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 إن برنامج تقييم وتتبع مستويات القرائية LAMP الذي وضعه معهد اليونسكو لإلحصاء، يتيح للبلدان في جميع 
مراحل التنمية اختبار قدرات القراءة والكتابة واحلساب لسكانها باستخدام أحدث التقنيات في التقييم التربوي.

مبناسبة صدور الطبعة األولى من سلسلة جديدة من منشورات معهد اليونسكو لإلحصاء، هذا التقرير  التقني 
مبثابة  دليل لتنفيذ البرنامج .بفعل ذلك ، فإنه يتناول املسائل الرئيسية التي تواجه صانعي السياسة، املساهم أو 
املواطن الذي يتطلع إلى اتخاذ قرار مستنير بشأن تقييم معرفة القراءة والكتابة. ما الذي مييز LAMP عن الدراسات 

االستقصائية األخرى؟ ما املهارات التي يقيسها وكيف؟ ماذا ميكن للبلدان أن تتوقع عند تنفيذ LAMP؟ األهم من ذلك 
كيف ميكن لبرنامج LAMP أن يستجيب للظروف واألولويات اخلاصة بكل بلد؟

 
هذه األسئلة وغيرها يتم التصدي لها من أجل تسليط الضوء على كيفية مساهمة LAMP على مجموعة اإلحصاءات 

العاملية ملعرفة القراءة والكتابة. في عام2003 بدأ LAMP كبرنامج جتريبي ينفذ بالتعاون مع عدة بلدان من مختلف 
املناطق في العالم .إن األوساط اللغوية والثقافية واملؤسسية املتنوعة لهذه الدول تشكل فرصة استثنائية لتنقيح 

النهج املفاهيمي واألدوات واإلجرائات للبرنامج .نتيجة لذلك ، يكون التقييم الوحيد ملعرفة القراءة والكتابة الذي مت 
حتقيقه بتسع لغات من أصل خمس عائالت لغوية.

معهد اليونسكو لإلحصاء هو املكتب اإلحصائي ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة)اليونسكو(، هو وديعة 
لالمم املتحدة إلحصاءات دولية قابلة للمقارنة في مجاالت التعليم والعلوم والتكنولوجيا ، والثقافة واالتصال.

اجليل التـــــــالي من إحصائيات معرفة القراءة والكتابة:
(LAMP) تنفيذ برنامج تقييم وتتبع مستويات القرائية



 

 

 

 

 

 

 الجيل التـــــــالي من
 :إحصائيات معرفة القراءة والكتابة

 )LAMP (وتتبع مستويات القرائيةتنفيذ برنامج تقييم 
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 اليونسكو

في مؤتمر لندن في شهر تشرين الثاني من ) اليونسكو(العلوم والثقافة وتبنت عشرون دولة دستور منظمة األمم المتحدة للتربية 
 دولة عضوا 193تضم المنظمة حاليا و. 1946حيز التنفيذ في الرابع من تشرين الثاني من العام الدستور دخل و 1945العام 

 .باإلضافة إلى ستة أعضاء منتسبين

العلم والهدف الرئيس لليونسكو هو المساهمة في السالم واألمن في العالم عن طريق تعزيز التعاون بين األمم من خالل التربية 
األساسية لكافة شعوب والحريات حقوق اإلنسان وسيادة القانون وذلك لتشجيع االحترام العالمي للعدالة و ،االتصاالتوافة والثق

 . أو الدين والتي تم التأآيد عليها من قبل ميثاق األمم المتحدة، اللغة، الجنس،األرض دون أي تمييز سواء على أساس العرق

االتصاالت لعالم والثقافة والعلم ودراسات مستقبلية على التربية ) 1: مة خمس وظائف رئيسة تؤدي المنظ،إلنجاز هذا التفويضو
ضع المعايير لتحضير وإجراءات ) 3. التعليموفعاليات التدريب ومشارآة المعرفة من خالل األبحاث ونقل وتعزيز ) 2. الغد
سياساتها والتعاون الفني للدول األعضاء من أجل خططها الخبرة من خالل ) 4. التوصيات القانونيةوتبني األدوات الداخلية و

 .تبادل المعلومات المتخصصة) 5. التنموية

 .فرنسا - يقع مقر رئاسة اليونسكو في باريسو

 معهد اليونسكو لإلحصاء

جاالت مستودع األمم المتحدة لإلحصائيات العالمية في مومكتب المنظمة اإلحصائي ) UIS(يعتبر معهد اليونسكو لإلحصاء 
 .الثقافةو االتصاالت ، العلم والتكنولوجيا،التربية

