريات مرونة احلسبان يف الوضع من البد ن التقوميات،جمموعة م
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 ُتضبط مث ومن دائم، تطور حالة يف (جدواها ختترب اليت والبيانات) اجلديدة التقومي أدوات
 .متواصل بشكل وُتعدَّل التقومي أساليب

 املقام يف يهدف أنه كما بالضرورة، انتقائي أنه هو الكتاب هذا قيد يف أول إن
 هنائيًّا تلخيصيًّا بياًنا ليس وهو التعليم، جودة تقومي جمال عن فكرة القارئ إعطاء إىل األول
 ما حمتوى أو مبادة الكتاب هذا قيد يف ثاين ويتعلق. املستقبل يف به القيام جيب ما بشأن

 اليت ناهجبامل تتعلق اليت احملتوى وموضوعات أنواع كافة تغطية املستحيل من إّن إذ ُيخترب،
 مبا كما أنه من املستحيل أن جنزم احلكومية املختلفة، وغري احلكومية اجلهات صممتها

 يفترضه ما هو عنه احلديث ميكن ما لكن. والعكس التعليم جودة عليه تكون أن ينبغي
 عناصر بوصفها اجلميع أولويات قائمة على مها القرائي والتحصيل القراءة أن من التقرير
 أما. السياسات أو األحباث ِجديًّا تنِفه مل الذي االفتراض ذلك - التعّلم دةجلو أساسية

 ِقبل من الكتاب هذا ُدِعم فقد - الكتاب فيه ُألِّف الذي بالسياق فيتعلق القيود ثالث
 فقرًا الدول أكثر على )وكالمها يركز( ُتركزان اللتني واليونسكو، السريع املسار مبادرة

 التعاون منظمة دول يف ُطبِّقت القراءة موضوع حول دارت اليت ألحباثا أن غري العامل، يف
 مدى أي إىل إذن. األوربية وباللغات املرتفع الدخل ذات OECDاالقتصادي والتنمية 

 يف األعضاء غري الدول على الثقافات وهذه البلدان هذه من املستمدة األحباث تطبيق ميكن
 آخر قيًدا ميثل التقليدي السؤال هذا والنامية؟ ريةالفق الدول سياقات وعلى املنظمة تلك

 داخل..( .والِعرق، واللغة، النوع، حسب) بالتنوع متعلق القيود ورابع .الكتاب من قيود
 النامية؛ يف الدول أو االقتصادي والتنمية التعاون منظمة دول يف سواء نفسها، الدول
 ضوء يف ُكليًّا املتعددة اقاتالسي فهم إمكان افتراض الصعب من جيعل التنوع وهذا

 االنضباط،/بالتخصص فيتعلق القيود خامس أما .الوطين املستوى على تتم إحصاءات
 أو الوطين الدويل، املستوى على املقدمة التفسريات مصداقية مدى حول السؤال حيث
 تركز اليت االستنتاجات أو النطاق واسعة املسوحات أو احلالة دراسات داخل أو ،احمللي
 اليت القضايا من وغريها االجتماعية، الثقافية العوامل أو الفردية الدوافع أو الدماغ على

 عام بشكل والتعليم القراءة جمال يف تفلح مل واليت االجتماعية، العلوم داخل ُنوقشت
 .عديدة لسنوات

 على تطبيقها ميكن عامة واضحة القيود املتعلقة مبحاولة الوصول لتوصيات وأخريًا،
مستوى. ورغم ذلك،  من أكثر على بالتنوع متسمًا كل سياق يكون عندما الفقرية لدولا

 .للجميع التعليم مشروع لتحسني اجلّيدة األفكار ُتعتمد ال قد هذا التحليِل، فبدون
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 :التالية والخطوات الهدف
 اجلودة مؤشرات استخدام لتعزيز حاليا املبذولة اجلهود من مستوحى الكتاب هذا

 كما. املتحدة لألمم التابعة لأللفية اإلمنائية واألهداف للجميع، التعليم إطار يف عليم،الت يف
 لوضع املبذولة احلالية اجلهود لكل وسياق دقيقة، علمية خلفية تقدمي إىل الكتاب يهدف
 البيئات يف التعّلم حتسني وخباصة السياسات، تطوير يف املؤشرات هذه واستخدام وتنفيذ
 .النامية الدول يف رومةواحمل الفقرية

 أفكار من االنطالق عدم مبعىن طرحه، يف حمايدا يكون أن الكتاب هذا وحياول
 اختبار، بأفضل يسمى ما الواقع يف يوجد ال حيث آخر، لىع اختبار تفضيل حول مسبقة

 سلسلة هيئة على صياغتها ميكن التقومي أساليب من جمموعة وجود املستحسن فمن لذا
ا مبنيًّ االختبار أدوات اختيار وطنية، ومن مث يكون وسياقات بسياسات املتعلقة األسئلة من

 .بعينها سياسة أهداف لتحقيق مةعلى مدى املالَء

 الكتاب سيطرحه ما ذلك يف مبا القائمة التقومي أنواع كافة تطوير على العمل إن
 العملية جودة ُيثري مبا التقوميات هذه نتائج وسُتناقش ومستمرة، جارية عملية هي الحقا

 أن املرجح فمن مستمر، منو يف التقومي بعمليات املتعلقة املعرفة قاعدة ألن ونظًرا التعليمية،
 الوسائل إحدى بوصفها املؤشرات، استخدام وتعميق توسيع على التالية اخلطوات تعمل
 .العامل أحناء مجيع يف والتعّلم التعليم حتسني إىل هتدف اليت املهمة
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 التعليمية السياسة وأهداف التعّلم نواتج 
   

تؤكد اليونسكو على أمهية االنتفاع بتعليم جيد بوصفه حًقا من حقوق اإلنسان، وتدعم هنجا 
.. ويف إطار هذا النهج فإنه من املعتقد .يرتكز على احلقوق بالنسبة جلميع األنشطة التعليمية

، حيتاج التعليم إىل البحث عن املعارف الدارسلتعّلم يتأثر على مستويني. فعلى مستوى أن ا
السابقة للدارس واالعتراف هبا، كما حيتاج إىل االعتراف بالطرق النظامية وغري النظامية، وإىل 

ىل ، حيتاج األمر إالتعّلمممارسة عدم التمييز وإىل توفري بيئة تعّلم آمنة وداعمة. وعلى مستوى 
ة داعمة من أجل تنفيذ السياسات، وإصدار التشريعات، وتوزيع املوارد، وقياس حصيلة نيب

  .(0)التعّلم، من أجل أفضل تأثري ممكن على عملية توفري إمكانيات التعّلم للجميع

 :الدراسي والتحصيل للجميع التعليم
التركيز  من بدال ه،ونواجت للتعّلم الفعلي االكتساب على األساسي التعليم يركز أن ينبغي

 تنظيمها، يتم اليت الربامج يف املستمرة واملشاركة باملدارس، االلتحاق بشكل حصري على
 .(0)االعتماد متطلبات واستيفاء

 

 يف ُعقد الذي للجميع للتعليم الدويل املؤمتر أن التعليم جمال يف املتخصصون ويرى
 تناول حيث وتطويره، الدويل للتعليم حتول نقطة كان 0222 عام بتايالند جومتني
 الفقرية الدول يف (والكبار) األطفال تعليم على التركيز هي :األوىل: أساسيتني قضيتني

 التعّلم، جودة تعزيز حنو املشترك اجلهد: هي والثانية التعليمية؛ األهداف من العديد عرب
 عامويف  .منها واملتسربني باملدارس امللتحقني التالميذ أعداد حصر على االقتصار وعدم

 ُعقدالذي  للجميع، التعليم مؤمتر يف عليهما وُأكِّد القضيتان هاتان ُطرحت ،0222
 ،(2)أهداف ستة ذات قائمة خالل من تفصيال، أكثر بشكل لكن السنغال، يف بداكار

                                               
 .22صفحة  0222اليونسكو  (0)
 .2صفحة  0222اليونسكو  (0)
تتضمن األهداف الستة للتعليم للجميع املتفق عليها دوليا يف داكار ما يلي: حتسني الرعاية يف مرحلة  (2)

سني الطفولة املبكرة، واحلصول على تعليم ابتدائي إلزامي، وضمان تلبية حاجات املتعلم، وحت
مستويات حمو أمية الكبار، وإزالة أوجه التفاوت بني اجلنسني، وحتسني كافة اجلوانب النوعية لقياس 

 .02 ، ص0222نواتج التعلم. اليونسكو، 

 يةالتعلـــيم ســـــــــــــــــةالســــــــــيا فوأهـــــــــدا الـــــــتعّلم نـــــــــواتج
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 .(2)0202 عام املتحدة لألمم لأللفية اإلمنائية األهداف يف أخرى مرة عليهما ُأكِّد كما
 حتسني ضرورة منظموه أدرك املؤمتر، تناوهلا اليت واملوضوعات األهداف هذه ومع

 إىل توصلوا كما فقًرا، األكثر النامية الدول سياقات يف وخباصة التعّلم، نواتج قياس طرق
 إىل بالضرورة سيؤدي وحتليلها البيانات مجع عمليات وتوسيع التقومي منهجيات حتسني أن

. حقيقي دويل منظور من الدراسي التحصيل حول صادقة اتلبيان املتزايد االحتياج سد
 موارد خّصصت - وداكار جومتني تلت اليت األعوام يف - عديدة مبادرات بدأت ولقد

 .(2)وقياسه الدراسي التحصيل لصاحل وجوهرية جديدة

 فنية، وخربة كاٍف، ومتويل سياسي، دويل التزام مسألة ليست التعليم جودة إن
: أي) املعلومات ماهية حول املهمة اخليارات تلك هي بل حسب؛ف بشرية وموارد
 يضع وقد. أطراف معنية وألي هلا، واإلنصات عليها، للحصول سُيسعى اليت (البيانات
 :األطراف املعنية من املوجهة األسئلة من التالية األمناط حسبانه يف البعض

 ميكننا كيف: مثل ئلةاألس بعض املاحنة الوكالة تسأل قد: الدويل الصعيد على ●
 الراهن الوضع على جيًدا حنكم أن( املاحنة اجلهات أو الدويل اجملتمع: أي)

عقد مقارنة  ينبغي اليت الدول وأيضا ما هي العامل؟ دول مجيع يف للتعّلم
 مقارنات بإجراء سيسمح والذي الدول، بني املشترك التعّلم نوع ما أو معها؟

 .؟"عادلة"

 التعليم وزير يسأل قد(: الدولة مستوى على: أي) الوطين الصعيد على ●
 املتعددة، التعليم مستويات عرب املواهب تنمية ميكننا كيف: التالية األسئلة
 من الكايف القدر على -األقل على- حيصلون التالميذ مجيع أن من والتأكد
 أعلى مستويات إىل يرتقون أفضل مواهب ميتلكون من أن ضمان مع التعليم،

 األداء على التعليمي نظامنا مساعدة ميكننا كيف: وأيًضا التعليمي؟ لنظاما يف
 .أفضل؟ بشكل

 ما: التالية األسئلة الطالب يسأل قد(: الفرد) املتعّلم مستوى على أما ●
 بربنامج أو باملدرسة عند االلتحاق طالًبا بوصفي عليَّ ستعود اليت االستفادة

 أو علمية، درجة أو شهادة، على صولاحل يل يعين ماذا رمسي؟ غري تعليمي
                                               

 0222األمم املتحدة  (2)
، وإنشاء معهد اليونسكو لإلحصاء وخمتلف (MLA)برز منها مشروع اليونسكو لرصد حتصيل التعلم  (2)

 ومي الدولية واإلقليمية اليت كانت حمور البحث احلايل.عمليات التق
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 على احلصول دون دبلومات على بالفعل حصلوا أعاصرهم مّمن كثري دبلوم؟
 .التعليم؟ هذا من اهلدف ما إذن عمل، فرص

أيضًا  بل األطراف املعنية، باختالف فقط ليس األسئلة، هذه ختتلف سوف
 أو ذاهتا الدول داخل األقاليم فاختال إىل إضافة واللغة، الِعرق، النوع، الدولة، باختالف

 هو واألهم) الدول هذه يف الكائنة املساواة عدم إىل االختالفات هذه وتشري. بينها فيما
 اليت السياسات صياغة يف التعّلم تقومي يساعد أخرى، وبعبارة(. هلا األطراف املعنية إدراك
 .التعليمي والتغري التعليم جودة تقود

 :التعليم دةجو  لتحسين واعدة مداخل
 هو ينقصنا فما الطويل، املدى على النمّو مكونات من أساسيًّا مكوًنا املعرفية املهارات ُتعد

 من واألهم ،...اًلفع الطالب يتعّلم أن ضمان مبعىن الكم، ال الكيف على التعليم يف التركيز
 إال االقتصادي للمردود تقديرنا على يؤثر ال املدرسة إىل احلضور يف الطالب انتظام أن ذلك

 والنمو الدراسي التحصيل بني العالقة أثر يتضح وال. الطالب تعّلم إىل اًلفع أضافه ما مبقدار
 .(5)املكتسبة املعرفية املهارات حبساب إال االقتصادي

 
 للجميع للتعليم العاملي الرصد تقرير حمور وهو - التعليم جودة مصطلح محل

 عنه َكَتَب ما خالل من والكثرية املختلفة املعاين من العديد - 0222 عام( اليونسكو)
 اليت األساسية مكوناته على إمجاع هناك ذلك وبرغم السياسات، وصانعو املتخصصون

 :يلي ما تشمل
 تعكسه كما تعليمي نظام أي أهداف: أي - املتعّلمون يعرفه أن ينبغي ما ●

 ألداء.التعليمية ومعايري ا وكما توضح يف املناهج وقيمه هرسالت
 كحجم) التعّلم عملية فيه تتم الذي السياق: أي - التعّلم حدوث مكان ●

 واملرافق املوارد إتاحة التعّلم، لبيئة والسالمة األمن مستوى الدراسة، حجرة
 (.التعليمية املواد الدراسية، الكتب الدراسة، كحجرات التعّلم عملية لدعم

 واملتعّلم املعّلم بني تتم اليت تالتفاعال خصائص: أي - التعّلم حدوث كيفية ●
 جتاه واملتعّلم املعّلم من كل سلوكيات التعّلم، عملية يف املتعّلمني كأدوار)

 (.املعّلم ممارسات من وغريها التعّلم، عملية

                                               
(5) Hanushek and Woessmann, 2009a.  انظر أيضًاHanushek and Woessmann, 2009b. 
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 والقدرات، واملهارات، كاملعارف،) التعّلم نواتج: أي - بالفعل تعّلمه يتم ما ●
 .(7)(املتعّلمون ااكتسبه اليت والقيم والسلوكيات،

 مناذج استخدام عرب هي التعليم جودة إىل النظر خالهلا من ميكن اليت الثانية الطريقة
 العاملي الرصد تقرير من - 0.0 شكل يف موضح هو كما املخرجات،-املدخالت
 األساسية اخلصائص من عدد احلسبان يف يؤخذ النموذج، هذا يف .اجلودة حول لليونسكو
 املدرسة وتقدم. املدرسة إىل وصوله قبل الطفل يف منزله ما تعّلمه أمهية هاأكثر للمتعّلم،
 املعّلم، ردود فعل/انطباعات التدريس، وطرق الوقت،: تشمل املدخالت من جمموعة
 املهارات من جمموعة تكون فقد للمتعّلم العملية هذه نواتج أما وخالفه، التعليمية واملواد
 والقيم االجتماعية السلوكيات وجمموعة ،(والكتابة راءةكالق) اكتسبها اليت املعرفية
)توضيح  عن يغفل فإنه النواتج؛ هذه قياس أمهية إىل يشري النموذج هذا أن وبرغم. وغريها

 السياق إليها ييؤد اليت النواتج النواتج اليت تعتمد على املتغريات السياقية املتوسطة( تعرف
 .قياسها وكيفية احمليط

 ولنأخذ. التحسني عملية على التركيز يبدأ املركبة، العمليات هذه فهم خالل من
 تعليم أن يّدعون فكثريون ألطفاهلا، الدراسي النجاح يف األم تعليم دور: املثال سبيل على

 تسرهبم، وعدم املدرسة، يف األطفال بقاء لضمان القوية احملددات أحد هو األمهات
 النموذج هذا يعمل كيف ذلك، ومع. (2)(0.0 شكل) الدراسي حتصيلهم وضمان
 إىل والقيم والسلوكيات، املهارات، األم تنقل وكيف منهجيًّا؟ التعليم جودة لتحقيق
 يف تفصيل وسريد ضعيًفا؟/رديًئا تعليًما نالت قد هي كانت حىت وإن واقعيًّا؟، أطفاهلا
 .األسئلة هذه عن اإلجابة يف بدأت اجلديدة البحوث أن ُيظهر التايل الفصل

  

                                               
إضافة إىل اجلودة، وضع إطارهم أيضًا قضايا  ,Braun and Kanjee (2006) 2مقتبس من صفحة  (7)

 كاإلتاحة، والعدالة، والكفاءة يف احلسبان.
 .( لالطالع على بيان البنك الدويل الواعد بشأن نوع اجلنس والتعليمSummers (1992)انظر ) (2)
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 التعليم جودة فهم :1-2 شكل

 

 النسخة العربية( 0222) 25 فحة، ص0222مقتبس من اليونسكو، 
 

  ،الشعبية الديمقراطية الو جمهورية النيجر، في األمهات لدى والتعليم القرائية وضع :2-2 شكل

 2000 وبوليفيا،

 
 تقصاء جامع متعدد املؤشراتحسابات مستندة إىل قاعدة بيانات اليونسيف القائمة على اس: املصدر
 022 صفحة ،0222 اليونسكو، من مقتبس
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 التحصيل ربط خالل من هي التعليم جودة حتسني مستقبل إىل للنظر الثالثة الطريقة
 العائد مقياس تطبيق كيفية أظهرت الدراسات من فالعديد االقتصادية، بالتنمية الدراسي

( األساسية املهارات من تعّلمه مت ما ياسق خالل من) التعليم يف لالستثمار االقتصادي
 هذا والوطنية الدولية احلكومية اهليئات وتستخدم(. 0.0 جدول) النامية الدول داخل

 .التعليمي والكيف الكم يف الزيادة لترشيد املقياس
 يف التنمية حًقا بوصفها جليًّا التعليم جودة حتسني تداعيات رؤية ُيمكن وأخرًيا،

 أمور وأولياء اإلعداد، جيدة دراسية وكتب ومناهج مؤهلني، معلمني ودفوج ،(2)الذاتية
وما ال يدع . األطفال على بتأثريها تأيت عوامل كلها بإجيابية، يشارك وجمتمع داعمني،

جماال للشك هو الرغبة القوية ليس يف حتسني جودة التعّلم فحسب بل كافة جوانب 
 ماهية حتديد على اتفاق إىل الوصول كنمي كيف هو بعد يتضح مامل ولكن ؛(02)التعليم
 يؤدي واليت لتعزيزها، الالزمة التنفيذ خطوات ُتحدَّد ضوئها يف واليت جتريبيا، اجلودة
 .ذلك يف مهمًّا دوًرا قياسها أدوات حتسني

 :القياس أهمية
ولكن يكون  السكاين، التنوع واقع مع التعليمي غالبا ما ميكن التنبؤ باشتباك القياس

 ألن ولكن الدول؛ بني باملقارنة وال يتعلق ذلك فقط لصعب التعامل مع هذا األمر،من ا
 األسرة داخل حىت األطفال، فيها ينشأ اليت السياقات كل يف أصيل واقع السكاين التنوع
 من املثال سبيل على والبنات البنني بني املقارنة بصدد كنا إذا هذا التنوع، يوجد نفسها
 .املختلفة لثقافاتا وفق املعاملة حيث

 للغاية، صعبة( وتقوميات من اختبارات تتضمنه مبا) القياس عملية كانت وإذا
 بطرق الدول من العديد تنفيذها يف ُيمكن فكيف عديدة؛ ألسباب فيها التشكيك وُيمكن
 لعمليات ُتوجه اليت االنتقادات من العديد فهناك". ذلك مراعاة" اإلجابة ستكون متنوعة؟
 على املعقدة املشكالت لتشخيص استخدامها ينبغي وسيلة أفضل هي تظل كنل القياس؛

                                               
(2) Sen, 1999 
( من حيث تصوره لسياساهتا. ومع ذلك 0222انظر: تقرير الرصد العاملي عن اجلودة )اليونسكو، (02)

: النتائج الكمية عن تلك أي -البد من اإلشارة إىل أنه قد يهتم بعض صناع القرار أكثر باألرقام 
الكيفية اليت يصعب قياسها. وليس من الغريب أن جتد معلمني، وقيادات للمدارس، ومسئولني 
بالوزارة راضني عن الوضع الراهن. وما يتجاوز هذا الرضا هو ما حتاول اجلهود احلالية حتقيقه من 

 خالل استخدام أساليب تقومي أصغر، أسرع، وأقل ُكلفة.
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 أفكارًا حيملون مّمن الناس من جمموعات ويناقشها يفهمها أن ميكن اليت املعرفة أرضية
 .لألطفال ُيقدم أن ينبغي ما حول جدا متباينة

 الدخل مستوى على األساسية المهارات اكتساب تأثير :1-2 جدول

 
 النسخة العربية( 0222) 20صفحة  ،0222 اليونسكو، من مقتبس

 :بالتقويم تتعلق قضايا
 البداية ونقطة معايري، وحتديد لوضع واملوضوعية العادلة الطريقة هو التقومي أن البعض يرى

 ويراه. اهلادفة للمساءلة أسس ووضع واملمارسات، السياسات مستوى على اإلصالح لعمليات
 .(00)عليه هو ما على - املنتج وغري العادل غري - الراهن التعليمي ضعالو إلبقاء أداًة آخرون

                                               
(00) Braun & Kanjee, 2006.  0صفحة 
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 على أساس احلالة املادية، والتمييز والوصم، املساواة، عدم يف التصدي ألوجه الفشل إن
يعمل على تعطيل التقدم حنو حتقيق أهداف التعليم  واالنتماء اجلنساين واإلثين واللغة واإلعاقة،

 .(00)للجميع
 

 فكلما اآلن، حيدث كما للجدل، مثريًا قبل من التعليم يف التقومي وضوعم يكن مل
 بالطعن دوًما النقاد سارع اإلعالم وسائل يف التعليمي التقومي عن حديث هناك كان

 أن أو النتائج، تلك مع تتناقض اليت األدلة بعض لديهم أن زاعمني نتائجه، يف والتشكك
الفرنسيني  الطالب إن قيل حينما لذلك الفنية، ءاألخطا بعض بسبب معيٌب ذاته التقومي
 يف شاركوا ممن األخرى األوربية الدول يف نظرائهم من بكثري أقل درجات أحرزوا الكبار
 انسحب ،(الثامن الفصل انظر ؛IALS) الكبار عند القرائية ملستوى الدويل املسح

 وهناك. فنية أخطاء من تعاين الدراسة أن زاعمني الدراسة من الفرنسيون املسئولون
 التعليم عن فيها احلديث يكون دولة كل يف تقريبا عنها احلديث ُيمكن مماثلة قصص
 اآلخر الوجه هو" السياسي الدفاع" عليه يطلق قد فما وبالطبع، بـي.سل بشكل

 دافعًا يكون أن ُيمكن القياس أن ببساطة يوضح والذي ،"السياسية احلساسية" ـل
 التقومي عمليات يرى البعض فإن - أعاله االقتباس يف مذكور هو وكما. التغيري لضرورة

 .هو كما الراهن للوضع تعزيزًا آخرون يراها بينما للتغيري؛ أداة
 اإلحصاء يف فلعلم اإلحصاءات، قضية هي بالتقومي، تتعلق حساسة أخرى قضية

 التعليم، املبذولة يف احلالية باجلهود يتعلق وفيما ثرّي. طويل باع اإلنسانية املهارات تقومي
 العينات أنواع بتصحيح أو ضبط تسمح املعقدة اليت األساليب من العديد تطوير مت فقد

ال  لكن. وغريها اجملموعات، بني الفروق داللة وحتديد عناصر االختبار، وعدد املختلفة،
 جادة املناقشات ومازالت - اإلحصائية املناهج للعلم الستخدام واحدة طريقة توجد

 بينما أنه احلسبان يف نضع أن الضروري ومن. األمر ذلك املتخصصني يف بني قويةو
 عمليات يف احلال هو كما) مسبقة دقيقة اختبارات إىل اإلحصائية املناهج بعض خضعت

 ليس ذلك وبرغم. بداياهتا يف مازالت املدى صغرية التقومي عمليات فإن ،(الدولية التقومي
 من اًلحا أفضل املوسعة التقومي عمليات تستخدم اليت مالعلو تكون أن الضروري من

 كل بني الثقة ومستوى العلمية الدقة توافر من البد األحوال كلويف  .املصغرة يف نظريهتا
 .املستخدم التقومي نوع عن النظر بغض واملتخصصني، اجلمهور عامة من

                                               
 0صفحة  0202اليونسكو  (00)
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 لعمليات لفنيةا اجلودة ُتستمد حيث منه، استفادتنا مدى على يتوقف التقومي إن
 فعمليات ،(املرجع هذا من األساسي اهلدف وهو) ُتدَرس اليت بالعينة من عالقتها التقومي
 األوىل، الصفحات عناوين تتصدر قد أو املهمالت، سلة يف مكاهنا يكون أن ميكن التقومي
 أفضل، بشكل يفهموهنا ممن املتخصصني من القليل يستخدمها مازال األحيان أغلبويف 
 وهكذا،. األول املقام يف تنفيذها هلم تسهل مصادر وجدوا ممن هؤالءأيضًا  خدمهاويست
حبيث  ضمان استخدامه بفعالية، هي بالتقومي تتعلق اليت الرئيسية القضايا إحدى فإن

املسئولية اخلاصة بضمان  املستويات كل على القرار صانعي املساعدة يف حتميل يتضمن
 االستخدام تضمن اليت الفنية اجلوانب عن تقارير وجود عدم وبرغم. التعليمية اجلودة
 التطبيق يف املساعدة العمليات هذه مصممي على يتعني فإنه التعّلم؛ تقومي لعمليات املالئم
 .هلا الفعال

 عدم العدالة، أو املساواة عدم اقضيت وضع يف احلسبانتأن  الضروري من وأخريًا،
 بشأن 0202 العاملي الرصد تقرير أوضح ولقد ،أعاله الثاين االقتباس يف ُذكرت كما

 يفرض فقرًا األكثر العامل لسكان التعليمية األهداف حتقيق أن املهمشة الفئات إىل الوصول
 أخرى أسباٌب هناكأيضًا  لكن سياسية؛ أسبابًا هناك أن املؤكد ومن. خطرية حتديات

 هذا يف ُذكرت اليت لتقوميا أساليب من معينة أنواع عرب مواجهته ُيمكن وبعضها فنية،
 .الكتاب



 



 47/  كيف ُتحدث مؤشرات التعّلم اختالفا؟

 اختالفا؟ التعّلم مؤشرات ُتحدث كيف 
 

 
 :التعّلم مؤشرات استخدامات

 :(0)يلي تتضمن ما عديدة استخدامات( والتعليم) التعّلم ملؤشرات
 قدرًا التعليمو التربية وزارات تنفق دولة كل يف: التعليمية السياسات تبصري ●

إحدى  هي املؤشرات ُتعّد اإلطار هذا ويف. التعليم على ميزانياهتا من كبريًا
 كيفية على احلكم السياسات صانعو خالهلا من يتمكن اليت الطرق املهمة

 .امليزانية هذه إنفاق

 من جمموعة الدول من العديد لدى: جديدة أخرى ووضع املعايري متابعة ●
 الدراسية، مناهجها خالل من لتحقيقها تسعى التعليمية الغايات أو األهداف

 وكي خالهلا، من متابعتها تتم اليت التعّلم مؤشرات على األهداف تلك تستند
 إىل الرجوع من البد واملناهج املعايري تغيري من وطين نظام أي يتمكن

 .التغيري لعملية أساًسا بوصفها املؤشرات

 الدراسي؟ الفصل يف آثارهو التعّلم أسباب ما: مبالتعّل املرتبطة العوامل حتديد ●
 من( املنطقة أو اللغة، النوع،) حسب مصنفة معينة جمموعات تتمكن كيف
 التحصيل، مستويات حتديد يف املؤشرات أمهية تكمن بعينه؟ منهج إجادة
 .بالتعّلم الرئيسة املرتبطة العوامل هذه بني العالقة وفهم

 يف التعليمي التغيري إحداث عن املسئولة العوامل ما ءلة:املسا/احملاسبة مبدأ تعزيز ●
 هناك طالب؟ أو أمر، ويل أو معلم، حىت أو مدرسة، أو جمتمع، أو أي دولة،

 .الدراسي التحصيل عن (مجاعات أو ُفرادى) املسئولون هم كثر فاعلون

 عام بشكل احمللية واجملتمعات األمور أولياء يصبح كيف: العام الوعي زيادة ●
 فهم عنده ُيمكن الذي للوصول إىل احلد التعليم؟ عملية دعم يف اخنراًطا أكثر

                                               
، ومن املؤكد أن خيتلف االستخدام Greany & Kellaghen 1996اقتبست هذه القائمة يف األساس من  (0)

الفعلي للمؤشرات عند إجراء تغيريات يف السياسة التعليمية كثريا من مكان آلخر على مستوى العامل )انظر 
Kellaghen et al., 2009 الفصل األول، وانظر أيضًا ،abadzi.)التواصل الشخصي ، 

 فا؟اخــــــــتال الـــــــتعّلم تمؤشـــــرا ُتحــــد  كيــــــــــف
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 فإن معرفة اإلعالم، وسائل طريق عن هبا الوعي ونشر للمؤشرات، اجلمهور
 التعّلم نواتج عن التصورات ُتشكل اليت الطراق إحدى تعد التعّلم مقاييس

 .(0)احملتملني املستهلكني لدى

 مث ومن سياسي، فعل التعليم أن فيه شك ال مما :السياسي النقاش إثراء/توجيه ●
 ومبدأ السياسات حول تدور اليت املناقشات التعّلم ونواتج املؤشرات جتعل

 يف تدخل ألي التجريبية بالنتائج يتعلق فيما عقالنية أكثر املساءلة/احملاسبة
 يف( هاوجود حال يف) جوهريًّا دورًا التعّلم مؤشرات وتؤدي .التعليم جمال

 .التعّلم عملية حتسني عن املسئولني حتديد ميكنها كما النقاشات، هذه سياق

 :وقياسه التعّلم تعريف
 أمهيتها تتساوى إذ املنهج، مكونات ضمن ُتعد والقيم واملهارات، املعارف، نقل كيفية/وسائل

 .(2)منه يتجزأ ال جزء احلقيقة يف ألهنا تعّلمه؛ يتم ما أمهية مع

 األحباث أثبتت ولقد اإلنسان، لتكوين مشروع أهم بأنه التعّلم ونكثري يصف
 استمرار مع وتستمر( ذلك قبل أو) اإلنسان ميالد منذ تبدأ التعّلم عملية أن املعاصرة

 اليت التعريفات من العديد له فإن ومتنوعة، عديدة جوانب يشمل التعّلم ألن ونظرا. حياته
 سلوكي تغيري" أّي بأنه النفس علماء يعرِّفه املثال، سبيل فعلى التخصص، باختالف ختتلف

تثقيف يتشكل  عملية بأنه األنثربولوجي )علم اإلنسان( علماء يعِرفه بينما ،"للقياس قابل
 .وسلوكيات قيم من احمليطة والبيئة اآلخرون يفرضه ما خالل من اجتماعيا هبا الطفل

 جلودة مؤشًرا االختبارات تائجن ُتستخدم التعّلم، حول تدور اليت املناقشات ويف
املنهج )طبقا لالقتباس  عناصر جودة عن مؤكدة معلومات توفر التعّلم فمؤشرات التعليم،
 املتعّلمني إجناز مستوى إىل تشري كما والتعّلم، التعليم لسياسات بنائية ومقاييس أعاله(،

 حمكيَّ يكون دق التجميعي التقومي من األخري النوع وهذا املدرسة، من خترجهم فور
 (على الشرعية إضفاء أو) لتسهيل وسيلًة ُيستخدم قد كما ،(2)املرجع معياريَّ أو املرجع،

                                               
يف الواقع، ُيقلَّل من شأن هذا البعد وخباصة يف الدول النامية، فالتعليم فيها يكون غالبا حتت سيطرة  (0)

 الدولة، أما حينما يصبح التعليم حتت سيطرة أولياء األمور واجملتمعات احمللية فتزداد فرص حتسني التعليم.
(2) Pigozzi, 2006 22. صفحة 
أساليب التقومي حمكية املرجع )القائمة على املعايري( هي اليت حتكم على النتائج وفق مستوى أداء  (2)

متوقع، أما أساليب التقومي معيارية املرجع فهي اليت حتدد مستوى مهارة املتعلم مقارنة بأقرانه ممن 
 يؤدون االختبار نفسه.
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 يف االختبارات تساعد قد الطريقة وهبذه الطبقات، سلم يف واالقتصادي االجتماعي الترقي
 قد نفسه الوقت يف ولكن املستهدف، للمنهج طبًقا والتعّلم التعليم حدوث من التأكد

 إىل تؤدي واليت النجاح، إلحراز سعًيا الضغوط زيادة خالل من سلبية آثار هلا كونت
 .باجتياز االختبارات االهتمام يف املبالغة

 وخارجها المدارس داخل التعّلم
 :المدخالت أنواع

إذا ما تساوت العوامل األخرى، فإن جناح التعليم والتعّلم من املرجح أن يتأثر بشدة باملوارد 
ة لدعم العملية، وبالطرق املباشرة اليت تدار هبا هذه املوارد. ومن الواضح أن املدارس لن املتاح

تستطيع أن تؤدي عمال فعاال بدون معلمني وكتب مدرسية ومواد تعليمية. ولذلك فإن 
ولو أنه مل يتم حىت اآلن التحديد الكامل لكيفية حدوث  -مهمة جلودة التعليم ُتعد املوارد 

 .(2)ذه األمهيةذلك وملدى ه
 

 نفسه، املدرسي النظام داخل املتاحة املوارد على الضوء ُسلِّط السابق، االقتباس يف
 بل الكثري أن إىل االجتماعية العلوم يف الدراسات من ُيحصى ال عدد يشري ذلك ومع

 املدخالت إىل ترجع الدراسي الفشل أو بالنجاح املتعلقة اإلحصائية التباينات معظم
 يف أشرنا وكما وبديهيا. (5)ذلك من أبعد ماهو بل املدرسة، أسوار خارج من الواردة
 إىل يأيت الطفل أن للتعّلم، واألنثربولوجية النفسية التعريفات خالل من الفصل هذا مستهل

 عن تعّلمها اليت احلقائق تشمل ال خربات اخلربات، من العديد معه محل وقد املدرسة،
 اليت الداعمة والُبىن والقيم السلوكيات تشمل بل فحسب؛ حوله من اجملتمع وعن حياته

 هبذه االعتراف وُيمكن. بكثري ذلك يتجاوز وما الثقافية، والعمليات اللغة، تتضمن
 كاللغة) االبتدائية املدرسة أبواب إىل وصوهلم عند األطفال بعض لدى املدخالت
(. املنزل يف هبا ُيتحّدث اليت اللغة مع تتطابق كانت إذا وخباصة التدريس، يف املستخدمة

 املدخالت، أنواع من العديد فهم زاد منازهلم، يف األطفال حياة على التعرف زاد وكلما
                                               

 النسخة العربية( 0222. )25حة ، صف0222اليونسكو  (2)
االقتصادية وعوامل داخل  -هناك كثريون ممن يعزون النواتج التعليمية إىل دور املكانة االجتماعية (5)

املدارس )كالكتاب املدرسي، تدريب املعلمني، اإلدارة، واملوارد املستخدمة، ولتفاصيل أكثر حول 
 النواتج التعليمية انظر على سبيل املثال 

Heyneman & Loxley (1983) and a recent more review by Gamaron & Long (2006). 
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 .ومدارسهم األطفال بني االنسجام عدم حالة تفسري مث ومن
 عرب الدينية املؤسسات من انطلقت قد املدارس إنشاء ففكرة وهذا ليس جبديد،

 املدرسة، إىل األطفال جيلبه ما صقل فكرة على عّلم يف املدرسةإذ تقوم فكرة الت ،القرون
 التعليم فكرة تكن مل القرون هذه وخالل. اهلادفة للمعارف تنميط هناك ليكون

 لذلك املهمة، املسائل من متكافئة تعليمية فرص على احلصول عدالة وحتقيق اجلماهريي
 أمهية ذات تكن مل املدرسة من التسربو واملقاومة، بعدم االنسجام، املرتبطة القضايا فإن

 .آنذاك
 األساسي التعليم توفري ضمان إىل حاليا تسعى لأللفية اإلمنائية األهداف ألن ونظرا

 واللغوية والِعرقية، واالجتماعية، الشخصية، اخلصائص جتاهل املمكن من يعد مل للجميع،
 الفئات بتلك حد أقصى إىل تمامااله ضرورة إىل إضافة املدرسة، إىل األطفال هبا يأيت اليت
 أجل من والتمويل االهتمام من مزيدًا يتطلب األمر وهذا املهمشة، الفئات عليها ُيطلق اليت

 ألنواع األمثلة من العديد وجود من الرغم وعلى (7).للجميع التعليم أهداف حتقيق
 الطفل، ملنزل ةالقرائي البيئة طبيعة هي شيوعا أكثرها فإن للمدرسة؛ اخلارجية املدخالت

 القراءة يف والتحصيل القرائية املنزل بيئة بني القوية العالقة 0.2 الرقم ذو الشكل ويوضح
 ذلك مع ولكنها ؛(2)الدراسة الدولية عن التقدم يف تعّلم القراءة يف الرابع الصف لتالميذ

 .الدول بني واسع نطاق على اختلفت
  

                                               
 .0202انظر تقرير الرصد العاملي للتعليم للجميع األخري بعنوان "الوصول إىل املهمشني"، اليونسكو،  (7)
 الدراسة الدولية عن التقدم يف القرائية. (2)
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  الدولية الدراسة أوضحتها كما لقراءةا في والتحصيل القرائية البيئة :1-1 شكل

 2001 عام( PIRLS) القراءة في التقدم لقياس

 
 النسخة العربية( 0225) 022 صفحة ،0222 اليونسكو من مقتبس
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 :التعّلم وفرص المدرسي السياق
 الواحد، العام يف ساعة 222 حوايل هو دوليًّا املستهدفة التعليمية الساعات متوسط أن برغم

 ،القومي الدخل مستوى أو ،اإللزامي التعليم مدة فإن املناطق، باختالف بسيطة فاتاختال مع
 بسبب املدارس ُتغَلق فقد. ألخرى دولة من كبري بشكل تتفاوت للتدريس الفعلية الساعات أو

.. .اخلاصة املناسبات من غريها أو االنتخابات، أو اجملدولة، غري احمللية أو القومية العطالت
 العام يف ساعة 222 التدريسية للساعات الفعلي العدد يتجاوز فال لغريها، أو باباألس هلذه

 أدلة هناك فإن النامية، الدول يف التعّلم ساعات عن املتعمقة الدراسات ندرة وبرغم الواحد،
 .(2)فيها كبريًا هدرًا تثبت رمسية غري

 
 بل الواحدة، الدولة لداخ ألخرى منطقة ومن ألخرى، دولة من كثرًيا املدارس وختتلف

السبب يف  جليًّا يربر االختالف وهذا املتجاورة، القرى وحىت داخل ألخرى، مدرسة ومن
 .ألخرى مدرسة ومن آلخر، طفل من كثرًيا الدراسي التحصيل اختالف إمكانية

 خالل من وهي ال املدارس يف السياقي االختالف هذا لتفسري واحدة طريقة وهناك
 فرص حيث منأيضًا  بل ؛(السابقة الفقرة يف عنها حتدثنا كما) سبفح التدريس ساعات
. بكثري املستهدفة من أقل دائما تكون الفعلية التدريس ساعات أن املعروف فمن التعّلم،

 النقيض وعلى(. التدريس لساعات الدولية املؤشرات حول 0.2 الرقم ذا اجلدول: انظر)
 القراءة مهارات تقومي منهجية ستخدمتا حديثة ميدانية دراسة وجدت فقد ذلك، من

 اهلدر يشمل ال الريف، أطفال لدى التعّلم فرص يف كبريًا هدرًا هناك أن األوىل للصفوف
 العام أيام من %02 لنحو احلكومية املدارس تعمل ال حيث) فقط التدريس ساعات يف

 من أكثر اشرمب بشكل الطالب مع يعملون ال املعّلمني أن بسببأيضًا  ولكن ؛(الدراسي
 الصف طالب ثلث من أكثر أن إىل الدراسة هذه توصلت مث ومن (02).الوقت نصف
 واحدة. كلمة قراءة من يتمكنون ال الثالث

                                               
(2) Lockheed، 0222 2، صفحة. 
إىل ضياع معظم الوقت املتاح  DeStefano & Elaheebocus (2009, p. 22)يشري كل من  (02)

للتدريس الفعال )يف ريف أثيوبيا(، حيث تضيع أيام بسبب إغالق املدرسة، وعند غياب املعلمني 
والطالب؛ ومع ذلك، تتضاءل هذه العوامل أمام ضياع الفرص من املعلمني والطالب بسبب انشغال 

ام التعلم بشكل دائم يف الصفوف األول، والثاين، والثالث. وتصل نسبة كل منهم بعيدًا عن مه
، وهي ترجع عادة إىل انشغال املعلم. كما أشارت %22انشغال الطالب عن مهام التعلم إىل حوايل 

نتائج البحث إىل أن "الطالب الذين تغيبوا عن املدرسة األسبوع املاضي حصلوا على معدالت يف 
ف ما حصل عليها نظراؤهم من الطالب الذين مل يتغيبوا...... وُيعد تقرير نسبة القراءة تصل إىل نص

 من متوسط الطالقة القرائية لديه باملدرسة. %22 حضور الطالب موضًحا لـ
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 2000 عام دراسي صف لكل سنويًّا التعّلم ساعات اإلقليمي لعدد المتوسط :1-1 جدول

 
 Benavot (2004a)املصدر: 

 النسخة العربية( 0222) 020 صفحة ،0222 اليونسكو، من مقتبس
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 الوطنية، السياسات تطبيق برغم أنه ُوجد اللغة، فقد ممارسة جمال يف احلال هو وهذا
 الدراسية، الفصول يف التدريس للغة الفعلي املعّلمني استخدام يف كبرًيا تفاوًتا مثة فإن

 نطقةامل باختالف اللغة من األطفال متكن مستوى يف كبرية تفاوتات ظهرت لذلك ونتيجة
 يف املبكر التعّلم جودة على للتركيز مصدًرا املأساوية النتائج هذه كانت ولقد (00).واملعّلم
 .منوًّا األقل الدول

 :التعّلم مخرجات
ميكن استخدام طرق أخرى لقياس مدى اإلجناز الذي حققه الدارس، ولقياس املكاسب 

العمل. ومن املفيد التمييز بني االجتماعية واالقتصادية األوسع نطاقا، مثل النجاح يف سوق 
اليت ميكن أن تنطوي على مزايا أكرب  -النواتج /اإلجناز واإلحراز وغريمها من مقاييس احلصيلة

 .(00)بالنسبة للمجتمع

 أن املعقول من فهل التعليم؛ جلودة شرعيًّا معياًرا بوصفه للطالب املعريف التحصيل تقبلنا وإذا
يف صف واحد أو  تالميذ ألداء فقط واحد مقياس اءلة( على)واملس اجلودة تلك تقومي يعتمد
 (02)؟صفني

 التعّلم يف املدرسة ترى الدول من كثريًا فإن، إنساين مشروع أهم هو التعّلم كان وإذا
 الكثري حبلِّ القيام املدرسة مسئولية وتصبح خالله، من التعّلم حتقيق ُيمكن اليت الطرق أفضل

 املهارات تنمية حىت الوالدين انشغال عند األطفال رعاية من بدءًا االجتماعية املشكالت من
 الرمسية اإلجابة ُتعد مناهج من تقدمه وما املدارس أن كما. االقتصادي النمو حتقيق هبدف
 نتائج أظهرت ولقد. األطفال يتعّلمه أن ينبغي مبا السؤال اخلاص السؤال عن انتشاًرا األكثر

 من - خمرجات من يشمله مبا - التعّلم على الكارثي املدارس ريتأث عديدة مرات يف األحباث
 إىل ،السياسي والتضامن األمة بناء إىل والتماسك، اجلماعي السلوك إىل القرائية، إىل اللغة

)خمرجات تتضمن اللغة والقرائية والسلوك اجلماعي . االقتصادية والتنمية العمل مهارات
 سياسي ومهارات العمل والتنمية االقتصادية.(والتماسك وبناء األمة والتضامن ال

                                               
توصلت دراسة ميدانية حديثة إىل اختالفات كبرية بني استخدام لغة التدريس يف كينيا واستخدامها  (00)

ام الفعلي للمعلمني بالسياسات الوطنية فيما يتعلق بلغة التدريس، فقد أظهر يف أوغندا من حيث االلتز
املعلمون األوغنديون اهتماما كبريا خيتلف عن اهتمام نظرائهم من الكينيني يف استخدام اللغة األم يف 

 See Muthwii (2004), in Kenya and .(Piper & Miksec, in pressحجرة الدراسة )

Uganda; also Commeyras & Inyega (2007). 
 النسخة العربية( 0222. )27، صفحة 0222اليونسكو  (00)
(02) Ladipo et al. 0222 2، صفحة 
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 املدارس يف كبري بشكل ُتدَرس اليت األساسية املهارات على التركيز يكون وعندما
 من ميكن طريقتان هناك ،(الرمسية غري والربامج الكبار أمية حمو برامج ويف) االبتدائية
 بشكل ُيدَرس الذي احملتوىو املهارات قياس( 0: )مها التعّلم خمرجات إىل النظر خالهلما
 ما قياس( 0) أو ؛(املنهج يف تعّلمه مت ما تقيس اليت كاالختبارات) املدارس يف مباشر
(. اجلريدة قراءة على كالقدرة) يطّبقوه أن ينبغي وما املتعّلمون يعرفه أن اجملتمع يتوقع
 هذا يف وقشتن اليت والوطنية، واإلقليمية، الدولية، التقومي أساليب من العديد تركز

 األطفال إليه وصل الذي املستوى من للتأكد سعيًا القياس، من األول البعد على املرجع
 مهارات تقومي وخباصة للتقومي أخرى أساليب تركز بينما. املدارس يف تعّلموه ملا نتيجة
 املعيشة مستويات على ُتطبق اليت التقومي أساليب بعضأيضًا  بل) األوىل للصفوف القراءة

 حيتاج اليت العامة املهارات على( الكبار عند األمية حمو ملستوى الدويل كاملسح ألسرل
 اليت اخلاصة املناهج على أقل تركيز مع بعامة، معرفتها إىل( والكبار الصغار) املتعّلمون

 له فكالمها املخرجات، نوعي بني كامل فصل يوجد ال الواقع ويف. املدارس يف ُتدَرس
 .التقومي من حتقيقها املراد األهداف ىعل تتوقف مميزات

 املستخدمة التقومي أداة كانت فأيًا التعّلم، عملية آثار أو خمرجات إىل النظر وعند
 األم تعليم أن ُيعتقد ما غالبا املثال، سبيل فعلى النطاق، واسع حتليل يتبعها أن من فالبد
 وتكوينهم صحتهم إىل افةإض احلياة، يف وفرصهم األطفال، تعليم على كبري بشكل يؤثر

 هذا ومع النتائج؛ هلذه أساسيا حتديا ميثل احلالة هذه يف االنتقال منوذج فإن لذلك السليم،
 العوامل من عدد وهناك .قوّي بشكل التنبؤ منوذج تدعم مؤخرا أجريت اليت البحوث فإن

 لدى نفسها اتاملهار هذه على إجيابًا تؤثر األم، قرائية ومستوى اللغة، كمهارات األخرى
 النموذج ضمن اللفظي التفاعل مسألة احلسبان يف يوضع حينما فقط لكن أطفاهلا؛

 توجد ال قد املعقدة، األخرى النماذج يف كما احلالة، هذه يف (02).املستخدم اإلحصائي
 هلذه التعّلم عناصر قياس على القدرة ولكن واملخرجات؛ املدخالت بني خطية عالقة

 فارقا يصنع أن بإمكانه( القرائية أو كالتعّلم يف املدرسة) تدخاًل أن يف أماًل تعطي النماذج
 .السياسات تطوير يف

 
 

                                               
(02) LeVine et al., in pressو ،Levine & LeVine (2001) 
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 :التعليم وزير تصور ؟خياراتيهي  ما
 ما بنتائج السياسات، سينفذون الذين والوكالء املؤسسات إعالم التقومي فريق يضمن أن ينبغي

 (02).ميالتقو عملية يف استراتيجياتو أنظمة من اسُتخِدم
ينبغي أن يضمن فريق التقومي وجود األنظمة والسياسات اليت ستنقل نتائجه إىل املؤسسات 

 والوكالء املضطلعني بدور تنفيذ السياسات.

 اجلّيد السياسة فصانع اخليارات، من جمموعة لنفسه سياسة صانع كل يضع أن بد ال
 ُيمكنه اليت البيانات أفضل ىعل بناًء خيارات عدة بني من قرار اختاذ على القادر هو

 وتكلفته اخليارات أفضل معرفة ميكنه السياسة صانع أن يعين وهذا باملال، عليها احلصول
 ونظرًا(. البديلة الفرص وتكاليف البشرية، واملوارد والنقود، الوقت، حيث من)

 فهم لذا ،يناظرهم ومن التعليم وزراء عاتق على تقع اليت اجملتمعية والضغوط للمسئوليات
 .منها لالختيار وجاهزة بالسياسات، ومتصلة سريعة، بيانات إىل دائمة حاجة يف

 يف التقومي عمليات وتساعده التعليم، وزير يسأهلا قد اليت األسئلة أمناط بني ومن
 :يلي ما حوهلا، السياسات خيار توفري

 قياس خالهلا من نستطيع اليت الطرق وما ؟التعليمي نظامنا فعالية مدى ما ●
 فعلى التعّلم؟ حتصيل على بالسياسات املرتبطة للقرارات احلادثة التغريات تأثري
 األوىل، للصفوف القرائية ومبادئ األم اللغة تدريس قررنا ما إذا: املثال سبيل
 يف أو الثانية األوىل للغة القراءة مهارات على تأثريا نرى أن نستطيع هل

 .الرابع؟ أو الثالث الصفني

 للجميع أهداف التعليم على ركزنا إذا مشكالتنا؟ أخطر تكمن أين ●
 بني املساواة أو للجميع، األساسي كالتعليم لأللفية اإلمنائية واألهداف
 حتسني يف التعّلم قياس استخدام نستطيع خالهلا من اليت الطرق فما اجلنسني،
 .الوطنية؟ االستجابة

 هل اجملاورة؟ الدول يف التعليم بنظام مقارنة الوطين تعليمنا نظام وضع ما ●
 .صادقة؟ املقارنة جيعل الذي ما املوارد؟ بنفس حنقق ما حيققونه

 بعض ُتبلي ملاذا ؟الوطين تعليمنا نظام يف الكبرية التناقضات تكمن أين ●
 كيف اآلخرون؟ يتراجع بينما حسًنا بالًء املدارس أو اجملتمعات، أو املناطق،

                                               
(02) Ladipo et al., 2009 72، صفحة 
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 .األطفال؟ جلميع التعّلم جودة ورفع إنصافا ثرأك تعليمي نظام دعم ميكننا

 التقومي فعمليات املشكالت؟ هذه بعض حل على قادرين سنكون مىت ●
 معلمني كتوفري املدى طويلة مشكالت حل حاولنا وإذا ،اًلطوي وقًتا تستغرق
 بيانات جلمع خاصة طرق إىل حباجة سنكون فإننا الطالب، لكل مدربني

 الدراسي العام بداية يف قرارات اختاذ بصدد كنا ام وإذا. أكثر ومعلومات
 عمليات إجراء من بد فال سُتستخدم، اليت واملناهج الكتب كطبيعة اجلديد
 .املدى قصرية تقومي

 تتعلق فعلية قيود فلدينا املشكالت؟ هذه حلل املطلوبة التكاليف ما ●
 (05).بامليزانية

 ولكنها التعليمي؛ النظام جتديد وأ إصالح إىل األسئلة هذه على اإلجابة لن تؤدي
 السياسات صانعي من العليا اجلهات تستطيع خالهلا من اليت تعد بداية لتوضيح الطرق

 السياسي القرار لصنع املتاحة األدوات من العديد استخدام (املثال سبيل على كالوزير)
 واألسئلة فاألهدا ضوء ففي متشاهبة؛ غري التقومي أساليب أن كما .فاعلية أكثر بشكل

 أفضل باختيار يتعلق فيما حسًنا بالًء ُيبلي أن وزير أي يستطيع إجابات، إىل حتتاج اليت
 .املطروحة األسئلة عن إجابات إىل للوصول طريًقا بوصفه التقومي أساليب

 أساليب وتأخذ املال، عن أمهية يقل ال متغريًا الوقت ُيعد القرار، بصانع يتعلق وفيما
 اإلعداد، عملية يف اًلطوي وقًتا يستغرق فبعضها الوقت، حيث من كالأش عدة التقومي

جلمع بيانات أكثر  مصَمم بينما بعضها التحليل، عملية يف طوياًل وقًتا تأخذ وأخرى
 التقومي، عملية من اهلدف حماولة معرفة األحوال كل يف األهم لكن. زا يف وقت أقل.يترك

 .يقهلتحق املطروحة اخليارات إىل النظر مث
 ،(والقرائية/القراءة جمال يف السيما) التقومي أنواع سنصف التالية الفصول ويف
 .حىت تارخيه/احلالية واخلربات التجارب ضوء يف منها كل وعيوب ومميزات

  

                                               
كمرتبات املعلمني. أما التكاليف التكاليف املتكررة هي تلك التكاليف املبنية على ميزانيات سنوية  (05)

 غري املتكررة، كعمليات التقومي فغالبا ما تؤخذ من بنود حمدودة جدًّا خارج حدود امليزانية.



 
 
 
 
 
 



 11/  قويم التعّلم في الدول الناميةت

 النامية الدول في التعّلم تقويم 
 

 :الرئيسية التعّلم تقويم أساليب
 واألهداف، واحملتوى األساليب حيث من واسًعا تنّوًعا التربوي التقومي يتنوع

 التاسع القرن يف بفرنسا العام للتعليم الوطنية النظم بداية منذ تقريًبا تارخيه ويرجع
 أول أحد بأنهأيضًا  املعروف) بينيه ألفريد من الفرنسية احلكومة طلبت حينما ،(07)عشر
 بطبيعة التنبؤ خالهلا من ميكن للتقومي أداة يضع/يطور نأ( للذكاء اختبارًا وضعوا من

 يف بالنجاح عامل التنبؤ كان وقد العامة، املدارس يف النجاح على قدرة األكثر الطالب
 القرن وخالل. السياسات وضع عند االختبارات استخدام يف حتول نقطة مبثابة املدرسة
 الزمان يالئم مبا مماثلة قرارات ذالختا السياسات وواضعو التعليم خرباء سعى الالحق

 .التعليم يف التقومي أدوات استخدام زاد مث ومن واملكان،

 :النطاق واسعة التربوي التقويم أساليب

 والدولية الوطنية اهليئات استخدام ازداد مثانينات القرن املاضي، بدايات مع
 عدد ُيجرى سابقال يف كان وقد. (LSEAsالنطاق ) واسعة التربوي التقومي ألساليب

 ولقد. (02)التعليمي اإلجناز لتقومي الدولية الرابطة طريق عن الدول عرب فقط منها حمدود
يف  واملنهجية التكنولوجية التطورات بسبب -متضمنا الدول األقل منًوا  -ُعزز هذا االجتاه 

تني جوم مؤمتر طالب ولقد. (02)التعليم نظم لتحسني السياسي بالضغط املصحوبة التقومي
 األقّل الدول يف منهجي وتقومي مبساءلة أكرب للجميع" "التعليم ـاملعين ب 0222 يف عام

 (02).الغرض هبذا للوفاء أساسية أداة النطاق واسعة التقومي أساليب أصبحت مث ومن منوًّا،
                                               

ُتعد الصني اإلمرباطورية هي منشأ االختبارات املشتقة من املناهج، ومع ذلك مل تركز االختبارات  (07)
الثورة؛ بل كانت اختبارات قدرات  -رنسا ما بعدالصينية على التعليم العام كما كان احلال يف ف

 لإلدارة العامة.
 لقائمة الدراسات الرئيسية، وكذلك انظر  22( صفحة Chromy, 2002انظر ) (02)

(Lockheed, 2008 صفحة )5 
(02) (Chromy, 2002( ؛)Kelleghan & Greaney, 2001 20، صفحة) 
(02) Lockheed & Verspoor, 1991. 

ـــــــدول فــــــــــــــــــي الـــــــتعّلم تقـــــــــويم  النامية ال
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 قابلة تعّلم نواتج لتحقيق لليونسكو التابع بداكار العمل إطار دعا 0222 عام ويف
 يف شامل منو إىل الرؤية هذه أدت. (00)منهجيًّا رصًدا التقدم هذا ُيرصد أن على للقياس،
 (.0.2 شكل) التربوي التخطيط يف التقومي أدوات استخدام

 (2006-1111) الوطنية التعّلم تقويم أساليب استخدام تطور :1-4 شكل

 
 عامل باألعوامعدد الدول اليت نفذت أحد أساليب التقومي التربوي على األقل على مستوى ال

 التربوي التقومي ألساليب املتزايدة والنفقات التعقيدات دفعت الزخم، هذا كل وبرغم
 تطبيق وبرغم ،(00)منوًا األقل الدول يف إجرائها جدوى يف التشكيك إىل البعض النطاق واسعة
 يف ميةوالتن التعاون منظمة دول يف النطاق واسعة التربوي التقومي ألساليب اهليئات من عدد
 هذه يف املشاركة تكن القدرة على مل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية(،ي )االقتصاد اجملال

 تسعينات حىت منوًا األقل للدول متاحة( املعقدة الوطنية التقومي بأساليب والقيام) األساليب
 املوارد على ةاملفروض والقيود املصاحل املركبة لألطراف املعنية تسببت ولقد. (02)القرن املاضي

 من الكثري هناك أصبح ذلك، ومع. منوًا األقل الدول يف األساليب هذه استخدام حمدودية يف
 املتناول، يف جعلها ما وهذا، الدويل البنك أمهها التقومي، أساليب من النوع هلذا املمولني
 املقارنات إجراء أن إىل إضافة .(02)الوطنية امليزانيات تعذرت لو حىت التطبيق، يف وأسهل

                                               
 00أ، صفحة  0222اليونسكو  (00)
(00) Braun & Kanjee, 2006.  2صفحة 
(02) Greaney & Kelleghan, 2008,  2وصفحة  2صفحة 
وفقا للدراسة اليت ُأجريت عن واضعي السياسات الوطنية، ُيعد البنك الدويل عامال أساسيا من عوامل  (02)

التربوي واسعة النطاق، صنع القرار يف الدول منخفضة ومتوسطة الدخل اليت تبنت أساليب التقومي 
 22صفحة  (Gilmore, 2005انظر التفاصيل يف )
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 والظروف األماكن يف أصعب وستكون صعبة، عملية هي االختبارات بيانات من والتعميم
 .(02)واقتصادية سياسية حتديات من تعاين اليت

 :الدولية التقويم أساليب
 تفسريات إىل للوصول الفروض توليد على قدرهتا يف الدولية الدراسات قيمة قد تكمن

)توليد الفرضيات خبصوص  .(05)الفروض الختبار استخدامها جمرد من أكثر الظواهر ألسباب
 الفرضيات( الختبار استخدامها جمرد من التفسريات السببية أكثر

 كل على املساءلة عصر وبداية االقتصادي بالتنافس املفعم احلايل العاملي املناخ ظل يف
 يتعلق فيما مضى وقت أي من قلقا أكثر اآلن املتقدمة الدول حكومات أصبحت األصعدة،

 املدخالت إىل إضافة املخرجات، حيث من باآلخرين مقارنتها عرب التربوية أنظمتها بتقومي
 واملقارنة، للقياس القابلة الواضحة املخرجات أحد للطالب الدراسي التحصيل وُيعّد. والعملية

 رهتاأج كاليت الدولية االستطالعات هبا خرجت اليت االختبارات نتائج خالل من ثبت كما
 االهتمام حمور الدويل التصنيف أصبح هنا ومن ،IEA التربوي التحصيل لتقومي الدولية اجلمعية
 .(07)اجلمعية هذه استطالعات نتائج تنشر عندما

 
 أن كما. متعددة دول يف املتعّلمني نتائج قياس على الدولية التقومي أساليب وتركز

 ترتبط متنوعة قضايا تستهدف الدول، بني مقارنات إجراء( أ: )ومنها متنوعة، أهدافها
 أو الدول حبسب التحصيل نتائج ترتيب فيها يتم جداول توفري( ب) التربوية، بالسياسات

 حتليالت إجراء( د) الوقت، مرور مع االجتاهات قياس( ج) األخرى، املتغريات أو األقاليم
 على األساليب هذه وتعمل .األخرى بالدول بعد فيما ومقارنتها الواحدة، الدولة داخل
 يف تساعد عوامل وكلها التعليمية، والنظم واملعّلمني، املتعّلمني، طريق عن البيانات مجع
 واملنظمات الوكاالت من العديد وختطط .االختبارات نتائج لتفسري أفضل طرق توفري

 ُتجري اًلفمث للقراءة، اختبارات تتضمن ومعظمها وتنفذها، الدراسات هلذه الدولية
 القراءة تقدم مدى لقياس الدولية الدراسة IEAالتربوي  التحصيل لتقومي الدولية عيةاجلم

PIRLS العامل يف
 عن املسئولة هي OECD والتنمية االقتصادي التعاون منظمة وُتعد ،(02)

                                               
(02) Ross & Genevois, 2006. 
(05) (Porter and Gamoran, 2002 صفحة )02( وذكرت يف ،Braun & Kanjee صفحة )22 
(07) Johnson, 1999 52، صفحة 
راسات عن التحصيل يف الرياضيات التركيز هنا على الدراسات املتعلقة بالقراءة، متت اإلشارة إىل د (02)

والدراسات الدولية الثانية يف العلوم  TIMMS مثل االّتجاهات يف الدراسة العاملية للّرياضيات والعلوم
SISS .كلها قامت هبا اجلمعية الدولية للتحصيل التربوي 
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 من النوع هذا أساليب تتميز وقد. PISA للطالب الدويل التحصيل برنامج دراسات
 الدقة، غاية يف امليداين للعمل ومنهجية اجلودة، اليةع ألدوات باستخدامها التقومي

 الدول، عشرات الدولية يف التقومي أساليب كل ُتستخدم وحاليا. للنتائج متقدمة وحتليالت
 النواة شكلت واليت االقتصادي والتنمية، التعاون غري دول منظمة دواًل لتشمل تتسع بل

 الدولية التقومي أساليب وجتذب. (02)ميالتقو أساليب من النوع هذا استخدام يف األوىل
 التعليم قطاع على أكرب وتركيز لنقاشات الفرصة توفر فهي مث ومن اإلعالم، أنظار

 جتب اليت املشكالت من عدٌد هناك لكْن األخرى؛ بالدول املرتبطة الوطنية والنواتج
 التقومي عمر جماالت يف سيما ال التقومي، أساليب من النوع هذا استخدام عند مراعاهتا

 .(22)الدول بني مة املقارنةَءومدى مال
 :اإلقليمية التقويم أساليب

 تعاونت النامية، الدول يف النطاق واسعة التربوي التقومي أساليب استخدام لتوسيع سعيًا
 تقومي خمترب :هي للتقومي، إقليمية أساليب ثالثة وضع يف والدولية اإلقليمية املنظمات من كٌل

 نوعية ملراقبة والشرقية اجلنوبية أفريقيا وجتمع ،LLECE الالتينية أمريكا يف التعليم جودة
 CONFEMEN الفرنكوفونية الدول يف التعليمية النظم حتليل وبرنامج ،SACMEQ التعليم
 (.أ) ملحق يف بالتفصيل عنه حتّدثنا األساليب هذه من أسلوب وكل ،PASEC بأفريقيا

 الدولية؛ وأساليبه للتقومي اإلقليمية األساليب بني ملشتركةا القواسم من العديد وجود برغم
يالنس التقارب: املهمة تشمل االختالفات من عدًدا هناك فإن  االختبار بني احملتوى يف ـب

 إضافة احمللية، املهارة مبستويات مرتبطة غري أو مرتبطة تكون قد اليت املعيارية واملقاييس واملنهج،
 الدول برنامج حتليل النظم التعليمية يف يف الفرنسية اللغة كدور) احمللية ياسةالس بأمور االهتمام إىل

 املستويني يف يعملون الذين املتخصصني بني اخلربات يف التداخل إن(. PASEC الفرنكوفونية
 عدد جعل ما وهذا كبرية، مصداقية اإلقليمية لالختبارات يعطي التقومي من واإلقليمي الدويل
 (.0.2 جدول) يتزايد اإلقليمية التقومي عمليات يف شاركت اليت النامية الدول

                                               
ىل زيادة إىل أن العوملة قد أدت إ Kames and McNeely (2010)يف دراسة حديثة يشري كل من  (02)

هائلة يف عدد الدول اليت تشارك حاليا يف االختبارات الدولية، إضافة إىل عمليات التقومي الوطنية. 
وأضافوا أيضًا أن العوملة قد عززت "أيدولوجيات العامل التعليمية" فضال عن هيمنة العلم، كالمها أدى 

 دث اآلن.إىل قبول فكرة االختبارات التعليمية قبواًل أكرب بكثري مما حي
( ملناقشات مفيدة حول هذه 72إىل  70، الصفحات من Greaney & Kelleghan, 2008انظر ) (22)

 .العقبات واملشكالت
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 :الوطنية التقويم أساليب
 يف كبري حد إىل ُتُجوهلت )مت التغاضي عنها( اليت - الوطنية التقومي أساليب أمهية تكمن

 لواضعي مفيدة معلومات توفري( 0: )على قدرهتا يف - التعليم جبودة املتعلقة املناقشات
 املناهج أولويات تعكس اليت الوطنية، التعليم أنظمة يف التعّلم نواتج حول التعليمية السياسات

 فإن التعليمية، اجلودة مكونات من أساسي مكون والتقومي املتابعة ُأطر أن طاملا( 0) الوطنية،
 حنو انطالق نقطة هي وأيضًا اجلودة، هلذه مهم مؤشر مبثابة ُتعد الوطنية التعّلم تقومي عمليات
 أن احلكومية غري واملنظمات الدولية الوكاالت على وينبغي. اإلصالح وتعزيز املساءلة حتسني
هذه  اقتصرت لو حىت باجلودة، املرتبطة القضايا تناول عند الوطنية التقومي أساليب تعتمد

(20)الدول بني النواتج ملقارنة ضعيف أساس توفري األساليب على
. 

