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4.1.3المؤشر 

دنيا من للمرحلة االبتدائية، والمرحلة ال)القبول اإلجمالي في الصف األخير معدل 
(الثانويالتعليم 

األخير ف في الص( القيد ناقصا المعيدين)المستجدينمجموع عدد التالميذ تعريف المؤشر •
موع بغض النظر عن أعمارهم، معبّر عنه كنسبة مئوية من مج، مرحلة تعليمية معينةمن 

.الصففي هذا للدخولالسّكان في الفئة العمرية النظريّة 

درة النظام قإلى ويشير كما . االبتدائييمكن اعتماد هذا المؤشر كبديل لقياس إتمام التعليم 
للدخول الى ظرية التعليمي على إتاحة فرص إلتمام التعليم االبتدائي للسكان البالغين السن الن

.الصف األخير من المرحلة



4.1.3المؤشر 

أو )حلة المرفي الصف األخير من ( المستجدين)الجدد عدد الملتحقين : البيانات المطلوبة•
في الصف والسكان البالغين السن النظرية للقبول، (المعيدينعدد المقيدين يطرح منه عدد 
.األخير من التعليم االبتدائي

تقديرات دد، على بيانات خاصة بالملتحقين الجالسجالت اإلدارية للحصول : البياناتمصادر •
.في السن النظرية للقبول في الصف األخير من التعليم االبتدائيالسكان 

مام الجاري إلى درجة عالية من اإلتفي الصف األخيرمعدل القبوليشير ارتفاع : التفسير•
.للتعليم االبتدائي



4.1.3المؤشر 

عام للمرحلة االبتدائيةمن امعدل القبول اإلجمالي في الصف األخير : طريقة الحساب•
2016

لنظر عن بغض ا)يشمل االحتساب كافة الملتحقين الجدد بالصف األخير : المؤشرمحدودية •
في المائة بسبب التحاق األطفال الذين 100وبالتالي يمكن أن تتجاوز النسبة ،(اعمارهم
.المالئم لهذا الصفالعمرأو لم يبلغوا تخطوا 

االبتدائيةالمالئمة للصف األخير من المرحلة في السن السكان عدد 

المرحلة االبتدائيةفي الصف األخير من ( المستجدين)عدد الملتحقين الجدد 
100 X 
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العربية في البلدانمن المرحلة االبتدائية معدل القبول اإلجمالي في الصف األخير 
ألحدث سنة متاحة حسب الجنس 



انوي من المرحلة األولى من التعليم الثمعدل القبول اإلجمالي في الصف األخير 
في البلدان العربية ألحدث سنة متاحة حسب الجنس 
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4.1.5المؤشر 

الدنياوالمرحلتيناالبتدائي،التعليممرحلة)بالمدارسالملتحقينغيرنسبة
(الثانويالتعليممنوالعليا

لتعليم غير من المستوى معين والشباب في الفئة العمرية الرسمية األطفال : تعريف المؤشر•
عنهم كنسبة مئوية معبرا  العالياالبتدائي أو الثانوي أو ما قبل االبتدائي،بالتعليمالملتحقين 
.عينهاالعمريةفي الفئة من السكان 

:البيانات المطلوبة•
لسن أحادي احسب و حتى العالي االبتدائي قبل ما منالتعليمكافة مراحلفي( التالميذ)القيد •

تقديرات السكان •



4.1.5المؤشر 

:  مصادر البيانات•
السجالت اإلدارية أو •

مسوح األسر المعيشية•

ن ممن التعليم لمستوى معين يطرح عدد الطالب في السن الرسمية : طريقة الحساب•
امجموع السكان في نفس السن ويقسم الناتج على اجمالي السكان في السن عينه



4.1.5المؤشر 

(م االبتدائيلعمر التعلي)االبتدائي التعليم لمرحلة غير الملتحقين بالمدارس نسبة األطفال •

الرسمية للتعليم االبتدائيفي السن السكان عدد 

ي في التعليم الرسمية للتعليم االبتدائفي السن التالميذ عدد 
أو الثانوي، االبتدائي قبل االبتدائيما 

الرسمية في السن السكان عدد 
للتعليم االبتدائي 

-

100 X 



4.1.5المؤشر 

للمرحلة الدنيا من التعليم الثانوياألطفال غير الملتحقين بالمدارس نسبة •

الثانوي الدنيا من التعليمالرسمية للمرحلة في السن السكان عدد 

م الدنيا من التعليالرسمية للمرحلة في السن التالميذ عدد 

لدنيا المرحلتين االثانوي المقيدين في التعليم االبتدائي أو
والعليا من التعليم الثانوي

الرسمية في السن السكان عدد 
-من التعليم الثانويالدنيا للمرحلة 

100 X 



4.1.5المؤشر 

نسبة القيد الصافية المعدلة في التعليم–1= غير الملتحقين بالمدارس نسبة األطفال •
االبتدائي

(NERA)االبتدائيالقيد الصافية المعدلة في التعليم نسبة •
:المطلوبةالبيانات •

االبتدائي والثانوي حسب أحادي السن ما قبل االبتدائي،التعليمفي ( التالميذ)القيد -

السكان في السن الرسمية للتعليم االبتدائيعدد -

:  طريقة الحساب•

=2015/2016القيد الصافية المعدلة في التعليم االبتدائي في العام نسبة 

الرسمية للتعليم االبتدائي في السن السكان عدد 
2015في منتصف العام 

بتدائي، التعليم ما قبل االالرسمية للتعليم االبتدائي المقيدين في في السن التالميذ عدد 

2015/2016100الثانوي للعام االبتدائي أو  X 



4.1.5المؤشر 

لحاجة زاد عدد األطفال والمراهقين غير الملتحقين بالمدارس زادت اكلما : تفسير المؤشر•
هؤالء من الممكن ان يكون بعض. إلى التركيز على تحسين فرص الحصول على التعليم

المعين لمستوى قد التحقوا في البداية ولكنهم تسربوا قبل بلوغ العمر المالئم إلنجاز ااألطفال 
هذا يف ويوفر تصن. أو قد ال يدخلوا المدرسة مطلقا او من الممكن ان يلتحقوا بعمر متأخر

ة الفئات السكانيمن تحديد والخصائص األخرى، الجنس وموقع االقامة المؤشر حسب 
.المهمشة

ديرات المصادر المعتمدة لبيانات القيد وتقيؤدي عدم االتساق بين قد : محدودية المؤشر•
.المؤشرتقديرات غير دقيقة لهذا إلى السكان 



في البلداناالبتدائي مرحلة التعليم فينسبة غير الملتحقين بالمدارس
العربية ألحدث سنة متاحة حسب الجنس 
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احتبست على 

