هدف التنمية المستدامة الرابع:
المؤشرات المستندة الى بيانات تقييم
التعلّم

ورشة العمل اإلقليمية حول مؤشرات هدف التنمية المستدامة الرابع
شرم الشيخ  ،جمهورية مصر العربية 19-15 ،نيسان /ابريل 2019

المؤشر 4.1.1
نسبة األطفال والشباب( :أ) في الصف الثاني /الثالث؛ (ب) في نهاية المرحلة االبتدائية؛ (ج) في
نهاية المرحلة األولى من التعليم الثانوي الذين يحققون على األقل الحد األدنى من مستوى الكفاءة
في ’ ‘1القراءة ‘2’ ،الرياضيات ،بحسب الجنس.
• حالة المؤشر :مؤشر عالمي /معتمد للرصد  /رغم التقدم المحرز مازال يحتاج لمزيد من التطوير
• تعريف المؤشر :النسبة المئوية من التالميذ الذين يحرزون على األقل الحد األدنى من الكفاءة في
نهاية:
• الصف الثاني/الثالث
• نهاية المرحلة االبتدائية
• نهاية المرحلة األولى من التعليم الثانوي
في كل من:
• القراءة
• الرياضيات

المؤشر 4.1.1
• الحد األدنى من مستوى الكفاءة هو معيار المعرفة األساسية في مجال (الرياضيات،
والقراءة ،وما إلى ذلك) وتقاس من خالل تقييمات (اختبارات) التعلّم.
• تقييمات التعلّم الوطنية
• تقييمات التعلّم االقليمية/الدولية ،مثل:
• دراسة االتجاهات العالمية للرياضيات والعلوم (تيمس)
• Trends in International Mathematics and Science Study
)(TIMSS
• دراسة التقدم في القراءة الدولية لمحو األمية (بيرلز)
)• Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS
• البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (بيزا)
)• The Programme for International Student Assessment (PISA

المؤشر 4.1.1
• الغرض :يعتبر هذا المؤشر مقياسا ً مباشرا ً لنتائج التعلّم المحققة في المواضيع المراد قياسها
• مصادر البيانات :تقييمات التعلّم الوطنية وعبر الوطنية (اإلقليمية والدولية)
• تفسير المؤشر :عتبة واحدة فقط ( )thresholdتقسم التالميذ الى مجموعتين:
• عند أو فوق الحد األدنى من الكفاءة
• دون الحد األدنى من الكفاءة

كلما ارتفعت نسبة المجموعة األولى دلت على جودة أعلى للتعلّم.

• محدودية المؤشر:
• ال تساعد المعايير المعتمدة حاليا على المستوى الوطني من إمكانية المقارنة الدولية
• هناك حاجة لربط التقييمات عبر الوطنية المختلفة استنادا إلى إطار مشترك متفق عليه (قيد اإلعداد)

التقدم المحرز في تطوير المؤشر 4.1.1
• ماهي اإلشكاليات المتعلقة بتطوير المؤشر؟
 تعريف المضامين؟
 تعريف الحد األدنى؟
 كيف يتم تقييم مستوى الكفاءة على نفس السلّم؟

• أيا ً كانت المنهجيات المستخدمة في أي برنامج لتقييم التعلّم ال بدّ:

 أن تكون مضامين التعلّم والفئات العمرية واحدة
 ان تؤخذ بعين االعتبار الخصوصيات و الحاجيات الوطنية لكل بلد

كيف يتم تنظيم برامج تقييم التعلّم؟
• المراحل

الرئيسية:

المرحلة

هدف المرحلة المكونات الرئيسية

اإلطار المفاهيمي

ماذا يقيم وكيف إطار التقييم/المسح (معرفي،
غير معرفي ،سياقي )
الفئة العمرية المستهدفة
بناء آليات المسح ،إنتاج وتحليل
كيف يجرى
البيانات
التقييم
كيفية اإلبالغ تعريف السلّم ،المعايير والتقدم

اإلطار المنهجي
إطار إلبالغ

4.1.1 التقدم المحرز في تعريف اإلطارالمفاهيمي للمؤشر
Global Content Framework of Reference for
Mathematics
Global Content Framework of Reference for Reading
Content Alignment Tool

