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 "العام التعليم نوعية تشخيص/تحليل إطار"المساهمون في تطوير 

 األمانة العامة لليونسكومن قبل  "لليونسكو إطار تحليل/تشخيص نوعية التعليم العام التابع"جرى تطوير 

جمهورية كل من واللجان الوطنية ل اليونسكو وبعثات والتعليم بالتعاون الوثيق والتشاور مع وزارات التربية

مت كل من قدّ  وقدالصين الشعبية وفنلندا والنرويج وجمهورية جنوب إفريقيا واإلمارات العربية المتحدة. 

لتنظيم جمهورية الصين الشعبية وجمهورية جنوب إفريقيا واإلمارات العربية المتحدة دعمًا ماليًا كبيرًا 

وجرى مسودات للمراجعة مختلف  حيث جرت 2011في خالل عام  ةثالثة اجتماعات مشترك واستضافة

 جرتاجتماع استعراض لإلطار. و  آخر كما انضم ممثلون عن نيجيريا والغابون إلى ،التأكيد من جودة اإلطار

 واوقد ساهم في استعراض األقرانأعضاء في اللجنة المرجعية و عانة بعدد من الخبراء الخارجيين ليكونوا االست

الحملة العالمية من بين هؤالء الخبراء لويس كراوش من نذكر . و نواح عدة من عملية تطوير اإلطار في

منغ تشنغ من جامعة هونغ كونغ -وكايوالتنمية  االقتصادي اونوكوجي مياموتو من منظمة التع للتعليم

 االقتصادي والتنمية.ودافيد إيستانس من منظمة التعاون 

 األساسي التعليم من والتعلم التعليم قسموهي مديرة  السيدة ممانتسيتسا ماروبي العمل على اإلطار تولت قيادة

: إيديم منالتحليلية المكّونة لإلطار كل  الفريق الذي تولى تطوير مختلف األدوات . يضمالعالي التعليم إلى

أدوبرا وموريتز بيالغير، مين بيستا، داكمارا جيورجيسكو، تيكالين غودانا، يوشي كاغا، فلایر خان، ممانتسيتسا 

لفريق والمساهمون يضم أعضاء اكما  ماروبي، فلورنس ميجون، أوشيو ميورا، ريناتو أوبيرتي، جين يانغ.

بيغبا، كارولينا : بايشنس أيو ، ونذكر كل مننظمةاآلخرون فيه كل موظفي األمانة العامة لليونسكو ومعاهد الم

العالمية  الحملةبياللكازار، غابلایر بونيه (األنروا)، عالي بوبشيد، كارولينا كانو، برنارد كومبز، لوران كورتيز (

يتسيونا، ساراه النغ (جامعة أوبساال)، براين مايل، وورنر موش، ماريانا )، كيث هولمز، ماريانا كللتعليم

باترو، كلينتون روبنسون، ميوكو سيتو، فلورانس سيريو، فيليب ستاباك، نيي نيي ثونغ، نيين تروونغ، جاك 

 فان درغاك (معهد بروكينغز) وماري يازوناغا. 

طار إللنسخة اإللكترونية التفاعلية اليونسكو تصميم ا في والوثائق واللغات المؤتمرات قسم وقد تولى

 .تحليل/تشخيص نوعية التعليم العام
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 المقدمة
 

 الخلفية

أجندة التعليم للجميع فتح المجال أمام النفاذ إلى التعليم االبتدائي في لقد كانت إحدى قصص النجاح األكيدة 

 52)، التحق 2008-1999خالل العقد األخير وحده (. 0F1]1إلى البيانات  ةلكترونيالوصلة اإلالنظامي [

مليونًا مع  39بنسبة  غير المنتسبيةوتراجع عدد األطفال  ؛مليون طفل إضافي في التعليم االبتدائي النظامي

ومن . دول جنوب غرب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى% من هذا التراجع في 80أكثر من  تسجيل

لتعليم اأهداف محيط الهادئ وأميركا الالتينية لشمالية وأوروبا الغربية وشرق آسيا والتبلغ أميركا االمحتمل أن 

وأوروبا الوسطى أن تكون آسيا الوسطى  ال بد منو  ،2015نمائية لأللفية بحلول العام للجميع واألهداف اإل

االبتدائي تعليم في ال% من معدل صافي القيد 94إذ كانت قد سجلت  هذا الهدفتحقيق بة من يقر والشرقية 

وعلى الرغم من الفروقات  .فيما سجل الوصول إلى التعليم الثانوي تحسنًا متواضعاً  2008بحلول عام 

 -% 60ما يقارب  –مليون طفل في سن التمدرس  525التحق ما يقارب اإلقليمية والقطرية الشاسعة، 

وقد شكل ذلك زيادة بما يقارب   ،1F2]2 إلى البيانات ةلكترونيالوصلة اإل[ 2008بحلول عام نظام التربوي بال

ن في التعليم تحقيق المساواة بين الجنسي علىمهم من الدول عدد ويوشك . 1999العام  مليونًا منذ 91

خاصة للدول ذات الدخل كبيرًا يشكل تحديًا  2015مع ذلك، ما زال الهدف الرقمي لعام االبتدائي والثانوي. و 

مليون مراهق  74تحقين بالتعليم االبتدائي ون التمدرس غير ململيون طفل في س 67منخفض. وما زال ال

مليون شاب وشابة يفتقرون إلى مهارات القرائية  127مليون راشد تقريبًا و 793كما ال يزال  ؛خارج المدرسة

  .2F3]3 إلى البيانات ةلكترونيالوصلة اإلاألساسية [

                                                           
 وبحسب النوع االجتماعي. 1990االتجاهات اإلقليمية في القيد في التعليم االبتدائي منذ عام  1
 وبحسب النوع االجتماعي أيضًا. 1990األدلة على الوصول إلى التعليم الثانوي بحسب المناطق منذ عام  2
 توزيع األطفال والشباب غير المتمدرسين والشباب والراشدين األميين بحسب المناطق. 3
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لدان في إلحاق في حين نجح العديد من البف ، يبرز تحٍد أكبر:3F4]1التقنية وبناًء على األدلة الدامغة [المالحظة 

 على األقل ليس ي،بشكل فعل فعالً ال تتعلم  ارس، يبقى أن األغلبية الساحقة من هؤالءالمدب ماليين المتعلمين

بشكل كاف ويتجلى ذلك في فشل النظام في إعداد المتعلمين . المتوقعة لتحصيل العلمياوفقًا لمستويات 

التدريب والتعلم ولالستفادة من فرص التعلم مدى  اللتحاق بمستويات التعليم الالحقة والتمتع بالقدرة على تلقيل

 ،الموجودة حالياً . وبسبب المقاربات واألدوات التحليلية سوق وعالم العملدخول الحياة من تلقاء أنفسهم ول

 تسلوكيادرجة االستعداد والخريجين يتمتعون بة العامة في إنتاج ظم التربويحول فعالية الن المتينةتندر األدلة 

 المشتركواحترام التنوع والعيش  ةالثقافي يةعلى غرار السالم والتعدد – األساسيةالذوق ومنظور الحياة والقيم و 

 .]2المالحظة التقنية [

وانخفاض نتائج التعلم هو التعلموتدني فعالية سوء نوعية التعليم المتمثل في تحدي تشير الدالئل الى ان ال

سر الفقيرة المتعلمين من األ لدى ،وعلى الصعيد العالمي ،ذات الدخل المنخفضاعمق في البلدان 

 .4F5]3[المالحظة التقنية  خرىاألمهمشة اللمجموعات او 

بية حيث تسجل أغل عند مستويات التعليم األساسي بصورة خاصةالنوعية وعدم الفعالية  سوء تبرز تحدياتو 

د النوعية السيئة للتعليم األساسي نوعية سيئة في وال تولّ  المشاركة. من حيث مستوياتالمتعلمين أعلى 

موجب المستويات ما بعد التعليم األساسي وحسب بل تشكل أيضًا إقصاًء حادًا للفئات المهمشة فتقّوض بذلك 

 في بصورة واضحةويتجلى هذا الواقع اإلنصاف االجتماعي في التعليم األساسي. األساسي المتمّثل في 

وظائف الإجمالي نقص تمثيل المتعلمين من الفئات المهمشة في التعليم ما بعد األساسي والتعليم العالي وفي 

م المساواة في نوعية التعليم اعدان خالفًا لمسألة النفاذ، ما زالو ذات الدخل المرتفع وفي فرص العمل المربحة. 

[المالحظة التقنية  على حد سواء هائًال أمام الدول النامية والمتقدمةيشكل تحديًا  تهوتجارب التعلم ومحصال

4[5F6. 

  

                                                           
 دليل حول عدم ارتباط التحصيل العلمي باإلنجاز العلمي. 4
 دليل حالي حول انعدام اإلنصاف في النوعية. 5
النوعية في مختلف الدول المتقدمة انطالقًا من التعليم والرعاية في الطفولة الوصلة اإللكترونية إلى أدلة انعدام اإلنصاف في  6

 المبكرة ووصوًال إلى التعليم العالي.
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  العام التعليم نوعية تشخيص/تحليل إطار

 

 المبرر

من  الكثيرتقليص أال وهي  –كل فوائد التعليم الموثقة بشكل جيد في مجال التنمية  قأن تتحقّ يمكن ال 

والنمو االقتصادي والوقاية من األمراض واألوبئة والصحة الجيدة والديموقراطية  تأمين نمو الفردو  حاالت الفقر

والمواطنية العالمية  التشاركية واستخدام البيئة بشكل مستدام وتعدد أشكال اإلنصاف واإلدماج والسالم

الفعالية جيدة و الية نوعبال يّتسمانم والتعلم ما لم يكن التعلي -واالنصهار االجتماعي واالستقرار السياسي، إلخ.

في تأمين  فشلالوالتعلم مدى الحياة. لذا فنوعية وفعالية ووجاهة التعليم ويرسي التعليم العام أسس  .الموائمةو 

عند هذا المستوى يوازي الفشل في تحقيق األثر  مالئمبشكل  التعلم الفعلينوعية وفعالية ووجاهة التعليم العام و 

على  الشاملة للجميعالمستدامة و تنمية العائقًا أمام  نوعية التعليم سوء ُيشكلالتنموي للتعليم والتعلم. وبالتالي، 

تحقيق الهدف أمام بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية بشكل فعلي و  فردي والوطني والعالمي، وأمامالمستوى ال

 وباألخص مسبق لبلوغ أي من هذه األهداف إذ أن نوعية التعليم شرط س المتعلق بالتعليم للجميعالساد

 .6و 5و 2األهداف 

األهداف االستراتيجية الدول النامية والمتقدمة باألزمة التي تطال النوعية وبنتائجها التنموية. وتتضمن  تدرك

حددت  وقد .وتعزيز اإلنصافتحسين نوعية التعليم مج اإلصالح التربوي في هذه الدول معظم براالرئيسية ل

ومع ذلك، ما زال . فعلياً  إحدى المسائل التي تستلزم اهتماماً النوعية كمسألة أجندة التعليم للجميع العالمية 

طالبت الدول  لذالصحيح. المسار اأهداف نوعية التعليم للجميع بعيدة كل البعد عن ما زالت التحدي قائمًا و 

بمضاعفة دعمها التقني لجهود الدول األعضاء في بشدة األعضاء في منظمة اليونسكو األمانة العامة 

 في نوعية التعليم وفعالية التعلم. لإلنصافمواجهة التحدي العالمي 

د الرئيسية التي تحول ، يتبّين أن ما ينقص إنما هو أدوات التحليل والتحديد المنتظمين للقيو وبناًء على ذلك

تأمين دون في نوعية التعليم ومحصالت التعلم و  واإلنصافلمستويات المرجوة ادون بلوغ الدول األعضاء 

طّورت األمانة العامة لليونسكو بالتعاون مع بعض الدول األعضاء واستجابة لذلك،  استدامة هذه المستويات.
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 التعمق في عضاء منيسعى إلى تمكين الدول األ الذي "إطار تحليل/تشخيص نوعية التعليم العام"

 التي تمنع أنظمتها التربوية العامة من تأمين تعليم عالي النوعية قات األساسيةتحليل/تشخيص وتحديد المعو 

بصورة  ويتجلى غياب األدوات في التعليم العام المتعلمين. لكل بشكل منصف ومستدام فعليتعلم وخبرات 

ن. وبخالف يين والمهنييالتعليم العالي والتعليم والتدريب التقن فيلثانوية) من الحضانة إلى ا(خاصة 

إلى حد كبير، ال تتمتع أنظمة  محدودة النطاق والسياق مقارنة بقدرةاالمتحانات الوطنية والدولية التي تتمتع 

 لنظام بأسره.ا في هاوضمان هاوتحسينالنوعية تشخيص/تحليل  من متينبتقليد  التعليم العام في معظم الدول

 االستجاباتيترجم ضعف التحليل إلى ثغرات خطيرة في القاعدة المعرفية المستلزمة لتوجيه تصميم وتطبيق 

 تحسين النوعية.المتمحورة حول 

إلى مساعدة الدول األعضاء على تعزيز القاعدة  ر توجيههولى اإلطايتيهدف التشخيص/التحليل الذي و 

لالستجابات الهادفة واآلنية المتمحورة  المعرفية النوعية والكمية المستلزمة لتوجيه التصميم والتطبيق الفعليين

وفي نهاية المطاف، يمكن استخدام األدلة المستخرجة من  تحسين نوعية نظام التعليم العام.حول 

نوعية نظام التعليم حول قطري على الصعيد القطري وشبه اليد مؤشرات نوعية وكمية التشخيص/التحليل لتول

وطني لنوعية نظام التعليم العام ال وشبهالعام. ويمكن استخدام هذه المؤشرات إلرساء خط قاعدي وطني 

 .ودعم رصد التقدم المحرز بناًء عليها إجراؤهايتوجب على الدول  التي وٕاجراء المقارنات

إلى تعزيز قدرات الدول األعضاء على تنظيم ومأسسة  "العام التعليم نوعية تشخيص/تحليل إطار" يهدفكما 

هذه لتقدم المحرز في تحسين المتواصل ل رصدالتوفير تحاليل نوعية أنظمتها التربوية العامة باإلضافة إلى 

رصد التقدم المحرز في البلدان مع المقارنات بين البلدان انما يهدف الى دعم يهدف إلى  ال ولكنهالنوعية 

بتطوير مؤشرات مشتركة ناجمة عن نتائج عمليات  معّينة ا ترغب مجموعة دولوعندم .مرور الزمن

رصد  ثل هذه المؤشرات اإلقليمية وعملياتليونسكو أن تدعم متستطيع ا، الخاصة بها االستعراض القطري

  التقدم المشتركة. 
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 طبيعة اإلطار

 أنظمةستلزم ي يلتعليم النوعي وتجارب التعلم الفعفي تأمين ال اإلنصافأن  لإلطار هيقاعدة الرئيسية ال

 عناإلطار إلى "إخبار" الدول األعضاء يهدف  البصفته أداة تحليلية، و . تعمل بشكل جيدتربوية متينة 

في أنظمتها التربوية العامة و/أو كيفية معالجتها. بل يهدف إلى مساعدة الدول األعضاء على طرح  الخطب

األسئلة الرئيسية حول أنظمتها وتقييم قدرة هذه األنظمة على االستجابة إلى األولويات النوعية التي حددتها 

أن اإلطار الدول األعضاء على  ، وفي حال عدم قدرتها على ذلك، تحديد السبب. كما سيساعدلنفسها الدول

 كانت أنظمتها التربوية تتمتع بوسائل فعالة للرصد الذاتي. ما إذاتحكم بنفسها 

يستند هذا اإلطار إلى المعارف الوطنية المتعلقة بأنظمة التعليم العام كنقطة بداية ويستعين بالمعارف الدولية 

دة الدول األعضاء على طرح األسئلة المتعلقة بأنظمتها من خالل مساع .اء المعارف المحلية وفقًا للحاجةإلثر 

ما  يفترض وجودو  المعارف المحلية ويحترمها.بهذا اإلطار  فر ، يعتبنفسها التربوية العامة واإلجابة عليها

في و وتطبيقها.  االستجاباتلتحديد التحديات وتصميم  على الصعيد القطرييكفي من الخبرات والتجارب 

جذور محلية بتطعم يعترف اإلطار بالمساهمة المحتملة للمعارف العالمية ولكن فقط عندما "الوقت نفسه، 

 فها الجيد مع السياق الوطني.تكي ننة". ويجب أن تتأتى هذه المرونة عمر 

ين الوطني ودون يبدأ تطوير "الجذور المحلية المرنة" بفهم لسياق تطوير أنظمة التعليم العام على الصعيد

قابلية استجابة تطوير نظام /موائمةيشكل بالتالي فهم  ا في ذلك فهم معمق لالقتصاد السياسي.الوطني؛ بم

السؤال حول مكّونات النظام  عنتربوي أو وقع تطوير هذا النظام المتوقع نقطة االنطالق نحو اإلجابة 

 التربوي العام النوعي.

ياقي إلى االعتراف بأن التعليم النوعي هو التطوير الس بموائمةيشير االعتراف "بجذور محلية مرنة" أو 

. وتختلف الظروف باختالف وزمنية وبعدًا مرتبطًا بالزبائنالسياق أبعادًا جغرافية  ويحويبالتأكيد سياقي. 

الدول ومع الوقت. كما قد تختلف تطلعات أصحاب المصلحة حيال األنظمة التربوية. ويفرض قبول هذه 

ها، حينوالتواضع للسماح للسياق بتحديد نوعيته؛ التحلي بالمساعدة التقنية" "مقدمي  علىالطبيعة السياقية 

في الوقت نفسه، يفترض قبول طبيعة و السياقية والحفاظ عليها. لدعم الجهود المستلزمة لبلوغ هذه النوعية 
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وبالتالي، ال تزال اإلقليمية والعالمية. الوطنية و بالسياقات  لمباشر وكذلكالسياق االنوعية السياقية االعتراف ب

 ُتستخدم المعايير اإلقليمية والعالمية كنقاط مرجعية أساسية.

 النوعي التعليم تأمين في المساءلة أنب يعترف وهو التعليم، إزاء ومنهجية شاملة مقاربة اإلطار هذا يعتمد

وغالبًا ما تؤدي تجزئة  .العام التربوي النظام ونواحي مستويات كل عند تكمن إنما للتعلم الفعلي والتسهيل

بشكل  وبرامج غير متماسكة وأحيانًا متناقضة واستراتيجياتنوعية التعليم العام إلى سياسات لاألنظمة الفرعية 

متوازنة لألنظمة الفرعية لنوعية غير . كما تؤدي في أغلب األحيان إلى تحسينات غير متساوية و مستمر

 التدريسين وعمليات الكتب والمواد التعليمية والمدرسيدائمًا ج المناهإصالحات  مثًال، لم تراعِ التعليم العام. 

التغييرات في المناهج الدراسية  ولم تراعِ  .بشكل فعال لتطبيق اإلصالحات ضروريةوسبل التقييم، وهي كلها 

ن يطبقوا هذه المدرسين الذين من المفترض أ ، والفيهما المناهج طّبقتُ  نتيليئتي التعليم والتعلم الببشكل دائم 

االعتبار بشكل دائم متطلبات في المقابل، لم تأخذ التغييرات في بيئتي التعليم والتعلم الماديتين بو المناهج. 

يعكس ة أو حتى احتياجات المدرسين والمتعلمين التي ال بد من تلبيتها في هاتين البيئتين. وال المناهج المتنوع

عن بعض األنظمة الفرعية وعناصر التعليم  الفعلي، بل هو باألحرى عبارةالنظام" نظام "ما ُيشار إليه عادة بال

 .غير المرتبطة بشكل وثيقالعام 

ادف من حيث التحليل/التشخيص ولكنه ه يةلو مبالشهذا اإلطار  يّتسممقاربة منهجية، ب التقّيدمن أجل ضمان 

بّناء نظام تربوي عام م الز به ذلك إُيش، وبصورة مجازية خالت التي تتبع عملية التشخيص/التحليل.في التد

الركائز على صالحات اإلتركيز من  البّناءهذا دعم نوعية النظام ما يمّكن كيزة من ركائز بزعزعة كل ر  نوعي

األكثر تزعزعًا وباألخص تلك األعمدة المتزعزعة التي تهدد النظام بأسره باالنهيار إن لم يتم إصالحها. ولكن 

 ز الضعيفة، يبقى البّناء مدركًا لتأثير متانة الركائز في الركائز الصلبة الموجودة أصالً في أثناء تصليح الركائ

فقد ُيضطّر إلى تعديل صالبة الركائز القديمة والجديدة بشكل متكرر. بمعنى آخر، يصون البّناء سالمة 

حدد حيث تُ و  دةلكل األعم ة من خالل ضمان الصالبة المتوازنةنهجيمنظام ويبقى وفيًا للمقاربة الال

 .لتأمين التوازن ةل المستلزماثقاأل هوأولوياتالنظام خصوصيات حاجات 
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 مفهوم نظام التعليم النوعي تحديد

لحخخبˇ  مطئلهذا اإلطار عمليًا مفهوم نظام تربوي عام نوعي على أنه " يحدد ب  لةظ غعئك كةحقيف غئي ية

ب ل زةخئ ل ب  لهي ب ةم ب ئزةجئا ب آه فئاكي ه 6Fاهجئ

ـ 7 شئ لةظ ائألم لئ ية ق لهئذخه ˇ  ؟ب ئك ذجل ؤكو مفئد  قفئ هيَة

7Fحقيقى

ن ذلرى 8 لم باالتساق مع القاعدة الرئيسية لإلطار، يرّكز هذا التحديد على نظام تربوي عام . "اخإلي 

نوعي كشرط مسبق ال مفّر منه للتوفير المنصف للتعليم النوعي الجيد وفعالية التعلم. وبالتالي، نحّدد عمليًا 

األّول. وبالتالي يرّكز ما يشّكل نظام تعليم نوعي جّيد وليس ما يشّكل التعليم النوعي؛ فهذا األخير هو نتاج 

فير الذي يجب أن يسمح بالتأمين األقصى للتعليم النوعي والتو  للنظامهذا التحديد على العناصر الرئيسية 

 .األقصى لتجارب التعلم الفعلي

 

 هيكلية اإلطار

قابليتها ت حول عناصر رئيسية تم إثبا لليونسكو التابع "العام التعليم نوعية تشخيص/تحليل إطار" يتمحور

وتجارب التعلم  بشكل تفاعلي ومتكرر لتمكين النظام من تأمين التعليم النوعي مع بعضها البعض على العمل

باألهداف التنموية التي توّجه النتائج الرئيسية ألي نظام تربوي، . وترتبط هذه العناصر إلى أقصى حد الفعلي

آليات كذلك نتج هذه النتائج و المصادر الرئيسية التي تُ والنتائج المرجوة لنظام تربوي، والعمليات الرئيسية و 

 الدعم التي تسمح بالتوصل إلى هذه النتائج.