أساس المنهجية 

السابقة



المرحلة األولى من التعليم الثانوي فينسبة غير الملتحقين بالمدارس
في البلدان العربية ألحدث سنة متاحة حسب الجنس 
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الثانويمن التعليم الثانية المرحلة فينسبة غير الملتحقين بالمدارس
في البلدان العربية ألحدث سنة متاحة حسب الجنس 
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4.1.6المؤشر 

لةالمرحفي)الدراسيصفهمأعمارمنسنا  األكبرلألطفالالمئويةالنسبة
(الثانويالتعليممنالدنياوالمرحلةاالبتدائية

يا من التعليم والمرحلة الدناالبتدائي التعليم المئوية للتالميذ في النسبة : تعريف المؤشر•
.لصفتهمالمالئم العمر يزيد عمرهم بسنتين على األقل عن الذين ( العام)الثانوي 

دأوا الدراسة التي يدخل فيها التالميذ الصف إذا كانوا قد بالسن لصف معين هو المالئم والعمر 
أو ادة إعدون وتدرجوا في سن االلتحاق بالمدرسة االبتدائية الرسمية، ودرسوا بدوام كامل، 

.أي من الصفوفتخطي 



4.1.6المؤشر 

: البيانات المطلوبة•
والسنالصفحسبوالمرحلة الدنيا من التعليم الثانوياالبتدائيفي التعليم ( التالميذ)القيد •

اجمالي القيد حسب الصف•

:  مصادر البيانات•
السجالت االدارية•

مسوح األسر المعيشية•



4.1.6المؤشر 

: طريقة الحساب•

في قون بالمدرسة يلتحذالتالميلهذا المؤشر أن غالبية تبين القيمة المنخفضة : المؤشرتفسير •
.  اإلعادةمع الحد األدنى من ويتدرجون بين الصفوف الوقت المحدد 

جريت في أوالتي األسر المعيشية مسوح تسفر البيانات المستمدة من قد : محدودية المؤشر•
.فرطةفيها األعمار في تاريخ العد إلى تقديرات ماحتسبت أواخر السنة الدراسية التي 

اجمالي عدد التالميذ في هذه المرحلة

عدد التالميذ الذين تزيد أعمارهم بسنتين على األقل عن العمر المالئم لصفهم في مرحلة ما
100 X 



ة النسبة المئوية لألطفال األكبر سناً من أعمار صفهم الدراسي في المرحل
في البلدان العربية ألحدث سنة متاحة حسب الجنس االبتدائية 
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ة األولى النسبة المئوية لألطفال األكبر سناً من أعمار صفهم الدراسي في المرحل
في البلدان العربية ألحدث سنة متاحة حسب الجنس الثانوي من التعليم 
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4.1.7المؤشر 

اإللزامي المضمون بموجب األُطر القانونية في( ب) المجاني و( أ)سنوات التعليم عدد 
الثانويمرحلتي التعليم االبتدائي والتعليم 

ول عليها قانونيا عدد سنوات التعليم االبتدائي والثانوي التي يحق لألطفال والشباب الحص: تعريف المؤشر•
ويقيس هذا المؤشر مدى التزام الحكومات بضمان الحق في التعليم.بصورة مجانية أو إلزامية أو كليهما

ليم التي ينبغي أن في معظم البلدان تشريعات قانونية تحدد األعمار ومستويات التعتتوفر . والشبابلألطفال 
ما وتحدد هذه ك(. عادة ما يكون التعليم قبل االبتدائي أو التعليم االبتدائي)يبدأ عندها الطفل دورة الدراسة 

يها الشباب التشريعات عادة إما عدد سنوات التعليم المجانية أو االلزامية أوالسن التي من الممكن أن يترك ف
.  التعليم أو كليهما في بعض األحيان

ر حيث تشكل فال تدخل في حساب هذا المؤشسنوات التعليم ما قبل االبتدائي المشمولة بهذه التشريعات عدد 
4.2.5بمفردها بيانات المؤشر 



4.1.7المؤشر 

إلزامية ( ب)المجانية و ( أ)الصفوف من التعليم االبتدائي والثانوي عدد : البيانات المطلوبة•
ة العمرية التي إذا لم يتم تحديد عدد الصفوف، يمكن استخدام الفئ. وفقا للتشريعات الوطنية

نات عن وهناك حاجة أيضا إلى بيا. بدال من ذلكإلزامي ( ب)مجاني و ( أ)يكون التعليم فيها 
.لكل مستوى من مستويات التعليم( سن الدخول ومدته)هيكل 

قة بالحصول الوطنية ومعايير التعليم النظامي والقواعد المتعلالتشريعات :مصادر البيانات•
أو االلتزام القانونيين بالمواظبة على التعليم؛الحقوقعلى التعليم، وال سيما 

نفيذها وجود تشريعات وطنية ال يضمن بالضرورة أن تكفل البلدان ت: محدودية المؤشر•
.بفعالية وأن األهل يكفلون بالفعل استفادة أطفالهم من هذه التشريعات



في عدد سنوات التعليم المجاني واإللزامي المضمون بموجب األُطر القانونية
العربيةفي البلدان الثانوي مرحلتي التعليم االبتدائي والتعليم 
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(  ب)دائي و التعليم ما قبل االبت( أ)نسبة القيد اإلجمالية لتعليم الطفولة المبكرة في 
المبكرةبرامج تنمية الطفولة 

نمية برامج ت( ب)التعليم ما قبل االبتدائي و ( أ)األطفال الملتحقين ب :المؤشرتعريف•
تعليم من عدد السكان في سن المئوية رهم، كنسبة اعمأالطفولة المبكرة، بغض النظر عن 

.للمرحلةالرسمي 

لذا، فهو . لمبكرةعَد المؤشر مقياسا  لمستوى المشاركة في مرحلتي تعليم الطفولة اي  : الغرض•
.يشير إلى قدرة النظام التعليمي على استيعاب األطفال من هذه الفئة العمرية

4.2.4المؤشر 



:طريقة الحساب•

رحلة التعليم تشير القيمة العالية للمؤشر إلى درجة عالية من المشاركة في م: المؤشرتفسير•
ع إلي قدرة النظام التعليمي على استيعاب جمي% 100وتشير القيمة التي تقترب من . المبكر

.تلك المرحلةالسكان في 

معينةفي مرحلة القيد إجمالي

لتلك المرحلةسن الرسمي العدد السكان في 
100 x

4.2.4المؤشر 



قديرات تعدادات السكان والتوالسجالت اإلدارية أو مسوح األسر المعيشية: البياناتمصادر •
(حسب أحادي السن)السكانية 

بسبب إدراج التالميذ الذين % 100يمكن أن تتجاوز نسبة المؤشر ال: محدودية المؤشر•
.المرحلةالرسمي لهذه سن الرهم عن اعمأقل تتجاوز أو ت