مها يسلتور هذه اإلحصائيات يطوتوقد تم إنشاؤه لتحسين البرامج اإلحصائية الخاصة بالمنظمة و. 1999تأسس المعهد في العام 
االجتماعية ور االقتصادية وثيقة الصلة بالمنهج في مناخات العالم المعاصوهناك حاجة إلحصائيات دقيقة . في الوقت المناسب

 .التغير المتسارعوالسياسية التي تتسم بالتعقيد المتزايد و

 .مونتريال - يقع مقر المعهد في آنداو
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.المنظمة اليونسكو آما أنها ال تلزم ليس بالضرورة أن تكون هذه آراء. عن اآلراء الواردة فيهو ،عرض الحقائق التي يتضمنها هذا الكتابوالمؤلفون مسئولون عن اختيار 



- iii - 

 المقدمة

) LAMP(الخاص به  تتبع مستويات القرائية بتطوير برنامج تقييم و2003في العام  )UIS(بدأ معهد اليونسكو لإلحصاء 
 .والكتابةآجهد أساسي لتحسين غالبية اإلحصائيات المتوفرة حول معرفة القراءة 

مع مجموعة من الدول تمثل مناطق و ،بعد خمس أعوام من العمل التنموي المشترك مع مؤسسات متخصصة ذات خبرة
منهج معتمد لقياس : األولية لهذا السعي فإن معهد إحصاءات اليونسكو جاهز اآلن لمشاطرة النتائج ،مختلفة من العالم

 . في الدول الناميةوالكتابةمهارات معرفة القراءة 

يخص بالذآر و ،يود المعهد التعبير عن عميق تقديره للتعاون الذي أبداه الزمالء في المنظمة طيلة السنوات الماضية
سلطة و النيجر ، المغرب، منغوليا، آينيا،سلفادور الفرق الوطنية في آل من ال،)UIL(معهد اليونسكو للتعّلم مدى الحياة 

الحكومة األمريكية الملتزمة بشدة ببرنامج و ، إحصائيات آندا،)ETS( خدمة االختبار التعليمي ،الحكم الذاتي الفلسطينية
 من قرائيةتتبع مستويات ال تطور برنامج تقييم و،على مدى هذه السنوات الخمس الماضية. تتبع مستويات القرائيةتقييم و

 .البساطة إلى منهج ناضج جاهز اآلن ليؤمن خدمة حقيقية للدول األعضاءغاية فكرة في 

 ،تتبع مستويات القرائيةتقييم وبرنامج عن عالمية وإن الهدف من نشر هذا الكتاب هو تقديم نظرة عامة شاملة 
 باإلضافة إلى اإلجراءات ،حدود برنامجناو ونطاق ،والكتابةالمتضمَّنة في قياس مهارات معرفة القراءة تعقيدات الو

القرار  أصحاب فإن هذه النشرة معّدة بشكل أساسي لتزويد ،بالتاليو. النموذجية المطلوبة لتنفيذه على المستوى الوطني
. باألخص فوائده المرتقبة في وضع السياساتو تتبع مستويات القرائيةبفكرة واضحة عّما هو متوقع من برنامج تقييم و

التغيير حيث والتعقيد والتوجه إلى حاجات المواطنين الذين يعيشون في عالم يتسم بالصعوبة بّكن واضعو السياسات سيم
 ،الحصول على الفرص في طيف واسع من المجاالت التي تالمس حياة الناس اليومية يتم بواسطة النصوص المكتوبة

 .ابةوالكتلذلك يتطّلب تطويرا دائما لمهارات معرفة القراءة و

 

 هندريك فان دير بول
  العاممديرال

 معهد اليونسكو لإلحصاء
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 وتقدير شكر
 

تقييم /تتبع مستويات القرائية برنامج تقييم و،تم إعداد هذا المستند من قبل العاملين في معهد اليونسكو لإلحصاء
 .لوسيا جيرارديو ، مانويل آاردوسو، بريندا تاي ليم،سيزار غوادالوب:  في مونتريال1مخرجات التعليم

 تيموثي ،برايان مادوآس:  بسبب مالحظاتهم القّيمةنيود معهد إحصائيات اليونسكو التوجه بالشكر لألشخاص التالي
آريستين غالنز من معهد التعلم مدى و ،ألرايك هانيمان: وأيضا آل من.  و بنيتا سمرفيلد، ماريا لويزا جورجي،آيرالند

