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عن نرشة نوراج الخاصة

 . املصدر  مفتوحة  دورية  نرشة  هي   )NSI( الخاصة  نوراج  نرشة 
تسعى إىل إبراز مؤلفني من مختلف الدول بوجهات نظر متنوعة. 
سيتم تخصيص كل عدد ملوضوع خاص بسياسات التعليم العاملية 
من  عدداً  نوراج  تتضمن  التعليم.  مجال  يف  الدويل  والتعاون 
املقاالت املوجزة من وجهات نظر مختلفة والجهات الفاعلة بهدف 
سد الفجوة بني النظريات واملامرسة وكذلك املرافعة والسياسة 

يف تطوير التعليم الدويل.

مؤسسة  قبل  من  املدعومة  نوراج  بواسطة  النرشة  إصدار  يتم 
و  والتعاون  للتنمية  السويرسية  والوكالة  املفتوح  املجتمع 
السياسة  لبحوث  القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ  مؤسسة 
العامة.  تم دعم نرشة نوراج الخاصة 03 من قبل الربنامج املتعدد 
البحوث  ملركز  الرتبوية  واملامرسات  السياسات  حول  التخصصات 
والتدريس االقتصادي )PIPE-CIDE(. املحتوى واملنظورات الواردة 
يف املقاالت هي خاصة باملؤلفني وال متثل وجهات نظر أي من 

هذه املؤسسات.

عن نوراج

نوراج هي شبكة عاملية قامئة عىل أسس العضوية من السياسات 
 .1986 عام  يف  أنشئت  التعليم،  مجال  يف  والتعاون  الدولية 
املعرفة  ونرش  إنتاج  يف  وقوتها  األساسية  نوراج  رسالة  وتتمثل 
املصلحة.  أصحاب  من  واسعة  مجموعة  مع  القدرات  لبناء  الهامة 
يقوم أصحاب املصلحة هؤالء بإعداد وتشكيل سياسات ومامرسات 
القيام  خالل  من  والدويل.  الوطني  املستويني  عىل  تعليمية، 
سياسية  قرارات  التخاذ  الظروف  تهيئة  يف  نوراج  تساهم  بذلك، 
قامئة عىل املشاركة وإطالع أكرب و أكرث ومبنية عىل األدلة والتي 

تعمل عىل تحسني املساواة يف الوصول إىل التعليم ونوعيته. 

نوراج عضو مشارك ملعهد الدراسات العليا يف الدراسات الدولية 
والتنموية ، جنيف.

العمل  نطاق  ذلك  يف  مبا  نوراج،  حول  املعلومات  من  للمزيد 
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املقدمة

طرق  تطوير  نحو  توجهت  كبرية  جهود  األخرية،  العقود  خالل 
مخرجات  إىل  اإلدارة  من  التعليم  سامت  ملراقبة  قياسية  دولية 
عىل  النطاق  الواسعة  الدولية  التقييامت  تعمل  التعلم. 
متزايداً  تأثرياً  لها  أن  كام  وعاملياً  وطنياً  كبرية  موارد  تعبئة 
نتائج  لها  يكون  أن  ميكن  كام  والسياسات.  املعايري  عىل 
والتنوع  اإلدماج  من  باألهداف  كاالنتقال  مقصودة،  غري  ملحوظة 
واملتعلمني. الفاعلة  والجهات  البلدان  بني  املنافسة  إىل 

التعليم  يف  والتعاون  للسياسات  العاملية  الشبكة  عمل  يهدف 
والتدريب يف هذا املجال إىل املساهمة يف تسليط الضوء عىل دور 
البيانات واملؤرشات يف أطر الحوكمة العاملية للتعليم و مناقشة 
خاص  بشكل  الرتكيز  مع  الحوكمة،  أطر  تشكلها  التي  املعايرة  آثار 
عىل أهداف وأطر أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة بالتعليم1.

يقدم  اإلصدار الخاص 03 لـ نوراج -  املراقبة العاملية لتطوير التعليم 
الوطني: قرسي أم بّناء؟ مجموعة من التأمالت حول كيفية تشكيل 
العاملية.  التنمية  أعامل  لجدول  العاملية  واملؤرشات  التقارير 
متت  والخطة،  التأييد  وكذلك  والتطبيق  النظرية  بني  الفجوة  لسد 
الحوكمة  التقارير عىل  تلقي وتأثري هذه  لتقييم  دعوة املؤلفني 
هذا  يسعى  الرئيسة.   الفكرة  عىل  والرتكيز  والوكالة  العاملية 
العاملية  للتقارير  املحتمل  التخريبي  التأثري  مناقشة  إىل  اإلصدار 
واالختبارات املعيارية الدولية عىل السياسات الوطنية، واإلمكانية 
تسعى  كام  التنوع.  من  عامل  يف  عاملية  توصيات  لوضع  العملية 
إىل إظهار كيفية استفادة الجهات الفاعلة يف السياسة الوطنية 
التقارير. هذه  من  الوطنيني  والباحثني  املدين  املجتمع  وأعضاء 

صانعي  مبارشة  تخاطب  أقسام  أربعة  من  املسألة  تتكون 
املجتمع  ومنظامت  واملامرسني  والدارسني  السياسات 
موضوع  عىل  قسم  كل  يركز  القرار.  وأصحاب  املدين 
الوطني: التعليم  لتطوير  العاملية  باملراقبة  يتعلق  محدد 

يقدم الجزء األول األهداف الرئيسية لتقارير الرصد العاملية ويضعها 
عىل  البيانات  تأثري  لكيفية  توضيحه  وخالل  الصحيح.  منظورها  يف 
السياسة التعليمية الوطنية، فهو أيضا يسلط الضوء عىل الكيفية 
التقارير من حيث الفكرة و التمويل  التي قد يتم بها تجاهل هذه 

التهميش. من  ألشكاًل  بالفعل  يخضعون  الذين  السكان  من  ألجزاء 

ورًدا عىل ذلك، يقدم الجزء الثاين مجموعة من التحليالت حول كيفية 
الشكل  الستكشاف  القسم  هذا  يسعى  املراقبة.  تقارير  تحسني 
يتعلق  فيام  املراقبة  تقارير  عن  التعبري  لكيفية  املمكن  األفضل 
باالحتياجات واألولويات املحلية، وال سيام طرق التواصل والجودة.

للنتائج.  والنرش  التواصل  طرق  يف  يبحث  الثالث  الجزء 
ويقدم  حالة،  دراسات  ثالث  القصري  القسم  هذا  يقدم 
وسائل  ودور  األدوات  هذه  رشعية  حول  انعكاسات 
الدولية. املراقبة  لتقارير  الوطني  االستقبال  يف  اإلعالم 

عىل  العاملية  التقارير  تأثري  الختامي  و  الرابع  الجزءان  يتناول 
دراسات  من  مختارة  مجموعة  ويستكشفان  التعليم،  سياسات 
باإلضافة  والسويد،  أفريقيا  وجنوب  واملكسيك  شييل  من  الحالة 
إفريقيا. وشامل  األوسط  الرشق  من  إقليمية  عامة  نظرة  إىل 

حول   01 الخاص  نوراج  إصدار  يف  بدأ  الذي  للعمل  استمراراً 
الصادر  والحقائق  الوعود  التعليم:  يف  الحق  وسياسات  حركات 
وبناء  البيانات  جمع  بشأن   02 الخاص  إصدارها  و   ،2018 يف 
 2019 يف  الصادر  الطوارئ  حاالت  يف  التعليم  لدعم  األدلة 
واملناهج.  الخلفيات  تنوع  تشجيع  إىل  العدد  هذا  يهدف  حيث 
باللغة  أصالً  املنشور  الثالث،  العدد  هذا  من  خاص  تركيز  هناك 
رشقا. و  جنوبا  عاملياً   ويتوسع  الالتينية  أمريكا  عىل  اإلسبانية، 

املدير  كوفاز  فاسكيز  ماريسول  الضيف  املحرر  نوراج  تشكر 
 )MUFRAMEX( املكسيكية  الفرنسية  الدار  لجامعة  التنفيذي 
واألستاذ  البحث  ومنسق  السابق  التنفيذي  واملدير  فرنسا،  يف 
سياسات  بشأن  التخصصات  متعدد  الربنامج  يف  املساعد 
يف  والتعليم  اإلقتصادي  البحث  مركز  التعليم،  ومامرسات 
يف  واسعة  بخربة  كوفاز  فاسكيز  ماريسول  تتمتع  املكسيك. 
وكاالت  مبشاركة  الوطنية،  التعليمية  والتقييامت  اإلصالحات  دعم 
نوراج.. من  الخاص  العدد  هذا  يف  ينعكس  ما  وهو  التنمية، 

إميلني برايلنسيك غيتا شتايـرن- خاميس 
باحث مشارك أستاذ ومدير 

جنيف نيويورك وجنيف 

الهوامش

العاملية«. 1 والحوكمة  الدولية  السياسة  أعامل  »جداول  بعنوان  نوراج،  لـ  الرئيسية  املواضيع  إحدى  هي  واملؤرشات  بالبيانات  املتعلقة   السياسة 

https://www.norrag.org/politics-of-data-and-indicators 

جوست مونكس 
املدير التنفيذي 

جنيف 
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املحتوى

08 تأثري التقارير العاملية عىل سياسة التعليم: هل تهدف حقاً إىل تحسني التعليم حول العامل؟ 
ماريسول فاسكيز كوفاز، أستاذ مساعد يف برنامج سياسات ومامرسات التعليم، مركز البحث اإلقتصادي والتعليم يف املكسيك

 التقارير الدولية وانعكاسها عىل إصالح النظم التعليمية العربية، هل النظم التعليمية العربية
11 حقا تبحث عن من يقيمها ويصلح من شأنها، أم هي برستيج عاملي البد أن تقوم به؟ 

عيل بن سعيد املطري)دكتوراه(، رئيس قسم تقنيات التعليم، بتعليمية شامل الرشقية ، وزارة الرتبية والتعليم، سلطنة عامن

13 القسم األول: األهداف الرئيسية لتقارير الرقابة العاملية 

14 الحوكمة عن بعد عن طريق تداول البيانات    01
الحوكمة عن بعد عن طريق تداول البياناتجيتا شتايـرن - خاميس، مدير نوراج أستاذ ، كلية املعلمني   

جامعة كولومبيا ، الواليات املتحدة األمريكية و املعهد العايل للدراسات الدولية واإلمنائية ، سويرسا   

18 كشف املستور يف الربامج العاملية إلعداد تقارير عن التعلم والعدالة والتمويل – نظرية يف نهج التغيري    02
كارين موندي، أستاذة جامعة، التعليم التطويري املقارن العاملي معهد أونتاريو لدراسات التعليم، جامعة تورونتو، كندا   

21 مساعدة التعليم عىل النظر اىل الخارج    03
أندرياس شاليرش، مدير للتعليم واملهارات، واالستشاري الخاص يف سياسة التعليم لألمني العام ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية فرنسا   

23 الحوكمة من خالل بيانات التقييم: اىل أي مدى متيض؟    04
ليفا رودونيتي، ضابط مساعد للمرشوع، اليونسكو- املعهد الدويل للتخطيط التعليمي، فرنسا  

27 القسم الثاين: كيف نعمل لتحسني هذه التقارير؟ 

28 ما وراء الجودة التعليمية: املعارك القادمة    05
بالنكا هرييديا، مديرة PIPE/CIDE، املكسيك  

31 تحديات صياغة سياسة التعليم العام يف إطار خطة 2030: عمل متامسك و تأثري عاملي    06
باتريشيا فاسكيز ديل مريكادو هرييرا، مستشارة الهيئة الحكومية، املعهد الوطني لتقييم التعليم، املكسيك   

34 إجراء قياس ومقارنة بني الدول يف سياق املبادرات اإلقليمية    07
جوليا سالريي، باحث مشارك، مؤسسة  IDEA املكسيك  

37 القسم الثالث: إسرتاتيجيات االتصال والنرش لنتائج التقارير العاملية 

38 الربنامج الدويل لتقييم الطلبة بيسا  :أهمية اسرتاتيجيات االتصال لإلعالن عن نتائج التقييم الواسعة النطاق   08
مريم أرتيغا سيبيدا، مسؤولة يف وزارة التعليم العام ، املكسيك  

41 الحاجة امللحة لتقديم رشح فعال حول التقييامت التعليمية يف املكسيك    09
فرانسيسكو أورتيز ليون، منسق معلومات، القسم الوطني، صحيفة ريفورما، املكسيك  

44 القسم الرابع: التجارب الدولية يف تأثري التقارير العاملية 

45 تقارير الرصد العاملية ودور التنشئة االجتامعية والتعلم: حالة تأثري منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عىل السويد     10
سوتوريا كريك، محارض أول، كلية العلوم االجتامعية والسياسية – جامعة إدنربه، اسكتلندا  

49 بّناء وقرسي: أثر التقارير العاملية عىل سياسة التعليم   11
خافيري روشاس، استاذ بحث، CIDE ، املكسيك  

53 تعميم التعليم الثانوي كمربر لتفسري النتائج املتدنية« يف االختبارات املوحدة مبنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا   12
خورخي اوبالدو كولني بيسينا، مدير، Xaber ، املكسيك  
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املراقبة  تقارير  تأثري  لتحليل  نوراج  لـ  الثالث  الخاص  اإلصدار  يهدف 
توفر  العامل.  حول  الرتبوية  والسياسات  التعليم  عن  الدولية 
املقاالت التي تشكل هذه املسألة رؤى ووجهات نظر قيّمة حول 
الطريقة التي يتم من خاللها فهم وإعالن وتلقي وتحقيق التقارير 
التعليمية من قبل املنظامت الدولية. تنقسم هذه املقاالت إىل 
أربعة أقسام. يف القسم األول، تم طرح ومناقشة أهداف تقارير 
املراقبة العاملية وتقييامت التعلم الدولية وتأثريها عىل تصميم 
الثاين، يتم تقديم توصيات  الدولية. يف القسم  التعليم  سياسة 
لتحسني أو استكامل هذه التقارير. وقسم ثالث يعالج مسألة كيفية 
تقديم هذه التقارير، وقيودها وأهمية ترجمة ونقل أهمية نتائجها 
حاالت  دراسة  الرابع  القسم  يف  نقدم  وأخرياً،  العام.  الرأي  إىل 
العامل  من  مختلفة  وأقاليم  بلدان  يف  التعليم  تقارير  تأثري  حول 
مثل السويد واملكسيك وتشييل والرشق األوسط و جنوب أفريقيا.

ونرشها. البيانات  لجمع  األدوات  وتطوير  البيانات  ادل 

األهداف الرئيسة لتقارير الرقابة الدولية

العاملية  املراقبة  تقارير  من  الهدف  أن  خاميس   - شتايـرن  تشري 

التعليم يف  تبادل املعلومات اإلحصائية حول حالة  ال يقترص عىل 
املراقبة  تقارير  تأثري  حول  نقدياً  منظوراً  املقالة  تقدم  العامل. 
العاملية عىل التعليم. و هي تجادل بأن تلك التقارير، التي يربرها 
جهوداً  تشكل  ومراقبته،  التقدم  بقياس  املحايد  غري  اهتاممهم 
توجه وتؤثر مبهارة عىل سياسات التعليم العاملية وتؤثر. يدعي 
املؤلف أننا رمبا نعيش »حوكمة عن بعد عن طريق تداول البيانات« 
الدولية  للمساعدات  رشوط  وضع   )1( نحو  نزعات  يفاقم  مام 
املزيد  تطبيق   )2( التقارير،  هذه  يف  املذكورة  األهداف  لتحقيق 
البيانات. من  أكرب  قدر  وتحليل  جمع   )3( و  املعيارية  االختبارات  من 

عىل  العاملية  التقارير  تأثري  لرشح  طرق  ثالثة  موندي  تطرح 
التعليم. األول هو طريقة »البيانات من أجل التعلم عىل املستوى 
للتعرف  للدول  كأداة  التقارير  وجود  ويربر  يفرس  الذي  الوطني«، 
»بيانات  الثانية،  الطريقة  أما  وتبادلها.  املامرسات  أفضل  عىل 
الدعم  تقديم  فرتكزعىل  االسرتاتيجية«،  والحوافز  لالستثامرات 
أكرب.  تأثري  لتحقيق  السياسات  وواضعي  للحكومات  التقني 
)املتبادلة(«.  املسؤولية  »بيانات  هي  واألحدث  األخرية  الطريقة 
أيًضا،  املانحني  تحكم  تقدم  بل  فحسب،  الشفافية  تعزز  ال  فهي 
حكوماتهم.  من  باملسؤولية  باملطالبة  للمواطنني  وتسمح 
الطرق. هذه  من  كل  ومحدودية  نقدياً  تحليالً  أيضاً  املؤلفة  تقدم 

جهود  حول  ناقدة  نظر  وجهة  خاميس  شتايـرن-  تقدم  حني  يف   

يلجأ  ،الذي  شاليرش  ،فإن  الدولية  للمنظامت  الحالية  املراقبة 
أجل  من  »البيانات  موندي  ذكرتها  التي  التغيري  نظرية  إىل 
البيانات  إىل  الحاجة  يدعم  الوطني«،  املستوى  عىل  التعلم 
شاليرش  يقول  التعليم.  أنظمة  ورشوط  نتائج  ملقارنة  الثابتة 
ميكن  العاملية[  املراقبة  وأدوات  الدولية  »]التقييامت  أن 
مغزى  ذات  أهداف  وضع  عىل  السياسات  واضعي  تساعد  أن 
أفضل  فهامً  تعزز  أن  وميكن  للقياس  قابلة  أهداف  إىل  تستند 
متشابهة«. ملشاكل  املختلفة  التعليم  أنظمة  معالجة  لكيفية 

ليدجر  مساهمة  خالل  من  أيضاً  شاليرش  موقف  مناقشة  تتم 
املؤلفون  يستخدم   ، املقالة  هذه  يف  وبيتس.  وبييل  وثيري 

التي  العاملية  الكفاءة  مقاييس  لفحص  النقدي  الخطاب  تحليل 
نتيجة  يقرتحون  و   . والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  قدمتها 
املال  رأس  حيث  من  املقاييس  هذه  تحديد  يتم  أن  لتحليلهم 
القيم  االعتبار  يف  تأخذ  ال  التي  الغربية  العاملية  للنخبة  الثقايف 
أخرى،  ناحية  من  املهمشني.  للسكان  واملوارد  واملامرسات 
يف  الدويل  االستثامر  كفاية  عدم  عىل  الضوء  كوستري  يسلط 
 3٪ تتجاوز  ال  والتي  التعليم،  يف  املعرفة  أو  اإلحصاءات  إنتاج 
بأن  أيضاً  يجادل  فهو  ذلك،  ومع  الصحة.  قطاع  يف   21٪ مقابل 
»القيم  معالجة  يتم  مل  إذا  تأثري  لها  يكون  لن  نفسها  البيانات 
ال  العام  الفعل  بأن  االعتقاد  تديم  التي  املحلية«  الظروف  أو 
للناس. الحقيقية  املعيشية  الظروف  تعديل  عىل  القدرة  ميلك 

الطالب  تقييم  برنامج  مثل  الدولية،  التقييامت  أن  رودونيت  تؤكد 
الدوليني )بيسا(، متارس قوة ناعمة عىل تعريف سياسات التعليم. 
وتجادل املؤلفة بأن »ما يتم قياسه يف أنظمة التعليم أمر مهم، 
الحكومات مع  أن يؤثر ذلك عىل طريقة تعامل  حيث من املحتمل 
البيانات  هذه  استخدام  أن  عىل  املقالة  تنص  التعليم«.  إصالحات 
وإىل  املعلومات  إىل  الحكومات  تلجأ  حيث  أيضاً،  حيادياً  ليس 
يناسبها. ما  حسب  الداخلية  السياسات  لتربير  الدولية  املنظامت 

كيف نعمل عىل تحسني هذه التقارير؟

يرفع فريدريكسن الصوت حول املخاطر التي تنطوي عليها أهداف 
و  لنوعية  نفسه  الوزن  تعطي  التي   )SDGs( املستدام  التطوير 
نسب  تبقى  حيث  أفريقيا،  جنوب  صحراء  بلدان  يف  التعليم  إتاحة 
التقارير  ألن  نظراً  مدارس.  دون  أمية  الشباب  من  مرتفعة  مئوية 
العاملية حول التعليم ال تعطي األولوية إلتاحة التعليم عن الجودة 
، فإن أصوات أقل الفئات السكانية تحصيناً معرضة لخطر املزيد من 
إضعافها. تتزامن مساهمة هرييديا مع فريدريكسن ألنها تنص عىل 
أن السعي لتحسني »جودة التعليم« التي تروج لها التقارير العاملية 

تأثري التقارير العاملية عىل سياسة التعليم: هل 

تهدف حقاً إىل تحسني التعليم حول العامل؟

والتعليم يف املكسيك  ماريسول فاسكيز كوفاز، أستاذ مساعد يف برنامج سياسات ومامرسات التعليم، مركز البحث اإلقتصادي    
marisol.vazquez@cide.edu  

mailto:marisol.vazquez%40cide.edu?subject=
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ال ميثل حالً مرغوبًا يف مثل هذه املجتمعات غري املتكافئة، كام 
هو الحال يف املكسيك )البلد الذي قام املؤلف بدراسته(. تقرتح 
املقالة أن إدراج الفئات املحرومة واستبقائها وإعادة دمجها يف 
ذاتها. حد  يف  الجودة  عن  البحث  يسبق  أن  يجب  التعليم  أنظمة 

بينام تسمح تقارير مراقبة التعليم العاملية للدول األخرى بالوصول 
إىل املعلومات اإلحصائية والتحليلية التي مل يكن لتتوفر لها لوال 
ذلك، تنىس إىل حد كبري تضمني رؤية وخربة الجهات الفاعلة املحلية 
ومجتمع التعليم. يعالج فاسكيز ديل مريكادو هذه املسألة ويقرتح 
أن تأخذ السياسات العامة باالعتبار االحتياجات املحلية عند محاولة 
تؤيد هذا املنظور، وهي من  العاملية. سالريي  األهداف  تحقيق 
والعرشين«،  الواحد  القرن  مدارس  يف  »التعلم  عن  مثاالً  تقدم 
الالتينية.  أمريكا  يف  دولة   12 يشمل  تعاوين  تحتية  بنية  مرشوع 
تذكر سالريي أن هذا التعاون هو مثال لخطة رصد وتعاون إقليمية 
املحيل  املستوى  عىل  التحتية  البنية  حول  معلومات  جمعت 
وخصائص  باحتياجات  الصلة  وثيق  تحليل  عىل  بناًء  توصيات  إلصدار 
التحليل  فياللوبس و ديلرباتو فيتبنيان هذا  أما  كل دولة مشاركة. 
للبنية التحتية ويعلنان بأن هذه املعلومات متضمنة يف الدراسة 
حول   )TERCE( لليونيسكو  الثالثة  اإلقليمية  والتفسريية  املقارنة 
جودة التعليم يف أمريكا الالتينية. توفر هذه الجهود نتائج وحلواًل 
املنخفضة  البلدان  يف  صلة  وأكرث  أرسع  نحو  عىل  تنفيذها  ميكن 
واملتوسطة الدخل، مقارنًة بتلك التي تأيت من الدراسات العاملية 
املتقدمة. البلدان  احتياجات  مع  تتامىش  توصيات  تقدم  التي 

خاللها  من  ميكن  التي  الطرق  حول  توصيات  الخرباء  يقدم  وأخرياً، 
يتم  مل  موضوعني  ضم  خالل  من  العاملية  املراقبة  تحسني 
للتعليم  الدويل  التصنيف  هو  األول  حاليًا.  كاٍف  بشكل  تناولهام 
الدويل  التعليم  تأثري  والثاين،  مالدونادو،  ذكره  الذي  العايل، 
الناحية  من  مارتل.  قدمه  كام  التعليمي،  التبادل  برامج  شكل  يف 
رديئة  الحالية  العايل  التعليم  جودة  تقييامت  فإن  األوىل، 
أن  مالدونادو  يذكر  الخاصة.  باملؤسسات  بشدة  وتتأثر  الجودة 
الناحية  من  بعد.  الصدد  هذا  يف  تشارك  مل  الدولية  املنظامت 
الدويل  التعليمي  التبادل  برامج  بأن  مارتيل  يجادل  األخرى، 
يؤثر  مام  العامل  أنحاء  جميع  يف  شائعة  مامرسة  بالفعل  متثل 
الشخيص  النمو  يف  ويسهم  العاملة  القوى  تشكيل  عىل 
الوضوح  من  مزيد  إعطاء  املناسب  من  سيكون  لذلك،  واملهني. 
الدولية. التقارير  يف  والخربات  املامرسات  لهذه  واالهتامم 

اسرتاتيجيات االتصال ونرش نتائج التقارير؟

الدولية  للنتائج  معنى  إعطاء  يف  التحديات  أعظم  أحد  يكمن 
الخاصة سياقاتها  يف  صلة  ذات  وغري  مهمة  غري  أصبحت   التي 

)ستيرن- خاميس،2016(. وهذا ليس باملهمة السهلة. هذا ماسيتم 
مقاالت،  ثالثة  من  الجزء  هذا  يتكون  الجزء.  هذا  يف  مناقشته 
اثنتان منها تقدمان حالة نرش التقارير الدولية ونتائج التقييم يف 
أن  أورتيز  يعتقد  كمبوديا.  يف  الحالة  تقدم  واحدة  و  املكسيك، 
التعليم  مراقبة  تقارير  نتائج  بنرش  واهتاممها  اإلعالم  وسائل  نرش 
العاملية آخذ يف االنخفاض يف املكسيك ألن املنظامت الدولية 
لفهم  الدراسات  هذه  أهمية  أو  تأثري  تفسري  عىل  قادرة  تكن  مل 
آرتيغا حملة اتصال تم  أو رشح حالة التعليم يف املكسيك. تقدم 
 .2009 إجراؤها يف املكسيك حول تطبيق اختبار )بيسا( يف عام 
التقييامت  تسلط املقالة الضوء عىل أهمية رفع الوعي وتقريب 
سبب  توضيح  خالل  من  التعليم  مجتمع  من  والوطنية  الدولية 
بالنسبة  عليها  املرتتبة  غري  أو  املرتتبة  اآلثار  هي  وما  أهميتها 
رائًعا  مثاالً  املكسيك  حالة  تعد  التعليمي.  مستقبلهم  يف  لهم 

ملجتمع يتمتع فيه العاملون يف مجال التعليم بحرية التعبري عن 
ومع  التغيريات.  وتعزيز  تحسينات  بإدخال  واملطالبة  احتياجاتهم 
مايدا حالة  ذلك، ليس هذا هو الحال بالنسبة لجميع الدول. تقدم 
الجهات  وأصوات  اإلعالم  وسائل  أصوات  إسكات  يتم  حيث  كمبوديا 
التعليمية من قبل الحكومة الديكتاتورية الحالية. هذا الوضع يجعل 
بالنسبة  وكذلك  العاملية  التقارير  توصيات  اتباع  املستحيل  من 
للمواطنني ليقوموا بالضغط عىل الحكومة لتحسني نظام التعليم.

تجارب التأثري العاملي

رصد  وتقييامت  تقارير  تأثري  حول  حالة  دراسات  القسم  هذا  يعرض 
للسويد،  الرمزية  الحالة  غريغ  يعرض  مؤخرًا.  العاملي  التعليم 
إىل  التوصل  تم  االجتامعية،  التنشئة  عملية  خالل  من  والتي 
هذا  يؤثر   .)OECD( و  )بيسا(  أهمية  حول  اآلراء  يف  مطلق  توافق 
اإلجامع بشكل مبارش عىل السياسات التعليمية ويظهر أن نظرية 
الدولية، وتحديداً من قبل  »الحوكمة عن بعد« من قبل املنظامت 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ال تنطبق عىل حالة السويد، 
الوطني. السيناريو  يف  دامئًا  موجودون  الخرباء  أن  يبدو  حيث 

يجادل  التينية.  أمريكية  حاالت  مع  تتعامل  التالية  األربع  املقاالت 
يف  حدث  الذي  النطاق  الواسع  التعليمي  اإلصالح  بأن  روجاس 
املنظامت  تأثري  خالل  من  بقوة  إقراره  تم   2013 عام  املكسيك 
الدولية مثل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD(. مل يكن 
هذا اإلصالح ممكناً دون توجيهات تحليل وتوصيات هذه املنظامت. 
ومع ذلك، فإن هذا التبني الذي ال ميكن إنكاره للتوصيات الدولية، 
أن  لدرجة  حدين  ذو  سيفاً  يكون  أن  ميكن  املؤلف،  يقول  كام 
اإلصالح اليوم يف خطر. واعتبارها »مرشوًعا مناهضاً للوطن«، قرر 
ميلك  الرئيس  أن  إىل  وبالنظر  سحبه.  للمكسيك  الحايل  الرئيس 
األغلبية يف الكونغرس، فإن جهود اإلصالح ستختفي عىل األرجح.

يف  ملدرسة  كمدير  تجربته  غارسيا  يقدم  أخرى،  ناحية  من 
أواكساكا - واحدة من الواليات األكرث انحيازاً لليسار السيايس يف 
لتعريف املعلمني  ، عندما جرت حملة   2009 املكسيك - يف عام 
الوقت  ذلك  يف  الحكومة  بدت  كيف  يذكر  )بيسا(.  باختبار  والطالب 
يف  املكسيك  نتائج  لتحسني  يشء  بكل  القيام  عىل  مصممة 
هذه  معالجة  متت  تسويقية.  شبه  حملة  إىل  وتحويلها  االختبار 
قبل  من  أيضاً  املكسيك  يف  التعليم  لسياسة  جداً  الهامة  الفرتة 
2009 كان آخر مرة ميكن فيها تطبيق  بوما، الذي يجادل بأن عام 

اختبارات )بيسا( يف إقليم أواكساكا. بعد الجهد الكبري الذي بذلته 
الفشل  أدى   ،PISA أجل  من  والطالب  املعلمني  إلعداد  الحكومة 
يف زيادة درجات بيسا يف املكسيك - جنبًا إىل جنب مع الظروف 
نوع  ألي  يتصدون  أواكساكا  سكان  جعل  إىل   - األخرى  السياسية 
عام.  بشكل   2013 التعليم  إصالح  تنفيذ  ضد  ويقفون  التقييم  من 
انتهى أمر اإلصالح بعدم تنفيذه يف ذلك اإلقليم. تتناول أفالوس 
تأثري املنظامت الدولية عىل سياسة التعليم يف تشييل، وعىل 
 2015 عامي  بني  إجراؤها  تم  التي  اإلصالحات  عىل  الخصوص،  وجه 
سمحت  الدولية  والتقييامت  التقارير  بأن  املقال  ويجادل   .2018 و 
شموالً  أكرث  نظام  إىل  تسعى  التي  القوانني  عىل  باملوافقة 
مالمئة. عمل  وظروف  أفضل  بشكل  مدربني  مبعلمني  ومجهز 

الدراسة  إفريقيا.  وشامل  األوسط  الرشق  حاالت  كولني  يعالج 
القسم  يف  هرييديا  و  فريدريكسن  طرحها  التي  الفكرة  تدعم 
التعليم  إىل  الوصول  أن  عىل  تنص  فهي  العدد.  هذا  من  الثاين 
النامية،  البلدان  العامل، وعىل األرجح يف  يف هذه املنطقة من 
الطالب ذوي  االختبارات املوحدة ألن  نتائج  زيادة  أمام  ميثل عقبة 
الدخل املنخفض يواجهون تحديات هيكلية أكرب، مام يؤثر سلبًا عىل 
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مستوى أدائهم. إن دراجهم يف االختبار يقلل من متوسط درجات 
اختبار دراسة  نتائج  االنخفاض يف  األداء. يفرس هذا جزًءا كبريًا من 
الكثري  التي سببت   )TIMSS( للرياضيات والعلوم  الدولية  االتجاهات 
من االنزعاج يف عام 2015. وينتج عن ذلك صعوبة يف تحديد هذين 
و  اآلخر،  عىل  أحدهام  يؤثر  عندما  والجودة(  )الوصول  الهدفني 
يجب أن يكون الوصول أولوية بالتأكيد. يف النهاية يقدم يونس و 
بدرالدين حالة جنوب أفريقيا بعد مرحلة الفصل العنرصي وااللتزام 
الدولية،  املراقبة  تقارير  مع  الوطنية  املدارس  سياسات  بتنسيق 
تلقي  الدراسة  هذه   .)GEMR( التعليم  ملراقبة  الدويل  كالتقرير 
 ،)1996( أفريقيا  لجنوب  املدريس  القانون  مواصفات  عىل  الضوء 
الذي أوجد نظاماً تعليميا من مستويني يف جنوب أفريقيا بعد 1994. 
تناقش املقالة ماحصل مؤخراً من طيف جديد من الرشاكة العامة – 
الخاصة التي تقدم التعليم للفقراء وتناقش التزام جنوب أفريقيا 
تسمح  )SDGs(.بينام  املستدامة  التنمية  أهداف  بتحقيق  العظيم 
تقارير مراقبة التعليم العاملية للدول األخرى بالوصول إىل العمل.