4.2.4المؤشر 



في البلدان ( 01إسكد)القيد اإلجمالية في برامج تنمية الطفولة المبكرةنسبة 
ألحدث سنة متاحة حسب الجنس العربية، 
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في البلدان العربية ( 02إسكد)ما قبل االبتدائيالتعليم في القيد اإلجمالية نسبة 
ألحدث سنة متاحة حسب الجنس 
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4.3.2المؤشر 

نسبة القيد اإلجمالية في التعليم العالي بحسب الجنس 

:  تعريف المؤشر•

ئوية من عنه كنسبة ممعبرا  بغض النظر عن السن، مجموع المسجلين في التعليم العالي، 
العليا من التي تلي مباشرة  المرحلةالسنوات الخمس السكان في الفئة العمرية المؤلفة من 

.التعليم الثانوي

:  طريقة الحساب •
عاليفئة السن الرسمية للتعليم الفي السكان عدد 

العاليفي التعليم الطالب المقيدين عدد 
100 X 



: البيانات مصادر •

المعيشية األسر في المؤسسات التعليمية أو مسوح اإلدارية السجالت -

تقديرات السكان في منتصف العام -

الثانويالتعليم حول مدة إدارية من وزارات التعليم بيانات -

:محدودية المؤشر•

يات التعليم ال يأخذ بعين االعتبار االختالفات في مدة البرامج ما بين البلدان أو بين مستو-
ومجاالت الدراسة

العالي أو في النسبة قد تكون منخفضة في البلدان التي تعاني من ضعف في نظام التعليم-
5صر من البلدان التي توفر فقط برامج الدرجة الجامعية األولى التي تمتد على فترة أق

.سنوات عادة  

4.3.2المؤشر 



نة متاحة في البلدان العربية ألحدث سالقيد اإلجمالية في التعليم العالي نسبة 
الجنسحسب 
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4.3.3المؤشر 

عمارهم لمن تتراوح أ)نسبة المشاركة في برامج التعليم التقني والمهني 
الجنس، بحسب (سنة٢٤و١٥بين 

المشاركين سنة٢٤و١٥تتراوح أعمارهم بين الذين للشبابالمئوية النسبة : المؤشرتعريف •

برامج في التعليم التقني والمهني سواء في التعليم النظامي أو في أماكن العمل أو في

.زمنية محددةفي تاريخ معين أو خالل فترة مختلطة، 

.والمهنيالتعليم التقني إظهار مستوى مشاركة الشباب في : الغرض•



:الحساب طريقة •

تراوح أعمارهم تالذين الشباب نسبة كبيرة من تشير القيمة العالية إلى أن : المؤشرتفسير •

.العملسوق المصمم خصيصا لاللتحاق بأو التدريب يشاركون في التعليم سنة ٢٤و١٥بين 

(سنة24-15)الشباب عدد 

والمهنيبرامج التعليم التقني الملتحقين في ( سنة24-15)عدد الشباب 
(التعليم العالي–التعليم بعد الثانوي غير العالي –التعليم الثانوي )

100 X 

4.3.3المؤشر 



: مصادر البيانات 

من المدارس أو غيرها من مؤسسات التعليم والتدريب أواإلدارية من السجالتبيانات -
سب أحادي حول االلتحاق في البرامج المهنية أو التقنية حالمعيشيةمسوح األسر بيانات من 

السن

:المؤشرمحدودية 

ما في ذلك مجموعة متنوعة من األماكن بفي التقني والمهني يمكن توفير التعليم والتدريب 
لتعليم غير أن البيانات اإلدارية غالبا  ما تشمل ا،وغيرهاالمدارس والجامعات وبيئات العمل 

.مثل المدارس والجامعاتفقط النظاميمؤسسات التعليمفي 

.والتدريبالتعليمال يعكس معدل المشاركة كثافة أو نوعية أو نتائج -

4.3.3المؤشر 



٢٤و١٥لمن تتراوح أعمارهم بين )المشاركة في برامج التعليم التقني والمهني نسبة 
حسب الجنسفي البلدان العربية ألحدث سنة متاحة ، (سنة
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4.5.1المؤشر 

مستوىمناألعلى/األدنىالخمسو،حضر/وريفذكر،/أنثى)التكافؤأدلة
منوالمتضرريناألصلية،والشعوباإلعاقة،حالةمثلوغيرهاالثراء
هذهفيالواردةالتعليممؤشراتلكافة(متوافرةالبياناتأصبحتمتىات،النزاع
تصنيفهايمكنالتيوالقائمة

للسكان ية مستوى التفاوت بين مجموعتين من الفئات الفرعيقيس الدليل : مفهوم المؤشر•
.  االهتمام فيما يتعلق بمؤشر معينذات 



لسكان تتطلب أدلة التكافؤ بيانات لمجموعات مختلفة من ا: البيانات المطلوبة ومصادرها•
بة وهي تمثل نس. من حيث الخصائص المذكورة( حيثما أمكن)لكافة المؤشرات المعتمدة 

وعادة ما تكون المجموعة األكثر حرمانا في جهة . قيمة المؤشر لمجموعة واحدة إلى أخرى
. البسط

:طريقة الحساب•

عدت على التكافؤ بين المجموعتين محل االهتمام، وكلما ابت1قيمة الدليل تدل : تفسير الدليل•
.ازداد التفاوت بينهما1عن 

قيمة المؤشر المعني للمجموعة األكثر حرمانا
(الريف/ الخمس األفقر/ اإلناث: مثال)

قيمة المؤشر المعني للمجموعة األقل حرمانا
(الحضر/ الخمس األغنى/الذكور: مثال)

4.5.1المؤشر 



مويلالتاإلنفاق على تعليم التلميذ حسب المستوى التعليمي ومصدر مبلغ 

:  تعريف المؤشر
(  األسر وغيرها من القطاع الخاص)الخاص والتمويل للتعليم الحكومي الذاتيالتمويل إجمالي

ولى من التعليم المرحلة األوالتعليم قبل االبتدائي، والتعليم االبتدائي، )معين من التعليم لمستوى 

لكل طالب ( لعاليالثانوي، وما بعد الثانوي غير العالي والتعليم امن التعليم الثانية المرحلة ، والثانوي

ي اإلجمالي مئوية من الناتج المحلكنسبة الناتج عن عبريو. مسجل في هذا المستوى في سنة معينة

.الوطنيةللفرد بالعملة 

تأتي حيث)" الذاتيالتمويل"بينالفرق النوع من المؤشرات هذافي توضيحهايجبمن األمور التي 

".النهائيةالنفقات "و( األموال في األصل

4.5.4المؤشر 



م إن استخدا. واحدويعكس هذا المؤشر مقدار الموارد المستثمرة في المتوسط في طالب 
. الوقترور طالب مفيد للمقارنة، سواء بين مستويات التعليم، أو مع ممتوسط االنفاق على ال

رد، أو كما أن التعبير عن المؤشر إما كنسبة مئوية من متوسط الناتج المحلي اإلجمالي للف
يم الثابتة عند بمعادالت القوة الشرائية، يسمح أيضا بإجراء مقارنات بين البلدان، واستخدام الق
حقيقية عبر النظر إلى السالسل الزمنية ضروري لتقييم الكيفية التي تتطور بها الموارد ال