 للمساهمة ،آلنتون روبنسون من قطاع التربية في مقر رئاسة اليونسكوو وسابين آيوب ،)UIL(الحياة التابع لليونسكو 
 النسخة المسودة من هذا التقرير للفرق الوطنية من الدول موضع التجربة في برنامج تقييم توفيرتم  .الهامة التي قدموها

  .تتبع مستويات القرائيةو

                                                       

1 ALO. 
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بالشراآة مع ) LAMP (تتبع مستويات القرائيةبرنامج تقييم و) UIS( أطلق معهد اليونسكو لإلحصاء ،2003في العام 
 بين والكتابةمعرفة القراءة وجديدة لقياس مهارات معرفة الحساب  قطرالمنظمات بهدف تطوير وديد من الدول الع

تم استيحاء التصميم الخاص بالبرنامج من عمليات . الراشدين لتحسين الغالبية المتوفرة من األدلة اإلحصائيةوالشباب 
المسح الدولي لمعرفة القراءة ): OECD(التنمية وصادي المسح التي جرى معظمها في بلدان منظمة التعاون االقت

 التي تعتبر ،)ALL( عند الراشدين والكتابةمعرفة القراءة ومسح مهارات الحياة و) IALS( الخاص بالراشدين والكتابة
قاط مواجهة ن. معرفة الحسابو والكتابةحتى اآلن أآثر الجهود المبذولة أهمية في العالم في قياس معرفة القراءة 

 .في سنواته األولى )LAMP(قوتها ساعد في تشكيل وضعفها 

إلى تزويد واضعي السياسة بمعلومات موثوقة عن الصورة السكانية فيما يتعلق بمعرفة القراءة ) LAMP(يهدف 
التأثير على تصميم برامج معرفة وبذلك يساعد على إيصال المعلومات للنقاشات العامة و ،معرفة الحسابو والكتابة
تم تصميم البرنامج مع . الدولوالمجتمعات وتعليم الراشدين بهدف زيادة الفرص لألفراد والعائالت و والكتابةالقراءة 

االجتماعية واالقتصادية لمعرفة و والتي تشدد على القيود الثقافية ،في الذهن" والكتابةتعددية معرفة القراءة "فكرة 
لمختلفة بين السكان والحاجة الستخدام تلك المهارات في مواقف الحياة يتحرى توزع المهارات ا. والكتابةالقراءة 
 .إطالعنا بطريقة مفهومة على العوامل الرئيسة في حق الشعوب في التعليم) LAMP(لذلك يستطيع و. اليومية

لحساب تجهيز الدول باألدوات المنهجية الالزمة إلجراء التقييم المباشر لمهارات معرفة ا) LAMP(ينوي برنامج 
 يهدف البرنامج لضمان ،من خالل توحيد هذين العاملينو.  آما ينوي دعم القدرات الوطنية،والكتابةمعرفة القراءة و

حيث سيصبح هذا جزءا من المجموعة . والكتابةسير الدول باتجاه اإلنتاج المستدام لبيانات موثوقة حول معرفة القراءة 
 .تحسينها باستمراروم معهد اليونسكو لإلحصاء بمراقبتها األساسية لإلحصائيات الدولية التي سيقو

 بقياسه؟) LAMP( ما الذي يقوم

مهارات قراءة  ،)النثر(مهارات قراءة النصوص المتصلة :  في ثالثة مجاالتوالكتابةمعرفة القراءة ) LAMP(يختبر 
ألفراد من قراءة النصوص المنتظمة مهارات النثر اتمّكن . ية الحسابمهاراتوال ،)المستندات(النصوص غير المتصلة 

تنطبق مهارات المستندات على النصوص غير و. غايتهاوبناء هذه النصوص  تدّل على  وعناوينمع فقرات في مقاطع 
حيث يمكن للقّراء استخدام استراتيجيات مختلفة  )إلخ،  خرائط، رسوم بيانية،برامج ،جداول(المتصلة بمختلف أشكالها 

مهارات معرفة الحساب األفراد من إجراء عمليات حسابية مختصرة تتطلب تمّكن أخيرًا و. تالستخالص المعلوما
الهدف أن تكون مهام . القياسات األخرىوالعمالت والحجم و وفهم األفكار المتعلقة بالشكل والطول ، والتقدير،الحساب