 
 على تركز( العامة أو الوطنية االختبارات ُتسمَّى اليت) الوطنية التقومي أساليب إن

 بعض تقريبا الدول مجيع وتطبق .واحد تعليمي نظام يف الطالب تقيِّم اليت املعلومات إجياد
. (20)هلا واملخطط املستهدفة التعليمية األهداف حتقيق من للتأكد الوطين التقومي أنواع

 وإعادة املعّلمني، وتدريب الدراسية، املناهج لتعدي يف التقومي هذا نتائج وميكن استخدام
 ميكن كما .التعليمي الوطين النظام جوانب من وغريها باملدارس، االلتحاق تنظيم

 املوارد، بتوزيع املرتبطة القرارات اختاذ ويف املساءلة، ألغراض التقومي نتائج من االستفادة
 بأكمله صف على األساليب هذه َبقُتط ما وغالبا. التعليم بقضايا العام الوعي ولزيادة

 عينة) إحصائيًّا اختيارها يتم جمموعة على أو ،(التعداد السكاين على القائمة االختبارات)
 متعّلمني،) املشاركة بالعينات ترتبط خللفيات استباناتأيضًا  تشمل وقد ،(االختبار
 استخدام ويعتمد ،نتائج االختبارات تفسري يف مفيد سياق لتوفري( إداريني أو معلمني،
 به، املرتبط امليداين العمل ودقة التقومي، وأمهية نوعية على عليها احلصول مت اليت البيانات

حتليل النتائج وتفسريها ونشرها وعمل تقارير  عمليات عن املسئولني خربات إىل إضافة
 .(22)خبصوصها

                                               
(20) Benavot & Tanner, 2007 02، صفحة 
هي أقرب الختبارات عالية املخاطر أي مصريية بالنسبة للطالب كاختبارات البكالوريا يف فرنسا،  (20)

 Greaney & Kellaghan (2008)انظر 
نظرا ألن االختبارات الوطنية توضع عرب عمليات سياسية )و داخلية( وطنية على املدى الطويل، فهي  (22)

أقل فائدة من حيث االستخدام ضمن مناهج "أصغر، أسرع، أقل ُكلفة" اليت ُوصفت يف الدراسة احلالية. 
 Greaney & Kellaghanكدراسات إضافة إىل أهنا ُغطِّيت تغطية مطولة يف تقارير حديثة أخرى 

(2008) and Kellaghan et al. (2011).ومن مث فهي ال حتتاج إىل تركيز أكثر يف هذا املقام ، 
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دراسات التقويم الدولية، مبادرة المسار السريع في  -اشتراك دول التعليم للجميع :1-4 جدول
 خالل العقد الماضي والمختلطةاإلقليمية 

 خمتلط إقليمي دويل الدولة
 أفريقيا

    بنني
برنامج حتليل النظم التعليمية   بوركينافاسو

 يف مؤمترللدول املشتركة 
للدول الناطقة  التعليموزراء 

  (PASECة )بالفرنسي

 

يمية برنامج حتليل النظم التعل  الكامريون
 يف مؤمترللدول املشتركة 

للدول الناطقة  التعليموزراء 
  (PASECة )بالفرنسي

 

مجهورية أفريقيا 
 الوسطى

برنامج حتليل النظم التعليمية  
 يف مؤمترللدول املشتركة 

للدول الناطقة  التعليموزراء 
  (PASECة )بالفرنسي

 

    إثيوبيا
تقومي مهارات القراءة    غامبيا

وىل للصفوف األ
(EGRA) 

الدراسة الدولية  غانا
لالجتاهات يف العلوم 

، 0222 والرياضيات
الدراسات الدولية الثانية 

 يف العلوم
TIMSS 2003, SISS 

تقومي مهارات القراءة  
 للصفوف األوىل

برنامج حتليل النظم التعليمية   غينيا
للدول املشتركة يف مؤمتر 

للدول الناطقة  التعليموزراء 
 بالفرنسية
PASEC  
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 خمتلط إقليمي دويل الدولة
جتمع أفريقيا اجلنوبية والشرقية   كينيا

 I & II ملراقبة نوعية التعليم
SACMEQI & II 

تقومي مهارات القراءة 
 للصفوف األوىل

جتمع أفريقيا اجلنوبية والشرقية   ليسوتو
 I II ملراقبة نوعية التعليم

SACMEQII 

 

تقومي مهارات القراءة    ليبرييا
 للصفوف األوىل

برنامج حتليل النظم التعليمية   مدغشقر
للدول املشتركة يف مؤمتر وزراء 

 للدول الناطقة بالفرنسية  التعليم

 

تقومي مهارات القراءة    مايل 
 للصفوف األوىل

تقومي مهارات القراءة للصفوف   موزمبيق
األوىل، تقومي مهارات القراءة 

 للصفوف األوىل

 

ة برنامج حتليل النظم التعليمي  النيجر
للدول املشتركة يف مؤمتر 

للدول الناطقة  التعليموزراء 
  (PASECة )بالفرنسي

تقومي مهارات القراءة 
 للصفوف األوىل

تقومي مهارات القراءة    رواندا
 للصفوف األوىل

    ساوتومي 
برنامج حتليل النظم التعليمية   السنغال

للدول املشتركة يف مؤمتر 
 للدول الناطقة التعليموزراء 

  (PASECة )بالفرنسي

تقومي مهارات القراءة 
 للصفوف األوىل

    سرياليون
 الدول العربية

الدراسة الدولية  جيبويت 
لالجتاهات يف العلوم 

، 0222والرياضيات، 
0227 

برنامج حتليل النظم التعليمية 
للدول املشتركة يف مؤمتر وزراء 

ة للدول الناطقة بالفرنسي التعليم
(PASEC)  
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 خمتلط إقليمي دويل الدولة
    يتانيامور

الدراسة الدولية  اليمن
لالجتاهات يف العلوم 

، 0222والرياضيات، 
0227 

  

 آسيا & الباسيفيك
تقومي مهارات القراءة    كامبوديا

 للصفوف األوىل
الدراسة الدولية  منغوليا

لالجتاهات يف العلوم 
 0227والرياضيات 

  

    طاجكستان
 تقومي مهارات القراءة   ليشيت  -تيمور

 للصفوف األوىل
تقومي مهارات القراءة    فيتنام

 للصفوف األوىل
 بـي أمريكا الالتينية & الكاري

تقومي مهارات القراءة    غيانا
 للصفوف األوىل

خمترب أمريكا الالتينية لتقومي   هايييت 
جودة التعليم، الدراسة اإلقليمية 

الثانية املبنية على املقارنة 
 LLECE, SERCEوالتفسري 

تقومي مهارات القراءة 
 للصفوف األوىل

الدراسة الدولية  هندوراس
لالجتاهات يف العلوم 

 0227والرياضيات 

تقومي مهارات القراءة  
 للصفوف األوىل

خمترب أمريكا الالتينية لتقومي   نيكاراجوا
 جودة التعليم

LLECE 

تقومي مهارات القراءة 
 للصفوف األوىل

 RTI, 2009 ومن (،20و 22)الصفحتني  Encinas-Martin, M., 2008 مقتبس من
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 :األسر على قائمة تربوية مسحية دراسات
 عقود، مدى على (HBESاألسر ) على القائمة املسحية الدراسات اسُتخدمت لقد

 مبجتمعات املتعلقة املعلومات من بعينها أنواع جلمع العينات أخذ أساليب تستخدم ما وغالبا
 دميوغرافية إحصاءات وفق وُتصّنف األقاليم، أو الدول خلدا املستهدفة الدراسة

 حتسني إىل هتدف عديدة سنوات استغرقت جهود بدأت ،0222 عام ويف. (22)مستهدفة
منهًجا ذا  اجلهد هذا استخدم. (22)منوًا األقل الدول يف القرائية معدالت عن البيانات مجع

 احمللية االحتياجات تلبية حنو البيانات مجع توجيه بغرض املسوح عند إجراء هذه طابٍع حمليٍّ
 التقومي أدوات على التركيز إىلأيضًا  سعى كما. الدولية املقارنات إجراء من اًلبد والوطنية،

ويف  املتخصصني، غري أي العاديون، األشخاص يفهمها أن ميكن واليت الربامج، على القائمة
 املسوح من النوع هذا استخدام إن. (25)املبذول واجلهد الوقت من تقلل نفسه الوقت
 اإلطار خارج ُيقيَّمون الذين األفراد يكون عندما معىن ذا يكون األسر على القائمة

 التقومي عملية تكون ذلك، ومع املدرسة، خارج الشباب أو مثال، كالبالغني املؤسسي،
 يف نسبيًّا النادر من مث، ومن واحد، مكان يف املتعّلمني كل يكون حينما التطبيق يف أسهل
 بعض نرى وقد. (27)لديهم القراءة تقومي عند املسوح هذه مثل جند أن لألطفال حالة

 العينات أخذ بعملية يتعلق فيما خاصة - األسر على القائمة التربوية املسوح جوانب
 .التايل اجلزء يف املختلطة التقومي أساليب يف ُمستخدمة - املستهدفة

                                               
يف جمال القرائية عند الكبار، ُأجري أحد أوائل املسوح القائمة على األسر بواسطة )املؤلف احلايل( يف  (22)

 lavy et، مع آخرين تبعوه )أمثال: يف املغرب (UNSO, 1989)زميبابوي بلغتني أفريقيتني حمليتني 

al., 1996يف بنجالديش ، Greany et al., 1999يف بتسوانا ، Commeyras & Chilisa (2001) ،
وللحصول على أحدث ملخصات هذه املسوح التربوية القائمة على األسر واستخدامها يف دراسات 

 UNESCO (2008)القرائية عند الكبار انظر: 
ُعرف هذا اجلهد بأنه مشروع تقومي القرائية، وهو برنامج مشترك بني املعهد الدويل للقرائية  (22)

، 0222،0222،0220اليونسكو /واليونسكو. عدد من نتائج التقارير مبا فيها املعهد الدويل للقرائية
 انظر أيضا: الفصل الثامن من هذا الكتاب.

، أحد هذه اجلهود البارزة يف هذا Wagner (2003)ميكن االطالع على ملخص هذا املنهج يف  (25)
 ,UNESCO 2000B; Chinapah)ُيدعى "رصد إجنازات التعلم"  -رغم قصر عمره  -الشأن

، (ABC Chowdhury & Zieghan, 1994. وجهد آخر منسوب لليونيسيف هو منهج( (2003
 على هذه امللحوظة. C. CHABBOTT ويرجع الفضل لـ

دميوغرافية وصحية على نطاق واسع يف مجيع أحناء العامل، وأحيانا توظف هذه  لقد ُأجريت مسوح (27)
املسوح مقاييس بسيطة جدا للقراءة )مثل: اقرأ هذه اجلملة( يف حماولة لتوفري دليل على العالقات بني 

 على هذه امللحوظة.Luis Crouch القرائية والصحة على سبيل املثال. ويرجع الفضل لـ
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 (:األولى للصفوف القراءة مهارات تقويم لةشام) المختلطة التقويم أساليب
 احمللية، املصاحل على املقارنات إجراء خالل من القراءة تقومي حتسني عملية تؤثر قد
 التقومي أساليب بإجراء املعنيون املخططون يرى فقد متعارض، بشكل والدولية، والوطنية،

 السكانية كاخلصائص) احمللية يةالسياس واالعتبارات الوطنية املصاحل النطاق واسعة التربوية
 فإن أخرى، ناحية ومن. معوقات ببساطة أو مزعجة، مشكالت أهنا( العرقي والتنوع

 اهلجائية االختالفات حىت أو اللغة واختالفات السكاين التنوع حول الوطنية االعتبارات
 حتقيق ابلمق هبا ُيضحَّى قد( السنغال أو مايل يفبـي العر النص دور: املثال سبيل على)

 احمللية الربامج واضعو يتردد أخرى وألسباب األسباب هلذه. الدولية للمقارنة أوسع قاعدة
 ترتبط أخرى مصاحل حتقيق يف طمعًا احمللية باملصاحل التضحية يف الوطنية والسياسات
 .أعاله موضح هو كما الدولية أو اإلقليمية باملقارنات

 التقومي فأساليب املهارات، مبستويات يتعلق التركيز يستدعى آخر سبب هناك وحمليا
 يف اجملموعات مستوى على اختبارات تشمل ما عادة واليت النطاق الدولية واسعة التربوية
 بشكل التحريرية االمتحانات الجتياز الكافية املهارات الطالب لدى يكون أن تستلزم املدارس
 املراحل يف وخباصة جدًّا، صعب الفقريةو منوًّا األقل الدول يف املنهج هذا وتطبيق. مستقل

 الدراسة قبل ما مراحل تطبيق عند احلال هو كما) حمتواه ُبسِّط لو حىت املبكرة، الدراسية
( الكبار أو) األطفال مستوى تقومي هو اهلدف كان فإذا ،(22)(القراءة يف التقدم لقياس الدولية

 حىت الفقرية الدول يف املتعّلمني من كثري عنده يتوقف والذي) القراءة يف املبتدئني مستوى عند
 التقومي ألساليب املستحيل من يكون يكاد ،(الدراسة يف عليهم أكثر أو عامني مرور بعد

 .احلالة تلك يف دقيقة نتائج حتقق أن النطاق واسعة التربوي
 املباشر التركيز إىل األخرية السنوات يف اجلديدة التقومي أساليب أحد هدف ولقد

 طرق اختصار حتت األسلوب هذا ُاصطلح البداية يف منوًّا، األقل الدول احتياجات على
 إمكانية تعرف يف هنا الفكرة وتكمن. (22)القرائية لتقومي SQCتكلفة  أقل أسرع، أصغر،
 التربوية واملسوح ،LSEAالنطاق واسعة التربوي التقومي أساليب من كل تشكيل إعادة

 احلصول يف وأسرع يكفي، مبا كبرية (22)خمتلطة طرقًا حلتصب ،HBSEاألسر على القائمة
                                               

 .القراءةيف الدراسة الدولية لقياس التقدم صيل يف ملحق )أ( املتعلق مبراحل ما قبل انظر التفا (22)
(22) ILI/UNESCO (1998). Wagner (1990, 1997, 2003). 
خمتلطة: أي مزيج مكون من شيئني أو أكثر. ويف هذا املثال، خمتلطة تشري إىل خلط بعض العناصر من  (22)

ومسوح تربوية قائمة على األسر، وأساليب تقومي وطنية، إضافة أساليب تقومي تربوي واسعة النطاق، 
 إىل اختبارات ُصممت مبدئيًّا من أساليب تقومي معرفية ملهارات القراءة.
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 املنهجية ستكون مث ومن. واجملهود الوقت حيث من توفرًيا وأقل وحتليلها، البيانات على
 التعامل على قدرة وأكثر احمللية، السياقات مع للتكيف قابلية وأكثر مرونة، أكثر الناجتة

 .الفقرية العامل دول من كثري يف اللغوي العرقي كالتنوع املشكالت، مع
 املذكورة السمات من عدًدا يتضمن( EGRA) األوىل الصفوف يف القراءة تقومي إن

 وتركز. املختلطة التقومي ألساليب حاليا شهرة األكثر املثال هو يكون ورمبا أعاله،
 - التايل الفصل يف بعمق هلا سنتعرض اليت - األوىل الصفوف يف القراءة تقومي أساليب

 فضال ،(السياقات بني املقارنة على وليس) احمللية والسياقات األوىل املراحل يف القراءة ىعل
 أصغر، مفهوم جيعل أن بالضرورة وليس. القراءة يف احمللية واهلجائية اللغوية السمات عن

 يؤكد ببساطة لكنه أسهل؛ التقومي مهمة - بعد فيما سيتضح كما - تكلفة أقل أسرع،
 أحد بوصفه-األوىل  الصفوف يف القراءة إن تقومي. التقومي عملية يف فةخمتل مواطن على

 التقومي أساليب مع املطروحة غري األهداف، من له العديد - املختلطة التقومي أساليب
 .النطاق واسعة التربوي

 األوىل، الصفوف يف القراءة كتقومي املختلطة التقومي ألساليب إضايف عنصر ومثة
 وتتسم. (20)التقومي أدوات" تشارك قابلية" مث ومن الشفافية، من مزيد وجود احتمال وهو

 وتطويعا، مرونة أكثر بأهنا املختلطة التقومي أساليب يف لالستخدام أِعدَّت اليت األدوات
 تكون أن وينبغي وسعها يف بل دوليا؛ عليه متفق منوذج إىل بالضرورة تنتمي ال فهي

 هذا التشارك على الدليل يكون وقد. التعليمي النظام يف املختلفة املستويات بني مشتركة
 يف القراءة تقومي أدوات أجلها من توضع اليت املختلفة االستخدامات يف بالفعل ًاواضح

 ما إذا والتوفري الفعالية ميزيت بني اجلمع وُيمكن(. السادس الفصل: انظر) األوىل الصفوف
 أو الوطين املستوى على مسوح لتنفيذ هلا، املشاهبة أو نفسها التقومي أدوات اسُتخدمت

 .احمللية الربامج لتقومي عمليات

 :واتساًعا عمًقا التقويم مدى
 لكافة ممثاًل يكون ألن حباجة التقومي كان فإذا ومااًل، وقتا التقومي عمليات تستغرق

 وميالتق حيتاجه ما يزيد أن املرجح من مقارن، إطار يف دول عدة ويف ما، دولة يف السكان
 األوىل،: رئيسيتني بطريقتني التكاليف يف التحكم وُيمكن. كبري بشكل ومال وقت من

                                               
؛ انظر 0222اليونسكو، /لقد ظهر مفهوم "قابلية املشاركة" للمرة األوىل يف املعهد الدويل للقرائية (20)

 الكبار.أيضًا الفصل الثامن عن القرائية عند 
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 الدراسة عينة تقييد خالل من: الثانية تقوميها، يتطلب اليت املهارات جمموعة حتديد
 املتطلبات حيث من العينات أخذ أشكال من الشكالن هذان ُيفهم أن ينبغي .املستهدفة

 .واملخرجات السياسية متطلبات إىل افةواإلحصائية، إض الفنية
 :المهارات اختيار

 عما تعرب كي عمدي بشكل التربوي التحصيل لتقومي الدولية اجلمعية اختبارات بنود ُصمِّمت
 فإن ألخرى، دولة من الدراسية املناهج حمتوى الختالف ونظًرا. الوطنية املناهج فيه تشترك

 اًلمتثي دولة ألي الدراسي املنهج متثيل على تباراخ أي بنود قدرة من يقلل بالضرورة ذلك
 فيما التعليمي النظام نزاهة إبراز حتاول اليت النية حسنة اجلهود من بالرغم فإنه لذلك كامال،
 .(20)مرغوب هو ما عكس تأيت قد النتيجة فإن الدراسي، املنهج بتمثيل يتعلق

 
 يف املوحدة االختبارات نشر إىل النطاق واسعة التربوي التقومي أساليب غالب مييل

 معني مبجال املرتبطة وقد ختتلف املنهجية. العلوم أو الرياضيات، أو كالقراءة، بعينه، جمال
 خمتلفة، عديدة تقومي بأساليب اجملال نفس اخُترب وإن حىت آلخر، اختبار من كبرًيا اختالًفا

 أمريكا خمتربو ،PIRLS القراءة يف التقدم لقياس الدولية كالدراسة التقومي فأساليب
 نوعية ملراقبة والشرقية اجلنوبية أفريقيا وجتمع ،LLECEالتعليم جودة لتقومي الالتينية
 وتسعى املعنية، للدول الدراسية الربامج على أساسي بشكل تعتمد SACMEQ التعليم

 ما وبني الطالب يتعّلمه أن جيب ما أو ُيدَرس أن جيب ما مقارنة إىل بعامة التقومي عمليات
 قصري ملخص أدناه ويوجد(. التقومي عمليات توضحه كما) فعاًل الطالب يتعّلمه

 مبا LSEAs النطاق واسعة التربوي التقومي أساليب تستخدمها اليت املختلفة للمنهجيات
 األوىل الصفوف يف القراءة مهارات تقومي عدا األساليب فكل القراءة، اختبارات فيها

EGRA املدارس يف الطالب على االختبارات بشكل مجاعي جرىوُت كتابيًّا، ُتجرى. 
 الفهم يف التحصيل بتقومي PIRLS القراءة يف التقدم لقياس الدولية الدراسة تقوم

فقد أجريت  القرائية، عن لدراسة 0220-0222 عام يف ُجمعت لبيانات وطبقا. القرائي
 عمليات أربع وتضمنت(. 0225و 0220) مرتني القراءة يف التقدم لقياس الدولية الدراسة

 بعينها، معلومات وشرح حتديد: اآلتية اجملاالت يف الطالب قدرة حول تدور القرائي، للفهم
 تفسري أحداث، من به يرتبط وما معني، زمين أو منطقي تسلسل من باستنباطات اخلروج
 .يةالنص العناصر من وغريها ولغته النص حمتوى وتقومي دراسة ومعلومات، أفكار ودمج

                                               
(20) Johnson, 1999 52، صفحة 
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 الطالب لدى أن القرائية اختبار يفترض ،PISA الطالب لتقومي الدويل الربنامج ويف
 املواد بعض عن والتعبري الفهم على قدرهتم يقيم أن وحياول القراءة، على بالفعل القدرة

 من التالية األنواع يف الطالب 0225 عام ُعقد الذي PISAتقومي اخترب وقد. املكتوبة
 والتعليمية، املهنية، العامة، الشخصية، املواقف يف ُتطبق اليت ف واملهاراتاملعار: املهارات

 بيانية رسوم أو جداول، يف أو املستطردة، كانت سواء) النصوص بنية أو وكذلك احملتوى
استرجاع النصوص املكتوبة والتفكري  ها مثلؤالعمليات اليت جيب أدا وبعض ،(أشكال أو

 .وتفسريها فيها وتقوميها
 تعريف SACMEQ التعليم نوعية ملراقبة والشرقية اجلنوبية أفريقيا جتمع تبّنى دولق

 التربوي التحصيل لتقومي الدولية اجلمعية هبا قامت اليت القرائية دراسة يف املستخدم القرائية
IEA يطلبها اليت املكتوبة اللغة أشكال واستخدام فهم على القدرة" وهو 0222 عام 

 حددهتا أبعاد ثالثة على اختباراته وضع يف اعتمد أنه كما. (22)"الفرد هايقِيم أو/و اجملتمع
 ُتقدَّم منظمة معلومات - الوثائق: وهي التربوي، التحصيل لتقومي الدولية اجلمعية دراسة

 التعليمات؛ من جمموعات أو قوائم، رسوم، خرائط، جداول، بيانية، رسوم شكل يف
 قصة رواية إىل الُكتاب منها يهدف تطراديةاس نصوص - النثرية القصصية والنصوص

 مصممة استطرادية نصوص وهي - التفسريية والنصوص خيالية؛ أو حقيقية كانت سواء
 .آراء أو حقائق نقل أو شرح، أو لوصف،
 املشتركة للدول التعليمية النظم حتليل برنامج استخدمها اليت القراءة اختبارات أما

 وتقوم الفرنسية، باللغة فتكون PASEC بالفرنسية الناطقة التعليم للدول وزراء مؤمتر يف
 قامت الثاين الصف ففي. بأفريقيا الفرنكوفونية الدول مناهج يف املشتركة العناصر على

 للجمل قرائي وفهم لغوية مفردات من الطالب لدى ما بتقومي الفرنسية االختبارات
 العناصر على فزيادة اخلامس، صفال يف أما الكتابة، على قدرهتم إىل إضافة والنصوص،

 القواعد وبعض اإلمالئية، الطالب قدرة تقومي مت الثاين، بالصف اخلاصة السابقة
 (22)النحوية

 اشتملت فقد LLECEL التعليم جودة لتقومي الالتينية أمريكا خمترب اختبارات أما
 فشملت للغويةا املكونات أما النهايات، مفتوحة وأسئلة متعدد، من االختيار أسئلة على

 باللغة وكتابة النصوص، ويكون ذلك كله اللغة، وراء ما ومهارات القرائي، الفهم
                                               

(22) Elley, 1992 
(22) CONFEMEN, 2008. 
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 .(22)الربتغالية باللغة االختبارات عمل يتم الربازيلويف  اإلسبانية،
 على فتحتوي EGRA األوىل الصفوف يف القراءة مهارات تقومي اختبارات أما
 من عدد على األول املقام يف وتعتمد ردى،ف بشكل ُتدار اليت اإلجراءات من جمموعة
 وسنتحدث. املبتدئني لقراءة تشخيصية ألغراض ُخصِّصت اليت القرائية الطالقة مهارات

 .اخلامس الفصل يف بالتفصيل EGRA األوىل الصفوف يف القراءة مهارات تقومي عن
 من غريها إىل إضافة املهارات، الختيار املختلفة الطرق ملعرفة واحدة طريقة وهناك

 متصلة سلسلة بوصفها التقوميات أنواع كافة إىل النظر وهي أدناه، ستناقش اليت العوامل
 وتنتهي EGRA األوىل الصفوف يف القراءة مهارات تقومي من تبدأ مستمرة عملية أو

 .0.2 شكل يف موضح هو كما الوطنية، باالختبارات

 SQC وب التقويم المختلط أصغر، أسرع، أقل تكلفةالتقويم المتصلة بدًءا من أسل ةسلسل :2-4شكل 
 واالختبارات الوطنية التربوي واسعة النطاق وانتهاًء بأساليب التقويم

 

                                               
(22) UNESCO-LLECE, 2008. 
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 :سكاني مجتمع من عينة اختيار
 عملية لكن التقومي؛ عمليات كل يف أساسي جزء هو سكاين جملتمع عينة متثيل إن

 .رآلخ تقومي من طرقها ختتلف العينة اختيار
 تتم العينة الختيار طريقة تستخدم PIRLS القراءة يف التقدم لقياس الدولية فالدراسة

 بطريقة األقل، على مدرسة 022 من ةمكون عينة ُتختار األوىل املرحلة يف مرحلتني، على
 متييز يف فتتمثل الثانية املرحلة أما. تقوميه سيتم الذي الصف يف الطالب عدد مع تتناسب
 يف العمر حيث من متاما متجانسة غري العينة تكون وقد دولة، كل من لرابعا الصف طالب
 الرسوب أو باملدرسة االلتحاق يف التأخر حيث النامية، الدول يف وخباصة الدول، بعض

 توجد حيث اجلغرايف، املوقع األمهية: األول هو منتهى يف إضافيان معياران وهناك. املتكرر
 (.دينية مدرسة أو خاصة، مدرسة حكومية، مدرسة) املدرسة ةصف/هو وضع والثاين املدرسة،

 عن أسئلة يثري مث ومن واضًحا، دائما املدرسة بوضع املتعلق املعيار يكون ال الدول، بعض ويف
 (.املقارنات تلك حول السادس الفصل: انظر) السكان من فرعية قطاعات مقارنة إمكان

 PIRLS القراءة يف التقدم لقياس ةالدولي الدراسة قامت ،0220و 0220 عامي يف
وافترضت ( سنوات تسع حوايل الطالب سن يكون أن بشرط) الرابع الصف طالب بتقومي

 هؤالء يكون أن( االقتصادي اجملال يف والتنمية التعاون منظمة دول يف األقل على) الدراسة
 ،0200 عام يف أما. (25)(2-2 شكل)بـي كتا اختبار واستيفاء القراءة على قادرين األطفال

 نفسه؛ الصف يف pre-PIRLS القراءة يف التقدم لقياس الدولية الدراسة قبل ما تقومي فسيجرى
 أقصر، قرائية قطع أسهل، لغوية مفردات) صعوبة أقل سيكون احلالة هذه يف االختبار لكن

 (27)للمقياس األدىن احلد حول البيانات من كمٍّ أكرب على احلصول أجل من( وهكذا
                                               

(، وانظر أيضًا املوقع اإللكتروين دراسة الدولية لقياس التقدم يف القراءة Olson et al., 2008انظر ) (25)
(http://timssandpirls.bc.edu/isc/publications.html) 

 (، تقومي ما قبل الدراسة الدولية لقياس التقدم يف القراءة 0222وآخرين ) Mullis ـطبقا ل (27)
pre-PIRLS  سوف جيمع أيضًا معلومات أكثر عن خلفية املنزل، املدارس، الفصول الدراسية، إضافة

 إىل فرص التعلم. كما يذكر املؤلف أنه "نظرًا ألن تقومي ما قبل الدراسة الدولية لقياس التقدم يف
مَصَمم للطالب يف مرحلة مبكرة من تعلم القراءة، يتم ختصيص نسبة أكرب من  pre-PIRLSالقراءة 

من التقومي( للتركيز على املعلومات اليت ُذكَرت صراحة يف النص،  %22بنود أو عناصر التقومي )
 22222 . وحتدد رسوم االشتراك )لكل دولة( بـ02 وهي من الركائز األساسية للفهم القرائي" ص

دوالر إمجااًل(. انظر أيضا: الفصل  022222دوالر سنويًّا على مدى مخس سنوات أي )ما يعادل 
اختارت بعض الدول أن ُيجرى هذا االختبار لألطفال يف  0200السابع عن التكاليف. ويف عام 

 مع الصف الرابع. pre-PIRLSالصف اخلامس أو السادس، وخباصة إذا كانوا خيططون الستخدام 
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 هو الطالب الختيار PISA الطالب لتقومي الدويل الربنامج يف األساسي عياروامل
 إليها، ينتمون اليت املؤسسة ونوع تعليمهم، مستوى عن النظر بغض( عاما 02) أعمارهم

 فرنسا يف املثال، سبيل فعلى. ألخرى دولة من ختتلف تعّلم خربات إىل يؤدي قد وهذا
 املرحلة من األعلى املستوى طالب من هم عاما 02 العمر من البالغني الطالب بعض

 الدول يف "كوليجيه)" الثانوية املرحلة من األدىن للمستوى آخرون ينتمي بينما الثانوية،
 البد األخرى، الدول بعض يف حيدث ما عكس على احلالة، هذه يف ،(بالفرنسية الناطقة

 PISA ويستخدم. (22)تعليمي مستوى من أكثر من الطالب من معينة نسبة اختيار من
 (.2-2 شكل) القرائية الكفاءة من مستويات مخسة

  

                                               
( قد يشري البعض إىل "املعلمني الزائفني" باعتبار أن العينة 2 ، ص0222) Postlethwaite طبًقا لـ (22)

ستتكون من جمموعة من الطالب يف صفوف خمتلفة، مع عدد كبري ومتنوع من املعلمني. ومع ذلك، 
الصفية لدى اهلدف األهم هو القدرة على االختبار ملعرفة متوسط التحسن يف املهارة بني املراحل 

عامًا. وُيعد ذلك أحد الوسائل القليلة اليت ميكن من خالهلا معرفة ما تعلمه  02األطفال حىت عمر 
ويرجع  ،Filmer et al. (2006األطفال من صف إىل صف، باملقارنة مبعيار ثابت من املعارف. انظر 

 يف اإلشارة إىل تلك النقطة. Luis Crouch الفضل لـ
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 (. PIRLS) القراءة تعّلم في التقدم عن الدولية الدراسة: 1-4 شكل

 (2001) بالقراءة لإللمام الدولي المقياس من األدنى الربع في الرابع الصف تالميذ نسبة

 
 (لعربيةالنسخة ا 0222) 000 صفحة 0222 اليونسكو من مقتبس
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 : الدولي الصعيد على الدراسي الطالب بتحصيل الخاص البرنامج: 4-4 شكل
  القراءة على القدرة من مستويات خمسة في سنة 11 العمر من البالغين الطالب نسبة

 (مختارة بلدان( )2002 - 2000)

 
 (النسخة العربية 0222) 002 صفحة 0222 اليونسكو من مقتبس
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 املختلفة الطبقية املعايري LLECELالتعليم جودة لتقومي الالتينية أمريكا خمترب ويأخذ
 ونوع ،(ريفية منطقة حضرية، منطقة متروبوليتان،) اجلغرافية البيئة كنوع: باحلسبان
( مدرسة كل من 22) طالب 2222 حوايل اختيار ويتم(. خاصة أو حكومية) املدرسة

 ويقِيم. الرابع( والصف الثالث الصف) اختبارهم يتم اللذين الصفني بني مقسمة نصفني
LLECE عملية مجع من كجزء( والرابع الثالث الصفني) متتاليني صفني يف الطالب 
 ثاين أما. تسًعا أو سنوات مثان إما الطالب عمر يكون الدولة نظام على وبناًء. البيانات

LLECEالتعليم جودة لتقومي الالتينية أمريكا خمترب به قام تقومي
 على تطبيقه فتم (22)

(22)والسادس الثالث الصفني
. 

 للدول التعليم وزراء مؤمتر يف املشتركة للدول التعليمية النظم حتليل برنامج ويركز
 املرحلة من واخلامس الثاين بالصفني امللتحقني األطفال على (PASECة )بالفرنسي الناطقة

 الناطقة أفريقيا دول يف لطالبا تعّلم على تؤثر اليت العوامل حتديد إىل ويسعى االبتدائية،
 اليت املدارس من ُتختار األول،: مستويني على العينات اختيار عملية وتتم. (20)بالفرنسية

من  ُتختار الثاين،. الصفني من كل يف الطالب عدد حيث من قدرها/وزهنا حبسب
 يقيِّم. (20)ككل الوطين التعليم لنظام ممثلة تكون حبيث الطبقي، التقسيم حبسب املدارس

PASEC رموز بإعطاء الصفني CP2 ،و للصف الثاين االبتدائيCM1 الرابع  للصف
. وهنايته الدراسي بداية العام يف ُيختربون يف كال الصفني الطالب أن إىل إضافة. االبتدائي
 عرب الوقت مبرور الطالب حتصيل مستوى تقومي االختالف يف املمكن من يصبح وبالتايل

 مؤمتر يف املشتركة للدول التعليمية النظم حتليل برنامج وُيعدُّ. منهم لكل األداء الفردي
 التقومي أساليب األسلوب الوحيد من (PASECة )بالفرنسي الناطقة للدول التعليم وزراء

 .املصغرة الطولية التقوميات من النوع الذي يتضمن هذا النطاق واسعة التربوية
                                               

وهي الدراسة اإلقليمية الثانية املبنية على  SERCEوُيدعى  LLELECالذي أجراه  التقومي الثاين (22)
 املقارنة والتفسري.

(22) UNESCO-LLECE, 2008. 
 لتفاصيل أكثر حول التعليم يف دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية انظر  (20)

Jarousse & Mingat, 1993 
املدرسة، أو نوع البيئة اجلغرافية )ريفية أو حضرية( يتم تطبيق عملية التقسيم الطبقي من خالل نوع  (20)

جتميع عدد حمدد من اجملموعات  PASECلكن دون متييز بينها. عند اختيار املدرسة، ويواصل 
مدرسة حدًّا  022طالًبا يف كل جمموعة( لكل مستوى يتم اختباره. وبعامة، املطلوب  02الطالبية )

 أدىن.
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 لدى القراءة SACMEQ التعليم نوعية ملراقبة يةوالشرق اجلنوبية أفريقيا جتمع ويقيِّم
 هذا دول طالب أن إىل جزئيًّا ذلك ويرجع(. 2.2 شكل) السادس الصف الطالب يف

 اللغات استخدام بني ما انتقالية بعملية املبكرة الصفوف ميرون يف SACMEQ التجمع
 هذا االنتقال اللغوي وحيدث. باملدرسة االبتدائية الدراسية فصوهلم داخل والوطنية احمللية

 بصورة الوطنية اللغة تعّلم يتم أنه أساس على( الرابع الصف أو يف) الثالث الصف عامة يف
 اختيار أسلوب أن كما. (22)السادس الصف كلهم يف أو معظم الطالب لدى كافية

 القراءة التقدم يف لقياس الدولية الدراسة املستخدم يف لألسلوب مماثل املستخدم العينات
PIRLS. 

 يف القراءة على أساسا األوىل الصفوف لدى القراءة مهارات تقومي ركز ولقد
 الصف من الطالب على وُتطبق شفويا، عادة التقوميات تكون مث ومن األوىل، مراحلها

 حجم يكون أن إىل التقومي أساليب من النوع هذا ومييل. الثالث الصف حىت األول
 نطاق على ولكن األخرى، النطاق واسعة لتربويالتقومي ا أساليب من أصغر العينات

 طفل يف 5.222 إىل حوايل ووصل كينيا، طفل يف 222 ـبدأ ب ما، حد إىل واسع
 .نيكاراجوا
 :المستبعدة الدراسة مجتمعات
 وخباصة الدراسة، جمتمعات من الكثري إقصاء منهجي بشكل يتم أن ملفارقة إهنا

التقومي  أساليب تطبيق عند القياس من أفضل، لتعليم احلاجة أمس هي يف اليت الفئات
 فال لك، قياس إجراء يتم مل إذا" التقومي متخصصو يقول وكما. النطاق واسعة التربوي
 جمتمعات أشد إلقصاء وسبٌب نتيجة يف الوقت نفسه أن هذا يبدو قد ."لك وجود

من  ذلك مربرات وختتلف. النطاق واسعة التربوي التقومي أساليب ضعًفا من الدراسة
األشخاص  وهي أن واحدة، تظل النتيجة أن إال ألخرى؛ وطنية سياسة ومن اختبار آلخر،

اجملموعات  هم حرماًنا األكثر واألشخاص يف االختبارات، ذوي احتمالية النجاح األقل
 من ذلك، أسباب نفهم وكي .الدراسة اليت ختضع للتقومي عينة من ما ُتقصى غالبا اليت

 ".اإلقصاء" مصطلح معىن على بالتفصيل نتعرف أن املفيد
                                               

. هذا االفتراض خيتلف إىل حد ما من مكان آلخر، 20-22 ص (،0222وآخرين ) Rossانظر:  (22)
وُيعد أحد األسباب الرئيسية اليت تفسر جاذبية تقومي مهارات القراءة لدى الصفوف األوىل باللغات 

 احمللية.
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  السادس الصف تالميذ نسبة: التعليم نوعية لمراقبة والشرقية الجنوبية أفريقيا تجمع: 1-4 شكل

 (1118 - 1111) أفريقية بلدان سبعة في القراءة في الكفاءة مستوى يبلغون الذين

 
 (النسخة العربية 0222) 000 صفحة 0222 اليونسكو من مقتبس

 :الجغرافية والبيئة النوع حسب قصاءاإل
 األقل الدول يف املدرسة يف املشاركة عدم عوامل من رئيسيًّا اًلعام النوع كان لقد

ظل عدد  ذلك، ومع. األخرية العقود يف الشأن هذا يف كبري تقدم من ُأحرز ما برغم منّوًا؛
 دخول عند سواء البنني، من عدد أقل فقًرا األكثر الدول يف امللتحقات باملدرسة الفتيات
 األقل الدول يف للفتيات املمنهج اإلقصاء هذا. اخلامس الصف عند أو االبتدائية املدرسة

 املدرسة يف أقل مشاركة نسب إىل ضدهن يؤدي متييز من ُيماَرس عما اًلفض والفقرية منوًّا
 نية مقارنة بالبننيالوط حتقيق نتائج متدنية يف التقوميات إىل إضافة املراهقات، الفتيات بني

 عند الوطنية التقوميات يف مهمة تفاوتات ُتظهر مماثلة اجتاهات وهناك(. 5.2 شكل)
 األطفال تتبع صعوبة أن كما. منوًا األقل الدول يف واحلضرية الريفية املناطق بني املقارنة

 (22).املسئولني على شاقة إدماجهم عملية جتعل منوًا األقل الدول يف البدو )الرحل(

                                               
(، ظهرت بعض املشكالت 70 ، ص0222) Greaney and Kellaghan على سبيل املثال، طبقا لـ (22)

باليمن، فقد كان هناك  TIMSSينات يف الدراسة الدولية لالجتاهات يف العلوم والرياضيات املتعلقة باختيار الع
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 التفاوت بين الجنسين في تحصيل اللغة والرياضيات بين تالميذ  :6-4شكل 

 الصف السادس بناًء على أساليب تقويم التعّلم الوطنية.

 
 ,Benavot & Tanner, 2007 02صفحة  مقتبس من

                                                                                                            
عدد من املدارس ال يوجد هبا الصف الرابع، حيث ال ميكن استيعاب األطفال البدو. واحلق أن هناك 

ت الدراسة إقصاءات حتمية ال تعين أن أساليب التقومي واسعة النطاق ليست على علم هبذه املشكالت. وكان
الدولية لقياس التقدم يف القراءة واضحة يف إدراج عمليات صنع القرار اخلاصة هبا ضمن تقارير فنية كالتقرير 

 )ملحق أ( والتقرير الفين )الفصل الرابع، ملحق ب(، 0225الدويل للدراسة الدولية لقياس التقدم يف القراءة، 
(personal communication, A. Ken- nedy and K. Trong, 2010). 
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 :والِعرق اللغة حسب اإلقصاء
 بالطريقة يتعلق افيم الدولة مستوى على اللغوية السياسات صياغة ُتدرس األحيان معظم يف

 ُيعطي األمر وهذا. الدول حدود داخل احلكومات ِقبل من اللغات استخدام بنية هبا تتم اليت
 من وغريها حملية لغة رمسية، لغة وطنية، لغة: املثال سبيل على معينة، تصنيفات للغات

 (22).التصنيفات

 

 إىل ترجع سبابأل الدول، كافة يف تقريبا الِعرقية اجلماعات حسب اللغات تتباين
أحيانا  اجلماعات هذه من الكثري على ُيطَلق. األخرية اهلجرات وتزايد التارخيية االجتاهات
 كما) الوطين املزيج داخل متاما ويندمج كثري منها اللغوية، العرقية أو االثنولغوية األقليات

 كما) ليةأه حرب إىل يؤدي وجود هذه األقليات قد أخرى أحيانا ولكن( مثال السويد يف
 من عادة التباينات هذه تسوية إىل والسياسية االجتماعية القوى وتسعى(. مثال رواندا يف

 يف املقبولة الستخدامها للغات هرمي تسلسل عنها ينتج سياسية قرارات إصدار خالل
 التعاون منظمة دول يف سواء احلاالت هذه مثل يف (25).احلكومية واهلياكل املدارس

 يتحدثون الذين األطفال ُيستثىن أن املألوف من منوًا، األقل الدول أو ميةاالقتصادي والتن
 هبا اليت املناطق يف خاص بشكل هذا يتركز وقد. (27)التقومي عمليات من األقلية اللغات
 التعامل يتم حيث احلدود، عرب كبرية هجرات إىل تؤدي اقتصادية أزمات أو أهلية حرب

 تكون تكاد اليت للجماعات وأيضا ،عابرون أهنم على( وأطفاهلم) املهاجرين مجاعات مع
 (.7.2 شكل) التعليم من حمرومة

 
  

                                               
(22) Robinson, 2004 2، صفحة 
سواء داخل جمال  -. ال يتم تسوية كل القضايا العرقية اللغوية بسهولة Hornbrger (2003)انظر  (25)

 التعليم أو خارجه.
، 0222يف الواليات املتحدة األمريكية، على سبيل املثال، يف التقومي الدويل للقرائية لدى الكبار عام  (27)

م القرائية باللغة اإلجنليزية واألسبانية فقط، رغم أن املتعلمني يستخدمون عشرات اللغات األخرى ُتقيَّ
 .US Department of Education, 2009يف فصول تعليم الكبار. 
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  األدنى الخمس في مندرجة مختارة لغوية لجماعات المئوية النسبة: 7-4 شكل

 التعليمية الفرص توزيع جدول من

 
 020 صفحة 0202 اليونسكو من مقتبس

 :أخرى لعوامل إقصاءات
 ُيقصون الذين الطالب توصيف على PISAالطالب لتقومي الدويل الربنامج يؤكد

 فسيصبح التوصيف، هبذا الربنامج يهتم مل وإذا. الوطين الطبقي التقسيم ذات عيناته من
 من السكان من شرائح جتاهل خالل من الوطين، معدهلا تزيد أن دولة ألي املمكن من

 PISA الطالب لتقومي الدويل الربنامج قواعد وتتلخص. هبا تقوم اليت التقومي عمليات
 ُولدوا الذين الطالب جسدية، أو عقلية إعاقات يعانون الذين الطالب: يلي فيما لإلقصاء

 الذين والطالب ،(الثانية اللغة مشكالت من يعانون قد لذلك نتيجة وهم) أخرى دول يف
د النظر يف وعن (22)(.القراءة على القدرة عدم) القرائي التعثر أو الديسلكسيا من يعانون

                                               
هذا النوع من اإلقصاء بسبب الديسلكسيا هو موضوع يقوم على أساس كل حالة على حدة،  (22)

 .PISA (OECD, 2009b)الوطنيني يف الربنامج الدويل لتقومي الطالب وُيراجعها جمموعة من اخلرباء
، تقوم كل من الدمنارك، فنلندا، أيرلندا، بولندا، وأسبانيا بإقصاء الطالب Wuttk (2008) وطبقا لـ

. وأقصت الدمنارك طالًبا من ذوى اإلعاقات يف 0222لعام  PISAهلذا السبب يف دراسة 
 بورج أيضًا املهاجرين اجلدد.الرياضيات، كما أقصت لوكسم
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زال يشكو تا مالترتيب سنجد أن بعض الدول /القضية الشهرية اخلاصة جبداول الدرجات،
 من أن عينات الدول األخرى مل تكن متثل تعدادها السكاين بشكل كامل.

 ُيقصى ،SACMEQ التعليم نوعية ملراقبة والشرقية اجلنوبية أفريقيا جتمع حالة ويف
 دولة من املدارس هذه مفهوم تغري لو حىت الصغرية، رساملدا عليه ُيطلق فيما الطالب
 من أقل هبا املدرسة كانت إذا املثال، سبيل على ليسوتو ففي املشاركة، الدول من ألخرى

 وبتسوانا، سيشل، ويف الدراسة، جمتمع عينة من ُتستبعد السادس، الصف يف طالب 02
كانوا  إذا الطالب ويف أوغندا ُيستبعد. طالًبا 02 من أقل هبا اليت املدارس ُتستبعد وتنزانيا

العملية  األسباب من العديد هناك رأينا، وكما (22).األهلية احلروب فيها حتتدم مناطق يف
 إىل حتتاج واليت النطاق، واسعة التقومي التربوي أساليب وخباصة يف اإلقصاء، لعمليات

 على التركيز كان إذا رى،أخ ناحية ومن. الكفاءة مبنتهى الطالب من كبرية أعداد تقومي
فإن قواعد اإلقصاء العادلة لن تكون منصفة حيال التأكد من  احلاجة، أشد هم يف من

 تقومي مجيع الطالب.
 لن ُيختربوا مث ومن الفقرية، الدول املدارس يف إىل األطفال من الكثري يذهب ال وأخريا،

. الرابع الصف قبل عادة ُتجرىال  واليت النطاق، واسعة التقومي التربوي أساليب طريق عن
الفقرية، وهو ما ال  الدول منخفضة يف( لإلكمال املعدل الصايف)" البقاء معدالت" تكون ورمبا

 من العديد ويغيب. يف الدول الفقرية األقل منوًّا %22إىل  %02يزيد عن نسبة تتراوح من 
 كالدراسة النطاق، واسعة ويالترب التقومي أساليب عن الفقرية الدول يف ضعًفا األشد األطفال
 والسبب ،PISA الطالب لتقومي الدويل الربنامج، وPIRLS القراءة يف التقدم لقياس الدولية

 تقرير جعل ولقد. التقوميات هذه إجراء وقت املدرسة يف يعودوا مل األطفال أولئك أن هو
 الرئيسي وراحمل هي املسألة هذه املهمشني إىل الوصول حول 0202 لعام العاملي الرصد

 ليتم ،SQCتكلفة  أقل أسرع، أصغر، أدوات استخدام مربر هو هذا يكون ورمبا للنقاش،
 (52).مدارس هبا يوجد ال اليت األماكن يف تطويعها

                                               
آخرون و ONSUMOعن كينيا ) SACMEQ II، وانظر أيضًا تقرير 0222وآخرين  Rossانظر  (22)

0222.) 
(. إن اختبار األطفال غري امللتحقني 0202)اليونسكو،  0202تقرير الرصد العاملي اليونسكو  (52)

القراءة للصفوف األوىل، برغم أنه ال يبدو  باملدارس قد يبدو ممكنا إذا استخدم ما يشبه تقومي مهارات
( أساليب تقومي خمتلطة مشاهبة 0222أنه مت القيام بذلك مؤخرا. يف الثمانينات استخدم )واجنر، 

لدراسة مهارات القراءة لدى األطفال الذين يدرسون يف املدارس اإلسالمية باملغرب. كما استخدمت 
 ..(Lavy et al., 1995)ألميني من الكبار طرًقا مشاهبة لدراسة منخفضي التعلم أو ا
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 :التقويم أساليب بين المقارنة
 املقارنات عقد بغرض الدولية البيانات استخدام عند حتدث أن ُيمكن حمتملة عثرات توجد

هذه العثرات يف أن أي اختبار جيب أن جيرى يف العديد  إحدىلتقومي، وتكمن ا أساليب بني
 .(50)بدقة الدول هذه من دولة ألي الدراسي املنهج مضمونه ميثل ال من الدول، وقد

 فعلى الدولية، التقوميات يف املشاركني الطالب وعينات الدراسة جمتمعات متاما تتطابق ال وقد
 استبعاد مبدى يتعلق فيما بينها فيما الدول اختالف نتيجة األداء يف فروق تظهر قد املثال سبيل
 استبعادهم احتمال مث ومن الدراسية، الفصول من )الطبقات السائدة( الطالب من معينة فئات

 (50).التقومي من
 تتعلق اليت النتائج ملقارنة EGRA األوىل للصفوف القراءة مهارات تقومي ُيستخدم أن ينبغي ال

 من وسيكون لغة، لكل املكتوبة وضوح اهلجائية من خمتلفة مستويات هناك ألن نظرا ؛باللغات
 قد( الثاين الصف يف وهم بتلقائية األطفال كل فيها يقرأ اليت)( أ) دولة أن ندعي أن اجملحف
 القراءة يف التلقائية من املستوى هذا إىل األطفال فيها يصل اليت)( ب) الدولة على تفوقت

 شفافية أكثر مكتوبة هجائية قواعد لديها( أ) الدولة لغة كانت إذا( الثالث فالص يف وهم
األطفال فيه " يعرب" صف أي يف فمعرفة ذلك، ومع(. ب) الدولة قواعد من )وضوًحا( بكثري

 ممارسة ستكون الصفوف هذه ومقارنة الدول، خمتلف يف فيها( يتقدمون القراءة )مبعىن حاجز
 أو اجلداول لترتيب أو للتصنيف تستخدم لن املقارنة تلك أن طاملا مفيدة، وسياسية حتليلية
 .(52)املثال سبيل على التلقائية أو القرائية للطالقة واحد عاملي معيار لوضع

 عن املسئولة واهليئات التعليمية السياسات لواضعي جدًّا مهمًّا أمًرا البيانات مقارنة ومتثل
 من يكن مل إن- الصعب من فسيكون والتصنيفات، التعريفات اختلفت وإذا. التخطيط
 املقارنة وُتَعد. املختلفة والتقوميات املسوحات عرب ُجمعت اليت البيانات مقارنة -املستحيل
 معهد مثل املتحدة، مؤسسات األمم خالل من ُتجمع اليت البيانات مسات أهم من والثبات

 عن بعيًدا األساسي اهلدف هي املقارنة أصبحت لو ذلك ومع. UIS لإلحصاء اليونسكو
 أن احملتمل ومن معًنى، أقل البيانات فقد تصبح وحمليًّا، ثقافيا التعّلم وتصنيفات تعريفات صحة
 للقياس الداخلي املنهج بني وضروريًّا طبيعيًّا صراًعا ُيَعد وهذا التطبيق، يف إمكانية أقل تكون
emic (نفسها الثقافة داخل)، ياسللق اخلارجي واملنهج etic (الثقافات بني.)(52) 

                                               
(50) Ladipo et al., 2009 02، صفحة 
(50) Greaney & Kellaghan, 2008 70، صفحة. 
(52) RTI, 2009 التركيز يف النص األصلي00، صفحة ،. 
س فعلى سبيل املثال: املناهج الداخلية للقيا ،"emic"هي تلك املناهج اليت تركز على الصلة الثقافية  (52)

Wagner (2004) انظر: 
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أيضًا  وال جيب أن توفر الدراسات املقارنة جداول للترتيب فقط، بل جيب أن توفر
 استقصاءات أحد يف املثال، سبيل فعلى الدول، بني تباين وجود عند للنقاش مثرية طرقًا
 تبني يش،بنجالد يف لألسر املعيشي املستوى خلفية على ُأجريت اليت الوطنية الدويل البنك

 االبتدائي، األول الصف الدراسي حتصيلها يف تعادل االبتدائي التعليم من سنوات مخس أن
 بالتحصيل يتعلق فيما الصفر قيمة تقريبا تعادل الدراسة من سنوات ثالث وأن

 بنجالديش هبا قامت اليت االستثمارات أنواع أن إىل الدراسة هذه وأشارت. (52)الدراسي
 هذه كانت ولقد. الوطنية أهدافها لتحقيق كافية تكن مل األساسية املهارات جمال يف

 أصغر، أمثال املختلطة التقومي ألساليب ملهًما مصدًرا الدراسات من وغريها الدراسة
 مراحل يف اخلطرية التعليم مشكالت عن الكشف إىل تسعى اليت تكلفة أقل أسرع،
  .مبكرة

 فيه تتم الذي السياق ومراعاة التقومي أساليب مقارنة بني التوازن إحداث ميكن هل
 اليت االختبارات مقاييس بنفس النتائج منخفضة الدول تقومي ينبغي هل مالئم؟ حنو على

 أو) دول هناك كانت فإذا بكثري؟ ذلك من أعلى نتائج حققت اليت الدول مع ُتستخدم
 هو احلل أن البعض يقترح فقد املقياس للحد األدىن من ينتمون( الطالب من جمموعات

 أو معيب املقياس أن آخرون يظن وقد الصعوبة، مستويات أقل إىل ليصل املقياس تقليل
 كانت إذا والسيما أفضل، تقوميا ُتقيَّم قد اليت املهارات من خمتلفة أنواًعا هناك وأن ،خمطئ

 تؤدي اليت املتغريات من وغريها واللغة، والِعرق كاجلنس لعناصر ترجع املتغريات أسباب
 يتم اليت اجملموعات خبصوص يتم الذي القدر بنفس االختبار عن األسئلة إثارة إىل

 احلل هو خمتلفة( دول أو) جملموعات خمتلفة مقاييس وجود أن البعض ويرى. اختبارها
 .كلها للمعايري املريح غري التوفيقي

 املقارنة حتقيق خالله من ميكن الذي )وطبقا ملدى املقارنة املمكن حتقيقه( وبالقدر
 عليها احلصول يتم اليت النتائج تسمح ،(مثايل بشكل حتقيقها تقومي أي يعيّد ال اليت)

 وتظهر. لآلخرين بالنسبة( اإلقليمية أو) الوطنية أوضاعهم بالنظر يف السياسات لواضعي
                                               

احمللية كالكلمات احمللية أو املواصفات لشخص "ذكي" داخل الثقافة الواحدة، أما املناهج اخلارجية  
"etic"  فهي تلك املناهج اليت تِعرف "الذكاء" بوصفه مفهوًما عامليًّا بني الثقافات، وتسعى تلك

هوم أو التعريف. كما يرى البعض ذلك بأنه طريقة املناهج إىل تقومي األفراد عرب الثقافات وفق هذا املف
(. وملناقشات etic( مقابل علم النفس )emicللتفكري يف احلدود بني ختصصات األنثروبولوجي )

 .Harris, 1976سابقة هلذا املوضوع، انظر 
(52) Greaney et al., 1999. 
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 لو املثال، سبيل فعلى. بعيدة أخرى مقابل قريبة خيارات تتاح حينما خاصة ذلك مميزات
 يف املدارس االبتدائية، اًلفعا اللغة ثنائي تعليميا برناجما تبّنت قد أفريقيا يف جماورة دولة أن

 يف القومي الوضع يكفي مبا يشبه الدولة هذه يف الوضع أن اإلفريقي التعليم وزير واعتقد
 القراءة مهارات بنواتج يتعلق فيما مثال الدولتني، بني النتائج مقارنة تكون حينئٍذ دولته،

 املالحظة، تستحق بعيدة أخرى مقارنة هناك تكون وقد. جدا منطقية االبتدائية املدرسة يف
 يف التطبيق مضمون غري لكنه كندا، يف اًلفعا اللغة ثنائيَّ تعليميًّا برناجًما يبدو قد أنه وهي

: الصائب اخليار هو دائما التقارب يكون وال. كبري حد إىل خمتلف السياق حيث أفريقيا،
 يكون( املثال سبيل على واليابان األمريكية املتحدة الواليات) احلاالت من لعديدا هناك
 النقاشات تستحق مسألة االقتصادية واألنظمة التعليمية بالنواتج يتعلق فيما التنافس فيها

 يف املسئولني كبار اهتمام آخر، مثالويف  (55).السنني مر على حوهلا اجلادة واحلوارات
 على مثال وخري (57).الرياضيات يف الصدارة سنغافورة احتالل سبابأ مبعرفة بتسوانا
 اجلنوبية أفريقيا جتمع لدى القرائية مستويات يف جليا يظهر هو ما اإلقليمية املقارنة

 الدول مواقع تتغري قد حيث ،(2.2 شكل) SACMEQ التعليم نوعية ملراقبة والشرقية
 (52).الوقت عرب نسبيًّا

 كاملة املقارنة عنده تكون أن الضروري من الذي املدى هي اهن األساسية والقضية
 فرض عدم هو اخليار كان إذا أو املقياس، نفس على الفئات ومجيع األفراد مجيع مع

 يتعلق فيما واخلسائر املكاسب ما إذن موحد، واحد مقياس الستخدام املطلوبة املواءمات
 نفس لقياس حباجة املقاييس هل: بعضال يسأل قد ذلك من وبدال .املقارنة عملية بإجراء

 EGRAاألوىل للصفوف القراءة مهارات تقومي يركز املثال، سبيل فعلى ال؟، أم املهارات
 التقومي أساليب تركز بينما الصويت، كالوعي القراءة مرحلة قبل ما املعرفية املهارات على

 على قادرة الدولية اإلحصاءات فهل ،القرائي الفهم على LSEAs النطاق واسعة التربوي
 املقارنة حساب على احمللية األساليب اختريت ما إذا مصداقية وذات ثابتة تكون أن

تردد بعض الدول األقل منوًّا يف املشاركة يف التقوميات الدولية  إىل ذلك أدى ولقد الدولية؟
 أنب الشعور بسبب أو املتدنية، نتائجها بسبب -عليها  ُعرَضت اليت اإلغراءات رغم -

                                               
(55) Stevenson & Stigler, 1982. 
(57) 82. Gilmore, 2005 05، صفحة 
ويعزى تراجع نتائج القرائية إىل زيادة االلتحاق باملدارس يف هذه الدول مصحوبة باخنفاض يف اجلودة  (52)

 التعليمية.
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 ،(52)الوطين املستوى على القرار صنع املضافة إىل عملية القيمة تساوي ال املشاركة نفقات
 غريهم من أدىن معايري لديهم أن نظرة هلم ُتوجه أن يريدون ال ألهنم آخرون يشارك وقد
 أساليب فإن حال أي وعلى. (72)االقتصادي والتنمية التعاون منظمة لدول ينتمون ممن

 عمليات توفري يف جدا مفيدة تظل( واإلقليمية الدولية) النطاق واسعة يالتقومي التربو
 .0.2 جدول كاملوضحة يف مهمة، تعليمية متغريات حول هبا املوثوق املقارنة

 
  جولتي بين القرائية في المحرزة النتائج على طرأت التي التغيرات :8-4 شكل

SACMEQ I وII SACMEQ 

 
 (النسخة العربية 0222) 25 صفحة 0222 اليونسكو من مقتبس

 
                                               

 Greaney & Kellaghan (1996) انظر لرؤية أمشل حول هذا املوضوع. (52)
خالل دعم  وجتدر اإلشارة إىل أن املنظمات املاحنة غالبا ما تؤدي دوًرا يف عملية صنع القرار من (72)

 أساليب التقومي بوصفها جزًءا من حزمة املساعدات اليت تقدمها لدعم رفع قدرات التقومي.
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 االبتدائي التعليم في المشاركة مؤشرات: 2-4 جدول

 

 (العربية النسخة 0222. )007 صفحة ،0222 اليونسكو، من مقتبس
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 :التقويم أسلوب باختيار تتعلق أخرى قضايا
 المخاطر العالية مقابل المنخفضة

 السياسات وواضعي األمور، وأولياء ني،واملعّلم املتعّلمني، ختدم التقومي أساليب بعض أن برغم
 مبقتضى التعليمية اجلهود يركز اآلخر بعضها فإن مفيدة، مبعلومات تزويدهم خالل من

 التقومي ُتدعى مفارقة أو تناقض إىل املزدوج الدور هذا ويؤدي. املتعّلم بأداء املرتبطة التداعيات
 يؤثر أن الصعب من يكون الوخيمة، التداعيات غياب فعند. للتغيري كأداة" املخاطر عايل"

 تداعيات على التقومي انطوى إذا ذلك ومع التعليم؛ نظام يف التقومي بشكل كبري أسلوب
 التعليمي النظام سالمة ضتقوِّ وقد تعليميًّا، منتجة غري أنشطة النتيجة تكون سوف وخيمة،
 .(70)بأكمله

 
 معلمني، أو متعّلمني، كانوا ءسوا به، املعنيني باختالف االختبار سيكولوجية ختتلف

 حول السيكولوجية هذه وتدور. الوطنية السياسات واضعي وحىت املدرسة، مسئويل أو
 فاملتعّلم ينشدوهنا، اليت بالنتائج يتعلق فيما املعنيني هؤالء من كل أذهان يف املوجود التصّور

 منوًا، األقل الدول يف صةوخبا ،(كبرية أمهية ذو مبعىن) املخاطر عايل اختبار أي له يبدو قد
 كبرية تداعيات هلا يكون ما دائًما الوطنية االختبارات أن كما االختبار، عملية تقل حيث
 ممارساٍت تظل لكن الطالب، ِقبل من جمهودات مشروعة إىل يؤدي قد وهذا ،(70)للفرد

 وظاهرة الطالب قلق يزداد ما عادة املثال، سبيل فعلى اآلخرين، ِقبل من فيها مشكوًكا
 لالختبار واإلعداد الوالدين دعم يزداد كما االختبار، خماطر زادت كلما لديهم الغش

 بنفس ليس لكن االختبار، خماطر زيادة مع( املعّلمني ِقبل من اخلصوصية والدروس)
 .الطالب مجيع لدى الدرجة

 اتاالختبار فُتعد الوطنية، السياسات وواضعو املدارس، ومسئولو املعّلمون، وأما
 جلميع املوضوع هذا حول األدلة من العديد ُجمعت ولقد. أدائهم على احلكم طرق إحدى
 بالتقوميات يتعلق فيما الدول بني االختالفات عن أدلة فهناك ،(72)التقومي أساليب أنواع

                                               
(70) Braun & Kanjee, 2006 0، صفحة 
تقوم معظم الدول األفريقية بعمل امتحانات على مستوى الدولة يف هناية املرحلة الثانوية تديرها "جلان  (70)

ات يتم متويلها متويال جيدا ألهنا من نوعية االمتحانات عالية خاصة باالمتحانات". هذه االمتحان
املخاطر اليت تؤهل لاللتحاق بالتعليم العايل، كما أهنا تشكل األساس يف بناء القدرات الفنية، ويرجع 

 على هذه املالحظة. L. Wolff الفضل لـ
 Chapman and Synder (2000)للتفاصيل، انظر  (72)
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 على ،PISA الطالب لتقومي الدويل الربنامج ففي املخاطر، منخفضة مقابل املخاطر عالية
 كالنرويج الدول بعض يف العديد من الطالب أن إىل األدلة بعض شريت املثال، سبيل

 يف الطالب لدى بينما االختبارات؛ بسبب ضغوط أو طموحات أي لديهم ليس والدمنارك
 يتعلق فيما املعلومات من الكثري تتوافر وال. (72)الطموحات من العديد وسنغافورة تايوان

 يف أنه برغم منوًّا، األقل الدول يف الدولية ومياتللتق املخاطر منخفضة-عالية باالستخدامات
 شهادة اجتياز املثال، سبيل على) الوطنية املؤهالت على احلصول اختبارات أمهية سياق

 تؤدي أن املرجح من ،(بالفرنسية الناطقة أو الفرنكوفونية األفريقية الدول يف البكالوريا
 على األوىل للصفوف القراءة تقومي وثائق نصوت. (72)مهمًّا دورا املخاطر عالية السيكولوجية

 املخاطر عالية املساءلة بغرض األوىل الصفوف يف القراءة تقوميات ُتستخدم أن ينبغي ال" أنه
 أشكال يف احلال هو كما ولكن ،(75)للجوائز ماحنة حىت أو تدخلية، عقابية، فئات من سواء

 من نسبيًّا، نادًرا حدًثا فيها ختباراتاال ُتعد اليت البيئات يف وخباصة األخرى االختبارات
 .(77)"املخاطر عالية يتم اعتبارها لن التقوميات هذه مثل أن على نؤكد أن الصعب

 :البديلة المقاييس مقابل األصلية المباشرة المقاييس
 بحتأص ،(التعّلم لنواتج اجلّيدة كاملقاييس) هذه األبعاد من عن العديد املتوافرة البيانات لقلة نظًرا

 املرحلة إمتام معدل أو اخلامس الصف حىت البقاء كمعدل) التعليمية للجودة البديلة املؤشرات
 (72)(.عدمه أو) امللموس الوطين التقدم تقومي عليه يعتمد الذي األساس -غالبا- االبتدائية( هي

فكرة التمدرس ) بداية منذ رمبا طويلة، فترة منذ للتعّلم البديلة املتغريات ُوجدت لقد
 أّدت كما الدراسية، الفصول داخل جيري عما الناس تساؤالت وبداية الدراسة باملدرسة(

 االستعماري، التاريخ من وكجزء. التاريخ هذا طوال مهمًّا دوًرا القرائية ومعدالت القراءة
                                               

(72) Sjoberg, 2007. 
والقضية هنا ليست قضية تقومي عايل املخاطر أو قليل املخاطر )برغم أن املتخصصني يفضلون قليل  (72)

لكن ألغراض املقارنة، من الضروري أن نعلم أنه ال توجد أي فروق منهجية واضحة )قد  -املخاطر( 
ما مت من  تزيف البيانات( حيث تفاوت املخاطر من دولة ألخرى أو من جمموعة مقارنة ألخرى. انظر

 مناقشات سابقة حول االمتحانات الوطنية "العامة".
(75) RTI (2009) 02، صفحة 
حىت لو أن مصممي االختبار يرون هذه االختبارات قليلة املخاطر، فلن تكون هكذا على أرض  (77)

الواقع، فعلى سبيل املثال، من املنطقي أن يتوقع املعلم الذي يؤدي طالبه بشكل ضعيف يف تقومي 
 هارات القراءة يف الصفوف األوىل تداعيات سلبية قد تنتج عن اختبارهم.م

(72) Benavot & Tanner, 2007 2، صفحة. 
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 غري والشعوب من أطلقوا عليهم األميني عن احلديث اإلمربيالية يف احلكومات تتردد مل
 بيانات اليونسكو مجعت وعندما. للمدرسة الذهاب فرص لديها يكن مل اليت املتحضرة

 األمية، معدالت حتديد على الدول من العديد عكفت النامية، الدول يف القرائية عن
 باملدرسة يلتحقوا مل الذين( عشرة اخلامسة سن يفوقون ممن) البالغني عدد على كداللة

 مقياسًا تصبح أن املدرسة بإمكان ،(72)وهكذا. غنيالبال السكان من الكلي العدد أصل من
 .اآلن حىت الدول من العديد يف هكذا وتظل للقرائية، بدياًل

 التعّلم، إذ لتقومي البديلة املقاييس وتعد عملية التعّلم يف املدرسة )التمدرس( أحد
 القراءة وأ التعّلم، على تؤثر اليت املتغريات أنواع لفهم أفضل طرق إلجياد الباحثون سعى

اخلاصة  كاملتغريات) للتعّلم األوسع السياقات على أكثر من خالل التركيز حتديدًا،
 للقراءة، الفرعية املكونات مقياس إىل إضافة ،(التايل القسم يف سنرى كما باخللفية،

 الفصل يف سنرى وكما. األوىل الصفوف يف القراءة مهارات تقومي يف كاملوجودة
 كعدد املقاييس، هذه األوىل الصفوف يف القراءة مهارات تقومي يستخدم اخلامس،
 ويطلق. حمددة زمنية فترة يف جهريًّا الطفل يقرأها أن ميكن اليت الكلمات أو احلروف
 هذا مبمارسة القليلون يقوم حيث القراءة، لقياس ُمَوجه فقط أنه املقياس هذا على البعض
. اخلرباء أو منهم املبتدئون سواء املعتادة، القراءة بأنشطة قيامهم أثناء اًلفع املهام من النوع
 أهدافا األوىل الصفوف يف القراءة مهارات بتقومي القيام عند املقاييس هذه حتقق وبينما
 اسم كتحديد) بعينها مهارات تعّلم لقياس تستخدم اليت االختبار عناصر بعض فإن مهمة؛
 أو النهائي الناتج ة فيما يتعلق بقياسالقدر من الصح نفس هلا ليس( مثال األجبدي احلرف
 .البديلة املقاييس إهنا ،(22)(فهمه مع النص كقراءة) األعم اهلدف
 :االختبار توقيت أهمية

 احلسبان، يف رئيسني متغريين بوضع عادة املدرسة على القائمة التقومي أساليب ُتنفَّذ
 لينتقل التعليم مستويات أحد الطالب سيترك مىت مبعىن مىت تكون النقاط الفاصلة،: أوهلما

 هناية يف الوطنية االختبارات الدول من العديد تعقد مث ومن متقدم، آخر مستوى إىل
                                               

(72) Wagner, 1990, 2001 
يرى العديد من املتخصصني يف اجملال املعريف أن مهارة كـ" حتديد اسم احلرف" قد تعد مهارة من  (22)

فهي ال تعد بديلة؛ بل إهنا مهارة الزمة ملهارات أخرى  املهارات األساسية املكونة للقراءة، لذلك
الحقة. انظر مزيًدا من التفاصيل يف الفصل اخلامس. وقد يقال أن العديد من االختبارات )ومكونات 

 االختبار( هي مقاييس بديلة مع اختبارات تقيس معامل الذكاء بوصفه مثااًل رئيسيًّا.
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 لاللتحاق الطالب من هلم املسموح لتحديد والثانوية، واإلعدادية، االبتدائية، املرحلة
 الكفاءة وىمست أن االختبارات ترى بعض: وثانيهما. التعليمي السلم يف التالية باملرحلة

 تقوم سابقا، الحظنا وكما. فيها الطالب اختبار جيب اليت املعرفية اجلوانب أكثر يعد
 سن) االبتدائي الرابع الصف هناية األطفال باختبار القراءة يف التقدم لقياس الدولية الدراسة
 تعّلموا قد األطفال يكون معظم أن ينبغي عندها اليت السن يوه ،(تقريبا التاسعة

 حتليل أن أساليب التقومي مثل برنامج كما والرياضيات؛ والكتابة، القراءة، سياتأسا
 وخمترب بالفرنسية، الناطقة للدول التعليم وزراء مؤمتر يف املشتركة للدول التعليمية النظم

 التعليم، نوعية ملراقبة والشرقية اجلنوبية أفريقيا وجتمع التعليم، جودة لتقومي الالتينية أمريكا
 الربنامج يقوم أخرى، ناحية ومن. االبتدائية املرحلة منتصف هناية عند ري اختباراهتاجت

 يف كفاءاهتم معرفة أجل من عشرة اخلامسة سن عند الطالب بتقومي الطالب لتقومي الدويل
 .االقتصادي والتنمية التعاون منظمة بدول اإللزامي األساسي التعليم مرحلة هناية

 من الفترة على األوىل الصفوف يف القراءة مهارات تقومي يركز ذلك، من النقيض وعلى
 يف اخلطرية القراءة مشكالت ومن مث فهو يتمكن من حتديد الثالث، الصف إىل األول الصف
 من اجلانب هذا. الكتاب هذا يف ُذكرت اليت االختبارات من غريه عن بكثري سابق وقت

 مع تتم اليت الشفهية التقوميات بسبب زئيًّاج تنفيذه أصبح من املمكن املبكر الكشف جوانب
 هذا يف التعليمية بالسياسات تتعلق جدًّا مهمة منطقية أسس وهناك. فردي بشكل األطفال
 كاليت املبكرة التدخالت تأثري على أدلة هناك املبكرة، الطفولة مرحلة تعليم جمال ففي األمر،
 فيما أضعافه )يوفر أضعافه( يؤيت سوف بكرةامل السنوات يف ُينَفقالذي  الدوالر أن إىل تشري
)القائمة على  الكبرية الفجوات أن أظهرت أخرى دراسات إىل إضافة. (20)(2.2 شكل) بعد

. (20)(02.2 شكل) الوقت مرور مع وتزداد تكرب لألطفال املعريف النمو يف حتدث اليت الثروة(
 وعالجها التعليمية املشكالت نع مبكًرا ُكِشَف كلما أنه فكرة على التربويني معظم ويتفق

 .وفاعلية كفاءة أكثر التدخل كان( الصحة قطاع يف يتم كما)

 :األساسية )المتعلقة بالخلفيات( المتغيرات
 التحاق عدم أسباب تفسري ميكن أن تساعد يف اليت العوامل من العديد هناك

 بشكل األطفال أداء أسباب تفسري أو تقوميه، على القدرة عدم مث ومن باملدرسة، األطفال
                                               

(20) Carneiro & Heckman, 2003; Heckman, 2006. 
(20) UNESCO, 2010. 
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 دائما املتعلقة باخللفيات املتغريات كانت ولقد. املقاييس من جمموعة ًقاوف أسوأ أو أفضل
 ولغة الصحية، واحلالة العرقي، واألصل االقتصادي، االجتماعي والوضع والنوع، كالسن،
 للنواتج يةاالجتماع العلوم تفسريات عليه ُبنيت الذي األساس هي اجلغرايف واملوقع املنزل،

ذا عالقة  التفسريات ففي معظم األمثلة يكون هذا النوع من احلال وبطبيعة التعليمية
 أهنا على اخلاصة باخللفيات املتغريات هذه حول ُجمعت اليت البيانات يتم فهم إذ ارتباطية،

 ُيستخدم بارًزا متغرًيا االقتصادي االجتماعي الوضع كان وبالطبع. ارتباطية إحصاءات
 جودة لتقومي الالتينية أمريكا كمخترب النطاق، واسع التقومي التربوي نتائج يف التباين ملفه

 (.00.2 شكل) الطالب لتقومي الدويل والربنامج التعليم،
 

  متساوية: تحديد أولي لمعدالت عائد استثمارات رأس المال البشري كي تكون 1-4 شكل
 في جميع المراحل العمرية

 
 وضعت بشكل أويل كي تكون متساوية يف مجيع املراحل العمرية البشري املال رأس يف تثماراالس عائد معدالت
 0200 لعام الدويل البنك تقرير من ومقتبس ،Carneiro & Heckman، 0222 22 صفحة املصدر
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  المختلفة األعمار في االختبارات درجات: المعرفي النمو في الكبيرة الفجوات :10-4 شكل
 2004-2001 اإلكوادور في والرابع األول لإلعشاريات

 
 22 صفحة 0202 اليونسكو من مقتبس
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 والقرائية األساسية العوامل: 11-4 شكل

 
 (النسخة العربية 0222) 002 صفحة 0222 اليونسكو من مقتبس
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 واسعة التربوية التقوميات يف اخلاصة باخللفيات املتغريات حول البيانات مجع وعملية
 القراءة يف التقدم لقياس الدولية الدراسة تقوميات ففي سهلة، ليست ليةعم هي النطاق

 الوالدين، كتعليم) تلك املتغريات حول البيانات ُتجمع الطالب، لتقومي الدويل والربنامج
 استبانة عرب الوالدين من( وغريها املنزل، يف املتوافرة والكتب املنزل، ولغة ،وعملهما

 التحصيل تقومي حالةويف  .(22)البيانات مجع وكالة إىل الربيد عرب وُترسل الوالدان، ميألها
 نتائج يف املهمة العوامل أحد هو املنزل يف املتوافرة الكتب على االطالع يعد القراءة، يف

 التعليم نوعية ملراقبة والشرقية اجلنوبية أفريقيا جتمع حالة يف موضح هو كما القراءة،
 البيانات هذه ألن سببية، العالقة بأن االدعاء ميكن ال ذلك، ومع(. 00.2 شكل)

 (22).ارتباطية
  

                                               
على النقيض من الربنامج الدويل لتقومي الطالب، تستخدم الدراسة الدولية لقياس التقدم يف القراءة  (22)

 تصنيفًا للوظائف، وهو أحد عناصر استبيان الوالدين.
ة ( أنه" برغم أن حتليل البيانات قد يكشف عن عالق20 ، ص0222كما يشري البيدو وآخرون ) (22)

حىت  -ارتباطية إجيابية بني تعلم الطالب وعدد الكتب املتوافرة يف منزله، تلك العالقة اليت مل تفَسر 
عند استنتاج عدد الكتب املرتبط سببيًّا بتحصيل الطالب.  -عند وضع متغريات أخرى يف احلسبان.