 إطار"أداة تحليلية باإلجمال تشّكل كّلها  14يجّسد الرسم البياني أدناه العناصر المفصلة وهي تترجم إلى 

يساعد الرسم البياني مخططًا تنظيميًا . وفي التطبيق اإللكتروني، يشّكل "العام التعليم نوعية تشخيص/تحليل

وتظهر  أثناء التطبيق. "العام التعليم نوعية تشخيص/تحليل إطار"الطالب على االكتشاف واالطالع على 

العناصر المختلفة بالتسلسل لغايات تصويرية ولكن في الواقع هي متداخلة ببعضها البعض وتفاعلية ومتكررة 

                                                           
 يحدد مفهوم التنمية هنا بشكل واسع كما جاء أعاله. 7
تؤدي إلى نتائج تربوية فعلية. النفاذ الحقيقي يشير إلى المشاركة الفعلية والناجحة في التعليم بدًال من المشاركة الرمزية التي ال  8

 إّنها هيكلية تمّيز بين النفاذ إلى التمدرس المتاح لمعظم األطفال والنفاذ إلى التعليم الذي ال يحظى به كل األطفال.
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 أسئلة أساسية يجب طرحها خالل تحليل مالءمة كل من عناصر اإلطار ومتكاملة. وتضع كل أداة تحليلية

كعنصر أساسي يطرح  المدرسينللمساهمة في نوعية التعليم وفعالية التعلم. فعلى سبيل المثال، التعامل مع 

اختيارهم للمهنة، معايير قبولهم، التدريب ما قبل العمل وأثنائه، التوظيف، شروط أسئلة تتعلق بما يلي: 

8Fوالتقاعد االحتفاظستخدام، الرواتب والحوافز، لعمل، اإلدارة واالا

أما التعامل مع المتعلمين فيتضمن أسئلة  .9

الخلفية االجتماعية واالقتصادية، جهوزية التعلم، الحالة الصحية، التغذية  –حول وضعهم عند دخول المدرسة 

، القبولمعايير لقانونية واالجتماعية، الحماية االوصول إلى الخدمات الصحية، الوصول إلى خدمات  –

الخدمات األكاديمية والرعوية داخل المدرسة وغيرها من خدمات الدعم. وتتمحور األسئلة المتعلقة بالموارد 

 وٕانصافها وٕادارتها واستخدامها وفاعليتها واستدامتها.بمصادرها ومالءمتها وتخصيصها و المالية 

 

 "العام التعليم نوعية تحليل إطار"الرسم البياني: 

 

 

                                                           
 )TISSAسبق أن أطلق هذا العمل في إطار مبادرة تدريب األساتذة في إفريقيا جنوب الصحراء ( 9

 آليات الدعم
فعالية  -التمويل  -الحوكمة  -

 النظام

 الموارد الرئيسية
 -المتعلمون  -المناهج  -

 بيئة التعلم -المدرسون 
 العمليات الرئيسية

 -التدريس  -التعلم  -
 التقييم

 النتائج المرجوة
متعلمون  -الكفاءات  -

 مدى الحياة

األهداف 
 اإلنمائية

- 
 االستجابة/الوجاهة

اإلنصاف  -
 واإلدماج

 مقدمة

 التابع لليونسكو "التعليم العامإطار تحليل/تشخيص نوعية "
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من مجموعة من األسئلة الرئيسية التي  "طار تحليل/تشخيص نوعية التعليم العامإل"يتألف العمود الفقري 

إلى مكتبة افتراضية  إلكترونيةصلة و تهدف إلى تسهيل عملية التشخيص. وستكون كل أداة تحليلية مرتبطة ب

 ؛للموارد والمواد تتضمن مالحظات تقنية وأمثلة عن الممارسات الواعدة التي تدعم عملية التشخيص والتحليل

إسناد ترافقي  وُيؤّمنوسيتم تحديث مكتبة الموارد هذه بشكل متواصل بالممارسات الواعدة والمعارف الجديدة. 

كنظام عندما يكون هذا اإلسناد الترافقي حاسمًا لفهم النظام  لألسئلة المتعلقة بالعوامل الرئيسية لإلطار

ليست معدة خصيصًا ألي بلد محدد. هي األدوات التحليلية التي تشكل اإلطار بالعمومية و متكامل. وتتسم 

يمية لهذا اإلطار في تكييفه وفقًا للسياق المحلي أو وتكمن نقطة االنطالق الستخدام أي بلد أو مجموعة إقل

 اإلقليمي الخاص.

 

 تطبيق اإلطار

تتألف عملية تطبيق اإلطار من ثالث مراحل رئيسية: أ) المرحلة التجريبية األولية، ب) االعتماد والتكييف 

هذا من الدول خالل المرحلة التجريبية، ستختبر مجموعة  المتواصلين، ج) التحسين المتواصل لإلطار.

اإلطار في أنظمتها الخاصة. ويجب أن تكون هذه المرحلة التجريبية منتظمة وشاملة ألنها تهدف في الواقع 

إلى تقييم قدرة اإلطار على معالجة المسائل المنتظمة. وتؤّمن الدول المشاركة في المرحلة التجريبية سلعة 

ولكّنها ستستفيد هي أيضًا ألن اإلطار ختبار اإلطار. تستخدمها الدول األخرى وذلك من خالل ا عامة عالمية

قد يدفعها بالفعل إلى طرح بعض األسئلة التي لم تطرح سابقًا أو لم تعالج بطريقة منتظمة. وقد طّورت 

 العمليةلتغذية الراجعة لتسهيل التجريبية وللعملية لاليونسكو خطوطًا توجيهية تجريبية باإلضافة إلى أداة 

إطار تحليل/تشخيص سيجري تحسين ، ةالتجريبي العملية. وبناًء على التغذية الراجعة من ةالفعلي ةالتجريبي

والخطوط التوجيهية واألدوات التجريبية الخاصة به بصورة أكبر وسيصبح اإلطار جاهزًا  نوعية التعليم العام

جراء عملية التطبيق المكتسبة برات الخ تتزايد ،العتماده وتكييفه. ومع استخدام المزيد من الدول لهذا اإلطار

إلجراء عملية التحسين  كون اإلطار أداة إلكترونية فهو مالئم تماماً ستدخل التحسينات بصورة منتظمة. و و 

 والتحديث المستدام. المتواصل
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 المستخدمون والمستفيدون الرئيسيون والجمهور المستهدف

أساسية من صانعي السياسات والمخططين التربويين هذا اإلطار بصورة يتأّلف الجمهور المستهدف من 

والممارسين التربويين الذين يرغبون في تحسين نوعية نظامهم التربوي العام وٕانصافه. كما يتألف المستفيدون 

في أنظمتها وفي معالجة هذه القيود بشكل  الرئيسيون من الدول التي ستتعزز قدراتها في تحديد قيود النوعية

الجهات المستفيدة القصوى: باألخص المتعلمون من األسر المتعلمون وأسرهم ومجتمعاتهم فعال. ويشكل 

الفقيرة والمجموعات المحرومة األخرى الذين ستتعزز فرصهم في تحصيل التعليم النوعي واالستفادة من فوائده 

 .الالحقة إلى حد كبير
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 /االستجابةالموائمةاألداة التحليلية:  .1
 

  المقدمة .1

/االستجابة التنموية المستدامة كنقطة انطالق لتحديد مكّونات الموائمةيعتبر هذا اإلطار كما ورد في المقدمة، 

وذلك  بقوة في التعليم األسر والدولالعالم بأسره واألفراد و  إذ يستثمر النظام التربوي النوعي في أي سياق كان.

وألن الموثق بشكل جيد.  التنموي المستدامره ليس ألنه حق من حقوق اإلنسان وحسب بل كذلك بسبب أث

على غرار نظام التعليم  –يجب أن تكون األنظمة التي تدعم العملية التنموية التنمية سياقية بالضرورة، 

يتكّون السياق التنموي من أبعاد وطنية وٕاقليمية وعالمية وزمنية. بالضرورة مستجيبة للسياق.  –والتدريب 

ال يمكن اعتباره  يب الذي يفشل في تلبية الحاجات والتطلعات التنموية الفردية والجماعيةفنظام التعليم والتدر 

ذات نوعية جيدة. ولكن غالبًا ما تتعرض أنظمة التعليم والتدريب إلى االنتقاد الشديد لعدم اتصالها بالحاجات 

المتصورة أو حتى  هذه بين عدم قدرة األنظمة الموائمةوتتراوح مؤشرات عدم والتطلعات الفردية والجماعية. 

على تمكين المتعلمين مما يلي: التعلم الفعلي عند مختلف مستويات النظام واكتساب الكفاءات  الفعلية

)، والعمل 1-1المالحظة التقنية المتوافقة لمستويات التحصيل العلمي (دليل من مسابقات الكفاءة الدولية 

ة في التنمية المستدامة (دليل يربط النمو االقتصادي يللعمل والمساهمة الفععالم وسوق ا في يلبشكل فع

). كما يالم النظام التربوي على عدم إعداد 2-1المالحظة التقنية بنتائج اختبارات الرياضيات والعلوم 

مي والعيش والمسؤولية المدنية واالنصهار االجتماعي والتعايش السل المتعلمين للمساهمة فعليًا في المواطنة

السياق التنموي ألي نظام تعليم عدم فهم أن  على المستويين الوطني والعالمي. ويظهر هذا اإلطار المشترك

لسياق (السياقات) التنموي الجغرافي والزمني ل موائمتهبشكل مؤاٍت يشكل السبب الرئيسي لعدم  وتدريب

سوء نوعيته. ومن هنا، لتحقيق الهدف" وبالتالي  لـ"عدم فعاليته فيالتنموية الجماعية والفردية، و حاجات الوب

يجري اإلطار تحليًال معمقًا وفهمًا متعمقًا للسياق (السياقات) التنموي ألي نظام تعليم وتدريب كنقطة انطالق 

 مهمة لتحديد مدى مالءمة النظام لتأمين نوعية التعليم وفعالية التعلم.

إذا كان نظامها التربوي العام لى مساعدة الدول على التأكد مما وتركز هذه األداة التحليلية بصورة رئيسية ع

وبأي طريقة يحقق ذلك وكذلك بالنسبة إلى مساهمته الفعالة في  يستجيب بصورة مالئمة للتحديات التنموية
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وٕان السؤال تحقيق التنمية وفقًا لتصّور وتحديد البلد [االطالع على النسخة الكاملة لمزيد من التفاصيل]. 

أن نظام التعليم العام لدينا تأكدنا من : هل نما هو التاليالجوهري الذي تتطرق إليه هذه األداة التحليلية إ

 تهدف األداة التحليلية إلى دعم تحليل سياقه (سياقاته) التنموي؟يستمد هدفه وتوجهه االستراتيجي من 

 قه (سياقاته) التنموي وترتيب هذه المصادرسياالمستخدمين لمصادر التنافر بين نظام التعليم العام و  وتحديد

بعض  بحسب األولويات وتعزيز قاعدة معارف تحليلية لمعالجة هذا التنافر. ويسهل عملية التحليل هذه طرحُ 

 .الموائمةوآليات ضمان  التنموية في السياق (السياقات) القطري المحدد الموائمةاألسئلة الرئيسية المتعلقة ب

 

 التشخيص والتحليل .2

 على المستوى القطري الموائمة

تتجلى رؤيانا/مفهومنا؟ كيف نشارك ا/مفهومنا للتنمية في بلدنا؟ أين رؤيان كيف نصيغ .1

رك لهذه الرؤيا/المفهوم؟ كيف تتجسد المشتفهم ال علىرؤيانا/مفهومنا ومع من؟ أين يكمن الدليل 

المعلومات لنظامنا التربوي العام؟ ما هذه الرؤيا/المفهوم عمليًا؟ أين هو الدليل على أنها تؤّمن 

 ].آراء حول التنمية 3-1المالحظة التقنية هي آليات تحديث الرؤيا/المفهوم؟ [

لعمالني؟ لمفهوم التنمية؟ من يشارك في هذا التحديد ا بعاد المحورية للتحديد العمالنيما هي األ .2

 ].1-1واعدة الممارسة ال[ أين الدليل على المشاركة؟

فاعل من تقع مسؤولية تحديد المفهوم العمالني للتنمية على الصعيد القطري؟ كيف تتعاتق على  .3

نظام التعليم العام وتؤّمن المعلومات لتعزيز وجاهته التنموية؟ ما مدى مكامن المسؤولية هذه مع 

 مالءمة واستدامة آليات االستجابة؟

للتنمية؟ أين الدليل على  مفهومنالوتؤّمن استمرارية استجابة نظامنا التربوي العام  ُتضمنكيف  .4

 االستجابة المستدامة هذه؟

وأين يندرج نظام  ةية الوطنيستفادة من التنمهذا األخير لالنظام التعليم العام كيف تؤهل وضعية  .5

  التعليم في ترتيب العناصر الرئيسية المؤثرة في التنمية الوطنية؟
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 عالم وسوق العمللستجابة اال

الممارسة الواعدة نظام التعليم العام لحاجات سوق/عالم العمل [ استجابةما هي آليات ضمان  .1

 ]3-1الممارسة الواعدة [ ؟]. أين هو الدليل على نجاعة هذه اآلليات1-2

سوق/عالم العمل؟ ما هي العناصر الرئيسية في لستجابة كيف نحقق ونؤّمن استدامة اال .2

 ]4-1الممارسة الواعدة [ ؟المستدامة الموائمةسوق/عالم العمل؟ أين الدليل على هذه لستجابة اال

 االستجابة الخارجية على المستوى العالمي

كيف نضمن ونؤّمن استدامة استجابة نظام التعليم العام لتحديات وفرص التنمية العالمية؟ أين  .1

 العالمية المستدامة؟ الموائمةهو الدليل على 

كيف و لالستفادة من فرص التنمية العالمية؟ كيف تؤهل وضعية نظام التعليم العام هذا األخير  .2

 تؤّمن حماية النظام التربوي من مخاطر التنمية العالمية؟

 االستجابة الخارجية على المستوى الفردي

كيف نضمن استجابة نظام التعليم العام إلى أقصى حد للحاجات التنموية للمتعلمين الفرديين  .1

ومجتمعاتهم؟ كيف يلم النظام بمستويات الحاجات ولطموحاتهم وطموحات عائالتهم وأسرهم 

 والتطلعات هذه وأين الدليل على نجاعة هذه اآلليات؟

 تماسك النظام الداخلي والقدرة على االستجابة

مختلف مستويات نظام التعليم العام على الصعيد الداخلي ودعمها  ترابطما هي آليات ضمان  .1

تبادل؟ كيف نتأكد من أن مختلف نواحي نظام ضها البعض بشكل ملبعضها البعض وتعزيز بع

 وتدعم وتعزز بعضها البعض بشكل مشترك؟ بالترابطتتسم داخليًا  العامالتعليم 

كيف ندعم انتقال المتعلمين بين مستويات نظام التعليم العام وما بين المستويات نفسها من  .2

 المسارات التربوية المختلفة؟ 
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 أولويات العمل .3

التباين بين الحاجات التنموية القطرية ونظام التعليم العام وما هي هذه مصادر  أهمأين تكمن  .1

المصادر؟ كيف يمكننا معالجة هذا التباين؟ أين تكمن أبرز مصادر االختالف بين الحاجات 

التنموية لمختلف العمالء ونظام التعليم العام وما هي هذه المصادر؟ كيف يمكن معالجة هذا 

 االختالف؟

أكثر الخطوات إلحاحًا المستلزمة لتقليص التباين وضمان االستجابة المالئمة والمستدامة ما هي  .2

 لنظام التعليم العام؟
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 ة: اإلنصاف واإلدماجي. األداة التحليل2
 

 مقدمةال .1

 مجّرد على اإلنجاز التربوي (النوعية) بدًال من "إطار تحليل/تشخيص نوعية التعليم العام"تشدد مقدمة 

كما ]. 1-2المالحظة التقنية العلمي (المشاركة) كعنصر محدد للوقع التنموي الشمولي للتعليم [التحصيل 

غير متساوية.  تنميةإلى  باختصارؤدي ي يلاإلنصاف في نوعية التعليم والتعلم الفعتشدد على أن عدم 

هما ضروريان إلنشاء علم وفعالية الت التعليم المنصف والشامل للجميعوبالتالي، يتزايد االعتراف بأن نوعية 

ن اضمفإّن  مواثيق حقوق اإلنسان الدوليةتماشيًا مع و  .املة للجميعوالش المجتمعات المنصفةوتأمين استدامة 

فرص التعليم في التمتع ب الجميعضمان حق هو إنما ليس كافيًا. ما هو مستلزم  للجميعالحق في التعلم 

] 2-2المالحظة التقنية العالمي، ما زال هنالك عدد من العوامل [. ولكن على الصعيد يلالنوعي والتعلم الفع

. وكمدخل إلى التعلم الفعليالتي ما زالت تحرم ماليين األطفال والشباب والكبار من الحق في التعليم النوعي و 

التعليم، يحمل التعليم العام في طياته أبرز موجب لإلنصاف االجتماعي مقارنة بكل مستويات التعليم 

تنمية لتدريب األخرى. فهو ليس بوابة إلى التعليم والتدريب بحد ذاته وحسب بل هو أيضًا بوابة إلى الوا

ومن هنا، يتبّين أن تحديد عناصر عدم اإلنصاف واإلقصاء في التعليم العام والمستدامة.  الشاملة للجميع

 ومعالجة هذه العوامل أمٌر حاسٌم جدًا.

إلى دعم الدول األعضاء في  الطالع على النسخة الكاملة لمزيد من التفاصيل]وتهدف هذه األداة التحليلية [ا

إلقصاء في أنظمتها التربوية العامة وعلى النعدام المساواة وا األساسيةوتحديد العناصر  تشخيص وتحليل

ويبقى السؤال األهم الذي على أساس هذا التحليل، تصميم التدخالت التصويبية عند كل مستويات النظام. 

ضمان اإلنصاف  نظام التعليم العام لدينا يجيدإلى أي مدى األداة التحليلية اإلجابة عنه هو التالي: 

 لكل المتعلمين؟ التعلم الفعليواإلدماج في التعليم النوعي و 
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 التشخيص والتحليل .2

 العام لدينا وعلى الصعيد القطري تعليمفهم حاالت انعدام المساواة واإلقصاء في التعليم في أنظمة ال

الفروقات المتصورة أو المنسوبة إلى الوضع فرص التعليم المتاحة على أساس هل من فرق في  .1

كن االجتماعي، على غرار النوع االجتماعي والظروف االقتصادية والكفاءة واللغة ومكان الس

؟ ما هي أبرز عوامل اإلقصاء في ي واإلعاقة والجنسية، إلخ.واألصل االجتماعي واألصل اإلثن

أي  في؟ اإلقصاء في التعليم بصورة خاصةمن  الذين يعانوناألشخاص  ما هي فئاتسياقنا؟ 

لمساواة؟ (المعلومات والبيانات المستلزمة لمعرفة األشخاص تبرز أكبر حاالت انعدام افئات من 

 )3-2المالحظة التقنية  .من يعاني من اإلقصاء

في دورة التعليم العام التي تبدأ فيها حاالت اإلقصاء بالبروز بشكل  المحورية المراحلما هي  .2

الحرجة في دورة  المراحلوهل يمكن وضع حد لها؟ ما هي  المراحلجلي؟ ما الذي يسبق هذه 

بالبروز بشكل جلي؟ ما الذي يسبق هذه  تبدأ فيها حاالت انعدام المساواة التعليم العام التي

 وضع حد لها؟وهل يمكن  المراحل

 كيف تبرز عالمات انعدام المساواة؟و كيف تظهر عالمات اإلقصاء عند من يختبره؟  .3

 

 السياسات واالستراتيجيات لمعالجة انعدام المساواة واإلقصاء في التعليم

ما هي السياسات والبرامج والتدخالت في التعليم التي تهدف إلى معالجة حاالت اإلقصاء؟ ما  .1

ما هي بعض أشكال اإلقصاء الثابتة، إن توافرت، وكيف تجري يتها؟ هو الدليل على فعال

 معالجتها؟

العمالنية  ليات النظام والتمويل واألطرالقوانين والسياسات وهيك –ما هي التدخالت الحالية  .2

التي تعالج مشكلة اإلقصاء؟ ما هي طبيعة هذا الوقع؟ أين الدليل على ذلك؟  –والبرامج، إلخ. 

 ل بشكل مستدام؟كيف نرصد الدلي
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ما هي التدخالت  –الخدمات الصحية واالجتماعية والقانونية، إلخ.  –بعيدًا عن النظام التربوي  .3

التي تؤثر في حاالت اإلقصاء في التعليم؟ أين الدليل على ذلك؟ كيف يمكننا أن نتعقب  الحالية

 هذا الدليل بشكل مستدام؟

باالستناد إلى تحليلكم لألسئلة السابقة، ما هي الثغرات والعقبات والتفاوتات والمعضالت الكبرى  .4

بشكل متساٍو  يلالفعتعلم الالتي تعيق جهود بالدكم الرامية إلى توفير تعليم نوعي وتجارب 

لتشاور ؟ ما هي السبل المحتملة لسد الثغرات وٕازالة العقبات ومعالجة التفاوتات واوشامل للجميع

 في المعضالت؟

 

 أولويات العمل .3

لتعليم النوعي وتجارب ااألولوية أمام توفير ذات المستلزمة لمعالجة القيود  الخطوات ما هي .1

 ؟بشكل منصف وشامل للجميع التعلم الفعلي

الخطوات التالية األهم المستلزمة لتحسين فعالية النظام التربوي في معالجة انعدام ما هي  .2

 إلقصاء؟المساواة وا

 ما هي أدوار مختلف أصحاب المصلحة في اعتماد هذه الخطوات؟ .3
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 . األداة التحليلية: الكفاءات3
 

 المقدمة .1

يتحقق الوقع التنموي للتعليم النوعي وفعالية التعليم عبر تطبيق كفاءات حددت على أنها أساسية لدعم التنمية 

الوصلة إلى األداة بسرعة وبصورة غير متوقعة أحيانًا ( السياقات التنموية وتتغيرفي السياقات المحددة. 

). وعلى أنظمة التعليم النوعي أن تدعم فعليًا حيازة كفاءات المتعلمين /االستجابةالموائمةالتحليلية حول 

أن  أنظمة التعليم النوعيالمستجيبة للتنمية وكذلك أن تضمن االستجابة المستدامة لهذه الكفاءات. وعلى 

9Fيكتسبون ويطّورون مهارات جديدةعلمين من تكييف كفاءاتهم بشكل متواصل فيما تمّكن المت

بشكل متواصل  10

هذه الكفاءات، فمنها ما يتراوح ما  يختلف نطاق]. الوصلة إلى األداة التحليلية حول المتعلمين مدى الحياة[

ية وهي تمكننا من "تلبية طلب والمهارات الوظيف المعرفيةبين المهارات الرئيسية ومعارف المحتوى والمهارات 

وتختلف أنواعها ومقارباتها باختالف معقد أو تنفيذ نشاط أو مهمة معقدة بنجاح وفعالية في ظل سياق معّين". 