باختصار

تقارير  مرشوعية  عىل  الضوء  يلقي  هذا  الخاص  نوراج  إصدار 
صارم،  بشكل  مبنية  إحصائية  كأدوات  العاملي  التعليم  مراقبة 
عىل  للتعليم  األساسية  السامت  حالة  فهم  يف  فائدتها  وكذلك 
املستوى الدويل. كام يوضح لنا أن فائدة هذه التقارير محدودة 
بالطريقة التي يتم بها دمج واستخدام وتقديم التقارير. تستحق 
لتحقيق  تحسينها  لكيفية  متعمًقا  تحلياًل  والدراسات  التقارير  هذه 
مستوى  عىل  التعليم  تحسني  يف  باملساهمة  النهايئ  هدفها 
املدرجة  الحاالت  كفاية  عدم  بسبب  النحيازها  وذلك  العامل 
ووجهات النظر من البلدان النامية، وتقديم التوصيات التي ال يتم 
التي  املامرسات  أفضل  وتبادل  دامئاً  محدد  سياق  يف  وضعها 
تكون غري دقيقة وغري ذات صلة بالعديد من السياقات املنتقصة.

نعرف  أن   03 الخاص  نوراج  إصدار  توحد  التي  املقاالت  لنا  تتيح 
تلقي  عظيم،  أثر  ذات  تقاريراً  تضمنت  التي  التجارب  عن  املزيد 
أنها  كام  تشييل.  و  واملكسيك  السويد  من  حاالت  عىل  الضوء 
وكيف  للعامة،  التقارير  هذه  تقديم  كيفية  عن  تجارباً  تستكشف 
يبدو أنه مل يكن هناك تدريباً جاداً عىل بث وترجمة النتائج للعامة. 
أصحاب  مع  والتفاوض  املحلية،  الفاعلة  الجهات  أصوات  تضمني  إن 
مع  التفاوض  قبل  أو  نفسه  الوقت  يف  إما   - الداخليني  القرار 
بشكل  يؤثر  الذي  اإلصالح  من  نوع  أي  حول   - الدولية  املنظامت 
بقاء  لضامن  رئيسية  عوامل  أيضاً  هي  مصالحهم  عىل  مبارش 
الخرباء.  توصيات  عىل  بناًء  الحياة،  قيد  عىل  السياسات  هذه 
املفتاح. هي  االجتامعية  التنشئة  عملية  فإن  غريك،  يؤكد  كام 

لديها  أن هذه املؤسسات  االعتبار  أن يوضع يف  أيضاً  من املهم 
توصياتهم  حياد  إن  عاملياً.  التعليم  تحسني  تتجاوز  اهتاممات 
أسرية  تقع  البلدان  من  املزيد  لجعل  طرقًا  يجدون  ألنهم  ينحرف 
املال  رأس  مؤرش  مثل  مامرسات  خالل  من  التقييامت  هذه 
املجاالت  أما  ستيرن-خاميس.   ذكره  الذي  الدويل،  للبنك  البرشي 
فيتم  املستقبل،  يف  التقارير  هذه  تتضمنها  أن  ميكن  التي 
التبادل  برامج  وتأثري  الدولية  العايل  التعليم  تقييامت  استكشاف 
املستمر  الرصاع  قضية  عىل  التأكيد  يتم  الدويل.  األكادميي 
األمر  تعقيد  مدى  وكذلك  إليه  والوصول  التعليم  جودة  بني 
أهداف  تقرتح  فكام  الجانبني،  كال  ملعالجة  النامية  للدول  بالنسبة 
املؤرشات  إحدى  تحسني  أن  يبدو  عندما  املستدامة،  التنمية 
جوانب  من  العديد  معالجة  يتعني  يزال  ال  اآلخر.  عىل  التأثري  يعني 

املتوقع  من  ولكن  العاملية،  التعليمية  املراقبة  تقارير  تأثري 
املوضوع. حول  النقاش  تعميق  يف  العدد  هذا  يساهم  أن 

املصادر

ستيرن- خاميس، ج. )2016(. املؤرشات العاملية والتعرف عىل 
املشاكل املحلية: استكشاف يف االجتثاث اإلحصايئ يف نقص 

املعلمني يف إقليم ما بعد االشرتاكية.

ك. موندي، أ. غرين، ب. لينغارد و أ. فريغري كتييب السياسة 
التعليمية العاملية، ص 573 – 589. تشيتشسرت: جون وييل ش 

أبناؤه.
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يتعنّي عىل النظم التعليمية العربية أن تلبّي احتياجات مجتمعات 
عىل  قادرين  مسؤولني  مواطنني  وترقية  األطياف،  متعّددة 
تركّز  الحالية  فالنظم  البناء.  تغيري  وتعزيز  التعقيدات  مع  التعامل 
يف  بالتايل  وتفشل  النوعية،  من  أكرث  الكمية  املؤرشات  عىل 
أوضح  وقد  حاّدة.  انتقادات  إىل  ذلك  ويؤدي  الهدف.  هذا  تحقيق 
تقرير التنمية اإلنسانية العربية 2016، مبنتهى البساطة والرصاحة: 
»عموماً، نوعية التعليم منخفضة الجودة.« إذا أين تكمن املشكلة 
امليزانيات  من  بالرغم  املوارد؟  إىل  االفتقار  يف  هي  هل  حقا 
الضخمة التي ترصدها الدول سنويا لنظم التعليم إال أن نسبة كبرية 
املرتبطة  والوظائف  املعلمني  مرتبات  مخصص  إىل  تذهب  منها 
املهني،  التطوير  يف  لالستثامر  اليسري  اليرس  إال  يتبقى  وال  بها، 
للثورة  املواكبة  الحديثة  بالتكنولوجيا  والطلبة  املعلمني  وتزويد 
وتطوير  علمية،  ومعامل  مختربات  وإقامة  الرابعة،  الصناعية 
النظم  أداء  مستوى  تدين  أم  للمدارس.  املادية  البيئة  وتحسني 
حيث  العاملية؟  املقاييس  ظل  يف  العربية  الرتبوية  التعليمية 
سعت النظم التعليمية العربية إىل االعتامد عىل املقاييس األكرث 
الطلبة)بيزا- لتقييم  الدويل  كالربنامج  أدائها،  لفهم  موثوقية 

والعلوم  الرياضيات  يف  الدولية  الدراسة  يف  واالتجاهات   ،)PISA
القراءة  تقدم  مدى  لقياس  الدولية  والدراسة   )TIMSS-تيمس  (
يف  العربية  التعليمية  النظم  مشاركة  وميثل   ،)PIRLS )بريلز- 
عن  املسؤولني  استعداد  عىل  دليال  ذاتها،  بحد  التقييامت  هذه 
التعليمية للخضوع إىل املسألة، وألن املشاركة يف  هذه النظم 
التي  السياسية  الشجاعة  من  الكثري  يتطلب  الدولية  االختبارات 
مرتبطة  أنها  أم  العربية.  التعليمية  األنظمة  بها  تتمتع  أن  ينبغي 
التعليم؟  لنظام  الكلية  والحوكمة  نفسها  التعليم  مهنة  مبكانة 
بتقدير  التدريس  مهنة  تتمتع  ال  العربية،  الدول  من  كثري  يف  ألن 
عال: مالياً من حيث الدخل، أم اجتامعياً أو مهنياً، ونتيجة لذلك؛ فإن 
مهنة التعليم ال تجتذب املواهب والكفاءات األفضل التي يحتاجها 
محلياً  باملعلم  مرموقة  مكانة  إىل  ليصل  التعليمي  النظام 
من  املساءلة  عنرص  فإن  الحوكمة  حيث  من  أما  وعاملياً.  وإقليمياً 
التعليمية  النظم  يف  املستويات  جميع  عىل  ضعيف  األداء  ناحية 
العربية، ولعل غياب الهيئات املستقلة للتقييم والتي تهتم بجانب 
املساءلة واملحاسبة يف النظام الرتبوي يعد تحدياً أمام تطوير 
األنظمة التعليمية العربية، بالرغم من وجود بعض التجارب النادرة 
العربية السعودية،  التعليم يف اململكة  عربيا مثل هيئة تقويم 
حقا  نحتاج  هل  املغربية.  اململكة  يف  للتقييم  الوطنية  والهيئة 
تقف  العريب؟  بالوطن  والتعليم  الرتبية  وزارة  هندرة  إعادة  إىل 
النظم  قلب  يف  العريب  العامل  يف  والتعليم  الرتبية  وزارات 
تطالب  التي  الشاسعة  الهرمية  الرتاتبية  بتنظيامتها  التعليمية 

إىل  وتتعرض  مبفردها،  تقف  وهي  جليلة.  جسيمة  مهامت  بأداء 
املجتمع  يف  االندماج  وعليها  العليا.  القيادة  أمام  املساءلة 
بأرسه. ما نوع اإلصالح الذي ميكن تحقيقه باإليعاز من أعىل الهرم؟ 
وخصوصا  املختلفة  بأشكاله  املايل  الدعم  باستمرار  القرار  إن 
حكومية  هيئات  إىل  يعود  إمنا  التعليم،  لإلصالح  املايل  الدعم 
وظاهرة  ملموسة  مشاريع  تفضل  والتعليم،  الرتبية  وزارة  خارج 
إىل  نحتاج  هل  إكاملها.  وضامن  مراقبتها  بسهولة  ميكن  للعيان 
واملجتمع  والبيت  املدرسة  بني  التفاعل  خالل  من  التعليم  إصالح 
إىل  تهدف  رؤية  يف  أصيالً  عنرصاً  التعليم  يصبح  عندما  األوسع؟ 
بتنمية  ملتزمني  وأعضاء  مشاركني  كمواطنني  الشباب  إعداد 
وعندما  العاملي،  اإلنساين  الوضع  وبتحسني  املحيل  مجتمعهم 
املسؤولني  وكبار  واألمهات  اآلباء  فيهم  مبن  الجميع،  يشارك 
التعليمي  الجهاز  يحّولوا  أن  وسعهم  يف  فإن  الرؤية،  هذه  يف 
متعلمني. إىل  يحّولهم  جهاز  إىل  أبنائهم  لتدريس  جهاز  من 

العمل  وإطار   2030 بحلول  التعليم  بشأن  إنشيون  إعالن  ويبني 
الخاص بالتعليم حتى عام 2030 الغرض املراد من التقرير العاملي 
العاملي  للتقرير  ينبغي  بأنه  كالهام  يفيد  إذ  التعليم،  لرصد 
 4 املستدامة  التنمية  هدف  لرصد  آلية  يكون  أن  التعليم  لرصد 
التنمية  أهداف  سائر  يف  التعليم  يخص  ما  ورصد  بالتعليم  الخاص 
تقديم  عن  فضالً  الصدد،  هذا  يف  تقارير  وتقديم  املستدامة 
والدولية  الوطنية  االسرتاتيجيات   بتنفيذ  تختص  التي  معلومات 
املعنيني  الرشكاء  جميع  مساءلة  عىل  املساعدة  إىل  الرامية 
إىل  والرامية  العامة  التدابري  إطار  يف  بتعهداتهم  الوفاء  عن 
لرصد  العاملي  التقرير  ويبني  املستدامة.  التنمية  أهداف  تحقيق 
التعليم اإلمكانيات  2019 تفاعل الهجرة والنزوح مع  التعليم لعام 
املهاجرين  متكن  ضامن  يتيحها  التي  الكبرية  والفرص  الهائلة 
ينتقلون،  الذين  األشخاص  الجديد«  بالتعليم  االنتفاع  من  والنازحني 
يرتكون  ال  قرساً،  أو  طوعاً  وسواء  التعليم،  أو  العمل  بدافع  سواء 
يف  اإلنسانية  األزمات  أثرت  وقد  التعليم«،  يف  حقهم  وراءهم 
التعليم. تطوير  يف  العربية(  النزاعات  )مناطق  املنطقة  هذه 

العاملية  التقارير  تأثري  عن  العدد  هذا  يف  املقاالت  وتتحدث 
ومدى  للدول،  التعليمية  للسياسات  الطريق  خارطة  رسم  يف 
ومدى  العامل،  يف  التعليم  صورة  تحسني  يف  مساهمتها 
خالل  من  والتمويل  واإلنصاف  املساواة  تحقيق  يف  مساهمتها 
جودة  ضامن  ميكن  وكيف  التغيري،  كنظرية  النظريات  بعض  إتباع 
وتحقيق  الحوكمة  مبدأ  عىل  والوقوف  التعليمية  التقارير  هذه 
املسألة الرصيحة للقامئني عىل إدارة سياسات التعليم، ويتطرق 

التقارير الدولية وانعكاسها عىل إصالح النظم 

التعليمية العربية، هل النظم التعليمية العربية 

حقا تبحث عن من يقيمها ويصلح من شأنها، أم 

هي برستيج عاملي البد أن تقوم به؟

عيل بن سعيد املطري)دكتوراه(، رئيس قسم تقنيات التعليم، بتعليمية شامل الرشقية ، وزارة الرتبية والتعليم، سلطنة عامن  
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يتعنّي عىل النظم التعليمية العربية أن تلبّي احتياجات مجتمعات 
عىل  قادرين  مسؤولني  مواطنني  وترقية  األطياف،  متعّددة 
تركّز  الحالية  فالنظم  البناء.  تغيري  وتعزيز  التعقيدات  مع  التعامل 
يف  بالتايل  وتفشل  النوعية،  من  أكرث  الكمية  املؤرشات  عىل 
أوضح  وقد  حاّدة.  انتقادات  إىل  ذلك  ويؤدي  الهدف.  هذا  تحقيق 
تقرير التنمية اإلنسانية العربية 2016، مبنتهى البساطة والرصاحة: 
»عموماً، نوعية التعليم منخفضة الجودة.« إذا أين تكمن املشكلة 
امليزانيات  من  بالرغم  املوارد؟  إىل  االفتقار  يف  هي  هل  حقا 
الضخمة التي ترصدها الدول سنويا لنظم التعليم إال أن نسبة كبرية 
املرتبطة  والوظائف  املعلمني  مرتبات  مخصص  إىل  تذهب  منها 
املهني،  التطوير  يف  لالستثامر  اليسري  اليرس  إال  يتبقى  وال  بها، 
للثورة  املواكبة  الحديثة  بالتكنولوجيا  والطلبة  املعلمني  وتزويد 
وتطوير  علمية،  ومعامل  مختربات  وإقامة  الرابعة،  الصناعية 
النظم  أداء  مستوى  تدين  أم  للمدارس.  املادية  البيئة  وتحسني 
حيث  العاملية؟  املقاييس  ظل  يف  العربية  الرتبوية  التعليمية 
سعت النظم التعليمية العربية إىل االعتامد عىل املقاييس األكرث 
الطلبة)بيزا- لتقييم  الدويل  كالربنامج  أدائها،  لفهم  موثوقية 

والعلوم  الرياضيات  يف  الدولية  الدراسة  يف  واالتجاهات   ،)PISA
القراءة  تقدم  مدى  لقياس  الدولية  والدراسة   )TIMSS-تيمس  (
يف  العربية  التعليمية  النظم  مشاركة  وميثل   ،)PIRLS )بريلز- 
عن  املسؤولني  استعداد  عىل  دليال  ذاتها،  بحد  التقييامت  هذه 
التعليمية للخضوع إىل املسألة، وألن املشاركة يف  هذه النظم 
التي  السياسية  الشجاعة  من  الكثري  يتطلب  الدولية  االختبارات 
مرتبطة  أنها  أم  العربية.  التعليمية  األنظمة  بها  تتمتع  أن  ينبغي 
التعليم؟  لنظام  الكلية  والحوكمة  نفسها  التعليم  مهنة  مبكانة 
بتقدير  التدريس  مهنة  تتمتع  ال  العربية،  الدول  من  كثري  يف  ألن 
عال: مالياً من حيث الدخل، أم اجتامعياً أو مهنياً، ونتيجة لذلك؛ فإن 
مهنة التعليم ال تجتذب املواهب والكفاءات األفضل التي يحتاجها 
محلياً  باملعلم  مرموقة  مكانة  إىل  ليصل  التعليمي  النظام 
من  املساءلة  عنرص  فإن  الحوكمة  حيث  من  أما  وعاملياً.  وإقليمياً 
التعليمية  النظم  يف  املستويات  جميع  عىل  ضعيف  األداء  ناحية 
العربية، ولعل غياب الهيئات املستقلة للتقييم والتي تهتم بجانب 
املساءلة واملحاسبة يف النظام الرتبوي يعد تحدياً أمام تطوير 
األنظمة التعليمية العربية، بالرغم من وجود بعض التجارب النادرة 
العربية السعودية،  التعليم يف اململكة  عربيا مثل هيئة تقويم 
حقا  نحتاج  هل  املغربية.  اململكة  يف  للتقييم  الوطنية  والهيئة 
تقف  العريب؟  بالوطن  والتعليم  الرتبية  وزارة  هندرة  إعادة  إىل 
النظم  قلب  يف  العريب  العامل  يف  والتعليم  الرتبية  وزارات 
تطالب  التي  الشاسعة  الهرمية  الرتاتبية  بتنظيامتها  التعليمية 
إىل  وتتعرض  مبفردها،  تقف  وهي  جليلة.  جسيمة  مهامت  بأداء 
املجتمع  يف  االندماج  وعليها  العليا.  القيادة  أمام  املساءلة 
بأرسه. ما نوع اإلصالح الذي ميكن تحقيقه باإليعاز من أعىل الهرم؟ 
وخصوصا  املختلفة  بأشكاله  املايل  الدعم  باستمرار  القرار  إن 
حكومية  هيئات  إىل  يعود  إمنا  التعليم،  لإلصالح  املايل  الدعم 
وظاهرة  ملموسة  مشاريع  تفضل  والتعليم،  الرتبية  وزارة  خارج 
إىل  نحتاج  هل  إكاملها.  وضامن  مراقبتها  بسهولة  ميكن  للعيان 
واملجتمع  والبيت  املدرسة  بني  التفاعل  خالل  من  التعليم  إصالح 
إىل  تهدف  رؤية  يف  أصيالً  عنرصاً  التعليم  يصبح  عندما  األوسع؟ 
بتنمية  ملتزمني  وأعضاء  مشاركني  كمواطنني  الشباب  إعداد 
وعندما  العاملي،  اإلنساين  الوضع  وبتحسني  املحيل  مجتمعهم 
املسؤولني  وكبار  واألمهات  اآلباء  فيهم  مبن  الجميع،  يشارك 
التعليمي  الجهاز  يحّولوا  أن  وسعهم  يف  فإن  الرؤية،  هذه  يف 
متعلمني. إىل  يحّولهم  جهاز  إىل  أبنائهم  لتدريس  جهاز  من 

العمل  وإطار   2030 بحلول  التعليم  بشأن  إنشيون  إعالن  ويبني 
الخاص بالتعليم حتى عام 2030 الغرض املراد من التقرير العاملي 
العاملي  للتقرير  ينبغي  بأنه  كالهام  يفيد  إذ  التعليم،  لرصد 
 4 املستدامة  التنمية  هدف  لرصد  آلية  يكون  أن  التعليم  لرصد 
التنمية  أهداف  سائر  يف  التعليم  يخص  ما  ورصد  بالتعليم  الخاص 
تقديم  عن  فضالً  الصدد،  هذا  يف  تقارير  وتقديم  املستدامة 
والدولية  الوطنية  االسرتاتيجيات   بتنفيذ  تختص  التي  معلومات 
املعنيني  الرشكاء  جميع  مساءلة  عىل  املساعدة  إىل  الرامية 
إىل  والرامية  العامة  التدابري  إطار  يف  بتعهداتهم  الوفاء  عن 
لرصد  العاملي  التقرير  ويبني  املستدامة.  التنمية  أهداف  تحقيق 
التعليم اإلمكانيات  2019 تفاعل الهجرة والنزوح مع  التعليم لعام 
املهاجرين  متكن  ضامن  يتيحها  التي  الكبرية  والفرص  الهائلة 
ينتقلون،  الذين  األشخاص  الجديد«  بالتعليم  االنتفاع  من  والنازحني 
يرتكون  ال  قرساً،  أو  طوعاً  وسواء  التعليم،  أو  العمل  بدافع  سواء 
يف  اإلنسانية  األزمات  أثرت  وقد  التعليم«،  يف  حقهم  وراءهم 
التعليم. تطوير  يف  العربية(  النزاعات  )مناطق  املنطقة  هذه 

وتتحدث املقاالت يف هذا العدد عن تأثري التقارير العاملية يف رسم 
مساهمتها  ومدى  للدول،  التعليمية  للسياسات  الطريق  خارطة 
يف  مساهمتها  ومدى  العامل،  يف  التعليم  صورة  تحسني  يف 
تحقيق املساواة واإلنصاف والتمويل من خالل إتباع بعض النظريات 
كنظرية التغيري، وكيف ميكن ضامن جودة هذه التقارير التعليمية 
والوقوف عىل مبدأ الحوكمة وتحقيق املسألة الرصيحة للقامئني 
عىل إدارة سياسات التعليم، ويتطرق هذا العدد إىل تحديات صياغة 
وتأثريها   ،2030 خطة  وفق  الجديد  وجهها  يف  التعليم  سياسة 
عىل العامل، وما القيمة املضافة التي تضيفها هذه املامرسات 
املبادرات  سياق  يف  البلدان  بني  واملقارنة  القياس  تحقيق  يف 
اإلقليمية، يف ضوء التعليم يف مدارس القرن الحادي والعرشين، 
نتائج  نرش  يف  تساهم  التي  الناجحة  التواصل  اسرتاتيجيات  أيضا 
التجارب العاملية وتأثريها و صياغة وبناء  التقارير العاملية، ورصد 
التقارير العاملية ودورها يف رصد دور التنشئة االجتامعية والتعلم 
به  تتمتع  ملا  التقارير  هذه  تعميم  إىل  الوصول  أجل  من  عامليا، 
املستخدمة  واألدوات  املقاييس  بها  تتنوع  عاملية  مصداقية  من 
رزينة. علمية  بصيغة  وتفسريها  وتحليلها  البيانات  لجمع 

قطاع  يف  زماليئ  مع  املواد  هذه  مشاركة  إىل  أتطلع 
تساعدهم  كأداة  البحثية  النتائج  يستخدمون  ورؤيتهم  التعليم، 
ومعارفهم  خرباتهم  ومشاركة  بثقة  قدما  امليض  عىل 
منها،  والتعلم  الدولية  اآلخرين  تجارب  من  واالستفادة 
عملهم. محيط  يف  الواقع  أرض  عىل  ترجمتها  عىل  والعمل 
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الحوكمة عن بعد عن طريق تداول البيانات

غيتا ستيرن - خاميس، مدير نوراج أستاذ ، كلية املعلمني ، جامعة كولومبيا ، الواليات املتحدة األمريكية و املعهد العايل للدراسات    
الدولية واإلمنائية ، سويرسا    
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ملخص

خالل  من  الحوكمة  كانت  إذا  ما  املقالة  هذه  تتساءل 
تداول  طريق  عن  بعد  عن  حوكمة  إىل  تحولت  قد  األرقام 
الوطنية  للتطورات  العاملي  الرصد  تقديم  يتم  البيانات. 
يف  يتفاقم  الذي  للميل،  نتيجة  التعليم  مجال  يف 
النتائج  عىل  القامئة  املساعدة   )1( نحو  نفسه،  الوقت 
البيانات  استخراج   )3( و   ، االختبارات  من  املزيد   )2( و   ،
املعرفة  بنك  إىل  الدويل  البنك  تحول  مع  وتعميمها. 
يف  التغيريات  أيًضا  املقالة  تستكشف   ، البلدان  لجميع 
تحدث. قد  التي  املساعدة  جدارة  و  التنمية  تعريف 

العبارات الرئيسية

الحوكمة باألرقام.
التعليم القائم عىل النتائج

منظامت دولية
املساعدة اإلمنائية الرسمية

تعليم عاملي

لقد مر مصطلح »الحوكمة باألرقام« برحلة رائعة عىل مدى فرتة 
السياسة  دراسات  يف  إدخاله  تم  سنوات.  عرش  مدتها  وجيزة 
الدولية  للتقييامت  املتسارع  النمو  لوصف  سنوات  عرش  قبل 
واسعة النطاق للطالب )ILSAs( )Grek, 2008( والتحول من التقييم 
الخارجي إىل التقييم الذايت )Ozga, 2009( ، وهو يُستخدم اليوم 
السياسية  للقرارات  البيانات  تفصيل  الستيعاب  مصطلح  كمظلة 
تشرتك  النتائج.  وتقييم  ومقارنة  األساسية،  الدراسات  طريق  عن 
ومراقبتها. النتائج  قياس  يف  هذه  »الناعمة«  السياسة  أدوات 

التنظيمية،  للمراسيم  »الصلب«  النوع  من  األدوات  إن  القول  ميكن 
املراسيم،  تنفيذ  من  للتحقق  العشوائية  التفتيش  وعمليات 
- تم استبدالها بحوكمة من خالل األرقام.  وعقوبات عدم االمتثال 
جدول  عىل  اعتامداً    ILSAs انتشار  النتائج  توجيه  أثار  التعليم،  يف 
الوقت  يف  الوطنية  الحكومات  تستخدم  السيايس،  أعاملها 
تخفيف  أو  لتوليد  إما   ،TIMSS و   PISA مثل   ،  ILSAs نتائج  الحارض 
ظهور  من  سنوات  عرش  بعد  العام.  التعليم  عىل  اإلصالح  ضغط 
نأخذ  أن  علينا  يتوجب  هل  السؤال:  أصبح  مرة،  ألول  املصطلح 
عام  والتساؤل  النطاق  لتوسيع  السياسة  دراسات  يف  النقاش 
عن  »التوجيه  إىل  تحولت  قد  األرقام  خالل  من  الحوكمة  كانت  إذا 
 Rinne and( بعد  عن  »الحوكمة   ،)Rose and Miller, 1992( بعد« 
الحوكمة   « اىل  مجازيا  أبعد  خطوة  ألخذه  أو   )Ozga, 2009, p. 67
 Piattoeva, Gorodski( البيانات«  توزيع  طريق[  ]عن  بعد  عن 
الذهن  تتبادر إىل   .)Centeno, Suominen and Risto, 2018, p. 117
هنا تقارير املراقبة السنوية لألنظمة الدولية الثالثة يف التعليم، 
العاملية  التنمية  وتقرير   ،)OECD( ملحة  يف  التعليم  سيام  وال 
)اليونسكو(. العاملي  التعليم  رصد  وتقرير  الدويل(،  )البنك 

الحوكمة عن بعد من خالل نرش البيانات

يف فصل رائع عن سياسات التقييم الوطنية واسعة النطاق، قام 
نيل بياتوفا ومن معه  )2018( بصياغة مصطلح »الحوكمة عن طريق 
تداول البيانات« لتوضيح كيف تستخدم الحكومات الوطنية للربازيل 
والصني وروسيا )أهداف دراستهم( تداول البيانات املقارنة كأداة 
سياسية إلضفاء الرشعية عىل القرارات السياسية. ال يجب االستهانة 
بهذه النتيجة نظراً ألن البلدان الثالثة تواجه تحديات كبرية فيام يتعلق 
بتوافر بيانات موثوقة، وبالنظر إىل أن املسؤولني الحكوميني عىل 
كيفية  بشأن  حرية  يف  املحيل  واملستوى  املقاطعة  مستوى 
إن   . الخاص  اليومي  عملهم  يف  البيانات  من  الفعلية  االستفادة 
حكومات الدول الثالث ليست وحدها التي يتعني عليها إنتاج بيانات 
بصعوبة  فقط،  الحني  ذلك  حتى  باستمرار  دولياً  للمقارنة  قابلة 
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النتائج الدولية إىل املستوى  كبرية ومع امتداد خيالها، و ترجمة 
الدولية  النتائج  إن محنتهم هي محنة فهم  أو املحيل.  الوطني 
فقدت  أنها  لدرجة  القوام«  »هزيلة  سياقها(  )يف  أصبحت  التي 
.)2016a،ستيرن-خاميس( الخاص  سياقهم  يف  واألهمية  املعنى 

األكرب  السياق  رأينا  إذا  معنى  من  مايفتقده  الوضع  هذا  يكتسب 
أود  البيانات.  نرش  طريق  عن  بعد  عن  للحوكمة  الرسيع  للتقدم 
إن  ييل:  كام  تلخص  مالحظات  ثالث  اىل  تعليقايت  أقترص  أن 
املتزايد  للميل،  نتيجة  هو  الوطنية  للتطورات  العاملي  الرصد 
النتائج،  عىل  القامئة  املساعدة   )1( نحو  نفسه،  الوقت  يف 
وتعميمها. البيانات  استكشاف   )3( و  االختبارات،  من  املزيد   )2(

تم  جديدة  حقبة  دخلنا  لقد  النتائج.  عىل  القامئة  املساعدة 

الكيل  االقتصاد  رشوط  من  السابقة  املجموعة  استبدال  فيها 
حدة  وتخفيف  الهيكيل،  )التكيف  للمعونة  السياسية  والرشوط 
أن  يجب   ، واليوم  مربمجة.  برشوط  الجيدة(  والحوكمة  الفقر، 
الهدف املحدد يف خطة  تلبي  النتائج  أن  يبيني املرشوع املمول 
ناجح.  ملرشوع  املانح  تعريف  أو  القطاع،  اسرتاتيجية  و  املرشوع، 
و  الربامج  بني  يفرق  اآلسيوي  التنمية  بنك  إن  املثال،  سبيل  عىل 
مالية  كرافعة  به  الخاص  الرصف  جدول  ويستخدم  السياسات  دعم 
املمول  املرشوع  تجعل  التي  السياسات  إقامة  فعلياً  ليضمن 
العاملية  الرشاكة  فإن  وباملثل،  الطويل.  املدى  عىل  مستداًما 
الثابت واملتغري من املنحة. تحتاج  التعليم متيز بني الجزء  من أجل 
الحكومات املتلقية إىل أن تثبت باألرقام أن األموال قد استخدمت 
لتحسني الجودة، ونتائج التعلم، واملساواة يف النظم التعليمية. 
أجل  من  العاملية  الرشاكة  أن  هنا  االعتبار  يف  نأخذ  أن  من املهم 
ملتزمة  املانحة  الجهات  كل  ليست  ملحوظ.  استثناء  هي  التعليم 
بإنفاذ املساواة. أحد االنتقادات لقيود األثر االجتامعي، عىل سبيل 
القصري  الزمني  واإلطار  املساواة  مخاوف  وجود  عدم  هو  املثال، 
قابلة  إيجابية  نتائج  اختالق  خالله  املنفذين  عىل  يتعني  الذي 
للقياس. من غري املستغرب أن يتجنب املنفذون تسجيل »املتعلمني 
التعليمية. برامجهم  يف  األخرى  الضعيفة  والفئات  البطيئني« 

الدول  قامئة  مشاهدة  عىل  اعتدنا  لقد  االختبارات.  من  املزيد 

فأكرث  أكرث  طوالً  تزداد  تنمو  وهي   TIMSS و   PISA يف  املشاركة 
حال،  كل  عىل   ،2018 يف  حدث  ما  إن  املايض.  العقد  مدى  عىل 
ستشارك  التي  البلدان  عدد  يف  كمية  قفزة  يولد  أن  املرجح  من 
لعام  العاملية  التنمية  تقرير  جعل   .ILSAs يف  املستقبل  يف 
وال  البرشي  املال  رأس  مرشوع   )2018  ، الدويل  )البنك   2019
أوسع  لجمهور  معروفًا   )HCI(البرشي املال  رأس  مؤرش  سيام 
 HCI يقيس   ،)2018( الدويل  للبنك  وفًقا   .2018 أكتوبر  يف 
أن  اليوم  مولود  لطفل  ميكن  الذي  البرشي  املال  رأس  مقدار 
القادم  الجيل  إنتاجية  ينقل  وهو  عاًما.   18 سن  بلوغه  عند  يحققه 
التامة. والصحة  الكامل  التعليم  مبعيار  مقارنًة  العامل  من 

التعلم  )سنوات  الكمية  من  كالً   HCI يف  التعليم  مكون  يقيس 
لألنظمة  املنسقة(  االختبار  )نتائج  والجودة  التعليم(  يف  املعدلة 
الخرباء  أثبت  وقد  عاًما،   14 هو  الدراسة  سنوات  معيار  التعليمية.  
يف البنك الدويل أن سنغافورة، من جميع األنظمة التعليمية يف 
إنه  الكامل«.  »للتعليم  الدويل  املعيار  إىل  األقرب  هي  العامل، 
نظام يستخدم فيه وقت األطفال يف املدرسة بشكل أكرث فاعلية 
أو، بعبارة أخرى، أقل إهداراً. عىل غرار سنغافورة، يُتوقع أن يكمل 
املدرسة.  من  سنة   13.9 املثال،  سبيل  عىل  النمسا،  يف  األطفال 
عىل كل حال، فإن عدد سنوات الدراسة املعدلة للتعلم - التي تؤثر 
فيام يتعلمه األطفال بالفعل - هو 11.7 عاًما فقط. أنغوال، دولة أخرى 
التعليمي  تحصيلها  نصف  من  يقرب  ما  تفقد  القامئة،  رأس  عىل 

يتعلمه  ما  االعتبار  يف  األخذ  مع  التعليم.  جودة  رداءة  بسبب 
األطفال بالفعل يف مدارس أنغوال، تتقلص السنوات املتوقعة يف 
http://www.worldbank.org/en/ املدرسة إىل 4.1 سنوات )راجع

وأنجوال   12 هو  للنمسا   HCI ترتيب   .)publication/human-capital
لالختبار   املتوافقة  النتائج  حساب  منهجية  أما  دولة.   157 من   147
ذلك،  عىل  عالوة   .ILSAs عىل  العتامدها  انتقادات  جلبت   فقد 
تشارك  مل  إذا  البيانات  باستيفاء  البرشي  املال  رأس  مرشوع  قام 
البلدان يف كل جولة من االختبارات و / أو البيانات املستوفاة إذا 
يجرب   ، الواقع  يف  مفقودة.  االختبارات  إحدى  يف  البيانات  كانت 
HCI الحكومات عىل املشاركة يف كل جولة من TIMSS، و PISA، و 
PIRLS، و SACMEQ، و EGRA، وما إىل ذلك، ألن االستيفاء واالستقراء 
التعليمي. للنظام  املنسقة  االختبارات  بنتائج  يرضان  ما  غالبًا 

بيئة  يف  جداً«؟  »كثري  مقدار  ماهو  ونرشها.  البيانات  استكشاف 

بجمع  العاملية  املنظامت  تقوم  العاملية،  للحوكمة  تنافسية 
البلدان،  من  متواصل  بشكل  يتزايد  عدد  يف  متزايد  بشكل  البيانات 
واملواضيع ورشائح سكانية يف فرتات زمنية تتقلص باستمرار. من 
أجل استمراريتها، تقع املنظامت الدولية تحت ضغط متابعة توسيع 
الدوليني  منافسيها  مع  متوافقة  خطواتها  لتبقي  تأثريها  ميدان 
قرار  من  املتنامي  للتوسع  املبكرة  اإلشارة  تأيت  واإلقليميني. 
بيسا )PISA( يف ضم مجال إضايف. بعد أن كانت  ترتكز أساساً عىل 
القراءة والحساب والعلوم للطلبة البالغني 15 عاماً من العمر، بدأ 
إضافياً من مجموعة واسعة من املواضيع  يتضمن مجاالً  االمتحان 
متتد من املعرفة االقتصادية ))PISA 2012 - PISA 2015( إىل الكفاءة 
العاملية )PISA 2018(. يف الوقت نفسه، فإن ملف إنجازاتها يتضمن 
و  املدرسة،  ماقبل  ملرحلة   PISA و  التطوير،  أجل  من    PISA أيضاً 
PISA   للمدارس، و PISA   من أجلك )PISA4You(. أما التوسع الرسيع 
المتحانات PISA عرب مواضيعها، و البلدان، و مدى حياتها فقد أصبح 
 Addey, 2017; Gorur, 2016; هدفاً للتدقيق املكثف والجدال )راجع
Sellar and Lingard, 2014; Verger and Parcerisa, 2017(. يستفيد 
القطاع الخاص بشكل عظيم من PISA. يتم الدفع لبريسون ل ل يس، 
الفيديوهات  وإلنتاج  االختبار  وإطالق  لتصميم  املثال،  سبيل  عىل 
الكتب  ببيع  العمل  عمالق  يقوم  نفسه  الوقت  ويف  والتقارير. 
واملستلزمات لآلباء تحضرياً لالختبارات املعيارية. و كام تم إيضاحها 
املعايري  إن   ،)2016b،آخر)ستيرن-خاميس مكان  يف  إشكالياتها  و 
جيدة للعمل ألن املناهج نفسها، وبرنامج تدريب املعلمني، وكتب 
له  حدود  ال  عدد  يف  استخدامها  ميكن  الطلبة  اختبارات  و  املنهج 
من املدارس واملقاطعات والبلدان وبذلك يولد اقتصاد له حجمه.

