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وثيقة تقنية رقم 2

 بإمكان تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت توسيع فرص التعّلم ملختلف فئات السكان، فهي تسمح لصناع

القرار و املعلمني من حتسني نوعية مناهج التعليم و التكوين، فضالً عن التحصيل العلمي. من خالل االستخدام 

املبتكر لهذه التكنولوجيات ميكن ملؤسسسات التعليم املساعدة في تطوير و توسيع إنتاج املهارات اجلديدة التي 

تتطلبها مجتمعات املعلومات.

في حملة عاملية لدمج تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت في الّتعليم ، هناك حاجة واضحة لرصد التقدم الذي 

أحرزته البلدان على أساس مؤشرات دقيقة و متناسقة. و للتصدي لهذا التحدي، وضع معهد اليونسكو لإلحصاء 

 )م.ي.إ( هذا الدليل على أساس مشاورات معمقة قام بها مع حكومات و خبراء دوليني. على وجه اخلصوص، هذا 

 الدليل هو نتيجة اللتزام )م.ي.إ( في إطارالشراكة التي من شأنها قياس تكنولوجيا املعلومات من أجل التنمية، 

و إتفاق دولي على وحدات إحصائية لطائفة واسعة من الوكاالت متعددة األطراف.

بالنظر إلى التطور السريع لتكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت، هذا الدليل يرتكز على أساس جديد من خالل إنشاء 

إطار موّحد و مواصفات لقياس املؤشرات. التعاريف و املنهجيات املقترحة تُوجه نحو اإلستخدام و التفسير املتناسق  

لإلحصاءات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت في التعليم في سياق دولي. زيادة على قائمة املؤشرات 

األساسية للمعهد، يقّدم )م.ي.إ( قائمة موسعة لتلبية االحتياجات من املعلومات احلالية. و يتم جمع البيانات 

املطلوبة حلساب هذه املؤشرات من خالل الدراسات االستقصائية النموذجية الدولية لتمكني صّناع القرار من تقييم 

التقدم احملرز على مّر الّزمن و مقارنة إجنازاتهم مع بلدان أخرى.

يشّكل معهد اليونسكو لإلحصاء املكتب اإلحصائي ملنظمة األمم املتحدة للتربية، العلم و الثقافة و مركز إيداع  

إحصاءات األمم املتحدة القابلة للمقارنة في مجاالت التربية، العلم، التكنولوجيا، الثقافة و اإلتصال.
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 )اليونسكو(منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
دخل الميثاق حّيز التنفيذ  ، و1945ام نوفمبر ع/  دولة خالل مؤتمر لندن في تشرين الثاني20تم اعتماد ميثاق منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة من قبل 

 . أعضاء منتسبين7 عضوَا و193 وتضم المنظمة حاليًا ،1946نوفمبر سنة /  تشرين الثاني4في 
 

الثقافة  ،م العلو،يتمثل الهدف األساسي لمنظمة اليونسكو في المساهمة في حفظ السالم واألمن في العالم، من خالل تعزيز التعاون بين الشعوب عن طريق التربية
واإلتصاالت، إلرساء االحترام الشامل للعدالة، وتطبيق القانون، وضمان حقوق اإلنسان، والحريات األساسية دون تمييز في العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، آما 

 .أقرها ميثاق األمم المتحدة لجميع شعوب العالم
 

 :ي وللقيام بدورها تنشط اليونسكو في مهام أساسية خمس وه
 .الثقافة واإلتصاالت لغٍد أفضل ،العلوم ، إجراء دراسات مستقبلية في مجاالت التربية-1
 . التدريب والتعليم،ومشارآتها من خالل أنشطة البحث نقلها ، النهوض بالمعارف-2
 . اتخاذ اإلجراءات لوضع معايير إلعداد المستندات والتوصيات القانونية الداخلية واعتمادها-3
 .ر الخبرة للدول األعضاء من خالل التعاون الفني في مجال سياساتها ومشاريعها اإلنمائية توفي-4
 . تبادل المعلومات المتخصصة-5
 

 . فرنسا،يقع مقر اليونسكو في مدينة باريس
 

 معهد اليونسكو لإلحصاء
الثقافة  ،التكنولوجيا،  العلوم،ة لإلحصاءات العالمية في مجاالت التربيةالمكتب اإلحصائي لليونسكو، وهو حاضنة األمم المتحد UIS يعتبر معهد اليونسكو لإلحصاء

 .واإلتصاالت
وقد تم إنشائه من أجل تحسين برنامج اليونسكو لإلحصاءات، وآذلك  تطوير إحصاءات وتوفيرها في الوقت . 1999تم تأسيس معهد اليونسكو لإلحصاء سنة 

 .ات التي يحتاجها العالم اليوم في ظل بيئة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة وسريعة التغيربالسياس المالئم، بحيث تكون دقيقة ومرتبطة 
  .يقع مقر معهد اليونسكو لإلحصاء في مدينة مونتريال،  آندا
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 تمهيد
 

، تم تشكيل شراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 2005 وتونس سنة 2003قمة العالمية لمجتمع المعلومات في آل من جنيف سنة بعد انعقاد مؤتمري ال
إلحصاءات مكتب اآل من وتضم هذه الشراآة . في التنمية لغايات تطوير بيانات ومؤشرات قابلة للمقارنة وذلك لمراقبة أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات

، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة )OECD(، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )ITU(تحاد الدولي لإلتصاالت اإل، )Eurostat(التابع للمجموعة األوروبية 
، اللجان اإلقليمية التابعة لألمم )UIS(، معهد اليونسكو لإلحصاء )UNDESA(، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة )UNCTAD(والتنمية 
 اللجنة ،UNESCWA)(، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )(UNECLAC)كا الالتينية ومنطقة بحر الكاريبي ي اللجنة االقتصادية ألمر،المتحدة

وتتمثل المهمة األساسية لمعهد اليونسكو . ، البنك الدولي)(UNECAقتصادية إلفريقيا اإل، اللجنة )UNESCAP(جتماعية آلسيا والمحيط الهادئاإلقتصادية واإل
/ في شباط. لإلحصاء ضمن هذا اإلطار في قيادة فريق العمل المسؤول عن تطوير مؤشرات استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم

رات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم إلى الدورة األربعين للجنة  قدم معهد اليونسكو لإلحصاء المجموعة األساسية المحورية لمؤش2009فبراير
 .اإلحصائية في األمم المتحدة

 
 باإلضافة إلى تعريفات ،يقّدم هذا الدليل مجموعة أآثر شمولية من المؤشرات القابلة للمقارنة دوليًا، المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم

وتغطي هذه المجموعة المقترحة من المؤشرات الجديدة . مواصفات قياس تفصيلية ودليل عملي لتفسير المؤشرات بالطريقة المناسبةومعيارية للمفاهيم األساسية، 
 للتنمية لمجتمع المعلومات، أهداف األلفية مثل القمة العالمية(مدًى واسعًا من المجاالت المفاهيمية التي ستوِجه احتياجات السياسات على المستويين الدولي والوطني 

وتوّفر هذه المؤشرات عدة زوايا يمكن من خاللها تقييم مدى نفاذ تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في األنظمة التعليمية وذلك من المنظور القائم ). والتعليم للجميع
 .على المقارنة

 
آما تهدف أيضًا إلى وضع معايير في مجال سريع .  في تطوير قدراتها، ومراقبة أهدافها الوطنية في هذا المجالصّممت هذه الوثيقة التقنية لمساعدة الدول األعضاء

لذلك، سيقوم معهد اليونسكو على تنقيح هذا الدليل . قواعد وإجراءات مختلفة في عمليتي التعليم والتعلم والتغّير حيث تفرض التكنولوجيا استخدام أجهزة جديدة،
 . رية ليعكس وجود هذه التطورات التكنولوجيةبصورة دو

 
 
 

 
 

 هندريك فان دير بول
 مدير معهد اليونسكو لإلحصاء
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 شكر وتقدير
 
لقيامه بتطوير ) هولندا(من جامعة توينتي ) Willem Johan Pelgrum(يرغب معهد اليونسكو لإلحصاء اإلعراب عن امتنانه للدآتور وليم يوهان بلغروم 

المفاهيمية لمبادرة مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم لمعهد اليونسكو لإلحصاء، باستخدام إطار ومنظور قائمين على المقارنة األسس النظرية و
دام الحاسوب في التعليم والتي وقد آان المنسق في الدراسات المتعلقة باستخ. الدآتور بلغروم باحث ناشط في مجال التقييمات التعليمية الدولية المقارنة. بين الدول

، والمنسق الدولي في الجوالت الثالث للدراسات الثانية حول تكنولوجيا المعلومات في التعليم التابعة )IEA(أطلقتها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي 
 .اإلتصاالت في التعليمبتكنولوجيا المعلومات وآما قام بتأليف العديد من الكتب المتعلقة . للجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي

 
، )معهد اليونسكو لإلحصاء( باتريك لوقاو )موظف سابق في اليونسكو(، شيو آي شو )معهد اليونسكو لإلحصاء(آما نرغب بتقديم الشكر إلى آلود أآبابي 

 أن نذآر  نّودآما. من مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم الموسعة  لالئحةالمواصفات التقنية لمساهماتهم الكبيرة في وضع األسس المنهجية و
 .طبعهأن آاتجا فروستيل هي التي قامت بتنسيق تحرير هذا الدليل و

 
ا ومنطقة المحيط مستشار معهد اليونسكو اإلقليمي آلسي(سيمون إيليس : آما قّدم موّظفون آخرون في معهد اليونسكو وشرآاء آخرون مساهمات قيمة ونذآر هنا

طالل  ،)معهد اليونسكو لإلحصاء( بياتريس فالديز مالغيز ،)معهد اليونسكو لإلحصاء في بانكوك(، ديبي وونغ )معهد اليونسكو لإلحصاء(، ألبير موتيفانس )الهادئ
معهد (، دانيال تاآري )منظمة اليونسكو في سانتياغو( ا ، إيفان آاسترو دي ألميد)معهد اليونسكو لإلحصاء(، موريس بيالغير )معهد اليونسكو لإلحصاء(الحوراني 

، توبي هاربر ميريت )بنك التنمية األميرآي( ، أوجينيو سيفرين )البنك الدولي(، مايكل تروخاني )معهد اليونسكو لإلحصاء(، آن ماريو الآاس )اليونسكو لإلحصاء
آما ساهمت خدمات ). جامعة آونكورديا( ، فيفيك فينكاتيش )جامعة آونكورديا( ستيفين شو ،)مراقبة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في جامعة مونتريال(

 مجموعة من المؤشرات المفيدة لهذه الوثيقة والتي تعكس الممارسات والتوجهات من وجهة نظر دول في تقديم   (KERIS)المعلومات البحثية الكورية التعليم و
) OSILAC(ألمريكا الالتينية ومنطقة بحر الكاريبي  آيسر آرستانشو وغيرهم من أعضاء الفريق في مراقبة مجتمع المعلومات آما قّدمت ماريانا بالبوني و. سياآ

 و      . ما يتعّلق بالمؤشرات اإلضافيةتوصيات مفيدة فيتعليقات و )UN ECLAC(لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي لالتابع 
 اقتراحات مفيدة وّفرنذآر أيضًا مستشار إحصاءات مجتمع المعلومات في الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت من أجل التنمية شيريدين روبرتز الذي 

 .لتحسين هذه التعريفات والمؤشرات اإلحصائية 
 

دورًا حيويًا في مراجعة هذا ) WISE(ت تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم آما لعبت نقاط اإلتصال الوطنية لفريق العمل الدولي الخاص بإحصاءا
 :اإلستبيان النموذجي المتعلق بإحصاءات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم، ونذآرالدليل وتقديم المساهمات إلعداد 

 
 )جمهورية آوريا((يونغ آيي آيم  )االتحاد الروسي(أولغا زايتسيفا 

 )روندا(ألبير نسينغيومفا  )أراضي السلطة الفلسطسينية(منجد أحمد سليمان 
 )سنغال(الحدجي مليك ديا  )استونيا(جويل بيترسو 

 )سلطنة عمان(شريفة المسكاري   )األرجنتين(مرسيال أليخندرا خوريغي السيلي 
 )سلطنة عمان(آاملة الرحبي  )األردن(خالدة شتات 

 )سلطنة عمان(نبيلة الغساني  )أثيوبيا(ا أدامو غنارو واييس
 )غانا(إدوارد دوغبي  )أوروغواي(الفريدو غبريال إيراندونيا لينون 

 )غواتيماال(خوسي راميرو مارتينيز فيالتورو  )باراغواي(أليس آونسبسيون إسكوبار ييغروس 
 )آوستاريكا(أورا باديال ميلينديز  )البحرين(رشا أحمد 

 )ماليزيا(عزوان عبد العزيز   )بوليفيا(سوليز لوزا هيرنان روجيليو 
 )مصر(صالح عليوى   )بيالروسيا(آاتسيارينا مينيوآوفيتش 

 )المغرب(إدريس منصوري  )تايالندا(آيرتيساك سينساي 
   )المغرب(إلهام العزيز المالطي  )تونس(هادي سعيدي 

 )المغرب(خالد بوشيخي   )جزر موريتوس(دارسينغ بوتيغادو 
 ) المغرب(سفيان زنفوخ  )جمهورية الدومينيكان(جاسينتو فيالنويفا 

  )جمهورية آوريا(هي سوك آيم 
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OECD منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
OSILAC كا الالتينية ومنطقة بحر الكاريبييمراقبة مجتمع المعلومات ألمر

PDA مساعد الرقمي الشخصيال
PIRLS الدراسة الدولية لقياس مدى تقّدم القراءة في العالم

PISA برنامج التقييم الدولي للطلبة
SACMEQ تحاد جنوب وشرق إفريقيا المعني بمراقبة نوعية التعليمإ

SITES الدراسة الثانية حول تكنولوجيا المعلومات في التعليم
TIMSS جاهات القيم العالمية في الرياضيات والعلومالدراسة المتعلقة بات

UIS معهد اليونسكو لإلحصاء
UN منظمة األمم المتحدة

UNCTAD مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
UNDESA دائرة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة

UNECA لجنة األمم المتحدة االقتصادية إلفريقيا
UNECLAC  األمم المتحدة االقتصادية ألميرآا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيلجنة

UNESCWA لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
UNESCO منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

UNICEF منظمة األمم المتحدة للطفولة
WSIS تالقمة العالمية لمجتمع المعلوما
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 ملخص تنفيذي
 

 محاولة رائدة لوضع مفاهيم معيارية دولية ومواصفات قياسية من دليل قياس آثار تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليميشّكل 
اسات، شأنها أن تضمن اإلستخدام والتفسير المنتظمين إلحصاءات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم من قبل صانعي السي

ونظرًا لطبيعة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت التي تتمّيز . اإلحصائيين، الباحثين، الخبراء، والهيئات اإلحصائية في آافة أنحاء العالم
 .بالتطورات السريعة، يجب اعتبار هذا الدليل وثيقة حّية قابلة للتنقيح المستقبلي

 
 على بيانات يمكن استخراجها من مصادر بناًءالمعلومات واإلتصاالت في التعليم وقد وضعت المؤشرات المقترحة لقياس تكنولوجيا 

بدًال من إجراء المسوح الوطنية غير المنتظمة والمكلفة، أو التي تعتمد على موارد خارجية، وذلك من أجل ضمان  ،رسمية الئحًةإدارية 
آما تم تحديد بعض التحذيرات المنهجية . يانات من قبل معظم الدولالمبذولة في سبيل جمع الب  للجهودستمرارية على المدى البعيداإل

 .والعملية لغايات التحسين مع مرور الزمن
 
عة من المؤشرات لمراقبة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم بعيدًا عن الئحة المؤشرات سم هذا الدليل مجموعة موديق

رق جمع البيانات، ومنهجيات وتتناول هذه المجموعة بالتفصيل ط). UIS, 2008b(اء المحورية التي وضعها معهد اليونسكو لإلحص
آما يوّفر الدليل مراجعة للمفاهيم التي استخدمت سابقًا في التقييمات الدولية . حساب المؤشر استنادًا إلى البنود الواردة في اإلستبيان

 .تعليم، ويفحص اهتمامات السياسات العالميةالمقارنة الستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في ال
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 مقدمة .1

 اهتمام محّطمنذ دخول تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت إلى التعليم، فقد بدأ دمجها في هذا القطاع وما يرافقه من استثمارات مالية 
ا المعلومات واإلتصاالت مكانًا في التعليم إلى نشوء وأدت المبادرات التي أخذت على عاتقها إعطاء تكنولوجي. سياسات العديد من الدول

عندما تصبح هذه المؤشرات متاحة من خالل جهود معيارية دولية و. حاجة لمراقبة هذه التطورات باستخدام مؤشرات موثوقة وصحيحة
من وذلك بمقارنة ما تم تحديده من لجمع البيانات، عندها سيتمكن صانعوا السياسات من مراجعة التقّدم الذي تحرزه بالدهم مع مرور الز

 .أهداف وطنية مع دول أخرى مرجعية
 

آما يمكن أن تساعد على . مّلويعتقد أن استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت من شأنه أن يساعد على زيادة فرص الوصول للتع
ومع ذلك، فقد أظهر .  تحسين إدارة النظم التربويةأوح ، إصالتحسين نتائج التعّلممة، درفع نوعية التعليم باستخدام أساليب تعليم متق

أنه على الرغم ) Trucano, 2005(الذي قاده برنامج المعلومات من أجل التنمية التابع للبنك الدولي " مخطط المعرفة"مؤخرًا تمرين 
لتعزيز التعليم في دول منظمة من االستثمارات الواسعة التي تمت خالل عقود مضت في مجال تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

، وارتفاع نسبة استخدام هذه التكنولوجيا في البلدان النامية، فإن البيانات التي تدعم الفوائد )OECD(التعاون االقتصادي والتنمية 
.  ما زالت مثيرة للجدلالُمدرآة الستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ال تزال محدودة، ودالئل آثارها الفعلية ال يمكن تحديدها أو

 عليها دوليًا، وإلى منهجيات ومؤشرات  متوافقإن هذه النتائج قد سلطت الضوء على فجوات معرفية مختلفة وأبرزت الحاجة إلى معايير
 .تتيح قياسًا أفضل للفوائد الحقيقية التي تعطيها تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم

 
انات موثوقة وعالية الجودة، إضافة إلى غياب أدلة إرشادية معيارية لتأسيس مؤشرات ذات صلة وقابلة بي مثل هذا النقص في توفر

للمقارنة، آل ذلك يعيق صانعو السياسات في صنع قرارات مستنيرة أو التعبير عن التزام آبير نحو دمج تكنولوجيا المعلومات 
 .واإلتصاالت في أنظمتهم التعليمية

 
 خالل مؤتمري القمة العالمية لمجتمع اإلهتماماس مساهمة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التنمية محّط وقد آانت مسألة قي

التابع لخطة ) E.28" (المراقبة والتقييم"آما قام قسم . 2005، وفي تونس سنة 2003المعلومات المنعقدين في آل من جنيف سنة 
وهي تحث .  بتلخيص أهداف قياس تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت على التنمية)WSIS(عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

المجتمع الدولي على تطوير منهجيات تتميز بمقاييس واقعية، ووضع مؤشرات ذات صلة بالسياسات وقابلة للمقارنة دوليًا بهدف مراقبة 
 ):E.28(المراقبة والتقييم " ورد عن قسم وفي ما يلي مقتطف مّما. التقّدم الذي تحرزه الدول نحو الشمول الرقمي

من خالل مؤشرات ) الكمي والنوعي : آالهما من النوعين(يجب تطوير تقييم أداء ومقياس عملي ودولي  
األهداف والغايات التي تشملها خطة  ،إحصائية قابلة للمقارنة، ونتائج البحوث، من أجل مراقبة تنفيذ األغراض

  )WSIS, 2003(الوطنية روف العمل مع مراعاة مختلف الظ
 

تضم هذه و. 2004يونيو /  شراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت من أجل التنمية في حزيرانذلك، تشّكلتورّدًا على 
 ، منظمة التعاون االقتصادي)ITU(االتحاد الدولي لإلتصاالت  ،)Eurostat(الشراآة مكتب اإلحصاءات التابع للمجموعة األوروبية 

، دائرة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة )UNCTAD(، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )OECD(والتنمية 
)UNDESA( معهد اليونسكو لإلحصاء ،)UIS( الالتينية ومنطقة بحر الكاريبي ألمريكا، لجنة األمم المتحدة االقتصادية 
)UNECLAC(القتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ، لجنة األمم المتحدة ا)UNESCWA( لجنة األمم المتحدة االقتصادية ،

وحتى اآلن، . البنك الدوليو، )UNECA، لجنة األمم المتحدة االقتصادية إلفريقيا )UNESCAP(واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ 
ئحة من المؤشرات المحورية لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت يتمثل أحد أهم اإلنجازات األساسية التي حّققتها هذه الشراآة تطوير ال

ومن أجل . 2007فبراير / في التنمية، والتي صاّدقت عليها اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة خالل جلستها الثامنة والثالثين في شباط
 شّكلت هذه الشراآة فريق عمل ،ت في التعليمتوسيع هذه الالئحة لتشتمل على المؤشرات المحورية لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاال

وقد قام معهد اليونسكو لإلحصاء بتحديد المجموعة األولية لمؤشرات .  معهد اليونسكو لإلحصاءبإشراف التعليم ومختص  في 
 جمع طرق، و التي تنطوي عليهاالتعاريفإضافة إلى ) UNESCO-UIS, 2008b(تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم 

جنة لّل أما المراجعات واإلضافات المتعّلقة بالئحة المؤشرات المحورية فقد عرضت في الجلسة األربعين ،1البيانات المتعلقة بها
 . 2 وأخذ األعضاء علمًا بها2009فبراير/ اإلحصائية لألمم المتحدة في شباط

                                                 
 ).2008 (لإلحصاء اليونسكو معهد راجع التفاصيل، من للمزيد  1
 ).2009 (التنمية في واالتصال المعلومات تكنولوجيا لقياس الشراآة أنظر للمراجعة،  2
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وجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم من خالل إخضاع هذه  لتكنولالمحورية مجموعة المؤشرات يهدف هذا الدليل إلى البناء على
. المؤشرات للمزيد من التنقيح واقتراح الئحة واسعة من المؤشرات أو المقاييس البديلة من أجل إثارة مدًى أوسع من اهتمامات السياسات

عالوة على .  عن مقترح نموذج أولي لالستبيانآما يتضمن هذا الدليل أيضًا منهجيات متعلقة بطرق الجمع، والعمليات الحسابية، فضًال
ذلك، ينبغي أن يكون هذا الدليل بمثابة دليل مرجعي وتدريبي لجمع البيانات القابلة للمقارنة على المستوى الوطني وتعبئة اإلستبيانات 

 .المستقبلية لمعهد اليونسكو لإلحصاء والمتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم
 

 :يسعى هذا الدليل على وجه التحديد إلى
 
i( تعزيز اإلطار المفاهيمي المتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم؛ 

ii(  تحديد الفجوات المتعلقة بالمؤشرات من أجل مراقبة أفضل لمدى التقدم الذي تحرزه الدول نحو تحقيق األهداف الدولية بما في ذلك

 اتيجية لليونسكو والتي يتم الترآيز من خاللها على تكنولوجيا المعلومات وإلتصاالت في التعليم؛المجاالت اإلستر

iii(  اقتراح الئحة موسعة من المؤشرات القابلة للمقارنة دوليًا أو البديلة لقياس استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم؛

 تفسيرها؛ ومراجعة مدى قابليتها للمقارنة ومحددات منهجياتها أو عملياتها؛وتطوير تعريفاتها والغاية منها وطرق قياسها و

iv( تحديد المعايير التي تتيح ترتيب المؤشرات الجديدة من حيث األولوية. 
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 أطر سياسات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم .2

والتي تعتبر فيها عملية " مجتمعات معلومات" صناعية إلى أثارت العديد من تقارير السياسات مسألة تحّول المجتمعات من مجتمعات
ورد في هذه التقارير أنه من أجل مكافحة التهميش االجتماعي والحفاظ على ). ERT, 1997(إنتاج المعارف ونشرها ذات أهمية بالغة 

ل إعداد المواطنين ودعمهم للتعلم المنافسة في إطار اقتصاد عالمي يجب أن يتخطى التعليم إطار التعليم المدرسي األساسي من أج
ويرافق هذا الجدال االعتقاد بأنه يمكن ). ERT 1997 ،PCAST 1997؛  1995اللجنة األوروبية، (المستمر مدى الحياة 

. صرلتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت أن تلعب دورًا مهمًا في إعادة هيكلة التعليم لإلستجابة إلى احتياجات مجتمع المعلومات المعا
عالوة على ذلك، يعتقد بأن استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم سيؤدي إلى تقليص الفجوة القائمة بين الواقع 

 ).ERT, 1997( االجتماعي االقتصادي من جهة ونتائج أنظمة التعليم من جهة أخرى
 

، يبدو أنه ) EFA( وأهداف التعليم للجميع  )MDGs(نمية لأللفية نظرًا للتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في تحقيق أهداف الت
 للجميع وتحقيق مبدئ تكافؤ الفرصمن غير الواقعي االفتراض بأن آليات تقديم التعليم التقليدية سوف تضمن فرص تعليم عالية الجودة 

 في قدرتها على  هوجهه العديد من أنظمة التعليمفي الواقع، التحدي األآبر الذي توا. 2015بطرق سهلة المنال ومستدامة بحلول عام 
الفتيات والنساء اللواتي يواجهن : مثل( أهمية إلى الفئات المهّمشةً أآثر مدى الحياة لجميع األفراد، وبشكل تعّلم قائم  أوتكوينتقديم فرص 

دارس نظامية فّعالة من حيث الكلفة مع أحجام ؛ حيث ال يمكن إقامة ممتباعدوا المسكنعقبات لإللتحاق بالتعليم المدرسي؛ سكان الريف 
؛ فئات ذوي االحتياجات الخاصة أو األشخاص الذين يعانون من إعاقات وال  معوّزةصفوف منطقية؛ األطفال الذين ينتمون إلى عائالت 

 الذي تتصف الجمودأن ) Haddad and Draxler, 2002(يرى آل من حّداد ودراآسلر ).  وغيرهمالتعّلميمكنهم االلتحاق بمراآز 
 :أسفرت عن تكاليف غير متوّقعة بالنسبة للمجتمع داخل قاعة الدرس، توصيل التعليم التقليدية وجهًا لوجه به أساليب

 
بالنسبة ألسر التالميذ ذوي الدخل المنخفض فإن ما تقدمه المدارس أقل  . [...]محدودة المرونة أنظمة التعليم التقليدية "

أفضل المعّلمين، وال يبقى  بها ة بالمدارس الثرية التي تتمّتع بإمكانيات مادية آبيرة تستقطبمن ذلك بكثير مقارن
 طبقيةونتيجة لذلك، تخلق هذه األنظمة تفاوتات [...]. للمدارس في المناطق الفقيرة والنائية إال المعّلمين األقل إعدادًا 

، وتساهم بالتالي في رفع آلفة التعليم بسبب ارتفاع معّدالت اجتماعية وتؤدي بالعديد من الطلبة المتمّيزين إلى الملل
 ".التسرب واإلعادة للصف، وتجعل أصحاب المدارس أو األنظمة األخرى يتحّملون تكاليف تكوين خريجيهم 

 
تواجهها أنظمة التعليم تؤدي التغّيرات السريعة التي تشهدها طبيعة المهارات المطلوبة في سوق العمل العالمي إلى تفاقم التحّديات التي 

التعليم الذاتي : مثل( آما بدأت تظهر نماذج جديدة أصبح فيها إيصال التعليم يعتمد آثيرًا على التعلم وأقل اعتمادًا على التدريس . التقليدية
) الدولة: مثل(حيد للطلبة آما أصبح التعليم يتخطى أآثر فأآثر المكان الجغرافي الو). أو استخدام القدرات الفردية للبحث عن المعلومات

 للمزيد منهنالك حاجة ). التي تجمع عددًا آبيرًا من الطلبة قاعة الدرسمثل (وأقل اعتمادًا من قبل على المساحة المكانية والحيز المادي 
المدرسي، أو بأهداف محّددة المرونة في أنظمة التعليم لتكون أآثر تكيفًا بالنسبة للطلبة، وإلى مناهج غير مقّيدة بجمود المسار التعليمي 

 .مسبقًا للحصول على شهادة
 

إذا استخدمت تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ضمن ظروف صحيحة، فمن المعتقد أن يكون لها أثر آبير في توسيع فرص التعّلم لعدد أآبر 
). Haddad and Draxler, 2002(د الجغرافية و متنّوع من السكان بعيدًا عن الحواجز الثقافية، وحدود المؤسسات التعليمية، أو الحدو

 تحسين نوعية نتائج التعّلم، ،التعّلم من خالل إصالح أنظمة توصيل التعليم التقليدية/ آما يمكن أن تساهم التكنولوجيا في تحسين عملية التعليم
 .تسهيل تكوين المهارات الفنية، ديمومة التعّلم مدى الحياة وتحسين إدارة المؤسسة
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 هداف اإلنمائية الدوليةاأل

يهدف تطوير مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم إلى مراقبة التقّدم الذي تحرزه الدول نحو تحقيق أهداف دولية 
 ). EFA(، والتعليم للجميع )MDG’s(أهداف التنمية لأللفية  ،)WSIS(ها القمة العالمية لمجتمع المعلومات تأساسية، آتلك التي وضع

ما يتعّلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في ثير اهتمام السياسات العالمية في مختلف المسائل التي ت)1(الجدول ويلّخص 
 .التعليم

 
  دمج تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليمسياسات األهداف الدولية و )1(الجدول 

 منابر السياسات الرئيسة

 م والثقافةوالعل ،منظمة األمم المتحدة للتربية

 
UNESCO 

 التعليم للجميع
 

EFA 

األهداف اإلنمائية 
 لأللفية

MDGs 

القمة العالمية 
 لمجتمع المعلومات

WSIS  

 يةسات الرئيساهتمامات السيا

X x x x  تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات من أجل تعزيز
 فرص التعّلم وتوسيعها

X x x x 
مات واإلتصاالت من أجل تحسين تكنولوجيا المعلو

 نتائج األنظمة التعليمية و المناهج التعليمية ونوعية
 تحقيق اإلصالح التربوي

X x x x 
 تحقيق  من أجل تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

تستهدف المجموعات (المساواة وشمولية التعليم
 )المهمشة

X   x تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت من أجل توظيف 
 الطلبة وتنّوع مهارات الحياة

  x   دمج تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم
 من خالل شراآات خاصة

تكنولوجيا  (2-0إسكد  -
المعلومات واإلتصاالت لتعليم 

 )المعلمين
تكنولوجيا  (6-3إسكد  -

المعلومات واإلتصاالت لزيادة 
 )فرص التعلم وتنوعها

مع ترآيز خاص على تعليم  -
 المهني، التكوين مين، والمعل

 والتعليم العالي عن ُبعد
 

 6-1إسكد  1إسكد  3-1إسكد 
 المعنيةمستويات التصنيف الدولي المقنن للتعليم 

 )إسكد(

 
تتضمن خطة العمل في المرحلة األولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات هدفين مرتبطين مباشرة باستخدام تكنولوجيا المعلومات 

 :يدخالن ضمن إطار عمل منظمة اليونسكو، وهماوت في التعليم، واإلتصاال
 
i( ربط الجامعات والكليات ومدارس التعليم الثانوي واالبتدائي بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت؛ 

ii(  آل بلد ظروف مراعاةتكييف آافة المناهج الدراسية للتعليم االبتدائي والثانوي لمواجهة تحديات مجتمع المعلومات مع. 

وتحديدًا الحاجة "  بصورة آاملة من مجتمع المعلوماتتفادةالمهارات الالزمة لإلس"آما أقرت خّطة العمل ضرورة امتالك آافة األفراد 
                  )WSIS,2003,C4.11(إلى اآتساب ثقافة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 
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تحقيق تعليم ( الثاني الهدف: ، وهمااس تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليمقي تتطلب التنمية لأللفية التي هناك نوعين من أهداف
ومن المتوقع أن ). إقامة شراآة عالمية الستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت من أجل التنمية(، والهدف الثامن )ابتدائي عالمي

األهداف الرامية إلى التخفيف من وطأة الفقر في العالم من خالل تسخير تساهم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت بشكل آبير في إظهار 
 شبكة اجتماعية من خالل للفقراء عملية منح سلطة التعليم؛ تجاوز الحواجز المعتادة التي تواجه  نتائجإمكانات التكنولوجيا لتحسين نوعية

 .عات المهّمشة والعمل على انخراطها في سوق العملوقدرة أآبر إلمكانية الوصول إلى المعلومات؛ وزيادة إنتاجية المجمو
 

 من )EFA( تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت للتعليم أمرًا حاسمًا بالنسبة لتحقيق أهداف التعليم للجميع دمجويتوّقع آذلك أن يكون 
الالئحة -   1الخانةأنظر (مين عن بعد  المعّلتكوينخالل رفع المعدل الحالي للتقدم في البلدان النامية، خاصة من خالل تسريع عملية 

 ، ورفع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميعوترمي هذه األهداف إلى زيادة المشارآة في التعليم المدرسي،). الكاملة ألهداف التعليم للجميع
حقق متطلبات مجتمع معلومات التوصل إلى تعليم مستمر مدى الحياة للجميع، باإلضافة إلى توفير مهارات متنوعة ت ، أونوعية التعليم
 .سريع التحّول

 
 ) EFA(األهداف الستة للتعليم للجميع  )1(الخانة 

 
 . حرمانًاوخاصة لدى األطفال أآثرتوسيع وتحسين شامل للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة  :الهدف األول
 الوصول إلى تعليم ابتدائي وإآمال هذا التعليم  سيتمكن جميع األطفال من2015ضمان أنه بحلول العام  :الهدف الثاني

 طفال الذين يعيشون في ظروف صعبةخاصة للفتيات واألب ومجانًا وإلزاميًا وبجودة عالية 
 .العرقيةوأطفال األقليات  

ناسبةالم ضمان تلبية حاجات التعّلم لكافة الصغار والراشدين من خالل الوصول المتكافئ لبرامج التعّلم :الهدف الثالث
 .واآتساب مهارات الحياة 

 والسيما لصالح النساء2015ل عام في مستويات محو أمية الكبار بحلو% 50تحقيق تحّسن بنسبة  :الهدف الرابع
 .وتحقيق تكافؤ فرص الوصول للتعليم األساسي والتعليم المستمّر لجميع الراشدين 

  وتحقيق2005ليم االبتدائي والثانوي بحلول العام إزالة الفوارق بين الجنسين في مرحلتي التع :الهدف الخامس
 مع الترآيز على ضمان الوصول الكامل والعادل للفتيات2015المساواة بينهما في التعليم بحلول العام  
 .إلى التعليم األساسي وبنوعية جّيدة 

 ق الجميع نتائج معترفًا ز للجميع بحيث يحقّي وضمان التمالنوعية للتعليمتحسين آافة الجوانب   :الهدف السادس
 .الحساب ومهارات الحياة األساسية الكتابة، سّيما في القراءة،بها وقابلة للقياس وال  

 

 
 تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم بالنسبة لليونسكو

 مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات تم وضع الئحة المؤشرات الموّسعة على نحو يتوافق والرؤية اإلستراتيجية لليونسكو وأولوياتها في
 هو اليوم بمثابة التعليم أجل في التعليم ومن بافتراض أن استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت .تعليمية واإلتصاالت ألغراض

ا آافة مجاالت ضرورة وفرصة على حد سواء بنظر العالم أجمع، أصبحت تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت تشّكل أولوية تتقاطع فيه
التعليم من خالل  المتعلق بتطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في ويتم تطوير منحى اليونسكو.  اليونسكواختصاص

 ".لتعزيز التعلم المحّسن باإلستفادة من تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت" عبر مختلف  القطاعات  منهاجها الموضوعي الشامل
 

، وآوسيط وبناء القدراتقيامها بمهام تبادل المعلومات، وواضع للمعايير، وور الذي تؤديه اليونسكو آمختبر لألفكار، من خالل الد
لكن ينبغي أن تكون هذه التوصيات المتعلقة .  تقّدم اليونسكو النصح والمشورة حول سياسات للدول،محايد لتعزيز التعاون الدولي 

ية لتعزيز الممارسات الناجحة والفعالة من حيث الكلفة في مجال استخدام التكنولوجيا القديمة والحديثة بالسياسات مبنية على أدلة إحصائ
 .على حّد سواء لتوفير التعليم
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عند اليونسكو اآتساب آافة الشرائح االجتماعية للمعرفة من خالل التعليم والتعلم مدى الحياة سواء " مجتمعات المعرفة"ويشمل مفهوم 
غير أن مؤشرات مراقبة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم .  خارجهاأومن داخل أنظمة التعليم المدرسي الرسمية آان ذلك 

 نظام التعليم المدرسي الرسمي لتكون متسقة مع المسح السنوي للتعليم الذي يقوم به معهد علىالتي يشتمل عليها هذا الدليل تستند فقط 
 .اليونسكو لإلحصاء

 
 :مكن تلخيص مبادئ اليونسكو حول تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم بما يليي

i( لذلك فإن تطوير منهجية . تبلغ التحديات العالمية في مجال التعليم وبخاصة أهداف التعليم للجميع ذروتها في الدول النامية
. آبر على المسائل األساسية للسياسات في هذه الدوللمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم يرآز بصورة أ

من المفترض أن تمتلك الدول المتقدمة الموارد والقوى العاملة والمعارف الالزمة لتوجيه سياساتها الناشئة أو حاجتها من 
 .المعلومات البحثية حول دمج تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في أنظمتها التعليمية

ii( فالبث اإلذاعي المباشر والمسجالت الصوتية باإلضافة إلى . تكنولوجيا القديمة والحديثة على نحو متوازنيتعّين استخدام ال
التلفاز والتكنولوجيا المعتمدة على الفيديو غير المتصل بالشبكة ال تزال تشكل نمطًا صالحًا وفعاًال من حيث التكلفة لتوفير 

تراضي التي تعتمد على أساليب أآثر تفاعلية مثل الحاسوب واإلنترنت أوالتعلم عبر التعليم آما هو الحال في أساليب التعليم االف
 .الشبكة

iii(  المعّلمين تكوين توظيف استثمارات هائلة في مؤسسات 2015يتطلب تحقيق األهداف التعليمية الدولية بحلول العام 
)UNESCO-UIS, 2006b .( التعليم  بواسطة توفير أساليبيتعّذر تحقيقه ويرى الخبراء أن هذا األمر يشّكل تحّديًا أساسيًا

ًا أثناء الخدمة للمعّلمين الحاليين، حيث يتوّقع أن يلعب تكوينآما يتطلب تكييف المناهج المدرسية .  لوجهالتقليدية التي تتم وجهًا
 .دعم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت دورًا أساسيًا في هذا المجال

iv( تعليم العالي، سواء في الدول المتقدمة أم النامية، دون اللجوء إلى أساليب التعّلم عن ُبعد أو أساليب يتعّذر تحقيق الوصول إلى ال
 .التعّلم االفتراضية

v( المهني دون وجود الصفوف االفتراضية والمختبرات االفتراضية وغيرهاالتكوين يتعّذر تلبية احتياجات . 
vi(  آان ذلك ممكنًا، فإن المؤشرات المقترحة  فحيثما.ى تكافؤ الفرص بين الجنسين إلاإلشارةيتعّذر تحقيق األهداف التعليمية دون 

 .ستساهم في توجيه الحاجة إلى قياس الفجوة القائمة بين الجنسين
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 مراجعة أدبيات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم .3

 نتائجهي أثر هذه التكنولوجيا على  هالة السياسات الذي تمت مناقشتمنذ بداية إدخال تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت فإن أحد أآثر أسئ
ليم من عيّنات وهذا ما يفّسر سبب اشتقاق آل البيانات الموجودة حاليًا حول استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التع. التعليم

 وتحليل يتعلق بوصفما فيالمعّلمون والمدارس  ، الطلبة/ميذمجموعة التقييمات المبنية على المقارنات الدولية التي تعتمد على التال
 .مدخالت التعليم والعمليات والمخرجات التعليمية

 
ومع . العلوم والقراءة ،وهي ترآز بصورة أساسية على المواد األساسية مثل الرياضيات. بدأ هذا النوع من التقييمات في الستينيات
الحواسيب في " تشمل استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم على غرار دراسة مرور الزمن، بدأت التقييمات تتوّسع ل

 IEA) Pelgrumوالتي أجريت في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات برعاية الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي " التعليم
and Plomp, 1993.( 

 
 :قارنة الدولية والموجودة حاليًا ما يليتشمل أنواع التقييم المبنية على الم

i(  المشاريع التي ترعاها المنظمات الدولية، مثل المشاريع التي تمّولها المفوضية األوروبية)Eurydice, 2004 ( والبنك الدولي
)Hepp et al, 2004 ( والتحليالت الثانوية للتقييمات التي تديرها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية)OECD, 2006(؛ 

ii(  دراسات حاالت لمدارس مختارة في عدد من الدول المختلفة، مثل النموذج الثاني حول تكنولوجيا المعلومات في التعليم)SITES-
Module 2 ( وهي دراسة حول الممارسات التربوية المبتكرة التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت)Kozma, 

 ؛)2003

iii(  التقييمات الدولية)امج التقييم الدولي للطلبة مثل برنPISA اختبار االتجاهات العالمية في دراسة الرياضيات والعلوم الذي تشرف ،
الذي تشرف وقياس مدى تقّدم القراءة في العالم ل، الدراسة الدولية IEA-TIMSSعليه الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي 
 أو/ و ستخدم عينة ممثلة من المدارس الوطنية، والمعلمينت التي، ) IEA-PIRLSعليه الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي 

 .الطلبة، والترآيز على جمع و إنشاء مؤشرات مقارنة للعمليات التعليمية و نتائجها/التالميذ 

iv(  التقييمات اإلقليمية مثل اتحاد جنوب وشرق إفريقيا المعني بمراقبة نوعية التعليم)SACMEQ, n.d (مهارات الطلبة في و تقييم 
 ).Bonnet, 2004(اللغة االنجليزية في ثماني دول أوروبية 

 
غير أن . تعّلم أآثر إنتاجية ومع استخدام الحواسيب في التعليم فقد آان من المتوقع أن تقود تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت إلى

أّما التحليالت الشمولية . رجات التعليم لم تعطي نتائج متطابقةالدراسات األخيرة حول أثر تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت على مخ
)meta-analysis (إعطاء صورة أآثر تفاؤًال  إلىفتميل )Kulik, 2003 ; Cax and Abbot, 2004 .( واالستنتاج العام الذي

علومات واإلتصاالت على اإلنجازات  لتكنولوجيا الممحّددةيستخلصه المؤلفون هو أن البحوث قد حددت اآلثار اإليجابية الستخدامات 
 ،تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت فقد لوحظت عند استخدام هذه التكنولوجيا في تدريس الرياضيات آثار أّما أبرز.  للطلبةالتعليمية

ألخرى سلبية، ولكن  لعدم لكن هذا ال يعني أن آثار تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت على المواد الدراسية ا. ليزيةجالعلوم واللغة االن
ويرّآز المؤلفون على فكرة اإلستخدامات المحّددة لتكنولوجيا المعلومات . وجود دراسات آافية تتناول المواد الدراسية األخرى

أن الذي يتبعه المعّلمون وإلى ) أو النموذج الدراسي(واإلتصاالت ويشيرون إلى ضرورة توافق أنواع اإلستخدام مع المنحى التربوي 
 لوحظت لدى المعّلمين الذين استخدموا  تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في مقرراتهم التعليمية لفترة طويلة من بروزا األآثراآلثار 
 .الزمن
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وتعود الصعوبة في بناء أدوات تقييم مالئمة لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم ليس فقط إلى طبيعة ترآيبة هذا 
ومن الصعب عزل تأثير تكنولوجيا المعلومات . الحقل المعقد بشكل عام، ولكن أيضا إلى األساليب الحالية في التقييمات الدولية المقارنة

واإلتصاالت عن غيرها من اآلثار بسبب النقص في المؤشرات عالية الجودة لقياس الثقافة الرقمية والمهارات الالزمة لتوظيفها بشكل 
 .تمع المعلومات الحاليمالئم في مج

 
غير أن هذه البرامج . يوجد في آّل دول العالم برامج سياسات تهدف إلى تحفيز استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم

اإلتصاالت ففي الدول الغنية، بدأ استخدام تكنولوجيا المعلومات و. تختلف من حيث مداها، مجال ترآيزها، ميزانيتها، ومستوى تعقيدها
 في هذا المجال، إّال أنه ال يزال مدى أثرها في التعليم غير الخبرة الطويلةوعلى الرغم من هذه . في التعليم منذ أآثر من عشرين عامًا
 في بعض يئومن غير المدهش أن التقدم في دمج تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم بط. واضح بالنسبة لصانعي السياسات

 . دان عندما يتعّذر قياس فوائدها، وإظهارها بطرق سليمةالبل
 

بالرغم من تعّذر قياس فوائد تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم بصورة واضحة، تستمّر بعض الدول بتطبيق هذه التكنولوجيا 
ومع ذلك، يبدو وبدون أي .  سريع التطورانطالقا من االفتراض أنه يتعّين على المواطنين توظيفها بشكل مالئم في مجتمع معلومات

نحتاج لجمعها، هي في الفوائد الحقيقية  التي أآثر األدلة اإلحصائية البيانات أنشك، أنه يستدل من العديد من الوثائق ومصادر 
لى اإلقرار بغياب  إInfoDev,( 2005(وقد توّصل برنامج معلومات من أجل التنمية . لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم

 ".منهجيات معيارية ومؤشرات متفق عليها إلى حد آبير لتقييم آثار تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم"
 

المؤشرات ("ترآز التقييمات التقليدية الموجهة نحو المناهج الدراسية على الطلبة بشكل خاص آوحدات لجمع البيانات وتحليلها 
على مستوى المدارس والمعّلمين على وجه يتعلق بظروف المدرسة، وعملّيات التعليم " المؤشرات الثانوية"تم جمع ، في حين ي")األولية
 بتقييمات دولية مقارنة ترّآز على قياس تحصيل الطلبة في ) IEA(وقد قامت الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي . والتعّلم

وتقتضي منهجية . وغيرها)  PIRLS 2001 اسات الثانية لقياس مدى تقّدم القراءة في العالم،مثل الدر(الرياضيات، العلوم والقراءة 
 :تقييم السياسات المستخدمة في هذه التقييمات تنفيذ الخطوات التالية

i( التحقيق والتوثيق لمقاصد السياسات الوطنية من خالل تحليل المناهج الدراسية؛ 

ii( لكل الدول المشارآة تحديد محتوى المناهج الدراسية المعدة ) وهنالك احتمال آبير بأن تعكس نتيجة هذه العملية رأي الخبراء بشأن
 ؛)المهارات التي يجب أن يكتسبها الطلبة

iii(  وضع تصور مفاهيمي للمجاالت التي يشتمل عليها التقييم، واستخدام المفاهيم المتفق عليها لتطوير المؤشرات المتعّلقة بهذه
 المجاالت وتفعيلها؛

iv( طلبة ينتمون إلى فئة الدراسة المستهدفة والمعّرفة جيدًا/دارة اختبارات نموذجية على عينات وطنية من تالميذإ ) . آل الطلبة "مثًال
آل الطلبة البالغين خمس عشرة سنة "،  )BISA( أو آما في برنامج التقييم الدولي للطلبة " في السنة الثامنة من التعليم اإللزامي

  ؛)من العمر

v( تخالص تقديرات قابلة للمقارنة على المستوى الدولي من هذه االختبارات آمؤشرات أولّية؛اس 

vi( ما يتعلق بالمجاالت التي  المنتمين إلى الدول المشارآة فيصياغة أحكام  قّيمة لتحديد نقاط القّوة أو الضعف التي أظهرها الطلبة
 يشملها التقييم؛

vii( السياسات األولية والتي تدور حول آيفية عمل أنظمتهم التعليمية؛توفير إجابة شاملة أولى على أسئلة صانعي  

viii(إجراء تحليالت ثانوية باستخدام مؤشرات تفسيرية للتحقق على نحو أفضل من أسباب نقاط الضعف التي لوحظت. 
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يم لتنّفذ دفعة واحدة قد صّممت عمليات التقيو. ويشار إلى الخطوة األخيرة على اعتبارها مرحلة تشخيص يتصف تنفيذها بالصعوبة
غير أن أسئلة التحقق التي ينبغي االستجابة لها من خالل . حيث ينبغي قياس المؤشرات األولية والثانوية في وقت واحد من الزمن

عالوة على ذلك، فإن مجموعة المؤشرات التي من المفترض أن تكون وثيقة . التحليالت الثانوية ليست واضحة بصورة مسبقة
الوقت المتوّفر إلدارة االختبارات : وضوع تحتاج غالبًا ألن تكون محددة نظرًا للقيود المحيطة بعمليات التقييم مثلالصلة بالم

 . التكاليف المرتبطة بتطوير مؤشرات جديدة وتجريبها أوواإلستبيانات،

صرامة وضيق منحى   تشمل في من التحدياتوُيظِهر المستوى المعّقد لألدوات المطلوبة لتنفيذ التقييمات المبنية على العينات عددًا
 .، وآذلك القيود الثقافية أو اللغوية)من حيث الوقت أو الموارد(المنهجية والتي قد تكون مبنية على رؤية الخبراء، آلفة تنفيذها 

 العينة والتي تهدف  أولى التقييمات المبنية على)SITES(يشكل برنامج الدراسات الثانية حول تكنولوجيا المعلومات في التعليم 
وهي عبارة عن برنامج بحث  ،1997 سنة SITESوقد أطلقت دراسات . إلى قياس تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم

آما تم إجراء . ة تقييم مقارنة حول استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم في العديد من الدوليز على عملآير
.  المشروع الثالث من سلسلة هذه المشاريع2006 لعام SITESويشّكل برنامج . للممارسات التربوية المبتكرة تدراسات حاال

 : الدول التاليةSITESوتشمل الجوالت المختلفة لدراسات 
 

  1999الجولة األولى لعام) SITES M1 :( بلجيكا)تايبي(، بلغاريا، آندا، الصين )القسم الناطق باللغة الفرنسية( ،
، المجّرجمهورية الصين الشعبية، الخاصة ببرص، جمهورية التشيك، الدانمرك، فنلندا، فرنسا، هونغ آونغ اإلدارية ق

 ليتوانيا، لوآسمبورغ، النرويج، نيوزيلندا، روسيا اإلتحادية، سنغافورة، ، ليتونيا،أيسلندا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان
 .نداتايال ، سلوفينيا، جنوب إفريقيا وسلوفاآيا

 
  2001الجولة الثانية لعام) SITES M2 :(،الصين  الشيليأستراليا، آندا ،)جمهورية التشيك، الدانمرك،)تايبي ، 

، ليتونياجمهورية الصين الشعبية، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، آوريا، ب، فنلندا، ألمانيا، هونغ آونغ اإلدارية الخاصة انجلترا
، )آاتالونيا(البرتغال، روسيا اإلتحادية، سنغافورة، سلوفاآيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا  لفيليبين،ا ليتوانيا، هولندا، النرويج،

 .الواليات المتحدة تايالندا و
 

  2006الجولة الثالثة لعام) SITES M3 :( أستراليا، آندا)الدنمرك، استونيا، )تايبي(، الصين الشيلي، )ألبيرتا وأنتاريو ،
جمهورية الصين الشعبية، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، ليتوانيا، النرويج، روسيا بونغ اإلدارية الخاصة فنلندا، فرنسا، هونغ آ

 .تايالندا و) آاتالونيا(، سنغافورة، سلوفاآيا، سلوفينيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا )موسكو(اإلتحادية 
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 المعلومات واإلتصاالت والتي تم تغطيتها في اإلستبيانات التي المفاهيم المتصلة بتكنولوجيا ) 2(الجدول ولمزيد من التوضيح، يعرض 
 .2006 لعام SITESأجريت في المدارس ضمن دراسات 

 
المفاهيم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت التي تم تغطيتها في اإلستبيانات التي أجريت في المدارس ضمن    )2(الجدول 
 2006 لعام SITESبرنامج 

 
 لمفهوما الوصف

  أنواع (وفرة أجهزة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
الحواسيب، الشبكة المحلية، الربط باإلنترنت، واأللواح 

 )اإللكترونية وغيرها
  وفرة برمجيات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

برمجيات العامة والبرمجيات المخصصة لموضوع معين، ال(
 )م وغيرهاأنظمة إدارة التعّلم، أدوات التقيي

 احتياجات البنية التحتية والمسائل المتعّلقة بها 

 
 البنية التحتية

  رؤية إدارة المدرسة بالنسبة إلى العالقة بين المنهجية
التربوية وتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت، وهي تشمل 

 البعد التقليدي، التعّلم مدى الحياة، والترابط: ثالثة أبعاد

 
 الرؤية

 مين أو إلزامهم على اآتساب المعارف تشجيع المعّل
والمهارات المتعّلقة بالممارسات التربوية واستخدام تكنولوجيا

 المعلومات واإلتصاالت في التعليم
  الطرق التي اآتسب من خاللها المعّلمون في المدارس

المعارف والمهارات الستخدام تكنولوجيا المعلومات 
 واإلتصاالت في التعليم والتعّلم

  مقررات متعّلقة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت توفر
 )داخل المدرسة أو خارجها(

 
 تطوير الهيئة التعليمية

  األشخاص المعنيون بتوفير الدعم في مجال تكنولوجيا
 المعلومات واإلتصاالت والوقت المبذول لها

  مدى توفر الدعم التربوي المتعلق باستخدام تكنولوجيا
 للمعلمينالمعلومات واإلتصاالت 

  مدى توفر الدعم الفني المتعلق باستخدام تكنولوجيا
 المعلومات واإلتصاالت للمعّلمين

 
 الدعم في مجال تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

 
مجال تكنولوجيا المعلومات  فيوتندرج هذه التقييمات التعليمية الدولية المقارنة التي أجريت في محاولة لمراقبة التقدم المحرز 

 :، وهمائتيناإلتصاالت ضمن فو

i(  التقييمات التي صّممت خصيصًا لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت) وهي أين آانت المؤشرات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
 )هي مؤشرات أولية

ii( ويةالتقييمات التي آانت فيها المؤشرات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت هي مؤشرات ثان. 
 