10Fالتي تحددها –البلدان والمنظمات واألفراد  –الكيانات 

. ُتكتسب الكفاءات عبر 11F12]1-3المالحظة التقنية [ 11

). وُتكتسب عبر الوصلة إلى األداة التحليلية حول المتعلمين مدى الحياة( مية وخالل حياة المرءيدورات تعل

التربية والهيكليات النظامية وغير النظامية والال نظامية. عندما تطّور الكفاءات لدى المجموعات المحرومة 

 عتنمية الشاملة للجميفي مرحلة مبكرة من حياتها، يمكنها أن تضطلع بدور حاسم في رعاية ظروف ال

الوصلة إلى األداة التحليلية حول والمستدامة وفي تقليص حاالت انعدام المساواة االجتماعية واالقتصادية (

                                                           
 ).2008 (جونارت وٕايتاييبي وأوبيريتي، 10
ُيفهم بشكل عام أن الكفاءة تتضمن تحسين المعارف والقيم والمهارات والدراية والسلوكيات التي يستطيع المتعلمون استخدامها  11

بشكل مستقل ومبدع ومسؤول لمواجهة التحديات وحل المشاكل وتنفيذ نشاط أو مهمة معقدة في سياق معّين. بمعنى آخر، 
). إنها القدرة على التصرف بفعالية 2002من نتائج في عمل أو في تصرف ما" (رايكن وسالغانك،  الكفاءة هي "ما يحققه الفرد

 ). 1997بدعم من المعرفة من دون االقتصار عليها (بيرينو، 
/ هنالك أيضًا مقاربات مختلفة لتصنيف الكفاءات بما في ذلك الكفاءات الرئيسية (الرئيسية أو العامة أو العرضية/المتقاطعة 12

المتداخلة المناهج)؛ والكفاءات األساسية؛ والكفاءات القائمة على المواضيع (أو الميادين) أو المتخصصة (أسيدو وجورجيسكو، 
الوحدة حول المقاربات القائمة على ى الموارد "الوصلة إل، باإلضافة إلى سبل مختلفة لتطويرها (12المختلطة) أو 2010
 ").الكفاءة
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إنشاء مجتمعات  ). ويستجيب نطاق الكفاءات لمختلف احتياجات التنمية، بما فيهااإلنصاف واإلدماج

تطوير باإلضافة إلى  وع الثقافينصهار االجتماعي والتنديموقراطية وعادلة ومسالمة ومستدامة تتمتع باال

: عيش الحياة التي يختارونها؛ أن يصبحوا ومدى الحياة لتمكينهم مما يلي قدرات المتعلمين بشكل كامل

السريعة والمعقدة في المجتمع وعالم العمل؛ وتحليل المجتمع بشكل مواطنين مسؤولين؛ التكيف مع التغيرات 

  .وتغييرهنقدي 

اكتساب الكفاءات. فهي تشهد على فعالية األنظمة التربوية في توفير  ًال أساسيًا علىنتائج التعلم دليتشكل 

. وتأخذ هذه األداة التحليلية بعين االعتبار نتائج التعلم المرجوة مع التركيز التعلم الفعليالتعليم النوعي و 

] وهي تهدف 2-3نية ، المالحظة التقمفهوم الكفاءات ومجاالت الجدلبصورة خاصة على مفهوم الكفاءة [

لمين اكتسابها ق للكفاءات التي يتوجب على المتعإجراء تشخيص معمّ  علىإلى مساعدة الدول األعضاء 

 لهذه الدول. لألجندات التنموية المحددة يللتأمين الدعم الفع

إال أن ما يستطيع المتعلمون اكتسابه ال يعتمد فقط على تحليل واضح للكفاءات ونتائج التعلم المرجوة وٕانما 

على غرار طريقة  "إطار تحليل/تشخيص نوعية التعليم العام"أيضًا على عناصر مختلفة ومتداخلة من 

األداة التحليلية  الوصلة إلىيمها [] وطريقة تعلالوصلة إلى األداة التحليلية حول المنهاجعرضها وتقديمها [

] وطريقة الوصلة إلى األداة التحليلية حول بيئة التعلممها واكتسابها [يتعل وأماكن] المدرسين والتدريسحول 

] وطريقة التأكد من والتعلم والتدريسالوصلة إلى األدوات التحليلية حول المتعلمين تيسير المتعلمين [

]. ومن هنا يجب استخدام هذه األداة التحليلية [االطالع ة التحليلية حول التقييمالوصلة إلى األدااكتسابها [

 على النسخة الكاملة لمزيد من التفاصيل] بالتزامن والتكامل مع أدوات أخرى.

ما هي أبرز مجموعات الكفاءات التي على المتعلمين في نظام التعليم والسؤال الرئيسي المطروح هو التالي: 

مواجهة بشكل فاعل في أجندتنا التنموية و لتعلم إذا ما أرادوا المساهمة أن يكتسبوها كنتائج ل العام لدينا

) تحديد مفهوم نتائج التعلم 1يمكن اإلجابة عن هذا السؤال من ناحيتين:  عالم اليوم (والغد)؟

نظرية واختيار الكفاءات: األسس ال التعريفاتالمرجوة/مجموعة من الكفاءات الرئيسية المرجوة (
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12Fميةيوالمفاه

) إعادة توجيه السياسات والتدخالت باإلضافة إلى إعادة النظر 2؛ و)3-2المالحظة التقنية  13

 في الرؤى وعناصر إعادة هيكلة النظم التربوية لتحقيق أهداف التعلم المحددة. 

 

 التشخيص والتحليل .2

 تحديد مفهوم نتائج التعلم

نا حيال نوع المجتمع المرجو اليوم وفي المستقبل؟ هل ما هي رؤيا بالد الرؤيا واألطر الوطنية: .1

تعالج رؤيانا مسألتي اإلنصاف واإلدماج؟ هل جرى تحديد أهداف التعليم وغاياته وفقًا لرؤيانا 

التنموية واإلنصاف  الموائمةالوصلة إلى األداة التحليلية حول لمجتمع ومواطن المستقبل؟ [

 ].واإلدماج

ما هو فهمنا للكفاءات الرئيسية التي يجب تزويد المواطنين بها  مرجوة:الكفاءات/نتائج التعلم ال .2

لتحقيق المجتمعات المرجوة؟ كيف تُفهم نتائج التعلم المرجوة (على المدى القصير والطويل) 

وُيحدد مفهومها حاليًا في سياق بلدنا (أي كمعايير وكفاءات وأهداف التعلم) وكيف يتشاركها 

مدى تنعكس غايات السياسات والبرامج التنموية والتربوية الوطنية  أصحاب المصلحة؟ إلى أي

 لحالية في نتائج التعلم المرجوة؟ا

ما الخطوات التي اُتخذت للنظر في الكفاءات الرئيسية  تحديد الكفاءات/نتائج التعلم المرجوة: .3

وتعزيز المرجوة في بالدنا وكيف ساهم أصحاب المصلحة في تطويرها؟ ما هي آلية إشراك 

مشاركة أصحاب المصلحة من داخل وخارج النظام التربوي في تحديد ووضع أولويات نتائج 

 ).الوصلة إلى األداة التحليلية حول الحوكمةالتعلم المرجوة؟ (

  

                                                           
تطوير الكفاءات الرئيسية في التعليم: . دراسات حول التعليم التفاضلي. 2004مراجعة اليونسكو: مكتب التربية الدولي،  13

 رايكن وأ. تيانا. س. س. بعض الدروس المستخلصة من التجارب الدولية والوطنية.
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 ت وتعديل عوامل األنظمة التربويةضمان إنجاز نتائج التعلم المرجوة: إعادة توجيه السياسات والتدخال

لتحقيق نتائج التعلم المرجوة؟  الموائمةهل تتسم السياسات التربوية الوطنية الحالية ب السياسات: .1

كيف تؤخذ بالحسبان ف هاإن كان هنالك من نقاط جدلية/آراء مختلفة تتعلق بفهم الكفاءات وتطوير 

في سياساتنا التربوية الحالية؟ هل اعتمدت أي إجراءات سياسية محددة لمواجهة مسألة اإلنصاف 

 ي نتائج التعلم؟ف

في توجيه المتعلمين نحو تحقيق الكفاءات  الموائمةإلى أي مدى يتسم المنهاج الحالي ب المناهج: .2

لمنهاج يضمن حيازة الكفاءات  يللتي استخدمت لتأمين التطوير الفعالمرجوة؟ ما هي المقاربات ا

للبرامج منظمًا رئيسيًا المرجوة بشكل منصف؟ هل يمكن أن تشكل المقاربات القائمة على الكفاءة 

ولتسلسل التعلم والتعليم؟ كيف تنظم مجاالت التعلم والمسائل المتقاطعة والمحتويات ذات الدراسية 

 الصلة في المنهاج الدراسي؟

ن للكفاءات المرجوة التي على المتعلمين مدرسيما هو مفهوم ال والتعلم: والتدريسالمدرسون  .3

اكتسابها؟ ما هي اإلجراءات التي اعتمدناها لتحسين كفاءات المدرسين؟ إلى أي مدى تستجيب 

 ُتدّرسسياسات المدرسين الحالية واستراتيجيات اإلدارة والتعليم لحاجات المتعلمين المختلفة؟ كيف 

  ؟ات الصفوقاعالكفاءات ويتم تعلمها على مستوى المدارس 

إلى أي مدى تجيد التقييمات الحالية تغطية الكفاءات الرئيسية التي يجب قياسها؟ ما هي  التقييم: .4

واإلنصاف  االستيعابنقاط القوة والضعف الحالية في نتائج التعلم (مثًال، نوع الكفاءات ومستوى 

(مثًال، القدرات التقنية  ما هي التحديات الرئيسية في قياس الكفاءات المكتسبةفي نتائج التعلم)؟ 

وٕاصالح المناهج وتدريب المدرسين والحوكمة والمسائل المالية)؟ كيف نقّيم فعالية السياسات 

المعتمدة لضمان اكتساب المتعلمين للكفاءات الرئيسية؟ كيف استخدمت نتائج التقييم والتدخالت 

 لتحسين وجاهة نتائج التعلم المتوقعة؟

الضرورية المحفزة لبلوغ نتائج التعلم المرجوة؟  والتدريسأّمنا بيئة التعلم  إلى أي مدى بيئة التعلم: .5

 ما هو دور بيئة التعلم في تسهيل فهم حاالت من واقع الحياة؟ 
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 أولويات العمل .3

ما هي الثغرات المعرفية التي يجب سدها لتمّكن السياسة والممارسة القائمتين على األدلة  .1

 واكتساب مجموعة من الكفاءات المتعلقة بالحاجات الفردية والتنموية؟المتعلمين من تطوير 

والسياسات والبرامج والتدخالت) التي يجب إدخالها إلى نظامنا  ما هي التغيرات (مثًال، الرؤى .2

التربوي للوصول إلى نتائج التعلم المرجوة بصورة أكثر فعالية؟ ما هي نقاط القوة في نظامنا 

 خال هذه التغيرات؟ كيف يمكن استخدامها بفعالية قصوى؟الحالي التي تسهل إد

 ما هي الخطوات المستلزمة لمواجهة القيود ذات األولوية وسد الثغرات المعرفية المحددة؟ .3
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 . األداة التحليلية: المتعلمون مدى الحياة4
 

 مقدمةال .1

تغييرات متواصلة ل/االستجابة التنموية، تخضع السياقات التنموية الموائمةكما ورد في األداة التحليلية حول 

التنموية مع اختالف السياقات الجغرافية والزمنية  الموائمةومن هنا، تختلف وسريعة وأحيانًا غير متوقعة. 

ووتيرته السريعة مّنا التكيف بشكل متواصل من خالل  المصلحة. ويستلزم تعقيد التغيير واختالف أصحاب

الوصلة ميادين الحياة (و في مختلف السياقات  بالعمل الفعليكتساب السريع للكفاءات الجديدة التي تسمح اال

). لن يتمكن المرء من مواجهة تحديات الحياة ما لم يصبح متعلمًا مدى إلى األداة التحليلية حول الكفاءات

فقد قبلت الدول األعضاء في  الحياة كما لن تكون المجتمعات مستدامة ما لم تصبح مجتمعات متعلمة.

اليونسكو التعلم مدى الحياة على أنه المفهوم الرئيسي والمبدأ التوجيهي األساسي نحو مستقبل ممكن 

ومستدام. فال تتحدد نوعية التعليم في إطار التمدرس النظامي وحسب بل أيضًا عبر تأمين فرص التعلم 

). ويجب تطوير مجموعة 1-4المالحظة التقنية مية (في السياقات الال نظامية وغير النظابشكل مستمر 

غنية من فرص التعلم النظامي وغير النظامي والال نظامي التي تعكس مجموعة واسعة من مهارات األفراد 

وتجتمع العناصر االجتماعية والديموغرافية واالقتصادية وحاجاتهم التعليمية كما يجب توفير هذه للجميع. 

إيالء المزيد من االهتمام لحاجات الشباب والكبار للتعلم وٕالى الحاجات التربوية. كما  لتشير إلى الحاجة إلى

ليس لجهة عالم العمل وحسب بل أيضًا في إطار مقاربة تستلزم التطورات الحالية تحديثًا مستمرًا للكفاءات 

السنوات األخيرة تقدمًا نحو شاملة للمشاركة في المجتمعات المعاصرة. كما وأحرزت المجتمعات الدولية في 

للتعلم مدى الحياة التي تتضمن مجموعة من المعارف والمهارات  تطوير مفهوم "الكفاءات الرئيسية"

 الوصلة إلى األداة التحليلية حول الكفاءات)والسلوكيات. (

مواضيع مطوًّال إلى  "إطار تحليل/تشخيص نوعية التعليم العام"تتطرق األدوات التحليلية األخرى في 

حول المتعلمين  ين التحليليتيناتمراجعة األد"المتعلمين" و"التعلم" بالنسبة إلى األطفال في سن التمدرس (

كيفية بناء القدرات وتأمين استدامتها باإلضافة إلى ). ومن هنا تركز هذه األداة التحليلية على تحدي والتعلم

نشاطًا يستمر طوال منتظم وتحفيز انتهازها ليصبح التعلم ثقافة التعلم مدى الحياة وكيفية تأمين الفرص بشكل 
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االطالع على النسخة [إلى ما يلي ويتطرق السؤال الرئيسي المعالج في هذه األداة التحليلية . المرءحياة 

]: هل يطّور نظامنا التربوي قدرات التعلم مدى الحياة وهل نزّود مواطنينا بفرص الكاملة لمزيد من التفاصيل

تهدف هذه األداة التحليلية إلى تسهيل تقييم أنظمة التعلم مدى الحياة الحالية أو  للتعلم مدى حياتهم؟فعلية 

التي يجري تطويرها في كل بلد باإلضافة إلى البيئة المتوافرة لهذا التعلم من خالل طرح بعض األسئلة 

إال أنها األسئلة بعيدة عن الشمولية المحورية المتعلقة بسياسة وممارسة دعم التعلم مدى الحياة. في حين أن 

 ًا للقيود التي تعترض تطوير المتعلمين مدى الحياة وتأمين استدامتهم.يهيكلتسهل تحديدًا منتظمًا و 

 

 التشخيص والتحليل .2

 تطوير نظام متكامل للتعلم مدى الحياة

وٕاصالح كيف نتبنى بشكل فعلي التعلم مدى الحياة كمفهوم رئيسي ومبدأ توجيهي في تطوير  .1

 التعليم العام؟

 كيف نؤّمن فرص التعلم مدى الحياة للجميع؟ ما هي األدلة المتاحة لدينا حول انتهاز هذه .2

 ؟يعلالفرص بشكل ف

أين هو الدليل على اإلنصاف في هذه الفرص؟ ما هي السياسة التي أعدت وُطبقت للحؤول دون  .3

 )حول اإلنصاف واإلدماجة يالوصلة إلى األداة التحليلأي إقصاء في فرص التعلم؟ (

مسارات التعلم المرنة التي تمّكن كل متعلم من اختيار مساره التعليمي هل يدعم النظام التربوي  .4

الحواجز االصطناعية بين ، هل تم إلغاء )؟ بهذه الطريقة2-4المالحظة التقنية بحرية أكبر (

ودعم ودمج ي والال نظامي المواد والحصص والمستويات التربوية المختلفة وبين التعلم النظام

 التعلم غير النظامي؟

المالحظة التقنية بأي طريقة نقّيم ونرصد التقدم الذي أحرزه بلدنا في مجال التعلم مدى الحياة؟ ( .5

4-3( 
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 االندماج العمودي

ما هي التشريعات والسياسات المطّورة لتسهيل التعلم في مختلف المراحل التنموية في حياة  .1

 طفل، مراهق، راشد، مسن)؟األفراد (رضيع، 

ما مدى فاعلية نظام التعليم األساسي في تزويد المتعلمين بالمهارات الرئيسية التي تسهل التعلم  .2

 والتدريسالوصلة إلى األدوات التحليلية حول المنهاج والتعلم وقابلية تعليم الذات المستدامة (

 )؟ ما هي األدلة المتاحة لدينا؟والتقييم والكفاءات

هي اآلليات التي طّورت لضمان االنتقال السلس بين مختلف مجاالت ومستويات التعليم ما  .3

(الطفولة المبكرة، التعليم االبتدائي والثانوي والمهني وتعليم الكبار والتعليم العالي)؟ هل تعمل 

 اآلليات بشكل مؤاٍت؟ ما هو الدليل على ذلك؟

تأمين فرص التعلم مدى الحياة بطريقة متنوعة  ما هي الترتيبات المؤسسية المتاحة لدينا لضمان .4

 ومرنة ومالئمة ووجاهية؟ ما هو الدليل على اغتنام هذه الفرص؟

 

 دماج األفقيناإل 

ما هي اآلليات المتوافرة لدينا لضمان التعزيز المتبادل واالنتقال وسهولة التنقل بين مختلف مسارات  .1

 دل وسالسة وسهولة االنتقال؟التعليم؟ ما هو الدليل على هذا التعزيز المتبا

غير النظامي والال  ينما هي اآللية التي طّورت إلنشاء الوصالت وبناء التآزر بين التعلم في القطاع .2

نظامي؟ ما مدى فعالية هذه اآلليات من حيث التعرف إلى الكفاءات المكتسبة عبر الوسائل واألطر 

    )4-4 المالحظة التقنيةالال نظامية و/أو غير النظامية؟ (

بين ما هي اآلليات التي طّورت لتعزيز التعلم في تعددية فضاءات التعلم التي تشمل سياقات الحياة  .3

العائالت والمدارس وأماكن العمل والبيئات الثقافية والمجتمعية؟ ما هو الدليل على الفوائد المنصفة 

 لفرص التعلم في بيئات التعلم المتنوعة هذه؟
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واألماكن  والحدائق العامةبه المؤسسات والقنوات المتعددة (المتاحف والمكتبات ما هو الدور الذي تلع .4

الترفيهية والمنظمات الثقافية والمنظمات القائمة على المعتقد ووسائل اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت) في تسهيل التعلم مدى الحياة؟

الحياة وما هي إجراءات السياسات المستهدفة  ما هي الحواجز الرئيسية التي تعترض المتعلمين مدى .5

 المعتمدة لتخطيها؟ هل من دليل على فعالية هذه اإلجراءات المستهدفة؟

 

 تطوير بيئات تعلم ممّكنة

ما هي اإلجراءات التي تتخذها القرى والمجتمعات المحلية والمناطق في بلدنا لتشجيع المواطنين  .1

)؟ ما هي الدروس المستخلصة من 5-4المالحظة التقنية األفراد ليصبحوا متعلمين مدى الحياة (

 هذه الجهود؟

ما هي الصالحيات التي تلقتها وسائل اإلعالم من الحكومة لتلعب دورًا رئيسيًا في تقديم  .2

المعلومات حول فرص التعلم المتاحة وتوافرها؟ ما هي السياسة واالستراتيجيات التي طّورت 

فرص التعلم مدى الحياة؟ ما هو الدليل على عالم في تأمين وطبقت الستغالل طاقات وسائل اإل

 أن وسائل اإلعالم تلعب مثل هذا الدور؟

المعتمدة لضمان نوعية التعلم المفتوح والتعلم عن بعد؟ ما مدى ما هي اإلجراءات المحددة  .3

 ت بشكل فعلي في التعليمفاعلية هذه اإلجراءات؟ هل أدمجت تكنولوجيا المعلومات واالتصاال

 ال نظامي وفي التعلم غير النظامي؟وال النظامي

التي نّظمت على غرار أسبوع المتعلمين ومهرجانات التعلم لتحفيز ما هي النشاطات والبرامج  .4

 وتعبئة المتعلمين أو المتعلمين المحتملين؟ ما مدى فاعلية هذه البرامج والنشاطات؟
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 أولويات العمل .3

ام متكامل للتعلم مدى معالجتها بشكل طارئ لتطوير نظ ما هي المجاالت الرئيسية التي يجب .1

 درجة أكبر للتقدم نحو مجتمع التعلم؟الحياة ب

إلرساء سياسة قائمة على األدلة تتعلق بتأمين فرص ما هي الثغرات المعرفية التي يجب سدها  .2

 وشروط التعلم مدى الحياة؟

 لثغرات المعرفية المحددة؟ما هي الخطوات المستلزمة لمعالجة القيود ذات األولوية وا .3
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 . األداة التحليلية: التعلم5
 

 المقدمة .1

بما أن المتعلمين هم المنتجون النهائيون للمشاريع التربوية فإن التعلم هو عملية اإلنتاج النهائية لهذه 

هو الكفاءة النهائية واالختبار  تعلم كيفية التعلمحول الكفاءات فإّن المشاريع. وكما ورد في األداة التحليلية 

النهائي لنظام التعليم النوعي. ويصح ذلك بصورة خاصة في القرن الواحد والعشرين حيث سرعان ما يصبح 

ما تعلمناه قديم العهد وحيث أصبحت الطواعية للتأقلم والتعلم من جديد العملة النهائية في أسواق هذا القرن. 

التحدي الرئيسي أمام الممارسة التربوية.  ،وال يزال ،ة تعلم الكائنات البشريةولطالما شكل االهتمام بفهم كيفي

فإن مفهومنا للتعلم ونتائجه تتأثر بما نعرفه/نفترضه حول كيفية تعلم األفراد، وطريقة تنظيمنا للعمليات 

من مختلف أوجه ولقد أجريت دراسات حول التعليم طبيعة البيئات الخارجة عن المدرسة. و والبيئات التعليمية 

والعلوم  واألنثروبولوجياالنظر وعبر مختلف االختصاصات بما فيها العلوم اإلنسانية والفلسفة وعلم االجتماع 

، أبرز 1-5التقنية المالحظة علم المعرفة والمعلوماتية وعلم األعصاب والصحة والتغذية، إلخ. [السلوكية و 

لتعلم" القائمة على علم األعصاب والتي تسهلها التطورات . ومؤخرًا، شهدنا بروز "علوم ا]نظريات التعلم

التكنولوجية التي تسمح بتحليل النشاط الدماغي أثناء عملية التعلم. وفي الوقت نفسه، يتزايد االعتراف بما 

قته نظرية التعلم االجتماعي قبل فترة طويلة أال وهو أن التعلم هو باألساس ظاهرة اجتماعية أو جماعية. وثّ 

وضع هذا االعتراف في صميم العملية التربوية ما كان ُيعتبر بازدراء "المهارات المرنة" و"نتائج التعلم  وقد

بحد ذاتها وحسب بل كمسهل ] ليس ككفاءات الوصلة إلى األداة التحليلية حول الكفاءاتاالجتماعي" [

ويدفع التكامل بين علم األعصاب الكتساب "المهارات الصلبة" و"نتائج التعلم المعرفي" ذات التقدير العالي. 