رفع املستوى من أجل التنمية، خلق مناذج جديدة 
من زبائن الدعم الفني

من  العديد  ففي  إيجابية.  مشكلة  التنمية  رشكاء  مجتمع  يواجه 
املناطق، و بشكل ملحوظ يف أمريكا الوسطى والالتينية وجنوب 
 .)ODA( البلدان من املساعدة اإلمنائية الرسمية  رشق آسيا، تخرج 
منخفضة  اقتصادات  أنها  عىل  تصنيفها  عن  البلدان  هذه  توقفت 
ومتوسطة الدخل وبالتايل أصبحت غري مؤهلة للحصول عىل قروض 
ميرسة ومنح. لذلك، إنها لحظة الفرصة املناسبة للسؤال، ما الذي 
سيحدث بشأن هيئة دعم التطوير يف منظمة التعاون االقتصادي 
واملانحني  واليونسكو،  الدويل،  والبنك   ،  )OECD DAC( والتنمية 
الخرباء  بخصوصنا،  ماذا   – الراحة  من  جًدا  مقرتبني  رمبا   - الثنائيني 
الذين بنوا مهنة يف العمل يف املساعدة أو يف دراسة التنمية؟

منذ  بالحجر.  الرسمية  اإلمنائية  املساعدة  تعريف  يُكتب  ال   ، أوالً 
االقتصادي  التعاون  منظمة  قامت   ،1969 عام  يف  إنشائها 

http://www.worldbank.org/en/publication/human-capital
http://www.worldbank.org/en/publication/human-capital
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املفهوم  تكييف  أو  بتحديث  باستمرار  و   )OECD DAC(والتنمية
ثانياً،   .)Hynes and Scott, 2013( املتغرية  املساعدة  بيئة  مع 
املثال،  سبيل  عىل  الخارجية.  املالية  املساعدة  أهداف  تغريت 
تحدد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 57 دولة عىل أنها دول 
أهداف  تخلصت  مهم،  بشكل  و  أخرياً   .)OECD DAC, 2018( هشة 
2030 من التاميز بني الدول املتقدمة والدول  التنمية املستدامة 
املتخلفة واستبدلتها بأجندة عاملية تستهدف كل بلد يف العامل. 
واملتفق  السابقني  النصني  بأن  نعرتف  أن  يجب  الحق،  وقت  يف 
2000 واألهداف اإلمنائية لأللفية  للجميع  التعليم   - عليهام دولياً 
2015 - تم تصنيفهام عن طريق الخطأ عىل أنهام »أجندة عاملية«.

 2030 املستدامة  التنمية  ألهداف  الجديد  العاملي  التوجه  يوضح 
سبب عمل املنظامت الدولية حاليا عىل مستوى عاملي حقيقي. 
اعتاد البنك الدويل واليونسكو أن يكونا منظمة للفقراء، يف حني 
الغنية.  البلدان  عىل  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  ركزت 
املعلومات  وتعميم  بجمع  الثالث  الدولية  املنظامت  تقوم  اآلن، 
األعضاء  غري  الرشيكة«  »البلدان  قامئة  تتزايد  البلدان.  جميع  حول 
كل  مع  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  يف 
خالل  من  أوضح  وبصورة  ملحة.  يف  للتعليم  جديد  سنوي  إصدار 
بنك  بدوره  الدويل  البنك  أصبح  البرشي،  املال  رأس  مرشوعه 
رأس  مؤرش  كان  إذا  والغنية.  الفقرية  البلدان،  لجميع  املعرفة 
مستقبل  يف  البرشية  التنمية  مؤرش  محل  سيحل  البرشي  املال 
لتغيري  املساعدة  وأهلية  التنمية  تعريفات  فستخضع  ببعيد،  ليس 
رشق  دول  من  قليل  وعدد  سنغافورة  باستثناء   - بلد  كل  ثوري: 
ذلك  يف  مبا  ولكن  ممتازة  متناسقة  اختبارات  لديها  التي  آسيا 
والتنمية   االقتصادي  التعاون  ملنظمة  األخرى  والبلدان  النمسا 
»الضعيفة األداء« - سيصبح من عمالء منظمة التعاون االقتصادي 
سيحصلون  الدويل.  البنك  و  اليونسكو  و  امليدان  يف  والتنمية 
التي  الكيفية  حول  تقنية،  مساعدة  باألحرى  أو  مساعدة،  عىل 
لألطفال  العمرية  الفئة  من  بدءاً  سكانهم،  بها  يحسن  أن  ينبغي 
املواضيع،  من  واسعة  مجموعة  يف  االختبار  درجات  الكبار،  إىل 
.)OECD PISA, 2018( مبا يف ذلك املهارات االجتامعية والعاطفية

باإلضافة لذلك، إن العدد الكبري من »ضعيفي األداء«، مثل أنغوال و 
مرص , و جنوب أفريقيا و دول أخرى ذات تحصيل تعليمي منخفض 
ألن  البرشي  املال  رأس  مؤرش  حسب  أكرث   أو  النصف  اىل  إحصائياً 
بتعلم  مدارسهم  يف  الوقت  يضيعون  بلدانهم  يف  األطفال 
القليل، سيتلقى معونة زائدة أو مساعدة تقنية. ونتيجة لذلك، فإن 
املساعدة  من  تخرجت  التي  البلدان  خلفتها  التي  الفارغة  الخانات 
منخفضة  مرتبة  تحتل  التي  البلدان  ستشغلها  الرسمية  اإلمنائية 
يف مؤرش رأس املال البرشي. وبعبارة أخرى، عىل الرغم من أن 
HCI من  تخرجت من املساعدة، فقد جعلت  البلدان قد  العديد من 
يتم  قد  بالفعل،  اقتصادياً  نضجت  التي  البلدان  نفس  أن  املتصور 
إعادتها لتصبح مؤهلة للحصول عىل املساعدة اإلمنائية الرسمية. 
بشكل غري مفاجئ، هناك ارتباط كبري بني الدخل القومي اإلجاميل 
/ للفرد ، واإلنتاجية، و HCI. قد يعمل البنك الدويل بشكل جيد جًدا 
أنها  عىل  حاليًا  تصنيفها  يتم  التي  البلدان  يف  املستقبل  يف 
اقتصادات فوق متوسطة وعالية الدخل رشيطة أن يتم استخدام 
HCI بالفعل كمعيار لتحديد األهلية للحصول عىل القروض واملنح 
فلن  حًقا،  قامئاً  ليبقى  املستقبيل  السيناريو  كان  إن  امليرسة. 
للفرد   / اإلجاميل  القومي  الدخل  حسب  البلدان  تصنيف  يكون 
)منخفض، أدىن من املتوسط، أعىل من املتوسط، مرتفع الدخل(، 
لكن عىل حسب اإلنتاجية املتوقعة لبلد )%25 ، %50 ، %70( ، كام هو 
.)World Bank, 2018, p. 59( مقرتح يف مرشوع رأس املال البرشي
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عن التعلم والعدالة والتمويل – نظرية يف نهج 
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ملخص

الفوضوي  التأثري  مناقشة  إىل  املقالة  هذه  تسعى 
املحتمل، مع النتائج اإليجابية أو السلبية، للتقارير العاملية 
التوصيات  تطوير  وجدوى  الوطنية،  السياسات  حول 
العاملية يف عامل متنوع. وهي تقدم ثالث من »نظريات 
الوطنية«؛  عرب  التعلم  ملنهج  »بيانات  الكامنة:  التغيري« 
نهج  »بيانات  و  االسرتاتيجي«  االستثامر  نهج  و«بيانات 
كيفية  إظهار  إىل  تسعى  كام  )املتبادل(«.  املساءلة 
وأعضاء  الوطنية  السياسة  يف  الفاعلة  الجهات  استفادة 
التقارير. هذه  من  الوطنيني  والباحثني  املدين  املجتمع 

العبارات الرئيسية

نظريات التغيري
املساءلة

الحوافز
املراقبة الدولية

مقدمة

األشكال  يف  مفاجئاً  ارتفاًعا  املاضية   75 الـ  السنوات  شهدت 
واالستخدامات الجديدة للبيانات االنتقالية واملقارنة حول السياسة 
القصرية،  املقالة  هذه  يف  العاملي.  املستوى  عىل  التعليمية 
النقاشات  يف  تكمن  ضمنية  تغيري«  »نظريات  ثالث  بأن  أناقش 
رؤى  يعني  مام  التقارير،  وإعداد  اإلنتقالية  بالبيانات  املتعلقة 
.)2010 )بريست،  البيانات  هذه  استخدام  لكيفية  متاماً  مختلفة 

الوطني«،  التعلم  »بيانات  منوذج  نسميه  أن  ماميكن   – أوالً 
التعلم  لتسهيل  انتقالية  روافع  استخدام  حول  تتمحور  وهي 
أن  ميكننا  الثانية  النظرية  الوطني.  املستوى  عىل  والتبادل 
اإلسرتاتيجية  اإلستثامرات  أجل  من  »البيانات  منوذج  ندعوها 
أقوى  ارتكاز  نقاط  تطوير  حول  يتمحور  الذي  الحوافز«  و 

وله   – أخري  ومنوذج  ُصناعها.  و  املحلية  السياسة  لتحفيز 
املساءلة«. أجل  من  »بيانات  منوذج  هو   – األحدث  أصوله 

مختلفة؛  تاريخية  فرتة  يف  النامذج  هذه  من  واحد  كل  نشأ 
عمل  يف  متزايد  بشكل  مزجها  يتم  الضوء،  ألقي  بينام  و 
املنظامت. من  مختلفة  أنواع  لها  وتدعوا  الدولية  املؤسسات 

الثالث  النظريات  عىل  االعتامد  ميكننا  أنه  أعتقد  ذلك،  ومع 
من  مثالية«  »مناذج  باعتبارها  االستدالل،  ألغراض  للتغيري 
للطرق  التنظيمية  والسامت  والغايات  األهداف  توضيح  أجل 
تفتح  بطرق  مضامينها  كشف  و  الدولية  التقارير  إلعداد  املختلفة 
العاملية. للبيانات  وتأثرياً  دميقراطية  األكرث  االستخدام  إمكانية 

تغيري رضورات ونظريات التغيري يف إعداد التقارير 
التعليمية العاملية

ونهًجا  منطًقا  تقدم  الثالث  التغيري«  »نظريات  من  واحدة  كل 
التعليم  حول  االنتقالية  والبيانات  التقارير  إلعداد  مختلفني 
السياسات  صنع  عىل  مختلفة  وآثار  تأثريات  ولها  العاملي. 
عىل  السياسات  وعىل  السياسات،  وصانعي  املحلية 
الدولية. الفاعلة  والجهات  الدول  بني  العاملي  املستوى 

قابلة  ملقاييس  املبكر  اإلنشاء  تم  الوطني:  التعلم  بيانات 

األمم  منظمة  قبل  من  التعليم  أنظمة  يف  عاملياً  للمقارنة 
املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليونسكو( بعد الحرب العاملية 
الجامعي  التعلم  لدعم  محاولة  يف  األول  املقام  يف  الثانية 
التنمية  السياسات والربامج ومراقبة  الحكومات حول  الوطني بني 
العاملية. أنشأت اليونسكو نظاماً قامئاً عىل اإلبالغ الذايت للبيانات 
وداعاًم  أسايس  بشكل  تنمويًا  النموذج  كان  الحصص.  منخفض 
الوطنية.  وامللكية  للقدرة  كذلك  و  الوطنية  اإلحصائية  للقدرة 

mailto:karen.mundy%40utoronto.ca?subject=


19 

والتنمية  التعاون  منظمة  عملت  األوىل  سنواتها  يف  و  وباملثل، 
)OECD( يف املقام األول كآلية للمراجعة مع األقران  االقتصادية 
من  بتكليف  وتقارير  دراسات  إجراء  مع   ، األقران  مع  تبادل  وآلية 
مجموعات من الوزراء تواجه تحديات معنية يف املقام األول. جاء 
مامثل  منطق  بعد  الوطنية  التعلم  تقييامت  يف  املبكر  التقدم 
»منخفض الرهانات« )تم تأسيس الجمعية الدولية لتقييم التحصيل 
التعليمي كمخترب أبحاث للسامح بالتعلم عىل املستوى الوطني(

شهدت  الحوافز:  و  االسرتاتيجية  االستثامرات  أجل  من  البيانات 

التعليمية  البيانات  استخدام  نحو  تحواًل  والتسعينيات  الثامنينيات 
لتحديد أولويات االستثامرات التعليمية والتحقق من صحتها، وخاصة 
تلك اآلتية من الجهات الفاعلة العاملية إىل البلدان النامية. بشكل 
البيانات  إىل  الحاجة  يف  رائد  كصوت  الدويل  البنك  برز  انتقايل، 
االقتصادية  النمذجة  لدعم  واستخدامها  املقارنة  التعليمية 
ألولويات واسرتاتيجيات التعليم و بدأ تجربة استخدام هذه البيانات 
لخلق حوافز لإلصالح )انظر البنك الدويل ، 1995(. . يف التسعينات 
، أطلقت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية برنامج تقييم الطالب 
)PISA(، الذي أصبح مؤثرًا قويًا عىل السياسات الوطنية،  الدوليني 
منصة  كونه  من  التعليمي  عمله  فيه  رجعة  ال  بشكل  و  حول  حيث 
مكانته  نحو  البلدان  بني  التعليمية  السياسات  لحوار  متواضعة 
 Martens and Jacobi,( السياسة  يف  ذاته  بحد  كرائد  الحالية 
الدويل  البنك  قام   ، للتعلم  ليونة  األكرث  النهج  من  وبدالً   .)2010
آليات  بتطوير   )OECD( والتنمية  االقتصادي  التعاون  ومنظمة 
املستوى  عىل  تقني  خارجي  مبحور  امتازت  رائدة  تغيري  نظرية 
العاملي لالستفادة منها يف رفع القرارات الوطنية و األولويات.

نرى  بدأنا   2000 عام  منذ  )املتبادلة(:  املساءلة  أجل  من  بيانات 

أن  ميكننا  األصليتني.  االثنتني  فوق  تتوضع  إضافية  تغيري«  »نظرية 
تؤكد  طريقة   – املساءلة«  أجل  من  بيانات  تغيري  »نظرية  نسميها 
الحاجة الستخدام بيانات انتقالية لجعل الحكومات تصف إنجاز النتائج 
القوية القامئة عىل مخططاتها و التزاماتها. نظرية التغيري هذه 
متزج منطقني مختلفني جداً: من الناحية األوىل، تركيز شديد عىل 
»النتائج واألداء« يف مجتمع التطوير، ومن الناحية األخرى، جهود 
جديدة من قبل حركة مجتمعية مدنية فاعلة إلستخدام الشفافية 
واملساءلة اإلجتامعية يف أنظمة التعليم، وااللتزامات باملساءلة 
باريس  إعالن  يف  تتجسد  عاملية  و  وطنية  معايري  عرب  املتبادلة 
حول فعالية املساعدات. وبهذا تعتمد الحكومات املتربعة بشكل 
وتدفع  معوناتها  مخصصات  إلدارة  األداء  مقاييس  عىل  متزايد 
للدفع  والحوافز  املقاييس  إلستخدام  املحلية  السياسة  بصانعي 
املتحدة  اململكة  مراجعة  املثال،  سبيل  )عىل  أقوى  نواتج  نحو 
املدين  املجتمع  يضغط  بينام  األطراف(؛  املتعددة  للمساعدات 
للمساءلة باتجاهني معاً، لألعىل من املتربعني ملساعدة املتلقني، 
املثال  سبيل  عىل  )راجع  ملواطنيهم  الحكومات  من  لألسفل  و 
.)2012 نوفيل،  و  فريغري  2004؛  التطوير  عن  الدويل  البنك  تقرير 

هذه  وسلبيات  إيجابيات  حول  املؤلفني  من  العديد  كتب  لقد 
االنتقالية  للبيانات   املتنوعة  التغيري  ونظريات  املربرات 
وغري  مقصودة  عواقب  منها  لكل  أن  يبدو  والرصد. 
واملحلية. العاملية  السياسات  مستوى  عىل   - مقصودة 

الوطني« 	  املستوى  عىل  والتبادل  التعلم  »بيانات 
مجتمعات  إنشاء  يف  االفرتاضية  فوائدها  التغيري  لنظرية 
الرتكيز  وإبقاء  النامية  البلدان  بني  مامرساتها  يف  حقيقية 
نفسه  الوقت  ويف  البيانات.  انتاج  الوطنية  القدرة  عىل 
قد  الوطني  املستوى  عىل  ورصدها  البيانات  جمع  كان   ،
برسعة  والثامنينيات  والسبعينيات  الستينيات  خالل  علق 

النظرية  هذه  افتقرت  الوصفية.  والبيانات  املدخالت  يف 
الدويل  العمل  لتعبئة  الحوافز  من  قوية  مجموعة  إىل 
الفعالية. لقياس  طريقة  لديها  يكن  ومل  واملحيل 

من  الدولية  املنظامت  تعلمتها  التي  الدروس  أحد  يكون  قد 
نظرية التغيري »البيانات من أجل التعلم« هو أنه عندما ال يرتبط 
إعداد التقارير بحوافز للعمل ، ميكن أن يرتاجع دعمه بسهولة 
التدريجي  الحال عىل سبيل املثال ، يف االنخفاض  - كام هو 
الثامنينات  يف  اإلحصائية  لتقاريرها  اليونسكو  دعم  يف 
والتسعينات؛ الذي تم إحياؤه فقط كجزء من الحركة الجديدة من 
أجل »املساءلة« التي ظهرت بعد اعتامد إجامع التنمية لعام 
تقارير  وخلق  لأللفية،  اإلمنائية  األهداف  يف  املجسد   2002
أكرث قوة تجاه املساءلة يف تقرير مراقبة التعليم العاملي.

حددت 	  االسرتاتيجي«  لالستثامر  »بيانات  التغيري  نظرية 
لكنها  بالعمل.  االنتقالية  التعليم  بيانات  لربط  رئيسياً  مساراً 
الفاعلة  الدول والجهات  لنظرية حول كيفية »تعلم«  افتقرت 
األخرى يف السياسة من خالل التعاون وكانت متيل إىل إنتاج 
مثل  واستخدامها.  البيانات  جمع  يف  تكنوقراطية  مامرسات 
وإدخال  املساعدة  حزم  لتقديم  مالءمة  أكرث  كان  النهج  هذا 
التمويل القائم عىل األداء من إنشاء تحالفات إصالحية مملوكة 
حققت   ، البلدان  من  ناد  رعاية  تحت  ظهرت  التي   ،PISA محلياً. 
بال شك أكرب »نجاح« يف أي جهد للبيانات االنتقالية يف إطار 
منوذج »البيانات من أجل االستثامر االسرتاتيجي«. ومع ذلك ، 
يف حني أن لديها الكثري لتعلمنا إياه عن كيف ميكن للبيانات 
ارتكاز  نقطة  تدريجيًا  تخلق  أن  تعاونية  رشاكة  من  تبدأ  التي 
سابق.  ضعيف  دويل  فاعل  قبل  من  السياسة  لتغيري  خارجية 
PISA عىل سياسات التعليم شديدة  ومع ذلك ، كانت تأثريات 
السياسية. واألنظمة  الوطنية  السياسة  عىل  اعتامًدا  التنوع 

التعليم  تطوير  بيانات  يف  الرئيسية  لالستثامرات  كان 
عىل  مدهش  بشكل  محدود  تأثري  الفرتة  هذه  خالل 
خالل  من  جزئياً  ذلك  تفسري  ميكن  رمبا  النامية.  البلدان 
تقف  التي  الدول  بني  الحقيقي  التعاون  يف  النقص 
االسرتاتيجي«. االستثامر  أجل  من  »البيانات  جهود  وراء 

املساءلة« 	  أجل  من  »بيانات  التغيري  نظرية  إن  القول  ميكن 
البيانات ملساءلة كل  كانت أكرث وضوًحا حول كيفية استخدام 
من الجهات املانحة والحكومات وحفز التغيري. فقد أعطت دوًرا 
االنتقالية  للعمليات  ميكن  كيف  وأظهرت  للمواطنني  موسًعا 
لتحقيق اإلصالحات. ومع  التحالفات املحلية مًعا  أن تعمل مع 
قدرة  مدى  من  أيًضا  قللت  هذه  التغيري  نظرية  فإن  ذلك، 
ضعف  سياق  يف  السياسة  عمليات  قيادة  عىل  البيانات 
الحوكمة. عىل املستوى العاملي ، نادًرا ما يتم إضفاء الطابع 
مساءلة  إىل  تؤدي  بطرق  الحوكمة  هياكل  عىل  الرسمي 
اليونسكو  تقرير  يقدمها  التي  تلك  مثل  املراقبة  إن  قوية. 
العاملي لرصد التعليم )GEMR( هي أدوات ضعيفة ملساءلة 
تغري  عندما  خاصة   - املتعددة  واألطراف  املانحة  الجهات 
الرياح السياسية االتجاه، مثل تلك التي دفعت أجندة فعالية 
املساعدات. ويقود هذا الضعف اىل ارتياح عند وجود املزيد 
مثل  التقارير،  واعداد  املراقبة  يف  املسيسة  الجهود  من 
التقليدية.  تقاريراملساءلة  إعداد  تتجاوز  التي  التعليم،  هيئة 
الدميقراطيات  بضعف  تتميز  التي  النامية  البلدان  جميع  يف 
والقدرة البريوقراطية املحدودة، فإن القدرة عىل استخدام 
األدلة من أجل »الزام الحقيقة  بالسلطة« تكون مقيدة للغاية 
»التعلم  بتقييامت  املتعلقة  التقارير  يف  موثق  هو  كام 
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بقيادة املواطن« وعىل تحالفات املجتمع املدين الوطنية.

الحوكمة الدولية للتعلم واملساءلة: كشف املستور

االستخدام  أن  كيف  أوضح  أن  حاولت   ، القصرية  املقالة  هذه  يف 
يساعدنا  أن  ميكن  التغيري  نظرية  لنهج  وضوًحا  واألكرث  األقوى 
وإعداد  العاملية  املراقبة  عمل  وكيفية  سبب  فهم  يف 
املستور،  كشف  يف  تساعدنا  أن  التغيري  لنظريات  ميكن  التقارير. 
واإلحتامالت  واالستخدام  الغرض  حول  النقاش  نفتح  وبذلك 
متغري. عامل  يف  املؤثرة  الوطنية  للمراقبة  الدميوقراطية 

تقوم منظامت مثل الرشاكة العاملية للتعليم )GPE( بتجربة نظريات 
»املساءلة  نهج  استخدام   GPE حاولت  هذه.  املختلفة  التغيري 
الطيف - يف  التحديات عىل طريف  ، ومواجهة  للرصد  املتبادلة« 
املستوى  عىل  املساءلة  عمليات  يف  البيانات  استخدام  ضامن 
الجهات  حمل  وكذلك   ، التعليم  يف  املصلحة  أصحاب  بني  الوطني 
ورداً   .)GPE 2018 )انظر  الفعالية  مبادئ  مساعدة  عىل  املانحة 
»املساءلة  عىل  تركيزها  استكامل  إىل   GPE تسعى   ، ذلك  عىل 
املتبادلة« من خالل نهج »تعلم الرشاكة عىل املستوى الدويل« ، 
والذي قد يكون أكرث مالءمة الستدامة التحسينات يف مجاالت مثل 
شفافية التقارير املالية ، واستخدام البيانات يف عمليات السياسة 
النامية. البلدان  داخل  املعونة  فعالية  مبادئ  وتحقيق   ، الوطنية 

العاملي  التحالف  )UIS(، من خالل  اليونسكو لإلحصاء  يعمل معهد 
 ، للرصد  مامثل  ُمحدد  نهج  اتباع  عىل  أيًضا   ،  GAML( التعلم  لرصد 
الفنية  الجودة  لتحسني  املبذولة  الجهود  بني  يجمع  نهج  وهو 
للبيانات األساسية مع إنشاء تعاونية قوية أيًضا لتعزيز التعلم عىل 
االستفادة  عىل  القدرة  هذه  أن   .)UIS ، 2018( الوطني  املستوى 
من كل من التعلم ونظريات املساءلة )املتبادلة( للتغيري يف إعداد 
وتأثري  الستدامة  رضورية  مأعتقد،  عىل  العاملي،  والرصد  التقارير 
وامللكية الواسعة النطاق للرصد العاملي عىل مدى العقد املقبل.
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مساعدة التعليم عىل النظر اىل الخارج
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ملخص

واملقارنات  العاملية  املراقبة  بأن  املقالة  هذه  تناقش 
تطويرها  تم  التي  التعليم  سياسات  تُظهر  الدولية 
واضعي  تساعد  أنها  كام  حدودها،  خارج  وتنفيذها 
السياسات عىل وضع أهداف ذات مغزى بناًء عىل أهداف 
قابلة للقياس، وتعزيز فهم أفضل لكيفية معالجة أنظمة 
املراقبة  أن  وتؤكد  مامثلة.  ملشاكل  املختلفة  التعليم 
أخرى؛  دول  من  الجاهزة  الحلول  بنسخ  تتعلق  ال  العاملية 
بلداننا  يف  الجيدة  املامرسات  اىل  بالنظر  األمر  يتعلق 
وأماكن أخرى لنصبح عىل دراية مبا يصلح يف أي سياقات.

العبارات الرئيسية

)OECD( منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
املراقبة العاملية

املامرسات الجيدة
صانعو السياسة.

هناك قصة عن سائق اكتشف يف ليلة مظلمة أنه فقد مفتاح سيارته 
عند العودة إليها. و يستمر بالبحث أسفل ضوء الشارع - وعندما سأله 
شخص ما إذا كان هذا هو املكان الذي أسقط فيه املفتاح، يقول 
ال، ولكن هذا هو املكان الوحيد الذي ميكنه فيه رؤية أي يشء.