 المجتمع ، الصحة والسالمة،العائلةو المنزل :التقييم ذات أهمية بالنسبة للخاضعين لها في آافة أوضاع الحياة اليومية
 .التسليةو أوقات الفراغ ، العمل، االستهالك،المواطنةو

 للحصول على المعلومات ،العوامل المصاحبة لألداء المنخفض) LAMP( يتحرى ،باإلضافة إلى هذه المجاالت الثالثة
 وضع المعهد إطار عمل مبتكر لقياس مكونات ،قيقةفي الح. الكتابةومعرفة القراءة  مختصة بتدخل  جراءاتإلالمفيدة 
 فإن هذا المقياس يختبر آيفية ،إدراك الكلمةومهارات االستيعاب  ،على افتراض أن القراءة تتطّلب آال أمرين. القراءة

معالجة و ،األرقاموإن المقدرة على تسمية الحروف . تطبيق األشخاص لهذه المهارات في معالجة النصوص المكتوبة
السكان وفقا لمهاراتهم  تعّرف جميعها مؤشرات براعة ،قراءة الفقرات بطالقةو ،لجمل بدال من حل رموز الكلمات فقطا

 .في القراءة

 

 ملخص تنفيذي
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استخدام المواد المكتوبة في مختلف سياقات واالجتماعية -البيانات المتعلقة بالخلفية االقتصادية) LAMP( يجمع ،أخيرًا
يتحرى المعهد بشكل دائم و. السكان وصفبهذا يؤمن عناصر تحليلية أساسية في و ،رآينالمشتالحياة اليومية لكل من 

 .التقييمات التربويةو ،المسح وأساليب ،في علم المعرفةلتطوير بايولي اهتماما بالغا وسبًال لتحسين أساليب البرنامج 

اقبة التقدم على المستويين الوطني مروالهدف من بيانات البرنامج هو المقارنة بين الدول إن  ف،عالوة على ذلك
 معرّفة بعبارات تصورّية واضحة مما يجعلها ،قابلة للمقارنة مستويات مهارة  حسببياناتال نشرلذلك سيتم  .الدوليو

إلقاء الضوء على آيفية تأثير مختلف الظروف على معرفة هو الهدف من المقارنات الدولية . وقابلة للطتبيقدقيقة 
 .بة لدى مختلف السكانالكتاوالقراءة 

توفير الدالئل المطلوبة لتطوير برامج معرفة وتزويد واضعي السياسات بالمعلومات و إن الهدف العام من البرنامج ه
آما سيعود البرنامج بالفائدة على . البرامج االجتماعيةوالكتابة تحت المظلة الشاملة للسياسات التربوية والقراءة 

على زيادة الوعي العام بالقضايا التي تؤّثر واعات األخرى بالسماح لهم بتحسين التواصل السياسات العامة في القط
 .اليوميةالحياة 

م  لكنه مصّم،بالتالي فهو ليس دراسة تجرى لمرة واحدة بهدف الدراسة فقطو. يلتزم البرنامج بشدة ضمان ملكية الدولة
دعم لاآللية األفضل  صفتهابرعايتها وعلى الخبرة الموجودة للمساهمة في تنمية الطاقات الوطنية عن طريق االعتماد 

من .  بدوره يعني أن على الدول األعضاء تأمين إطار مؤسسي مالئم لتستجيب لحاجاتها الخاصةاهذ. مبادرات الدولة
 . يقوم المعهد بتأسيس هيئات استشارية فنية في آل منطقة لحشد الدعم للدول،جهته

 ؟)LAMP(ا ما األدوات التي يستخدمه

 بما فيها استخدام المواد ،االجتماعية-لبرنامج االقتصاديةبايجمع استبيان الخلفية بيانات حول خلفية المشترآين  )1
 . لكي يشكل إطار تحليل لبيانات المعرفة،المكتوبة

خدامها مستوى األداء العام لكل مشترك بالبرنامج لتحديد مجموعة األدوات التي سيتم است المصفياختبار م ييّق )2
 .للحصول على صورة أآثر عمقا للمهارات التي يملكها

مكونات ( يتحرى العقبات لتحسين األداءوالمشترك  وضعمبدقة أآبر  عّينيمقياس لذوي األداء المتوقع األقل  )3
 ).القراءة