باشرة مبدى توافر الكتب وبرغم أن توفر الكتب قد يكون أمرًا مهمًّا، فإن تعلم الطالب قد ال يتأثر م
من عدمه، لكن خبصائص البيئة اليت تقتين هذه الكتب، فمثال الوالدان اللذان يقدران تقديًرا كبرًيا 
التحصيَل الدراسيَّ ألوالدهم، يوفران اإلرشاد والتوجيه والرعاية األكادميية هلم، وحيفزاهنم على 

 عالية وتوقعات وطموحات كبرية يف االستكشاف ومناقشة األفكار واألحداث، ويضعون معايري
 التحصيل الدراسي.
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  منازلهم في الكتب كميات حول السادس الصف تالميذ تقارير: 12-4 شكل
 (SACMEQ( )2000) إفريقيا في تربويا نظاما 11 في

 
 (النسخة العربية 0225) 022 صفحة 0222 اليونسكو من مقتبس
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 :البيانات جمع منهجيات/طرق
 التربوية التقوميات يف صعوبة اجلوانب أكثر من ونوعها مجعها املطلوب البيانات كم عدُي
 من أسهل قوهلا فكرة هي البيانات من يكفي ما َجَمع قد الشخص أن وفكرة ،النطاق واسعة

 عليه ُيطلق ما هو البيانات مجع لعملية" هيكلة إعادة" بأنه البعض عليه يصطلح وما تنفيذها،
 إطار استخدام يف األساسية والفكرة. (22)(ECD" )األدلة حول املتمحور صميمالت" حاليا

 ملواجهة البيانات من يكفي ما جلمع السعي هي سابقا املوضحتكلفة  أقل أسرع، أصغر،
 ُجمعت اليت املعلومات جتعل والطاقة الوقت يف التكاليف بقدر ليس لكن التجريبية، التحديات

 بينما االختبارات؛ من القصري النموذج عليه ُيطلق ما مع كثريا هجاملن هذا ويتسق. فائدة أقل
 تتعلق إحصائية خماطر من يصاحبها ما مع حجًما، أصغر لتصبح األطول النماذج تقليل يتم

 .موجًزا فيما يلي عرًضا انتشارا الطرق هذه أكثر من بعض وسُيعرض (25).والثبات بالصحة
 :المسوحات

 مسوحات جترى عن عبارة أعاله املذكورة النطاق واسعة التربوية التقوميات ُتعد
 التركيز مع الوطين، التعداد مكتب عمل من جزًءا بوصفها وُتجرى املدرسة، مستوى على
 اختبارات مع وأحيانا سكانية،/دميوغرافية معايري خالل من يتم األسر من عينة على

 للمقارنة صاحلة املسوحات هذه جلعل املبذولة واجلهود. حتليليه وأساليب النفسي للقياس
 مل إن النطاق، واسعة التربوية التقوميات مع جيري عما تعقيًدا تقل ال الدويل املستوى على

 جمال يف ذلك على مثال وخري الفردية، املنزلية للزيارات حلاجتها نظرا تعقيًدا؛ تتجاوزها
 التعاون منظمة لدو أجرته الذي( IALS) الكبار لقرائية الدويل املسح هو القراءة

 يف احلال هو كما املسوحات، هذه (27).0222 عام OECD االقتصادي والتنمية
                                               

الفكرة األساسية يف التصميم املتمحور حول األدلة هو ذلك التصميم الذي جيب أن يقوم فيه  (22)
املصممون بأخذ خطوة إىل الوراء عند العمل، مبعىن حتديد املطالبات اليت يرغب املستخدمون يف 

زمة لدعم هذه املطالبات. ويستطيعون بعد ذلك تطوير التدريبات إجرائها بشأن التقومي واألدلة الال
)كالبنود، االستفسارات، وحتديات األداء،...( للحصول على استجابات املتعلمني املطلوبة، ومناذج 
تقومي بالدرجات لتحويل هذه االستجابات إىل أدلة، ومناذج القياس اليت ُتَجمع أو تلخص هذه 

 .(02، صفحة Braun & Kanjee, 2006األدلة )
يوضح هذا املرجع كيفية معاجلة االختبارات املختلفة املعروفة لتصبح مناذج أقصر، ويقدم اقتراحات  (25)

 منهجية حول كيفية حتسني اإلصدارات األقصر من هذه االختبارات.
حول . انظر مزيًدا من التفاصيل 0227اإلحصائيات كندا، /منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (27)

 املسح الدويل لقرائية الكبار يف الفصل الثامن.
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 والوقت العينات، اختيار حيث من كبرية عناية تتطلب النطاق واسعة التربوية التقوميات
 .التعّلم لتقومي الالزم
 :البرامج تقويم

 العديد وُتنفِّذ وتنوًعا، شيوًعا البيانات مجع أشكال أكثر الربامج تقومي يشكل رمبا
 الوطنية الربامج يشمل ذلك وقد احمللي، املستوى على الربامج تقوميات الوكاالت من

 صحيًحا إنفاًقا تنفق األموال كانت إذا ما تؤكد اليت تلك من املنهجيات وتتدرج. أيضا
 ،احلظ ءولسو. اجملتمعي التدخل تقِيم اليت أو التعّلم، نواتج تقيس اليت لتلك عدمه، من

 لربط يبذل الذي هو فقط اًلقلي جمهوًدا أن مبعىن غريها، عن منفردة التقوميات معظم تعمل
 التراكمي، العلم حنو يبذل ما هو فقليل مث ومن يبذل، ال وقد آخر، بربنامج برنامج تقومي
 ،القراءة مهارات اختبار على منوًا األقل الدول يف تركز اليت الربامج تقوميات هي وقليلة
 (22).الكبار أو األطفال عند سواء

 :اللغوية المفردات مع التجاوب ونظرية النفسية القياسات
 وتستخدم أو التربوي، النفسي القياس وأسلوب نظرية إىل النفسية القياسات تشري

 هبدف النفسيَة؛ القياساِت تقدم فيما اسُتعرضت اليت النطاق واسعة التربوية التقوميات كلُّ
 التقوميات معظم أن إىل إضافة وحتليلها، املهارات اختبارات على القائمة تالبيانا مجع

التجاوب مع املفردات  نظرية" عليه يطلق إحصائيًّا أسلوًبا تستخدم النطاق واسعة التربوية
 من املهارات الختبار الشاملة التغطية ممنهجية هذه النظرية من وتزيد (22)(".IRT) اللغوية
 لكل بالنسبة أقل لكنها التقومي، يف املفردات/العناصر من أكرب جمموعات تضمني خالل
 لتقومي اجلرائد كمقاالت موسعة قرائية قطع باستخدام تسمح فهي الطريقة وهبذه. طالب
 للمفردة االستجابة نظرية تستخدم ال اليت التقوميات حالةويف  .الطالب عند القرائي الفهم

 الناطقة للدول التعليم وزراء مؤمتر يف املشتركة ولللد التعليمية النظم حتليل كربنامج)
 جملموعة الطالب كل يستجيب( األوىل للصفوف القراءة مهارات وتقومي بالفرنسية،

 من احلد مع املفردات من مماثلة جمموعات عرب شفافة مقارنات لتوفري املفردات من كاملة
 العيوب، من عدد اللغوية التجاوب مع املفردات ولنظرية. تقوميه يتم ما وعمق اتساع

                                               
 ويف جمال قرائية الكبار، مل يكن هناك سوى عدد قليل من التقوميات متعددة الربامج أمثال  (22)

Carron et al., 1989 Okech, et al, 2001; and Nordtveit, 2004. 
 (Hambleton et al., 1991انظر ) (22)
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 الدرجات، توزيع عمليات برناجما للتقومي، إذ ُتعّد يبدؤون ممن منوًا األقل الدول يف وخباصة
 األكثر األمور من( والتوزيع الطباعة،: املثال سبيل على) وعمليات اإلدارة وتقوميها
 قد املدرسة تبيانا أو فردي، بشكل الطالب تشمل اليت التحليل عمليات بينما تعقيًدا،
 يف احلال هو وكما (22).تطوًرا أكثر عاملني وتتطلب للشكوك أو معضلة، مثرية تكون

 التقوميات يف املتبعة التجاوب مع املفردات اللغوية نظرية ختلو ال اإلحصائية، األساليب كل
 (20)،(20).النقد من الدولية

 :العشوائية التحكم تجارب
 أنه كما مكلًفا، فإجراؤه قد يكون احملتملة، املشكالت من العديد من العشوائي التوزيع يعاين

 قد أنه إىل إضافة العشوائي، التوزيع ونزاهة سالمة لضمان ودقيقة كبرية رقابة قد يتطلب
 وتقومي لتنفيذ الالزم الكبري للوقت ونظًرا... مغزى ذات نتائج عن ليسفر كبرًيا وقًتا يتطلب
 رغبتهم بني التوازن السياسات وواضعو الباحثون حيقق أن ينبغي أمهية، التدخالت أكثر بعض

 (22).وشاملة مهمة حلول على احلصول يف ورغبتهم سريعة، نتائج على احلصول يف

 
 شيوًعا أكثر RCT العشوائي التحكم جتارب أصبحت املاضية، العقود مدى وعلى

 االجتماعية لومالع بني الصلة تنامي بسبب جزئيًّا الشيوع هذا يبدو. التربوي البحث يف
بسبب العدد الكبري  السياسات واضعي إحباط بسببأيضًا و التعليم، مع الطبية والعلوم

 املهمة البحثية األسئلة من الكثري أساس تشكل واليت( املتناقضة وأحيانا) املعقدة النتائج من
 ائيالعشو التحكم جتارب باستخدام صممت اليت الدراسات بدأت ولقد. بالتعليم املتعلقة

 ولكن النامية، الدول يف العمل إىل طريقها لتجد املاضية القليلة السنوات يف
 ولقد. ومتكرًرا سريًعا االختبار فيها يكون اليت احلاالت يف أعلى تكون قدراهتا/إمكاناهتا

                                               
 .(20، صفحة Greaney & Kelleghan, 2008انظر ) (22)
 Goldstein (2004); Goldstein et al. (2007); and Mislevy andانظر على سبيل املثال ) (20)

 Verhelst (1990).) 
يفترض القياس النفسي واإلحصائى لنماذج نظرية االستجابة للمفردة أن استجابة املتعلم للمفردة ال  (20)

للمفردات األخرى يف أداة التقومي. ومع ذلك، كافة التقوميات يعتمد على استجاباته أو استجاباهتا 
التربوية واسعة النطاق حتتوي على نصوص متعددة األسئلة؛ ومن مث فإن الفشل يف فهم نص واحد 
يؤثر على العديد من االستجابات. ويف حني شيوع هذا امُلدخل ألسباب عملية، إال أنه جيعل 

 Dickes and Vrignaud, (1995); andرًا مستحياًل. انظر استقالل عملية معاجلة النتائج أم

Wainer & Thissen (1996) ملزيد من التفاصيل يف هذه القضايا. 
(22) Bettinger, 2006 57، صفحة. 
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 أن العشوائي التحكم جتارب باستخدام اهلند يف ُأجريت اليت الدراسات إحدى يف ُوجد
 املدارس، يف اإلناث مشاركة من زاد قد الواحد املعّلم ذات املدارس يف ثان معلم تعيني
 التجربة هذه أثبتت. الطالب اختبارات نتائج على - ُوجد إن - قليال كان تأثريه لكن

 يف ضعف من يعانون اإلضافيني ممن املعّلمني يف املتمثلة املدخالت أن نوعيًّا حاسم بشكل
 يتم الذي السياق يف الطالب نواتج بتحسني قيتعل فيما ضئيلة قيمة ذات التدريب
 تقومي يف كما نتائجها يف واملوثوق نسبيًّا السريعة التقومي أدوات ظهور ومع (22).دراسته

 اليت الدراسات من مزيد استخدام املرجح من أصبح األوىل، للصفوف القراءة مهارات
 السادس الفصل: انظر) القادمة السنوات يف العشوائي التحكم جتارب تصميم على تعتمد
 (.األوىل للصفوف القراءة مهارات لتقومي حديثة ميدانية دراسة ملثال
 :االختبار تكرار

 العام يف مرات ثالث عن يقل ال ما الطالب ُيقيَّم ،(القراءة جمال) يف احملرز التقدم رصد مع
 ربع أو هريًّا،ش أسبوعيًّا،: املثال سبيل على) تكراًرا أكثر يكون ما عادة ولكن الواحد،
 معدالت تقومي هو واهلدف. االختبارات من بديلة أشكال استخدام خالل من( سنوي

 تعليم إىل وحيتاجون واضًحا تقدًما حيرزون ال الذين األطفال ولتحديد القراءة، يف التحسن
 على طالب كل مع التعليم من أخرى أشكال فعالية ملقارنة وأيضا إضايف، تكميلي

 (22)...حدة

 كل من مرة تكراره فيتراوح ألخرى، دولة من الوطين التقومي إجراء تكرار يتباينو
 جماالت نفس يف التحصيل لتقومي اإلغراءات توجد وقد. سنوات عشر كل إىل مرة سنة

 أنه كما ضروري غري التكرار هذا لكن عام، كل السكان نفس وعلى الدراسية، املناهج
 (25)...جدًّا مكلٌف

 املوارد يف فائض لديها ممن- االقتصادي والتنمية التعاون منظمة دول معظم وتقوم
 أعاله املذكور األول االقتباس يف موضح هو كما بانتظام الطالب بتقومي -والبشرية املالية

 أو فيها املتعّلم، ُيظهر اليت املواقف يف التدخل يتم وكي. القراءة مهارات تنمية جمال يف
                                               

(22) (Banerjee & Kremer, 2002 بالطبع تعميم نتائج هذه التجربة يف مواقف وحاالت وسياقات )
دل والنقاشات، كما حيدث يف العديد من دراسات جتارب أخرى هو أمر سيوّلد الكثري من اجل

التحكم العشوائي؛ ولكن إىل احلد الذي تظل فيه املتغريات )املستقلة والتابعة( ثابتة تقريبا أو 
 متَحَكًما فيها، سيصبح التعميم أقوى يف هذه احلالة.

(22) Kame’enui et al., 2006 5، صفحة 
(25) Greaney & Kellaghan, 2008 ، 22صفحة 
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 الوقت يف كدعم إضافية موارد ُتجلب القراءة، عايريم عن التخلف عالمات املدرسة
 هذا يكون ما وغالًبا. كثرًيا ُتكّرر اليت التقوميات من خالل املناسب، ويكون ذلك غالبا

 التعاون منظمة دول غري الثرية يف واملناطق النامية الدول متاح يف غري املوارد من املستوى
 .االقتصادي والتنمية

 نصف أو سنويًّا دوري، بشكل والوطنية واإلقليمية، الدولية، اتالتقومي تتم مل وإذا
 اهلدف أن ولو. حمدود فيما يتعلق بالسياسات تأثري ذات تكون أن املرجح فمن سنوي،

 تنفيذها ميكن اليت والسياسات عليها احلصول يتم النتائج اليت بني إحكاًما أكثر عالقة هو
 تكرار عملية تكون التعليم، لوزير والية ارإط يف أو للمدرسة، السنوية الدورة خالل
 هذه مثل األرجح على يتطلب سوف األخري اهلدف هذا حتقيق إن. ُمِلّحة ضرورة التقومي

 وتكاليف دوري بوقت تتميز واليت SQCتكلفة أقل أسرع، أصغر، املختلطة األدوات
 .التقومي عمليات تنفيذ لتكرار أعلى مبعدل سيسمحان أقل،

 :الدول عبر التباين
 معهد يقدمها اليت مثل) التعليم عن الدولية اإلحصائية التقارير تستند ما عادة
 تقدمها اليت البيانات على( الدويل البنك أو منظمة اليونيسيف، أو لإلحصاء، اليونسكو

 يف اجلذب مناطق أحد فإن املقابل، ويف. خمتلفة بطرق اليت قد جتمع بياناهتا الوطنية التقارير
 يف كما) جداول للترتيب وفق الدول تصنيف هي النطاق واسعة التربوية اتالتقومي

 قد ذلك، ومع(. الطالب لتقومي الدويل والربنامج القراءة، يف التقدم لقياس الدولية الدراسة
 من خمتلفة على عينات شائع مهارات مقياس تطبيق املشكالت يف بعض هناك يكون

 التقدم لقياس الدولية الدراسة أجرهتا اليت قرائيال التحصيل دراسات إحدى ففي .السكان
 متوسط درجات قيمة كانت املثال، سبيل على ،(02.2 شكل) 0225 عام القراءة يف

التعاون  منظمة دول يف" الصفر" نسبة حتت أفريقيا جبنوب االبتدائي الرابع الصف طالب
 خماوف اهلائل فاوتالت هذا مثل أثار. املرتفع الدخل ذات OECD والتنمية االقتصادي

 ذات بالدول تلحق كي منوًّا، األقل الدول رأهبا إىل حتتاج اليت بالفجوة يتعلق فيما كبرية
 القراءة يف التقدم لقياس الدولية للدراسة القادمة التمهيدية الدراسة ويف. املرتفع الدخل

أكثر  ئيةإحصا قدرة )قوة إحصائية( هناك لتكون األدىن املعايري سُتستخدم 0200 عام
 أي يف حمتملة والقصوى الدنيا اآلثار تكون وسوف. املقياس من السفلى النهاية تفصيال يف

 نتائج: املثال سبيل فعلى السكان، عينات بني فيما املهارات نتائج تتفاوت عندما وقت
 سوف تنزانيا بريف اإلجنليزية اللغة يف املستخدمة األوىل للصفوف القراءة مهارات تقومي
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 يف اإلجنليزية يتحدثون ممن الصف ونفس العمر نفس من للطالب عنها بكثري أقل تكون
 االختالف، إلظهار قوية وسائَل تكون قد التباينات هذه إن العاصمة. واشنطن ضواحي

 .املختلفة السياقات فيما يتعلق بالقياس املناسب بني مستمرة مشكلة تفرض لكنها

 PIRLS (2006) في المشتركين الرابع لصفا لطالب المئوية النسبة :11-4 شكل

 

 Crouch، 0222 من مقتبس

 :التقويم مصداقية
 يف ُتعرف ما هي واملصداقية تقومي، أي مصداقية يف للتفكري عديدة طرق هناك
. والثبات )الصالحية واملوثوقية( الصدق من مزيج هو مبا القياس بقضية املعنية اجملتمعات

 ملصممي متاحة أدوات جمرد من أكثر هي اإلحصائي غري ملعىنبا ةياملصداق فإن ذلك، ومع
 استخدام قبل ُتتَّخذ باملصداقية املتعلقة الصعبة القرارات من الكثري ألن هذا االختبارات؛
 أكثر اسُتبعد إذا مصداقية ذا التقومي ُيَعد هل املثال، سبيل فعلى اإلحصائية، االختبارات

 يقوم الذي الشخص كان إذا صادًقا التقومي ُيَعد هل فيه؟ املشاركة من فقًرا األطفال
 لكنها لالختبار؛ داخلية خيارات جمرد ليست هذه الطفل؟ لغة يتحدث ال التقومي بعملية
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جتاوز  ُيمكن ُذكرت اليت التحديات أن وبافتراض. التقومي فيه يتم الذي بالسياق ترتبط
 أكثر نظر وجهات على التركيز املمكن من يصبح ومنطقي، معقول معظمها بشكل

 بالصحة واملوثوقية. تتعلق تقليدية
 :الصالحية

 األدلة من كل هبا تدعم اليت الدرجة على متكامل تقوميي حكم بأهنا تعرف الصالحية
 نتائج على بناء واإلجراءات االستدالالت وكفاية مالءمة مدى النظرية واملربرات التجريبية

 (27).التقومي طرق من غريها أو االختبارات

 مبصداقية االختبار بنود ربط ُيمكن عندها اليت الدرجة هي التقومي أداة صالحية
 اًلفع تتعلق اختبار يف متعدد من االختيار أسئلة هل مث ومن التقومي، ألداة النظري باألساس

 سابق؟ وقت يف قرأته ما أو قرأه ما تذكر على بقدرته أو القراءة، على الطفل بقدرة
 يف الذي يصلح فاالختبار والسكان، املكان باختالف كبرًيا اختالًفا حيةوختتلف الصال

 مع بفاعلية ُيستخدم الذي القراءة اختبار (22).الهور تقل نسبة صالحيته يف قد لندن
 يتحدثون أطفال مع نسبيًّا يتالءم ال قد بوصفها لغتهم األم واحدة لغة تتحدث جمموعة

 .ثانية لغًة بوصفها نفسها اللغة هذه
 من عدد هناك النطاق، واسعة التربوية التقومي الدولية بأساليب يتعلق وفيما
 بنودها ومالءمة اختيار وكذلك فيما خيص ملدى صالحية حمتواها، املوجهة االنتقادات
 بالء تبلي اإلقليمية االختبارات أن ويبدو (22).املدرسية والنظم احمللية بالثقافات فيما يتعلق

 الوطنية املناهج من العلمية املادة الستخدام متيل فهي الصالحية، من باجلان هذا يف حسنا
ألن  مشكلة؛ النطاق واسعة الدولية التقومي أساليب ترمجة وتظل. (022)بنودها وضع يف

 ،(020)متتع البند املترجم بنفس اخلواص اإلحصائية للبند األصلي يعد أمًرا غري حمسوم
                                               

(27) Messick, 1989،  02صفحة( ؛ وأشرَي إليها يفBraun & Kanjee صفحة )02 
(22) Braun & Kanjee, 2006 02، صفحة. 
( أن بعض بنود االختبار احنرفت كثريا عن هدف الربنامج الدويل لتقومي Sjoberg (2007)) ادعى (22)

( أن الدراسة Howie and Hugues (2000)الطالب وهو تقومي كفايات القوى العاملة. ووجد )
( من منهج العلوم %02الدولية لالجتاهات يف العلوم والرياضيات قد غّطت جزًءا صغرًيا فقط )

 .منه للصف الثامن %22للصف السابع جبنوب أفريقيا، يف حني أهنا غطت ما يصل إىل 
(022) Ross et al., 2005. 
 لدولية. انظرملناقشة األمور املتعلقة بتراجم التقوميات ا (020)

Hambleton and Kanjee (1995) 
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 التعاون منظمة دول جتريها واليت الكبار، لدى القرائية مسوحات يف جليًّا ذلك ويتضح
 من نتائجها فرنسا سحبت عندما سبق، فيما عنها حتدثنا واليت االقتصادي والتنمية،

 (020).الترمجة يف حتيًزا هناك أن مدَّعية الدراسة

 :الموثوقية/الثبات
 ترتبط اليت الدرجة إىل الثبات يشري وبعامة بطريقتني، عادة الثبات/قاس املوثوقيةُت

 االختبار فيها الفرد يأخذ اليت اإلضافية املرات يف بدرجته االختبار يف الفرد درجة فيها
الترتيب الذي حيققه األفراد يف أحد  أن عادة العايل الثبات ويعين. يعادله ما أو نفسه

 القياس ويف. االختبار ألداء الثانية املرة االختبارات، سيتحقق ترتيب مقارب جًدا له
 يف وإعادته االختبار لثبات عالية نسبة على احلصول يتم أن املعتاد من للتقومي سيالنف

 أن حقيقة من منها كبري جزء يف النتيجة هذه تنبثق (022).النطاق واسعة التربوية التقوميات
. الذكاء اختبارات وضع منذ معروًفا كان كما للغاية، مستقرة لإلنسان املعرفية الوظيفة

 لبنود الداخلية الوظيفة يتكون خبصوص الثبات لقياس األسهل وهي ةالثاني والطريقة
 ُيطلق ؟ببعضها قوّي ارتباط التقومي أجزاء من جزء كل يف االختبار لبنود هل: االختبار

 (.كرونباخ ألفا معامل) االختبار بنود بني الثبات هذا على
 اتفاق إىل التوصل من البد إذ صالحيتها، التقومي أداة موثوقية/ثبات يعين ما وقليال

 حامًسا أمًرا تعد املوثوقية/الثبات ُيعد ذلك، ومع التعليمية، بالنواتج األداة عالقة بشأن
عال  ثبات حتقيق يف الفشل أن كما النطاق، واسع التربوي التقومي أساليب من أي إلجناز

 األدىن أو ألقصىا للحد سواء كبرية، آثار له تكون ما غالًبا نسبيًّا )نسبة موثوقية عالية(
 أساليب متيل السادس، الفصل يف سيتضح وكما (022)(.منخفضة أو عالية نتائج: أي)

                                               
. ولقد 0222، و0222شاركت فرنسا يف املسح الدويل ملستوى القرائية عند الكبار يف عام  (020)

االختالفات واضحة بني التراجم الفرانكفونية السويسرية والفرنسية.  Blum et al., (2001)كانت 
 .Carey (2000)انظر أيضًا للتفاصيل يف الفصل الثامن 

ليس من الصعب حتقيق معامالت ثبات قوية االرتباط يف تقوميات القياس النفسي جملموعة متباينة من  (022)
 .بنًدا على سبيل املثال )أو أكثر( واليت تتالءم ومستوى املتعلم 22أو  02بنود الختبار، 

ار يف منتهى السهولة تقع آثار احلد األقصى )النتائج اليت تصل إىل السقف( عندما يكون االختب (022)
لدرجة أن أعداًدا كبرية من املتعلمني حيققون استجابات صحيحة على كل بنود االختبار، وهذا ما 
يقلل التباين يف الدرجات، ومن مث احلصول على معامل ارتباط منخفض؛ أما آثار احلد األدىن )أي: 

مستوى الصفر أو ما يقترب من النتائج املنخفضة( فتحدث باملثل حينما تكون معظم النتائج عند 
 الصفر، وأيضا تؤدي إىل احلصول على معامل ارتباط منخفض.
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 األقصى احلد آثار إظهار إىل( األوىل للصفوف القراءة مهارات كتقومي) القراءة تقومي
 دراماتيكية بتغريات ميرون الذين الصغار األطفال مع وخباصة الداللة، ذات األدىن واحلد

 وضع عند كبرية مشكالت تسبب أن ميكن اآلثار هذه هبم، اخلاصة التعّلم ياتمنحن يف
 .نتائجه وتفسري وإجرائه االختبار

 :التقويم تصميم اختيار
 التقومي أساليب احلسبان يف تأخذ أن البد التقومي ممارسات حتسني هبدف ُتَتخذ مبادرة أي إن

 (022).الواقع أرض على تطبيقها جيري اليت الرمسية

 

 على الدول هذه معظم وتعتمد التعليم، يف التقومي حاليًّا العامل دول كل تستخدم
 أن ينبغي هل الوطنية؟ التقومي أساليب حتسني ميكن هل. الوطنية التقومي مناذج أو أشكال
 الوكاالت تسعى اليت والبيانات املعلومات مزيج إىل األخرى التقومي أساليب ُتضاف

 أن يبدو العامل، مستوى على التقومي جمال يف حيدث الذي رللتطو ونظرا الستخدامها؟
 .باإلجياب سيكون - احلقائق عليه برهنت كما - اجلواب

 جديدة؟ تقومي أساليب اختيار( دولية أو وطنية، حملية،) وكالة أي تستطيع كيف
 أي فردال يبين ينبغي أن أعاله، االقتباس يف حظنا ال فكما احملتملة، الردود من العديد هناك

 قدرات عن النامجة لألسباب األقل على االستخدام، قيد التقوميات على جديدة مبادرة
 تستند أن البد القادمني، القسمني يف جليا سيتضح كما ذلك، ومع البشرية، املوارد

 نعلم أن يكفي هل: املثال سبيل فعلى التقومي، من حتقيقها املراد األهداف على األسباب
 جمموعة لدى أو ما، دولة يف اخلامس الصف طالب عند القراءة يف مشكالت هناك أن

 املشكالت، هذه بدأت مىت أو ذلك، أسباب معرفة يف الوزارة ترغب هل معينة؟ سكانية
 حاجة هناك فستكون كذلك، األمر كان إذا إصالحها؟ يف البدء ميكن كيف حىت أو

 نظرة والسادس اخلامس فصلنيال ويف القراءة، لتقومي اجلديدة لألساليب فاحصة لنظرة
 نفقات إضافة حتمل الوزارة بإمكان هل التكلفة؟ عن ماذا وأيضا،. املوضوع هلذا متعمقة
 .بالفعل؟ احملدودة امليزانيات إىل جديدة

 أساليب اختيار عند احلسبان يف التكاليف كافة وضع الضروري من يكون سوف
  ليس االختيار إن. االجتاه هذا يف الكتاب من السابع الفصل خيدم وسوف. التقومي

                                               
(022) Braun & Kanjee, 2006 02، صفحة 
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 يف فعال بل حقيقي، أمر األسالف خطى على املواصلة إغراءات أن كما سهال، أمًرا
 أساليب ألحد البسيطة الصيانة بكثري تفوق أن للبدائل ميكن ذلك، ومع. األحيان بعض

 عند تكلفة وأقل املعلومات حيث من غنية تكون أن ميكن بل سابًقا، املستخدمة التقومي
 .التطبيق
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 األطفال عند القراءة اختبار 
  

 ما - حيتاج الفعال التدريس ألن الناجح؛ التعّلم عملية يف أساسيًا جزًءا القراءة تقومي ُيعد
 أحناء مجيع يف الناجح واملعّلم. واهتماماهتم ومهاراهتم الطالب ملعارف وفًقا تقوميه إىل - أمكن
 املعّلمون يستخدم فقد عديدة، ألغراض القراءة تقومي أساليب يستخدم من هو العامل

 الذين الطالب لتحديد املرجع، معيارية التحصيلية االختبارات أو احلامسة الوطنية االختبارات
 العام هناية اختبارات يستخدمون والتقدير. وقد الدراسية، واملنح الترقي، على سيحصلون
 املدارس ويف. املدرسية والفصول املدارس يف والترقي املستوى لتحديد سيةالدرا للصفوف

 الفردية التقومي أساليب املعّلمون يستخدم قد ،(الغنية الدول يف تقع ومعظمها) املستوى عالية
 إىل إضافة والكتابة، القراءة على الطالب قدرة لتحديد الدراسية، السنة بداية يف الرمسية غري

 مهارات وامتالك الكلمات، معرفة على الطالب قدرات من للتأكد الشفهية القراءة مهام
 القوة نقاط لتشخيص املهارات اختبارات يستخدمون وقد .والتعبري القرائي السريعة القراءة

 قد أهنم إىل إضافة اليومية، القراءة أثناء الفهم استراتيجيات استخدام يراقبون وقد والضعف،
 ويستخدم تقدم، من حيرزونه ما رصد من الطالب ُتَمكن اليت الذايت التقومي أدوات يصّممون

 الطالب اليدوية، كتابة يف تتم اليت التغريات لتقومي واجملالت الصحف املعّلمني بعض
 .للكلمات الصوتية وتقديراهتم لديهم، القراءة واهتمامات
 ملعّلمونا حيتاج عديدة، ألغراض املستخدمة التقومي أساليب أنواع تعدد ومع
 يكونوا أن إىل - إليها ينتمون دولة أي عن النظر بغض - حاليًّا املدارس يف الناجحون

 (0).وأساليبها املختلفة أدوات التقومي استخدام وأسباب بتوقيت دراية على

 :القراءة لماذا
 ا،تعّلمه للطفل ميكن اليت األساسية املهارات إحدى بسيط نص وفهم القراءة على القدرة ُتعد"

 عرب الفقر دورة من الفرار يف ضئيلة الطفل فرصة تكون األساسية، القرائية مهارات فبدون
 كثري يف سنوات 5 من يقرب ما ملدة باملدرسة امللتحقني الطالب فإن ذلك ورغم األجيال،

 (0)".بسيط نص وفهم قراءة على قادرين غري الدول من

                                               
(0) Shepard, 2000. 
(0) RTI, 2009 0، صفحة 

ــــراءة اختبــار  فالاألط عنــــــــــــــد الق
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واملبكر  األساسي املكون فهي تعليم،ال جلودة األساسي املؤشر ُتعّد القراءة وألّن
 القراءة مهارات تكون العامل دول معظم ويف. العامل أحناء مجيع يف الدراسية للمناهج
 يتعلق فيما بالقصور يتسم ملستقبل املؤشرات أقوى من االبتدائية باملدارس الضعيفة
 التقدم إىل تؤدي اليت ابةالبو هي القرائية ألن واالقتصادية؛ واالجتماعية، التعليمية، بالنواتج

 يف العمل متطلبات حتليل نتائج أظهرت املثال سبيل فعلى العمل، فرص على واحلصول
 يف اخنفاًضا هناك أن 0222و ،0252 عامي بني ما املدة يف األمريكية املتحدة الواليات
 (2).والتواصل املشكالت حل مهارات يف زيادة ُتصاحبها الروتيين، اليدوي العمل مهارات
 مبهارات إملاًما أكثر عاملة قوًى املعرفة على القائم االقتصاد حنو العاملي التحول ويتطلب
 يكن مل وإن حىت التعليم ملواصلة األمهية بالغ أساسًا القراءة توفر وهنا والكتابة، القراءة

 (2).منوًّا األقل للدول الفقرية القرى يف بسهولة ملحوًظا االجتاه هذا

 :القراءة اكتساب علم
 ليس العلمية احلقائق تراكم ولكن احلجارة؛ من املنزل يتكون كما حقائق، من العلم يتكون"

 (2)".بيتًا ليس احلجارة تراكم أن كما علًما،

 منظمة دول يف اإلجنليزية اللغة دراسة على احلالية القراءة نظريات معظم تستند
 العقود يف القراءة علم جمال يف قاشاتالن ركزت ولقد (5).والتنمية التعاون االقتصادي

 األعمال هي وقليلة. اإلجنليزية اللغة يف القراءة مهارات اكتساب كيفية فهم على األخرية
 يف ندرة مع خبصوص اللغات األخرى )اللغات األوروبية باألساس(، هبا القيام مت اليت

 نظريات فإن مث ومن النامية، الدول يف األوروبية غري اللغات عن أجريت اليت البحوث
 التعاون االقتصادي منظمة دول يف ُأجريت حبوث على أساًسا اعتمدت اليت احلالية القراءة

 تعدد حيث منوًا، األقل الدول سياقات يف للتطبيق قابلة أو مالئمة تكون ال قد والتنمية
 ما وفق - أهنا إال بالعاملية؛ القراءة نظريات تتسم وقد. اهلجائية احلروف ونظام اللغات

 تنوع احلسبان يف تأخذ كي تطويعها، إىل حتتاج - والتربويني الباحثني من العديد يراه
 املدارس وسياقات األسرية، واألوضاع واخلربات، اهلجاء، ونظم واللغات، الثقافات،

                                               
(2) Levy & Murnane, 2004 
(2) OECD, 1997. 
(2) H. Poincaré, c. 1905. 
(5) Share, 2008. 



 111/  اختبار القراءة عند األطفال

 الوقت ويف .واللغوي الثقايف التنوع هبذا االعتراف من البد القادمة األعمال ويف (7).احمللية
 أن اعترافنا مع حىت القراءة، حول العاملية البحوث مبنطقية إىل ننظر أن املمكن من سهنف

 .التكوين مرحلة يف ومازالت كاملة، غري مازالت البحث حالة

 :الدعم ضعيفة وأخرى جيًدا مدعومة بيئات
 نطاق على خمتلفة سياقات يف األطفال ينمو قد الغنية، أو النامية الدول يف سواء

 بدنفر، احلضرية املناطق يف أطفال هناك. نفسه الوطن حدود داخل حىت واسع،
 التعليم، من اًلضئي قسًطا ناال أو متعّلمني، غري أبوان هلم دهلي،و دكا، دوسلدورف،

 أو القراءة، تدريس عن كثرًيا يعرفون ال معلمون ولديهم للقرائية، قليلة موارد ولديهم
 بيئة يف يعيشون األطفال هؤالء هبا، يدرسون اليت لغةال عن ختتلف املنزل يف لغة يتحدثون

 يعيشون حتت وطأة أو النامية الدول يف األطفال هؤالء معظم يقيم (2).الدعم ضعيفة قرائية
 .الفقر

 متعّلمة، أسٍر وسط ينشأون أطفااًل جند أن املمكن من الدول، أو املدن هذه مثل ويف
 على نصية وتعتمد تعليمية مواد ولديهم ء،خربا معلمون هبا جيدة، مدارس إىل يذهبون

 يف معظمهم ويعيش الدعم، جيدة قرائية لبيئات ينتمون األطفال هؤالء بيوهتم، يف احلاسوب
 تباين وهناك. والتنمية التعاون االقتصادي منظمة دول يف احلال هو كما الدخل، عالية دول
 ألن نظًرا مهم؛ بينهما التمييز لكن الدعم، جيدة واألخرى الدعم ضعيفة البيئات بني كبري
 ينشأ اليت التعليمية البيئات وصف بدقة ميكنها ال الصناعية الدول مقابل منوًّا األقل الدول فكرة
 الدعم جيدة واألخرى الدعم ضعيفة البيئات خالل استخدام فكرة من وميكن. األطفال فيها

 أن هو هنا والفارق اآلخرون ذلك، جييد ال بينما القراءة، األطفال يتعّلم بعض ملاذا معرفة
 حلجب متيل الغنية والدول الفقرية الدول بني املقارنات يف الكالسيكية التقسيمات بعض

 .الدول داخل يوجد قد الذي القرائي التحصيل يف( املساواة وعدم) جدًّا الواسعة االختالفات
                                               

 Perfetti (2003فاصيل أكثر حول قضايا العاملية يف القراءة، انظر لالطالع على ت (7)
حيث يشري إىل أن  Easton (2010)ُيستخدم مصطلح "البيئة القرائية" بطرق عديدة؛ انظر دراسة  (2)

معظم هذه التسميات ُأسيء تعريفها، هذا إذا كانت قد ُعرِّفت أصال. ويف السياق احلايل ُيستخدم 
يدة الدعم، والبيئة ضعيفة الدعم للتمييز بني جمموعة من العوامل املوجودة بني مصطلحا: البيئة ج

الدول وداخل الدول نفسها، وبينما ُتدرج على أهنا توصيف لشيئني، ينبغي النظر إليهما بوصفها 
مصطلًحا مركًبا متعدد املتغريات. وهنا ُيستخدم كتقدير تقريبـي ألنواع خمتلفة من السياقات اليت 

 باألطفال حول العامل. حتيط
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 :القراءة لمهارات المبكر االكتساب سياق
اهلجاء  حروف معرفة طالب عشرة أصل من فقط جييد طالب واحد ،الفرنكوفونية غينيا يف

 عشرين أصل من كلمات( 2) قراءة الطالب يستطيع املتوسط ويف الثاين، الصف بنهاية كاملة
 األول، الصف يف األطفال من %02 ويف عينة ُدرست يف بريو وجد أن ،...إليهم ُتقدم كلمة

وال  قرائية، طالقة وبدون …واحدة  لمةك قراءة على قادرون الثاين الصف يف %22و
 التحصيلية لالختبارات بثقة االستجابة أو املدرسية، الكتب من التعّلم الطالب يستطيع
 اللحاق ميكنهم ال وعادة األول، الصف يف يرسبون قرائيًّا ضعًفا األكثر واألطفال. املعيارية
 (2).أقراهنم بركب

 
 عمر يف األطفال يستمع ،(الدعم جيدة تالبيئا يف وبعامة) الصناعي العامل يف
 يطرح مث األمور، وأولياء الكبار هلم يقرأها أو حيكيها لقصص سنوات واألربع الثالث

 علىأيضًا  األطفال يتعرف كما. معىن من كونوه ما وفق األسئلة من جمموعة األطفال
 والكتابة، الكشط سنوات يبدأون اخلمس إىل األربع سن ويف حميطهم، التأثريات البيئية يف

 (02).اًلمث كأمسائهم الكلمات املعتادة، ومعرفة اللغوية، األلعاب ولعب الكلمات، وغناء
 أو( )(00)املعرفية وراء ما أو) ومهارات معرفية مفاهيم تلك القرائية بوادر َعدُّ وميكن

 عادة ُتدرَّس ال لكنها التقليدية، والكتابة القراءة مهارات تقرب( ناشئة قرائية أنشطة
 القرائية أساليب تكمن السياقات، هذه يف (00).املدرسة قبل ما ألطفال مباشًرا تدريًسا
 اجتماعية خربات هي واليت واألطفال، الوالدين بني التفاعالت يف لألطفال املبكرة

 اختالفات وجود مع الدعم، جيدة البيئات يف شائعة النوم عند القراءة وتكون. ووجدانية
 يف أكثر الوالدان ينشغل اآلسيوية الدول من الكثري يف املثال، سبيل لىفع مهمة، ثقافية

                                               
(2) Abadzi, 2008 2، صفحة 
(02) Snow et al., 1998. 
تسبق استراتيجيات ما وراء املعرفة عادة مهارات القراءة الفعلية، ذلك ألهنا تتطلب فهم الطالب  (00)

للقراءة والنص. لكْن هناك خلط ما حول الفرق بني املهارات واستراتيجيات ما وراء املعرفة. ويف 
أن "استراتيجيات القراءة هي حماوالت مقصودة  Afflerbach et al., (2008)ة حديثة، يذكر دراس

موجهة اهلدف لضبط وتعديل جهود القارئ لفك رموز النص وفهم الكلمات وبناء معىن للنص. 
مهارات القراءة هي أنشطة آلية تؤدي إىل فك رموز النص وفهمه مع السرعة والكفاءة والطالقة، 

 252 حيدث دون وعي باملكونات أو عمليات الضبط املتضمنة". ص وعادة ما
هناك الكثري من املهارات املعرفية األخرى اليت تتطور بشكل طبيعي لدى صغار األطفال، من أكثر  (00)

 هذه املهارات شيوًعا هي مهارات ذاكرة التعرف، واليت تنمو لدى األطفال يف سن مبكرة جدًّا

(Wagner, 1980)  ثابتة نسبيًّا عرب الثقافات.وُتعّد 
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 املنازل، يف الكتب تتوافر ال حيث العامل دول أفقر ويف (02).أطفاهلم مع التعليمية القراءة
 يكون ما غالًبا ،(0.2 جدول) ُأمِّيَّْين شبه أو ُأمِّيَّْين الوالدان يكون أن احملتمل ومن

 (02).النص باستخدام التعّلم فرص نم حمرومني األطفال
 خالل األطفال مسارات حتدد اليت القرائية التفاعالت وكيفية كمية فإن ذلك، ومع
 مجيع يف ألخرى أسرة من واسع نطاق على ختتلف باملدرسة لاللتحاق السابقة السنوات

 ممهاراهت يف ملحوظ تفاوٌت هناك يكون املدرسة األطفال يبدأ وحينما. العامل أحناء
 البيئات أو الدعم ضعيفة البيئات يف وسواء الفقرية، أو الغنية الدول يف سواء وخرباهتم،

 جييدون وهم مدارسهم األطفال بعض يبدأ الصناعية الدول معظم ويف. الدعم جيدة
 ولكْن معروفة، كتب من نصوًصا ويسردون مألوفة، كلمات يكتبون اهلجاء، حروف

 إىل حيتاجون األطفال أن األحباث أظهرت وقد. ذلك جييدون ال آخرون أطفاٌل هناك
 وبعامة،. القراءة يف البدء من لتمكنهم واخلربات؛ واملفاهيم املهارات من متنوعة جمموعة

 على السبق هلم يكون مبكر وقت يف القرائية اخلربات من مزيد لديهم الذين األطفال فإن
 (02).القراءة تعّلم يف أقراهنم

  :ءةالقرا اكتساب عناصر
 دارت اليت األساسي املوضوع هي املبكرة القراءة مهارات تطوير عملية كانت لقد

املربك  اخللط إىل أدت اليت واملطالبات والدراسات، النظريات، من واسعة جمموعة حوله
 على سابقة نظرية هناك أن ُيقال أن ُيمكن وال. العامل أحناء مجيع يف والسياسة الرأي بني

 حنو األوىل اخلطى يف وخباصة النتائج، يف تقارٌب هناك ولكْن ال،اجمل هذا يف أخرى
 الواليات يف) جتميعية حتليالت ُأجريت املاضي، العقد مدى وعلى. القراءة اكتساب

                                               
من اآلباء السنغافوريني يقرأون ألطفاهلم قراءة  %20إىل أن  Mee and Gan (1998)توصل  (02)

يشترون مواد  %55منهم حياول تعليم أطفاله القراءة يف املنزل، إضافة إىل  %52جهرية، بينما 
 .امتحانية صورية الستخدامها مع أطفاهلم الذين يتعلمون القراءة

هذا ال يعين أن مهارات ما وراء املعرفة مفقودة لدى األطفال وأسرهم يف البيئات ضعيفة الدعم،  (02)
فرواية القصص بشكل شفهي غري مكتوب هلا تاريخ طويل تقريبا يف كل الثقافات، وقد كان هلا 

اليت ملرجع سابق(. والبحوث  Vansina, 1965مكاٌن بارٌز يف اجملتمعات األمية خباصة )انظر 
ُأجريت عن دور النص القائم على رواية القصص ال يستهان هبا يف الواليات املتحدة األمريكية 

(، لكن القليل منها هو املتاح عن دور رواية القصص )غري Heath, 1982)على سبيل املثال 
 عم(.املكتوبة( وعالقتها مبهارات تنمية القراءة يف الدول األقل منوًّا )أو البيئات ضعيفة الد

 ، وهو مرجع مفيد يف هذا اإلطار.Adams, 1990انظر  (02)
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: وهي القراءة، الكتساب أساسية عناصر مخسة لوجود توصلت( (05)املتحدة األمريكية
 املفردات الشفهية، القرائية الطالقة ،الصويت اإلدراك أو الوعي اهلجائية، احلروف قواعد

 إمجاًعا هناك ألن بإجياز؛ كلها العناصر هذه ُشرحت ولقد (07).القرائي والفهم اللغوية،
 األساس تشكل( (02)العاملي املستوى على حىت) العناصر هذه بأن القراءة جمال داخل قائًما

 التدريس وعمليات هج،للمنا التعليمية املمارسات يف واإلصالح والتدخل، للتعليم،
 .والتقومي

  

                                               
يف الواليات املتحدة، وحتت رعاية األكادميية الوطنية للعلوم، أجرت اللجنة الوطنية للقراءة  (05)

( مراجعة شاملة جملموعة كبرية من األحباث حول املهارات واخلربات اليت 0222بالواليات املتحدة )
اءة. حدد املؤلفون ثالث عقبات أمام القراءة مبهارة، تؤثر على صغار األطفال، تؤثر يف مبتدئي القر

هي: الصعوبة يف استخدام قواعد احلروف األجبدية، الفشل يف حتويل مهارات الفهم من اللغة 
املنطوقة إىل القراءة، وعدم وجود الدافعية للقراءة. ولقد كانت نتائج تقرير هذه اللجنة بالغة التأثري 

 صياغة السياسات التعليمية املتعلقة بالقراءة يف الواليات املتحدة.يف 
قد ُيعَتقد أن هذه املكونات اخلمسة ضرورية، لكنها ليست كافية. وكما ُأشري سابقا فإن هناك  (07)

العديد من املتغريات البيئية )منها التعليمية الرمسية وغري الرمسية( اليت تؤثر يف اكتساب القراءة. 
 )التواصل الشخصي( يف اإلشارة لذلك. A. Gove لفضل إىلويرجع ا

هناك بعض االستثناءات كما سيشار إليها الحقا يف هذا القسم، فنظم األجبدية ُيمكن أن تؤكد  (02)
 August and Shanahanبشكل خمتلف جدًّا يف األدوار اليت تؤّديها هذه العناصر. انظر أيضا: 

  اللغة األم.حبث تعلم القراءة بلغة غري (2006)
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  األمية محو ومعدالت الكبار األميين عدد تقديرات: 1-1 جدول
 2004 - 2000و 1110 المناطق، بحسب( 11 فوق ما سن في السكان بين)

 
 النسخة العربية( 0225) .52صفحة  ،0222 اليونسكو، من مقتبس
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 :هاوأصوات الحروف أسماء معرفة :األبجدية الحروف قواعد
 أمساء حتديد األطفال معظم يتعّلم والتنمية، التعاون االقتصادي منظمة دول يف
 منتصف ويف .الرمسي التعليم يف االنتظام يف البدء قبل األجبدية احلروف بعض وأصوات

 وهم (02).احلروف مجيع معرفة على قادرين األطفال يصبح االبتدائي األول الصف
 وأصواهتا، احلروف أمساء تذكر الرموز، بني البصري كالتمييز املهارات بعض يتعّلمون

 األجبدية احلروف قواعد ضمن املهارات هذه ُتدرج. السمعية البصرية وتنسيق العالقات
 باألصوات احلروف وعالقات باحلروف األطفال معرفة وُتسهم .املبتدئني لقراءة كأساس

 القوة إىل تشري اليت ألدلةا معظم فإن ذلك ومع (02).لديهم القراءة مبستوى التنبؤ يف
 املبكر فاإلتقان جتريبية، وليست ارتباطية، أدلة هي ونطقها احلروف لتسمية التنبؤية
 املبدئية االختالفات وجود يكون وقد. للتعّلم كبرية فرص وجود إىل يشري األجبدية لقواعد

 الفهم سهيلت أسرع، وهو ما يبدو أنه ال يؤدي إىل األويل بشكل التعّلم وبسبب امؤقًت
 (00).مباشًرا اًلتسهي القرائي
 :الصوتي اإلدراك أو الوعي

 نطق عند واستخدامها الصوتية الوحدات معرفة على القدرة الصويت الوعي يتضمن
 واحلروف( الصوتية الوحدات) األصوات بني العالقات فهم وُيعّد .والكلمات املقاطع
 ومعرفة. الصويت الوعي على وضوحب ويعتمد ،(00)اللغة رموز فك مهارات من املكتوبة
 ويف. املكتوب بالنص املرتبطة املميزة األصوات حتديد يف األطفال تساعد احلروف أصوات

 التعاون منظمة دول يف اإلجنليزية يتحدثون الذين األطفال معظم يتمكن اخلامسة سن
                                               

حرًفا من  02نشاًطا اهلدف منه حتديد  Morris et al., (2003)على سبيل املثال، استخدم  (02)
احلروف الكبرية والصغرية، وذكر أن األطفال تعرفوا على نصف احلروف يف بداية سن رياض 

 األطفال، وتعرفوا على كل احلروف بنهاية مرحلة رياض األطفال.
 أن ".... معرفة احلروف األجبدية كأمساء احلروف وأصواهتا(  Lonigan et al. (2000) يذكر (02)

عند دخول املدرسة ُتَعد من املؤشرات القوية للنجاح قصري وطويل املدى يف تعلم القراءة..." 
 .(227 )ص.

 لالطالع على أحباث تستند يف املقام األول على دول منظمة التعاون والتنمية Paris (2005) انظر (00)
يف اجملال االقتصادي. وعلى العكس من ذلك، الفشل يف تعلم قواعد األجبدية )وكيفية تسمية 
احلروف( سوف يظل عائًقا كبرًيا أمام األطفال، وخباصة يف البيئات ضعيفة الدعم، حيث قد ال يتم 

 تعلم احلروف األجبدية على اإلطالق.
 تشري إىل طرق تدريس تعلم مبتدئي القراءة.مهارة فك الرموز تسمى أحيانا "بالصوتيات" اليت  (00)
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-c-at, h-at, and f يف كما املقفاة الكلمات بدايات أمناط معرفة من االقتصادي والتنمية

at الكلمات جتزئة على القدرة ُيَنمُّون ذلك بعد للكلمات، اإليقاعية البدايات أسس وهي 
 هذه تطبيق وميكن. كلمات لتكوين منفصلة أصواًتا ميزجون مث صوتية، وحدات إىل

 والتركيبية التحليلية اجلوانب هي هذه. واملنطوقة املكتوبة الكلمات على نفسها املهارات
 العديد أظهرت ولقد. الصويت الوعي نتيجة تأيت اليت الكلمات رموز فك لعملية ةاألساسي

 مهارات واكتساب الصويت اإلدراك أو الوعي بني وتنبؤية متزامنة ارتباطات األحباث من
 يعرف ما وهو) صوتية وحدات إىل ُتقسَّم الكلمات بأن األطفال وعي وُيعد (02).القراءة
 ظهرت ذلك ومع. القراءة يف مبتدئني بوصفهم هلم األمهية بالغ أمًرا( الصويت بالوعي
 لتنمية الصويت الوعي يؤّديه الذي املباشربـي السب الدور أمام التحديات من الكثري مؤخًرا
 (02).القراءة

 

 
                                               

 .e.g., Bradley & Bryant, 1983; Juel, et al., 1986; Rayner, et al., 2001انظر،  (02)
 ,Blaiklock)يشري بعض الباحثني إىل وجود عالقة سببية بني الوعي الصويت ومعرفة احلروف ) (02)

ة متت اإلشارة إليها يف األحباث السابقة بينما أكد آخرون على عدم ثبوت أي عالقة سببي 2004
Castles & Coltheart, 2004) ولقد وجدت اللجنة الوطنية للقراءة بالواليات املتحدة ) 

(NRP, 2000 أن هناك ما يقرب من )شاهٍد عن الوعي الصويت، لكن مت إجراء حتليل  0222
ضحت هذه الدراسات أن دراسة فقط من اليت تطابقت مع معايريهم. ولقد أو 20جتميعي على 

التدريب على الوعي الصويت أسهم يف حتسني مهارات القراءة واإلمالء لدى األطفال. إضافة إىل أن 
اللجنة الوطنية للقراءة خُلَصت إىل أن كل أنواع التدريب املنهجية للصوتيات، مبا يف ذلك طريقة 

خالل اهلجاء، والصوتيات التركيبية،  األصوات املتشاهبة، والطرق الصوتية التحليلية، والصوتيات من
كلها هلا فوائد كبرية لطالب املرحلة االبتدائية الذين جيدون صعوبة يف القراءة. ولقد دعت اللجنة 
الوطنية للقراءة إىل دمج تدريس الصوتيات ضمن برنامج للقراءة يشمل أيًضا األربعة مكونات 

أن "الوعي الصويت قد ال ميثل  Georgiou et al. (2008) األساسية األخرى للغة. ويف املقابل، ذكر
مؤشًرا مهمًّا للقراءة... أو قد يكون مهمًّا فقط خالل الصف األول والثاين من املدرسة فقط". ويف 

أن يف الواليات املتحدة األمريكية ال يؤدي  Slavin et al. (2010) إحدى الدراسات املهمة، ذكر
 حد ذاهتا، وقد يكون مهارة ال عالقة هلا بتعلم القراءة. ولقد الوعي الصويت دوًرا يف القراءة يف

إىل أن هناك أنواًعا عديدًة من الوعي اللغوي  (Berninger et al., 2010aذهب آخرون أمثال 
)تشمل أيضًا ما هو إمالئي وماهو صريف إضافة إىل ما هو صويت( وأن التركيز على الصوتيات قد 

هو احلال يف قواعد األجبدية، ففي البيئات ضعيفة الدعم ويف أكثر  يكون مضلاًل. ومع ذلك، وكما
النصوص شفافية فإن األطفال الذين ال جييدون مهارات الوعي أو اإلدراك الصويت بشكل مبكر 

 أثناء الدراسة قد يظلون يف وضع خطري غري مواٍت.
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 :الشفهية القرائية الطالقة
رموز  لفك تلقائية مهارات لعدة تنسيق هي اليت الشفهية، القرائية الطالقة إن

 ولقياس. وبتنغيم وبدقة، بسرعة، النص قراءة الطالقة وتشمل. باملمارسة ُتنمَّى ،(02)النص
 غري قرائية لقوائم العملي االستخدام من طويل تاريخ األطفال لدى الشفهية القرائية الدقة

 يقرأون وهم هلم تسجيالت عرب القراءة، أثناء األطفال فيها يقع اليت األخطاء جتمع رمسية،
 فإن لذا النص، لرموز التلقائي أو اآليل الفك مؤشر هو القراءة معدل وُيعد (05).شفهيًّا

 ولديهم أدق، بشكل الكلمات على يتعرفون ما عادة أسرع بشكل يقرأون الذين األطفال
 .وفهم بتعبري للقراءة يستخدموهنا املعرفية املصادر من املزيد

 حتت اخلاص التعليم يف طويل عبا القرائية للطالقة مقياًسا القراءة معدل والستخدام
 هو املنهج على القائم القياس يف الرئيسي واملقياس (07).املنهج على القائم القياس مسمى
 يف صحيحة قراءة املقروءة الكلمات عدد عن عبارة وهو الشفهية، القرائية الطالقة مقياس
 هذا ويسعى. البالط يدرسه الذي املنهج من املستمدة النصوص من لعينة الواحدة الدقيقة
 ُتتابع اليت للنواتج مؤشًرا ليكون العادي، املنهج من النصوص إحدى استخدام إىل املقياس

 وُتعد. سواء حد على التشخيص واملساءلة ألغراض واستخدامها الوقت، مرور مع
 القراءة ملهارات الديناميكية للمؤشرات األساسية السمات إحدى الشفهية القرائية الطالقة
 (02).املبكرة القراءة تقومي بطاريات إحدى وهي ،(DIBELS) املبكرة األساسية ابةوالكت

 الكلمات عدد تقومي نسبيًّا السهل من يكون الشفهية، القرائية الطالقة مقياس وباستخدام
 يصلون اليت املعدالت ومقارنة الواحدة، الدقيقة يف صحيحة قراءة األطفال يقرأها اليت
 يتم اليت البيانات فإن ذلك ومع. إليه ينتمون الذي الصف ملستوى ادلةاملع باملعايري إليها

 سرعة ألن حبرص؛ تفسريها إىل حتتاج الشفهية القرائية مقياس الطالقة من عليها احلصول
 يف التقومي إّن مث كلها، وليست القرائية، الطالقة مؤشرات من مؤشٌر إال هي ما القراءة

                                               
 الفهم القرائي.انظر أدناه للشرح األكثر تفصيال حول "آلية" القراءة عند مناقشة  (02)
(05) Clay, 1991 ولقد قام ،Clay, 1991; Paris & Carpenter, 2003 

 (Clay, 1991; Paris & Carpenter, 2003 ولقد قام ،)Clay (2000) بعمل بارز حول مقياس )
للقراءة ُعرف بـ "مفاهيم حول النص" والذي اسُتخدم يف دراسات تقومي مهارات القراءة 

 للصفوف األوىل.
(07) Deno, et al., 1982; Fuchs & Fuchs, 1999. 
وتوجد الطالقة القرائية الشفهية  ،Good & Kaminski, 2002( انظر DIBELS) فيما يتعلق بـ (02)

 (RTI, 2009أيضًا يف كتيب أدوات تقومي القراءة يف الصفوف األوىل )
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 بإجراء يقومون ملن اخلربة حمدودية حال يف الكبرية تاملشكال من عدًدا يطرح ذاته حد
 .االختبار
 :اللغوية المفردات

. املكتوب أو املنطوق شكلها يف إما الكلمات، فهم اللغوية املفردات مهارات تشمل
 املفردات وألن. لغة أي يف القرائي الفهم حتسن الصيغتني بكلتا اللغوية املفردات ومعرفة
 قبل ما سنوات خالل املفردات منّو فإن الشفهية، اللغة مبهارات اتنمويًّ ترتبط اللغوية

 اللغوية املفردات أن إىل إضافة (02).املدرسة أثناء للقراءة مسار إجياد يف يُساعد املدرسة
 يف ُتسهم( الكالم إنتاج خالل من تعبريية أم الفهم، خالل من استقبالية أكانت سواء)

 يفهمها اليت املختلفة الكلمات عدد ويساعد (22).ملبكرةا القراءة مبهارات التنبؤ عملية
 تسهل وقد النص، رموز لفك جهوده يف يتحدثها اليت الكلمات عدد إىل إضافة الطالب

(20).الصويت اإلدراك أو الوعي منو
 

 للكلمات، التعرض وكثرة التكرار، فإن الدعم، جيدة البيئات سياقات ويف
 اكتساب زيادة يف تساعد عوامل كلها التعّلم، توخربا احلاسوب، وتقنية وممارستها،

 يف األطفال كفايات من كثرًيا حتد املدخالت هذه مثل نقص أن كما .اللغوية املفردات
 للمفردات األويل التعليم أن البحوث أظهرت ولقد. لغة أي يف اللغوية املفردات اكتساب

 املراحل يف القرائي األطفال فهم نم ُيسهل أن ميكن هبا املرتبط املفاهيمي واحملتوى اللغوية
 األطفال فهم يزيد أن ُيمكن الكلمات دراسة على القائم التدريس فإن وباملثل،. الالحقة
 (20).اللغوية واملفردات واهلجاء اإلمالء لقواعد
 :القرائي الفهم

 خربات ثراء على تعتمد املدى، طويلة تنموية عملية هي القرائي الفهم مهارات تنمية إن
 رموز فك كيفية تعّلمه على تعتمد كما الصغر، منذ بعامة واللغة والنص، الكلمات، يف تعّلمامل

 الكلمات من كبري زخم تنمية خالل من جزئيًّا النص رموز فك يف الطالقة وامتالك النص،
                                               

(02) Hart & Risley, 2005. 
(22) Storch & Whitehurst, 2002 
( the U.S. National Reading Panel (2000). وDickinson et al., 2003من قام كل  (20)

شاهٍد عن املفردات اللغوية، واستنتجوا أن التدريس  02.222دراسة مستمدة من  22مبراجعة 
 املباشر للمفردات يسهل من الفهم القرائي.

 .Beck et al., 2002; Bear et al., 2004وغالبا ال توجد أحباث حول هذا البعد يف الدول األقل منوًّا.  (20)
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 املعىن استخالص كيفية وتعّلم النصوص، يف االستخدام شائعة املفردات معاين وتعّلم املرئية،
 (22).امَلَهَرة القراء يستخدمها اليت الفهم عمليات خالل من نصال من

 للقرائية األساسية الوظيفة يوه - املكتوبة والنصوص الكلمات معاين فهم يساعد
 يتجاوز بشكل أنفسهم عن والتعبري واملسافات الزمن عرب رسائلهم توصيل يف األفراد -

 التفكري مع النصوص عرب وتوصيلها بةاملكتو الكلمات من معاين صنع وُيعد. اإلشارات
 وبدون. العامل أحناء مجيع يف الرمسي للتعليم الرئيسية املهمة والتفسريي والبناء النقدي
 النص تكرار بينما اللغة، ألصوات حماكاة جمرد لتصبح تنحدر، الكلمات قراءة فإن الفهم،

 (22).وكشط خنس عملية هي واليت احلروف، وكتابة حفظ جمرد من أكثر يكون لن
 مستويات عدة على ينطوي الذي comprehension( األمشل مبفهومه) الفهم إن

 هذه تتأثر حيث موثوقا، قياًسا وقياسه تعريفه الصعب من understanding الفهم من
 والنص، القارئ بني العميق والتفاعل والتدريس، اللغوية املفردات بكم املعقدة العملية

 االستخدام أن كما. املالئمة القراءة باستراتيجيات طالهبم زويدت على املعّلمني وقدرات
 وتزداد تعقيًدا أكثر النصوص تصبح عندما أمهية أكثر يصبح القراءة الستراتيجيات الفعال

األطفال على تعّلم  املبكرة الصفوف التدريس يف ويساعد. القراءة من األطفال أهداف
 الثاين الصف حبلول لكن املكتوبة، الكلمات زرمو فك مهارات باستخدام غالًبا القراءة

 فهم( الدعم ضعيفة البيئات يف ذلك تلي صفوف يف مث الدعم جيدة البيئات سياقات يف)
 من أنواع سبعة الشأن هذا يف األحباث حددت ولقد (22).عديدة ألغراض القراءة يتعّلمون
 كمداخل تركيبات يف تدريسهم مت ما إذا وخباصة القرائي، الفهم ينمي الذي التدريس
 واستخدام ،التعاوين والتعّلم ،القرائي الفهم متابعة: االستراتيجيات، وهي متعددة

 القصص، وبنية األسئلة، وإنتاج األسئلة، على واإلجابة واللغوية، الرسومية املخططات
                                               

(22) Pressley, 2000 225، صفحة 
ومع ذلك، فإن يف بعض السياقات كالبيئات ضعيفة الدعم وخباصة يف الدول النامية، قد يقبل  (22)

املعلمون هذا النمط من أمناط القراءة ِبَعدِّه مؤشًرا كافًيا لتنمية القراءة. واحلق أن تنمية أدوات 
طة للتقومي كتقومي مهارات القراءة للصفوف األوىل من األشياء الضرورية؛ ألهنا ميكنها جديدة خمتل

 Dubeckبل ينبغي أن تفصل بني "احملاكاة أو التقليد" و"الفهم" على املستوى الفردي. ويشري 
)االتصال الشخصي( إىل أن هناك ُكتاًبا ال يفهمون النص، لكن لديهم قدرة بالغة على الكتابة 

 تتم حيث النصوص الدينية يف نراه تية للنص بدقة إذا ما ُقرئ شفهيا. أحد األمثلة على ذلك قدالصو
 (.Wagner, 1994فهمها ) دون أحياًنا العربية للغة الصوتية الكتابة

 حول مراحل القراءة. ,Chall (1967, 1996)انظر  (22)
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 فهم ميكنهم واملهارات، االستراتيجيات هذه األطفال يستخدم وعندما (25).والتلخيص
 .أفضل بشكل يقرأوهنا اليت النصوص عاينم وتذكر

 :القراءة آلية
 رموز بفك ترتبط اليت العمليات بني القراءة باكتساب املتعلقة النظريات معظم متيز

(. الفهم أي) للنص معىن بتكوين املرتبطة العمليات وتلك أصوات، إىل املكتوب النص
 القارئ إىل تشري واليت آللية،ا فكرة يف العمليات من النوعني هذين بني العالقة وتكمن
 ،(عناء وبدون بسرعة أي) آليًّا أو تلقائيًّا والكلمات احلروف أصوات على يتعرف حينما
 (27).ودقتها القراءة سرعة زيادة بغرض املألوفة الكلمات التلقائي على التعرف إىل إضافة
 العمليات إذ أنه بعد أن تصبح مهمة مسألة وهي الشفهية، القراءة طالقة هي هذه

يكون لدى  تلقائية،/آلية (الكلمات ومعرفة النص رموز فك كعملية) األخرى األساسية
 معىن على للتركيز الوقت من ومزيد ،(الذاكرة عمل كسرعة) أكرب عقلية القراء قدرة

 والكلمات األصوات ملعرفة سعيًا إضافيْين وجهًدا وقًتا القراءة مبتدئو يقضي عندما. النص
 يتسمون الذين والقراء. (22)للتو قرأوه ما يستعيدون وال يتذكرون ال غالًبا مفه النص، يف

                                               
(25) U.S. National Reading Panel (2000). 
على آلية عملية القراءة من خالل السرعة اليت تتم هبا القراءة، ومن مث، فلكي يتم عادة ما ُيحكم  (27)

التعرف إىل الكلمات املكتوبة يف نص بشكل آيلٍّ يف اختبار قرائي، فمن الضروري وضع سرعة القراءة 
يف احلسبان. ولقد أظهرت ذلك الدراساُت اليت ُأجريت على لغات تتميز بأنظمة ألجبديتها أكثر 

افية كاللغة األسبانية، واللغة اإليطالية، واللغة األملانية، أو اللغة الفرنسية، وليس اإلجنليزية. وُتعّد شف
عملية التعرف إىل الكلمات املكتوبة بشكل آيلٍّ عملية سريعة جدًّا تستغرق قلياًل من الثواين فقط من 

ان ُكُمون االستجابات الصوتية )أي القراء املاهرين يف القراءة. ويف الدراسات اليت وضعت يف احلسب
التأخري الذي يتم بني ظهور الكلمة على شاشة الكومبيوتر وبداية نطق الكلمات( كانت االختالفات 

مللي ثانية للكلمة الواحدة. يقابل مثل هذا  022بني من جييدون القراءة وضعيفي القراءة هي حواىل 
ن جييد القراءة وضعيفي القراءة حينما يقرأون نصًّا التأخري حوايل دقيقة واحدة من االختالف بني م

الذين أشاروا يف دراستهم إىل  Sprenger- Charolles et al. (2006)كلمة. انظر  222مكوًنا من 
 أن نقص اآللية يف القراءة هي إحدى العقبات الرئيسية أمام القراءة املاهرة.