4.1.1 التقدم المحرز في تعريف اإلطار المنهجي للمؤشر
Manual of Good Practices in Learning Assessment
Quick Guide: Making the Case for a Learning Assessment
Quick Guide: Implementing a National Learning Assessment
Procedural Alignment Tool
Online Dashboard on Using LA 4 SDG4

4.1.1 التقدم المحرز في تعريف إطار إلبالغ للمؤشر
Minimum proficiency levels
Interim reporting strategy
Reporting Protocol

التقدم المحرز في تطوير 4.1.1
• لقد تم االتفاق بين المنظمات إلقليمية والدولية علي تعريف الحد األدنى
من الكفاءة خالل مؤتمر عقد في باريس في  12-11سبتمبر2018

مستويات الكفاءة المعتمدة حاليا من طرف معهد اليونسكو
لإلحصاء بشكل مؤقت باعتبارها مستويات الحد األدنى
(المستويات بالنسبة ل  TIMSSو  PIRLSقد تتغير في
المستقبل القريب)

ال قراءة األمية ل م حو ال دولية ال دراسة
PIRLS

وال علو م للرياضيا ت ال عال مية ال دراسة في االت جاها ت
TIMSS
الص ف/والماد ة ال عمر
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القراءة

الرياضيا ت

الرياضيا ت

ال طلبة ل ت قيي م ال دولي البرنامج
PISA
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كم هي التكلفة المالية للمشاركة في برامج التقييم؟
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المؤشر 4.1.1
• استخدام بيانات دراسات تقييم التعلّم:
مثال  :دراسة االتجاهات العالمية للرياضيات والعلوم (تيمس) 2015
تقيس هذه الدراسة أداء التالميذ في الصف الرابع والصف الثامن في مادتي الرياضيات
والعلوم .ويقسم التالميذ الى أربع مجموعات نسبة لمستوى األداء أو الدرجات التي نالوها:
•
•
•
•
•

دون المستوى (أو المعيار) الدولي المنخفض :دون  400درجة
المستوى (أو المعيار) الدولي المنخفض 474-400 :درجة
المستوى (أو المعيار) الدولي المتوسط 549 -475 :درجة
المستوى (أو المعيار) الدولي العالي 624-550 :درجة
المستوى (أو المعيار) الدولي المتقدم 525 :درجة وأكثر

متوسط الدرجات في الرياضيات في الصف الرابع في البلدان
العربية في 2015
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متوسط الدرجات في الرياضيات في الصف الثامن في
البلدان العربية في 2015
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المصدر :تقييم تيمس 2015

أبو ظبي

البحرين

اإلمارات

المتوسط الدولي

دبي

توزيع طلبة الصف الرابع حسب مستويات االتقان في الرياضيات
في البلدان العربية في 2015

المصدر :تقييم تيمس 2015

توزيع طلبة الصف الثامن حسب مستويات االتقان في
الرياضيات في البلدان العربية في 2015

المصدر :تقييم تيمس 2015

نسبة األطفال والشباب في نهاية المرحلة األولى من التعليم الثانوي الذين يحققون على األقل
الحد األدنى من مستوى الكفاءة في الرياضيات في البلدان العربية ألحدث سنة متاحة حسب
الجنس

المصدر :قواعد بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء ،نوفمبر 2019

نسبة األطفال والشباب في نهاية المرحلة األولى من التعليم الثانوي الذين يحققون على األقل
الحد األدنى من مستوى الكفاءة في القراءة في البلدان العربية ألحدث سنة متاحة حسب
الجنس

المصدر :قواعد بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء ،نوفمبر 2019

المؤشر 4.1.2
تنظيم عملية وطنية لتقييم التعلم (أ) في الصف الثاني /الثالث؛ (ب) في نهاية
المرحلة االبتدائية؛ و(ج) نهاية المرحلة األولى من التعليم الثانوي
• حالة المؤشر :مؤشر قطاعي  /معتمد للرصد  /ليس بحاجة إلى تطوير إضافي
• تعريف المؤشر :ما إذا كان قد أجري تقييم وطني أو عبر وطني (إقليمي أو دولي) لنتائج
التعلّم في السنوات الخمس الماضية في:
• ( )1القراءة أو الكتابة أو اللغة و
• ( )2الرياضيات
في
• (أ) الصف الثاني /الثالث
• (ب) نهاية المرحلة االبتدائية
• (ج) نهاية المرحلة األولى من التعليم الثانوي