ما  إىل  للنظر  الجذور  عميقة  غريزة  هناك  أيًضا،  التعليم  يف 
األفضل  املكان  يكون  ال  قد  رؤية.  واألسهل  تناوالً  األقرب  هو 
ما  غالبا  املألوفة.  واألجوبة  األسئلة  حيث  املكان  ولكنه  للبحث، 
أسهل  هو  ما  خالل  من  التعليم  يف  التقدم  مبراجعة  نقوم 
املناقشات  تستند  ما  وغالبًا  أهمية.  األكرث  من  بدالً  للقياس 
أو  الدولة  مدارس  داخل  يجري  ما  إىل  فقط  بالتعليم  املتعلقة 
آخر. مكان  يف  تحقيقه  يتم  ما  مع  املقارنة  من  بدالً  املنطقة، 

ومكان  االقتصادات  عىل  العميق  تأثريها  للعوملة  أن  حني  يف 
ما  وغالبًا  للغاية  محليًا  التعليم  يبقى  اليومية،  والحياة  العمل 
»جدران«  بناء  عادة  التعليم  ألنظمة  أن  كام  داخلية.  نظرته  تكون 
تفصل بني املعلمني واملدارس أو األنظمة نفسها عن التعلم من 
وطريقة  املدارس  تنظيم  بها  يتم  التي  الطريقة  البعض.  بعضها 
املدارس  عىل  الصعب  من  تجعل  أن  ميكن  املعلومات  إدارة 
أولئك  أن  حني  يف  عملهم.  حول  املعرفة  تبادل  واملعلمني 
الوصول  إمكانية  لديهم  يكون  قد  التعليم  أنظمة  يديرون  الذين 
أولئك  فإن  لديهم،  والضعف  القوة  نقاط  حول  املعرفة  إىل 
مديري   - األمامية  الخطوط  يف  التعليم  خدمات  يقدمون  الذين 
أو  األحيان،  من  كثري  يف  ذلك  يفعلون  ال   - واملعلمني  املدارس 
أكرث  مامرسات  إىل  املعرفة  تلك  يرتجمون  كيف  يعرفون  ال  قد 
يف  التعليم  أنظمة  بني  الجدران  تفصل  مشابه  وبشكل  فعالية. 
نحو  الخارج  إىل  للنظر  للدول  قليلة  فرص  مع  مختلفة،  بلدان 
سياسات التعليم التي تم وضعها وتنفيذها خارج حدودها. وبعبارة 
األخرى. البلدان  تجارب  من  التعلم  من  الكثري  هناك  ليس   ، أخرى 

ميكن للتقييامت الدولية وأدوات املراقبة العاملية أن تساعد يف 
سد هذه الفجوة. ميكنها أن تظهر للبلدان ما هو ممكن يف التعليم، 
من حيث الجودة واإلنصاف وكفاءة الخدمات التي تحققت يف بلدان 
أهداف  وضع  عىل  السياسات  واضعي  مساعدة  ميكنها  أخرى. 
ذات مغزى بناًء عىل أهداف قابلة للقياس، وميكنها تعزيز فهم 
مامثلة.  ملشاكل  املختلفة  التعليم  أنظمة  معالجة  لكيفية  أفضل 
لصانعي  فرصة  يوفر  الدويل  املنظور  إن  ذلك،  من  األهم  ولعل 
ألنظمة  وضوًحا  أكرث  رؤية  عىل  الحصول  واملامرسني  السياسات 
املعتقدات  عن  املزيد  تكشف  نظر  وجهة  بهم،  الخاصة  التعليم 
أنظمتهم.  وراء  تكمن  التي  والضعف  القوة  ونقاط  والهياكل 
وتحسينه. تغيريه  يتم  أن  قبل  بعمق  التعليم  نظام  فهم  يجب 
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االقتصادي  التعاون  منظمة  يف  رشعنا  عندما   ،1997 عام  يف 
والتنمية )OECD( بتطوير برنامجاً دولياً لتقييم الطالب )PISA(، تلقيت 
مكاملة من مكتب رئيس الربازيل: كانت الربازيل مهتمة باالنضامم 
يف  عضًوا  تكن  مل  التي  األوىل  الدولة  الربازيل  كانت   .PISA إىل 
التي   OECD االقتصادي   امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة 
أبدت اهتامًما باالنضامم إىل PISA، وقد فوجئت بطريقة ما. عندها 
بالده  أن  يدرك  كان  كاردوسو  هرنييك  فرناندو  الرئيس   أن  بد  ال   -
ستكون يف قاع جداول الدوري العاملي. ولكن عندما ناقشت ذلك 
التعليم يف  أمام تحسني نظام  أكرب عقبة  أن  معه الحًقا، أخربين 
الربازيل يف ذلك الحني مل يكن نقص املوارد أو القدرات، بل كانت 
الرغم من املعايري  الطالب عىل درجات جيدة عىل  حقيقة حصول 
شعر  ممكن.  أو  مطلوب  التحسني  أن  أحد  يعتقد  مل  املنخفضة. 
الناس الحقيقة.  أنه من املهم أن يفهم  آنذاك  الرئيس كاردوسو 
كل  زودت  بل   ، فحسب  الوطنية   PISA درجة  الربازيل  تنرش  مل   ، لذا 
مدرسة ثانوية مبعلومات عن مستوى التقدم املطلوب لتحقيقه 
والتنمية  االقتصادي  التعاون  ملنظمة  مستوى  كمتوسط  يف 
2021. ومنذ ذلك الحني، كان تحسن الربازيل  PISA بحلول عام  يف  
األوىل  مشاركتها  من  سنوات  تسع  بعد  ملحوظًا.   PISA اختبار  يف 
أكرب  حققت  التي  الدولة  باعتبارها  الربازيل  برزت   ،PISA اختبار  يف 
.2000 عام  يف  األول   PISA تقييم  إجراء  منذ  القراءة  يف  تحسن 

ألولياء  املكسييك  االستطالع  جاء  مشابهة.  تجربة  للمكسيك  كان 
التعليم، ليقر بأن ٪77 من اآلباء  2007 عن جودة  أمور الطلبة عام 
يقولون بأن خدمات التعليم التي تقدمها مدرسة أطفالهم كانت 
PISA  2006، كان ما  جيدة أو حتى جيدة جًدا، وفًقا لقياس تقييم 
ملتحقني  عاًما   15 البالغني  املكسيكيني  األطفال  نصف  من  يقرب 
التي  للكفاءة  منه  أقل  أو  مستوى  أدىن  سجلت  التي  باملدارس 
حددها PISA. قد تكون هناك أسباب عديدة ملثل هذا التناقض بني 
الجودة امللموسة للتعليم واألداء يف املقارنات الدولية. فعىل 
سبيل املثال ، املدارس التي يلتحق بها األطفال املكسيكيون اآلن 
قد تكون ذات جودة أعىل من تلك التي حرضها آباؤهم. لكن النقطة 
هنا هي أنه ليس من السهل تربير استثامر املوارد العامة عندما 
الرئيس  قابلت   ،  2008 فرباير  يف  عليها.  عام  طلب  هناك  يكون  ال 
املكسييك آنذاك فيليبي كالديرون الذي أسس معياًرا عامليًا لألداء 
هدف  أبرز  املكسيك.  يف  الثانوي  للتعليم   PISA عىل  املعتمد 
األداء هذا الفجوة بني األداء الوطني واملعايري الدولية وأصبح أداة 
رئيسية لدعم التحسينات التي شهدتها املكسيك منذ ذلك الحني.

لـم يكن تأثري PISA عىل ذوي األداء املنخفض فقط بل كان له تأثري 
النقاش حول سياسة  كان   ، بلدي أملانيا  السياسة. يف  كبري عىل 
اعترب  لقد  مكثًفا.    PISA  2000 نتائج  نرش  أعقب  الذي  التعليم 
املدارس،  عرب  متساوية  التعلم  فرص  أن  به  املسلم  من  األملان 
موارد  لديها  املدارس  أن  لضامن  كبرية  جهود  تكريس  تم  حيث 
اجتامعية  تفاوتات  عن  كشفت   PISA 2000 نتائج  لكن  متساوية. 
املدارس  عرب  التناسق  دليل  فإن  أيًضا،  التعليم.  نتائج  يف  كبرية 
فقط   5٪ املدارس  بني  األداء  اختالفات  شكلت  حيث    – فنلندا  يف 
أملانيا  يف  عميًقا  انطباًعا  ترك    – الطالب  أداء  يف  التباين  من 
من   50٪ من  يقرب  ما  املدارس  بني  األداء  اختالفات  شكلت  حيث 
املهم  من  أملانيا،  يف  أخرى،  بعبارة  الطالب.  أداء  يف  التباين 
فيها. طفلك  بتسجيل  قمت  بالتحديد  مدرسة  أي  يف  للغاية 

بالنسبة للعديد من املعلمني والخرباء يف أملانيا ، فإن التفاوتات 
أعترب  ما  غالبًا  ولكن  متاًما.  مفاجئة  تكن  مل   PISA كشفتها  التي 
أمرًا مسلاًم به – وأعترب  خارج نطاق السياسة العامة للتغيري – أن  
كان  ما  املدرسة.  يف  سيئ  بشكل  يؤدون  املحرومني  األطفال 
صادًما بشأن نتائج PISA هو أنها أظهرت أن تأثري الوضع االجتامعي 

كبريًا  اختالفًا  يختلف  املدارس  وأداء  الطالب  عىل  واالقتصادي 
أكرث  بشكل  التأثري  هذا  من  تقلل  أخرى  دوالً  أن  وبدا  البلدان،  عرب 
 ، التحسني ممكن  PISA أن  الواقع، أظهرت  فعالية من أملانيا. يف 
PISA يف إيجاد موقف جديد  الدافع الالزم للتغيري. ساعد  ووفرت 
اإلنفاق  فعليًا  أملانيا  ضاعفت  أملانيا.  يف  والبيانات  األدلة  تجاه 
الفيدرايل عىل التعليم يف أوائل العقد األول من القرن الحادي 
واسعة  مجموعة  النقاش  أحدث  املال،  عدا  فيام  لكن  والعرشين. 
أعطيت  تحويليًا.  بعضها  كان  والتي  البالد،  يف  اإلصالح  جهود  من 
معايري  وضع  وتم  أقوى،  تعليميًا  بعًدا  املبكرة  الطفولة  رعاية 
التعليم الوطنية للمدارس )وهو أمر كان من الصعب تخيله يف بلد 
دعم  تقديم  وتم  دامئًا(،  مقدسا  الواليات  الذايت  الحكم  فيه  كان 
مهاجرة.  أصول  من  الطالب  ذلك  يف  مبا  املحرومني،  للطالب  أكرب 
األملانية   PISA نتائج  بدت   ،  2009 عام  يف   ، سنوات  تسع  بعد 
واإلنصاف. الجودة  يف  كبرية  تحسينات  أظهرت  حيث   ، بكثري  أفضل 

التعليمي  نظامها  حّسنت  التي  الوحيدة  الدولة  أملانيا  تكن  مل 
مرتفًعا  الجنوبية  كوريا  أداء  متوسط  كان  نسبيًا.  قصري  وقت  يف 
أن  من  قلقني  كانوا  الكوريني  ولكن   ،  2000 عام  يف  بالفعل 
 PISA تقييم  يف  التميز  مستويات  حققت  فقط  ضيقة  نخبة 
كوريا  متكنت   ، الزمن  من  عقد  من  أقل  غضون  يف  للقراءة, 
أدائهم. يف  املتفوقني  الطالب  حصة  مضاعفة  من  الجنوبية 

عىل  بولندا  يف  املدريس  للنظام  الشامل  الرتميم  ساعد 
اتجاه  وعكس   ، املدارس  بني  األداء  يف  االختالفات  تقليل 
نصف  من  أكرث  يعادل  مبا  العام  األداء  ورفع   ، أداًء  األقل  املدارس 
املدريس  نظامها  تعزيز  من  الربتغال  متكنت  درايس.  عام 
وبريو. كولومبيا  فعلت  كام   ، العام  األداء  وتحسني  املجزأ 

بالطبع ، التقييامت الدولية لها مخاطرها املستورة. يشكل تصميم 
بطرق  النجاح  معايري  تحديد  يجب  كبرية.  تحديات  موثوقة  اختبارات 
مغزى  ذات  ذاته  الوقت  يف  تكون  و  البلدان  عرب  مقارنتها  ميكن 
عىل املستوى الوطني. يجب إجراء االختبارات يف نفس الظروف 
للحصول عىل نتائج مامثلة. أبعد من ذلك ، مييل صانعو السياسة إىل 
استخدام النتائج بشكل انتقايئ ، غالبًا لدعم السياسات القامئة بدالً 
من كونها أداة الستكشاف البدائل. لكنها توفر فرصة مهمة للتحسني.

يب  اتصل   ،2016 ديسمرب  يف   PISA تقييم  أحدث  نتائج  نرش  قبيل 
يف  الرئيسية  املفاجآت  الكتشاف  العامل  أنحاء  جميع  من  أشخاص 
جداول دوري PISA العاملية. ولكن ال توجد مفاجآت يف املقارنات 
نتائج  هي  التعليم  يف  واإلنصاف  الجودة   .PISA مثل  الدولية 
واملطبقة  بعناية  واملصممة  املتعمدة  واملامرسات  السياسات 
الرسيعة  التحسينات  عىل   PISA دالئل  من  بالرغم  منهجي.  بشكل 
يدعون  الذين  أولئك  حتى  املدرسية،  األنظمة  بعض  أدخلتها  التي 
أن التعليم ال ميكن تحسينه إال عىل نطاق زمني جيولوجي، أو أن 
االجتامعية  العوامل  للدول يعكس بشكل أسايس  النسبي  الوضع 
والثقافية ، يجب أن يعرتفوا بأنه من املمكن تحسني أنظمة التعليم.

أنظمة  من  تعلمه  ميكننا  الذي  ما  أنفسنا:  نسأل  ألن  الوقت  حان 
لخرباتهم  ميكن  كيف  العامل؟  يف  تقدًما  األكرث  املدارس 
البلدان  يف  املدارس  وقادة  واملعلمني  الطالب  مساعدة 
االستفادة  السياسات  وصانعي  للسياسيني  ميكن  كيف  األخرى؟ 
مامثلة  تحديات  تواجه  التي  البلدان  من  املستفادة  الدروس  من 
أمثلة  هناك  تكون  عندما  حتى  استنارة؟  أكرث  قرارات  واتخاذ 
التعلم  غالبًا  الصعب  من  أنه  ثبت  فلامذا   ، اتباعها  ميكن  دولية 
هذه  ملثل  تسبق  مل  األخطاء؟  نفس  تكرار  عن  والتوقف  منها 
عليها. ويجاب    - تطرح   أن  من   أبًدا  إلحاًحا  أكرث  تكون  أن  األسئلة 
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ملخص

الدولية  التقييامت  مامرسة  كيفية  يف  املقالة  تبحث 
التعليم  حوكمة  يف  الناعمة  للقوة  النطاق  واسعة 
العاملية. كام نجادل بأنه عىل الرغم من أن بيانات التعلم 
ميكن أن ترثي سياسات التعليم بطرق ذات مغزى ، إال أن 
والحكومات  الدوليني  الرشكاء  عىل  يتعني  مخاطر  هناك 
النامية. البلدان  يف  خاصة   ، استخدامها  عند  مراعاتها 

العبارات الرئيسية

استخدام بيانات التقييم
حوكمة التعليم الدويل

 من اإلحصاءات الوصفية اىل السياسات
القامئة عىل املقارنة

البلدان  عدد  كبري  بشكل  املاضيني  العقدين  مدى  عىل  ازداد 
عىل  للطالب  ودولية  وإقليمية  وطنية  تقييامت  تجري  التي 
قوي  دويل  دعم  هناك  كان   .)2015  ، )اليونسكو  واسع  نطاق 
الضوء  املتعددة  الدولية  الفاعلة  الجهات  سلطت  التوسع.  لهذا 
واستخدامها  املوثوقة  التعلم  تقييم  بيانات  امتالك  أن  عىل 
وتصميم  التعليم،  قطاع  صحة  لتشخيص  رضوري  أمر  فعال  بشكل 
وتعزيز  الخفية،  االستثناءات  وتتبع  املناسبة،  االسرتاتيجيات 
يف  القصور  أوجه  من  الحد  وكذلك  القوية  السياسية  املشاركة 
 .)2017 لإلحصاء  اليونسكو  معهد  ؛   2018  ، الدويل  )البنك  النظام 
إلبالغ  قوية  إمكانات  عىل  تنطوي  البيانات  هذه  أن  حني  يف 
استخدامها  أن  إال   ، التعليم  سياسات  لتحسني  القرار  صنع  عملية 
إىل  تشكل  قد  محايدة.  فنية  مامرسة  ليس  للسياسة  كمحور 
الجوانب  النهاية  ويف  التعليم  أنظمة  تحليل  كيفية  كبري  حد 
.)Breakspear، 2014( السياسات  صانعي  باهتامم  تحظى  التي 

يف  للطالب  الدولية  التقييامت  وتأثري  دور  الوقت  مبرور  يطور 
حوكمة التعليم العاملي.  إحصاءات التعليم الدولية التي أنتجتها 
)اليونسكو( كانت  للرتبية والعلم والثقافة  منظمة األمم املتحدة 
الوصفية.  لطبيعتها  شديدة  انتقادات  الثامنينيات  يف  تلقت  قد 
فهي مل تقدم تصنيفات الدول عىل أساس املؤرشات املختلفة 
وعىل الرغم من أن البيانات كانت سليمة منهجياً ، إال أن املنشورات 
بني  يربط  تعقيًدا  أكرث  إحصايئ  تحليل  يف  تنخرط  مل  الصلة  ذات 
تحت   .)Cussó and D’Amico، 2005( األنظمة  ومخرجات  مدخالت 
مثل  منظامت  أرصت  أسايس،  بشكل  املتحدة  الواليات  من  ضغط 
الدويل،  والبنك   )OECD( والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة 
التعلم  حول  املقارنة  البيانات  من  املزيد  توليد  إىل  الحاجة  عىل 
 D›Amico ، و   Cussó( األساسية  السياسية  اإلصالحات  وتحليل 
نفسها  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  شهدت   .)2005
التشكك  عن  ابتعدت  حيث   ، بها  الخاصة  التقييم  ثقافة  يف  تطوراً 
احتضانها.  نحو  اتجهت  و  الدويل  التعليمي  األداء  مقارنات  يف 
أصبح  سياق  خالل  من  املقارنة  البيانات  عن  البحث  تسهيل  تم 
االقتصادية  اإلمكانات  لقياس  طريقة  وبرسعة  التعليم  فيه 
عاملية عملة  التعليم  أصبح   .)Addey et al.، 2017(  للبلدان 
امليزة لتبيان  حاسمة  املعرفة،   القتصاديات 
آخرون،2017(. و  )أدي  للبلدان  املقارنة 

الواسع   للتعلم  الدولية  للتقييامت  املتزايد  التأثري  فإن  لهذا 
رؤية  توفر  قد  التي  الدولية  باملقارنات  بقوة  يقاد  النطاق 

mailto:i.raudonyte%40iiep.unesco.org?subject=
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من  مختلفة  مستويات  ذات  بلدان  تصنف  ألنها  للواقع،   مشوهة 
تضع  التي  املقارنات  خالل  من  الدولية  املعايري  وضع  إن  املوارد. 
قوية  أداة  يعترب  تصنيفهم  يتم  الذين  أولئك  عىل  األقران  ضغط 
البلدان  إن  حال،  كل  عىل   .)Martens، 2007( التأثري  ملامرسة 
ترصفها  تحت  مختلفة  وسائل  لديها  املشاركة  الدول  جداول  يف 
الثقافية  »الخصائص  املقارنة:  تشوه  قد  متفاوتة  تقنية  وقدرات 
الطالب  إلنجاز  املبارشة  املقارنة  متنع  والتنظيمية  والسياقية 
عنرص  إنه   .»)Wiseman et al.، 2010:12( الوطني  املستوى  عىل 
الدولية. املقارنة  البيانات  عىل  االعتامد  عند  مراعاته  يجب  مهم 

الرشعية التي متثلها البيانات الثابتة

كام قال أحد صانعي السياسة رفيعي املستوى يف أوروغواي 
مؤخرًا ، »كل يشء له ما يربره طاملا تبدأ الجملة الخاصة بك بـ 
»...PISA يقول اختبار« 
.)Addey ، 2018(

يستخدم تحليل بيانات تقييم التعلم والتوصيات التي تتلوها بشكل 
غالبًا  التعليم.  إصالحات  عىل  الرشعية  إلضفاء  قوية  كأداة  متزايد 
موضوعية  حقيقة  أنها  عىل  البيانات  لهذه  الحاجة  إىل  يُنظر  ما 
السياسات  لصانعي  قوية  حجة  يشكل  وهذا  للطعن  تخضع  ال 
لصنع  العلمي  النهج  هذا   يعد   .)Cussó and D’Amico، 2005(
التعاون  منظمة  لنجاح  الرئيسية  املحركات  أحد  هو  السياسات 
اختبار  الناس  وعامة  السياسات  صانعو  يقبل  والتنمية.  االقتصادي 
 Breakspear( التعليم  نظام  ألداء  رشعيًا  مفوضاً  باعتباره   PISA
مطبوعاتها  خالل  من  الناعم  القانون  املنظمة   وتطبق   )، 2014
بسمعة  تتمتع  التي  الدولية  واملقارنات  وتقاريرها  ودراساتها 
.)2014  ، وشاهجاهان  )مورغان  تحليل  جودة  حيث  من  عالية 

التعلم  بيانات  استخدام  السياسات  لصانعي  ميكن  حال،  كل  عىل 
لدعم القرارات املتخذة عىل أسس أخرى. يظهر استخدام بيانات 
لجداول  ، تربيراً  البحث عن املشكلة الحقة  التقييم أحيانًا كحل يف 
األعامل السياسية املوجودة مسبقاً )Fischman et al.، 2018(. بريد 
املايض  يف  أنه  ليوضحوا  مثااًل  فرنسا  استخدموا   )2011( وآخرون. 
كانت حكومتها قد بالغت يف األداء الضعيف للبالد يف برنامج تقييم 
الطالب الدوليني )PISA( وذلك لتربير إصالحاتها املتوقعة التي تعود 
األمية والعلوم. يف  التأكيد عىل محو  لرتكز عىل األساسيات مع 
أوغندا ، هناك بعض مايدل عىل أن الحكومة تستخدم أيًضا بيانات 
تقييم UWEZO لدعم جدول أعاملها ، حيث تم استخدام نتائج تقييم 
منخفضة لرفض رفع أجور للمعلمني )Elks، 2016(. يف هذه الحاالت 
 ، البيانات  تحليل  عن  الصادرة  التوصيات  السيايس  القرار  يسبق   ،
فعال. بشكل  التعليم  سياسات  إطالع  عىل  قدرتها  من  يقلل  مام 

تحديد أهداف التعليم من خالل املقاييس

»مانختار قياسه يف التعليم يشكل مانسعى إلنجازه بشكل 
 جامعي«

)بريكسبري، 2014، ص 4(.

املحتمل  من  حيث   ، أهميته  له  أمر  التعليم  أنظمة  يف  يقاس  ما 
مع  الحكومات  بها  تتعامل  التي  الطريقة  عىل  ذلك  يؤثر  أن 
بريكسبري  يجادل   ،  PISA عىل  مثال  باستخدام  التعليم.  إصالحات 
عدسات  استخدام  يف  يبدؤون  السياسة  صانعي  بأن   )2014(
تحديد  عىل  هذا  يؤثر  أن  املحتمل  ومن  أنظمتهم  لفحص   PISA
وجهة   )2013( بينافوت  و  ماير  يشارك  للتعليم.  النهائية  األهداف 
إحداث  عىل  القدرة  لديها   PISA أن  إىل  مشريين  هذه  النظر 

التعليم  أنظمة  وتنظيم  بأهداف  األمر  يتعلق  عندما  تغيريات 
عىل  وضوحاً  األمثلة  أكرث  املنهج  يف  التغيريات  تعد  الوطنية. 
واليونان  واملكسيك  كوريا  )مثل  متعددة  دول  قامت  التأثري.  هذا 
عمل  إطار  مع  لتتامىش  مناهجها  مبراجعة  ولوكسمبورغ( 
.)2012 )بريكسبري،    PISA تختربها  التي  الكفاءات  وتضمني   PISA

للتحسني  التعليم  نظام  أهداف  تضييق  خطر  هناك   ، وبالتايل 
ملجموعة من املؤرشات الدولية. فبينام ميكنها تقديم معلومات 
مفيدة عن أداء الطالب يف مجاالت معينة ، ال ميكن مساواتها مع 
األهداف  تحديد  يتطلب   .)2014 )بريكسبري،  التعليم  أنظمة  أغراض 
»مناقشة  نطاقا:  أوسع  دميقراطية  مشاورات  للتعليم  النهائية 
األهداف التعليمية النهائية تقتيض مداوالت أخالقية حول ما يهم 
يف التعليم وما يجب أن يكون عليه الشخص املتعلم« )بريكسبري 
18( يوضحون  ، ص   2007( ، بييستا وآخرون.  11(. وباملثل  ، ص   2014  ،
فيه  يُعطى  ال  مجتمع  بالتحديد  هو  الدميقراطي  »املجتمع  أن 
عىل  والتداول«.  للنقاش  دائم  موضوع  ولكنه  التعليم  من  الغرض 
تقليص  إىل  النطاق  واسعة  الدولية  التقييامت  متيل   ، حال  أية 
البلدان  عىل  الضغط  طريق  عن  الدميقراطية  املساحة  هذه 
للمقارنة. القابلة  املؤرشات  من  مجموعة  يف  درجاتها  لتحسني 

فيه  يُعطى  ال  مجتمع  بالتحديد  هو  الدميقراطي  »املجتمع   
عىل  والتداول«.  للنقاش  دائم  موضوع  ولكنه  التعليم  من  الغرض 
تقليص  إىل  النطاق  واسعة  الدولية  التقييامت  متيل   ، حال  أية 
البلدان  عىل  الضغط  طريق  عن  الدميقراطية  املساحة  هذه 
للمقارنة. القابلة  املؤرشات  من  مجموعة  يف  درجاتها  لتحسني 

زيادة الضغط الخارجي عىل الدول النامية

تفرض سياسة الحكومة األمريكية الجديدة عىل وزارة الخارجية 
والوكالة األمريكية للتنمية الدولية إظهار زيادات يف »النسبة 

املئوية للمتعلمني الذين يحصلون عىل الحد األدىن من الكفاءة 
يف القراءة يف نهاية الصف الثاين ويف نهاية املرحلة 

االبتدائية« يف البلدان التي تتلقى الدعم األمرييك. مع وجود 
ميزانية دولية للتعليم األسايس بقيمة 800 مليون دوالر يف 
الطريق ، هناك مخاطر عالية حول كيفية تحديد وقياس »الحد 

 األدىن من الكفاءة يف مستوى الصف«
)برانز، 2018(.

التقييامت  يف  للمشاركة  متزايد  لضغط  النامية  البلدان  تتعرض 
الدولية واسعة النطاق حيث أن مشاركتها ترتبط يف الغالب بظروف 
مساعدة رشكاء التنمية. تطلب وكاالت التمويل بيانات التعلم كمعيار 
ذو قيمة لتقييم التقدم التعليمي )أدي وآخرون، 2017(. واعرتافاً 
بهذا الدور، أدرجت الرشاكة العاملية من أجل التعليم )GPE( إتاحة 
بيانات التعلم )أو اسرتاتيجية لتحسني هذه اإلتاحة( كرشط يف منوذج 
التمويل الخاص بها )GPE ، 2017(. عالوة عىل ذلك، تستخدم البلدان 
أيًضا بيانات التقييم كدليل للحصول عىل املوارد املالية للمشاريع 
التي تهدف إىل زيادة نتائج الطالب )أدي وآخرون، 2017؛شاماتوف 
و ك. سينازاروف، 2006(. باستخدام األدلة التجريبية ، يُظهر كيجيام 
الدولية  التعلم  تقييامت  يف  املشاركة  أن    )2016( ليبيس  و 
التعليم. إىل  األجنبية  املساعدة  تدفقات  بزيادة  بالفعل  ترتبط 

باإلضافة إىل ذلك ، تتيح املشاركة يف تقييامت التعلم املوحدة 
إظهار التزام الدول بقيم التعليم العاملية )نايت وآخرون، 

2012(. تؤكد خطة التعليم 2030 عىل كل من أهمية نتائج التعلم 
 GPE ،( املحسنة وقياسها ، وهو ما يدعمه بقوة رشكاء التنمية
2017؛ البنك الدويل، 2018(. لذلك تُقدر املشاركة يف التقييامت 
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 كعملية بحد ذاتها متثل دعاًم للمعايري الدولية
)أدي و آخرون، 2017(.

عىل الرغم من أن بيانات التعلم ميكن أن ترثي سياسات التعليم بطرق 
ذات مغزى ، إال أن تأثريها املتزايد يف حوكمة التعليم العاملي مل 
يرافقه دراسة منهجية للمخاطر التي ينطوي عليها استخدامها. 
استكشاف مثل هذه املخاطر أمر حاسم لتحقيق االستفادة املثىل 
من اإلمكانية التي تحملها بيانات التعلم لتحسني سياسات التعليم. 
للتخطيط  الدويل  اليونسكو  ملعهد  الجديد  البحثي  املرشوع  إن 
التعلم  تقييم  بيانات  استخدام  حول    )UNESCO-IIEP( الرتبوي 
يستكشف  سوف  الجوانب.  هذه  بعض  يف  جديدة  رؤى  سيقدم 
جنوب  أفريقيا  دول  من  عدد  يف  التعلم  بيانات  استخدام  كيفية 
التعليم  تخطيط  دورة  يف  الالتينية  أمريكا  ودول  الكربى  الصحراء 
الفاعلة. للجهات  السيايس  باالقتصاد  املرتبطة  العنارص  وتحليل   ،
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ما وراء الجودة التعليمية: املعارك القادمة

بالنكا هرييديا، مديرة PIPE/CIDE، املكسيك  
blanca.heredia@cide.edu  

ملخص

التعليم  مراقبة  تقارير  ماتوفره  املقالة  هذه  تناقش 
 ، التعليم  لرصد  العاملي  اليونسكو  تقرير  مثل  العاملية 
وتقرير التنمية العاملية الصادر عن البنك الدويل ومنظمة 
يف  والتنمية  التعاون  منظمة  يف  والتنمية  التعليم 
 LLECE و PISA امليدان االقتصادي ، وتقييامت التعلم مثل
PIRLS ، من معلومات مفيدة وقابلة للمقارنة  TIMSS و  و 
تعليمية  أجندة  أيًضا  األدوات  هذه  تحدد   ، ذلك  ومع  دوليًا. 
عاملية تقرتح »جودة التعليم« عىل أنها الحل الوحيد لقضايا 
التعليم. تظهر حاالت مثل الحالة املكسيكية ، التي تناولها 
الحل  هو  ليس  الجودة  لتحسني  السعي  هذا  أن   ، املؤلف 
الفئات  إدراج  مثل  لقضايا  ميكن  متكافئ.  غري  مجتمع  يف 
دمجها  وإعادة  بها  واالحتفاظ  التعليم  يف  املحرومة 
باملوضوع. صلة  أكرث  تكون  أن  ميكن  التعليم  أنظمة  يف 

العبارات الرئيسية

 تقييامت
 اختبارات دولية

املكسيك

التعلم  وتقييامت   )GEMRs(التعليم ملراقبة  العاملية  التقارير 
جًدا  مهمة  أهدافًا  تحقق   ،  PIRLS و   PISA ، LLECE ، TIMSS مثل 
وعىل  والدويل.  الوطني  املستويني  عىل  التعليمي  للتقدم 
وتوصياتهم  املشرتكة  افرتاضاتهم  أن  حقيقة  فإن  حال،  كل 
 ، الوطني  الواقع  عن  بعيدة  التعليمية  بالسياسة  املتعلقة 
متزايد  عدد  يف  العوملة  ضد  العكسية  الفعل  بردود  ومرتافقة 
التعليم  أعامل  جدول  من  يتطلب  سيناريو  وتقدم  البلدان،  من 
التعليم والتقييم واملساءلة. التوسع اىل مابعد جودة  العاملي 

االختبارات الدولية، و GEMRs وأجندة تعليم عاملية 
واحدة

تقديم  هي   GEMRs و  الدولية  االختبارات  مساهامت  أهم  احد 
منتظم  أساس  عىل  للمقارنة  وقابلة  موثوقة  معلومات 
مختلفة،  بلدان  يف  التعليم  سياسة  جهود  تنظيم  حول 
والجهات  الحكومات  تتخذها  التي  اإلجراءات  اىل  بالنظر 
التعليم  يف  سيام  )وال  التعليم  يف  الفاعلة  االجتامعية 
الوطنية. التعليم  ألنظمة  املتنوعة  والنتائج  الرسمي(، 

التعليم  أنظمة  باإلضافة إىل تقديم معلومات مفيدة حول تطور 
االختبارات  شكلت  مقارن،  نهج  يف  السنني،  مر  عىل  الوطنية 
أعامل  جدول   ،GEMRs مع  باالشرتاك  النطاق،  واسعة  املعيارية 
تحدد،  فريدة  أجندة  شكلت  فقد   ، أخرى  وبعبارة  للتعليم.  عاملي 
 ، املركزية  التعليم  ومشكالت  قضايا  العاملي،  املستوى  عىل 
الصالحة  واملقاييس  والبيانات  معالجتها،  يجب  التي  واألولويات 
ذات الصلة، باإلضافة إىل العديد من االسرتاتيجيات واألدوات التي 
املشابهة. أو   / و  املشرتكة  التحديات  معالجة  يف  مفيدة  تعترب 

الحادي  القرن  من  األول  العقد  منذ  وخاصة  التسعينات،  منذ 
ساهمت  التي   - العاملية  التعليم  أجندة  أصبحت   ، والعرشين 
األساس   - تشكيلها  يف  الدولية  التعلم  وتقييامت   GEMRs فيها 
السائدة  للمناقشة  واملعلومايت  والتحلييل  املفاهيمي 
يف  فقط  ليس  ظاهراً  هذا  أصبح  وقد  وسياساته.  التعليم  حول 
أيًضا  ولكن  الدويل،  املستوى  عىل  التعليمية  املناقشات 
البلدان. من  ومتنوع  متزايد  عدد  يف  الوطني،  املستوى  عىل 

مثل هذه األجندة تغطي مجموعة واسعة من املواضيع والقضايا 
أسايس،  وبشكل  ولكن،  الخالفات.  من  مستثناة  ليست  وهي 
عقود  ولعدة  األولوية  تعطي  املهيمنة  األجندة  هذه  كانت 
املنتظم  اإلنتاج  عىل  ومعتمدة  متطلبة  التعليم،  جودة  ملسألة 
املقدمات  بعض  إىل  أيضاً  استندت  كام  واملؤرشات.  للبيانات 
للنمو  كمحرك  التعليم  جودة  أهمية  مثل  األساسية  املنطقية 
االقتصادي والقدرة التنافسية الدولية، ومركزية التعلم املعريف 
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الجيد«.  »التعليم  تعريف  يف   - والرياضيات  اللغة   - األسايس 
التقييم  أن  فهم  إىل  األعامل  جدول  استند  ذلك،  إىل  باإلضافة 
األخرى،  التعليم  أنظمة  وعنارص  للتعلم  والدقيق  املنتظم 
أقوى  من  اثنتني  يشكالن  املساءلة،  آليات  مع  جنب  إىل  جنبًا 
التعليم. جودة  يف  تقدم  لتحقيق  للمجتمعات  املتاحة  األدوات 

الحوار  فقط  ليس  تسهيل  يف  مشرتكة  لغة  امتالك  أسهم  لقد 
متزايد  عدد  بني  التعاون  أيًضا  ولكن  التعليم  مجال  يف  العاملي 
للتعليم  املمنوحة  لألولوية  كان   ، أخرى  ناحية  من  البلدان.  من 
ساهمت  آثار  واملساءلة  والتقييم  الكمية  واملؤرشات  الجيد 
يف  التعليم  سياسات  اتجاهات  تشكيل  إعادة  يف  مجتمعة 
ييل: ما  يربز   ، اآلثار  هذه  بني  من  الوطنية.  السياقات  من  العديد 

أوالً ، االنتقال نحو جدول أعامل سياسة التعليم التي تعطي أولوية 
عالية جًدا وحتى أقىص حد لزيادة جودة تعلم الطالب. يف العديد 
من الحاالت، ظلت هذه األولوية الجديدة عىل املستوى املنطقي. 
عدد  يف  الجيد  للتعليم  املمنوح  الرتكيز  انعكس  حال،  كل  عىل 
واملؤسسية  القانونية  التغيريات  يف  الصلة  ذات  البلدان  من 
أخرى  قضايا  منح  هذا  جلب  منها،  العديد  يف  والتنظيمية. 
التعليم. إىل  بالوصول  املتعلقة  تلك  األخص  وعىل  أقل،  أهمية 