13Fونظرية

حدود فهم التعلم ليصبح عملية حاسمة. ويبرز تراكم األدلة البحثية المتعلقة  التعلم االجتماعي 14

 وٕاقصاءمع تقّدم التعلم على التربية  التربية والتعلمية تمييزًا دقيقًا بين بالتعلم من العلوم الطبيعية واالجتماع

 .أقل جاذبيةو  العهد قديم اً طابإلى حد ما باعتبارها خ التربية

                                                           
 )1977(بندورا  14
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األساسية  وهو يبرز بقوة في الوثائق يطغى التعلم على خطابات القرن الواحد والعشرين المتمحورة حول التربية

. بالتعلم) حيث تبدأ كل ركيزة من ركائز التعليم في القرن الواحد والعشرين 1996( على غرار تقرير ديلور

التعليم. وليس  التعلموية الرئيسية حول ليم الحالية لدى كل الوكاالت التنماستراتيجيات التععناوين وتتمحور 

للمحفل ، المقررات الرئيسية 2-5المالحظة التقنية [ الرئيسي في منتديات السياساتموضوع الهو  فالتعلم

الصفة المؤهلة" للعمليات التربوية األخرى " التعلمويصبح  ].2011التعلم لعام المتعلقة بسياسات لل الدولي

الوصلة إلى األداة التحليلية حول [ لتقييم من أجل التعلم"ل"على غرار التقييم والقيادة. وٕاذا بمفاهيم مماثلة 

تصبح أكثر شيوعًا.  ]التمييز بين قيادة التعليم وقيادة التعلم، 3-5المالحظة التقنية [قيادة التعلم" "] ومالتقيي

حتى لتمكين المؤسسات البشرية وغيرها من الهيكليات بما يكفي للتحدث عن مجتمعات التعلم  التعلموُيستخدم 

جرد عملية يفصل أيضًا ما كمفهوم وليس كم التعلمومؤسسات التعلم وأمم التعلم ومدن التعلم! كما أن بروز 

وقد أصبح التعليم من باب الخطأ موازيًا للتمدرس لدرجة أن التعليم  .التعليم بالتمدرسلسوء الحظ  كان يربط

واعتبر من الدرجة الثانية أو غير  أشير إليه بمصطلح مختلف وهو "ال نظامي"الذي ال يحصل في المدارس 

رضيًا! ويتم االعتراف بالتعلم من باب الصواب على أنه يحصل في كل زمان ومكان رسمي ويكاد يكون ع

 وعلى المدى الحياة.

. فالتعلم عملية طبيعية لكل التعليمعلى لتعلم ل األسبقية "إطار تحليل/تشخيص نوعية التعليم العام" أعطىوقد 

كائنات متعلمة بالفطرة والتعلم أساسي  الكائنات الحية وللكائنات البشرية بصورة خاصة. فالكائنات البشرية

مركب إنساني وقد أنشئت لبقاء اإلنسان ولتطوره وتقدمه وٕابداعه وحتى فرض سيطرته. أما التعليم فهو 

والتحكم به وتسهيله بطريقة مركزة. وٕان النضوج في  للتعلمالتربوية بالدرجة األولى إلعطاء هيكلة  األنظمة

وٕاعادة تركيز االهتمام على اإلدراك بأن النظم التربوية هي باإلجمال غير فاعلة في تسهيل التعلم المرجو 

من النظم التربوية في تسهيل  عدد بارز فشلتعطي نفحة جديدة. ويثير واقع عودة إلى األسس" "التعلم يشكل 

ولكن التحدي ال . مخاوف كبيرة ،"الفطرة البشرية" الطبيعية "للتعلم" إحباطمن ذلك في أسوأ  ال بل ،التعلم

؛ كما في المشاريع التربوية اً رئيسي عمالً م إعادة اعتبار التعلبل في  التعليموالتعلم  ما بين تحريضاليكمن في 

األقصى  االستثمارولتأمين  التمدرسالتعليم و لفك الربط بين  التعلميكمن في استخدام التركيز الحالي على 

بما في ذلك تلك التي تمّكنها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  للتعلمللسياقات والمسارات والقنوات المتعددة 

السؤال المحوري في األداة التحليلية هذه [االطالع على النسخة الكاملة لمزيد من التفاصيل] في ما  ويبرز
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التربوي العام وكيف يمكن إزالة  الحاسمة أمام جعل التعلم العمل الرئيسي لنظامناما هي المعوقات يلي: 

 ؟هذه المعوقات

 

 التشخيص والتحليل .2

 فهم التعلم وتحديد مكانته

؟ كيف يتشارك أصحاب من جهة والتمدرس من جهة أخرى مما هو مفهومنا للتعلم بمقابل التعلي .1

الدليل على تشاركه؟ ما هي مكانة التعلم في نظامنا المصلحة األساسيون هذا الفهم؟ أين هو 

التعلم السياسات واالستراتيجيات والبرامج والعمليات األخرى والمنظمات  يحّفزمثًال، هل  ؟التربوي

يحّفز أين هو الدليل على أن التعلم  ؟واألطر التمويلية ومصادر الموارد األخرى التربوية، إلخ.

 من المحصالتهل إن تعلم كيفية التعلم ا الدليل وكيف يرصد؟ نظامنا التربوي؟ كيف يوثق هذ

  لنظامنا التربوي العام؟ كيف ندعم تحقيق هذه النتيجة؟ كيف نرصد تحقيقها؟  الواضحة

كيف نصف أشكال التعلم المختلفة؟ ما هي هذه األشكال المختلفة في نظامنا التربوي؟ كيف  .2

ير هذا التكامل؟ أين الدليل على هذا التأثير؟ كيف نضمن التكامل بين هذه األشكال؟ ما مدى تأث

 نرفع هذا التكامل واألثر إلى أقصى حد؟ 

كيف يؤثر فهمنا ومعرفتنا بأثر التعلم في العمليات التربوية األخرى على غرار التقييم والتدريس  .3

ج والمواد التعليمية هاالموارد األساسية على غرار المن واإلدارة والحوكمة؟ كيف يؤثر ذلك في

واالجتماعية النفسانية، إلخ.؟ ما هو الدليل على هذا األثر؟ كيف  الماديةوالمدرسين والبيئة 

 دماجي حول تعلم التالميذ].المنظور اإل ،4-5المالحظة التقنية [ ؟اً حديثنضمن إبقاء هذا األثر 

  



34 
 

 ولالبتكار التعلم الفعليلدعم  ةاستخدام أدلة األبحاث الحالي

التعلم؟ كيف نضمن اطالع أصحاب المصلحة ب المعنيةما الذي نعرفه عن األدلة البحثية  .1

ة؟ ثي؟ كيف نضمن إبقاء هذه المعارف حدالرئيسيين على هذه األدلة؟ من هم أصحاب المصلحة

إلى  الوقع؟ كيف نرفع هذا الوقع؟ أين الدليل على هذا وقع ملموسكيف تُترجم هذه األدلة إلى 

 ف نؤّمن استدامة الرابط بين الدليل البحثي والممارسة والعكس بالعكس؟أقصى حد؟ كي

إلى أقصى حد؟ كيف تطلق هذه االبتكارات؟ فعليًا لتعلم اتسهيل ما هي ابتكاراتنا الحديثة لتعزيز  .2

 آلثارها؟ عندما يكون لها أثٌر ملحوظ كيف تجري مضاعفته؟ كيف ُترصد مع توثيق

 

  الفعليالتعلم  تأمين اإلنصاف في

؟ ما هي األبعاد أو العوامل المحفزة لهذا التعلم الفعليكيف نضمن اإلنصاف في فرص  .1

ما هي األدلة المباشرة و/أو غير ؟ التعلم الفعلياإلنصاف؟ كيف نرصد اإلنصاف في فرص 

 المباشرة؟

 

 أولويات العمل .3

 في نظامنا التربوي؟  التعلم الفعليما هي التحديات والقيود الرئيسية التي علينا معالجتها لتحقيق  .1

االستراتيجية في فهمنا لعمليات التعلم لكي تتمكن التي يجب سدها ما هي الثغرات المعرفية  .2

 على األدلة من جعل نظامنا التربوي يحقق التعلم النوعي لكل المتعلمين لدينا؟ والسياسة القائمتين

األولوية والثغرات المعرفية المحددة؟ ما هي ما هي الخطوات المستلزمة لمعالجة القيود ذات  .3

  الشراكات والموارد المستلزمة لتطبيق الخطوات المحددة؟
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 التدريس . األداة التحليلية:6
 

 المقدمة .1

 مامباشرة لدعم التعلم ولتمكين المتعلمين من اكتساب الكفاءات المتوقعة. الُيعد التدريس من أكثر العمليات 

14Fبالنسبة إلى نوعية التعليم يةهماأل لغبا يحصل في قاعة الصف

وتظهر األبحاث أن النظر في خلفية . 15

15Fس وحدها غير كافية لتحديد ما يحصل فعًال داخل قاعة الصفالمدرّ 

أمران درسون والتدريس فالم: 16

تجارب فعالية والتعلم حاسمتان لنوعية التعليم و التدريس منفصالن وٕان كانا متداخلين بشكل وثيق. فعمليتا 

يتعلم األفراد بطرق مختلفة لذا يجب أن يتلقوا التعليم بشكل وكذلك إلنصاف نوعية التعليم وللتعلم. التعلم 

مختلف. وليبلغ المتعلمون طاقاتهم القصوى يجب أن تكون أساليب ومقاربات التدريس ومنهجيات تقييمه 

ولئك الذين يصنعون القرارات المتعلقة وألالتدريس عملية إليهم  ةمفهومة بشكل جيد من قبل أولئك الموكل

بالتعليم. وتظهر األبحاث أن التكيف مع السياق مهم إذ أن الدول المختلفة والتالميذ المختلفين قد يستلزمون 

المواد ووسيلة التدريس) ومستويات مختلفة من الهيكلة تستجيب محتوى تدريس مختلف (من حيث معرفة 

لوجاهة كل من األهداف الحالية  المحوريالتقييم ن هنا تبرز أهمية لخلفيات التالميذ بشكل خاص. وم

لسياقات المختلفة. ما هي أنواع التدريس وفقًا ل) (من حيث محتوى وهيكلية وسياق التدريسوالمخططة 

16F. وتظهر األبحاثوبالمدّرس وثقافة التدريسالتي تتأثر/تتقيد بالمتعلم وبيئة التعلم  المؤّمنة

أن الدول التي  17

مت تدخالتها لمالءمة الوضع صمّ بعت عددًا من المبادئ العامة و نجحت في تحسين نظامها التربوي اتّ 

 ].الخصائص المشتركة للتدريس الجيد: 1-6المالحظة التقنية [الحالي لنظامها التربوي. 

تهدف هذه األداة التحليلية باإلجمال [االطالع على النسخة الكاملة لمزيد من التفاصيل] إلى دعم تحليل كيفية 

والسؤال الرئيسي الذي تطرحه . التعلم الفعليمساهمة عمليات التدريس في نوعية وٕانصاف التعليم العام وفي 
                                                           

 )، موجبات النوعية.2004( 2005 لعام  للجميع التعليم لتوفير العالمي لرصدتقرير اليونسكو ل 15
). خلفيات المدرسين ونوعية التعليم االبتدائي في أفريقيا جنوب الصحراء 2004برنارد ج. م.، تياب ب. ك. وفيانو ك. ( 16

). PASECسنوات من األبحاث في إطار برنامج تحليل النظم التربوية (ـ 10الكبرى الناطقة باللغة الفرنسية: جدول ومنظور 
PASEC :بالفرنسية الناطقة البلدان في التعليم وزراء مؤتمر )CONFEMEN.( 

 ) كيف تواصل أكثر النظم المدرسية المحسنة في العالم تحسنها. 2010ماكنزي وشركاه ( 17
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حصول كل المتعلمين على التدريس لدينا عمليات أو تعيق ل هذه األداة التحليلية هو التالي: هل تسهّ 

يسهل النظر في هذا السؤال الرئيسي عبر طرح بعض األسئلة ؟ التعلم الفعليالتعليم النوعي وتجارب 

 المؤثرة في التدريس. المحورية المتعلقة بالعناصر الرئيسية

 

 , التشخيص والتحليل2

 فعلي التدريس الفهم عملية 

دور األبحاث  هوأو النوعي؟ من يحدد هذا الفهم؟ ما  ليللتدريس الفعما هو فهمنا العمالني  .1

أو النوعي؟ ما الذي يثبت أن دليلنا يرتكز على الفعلي للتدريس  واالبتكار في تحديدنا العمالني

األبحاث واالبتكار؟ كيف يوثق هذا الفهم وتتم مشاركته؟ ما هو الدليل على تشاركه؟ كيف يأخذ 

في تحديدنا البيئات التربوية والمتعلمين والمدرسين كعناصر أساسية عتبار تنّوع هذا الفهم بعين اال

 ؟يلللتدريس النوعي/الفع

وسائل تدريس  ،2-6المالحظة التقنية [كيف نجمع المعلومات حول وسائل التدريس الرئيسية  .2

جع؟ إلى أي مختلفة] والمراجع المستخدمة في نظامنا التربوي العام؟ كيف يجري اختيار هذه المرا

في تيسير فعالية التعلم واكتساب الكفاءات المرجوة؟ ما هو الدليل على  تنجح هذه المراجعدرجة 

 فعاليتها؟

 

 ي لاإلنصاف والتدريس الفع

كما الفعلي جميع المتعلمين في نظامنا التربوي العام على التدريس  حصولكيف نتأكد من  .1

؟ إن كان هنالك الفعليوصول المنصف إلى التدريس الحددناه عمالنيًا؟ ما هو الدليل على 

انعدام لإلنصاف، ما هي اإلجراءات التصويبية المتوافرة لدينا؟ ما هو الدليل على نجاعة هذه 

؟ ما هي أبعاد مختلف المتعلمينعلى الفعلي للتدريس  ةر المتفاوتاثاإلجراءات؟ كيف نتعقب اآل

      اوتة؟نستخدمها لتعقب اآلثار المتفالتنوع التي 
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 رصد ودعم التدريس

؟ حالما تحدد هذه، ما هي الفعليما هي اآلليات المتاحة لدينا لتحديد وتوثيق التدريس غير  .1

الخطوات التصويبية التي نعتمدها؟ ما مدى انتظام و/أو مأسسة هذه اإلجراءات التصويبية؟ ما 

 يل على نجاعة هذه اإلجراءات؟؟ ما هو الدلالفعليمدى فعالية هذه اإلجراءات في دعم التدريس 

ن؟ كيف يجري اختيار أصحاب المصلحة و من يقّيم التدريس؟ من هم أصحاب المصلحة المعني .2

ن أصحاب المصلحة الذين يقّيمون التدريس؟ هل يشكل المتعلمون واألهل والمدرسون جزءًا م

نستخدم لية؟ كيف اعالمصلحة؟ أين الدليل على هذه الفلية مشاركة أصحاب اعهؤالء؟ ما مدى ف

هذا االستخدام؟ ما كان وقع فعالية التدريس؟ أين الدليل على  تقييم من التغذية الراجعة المستنبطة

 هذا االستخدام؟ أين هو الدليل على هذا الوقع؟

 عملية التدريس؟كيف ُتستخدم نتائج التقييمات الوطنية واإلقليمية والدولية في تقييمنا ل .3

-6المالحظة التقنية ؟ [الفعلي؟ كيف نؤّمن استدامة التدريس الفعليكيف ندعم ونحفز التدريس  .4

 ]المعياريأو المنهاج  ، الحرية التربوية3

 

  شروط التدريس

العمالني  يدناحدالفعلي وفقًا لتكيف نحدد بطريقة عمالنية البيئات الداعمة و/أو المحفزة للتدريس  .1

البيئات؟ ما هي الخصائص الرئيسية لهذه البيئات؟ ما هي الخصائص ؟ ما هي مستويات هذه له

عبر مختلف سياقات نظامنا التربوي  هذه الخصائص ؟ كيف تتجلىممكن التي لها أكبر وقع

العام؟ أين الدليل على أثر هذه البيئات و/أو عناصرها الخاصة في مختلف السياقات المحددة؟ 

 ]بيئة التعلم الوصلة إلى األداة التحليلية حول[

لتحقيق  والتعلم التدريس إلى أي مدى وبأي طريقة تدمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في .2

ن نتائج التعلم المرجوة؟ هل نعرف ما إذا كان إدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد حسّ 

 ن؟كما حددناها عمالنيًا؟ أين الدليل على هذا التحسّ  من فعالية التدريس
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 يات العملأولو  .3

 

؟ ما هي مكامن الفعليلتحقيق أهدافنا المتعلقة بالتدريس  هي أوجه القوة الخاصة لديناما  .1

 ؟الفعليالمشاكل التي تعيق التدريس 

ما هي التغيرات التي يجب النظر فيها لتحسين نتائج عملية التدريس بدرجة أكبر؟ ما هي  .2

يجب إدماجها في خطط اإلصالح  المجاالت الرئيسية األخرى إلى جانب قاعة الصف التي

 والتحسين لدينا؟

على األدلة من  ا لتتمكن االستراتيجية والسياسة القائمتينما هي الثغرات المعرفية التي يجب سده .3

 هدف تأمين التعليم النوعي للجميع؟في مدارسنا بغية تحقيق  التدريستحسين 

 والثغرات المعرفية المحددة؟ما هي الخطوات المستلزمة لمعالجة القيود ذات األولوية  .4
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 . األداة التحليلية: التقييم7
 

 المقدمة .1

عند مستويات مختلفة عادة المنهاج أو البرنامج التربوي طبيعة ونطاق نتائج التعلم التي يجب تحقيقها يجسد 

األهداف والطرق التي يجب من خاللها تحقيقها. أما المنهاج فهو يستند عادًة إلى من نظام التعليم العام 

األداة التحليلية [ ). ويعمد التدريس/االستجابةالموائمة األداة التحليلية حولواألولويات التنموية الوطنية (

إلى تشغيل هذه النتائج ووضعها قيد التنفيذ. ويتأكد  ]التعلم األداة التحليلية حول] والتعلم [التدريس حول

 و/أو توجيه التعلم. ويبقى مدى نها قد تشكل مدخًال إلى حدوثمع أالتقييم مما إذا تم تحقيق النتائج المحددة 

نوعية التعليم ل إن لم يكن حصرياً  17F18اً مهيمن مؤشراً  ]الكفاءات األداة التحليلية حولالنتائج المحددة [ تحقيق

ال تتمكن إجراءات التقييم عادة إال من بمعنى آخر،  والتعلم. والتدريسباإلضافة إلى فعالية تطبيق المنهاج 

تعليم القراءة في مجاالت محددة بصورة خاصة، على سبيل المثال  قد برزتتجسيد عناصر تعلم محدودة 

 .والكتابة والحساب

  

                                                           
بشكل عام، من المهم التشديد على أن التقييم ال يتمتع بمهمة وصفية وحسب (أي اإلشارة إلى حالة النظام) بل بمهمة  18

ية أيضًا. بمعنى آخر، هنالك آلية تعلم وتدريس لالختبارات معترف بها. وقد يحدث ذلك على المستوى المحلي والوطني معيار 
وهو ليس ظاهرة سلبية بشكل جوهري ولكنه ظاهرة على "المقّيم" اإللمام بها ليتمكن من توجيه عملية التعلم/التدريس بشكل 

" (أي توجيه آليات التحقيق نحو بلوغ  PISAرفت هذه العملية بمصطلح "مفعول فعال. على صعيد التقييمات الدولية، لقد عُ 
 )).PISAنتائج التعلم التي يهدف إليها برنامج التقييم الدولي للطالب (
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 . أهداف التقييم التربوي1الرسم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) وأشكال 1-7المالحظة التقنية بحسب الهدف (يشكل التقييم بحد ذاته عملية تربوية مختلفة، فهو يختلف 

18Fالتقييم

التعلم وتقييم التعليم. فاألول يتعلق  ألجلومجاالته. وكان ال بد من إجراء تمييز أولي بين التقييم  19

19Fتبرز أهمية التغذية الراجعة للمتعلم ، ومن هنابعمل التقييم كعملية تربوية

فإن تقييم التعلم على مع ذلك، و  .20

سع هذا التقييم على المستوى نفسه أن بو ، و مستوى منهجي ضروري بغية رصد إنجازات النظام التربوي ككل

وعلى  تسمح بتحسين األداء المنهجي ومن هذا المنطلق، يؤدي إلى استخالص دروس (حول السياسات)

المستوى نفسه، قد يحصل "التقييم ألجل التعلم" (مع أن هذه العبارة ال ُتستخدم عادة لإلشارة إلى التعلم 

 المنهجي).
                                                           

ييم باإلضافة إلى غايات التقييم، قد تختلف أهداف هذا التقييم أيضًا إلى حد بعيد، مثًال لتقييم األداء المنتظم بكليته يجري تق 19
 . أهداف التقييم).1بل النظام (االطالع على الرسم  –التالميذ. ومع ذلك ال يكون التالميذ الهدف الرئيسي لعملية التقييم 

طبيعة التعلم ). دور التقييم البناء في بيئات التعلم الفعلي. ه. دومونت، ود. إيستانس، وف. بينافيدس. 2010وليام د. ( 20
 ). باريس: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.159-135(ص.  للممارسة استخدام األبحاث كمصدر وحي

 المدارس: القيادة، البنى التحتية

المدرسون: القدرة، 

 التدريب

 ، الحافزاألهليةالمتعلمون: 

األسر: الوضع االجتماعي 

 االقتصادي

النظام. المناهج، 

 السياسات، الموارد

 التقييم
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 الُمستخدم من قبل مختبر أميركا الالتينية لتقييم نوعية التعليم. العام CIPP: نموذج الـ2الرسم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العوامل المرتبطة بالتعلم تستخدم عادة عمليات التقييم الواسعة النطاق المماثلة أدوات لتقييم ولهذه الغاية 

تعني السياق  CIPP" العام (CIPPباإلضافة إلى االختبارات الفعلية التي تندرج عادة في إطاٍر مماثل لنموذج "

مختبر أميركا الالتينية لتقييم نوعية . أعاله) الذي يستخدمه مثًال 2والعملية والمنتج، راجع الرسم والمدخالت 

 ).LLECEالتعليم (

20Fتهدف هذه األداة التحليلية [االطالع على النسخة الكاملة لمزيد من التفاصيل]

إلى مساعدة المستخدمين في  21

لتعليم المرجوة و/أو تشخيص ما إذا كان نظام التقييم الحالي يشكل جزءًا من معوقات بلوغ أهداف نوعية ا

أما السؤال الرئيسي في تشخيص أنظمة التقييم لدينا  المعوقات. تشكيله جزءًا من تلك ومدى المعلن عنها

ويتطرق  في تحسين نوعية نظامنا التربوي وفعالية التعليم؟ كيف تستطيع عمليات التقييم المساهمةفهو: 
                                                           

 وصلة إلكترونية إلى النسخة األطول لحزمة األدوات هذه. 21

 السياق:

مثالً، الوضع االقتصادي 
ا ت  اال

 المدخالت:

 ياتمستو ندلتعليم عاتخصيصات 
قاعات الصف،  ،(مثالً النظام 

 أجهزة الكمبيوتر)

 النتائج:

 إنجازات التعلم

 المدرسة

 مثالً، التدريس العملية:
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التشخيص إلى هذا السؤال المحوري عبر طرح بعض األسئلة الرئيسية المتعلقة بسياسات وأطر وأساليب 

التقييم الحالية وآليات التطبيق وأنظمة استخالص العبر المناسبة من نتائج التقييم واستخدام هذه األخيرة 

 .هومحصالتالتعليم عمليات المختلفة لحي نوااللتحسين 

 