(.آثار التضخمابعاد بعد )الزمن 

: البيانات المطلوبة•

(  والمحليالمركزي واإلقليمي)التعليم من كافة المستويات التمويل الحكومي على بيانات -
وع الدولي حسب مستوى التعليم ونوالتمويل( األسر والمؤسسات)الخاص والتمويل

؛الطالب الملتحقين حسب المستوى ونوع المؤسسةعدد والمؤسسة؛ 

(.عدد السكانالناتج المحلي االجمالي واجمالي )الناتج المحلي للفرد متوسط -

4.5.4المؤشر 



:  مصادر البيانات•
. عليمالتالحكومي على التمويل وزارات التعليم لبيانات أو /وإدارة المالية في وزارات المالية نظم •

يل من على الرغم من أن عددا قلالتعليم، األسري على لبيانات التمويل االنفاق /مسوح االستهالك•
ي بعض وتقوم التعدادات المدرسية ف. المدرسةالمسوح يصنف األنفاق حسب مستوى التعليم ونوع 
.الطالب/ العينية المقدمة من األسر / البلدان أيضا بجمع بيانات عن المساهمات المالية 

ما نادرا . (المحليةمثل الشركات والمنظمات غير الحكومية )الخاصة األخرى لتمويل التعليم المصادر •
يرا ما تتطلب نحو منهجي، وكثعلى تجمع البيانات المتعلقة بالمصادر الخاصة األخرى لتمويل التعليم 

.إجراء دراسات استقصائية إضافية

زانية، أن تكون المصادر الدولية متاحة من خالل النظم المالية الحكومية عندما تسجل في المييمكن •
.  وقد يكون التمويل الدولي خارج الميزانية متاحا أحيانا عن طريق نظم إدارة المعونة الحكومية

4.5.4المؤشر 



المركزية )الحكومة ( أ)من المؤشر بقسمة مجموع التمويل يحسب : الحسابطريقة •
(  خاصاألسر المعيشية وغيرها من القطاع ال)المصادر الخاصة ( ب)و( واإلقليمية والمحلية

دد ععلى معين من التعليم لمستوى مجتمعةالمصادر كافة ( د)والمصادر الدولية ( ج)و
ي اإلجمالي المحليقسم بمتوسط الناتج الطالب الملتحقين بهذا المستوى في سنة معينة، و

.للفرد ويضرب الحاصل بمائة

4.5.4المؤشر 



:(تابع)الحساب طريقة •

الحكومي على متوسط االنفاق 
=نالتلميذ في مستوى تعليمي معي

إجمالي التمويل الحكومي على مستوى التعليم المعني  

إجمالي التالميذ في المستوى

التلميذ في مستوى الحكومي على متوسط االنفاق 
=ردمعين كنسبة من متوسط الناتج المحلي للفتعليمي 

نالتلميذ في مستوى تعليمي معياالنفاق الحكومي على متوسط 

الناتج المحلي للفردمتوسط 
100 x 

4.5.4المؤشر 



: تفسير المؤشر•
دمه السلطات تشير القيمة األعلى إلى أولوية أعلى لمستوى التعليم المحدد الذي تق: الحكوميالتمويل •

. العامة

نصاف تعني القيمة األعلى عبئا أكبر على األسر، وآثار محتملة على اإل: األسري/الخاصالتمويل •
.والوصول إلى التعليم

تعليمي في بلد القيمة األعلى التزاما أكبر من جانب المانحين بمستوىبين ت: وبالنسبة للمصادر الدولية•
.معين

الحقيقي وبالنسبة لكافة المصادر مجتمعة، فإن المؤشر سيظهر القيمة اإلجمالية للموارد، والمتوسط•
ته الفرعية كان المؤشر مبني على مقياس قابل للمقارنة فإن جميع مكوناولما . لتكلفة التلميذ الواحد

القوة بعد اعتماد معادالت)البلدانيمكن مقارنتها بمستويات التعليم األخرى، عبر الزمن، أو بين 
.(الشرائية

4.5.4المؤشر 



: محدودية المؤشر•

المؤشر وذلك نبغي استبعاد تأثير التضخم عن قيمةالزمن يعبر المقارنات عند القيام بإجراء 
كذلك . ددةبتحويل مبالغ التمويل من األسعار الجارية الى الثابتة استنادا الى سنة أساس مح

-Power Purchase Parity)يجب االنتباه الى ضرورة اعتماد معادالت القوة الشرائية 
PPP(باألسعار الثابتة عند اجراء المقارنات بين البلدان .

4.5.4المؤشر 



مئوية من ة للطالب في التعليم االبتدائي كنسبالتمويل الحكومي األولي 
تاحةمفي البلدان العربية ألحدث سنة للفرد الناتج المحلي اإلجمالي 
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مئوية من األسري األولي للطالب في التعليم االبتدائي كنسبةالتمويل 
تاحةمفي البلدان العربية ألحدث سنة اإلجمالي للفرد الناتج المحلي 
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ذلكفيبماالمستدامة،التنميةاجلمنالتعليم‘2’والعالميةالمواطنةتعليم‘1’تعميممدى
السياسات(أ):فيالصعدجميععلىوذلكاإلنسان،وحقوقالجنسينبينالمساواة
بالطالتقييم(د)والمعلميندريبت(ج)والدراسيةالمناهج(ب)والوطنيةالتعليمية

ويرلمزيد من التطما زال بحاجة / معتمد للرصد حاليا  غير/ مؤشر عالمي : المؤشرحالة •

مستدامة، بما المواطنة العالمية والتعليم من أجل التنمية التعميم تعليم مدى : المؤشرتعريف •
م التعليمية النظالمناخ وحقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين، في مواضيع تغير في ذلك 

.  لطالبفي السياسات والمناهج الدراسية وتعليم المعلمين وتقييم اللبلدان، وتحديدا  

جل التنمية إذا كانت نوعية تعليم المواطنة العالمية والتعليم من أما قياس ويسعى المؤشر إلى 
"  جودو"الى أبعد من فقط المؤشر ينظر أن يجب . كافية إلحداث األهداف المنشودةالمستدامة

تقييم السياسات والمناهج الدراسية وتعليم المعلمين وهذا النوع من التعليم في " ذكر"أو 
/  اهج المنلهذا النوع من التعليم في الحصة المخصصة الطالب حيث من الممكن النظر إلى 

.  الجداول الزمنية في مختلف مستويات التعليم

4.7.1المؤشر 



ستنيرة تمكين المتعلمين من اتخاذ قرارات مإلى المستدامةمن اجل التنمية التعليم يهدف •
مجتمع والسالمة البيئة والجدوى االقتصادية مسؤولة من أجل والقيام بتصرفات وأفعال 