نسبـي. وهذا هو أحد اجملاالت اليت تكون من املؤكد أن مفهوم "الوقت اإلضايف" هو مفهوم  (22)
البحوث اليت ُأجريت يف دول منظمة التعاون والتنمية يف اجملال االقتصادي قد أثرت ليس فقط يف 
نظريات القراءة، بل أيضًا يف كيفية تقومي القراءة. هناك بعض األدلة يف دراسات تقومي مهارات 

 إىل أن من يقرأون ببطء قد ميكنهم القراءة مبستوى القراءة يف الصفوف األوىل مؤخًرا، واليت تشري
 .A)منخفض من الفهم، ويتضح ذلك جليًّا حينما يتعلم صغار املتعلمني القراءة باللغة الثانية. 

Gove 2009، التواصل الشخصي.) 
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 ملختلف مدركني غري أهنم كما جمهود، بال القراءة جييدون ما عادة القراءة يف بالطالقة
 .املكتوب النص من معًنى يستخرجون وهم هبا يقومون اليت العمليات

ما  غالًبا واليت القراءة، ممارسة من الكبري قدرال نتيجة أساًسا القراءة تلقائية/آلية وتأيت
 تنشأ قد ذلك، ومع (22).بسرعة أو واحدة حلظة يف ال حتدث واليت سنوات، تقاس عرب

 اللغة ويف. واستراتيجياهتا البسيطة النص رموز فك قواعد تطبيق نتيجة القراءة آلية
 مثل املقفاة الكلمات داياتب أمناط معرفة من يتمكنون الذين القراء فإن صغار اإلجنليزية،

d-og, l-og, f-og مثل املألوفة غري الكلمات نطق ميكنهم c-og اليت الكلمات حىت أو 
يف  القراءة مبتدئي سرعة تقيس اليت التقومي أساليب ومن مث فإن. m-og مثل معىن هلا ليس

يس مقاي كلها تعد املعىن، عدمية الكلمات وحىت والكلمات، احلروف، أصوات حتديد
 وآليةبـي النس التمكن مقاييس فإن وبعامة. تلقائي/آيّل بشكل النص رموز فك ملهارات

 (22).القراءة يف املبكر للنجاح جيدة مؤشرات كلُّها القراءة مبتدئي لدى النص رموز فك

 :الثانية وباللغة( األم) األولى باللغة القراءة
 والثانوية، االبتدائية الصفوف يف الصحيحة ةوالكتاب فالقراءة عوامل؛ بعدة القرائية تنمية تتحدد

 والتحكم املعرفة، من كثري وامتالك اللغوية، الكفاءة من عالية مستويات دون ممكنة ال تكون
 (20).لالتصال احمللية الثقافية املعايري يف

 على الثانية، باللغة القراءة اكتساب طبيعة عديدة لعقود وغريهم التربويون ناقش لقد
                                               

ظًرا أشار البعض إىل أن ركوب الدراجة يتشابه مع آلية القراءة )جماًزا( وبينما يكون ذلك صحيًحا ن (22)
للشعور النسبـي بأنه حينما تركب الدراجة، تستطيع أن تركز على جوانب أخرى من الركوب 
)كاهلواء، واملناظر الطبيعية من حولك(، ومع ذلك فإن التشبيه يعطي انطباًعا أن آلية القراءة تأيت 

يث بسهولة وبسرعة، كما يف حالة تعلم ركوب الدراجات. وهنا يكون التشبيه أقل تطبيًقا ح
وآخرون أن "الطالقة القرائية الشفهية" تنمو تدرجييًّا عرب سنوات املرحلة  Fuchsيالحظ 

 240 ص ,2001) .االبتدائية..." مع آثار مشاهبة حول اآللية".
حول أمهية اآللية يف القراءة. وحىت مع ذلك، فإن مؤشرات القراءة اجلّيدة  Stanovich (2000)انظر  (22)

تمد على السياق واللغة. وتوفر البحوث حول املعرفة واآللية صورة خمتلطة، مبعىن أن كآلية القراءة قد تع
كل املفاهيم عن اآللية مت الطعن فيها من دراسات أظهرت عدم وجودها ضمن السمات الرئيسة 

يف القراءة تدخاًل ُأطلق عليه  Stanovich للعمليات اآللية، فعلى سبيل املثال، استخدم الباحثون كـ
على نطاق واسع كإحدى الطرق اليت تقاس هبا  Stroop Intervention 7اس تدخل ستروبمقي

اآللية يف القراءة يف خمتربات. كما تشري البحوث احلديثة إىل أن اآللية يف حد ذاهتا ليست عملية تلقائية، 
 .Moors and De houwer, 2006بل إهنا ختضع للعديد من عوامل السياق. انظر 

(20) Snow and Kang (2006) 75، صفحة 
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 االضطراب" من بدًءا النقاشات هذه وتراوحت. اللغة ثنائية حول تتم اليت ناقشاتامل غرار
 وصوال إىل املنزل، يف لغة من أكثر الطفل حتدث ما إذا الطفولة مرحلة يف التعّلم عند" اللغوي
 متأخر أم مبكر وقت يف يأيت أن جيب الثانية باللغة القراءة تعّلم كان إذا ما حول املماثل اجلدل

 فيها تكون اليت الدول يف اللغة اختيار بسياسات املرتبط التوتر عن ناهيك الدراسي، املنهج يف
 الكتاب هذا إطار خارج املناقشات هذه أن برغم. مكثف بشكل فيها للطعن قابلة األمور هذه

 يتجزأ ال جزء هي( L2) الثانية وباللغة( L1) األوىل باللغة القراءة تقومي أساليب فإن احلايل،
 متعدد الواقع هذا يواجهون منوًّا األقل الدول يف األطفال من كثرًيا ألن احلالية، املناقشة من

 (20).والتنمية التعاون االقتصادي منظمة معظم دول بشكل أكثر بكثري من تكرره يف اللغات
 من كال يشمل علم بزغ اللغات، ثنائّي والتعليم اللغة اختيار سياسات عن وبعيًدا

 وتدور. واحدة لغة من أكثر يف - للقراءة والتعّلم - للتعّلم واملعرفية الجتماعيةا األبعاد
 هناك. واملقاومة االحترام حول واملؤرخني اللغة اجتماعيات علماء بني دائًما احلوارات
 وهناك املدرسة، يف األوىل لغتهم ُتستخدم حينما (والوالدان) األطفال به يشعر الذي االحترام
 التعّلم منظور ومن (22).املدرسة يف األوىل اللغة تلك ُتستخدم ال حينما( البعض نم) املقاومة
 املهارات االنتقال، فما مدى إمكانية انتقال مفهوم حول كبري حد إىل احلوارات تدور املعريف،
 متيل السنني، مدار على الثانية؟ اللغة إىل( مكتوبة أو شفهية) األوىل اللغة تعّلم أثناء املكتَسبة

 ومهارات األوىل اللغة أن مبعىن ،"الترابط" أو" اإلضافة" فكرة ترجيح إىل البحوث نتائج أغلب
 من العديد هناك مازال ذلك، وبرغم (22).قراءهتا ومهارات الثانية اللغة من تعّزز بعامة قراءهتا

 ينبغي وهل ،الثانية باللغة القراءة مهارات تدريس يف البدء جيب فمىت. بعد ُتحل مل اليت القضايا
 (22)الثانية؟ باللغة املناهج حمتوى يف تغيري يصاحبه أن

                                               
اجملال الفرعي الذي ُيطلق عليه اكتساب القراءة املقارن هو جمال ليس باجلديد، فقد نشر  (20)

Downing (1973)  منذ حوايل ثالثة عقود دراسة أساسية حول اكتساب مهارات القراءة يف عدد
 من اللغات املختلفة وأنظمة األجبدية املختلفة.

، ولرؤى Hornberger (2003) ،Snow and Kang (2006)لشأن، انظر لدراسات حول هذا ا (22)
 .Wagner (2004)إثنوجرافية، انظر 

 ,.Bialystok et alألعمال سابقة حول هذه النقطة، ومؤخًرا  Cummins et al. (1994)انظر  (22)

حيث مدخل أكثر دقة مييز االنتقال من خالل  Koda & Reddy (2008)، وأيضا انظر (2005)
 لنظر إىل املكونات احملددة اليت تبدو أكثر ُعرضة لالنتقال.ا

يتركز النقاش احلايل يف جنوب صحراء أفريقيا حول ما إذا كان التالميذ يف حاجة إىل الدراسة  (22)
لثالث سنوات مقابل ست )أو غريها( للتعليم االبتدائي باللغة األوىل لالستفادة من االنتقال للغة 

 ، فهناك إمجاع على هذا األمر حىت اآلن.Alidou et al., 2006الثانية. انظر 
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 اللغتني بني املسافة يف النظر وهي أال االنتقال، فكرة يف للتمعن واحدة طريقة هناك
 منوذج يشري. السياقات من عامة أنواع ثالثة 0.2 شكل ويعرض (25).تعّلمهم وسياقات

 منوذج ويشري. واملدرسة والطفل، املنزل، بني نوالتواز االنسجام إىل" املثايل" وهو( أ)
أن وجود سياسة  إىل مشرًيا واملدرسة، املنزل بني نسبيًّا أكرب مسافة وجود إىل( ب)

 أو رمسي، غري تعليم برنامج خالل من املسافة هذه تعليمية مالئمة من املمكن أن يقلل
 الوضع الذ توجد فيه أكرب( ج) منوذج يصف بينما. الكبار أو للوالدين القرائية تعليم

 برنامج هو التركيز حمور يكون أن ينبغي أنه إىل مشرًيا واملدرسة، الطفل بني مسافة
 هذه بني التمييز السهل من يكون ال قد أنه وبرغم(. اللغة ثنائي أو) األم باللغة تعليمي

 اللغة مع التعامل كيفية حول مناقشة يف للشروع واحدة طريقة يقدمون لكنهم النماذج،
 .سياسية-اجتماعية سياقات خالل من والثانية األوىل

 : مدخل "نظرية المسافة" لبرامج التعليم ثنائية اللغة1-1 شكل

 

 فعملية اخلاصة، حتدياته الثانية باللغة أو األوىل باللغة سواء القراءة مهارات ولقياس
 الشفهية املهارات: التالية ناصرالع( األقل على) وتتضمن املعقدة، األمور من ُتعد االنتقال

 القراءة مهارات الثانية، للغة الشفهية املهارات األوىل، للغة القراءة مهارات األوىل، للغة
 املعاجلة، استراتيجيات باللغتني، السابقة املعرفة الثانية، للغة الشفهية املهارات الثانية، للغة

 من الكلمات أي املتشاهبة الكلمات أن ىلإ إضافة. اللغوية باملفردات املرتبطة واملهارات
 واكتساب اللغتني عملية يف ستؤثر والثانية األوىل اللغتني يف( املتشاهبة وغري) واحد أصل

البناء  األطفال بإمكان أنه يبدو احلاالت معظم ففي !للغاية معقدة عملية وهي القراءة،
                                               

(25) Wagner, 2008. 
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 املرتبط التباين من كبري قدر هناك أيضًا لكْن األوىل، للغة واملكتوبة الشفهية املهارات على
 (27).والبيئية االجتماعية باملتغريات

 ميلك الطفل كان إذا ما على تعتمد املهمة االختالفات هذه أن إىل البحوث وتشري
 :القرائي الفهم مهارات امتالكه إىل إضافة عدمه، من آيّل بشكل الكلمات معرفة مهارات

 فيما األوىل، اللغة متعّلمي من بأقراهنم يلحقون قد الثانية باللغة القراءة يبدأون الذين واملتعّلمون
 يف الشكل بنفس ذلك يتم ال رمبا لكن الكلمة؛ مستوى على القراءة مهارات مبستوى يتعلق
 الشفهية املهارات على القرائي الفهم مهارات تعتمد حيث (22)القرائي الفهم مهارات حالة
 الذين الثانية اللغة متعّلمي على الصعب من جيعل ما وهذا ،(بطةواملفاهيم املرت واملعارف) للغة

 اللغة متعّلمي من األطفال بقراءة يلحقوا أن الثانية اللغة يف متواضعة شفهية مهارات لديهم
 وثيًقا ارتباًطا ترتبط الثانية للغة الشفهية الكفاءة أن ُوجد فلقد ذلك، من العكس وعلى. األوىل

 (22).جيدة تنمية ُنمِّيت ما إذا الثانية للغة ئيالقرا الفهم مبهارات
 أن ميكن القرائية وتعليم اللغة ثنائية أن فكرة تدعم اآلن حىت املتاحة فاألدلة وبعامة،

 وبيئة كافية، بصورة مدَرب معلم جيد، دراسي منهج عرب) للمتعّلم ُسمح إذا إضافة تكون
 ال وغالبا (22).األوىل اللغة يف عليه تأسس ما على بناًء الثانية اللغة مهارات ببناء( داعمة

 منوًّا األقل الدول يف ونظًرا ألن األطفال .املطلوبة الظروف هبذه الدعم ضعيفة البيئات تفي
 كل قياس إىل القراءة حتتاج تقومي أساليب فإن غالبا ما يواجهون هذا الوضع املعقد للتعّلم،

  (.الثالثة أو) والثانية األوىل اللغة من

 :والهجاء والقراءة األبجدية مُنظ
 مبدأ على التركيز يف القراءة حول تدور اليت احلالية الدولية األحباث بدأت لقد
 يرتبط وما ،(الكتابة نظام) األجبدية بنظام يتعلق فيما الغموض مقابل الوضوح أو الشفافية

 التناغم بسبب امتاًم واضحة اإلسبانية اللغة املثال، سبيل فعلى ،(20)الشفهية اللغة من به
                                               

 Bernhardt, 2005انظر: نقاشات حول هذا األمر يف  (27)
(22) Lesaux & Geva, 2006; Lesaux et al., 2006a; Wang & Koda (2007) 
  Crosson et al., 2008; Droop & Verhoeven, 1998. See also Crosson andانظر  (22)

 Lesaux (2010) 
 الربامج التعليمية اجلّيدة ثنائية اللغة ميكن أن تؤدي أيضًا إىل وفرة يف التكاليف. (22)
 & Sprenger-Charolles, 2003; Sprenger-Charolles et al., 2006; Zieglerانظر  (20)

 Goswami, 2006. 
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منهجي بله بشكل يقا a فاحلرف احلروف، هذه وأصوات املكتوبة حروفها بني الكبري
 التناقضات من العديد هناك ألن نسبيًّا؛ مبهمة لغة اإلجنليزية اللغة املقابل، ويف. /a/الصوت

 رفاحل املثال، سبيل على اإلجنليزية اللغة ففي وصوته، املكتوب احلرف بني ما العالقة يف
 كثرًيا أن لالهتمام املثري ومن. dateو cat الكلمات يف خمتلفني بصوتني يرتبط a املكتوب

 من وضوًحا أكثر أجبدية نظام تستخدم النامية الدول يف( معظمها يكن مل إن) اللغات من
 مهارات أن إىل تشري األحباث ألن مهم؛ شيء الشفافية أو والوضوح (20).اإلجنليزية اللغة

 (22).وضوًحا أكثر أجبدية نظم متتلك اليت اللغات يف أسرع بشكل اكتساهبا ُيمكن القراءة
 ُتقارن ال القراءة يف ُتستخدم واليت (GPC) وصوته املكتوب احلرف بني العالقة إن

 اللغة ففي اهلجاء، يف ُتستخدم واليت( PGC) وشكله املسموع احلرف بني بالعالقة دائًما
 o فاحلرف الثانية، العالقة من اتساًقا أكثر تكون األوىل العالقة املثال، سبيل على الفرنسية

 الطرق من العديد فهناك ذلك ومع ؛/o/املتحرك كاحلرف ُينطق سوف” do“ كلمة يف
 املسموع واحلرف وصوته، املكتوب احلرف بني فالعالقة ،”.o“و ”o/:eau “au/لتكتب
 وضوًحا أكثر تكون كلمة قراءة أن مبعىن متناظرة، غري أو متماثلة غري عالقة هي وشكله

 أن من نسبيًّا أسهل بالفرنسية كلمة تقرأ أن تتعّلم أن مث، ومن. كلمة هجاء من ومباشرة
 الفرنسية أو اإلجنليزية استخدام الصحراء حيث أفريقيا جنوب ففي ،(22)هجاءها تتعّلم
 أو األوىل عالقةال) اللغة وضوح يف االختالف هذا فإن املدارس، يف ثانية كلغة كثرًيا
( اإلجنليزية اللغة يف) واهلجاء القراءة مهارات من كل أمام صعوبات يوجد أن ميكن( الثانية

 (.الفرنسية اللغة يف) وللهجاء
                                               

أو الكتابة ملعظم دول جنوب الصحراء  وقد يرجع ذلك إىل حداثة العهد يف تطوير نظم األجبدية (20)
الكربى األفريقية )كاللغة السواحلية، أو الولوف(؛ املعهد الدويل للغات األفريقية 

 .Sebba 2007؛ انظر أيًضا 0222والثقافات،
لغة، منها اإلجنليزية، والدامنركية،  02اكتساب القراءة املبكرة يف  Seymour et al., (2003)قارن  (22)

ة، واألملانية، واألسبانية، والربتغالية وغريها، ووجد أنه كلما كانت درجة وضوح اللغة والفرنسي
أعلى كانت مهارة فك رموز النص أسرع لدى متعلمي اللغة األوىل. انظر أيًضا إىل نتائج الدراسة 

دة مهارات احلديثة اليت ُأجريت على األطفال الذين يتحدثون األسبانية يف أسبانيا، واليت تبّين أن إجا
فك الرموز مبكًرا تؤدي إىل تقدم مستمر يف سرعة القراءة ودّقتها عند األطفال يف عمر رياض 

، وحصلنا على نتائج مشاهبة (Cuetos & Suarez-Coalla, 2009)األطفال وحىت الصف الرابع. 
 .(Geva& Siegel, 2000)لدى متعلمي اللغة الثانية 

لمات العادية بشكل أكثر دقة من أشباه الكلمات، برغم أهنا مل تكن إضافة إىل ذلك، تتم قراءة الك (22)
 قد ُكتبت بسهولة بعد، وخباصة يف اللغة الفرنسية. انظر 

Alegria, & Mousty, 1996; Sprenger-Charolles et al., 2003. 
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 القراءة، يتعّلمون الذين األطفال عند فارًقا األجبدية نظم ُتحدث القول، وخالصة
 االختالفات هذه واهلجاء، راءةالق اكتساب عند النص رموز فك مهارات بداية يف وخباصة
 التعاون االقتصادي منظمة دول يف كبري بشكل ُأجريت اليت األحباث على اآلن حىت القائمة
 األصلية للغات األجبدية نظم تأثري ُيظهر حبث هو ينقصنا وما قوية، اختالفات هي والتنمية

 هلا واضحة أجبدية ألنظمة ةاملبكر املميزات أن على وأدلة ،(22)منوًّا األقل الدول يف للشعوب
 بشكل األجبدية احلروف معرفة كون مهارات برغم أنه لوحظ كما. الطويل املدى على تأثري
 وباملثل، (25).القراءة يعد ضئياًل تعّلم تأثريها املباشر يف فإن املبكرة، للقراءة مفيًدا مؤشًرا مبكر
 إجادة إمكانية على اًلضئي تأثرًيا ختلفةامل اللغات بتعقيدات املتعلقة لالختالفات أّن ُوجد فلقد

 متعددة الدول ففي وأخريا، (27).العامل أحناء مجيع يف الشفهية اللغة ملهارات بسرعة األطفال
 النظم خبصوص يكفي مبا معرفة هناك تكون ال قد الكتابة، أو األجبدية أنظمة ومتعددة اللغات

 (22).األجبدية للغات املستخدمة يوميا بشكل فعلي
                                               

واحلية حول اكتساب القراءة يف اللغة الس (Kim et al., 2008) انظر، مع ذلك، دراسة حديثة لـ (22)
بكينيا، حيث نظام األجبدية واضح نسبيًّا، وُيستخدم عدد من االختبارات الفرعية للقراءة )على 
غرار تقومي مهارات القراءة يف الصفوف األوىل( لتحديد دور الطالقة القرائية واملهارات األخرى يف 

رائية )ومهارات فك رموز تنمية الفهم القرائي. وبعامة فإن النتائج جاءت داعمة ألمهية الطالقة الق
 النص( يف التنبؤ مبهارات الفهم القرائي.

مثل هذه االختالفات يف مسار التعلم والقائمة على االختالفات يف النظم األجبدية للغات هي من  (25)
األسباب اليت جتعل من غري املالئم وضع معايري مرجعية للمراحل املبكرة يف القراءة يف اللغات 

 تها األجبدية.املختلفة وأنظم
، تبني Feng et al. (2009)يف دراسة حديثة أجراها  ،.Slobin (1986) and Snow (2006)انظر  (27)

أنه بينما كانت هناك بعض االختالفات املبدئية بني مبتدئي القراءة يف اللغة اإلجنليزية واللغة الصينية 
ة األقدم واألمهر أظهروا عدم وجود أية )مع متيز واختالف أنظمة األجبدية هبما(، فإن متعلمي القراء

اختالفات يف السرعة اليت يقرأون هبا. استخدم فنج وزمالؤه األساليب املتطورة لتتبع حركات العني 
 لدراسة تنمية القراءة وسرعتها.

بست لغات هي )الولوف، السرير، البوالر، املاندجاك،  0220يف السنغال، يعترف دستور  (22)
 22ال(، إضافة إىل اللغة الفرنسية، وهي اللغة الرمسية، بينما هناك ما يقرب من السونوكية، واجلو

لغة مستخدمة يف الدولة، وبدأت وزارة التعليم يف وضع املناهج التعليمية هبذه اللغات الوطنية، 
وتقوم بتدريب استطالعي للمدرسني على مشاريع جتريبية باللغة احمللية على مستوى املرحلة 

ة. وحىت مع ذلك، ما زالت اللغة الفرنسية هي وسيلة التدريس يف املدارس السنغالية على االبتدائي
مجيع املستويات. وتتمتع لغة الولوف بأهنا لغة تفاهم مشتركة يف السنغال )يتحدث هبا أكثر من 

 ,McLaughlinمن السكان عرقيًّا هم من الولوف، انظر  %22من السنغاليني، بينما حوايل  22%

-، ويقدم األطفال السنغاليون مثااًل توضيحيًّا على أن البيئة املعقدة من الناحية االجتماعية(2001
اللغوية وعدم وجود معيارية فيما يتعلق بالنظم األجبدية هي مشكالت تقف أمام عمليات التقومي يف 
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 :والنجاح بالفشل التنبؤ: القراءة تطور ساراتم

 خمتلفة وفترات بأمناط مرت قد القراءة عناصر تطور مسارات أن إىل األحباث تشري
 عن إتقاهنا ووقت مدى حيث من تنميتها، يف أكثر قيوًدا متتلك اليت املهارات بعض مع

 مقارنة أسرع بشكل األجبدية قواعد ُتكتسب املثال، سبيل فعلى ،(22)املهارات من غريها
 عامًلا أجبدية أي حروف وأصوات أمساء تعّلم وُيَعد (52).القرائي والفهم اللغوية باملفردات

 (50).شخص أي حياة يف جديدة لغوية مفردات بتعّلم قورن ما إذا املعرفة من صغرًيا
 تالبيئا يف األطفال فإن أوسع، معرفية قاعدة يشمل الصويت اإلدراك أو الوعي أن وبرغم
 الصوتية، للقافية األساسية االبتدائية السمات املرحلة صفوف يف يتعّلمون الدعم جيدة

 األصوات. ودمج مقاطع، إىل الكلمات وجتزئة
                                                                                                            

بتدوين ( قامت احلكومة باإللزام 0277-0252لغة الولوف. ويف سلسلة من القرارات احلكومية )
خطيٍّ للولوف باستخدام نظام الكتابة الالتينية، وهو ما يعرف بلغة الليب الولوف اليت كانت 
متميزة بكل الطرق عن نظام اهلجاء الفرنسي. ومع ذلك فلقد أثار هذا القرار احلكومي جداًل 

وف، انظر واسًعا بني مستخدمي أجبدية لغة الولوف )واليت تعتمد على الكتابة العربية للغة الول
Prinz, 1996 ( وبني العلماء الذين طوروا أجبديات أخرى للغة الولوف األصلية. وحىت اآلن، نادرا

ما يستخدم إلزام احلكومة بلغة الليب ألجبدية الولوف يف الثقافة الشعبية السنغالية وممارسات القرائية 
ة، والكتب املصورة، وكلمات اليومية )كاملنشورات احلديثة، والفتات املطاعم، والنشرات الديني

األغاين( ومع بعض الناس الذين يفّضلون الكتابة بلغة الولوف، وآخرين بالكتابة الفرنسية للولوف، 
ويعين التعايش يف السنغال مع خمتلف نظم األجبدية للولوف )العادية والفرنسية( مع النصوص العربية 

اللغات احمللية تواجه مهمة معقدة يف وضع للولوف أن عمليات التقومي اليت هتدف إىل استخدام 
)التواصل الشخصي( يف هذا التحليل  Cecil Evers أساليب تقومي للقراءة. ويرجع الفضل لـ

 املفيد.
(22) Paris, 2005.  املهارات املقيدة أيضًا تكون حمدودة التباين؛ ألن احلد األعلى هلا ثابت، ويتم حتقيقه

 الدعم. نسبيًّا بسرعة يف البيئات جيدة
من املرجح أن تنطبق هذه السرعة النسبية على كل من البيئات جيدة الدعم وضعيفة الدعم، برغم  (52)

أن اجلزم بذلك ينتظر نتائج جديدة لتقومي مهارات القراءة يف الصفوف األوىل. ومع ذلك، فقد 
ة يف الدول النامية، يكون تعلم قواعد األجبدية )واحلروف األجبدية( أبطأ بكثري يف السياقات الفقري

 (RTI, 2009)كما أوضحته دراسات تقومي مهارات القراءة يف الصفوف األوىل. 
دراسة تناولت القرائية يف بداياهتا )يف الواليات املتحدة إىل  Scarborough (1998) 50استعرض  (50)

وحىت حد كبري(، ولقد وجد أن أقوى مؤشر فروق فردية للقدرةعلى القراءة من الصف األول 
حبًثا  02الصف الثالث هو التعرف إىل أمساء احلروف يف مرحلة رياض األطفال، من خالل عينات 

هتدف إىل قياس هذا املتغري. ومع ذلك، مل تعد معرفة أمساء احلروف يف الصف األول هي أقوى 
كالتعرف إىل مؤشر للقدرة على القراءة فيما بعد، بل غالًبا ما كان يفوقها مهارات املعاجلة الصوتية 

 أصوات احلروف ومهام تركيب وحتليل األصوات.
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 أكثر لكنها األجبدية، احلروف معرفة من قيودًا أقلَّ الشفهية القرائية الطالقة ُتعد
 معدل إىل الوصول من كنونيتم األطفال معظم ألن اللغوية؛ املفردات تنمية من قيوًدا

 أو الرابع الصف يف الشفهية القراءة يف الدقة من إليه الوصول املفترض املعدل يقارب
 املعارف حيث من ختتلف القراءة عناصر فإن وهكذا،. الدعم جيدة البيئات يف اخلامس
 (50).التعّلم ومدة املكتسبة

 مببتدئي يتعلق فيما للطفل؟ الناجح القراءة مبسار التنبؤ يف يساعد أن ُيمكن الذي ما إذن
 هي هلم للقراءة مؤشرات أفضل الدعم، جيدة البيئات يف( تقريبا سنوات 5 إىل 2 من) القراءة
 ودمج وجتزئة ،(مَقفى جعله أي) الكالم تقفية على والقدرة وأصواهتا احلروف أمساء معرفة

 القرائية الطالقة معدل يصبح النص، رموز فك األطفال يتعّلم وبينما. الصوتية الوحدات
 فيما القراءة يف لنجاحهم جيًدا مؤشًرا( الكلمات على التلقائي/اآليّل التعرف وهو) الشفهية

 يف بدرجاهتم ُتنِبئ لديهم القرائي الفهم نتائج فإن ما، حد إىل سنًّا األكرب األطفال وأما .بعد
 فيما املختلفة القراءة عناصر هاراتمل التنبؤية القدرة تتغري وهكذا، (52).التحصيلية االختبارات

 االبتدائية املرحلة صفوف يف القراءة مؤشرات أن إىل إضافة .الوقت عرب النواتج مبقاييس يتعلق
 من للعديد مباشرة غري مقاييس هي( الشفهية القرائية والطالقة األجبدية، احلروف كمعرفة)

 الوالدين ِقبل من املبكر التعليم عة،اللغة والنصوص املطبو ممارسة مثل كثرة التعّلم، خربات
 يف سنوات مخس العمر من يبلغون الذين األطفال إن .اللغوية املفردات وثراء واملعّلمني،

 احملتمل من أقراهنم، من أفضل بشكل األجبدية احلروف معرفة أجادوا وقد الدعم جيدة البيئات
 األجبدية، احلروف ملعرفة يعود ال السبب لكن ،سنوات مثان أو سبع سن عند القراءة جييدوا أن
 العمر من يبلغون الذين األطفال أن كما (52).القرائية خربات من للعديد القوية للبداية يعود بل

                                               
(50) Fuchs & Fuchs, 1999. 
 Pearson & Hamm (2005)يف الواليات املتحدة على سبيل املثال، انظر  (52)
يبدو أنه ال يوجد ارتباط بني تنمية الطالقة القرائية والفهم القرائي ألن العالقة تكون األقوى ملبتدئي القراءة  (52)

ومع التقدم يف العمر ومهارة القراءة فإن األطفال األكرب سنًّا ومن  (Paris, 2005) واملتعثرين يف القراءة
جييدون القراءة يظهرون عالقات أكثر تنوًعا بني الطالقة القرائية الشفهية والفهم القرائي، فعلى سبيل 

لقرائية الشفهية مع تقدم العمر. ومع ذلك، اخنفاًضا يف أمهية الطالقة ا Fuch et al., (2001)املثال، الحظ 
يّدعي بعض الباحثني أن هناك عالقة قوية بني الطالقة القرائية الشفهية والفهم القرائي )على سبيل املثال، 

Abadzi, 2008; RTI, 2009; Good et al., 2001 وقد تعكس االرتباطات القوية بني الطالقة القرائية .
القراءة فروًقا تنموية عامة لدى من جييدون القراءة ومن يتسمون بضعف الشفهية ودرجات اختبارات 

القراءة، وليست عالقة سببية بني الطالقة القرائية الشفهية والفهم القرائي. وهبذه النظرة، فمعدل القراءة 
ا يف ذلك الشفهية ميكن أن يكون مقياًسا غري مباشر ومفيًدا جدًّا للعديد من الفروق التنموية املتزامنة، مب
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 النامية الدول يف الدعم ضعيفة البيئات يف( الدراسة يف عامني قضوا الذين أي) سنوات مثان
 عناصر باقي إجادة عليهم الصعب من علجي ما وهذا األجبدية، احلروف يتعّلمون زالوا ما رمبا

 .القراءة مهارات

 :القراءة تقويم أساليب

 املكتوب الشكل تأخذ اليت األساليب فهناك :القراءة تقومي ألساليب نوعان هناك
 أجادوا قد الذين على تقتصر أساليب وهي ،(النطاق واسعة التربوي التقومي أساليب مثل)

 اختبار منوذج وإكمال التعليمات، وفهم القراءة، لىع القدرة ولديهم القراءة، مهارة
 اختبار أداء من يتمكنون ال الذين القراءة، ملبتدئي ُتصمَّم اليت األساليب وهناك كتابيًّا،
 فيما بالتفصيل هلذين النوعني وسنتعرض .شفهيا اختبارهم جيب لذلك والقلم؛ بالورقة

 (.ب) ملحق يف التوضيحية وستكون األمثلة، يلي
 :القراءة لتقويم المكتوبة ألساليبا

 تقدمها اليت املوحدة أو القياسية االختبارات متثل الرابع، الفصل يف موضح هو كما
 ملهارات اًلقبو واملوضوعية العلمية املؤشرات أكثر الدولية أو الوطنية اهليئات أو النشر دور
 يف ضعًفا يعانون الذين للطالب ُيقَدم قد الدعم، جيدة البيئات ففي ،(52)الطالب قراءة

                                                                                                            
التعرف اآليل على الكلمات، ومعرفة املفردات اللغوية، ومعرفة احملتوى، والدافعية، ومهارات أداء 
االختبارات، والذكاء، والعوامل املرتبطة بالسياق، وغريها. وقد خيتلف بطيئو القراءة يف الصفني األول 

راءة يف العديد من اجلوانب، ومعدل والثاين )وخباصة يف سياقات البيئات ضعيفة الدعم( عن سريعي الق
القراءة الشفهية هنا هو املقياس غري املباشر الوحيد للفروق اليت تتوسط الفهم القرائي. وقد ميثل القصور يف 
مهارات فك رموز النص لدى مبتدئي القراءة )كما هو احلال يف البيئات ضعيفة الدعم اليت أظهرهتا 

 (Abadzi, 2008)لصفوف األوىل( عبًئا على عمل الذاكرة لديهم أساليب تقومي مهارات القراءة يف ا
كما أهنا تعيق مهارات الفهم القرائي. ويف هذا الصدد ينبغي أن ُتستخدم مقاييس الطالقة القرائية الشفهية 
كمؤشرات للمهارات اآللية يف فك رموز النص، وليست مقاييس الفهم القرائي أو األهداف التعليمية. 

البعض إىل أن مشكالت الفهم القرائي قد أدت إىل مشكالت يف الطالقة القرائية الشفهية ولقد أشار 
أيضا؛ ")قد( تعكس مشكالت الطالقة ببساطة... البطء يف أداء مهمة ما، أو تعكس مشكالت يف 

اية التوقيت الذي يسمح بتنسيق العديد من العمليات اليت تتم يف عقل املتعلم؛ وقد تكون النتيجة يف النه
 (".Beringer et al., 2010bانعداًما للطالقة القرائية متاما، وليست السبب يف أي مشكلة قرائية )

يف الواليات املتحدة، يشمل التركيز على أداء االختبارات كل اختبارات التحصيل األكادميية اليت  (52)
نوية. ُتجرى مثل هذه ُتسَتخدم الختاذ قرارات مهمة حول تقومي طالب املرحلة االبتدائية والثا

االختبارات يف كل دولة، ولقد صممت العديد من الدول االختبارات التحصيلية اخلاصة هبا. وُتعد 
 كل اختبارات الدولة تقريًبا اختبارات حمكية املرجع مقابل اختبارات جتارية معيارية املرجع.
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 البيئات يف أما. الصيفية املدرسة يف أو الدراسي العام أثناء الشأن هذا يف مساعدات القراءة
 نفس يف يبقون ما فغالًبا القراءة يف ضعًفا يعانون الذين األطفال فإن الدعم، ضعيفة

 ولذلك .يةاالبتدائ املدرسة يف التخرج يف يفشلون أو املدرسة، من يتسربون أو الصف،
 الصف نفس يف البقاء ألن الطالب؛ يف كبري بشكل تؤثر أن الختبارات القراءة ُيمكن

احلياة. ويف  مدى عليهم سلبية آثار له تكون ما غالًبا املدرسة من التخرج يف والفشل
 بعد ما مرحلة إىل التأهل يف ُتسهم قد االختبارات يف العالية الدرجات املقابل، فإن

 منح على احلصول حىت أو متقدمة، فصول يف أماكن على أو احلصول تدائية،االب املدرسة
 .مالية دراسية

 :القراءة لتقويم الشفهية األساليب
للقراءة  رمسية غري اختبارات جمموعة التربويون صمَّم عاما، 22 من أكثر منذ

(IRIs،) اقفمو يف األطفال صغار لدى الشفهية القراءة ملهارات عديدة أوجه لتقومي 
 النماذج هذه أحد. املدرسية الفصول يف املعّلمني مع للنصوص األطفال كقراءة حقيقية،

 ويتشابه ،(55)الشفهية القراءة أثناء الطفل دقة املعّلم فيه ُيسجِّلالذي  الصويت التسجيل هو
 يواجهها اليت الصعوبات أنواع املعّلم ُيحّلل احلالتني، ففي ،(57)األخطاء حتليل أسلوب معه

 وإدارات التجارية النشر دور من العديد يعمل وحاليا،. الشفهية القراءة أثناء ألطفالا
. الرمسية غري القراءة اختبارات من العديد تصميم على العامل أحناء مجيع يف والتعليم التربية
 ويطرح الطفل، لدى والضعف القوة نقاط املعّلم ُيالحظ للنص، الطفل قراءة وأثناء

 وُتعد. قراءته حول ونوعية كمية معلومات ُيسّجل كما فهمه، من للتحقق عليه األسئلة
 رمسي غري للقراءة اختبار تصميم يتم ألنه وتشخيصية؛ رمسية غري للتقومي األساليب هذه
 أو موحدة بيانات على تركز ال املعّلم يأخذها اليت امللحوظات أن كما طالب، لكل

 ،(52)الشفهية القراءة لدقة تقوميا الرمسية غري اءةالقر اختبارات تتضمن ما وعادة. مقارنة
 بدًءا قرائية وأسئلة للفهم، وسرد القصص، وقطًعا دراسي، صف لكل للكلمات وقوائم

 بعضها ويشمل املتوسطة، املرحلة مبستويات مروًرا االبتدائية، املدرسة قبل ما مرحلة من
                                               

(55) Clay, 1991. 
(57) Goodman & Burke, 1972. 
ئية هي العامل األكثر بروًزا يف أنظمة األجبدية األقل وضوًحا كاللغة اإلجنليزية، إن الدقة القرا (52)

فاستخدام الدقة القرائية يف اللغات الواضحة )كاللغة األسبانية أو السواحلية( ستكون أقل ثباًتا ألن 
 احلد األقصى للنتائج سيحدث يف وقت مبكر بسبب مميزات مهارات فك رموز النص.
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 القراءة أو املتكررة، والقراءة عي،االستما والفهم للطالب، السابقة املعارف لتقومي أنشطة
 هذه مع األوىل الصفوف يف القراءة مهارات تقومي أساليب مهام بعض وتتشابه. الصامتة
 الفرد مستوى على تشخيصية ألهداف ُتسَتخدم ال أهنا إال العريقة، التقاليد
 (72)،(52).املتعّلم

 مع الرمسية غري القراءة اختبارات استخدام أسباب أهم أحد الصناعية، الدول يف
 يتم مث ومن القراءة، أثناء األطفال تواجه اليت الصعوبات عن الكشف هو القراءة مبتدئي
 عن الكشف يتم ال األحيان، من كثريويف  .املهارات هبذه يتعلق هلم إضايف تعليم تقدمي

 الثالث، أو الثاين الصف إىل يصلوا حىت مبكرة مرحلة يف األطفال لدى القراءة صعوبات
 الضئيل والوقت االبتدائية، املدارس يف الكبرية الفصول أحجام بسبب الوضع ويتفاقم

. للمعلمني املتاحة التقومي أدوات من والقليل ،حدة على طالب كل لتقومي خيصص الذي
 إذا) مبكرة عالجية أساليب إىل يؤدي أن ُيمكن الصعوبات هذه عن املبكر الكشف إن

 الثاين السبب. املختلفة القراءة مهارات من للعديد( رتتوف ومىت املوارد، هذه توفرت
 هذه وتتميز. األطفال لدى القراءة منّو توثيق هو الرمسية غري القراءة اختبارات الستخدام

 حول متمركزة أهنا كما فيها، التحكم للمعلم وميكن مرنة، سريعة، بأهنا االختبارات
. مدرسي فصل ألي التقومي أساليب يف افرتتو اليت اإلجيابية السمات وهي كافة - الطالب
 لديهم، القراءة تطور عن مبعلومات الطالب بتزويد الرمسية غري القراءة اختبارات وتقوم

، حتسني إىل حتتاج اليت واملهارات أطفاهلم، لدى التحصيل مبستوى األمور وتزود أولياء
ومن مث فهي متثل  - للطالب املالئمة والنصوص املالئم، التدريس بنوع املعّلمني تزّود كما
 هذه مثل الستخدام الثالث والسبب. األمر يهمه من لكل اإلجيابية التداعيات كافة

 الصفوف يف القراءة مهارات تقومي ألساليب األصلي الوجود سبب وهو - االختبارات
 حىت أو) املدرسة مستوى على املشكالت على القرار صانعي اطالع إمكانية هو - األوىل
 .مبكرة مرحلة يف القرائي بالتحصيل يتعلق فيما( كله النظام مستوى على

                                               
اسات احلديثة يف كينيا وليبرييا تستخدم أدوات تقومي مهارات القراءة يف الصفوف بعض الدر (52)

 األوىل، بوصفها جزًءا من أساليب التدخل التشخيصية يف املدرسة على مستوى األفراد من الطالب.
بشكل وجتدر اإلشارة إىل أن هناك فارًقا أساسيًّا بني االختبارات اليت يكون فيها )إعطاء التعليمات  (72)

 مقابل شفهي مقابل أخرى مكتوبة، وتلك االختبارات اليت تكون فيها استجابات األطفال شفهية
مكتوبة، وحنن نستخدم بنجاح عدًدا من االختبارات اجلماعية مع أطفال الصف األول )يف  أخرى

شرق أفريقيا( حيث يعطي األطفال إجابات مكتوبة )مثل: صح أو خطأ( بعد االستماع إىل 
 .(0202)التواصل الشخصي،  M.Jukesات شفهية." تعليم
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 :EGRA -األولى  الصفوف في القراءة تقويم أساليب
 :عامة نظرة

 أساليب من خمزون/بطارية لتوفري EGRA األوىل الصفوف يف القراءة تقومي ُصّمم
 القراءة وضع لرصد النامية الدول بواسطة الدويل، لالستخدام األساسية القراءة ملهارات التقومي
 أدوات حزمة ُصِمَمت فقد املؤلفني، ِقبل من ُوِصَفت وكما. االبتدائية املدارس يف املبكرة
 وهدفه ،"العّينات على قائم نظام ذا تشخيصيًّا" مقياًسا لتكون األوىل الصفوف يف القراءة تقومي

 إبالغ يتمَّ كي األوىل، الصفوف يف القراءة مهارات يف الطالب أداء" قياس هو األساسي
 (70).التعليم لتحسني النظام احتياجات حيث من هبا، املاحنة واجلهات الوزارات

 أدوات حزمة ضوئها يف ُبنيت اليت والطرق والنظريات ،املنطقي األساس ويستند
 كاملراجع سابًقا، نوقشت اليت األحباث نفس على األوىل الصفوف يف القراءة تقومي

 تكّرر كي هذه األدوات حزمة وجاءت. القراءة حول النطاق واسعة روفةاملع األمريكية
 أدوات اعتمدت وقد. (70)املبتدئني لقراءة األساسية اخلمس املهارات أمهية على التأكيد
 اسُتخدمت اليت تلك على مبدئيًّا املبكرة الصفوف يف القراءة تقومي يف املستخدمة التقومي

 ،DIBELS األساسية املبكرة القرائية ملهارات ناميكيةالدي املؤشرات تقومي أساليب يف
 املهارات على التأكيد مسح ولقد. املتحدة الواليات يف واسًعا استخداًما واملستخدمة

 النص رموز وفك األجبدية، احلروف كمعرفة األوىل الصفوف يف القراءة لتقومي األساسية
 .فقًرا العامل دول أكثر بعض يف لفةاملخت اللغات مع مواءمة أكثر يكون أن التقومي هلذا

 ،(72)نامية دولة 22 من أكثر يف األوىل الصفوف يف القراءة تقومي حاليًّا وُيستخدم
 للتنّبؤ ُعرضت اليت واملعارف املهارات لقياس متعددة فرعية اختبارات يتضمن وهو

 الصفوف يف ءةالقرا تقومي بطارية وتبدو. (72)االبتدائية املرحلة صفوف يف القراءة بتحصيل
                                               

(70) RTI, 2009, p. 6. 
(70) RTI, 2009; National Reading Report, 2000; Snow et al., 1998  ولقد شارك أيضًاJukes et 

al., (2006)  تطوير أساليب أخرى للتقومي حتاكي أساليب تقومي القراءة يف الصفوف األوىل.يف 
دولة، إال أن مخس دول فقط هي اليت تبنتها  22ب تقومي القراءة يف الصفوف األوىل يف بينما مت جتري (72)

 التواصل الشخصي. ,L. Crouch(. 0202واستخدمتها على املستوى الوطين حىت كتابة هذا املرجع )
ات القرائية إن بيانات التنبؤ بالتحصيل القرائي الحقا هي باألساس دراسات عن املؤشرات الديناميكية ملهار (72)

وقيم  ،(Roehrig et al., 2007اليت ُأجريت يف الواليات املتحدة وباللغة اإلجنليزية ) DIBELSاملبكرة 
الطالقة القرائية الشفهية على وجه اخلصوص، مت التأكيد عليها يف التحليالت اإلحصائية. لكن هناك أدلة، من 

 .(Riedel, 2007) ة القرائية الشفهية ليست مؤشرا قويامتعلمي اللغة اإلجنليزية كلغة ثانية، على أن الطالق
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 متنوعة جمموعة مع (بعد ُتحّدد مل عمرية فئة عرب) القراءة مبتدئي مع مالءمة أكثر األوىل
 الذين السياسات لصانعي مفيدة معلومات أولية توفري بإمكاهنا أّن كما املهارات، من

 .أو املستويات املناطق عرب واملدارس الطالب مقارنة يريدون
 الصفوف يف القراءة تقومي أساليب إىل للنقد موجهة ادرمص ثالثة جتدر اإلشارة إىل

 األوىل الصفوف يف القراءة تقومي اهتمام ضعف هي املشكالت إحدى ،EGRA األوىل
 والقرائية اللغة OTL تعّلم وفرص( اللغوية املفردات فيها مبا) املبكرة اللغة مبهارات نسبيًّا
. النص رموز فك ملهارات املعطاة األولوية هو الثاين القلق ومصدر. املبكرة الطفولة أثناء
 املكتوب، بالنص املرتبطة واملفاهيم األجبدية، احلروف مبعرفة املرتبطة املهارات وُتعد

 مبتدئو هبا ُيقيَّم اليت األساسية املهارات هي الشفهية القرائية والطالقة ،الصويت واإلدراك
 أما حمل القلق. القرائي والفهم ويةاللغ املفردات على التركيز بشكل أقل مع القراءة،
. القراءة مهارات خمتلف بني التعّلم مسارات يف التفرقة أو التمييز إىل االفتقار فهو الثالث
 قورنت ما إذا وبتمّكٍن سرعة أكثر بشكل الرموز بفك املرتبطة املهارات تعّلم ويتم

 على حتدث اليت التغّيرات إنف مث، ومن .القرائي والفهم املفردات لتنمية األبطأ باملهارات
 املرتبطة املهارات بعض تنمية تدخالت أو تعّلم بسبب سرعة؛ أكثر املدى قصرية فترات
 لذلك، ونتيجة. اللغوية كاملفردات املقيدة غري املهارات من بداًل النص رموز بفك

 الصفوف يف القراءة تقومي بنتائج متعلقًة وقصوى دنيا كبرية آثاًرا الدراسات بعض أظهرت
 (72).القصرية التدخالت من خالل النص رموز مهارات فك يف الكبرية والتغريات األوىل

 بطاريات مثله مثل األوىل الصفوف يف القراءة تقومي تواجه عامة مشكلة وهناك
 من مستمدة والتدخالت السياسات توصيفات أن وهي القراءة، ملبتدئي األخرى التقومي
 األطفال يتعّلم أن وينبغي. القراءة حول أجريت اليت ساسيةاأل التقومي أساليب باكورة

 ال وحدها املهارات تلك أن إال بطالقة؛ النص رموز وفك واألصوات، األجبدية، احلروف
 يف القراءة لتقومي الرئيسية املرجعية املؤشرات هي هذه كانت وإذا. بتمّكن القراءة تضمن

 األدىن احلد حول املعلومات بعض عن تسفر فسو فإهنا الدولة، أو املنطقة، أو املدرسة،
 الوصفات فإن ذلك، ومع. مهم أمر وهو أصوات، إىل النص رموز فك مهارات من

 املقام يف أو) أواًل املهارات هذه يدرِّسون معلمون هبا يكون سوف تتبعها اليت التعليمية
                                               

انظر الفصل السادس ملزيد من املناقشات حول اآلثار الدنيا والقصوى يف دراسات تقومي القراءة يف  (72)
من أوىل الدراسات اليت أجريت حول  Abadzi et al., 2005الصفوف األوىل. ولقد كانت دراسة 

 ىل يف بريو واليت ناقشت مثل هذه األمور.تقومي القراءة يف الصفوف األو



 111/  القراءة عند األطفال اختبار

وتفشل كذلك يف  ية،بالقرائ الثرية البيئات ودعم اللغة تنمية يف تفشل قد لكنها ؛(األول
بالنطاق  االعتراف الضرورّي ومن. وممارستها القرائية تعّلم وفرص الكبار، تعزيز مساعدة

 املهارات هذه واستكمال األوىل، الصفوف يف القراءة تقومي يف امُلقيَّمة الضيق للمهارات
 .والكفايات العمر يف األطفال تقدم كلما وخباصة نطاًقا، أوسع مبقاييس

 من كبرية جمموعة استيعاب يف األوىل الصفوف يف القراءة تقومي مستخدمو بدأ لقد
 ُيَوجَّه إذ ،"املكتوب بالنص التعريف" مثل مهاّم إضافة خالل من الدول، بعض يف املقاييس

 حتديد فيها مبا املكتوب، للنص األساسية للقواعد بفهمه ترتبط الطفل إىل األسئلة من عدٌد
. (75)السطر هناية عند تقرأ أين مث تستكمل القراءة، أين الصفحة، على القراءة بدء مكان
 لذلك املدرسة، يف واحدة مرة ّما نوًعا بسرعة القواعد هذه تقريًبا األطفال كل يتعّلم

 من املزيد إجراء ويتّم ،(77)القراءة مبتدئي لدى حمدود لوقت فقط التغّير هذا حيدث
 .(72)ّلمللتع متنوعة فرص ذات سياقات يف الدراسات

 :األولى الصفوف في القراءة تقويم واستخدامات أهداف
 ومشاهًبا املبكر منطقيًّا التعّلم دورة يف األوىل الصفوف يف القراءة تقومي استخدام ُيَعد
 وخباصة) أخرى دول يف املبكرة األساسية القرائية ملهارات الديناميكية املؤشرات الستخدام

 نطاق ضيق تكمن يف احملتملة املشكلة فإن ذلك، ومع( املتحدة تالواليا يف اإلجنليزية باللغة
 هناك املثال، سبيل فعلى الالحقة، التعليمية الوصفات نطاق ومن مث ضيق امُلقيَّمة، املهارات

 ألهنا القراءة، لتعّلم رئيسيًّا مرجعيًّا مؤشّرا بوصفها الشفهية القرائية الطالقة على للتركيز توجه
 يصل أن مبجرد ولكن ،النص رموز فك ملهارات األطفال تعّلم أثناء مفيدة معلومات قد توفر

 الدقيقة يف كلمة 022و 22 فك رموز النص بشكل صحيح إىل نسبة تتراوح بني معدل
 مل ومن جيًدا النص يفهم من بني بالتمييز فيما يتعلق املقياس تقل فائدة قد الواحدة،

 املبكر الكشف يف مفيًدا األوىل الصفوف يف القراءة ميتقو ُيعّد احلاضر، الوقت ويف. (72)يفهمه
                                               

(75) RTI, 2009, p. 21. 
ُوِضعت أدوات مشاهبة لالستخدام مع األطفال املغاربة الصغار حيث اعترب اجتاه الكتابة )اتباع  (77)

وانظر  (Wagner, 1993قواعد اإلمالء من اليمني إىل اليسار( مؤشرا للقراءة املبكرة باللغة العربية )
 Clay (2000)أيضًا 

 Destefano and Elaheebocus (2009)انظر الفصل السادس أعمال  (72)
(72) Fuchs, et al. (2000, cited in Fuchs, 2001, p. 247). Also, see Paris et al. (2005); 

 and Paris & Hamilton (2009). 
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 سرعة على التركيز أن إىل إضافة الالحقة، التنموية التدخالت يف نسبيًّا فائدة وأقل للمهارات،
 وللمعلمني) القراءة ملبتدئي مالئمة غري رسالة يرسل قد والتدريس التقومي من كلٍّ يف القراءة
 .(22)الرئيسي اهلدف هي السريعة قراءةال مفادها أن( التعليم ووزراء

 :النظام احتياجات لتحديد األولى الصفوف في القراءة تقويم أداة استخدام

 القرائية الطالقة يف سريع منوٍّ إىل األوىل الصفوف يف القراءة تقومي أدوات حزمة تشري
 األول الصفني يف الواحدة الدقيقة يف كلمة 022 إىل 02 من يتطّور األطفال فأداء الشفهية،

 املهارات أكثر الشفهية القرائية الطالقة وُتعدُّ .(20)املتحدة بالواليات دراسة يف والثاين
 القراءة تقومي يكون أن املرجح فمن ذلك، ومع. لألطفال العمرية املرحلة هذه يف حساسية

 لرموزا فك ملهارات السريع النمّو مرحلة وبعد قبل وصالحية فائدة أقل األوىل الصفوف يف
 وفك القراءة بطء يتعارض قد وبينما .واللغة السياق حسب ختتلف ورمبا تلقائيًّا، أو آليًّا

. الفهم هذا من متّكن السريعة القراءة أن الواضح من فليس القرائي، الفهم مع النص رموز
 :أي) املصريية التقومي أساليب مع يصلح ال بأنه األوىل الصفوف يف القراءة تقومي ويوصف

 إجراء مع وال( العامة الثانوية كاختبارات ملصريه، وحمددة الطالب، على املخاطر اليةع
 يف القراءة أداة تقومي استخدام من البد ،احلايل الوقت ويف. أيًضا اللغات بني املقارنات
 إىل تؤّدي أجبدياهتا فأنظمة اإلجنليزية، اللغة غري األخرى اللغات مع بعناية األوىل الصفوف

 مستويات يف القرائية الدقة حيث من وأعلى النص، رموز فك ملهارات أسرع باكتسا
 يف القراءة أداة تقومي أمهية تكمن ،0.2 شكل يف يتضح وكما. (20)الكلمات تعّرف

                                               
أن الطفل يقرأ النص  تؤدي إىلوهناك أيًضا بعض القلق من الطالقة القرائية الشفهية، واليت ميكن أن  (22)

فاألطفال الذين ُيطَلب منهم أن يقرأوا النص بأسرع وقت  ،(Samuel, 2007)دون أن يفهمه 
أيًضا يف دراستهم امليدانية  Kudo and Bazan (2009)ممكن، قد يقرأونه بال فهم. وحيذر كل من 

وهلم: "ميكن أن يكون للطالقة لتقومي القراءة يف الصفوف األوىل يف بريو من شيء عّبروا عنه بق
القرائية الشفهية تأثرٌي عكسيٌّ يف األطفال، فتمّثل ضغًطا كبرًيا جدًّا عليهم كي يقرأوا بسرعة مبا 
ينتقص من شعورهم مبتعة القراءة وغري ذلك... والدليل على أن تدريب الطالقة يرتبط سببيًّا بالفهم 

كي يشجع التدريب على  -هذه الدراسة أو على األدبيات إّما بناء على  -غري قويِّ مبا فيه الكفاية
القراءة كلمًة  (. إن مشكلة2الطالقة بوصفها إستراتيجية أحادية اهلدف يف حتسني القراءة")ص.

حول  Allington (1983, p. 556)كلمًة هي مشكلة ليست باجلديدة، انظر على سبيل املثال: 
 واليات املتحدة.القراءة كلمًة كلمًة وضعاف القراءة يف ال

(20) RTI, 2009, Exhibit 3, p. 8. 
إن املخاوف املتعلقة بالطالقة القرائية الشفهية وغريها من املهارات الفرعية للقراءة هي خماوف استشرافية،  (20)

 وخباصة يف الدول األقل منوًّا نظرا لعدم وجود قاعدة بيانات أصيلة يف هذا الشأن حىت اآلن.
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 من اهلائل كالعدد املبكرة، القراءة يف الكبرية االختالفات عن الكشف يف األوىل الصفوف
 .الثالث الصف يف حىت واحدة كلمة قراءة من ونيتمكن ال الذين جامبيا، يف األطفال
 2001و 2007 واحدة، كلمة قراءة من يتمكنون ال الذين الطالب نسبة: جامبيا :2-1 شكل

 

 :األولى الصفوف في القراءة ألداة تقويم أخرى استخدامات
 استخدامه ميكن التقومي هذا فإن األوىل، الصفوف يف القراءة تقومي أدوات حلزمة وفًقا

 بعض هناك يكون قد اآلن، حىت. احملرز التقدم ورصد الفحص بغرض( التعديالت مع) أيًضا
تظهر تباينات كبرية  سوف املثال، سبيل على ،هذه املنهجية مع اإلحصائية املشكالت

 لتقومي املبكرة الصفوف يف القراءة أداة تقومي للمهارات املوزعة توزيعا طبيعيا عند استخدام
وهو الوقت  والثاين األول الصفني يف النص رموز فك مهارات تنمية إىل هتدف اليت التدخالت

 النمو فترة قبل املهارات نفسها هلؤالء األطفال تقومي ولكن بسرعة، املهارات هذا تتغري الذي
 غري التباينات/والتشتتات ؛طبيعيةال غري كشف التوزيعات عن يسفر سوف أو بعدها السريع

 تأثريات أن يعين وهذا ،اًلاحتما أكثر( والقمة القاع) والقصوى الدنيا ثاراآل فتصبح تساوية،امل
. قياسها يتم اليت العينة يف الواضحة املهارة من التمكن درجة على تعتمد سوف التدخالت

 سوف أوسع، نطاق على املبكرة الصفوف يف القراءة تقومي أساليب ُتطبَّق أن قبل فإنه مث، ومن
 املختلفة الدراسية املراحل يف للمهارات معايري أو مرجعية مؤشرات وضع الضروري من يكون

 .(22)املختلفة السياقات ويف
                                               

العاملون يف تقومي القراءة يف الصفوف األوىل على دراية هبذا األمر، ويقومون حاليا  ينبغي أن يكون (22)
جبمع بيانات حول توفري تلك العّينات بشكل أوسع. ويشمل ذلك أيًضا استخدام األساس معياريِّ 

 املرجع بداًل من حمكي املرجع ملقارنة النمّو بني املهارات.
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 :المبكرة القراءة في ونظريتها األولى الصفوف في القراءة أداة تقويم
 املبكرة القراءة نظرية األوىل الصفوف يف القراءة تقومي أدوات حزمة تطرح
 املكتوبة الرموز بتحويل املتعلقة والكتابية اإلمالئية العمليات على تؤكد واليت ومراحلها،

 تعّرف إىل حتتاج القراءة أن إىل النظرية هذه وتشري. (22)الكلمات ومعاين أصوات إىل
 هذه إىل الكلمات مساع حيتاج وال. والنطق الرموز، وفك واألصوات، احلروف،
 الكلمات معاين كرتذ على يعتمدان واالستماع القراءة من كالًّ ولكن العمليات؛

 أساسية، عالقات لعدة وصف هو - النماذج من كغريه - النموذج وهذا واألصوات،
 أو ،النسبية األوزان أو التنمية، أو التسلسل، أو أو التتابع السببية، العالقة يوفر ال لكنه

القراءة يعد أكثر  مبتدئي لدى القرائي الفهم تقومي وألّن .العمليات بني االختالفات
يستخدمون  الذين أولئك ِقبل من االهتمام من مزيد إىل حيتاج االجتاه هذا فإن عوبة،ص

 .(22)أدوات من مياثلها ما أو املبكرة الصفوف يف القراءة تقومي أداة
 
 
 
 

                                               
(22) RTI, 2009, Exhibit 6, pps. 12-13. 
هناك الكثري من اجلدل حول أساليب تقومي الفهم االستماعي أو الفهم التصويري؛ ولكن هذا ال  (22)

يعين أن هذه املهارات ال ينبغي تقوميها. ولقد أظهرت األحباث أن فهم األطفال للكتب املصورة 
 ,.Van den Broek et al( وفهم املسلسالت املتلفزة )Paris & Paris 2003بدون الكلمات )

 ( ينبئ بنتائج إجيابية للفهم القرائي لسنوات عديدة الحقة.2005
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 والفرص المعوقات: القراءة اختبارات 
  
 :األولى مراحلها في القراءة بتقويم المتعلقة األسئلة بعض

 اللغة، وتنمية املهارة، من خمتلفة مستويات عرب األوىل مراحلها يف القراءة تقومي يثري
 :املهمة التساؤالت من العديد الدعم، وضعيفة الدعم جيدة البيئات يف وجتارهبا
 معظم تركز القراءة؟ مبتدئي من األطفال لدى تقوميها ينبغي اليت املهارات ما -أ

 كأمساء النص رموز بفك املتعلقة املهارات على األولية التقومي أساليب
 بالنص املتعلقة واملفاهيم ،الصويت اإلدراك أو والوعي وأصواهتا، احلروف
 البد لكن إىل حد ما؛ وبسرعة بسهولة تقوميها ميكن املهارات هذه. املكتوب

 -سابًقا شرناأ كما- املهرة القراء مجيع ألن نظًرا احلرص؛ مبنتهى تفسريها من
 تشري فإهنا مث ومن قليلة، سنوات يف متقاربة مبستويات املهارات هذه يتعّلمون

 طويلة ثابتة فروق إىل وليس األوىل، مراحلها يف للقراءة نسبية تنموية ميزة إىل
 أحباث وتدعم هذا االجتاه (25).فردي بشكل القراءة على القدرة يف املدى

 للطالقة متواضًعا تأثرًيا أظهرت واليت دة،املتح الواليات يف حديثة أجريت
 القرائي الفهم مقاييس على االبتدائي الثاين الصف تالميذ بني الشفهية القرائية
 خالل من) الشفهية القرائية الطالقة أن كما السادس؛ الصف يف وهم لديهم

                                               
لقد تنوعت األدلة على تدخالت القراءة اليت تركز أساسا على فك رموز النص، فعلى سبيل املثال،  (25)

ذكروا أن "نتائج الدراسة الطولية احلالية  Landerl and Wimmer (2008, p. 159)يف أملانيا، 
تنمية الطالقة القرائية ومهارات اهلجاء لدى األطفال الذين يتحدثون األملانية، بدًءا من واليت تتبعت 

الصف األول حىت الصف الثامن، تؤكد للمرة الثانية أن األطفال الذين يبدأون تنمية مهارات 
القرائية، مع وجود بعض عوامل اخلطر لديهم، واليت ميكن حتديدها بسهولة، يكون التكهن هبا على 

وجدوا أن  Paris and Paris (2006, p. 55)املدى الطويل أمًرا من الصعب حتقيقه". وباملثل، 
"التدريس املباشر أو الصريح للوحدات الصوتية يؤدي إىل معرفة أفضل للحروف األجبدية 
والكلمات، واليت عادة ما تكون مقصورة على األطفال الذين ميتلكون احلد األدىن من مهارات 

. وقد ُيَمِكن التعرف إىل الكلمات بشكل أفضل هؤالء األطفال من الفهم القرائي، لكنه لن األجبدية
يكون كافيا أو لن تكون العالقة سببية. "ويف دول مبادرة املسار السريع وسياقات البيئات ضعيفة 
الدعم األخرى، فإن الطفل الذي ال يتعلم أسس فك رموز النص ومل تكن لديه الفرصة للحصول 

 ى فرصة دعم تعليمي أو تدخل، من احملتمل أن ال حيرز أي تقدم يتعلق بالفهم القرائي لديه.عل

ــــراءة تاختبـــارا  صوالفــــــــــــر  قـــــــــــــاتالمعــــــــو : الق
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 املبكرة األساسية والكتابة القراءة ملهارات الديناميكية املؤشرات مقاييس
DIBELS )األطفال ُيوصف حيث) حقيقية غري إجيابيات عن تعرب أن ُيمكن 

( كذلك ليسوا أهنم إىل احلديثة االختبارات تشري بينما ،"خطر يف" بأهنم
 أن برغم" خطر يف" ث يوصفون بأهنم ليسوايح) حقيقية غري وسلبيات

 مهارات تقومي يشمل وبعامة، (27)(.كذلك أهنم أظهرت األخرية االختبارات
 املكتوب، النص حنو األطفال لتوجه مقاييس األوىل الصفوف يف قراءةال

 واليت الشفهية، القرائية والطالقة ،الصويت والوعى احلروف، على والتعرف
 يف تقدًما ُيحرزون الذين لألطفال متقاربة ونسًبا سريًعا تعّلما كلها ُتظهر
 وُيمكن النص وزرم بفك املرتبطة غري األخرى املهارات أما. القراءة تعّلم

 واملفردات التعبريية، اللغة تشمل فسوف املستقبلية التقوميات ضمن إدراجها
 .القصص سرد وإعادة الشفهية، القراءة وأخطاء اللغوية،

 رموز فك يستطيعون ال الذين األطفال؟ القرائي الفهم تقومي ُيمكن كيف -ب
 تقومي يف احلال هو كما) االستماعي الفهم استخدام ُيمكن الكلمات،

 القراءة تلي اليت األسئلة من بداًل( األوىل الصفوف يف القراءة مهارات
 نص، حمتوى سرد ُيعيدوا أن القراء وغري القراء من ُيطَلب أن ُيمكن. املستقلة

 على تستند أن ينبغي األسئلة هذه األسئلة املعيارية، من جمموعة ُيسألون أو
 من للتأكد بعناية ُتبىن وأن البد اأهن كما ضمنية، أو صرحية نصية معلومات

 لدى سابقة مبنية على معرفة وليست النص، يف معلومات على تستند أهنا
 من قليل عدد هناك كان إذا تقل نسبة صالحية هذا املقياس وقد. الطالب
 (22).واحدة قرائية قطعة إىل يستند األسئلة

                                               
أظهرت هذه الدراسة التنموية املثرية لالهتمام يف الواليات املتحدة  ،Valencia et al., (2010)انظر:  (27)

 DIBELSاألساسية املبكرة التزامات اختبارات القراءة كاملؤشرات الديناميكية ملهارات القراءة والكتابة 
واليت تركز نسبيًّا على أدوات تقومي ضيقة النطاق. وأن مسألة اإلجيابيات غري احلقيقية والسلبيات غري 
احلقيقية هي مسألة مهمة، وال يوجد اختبار بإمكانه التنبؤ بشكل كامل، كما أظهرت دراسة فالنسيا 

 الصف السادس بشكل خاطئ باستخدام من األطفال من الصف الثاين إىل %02تصنيف أكثر من 
واليت تعين أن واحًدا من كل أربعة أطفال تقريبا ُشخِّصوا تشخيًصا خاطًئا، كما  - DIBELSاختبارات 

 .Schilling et al., (2007)وجدت دراسة سابقة "سلبيات غري حقيقية" مماثلة أجراها 
كلمة يف الدقيقة للطالقة القرائية  22)التواصل الشخصي( إىل أنه حىت مع معدل  Dubeckيشري  (22)

الشفهية سيكون الكثري من األطفال يف الدول الفقرية غري قادرين على فهم النص، إذا مل تكن لديهم 
 قدرات كافية للفهم القرائي الشفهي باللغة املستهدفة.
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 يف يؤثر األجبدية نظام ألن نظًرا التقومي؟ عملية يف يؤثر اللغة أجبدية نظام هل -ج
 اخلصائَص احلسبان يف االختبارات تأخذ أن فالبد واهلجاء، القراءة تعّلم

 احلرف وبني( GPC) وصوته املكتوب احلرف بني كالعالقة) اللغوية
 أو القراءة ملبتدئي التقومي أساليب تصميم عند( PGC)(22) وشكله املسموع

 القراءة قياس استخدام عند احلذر توخي من بد ال أنه إىل إضافة .اهلجاء
 ،(النطاق واسع التربوي كالتقومي) املكتوبة االستجابات على يعتمد الذي
 وبني( للقراءة املستخدم) وصوته املكتوب احلرف بني التماثل لعدم نظًرا

 ذات كلها األمور هذه وُتعد(. للهجاء املستخدم) وشكله املسموع احلرف
 (22).الثانية باللغة واهلجاء القراءة تعّلموني الذين للطالب خاصة أمهية

 جيب الشفهية؟ القراءة تقومي يف استخدامها الواجب النصوص مواصفات ما -د
 من متنوعة جمموعة الشفهية القراءة تقومي يف املستخدمة النصوص تشمل أن

 القرائية الطالقة لتؤسس الصعوبة، متنوعة وتكون ،(20)األدبية النصوص
 احملتوى مألوفة متعددة قرائية قطع ُتستخدم أن املالئم ومن .للطفل الشفهية

 القراءة أثناء القراءة ودقة معدل مقاييس تسجيل وُيمكن. اللغوية واملفردات
 عملية ضمن القرائي والفهم السرد إعادة ُتدرج أن ينبغي لكن الشفهية؛
 فمن غري النص، رموز فك على قادرين غري األطفال كان وإذا. االختبار

 (20).احلالة هذه يف الشفهية القرائية الطالقة مقاييس استخدام املالئم
 لديها الدول بعض سابقا، أشرنا كما الطفل؟ ُيخترب أن ينبغي( لغات) لغة بأّي -ـه

 اليت( اللغات) اللغة عن ختتلف واحدة وطنية بلغة رمسية مناهج سياسات
 اللغة بني املزج أخرى دوٌل تشجع بينما املنزل، يف الطفل هبا يتحدث

                                               
حول عالقة شكل احلرف املكتوب وصوته، وعالقة صوت احلرف وشكله. انظر ما ُذكر سابقا  (22)

 .هذا األمر يف الفصل اخلامس
 Genesee et al., 2006انظر  (22)
لقد استخدمت أساليب تقومي مهارات القراءة يف الصفوف األوىل النصوص الروائية حىت اآلن،  (20)

 (Gove, 2010)ولكن من املتوقع أن تستخدم النصوص غري الروائية أيضًا يف املستقبل. 
 EGRA (RTI, 2009, p. 21)القراءة يف الصفوف األوىل أثبتت أساليب تقومي مهارات  (20)

مشكلة خطرية وهي نتائج املستوى األرضي )وهي نتائج الصفر وما يقرب منه( يف الطالقة القرائية  
الشفهية. ويف الدول األقل منوًّا هي نتائج حمتملة جدا يف املدارس الفقرية، لذلك فإن مقاييس الطالقة 

 تسفر عن التوزيعات الطبيعية لتحليل البيانات ومن مث فقد تكون معيبة. القرائية الشفهية قد ال
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. املستخدمة للمناهج كسياسات والوطنية احمللية واللغة املنزل، يف املستخدمة
 أفريقيا كتجمع) التقومي أساليب بعض نفَّذت فلقد السياسات، مستوى وعلى

 من ذلك، ومع. اللغة يف احلكومة سياسَة (التعليم نوعية ملراقبة والشرقية اجلنوبية
 املعّلمني إىل إضافة) التقومي عمليات فإن الطفل، ىعل تركز اليت النظر وجهة
 القوة نقاط إىل إضافة اللغوية، النواحي على تستند أن البد( األمور وأولياء

 املختلطة التقومي أساليب ألن ونظًرا. ووجدانية معرفية ألسباب الطفل لدى
 وجوب ئماملال فمن ،احمللي سياقها يف( القراءة) القرائية النصوص فهم يف فعالة
 الذي من -و (22).بالتعّلم صلة ذات أجبدية أنظمة أو لغات بأّي األطفال تقومي
 تقومي عمليات إلدارة مدربني مقّيمني/لعدادين حاجة هناك األطفال؟ يقِيم

 القافية: مثل) النص، رموز فك مهارات على أحكامهم لُيصدروا القراءة،
 إىل إضافة (الشفهية ةالقراء ودقة األصوات، أو احلروف دمج الصحيحة،

 أن املمكن من حيث والتنمية، االقتصادي التعاون منظمة دول يف وحىت. الفهم
 حتقيق وهو قائًما، التحدي يظل ولكن علمية؛ بدرجات مهرة عدادين جند

 عملية تظل منوًّا األقل الدول ويف. املصححني بني الثقة معدل من درجة أعلى
 (22).التدريب تكاليف بسبب كبرًيا حتدًيا اجلودة عايل بشكل البيانات مجع

                                               
من منظور جتريبـي، من احملتمل أن يكون من السابق ألوانه تعريف مصطلح "ذات صلة"، فالصلة  (22)

سوف ختتلف من سياق آلخر؛ لكن هذا ال يعين أنه ال ميكن تعريفها من ِقبل اجملتمعات واألقاليم أو 
ستوى الوطين. وعندما يتم جتميع املزيد من األحباث اليت تدور حول أساليب التقومي حىت على امل

املختلطة، كاليت تدور حول تقومي مهارات القراءة لدى الصفوف األوىل، سنكون أقرب إىل فهم 
 أي لغات جيب أن ُتَدَرس ومىت.