 التشخيص والتحليل .2

 سياسات وأطر وأساليب التقييم

حول التقييم التربوي؟ إن كان الجواب نعم، ما  هل لدينا استراتيجية/سياسة/ورقة موقف وطنية .1

ومن حيث  التصنيف الدولي المقنن للتعليممدى حداثتها؟ ما هي المستويات التربوية (من حيث 

 ؟هل جرى تقييمها وطني)) والمواد التي تغطيها هذه الورقة؟ –إقليمي  –الموقع (محلي 

، مثًال في بشكل مباشر لتقييما اختصاصاتي مدى يرتبط اختيار غايات وأهداف و إلى أ .2

ما هو سهل  ليسالتقييمات الوطنية، بما يعتبره البلد مهمًا على صعيد نتائج التعلم للمتعلمين و

 األداة التحليلية حول] [األداة التحليلية حول الكفاءات) [2-7المالحظة التقنية ؟ (قييمالت

 ]المنهاج

الذي تتم عنده التقييمات الوطنية؟ هل مستوى الالتقييم و  ما هي المعايير المستخدمة لتحديد تغطية .3

التغطية والمستويات ترتبط هذه المعايير بأهداف وغايات التقييم الواضحة؟ هل من دليل على أن 

 التي تتم عندها عمليات التقييم تساهم في تحسين نوعية النظام التربوي؟

بأي و  و شامل للجميعبشكل عام، ما مدى فعالية التقييم في هذا البلد؟ ما هي غاياته؟ هل ه .4

النظام من حيث نتائج اإلنجازات عند كل  مكانةطريقة؟ ما هو الدليل على ذلك؟ هل نعرف ما 

 ]األداة التحليلية حول اإلنصاف واإلدماجمستوى؟ [

 

 تطبيق التقييم

فهل جرى تطبيقها/تفعيلها؟ كيف نعرف ذلك؟ عند أي  كان هنالك من سياسة تقييم تربوي إن .1

 ؟ اما هي أهدافهو ؟ هذه مستويات تطبق عملية التقييم
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 وفقًا لقواعد الممارسة الجيدة بما في ذلك اإلدماج؟ التقييم على تطبيق عمليات هل من دليل .2

 ] اإلنصاف واإلدماج األداة التحليلية حول؟ [وعالَم يرتكز ذلك

 التقييم؟ كيف يختلف ذلك وفقًا لنوع التقييم؟ من ُيجري عملية .3

راء (أي كيف تطّور بنود االختبار) وما هو األساس المفاهيمي و  كيف تحدد مفاهيم االختبارات .4

ما هي  .ه "مهارات الحياة")يالبرنامج الدراسي أو باألحرى توج(مثًال، تحليل المنهاج/ ؟ذلك

21Fوالتقنيات المستخدمة لتصنيف البنود أساليب المقاييس الذهنية

ومدى أخذ خصائص هذه البنود  22

المفتوحة والمقفلة؟  األسئلةبعين االعتبار في تطوير اختبارات اإلنجازات التربوية؟ هل ُتستخدم 

جيد بين االختبارات المعيارية وغير بشكل ج المز  يجريمن حيث تحديد مفهوم االختبار، هل 

 ).، التقييم البديل3-7المالحظة التقنية المعيارية؟ (

النظر إلى (مثًال،  ؟ل عملية التحليل" التي تسهّ الملحقةهل تقيس عمليات التقييم أيضًا "العوامل  .5

من المعلومات المتعلقة االجتماعي والوضع االجتماعي واالقتصادي وغيرها  والنوع العمر

 ]اإلنصاف واإلدماج األداة التحليلية حول[ بالخلفية)

 إن كان ذلك ممكنًا، كيف ُتعالج البيانات وتدخل إلى نظام معلومات مركزي؟ .6

 وغيرها) SACMEQو PISAو LLECEما هو الدليل على أن المشاركة في تقييمات النوعية الدولية ( .7

مجال تساعد في مقارنة نوعية نظامنا التربوي؟ ما كانت تجربتنا وتجربة الدول األخرى في 

ما هو ؟ وفي هذه الحالة، دهل جاء ذلك نتيجة قرار متعمّ فارك فيها التقييمات الدولية؟ وٕان لم نش

 السبب؟

 

 استخدام نتائج التقييم

يم نتائج عملية التقييم تؤّمن المعلومات للسياسة والممارسة تقو اآلليات المتوافرة لدينا لجعل ما هي  .1

غالبًا إلى هذه نلجأ  هلالتربوية (في الصف والمدرسة وعلى المستوى اإلقليمي والوطني)؟ 
                                                           

"من خصائص بنود المقاييس الذهنية الرئيسية درجة الصعوبة والتمييز، ولكن هنالك خصائص أخرى أيضًا. غالبًا ما تحدد  22
صعوبة البند باستخدام "تحديد المقاييس" وفقًا لمنهجيات األبحاث. وتسمى هذه العملية "معايرة البند". وتزداد أهمية نماذج تحديد 

 .3PLو 2PLالمقاييس الجديدة على غرار 
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األداة التحليلية اآلليات؟ ما هو الدليل على أننا نجري عمليات التقييم بطريقة هادفة ومنهجية؟ [

  ].لتحليلية حول الحوكمةاألداة ا] [الموائمة حول

األثر  تتركوكيف نحرص على أن التقييمات التربوية  تقويم عملية التقييم محصالت نفّسركيف  .2

نشر تقييمنا لنتمكن من التركيز ؤًمن المرجو في تحسين نوعية نظام التعليم وفعالية التعلم؟ كيف ن

على غرار البيانات المالية التي على تحسين األداء؟ كيف ترتبط بيانات النتائج بمتغيرات أخرى 

 ]األداة التحليلية حول التمويلتسمح بإجراء تحليالت متينة؟ [

(مثًال، نتائج كل تلميذ إلى األهل/األولياء،  ؟نشرتشمله عملية المن و نشر نتائج التقييم هل تُ  .3

 ]األداة التحليلية حول الحوكمة[ لمدارس إلى الجمهور العام، إلخ.)ترتيب ا

 

 يات العمل. أولو 3

ما هي المجاالت الرئيسية التي يجب التطرق إليها بشكل عاجل لتأمين مساهمة التقييم في نوعية  .1

 نظامنا التربوي؟

على األدلة  وممارسة قائمتينما هي الثغرات المعرفية التي يجب سدها لغايات وضع سياسة  .2

 التقييمات الوطنية وعلى صعيد المدارس؟و 

 لمعالجة القيود ذات األولوية والثغرات المعرفية المحددة؟ما هي الخطوات المستلزمة  .3
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 التحليلية: المنهاج . األداة8
 

 المقدمة .1

التي التي تقوم على القيم) للكفاءات (أي المعرفة والمهارات والسلوكيات  ةومتعمد ةمنهجي رزمةالمنهاج هو 

المالحظة الال نظامي (النظامي و في اإلطار يتوّجب على المتعلمين اكتسابها عبر تجارب التعلم المنظمة 

). ويلعب المنهاج الجيد دورًا أساسيًا في صقل مهارات التعلم مدى : المعاني المختلفة للمناهج1-8التقنية 

واإلدارة البناءة للتنّوع وٕادارة السلوكيات والمهارات االجتماعية على غرار التسامح واالحترام  وكذلكالحياة 

سلمي وتعزيز واحترام حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين والعدالة واإلدماج. وفي الوقت النزاعات بشكل 

نفسه، يساهم المنهاج في تطوير المهارات الفكرية واكتساب المعارف المعنية التي يحتاج المتعلمون إلى 

بدعم التنمية الشخصية كما تتزايد مطالبة المنهاج  المهنية.و تطبيقها في سياق دراساتهم وحياتهم اليومية 

وتحفيزاتهم وطموحاتهم. كما أن  بالنفسالذاتي وثقتهم للمتعلمين من خالل المساهمة في تعزيز احترامهم 

المنهاج على غرار تكنولوجيا  ومتطلباتهنالك العديد من التحديات الجديدة والناشئة التي تواجه التعليم 

؛ واإليدز المشتركالثقافات؛ والتنمية المستدامة؛ وتعلم العيش المعلومات واالتصاالت الجديدة؛ والتفاهم بين 

وظيفة المنهاج التوجيهية للعناصر  ومن خاللوفيروسه؛ ومهارات الحياة؛ وتطوير الكفاءات مدى الحياة. 

دورًا محوريًا في  والمحفزة والملهَمة، قد تلعب وثائق ومواد المناهج الواضحة صحاب المصلحةألالتربوية و 

 التدريسعلى نوعية استراتيجية يعتمد ذلك تطبيق المنهاج إال أن  المدرسونضمان نوعية التعليم. ويتولى 

والتعلم ومواد التعلم والتقييم. ويتطرق عدد من األدوات التحليلية إلى عملية تطبيق المناهج والمسائل المتصلة، 

الذي تشكل هذه التابع لليونسكو  "يل/تشخيص نوعية التعليم العامإطار تحل"هذه األدوات التحليلية وتشكل 

 ]والتعلم والتدريسالمدرسين  الوصلة إلى األداة التحليلية حولاألداة التحليلية إحدى أدواته. [

تهدف هذه األداة التحليلية [االطالع على النسخة الكاملة لمزيد من التفاصيل] إلى دعم الهيئات التربوية 

في تنفيذ مسح حاسم لـ"نظام"  )التقييم وخبراء المناهج ومدربي المدرسين وخبراءالقرار  صانعي(أي الوطنية 

وكذلك نقاط الضعف/النواقص التي تعيق نوعية  المناهج لديها بغية تحديد نقاط القوة التي يجب البناء عليها

المتوافر لدينا يمّكننا من ا كان المنهاج والسؤال الرئيسي بالنسبة إلى هذه األداة التحليلية هو ما إذالتعليم. 
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ها (أي المعارف والمهارات والسلوكيات التي تقوم على القيم التي نستلزمإكساب المتعلمين أنواع الكفاءات 

ويمكن  .أو ال والتحديات التي على الناس مواجهتها اليوم وفي الغد، )لنوع المجتمع الذي ننوي بناءه

معالجة هذا السؤال الرئيسي عبر تقييم مواءمة المنهاج لألهداف التنموية الوطنية وفعالية سياسات المناهج 

باإلضافة إلى تطوير وتصميم وتخطيط المناهج. كما يشكل رصد وتقييم عملية تطبيق المناهج واستجابتها 

بعض  أدناهرح قسم التشخيص والتحليل للتحديات والمستلزمات الجديدة عنصرًا حاسمًا يجب تقييمه. ويط

لمسائل الرئيسية وذلك لدعم نقاش هيكلي حول ا األسئلة الرئيسية في كل من مراحل تطوير وتطبيق المنهاج

 المتعلقة بالمناهج وتأثيرها في نوعية التعليم.

 

 التشخيص والتحليل .2

 تطوير وجاهة المناهج

ورفاهية ورقي  ر الشخصي للمتعلمينلتطو د/المجتمع إنجازه في ما خص اما الذي يريد البل .1

 المجتمع؟ وٕالى أي مدى تجيد المناهج عكس هذه الرؤيا التربوية؟

ما هي آليات جعل المناهج تستجيب لسياسات واستراتيجيات التنمية الوطنية؟ هل من دليل على  .2

 نجاعة هذه اآلليات؟

مع أهداف  حددة في المناهجما مدى حسن مواءمة الكفاءات الرئيسية/األساسية/المتقاطعة الم .3

أن هذه الكفاءات الرئيسية قد وضعت في صميم عملية على السياسة التربوية؟ هل من دليل 

 ]الكفاءات الوصلة إلى األداة التحليلية حولتطوير المناهج؟ [

كيف يشارك أصحاب المصلحة التربويون (المدرسون والمتعلمون والقطاع الخاص والمجتمع  .4

 ؟ا المنهاج والسياسات المالئمة للمنهاجتطوير رؤيالمدني) في 

 الوصلة إلى األداة التحليلية حولهل من دليل على أن مشاركة هؤالء قد أحدثت فرقًا؟ [ .5

 ]الحوكمة
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  تخطيط وتصميم ومحتوى المنهاج 

أن تطوير المنهاج قد حظي بقيادة وتوجيه فعالين وفقًا لرؤيا التعليم/المنهاج هل من دليل على  .1

(أي هل هنالك مؤسسات/وكاالت معروفة علنًا ومعترف بها لوضع  الجودة؟لمحددة ومعايير ا

جرى تطوير خطوط توجيهية لتوجيه مناهج)؟ هل العمليات وضع معروفون لقادة وكذلك المناهج 

وقيادة وتطبيق ومراجعة المنهاج؟ هل تؤخذ هذه الخطوط التوجيهية بالحسبان تصميم وصياغة 

ج؟ هل يدرج المنهاج في مجموعة من الوثائق العامة على غرار هاات تقويم المنفي نتائج عملي

أطر المناهج والبرامج التعليمية (مناهج المواد) والكتب المدرسية وكتيبات المدرسين وكتيبات 

، البوسنة 1-8الممارسة الواعدة التقييم؟ كيف يشارك أصحاب المصلحة في هذه العملية؟ (

 ).والهرسك

حديثة وعلى حسن اختيار  على بناء المناهج على مفاهيم ومقاربات تعلم الدليل المتوافرما هو  .2

(أي هل من تشديد على التعلم المتمحور حول المتعلم والتعلم الشامل؟  وتنظيم المحتوى الدراسي؟

رابط والتوازن وٕادماج هل من مجاالت ومواضيع تعلم واسعة تراعي االستمرارية الهادفة والت

لمنهاج الرئيسي والمناهج المتفاوتة؟ هج وتكون مالئمة لعمر/مرحلة التطور وتراعي كذلك االمنا

والتعليم اإللكتروني بعين االعتبار لتحسين نوعية واالتصاالت كيف تؤخذ تكنولوجيا المعلومات 

] التدريس والتعلم واإلنصاف واإلدماج التحليلية حول واتالوصلة إلى األدالمناهج والتعلم؟)[

 )ما الذي يكّون المناهج النوعية؟ 2-8المالحظة التقنية (

ئة؟ (أي ما هي المسائل "الحالية" التي المنهاج للمسائل المتقاطعة والناشما مدى حسن تغطية  .3

المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان والتربية  المسائل المتنوعة مثلندمج يجب معالجتها؟ كيف 

السالم، التفاهم  ثقافة – المشتركوتعلم العيش  التنمية المستدامةالتعليم من أجل على المواطنة و 

ما بين الثقافات، اإليدز وفيروسه، مهارات الحياة، االستعداد للحياة والعمل. كيف يمكن إبقاء 

، فييت 2-8الممارسة الواعدة المنهاج مفتوحًا ومرنًا في معالجة المسائل الجديدة/الناشئة...) (

 نام)

ى التوازن بين الحاجة إلى تأمين المهارات األساسية (أي القراءة والكتابة كيف نحافظ عل .4

والحاجة إلى  حاجة إلى إكساب المعارف المحددة في مختلف االختصاصات،والحساب) وال
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والتعليم من أجل التنمية  المشتركمعالجة المسائل المتقاطعة والناشئة على غرار تعلم العيش 

، 3-8) (الممارسة الواعدة ، تحديد محتوى المناهج3-8قنية المالحظة التالمستدامة؟ (

 بوتسوانا).

 

 تطبيق ورصد وتقييم المنهاج

(أي ما  ؟ما هو الدليل على أن المدرسين والتالميذ يلعبون دورًا فاعًال في تحديد المنهاج وتطبيقه .1

مليات لمشاركة في عالمدرسون ا وهل يستطيع ن تدريب المدرسين وفهمهم للمنهاج؛مدى حس

مستشارين مسهلين و أن يكونوا للعب أدوار جديدة أي ن تطوير المناهج؟ وهل المدرسون مستعدو 

 ؟).التالميذ في اختيار وهيكلة نشاطاتهم التعليمية وميسرين ومطوري المناهج؟ وهل يشارك

المدارس ؟ ما هو الدليل على أن ممّكنةبيئات تعلم مدعوم بما هو الدليل على أن تطبيق المنهاج  .2

نفاذ مية؟ (أي استراتيجيات التواصل ومشاركة التالميذ وتعزيز اليتبذل الجهود لتحسين بيئاتها التعل

الوصلة إلى ) [مية، واالستشارة وأخالقيات المدرسة والنواحي الجماليةإلى المنشآت والموارد التعلي

 ]بيئة التعلم األداة التحليلية حول

داف المنهاج؟ ما هي العناصر المرتبطة بالتقييم التي تعيق ما مدى مواءمة التقييمات مع أه .3

 ]التقييم الوصلة إلى األداة التحليلية حولتطبيق المنهاج وبالتالي نوعية التعليم؟ [

هذا ؟ هل استخدم نظام قطري شامل لرصد وتقييم عمليات وضع المناهجهل من دليل على  .4

على تأثير تقييم المناهج والكتب المدرسية  اإلثباتفي التطوير المتواصل للمناهج؟ ما هو الدليل 

التدريس  الوصلة إلى األداة التحليلية حولمراجعة المناهج والكتب المدرسية؟ [ المرفقة على

 ]والتعلم

ج؟ (أي مشاريع ما هي الخطوات المعتمدة لتأطير التطورات المستقبلية في عالم التعلم والمناه .5

وفرق العمل  والمنتدياتالمتعلقة بالمناهج؛ والمؤتمرات الوطنية  األبحاث الوطنية و/أو الدولية

 المنظمة لتحديد السياسات االستباقية المتعلقة بالمناهج)
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 أولويات العمل .3

ما هي المجاالت الرئيسية والقيود المعيقة التي ال بد من معالجتها بشكل طارئ إلنجاز تحسينات  .1

 كبيرة في نوعية مناهجنا؟

في على األدلة  قائمتينالممارسة الو سياسة الما هي الثغرات المعرفية التي يجب ردمها لتطوير  .2

 تطوير المناهج؟مجال 

 ما هي الخطوات المستلزمة لمعالجة القيود ذات األولوية والثغرات المعرفية المحددة؟ .3

  



50 
 

 . األداة التحليلية: المتعلمون9
 

 المقدمة .1

كالدليل المطلق  –التي تشير إلى الكفاءات المكتسبة  –كفاءات على نتائج التعلم تشدد األداة التحليلية حول ال

على نظام تربوي نوعي وعلى فعالية التعلم. أّما المتعلمون فهم "المنتجون المطلقون" لنتائج التعلم، إذ يقع 

إطار "في  –لم ون والمنهاج وبيئة التعالمدرس –على عاتقهم اكتساب الكفاءات. وتساعد العناصر األخرى 

التابع لليونسكو المتعلمين على توليد نتائج التعلم المرجوة. وال يعتبر  "تحليل/تشخيص نوعية التعليم العام

" "عنصر مستفيد ذاتيًا"، و"مساعدأيضًا  ار المتعلَم كمستفيد من هذه العوامل المسهلة وحسب بل هواإلط

أغلبية األنظمة  فعاليته. ولكنّ لذي يعتمد عليه نظام تربوي نوعي في تأمين و"المورد البشري األساسي" ا

وفيما يحتاج المتعلم إلى . او/أو تطويره اومساعدته ايجب العمل عليه ةمستفيدتعتبر المتعلم كجهة التربوية 

قدرة ن دون أحد أن يتعلم نيابة عنه وال يمكن أن يتحقق التعلم مت إال أنه ال يمكن ألي شيء و/أو تسهيال

. ُتعتبر بالتالي النظرة إلى المتعلم على أنه مورد بشري أساسي ممّكن في األنظمة المتعلم على االستفادة ذاتياً 

 وتأمين استدامتهما. التعلم الفعليأساسية لبلوغ التعليم النوعي و كركيزة التربوية النوعية 

، يجب أن تستثمر المشاريع التربوية بتعقل مشروع منتجأي في الرئيسية على غرار كل الموارد البشرية و 

حول التعلم بشكل خاص  المتراكمةتشير أدلة األبحاث و . فيها أساسيينالمتعلمين كمنتجين  في واستراتيجية

مختلف أنواع التسهيالت ب تزويدهوالتعليم بشكل عام أنه لتحويل المتعلم إلى عنصر مستفيد ذاتيًا وفعال، يجب 

بشكل  التطورات في األبحاث المتعلقة بالدماغ تتولىاة. فعلى سبيل المثال، يجب أن مراحل الحيمختلف في 

دف إلى اهتوجيه نطاق وطبيعة االستثمارات وكذلك طبيعة االستثمار البشكل خاص وليونة الدماغ  عام

احتياجات ب المتعلقةأبحاث الدماغ ، 1-9المالحظة التقنية المتعلم في عملية التعلم [ وكفاءةتمكين فعالية 

المالحظة شمولي [بشكل ر الطفل ندرك اليوم أن االستثمار في تطوي ]. ونحنالمتعلم المختلفة خالل حياته

لفعالية المتعلم في عملية التعلم مسهًال سنوات يشكل عنصرًا أساسيًا  8و 0بين عمر  ]HEDCI، 2-9التقنية 

في الموارد على المدى فعالية أكثر االستثمارات ر الطفولة المبكرة يخالل حياته. ويشكل االستثمار في تطو 

]، ، العائدات المتعددة القطاعات لالستثمار في الطفولة المبكرة3-9المالحظة التقنية القصير والطويل [
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تنمية ، أدلة متعلقة بال4-9المالحظة التقنية [ تنمية الشاملة للجميعوهي انطالقة مبكرة للنمو المتبادل وال

في الوقت نفسه، تطلعنا األبحاث حول ليونة الدماغ على الفرص المالئمة للمتعلمين في و ]. الشاملة للجميع

]. بالنسبة إلى أميركا الالتينية ومنطقة المتعلمين مدى الحياة الوصلة إلى األداة التحليلية حولسن متقدمة [

حكومات تخسر دخًال كبيرًا جراء بّين من خاللها أن ال، أجرى برنامج األغذية العالمي حسابات تَ جزر الكاريبي

إلى نقص  بدوره الدماغ الذي يعزىنمو  النقص فيسوق العمل وتراجع نتائج التعلم بسبب في  اإلنجازتدني 

22Fفي التغذية

23. 

 ،وبشكل خاص نظرية المعرفة ،الفلسفةعلم العلوم االجتماعية والسلوكية و كل من من أيضًا دلة األ وتتوافر

ويحمل كل من علم نفس التعلم ونظرية  التعلم. علم نفسوعلم االجتماع واألنثروبولوجيا وعلم النفس، ال سيما 

قاء بأفضل طريقة ممكنة وكيفية ضمان ب فعالية المتعلمالمعرفة في طياته مؤشرات أساسية حول كيفية تسهيل 

بصورة خاصة. وعلى المتعلم أن يكون في  العملية التربوية بشكل عام وفي البيداغوجيافي صميم  المتعلم

. كيف نتمكن من إنشاء بيئة تعلم تمّكن التمكين هنا كأحد المفاهيم الرئيسيةصلب العالقة التربوية ويبرز 

مع تأمين التعلم ومنح المتعلم من اكتساب ما يكفي من المعارف الذاتية حول حاجاته التعليمية لمطابقتها 

الحواجز  ه بمسيرته التعليمية وتخطيتحكمك المرء من حياته و تملّ والقدرة على  فسبالنة والثقة الطاقة/القدر 

 ]، علم التربية المرتكز على المتعلم ونظرية المعرفة5-9المالحظة التقنية والعوائق. [

، فإن المقاربة الحقوقية للتعليم واحترام حقوق اإلنسان وموجبات اإلنصاف ينتنّوع المتعلممهما كان مصدر 

إطار تحليل/تشخيص نوعية التعليم "يعتبر االجتماعي تمنح كل المتعلمين الحق في التعليم النوعي. وبالتالي، 

اإلنصاف  ة حولالوصلة إلى األداة التحليلي[ نظام التعليم العام النوعيمداميك  اإلنصاف واإلدماج من "العام

النوعية الجيدة لتنوع المتعلمين بصرف النظر عن مصدر هذا ذات وتستجيب أنظمة التعليم العام ]. واإلدماج

إهانة للحق ال بل  مين انتهاكًا لحقوق اإلنسان وحسبالتنوع. وال يشكل الفشل في االستجابة إلى تنوع المتعل

 في التعليم.