 .المشترك وضعمبدقة أآبر  يعّين ، مرًة أخرى،مقياس لذوي األداء المتوقع األعلى )4

 .ة بالتوثيق الشامل الذي يؤمن إرشادات تنفيذ البرنامجهذه األدوات مترافق

 آيف يتم تنفيذ البرنامج؟

 : الخطوات التالية، نموذجيا،لكن تتضمن العملية. يتم التنفيذ بحسب حاجات الدولة

مناقشتها وتقوم بجمع المعلومات و ، تعرب السلطات المحلية عن اهتمامها بتنفيذ البرنامج،التمهيديةفي المرحلة  )1
. به ستشاركاألفراد التي وعليهم تحديد المؤسسات ف ،إذا ما قرروا المضي قدما بالبرنامجو. ع نظرائها في الدولةم
 والهيئة المسؤولة عن الدراسات المسحية ،المؤسسات عادًة وحدات من وزارة التربيةوتتضمن هذه األفراد و

المنظمات غير الحكومية العاملة في برامج معرفة و ، واللغويين،)أي مكتب اإلحصائيات الوطنية غالبا(المنزلية 
 .الكتابةوالقراءة 
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هذا تصميم نطاق الدراسة ومميزاتها، يتضمن ).  اإلعدادمرحلة(فريق وطني يبدأ حينها ببناء التصميم الشامل  )2
) 2 .األهداف الوطنية) 1: يتم وضع مسودة تقرير تخطيط وطني يتضمنو. تحديد حجم المصادر المطلوبةو
) 6 .خصائص جمع البيانات) 5 .مخطط عينة) 4 .السكان المستهدفين) 3 .الستخدام المتوقع للمعلومات الناتجةا

توزيع وتشكيل الفريق الوطني ) 8 .ضمان الجودةوشروط السرية ) 7 .معالجتهاو بوتنظيم البيانات في الحاس
معهد وتقوم الدولة و.  تكاليف التنفيذيمأل الفريق الوطني استمارة التكاليف بحساب مفصل لكلو. تمسؤوالال

هذا األمر سيتيح للفريق الوطني الوصول بشكل . اليونسكو لإلحصاء حينها بتوقيع مذآرة تفاهم للبدء بعملية التنفيذ
 . الالزمة للتنفيذالوثائق الخاصةتام إلى 

 
اإلجراءات ون أجل اختبار األدوات  ماختبار ميدانيو اختبار أولييبدأ التنفيذ الفعلي للبرنامج عندما يتم إجراء  )3

آتب إرشادات وآتيبات و تطوير عناصر جديدة ،تتضمن هذه المرحلة تهيئة أدوات المعرفةو. ي الرئيسمسحلل
تنظيمها في وتشفيرها و جمع البيانات ،وصف الثقافاتو عناصر تتعلق بدراسة ،تعليمات ألهداف تدريبية

 .رإرسال التقاريومرحلة التحليل و ،بوالحاس

 
تأآيدها آنتيجة لمرحلتي االختبار األولي وبالدورة ذاتها ما إن يتم تهيئة األدوات األولية  الرئيسي المسحيمر  )4

في . ذلك لضمان الجودةو مراقبة مستمرة لتقدم العمليات الشامل ةقدمالمسداني تيفترض العمل و. اختبار الميدانو
وسائل و مما يستلزم العمل المشترك مع مستخدمي البيانات ،النشروتكون جاهزة للتحليل و يتم إنتاج األدلة ،الختام

 .على النقاشات العامة إلى حده األعلى النتائج الحاسمةاإلعالم لزيادة أثر 

 ، ذاتهفي الوقت. سياسات تعليميةوالكتابة ون الهيئات من تخصيص برامج معرفة القراءة هذه األدلة الناتجة ستمّك )5
 البرامج االجتماعية بما فيها تلك ، التعليم االبتدائي والثانوي، الحمالت الوطنية،م المستمرإن مناهج برامج التعلي

 .البيانات المنشورة ستستفيد أيضًا من ،غيرها من برامج التواصل وصيانة الصحة العامةوالمتعلقة بالصحة 

 فكل دولة ،أما فيما يتعلق بالتمويل.  شهرًا24 و18 فإن تنفيذ البرنامج سيستغرق بين ،ما إن يكتمل العمل التمهيدي
إال أن فريق معهد اليونسكو لإلحصاء يوفر الدعم للدول في مفاوضاتها . متكفلة بتأمين الموارد الالزمة لتنفيذ البرنامج