التعليم  أجندة  تبني  توطيد  عىل  ساعد  الذي   ، الثاين  األثر 
حيث  املتزايدة   األهمية  هو  الوطني،  املستوى  عىل  العاملية 
تعليمية  مشاكل  من  تعاين  التي  الوطنية  الحكومات  من  عدداً  أن 
إىل  باإلضافة  متاًما،  مختلفة  وسياسية  واقتصادية  واجتامعية 
للمشاركة  خضعت  مختلفة،  مؤسسية  تطوير  وقدرات  مستويات 
لتطوير  وكذلك  الدولية،  النطاق  واسعة  التعلم  تقييامت  يف 
التأثري  هذا  صاحب  وقد  املوحدة.  الوطنية  االختبارات  وتطبيق 
هيئات  داخل  للتقييم  املخصصة  األقسام  تعزيز  أو  إنشاء 
الوطني. التعليم  نظام  إدارة  عن  املسؤولة  الحكومية  اإلدارات 

التعليم  نحو  التحول  إىل  للغاية  ومهمة  ثالثة  نتيجة  تشري 
عىل  التعليم  سياسة  ضمن  التعليمية  والتقييامت  النوعي 
للمنظامت  املتزايد  بالتأثري  ذلك  ويتعلق  الوطني.  املستوى 
، وكذلك  الدولية  GEMRs والتقييامت  إنتاج  الدولية املسؤولة عن 
الحكومية  غري  الفاعلة  الجهات  وأهمية  املشاركة  بتوسيع 
واملتخصصني  الخاص  والقطاع  املدين  املجتمع  ومنظامت 
بالتعليم. يتعلق  فيام  الجامعي  القرار  وصنع  املناقشة  يف 

مالحظات مخترصة عن الحالة املكسيكية

الحاالت  من  العديد  يف  يحدث  كام   ، املكسيكية  الحالة  يف 
األخرى داخل أمريكا الالتينية وخارجها، فإن إعادة ترتيب األولويات 
الفاعلة  الجهات  تضاعف  مع  باإلشرتاك  التعليم،  سياسة  يف 
أجندة  عىل  التأثري  عىل  والقدرة  االهتامم  ذات  الحكومية  غري 
تجدر  بينها،  من  كبرية.  فوائد  حقق  قد  الحكومية،  التعليم 
انخفاض  وضوح  زيادة  يف  املبارشة  مساهمتها  إىل  اإلشارة 
لتنفيذ  مواتية  ظروفًا  يولد  مام  املكسيكيني  الطالب  تعلم  جودة 
التعليم. جودة  تحسني  عىل  تركز  التي  واإلصالحات  املبادرات 

وتشمل الفوائد الهامة األخرى توليد املزيد واألفضل من املعلومات 
و  املكسييك؛  التعليم  نظام  ونتائج  أداء  عن  للجمهور  املتاحة 
تطوير الكوادر عالية التخصص واملهارات الفنية الهامة يف مجال 
هذا  يف  للمساءلة  نظام  بناء  يف  التقدم  و  الرتبوي؛  التقييم 
التعليم. بشأن  ومعرفة  رعاية  أكرث  عام  نقاش  وظهور  املجال؛ 

التعلم  وتقييامت   GEMRs استخدام  بها  تم  التي  الطريقة 
مالءمة  األكرث  دامئًا  تكن  مل  املكسيك  يف  والوطنية  الدولية 

التعليم  نظام  ونتائج  أداء  تحسني  يف  بفعالية  للمساهمة 
قليلة،  وباستثناءات  اآلن  حتى   - جزئياً   – ذلك  بسبب  و  املكسييك. 
مل يرتجم التأثري املتزايد لهذه املوارد يف النقاش ويف سياسة 
املكسيكيني.  للطالب  مغزى  وذات  ملموسة  فوائد  إىل  التعليم 
العكسية. النتائج  من  عدد  إىل  أدى  فقد  ذلك،  من  وبدالً 

وتقييامت   GEMRs استخدام  ميزت  التي  القصور  أوجه  بني  من 
املستوى  عىل  امليل  هو  املكسيكية  الحالة  يف  التعلم 
نتائج  وتقييم  لتشخيص  أكرب  اهتامم  إلعطاء  واملحيل  الوطني 
واملفاهيمية  التقديرية  العدسات  )باستخدام  الطالب  تعلم 
والتحليلية الضمنية يف هذه األدوات( ، بدالً من تعزيز بناء القدرات 
التعليم. جودة  لتحسني  واملادية  واملؤسسية  والتقنية  البرشية 

األكرث  كان  الوطني،  املستوى  عىل  استثناءات.  بالتأكيد  هناك 
أهمية وطموًحا هو إصالح التعليم الذي تم الرتويج له من نهاية 
واملنطقية،  الفنية  الناحية  من  استند،  والذي   ،2018 إىل   2012
وتقييامت   GEMRs فيها  تلعب  التي  العاملية  التعليم  أجندة  إىل 
عىل  طاقاته  معظم  اإلصالح  هذا  ركز  كبرياً.  دوراً  الدولية  التعلم 
التواطؤ  أوالً، يف كرس مخطط طويل األمد من  قضيتني مركزيتني. 
نزعة  حول  يَُنظَُّم  الذي  النقابات  وقادة  التعليمية  السلطات  بني 
املعلمني  وظائف  عىل  املؤسسية  والسيطرة  املحسوبية 
املعلمني  نقابات   - إخضاع   - أخرى  ومرة  واملسارات؛  واملرتبات 
الحكومة  إىل  التعليم  سياسة  عىل  السيطرة  ونقل  للحكومة، 
نظام  إدخال  إىل  اإلجراءات  هذه  جميع  استندت  وقد  الفيدرالية. 
يسمح بإدارة الوصول والرتقية والفصل بني واجبات املعلم بناًء عىل 
التقييم. وثانياً، ركز اإلصالح التعليمي عىل بناء و / أو تعزيز القدرات 
وكذلك  األفضل،  التعلم  لتعزيز  والبرشية  والتقنية  املؤسسية 
تجديد املناهج واألساليب الرتبوية. هذا الرتكيز الثاين، الذي تضمن 
مجموعة واسعة من اإلجراءات، تم ضمه يف تصميم وتنفيذ ما كان 
 .)Nuevo Modelo Educativo( الجديد«  التعليم  »منوذج  يسمى 

تقدم  إىل  الجهد  هذا  كل  ترجمة  فشلت  الحظ،  لسوء 
الحلفاء  من  كاف  كبري   عدد  وإىل  التعليم  جودة  يف  ملموس 
ذلك،  ومع  الوقت.  مبرور  االستمرارية  لضامن  واملستفيدين 
النطاق  وواسع  كبري  انزعاج  إحداث  هو  كان  اإلصالح  حققه  ما  فإن 
لإلصالح،  كاريث  أنه  هذا  أثبت  املنظمة.  املعلمني  نقابة  داخل 
أندريس  الرئايس  للمرشح  االنتخايب  لالنتصار  الطريق  مهد  ألنه 
التعليم،  إصالح  بإلغاء  قام  الذي   ، أوبرادور  لوبيز  مانويل 
لحملته. الرئيسة  الوعود  أحد  وهو   ،  2013/2012 يف  بدأ  الذي 

الذي  اإلصالح  هذا  انهيار  يف  العوامل  من  العديد  ساهمت 
املتأثرة  العاملية  التعليم  أجندة  مع  متاشيًا  األكرث  بني  من  كان 
العوامل،  هذه  بني  ومن  الدولية.  التعلم  وتقييامت   GEMRs بـ 
وأوجه  لإلصالح،  السياسية  العملية  يف  الفشل  بالتأكيد، 
النضج. وقت  كفاية  وعدم  التنفيذ  مرحلة  يف  الخطرية  القصور 

نحو جدول أعامل أوسع

إن التفسريات املعيارية لقصور أو إخفاقات جهود اإلصالح املتأثرة 
بجدول األعامل العاملي املهيمن )أي تحقيق جودة التعلم( غالبًا 
ما تؤكد عىل العيوب أو العوائق عىل مستوى املعالجة السياسية. 
وبعبارة أخرى، عندما يفشل مثل هذا اإلصالح يف الحفاظ عىل نفسه 
مبرور الوقت و/ أو ال يحقق الفوائد التي من املفرتض أن - إذا تم 
تنفيذه بشكل صحيح -  فإن التفسري األكرث شيوًعا بني أولئك الذين 
يشاركون االفرتاضات األساسية لجدول أعامل التعليم العاملي هو 
)التقييامت  إدارة »الدواء«  الرئيسية كانت يف كيفية  أن املشكلة 
نفسه. »الدواء«  يف  بالطبع  وليس  ذلك(  إىل  وما  واملساءلة، 
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يف كثري من الحاالت، تكون العوامل التي تعوق أو تعرقل التقديم 
والتطبيق املناسب و / أو االستدامة مبرور الوقت للحلول القوية 
بشكل  سياسية  املتوقعة  النتائج  تحقيق  عىل  وقدرتها  تقنيًا 
أسايس. ومع ذلك ، يف كثري من الحاالت األخرى ، وكام هو الحال 
يف إصالح التعليم املكسييك املوشك عىل االنهيار، سيكون من 
املناسب التساؤل عام إذا مل يكن ذلك يف سياقات وطنية محددة 
أدت  التي  السياقات  تلك  عن  االختالف  متام  تختلف  والتي  معينة 
إىل بروز مثل هذا »الدواء«؛ هذه »الحلول« ليست سوى واجهة.

بادئ ذي بدء، رمبا “املشكلة” ليست ما يتناوله »الحل« املوصوف. 
عىل سبيل املثال، يف حالة املكسيك، ميكن أن تكون »املشكلة« 
هي  الجيد،  التعليم  مشكلة  قبل  الواسع،  باملعنى  التعليمية 
املدرسة،  سن  يف  السكان  من  كبرية  لرشائح  االجتامعي  اإلقصاء 
الذي  والعنف  األمن  انعدام  دوامة  يف  تسهم  أن  ميكن  والتي 
عىل  »الحل«،  يكون  لن  الوضع،  هذه  مثل  يف  البلد.  منه  يعاين 
بالجودة.  تتعلق  طبية  وصفة  أي  األول،  املقام  يف  ليس  األقل 
االستبقاء  وزيادة  التغطية  توسيع  عىل  تؤكد  تدابري  يتطلب  قد  بل 
يف املدرسة بهدف تزويد األطفال والشباب بأول وأهم شكل من 
أشكال االندماج االجتامعي، أي أن تكون »طالبًا«، مام يعني أيًضا أن 
يكون لديك هوية معرتف بها و تقدر إيجابياً يف املجال االجتامعي.

إذا عدنا للنظر إىل الحالة املكسيكية - كيف نتعامل بشكل تحلييل 
مع حالة ال يتم فيها ببساطة تعزيز العديد من االفرتاضات لجدول 
الجيد  التعليم   ، املثال  سبيل  تجريبيا)عىل  العاملي  التعليم 
مفقود،  الرئييس  الرابط  االقتصادي(؟  النمو  من  املزيد  يساوي 
متزايدة  عمل  فرص  يجلب  الذي  الجيد  التعليم  يف  االستثامر  أي، 
الحاالت،  هذه  مثل  يف  واجتامعية.  خاصة  عوائد  إىل  ترتجم 
األفراد  أن  أم  والسياسيني؟  بالسياسة  املشكلة  تتعلق  هل 
يقود  ال  ألنه  الجيد  التعليم  يف  لالستثامر  استعداد  عىل  ليسوا 
خالل  من  القضية  هذه  يعالجون  والسياسيون  مكان،  أي  إىل 
مناسب؟ غري  يشء  وهو   ، مساءلة  شكل  يف  »دواء«  تطبيق 

جودة التعليم مهمة للغاية. إدراكاً لقيمتها، كانت GEMRs وتقييامت 
املدرسة  فيها  تقع  تاريخية  لحظة  يف  حاسمة.  الدولية  التعلم 
ومعها جميع أنظمة التعليم الوطنية يف دوامة التحوالت املدمرة 
بشكل كبري يف الحياة املتحرضة، ومع ذلك، رمبا يكون من املناسب 
توسيع النقاش ليشمل القضايا املركزية عىل قدم املساواة التي 
قضايا  العاملي.  املستوى  عىل  االهتامم  من  يكفي  ما  تلق  مل 
مثل األهمية االجتامعية للمدرسة وكذلك املدرسة باعتبارها مولد 
للهوية االجتامعية والشعور باالنتامء لها أهمية ال مفر منها. نشأت 
هذه القضايا يف سياق مل يعد فيه التعليم الجيد يضمن الحصول 
عىل عمل جيد )انظر ، من بني آخرين كرث، منظمة التعاون والتنمية 
املدارس  فيها  تتنافس  حيث  ؛   )2015  ، االقتصادي  امليدان  يف 
وتوسعها  للتكنولوجيا  وبرسعة  املتغيري  للتقدم  هنا  والشكر   –
للحصول عىل  - مع أشكال جديدة وأكرث مرونة وتفاعلية  املشابه 
املزيد  ينتج   حيث  و  االجتامعي؛  والتفاعل  واملعرفة  املعلومات 
لعمل. لفرص  الكايف  غري  التوليد  بسبب  االجتامعي  اإلقصاء  من 

املستوى  عىل  القضايا  بهذه  الكايف  االهتامم  عدم  إن 
دامئًا  وليس  الوطني  املستوى  عىل  ملؤه  يتم  الدويل 
البرش  نحن  علينا  يتعني  التي  امللحة  الحاجة  إن  طريقة.  بأفضل 
من  جزء  بأننا  نشعر  وأن  اآلخرين  مع  ونعيشها  عليها  نكون  أن 
طويلة  لعقود  كمنتج  عادية  غري  بقوة  نفسها  تظهر  مجموعة 
بشكل  االجتامعية  لطبيعتنا  والنسيان  املفرطة  الفردية  من 
املتزايدة  واالستثناءات  املساواة  عدم  جانب  إىل  هذا،  أسايس. 
املزدهرة  األسواق  وإمرباطورية  العوملة  أنتجتها  التي 

والهوية  املجتمع  لعودة  خصبة  أرضية  كان   ، عديدة  لسنوات 
خاص. بشكل  التعليم  وسياسة  عام  بشكل  السياسة  مركز  إىل 

أنظمة التعليم الوطنية هي مساحة وأداة رئيسية إلنتاج الهويات 
داخلها  الجامعة.  إىل  باالنتامء  شعور  لتوليد  وكذلك  االجتامعية، 
وحولها، يجب خوض معارك أساسية يف السنوات القادمة. ويف 
هذا الصدد، تعترب املجر أو بولندا أو تركيا حاالت رمزية. سيكون مكلًفا 
مستوى  عىل  القضايا  هذه  مناقشة  تتم  مل  إذا  جميًعا  لنا  للغاية 
العامل وإذا مل تشارك الجهات الفاعلة الدولية يف هذه املناقشات 
ألصوات  مساحة  بدون  التعليم  قطاع  يرُتك  ال  أن  نأمل  واملعارك. 
حساسة وصارمة وذكية قادرة عىل موازنة صعود القومية القبلية.

املصادر

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD(. )2015(. مهارات 
التقدم االجتامعي: قوة املهارات االجتامعية والعاطفية. 

OECD باريس: منشورات
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تحديات صياغة سياسة التعليم العام يف إطار 

خطة 2030: عمل متامسك و تأثري عاملي

باتريشيا فاسكيز ديل مريكادو هرييرا، مستشارة الهيئة الحكومية، املعهد الوطني لتقييم التعليم، املكسيك   
pvazquez@inee.edu.mx  

ملخص

تناقش هذه املقالة مسألة خطة التنمية املستدامة لعام 
2030، والتي تعترب اليوم إطاًرا كبريًا ومعياًرا دوليًا لتصميم 
السياسات العامة، وأنها تنطوي عىل تحديات تنفيذ مهمة 
التعليم،  عىل املستويني اإلقليمي واملحيل. يف مجال 
التعليمي  املجتمع  من  متميزة  مشاركة  ذلك  يستلزم 
اجتامعية  تحديات  يوم  كل  يواجه  الذي  وهو  بأكمله، 
وثقافية تفتقر بشدة لإلعرتاف بها و بقيمتها يف النقاش 
عىل املستوى الدويل. فاالستجابة لألهداف من خالل بناء 
املحلية  باالحتياجات  االعرتاف  تستدعي  العامة  السياسات 
العاملية. والغايات  األهداف  عندها  لتتحقق  فيها  والنظر 

العبارات الرئيسية

جدول أعامل 2030
أهداف التنمية املستدامة

 التعليم
السياسات العامة

التعاون الدويل
مستويات العمل

التنفيذ املحيل

والتي  املتحدة،  لألمم   2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  إن 
العامة،  السياسات  لتصميم  رائًعا ومعياًرا دوليًا  إطاًرا  اليوم  تعترب 
تتضمن تحديات تنفيذية هامة عىل املستويني اإلقليمي واملحيل. 
جميع  من  متميزة  مشاركة  عىل  هذا  ينطوي  التعليم،  مجال  يف 
كل  يواجهون  الذين  التعليمية،  املجتمعات  يف  الفاعلة  الجهات 
يوم تحديات اجتامعية وثقافية تعرف ضعفا يف إقرارها و تقييمها 
لألهداف  االستجابة  إن  الدويل.  املستوى  عىل  املناقشات  يف 
باالحتياجات  االعرتاف  تستدعي  العامة  السياسات  بناء  خالل  من 
العاملية. والغايات  األهداف  لتحقيق  فيها  والنظر  املحلية 

الخاصة  الدولية  االتفاقيات  عىل  املوقعة  الدول  عىل  يجب 
املختلفة  للمطالب  لالستجابة  إجراءات  تتخذ  أن  بالتعليم 
حالة  تكشف  دويل.  عمل  إطار  منظور  من  املشاكل  ومعالجة 
طريقة  عن  املستدامة،  للتنمية   17 الـ  وأهدافها   ،2030 خطة 
ويدعو  مسنعرضة.  بطريقة  الحالية  القضايا  ملعالجة  مختلفة 
إجراءات  تفسري  إعادة  إىل  البلدان  األعامل  جدول  تنفيذ 
قضية. كل  تعقيدات  تراعي  التي  اإلصالحات  وتعزيز  مؤسساتها 

يستلزم  األمثلة،  من  العديد  بني  املعقدة،  املشاكل  وملعالجة 
السكان  مجتمعات  ومشاركة  االقتصادي  النمو  بني  الصلة  إبراز 
األصليني يف تصميم السياسات، بطريقة يصبح فيها الحد من عدم 
املساواة واضًحا؛ من خالل إصالحات قانون العمل، وتقليص الفجوة 
عىل  تؤثر  التي  العاملة  القوى  يف  املشاركة  يف  الجنسني  بني 
الفتيات  لجميع  الحوافز  زيادة  وكذلك  اإلجاميل؛  املحيل  الناتج 
أهداف  مفهوم  أن  فيه  شك  ال  مام  باملدرسة.  لاللتحاق  والفتيان 
التنمية املستدامة ميثل تحدياً للبلدان، ألنه يجعل من املُلح تعزيز 
الكفاية  فيه  مبا  البعض  بعضها  عىل  تعتمد  التي  القطاعات  نهج 
.17 األهداف  تحقيق  يف  التحديات  مواجهة  أجل  من  ومتعارضة 

للسياسات  متكامل  نهج  تصور  عىل  املستدامة  التنمية  خطة  ترص 
إنه  بل  ثانوياً  ليس  التحدي  إن  التخصصات.  متعددة  العامة 
أطول  طريق  لديها  التي  النامية  البلدان  حالة  يف  تطلباً  أكرث 
دول  معظم  إن  تحديدها.  تم  التي  األهداف  تحقيق  نحو  للسري 
سياسية  عمليات  فعلياً  تدير   ، املكسيك  مثل  الالتينية،  أمريكا 
وقابلية  الحوكمة  حيث  من  كبريًا  عبئًا  تشكل  معقدة  واجتامعية 
تعقيًدا. أكرث  العاملية  للربامج  االمتثال  يجعل  مام  الحكم، 

تنسيق  كيفية  حول  عقود  مدى  عىل  التساؤل  طرح  
إظهار  يف  االستمرار  مع  ومعالجتها  الدولية  االتفاقات 
كيفية  حول  التساؤل  تم  كام  املحلية.  واملطالب  االحتياجات 
وإقليم. دولة  كل  وضع  لتعكس  الصلة  ذات  املؤرشات  إنشاء 

يعتمد التقدم يف أي دولة يف جميع أنحاء العامل عىل السياسات التي يتم وضعها داخلها، وبالتايل فإن تناسب قضايا السياسة تعتمد عىل العالقات بني املجتمع واألفراد 

وعىل األهمية املمنوحة للتعليم ، تتمثل وظيفة الدولة يف نهاية املطاف يف بناء سياسة رعاية اجتامعية جديدة تعمل عىل استقرار وضامن الظروف االجتامعية لكينوتة 

.)Olssen, 2004, p. 250( املواطنني قاطبة
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تعاونوا عىل كل األصعدة

يسمح الرتابط والتعاون الفعال عىل مختلف مستويات العمل بإنشاء 
آليات الدعم. يحتاج التعاون الدويل، دون نقاش، أن ينتقل إىل الواقع 
وهذا يقتيض ضمناً أن عىل الحكومات جعل أهداف امليزانية مرئية 
األهداف. لهذه  وتقييمية  وتخطيطية  إدارية  عمليات  بناء  وكذلك 

تتضمن  أن  يجن  حقيقة   2030 خطة  ستجعل  التي  الهيكلة  إن 
بعضها  ع  م  تتقاطع  واملراقبة  الدعم  شبكات  من  سلسلة  بناء 
فعالة. عامة  سياسات  لخلق  الدولية  االجتامعات  وتتجاوز  البعض 

للتحليل  إطارا  املتحدة  لألمم  العام  األمني  تقرير  يقدم 
والذي   ،2015 عام  بعد  ملا  التنمية  لخطة  لالهتامم  مثرياً 
واآلثار  الدولية  االتفاقات  متابعة  من  مستويات  أربعة  يحدد 
و  إقليمي  موضوعي؛  عاملي؛  التعاون:  عىل  املرتتبة 
للعمل: مستويات  أربعة  يحدد  و   .)2017 )اليونسكو،  وطني 

املستوى العاملي: تعمل املنظامت الدولية كمكان للحوار و 	 

التغذية الراجعة التي ميكن للبلدان أن تتعامل معها للحصول 
املايل.  الدافع   ، الحاالت  بعض  ويف   ، الفنية  املشورة  عىل 
العامة. الرسائل  تواصل  هم وسطاء يف املناقشات وتعزيز 

ضم 	  املستوى  هذا  يتطلب  املوضوعي:  املستوى 

واملتخصصني،  البحث،  معاهد  أصوات  مثل  مختلفة،  أصوات 
وينتج  الخاص.  والقطاع  املدين  واملجتمع  والوزارات، 
الفاعلة  الجهات  بني  الحوار  لتعزيز  قيمة  ديناميكية  عنه 
مشرتكة،  اهتاممات  و  مواضيع  يف  تشرتك  التي 
ملشاكل  املمكنة  والحلول  الطرق  حول  نقاشات  وإثارة 
العاملي. الحوار  يف  أيًضا  ستسهم  والتي  محددة 

املستوى اإلقليمي: تشرتك بلدان أي إقليم بقيم وأهداف 	 

يف  ويشاركون  املعلومات  يتبادلون  مشرتكة.  وتحديات 
املشرتكة.  قضاياهم  مبعرفة  لهم  تسمح  التي  املساحات 
لنا  تسمح  هذه  املراقبة  مساحات  فإن  مستقرين،  بقوا  فإن 
برؤية أداء وتقدم الجميع. وتشمل بعض التجارب الناجحة يف 
واالتحاد   )OEI( األمريكية  األيبريية  الدول  منظمة  الصدد  هذا 
األورويب )EU( اللذان أنشأتا آليات حوار حول مؤرشات التعليم 
املستدامة. التنمية  أهداف  يف  عليه  املنصوص  النحو  عىل 

ينطوي 	  البلدان،  لبعض  بالنسبة  الوطني:  املستوى 

ضمن  األولويات  تحديد  عىل  العاملية  األهداف  تنفيذ 
وتقييمية  وتخطيطية  إدارية  عمليات  وتوليد  ميزانياتها 
إدخال  يتطلب   ، ذلك  إىل  باإلضافة  األهداف.  لهذه  وفقاً 
للحكومة. املختلفة  املستويات  بني  التعاون  عريض  منظور 

إىل جانب هذه املستويات األربعة ، من الرضوري والعاجل إضافة 
املساحات  إىل  إشارة  املحيل،  املستوى   - خامس  مستوى 
لديها مهمة  التي  والبلديات  الواليات  الجغرافية والسياسية مثل 
من  مغزى.  ذات  إجراءات  إىل  الدولية  االتفاقات  لتحويل  هائلة 
الجوهري أن تتم إدارة املساحات التي يتم فيها تحقيق األهداف 
املراقبة. اسرتاتيجيات  خالل  من  الوطني  املستوى  عىل  املحلية 

النظر  هو  عاملية  طريق  خريطة  أي  مراقبة  تتطلبه  ما  أقل  إن 
يجب  أعاله.  املوصوفة  املتصلبة  للكتلة  الخمسة  املستويات  إىل 
الحكم  مستويات  بني  القرارات  مجموع  هي  الدول  أن  ننىس  أال 
فالسياسات  الدول.  بني  املتبادلة  العالقات  وكذلك  املختلفة، 
العامة التي تم تصميمها والتي ال تزال بحاجة إىل تصميم لخطة 
2030 يجب أن تستجيب لالحتياجات املحلية وأن تكون مرنة مبا يكفي 
العاملية. األهداف  قياس  عىل  للتأثري  وتعديلها  تكييفها  ليتم 

إنشاء جدول أعامل 2030 يف املكسيك

مليا  التفكري   2030 لعام  التنمية  خطة  شجعت  املكسيك،  يف 
بني  املشرتكة  العامة  السياسات  لتعزيز  امللحة  الحاجة  يف 
الدويل،  املستوى  عىل  االستدامة.  نحو  املوجهة  املؤسسات 
يف  التوافق  وتعزيز  املوارد  تعبئة  يف  بنشاط  املكسيك  شاركت 
اآلراء حول قضايا مثل اعتامد نهج متعدد األبعاد للفقر، واالعرتاف 
أمور  بني  من  البيولوجي،  التنوع  وحفظ  املهاجرين،  بحقوق 
.)Oficina de la Presidencia de la República, 2018b( أخرى 

األعامل  جدول  تنفيذ  منذ  املنقيض  الوقت  أن  من  الرغم  عىل 
السياسة  يف  ملياً  التفكري  إىل  بالفعل  أدى  فقد  جدا،  قصريًا  كان 
السكان  قطاعات  مختلف  مع  حوارات  وإقامة  الوطنية،  العامة 
مكتب  شارك   ،2017 عام  منذ  نريده.  الذي  البلد  منوذج  لتحديد 
إىل  سعت  التي  العاملة  والفرق  اللجان  يف  الجمهورية  رئاسة 
إدراج جميع األصوات التي حددتها االسرتاتيجية الوطنية لبدء خطة 
 Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha(  2030 عام 
املنجز. التقدم  عن  تقريرًا  يقدم  الذي   ،  .)de la Agenda 2030

مؤرشات  تصميم  هو  التحديات  أكرب  أحد  كان  التعليم،  مجال  يف 
الجيد  التعليم  »ضامن  إىل:  يهدف  والذي   ،4 للهدف  وطنية 
الحياة  مدى  التعلم  فرص  وتعزيز  للجميع  الشامل  املنصف 
من  مهمة.  أهداف   7 تظهر  العظيم،  الهدف  هذا  من  للجميع«. 
اإللزامي  التعليم  والفتيان  الفتيات  جميع  إنهاء  ضامن  بينها، 
إىل  يشري  املكسيك،  حالة  يف  والذي،   ،2030 عام  بحلول 
من  ذلك،  إىل  باإلضافة  األقل.  عىل  األسايس  التعليم  إكامل 
العدالة. عىل  يؤكد  فإنه  الوطني،  التعليم  نظام  مصلحة  أجل 

التحدي يف تحويل كل من هذه األهداف إىل مؤرشات تظهر  إن 
ومع  ثانويا  تحديًا  ليس  القادمة  سنة  عرش  االثنتي  خالل  التقدم 
مستوى  عىل  املؤرشات  تصميم  مامرسة  كانت  فقد   ، ذلك 
موجودة. غري  األحيان  بعض  ويف  نادرة  البلدية  أو  و/  الدولة 

واألمر العاجل هو إقامة املزيد من االتصال مبارش والوثيق مع الجهات 
2030 التحدي املتمثل يف تحقيق  التعليمية الفاعلة. تحدد خطة 
األهداف عىل املستوى املحيل وتتطلب مشاركة مهمة من مراكز 
التعلم والطالب واملعلمني باعتبار أنهم الذين يواجهون كل يوم 
تحديات اجتامعية وثقافية نادًرا ما تشاهد عىل املستوى الدويل.

باإلضافة إىل ذلك، هناك حاجة ملحة لتوليد معلومات آنية تسمح 
سبيل  عىل  التعليم؛  أهداف  يف  أفضل  بشكل  التقدم  بتعقب 
املثال، إتاحة أرقام عدم املساواة التي تؤثر عىل نقص أو ضعف 
الوصول إىل التعليم. وبهذا املعنى، تتطلب معالجة األهداف عىل 
محيل. منظور  تضمني  بالرضورة  والوطني  العاملي  املستويني 

فليس عىل الجهات الفاعلة املعزولة تحمل مسؤولية إبراز وتلبية 
احتياجات أكرث من 4 ماليني طفل وشاب ترتاوح أعامرهم بني 3 و 17 
عاًما ممن هم خارج املدرسة يف املكسيك. ينبغي النظر إىل آليات 
املراقبة الوطنية والدولية التي تساعد عىل تتبع التقدم وتحديد 
الهياكل التي تتم من خاللها هذه التطورات كجرس يربط بني مختلف 
املتوسطة. و  الصغرى  البنيتني  يف  املشاركة  الفاعلة  الجهات 

الخامتة

التغيري يف  التعليم، مجسداً  2030 إطاًرا جديًدا لرصد  قدمت خطة 
للمشكالت  شاملة  حلول  وإيجاد  العامة  املشكالت  تصور  طريقة 
فاعلة  جهات  مشاركة  الجديد  العمل  إطار  يتطلب  املعقدة. 
متنوعة، والتزام أولئك الذين يتخذون القرارات وتعبئة أكرب للموارد 
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التعليمية. العمليات  يف  والجودة  اإلنصاف  تعزيز  تتيح  التي 

الهدف  حالة  يف  للموارد،  أكرب  تعبئة  أجل  من  الجهود  تتطلب 
والرصد  للقياس  دفًعا  بالتعليم،  املتعلق  الرابع  العاملي 
األطفال  من  املاليني  حياة  عىل  يؤثر  الذي  واملستدام  املستمر 
مسؤولية   2030 خطة  اعتبار  يجب  السبب،  لهذا  والشباب. 
املجتمع. يف  املتعددة  الفاعلة  الجهات  بني  مشرتكة 

العامة  السياسات  بني  روابط  بناء   2030 عمل  جدول  إطار  يتطلب 
الحكومة.  مستويات  مختلف  عىل  الفاعلة  التعليمية  والجهات 
العمل  عن  مشرتك  بشكل  مسؤولة  املكسيك  يف  الكيانات  إن 
أهداف  من   4 الهدف  يف  قدًما  وامليض  التعليمي،  والتغيري 
القرارات  يف  النظر  بالرضورة  يتطلب  الذي  املستدامة  التنمية 
جدول  بناء  يتم  باختصار،  املحيل.  املستوى  عىل  والتحفيز 
أداة  إىل  تحويلها  إمكانية  إن  محليًا.  العاملية  التعليم  عمل 
األهداف  وتحويل  بلداننا  يف  التعليم  بحالة  يتعلق  فيام  مساءلة 
واملؤرشات إىل أدوات تخطيط مرنة وديناميكية هو أمر بني أيدينا.