                                                           
كلفة الجوع: اآلثار االجتماعية واالقتصادية لنقص التغذية لدى األطفال في أميركا الوسطى والجمهورية الدومينيكية. رودريغو  23

 .2008، شباط/فبراير الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية جنةللمارتينيز وأندريس فيرنانديز، ا
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يل] إلى دعم جهود الدول ع على النسخة الكاملة لمزيد من التفاصوتسعى هذه األداة التحليلية [االطال

المشروع التربوي كمنتج رئيسي للكفاءات ونتائج التعلم المتوقعة.  المتعلم في صميموضع األعضاء في 

تأمين العواقب بغية تحليل الدول األعضاء المعمق لتنوع المتعلمين وتساعد في استخالص وتسهل األداة 

ويشير اإلطار إلى أن المتعلم مدى الحياة أو القدرة على لمالئمة ليصبح المتعلم فاعًال وفعاًال. التسهيالت ا

. أما السؤال الحاسم الذي ةجيد ةنوعيذات التعلم مدى الحياة هي على األرجح أبرز محصلة لنظام تعليم عام 

ي تمنع المتعلمين من كل األعمار ما هي العوائق األساسية التيطرح في هذه األداة التحليلية فهو التالي: 

من أن يصبحوا ويبقوا متعلمين فاعلين وفعالين مدى الحياة وكيف يتوجب علينا تخطي هذه والخلفيات 

 العوائق؟

 

 التشخيص والتحليل .2

 نظرتنا إلى/منظورنا للمتعلمين

المختلفة إلى ، النظرة 6-9المالحظة التقنية نا النظامية/الرسمية إلى متعلمينا؟ [تنظر  ما هي .1

] من المعني في تحديد هذه النظرة؟ هل األطراف التي يجب أن تكون معنية هي فعًال المتعلمين

كذلك؟ أين الدليل على مشاركتها؟ ما هي المحفزات التي تغّير نظرتنا إلى المتعلمين؟ أين هي 

 المؤشرات الرئيسية لهذا التغيير؟ وأين يتم توثيق النظرة المتغيرة؟

 

 تعلمينا واالستجابة لحاجاتهممعرفة م

كيف نتمكن من معرفة وفهم تنوع متعلمينا؟ ما هي العناصر الرئيسية لهذا التنوع؟ كيف تختلف  .1

هذه العناصر عبر السياقات الوطنية؟ كيف نستخدم بيانات التقييم لمعرفة متعلمينا وحاجاتهم؟ 

 التعلم. قد يظهر التقييم أن بعض المتعلمين يواجهون تحديات فيمثًال، 
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من يملك هذه المعرفة ة؟ تعلمين؟ كيف نبقي هذه المعرفة حديثأين الدليل على إلمامنا بتنّوع الم .2

 وكيف يكتسبها؟ كيف نحدد من عليه أن يمتلك هذه المعرفة؟

لتأمين دعم متغاير لفعالية المتعلمين؟ أين هو الدليل على كيف تطبق معرفتنا بتنّوع المتعلمين  .3

ير؟ ما هي المصادر المختلفة لدعم المتعلمين؟ أين الدليل على نجاعة ذلك؟ هذا الدعم المتغا

في كيف نتعقب أثر دعمنا على المتعلمين المختلفين وكيف نضمن ونؤّمن استمرارية اإلنصاف 

فعالية المتعلمين في العملية التعليمية؟ ما هي الوسائل غير المباشرة المتاحة لدينا لتقفي أثر 

ن؟ ما هي اآلليات التي نستخدمها لالستجابة إلى حاجات المتعلمين المختلفين؟ فاعلية المتعلمي

 ]، اآلليات المحتملة والممارسات الواعدة5-9المالحظة التقنية [

؟ ما هو دور أنواع المتعلمين المتعددة في تحديد حاجاتهم التعليمية وما هي أفضل الطرق لتلبيتها .4

 نظم التعليم والتعلم؟ أين الدليل على أثر هذا اإلدماج؟كيف ندمج النظرة إلى المتعلمين في 

 

 . أولويات العمل3

ما هي التحديات الرئيسية والقيود ذات األولوية التي علينا معالجتها بغية تأمين الدعم المنصف  .1

 والفعال لكل متعلم ليصبح متعلمًا فاعًال وفعاًال بشكل متواصل؟

 والمنصفمعلومات التي تمنعنا من تأمين الدعم الفعال ما هي الثغرات في األدلة والمعارف وال .2

 لحاجات المتعلمين المتنوعة؟ كيف يمكن سد هذه الثغرات؟

لجعل نظامنا ما هي الخطوات المستلزمة لمعالجة القيود ذات األولوية والثغرات المعرفية المحددة  .3

 لتطبيق الخطوات المحددة؟ التعليمي متمحورًا حول المتعلم؟ ما هي الشراكات والموارد المستلزمة
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 . األداة التحليلية: المدرسون/المربون10
 

 المقدمة .1

، على المدرسين فمن دون التركيز المالئم. والتعلم التدريسفي عملية  الفقرييشكل المدرسون/المربون العمود 

ال يمكن أن يتحقق الوصول إلى التعليم النوعي والمنصف للجميع. وقد تبّين أن نوعية المدرسين/المرّبين 

إلى حد كبير تشرح الفروقات البارزة في نتائج التعلم. كما يؤثر التوزيع المنصف للمدرسين/المرّبين المؤهلين 

23Fفي توزيع نتائج التعلم وبالتالي اإلنصاف

ثمة مؤشرات واضحة على أن تأمين التعليم النوعي يميل إلى  .24

24Fترك وقع أكبر في فئات التالميذ األكثر استضعافًا أو حرماناً 

وبالتالي يشكل تأمين المدرسين/المرّبين  25

النوعيين لكل المدارس والمؤسسات التربوية طريقة مهمة في معالجة مشكلة عدم اإلنصاف. ومع تخصيص 

ة واألكثر تعقيدًا للمدرسين/المرّبين، تبرز الحاجة إلى إعداد استراتيجيات االختيار المتماسكة األدوار الجديد

مهمة ب المناطينإلكساب المسؤولين المتواصل التطوير المهني اإلعداد المهني و والمالئمة واستراتيجيات 

 واتالوصلة إلى األدهم. [ائفبقائهم في وظإلالمعارف والمهارات والسلوكيات والقيم المتطلبة و كل  التدريس

 ]المتعلمين والتعلم والتدريس التحليلية حول

يستطيع دعم أو إعاقة الدول األعضاء تركز هذه األداة التحليلية على المدرسين/المربين كنظام فرعي حاسم 

 إطار"في  14في تحقيق هدف التعليم النوعي للجميع. وتشكل هذه األداة التحليلية إحدى األدوات الـ

تقييم كل نواحي  علىالتابع لليونسكو المصمم لمساعدة الدول األعضاء  "تحليل/تشخيص نوعية التعليم العام

نظامها التربوي بغية تحسين النوعية واإلنصاف. وهي مرتبطة بصورة خاصة باألداتين التحليليتين حول 

. ويتوقع أن تشكل األداة وحدتينهاتين الالتدريس والتعلم وبالتالي يجب استخدامهما بطريقة تكميلية مع 

عرضًا لخيار محدد أو التحليلية [االطالع على النسخة الكاملة لمزيد من التفاصيل] دليًال للتفكير وليس 

أما السؤال الرئيسي الذي يجب لطريقة معّينة لتحليل المسائل المتعلقة بالمدرسين/المرّبين ونوعية التعليم. 

                                                           
البحث المتعلق بالمدارس والفعالية التعليمية، ورقة خلفية لتقرير الرصد العالمي لتوفير التعليم  ، مراجعة2004شيرنز ج.،  24

 .2005للجميع لعام 
 . مونتلایر: معهد اليونسكو لإلحصاء.2015)، المدرسون ونوعية التعليم: رصد الحاجات العالمية لعام 2006اليونسكو ( 25
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فهو: إلى أي مدى شكل النظام الفرعي للمدرسين/المربين عنصرًا رئيسيًا معالجته في حزمة األدوات هذه 

ويمكن معالجة هذا السؤال عبر تحليل وتفكير  في شرح المشاكل النوعية التي نواجهها في نظامنا التربوي؟

تيار وٕاعداد معّمقين في األنظمة واآلليات الحالية الستقطاب األفراد المالئمين والمحفزين إلى مهنة التعليم والخ

المرشحين لوظيفة المدرس/المرّبي وتوظيفهم ونشرهم واالستبقاء عليهم وٕادارتهم الفعالة لتوفير التعليم النوعي. 

وفي كل من هذه المراحل األساسية من مرحلة الدخول األولي إلى المهنة وصوًال إلى توفير التعليم النوعي، 

توفير التعليم النوعي  علىامل المؤثرة في قدرة مدرسينا/مرّبينا علينا طرح بعض األسئلة المحورية لتحديد العو 

تحديد مكامن القوة للبناء عليها من ل عمليات تشخيص النظام الفرعي للمدرسين/المربين وستسهّ  للمتعلمين.

ومكامن الضعف والثغرات لمعالجتها. ويجب أن يؤدي تشخيص وتحليل كل من نقاط القوة والتحديات المتبقية 

إمكانيات هائلة لتحسين  قد ُتطلقأبرز التحديات التي إذا ما عولجت صياغة خطط عمٍل تركز على  إلى

 نظام التعليم بغية توفير اإلنصاف والنوعية.

 

 التشخيص والتحليل .2

 مهنة التعليم دخول

خلفية اللذين يتقدمون للخضوع  عنالذين تجذبهم مهنة التعليم ولماذا؟ هل لدينا بيانات هم من  .1

، أمثلة عن الدول التي نجحت في جذب 1-10الممارسة الواعدة ريب المدرسين/المرّبين؟ [لتد

 ]أفضل التالميذ إلى هذه المهنة

(مثًال المؤهالت الدنيا، والسلوكيات المدرسين/المرّبين للتدريب  معاييرنا الختيار تعكسإلى أي مدى  .2

المقابالت) نوع المدرسين/المربين الذين نريد  والقيم والتحفيزات) وأنماط االختيار (مثًال االمتحانات،

  تدريبهم؟
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 تدريب المدرسين/المرّبين

ما هي خلفية مدربي المدرسين/المرّبين؟ كيف يجري تدريبهم وتوظيفهم ودفع رواتبهم؟ هل يعكس  .1

تمويل مؤسسات التدريب الدور المركزي الذي يلعبه تدريب المدرسين/المرّبين في توفير التعليم 

 ]التمويل الوصلة إلى األداة التحليلية حولالنوعي؟ [

إلى أي مدى يعكس تقييم المدرسين/المرّبين الكفاءات المتوقعة من المدرسين/المرّبين الجدد؟ هل  .2

 يجري تقييم التدريب العملي؟ وما هي أنماط التقييم؟

المرّبين بالمعارف هل جرى تحليل فعالية برامج تدريب المدرسين/المرّبين في إكساب المدرسين/ .3

والمهارات المتوقعة؟ هل من تحليل لوقع المدرسين/المرّبين المدربين على إنجازات المتعلمين؟ 

 ]2-10الممارسة الواعدة [

التطوير المهني المتواصل وأثناء الخدمة في رفع مستوى النوعية لدى هل نجح برنامج  .4

 ]3-10لواعدة الممارسة اذلك؟ [ ىمدرسينا/مربينا؟ هل لدينا دليل عل

 

 استخدام المدرسين ونشرهم واالستبقاء عليهم

الوصلة إلى األداة ما هي اآلليات المتوافرة لجذب أكثر األشخاص تأهًال للتدريس واإلبقاء عليهم [ .1

؟ هل كانت فعالة؟ ما هو معدل استنزاف ]التمويل ألجل النوعية التحليلية حول

 مغادرة هؤالء المدرسين/المرّبين؟المدرسين/المرّبين في بلدنا؟ ما سبب 

الوصلة إلى األداة هل تتوافر آليات لتقدير أفضل المدرسين/المرّبين ومكافأتهم على عملهم؟ [ .2

 ]التمويل التحليلية حول

والبيئات  كل مستويات التعليم علىهل يجري نشر المدرسين/المرّبين المؤهلين بشكل منصف  .3

االنتشار المنصف اهج؟ ما هي اآلليات الموجودة لضمان التربوية وتماشيًا مع مستلزمات المن

اإلنصاف  الوصلة إلى األداة التحليلية حولللمدرسين/المرّبين وتطبيق اآلليات بشكل منتظم؟ [

 ]واإلدماج
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 إدارة المدرسين/المرّبين

م ما هي اآلليات المتاحة لدعم المدرسين/المرّبين في كل مراحل حياتهم المهنية؟ هل ترعى تقدي .1

 ن أداء المدرسين؟يتحسالتحفيزات وتعزيز 

الوصلة إلى األداة التحليلية ما هي أشكال اإلشراف وتقييم األداء الحالية وما مدى فاعليتها؟ [ .2

 ]الحوكمة حول

إلى أي مدى يشارك المدرسون/المرّبون في التخطيط وصنع القرار عند كل مستويات النظام  .3

 ]4-10الممارسة الواعدة التربوي؟ [

 

 . أولويات العمل3

ما هي المجاالت الرئيسية والقيود المعيقة التي يجب التطرق إليها بشكل عاجل إلحراز تحسينات  .1

 أساسية في نوعية المدرسين/المربين لدينا حاليًا وفي المستقبل؟

 ما هي الثغرات المعرفية التي يجب ردمها لغايات السياسة والممارسة القائمتين على األدلة؟ .2

 الخطوات المستلزمة لمعالجة القيود ذات األولوية والثغرات المعرفية المحددة؟ما هي  .3

التغييرات بطريقة متماسكة  ما هي آلية التنسيق التي سُتدخلمن يتولى أي مهمة ومتى؟  .4

 ومنهجية؟

  



58 
 

 . األداة التحليلية: بيئة التعلم11
 

 المقدمة .1

الكفاءة الذاتية والتحفيز الذاتي ويستخدمون التعلم "يتمتع المتعلمون في بيئات داعمة بمستويات عالية من 

25Fكقوة تحويلية رئيسية"

في بيئة يشعر فيها باألمان  –الطفل أو الشاب أو الراشد  –. فالترحيب بالمتعلم 26

وكل مجتمع. وتبرز أهمية معالجة مسألة البيئة التعليمية بطريقة شاملة  والرعاية مهم جدًا لتطور كل فرد

أكبر في الدول ذات الموارد المالية المحدودة. إذ يجب استثمار هذه الموارد النادرة مع تحديد ومنهجية بصورة 

نقطة مرجعية واضحة للتقدم نحو توفير هذه البيئة. تحديد مع كذلك واضح لما يكّون بيئة تعليمية ممّكنة و 

التغاضي وتعقد مستويات صنع القرار، من الحاسم جدًا عدم  نظم التعلملى الرغم من المجموعة الواسعة لوع

 أهمية بناء بيئات تعلم وٕادماج االعتبارات اآلنفة الذكر في سياق سياسات وطنية ومحلية. عن

كما قد يكّمل التعلم في  هيكليةأو غير  هيكليةتحصل عملية التعلم في أطر متعددة وقد تكون بيئة التعلم 

في  هيكليةه البعض. ويحصل التعليم النظامي والال نظامي بصورة رئيسية في بيئات البيئات المختلفة بعض

شكل مؤسسات (مدارس ومراكز مجتمعية ومراكز متعددة الوسائط وقرى/مدن تعليمية، إلخ.). أما التعليم غير 

لى البيئات فيحصل في بيئات هيكلية أو غير هيكلية على حد سواء. وتركز هذه األداة التحليلية عالنظامي 

]. والسؤال الجوهري الذي تهدف حزمة األدوات االطالع على النسخة الكاملة لمزيد من التفاصيلالهيكلية [

والنفسانية  الماديةهل أّمنا لكل متعلم بيئة تمّكنه من التعلم من الناحية هذه إلى معالجته هو التالي: 

ومن خالل مجموعة من األسئلة  عالية التعلم؟االجتماعية فتؤدي بالتالي إلى تحسين نوعية التعليم وف

انية االجتماعية والنفس الماديةالهيكلية، تدعم حزمة األداة هذه تحليًال معمقًا لمختلف نواحي البيئة التعليمية 

 سياق السياسات.على حد سواء باإلضافة إلى 

  

                                                           
 )1989(بيريتير وسكاردماليا،  26
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 التشخيص والتحليل .2

 جيدةالسياسات واألدوات والعمليات الداعمة لبيئة تعلم 

إلى أي مدى توفر الخطوط التوجيهية وأدوات السياسات الحالية بيئات تعلم ممّكنة؟ ما مدى  .1

توافق أطرنا القانونية مع هدف إنشاء بيئة تعلم ممّكنة؟ ما هو الدليل على دعمها لمقاربة حقوقية 

 اسية)؟وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والحريات األسلجميع الوصول لتوافر و الللتعليم (مبادئ 

عنصرًا رئيسيًا في تأمين التعليم  كون بيئة التعلم إلى أي مدى تعكس جهود تحسين نوعية التعليم .2

النوعي للجميع؟ ما هي األبعاد الجوهرية لهذه البيئة المأخوذة بعين االعتبار وما هي األدوات 

 المستخدمة لذلك؟

متعلمون ومستشارون وموظفو ومدرسون و  مدراءي آلية إشراك المجتمع التربوي (رؤساء و ما ه .3

كانت الدعم، إلخ.) في تحديد معايير بيئة تعلم جيدة؟ كيف نضمن التوازن بين الجنسين؟ هل 

 وكيف نعرف ذلك؟ هذه اآللية فعالة

الوصلة إلى األداة ما هو دور الهيكليات المركزية/الالمركزية في تحديد بيئة تعلم ممّكنة؟ [ .4

 ]الحوكمة التحليلية حول

الدليل المتوافر حول فعالية السياسات واألطر القانونية واألدوات الحالية في تحسين بيئة ما  .5

التعلم؟ ما هي اآلليات المتوافرة لجمع وتحليل البيانات لدعم اإلجراءات المتخذة إلنشاء بيئة تعلم 

 جيدة وتأمين استدامتها؟

 

 بيئة التعلم المادية

معايير والقواعد ومستلزمات السالمة) المتوافرة لدينا ما هي اآلليات (الخطوط التوجيهية وال .1

؟ ما مدى استشارة المجتمع المحلي بما أماكن التعلملمعالجة مسألة اختيار المواقع وتصميم وبناء 

في ذلك الموظفين والمتعلمين وأهالي القرى في عملية التخطيط والتصميم؟ ما هو الدليل على 
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: "المعايير والخطوط التوجيهية 1-11الممارسة الواعدة والمستلزمات؟ [االلتزام بهذه المعايير 

 ]في رواندا" المتعلقة بالبنى التحتية للمدارس المراعية الحتياجات األطفال

مراعاة األماكن الحسية المتاحة لدينا للمستلزمات المحددة في سياساتنا وبرامجنا كيف نضمن  .2

وفير البرامج العلمية ومنشآت تكنولوجيا المعلومات التربوية (مثًال، توافر المختبرات لت

 واالتصاالت، إلخ.)؟

أمن كل الطرقات المؤدية إلى أماكن ما هي اإلجراءات الملموسة التي اعتمدناها لتأمين سالمة و  .3

 وباألخص للفتيات والنساء؟التعلم للجميع 

تعلمين (مثًال، الوصول ما هي الظروف المادية في األطر التعليمية التي قد تؤثر في صحة الم .4

إلى مياه الشرب النظيفة ومنشآت الصرف الصحي المالئمة واإلنارة والتهوئة والتدفئة وتصريف 

 المياه والرطوبة المالئمة)؟ هل هنالك منشآت صحية منفصلة للبنات والبنين.

 ؟اإلحتياجات الخاصةكيف نضمن حاجات المتعلمين من ذوي  .5

الريف يئات التعلم المادية في مختلف أنحاء البالد (مثًال، كيف نضمن التوزيع المنصف في ب .6

المنصف للبنى التحتية والمنشآت الحسية والمادية  مقابل الحضر)؟ ما هو الدليل على التوزيع

 وفقًا ألهداف السياسات؟

حسن مراقبتها؟ ما هي الخطوات ما مدى فعالية استخدام وصيانة البيئات الحسية؟ ما مدى  .7

 الجة احتماالت سوء إدارة وصيانة البنى التحتية؟المعتمدة لمع

 

 ]1-11المالحظة التقنية بيئة التعلم النفسانية االجتماعية [

ولضمان احترام التنوع  ما هي اإلجراءات الملموسة التي اعتمدناها لمعالجة مسألة التمييز .1

] [الممارسة اإلنصاف واإلدماج الوصلة إلى األداة التحليلية حولولتعزيز العيش المشترك؟ [

 ]االحترام: مقاربة مدرسية شاملة (المملكة المتحدة)واالحترام ثم  الحقوق :2-11الواعدة 

ما هي اإلجراءات المتخذة لحماية متعلمينا على غرار السالمة والوقاية من العنف (بما في ذلك  .2

؛ والعنف الذهني/النفسي؛ األقرانوتسّلط والمهين للطفل): العنف الجسدي؛  البدنيأشكال العقاب 
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النزاع)؟ إلى أي مدى  آثار العصابات وحاالت ارجي (مثالً والتسلط عبر اإلنترنت؛ والعنف الخ

: برنامج مكافحة 3-11[الممارسة الواعدة يدمج منهاجنا األدوات المستلزمة لمكافحة العنف؟ 

 ]تسلط األقران في فنلندا

عمال العنف التي تطال متعلمينا؟ ما هي اآلليات الوطنية ما هو الدليل على نوع وشكل وحجم أ .3

 المتوافرة لجمع البيانات ورصد وتقييم أعمال العنف؟

 ما هي آليات المراقبة (على المستويات الوطنية/اإلقليمية/المحلية) ضمن بيئة التعلم؟ .4

، ما هي في هذه الحالةلصحة والتغذية في المدارس؟ هل لدينا سياسة/خطة/إطار وطني ل .5

المغطاة (مثًال، اإليدز وفيروسه والمالريا وطرد الدود والتغذية المدرسية، إلخ.)؟ ما مدى النواحي 

فعالية عملية التطبيق؟ ما هي المسائل الصحية والغذائية المحددة التي تستلزم 

 سياسات/خطط/أطر أكثر تحديدًا؟

ه واالستشارة الفعالة التي تكون مستدامة ما مدى تعزيز سياساتنا التربوية البتكارات برامج التوجي .6

المشمولة في سياستنا وقائمة على الطلب وقابلة للتطبيق؟ ما هي أنواع الخدمات والمواضيع 

 المتعلقة ببرامج التوجيه واالستشارة؟

 

 أولويات العمل .3

وفير ما هي المجاالت الرئيسية التي يجب معالجتها بشكل طارئ لجعل بيئتنا التعليمية مؤاتية لت .1

 التعليم النوعي لكل المتعلمين لدينا؟

ما هي الثغرات المعرفية التي يجب سدها مراعاة لسياسة قائمة على األدلة تتعلق بتأمين بيئة  .2

 تعلم مادية ونفسانية اجتماعية مالئمة ونوعية؟

 ما هي الخطوات المستلزمة لمعالجة القيود ذات األولوية والثغرات المعرفية المحددة؟ .3
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 األداة التحليلية: الحوكمة. 12
 

 المقدمة .1

عنصر رئيسي  26F27]1-12المالحظة التقنية بوضوح أن الحوكمة [ 2009لعام تقرير الرصد العالمي لقد أظهر 

تحدد ، وعلى المستوى نفسه انعدام المساواة في التعليمللتعلم النوعي ولتخطي  ممّكنةتوفير ظروف في 

التمويل الذي سيخصص للتعليم وكيفية كذلك التي سيتم وضعها و  الحوكمة السياسات واألولويات التربوية

توزيع هذه الموارد واستخدامها وٕادارتها ومساءلتها وكيفية توزيع سلطات ومهام إدارة التعليم عبر مختلف 

بحيث يخضع  ومدى التقيد بسيادة القانون والشفافية ،طبقات النظام وعلى مختلف الجهات الفاعلة فيه

أدائهم. وعلى مستوى المؤسسات، تضمن الحوكمة نشر الموظفين المؤهلين  حوللمساءلة المسؤولون ل

تزويد المتعلمين ن/المسهلون والقادة/المدراء). وهي تضمن الخاضعين للمساءلة (مثًال المدرسو والمحفزين و 

المناسب من  وحصولهم على الدعمبمواد منهجية عالية النوعية وذات الصلة كما تضمن التزامهم في التعلم 

وتمنح الحوكمة أصحاب المصلحة الرئيسيين المتنوعين (األهل وأعضاء المجتمع المحلي مدرسيهم/مسهليهم. 