 باختصار عددًا من التقييمات الدولية من حيث المؤشر المستخدم، والمنظمة التي أجرت التقييم، ومستوى إسكد الذي )3(الجدول يعرض 
 .والمفاهيم التي تم اختيارها والمتصلة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم) UNESCO-UIS, 2006a(يشتمل عليه التقييم 

 
 توفير المعلومات لالستفسارات المتعلقة بسياسات  الرئيسية فيال تزال تقييمات الطلبة الدولية المقارنة تشّكل المصادرحتى اآلن، 

وهي تلعب دورًا أساسيًا في تحديد المتغّيرات الالزمة لمراقبة التحديات واتجاهات . استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم
 .مج تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت لتحقيق األهداف التربويةالقيم العالمية لد
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  باستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليمالمتعّلقةمجموعة مختارة من التقييمات الدولية  )3(الجدول 
 

 مفاهيم متصلة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم

الدعم المقّدم 
في مجال 
تكنولوجيا 
المعلومات 
 واإلتصاالت

تدريب 
 المعّلمين

استخدام 
تكنولوجيا 
المعلومات 
 واإلتصاالت

الوصول إلى 
 البنية التحتية

مستوى إسكد 
الذي يشتمل 

 ييمعليه التق
 االستقصاء المنظمة

x x x x  2مستوى إسكد
3مستوى إسكد 

جامعة توينتي 
، وجامعة ) هولندا(

هونغ آونغ، 
والجمعية الدولية 

قيم التحصيل لت
  (IEA) التربوي

الدراسة الثانية  
الستخدام تكنولوجيا 

المعلومات في التعليم 
)SITES( 

-1997(الجولة األولى 
والجولة الثانية ) 1999

)1999-2002 (
والجولة الثالثة 

)2006( 

 المؤشرات األولية

x x  3مستوى إسكد منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية 

(OECD)     

 التقييم الدولي برنامج
 PISA)للطلبة 

2003)  
x x x  1مستوى إسكد الجمعية الدولية 

لتقييم التحصيل 
 )IAE(التربوي 

الدراسة الدولية لقياس 
تقّدم في القراءة المدى 

 PIRLS)عالميًا 
2001) 

x x x  1مستوى إسكد
2مستوى إسكد 

الجمعية الدولية 
لتقييم التحصيل 

 )IAE(بوي التر

اتجاهات القيم دراسة 
 العالمية في الرياضيات

 والعلوم 
(TIMSS 2003)   

 المؤشرات الثانوية

 
مراقبة تكنولوجيا  في حين أن العديد من المفاهيم والمواضيع الضمنية المعروضة في هذه الوثيقة هي منبثقة عن تقييمات الطلبة و طرق

 : ياسات لتلبية احتياجاتالمعلومات واإلتصاالت في التعليم، ليس المقصود هو تطوير ق

  ؛)2أنظر الخانة ( التقييم المباشر آلثار استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت على تحصيل الطلبة 

 التقييم المباشر ألهداف المنهاج الدراسي الوطني من حيث إتصالها باستخدام  تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت؛ 

 د أو مجموعة معينة من الدول والتي ال تتقاطع بشكل آاف مع تحّديات التنمية العالمية أهداف السياسات المتعّلقة ببلد واح
 الرئيسة أو األهداف التربوية ؛

  طرق جمع البيانات المبنية على مسوح العينات أو استقصاء الرأي حول استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت من قبل
 .يمية أو خارجهاالمعّلمين والطلبة داخل المؤسسات التعل

 
والمراد من النقاط المتعّلقة بالبيانات حول تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت والموصى بها في هذا الدليل هو أن تتوافق مع التعريفات 

 .المستخدمة في منهجيات وضع المؤشرات في استبيانات التعليم الحالية لمعهد اليونسكو لإلحصاء
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 والحدودالتوّقعات : ستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليمقياس أثر ا)    2(الخانة 
 

فإذا أردنا . ينطوي قياس اآلثار المباشرة لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت بالنسبة ألهداف السياسات التربوية على تحّديات واضحة
تصاالت على نتائج الطلبة،  ينبغي أن يتعامل محّلل السياسات مع مثًال قياس تباين العائد على االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واإل

.  الطلبة/عن مجموعة آبيرة من العوامل التي قد تؤثر على أداء التالميذ" استخدام الحاسوب"عالقة سببية تعزل متغّير واحد مثل 
 :عن هذه العالقة السببية بالنموذج الخطي األساسي التالي  أنه يمكن التعبيرفرضا

 iii compusescore   

scorei =  بالنسبة للطالب )  نتيجة اختبار معّين: مثًال(مقياس ألداء الطالبi 
α = حّد ثابت 

compusei =  بالنسبة للطالب ) تكرار اإلستخدام من قبل الطالب: مثًال(مقياس الستخدام الحاسوبi  

 =   ة الهامشية الستخدام الحاسوب إلى أداء الطالبالمساهم: مثًال(تقدير المعامل( 

 i
 iالحّد المتبّقي أو حّد الخطأ للمشاهدة = 

طلبة القائم على العينات، فلنفترض أن استخدام لا على أساس هذا النموذج وعلى اعتبار أنه تم جمع هذه البيانات من خالل تقييم
(غير أن الحّد المتبقي . ًا تأثيره ذو داللة على نتائج الطلبةالحاسوب لديه تأثير إيجابي وإحصائي i

ربما ما زال يقود المحّلل إلى ) 

والخطأ الناجم عن استبعاد ) خطأ القياس في المسح؛ ب) أ: تحيز آامن في االستنتاج، وببساطة بسبب وجود مكّونين هيكليين هما
وعلى الرغم من وجود تقنيات إحصائية من شأنها الحّد من . ظة أو التي يصعب قياسها من النموذجالمتغّيرات التفسيرية غير الملحو

نسبة الخطأ في تحليل المعامالت وتفسيرها والناجم عن استبعاد هذه المتغّيرات، ال نزال نشهد مشكلة في المالحظة المباشرة 
لكن، تشهد معظم المسوحات الحالية ". بالقدرة غير المالحظة"األدب للخصائص المحددة لقدرات الطلبة الفردية، وهذا ما يعرف في 

 .العالمية للمدارس وتقييمات الطلبة والقائمة على العينات تصفية مستمرة على طرقهاً  بغرض التعويض عن هذا النقص
 

تبار المهارات بصورة فعالة وقياس وعلى الرغم من القيود التي تحّد المسوح القائمة على العينات، فإنها تبقى مصدرًا مفيدًا الخ
عبر الوقت التي تخدم في جمع العناصر حول استخدام تكنولوجيا المعلومات والممتدة وتساهم بشكل خاص المسوح المتكّررة . اآلثار

قييمات دقيقة في تزويد المحللين بأسس خصبة تسمح بت واآتساب المهارات المتعلقة بها، فضًال عن المتغيرات السياقية المرافقة لها
 .وموثوقة للسياسات

 
أما من منظور المراقبة المنتظم لألهداف العالمية، فيتمّثل الجانب السلبي للمسوحات القائمة على العينات في اقتصارها على عدد قليل 

 الترآيز على على حاليًا ولذلك تسعى المسوح الدولية القليلة القائمة. من الدول ألسباب مرتبطة بتكاليف تنفيذها وألسباب عملية أخرى
 PIRLS وPISAاختبارات : مثل(حجم عينة محّددة من الطلبة من خالل الترآيز على عمر واحد أو صف واحد آشريحة مستهدفة 

ومع التفويض العالمي، ال يستطيع معهد اليونسكو لإلحصاء تحّمل تكاليف هذه األنواع من ).  وغيرهاSITES وTIMSSو
 دولة، لكنه قادر على المساهمة في صياغة معايير ومنهجيات في 200ات اللوجستية المترتبة عنها ألآثر من المسوحات وال التضمين

 .هذا الصدد
 
عتبر قياس آثار تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت على أداء الطلبة باستخدام مصادر البيانات اإلدارية على المستوى الوطني مهمة ي

غير أن البحوث الحديثة التي استندت إلى خصائص مفّصلة . آبر من المنهجية القائمة على العيناتليست سهلة، وال تتحلى بدقة أ
للمستويات المدرسية المنبثقة عن قواعد بيانات المسوحات المدرسية الوطنية، باإلضافة إلى معّدل أداء الطلبة، وآل مدرسة بالنسبة 

شابهة حول العوامل التي تؤثر على أداء الطلبة آتلك المنبثقة عن تالص نتائج م إلى استخ آلهالالختبارات المعيارية الوطنية تميل
 .اختبارات الطلبة القائمة على العينات للدولة نفسها وخالل السنة نفسها

 
وبالتأآيد، ربما يكون هناك قيود منهجية أخرى للبيانات المستخرجة من المصادر اإلدارية لقياس آثار تكنولوجيا المعلومات 

لذلك يتعّين . غير أن المنحى المبني على المسح يتمتع بميزة ترتكز على ممارسة قائمة حديثة، وهذا متاح لكل الدول. اإلتصاالتو
على معهد اليونسكو لإلحصاء استكشاف خيارات مستدامة بالتعاون مع المجيبين المنتظمين من الوحدات اإلحصائية الوطنية ضمن 

وسوف . ق العملية إلنتاج بيانات محتملة غير مباشرة من خالل المسوحات المدرسية المنتظمةطر بالوزارات التعليم فيما يتعّلق
 فرضيات حول األثر الكامن لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم استنادًا استنباطيساعد ذلك معهد اليونسكو لإلحصاء على 

 .ة عبر الدول مجموعة من البيانات المتاحة والقابلة للمقارنعلى
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 اإلطار المفاهيمي لتطوير مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم .4

 غير ،من أجل مراقبة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم من المنظور الدولي، ينبغي أوًال تأسيس إجماع على إطار مفاهيمي
 .ود العمليةأنه ينبغي أيضًا األخذ بعين االعتبار بعض القي

 
باعتبارها الوحدات األساسية في طريقة جمع ) أو المدارس(يأآد المنحى الذي ينتهجه معهد اليونسكو لإلحصاء مع المؤسسات التعليمية 

 وصول تكنولوجيا المعلومات في التعليم، استخدامها، ونتائجها على هذا إطار حجم المراقبة لمدى البيانات على المستوى الوطني آبر
أو في / في المدارس و( مؤشرات استخدام تكنولوجيا المعلومات من قبل المعّلمين والطلبة :  فبعض المؤشرات المهمة مثًال،قطاعال

عالوة .  الطلبة، ال يمكن قياسها مباشرة من خالل هذه الطرقعلى آفاءاتومؤشرات قياس تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ) المنازل
تختلف من دولة إلى ) بأشكال مختلفة(حظة أن المرحلة التي وصلت إليها عملية إدخال التكنولوجيا إلى المدارس على ذلك، من المهم مال

 .أخرى
 

 التحول في المعلومات المطلوبة مع مراحل التطبيق الواسع لسياسات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت بين مختلف )1(الشكل ويوضح 
 تنفذ فعندما. غّير مستويات نفاذ تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في األنظمة التعليمية عبر الوقتالقطاعات على نطاق الدولة، مع ت

. تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت إلى األنظمة التعليمية تتغير المؤشرات المستخدمة في مراقبة  التقّدم في تطبيق السياسات مع الوقت
دقة للعديد من المواقف لجمع البيانات اإلدارية عبر العديد من الدول عند مختلف مراحل التطوير  بّد من وجود أداة دولية بالغة الال لذى

أينما تسمح المصادر، و ،)التأثير اإللكتروني: مثًال(لكن عندما تصل الدول إلى المرحلة األخيرة من المعلومات المطلوبة . والتطبيق
االت بشكل أآثر فعالية من خالل التقييمات المبنية على العينات ومسوحات القوى ستتحقق مراقبة آثار تكنولوجيا المعلومات واإلتص

 .العاملة وغيرها من المسوحات الطويلة الممتدة المتخصصة
 

تختلف الدول التي ال تزال في المراحل األولى إلدخال تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت قي المعلومات التي تحتاجها عن تلك التي 
فعند إدخال الحواسيب إلى التعليم مثًال ، من المهم أن يتمكن المعِلمون والطلبة من الوصول  . رة أطول في مجال التكنولوجياتتمتع بخب

أما الدول التي أحرزت تقّدمًا أآبر في مستويات استخدام . إلى األجهزة والبرمجيات، وأن يكتسبوا المهارات الحاسوبية األساسية
 مثل إدارة اإلبداع التربوي، تكييف المناهج -إلتصاالت إلى التعليم فلديها أولويات أخرى تحتل الصدارة تكنولوجيا المعلومات وا

ونتيجة لذلك، فقد تبّدلت اهتمامات . تطوير الهيئة التعليمية المستمر والدراسية وشموليتها، التغيير التنظيمي، الدعم الفني المستدام 
بعض، أن قياس آثار تطبيق تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم يتطلب معلومات عن فيرى ال. صانعي السياسات عبر الوقت

أما البعض اآلخر فيرى أنه ينبغي الترآيز عند بداية تطبيق هذه التكنولوجيا على إنشاء بنية  . النتائجإمكانية التوصيل، اإلستخدام، و
 يبدأ الموالية وفي المرحلة ،يد المدارس بإمكانية الوصول إلى أحدث التكنولوجياتتحتية لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت من أجل تزو

 . التعليمية المرجوةتحقيق النتائجالترآيز على الطريقة المناسبة الستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت بهدف 
مكن رصدها على مستوى المدرسة، في حين يمكن رصد  والتي ي،تعتمد البيانات المتعلقة بإمكانية الوصول على توفير البنية التحتية

أما البيانات . المعلومات المتعّلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في عمليتي التعليم والتعلم على مستوى المعلمين والطلبة
 .جمعها على مستوى الطلبة  فينبغي - والتي تحتل في نهاية المطاف أعلى اهتمامات صانعي السياسات-المتعلقة بالنتائج
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 المعلومات المطلوبة لمختلف مستويات نفاذ تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في األنظمة التعليمية عبر الزمن )1( الشكل 
 

 
 

  UNCTAD (2007) مقتبس عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية :المصدر
 

 مثاًال إلطار شائع لتكنولوجيا )2(الشكل ويقدم . كنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم عّدة أطر مفاهيمية تأدبياتتغطي 
 .ويوّفر منبعًا أساسًا مفيدًا آلليات التقييم ومراقبة السياسات. المعلومات واإلتصاالت في التعليم

 
 SITESأن دراسات ) Pelgrum and Anderson, 1999(وبلغرم وأندرسن ) Law et al. 2008(وقد الحظ لو وآخرون 

 : آانت مبنية على المفهوم القائل بأن استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصال يشكل جزءًا من الممارسات التربوية للمعّلم2006لعام 
 

 استخدامها على وطرق قاعة الدرسفيما يخّص المعّلمين، ترتكز أسباب استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في "
 على خصائص   تحديدها فحسبآما أن الممارسات التربوية ال يقتصر.  في هذا المجالوآفاءاتهمرؤيتهم التربوية العامة 

 في مجال تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت، بل يتأثر أيضًا بعامل المدرسة آفاءاتهمالمعّلمين، مثل مؤهالتهم األآاديمية و
   النتائج يجدر بنا االعتراف بأن.تتأثر بالممارسات التربوية نتائج التعّلمفي حين نتوّقع أن . لتعليميوعامل مستوى النظام ا

 - المدرسة -المعّلم : ويعود ذلك ألن عوامل. تأثر على القرارات التربوية الالحقة للمعلم) سواء الُمدرك منها أو الفعلي(
  أو التحّول للتكّيف مع التأثير المتوّقع أو الفعلي للممارسات التربوية على للتغيير ، غالبًا يحتاجمستوى النظام التعليمي

 ". الطلبة /التالميذ
 

 األثر االلكتروني

البث عبر اإلنترنت، والبودآاستنغ، والمحاضرة 
 بالصورة/ ت عن بعد بالصوت والصورة والمؤتمرا

  في النظام التعليميICTمستوى تكامل 

ار
قر
 ال
نع
ص
ة ل
وب
طل
لم
ت ا
ما
لو
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ال

 

 الكثافة االلكترونية

 ICTالتعلم الذاتي باإلفادة من 

الجاهزية االلكترونية

المفتوحة؛ والمدارس الثانوية /التعليم عن ُبعد، والجامعات االفتراضية
االفتراضية؛ والمختبرات االفتراضية والمحاآاة المباشرة على الشبكة؛ 

 قمية، وغيرهاوالمكتبات الر

ICTونتائج الطالب  

ICTمن أجل التعلم مدى الحياة  

 

 االلكتروني وغيرهاالتدريس بوساطة الراديو والتلفاز، والبرمجيات التعليمية، والبريد 

ICTمن أجل التعليم واإلنتاجية االقتصادية   

   التي يمتلكها  الطلبة على سوق العملICTدراسات تتبع أثر  مهارات 

 ICT  والكادر الذي يوّفر الدعم في مجال ICTالمعّلمون المدّربون على 

 ICTالوصول إلى البنية التحتية لـ 
 واستخدامها

ICTر المحتوى   لتعزيز تطوي 
 وإدارة طرق التدريس المبتكرة

 ICTتطوير المهارات المهنية الجديدة المتعّلقة بـ

 ICTانتشار المجاالت الدراسية المتعلقة بـ 
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 اإلطار مفاهيمي )2(الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2006 لعام SITES دراسات :المصدر
 

 -المدخالت-اإلستراتيجية/ السياسات" التعليم التقليدي إلطار تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في من المنظور العملي، يتضمن المنحى
 . الطبيعة العملية للعالقات التي تربط بين المجاالت األساسية) 3(يوّضح الشكل ". المخرجات/ النتائج-ةالعملي

 
 ناسب منباختصار، لكي يصبح دمج تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في األنظمة التربوية الوطنية فّعاًال، هناك حاجة إلى مزج م

 :المقاييس السياسية واإلجرائية المتمثلة فيما يلي

i( أهداف واضحة وبيئة سياسيات تخولها السلطات الوطنية لدعم استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم؛ 

ii( لومات واإلتصاالت أو الحوافز للمؤسسات التعليمية العامة والخاصة على حّد سواء لشراء تسهيالت تكنولوجيا المع/ الدعم و)مثًال :
التمويل الحكومي المخصص لهذا الغرض، بما في ذلك الميزانية المخصصة لخدمات الصيانة، التخفيضات الضريبية على أجهزة 

واإلتصاالت للمؤسسات التعليمية، اإلستثمار في بحوث أو رعايتها لتطوير أجهزة وبرمجيات  وبرمجيات تكنولوجيا المعلومات
 ؛)لمعلومات واإلتصاالت ذات آلفة منخفضة، وغيرهاتكنولوجيا ا

iii(  تكييف المناهج الدراسية بما يتناسب وعملية دمج تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت معها ، وتطوير، أو الحصول على محتوى
 تعليمي رقمي وبرمجيات تعليمية معيارية ومضمونة الجودة؛

 خصائص المعلم

 عوامل المدرسة عوامل النظام

 خصائص الطلبة

 نتائج التعلم

 في ICTاستخدام 
 الممارسات
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iv( مواد  ن لتدريس مواضيع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت أو استخدامها فيعدد آبيرمن المعلمي لتكوين  برامج تدريب مدروسة
 أخرى بفعالية أآبر؛

v(  سياسات مدرسية موافق عليها ومرنة تمّكن المعّلمين والطلبة من الوصول إلى مصادر تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت بأسلوب
 مخطط له جيدًا، لدعم عملية إيصال المناهج الدراسية؛ 

vi( ت المكتسبة، وآشف العيوب المحتملة مبّكرًا مّما ءاة مراقبة وتقييم وطنية مناسبة تتيح إجراء تقييمات منتظمة للنتائج والكفاأنظم
 .يجعل تطبيق السياسات أآثر فعالية

 
 اإلطار العملي والمفاهيمي لدمج تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم )3(الشكل 

 
 

 
 
 

الخطوة األولى في  آانت تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم، قياس  في)UIS(لتطوير مؤشرات معهد اليونسكو لإلحصاء 
 يستطيع معهد .بمعرفة مجاالت السياسات التي تعتبر محط اهتمام الدول األعضاء و،تعريف مجاالت االهتمام بالنسبة لصانعي السياسات

 إطار العمل )4(الجدول يعرض . حصاء أن يستجيب من خالل تطوير مؤشرات لقياس التقدم المحرز في هذه المجاالتاليونسكو لإل
 الذي استخدم في تطوير الئحة معهد اليونسكو المحورية لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم

استخدام تكنولوجيا 
المعلومات 

واإلتصاالت في 
 التعليم والتعلم

 
تقييم ورصد أداء 

 المتعلمين
 

ICT 
في خدمة التعليم، 
سياسة، أهداف 

 وحوافز
 

توفير البنية 
التحتية من 
تكنولوجيا 
المعلومات 

إلتصاالت وا

تكونوين معلمين في 
التدريس بمساعدة  
تطبيق تكنولوجيا 

المعلومات 
واإلتصاالت

 
تطوير البرامج 
التعليمية وتوفر 
 المحتوى الرقمي

 

 

تحقيق أهداف 
 السياسة

 2المدخل 

 3المدخل 

 1المدخل 

 
 العملية

 النتائج
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مؤشرات تكنولوجيا المعلومات  معهد اليونسكو لإلحصاءأهم التحديات السياسية المطروحة أثناء تطوير  )4(الجدول 
 )25ص (واإلتصاالت في التعليم

 

 المجاالت المفاهيمية أهم األسئلة حول السياسات مخطط  المعلومات المطلوبة

أو سياسات خاصة بقطاع التعليم، / وجود سياسات وطنية و
أو خّطة أو إطار تنظيمي إلستراتيجية خاصة بتطبيق 

  المعلومات واإلتصاالتتكنولوجيا

هل يوجد للدول سياسات متداولة، وحوافز تشّكل بيئة مواتية لدمج 
  االلتزام السياسي تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في نظامها التعليمي الوطني؟

أجهزة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت آمية  توفر
في المدارس  ونوعية، أو مصادر ذات عالقة بها

 ها ألغراض تعليميةالستخدام

يمكن للمدارس في دولة معينة أن تكون موصولة  إلى أي مدى
  البنية التحتية عملية التعليم والتعّلم؟ بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت من أجل دعم

تدريب المعّلمين الستخدام تكنولوجيا المعلومات 
 واإلتصاالت في التعليم والعمل على نشرهم 

ات التدريسية التي تقوم بتكييف آفاءاتها مع نموذج ما هي نسبة الهيئ
تعليمي يمّكن من استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في 

 التدريس أو تدريس مواضيع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ؟
 تطوير الهيئة التعليمية

مدى إدماج تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في المنهج 
 الدراسي

دول بإدخال تعديالت على طرق توصيل المناهج الدراسية هل تقوم ال
باستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت، وإلى أي درجة يتم تدريس 

 تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت آموضوع بحّد ذاته؟
  المنهاج الدراسي

الوصول لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في المدارس 
 )آمقياس بديل لالستخدام(

ا هي طبيعة استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في المدارس م
  اإلستخدام وما آثافتها؟

/ حجم الطلبة المدّربين على المهارات الحاسوبية األساسية و
أو المتخّرجين من المجاالت الدراسية العامة والمتخصصة 

 المتعّلقة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

آل المجاالت مقابل مجاالت (ية المهارات ما هو التطّور في بن
والنتائج التي تنتجها األنظمة ) تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

 التعليمية الوطنية سنويًا؟
  المشارآة، المهارات والنتائج

  دليل على الدور اإلصالحي الذي تقوم به تكنولوجيا
المعلومات واإلتصاالت بالنسبة لألنظمة التقليدية 

آثارها على توصيل (التعليم وجهًا لوجه لتوصيل 
 )المناهج والمحتوى

  تباين معدل نجاح الطلبة في المدارس التي تستخدم
تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في 
التدريس مقارنة بالطلبة في المدارس التي ال تزال 

بمثابة قياس مرجعي (تعتمد النظام التعليمي التقليدي 
 )رلقياس اآلثا

  ارتفاع عدد المثقفين  حاسوبيًا وعدد المتخرجين من
المجاالت الدراسية المتعّلقة بتكنولوجيا المعلومات 

 )6 و5 و4لمستويات إسكد (واإلتصاالت 
  برامج التدريب على تكنولوجيا بااللتحاق المتزايد

المعلومات واإلتصاالت خارج أوقات العمل أو 
ديدة التي خاللها، والشهادات في المهارات الج

 .يحصل عليها األفراد خارج النظام التربوي الرسمي
الحضور المتزايد للحواسيب في إدارات القطاع 
التعليمي أو اإلستخدام المتزايد للحواسيب في اإلدارة 

 المدرسية

هل تقوم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت بتحويل أداء األنظمة 
 :التعليمية أو تساهم في

 تعليم والتعّلم التقليدية؟تحسين عمليات ال 
 تحسين نوعية أداء الطلبة 
 توفير مهارات جديدة لسوق العمل؟ 
  توسيع فرص التعّلم مدى الحياة؟ 
 إدارة المؤسسات التربوية 

 

  واألثرالنتائج
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 المنهجية والتضمينات  الدولي المستوى على للمقارنة القابلة للمؤشرات الموسعة الالئحة .5
 
 والمبررات المنطقية المؤشرات نطاق  )أ
 

 لمعهد األساسي واالستقصاء يتوافق نحو على التعليم في اإلتصاالتو المعلومات بتكنولوجيا المتعّلقة البيانات بجمع الدليل هذا يوصي
 الطريقة هذه لكن. العينات اتمسوح على وليس رسمية إدارية مصادرة على يرتكز والذي ،التعليم إحصاءات حول لإلحصاء اليونسكو

 المعلومات تكنولوجيال الوصول مدى لقياس المطلوبة للمؤشرات الكامل النطاق على والعملية المنهجية القيود بعض بدورها تمّثل
 .القطاع هذا على وآثارها استخدامها ومدى التعليم في اإلتصاالتو
 
 ما شملفي التعليم في اإلتصاالتو المعلومات تكنولوجيا حول اناتالبي جمعفي  لإلحصاء اليونسكو معهد منحى األساس المنطقي وراء أما
 :يلي

 
i( الدول جميع فيُمعينين ومدربين   تربويينإحصاء خبراء باستخدام سنويًا  اإلداريةالبيانات بجمع لإلحصاء اليونسكو معهد يقوم. 

 تستهلك التي العينات على المبنية تقصاءاتباالس ينمثقليكونوا يجب أن  ال آما ،هؤالء الخبراء نقاط إتصال يمثل وبالتالي
 .المستدامة وغير الوقت من الكثير

 
ii( األساسيين زبائنه إلى عام آل التعليم عن يجمعها التي البيانات لإلحصاء اليونسكو معهد يقّدم) شعبة ،الدولي البنك غرار على 

 التنمية تقرير (الدولية التقارير من العديد ىوإل) وغيرها ،للطفولة المتحدة األمم منظمة ،المتحدة األمم في اإلحصاء
  الدوليةالتنمية مؤشرات تقارير ،للجميع للتعليم العالمية المراقبة تقارير ،العالمية اإلنمائية أللفيةا أهداف تقارير ،البشرية
 المعلومات بتكنولوجيا قةالمتعّل البيانات تصّب أن المفترض منو). المتحدة لألمم اإلحصائية الكتب السنويةو ،الدولي للبنك
 للقمة التابعة المراقبة منصة خالل من الدولية البيانات قواعد من أوسع  نطاقإلى باإلضافة ،ذاتها التقارير في اإلتصاالتو

 .المعلومات لمجتمع العالمية
 

iii( نمط على العينات على القائمة اتحبالمسو للقيام الالزمة المالية اإلمكانات أو بالقدرات تتمتع ال الدولية غالبية أن يجب مالحظة 
 .دون أية إعاقة للمعلومات الدولية الحاجات تلبية أجل من ،سنوي وعلى أساس ،للمقارنة قابل

 
iv( وطنية من خالل سياسات المدارس في اإلتصاالتو المعلومات تكنولوجياواسع النطاق ل تطبيقلل ةالمنتظم المراقبة تمغالبا ما ت .

 فعالية األآثر الطريق اإلدارية البيانات جمع عملية تبقى ،اتالسياسبتطبيق  يتعّلق ما في الدول نبي التجانس لعدم نظرًاو
 .اتالسياس تطبيق مراقبة عمليات استمرار لدعم

 
v( يقوم   لإلحصاءاليونسكو معهد فإن دولي، نطاق على نشرها يتم التي المؤشرات حساب طريقةفي  المعيارية ضمان أجل من

 إلى لإلحصاء اليونسكو معهد يهدف ذلك، على عالوة. الدول من مباشرة المؤشرات الخام فقط وال يجمعبجمع البيانات 
 بأقل الوطنية المدرسية السجالت من هااستخراج يمكنالتي   األساسية الخام ذات األولويةالبيانات من أجل مؤشرات إنتاج
 .ممكنة آلفة

 
vi( شريحة اإلتصاالتو المعلومات تكنولوجيا حول لإلحصاء اليونسكو دلمعه المقبل اإلستبيان يستهدف أن المفترض من 

 عام بشكل ينتمون وهم ،التعليم إحصاءات حول لإلحصاء اليونسكو لمعهد السنوية اتاإلستبيان تمأل التي نفسها جيبينستالم
 قائم وطني استبيان خالل من سالمدار آل من المقّدمة البيانات استخراج عادة يتم. التعليم لوزارات اإلحصائية الشعبة إلى
 ،والمعّلمين ، ةالطلب مباشرة تستهدف والتي العينات على القائمة اتللمسوح خالفًا وبالتالي،. اإلدارية السجالت على

 علىوبشكل إجمالي  التعليمية آافة المؤسسات اتاإلستبيان هذه عبر جمعها يتم التي البيانات تشملو المدارس، ومدراء
 .آكّل الدولة مستوى

 
 باستثناء) UNESCO-UIS, 2006a) (إسكد (للتعليم المقنن الدولي التصنيف مستويات آافة الدليل هذا في المقّدمة المؤشرات تشمل
 تكوينل خاصة أهمية تم إعطاء آما). إسكد مستويات وصف على للحصول الرابع الملحق راجع) (صفر المستوى إسكد (االبتدائي التعليم

 مع يتوافق نحو على ،العالي التعليم مرحلة في بعد عن والتعليم ،المهني التعليم ،)االبتدائي قبل ماالطور معّلمي ذلك في بما (المعّلمين
 .بتحديدها اليونسكو منظمة قامت والتي الحديثة العالمية األولويات
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 التفاعلي، لفيديووا الحاسوب :مثل (وحسب حديثةال التكنولوجيا على اإلتصاالتو المعلومات تكنولوجيا أنواع نطاق يقتصر لن وأخيرًا،
 ).والتلفزيون الراديو :مثل (القديمة التكنولوجيا أجهزة أيضًا شملسي بل) واإلنترنت

 
 التعليم في اإلتصاالتو المعلومات لتكنولوجيا المقترحة الجديدة المؤشرات )ب
 في اإلتصاالتو المعلومات تكنولوجيا عن  أخرىمؤشرات إضافة رحقتُي ،)4 الجدول في الموجزة (الحالية اتالسياس مسائل على ًءبنا

 سّد هو ذلك من والغرض. المناسبة بالطريقة المجال هذا في المحرز التقّدم لمراقبة لإلحصاء اليونسكو لمعهد المحورية الالئحة إلى التعليم
 .التعليمية المؤسسات في اإلتصاالتو علوماتالم تكنولوجيا دمج عملية لمراقبة  المطلوبةالدوليةالمعلومات  في الفجوات

 
 في الموثوقة البيانات جمع الجدوى من المراقبة، عمليات متطلبات بالسياسات، لمدى عالقتها وفقًا المقترحة المؤشرات هذه تطوير تم وقد

 حول النموذجي اإلستبيان تصميم مع بالتوازي تعريفها تم وقد. الدولي المستوى على المؤشرات هذه مقارنة إمكانيةو ،الدول مختلف
 ) )1 ( الملحق أنظر( دولة 25 في واختباره التعليم في اإلتصاالتو المعلومات تكنولوجيا إحصاءات

 
 والمؤشرات المحورية الالئحة من لكل ومنهجيات الجمع مواصفات فيوّفر )6 (الجدول أما. للمؤشرات اإلضافية الالئحة) 5( الجدول يقّدم

 وطرق مصادرها،  البيانات المطلوبة، عن مفّصلة معلومات أيضًا ويعطي. التعليم في واإلتصاالت المعلومات ولوجيالتكن اإلضافية
 الملحق في المفّصلة التعريفات على الحصول يمكنآما . وقيوده بتفسيره المتعلقة المسائل المؤشر، احتساب طريقة إلى باإلضافة جمعها،

)2(. 
 

 القرارات واتخاذ السياسات وضع عمليات لمراقبة سواء حد على والوطني الدولي المستويين على لمؤشراتا هذه معظم استخدام يمكن
 لتكنولوجيا التحتية البنية لمقارنة المدرسة مستوى وعلى الوطني دون ما المستوى على المؤشرات هذه بعض استخدام يمكن آما. ودعمها

 منيمكن جمعها  المطلوبة الكمية البيانات معظم. تعطيها التي والنتائج واستخدامها، الوصول لها، وإمكانية اإلتصاالت،و المعلومات
 المتعّلقة الرسمية الحكومية الوثائق من خرىاأل بياناتال جمع يمكن حين في ،المدرسية اتالمسوح أو التعدادات خالل التعليمية المؤسسات
 .والميزانيات ،والخطط ،بالسياسات

 
 53 إلى األصلية الالئحة المحورية ذلك في بما المؤشرات عدد يرتفع مجموع بالتالي .مؤشرًا 45 المقترحة الجديدة المؤشرات عدد يبلغ

. المدارس في اإلتصاالتو المعلومات تكنولوجيا الستخدام مسبق أساسي شرط باعتبارها الكهرباء حول المرجعي المؤشر عدا ما ًا،مؤشر
 .التحليلية النظر وجهات مختلف لرصد وذلك اثنين متغيرين خالل من ةديدالج المؤشرات بعض آما تم تقديم
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 الئحة المؤشرات الجديدة المقترحة لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم )5(الجدول 

 

 عنوان المؤشر المؤشر
المجاالت 
 المفاهيمية

طنية موجودة لتكنولوجيا المعلومات نسبة مستويات إسكد التي تغطيها سياسات أو خطة أو الية تنظيمية و
 )6-1لمستويات إسكد (واإلتصاالت  في التعليم 

 
ED9 

) 3-1لمستويات إسكد (نسبة الصفوف التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس 
 :حسب الموضوع

 الرياضيات 
 العلوم 
  مقرر الحاسوبأو (مهارات الحاسوب األساسية( 
 اللغات 
  الفنون 

ED9 bis 

متوسط عدد الساعات األسبوعي الستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في الصفوف الدراسية وفقا لتوصيات 
 :الرئيسة  حسب المواضيع3-1لمستويات إسكد (المنهاج الدراسي 

 الرياضيات 
 العلوم 
  أو مقرر الحاسوب(مهارات الحاسوب األساسية( 
 للغاتا 
  الفنون 

ED10 

متوسط عدد الساعات األسبوعي الستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في الصفوف الدراسية وفقًا لتوصيات 
 )3-1لمستويات إسكد (المنهاج الدراسي 

 تعليميةتمارين على الحاسوب باستخدام برمجيات  
 تمارين على الحاسوب باستخدام شبكة اإلنترنت 
  تدريس باستخدام الراديو التفاعليال(الراديو( 
 التلفاز 

ED11 

 من مجموع اإلنفاق الحكومي  التعليمنسبة اإلنفاق الحكومي الجاري على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في
 ED12 )6-5 والمستويين 4 والمستوى 3-1لمستويات إسكد (ع التعليم على تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في قطا

 من مجموع اإلنفاق الحكومي في التعليمعلى تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت  مالال نفاق الحكومي رأسنسبة اإل
 ED13 )6-5 وللمستويين 4 ومستوى 3-1لمستويات إسكد (على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم 

من مجموع اإلنفاق الحكومي   التعليم ينسبة اإلنفاق الحكومي الجاري على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ف
 ED14  ).6-5 وللمستويين 4 ولمستوى 3-1لمستويات إسكد (على التعليم 

 مجموع اإلنفاق الحكومي  في التعليم مننسبة اإلنفاق الحكومي الرأسمالي على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
 ED15 ).6-5  وللمستويين4 وللمستوى 3-1لمستويات إسكد  (على التعليم

 3-1لمستويات إسكد (  للطالب الواحد  التعليممتوسط اإلنفاق الحكومي على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في
 ED16 ).6-5 وللمستويين 4ومستوى 

الواحد المسجل في الصفوف واإلتصاالت في التعليم للطالب متوسط اإلنفاق الحكومي على تكنولوجيا المعلومات 
 ED16 bis )3-1لمستويات إلسكد (خدم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس التي تست

ي
س
سيا
 ال
ام
تز
الل
ا

 

في التعليم من مجموع اإلنفاق الجاري على نسبة اإلنفاق الجاري الخاص على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 
 ED17 )6-5 وللمستويين 4وى  ومست3-1 إسكد لمستويات(تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم 

من رأس المال الخاص على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم من مجموع اإلنفاق من رأس  نسبة اإلنفاق
 ED18 ).6-5  وللمستويين4 ومسنتوى 3-1لمستويات إسكد (المال على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم 

نسبة اإلنفاق األجنبي الجاري على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم من مجموع اإلنفاق الجاري على 
 ED19 ).6-5 وللمستويين 4 ومستوى 3-1لمستويات إسكد (تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم 

ا المعلومات واإلتصاالت في التعليم من مجموع اإلنفاق من من رأس المال األجنبي على تكنولوجي نسبة اإلنفاق
-5 وللمستويين 4 ومستوى 3-1لمستويات إسكد (رأس المال على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم 

6.( 
ED20 

صاالت نسبة المصادر غير الحكومية إلى المصادر الحكومية في اإلنفاق الجاري على تكنولوجيا المعلومات واإلت
ن  ED21 ).6-5 وللمستويين 4 ومستوى 3-1لمستويات إسكد (في التعليم 

عي
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 عنوان المؤشر المؤشر
المجاالت 
 المفاهيمية

 EDR1 3 -1لمستويات إسكد ( نسبة المدارس المزودة بالكهرباء 
 ED1 )3 -1لمستويات إسكد (نسبة المدارس المزودة بجهاز الراديو ألغراض تعليمية 

 ED2 )3-1لمستويات إسكد (تلفاز ألغراض تعليمية  نسبة المدارس المزودة بجهاز
 ED3 )3-1لمستويات إسكد (نسبة المدارس المزودة بخدمة اإلتصال الهاتفي 

الواحد  في المدارس التي تستخدم الحاسوب وسيلة مساعدة في التدريس الطلبة إلى للحاسوب / التالميذ نسبة
 ED4 )3 -1إسكد لمستويات (

 ED4 bis )3 -1لمستويات إسكد (الواحد الطلبة إلى للحاسوب / التالميذ نسبة
 )3 -1لمستويات إسكد  ( التوصيلنسبة المدارس المزودة بخدمة اإلنترنت حسب نوع

 أي نوع من أنواع التوصيل 
  باستخدام المودم (التوصيل باإلنترنت بوساطة الحزمة الضيقةdial-up الخدمات الرقمية المدمجة ، شبكة

ISDN( 
  خط المشترك الرقمي (التوصيل باإلنترنت بوساطة الحزمة العريضةDSL والكيبل، وأنواع أخرى من ، 

 )تكنولوجيا الحزمة العريضة
 التوصيل باإلنترنت بوساطة الحزمتين معًا الضيقة والعريضة 

ED5 

 ED22 ).3-1لمستويات إسكد (لتدريس نسبة المدارس التي تستخدم الحاسوب وسيلة مساعدة في ا

 ).3-1لمستويات إسكد (نسبة المدارس التي تستخدم اإلنترنت وسيلة مساعدة في التدريس 
 ED23 

لمستويات إسكد (نسبة المؤسسات التعليمية التي تمتلك تراخيص أو التي لديها اشتراآات في المكتبات العلمية الرقمية 
 ED24 ).6-5 وللمستويين 4 ومستوى 1-3

لمستويات (نسبة المؤسسات التعليمية التي تمتلك تراخيص أو التي لديها اشتراآات في مختبرات التجارب االفتراضية 
 ED24 bis ).6-5 وللمستويين 4 ومستوى 3-1إسكد 

 ED25 ).3-1لمستويات إسكد ( الطلبة إلى الحواسيب المتصلة مع شبكة اإلنترنت عدد
 ED26 ).6-5 وللمستويين 4 ومستوى 3-1لمستويات إسكد (لحاسوب في المؤسسة التعليمية الواحدة  متوسط عدد أجهزة ا

 ومستوى 3-1لمستويات إسكد (متوسط عدد أجهزة الحاسوب المتصلة بشبكة اإلنترنت في المؤسسة التعليمية الواحدة  
 ED27 )6-5 وللمستويين 4

 ED28 ).6-5 والمستويين 4لمستويات إسكد (المتاحة لألغراض التربوية نسبة أجهزة الحاسوب التي يملكها الطلبة و
 ED29 )6 و5، والمستويين 4، والمستوى 3 -1لمستويات إسكد (الحواسيب المتوفرة ألغراض تربوية مجموع نسبة 
 ED30 )6-1لمستويات إسكد (الحواسيب المتوفرة ألغراض إدارية  مجموع نسبة

 ED31 )3 إلى 1لمستويات إسكد من (ا موقع إلكتروني نسبة المدارس التي له
نسبة المدارس التي لها موقع إلكتروني  يستضيف صفحات المدونات اإللكترونية الخاصة بالطلبة والمعلمين 

 ED32 )6 و5، والمستويين 4، والمستوى 3 إلى 1لمستويات إسكد من (

لمستويي (عن بعد باإلستفادة من تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت نسبة المؤسسات التعليمية التي تقّدم برامج تعليم 
 )6 و5إسكد 

ED33 

ية
حت
الت

ة 
بني
ال

 

لمستويات إسكد (نسبة المعّلمين المؤهلين في مجال تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في المرحلتين االبتدائية والثانوية 
1- 3( 

ED8 

 ED34 )3 -1لمستويات إسكد (لما تملكه من تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت  الّدعم خدماتفر على ي تتونسبة المدارس الت
عن طريق برامج التعليم عن بعد باستخدام تكنولوجيا المعلومات  تكونوا نسبة معلمي المدارس االبتدائية والثانوية الذين

 )3-1لمستويات إسكد (واإلتصاالت 
ED35 

لمستويات ) (أو مقرر الحاسوب(ارس االبتدائية والثانوية الذين يدّرسون مهارات الحاسوب األساسية نسبة معلمي المد
 )3 -1إسكد 

ED36 

باستخدام تسهيالت ) مواضيع دراسية( نسبة معلمي المدارس االبتدائية والثانوية الذين يدّرسون حاليًا موضوعًا دراسيًا 
 )3 -1ويات إسكد  لمست(تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

ED37 

باستخدام تسهيالت ) مواضيع دراسية (لتدريس موضوع تكونوا نسبة معلمي المدارس االبتدائية والثانوية الذين 
 )3 -1لمستويات إسكد من (تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

ED38 

 ED39 )3 -1لمستويات إسكد من ) (أو مقرر الحاسوب(نسبة الطلبة إلى المعلمين قي مهارات الحاسوبية األساسية 
)3 -1لمستويات إسكد من (نسبة الطلبة إلى المعلمين الذين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التدريس  ED40 

ية
يم
عل
الت

ة 
هيئ
 لل
ية
هن
لم
ة ا
مي
لتن
ا
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 عنوان المؤشر المؤشر
المجاالت 
 المفاهيمية

 ED6 )3 -1سكد من لمستويات إ( في المدارس يستطيعون التوصيل  باإلنترنتنسبة الطلبة الذين 
بحسب الجنس، وبحسب نوع (نسبة الطلبة المخولين باستخدام مختبرات الحاسوب في المدرسة آوسيلة مساعدة تربوية 

 )3 -1المؤسسة التعليمية لمستويات إسكد من 
ED41 

 ED42 )6 و5 والمستويين 4سكد لمستوى إ(نسبة المؤسسات التعليمية التي توّفر حساب بريد إلكتروني لكافة المعّلمين 
 ED43 )6 و5 والمستويين 4لمستوى إسكد (نسبة المؤسسات التعليمية التي توّفر حساب بريد إلكتروني لكافة الطلبة 

ام
خد
ست
اإل

 

 من التعليم العالي والتعليم غير العالي في  بكلالملتحقون في مرحلة التعليم بعد الثانوي) حسب الجنس(نسبة الطلبة 
 )6 و5 والمستويين 4لمستوى إسكد (قة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت مجاالت متعّل

ED7 

لمستويات (نسبة الطلبة الملتحقون  بصفوف تستخدم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس 
 )3 -1إسكد من 

ED44 

لمستويات إسكد من ) (أو مقرر الحاسوب( حاليًا مهارات الحاسوب األساسية  تدرس،فوفالملتحقون  بصنسبة الطلبة 
1- 3( 

ED45 

الذين تخّرجوا في نهاية السنة الدراسية السابقة في مجاالت متعلقة بتكنولوجيا المعلومات ) حسب الجنس(نسبة الطلبة 
 )6 و5 و4لمستويات إسكد (لي واإلتصاالت في مرحلة التعليم ما بعد الثانوي غير العالي والتعليم العا

ED46 

تكنولوجيا المعلومات د بواسطة الملتحقون بمرحلة التعليم العالي عبر برامج التعليم عن بع) حسب الجنس(نسبة الطلبة 
 )6 و5لمستويات إسكد (واإلتصاالت 

ED47 

في نهاية العام الدراسي السابق ) أو مقرر الحاسوب(نسبة الطلبة الذين أنهوا بنجاح مقرر مهارات الحاسوب األساسية 
 )3 -1لمستويات إسكد من (

ED48 ج
تائ
الن
 و
ت
را
ها
لم
وا

ة 
رآ
شا
لم
ا

 

معدل الطلبة المترفعون من الصفوف التي استخدمت تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة تعليمية في التدريس 
 )3 -1لمستويات إسكد من ) (حسب الجنس، وحسب نوع المؤسسة، وحسب الصف(

ED49 

الطلبة المترفعون من الصفوف التي لم تستخدم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس معدل 
 )3 -1لمستويات إسكد من ) (حسب الجنس، وحسب نوع المؤسسة، وحسب الصف(

ED50 

حسب نوع حسب الجنس، و(نسبة فعالية استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس
 )3 -1لمستويات إسكد من ) (المؤسسة، وحسب الصف

ED51  ت
جا
خر
لم
ا

ثر
األ
و

 

لمستويات إسكد من (نسبة المدارس الريفية التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس 
1- 3( 

ED52 

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت  طالب خريج  من الذآور في مجاالت متعلقة ب1000عدد الطالبات الخريجات لكل 
 )6 و5 والمستويين 4لمستوى إسكد (

ED53 

اة
او
س
لم
ا
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 الخصائص المفّصلة ومنهجيات جمع البيانات  )6(الجدول 
 
 الالئحة األولية لمعهد اليونسكو لإلحصاء للمؤشرات المحورية حول تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم . أ

 
 
ED1   3)3 -1مستويات إسكد (زودة بجهاز الراديو ألغراض تعليمية نسبة المدارس الم 

 :الغرض
استخدام  جهاز الراديو في المدارس وسيلة مساعدة في  قياس مدى
 .التدريس

 :التعريف
ويعّبر . عدد المدارس التي تستخدم جهاز الراديو  وسيلة مساعدة في التدريس

لواحد لمستويات إسكد من عنه آنسبة مئوية من مجموع عدد المدارس في البلد ا
 .3 إلى 1

 :طريقة جمع البيانات
أو يتم (يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل إحصاء مدرسي سنوي 

 ).استخراج البيانات من السجالت المدرسية

 :مصادر البيانات
اإلحصاء الوطني  آبديل وحدة اإلحصاءات في وزارة التعليم أو مكتب 

 .عن المصدر األول

 : البيانات المطلوبة
)EIR( عدد المؤسسات التعليمية )التي تستخدم جهاز الراديو ) العامة والخاصة

 . من تصنيف إسكد3 إلى 1ي التدريس للمستويات من وسيلة مساعدة ف
 )  من اإلستبيان3.1.راجع البند ت(
)EI ( عدد المؤسسات التعليمية)التي تقّدم تعليمًا لمستويات ) العامة والخاصة

 .3 إلى 1إسكد من 
 ) من اإلستبيان1.راجع البند ت(

 :الصيغة

100*3

1

3

1









h

t

h

h

t

h

EI

EIR
 

 :حيث

EIR
t

h = عدد المؤسسات التعليمية التي تستخدم جهاز الراديو وسيلة مساعدة في التدريس للمستوى التعليميh  في السنة الدراسية t 

EI
t

h =مية التي تقّدم تعليمًا للمستوى التعليمي عدد المؤسسات التعليh في السنة الدراسية t 

 
 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية

يشمل التدريس باستخدام  جهاز الراديو آوسيلة تعليمية البث اإلذاعي 
 )راجع الملحق الثاني() IRI(والتعليم من خالل الراديو التفاعلي 

ويمكن أن ) إذا آان في حالة صالحة للعمل(هاز ُيشَغل مستقًال الراديو هو ج
 LW وAM وFM(يستقبل إشارات البث اإلذاعي عبر الترددات المعروفة 

 ).SWو
مثل جهاز االستماع النقال (أما أجهزة الراديو المدمجة في أجهزة أخرى 

Walkmanوراديو السيارة والراديو المدمج في الساعة وقارئات  /
فينبغي استثناؤها من ) األقراص المدمجة واألشرطة الصوتيةمسجالت 

 .البيانات المقّدمة، إّال إذا آانت تستخدم ألغراض تعليمية

 :التحليل والتفسير
هذا المؤشر إلى أن تكنولوجيا الراديو  النسبة المئوية أو قيمة تشير ارتفاع

لعكس تستخدم على نطاق واسع آوسيلة للتدريس في مدارس بلد معّين وا
الوسيلة لتقديم المضمون الدراسي في وهذا يعكس درجة توّفر هذه . بالعكس

 يعكس في أي حال آثافة استخدامها  وال،المدارس أو إمكانية النفاذ إليها فقط
 .الحقيقية 

وسائل تعليمية أخرى  ّمنأالتي تتتيح مقارنة هذا المؤشر مع نسبة المدارس 
أجهزة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت لتقديم المضمون الدراسي باستخدام 

تقييم السيطرة النسبية للتكنولوجيا األخرى المستخدمة ألغراض التعليم والتعلم 
 .ومدى الوصول إليها في البلد الواحد أو عبر بلدان مختلفة

إضافة الستخدامه بهدف المقارنة الدولية، يمكن أيضًا احتساب هذا المؤشر 
الريفية /  إسكد والمناطق الجغرافية والمناطق الحضريةوتحليله وفقًا لمستويات

 . الخاصة لتحديد االتجاهات والتناقضات المحتملة/ والمؤسسات العامة

 
 

                                                 
 معهد موقع على اإلطالع يمكنكم للتعليم، المقنن الدولي التصنيف حول المعلومات من للمزيد. 1997 ، للتعليم المقنن الدولي التصنيف لتسمية مختصر هو إسكد  3

 www.uis.unesco.org/publications/ISCED97: التالي العنوان على اإلنترنت على لإلحصاء اليونسكو
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ED2    3-1مستويات إسكد (نسبة المدارس المزودة بجهاز التلفاز ألغراض تعليمية( 
 :الغرض

 وسيلة قياس الوجود اإلجمالي  الستخدام  جهاز التلفاز في المدارس
 ..مساعدة في التدريس

 : التعريف
ويعّبر عنه . عدد المدارس التي تستخدم جهاز التلفاز وسيلة مساعدة في التدريس 

 1آنسبة مئوية من مجموع عدد المدارس في البلد الواحد لمستويات إسكد من 
 .3إلى 

 :طريقة جمع البيانات
أو استخراج (ي يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل إحصاء مدرسي سنو

 ).البيانات من السجالت المدرسية

 :مصادر البيانات
وحدة اإلحصاءات في وزارة التعليم أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن 

 .المصدر األول

 : البيانات المطلوبة
)EIT( عدد المؤسسات التعليمية )التي تستخدم جهاز التلفاز ) العامة والخاصة

 .3 إلى 1وسيلة مساعدة في التدريس للمستويات إسكد من 
 ) من اإلستبيان4.1راجع البند ت (
)EI ( عدد المؤسسات التعليمية)التي تقّدم تعليمًا لمستويات ) الخاصةالعامة و

 .3 إلى 1إسكد من 
 ) من اإلستبيان1.راجع البند ت(

 :الصيغة

100*3

1

3

1









h

t

h

h

t

h

EI

EIT
 

 :حيث

EIT
t

h =عليمية التي تستخدم جهاز التلفاز وسيلة مساعدة في التدريس   للمستوى التعليميعدد المؤسسات الت h في السنة الدراسية t 

EI
t

h = عدد المؤسسات التعليمية التي تقّدم تعليمًا للمستوى التعليميh في السنة الدراسية t 

 
 :ةالمسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملي

قادر على ) إذا آان في حال صالحة للعمل(التلفاز جهاز ُيشَغل مستقًال 
عبر (استقبال إشارات البث التلفازي  باستخدام أساليب التوصيل  المعروفة 

 ).األثير، الكابل ، واألقمار الصناعية
مثل الحاسوب أو المساعد (أما أجهزة التلفاز المدمجة في أجهزة أخرى 

فال تؤخذ بعين ) الهاتف الذآي أو الهاتف النقالالشخصي الرقمي أو 
 .اإلعتبار، إّال في حال استخدامها ألغراض تعليمية

 :التحليل والتفسير
إلى أن تكنولوجيا التلفاز   المؤشر هذا النسبة المئوية أو قيمة تشير ارتفاع

تستخدم على نطاق واسع آوسيلة للتدريس في مدارس بلد معّين والعكس 
ا يعكس درجة توّفر هذه الوسيلة لتقديم المضمون الدراسي في وهذ. بالعكس

 وال يعكس في أي حال آثافة استخدامها ،المدارس أو إمكانية الوصول إليها فقط
 .الحقيقية

من وسائل تعليمية أخرى لتقديم أبمقارنة هذا المؤشر مع نسبة المدارس التي ت
لومات واإلتصال يمكن  المضمون الدراسي باستخدام تسهيالت تكنولوجيا المع

تقييم السيطرة النسبية لمختلف أنواع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت  
 في البلد الواحد أو إليها، مدى الوصول  المستخدمة ألغراض التعليم والتعلم

 .عبر بلدان مختلفة
إضافة الستخدامه بهدف المقارنة الدولية، يمكن أيضًا احتساب هذا المؤشر 

/ ًا لمستويات إسكد، والمناطق الجغرافية، والمناطق الحضريةوتحليله وفق
  .الخاصة لتحديد االتجاهات والتناقضات المحتملة/ الريفية، والمؤسسات العامة
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ED3 3-1مستويات إسكد (   نسبة المدارس المزودة بخدمة اإلتصال الهاتفي( 

 :الغرض
ط مسبق للوصول إلى مدى توّفر أجهزة الهاتف في المدارس آشر قياس 

 .شبكة اإلنترنت

 :التعريف
ويعّبر عنه آنسبة مئوية من . عدد المدارس المزودة بخدمة اإلتصال الهاتفي

 .3 إلى 1مجموع عدد المدارس في البلد الواحد لمستويات إسكد من 

 :طريقة جمع البيانات
أو استخراج (مدرسي سنوي  يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل إحصاء

 ).لبيانات من السجالت المدرسيةا

 :مصادر البيانات
وحدة اإلحصاءات في وزارة التعليم أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن 

 .المصدر األول

 : البيانات المطلوبة
)EIP( عدد المؤسسات التعليمية )المزودة بخدمة اإلتصال ) العامة والخاصة

 .3 إلى 1لمستويات إسكد من  الهاتفي
 )  من اإلستبيان2.1. راجع البند ت(
)EI ( عدد المؤسسات التعليمية)ات التي تقّدم تعليمًا لمستوي) العامة والخاصة

 .3 إلى 1إسكد من 
 ) من اإلستبيان1.راجع البند ت(

 :الصيغة

100*3

1

3

1
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EI

EIP
 

 :حيث

EIP
t

h
 t في السنة الدراسية h ى التعليمي في المستوالتعليمية المزودة بخدمة االتصال الهاتفي الهاتفيعدد المؤسسات = 

EI
t

h 
 t في السنة الدراسية hعدد المؤسسات التعليمية التي تقّدم تعليمًا للمستوى التعليمي = 

 
 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية

المدرسة يشمل هذا المؤشر المعدات الطرفية لإلتصال الهاتفي التي تملكها 
أما  الهواتف النقالة التابعة لألفراد العاملين في المدرسة أو للمعّلمين . مباشرة

 . التابعة للمدرسةالمعدات الطرفية لإلتصال الهاتفيفال تشكل جزءًا من 
.  مستخدمة فقط ألغراض إداريةتكون خدمة الهاتففي بعض المدارس، قد 

 الهاتفي إّال إذا  استخدمت في وال ينبغي أن تتضمن البيانات خدمة اإلتصال
 . الوصول  إلى شبكة اإلنترنت ألغراض تعليمية

 :التحليل والتفسير
إلى وجود نسبة عالية من هذا المؤشر  النسبة المئوية أو قيمة تشير ارتفاع

المدارس التي تتمتع بخدمة اإلتصال الهاتفي باإلضافة إلى القدرة على استخدام  
وبما أن هذه القيم ال تعكس إال القدرة .  في التدريساإلنترنت آوسيلة مساعدة

 تحليلها  إذاينبغيفالمحتملة لتوسيع الوصول إلى شبكة اإلنترنت في المدارس، 
 وذلك لمقارنة هذه ،باالقتران مع نسبة المدارس التي لديها إتصال باإلنترنت

 وسوف .إلنترنت في المدارسلالقدرات المحتملة مع نسبة اإلستخدام الحالية 
في  يساعد ذلك صانعي السياسيات على تحديد آيفية توسيع التوصيل باإلنترنت

 .المدارس األخرى التي تتمتع بخدمة اإلتصال الهاتفي
إضافة الستخدامه بهدف المقارنة الدولية، يمكن أيضًا احتساب هذا المؤشر 

/ ةوتحليله وفقًا لمستويات إسكد، والمناطق الجغرافية، والمناطق الحضري
 لتحديد الفجوات واألولويات التي تتطّلب ،الخاصة/ الريفية، والمؤسسات العامة

 .اتخاذ إجراءات بشأنها
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ED4 3 -1مستويات إسكد (   نسبة الطلبة للحاسوب الواحد  في المدارس التي تستخدم الحاسوب وسيلة مساعدة في التدريس( 
 : الغرض

بة في المدارس التي تستخدم عدد الحواسيب لعدد الطل" مالءمة"قياس 
الحاسوب وسيلة مساعدة في التدريس وذلك بطريقة غير مباشرة مقارنة 

 ".بالمعايير المقبولة"

 : التعريف
متوسط عدد الطلبة لكل حاسوب متاح لالستخدام التعليمي في المدارس التي 

 إلى 1لمستويات إسكد من ) CAI(تستخدم الحاسوب وسيلة مساعدة في التدريس 
3. 