المؤشر 4.4.2
النسبة المئوية للشباب/البالغين الذين يحققون على األقل الحد األدنى من مستوى
الكفاءة في مهارات الدراية الرقمية
• حالة المؤشر :قطاعي  /غير معتمد للرصد حاليا ً  /بحاجة لمزيد من التطوير
• التعريف :نسبة الشباب/البالغين الذين يحرزون مستوى المعايير الدنيا من الكفاءة في مهارات
الدراية الرقمية .وسيتم تحديد مستوى المعايير الدنيا من الكفاءة على أساس معيار دولي مشترك.
يُعَد المؤشر مقياسا ً مباشرا ً لمهارات الدراية الرقمية ،وبالتالي فهو يقيس القدرة على استخدام
األجهزة والتطبيقات الرقمية (مثل أجهزة الكومبيوتر ،والهواتف الذكية واالنترنت) بفعالية .وتعتبر
القدرة على استخدام هذه األجهزة بذكاء إلدارة المعلومات أمر مهم في العديد من جوانب الحياة.

المؤشر 4.4.2
• البيانات المطلوبة :بيانات حول مستويات وكيفية األداء وكيفية تحديدها من التقييمات
الوطنية والدولية (على سبيل المثال ،الدراسة الدولية عن المعلوماتية وثقافة الحاسوب
 ،ICILSبرنامج التقييم الدولي لمهارات البالغين .)PIAAC
• مصادر البيانات :بيانات من مكاتب تقييم التعّلُم الوطنية ،ووزارات التعليم.
• المسوح الوطنية
• طريقة الحساب :نسبة التالميذ أو الشباب في المستوى المالئم من التعليم الذين يحرزون
على األقل المستوى األدنى للكفاءة في مهارات الدراية الرقمية كنسبة مئوية من اجمالي
السكان في الفئة المعنية.

المؤشر 4.4.2
• التفسير:
يُقسم الشباب/البالغين إلى مجموعتين:
 المجموعة األولى :النسبة التي لم تُحقق الحد األدنى من الكفاءة. المجموعة الثانية :النسبة التي حققت أعلى من الحد األدنى من الكفاءة .وسيتم قياسمستويات التقييمات الدولية والوطنية بالمقارنة بمستويات األداء الدنيا المحددة عالميا ً .وحينما
تتم هذه المقارنة ،سيكون بإمكان البلدان من تحديد نسبة الشباب/البالغين الذين حققوا
المستوى األدنى من الكفاءة.

المؤشر 4.4.2
• محدودية المؤشر:
 هناك حاجة إلى المزيد من العمل المنهجي لتطوير مسوح تقييم مهارات الدراية الرقمية. على المدى المتوسط ،هناك إمكانية الستخدام نتائج التقييمات الدولية ،وعلى المدى الطويلمن الممكن إدراج نتائج التقييمات الوطنية.
 هناك حاجة إلى موائمة الدراسة الدولية عن المعلوماتية وثقافة الحاسوب  ICILSوبرنامجالتقييم الدولي لمهارات البالغين  PIAACلضمان قياسهم للمهارات نفسها.

التقدم المحرز في تطوير 4.4.2
• ما هو تعريف تكنلوجيا المعلومات واالتصال والدراية الرقمية المعترف بهما عالميا؟
تعريف إطار عالمي مرجعي للدراية الرقمية:
Global Competency Framework of Reference on digital literacy skills
• تصنيف برامج التقييم الحالية حسب اإلطار العالمي المرجعي للدراية الرقمية