والمجتمع المدني والقطاع الخاص، إلخ.) فرصة المشاركة في صنع القرار والمساهمة في العمليات التعليمية 

 تعليم سيئة وتجارب تعلم غير فعالة.توليد نوعية  إلىوقد تؤدي الحوكمة الرديئة إلى حد كبير 

وتتكّون حوكمة التعليم من طبقات متعددة تنطلق من المركز وصوًال إلى مستوى المجتمع المحلي مع تولي  

السلطة والنفوذ والتأثير والمساءلة  الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة المختلفين درجات مختلفة من

التعلم النوعي، يلعب كل مستوى من مستويات النظام دورًا هامًا. ومن . ولغايات 27F28]2-12المالحظة التقنية [

المصممة إلدارة المعقدة  المؤسسات/الحوكمة ترتيباتكمة التعليم علينا معاينة شبكة هنا، عند محاولة فهم حو 

 البيئات التربوية النظامية والال نظامية عند كل المستويات.

إطار اليونسكو الشامل لتشخيص نوعية نظام التعليم العام وفعالية  وتشكل هذه األداة التحليلية جزءًا من

التعلم. وتهدف األداة التحليلية إلى دعم الدول األعضاء في تشخيص هيكليات وعمليات الحوكمة لديها عند 
                                                           

 شرحًا مفصًال لمفهوم الحوكمة. 1المالحظة التقنية رقم  تؤّمن 27
 عن مفهوم المساءلة. 2تعّرف المالحظة التقنية رقم  28
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 ]. وأما السؤال المحوري الذياالطالع على النسخة الكاملة لمزيد من التفاصيلكل مستويات النظام التربوي [

تحصيل واستدامة لما مدى دعم الحوكمة في نظامنا التربوي اإلجابة عنه فهو:  علىتساعد هذه األداة 

وتسهل مجموعة من األسئلة المطروحة حول العناصر . التعلم الفعليالتعليم ذات النوعية العالية وتجارب 

 من عملية التشخيص.الرئيسية للحوكمة 

 

 التشخيص والتحليل .2

 ى المؤسساتالحوكمة على مستو 

ةما مدى فعالية  .1 أززئ ل زةهو ئك ل و  ب عك ب ئكحئكي ل ة ئكحهق (إدارة تعليم ورعاية الطفولة  هيقكيئ

تعليم الكبار خدمة لمبكرة ومجالس المدارس/لجان إدارة المدارس ومنظمات تعليم الكبار ومزّودي ا

والتعلم؟ ما هي آلية الدعم القراءة والكتابة وٕادارة السجون، إلخ.) في المساعدة في تحسين التعليم 

المتوافرة لتمكين الهيئات اإلدارية على مستوى المؤسسات لتحمل مسؤولياتها؟ أين الدليل على 

 نجاعتها؟

دماج إلى أي مدى تتسم عملية تكوين هيكليات الحوكمة والمساءلة على مستوى المؤسسات باالن .2

مصلحة الرئيسيين؟ ما هي معايير ؟ هل تعكس تركيبة هيئة الحوكمة تنّوع أصحاب الوالتشارك

تحديد أصحاب المصلحة هؤالء؟ ما هي آليات التزامهم الفعال؟ أين الدليل على فعالية هذا 

الطبيعة الديموقراطية ممارسة جيدة من النيبال تظهر  علىااللتزام؟ [االطالع على مثال 

 ]1-12الممارسة الواعدة عالية للجان إدارة المدارس. الوالتشاركية 

توظيف رؤساء مؤسسات ما مدى فاعلية اآلليات الحالية في  ما هو دور القيادة في تعزيز التعلم؟ .3

أين الدليل على  .28F29]3-12المالحظة التقنية [ قادرين على ممارسة القيادة التربوية أو التعليمية؟

 الوصلة إلى األداة التحليلية حول[أحدثت فرقًا في التعلم في بالدنا؟  أن القيادة

                                                           
 مقدمة قصيرة إلى القيادة التعليمية. 3تؤّمن المالحظة التقنية رقم  29
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ظهر المعايير ال على ممارسة جيدة من سنغافورة يُ ] [االطالع على مثمدرسين/المرّبينال

 ]2-12الممارسة الواعدة الصارمة في توظيف وتطوير مدراء المدارس. 

هل ما هي اإلجراءات المعتمدة لجعل العمليات المؤسسية شفافة وخاضعة للمساءلة على أدائها؟  .4

بالتمويل وأداء الموظفين ونوعية إنجازات المتعلمين أو أي نواٍح أخرى تتوافر المعلومات المتعلقة 

ألصحاب المصلحة وذوي األطفال في التعليم المدرسي وما قبل المدرسي  ،مرتبطة باإلدارة

والمجتمع المدني وأعضاء المجتمع المحلي؟ ما مدى فاعلية وجمعيات الطالب والمتعلمين 

من وعية التعليم؟ [االطالع على مثال على ممارسة جيدة إجراءات الشفافية هذه في تحسين ن

الممارسة تعقب اإلنفاق العام لتعقب تدفق األموال في التعليم. ظهر استخدام مسوحات أوغندا يُ 

 ]3-12الواعدة 

 

 المستوى المتوسط علىالحوكمة 

عات على صعيد المقاطالصالحيات والمسؤوليات الوظيفية بين الهيئات ما مدى وضوح حدود  .1

بحيث يلم كل منها بدوره في تأمين التعليم النوعي؟ أين الدليل الذي يثبت إيالء والمحافظات 

 الهيئات التربوية االهتمام للتعلم النوعي؟

ما هي الخطط والبرامج التي تعدها الهيئات اإلقليمية والمحلية لتأمين التعليم النوعي؟ ما مدى  .2

النوعية وفي تحريك التحسينات النوعية في المؤسسات فاعلية هذه الخطط في تحديد أجندة 

 التربوية؟

ما مدى تجهيز الهيئات المحلية وعلى صعيد المحافظات بالموارد المالئمة لدعم المؤسسات  .3

والقيادة  في توفير التعليم النوعي من خالل التوجيه المالئم التربوية والمدراء والمسهلين/المدرسين

 ]التمويل الوصلة إلى األداة التحليلية حولالتربوية والدعم المهني المالئمين؟ [

كيف تخضع المقاطعات والمناطق والمحافظات أو غيرها من الهيئات على المستوى المحلي  .4

 للمساءلة على أدائها ونتائجها؟
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 الحوكمة على المستوى الوطني

ب المصلحة في عملية وضع السياسات؟ هل من كيف تشارك مختلف الجهات الفاعلة/أصحا .1

 أدلة تشير إلى ملكية وطنية كبيرة والتزام بالسياسات والبرامج الرامية إلى تحسين نوعية التعليم؟

والمسؤوليات المناطة بها؟ هل األدوار  يلية مختلف مستويات الحوكمة في تو ما كان مدى فعال .2

دروس التي يمكننا استخالصها حول التوازن بين أجرينا مراجعة لحوكمتنا التربوية؟ ما هي ال

 ]التمويل الوصلة إلى األداة التحليلية حولمركزية والمركزية حوكمة التعليم؟ [

هل لدينا الطاقات الوطنية المناسبة لترجمة السياسات واالستراتيجية إلى خطط وبرامج؟ كيف  .3

 نعرف أن الخطط والبرامج مطبقة بشكل فعال؟

تنسيق المتواجدة بين الهيئات المركزية والالمركزية لضمان توفير التعليم النوعي؟ ما هي آليات ال  .4

وغيرها ما هو نطاق مشاركة المعلومات والتشاور والعمل المشترك مع مختلف الوزارات الرئيسية 

من أصحاب المصلحة الرئيسيين؟ [مثال على ممارسة جيدة من الصين حول تنسيق محو 

 ]4-12اعدة الممارسة الو األمية، 

النتائج؟ كيف  علىما هي اآلليات المتوافرة لمساءلة المسؤولين الرسميين ومزّودي الخدمات  .5

نحرص على أن يأخذ نظام المساءلة بعين االعتبار أهداف النوعية واإلنصاف؟ هل لعبت وسائل 

ممارسة جيدة اإلعالم دورًا فاعًال في تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع التربوي؟ [مثال على 

-12الممارسة الواعدة من البرازيل حول استخدام التقرير المدرسي لتحسين المساءلة المدرسية، 

5[ 

 

 الرصد والتقييم

29Fلضمان نوعيةما هي اآلليات والعمليات المتواجدة على الصعيد القطري  .1

مختلف أنواع  30

هل تتمتع هذه الهيكليات بمهمة واضحة لتعزيز النوعية؟ ما هي نواحي  ومستويات التعليم؟

المنهاج  التحليلية حولوات الوصلة إلى األدالتي تشكل أهداف الرصد والتقييم؟ [ التعليم النوعي

                                                           
 .4يفّصل مفهوم ضمان النوعية في المالحظة التقنية رقم  30
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ما مدى فاعلية هذه الهيكليات في ضمان النوعية؟ ما هو  .]وتدريب المدرسين والتقييم والتمويل

 تها؟الدليل على فعالي

ما مدى فاعلية اإلطار التنظيمي الحالي من حيث ضمان تلبية المؤسسات التربوية في القطاع  .2

دنى معايير النوعية المستلزمة وتأمين القيمة مقابل المال للمتعلمين؟ [مثال على ألغير الحكومي 

مارسة المممارسة جيدة من باكستان في تنظيم المدارس غير الرسمية لغايات التعليم النوعي، 

 ]التمويل الوصلة إلى األداة التحليلية حول[ ]6-12الواعدة 

ما مدى توفير النظام الحالي للمعلومات الدقيقة والحديثة حول سير عمل النظام التربوي؟ هل  .3

يؤّمن نظام المعلومات بيانات متعلقة بالتدريس والتعلم ونتائج االمتحانات؟ ما هي المؤشرات 

ة إلى النوعية؟ هل المعلومات متوافرة مباشرة لصناع القرار/المدراء عند األخرى المستخدمة لإلشار 

المستويات؟ هل من دليل على أن واضعي السياسات يستخدمون البيانات والتحاليل في  مختلف

] [مثال على ممارسة جيدة من نيوزيلندا حول حزمة أدوات التقييم الوصلة إلىقراراتهم؟ [

منشور على نطاق وهو أداء المؤسسات التربوية  عناالستعراض المدرسي الذي يولد معلومات 

 ]7-12الممارسة الواعدة أصحاب المصلحة المعنيين،  علىواسع 

 

 . أولويات العمل3

في  ما هي المجاالت الرئيسية التي يجب معالجتها بشكل طارئ لتطوير نظام حوكمتنا بدرجة أكبر .1

 القطاع التربوي بغية تحقيق التعليم النوعي؟

 قائم على األدلة؟ ما هي الثغرات المعرفية التي يجب سدها لتأمين إصالح نظام حوكمة التعليم .2

 ما هي الخطوات المستلزمة لمعالجة القيود ذات األولوية والثغرات المعرفية المحددة؟ .3
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 . األداة التحليلية: التمويل13
 

 المقدمة .1

أن اإلنفاق على التعليم كحصة من إجمالي  2011لعام  تقرير الرصد العالمي لتوفير التعليم للجميعيظهر 

في البلدان المتدنية الدخل. وفي أكثر  2008% عام 3.8إلى  1999% عام 2.9الناتج المحلي قد ازداد من 

%. 20لي اإلنفاق الحكومي الـمن ثلث البلدان المتدنية الدخل، تفوق حصة اإلنفاق على التعليم من إجما

السيما في البلدان المتدنية الدخل، حصة كبيرة من اإلنفاق على التعليم. و  باإلضافة إلى ذلك، تشكل األسر

) 2008و 2002مليار دوالر أميركي بين  30ة جدًا (حوالى ز ر ة للتعليم باوكانت المعونة الدولية المخصص

على و . ية الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيامخصص للبلدان المتدنتقريبًا % 90ومنها 

األسر والمانحين قبل لحكومات، ال يزال تمويل التعليم من من قبل ا الرغم من االستثمار وااللتزام المتزايدين

يم لبلوغ أهداف التعل المالية اتالثغر  2010ويقدر تقرير التعليم للجميع لعام  .يعاني من ثغرة مالية هائلة

. ومما ال شك فيه أنه من الضروري تعبئة المزيد 2015مليار دوالر أميركي سنويًا بحلول العام  16للجميع بـ

ولكن تبقى المسألة األهم أن االستخدام األهداف اإلنمائية لأللفية. وتخطي من األموال للتعليم بغية تحقيق 

يكتسي أهمية بالغة إذا ما أردنا أن تكون مكتسبات  الفعال لالستثمارات الهائلة والمتزايدة أصًال في التعليم

التعليم مستدامة على المدى المتوسط والطويل. فكل من الدول والجهات المانحة تحتاج إلى فهم واضح 

بغية اعتماد قرارات سياسية مطلعة تؤدي إلى تحسين نوعية لطريقة ارتباط مصادر التعليم بنتائج التعلم 

األفضل في قياس هذا الربط من خالل بناء حسابات تربوية وطنية شاملة لتعقب كل  التعليم. وتكمن الطريقة

الموارد المالية للتعليم وتوثيق استخدامها النهائي بالتفصيل. وفيما ال تشكل الموارد المالية وحدها المحرك 

دين عند للمزوّ  األموالعلى الحكومات أن تخصص ما يكفي من  يبقىالوحيد لتحسين التعليم النوعي، 

المتصلة بنتائج التعلم  حسابات التربية الوطنيةالوصول إلى  وستتمكن الدول من خاللالمستويات المالئمة. 



68 
 

أن تركز  يجبمعرفة األماكن التي من  ،وغيرها من محفزات التعلم على غرار اإلنصاف والفعالية التربوية

30Fبغية تحسين اإلنجاز المدرسيعليها مواردها 

31.  

المزمنة  ةالمتدنيذات النوعية لمشكلة التعليم المناسب وتظهر األدلة أن توفير المزيد من التمويل ليس الحل 

إلى حد بعيد في  يستمرفي العديد من الدول. فهنالك أدلة تظهر أيضًا أن تمويل التعليم في العديد من الدول 

ليم. وبالتالي، يبقى تحسين فعالية وٕانصاف إفادة المجموعات الميسورة خاصة عند أعلى مستويات سلم التع

مستغلة لتوفير التعليم النوعي للجميع. وترتبط نوعية نتائج التعليم الغير  من اإلمكانياتاإلنفاق التربوي 

. ويتطرق وٕانصافها بمجموعة من العوامل بما فيها مستوى ونوعية المدخالت التربوية والتدريس والتعلم والتقييم

التابع لليونسكو إلى كل من أنظمة التعليم الفرعية هذه وٕالى  "خيص نوعية التعليم العامإطار تحليل/تش"

روابطها المتداخلة. ويشكل نظام التمويل التربوي الذي يعمل بشكل جيد أحد العناصر الممّكنة الرئيسية لتوفير 

إلى ] الكاملة لمزيد من التفاصيلاالطالع على النسخة هذه األداة التحليلية [ وستتطّرقنوعية التعليم للجميع. 

ما مدى إجادتنا في تصميم نظام التمويل  النظام الفرعي للتمويل التربوي. والسؤال الرئيسي هو التالي:

هذه ، تساعد المنظمةمن خالل سلسلة من األسئلة  متساوية ونوعية؟ تربيةنتائج التربوي للسماح بتحقيق 

نظام تمويل التعليم لتحديد نقاط القوة والتحديات المحتملة األداة التحليلية الدول على إجراء تشخيص وتحليل 

وتصميم السياسات واإلجراءات المؤاتية لمعالجة مسائل النوعية واإلنصاف في القطاع التربوي. وسيركز 

تي تغطي مالءمة التمويل وتخصيص التشخيص والتحليل على المجاالت الرئيسية لنظام تمويل التعليم ال

 باإلضافة إلى قدرة النظام على إدارة تمويل التعليم. األموال وتوزيعها واستخدامها

  

                                                           
للمساعدة في مواجهة أزمة التعلم العالمية، جاك فان درغاغ وبولين أبيتي، مذكرة السياسات، استخدام حسابات التربية الوطنية  31

2011-03 
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 التشخيص والتحليل .2

 مالءمة التمويل

تحقيق تحديد مستلزمات الموارد المالية بغية هل أجدنا تحديد كلفة خطتنا التربوية االستراتيجية ل .1

؟ ما وهل هو جيدتحديد الكلفة  جرىاألهداف المحددة في الخطة؟ إن كان الجواب نعم، فكيف 

المخصصة؟ هل استخدمنا أسس المطلوبة واألموال بين األموال الملحوظة هي الثغرة المالية 

 من دول أخرى قابلة للمقارنة؟مأخوذة مقارنة 

الحكومي تخصيصات إطار اإلنفاق  وبينإسقاط المستلزمات المالية للتعليم بين توافق الما مدى  .2

هل أخذنا بعين االعتبار السيناريوهات المختلفة المتعلقة  لقطاع التربوي؟المحددة لالمتوسط األمد 

نظر في مكاسب الفعالية المحتملة لسد هل يُ  بتوفير التعليم وهل حددنا أولويات برامجنا التربوية؟

 ؟ت المالية المحتملةالثغرا
تنفيذ الميزانية من حيث اإلنفاق العام الحالي واالستثماري؟  نسبةما هي البيانات المتوافرة حول  .3

؟ ما هي الخطوات التصويبية التي تم تخطيطها؟ (بناء القدرات والتغيرات العقباتما هي نقاط 

 .)اإلجرائيةالتنظيمية والتغيرات 
المصادر بما فيها األسر  من كلٍ  لدىاإلنفاق التربوي  حجمما هي اآللية المتاحة لتقدير  .4

]؟ هل : حسابات التربية الوطنية1-13المالحظة التقنية والشركاء في التنمية والقطاع الخاص [

 من دليل على رصدنا واستخدامنا للمعلومات بشكل منتظم في تخطيطنا المالي؟

 

 تخصيص اإلنفاق

مختلف القطاعات التربوية الفرعية؟ هل تأخذ المعايير  ما هي معايير تحديد التخصيصات بين .1

الوصلة بعين االعتبار الفوائد االجتماعية والخاصة النسبية المتوقعة لمختلف مستويات التعليم [
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ة تحديد المعايير عملي الشفافية والتشاركية في؟ ما مدى ]فعالية النظام إلى األداة التحليلية حول

 ؟لتخصيص الموارد
وما هو المقدار  التي تؤّمنها وزارة التعليم؟للتعليم العامة المخصصة  بة األموالما هي نس .2

 المخصص من هذه األموال لرواتب المدرسين؟
 والتعلم؟ التدريسما هي حصة الموارد العامة والخاصة التي تصل إلى قاعة الصف وتساهم في  .3
على ترجمة المزيد من األداء؟ ما هو الدليل تحسين إلى أي مدى تشجع هذه التخصيصات  .4

الموارد إلى نتائج تعلم محسنة في هذا البلد؟ ما مدى أخذ األداء التفاضلي في نتائج التعلم بين 

 في توافر الموارد؟ أنواع المدارس في الحسبان من حيث االختالف مختلف المدارس ومختلف
ما الذي تظهره األدلة؟  النسبية في زيادة النوعية؟مختلف المدخالت لفعالية هل أجرينا تحليًال  .5

نتائج التعلم أكثر من ن التي تحسّ المدخالت  األولوية إلىإلى أي مدى يعطي التمويل التربوي 

 غيرها؟
ما هي الدروس التي يمكن استخالصها من الممارسات الواعدة واألبحاث الحالية لفهم الروابط  .6

موارد المتوافرة إلى المجاالت التي توجيه ال من أجلبين استخدام الموارد واإلنجازات التعليمية 

  تساهم بدرجة أكبر في نتائج التعلم؟

 

 يع التمويل التربويتوز 

تعكس  بين مختلف المقاطعات والمدارس التربويهل تأكدنا من أن معايير تخصيص التمويل  .1

سق؟ ما هو الدليل أهدافنا المتعلقة باإلنصاف والنوعية؟ هل تطبق المعايير بشكل شفاف ومتّ 

 على ذلك؟

حضري ومجموعات  –كيف نعرف ما مقدار استفادة المجموعات المختلفة من التعليم (ريفي  .2

وتحلل الدخل المختلفة والمناطق) عند مختلف مستويات النظام التربوي؟ هل تتوافر البيانات 

 السياسات؟ واضعيوتوضع في متناول 
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ويل التربوي ونتائج التعلم؟ ما هي ما هي اإلجراءات التي اعتمدناها لتحسين اإلنصاف في التم .3

 اآلليات الحالية لرصد فعالية هذه اإلجراءات في تحقيق اإلنصاف في نتائج التعلم؟

 ما هو عبء النفقات التربوية على األسر؟ .4

 

 استخدام الموارد المالية

تعقب لمسح  لنظام عند أدنى حد؟ هل أجرينا أيكيف نحرص على إبقاء تسرب الموارد في ا .1

 ؟األساسيةاإلنفاق العام؟ إن كان الجواب نعم، فما هي النتائج 

ما هي التحفيزات التي اعتمدتها إدارة المؤسسات المالية لتراعي فعالية الكلفة في مشترياتها  .2

 واستخدامها للمدخالت المختلفة؟

التعليم مقابل ما هي التحفيزات القائمة على األداء المتوافرة لتحقيق أكبر قدر ممكن من نتائج  .3

 مستوى التمويل المخصص للمدرسة؟

ما مدى امتالكنا الموارد البشرية واألدوات الضرورية عند كل مستويات اإلدارة لتولي التمويل  .4