ال  جهد  كل  لكن  تساعد  واألهداف  واملؤرشات  الطريق  خريطة 
الوطني  أو  العاملي  العمل  إطار  أن  املرء  اعتقد  إذا  كافياً  يعترب 
بلدية،  وكل   ، والية  وكل  دولة،  كل  من  نطلب  أن  نحتاج  كاٍف. 
املسؤولية  مستوى  إىل  ينظروا  أن  معلم  وكل  مدير،  وكل 
تعليمية  سياسات  صياغة  الجميع  قرر  إذا  التعليم.  يف  املشرتكة 
ملراقبة  ولكن  قوية  سياسية  محنكة  برؤية  األجل  طويلة 
فسيتم  واملتوسط،  القصري  املدى  عىل  السياسات  وتنفيذ 
حقيقية. بداية  كنقاط   2030 خطة  ومؤرشات  أهداف  تصور 
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ملخص

االساسية  للبنى  تقني  تعاون  مرشوع  املقالة  هذه  تحلل 
بتوضيح  فتقوم  الالتينية.  أمريكا  دول  من  دولة   12 بني 
كيف ميكن ملبادرات القياس واملقارنة التي يتم تنفيذها 
والتي  نسبيا،  وموحدة  محدودة  جغرافية  مناطق  عىل 
تحقيق  من  محددة،  الحتياجات  وفقاً  تصميمها  يتم 
التي  التوصيات  رفع  عىل  واملساعدة  معينة  نتائج 
الدولية. التعاون  بجهود  مقارنة  فوريا،  تنفيذها  يتطلب 

العبارات الرئيسية

البنية األساسية التعليمية
بيئات التعلم

مدارس القرن الحادي والعرشين
املنافع العامة اإلقليمية

التعاون اإلقليمي
دراسات املقارنة.

الالتينية  أمريكيا  يف  دولة  عرشة  اثنتا  تقدمت   ،2010 سنة  خالل 
العامة  السلع  مبادرة  من  متويل  بطلب  الكاريبي  البحر  ومنطقة 
بهدف   )IADB( األمريكية  البلدان  تنمية  لبنك  التابع  اإلقليمية 
التحتية   البنية  تحسني  إىل  يسعى  دويل  حكومي  تعاون  دعم 
املؤسيس  الطابع  إضفاء  خالل  من  املنطقة  يف  التعليمية 
الهدف  وكان  والصيانة.  البناء  لعمليات  الدنيا  املعايري  وتحديد 
هذه  عن  املسؤولني  بني  الحوار  تشجيع  هو  للمبادرة  الرئييس 
البحثية  واألنشطة  الدراسات  إجراء  وكذلك  بلد،  كل  يف  العمليات 
والتدريبية املشرتكة، واالستفادة من املوارد والخربات املتوفرة.  

»التعلم  الفني  التعاون  مرشوع  متّكن  سنوات،  مثاين  ميض  بعد 
يف مدراس القرن الحادي والعرشين« من تحقيق نجاحات حافلة. 
عن  املسؤولني  بني  اقليمياً  لقاًء   13 إجراء  اإلنجازات  شملت  فقد 
التعليمية يف مختلف دول املنطقةii، وإجراء  التحتية  البنية  إدارة 
العديد  وتطبيق  البناء،  معايري  حول  املقارنة  دراسات  من  العديد 
وإجراء  املشاركة،  الدول  بني  املشرتكة  والقوانني  الترشيعات  من 
العديد من الدراسات التي تقوم برصد استخدام املساحات ودرجة 
والبيئات.  املباين  انواع  مختلف  داخل  املريحة  الخدمات  توفر 
تنفيذها  تم  التي  للمرشوع  الثالثة  التقييامت  نتائج  أظهرت  وقد 
يف  كبريا  تقدماً  هناك  بأن  التنفيذ(  قيد  يزال  ال  )آخرها  اآلن  حتى 
 iii.ومامرساتها لوائحها  تدريجياً  عدلت  التي  املشاركة،  الدول 

ومناسب  ايجايب  أنه  عىل  املرشوع  تقييم  تم  كام 
نظموا  الذين  املرشوع،  منفذي  قبل  من  للغاية 
املتبادل.  للدعم  رسمية  غري  شبكة  يف  تلقائياً  أنفسهم 

املخصصة  األموال  جميع  استنفاذ  تقريبا  تم  الحايل  بالوقت 
الستمرارية  ضامن  هناك  ليس  وبالتايل  التعاون،  لصندوق 
طرح  املهم  من  وعليه،  الصندوق،  لهذا  املخصصة  االنشطة 
السؤال: إىل أي مدى كان من املمكن تحقيق النتائج التي متّكن 
من  تنفيذها(  مواصلة  )او  تحقيقها  من  الحايل  العمل  فريق 
املنظامت  بقيادة  عاملي،  مستوى  عىل  الجهود  تكاتف  خالل 
برنامج  التعليمية  التحتية  البنية  األمثلة يف مجال  إحدى  الدولية؟ 
االقتصادي  التعاون  ملنظمة  التابع   )  ELE( الفعالة  التعلم  بيئات 
من  العادة  يف  العاملية  الجهود  هذه  دعم  يتم  حيث  والتنمية. 
ذلك،  إىل  باإلضافة  ومستدامة.  كبرية  وبحثية  مالية  موارد  خالل 
بالحصول  األحيان  الكثري من  الجهود تسمح لهم يف  طبيعة هذه 
العاملي.  املستوى  عىل  والخربات  واملعلومات  البيانات  عىل 

املنظامت  تولدها  التي  املعرفة  أن  من  بالرغم  ذلك،  ومع 

إجراء قياس ومقارنة بني الدول يف سياق 

 املبادرات اإلقليمية:

جوليا سالريي، باحث مشارك، مؤسسة  IDEA املكسيك   
gsalieri@fundacionidea.org.mx  

هل تضفي هذه املامرسات قيمة إضافية عندما يتعلق األمر بالقياسات »العاملية« التي 
حددتها املنظامت الدولية؟ دراسة حالة ملرشوع تعاون تقني »التعلم يف مدارس القرن 

الحادي والعرشين«

mailto:gsalieri%40fundacionidea.org.mx?subject=
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اإلقليمية للمجاميع  مهمة  ومصادر  موارد  توفر  الدولية 
التعاون  مرشوع  متّكن  التي  والنتائج  األنشطة  أن  إال   ،iv

من  والعرشين«  الحادي  القرن  مدارس  يف  »التعلم  التقني 
املامرسات  عىل  تركز  التي  الجهود  أن  إىل  تشري  تحقيقها 
للمشاركني  مضافة  قيمة  إضفاء  بإمكانها  الجغرافية  والبيئة 
تحقيقها.  من  العاملية  الجهود  تتمكن  التي  النتائج  تتعدى 

مجاميع  قبل  من  نفذت  التي  واملناقشات  املقابالت  لنتائج  وفقا 
الرتكيز، إحدى الجوانب التي تم اإلشادة فيها بشكل كبري من قبل 
والعرشين«  الحادي  القرن  مدارس  يف  »التعلم  يف  املشاركني 
بالتايل  وهذا  املمثالة،  الحاالت  مع  املقارنات  إجراء  إمكانية  هو 
يضفي أهمية كبرية. وبالرغم من وجود بعض االختالفات الواضحة، 
والبيئة  املتاحة  واملوارد  الرئيسية  التحديات  بأن  املشاركون  أكد 
ونتيجة  متجانسة نسبياً.  الالتينية  امريكيا  منطقة  داخل  االجتامعية 
ملعايري  وفًقا  واألدوات  التحليالت  تصميم  باإلمكان  التجانس  لهذا 
ذات الصلة بجميع املشاركني. وباملثل، يُنظر إىل األهداف والحلول 
يف  األهمية  نفس  ذات  أنها  عىل  البلدان  بعض  يف  املطبقة 
املناقشات  أن   صحيح  ذلك،  من  النقيض  وعىل  األخرى.  البلدان 
الخاصة بأفضل املامرسات يف البلدان املتقدمة تعترب من التامرين 
أمريكا  سياق  يف  صلة  لها  وليس  مجدية  غري  أنها  إال  امللهمة، 
السياق  مع  هذه  املامرسات  أفضل  تنفيذ  يصعب  ألنه  الالتينية، 
البيئي واالجتامعي-االقتصادي للمنطقة بسبب عدم توفر املوارد 
إىل  باإلضافة  ذلك،  عىل  وعالوة  األحيان.  من  كثري  يف  املطلوبة 
صعوبة إجراء دراسات وتحليالت إقليمية، فإن عملية دمج مجموعة 
متجانسة للغاية من الخرباء واملختصني شجعت عىل إنشاء شبكة 
حرص  فقد  الرسمية.  والتبادالت  االجتامعات  نطاقها  يتجاوز  دعم 
والعرشين«  الحادي  املدارس  يف  »التعلم  يف  املشاركون 
من  )بفضل،  رسمية  غري  بصورة  مستمر  بشكل  معاً  التواصل  من 
وبالتايل،   .)WhatsApp مجموعة  إنشاء  الوسائل،   من  غريها  بني 
كجزء  فقط  تتم  ال  ونرشها  املامرسات  أفضل  بني  املقارنة  فإن 
من  محددة  لطلبات  استجابة  أيًضا  ولكن  املنظمة  التامرين  من 
عىل  األمثلة  من  والفورية.  السياقية  لالحتياجات  وتلبية  الدعم 
أو  طبيعية  لكارثة  الفورية  االستجابة  إىل  الحاجة  الطلبات  هذه 
متعددة  غرفة  مثل  جديدة،  مساحة  تخصيص  مثل  محدد  طلب 
األغراض عىل سبيل املثال. وقد لوحظ أن التواصل أكرث مرونة بني 
املشاركني الناطقني باللغة اإلسبانية، بينام مييل الناطقني باللغة 
بشكل  التفاعل  إىل  الكاريبي(  البحر  منطقة  دول  )من  االنجليزية 
أقل. حقيقة أن معظم املشاركني من الناطقني بلغة واحدة فقط 
أيًضا  ميثل  بل  فحسب،  والكاريبني  الالتينيني  بني  التواصل  يعوق  ال 
باللغة االسبانية يحول دون تفاعلهم داخل  عقبة أمام املتحدثني 
املنديات العاملية حيث تكون اللغة االنجليزية هي اللغة السائدة.  

أهمية  عىل  الضوء  تسليط  إىل  املقالة  هذه  تسعى  ختاما، 
)ليس  اإلقليمي  املستوى  عىل  والتقييمية  التعاونية  املبادرات 
فقط يف مجال البنية التحتية التعليمية( بإمكانها أن تضفي قيمة 
باملقارنات  مقارنة  وفعال،  عميل  أكرث  طابع  ذات  كبرية،  إضافية 
عىل املستوى العاملي. يجب أن تؤخذ هذه املسألة بنظر األعتبار، 
التعاون االقليمي بني  أن يكون هناك مستوى جيد من  حيث يجب 
املشاركني ألن ذلك يسمح بإجراء البحوث الفعالة والتبادالت املثمرة 
بشكل أفضل التي تعم بالفائدة واملنفعة عىل القضايا واملشاكل 
القامئة. وباملثل، فإن مواءمة االحتياجات ميكن أن تؤدي إىل إنشاء 
الفعال.  املتبادل  والدعم  التعاون  نحو  موجهة  مهنية  مجتمعات 

تشري األدبيات إىل أن التعاون عىل املستوى اإلقليمي يؤدي 
إىل تحقيق أفضل النتائج يف الحاالت التي يسمح 

املحافظة  مع  وايجايب  فعال  بشكل  املجاميع  بني  التعاون  فيها 
وعدم  التفضيالت  يف  التجانس  عدم  من  منخفض  مستوى  عىل 
ضمن   .  )Estevadeordal & Goodman، 2017( املعلومات  تناسق 
الجهود  هذه  من  االستفادة  يتم  أن  املتوقع  من  السياق،  هذا 
املشاركة  البلدان  تحديد  يتم  عندما  ممكن  حد  أقىص  إىل 
واالقتصادي  االجتامعي  الوضع  أو  السياق  تشابه  أساس  عىل 
أو  تواجهها(،  التي  والتحديات  القضايا  املثال،  سبيل  )عىل 
السياسية. التحالفات  يف  العضوية  أو  الجغرايف،  التقارب 

الدور  املقالة  هذه  يف  بحثها  تم  التي  املحددة  القضية  تربز 
مشارك(  كل  حالة  عىل  اعتامًدا   ، حرصيًا  أو  )شامالً  الحاسم 
تبادل  فعالية  عىل  )اإلسبانية(  السائدة  املحلية  اللغة  الستخدام 
استخدام  أهمية  مدى  يف  التفكري  إىل  هذا  يؤدي  املعلومات. 
والتفاعالت؛  التامرين  من  األنواع  هذه  اجراء  اثناء  املحلية  اللغات 
يف  للمشاركة  محدود  فعيل  استخدام  من  ذلك  عىل  يرتتب  وما 
املؤسسات  من  العديد  قبل  من  فقط  ليس  العاملية  املنتديات 
املتقدمة. املؤسسات  من  أيًضا  ولكن  النامية  للدول  الوطنية 

التعليقات الختامية 

هو . 1 والعرشين«  الحادي  القرن  مدارس  يف  »التعلم  مبادرة 
منطقة  ودول  الالتينية  أمريكا  دول  بني  تقني  تعاون  مرشوع 
و    2014  -  2011( مرحلتني   عىل  تطويره  تم  الذي  الكاريبي  البحر 
التحتية  البنية  أوضاع  تحسني  إىل  املبادرة  تهدف   .)2018  -  2014
وكذلك  لها،  الدنيا  املعايري  تحديد  خالل  من  املنطقة  يف  املدرسية 
والصيانة.  البناء  يف  املستخدمة  العمليات  مراجعة  خالل  من 
من  التنسيق  مستوى  وعىل  ماليا  املرحلتني  كلتا  دعم  تم  وقد 
راجع   ، املعلومات  من  ملزيد  األمريكية.  للبلدان  التنمية  بنك  قبل 
اإلنجليزية(. )النسخة   http://bit.ly/IADB_IE_EN الويب:  موقع 

باستثناء اثنني، استمرت الدول الـ 12 التي أطلقت مرشوع التعاون يف . 2
بعد  إضافيتني  دولتني  إضافة  ومتت  املرشوع،  يف  رسميًا  املشاركة 
ذلك. كام شاركت دول أخرى )مثل اإلكوادور وهايتي( يف بعض األحيان 
يف أنشطة التعاون؛ يف الواقع، هذه األنشطة مفتوحة لجميع أولئك 
املسؤولني عن عمليات إدارة البنية التحتية التعليمية يف املنطقة، 
مرشوع  من  رسميًا  جزًءا  ليست  التي  البلدان  تلك  أن  من  الرغم  عىل 
الخاصة. بأموالها  ممثليها  مشاركة  مقابل  تدفع  أن  يجب  التعاون 

تغيريات . 3 لوحظت  الخصوص،  وجه  عىل   ،2016 و   2013 بني  الفرتة  خال 
وصيانة  لبناء  واملامرسات  واملعايري  اللوائح  حيث  من  مهمة 
التقدم  عن  »دراسة  من   11 املالحظة  التفاصيل،  من  )ملزيد  املدارس 
متاح  املدرسية««،  التحتية  البنية  ومعايري  اللوائح  يف  املحرز 
ميكن  ال  فعال،  تقييم  غياب  يف   .)http://bit.ly/AvInfrEsc هنا: 
التغيريات  هذه  كون  مدى  بشأن  نهائية  استنتاجات  إىل  التوصل 
التي  املقابالت  تشري  ذلك،  ومع  التقني.  للتعاون  مبارشة  نتيجة 
عليها. مهم  تأثري  لها  كان  أنه  إىل  الفنية  االتصال  جهات  مع  أجريت 

منذ عام 2017، واظب برنامج ELE ومرشوع التعاون الفني »التعلم يف . 4
مدارس القرن الحادي والعرشين« عىل إجراء حوار مستمر ومفتوح. 
منظمة  أدوات  تكييف  عىل  يتعاونون  كانوا  الخصوص،  وجه  وعىل 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لتقييم استخدام املساحات 
الالتينية. أمريكا  منطقة  سياق  يف  التعلم  عىل  وتأثريها  التعليمية 

البنية . 5 إدارة  عن  املسؤولني  األشخاص  فإن  أعاله،  اإلشارة  تم  كام 
يف  يشاركون  الذين  أولئك  هم  دولة  كل  يف  التعليمية  التحتية 
صانعي  دور  لعب  إىل  مييلون  أيضا  وهم  اإلقليمية،  العمل  ورش 
من  يكونون  عادة،  التعاون.  أنشطة  بجميع  يتعلق  فيام  القرار 

http://bit.ly/IADB_IE_EN
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يختلف  وقد  املدنني.  املهندسني  أو  املعامريني  املهندسني 
يف  الدقيق  وموقعه  مشارك  لكل  املحدد  املنصب  اسم 
املنشأ. بلد  عىل  اعتامًدا  املعنية  للحكومة  الهرمي  التسلسل 

املصادر

Estevadeordal, A. & Goodman, L. W. )Eds.(. )2017(. 21st 
century cooperation: Regional public goods, global 
governance, and sustainable development. Taylor & 
Francis.
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الربنامج الدويل لتقييم الطلبة PISA  :أهمية 

اسرتاتيجيات االتصال لإلعالن عن نتائج التقييم 

الواسعة النطاق 

مريم أرتيغا سيبيدا، مسؤولة يف وزارة التعليم العام )SEP (، املكسيك  
arteaga120@gmail.com  

ملخص

املوحدة،  الدولية  التقييامت  أهمية  املقالة  هذه  تتناول 
خصوصاً الربنامج الدويل لتقييم الطلبة PISA، التي يصاحبها 
شامل  تفسري  تقديم  شأنها  من  وبسيطة  واضحة  اتصاالت 
للمجتمع التعليمي حول أهمية االختبارات والتحديات التي 
تنطوي عليها. تستند املقالة عىل خربة املؤلف يف حملة 
التوعية التي متحورت حول اختبار الربنامج الدويل لتقييم 
الطلبة PISA التي أجريت يف املكسيك عام 2009 لتحديد 
الداعمة  والجهات  واملشاركني  والرسائل  اإلسرتاتيجيات 
التي يجب أخذها يف االعتبار كجزء من الجهود املبذولة.

العبارات الرئيسية

اسرتاتيجية االتصاالت
PISA الربنامج الدويل لتقييم الطلبة

OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
.INEE املعهد الوطني لتقييم التعليم

يقوم الربنامج الدويل لتقييم الطلبة  )PISA( التابع ملنظمة التعاون 
للطالب  األكادميي  التحصيل  بتقييم   )OECD( والتنمية  االقتصادي 
يف سن 15 عاًما. يتم تنفيذ التقييم كل ثالث سنوات ويقوم بتقييم 
ثالثة مهارات دراسية: القراءة، والرياضيات، والعلوم. ولكن، يف كل 
دورة يتم تطبيقها، يختلف الرتكيز املعطى لكل مجال مهارة دراسية.

املكسيك  يف   PISA الطلبة  لتقييم  الدويل  الربنامج  تطبيق  تم 
إنشاء  تم   .2018 عام  يف  اختبار  آخر  إجراء  وتم  2000؛  عام  منذ 
والتنمية،  االقتصادي  التعاون  منظمة  قبل  من   PISA اختبار 
واملهارات  املعرفة  مستوى  حول  املعلومات  توفري  بهدف 
التامة  باملشاركة  للطالب  تسمح  التي  املطلوبة  الرئيسية 
جمعها،  يتم  التي  املعلومات  املجتمع.  داخل  والفعالة 
باتخاذ  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  ألعضاء  تسمح 
املشاركة. البلدان  يف  التعليم  لتحسني  الالزمة  القرارات 

تقوم منظمة التعاون االقتصادي والتنمية باختيار عينة املدارس 
للمكسيك،  بالنسبة  عشوايئ.  بشكل  التقييم  يف  ستشارك  التي 
نفسه  باليشء   )INEE( التعليم  لتقييم  الوطني  املعهد  يقوم 
الختيار عينة محددة من الطالب الذين سيخضعون لالختبار، وال يتم 
نرش هذه املعلومات حتى وقت قصري قبل تطبيق االختبار. وبالرغم 
كان   ،PISA اختبار  يف  والطالب  املدارس  جميع  مشاركة  عدم  من 
الهدف الرئييس من برنامج التوعية واالتصاالت للعام 2009 هو إبالغ 
أكرب عدد ممكن من املدراء واملعلمني والطالب يف السنة الثالثة 
من مرحلة الدراسة اإلعدادية )الصف التاسع( عن االختبار وخصائصه.

أن  للغاية  املهم  من  أنه  أعترب  التواصل،  يف مجال  بصفتي خبرية 
يكون تقييم واسع النطاق مثل الذي مصحوبًا بإسرتاتيجية تواصل من 
شأنها املساعدة عىل زيادة الوعي وتقديم رشح مّفصل للمجتمع 
التعليمي بطريقة واضحة وبسيطة، ألن ذلك يساعد عىل تعزيز تّقبل 
واملطلوب. الصحيح  بالشكل  تنفيذه  ويضمن  االختبار  لهذا  الطالب 

يف  املشاركة  فرصة  يل  أتيحت   ،2009 للعام   PISA دورة  خالل 
ذلك  خالل  االختبار.  لتطبيق  االتصاالت  اسرتاتيجيات  وتنفيذ  تصميم 
العام، تم تطبيق التقييم يف 1،535 مدرسة منترشة يف جميع أنحاء 
البالد، ويف املجموع، تم تقييم 38,250 طالب وطالبة. كانت نسبة 
املشاركة املطلوبة من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
معدالت  وكانت  للمدارس.  بالنسبة   85٪ و  للطالب،  بالنسبة   80٪
التوايل  عىل   98٪ و   95٪ تحقيقها  تم  التي  الفعلية  املشاركة 
.)Díaz، Vazquez، Canales، Solís، del a Cruz & Morelos، 2010(

للعام   PISA الختبار  الوطنية  االسرتاتيجية  أن  بالذكر  الجدير  من 
اسرتاتيجية  شملت  األوىل  مختلفة.  مناهج  تنفيذ  تضمنت   2009
إىل  هدف  وطنيا  اجتامعا  أخرى،  جوانب  بني  من  شملت،  تدريب 
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لكل  كتيبات  وإعداد  باالختبار  الرئيسية  التعليمية  الجهات  تعريف  
ما  حول  معلومات  الكتيبات  هذه  تضمنت  والطالب.  املعلمني  من 
بهدف  التقوية  متارين  من  وسلسلة  االختبار  أخذ  عليه  ينطوي 
مساعدة كل من املعلمني والطالب عىل فهم ما ميكن توقعه من 
االختبار نفسه. وشملت الجوانب األخرى لهذه االسرتاتيجية تنصيب 
استشارية  خدمات  تقديم  بغرض   ،PISATEL هاتفية،  مساعدة  خط 
حول  لديهم  تكون  قد  أسئلة  أية  عىل  واإلجابة  املعنية  لألطراف 
تنفيذ  تضمن  العامة  االسرتاتيجية  من  اآلخر  والجانب  التقييم. 
أدناه. التفصيل  من  مبزيد  مناقشته  سيتم  والذي  تواصل،  برنامج 

مجتمع  بني   PISA اختبار  حول  الوعي  مستوى  رفع  بهدف 
الرسائل  من  سلسلة  إعداد  عىل  التواصل  فريق  عمل  التعليم، 
طرحت  والتذكر.  الفهم  سهلة  كانت  التي  املبسطة  القصرية 
ما  حول  عام  شعور  لتطوير  رئيسية  أسئلة  الرسائل  هذه 
ييل:  ما  املثال،  سبيل  عىل  ذلك،  يف  مبا  االختبار،  حوله  يدور 
يف  تنفيذه  يتم  ملاذا  يقييمه؟،  الذي  وما  PISA؟  هو  ما 
تطبيقه؟ يتم  هل  وأين  ومتى  فيه؟،  يشارك  من  املكسيك؟، 

تتعلق  إسرتاتيجية  إعداد  عند  مراعاته  يجب  الذي  اآلخر  الجانب 
يشعر  تقييم،  أي  إجراء  عند  أنه  إىل  االنتباه  هو  بالتقييم 
املحتملة  العواقب  بسبب  التوتر  أو  بالقلق  الطالب  من  العديد 
نتائج  يف  الظاهرة  هذه  توضيح  تم  االختبار.  يف  فشلهم  نتيجة 

الذي   ،2015 للعام     PISA اختبار  من  كجزء  املطبقة  االستبيانات 
للطالب  النفسية  الرفاهية  أخرى،  عوامل  بني  من  بتقييم،  قام 
لهذه  وفًقا  املدريس.  بالواجب  يتعلق  فيام  قلقهم  ومستوى 
عندما  متوترين  املكسيكيني  الطالب  من   50٪ يصبح  النتائج، 
يدرسون لالمتحان، و ٪79 قلقون بسبب الخوف من الحصول عىل 
درجات منخفضة، و ٪72 قلقون يف الغالب من صعوبة االختبارات.

واآلثار  االختبارات  بشأن  العامة  الطالب  تصورات  عىل  استناداً 
بإبالغ  املعلمون  يقوم  أن  املهم  من  كان  للتقييم،  املحتملة 
الطالب أن نتائج اختبار PISA ال تكشف عن أسامء الطالب أو املدارس. 
يف  ستساعد  مشاركتهم  أن  عىل  التأكيد  أيًضا  املهم  من  وكان 
ضامن متثيل املكسيك يف هذا التقييم الدويل. وبالتايل، تضمنت 
املستهدفني  الطالب  أن  من  التأكد  التواصل  اسرتاتيجيات  أهداف 
عىل  كانوا  وأنهم  االختبار،  حول   جديد  منظور  لديهم  أصبح 
وأن  النتائج،  إعالن  عند  عنها  االفصاح  يتم  لن  اسامئهم  بأن  ثقة 
التزام  حول  ايجابية  صورة  ستعكس   PISA اختبار  يف  مشاركتهم 
بقية  حال  حالها  الدويل،  االختبار  هذا  يف  باملشاركة  املكسيك 
دواعي  من  كان  أخرى،  وبعبارة  االختبار.  يف  املشاركة  الدول 
تقييم  يف  املشاركة  عىل  الفرصة  للمكسيك  تتاح  أن  الفخر 
العامل. حول  البلدان  مختلف  من  الطالب  تقييم  فيه  يتم  دويل 

تضمنت مواد االتصال برامج إذاعية ضمت أصوات الطالب الشباب من 

اختيارهم  الذين تم  الطالب  الذكور واإلناث، وأغنية شعبية شجعت 
االسئلة  عىل  واإلجابة  االختبار  يف  املشاركة  عىل  النهاية  يف 
اإلعالنات  طباعة  تم  كام  املكسيك.  أجل  من  واملشاركة  بحامس 
جميع  يف  والثانوية  اإلعدادية  املدارس  عىل  توزيعها  تم  التي 
والبطاقات  الكتيبات  لهذه  الجرافييك  التصميم  كان  البالد.  أنحاء 
دافئة  جميلة  ألوان  وذات  ومبهجة،  متميزة  وامللصقات  الربيدية 

أرجوانية  خلفية  عىل  والربتقايل،  القرمزي  اللون  فيها  يسود 
املعلومات  تقديم  تم  الرئيسية.  االلوان  شدة  خففت  التي 
تسهل  مبهجة  بطريقة  املحتوى  لتعزيز  وملصقات  دوائر  ضمن 
وما  مكسيكية  زخارف  التوضيحية  الرسوم  تضمنت  بينام  قراءتها. 
 – الشعبية  للفنون  ملّون  نحت  تضمنت   – أليربي  اإلسبانية:  قبل 
العامل. إىل  القزحية  فيها  ترمز  وعني  وبوصلة،  ثعبان،  صورة  مثل 

OCDE، 2017 :املصدر الجدول رقم 1: القلق املتعلق بالواجب املدريس
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املصادر

Díaz, M. A, Vazquez, G., Canales, D., Solís, R. de la Cruz, 
Y. & Morelos, P. )2010(. México en PISA 2009 ]Mexico in 
PISA 2009[. Mexico City: Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa )INEE(. http://www.inee.edu.mx/images/
stories/2016/PISA2016/pdf/P1C125.pdf.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos )OCDE(. )2017(. México: Notas sobre el país 
in Resultados de PISA 2015 ]Mexico: Notes on the country 
results in PISA 2015[. Bienestar de los alumnos. Mexico 
City, Paris: OECD. https://www.oecd.org/pisa/PISA2015-
Students-Well-being-Country-note-Mexico.pdf.

الكرتوين  موقع  إنشاء  شملت  التواصل  اسرتاتيجية  يف  آخر  عنرص 
باملعلومات يتضمن أسئلة يتم تطرحها بشكل متكرر، ووثائق قابلة 
للتنزيل، ومتارين وأسئلة للطالب ملساعدتهم عىل تحدي أنفسهم. 
وإذا رغبوا، كان بإمكان الطالب أيًضا طلب املساعدة من معلميهم 
للعمل بشكل تعاوين كفريق عمل. من أجل الحصول عىل مساعدة 
من فريق العمل هذا، كان عىل الطالب التسجيل، مام سمح للمعلمني 
وتحديد  متكرر  بشكل  عنه  التخيل  أو  إكامله  تم  مترين  أي  بتتبع 
الواليات التي لديها أعىل مستويات املشاركة. كام تّضمن املوقع 
 PISATEL أيضاً تفاصيل االتصال الخاصة بخرباء املساعدة عرب الهاتف
املعلومات. من  املزيد  عىل  الحصول  املستخدمون  أراد  حال  يف 

املقابالت  تسجيل  تم   ،  PISA اختبار  تطبيق  متابعة  من  كجزء 
املدارس  بعض  يف  والطالب  واملعلمني  املدارس  مدراء  مع 
املدريس. املجتمع  تصورات  تقييم  أجل  من  الثانوية 

املدارس  بعض  بزيارة  قمت  فعندما  للغاية.  فعالة  الحملة  كانت 
بطالب  التقيت  االختبار،  فيها  يجري  أن  املقرر  من  كان  التي 
حيث  الدراسية  الفصول  داخل  يتطلعون  وهم  املمرات  يف 
»أردت  يقولون:  وسمعتهم  االختبار  يؤدون  زمالئهم  كان 
االطالق؟«  عىل  أشارك  »الن  الطالب،  أحد  سألني  وقد  املشاركة«. 
وأرادوا  للتحفيز،  مصدًرا  االختبار  أصبح  الطالب،  لبعض  بالنسبة 
.PISA اختبار  يف  املشاركني  بقية  مع  جامعياً  دوراً  يلعبوا  أن 

التعليم مهمة مشرتكة، لذا كان من املهم أن يكون جميع  يعترب 
واملعلمني  املدارس  مدراء    – التعليمي  املجتمع  يف  املعنيني 
والطالب – عىل علم تام بكل ما يجري من خالل حملة التوعية التي 
تم اطالقها للتأكد من فهمهم واستيعابهم للرسالة، حتى يصبحون 
اسرتاتيجيات  لعبت  ذلك،  تحقيق  اجل  ومن  ناجحني.  تغيري  وكالء 
تجاه  اإليجايب  واملوقف  االلتزام  تعزيز  يف  رئيسيًا  دوًرا  التواصل 
املدارس. داخل  أكرب  بفعالية  تنفيذه  يف  واملساهمة  االختبار 

الهدف التعليمي، أو تعلم الطالب، هو الهدف الحقيقي املطلوب 
 PISA اختبار  تقييامت  نتائج  أظهرت  فقد  ذلك،  ومع  تحقيقه. 
األساسية  الكفاءات  يطوروا  مل  املكسيكيني  الطالب  بأن  املختلفة 
تقييمها.  تم  التي  واملهارات  املعرفة  مجاالت  يف  املطلوبة 
وبالتايل من الرضوري التفكري يف تغيري نظام التعليم. وقد تحركت 
سبيل  فعىل  االتجاه.  هذا  يف  املكسيك  يف  األخرية  الجهود 
مقرتًحا   2017 عام  يف  الصادر  التعليمي  النموذج  يقدم  املثال، 
 Aprendizajes Claves para la Educación بعنوان  جديًدا  تربويًا 
هذا  يعزز  جيد(.  تعليم  عىل  للحصول  التعلم  )مبادئ   Integral
يف  املساهمة  إىل  ويسعى  للطالب  العلمي  التحصيل  النموذج 
يكونون  الذين  جيًدا  ومطلعني  ومسؤولني  أحرار  مواطنني  تعليم 
نشط  دور  ولعب  عنها  والدفاع  حقوقهم  مامرسة  عىل  قادرين 
البالد. داخل  والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية  الحياة  يف 

املنهج  تنفيذ  يتم  أن  قبل  الوقت  من  املزيد  إىل  حاجة  هناك 
بأن  مقتنعة  لكنني  بفعالية،  النموذج  هذا  عىل  القائم  الجديد 
خالل  من  هو  اليوم  مجتمع  تحديات  ملواجهة  طريقة  أفضل 
أجل  من  والعادلة.  الشاملة  التنمية  يعزز  الذي  الجيد  التعليم 
السلطات  تتعاون  أن  أيًضا  الرضوري  من  األهداف،  هذه  تحقيق 
أفضل  نتائج  لتحقيق  مًعا  التعليم  مجتمع  أعضاء  وبقية  التعليمية 
عامة. بصورة  تعلمهم  ومستوى  للطالب  األكادميي  األداء  يف 

http://www.inee.edu.mx/images/stories/2016/PISA2016/pdf/P1C125.pdf
http://www.inee.edu.mx/images/stories/2016/PISA2016/pdf/P1C125.pdf
https://www.oecd.org/pisa/PISA2015-Students-Well-being-Country-note-Mexico.pdf
https://www.oecd.org/pisa/PISA2015-Students-Well-being-Country-note-Mexico.pdf
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الحاجة امللحة لتقديم رشح فعال حول التقييامت 

التعليمية يف املكسيك

فرانسيسكو أورتيز ليون، منسق معلومات، القسم الوطني، صحيفة ريفورما، املكسيك   
fcortiz@hotmail.com  

ملخص

يحذر هذا املقال من أن عدد املقاالت التي يتم نرشها حول 
السياسة- اآلثار  ايضا  أنخفض، ويبحث  التعليم قد  تقييامت 

املتخصصني  الصحفيني  قلة  بسبب  االنخفاض.  لهذا  العامة 
يف مجال التعليم وقلة وجود التفسريات العملية – التي 
يجب أن تصدرها املنظامت والجهات املسؤولة عن تطبيق 
تأثري  حول  املناظرة  التقارير  وإعداد  الدولية  التقييامت 
هذه الدراسات عىل املامرسات التعليمية اليومية، تقترص 
ضمن  النسبية  واملواقف  املؤرشات  نرش  عىل  الصحافة 
من  الكثري  تقدم  ال  أرقام  تعد  التي   – العاملية  التصنيفات 
التوضيح حول الوضع الفعيل لعملية التعليم يف املكسيك.