المؤشر 4.6.1
النسبة المئوية للسكان في فئة عمرية معينة الذين يحققون على األقل مستوى ثابتا من
الكفاءة في تصنيفات وظيفية تتناول مهارات (أ) القراءة و(ب) الحساب ،بحسب الجنس
• حالة المؤشر :مؤشر عالمي  /معتمد للرصد  /يحتاج لمزيد من التطوير
• تعريف المؤشر :النسبة المئوية للشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين  15و  24سنة) والكبار (الذين تتراوح
أعمارهم بين  15سنة وما فوق) الذين حققوا أو تجاوزوا مستوى معين من الكفاءة في (أ) القراءة والكتابة
و(ب) الحساب .وسيتم قياس مستوى الحد األدنى من الكفاءة مقارنةً بمقاييس مشتركة جديدة لمحو األمية
والحساب والتي يتم تطويرها حاليا ً.
المستوى الثابت من الكفاءة هو معيار المعرفة األساسية في مجال معين (القراءة والكتابة أو الحساب) يقاس
من خالل تقييمات التعلُّم .وال توجد حاليا ً معايير ُمتّفق عليها عالميا ً .يعتمد هذا المؤشر حاليا ً على البيانات
المنشورة من قبل الوكاالت والمنظمات المتخصصة في مسوح تقييم معارف الشباب والكبار.

المؤشر 4.6.1
• الغرض :يُعدّ المؤشر مقياسا ً مباشرا ً لمستويات مهارة الشباب والكبار في القراءة والكتابة والحساب.
• طريقة الحساب :النسبة المئوية للشباب والكبار في فئة عمرية معينة الذين حققوا على األقل الحد
األدنى من الكفاءة كما هو محدد في تقييم القراءة والكتابة والحساب.

• تفسير المؤشر :يُقسم الشباب والكبار إلى فئتين استنادا ً إلى مستوى مهارات معين:
 (أ) دون الحد األدنى :نسبة الشباب والكبار الذين لم يحققوا الحد األدنى من مستوى الكفاءة كما هومحدد على الصعيد العالمي.
 (ب) عند أو فوق الحد األدنى :نسبة الشباب والكبار الذين حققوا أو تجاوزوا الحد األدنى منمستوى الكفاءة.

المؤشر 4.6.1
• مصادر البيانات:
يتم جمع هذا المؤشر من خالل مسوح تقييم المهارات لدى السكان البالغين ،مثالً:
 برنامج التقييم الدولي لكفاءات البالغين)Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC

 برنامج المهارات الالزمة من أجل العمل واإلنتاجية (القراءة فقط)Skills Towards Employment and Productivity (STEP) Measurement programme

 برنامج تقييم وتتبع مستويات القرائية)Literacy Assessment Measurement Programme (LAMP

 -المسوح الوطنية :بدء المعهد من  2018يجمها عبر ال Catalogue 2.0:

المؤشر 4.6.1
• محدودية المؤشر:
قياس مستويات مهارة الشباب والكبار في مجالي القراءة والكتابة والحساب من خالل
المصادر المذكورة سابقا ً مكلف ومن الصعب إدارته كما أنه قد يقلل من شأن المهارات
الوظيفية في مجاالت مهمة جدا ً للحياة اليومية والتي يصعب تقييمها بنهج موحدة.
لذلك ،قد تكون النتيجة تمثيال غير دقيقا ً لما يعرفه الشباب والكبار ويمكنهم القيام به ،ال سيما
فيما يتعلق بالمهارات األساسية التي قد تختلف بشكل كبير عبر السياقات الثقافية.

التقدم المحرز في تطوير 4.6.1
•
•
•
•

إجراء بحوث لتعريف ’’ المستوى الثابت من الكفاءة في القراءة والحساب’’
تحديد برامج تقييم الكفاءات الدولية التي يمكن استخدامها لإلبالغ عن المؤشر
اقتراح استخدام نسخة مبسطه من مسح  LAMPلإلبالغ عن المؤشر في الدول النامية
https://nces.ed.gov/surveys/piaac/litproficiencylevel.asp
 ال توجد حتى اآلن أي بيانات دولية للدول العربية في قاعدة بيانات معهد اليونسكو
لإلحصاء

المؤشر 4.7.4
النسبة المئوية للتالميذ ،حسب الفئة العمرية (أو المستوى التعليمي) ،الذين
يُظهرون فهما كافيا للمسائل المتعلقة بالمواطنة العالمية والتنمية المستدامة
• حالة المؤشر :مؤشر قطاعي  /غير معتمد للرصد  /بحاجة لمزيد من التطوير
• تعريف المؤشر :النسبة المئوية للطلبة من فئة عمرية معينة أو مستوى تعليم محدد (للتحديد)
الذين يظهرون فهما ً كافيا ً للمسائل المتعلقة بالمواطنة العالمية والتنمية المستدامة.

