
التربوي  تم إعداد الكتاب بتكليف من المعهد الدولي للتخطيط 
على  الضوء  إلقاء  بهدف  للجميع،  التعليم  مبادرة  من  ودعم 
عمليات تقويم التعلم في الدول النامية وتوفير فهم أفضل لدور 
تقييم  طرق  تطوير  وكيفية  التعلم  تحسين  في  العمليات  هذه 
وضرورة  فعاليتها  وتحسين  النامية  الدول  في  التعليم  جودة 
تصميم أدوات مالئمة توفر طرقا أفضل لقياس نواتج التعلم التي 

تهدف هذه الدول لتحقيقها. 
يتألف الكتاب من عشرة فصول، تتمثل في دراسية بحثية شاملة 
ومفصلة لجميع نواحي عمليات التقويم، إذ يحدد الفصل األول 
التقويم  الكتاب ويوضح قدرة عمليات  يدور حوله  الذي  السياق 
وأهمية  المهمة  التعليمية  االحتياجات  تحديد  على  والرصد 
أساليب اإلصالح االستباقية، ويتناول الفصل الثاني نواتج التعلم 
والعيوب  للميزات  والتعرض  التعليمية  السياسات  وأهداف 
المحتملة لألساليب المستخدمة لتحسين عمليات التقويم، بينما 
التعلم واستخداماتها  الضوء على مؤشرات  الثالث  الفصل  يلقى 
والمهارات  المحتوى  قياس  خالل  من  التعلم  مخرجات  وقياس 
المدرسة لألطفال وقياس ما يفكر فيه المجتمع حيال ما ينبغي 
أن يتعلمه هؤالء األطفال. أما الفصل الرابع، فيقدم وصًفا لثالثة 
وهي  النامية،  الدول  في  التعلم  تقويم  لعمليات  رئيسية  أنواع 
واالستقصاءات  النطاق،  واسعة  التربوية  التقويم  عمليات 
لألسر،  المعيشي  المستوى  خلفية  على  القائمة  التعليمية 
العوامل  بمجموعة من  تهتم  التي  المختلطة  التقويم  وعمليات 
واألقل  واألسرع  األصغر  "العمليات  عليها  ويطلق  المتنوعة 

تكلفة". 

عنوان الكتاب
 "أصغر، أسرع، أقل تكلفة: 

تطوير عمليات تقييم التعلم في الدول النامية"
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والبيئات  األطفال  لدى  القراءة  اختبارات  الخامس  الفصل  يناقش 
القرائية قوية وضعيفة الدعم وبعض العوامل األخرى، باإلضافة 
القراءة  نماذج  المختلفة في ضوء  التقويم  إلى مناقشة عمليات 
الخاصة  والفرص  المعوقات  السادس  الفصل  ويتناول  الحالية، 
باختبارات القراءة وأحدث النتائج المرتبطة بعمليات التقييم دولًيا 
عمليات  تكلفة  لمناقشة  السابع  الفصل  يأتي  بينما  وإقليًما، 
بين  ومقارنة  والمال  الوقت  بين  التبادلية  والعالقة  التقويم 
نطاق  على  تجرى  التي  وتلك  النطاق  واسعة  التقويم  عمليات 
أصغر وأسرع وأقل تكلفة، وبالوصول إلى الفصل الثامن يستعرض 
الكتاب تقييم القرائية لدى الكبار وضرورة تحقيقها على مستوى 
على  األطفال  قدرة  وتعزيز  االقتصادي  والنمو  اإلنسان  حقوق 
الكبار  من  كل  عند  القراءة  اكتساب  نماذج  ومقارنة  القراءة 
الكبار  لدى  القراءة  تقييم  عمليات  تحسين  وضرورة  واألطفال 
واستحداث أدوات تقويم مخصصة لألطفال. أما الفصل التاسع، 
ويطرح  المختلفة  والتقويم  القياس  أدوات  من  العديد  فيعرض 
تلك األدوات وسياسات  التوصيات حيال استخدام  مجموعة من 
المختلطة  التقويم  طرق  استخدام  مميزات  ويشرح  التقويم، 

"األصغر واألسرع واألقل تكلفة". 
الفّعال  االستخدام  أن  إلى  العاشر  فصله  في  الكتاب  ينتهي 
لعمليات التقويم التربوية أمًرا أساسًيا لتحسين التعلم، وأن هذه 
الفعالية ال يقصد بها فقط المعايير الفنية أو الطرق اإلحصائية، 
أولويات لعمليات تقويم  إلى وضع  الحاجة  أيًضا  بها  ولكن يقصد 
للثقافات  ومراعية  متنوعة  معنية  أطراف  وذات  األجل  قصير 

ومناسب لألهداف التي صممت من أجلها.      
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