 التربوي بشكل فعال وشفاف؟

إدارتنا للبيانات من حيث التمويل التربوي عند كل مستوى من النظام التربوي؟ هل ما مدى فعالية  .5

 في متناول كل أصحاب المصلحة بطريقة شفافة؟ ات الماليةتوضع البيان

 تفصيلهل لدينا نظام لتعقب تدفقات األموال بين مختلف الجهات الفاعلة؟ هل لدينا القدرة على  .6

 التعليم ما قبل المدرسي والثانوي والالتدفق األموال بحسب القطاعات الفرعية (ب المرتبطةالبيانات 

المالحظة التقنية المستهدفين (حضري أو ريفي، ذكور أو إناث)؟ [نظامي) وبحسب المستفيدين 

 ]2006: فوربس وبيداس، الحسابات التربوية الوطنية المغربية، 12-2

لخيارات المالية بهدف لرصد والتقييم لتوفير المعلومات حول اما مدى استخدامنا لنتائج عمليتي ا .7

لضمان والحفاظ عليها تحسين نوعية التعليم؟ هل تمّكنا من بناء القدرات المؤسسية والبشرية 

 التمويل المستدام القائم على النتائج؟
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 أولويات العمل .3

التربوي  ها بشكل طارئ لتحسين نظام التمويلما هي المجاالت الرئيسية التي يجب معالجت .1

 بصورة أكبر وذلك لدعم توفير التعليم النوعي لمتعلمينا؟

لتوفير سياسة قائمة على األدلة مرتبطة بنظام تمويل  هاما هي الثغرات المعرفية التي يجب سدّ  .2

 التعليم؟

 ما هي الخطوات المستلزمة لمواجهة القيود ذات األولوية والثغرات المعرفية المحددة؟ .3
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 لية: فعالية النظام. األداة التحلي14
 

 المقدمة .1

نوعي على أنه نظام التعليم الالتابع لليونسكو مفهوم نظام  "إطار تحليل/تشخيص نوعية التعليم العام"يحدد 

تشكل طريقة تخصيص الموارد وٕادارتها واستخدامها عند يوّفر التعليم النوعي بشكل منصف وفعال. ومن هنا، 

كفاءة بعدًا مهمًا ومحددًا لنظام التعليم النوعي. وقد تؤدي التحسينات في  مختلف مستويات النظام التربوي

ثمة دليل على أن زيادة الموارد في إلى تحرير موارد مهمة يمكن استخدامها لمعالجة نوعية التعليم.  الموارد

. )1-14لتقنية المالحظة االعديد من الحاالت لم يترجم بنتائج أفضل من حيث نوعية التعليم ونتائج التعلم (

على أنواعها انعدام الكفاءة على القطاع التربوي أن يّدخر الموارد على الصعيد الداخلي من خالل تقليص 

قبل تبرير زيادة الموارد في هذا القطاع. فكل الذين يستثمرون في التعليم (األهل والمتعلمون والمجتمع ككل) 

. وال يختلف ذلك عن صاحب مقابل استثمارهمقيمة ممكنة أعلى يتساءلون بشكل شرعي عما إذا كانوا ينالون 

مشروع يسأل عما إذا كان يحقق أعلى عائٍد على رأس المال المستثمر. وتواجه الحكومات حاجات متنوعة 

ومن هنا على القطاع التربوي إظهار االستخدام الكفوء للموارد العامة ليتمكن من  ؛ومتنافسة يجب تلبيتها

. وترتبط استدامة التمويل التربوي على المدى الطويل كما هو التمويل أو اإلبقاء عليه تبرير زيادة مستوى

، يبقى تحسين كفاءة النظام مسألة محورية في وبالتاليبصورة قوية بالتحسين المتواصل في مستوى الكفاءة. 

على فعالية/عدم فعالية يجري الحكم أي إصالح يهدف إلى تحسين نوعية التعليم وفعالية التعلم. وفي النهاية، 

من خالل كفاءته الداخلية والخارجية. فالكفاءة الداخلية تقيس مخرجات ونتائج النظام  ككلالنظام التربوي 

] نتائج التعلم الوصلة إلى األداة التحليلية حولالتربوي فيما الكفاءة الخارجية تقيس مدى ترجمة الكفاءات [

 واجتماعية.المكتسبة في المدرسة إلى فوائد خاصة 

التابع لليونسكو. وٕاذ تتطرق هذه  "إطار تحليل/تشخيص نوعية التعليم العام"تندرج األداة التحليلية هذه في 

مسائل الكفاءة  بما أنالنظام، فهي ترتبط بكل األدوات األخرى في إطار النوعية  فعاليةاألداة التحليلية إلى 

أساسية جدًا في كل أبعاد الجهود المبذولة لتحسين نوعية التعليم. وتهدف هذه األداة التحليلية  والفعالية

إجراء على ] إلى دعم الدول األعضاء في اليونسكو االطالع على النسخة الكاملة لمزيد من التفاصيل[
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د في معالجته حزمة والسؤال المحوري الذي تساعتشخيص وتحليل لفعالية/عدم فعالية أنظمتها التربوية. 

ما مدى تشكيل عدم فعالية الموارد في نظامنا التربوي عائقًا خطيرًا أمام تحسين األدوات هذه هو ما يلي: 

وتسهل عملية التشخيص والتحليل عبر طرح أسئلة محورية ترتبط بالسياسات  نوعية التعليم وٕانصافه؟

 الرصد والتقييم المتوافرة لدعم ذلك.واالستراتيجيات الموضوعة لتعزيز كفاءة النظام وآليات 

 

 التشخيص والتحليل .2

 كفاءة المواردسياسات واستراتيجيات 

؟ ما هي المؤشرات وتضمنه االستخدام الفعال للمواردكيف تعزز سياساتنا واستراتيجياتنا التربوية  .1

تحديدنا ألهداف كفاءة الموارد وما هي اآلليات  درجةالمتاحة لدينا حول كفاءة الموارد؟ ما 

 الموجودة لرصد تحقيقها؟

فعالية كلفة مختلف اإلجراءات قبل تخصيص الموارد؟ كيف حول  تاُنجري دراسمدى  إلى أي .2

 بين حاجات مختلف القطاعات الفرعية والبرامج إلى الموارد؟ قارّنا

على المدخالت؟ ما هو الدليل على  وترتكزعلى النتائج تخصيصاتنا للموارد  تعتمدإلى أي مدى  .3

الوقع بذلك؟ ما هي التعديالت التي أدخلناها إلى تخصيصاتنا للموارد لألخذ بعين االعتبار 

 علىالتفاضلي لمختلف المدخالت (المدرسون والمواد التعليمية واإلدارة والرصد واإلشراف، إلخ.) 

 نتائج التعلم؟ ما هو الدليل على هذه المراعاة؟

ما هي التحفيزات المتاحة للمدراء عند مختلف المستويات ليتمتعوا بالكفاءة في استخدامهم للموارد  .4

 المتوافرة لديهم؟ كيف يرتبط تخصيص الموارد باألداء؟

، ما هي العوامل الرئيسية التي تحرك فعالية/عدم فعالية الموارد؟ كيف ندرك الخاص في سياقنا .5

 لمعالجتها؟ هل كانت اإلجراءات فعالة؟مّتخذة الخطوات الانت كأدركنا ذلك، ما  وفي حالذلك؟ 
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 النظام فعاليةرصد وتقييم 

ما مدى نجاحنا في تأمين القدرات البشرية والتنظيمية والتقنية لرصد وتحليل كفاءة موارد نظامنا  .1

 التربوي؟

الداخلية (معدالت  الكفاءة عنالمعلومات النوعية والحديثة  نظام معلومات إدارة التعليمهل يؤّمن  .2

إعادة الصف والتسرب واإلكمال واالستبقاء)؟ ما هي تحاليل البيانات التي أجريناها لفهم األسباب 

هذا ؟ ما هي اإلجراءات التي اعتمدناها لتحسين ةالملحوظ ةالداخلي الكفاءةانعدام وراء الكامنة 

 الوضع؟ هل لدينا أدلة على فعالية اإلجراءات؟

] ما هي الدراسات 2-14المالحظة التقنية الخارجية في نظامنا التربوي؟ [ ما مستوى الكفاءة .3

الحديثة المتوافرة حول نسبة العائدات على التعليم الخاصة واالجتماعية؟ هل نعرف مدى نسبة 

من البطالة في صفوف الخريجين؟ ما الذي توحي به األدلة حول معدالت العائدات على التعليم 

 ة للتعليم في بالدنا؟الكفاءة الخارجي حيث

 

 . أولويات العمل3

مهمة في الكفاءة ما هي القيود الرئيسية التي علينا تحديدها بحسب األولوية لتحقيق مكاسب  .1

 بغية تحسين نوعية التعليم؟

 فعاليةما هي الثغرات المعرفية التي يجب سدها لتتمكن سياسة قائمة على األدلة من تحسين  .2

 النظام؟

 المستلزمة لمعالجة القيود ذات األولوية والثغرات المعرفية المحددة؟ما هي الخطوات  .3
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 التعليمتحليلية: تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الداة األ
 

 مقدمة .1

كما أصبحت  ارفلقد أّمنت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فرصًا ال متناهية للوصول إلى المعلومات والمع

 أداة قوية في أيدي المتعلمين والمدرسين حول العالم.

لعديد من المنافع على التربية تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت باوقد يعود التطبيق المالئم والفعال ألحدث 

الميدانية بما في ذلك التفاعل االجتماعي الفعال بين المدرسين  والتدريسالتعلم  نشاطاتكل على  سيماال

 والتالميذ واألهل باإلضافة إلى اإلجراءات اإلدارية التي تترك أثرًا إيجابيًا في نوعية التعليم بشكل عام. 

تصبح من الناحية النوعية. ف والتدريسيختلف استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتقدمة في التعلم 

بكثير عندما يتمكن التالميذ من الوصول إلى األنواع الجديدة من المعلومات والمعارف  العملية التربوية أنفع

وعندما يتمكنون من إكمال التجارب والتحكم بالمختبرات االفتراضية بطرق لم يسبق لها مثيل؛ وعندما 

زمالئهم في الصف  بر الوسائط االجتماعية معيتمكنون من مشاركة تجربتهم التربوية ونتائجها واستنتاجاتها ع

 .من مختلف أنحاء العالم تقريباً يهم وتالميذ آخرين ومدرس

قدرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ورت هذه األداة التحليلية لدعم العملية التحليلية وتحديد لقد طُ 

 تعزيز التعليم للجميع. التعليم العام على تحسين نوعية ومستوى إنصاف التعليم العام وعلى

وجاهية وآليات  وتهدف هذه األداة التحليلية إلى معالجة السؤال الرئيسي التالي: هل تملك الدولة رؤيا

تكنولوجيا المعلومات نوعية التعليم العام ومستوى إنصافه والنفاذ إليه بواسطة  تطبيق مالئمة لتعزيز

 ؟واالتصاالت

 

 التشخيص والتحليل .2
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 من منظور تربوي المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا فهم 

في التعليم؟ كيف تتجسد هذه الرؤيا وتتم مشاركتها؟  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتما هي رؤيانا ل .1

تكنولوجيا كيف ترتبط هذه الرؤيا بالخطة التنموية الوطنية؟ وهل تعكس استراتيجيتنا التربوية الوطنية 

 في الرؤيا التربوية؟ المعلومات واالتصاالت

في تطوير وتحسين نوعية التعليم العام؟ كيف تأخذ رؤيا  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكيف تؤثر  .2

مل االجتماعية واالقتصادية في التعليم بعين االعتبار العوا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 ؟لمعلومات واالتصاالتتكنولوجيا اسياسية للوصول إلى التعليم بواسطة والجغرافية ال

في  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكيف تأخذ هذه الرؤيا بالحسبان مستوى تطوير البنى التحتية ل .3

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبلد ومدى توافر بيئة تربوية معلوماتية موحدة قائمة على 

والعاملين في ين والمتعلمين مدرسالسياقات التربوية ومؤهالت الومقاربات تطوير المناهج وتعددية 

 ؟تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمن حيث  التعليم مجال

 

 في مجال التعليم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتطوير السياسات واستراتيجيات التطبيق المعنية ب

الحالية في التعليم العام؟  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ما هي سياسات واستراتيجيات وبرامج .1

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتشراء المعدات، إدماج  –] ما هو نطاق أثرها 1المالحظة التقنية [

، وتطوير الموارد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتين على ي المناهج التربوية، تدريب المدرسف

  ].2المالحظة التقنية إلخ.؟ [التربوية المفتوحة و/أو برنامج حاسوبي تعليمي مفتوح، 

أو و/ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي مجال المدرسين هل من معايير وطنية متعلقة بكفاءات  .2

هذه  د؟ (إذا ما توافرتعلى صعيد البال اً مهنيالمدرسين ر قائم على الكفاءات لتطوي نظام وطني

   ، الرجاء تأمين أمثلة مالئمة).المعايير

أو و/ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوطنية متعلقة بكفاءات المتعلمين في مجال هل من معايير  .3

لدى  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتة قائمة على الكفاءات لتقييم مهارات/كفاءات وطني ةمأنظ
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ما الدليل  المتعلمين عند مختلف مستويات التعليم العام؟ (إذا ما توافرت، الرجاء تأمين أمثلة مالئمة).

 على فعاليتها؟ كيف يتم رصد النتائج بشكل مستدام؟ 

مية المعيارية ونظام يتوجيهية/توصيات حول تطبيق أي نوع من البيئة التعل اً خطوط هل تملك الدولة .4

 إدارة التعلم ونظام إدارة محتوى التعلم وأدوات إنشاء المحتوى في التعليم العام؟

في السياسات واالستراتيجيات  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتما هي الحواجز التي تعترض إدخال  .5

التربوية؟ ما هي التحديات التي قد تعيق التنفيذ الفعال لمثل هذه المبادرات (غياب الوضوح، غياب 

 استراتيجية التطبيق و/أو إجراءات الرصد، إلخ.)؟ 

 

 واستخدامها في التعليم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالوصول إلى 

ما هو مدى الوصول إلى الموارد التربوية المعلوماتية الوطنية والعالمية بما في ذلك الموارد التربوية  .1

المفتوحة والبرامج الحاسوبية التعليمية والمختبرات االفتراضية و/أو المجموعات الرقمية لوحدات 

المدرسون أمين األمثلة المالئمة). هل يتصل ؟ (إن توافرت، الرجاء تالوطنيالمحتوى على الصعيد 

سائط االجتماعية في عملية و/أو مدراء المدارس بمجتمعات الممارسين (إن توافرت)؟ هل ُتستخدم الو 

تكنولوجيا /التعلم في التعليم العام؟ هل من أدوات وتقنيات تقييم أداء التعلم القائم على التدريس

ها في التعليم العام في إطار النظام الوطني لتقييم ومقارنة يمكن استخدام المعلومات واالتصاالت

تكنولوجيا نتائج التعليم (إن كان ذلك مالئمًا)؟ هل يملك البلد إحصائيات تربوية وٕاحصائيات 

تتضمن مؤشرات وبيانات حول معدات الكمبيوتر واالتصاالت في المؤسسات  المعلومات واالتصاالت

؟ ما هي تغطية شبكة اإلنترنت في المؤسسات التربوية في ق الريفيةفي المدن وفي المناطالتربوية 

تكنولوجيا  تطبيق ومؤشراتمختلف أنحاء البالد؟ هل ترتكز اإلحصاءات الوطنية على معايير مقارنة 

 ومطورة من قبل وكاالت األمم المتحدة؟دوليًا متفق عليها  المعلومات واالتصاالت

والمعلوماتية في المنهاج التربوي العام؟ ما  المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا هل يندرج التدريب على  .2

في المنهاج الحالي؟ ما هي التعديالت التي  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتهي تحديات إدخال 

 ؟تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتيجب إدخالها إلى تصميم المنهاج لمزيد من فعالية تطبيق 
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و/أو كفاءات  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالترة حول مستوى اإللمام بما هي البيانات المتواف .3

(والمتعلمون) المدرسون في بلدنا؟ كيف يستخدم المدرسين لدى  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

من أجل: (أ) دعم العملية التعليمية لدى التالميذ؛ و(ب) إعداد  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تكنولوجيا المعلومات طوير الكفاءات الذاتية، إلخ.؟ كيف بنيت كفاءاتهم في مجال ؛ و(ج) تالدروس

من المدرسين ؟ هل تتمتع المؤسسات التربوية ببرامج تعليمية تهدف إلى رفع كفاءات واالتصاالت

؟ هل تنظم ورش عمل وتدريبات منتظمة في بلدنا لرفع الوعي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتحيث 

في  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت(والمتعلمين) من حيث استخدام المدرسين مهارات وزيادة 

ي التعليم العام قائمة على اإلنترنت وهل من شبكات ليم؟ هل تتوافر شبكات مهنية لمدرسالتع

 اجتماعية متخصصة للمتعلمين في البلد؟

في التعليم التي لها أبرز وقع  واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات ما هي التدخالت الحالية في مجال  .4

؟ هل من مقاربة مشتركة إلضفاء وأين هو الدليل على نظام التعليم العام؟ ما هي طبيعة هذا األثر

في  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالطابع الفردي/الشخصي على العملية التعليمية القائمة على 

في التعليم  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتحليل فعالية تطبيق البلد؟ ما هي اآلليات المتوافرة لدينا ل

في التعليم؟ من هم أصحاب المصلحة  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتم فعالية إدماج العام؟ من يقيّ 

تكنولوجيا المعنيون؟ كيف تستخدم المؤشرات ومعايير المقارنة المتفق عليها دوليًا في تقييمنا لتطبيق 

في التعليم؟ عند تحديدها، ما هي الخطوات التصويبية التي نستخدمها؟ أين  ت واالتصاالتالمعلوما

 هو الدليل على ذلك؟ 

تحليلكم لألسئلة السابقة، ما هي التحديات والعقبات األساسية التي تحول دون إدماج  بناًء على .5

الرصد والتقييم  بشكل فعال في التعليم؟ هل من دليل على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

؟ هل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبواسطة  برامج الدولة حول التعلم والتدريسالمنتظمين لفعالية 

 تخطيطنا المالي؟من تحسن نتائج الرصد والتقييم 

الوطنية في مجال  ما هي اآللية المعدة لتحديد االحتياجات المالية بغية تحقيق االستراتيجية التربوية .6

؟ ما هي معايير الفعالية في تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبواسطة  والتدريسالتعلم 

 الميزانية؟ ما هي مجاالت التربية التي تغطيها وثائق التخطيط المالي والميزانيات المتفق عليها؟
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على قائمة دولية برامج وموارد تربوية  دي تطوير برامجها الخاصة أو تعمد إلى تكييفهل تمّول بال .7

 غات اإلقليمية (الوطنية)؟ و/أو المتعلمين وفقًا للّ المدرسين من أجل  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 أولويات العمل .3

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتما هي نقاط القوة التي نتمتع بها لتحقيق أهدافنا المرتبطة بإدماج  .1

 اإلدماج الفعلي؟ي التعليم العام؟ ما هي المشاكل التي تمنع ف

في  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتإدماج  أثاريجب أن نراعيها لتحسين ما هي التغيرات التي  .2

 التعليم؟

 ائمتين على األدلة لتحسين تطبيقاسة قما هي الثغرات التي يجب سّدها إلعداد استراتيجية وسي .3

 لتعليم النوعي للجميع؟  في مدارسنا بغية تحقيق هدف ا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تكنولوجيا تطبق قدرة لالية و ولوية لتتخطى بالدنا التحديات الحما هي برأيكم الخطوات ذات األ .4

 زيادة النوعية واإلنصاف في التعليم العام للجميع؟ في التعليم العام على المعلومات واالتصاالت

 

 ظة التقنيةالمالح .1

في التعليم إلى مجموعة من القوانين والقواعد التي تدير عملية  واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات تشير سياسة 

أي  –مجاالت رئيسية  3تغطي هذه السياسة وكالعادة في التعليم.  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتطبيق 

نترنت)؛ إدماج معدات والبرمجيات واالتصاالت العالمية واإلالبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات في التعليم (ال

وكفاءات في المنهاج (المنهجيات وتصميم التعلم والموارد اإللكترونية)؛  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تتوفر المعلومات حول . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتن في مجال الطاقم التعليمي والمدراء التربويي

في: لليونسكو  قطاع التربية التابعوالتخطيط في ات التربوية اسالسي
-and-education/policy-managing-and-http://www.unesco.org/new/en/education/themes/planning

planning/ 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/planning-and-managing-education/policy-and-planning/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/planning-and-managing-education/policy-and-planning/
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 المالحظة التقنية  .2

والتعلم  اد متوافرة بحرية وبشكل مفتوح لُتستخدم وُتكيف في التدريس"هي مو  –الموارد التربوية المفتوحة 

الموارد التربوية المفتوحة بشكل رقمي (على شبكة اإلنترنت تبادل يجري  . وٕان كانوالتطوير واألبحاث"

إال )، CDوالقرص المدمج  DVDالقرص الفيديو الرقمي وبأشكال أخرى غير متصلة بشبكة اإلنترنت مثل 

 ؛م اإللكترونييأو التعل والتعلم باالتصال اإللكتروني المباشراإلنترنت  ال تقتصر على مواردهذه الموارد أن 

أما مصطلح البرنامج الحاسوبي التعليمي المفتوح  قد تأتي هذه الموارد بأشكال مطبوعة. التنموي سياقالوفي 

أمام الجمهور والتي تشكل إما جزءًا من درس أو درسًا كامًال في مؤسسة تربوية المواد المتاحة فهو يشير إلى 

]. http://www.col.org/resources/crsMaterials/Pages/OCW-OER.aspx[ على غرار جامعة أو كلية

 لهدفن التكييف وٕاعادة تحديد اشمالمتفق عليهما باإلجمال يللموارد التربوية المفتوحة أيضًا تعريفان  هنالك

منشورة مع "الموارد التربوية المفتوحة تضم مواد التدريس أو التعلم أو األبحاث المتوافرة للعامة أو ال وهما:

 حر".ها بشكل توزيعها و تكييفها و استخدامتسمح ب التي الملكية الفكرية رخصة

]http://www.sourceoecd.org/education/9789264031746[ موارد تضم لموارد التربوية المفتوحة ا"و

 لآلخرين التي ُنِشرت مع رخصة الملكية الفكرية التي تسمح تلك أو للعامة والتعلم واألبحاث المتوافرة التدريس

الدروس الكاملة ومواد التدريس  . وتشمل الموارد التربوية المفتوحةامها وتغيير هدفها بشكل حرباستخد

بث شرائط الفيديو واالختبارات والبرمجيات وغيرها من األدوات أو المواد والكتب الدراسية و  التعليمية والوحدات

http://www.oerderves.org/wp-[أو التقنيات المستخدمة لدعم الوصول إلى المعارف". 

movement_final.pdf-oer-resources-educational-open-the-of-review-content/uploads/2007/03/a[ 

 

 

 

 

 

http://www.sourceoecd.org/education/9789264031746
http://www.oerderves.org/wp-content/uploads/2007/03/a-review-of-the-open-educational-resources-oer-movement_final.pdf
http://www.oerderves.org/wp-content/uploads/2007/03/a-review-of-the-open-educational-resources-oer-movement_final.pdf
http://www.oerderves.org/wp-content/uploads/2007/03/a-review-of-the-open-educational-resources-oer-movement_final.pdf
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