يم يتعلق هذا النوع من التعل. العادل، لألجيال الحالية والمقبلة، مع احترام التنوع الثقافي
.الجيدالتعليم مدى الحياة، وهو جزء ال يتجزأ من بالتعلُّم 

الجميع، وبناء الشعور باالنتماء مبدأ احترام الى غرسالعالميةالمواطنة تعليم يهدفكما •
.  ولينمسؤمواطنين عالميين كي يصبحوا إلى اإلنسانية المشتركة ومساعدة المتعلمين 

ديات المتعلمين من االضطالع بأدوار نشطة لمواجهة التحهذا البرنامج إلى تمكين ويهدف 
.اوأمنفي عالم أكثر سالما وتسامحا وسباقين العالمية وحلها، وأن يصبحوا مساهمين 

4.7.1المؤشر 



وصية عام تقدم البلدان تقارير منتظمة إلى اليونسكو عن حالة تنفيذ ت: مصادر البيانات•
قوق اإلنسان المتعلقة بالتعليم من أجل التفاهم والتعاون والسالم والتعليم في مجال ح1974

ن األعضاء كل أربع سنوات إلى البلدااستبيان مرة اليونسكووترسل. والحريات األساسية
. تقريباجوانب المؤشر ويشمل هذا االستبيان كافة . حول هذا الموضوع

وفي . ل دوريبشكاليونسكو بتحليل نتائج المسح وترفع تقاريرها إلى مؤتمرها العام وتقوم 
هولة صياغة أدوات المسح لجعلها أكثر مالءمة وسوإعادة ، تم تنقيح المصطلحات 2016عام 

.لالستخدام، مما يتوقع أن يزيد من معدالت االستجابة

4.7.1المؤشر 



4.7.1المؤشر 

د على وسوف تعتمال يزال يتعين تحديد طريقة اإلبالغ عن هذا المؤشر : طريقة الحساب•
عالمية والتعليم من تقييم التقارير المقدمة من الدول والتي تصف كيفية تعميم تعليم المواطنة ال

.أجل التنمية المستدامة في السياسات والنظم التعليمية

ية وتنفيذها في تفسر األدلة على الكيفية التي تعمل بها التوجيهات السياس: تفسير المؤشر•
يما يتعلق وتدريب المعلمين وتقييم الطالب، التقدم فوالمناهج الوطنية التعليم سياسات

.الزمنوالمقارنة لهذه المجاالت على مر / باألولوية النسبية 

تّخذة تؤدي إلى: محدودية المؤشر• التغيير ال ي ظهر المؤشر إذا كانت اإلجراءات الوطنية الم 
.  المطلوب في نتائج التعلُّم كما أنه ال يقيس هذه النتائج بصورة مباشرة  



المناعة النسبة المئوية للمدارس التي تعلّم مهارات حياتية بشأن فيروس نقص
الجنسيةوتقدم تعليما  في التربية ( (HIVالبشرية 

وس نقص التي تعلّم مهارات حياتية بشأن فيرالنسبة المئوية للمدارس : المؤشرتعريف •
لرسمية أو ضمن المناهج الدراسية االجنسيةتعليما  في التربية وتقدم ( (HIVالمناعة البشرية 

.األنشطة اإلضافيةمن كجزء 

ليم أو اإلدارية من المؤسسات التعليمية وغيرها من مراكز التعالسجالت : مصادر البيانات•
. التدريب

4.7.2المؤشر 



: طريقة الحساب•

اجمالي عدد المدارس التي توفر نفس المستوى التعليمي

البشريالتي تعلّم مهارات حياتية بشأن فيروس نقص المناعة لمدارس عدد ا
(مستوى تعليمي معين)الجنسيةتعليما  في التربية وتقدم 

100 X 

4.7.2المؤشر 



يم المتعلق تشير القيمة العالية إلى أن عدد كبير من المدارس يوفر التعل: تفسير المؤشر•
.والتربية الجنسيةنقص المناعة البشرية بفيروس

واضيع ال يبين المؤشر الوقت الفعلي المخصص لتعليم كل من هذه الم: محدودية المؤشر•
.  خاصة إذا كان يتم تعليمها ضمن مواضيع أ خرى مختلفة

4.7.2المؤشر 



المناعة النسبة المئوية للمدارس التي تعلّم مهارات حياتية بشأن فيروس نقص
متاحة حدث سنة البلدان العربية ألالجنسية في تعليماً في التربية وتقدم البشرية 

حسب المستوى التعليمي
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4.أ.1المؤشر 

:  نسبة المدارس التي تحصل على

الطاقة الكهربائية؛( أ)-
نترنت ألغراض تعليمية؛( ب)- شبكة اإلإ
أجهزة حاسوبية ألغراض التعليم؛( ج)-
هياكل أساسية ومواد مكيفة للطالب ذوي اإلعاقة؛( د)-
مياه الشرب األساسية؛ ( ه)-
مرافق صحية أساسية غير مختلطة؛ ( و)-
.األيديمرافق أساسية لغسل ( ز)-



4.أ.1المؤشر 

المرحلة -دائي التعليم االبت)النسبة المئوية للمدارس حسب مستوى التعليم : المؤشرتعريف •
فيها هذه التي تتوفر( المرحلة الثانية من التعليم الثانوي-األولى من التعليم الثانوي 

.الخدمات



:  الكهرباء•

لطاقة باستخدام الشبكة األساسية للتيار الكهربائي، مولدات امثل )للطاقة متاح بشكل منتظم مصدر 
تمكن من استخدام كاف التي (الخبالوقود،الرياح، والمياه، والطاقة الشمسية وتلك التي تعمل 

.ومستدام من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض تعليمية

:لألغراض التربويةالكمبيوتر /حاسوبيةأجهزة •

. مستقلةالمأجهزة الكمبيوتر التي تستخدم لدعم تقديم الدورات أو احتياجات التدريس والتعلهي 
ت االحتياجات من المعلومالتلبية ويمكن أن تشمل هذه األنشطة استخدام أجهزة الكمبيوتر 

لومات، ألغراض البحث، وإعداد العروض، والقيام بالتدريبات العملية والتجارب، وتبادل المع
.والمشاركة في منتديات النقاش على اإلنترنت لألغراض التعليمية

4.أ.1المؤشر 



:اإلعاقةذوي للطالب ( مالئمةأساسيةهياكل )التحتية المالئمةالبنية •

جميع البيئة المبنية ذات العالقة بالمرافق التعليمية والتي يمكن استخدامها من قبلهي 
لى المستخدمين، بمن فيهم من لديهم أنواع مختلفة من اإلعاقات، بحيث يكونوا قادرين ع

والمقصود هنا هو سهولة الوصول . الوصول الى هذه المرافق واستخدامها والخروج منها
ق مثل مراف)أو استخدام المبنى والخدمات والمرافق /بطريقة مستقلة، والدخول واإلخالء و