المؤشر 4.7.4
• الغرض :يمثل هذا المؤشر مقياسا ً مباشرا ً لنتائج التعلُّم في مجالي المواطنة العالمية والتنمية
المستدامة .إضافةً إلى ذلك ،من المتوقع أن يقيس المؤشر كافة المواضيع ذات الصلة بما
فيها تغير المناخ وحقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين.

• طريقة الحساب:
عدد الطالب في فئة عمرية معينة أو مستوى تعليمي معين الذين حققوا أو تجاوزوا الحد
األدنى من فهم المسائل المتعلقة بالمواطنة العالمية والتنمية المستدامة
اجمالي عدد الطالب في نفس الفئة العمرية أو المستوى التعليمي
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المؤشر 4.7.4
• تفسير المؤشر :تشير القيمة العالية على أن عددا ً كبيرا ً من الطالب في الفئة العمرية أو
المستوى التعليمي ذات الصلة لديهم على األقل مستوى معين من فهم للمسائل المتعلقة
بالمواطنة العالمية والتنمية المستدامة.
• مصادر البيانات :يتم جمع بيانات هذا المؤشر عن طريق مسوح تقييم المهارات .ويُعتبر
حاليا ً المصدر الرئيسي لهذه البيانات الدراسة الدولية للتعليم المدني والمواطنة
 International Civic and Citizenship Education Studyالتي تديرها الرابطة
الدولية لتقييم التحصيل التعليمي ).)IEA

• محدودية المؤشر :هناك حاجة إلى مزيد من العمل لضمان أن تكون المعرفة ومستويات
الكفاءة التي يجري تقييمها ذات صلة في كافة أنحاء العالم.

المؤشر 4.7.5
النسبة المئوية للتالميذ البالغين  ١٥عاما الذين يُظهرون كفاءة في معارف العلوم البيئية
وعلوم األرض
• حالة المؤشر :مؤشر قطاعي  /غير معتمد للرصد  /بحاجة لمزيد من التطوير
• تعريف المؤشر :النسبة المئوية للتالميذ البالغين  ١٥عاما ً الذين حققوا المستوى األدنى من
الكفاءة في معارف العلوم البيئية وعلوم األرض .ويمثل هذا المؤشر مقياسا ً مباشرا ً لنتائج
التعلُّم في موضوعين رئيسيين يتصالن بتعزيز التنمية المستدامة.
• مصادر البيانات :من الممكن جمع بيانات هذا المؤشر عن طريق دراسات تقييم الطلبة.
إحدى المصادر الحالية هي مسحي  PISAأو TIMSS

المؤشر 4.7.5
• طريقة الحساب:
عدد التالميذ البالغين  15عاما ً وأكثر الذين يُظهرون كفاءة في معارف العلوم
البيئية وعلوم األرض
اجمالي عدد التالميذ البالغين  15عاما ً وأكثر

100X

• تفسير المؤشر :تشير القيمة العالية أن عددا ً كبيرا ً من التالميذ البالغين  15عاما ً يُظهرون
مستوى معين من الكفاءة والمعرفة في العلوم البيئية وعلوم األرض.

المؤشر 4.7.5
• محدودية المؤشر:
هناك حاجة لمزيد من العمل لضمان أن تكون المعرفة ومستويات الكفاءة التي يجري تقييمها
ذات صلة في جميع أنحاء العالم.

التقدم المحرز في تطوير 4.7.5
• اقتراح من طرف  GAMLلتطوير المؤشر الستخدام اإلطار المفاهيمي ل  TIMSSالصف 8
كإطار للمؤشر بدل استخدام الفئة العمرية في سن 15
• لقد وافق فريق التعاون التقني الدوي علي هذا المقترح.

!شكرا
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