 :طريقة جمع البيانات
أو يتم (يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل إحصاء مدرسي سنوي 

 ).استخراج البيانات من السجالت المدرسية

 :مصادر البيانات
وحدة اإلحصاءات في وزارة التعليم أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن 

 .المصدر األول

 : البيانات المطلوبة
)LC( عدد الطلبة المعنّيون باستخدام مختبرات الحاسوب في المدرسة آوسيلة 

 .3 إلى 1تساعد على التعّلم لمستويات إسكد من 
 ) من اإلستبيان1.1.اجع البند جر(
)CP ( إلى 1عدد الحواسيب المتوّفرة لالستخدام التعليمي لمستويات إسكد من 
3. 
 )  من اإلستبيان3.2  وت 1.2راجع البند ت (

 :الصيغة
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 t في السنة الدراسية h عدد الطلبة المعنّيون باستخدام مختبرات الحاسوب في المدرسة آوسيلة تساعد على التعّلم في المستوى التعليمي = 

CP
t

h = للمستوى التعليمي عدد الحواسيب المتوّفرة لالستخدام التعليميhي السنة الدراسية  فt 

 
 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية

يلزم المزيد من العمل المنهجي الختبار قياسات أآثر قوة من المعدالت 
بهدف تحسين ) مثل القيمة الوسيطة والمئينيات وغيرها(البسيطة 

 .المقارنات بين الدول
الحصول على الحواسيب تشّكل هذه النسبة مؤشرًا على إمكانية 

 وهي ال تشّكل قياسًا لالستخدام الفعلي للحواسيب في ،ألغراض تعليمية
المدارس وال للوقت الذي يقضيه الطلبة في الدروس المقّدمة بمساعدة 

 .الحاسوب
 في حالة صالحة للعمل ومستخدمة هي يجب إدراج الحواسيب التي

رى في االعتبار مثل عمر يمكن أخذ معايير أخآما . للتعليم والتعلم فقط
. الحاسوب، مواصفاته، سعته، وأنواع البرمجيات المتوّفرة فيه وغيرها

لحرية آل دولة آخذة افتترك " صالحية الحواسيب"أما تحديد معيار 
باالعتبار االحتياجات التعليمية في مدارسها وبيئتها التكنولوجية 

 .وقدراتها المالية

 :التحليل والتفسير
 نسبة عدد الطلبة لكل حاسوب إلى أنه يتحتم على عدد آبير من الطلبة يشير ارتفاع

ويعني ذلك من المنظور .  في المدرسةب  متوّفرالتشارك في استخدام آل حاسو
  .التكوينيةالتعليمي أن عدد الحواسيب المتوّفرة غير مالئمة لخدمة الطلبة وحاجاتهم 

شير نسبة طالب واحد لكل حاسوب إلى بغياب معايير وطنية يحّددها علماء التعليم، ت
التالؤم التام في توفير حاسوب لكل الطلبة المعنيين رسميًا لالستفادة منه في المدارس 

ما عدا الحاالت التي ). CAI(التي تستخدم الحاسوب وسيلة مساعدة في التدريس 
 ال تعني 1:1، فأن نسبة %100تستخدم فيها الحواسيب المملوآة شخصيا  بنسبة 

الضرورة التوّصل إلى الهدف المثالي الن  التشارك في استخدام الحاسوب التابع ب
وال . للمدرسة قد تشير في الوقت نفسه إلى إدارة الموارد بفعالية وبأقل آلفة ممكنة،

تتطلب آافة المواضيع التي يشتمل عليها المنهج الدراسي مساعدة الحاسوب بنسبة 
  أيضًاوينبغي. ة أسبوع أو شهر أو سنةفي جدول الحصص الصفية  لفتر% 100

تحليل هذا المؤشر في سياق استخدام أجهزة أخرى من تكنولوجيا المعلومات 
 .واإلتصاالت في المدرسة غير الحاسوب

 والتي يمكن ،أما على المستوى الدولي، يمكن أن توّفر القيمة الوسيطة لهذا المؤشر
 مختلف دول العالم، مرجعًا ألفضل الحصول عليها عبر عينة تمثيلية إحصائيًا من

 .تستند إليه الدول التي تعاني بشكل واضح من نسبة غير مالئمة الخبرات
وفي حال وجود معايير وطنية، تشير النسبة المرتفعة في عدد الطلبة للحاسوب 

الواحد عن المعيار الرسمي إلى ضرورة قيام صانعي السياسات بجهود أآبر لتجهيز 
. يب من أجل ضمان فرصة منصفة لكل الطلبة على مستوى الدولةالمدارس بالحواس

ويساعد تحديث هذا المؤشر بصورة منتظمة على مراقبة وضمان تحقيق آل 
 .المدارس لهذه المعايير

إضافة الستخدامه بهدف المقارنة الدولية، يمكن أيضًا حساب هذا المؤشر وتحليله 
الريفية، وحسب / والمناطق الحضريةإسكد، والمناطق الجغرافية، وفقًا لمستويات 

 حسب صفوف المدرسة و حسب استخدام الحاسوب وسيلة مساعدة في التدريس أو
التدريب على مهارات استخدام الحاسوب بهدف إعالم واضعي السياسات وصانعي 

 .القرار بضرورة تجهيز المدارس بالعدد المناسب من الحواسيب
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ED4 bis    3 -1لمستويات إسكد (الواحد نسبة الطلبة للحاسوب( 

 :الغرض
استكشاف فرص استخدام الحاسوب في المدارس أو محدداتها  لتعزيز 

 .أو توسيعهاستخدام الحاسوب وسيلة مساعدة في التدريس 

 : التعريف
 لكل حاسوب  لمستويات إسكد من متوسط عدد الطلبة الملتحقين في آل المدارس

 .3 إلى 1

 :طريقة جمع البيانات
أو استخراج (تم جمع البيانات اإلدارية من خالل إحصاء مدرسي سنوي ي

 ).البيانات من السجالت المدرسية

 :مصادر البيانات
وحدات اإلحصاء في وزارة التعليم أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن 

 .المصدر األول

 : البيانات المطلوبة
)L( 3 إلى 1 عدد الطلبة لمستويات إسكد من 
 ) من اإلستبيان1.راجع البند ج(
)CP ( عدد الحواسيب المتوّفرة لالستخدام التعليمي في آافة المدارس  لمستويات

 .3 إلى 1إسكد من 
 )  من اإلستبيان3.2. وت1.2.راجع البند ت(

 :الصيغة
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 tفي السنة الدراسية  h عدد الطلبة الملتحقين في المستوى التعليمي= 

CP
t

h =  للمستوى التعليمي عدد الحواسيب المتوّفرة لالستخدام التعليمي في آافة المدارسh في السنة الدراسية t 

 
 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية

لمعدالت يلزم المزيد من العمل المنهجي الختبار قياسات أآثر قوة من ا
بهدف تحسين المقارنات ) مثل القيمة الوسيطة والمئينيات وغيرها(البسيطة 
 .بين الدول

ال تشّكل هذه النسبة قياسًا لالستخدام الحقيقية للحواسيب في المدارس وال 
 .للوقت الذي يقضيه الطلبة في استخدام  الحاسوب

لتعليم يجب إدراج الحواسيب التي في حالة صالحة للعمل ومستخدمة ل
ويمكن أخذ معايير أخرى في االعتبار مثل عمر الحاسوب، . والتعلم فقط

 .ومواصفاته، وسعته، وأنواع البرمجيات المتوّفرة فيه وغيرها
فتترك لحرية آل دولة آخذة " صالحية الحواسيب"أما تحديد معايير 

ها باالعتبار االحتياجات التعليمية في مدارسها وبيئتها التكنولوجية وقدرات
 .المالية

 :التحليل والتفسير
إذا آانت قيمة هذه النسبة مرتفعة، فهذا يعني أنه في المتوسط، هنالك عدد آبير 

وتشير هذه النتيجة إما إلى . من الطلبة لكل حاسوب متوّفر في المدارس
انخفاض بشكل عام في عدد الحواسيب المتوّفرة في المدارس في بلد معّين حيث 

آامل استخدام الحاسوب وسيلة ة يطّبق هذا البلد على نطاق من الناحية النظري
 والتي يمكن ،مية بين المدارسمساعدة في التدريس، أو إلى وجود فجوة رق

تحديدها من خالل احتساب هذا المؤشر وتحليله وفقًا للمناطق الجغرافية 
 .والمدارس الفردية
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ED5 3 إلى 1مستويات إسكد من  (التوصيلترنت، حسب نوع إلنبا التوصيل   نسبة المدارس المزودة بخدمة( 
 التوصيلأي نوع من أنواع 

 باستخدام المودم (سطة الحزمة الضيقة ابو التوصيل باإلنترنتdial-up شبكة الخدمات الرقمية المدمجة ،ISDN( 
 خط المشترك الرقمي (سطة الحزمة العريضة ابو التوصيل باإلنترنتDSLمن تكنولوجيا الحزمة العريضةيل وأنواع أخرىا ، والك ( 
 الحزمتين معًا الضيقة والعريضةبواسطة   باإلنترنتالتوصيل 

 :الغرض
إلنترنت في المدارس باإلضافة إلى با توصيلللقياس المستوى اإلجمالي 

فرص استخدام الحواسيب في التعليم االبتدائي والثانوي ومحددات ذلك 
 .رنت باإلنتتوصيلالاإلستخدام، وفقًا لنوع 

 :التعريف
ويعّبر عنه آنسبة مئوية من ، عدد المدارس المزودة بخدمة التوصيل باإلنترنت

 حسب نوع 3 إلى 1مجموع عدد المدارس في بلد معين لمستويات إسكد من 
 .إلنترنتالتوصيل با

 :طريقة جمع البيانات
أو استخراج (يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل إحصاء مدرسي سنوي 

 ).نات من السجالت المدرسيةالبيا

 :مصادر البيانات
وحدة اإلحصاءات في وزارة التعليم أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن 

 .المصدر األول

 : البيانات المطلوبة
)EII( عدد المؤسسات التعليمية )المزودة بخدمة التوصيل ) العامة والخاصة

   من تصنيف إسكد3 إلى 1 للمستويات من التوصيلوذلك وفقًا لنوع ، باإلنترنت
 ) من اإلستبيان3.9.1. وت2.9.1. وت1.9.1. وت9.1.راجع البنود ت(
)EI (لمؤسسات التعليمية عدد ا)3 إلى 1لمستويات إسكد من ) العامة والخاصة. 
 ) من اإلستبيان1.ت.راجع البند(

 :الصيغة
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sh  في السنة الدراسية  s ونوع الوصول إلى االنترنت h سسات التعليمية التي تتمتع بخدمة الوصول إلى اإلنترنت في المستوى التعليميعدد المؤ= ,

t 

EI
t

h = للمستوى التعليمي عدد المؤسسات التعليميةh في السنة الدراسية t 

  
 : العمليةالمسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود

 وال تعكس ،في المدارس فقط باإلنترنت توصيلالتقيس هذه النسبة مدى 
آثافة اإلستخدام أو الوقت الذي يقضيه الطلبة في استخدام اإلنترنت 

 .ألغراض تعليمية
 واإلتصال باإلنترنت بالبنية التحتية الوطنية أو ما توصيلالقد يرتبط نوع 

سلكية وقد تكون في بعض األحيان دون الوطنية لإلتصاالت السلكية والال
 مقّيدة بالمحددات التكنولوجية

 
 
 
 
 
 
 

 :التحليل والتفسير
 توصيلتشير النسبة المئوية أو القيمة المرتفعة لهذا المؤشر إلى ارتفاع درجة ال

تتيح النسب المئوية وفقًا . بين المدارس في بلد معّين والعكس صحيح باإلنترنت
إعالم صانعي السياسات ومتخذي القرارات باإلنترنت  توصيلاللنوع 

 . باإلنترنتتوصيلالتطوير  خطوط / أو  ترقية/ بضرورة توسيع و
آما يمكن احتساب هذا المؤشر وتحليله  وفقًا لمستويات إسكد والمناطق 

 .الريفية لتحديد المسائل واألولويات ذات الصلة/الجغرافية والمناطق الحضرية
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ED63 -1مستويات إسكد من (ين يستطيعون الوصول إلى اإلنترنت في المدارس    نسبة الطلبة الذ( 

 : الغرض
 .قياس إمكانية وصول  الطلبة إلى اإلنترنت ألغراض تعليمية

الوصول  إلى  الذين يستطيعونالطلبة عدد يعّبر عن : التعريف
د الطلبة في في المدرسة آنسبة مئوية من مجموع عداإلنترنت 

 .3 إلى 1ت إسكد من المدرسة لمستويا

 :طريقة جمع البيانات
أو استخراج البيانات من (تحصيل البيانات اإلدارية من خالل مسح مدرسي سنوي 

 ؛ أو آوسيلة بديلة)السجالت المدرسية
اإلجابات الشخصية ألفراد (من خالل المسوح المدرسية أو مسوح األسر المعيشية 

 )3 إلى 1 إسكد من األسرة الملتحقين في المدرسة في مستويات

 : البياناتمصادر
وحدة اإلحصاءات في وزارة التعليم أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن المصدر 

 .األول

 : البيانات المطلوبة
)LI( عدد الطلبة المعنّيين باستخدام مختبرات اإلنترنت في المدرسة 

    من تصنيف إسكد3 إلى 1آوسيلة تساعد على التعلم للمستويات من 
 ) من اإلستبيان2.1.راجع البند ج(
)L ( 3 إلى 1عدد الطلبة لمستويات إسكد من. 
 )ستبيان من اإل1.ج.راجع البند(

 :الصيغة
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 t في السنة الدراسية h ميعدد الطلبة المعنيين باستخدام اإلنترنت في المدرسة آوسيلة تساعد على التعلم في المستوى التعلي= 

L
t

h
 t في السنة الدراسية h التعليمي عدد الطلبة الملتحقين في المستوى= 

 
 

 :  المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العمليةالمسائل
  و حتى) أو العامة( بسبب بعض المؤسسات الخاصة خطأالقد يحدث بعض 

 في صف أو عمر مختلف عن التوصيل باإلنترنتالمتخصصة التي تقدم خدمة 
 .الصف أو العمر المحدد على المستوى الوطني

  قد يقيد نوع عرض النطاق الترددي المستخدم لإلتصال بشبكة اإلنترنت في
المدارس باإلضافة إلى عدد المستخدمين بشكل متزامن آمية موارد اإلنترنت 

 .المتاحة خالل فترة معينة من الزمن
 رة توصيل الطلبة باإلنترنت بعدد الحواسيب الموصولة باإلنترنت يحدد قد

  .والمتاحة لالستخدام التعليمي
  ال يعكس هذا المؤشر نسبة اإلستخدام الفعلية وال تكرار استخدام اإلنترنت من قبل

 .الطلبة
 

 :التحليل والتفسير
تشير النسبة المئوية المرتفعة لهذا المؤشر إلى درجة عالية من 

بمقارنة عدد الطلبة . الطلبة إلى اإلنترنت في المدرسةوصول 
من جهة مع عدد التوصيل باإلنترنت المستفيدين من خدمة 

الحواسيب المستخدم ألغراض تعليمية والموصولة باإلنترنت في 
المدرسة يمكن الحصول على  تقييم أفضلللفعاليات استخدام اإلنترنت 

 .وسيلة مساعدة في التدريس
% 100 نسبة التوصيل باإلنترنت ة التعليمية، قد ال يشّكلوفقًا للحاج

لكل الطلبة هدفًا تعليميا أساسيا في الصفوف التي تشملها مستويات 
التوصيل ال يشكل آما في الوقت الحاضر، .  3 إلى 1إسكد من 
 من تصنيف إسكد حاجة 1 في الصفوف المبكرة لمستوى باإلنترنت

 . في البلدان المتقدمةتعليمية منتظمة أو إلزامية، حتى
 

إضافة الستخدامه بهدف المقارنة الدولية، يمكن احتساب هذا 
 المؤشر أيضًا وتحليله وفقًا لمستويات إسكد والمناطق الجغرافية

 .الخاصة/ الريفية ،ووفق المدارس العامة/ والمناطق الحضرية
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ED7 كل من التعليم العالي والتعليم غير العالي في مجاالت متعّلقة بتكنولوجيا بم بعد الثانوي الملتحقون في مرحلة التعلي) حسب الجنس(   نسبة الطلبة
 )6 و5 والمستويين 4مستوى إسكد (المعلومات واإلتصاالت 

 :الغرض
في مجاالت الدراسة المتعّلقة بتكنولوجيا ) حسب الجنس(قياس مساهمة  الطلبة  

مية لمرحلة التعليم بعد الثانوي غير المعلومات واإلتصاالت في المؤسسات التعلي
 . التعليم العالي والتعليم العالي

 :التعريف
 متعّلقة بتكنولوجيا الملتحقين بمجاالت) حسب الجنس(عدد الطلبة  

 ويعّبر عنه آنسبة مئوية من مجموع الطلبة 4المعلومات واإلتصاالت
الملتحقين في المؤسسات التعليمية في بلد معّين ) حسب الجنس(

 . من تصنيف إسكد6 و5 والمستويين 4للمستوى 
 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل إحصاء أو مسوح سنوية للمؤسسات التعليمية 
أو استخراج البيانات من السجالت ( من تصنيف إسكد 6 و5 و4للمستويات 
 ).المدرسية

 : البياناتمصادر
والوآاالت المسؤولة عن التعليم في / والدوائر/ وحدات اإلحصاء في الوزارات

 من تصنيف إسكد أو مكتب اإلحصاءات الوطني آبديل عن 6 و5 و4المستويات 
 .المصدر األول

 : البيانات المطلوبة
)LIT( عدد الطلبة )الملتحقين في المجاالت المتعّلقة ) سحسب الجن

 من 6 و5 والمستويين 4بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت للمستوى 
 .تصنيف إسكد

 ) من اإلستبيان5.1.راجع البند ج(
)L ( عدد الطلبة)الملتحقين في المؤسسات التعليمية ) حسب الجنس

 6 و5 والمستويين 4بغض النظر عن مجاالت دراستهم  للمستوى 
 .  تصنيف إسكدمن

 )6 و5 والمستويين 4 من اإلستبيان للمستوى 1.ج.راجع البند(

 :الصيغة

100*
4

4

L
LIT

t

h

t

h



100*6

5

6

5









h

t

h

h

t

h

L

LIT
 

 :حيث

LIT
t

h
 t في السنة المدرسية h الملتحقين بالمجاالت المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المستوى التعليمي) حسب الجنس(عدد الطلبة = 

L
t

h
  tسنة المدرسية في الh التعليمي الملتحقين في المستوى) حسب الجنس(عدد الطلبة = 

 
 :الحدود العملية  المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو االمسائل

سوف يلزم القيام بمزيد من أعمال التنظيم والتصنيف من أجل إعادة ترميز المجاالت 
 ضمن المجاالت المحّددة في التصنيف الدولي المقنن 1997التي ظهرت بعد سنة 

 .للتعليم اسكد
االت المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت مقيدًا قد يكون االلتحاق بالمج

بالقدرات الحالية للمؤسسات التعليمية وبالتالي قد ال يعكس تمامًا الطلب الفعلي على هذه 
 .يمكن تلبية هذا الطلب بشكل جزئي من خالل التعليم عن بعد  غير أنه،المجاالت

 :التحليل والتفسير
لهذا المؤشر على ارتفاع الطلب على تدل النسبة المرتفعة يمكن أن 

المجاالت المتعّلقة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت من قبل الطلبة 
تتيح مقارنة هذا المؤشر وفقًا . مقارنة بمجاالت الدراسة األخرى

للجنس مراقبة أشكال الطلب والمشارآة في مجاالت الدراسة 
 5 و4لمستويات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في ا

إذا أظهر تحليل هذا .  من تصنيف إسكد للطلبة اإلناث والذآور6و
المؤشر عبر الوقت ارتفاعًا سريعًا في النسبة المئوية، فهذا قد يشير 
إلى تكيف دولة معّينة بصورة سريعة مع عصر المعلومات الجديد 
من خالل توفير المزيد من فرص التدريب في المجاالت المتعلقة 

 . ولوجيا المعلومات واإلتصاالتبتكن
إضافة الستخدامه بهدف المقارنة الدولية، يمكن احتساب هذا 
المؤشر أيضًا على المستويين الوطني وما دون الوطني وفقًا 

مجاالت في للمجاالت الفرعية األساسية لرصد أشكال المشارآة 
ت فرعية معينة للدراسات المتعّلقة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاال

 . بصورة أفضل وحسب الجنس

 

                                                 
 .واالتصال المعلومات بتكنولوجيا المتعّلقة المجاالت تعريف على لإلطالع الثالث الملحق أنظر  4
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ED8 3 -1مستويات إسكد (   نسبة المعّلمين المؤهلين في مجال تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في المرحلتين االبتدائية والثانوية( 

 :الغرض
قياس إلى أي مدى يمتلك معلمو المدارس االبتدائية والثانوية المهارات الالزمة في 

  مقررأو(معلومات واإلتصال لتعليم المهارات الحاسوبية األساسية مجال تكنولوجيا ال
 ).الحاسوب

 :التعريف
 أو(عدد المعّلمين المدّربين على تعليم المهارات الحاسوبية األساسية 

 ويعبر عنه آنسبة ،في المدارس االبتدائية والثانوية) الحاسوبمقرر 
 . عليميتينمئوية من مجموع المعّلمين في هاتين المرحلتين الت

 :طريقة جمع البيانات
أو يتم استخراج البيانات (مدرسي سنوي  يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل إحصاء

 )من السجالت المدرسية

 : البياناتمصادر
اإلحصاءات في وزارة التعليم أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن المصدر وحدة 
 .األول

 : البيانات المطلوبة
)TTB( عدد المعّلمين في المدارس االبتدائية والثانوية المدّربين على 

في ) ر الحاسوبأو مقر(تعليم المهارات الحاسوبية األساسية 
 .3 إلى 1مستويات إسكد من 

 ) من اإلستبيان3. 1.راجع البند ث(
)T ( عدد المعّلمين في المدارس  االبتدائية والثانوية بغض النظر عن

 1التي يتم تدريسها في مستويات إسكد من ) أو المواضيع(الموضوع 
 . 3إلى 

 ) من اإلستبيان1.ث.راجع البند(

 :الصيغة
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1

3

1
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h
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h
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TTB
  

 :حيث

TTB
t

h
 t في السنة الدراسية h في المستوى التعليمي) أو مقرر الحاسوب(عدد المعلمين المدربين على تعليم المهارات الحاسوبية األساسية = 

T
t

h
 t في السنة الدراسية h التعليمي عدد المعّلمين في المستوى= 

 :المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العمليةالمسائل 
  يعتبر آل المعّلمين الذين تلقوا تدريبًا خاصًا قبل المباشرة بالخدمة أو خاللها في

ة على المستوى مجال تكنولوجيا المعلومات واإلتصال وفقًا لمعايير التأهيل المحدد
 .الوطني مؤهلين

  يمّثل هذا المؤشر فقط الهيئة التعليمية التي تمتلك المهارات الالزمة لتدريس
غير أن هذا ال . المهارات األساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات واإلتصال

يعني أن آل واحد من المعّلمين سّجل  آمؤهل هو فعليا يدرس  المهارات 
عالوة على ). الحاسوب أو مقرر(يا المعلومات واإلتصالاألساسية في تكنولوج

ذلك، ففي المدارس التي ال تتوفر فيها معدات  تكنولوجيا المعلومات واإلتصال أو 
أنها غير مناسبة، قد ال يتم تقديم الدروس بصورة فعالة حتى ولو توّفر المعّلمون 

 .المؤهلون لتدريس تكنولوجيا المعلومات واإلتصال

 :التفسيرالتحليل و
 تشير النسبة المئوية المرتفعة للمعّلمين الذين يمتلكون المهارات 

الالزمة في مجال تكنولوجيا المعلومات واإلتصال بالنسبة لمجموع 
الهيئة التعليمية في المدارس االبتدائية والثانوية في بلد معّين على أن 

ي هذه المدارس تهدف إلى تزويد الطلبة  بالمهارات األساسية ف
تكنولوجيا المعلومات واإلتصال لتلبية متطلبات المهارات الناشئة 

 .والحديثة في مجال اقتصاد المعلومات والمجاالت االجتماعية 
لكن هذا ال يعني بصورة تلقائية أن آل الهيئة التعليمية التي تلقت 
تدريبًا رسميًا لتدريس المهارات الحاسوبية األساسية تقّدم دروس 

مثًال في حال عدم (اسوبية بطريقة فّعالة إلى الطلبة المهارات الح
توفر بعض الشروط األساسية في المدارس مثل مختبرات الحاسوب 

ومنهاج  دراسي للمهارات الحاسوبية األساسية وغيرها من 
 ).الشروط

إضافة إلى استخدامه بهدف المقارنة الدولية، يمكن احتساب هذا 
يين الوطني وما دون الوطني المؤشر أيضًا وتحليله على المستو

وفقًا لمستويات وصفوف إسكد، والمناطق الجغرافية ، والمناطق (
من أجل تطوير ) الخاصة/ الريفية، والمدارس العامة/ الحضرية

السياسات وتطبيق المقاييس لتدريب العدد المناسب من المعّلمين 
 . على تكنولوجيا المعلومات واإلتصال وتوزيعهم على المدارس
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 مؤشرمرجعي

EDR1 3 -1مستويات إسكد ( نسبة المدارس المزودة بالكهرباء( 

 :الغرض

قياس مدى توّفر الكهرباء باعتبارها أدنى الشروط الضرورية لدمج تكنولوجيا 
 .المعلومات واإلتصال في المدارس

 :التعريف

 عدد المدارس المزودة بالكهرباء ويعّبر عنه آنسبة مئوية من مجموع
 .3 إلى 1عدد المدارس في البلد لمستويات إسكد من 

 :طريقة جمع البيانات

أو يتم استخراجها من سجالت (مدرسي سنوي   إحصاءيتم جمع البيانات من خالل
 ).المدرسة

 :مصادر البيانات

وحدة اإلحصاء في وزارة التعليم أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن المصدر 
 .األول

 :البيانات المطلوبة

(EIE) المزودة بالكهرباء ) العامة والخاصة( عدد المؤسسات التعليمية
 .3 إلى 1لمستويات إسكد من 

 

 ) من اإلستبيان1.1.راجع البند ت(

 

(EI) لمستويات إسكد من ) العامة والخاصة( عدد المؤسسات التعليمية
 .3 إلى 1

 ) من اإلستبيان1.راجع البند ت(

 :الصيغة
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EIE
 

 :حيث

EIE
t

h
 .t من السنة الدراسية hعدد المؤسسات التعليمية المزودة بالكهرباء في مستوى التعليم  = 

EI
t

h =  عدد المؤسسات التعليمية لمستوى التعليمh من السنة الدراسية t. 

 

 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية

 ل المتقّدمة إدراج بنود عن الكهرباء في اإلستبيانات قد تعتبر بعض الدو
ينبغي إذًا أن يقّدم الخبراء الوطنيون تقديرات عن عدد . المدرسية أمرًا تافهًا

المدارس المزودة بالكهرباء وأن يشيروا تحديدًا إلى أن البيانات الموّفرة هي 
 .عبارة عن بيانات تقديرية

 دارس حسب مستويات إسكد على تعقيد، عندما تدل البيانات المجزأة عن الم
يجب أن تزود الدول بياناتها للمعهد الوطني لإلحصاء حسب تعريفها الوطني 

للتعليم االبتدائي والمرحلتين األولى والثانية من التعليم الثانوي وأن ترفق 
 .الهيكل الوطني للصفوف آبيانات إضافية في ملحق

 :حليل والتفسير

ة أو القيمة المنخفضة لهذا المؤشر إلى أن قدرة تشير النسبة المئوي 
بوجود معوّقات تطبيق تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في التعليم مقّيدة 

 على صانعي هويفترض ذلك أن. بتجهيز البينة التحتيةمتصلة  
السياسات البدء أوال  بتحسين تزويد المدارس بالكهرباء قبل اإلقدام 

ات واإلتصال أو ربط  تزويد الكهرباء على دمج تكنولوجيا المعلوم
للمدارس آشرط مسبق ألي استثمار في تكنولوجيا المعلومات 

 .واإلتصاالت في التعليم
لكن، تجدر اإلشارة إلى تقنيات التكنولوجيا التي تدعم عمليتي التعليم 

والتعلم ال تتطلب آّلها بالضرورة مصادر آهرباء دائمة ومستمّرة 
 ).بر البث اإلذاعيالصفوف أو الدروس ع(
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 المؤشرات الجديدة المقترحة لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم. ب
 

 ED9 مستويات (   نسبة مستويات إسكد التي تغطيها سياسات أو خطة أو آلية تنظيمية وطنية موجودة لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت  في التعليم
 )6-1إسكد 

 ED9 bis وحسب الموضوع) 3 -1مستويات إسكد ( الصفوف التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس نسبة: 
 الرياضيات 
 العلوم 
  أو مقرر الحاسوب(مهارات الحاسوب األساسية( 
 اللغات 
 الفنون  

 
 :الغرض

لقياس مجال السياسات والخطط الوطنية المتعلقة باستخدام تكنولوجيا 
لمعلومات واإلتصاالت من أجل تعزيز توفير خدمة التعليم من حيث ا

 . مستويات التعليم والصفوف المغطاة

 : التعريف 
ED9. عدد مستويات إسكد التي تغطيها سياسات أو خطة أو آلية تنظيمية وطنية 

موجودة لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم، معبر عنها آنسبة مئوية 
 .الكلي لمستويات إسكدمن العدد 

ED9bis. عدد الصفوف حيث يشكل استخدام تكنولوجيا المعلومات 
واإلتصاالت وسيلة تعليمية جزءًا من تدريس الموضوع حسب المنهاج التعليمي، 

 .3-1معبر عنها آنسبة مئوية من العدد الكلي للصفوف لمستويات إسكد 

 :طريقة جمع البيانات
الوثائق الرسمية للسياسات والخطة يتم استخالص المعلومات من 

 .الوطنية
 :مصادر البيانات

 .القسم المسؤول عن الخطط والسياسات في وزارة التربية والتعليم

 :البيانات المطلوبة
)NICT ( عدد مستويات إسكد التي تغطيها السياسات الوطنية أو الخطة أو اآللية

 التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم 
 ) من اإلستبيان1.راجع البند أ(
 
)G (نولوجيا المعلومات واإلتصاالت عدد الصفوف حيث يشكل استخدام تك

 وسيلة تعليمية جزءًا من تدريس الموضوع حسب المنهاج التعليمي 
 ) ج من اإلستبيان- أ 6.راجع البند أ(

 :ED9bis الصيغة

100*,

n
G

t

sh

 

 :حيث

G
t

sh استخدام  حيث يشكل 3-1عدد الصفوف في مستويات إسكد = ,

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة تعليمية جزءًا من تدريس 
 .t والسنة الدراسية sالموضوع في المنهاج التعليمي، حسب الموضوع 

n = 3-1العدد الكلي للصفوف في مستويات إسكد 
 

:ED9   لصيغةا  
  

100*
6

NICT
t

 

 :حيث

NICT
t

عدد مستويات إسكد التي تغطيها السياسات الوطنية أو الخطة = 

أو اآللية التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم للسنة الدراسية 
t. 

 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية
 .هذه المؤشرات ال تقيس مدى تطبيق السياساتإن 

هذا المؤشر ال يقدم تفسيرا لإلختالف، والتفاوت في طبيعة ومجال 
 داخل طبقةتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في سياسات التعليم الم

البلد الواحد أو عبر بلدان مختلفة على مستويات إسكد مختلفة أو في 
 .مختلف الصفوف المستهدفة

 

 :يل والتفسيرالتحل
إن نسبة أو قيمة مرتفعة لهذين المؤشرين المتغيرين تثبت االلتزام السياسي 

العميق من أجل دمج تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم على 
أو في جميع صفوف المرحلتين الدراسيتين االبتدائية (جميع المستويات 

 .في النظام التعليمي) والثانوية
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 ED10 مستويات ( متوسط عدد الساعات األسبوعي الستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في الصفوف الدراسية وفقا لتوصيات المنهاج الدراسي
 : وحسب المواضيع الرئيسة3 -1إسكد 

 الرياضيات 
 العلوم 
  أو مقرر الحاسوب(مهارات الحاسوب األساسية( 
 اللغات 
 الفنون 

 :الغرض
مال المنهاج في المرحلتين الدراسيتين االبتدائية  لقياس درجة اشت

والثانوية وحسب الموضوع على استخدام تكنولوجيا المعلومات 
 .واإلتصاالت آوسيلة مساعدة في التدريس 

 :التعريف
عدد الساعات األسبوعي الكلي الستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في 

نهاج الدراسي مقسوما على عدد الصفوف قطاع التعليم والتعلم وفقا لتوصيات الم
 ). وحسب المواضيع الرئيسية3-1لمستويات إسكد (المعنية 

 :طريقة جمع البيانات
يتم استخالص البيانات من الوثائق الرسمية الخاصة بمناهج التدريس 

 .للمرحلتين الدراسيتين االبتدائية والثانوية
 :لبياناتمصادر ا

القسم أو الوآالة التابعة لوزارة التربية والتعليم المسؤولة عن السياسات 
 .أو مناهج المرحلتين االبتدائية والثانوية/ و

 :المطلوبة البيانات
)H( ة الكلي الستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت عدد الساعات األسبوعي

 وحسب 3-1لمستويات إسكد (في قطاع التعليم والتعلم وفقا لتوصيات المنهاج 
 ).المواضيع الرئيسية

)G ( عدد الصفوف المعنية الكلي) وحسب المواضيع 3-1لمستويات إسكد 
 ).الرئيسية

 )ج من اإلستبيان7. أ–أ 7.راجع البند أ(
  :  الصيغة   

 

G

H
t

s

n

g

t

sg
1

,

 

 :حيث

H
t

sg ستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم والتعلم لدعم عدد الساعات األسبوعية الكلي وفقا لتوصيات المنهاج الرسمي من أجل ا= ,

 .t للسنة الدراسية g في الصف 3-1 لمستويات إسكد sالمواضيع 

G
t

s = والتعلم لدعم المواضيع عدد الساعات الكلي وفقا لتوصيات المنهاج الرسمي من أجل استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في مجال التعليمs 

 .t للسنة الدراسية 3-1لمستويات إسكد 
s =المواضيع: 

 الرياضيات 
 العلوم 
  أو مقرر الحاسوب(مهارات الحاسوب األساسية( 
 اللغات 
 الفنون واآلداب 

 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية
بيق السياسات ال يقيس هذا المؤشر الكثافة والمستوى الفعلي لتط

 .والمناهج الموجودة
 

 :والتفسير التحليل
يسمح هذا المؤشرعند استخدام الوسيط آمرجع لجميع البلدان في العالم، بتقييم 
ومقارنة الممارسات الوطنية واالختالفات المحتملة في متوسط عدد الساعات 

ساعدة األسبوعية المكرسة الستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة م
 لتعزيز تعليم المواضيع الرئيسية المختلفة في التعليم االبتدائي ،في التدريس
 .والثانوي
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 ED11 مستويات (   متوسط عدد الساعات األسبوعي الستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في الصفوف الدراسية وفقًا لتوصيات المنهاج الدراسي
 )3-1إسكد 
 ب باستخدام برمجيات تعليميةتمارين على الحاسو 
 تمارين على الحاسوب باستخدام شبكة اإلنترنت 
  التدريس باستخدام الراديو التفاعلي(الراديو( 
 التلفاز 

 :الغرض
لقياس درجة استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت آوسيلة مساعدة 

راسية في التمارين العملية لتعزيز عملية التعليم والتعلم في المناهج الد
 .للمرحلتين االبتدائية والثانوية

 

 :التعريف
عدد الساعات األسبوعية الكلي المكرسة الستخدام تكنولوجيا المعلومات 

واإلتصاالت في التمارين العملية وفقا لتوصيات مناهج المرحلة االبتدائية 
حسب نوع اإلستخدام (والثانوية، مقسومًا على العدد الكلي للصفوف المعنية 

 ).3-1يات إسكد ومستو
 :طريقة جمع البيانات

يتم استخالص البيانات من الوثائق الرسمية للمناهج الدراسية للمرحلتين 
 .االبتدائية والثانوية

 :البيانات مصادر
ن السياسات القسم أو الوآالة التابعة لوزارة التربية والتعليم  المسؤولة ع

 .أو مناهج المرحلتين االبتدائية والثانوية/ و

 :البيانات المطلوبة
)H(  عدد الساعات األسبوعية المكرسة الستخدام تكنولوجيا المعلومات

 المرحلة االبتدائية واإلتصاالت في التمارين العملية وفقا لتوصيات مناهج
 ).3-1حسب نوع اإلستخدام ولمستويات إسكد (والثانوية 

)G ( العدد الكلي للصفوف المعنية) 1حسب نوع اإلستخدام ومستويات إسكد-
3.( 
 )ج من اإلستبيان8. أ– أ 8.راجع البند أ(

:الصيغة

G

H
t

x

n

g

t

xg
1

,

 

 :حيث

H
t

xg  xستخدام الفردي لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت من قبل الطلبة للتمرين العملي إلعدد الساعات األسبوعية الموصى بها في  المناهج الرسمية ل= ,

 .t للسنة الدراسية g في الصف 3-1يات إسكد ، لمستو

G
t

x = عدد الصفوف الكليg في المناهج الرسمية لالستخدام الفردي لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت من قبل الطلبة للتمرين العملي x لمستويات إسكد ، 

 .t للسنة الدراسية g في الصف 1-3
x =لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالتأنواع التمارين العملية : 

 تمارين على الحاسوب باستخدام البرمجيات التعليمية 
 تمارين على الحاسوب باستخدام شبكة اإلنترنت 
 )التعليم التفاعلي باستخدام الراديو(الراديو  
 التلفاز 

 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية
فة والمستوى الفعلي لتطبيق السياسات والمناهج ال يقيس هذا المؤشر الكثا

 .الموجودة

 :التحليل والتفسير
عند استخدام الوسيط آمرجع لجميع بلدان العالم بتقييم  يتيح هذا المؤشر

الممارسات الوطنية واالختالفات المحتملة في متوسط عدد الساعات األسبوعية 
 آوسيلة مساعدة في المكرسة الستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

 . لتعزيز عملية التعليم والتعلم في المرحلتين االبتدائية والثانويةالتمارين العملية
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   ED12 نسبة اإلنفاق الحكومي الجاري على تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في التعليم من مجموع اإلنفاق الحكومي على تكنولوجيا المعلومات
  )6-5 والمستويين 4مستوى ال  و3-1مستويات إسكد (م واإلتصاالت في التعلي

 :الغرض
لقياس المصادر المالية التي تخصصها الحكومة من حيث اإلنفاق الدوري 

على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم آنسبة من مساهمتها 
 .الكلية في تمويل تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم

 :التعريف
اإلنفاق الحكومي الجاري على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع 

التعليم معبر عنه آنسبة من إجمالي اإلنفاق الحكومي على تكنولوجيا المعلومات 
 واإلتصاالت في قطاع التعليم

 :طريقة جمع البيانات
يتم استخالص البيانات من آشوفات الحسابات المالية أو من وثائق 

 .ةالموازن
 :مصادر البيانات

موازنة وحسابات القسم المالي في وزارات التربية والتعليم، أو من مكاتب 
 .الماليةاإلحصاءات الوطنية أو من وزارة 

 :البيانات المطلوبة
)PCUI ( اإلنفاق الحكومي الجاري على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في

-5 والمستويين 4 والمستوى 3-1لمستويات إسكد (قطاع التعليم بالعملة المحلية 
6.( 
 ). من اإلستبيان1.1.1.5.راجع البند ب(
)PEI (ولوجيا المعلومات مجموع اإلنفاق الحكومي الرأسمالي والجاري على تكن

 والمستوى 3-1لمستويات إسكد (واإلتصاالت في قطاع التعليم بالعملة المحلية 
 ).6-5 والمستويين 4
 ) من اإلستبيان3.1.5.راجع البند ب(

  :الصيغة

100*3

1

3

1









h

t

h

h

t

h

PEI

PCUI
, 100*

4

4

PEI
PCUI

t

h

t

h




,

100*6

5

6

5









h

t

h

h

t

h

PEI

PCUI
 

 :حيث

PCUI
t

h = للمستوى التعليمي ) بالعملة المحلية(اإلنفاق الحكومي الجاري  على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليمh في السنة الدراسية t. 

PEI
t

h = للمستوى ) بالعملة المحلية(اإلنفاق الجاري على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم مال وال رأس مناإلنفاق الحكومي اإلجمالي

 .t في السنة الدراسية hالتعليمي 

 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية
يانات الخاصة بالمقادير الُمنفَقة في الوقت  في بعض األحيان الب تتوفرال

في الحاالت المشابهة، تستطيع . المناسب بما يتالءم مع المتطلبات الدولية
البلدان أن تقدم المعلومات عن الميزانيات المخصصة بدال من أرقام 

يجب أن تعطى بيانات أآثر شمولية من أجل التمييز بين . اإلنفاق
 .فاقات الفعلية مع اإلشارة إلى اسم العملةالميزانيات المخصصة واإلن

 :التحليل والتفسير
يساعد هذا المؤشر في رصد المشارآة النسبية لإلنفاق الجاري من مجموع 

بالمقارنة . اإلنفاق الحكومي على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم
 لهذا المؤشر تشير  فإن النسبة أو القيمة العليا،مع النسبة من اإلنفاق الرأسمالي

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت إلى أّن حصة أآبرمن اإلنفاق الحكومي على 
 .في قطاع التعليم مخصصة للتكاليف الدورية
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   ED13   اق سبة اإلنف ال ال رأس من ن ا ا             م ى تكنولوجي اق الحكومي عل يم من مجموع اإلنف ا المعلومات واإلتصاالت في التعل ى تكنولوجي لمعلومات  عل
  )6-5لمستويين ا و4مستوى ال و3-1مستويات إسكد (واإلتصاالت في التعليم 

 :الغرض
اإلنفاق من رأس لقياس الموارد المالية الحكومية المخصصة من حيث 

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم آنسبة  على المال
 واإلتصاالت في من مساهمتها الكلية في تمويل تكنولوجيا المعلومات

 .التعليم

 :التعريف
تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في على  من رأس مال الحكومة اإلنفاق

التعليم آنسبة مئوية من مجموع اإلنفاق الحكومي على تكنولوجيا المعلومات 
 .واإلتصاالت في التعليم

 :طريقة جمع البيانات
ية أو من وثائق يتم استخالص البيانات من تقارير الحسابات المال

 .الموازنة
 :مصادر البيانات

الموازنة أو حسابات األقسام التابعة لوزارات التربية والتعليم أو 
 .حصاءات الوطنية أو وزارة الماليةمكتب اإل

 :البيانات المطلوبة
)PCAI ( تكنولوجيا المعلومات على  من رأس مال الحكومةاإلنفاق

 4، ومستوى 3-1لمستويات إسكد (واإلتصاالت في التعليم بالعملة المحلية 
 ).6-5وللمستويين 

 ) من اإلستبيان1.2.1.5.راجع البند ب(
)PEI ( واإلنفاق الجاري على  حكومة من رأس مال الاإلنفاقإجمالي

لمستويات (تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم بالعملة المحلية 
 ).6-5 وللمستويين 4، ومستوى 3-1إسكد 

 ) من اإلستبيان3.1.5.راجع البند ب(
  :الصيغة
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PEI
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 :حيث

 PCAI
t

h = للمستوى التعليمي ) بالعملة المحلية(تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم  على من رأس المالاإلنفاق الحكوميh في السنة 

 .t الدراسية

PEI
t

h  = بالعملة المحلية( واإلنفاق الجاري على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم من رأس المالاإلنفاق الحكومي إجمالي (

 .t  في السنة الدراسيةhللمستوى التعليمي 

 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية
عض األحيان البيانات الخاصة بالمقادير الُمنفَقة في ال تتوفر في ب

في الحاالت . الوقت المناسب بما يتالءم مع المتطلبات الدولية
 تستطيع البلدان أن تقدم المعلومات عن الميزانيات .المشابهة

يجب أن تعطى بيانات أآثر . المخصصة بدال من أرقام اإلنفاق
 المخصصة واإلنفاقات الفعلية شمولية من أجل التمييز بين الميزانيات

 .مع اإلشارة إلى اسم العملة

 :التحليل والتفسير
يساعد هذا المؤشر في رصد المشارآة النسبية إلنفاق رأس المال من إجمالي 

بالمقارنة . اإلنفاق الحكومي على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم
 لهذا المؤشر عليابة أو قيمة  فإن نس،مع النسبة من إجمالي اإلنفاق الجاري

تكنولوجيا المعلومات تشير إلى أّن حصة آبيرة من اإلنفاق الحكومي على 
 .رأس المالواإلتصاالت في التعليم مخصصة لتكاليف 
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   ED14      يم   نسبة اإلنفاق الحكومي الجاري على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم من مجموع اإلنفاق الحكومي ى التعل مستويات  (الجاري عل
 )6-5مستويين ال و4مستوى ال و3-1إسكد 

 :الغرض
من حيث (لقياس الجهود الحكومية في تخصيص الموارد المالية 

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في  التعليم ل) اإلنفاق الجاري
 .بالمقارنة مع مجموع إنفاقها الدوري على قطاع التعليم بأآمله

 :التعريف
تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم إلنفاق الحكومي الجاري على ا

 .معبر عنه آنسبة من مجموع اإلنفاق الحكومي على قطاع التعليم
 

 :طريقة جمع البيانات
يتم استخالص البيانات من تقارير الحسابات المالية أو وثائق 

 .الموازنة
 :مصادر البيانات

الموازنة أو حسابات األقسام التابعة لوزارات التربية والتعليم أو 
 .مكتب اإلحصاءات الوطنية أو وزارة المالية

 :المطلوبة البيانات
)PCUI (على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت  الجاري اإلنفاق الحكومي

 4لمستوى ا و3-1مستويات إسكد (في قطاع التعليم بالعملة المحلية 
 ).6-5لمستويين او
 ) من اإلستبيان1.1.1.5.راجع البند ب(
)PCU ( مجموع اإلنفاق الحكومي على قطاع التعليم بالعملة المحلية
 ).6-5ن  وللمستويي4 ولمستوى 3-1لمستويات إسكد (
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 :حيث

PCUI
t

h = للمستوى التعليمي ) بالعملة المحلية(على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم الجاري اإلنفاق الحكوميh للسنة الدراسية 

t. 

PCU
t

h = للمستوى التعليمي ) بالعملة المحلية(مجموع اإلنفاق الحكومي على قطاع التعليمh للسنة الدراسية t. 

 : العمليةالمسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود
ال تتوفر في بعض األحيان البيانات الخاصة بالمقادير الُمنفَقة في 

في الحاالت . الوقت المناسب بما يتالءم مع المتطلبات الدولية
المشابهة، تستطيع البلدان أن تقدم المعلومات عن الميزانيات 

يجب أن تعطى بيانات أآثر . المخصصة بدال من أرقام اإلنفاق
 التمييز بين الميزانيات المخصصة واإلنفاقات الفعلية شمولية من أجل

 .مع اإلشارة إلى اسم العملة

 :التحليل والتفسير
يساعد هذا المؤشر في  رصد المشارآة النسبية لإلنفاق الجاري على تكنولوجيا            
يم    اع التعل ي قط ومي ف اق الحك الي اإلنف ن إجم صاالت م ات واإلت . المعلوم

ن مج    سبة م ع الن ة م شطة      بالمقارن ى األن اري عل ومي الج اق الحك وع اإلنف م
ة                   سبة أو قيم ا المعلومات واإلتصاالت ، إن ن ة بتكنولوجي ر المتعلق التعليمية غي
اق الحكومي        أعلى لهذا المؤشر تشير إلى أّنه تم تخصيص حصة أآبر من اإلنف

 .تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليمالجاري على 
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   ED15 اق الحكومي         ال رأس مننسبة اإلنفاق الحكومي يم من مجموع اإلنف ال  رأس من مال على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعل ى  الم  عل
  )6-5مستويين ال و4مستوى ال و3-1مستويات إسكد (التعليم 

 :الغرض
من (لقياس مستوى الجهود الحكومية في تخصيص الموارد المالية 

لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في ) رأس المال  مناإلنفاقحيث 
 .التعليم مقارنة مع مجموع إنفاقها على قطاع التعليم بأآمله

 :التعريف
لى تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في الحكومة عمن رأس المال اإلنفاق 

 .التعليم معبر عنه آنسبة مئوية من اإلنفاق الرأسمالي الحكومي على التعليم

 : جمع البياناتطريقة
يتم استخالص البيانات من تقارير الحسابات المالية أو وثائق 

 .الموازنة
 :مصادر البيانات

لتعليم أو الموازنة أو حسابات األقسام التابعة لوزارات التربية وا
 .مكتب اإلحصاءات الوطنية أو وزارة المالية

 :البيانات المطلوبة
)PCAI ( على تكنولوجيا المعلومات  من رأس المال الحكومةاإلنفاق

 وللمستوى 3-1لمستويات إسكد (واإلتصاالت في قطاع التعليم بالعملة المحلية 
 ).6-5 وللمستويين 4
 ) من اإلستبيان1.2.1.5. البند براجع(
)PCA ( قطاع التعليم بالعملة الحكومة علىمن رأس المال مجموع اإلنفاق 

 ).6-5 وللمستويين 4 وللمستوى 3-1لمستويات إسكد (المحلية 
 ) من اإلستبيان2.1.5.راجع البند ب(

  :الصيغة
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 :حيث

 PCAI
t

h =لمستوى الدراسي في ا) بالعملة المحلية(على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع  من رأس المال الحكومة اإلنفاقh للسنة 

 tالدراسية 

PCA
t

h = في المستوى الدراسي ) بالعملة المحلية(على قطاع التعليم  من رأس المال الحكومةمجموع اإلنفاقh للسنة الدراسية t 

 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية
فَقة في ال تتوفر في بعض األحيان البيانات الخاصة بالمقادير الُمن

في الحاالت . الوقت المناسب بما يتالءم مع المتطلبات الدولية
المشابهة، تستطيع البلدان أن تقدم المعلومات عن الميزانيات 

يجب أن تعطى بيانات أآثر . المخصصة بدال من أرقام اإلنفاق
شمولية من أجل التمييز بين الميزانيات المخصصة واإلنفاقات الفعلية 

 . اسم العملةمع اإلشارة إلى
 

 :التحليل والتفسير
رأس يساعد هذا المؤشر في رصد المشارآة النسبية لإلنفاق الجاري من إنفاق 

 على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم داخل اإلنفاق من المال
من رأس  بالمقارنة مع مجموع اإلنفاق. رأس مال الحكومة على قطاع التعليم

على األنشطة التعليمية غير المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات  المال الحكومة
 فإن نسبة أو قيمة أعلى لهذا المؤشر تشير إلى أّنه تم تخصيص ،واإلتصاالت

تكنولوجيا المعلومات حصة أآبر من اإلنفاق من رأس المال الحكومة على 
 .واإلتصاالت في قطاع التعليم
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   ED16 6-5مستويين ال و4مستوى ال و3-1مستويات إسكد (على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم للطالب الواحد متوسط اإلنفاق الحكومي( 
ED16bis   تكنولوجيا  متوسط اإلنفاق الحكومي على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم للطالب الواحد المسجل في الصفوف التي تستخدم

 )3-1مستويات إسكد ( وسيلة مساعدة في التدريس المعلومات واإلتصاالت

 :الغرض
لقياس متوسط الدعم المالي الحكومي الدوري لتكنولوجيا المعلومات 

واإلتصاالت في قطاع التعليم لكل طالب مسجل في المؤسسات والصفوف 
تستخدم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التي 

 .التدريس
 

 :التعريف
ED16 : مجموع اإلنفاق الحكومي الجاري على تكنولوجيا المعلومات

واإلتصاالت في قطاع التعليم مقسومًا على عدد الطلبة المسجلين في مستويات 
 .6-5 والمستويين 4 ومستوى 3-1إسكد 

ED16bis : مجموع اإلنفاق الحكومي الجاري على تكنولوجيا المعلومات
على عدد الطلبة المسجلين في الصفوف واإلتصاالت في قطاع التعليم مقسومًا 

 تستخدم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت  وسيلة مساعدة  في التدريسالتي 
 .3-1لمستويات إسكد 

 :طريقة جمع البيانات
جمع البيانات اإلدارية من خالل المسوحات أو اإلحصاءات المدرسية 

أو يتم  (6 و5 و4السنوية للمؤسسات التعليمية في مستويات إسكد 
 ).استخالص البيانات من سجالت المؤسسات التعليمية

 :صادر البياناتم
المسؤولة عن / الوآاالت / األقسام / وحدات اإلحصاءات التابعة للوزارات 

 .، أو من مكتب اإلحصاءات الوطنية6-1التعليم في مستويات إسكد 

 :البيانات المطلوبة
)PCUI ( على تكنولوجيا المعلومات مجموع اإلنفاق الحكومي الجاري

 4 ولمستوى 3-1واإلتصاالت في قطاع التعليم بالعملة المحلية لمستويات إسكد 
 .6-5وللمستويين 

 ) من اإلستبيان1.1.1.5.راجع البند ب(
)L ( 6-5 وللمستويين 4 ولمستوى 3-1عدد الطلبة الكلي لمستويات إلسكد. 
 ) من اإلستبيان1.راجع البند ج(
)LICT ( تستخدم تكنولوجيا المعلومات التي عدد الطلبة المسجلين في الصفوف

 .3-1 لمستويات إلسكد واإلتصاالت  وسيلة مساعدة  في التدريس
 ) من اإلستبيان3.1.راجع البند ج(

 :ED16 الصيغة
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 :حيث

PCUI
t

h =على تكنولوجيا جموع اإلنفاق الجاري الحكومي م

في المستوى ) بالعملة المحلية(المعلومات واإلتصال في قطاع التعليم 
 .t للسنة الدراسية hالتعليمي 

 L
t

h
 .t للسنة الدراسية hعدد الطلبة في المستوى التعليمي = 

 :ED16bis الصيغة
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 :حيث

PCUI
t

h
على تكنولوجيا المعلومات مجموع اإلنفاق الجاري الحكومي = 

للسنة  hفي المستوى التعليمي ) بالعملة المحلية(واإلتصال في قطاع التعليم 
 .t الدراسية

LICT
t

h
عدد الطلبة المسجلين في الصفوف التي تستخدم تكنولوجيا = 

 hت وسيلة مساعدة  في التدريس في المستوى التعليمي المعلومات واإلتصاال
 .t للسنة الدراسية

 

 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية
ال تتوفر في بعض األحيان البيانات الخاصة بالمقادير الُمنفَقة في الوقت 

تستطيع في الحاالت المشابهة، . المناسب بما يتالءم مع المتطلبات الدولية
البلدان أن تقدم المعلومات عن الميزانيات المخصصة بدال من أرقام 

يجب أن تعطى بيانات أآثر شمولية من أجل التمييز بين الميزانيات . اإلنفاق
 .المخصصة واإلنفاقات الفعلية مع اإلشارة إلى اسم العملة

 :التحليل والتفسير
 إلى مستوى عال من دعم النسبة أو القيمة المرتفعة لهذين المؤشرين تشير

الحكومة الدوري الستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم آمكّمل 
 إشارة عامة ED16يقدم المؤشر . لتقديم الخدمات التعليمية بطريقة تقليدية

 طالب لجميع مستويات التعليم بغض النظر عما إذا /تلميذ للتكاليف الدورية  لكل
أو غير مسجل في برامج متعلقة بتكنولوجيا المعلومات آان الطالب مسجًال 

 تقييمُا أدق للتكاليف الدورية ED16bisواإلتصاالت، بينما  يعطي المؤشر 
 طالب مسجل في برامج التدريس باستخدام تكنولوجيا المعلومات /تلميذلكل 

وسيكون هذا المؤشر مفيدًا بشكل خاص . 3-1واإلتصاالت في مستويات إسكد 
يص الموازنات وفي تتبع التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات  في تخص

 . واإلتصاالت في قطاع التعليم
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   ED17 نسبة اإلنفاق الجاري الخاص على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم من مجموع اإلنفاق الجاري على تكنولوجيا المعلومات
  )6-5مستويين ال و4مستوى ال و3-1مستويات إسكد (م واإلتصاالت في قطاع التعلي

 :الغرض
على لقياس المساهمة المالية للقطاع الخاص من حيث اإلنفاق الجاري 

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم بالمقارنة مع مجموع 
اإلنفاق الدوري على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم 

 .ع المصادرمن جمي

 :التعريف
 على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم اإلنفاق الجاري الخاص

آنسبة من مجموع اإلنفاق الجاري على تكنولوجيا المعلومات معبر عنه 
 .واإلتصال في قطاع التعليم