ضمان من قبل جميع المستخدمين المحتملين دون مساعدة من أحد مع( المياه والمرافق الصحية
.صحة األفراد وسالمتهم أثناء االستفادة من هذه الخدمات والمرافق

4.أ.1المؤشر 



:مكيفة للطالب ذوي اإلعاقةمواد •

عاقة أو ذوي اإلمن التدريس والمنتجات المساعدة التي تتيح للطالب مواد الموادهذه تتضمن 
وتشمل . ل تامالمحدودية الوظيفية من االستفادة من التعليم والمشاركة بالبيئة المدرسية بشك

ة والتقييمات مواد التدريس التي يجب ان تكون متاحة للجميع الكتب المدرسية والمواد التعليمي
ة ولغبرايلوغيرها من المواد المتوفرة والمقدمة في صيغ مالئمة مثل الصوت وطريقة 

اإلشارة وصيغ مبسطة يمكن استخدامها من قبل الطالب والمعلمين من ذوي اإلعاقة أو 
.المحدودية الوظيفية

4.أ.1المؤشر 



عليمية أو مبنى المؤسسة التالشرب في لمياه استخدامهيمكن مصدر : األساسيةالشرب مياه •
أوقات خاللمن قبل كافة المستخدمين الوصول إلى نقاط المياه منه بحيث يمكن بالقرب 
.الدراسة

صلة مراحيض منفمع يمكن استخدامهامرافق صحية :مختلطةصحية أساسية غير مرافق •
.منهواإلناث في مبنى المؤسسة التعليمية أو بالقرب الذكور لكل من 

الماء استخدامها ويتوفر فيهايمكن األيدي غسل لمرافق : األيديأساسية لغسل مرافق •
.والصابون بشكل متاح لجميع الفتيات والفتيان

4.أ.1المؤشر 



ة والمرافق األساسية الضروريالخدمات المؤشر إمكانية الوصول إلى يقيس :الغرض•
.لكافة الطالب في المؤسسات التعليميةلضمان بيئة تعليمية آمنة وفعالة 

: طريقة الحساب•

(نفس المستوى التعليمي)اجمالي عدد المؤسسات التعليمية 

(مستوى تعليمي معين)عدد المؤسسات التعليمية التي تتوفر فيها الخدمة 
100X 

4.أ.1المؤشر 



ل إلى القيمة العالية إلى أن المدارس لديها إمكانية جيدة للوصوتشير : تفسير المؤشر•
كانية ومن الناحية المثالية، ينبغي أن تتاح لكل مدرسة إم. الخدمات والمرافق ذات الصلة

.هذه الخدمات والمرافقكافة الوصول إلى 

أو ليم من مراكز التعوغيرها المؤسسات التعليمية البيانات اإلدارية من : مصادر البيانات•
. التدريب

ال يدل المؤشر وجود خدمة أو مرفق معين في المدارس ولكن يقيس : محدودية المؤشر•
.على نوعية الخدمة أو حالة التشغيل

4.أ.1المؤشر 



متاحة، نة ألحدث سفي البلدان العربية، الطاقة الكهربائيةتتوفر فيها المدارس التي نسبة 
حسب مستوى التعليم
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نترنت ألغراض تعليميةشبكة تتوفر فيها المدارس التي نسبة  ألحدث ربية، في البلدان العاإلإ
متاحة، بحسب مستوى التعليمسنة 

2019ابريل /قواعد بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء، نيسان: المصدر



دث العربية، ألحم في البلدان التعليأجهزة حاسوبية ألغراض المدارس التي تحصل علىنسبة 
مستوى التعليممتاحة، حسب سنة 
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نوع حجم تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية لتقديم المنح بحسب القطاع و
الدراسة

للمنح الدراسية في ( ODA)الصافية مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية : المؤشرتعريف •
.بالدوالر األمريكي بمتوسط سعر الصرف السنويمعبرا  عنها البلدان المانحة 

1.ب.4المؤشر 



عتمد للتعاون اإلنمائي : الغرض• بالتالي الدولي والمساعدة اإلنمائية الرسمية هي المقياس الم 
النامية في التعليم لمواطني البلدانمقاعد البيانات المساعدة الدولية الرسمية لتوفير تغطي 

.المؤسسات التعليمية في البلدان المانحة

ج، الخارمجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية للمنح الدراسية للدراسة في : الحسابطريقة •
.األمريكيبالدوالر المستفيد لطالب البلد الممنوحة الدراسة، القطاع ونوع حسب ب

المستفيد لد طالب البتشير القيمة العالية إلى أن هناك زيادة في اإلنفاق على : المؤشرتفسير •
.المشمولينالطالب ولكن المؤشر ال يبيّن عدد . الخارجفي للدراسة 

1.ب.4المؤشر 



يم من البلدان البيانات اإلدارية حول المساعدة اإلنمائية الرسمية الصافية للتعل: مصادر البيانات•
عاون وتقوم لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة الت. المساعدةالمانحة وغيرها من مقدمي 

يرها وغالبيانات من العوائد المقدمة من البلدان األعضاء بتجميع ( OECD)االقتصادي والتنمية 
.البلدان المانحة الدعممن 

: المؤشرمحدودية •

.تقدمها الحكوماتالتي تتناول البيانات سوى التدفقات الدولية ال -

دمة إلى رعايا المنح الدراسية المقدوليا  حول تفصيلية قابلة للمقارنة عموما ، ال يوجد بيانات -
مية والكليات والمؤسسات والمنظمات غير الحكوالموفرة من قبل الجامعات البلدان النامية 

.وغيرها من المصادر

1.ب.4المؤشر 



العربية دان البلفي المنحتدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية لتقديم حجم 
، بماليين الدوالرات األميركية2016في 
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بتدائي؛ التعليم اال( ب)مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي؛ ( أ)المعلمين في نسبة 
لحد التعليم الثانوي الذين حصلوا على األقل على ا( د)التعليم اإلعدادي؛ ( ج)

دمة أو في ، قبل الخ(مثل التدريب التربوي)األدنى من التدريب المنظَّم للمعلمين 
أثناء الخدمة، الالزم للتدريس على المستوى المناسب في بلد معين

1.ج.4المؤشر 



؛لتعليم االبتدائيما قبل ا)للمعلمين بحسب المستوى التعليمي المئويةالنسبة : تعريف المؤشر•
على األقل على الذين حصلوا( التعليم الثانويالمرحلة األولى والثانية من االبتدائي؛ التعليم 

م للتدريس قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة، الالزللمعلمين، الحد األدنى من التدريب المنظَّم 
منفصل بشكلاألفضل أن يتم حساب هذا المؤشر ومن . التعليمي ذات الصلةعلى المستوى 
.والخاصةالتعليمية الحكومية للمؤسسات 