العبارات الرئيسية

التقييم الرتبوي
املكسيك

االنتقال السيايس
التغطية اإلعالمية

نرش املؤرشات
تصنيفات التعليم الدويل

للبلدان  العامة  السياسات  عىل  التعليمية  التقييامت  تأثري  ما 
عىل  الدولية  التصنيفات  إىل  النظر  ميكن  كيف  املشاركة؟ 
املؤسسية  للجهات  بالنسبة  فقط  ليس  دالة،  خرائط  أنها 
وأولياء  للطالب  أيًضا  ولكن  التعليم  عملية  يف  املشاركة 
لتمثيل  الدراسات  هذه  استخدام  ميكن  كيف  األمور؟ 
عدالة؟ أكرث  بشكل  متميزة  مجتمعات  يف  املقدم  التعليم 

خبري  مخاوف  وليس  صحفي،  مخاوف  أعاله  األسئلة  تعكس 
التي  األسئلة  هي  هذه  التعليمية.  السياسة  يف  متخصص 
املحتوى  محرري  أو  املعلومات  منسقي  خاطر  يف  تدور 
ودولية  وطنية  دراسات  واجهتهم  كلام  املكسيك  يف  الصحفي 
بالوقت  املوجود  للتناقض  نظرًا  املكسيك.  يف  التعليم  حول 
ملحة  حاجة  هناك  التعليم،  مجال  يف  األمة  هذه  داخل  الحايل 
مىض. وقت  أي  من  أكرث  األسئلة  هذه  عىل  إجابات  إليجاد 

متواصل،  بشكل  الدولة  دور  فيه  يتطور  الذي  بالوقت 
للتقارير  ماسة  حاجة  هناك  تصبح  للتعليم،  مقدمة  كجهة 
عاملياً  حقاً  التعليمي  التحسني  لجعل  الدولية  والتقييامت 
العامة  السياسات  أن  يبدو  لألسف  لكن  الدول،  جميع  يف 
املعاكس. االتجاه  يف  تتحرك  املكسيك  يف  الداخلية 

خالل الحملة االنتخابية لعام 2018، ركز خطاب الرئيس أندريس مانويل 
وهي  واحدة،  فكرة  عىل  التعليم  حول   )AMLO( أوبرادور  لوبيز 
الوسط  يف  اليسارية  السياسية  املجموعات  دعم  حشدت  فكرة 
ومجموعة من املنظامت االجتامعية، مبا يف ذلك املعلمني – الذي 
.)Valadez ، 2018( متثل بإلغاء عملية إصالح التعليم الرئييس الحايل

منذ عام 2013 وحتى عام 2018، شجع الرئيس السابق، إنرييك بينيا 
الرئاسية.  واليته  يف  أساسية  ركيزة  باعتباره  التعليم  إصالح  نييتو، 
اإللزامية  التقييامت  تطبيق  عىل  هذا  السياسة  مقياس  ركز 
خدمة  إىل  االنضامم  يف  الراغبني  املرشحني  املعلمني  الختيار 
من  للتأكد  باألداء  املتعلقة  االختبارات  وتطبيق  املهنية  التدريس 
أن الكادر التعليمي داخل نظام التعليم ميتازون بالكفاءة بالفعل. 

ديسمرب  شهر  خالل  يتحقق.  بدأ  انتخابية  دمياغوجية  وكأنه  بدا  ما 
عىل  السيطرة  توليه  من  أسبوعني  من  أقل  بعد   ،2018 عام 
الخاصة  مبادرته  عىل  الجديد  الرئيس  وقّع  الفيدرالية،  الحكومة 
سلفه  له  روج  الذي  الترشيع  عىل  القضاء  بهدف  التعليم،  بإصالح 
)الرئيس مونيوز وبوي، 2018(. من بني أمور أخرى، تضمن االقرتاح 
 )INEE( التعليم  لتقييم  الحايل  الوطني  املعهد  إلغاء  الجديد 
تقييم  إلعادة  الوطني  املركز  تسمى  جديدة  بهيئة  واستبداله 
التعليم. عملية  عىل  املستمرة  التحسينات  وإضفاء  التدريس 

يف  اإلدارة  بتغيري  املرتبطة  السياسية  للظروف  نظرًا 
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إعادة  عىل  العام  الرأي  ركز  املكسيكية،  الفيدرالية  الحكومة 
املستوى  عىل  التعليم  تقييم  لسياسات  الوشيك  التصميم 
املعلمني  مطالب  تجاه  خاص  اهتامم  إعطاء  تم  وقد  الوطني. 
املعلمني  فصل  مثل  بالعقوبات،  التقييامت  ربط  بعدم 
الفصل. داخل  التدريس  لتقديم  الئقني  غري  يعتربون  الذين 

وأولياء  املدنية،  واملنظامت  التعليم،  سلطات  ركزت  وقد 
املحتملة  التغيريات  عىل  اهتاممها  اإلعالم  ووسائل  األمور، 
وبسبب  تنفيذها.  الجديدة  الفيدرالية  اإلدارة  عىل  يتعني  التي 
لرتتيب  األولوية  يعطوا  مل  األقل  عىل  أو  الرؤية،  فقدوا  ذلك، 
الدولية. والتقييامت  العاملية  التقارير  ضمن  النسبي  املكسيك 

الطريقة  حول  مفّصل  تحليل  تقديم  إىل  تهدف  ال  املقالة  هذه 
املتعلقة  الدراسات  مع  املكسيكية  الصحافة  فيها  تتعامل  التي 
املتحدة  األمم  منظمة  مثل  منظامت  عن  الصادرة  بالتعليم 
ومنظمة  الدويل  والبنك  )اليونسكو(  والثقافة  والعلم  للرتبية 
بتقديم  تتظاهر  ال  أنها  كام   .)OECD( والتنمية  االقتصادي  التعاون 
لتقييامت  الوطنية  النتائج  توصيل  فيها  يتم  التي  للطريقة  تحليل 
مثل  الوطنية  التقييامت  من  املدرسة  أداء  وبيانات   PISA مثل 
هو  ببساطة  القصد   .)PLANEA( التعلم  لتقييم  الوطنية  الخطة 
مؤرشات  إىل  باإلشارة  تقوم  ال  الوطنية  البيئة  بأن  التوضيح 
فيام  الفهم  يف  عاًما  نقًصا  هناك  وأن  العاملية  التعليم 
الوطنية. العامة  السياسة  عىل  الدراسات  هذه  بتأثري  يتعلق 

وعدم  التعليم  قطاع  يف  املتخصصني  الصحفيني  نقص  بسبب 
لهذه  يكون  أن  يجب  الذي  للتأثري  ملموسة  تفسريات  وجود 
حاجة  هناك  اليومية،  التعليمية  املامرسات  عىل  التحليالت 
نطاق  حول  واضحة  وأمثلة  قوية  تفسريات  توفري  إىل  ماسة 
لتطوير  املقدمة  املعلومات  استخدام   وأهمية  التقييامت  هذه 
التعليم  عمليات  عىل  التعديالت  إجراء  أو  العامة  السياسات 
نرش  األحيان، يقترص  يف كثري من  كام يحدث  لذلك،  والتعلم. خالف 
وتصنيفات،  امتحانات  نتائج  نرش  عىل  والتقييامت  التشخيصات 
والتوضيح  الرشح  من  القليل  سوى  تقدم  ال  أرقام  تعد  التي 
الوطني. التعليم  نظام  عىل  إجراؤها  يجب  التي  التعديالت  حول 

سبيل  عىل  أيًضا.  تجاهلها  يتم  قد  املتاحة  التوصيات  أن  كام 
العاملي  التعليم  رصد  تقرير  استنتاجات  بني  من  كان  املثال، 
لنقل  السلبية  اآلثار  حول  تحذيرًا   )2017 )اليونسكو،   2018/2017
إىل  التعليمية  األنظمة  يف  الكامنة  املشكالت  عن  املسؤولية 
يف  كبري  صدى  له  يكن  مل  تحذير  وهو  معينة،  فاعلة  جهات 
تذكر  مل  الصحفية  املقاالت  من  العظمى  الغالبية  املكسيك. 
ديفيد  قام  املثال،  سبيل  فعىل  عابر.  بشكل  إال  املوضوع  هذا 
 ،Mexicanos Primero ملنظمة  التنفيذي  الرئيس  كالديرون، 
اإلعالمي  النقاش  بتشجيع  املتعلقة  اليونسكو  توصيات  بتلخيص 
االطالع  تسهيل  بهدف  التعليمية  التقييامت  نتائج  حول  النشط 
.)Calderon ، 2018( التعليم  لقطاع  الصلة  ذات  املؤرشات  عىل 

باألدلة املوحدة، مثل  يتعلق  وهناك فجوات مامثلة واضحة فيام 
رغبة  إىل  السلطات  تؤدي  أن  عن  بعيًدا   .PISA تقدمها  التي  تلك 
حقيقية يف الحصول عىل تشخيص واقعي ومفيد لتحديد الثغرات 
البيانات  خلقت  فقد  التعليمية،  العمليات  عىل  التغيريات  وإجراء 
بالفعل التأثري السلبي عىل اسرتاتيجيات تصميم السلطات »إلعداد« 
الطالب قبل عملية التقييم )González، 2018(، كام لو كان الهدف 
االختبار.  يف  جيد  بعمل  القيام  هو  االختبار  عملية  من  ببساطة 

املتعلقة  العمليات  بفهم  هذه  مثل  املواقف  تساهم  ال 
التحسينات  إلضفاء  مواتية  بيئة  تولد  وال  التعليم  بتقييم 

أنديري:  إدواردو  التعليم  باحث  أوضح  كام  النتائج.  عىل  استناداً 
سيئة  فكرة  االختبار  يف  النجاح  أجل  من  الطالب  »تدريس 
يبدو  ال  حتى  مريض  لشخص  األسربين  إعطاء  مثل  إنها  للغاية. 
أن  شخص  ألي  ينبغي  ال  الطبيب.  إىل  يذهب  عندما  مريضاً 
.)Andere، 2018، p. 11( حسنة«  نواياه  كانت  مهام  بذلك،  يقوم 

ويف نفس املقالة التي نرُشت بعد أن أعلنت وزارة التعليم العامة 
للعام   PISA اختبار  لتطبيق  استعدادا  الطالب  إعداد  عىل  عزمها 
2018، أوضح الباحث: “إن املؤلفات البحثية مليئة باألسباب الرتبوية 
للحصول عىل  الطالب«  أن فكرة »إعداد  تعترب  التي  الرتبوية،  وغري 
عالية  تكون  التي  تلك  خاصة  املوحدة،  التقييامت  يف  جيدة  نتائج 
.)Andere، 2018، p. 11(  »ضارة لجميع املشاركني ، PISA الوضوح مثل

يف الواقع، حتى التقييامت الوطنية يف املكسيك مل تكن مبنأى 
اإلدارة  يف  للتغيريات  نتيجة  أجريت  التي  والتغريات  التعديالت  عن 
لإلنجاز  الوطني  التقييم  تعليق  تم  املثال،  سبيل  عىل  السياسية. 
سنويًا  تطبيقه  يتم  الذي   )ENLACE( املدارس  يف  التعليمي 
يف  التعلم  نتائج  لقياس   2014 إىل   2006 عام  من   SEP بواسطة 
والثانوية،  االبتدائية  املدارس  يف  والرياضيات  والفنون  اللغة 
عىل األقل عىل الورق، لنقل املسؤولية عن مثل هذه التقييامت 
للمعهد الوطني لتقييم التعليم )INEE(. تم منح املعهد الوطني 
.2013 عام  يف  الدستوري  االستقالل   INEE التعليم  لتقييم 

نفس اليشء ينطبق عىل PLANEA ، وهي مراجعة خارجية سنوية 
صممت يف عام 2015 لتحديد اإلنجازات التعليمية للطالب يف السنة 
مرحلة  وطالب  السادس(  )الصف  االبتدائية  املرحلة  من  النهائية 
الثانوية )الصف التاسع(. تسبب إلغاء هذا التقييم يف عام 2016 يف 
مواجهة عامة بني وزارة التعليم العام SEP، التي جادلت بأن التعليق 
 ،INEE استند عىل أسس فنية، واملعهد الوطني لتقييم التعليم 
مام أثار دوافع امليزانية ملواصلة استخدام هذه األداة التشخيصية.

يف  الحالية  البيئة  األمثلة  هذه  توضح  ما،  بطريقة 
األداء  لتقييم  للخضوع  االستعداد  ودرجة  املكسيك 
اإلطالق. عىل  جيدة  تبدو  ال  الصورة  التعليمي؛ 

بهدف إلزام السلطات بتنفيذ التحسينات الالزمة يف قطاع التعليم، 
حان الوقت للباحثني والعلامء واملنظامت املدنية والجهات الفاعلة 
واملعلمني  اإلداريني   - أنفسهم  الوطنية  التعليمية  العملية  يف 
واآلباء والطالب - للمساهمة بأفكار لتوليد دائرة فاضلة تنطوي عىل 
واسع. نطاق  عىل  وفهمها  ونرشها  التعليمية  التقييامت  إنشاء 

التقييامت  لنطاق  تفسري  تقديم  املهم  من  املكسيك،  يف 
التعليمية  السلطات  من  حقيقية  رغبة  ورؤية  التعليمية 
إلغاؤها  ميكن  ال  التشخيصية  التقييامت  هذه  مثل  أن  لفهم 
جودة  حول  املؤرشات  بعض  عىل  للحصول  األساس  ألنها 
البالد. يف  الدراسية  الفصول  داخل  للطالب  املقدمة  التعليم 

التعليقات الختامية 

1 .http://www.presidencia.gob.mx/reformaeducativa/ أنظر

http://www.presidencia.gob.mx/reformaeducativa/
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ملخص

الخاصة  التعليمية  السياسات  ان  إىل  املقالة  هذه  تشري 
حققت  قد   )OECD( والتنمية  االقتصادي  التعاون  مبنظمة 
نظام  إليها  ينظر  التي  الطريقة  يف  منوذجيًا  تحواًل 
ومع  املاضية؛  العرشين  السنوات  خالل  التعليم   وهيكلة 
هذه  األرقام.  عىل  حرصا  العملية  هذه  تستند  مل  ذلك، 
التنشئة  عمليات  بأن  حاسم،  بشكل  ستظهر،  املقالة 
بتسليط  وتقوم  دور،  لعبت  ايضاً  والتعلم  االجتامعية 
أعاله.  حجتها  لتوضيح  السويد  يف  الوضع  عىل  الضوء 
مسبوق  غري  إجامًعا  تظهر  التي  الدول  من  السويد  تعترب 
منظمة  أهمية  حول  األكادميية  واملجتمعات  للسياسات 
ال  رئيسية  مرجعية  كجهة  والتنمية  االقتصادي  التعاون 
التعليمية. السياسة  مجال  يف  عنها  االستغناء  ميكن 

العبارات الرئيسية

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
التنشئة االجتامعية

تعلم السياسة
السويد

الحكم

املقدمة

من  تعترب  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  أن  املؤكد  من 
عىل  التعليمية  السياسات  مجال  يف  الرئيسية  الفاعلة  الجهات 
مستوى العامل، وهذه املسألة موثّقة. لقد متكنت هذه املنظمة 
تعليمية  مساحة  بناء  خالل  من  أسايس  بشكل  ذلك  تحقيق  من 
شاملة تتخطى الحدود الدولية  لباقي الدول )Grek ، 2009 ؛ 2010 ؛ 
2014(. نظراً لآلثار السياسية املرتتبة عىل مرشوعها الخاص بربنامج 
أنحاء  جميع  يف  تطبيقه  يتم  الذي   )PISA( الدويل  الطالب  تقييم 
من  واسع  نطاق  عىل  والطبيعي  جداً  املقبول  من  أصبح  العامل، 
بالقدرة  تتمتع  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  بأن  االعتقاد 
السبب  هو  وهذا  املقارنات،  وإجراء  السياقات  تغيري  عىل  التقنية 
وجريك،   Lingard ؛   Martens، 2007( ونجاحها  لشهرتها  الرئييس 
2009(. ضمن هذا السياق، املتضمن زيادة وتعميق  2007؛ جريك، 
االقتصادي  التعاون  منظمة  أرقام  لتأثري  األكادميي  التحليل 
والتنمية، تسعى هذه الورقة تقديم تفسري بديل حول رس نجاحها.

عىل  أكرب  تقني  تحول  إلحداث  املبذولة  الجهود  إن  من  بالرغم 
العديد من املناقشات السياسية يف مجال التعليم ال ميكن الجدال 
فيها، تركزهذه الورقة ** عىل عامل آخر مهم، يتم التغايض عنه 
احياناً، لرس نجاح منظمة التعاون االقتصادي والتنمية؛ وهو إضفاء 
السياسات  مجال  يف  الفاعلة  الجهات  عىل  االجتامعي  الطابع 
السياسات  ترجمة  عمليات  خالل  من  الوطنية  السياقات  ضمن 
اقرتحه الذي  النحو  عىل   .)Checkel ، 2005( السياقي  والتكييف 

االجتامعية  التنشئة  عمليات  تتطلب   ،)2005 عام  )يف    Checkel
تواصاًل مكثًفا، واجتامعات منتظمة، فضالً عن تعزيز الثقة املتبادلة 
يف  يشاركون  الذين  الفاعلة  الجهات  بني  املشرتك  وااللتزام 
إىل  االجتامعية  التنشئة  عملية  تؤدي  املشرتك«.  »املرشوع 
عىل   )2005( ماير  حددها  التي  مشرتكة،  إلهام  روح  وتعزيز  بناء 
الذي  الصحيح  »اليشء  الجديدة:  املعايري  واستيعاب  قبول  أنها 
ومتتالياً  منظاًم  تسلساًل  دامئًا  ليس  بالطبع،  وهذا،  فعله«.  يجب 
املراحل  متعددة  تدريجية  عملية  إنه  ذلك،  من  بدالً  لألحداث. 
القواعد  اعتامد  مبعنى  املالءمة،  منطق  الغالب  يف  يحكمها 
والقوة  السلطة  استخدام  »تنظم  التي  املؤسسية  واملعايري 
الرشعية،  واملصادر  باملوارد  الفاعلة  الجهات  بتزويد  وتقوم 
أجل  من  والتربيرات«  والهويات،  والتصورات،  التقييم،  ومعايري 
الصفحة  )أولسن،1998  الجديدة  املعايري  تّقبل  عىل  إقناعهم 
السويد  يف  نالحظه  ما  املقالة،  هذه  يف  سرنى  كام   .)96 رقم 
منظمة  وأهمية  دور  عىل  فيه  جدال  وال  مطلق  شبه  إجامع  هو 
إىل  جاهدة  تسعى  رئيسية  كجهة  والتنمية  االقتصادي  التعاون 
تعترب  والعام.  والسيايس  األكادميي  النقاش  تشكيل  إعادة 

mailto:sotiria.grek%40ed.ac.uk?subject=
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للجهات  االجتامعية  التنشئة  لعمليات  واإلثبات  املراقبة  عمليات 
العمليات  هذه  يف  مشاركتها  أثناء  والوطنية  الدولية  الفاعلة 
الجديدة.  الحقائق  هذه  لفهم  منتجاً  تجريبياً  مورداً  املؤسسية 

تقييامت  خلقت  هنا(،  حاسم  أمر  بالوقت  )والسامح  الوقت  مبرور 
أوالً،  املهمة:  الرئيسية  الهياكل  من  نوعني  الدولية  املقارنة 
مختلف  من  املتنوعة  الفاعلة  للجهات  ميكن  حيث  مشرتكة  لغة 
ثانيًا،  معاً؛  التواصل  والدولية  والوطنية  املحلية  »املستويات« 
»عملية  أنه  عىل  يّفهم  أن  الواقع  يف  ميكن  جديد  حكم  نظام 
تدريجية تعيد توجيه اتجاه وشكل السياسة إىل درجة تصبح فيها 
املنطق  من  جزًءا  )العاملية(  واالقتصادية  السياسية  الديناميات 
 Ladrech( السياسات«  صنع  وعملية  الوطنية  للسياسة  التنظيمي 
من  تتمثل  التي  الهيكلة  من  فبدالً  ذلك،  ومع   .)69 ص   ،، 1994
الطبقات  إلغاء  عىل  العملية  هذه  تقوم  األسفل،  إىل  األعىل 
السويد  تعترب  مشرتكة.  دعم  عملية  أنها  أخرى  بعبارات  الهيكلية، 
يف  الفاعلة  الدولية  الجهات  أعامل  دعمت  التي  الدول  أوىل  من 
التعليمي  التحصيل  لتقييم  الدولية  الرابطة  مثل  التعليم،  مجال 
للغاية  التعاون االقتصادي والتنمية، وهي نشطة  )IEA( ومنظمة 
.) Lindgren 2015 و  Grek( ًمقارنة باإلدارة األوروبية للتعليم عموما

أصوات املعنيني: منظور داخيل لتأثري منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية يف السويد

الرئيسيني بهدف  إجراء املقابالت مع سبعة من املعنيني  لقد تم 
التعليم،  وزارة  من  مسؤولني  هؤالء  وشمل  التحليل.  هذا  تنفيذ 
وممثلني  للتعليم،  الوطنية  الوكالة  من  ومسؤولني  واألكادمييني، 
يف  جميًعا  مقابلتهم  متت  الذين  املدارس؛  مدراء  رابطة  من 
أدناه،  سرنى  كام   .2017 مارس  لغاية    2016 أكتوبر  بني  ما  الفرتة 
والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  أن  عىل  شامل  إجامع  هناك 
السويد،  يف  التعليم  ألبحاث  الذهبي  املعيار  أصبحت   )OECD(
التعليم  باحثي  معظم  حساب  عىل  الغالب  يف  هذا  ويأيت 
وأهمية.  خربة  أقل  أنهم  عىل  اليهم  يُنظر  أصبح  الذين  املحليني 
األحيان  من  كثري  يف  يستخدمون  ال  أنهم  من  الرغم  عىل  ثانيًا، 
 PISA اختبار  أن  عىل  جميًعا  يتفقون  أنهم  إال  »األزمة«،  مصطلح 
السويدي  التعليم  جودة  تدهور  عىل  للداللة  رشعيًا  مصدًرا  أصبح 
التوصيات  تقدم  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  وأن 
متنوعة  مجموعة  صعود  إىل  يشريون  وأخريًا،  للتغيري.  الالزمة 
أخرى،  مجاالت  من  السياسة،  مجال  يف  الفاعلة  الجهات  من 
عىل  اعتبارهم  تم  الذين  القانونيني،  الخرباء  أو  االقتصاديني  مثل 
ورمزية. رشعية  ألسباب  عنهم  االستغناء  ميكن  ال  جهات  أنهم 

بالرغم من أن املشاركني مل يستخدموا مصطلح التنشئة االجتامعية، 
إال أن جميع من أجريت معهم املقابالت، اثناء تقديم وجهة نظرهم 
حول تأثري اختبار PISA داخل السويد، قدموا قصة مشابهة لألحداث 
املتداخلة مع بعضها البعض؛ حول دور مجموعة أكرب من الالعبني؛ 
تقديم  يف  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  خرباء  وأهمية 
االقرتاحات؛ والدور املركزي إلنشاء لجنة املدرسة السويدية كمركز 
لعقد االجتامعات واملناقشات،  الذي يعد املكان الذي يتعلم فيه 
جميع الجهات الفاعلة املعنية. من الجدير بالذكر، يشري عنوان تقرير 
لجنة املدرسة السويدية، »Samling för Skolan« )جوستافسون، 
 – التجمع«  نقطة   « أو  امللتقى«  »مكان  عبارة  إىل  بدقة   ،)2017
مكان اجتامع وإجامع الجهات الفاعلة املختلفة حول جوهر دراسة 
والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  ارقام  كانت  والتي  اللجنة، 
نفسها. كانت االرقام والبيانات مسألة مهمة يف روايات األشخاص 
واللقاءات  واملناقشات  االجتامعات  وكذلك  مقابلتهم،  متت  الذين 

املستمرة للجهات الفاعلة خالل الفعاليات االجتامعية والتعليمية.

منظمة  شهرة  زيادة  مع  بالتزامن  رمبا  لالهتامم،  املثري  من 
التعاون االقتصادي والتنمية عىل أنها الخبرية الرئيسية يف مجال 
هناك  بأن  مقابلتهم  متت  الذين  املشاركني  جميع  أكد  التعليم، 
يتم  التي  البيانات  ألن  السويدية  التعليم  ألبحاث  بطيء  انخفاض 
التوصل إليها ال تعترب صالحة وجديرة بالثقة مبا يكفي للمساهمة 
ذلك،  من  بدالً   -  PISA باختبار  الخاصة  البيانات  جمع  عملية  يف 
وثيق  بشكل  تتطابق  تقريبًا  إلهية  صفة  شاليرش  أندرياس  اكتسب 
يتواجد  »عندما  السويد:  يف   PISA باختبار   الديني  االلتزام  مع 
أندرياس شاليرش يف السويد، يبدو األمر كام لو كانت لدينا زيارة 
.)Grek ، 2019(« من الله، إنه أمر غريب جًدا. أعتقد أن هذه مشكلة

اليشء املهم هنا هو تطوران يبدوان أنهام سيطرا عىل سياسة 
التعليم السويدية منذ عام 2000؛ األول هو ارتقاء منظمة التعاون 
الذهبي  املعيار  واعتبارها  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية 
قلة  مع  ذكرنا،  كام  بالتزامن،  هذا  )جاء  البالد  داخل  التعليم  لبحوث 
وثانيًا،  التعليم(؛  مجال  يف  املحليني  الباحثني  نتائج  عىل  االعتامد 
أنه  عىل  تصويره  تم  نظام  حول  النقاش  نطاق  وتوسيع  ظهور 
كنموذج  السويد  تاريخ  إىل  بالنظر  الصورة،  هذه  أزمة.  يف  مير 
تعليم أورويب منوذجي طوال القرن العرشين، باإلضافة إىل نجاح 
الدول املجاورة للسويد، مثل فنلندا، أصبح رمز لتحول ملحوظ يف 
ذات  الفاعلة  الجهات  لجميع  مقصود  »تثقيف«  إجراء  إىل  الحاجة 
العملية  هذه  تنفيذ  تم  التغيري.  إلجراء  املاسة  الحاجة  حول  الصلة 
لكن  والعرشين،  الحادي  القرن  من  األول  العقد  منتصف  منذ  ببطء 
هذا  كان   .2012 للعام   PISA تقرير  بعد  كارثة  إىل  تحول  الوضع 
السويدية  املدرسة  لجنة  تأسيس  وراء  الرئييس  السبب  التقرير 
وثيًقا  ارتباطًا  اللجنة  داخل  النقاش  وارتبط   .2015 عام  أبريل  يف 
ببيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. كانت توصيات منظمة 
لعملهم،  أساسية  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون 
كانت  اللجنة  أن  لالهتامم  املثري  ومن  صاغتها.  نواح،  عدة  ومن 
التي  الفاعلة  الجهات  من  واسعة  مجموعة  مع  باستمرار  تعمل 
منتظمة  بصورة  االجتامعات  بعقد  قاموا  والذين  بتوظيفها،  قامت 
توصيات  وترجمة  االجتامعية،  التنشئة  وتعزيز  التعلم،  بهدف 
الوطنية. السياسة  إىل  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة 

من  جميع  ووصف  عامني.  السويدية  املدرسة  لجنة  عمر  كان 
أجريت معهم املقابالت هذه االجتامعات بأنها فرص تعلم لجميع 
عام  بشكل  تعكس  بأنها  اللجنة  ووصفوا  املعنيني.  املشاركني 
السويد  يف  العامة  والسياسة  الجمهور  بني  األوسع  النقاش 
»الحل  لتقديم  الالزم  الوقت  تخصيص  هي  أولويتها  أن  واقرتحوا 
السويدي« ، مع متابعة أبحاث وتوصيات منظمة التعاون االقتصادي 
بأن  أبًدا  يدعون  مل  رواياتهم،  يف  أخرى،  مرة  كثب.  عن  والتنمية 
بيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ليست مركزية؛ بل يف 
الواقع، تعترب بيانات PISA مبثابة الغراء الذي يجمعهم جميًعا. ومع 
ذلك، فإنهم يقرتحون أيًضا أن عملية التصفية الوطنية التي تحدث 
من خالل اجتامعاتهم رضورية للتفسري والتكيف واإلقناع ويف نهاية 
املطاف تبني واعتامد منظور منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

التنشئة االجتامعية والتعلم يف إدارة الحكم: حالة 
السويد

بارشت هذه الورقة القصرية تحليلها من خالل االقرتاح بأن منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية أصبحت فاعالً رئيسياً متميزاً يف مجال 
التعليم - ومع ذلك، فإن األسباب الكامنة وراء هذا التأثري العاملي 
ليست واضحة عىل الدوام. أظهرت هذه الورقة أنه بدالً من مجرد 
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و    Lewis( رسيعة  سياسية  حلول  أنه  عىل  إليه  يُنظر  ما  تقديم 
والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  تدخل   ،)2016 عام   Hogan
الجهات  مع  العمل  وتبارش  للدول  الوطنية  املواقع  داخل  بدقة 
أفضل  مثال  هناك  ليس  االنتامء.  ظروف  لخلق  املحلية  الفاعلة 
دراسة  بهدف  السويدية  املدرسة  لجنة  إنشاء  حول  قدمناه  مام 
PISA الخاصة مبنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وتقرير  بيانات 
يف  والتنمية  االقتصادي  التعاون  ملنظمة  القطري  االستعراض 
امليدان بالتفصيل وتقديم التوصيات لإلصالح. تتمتع الجهات الفاعلة 
هذه  واستدامة  دعم  يف  األهمية  من  القدر  بنفس  الوطنية 
حتى  املقابالت،  معهم  أجريت  من  بعض  افاد  بالواقع،  العمليات. 
عندما انتقدوا أعامل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، بأنهم 
والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  بأن  االعرتاف  استعداد  عىل 
ومع  الجدال.  بإثارة  هي  قامت  أن  لوال  ليحدث  يكن  مل  جدالً  أثارت 
النطاق  واسع  يكن  مل  النقاش  أن  مالحظة  أيًضا  املهم  من  ذلك، 
التعاون  منظمة  ومراجعة   PISA بيانات  كانت  يبدو:  كام  ومتنوًعا 
االقتصادي والتنمية لعام 2015 دامئًا يف صميم جميع التحليالت. 
منذ  تدريجي  بشكل  أنه  هو  الورقة  هذه  أظهرته  ما  الواقع،  يف 
الحادي والعرشين أصبحت منظمة  القرن  العقد األول من  منتصف 
التعاون االقتصادي والتنمية منظمة خرباء بال منازع، ويف الواقع، 
كام اقرتح بعض من أجريت معهم املقابالت، تعترب هذه املنظمة 
»قوة منتجة«. من خالل العمل الوثيق واملستدام مع الوزارة، جنبًا 
)مع  السويدي  الجمهور  نظر  وجهة  عىل  التعرف  مع  جنب  إىل 
اقتباسات من Schleicher، مثل »املدارس السويدية فقدت روحها( 
.)Orange ، 2015( النجاح  لهذا  الرئيسية  العوامل  مبثابة  كانت 

السياسات،  تحليل  حيث  من  لالهتامم  إثارة  أكرث  هو  ما  ولعل 
مبنظمة  الخاصة  الفعاليات  من  مستمرة  سلسلة  تنفيذ  هو 
الخرباء  من  العديد   جعلت  التي  والتنمية  االقتصادي  التعاون 
االجتامعات  املايض.  العقد  خالل  السويد  إىل  وإيابًا  ذهابًا  يأتون 
السياسة  صانعي  من  لنخبة  صغرية  دائرة  حدود  تتجاوز  والتبادالت 
 2015 لعام  السويدي  الدويل  االستعراض  عن  نجم  والخرباء. 
األكادمييني  أيًضا  بل  فحسب،  السياسات  صانعي  يشمل  مل  نقاًشا 
منظمة  بني  للحالة  بالنسبة  وعليه،  اإلعالم.  ووسائل  واملعلمني 
أن  املفارقات  من  رمبا  والسويد،  والتنمية  االقتصادي  التعاون 
إحساًسا غريبًا  يتطلب  أنه  يبدو   )Cooper ، 1998( بُعد«  »الحكم عن 
بالتقارب: ميكن القول أن رشوط التنشئة االجتامعية هذه للجهات 
التّحول  من  النوع  لهذا  رضورية  السياسات  وترجمة  الفاعلة 
النموذجي الذي نشهده يف السويد يف يومنا هذا. السيايس 

التعليقات الختامية 

تعتمد هذه املقالة عىل البحث الجاري حول مرشوع »من باريس . 1
إىل PISA : إدارة التعليم من خالل املقارنة، 1867 – 2015، املمول من 

 .)Vetenskapsrådet ( )2015 – 2018( قبل مجلس البحوث السويدي

للحصول عىل تحليل ومناقشة أكرب للنتائج، يرجى قراءة  . 2
 Grek, S.  )2017(. Socialisation, learning and the OECD’s

 Reviews of National Policies for Education: the case of
 DOI: ,310-Sweden, Critical Studies in Education, 58:3, 295

.17508487.2017.1337586/10.1080
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بّناء وقرسي: أثر التقارير العاملية عىل سياسة 

التعليم

خافيري روشاس، استاذ بحث، CIDE ، املكسيك  
javier.rojas@cide.edu  

ملخص

وفقاً  التعليم  سياسة  توصيات  تأثري  املقالة  هذه  تحلل 
للتقارير العاملية والتقييامت الدولية الخاصة بأجندة عملية 
تحليل  حالة  أحدث  إىل  استناًدا  املكسيكية.  التعليم  إصالح 
الطريقة  املقالة  تُظهر  املكسيك،  يف  التعليم  إلصالح 
تنفيذ  إىل  والتقييامت  التقارير  توصيات  فيها  أدت  التي 
ما  والذي   ،2013 عام  يف  النطاق  واسع  تعليميًا  إصالًحا 
زال، بعد ميض خمس سنوات، يف وضع مّعلق، ألن البعض 
فرض  مبثابة  التحديد،  وجه  عىل  اإلصالحات،  هذه  يعترب 
والدولية. األطراف  املتعددة  املنظامت  من  العديد  آلراء 

العبارات الرئيسية

السياسة التعليمية
عملية إصالح التعليم

العوملة
املساءلة

التوحيد
التقييم

املكسيك

املقدمة

الدولية  التعليم  وتقييامت  العاملية  التقارير  تأثري  إنكار  ميكن  ال 
مختلف  يف  الوطني  املستوى  عىل  التعليم  إصالح  أجندة  عىل 
البلدان. لعدة عقود، قدمت هذه الوثائق ثروة من املعلومات التي 
تم استخدامها كمرجع لتوجيه تصميم سياسات التعليم يف جميع 
أنحاء العامل. فيام يتعلق باملعلومات اإلحصائية، قدمت التوقعات 
 OECD( )2012( والتنمية  االقتصادي  التعاون  ملنظمة  التعليمية 
وباملثل،  التعليم.  أنظمة  تطور  لقياس  دورية  مؤرشات   )2017 و 
األمم  ملنظمة  التابعة  للتعليم  العاملية  املراقبة  تقارير  أتاحت 
املتحدة للرتبية والتعليم والثقافة )اليونسكو( )2016، 2018/2017( 
أضفنا  إذا  املستدامة.  التنمية  ألهداف  االمتثال  تقييم  إمكانية 
لإلنشاء  الدويل  )البنك  الدويل  بالبنك  الخاصة  التقارير  ذلك  إىل 
اليوم،  أننا  إىل  التوصل  ميكننا   ،)2018 الدويل،  والبنك  والتعمري 
بدون أي شك، لدينا مجموعة كبرية من البيانات لتحسني التعليم.