 :طريقة جمع البيانات
 .ئق الموازنةيتم استخالص البيانات من تقارير الحسابات المالية أو وثا

 :مصادر البيانات
الموازنة أو حسابات األقسام التابعة لوزارات التربية والتعليم أو مكتب 

 .اإلحصاءات الوطنية أو وزارة المالية
 

 :البيانات المطلوبة
)FCUI ( على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في مجموع اإلنفاق الجاري

 3-1لمستويات إسكد (بالعملة المحلية ) األجنبية(قطاع التعليم من الموارد الدولية 
 ).6-5 وللمستويين 4ومستوى 

 ) من اإلستبيان3.3.5.راجع البند ب(
)PCUI (على تكنولوجيا المعلومات  الحكومي الجاري مجموع اإلنفاق

  4 ومستوى 3-1لمستويات إسكد (واإلتصاالت في قطاع التعليم بالعملة المحلية 
 ) .6-5وللمستويين 

 ) من اإلستبيان1.1.1.5.راجع البند ب(
)PRCI (على تكنولوجيا المعلومات مجموع اإلنفاق الجاري الخاص 

 4 ومستوى 3-1لمستويات إسكد (لة المحلية واإلتصاالت في قطاع التعليم بالعم
 ).6-5وللمستويين 

 .) من اإلستبيان5.2.1.راجع البند ب(
  :الصيغة

100*3

1

3

1

3

1

3

1










h

t

h
h

t

h
h

t

h

h

t

h

PRCIPCUIFCUI

PRCI, 

 

100*
444

4

PRCIPCUIFCUI
PRCI

t

h

t

h

t

h

t

h






, 

100*6

5

6

5

6

5

6

5










h

t

h
h

t

h
h

t

h

h

t

h

PRCIPCUIFCUI

PRCI 

 :حيث

PRCI
t

h
 في السنة hللمستوى التعليمي ) بالعملة المحلية(على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم مجموع اإلنفاق الجاري الخاص = 

 .tالدراسية 

PCUI
t

h
 في السنة hللمستوى التعليمي ) بالعملة المحلية(على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم ي مجموع اإلنفاق الجاري الحكوم= 

 .tالدراسية 

FCUI
t

h
لمستوى ل) بالعملة المحلية(على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم ) األجنبية(من الموارد الدولية مجموع اإلنفاق الجاري = 

 .t في السنة الدراسية hالتعليمي 

 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية
 في بعض األحيان البيانات الخاصة بالمقادير الُمنفَقة في الوقت ال تتوفر

في الحاالت المشابهة، تستطيع . المناسب بما يتالءم مع المتطلبات الدولية
ات عن الميزانيات المخصصة بدال من أرقام البلدان أن تقدم المعلوم

يجب أن تعطى بيانات أآثر شمولية  من أجل التمييز بين . اإلنفاق
 .الميزانيات المخصصة واإلنفاقات الفعلية مع اإلشارة إلى اسم العملة

 

 :التفسير والتحليل
لإلنفاق الجاري على تكنولوجيا رصد المشارآة النسبية يساعد هذا المؤشر في 

علومات واإلتصاالت في قطاع التعليم التي ساهم فيها القطاع الخاص بالمقارنة الم
مع مجموع اإلنفاق الجاري على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع 

بالمقارنة مع نسبة مجموع اإلنفاق الجاري على تكنولوجيا المعلومات . التعليم
، فإن نسبة )األجنبية(الدولية واإلتصال في قطاع التعليم من الحكومة والمصادر 

أو قيمة عليا لهذا المؤشر تدل على مساهمة أآبر للقطاع الخاص في مجموع 
 .اإلنفاق الجاري على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم
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   ED18   اق     الخاص على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم    من رأس المال  نسبة اإلنفاق ال  من مجموع اإلنف ا   من رأس الم ى تكنولوجي  عل
  )6-5مستويين ال و4مستوى ال و3-1مستويات إسكد (المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم 

 :الغرض
من رأس المال لقياس المساهمة المالية للقطاع الخاص من حيث اإلنفاق 

رنة مع على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم بالمقا
 على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت من رأس المالمجموع اإلنفاق 

 .في قطاع التعليم من جميع المصادر

 :التعريف
على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في  اإلنفاق من رأس المال الخاص

قطاع التعليم معبر عنه آنسبة مئوية من مجموع اإلنفاق الرأسمالي على 
 .ومات واإلتصاالت في قطاع التعليمتكنولوجيا المعل

 :طريقة جمع البيانات
 .يتم استخالص البيانات من تقارير الحسابات المالية أو وثائق الموازنة

 :مصادر البيانات
التابعة لوزارات التربية والتعليم أو مكتب الموازنة أو حسابات األقسام 

 .اإلحصاءات الوطنية أو وزارة المالية

 :البيانات المطلوبة
)FCAI( على تكنولوجيا المعلومات من رأس المال مجموع اإلنفاق 

العملة المحلية ب) األجنبية(واإلتصاالت في قطاع التعليم من المصادر الدولية 
 ).6-5 وللمستويين 4 ومستوى 3-1لمستويات إسكد (
 ) من اإلستبيان2.3.5.راجع البند ب(
)PCAI( تكنولوجيا المعلومات الحكومة علىمن رأس مال  مجموع اإلنفاق 

 4 ومستوى 3-1لمستويات إسكد (واإلتصاالت في قطاع التعليم بالعملة المحلية 
 ).6-5وللمستويين 

 ) من اإلستبيان1.2.1.5.د براجع البن(
)PRKI(  على تكنولوجيا المعلومات  الخاص من رأس المالمجموع اإلنفاق

 4 ومستوى 3-1لمستويات إسكد (واإلتصاالت في قطاع التعليم بالعملة المحلية 
 ).6-5وللمستويين 

 ) من اإلستبيان2.2.5.راجع البند ب(
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 : حيث

PRKI
t

h
 hفي المستوى التعليمي ) بالعملة المحلية( في قطاع التعليم على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت الخاص اإلنفاق من رأس المال مجموع =

 .tللسنة الدراسية 

PCAI
t

h
 hفي المستوى التعليمي ) بالعملة المحلية(على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم  من رأس المال الحكومة مجموع اإلنفاق =

 .tللسنة الدراسية 

FCAI
t

h
في ) بالعملة المحلية(على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم ) أجنبية( من مصادر دولية من رأس المال مجموع اإلنفاق= 

 .t للسنة الدراسية hالمستوى التعليمي 
 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية

نات الخاصة بالمقادير الُمنفَقة في الوقت المناسب ال تتوفر في بعض األحيان البيا
في الحاالت المشابهة، تستطيع البلدان أن تقدم . بما يتالءم مع المتطلبات الدولية

يجب أن تعطى . المعلومات عن الميزانيات المخصصة بدال من أرقام اإلنفاق
اقات بيانات أآثر شمولية  من أجل التمييز بين الميزانيات المخصصة واإلنف

 .الفعلية مع اإلشارة إلى اسم العملة

 :التفسير والتحليل
 على تكنولوجيا من رأس المال لإلنفاقرصد المشارآة النسبية يساعد هذا المؤشر في 

المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم التي ساهم فيها القطاع الخاص بالمقارنة مع 
. علومات واإلتصاالت في قطاع التعليم على تكنولوجيا الممن رأس المال مجموع اإلنفاق

 على تكنولوجيا المعلومات من رأس المالبالمقارنة مع نسبة مجموع اإلنفاق 
، فإن نسبة أو )األجنبية(واإلتصاالت في قطاع التعليم من الحكومة والمصادر الدولية 

ن م قيمة أعلى لهذا المؤشر تدل على مساهمة أآبر للقطاع الخاص في مجموع اإلنفاق
 . على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليمرأس المال
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   ED19                   ا المعلومات ى تكنولوجي اق الجاري عل يم من مجموع اإلنف ا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعل ى تكنولوجي نسبة اإلنفاق األجنبي الجاري عل
 )6-5مستويين ال و4مستوى ال و3-1مستويات إسكد (واإلتصاالت في قطاع التعليم 

 :الغرض
من حيث اإلنفاق ) األجانب(لقياس المساهمة المالية للمانحين الدوليين 

على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم الجاري 
بالمقارنة مع مجموع اإلنفاق الدوري على تكنولوجيا المعلومات 

 .واإلتصاالت في قطاع التعليم من جميع المصادر

 :يفالتعر
على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع اإلنفاق الجاري األجنبي 

التعليم معبر عنه آنسبة من مجموع اإلنفاق الجاري على تكنولوجيا المعلومات 
 .واإلتصال في قطاع التعليم

 :طريقة جمع البيانات
 .يتم استخالص البيانات من تقارير الحسابات المالية أو وثائق الموازنة

 :مصادر البيانات
ة ب    الميزاني يم أو مكت ة والتعل وزارات التربي ة ل سام التابع سابات األق  أو ح

 .اإلحصاءات الوطنية أو وزارة المالية

 :لبيانات المطلوبةا
)FCUI ( على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في مجموع اإلنفاق الجاري

لمستويات إسكد (بالعملة المحلية ) األجنبية(قطاع التعليم من المصادر الدولية 
 ).6-5 وللمستويين 4 ومستوى 1-3
 ) من اإلستبيان1.3.5.راجع البند ب(
)PCUI (على تكنولوجيا المعلومات ي مجموع اإلنفاق الجاري الحكوم

 ومستوى 3-1لمستويات إسكد (واإلتصاالت في قطاع التعليم بالعملة المحلية 
 ).6-5 وللمستويين 4
 ) من اإلستبيان1.1.1.5.راجع البند ب(
)PRCI ( على تكنولوجيا المعلومات مجموع اإلنفاق الجاري الخاص

 ومستوى 3-1ويات إسكد لمست(واإلتصاالت في قطاع التعليم بالعملة المحلية 
 ).6-5 وللمستويين 4
 ) من اإلستبيان1.2.5.راجع البند ب(
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 :حيث

PRCI
t

h
 للسنة hفي المستوى التعليمي ) بالعملة المحلية(على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم مجموع اإلنفاق الجاري الخاص = 

 .tالدراسية 

PCUI
t

h
 للسنة hفي المستوى التعليمي ) بالعملة المحلية(معلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم على تكنولوجيا المجموع اإلنفاق الحكومي الجاري = 

 .tالدراسية 

FCUI
t

h
في المستوى ) بالعملة المحلية(على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم )األجنبية(من المصادر الدولية مجموع اإلنفاق الجاري = 

 .t للسنة الدراسية hالتعليمي 
 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية

ة في الوقت              ادير الُمنفَق ال تتوفر في بعض األحيان البيانات الخاصة بالمق
ستطيع  . المناسب بما يتالءم مع المتطلبات الدولية     في الحاالت المشابهة، ت

ام       ن أرق دال م ات المخصصة ب ن الميزاني ات ع دم المعلوم دان أن تق البل
اقا ين         . إلنف ز ب ل التميي ن أج مولية  م ر ش ات أآث ى بيان ب أن تعط يج

 .الميزانيات المخصصة واإلنفاقات الفعلية مع اإلشارة إلى اسم العملة
 

 :التفسير والتحليل
لإلنفاق الجاري على تكنولوجيا رصد المشارآة يساعد هذا المؤشر في 

 الشرآاء الدوليون المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم التي ساهم فيها
بالمقارنة مع مجموع اإلنفاق الجاري على تكنولوجيا المعلومات ) األجانب(

بالمقارنة مع نسبة مجموع اإلنفاق الدوري على . واإلتصاالت في قطاع التعليم
تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم من الحكومة ومصادر 

ى لهذا المؤشر تدل على مساهمة أآبر القطاع الخاص، فإن نسبة أو قيمة أعل
في مجموع اإلنفاق الجاري على تكنولوجيا ) األجنبي(للتمويل الدولي 

 .المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم
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   ED20 على تكنولوجيا مال من رأس العلى تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم من مجموع اإلنفاق من رأس المال نسبة اإلنفاق األجنبي
 )6-5مستويين ال و4مستوى ال و3-1مستويات إسكد (المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم 

 :الغرض
من حيث اإلنفاق ) األجانب(لقياس المساهمة المالية للمانحين الدوليين 

على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم الرأسمالي 
نفاق الرأسمالي على تكنولوجيا المعلومات بالمقارنة مع مجموع اإل

  .واإلتصاالت في قطاع التعليم من جميع المصادر

 :التعريف
على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في مال األجنبي ال رأسمن اإلنفاق 

قطاع التعليم معبر عنه آنسبة من مجموع اإلنفاق الرأسمالي على تكنولوجيا 
 .اع التعليمالمعلومات واإلتصاالت في قط

 :طريقة جمع البيانات
 .يتم استخالص البيانات من تقارير الحسابات المالية أو وثائق الموازنة

 :مصادر البيانات
وزارات الت   ة ل سام التابع سابات األق ة أو ح ب  الموازن يم أو مكت ة والتعل ربي

 .اإلحصاءات الوطنية أو وزارة المالية

 :البيانات المطلوبة
)FCAI (   اق وع اإلنف ن مجم ال  رأسم ات   الم ا المعلوم ى تكنولوجي عل

ة             يم من المصادر الدولي ة (واإلتصاالت في قطاع التعل ة    ) األجنبي ة المحلي بالعمل
 ).6-5 وللمستويين 4 ومستوى 3-1يات إسكد لمستو(
 ) من اإلستبيان2.3.5.راجع البند ب(
)PCAI ( ا المعلومات     الحكومي المال رأسمن مجموع اإلنفاق ى تكنولوجي عل

ة          ة المحلي ستويات إسكد     (واإلتصاالت في قطاع التعليم بالعمل  ومستوى   3-1لم
 ).6-5 وللمستويين 4
 )تبيان من اإلس1.2.1.5.راجع البند ب(
)PRKI (  اق ال  رأسمن  مجموع اإلنف ا المعلومات     الخاص  الم ى تكنولوجي عل

ة          ة المحلي ستويات إسكد     (واإلتصاالت في قطاع التعليم بالعمل  ومستوى   3-1لم
 ).6-5 وللمستويين 4
 ) من اإلستبيان5.2.2.راجع البند ب(
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 :حيث

PRKI
t

h
 للسنة hفي المستوى التعليمي ) ملة المحليةبالع(على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم مجموع اإلنفاق الرأسمالي الخاص = 

 .tالدراسية 

PCAI
t

h
 للسنة hفي المستوى التعليمي ) بالعملة المحلية( على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم مجموع اإلنفاق الرأسمالي الحكومي= 

 .tالدراسية 

FCAI
t

h
في ) بالعملة المحلية(على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم ) األجنبية(من المصادر الدولية الرأسمالي مجموع اإلنفاق = 

 .t للسنة الدراسية hالمستوى التعليمي 
 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية

ادير ا    ة بالمق ات الخاص ان البيان ي بعض األحي وفر ف ت  ال تت ي الوق ة ف لُمنفَق
ة ات الدولي ع المتطلب تالءم م ا ي ستطيع . المناسب بم شابهة، ت ي الحاالت الم ف

اق           ام اإلنف . البلدان أن تقدم المعلومات عن الميزانيات المخصصة بدال من أرق
ات    ين الميزاني ز ب ل التميي ن أج مولية  م ر ش ات أآث ى بيان ب أن تعط يج

 .ة إلى اسم العملةالمخصصة واإلنفاقات الفعلية مع اإلشار
 

 :التفسير والتحليل
 على المال رأسمن لإلنفاق رصد المشارآة النسبية يساعد هذا المؤشر في 

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم التي ساهم فيها الشرآاء 
بالمقارنة مع مجموع اإلنفاق الرأسمالي على تكنولوجيا ) األجانب(الدوليون 

من بالمقارنة مع نسبة مجموع اإلنفاق . تصاالت في قطاع التعليمالمعلومات واإل
 على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم من الحكومة المال رأس

ومصادر القطاع الخاص، فإن نسبة أو قيمة أعلى لهذا المؤشر تدل على مساهمة 
لي على تكنولوجيا في مجموع اإلنفاق الرأسما) األجنبي(أآبر للتمويل الدولي 

 .المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم
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   ED21       يم  3-1مستويات إسكد   (نسبة المصادر غير الحكومية إلى المصادر الحكومية في اإلنفاق الجاري على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعل
 )6-5مستويين ال و4مستوى الو

 :الغرض
 القطاع الخاص والمانحين الدوليين لقياس درجة شراآة الحكومة مع

.في تمويل تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم) األجانب(

 :التعريف
نسبة مجموع اإلنفاق الجاري الخاص واألجنبي على تكنولوجيا المعلومات 
واإلتصاالت في قطاع التعليم إلى مجموع اإلنفاق الحكومي على تكنولوجيا 

 .صال في قطاع التعليمالمعلومات واإلت
 :طريقة جمع البيانات

 .يتم استخالص البيانات من تقارير الحسابات المالية أو وثائق الموازنة

 :مصادر البيانات
ة ة وال  الميزاني وزارات التربي ة ل سام التابع سابات األق ب  أو ح يم أو مكت تعل

 .اإلحصاءات الوطنية أو وزارة المالية

 :البيانات المطلوبة
)PCUI ( على تكنولوجيا المعلومات مجموع اإلنفاق الجاري الحكومي

  ومستوى3-1لمستويات إسكد (واإلتصاالت في قطاع التعليم بالعملة المحلية 
 ).6-5 وللمستويين 4
 ) من اإلستبيان1.1.1.5.راجع البند ب(
)FCUI ( على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في مجموع اإلنفاق الجاري

لمستويات إسكد (بالعملة المحلية ) األجنبية(قطاع التعليم من المصادر الدولية 
 ).6-5 وللمستويين 4 ومستوى 1-3
 )ان من اإلستبي1.3.5.راجع البند ب(
)PRCI ( على تكنولوجيا المعلومات مجموع اإلنفاق الجاري الخاص

 ومستوى 3-1لمستويات إسكد (واإلتصاالت في قطاع التعليم بالعملة المحلية 
 ).6-5 وللمستويين 4
 ) من اإلستبيان1.2.5.راجع البند ب(

  :الصيغة
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 :حيث
 

PCUI
t

h
 للسنة hفي المستوى التعليمي ) ةبالعملة المحلي(على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم مجموع اإلنفاق الجاري الحكومي = 

 .tالدراسية 

PRCI
t

h
 للسنة hفي المستوى التعليمي ) بالعملة المحلية(على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم مجموع اإلنفاق الجاري الخاص = 

 .tالدراسية 

FCUI
t

h
في المستوى ) بالعملة المحلية(على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم )األجنبية(من المصادر الدولية مجموع اإلنفاق الجاري = 

 .t للسنة الدراسية hالتعليمي 
 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية

ال تتوفر في بعض األحيان البيانات الخاصة بالمقادير الُمنفَقة في الوقت 
في الحاالت المشابهة، تستطيع . المتطلبات الدوليةالمناسب بما يتالءم مع 

البلدان أن تقدم المعلومات عن الميزانيات المخصصة بدال من أرقام 
من أجل التمييز بين يجب أن تعطى بيانات أآثر شمولية . اإلنفاق

 .الميزانيات المخصصة واإلنفاقات الفعلية مع اإلشارة إلى اسم العملة

 :التفسير والتحليل
 فهذا يبين أّن مساهمة المصادر 1 تكون قيمة هذا المؤشر مساوية لـ عندما

الحكومية في مجموع اإلنفاق الجاري على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 
في قطاع التعليم تساوي مجموع مصادر القطاع الخاص والتمويل الدولي 

حكومية من  إلى مساهمة أآبر للمصادر ال1بينما تشير قيمة أقل من ). األجنبي(
النفقات الجارية الكلية على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في قطاع التعليم، 

 .والعكس صحيح
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   ED22 3-1مستويات إسكد (نسبة المدارس التي تستخدم الحاسوب وسيلة مساعدة في التدريس(  
 :الغرض

 وسيلة مساعدة لقياس مدى حضور وتوفر التدريس باستخدام الحاسوب
 . في المدارس االبتدائية والثانويةالتدريسفي 

 

 :التعريف
معبر عنه تستخدم الحاسوب وسيلة مساعدة في التدريس عدد المدارس التي 

 .3-1آنسبة من العدد الكلي للمدارس الموجودة في البلد لمستويات إسكد 

 :طريقة جمع البيانات
أو يتم (وية جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية السن

 )استخالص البيانات من السجالت المدرسية

 :مصادر البيانات
وحدة اإلحصاءات التابعة لوزارة التربية والتعليم أو من مكتب اإلحصاء 

 .الوطني آبديل عن المصدر األول 

 :البيانات المطلوبة
)EICI ( عدد المؤسسات التعليمية)تستخدم الحاسوب التي ) العامة والخاصة

 .3-1 لمستويات إسكد وسيلة مساعدة في التدريس
 ) من اإلستبيان5.1.راجع البند ت(
)EI ( عدد المؤسسات التعليمية)3-1لمستويات إسكد ) العامة والخاصة. 
 .) من اإلستبيان1.راجع البند ت(

  :الصيغة
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 :حيث
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 .t للسنة الدراسية hفي المستوى التعليمي ستخدم الحاسوب وسيلة مساعدة في التدريس تعدد المؤسسات التعليمية التي = 

EI
t

h
 .t للسنة الدراسية hعدد المؤسسات التعليمية في المستوى التعليمي = 

 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية
الحاسوب وسيلة مساعدة في  من أجل تعريف أآثر تفصيًال الستخدام

 .2، انظر الملحق رقم التدريس
إّن هذا المؤشر يظهر وجود  التدريس باستخدام الحاسوب وإمكانية 

 .الوصول إليه، وال يعكس الكثافة الفعلية لذلك اإلستخدام

 :التفسير والتحليل
 الحاسوب وسيلة إّن نسبة مرتفعة لهذا المؤشر تؤآد أن التدريس باستخدام

 .مستخدم على نطاق واسع في مدارس بلد ما، والعكس صحيح ،ةمساعد
باإلضافة إلى استخدام هذا المؤشر للمقارنات على المستوى الدولي، فمن الممكن 

أيضا حسابه وتحليله حسب مستويات إسكد، واألقاليم الجغرافية، والمناطق 
الحكومية، وذلك من أجل حصر / ، والمدارس الخاصة الريفية/ الحضرية

 .الثغرات الرقمية وتحديد األولويات
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ED23  3-1مستويات إسكد (نسبة المدارس التي تستخدم اإلنترنت وسيلة مساعدة في التدريس( 

 :الغرض
 وسيلة مساعدة في التدريس اإلنترنت استخدام لقياس مدى وجود وتوفر 

 .في المدارس االبتدائية والثانوية
 

 :التعريف
معبر عنه م اإلنترنت وسيلة مساعدة في التدريس  تستخدعدد المدارس التي 

 .3-1آنسبة من العدد الكلي للمدارس الموجودة في البلد لمستويات إسكد 

 :طريقة جمع البيانات
أو يتم (جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية السنوية 

 )استخالص البيانات من السجالت المدرسية

 :مصادر البيانات
 وحدة اإلحصاءات التابعة لوزارة التربية والتعليم أو من مكتب من

 .اإلحصاء الوطني آبديل عن المصدر األول 

 :البيانات المطلوبة
)EIIA ( عدد المؤسسات التعليمية)اإلنترنت تستخدم التي ) العامة والخاصة

 .3-1لمستويات إسكد  وسيلة مساعدة في التدريس 
 ) من اإلستبيان6.1.راجع البند ت(
)EI ( عدد المؤسسات التعليمية)3-1لمستويات إسكد ) العامة والخاصة. 
 .) من اإلستبيان1.راجع البند ت(

  :الصيغة
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 .tة الدراسية  للسنhفي المستوى التعليمي  وسيلة مساعدة في التدريس اإلنترنت تستخدم عدد المؤسسات التعليمية التي = 

EI
t

h
 .t للسنة الدراسية hعدد المؤسسات التعليمية في المستوى التعليمي = 

 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية
وسيلة مساعدة في اإلنترنت الستخدام من أجل تعريف أآثر تفصيًال 

 .2، انظر الملحق رقم التدريس
وسيلة مساعدة في اإلنترنت استخدام ؤشر يظهر وجود إّن هذا الم
 .إلستخداملوإمكانية الوصول إليه، وال يعكس الكثافة الفعلية  التدريس

 :التفسير والتحليل
استخدام اإلنترنت وسيلة مساعدة في إّن نسبة مرتفعة لهذا المؤشر تؤآد أن 

 .يحمستخدم على نطاق واسع في مدارس بلد ما، والعكس صحالتدريس  
باإلضافة إلى استخدام هذا المؤشر للمقارنات على المستوى الدولي، فمن الممكن 

أيضا حسابه وتحليله حسب مستويات إسكد، واألقاليم الجغرافية، والمناطق 
الحكومية، وذلك من أجل حصر / ، والمدارس الخاصة الريفية/ الحضرية

 .الثغرات الرقمية وتحديد األولويات
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ED24 سبة ال ة  ن ة الرقمي ات العلمي ي المكتب تراآات ف ديها اش ي ل راخيص أو الت ك ت ي تمتل ة الت كد (مؤسسات التعليمي ستويات إس ستوى ال و3-1م  4م
 )6-5مستويين الو

   ED24bis  4مستوى لا و3-1مستويات إسكد (سبة المؤسسات التعليمية التي تمتلك تراخيص أو التي لديها اشتراآات في مختبرات التجارب االفتراضية 
 )6-5مستويين الو

 :الغرض
المكتبات العلمية الرقمية ومختبرات " إمكانية الوصول إلى"لقياس 

 .التجارب االفتراضية في المؤسسات التعليمية
 

 :التعريف
التي تمتلك تراخيص أو التي لديها اشتراآات في عدد المؤسسات التعليمية 

 االفتراضية معبر عنه آنسبة المكتبات العلمية الرقمية أو مختبرات التجارب
-5 وللمستويين 4 ومستوى 3-1من عدد المؤسسات التعليمية لمستويات إسكد 

 ).عند اجتماع الشروط (6

 :طريقة جمع البيانات
ة من خالل اإلحصاءات أو المسوحات للمؤسسات                جمع البيانات اإلداري

 ).يميةأو يتم استخالص البيانات من سجالت المؤسسات التعل(التعليمية 
 

 :مصادر البيانات
المسؤولة عن / الوآاالت/ األقسام/ وحدات اإلحصاء التابعة للوزارات

؛ أو مكتب اإلحصاء 6-5 و4 و3-1المؤسسات التعليمية بمستويات 
 .الوطني

 :البيانات المطلوبة
)EDR ( التي تمتلك تراخيص أو التي لديها عدد المؤسسات التعليمية

اشتراآات مجانية أو مدفوعة الثمن في المكتبات العلمية الرقمية لمستويات 
 6-5 وللمستويين 4 ومستوى 3-1إسكد 

 ) من اإلستبيان1.13.1.راجع البند ت(
)EVR ( تي تمتلك تراخيص أو التي لديها العدد المؤسسات التعليمية

اشتراآات مجانية أو مدفوعة الثمن في مختبرات التجارب االفتراضية 
 6-5 وللمستويين 4 ومستوى 3-1لمستويات إسكد 

 ) من اإلستبيان2.13.1.راجع البند ت(
)EI ( عدد المؤسسات التعليمية)3-1لمستويات إسكد ) خاصة أو عامة 

 6-5 وللمستويين 4ومستوى 
 .) من اإلستبيان1.اجع البند تر(

  :الصيغة
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التي تمتلك تراخيص أو التي لديها  عدد المؤسسات التعليمية =

اشتراآات مجانية أو مدفوعة الثمن في المكتبات العلمية الرقمية للمستوى 
 t للسنة الدراسية hالتعليمي 

EI
t

h
 الدراسية  للسنةhعدد المؤسسات التعليمية للمستوى التعليمي = 

t. 

  :الصيغة
 

100*3

1

3

1









h

t

h

h

t

h

EI

EVR
 

100*
4

4

EI
EVR

t

h

t

h




,       100*6

5

6

5









h

t

h

h

t

h

EI

EVR
 

 :حيث
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التي تمتلك تراخيص أو التي لديها عدد المؤسسات التعليمية  =

اشتراآات مجانية أو مدفوعة الثمن في مختبرات التجارب االفتراضية للمستوى 
 t للسنة الدراسية hعليمي الت

EI
t

h
 .t للسنة الدراسية hعدد المؤسسات التعليمية في للمستوى التعليمي = 

 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية
من أجل تعريف أآثر تفصيًال للمكتبات العلمية الرقمية ومختبرات التجارب 

 .2لحق رقم االفتراضية، انظر الم
قد يكشف المقياس النمطي لمعامل جيني عن عدم مساواة في التوزيع 

 لتنتج عنه أفضلية ،المكاني للمكتبات العلمية الرقمية عبر البلد/ الجغرافي
عددا فيها لصالح بعض مؤسسات التعليم النخبوية أو الخاصة، حيث نجد 

 .أآبر من المكتبات العلمية الرقمية المتوفرة للطلبة
 

 :التحليل والتفسير
نسبة أو قيمة مرتفعة لهذين المؤشرين تعني إمكانية أآبر في الوصول إلى المكتبات 

غير أّن . العلمية الرقمية ومختبرات التجارب االفتراضية في المؤسسات التعليمية
سرعة التحميل عن شبكة اإلنترنت قد تعيق االنتفاع من هذه المصادر إذا آانت هذه 

ومن الممكن أن تعيق هذه األمور اإلستخدام . ة في بعض البلدانالسرعة منخفض
من الناحية النوعية، قد يبين تحليل هذين . الفعلي لهذه المصادر ألغراض لتعليمية

 واحدًا من ،المؤشرين على ضوء مستوى اإلتصال مع الشبكة بالنطاق العريض
 .بين البلدان المختلفة" االنقسامات الرقمية"
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ED25 3-1مستويات إسكد ( الطلبة إلى الحواسيب المتصلة  مع شبكة اإلنترنت نسبة( 
 :الغرض

لقياس مدى توفر أجهزة الحاسوب المتصلة مع شبكة اإلنترنت في 
بالنسبة  وسيلة مساعدة في التدريس اإلنترنت تستخدم المدارس التي 

يضمن استخدامًا فّعاًال ألجهزة الحواسيب " معيار معقول"إلى 
 .ة مع الشبكة في هذه المدارسالمتصل

 :التعريف
متوسط عدد الطلبة لكل جهاز حاسوب متصل مع شبكة اإلنترنت في المدارس التي 

 .3-1لمستويات إسكد  وسيلة مساعدة في التدريس تستخدم اإلنترنت 
 

 :طريقة جمع البيانات
أو (جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية السنوية 

 )تخالص البيانات من السجالت المدرسيةيتم اس
 :مصادر البيانات

من وحدة اإلحصاءات التابعة لوزارة التربية والتعليم أو من مكتب 
 .اإلحصاء الوطني آبديل عن المصدر األول

 :البيانات المطلوبة
)CI ( 3-1العدد المتوفر من الحواسيب المتصلة مع الشبكة لمستويات إسكد. 
 ) من اإلستبيان4.2.راجع البند ت(
)LI( عدد الطلبة المسموح لهم باستخدام مختبرات الحاسوب في المدارس آوسيلة

 .3-1تربوية لمستويات إسكد 
 ) من اإلستبيان2.1. البند جراجع(

  :الصيغة
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 :حيث
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 .t للسنة الدراسية hي المدارس آوسيلة تربوية للمستوى التعليمي عدد الطلبة المسموح لهم باستخدام مختبرات اإلنترنت ف=

CI
t

h= العدد المتوافر من الحواسيب المتصلة مع شبكة اإلنترنت للمستوى التعليمي h للسنة الدراسية t.  

 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية
نهجي الختبار مقاييس أآثر فعالية من مجرد متوسط سيلزم المزيد من العمل الم  

من أجل تحسين المقارنات على )  وسيط أو المئييات النسب مثًال(حسابي بسيط 
 .مستوى البلد

بكة           ع ش صلة م يب المت ن الحواس اع م ة االنتف ى احتمالي سبة إل ذه الن شير ه ت
ًا لالستخدام      . اإلنترنت من أجل األهداف التعليمية     شكل مقياس ذه     وال ت ي له  الفعل

ة   ة بهدف الدراس ضيه الطلب ذي يق ًا للوقت ال ة أو مقياس ي المدرس الحواسيب ف
 .باستخدام الحاسوب

يجب تقديم معلومات إضافية إلى هذا المؤشر من أجل التمييز بين البيانات التي             
صغيرة              ة ال تعكس التطبيق على نطاق واسع داخل البلد وبين المشاريع التجريبي

 .سسات التعليميةفي عدد من المؤ
 

 :التحليل والتفسير
إن قيمة مرتفعة لهذا المؤشر تدل على أن آثير من الطلبة في المدرسة يتشارآون في 

ذاته؛ ولهذا  سيكون من الصعب تطبيق شبكة اإلنترنت استخدام جهاز الحاسوب المتصل مع 
في خدمة الطلبة كون هناك اختالل في فعالية الشبكة يالتدريس باستخدام اإلنترنت، آما س

 .التكوينيةواحتياجاتهم 
 1 إلى 1ن، فإن النسبة يفي غياب تعريف المعايير على المستوى الوطني من قبل التربوي

تمثل التناسب األمثل بين تقديم تسهيالت الوصول لإلنترنت إلى جميع الطلبة المسموح لهم 
. يلة مساعدة في التدريسوسرسميًا لالستفادة منها في  المدارس التي تستخدم اإلنترنت 

يستخدم الطلبة الحواسيب التي يمتلكونها شخصيًا أن  هذا ال يعني ،باستثناء بعض الحاالت
هي بالضرورة الهدف المثالي، ليست " المتناسبة "1:1ّن نسبة إلإلتصال بشبكة اإلنترنت، 

على إدارة شتراك في استخدام الحاسوب المملوك من قبل المدرسة قد ينعكس إلوذلك ألّن ا
ال تتطلب جميع المباحث في المنهاج الدراسي . فعالية التكاليف للحواسيب في المدرسة

. من وقت الحصة الدراسية المبرمجة في أسبوع أو شهر أو سنة% 100استخدام اإلنترنت 
آما ينبغي أيضًا تحليل هذا المؤشر في سياق حيثما يتم توظيف التكنولوجيات التي ال تتعلق 

 .نت في المدارس جنبًا إلى جنب مع المصادر التي تعتمد على اإلنترنتباإلنتر
على المستوى الدولي، من الممكن أن يقدم متوسط القيم لهذا المؤشر، وعبر عينة ممثلة 

للبلدان التي تعاني بشكل واضح من نسب  إحصائيًا لبلدان العالم، مرجعًا للممارسة األفضل
ير المحلية موجودة، فإّن قيمة أعلى لهذا المؤشر من وعندما تكون المعاي. غير مالئمة

المعايير المضبوطة رسميًا تعني الحاجة إلى المزيد من جهود أصحاب القرار من أجل 
إيصال اإلنترنت إلى المدارس بهدف ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الطلبة المعنيين في 

ا المؤشر أن نتتبع التقدم التي ونستطيع من خالل التحديث المتكرر لهذ. جميع أنحاء البلد
 .تحرزه المدارس من أجل الوصول إلى هذه المعايير

باإلضافة إلى استخدام هذا المؤشر للمقارنات على المستوى الدولي، فمن الممكن أيضا 
الريفية، / حسابه وتحليله حسب مستويات إسكد، واألقاليم الجغرافية، والمناطق الحضرية

ة، وذلك من أجل حصر الثغرات الرقمية التي تعيق الطلبة من العام/ والمدارس الخاصة
 .االنتفاع من اإلنترنت في  المدرسة
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ED26  6-5مستويين ال و4مستوى ال و3-1مستويات إسكد (متوسط عدد أجهزة الحاسوب في المؤسسة التعليمية الواحدة( 

 :الغرض
 . التعليميةلقياس العدد الكلي المتوفر ألجهزة الحاسوب في المؤسسات

  

 :التعريف
عدد أجهزة الحاسوب المستخدمة في المؤسسات التعليمية مقسومًا على عدد 

 ).6-5 وللمستويين 4 ومستوى 3-1لمستويات إسكد (المؤسسات التعليمية 

 :طريقة جمع البيانات
جمع البيانات اإلدارية من خالل إحصاءا ت أو مسوحات المؤسسات 

 ).ص البيانات من سجالت المؤسسات التعليميةأو يتم استخال(التعليمية 

 :مصادر البيانات
من وحدة اإلحصاءات التابعة للوزارات أو مديريات التعليم ذات الصلة 

 .أو من مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن المصدر األول 

 :البيانات المطلوبة
)C (4 ومستوى 3-1لمستويات إسكد  عدد أجهزة الحاسوب المتوفرة 

 .6-5وللمستويين 
 ) من اإلستبيان2.راجع البند ت(
)EI ( عدد المؤسسات التعليمية)ومستوى 3-1لمستويات إسكد ) الخاصة والعامة 

 .6-5 وللمستويين 4
 ) من اإلستبيان1.ع البند تراج(

  :الصيغة
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 :حيث

C
t

h
 .t للسنة الدراسية hللمستوى التعليمي  متوفرةعدد أجهزة الحاسوب ال=

EI
t

h = للمستوى التعليمي عدد المؤسسات التعليميةh للسنة الدراسية t. 

 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية
، 2  انظر الملحق رقم،من أجل تعريف أآثر تفصيًال ألجهزة الحاسوب

عند اجتماع الشروط، يجب احتساب أجهزة الحاسوب المحمولة (
 العائدة ملكيتها للطلبة والمستخدمة PDAsواألجندات الشخصية الرقمية 

 ) .من قبلهم آجزء من األدوات التربوية الموصى بها
 

ال تحتسب إّال أجهزة الحاسوب الصالحة لالستخدام ألغراض التعليم 
ومن الممكن أن ُتطّبق شروط أخرى، مثل عمر الحاسوب . والتعلم

الشروط . ومواصفاته وسعته وأنواع البرمجيات المتوفرة، وغيرها
تترك حرية تحديدها للبلدان، مع األخذ " الصالحة"الخاصة بالحواسيب 

بعين االعتبار متطلباتهم التربوية للمدارس، وبيئتهم التكنولوجية 
 .وقدراتهم المالية

شف المقياس النمطي لمعامل جني عن عدم مساواة في التوزيع قد يك
تنتج عنها أفضلية لصالح ، فالجغرافي ألجهزة الحاسوب عبر البلد

المؤسسات التعليمية النخبوية أو الخاصة حيث يتوفر عدد أآبر من 
 %).100قد يصل إلى (األجهزة إلى الطلبة 

 :التحليل والتفسير
دل على معدل أعلى لتوفر الحواسيب في إّن قيمة أعلى لهذا المؤشر ت

 .المؤسسات التعليمية، وبالتالي مستوى أعلى من الجاهزية اإللكترونية
بين " االنقسامات الرقمية"التباين الكبير بين البلدان قد يشير إلى درجة من 

 .البلدان
عندما يتم حساب وتحليل هذا المؤشر حسب مستويات إسكد، أو األقاليم 

لمؤسسات التعليمية آّل على حدة، االريفية و/ و المناطق الحضريةالجغرافية، أ
من حيث  توفر أجهزة " االنقسامات الرقمية"فمن الممكن أن يعكس هذا المؤشر 
 .الحاسوب في المدارس داخل البلدان

من الممكن الحصول على إشارات أآثر دقة عن الجاهزية اإللكترونية من 
 عدد أجهزة الحاسوب المستخدمة خالل حساب هذا المؤشر على أساس

 .ألغراض تربوية
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ED27  6-5مستويين ال و4مستوى ال و3-1مستويات إسكد (متوسط عدد أجهزة الحاسوب المتصلة بشبكة اإلنترنت في المؤسسة التعليمية الواحدة( 

 :الغرض
لقياس العدد الكلي  المتوفر ألجهزة الحاسوب المتصلة بشبكة 

 .سسات التعليميةاإلنترنت في المؤ

 :التعريف
عدد أجهزة الحاسوب المتصلة بشبكة اإلنترنت في المؤسسات التعليمية مقسومًا على 

 ).6-5 وللمستويين 4 ومستوى 3-1لمستويات إسكد (مجموع المؤسسات التعليمية 

 :طريقة جمع البيانات
جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات أو المسوحات 

أو يتم استخالص البيانات من (سات التعليمية السنوية للمؤس
 ).سجالت المؤسسات التعليمية

 :مصادر البيانات
من وحدة اإلحصاءات التابعة للوزارات أو مديريات التعليم ذات 
 .الصلة أو من مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن المصدر األول

 :البيانات المطلوبة
)CI( 1إسكد  العدد المتوفر من أجهزة الحاسوب المتصلة بشبكة اإلنترنت لمستويات-
 .6-5 وللمستويين 4 ومستوى 3
 ) من اإلستبيان4.2.راجع البند ت(
)EI ( عدد المؤسسات التعليمية)4 ومستوى 3-1إسكد  لمستويات )ة والعامةالخاص 

 .6-5وللمستويين 
 ) من اإلستبيان1.راجع البند ت(

  :الصيغة








3

1

3

1

h

t

h

h

t

h

EI

CI
,
EI
CI

t

h

t

h

4

4




,








6

5

6

5

h

t

h

h

t

h

EI

CI
 

 :حيث

CI
t

h
 .t للسنة الدراسية hأجهزة الحاسوب المتصلة بشبكة اإلنترنت للمستوى التعليمي المتوفر من عدد ال= 

EI
t

h =للمستوى التعليمي عدد المؤسسات التعليمية h للسنة الدراسية t. 

 :المنهجية والتعريف أو الحدود العمليةقضايا تتعلق ب
زة الحاسوب انظر الملحق  صيًال ألجه ر تف من أجل تعريف أآث

م  زة الحاسوب   (2رق ساب أجه شروط، يجب احت اع ال د اجتم عن
يلة    PDAsالمحمولة واألجندات الشخصية الرقمية       المزودة بوس

 إتصال سلكية أو السلكية والعائدة ملكيتها للطلبة والمستخدمة من          
 ).قبلهم آجزء من األدوات التربوية الموصى بها

ي  ساواة ف دم  م ي عن  ع ل جن اس النمطي لمعام د يكشف المقي ق
التوزيع الجغرافي ألجهزة الحاسوب المتصلة باإلنترنت عبر البلد        

ة أو   و ة النخبوي سات التعليمي صالح المؤس ضلية ل ا أف تج عنه تن
زة    ة لالخاصة حيث يتوفر عدد أآبر من األجه ى     (لطلب د يصل إل ق

100.(% 

 :التحليل والتفسير
إّن قيمة أعلى لهذا المؤشر تدل على توفر عدد اآبر من الحواسيب المتصلة باإلنترنت 

 .في المؤسسات التعليمية، وبالتالي مستوى أعلى من الجاهزية اإللكترونية
 . البلدانبين" االنقسامات الرقمية" التباين األآبر بين البلدان قد يشير إلى درجة من 

عندما يتم حساب وتحليل هذا المؤشر حسب مستويات إسكد، أو األقاليم الجغرافية، أو 
الريفية ، وللمؤسسات التعليمية آّل على حدة، فمن الممكن أن  /المناطق الحضرية

 المتصلة من حيث  توفر أجهزة الحاسوب" االنقسامات الرقمية"يعكس هذا المؤشر 
 .خل البلدان في المدارس داباإلنترنت

من الممكن الحصول على إشارات أآثر دقة عن الجاهزية اإلآترونية من خالل حساب 
 المستخدمة ألغراض  المتصلة باإلنترنتهذا المؤشر على أساس عدد أجهزة الحاسوب

 .تربوية
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ED28  3 -1مستويات إسكد (نسبة أجهزة الحاسوب التي يملكها الطلبة والمتاحة ألغراض تربوية( 

 :الغرض
)  التي يمتلكها الطلبة(لقياس إلى أي مدى تستخدم الحواسيب الشخصية 

ألغراض تربوية في مراحل ما بعد التعليم الثانوي غير العالي 
 .ومؤسسات التعليم العالي

 :التعريف
عدد أجهزة الحاسوب العائدة ملكيتها للطلبة معبر عنه آنسبة من عدد أجهزة 

-5 وللمستويات 4راض تعليمية لمستويات إسكد الحاسوب الكلي المتوفر ألغ
6. 

 :طريقة جمع البيانات
جمع البيانات اإلدارية من خالل إحصاءات أو مسوحات المؤسسات 

أو يتم استخالص البيانات من سجالت هذه المؤسسات (التعليمية 
 ).التعليمية

 :مصادر البيانات
اءات التابعة للوزارات أو مديريات التعليم ذات الصلة من وحدة اإلحص

 .أو من مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن المصدر األول 
 

 :البيانات المطلوبة
)CPO (آجزء من األدوات عدد أجهزة الحاسوب العائدة ملكيتها للطلبة 

 .6-5 وللمستويين 4التربوية اإلجبارية لمستويات إسكد 
 ) من اإلستبيان2.1.2.راجع البند ت(
)CP( 4عدد أجهزة الحاسوب المتوفرة لالستخدامات التربوية لمستوى إسكد 

 .6-5وللمستويين 
 ) من اإلستبيان3.2. و ت1.2.راجع البندين ت(

  :الصيغة
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 :حيث

CPO
t

h
.t للسنة الدراسية hمي عدد أجهزة الحاسوب العائدة ملكيتها للطلبة آجزء من األدوات التربوية اإلجبارية للمستوى التعلي=

 

CP
t

h
 .t للسنة الدراسية hعدد أجهزة الحاسوب المتوفرة لالستخدامات التربوية للمستوى التعليمي  =

 :قضايا تتعلق بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية
ة،             ا للطلب دة ملكيته زة الحاسوب العائ صيًال ألجه من أجل تعريف أآثر تف

 .2لحق رقم انظر الم
تخدام المكثف   ضرورة  اإلس ي بال ة الشخصية للحاسوب ال تعن إّن الملكي

 .والفعلي ألجهزة الحاسوب، بما في ذلك ألغراض تربوية
 

 :التفسير والتحليل
ة      سبة أو           -بغض النظر عن الخلفية االجتماعي إّن ن ة، ف ائالت الطلب صادية لع االقت

 / ت مدروسة وواسعة االنتشار وقيمة مرتفعة لهذا المؤشر تعكس ببساطة سياسا
 .أو محفزات لتشجيع الطلبة على امتالك الحاسوب آجزء من أدواتهم التربوية

ة من        ة  "التبايًن الكبير بين البلدان يشير إلى درجة معين سامات الرقمي ين  " االنق ب
 .البلدان

ة، أو                 اليم الجغرافي ستويات إسكد، أو األق عندما يتم حساب هذا المؤشر حسب م
لمؤسسات التعليمية آّل على حدة، فمن الممكن أن        االريفية و / اطق الحضرية المن

دان                 ة داخل البل يكشف هذا المؤشر عن حاالت عدم المساواة المحتملة بين الطلب
 .من حيث الملكية الخاصة ألجهزة الحاسوب في المدرسة
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ED29  6 و5، والمستويين 4، والمستوى 3 -1مستويات إسكد  ( نسبة مجموع الحواسيب المتوفرة ألغراض تربوية( 

 :الغرض
اإلشارة إلى المشارآة النسبية للحواسيب الُمستخدمة في المدارس 

 .ألغراض تربوية بالمقارنة مع استخدامات أخرى

 :التعريف
عدد الحواسيب المتوفرة ألغراض تربوية، ُيعبر عنه آنسبة مئوية من مجموع 

 5، والمستويين 4، والمستوى 3 إلى 1لمستويات إسكد من الحواسيب المتوفرة 
 .6و

 :طريقة جمع البيانات
يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات السنوية أو مسوحات 

أو من خالل البيانات الُمستخرجة من سجالت هذه (المؤسسات التعليمية 
 ).المؤسسات التعليمية

 :مصادر البيانات
إدارات التربية ذات الصلة، أو بدًال من  / اإلحصاء في وزاراتوحدة

 .ذلك، مكتب اإلحصاء الوطني

 :البيانات المطلوبة
)CP(إلى 1سيب المتوفرة لالستخدام التربوي لمستويات إسكد من  عدد الحوا 
 .6 و5، والمستويين 4، والمستوى 3
 )2. 3. وت. 2. 1.راجع بندي اإلستبيان ت (
)C(  4، والمستوى 3 إلى 1لمستويات إسكد من مجموع الحواسيب المتوفرة ،

 .6 و5والمستويين 
 )2. راجع بند اإلستبيان ت(
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 :حيث

CP
t

h =  عدد الحواسيب المتوفرة ألغراض تربوية
 

 .t للسنة الدراسية hللمستوى التعليمي 

C
t

h =  الحواسيب المتوفرة للمستوى التعليمي عددh للسنة الدراسية t.

 
 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية

 لإلطالع على تعريف أآثر تفصيًال للحواسيب 2انظر الملحق رقم 
 .واإلستخدام التربوي

 :التحليل والتفسير
ر عدد آبير من الحواسيب إذا آانت قيمة هذا المؤشر عالية، فهذا يشير إلى توف

ألغراض تربوية في المؤسسات التعليمية، مما يدل على استعداد إلكتروني عاٍل 
 .مساعدة في التعليم الستخدام الحاسوب وسيلة

عندما يتم احتساب وتحليل هذا المؤشر بحسب مستويات إسكد، والمناطق 
 /ليمية العامةالريفية، وبحسب المؤسسات التع /الجغرافية، والمناطق الحضرية
من حيث االستعداد اإللكتروني " الفجوة الرقمية"الخاصة، يتيح المؤشر قياس 

 .للتعليم بمساعدة الحاسوب في المدارس ضمن مختلف البلدان
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ED30    6 و5، والمستويين 4 والمستوى 3 -1مستويات إسكد (نسبة مجموع الحواسيب المتوفرة ألغراض إدارية( 

 :الغرض
 إلى المشارآة النسبية للحواسيب الُمستخدمة في المدارس اإلشارة

 .ألغراض إدارية بالمقارنة مع اإلستخدامات أخرى

 :التعريف
عدد الحواسيب المتوفرة ألغراض إدارية، وُيعبر عنه آنسبة مئوية من مجموع 

 5، والمستويين 4، والمستوى 3 إلى 1الحواسيب المتوفرة لمستويات إسكد من 
 .6و

 :جمع البياناتطريقة 
يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات السنوية أو مسوحات 

أو من خالل البيانات الُمستخرجة من سجالت هذه (المؤسسات التعليمية 
 ).المؤسسات التعليمية

 :مصادر البيانات
إدارات التربية ذات الصلة، أو بدًال من  /وحدة اإلحصاء في وزارات

 .ك، مكتب اإلحصاء الوطنيذل

 :البيانات المطلوبة
)CAD(1ستخدام اإلداري لمستويات إسكد من إل  عدد الحواسيب المتوفرة ل 

 .6 و5، والمستويين 4مستوى ، وال3إلى 
 )3. 2. وت. 2. 2.راجع بندي اإلستبيان ت (
)C(  4، والمستوى 3 إلى 1لمستويات إسكد من مجموع الحواسيب المتوفرة ،

 .6 و5والمستويين 
 )2. راجع بند اإلستبيان ت(

  :الصيغة
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 :حيث

CAD
t

h =  مجموع الحواسيب المتوفرة ألغراض إدارية للمستوى التعليميh للسنة الدراسية t. 

C
t

h =  مجموع الحواسيب المتوفرة للمستوى التعليميh للسنة الدراسية t. 
 :هجية والتعريف أو الحدود العمليةالمسائل المتعلقة بالمن

 لإلطالع على تعريف أآثر تفصيًال للحواسيب الُمستخدمة 2انظر الملحق 
 .ألغراض إدارية

 :التحليل والتفسير
إذا آانت نسبة أو قيمة هذا المؤشر عالية، فهذا يشير إلى أن الحواسيب المتوفرة 

وقد يشير . إداريةفي المؤسسات التعليمية ُتستخدم بصورة رئيسية ألغراض 
 . األعمال اإلدارية للمدرسةفيذلك أيضًا إلى مدى استخدام الحواسيب 

عندما يتم احتساب وتحليل هذا المؤشر بحسب مستويات إسكد، والمناطق 
/ الريفية، وبحسب المؤسسات التعليمية العامة /الجغرافية، والمناطق الحضرية

 من حيث مدى استخدام "الفجوة الرقمية"الخاصة، يتيح المؤشر قياس 
 .الحواسيب ألغراض إدارية في المدارس
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ED31    3 -1مستويات إسكد (نسبة المدارس التي لها موقع إلكتروني( 

 :الغرض
 .قياس وجود المدارس االبتدائية والثانوية على شبكة اإلنترنت

 :التعريف
ئوية من مجموع  وُيعبر عنه آنسبة م،لتي لها موقع إلكترونيالتي عدد المدارس 

 .3 إلى 1المدارس لمستويات إسكد من 

 :طريقة جمع البيانات
أو من (يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاء المدرسي السنوي 

 ).خالل البيانات الُمستخرجة من سجالت المدارس

 :مصادر البيانات
وحدة اإلحصاء في وزارة التربية، أو بدًال من ذلك، مكتب اإلحصاء 

 .الوطني

 :البيانات المطلوبة
)EIW( عدد المؤسسات التعليمية )إلكتروني التي لها موقع ) العامة والخاصة

 .3إلى  1لمستويات إسكد من 
 )10. 1.راجع بند اإلستبيان ت (
)EI(  مجموع المؤسسات التعليمية)1لمستويات إسكد من ) العامة والخاصة 

 .3إلى 
 )1. راجع بند اإلستبيان ت(

  :يغةالص
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 :حيث

EIW
t

h = عدد المؤسسات التعليمية التي لها موقع إلكتروني
  

 .t للسنة الدراسية hللمستوى التعليمي 

EI
t

h =  عدد المؤسسات التعليمية للمستوى التعليميh للسنة الدراسية t.

 
 :عمليةالمسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود ال

 . لإلطالع على تعريف أآثر تفصيًال لموقع الويب2انظر الملحق 
ينبغي أن يغطي هذا المؤشر آل المواقع اإللكترونية المدرسية العاملة و 

ويمكن أن تشمل هذه المواقع . التي يمكن الوصول إليها عبر اإلنترنت
ى غير اإللكترونية التي تتولى هيئة التعليم في المدرسة أو أي هيئة أخر

 .المدرسة مهمة تصميمها وصيانتها

 :التحليل والتفسير
إذا آانت نسبة أو قيمة هذا المؤشر عالية، فهذا يشير إلى وجود عدد آبير من 

ويظهر ذلك وعي المدارس . المدارس االبتدائية والثانوية على شبكة اإلنترنت
لقة بالمدرسة و بأهمية المواقع اإللكترونية بوصفها أداًة لنشر المعلومات المتع

آما يبين هذا األمر قدرة المدارس على الحفاظ على المعلومات . التواصل
غير أن هذا المؤشر ال يقّدم أي معلومات . المتاحة على موقع الويب وتحديثها

عن مضمون صفحات الويب أو الخدمات المتاحة على اإلنترنت للطلبة 
 .لمدرسةوالمعلمين والمجتمع األوسع نطاقًا ذي الصلة با
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ED32       ة والمعلمين ، والمستوى  3 -1لمستويات إسكد   (نسبة المدارس التي لها موقع إلكتروني  يستضيف صفحات المدونات اإللكترونية الخاصة بالطلب
 )6 و5، والمستويين 4

 :الغرض
قياس عدد المؤسسات التعليمية الموجودة على شبكة اإلنترنت والتي 

القائمة على التعاون والتفاعل لصالح الطلبة تعزز بيئات التعّلم 
 .والمعلمين

 :التعريف
 اإللكترونية المدوناتلها موقع إلكتروني يستضيف صفحات عدد المدارس التي 

الخاصة بالطلبة والمعلمين، وُيعبر عنه آنسبة مئوية من مجموع المدارس 
 .6 و5، والمستويين 4، والمستوى 3 إلى 1لمستويات إسكد من 

 :قة جمع البياناتطري
يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاء المدرسي السنوي أو 

، 3 إلى 1مسوحات المؤسسات التعليمية على مستويات إسكد من 
أو من خالل البيانات الُمستخرجة من  (6 و5، والمستويين 4والمستوى 

 ).سجالت هذه المؤسسات التعليمية
 :مصادر البيانات

الوآاالت المسؤولة عن التربية  /اإلدارات /وحدة اإلحصاء في الوزارات
، أو 6 و5، والمستويين 4، والمستوى 3 إلى 1على مستويات إسكد من 

 .بدًال من ذلك، مكتب اإلحصاء الوطني

 :البيانات المطلوبة
)EIB( لمؤسسات التعليمية ا عدد)لها موقع إلكتروني التي ) العامة والخاصة

مستويات  لالمدونات اإللكترونية الخاصة بالطلبة والمعلمينيستضيف صفحات  
 .6 و5، والمستويين 4، والمستوى 3 إلى 1إسكد من 

 )1. 10. 1.راجع بند اإلستبيان ت (
)EI( المؤسسات التعليمية  عدد)إلى 1ويات إسكد من لمست) العامة والخاصة 
 .6 و5، والمستويين 4، والمستوى 3
 )1. تاإلستبيان راجع بند (

  :الصيغة
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 :حيث

EIB
t

h = عدد المؤسسات التعليمية التي لها موقع إلكتروني يستضيف صفحات
  

 للسنة hالمدونات اإللكترونية الخاصة بالطلبة والمعلمين للمستوى التعليمي 
 .tالدراسية 

EI
t

h =  عدد المؤسسات التعليمية للمستوى التعليميh  للسنة الدراسيةt.