التقومي املختلفة كالتقومي قد يسأل البعض عن التكاليف النسبية للتدريب على استخدام أساليب  (22)
التربوي واسع النطاق، وتقومي مهارات القراءة يف الصفوف األوىل وغريها. وبرغم أن املعلومات 
املتاحة حول التكاليف احلقيقية للتدريب قليلة نسبيًّا، انظر الفصل السابع. وُيظهر الدليل املتاح 

نظم التعليمية للدول املشتركة يف مؤمتر وزراء )املتواضع جدًّا( تكاليف التدريب يف برنامج حتليل ال
التعليم للدول الناطقة بالفرنسية )من حيث النسبة املئوية للتكاليف اإلمجالية( وهي تقريبا نفس 
التكاليف املذكورة يف دراستني عن تقومي مهارات القراءة يف الصفوف األوىل. إضافة إىل ذلك، هناك 

أشار  واليت ال يتوافر عنها سوى القليل من املعلومات. ولقدمسألة معدل الثقة بني املصححني، 
L.Crouch  التواصل الشخصي( إىل أن نسبة الثقة بني املصححني قوية جدا يف معظم األحباث اليت(

تتناول تقومي مهارات القراءة يف الصفوف األوىل حىت اآلن، لكن يظل التدريب مهمًّا جدا. وقد يكون 
صة يف الدول األقل منوًّا الستخدام معلمني بدال من العدادين؛ ومع ذلك، فإن هناك أيضًا إغراءات خا

املعلمني يعرفون طالهبم جيدا، بالدرجة اليت جتعلهم يقيموهنم مبوضوعية، وقد يكونون ُعرضة 
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 أساليب معظم والعدادين؟ املتعّلمني أنواع لكل مالئمة التقومي أساليب هل -ز
 تقومي أساليب أو النطاق واسع التربوي التقومي أساليب سواء) التقومي

 خاصة ومطبوعة مصممة مواد تستخدم (األوىل للصفوف القراءة مهارات
 تكون ألن حاجة هناك لذلك،. احملليني عدادينال ِقبل من لالستخدام
 اختبارات حالة ويف. أمكن كلما الدقة مبنتهى وُتتَّبع واضحة، التعليمات

 إلدارة كافيًا ًاتدريب نالوا قد العدادون يكون أن ينبغي الرمسية، غري القراءة
 فيما) تتضمن واليت( يقافساعة اإل باستخدام) معني بتوقيت املقيدة املهام

ومدى دقة  الطفل، يقرأها اليت الكلمات عدَد( الشفهية القرائية بالطالقة علقيت
 النطق وُيعد. للطفل أو للعداد األم اللغة هي تكون ال قد بلغة قراءة الطفل

 عندما واإلمالء، االستماعي للفهم من األمور املهمة للعداد اللغوية والطالقة
 إذا ما هو اآلن حىت املفهوم غري منو (22).للطفل اجلهرية بالقراءة العداد يقوم

                                                                                                            
للتحيزات االجتماعية السياسية احمللية. وبعامة، بينما يكون املعلمون أكثر تعليًما وثقافة من الوسط 

يط هبم، فيُفترض أن يكونوا عدادين أكفاء، بينما هم ليسوا كذلك، وقد يكون للمعلمني طموحات احمل
أو توقعات تتعلق ببعض الطالب لديهم، مما يكون له تأثري إجيابـي على أداء هؤالء الطالب. وبعامة، 

 هناك حاجة ملزيد من االهتمام لفهم أفضل لعملية تدريب العدادين.
ة ُيقال أن العدادين )كما يف تقومي مهارات القراءة يف الصفوف األوىل( وغريهم من منذ فترة طويل (22)

العاملني يف أساليب التقومي العابرة للثقافات قد يفتقرون إىل املهارات الالزمة إلصدار أحكام عادلة 
. هناك (Jukes & Girgorenko, 2010)وغري متحيزة عن مهارات األطفال )وملثال قريب، انظر 

فاألطفال يتحدثون احلروف اإلجنليزية بدال من السواحلية، أو يتهجون  -ضًا مسألة التداخل أي
الكلمات اإلجنليزية بالنهايات السواحلية. ومثة مسألة أخرى هي كيفية تقومي تنمية الكفاءات يف 

السواحلية املناطق اليت ينتقل فيها األطفال من لغة ألخرى يف مرحلة التنمية )على سبيل املثال، من 
 القت )التواصل الشخصي( على هذه الرؤى. ولقد M. Jukes إىل اإلجنليزية(. ويرجع الفضل لـ

 التقومي أساليب خاصة الباحثني بني ضئياًل اهتمامًا بوقت احملددة أو املوقوتة القراءة اختبارات مسألة
 الدراسات إحدى وقامت. Brislin et al., 1971 املثال سبيل على انظر) املعروفة للثقافات العابرة

(Lesaux, et al., 2006)، على إضايف وقت منح تأثري بدراسة القارئني، كبار على ركزت اليت 
 متوسط مستوى يف هم الذين القراء) عداهم من أو القراءة إعاقات ذوي من للطالب القرائي الفهم
 يف املشاركني توجيه مت(. القراءة يف جدًّا وضعيف ضعيف مستوى يف هم من مقابل املتوسط وفوق

 أو( دقيقة 22 يتجاوز ال لكن زمنية، بفترة حمدد غري) القراءة يف سرعتهم وفق للقراءة الدراسة
 القراء لكن اإلضايف، الوقت من القراءة يف اإلعاقة ذوو الطالب استفاد(. دقيقة 02) زمنيا حمددة

 هم ممن القراء أن إىل إضافة( زمنيًّا ددةاحمل وغري احملددة الشروط حتت األداء نفس أحرزوا العاديني
 لكن الزمن، حمددة غري احلاالت يف القراءة يف نتائجهم زادت القراءة يف جدًّا ضعيف مستوى يف

 متوسطي مع احلال هو كما املستوى، نفس إحراز من ميّكنهم كي كافيا يكن مل الشرط هذا
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 تداعيات حىت أو (25)عدمه من للنتائج حتيًزا تضيف الوقت حساسية كانت
 .(التايل الفصل انظر) سلبية تربوية

 بني الثقة نسبة وثبات صالحية، تعتمد التقومي؟ بيانات حتليل ينبغي كيف -ح
 موحدة، حوتصحي إدارة إجراءات على القراءة تقومي لبيانات املصححني

                                                                                                            
 هذه من تطبيقه ميكن ما هو فقط القليل أن غمبر. القراءة ضعيفي على تنطبق احلالة ونفس القراءة،
 بفترة احملدودة االختبارات مسألة أن إال الدعم، فقرية والسياقات منوًّا األقل الدول على الدراسة

 كالتقومي) التقومي أساليب وكل. منوًّا األقل الدول يف االهتمام من مزيًدا تلقى أن بد ال زمنية
 فقط لكنه الزمنية، الفترة حمددة( األوىل الصفوف يف القراءة اراتمه وتقومي النطاق، واسع التربوي

 مع زمنية، بفترة احملددة االستجابة على يؤكد من هو األوىل الصفوف يف القراءة مهارات تقومي
 وتعليمات. حدة على اختباره يتم طفل لكل متكرر بشكل إيقاف لساعات العدادين استخدام
 باالستجابة قم" يلي ما يذكر العداد أن على تنص األوىل الصفوف يف القراءة مهارات تقومي أسلوب
 وحىت األطفال، مع وخباصة) االختبارات كل يف احلال هو وكما". اإلمكان قدر وحبرص بسرعة

 لن اإليقاف، ساعة لوجود ونظًرا. متعددة تفسريات االختبار تعليمات تثري أن ميكن( الكبار مع
 .منه ُيطلب ما الطفل لفهم الرئيسية السمة هو الوقت طضغ يصبح أن املفاجئ من يكون

 التقومي أساليب وخباصة الباحثني، من ضئياًل اهتماًما بوقت احملددة أو املوقوتة االختبارات مسألة تلقى (25)
 الدراسات إحدى (، وقامتBrislin et al., 1971 املثال، سبيل على انظر) املعروفة للثقافات العابرة

(Lesaux, et al., 2006)، الفهم على اإلضايف الوقت تأثري بدراسة القارئني، كبار على ركزت اليت 
 وفوق متوسط مستوى يف هم الذين القراء) عداهم من أو القراءة إعاقات ذوي من للطالب القرائي

 الدراسة يف املشاركني توجيه مت(. القراءة يف جدًّا وضعيف ضعيف مستوى يف هم من مقابل املتوسط
 زمنيا حمددة أو( دقيقة 22 يتجاوز ال لكن زمنية، بفترة حمدد غري) القراءة يف سرعتهم وفق قراءةلل
 أحرزوا العاديني القراء لكن اإلضايف، الوقت من القراءة يف اإلعاقة ذوو الطالب استفاد(. دقيقة 02)

 ضعيف مستوى يف هم ممن القراء أن إىل إضافة( زمنيًّا احملددة وغري احملددة الشروط حتت األداء نفس
 كافًيا يكن مل الشرط هذا لكن الزمن، حمددة غري احلاالت يف القراءة يف نتائجهم زادت القراءة يف جدًّا
 على تنطبق احلالة ونفس القراءة، متوسطي مع احلال هو كما املستوى، نفس إحراز من ميكنهم كي

 منوًّا األقل الدول على الدراسة هذه من تطبيقه ميكن ما هو فقط القليل أن برغم. القراءة ضعيفي
 من مزيًدا تلقى أن بد ال زمنية بفترة احملدودة االختبارات مسألة أن إال الدعم، فقرية والسياقات

 مهارات وتقومي النطاق، واسع التربوي كالتقومي) التقومي أساليب وكل. منوًّا األقل الدول يف االهتمام
 األوىل الصفوف يف القراءة مهارات تقومي فقط لكنه الزمنية، الفترة ةحمدد( األوىل الصفوف يف القراءة

 متكرر بشكل إيقاف لساعات العدادين استخدام مع زمنية، بفترة احملددة االستجابة على يؤكد من هو
 تنص األوىل الصفوف يف القراءة مهارات تقومي أسلوب وتعليمات. حدة على اختباره يتم طفل لكل
 كل يف احلال هو وكما". اإلمكان قدر وحبرص بسرعة باالستجابة قم: "يلي ما ذكري العداد أن على

. متعددة تفسريات االختبار تعليمات تثري أن ميكن( الكبار مع وحىت األطفال، مع وخباصة) االختبارات
 لفهم الرئيسية السمة هو الوقت ضغط يصبح أن املفاجئ من يكون لن اإليقاف، ساعة لوجود ونظًرا

 .منه ُيطلب ما فلالط
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 لتحليل املعتادة والطريقة العدادين، وتدريب مؤهالت على يعتمد وهذا
 كمعامل البارامتري اإلحصاء استخدام هو اختبار بطاريات من البيانات،

 والنماذج التباين، وحتليل واالحندارات، ،العاملي والتحليل بريسون، ارتباط
 هذه صالحية لكن رمية؛اهل اخلطية النماذج على القائمة املستويات متعددة
 غري التحليل أما. (27)فيه موثوق غري املقيدة القراءة مهارات مع الطرق

 حمددة، معايري على القائمة املرجعية األنظمة رمبا أو للبيانات البارامتري
 تكون فقد( ب ملحق) األوىل للصفوف القراءة مهارات تقومي يف كاملذكورة

 .مالَءمة أكثر

 إن املبكرة؟ القراءة مهارات تقومي عن الناجتة البيانات تفسري ينبغي كيف -ط
باعتبارها  املهارات هذه تنظر إىل املبكرة بالقراءة املتعلقة السائدة اآلراء

 من العينة هلذه استدالالت عمل يتم مث ومن جمتمع الدراسة، عينة يف معيارية
ودائمة بني إن االعتقاد بوجود عالقة مستقرة  املثال، سبيل فعلى األطفال،

 معرفة أن على املتكرر معرفة احلروف والتحصيل يف القراءة، يعززه التأكيد
" مؤشر أفضل" هو األطفال رياض مرحلة يف وأصواهتا احلروف أمساء

 مع القاعدة هي تلك ليست كانت وإن ،الثاين الصف يف القراءة يف للتحصيل
 تفسريات إىل وتدع االرتباط معامالت أنأيضًا  ويبدو (22).الوقت مرور
 ومعرفة احلروف ألصوات وصريح مباشر لتدريس دعوات إىل أدت سببية

 يف القراءة لتدريس فائدة األكثر الطريقة هي تكون ال قد واليت احلروف،
 .املرحلة تلك

 :التقويم عمليات على المترتبة التربوية اآلثار
 التكويين بشكليه التقومي ذلك يف مبا وخمتلفة، عدة أهداًفا القراءة تقومي أساليب حتقق

 ملقارنة التجميعية أو النهائية القراءة اختبارات ُتستخدم حيث ،التجميعي أو والنهائي
 على تركز ألهنا الدول؛ أو ،الضواحي أو املدارس، من عدد يف الطالب من جمموعات
 ويف. ذات املؤشرات أو املعايري املرجعية االختبارات يف ألدائهم املتوسطة املستويات

 هو تكوينية تقومي أساليب باستخدام الطالب قراءة تقومي يف الرئيسي السبب فإن املقابل،
                                               

(27) Paris, 2005 
(22) Paris, 2005 
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 لوضع ُتستخدم أن ُيمكن الفحص اختبارات املثال، سبيل فعلى املناسب، التعليم توفري
 استخدام وُيمكن .املالئمة القراءة وجمموعات هلم، املالئمة الصفوف يف الطالب

 واملناهج،  للتدريس الطالب استجابات لقياس احملرز التقدم بعةمتا أو رصد اختبارات

  حمددة مبهارات التشخيصية االختبارات وهتتم. احلاجة حسب تعديلها ومن مث ميكن

. خمتلفني لطالب" متنوعة تدريس ألنواع" أساًسا تكون أن وُيمكن القراءة، صعوبات أو
  تقومي مقابل يف) التربوية العملية يوجه الذي التقومي استخدام على ُيطلق ما وغالبا

  الدول مع كثرًيا ويتالءم كبرية، شعبية يكتسب وهو (22)"للتعّلم تقومي" أنه( التعّلم

 التقومي يربط ألنه القراءة؛ ملبتدئي القرائية خربات يف الكبري التنوع حيث خباصة، النامية
 .التاسع الفصل يف اولهسنتن الذي املوضوع وهو للتعّلم، حقيقية دورات يف بالتدريس

 املخصصة املوارد من واملزيد أكفاء معلمني يتطلب املتنوع التدريس وبالطبع، فإن
 (022).للتدريب

 األطفال؟ مع الجّيدة االختبارات دائًما تتناسب ال لماذا
 الفصل يف موضح هو كما اإلحصائي والثبات بالصالحية عادة اجلّيد االختبار يتسم

 التربوية الناحية من االختبارات بأفضل تتعلق كبرية، خماوف هناك لتظ ذلك ومع الرابع؛
 .اإلحصائية القوة توافر مع حىت لألطفال،

 األطفال، من عينة ألي التنموية الناحية من مالئمة االختبارات تكون أن البد -أ
 ال قد -املهارات يف الواسع التباين ومع- منوًّا، األقل الدول يف واحد فاختبار
 حيتاج فقد ،الصف نفس يف كانوا لو حىت الطالب، لكل مالئًما يكون

 يستطيعون ال الذين للطالب التقومي أساليب من أوسع قائمة التربويون
 لكي القراءة، يف ماهرون هم من أو القراءة، مبتدئي من هم من أو القراءة،
 .اراالختب من والغرض الطالب وتنمية لتتالءم، التقومي أساليب تطويع ُيمكن

                                               
(22) Black & Wiliam, 1998. 
جتدر اإلشارة إىل أن مداخل أصغر، أسرع، أقل ُكلفة ال ميكن أن تغطي كل شيء، كما أن من  (022)

الواضح أن األدوات التشخيصية املعقدة من غري املرجح أن ُتصنف ضمن فئة األشياء اليت يستطيع 
لها يف تقومي أخف وطأة. ومن مث فإن اإلشارة هنا إىل أساليب التقومي األكثر تعقيًدا ليس الفرد عم

إال إلظهار الظروف املتامخة، اليت يرغب بعض الناس يف إحداثها، وليس دفاًعا عّما حياول الفرد 
قل يف على األ -فعله يف السياقات فقرية الدعم، يف دول مبادرة املسار السريع على سبيل املثال 

 املدى القريب.
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 مهارات على اختبارات القراءة تشتمل أن ينبغي السابق، العنصر مع ومتاشًيا -ب
 التحصيل مستويات جلميع سواء، حد على القرائي والفهم النص رموز فك

 منهما كلٌّ ينال مث ومن منهما، كلٍّ أمهية والطالب املعّلمون ليعرف القرائي،
 .الكايف التدريسي الوقت

 وللمعلم، للطفل، (020)جيدة تبعية صالحية تبارلالخ يكون أن جيب -ج
 بشكل مفيدة التقومي هذا من املشتقة املعلومات لتصبح ،(والنظام) وللوالدين

 قلَّلت ما إذا املدى طويلة سلبية تداعيات التقومي لنتائج يكون وقد. مباشر
 االختبار، إعداد على التدريسي الوقت ركزت أو املنهج، شأن االختبارات

 ُتبىن اليت االختبارات فإن املقابل، ويف. املهارات من ًاحمدود ًاعدد متقّي أو
 النتائج حول املساءلة عند مهمة انعكاسات هلا تكون متوازن بشكل وُتنَفذ

 (.التاسع الفصل انظر) باألمر املعِنيِّني بني
 للقراءة والتجميعي التكويين التقومي بـيأسلو من كالًّ التربويون حيتاج -د

 على فينبغي خمتلفة،أيضًا  تقومي وألغراض املختلفة، القدرات ذوي بللطال
 ليتمكن باملرونة، تتسم تقومي منظومات ُيصّمموا أن السياسات واضعي
 على واحلصول املدرسية، الفصول يف التقومي مهام على السيطرة من املعّلمون
 ووضع. يسالتدر حتسني على التقومي أساليب ومن مث ميكن أن تعمل البيانات

 على كبرية قيمة ذات تشخيصية فوائد إىل سيؤدي التنفيذ قيد العناصر هذه
 تكون االنعكاسات ورمبا (020).النواتج حتسني يف ُتسهم الفصل، مستوى
 التعّلم، يعزز اجلّيد التقومي ألن لواضعي السياسات؛ قضية أهم للتقومي التربوية
 من تقلل الضعيفة التقومي اليبأس بينما والطالب؛ املعّلمني من الًّك وحيفز
 الطالب. وحتبط املعّلم، حتفز وال باملهارات، هتتم وال املنهج شأن

 يف القراءة مهارات تقومي يف: السريعة والقراءة بوقت احملددة االختبارات - ـه
 الفرعية االختبارات من وغريها الشفهية القرائية الطالقةويف  األوىل، الصفوف
 52 الطالب منح من للتأكد إيقاف ساعة املراقب يستخدم للطالقة، املتعددة

 من وحيسن الوقت، توحيد فكرة يعزز وهذا تقدير، أقصى على فقط ثانية
 الطالب، من لكل إشارة ميثل نفسه الوقت يف لكنه االختبار؛ وقت سرعة

                                               
(020) Linn, 2000 
 على هذه املالحظة. B. Prouty يرجع الفضل لـ (020)
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 .اجلّيدة للقراءة األساسي احملك هي القراءة سرعة بأن الوالدين وحىت واملعّلم،
 يف القراءة مهارات تقومي يستخدمون ممن السياسات واضعي بعض عمويز

 يف صحيحة كلمة 52 مثل) القراءة سرعة مستوى بأن األوىل الصفوف
 وبرغم (022).منوًّا األقل الدول يف اجلّيدة للقراءة أدىن حدًا يشكل( الدقيقة

 أن على يتفقون فكثريون ،(022)االستنتاج؛ هذا مميزات بشأنوجود جدل 
 القرائي الفهم معدل يفوق مستوى يف القراءة على حثهم يتم الذين فالاألط

 تكرار يستدعي موقف يف أنفسهم سيجدون( الثانية باللغة خاصة) لديهم
 كينيا يف امليداين العمل ويدعم. (022)النص يف يفهموهنا ال قد اليت الكلمات

 قرائية طالقة) أسرع بشكل القراءة على قادرون األطفال أن األمر حيث أظهر
( أوىل لغة) السواحلية اللغة يف عنها( ثانية لغة) اإلجنليزية باللغة( أعلى شفهية

                                               
(022) Abadzi et al., 2005; Abadzi, 2008; RTI, 2009. 
منذ مدة طويلة وهناك مفاضالت أو مقايضات )بني سرعة القراءة ودقة القراءة( يف املعارف بعامة  (022)

(، فالذين ُيدَفعون للقراءة بشكل أسرع قد يتبنَّون Stanovich, 1980)ويف القراءة خباصة، انظر 
استراتيجيات للقراءة غري مالئمة، تؤدي إىل تدهور يف قدرة القراءة لديهم، "والتفسري البديل 
 واألكثر قبوال للنتائج هو أن القراء األكرب سنًّا يتبنون استراتيجية قراءة أكثر صعوبة وخماطرة 

اولة منهم لتسريع القراءة لديهم، فقد يعتمد البالغون الكبار أكثر على عن صغار القراء، يف حم
املعلومات اجلزئية، وقد يسمح هلم هذا بالتحرك عرب النص بشكل أكثر سرعة، لكن قد يكون له 
تداعيات تراجع إىل أجزاء سابقة يف النص، لتوضيح النص الذي مل ُيعاجل معاجلة صحيحة مسبًقا" 

(Rayner et al., 2006, p. 457). 
، وهناك العديد من الدراسات للطالقة القرائية الشفهية Samuel (2007) انظر املرجع السابق لـ (022)

( إىل أن "اجملهود (Hudson et al., 2009, p. 15وتأثري االجتاه حنو مقاييس سرعة القراءة. وتشري 
ملكون األساسي للطالقة القرائية، العقلي الذي ُيبَذل يف سبيل فهم النص الذي يتجاوز املفردات هو ا

مبعىن أنه كلما زاد الوقت الذي يقضيه القراء يف الوصول إىل معىن النص، قلَّت الطالقة القرائية لنص 
أمهية أن ُيطَلب  Colon and Kranzler (2006)مترابط". إضافة إىل ذلك، حينما تأمََّل كلٌّ من 
"حينما تطلب من الطالب أن يقرأوا بسرعة قدر من األطفال "القراءة بشكل أسرع" وجدوا أنه 

اإلمكان، مبعدل، أن يقرأ الطالب أكثر عدد من الكلمات بشكل صحيح يف الدقيقة الواحدة 
يرتكبون أخطاء أثناء القراءة أكثر مما كانت عليه عندما ُطِلب منهم أن يقرأوا بشكل أفضل أو أن 

التغيري يف التعليمات )أو تفسري( التعليمات )وهي يقرأوا قراءة جهرية". ولقد استنتجوا أيضًا أن 
مشكلة خطرية يف البيئات ضعيفة الدعم( ُيمكن أن تؤدي إىل تباين يف النتائج. إن اختبار القراءة مع 
وضع حدود زمنية هو شيء ال مفر منه يف معظم أساليب التقومي اليت تقوم هبا املدرسة، ولو على 

هنا هي ما إذا كان االختبار احملدود بوقت )كالطالقة القرائية سبيل اختبار الفعالية. القضية 
الشفهية( قد أصبح مرتبًطا ارتباًطا قويًّا بتدخل تربوي، ومن مث فهناك خماطرة يف دعم أصحاب 

 الشأن والقرار مبا فيهم املعلمون لتدريس غري مالئم.
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(025).القرائي الفهم يف أعلى السواحلية اللغة نتائج تظل لكن
 

 الطالقة خيتربالذي  العداد أو معلمهم إرضاء األطفال حياول أن إمكانيةأيضًا  هناك
 استراتيجيات تعّلم أو النص معىن جتاهل حساب على رعةبس القراءة خالل من هلم القرائية

 توسع كلما االهتمام من مزيد إىل حيتاج األمر وهذا ،(027)الفعالة للقراءة مالئمة غري
 .الشفهية القرائية الطالقة استخدام

 :المعّلم وتدريب للتدخل االستجابة
 االستجابة منهجية لتدريسبا التقومي لربط وبسرعة مؤخًرا تتنامى املنهجية اليت على ُيطلق

 من يعانون الذين الطالب ُيزَود ،املستويات ثالثية املنهجية التدريسية هذه يف. (022)للتدخل
 الدراسية الفصول يف ودعم إضافية بدروس( 0 مستوى) الدراسي الفصل يف التقليدي التدريس

 يف التدخالت مع قدمت أي حتقيق يف يفشلون الذين والطالب(. 0 مستوى) أسبوعيًّا أو يوميًّا
 إثرائيًّا برناجًما يكون ما عادة والذي الثالث، املستوى إىل االنتقال وبالتايل الثاين، املستوى
 للتدخل تعد االستجابة املبدأ، حيث ومن. مكثف )بعيدا عن الفصل املدرسي( لتدريس

 تقومي أساليب على تعتمد ولكنها بالتدريس، التقومي لربط اجلّيدة الطرق إحدى كمنهجية هي
 القراءة ملهارات الديناميكية املؤشرات ففي الطالب، حيرزه الذي التقدم لتقومي ُتستخدم خاصة

 EGRA األوىل الصفوف يف القراءة مهارات وتقومي ،(DIBELS) املبكرة األساسية والكتابة
 هدافاأل لتحقيق مث ومن للنجاح، مؤشرات الشفهية القرائية كالطالقة املهام بعض تصبح قد

 انتشرت إذا منوًّا، األقل الدول يف أمهية أكثر املعّلمني تدريب مسألة تصبح وسوف. التدريسية
 (022).تعليمي تصميم أّي حتسني عند احلال هو كما الفردية، األساليب هذه مثل

                                               
(025) Piper et al., 2011هارات فك رموز هي أفضل مؤشرات ، وجد الُكتاب أيضًا أن تعرف الكلمات وم

لنتائج الطالقة القرائية الشفهية والفهم القرائي للغة األم اللغة السواحلية عنها يف اللغة اإلجنليزية، وهذا ما 
 يوحي بأن مهارات املفردات الشفهية احملدودة قد تكون مسئولة عن مستويات منخفضة من الفهم.

قراءة )يف البيئات ضعيفة الدعم( هو الذي مينع األطفال من هناك من جيادل يف قضية أن بطء ال (027)
التواصل  ،(,M. Keita-Diarra)استيعاب معىن النص، كما هو احلال مع أطفال املدارس يف مايل 

. وكما أشرنا سابًقا إىل أن مسألة سرعة القراءة قد تعتمد أيضًا على ما إذا كانت لغة -الشخصي
 لثانية للطفل.التدريس هي اللغة األوىل أو ا

(022) Justice, 2006. 
مل يركز هذا الكتاب إىل حد كبري على تدريب املعلمني برغم إجيابية اآلثار املترتبة على تقومي القراءة على  (022)

املطلوب هو فهم كيفية تغيري  M. Jukes (Personal Communication) تدريب املعلمني. وطبقا لـ
النظام التعليمي كله، والذي يعاين من كثافة الفصول املكدسة ممارسات التدريس بشكل مستدام عرب 

بالطالب، وتغيب املعلمني، وغريها من األمور. ومن املمكن ألي تدخل مدروس أن حيسن من نوعية 
 التدريس دعًما لتعلم األطفال، لكن حاملا ينتهي املشروع، تعود كل األمور لوضعها الطبيعي.
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 بدايتها؟ في القراءة على الدماغي القصور يؤثر هل
 هي القراءة يف املبكر تدخلال إىل تؤدي اليت األسباب أهم أحد أن البعض يرى

 املدخالت يتلق مل رمبا الذي النامي الطفل على املفروضة العصبية اإلعاقات من جمموعة
 األطفال أن إىل املتاحة األدلة من أي ُتشر ومل (002).معني سن يف القراءة من الكافية

 تعّلم عن( بيولوجية عوائق أي أو) دماغي قصور أي يعوقهم قد( الكبار أو) األسوياء
 (000).لسنوات أو لشهور هذا تأخر لو حىت (آخر معريف نشاط أي تعّلم عن أو) القراءة

 التعّلم، على إدراكية قيود أو معوقات أي لديهم ليست البشر أنب ذلك تفسري ينبغي وال
 غري شيء أنه برغم - التعّلم مسار يف التأخري فإن ذلك ومع. املعوقات تلك لديهم بل

 من ذلك تدارك أن يعين ال -( باملدرسة االلتحاق عمر يف لألطفال ةوخباص) فيه مرغوب
 اختالل حول حاليا تذكر اليت القوية احلجج أن ويبدو (000).املستحيل من أو احملتمل غري

 أنشطة أي أو اللغة، أو القراءة، يف األسوياء لألطفال املعتاد خالف الدماغ وظائف
 وما. العلمية األدبيات يف أسانيد أي هلا وليس مبالغات، إال هي ما - أخرى معرفية
 املهارات لتعّلم الوقت من مزيًدا يوفر ألنه ضروري؛ املبكر التعّلم أن هو قوله ُيمكن

(002).الدعم جيدة البيئات سياق معايري إطار يف وتنميتها
 

                                               
أن  Shawitz and Shawitz, 2008وحديًثا  ;Abadzi, 2008; Shawitz, 2003يذكر كل من  (002)

العوامل الدوائية قد تكون فعالة يف حتسني االنتباه ومن مث الطالقة للقراء الذين يعانون من 
الديسليكسيا أو عسر القراءة، كما ُذكر أن األميني الكبار يعانون من معوقات عصبية أمام تعلم 

 (Abadzi, 2006القراءة. )
 حيث القراءة، حول العصبية العلمية لألدبيات عميق الستعراضHurby and Hynd (2007 ) انظر (000)

 تلقي فهي ...للتصور قابلة وصفية قياسات األساس يف هي العقل قراءة مناذج أن فلنتذكر" قالوا
 أو هوية يتضمن ذلك لكن. مفهوم آخر شيء خالل من جيًدا مفهوم غري ّما شيء على الضوء

 لبناء ملهمة تكون قد القياسات هذه مثل. كذلك ليس ّما شيء مع املدروسة لظاهرةا شخصية
 يف التدخل برامج حول مماثلة وملناقشات(. 220 ص" )صحيحة األساس يف ليست لكنها نظرية،
 Hirsch-Pasek & Bruer (2007.) انظر املبكرة، الطفولة مرحلة

شيًئا جيًدا لألطفال، فاألطفال يف البيئات ضعيفة الدعم ممن  ال ميكن القول بأن التأخري يف التعلم ُيعد (000)
قد ينالون ثالث درجات مقابل تعلم احلروف األجبدية، ومخس درجات مقابل الوصول إىل مستوى 
متوسط يف الطالقة القرائية سوف يفقدون الكثري مما تعلموه يف املنهج الدراسي، ومن مث فمن 

التأخر يف التعلم يف تلك احلالة يعود إىل عوامل اجتماعية، وال يشري  املرجح أن يفشلوا دراسيًّا. هذا
 إىل أي تفسريات علمية عصبية أو عوائق من هذا النوع.

إن القصور يف الدماغ أثناء عملية منو الفرد ال تعين أنه ال توجد عوائق أمام عملية معاجلة الدماغ  (002)
"آلية" القراءة هناك معايري تصف سرعة  البشري للمعلومات. فكما هو موضح سابقا أن حول
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األخذ  وهي الدماغ، موضوع حول ُأثري الذي اجلدل لتأمل أخرى طريقة وهناك
. والسلوكية االجتماعية العلوم مع باملقارنة األعصاب علم أضافها اليت مةللقي يف احلسبان

 املدخالت بأن االعتقاد قبول املنطق من يكون الطبيعيني،/األسوياء األطفال مع العمل عند
 يف اللغة ودراسة ألبنائهم، الوالدين وقراءة املنزل، يف كالكتب - واملعرفية االجتماعية

 املتواضعة االختالفات يفوق الذي التعّلم عملية يف الكبري تباينال لنا تشرح - املدرسة
 (002).العصبية باملسارات املرتبطة

 :جدًّا الفقيرة البيئات في االختبارات
 تشبه الدعم، ضعيفة البيئات يف حتدث مألوفة قصة الفقرية الدول يف املراقبون حيكي

 خلف جيلس الذي) املتوسط البالط يتلقى األول، الفصل يف ذكرناها اليت أميناتا قصة
 من اًلضئي اهتماًما( الدراسي الفصل يف والثاين األول - املثل هبا ُيضرب اليت - الصفوف

 قاعة يف جيًدا إعداًدا ُيعّدوا مل الذين الطالب أكثر من الطالب هذا أن كما املعّلم،
 التعليمية اداملو ونقص التغذية، وسوء املنزل، يف الكايف غري اإلعداد بسبب الدرس،

 على للتركيز مييل الذي( أخرى ألسباب متغيًبا يكن مل إن) املعّلم بسبب وأيضا باملدرسة،
 مركزا أمورهم أولياء يشغل الذين األطفال إىل وأيضا للتعّلم، استعداًدا األكثر األطفال

 الطالب أن فكرة على تؤكد كي املشكالت من العديد وتتآزر (002).اجملتمع يف مهمًّا
 املستوى على معروف أن هذا األمر وبرغم. التعليم من فائدة أقل على حيصلون فقراءال

 املثال، سبيل فعلى ،الفردي املعريف املستوى على أيًضا هكذا ُيعد فهو ،الثقايف االجتماعي
 واخلمول واإلرهاق التعب من الدعم ضعيفة البيئات سياقات يف األطفال من العديد ُيعاين
 واألمراض التغذية، سوء إىل العوامل هذه بعض وتعود. الدراسي الفصل يف االنتباه وقلة

                                                                                                            
القارئ املاهر، إضافة إىل مشكالت القراء الذين يعانون من الديسلكسيا. وُتظهر هذه النتائج 
ببساطة وجود معايري يعمل من خالهلا الدماغ، وميكن حتديدها من خالل عينات خمتلفة من األفراد. 

صطلح "العادّي أو السوّي" املستخدم أعاله( هناك ويف جمال عسر القراءة أو الديسليكسيا )مقابل م
 .Eden and Moats (2002)أدلة كثرية حول اإلعاقة يف اجلهاز العصبـي، انظر على سبيل املثال 

، Stanovich (1986) لالطالع املفيد على التأخر التراكمي يف اكتساب املهارات املعرفية، انظر (002)
 OECDنظر: منظمة التعاون والتنمية يف اجملال االقتصادي وملناقشة أوسع يف العلوم العصبية ا

، كما ميكن االطالع على مدخل منظمة التعاون والتنمية يف اجملال االقتصادي يف التعلم يف (2002)
Dumont et al., 2010. 

ة ملناقشة أوسع حول اآلثار املترتبة على السياسات املطبقة يف البيئات ضعيف Samoff (2003)انظر  (002)
 الدعم والقيود املادية يف الدول األقل منوًّا.



 أصغر، أسرع، أقل تكلفة/  112

. العوامل من وغريها املدرسة، إىل للوصول البعيدة واملسافات بالتعب، واإلحساس املزمنة،
. الفسيولوجية التحديات هذه مع القراءة اكتساب تداعيات عن اًلقلي إال احلديث يتم ومل

 التركيز األطفال يفقد الدعم ضعيفة البيئات هذه مثل يف أنه إىل احلديثة األحباث وتشري
 الدراسة، حجرة داخل االنتباه عدم من حبالة وُيصابون القراءة، نشاط ممارستهم عند

 أو جدًّا منخفًضا للنص فهمهم يظل لكن يقرأون، وكأهنم يبدون األطفال أن هي والنتيجة
 القراءة مهارات لتقومي امليدانية دراساتال من العديد يف أدلة ُجمعت ولقد (005).معدوًما

 واحدة، كلمة يقرأون ال ذلك ورغم باملدرسة، امللتحقني األطفال عن األوىل الصفوف يف
 .أدناه سيأيت وما اخلامس الفصل يف ذلك ُوضِّح ولقد

 :اإلضافية الملحوظات بعض: القراءة تقويم طرق
 :دولية تقويم أساليب

 لتقومي الدويل والربنامج القراءة يف التقدم لقياس ةالدولي الدراسة من كلٌّ تظل
. واسع نطاق على واملستخدمة املعروفة الدولية القراءة تقومي أساليب أفضل من الطالب

 أسس على بناء شديدة بدقة االختبارات هذه من كل ُصمِّمت فقد سابقا، وضحنا وكما
 هذان خيتلف أيضا، حظناال وكما. الكفاءة عايل وفيّن إحصائي ودعم سليمة، نظرية

 جدل مثار كانت واليت( الصف مقابل العمر) املستهدفة الفئات حيث من األسلوبان
 عند واملراقبة للتدقيق خيضع اختبار كل أن إىل إضافة. طويلة لسنوات ومناقشات
 السبب للمقارنة، بقابليتها ترتبط األقل، على أسباب لثالثة النامية الدول يف االستخدام

 يف الطالب نسب ختتلف الطالب لتقومي الدويل الربنامج استخدام هو أنه عند: األول
 االقتصادي والتنمية التعاون منظمة دول بني ما اًلهائ اختالًفا االبتدائية بعد ما مرحلة

                                               
على الرغم من وضوح النتائج السلبية لعدم االنتباه أو فقدان التركيز كما ُيطلق عليه، تظل  (005)

العمليات املعرفية أو اإلدراكية اليت هتيمن على السلوك عندما يشرد العقل غري واضحة، وهناك 
 Smallwood et يقود ملا ُيسمَّى "القراءة الطائشة"، وطبقا لـ"فقدان التركيز" والذي  تفسريان لـ

al. (2008)  فإن "القراءة الطائشة تعكس اهنيار السيطرة على الفهم من أعلى ألسفل، والقراءة بداًل
من أن متضي إما من خالل سيطرة حركية بسيطة أو بالرجوع إىل السمات البسيطة نسبيا للنص 

ن غري املألوف يف البيئات ضعيفة الدعم أن جيد ضعيفو القراءة أنفسهم مبفرده"، مبعىن أنه ليس م
مشغولني حبركات ترتبط بالقراءة بداًل من اختبار للفهم، وهذا هو أحد التربيرات لوجود أساليب 
التقومي من نوع األصغر، األسرع، واألقل ُكلفة، وهلذا السبب ُيمكن توثيق مؤشرات سريعة 

 للفشل.



 111/  اختبارات القراءة: المعوقات والفرص

 والسبب (007).الطالب من للمقارنة القابلة وغري املنحرفة العينات بدون منوًّا األقل والدول
 يوجد الكثري حيث الثقافية، املقاربات إحداث على فقط قادر اختبار كل أن هو: الثاين

 أكرب يف إشكالية وهي لالختبار، واحدة لغوية قاعدة إلجياد العامل أحناء مجيع يف التباين من
 أو الثانية باللغة االختبارات إجراء إىل األطفال من الكثري يضطر حيث منوًّا، األقل الدول
 تكون رمبا منوًّا األقل الدول متعّلمي اختبارات نتائج أن وُهف لثالثا أما السبب. الثالثة

 جمتمعات متثل اليت العينات ضمن إحصائيًّا هبا ُيعَتد يعد مل أهنا لدرجة جدًّا منخفضة
 (002).إحصائيًّا منخفٍض مستًوى يف يقعون األطفال من العديد ألن للدراسة،
 يف اإلجابة طالب فشل أسباب حتديد نةاملقّن هذه االختبارات يف مثل الصعب من إن

 أو هل بأكمله؟ النص قراءة على قادر غري الطالب كان فهل صحيح، بشكل سؤال على
 كان هل أو له؟ األسئلة تقدمي مبجرد النص حمتوى تذكر على قادر غري الطالب كان

 كلٍّ من مشول لعدم فنظرا يفعل؟ أال اختار ببساطة لكنه النص، قراءة على قادًرا الطالب
 اليت للمقاييس الطالب الدويل لتقومي والربنامج يف القراءة التقدم لقياس الدولية الدراسة

 وخباصة) األخرى الفرعية القراءة اختبارات نتائج أصبحت الشفهي، الفهم مستوى تقيِّم
 .الفهم يف صعوبة أكثر( اللغات متعددة يف البيئات
 لقياس الدولية للدراسة التعليمي خداملالست األخرى اخلطرية القصور نواحي ومن

 االختبارات هذه أن هو النامية الدول يف الطالب لتقومي الدويل والربنامج القراءة يف التقدم
 هناية قرب إما ُيقدَّمان االختبارين فكال للقراءة، الطفل الكتساب جدًّا متأخر وقت يف تأيت

 املرحلة الطالب( لتقومي الدويل )الربنامج يةهنا بعد أو القراءة( يف للتقدم الدولية )الدراسة
 يرسبون األطفال أن الدعم ضعيفة البيئات يف ُحدِّدت اليت املشكالت ُتظهر بينما االبتدائية،

 أن كبري حد إىل تعليميًّا املفيد من ليس ونسبيًّا. التعليمي السلم يف جدًّا مبكرة مرحلة يف
 هؤالء يكون وقد) السادس الصف يف القراءة يف كبري ضعف من يعانون األطفال أن نعرف

. بكثري سابق وقت حتدث يف املشكالت نظرا ألن( السريع املسار دول يف أقل األطفال
 حبلول املدرسة من يتسربون سوف منوًّا األقل الدول يف األطفال من الكثري أن إىل إضافة
 املتاحة املبكر التدخل طرق فإن املشكالت، تلك اكتشاف حالة وحىت السادس، الصف
 .النص رموز فك مستوى عند وغالًبا األطفال، صغار مع كثرًيا أفضل اًلعم ستعمل

                                               
 .22 ، صUNESCO ،0222انظر  (007)
مع التطور احلادث ما قبل الدراسة الدولية لقياس التقدم يف القراءة، ظهرت مشكلة القياس اليت من  (002)

 املرجح أن تتم مواجهتها، ومع ذلك من املرجح أيضًا أن تظل إشكالية املقارنة اللغوية والثقافية.



 أصغر، أسرع، أقل تكلفة/  114

 :اإلقليمية التقويم أساليب

 أساليب مع كبري حد إىل التعليم نوعية ملراقبة والشرقية اجلنوبية أفريقيا جتمع يشترك
 الدويل والربنامج قراءةال يف التقدم لقياس الدولية الدراسة يف املستخدمة القراءة تقومي
 املعقدة والثقافات اجملتمعات مع يتالءم كي ُصمِّم االختبار هذا أن وبرغم. الطالب لتقومي

 مهتمٌّ التعليم نوعية ملراقبة والشرقية اجلنوبية أفريقيا جتمع أن إال أفريقيا، وجنوب شرق يف
 املناهج على التركيز حيث من والتعليم، التربية لوزارات املشتركة بالقضايا كبري حد إىل

 اللغة وخباصة) الوطنية الوزارات ِقبل من املتبناة اللغات فقط ُتستخدم وبذلك الدراسية،
 جتدر كما(. وزجنبار لتنزانيا والسواحلية للموزمبيقيني، الربتغاليةأيضًا  بل اإلجنليزية،

 كبريا جهدا بذل التعليم ةنوعي ملراقبة والشرقية اجلنوبية أفريقيا جتمع أن إىلأيضًا  اإلشارة
 مسة" أن حديث مرجع يف لوحظ وكما. القدرات لبناء كفرصة التقومي أساليب الستخدام

 التعّلم) خالل من املخططني تدريب هي التجمع هلذا املنهجية املستخدمة مسات من خاصة
 إجراء الذين سعت تلك املنهجية إىل إشراكهم بشكل مباشر يف( باملمارسة
 يف احلال هو وكما. لإلقليم قيمة يضفي احمللية القدرات بناء أن كما (002).الدراسات

 الوقت فإن الطالب لتقومي الدويل والربنامج القراءة يف التقدم لقياس الدولية الدراسة
 مخس من أكثر يستغرق الدراسة عن الكاملة التقارير وعمل والتحليالت للتنفيذ املطلوب
 (002).سنوات

 للدول التعليم وزراء مؤمتر يف املشتركة للدول التعليمية النظم حتليل برنامج ويهدف
 كالقواعد للغة، األخرى املهارات إىل إضافة القراءة، مهارات قياس إىل بالفرنسية الناطقة
 التعليمية النظم حتليل برنامج أن ويبدو(. أ ملحق) الفرنسية اللغة يف والصرف والنحو
 التقومي أسلوب هو بالفرنسية الناطقة للدول تعليمال وزراء مؤمتر يف املشتركة للدول
 التراث ُيقدِّرها اليت اجلوانب إحدى وهي بالقواعد، كبرية معرفة يتطلب الذي الوحيد
 مهمة املهارات هذه أن على اليت تربهن األدلة قلة أو انعدام برغم الفرانكفوين، التربوي

 حتليل برنامج أن يبدو ال أخرى ناحية ومن. بعامة الفرنسية اللغة يف القرائي للفهم جدا
 يقوم بالفرنسية الناطقة للدول التعليم وزراء مؤمتر يف املشتركة للدول التعليمية النظم
. االستماعي الفهم وكذلك مباشًرا، تقوميا واملسموع املكتوب احلرف بني العالقة بتقومي

                                               
(002) Ladipo et al., 2009, p. 87. 
مرحلة رئيسية للعمل يف جتمع أفريقيا اجلنوبية والشرقية  02لفهم  Ross et al., (2005)انظر  (002)

 ملراقبة نوعية التعليم.
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 اليت الفراغ ملء ختباراتوا اجلملة، أو بالكلمة الصورة مطابقة أنشطة يشمل ال أنه كما
 من عدد االختبارات وهلذه. والنصوص واجلمل، الكلمات، مستوى على الفهم تقيِّم

 وإمكان الصغار، األطفال ِقَبل من استخدامها وسهولة اجملموعات، كإدارة املميزات
 (000).واحدة لغة من أكثر عرب الصورة نفس استخدام

 ميداني بحث: األولى الصفوف في القراءة مهارات تقويم أساليب
 من ترحاًبا ويبدو أنه نال... واملكثفة والواضحة والبسيطة املباشرة القراءة منهجيات أحد وهو
بسرعة  املقاييس، بعض بناء على األداء، تعزيز على وقادر والوالدين، واملديرين املعّلمني ِقبل

 (000).كبرية

 تقومي يهدف األخرى، يميةواإلقل الدولية املقارنة التقومي أساليب عكس وعلى
 سابقا، أشرنا وكما. القراءة ملبتدئي القراءة قياس إىل األوىل الصفوف يف القراءة مهارات

 من عدد وهناك زوايا، عدة من األوىل الصفوف يف القراءة مهارات تقومي انتقاد ميكن فإنه
 نقاط أهم أما. قوميالت هذا وتطوير ملراجعة فرًصا ستوفر اليت اجلارية امليدانية الدراسات

( أ: )يلي كما فهي الدعم ضعيفة الدول يف األوىل الصفوف يف القراءة تقومي لتنفيذ القوة
ميكن ( ب) ،(املتعّلمني مستويات أدىن وهو) املتدين املستوى احلسبان يف ليضع مصمَّم أنه

( ج) لصارمة،ا املقارنة قيود دون أجبدية أو كتابة نظام وأي لغة أي مع يتالءم تصميمه مبا
 يف القراءة مهارات تقومي تصميم مت حيث أصغر، تكون أن ميكن الدراسة جمتمع عينات أّن

 للتمثيل تقوميا وليس رصد، جهاز ليكون( احلاضر الوقت يف األقل على) األوىل الصفوف
 وعمل التقومي تصميم بني املستغرق الوقت( د) للقرارات، أو للمصائر احملدد الوطين
 صغر بسبب األخرى التقومي أساليب يف املستغرق من بكثري أقل عنه الكاملة التقارير
 .التقوميات من النوع هبذا اخلاص الكلي احلجم

 القراءة مهارات تقومي اختبارات قياس بكيفية ترتبط قضايا هناك تزال ال ذلك، ومع
 ُيجرى اليت األجبدية وأنظمة واللغات، السياقات، من واسعة جمموعة عرب األوىل للصفوف

                                               
حيث جرى اختبار األطفال املغاربة باللغتني العربية  Wagner, 1993 (pp. 88-92،)انظر  (000)

؛ (RTI, 2009, p. 35)والفرنسية. وانظر أيضا: مناقشة اختبار البيبودي للمفردات، كما ُنوقش يف 
وهناك تردد يف استخدام اختبار البيبودي للمفردات ضمن تقومي مهارات القراءة للصفوف األوىل 
ألمور تتعلق حبقوق التأليف والنشر. ومع ذلك، ُيعد اختبار البيبودي للمفردات من أفضل وأبسط 

 مقاييس تنمية املفردات يف مجيع اللغات.
(000) Crouch, et al., 2009, p. 2. 
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( األعلى املستوى) سقف بآثار ترتبط مشكالت هناك أن يعين وهذا. تنفيذه خالهلا من
 خالل تعديالت ستتطلب اليت الفرعية االختبارات من عدد عرب (املتدين املستوى) وأرضية

 تصعب ،(الصويت كاإلدراك) االختبارات بعض يف أنه إىل إضافة (002).التقومي هذا تنفيذ
 املواقع يف العدادين بتدريب املتعلقة الصعوبات من عدًدا تواجه أهنا كما ليمة،الس اإلدارة

 .املصححني ثبات معدل اخنفاض إىل تؤدي قد وهو ما مستوطنة، صعوبات من تعاين اليت

 واملشكالت املتوقعة اإلمكانات (002)احلديثة امليدانية الدراسات من العديد وتوضح
 هذه من مقتطفات يلي وفيما األوىل، الصفوف يف القراءة مهارات تقومي مبنهجية املرتبطة

 تقومي أدوات تستخدم اليت املقبلة األعمال بلورة يف مفيدة إرشادات توفر اليت الدراسات
 .األوىل الصفوف يف القراءة

 من مكونة عينة مع فقري، ريفي سياق يف الدراسة هذه ُأجريت: (002)أثيوبيا ●
 إىل العينة ُقسَِّمت الثالث، الصف من طفل 222 وحوايل -مدرسة 02

متغريات فرص  على الدراسة وركزت النوع، حيث من متساويني نصفني
 والعالقة املعّلمني، وحضور املدرسة، فيها تفتح اليت األيام: مثل ،OTL التعّلم

 النهاية يف مث الطالب، هبا يقوم اليت وتلك املعّلم هبا يقوم اليت األنشطة بني
املتدين يف طالقة  املستوى حيتلون الذين( %25) الطالب تكرارات ارتفاع

(. الدقيقة يف صحيحة كلمة( صفر) درجة على حصلوا :أي) القراءة الشفهية
 اليت( أميناتا) قصة يف السياق ذلك يشبه تعّلم بسياق يتسم البحث هذا

 .الكتاب مقدمة يف ُذكرت
 هناك كانت إذا ما لتحديد ،اًلطف 272 مع الدراسة هذه ُأجريت (005).بريو ●

 بشكل ُتجرى اليت األوىل الصفوف يف القراءة مهارات بني أداة تقومي فروق
                                               

ى سبيل املثال، الطالب يف السنغال وغامبيا ُيمكنهم فقط قراءة عدد صغري من الكلمات أثناء تقومي عل (002)
مهارات القراءة يف الصفوف األوىل، ونتائج نسبة كبرية من تالميذ الصف األول ينتمون إىل املستوى 

مستوى الصفر( املتدين يف أنشطة قراءة الكلمة، ولقد كانت مستويات قراءة الكلمة متدنية )عند 
لطالب اللغة اإلجنليزية بوصفها لغًة ثانية، واللغة الفرنسية بوصفها لغًة  %70، و%22، %22 لـ

 .Sprenger-Charolles, 2008 a,bثانية، ولغة الولوف بوصفها لغًة أوىل على التوايل. انظر 

ها، لكنها مل ُتذكر يف العديد من الدراسات األخرى هي حاليًّا يف مرحلة الصياغة أو جيري تنفيذ (002)
 هذا املرجع.

(002) DeStefano & Elaheebocus, 2009. 
(005) Kudo & Bazan, 2009. 
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 وأظهرت مجاعي، بشكل ُتجرى اليت التحريرية الفهم واختبارات فردي
 االختبارات، من النوعني هذين بني نسبيًّا عالية ارتباط نسبة النتائج

 ليسا االختبارات من النوعني هذين أن املؤلفون/الُكتاب واستخلص
 لن النتائج هذه أن يبدو ذلك ومع اآلخر؛ منهما كلٌّ ُيكمِّل بل متناقضني،

 مجاعة إىل ينتمون الذين األطفال من اإلثنيلغوية األقليات بسببأيضًا  تصمد
 منحنيات كبري حد إىل ختتلف حيث( 0.5 شكل) األصليني األشانينكا

 مع ختطئ قد األقل على ختباراتاال من فقط واحًدا أّن إىل مشرية التمييز
(007).للدراسة اخلاضعة العينات/اجملتمعات هذه مثل

 

  

                                               
بني مجاعة األشانينكا يف دراسة بريو، ال ميكن حتديد ما إذا كانت منهجية االختبار أو عناصر  (007)

. ولقد قدم 5.0االختبار نفسها هي املسئولة عن إحداث منحنيات االستجابات املتناقضة يف شكل 
الُكتاب مناقشة مثرية لالهتمام حول أسباب اخنفاض معامل ارتباط الطالقة القرائية الشفهية والفهم 
الكتابـي حىت لو كانت الطالقة القرائية الشفهية أقوى املؤشرات بني االختبارات الفرعية؛ وأنه يف 

العالقة بني الطالقة والفهم فيه جمتمع الدراسة الذي جرى تقوميه من خالل هذا االختبار مل تكن 
(. مل يتعارض هذا االستنتاج األخري مع أجزاء أخرى يف نفس املرجع. 27عالقة "خطية" )ص. 

وليس من املستغرب على أي حال أن االختبارات الفرعية يف الدراسة امليدانية يف بريو ترتبط 
أيًّا كان االختبار فاألشخاص  ببعضها بشكل طردي. ومنذ بداية البحث حول االختبارات املعرفية

الذين حيرزون نتائج جيدة يف أحد انواع االختبارات املعرفية غالًبا ما حيرزون نتائج جيدة أيضًا يف 
( "أننا وجدنا 22بقية أنواع االختبارات األخرى. ومن املثري لالهتمام أن يذكر املؤلفون أيًضا )ص.

أشانينكا؛ هذه الزيادة يف الطالقة القرائية ُترمجت إىل العالقة بني الطالقة والفهم أقوى لدى طالب 
زيادة أكرب يف الفهم عنها يف حالة الطالب من غري األشانينكا، حىت مع تثبيت العوامل األخرى. 

يعملون على تنمية الطالقة  -و األشانينكا مثال هلم -وقد يشري ذلك إىل أن األطفال األكثر حرماًنا 
ر حظًّا، وهذا له أكرب األثر يف قدرهتم على فهم ما يقرأونه". وبعبارة بشكل يفوق الطالب األكث

أخرى، هناك طرق عديدة لتفسري النتائج، وخباصة بني اجملتمعات الفرعية للدراسة، واليت ستحتاج 
إىل النظر إليها بعناية يف الدراسات الالحقة. هذا األمر مشابه للفروق عرب الصفوف يف االرتباطات 

 كما ذكرنا سابقا. (2010)وآخرون  Valenciaلطالقة القرائية والفهم اليت وجدها البينية ل
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  الشفهية القرائية الطالقة في" Z" اختبار نتائج يوضح بياني رسم: 1-6 شكل
  التحريرية، اإلنجليزية اللغة كفايات واختبارات

 (طالباً  40 عددهم) بيرو في شانينكاأ لطالب المجموعات بواسطة يدار

 
 22، صفحة Kudo & Bazan ،0222مقتبس من 
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 بيهار) الباحثون أجرى البريو، يف أجريت اليت الدراسة غرار على ،(002)اهلند ●
 مقياس استخدام تقارن اليت الدراسات من العديد اهلند يف( وأوتاراخاند

 مع األوىل الصفوف يف القراءة تقومي خالل من الشفهية، القرائية الطالقة
 اهلندية باللغة اسُتخدمت اليت( التحريرية" )اهلند اقرأ" األخرى تقوميال أساليب

 يف الفرعية الدراسات تباين وبرغم. الثامن الصف حىت األول الصف من
 طفل 02222 من أكثر الباحثون َقيَّم املستخدمة، التقوميات وحمتوى حجم

 عالية دواتأ إىل اهلند تقرير توصل بريو، دراسة يف احلال هو وكما إمجااًل،
 باللغة القراءة تقومي أساليب يف" ندرة" هناك أن الُكتاب ويزعم ،(002)الثبات
 كهذه األمر هذا حول املفصلة التحليلية الدراسات توفري فإن مث ومن اهلندية،
 أطفال تعّلم مسار قياس طرق من ملزيد الطريق تفتح أن احملتمل من الدراسة
 خرآ ُبعد وهناك. هلم املتوقعة اإلجناز مستويات وكذلك االبتدائية، املرحلة

 السياسات مناصرة يف املدين اجملتمع إشراك وهو" اهلند اقرأ" مهم ألنشطة
 املستوى إىل إضافة اهلند، يف واإلقليمي الوطين املستويني على التعليمية
 يف حديثة وطنية لدراسة عينة ويف. املبكرة القراءة حنو االنتباه إلثارة اجملتمعي

 أطفال من %22 أن ُوِجد اهلندية، الواليات مستوى على الريفية اطقاملن
 جدول انظر). األم باللغة واحدة كلمة قراءة من يتمكنون ال الثالث الصف
0.5.) 

  

                                               
(002) ASER (2009) and Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), et al., 2009. 
ويّدعي التقرير أيضًا "دعم الصدق املتمايز التقاربـي؛ نظرا لوجود ارتباطات أقوى بني بطارية  (002)

اختبار القراءة من خالل التقرير السنوي لوضع التعليم يف اهلند "اقرأ" عن ارتباط كل منهم الطالقة و
باختبارات الرياضيات". ومع ذلك، فإن اختبارات القراءة والرياضيات األخرى كانت مرتبطة إىل 

دعما حد كبري فيما بينها أكثر من ارتباط بعض اختبارات القراءة فيما بينها. وتضفي هذه النتيجة 
وهو أن الكثري من االختبارات املفيدة )عند استبعاد أو تقليل  -لالستنتاج األساسي هلذا الكتاب 

التأثريات العليا والدنيا( ُتظهر ارتباطات بينية قوية. هذه ليست مشكلة يف حد ذاهتا، ولكنها تصبح 
ت القراءة )ومع إمكان مشكلة عندما تكون هناك ادعاءات بشأن قيمة االختبارات الفرعية يف تقوميا

 التنفيذ( نظًرا الرتباط العديد من األدوات بقوة بعِضها ببعض.
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 2010 المدارس في القرائي المستوى في لألطفال المئوية النسبة :1-6 جدول

 1 مستوى كلمة حرف شيء ال املستوى
 أول مستوى نص

 2 مستوى
 إمجايل ثان مستوى نص

 022 2.2 2.2 07.2 20.0 22.2 األول

 022 2.0 02.2 20.2 20.2 00.0 الثاين

 022 02.2 02.7 02.5 02.2 5.2 الثالث

 022 22.0 02.2 02.2 02.0 2.0 الرابع

 022 22.2 02.0 00.7 5.7 0.0 اخلامس

 022 57.2 02.7 7.5 2.2 0.2 السادس

 022 75.0 02.2 2.0 0.7 0.2 السابع

 022 20.2 00.2 2.0 0.2 2.7 الثامن

 022 2.2 2.2 07.2 20.0 2.2  إمجايل

 
 طفل، كل أحرزه قرائي مستوى أعلى خانة كل ُتظهر: اجلدول هذا نقرأ كيف

 قراءة من حىت يتمكنون ال األطفال من %5 الثالث املستوى يف املثال، سبيل فعلى
 الكلمات، قراءة يستطيعون %02.5و فقط، فاحلرو قراءة ميكنهم %02.2و احلروف،

  قراءة ميكنهم %02.7و ذلك، من أعلى أو أول مستوى نص قراءة ميكنهم ال لكن
  قراءة ميكنهم %02، وثاٍن مستوى نص قراءة ميكنهم ال لكن أول، مستوى نص
 من مقتبس. %022 هو االستثنائية الفئات هذه لكل الكلي والعدد. ثاٍن مستوى نص

ASER (2009.) 
 22 اختريت فقد جتريبية، دراسة عن عبارة البحث هذا كان ،(022)كينيا ●

 الصف معلمي تدريب يتضمن إلجراء تدخل مدرسة 002 أصل من مدرسة
 وتضمن تدريب، أي املدراس الضابطة معلمو يتلقَّ مل بينما والثاين، األول

 إلدراكا عن أسبوعية دروًسا عام من أكثر استغرق الذي املعّلمني تدريب
 واسُتخدمت. والفهم والطالقة اللغوية، واملفردات األجبدية، وقواعد ،الصويت
( السواحلية واللغة اإلجنليزية باللغة) األوىل الصفوف يف القراءة تقومي أدوات
 التدخل مدارس من لكل الزمنية املدة هذه خالل القراءة يف التقدم لقياس

                                               
(022) Crouch, et al., 2009. 
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 أظهرت القراءة، على املباشرة النتائج حيث ومن ،(020)الضابطة واملدارس
 السواحلية باللغة يقرأون ال الذين عدد من احلد يف التدخل جناح الدراسة

 (.اإلجنليزية باللغة ليس لكن)

 املعشاة املنضبطة التجارب خالل منبـي التجري املنهج اسُتخدم ،(020)ليبرييا ●
((RCT (يـالتجريب العلمي البحث أمناط إحدى وهي )اينالث الصفني مع 

 52 يف التدخل من مستويات ثالثة مقارنة هبدف الدراسة هذه يف والثالث
 خالل من" )ومستوى التدخل "التنويري مستوى التدخل الضابط،: مدرسة

 املعّلمني مع" الكامل"ومستوى التدخل  ؛(اجملتمع يف القراءة ثقافة نشر
 بتقومي املتعلق راءةالق منوذج على املبينِّ القراءة تدخل يف املشاركني والوالدين

 (022)(.املستهدفة بوصفها اللغة اإلجنليزية، باللغة) األوىل الصفوف يف القراءة
 جمموعة أول تسجيل قبل التدخل يف لالشتراك أشهر ثالثة املعّلمني أمام كان
 الزمنية املدة منتصف يف إليها التوصل مت اليت النتائج هذه ُتقارن. النتائج من

 أن وأظهرت النتائج الثالثة، األشهر ذي بالتدخل ساسيةاأل التقومي أساليَب
 من أكثر الكامل التدخل مع متجاوًبا كان الشفهية القرائية الطالقة مقياس
 (022).املقياس هذا يف مهمًّا إجيابيًّا تأثرًيا التدخلني لكال وأن التنويري، التدخل

                                               
يف نتيجة غري متوقعة، أظهرت دراسة كينيا حتسًنا واضًحا ومتميًزا يف القراءة يف كل من اجملموعات اليت  (020)

أن هناك تأثريات فاضت بني اجملموعات التجريبية، والضابطة. وكان التفسري هو /خضعت للتدخل
التجريبية والضابطة، فقد وجد املعلمون يف مدارس اجملموعة الضابطة طرًقا استطاعوا من خالهلا معرفة 
معلومات من معلمي اجملموعة التجريبية. يبدو هذا التفسري مقبوال، ولكن قد يكون هناك تأثري هاوثورن 

لباحثني، وحتديد املصري املقترن باملشاركة يف الدراسة من عدمه كان يف هذه الدراسة، فالتواجد البسيط ل
 هلا تأثري يف إثارة مزيد من االهتمام لدى املعلمني حنو تدريس القراءة يف هذه األماكن اخلاصة.

(020) Piper & Korda ،0222 الدراسة متوسطة املدة )املسودة( ال تعطي تقريرا حول أمهية القراءة ،
يزية، إذ إنه من املفترض أن الكثري من، إن مل يكن أغلبية، املشاركني يف العينة لغاهتم األم باللغة اإلجنل

 هي اللغات األفريقية.
يوصف التدخل الكامل بأنه: "تدريب املعلمني على كيفية تقومي أداء الطالب بشكل مستمر، ويتم  (022)

يمية، إضافة إىل إعالم الوالدين، تزويد املعلمني بدعم تربوي من خالل املدرسة، وكتب ومواد تعل
 .Piper & Korda, 2009, p. 5واجملتمعات بأداء الطالب." 