1.ج.4المؤشر 



حية المثالية، ومن النا. في ضمان جودة التعليم المقدمدورا  رئيسيا  المعلمون يلعب : لغرضا•
نوا مؤهلين تأهيال أكاديميا يكووأن المعلمين تدريبا  تربويا  كافيا  ومناسبا  كافة ينبغي أن يتلقى 
القوة نصيب بقياسهذا المؤشر ويقوم . منهم تدريسهاي توقع التي أو المواضيع في الموضوع 

.تلقت تدريبا  جيدا  العاملة في التدريس التي 

: طريقة الحساب•

ميالعدد اإلجمالي للمعلمين في نفس المستوى التعلي

المعلمين المدربين في مستوى تعليمي معينعدد 
100 X

1.ج.4المؤشر 



ين مدربين نه يتم تدريس الطالب من قبل معلمأتشير القيمة العالية إلى : تفسير المؤشر•
.بشكل مالئم للمستوى الذين يدّرسونه

.ّظممراكز التعليم المنمن في المدارس وغيرها اإلدارية السجالتبيانات :مصادر البيانات•

يرا  من بلد الحد األدنى الوطني من متطلبات التدريب اختالفا  كبيختلف : المؤشرمحدودية •
مين مما يصعّب عملية المقارنة عبر البلدان ألن هذا المؤشر يظهر نسبة المعلإلى آخر 
أجل منالقيام بمزيد من العمل ومن الضروري . فقطبحسب المعايير الوطنية المدربين 
.معيار مشترك لتدريب المعلمين عبر البلدانتطبيق 

1.ج.4المؤشر 



ربية ألحدث العالبلدان للثانوي في االبتدائيمن التعليم احلمرفي المدربين المعلمين نسبة 
متاحةسنة 
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ب، بحسب المستوى التعليميمتوسط عدد التالميذ للمدرس المدرّ 

عليم ما قبل الت)مستوى تعليميلكل متوسط عدد التالميذ للمدرس المدرب: المؤشر تعريف •
(. االبتدائي، التعليم االبتدائي، المرحلة األولى والثانية من التعليم الثانوي

شرية يدل هذا المؤشر على أعباء عمل المدرسين المدربين وتخصيص الموارد الب: لغرضا•
ي الذي في المؤسسات التعليمية، كما يعطي فكرة عامة عن متوسط الوقت واالهتمام الفرد

جيدا يلعبون وبما أن المعلمين المدربين تدريبا. يحصل عليه التلميذ من المعلمين المدربين
هما  لنتائج التعلُّم دورا  رئيسيا  في ضمان جودة التعليم المقدم، فإن هذا المؤشر ي عتبر محددا  م

.وجودة نظام التعليم

:الحساب طريقة •

التعليمي نفسهين في المستوى المدربينلمدرساعدد 

مستوى تعليمي معينالملتحقين في التالميذعدد 

2.ج.4المؤشر 



إلى كلما قلت نسبة وصول التالميذ، قيمة هذا المؤشرعتكلما ارتف: المؤشرتفسير •
أن عدد ويمكن مقارنة النتائج مع المعايير الوطنية المعمول بها بش. المدرسين المدربين

.التالميذ لكل معلم مدرب لكل مستوى من مستويات التعليم

.اإلداريةلسجالتا:مصادر البيانات•

2.ج.4المؤشر 



:  محدودية المؤشر•

:فيهابما العوامل، واسعة من يتعلق هذا المؤشر بمجموعة ( 1

أو ذوي نا  ساألصغر األطفال : النسبةفي العمر واالحتياجات األكاديمية للتالميذ الممثلين -
تعليمي من والدعم المن الوقت واالهتمام يتطلبون عادة  المزيد االحتياجات التعليمية الخاصة 

.قبل المعلمين

يق نتائج تحقعلى المعلمون ذوي المهارات العالية يستطيع : المعلمينومهارة وفعالية خبرة -
مهارة ن األقل في الصفوف المؤلفة من عدد كبير من التالميذ مقارنة  بالمعلميأكاديمية أفضل 

.يعلمون صفوف مؤلفة من  عدد أقل من التالميذالذين 

2.ج.4المؤشر 



(: تابع)المؤشر محدودية •

صفوف معلمين بدوام جزئي ومعلمين مع الدوام المزدوج والفي االعتبار وجود ينبغي األخذ -
فضل ولذلك من األ. المؤشرالتي قد تؤثر على دقة الحاالت وغيرها من المتعددة الفصول 

الدوام معإلى معادالت الدوام الكامل واحتساب المعلمين عدد المدرسين بدوام جزئي تحويل 
. ، وما إلى ذلكمرتينالمزدوج 

عتمد على يالمؤشر من بلد إلى آخر وهذا الحد األدنى الوطني من متطلبات التدريب يختلف ( 2
يد من العمل الضروري القيام بمزولذلك من . المدربين بحسب المعايير الوطنية فقطالمعلمين 

.من أجل تطبيق معيار مشترك لتدريب المعلمين عبر البلدان

2.ج.4المؤشر 



بلدان للثانوي في الاالبتدائيمن التعليم احلمرفي المدربعدد التالميذ للمدرس متوسط 
متاحةسنة العربية ألحدث 
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3.ج.4المؤشر 

المستوى النسبة المئوية للمعلمين المَؤّهلين وفقا  للمعايير الوطنية بحسب
التعليمي ونوع المؤسسة التعليمية 

لتعليم االبتدائي؛ما قبل ا)للمعلمين بحسب المستوى التعليمي النسبة المئوية: المؤشرتعريف •
الحد األدنى من ون بيتمتعالذين ( التعليم الثانويالمرحلة األولى والثانية من التعليم االبتدائي؛ 

وذلك يسه بالموضوع الذين يقومون بتدرللتعليم والمتصلة المؤهالت األكاديمية المطلوبة 
مؤسسات ومن األفضل أن يتم حساب هذا المؤشر بشكل منفصل لل. تعليمي معينمستوى ل

.التعليمية الحكومية والخاصة



حية المثالية، ومن النا. يلعب المعلمون دورا  رئيسيا  في ضمان جودة التعليم المقدم: لغرضا•
أكاديميا  نوا مؤهلين تأهيال ينبغي أن يتلقى كافة المعلمين تدريبا  تربويا  كافيا  ومناسبا  وأن يكو

س نصيب القوة ويقوم هذا المؤشر بقيا. منهم تدريسهاي توقّع التي أو المواضيع في الموضوع 
.أكاديميا  جيدا  المؤهلة تأهيال  العاملة في التدريس 

: الحسابطريقة •

العدد اإلجمالي للمعلمين في نفس المستوى التعليمي

المعلمين المؤهلين في مستوى تعليمي معينعدد 
100 X 

3.ج.4المؤشر 



ين مؤهلين نه يتم تدريس الطالب من قبل معلمأتشير القيمة العالية إلى : تفسير المؤشر•
.موضوع أو مواضيع معينةأكاديميا  جيدا  لتعليم تأهيال  