 
 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية

 لإلطالع على تعريف أآثر تفصيًال للموقع اإللكتروني و 2انظر الملحق 
 .المدونة اإللكترونية

ال يأخذ هذا المؤشر في االعتبار عدد المعلمين والطلبة الذين لديهم مدونة 
ع اإللكتروني الخاص بالمدرسة، أو تواتر إلكترونية معروضة على الموق

 .تحديث صفحات هذه المدونات اإللكترونية

 :التحليل والتفسير
إذا آانت قيمة هذا المؤشر عالية، فهذا يشير إلى وجود عدد آبير من المؤسسات 

تعزيز بيئات التعّلم  ل (syberspace)التعليمية التي تستخدم المجال السيبرني
غير أن هذا المؤشر ال يقّدم . لتعاون والتفاعل بين الطلبة والمعلمينالقائمة على ا

أي معلومات عن مضمون صفحات المدونات اإللكترونية أو آثافة استخدامها 
من قبل الطلبة والمعلمين وغيرهم من الجهات المنتسبة إلى المؤسسة التعليمية 

 .المعنية
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ED33   6 و5مستويي إسكد (قّدم برامج تعليم عن بعد باإلستفادة من تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت نسبة المؤسسات التعليمية التي ت( 

 :الغرض
 المعلومات بعد باإلستفادة من تكنولوجياقياس وجود برامج التعليم عن 

 .واإلتصاالت في التعليم العالي ومدى تكاملها

 :التعريف
 باإلستفادة منيم عن بعد عدد المؤسسات التعليمية التي تقّدم برامج تعل

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت على مستوى التعليم العالي، و ُيعبر عنه 
لمستويي (آنسبة مئوية من مجموع المؤسسات التعليمية على مستوى التعليم 

 ).6 و5إسكد 
 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات السنوية أو مسوحات 
أو من خالل  (6 و5 و4لمؤسسات التعليمية على مستويات إسكد ا

 ).البيانات الُمستخرجة من سجالت هذه المؤسسات التعليمية
 :مصادر البيانات

الوآاالت المسؤولة عن  /اإلدارات /وحدات اإلحصاء في الوزارات
أو بدًال من ذلك، مكتب اإلحصاء ، 6و 5 و4على مستويات إسكد التربية 
 .الوطني

 :البيانات المطلوبة
)EID( المؤسسات التعليمية  عدد)التي تقّدم برامج تعليم عن ) العامة والخاصة

 .6 و5 إسكد  المعلومات واإلتصاالت لمستويي تكنولوجياباإلستفادة منبعد 
 ) برامج التعليم عن بعد– 1.راجع بند اإلستبيان ت (
)EI(  المؤسسات التعليمية عدد)6 و5لمستويي إسكد ) العامة والخاصة. 
 )1. تاإلستبيان راجع بند (

  :الصيغة
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 :حيث

EID
t

h =  عدد المؤسسات التعليمية التي تقّدم برامج تعليم عن بعد للمستوى التعليميh للسنة الدراسية t. 

EI
t

h =  عدد المؤسسات التعليمية للمستوى التعليميh للسنة الدراسية t.

 
 : بالمنهجية والتعريف أو الحدود العمليةالمسائل المتعلقة

ينبغي أن يشمل هذا المؤشر أي مؤسسة تعليمية تستخدم برامج التعليم 
عن بعد بصورة منهجية وشاملة بهدف التعويض عن النقص في المعلمين 

 .أو اعتماد ممارسات تعليمية مبتكرة
 عن  لإلطالع على تعريف أآثر تفصيًال لبرامج التعليم2انظر الملحق 

 .بعد

 :التحليل والتفسير
إذا آانت نسبة أو قيمة هذا المؤشر عالية، فهذا يشير إلى وجود عدد آبير من 
برامج التعليم عن بعد باإلستفادة من تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في 

ويعكس هذا األمر بصورة غير مباشرة القدرات الجيدة التي . التعليم العالي
 .عليم العالي لتنفيذ هذا النوع من البرامجتتمتع بها مؤسسات الت

غير أن هذا المؤشر ال يقّدم أي معلومات عن نوع ومدى استخدام تكنولوجيا 
 .المعلومات واإلتصاالت لتوفير برامج التعليم عن بعد
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ED34    3 -1تويات إسكد مس(نسبة المدارس التي تقّدم خدمات الدعم لما تملكه من تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت( 

 :الغرض
تكنولوجيا قياس توفر خدمات الدعم التقني المتواصلة التي ُتخصص ل

في  المعلومات واإلتصاالت المستخدمة وسيلة مساعدة  في التدريس
المدارس االبتدائية والثانوية، بغية ضمان استخدام وصيانة معدات 

 .تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت على النحو المناسب

 :التعريف
مجموع المؤسسات التعليمية التي تقّدم خدمات دعم خاصة بتكنولوجيا 
المعلومات واإلتصاالت، وُيعبر عنه آنسبة مئوية من مجموع المدارس التي 
تستخدم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس 

 .3 إلى 1لمستويات إسكد من 
 :طريقة جمع البيانات

أو من (لبيانات اإلدارية من خالل اإلحصاء المدرسي السنوي يتم جمع ا
 ).خالل البيانات الُمستخرجة من سجالت المدارس

 :مصادر البيانات
أو بدًال من ذلك، مكتب اإلحصاء  وحدة اإلحصاء في وزارة التربية،

 .الوطني

 :البيانات المطلوبة
)EIS( المؤسسات التعليمية التي تقّدم خدمات دعم خاصة بتكنولوجيا  عدد

 .3 إلى 1من مستويات إسكد المعلومات واإلتصاالت ل
 )14 .1.راجع بند اإلستبيان ت (
)EICT( المؤسسات التعليمية التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات  مجموع

 .3 إلى 1واإلتصاالت  وسيلة مساعدة  في التدريس لمستويات إسكد من 
 )7. 1. تاإلستبيان راجع بند (

  :الصيغة
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 :حيث

EIS
t

h =  عدد المؤسسات التعليمية التي تقّدم خدمات دعم خاصة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت للمستوى التعليميh للسنة الدراسية t. 

EICT
t

h = للمستوى التعليمي    في التدريسعدد المؤسسات التعليمية التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت  وسيلة مساعدةh للسنة الدراسية 
t. 

 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو المحددات العملية
خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت أشكاًال متعددًة في مختلف قد تتخذ 
لكن المبدأ الرئيسي الُمعتمد في هذا الصدد يقضي بقياس وجود أو توفر . البلدان

التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات هذا النوع من الخدمات في المؤسسات 
 وقد. ، بصرف النظر عن النهج الُمّتبع واإلتصاالت وسيلة مساعدة  في التدريس

يساعد وجود خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في المدارس على 
ستخدام ا المستقبل في تحديد أو توّقع المجاالت التي يمكن العمل عليها للتحسين

وقد يساعد ذلك . تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في  تنفيذ المناهج المدرسية
ت وتراخيص البرمجيات والرقابة أيضًا على تنسيق شراء وصيانة وتجديد المعدا

 ورصد المضامين غير التعليمية المتاحة للطلبة على اإلنترنت تصفيةل(السيبرنية 
، وبرامج التجسس الحاسوبي، وبرمجيات )والتي تتسم بطابع غير مأمون ومخل
وإلى حد ما، يمكن لمقّدمي خدمات دعم . الحماية من الفيروسات اإللكترونية

ات واإلتصاالت مراجعة احتياجات الموظفين التدريبية تكنولوجيا المعلوم
عالوًة على ذلك، فإن . فرص تدريبية مناسبة /المتكررة وإبرازها، وتوفير خطط

التشارك بأفضل الممارسات المتعلقة بدمج تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في 
دعم تخطيط المناهج الدراسية قد يشكل أحد الجوانب المرتبطة بوجود خدمات 

 .خاصة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في المدارس
 لإلطالع على تعريف ووصف أآثر تفصيًال للوظائف التقليدية 2انظر الملحق 

 .لخدمات دعم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

 :التحليل والتفسير
 في مجال  إلى التكاليف التي تفرضها سرعة تغير أداء التكنولوجيات القابلة للتطبيقنظًرا

التعليم، ُتعتبر خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت محورية لكل مدرسة 
وقد يشكل توفر . تستخدم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت  وسيلة مساعدة في التدريس

في مجموع مؤسسات % 100خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت بنسبة 
عامًال  يا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريستستخدم تكنولوجالتعليم التي 

مثاليًا لضمان تواصل األنشطة التعليمية المتاحة بمساعدة تكنولوجيا المعلومات 
، آلما %100نه آلما تراجعت هذه النسبة دون مستوى أويمكن القول . واإلتصاالت

االت الكلي لدعم أنشطة ازدادت المخاطر التي تهدد نشر تكنولوجيا المعلومات واإلتص
 .التعليم والتعّلم

عندما يتم احتساب وتحليل هذا المؤشر بحسب مستويات إسكد، والمناطق الجغرافية، 
الريفية، وبحسب المؤسسات التعليمية، يمكن للمؤشر أن يساعد  /والمناطق الحضرية

يا على تحديد المدارس التي ال تتمتع بخدمات دعم خاصة لما تملكه من تكنولوج
المعلومات واإلتصاالت، مما يتيح اتخاذ التدابير المناسبة لمساعدتها على توفير هذا 

 .النوع من الخدمات
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ED35           ا المعلومات واإلتصاالت د باستخدام  تكنولوجي يم عن بع مستويات  (نسبة معلمي المدارس االبتدائية والثانوية الذين تدربوا عن طريق برامج التعل
 )3 -1إسكد 

 :الغرض
قياس درجة استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ونتائجها على 
برامج التعليم عن بعد لتدريب المعلمين الذين يدّرسون حاليًا في المدارس 

 .االبتدائية والثانوية

 :التعريف
برامج  معلمي المدارس االبتدائية والثانوية الذين تدربوا عن طريقمجموع 

تخدام  تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت، وُيعبر عنه آنسبة التعليم عن بعد باس
 .مئوية من مجموع المعلمين

 :طريقة جمع البيانات
أو من (يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاء المدرسي السنوي 

 ).خالل البيانات الُمستخرجة من سجالت المدارس

 :مصادر البيانات
 من ذلك، مكتب اإلحصاء أو بدًال وحدة اإلحصاء في وزارة التربية،

 .الوطني

 :البيانات المطلوبة
)TDE( برامج التعليم عن بعد باستخدام  ربوا عن طريقتدالذين المعلمين  عدد

 .3 إلى 1تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت لمستويات إسكد من 
 )1. 1.ث راجع بند اإلستبيان (
)T( 3 إلى 1 مجموع المعلمين لمستويات إسكد من. 
 )1. راجع بند اإلستبيان ث(

  :الصيغة
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 :حيث

TDE
t

h   =  عدد المعلمين للمستوى التعليميh للسنة الدراسية tالذين تدربوا عن طريق برامج التعليم عن بعد باستخدام 
 

تكنولوجيا المعلومات 
 واإلتصاالت 

T
t

h = عليمي عدد المعلمين للمستوى التh للسنة الدراسية t.

 
 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية

 لإلطالع على تعريف أآثر تفصيًال لبرامج التعليم عن 2انظر الملحق 
 .بعد المتاحة بفضل تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

يمكن جمع بيانات إضافية لوضع مؤشرات متالزمة تمّيز بين المعلمين 
برامج الذين خضعوا للتدريب قبل للخدمة أو أثناء الخدمة باستخدام 
 .التعليم عن بعد المتاحة بفضل تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

 :التحليل والتفسير
إذا آانت نسبة أو قيمة هذا المؤشر عالية، فهذا يشير إلى آثرة استخدامات 

معلومات واإلتصاالت وحصيلة برامج التعليم عن بعد بواسطة تكنولوجيا ال
والمستخدمة الستبدال دورات التدريب التقليدية الموجهة إلى المعلمين في 

 .المدارس االبتدائية والثانوية
ويمكن أيضًا احتساب هذا المؤشر بحسب مستويات إسكد، والمناطق الجغرافية، 

 آما يمكن تحليله مع. الريفية، وبحسب المؤسسة التعليمية /والمناطق الحضرية
مؤشرات أخرى تتعلق بنسبة المعلمين الذين يخضعون للتدريب بحسب األساليب 
المعتمدة لتدريب المعلمين، وذلك بغية تحديد مساهمة منهجية التدريب باستخدام 

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في برامج تنمية قدرات لالتعليم عن بعد 
 .المعلمين
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ED36   3 -1مستويات إسكد ) (أو مقرر الحاسوب(بتدائية والثانوية الذين يدّرسون المهارات الحاسوبية األساسية نسبة معلمي المدارس اال( 

 :الغرض
قياس توفر المعلمين الذين يقّدمون مقررات تعليمية خاصة بالمهارات 

في المدارس االبتدائية )  الحاسوبأو مقرر(الحاسوبية األساسية 
 .والثانوية

 :التعريف
 مقررأو (لمعلمين الذين يدّرسون المهارات الحاسوبية األساسية مجموع ا
في المدارس االبتدائية والثانوية، وُيعبر عنه آنسبة مئوية من ) الحاسوب

 .مجموع المعلمين

 :طريقة جمع البيانات
أو من (يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاء المدرسي السنوي 

 ).سجالت المدارسخالل البيانات الُمستخرجة من 

 :مصادر البيانات
أو بدًال من ذلك، مكتب اإلحصاء  وحدة اإلحصاء في وزارة التربية،

 .الوطني

 :البيانات المطلوبة
)TBCL( معلمي المدارس االبتدائية والثانوية الذين يدّرسون المهارات  عدد

 .3 إلى 1لمستويات إسكد من )  الحاسوبمقررأو (الحاسوبية األساسية 
 )2. 1.راجع بند اإلستبيان ث (
)T( 3 إلى 1المعلمين لمستويات إسكد من  مجموع. 
 )1. ثبيان اإلستراجع بند (

  :الصيغة

100*3

1

3

1









h

t

h

h

t

h

T

TBCL

 

 :حيث

TBCL
t

h =  للمستوى التعليمي بوصفها موضوعًا دراسيًا) أو مقرر الحاسوب(عدد المعلمين الذين يدّرسون المهارات الحاسوبية األساسية h للسنة 
 .tالدراسية 

T
t

h =  عدد المعلمين للمستوى التعليميh للسنة الدراسية t.

 
 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو المحددات العملية

 .ال يقيس هذا المؤشر جودة الهيئة التعليمية وفقًا لمعايير التأهيل الوطنية
لمهارات الحاسوبية  لإلطالع على تعريف أآثر تفصيًال ل2انظر الملحق 

 ). الحاسوبأو مقرر(األساسية 

 :التحليل والتفسير
المعلمين الذين يقّدمون مقررات تعليمية خاصة يقيس هذا المؤشر نسبة 

 ). الحاسوبأو مقرر(بالمهارات الحاسوبية األساسية 
والمناطق الجغرافية، عندما يتم احتساب هذا المؤشر بحسب مستويات إسكد، 

الريفية، وبحسب المؤسسات التعليمية، يتم تحليله مع  /والمناطق الحضرية
مؤشرات أخرى تتعلق بنسبة المعلمين الذين خضعوا لتدريب بغية تدريس 

 يمكن لهذا المؤشر أن يشير إلى أوجه التضارب .المهارات الحاسوبية األساسية
لتحسين توزيع مناسبة في مجال السياسات القائمة، مما يتيح اتخاذ التدابير ال

 .المعلمين المدرَّبين أو تدريب المعلمين الذين لم يخضعوا ألي تدريب
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ED37              يًا ًا موضوعًا دراس ذين يدّرسون حالي ة ال ة والثانوي دارس االبتدائي سبة معلمي الم ا المعلومات     ) مواضيع دراسية  (ن سهيالت تكنولوجي باستخدام ت
 )3 -1مستويات إسكد  (واإلتصاالت

 :الغرض
قياس نسبة المعلمين الذين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

في المدارس االبتدائية ) موضوعات دراسية(لتدريس موضوع دراسي 
 .والثانوية

 :التعريف
) موضوعات دراسية(عدد المعلمين الذين يدّرسون حاليًا موضوعًا دراسيًا 

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في المدارس االبتدائية باستخدام تسهيالت 
 1والثانوية، وُيعبر عنه آنسبة مئوية من مجموع المعلمين لمستويات إسكد من 

 .3إلى 
 :طريقة جمع البيانات

أو من (يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاء المدرسي السنوي 
 ).سخالل البيانات الُمستخرجة من سجالت المدار

 :مصادر البيانات
أو بدًال من ذلك، مكتب اإلحصاء  وحدة اإلحصاء في وزارة التربية،

 .الوطني

 :البيانات المطلوبة
)TI( معلمي المدارس االبتدائية والثانوية الذين يدّرسون حاليًا موضوعًا  عدد

باستخدام تسهيالت تكنولوجيا المعلومات )  دراسيةمواضيع(دراسيًا 
 .3 إلى 1واإلتصاالت لمستويات إسكد من 

 )4. 1.راجع بند اإلستبيان ث (
)T( 3 إلى 1من المعلمين لمستويات إسكد  مجموع. 
 )1. ثاإلستبيان راجع بند (

 :الصيغة
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 :حيث

TI
t

h =  تسهيالت تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت للمستوى التعليمي باستخدام) موضوعات دراسية(عدد المعلمين الذين يدّرسون موضوعًا دراسيًا h 
 .tللسنة الدراسية 

T
t

h =  عدد المعلمين للمستوى التعليميh للسنة الدراسية t. 
 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية

يعة استخدام تكنولوجيا ال يبّين هذا المؤشر جودة التعليم، أو تواتر أو طب
 .المعلومات واإلتصاالت في إيصال المقررات التعليمية

 :التحليل والتفسير
إذا آانت نسبة أو قيمة هذا المؤشر عالية، فهذا يشير إلى وجود عدد آبير من 
المعلمين الذين يستخدمون مرافق تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ألغراض 

ويشير هذا األمر إلى أن المقررات . ية والثانويةالتعليم في المدارس االبتدائ
واسع المعلومات واإلتصاالت ُتنفذ على نطاق التعليمية المتاحة بفضل تكنولوجيا 

 .لصالح الطلبة في مؤسسات التعليم االبتدائي والثانوي
عندما يتم احتساب وتحليل هذا المؤشر بحسب مستويات إسكد، والمناطق 

، يمكن الريفية، وبحسب المؤسسات التعليمية /حضريةالجغرافية، والمناطق ال
وأن يساعد على تحديد " للكثافة اإللكترونية"للمؤشر أن يقيس الدرجة النسبية 

ذات األولوية، حيث يمكن دعم أو تدريب عدد أآبر من أو المدارس المجاالت 
م المعلومات واإلتصاالت لدعم أنشطة التعليالمعلمين على استخدام تكنولوجيا 

 .والتعّلم
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ED38    ا المعلومات واإلتصاالت    ) مواضيع دراسية(نسبة معلمي المدارس االبتدائية والثانوية الذين تدربوا لتدريس موضوع باستخدام تسهيالت تكنولوجي
 )3 -1مستويات إسكد (

 :الغرض
قياس توفر المعلمين الذين تدربوا على استخدام تكنولوجيا المعلومات 

في المدارس ) مواضيع دراسية(ت لتعليم موضوع دراسي واإلتصاال
 .االبتدائية والثانوية

 :التعريف
عدد المعلمين الذين تدربوا على استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

في المدارس االبتدائية والثانوية، ) مواضيع دراسية(لتعليم موضوع دراسي 
 .3 إلى 1ن لمستويات إسكد من وُيعبر عنه آنسبة مئوية من مجموع المعلمي

 :طريقة جمع البيانات
أو من (يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاء المدرسي السنوي 

 ).خالل البيانات الُمستخرجة من سجالت المدارس

 :مصادر البيانات
ن ذلك، مكتب اإلحصاء أو بدًال م وحدة اإلحصاء في وزارة التربية،

 .الوطني

 :البيانات المطلوبة
)TTI( لتدريب بغية لمعلمي المدارس االبتدائية والثانوية الذين خضعوا  عدد

باستخدام تسهيالت تكنولوجيا ) مواضيع دراسية(ع دراسي تعليم موضو
 .3 إلى 1المعلومات واإلتصاالت لمستويات إسكد من 

 )5. 1.راجع بند اإلستبيان ث (
)T(  3 إلى 1المعلمين لمستويات إسكد من مجموع. 
 )1. ثاإلستبيان راجع بند (

  :الصيغة
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1
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1
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TTI

 

 :حيث

TTI
t

h =  باستخدام تسهيالت تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت للمستوى التعليمي ) مواضيع دراسية(عدد المعلمين الذين تدربوا  لتعليم موضوع دراسيh 
 .tللسنة الدراسية 

T
t

h =  عدد المعلمين للمستوى التعليميh للسنة الدراسية t. 
 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية

يتم احتساب عدد المعلمين المدرَّبين وفقًا لمعايير التأهيل الُمعرفة على 
 .المستوى الوطني

مدرَّبين ال لإلطالع على تعريف أآثر تفصيًال للمعلمين 2انظر الملحق 
باستخدام تسهيالت تكنولوجيا ) مواضيع دراسية(لتعليم موضوع دراسي 
 .المعلومات واإلتصاالت

 :التحليل والتفسير
يمكن تفسير النسبة أو القيمة العالية لهذا المؤشر على أنها تشير إلى استعداد 
إلكتروني جيد من حيث عدد المعلمين الذين تدربوا بغية استخدام تكنولوجيا 

في ) موضوعات دراسية(معلومات واإلتصاالت لتعليم موضوع دراسي ال
 .المدارس االبتدائية والثانوية

وعندما يتم احتساب هذا المؤشر بحسب مستويات إسكد، والمناطق الجغرافية، 
الريفية، وبحسب المؤسسات التعليمية، يتم تحليله مع  /والمناطق الحضرية

الذين يستخدمون حاليًا تكنولوجيا مؤشرات أخرى تتعلق بنسبة المعلمين 
يمكن آما ، )مواضيع دراسية(المعلومات واإلتصاالت لتعليم موضوع دراسي 

للمؤشر أن يظهر أوجه التضارب القائمة، مما يتيح اتخاذ التدابير المناسبة في 
بغية تحسين توزيع المعلمين المدرَّبين أو تدريب المعلمين الذين مجال السياسات 

 .ألي تدريبلم يخضعوا 
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ED39    3 -1مستويات إسكد ( )أو مقرر الحاسوب(نسبة الطلبة إلى المعلمين قي مهارات الحاسوبية األساسية( 

 :الغرض
قياس حجم العمل الذي يؤديه معلمو برامج المهارات الحاسوبية األساسية 

نًة بغية تقييم ما إذا آان عدد المعلمين مناسبًا مقار)  الحاسوبمقرر أو(
 .بحجم المجموعة المستهدفة من الطلبة

 :التعريف
الملتحقين بالصفوف التي ُتعلَّم فيها حاليًا المهارات الحاسوبية عدد الطلبة 

مقسوم على عدد المعلمين الذين يدّرسون ) الحاسوب مقررأو (األساسية 
 إلى 1لمستويات إسكد من ) الحاسوب مقررأو (المهارات الحاسوبية األساسية 

3. 
 :طريقة جمع البيانات

أو من (يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاء المدرسي السنوي 
 ).خالل البيانات الُمستخرجة من سجالت المدارس

 :مصادر البيانات
مكتب اإلحصاء أو بدًال من ذلك،  وحدة اإلحصاء في وزارة التربية،

 .الوطني

 :البيانات المطلوبة
)LBCL(  الطلبة الملتحقين بالصفوف التي ُتعلَّم فيها حاليًا المهارات عدد

 .3 إلى 1لمستويات إسكد من )  الحاسوب مقررأو(الحاسوبية األساسية 
 )4. 1.راجع بند اإلستبيان ج (
)TBCL(  عدد المعلمين الذين يدّرسون المهارات الحاسوبية األساسية) أو

 .3 إلى 1لمستويات إسكد من ) الحاسوب  مقرر
 )2. 1. ثاإلستبيان راجع بند (

 :الصيغة
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 :حيث

LBCL
t

h =  أو(عدد الطلبة الملتحقين بالصفوف التي ُتعلَّم فيها حاليًا المهارات الحاسوبية األساسية
 

 للسنة hللمستوى التعليمي ) مقرر الحاسوب
 .tالدراسية 

TBCL
t

h = للمستوى التعليمي ) أو مقرر الحاسوب(هارات الحاسوبية األساسية عدد المعلمين الذين يدّرسون المh للسنة الدراسية t.

 
 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية

ُيعتبر هذا المؤشر مقياسًا تقريبيًا جدًا لحجم العمل وظروف التدريس 
مكن تحويل عدد ولكي يكون المؤشر دقيقًا ومفيدًا، ينبغي آلما أ. للمعلمين

. المعلمين غير المتفرغين إلى ما يوافق ذلك العدد من المعلمين المتفرغين
 ال يأخذ هذا المؤشر في االعتبار الفوارق من حيث .إلى جانب ذلك

خبرات المعلمين ووضعهم، وأساليب التدريس، والمواد  التعليمية، 
 حجم الصف، وساعات التدريس، وما(ظرف آل صف والتغيرات في 

 .التعّلم /ثر على جودة التعليمأ، وهي آلها عوامل من شأنها أن ت)إلى ذلك

 :التحليل والتفسير
إذا آانت هذه النسبة عالية، فهذا يشير إلى أنه يتعين على آل معلم تولي 

 وُيفترض بشكل عام  أن تدني هذه النسبة يدل ،مسؤولية عدد آبير من الطلبة
معلم من إعطاء انتباه أآثر لكل طالب، وهو قل عددًا مما يمّكن الصفوف أعلى 

 .أمر يتيح بدوره تحسين التعّلم وأداء الطلبة
عندما يتم احتساب وتحليل هذا المؤشر بحسب مستويات إسكد، والمناطق 

الريفية، وبحسب المدارس، وبحسب الصفوف  /الجغرافية، والمناطق الحضرية
لمؤشر أن يظهر أوجه ، يمكن لالُمخصصة للمهارات الحاسوبية األساسية

 .التضارب في النسبة بين معلمي برامج المهارات الحاسوبية األساسية والطلبة 
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ED40   3 -1لمستويات إسكد ( نسبة الطلبة إلى المعلمين الذين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت  في التدريس( 

 :الغرض
تكنولوجيا المعلومات قياس حجم العمل للمعلمين الذين يستخدمون 

واإلتصاالت ألغراض التعليم بغية تقييم ما إذا آان عدد المعلمين مناسبًا 
 .لحجم المجموعة المستهدفة من الطلبة

 :التعريف
عدد الطلبة الملتحقين بالصفوف التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

ذين يدّرسون حاليًا وسيلة مساعدة في التدريس مقسومًا على عدد المعلمين ال
 باستخدام  تسهيالت تكنولوجيا المعلومات )مواضيع دراسية(موضوعا دراسيًا 

 .3 إلى 1واإلتصاالت لمستويات إسكد من 
 :طريقة جمع البيانات

أو من (يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاء المدرسي السنوي 
 ).خالل البيانات الُمستخرجة من سجالت المدارس

 :مصادر البيانات
أو بدًال من ذلك، مكتب اإلحصاء  وحدة اإلحصاء في وزارة التربية،

 .الوطني

 :بيانات المطلوبةال
)LICT( الطلبة الملتحقين بالصفوف التي تستخدم  تكنولوجيا المعلومات  عدد

 .3 إلى 1واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس لمستويات إسكد من 
 )3. 1.راجع بند اإلستبيان ج (
)TI(  موضوعا دراسيًا عدد المعلمين الذين يدّرسون حاليًا)مواضيع  دراسية( 

 1تسهيالت تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت لمستويات إسكد من باستخدام 
 .3إلى 

 )4. 1. ثاإلستبيان راجع بند (

  :الصيغة
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 :حيث

LICT
t

h = تستخدم  تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريسعدد الطلبة الملتحقين بالصفوف التي 
  

 للسنة hللمستوى التعليمي 
 .tالدراسية 

TI
t

h =  باستخدام تسهيالت تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت للمستوى التعليمي ) مباحث دراسية(عدد المعلمين الذين يدّرسون حاليًا مبحثًا دراسيًاh للسنة 
.tالدراسية 

 
 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية

ُيعتبر هذا المؤشر مقياسًا تقريبيًا جدًا لحجم العمل وظروف التدريس 
 أمكن، تحويل آلماولكي يكون المؤشر دقيقًا ومفيدًا، ينبغي، . للمعلمين

د من المعلمين عدد المعلمين غير المتفرغين إلى ما يوافق ذلك العد
إلى جانب ذلك، ال يأخذ هذا المؤشر في االعتبار الفوارق من . المتفرغين

حيث خبرات المعلمين ووضعهم، وأساليب التدريس، والمواد التعليمية، 
، وما إلى ذلك، وهي آلها عوامل من ظرف آل صفوالتغيرات في 

 .التعّلم /ثر على جودة التعليمأشأنها أن ت

 :التحليل والتفسير
إذا آانت نسبة الطلبة إلى المعلمين عالية، فهذا يشير إلى أنه يتعين على آل 

 وُيفترض بشكل عام  أن تدني هذه .معلم تولي مسؤولية عدد آبير من الطلبة
النسبة يدل على صفوف أقل عددًا، مما يمّكن المعلم من إعطاء انتباه أآثر لكل 

 .ةطالب، وهو أمر يتيح بدوره تحسين أداء الطلب
عندما يتم احتساب وتحليل هذا المؤشر بحسب مستويات إسكد، والمناطق 

الريفية، وبحسب المدارس، وبحسب الصفوف  /الجغرافية، والمناطق الحضرية
، يمكن للمؤشر أن يظهر أوجه التي ُتعلم فيها المهارات الحاسوبية األساسية

التي ج التعليمية التضارب في النسبة بين الطلبة والمعلمين في مختلف البرام
 .تستخدم  تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس

 



 - 73 - 

ED41       ة ة      (نسبة الطلبة المخولين باستخدام مختبرات الحواسيب في المدرسة آوسيلة مساعدة تربوي وع المؤسسة التعليمي مستويات  - حسب الجنس، ن
 )3 -1إسكد 

 :الغرض
 .لطلبة إلى مختبرات الحواسيب ألغراض تعليميةقياس إمكانية وصول ا

 :التعريف
عدد الطلبة الذين يمكنهم استخدام مختبرات الحاسوب في المدارس، وُيعبر عنه 

 .3 إلى 1آنسبة مئوية من مجموع الطلبة في المدارس لمستويات إسكد من 

 :طريقة جمع البيانات
أو من (سي السنوي يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاء المدر

 ).خالل البيانات الُمستخرجة من سجالت المدارس

 :مصادر البيانات
أو بدًال من ذلك، مكتب اإلحصاء  وحدة اإلحصاء في وزارة التربية،

 .الوطني

 :البيانات المطلوبة
)LC( الطلبة  عدد) حسب الجنس، وحسب المؤسسات التعليمية العامة أو

المخولين باستخدام مختبرات الحاسوب في المدرسة آوسيلة تعليمية ) الخاصة
 .3 إلى 1لمستويات إسكد من 

 )1. 1.ج راجع بند اإلستبيان (
)TI(  عدد الطلبة) حسب الجنس، وحسب المؤسسات التعليمية العامة أو

 .3 إلى 1لمستويات إسكد من ) الخاصة
 )1.راجع بند اإلستبيان ج (

  :الصيغة
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 :حيث

LC
t

sph ، وحسب نوع s، حسب الجنس .hعدد الطلبة المخولين باستخدام مختبرات الحاسوب في المدرسة آوسيلة تربوية مساعدة للمستوى التعليمي  = ,,
 .t، للسنة الدراسية p) عامة أو خاصة(المؤسسة التعليمية 

L
t

sph  .t، للسنة الدراسية p) عامة أو خاصة(ع المؤسسة التعليمية ، وحسب نوs، حسب الجنس hعدد الطلبة  على مستوى التعليم  = ,,
 :المسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو الحدود العملية

) أو العامة(ل انحراف في المؤشر ألن بعض المؤسسات الخاصة ّجقد ُيس
أو المتخصصة تتيح الوصول إلى مختبرات الحاسوب في صفوف أو 

مار الطلبة الُمعرفة على المستوى أعمار مختلفة عن صفوف أو أع
 .الوطني

ال تأخذ هذه النسبة في االعتبار اإلستخدام الفعلي لمختبرات الحاسوب من 
 .قبل الطلبة، أو تواتره ومدة استخدام هذه المختبرات

 :التحليل والتفسير
ُيعتبر الوصول إلى مختبرات الحاسوب في المدرسة شرطًا مسبقًا للتعّلم 

إذا آانت نسبة أو قيمة هذا ف. سوب وسيلة مساعدة في التدريسباستخدام  الحا
المؤشر عالية، فهذا يشير إلى وجود عدد آبير من الطلبة لديهم إمكانية الوصول 

باستخدام إلى مختبرات الحاسوب، وإلى درجة عالية من تطبيق التعليم 
 .الحاسوب وسيلة مساعدة

لتربوية والقدرات الشخصية، قد ال ويمكن اإلشارة إلى أنه وفقًا لالحتياجات ا
هدفًا % 100يشكل وصول مجموع الطلبة إلى مختبرات الحواسيب بنسبة 

 .تعليميًا محوريًا لمجموع الصفوف
عندما يتم احتساب وتحليل هذا المؤشر حسب مستويات إسكد، والمناطق 

الريفية، وحسب نوع المؤسسات التعليمية،  /الجغرافية، والمناطق الحضرية
" الفجوة الرقمية"يمكن للمؤشر أن يساعد على قياس سب جنس الطلبة، وح

وتحديد المدارس حيث تكون امكانية وصول  الطلبة إلى مختبرات الحواسيب 
 . للغايةة أو متدنيةغائب
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ED42 6 و5ن  والمستويي4مستوى إسكد (   نسبة المؤسسات التعليمية التي توّفر حساب بريد إلكتروني لكّل المعّلمين( 

 :الغرض
قياس مدى الجهود التي تبذلها المؤسسات التعليمية لتسهيل وصول  

الحتياجات ) البريد اإللكتروني(المعلمين إلى اإلتصال اإللكتروني 
 .تعليمية

 :التعريف
عدد المؤسسات التعليمية التي توفر حساب بريد إلكتروني لكل المعلمين ويعبر عنه  

 . 6 و5 والمستويين 4ؤسسات التعليمية لمستوى إسكد آنسبة مئوية من مجموع الم

 :طريقة جمع البيانات
تحصيل البيانات اإلدارية من خالل إحصاءات أو مسوح سنوية 

أو استخراج  (6 و 5 و 4للمؤسسات التعليمية لمستويات إسكد 
 )البيانات من سجالت هذه المؤسسات التعليمية

 :ات البيانمصادر
وحدات اإلحصاء في الوزارات والدوائر والوآاالت المسؤولة عن 

 أو مكتب اإلحصاءات الوطني 6 و5 و4التعليم في مستويات إسكد 
 .آبديل عن المصدر األول

 : البيانات المطلوبة
)EIMT(سات التعليمية  عدد المؤس)التي توفر حساب بريد ) العامة والخاصة

 .6 و5 والمستويين 4إلكتروني لكل المعلمين لمستوى إسكد 
 ) من اإلستبيان12.1.راجع البند ت(
)EI ( عدد المؤسسات التعليمية)5 والمستويين 4لمستوى إسكد ) العامة والخاصة 
 .6و
 ) من اإلستبيان1.ت.راجع البند(
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 :حيث
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h =ليمية التي توفر حساب بريد إلكتروني لكل المعلمين في المستوى التعليميعدد المؤسسات التع h في السنة الدراسية t 

EI
t

h
 t في السنة الدراسية h التعليمي عدد المؤسسات التعليمية في المستوى= 

 : العمليةالحدودالمسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو 
توّفر إمكانية على الرغم من أن المؤسسة التعليمية يمكن أن 

فان ، المعلمين  الوصول الشامل  إلى حسابات البريد اإللكتروني لكل
هذا ال يعني بالتأآيد أن آل معّلم سوف يسّجل حساب بريد إلكتروني 

ولذلك فإن إمكانية الوصول التامة ال يعني . أو يستخدم حسابه القائم
تمد لكن، يمكن احتساب آل مؤسسة تعليمية تع. اإلستخدام التام

سياسة توفير حساب إلكتروني ألي معّلم يرغب بذلك بغض النظر 
 .عن استخدامه للحساب أم ال

 لمزيد من المعلومات عن تعريف حساب البريد 2راجع الملحق 
 .اإللكتروني

 :التحليل والتفسير
تشير نسبة مئوية أو قيمة مرتفعة لهذا المؤشر إلى مستوى عال من الجهود التي 

ت التعليمية لتسهيل وصول المعّلمين إلى اإلتصال اإللكتروني تبذلها المؤسسا
في هذا السياق، يعكس المؤشر إمكانية . ألغراض تعليمية) البريد اإللكتروني(

وصول المعّلمين بشكل آبير إلى حسابات البريد اإللكتروني فقط وليس آثافة 
 . اإلستخدام الفعلية
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ED43 6 و5 والمستويين 4مستوى إسكد (التي توّفر حساب بريد إلكتروني لكّل الطلبة    نسبة المؤسسات التعليمية( 

 :الغرض
قياس مدى الجهود التي تبذلها المؤسسات التعليمية لتسهيل وصول الطلبة  

 .الحتياجات تعليمية) البريد اإللكتروني(إلى اإلتصال اإللكتروني 

 :التعريف
ب بريد إلكتروني لكل الطلبة ويعبر عدد المؤسسات التعليمية التي توفر حسا 

 4عنه بنسبة مئوية من مجموع المؤسسات التعليمية لمستوى إسكد 
 . 6 و5والمستويين 

 :طريقة جمع البيانات
تحصيل البيانات اإلدارية من خالل إحصاءات أو مسوح سنوية للمؤسسات 

 أو استخراج البيانات من سجالت (6 و 5 و 4التعليمية لمستويات إسكد 
 )هذه المؤسسات التعليمية

 : البياناتمصادر
وحدات اإلحصاء في الوزارات والدوائر والوآاالت المسؤولة عن التعليم 

 أو مكتب اإلحصاءات الوطني آبديل عن 6 و5 و4في مستويات إسكد 
 .المصدر األول

 : البيانات المطلوبة
)EIM( عدد المؤسسات التعليمية )التي توفر حساب بريد ) العامة والخاصة

 .6 و5 والمستويين 4إلكتروني لكل الطلبة لمستوى إسكد 
 ) من اإلستبيان11.1راجع البند ت (
)EI ( عدد المؤسسات التعليمية)4لمستوى إسكد ) العامة والخاصة 
 .6 و5لمستويين وا
 ) من اإلستبيان1.ت.راجع البند(
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 :حيث

EIM
t

h =عدد المؤسسات التعليمية التي توفر حساب بريد إلكتروني لكل الطلبة في المستوى التعليمي h في السنة الدراسية t 

EI
t

h
 t في السنة الدراسية h التعليمي عدد المؤسسات التعليمية في المستوى= 

 : العمليةحدودالالمسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو 
على الرغم من أن المؤسسة التعليمية يمكن أن توّفر الوصول الكامل لكل 

هذا ال يعني  ، فانالطلبة الملتحقين بالمدرسة إلى حسابات البريد اإللكتروني
 يستخدم حسابه سوفبالتأآيد أن آل طالب يسّجل حساب بريد إلكتروني 

لكن، يمكن . يعني اإلستخدام التامولذلك فإن إمكانية الوصول التام ال . القائم
احتساب آل مؤسسة تعليمية تعتمد سياسة لتوفير حساب إلكتروني ألي 

 .طالب يرغب بذلك بغض النظر عن استخدامه للحساب أم ال
راجع الملحق الثاني لمزيد من المعلومات عن تعريف حساب البريد 

 .اإللكتروني

 :التحليل والتفسير
 مرتفعة لهذا المؤشر إلى مستوى عال من الجهود تشير نسبة مئوية أو قيمة

التي تبذلها المؤسسات التعليمية لتسهيل وصول الطلبة إلى اإلتصال 
في هذا السياق، يعكس . ألغراض تعليمية) البريد اإللكتروني(اإللكتروني 

المؤشر إمكانية وصول الطلبة بشكل آبير إلى حسابات البريد اإللكتروني 
 . ستخدام الفعليةفقط وليس آثافة اإل
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ED44 3 -1مستويات إسكد ( وسيلة مساعدة في التدريس تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت تستخدمالملتحقين في صفوف    نسبة الطلبة( 

 :الغرض
تكنولوجيا المعلومات  استخدامقياس مشارآة الطلبة في  

لسياسات  ودرجة تطبيق اوسيلة مساعدة في التدريسواإلتصاالت 
والخطط الوطنية الهادفة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات 

 .واإلتصاالت في التعليم االبتدائي والثانوي

 : التعريف
عدد الطلبة الملتحقين في صفوف تستخدم فيها تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

ن في  ويعّبر عنه بنسبة مئوية من مجموع عدد الطلبة الملتحقي،للتعليم والتعّلم
 . 3 إلى 1مستويات إسكد من 

 :طريقة جمع البيانات
أو (يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل إحصاءات مدرسية سنوية 

 )استخراج البيانات من سجالت المدرسة

 : البياناتمصادر
وحدة اإلحصاءات في وزارة التعليم أو مكتب اإلحصاء الوطني 

 .آبديل عن المصدر األول

 : البيانات المطلوبة
)EIM( تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت تستخدم عدد الطلبة الملتحقين في صفوف 

 .3 إلى 1لمستويات إسكد من لتدريس وسيلة مساعدة في ا
 ) من اإلستبيان1.3.راجع البند ج(
)EI ( 3 إلى 1عدد الطلبة الملتحقين بمستويات إسكد من. 
 ) من اإلستبيان1.ج.راجع البند(
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h = في المستوى التعليمي مساعدة في التدريسوسيلة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت تستخدمصفوف عدد الطلبة الملتحقين في  h في السنة 

 tالدراسية 

L
t

h =التعليمي عدد الطلبة الملتحقين في المستوى h في السنة الدراسية t 

 : العمليةالحدود المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو المسائل
عند احتساب الطلبة، ينبغي توخي الحذر لتفادي التعداد المزدوج 
للطلبة المستفيدين من أآثر من نوع واحد من خدمات تكنولوجيا 

مثل الراديو والتلفزيون والحاسوب (المعلومات واإلتصاالت 
 .ميةآوسيلة تدعم نشاطاتهم التعّل) واإلنترنت

 :التحليل والتفسير
تشير نسبة مئوية أو قيمة مرتفعة لهذا المؤشر إلى ارتفاع درجة مشارآة الطلبة في 

 مساعدة في وسيلة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت تستخدمالدروس التي 
وهذا بدوره يشير إلى إدخال تكنولوجيا . في التعليم االبتدائي والثانويالتدريس 

 .ال في سياسات وخطط التعليم على المستوى الوطنيالمعلومات واإلتص
آما يمكن احتساب هذا المؤشر وتحليله حسب المناطق الجغرافية والمناطق 

 . الريفية وحسب المدرسة /الحضرية
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ED45 3 -1تويات إسكد مس) (أو مقرر الحاسوب(   نسبة الطلبة الملتحقين في الصفوف التي تدرس حاليا المهارات الحاسوبية األساسية( 

 :الغرض
أو (قياس مشارآة الطلبة في برامج تدريس المهارات الحاسوبية األساسية 

 .في مرحلتي التعليم االبتدائي والثانوي) مقرر الحاسوب

 : التعريف
عدد الطلبة الملتحقين في الصفوف التي تدّرس فيها المهارات الحاسوبية 

 الدراسية الجارية ويعّبر عنه خالل السنة) الحاسوب أو مقرر(األساسية 
 إلى 1مستويات إسكد من ببنسبة مئوية من مجموع عدد الطلبة الملتحقين 

3 . 
 :طريقة جمع البيانات

أو استخراج (يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل إحصاءات مدرسية سنوية 
 )البيانات من سجالت المدرسة

 : البياناتمصادر
ة التعليم أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن وحدة اإلحصاءات في وزار

 .المصدر األول

 : البيانات المطلوبة
)LBCL(حقين في الصفوف التي  تدرس حاليا  عدد الطلبة الملت

لمستويات إسكد من ) أو مقرر الحاسوب(المهارات الحاسوبية األساسية 
 .3 إلى 1
 ) من اإلستبيان1.4.راجع البند ج(
)L ( 3 إلى 1عدد الطلبة الملتحقين بمستويات إسكد من. 
 ) من اإلستبيان1.ج.راجع البند(
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h
 في h في المستوى التعليمي) أو مقرر الحاسوب(عدد الطلبة الملتحقين في الصفوف التي درست  فيها المهارات الحاسوبية األساسية = 

 tالسنة الدراسية 

L
t

h
 t في السنة الدراسية h التعليمي عدد الطلبة الملتحقين في المستوى= 

 : العمليةالحدودالمسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو 
 بإعطاء معلومات عن السياسات ED9 bis وED9في حين يفيد المؤشران 

 مختلف صفوف والمناهج القائمة إلدخال المهارات الحاسوبية األساسية في
 الوضع الحالي لتحقيق هدف  ED45التعليم االبتدائي والثاوي، يعكس المؤشر

 .هذه السياسات

 :التحليل والتفسير
تشير نسبة مئوية أو قيمة مرتفعة لهذا المؤشر إلى ارتفاع درجة 

أو مقرر (مشارآة الطلبة في برامج المهارات الحاسوبية األساسية 
دائية والثانوية، وتعكس درجة ما حّققته في المدارس االبت) الحاسوب

الدول باتجاه دمج المهارات الحاسوبية األساسية في مناهج التعليم 
 .االبتدائي والثانوي

إضافة الستخدامه بهدف المقارنة الدولية، يمكن أيضًا حساب هذا 
المؤشر وتحليله وفقًا لمستويات وصفوف إسكد والمناطق الجغرافية 

 .الخاصة/  الريفية والمدارس العامة/والمناطق الحضرية

 
 
 
 
 
 
 
 



 - 78 - 

ED46 الذين تخّرجوا في نهاية السنة الدراسية السابقة في مجاالت متعلقة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في مرحلة ) حسب الجنس(   نسبة الطلبة
 )6 و5 و4مستويات إسكد (التعليم ما بعد الثانوي غير العالي والتعليم العالي 

 :غرضال
قياس نتائج البرامج في المجاالت المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت  
في المؤسسات التعليمية في مرحلتي التعليم ما بعد الثانوي غير ) حسب الجنس(

 .العالي والتعليم العالي

 :التعريف
في مجاالت متعلقة ) حسب الجنس(عدد الخريجين للعام الماضي  

 ويعبر عنه بالنسبة المئوية من ،ات واإلتصاالتبتكنولوجيا المعلوم
مجموع عدد الطلبة الذين آانوا ملتحقين خالل السنة الدراسية السابقة 

 .في هذه المجاالت الدراسية
 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل إحصاءات أو مسوح سنوية للمؤسسات 
 ).من سجالت هذه المؤسساتأو يتم استخراج البيانات (التعليمية 

 : البياناتمصادر
وحدات اإلحصاء في الوزارات والدوائر والوآاالت المسؤولة عن التعليم في 

 .ن المصدر األول أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل ع6 و5 و4مستويات إسكد 

 : البيانات المطلوبة
)LGI( عدد الخريجين )في المجاالت المتعلقة ) حسب الجنس

بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت للسنة الدراسية السابقة لمستويات 
 .6 و5 و4إسكد 

 ) من اإلستبيان1.2.راجع البند ج (
)L (راسية السابقة في عدد الطلبة الذين آانوا ملتحقين خالل السنة الد

المجاالت المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت لمستويات 
 .6 و5 و4إسكد 

 ) من اإلستبيان2.ج.راجع البند(

  :الصيغة

100*
1

4

1

4

LITL
LGI

t

h

t

h







,

100*6

5

1

6

5

1













h

t

h

h

t

h

LITL

LGI
 

 :حيث

LGI
t

h

1
 t في السنة الدراسية h في مجاالت متعلقة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في المستوى التعليمي) حسب الجنس(عدد الخريجين = 

LITL
t

h

1
 ين آانوا ملتحقين خالل السنة الدراسية السابقة في المجاالت المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في المستوىعدد الطلبة الذ= 

 t في السنة الدراسية hالتعليمي 
 : العمليةالحدودالمسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو 

مجاالت الدراسية يتطلب هذا المؤشر بيانات آاملة وموثوقة حول عدد الخريجين في ال
المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وتمييز واضح بين هذه المجاالت 

وتعتمد المقارنات عبر . والمجاالت غير المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
الدول بشكل آبير على مدى استخدام هذه الدول تعريفات وتصنيفات متسقة لهذه 

 .المجاالت الدراسية
تعذر مقارنة المعلومات المفّصلة أو المجمعة على المستوى الدولي بشكل آامل قد ت

وغيرها , بسبب استبعادات معينة، أو التعداد المزدوج للطلبة أو وجود بيانات جزئية
 .من األسباب

عالوة على ذلك، فإن الفوارق في المدة، وفي درجة تطبيق المضامين النظرية 
 .ت بين الدولوالتطبيقية قد تضلل المقارنا

 
 

 :التحليل والتفسير
تشير نسبة مئوية أو قيمة مرتفعة لهذا المؤشر إلى ارتفاع مستوى 

النتائج في ما يتعّلق بتكوين المهارات الجديدة من خالل تدريب 
موارد بشرية مؤهلة في المجاالت المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات 

 .صاد المعلوماتواإلتصاالت  لتلبية الطلب الكبير عليها في اقت
 

من الممكن أن يعكس احتساب هذا المؤشر للطلبة اإلناث والطلبة 
الذآور بشكل منفصل وفقًا لمستويات إسكد والمجاالت الفرعية 

لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت تفاوتا بين الجنسين يتطلب اتخاذ 
آما يمكن أن . إجراءات سياسية لتعزيز المساواة بين الجنسين

مقارنة مع مرور الوقت بين معدالت التخرج في المجاالت تعكس ال
المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصال ومعدالت التخرج في 

نظام التعليم ما بعد نتائج  المجاالت األخرى االتجاهات السائدة في
 .الثانوي غير العالي والتعليم العالي
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ED47 ن في مرحلة التعليم العالي عبر برامج التعليم عن بعد بواسطة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت الملتحقي) حسب الجنس(   نسبة الطلبة
 )6 و5مستويات إسكد (

 :الغرض
في برامج التعليم عن بعد بواسطة ) حسب الجنس(قياس مدى مشارآة الطلبة  

 .تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في مرحلة التعليم العالي

 :التعريف
الملتحقين في مرحلة التعليم العالي عبر ) حسب الجنس(بة  عدد الطل

 ،برامج التعليم عن بعد بواسطة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
ويعبر عنه بالنسبة المئوية من مجموع عدد الطلبة الذين آانوا 

 .6 و5ملتحقين في مرحلة التعليم العالي لمستويات إسكد 
 :طريقة جمع البيانات

انات اإلدارية من خالل إحصاءات أو مسوح سنوية لمؤسسات التعليم يتم جمع البي
 ). البيانات من سجالت مؤسسات التعليم العالي هذهأو يتم استخراج(العالي 

 : البياناتمصادر
وحدات اإلحصاء في الوزارات والدوائر والوآاالت المسؤولة عن التعليم العالي في 

 . أو مكتب اإلحصاءات الوطني آبديل عن المصدر األول6 و5 مستويات إسكد

 : البيانات المطلوبة
)L( عدد الطلبة )6 و5لمستويات إسكد ) حسب الجنس. 
 ) من اإلستبيان1.راجع البند ج(
)LD ( عدد الطلبة)ملتحقين في برامج التعليم عن ال) حسب الجنس

 5بعد بواسطة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت لمستويات إسكد 
 . 6و
 )برامج التعليم عن بعد" من اإلستبيان تحت فقرة 1.ج.راجع البند(

  :الصيغة
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 :حيث

LD
t

h
 t في السنة الدراسية h  في المستوى التعليميDالملتحقين برامج التعليم عن بعد ) حسب الجنس(عدد الطلبة = 

L
t

h
 t في السنة الدراسية h التعليمي الملتحقين في المستوى) لجنسحسب ا(عدد الطلبة = 

 : العمليةالحدودالمسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو 
هنالك حاجة للمزيد من اآلليات العملية لتطوير مقاربة موثوقة تتيح تسجيل األفراد 

مات األجانب الملتحقين في برامج التعليم عن بعد بواسطة تكنولوجيا المعلو
واإلتصاالت والذين ال تتوفر لديهم مؤسسة محلية تقوم آوسيط لتسجيل مواطنيها في 

 .البرامج األجنبية للتعليم عن بعد
 

 :التحليل والتفسير
تشير نسبة مئوية أو قيمة مرتفعة لهذا المؤشر إلى مشارآة الطلبة 
في التعليم العالي بنسبة مرتفعة في برامج التعليم عن بعد بواسطة 

نولوجيا المعلومات واإلتصاالت وانتشار استخدام طريقة التعلم تك
 .عن بعد على نطاق واسع

عندما يتم احتساب هذا المؤشر وتحليله حسب الجنس وحسب 
تصنيف المجاالت الدراسية، يمكن أن يعكس وجود أشكال أآثر 

تنوعًا لفرص التعلم عن بعد بواسطة تكنولوجيا المعلومات 
 .واإلتصاالت
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ED48 3-1مستويات إسكد (في نهاية العام الدراسي السابق ) أو مقرر الحاسوب(   نسبة الطلبة الذين أنهوا بنجاح مقرر مهارات الحاسوبية األساسية( 

 : الغرض
في ) أو مقرر الحاسوب( برامج المهارات الحاسوبية األساسية نجاحقياس مستويات 

 المحتمل على الرصيد الوطني من المؤهالت المدارس االبتدائية والثانوية وأثرها
 .في مجال المهارات الحاسوبية األساسية

 : التعريف
عدد الطلبة الذين أنهوا بنجاح مقررًا تعليميًا في المهارات الحاسوبية 

 ،في نهاية العام الدراسي السابق) أو مقرر الحاسوب(األساسية 
 الملتحقين في ويعبر عنه بالنسبة المئوية من مجموع عدد الطلبة

الصفوف نفسها حيث آان يتم تدريس المهارات الحاسوبية األساسية 
خالل العام الدراسي السابق لمستويات إسكد ) أو مقرر الحاسوب(

 .3 إلى 1من 
 :طريقة جمع البيانات

أو يتم استخراج (يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل إحصاءات مدرسية سنوية 
 ).درسةالبيانات من سجالت الم

 : البياناتمصادر
وحدة اإلحصاءات في وزارة التعليم أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن المصدر 

 .األول

 : البيانات المطلوبة
)LBCP( عدد الطلبة الذين أنهوا بنجاح مقررًا تعليميًا في 

في صفوف ) أو مقرر الحاسوب(المهارات الحاسوبية األساسية 
حسب الجنس وحسب  ()t-1( سابقة في نهاية العام الدراسي السابق

 .3 إلى 1لمستويات إسكد من ) المؤسسة وحسب الصف
 )  من اإلستبيان2.4.راجع البند ج(
)LBCL ( عدد الطلبة الذين آانوا ملتحقين في صفوف آانت تدرس

خالل السنة ) أو مقرر الحاسوب(فيها المهارات الحاسوبية األساسية 
حسب الجنس وحسب المؤسسة وحسب  ()t-1(الدراسية السابقة 

 .3 إلى 1لمستويات إسكد من ) الصف
 ) من اإلستبيان2.3.ج.راجع البند(

  :الصيغة
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 :حيث
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t

g = سابق في الصف ال) أو مقرر الحاسوب(عدد الطلبة الذين أنهوا بنجاح مقررًا تعليميًا في المهارات الحاسوبية األساسيةg-1 والذين تم 

 ).حسب الجنس وحسب نوع المؤسسة (gانتقالهم إلى الصف الالحق 

LBCL
t

g

1

1



 = عدد الطلبة الملتحقين في الصفg-1 خالل السنة الدراسية السابقة ) أو مقرر الحاسوب( حيث تم تدريس المهارات الحاسوبية األساسية

t-1) حسب الجنس وحسب نوع المؤسسة.( 
 : العمليةالحدودلمسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو ا

بناء على المحتوى وممارسات الدول، ينبغي منح شهادة في المهارات الحاسوبية 
 إما عند نهاية آل صف أو توزع بشكل متكامل على ،)أو مقرر الحاسوب(األساسية 

 اليونسكو وينبغي تقديم بيانات أآثر شموًال لمعهد. أو سنوات/ عدة صفوف و
 .لإلحصاء تفّسر مثل هذه الحاالت وتصنفها

 :التحليل والتفسير
يمكن تفسير نسبة مئوية أو قيمة مرتفعة لهذا المؤشر على أنها 
أو (تشير إلى ارتفاع مستوى برامج المهارات الحاسوبية األساسية 

آما تشير إلى . في المدارس االبتدائية والثانوية) مقرر الحاسوب
ابي المحتمل لهذه البرامج على عدد من األشخاص األثر اإليج

الذين يمتلكون المهارات الحاسوبية األساسية وتجعل الرصيد 
 .  لالقتصاد أآبر مهملديهم المتوفر

عندما يتم احتساب هذا المؤشر وتحليله حسب الصف وحسب 
الجنس وحسب نوع المؤسسة وحسب المناطق الجغرافية وحسب 

ية وحسب المدرسة، يمكن أن يساعد على الريف/ المناطق الحضرية
قياس الفجوات في عدد األشخاص الذين يمتلكون المهارات 

الحاسوبية األساسية وتحديد المسائل المتعلقة  بالسياسات 
 .واألولويات في هذا المجال
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ED49حسب الجنس وحسب نوع ( في التدريس وسيلة مساعدةن من الصفوف التي استخدمت تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ي   معدل الطلبة المترفع
 )3 -1مستويات إسكد - المؤسسة وحسب الصف

 : الغرض
قياس معدل الطلبة المترفعين الملتحقين في الصفوف التي استخدمت تكنولوجيا 

 .المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس

 : التعريف
ين فقط في صفوف تتلقى النسبة المئوية للطلبة الذين آانوا ملتحق

تعليمًا بواسطة تكنولوجيا المعلومات واإلتصال خالل السنة 
الدراسية السابقة والذين تم انتقالهم إلى الصف الالحق األعلى 

 .3 إلى 1لمستويات إسكد من 
 :طريقة جمع البيانات

أو يتم استخراج (يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل إحصاءات مدرسية سنوية 
 ).يانات من سجالت المدرسةالب

 : البياناتمصادر
وحدة اإلحصاءات في وزارة التعليم أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن المصدر 

 .األول

 : البيانات المطلوبة
)LPI( عدد الطلبة الذين تم ترفعيهم  فقط في نهاية السنة الدراسية 

 من صفوف سابقة حيث  استخدمت تكنولوجيا )t-1(السابقة 
حسب الجنس (  التدريس المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في

 )أو حسب المؤسسة أو حسب الصف
 ) من اإلستبيان1.4.جراجع البند (
)LEI ( عدد الطلبة الذين آانوا ملتحقين فقط في صفوف  تستخدم

  تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس 
حسب الجنس أو حسب المؤسسة أو (خالل السنة الدراسية السابقة 

 .3 إلى 1لمستويات إسكد من ) حسب الصف
 )ن من اإلستبيا1.3.ج.راجع البند(
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 :حيث
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g = عدد الطلبة الذين آانوا ملتحقين فقط في الصفg-1مات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس خالل السنة  حيث تستخدم تكنولوجيا المعلو

 .tفي السنة الدراسية ) حسب الجنس وحسب نوع المؤسسة (gالدراسية السابقة والذين تم انتقالهم إلى الصف الالحق 

LEI
t

g

1

1


 = عدد الطلبة الملتحقين فقط في الصفg-1حسب الجنس ( وسيلة مساعدة في التدريس  حيث تستخدم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

 .t-1خالل السنة الدراسية السابقة ) وحسب نوع المؤسسة
 : العمليةالحدودالمسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو 

ينبغي التنبه إلى عدم إرجاع معدالت اإلنتقال العالية إلى أثر استخدام تكنولوجيا 
م وحسب، إذ توجد عوامل أخرى تساهم في المعلومات واإلتصال في التعليم والتعل
 .النجاح واإلنتقال من صف إلى آخر

 1أما في الدول حيث يتم انتقال الطلبة تلقائيًا إلى الصف التالي لمستويات إسكد من 
)  الكوتا(ثر نظام التخصيص أ قد يفي هذه الحالة . أو في الصفوف النهائية3إلى 

 .يفقد هذا المؤشر معناهو مباشر، على معدل اإلنتقال بشكل مباشر أو غير

 :التحليل والتفسير
يعكس معدل اإلنتقال العالي نسبة عالية من الطلبة الذين انتقلوا 

 .بنجاح من صف أدنى إلى صف أعلى
في  تتيح مقارنة معدل الطلبة المترفعين الذين آانوا ملتحقين

 تستخدم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة صفوف
 التدريس مع الذين آانوا ملتحقين بالصفوف نفسها حيث ال في

تستخدم تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في التدريس التأآد من 
وفي تلك الحالة ، قد تبرز الحاجة للمزيد . وجود اختالفات بينهما

من االستقصاء، واستخدام أساليب اختبار لتحديد إلى أي درجة 
كنولوجيا المعلومات واإلتصال على تعود هذه االختالفات إلى أثر ت

 .عمليتي التعليم والتعلم
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ED50حسب الجنس وحسب نوع ( وسيلة مساعدة في التدريسن من الصفوف التي  لم تستخدم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ي   معدل الطلبة المترفع
 )3 -1مستويات إسكد- المؤسسة وحسب الصف

 : الغرض
ستخدم ال تين الملتحقين في صفوف عبة المترفقياس معدل الطل

فيها تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت آوسيلة مساعدة  في 
 .التدريس

 : التعريف
 تكنولوجيا صفوف ال تستخدمالنسبة المئوية للطلبة الذين آانوا ملتحقين فقط في 

سابقة المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة  في التدريس خالل السنة الدراسية ال
 .3 إلى 1والذين تم انتقالهم إلى الصف الالحق األعلى لمستويات إسكد من 

 :طريقة جمع البيانات
يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل إحصاءات مدرسية سنوية 

 ).أو يتم استخراج البيانات من سجالت المدرسة(

 :مصادر البيانات
يم أو مكتب اإلحصاء الوطني وحدات اإلحصاء في وزارات التعل

 .آبديل عن المصدر األول

 : البيانات المطلوبة
)LPI(لسنة الدراسية الماضية  عدد الطلبة المترفعين  فقط في نهاية ا)t-1( من 

حسب (صفوف سابقة حيث تقدم الدروس بواسطة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 
 )الجنس أو حسب المؤسسة أو حسب الصف

 ) من اإلستبيان1.4.راجع البند ج(
)LEI ( تستخدم تكنولوجيا المعلومات في صفوفعدد الطلبة الذين آانوا ملتحقين فقط 

حسب الجنس (يلة مساعدة  في التدريس خالل السنة الدراسية السابقة واإلتصاالت وس
 .3 إلى 1لمستويات إسكد من ) أو حسب المؤسسة أو حسب الصف

 ) من اإلستبيان1.3.ج.راجع البند(
)LP ( عدد الطلبة الذين تم انتقالهم من الصفوف السابقة في نهاية السنة الدراسية

 .3 إلى 1لمستويات إسكد من ) مؤسسة والصفحسب الجنس ونوع ال ()t-1(السابقة 
 ) من اإلستبيان4.ج.راجع البند(
)L ( عدد الطلبة الملتحقين خالل السنة الدراسية الماضية) حسب الجنس ونوع المؤسسة

 .3 إلى 1لمستويات إسكد من ) والصف
 ) من اإلستبيان3.ج.راجع البند(
 

  :الصيغة
 

100*
1

1

1

1 LEIL
LPILP

t

g

t

g

t

g

t

g





 


 

 :حيث

LPI
t

g = عدد الطلبة الذين آانوا ملتحقين فقط في الصفg-1 حيث تستخدم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس خالل السنة 

 .tفي السنة الدراسية ) حسب الجنس وحسب نوع المؤسسة (gلذين تم انتقالهم إلى الصف الالحق الدراسية الماضية وا

LEI
t

g

1

1


 = عدد الطلبة الملتحقين فقط في الصفg-1 حسب الجنس ( حيث استخدمت تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس

 .t-1راسية السابقة خالل السنة الد) وحسب نوع المؤسسة

LP
t

g = عدد الطلبة الذين آانوا ملتحقين خالل السنة الدراسية السابقة في الصفg-1 والذين تم انتقالهم إلى الصف الالحق g)  حسب الجنس نوع

 .tفي السنة الدراسية ) المؤسسة

L
t

g

1

1


 =اسية السابقة في الصفوف عدد الطلبة الملتحقين خالل السنة الدرg-1) خالل السنة الدراسية السابقة ) حسب الجنس ونوع المؤسسةt-1. 

 : العمليةالحدودالمسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو 
ينبغي التنبه إلى عدم إرجاع معدالت اإلنتقال المتدنية إلى عدم استخدام تكنولوجيا 

لم وحسب،  إذ توجد عوامل أخرى تساهم المعلومات واإلتصاالت في التعليم والتع
 .في النجاح واإلنتقال من صف إلى آخر

 1أما في الدول حيث يتم انتقال الطلبة تلقائيًا إلى الصف التالي لمستويات إسكد من 
) الكوتا( قد يؤثر نظام التخصيص ،هذه الحالة في. أو في الصفوف النهائية3إلى 

 .يفقد هذا المؤشر معناهفمباشرعلى معدل النجاح بشكل مباشر أو غير 

 :التحليل والتفسير
يعكس معدل اإلنتقال العالي نسبة عالية من الطلبة الذين انتقلوا بنجاح 

 .من صف أدنى إلى صف أعلى
تتيح مقارنة معدل الطلبة المترفعين الذين آانوا ملتحقين في صفوف 

ت مع ال تقّدم الدروس فيها بواسطة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاال
الذين آانوا  ملتحقين بالصفوف نفسها والتي تستخدم فيها تكنولوجيا 

المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة  في التدريس، التأآد من 
وفي تلك الحالة ، قد تبرز الحاجة للمزيد من . وجود اختالفات بينهما

االستقصاء، واستخدام أساليب اختبار، لتحديد إلى أي درجة تعود هذه 
ختالفات إلى أثر تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت على عمليتي اال

 .التعليم والتعلم
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ED51   دريس ي الت ساعدة ف يلة م صاالت وس ات واإلت ا المعلوم تخدام تكنولوجي ة اس سبة فعالي صف (   ن وع المؤسسة وحسب ال  حسب الجنس وحسب ن
 )3 -1مستويات إسكد -

 :الغرض
الية استخدام تكنولوجيا المعلومات اشتقاق مقياس بديل ُيميز بين فع

واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس مقابل عدم استخدام 
 .تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس 

 : التعريف
معدل الطلبة المترفعين من الصفوف التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات 

م على معدل الطلبة المترفعين من واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس مقسو
 تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التي ال تستخدمالصفوف 

 .التدريس االبتدائي والثانوي
 :طريقة جمع البيانات

أو يتم (يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل إحصاءات مدرسية سنوية 
 ).استخراج البيانات من سجالت المدرسة

 :مصادر البيانات
وحدات اإلحصاء في وزارات التعليم أو مكتب اإلحصاء الوطني 

 .آبديل عن المصدر األول

 :  المطلوبةالبيانات
 ED50 وED49البيانات نفسها المطلوبة للمؤشرين 

 

  :الصيغة
 

50

49

EDIndicator

EDIndicator
 

 
 ED50المؤشر  / ED49أي المؤشر 

 
 :حيث

 . في الصفوف التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريسمعدل الطلبة المترفعين = 49المؤشر 
.معدل الطلبة  المترفعين في الصفوف التي ال تستخدم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس = 50المؤشر 

 

 : العمليةالحدودالمسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو 
 .ر تفسير هذا المؤشر في الدول التي يتم فيها انتقال الطلبة بصورة تلقائيةيتعّذ

)  الكوتا( نظام التخصيص طبقفي الدول التي تأيضًا يفقد هذا المؤشر معناه 
 سواء استخدمت أو لم تستخدم ، الصفوف النهائية إلىفي انتقال الطلبة 

 .دريستكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في الت

 :التحليل والتفسير
ضئيل  ليس له داللة " تأثير" لهذا المؤشر إلى 1تشير نسبة قريبة من 

إحصائية لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت على معدل الطلبة 
 .المترفعين  

" يستفيدون" لهذا المؤشر إلى أن الطلبة ال 1تشير نسبة أقل من 
واإلتصاالت وسيلة استخدام تكنولوجيا المعلومات  منبالضرورة 

 .مساعدة في التدريس

 فهذا يعني على األقل أن 1أما إذا آانت نسبة هذا المؤشر أعلى من 
الدروس المقدمة بواسطة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت  ليس لها 

 .أثر سلبي على عملية التعّلم

يمكن أن تؤدي مراقبة السالسل الزمنية لهذا المؤشر على مدى سنوات 
توصل إلى حجة أآثر إقناعًا حول إمكانية تأثير أو عدم تأثير إلى ال

استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس 
 .على أداء الطلبة

ويساعد تقييم الفعالية من حيث التكلفة باإلضافة إلى تحليالت مستندة إلى 
لوب التقليدي األس(القرائن لألسلوبين المعتمدين في تقديم التعليم 

واألسلوب الذي يستخدم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة 
 .إلى استخالص استنتاجات إضافية) مساعدة في التدريس
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ED523 -1مستويات إسكد (    نسبة المدارس الريفية التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس( 

 : الغرض
 أي مدى تم تنفيذ إجراءات منصفة تشجع على تطوير استخدام تقنيات تحديد إلى

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم في المناطق الريفية الفقيرة أو 
 .المحرومة

 : التعريف
س العامة والخاصة في المناطق الريفية التي رالعدد الكلي من المدا

 لة مساعدة في التدريستستخدم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسي
ويعّبر عنه بالنسبة المئوية من مجموع عدد المدارس في المناطق 

 .3 إلى 1الريفية لمستويات إسكد من 
 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل إحصاءات أو مسوح مدرسية سنوية 
ج البيانات من أو يتم استخرا (3 إلى 1للمؤسسات التعليمية لمستويات إسكد من 

 ).سجالت المدارس

 : البياناتمصادر
الوآاالت المسؤولة عن التعليم / الدوائر/ وحدات اإلحصاء في الوزارات

 أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن المصدر 3 إلى 1لمستويات إسكد من 
 .األول

 : البيانات المطلوبة
(EIRI)  في المناطق ) العامة والخاصة(عدد المؤسسات التعليمية

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة تستخدم الريفية التي 
 .3 إلى 1في التدريس لمستويات إسكد من 

 ) من اإلستبيان1.8.1.راجع البند ت(
(EIR)في المناطق ) العامة والخاصة(ؤسسات التعليمية  عدد الم

 .3 إلى 1الريفية لمستويات إسكد من 
 ) من اإلستبيان8.1.راجع البند ت(

  :الصيغة

100*3

1

3

1









h

t

h

h

t

h

EIR

EIRI
 :حيث

EIRU
t

h
في المستوى  عدد المؤسسات التعليمية في المناطق الريفية التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس= 

 t في السنة الدراسية h التعليمي

 EIR
t

h =مؤسسات التعليمية في المناطق الريفية في المستوى التعليميمعدل عدد ال h في السنة الدراسية t 

 : العمليةالحدودالمسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو 
تعريفات المناطق الريفية الواردة في التصنيفات الوطنية قد تتعّذر مقارنتها بين  

 .الدول

 :التحليل والتفسير
 هذه النسبة بنسبة المدارس التي تستخدم يمكن أن ُتظهر مقارنة

في  تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس
آافة المناطق التفاوتات المحتملة في استخدام تكنولوجيا المعلومات 

 .المناطق الريفية واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس في
ته أدنى في المناطق إذا آانت النسبة المئوية لهذا المؤشر أو قيم

 فهذا يشير إلى أن ،الريفية مّما هي عليه في آافة المناطق األخرى
المناطق الريفية ال تتمتع بامتيازات منصفة في ما يتعّلق باستخدام 

. تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس
 الوطني وبالتالي يشير ذلك إلى أن المناطق الريفية ال تتبع النموذج

 ويشير إلى أن اإلجراءات الهادفة إلى تحقيق المساواة لم تنفذ ،العام
غير أنه من الجائز أيضًا أن هذه المناطق الريفية . على نحو مرض

 . جيداً  باألسلوب التقليدي لتقديم خدمات التعليممجهّزة

 
 



 - 85 - 

ED53        والمستويين  4مستوى إسكد    (جاالت المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالتالم طالب خريج من الذآور في   1000   عدد الطالبات الخريجات لكل 
 )6 و5

 : الغرض
قياس المساواة بين الجنسين في اليد العاملة التي تمتلك مهارات تكنولوجيا 

المعلومات واإلتصاالت لسوق العمل في مرحلة التعليم بعد الثانوي وغير العالي 
 .والتعليم العالي

 : التعريف
مجموع عدد الخريجات من المجاالت المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات 

 في نهاية السنة 6 و5 والمستويين 4واإلتصاالت لمستوى إسكد 
، الدراسية السابقة مقسومًا على العدد المناظر للخريجين الذآور

 .ألففي مضروب 
 :طريقة جمع البيانات

وح مدرسية سنوية للمؤسسات جمع البيانات اإلدارية من خالل إحصاءات أو مس
أو استخراج البيانات من سجالت  (6 و5 والمستويين 4التعليمية لمستوى إسكد 

 ).المدارس

 : البياناتمصادر
الوآاالت المسؤولة عن التعليم في / الدوائر/ وحدة اإلحصاءات في الوزارات

 أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن 6 و5 والمستويين 4وى إسكد من مست
 .المصدر األول

 : البيانات المطلوبة
(MG)  عدد الخريجين الذآور من مجاالت تتعلق بتكنولوجيا

المعلومات واإلتصاالت في نهاية السنة الدراسية السابقة لمستوى إسكد 
 .6 و5 والمستويين 4

 (FG) عدد الخريجات من مجاالت تتعلق بتكنولوجيا المعلومات 
 4واإلتصاالت في نهاية السنة الدراسية السابقة لمستوى إسكد 

 .6 و5والمستويين 
 ) من اإلستبيان1.2.راجع البند ج(

  :الصيغة
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 :حيث

FG
t

h

1
 في السنة h اية السنة الدراسية السابقة في المستوى التعليميعدد الخريجات من مجاالت تتعلق بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في نه= 

 tالدراسية 

 MG
t

h

1
 في h عدد الخريجين الذآور من مجاالت تتعلق بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في نهاية السنة الدراسية السابقة في المستوى التعليمي= 

 tالسنة الدراسية 
 : العمليةلحدوداالمسائل المتعلقة بالمنهجية والتعريف أو 

ات       ا المعلوم ة بتكنولوجي االت المتعلق ي المج ين ف ة الملتحق دد الطلب اوت ع يتف
ستويين  4واإلتصاالت في مستوى إسكد       الي     6 و5 والم ذآور وبالت اث وال ين اإلن  ب

ى عدد الخريجين حسب الجنس               من المرجح أن     . يمكن أن ينعكس هذا التفاوت عل
س     ين الجن ساواة ب ر الم اس مؤش ون قي دالت    يك اس مع ى أس سب عل ا احت ين إذا م

ة االلتحاق        " التفاوت"التخرج التي تأخذ باالعتبار      سين في مرحل ين الجن األساسي ب
ولكن بعد انتشار التعليم عن  . في المجاالت الدراسية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات    

صا             ا المعلومات واإلت الت، بعد أو األشكال األخرى للتعلم بواسطة تقنيات تكنولوجي
دًا، إذ أن    ر تعقي يم أآث ن التعل ى م ستويات أعل ي م دالت التخرج ف اس مع أصبح قي
ة                      وتيرة الطلب ًا ل أآثر وفق ر ف شهادات أصبحت مصممة أآث ى ال عملية الحصول عل

ية      ى عدة سنوات دراس ى استخدام طرق      . المنفردين التي تمتد عل ك باإلضافة إل ذل
دي    مثل تجميع الساعات (مختلفة لمنح الشهادات   ار التقلي ل االختب الدراسية التي تقاب

سة      ). الذي يقام في مرة واحدة     وم الكالسيكي للمجموعة المتجان شوه المفه وهذا ما ي
 .من الطلبة المتخرجين في السنة نفسها بوتيرة واحدة وضمن فئة عمرية متقاربة

 :التحليل والتفسير
ن  فهذا يشير إلى وجود تساو بي1000إذا آانت النسبة تساوي 

 فهذا يشير إلى تفاوت لمصلحة 1000أما إذا آانت أقل من . الجنسين
 فهذا يشير إلى تفاوت لمصلحة 1000 النسبة  تجاوزتوإذا . الذآور
 .اإلناث
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 مؤشرات إضافية لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم )ت
 

معلمين، األولياء، الموظفين، والطلبة، لمجموعة واسعة من تحتاج مختلف األطراف المعنية مثل صانعي السياسات، اإلداريين، ال
وتلبية . المعلومات، وذلك لغايات مراقبة التوسع المستمر في عملية دمج تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم، وفهمها ودعمها

 .في التعليم من أجل اختبارهالهذه الحاجة، تم تحديد عدد من المؤشرات اإلضافية لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 
 

إضافة إلى . هذا يتطلب المزيد من التطوير المنهجي لتوحيد قياس المفاهيم األساسية للعديد من هذه المؤشرات وجعلها جاهزة للعمل
نة الدولية الحاجة لبذل المزيد من العمل في وضع التعريفات الخاصة بها والغرض منها، وإمكانية جمع البيانات الموثوقة، والمقار

 .المرتبطة بها
 

 مثل مسوح – غير اإلحصاءات والمسوح المدرسية السنوية –وقد تستخدم بعض هذه المؤشرات اإلضافية قنوات بديلة لجمع البيانات 
ن ومدراء األسر العائلية، ومسوح القوى العاملة، ومسوح استخدام الوقت لألسر العائلية والمسوح القائمة على العينات للطلبة والمعلمي

وستساهم بعض المؤشرات باختبار مدى معرفة األشخاص بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت، ومهاراتهم في هذا مجال، في . المدارس
 .حين أن الدراسات المتعلقة بتتبع الطلبة السابقين ستساهم في مراقبة النتائج واآلثار

 
مكتب اليونسكو في : وقد تم جمع المقترحات لهذه المؤشرات من. ضافية مجموعة مختارة من هذه المؤشرات اإل)7( الجدول يعرض 
 ، ومرصد مجتمع المعلومات ألمريكا الالتينية ومنطقة بحر الكاريبي IITE(6( ، ومعهد اليونسكو الدولي لتكنولوجيا التعليم 5بانكوك

)OSILAC (لكاريبي في لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة بحر ا)UN ECLAC( وبنك التنمية األمريكي ،
)IADB .(روسيا : آما تم إدراج مقترحات صادرة عن نقاط اإلتصال الوطنية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات من الدول التالية

ية آوريا، سلطنة عمان،  ، إستونيا، األردن، أثيوبيا، أورغواي، باراغواي، بيالروسيا، تونس، جمهورية الدومينيكان، جمهوراإلتحادية
 .غانا، غواتيماال، آوستاريكا، ماليزيا ومصر

 

                                                 
 :التالي الموقع راجع  5

http://www.unescobkk.org/education/ict/ict-in-education-projects/monitoring-and-measuring-change/performance-indicators-
on-ict-use-in-education-project/consultative-workshop/proposed-set-of-indicators/ 

 
 )IITE) (2002a‐2002b (يمالتعل الدولي لتكنولوجيا اليونسكو معهد راجع  6
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 المؤشرات اإلضافية لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم )7(الجدول 
 

 المجاالت 
 المفاهيمية

 )أو المقتبس منه ( المصادر  المؤشر

لمستويات إسكد(برمجيات التعليمية معّدل اإلنفاق للطالب الواحد المخصص لشراء ال
 ) 3 - 1من 

 جمهورية آوريا

نسبة المدارس العامة التي تحظى بدعم مالي حكومي مخصص لإلتصال باإلنترنت 
 )3 -1لمستويات إسكد من (

 اليونسكو، بانكوك

نسبة اإلنفاق العام المخصص لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم وفقًا
 ):6 و5 والمستويين 4 ومستوى 3 - 1مستويات إسكد من (ستهدف في لبرنامج ي
o  مختبرات الحاسوب وشبكات اإلنترنت(البنية التحتية( 
o  برمجيات تعليمية 
o التجهيزات المعتمدة على الحاسوب 
o  الراديو والتلفزيون(التجهيزات غير المعتمدة على الحاسوب( 
o  خاللها/ التدريب قبل الخدمة (بناء القدرات( 

 اليزيام

ي
س
سيا
 ال
ام
تز
الل
ا

 

 نسبة المدارس التي تعتمد سياسات تتعلق بحقوق المؤلف، حقوق النشر، والسرية
 )6 و5 والمستويين 4 ومستوى 3 - 1مستويات إسكد من (وغيرها 

IADB 

مستويات(معدل اإلنفاق الشهري المخصص لإلتصال باإلنترنت ذو الحزمة العريضة 
 ).3 - 1إسكد من 

IADB 

 عدد االشتراآات في المصادر الرقمية التعليمية والبحثية للمؤسسات التعليميةمعدل
 )3 - 1مستويات إسكد من (

 جمهورية آوريا

نسبة المدارس التي لديها خطة لصيانة تجهيزات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 
 )6 و5 والمستويين 4 ومستوى 3 - 1مستويات إسكد من (وتحديثها 

 ياجمهورية آور

)LAN(نسبة المدارس المجهزة بحواسيب مّتصلة باإلنترنت من خالل شبكة محلية 
 ).3 - 1مستويات إسكد من (

IITE, UNECLAC 
(OSILAC) 

 )بانكوك(اليونسكو 
نسبة المدارس المجهزة بحواسيب مّتصلة باإلنترنت من خالل الشبكة الواسعة

)WAN) ( 3إ - 1مستويات إسكد من.( 
UN ECLAC (OSILAC) 

) المفتوحة أو المقيدة(نسبة المدارس المجهزة بتكنولوجيا اإلتصاالت الالسلكية 
 )3 - 1مستويات إسكد من (

 سلطنة عمان،
IADB 

مستويات إسكد من(نسبة المدارس المجهزة بجدار ناري آجزء من شبكتها الحاسوبية 
1 - 3( 

IADB 

- 1مستويات إسكد من ) (VPN(نسبة المدارس المجهزة بشبكة افتراضية خاصة 
3( 

IADB 

 UN ECLAC (OSILAC) )3 - 1مستويات إسكد من (نسبة المدارس المجهزة بمختبرات الحاسوب 
 جمهورية آوريا، مصر

 تونس )3 - 1مستويات إسكد من (نسبة آافة الحواسيب المستخدمة في التدريس 

مستويات إسكد( سنوات أو أقلنسبة آافة الحواسيب المستخدمة في التدريس منذ أربع
 )3 -1من 

IADB 

 UN ECLAC (OSILAC) )3 - 1مستويات إسكد من (نسبة المدارس المجهزة بمختبر حاسوب 
 جمهورية آوريا

مستويات إسكد(نسبة المدارس التي تستخدم الحاسوب وسيلة مساعدة في التدريس 
 )3 إلى 1من 

UN ECLAC (OSILAC) 
 

ية
حت
الت

ة 
بني
ال

 

 أثيوبيا )3 - 1مستويات إسكد من ( لالستعمال  الصالحةغيرنسبة الحواسيب 
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 المجاالت 
 المفاهيمية

 )أو المقتبس منه ( المصادر  المؤشر

 :من طراز) 3 - 1مستويات إسكد من (نسبة آافة الحواسيب  
o IBM-compatible 
o Apple 
o أنواع أخرى 

االتحاد الروسي، بيالروسيا، 
 )بانكوك(اليونسكو 

MS Windowsمثل (المزودة بأنواع معينة من أنظمة التشغيل نسبة المدارس 
4 ومستوى 3 - 1مستويات إسكد من ) ( وغيرهاUNIX وApple Mac OSو

 )6 و5والمستويين 

IITE جمهورية آوريا، اليونسكو ،
 )بانكوك(

نسبة الدارس المجهزة بهوائي استقبال األقمار الصناعية بواسطة جهاز طرفي ذي
 )3 - 1مستويات إسكد من ) (VSAT(منفذ صغير 

 أثيوبيا

نسبة المدارس المجهزة بتسهيالت تقنية وبرمجيات لها القدرة على منع الطلبة من
 )3 - 1مستويات إسكد من (الوصول إلى محتويات غير مرغوب فيها 

 جمهورية آوريا

- 1مستويات إسكد من (نسبة المدارس المجهزة  بحواسيب ذات برمجيات مرخصة 
3( 

 االتحاد الروسي

مستويات إسكد من(نسبة المدارس المجهزة ببرنامج حاسوبي إلدارة الموارد البشرية 
 )6 و5 والمستويين 4 ومستوى 3 - 1

IADB 

 3 - 1مستويات إسكد من (نسبة المدارس المجهزة ببرنامج حاسوبي لإلدارة المالية 
 )6 و5 والمستويين 4ومستوى 

IADB 

حفظ(المجهزة ببرمجيات إدارة داخلية أو خارجية لتتبع الطلبة نسبة المدارس 
4 ومستوى 3 - 1مستويات إسكد من ...) (السجالت، واإلنتقال، والحضور،

 )6 و5والمستويين 

IADB 

أو أولياء / نسبة المدارس التي توّفر خدمات اإلنترنت للطلبة ومتاحة أيضًا ألهالي و
 )6 و5 والمستويين 4ومستوى  3 - 1مستويات إسكد من (الطلبة 

IADB 

مستويات(نسبة المدارس التي تتشارك بتسهيالت تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 
 )6 و5 والمستويين 4 ومستوى 3 - 1إسكد من 

 باراغواي

مستويات(نسبة المدارس المجهزة بمختبر أو بمرآز للوسائل المرئية والمسموعة 
 )3 -1إسكد من 

 مينيكانجمهورية الدو

 

 جمهورية آوريا )3 - 1مستويات إسكد من (نسبة المعّلمين لكل جهاز حاسوب 

نسبة المعّلمين الذين يقّدمون مواضيع دراسية عبر برامج التعليم عن بعد المعتمدة
 )6 و5 والمستويين 4 ومستوى 3 - 1مستويات إسكد من (على اإلنترنت 

 أستونيا

ت الالزمة في مجال تكنولوجيا المعلوماتءاالمعّلمين الذين يمتلكون الكفانسبة 
 )3- 1مستويات إسكد من (ة ءواإلتصاالت حسب نوع الكفا

o المهارات األساسية في تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 
o المهارات المتقّدمة في تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 
o اإلتصاالتمهارات دمج تكنولوجيا المعلومات و 
o  مهارات رصد المشاآل الفنية 
o مهارات  شبكات الحاسوب 
o مهارات تطوير المحتوى 

 )بانكوك(غانا، اليونسكو 

نسبة المعّلمين المسّجلين في جمعيات مهنية وطنية أو محلية متعّلقة بتكنولوجيا
 )6 و5 والمستويين 4 ومستوى 3 - 1مستويات إسكد من (المعلومات واإلتصاالت 

 ية آورياجمهور

لمستويات إسكد(نسبة المدراء المدربين في مجال تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 
 )6 و5 والمستويين 4 والمستوى 3 - 1من 

IADB ،IITE 

ية
يم
عل
الت

ة 
هيئ
 ال
ير
طو
ت

 

نسبة المدارس التي تتمتع بدعم تربوي داخلي موّجه للمعّلمين لمساعدتهم على إدخال 
 )3 - 1مستويات إسكد من (الدراسية تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في المناهج 

IADB 
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نسبة المدارس الخاصة التي تحظى بحوافز حكومية لدعم مبادراتها في إدخال 
  )3 - 1من مستويات إسكد (تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم 

 )بانكوك(اليونسكو 

ة 
اآ
شر
ال

ن 
بي

ن 
عي
طا
لق
ا

م 
عا
ال

ص
خا
وال

 

نسبة المدارس التي تساهم في إتحاد تعاوني لتقديم دروس بواسطة تكنولوجيا
) 6 و5 والمستويين 4 والمستوى 3- 1مستويات إسكد من (المعلومات واإلتصاالت 

 آوستاريكا، غواتيماال

1مستويات إسكد من (ة على متوسط عدد الساعات السنوًي المخصص لتدريب الطلب
- 3:(  

o النصوصةمعالج  
o الجداول الحسابيةةمعالج  
o العروض التقديمية، وغيرها 

IADB بانكوك(، اليونسكو( 

نسبة المؤسسات التعليمية المتخصصة في حقول تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 
 )6 و4 والمستويين 4مستوى إسكد . (أو التدريب عليها

  مصرجمهورية آوريا،

/نسبة المدارس المجهزة ببرمجيات تعليمية ذات محتوى معّد وطنيًا لتدريس موضوع
 )6 و5 والمستويين 4 ومستوى 3- 1مستويات إسكد من (أو مواضيع معينة 

 )بانكوك(اليونسكو 

نسبة المدارس المجهزة ببرمجيات تعليمية ذات محتوى معّد خارجيًا لتدريس
5 والمستويين 4 ومستوى 3 - 1مستويات إسكد من (اسية المهارات الحاسوبية األس

 )6و

 )بانكوك(اليونسكو 

مستويات إسكد(نسبة المدارس المجهزة بوحدة واحدة على األقل من برمجية خاصة 
 :معّدة) 6 و5 والمستويين 4 ومستوى 3 - 1من 

o لالستخدام اإلداري 
o لمكتبة المدرسة 
o للمراقبة النفسية 
o االبتدائيةللتدريس في المدارس  
o لتدريس العلوم الطبيعية 
o لتدريس المواضيع اإلنسانية 

 بالروسيا

ي 
س
را
لد
ج ا
ها
من
ال

 

)ICDL(نسبة المدارس التي توّفر اختبار الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 
  )3 - 1لمستويات إسكد من (

 مصر، األردن

 متوسط عدد الساعات األسبوعية المخصص الستخدام الحاسوب من قبل الطلبة
 توسط عدد الساعات األسبوعية المخصص الستخدام الحاسوب من قبل المعلمينم

 متوسط عدد الساعات األسبوعية المخصص الستخدام اإلنترنت من قبل الطلبة
 متوسط عدد الساعات األسبوعية المخصص الستخدام اإلنترنت من قبل المعلمين

جمهورية آوريا، اليونسكو 
 )بانكوك(

توّفر إمكانية استخدام طلبتها ألجهزة الحاسوب بعد أوقات الدوام نسبة المدارس التي 
  )3 - 1مستويات إسكد من (

 )بانكوك(اليونسكو 

نسبة المدارس التي توّفر أمكانية استخدام تجهيزات تكنولوجيا المعلومات
واإلتصاالت لمجتمعها، وألهالي الطلبة، واألولياء األمور، وفقًا لجدول زمني محدد

 )6 و5 والمستويين 4 ومستوى 3 - 1يات إسكد من مستو(

IADBجمهورية آوريا ، 

مستويات إسكد من(نسبة الطلبة الذين يستخدمون اإلنترنت للقيام بواجباتهم المدرسية 
1 - 3( 

 ماليزيا

ام
خد
ست
اإل

 

نسبة المعلمين الذين يتبادلون المعلومات مع أهالي الطلبة عبر الموقع اإللكتروني
  )3 - 1مستويات إسكد من ل(الخاص بالمدرسة 

 جمهورية آوريا

نسبة مجموع االلتحاق في المجاالت ذات العالقة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 
 )6 و5 والمستويين 4مستوى إسكد (

 معهد اليونسكو لإلحصاء

 تكنولوجيانسبة المدارس التي شارآت في المبادرات العامة لتعزيز استخدام
 )3 - 1مستويات إسكد من (المعلومات واإلتصاالت في التعليم 

IADB 

نسبة المدارس التي تقّدم تدريبًا في مجال تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 
 )3 - 1مستويات إسكد من (لمجتمعها، وألهالي الطلبة، واألولياء األمور 

IADB ،جمهورية آوريا ،
 األروغواي

ت 
را
ها
لم
وا

ة 
رآ
شا
لم
ا

ئج
نتا
وال

 

ي وأولياء األمور الذين دّربتهم المدرسة على اإلستخدامات األساسيةنسبة األهال
 )3 - 1مستويات إسكد من (لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

IADB 

 المجاالت 
 المفاهيمية

 )أو المقتبس منه ( المصادر  المؤشر
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ايد لتكنولوجيانسبة مدراء المدارس الذين لهم رأي إيجابي حول األثر المتز
المدارس: حسب نوع المدرسة(المعلومات واإلتصاالت على األداء العام للمدرسة 

التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس، وتلك
 )3 - 1لمستويات إسكد من ) (التي ال تستخدمها 

 )بانكوك(اليونسكو 

ابي حول األثر المتزايد لتكنولوجيا المعلوماتنسبة المعّلمين الذين لهم رأي إيج
المدارس التي تستخدم : حسب نوع المدرسة(واإلتصاالت على األداء العام لطلبتهم 

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس، وتلك التي ال
 )3 - 1لمستويات إسكد من ) (تستخدمها

 )بانكوك(اليونسكو 

 الذين لهم رأي إيجابي حول األثر المتزايد لتكنولوجيا المعلوماتنسبة المعّلمين
المدارس التي تستخدم: حسب نوع المدرسة(واإلتصاالت على طرق التدريس 

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس، وتلك التي ال
 )3 - 1لمستويات إسكد من ) (تستخدمها

IADB بانكوك(، اليونسكو( 

نسبة الطلبة الذين ال يستخدمون تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت آوسيلة تربوية
1مستويات إسكد من (وحسب الجنس ) عامة أو خاصة(مساعدة حسب نوع المدرسة 

- 3( 

IADB 

ج
تائ
الن

ار
آلث
وا

  
 

معدل انتقال الطلبة في المواضيع التي تم تدريسها باستخدام تكنولوجيا المعلومات
 ):3 - 1مستويات إسكد من ( مساعدة واإلتصاالت آوسيلة تربوية

o الرياضيات 
o العلوم 

 ماليزيا

النسبة المئوية للتغير السنوي لاللتحاق في المجاالت المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات
 )6 و5 والمستويين 4مستوى إسكد من (واإلتصاالت حسب الجنس 

 معهد اليونسكو لإلحصاء

 من الطلبة مقابل استخدامهم تكنولوجيا المعلوماتنسبة المدارس التي تجمع رسومًا
 )6 و5 والمستويين 4 ومستوى 3 - 1مستويات إسكد من (واإلتصاالت 

 )بانكوك(اليونسكو 

نسبة المدارس التي تستخدم برمجيات متخصصة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة
 )6 و5 والمستويين 4 ومستوى 3 - 1مستويات إسكد من (

 ياجمهورية آور

مستويات(نسبة المعّلمات المؤهالت في مجال تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 
 )3 - 1إسكد من 

 جمهورية آوريا

اة
او
س
لم
ا

 

نسبة المعلمات اللواتي يدّرسن حاليًا موضوعًا أو مواضيع معينة باستخدام تسهيالت 
 )3 - 1مستويات إسكد من (تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

 جمهورية آوريا

 
 
 
 
 
 

 المجاالت 
 المفاهيمية

 )أو المقتبس منه ( المصادر  المؤشر
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 معايير ترتيب المؤشرات حسب األولوية )ث
 

يتطلب اختيار مؤشرات لمراقبة األهداف الدولية من خالل إحصاءات قابلة للمقارنة يتم جمعها من عدد آبير من الدول اتخاذ قرارات 
 التطبيق بين الدول،  آما أن معّقدة، ال سّيما بالنسبة الستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم، حين تختلف مراحل

 .احتياجات صانعي السياسات من المعلومات تتفاوت بشكل فعلي
 

تقتصر المنهجية التي استخدمها معهد اليونسكو لإلحصاء في جمع البيانات على الئحة المؤشرات التي يمكن الحصول عليها من خالل 
مؤشرات الجديدة موسعة جدًا إذا أخذنا بعين االعتبار القيود المتعلقة على األرجح تكون الالئحة المقترحة لل. اإلحصاءات المدرسية

 ولذلك، ندعو مستخدمي هذا الدليل على آافة المستويات الدولية والوطنية ودون الوطنية إلى إعطاء ،بالعمليات، الكلفة والمنهجيات
 لصانعي القرار، وذلك بعد تقييم االعتبارات اللوجستية األولوية لمجموعة أساسية من المؤشرات بناء على أآثر الحاجات اإلستراتيجية

 .واآلثار العملية لها
 

يتطلب وضع األولويات عند اختيار المؤشرات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم لمراقبة اإلحصاءات القابلة 
 :للمقارنة دوليًا، الخطوات التالية

i( لمشارآون الدوليون األساسيون، وصانعو القرار، الذين التزموا بعمليتي المراقبة والتقييم على معرفة المعلومات التي يحتاجها ا
تجهيز الجامعات، الكليات، المدارس : WSIS) ((B6b(ويوفر الهدفان الرئيسان للقمة الدولية لمجتمع المعلومات . مستوى البلدان

تكييف آافة المناهج الدراسية للتعليم : (B6g) و. اإلتصاالت علومات والمدارس االبتدائية، بتقنيات تكنولوجيا الم الثانوية و
، بما في ذلك )االبتدائي والثانوي لمواجهة التحديات التي يفرضها مجتمع المعلومات، مع األخذ بعين اإلعتبار ظروف آل بلد

اعدة جيدة آنقطة بداية في عملية تحديد أهداف األلفية اإلنمائية، التعليم للجميع، وأطر السياسات لليونسكو، آل ذلك يوفر ق
 .األولويات

ii(  تخفيف العبء عن المجيبين من أجل ضمان معّدل إجابة مرتفع) أو أآثر آما هي الحال بالنسبة % 80ويبلغ المعدل المثالي
ذ بعين اإلعتبار لدى بعبارة أخرى، ينبغي األخ). لالستقصاءات التي يجريها التعليم للجميع، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

هذا القيد يمكن أن . اختيار البند، أخذ الوقت األقصى المسموح به، والجهود التي يحتاجها المجيبون لإلجابة على اإلستبيان الدولي
 .يحد من طول اإلستبيانات، وبالتالي من عدد المؤشرات التي يمكن استخدامها

iii( آما أن عملية الترجمة . إلستبيان، وتصميمه، لتفادي التفسيرات الخاطئة للبنودضمان نوعية اإلجابات بالتقليل من تعقيد محتوى ا
 .تجعل من الصعب ضمان اتساق المفاهيم بين مختلف اللغات

iv( مراعاة القدرات اإلحصائية للدول، واألخذ بعين االعتبار إحتياجات التتكوين لمقدمي البيانات. 
 

 في معظم األحيان نتيجة لعملية تبادل وتشاور بين الشرآاء، والمجيبين الوطنيين، يشكل اختيار المؤشرات لنظام المراقبة الدولي
ويمكن تحسين هذه العملية بشكل آبير إذا تم منذ . والخبراء الدوليين، مع مراعاة السياسات ذات الصلة وذات الجدوى لتنفيذ هذا العمل

اهيمي، مؤشرات، وبنود مقترحة في اإلستبيان، باإلضافة إلى جداول بداية عملية االختيار، إعادة نظر شاملة لتوفير مخطط إطار مف
أو األرقام في التقرير النهائي، وما هي االنعكاسات على الدول في ما يتعلق بجمع / وهمية تمّثل الشكل الذي ستكون عليه الجداول و

 .البيانات وخطوات المعالجة
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ل مرحلة تجريبية، البنود التي يمكن تنفيذها من اإلستبيان، واآلثار المترتبة عن في ضوء هذه المعلومات، يمكن أن تحدد الدول من خال

أما المعضلة التي تظهر عادة في هذه العملية . حذف بعض هذه البنود من اإلستبيان فيما إذا آان هناك بعض البنود التي يجب تبسيطها
ات على أنها شديدة الصلة بالسياسات وال تنطوي على أية مشكالت، فتتمّثل في احتمال أن تنظر مجموعة من البلدان إلى بعض المؤشر

 .في حين قد تعتبر دول أخرى أن هذه المؤشرات ليس لها صلة بالموضوع، أو شديدة التعقيد
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 الخاتمة .6

ويترافق . ًال إلى نتائج التعليمصوووهناك حاجة لمراقبة وتقييم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم منذ بداية مرحلة التنفيذ، 
وستعمل . ذلك مع الحاجة إلى مقارنة انتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم وآثارها على نتائج التعليم عبر الدول

الدول من تقييم التقدم الذي المراقبة العالمية لدمج تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ومدى استخدامها وآثارها في التعليم، إلى تمكين 
 .تحرزه باتجاه تحقيق األهداف اإلنمائية الدولية، مثل أهداف األلفية اإلنمائية، وأهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والتعليم للجميع

 
تم الترآيز على استخدام  خالل تقييمات، أينفي ضوء مراجعة األدبيات، قام معهد اليونسكو لإلحصاء بتحديد المفاهيم األساسية من 

آما قام معهد اليونسكو لإلحصاء بالتحري عن أطر . تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم، سواء آان ذلك دورًا رئيسًا أو ثانويًا
ية دولية عن مفاهيمية متعددة في التقييمات المتوفرة، آمصدر أساسي لوضع إطار عمل يمكن تطبيقه عبر الدول إلنتاج إحصاءات معيار

ويستند بناء هذا اإلطار المقترح أيضًا إلى آلية ومنهجية معهد اليونسكو لإلحصاء . استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم
 .في جمع البيانات المنتظم حول التعليم مع  إحصائيين وطنيين ومدربين بصورة منتظمة

 
حها، فقد شّكلت عملية المراجعة الشاملة ورسم قضايا السياسات العالمية المتعلقة باستخدام إضافة إلى العملية المنطقية التي سبق شر

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم قاعدة لتحديد الالئحة الموسعة لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم 
وقد تم تقديم معلومات مفصلة حول تعريفات هذه المؤشرات، . كو لإلحصاءبهدف استكمال الالئحة المحورية الحالية لمعهد اليونس

 .الغرض منها، طرق قياسها، مصادر البيانات المتعلقة بها، تفسيرها وحدودها المنهجية
 

دي هذه وتؤ. آما تم إدراج ملخص لبعض االعتبارات العملية لتحديد األولوية في اختيار المجموعة النهائية من المؤشرات المقترحة
االعتبارات العملية مثل العبء الذي يتحّمله المجيب، باإلضافة إلى الكلفة والوقت الالزمين لجمع البيانات ومعالجته إلى الحد من أنواع 

 .المؤشرات التي يمكن إنتاجها بسهولة
 

. اقبة التقدم المحرز في هذا المجالوقد قام شرآاء معهد اليونسكو لإلحصاء والدول الرائدة باقتراح مؤشرات إضافية لدعم عملية مر
وعندما يتم تحديد هذه المؤشرات اإلضافية بشكل آامل، واختبارها والتأآد من قوتها من ناحية المقارنة على المستوى الوطني، سيتم 

 .تحديثها الحقًا وتنقيحها من خالل هذا الدليل
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 الملحق األول
 

 نموذج استبيان أولي حول إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم
 

د المهمة المرشحة لإلدراج في اإلستبيان الجديد لمعهد اليونسكو لإلحصاء حول تكنولوجيا المعلومات يقّدم نموذج اإلستبيان األولي البنو
وبعد أن تتم مراجعته بالتشاور مع مختلف الخبراء . اختبار تجريبي دقيق بعد 2010خالل عام الذي سيصدر واإلتصال في التعليم و 

 آل البنود غير القابلة للتطبيق ويتم بعدها تعديل اإلستبيان بما يتوافق ومعايير ونقاط اإلتصال في الدول الرائدة، ستوضع إشارة على
 .المطّبقة على آل إستبيانات معهد اليونسكو لإلحصاء التصميم
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 PILOT-2009/ICT/CI/UIS 

 2009مونتريال، أيار 

 
 البلد: 

 
 

 ليمفي التع) ICT(استبيان حول إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 
 
 

، من خالل هذا اإلستبيان التجريبي، إلى جمع بيانات حديثة خاصة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم من أجل إعداد مجموعة موّسعة من المؤشرات )UIS(يهدف معهد اليونسكو لإلحصاء 
 ة، ستساهم مشارآتكم في هذه المرحلة التجريبي)WISE( بإحصاءات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم وآعضو في فريق العمل الدولّي المعني. المتعلقة بالمسائل الرئيسية في هذا المجال

 .باختبار مدى قابلية اإلستبيان الحالي للتطبيق على المستوى العالمي
 

 :الرجاء استخدام الرموز التالية في الجداول إذا لم تتوفر لديكم البيانات المطلوبة
a   =المعنية غير قابلة للتطبيقالفئة  

m  = أو غير متوفرة(البيانات مفقودة( 
n   =المقدار صفر 
x =   يشار إليها بحاشية في أسفل الصفحة(البيانات واردة في فئة أخرى( 

 
 (*).الرجاء اإلشارة إلى األرقام المقّدرة أو المؤقتة بعالمة النجمة 

 
 .الرجاء اإلشارة أدناه إلى السنة المرجعية. ؛ في حال تعذر ذلك يرجى استخدام أحدث البيانات المتوفرة: 2008متعلقة بنهاية العام الدراسي يجب أن يمأل اإلستبيان الحالي بالبيانات ال

 
 _______________________ :السنة المرجعية للبيانات

 
وفي حال وجدت بعض البيانات التي تعود إلى سنة أخرى، الرجاء اإلشارة إلى السنة .  اإلستبيان إلى السنة المرجعية ذاتهامن أجل الترابط والقابلية للمقارنة، يجب أن تعود آافة البيانات الواردة في هذا

 .المرجعية لها بحاشية في أسفل الصفحة
 
 .يرجى الرجوع إلى الدليل اإلرشادي قبل ملء الجداول :مالحظة

 
 
  إلى العنوان التالي2009أغسطس / آب31الرجاء إرجاع اإلستبيان المعبأ قبل : 

UNESCO Institute for Statistics 
)Ref.: Communication Statistics( 

P.O. Box 6128, Succursale Centre-Ville 
Montreal, Quebec  H3C 3J7 

Canada 
Email: datarequests@uis.unesco.org 

Fax: (1 514) 343-5740 
 

 أو الهاتف رقم ) المشار إليه أعاله(ستبيان، الرجاء اإلتصال بمعهد اليونسكو لإلحصاء عن طريق البريد اإلليكتروني، أو الفاآس إذا آانت لديكم أية استفسارات بخصوص اإل 
 (1 514) 343 6880 
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 :بيانات المسؤول عن ملء اإلستبيان

 .جدول أدناهالرجاء تدوين المعلومات الخاصة بالشخص المسؤول عن ملء هذا اإلستبيان في ال
 

 :1مالئ اإلستبيان 
 

 أنثى    ذآر      ………………………………………………… :اسم العائلة .........................................................................:االسم األول 

 
 .........................................................................................................................................................................................):أو المنصب(المسمى الوظيفي  
 
 ..............................................................................................................................................................................):حسب الحالة(اإلدارة أو القسم أو القطاع  
 
 ..................................................................................................................................................................................................................:المؤسسة 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................:العنوان البريدي 

 ................................................................................................:الرمز البريدي ...........................................................................................:المدينة 

 ........................................................................................       ): ( رقم الفاآس ..............................................................................................:البلد 

 ...........................................................................................:البريد اإلليكتروني ..........................................................................: (         )هاتف رقم 

 ..................................................................................:موقع المؤسسة اإللكتروني .......................................................................: (         )الهاتف النقال 

 
 

 .يرجى ملء التفاصيل المطلوبة أدناه إذا آان لوزارة أخرى أو قسم آخر دور هام في تزويد البيانات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم

 :2ئ اإلستبيان مال
 

 أنثى    ذآر       …………………………………… …………:اسم العائلة .........................................................................:االسم األول 

 
 .........................................................................................................................................................................................:)أو المنصب(المسمى الوظيفي  
 
 ..............................................................................................................................................................................:)حسب الحالة(اإلدارة أو القسم أو القطاع  
 
 ...................................................................................................................................................................................................................:المنظمة 
 
 ..........................................................................................................................................................................................................:العنوان البريدي 

 ................................................................................................:الرمز البريدي ...........................................................................................:المدينة 

 ........................................................................................: (        )رقم الفاآس ..............................................................................................:البلد 

 ...........................................................................................:البريد اإلليكتروني ..........................................................................: (         )رقمهاتف  

 ..................................................................................:موقع المؤسسة اإللكتروني .......................................................................: (         )الهاتف النقال 

 



 - 100 - 

 

 معلومات عامة   .القسم أ
 

 السياسات
 
  هل تتبنى سياسات بلدآم خطة وطنية أو آلية تنظيمية  لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم؟  1.أ

  نعمال   

 .، الرجاء وضع عالمة مقابل مستويات إسكد المغطاةنعم 1.لى السؤال أإذا آان الجواب ع

 

 6 و5إسكد  4إسكد  3إسكد  2إسكد  1إسكد 

     

 
تصاالت في المؤسسات التعليمية ، هل توجد مبادرات مستقلة تهدف إلى تقديم تكنولوجيا المعلومات واإل1.بغض النظر عن وجود سياسات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت المغطاة في السؤال أ 2.أ

 ) عليهاتنطبقالرجاء وضع إشارة لجميع الحاالت التي (من قبل الجهات التالية؟ 
 

السلطات الحكومية المحلية 
المحافظات، المناطق (

 ....)اإلدارية ، إلخ

متبرعون ثنائي أو /  مانحون
 متعددو األطراف

مجلس إدارة المدرسة أو 
 –جمعيات أولياء التالميذ

 المعلمون

معاهد أو مؤسسات 
 خاصة

منظمات غير حكومية 
دولية أو منظمات غير 

 حكومية

 
 جهات أخرى

    
 

 _________________________________________________________________________________________:الرجاء تحديدها" جهات أخرى"إذا اخترت 
 
 ) عليهاتنطبقيار جميع الحاالت التي الرجاء اخت: (الرجاء اإلشارة إلى الحوافز التي تتبناها الحكومة من أجل تعزيز تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم 3.أ

 

إعفاءات ضريبية على 
تجهيزات تكنولوجيا 
 المعلومات واإلتصاالت

تراخيص مجانية للبرمجيات 
 التعليمية

عالوات على رواتب معلمي 
مقررات تكنولوجيا المعلومات 

 واإلتصاالت

تخفيض على رسوم الطلبة 
المسجلين في مجاالت تكنولوجيا 

 االتالمعلومات واإلتص
 حوافز أخرى

     

 
 _________________________________________________________________________________________:الرجاء تحديدها" حوافز أخرى"إذا اخترت 

 
الرجاء اختيار جميع الحاالت التي تنطبق : (الرجاء اإلشارة إلى ما إذا آانت السياسات القائمة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم  تحتوي على بنود لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص 4.أ

 )عليها
 

 خرىحاالت أ
المجموعات المصابة 

 HIVبفيروس 
حتياجات إلاألفراد ذوي ا

 الخاصة
 الجنس المجموعات الفقيرة المناطق الريفية

      
 

 _________________________________________________________________________________________:الرجاء تحديدها" حاالت أخرى"إذا اخترت 
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الرجاء اختيار جميع الحاالت : (حتوي على بنود أولويات لصالح مختلف أنواع التعليمالرجاء اإلشارة  إلى ما إذا آانت السياسات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم التي ت 5.أ
 )التي تنطبق عليها

 

 حاالت أخرى التعليم العالي عن ُبعد  المهنيالتكوين تعليم المعلمين

   
 

 _________________________________________________________________________________________:الرجاء تحديدها" حاالت أخرى"إذا اخترت 
 

 :المنهاج الدراسي
 
 ي بلدآم باستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس آجزء من تقديم المواضيع في صفوف معينة؟هل توصي المناهج الدراسية ف 6.أ

  نعمال   

 :، الرجاء وضع عالمة مقابل جميع الصفوف المعنية وحسب الموضوعنعم 6.إذا آان الجواب على السؤال أ

  

 الصفوف االبتدائية والثانوية
  )3 و2، 1إسكد (

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 الرياضيات  أ6.أ

 العلوم ب 6.أ

 ت 6.أ
أو ( مهارات الحاسوب األساسية

 )مقرر الحاسوب

 اللغات ث 6.أ

 الفنون ج 6.أ
 
 
 هل يوصي المنهاج الدراسي في بلدآم بمتوسط لعدد الساعات األسبوعية المخصصة للصفوف الستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التدريس؟ 7.أ

  نعمال   

ت األسبوعية المخصصة الستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريب في آل صف من ، الرجاء تحديد متوسط عدد الساعانعم 7.إذا آان الجواب على السؤال أ
 :الصفوف وحسب الموضوع

  

 االبتدائية والثانويةالصفوف 
  )3 و2، 1إسكد (

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                الرياضيات  أ7.أ

                العلوم ب 7.أ

 ت 7.أ
أو ( مهارات الحاسوب األساسية

                )مقرر الحاسوب

                اللغات ث 7.أ

                الفنون ج 7.أ
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  إلتصاالت؟تكنولوجيا المعلومات واهل يوصي المنهاج الدراسي في بلدآم بمتوسط لعدد الساعات األسبوعية المخصصة الستخدام الطلبة الفردي لخدمات  8.أ

  نعمال   

 : نعم، الرجاء تحديد متوسط عدد الساعات األسبوعية المخصصة الستخدام الطلبة الشخصي في آل صف من الصفوف ولكل واحدة من هذه الخدمات8.إذا آان الجواب على السؤال أ

  
 الصفوف االبتدائية والثانوية

  )3 و2، 1إسكد (
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  أ8.أ
التمارين على الحاسوب باستخدام 

 البرمجيات التعليمية
               

 ب 8.أ
التمارين على الحاسوب باستخدام 

 اإلنترنت
               

 ت 8.أ
التعليم التفاعلي باستخدام (راديو 
 )الراديو

               

                التلفاز ث 8.أ

                أخرى ج 8.أ

 ___________________________________________________________________________________________:الرجاء تحديدها" أخرى" إذا تم اختيار 

 التمويل   .القسم ب
 
 _______________________________________________________________________ :الرجاء تحديد العملة المحلية. يجب إعطاء البيانات المالية بالعملة المحلية 1.ب
 
 : أدناهالخانات بوضع عالمة في واحد من 5.الرجاء اإلشارة إلى الوحدة النقدية المستعملة في الجدول ب 2.ب

  وحدات   مئات   الفآ   ماليين   مليارات 

 
 :الرجاء اإلشارة إلى الفترة المرجعية للبيانات الواردة. ؛ عدا ذلك، استخدم أحدث البيانات السنوية المتوفرة2008يجب أن تتعلق البيانات المالية بنهاية العام  3.ب

 200)........................ / ........... العام / الشهر(نهاية العام المالي في 
 
 أدناه ة المناسبالخانةالرجاء وضع عالمة في . إذا لم يكن اإلنفاق الفعلي متوفرًا، الرجاء تقديم  الموازنة المخصصة.  إلى اإلنفاق الفعلي5.يجب أن تشير البيانات الواردة في الجدول ب 4.ب

 :لإلشارة إلى نوع البيانات المعطاة

 اإلنفاق الفعلي  الموازنة المخصصة 
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  :شارة إلى اإلنفاق بالعملة المحلية لكل مجموعة من مجموعات إسكد التاليةالرجاء اإل 5.ب
 

 اإلنفاق حسب المصدر المالي
التعليم االبتدائي والثانوي 

 )3 و2، 1إسكد (

 التعليم ما بعد الثانوي
 غير العالي

 )4إسكد (

 التعليم العالي
 )6 و5إسكد (

 
B.5.1 

 على التعليم) يالجاري والرأسمال(مجموع اإلنفاق الحكومي 
   

 
B.5.1.1 

 مجموع اإلنفاق الحكومي الجاري على التعليم: منه
   

 
B.5.1.1.1 

 
 مجموع اإلنفاق الحكومي الجاري على التعليم: منه

   

 
B.5.1.2 

  على التعليممن رأس المالمجموع اإلنفاق الحكومي : منه
   

 
B.5.1.2.1 

على تكنولوجيا  من رأس المالمجموع اإلنفاق الحكومي : منه
 المعلومات واإلتصاالت في التعليم

   

 
B.5.1.3 

 

على ) من رأس المال الجاري و(مجموع اإلنفاق الحكومي : منه
. 1 . 1 .1. 5. .ب(.تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم 

  )1. .2. .1 .5. ب +. 