يف تقرير ليبرييا املرحلي، يبدو أيضًا أن هناك بعض التفاعالت بني النوع واالختبارات الفرعية، واليت  (022)
الختالفات من املرجح أن يفسرها مجع مزيد من البيانات وحتليلها. إضافة إىل وجود بعض ا

األساسية بني اجملموعات الضابطة والتجريبية من خالل التدخل يف بداية الدراسة؛ ومن غري الواضح 
 حىت اآلن ما إذا كانت هناك اختالفات سوف تؤثر يف عملية التفسري النهائية.
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 مما بكثري، أقل بدت القرائي الفهم على التأثري يف االختالفات فإن ذلك، ومع
 ارتباًطا ترتبط القراءة مبتدئي عند التدخالت كانت إذا عن ما تساؤاًل يثري

 .القراءة األوسع مبهارات وثيًقا

 أن على دالًة (022)التنفيذ قيد هي اليت الدراسات من وغريها الدراسات هذه وُتعد
 استمرار وبرغم لدول،ا من العديد يف تزيد األوىل الصفوف يف القراءة تقومي منهجية فعالية
 بالقراءة املرتبطة املعرفة فإن للتقومي؛ أدوات أفضل حول الرؤى يف اختالفات وجود
 .ومنتجة سريعة بوترية تسري منوًّا األقل الدول يف املبكرة

 :السريع المسار مبادرة في القراءة مهارة مؤشرات
 القراءة هاراتمل مؤشرين على السريع املسار مبادرة اعتمدت ،0222 أكتوبر يف

 املؤشران هذان ،(025)املبادرة يف املشاركة الدول يف املدارس جودة تقومي يف الستخدامهما
 :مها

 اقرائيًّ وفهًما قرائية طالقة الدراسة من عامني بعد أظهروا الذين الطالب نسبة ●
 ".تتعّلم كي اقرأ" ـل كافيني

 املناهج ألهداف وفقا -الفهم مع القراءة على القادرين الطالب نسبة ●
 .االبتدائية املرحلة بنهاية - بدوهلم اخلاصة الدراسية

 أن يبدو: اًلأو والتعليقات، النقاشات من العديد املقترحان املؤشران هذان أثار ولقد
 على للتركيز األوىل، الصفوف يف القراءة مهارات تقومي منوذج من اشُتقَّا املؤشرين هذين

 تضيف: ثانيا. االبتدائية املرحلة من االنتهاء قبل راءة،الق مشكالت عن املبكر الكشف
 بعض اقترحها اليت عن مبكرة ويف مرحلة املزيج، إىل "الفهم" أيًضا املؤشرات هذه

 املرجع يقدمها اليت النظر وجهة مع اتساًقا أكثر لكنها املبكرة، القراءة يف املتخصصني
 املدرسي، الفصل يف التعّلم جودة على أكثر" للتعّلم القراءة" مفهوم يؤكد: ثالًثا. احلايل

 املدرسية الفصول يف عادة ُيالحظالذي  واالستظهار التلقني مع ضمنيًّا وهو ما يتناقض
بسبب األمور  لالهتمام مثريين املؤشران هذان ُيَعد وأخريا،. منوًّا واألقل الفقرية بالدول

                                               
لصفوف ملخًصا حمدًثا مؤخًرا لدراسات ميدانية حول تقومي القراءة يف ا Abadzi (2010)لقد وضع  (022)

، 0202األوىل مع التركيز على مقاييس الطالقة القرائية. وطبقا هلذا التقرير حبلول شهر سبتمرب 
دولة مؤهلة ملبادرة املسار السريع كان لديها واحدة أو أكثر من دراسات تعتمد  70من أصل  02

 ة.على تقومي القراءة يف الصفوف األوىل أو دراسات مشاهبة ُتجرى يف القراءة املبكر
(025) http://www.educationfasttrack.org/themes/learning-outcomes/(accessed on 1/31/11) 
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 املؤشرين، هذين لوضع سَتخدمُت قد اليت األدوات ما: مثل اليت مل يتم التحدث عنها،
 (027).االبتدائية املدرسة يف والثانية األوىل باللغة املرتبطة القضايا أمهية وخباصة

 :القراءة تقويم مقاييس واتجاهات آفاق
سيكون  - لأللفية اإلمنائية لألهداف املستهدف املوعد وهو - 0202 عام حبلول

 واقعية أهداف وضع على القدرة تنمية وه األساسي التعليم أهداف يف املكاسب أهم أحد
 املنظمات لدى يكون سوف القادمة اخلمس السنوات غضونويف  .حتقيقها ومتابعة

 خالهلا من انطلقت واليت التقومي، أدوات من أكرب جمموعة احلكومية وغري احلكومية
 نيةالوط لألهداف لالستجابة وسيلة بَعدِّها( والرياضيات والكتابة) القراءة وتطورت
 .واجملتمعات والطالب، الوالدين، إعالم مع والدولية،

 كان فكلما القراءة، تقومي أساليب بتطوير فيما يتعلق موجودة فاملفارقة ذلك، ومع
 النطاق واسعة التربوية التقومي أساليب يف احلال هو كما) تعقيًدا أكثر التقومي منوذج
 شفافية، أقل املدارس يف هلا الفعال الستخدامبا املتعلقة النتائج كانت ،(واإلقليمية الدولية

 أكثر التقومي أداة كانت كلما فإنه ذلك، ومع. صعوبة أكثر التربوية االستجابة جيعل مما
 التربوية االستجابة خطورة ازدادت ،(الشفهية القرائية الطالقة اختبار مثل) وضوًحا
 .ضمنيًّا ّلمالتع يف السببية تعين القياس أداة كانت لو كما املبسطة،

تكلفة(  أقل أسرع، أصغر، نوع ومن) بديلة تقومي أساليب تطوير حماوالت تتزايد
 للتنمية األمريكية الوكالة أدرجت ،0200 عام ويف. بنشرها اهتماًما السياسات ُتويل كما

 تنمية: "هلا القادمة اخلمسية للخطة اًلأو هدًفا (USAID) األمريكية املعونة هيئة أو الدولية
 ،"0202 عام حبلول االبتدائية املرحلة صفوف يف طفل مليون 022 ـل القراءة هاراتم

 املساعدة أكدت كما ،(022)القياس أساليب حتسني إىل للتطلع جوهري مع وجود جزء
 حول امليدانية الدراسات ازدادت ولقد ،(022)التعّلم أساليب تقومي على الربيطانية اإلمنائية

 ُتجري دولة 72 إىل يصل عدد مع النامية، الدول يف كبري شكلب األساسية املهارات تعّلم
 من أخرى أنواع نالت ولقد. (022)0202 من ابتداًء القرائية الطالقة حول دراسات

                                               
لقد ُكتب املرجع احلايل قبل نشر هذه املؤشرات من ِقبل مبادرة املسار السريع، وليس هناك سوى  (027)

 اضر.القليل من التقارير حول النتائج املتاحة لتوفري مزيد من التعليقات يف الوقت احل
(022) USAID (2011).،  انظر أيضًاGove & Cvelich, 2010 
(022) DIFD (2011). 
(022) Abadzi, 2010, p. 18. 
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 تعّلم فيها مبا املاضية، العديدة السنوات عرب زمًخا املبكرة القراءة تقومي أساليب
 (022)للدول، عابرة تعاون وجهوأ (020)العدادين، من متطوعني واستخدام ،(020)الرياضيات

 .(022)االستباقية القراءة تدخالت حول أخرى إضافية وأعمال
 األصغر، التقومي طرق استخدام يزداد التعددية، هذه كل مع القول، خالصة

 األطفال تنمية عمليات خالل مبكر وقت يف تنفيذها ُيمكن فهي ،تكلفة واألقل األسرع،
 بتعّلم املرتبطة املشكالت عن الكشف بغرض جديدة تإمكانا ُتوفَّر بينما ،(والدراسة)

 على منها جزء يف اعتماًدا املالئم التدخل برنامج نوع اختيار كيفية قضية وتظل. القراءة
 األقل الدول سياقات يف حلول إىل حتتاج أساسية إشكالية التشخيص أدوات على األقل
 .منوًّا

 

 
  

                                               
(020) Rubens & Crouch (2009). 
(020) Banerji & Wadhwa (2006); ASER (2010) يف اهلند. 
 .Pratham/ASERيف كينيا وأوغندا املبنية على أنشطة  UWEZO (2010)انظر أنشطة  (022)
(022) Dowd et al. (2010); Dubeck et al. (2010). 
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 تكاليف التقويم 
  
 َعد تكلفة املشاركة الفعالة يف دراسات اجلمعية الدولية لتقومي التحصيل التربوي مرتفعة ُت

حال قدرة الدول النامية على متويل ويف  جدًّا كي تتحملها العديد من الدول النامية.
مشاركتها يف هذه الدراسات قد يسأل البعض عّما إذا كان ُيمكن تربير نفقات هذه املشاركة 

الذي  مت تعّلمه وإىل االستخدامات البديلة مقابل األموال اليت ُأِنفقت. والسؤال بالنظر ملا
يطرح نفسه هنا هو ما مدى الفائدة اليت تعود على تايالند، وجنوب أفريقيا، وكولومبيا، 
 حينما جيدون أنفسهم يف مؤخرة الترتيب الدويل يف العلوم أو قريًبا منها، بينما تبدو 

هلذا الترتيب، والدول األوروبية موزعة على امتداد ذلك  صدرتنيكوريا واليابان مت
 (022)الترتيب؟.

 

 ومع ازدهار أساليب التقومي التربوي واسعة النطاق على الصعيد الدويل، 

ومع التكاليف الكبرية اليت ترتبط عادة باملشاركة واإلدارة، فإن مسألة العبء املايل 
تمام. ومنذ أن رفعت الوكاالت اخلارجية لعمليات التقومي تستحق املزيد من االه

 )احلكومات والوكاالت املاحنة( هذه التكاليف، أصبحت التكاليف املالية اليت ُتنفق 

على االستثمارات يف املعرفة أقلَّ إذا ما قورنت باملبالغ الكبرية اليت تنفق على التعليم 
 (025)نفسه.

يف أساليب التقومي التربوي ووجهة النظر اليت تعرب عن كون اجلهود اليت ُتبذل 
)وغريها( قرارات مالية متواضعة هي فكرة نسبية، على األقل حلني معرفة التكاليف 

. ولقد أظهرت عدة دراسات أن أساليب التقومي التربوي واسعة النطاق (027)احلقيقية
                                               

(022) Johnson, 1999, p. 70. 
(025) Lockheed & Hanushek (1988); Porter & Gamoran, 2002; Wolff, 2008. 
وهو أحد اخلرباء املعروفني واملتخصصني يف أساليب التقومي التربوي واسعة -، Postlethwaiteعّلق  (027)

بني خمتلف املشروعات من حيث كّم األموال املطلوبة لتشغيلها، وتتنوع بأن "هناك فجوة  -النطاق
دوالر أمريكي لتجمع أفريقيا اجلنوبية  022222النفقات ما بني حجم اإلنفاق الدويل السنوي وهو 

 7مليون دوالر أمريكي للربنامج الدويل لتقومي الطالب، و 2.5والشرقية ملراقبة نوعية التعليم، وحىت 
الر أمريكي للجمعية الدولية لتقومي التحصيل التربوي، هذا من غري احتساب ما تضطر ماليني دو

الدول إىل دفعه من أجور للموظفني الذين يعملون باملشاريع، إضافة إىل تكاليف عملية مجع البيانات" 
Postlethwaite, 2004, p. 17. 

 التقويمف تكـــــــــــالي
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. ومع ذلك، ُتجرى هذه (022)تستهلك نسبة ضئيلة جدًّا من ميزانيات التعليم الوطين
ت عادة يف دول غنية نسبيًّا وذات ميزانيات كبرية، وال تبدو أهنا تعلل املبالغ الدراسا

احملدودة لألموال التقديرية اليت ُتنَفق على هذه األنشطة، واملتاحة عادة لوزراء التعليم يف 
 الدول ذات الدخل املنخفض.

يط ويتطلب التقومي الدويل الناجح مهارات عالية املستوى يف التصميم، والتخط
 (022)واإلدارة، وهي املهارات اليت ال تتوافر بالقدر الكايف وخباصة يف الدول األقل منوًّا.

إضافة إىل التكاليف العالية نسبيًّا، والتعقيدات اليت تشوب أساليب التقومي التربوي واسعة 
 النطاق، فيوجد العديد من التنوعات الواسعة اليت ميكن االختيار منها. وال جيب على وزير
التربية والتعليم أن يقرر املشاركة يف عمليات التقومي التربوي واسعة النطاق فحسب؛ بل 
عليه أيًضا أن يعلم كيفية اختيار االختبارات اليت تناسب الطالب، واللغات، والنظم 

 (022)التعليمية.
من وضع أساليب التقومي املختلطة يف احلسبان عند اختاذ قرارات تتعلق أيضًا  ال بد

وفة التكاليف والعوائد، إذ ُيمكن تطويع هذه األساليب لتتالءم وأهداف السياسات مبصف
التعليمية داخل الدولة أو حىت بني عدد حمدود من املدارس، مع تقييد أحجام العينات، 
وتقليل الوقت الالزم إلجنازها. ومن مث فهذه األساليب متلك القدرة على تطويع 

م ومعامل السياسات وامليزانيات املوضوعة، واالهتمام الدراسات التقوميية، لكي تتالء
واسعة  بشكل أقل باألهداف اليت عادة ما تقود عمليات تصميم أساليب التقومي التربوي

 النطاق، وتوجيه االهتمام بشكل أكرب للعوامل واحملددات األخرى.

 :التقويم التربوي العوائد في-تحليل مصفوفة التكاليف
اليت ما زالت يف مرحلة تنمية مبكرة ويقل فيها معدل  -أن أنظمة التعليم بعامة ميكن القول ب

أن تكون وافية؛ ألن  -أساليب التقومي األساسية. ينبغي أن تتبع بشكل كاٍف -التقوميات 
العديد من القضايا اليت حتتاج إىل معاجلتها هي قضايا معروفة، وحتتاج إىل سنوات إلحداث 

                                               
ذي ذكر أن "عملية االختبار يف ال Wolff (2008), p. 14وانظر أيًضا  ،Hoxby (2002)انظر:  (022)

أو أقل من إمجايل  %2.2أمريكا الالتينية والواليات املتحدة األمريكية ليست عبًئا ماليًّا، وتشكل 
 ميزانية مستوى الدراسة الذي يتم اختباره."

(022) Lockheed, 2008, p. 10. 
ليت تنقصها املوارد أن "يف األنظمة التعليمية ا Braun and Kanjee (2006)حلظ كلٌّ من  (022)

 األساسية، يكون من الصعب جدًّا اختاذ القرارات اليت ترتبط بتمويل عمليات التقومي الوطنية".
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يف هذه احلالة، من األفضل ختصيص ما هو متاح من موارد ضئيلة عمليات تطوير كبري هلا. و
ا مت االستثمار للتقومي، وتوجيهها حنو عمليات تطوير التعّلم والتعليم ُبغية ارتفاع العائدات ممَّ

 (020)فيه.

 

يف أوائل التسعينيات، تناول عدد قليل من الدراسات موضوع التكاليف وفوائد 
ودعمت النتائج اليت مت التوصل إليها قيمة  (020)ة النطاق.أساليب التقومي التربوي واسع

هذا النوع من األساليب لسببني رئيسيني، مها: اخنفاض تكاليفها الظاهرة أو الصرحية 
إضافة إىل فوائد أساليب التقومي التربوي  (022)نسبيًّا فيما يتعلق بإمجايّل ميزانية التعليم.
كما أبرزت هذه الدراسات مدى  (022)ة للتنفيذ.واسعة النطاق، واليت تسفر عن نتائج قابل

وحتتاج وزارة التربية والتعليم يف الدول األقل  التعقيدات املالية والسياقية لتكاليف التقومي.
عن تلك اخلربات من داخل  اًلمنوًّا إىل اخلربات الفنية من منظمات وضع االختبارات، فض

فري أساليب التقومي التربوي واسعة النطاق ومن مّث فإن اجلهود املبذولة لتو الدول نفسها.
املصممة ميكنها االستفادة من الوكاالت املنفذة للتقومي، بل إهنا قد تفوق اخلربة احمللية 

وإذا مل تتم عمليات حتليل التكاليف مقدًما فسوف يكون هناك هدر  (022)املتاحة للوزارة.
 (025)مسرية عمليات التقومي. )أو فشل( يف

املزيد من الدراسات احلديثة متيل إىل دعم رؤية التكاليف املالية وبالرغم من أن 
االختبار، فإن تكاليف أساليب التقومي التربوي واسعة النطاق أصبح  املنخفضة لعمليات

النظر ملصطلح "التكاليف  وينبغي (027)ينظر إليها بأهنا عقبة كبرية أمام الدول األقل منوًّا.
 (022)ارد املتاحة.متعلق باملو املنخفضة" على أنه

وتظهر البحوث أن متوسط تكاليف أساليب التقومي التربوي واسعة النطاق ضمن 
من امليزانية الوطنية، وتنخفض حىت  %0امليزانيات الوطنية للتعليم تبدو متواضعة )أقل من 

                                               
(020) Braun & Kanjee, 2006, p. 8. 
(020) Ilon, 1992, 1996; Koeffler 1991; Loxley, 1992; للمنظور التارخيى، انظر 

Lockheed, 2008, p. 3. Costrell & Peyser, 2004; Hoxby, 2002. 
(022) Costrell & Peyser, 2004; Hoxby, 2002. 
(022) Braun & Kanjee, 2006, p. 12; Hanushek & Woesmann, 2005. 
(022) Greaney and Kelleghan, 2008, p. 49; Ilon, 1996; Wolff, 2007 
(025) Wolff, 2008, p. 5. 
(027) Siniscalco, 2006; Ravela et al., 2008; Wolff, 1998. 
(022) Wolff, 2008. 



 أصغر، أسرع، أقل تكلفة/  168

(؛ لكن مثل هذه النسب املنخفضة ال تعكس نسبة األموال التقديرية %2.2تصل إىل 
 (022)زانية الدولة.املتاحة ضمن مي

 حساب التكاليف:

بتكاليف اختيار أسلوب تقومي بعينه، حيتاج املرء أن يأخذ يف  الختاذ أّي قرار مرتبط
 وفيما يلي (052)تقومي. أّي احلسبان كالًّ من التكاليف الظاهرة والتكاليف الضمنية يف

 عرض مبسط لكل منهما.
 التكاليف الظاهرة:

وُتدرج ضمن  اليف اليت عادة ما ُيخطَّط هلا مسبًقا،التكاليف الظاهرة هي تلك التك
آليات احملاسبة اخلاصة بالوكالة املسئولة عن أساليب التقومي التربوي واسعة النطاق، 
كتكاليف املسئولني عن إدارة االختبار )مثل: تصميم االختبار وتنفيذه(، والتدريب، 

اليف ميكن أن ختتلف حسب هذه التك (050)والسفر، واإلمدادات، واألجهزة واملعدات.
املوقع، كالتكاليف داخل الدولة نفسها )على سبيل املثال: طرح وإدارة عملية التقومي 

على سبيل املثال: اإلسهامات غري النقدية، كالعاملني )داخل الدولة(؛ والتكاليف العينية 
مثل: )يف الوزارة، واملتخصصني، ومديري املدارس واملعّلمني(؛ والتكاليف الدولية 

 النفقات العامة للوكالة الدولية، واخلرباء الدوليني، والسفر(.
 التكاليف الضمنية:

على الرغم من أن التكاليف الظاهرة هي تكاليف واضحة وصرحية يف تصميم 
املشروع، فإن هناك تكاليف أخرى قد تصرف انتباه اجلهات املسئولة عن وضع اخلطط 

                                               
(022) Coombs & Hallak, 1987, p. 50; Ilon, 1996, p. 86. 
(052) Greaney and Kellaghan (2008, pps. 49-50). 
أنه "نادًرا ما تستخدم أساليب تقومي التعلم الوطنية يف الدول  Lockheed (2008, p. 9)يذكر  (050)

واِت القياس املعقدة؛ ألن مثل هذه الدول نادًرا ما تكون النامية أو الدول اليت متر مبرحلة انتقالية أد
لديها القدرة احمللية أو الداخلية الضرورية، أو تكون لديها القدرة على حتمل نفقات شراء اخلربات 

بدراسة حديثة عن اجلهود املبذولة يف قياس  (2010)وآخرون  Topolمن اخلارج"، كما قام 
يف الواليات املتحدة؛ وقد أشاروا إىل عدة أمور منها أن بإمكان تكاليف عمليات التقومي املعقدة 

التقنية املتطورة ختفيض التكاليف املتعلقة بعمليات البحث والتطوير، ونظًرا ألن الدول األقل منوًّا يف 
الوقت احلاىل تعوقها القيود التكنولوجية، فإن التكاليف املتزايدة لعمليات البحث والتطوير سوف 

 هناية املطاف من أهم العوامل املتعلقة بالنفقات.تكون يف 
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 :ه التكاليف هي كما يلياملالية اخلاصة بعمليات التقومي، هذ
التكاليف غري املباشرة: تستوعب الوكاالت نفُسها هذه التكاليف يف تنفيذ  ●

فإن هذه التكاليف أحياًنا  الربنامج. وبينما حيدث هذا يف الدول الغنية؛
الدول األقل منوًّا، ومن  تصرف انتباه الوزارات والوكاالت األخرى يف

تخدام البنية التحتية )كاملباين، أوضح األمثلة على ذلك تكاليف اس
مع كوهنا -والشبكات، وصيانة احلاسبات، وغريها(، وأقلها وضوًحا 

قد ترتبط باملوظفني املنتدبني بالوزارة، والعاملني  هي التكاليف اليت -ملموسة
(050)امليدانيني من موجهي املدارس واملعّلمني.

 

ُتتَّخذ بديال  ستراتيجية قدتكاليف الفرص البديلة: هذه التكاليف عبارة عن ا ●
خليار معني مت حتديده يف البداية، على سبيل املثال: عدم إجراء التقومي يف عام 
معني حىت متلك الوزارة املزيد من املوارد للقيام بعملية تقومي يف العام التايل، 
أو أن يكون اختيار نوع معني من أنواع التقومي من املمكن أن حيول دون 

ومع ذلك ينبغي اعتبار تكلفة عدم املشاركة يف تقومي  (052)آخر.اختاذ خيار 
أي التخلي عن الفوائد الضمنية للمشاركة يف عملية التقومي )كتنمية  -ما 

آخر من أنواع  نوع هي -قدرات املوظفني، والنتائج احملتملة، وغريها( 
  تكاليف الفرص البديلة.

 التقويم: فئات التكاليف والمقارنة بينها في بعض أساليب
، 0.7من خالل املناقشة السابقة ُيمكن تلخيص فئات التكاليف يف جدول 

وألغراض املقارنة فيما بينها، مت التواصل مع عدد من الوكاالت املعروفة واملعنية بالتقومي 
. تضمن (للحصول على النفقات املتعلقة بعمليات التقومي )بعضها ُرِصد بشكل تقديري

 2.7يت مت احلصول منها على البيانات، كما بيَّن جدول الدراسات ال 0.7جدول 
البيانات اليت مت احلصول عليها من الدراسات اليت اختريت على املستوى الوطين، واليت 
توضح تنوع تكاليف أساليب التقومي املعروفة من خالل حتديد أسلوب التقومي وسياقه 

                                               
(050) Ilon, 1992. 
يف جنوب أفريقيا، عندما تقّرر عدم املشاركة يف الدراسة الدولية  -على سبيل املثال-حدث هذا اخليار  (052)

 & Greaney)لالجتاهات يف العلوم والرياضيات، وفيه إشارة إىل الكلفة اإلمجالية يف الوقت واملوارد 

Kelleghan, 2008, p. 75).،  :وأيًضا يف جنوب أفريقيا، انظرBraun and Kaniee (2006, p. 19) 
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لى تلخيص ملتوسط النسب ع 2.7أسلوب تقومي حديث. وحيتوي جدول  02الوطين عرب 
 (052)املئوية إلمجايل النفقات عرب فئات التكاليف الست الرئيسية.

إىل عدد من املالحظات، أوهلا: تراوح عدد  0.7وتؤدي البيانات اليت يعرضها جدول 
يف ليبرييا إىل حوايل  EGRAطالب يف تقومي القراءة يف الصفوف األوىل  2772الطالب من 
وثانيها: تراوح  (052)يف تشيلي. SIMCEم قياس جودة التعليم طالب يف نظا 222.222

 000.222إمجايل التكاليف الظاهرة )امُلدرجة يف اجلدول( لتنفيذ التقومي من حد أدىن حوايل 
مليون  0.2يف أوروجواي إىل حد أقصى  PISAدوالر يف الربنامج الدويل لتقومي الطالب 

وثالثها: ُيمكن حساب حجم التكلفة  ،تشيلي يف SIMCEنظام قياس جودة التعليم  دوالر يف
أول مؤشرين، وهي طريقة مفيدة للنظر إىل التكاليف بغض  لكل متعّلم من خالل النظر يف

دوالرات يف  2النظر عن حجم املشروع برّمته. ُتشري النتائج إىل أن هذا املؤشر يتراوح من 
راسة الثالثة لتجمع أفريقيا اجلنوبية دوالًرا يف الد 20التقومي الوطين ألوروجواي إىل حوايل 

دوالر يف الربنامج الدويل لتقومي  070والشرقية ملراقبة نوعية التعليم يف سوازيالند، حىت 
دوالًرا  20متوسط التكاليف لعينات هذه الدراسات يصل إىل حواىل  .تشيلي الطالب يف

اليف بعينها كانت أكثر ( أن هناك تك0.7انظر جدول )إضافة إىل  لكل متعّلم مت تقوميه.
(، بينما %02( والتكاليف املؤسسية )%22وضوًحا من غريها، كتكاليف تطبيق االختبار )

 .(055)( أقل بكثري%00( وإعداد االختبار )%02كانت تكاليف جتهيز وحتليل البيانات )
                                               

حصلنا على هذه البيانات بالنيابة عن املشروع احلايل، ونشكر خمتلف الوكاالت وممثليها على توفري  (052)
لنسب . كما أن ا7.2البيانات، بعض من هذه البيانات هي تقديرات، كما هو مبّين يف جدول 

 املئوية ُقرِّبت ألقرب عدد صحيح.
إن أحجام العينات الدولية املتعلقة بالتقوميات الدولية اليت ُجمِّعت ُيمكن أن تسفر عن أعداد إمجالية كبرية  (052)

جدًّا جملتمعات الدراسة، وتستمر أعداد الدول املشاركة يف التقومي يف ازدياد، فعلى سبيل املثال، شارك يف 
دولة، وللحصول على  27طالب من  222.222أكثر من  (2006)ويل لتقومي الطالب الربنامج الد

 .Meckes & Carrasco (2010)أحدث املعلومات حول نظام قياس جودة التعليم يف تشيلي انظر: 
جتدر اإلشارة إىل أنه مل تكن كل البيانات املتعلقة بكل منط من فئات التقومي كاملة أو عاكسة  (055)

كاملة الفعلية، فمثاًل، كانت البيانات الوحيدة املتاحة لربنامج حتليل النظم التعليمية للتكاليف ال
للدول املشتركة يف مؤمتر وزراء التعليم للدول الناطقة بالفرنسية هي تلك املتعلقة بالتكاليف املقدرة 

، ومل ؛ ثالثة مصادر فقط هي اليت وفرت بيانات حول رسوم االختبارات0202لعمليات التقومي 
تتمكن العديد من املصادر من توفري أية بيانات حول التجهيز والتحليل أو نشر فئات التقومي. إضافة 
إىل أنه مبالحظة التقديرات املذكورة أعاله، هناك بعض الفئات اليت أظهرت تباينات أكثر من 

إىل  %2.20غريها، فعلى سبيل املثال، يشمل جتهيز وحتليل البيانات متوسط نفقات تراوح من 
، 0222وبصرف النظر عن التقوميات الثالثة وهي )تقومي هندوراس الوطين  -، بينما 02.2%
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تشري البيانات على املستوى امليداين إىل أن متوسط التكلفة لكل متعّلم ال خيتلف 
ُعقدت مقارنة بني أمناط االختبارات، فهناك بعض أساليب التقومي تفوق  ا إذا ماكثرًي

غريها بكثري من حيث التكلفة؛ إال أن الدراسات الوطنية والدولية اليت تتم على نطاق 
واسع توفر من حجم التكاليف اليت ُتنَفق على عمليات التقومي. والدراسات اليت تتم على 

 القراءة يف الصفوف األوىل ليست أقل تكلفة على املستوى نطاق ضيق وتتعلق بتقومي
امليداين يف الوقت احلايل. إضافة إىل أن بعض الدول قد متتلك موارد أكرب بكثري من غريها 
يف اإلدارات املعنية بالتقومي لديها )كاملوارد املالية، والفكرية، والبنية التحتية( واليت من 

تغريات من حيث التكلفة، كرسوم املستشارين من املرجح أن تؤثر على عدد من امل
كما أن أساليب التقومي املختلطة  الداخل مقابل نظرائهم من اخلارج، ومصروفات السفر.

ال تزال يف مرحلة البحث )مع التكاليف الكامنة يف التجربة واخلطأ(، مثل هذه التكاليف 
االحتياجات  تؤّدي من املتوقع أن تنخفض إىل حد كبري مع توسيع النطاق. وقد

واملتطلبات داخل الدولة )كاخلدمات اللوجستية يف املناطق الوعرة( دوًرا كبرًيا يف حتديد 
 واختيار نوع التقومي، ومن َثّم حتديد حجم اإلنفاق على هذا التقومي.

وعلى كون  يعتمد الكثريون على كون التقديرات اليت مت حساهبا صحيحة،
لى الوجه األكمل. وال تقوم كل الفرق أو اجملموعات جبمع التكاليف الضمنية مشمولة ع

وختزين البيانات املتعلقة بالتكاليف؛ وحىت إن فعلوا ذلك فقد ال تكون هذه البيانات 
كاملة أو مفصلة بالقدر الكايف ألغراض التحليالت املقارنة. وغالبا ما تكون التناقضات 

النظر إىل هذه البيانات  ومن مث ينبغي .(057)البيانات نتيجة لنقص التمويل واملغالطات يف
مقارنات تتم من حيث التكلفة، وهناك الكثري مما ينبغي القيام به  باعتبارها متهيدية ألي

 بعد ذلك بتدقيق كامل وموثوق.
 

   
                                                                                                            
وتقومي برنامج حتليل النظم التعليمية للدول املشتركة يف مؤمتر وزراء التعليم للدول الناطقة بالفرنسية 

النشر هو  (، كان متوسط نفقات0222، والربنامج الدويل لتقومي الطالب أوروجواي 0202
. إضافة إىل أن حتليل البيانات سوف حيتاج أيًضا حلساب التكاليف الضمنية أو التكاليف 2.2%

غري احملددة اليت نوقشت أعاله، فعلى سبيل املثال: وصلت التكاليف يف النمط اآلخر للربنامج الدويل 
 .%7إىل أكثر من  0222شيلي  -لتقومي الطالب 

(057) Lockheed, 2008, p. 16. 
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 فئات تكاليف عمليات التقويم المستخدمة في الدراسات المختارة :1-7جدول 
 إعداد االختبار:

 .االختبار روحترير عناص إنشاء
 أو االستطالعي.بـي االختبار التجري

 التدريب. -ج 
 تطبيق االختبار:

 تصميم االختبار وحتريره.
 طباعة االختبار.

 .أخرى مواد ج. طباعة
 .االمتحان جلان على االختبار د. توزيع

 .امليداين االختبار هـ.
 .واإلشراف و. الرقابة

 التجهيز والتحليل:
 رقمية.الترميز واملدخالت ال

 تصحيح األسئلة املفتوحة.
 .إضايف ج. حتليل

 النشر:
 عمل تقرير لكل مدرسة.

 إعداد التقرير وتوزيعه.
 .العامة العالقات ج. أتعاب

 تكاليف مؤسسية:
 ميزانية العاملني يف املشروع.

 املوظفون املشاركون )كاملستشارين(.
 (.للعاملني صصةاملخ املساحة (املشروع يف ميزانية -التحتية  ج. البنية
 .املتربع هبا - التحتية د. البنية

 (.باالختبار املرتبطة واألجهزة احلواسيب: مثل) املشروع يف ميزانية -ومعدات  هـ. أجهزة
 .هبا املتربع - واملعدات و. األجهزة

 (.املكتبية واللوازم والكهرباء، كاالتصاالت،) أخرى تكاليف ز.
 .االختبار ح. رسوم

 كاليف:حتليل الت. 5
 أ. تكلفة االختبار لكل طالب.

ج. تكلفة االختبار كنسبة مئوية  اختبار حمدد لكل مستوى صف(.) ب. تكلفة تعليم الطالب
 من إمجايل امليزانية لصف واحد.

 .ميزانية التعليم الثانوي االختبار كنسبة مئوية من إمجايل ج. تكلفة
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 التقويم الوطنية، واإلقليمية،  الدراسات المتعلقة بالتكاليف لعمليات: 2–7جدول 
 والدولية التي تم اختيارها

 أساليب التقومي الوطنية:

 .0222خمترب أمريكا الالتينية لتقومي جودة التعليم /تشيلي نظام قياس جودة التعليم يف

 .0220 بأوروجواي التقومي الوطين

 .0220هبندوراس  التقومي الوطين
 أساليب التقومي اإلقليمية:

 فريقيا اجلنوبية والشرقية ملراقبة نوعية التعلي )اللقاء الثاين(:جتمع أ

 سوازيالند

 .0225تنزانيا 

 .0225زامبيا 

برنامج حتليل النظم التعليمية للدول املشتركة يف مؤمتر وزراء التعليم للدول الناطقة بالفرنسية 
0202. 

 أساليب التقومي الدولية:

 لتقومي الطالب: الربنامج الدويل

 .0222 - تشيلي -نامج الدويل لتقومي الطالب الرب

 .0222 -املكسيك  -الربنامج الدويل لتقومي الطالب 

 .0222 -بنما  -الربنامج الدويل لتقومي الطالب 

 .0222 -بريو  -الربنامج الدويل لتقومي الطالب 

 .0222 -بريو  -الربنامج الدويل لتقومي الطالب 

 .0222 - أوروجواي -الربنامج الدويل لتقومي الطالب 

 القراءة. الدراسة الدولية لقياس التقدم يف
 أساليب التقومي املختلطة:

 تقومي مهارات القراءة للصفوف األوىل.

 .0222ليبرييا 

 .0222نيكاراجوا 
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 والدولية،  واإلقليمية، الوطنية، التقويم أساليب التقويم في : تكاليف1-7جدول 
 األولى* الصفوفوأساليب تقويم القراءة في 
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 : تكاليف التقويم في أساليب التقويم الوطنية، واإلقليمية، والدولية، 1-7جدول 
 وأساليب تقويم القراءة في الصفوف األولى*

 



 أصغر، أسرع، أقل تكلفة/  178

 
 

 



 171/  تكاليف التقويم

 
 

 



 أصغر، أسرع، أقل تكلفة/  180

 : النسب المئوية إلجمالي نفقات التقويم لكل فئة من فئات التكاليف4-7جدول 
 األعلى األدىن املتوسط التكلفة فئة
 يف التقدم لقياس الدولية )الدراسة %2 %00 االختبار إعداد

 (0222 تشيلي القراءة
 الوطين، التقومي )أوروجواي، 02%

0222) 
 التقدم لقياس الدولية الدراسة) %02 %22 االختبار تطبيق

 (0222 أوروجواي القراءة يف
 والشرقية اجلنوبية أفريقيا جتمع) 22%

 (وازيالندس، III التعليم نوعية ملراقبة
 التجهيز

 والتحليل
 والشرقية اجلنوبية أفريقيا جتمع) 0% 02%

 (سوازيالند، III التعليم نوعية ملراقبة
 الوطين، التقومي )أوروجواي، 02%

0222) 
 الوطين، التقومي )أوروجواي، %0 %5 النشر

0222) 
 التعليمية النظم حتليل برنامج) 07%

 ليمالتع وزراء يف مؤمتر املشتركة للدول
 (0202 بالفرنسية، الناطقة للدول

 تكاليف
 مؤسسية

 التعليمية النظم حتليل برنامج) 7% 02%
 التعليم وزراء يف مؤمتر املشتركة للدول
 (0202 بالفرنسية، الناطقة للدول

 الوطين، التقومي )أوروجواي، 22%
0222) 

 يف التقدم لقياس الدولية )الدراسة %2 %05 االختبار رسوم
 (0222 تشيلي القراءة

 التقدم لقياس الدولية الدراسة) 22%
 (0222 أوروجواي القراءة يف

 يف التقدم لقياس الدولية الدراسة) %0 %2 أخرى
 (0222 بريو القراءة

 يف التقدم لقياس الدولية )الدراسة 7%
 (0222 تشيلي القراءة

للتكاليف املتضمنة  2.7انظر جدول )قوميا ت 02*ملحوظة: القيم احلسابية املذكورة يف اجلدول أعاله مشتقة من 
 لكل فئة ولكل تقومي(.

 هي: 2-7مصادر جدول  *
 التقومي بيانات لكل األصلية األرقام(. 0222يف تشيلي  التعليم جودة قياس نظام )اختبار Wolff 2007, p. 6: املصدر

وأوروجواي  ،0222 هندوراس ،0222يف تشيلي  التعليم جودة قياس نظام وهي اختبار) أعاله الوطين املذكورة
 .احمللية العمالت وفق Wolff 2007يف  ُنشرت ،0222أوروجواي  الطالب لتقومي الدويل الربنامجو (0222
 .0222)عملة هندوراس( يف عام  أمبريا 07.52( الدوالر األمريكي يساوي 02 صفحة ،Wolff, 2007): املصدر
 .0222أوروجواي( يف عام  ةبيزو )عمل 02.02072األمريكي يساوي ( الدوالر 00 صفحة ،Wolff, 2007): املصدر
 التقرير 0202 بالفرنسية الناطقة للدول التعليم وزراء يف مؤمتر املشتركة للدول التعليمية النظم حتليل برنامج: املصدر

 السنوي دلاملع 0222 األمريكي، الدوالر إىل اليورو من حتويل( P. Varly, May 2009 شخصي، اتصال) الفين
 (0222، أغسطس A. Mrutuشخصي ) اتصال: املصدر
 (0222، أغسطس J. Shabalala) شخصي اتصال: املصدر
 (0222، سبتمرب وأكتوبر E. Lagos) شخصي اتصال: املصدر
 (0222، سبتمرب M. A. Diaz) شخصي اتصال: املصدر
 (0222، سبتمرب Z. Castillo) شخصي اتصال: املصدر
 (0222، سبتمرب L. Molina) صيشخ اتصال: املصدر
 .0222بيزو )عملة أوروجواي( يف عام  02.02072الدوالر األمريكي يساوي  ؛02 صفحة( Wolff, 2007: )املصدر
 (0222 أغسطس ،A. Gove) شخصي اتصال: املصدر

 0222، عددها SACMEQII من عينة على مبنية التقديرات
 0222 أكتوبر يف( E. Lagos) من إلكتروين بريد على مبنية التقديرات
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 التكاليف: كيفية التفكير في
يف الدول النامية، جيد صانعو القرار أنفسهم أمام خيارات عدة تفوق مواردهم 

الفوائد غري كافية؛ بسبب عدم مجع بيانات كافية تتميز -املتاحة. وتظل صورة التكاليف
ات املعلوماتية، إضافة إىل أن باملصداقية عن تكاليف عمليات التقومي املتعلقة جبودة املخرج
تتسم هبا عمليات التطوير  الديناميكية العلمية، والتكنولوجية والسياسية احلالية اليت

التعليمي تشري إشارة قوية إىل تغّير يف مناذج التقومي مرتبط بتطورات عملية االختبار 
بارات تتسم والطلب املتزايد عليها. ومن املرجح أن تزداد احلاجة إىل خيارات الخت

 بالوضوح، وإىل مؤشرات قابلة للتنفيذ.
وتشري أساليب التقومي احلديثة املبتكرة إىل زخم من مناذج التقومي اجلديدة، واليت 

. هذا يعين أن (052)لالختبار ومتمركزة حول االحتياجات تؤكد كلها على منهجية كافية
 الصفوف األوىل مثااًل جيًدا هلا( تعّد أدوات تقومي القراءة يف هذه األساليب املبتكرة )واليت

االختبار الظاهرة،  قد تساعد يف اتساع جمال تطبيق االختبار، وتقليص مقدم تكاليف
كالترمجة واإلعداد لالختبار، وتقليل الوقت املطلوب كالذي حيتاجه الوزراء للحصول 

وُتلّخص  (052)على بيانات قابلة للتنفيذ، وبعدد أقل من املوظفني، وبنفقات أقل. اًلعاج
 يتطلب وضعها يف أمور التكاليف املتعلقة بالتقومي، واليت املؤشرات الثالثة املذكورة أدناه

 احلسبان، وخباصة يف الدول األقل منوًّا ذات املوارد احملدودة.
 النطاق:

قد حتتاج وزارات التعليم يف الدول النامية إىل التفكري يف نوعية التقومي الذي سوف 
املستهدفة واملتجاوبة خبصوص جمتمع دراسة بعينه )على سبيل  بيانات التعليميةُتسفر عنه ال

لغوية(، أو جمموعة من املدارس، أو مادة  -املثال: الفتيات الريفيات أو جمموعات عرقية 
دراسية بعينها ُتدرَّس لصف دراسي معّين. وعادة ال متلك أساليب التقومي واسعة النطاق 

ملثل هذه الطلبات استجابة مرنة؛ بسبب أنشطة اإلعداد املسبق القدرة على االستجابة 
تعيق املؤشرات املستخدمة /والتقومي املسبق اليت تقيد عمليات التغيري قصرية األجل، وتغلق

                                               
(052) Wagner, 2003 
يشري كلٌّ من براون وكاجني إىل أنه إذا كانت املوارد حمدودة، فإن وزارات التعليم قد تفعل ما يف  (052)

(. هذه اخلطوة اليت 25 ، ص0225وسعها كي تشارك مشاركة جزئية يف تقومي إقليمي أو عاملي )
 أساليب التقومي واسعة النطاق.تتسم باملواءمة قد حتّسن من إدراكنا للمزايا احلقيقية إلجراء 
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إضافة إىل ذلك: مل ُتصمَّم أساليب التقومي واسعة النطاق لُتَوفِّر مؤشرات  ألغراض املقارنة.
 (072)بل مؤشرات تنظيمية.على مستوى الفصول املدرسية، 

وعلى النقيض من ذلك، بإمكان املسوح اليت ُتجرى على خلفية املستوى املعيشي، 
وذات العينات احملدودة، أو أساليب تقومي القراءة يف الصفوف األوىل ذات الطابع املختلط 

على  أن توفر يف اإلنفاق؛ ألهنا تستطيع تقليل عدد األفراد الذين ُيقيَّمون بغرض اإلجابة
كثري من األحيان.  أسئلة أكثر حتديًدا وتتعلق بالسياسة، واليت ُيمكن تعديلها ونشرها يف

وال تزال االبتكارات احلديثة يف عملية اختيار العينات يف أساليب التقومي واسعة النطاق 
( تشري إىل أن مثل هذه الدراسات توفر بيانات القراءة الدراسة الدولية لقياس التقدم يف)ك
، وإن زيادة حجم العينة قد يكون مفيًدا فيما يتعلق بالتكاليف (070)تعددة املستوياتم

وبعبارة أخرى: إن مصطلح  (070).اهلامشية، بسبب وفورات احلجم أو اقتصاديات السعة
 .بـيتكاليف أقل يف التكلفة لكل متعّلم هو مصطلح نس

 التوقيت المناسب:
 وريًّا للحصول على فوائد عظيمة هناك نوعان من التوقيت ُيَعد كل منهما ضر

بدًءا من عملية التخطيط، وبدء التشغيل،  -من عملية التقومي، ومها توقيت دورة االختبار 
كما  مث مجع البيانات وحىت التحليل والنشر )والنقاشات الالحقة املتعلقة بالسياسات(.

واستخدامها، فعلى  يشري التوقيت أيًضا إىل الوقت املناسب لتوافر أو إتاحة املعلومات
 سبيل املثال: إذا كانت املعلومات حول جمموعة من املدارس جاهزة يف وقت سابق 

 على اختاذ القرارات املالية اخلاصة باملدارس فستكون هذه البيانات ذات استجابة 

 واقعية، كما أنه يف حالة احتياج عدد من طلبة جمتمع الدراسة إىل مساعدة للوصول 

ينتمون إليه، فإن  ملطلوب من الكفاءة يف القراءة للصف الدراسي الذيإىل املستوى ا
 -البيانات قد تدعم، أو ال تدعم أو توجه البيانات عملية صنع القرار. إضافة إىل ذلك 

 فإن هناك حاجة للنظر يف مزايا التدخل املبكر يف مسار  -وكما أشرنا سابقا 

فيما يتعلق  بـي،املناقشات يف اجملال الط تعّلم الطالب بنفس الطريقة اليت ُأجريت هبا
                                               

 .7صفحة  Volante, 2006انظر  (072)
(070) Porter & Gamoran, 2002 ،RTI, 2009 75، صفحة. 
: "...... ُيمكن زيادة العينات الكبرية الختبار إحصاء جتريبـي Wolff (2008, p. 19)يقول  (070)

ختبار االستطالعي ُيمكن َعدُّها بتكلفة هامشية قليلة؛ ألن التكاليف الثابتة لتطوير العناصر واال
 تكاليف هامشية على عدد أكرب من السكان".
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وبإجياز: هناك حاجة جلمع بيانات صادقة تتعلق بالتقومي يف  (072)بأنظمة الكشف املبكر.
أسرع وقت ممكن بغرض تشكيل فعال لعملية صنع القرار؛ بل ال بد من أن تكون هذه 

ّري التوقيت البيانات أيًضا متاحة يف الوقت املناسب. وكلما كان هناك توجه حنو حت
 املناسب فذلك يساعد على تقليل إمجايّل تكاليف التقومي والتدخل.

 كفاءة التكلفة:
ُتَعد بعض التقوميات مكلفة نسبيًّا فيما يتعلق مبقدم التكاليف اخلاصة بالنفقات 
)نفقات التكلفة املقدمة(، مع متطلبات طاقم عمل وخرباء استشاريني مهنيني ومكلفني، 

 إمجايّل ني ميدانيًّا. وُيمكن النظر إىل هذه التكاليف وغريها من حيثوعدادين متدرب
التكاليف أو التكلفة لكل متعّلم، ويف كلتا احلالتني، فإنه يف ضوء قيود امليزانية على 
األموال التقديرية يف الدول األقل منوًّا، البد من إجراء دراسات دقيقة عند اختيار نوع 

حول  -يف الوقت احلايل-ومي. ونظًرا لندرة البيانات الصادقة معني من أنواع أساليب التق
التكاليف يف الدول األقل منوًّا، فإن من الصعب اخلروج بقرارات تستند على أدلة 
لسياقات متعددة. وهناك حاجة واضحة لتحديد النفقات اليت من املرجح أن تكشف بدقة 

مدى  فعلى سبيل املثال: إىل أّيعن أنواع معينة من املخرجات تتصل بسياسة اإلنفاق، 
-يؤدي التدريب اجلّيد للعدادين إىل نتائج أفضل، فيما يتعلق مبعدل ثبات املصححني؟ أو 

هل بإمكان املتطوعني أن يكونوا عدادين  -كما هو احلال للجهد املبذول يف اهلند مؤخرا
                                               

يسلط الطب الوقائي الضوء على احلاجة إىل معلومات جيدة ومتاحة يف الوقت املناسب. وإن  (072)
احلصول على املعلومات يف الوقت املناسب له أمهية كبرية، وهذا ما جيعله فاصاًل بني احلياة واملوت 

ار وباء أو تقليصه، فاإلجراءات االستباقية ُتكلِّف قلياًل وتساعد على جتنب األسوأ. وُيدعم أو انتش
الطب الوقائي ليس لتجنب املرض فحسب، بل للحد من تكاليف تشخيص وعالج املرض 

(Szucs, 1997 وهناك ما مياثل تلك املناقشات واحلجج على الساحة التعليمية، فعلى سبيل .)
والتسرب من أكثر املشكالت املعروفة واملنتشرة يف الدول األقل منوًّا، واليت تكبد  املثال، التغّيب

تلك الدول الكثري من التكاليف املالية واالجتماعية. وهناك إجراءان ناجحان للحد من هذه 
، وزيادة التعليم ثنائّي (Ndaruhutse, 2008)الصعوبات: خفض عملية الرسوب أو إعادة الصف 

، فإذا جنحت االختبارات يف الكشف عن الصعوبات (.Grin, 2005; Heugh, 2006)اللغة 
فقد تساعد يف اكتشاف  -من املعرفية وحىت االجتماعية السلوكية  -املدرسية و"تشخيصها" مسبًقا 

املشكالت املتعلقة بالطالب من حيث التكلفة، مثل معدل التسرب. وبعبارة أخرى، حىت إذا كانت 
ألسلوب أصغر، أسرع، أقل ُكلفة ال تستطيع أن حتدد "بسهولة" أفضل خطة  األدوات التشخيصية

عمل عالجية )واليت قد تكون متنوعة ومعقدة(، فحتما سيكون الكشف املبكر أكثر فعالية على 
 املدى الطويل من حيث التكلفة.
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، (072)ل نسبيًّا؟تكلفتهم منخفضة، ويتسمون بالثبات واملصداقية واالستدامة مع تدريب أق
هناك حاجة إىل املزيد من البحوث لتوضيح أفضل لفكرة مزايا التكاليف ملختلف أنواع 

 التقومي.

 إضافة التكاليف:

 -ُتعد التكاليف جزًءا ال يتجزأ من أي تدخل اجتماعي، ويشكل تقومي التعّلم 
ا )أو حالة شاهدة على ذلك. والقضية هنا هي ما حتصده وزارة م -وتبعات سياساته 

هيئة متويل ما( جراء ما تقوم به من استثمارات. وعملية مجع البيانات حول التكاليف 
املقارنة هي عملية ليست بالسهلة. ومع ذلك؛ تتاح اآلن بعض النقاط املرجعية اليت ميكن 
وضعها يف احلسبان. ورمبا يكون األكثر أمهية هو املفاضلة أو املقايضة بني الوقت واملال، 

الختاذ  قد يكون لديه ما يصل إىل مخس سنوات يل املثال، وزير التعليم الذيفعلى سب
اإلقليمية أو -هذه احلالة: أساليب التقومي واسعة النطاق  القرارات وتنفيذ السياسات، يف

كتجمع أفريقيا اجلنوبية والشرقية ملراقبة نوعية التعليم، أو برنامج حتليل النظم  -الدولية
ملشتركة يف مؤمتر وزراء التعليم للدول الناطقة بالفرنسية قد توفر بعض التعليمية للدول ا

اإلجابات السليمة عن القضايا األساسية، وتقدم نوًعا من أنواع املقارنة من دولة ألخرى. 
وبالنظر إىل االقتصاديات الراهنة حلجم التقومي أو اقتصاديات السعة للتقومي يف الدول اليت 

ية، فإن التكلفة الفعلية لكل متعّلم ال ختتلف كثرًيا عنها يف تقومي تكرر التقوميات الدول
ُتجرى على أحجام عينات  مهارات القراءة يف الصفوف األوىل، والتقوميات املختلطة اليت

 أصغر كثرًيا.
ومن ناحية أخرى، فإن مل يكن لدى الوزير من ثالث سنوات إىل مخس، وإذا كان 

امج، واملدارس، واملناطق اإلقليمية لتحسني التحصيل التركيز أكثر على مساعدة الرب
الدراسي على املدى القريب، فإن التقومي الذي يعتمد على عينة صغرية احلجم كتقومي 

وبرغم أن التكلفة لكل  (072)القراءة يف الصفوف األوىل سيكون أقل تكلفة بشكل كبري.
لتقوميات الدولية األوسع يف متعّلم يف تقومي القراءة يف الصفوف األوىل تبدو مشاهبة ل

                                               
(072) Banerji (2006). 
رامج القراءة اجلّيدة سُتكلِّف ( الذي ينص على أن "ب02، صفحة Chabbott 2006انظر أيضًا ) (072)

الكثري لكل تلميذ، وأكثر من كتب القراءة املدرسية احلالية وتدريس املعلمني، كما أهنا قد تتطلب 
وقًتا أكثر من املخصص هلا يف املناهج الدراسية؛ ومع ذلك، فإن هذه الربامج قد تكون أكثر فعالية 

 .من حيث التكلفة عن نظرياهتا من الكتب الرديئة"
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الوقت احلاضر، فإن من املرجح أن تنخفض التكاليف املستقبلية عندما تصبح أدوات تقومي 
ومن  القراءة يف الصفوف األوىل أكثر ألفة، ويصبح العدادون أكثر تدريًبا وممارسة.

ة يف املوارد املرجح أن تقلل الفترة القصرية الالزمة للتحليل والنشر من التكاليف املتكرر
فأساليب التقومي  البشرية. وأخرًيا، البد من وضع تكاليف الفرص البديلة يف احلسبان.

واسعة النطاق ال تقوم بتقومي األطفال إال بعد أن يصلوا إىل الصف الرابع )أو بعد ذلك( 
وهو الوقت الذي قد يكون األطفال يعانون فيه من تعثر يف القراءة. وعالج تلك 

د يفرض تكاليف عالية ُيْمِكن جتّنبها إذا ما كان هناك تقومي مبكر ملثل هذه املشكالت ق
احلاالت. إن اللحاق حلل هذه املشكالت هو عملية صعبة للغاية ومكلفة، وقد تؤدي إىل 

 اليت يسعى واضعو السياسات إىل جتنبها.و ،الفشل الدراسي، وهي من أكثر األمور تكلفة
 التعّلم هي عملية أساسية لتغيري التعليم يف أي وخالصة القول، إن عملية تقومي

دولة؛ لكنها تستلزم تكاليف حتتاج إىل تقديرها ومقارنتها. لقد ولت األيام اليت ُيمكن 
أن تتحمل اهليئات  فيها للهيئات الوزارية أن ُتعري من يعملون هبا إىل هيئات أخرى، أو

سعة النطاق. فالوقت احلايل هو وقت كل أعباء تكلفة عمليات التقومي وا اخلارجية نفسها
ال بد فيه أن يكون فهم التعّلم متوازًنا أمام ما يتم الذي  الوقتأيضًا  القيود املالية، وهو

تعّلمه، واهلدف منه، وتكاليفه. فتحديد تكاليف التقومي سيصبح على األرجح من القضايا 
 أكرب يف السنوات القادمة. ًااليت ستتطلب اهتمام
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 تقويم القرائية لدى الكبار 
   

حيثما تكون نظم التعليم النظامي مدعومة بربامج للتعليم والقرائية وتنمية القدرات يف مرحلة 
الطفولة املبكرة، فإن ذلك يعود مبنافع مجة على الفرد واجملتمع احمللي واجملتمع بأسره وعلى 

ه. فاألطفال الذين أتيحت هلم فرصة التعّلم يف طفولتهم املبكرة تزيد التعليم النظامي يف حد ذات
قدرهتم على التعّلم يف النظام التعليمي، كما أن اآلباء املتعّلمني يكونون أكثر تصميما على 

 (075)التعّلم.إحلاق أطفاهلم باملدرسة ويبذلون جهودا أكرب ملساعدهتم على 

 

ضوًعا دارت حوله الكثري من البحوث ولطاملا كانت القرائية لدى الكبار مو
وتشري البحوث التارخيية إىل أن القرائية كانت  (077)اآلونة األخرية. يف والدراسات العلمية

عملية  دائما ُتَبث وُتمارس خارج نطاق املدرسة، وهبذا املعىن تكون القرائية التقليدية
مهم، وهو أن القرائية  منظوريشري إىل  اجتماعية أكثر منها تعليمية باملعىن احلريف. وهذا

ظاهرة ثقافية ُتطَبق يف ظروف وسياقات متنوعة معقدة. وبينما يتم حاليا تعليم معظم 
األطفال القراءة يف سياق الفصول املدرسية، فقد يتم حتديد مستويات اكتساب املهارة 

 لكل من األطفال والكبار، من خالل حمددات خارج نطاق املدرسة.
اء السابقة من الكتاب على تقومي القراءة لدى األطفال ولقد ركزت األجز

 باملدارس؛ يف املقابل، يدور النقاش احلايل املتعلق بتقومي القرائية لدى الكبار أكثر 

حول استخدام القرائية كما ُتماَرس خارج السياق املدرسي، وكيف يتم قياس هذا 
 االستخدام.

 أهمية القرائية لدى الكبار حاليا:
حمو األمية أحد األهداف اليت تتعرض ألكرب قدر من اإلمهال بالقياس إىل ما زال 

املتمثلة يف تقليص حجم  0202مجيع أهداف التعليم. فقد كان التقدم حنو غاية عام 
 (072).األمية إىل النصف بطيئا وغري متوازن

                                               
 52عربـي( صفحة  0222) 0222اليونسكو  (075)
 ، نظرة عامة حول املوضوع.Wagner et al., 1999انظر  (077)
 22صفحة  0202اليونسكو  (072)

ـــــــــــــدى القرائيــة تقـــــــــويم   الكبارل



 أصغر، أسرع، أقل تكلفة/  188

يف مقدمة  ، وضعت املنظمة القرائية0225عند تأسيس منظمة اليونسكو عام 
يف التعليم وحقوق اإلنسان، وأحرزت تقدًما كبرًيا على مدى نصف القرن  أولوياهتا

املاضي. وتعّد املستويات املنخفضة للقرائية واألمية من أهم مشكالت القرن احلادي 
شكل ة )خباص ( ويف الدول النامية0.2والعشرين يف مجيع أحناء العامل )جدول 

0.2.)(072) 

 

  

                                               
، تناول التقرير العاملي لرصد التعليم حول القرائية للحياة قضايا قرائية األطفال 0222اليونسكو  (072)

 ليات التقومي املتعلقة بالقرائية.والكبار، إضافة إىل العمليات اإلحصائية وعم
ملحوظات: الدول اليت ُأشرَي إليها بوضع عالمة *، مت استخدام البيانات الوطنية لرصد القرائية. أما  

الدول األخرى فقد استخدمت تقديرات القرائية اخلاصة مبعهد اليونسكو لإلحصاء. ونتجت هذه 
هد اليونسكو لإلحصاء، املتعلق بتوقعات القرائية التقديرات من خالل استخدام النموذج العاملي ملع

. وتشري األرقام املوجودة بني األقواس بعد أمساء األقاليم إىل عدد الدول اليت GALP احملددة بالسن
 .25 ، ص0202مت نشر بياناهتا يف اإلقليم. مقتبس من اليونسكو 
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 اإلقليم حسب ُمقسمة ناميةال الدول بعض في األمية :1-8 شكل

 

 25 صفحة 0202 اليونسكو من مقتبس
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ومبرور الوقت، ُطرحت العديد من املربرات لالستثمار يف قرائية الكبار: مثل 
االقتصاد(، ومربرات التنمية  يف إىل منو املربرات االقتصادية )مهارات أعلى تؤدي

)منو الدميوقراطية، واهلوية الوطنية(، االجتماعية )متكني املرأة(، ومربرات العلوم السياسية 
 .(022)مث املربرات اخلاصة بالتعليم )والدان متعّلمان يشجعان على وجود أطفال متعّلمني(

ولألهداف الواردة هنا يف هذا السياق، ُيَعد اكتساب القرائية عند الكبار أحد 
ة القوية اليت تدعم أهداف مبادرة التعليم للجميع )اهلدف الرابع( يف حد ذاته، وأحد األدل
إضافة إىل أن علم  دور قرائية الوالدين يف مساعدة أبنائهم على اكتساب مهارات القرائية.

اكتساب القرائية ُيمكن أن يعزز التصورات املتبادلة بني الكبار والصغار، فعلى سبيل 
ار، املثال، اكتساب القرائية لدى الكبار يشترك كثرًيا مع اكتساب القرائية لدى الصغ

بنفس القدر الذي يكون لعمليات اكتساب اللغة الثانية عند الكبار العديد من أوجه 
اليت تتم مع الصغار. على هذا النحو، من الضروري النظر إىل عملية  التشابه مع تلك

 (020)اكتساب القرائية وتقوميها بوصفها قضايا مرتبطة باحلياة، وتتعلق بالتعليم والتنمية.

 لدى الكبار:تقويم القرائية 
حىت منتصف التسعينات من القرن املاضي، كانت معظم الدول تقيس القرائية لدى 
الكبار عرب سؤال واحد بسيط وهو: "هل بإمكانك القراءة، أم ال؟" وعادة ما ُيطَرح هذا 
السؤال كجزء من عملية تعدادية، وليس من خالل تقومي مباشر ملهارات القرائية )شكل 

رنا سابقا، تقوم اليونسكو باستطالع ومجع بيانات القرائية يف مجيع وكما ذك (020)(.0.2
أحناء العامل، حيث يتم توفريها من خالل العديد من الدول )السيما الدول النامية( من 

وبالنسبة ملعظم الدول، فإن هذا التصنيف  (022)حيث عدد "املتعّلمني" وعدد "األميني".
                                               

 رات.الستعراض أكثر عمًقا لكل من هذه املرب Wagner (1995)انظر  (022)
 .Wagner (2010)للتعرف أكثر على مدخل فترة احلياة للقرائية، انظر:  (020)
الستعراض فعاليات اللقاءات اليت ُعقدت يف داكار املتعلقة بالتعليم للجميع حول القرائية لدى  (020)

 .Wagner (2000)الكبار، انظر: 
ى الكبار يف تقرير الرصد العاملي حول يف الدول األقل منوًّا، ال تزال بعض البيانات عن القرائية لد (022)

( عبارة عن مصادر ثنائية للبيانات؛ لكّن هناك حترًكا على مدى العقود UNESCO, 2005القرائية )
استندت البيانات اليت ُجمعت حول القرائية  Smyth (2005, p. 12) األخرية، ووفًقا لـ

(UNESCO, 1978 نسب االلتحاق باملدارس للفئة  )على التايل: "يف إطار التوقعات، استخدمت
عاًما، وهذه.... مت  02-02عاًما لتقدير معدالت األمية للفئة العمرية من  00-5العمرية من 



 111/  تقويم القرائية لدى الكبار

قليلة، كما أنه نسبيًّا غري مكلف؛ عند القيام  الثنائي حيدث مشكالت عملية )أو فنية(
بتزويد اهليئات الدولية بإطار حتليل دويل للقرائية، ومتسلسل زمنيًّا عرب املناطق اجلغرافية أو 

 (022)يف العامل. االقتصادية
وألن التقسيم الثنائي ذايت التقرير هو أداة قياس غري واضحة )حمدودة القيمة سواء 

 الفردي(، فإن هناك جهوًدا كبرية االستخدام أو على مستوى على مستوى السياسات
ُبِذلت على مدى العقدين املاضيني أو حنو ذلك، للحصول على حتديد أفضل ملستويات 

ولقد كان أول جهد دويل كبري ُيبَذل يف تقومي املهارات عام  (022)القرائية لدى الكبار.
يف الدول  ُأجريوالذي  ،(IALS)الدويل للقرائية لدى الكبار  هو املسح 0222

تصنيفيًا للقرائية مخاسيَّ املستويات، جبانب  استخدم هذا املسح أسلوًبا (025)الصناعية.
                                                                                                            

عاما فأكثر". إضافة  02استخدامها لتقدير معدالت األمية املستقبلية للسكان الذين بلغت أعمارهم 
انات من خالل التعدادات اإلحصائية ( مجعت العديد من الدول بي00 إىل ذلك )ووفًقا لسميث، ص

الوطنية، ولكن "سوف تكون هناك بيانات حديثة متاحة فقط لعدد حمدود من الدول ألّي سنة بعينها 
خالل الثمانينيات والتسعينيات، ؛... أما الدول األخرى اليت كان عمر أحدث البيانات هلا يصل إىل 

.". وبعبارة أخرى، برغم أن البيانات التعدادية عشر سنوات أو مخس عشرة أو عشرين سنة أو أكثر..
أصبحت متاحة، فإهنا دائًما ما تكون قائمة على العد الذايت "األمية"، دون أّي معلومات عن لغة 

 القرائية، ومع حوايل نصف الدول ُتستخدم بيانات عتيقة مر عليها على األقل عقد أو أكثر.
( ُذكر أنه ال بد من احلفاظ على Carr-Hill, 2008, p. 18يف تقرير ملعهد اليونسكو مؤخًرا ) (022)

تعريف البيانات التعدادية الثنائية: "هناك مشكلة مع األساليب متعددة األبعاد، وهي أن األبعاد 
املختلفة وما بينها من عالقات من املرجح أن ُتفَهم بطرق خمتلفة على مّر الزمن وعرب الثقافات 

ائي البسيط: "هل تستطيع القراءة والكتابة؟" والذي من املرجح أن ُيفَهم حينما ُتقاَرن باملتغري الثن
على مّر الزمن وعرب الثقافات بالطريقة نفسها..... كثرًيا ما ُيستخدم املتغري الثنائي كمتغّير 

على  -على سبيل املثال  -تفسريي، والتغريات يف مستوى القرائية اليت تقاس هبذه الطريقة يؤخذ 
ن معدالت اإلجناب احملتملة". والستعراض نقدي حول "الثنائيات" يف العمليات أنه مؤشر م

 .Wagner, 2001اإلحصائية للقرائية، انظر 
وكما هو مبّين سابقا يف أحد هوامش الفصل الرابع، فإن إحدى احملاوالت األوىل لتخطي أساليب  (022)

 ُتجرى على خلفية مستوى املعيشة، مجع البيانات ثنائية التقسيم هو استخدام مسوح القرائية اليت
 (.UNSO, 1989واليت ُأجريت يف زميبابوي بلغتني أفريقيتني حمليتني )

. تستند 0222، 0227، 0222عمليات إحصائية كندا، /منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (025)
الفها السابقة، منهجية املسح الدويل ملستوى القرائية عند الكبار يف جزء كبري منها على عدد من أس

(، واليت Kirsch et al., 1993) 0222كاملسح الوطين للقرائية لدى الكبار بالواليات املتحدة 
استثمرت موارد كبرية يف تطوير اخلصائص الفنية والسيكومترية ألدوات تقومي القرائية، مستخدمة 

كل املسح أو العديد من األساليب، مبا فيها طرق لتوسيع نطاق العناصر املستخدمة يف ش
 االستقصاء، مبا يف ذلك نظرية االستجابة للمفردة كذلك.
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ثالثة جماالت خمتلفة: قرائية النثر، قرائية الوثيقة، القرائية الكمية )أو العد(. ولقد أشار 
 قارنة الدولية،النقاد إىل مشكالت جماالت مسح القرائية لدى الكبار من حيث درجة امل

فيها املسح، وأيضا مقارنة  واختالفات طرق أخذ العينات يف خمتلف الدول اليت ُأجري
 .(022)،(027)بنود أو عناصر املسح.

  لهم، تعليميّ  مستوى أعلى هي االبتدائية المرحلة ُتَعدُ  الذين الكبار: 2-8 شكل
 القراءة على قدرتهم بعدم أقروا والذين

 
 002صفحة  0222مقتبس من اليونسكو 

                                               
(027) See Kalton et al. (1998), and Levine (1998). 
، قامت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بتنفيذ دراسة تتبعية حول قرائية الكبار 0200يف عام  (022)

(، برنامج التقومي الدويل لكفايات الكبار )بعد تطبيق املسح الدويل ملستوى القرائية لدى الكبار
(PIAAC)انظر ، 

http://www.oecd.org/dataoecd/13/45/41690983.pdf 

http://www.oecd.org/dataoecd/13/45/41690983.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/13/45/41690983.pdf
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مع اليونسكو يف  (022)(ILI)الدويل للقرائية  الوقت نفسه تقريبا، تعاون املعهد ويف
، والذي رّكز على تقومي القرائية لدى الكبار على نطاق (LAP)مشروع تقومي القرائية 

األقل منوا. وكان اهلدف هو توفري بيانات /يف الدول النامية أصغر وجبهود أكثر مرونة
دالت القرائية، وإتاحة هذه البيانات وشفافيتها للمستخدم النهائي األساسي، أفضل عن مع

إضافة إىل حتقيق نتائج  اليت تقوم بالتدريس للكبار، املتمثل يف اهليئات والوكاالت والربامج
بشكل أسرع. ركزت تقارير مشروع تقومي القرائية لدى الكبار على أدوات تقومي 

كما شجع  (022)جارب االستطالعية يف الدول النامية.متنوعة، ودعمت العديد من الت
مشروع تقومي القرائية لدى الكبار مفهوم "التشاركية" سالف الذكر بني اهليئات الدولية 
والربامج احمللية، واليت من خالهلا جرت حماوالت حثيثة الستخدام طرق سهلة وأدوات 

اليت وجدت يف املسح  تلتخزين البيانات، وقد جاءت هذه الفكرة استجابة للمشكال
الدويل ملستوى القرائية لدى الكبار، وغريها من أساليب التقومي واسعة النطاق، حيث ال 
يوجد سوى عدد قليل من املتخصصني الذين استطاعوا أن يفهموا ويتحدوا أو يعيدوا 

 اليت مت مجعها. اعتمد مشروع تقومي القرائية لدى الكبار على أساليب استخدام البيانات
بوصفه  SQC منوذج أصغر، أسرع، أقل تكلفةتقومي أصغر وأسرع، ساعدت يف إجياد 

يف  أحد أساليب التقومي املختلطة، وأيضا بشرت مبا يليها من عمل يتعلق بتقومي القراءة
 EGRA.(020)الصفوف األوىل لدى األطفال 

حصاء ، شرع معهد اليونسكو لإل0222ومع انطالق عقد القرائية لألمم املتحدة عام 
اليت أعدها  اعتمد على بعض األدواتوالذي  ،(LAMP)يف برنامج رصد وتقومي القرائية 

؛ ولكن كان إعادة تركيز على تقومي القرائية (IALS)الدويل لتقومي القرائية لدى الكبار  املسح
السنوات الست املاضية شارك برنامج رصد  وعلى مدى (020)لدى الكبار يف الدول النامية.

                                               
 .0222اشترك اليونسكو يف تأسيس املعهد الدويل للقرائية )جبامعة بنسلفانيا( عام  (022)
( حيث الوثائق األساسية ملشروع 0220، 0222، 0222اليونسكو )/ر: املعهد الدويل للقرائيةانظ (022)

 ..www.literacy.orgتقومي القرائية. هذه الوثائق ُيمكن حتميلها من موقع مشروع تقومي القرائية، 
دخل اليت تدعم م (Wagner, 2003)العديد من مبادئ أسلوب التقومي )أصغر، أسرع، أقل كلفة(  (020)

تقومي القراءة يف الصفوف األوىل كانت حاضرة يف مشروع تقومي القرائية، كالكشف املبكر، 
والصدق مع اعتماد أقل على طرق مجع البيانات الواسعة واملستغرقة وقًتا طوياًل، ودقة التطبيق 

 وصرامته لبعض املنهجيات اليت تستند على جاليات أو جمتمعات، وأمهية التوقيت املناسب.
بتمويل كبرٍي من البنك الدويل  0222. بدأ برنامج رصد وتقومي القرائية عام UIS (2009)انظر  (020)

واليونسكو، ومنذ ذلك الوقت، أصبح التركيز كثرًيا على التخطيط والتصميم، مع جتريب استطالعي 
 لسطني.مبدئي يف مخس دول، هي: السلفادور، منغوليا، املغرب، النيجر، ومناطق احلكم الذايت بف
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اليت ُصمِّمت لتطوير املعلومات  القرائية يف التجارب االستطالعية لعدد من األدواتوتقومي 
حول معدالت القرائية يف الدول األقل منوًّا. ولقد سعى الربنامج لوضع منهجية تستهدف 

وهو اهلدف الذي عرفنا سابًقا أنه  -يف احلسبان التنوع الثقايف أيضًا  املقارنات الدولية، وتأخذ
وكما هو احلال يف جتمع أفريقيا اجلنوبية والشرقية  (022)عديد من املشكالت الكامنة.حيوي ال

أن أحد  (LAMP)، ذكر برنامج رصد وتقومي القرائية (SACMEQ)ملراقبة نوعية التعليم 
 (022)القدرات يف الدول النامية./أهم إسهاماته هو تشجيع بناء الكفايات

 احتياجات المتعّلمين الكبار:
الرئيسية اليت تتميز هبا برامج تعليم الكبار والتعليم غري الرمسي هي أن  من السمات

ومن مث فإن  (022)يف املدارس( النظامي املشاركة فيها تكون تطوعية )على عكس التعليم
املتعّلمني أنفسهم هم من يتخذون القرارات املهمة املتعلقة باخليارات يف سياقات التعّلم 

ن املتعّلمني أنفسهم: ما الفائدة اليت ستعود عليَّ عند املشاركة للكبار. وقد يسأل الكثري م
يف حيايت  يف برنامج القرائية للكبار، وخباصة يف ضوء احتياجات العمل واحلياة اليت أملسها

وتصل معدالت التسرب يف جمال تعليم الكبار على مستوى العامل إىل  (025)أو يف اجملتمع؟
كثرًيا الذي  أي برنامج أساسي للدراسة. واملؤشرخالل النصف األول من  %22حواىل 

 ايعربو" لvote with their feet بأقدامهمالتصويت ن الكبار هو "ومتعلما َيستشهُد به امل
 (027)عن عدم رضاهم حينما تفتقر الربامج إىل جذب اهتماماهتم.