حقيقة  يف  الدولية  والتقييامت  التقارير  هذه  فائدة  تكمن 
الشفافية  زيادة  عىل  ساعدت  قدمتها  التي  املعلومات  أن 
بجودة  املرتبطة  اإلصالح  أجندة  مع  تتامىش  وألنها  واملساءلة. 
توليد  أعطى  فقد  حظاً،  األقل  القطاعات  أصوات  وتضخيم  التعليم 
مام  والسلطات،  املواطنني  بني  للعالقة  جديًدا  معنًى  املؤرشات 
يف  وخاصة  واملوردين  العمالء  بني  للعالقة  مشابهة  جعلها 
 Banco )Bruns, Filmer, Patrinos، 2011؛  النامية  الدول  سياقات 
 .)Tamatea  ، 2005 Atinc ، 2017؛  و    Read Mundial, ، 2003؛ 

روح  لها  كانت  هذه  التعليم  إصالح  أعامل  جدول  أن  من  بالرغم 
املقدمة  املقرتحات  أن  إىل  يشريون  من  هناك  أن  إال  بناءة، 
إصالح  حركة  دعم  يتبنون  الذين  أولئك  منظور  من  ضارة.  كانت 
العاملية  والتقييامت  التقارير  فإن   ،)GERM( العاملية  التعليم 
الفريوسات  حال  حالها  التعليم  أنظمة  صحة  عىل  وتؤثر  »مترر 
أدى  املنظور،  لهذا  وفًقا   .)Sahlberg ، 2012( وباء«  انتشار  أثناء 
املرتبطة  والقرارات  اإلدارية  املامرسات  وتوسيع  استخدام 
إىل  أدت  سامة  تدابري  اعتامد  إىل  الجديدة  العامة  باإلدارة 
لبعض  املتميز  اإلتقان  عن  فضالً  والتعلم،  التدريس  عملية  توحيد 
املهارات،  من  غريها  حساب  عىل  والرياضية(  )اللفظية  املهارات 
وآخرين،    Henry( اإلنسانية  والعلوم  بالفن  املتعلقة  تلك  خاصة 
  Parcerisa Sahlberg ، 2016؛  Serpieri ، 2014؛  و    Grimaldi 2001؛ 
.)Fontdevila ، 2018 و    Verger ،Parcerisa Falabella ، 2017؛  و 

البناء والتدمري: إصالح التعليم يف املكسيك

التقارير  هذه  نتائج  تحدثه  أن  ميكن  الذي  السلبي  التأثري  مدى  ما 
مثل  لبلد  بالنسبة  للبالد؟  الوطنية  السياسة  عىل  والتقييامت 
بأداء  املتعلقة  املعلومات  مع  التعامل  تم  حيث  املكسيك، 
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أرسار  من  رس  أنها  عىل  والدولية  الوطنية  التقييامت  يف  الطالب 
نجم   ،2000 عام  يف  الدميقراطية  إىل  االنتقال  حتى  الدولة 
 PISA مثل  تقييامت  يف  املكسيكيني  الطالب  نتائج  نرش  قرار  عن 
الوطني  املعهد  إنشاء  تم   ،2002 عام  خالل  النظام.  صدم  إىل 
بهدف   )INEE التعليم،  لتقييم  الوطني  )املعهد  التعليم  لتقييم 
هذه  التعليم.  قطاع  يف  واملساءلة  الشفافية  وتعزيز  توفري 
اصبحت  ذلك،  وبعد  والتقييامت،  للتقارير  مستودًعا  أصبحت  الجهة 
الدولية. التعلم  تقييامت  وتنفيذ  تنظيم  عن  املسؤولة  الجهة 

بناء عىل ما تقدم، هل هناك أسباب لالفرتاض بأن التقارير والتقييامت 
التعليم  لتقييم  الوطني  املعهد  اخفاء  نية  وراء  تختبئ  الدولية 
 Servicio Profesional Docente ،( ،وخدمة التدريس املهنية INEE
SPD( كام تم اإلعالن عنه مؤخرًا من قبل الرئيس املكسييك الجديد 
)Roldan ، 2018(؟ إذا قمنا بتحليل إصالح التعليم للعام 2013، فمن 
الدولية.  والتقييامت  العاملية  التقارير  بصمة  تجنب  املستحيل 
التقييامت  نتائج الطالب املكسيكيني يف  بادئ ذي بدء، فإن نرش 
أمام  الطريق  مهد  عاًما  عرش  خمسة  من  ألكرث   PISA مثل  الدولية 
التعليم ليلعب دوًرا رائًدا يف االنتخابات الرئاسية لعام 2012، وهو 
ما أدى إىل إنشاء خدمة التدريس الدولية ومنح االستقالل الذايت 
الدستوري للمعهد الوطني لتقييم التدريس INEE ، يف عام 2013.

التعاون  منظمة  توصيات  أن  يف  شك  هناك  ليس  وباملثل، 
أثرت   )IDB( األمريكية  البلدان  تنمية  وبنك  والتنمية  االقتصادي 
أن  من  وبالرغم   .2013 عام  اجري  الذي  اإلصالح  تصميم  عىل 
ارتباطها  أن  إال  العاملية،  التقارير  تكن جزًءا من  التوصيات مل  هذه 
جدال  ال  أمر  والكفاءة  والشفافية  الجودة  بتعزيز  املرتبط  بالحوار 
البلدان  تنمية  بنك  ، أشار   2006 فيه. عىل سبيل املثال، يف عام 
لنظام  الجودة املنخفضة  أن  إىل   )13. ص   ،  BID ، 2006( األمريكية 
للمعلمني«.  املحدودة  املهنية  »الكفاءات  نتاج  كانت  التعليم 
والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  دعت   ،2010 عام  خالل 
املعلمني،  أداء  تقييامت  تنفيذ  إىل   )10 ص   ،  OCDE ، 2010(
 SPD املهنية  التدريس  خدمة  مؤسسة  إلنشاء  األسس  وإرساء 
يف  األقل  عىل  اإلصالح،  أسسها  مؤسسة  أهم  تعد  التي   ،
التدريس. خدمة  يف  والتنقل  الدخول  معايري  ووضع  الخطاب، 

 SPD املهنية  التدريس  خدمة  مؤسسة  تترضر  أن  ميكن  كيف 
أعلن  الذي  بالوقت  هذا  إنشائها،  من  سنوات  خمس  مرور  بعد 
لتقييم  الوطني  املعهد  اختفاء  الجديد  املكسييك  الرئيس  فيه 
الرتقية  التدريس ومنح  إذا اعتربنا أن دخول مهنة  INEE؟  التدريس 
تعتمد  كانت  اإلصالح،  عملية  قبل  واإلرشاف،  اإلدارة  مناصب  يف 
التعليم  يف  للعاملني  الوطنية  للنقابة  املعلمني  والء  عىل 
 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación، SNTE((
Sandoval، 2016( ؛ Ornelas ، 2008 و Muñoz ، 2008 ، 2010( ، من 
تنافسية  امتحانات  إنشاء  عليه  ينطوي  الذي  األثر  قياس  املمكن 
بالواقع،  التعليم.  نظام  داخل  اإللزامية  املعلم  أداء  وتقييامت 
بل  مصادفة،  ليس  فيه  التشكيك  يتم  الرتبوي  اإلصالح  أن  حقيقة 
استفادت  التي  والطريقة  اإلصالح  عليها  أثر  التي  للمصالح  نتاج 
املعلمني. استياء  من  املختلفة  السياسية  الفاعلة  الجهات  فيها 

أعاد  أن  منذ  أيًضا  سياسية  طبيعة  ذا  كان  التعليم  إصالح  أن  مبا 
تشكيل العالقة املؤسسية بني الدولة والنقابة الوطنية للعاملني 
صعوبات  تنفيذه  واجه  فقد   ،)SNTE  )Rojas، 2018aالتعليم يف 
وأواكساكا؛  وميشواكان  وغرييرو  تشياباس  يف  خاصة  خطرية، 
وهي الكيانات التي تشكل معقل املنسق الوطني للعاملني يف 
 Formatadora Nacional de Trabajadores de la( التعليم  مجال 
Educación، CNTE(، الجناح املعارض للنقابة الوطنية للعاملني يف 

التعليم  SNTE. هذه املقاومات ليست طفيفة، ألنه وفًقا لحسابايت، 
لجميع  اإللزامي  األداء  تقييم  سيستغرق  الحايل،  باملعدل 
القانون،  حدده  الذي  النحو  عىل  سنوات  أربع  من  بدالً  املعلمني، 
بسبب  الغالب  يف  وميتشواكان،  أواكساكا  يف  عام  مائة  حوايل 
تصور العديد من املعلمني لعملية اإلصالح عىل أنها مبثابة إجراء 
.)del Sagrario ، 2015 و  Sánchez( عقايب ينتهك حقوقهم العاملية

أندريس  الوقت،  ذلك  يف  للرئاسة  املرشح  استفاد  فقد  ثم،  ومن 
من  االستفادة  خالل  من  الوضع  هذا  من  أوبرادور،  لوبيز  مانويل 
عىل  تركز  التي  التعليم  إصالح  أجندة  وتعزيز  املعلمني  استياء 
املعهد  وحتى   SPD املهنية  التدريس  خدمة  مؤسسة  اختفاء 
تعد  مل  التدريس INEE )León ، 2018(. ومع ذلك،  لتقييم  الوطني 
 Rojas،( االنتخابية  بالحملة  خاصة  تعهدات  مجرد  املقرتحات  هذه 
حزب  مرشعو  قدمها  التي  املبادرات  بتحليل  قمنا  فإذا   .)2018b
الكونغرس  يف   - املنتخب  للرئيس  السيايس  الحزب   - مورينا 
العاملية  التقارير  استخدام  كيفية  فهم  املمكن  فمن  الوطني، 
عام  يف  بناؤه  تم  ما  تفكيك  قرار  لتربير  الدولية  والتقييامت 
 )2018( النائب ماريا شافيز  2013. عىل سبيل املثال، تقرتح مبادرة 
تحويل  إىل  يهدف  للوطنية«  مناهض  »مرشوع  ألنه  اإلصالح  إلغاء 
تروجها  التي  الجديدة«  العمل  »ثقافة  لنرش  مساحة  إىل  التعليم 
الدويل،  النقد  وصندوق  الدويل،  والبنك  الوطنية،  عرب  الرشكات 
.)2 ص   ،2018 )شافيز،  والتنمية  االقتصادي  التعاون  ومنظمة 

االستنتاجات

الدولية  والتقييامت  العاملية  التقارير  عن  الناشئة  التوصيات 
لإلصالح  أعامل  جدول  إنشاء   إىل  تسعى  حدين  ذات  سيوف  تعترب 
التي  املعلومات  بدون  ناحية،  من  النامية.  للبلدان  املستدام 
األعامل  جدول  من  جزًءا  التعليم  يكون  أن  ميكن  بالكاد  يقدمونها، 
يتم  مل  إذا  التوصيات،  هذه  تنفيذ  عند  أخرى،  ناحية  ومن  العام. 
املعنية  الفاعلة  الجهات  مع  حقيقي  حوار  إلجراء  األولوية  إعطاء 
وتعزيز القدرات التقنية، فإن عدم الرضا الذي ستسببه السياسات 
يبدو  ما  متحو  أن  ميكن  مضادة  إصالحات  إىل  ستؤدي  الجديدة 
عام  املكسيك  له  روجت  الذي  الدستوري  اإلصالح  مثل  واضًحا 
قريب. عن  املايض  من  يشء  يصبح  أن  املرجح  من  والذي   2013

العاملية  التقارير  من  تربز  التي  املعلومات  فإن  ذلك،  ومع 
بل  ذاتها.  حد  يف  مزعجة  أو  ضارة  ليست  الدولية  والتقييامت 
تفسري  عىل  القرسية  أو  البناءة  طبيعتها  تعتمد  العكس،  عىل 
وفقاً  صياغتها  تتم  التي  والسياسات  املنشورة  للبيانات  الالعبني 
التوصيات  بتنفيذ  يقومون  التي  الطريقة  عىل  وكذلك  لذلك، 
الوصفات  أن  مبا  التقارير.  تلك  عن  الناشئة  والخاصة  العامة 
السياسات  وتنفيذ  صياغة  فيه  يتم  الذي  السياق  تتجاهل  العامة 
محددة  توصيات  وضع  متزايد  بشكل  املهم  فمن  التعليمية، 
الطرق  إىل  وتشري  عاملية  كمعايري  ذكرها  تم  التي  تلك  تّكمل 
والطويل. املتوسط  املدى  عىل  املناسب  التنفيذ  لضامن 
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ملخص

للقلق  كامل  مربر  هناك  ليس  بأن  املقالة  هذه  تجادل 
اختبار  يف  للطالب  املنخفضة  النتائج  بسبب  حدث  الذي 
دراسة االتجاهات الدولية يف ماديت الرياضيات والعلوم 
الرشق  مبنطقة  املشاركة  للدول   2015 سنة   TIMSS
النتائج  مناقشة  أن  وتوضح  أفريقيا.  وشامل  األوسط 
تجاه  املحرز  التقدم  االعتبار  يف  تأخذ  ما  نادراً  ونرشها 
أن  إىل  وبالنظر  املنطقة.  يف  الثانوي  التعليم  تعميم 
تفيد  أن  املرجح  من  التعليم  إىل  الوصول  يف  الزيادات 
يف  األداء  نتيجة  وأن  املنخفض،  الدخل  ذوي  الشباب 
املتوقع  فمن  الدخل،  مع  ايجايب  بشكل  يرتبط  االختبار 
تأثري  التعليم  إىل  الوصول  لزيادة  يكون  أن  واملعقول 
التعليمية. التقييامت  يف  املحققة  النتائج  عىل  سلبي 

العبارات الرئيسية

الرشق األوسط
االختبارات املوحدة

تعميم التعليم الثانوي
.IMSS

املقدمة

األوسط*  الرشق  منطقة  يف  دول  عرش  شاركت   ،2015 سنة  خالل 
ماديت  يف  الدولية  االتجاهات  دراسة  يف  إفريقيا  وشامل 
الرابعة  املرحلتني  يف  للطالب   )TIMSS( والعلوم  الرياضيات 
والثامنة. عند مقارنة نتائج اختبارات طالب الصف الثامن للعام 2015 
بنتائج الدورة السابقة، أظهرت خمسة من الدول العرش انخفاًضا يف 
درجات العلوم وثالثة انخفاًضا يف الرياضيات )مارتن، موليس، فوي 
وهوبر، 2016(. تسببت هذه االنتكاسة يف إثارة القلق الشديد داخل 
وحتى  املحلية  والحكومة  األكادميية  واألوساط  املدين  املجتمع 
النتائج  امللكة  وصفت  األردن،  ففي  الدولية.  املهنية  الدوائر  يف 
)جوردان  التعليم  نظام  إصالح  إىل  ودعت  لآلمال«  »مخيبة  بأنها 
تاميز، 2016(. وباملثل، حدد معهد بروكنجز )2018(، من خالل االستناد 
إىل نتائج اختبار TIMSS كمثال، األداء التعليمي املنخفض للمملكة 
العربية السعودية عىل أنها أحدى املجاالت الرئيسية التي ينبغي 
العوامل  املقالة  هذه  تناقش  الدولة.  إصالح  أجندة  يف  تدرج  أن 
الزيادة  الخصوص،  وجه  عىل  املخاوف،  لهذه  املحتملة  التربيرية 
يف  الثانوي  التعليم  مرحلة  يف  املسجلني  الطالب  نسبة  يف 
التقييامت  نتائج  عىل  لها  يكون  قد  التي  والعواقب  البلدان  هذه 
البداية كيف يتم  للتعلم. تستعرض املقالة يف  الدولية املوحدة 
النتائج  عىل  الضوء  بتسليط  تقوم  ثم   TIMSS اختبار  تقييم  تنفيذ 
موجزة. استنتاجات  األخري  القسم  ويقدم  املنطقة،  حققتها  التي 

عملية تنفيذ تقييامت التعلم

تتمثل الخطوة األوىل لتنفيذ تقييم التعلم الدويل يف أخذ عينات 
متثيل  لضامن  الطالبية  املستويات  من  مختلفة  مجموعات  من 
يجب  أدىن،  كحد  االختبار.  عملية  أثناء  املستخدمة  للعينة  شامل 
عام،  وبشكل  الدولة،  مستوى  عىل  الطالب  العينة  هذه  متثل  أن 
يجب أن يكون التمثيل أيًضا عىل مستوى الوالية أو املنطقة. بعذ 
ذلك، يتم تقديم دعوة ملجموعة مختارة من املدارس للمشاركة؛ 
ترجمة  تتم  ال  العينة،  اختيار  أثناء  الدعوة.  تقبل  املدارس  ومعظم 
املحدد  السياق  مع  أيًضا  تكييفها  يتم  بل  فحسب،  التقييامت 
أن  من  للتأكد  والتقييم  املعاينة  تكييف  عمليات  تسعى  بلد.  لكل 
االختالفات يف األداء مستمدة من االختالفات يف مستوى معرفة 
التمثيل.  يف  االفتقار  أو  الثقافية  االختالفات  من  وليس  الطالب، 
يف  املستخدمة  للعمليات  املحددة  التفاصيل  عىل  العثور  ميكن 
.Hooper )2016a و Mullis و Martin للعام 2015 يف  TIMSS اختبار

ميكن  ال  بأنه  املراعاة  املهم  من  النامية،  البلدان  نتائج  تحليل  عند 
تقييم سوى األطفال واملراهقني املسجلني يف املدارس. عىل 
سبيل املثال، اختبار TIMSS ال يطبق عىل األطفال والشباب يف سن 
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االلتحاق بالصف الرابع أو الثامن لفئة الغري ملتحقني باملدرسة حاليًا. 
عن  بعيًدا  الثانوي  التعليم  فيها  يكون  التي  بالبلدان  يتعلق  فيام 
متناول الجميع، يعني هذا التقييد أن نتائج التقييامت املوحدة قد 
ال متثل إجاميل السكان يف سن املدرسة، ولكن فقط متثل جزء من 
الطالب املسجلني فعالً يف التعليم الرسمي. وبالتايل، فإن النتائج 
متحيزة. عالوة عىل ذلك، يف البلدان التي ال تكون فيها املشاركة 
املدرسية شاملة، فإن دخل األرسة هو محدد هام لكل من معدالت 
و    Glewwe( أدائهم  ومستوى  املدارس  داخل  بالطالب  االحتفاظ 
Murildharan، 2016(. لهذه األسباب، عندما تزيد معدالت التغطية 
يف بلد ما، من املرجح أن تتغري خصائص السكان الذين تم تقييمهم 
.TIMSS اختبار  مثل  املوحدة  التقييامت  بإستخدام  كبري  بشكل 

لنفرتض  بسيطًا.  نظريًا  متريًنا  نجري  دعونا  االحتامل،  هذا  لتوضيح 

النتائج  وأن  )واحدة(،  ونهائية  )صفر(  أولية  فرتتني،  لدينا  أن 
توزيعها  يتم  األولية  الفرتة  يف  موحد  اختبار  يف  املتوقعة 
الشكل  يف  متصل  )خط  للحرية  درجات  بثالث   X2 إىل  مشابه  بشكل 
خضعوا  قد  املدرسة  سن  يف  املراهقني  جميع  كان  إذا   .)1
الطالب  كان  إذا  ولكن،   .  X0 ستكون  النتيجة  متوسط  فإن  لالختبار، 
نسبة  ميثلون  الذين  أولئك   - فقط  الرمادي  باللون  املظللني 
قد   – املدرسة  يف  فعليًا  املسجلني  املدرسة  سن  يف  الطالب 
منحنى  أعىل  يف  سنالحظها  التي  النتيجة  فإن  لالختبار،  خضعوا 
يلتحق  األخرية  الفرتة  يف  أنه  افرتضنا  وإذا   .  X0 ستكون   الجرس 
أداءهم  فسيكون  تقييمهم،  ويتم  باملدرسة  الطالب  جميع 
التقييم  فإن  أخرى،  وبعبارة  املنقط.  الخط  ميثله  الذي  ذلك  هو 
االختبار  نتائج  يف  انخفاًضا  تقابل  والتي   ،X1 < X0 نتيجة   سيعطي 
املتوسط  من  الرغم  عىل  هذا  سيحدث  وواحد.  صفر  الفرتات  بني 
عىل  وبالتايل،   .)  X1 > X0 )أي  السكان  عدد  لزيادة  »الحقيقي« 
األقل من الناحية النظرية، قد تعني زيادة نسبة الشباب الذين تم 
تقييمهم التوصل إىل نتائج أقل يف االختبارات الدولية دون حدوث 
املدرسة.  سن  يف  للشباب  املحتملة  النتائج  يف  عام  انخفاض 
املهارات  اختبارات  يف  أقل  نتائج  تحقيق  جزئياً  التحول  هذا  يربر 
املوحدة واختبارات املعرفة خالل فرتة توسيع التغطية املدرسية.

النتائج يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

ملادة    TIMSS اختبار  نتائج  تحليل  عىل  سرنكز  القسم،  هذا  يف 
االستنتاجات  عام،  بشكل  الثامن.  الصف  مرحلة  لطالب  العلوم 

الدول  بني  من  الرياضيات.  ملادة   TIMSS اختبار  لنتائج  أيًضا  صالحة 
حصلت   ،2015 تقييم  يف  شاركت  التي  املنطقة  يف  العرش 
نقطة   500 البالغ  الدويل  املتوسط  من  أقل  نتائج  عىل  جميعها 
يف  نقطة   477 من  بدًءا   ،)Hooper، 2016 و    Martin، Mullis(
عىل  حصلت  والتي  مرص،  يف   371 إىل  املتحدة  العربية  اإلمارات 
ثاين أدىن نتيجة يف جميع أنحاء العامل، والتي كانت أعىل فقط 
الدول  هذه  من  خمسة  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  أفريقيا.  جنوب  من 
العربية السعودية،  الدخل املرتفع: اململكة  الدول ذات  تعترب من 
ونظرًا  وقطر.  وعامن،  املتحدة،  العربية  واإلمارات  والبحرين، 
قد   2015 عام  يف  شاركت  التي  املنطقة  يف  العرش  الدول  ألن 
شاركت ايضاً يف الدورات السابقة من اختبار TIMSS، ميكن مقارنة 
والتغيري   2015 عام  نتائج   1 الجدول  يعرض  مؤقتة.  بصورة  النتائج 
التقييم. يف  دولة  كل  فيها  شاركت  مرة  آخر  منذ  الدرجات  يف 

من  العديد  هناك  كان  نسبيًا.  كئيبة  صورة  الجدول  هذا  يقدم 
مشاهدتها  يتم  مل  محزنة  حالة  وهي  التقدم:  حال  حاله  الرتاجع 

املصدر: املؤلف

الشكل رقم 1: الفوارق بني متوسط السكان وعينة الوسط مع عينة 

متحيزة من الطالب. 

املصدر: تحليل املؤلف مع بيانات من مارتن، وموليس، وفوي، وهوبر 

)2016(؛ كان آخر تقييم يف عام 2011 لجميع البلدان باستثناء مرص، التي 

مل تشارك منذ عام 2007.

الجدول رقم 1: نتائج اختبار TIMSS للعام 2015 لطالب مرحلة الصف الثامن 

يف مادة العلوم، حسب البلد. 
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يف أي منطقة أخرى. ومع ذلك، كام متت مناقشته يف القسم 
 TIMSS السابق، قد ال تكون النتائج بني التطبيقات املختلفة الختبار 
النسبية،  النسب  يف  التغريات  بسبب  تبدو  كام  للمقارنة  قابلة 
وبالتزامن مع خصائص الطالب الذين تم تقييمهم. طريقة بسيطة 
يف  موضح  هو  كام  محورين،  خالل  من  هي  العنارص  هذه  لتمثيل 
للصف  العلوم  نتائج  يف  التغيري  الرأيس  املحور  يعرض   .2 الشكل 
TIMSS بينام يعرض املحور األفقي التغيري يف  الثامن يف اختبار 
السابع  )الصف  اإلعدادية  الدراسة  مرحلة  يف  املشاركة  معدل 
متثيل  تم  األخرية.  التقييم  سنة  منذ  الدولة،  بحسب  التاسع(  إىل 
.95٪ بنسبة  ثقة  فاصل  الرأسية  النطاقات  ومتثل  بدائرة،  بلد  كل 

يسمح لنا الرسم البياين بتحديد أربعة أرباع: 

TIMSS: البحرين، . 1 زيادة معدل املشاركة وتحسني نتائج اختبار 
اإلمارات العربية املتحدة، املغرب وعامن.

انخفاض معدل املشاركة وتحسني نتائج TIMSS: قطر.. 2

3 .:TIMSS اختبار  نتائج  وانخفاض  املشاركة  معدل   انخفاض 
األردن ولبنان.

4 . :TIMSS زيادة يف معدل املشاركة وانخفاض يف نتائج اختبار
اململكة العربية السعودية ومرص وإيران.

ونتائج  املشاركة  يف  التغريات  يراعي  الذي  التحليل  يعطينا 
يف  بلدان  أربعة  نجحت   )1 تفصيالً:  أكرث  استنتاجات   TIMSS اختبار 
أيًضا؛  املشاركة  معدل  زيادة  مع  نتائجها  تحسني  من  املنطقة 
انخفاض  فيها  حدث  التي  الخمسة  البلدان  من  ثالثة  شهدت   )2
من  أنه  من  الرغم  عىل  املشاركة،  معدل  يف  زيادة  النتائج  يف 
بشكل  األقل  النتائج  املشاركة  يف  الزيادة  تربر  أن  املحتمل  غري 
نتيجة  انخفاض  فإن  املتبقيتني،  الدولتني  أحد  لبنان،  يف   )3 كامل؛ 
ميكننا  ال  وبالتايل  كبرية،  إحصائية  داللة  له  ليس   TIMSS اختبار 
القياس. يف  خطأ  إىل  يرجع  قد  الفرق  بأن  القائلة  الفرضية  رفض 

من  كل  يف  انخفاًضا  تُظهر  التي  ولبنان،  األردن  حاالت  تبدو  قد 
بأننا  القائلة  الحجة  مع  متناقضة   ،TIMSS ونتيجة  املشاركة  معدل 
نطاق  توسيع  يتم  عندما  الدرجات  يف  انخفاًضا  نرى  أن  نتوقع  قد 

أزمة  آثار  يف  النظر  املهم  من  ذلك،  ومع  املدرسية.  التغطية 
االعتبار،  بنظر  أخذها  عند  البلدان.  هذه  يف  السوريني  الالجئني 
وشاب  طفل   600،000 من  أكرث  مجتمعة  ولبنان  األردن  استقبلت 
وهو   ،)2018 الالجئني،  لشؤون  املتحدة  األمم  )مفوضية  الجئ 
الوصول  إمكانية  فرص  بتوفري  تتعلق  إضافية  تحديات  ميثل  وضع 
بالنسبة  سواء  املدرسة،  سن  يف  السكان  لجميع  التعليم  إىل 
آلثار  ملّخص  عىل  العثور  ميكن  الالجئني.  أو  املحليني  للسكان 
والجهود  املضيفة  البلدان  يف  التعليم  نظام  عىل  األزمة  هذه 
الجديرة بالثناء لتوفري التعليم للسكان الضعفاء يف التقرير الخاص 
.)2018 )اليونيسف،  للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  أعدته  الذي 

االستنتاج

طور  يف  الثانوي  التعليم  فيها  يزال  ال  التي  للبلدان  بالنسبة 
املوحدة  للتقييامت  املختلفة  االختبار  دورات  تقوم  قد  التعميم، 
الدولية بتقييم مجموعات الطالب ذات الخصائص املميزة. مع بقاء 
املدرسة  يف  املنخفض  الدخل  ذات  األرس  من  الشباب  من  املزيد 
هذه  يف  املشمولني  السكان  يف  دمجهم  يتم  أطول،  لفرتة 
االختبار  عينة  تكوين  يف  التغيري  هذا  يؤدي  أن  ميكن  التقييامت. 
إىل تغيريات يف نتائج االختبار، حتى لو مل تكن هناك تغيريات يف 
املدرسة(.  سن  يف  الشباب  )جميع  االهتامم  محل  السكان  عامة 
اختبار  العلوم والرياضيات يف  النتائج يف ماديت  انخفاض  تسببت 
الحكومات  بني  والخالفات  الجدل  من  بالكثري   2015 للعام    TIMSS
وافراد املجتمع يف الدول املشاركة يف منطقة الرشق األوسط 
مربرة  عوامل  هناك  بأن  املقالة  هذه  تجادل  أفريقيا.  وشامل 
الدول  من  دول  ثالث  جزئيًا.  األقل  عىل  االنخفاض،  هذا  تفرس  قد 
الخمس املشاركة التي انخفضت فيها الدرجات كانت لديها معدالت 
الثانوي  التعليم  ملرحلة  بالنسبة  املدارس  يف  أقل  مشاركة 
يف  كبرية  تغيريات  األخريان  الدولتان  شهدت  حني  يف  األدىن، 
عدد الطالب والطلب عىل أنظمة التعليم بسبب العوامل الخارجية.

 Hooper و Foy و Mullis و Martin املصدر: تحليل املؤلف مع بيانات من

)للعام 2016( و )UIS )2018. تشري املشاركة إىل صايف معدل التسجيل 

يف اإلمارات العربية املتحدة واملغرب )MAR(، ورسوم التسجيل 

اإلجاملية للبنان )LBN(، ومعدل التسجيل الصايف لجميع البلدان األخرى. 

الشكل رقم 2: التغريات يف نتائج اختبار TIMSS يف مادة العلوم )الصف 

الثامن( والتقسيم يف املرحلة األدىن من التعليم الثانوي.
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