   

 
B.5.2 

 تكنولوجيا المعلومات على) من رأس المال الجاري و(مجموع اإلنفاق الخاص 
 واإلتصاالت في التعليم

   

 
B.5.2.1 

مجموع اإلنفاق الخاص الجاري على تكنولوجيا المعلومات : منه
 واإلتصاالت في التعليم

   

 
B.5.2.2 

مجموع اإلنفاق الخاص الرأسمالي على تكنولوجيا المعلومات : منه
 واإلتصاالت في التعليم

   

 
B.5.3 

 تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم من المصادر مجموع اإلنفاق على
 )األجنبية(الدولية 

   

B.5.3.1 
مجموع اإلنفاق الجاري على تكنولوجيا المعلومات : منه

 )األجنبية(واإلتصاالت في التعليم من المصادر الدولية 

   

B.5.3.2 
 على تكنولوجيا المعلومات من رأس المالمجموع اإلنفاق : منه
 )األجنبية(اإلتصاالت في التعليم من المصادر الدولية و
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 المؤسسات وتسهيالت تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت   .القسم ت
 
 .الرجاء تقديم البيانات الخاصة بجميع المؤسسات التعليمية الوطنية حسب مستوى إسكد وتوجهات البرنامج 1.ت
 

 االبتدائي والثانوي مستوى إسكد
 )3-1إسكد (

 ما بعد الثانوي غير العالي
 )4إسكد (

 التعليم العالي
 )6 و5إسكد (

 :ومنها

 :منها جميع البرامج توجهات البرنامج
 :منها جميع البرامج الفنية/ التقنية 

 الفنية/ التقنية 

جميع البرامج 
 التقنية والمهنية

ج 3ج، 2إسكد (
 جميع البرامج )ب4و

 5إسكد  )6ب و5أ، 5(
 )أ وب(

برامج تدريب 
 المعلمين

برامج التعلم 
 عن بعد

 

 المجموع
1.ت                  

 

 عدد المؤسسات التعليمية
 العام

                  

 المجموع
.ت                  

1
.1

 

 عدد المؤسسات التعليمية المزودة بالكهرباء
 العام

                  

 المجموع
.ت                  

2
.1

 

 المزودة بخدمة اإلتصال الهاتفيعدد المؤسسات التعليمية 
 العام

                  

 المجموع
.ت                  

3
.1

 

عدد المؤسسات التعليمية التي تستخدم الراديو وسيلة مساعدة في 
 التدريس

 العام
                  

 المجموع
.ت                  

4
.1

 

فزيون وسيلة مساعدة في عدد المؤسسات التعليمية التي تستخدم التل
 التدريس

 العام
                  

 المجموع
.ت                  

5
.1

 

عدد المؤسسات التعليمية التي تستخدم الحاسوب وسيلة مساعدة في 
 التدريس

 العام
                  

 المجموع
.ت                  

6
.1

 

ترنت وسيلة مساعدة في عدد المؤسسات التعليمية التي تستخدم اإلن
 التدريس

 العام
                  

 المجموع
.ت         

7
.1

 

عدد المؤسسات التعليمية التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات 
 واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس

 العام
         

 المجموع
.ت                  

8
.1

 

 لريفيةعدد المؤسسات التعليمية في المناطق ا
 العام

                  

 المجموع
.ت                  

1.
8

.1
 

عدد المؤسسات التعليمية في المناطق الريفية التي تستخدم : منها
 تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة  في التدريس

 العام
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 تدائي والثانوياالب مستوى إسكد
 )3-1إسكد (

 ما بعد الثانوي غير العالي
 )4إسكد (

 التعليم العالي
 )6 و5إسكد (

 :ومنها

 :منها جميع البرامج توجهات البرنامج
 جميع البرامج الفنية/ التقنية 

 :منها
/ التقنية 
 الفنية

جميع البرامج 
 التقنية والمهنية

ج 3ج، 2إسكد (
 جميع البرامج )ب4و

 5إسكد  )6ب و5أ، 5(
 )أ وب(

برامج تدريب 
 المعلمين

برامج التعلم 
 عن بعد

 

 
 
 

.ت                   المجموع
9

.1
 

 عدد المؤسسات التعليمية المزودة بشبكة اإلنترنت
                   العام

.ت                   المجموع
1.

9.
1

 

عدد المؤسسات التعليمية المزودة بشبكة اإلنترنت : منها
 تة فقطذات الحزمة الضيقة الثاب

                   العام

.ت                   المجموع
2.

9.
1

 

عدد المؤسسات التعليمية المزودة بشبكة اإلنترنت : منها
 ذات  الحزمة العريضة الثابتة فقط

                   العام

.ت                   المجموع
3.

9.
1

 

ة اإلنترنت عدد المؤسسات التعليمية المزودة بشبك: منها
 ذات  الحزمتين معًا الضيقة الثابتة والعريضة الثابتة

                   العام

.ت                   المجموع
1

0
.1

 

 عدد المؤسسات التعليمية التي تمتلك موقعًا إليكترونيًا
                   العام

                   المجموع

.ت
1

.1
0

.1
 

ات التعليمية التي تمتلك موقعًا إليكترونيًا عدد المؤسس:  منها
 يحتضن صفحات مدونات الطلبة والمعلمين

                   العام

.ت                 المجموع
1

1
.1

 

 عدد المؤسسات التعليمية التي تزود جميع الطلبة بحساب بريد إليكتروني
                   العام

.ت                   المجموع
1

2
.1

 

عدد المؤسسات التعليمية التي تزود جميع المعلمين بحساب بريد 
 إليكتروني

                   العام

.ت          موعالمج
1

3
.1

 

عدد المؤسسات التعليمية التي تمتلك تراخيص أو اشتراآات 
 مجانية أو مدفوعة الثمن في المصادر الرقمية التعليمية والبحثية

          العام

          المجموع

.ت
1

.1
3

 المكتبات العلمية الرقمية: منها1.
          العام

          المجموع

.ت
2

.1
3

 مختبرات التجارب االفتراضية: منها1.
          العام

 المجموع
.ت         

1
4

.1
 

عدد المؤسسات التعليمية التي تمتلك خدمات الدعم لتكنولوجيا 
 مات واإلتصاالتالمعلو

 العام
         



 - 106 - 

 االبتدائي والثانوي مستوى إسكد
 )3-1إسكد (

 ما بعد الثانوي غير العالي
 )4إسكد (

 التعليم العالي
 )6 و5إسكد (

 :ومنها

 :منها جميع البرامج توجهات البرنامج
 جميع البرامج ةالفني/ التقنية 

 :منها
/ التقنية 
 الفنية

جميع البرامج 
 التقنية والمهنية

ج 3ج، 2إسكد (
 جميع البرامج )ب4و

 5إسكد  )6ب و5أ، 5(
 )أ وب(

برامج تدريب 
 المعلمين

برامج التعلم 
 عن بعد

 

2.ت                   المجموع
 

 عدد أجهزة الحاسوب المتوفرة
                   العام

1. 2. ت                   المجموع
 

صريًا لالستخدامات عدد األجهزة المخصصة ح: منها
 التربوية

                   العام

 المجموع
                  

1. 1. 2. ت
 

عدد األجهزة العائدة ملكيتها للمؤسسات التعليمية : منها
 والمخصصة حصريًا لالستخدامات التربوية

 العام
                  

 المجموع
                  

.ن
2.

1.
2

 

آجزء ) المتعلمين(جهزة العائدة ملكيتها للطلبة عدد األ: منها
 من أدواتهم التعليمية

 العام
                  

.ت                   المجموع
2.

2
 

عدد األجهزة المخصصة حصريًا لالستخدامات : منها
 .اإلدارية

                   العام

3. 2. ت                   المجموع
 

جهزة المخصصة لالستخدامين معًا التربوي عدد األ: منها
 .واإلداري

                   العام

4. 2. ت                   المجموع
 

 .عدد األجهزة المتصلة مع شبكة اإلنترنت: منها
                   العام
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  المعلمون   .القسم ث 
 
 .المعلمين الفعلي حسب مستوى إسكد وتوجهات البرنامجالرجاء تقديم عدد  1.ث
 

 االبتدائي والثانوي مستوى إسكد
 )3-1إسكد (

 ما بعد الثانوي غير العالي
 )4إسكد (

 التعليم العالي
 )6 و5إسكد (

 :ومنها

 :منها جميع البرامج توجهات البرنامج
 يع البرامججم الفنية/ التقنية 

 :منها
/ التقنية 
 الفنية

جميع البرامج 
 التقنية والمهنية

ج 3ج، 2إسكد (
 جميع البرامج )ب4و

 5إسكد  )6ب و5أ، 5(
 )أ وب(

برامج تدريب 
 المعلمين

برامج التعلم 
 عن بعد

 

                   المجموع

                   إناث

1.ث
 

 عدد المعلمين

                   العام

                   المجموع

                   إناث

.ث
1

.1
 

مدربين من خالل برامج التعلم عن عدد المعلمين ال: منهم
ُبعد المتاحة عن طريق تكنولوجيا المعلومات 

 .واإلتصاالت
                   العام

                   المجموع

                   إناث

ث
 .

1 .2
 

عدد المعلمين الذين يدرسون مهارات الحاسوب : منهم
 ).مقرر الحاسوب(األساسية 

                   العام

                   المجموع

                   إناث

.ث
1 .3

 

عدد المعلمين الذين تدربوا لتدريس مهارات : منهم
 )مقرر الحاسوب(الحاسوب األساسية 

                   العام

          المجموع

          إناث

.ث
1 .4

 

ين الذين يدرسون حاليًا مواضيعهم عدد المعلم: منهم
 .باستخدام تسهيالت  تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

          العام

          المجموع

          إناث

.ث
1 .5

 

عدد المعلمين الذين تدربوا لتدريس المواضيع : منهم
 .باستخدام تسهيالت تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

          العام
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 الطلبة   .القسم ج 
 

 الطلبة الملتحقون
 

 
 .الرجاء تقديم البيانات عن االلتحاق حسب مستوى إسكد وتوجهات البرنامج 1.ج
 

 االبتدائي والثانوي مستوى إسكد
 )3-1إسكد (

 ما بعد الثانوي غير العالي
 )4إسكد (

 التعليم العالي
 )6 و5إسكد (

 :ومنها

 :منها جميع البرامج توجهات البرنامج
 جميع البرامج الفنية/ التقنية 

 :منها
/ التقنية 
 الفنية

جميع البرامج 
 التقنية والمهنية

ج 3ج، 2إسكد (
 جميع البرامج )ب4و

 5إسكد  )6ب و5أ، 5(
 )أ وب(

برامج تدريب 
 المعلمين

برامج التعلم 
 عن بعد

 

 

                   عالمجمو

                   إناث

.ج
1

 

 :عدد الطلبة

 العام
                  

                   المجموع

                   إناث

.ج
1

.1
 

عدد الطلبة المخولين باستخدام مختبرات الحاسوب : منهم
 .في المدرسة آوسيلة تربوية

 العام
                  

                   المجموع

                   إناث

ج
 .

1 .2
 

لطلبة المخولين باستخدام مختبرات اإلنترنت عدد ا: منهم
 .في المدرسة آوسيلة تربوية

 العام
                  

                   المجموع

                   إناث

ج
 .

1 .3
 

عدد الطلبة الملتحقين بالصفوف التي تستخدم : منهم
تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في 

 .التدريس
 العام

                  

          المجموع

          إناث

ج
 .

1 .4
 

عدد الطلبة الملتحقين بالصفوف التي تدرس فيها : منهم
 ).أو مقرر الحاسوب(حاليًا مهارات الحاسوب األساسية 

 العام
         

          المجموع

          إناث

ج
 .

1 .5
 

 عدد الطلبة الملتحقين بالمجاالت المتعلقة بتكنولوجيا :منهم
 .المعلومات واإلتصاالت 

 العام
         

          المجموع

          إناث

.ج
2

 

عدد الطلبة الملتحقين  بالمجاالت المتعلقة بتكنولوجيا : منهم
 .المعلومات واإلتصاالت في السنة الدراسية السابقة

 العام
         

          المجموع

          إناث

ج
 .

2 .1
 

عدد الطلبة المتخرجين من المجاالت المتعلقة بتكنولوجيا 
 .المعلومات واإلتصال في السنة الدراسية السابقة

 العام
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 الطلبة المترفعون حسب الصفوف
 
 .ة بالتحاق وانتقال الطلبة حسب الصفالرجاء تقديم البيانات الخاص 2.ج
 

 االبتدائي والثانوي مستوى إسكد
 )3-1مستويات إسكد (

  15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصفوف
                المجموع

.ج                إناث
3

 

 عدد الطلبة الملتحقين أثناء العام الدراسي السابق

                العام

                المجموع

.ج                إناث
3

 .1
 

عدد الطلبة الملتحقين فقط في الصفوف التي : منهم
استخدمت تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 
وسيلة مساعدة في التدريس أثناء العام الدراسي 

 .السابق
                العام

                المجموع

.ج                إناث
3

 .2
 

لتي  عدد الطلبة الملتحقين بالصفوف ا: منهم
أو مقرر (درست مهارات الحاسوب األساسية 

 .أثناء العام الدراسي السابق) الحاسوب
                العام

                المجموع

.ج                إناث
4

 

عدد الطلبة المترفعين من الصفوف السابقة في نهاية 
 )فاعل أم منصوب)  ( t-1 (السابقالعام الدراسي 

                العام

                المجموع

.ج                إناث
4

 .1
 

عدد الطلبة المترفعين فقط من الصفوف : منهم
السابقة التي استخدمت تكنولوجيا المعلومات 
واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس في نهاية 

 )t-1(العام الدراسي السابق  
                العام

                المجموع

.ج                إناث
4

 .2
 

عدد الطلبة الذين أتموا بنجاح مقرر مهارات : منهم
الحاسوب األساسية في الصفوف السابقة في نهاية 

 )t-1 (السابقالعام الدراسي 
                العام
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 الملحق الثاني
 
 فاتتعري

 

 اإلستخدام التربوي 

 :التعريف

يشير مصطلح اإلستخدام التربوي إلى استخدام الحواسيب لدعم عملية 
ويمكن أن يشمل . توصيل الدروس أو احتياجات التعليم والتعلم المستقلة

هذا النوع نشاطات استخدام الحواسيب أواإلنترنت لتلبية الحاجة من 
روض التقديمية؛ وأداء التدريبات المعلومات ألغراض البحث؛ وإعداد الع

العملية والتجارب؛ وتقاسم المعلومات؛ والمساهمة في منتديات المناقشة 
 .على الشبكة المخصصة ألغراض تعليمية

 :رقم البند في اإلستبيان

 3. 2.،  ت1. 1. 2.،  ت1. 2.ت

 :مصدر البيانات

 آبديل وحدة اإلحصاءات في وزارات التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني
 .عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 )أواستخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية 

 األشخاص ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة 

 :التعريف

األشخاص ذوي  االحتياجات الخاصة هم مجموعة واسعة من األشخاص 
اج المدرسة من أجلهم إلى تكييف مناهجها الدراسية، وطرق تعليمها، تحت

وتنظيمها، فضًال عن توفير موارد بشرية ومادية إضافية لتحفيزالتعلم 
 .الفعال والكفء لهؤالء التالميذ

 
 )1997إسكد (التصنيف الدولي المقنن للتعليم : المصدر

 :رقم البند في اإلستبيان

 4.أ
  

 :مصدر البيانات

دة اإلحصاءات في وزارات التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل وح
 .عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية  
 )أو استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية  

 اآللية التنظيمية

 :التعريف

صلة تكون إما منظمة، أو لجنة، أو ديوان ، اآللية التنظيمية هي هيئة منف
كنولوجيا المعلومات واإلتصاالت  ترقية تل إليها الحكومة مسؤولية ِآتو

 . التكنولوجيا بطريقة سليمةوضمان تطبيقفي التعليم وتنسيقها 

 :رقم البند في اإلستبيان

 1.أ

 :مصدر البيانات

 لتعليماإلدارة المسؤولة عن السياسات والتخطيط في وزارة ا

 :طريقة جمع البيانات

يتم استخراج البيانات من الوثائق الوطنية الرسمية 
 للسياسات والتخطيط
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 اإلنترنت 

 :التعريف

 تتيح ،اإلنترنت هي عبارة عن شبكات عالمية متصلة فيما بينها
 والمسمى بالنص -المعلومات على نحو تفاعلي للمستخدمين تبادل

مثل (من أجهزة االستقبال السلكية والالسلكية   من خالل العديد -الترابطي
الحواسيب الشخصية، والحواسيب المحمولة، والمساعد الرقمي الشخصي  

APDsأنظر أيضًا تعريفات ). ( ، والهواتف الذآية، وغيرها من األجهزة
اإلنترنت الثابت ذو الحزمة العريضة واإلنترنت الثابت ذو الحزمة 

 ).الضيقة

 :ستبيانرقم البند في اإل

 3. 9. 1.،  ت2. 9. 1. ،  ت1. 9. 1. ،  ت9. 1.ت

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاءات في وزارات التعليم،  أو مكتب اإلحصاء الوطني 
 .آبديل عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية  
 )سجالت المدرسةأو استخراج البيانات من (السنوية 

 اإلنترنت ذو الحزمة الضيقة الثابتة

 :التعريف

 هو الربط باإلنترنت المخصص ذو الحزمة الضيقةاإلنترنت الثابت 
 عن طريق analogue modemلالستخدام العام باستخدام المودم التماثلي  

،  والشبكة الرقمية متكاملة الخدمات )dial-up(خطوط الهاتف الثابت  
)ISDN( ، وخط DSL256 أقل من تدفق  بسرعة Kbit/ ،الثانية

 فيها تدفق التي تقل سرعة الالتوصيل باإلنترنتوغيرها من أشكال 
)download ( 256عن Kbit/الثانية. 
 

مأخوذ عن المراجعات واإلضافات على الئحة المؤشرات المحورية : المصدر
كنولوجيا المعلومات  بالشراآة مع  قياس ت–لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

 .واإلتصاالت من أجل التنمية

 :رقم البند في اإلستبيان

  3. 9. 1. ، ت1. 9. 1.ت
  

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاءات في وزارة التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني  آبديل 
 .عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

لمدرسية يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات ا
 )أو استخراج البيانات من سجالت المدرسة(سنوية 
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 اإلنترنت ذو الحزمة العريضة الثابتة 

 :التعريف

وهو متاح   ترنت سريع التدفقاإلنترنت ذو الحزمة العريضة الثابتة هو إن
الثانية أو أآثر في اتجاه واحد /Kbit 256تفوق سرعتها . لالستخدام العام
) . )downloading and uploading لتحميل والتنزيلا/ أو اتجاهين معًا 

وتشمل الربط باإلنترنت بواسطة المودم الكبلي،  وخط المشترك الرقمي 
)DSL  ( 256بسرعة ال تقل عن Kbit/ الثانية أو أآثر، والتوصيل
، وغيرها من تكنولوجيا  الوصول )fiber( بواسطة األلياف  نترنتإلبا
مثل اإلنترنت عبر األقمار (ضة الئابتةنترنت ذات الحزمة العريلإل

 Ethernet(الصناعية ذات الحزمة العريضة، وشبكات المنطقة المحلية 
LAN’s( وشبكات الوصول  الالسلكي ،)Wireless ( الثابت، وشبكة

المنطقة المحلية الالسلكية، وشبكة المناطق المتروبوليتية الالسلكية 
)WIMAXوغيرها ،.( 
 

داخل المؤسسات التعليمية من باإلنترنت  الخاص لالتوصي يجب استثناء
 .خالل شبكات الهواتف المحمولة

 
مأخوذ عن المراجعات واإلضافات على الئحة المؤشرات المحورية : المصدر

 بالشراآة مع  قياس تكنولوجيا المعلومات –لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 
 .واإلتصاالت من أجل التنمية

 :تبيانرقم البند في اإلس

 3. 9. 1.،  ت2. 9. 1.ت
  
  

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاءات في وزارة التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني  آبديل 
 .عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 )أو استخراج البيانات من سجالت المدرسة(سنوية 

  وسيلة مساعدة في التدريس اإلنترنت

 :التعريف

 مساعدة في التدريس إلى أسلوب تعلم وسيلة يشير استخدام اإلنترنت
تفاعلي يستخدم فيه اإلنترنت لتوصيل المواد التعليمية بواسطة الحاسوب 

/  التالميذأو أجهزة أخرى، على نحو يتناسب مع الحاجات التعليمية 
 على تطوير استقاللية الفرد في يساعدالتدريس هذا األسلوب من . للطلبة

 .ما يتعّلق بنشاطات البحث واآتساب مهارات ثقافة المعلومات
 

من المنظور اإلحصائي، آل مؤسسة تعليمية مجهزة بمختبر إنترنت  
ستخدام اإلنترنت ا على أنها توفر  تعتبرمخصص لالستخدام التربوي
 وسيلة مساعدة في التدريس

 :نرقم البند في اإلستبيا

 6. 1.ت

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاءات في وزارات التعليم،  أو مكتب اإلحصاء الوطني 
 .آبديل عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 )أو استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية  
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 اإلنفاق الجاري 

 :التعريف

اإلنفاق الجاري هو اإلنفاق المتعلق بالسلع والخدمات المستهلكة خالل 
السنة الجارية والتي يتعين تجديدها إذا آانت هنالك حاجة لمدها إلى السنة 

 .التالية) السنوات(
 

الدليل اإلرشادي لملء اإلستبيانات عن إحصاءات التعليم الصادر عن معهد : المصدر
 .اليونسكو لإلحصاء

 :ند في اإلستبيانرقم الب

   1. 1. 5.ب
  

 :مصدر البيانات

ميزانية أو حسابات اإلدارة المالية في وزارة التعليم أو بدًال من ذلك، 
 .مكتب اإلحصاء الوطني أو وزارة المالية

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من القوائم المالية أو وثائق 
 الميزانية

  تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم اإلنفاق الجاري على

 :التعريف

اإلنفاق الجاري على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم هو 
اإلنفاق المتعلق بالسلع والخدمات الالزمة الستخدام تكنولوجيا المعلومات 
واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس والمستهلكة خالل السنة الجارية 

) السنوات(ي يتعين تجديدها إذا آانت هنالك حاجة لمدها إلى السنة والت
 .التالية

 
مقتبس عن الدليل اإلرشادي لملء اإلستبيانات المتعلقة  بإحصاءات التعليم  :المصدر

 .الصادر عن معهد اليونسكو لإلحصاء

 :رقم البند في اإلستبيان

 1. 3. 5.ب,  1. 2. 5.ب,   1.1.1.5.ب
  

 :تمصدر البيانا

ميزانية أو حسابات اإلدارة المالية في وزارة التعليم، أو بدًال من ذلك، 
 .مكتب اإلحصاء الوطني أو وزارة المالية

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من القوائم المالية أو وثائق 
 الميزانية

 اإلنفاق الرأسمالي 

 :التعريف

على األصول طويلة األجل ألآثر من  هو اإلنفاق من رأس المالاإلنفاق 
وهي تتضمن اإلنفاق على أعمال البناء،  والتجديد . عام واحد

 .واإلصالحات الكبيرة للمباني، وشراء التجهيزات الثقيلة والعربات
 

الدليل اإلرشادي لملء اإلستبيانات عن إحصاءات التعليم الصادر عن معهد : المصدر
 .اليونسكو لإلحصاء

 : اإلستبيانرقم البند في

 2. 1. 5.ب
  

 :مصدر البيانات

ميزانية أو حسابات اإلدارة المالية في وزارة التعليم،  أو مكتب اإلحصاء 
 .الوطني ، أو وزارة المالية آبديل عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من آشوفات الحسابات المالية أو 
 وثائق الميزانية
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  على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم من رأس المالنفاق اإل

 :تعريف

 على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم من رأس المالاإلنفاق 
هو اإلنفاق على أصول تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت طويلة األجل  

تضمن وهو ي. ألآثر من عام واحد ضمن سياق المؤسسات التعليمية
اإلنفاق على أعمال البناء، وأعمال التجديد واإلصالحات الكبيرة للبنية 

، )مثل الحواسيب أو مختبرات الوسائل السمعية والبصرية(التحتية 
ب والشبكات الحاسوبية، الخطوط الهاتفية الرئيسية، أعمال ترآي

 األقمار الصناعية، وغيرها من تجهيزات هوائيات استقبال ،تالكابال
 من رأس المالآما يشمل اإلنفاق . لوجيا المعلومات واإلتصاالتتكنو

، الوسائل السمعية والبصرية، تجهيزات الخوادمشراء الحواسيب، 
استقبال الراديو والتلفزيون، وغيرها من التجهيزات المتعلقة بتكنولوجيا 

 .عام واحدتتجاوز مدة صالحيتها المعلومات واإلتصاالت والتي 
 

 اإلرشادي لملء اإلستبيانات عن إحصاءات التعليم الصادر عن معهد  الدليل:المصدر
 .اليونسكو لإلحصاء

 :رقم البند في اإلستبيان

 2. 3. 5.،  ب2. 2. 5.،   ؛ ب1. 2. 1. 5.ب
  

 :مصدر البيانات

: ميزانية أو حسابات اإلدارة المالية في وزارة التعليم، أو بدًال من ذلك 
 .زارة الماليةمكتب اإلحصاء الوطني، أو و

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من آشوفات الحسابات المالية أو 
 وثائق الميزانية

 إتمام مقرر مهارات الحاسوب األساسية بنجاح

 :التعريف

لطلبة الذين ليستخدم تعبير إتمام مقرر مهارات الحاسوب األساسية بنجاح 
وبية األساسية المتوقعة، آما هي تمكنوا من اآتساب المهارات الحاس

ويمكن إنجاز ذلك إما . محددة وطنيًا لكل مستوى من المستويات التعليمية
من خالل الخضوع الختبار واحد أو لسلسلة من االختبارات؛ أو بتراآم 

عدد معين من الساعات الدراسية المعتمدة المطلوبة؛ أو من خالل إجراء 
 .لمكتسبةالمعارف ا/ تقييم رسمي للمهارات

 :رقم البند في اإلستبيان

 2. 4. ج

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاء في وزارة التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن 
 المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 )أو يتم استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية 

 اإلعفاءات الضريبية على تجهيزات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

 :التعريف

يشير إعفاء تجهيزات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت من الضرائب 
إلى حافز يتيح للمؤسسات التعليمية، والمعّلمين، والطلبة شراء هذه 

، أو اعتمادات  بخصوماتالتجهيزات  دون ضرائب، أو المطالبة
مساعدتهم على دفع الضرائب عند شراء تجهيزات تكنولوجيا المعلومات ل

 .واإلتصاالت الحتياجات تعليمية

 :رقم البند في اإلستبيان

 3.أ

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاء في وزارة التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن 
 المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

ة من خالل اإلحصاءات المدرسية يتم جمع البيانات اإلداري
 )أو يتم استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية 
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 )برامج التعليم عن ُبعد المتاحة عن طريق  تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
 :التعريف

برامج التعليم عن ُبعد المتاحة عن طريق  تكنولوجيا المعلومات 
ة تستخدم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت هي برامج أو نظم تعليمي

اإلنترنت، أجهزة الراديو والتلفزيون، الحاسوب الشخصي، (واإلتصاالت 
لتقديم آل ) المواد السمعية والبصرية أو المواد المطبوعة بدرجة قليلة

المحتوى الدراسي أو جزء آبير منه لطلبة متباعدون من حيث الزمان و 
 :بعد أشكال مختلقة تشملويمكن أن يّتخذ التعليم عن  .المكان

  التعلم عن بعد بواسطة اإلنترنت سواء آان ذلك بصورة متزامنة أو
 غير متزامنة؛

  الدرس التلفزيوني أو التعليم المبني على البث اإلذاعي حيث يتم
 توصيل المحتوى الدراسي عبر الراديو أو التلفزيون؛

  التعلم الذاتي المبني على األقراص المدمجة)CD (الفيديو وأقراص 
التي يتفاعل من خاللها الطلبة مع  محتوى ) DVD(الرقمية 

 .الحاسوب المحفوظ على قرص مدمج أو قرص فيديو رقمي
  التعلم المبني على األجهزة المحمولة التي تتيح للطالب الوصول إلى

محتوى المقرر المحفوظ في جهاز محمول أو من خالل خادم 
 السلكي؛

  ،الذي يجمع بين األساليب المباشرة التعلم المتكامل عن بعد
واألساليب المسّجلة،  والتفاعل الفردي والتعلم ضمن مجموعة من 

 وغيرها بدرجة محدودة،أو المواد المطبوعة / خالل قنوات عدة، و
 .من األساليب

 : أشكال التعليم عن ُبعد ال تشملغير أن

 اطة البريد التعلم عن ُبعد المبني على  المراسلة التي تتم حصريًا بوس
 .العادي

 :رقم البند في اإلستبيان

 1.1.ث
  
  
  
  
  
  
  

 :مصدر البيانات

الوآاالت المسؤولة عن التعليم في / الدوائر /وحدات اإلحصاءات في الوزارات
. أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن المصدر األول6 و5 و4مستويات إسكد 

 :طريقة جمع البيانات

خالل اإلحصاءات المدرسية السنوية أو يتم جمع البيانات من 
أو يتم استخراج (المسوحات السنوية لمؤسسات التعليم العالي 

 )هذه البيانات من سجالت مؤسسات التعليم العالي

 خدمة اإلتصاالت الهاتفية 
 :التعريف

اإلتصاالت الهاتفية إلى الخطوط الهاتفية الثابتة، أو التوصيالت  تشير خدمة
، أو غيرها من تكنولوجيا اإلتصاالت )ل اإلتصاالت الهاتفية الكبليةمث(الكيبلية 

مثل أجهزة (المستدامة التي تتيح إتصال األجهزة الطرفية في مؤسسة تعليمية 
 ولها بوابة ،)PSTN(بالشبكة الهاتفية العمومية التحويلية ) الهاتف والفاآس

االت الهاتفية عبر ويتم الوصول إلى اإلتص. خاصة محجوزة في المقسم الهاتفي
االشتراك بالخدمات التي تسمح  بوجود التجهيزات المادية واستخدام التسهيالت 

أما الهواتف الخلوية التابعة ألفراد يعملون في . في مؤسسة تعليمية معينة
 .المؤسسة فال تشكل جزءًا من تجهيزات اإلتصاالت الهاتفية التابعة للمدرسة

واإلضافات على الئحة المؤشرات المحورية مقتبس عن المراجعات : المصدر
 الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات –لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

 .واإلتصاالت من أجل التنمية

 :رقم البند في اإلستبيان

 2. 1. ت
  

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاء في وزارة التعليم ، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن 
 ولالمصدر األ

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 )أو يتم استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية 
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 التعليم العام 

 :التعريف

التعليم العام مصمم بصورة رئيسية من أجل منح المتعلمين فهمًا أعمق 
–وليس بالضرورة –خاصة راسية ما أو لمجموعة من المواد، لمادة د

إعداد المتعلمين  لمزيد من التعليم على نفس المستوى أو على مستوى 
. هذه البرامج تتميز بأنها معدة عادة بشكل يتوافق مع المدرسة . أعلى منه

آما يمكن أن يؤدي أو ال إتمام هذه . وقد تتضمن أو ال عناصر مهنية تقنية
غير أن هذه البرامج ال . آاديميالبرامج بنجاح إلى الحصول على مؤهل أ

تتيح عادة للخريجين منها االنخراط في مهنة محددة، أو في التجارة، أو 
. فئة محددة من المهن أو الحرف دون الحصول على تدريب إضافي

ينبغي أن تصنف في هذه الفئة آل البرامج ذات التوجه العام والتي ال 
 . ترآز على تخصص معين

 :يانرقم البند في اإلستب

 األقسام ت؛ ث؛ ح

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاءات في وزارة التعليم،  أو مكتب اإلحصاء الوطني  آبديل 
 .عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 )أو استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية  

 في مرحلة التعليم العالي التعليم عن بعد 

 :التعريف

يشير التعليم العالي عن بعد في مرحلة التعليم العالي إلى برامج التعليم 
و هذا ، تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت المقدمة عن بعد من خالل

أنظر أيضًا تعريف تكنولوجيا المعلومات . (6 و5لمستويي إسكد 
 ).ليم عن بعدواإلتصاالت التي تمكن من برامج التع

 :رقم البند في اإلستبيان

 5.أ

 :مصدر البيانات

وحدات اإلحصاءات في وزارة التعليم،  أو مكتب إلحصاء الوطني آبديل 
 .عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات  
أو استخراج البيانات من سجالت (المدرسية سنوية 

 )المدرسة

 التعليم الفني أو التدريب المهني

 :التعريف

التعليم الفني أو التدريب المهني مصّمم بصورة أساسية لتزويد الطلبة 
وظيفة ب  مباشرةالكافي لإللتحاقبالمهارات العملية، الدراية العملية والفهم 

 ).أو فئة من الوظائف أو المهن(أو مهنة 
اآتساب مؤهل مهني على صلة عادة يؤدي إتمام هذه البرامج بنجاح إلى 

مثل وزارة (بسوق العمل ومعترف به من السلطات الوطنية المختصة 
 )التعليم، أو رابطات أرباب العمل، وغيرها

 :رقم البند في اإلستبيان

  ، وعناوين الجداول في األقسام ت؛ ث؛ ج5.أ
  

 :مصدر البيانات

وطني آبديل عن وحدة اإلحصاء في وزارة التعليم، أو مكتب اإلحصاء ال
 المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 )أو يتم استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية 
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 تعليم المعلمين 

 :التعريف

). قبل الخدمة أو أثنائها(يشير تعليم المعلمين إلى تدريب رسمي للمعّلمين 
ريب مصمم لتزويد المعّلمين بالمعارف، واالتجاهات، وهو تد

ذي والسلوآات، والمهارات، الالزمة للتدريس في المستوى التعليمي 
 .الصلة

 :رقم البند في اإلستبيان

 5.أ

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاء في وزارة التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن 
 المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 )أو يتم استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية 

 )    ICT(تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

 :التعريف

مراعاة لغرض إعداد التقارير اإلحصائية ووفقًا لسياق هذا الدليل، يتم 
الت بأنها مجموعة متنوعة من تعريف تكنولوجيا المعلومات واإلتصا

األدوات والمصادر التكنولوجية التي تستخدم لنقل المعلومات، تخزينها، 
وتشمل هذه األدوات والمصادر  التكنولوجية . إنتاجها،  تقاسمها أوتبادلها

المواقع اإللكترونية، المدونات، والرسائل (الحواسيب، واإلنترنت 
الراديو، التلفزيون والبث (لمباشر ات البث ، وتكنولوجيا) اإللكترونية

ملفات الوسائط المتعددة التي (وجيات البث المسجل وتكنول) عبراإلنترنت
ستماع لها أومشاهدتها على الهاتف اإليتم تحميلها من اإلنترنت ويتم 

، أجهزة تشغيل تسجيالت الفيديو، التسجيالت pod casting -الخلوي 
الثابتة أو (جيات اإلتصال الهاتفي ، تكنولو)الصوتية  وأجهزة التخزين

).المسموعة، وغيرها/ المحمولة، األقمار الصناعية والمؤتمرات المرئية 

 :رقم البند في اإلستبيان

 مصطلح معياري في آافة مجاالت اإلستبيان

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاءات في وزارات التعليم ، أو مكتب اإلحصاء الوطني  
 .ولآبديل عن المصدر األ

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية  
 )أو استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية 

 تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة في التدريس 

 :التعريف

 في وسيلة تعليميةيشير مصطلح تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 
أو نماذج تقديم الدروس التي تستخدم  أساليب التدريس يس إلىالتدر

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في دعم تقديم المحتوى الدراسي، 
استخدام : أو مزيج آل مما يليويشمل ذلك  أحد . إتاحته للطلبةو تحسينه

 .استخدام اإلنترنتأو /و الراديو، استخدام التلفزيون، استخدام الحاسوب

 :بند في اإلستبيانرقم ال

 1. 4.، ج1. 3.، ج3. 1.، ج1. 8. 1.، ت7. 1.،  ت6.أ

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاءات في وزارة التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني  آبديل 
 .عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 )ات من سجالت المدرسةأواستخراج البيان(السنوية 
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 التلفاز 

 :التعريف

قادر على ) إذا آان في حال صالحة للعمل (ُيشَغل مستقًال التلفاز جهاز 
  التوصيل المعروفةاستقبال إشارات البث التلفازي  باستخدام أساليب

 ). واألقمار الصناعية، الكابلعبر األثير(
 

الئحة المؤشرات المحورية مقتبس عن المراجعات واإلضافات على : المصدر
 الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت –لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

 .من أجل التنمية

 :رقم البند في اإلستبيان

  4. 1.  ؛ ت8.أ
  

 :مصدر البيانات
وحدة اإلحصاء في وزارة التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن 

 .المصدر األول

 :قة جمع البياناتطري
يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 

 )اعتمادًا على  سجالت المدرسة(السنوية 

 التلفاز وسيلة مساعدة في التدريس 

 :التعريف

التلفاز وسيلة مساعدة في التدريس شبيه بالتعليم باستخدام الراديو، ولكن 
 استخدام التلفاز وسيلة مساعدة في يساعد. المشاهدةمع  فائدة إضافية هي 

التدريس على استيعاب مفاهيم مجّردة من خالل مقاطع الفيديو، والرسوم 
آما يمكنه أن .. المتحرآة، والمحاآاة ، والتأثيرات البصرية، والمسرح

 ببرمجة إّال أنه يتصف. ما بين قاعة الدرس و العالم الخارجييربط 
 .التعليم باستخدام البث اإلذاعي آ تمامًا،جامدة، ونقص في التفاعلية

 
مقتبس عن المراجعات واإلضافات على الئحة المؤشرات المحورية : المصدر

 الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت –لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 
 من أجل التنمية

 :رقم البند في اإلستبيان

 4. 1.ت
  

 :مصدر البيانات

في وزارة التعليم ، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن وحدة اإلحصاء 
 .المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 ).أو يتم استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية 

  المعلمون – أولياء التالميذجمعية 

 :التعريف

 المعلمون هي عبارة عن آيان غير ربحي  يتألف - أولياء التالميذجمعية 
ن وغيرهم من و، والمعلم)أو أوصياؤهم القانونيون(من أهالي الطلبة 

 أولياء التالميذيتمّثل عادة هدف جمعية . الهيئة اإلدارية للمدرسة
في عملية صنع ) أواألوصياء( في تشجيع مشارآة األهالي نوالمعلمو

تمويل الحصول على مواد تعليمية إضافية القرار على مستوى المدرسة و
 .أو تسهيل جمع التبرعات لهذا الغرض

 :رقم البند في اإلستبيان

 2.أ

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاءات في وزارات التعليم،  أو مكتب اإلحصاء الوطني 
 .آبديل عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

ءات المدرسية يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصا
 )أواستخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية 
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 الحاسوب 

 :التعريف

الحاسوب هو جهاز إلكتروني قابل للبرمجة، قادر على تخزين البيانات، 
استرجاعها، ومعالجتها ، باإلضافة إلى تبادل المعلومات بطريقة جّد 

 بسرعة فائقة وفقًا آما يسمح بالقيام بعمليات حسابية أو منطقية. منظمة
 .لمجموعة من التعليمات

الحواسيب : ينبغي أن تشمل البيانات المقّدمة عن عدد الحواسيب
الشخصية، الحواسيب المحمولة،  المفكرات اإللكترونية، األجهزة 

صغيرة المخصصة الطرفية الموصولة بالحواسيب الكبيرة والحواسيب ال
 .لالستخدام المشترك

 المراجعات واإلضافات على الئحة المؤشرات المحورية مأخوذ عن : المصدر 
 بالشراآة مع  قياس تكنولوجيا المعلومات –لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

 .واإلتصاالت من أجل التنمية

 :رقم البند في اإلستبيان

 2.2.،  ت2. 1، 2..،  ت1. 1. 2.،  ت1. 2. ، ت2.ت
 4. 2.ت. ، 3. 2.، ت

  
  
  

 :تمصدر البيانا

وحدة اإلحصاء في وزارة التعليم ، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن 
 .المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 )أو استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوي 

 الحاسوب المخصص لالستخدام اإلداري 

 :التعريف

مخصصة لالستخدام اإلداري هي الحواسيب التي يستخدمها الحواسيب ال
ويشمل . أفراد الهيئة غير التدريسية بغرض المساعدة على إدارة المدرسة

استخدام الحواسيب في هذا الصدد حفظ السجالت، معالجة البيانات 
الحضور اليومي وتحليلها، البيانات  الفصول،المتعّلقة بالتحاق الطلبة في 

هيئة التدريسية وغير التدريسية ، المرافق المادية للمدرسة،  المتعلقة بال
باإلضافة إلى البيانات المتعلقة بالميزانية واإلنفاق، البيانات المتعلقة بنتائج 

آما يمكن أن يشمل استخدام الحواسيب اإلدارية تخطيط . تقييم الطلبة
ل أيضًا وقد يشتم. ية والماليةالبشرية، المادالبرامج وتوزيع الموارد 

 من خالل معالجة النصوص، باإلضافة إلى التواصل مع ام األمانةاستخد
 . من خالل البريد اإللكترونيالطلبة/ جية و أولياء التالميذالهيئات الخار

 :رقم البند في اإلستبيان

  3. 2.؛ ت2.2.ت

 :مصدر البيانات

يل وحدات اإلحصاءات في وزارة التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبد
 .عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 )أو استخراج البيانات من سجالت المدرسة(سنوية 

 الحاسوب المخصص لالستخدام التربوي 

 :التعريف

لدعم توصيل يشير مصطلح اإلستخدام التربوي إلى استخدام الحواسيب 
، و قد يتضمن نشاطات التعليم المستقل واحتياجات التعلمالمقررات أو 

 المعلومات ألغراض من الحاجة اإلنترنت لتلبيةباستخدام الحاسوب أو 
التجارب،   العملي علىأداء التدريب البحث، تطوير العروض التقديمية،

المشارآة في المعلومات والمساهمة في منتديات الحوار المباشرة 
)Online( ليميةألغراض تع. 

 :رقم البند في اإلستبيان

  3. 2. ، ت1. 1. 2.، ت1. 2.ت

 :مصدر البيانات

وحدات اإلحصاءات في وزارة التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل 
 .عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 ) من سجالت المدرسةأو استخراج البيانات(السنوية 
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 حاسوب ملك الطالب

 :التعريف

الحاسوب الذي يملكه الطالب هو حاسوب خاص بالطالب ويستخدمه 
ويشمل ذلك الحواسيب المحمولة أو أي حاسوب . ألغراض تعليمية

 ).باستثناء المساعد الرقمي الشخصي والهواتف الذآية(شخصي 

اسيب الخاصة التي ومراعاة للمنظور اإلحصائي، يرجى احتساب الحو
يملكها الطلبة في المؤسسات التعليمية التي تفرض أن يمتلك آافة الطلبة 

وسيتوافق مجموع عدد . حواسيب خاصة آجزء من األدوات التربوية
الطلبة الملتحقين في هذه المؤسسات مع مجموع عدد الطلبة الذين يملكون 

 .حواسيب خاصة

 :رقم البند في اإلستبيان

 2.1.2.ت
  

 :صدر البياناتم

وحدة اإلحصاء في وزارة التعليم،  أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن 
 المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 )أو يتم استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية 

 الحاسوب وسيلة مساعدة في التدريس

 :فالتعري

 هو طريقة تعّلم تفاعلية يستخدم فيها الحاسوب وسيلة تعليمية في التدريس
الحاسوب لتقديم الدروس و متابعة سير التعليم، آما يساعد في اختيار 

 .مواد إضافية  تتناسب مع الحاجات الفردية للطلبة
 

من المنظور اإلحصائي، ينبغي احتساب آل مؤسسة تعليمية مجهزة 
ص لغرض تربوي على أنها تستخدم الحاسوب بمختبر حاسوب مخص

 وسيلة تعليمية في التدريس
 

مأخوذ عن المراجعات واإلضافات على الئحة المؤشرات المحورية : المصدر
 بالشراآة مع  قياس تكنولوجيا المعلومات –لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

ومات واإلتصاالت من أجل الشراآة لقياس تكنولوجيا المعل-.واإلتصاالت من أجل التنمية
 .التنمية

 :رقم البند في اإلستبيان

  5. 1.ت
  
  

 :مصدر البيانات

وحدات اإلحصاءات في وزارة التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل 
 .عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 ) البيانات من سجالت المدرسةأو استخراج(سنوية ال

 حساب البريد اإللكتروني 

 :التعريف

يشير حساب البريد اإللكتروني إلى اسم مستخدم شخصي لكل طالب أو 
 ).أو اسم المضيف(معلم  مع مجال خاص 

ومراعاة للمنظور اإلحصائي، يتم فقط احتساب المؤسسات التعليمية التي 
أو (ريد إلكتروني لكل الطلبة تعتمد سياسات تهدف لتوفير حسابات ب

 ).المعّلمين

 :رقم البند في اإلستبيان

   12. 1. ، ت11. 1.ت
  

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاءات في وزارة التعليم ، أو مكتب اإلحصاء الوطني  آبديل 
 .عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

 المسوحات المدرسية جمع البيانات اإلدارية من خالليتم 
اإلحصاءات من المؤسسات التعليمية لمستويات أولسنوية ا

أو يتم استخراج البيانات من سجالت هذه  (6 و5 و4إسكد 
 )المؤسسات التعليمية
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 خدمات الدعم لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

 :التعريف

خدمات الدعم  لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت هي مجموعة من 
أداء المؤسسة التعليمية من أجل ضمان استمرارية  هاالخدمات التي تقوم ب
 تقنيات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت لعمل التجهيزات الالزمة

وقد يتطلب تنفيذ مثل هذه .  مساعدة في التدريس ودون انقطاعآوسيلة
 المعتمدة لدعم ديمومة العملياتالخدمات ضمان مقاييس  عملية أو إدارية 

لومات واإلتصاالت من خالل إسناد المهمة إلى وحدة على تكنولوجيا المع
مخصصة من هيئة المؤسسة التعليمية، أو من خالل التعاقد مع مزود 

أو خدمة خاص من خالل عقود قابلة للتجديد على نحو فصلي، ) مزودي(
أما الغايات األساسية التي تدفع المدارس الستخدام  . ،  أو سنويسداسي

 :وجيا المعلومات واإلتصاالت فقد تشملالخدمات الداعمة لتكنول
 بما في ذلك وحدات التأآد من أن آل وحدة تعليمية أو إدارية ،

االحتياجات الخاصة والوحدات المكتبية قادرة على تحديد متطلباتها 
  المعلومات واإلتصاالت؛عّلق بتوفيرحاجاتها لتكنولوجياتفيما ي

 ت واإلتصاالت في آافة تنسيق اإلستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلوما
 المناهج الدراسية وتشجيع أوجه التخطيط بين المناهج؛

  مساعدة الوحدات التربوية واإلدارية لألخذ بعين االعتبار آيف يمكن
دعم تدريس مواد أخرى، غير لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

 يمكن أن تساهم هذه المواد في عمليتي تعليم مقرر الحاسوب وآيف
 مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت؛وتعلم 

  بمراقبة آيفية تنظيم التجهيزات والبرمجيات، عن اإلدارة، القيامنيابة 
تخزينها، وتوصيلها اقتنائها، صيانتها واستبدالها، إضافة إلى آيفية 

 .لكل من الطلبة والمعلمين
 نافسية  قرارات جادة وشفافة في حال وجود طلبات تالسهرعلى اتخاذ

للمصادر، وأن تشمل خطة تطوير المدرسة  تشجيع التطوير المهني 
ودعمه لكافة المعلمين في مجال استخدام  تكنولوجيا المعلومات 

واإلتصاالت في المواد التي يدّرسونها، بما يتوافق وسياسة المدرسة 
 وممارساتها؛

 افة  تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في المدرس باإلضة تقنييإدار
 .إلى مدير الشبكة، وغيرهما

من المنظور اإلحصائي وبصرف النظر عن طرق الحصول على هذه 
جّرد الخدمات، سواء تم ذلك من خالل طريقة واحدة أو عدة طرق، فم

 مؤسسة تعليمية يعني معالتعاقد   هذه الخدمات على نحو منتظم أوتوفر
 .صال المعلومات واإلتالخدمات المتعلقة بتكنولوجياتوفر 

 :رقم البند في اإلستبيان

 .14. 1.ت
  
  
  
  
  
  
  

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاءات في وزارة التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل 
 .عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات   المدرسية 
 )المدرسةأو استخراج البيانات من سجالت (السنوية 
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 الخطة 

 :التعريف

تشير الخطة إلى وثيقة صادرة عن الحكومة تتناول آيفية الوصول إلى 
تحقيق األهداف التي وضعتها في ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات 

واإلتصاالت في التعليم خالل إطار زمني محدد، وتفاصيل آل نشاط 
ر الزمني، المصادر ريقة المستخدمة لتنفيذه، اإلطاالط :ينبغي تنّفيذه

 .الالزمة واألشخاص المسؤولين عن تنفيذ آل نشاط

 :رقم البند في اإلستبيان

 1.أ

 :مصدر البيانات

 .اإلدارة المسؤولة عن السياسات والتخطيط ضمن وزارة التعليم

 :طريقة جمع البيانات

يتم استخراج البيانات من الوثائق الوطنية الرسمية 
 للسياسات والتخطيط

 يو الراد

 :التعريف

ويمكن ) إذا آان في حالة صالحة للعمل(الراديو هو جهاز ُيشَغل مستقًال 
، FM ،AM(أن يستقبل إشارات البث اإلذاعي عبر الترددات المعروفة 

LWوSW.( 

مأخوذ عن المراجعات واإلضافات على الئحة المؤشرات المحورية : المصدر
ة مع  قياس تكنولوجيا المعلومات  بالشراآ–لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

 .واإلتصاالت من أجل التنمية

 :رقم البند في اإلستبيان

 . 3 1.ت ،  ت. 8.أ
  

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاءات في وزارات التعليم، أو مكتب  اإلحصاء الوطني 
 .آبديل عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

ات  المدرسية جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاء
 )أو استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية 

 الراديو وسيلة مساعدة في التدريس 

 :التعريف

يشمل استخدام الراديو وسيلة مساعدة في التدريس إلى التعليم من خالل البث 
 .اإلذاعي والتعليم التفاعلي بواسطة الراديو

ة صوتية أو درس مع مادة يتطلب التعليم من خالل البث اإلذاعي محاضر
ويمكن ألي معّلم دون أن يكون . مطبوعة للطلبة الذين يتابعون المحاضرة

بالضرورة مختصًا في المادة التي يتم تدريسها أن يستخدم برنامج الراديو 
 .آمصدر تعليمي أساسي

تتبع برامج البث اإلذاعي النموذج التقليدي للتعليم يمكن أن تغطي أي مادة 
 .غات متعددة وفقًا للطلبة المستمعين المستهدفيندراسية بل

أما التعليم التفاعلي من خالل الراديو فُيحِول تكنولوجية تعمل عادة باتجاه واحد 
ويتطلب هذا . قاعة الدرس أو خارجها إلى وسيلة للتعلم التفاعلي سواء داخل

ية على من خالل إجابات شفهالتعليم أن يتفاعل الطلبة مع األسئلة والتمارين 
المساهمين في إعداد برنامج الراديو على الهواء، بتشكيل فريق عمل يقوم 

نشاطات جسدية وعقلية، فيصبح الدرس بالنسبة للمعلم والطالب في وقت معًا 
 .دليًال للتدريب العملي

 مأخوذ عن المراجعات واإلضافات على الئحة المؤشرات المحورية :المصدر
 الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات –صال لتكنولوجيا المعلومات واإلت
 .واإلتصال من أجل التنمية

 :رقم البند في اإلستبيان

 3. 1.ت
  
  
  

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاءات في وزارات التعليم، أومكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن 
 .المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

  المدرسية السنوية جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات
 )أو استخراج البيانات من سجالت المدرسة(
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 السياسات

 :التعريف

 تشير السياسات إلى وثيقة حكومية تضع فيها المبادئ، األدلة اإلرشادية
 .واإلستراتيجية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم

 :رقم البند في اإلستبيان

 1. أ

 :مصدر البيانات

 .اإلدارة المسؤولة عن السياسات والتخطيط ضمن وزارة التعليم

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات من الوثائق الوطنية الرسمية للسياسات 
 والتخطيط

 صفحة المدونات 

 :التعريف

في السياق الحالي، صفحة المدونات هي موقع إلكتروني يتيح التعلم 
 ومع معّلميهم الذي ينتمون إلى المؤسسة التعاوني والتفاعلي بين الطلبة

من خالل تحميل النصوص والوثائق والصور ) أو ال(التعليمية نفسها 
ذات أهمية ) أو مواضيع(والفيديو وغيرها من المواد حول موضوع 

 .تربوية

ومن المنظور اإلحصائي، ال يتم احتساب إال المؤسسات التعليمية التي 
 . صفحة مدونات مماثلةتعتمد سياسات واضحة الستضافة

 :رقم البند في اإلستبيان

  1. 10.ت
  

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاءات في وزارة التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل 
 .عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 )سجالت المدرسةأو استخراج البيانات من (السنوية 

 الطلبة 

 :التعريف

 التي توفرها المؤسسات الملتحقون بالبرامجالطلبة هم األشخاص 
 .التعليمية

الدليل اإلرشادي لملء اإلستبيانات عن إحصاءات التعليم الصادر عن معهد : المصدر
 .اليونسكو لإلحصاء