                                               
توصف املقارنة مبا يلي: "تعتمد املقارنة على وجود  (LAMP)يف برنامج رصد وتقومي القرائية  (022)

قاسم مشترك يتعلق باملبدأ العاملي يف احلق يف التعليم، ومن هنا ينعدم اختاذ إجراءات متباينة )أو 
التعريفات املتباينة للقرائية ازدواجية املعايري( اليت قد تنطوي على التمييز. وإذا كان هناك عدد من 

للفقراء مقابل األغنياء، للنساء مقابل الرجال، للسكان األصليني مقابل غري األصليني، فسيترتب 
على ذلك واقع يعتمد على التمييز اعتماًدا كبرًيا، يترتب عليه استحقاقات خمتلفة تتعلق باحلق يف 

سري قادر على تقدمي التوجيه احلقيقي حول ال يبدو أن هذا التف .LAMP (2009 p. 24التعليم." 
 كيف ميكن لالختالفات الثقافية أن تلبـي معايري املقارنة الدولية.

 .WAGNER (2011)لالطالع على مرجع حديث يف جهود اليونسكو يف جمال تقومي القرائية، انظر  (022)
 .(Arnove & Graff 1987)ة إلزامية كانت بعض محالت القرائية بعد فترة قصرية من احلرب العاملية الثاني (022)
تؤكد برامج القرائية للكبار يف العديد من الدراسات اإلثنوجرافية الشكوك املتعلقة باهتمام الكثري  (025)

 Puchner (2001)من املتعلمني الكبار بقضاء أوقاهتم يف مثل هذه الربامج. انظر على سبيل املثال، 

and Robinson-Pant (2004). 
هذا التصور أيًضا باملداخل اإلثنوجرافية للقرائية لدى الكبار، واليت ركزت على استخدامات  يرتبط (027)

 .Papen (2005) and Street (2001)وممارسات الكبار للقرائية، انظر على سبيل املثال، 
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وسوف حتتاج الدول املعنية بالتغلب على مشكالت عدم املساواة إىل مجع بيانات 
أفضل حول كلٍّ من مسارات التعّلم للمتعّلمني الكبار، إضافة إىل مواقفهم واجتاهاهتم من 

. إن تطوير أدوات قياس القرائية (022)املشاركة يف هذه الربامج، وأهدافهم ولغاهتم احملددة
وطرق مجع البيانات بإمكانه أن يقدم حلوال وإجابات ألسئلة برامج تعّلم الكبار وكذلك 

الكبار. ومن املرجح أن تظهر أساليب التقومي املختلطة للمتعّلمني الكبار  للمتعّلمني
)كاستخدام أسلوب أصغر، أسرع، أقل تكلفة وما مياثلها من أساليب تقومي القراءة يف 

استخداًما أكثر شيوعا يف األيام القادمة على األقل جزئيًّا، بسبب أمهية  الصفوف األوىل(
 يف التوقيت املناسب. يئات واملشاركني يف الربامجتقدمي تغذية راجعة إىل اهل

 اكتساب األطفال والكبار للقراءة:
مقارنة باألحباث اليت ُأجريت على األطفال فيما يتعلق بعمليات القراءة، تعّد األحباث اليت 

 .(022)يف هذا الصدد فقرية للغاية أجريت على الكبار منخفضي القرائية

pppp 

تساب القراءة للمبتدئني من األطفال والكبار؟ نظًرا ألن كيف خيتلف أو يتشابه اك
من اليت  اًلأكثر اكتما )واملعارف العامة( خمزوٌن من املهارات املعرفية واللغوية الكبار لديهم

الذين هم يف عمر املدرسة االبتدائية، فقد يفترض بديهيا أن الكبار  ميتلكها مبتدئو القراءة
رمبا على غرار ما ُذكر الكتساب القراءة لدى األطفال  أسرع يف اكتساب القراءة؛ لكن

)يف الفصل اخلامس والسادس(. وبرغم أن ذلك ُيَعد مقنًعا نظريًّا، إال أن األحباث 
التجريبية اليت أجريت حول هذا املوضوع قليلة، سواء يف الدول الصناعية أو الدول 

                                               
أن "هذا هو التحيز لبعض النخب واجلماعات اليت يف بعض  (Robinson, 2004, p. 15-16)يذكر  (022)

االت ُتعَرف اللغة )فقط( بأهنا لغة ألهنا مكتوبة، وُتستهجن اللغات غري املكتوبة إىل مكانة احل
متدنية، وغالًبا ما ينظر هلا بأهنا هلجات وليست لغات.... وال تزال هناك بعض األساطري الراسخة 

أخرى.  يف بعض األوساط، وهي أن اكتساب القرائية يف لغة واحدة يقلل من فرص اكتساهبا يف لغة
ومن مث ميكن النظر الكتساب القرائية يف اللغة األم كاملكابح يف اكتساب القرائية يف أكثر اللغات 
شيوًعا واستخداًما"، إضافة إىل أنه يف جمال اختيار الكبار للغة، من الضروري أن نضع يف ُحسباننا 

أكثر من لغة للتواصل،  أن الكثري منهم يقع يف مواقف ازدواجية اللسان أو اللغة، حيث ُتستخدم
ففي العديد من الدول اليت تتحدث العربية على سبيل املثال، تتحدث النساء العربية العامّية، بينما 

، وهذا قد (Khachan, 2009)يتحدث الرجال خليًطا ما بني العامية واللغة العربية الكالسيكية 
 للغة العربية للكبار.يؤدي إىل مشكالت كبرية يف تصميم وتطوير برامج القرائية با

(022) Venezky & Sabatini (2002), p. 217. 
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سم مشتركة واختالفات بني النامية. وتشري األحباث املتاحة حىت اآلن إىل وجود قوا
، والقاسم املشترك بينهما بوضوح هو (022)اكتساب األطفال للقراءة واكتساهبا عند الكبار

يواجهه كل منهما يف اجملتمعات متعددة اللغات، وُتعد العالقة بني الذي  التنوع اللغوي
 اللغوي والقرائية لدى الكبار عالقة دراماتيكية. التنوع

اليت صدرت مؤخًرا حول تقومي سابق للقرائية لدى الكبار يف ودرس أحد التقارير 
مصطلح "الكبار الذين ميلكون احلد األدىن من  ـالواليات املتحدة ملفات ما ُيعرفون ب

 (020)يف أدىن درجة من درجات سلم القرائية. مبادئ القراءة والكتابة" وهم من يقعون
كبار يقعون حتت خط الفقر يف من هؤالء ال %52ولقد وجد التقرير أن ما يقرب من 

الواليات املتحدة، وأن عدًدا كبري منهم مت تشخيصهم بأن لديهم صعوبات تعّلم سابقة. 
وارتباًطا هبذا التقرير كان من املثري لالهتمام أن الدراسة قارنت الطالقة القرائية عرب 

وى "متقن أو مستويات خمتلفة لقراءة الكبار بدًءا من "حتت املستوى األدىن" حىت مست
، فإن الكبار الذين يقعون عند أقل مستوى من 2.2متمكن". وكما هو مبني يف شكل 

 72مستويات القرائية كانوا بعيدين كثرًيا عن املستوى املنخفض للطالقة القرائية )أقل من 
كلمة صحيحة يف الدقيقة الواحدة( عن نظرائهم من الكبار الذين يقعون عند املستويات 

ألعلى يف القرائية. ولقد كانت مهارات فك رموز النص األساسية إحدى الثالثة ا
                                               

عينة من النساء التركّيات يف أحد برامج القرائية  Durgunolu and Oney (2002)اخترب كلٌّ من  (022)
ساعة من تعليم القرائية يف عدد من املهارات املعرفية، وقارن الباحثان النتائج  22للكبار قبل وبعد 

اليت حصلوا فيها على دراسات سابقة أجريت على أطفال يتعلمون القراءة باللغة  من البيانات
التركية، وخلص الباحثان إىل أن املهارات األساسية لتنمية القرائية واحدة لكل من الصغار والكبار؛ 
 لكنهم وجدوا أيًضا أن اإلدراك الصويت يعمل عماًل خمتلًفا بوصفه أحد مؤشرات القدرة على القراءة

ساعة تعليمية للمقرر عند الكبار. إضافة إىل أهنم عند  22بعد الصف األول لألطفال، أو بعد 
مقارنة هذه النتائج مبهارات األطفال من متحدثي اللغة اإلجنليزية يف الواليات املتحدة، وجدوا أن 

تعتمد اعتماًدا  األدوار اليت يؤّديها تعّرف احلروف، اإلدراك أو الوعي الصويت والفهم القرائي كلها
يف  Greenberg et al., (2002)كبرًيا على اللغة املستهدفة. ويف دراسة أخرى قام كلٌّ من 

الواليات املتحدة مبطابقة األطفال من متحدثي اللغة اإلجنليزية ونظرائهم من املتعلمني الكبار ممن هم 
س( من حيث النوع، يف مستوى القراءة نفسه، )نظرائهم من الصف الثالث حىت الصف اخلام

الِعرق، واملنطقة السكنية، ورصدوا بعد ذلك أخطاء العينتني يف تعّرف الكلمات، ووجدوا أن 
اإلمالئية أو اهلجائية حينما يواجهون مشكلة /الكبار أكثر مياًل الستخدام االستراتيجيات البصرية

نفسه يستخدمون تتعلق بتعّرف الكلمات، بينما األطفال املكافئون هلم يف صف القراءة 
 استراتيجيات فك الشفرة واستراتيجيات صوتية أخرى لكلٍّ من تعّرف الكلمات واهلجاء.

 (.NCES, 2009وزارة التعليم األمريكية ) (020)
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املشكالت اليت تواجه هؤالء الكبار، وبطرق مشاهبة لتلك اليت ُوجدت مع األطفال من 
الذي  ُعرض يف الفصل اخلامس هذا التشابهالذي  املعريف مبتدئي القراءة. ويوضح النموذج

 ظهر واضًحا وصرحًيا.

 :ارتداد القرائية
أي  يف )الصفوف الثالثة األوىل إن األطفال الذين ال حيققون مستًوى معيًنا من الطالقة القرائية

من الصف األول حىت الصف الثالث(، من املرجح أهنم سيعانون من انتكاس وارتداد لألمية 
 (020)يف )الصف الرابع أو اخلامس(. أن تسربوا من التعليم مرة أخرى إذا ما حدث

 
يف الفصل األول، فإن إحدى أهم قضايا سياسات التربية الدولية اليوم وكما أشرنا 

هي ضرورة التعليم لألطفال )أو الكبار( من أجل حتقيق ما يكفي من القرائية واملهارات 
االجتماعية واالقتصادية. ويزعم البعض يف الدول النامية أنه  األخرى اليت تؤثر يف حياهتم

ألقل يف املدرسة االبتدائية هي أساس املوارد البشرية من أربع سنوات إىل ستٍّ على ا
إضافة إىل إمكانية إثارة نقاش  (022)الفكرية الذي يقوم عليه النمو االقتصادي الوطين.

مماثل حول مدى التدريس املطلوب كي حيتفظ املتعّلمون باملهارات اليت أتقنوها. ونتيجة 
عليم كي حيتفظ األطفال يف عمر هذا النقاش هو ضرورة وجود حد أدىن من سنوات الت

 املدرسة أو املراهقون أو الكبار مبهارات القراءة.

                                               
(020) Chabbott, 2006،  02صفحة. 
 جاء يف الفصل اخلامس أن هناك العديد من املناقشات املماثلة اليت مّتت عند احلديث عن االنتقال (022)

 من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية من أجل التوصل إىل مشارف اكتساب املهارة.
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  لمهارات األساسية المستويات من مستوى لكل للكبار المئوية النسبة: 1-8 شكل
 .المتحدة بالواليات الكبار لدى للقرائية الوطني التقويم في القراءة

 

( عامًا 05موعا هنائيا بسبب التقريب. ويعرف الكبار بأهنم من بلغوا )ملحوظة: قد ال يتم مجع التفاصيل لتكون جم
جراء املقابالت بسبب اللغة إستبعد الكبار الذين مل يتمكنوا من امن العمر وأكثر ممن ينتمون لألسر أو السجون. و

 (.0222% عام 2وهم ميثلون )عاقات املعرفية أو العقلية أو اإل

 ،حصاءات التعليميات املتحدة األمريكية، معهد العلوم التربوية، املركز القومي إلوزارة التعليم بالوال :املصدر
 .0222للقرائية لدى الكبار  التقومي الوطين

 .02 ص ،0222مقتبس من وزارة التعليم بالواليات املتحدة، 
 

إطار التفكري هبذا املنطق، فإن مفهوم استبقاء أو االحتفاظ بالقرائية )أو العكس  ويف
من ذلك "ارتداد" أو انسحاب القرائية كما يطلق عليها يف كثري من األحيان( هو أمر 

يف  حموري، ألن ما يتعّلمه األطفال وحيتفظون به من مهارات خالل السنوات اليت قضوها
يف برامج تعليم القرائية للكبار، الرمسية  املدرسة، وما يفعله كذلك الكبار على حنو مماثل

و ما ميكن أن يستخدم يف النشاط االقتصادي املنتج مستقبال يف احلياة. ه -وغري الرمسية
وحيدث اهلدر التعليمي حينما يفشل املتعّلمون يف االحتفاظ مبا تعّلموه يف الربامج التعليمية 
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أو كباًرا إىل أعتاب  اًلاليت خاضوها. ومن مث، لن يصل هؤالء األفراد سواء كانوا أطفا
ليتحقق  م املفترض أن حيققوه والذي يضمن عدم ضياع ما مت اكتسابهاحلد األدىن من التعّل

اهلدف األمسى، وهو حتقيق التعّلم املستدام ذاتيًّا. ولقد ُأثريت نقاشات مشاهبة يف اجملاالت 
 املعرفية األخرى كاكتساب اللغة األجنبية )واللغة الثانية(.

بشكل مباشر يف الدول النامية إال  االحتفاظ بالقرائية ُيَتَناول موضوع استبقاء أو ومل
، كما أن نقص أدوات التقومي (022)من خالل عدد متواضع جدًّا من األحباث التجريبية

املالئمة للقرائية كان عائًقا أمام الوصول إىل نتائج مؤكدة حىت اآلن يف الدول النامية. 
مقارنة ما حققه إضافة إىل وجود حاجة ُملّحة إىل إجراء دراسات طولية ميكن من خالهلا 

الفرد أثناء التحاقه أو التحاقها مبدرسة من املدارس، أو بإحدى برامج القرائية مع أدائه أو 
التعليمي. ولقد توصلت األحباث التجريبية  يف السنوات، بعد تركه أو تركها السياق أدائها

 (022)س القرائية.اليت ُأجريت يف هذا اجملال إىل تأييد ضعيف لفكرة ارتداد أو انتكا احملدودة
سُيعد ممكًنا مع والذي  هناك حاجة واضحة إىل املزيد من األحباث يف هذا اإلطار،فومن مث 

 ظهور أدوات تقومي حديثة خمتلطة.

 في عمليات تقويم القراءة لدى الكبار: المضّي قدما
ُأجِريت العديد من عمليات التقومي يف جمال اكتساب مهارة القراءة لدى األطفال، 

ما مت مع الشباب أو الكبار. وكما أشرنا سابقا، فإن النصيب األكرب من األحباث  بعكس
ُأجري على القليل من اللغات. ومن مث مازال هناك الكثري مما ينبغي عمله لتقدمي صورة 
أكثر اكتماال الكتساب القراءة لدى الكبار لُتوازي ما يتم القيام به مع األطفال يف اجملال 

االهتمام املستمر بالقرائية لدى الكبار يف الدول األقل منوًّا. وقد تشري  نفسه، وخباصة مع
                                               

  ركز البنك الدويل كل اهتمامه على هذا األمر يف أحد عروضه احلديثة حول التقومي (022)
(Abadzi, 2003) وهناك دراسات أخرى سابقة .Coming (1995) K Hartley & Swanson 

(1986) P Roy & Kapoor (1975). 
على موضوع  Wagner et al., (1989)يف واحدة من الدراسات الطولية القليلة اليت أجريت، رّكز  (022)

استبقاء أو االحتفاظ مبهارات القرائية لدى املراهقني يف املغرب، والذين تسّربوا مجيًعا من املدرسة 
ة سنتني بعد الفترة اليت قبل إمتام الصف اخلامس من دراستهم، وجرى تتّبعهم يف حياهتم اليومية ملد

قضوها يف املدرسة. أظهرت نواتج استبقاء املهارة أن مهارات القرائية باللغة العربية مل ُتفقد، أو مت 
اإلبقاء عليها حىت بعد عامني من االنتهاء من الدراسة. واحلق أن ذلك يتوّقف على طبيعة خربات ما 

زل مقابل األعمال املنزلية خاصة داخل املنزل(، بعد املدرسة )على سبيل املثال، العمل خارج املن
 فاستطاع الكثري من املراهقني فعاًل صقل مهارات القرائية لديهم.
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الدراسات القليلة اليت أجريت يف هذا اإلطار إىل أن تعّلم املهارات لدى األطفال والكبار 
قد يتبع نفس املسار تقريبا. ومع ذلك، هناك اختالفات كبرية، فالكبار لديهم الكثري من 

يف  يؤّديه ذلكالذي  ق ما ميتلكه األطفال الصغار: فما الدوراملفردات اللغوية تفو
اكتساب الكبار للقراءة؟ وهناك أسئلة أخرى ُتثار حول القرائية لدى الكبار: ما األدوار 

يف هذا اجملال؟ وملاذا جيب على الكبار تعّلم  اليت يؤّديها كلٌّ من السلوكيات والدافعية
ت واملعّلمني اإلجابة على السؤال السابق؟ ال بد لصانعي السياسا القراءة؟ وكيف ميكن

يف املستقبل القريب، وخباصة مع تطور أدوات التقومي  من توفري إجابات على هذه األسئلة
 املرتبطة بأنشطة القرائية لدى الكبار يف الدول األقل منوًّا.
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 التوصيات 
  

 .(025)ىل هناكوجهتك، فإن أي طريق سيأخذك إ إذا كنت ال تعرف

 
وجدت أساليب التقومي كي تبقى وُتستخدم استخداًما متزايًدا عامليًّا وحمليًّا ألهداف 
وسياسات عملية متنوعة. ولقد عرض هذا الكتاب بعض املميزات والصعوبات املرتبطة 
بتقومي التعّلم، وخباصة يف الدول الفقرية والنامية. فال توجد طريقة واحدة لعملية التقومي، 

ختتلف أهداف التقومي من دولة ألخرى، كما أنه ال يوجد أسلوب تقومي مثايل فهناك و
راسخة وذات مصداقية من  اًلجمموعة متنوعة من املنهجيات العلمية اليت ميكن أن توفر سب

 أجل حتسني نوعية التعليم، فاحلجم الواحد ال يناسب اجلميع.
ملّحة ملعايرة عمليات  اك حاجةتتعدد أنواع أدوات القياس والتقومي، كما أن هن

التقومي يف ضوء أهداف سياساته، وتوقيته، وتكاليفه، ونتج عن هذه األمور وغريها من 
القضايا جمموعة من التوصيات املتعّلقة بالسياسات العامة، نوجزها فيما يلي، )والستعراض 

 (.0.2انظر: جدول  سريع إلجيابيات وسلبيات خيارات التقومي،

 "أفضل" اختبار للقراءة: ـيسمى ب ال يوجد ما

يف استجابته الحتياجات  -كأي أداة تقومي أخرى-تكمن فائدة أي اختبار قرائي 
سياسة بعينها. وبإمكاننا مالحظة التصميمات الكبرية نسبيا ألساليب التقومي التربوية 

لدويل ، والربنامج اPIRLSيف القراءة  كالدراسة الدولية لقياس التقدم-واسعة النطاق 
اليت تركز على ضمان املعايري واملقارنة الدولية، وتتم  ذات املوارد PISA-لتقومي الطالب 

كي توفر نتائج على مستوى دويل  يستغرق عدة سنوات على األقل ضمن إطار زمين
ووطين. وفيما خيص أساليب التقومي اإلقليمية )كتجمع أفريقيا اجلنوبية والشرقية ملراقبة 

يف مؤمتر وزراء  ، وبرنامج حتليل النظم التعليمية للدول املشتركةSACMEQ نوعية التعليم
، وخمترب أمريكا الالتينية لتقومي جودة التعليم PASECالتعليم للدول الناطقة بالفرنسية 

LLECE فهي تعمل بالطرق نفسها اليت تعمل هبا أساليب التقومي التربوي واسعة ،)
                                               

(025) Carroll, 1865. 

 صياتالتــــــــــــــــو 
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 هتمام أكرب ألبعاد املناهج الدراسية اإلقليمية.النطاق، ولكنها تؤكد على إعطاء ا
بأهنا  EGRAوتتسم أساليب التقومي املختلطة كتقومي القراءة يف الصفوف األوىل 

أقل تقنيًنا وحمدودة من حيث املقارنات الدولية، لكنها ترّكز على املكونات أو العناصر 
ليب تقومي القراءة يف الصفوف املعرفية اليت هي أساس تنمية القراءة املبكرة. وميكن ألسا

األوىل أن ُتستخدم كدليل إرشادي لتحسني التعليم، كما أن العمل جاٍر اآلن للقيام 
 بالعديد من دراسات التدخل.

 : ملخص مميزات وعيوب أساليب التقويم المختلفة1-1جدول 
 العيوب املميزات نوع التقومي
أساليب التقومي 
التربوي واسعة 

أساليب /النطاق
 قومي دولية.ت

 املصداقية الدولية.

 املقارنة بني الدول.

 تعميمات بشأن العالقات بني املتغريات.

 التطور اإلحصائي.

 بناء القدرات.

 التقومي القائم على العينة.

إمكانية إجراء عمليات التحليل اإلحصائية 
 فوظة.احملالثانوية من قواعد البيانات 

اجلهد الكبري الالزم إلجراء عمليات 
 املقارنة.

التنازالت أو التسويات املطلوبة إلجراء 
املقارنات الفنية بإمكاهنا أن تؤدي إىل 

 فقدان الصالحية احمللية.

املواءمات للحصول على عينات دولية 
بإمكاهنا استبعاد جمموعات مهمة )على 

 سبيل املثال: حبسب اللغة، العرق، اجلنسية(.

ا الوقت الالزم للحصول على نتائج عادة م
 سنوات على األقل. 2-2يكون من 

ُيجرى عليه التقومي الذي  يبدأ العمر
باستخدام اختبارات مجاعية فقط عند 

 الصف الرابع يف أقرب تقدير.
عادة ما يتطلب مهارات إحصائية عالية 

املستوى ملعاجلة البيانات )على سبيل 
 املثال: نظرية االستجابة للمفردات اللغوية

IRTية اخلطية ، والنماذج اهلرمHLM.) 

تأتى البيانات يف كثري من األحيان معقدة 
جدًّا أو متأخرة زمنيًّا جدًّا على عمليات 

 الوطين./التحليل احمللي

ضخامة حجم التكاليف، وخباصة مع 
 اإلدراج الكامل لتكاليف املوظفني. 
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 العيوب املميزات نوع التقومي
أساليب التقومي 

 اإلقليمية
التركيز اإلقليمي يسمح مبشاركة الدول 

 حنو حتقيق أهداف مشتركة.للعمل مًعا 

التقومي اإلقليمي على  ميكن أن حيتوي
أساليب تقومي وطنية، وهذا يؤّدي إىل 

 تعزيز صالحيته ألنظمة املدارس.

بناء القدرات فيها يعد حمورا مهمًّا يف ظل 
العالقات بني وزارات التعليم الوطنية ومن 

  يعملون هبا.

ومي ال يرتبط التركيز اإلقليمي بأساليب التق
ذات الطابع الدويل أو بأسلوب أصغر، 

أو بأسلوب تقومي /أسرع، أقل تكلفة
 القراءة يف الصفوف األوىل.

الوقت الالزم إلمتام عمليات التقومي يبدو 
طويال )أو أطول( من أساليب التقومي 

 واسعة النطاق عالية التمويل.

التنوع اإلقليمي الناتج عن اختبارات 
عمليات التقومي الصفوف املبكرة، وتكرار 

  تعد أموًرا غري واضحة أو مؤكدة.
أساليب تقومي 

 وطنية 
 تدعم بشكل مباشر مهام وزارة التعليم.

 تعتمد على العاملني بوزارة التعليم.

يشمل التقومي مجيع الطالب باملدرسة )فهو 
 قائم على التعداد أو اإلحصاء اجلماعي(

معامل صالحية تالزمي عاٍل مع حمتوى 
 الدراسية.  املناهج

عالقة ضعيفة مع مجع البيانات يف الدول 
 األخرى.

 ال تشمل األطفال خارج نطاق املدرسة.

ال تتوافر سوى يف هناية العام الدراسي 
 فقط، أو بعد ذلك.

قد تكون البيانات اليت مت مجعها غري 
 مرتبطة باملتغريات التعليمية املتضمنة.

ارتفاع عدد العاملني يف عملية مجع 
 انات. البي

أساليب تقومي 
أصغر، أسرع، 

تقومي /أقل تكلفة
القراءة يف 

 الصفوف األوىل.

التصميم احمللي وحمتوى عناصر االختبار 
 باللغة األم.

 تقومي يعتمد على العّينات.

 ميكن مجع البيانات من ِقبل املعّلمني.

القدرة على استهداف جمتمعات دراسة 
 بعينها )كأن يكون ذلك حبسب اللغة، أو

الِعرق، أو اجلنسية، أو الشباب خارج 
 نطاق املدرسة(.

القيمة املعطاة للمهارات املعرفية األساسية 
 املطلوبة لبناء الكفاءة القرائية.

ميكن بدء التقومي يف سن صغرية )الصف 

ضعف وتواضع املصداقية الدولية كما 
 .0200كانت يف 

بناء القدرات احمللية ما زال يف حاجة إىل 
 أكرب.اهتمام 

التركيز منصبٌّ فقط على السنوات الثالث 
 األوىل من املدرسة.

الصالحية التالزمية حمدود مع حمتوى 
 املناهج الدراسية.

 إذا ُأجريت فعال من ِقبل املنظمات 
 غري احلكومية ستتجاهلها وزارة 

 التعليم.
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 العيوب املميزات نوع التقومي
األول(، وهذا ما يسهل عملية الكشف 

 املبكر.

إمكانية التأثري يف التدريس على املستوى 
 ختبارات الفردية.الفردي بسبب اال

 بإمكاهنا تدعيم التنمية املهنية املوجهة.

املدخل الفردي ميكن استخدامه مع أعمار 
أخرى )كما هو احلال يف تعليم القرائية 

 لدى الكبار(.

القدرة على إحداث تأثري يف السياسات، 
ليس على املستوى الوطين فحسب، بل 

 على مستوى احملافظات، واملدرسة 
 واملعّلم.

التكاليف من حيث الوقت الالزم  قلة
إلهناء التقومي، والكلفة لكل طالب، 

 باملقارنة بأنواع التقومي األخرى.

ميكن إجراؤها من ِقبل املنظمات غري 
 احلكومية، بالتعاون مع احلكومة.

 التحليالت الثانوية غري مرجحة.

 
هو فهم أفضل لكيفية تعّلم طالب القمة، وهناك قضية املعايري، فإذا كان اهلدف 

ومن مث يكون من املالئم اشتقاق معايري التعّلم أو حماكاته من دول منظمة التعاون 
، أما إذا كان اهلدف هو ضمان حتقق املهارات األساسية OECDاالقتصادي والتنمية 

-دول فقًرا حىت يف أكثر ال-)والقرائية( كمعيار لإلجناز أو التحصيل لدى كل األطفال 
فسوف حتتاج قضايا كالتعدد اللغوي، واحملتوى احمللي، وأوجه القصور املنهجية اهتماما 

 أكرب من ذلك بكثري.
هناك عالقات تكاملية جتمع بني أنواع االختبارات املختلفة، إذ ال يوجد ما يسمى 

 "أفضل" اختبار؛ لكن صانعي القرارات يف حاجة لتحديد األهداف اليت يريدون ـب
 حتقيقها قبل اختيار هذا األسلوب أو ذاك.
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 إذا اختلط عليك األمر، فاختر أساليب التقويم األصغر:
إىل االحنياز إىل اجلانب األكرب  LSEAsمتيل أساليب التقومي التربوي واسعة النطاق

يف عملية التقومي، حيث كثرة عدد الدول املشاركة، وزيادة حجم عينات الدراسة، 
االختبار من ِقبل خرباء، والتكاليف الكلية اليت غالًبا ما تكون  أدواتوضرورة فحص 

مباليني الدوالرات، كما أهنا عادة ما تستغرق سنوات عديدة لالنتهاء من العمل. ُيناسب 
هذا النموذُج اهلدَف العامَّ ملعظم أساليب التقومي التربوي واسعة النطاق، وهو توفري 

بأول عن  اًل، بإمكاهنا تزويد وزير التعليم مبعلومات أومنهجية قياس عالية املصداقية
 مستويات اإلجناز الوطين مقارنة بالدول األخرى )وبالنواتج األخرى كذلك(.

وعلى النقيض من ذلك، فإن أساليب التقومي املختلطة الصغرية تضم عدًدا من 
اب األعمال، األطراف املعنية الوطنية واحمللية، تشمل مديري ومعلمي الربامج، وأرب

واجملتمعات احمللية، وأولياء األمور، كما قد ُيعد املتعّلمون من ضمن هذه األطراف املعنّية؛ 
ملا هلم من مصلحة أكيدة يف جودة الربامج اليت حيضروهنا. وميكن ألساليب التقومي 

دة املختلطة االستفادة من أحجامها املتواضعة عرب التوصل بشكل أكثر عمًقا للعوامل العدي
)واليت غالبا ما تعتمد على السياق( وهي اليت تؤثر على نواتج التعّلم، كلغة التدريس، 
ولغة التقومي، وفرص التعّلم. كما ميكن أخذ التدخل واملشاركة املبكرة هلذ اجلمع املتنوع 
من األطراف املعنية يف احلسبان. وهذا هو ما تسعى لتحقيقه أساليب تقومي القراءة يف 

وغريها من أساليب التقومي املشاهبة. وبشكل عام، تتميز أساليب EGRA وىلالصفوف األ
بالوضوح وصغر احلجم، لتتوافق  SQCالتقومي األصغر، واألسرع واألقل تكلفة 

ومتطلبات املوارد وواقع القدرات البشرية يف اجملتمعات منخفضة الدخل. ومن مث ينبغي 
 (027)ة مبا فيه الكفاية )أي على قدر احلاجة(.مواءمة هذه األساليب بعناية حىت تكون كبري

 النتائج األفضل: يالنتائج األسرع ه
يتم إجراء عمليات التقومي التربوي واسعة النطاق كل ثالثة أو مخسة أو حىت عشرة 
أعوام. وترتبط أساليب التقومي اليت ُتجَرى يف فترة زمنية طويلة نسبيًا بتكاليف حمددة يف 

                                               
اشتهر الرئيس األمريكى إبراهام لينكولن برّده على سؤال: "ما الطول الذي جيب أن تكون عليه الساقان  (027)

"أنا ال أعري هلذا األمر اهتماما كبرًيا، ولكن للوهلة األوىل أحكم بأهنا كي تتناسب مع طول اجلسم؟" قائاًل: 
جيب أن تكون طويلة بالقدر الكايف لتصل من اجلسم إىل األرض". جاء هذا على ما يبدو ضمن محلته 

 ، وذلك ردًّا على السؤال "ما طولك؟" وكانت اإلجابة: طويل مبا فيه الكفاية.0222االنتخابية عام 
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يستغرقه الذي  ري من الفرص الضائعة. وكما ذكرنا سابًقا فالوقتالوقت واملال، وبالكث
التقومي حىت انتهائه يف معظم أساليب التقومي التربوي واسعة النطاق ُيعد عائًقا خطرًيا أمام 

 تنفيذ مثل هذه العمليات.
واليت تتسم  -وعلى النقيض من ذلك، فمع ظهور أساليب التقومي السريعة املختلطة 

يصبح تكرار  -اًفا أصغر وأكثر تركيًزا إضافة إىل أحجام أصغر للعينات بأن هلا أهد
عمليات التقومي ممكنا من خالل ميزانية أقل. ويكون هذا التكرار عدمي األمهية إذا مل يكن 
هناك اهتماٌم كبري بالتدخالت قريبة املدى؛ لكن إذا كان اهلدف األساسي هو الكشف 

فيصبح  -يدة ميكن احلكم على تأثريها قريب املدى وذلك لتنفيذ سياسات جد -املبكر 
هنا تكرار عملية التقومي هو السبيل األساسي لضمان نتائج مرتبطة باهلدف املراد حتقيقه. 

من املرجح أن  -يف غضون أشهر إذا لزم األمر  -اليت تظهر بشكل فوري  تلك النتائج
 ، ولسنا(022)كي يرى نواجتها اسةأقر الدرالذي  يف توقيتها املناسب لصانع السياسة تكون

يف حاجة أن نؤكد على أن عمليات التقومي اليت تتم بشكل فوري هلا مردود هائل على 
بسبب نتائج هذا بـي إجيا املعّلمني، واملدارس، والطالب، الذين تتأثر حياهتم بشكل

 التقومي.

 دفعه:في عمليات التقويم، ال تحصل دائًما على النتائج المرغوبة مقابل ما ت
 ينبغي أن نعرب عن امتناننا وتقديرنا العميق لكل األطراف املعنية من )الساسة، وصّناع القرار،

ومديري املدارس، واملعّلمني، وأولياء األمور( على قوة  واملوظفني العاملني يف قطاع التعليم،
حول التقومي هليكلة املناقشات  اًلوفعالية تكاليف عمليات التقومي. وهذا يتطلب إطاًرا شام

اليت حققتها  عن دراسات احلالة اليت توثق العوائد )اإلجيابية( على االستثمار، اًلوسعته، فض
بوصفها جزًءا من املبادرة األوسع إلصالح  عمليات االستثمار املخطط هلا بشكل جيد،

 (022)التعليم.

ا هناك قول مأثور هو: "إذا كنت ترى أن املعرفة مكلفة، فجرب اجلهل"، فإذ
 بوصفها مكوًنا كانت السياسات اليت يتم السعي لتحقيقها فاشلة )مثل قرائية األطفال

جوهريًّا ضمن التعليم األساسي العام(، فإن تكلفة هذه اإلخفاقات ينبغي مقارنتها بتكلفة 
                                               

يف اهلند، كان له هدف  Prathamاليت قام هبا  ASERاختبارات التقرير السنوي لوضع التعليم مع  (022)
واحد لتوفري التغذية الراجعة الفورية للمجتمع كما يف القراءة املبكرة. ومل تتوفر بعد التفاصيل حول 

 أمر التوقيت االستثنائي.
(022) Braun & Kanjee, 2006 25، صفحة. 
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إمكانية تصحيح مسارات السياسات اهلزيلة. ومن املثري للدهشة أنه نادًرا ما تكون 
 قومي باهظة الثمن نسبيًّا حمط اهتمام السياسات العامة للتعليم.تكاليف عمليات الت

وكما اتضح يف الفصل السابع، فإن تكاليف دراسات التقومي بكافة أنواعها ختتلف 
إىل حد ّما من واحدة ألخرى؛ إال أنه يف حالة حساب التكلفة لكل شخص هناك بعض 

طاق وبني األساليب املختلطة للتقومي، التربوي واسعة الن أوجه التشابه بني أساليب التقومي
بسبب وفورات احلجم ألنواع التقومي األوىل. ومع ذلك، فإن إمجايل التكاليف لعمليات 

احلسبان عدد الدول  يف التربوي واسعة النطاق قد تكون هائلة جدًّا إذا ما ُأخذ التقومي
بات الفنية لعمليات مجع املشاركة يف التقومي، واخلربات املهنية رفيعة املستوى، واملتطل

 البيانات وحتليالهتا.
وبطبيعة احلال، هناك توازنات يف عمليات التكلفة: من حيث حتديد حجم العينات 

االختبارات اليت يتم تصميمها، وحىت مستوى املوظفني املدربني املطلوبني. معظم  إىل طول
درجة املقارنة حمدودة،  يف أساليب التقومي املختلطة، ألن هذه التوازنات يسهل حتقيقها

والتركيز يكون على جمموعة حمدودة من أهداف السياسات احمللية أو الوطنية. ومن 
وخباصة يف الوقت الذي زادت فيه أمهية -املرجح أن ينتج عن أساليب التقومي املختلطة 

 طرٌق أرخص للقيام بأعمال التقومي. -التكرار والتوقيت

 في أسرع وقت ممكن )بحدود(: ينبغي أن تبدأ عمليات التقويم
بأنه دال على منو  - االستثمارات األخرى كالعديد من أنواع -قد ُينظر إىل التعّلم 

يف التعليم يكون أكرب بكثري إذا  ROIرأس املال. ويبّين الفصل الرابع أن عائد االستثمار 
عن مهارة القراءة  جمال التقومي فإنه إذا ما مت الكشفويف  ما مت االستثمار يف أعمار أصغر.

وغريها من املهارات بشكل مبكر، فستكون تكاليف العالج أقل عنه يف حالة الكشف 
املتأخر )بل ويصاحبه عائد أعلى على االستثمار(. وميكن إجراء أساليب التقومي املختلطة 
)كتقومي القراءة يف الصفوف األوىل( مع األطفال الصغار يف وقت مبكر كتالميذ الصف 

االختبارات التحريرية اليت  بشكل جيد، قبل أن تكون لديهم القدرة على أداء (002)األول
التربوي واسعة النطاق(، وهذه هي  جترى على جمموعات )كما حيدث يف أساليب التقومي

                                               
ا، يقع الكثري من تالميذ الصفوف الثاين والثالث )وما بعدها( يف البيئات فقرية أو كما ذكرنا سابق (002)

ضعيفة الدعم يف قاع قياسات تقومي القراءة يف الصفوف األوىل، لذلك ال بد من إجياد قياسات 
 أبسط هلم أو تؤّجل عمليات التقومي.
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 اليت ميكن من خالهلا إجراء الكشف عن مشكالت التعّلم على املستوى إحدى الطرق
بكر جدًّا. وهناك العديد من النقاط اليت ميكن الفردي )وعلى مستوى املدرسة( بشكل م

من خالهلا تقومي مهارات األطفال أو الكبار، لكن املردود يكون أكرب إذا ما وجدت 
 .(000)طريقة عملية للقياس يف بداية مسار طويل من التعّلم

 ينبغي أن ُيَصمم التقويم بهدف تحسين التدريس:
إذ تقوم نتائج التقومي بتوجيه  ،(000)عّلممثة اجتاه متزايد حنو التقومي من أجل الت

املعّلمني حنو مساعدة األطفال على التعّلم. ومع ذلك، فإن أساليب التقومي التربوي واسعة 
النطاق حمدودة الفعالية يف عملية التدريس؛ ألهنا تتم بعد حدوث التعّلم، وغالًبا بعد أن 

ا على مساعدة الطالب الذين يتم مرحلة متأخرة جدًّ ييكون املتعّلم قد أمت دراسته، وه
تقوميهم، وذلك برغم أن كثريًا من األدلة تشري إىل أن تقومي القراءة سواء على مستوى 
األفراد أو اجملموعات ميكن استخدامه لتحسني مهارات اكتساب القراءة، ولكن من 

املوارد  الصعب حتقيق ذلك يف الدول األقل منوًّا؛ بسبب قلة األدوات احمللية، وحمدودية
متخصصي القراءة املدَربني. أما مع قدوم أساليب التقومي املختلطة،  البشرية، مثل قلة عدد

يف أوقات  فأصبح من املمكن اآلن املشاركة يف أساليب التقومي البنائية أو التكوينية اليت تتم
حمددة إلجراء تغيريات على مستوى الفصل الدراسي )أو على مستوى الفرد( قبل أن 

التعليمي. ولن تكون االستفادة من معلومات هذا النوع اجلديد من  رك الطفل النظاميت
التقومي ألغراض تدريب املعّلمني سهلة، ولكن مثل هذه املعلومات ستساعد املعّلمني يف 
تغيري طرق تدريسهم. وكلما حدث حراك يف هذا اجملال، سيكون من الضروري إعطاء 

م التدريس والتنمية املهنية للمعلم، حبيث ميكن االستفادة مزيد من االهتمام بكيفية تصمي
 من عمليات التقومي البنائي.

                                               
ثلها من أدوات حىت اآلن على لقد تركزت أساليب تقومي القراءة يف الصفوف األوىل وما ميا (000)

الصفوف الثالثة األوىل لألطفال يف املدرسة، ومت تربير ذلك سابًقا وكان تربيًرا منطقيًّا. وحتما 
سيكون هناك بعض الضغوط الختبار األطفال يف سنٍّ مبكرة قبل الصف األول. وهناك جهود ُتبذل 

قراءة من أولويات تقومي القراءة يف يف بعض الدول ذات الدخل املرتفع جلعل مهارات ما قبل ال
الصفوف األوىل، مبا يف ذلك مزيد من اختبارات اللغة واملفردات اللغوية. ومع ذلك، ونظًرا 
لظروف التعليم الراهنة يف الدول ذات الدخل املنخفض من املرجح أن يكون الصف األول أفضل 

 نقطة حمورية تبدأ عندها عملية التقومي.
 سادس حول االستجابة للتدخل، والتقومي من أجل التعلم.انظر الفصل ال (000)
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ُتعد المقارنات التي ُتجرى بين الدول في كثير من األحيان محدودة القيمة في 
 تحقيق جودة التعليم للجميع:

إحدى نقاط القوة اليت ُيستشهد هبا عند احلديث عن أساليب التقومي الدولية 
ليمية هي قدرهتا على توفري املقارنات بني الدول، واألقاليم، والقارات، من خالل واإلق

استخدام أفضل األدوات املنهجية املتاحة إلجياد نتائج ملخصة عن االختبارات الدولية. 
، PISAوذكرنا يف الفصل الرابع أن التقوميات املقارنة كالربنامج الدويل لتقومي الطالب 

تؤسس قاعدة جوهرية للمناقشات  PIRLSقياس التقدم يف القراءة والدراسة الدولية ل
واملناظرات داخل النظم التعليمية. وُتعد املقارنات الدولية هي احملفزة للنقاشات يف العديد 
من الدول الغنية والفقرية، واليت توّفر الفرص لصنع السياسات والبحوث اجلديدة، 

-إحصاءات منظمة اليونسكو املتعلقة بالتعليم  إضافة إىل أن وكذلك تنمية الوعي العام.
سوف يتم  -التربوي واسعة النطاق حىت وإن مل تستند بشكل قاطع على أساليب التقومي

. ومع ذلك، فقد كان على أساليب (002)عرقلتها إن مل تكن املقارنات هدفا أساسيا هلا
للدول مثل حتديد العّينات  التقومي الدولية عمل الكثري من املواءمات لتحقيق التوافق العابر

، وقد تكون "قوائم الترتيب" يف (002))من خالل استبعاد اجلماعات واللغات املهمشة(
يف  أقل فائدة -برغم أمهيتها لبعض الدول  -أساليب التقومي التربوي واسعة النطاق 

قتصادي الدول األقل منوًّا، اليت تقترب نتائجها من القاع، مقارنة بدول منظمة التعاون اال
والتنمية. وبعبارة أخرى، فإن املقارنات الدولية قد تكون ذات قيمة حمدودة للدول 

 منخفضة الدخل.
وعلى النقيض من ذلك، فإن عمليات التقومي املختلطة تتبىن نوعني آخرين من 
 املقارنات: األول يركز على عمليات تقومي الفصل الدراسي والسياق، إذ ميكن توفري فهٍم

للعالقات بني املتغريات على مستوى األفراد والفصل الدراسي، هذه العالقات  أدق وأعمق
                                               

كما أشرنا يف الفصل الثامن حول القرائية لدى الكبار، فإن عمل املقارنة ليس كافًيا، وخباصة إذا  (002)
كانت وحدة التحليل، كما هو احلال يف القرائية، عبارة عن سؤال بسيط "هل تستطيع القراءة؟" حىت 

مقياس أو إجراء غري كاٍف. ومع ذلك، فإن العمليات اإلحصائية ملعهد اليونسكو مع املقارنة، فإن هذا 
لإلحصاء وأساليب التقومي التربوي واسعة النطاق الدولية ُتعد حموَر العديد من احملادثات اليت تتم حول 

، ويرجع التعليم أو التربية الدولية، وقد كان هلذه اإلحصاءات العديد من االستخدامات يف هذا التقرير
 ( يف هذه املالحظات املفيدة.0202)التواصل الشخصي،  C. Guadelupe الفضل لـ

 .UNESCO (2010)ملزيد من النقاشات حول السكان املهمشني واالستبعاد، انظر  (002)
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ميكن مقارنتها فيما بعد )أو تناقضها( مع سياقات أخرى خمتلفة أو متشاهبة، والثاين يركز 
االختبارات الدولية. فعلى سبيل املثال،  يف على املؤشرات املرجعية بداًل من النتائج اإلمجالية

- (002)سابقا، فإن املؤشرات اليت دعت إليها مبادرة املسار السريع مؤخًراوكما الحظنا 
تشري إىل املؤشر املرجعي  -واليت تستند تقريبا إىل منهجية تقومي القراءة يف الصفوف األوىل

القائم على املدرسة، كنسبة من يستطيعون بعد عامني من الدراسة "القراءة للتعّلم". وقد 
اءة نص قصري باللغة األم"، وقد يتم إدراج أو اشتقاق مؤشرات يستخدم البعض مؤشر "قر

وتتابعية عالية( من أساليب التقومي املختلطة،  ظاهرية خمتلفة تتسم بالثبات )مع صالحية
التربوي واسعة  واليت قد تتجنب بعض صعوبات املقارنات بني الدول يف أساليب التقومي

ة من املقارنات ألن تكون جزًءا من أي عملية وبرغم ذلك، حتتاج أنواع خمتلف (005)النطاق.
يف سياق لغوي وخالل فترة  يف عينة حمددة تقومي خمتلط جيدة، كاملقارنات بني الطالب

 (007)يف الدراسات الطولية(. وهذا ما حيدث)زمنية حمددة 
إن عمليات التقومي كلها تسعى إىل إجراء املقارنات، لكن بطرق خمتلفة، فاهلدف 

تقومي واسعة النطاق الدولية واإلقليمية هو املقارنات بني الدول، بينما من أساليب ال
أساليب التقومي املختلطة تركز أكثر على السياقات احمللية وزيادة معامالت 

الصالحية، كما توفر بعض أنواع املقارنات اليت ال تستطيع أن توفرها أساليب /الصدق
على الفئات السكانية املهمشة أو األطفال  التقومي التربوي واسعة النطاق، كاليت ُتجرى

الصغار. ويعتمد اختيار نوع املقارنة األكثر أمهية على أهداف السياسة العامة املراد 
حتقيقها، إضافة إىل اعتبارات الوقت والتكلفة. وكما حيدث يف جمال التربية املقارنة بشكل 

 وبعامة، فإن ،(002)من عدمه عام، سوف حيدد السياق الثقايف صدق التفسريات التجريبية
 على املقارنة الدولية. أساليب التقومي املختلطة تضع أولوية للصالحية احمللية

                                               
 انظر الفصل السادس. (002)
مجيع أحناء العامل، كما ورد يف الفصل الرابع، هناك العديد من االختالفات يف إجناز عملية التعلم يف  (005)

سواء بني الدول أو داخل الدول نفسها. هذا حتًما يؤّدي إىل سؤال حول احتمال أن تكون 
 EGRA احملكات املرجعية اليت وضعتها أساليب التقومي املختلطة كتقومي القراءة يف الصفوف األوىل

على املنافسة إذا مل يف اهلند "منخفضة جدا"، وأن األطفال سيكونون غري قادرين  READأو اقرأ 
ُترفع املعايري إىل أعلى من املستويات املتواضعة للطالقة القرائية. وتعددت اإلجابات على هذا 
السؤال، لكن التربير الرئيسي هو توفري بعض اآللّيات امللموسة ملساعدة األطفال للوصول إىل مرحلة 

 ّققه.القراءة للتعلم، وهذا ما حتاول أساليب التقومي تلك أن ُتح
 .Wagner (2010)انظر  (007)
 .Steiner-Khamsi (2010)انظر  (002)
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 ال ُيعّد التحيز الثقافي في عملية التقويم دائًما سيًئا:
كثريا ما ُيتهم التقومي التربوي بالتحيزات الثقافية، وقد يكون ذلك شيًئا حتميًّا ال مفرَّ 

 -وميات للمقارنة بني األفراد وجمموعات األفراد، ويعمل علماء االجتماع منه. وصممت التق
على احلد من عمليات التحيز الثقايف، من خالل التركيز -مبا يف ذلك املتخصصون يف التقومي 

أي: العودة إىل ترمجة النصوص بلغتها األصلية: املترجم(، )االرتدادية  على أفضل التراجم
جزاء اليت تنحرف عن اللغة أو الثقافة، وأيضا ضمان حتقيق االعتراض على األ وكذلك

األهداف املشتركة، وغريها من اآللّيات. وتتميز طرق احلد من التحيز الثقايف باملواءمات، 
حيث ال توجد طرق معروفة للقضاء على التحيز بشكل مطلق. ومن مّث فبينما يرى الكثري من 

 .فإن درجة التحّيز تعتمد على اإلطار املرجعي للشخص اخلرباء التحيز الثقايف شيًئا سّيًئا،
ويترتب على ذلك، أنه كلما كانت عينة الدراسة أكرب وأكثر تنوعا، زادت احلاجة 
إلحداث مواءمات. وعلى العكس من ذلك، فإذا كان اهلدف هو دراسة مهارات القراءة 

يف والية  Prathamام به األساسية يف جمموعة عرقية لغوية واحدة )على سبيل املثال، ما ق
يف والية بيهار، سيكون  انظر الفصل السادس(، جند أنه مع بعض التنوع بيهار باهلند:

يف  اليت مت التوصل إليها بيهار مع تلكيف اليت توصل إليها  التخوف أقل عند مقارنة النتائج
متغلغل يف كل يف لوس أجنلوس. والفكرة هنا هو أن التحيز  والية أندرا براديش باهلند أو

مكان. فإذا كان من املمكن احلد من املقارنة بوصفها متطلًبا مدفوًعا غالًبا من ِقبل جهات 
خارجية كاهليئات احلكومية الدولية فستكون احلاجة والنفقات أقل يف حماوالت القضاء 

 -كأسلوب أصغر، أسرع، أقل تكلفة-على التنوع الثقايف. وألساليب التقومي املختلطة 
زات نسبية يف هذا اإلطار؛ ألهنا مصممة لتكون أكثر قدرة على التكيف يف أي سياق. ممي

ينبغي بذل كل جهد من  وبعبارة أخرى، حينما يكون التحّيز غري معروف وغري مقصود،
يف سياق معني أو يف  أجل احلد منه؛ بينما إذا كانت هناك حاجة إىل تركيز االهتمام

 (002)يز يف هذا النمط من أمناط التقومي قد يكون مرغوًبا.جمموعة عرقية لغوية، فإن التح
                                               

ثقافيًّا بالضرورة، فعلى سبيل املثال، هناك مؤشرات حول  -يتم يف عملية التقومي-ليس كل حتّيز  (002)
التنوع يف اختيار العّينة تشري منهجيًّا إىل اختالفات بني اجملموعات والسياقات، أحد هذه 

ة اليت ُوصفت يف هذا الكتاب هي بني البيئات جيدة الدعم مقابل أخرى فقرية أو االختالفات املهّم
ضعيفة الدعم. وهناك أدلة كثرية حول اختالف البيئتني بني الدول وأيًضا داخل الدول ذاهتا، وقد 
تتضمن متغريات مكونة هلذه البيئات كالكتب يف املنزل، قرائية األمهات، معلمي قراءة مدربني، 

 ، وإذا مل يتم قياس هذه املؤشرات بفعالية فقد تظهر أيًضا حتيزاٌت للنتائج.وغريها
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 في القرائية لدى الكبار:أيضًا  بإمكان عمليات التقويم الجديدة المساعدة
لقد استفادت القرائية لدى الكبار من األحباث ومن التمويل استفادة أقل من 

ى ذلك أن البيانات استفادة القراءة يف املدرسة االبتدائية. ومن النتائج اليت ترتبت عل
يف الفصل  يف الدول النامية )كما هو موضح املذكورة حول معدالت القرائية لدى الكبار

اليت تواجهها  ، إضافة إىل أن نفس املشكالت(002)غري دقيقة للغاية الثامن( هي معدالت
يب، اليت تعرقل القرائية لدى الكبار، كاملعّلمني ضعاف التدرأيضًا  املدارس االبتدائية هي

يف بناء قدرات  الكايف للمواد التعليمية، واألساليب التربوية اليت قد تفشل والتطوير غري
لغوية معينة داخل جمتمعات متعددة اللغات، والتصاميم التدريسية الضعيفة. ومن 
الضروري احلد من احلواجز بني من يعملون يف القراءة املبكرة لألطفال وأولئك الذين 

حراز تقدم يف عمليات التقومي والتدريس يف مراحل القراءة املبكرة. يهتمون بالكبار إل
ميكن حتقيقه عندما يصبح الوالدان متعّلمني، أي: جييدون  وهناك التضافر الواضح الذي

مبادئ القراءة والكتابة، وحيفزون أطفاهلم على أن يفعلوا الشيء نفسه، ويتابعون مسارهم 
فيما يتعلق بنجاح أبنائهم يف املستقبل؛ أما  الدراسي، ويرفعون من سقف طموحاهتم

 ،الوالدان األمّيان فمن املرجح معاناة أطفاهلم من صعوبات أو تأخر يف اكتساب القراءة
اليت تضمن مساءلة أفضل وفعالية أكرب لربامج القرائية  لذلك فإن الطرق اجلديدة للتقومي

 ل مبكرة.يف مراح يف ضمان حتقيق القراءة لدى الكبار سوف تساعد
 تحتاج المساءلة حول مدى أثر التعّلم إلى شراكة واسعة النطاق:

ينبغي أن يتقاسم كل من متخصصي التعليم، وصانعي السياسات، واملشاركني يف 
املوائد املستديرة رفيعة املستوى ما بني احلكومات، ووزراء التعليم، والقيادات اجملتمعية يف 

املتعلقة مباهية وكيفية تعليم  ر عملية احملاسبة واملساءلة،القرى، واملعّلمني وأولياء األمو
األطفال. كل هذه الفئات مستهلكون للمعرفة حول التعّلم. وحىت اآلن ال زال خرباء 

يف الدول األقل منوًّا( هم احلماة األساسّيون  التعليم واإلحصاء يف معظم الدول )وخباصة
د يف احلصول على املعرفة املرتبطة بإجنازات لنتائج عمليات تقومي التعّلم. وتعزى القيو

التعّلم جزئيًّا إىل التعقيدات يف تنفيذ عمليات التقومي بشكل موسع؛ بل رمبا إىل تكّتم 
بعض صانعي السياسات الذين يقلقون من عملية نشر أو بث االختالفات بني جمموعات 

                                               
( 0202(، واليونسكو )0222اليونسكو ) -انظر أحدث تقريرين للرصد العاملي للتعليم للجميع  (002)

 إضافة إىل النقاشات حول إحصائيات القرائية يف الفصل الثامن. -
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ة اللغوية، أو بني املدارس األطفال )على سبيل املثال: االختالفات بني اجملموعات العرقي
 اخلاصة والعامة(.

لقد أصبح من الضروري اآلن إشراك العديد من األطراف املعنية يف صنع القرار 
التعليمي، كما أصبح اهتمام املستهلك يف جمال تعّلم األطفال أمًرا مهمًّا وحموريًّا، سواء 

، أو جهود املنظمات غري أكان بسبب تنامي شفافية احلكومات، أو نفوذ اهليئات الدولية
احلكومية، أو زيادة حراك اجملتمع ونشاطه، أو التدخل األسري. وسوف تتطلب االستجابة 
هلذا االهتمام املتزايد بيانات فورية وأكثر تركيًزا، وتتسم بالوضوح والفهم والشفافية، 

سهم. ومع تعدد وتكون ملًكا للساسة، واجملتمعات احمللية، وأولياء األمور وحىت األطفال أنف
األطراف املعنية، سيكون هناك وعي أكرب ملميزات وأوجه قصور النظام املدرسي. وكما 
لوحظ يف الفصل السادس )يف الدراسات امليدانية لتقومي القراءة يف الصفوف األوىل يف كينيا 

الصة. وليبرييا( ال ميكن حرفيا وقف املشاركة اجملتمعية حىت يف حال املقارنات التجريبية اخل
إن "الكشف" عن "األسرار" املهنية قد تكون مشكلة أمام العلوم التجريبية يف مثل هذه 

 تشري إىل حتسن املشاركة اجملتمعية يف جمال التغري االجتماعي.أيضًا  الدراسات؛ لكنها
ُيعد هذا النوع من تبادل املعلومات متعددة املستويات طريقة أخرى للحديث عن 

ت. ويف حال عدم حتقيق مستوى معني من التعّلم ُيطَرح السؤال حول املساءلة والتوقعا
وعالم بنيت  ؟توقعات حتديد املسئولية؟ الطفل، أم املعّلم، أم املدرسة، أم احلّي، أم الدولة

يف احلسبان؟ إن أساليب التقومي املختلطة  هذا التوقعات؟ وأية توقعات ينبغي وضعها
فإن لديها -(000)أهنا ال زالت يف مرحلة النشأةرغم  -SQCأصغر، أسرع، أقل تكلفة 

آفاق جديدة يف املساءلة وامللكية احمللية، من خالل وجود أهداف واضحة  القدرة على فتح
للسياسات العامة لتوفري املعلومات اليت هتم جمموعات معينة يف وقت معني، مثل هذا 

 التغيري سيكون ممكًنا، وقاباًل للتفاوض، ومتوقعًا.

 التقويم المختلطة يمكنها تحسين تأثير السياسات:عمليات 
كالربنامج الدويل لتقومي  -حتوز أساليب التقومي التربوي واسعة النطاق 

وبرنامج حتليل النظم  PIRLSوالدراسة الدولية لقياس التقدم يف القراءة  ،PISAالطالب
، SACMEQلفرنسية التعليمية للدول املشتركة يف مؤمتر وزراء التعليم للدول الناطقة با

، وجتمع أفريقية اجلنوبية والشرقية LLECEوخمترب أمريكا الالتينية لتقومي جودة التعليم 
                                               

 حول املراحل الناشئة والناضجة لتطور نظام التقومي.لنقاشات مفيدة  Clarke (2010)انظر  (000)
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على اهتمام كبري من ِقبل وسائل اإلعالم ورجاالت  -PASECملراقبة نوعية التعليم 
السياسة، وهذا ما أثار يف وقت من األوقات مناقشات ومناظرات دولية ووطنية مهّمة 

اليت حيتاج جمال  هي إحدى نقاط القوة سياسات والتحوالت التعليمية، وهذهحول ال
التقومي إىل محايتها والبناء عليها. وحتتاج جمتمعات املعرفة اليوم إىل دراسات واقعية وأكثر 
مصداقية لدى عامة اجلمهور والصحافة. ولقد استفادت الكثري من احلكومات الدولية 

ة من تقارير أساليب التقومي التربوي واسعة النطاق؛ إال أن هذه واإلقليمية واجلهات املاحن
 الدراسات ذات الثقل ال تعرب عن الصورة الكاملة للتقومي املفيد.

فإن جمموعة األهداف بدًءا من األهداف الدولية، ومروًرا  وكما ناقشنا هنا
التقومي املختلطة. باألهداف الوطنية مث األهداف احمللية تنطوي على أمناط جديدة ألساليب 

هذه األساليب قد تؤّدي دوًرا كبرًيا يف قصة أميناتا، وبني الفئات الفقرية واملهمشة، وبني 
الذين يقعون أسفل النظام التعليمي. إن عمليات التقومي "األصغر، األسرع واألقل تكلفة" 

مع السياقات ميكنها حتسني إمكانية تتبع عملية التعّلم عرب الوقت، كما ميكنها التكّيف 
اللغوية احمللية، إضافة إىل إمكانية تصميمها الذي يتيح تعرف األطفال الذين حيققون أدىن 
درجات التعّلم. هؤالء األطفال ليسوا عاجزين عن التعّلم؛ بل مثة عوائق يف طريقهم. 
 وعليه، فإذا مل يكن هؤالء األطفال جزًءا ال يتجزأ من عملية التقومي، فسيكون تأثري ذلك
ضعيفًا على عملية صنع السياسات يف املرحلة الالحقة. وسوف تتطلب مواجهة هذه 
العوائق والتغلب عليها، أدوات قياس تكوينية أو جتميعية )التقومي من أجل التعّلم( تتسم 

املتطلبات بـي بالواقعية والصالحية، مثل أساليب التقومي واسعة النطاق كلها، حبيث تل
صدق وثبات، وتركز أيًضا على أهداف السياسات التعليمية اليت العلمية املطلوبة من 

االحتياجات اجملتمعية، والوطنية والدولية. وليس هناك شك يف أن أساليب التقومي بـي تل
ستؤّدي دوًرا مهمًّا يف سياسات تطوير التعليم خالل  SQCأصغر، أسرع، وأقل تكلفة 

 فضل من غريها من األساليب.السنوات القادمة؛ ألهنا حتقق أهداًفا بشكل أ
وختاًما، فإن أساليب التقومي التربوي هلا أهداف متباينة إىل حدٍّ ما، فهي بطبيعتها 

منها جيمع بيانات خمتلفة حول األداء املعريف والسياق االجتماعي،  الًّمتكاملة، ألن ك
املزيد من خمتلفة من النفقات. وما حنتاجه هو  ًاوكل أسلوب منها يتطلب كميات وأنواع

إىل التغري  وضوح األهداف، وجمموعات واسعة من خيارات التقومي اليت ميكن أن تؤدي
 التعليمي وحتسني التعّلم.
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 استخالصات 
 

 
إن لعملية الرصد والقياس أمهية كبرية يف حماربة احلرمان والتهميش يف جمال التعليم، وينبغي 

ستراتيجيات الرامية إىل حتديد الفئات االجتماعية واملناطق ها كجزء جوهري من االيالنظر إل
اليت مل تلحق بركب التعليم وتسليط املزيد من الضوء عليها وحتديد أفضل السبل إىل إنصافها 
 يف إطار السياسات العامة. كما أن عمليات الرصد واإلحصاءات التفصيلية الفعالة ضرورية

يق األهداف القائمة على اإلنصاف. ويف كثري من األحيان لقياس وتقومي التقدم حنو حتقأيضًا 
ختفق االستقصاءات اإلحصائية الوطنية يف إعطاء صورة كاملة عن ظروف وأوضاع الذين 
فاهتم ركب التعليم مما يزيدهم حرماًنا وهتميًشا. ويصعب كذلك احلصول يف الوقت املناسب 

التعليم وحصر الثغرات وأوجه اخللل على بيانات تساعد يف رصد عدم مراعاة اإلنصاف يف 
 (000)هبذا اخلصوص.

 
بدأ هذا الكتاب بسؤال هو: هل بإمكان األحباث اليت ُأجريت حول تقومي التعّلم 
بعامة )وتقومي تعّلم القراءة خباصة( أن تسهم بطريقة أكثر فاعلية يف حتسني النواتج التعليمية 

أن اإلجابة هي "نعم"؛ ولكن مل يكن من يف الدول النامية؟ ولقد افترض على نطاق واسع ب
الواضح أي أنواع من التقومي ينبغي استخدامها، وألي أغراض ُتستخدم. وحىت وقت 
قريب، اعتمد الكثري من صانعي القرار على املستوى احمللي والدويل اعتماًدا كبرًيا على 

ويف املقابل، تعتمد الدراسات املقارنة الدولية عالية التقنية، لتحديد كيف تسري األمور. 
القيادات احمللية، ومديرو املدارس، واملعّلمون غالًبا على االختبارات الوطنية اليت تطبق عند 
التخرج من املدرسة لتحديد كيف يتعّلم أبناؤهم. وكما هو موضح هنا فإن يف كال 

ّلم املنهجيتني يغيب مفهوم الطفل بوصفه متعّلما. وبدال من التعامل مع فكرة كيف يتع
الطفل القراءة، ذهب معظم صانعي السياسات الختزال الفرد يف جمموع الدرجات مع 
القليل من املعلومات حول كيفية احلصول على هذا اجملموع، وما ينبغي عمله فيما يتعلق 
بتحسني التصميم التعليمي. ومع قدوم أساليب التقومي املختلطة )أصغر، أسرع، أقل تكلفة( 

كن حتديد طبيعة الصعوبات اليت يواجهها األطفال، وعمل ذلك مبنتهى أصبح اآلن من املم
 الدقة ويف التوقيت املناسب الذي سيسمح لتدخالت حمتملة قبل فوات األوان.

                                               
 .070صفحة  0202اليونسكو  (000)

 تالصـــــــااســـــــــتخ
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شيًئا تافًها أو غري  وال ميكن َعدُّ االنتقال من النظرة الكلية إىل النظرة اجلزئية
إلرساء منهجيات )أصغر، أسرع، أقل كي يبذل  إذ اليزال مثة الكثري من اجلهد مكتمل،

 تكلفة( اجلديدة ضمن عملية صنع القرار التعليمي يف املستقبل.

 بعض القضايا التي ستظل مثارة عند تطوير أساليب تقويم جديدة:
مثة مناقشات ستظل مطروحة على األرجح لسنوات قادمة، تتعلق خبيارات أساليب 

وهذا ما جيعل جمال اجلودة التعليمية أكثر ثراًء.  تقومي التعّلم، وما تسفر عنه من نتائج،
وكلما استمرت قاعدة املعرفة اليت يبىن عليها التقومي يف النمو جاءت اخلطوات املقبلة 

أكثر يف استخدام املؤشرات بوصفها وسيلة أساسية لتحسني التعّلم،  بتوسيع وتعميق
يف أشد احلاجة  ألولئك الذين هموالتعليم، والتمدرس، يف مجيع أحناء العامل بشكل عام، و

 إىل تلك املؤشرات يف الدول النامية.
ولقد أثار هذا املرجع العديد من القضايا، بعضها يبدو أن له مسارات واضحة 
للتحسني بناء على أحباث قوية منطقيًّا، فعلى سبيل املثال، ميكن ألساليب التقومي املختلطة 

تبطة باملهارات األساسية للتعّلم بطرق فعالة تكون تناول قضايا السياسات التعليمية املر
أكثر تركيزا، ومراعاة للوقت، وأقل تكلفة. كما ميكن مواءمتها وفق التنوع اللغوي 
واهلجائي، مع احلفاظ على معامالت صدقها وثباهتا. إضافة إىل أنه ميكن تصميمها لُتلبِّي 

 مصاحل جمموعة كبرية من األطراف املعنية.
نفسه، مازالت أساليب التقومي املختلطة يف بداية مراحل التعرف عليها الوقت  ويف

وفهمها نظريًّا، وجتريبيًّا وعمليًّا، ذلك ألن املعرفة الالزمة لتعّرف استخدامها ما زالت يف 
مرحلة مبكرة نسبيًّا مقارنة بأساليب التقومي التربوي واسعة النطاق. ولصقل وتوسيع 

ملختلطة، هناك عدد من التساؤالت األساسية اليت تتطلب مزيًدا استخدام أساليب التقومي ا
من األحباث اليت تعتمد على جتارب ميدانية يف البيئات ضعيفة أو فقرية الدعم يف الدول 

 حمدودة الدخل، تشمل هذه التساؤالت ما يلي:
لقد كانت املهارات األساسية للقراءة حمور تركيز الدراسات القرائي:  الفهم .أ

ختلطة حىت اآلن، والزالت هناك حاجة ملعرفة املزيد عن العالقة التبعية بني امل
 هذه املهارات والفهم القرائي.

لتحسني القدرة التنبؤية للدراسات املختلطة، سيكون  الدراسات الطولية: .ب
حىت هناية املدرسة االبتدائية، أو  من الضروري تتبع الطالب من الصف األول
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لية متداخلة على املدى القصري. وسيكون ذلك مهمًّا، من خالل دراسات طو
 انظر: النقطة التالية(.)وخباصة لدراسات التدخل 

يف حتديد كيفية  لقد بدأت األحباث يف اآلونة األخرية دراسات التدخل: .ج
تناول مهارات القراءة األساسية يف املناهج الدراسية )انظر: الفصل اخلامس، 

اإلضايف(. وسوف  أو للتقومي (Liberia Plus)حول مشروع ليبرييا بلس 
تكون هناك حاجة إىل مزيد من التدخالت، تشمل نطاًقا أوسع من املتغّيرات 

يف  من أجل فهم أفضل للتدخالت املتنوعة، اليت ميكن أن تكون فعالة
 سياقات ولغات خمتلفة.