.ّظممراكز التعليم المنمن في المدارس وغيرها اإلدارية السجالتبيانات :مصادر البيانات•

را  من بلد كبيالتأهيل اختالفا  الحد األدنى الوطني من متطلبات يختلف : محدودية المؤشر•
مين إلى آخر مما يصعّب عملية المقارنة عبر البلدان ألن هذا المؤشر يظهر نسبة المعل

أجل ومن الضروري القيام بمزيد من العمل من. بحسب المعايير الوطنية فقطالمؤهلين 
.عبر البلدانلتأهيل المعلمين تطبيق معيار مشترك 

3.ج.4المؤشر 



البلدان ي للثانوي فاالبتدائيمن التعليم احلمرفي المَؤّهلينالمئوية للمعلمين النسبة 
ألحدث سنة متاحةالعربية 
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4.ج.4المؤشر 

التعليميعدد التالميذ للمدرس المؤهَّل الواحد، بحسب المستوى متوسط 

يم ما قبل التعل)مستوى تعليميالمؤهل لكل متوسط عدد التالميذ للمدرس :المؤشر تعريف 
(. الثانويالتعليم والثانية من المرحلة األولى االبتدائي، التعليم االبتدائي، 

رية في الموارد البشالمؤهلين وتخصيص عمل المدرسين يدل هذا المؤشر على أعباء : لغرضا
يحصل الوقت واالهتمام الفردي الذيكما يعطي فكرة عامة عن متوسط المؤسسات التعليمية، 

في رئيسيا  دورا  يلعبون جيدا أن المعلمين المؤهلين وبما . المؤهلينعليه التلميذ من المعلمين 
م وجودة نظام التعلُّ لنتائج هذا المؤشر ي عتبر محددا  مهما  ضمان جودة التعليم المقدم، فإن 

.التعليم



:الحساب طريقة •

إلى كلما قلت نسبة وصول التالميذ، قيمة هذا المؤشرعتكلما ارتف: المؤشرتفسير •
ن عدد ويمكن مقارنة النتائج مع المعايير الوطنية المعمول بها بشأ. المؤهلينالمدرسين 

.لكل مستوى من مستويات التعليممؤهلالتالميذ لكل معلم 

.ّظمفي المدارس وغيرها من مراكز التعليم المناإلدارية بيانات السجالت:البياناتمصادر •

هالتعليمي نفسفي المستوى المؤهلينينلمدرساعدد 

مستوى تعليمي معينالملتحقين في التالميذعدد 

4.ج.4المؤشر 



:  محدودية المؤشر•

:فيهابما العوامل، واسعة من يتعلق هذا المؤشر بمجموعة ( 1

أو ذوي نا  ساألصغر األطفال : النسبةفي للتالميذ الممثلين العمر واالحتياجات األكاديمية -
تعليمي من والدعم المن الوقت واالهتمام يتطلبون عادة  المزيد االحتياجات التعليمية الخاصة 

.قبل المعلمين

يق نتائج تحقعلى المعلمون ذوي المهارات العالية يستطيع : المعلمينومهارة وفعالية خبرة -
مهارة ن األقل في الصفوف المؤلفة من عدد كبير من التالميذ مقارنة  بالمعلميأكاديمية أفضل 

.يعلمون صفوف مؤلفة من  عدد أقل من التالميذالذين 

4.ج.4المؤشر 



:  (تابع)المؤشر محدودية •

صفوف معلمين بدوام جزئي ومعلمين مع الدوام المزدوج والفي االعتبار وجود ينبغي األخذ -
ضل ولذلك من األف. المؤشرالتي قد تؤثر على دقة الحاالت وغيرها من المتعددة الفصول 

دوام مع الإلى معادالت الدوام الكامل واحتساب المعلمين عدد المدرسين بدوام جزئي تحويل 
اركين في المشالحساب كافة الموظفين أن يدرج في كما ينبغي . ، وما إلى ذلكمرتينالمزدوج 

.التعليم مباشرة  

آخر وهذا التأهيل من بلد إلىالحد األدنى الوطني من متطلبات كما ذكرنا سابقا ، يختلف ( 2
ضروري الولذلك من . بحسب المعايير الوطنية فقطيعتمد على المعلمين المؤهلين المؤشر 

.المعلمين عبر البلدانلتأهيل القيام بمزيد من العمل من أجل تطبيق معيار مشترك 

4.ج.4المؤشر 



انوي في للثاالبتدائيمن التعليم احلمرفي عدد التالميذ للمدرس المؤهَّل الواحدمتوسط 
البلدان العربية ألحدث سنة متاحة
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معدَّل تناقص أعداد المعلمين بحسب المستوى التعليمي 

ذين يتركون الالنسبة المئوية للمعلمين في مستوى معين من التعليم : المؤشرتعريف •
.  سنة دراسية معينةمهنة التعليم في 

ف في يساهم في توسيع فجوة اإلنصاعامال  هاما  نقص المعلمين ي عدّ : الغرض•
لمعلمين ورصد تناقص اوالتعلم ولذلك من الضروري تقييم الحصول على التعليم 

والمدربين وتوزيعهم ودعمهم من المعلمين المؤهلين عدد كاف توفير لضمان 
.وإدارتهم

6.ج.4المؤشر 



:    طريقة الحساب •

أن عدد كبير من المعلمين عالية، يدل ذلك علىإذا كانت قيمة المؤشر : المؤشرتفسير •
.  يتركون مهنة التعليم مما يؤثر سلبيا  على عملية التعلُّم

عدد المعلمين في السنة السابقة

يةالمعلمين الجدد في السنة الحالعدد -( عدد المعلمين في السنة السابقة–عدد المعلمين في السنة الحالية )
100 X 

6.ج.4المؤشر 



:  البياناتمصادر •

.مالعاملين في مجال التعليحول اإلدارية للمدارس وسجالت الموارد البشرية السجالت 

: حدودية المؤشرم•

درسون الذين يعدّ للمعلمين حساب هذا المؤشر، ينبغي الحرص على تجنب ازدواجية عند -
زئي في االعتبار وجود معلمين بدوام جاألخذ كما ينبغي . أكثر من مستوى تعليمي واحد

ؤثر ومعلمين مع الدوام المزدوج والصفوف المتعددة الفصول وغيرها من الحاالت التي قد ت
.دقة عدد المعلمين والمعلمين الجددعلى 

ات المهنة ومن الصعب جمع معلوميقدم هذا المؤشر معلومات عن أسباب ترك المعلمين ال -
.حول هذا الموضوع

6.ج.4المؤشر 



في ليميالتعمعدَّل تناقص أعداد المعلمين بحسب المستوى 
متاحةالبلدان العربية ألحدث سنة 

2019ابريل /قواعد بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء، نيسان: المصدر