 :رقم البند في اإلستبيان

، 5. 1.، ج4. 1.، ج3. 1.، ج2. 1. ،  ج1 .1.، ج1.ج
   2. 4.، ج1. 4. ، ج4.، ج2. 3.، ج1. 3.، ج3.، ج2.ج
  

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاءات في وزارات التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل 
 .عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 )انات من سجالت المدرسةأو استخراج البي(السنوية 
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 الطلبة الخريجون 

 :التعريف

الخريجون هم الطلبة الذي أتموا بنجاح السنة األخيرة من مرحلة تعليمية 
في بعض الدول، يتخّرج الطلبة بعد الخضوع . أو مرحلة تعليمية فرعية

أما في دول أخرى، . المتحان معين أو سلسلة معينة من االمتحانات
أو قد ال . إتمام العدد المطلوب من الساعات الدراسيةفيتخرجون بعد 

 .يتخّرجون إال بعد إتمام هذه النوعين من شروط النجاح
 

 مقتبس عن المسرد اإللكتروني لمعهد اليونسكو لإلحصاء: المصدر
)UIS online glossary( 

 :رقم البند في اإلستبيان

 1. 2.ج
  
  

 :مصدر البيانات

الوآاالت المسؤولة عن / الدوائر/ زاراتوحدات اإلحصاءات في الو
،  أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل 6 و5 و4التعليم في مستويات إسكد 

 .عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
لتعليم االسنوية، أو يتم من خالل مسوحات لمؤسسات 

أو استخراجها من  (6 و5 و4د العالي لمستويات إسك
 ).السجالت المدرسية

 الطلبة المترفعون 

 :التعريف

الطلبة المترفعون هم الطلبة الذين أنهوا بنجاح صفًا معينًا خالل السنة 
. t وانتقلوا إلى صف الحق في السنة الدراسية الالحقة t-1الدراسية 

، )التسرب (الدراسي إلنقطاعبالنسبة لألنظمة التعليمية التي ال تسمح با
 البيانات المتعّلقة بالطلبة المترفعين من خالل طرح عدد يمكن تقدير

 .tمن مجموع عدد الملتحقين في السنة الدراسية ) الراسبين(المعيدين 

 :رقم البند في اإلستبيان 

 2. 4.،  ج1. 4.؛ ج4.ج

 :مصدر البيانات

ء الوطني آبديل وحدة اإلحصاءات في وزارات التعليم، أو مكتب اإلحصا
 .عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 )أو استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية 

 الطلبة الملتحقون 

 :التعريف

الملتحق هو طالب مسجل في صف أو برنامج دراسي في مؤسسة تعليمية 
 . التسجيلالزمة باإللتحاق عند تاريخلشروط الوالذي  يستوفي ا

 :رقم البند في اإلستبيان

،  5. 1.، ج4 1.، ج3. 1.،  ج2. 1.، ؛ ج1.1.، ج1.ج
 2. 3.، ؛ ج1. 3.،  ج3.، ج2.ج

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاءات في وزارة التعليم،  أو مكتب اإلحصاء الوطني  آبديل 
 .عن المصدر األول

 :تطريقة جمع البيانا

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 )أو استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية 
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 آافة البرامج 

 :التعريف

تشمل آافة البرامج برامج التعليم العام وبرامج التعليم الفني والمهني على حد 
 .أنظر التعريفات الموافقة لها. سواء

 :تبيانرقم البند في اإلس

 عناوين الجداول لألقسام ت، ث وج

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاءات في وزارة التعليم،  أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن 
 .المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 )أويتم استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية 

 الكهرباء 

 :التعريف

مثل الربط (يشير هذا المصطلح إلى مصادر الطاقة المنتظمة والمتاحة بسرعة 
بارزة، وموّلدات الكهرباء على الطاقة الهوائية، المائية، / بشبكة قضبان صلبة

التي تتيح اإلستخدام المناسب والمستدام للبنية ) الشمسية، النفطية وغير ذلك
 .لمعلومات واإلتصاالت ألغراض تعليميةالتحتية لتكنولوجيا ا

مأخوذ عن المراجعات واإلضافات على الئحة المؤشرات المحورية : المصدر
 بالشراآة مع  قياس تكنولوجيا المعلومات –لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

 .واإلتصاالت من أجل التنمية

 :رقم البند في اإلستبيان

 1.1.ت
  

 :مصدر البيانات

حصاءات في وزارة التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن وحدة اإل
 .المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 )أو استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية 

 المجاالت المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

 :التعريف

 من مجاالت آل المجاالت المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت  تشمل
 : األربعة التاليةالتكوينالتعليم و

 "هي دراسة التقنيات" اإلعالميالبصرية واإلنتاج  ،التقنيات السمعية 
واآتساب المهارات التي تخّول الفرد إنتاج الكتب، الصحف، برامج 

واالستنساخ ديو، التسجيالت الموسيقية الفي/ فالماألالتلفزيون، / الراديو
وتشمل هذه .  باستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالتالجرافيكي

 ،الدراسة برامج تتناول طرق استنساخ األلوان، الرسومات الفوتوغرافية
 الزخارف ،الرسومات على الحاسوب، فضًال عن تصميم الصور، الكلمات

 .اإلعالنات وغيرها،الملصقات في إنتاج الكتب، المجالت،

  علم الحاسوب هو دراسة تصميم وتطوير نظم الحاسوب والبيئات
ويتضمن دراسة تصميم البرمجيات التطبيقية وآيفية صيانتها . الحاسوبية
 .وإدماجها

  استخدام الحاسوب وهو دراسة استخدام الحواسيب وبرمجيات الحاسوب
 .ج  لفترة قصيرة وتمتد عادة هذه البرام،وتطبيقاتها ألغراض مختلفة

  هي دراسة تخطيط، ) الهندسة والمهن الهندسية(اإللكترونيات واألتمتة
. تصميم،  تطوير، صيانة ومراقبة التجهيزات واآلالت والنظم اإللكترونية

 .وتشمل أيضًا تصميم الحواسيب ومعدات اإلتصال

لمزيد من التفاصيل حول تصنيف المجاالت المتعلقة بتكنولوجيا : المصدر
 .لمعلومات واإلتصاالت، يرجى اإلطالع على الملحق الثالثا

 :رقم البند في اإلستبيان

  1. 2.،  ج2. ،  ج5. 1.ج
  
  
  
  
  

 :مصدر البيانات

وحدات اإلحصاء في وزارات التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن 
 المصدر األول 

 :طريقة جمع البيانات

ءات  أو المسوحات السنوية يتم جمع البيانات من خالل إحصا
أو يتم ( .6 و5 و4لمؤسسات التعليم العالي لمستويات إسكد 

 )استخراج البيانات من سجالت مؤسسات التعليم
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 مجلس إدارة المدرسة 

 :التعريف

 تتعلق مسؤولية مجلس إدارة المدرسة عادة في مراقبة وإدارة التوجه 
 تقديم ،سياساتهال المدرسة االستراتيجي العام للمدرسة ، المالية، أداء

كن أن تتألف عضويتها يم. التوجيه اإلرشادي لمدير المدرسةوالمشورة 
 .والمعلمين جمعية أولياء التالميذعن ) ممثلين(من ممثل 

 :رقم البند في اإلستبيان

 2.أ

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاء في وزارة التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن 
 األولالمصدر 

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 )أو استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية 

 مجموع اإلنفاق الحكومي على التعليم

 :التعريف

يشير مجموع اإلنفاق الحكومي على التعليم إلى اإلنفاق على التعليم من 
 .مرآزية أو إقليمية أو محلية) امةع(قبل مؤسسة حكومية 

مقتبس عن الدليل اإلرشادي لملء اإلستبيانات عن إحصاءات التعليم الصادر : المصدر
 .عن معهد اليونسكو لإلحصاء

 :رقم البند في اإلستبيان

 1. 5. ب
  

 :مصدر البيانات

ميزانية أو حسابات اإلدارة المالية في وزارة التعليم، أو مكتب اإلحصاء 
 .طني، أو وزارة  المالية  آبديل عن المصدر األولالو

 :طريقة جمع البيانات

يتم استخراج البيانات من آشوفات الحسابات المالية أو 
 وثائق الميزانية

 مجموع اإلنفاق الخاص على التعليم

 :التعريف

مجموع اإلنفاق الخاص على التعليم هو مجموع المدفوعات المباشرة التي 
األسر وغيرها من / الطلبة/ التالميذ ؤسسات التعليمية منتحصل عليها الم

 : الهيئات الخاصة، باإلضافة إلى أنواع إنفاق أخرى مثل

إنفاق األسر ) الشراء المباشر ألغراض شخصية تستخدم في التعليم؛ ب) أ
 .الطالب/ لدعم النفقات المعيشية للتلميذ

 مثل المنح الدراسية، والمنح المالية راألس/ للطلبة/ للتالميذأما المدفوعات التي تقّدم 
أو القروض من قبل هيئات خاصة أخرى، فال تندرج ضمن اإلنفاق الخاص، ألن 
هذه األنواع من المساعدات المالية هي ذاتية من القطاع الخاص وينبغي استثناؤها 

 .لدى احتساب مجموع اإلنفاق الخاص على التعليم

لملء اإلستبيانات عن إحصاءات التعليم الصادر مقتبس عن الدليل اإلرشادي : المصدر
 .عن معهد اليونسكو لإلحصاء

 :رقم البند في اإلستبيان

   2. 5.ب
  
  
  

 :مصدر البيانات

ميزانية أو حسابات اإلدارة المالية في وزارة التعليم ، أو مكتب اإلحصاء 
 .الوطني، أو وزارة  المالية  آبديل عن المصدر األول

 :ياناتطريقة جمع الب

يتم استخراج البيانات من آشوفات الحسابات المالية أو 
 وثائق الميزانية
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 )أجنبية(مجموع اإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم من مصادر دولية 

 :التعريف

يمّثل مجموع اإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم 
األموال التي يحصل عليها بلد معين لدعم ) بيةأجن(من مصادر دولية 

عملية تطبيق تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في السياسة التعليمية من 
متعددة األطراف، فضًال عن و  ثنائية مصادر حكومية دولية، ووآاالت

 .المنظمات الخيرية والمنظمات الدولية غير الحكومية

يانات عن إحصاءات التعليم الصادر عن معهد الدليل اإلرشادي لملء اإلستب: المصدر
 .اليونسكو لإلحصاء

 :رقم البند في اإلستبيان

  3. 5. ب
  

 :مصدر البيانات

ميزانية أو حسابات اإلدارة المالية في وزارة التعليم،  أو مكتب اإلحصاء 
 .و وزارة المالية آبديل عن المصدر األولأالوطني، 

 :طريقة جمع البيانات

ج البيانات من آشوفات الحسابات المالية أو يتم استخرا
 وثائق الميزانية

 مؤسسة

 :التعريف

يشير مصطلح مؤسسة إلى آيان مستقل يؤسسه فرد أو مجموعة من 
 ..األفراد بغرض العمل الخيري

 :رقم البند في اإلستبيان

 2.أ

 :مصدر البيانات

آبديل وحدة اإلحصاءات في وزارة التعليم أو مكتب اإلحصاء الوطني 
 .عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 )أو استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية 

 المؤسسات التعليمية 

 :التعريف

المؤسسات التعليمية أو المدارس هي مؤسسات معروفة، يتمّثل هدفها 
وتكون هذه المؤسسات عادة حاصلة . توفير التعليمالوحيد أو األساسي في 

في حين تندرج  .على اعتماد أو لها صفة قانونية من قبل السلطات العامة
أغلبية المؤسسات التعليمية ضمن نطاق اختصاص السلطات التعليمية، 

، الصحة: فقد ُتدار من قبل وآاالت عامة أخرى تعنى بمجاالت مثل
ويمكن .  االجتماعية وغير ذلكدفاع والخدمات، ال العمل، العدلالتكوين،

الهيئات : أن تتولى إدارة المؤسسات التعليمية أيضًا مؤسسات خاصة مثل
التعليم والتكوين هتمام الخاص، المؤسسات إلالدينية، المجوعات ذات ا

 . سواء آانت ربحية أم ال،الخاصة

صاءات التعليم الصادر مقتبس عن الدليل اإلرشادي لملء اإلستبيانات عن إح :المصدر
 .عن معهد اليونسكو لإلحصاء

 :رقم البند في اإلستبيان

. 1.،  ت4. 1.ت,  .3. 1.ت,   2. 1.ت,  1.1.ت, 1.ت
,  9. 1ت, 1.8.1.ت,  8. 1.ت, 7. 1.ت, 6. 1.ت, 5
, 10. 1.ت, 3. 9. 1.ت, 2. 9. 1.ت,   .1. 9.1..ت
. 1.ت, 13. 1.ت, 12. 1.ت, 11. 1.ت,  1.10.1.ت

 14. 1.ت, 2. 13. 1.ت,  1. 13
  

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاءات في وزارة التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل 
 .عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات  المدرسية 
 )أو استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية 
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 ة الخاصة المؤسسة التعليمي

 :التعريف

المؤسسة التعليمية الخاصة هي مؤسسة تشرف عليها وتديرها منظمة 
، سواء آانت تتلقى دعمًا )مؤسسة تجارية/ آنيسة، إتحاد(غير حكومية 

 . ماليًا من السلطات العامة أم ال

الدليل اإلرشادي لملء اإلستبيانات عن إحصاءات التعليم الصادر عن معهد : المصدر
 .كو لإلحصاءاليونس

 :رقم البند في اإلستبيان

 األقسام ت؛ ث ؛ ج
  

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاءات في وزارات التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل 
 .عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات  المدرسية 
 )الت المدرسةأو استخراج البيانات من سج(السنوية  

 المؤسسة التعليمية العامة 

 :التعريف

المؤسسة التعليمية العامة هي مؤسسة تشرف عليها وتديرها عادة سلطة 
إقليم ، أو سلطة / اتحادية، أو سلطة والية/ وطنية(أو وآالة حكومية 

 .أيًا آان مصدر مواردها المالية) محلية

عن إحصاءات التعليم الصادر عن معهد الدليل اإلرشادي لملء اإلستبيانات : المصدر
 .اليونسكو لإلحصاء

 :رقم البند في اإلستبيان

 األقسام ت؛ ث ؛ ج  
  

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاءات في وزارات التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل 
 .عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

  يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات
أو استخراج البيانات من سجالت (المدرسية السنوية  

 )المدرسة

 المؤسسة الخاصة 

 :التعريف

المؤسسة الخاصة هي آيان مستقل خاص، مثل شرآة، أو مؤسسة 
 ّالإ.على الرغم من أن نشاطها الرئيسي ال يتعلق بالتعليمو.  فردأوتجارية، 

ت في مجال تكنولوجيا ، نشاطا، أو تمويل، أو تنفيذأنها قد تقوم بتطوير
 المعلومات واإلتصاالت في التعليم 

 :رقم البند في اإلستبيان

 2.أ

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاءات في وزارات التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل 
 .عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات  
أو استخراج البيانات من سجالت (ية  المدرسية السنو

 )المدرسة

 الفئات المعوّزة

 :التعريف

 األشخاص الذين يعيشون ما دون خط إلىمصطلح الفئات المعوّزة يشير 
 .الفقر الوطني في آل من المدن والمناطق الريفية على حد سواء

 :رقم البند في اإلستبيان

 4. أ

 :مصدر البيانات

رات التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل وحدة اإلحصاءات في وزا
 .عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 )أو استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية 
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 مختبر اإلنترنت 

 :التعريف

ة تعليمية أو  أو مساحة ضمن مؤسسعبارة عن قاعةمختبر اإلنترنت هو 
ستخدام إلمكتبة المدرسة مجهزة بحواسيب متصلة باإلنترنت ومخصصة ل

 . التربوي

ستخدام إلحواسيب المتصلة باإلنترنت والمتاحة لالبغض النظر عن عدد 
التربوي، ينبغي أن يكون مختبر اإلنترنت مجّهزًا على نحو يتيح استخدام 

 استخدام الطلبة ،هذا ويشمل ، في التدريساإلنترنت آوسيلة تعليمية
استرجاع المعلومات وغيرها من  ،لمختبر اإلنترنت للقيام بالبحث

 .استخدامات اإلنترنت لغايات تعليمية

 :رقم البند في اإلستبيان

 2. 1.ج
  

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاءات في وزارات التعليم،  أو مكتب اإلحصاء الوطني 
 .آبديل عن المصدر األول

 :بياناتطريقة جمع ال

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 )أو استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية 

 مختبر التجارب االفتراضية 

 :التعريف

مختبرات التجارب االفتراضية هي تطبيقات متعددة الوسائط، تتيح 
واقعية و دون المشاهدة والمحاآاة الرقمية لنشاطات المختبرات بطريقة 

عادة يمكن استخدام بيانات حقيقية في محاآاة . مخاطر وتكاليف ملحقة
وتعتبر المحاآاة بواساطة الحاسوب مفيدة في . التجارب المخبرية العلمية

 :إآتساب العلوم خاصة عندما
  أو التكاليف مختبر المدرسة المخاطريصاحب تنفيذ التجارب في ،

رائها الكثير من الوقت، مثل التجارب جإالمالية العالية، أو يتطّلب 
 التي تستخدم الغازات المتطايرة؛

  يتطلب إجراء التجارب الدقة البالغة، لذلك يمكن للطلبة من خالل
المحاآاة رؤية األشكال والنماذج واتجاهات القيم، أو عندما ال يتمكن 

 الطلبة من تحقيق الدقة الالزمة دون استخدام أدوات المحاآاة؛

 تجارب قوانين الطبيعة مثل استكشاف علم الحرآة المجردة تخرق ال
 ؛)القوة الدافعة( للتصادم والذي يخرق قانون حفظ الزخم 

  تكون المسائل األخالقية على المحك، آما هي الحال في بعض
 .التجارب البيولوجية

ومن أجل هدف هذا اإلحصاء، ينبغي احتساب عدد المؤسسات التعليمية 
لحفظ تطبيقات التجارب بالمحاآاة؛ واالشتراآات التي تملك حاضنة 

؛ أو المؤسسات التي تملك تراخيص )مقابل رسوم أو مجانية(الدورية 
 .لمختبرات التجارب االفتراضية اإللكترونية

 مقتبس عن: المصدر
CT for Education – A Reference  Handbook – Analytical 

Review)  آتيب مرجعي –من أجل التعليم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت – 
 )مراجعة تحليلية

 :رقم البند في اإلستبيان

    2. 13. 1. ت
 
 
 

  
  
  
  

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاءات في وزارة التعليم،  أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل 
 .عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

ات السنوية يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاء
أو يتم (للمدارس أو المسوحات للمؤسسات  التعليمية 

 )استخراج البيانات من سجالت المدرسة
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 مختبر الحاسوب 

 :التعريف

سواء ( أو مساحة مجهزة بالحواسيب عبارة عن قاعةمختبر الحاسوب هو 
مخصصة لالستخدام التربوي في مؤسسة تعليمية أو )  آانت شبكية أم ال

على " مقهى اإلنترنت"يختلف مختبر الحاسوب عن . رسةمكتبة المد
افتراض أنه يضمن استخدامًا سليمًا خال من االضطراب أو التعطل أو 

من أي مضمون غير تربوي، باإلضافة إلى أن المستخدمين يحتاجون إلى 
 . ن الستخدام الحواسيبإذ

ن بغض النظر عن عدد الحواسيب المتاحة لالستخدام التربوي، ينبغي أ
يكون مختبر الحاسوب مجّهزًا على نحو يتيح استخدام الحاسوب وسيلة 

 .تعليمية من خالل البرمجيات المناسبة لدعم أنشطة المتعلمين

 :رقم البند في اإلستبيان

 1.1.ج
  

 :مصدر البيانات

وحدات اإلحصاء في وزارة التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل 
 .عن المصدر األول

 : البياناتطريقة جمع

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 )أو استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية 

 المخولون باإلستخدام 

 :التعريف

بصف   الطلبة الملتحقون/ التالميذباإلستخدام عبارة تشير إلى  المخولون
ت الحاسوب أو  الرسمي للمدرسة استخدام مختبرايقضي فيه المنهاج

كنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة مساعدة إلستفادة من تلاإلنترنت 
 .في التدريس

اإلحصائي، ينبغي احتساب مجموع االلتحاق في الصفوف من المنظور 
التي تتلقى دروسًا لإلستفادة من تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وسيلة 

 المدارس المعنية مجهزة أن تكون أيضا؛ ينبغي .مساعدة في التدريس
بأعداد مناسبة نسبيًا وبحالة )  باإلنترنتموصولة(بمختبرات حاسوب 

 . وفقًا للمتطلبات الوطنيةصالحة للعمل

 :رقم البند في اإلستبيان

 2. 1. ،  ج1. 1.ج
  

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاءات في وزارة التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني  آبديل 
 .ولعن المصدر األ

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات  
أو استخراج البيانات من سجالت (المدرسية  السنوية 

 )المدرسة
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 ) إسكد(مستويات التصنيف الدولي المقنن للتعليم 

 :التعريف

 من التصنيف الدولي المقنن 1997مستويات إسكد معّرفة في نسخة عام 
 : وهي تصّنف آما يلي،ومعتمدة من قبل اليونسكو) 1997إسكد (للتعليم 

  التعليم قبل االبتدائي–المستوى صفر  

  التعليم االبتدائي أو المرحلة األولى من التعليم – 1المستوى 
 األساسي

  المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي أو المرحلة الثانية – 2المستوى 
 من التعليم األساسي

  مرحلة العليا من التعليم الثانوي ال– 3المستوى 

  البرامج الممتدة ( التعليم بعد الثانوي غير التعليم العالي – 4المستوى
 )ما بين المرحلة العليا من التعليم الثانوي ومرحلة التعليم العالي

  البرامج التي ال ( المرحلة األولى من التعليم العالي – 5المستوى
 )يل في البحث عالي المستوىتأهتؤدي مباشرة إلى الحصول على 

  البرامج التي تؤدي ( المرحلة الثانية من التعليم العالي – 6المستوى
 .تأهيل في البحث عالي المستوىإلى الحصول على 

لمزيد من التفاصيل حول ). 1997إسكد (التصنيف الدولي المقنن للتعليم : المصدر
 )ابعتصنيف مستويات إسكد الرجاء اإلطالع على الملحق الر

 :رقم البند في اإلستبيان

 عناوين الجداول
  
  
  
  
  
  
  
  

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاءات في وزارات التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل 
 .عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 )ت من سجالت المدرسةأو استخراج البيانا(السنوية 

 المصادر التعليمية ومصادر البحوث الرقمية  

 :التعريف

تشير المصادر التعليمية ومصادر البحوث الرقمية إلى مجموعة من  
مثل الكتب اإللكترونية، الصحف والمجالت (المواد التعليمية اإللكترونية 

رات االفتراضية، العلمية اإللكترونية، قواعد البيانات اإللكترونية، المختب
اشتراآات فيها  التعليمية التي تملك المؤسسات) والبرمجيات التعليمية

 المصادر التربوية التي، أو مجموعة )سواء آانت مجانية أم مدفوعة(
أنظر تعريف المكتبات العلمية الرقمية، (تمتلكها المؤسسة التربوية 

 )وتعريف التجارب المخبرية االفتراضية

 :إلستبيانرقم البند في ا

  13. 1.ت

 :مصدر البيانات

وحدات اإلحصاءات في وزارة التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل 
 .عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل المدرسية السنوية 
أو (اإلحصاءات  أو المسوحات من المؤسسات التعليمية 

 )جالت المدرسةاستخراج البيانات من س
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 المعلمون 

 :التعريف

المعّلمون أو الهيئة التعليمية هم األشخاص الموّظفون بصفة رسمية 
مية للطلبة، بصرف النظر عن يبغرض توجيه وإدارة الخبرة التعل

. أو عن ُبعد/ آفاءاتهم أو آلية التوصيل، سواء آان ذلك وجهًا لوجه و
ليم الذين ال يضطلعون بواجبات وُيستثنى  من هذا التعريف موظفي التع

أو الذين يعملون أحيانًا، ) مثل المديرون الذين ال يدّرسون(تعليمية فعلية 
مثل أولياء (ؤسسات التعليمية أو على أساس العمل التطوعي في الم

 ).التالميذ

 :رقم البند في اإلستبيان

 5. 1..، ث4. 1.، ث3. 1.، ث2. 1.،  ث1.1.،  ث1.ث

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاء في وزارة التعليم،  أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن 
 المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 )أو يتم استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية 

 المعّلمون المدَربون 

 :التعريف

م المعّلمون الذين تلقوا على األقل الحد األدنى من المعّلمون المدّربون ه
الذي يؤهلهم ) قبل أو أثناء الخدمة(البرنامج الرسمي إلعداد المعّلمين 

 .المستوى المطلوبللتعليم في 

الدليل اإلرشادي لملء اإلستبيانات عن إحصاءات التعليم الصادر عن معهد :  المصدر
 .اليونسكو لإلحصاء

 :بيانرقم البند في اإلست

 5. 1.،  ث3. 1.،  ث1. 1. ت
  

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاء في وزارة التعليم،  أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن 
 .المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 ).أو يتم استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية 

 )أو مقرر الحاسوب ( معلمون المدربون على تدريس مهارات الحاسوب األساسية ال

 :التعريف

أو مقرر (المعّلمون المدربون على تدريس المهارات الحاسوبية األساسية 
هم المعّلمون الذين يعتبرون مؤهلين  وفقًا لمعايير أو قواعد ) الحاسوب

أو مقرر (ساسية وطنية لتدريس مقّررات المهارات الحاسوبية األ
 ).الحاسوب

في مستويات إسكد العليا بشكل خاص، ينبغي أن يكون المعلمون 
ن على تدريس مقرر الحاسوب حائزين على شهادة أآاديمية والمدرب

وطنية في مجال دراسي مرتبط بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت مثل 
 .علم الحاسوب

 :رقم البند في اإلستبيان

  . 3. 1.ث
  

 :البياناتمصدر 

وحدة اإلحصاء في وزارة التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن 
 المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 )أو يتم استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية 
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 هيالت تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالتالمعلمون المدربون على تدريس مواد باستخدام تس

 :التعريف

المعلمون المدربون على تدريس مواد باستخدام تسهيالت تكنولوجيا المعلومات 
واإلتصاالت هم المعلمون الذين حصلوا على األقل على  الحد األدنى  الوطني 

/  لتدريس مادة واحدة أو مواد مختلفة في المستوىمن التكوين الرسمي
يات التعليمية ذات الصلة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت المستو

 .لدعم عملية التعليم

 :رقم البند في اإلستبيان

  5. 1.ث

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاء في وزارة التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن 
 المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

 خالل اإلحصاءات المدرسية يتم جمع البيانات اإلدارية من
 )أو يتم استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية 

 مقرر  الحاسوب 

 :التعريف

يشير مصطلح مقرر الحاسوب  إلى برنامج مقرر يدّرس عادة في مستويات 
برمجة الحاسوب (وقد تدّرس بعض المدارس مقرر الحاسوب . 6 و5 و4إسكد 

: وقد يشمل مقرر الحاسوب النموذجي . 3في مستوى إسكد ) بصورة خاصة
تصميم النظم، برمجة الحاسوب، معالجة البيانات، الشبكات ، أنظمة التشغيل، 

أما تصميم تجهيزات الحاسوب وبنائها وإنتاجها فال تدخل . وتطوير البرمجيات
 .ضمن هذا اإلطار

 :رقم البند في اإلستبيان

   2. 3 ، ج4. 1.،  ث3. 1.، ث.2. 1.ث

 :البياناتمصدر 

ميزانية أو حسابات اإلدارة المالية في وزارة التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني 
 آبديل عن المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 )أو استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية 

 المكتبات العلمية الرقمية 

 :لتعريفا

 :تشير المكتبات العلمية الرقمية إلى
 مجموعة من التسجيالت الوصفية أو وحدات محتوى : قواعد بيانات

 الكاملة، الصور ذلك األحداث، النصوصبما في (محفوظة إلكترونيًا 
واجهة إتصال، وبرمجيات ) interface(ذات ) والتسجيالت الصوتية

 .تتيح استخراج البيانات والتعامل معها
  الكتب اإللكترونية)e-books :( هي وثائق رقمية، ُمرخّصة أو ال، يغلب

 حيث يمكن رؤيتها يشكل يناظر تمامًا الكتاب ،فيها البحث عن نص
 ...).بحث ، تقرير،(المطبوع 

 بشكل إلكتروني فقط، أو بشكلين معًا نشرهايتم :  المطبوعات اإللكترونية 
محلية باإلضافة إلى الت وهي تتضمن المطبوعا. إلكتروني وشكل أخر

 التي تحتاج إلى امتالك حقوق للوصول إليها، على األقل  أخرىمصادر 
تستثنى الصحف المتاحة للعموم التي تصدر مجانية . لفترة زمنية محّددة

 .على اإلنترنت

ألغراض إحصائية، يرجى احتساب عدد المؤسسات التعليمية التي تتمتع 
كترونية الخاصة بها؛ ذات االشتراآات بحاضنة للمجموعات العلمية اإلل

؛ أو التراخيص التي تم شراؤها للصحف )مقابل دفع أو المجانية(المنتظمة 
 .العلمية اإللكترونية، وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق الرقمية

 إحصاءات –معلومات ووثائق : ISO  2789مقتبس عن أيزو : المصدر
 المكتبة الدولية، الطبعة الرابعة

 :رقم البند في اإلستبيان

 1.13.1.ت
  
  
  
  
  

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاء في وزارة التعليم أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن المصدر 
 األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
راج أو يتم استخ(السنوية أو مسوحات المؤسسات التعليمية 

 )البيانات من سجالت المدرسة
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 المنطقة الريفية 

 :التعريف

 في الممارسات والتطبيقات طبقُيستند مصطلح المناطق الريفية إلى التعريف الم
على سبيل المثال، يمكن اعتبار المنطقة الريفية على أنها منطقة . اإلحصائية

 .المدنية/ جغرافية تقع خارج التجمعات الحضرية

 :في اإلستبيانرقم البند 

 1. 8. 1.،  ت8. 1.،  ت4.أ

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاءات في وزارات التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن 
 .المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 )أو استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية 

  NGOs والمنظمات غير الحكومية INGOsالمنظمات غير الحكومية الدولية 

 :التعريف

المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية هي مؤسسات غير 
 تمويل، أو تنفيذ ، أوالتي قد تقوم بتطوير) بما في ذلك المنظمات الدينية(ربحية 

 آان في التعليم، سواءتصاالت  نشاطات في مجال تكنولوجيا المعلومات واإل
 .ذلك يشكل مهمة أساسية أو مهمة ثانوية

 :رقم البند في اإلستبيان

 2.أ

 :مصدر البيانات

وحدة اإلحصاءات في وزارات التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن 
 .المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

لمدرسية يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات ا
 )أو استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية 

 المنهاج

 :التعريف

ويتضمن . تسلسلهاويشير المنهاج إلى تصميم عمليات التعليم والتعّلم، تخطيطها، 
مية، فضًال ي التعلوالممارساتتقديم الغرض المرجو منه المحتويات، األنشطة 

 .عن آيفيات تقييم تحصيل الطلبة

 :د في اإلستبيانرقم البن

 8.؛  أ7.؛  أ6.أ

 :مصدر البيانات

أو المناهج المدرسية للتعليم االبتدائي والثانوي في / القسم المعني بسياسات و
 .وزارة التعليم

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع المعلومات اإلدارية من الوثائق الرسمية للمناهج 
 .المدرسية للتعليم االبتدائي والثانوي

 الحاسوب األساسية مهارات 

 :التعريف

مهارات الحاسوب األساسية هي صيغة لمنهاج دراسي يشمل أآثر استخدامات 
فهم المبادئ : معظم أو آافة المواضيع التالية وهو يشمل بذلكالحاسوب شيوعًا 

األساسية لتشغيل الحاسوب؛ إدارة ملفات الحاسوب؛ معالجة النصوص؛ استخدام 
 ؛ البحث و تبادل المعلوماتد البيانات؛ إنشاء العروضالجداول الحسابية وقواع

باستخدام الحواسيب؛ وإدراك المضامين االجتماعية واألخالقية الستخدام 
 .اإلنترنت

من المنظور اإلحصائي، ينبغي مراعاة المحتوى المحّدد على المستوى الوطني 
 الصيغ أما في حال عدم توفر معيار وطني،  فيرجى اعتماد. لمثل هذه الصيغ

المنهجية التي تشتمل على معظم أو آافة الوحدات المذآورة أعاله على أنها 
 .تعادل مقرر مهارات الحاسوب األساسية

يمكن تدريس مهارات الحاسوب األساسية آموضوع منفصل أو مدمج في 
ويطّبق عدد متزايد من الدول معيارًا مشترآًا هو نظام التقييم . مواضيع أخرى
المنبثق عن ) ICDL(تبار الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب القائم على اخ

 ).ECDL(الرخصة األوروبية لقيادة الحاسوب 

 :رقم البند في اإلستبيان

. 4. ، ج2. 3. ، ج4. 1. ،  ج3. 1. ،   ث2. 1.،  ث7.،  أ6.أ
2  
  
  

 :مصدر البيانات

ل عن وحدة اإلحصاءات في وزارة التعليم، أو مكتب اإلحصاء الوطني آبدي
 .المصدر األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل اإلحصاءات المدرسية 
 )أو استخراج البيانات من سجالت المدرسة(السنوية 
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 موقع إلكتروني 

 :التعريف

الموقع اإللكتروني هو مجموعة من الصفحات اإللكترونية المترابطة التي يجمع فيما 
في سياق المؤسسات التعليمية، . حد، وعادة ما ترد تحت اسم نطاق واحدموضوع وابينها 

يشمل الموقع اإللكتروني صفحة رئيسة مع روابط تَوّجه لمعلومات تربوية لها عالقة 
 .بالمضمون الرئيسي

 :رقم البند في اإلستبيان

  1. 10. 1. ، ت. 10. 1.ت

 :مصدر البيانات

و مكتب اإلحصاء الوطني آبديل عن المصدر وحدة اإلحصاءات في وزارة التعليم، أ
 .األول

 :طريقة جمع البيانات

يتم جمع البيانات اإلدارية من خالل 
أو يتم (اإلحصاءات السنوية للمدارس 

 )استخراج البيانات من سجالت المدرسة
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 الملحق الثالث
 )Eurostat, 1999(االت الدراسية والتدريب تصنيفات المجاالت المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت حسب دليل المج

 
 مجاالت واسعة مجاالت ضيقة مجاالت مفصلة وصف المجال التضمينات  االستثناءات

ي    صلة ف رامج المنف الب
تخدام  ة اس رامج تطبيقي ب
ددة ي مح شر المكتب  للن

اعي  صميم الطب والت
ال     ذا المج ن ه ستثناة م م
ال   ي المج ضمنة ف وم

تخدام " أي 482 اس
 ."الحاسوب

 
صحافة  دراسة   صياغة  (ال

هي  ) الرسائل ومضمونها  
ذا     ن ه ستثناة م ضًا م أي
ي   ضمنة ف ال وم المج

ال  صحافة  "321المج ال
 "والتحقيق الصحفي

 

يشمل هذا المجال 
برامج متعلقة 

بالنشر المكتبي 
لطباعي اوالتصميم 

 هو دراسة التقنيات السمعية والبصرية واإلنتاج اإلعالمي
نتاج الكتب، الصحف، اإلنتاج التقنيات والمهارات إل

الفيديو، إنتاج / التلفزيوني، إنتاج األفالم/ اإلذاعي
وهي تشمل . التسجيالت الموسيقية واالستنساخ الغرافيكي

نتاج  اللوني والتصوير الفوتوغرافي إلبرامج حول طرق ا
آما تشمل دراسة تجميع الصور . والرسم على الحاسوب

الكتب والمجالت والكلمات والزخرفات في إنتاج 
صنف ضمن هذا يو. والملصقات واإلعالنات وغيرها

 :المجال البرامج التي تشمل المجاالت األساسية التالية
 صناعة تجليد الكتب 

 تشغيل الكاميرا 
  الطباعة(صف الحروف( 

 إنتاج األفالم 

 التصميم الغرافيكي 

 اإلنتاج الغرافيكي 

 التصوير 

 تقنيات اإلعالم 
  المتعددةإنتاج وسائل اإلعالم 

 التصوير الفوتوغرافي 

 الطباعة 

  تصميم النشر، التصميم الطباعي 

 اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني 

 إنتاج التسجيالت الموسيقية 

 تقنيات الصوت 

 تصميم طباعة النصوص 

 التقنيات السمعية 213
والبصرية واإلنتاج اإلعالمي

العلوم  2  الفنون21
 اإلنسانية
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 تصميم وتطوير النظم علم الحاسوب هو دراسة 
شمل دراسة تصميم وهو ي. ةبيئات الحوسبة والمعلوماتي

تصنف . صيانتها ودمجهاالتطبيقية وآيفية البرمجيات 
ضمن هذا المجال البرامج التي تشمل المجاالت األساسية 

 :التالية
 برمجة الحاسوب
 علم الحاسوب

 تحليل نظم الحاسوب

 تصميم نظم الحاسوب

 المعلوماتية

 نظم التشغيل

 )ها وغير++Cبيسك البصرية، و (لغات البرمجة 

 العلوم 4  الحاسوب48  علم الحاسوب481
والرياضيات 
 والحاسوب

أجهزة (هندسة الحاسوب 
مستثناة من ) حاسوبال

هذا المجال ومضمنة في 
علم  "523المجال 

 ".اإللكترونيات واآلليات
 

البرامج حول استخدام 
هي التطبيقات الحاسوبية 
أيضًا مستثناة من هذا 
المجال ومضمنة في 

استخدام  "482المجال 
 "الحاسوب

 هي دراسة استخدام الحواسيب استخدام الحاسوب 
وتمتد . وبرمجيات الحاسوب والتطبيقات ألغراض مختلفة

وتصنف ضمن هذا . هذه البرامج عادة على مدة قصيرة
 :المجال البرامج التي تشمل المضامين األساسية التالية

 دام الحاسوباستخ 

  برامج الجداول الحسابية(برمجيات الحساب( 

 برمجيات معالجة البيانات 

 برمجيات النشر المكتبي 

 برمجيات معالجة النصوص 

 استخدام اإلنترنت 

   استخدام الحاسوب482
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 مجاالت واسعة مجاالت ضيقة مجاالت مفصلة وصف المجال المضمنات االستثناءات

علم الحاسوب دراسة 
م نظم الحاسوب تصمي(

) والبرمجيات التطبيقية
مستثناة من هذا المجال 

 481ومضمنة في المجال 
 "علم الحاسوب"

هي دراسة تخطيط المعدات ، ) الهندسة والمهن الهندسية( 
اآلالت، النظم اإللكترونية، تصميمها ، تطويرها، و 

. وهي تشمل الحواسيب ومعدات اإلتصال. صيانتها
 البرامج التي تشمل المضامين وتصنف ضمن هذا المجال

 :األساسية التالية
 إلكترونيات البث 

 أنظمة اإلتصال 

 ترآيب معدات اإلتصال 

 صيانة معدات اإلتصال 

 هندسة الحاسوب 

 تصليح الحاسوب 

 هندسة مراقبة الجودة 

 تكنولوجيا معالجة البيانات 

 التكنولوجيا الرقمية 

 الهندسة اإللكترونية 

 خدمات المعدات اإللكترونية 

 تكنولوجيا الشبكة 

 الروبوتية 

 تكنولوجيا اإلتصاالت السلكية والالسلكية 
 التلفزيون و  الراديو تصليح أجهزة 

 الهندسة والمهن 52 واآلليات  اإللكترونيات523
 الهندسية  

 الهندسة 5
والتصنيع 

 والبناء
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 الملحق الرابع
 تصنيف إسكد لمستويات التعليم

 

  التصنيف والفئات الفرعية ومعايير1997وصف مستويات إسكد 

ي ا ت  الفئات الفرعية المعايير اإلضافية المعايير الرئيسية التعليم ما قبل االبتدائي 

0 

المرحلة األولية من التعليم المنظم التي جرى 
تصميمها بشكل رئيسي لتعريف األطفال الصغار 

 .على البيئة المدرسية

آز أو المدرسة تطبيقه على المرأن يعتمد في يجب 
وصمم  لتلبية الحاجات التعليمية وحاجات النمو لدى 

 سنوات على األقل، وأن يكون لها 3األطفال البالغين 
لتوفير ) مؤهلة(هيئة تعليمية مدربة بشكل مالئم 

 .برنامج تربوي لألطفال

مؤهالت تربوية للهيئة التعليمية؛ تنفيذ 
 .المنهاج الدراسي مع العناصر التعليمية

 المعايير اإلضافية المعايير الرئيسية مستوى التعليم االبتدائي

1 

م الطلبة بتعلي/ التالميذصمم في العادة لتزويد 
أساسي مناسب في مجاالت القراءة والكتابة 

 . والرياضيات

المنهجية التي يتميز بها التعليم بداية الدراسات 
دخول ال. االبتدائي مثل القراءة، الكتابة والرياضيات

إلى المؤسسات التعليمية أو برامج التعليم االبتدائي 
المخصصة على المستوى الوطني ال تعتبر بداية 

 وحدها معيارًا آافيًا لتصنيف البرنامج أنشطة القراءة
 .   1التعليمي على مستوى إسكد 

التمدرس في البلدان التي يكون فيها سن 
أو على األقل السن التي يبدأ (إلزامي 
الطلبة تعليمهم /  جميع التالميذعندها

يأتي بعد بداية الدراسة ) بشكل افتراضي
النظامية  لمواضيع دراسية معروفة، يجب 

 استعمال السنة األولى من التمدرس
اإللزامي لتحديد الحدود بين مستوى إسكد 

 .1 وإسكد 0

   

  فيةالمعايير اإلضا المعايير الرئيسية المرحلة األولى من التعليم الثانوي
الغاية التي  يجري على 
أساسها تصميم البرامج 

 لتحضير الطلبة
 توجه البرنامج

 أ

البرامج التي جرى تصميمها 
الطلبة / بهدف تحضيرالتالميذ

المباشر بالمستوى لاللتحاق 
 ضمن تسلسل يؤدي في 3

نهاية األمر إلى التعليم العالي 
أي إلى االلتحاق بمستوى 

 .ب3و أ أ3إسكد 

ام
لع
ا

 

تعليم لم يجر تصميمه خصيصا 
بهدف تحضير المشارآين 

لممارسة مجموعة  محددة من 
الوظائف أو المهن أو لاللتحاق 

فنية عالية / ج تعليم مهنيةببرام
 .المستوى

 ب

البرامج التي جرى تصميمها 
بهدف تحضير الطلبة 

لاللتحاق المباشر بالبرامج 
 .ج3على مستوى 

2 

تقوم المرحلة األولى من التعليم الثانوي بشكل 
عام باستكمال  البرامج األساسية الخاصة 

بمستوى التعليم االبتدائي، ويرآز التعليم عادة  
على الموضوع الدراسي، وغالبًا ما يوظف 

خصصًا يدّرسون الصفوف في معلمين أآثر ت
 . مجال تخصصهم

 مع النقطة التي 2تتوافق البرامج في بداية المستوى 
يبدأ عندها تنظيم البرامج بشكل أآثر توجهًا نحو 

 توظيف معلمين أآثر يتم مواد دراسية بعينها،
 .تخصصًا يدّرسون الصفوف في مجال تخصصهم
 مع إذا آانت نقطة التحول المنتظمة هذه ال تتوافق
التقسيم العادي للحدود بين البرامج التعليمية 

الوطنية، فينبغي عندها تقسيم البرامج عند النقطة 
هذا التغيير التي تبدأ البرامج الوطنية بإظهار 

   .التنظيمي

لكن في حال تعّذر وجود نقطة انفصال 
لهذا التغيير النظامي، فعلى البلدان أن 
ي تفصل برامجها الوطنية بشكل اصطناع

 عند نهاية السنوات 2 وإسكد 1بين إسكد 
 .الستة من التعليم االبتدائي

في البلدان التي ال يتوفر فيها انفصال في 
النظام بين المرحلتين األولى والثانية من 

التعليم الثانوي، والتي تستمر فيها 
المرحلة األولى من التعليم الثانوي أآثر 

 سنوات، فيجب اعتبار السنوات 3من 
ثة األولى فقط  والتي تلي التعليم الثال

االبتدائي على أنها تشكل المرحلة األولى 
 .من التعليم الثانوي

 ج

البرامج التي جرى تصميمها 
بشكل رئيسي لاللتحاق 

مباشرة بسوق العمل عند 
تعرف (إآمال هذا المستوى 

ًا بالبرامج آذلك أحيان
 ").النهائية"

مه
ال

ي
ن

 

المشارآين لاللتحاق تعليم يحّضر 
مباشرة  دون الحاجة إلى تكوين 

ويؤدي . إضافي بوظائف معينة
إآمال مثل هذه البرامج بنجاح إلى 

 .سوق العملمؤهل مهني متصل ب
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  البرامج الجزئية المعايير الرئيسية المرحلة الثانية من التعليم الثانوي
الغاية التي يجري على 
أساسها تصميم البرامج 

 :لتحضير الطالب
 توّجه البرنامج 

 أ
البرامج التي جرى تصميمها 

 بااللتحاق مباشرةح تسم
 .أ5 إسكد بمستوى

ام
ع

 

يمه خصيصا تعليم لم يجر تصم
بهدف تحضير المشارآين 

لممارسة مجموعة محددة من 
الوظائف أو المهن أو لاللتحاق 

فنية عالية / ببرامج تعليم مهنية
 ب .المستوى

البرامج التي جرى تصميمها 
 بااللتحاق مباشرةح تسم

 3 .ب5بمستوى إسكد 

المرحلة األخيرة من التعليم الثانوي في أغلبية 
حسب ثر تنظيمًا  غالبًا ما يكون التعليم أآ،البلدان

مما هو عليه في  المستوى نطاق الموضوع 
ول على المعلمين الحص  آما يحتاج 2إسكد 

مؤهل  أعلى  مستوى أو أآثر تخصصا في  
الموضوع مما تكون عليه  المؤهالت في 

 .2المستوى إسكد 

يجب أن تكون هناك حدود وطنية بين المرحلة األولى 
السائد نوي العامل والمرحلة الثانية من التعليم الثا

 .3  و2يين للفصل المستو
 النوع من البرامج إآمال يشترط القبول في هذا

 ب، أو الجمع بين التعليم األساسي 2المستوى إسكد 
والخبرة المهنية التي تظهر القدرة على استيعاب  

 .3موضوع في المستوى إسكد 

صول على مؤهل تعليمي خاص هي الح
مع بين ببرنامج جزئي من خالل الج
عليمية أو مجموعات من المقررات الت

الوحدات في برنامج يفي بمتطلبات محددة 
 .خاصة بالمنهاج الدراسي

ن قد ال يكون للوحدة الواحدة منفذ ولك
تعليمي محدد أو منفذ مرتبط بسوق العمل 

 .أو توجه معين خاص بالبرنامج

 ج

البرامج التي لم يجري 
تصميمها لاللتحاق مباشرة 

 ،ب5أ أو 5بأحد مستويي إسكد 
و بالتالي، توجه هذه البرامج 
 إلى مباشرة إلى سوق العمل أو

 أو 4في  مستوى إسكد برامج 
ستوى في مخرى أإلى برامج 

 .3إسكد 

ي
هن
م

 
آين المشارتعليم يحّضر 

لاللتحاق مباشرة بوظائف محددة 
.  دون الحاجة إلى تكوين إضافي
يؤدي إآمال مثل هذه البرامج 
 بنجاح إلى مؤهل مهني متصل

 .بسوق العمل

نوع البرامج التي يمكن تصنيفها على  المعايير الرئيسية التعليم ما بعد الثانوي غير العالي
 4المستوى إسكد 

 
 

 
 توّجه البرنامج

، تقع هذه البرامج ما بين من وجهة نظر دولية
م الثانوي والتعليم ما المرحلة الثانية من التعلي

جزءا من  بعد الثانوي، مع أنه يجوز اعتبارها
برامج المرحلة الثانية من التعليم الثانوي أو 

 .برامج التعليم ما بعد الثانوي
وغالبًا ما ال تكون أآثر تقدمًا من برامج مستوى 

 إال أنها تساعد على توسيع المعرفة لدى ،3إسكد 
رنامجًا في  مستوى المشارآين الذين قد أآملوا ب

يكون الطلبة أآبر سنًا من أولئك الذين و. 3إسكد 
 .3يلتحقون ببرامج في مستوى إسكد 

عادة تتراوح مدة دراسة البرامج في مستوى 
 . بين ستة أشهر وسنتين4إسكد 

عادة يكون الطالب الذين يلتحقون ببرامج في  
 .3 قد أآملوا بنجاح مستوى إسكد 4مستوى إسكد 

مهنية قصيرة هو التكوينات الول النوع األ
حيث ال توجد عالقة بين المحتوى و األجل، 

مستوى التعليم في العديد من البلدان أو أن 
البرامج ال تفي بمتطلب مدة الدراسة الخاص 

 ب الذي هو سنتين على 5بمستوى إسكد 
  .األقل

/  ما يجري تصميم هذه البرامج للتالميذغالبًا 
 مع أنها قد 3 المستوى للطلبة الذين أآملوا

 نظامي ال تتطلب الحصول على مؤهل
 .لاللتحاق بها

البرامج التي يجري الثاني من النوع 
اعتبارها آبرامج للمرحلة الثانية من التعليم 

 الثانوي على المستوى الوطني، مع أن
 بهذه البرامج عادة يكونون قد الملتحقين

ية بالمرحلة الثانأآملوا برنامجًا آخرا خاصا 
أي برامج المرحلة (من التعليم الثانوي 

 ).الثانية

 أ

البرامج التي جرى تصميمها 
 بمستوى بااللتحاقلتسمح 

 .ب5أ أو 5إسكد 

ام
ع

 

تصميمه خصيصا تعليم لم يجر 
بهدف تحضير المشارآين 

لممارسة مجموعة محددة من 
الوظائف أو المهن أو لاللتحاق 

فنية عالية /ة ببرامج تعليم مهني
 .ىالمستو

4 

   

 
 ب

البرامج التي لم يجر 
تصميمها لاللتحاق مباشرة 

أ أو 5بأحد مستويي إسكد 
ذه توجه ه و بالتالي ،ب5

البرامج مباشرة إلى سوق 
العمل أو إلى برامج أخرى 

 .4في  مستوى إسكد 

ي
هن
م

 

 
المشارآين تعليم يحّضر 

لاللتحاق مباشرة بوظائف محددة  
. دون الحاجة إلى تكوين إضافي

 إآمال مثل هذه البرامج يؤدي
 بنجاح إلى مؤهل مهني متصل

 .بسوق العمل
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 المرحلة األولى من التعليم العالي
معايير التصنيف الخاصة بالمستويات والفئات 

 )ب5أ و5(الفرعية 
  

مدة الدراسة النظرية  
التراآمية الخاصة بالتعليم 

 العالي
 

وطنية المرتبة في البنية ال
 للشهادات العلمية والمؤهالت

بمحتوى  من اسكد  5تتميز برامج المستوى 
تعليمي عالي المستوى من حيث المحتوى 

 .4 و3يي إسكد التعليمي لبرامج مستو

يتطلب االلتحاق بهذه البرامج عادة إآمال مستوى 
 ب بنجاح أو الحصول على مؤهل3أ أو 3إسكد 

  .أ4معادل لمستوى إسكد 

  

 

 

 

  

أ على الناحية 5مستوى إسكد  تعتمد البرامج في
ي تهدف إلى توفير آبير فهالنظرية إلى حد 

مؤهالت آافية لاللتحاق ببرامج البحث عالية 
 .تستلزم مهارات عالية مستوى وبوظائفال
 
 

في (تراآم الدراسة النظرية  أن تكون مدة. 1
 .ثالث سنوات على األقل) مستوى التعليم العالي

 يكون لدى الكلية إمكانية منح ب عادة أنتتطل. 2
 .  شهادات  لألبحاث ذات مستوى عالي

 .قد تستدعي إآمال مشروع بحثي أو أطروحة. 3
توفر المستوى التعليمي الضروري لاللتحاق . 4
 تتطلب مهارات عالية أو ببرنامج بحث ذو مهنةب

 .مستوى عالي

  

 أ
 
 
 
 
 

: فئات خاصة بمدة الدراسة
وات؛ خمس أقل من خمس سن

 .سنوات فأآثر
 

 أ
 
 
 
 
 
 

األولى؛ الثانية : الفئات
 .أومستوى أآثر

 

5 
 
 
 
 
 أ5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب 5
 
 

/ عام، يغلب على البرامج الطابع العمليبشكل 
ب أآثر من 5المهني في مستوى إسكد / الفني

 .أ5البرامج في مستوى إسكد 

 يغلب على البرامج الطابع العملي وترآز بخاصة .1
 مستوى إسكد على الوظائف أآثر من البرامج في 

ببرامج أ وهي ال تحضر الطلبة لاللتحاق مباشرة 5
 .بحث عالية المستوى

 .ها سنتين على األقلتكون مدة دراست. 2
صمم محتوى البرنامج عادة  بهدف تحضير . 3

 .الطلبة لاللتحاق بوظيفة محددة

  

 ب
 
 
 
 

ال : فئات خاصة بمدة الدراسة
 .يوجد 

 ب
 
 
 
 

 .ال يوجد: الفئات

التي تؤدي إلى (ة الثانية من التعليم العالي المرحل
 )مؤهل بحث متقدم

      

6 

يجري تخصيص هذا المستوى لبرامج التعليم 
العالي التي تسمح بالحصول على مؤهل نتيجة  

وترآز هذه البرامج على . لبحث علمي متقدم
 .الدراسة المتقدمة والبحث المبتَكر األصيل

 

ة ذات نوعية  أو رسالتقديم أطروحةتتطلب . 1
، تسمح بنشرها وتكون نتيجة ألعمال بحث مبتكر

 .آما تمّثل  مساهمة مهمة في إثراء المعارف
 .ال تعتمد بشكل وحيد على المقرر الدراسي. 2

 تحّضر المشارآين ليصبحوا مدّرسين في مؤسسات. 3
أ آما تحضرهم  لشغل 5تقدم برامج في مستوى إسكد 

  .حكومية أو صناعيةوظائف ترتبط بالبحوث في هيئات 
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دليل لقياس تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت
في التعليم

وثيقة تقنية رقم 2

 بإمكان تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت توسيع فرص التعّلم ملختلف فئات السكان، فهي تسمح لصناع

القرار و املعلمني من حتسني نوعية مناهج التعليم و التكوين، فضالً عن التحصيل العلمي. من خالل االستخدام 

املبتكر لهذه التكنولوجيات ميكن ملؤسسسات التعليم املساعدة في تطوير و توسيع إنتاج املهارات اجلديدة التي 

تتطلبها مجتمعات املعلومات.

في حملة عاملية لدمج تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت في الّتعليم ، هناك حاجة واضحة لرصد التقدم الذي 

أحرزته البلدان على أساس مؤشرات دقيقة و متناسقة. و للتصدي لهذا التحدي، وضع معهد اليونسكو لإلحصاء 

 )م.ي.إ( هذا الدليل على أساس مشاورات معمقة قام بها مع حكومات و خبراء دوليني. على وجه اخلصوص، هذا 

 الدليل هو نتيجة اللتزام )م.ي.إ( في إطارالشراكة التي من شأنها قياس تكنولوجيا املعلومات من أجل التنمية، 

و إتفاق دولي على وحدات إحصائية لطائفة واسعة من الوكاالت متعددة األطراف.

بالنظر إلى التطور السريع لتكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت، هذا الدليل يرتكز على أساس جديد من خالل إنشاء 

إطار موّحد و مواصفات لقياس املؤشرات. التعاريف و املنهجيات املقترحة تُوجه نحو اإلستخدام و التفسير املتناسق  

لإلحصاءات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت في التعليم في سياق دولي. زيادة على قائمة املؤشرات 

األساسية للمعهد، يقّدم )م.ي.إ( قائمة موسعة لتلبية االحتياجات من املعلومات احلالية. و يتم جمع البيانات 

املطلوبة حلساب هذه املؤشرات من خالل الدراسات االستقصائية النموذجية الدولية لتمكني صّناع القرار من تقييم 

التقدم احملرز على مّر الّزمن و مقارنة إجنازاتهم مع بلدان أخرى.

يشّكل معهد اليونسكو لإلحصاء املكتب اإلحصائي ملنظمة األمم املتحدة للتربية، العلم و الثقافة و مركز إيداع  

إحصاءات األمم املتحدة القابلة للمقارنة في مجاالت التربية، العلم، التكنولوجيا، الثقافة و اإلتصال.
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