م إن اهلدف األمسى لألحباث اليت ُتجرى حول تعّل التعليمي: التصميم .د
كافة العوامل  الطالب هو تصميم طرق أفضل للتدريس الذي يتضمن

املختلفة املرتبطة بالتعّلم )كإعداد املعّلم، وتطوير األدوات التعليمية، ومهارات 
ما قبل املدرسة، ودعم الوالدين( وترنو أساليب التقومي املختلطة إىل الوصول 

 عّلمني.تعليميٍّ وحتسيِنه دون إثقال كاهل امل إىل تصميٍم

ُتقاس معدالت الطالقة القرائية الشفهية إجراء االختبارات احملددة بالوقت: . هـ
من خالل حتديد عدد الكلمات يف الدقيقة الواحدة، ولقد مّتت اإلشارة إىل 
معدالت متفاوتة للقراءة مع الفهم القرائي. ومع ذلك ُأثريت بعض 

وقوتة يف البيئات ضعيفة أو التساؤالت حول النتائج التربوية لالختبارات امل
فقرية الدعم. هل ُيعد مدخل الوقت املكثف مشكلة؟ هل هناك بدائل أكثر 

 فاعلية لضغط الوقت؟ حتتاج هذه التساؤالت إىل مزيد من األحباث.
حىت اآلن ُتجرى كل اختبارات تقومي اختبار الفرد مقابل اجملموعات:  .و

كل فردي تقريًبا، وهناك أسباب القراءة يف الصفوف األوىل وما مياثلها بش
وجيهة لذلك، وخباصة مع األطفال صغار السن جدًّا. ورغم ذلك، ونظًرا 

ينبغي إجراء  للتكلفة يف الوقت واملوارد إلشراك كل طفل يف اختبار فردي،
مزيد من البحوث يف طرق احلصول على بيانات مماثلة عالية اجلودة من 

 يثما أمكن.االختبارات على مستوى اجملموعات ح

 بالقرائية املرتبطة املعرفة قواعد معظم :الثانية واللغة األوىل باللغة القراءة .ز
 منظمة دول يف ُأجريت دراسات من مشتقٌة الثانية واللغة األوىل باللغة

 اللغة هي الثانية لغتها كانت اليت وخباصة والتنمية، االقتصادي التعاون
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 املستخدمة املختلفة اهلجاء وأنظمة اللغات ةجمموع توفر أن وينبغي. اإلجنليزية
 باللغتني القراءة الكتساب أفضل فهم أجل من الفرص منوًّا األقل الدول يف

 كل يف وفعالية سالسة أكثر تنقُّاًل اللغات بني التنّقل ولضمان والثانية، األوىل
 .والتحريرية الشفهية الوسائط من

معظم األحباث حىت اآلن تعاملت  :اكتساب القراءة لدى األطفال والكبار .ح
مع الكبار بشكل خمتلف عن األطفال فيما يتعلق بالتعّلم من أجل القراءة. 
وهناك حاجة إىل فهم أعمق الكتساب القراءة، متبوع بتقومي مبينٍّ على هذا 
النموذج. وبإمكان برامج القراءة املوجهة لألطفال والكبار االستفادة من فهم 

 وتفاعل أوثق.

: لقد أحرزت مهارات القراءة والرياضيات وغريها من املهارات املعرفية .ط
يف السنوات األخرية،  يف جمال القراءة أساليب التقومي املختلطة تقدًما كبرًيا

، وبإمكان طرق (002)يف جمال الرياضياتأيضًا  كما بدأت خطوات للعمل
ية أن توفر يف االبتدائ التقومي املختلطة اليت ُأجريت خالل سنوات املدرسة

 يف جمال القراءة. اليت حققتها االستفادة املستقبل نفس
 إىل يف الصفوف األوىل على مستوى النظام: التربوي إجراء أساليب التقومي .ي

التعليمي جبمع بيانات حول مهارات القرائية  ينبغي أن يقوم النظام أي مًدى
ي واسع النطاق باستخدام املبكرة؟ يف الوقت الراهن، مل يتم تطبيق تقومي منهج

يف اهلند )من خالل  أساليب تقومي القراءة يف الصفوف األوىل وما مياثلها سوى
Pratham،) يف تقومي القراءة يف  بينما رّكزت معظم الدول املشاركة

يف املناطق احملدودة. وسيكون من  على العّينات الصغرية الصفوف املبكرة
ابيات وسلبيات استخدام أساليب الضروري الوصول إىل فهم أفضل إلجي

 .(002)التقومي املختلطة لتحقيق أهداف نظامية للتعليم على مستوى أكرب
عادة ما حتتوي املدارس يف دول منظمة التعاون  أساليب التشخيص الفردية: .ك

 ُيساعد األطفال الذين يعانون أخصائيِّ قراءة االقتصادي والتنمية على
                                               

 (، انظرEGMAانظر معهد البحوث املثلثية حول )تقومي الرياضيات يف الصفوف األوىل  (002)
See the https://www.ed- dataglobal.org/documents/index.cfm?fuseaction=showdir 
&ruid=5&statusID=3. (accessed March 14, 2010). 

 يف هذه امللحوظة املفيدة. M. Jukes يرجع الفضل لـ (002)

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5BK5OSQO/See%20the%20https:/www.ed-%20dataglobal.or
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5BK5OSQO/See%20the%20https:/www.ed-%20dataglobal.or
https://www.ed-dataglobal.org/documents/index.cfm?fuseaction=showdir&amp;ruid=5&amp;statusID=3
https://www.ed-dataglobal.org/documents/index.cfm?fuseaction=showdir&amp;ruid=5&amp;statusID=3
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املقابل من النادر أن يوجد مثل هؤالء  ويفصعوبات يف القراءة املبكرة، 
يف الدول النامية. ويف هذه  يف البيئات ضعيفة أو فقرية الدعم املتخصصني

احلالة قد تكون أساليب التعّلم التقومي املختلطة إحدى الطرق اليت من خالهلا 
يستطيع املعّلمون أو مساعدوهم تقدمي مساعدة خاصة لألطفال عند تعّلم 

يت ال ميكنهم احلصول عليها بدوهنا. وسوف حتتاج األحباث إىل القراءة ال
 توضيح احتماالت التدخالت الفردية.

ما القياس النفسي ألساليب التقومي األصغر، األسرع، األقل تكلفة:  .ل
اخلصائص اإلحصائية الستخدام أساليب التقومي )أصغر، أسرع، أقل تكلفة(؟ 

تقومي كي تتميز بالثبات إحصائيًّا؟، وما ما حجم العينات اليت حيتاجها هذا ال
ُيجرى فيه التقومي؟ هناك حاجة للمزيد من الذي  مقدار اعتماده على السياق

العمل فيما يتعلق هبذه األمور النفسية والتجريبية ذات الصلة، وخباصة مع 
 يف استخدام أساليب التقومي املختلطة. التوسع

 استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت:
نظًرا لكثرة التعقيدات اليت تواجهنا عند حماولة تطوير أساليب تقومي مالئمة، 
وخباصة يف السياقات الفقرية جدًّا، قد يبدو من املبالغة أن نتحدث عن إضافة التكنولوجيا 
إىل جمموعة القضايا اليت نناقشها. ومع ذلك، فالتكنولوجيا تغّير كل ما حولنا بسرعة يف 

لعوملة تزايًدا كبرًيا، لذلك ال بد من مناقشة هذا األمر حيثما أمكن يف عصر تتزايد فيه ا
هذا السياق. فتقنيات املعلومات واالتصاالت ستوفر الدعم الكامل لكافة التوصيات اليت 

يف هذا  جاءت يف هذا املرجع، سواء أكانت دعًما تعليميًّا متعدد اللغات، أم مجع بيانات
 .(002)ت يف تنفيذ املزيد من التدخالت الفوريةاالتصاال استخدام اجملال، أم

( من حجم االستثمارات يف %2وهناك تقديرات بأّن نسبة ضئيلة فقط )أقل من 
تقنيات املعلومات واالتصاالت على الصعيد العاملي تركز على الفئات الفقرية وذات 

 فكثري من جهود تقنيات املعلومات ،(005)معدالت القرائية املنخفضة من السكان
حىت لو بدت ناجحة من حيث  - (ICT4E)واالتصاالت احلالية املبذولة يف جمال التعليم 

                                               
ام تقنيات املعلومات واالتصاالت يف التعليم، انظر لالطالع بعمق على ُبعد الرصد والتقومي باستخد (002)

Wagner (2005) ولدعم أنشطة القرائية انظر ،Wagner & Kozma (2005) 
(005) Wagner & Kozma, 2005. 
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مل يكن هلا ُبعد كاٍف لصاحل الفقراء. فعلى سبيل املثال، الغالبية العظمى من  -التأثري العام 
ذات اللغات الرئيسية كاإلجنليزية، والصينية،  شبكة اإلنترنت )السيما/حمتوى الربامج

، واإلسبانية( هي ذات فائدة حمدودة لكثري من الفئات املهمشة ألسباب تعود والفرنسية
إىل القرائية، أو اللغة، أو الثقافة. وأصبح من الواضح أن املنتجات القائمة على تقنيات 
املعلومات واالتصاالت سهلة االستخدام ومتعددة اللغات، بإمكاهنا تلبية احتياجات 

ثري. وُيعد توفري مثل هذه املنتجات، وتطوير قدرات املوارد الفقراء أكثر مما ُيعَتقد بك
اليت تساعد يف  البشرية لدعم التطوير احمللي، وتوزيع حمتواها، هو أحد السبل املهمة

 يف التنمية املستدامة. الشروع
إذن ما الذي ميكن أن تقدمه أساليب تقومي )أصغر، أسرع، وأقل تكلفة( يف هذه 

رص جديدة لتوفري البيئات التعليمية القائمة على تكنولوجيا املعلومات احلالة؟ أواًل: هناك ف
واالتصاالت اليت تعتمد على النتائج اليت مت احلصول عليها من عمليات تقومي القراءة. فهل 

توفري التعليم الفردي بلغات متعددة بناًء على مستوى  -على سبيل املثال -نستطيع 
البيانات اليت مت احلصول عليها يف اهلند وجنوب  مهارات األطفال يف كل لغة؟ تدعو

. ثانًيا: ميكن استخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت يف مجع (007)أفريقيا إىل التفاؤل
البيانات من خالل استخدام أدوات التقومي املختلطة. وإذا ما اسُتخدمت هذه األدوات 

يًحا فستكون قادرة على توفري )اليت تعتمد غالًبا على اهلواتف النقالة( استخداًما صح
الوقت الالزم لنقل أيضًا  ذات موثوقية عالية عند مجعها، وستوّفر/بيانات عالية الثبات

البيانات وحتليلها، وهي أولوية رئيسية ملنهجيات التقومي )أصغر، أسرع، وأقل 
 .(002)تكلفة(

                                               
 .Wagner (2009b), Wagner et alيف مشروع ُنفِّذ يف والية أندرا براديش باهلند، وجد كلٌّ من  (007)

قصري املدى باستخدام الوسائط املتعددة باللغة احمللية )اليت تعتمد على  نتائج إجيابية للتدخل (2010)
التيلوجو( لدعم تعلم القرائية لدى أطفال املدرسة االبتدائية وشباب خارج نطاق املدرسة، 
وباستخدام أدوات تقومي من نوع )أصغر، أسرع، وأقل كلفة(. كما أظهرت هذه الدراسة قوة 

تصاالت يف دعم بيئات التعّلم متعددة اللغات لدى أشد الفئات فقًرا، مّمن تكنولوجيا املعلومات واال
لديهم القليل أو ليس لديهم أّي خربات سابقة عن استخدام احلواسيب. ويف املستقبل سيكون من 
مكاسب أساليب التقومي )أصغر، أسرع، وأقل كلفة( باستخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت 

 الة( هي توفري بيانات أكثر ثباًتا ويف أوقاهتا.)وخباصة اهلواتف النق
لقد طّور املعهد الدويل للقرائية مؤخًرا أداة تعتمد على نظام التشغيل )أندرويد( كي تستخدم يف  (002)

 مجع البيانات الالزمة لتقومي القراءة يف الصفوف األوىل يف هذا اجملال، ومل ُتطّبق هذه األداة بعد.
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 المضيُّ ُقُدمًا:
 شيء هبدف حتسني التعّلم هوإن االستخدام الفّعال ألساليب التقومي التربوي 

حموري؛ ومع ذلك، فإن االستخدام الفّعال ال يشري فقط إىل املعامل أو املؤشرات الفّنّية 
 الكربى األولوية وضع هو اليوم واملختلفللموثوقية والصالحية على سبيل املثال. 

 املعنّية، فاألطرا ومتنوعة املدى، وقريبة حمليًّا، العايل التأثري ذات التقومي ألساليب
مسوحات حول  م. فأساليب تقومي التعّلم سواء أكانت واسعة النطاق، أثقافيا واحلّساسة

خمتلطة )أصغر، أسرع، أقل تكلفة(، تستمد جودهتا من جودة  ماملستوى املعيشي لألسر، أ
االستخدامات اليت ُوضعت من أجلها. ويتم باستمرار حتسني وتطوير معظم هذه 

 األساليب.
تمر العوملة واجلهود املبذولة من ِقبل الدول الغنية للمنافسة على أحدث وسوف تس

املهارات العاملية، وبال شك ستستفيد تلك الدول من استثماراهتا يف هذا اجملال. ولكن إذا 
اقتصرت عوملة أساليب التقومي حول املهارات املستخدمة فقط يف الدول الصناعية، 

ل فقًرا يف أسفل )أرضية( أّي مقياس عاملي، وسيجعل فسوف تعمل على إبقاء أشد األطفا
من الصعب فهم العوامل اليت أدت إىل بقاء هؤالء األطفال الفقراء بال خدمات، أو 
خبدمات غري كافية. وسوف تزداد اجلهود اليت ُتبذل حاليا لتوسيع نطاق السبل اليت 

 هتدف إىل حتسني جودة تسلكها أساليب التقومي يف الدول النامية كجزء من احللول اليت
 التعليم.

وميكن ألساليب تقومي التعّلم فتح آفاق جديدة تتعلق باملساءلة التعليمية، وذلك من 
خالل وجود هدف يتعلق بالسياسة التعليمية، كتوفري املعلومات اليت هتم مجاعات حمددة 

حاليا لتوسيع نطاق  يف التوقيت املناسب، ويصبح مثل هذا التغّير توقًعا. فاجلهود اليت ُتبذل
السبل اليت تسلكها أساليب التقومي يف الدول النامية، سوف تعزز املساءلة، إذ إنه لن 
يكون هناك تغري حقيقي ودائم ممكن إال من خالل حتسني املساءلة. ويف النهاية، هناك 
 حاجة للحفاظ على السياسات وأساليب التقومي اليت تركز على الفئات الفقرية واملهمشة،

، والتعليم للجميع MDGتلك الفئات اليت تستهدفها برامج األهداف اإلمنائية لأللفية 
EFA فُهم األطفال الفقراء الذين يعيشون يف سياقات فقرية، وُهم األطفال الذين يقعون ،

 التعليمي. يف قاع السّلم
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 نسخة محدثة :قصة أميناتا
عاًما، ومازالت يف املدرسة. وقد استطاع  00بعد مرور عامني، تبلغ أميناتا من العمر اآلن 

معلمها السيد مامادو املشاركة يف دورة تدريبية يدور موضوعها حول الطريقة اليت ميكن أن 
جيعل هبا مدرسته أفضل، وكيف يساعد متعّلميه على القراءة بشكل أفضل، وهي املرة األوىل 

سة، وجدت نفسها مدعوة للمشاركة من أن تترك أميناتا املدر اًلمن نوعها يف املدرسة. وبد
يف الفصل، مثل كل األطفال، حىت من جيلسون يف الصفوف اخللفية. أصبحت يف الفصل 
روح اجتماعية مل تكن موجودة من قبل، حينها قال السيد مامادو أنه إذا تعّلم كل األطفال 

ا حىت َتَسلَّم كيف يقرأون، فسوف حتصل املدرسة على جائزة. مل تفكر أميناتا يف ذلك كثرًي
لكل طفل كتاب. وكل كتاب كان  الفصل بأكمله كتًبا متهيدية جديدة ملبادئ القراءة،

مكتوبا باللغة األم مع جزء ملحق باللغة الفرنسية. تضمن الكتاب على رسومات ملونة، 
والكثري من التدريبات املمتعة حول كيفية نطق احلروف، واملقاطع، والكلمات. كانت أميناتا 

ّبق هذه التدريبات خارج الفصل مع ابن عمها، وجنحت أخرًيا يف حل هذه األلغاز، لدرجة ُتط
اآلن تستطيع قراءة الكثري من الكلمات، كما أهنا تستطيع مساعدة والدهتا يف قراءة  أهنا

يف املدرسة  أختها اليت التحقت للّتّو بالصف األول إضافة إىل مساعدة النشرات الدوائية،
 نفسها.

 
ميكن أن حتدث هذه القصة بإصدارها احلديث؟ من غري املرجح أن حتدث هذه هل 

القصة املنقحة أو احملرفة كما يعتقد كثري مّمن يعملون يف جمال التربية الدولية. إضافة إىل أّنه 
من الصعب إدراج مثل هذه القصة ضمن كتاب يتحدث عن اجلوانب التقنية أو الفنية 

ع ذلك، من املرجح أن يكون ذلك هو السبيل الوحيد كي ألساليب تقومي التعّلم. وم
هذه القصة مثارها، ولن تتغري أحداث قصة أميناتا من خالل عدة عوامل تكمن يف  ُتؤِتي

قوة اإلرادة والعزمية، واملعّلمني الودودين، واملتربعني أو املتصدقني من اخلارج، ومزيد من 
راحيض، برغم أّن بإمكان كل هذه العوامل الكتب املدرسية، وإضاءة أفضل، ومزيد من امل

أداء دور مهمٍّ يف عملية التعّلم والتمدرس. فلن تتغري األحداث وتصبح قصة أميناتا احملدثة 
حقيقية إال من خالل إعادة النظر يف التوقعات وما يصاحبها من مساءلة لألطراف املعنّية 

 العديدة هبذا األمر.
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 مالحقال
 

 توصيف ألساليب تقويم القراءة: حق أمل
ملحوظة استهاللية: حيتوي هذا امللحق على سلسلة من التوصيفات املوجزة ألدوات 
التقومي الرئيسية اليت نوقشت يف هذا التقرير مع التركيز على القراءة. ويقدم التقرير خلفية 

والطرق األساسية نظرية موجزة لكل أداة من هذه األدوات، والفئة املستهدفة لألداة، 
ُتجري هذه األساليب تركز  واحملتوى، وتصميم املواد. وبرغم أن معظم املنظمات اليت

يذهب إىل ما هو أبعد من القراءة، فإن التوصيفات احلالية توفر بشكل  على التعّلم الذي
 هلذا اجلانب. رئيسي تفاصيل

 :PIRLSالدراسة الدولية لقياس التقدم في القراءة 
واليت  - IEA التربوي لتقومي التحصيللقد كانت اجلمعية الدولية ية النظرية: اخللف أ.

اليت تقيس التحصيل  أول الكيانات -يف أوائل ستينيات القرن املاضي  بدأت عملها
الدراسة الدولية الدراسي على مستوى األفراد ألغراض املقارنات الدولية. وتشكل 

اليب التقومي التربوي واسعة النطاق يف أهم أس PIRLSالقراءة  يفلقياس التقدم 
القراءة  يف الدراسة الدولية لقياس التقدمالتعليم االبتدائي. وحىت اآلن، مت إجراء 

PIRLS ها يف عام ؤ، ومن املتوقع أيًضا إجرا0225وعام  0220مرتني )يف عام
 يف الذين بلغوا تسع سنوات االبتدائي وُقيَِّم تالميذ الصف الرابع ،(002)(0200

دولة، ومن  22يف  0225املتوسط. ولقد ُأجريت آخر دورة تقومي هلا يف عام 
 .0200املتوقع أن يشارك عدد أكرب من الدول عام 

 على النموذج PIRLS القراءة يف الدراسة الدولية لقياس التقدم أسلوب ويستند
ذا ، وال يقوم ه(022)القرائي يركز أساًسا على عمليات الفهم النظري للقراءة الذي

 األسلوب بتقومي مهارات فك رموز النص وتعّرف الكلمات أو العالقة بني الفهم
يتحدد من  القرائي الذي والشفهي للغة، فهو يركز على قياس الفهم بـيالكتا

                                               
 .Mullis et al., 2009، انظر القراءة دراسة الدولية لقياس التقدم يفاللتوصيف أحدث عن  (002)
 .Kintsch and Van Dijk 1978 and Spiro, Bruce & Brewer 1980انظر  (022)

 قالمـــالح
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 :خالل أربعة مكونات أساسية وهي
 يف النص صراحة واسترجاعها. التركيز على املعلومات اليت ُذِكرت ●

 حداث املنطقية واملترابطة.عمل استنتاجات من األ ●

 تفسري ودمج األفكار واملعلومات. ●

 دراسة وتقومي احملتوى، واللغة وعناصر النص. ●

إضافة إىل اكتساب  على قراءة النصوص األدبية، وتنطبق هذه العمليات األربع 
الذي يقوم به تالميذ  القرائي اليت ُيفترض أن تلخص النشاط واستخدام املعلومات

 يف مجيع أحناء العامل. رابعالصف ال
ُاخِتري الصف الرابع االبتدائي ألنه ميثل مرحلة مهمة من الفئة املستهدفة لألداة:  ب.

مراحل اكتساب القراءة اليت ُيفترض عندها أن يكتسب الطالب املهارات األساسية 
على تعليمات  إضافة إىل القدرة على اجتياز اختبارات حتتوي لفك رموز النص،

 ة واستجابات مكتوبة.مكتوب

الدراسة الدولية ُتجرى بطارية االختبار اخلاصة ب طريقة التقومي وحمتوى االختبار: ج.
 22مجاعي على مدى فترة زمنية تصل إىل  بشكل PIRLSالقراءة  يف لقياس التقدم

هي عبارة عن قطع أدبية ومعلوماتية. ومع  قطع قرائية 02دقيقة، وتتكون من 
من كل نوع من أنواع القطع القرائية )قصة  يف واحد ُممتَحنُيقيَّم كل  ذلك،

 00القرائي لكل نص عرب  وُيقيَّم الفهم يف املتوسط(. معلومايت واحد واحدة، ونص
الباقي من األسئلة  ، نصف هذه األسئلة عبارة عن اختيار من متعدد، والنصفاًلسؤا

 الب بقراءة القطع القرائيةحيتاج إىل بناء عبارات لإلجابة عليها. وفيها يقوم الط
 22-02وُتخصَّص  ومكتوب. وُيجيبون عن األسئلة بشكل فردي قراءة صامتة،

 الستبيان الطالب. دقيقة أخرى إضافية

بالتعاون مع - NRCُيقدِّم منسقو األحباث القومية  تصميم املادة التعليمية لألداة: د.
فقت عليها مجاعة تنمية القراءة القطع القرائية اليت وا -ممثلني من كل دولة مشاركة

RDGالضروري أن تلتزم القطع  ، بعد الوصول إىل "اتفاق عام" عليها، ومن
 القرائية بالضوابط التالية:

أن تكون مالئمة لتالميذ الصف الرابع االبتدائي يف احملتوى، واالهتمامات،  ●
 والقدرة القرائية.

لتسمَح بتكوين  التعقيد،كتابة جيدة، من حيث العمق و أن تكون مكتوبة ●
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الدراسة الدولية أسئلة عرب العمليات واالستراتيجيات احملددة ضمن إطار 
 .PIRLS 2006 القراءة يف لقياس التقدم

أن تتميز باحلساسية جتاه اجلماعات الثقافية، كي تتجنب املرجعيات الثقافية  ●
 املختلفة كلما أمكن ذلك.

باللغة اإلجنليزية،  PIRLS القراءة يف قياس التقدمالدراسة الدولية لُأِعدَّت أدوات  
يف  لغة وفًقا إلجراءات عاملية صارمة، لضمان جودة عالية 22مث ُترمَجت إىل 

يف ترمجة القطع القرائية حينما يكون ذلك  الترمجة. ومسح لكل دولة ببعض احلرية
حباث القومية ضروريًّا الستيعاب اخلصوصية الثقافية واللغوية. كما وضع منسقو األ

تصميم السؤال صدرت تعليمات للمنسقني  عدًدا من األسئلة لكل نص قرائي، ويف
مالَءمة السؤال ألهداف النص القرائي، ومشول كافة العمليات  بضرورة مراعاة

يف القراءة، مع مراعاة التوقيت، ومصادر  األساسية للدراسة الدولية لقياس التقدم
 ترمجة يف الوقت نفسه.التحّيز احملتملة، وسهولة ال

 وهي: PRE- PIRLS القراءة يف التقدم لقياس الدولية الدراسة قبل ما أدوات .ـه
 الفهم وُتَقيِّم ،PIRLS القراءة يف التقدم لقياس الدولية الدراسة من أسهل نسخة
 التخطيط قيد اآلن وهي القراءة، تعّلم مرحلة يف يزالون ال الذين لألطفال القرائي

 يف التقدم لقياس الدولية الدراسة قبل ما أدوات وتعتمد ،0200 لعام والتطوير
 لقياس الدولية الدراسة عليها تقوم اليت القواعد نفس على PRE- PIRLS القراءة
 أقصر القرائية نصوصها أن إال املنهجية؛ نفس تتبىن ، كماPIRLS القراءة يف التقدم

 يف كلمة 222 مقابل كلمة، 222 حوايل) PIRLSيف  املستخدمة تلك من
PIRLS )أكرب تركيًزا هناك أن إىل إضافة سهولة، أكثر حنوية وقواعد مفردات مع 

  واضحة، استدالالت وعمل املعلومات، استرجاع أو استعادة عملية على
 يف عنها PRE-PIRLS يف احملتوى وتقومي األفكار بدمج أقّل اهتمام وهناك

PIRLS، من النقيض على األسئلة، على القرائي فهمال تقومي منهجيُة فيها وتعتمد 
PIRLS (النص قراءة بعد األسئلة فيها ُتَقدم اليت .)يفأيضًا  األسئلة بعض وتتخلل 

PRE-PIRLS قليل جزء السترجاع الطالب يضطر مّث ومن) النص أجزاء مجيع 
 مل وإن حىت البنود بعض على اإلجابة يستطيعون كما اإلجابات، إلجياد النص من
 (.بأكمله النص قراءة من هواينت
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 :PISA لتقويم الطالب الدولي البرنامج 12.1.2
أطلقت دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية برناجمها الدويل اخللفية النظرية:  أ.

لتلبية االحتياج إىل بيانات حول أداء الطالب  0227عام  PISAلتقومي الطالب 
 ينبغي أن يقوم الربنامج الدويل لتقومي الطالبو ميكن مقارنتها على املستوى الدويل.

PISA يف  ُتساعد صانعي السياسات اليت املّتصلة بالسياسات العامة جبمع املعلومات
 قامت  0222. ومنذ عام (020)يف أداء املدارس والدول االختالفات تفسري

PISA  كل ثالث  -عاًما 02الذين تبلغ أعمارهم -بتقومي مهارات الطالب
يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،  ول مرة بشكل أساسيسنوات، أل

على ثالثة جماالت رئيسية، هي الرياضيات،  PISAدولة. ويركز  27وهي اآلن يف 
على أحد هذه اجملاالت  PISAوالعلوم، والقرائية. وتركز كل دورة من دورات 

 الثالثة.

على املبادئ النظرية  PISAلطالب ويستند اختبار القراءة للربنامج الدويل لتقومي ا 
اليت تتشابه وال تتطابق مع تلك املبادئ اليت تقوم عليها الدراسة الدولية لقياس 

لتجاوز مهارات فك الرموز البسيطة  PISAويهدف  .PIRLS التقدم يف القراءة
والتفسري احلريف للمعلومات املكتوبة عن طريق تقومي القرائية يف املواقف احلياتية. 

مخس عمليات تتعلق  PISAدد التقومي القرائي للربنامج الدويل لتقومي الطالب وحي
 بتحقيق الفهم الكامل للنص، وهي:

 استرجاع املعلومات. ●

 تشكيل وعي أو فهم عامٍّ واسع. ●

 وضع تفسري. ●

 تأمل حمتوى النص وتقوميه. ●

 تأمل شكل النص وتقوميه. ●

ار القراء التابع لربنامج الدويل لتقومي الطالب يهدف اختبلألداة:  الفئة املستهدفة .ب
PISA  عاًما )بغض النظر عن  02إىل تقومي قدرات الطالب الذين تبلغ أعمارهم

اإللزامي، من أجل قياس مدى  الصف الدراسي( ويقتربون من هناية مرحلة التعليم
يام به استعدادهم ملواجهة حتديات اجملتمع املعاصر، عن طريق قياس ما ميكنهم الق

                                               
(020) Postlethwaite, 2004 2، صفحة. 
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تقوميا جلودة بيئة العمل  PISAعرب ما تعّلموه يف املدرسة. وهبذه الطريقة، ُيعد 
 أكثر من جمرد تقومي للعمليات التعليمية.

 لتقومي أنواع القراءة اليت تتم داخل PISAطريقة التقومي وحمتوى االختبار: يسعى  .ج
قرائية ضمن الفصل الدراسي وخارجه على حد سواء، فيتم اختيار النصوص ال

لالستخدام اخلاص أو العام، والقراءة من أجل  أربعة أنواع لسياقات القراءة: القراءة
العمل، والقراءة من أجل التعليم. وتتكون القطع القرائية أيًضا من نصوص متواصلة 

البيانية،  )كالسرد والتقارير(، إضافة إىل نصوص أخرى غري متواصلة )كالرسوم
وأما األسئلة فإن نصفها أسئلة ذات هنايات  ت، وغريها(.واخلرائط، واإلعالنا

للقطع القرائية )واليت تتطلب إجابات تعبريية أو بـي مفتوحة تقيس الفهم الكتا
أو ال، أو اختيار من /إجابات بنعم)ذات هنايات مغلقة  إنتاجية(، وباقي األسئلة

ختبار فيها وُيقيَّم كل طالب خالل أكثر من ساعتني، يكون اال .(020)متعدد(
دقيقة من إمجايل وقت االختبار.  22إىل  52اليت حتتل من  خمصًصا للقراءة،

وُتصنَّف جمموعات خمتلفة من القطع القرائية يف تسعة كتيبات خمتلفة للتقومي؛ 
  لضمان متثيل عّينات من إجابات الطالب يف كل منها.

كة لدعوة بشأن تقدمي استجابت الدول املشار تصميم املادة التعليمية لألداة: د.
عّينات من النصوص القرائية، وقد ُزوِّدوا بتوجيهات حتّدد اهلدف من املشروع، 
وحتّدد عدًدا من املتغريات كأنواع النصوص وأشكاهلا، فضاًل عن أشكال 
االستجابات وسياقاهتا. وُشجِّعت املواد القرائية األصلية، واليت من األفضل أن 

و النصوص األصلية املنشورة. ومبجرد مراجعة فريق تكون من وسائل اإلعالم أ
التطوير األوراق املقدمة مت التحقق من مدى صالحية عدٍد من النصوص إلعدادها 
لالستخدام يف عملية التقومي. كما َألَّف واضعو االختبارات أيًضا جمموعًة من 

اختياًرا النصوص. وبعد قرار فريق التطوير بشأن اختيار النصوص اخِتريت النصوص 
هنائيًّا، مث ُحوِّلت إىل فريق الترمجة بالفرنسية أو باإلجنليزية حلل أي مشكالت قد 

                                               
ملرّجح إضافة إىل أن أعضاء فريق اخلرباء يف القراءة وواضعي االختبارات حدَّدوا العمليات اليت من ا (020)

أن تؤثر على صعوبة اختبار القراءة، مشلت هذه العمليات ما يلي: الربط بني املعلومات يف النص، 
عمل افتراضات حول النص، حتديد كّم املعلومات املراد استرجاعها، اختيار عدد املعايري اليت جيب 

 النص د مقدارأن تستوفيها املعلومات، استيعاب تسلسل املعلومات كي يسهل استرجاعها، حتدي
املطلوب استيعابه، حتديد املعارف املطلوب استخراجها من النص، اختيار املعلومات البارزة يف 

 النص )أي: تلك املعلومات اليت يتجه إليها القارئ مباشرة بوضوح(.
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 (022)تنشأ، وللتأّكد من مدى سالمة ومالءمة الترمجة لكل دولة.
 :SACMEQتجمع أفريقيا الجنوبية والشرقية لمراقبة نوعية التعليم 

شرقية ملراقبة نوعية التعليم نشأ جتمع أفريقيا اجلنوبية والاخللفية النظرية:  أ.
SACMEQ  نتيجة دراسة وطنية موسعة حول جودة التعليم االبتدائي يف زميبابوي

IIEP التربوي الدويل للتخطيط ، بدعم من معهد اليونسكو0220عام 
(022) .

حيث 0222و ،0222( ما بني عامي SACMEQ1ُأجريت الدراسة األوىل )
يف القراءة، وقد كانت  ب الصف السادسمشلت سبع دول، وقامت بتقومي أداء طال

الدول املشاركة هي: كينيا، وماالوي، وموريشيوس، وناميبيا، ومجهورية تنزانيا 
فقد  (SACMEQ2وزميبابوي. أما الدراسة الثانية ) املتحدة )زجنبار(، وزامبيا،
دولة وإقليًما  02، ومشلت 0220حىت عام  0222ُعِقَدت يف الفترة من عام 

)زجنبار(. وقد قامت الدراسة بتقومي أداء الطالب يف كل من القراءة  واحًدا هو
ومشلت نفس  ،0227( عام SACMEQ3والرياضيات. وُنفِّذت الدراسة الثالثة )

 البيانات. حتليل مرحلة قيد الدراسة هذه ، ومازالت0220الدول املشاركة عام 

ة والشرقية ملراقبة نوعية ويتضمن التقوميان الثاين والثالث لتجمع أفريقيا اجلنوبي 
قياس مستوى أداء كلٍّ من الطالب واملعّلمني يف القراءة  SACMEQالتعليم 

الثاين ُعرِّفت القرائية بأهنا "القدرة على فهم  . ويف التقومي(022)والرياضيات
                                               

اخلرباء ال ميكن أن ُتَحّل القضايا املتعلقة بالترمجة عرب اللغات بشكل كامل، حىت ولو عن طريق ِفرق من  (022)
أنه" إذا كنا بصدد عمل  Greany and Kellaghan (2008, p. 42)متعّددي اجلنسيات. وكما يذكر 

مقارنات بني األداءات اليت يتم تقوميها بلغات خمتلفة، فال بد أن يأخذ التحليل يف احلسبان احتمالية ظهور 
ىل اختالفات مرتبطة باللغة". وجزئيًّا اختالفات من حيث صعوبة املهام املتعلقة بالتقومي، واليت قد ترجع إ

ميكن معاجلة هذا األمر من خالل تغيري الكلمات، فعلى سبيل املثال، يف أحد التقوميات الدولية اليت 
(، وكلمة petrol" )gasolineُأجريت يف جنوب أفريقيا، بعض الكلمات ُغيِّرت، مثل كلمة "

(flashlight( )torch" واستبدلت غانا كلمة ،)snow" بكلمة "rain فإذا اشتركت اختالفات اللغة ،"
مع تنوع العوامل االقتصادية والثقافية، فستتفاقم املشكلة؛ فقد يكون من الصعب ضمان التكافؤ من حيث 
الطريقة اليت صيغت هبا األسئلة، ومدى املالءمة الثقافية حملتوى االختبار بكل اللغات. وعلى سبيل املثال، 

وتشمل الصيد، والسوق احمللية،  -ية اليت يتالءم سياقها مع الطالب من سكان الريف فإن املادة التعليم
 قد ال تتالءم مع الطالب من سكان احلضر". -واألماكن الزراعية، واأللعاب احمللية 

 .Ross and Postlethwaite, 1991انظر  (022)
ي والتنمية، وغري معتاد يف التقوميات تقومي املعلمني ُيعّد غري شائع يف دول منظمة التعاون االقتصاد (022)

 التربوية واسعة النطاق يف الدول النامية.
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أو ُتَقَدر من ِقبل األفراد"، /اليت يتطلبها اجملتمع و واستخدام أشكال اللغة املكتوبة
 .PIRLS القراءة يف الدراسة الدولية لقياس التقدميف  التعريف املستخدموهو نفس 

من  SACMEQ كانت الفئة املستهدفة لدراسيتالفئة املستهدفة من األداة:  ب.
 طالب الصف السادس االبتدائي.

يف جتمع أفريقيا اجلنوبية والشرقية ملراقبة نوعية  طريقة التقومي وحمتوى االختبار: ج.
ُأجِري حتليل أويلٌّ مفصل للمناهج يف مجيع الدول، من أجل  SACMEQالتعليم 

حتديد مهارات القراءة األكثر أمهية طبًقا كل دولة، وقد مت ذلك بعد مناقشات 
يف الصف السادس  مستفيضة حول أهم املهارات اليت تتضمنها مناهج القراءة

وى كما حدث مع وتقرر اعتماد ثالثة جماالت للقرائية واسعة احملت االبتدائي.
PIRLS كما ُأجِريت دراسة مكثفة للمناهج لتحديد مستوى املهارات التوصيفية .

 :اليت ستحدد أبعاًدا ذات مغزى وميلكها الطالب، وهي

 املستوى األول: عند هذا املستوى، ينبغي أن يكون لدى التالميذ القدرة  ●
ت طبيعة على ربط الكلمات بالصور، إذ تقوم الصور بتجسيد أشياء ذا

 ملموسة.

املستوى الثاين: عند هذا املستوى، ينبغي أن يكون لدى التالميذ القدرة على  ●
ربط الكلمات مبفاهيم أكثر جتريًدا، مثل األماكن واالجتاهات، ورمبا األفكار 

 واملفاهيم، كاملقارنة والتفضيالت )أسعد، أكرب، أدىن، وغريها(.

ينبغي أن يكون لدى التالميذ القدرة املستوى الثالث: عند هذا املستوى،  ●
على ربط كلمات )كالعبارة، واجلملة القصرية( من سياق بكلمات يف سياق 

 آخر، حيث يوجد تطابق بني السياقني.

املستوى الرابع: عند هذا املستوى، ينبغي أن يكون لدى التالميذ القدرة على  ●
، وتتطلب فهًما التعامل مع قطع قرائية أطول، هبا تسلسل أفكار وحمتوى

 مستمدًّا من تراكم معلومايت نتج عن القراءة.

املستوى اخلامس: عند هذا املستوى، ينبغي أن يكون لدى التالميذ القدرة  ●
على القراءة عرب النص من أجل تأكيد فهمهم له، أو ربط املعلومات اجلديدة 

أو إظهار مبعلومات سابقة، أو الربط بني أفكار من أجزاء منفصلة يف النص، 
القدرة على استنباط نية كاتب النص. هذه األبعاد باالشتراك مع اجملاالت 

 الثالثة للقراءة شّكلت إطاًرا )أو خمّطًطا( لبناء عناصر االختبار املناسبة.
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ُأجِري حتليل أويلٌّ مفصل ملناهج الصف السادس  تصميم املادة التعليمية لألداة: .د
األكثر  كة يف التقومي، من أجل حتديد مهارات القراءةيف كل الدول املشار االبتدائي

 أمهية طبقا لكل الدول.

تعليم للدول الناطقة الوزراء برنامج تحليل النظم التعليمية للدول المشتركة في مؤتمر 
 :PASEC بالفرنسية

يف  مت إجراء مسوح لربنامج حتليل النظم التعليمية للدول املشتركةاخللفية النظرية:  أ.
PASEC ر وزراء التعليم للدول الناطقة بالفرنسيةمؤمت

 يف الدول الفرنكوفونية (025)
ملؤمتر  20، ويف الدورة 0222يف جنوب الصحراء الكربى بأفريقيا. ويف عام 

يف باماكو، قرَّرت أفريقيا  CONFEMENوزراء التعليم للدول الناطقة بالفرنسية 
جميع، اليت ُأعِلن عنها يف جومتني يف مبادرة التعليم لل الفرنكوفونية أن تقبل حتّدي

يف  PASECالعام نفسه. وقّرر الوزراء عمل برنامج تقومي مشترك، ومن مث اعُتمد
. ويهدف 0220جيبويت عام  الثالث واألربعني الذي ُعقد يف COFEMENمؤمتر 

PASEC  )إىل قياس مستوى التعليم األساسي للقراءة )باللغة الفرنسية
 ل امللتحقني باملدرسة االبتدائية يف الدول األفريقية الفرانكفونية.والرياضيات، لألطفا

مشلت الفئة املستهدفة طالب الصفوف الثاين واخلامس  الفئة املستهدفة لألداة: ب.
 )اختبار مسبق عند بداية كل صف، واختبار الحق يف هناية كل صف(.

لتقومي التربوي األخرى على النقيض من أساليب اطريقة التقومي وحمتوى االختبار:  ج.
يركز برنامج حتليل النظم التعليمية للدول املشتركة يف ، (LSEAsواسعة النطاق )

( إىل حدٍّ كبري على القواعد PASECمؤمتر وزراء التعليم للدول الناطقة بالفرنسية )
وُيقيَّم الفهم  اختبارات فرعية. 02النحوية، وخباصة لطالب الصف اخلامس يف 

ى مستوى الكلمات، واجلمل، والنصوص يف اختبارات ملء الفراغ، علبـي الكتا
وأنشطة مطابقة الصور بالكلمات أو اجلمل )مخسة اختبارات فرعية يف هناية الصف 
الثاين(. واشتملت االختبارات األخرى على التمييز الفونيمي أو متييز األصوات 

 )ثالثة اختبارات فرعية يف هناية الصف الثاين(.

اعتمد حمتوى االختبار على اجلوهر املشترك للربامج املادة التعليمية لألداة:  تصميم .د
 يف التقومي. يف الدول املشاركة املدرسية

                                               
(025) Conférence des Ministres de l’Education des pays ayant le français en partage. 
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 :LLECEمختبر أمريكا الالتينية لتقويم جودة التعليم 
تكونت شبكة أنظمة التعليم الوطنية يف أمريكا الالتينية ودول اخللفية النظرية:  أ.

املعروفة باسم )خمترب أمريكا الالتينية لتقومي جودة التعليم بـي اريمنطقة البحر الك
LLECE ومت التنسيق هلا من ِقَبل مكتب التربية اإلقليمي باليونسكو 0222( عام ،

وترّكز أساليب التقومي اليت جيريها  بـي.يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري
LLECE يف  لرياضيات للصفني الثالث والرابععلى التحصيل الدراسي يف القراءة وا

ي( ـالكاريب دولة من دول شبه القارة )دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 02
وهي: األرجنتني، بوليفيا، الربازيل، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، مجهورية 

ية. الدومينيكان، هندوراس، املكسيك، باراجواي، بريو، ومجهورية فنزويال البوليفار
إىل توفري معلومات تساعد يف صياغة سياسات التعليم داخل  LLECEويسعى 

الدول وتنفيذها، ويقوم بذلك من خالل تقومي إجنازات كل أطراف املدرسة 
 .(027)االبتدائية

 2.222يف كل دولة مشاركة ُقيِّمت عّينات مكونة من  الفئة املستهدفة لألداة: ب.
ُعْمِر مثاين وتسع سنوات(، والصف الرابع )يف  طالب تقريًبا يف الصف الثالث )يف

 ُعْمِر تسع وعشر سنوات(.
يف  ُصمِّم شكالن من أشكال اختبارات التحصيل طريقة التقومي وحمتوى االختبار: ج.

اللغة )القراءة( والرياضيات، مبا يف ذلك حمتوى املناهج الدراسية لكل دولة مشاركة 
عن أسئلة اختيار من متعدد، وأسئلة مفتوحة يف التقومي. كانت االختبارات عبارة 

النهايات )يف اللغة فقط(. ومشلت عناصر اللغة الفهم القرائي، وممارسة مهارات 
ماوراء اللغة، وإنتاج النص باللغة اإلسبانية ماعدا الربازيل اليت اخُترب فيها الطالب 

 باللغة الربتغالية.

لومات واسعة من خالل استبانات ُجمعت معتصميم املادة التعليمية لألداة:  د.
ومديرو مدارس، وأولياء أمور أو أوصياء( عن  ،)استوفاها طالب، ومعلمون

 العوامل اليت قد ترتبط بالتحصيل الدراسي للطالب )كموقع املدرسة ونوعها،
واملستوى التعليمي ألولياء األمور، وآراء املعّلمني والطلبة يف مدى إتاحة مصادر 

 رسة(.يف املد التعّلم

                                               
 .Greeney and Kellaghan, 2008ُاقُتِبس هذا التوصيف من  (027)
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 :EGRAتقويم القراءة في الصفوف األولى 
هبدف  EGRA ُصمِّمت أداة تقومي القراءة يف الصفوف األوىلاخللفية النظرية:  أ.

قياس مهارات القراءة للمبتدئني من أطفال املدرسة االبتدائية يف الدول النامية. 
بارات اليت يف هذه األداة مع تلك االخت وتتطابق االختبارات الفرعية املستخدمة

حتتوي عليها البطاريات القائمة، كاملؤشرات الديناميكية ملهارات القرائية األساسية 
)املستخدمة بكثرة يف الواليات املتحدة(، وكالمها يهدف إىل  DIBELSاملبكرة 

 تقومي مهارات القرائية الناشئة املعروفة بارتباطها بالتحصيل القرائي.
على تقومي  EGRAركز تقومي القراءة يف الصفوف األوىل ي الفئة املستهدفة لألداة: ب.

 القراءة لدى املبتدئني، بدًءا من الصف األول وحىت الصف الرابع يف الدول النامية.

االختبارات الفرعية من الطالب أن  تطلب معظمطريقة التقومي وحمتوى االختبار:  ج.
نطوي مهام القراءة يقرأوا بصوت عاٍل، وهو ما يتطلب تدخل أحد العدادين. وت

 بصوت عاٍل على الطالقة )أي: الدقة والسرعة( واليت تقاس مبتوسط عدد الكلمات
 :(022)املقروءة بشكل صحيح يف الدقيقة الواحدة. وتشمل املهام الفرعية املختلفة ما يلي

االخنراط والعالقة مع النص املكتوب: اإلشارة إىل مكان بداية القراءة واجتاه  -0
 السطر والصفحة. القراءة يف

معرفة اسم احلرف )اختبار ملدة دقيقة واحدة(: ذكر اسم )وأحياًنا صوت(  -0
 احلروف الكبرية والصغرية املوزعة توزيًعا عشوائيًّا.

تقسيم الكلمة إىل مقاطع صوتية )نطق املقاطع  الوعى الصويت )الفونيمي(: -2
مقاطع صوتية خمتلفة( من الصوتية املختلفة للكلمة املكونة من اثنني إىل مخسة 

 الكلمات املختلفة. يف خالل تعّرف األصوات األولية

)اختبار ملدة دقيقة واحدة(: قراءة الكلمات البسيطة  قراءة الكلمات املألوفة -2
 والشائعة املكونة من مقطع ومقطعني.

قراءة الكلمات الومهية غري املألوفة أو )أشباه الكلمات: وهي وحدات للكالم  -2
يف احلقيقة ليس هلا معىن(  دو أهنا كلمة فعلية يف لغة من اللغات، لكنهاتب

)اختبار ملدة دقيقة واحدة(: استخدام عالقة التناظر بني احلرف املكتوب 
 واملنطوق لقراءة كلمات بسيطة ليس هلا معىن.

                                               
 .00-00 (، ص0222) EGRAالصفوف األوىل  مقتبس من حزمة أدوات تقومي القراءة يف (022)
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عند قراءة النص )اختبار ملدة دقيقة واحدة(:  ORFالطالقة القرائية الشفهية  -5
 نص قصري ِبِدّقة. قراءة

الفهم القرائي، االستجابة الصحيحة ألنواع خمتلفة من األسئلة )احلرفية  -7
 واالستنتاجية( حول النص املقروء )أعاله(.

الفهم االستماعي: االستجابة ألنواع خمتلفة من األسئلة )متاثل تلك األسئلة  -2
عدادين )أي املستخدمة يف تقومي الفهم القرائي( حول قصة رواها أحد ال

 القائمني بعملية العد( الكبار.

اإلمالء كتابًة، وهجاًء، واستخدام قواعد النحو استخداًما صحيًحا من خالل  -2
 تدريبات اإلمالء.

ُيمكن إجراء عمليات مواءمات أو مالءمات لالختبار، تصميم املادة التعليمية لألداة:  د.
تيب أدوات تقومي القراءة يف من خالل اتباع جمموعة من اإلرشادات اخلاصة بك

الصفوف األوىل، واليت توضح كيفية تصميم االختبارات الفرعية بطريقة تراعي 
احلروف، وتكرار الكلمات، وبنية مقاطع الكلمات، وموضع احلروف اليت متيز كل 

ينبغي أن ُتصمَّم لتتبع أمثلة  لغة. ويشري هذا الكتيب إىل أن اختبارات الفهم الفرعية
أو قطع قرائية سردية من بني الكتب الدراسية اليت يدرسها األطفال، وأن  لروايات

االختبارات مع الثقافة احملّلية لألطفال، وأن ُتبىن على حقائق تتطلب استنتاًجا  تتسق هذه
أو ال(. وال يعتمد تقومي القراءة يف الصفوف األوىل على /)مع جتنب اإلجابات بنعم

 براز خصوصية اللغة احمللية وصعوبات اللغة املكتوبة.ترمجة مباشرة؛ وإمنا يسعى إل

 (:Prathamالهند )براثام  READمشروع اقرأ 
إىل الوصول إىل مستوى أساسي من  (022)يسعى مشروع اقرأ اهلنداخللفية النظرية:  أ.

التمكن يف القراءة والرياضيات، وهو تقومي حديث تضمن أدوات اختبار، واستند 
                                               

. انظر NGOوهي منظمة غري حكومية  Prathamاقرأ اهلند هو مشروع براثام  (022)
www.pratham.org مشروع اقرأ اهلند بالتعاون مع حكومات الواليات، يضمن أن يقرأ كل" .

حىت اخلامس االبتدائي، وأن ُيجُروا العمليات الرياضية األساسية  أطفال اهلند يف الصفوف من األول
 222، كانت محلة اقرأ اهلند نشيطة يف 0222-0222خالل ثالث سنوات... يف العام الدراسي 

مقاطعة من مقاطعات اهلند. وجيري تنفيذ املشروع يف مقاطعتني ُأْخَرَيْين بواليتني باهلند ومها بيهار 
 Abdul Latif)(. 0 ، ص0222رب عبد اللطيف مجيل ملكافحة الفقر، وآخرون،وأوتاراخاند" )خمت

Jameel Poverty Action Lab, et al., 2009, p. 1). 

http://www.pratham.org/
http://www.pratham.org/


 أصغر، أسرع، أقل تكلفة/  216

 .(022)طفل مبدئيًّا 02222ِمعت من خالل اختبار على بيانات أساسية ُج

يستهدف هذا املشروع تالميذ املرحلة االبتدائية من الصف  الفئة املستهدفة لألداة: ب.
 األول وحىت الصف اخلامس. وُتعّد اللغة اهلندية هي اللغة املستخدمة يف التدريس.

مقاطعة من  222شيطة يف كانت محلة اقرأ اهلند نطريقة التقومي وحمتوى االختبار:  ج.
مقاطعات اهلند. ويشمل املشروع عنصرين أساسيني مها: تقومي مهارات القراءة 
والرياضيات األساسية، وتقومي مهارات التفكري العليا يف القراءة، والكتابة، 

 (www.asercentre.org)والرياضيات. ولقد استخدم املشروع اختباًرا قائما بالفعل 
يتالءم حمتواه مع الكتب املدرسية للغة للصفني األول والثاين. وُيقيِّم االختبار مهارات 

املهارات /القراءة واحلساب األساسية كل عام. كما ُيقيِّم بعض املواد الدراسية اجلديدة
بالقراءة،  لقوفيما يتع اجلديدة كل عام كاللغة اإلجنليزية، والفهم، وحل املشكالت.

ما يلي )مدى قدرة الطلبة على أداء  فإنه يقيم ما إذا كان الطالب بإمكاهنم أداء
 اآليت(:

 معرفة أربعة من أصل مخسة حروف خمتارة عشوائيًّا بشكل صحيح. ●

 من أصل مخس كلمات شائعة خمتارة عشوائيًّا بشكل صحيح. قراءة أربٍع ●

كلمة بنفس مستوى  02حتوي تقريبا  قراءة قطع قرائية قصرية من أربع مجل ●
 قراءة تالميذ الصف األول، "كأن يقرأ الطفل مجلة ال سلسلة من الكلمات".

كلمة عند  52قراءة قصة مكونة من سبع إىل عشر مجل هبا ما يقرب من  ●
 الثاين "بطالقة وسهولة". مستوى الصف

 اإلجابة شفهيًّا على سؤالني بعد قراءة النص. ●

مشروع اقرأ اهلند( االختبارات الفرعية التالية من بطارية اختبارات كما يستخدم )
 :EGRAتقومي القراءة يف الصفوف األوىل 

 الطالقة يف معرفة أمساء احلروف. ●
 الطالقة يف قراءة الكلمات. ●

 الطالقة يف قراءة أشباه الكلمات. ●
 الطالقة يف قراءة النص. ●

 الفهم القرائي. ●

                                               
 0 ، ص0222خمترب عبد اللطيف مجيل ملكافحة الفقر، وآخرون، (022)

http://www.asercentre.org/
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 ت اللغة التحريرية لتقومي:وقد ُوِضعت اختبارا
 معرفة احلروف: إمالء احلروف. ●

معرفة الكلمات: مطابقة الصور بالكلمات، اختيار الكلمات املتناقضة،  ●
 تسمية الصور.

 (Lexical Decision Task -فهم اجلمل )مهمة اختاذ القرارت املعجمية  ●
 اختيار الكلمة الصحيحة إلكمال اجلملة. -ملء فراغ اجلمل  ●

 اقرأ نصَّني وأجب على األسئلة. فهم النص القرائي )معلومايت & استنتاجي(: ●

القدرة على الكتابة: إمالء الكلمات )اهلجاء(؛ تسمية الصور؛ تركيب مجلة؛  ●
 قراءة النصوص واإلجابة على أسئلة الفهم.

هجيات ُصمِّم حمتوى االختبار باستخدام بعض املن تصميم املادة التعليمية لألداة: د.
. وكانت EGRAاملوجودة ضمن إجراءات تقومي القراءة يف الصفوف األوىل 

، ولقد ُصمِّمت االختبارات (020)األولوية لنظام األجبدية اهلندية وقواعد إمالئها
 :(020)باستخدام املبادئ التالية

ينبغي أن يغطَي االختبار نطاًقا واسًعا من احملتوى الذي يدرسه الطالب،  -
د االختبار مع كل الصفوف، من الصف األول وحىت الصف لتتالءَم بنو

 اخلامس.

ينبغي أن يكون حمتوى االختبار مالئًما لسياق الفئة املستهدفة من الطالب  -
ينبغي أن يغطي كافة املهارات والكفايات اليت  ولغتها ومناهجها، كما

 يستهدفها برنامج التدخل.

يت ُأجريت عن القراءة، لتقومي ينبغي أن يستفيد االختبار من األحباث ال -
 املهارات اليت ثبتت أمهيتها للقدرة على القراءة.

                                               
بني حروف اهلجاء متلك اللغة اهلندية نظاَم أجبديٍة ضحاًل نسبيًّا؛ ومع ذلك، فإن وضوح متثيل العالقة  (020)

األشكال األولية والثانوية  -وأصواهتا يف اللغة اهلندية يأيت مع حتّدي تعّلِم عدد كبري من احلروف 
احلروف الساكنة، وجمموعات احلروف الساكنة.  -للحروف املتحركة، وحدات احلروف املتحركة

شار تكّون كلمًة ترتبط ال يوجد يف اللغة اهلندية حروف كبرية وصغرية )أكشار(، سلسلة من األك
بكلمة أخرى من خالل خط رئيسي جيمع بينها. ُوضعت هذه السمات املميزة للكتابة اهلندية يف 

، 0222احلسبان عند تصميم أدوات االختبار، خمترب عبد اللطيف مجيل ملكافحة الفقر، وآخرون،
 0 ص

 0 ، ص0222خمترب عبد اللطيف مجيل ملكافحة الفقر، وآخرون، (020)
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 لالستخدام على نطاق واسع. ًاينبغي أن يصاغ االختبار بطريقة جتعله صاحل -

ليتمَّ احلصول على  ينبغي أن يغطى االختبار مستويات متنوعة من القدرات، -
 نطاق كامل من مستويات اإلجناز.

متّيز بنود االختبار بني األطفال ذوي املستويات العالية واملنخفضة  ينبغي أن -
 من القدرات.

ينبغي أن تكون صيغة االختبار سهلة الفهم من ِقبل الفئة املستهدفة من الطلبة  -
 ومألوفة لديهم.

 -ينبغي أن تكون االختبارات مزجًيا من الشفهي والتحريري )قلم رصاص  -
 ن املهارات املتنوعة.ورقة( حبيث تغطي عدًدا م

 من اختيار بني ما األسئلة، أمناط من مزيج على االختبارات تشتمل أن ينبغي -
 تغطي حىت الكتابية، االختبارات يف مفتوحة هنايات ذات وأسئلة متعدد،

 .املتنوعة املهارات من عدًدا

 ينبغي أن يصاغ االختبار صياغة ُتسهِّل إجراءه وتصحيحه، حىت يتسّنى تقنني -
 عملية إدارته وتصحيحه.
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 خدمت في عمليات التقويم القرائيعّينات من نصوص قرائية استُ : ملحق ب
PISAنص قرائي مستخدم في البرنامج الدولي لتقويم الطالب 

(241): 
ACOL Voluntary Flu Immunisation Program 

As you are no doubt aware the flu can strike rapidly and extensively during 

winter. It can leave its victims ill for weeks. The best way to fight the virus is to 

have a fit and healthy body. Daily exercise and a diet including plenty of fruit 

and vegetables are highly recommended to assist the immune system to fight 

this invading virus. 

 

ACOL has decided to offer staff the opportunity to be immunised against the 

flu as an additional way to prevent this insidious virus from spreading amongst 

us. ACOL has arranged for a nurse to administer the immunisations at ACOL, 

during a half-day session in work hours in the week of May 17. This program is 

free and available to all members of staff. 

 

Participation is voluntary. Staff taking up the option will be asked to sign a 

consent form indicating that they do not have any allergies, and that they 

understand they may experience minor side effects. Medical advice indicates 

that the immunisation does not produce influenza. However, it may cause some 

side effects such as fatigue, mild fever and tenderness of the arm. 

 

Who should be immunised? 

Anyone interested in being protected against the virus. This immunisation is 

especially recommended for people over the age of 65. But regardless of age, 

anyone who has a chronic debilitating disease, especially cardiac, pulmonary, 

bronchial or diabetic conditions. In an office environment all staff is at risk of 

catching the flu. 

Who should not be immunised? 

Individuals hypersensitive to eggs, people suffering from an acute feverish 

illness and pregnant women. Check with your doctor if you are taking any 

medication or have had a previous reaction to a flu injection. If you would like 

                                               
 .PISA (2009c, pps 19-20)مقتبس بإجياز من الربنامج الدويل لتقومي الطالب  (022)

Downloaded (June 24, 2010) 
http://www.oecd.org/ dataoecd/47/23/41943106.pdf> 

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
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to be immunised in the week of May 17 please advise the personnel officer, 

Fiona McSweeney, by Friday May 7. The date and time will be set according to 

the availability of the nurse, the number of participants and the time convenient 

for most staff. If you would like to be immunised for this winter but cannot 

attend at the arranged time please let Fiona know. An alternative session may 

be arranged if there are sufficient numbers. 

 

For further information please contact Fiona on ext. 5577. 

Questions 

Question 2.1 

Which one of the following describes a feature of the ACOL flu immunisation 

program? 

A. Daily exercise clssas will be run during the winter. 

B. Immunisations will be given during working hours. 

C. A small bonus will be offered to participants. 

D. A doctor will give the injections. 

 

Question 2.2 

We can talk about the content of a piece of writing (what it says). We can talk 

about its style (the way it is presented). Fiona wanted the style of this 

information sheet to be friendly and encouraging. Do you think she succeeded? 

Explain your answer by referring in detail to the layout, style of writing, 

pictures or other graphics. 

 

Question 2.3 

This information sheet suggests that if you want to protect yourself against the 

flu virus, a flu injection is 

 

A. More effective than exercise and a healthy diet, but more risky. 

B. a good idea, but not a substitute for exercise and a healthy diet. 

C. as effective as exercise and a healthy diet, and less troublesome. 

Not worth considering if you have plenty of exercise and a healthy diet 
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 SACMEQ قرائي لتجمع أفريقيا الجنوبية والشرقية لمراقبة نوعية التعليم تصميم اختبار

روائي  نص مستوى املهارة
 سردي()

نص شارح 
إمجايل عدد  وثيقة تفسريي()

 العناصر

 املستوى األول

الكلمة  ربط
بالصورة، ويتضمن 
ذلك حروف اجلر 

 املكانية أو
االجتاهية، وجيب 

ربط الصورة مبكان 
تتّم  كي أو اجتاه

اإلجابة على 
 السؤال.

ربط الكلمة بالصورة، 
ويتضمن ذلك حروف 

 اجلر املكانية أو
االجتاهية، وجيب ربط 
 الصورة مبكان أو اجتاه

تتمَّ اإلجابة على  كي
 السؤال.

الصورة، ربط الكلمة ب
ويتضمن ذلك حروف 

 اجلر املكانية أو
االجتاهية، وجيب ربط 
 الصورة مبكان أو اجتاه

تتمَّ اإلجابة على  كي
 السؤال.

 

عدد عناصر 
 5 0 0 0 االختبار

 املستوى الثاين

معرفة معىن كلمة 
واحدة والقدرة 

على التعبري عنها 
كمرادف، كي تتم 

اإلجابة على 
 السؤال.

معرفة معىن كلمة 
احدة والقدرة على و

التعبري عنها كمرادف، 
كي تتم اإلجابة على 

 السؤال.

ربط معلومة بسيطة 
  بعناصر أو تعليمات.

عدد عناصر 
 00 2 5 7 االختبار

 املستوى الثالث

ربط املعلومات 
اجملسدة يف تسلسل 

األفكار واحملتوى 
 أثناء القراءة.

ربط املعلومات 
اجملسدة يف تسلسل 

ى أثناء األفكار واحملتو
 القراءة.

البحث املنظم عن 
املعلومات أثناء 

 القراءة. 
 

عدد عناصر 
 05 2 02 2 االختبار

 املستوى الرابع

البحث وتأكيد 
املعلومات عند 

)القراءة العكسية 
 للنص(.

البحث وتأكيد 
املعلومات عند 

)القراءة العكسية 
 للنص(.

 ربط أكثر من معلومة
يف  يف أجزاء خمتلفة

 الوثيقة.
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روائي  نص مستوى املهارة
 سردي()

نص شارح 
إمجايل عدد  وثيقة تفسريي()

 العناصر
عدد عناصر 

 02 2 2 2 االختبار

 املستوى اخلامس

ربط األفكار من 
أجزاء خمتلفة 
بالنص. عمل 

استنتاجات من 
النص أو ماوراء 

النص الستنتاج قيم 
 ومعتقدات املؤلف.

ربط األفكار من 
أجزاء خمتلفة بالنص. 

وعمل استنتاجات من 
النص أو ماوراء 

 النص.

استخدام القوائم 
الضمنية واإلعالنات 

اخلفية حينما ال تذكر 
 .الرسالة بوضوح

 

عدد عناصر 
 00 0 2 5 االختبار

 22 02 05 20 إمجايلُّ عدد العناصر
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برنامج تحليل النظم التعليمية للدول المشتركة في مؤتمر وزراء التعليم للدول الناطقة بالفرنسية 
PASEC )األهداف والبنود( 
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 : دراسات ميدانية واختبارات فرعية مستخدمةEGRAاألولى  تقويم القراءة في الصفوف

 لغة التقومي الدولة
الصف الذي مت اختباره 
)عدد الطالب الذين مت 

 تقوميهم(

االختبارات الفرعية 
 التدخل املستخدمة

( الصف 202) الصف الثاين  ليربيا
 X 0،0،2،2،2،5،7،2 (227الثالث )

 اإلجنليزية كينيا

 يسواحيل
)باللغة اإلجنليزية فقط  0،2  (022)اينالصف الث

2،5،7) X 

، الثالث الثاين الصف األول، اإلجنليزية غامبيا
(0022) 0،0،2،2،2،5،7،2،2  

 الفرنسية السنغال
 ولوف

الفرنسية: الصف األول إىل 
 (220الثالث )

ولوف: الصف األول 
 (025والصف الثالث )

0،0،2،2،2،5،7،2،2  

 X 0،0،2،2،2،5،7،2،2 (022) العربية مصر

 جواتيماال

 اإلسبانية
 (022)واللغة األم
، مام، اإلسبانية

 كوشيه، اكسيل

 والثالث الصف الثاين
 الصف الثالث

0،2،2،2،5،7،2،2 
0،5،7  

اللغة الكريولية  هايييت
 اهلاييتية

الثاين إىل الصف  الصف
 (2222الرابع )

0،2،2،2،5،7،2،2 
وأنشطة إضافية للمفردات 

  اللغوية
 

الثاين إىل الصف  الصف اإلسبانية دوراسهن
  0،5،7 (0005الرابع )

 مايل

 الفرنسية، العربية
 بامبارا

 يبومو، سونغا
 فولفولد

الفرنسية يف الصفوف الثاين 
والرابع والسادس؛ العربية يف 

الصفوف الثاين والرابع؛ 
والصفوف من األول إىل 

0،0،2،2،2،5،7،2،2  

                                               
 البيانات املفقودة حول حجم العينات، مل يتم إدراجها. (022)
 حول اللغات األخرى مفقودة. املعلومات (022)
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 لغة التقومي الدولة
الصف الذي مت اختباره 
)عدد الطالب الذين مت 

 تقوميهم(

االختبارات الفرعية 
 التدخل املستخدمة

الثالث باللغات األربع 
 (025)األخرى

  0،5،7 الصف الثالث أف أورومو إثيوبيا

األول إىل من الصفوف  اإلجنليزية غويانا
  0،2،2،2،5،7،2،2 (0522الثالث )

 اإلجنليزية، لوغندا أوغندا
  0،2،2،2،5،7  الجنو

 
مت التصنيف بناء على لغة أو لغات التقومي، والصفوف اليت مت اختبارها، عدد 

يف  االختبارات الفرعية بناء على القائمة املعروضة ؛ مت ترقيماألطفال الذين مت تقوميهم
يف الصفوف  " يف خانة التدخل إىل أنه مت إجراء تقومي القراءةXملحق أ. تشري عالمة "

 وُتعّدالقرائي. مت وضع أحجام العينات بني أقواس.  األوىل ملتابعة سري برنامج التدخل
 ة.قائمة الدول املوجودة ممثلة وليست شامل

 
  

                                               
 ُأضيفت أنشطة أخرى للفهم القرائي )اختبارات ملء الفراغ(. (025)
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 (732)اقرأ الهند )براثام( محتوى اختبار القرائية مشروع
 استعراض حملتوى اختبار القرائية التحريري يف مشروع اقرأ اهلند وتوصيف عناصره 

 (5 - 3( والصفوف )2 - 1للصفوف )

 الصفوف توصيف العناصر جمال احملتوى
1-2 

 الصفوف
3-5 

معارف أكشار )معرفة 
 Y Y إمالء أكشار احلروف(

 مطابقة الصورة بالكلمة قراءة مفردات لغوية
 اختيار الكلمة املضادة )عكس الكلمة(

Y 

Y 
Y 

Y 

 الكلمة واجلملة

 كي تالئم الصورة تكملة الكلمة
 كتابة كلمة كي تصف الصورة

 االستماع إىل الكلمة
 يف اجلمل استخدام الكلمات

 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 
Y 

Y 

 فهم اجلملة 

مال اجلملة من اختيار الكلمة الصحيحة إلك
 جمموعة اختيارات

إعطاء الكلمة الصحيحة إلكمال اجلملة 
 )ملء الفراغ(

 

Y 

 

N 

Y 

 

Y 

 القرائي فهم النص

عن جابة اإلالقرائي األول و قراءة النص
 احلرفية )لقياس فهم ما مت قراءته( األسئلة

 
اليت  األسئلة القرائي وإجابة قراءة النص

 كارتتطلب تركيب معلومات وتفسري األف

Y 

)اختيار من 
 متعدد(

N 

Y 
)أسئلة ذات 

 هنايات مفتوحة(

Y 
 

 ملحوظة: يستند هذا االستعراض إىل النسخة األخرية من النص املنقح بعد التطبيق االستطالعي للمرة الثانية.
 
 

                                               
 02 ، ص0222مقتبس من خمترب عبد اللطيف مجيل ملكافحة الفقر، وآخرون، (027)
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 نبذة عن المؤلف
 

نظمة منصب املسئول عن التعّلم والقرائية مب Dan Wagnerيتوىل دان واجنر 
 يف جامعة بنسلفانيا. كما أنه يشغل منصب مدير املعهد اليونسكو، وهو أستاذ التربية

 شارك يف إنشائه كلٌّ من اليونسكو وجامعة بنسلفانيا الدويل للقرائية الذي
(www.literacy.orgوهو أيًضا مديٌر ،) القومي للقرائية لدى الكبار. وُيعّد د.  للمركز

ملرحلة الدراسات العليا.  (IEDP)الدويل لتطوير التعليم  بنسلفانياواجنر مديًرا لربنامج 
وبعد حصوله على درجة البكالوريوس يف اهلندسة من جامعة كورنيل، واخلدمة التطوعية 
من هيئة السالم األمريكية باملغرب، حصل على شهادة الدكتوراه يف علم النفس من 

رحلة ما بعد الدكتوراه يف جامعة هارفارد، جامعة ميتشجان، وكان زمياًل ملدة عامني يف م
التربوي بباريس، وأستاذًا زائًرا جبامعة  وزمياًل زائًرا )مرتني( يف املعهد الدويل للتخطيط

جنيف )سويسرا(، وباحًثا جبامعة باريس ضمن برنامج منح فولربايت. يتمتع د. واجنر 
مستشاًرا مبنظمة اليونسكو،  ، وعملخبربة واسعة يف جمال القضايا التربوية الوطنية والدولية

الدويل، وهيئة املعونة األمريكية، ووزارة التنمية الدولية  ومنظمة اليونيسف، والبنك
الربيطانية، وغريها من اهليئات املهتّمة بقضايا التنمية الدولية. وقد أجريت مشروعاته 

لعديد من أحباثه املهنية األخرية لعدة سنوات يف اهلند، وجنوب أفريقيا، واملغرب. وجبانب ا
القرائية: تطوير املستقبل  :كتاًبا، ومنها 02وحّرر أكثر من  املنشورة، فقد كتب د. واجنر

)خبمس لغات(؛ والقرائية: الدليل الدويل؛ وتعّلم سد الفجوة الرقمية؛ والتقنيات احلديثة يف 
تصاالت واملعلومات يف القرائية وتعليم الكبار: نظرة عاملية؛ ورصد وتقومي تكنولوجيا اال

 .يف الدول النامية التربية
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