التكاليف و حسب مخطط العينة ،دوالر أمريكي أو أآثر 250.000عادة ما يتطلب التنفيذ استثمار . مع الشرآاء
مع و. خدمة للدول األعضاءالدر المالحظة إلى أن المعهد ال يتقاضى أية نفقات حيث أنه يهدف إلى توفير تج. الوطنية
 .التحقق منها أو البعثات التدريبيةو مراقبة األدوات مثل فإن بعض التكاليف الدولية يجب أن تندرج في الميزانية ،ذلك

عن طريق ضمان أن آل عملية تنفيذ تلبي معايير نوعية يجب على المعهد أيضًا حماية مصداقية بيانات البرنامج 
 . آل دولةوهذا هدف أساسي لمذآرة التفاهم بين المعهد و. معينة
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 مقدمةال

 باعتباره مبادرة رائدة في ميدان وتتبع مستويات القرائيةتقييم ل بدأ معهد اليونسكو لإلحصاء برنامجه ،2003في العام 
آان البرنامج أيضًا مشموًال ضمن إطار العمل الخاص  .الراشدينوالكتابة لدى الشباب وقياس مهارات معرفة القراءة 

 ،)LIFE(الكتابة للتمكين و مع مبادرة معرفة القراءة ،بهذا يمثلو ،)UNLD(الكتابة وبعقد األمم المتحدة لمعرفة القراءة 
 بعد خمسة أعوام من ،المعهد مستعد.  إلى األمامالكتابةومعرفة القراءة القضية العالمية لجهد اليونسكو األساسي لدفع 

 .وضع أساس لتنفيذ هذا البرنامج في السنوات القادمةو) LAMP( إلصدار النتائج األساسية للبرنامج ،العمل التنموي

 في معهد اليونسكو لإلحصاء مع ست تتبع مستويات القرائية عمل فريق برنامج تقييم و،على مدى هذه األعوام الخمس
مؤسسات وآما عمل المعهد أيضًا مع عدة خبراء .  باإلضافة إلى فرق دولية أخرى مهتمة بتنفيذ البرنامج، تجريبيةدول
التي لعبت دورا هاما في إجراء دراستين في عدد و ،إحصائيات آنداو) ETS( بما فيها خدمة االختبار التعليمي ،دولية

الكتابة الخاص بالراشدين و المسح الدولي لمعرفة القراءة ):OECD(التنمية ومن دول منظمة التعاون االقتصادي 
)IALS (الكتابة عند الراشدين ومعرفة القراءة ومسح مهارات الحياة و)ALL(2، األمر الذي ساعد في النهاية على 

 .هريوتطو صياغة مفهوم البرنامج

لقياس مهارات معرفة القراءة تشكل نتائج العمل التنموي مجموعة ضخمة من المواد تضم منهجا تصوريا منقحا 
مالحظة أن البرنامج ال وتجدر. الوسائل التي يستخدمها البرنامج لذلك الهدفومجموعة خاصة من األدوات و ،الكتابةو

الوآاالت الوطنية وقام المعهد وال يزال مع الدول الشرآاء و. جهدًا لتعزيز الطاقاتويعتبر مسعًى منهجيًا للتنمية 
األدوات التي تهدف إلى مساعدة الدول األعضاء في الحصول على وتوثيق المنهج ومة في تطوير باستثمار موارد ها

آما عمل فريق البرنامج على تحديد إستراتيجية واضحة . الكتابةوصورة محسَّنة للقضايا المرتبطة بمعرفة القراءة 
تعزيزها على المستويين الوطني ودة إلجراء الدراسات الالزمة عن طريق االعتماد على الطاقات التخصصية الموجو

طبيعة .  ال يعتبر البرنامج دراسة دولية تجريها وآالة مرآزية تستحوذ على المعرفة الفنية الالزمة،لذلك. اإلقليميو
تنظيم و ، فهو يتضمن اتخاذ المبادرة لتطوير الطريقة المنهجية،ةالدور الذي يلعبه معهد اليونسكو لإلحصاء مختلف

آما يعتبر المعهد في ذات الوقت مخوال لصيانة . ؤسسي الذي سيمّكن الدول من إدارة المهمات الخاصة بهاالترتيب الم
 .تهاومصداقي ذلك لحماية نزاهة النتائجو ،المتانة الفنية لكل عملية تنفيذ للبرنامج تتم على المستوى الوطني

اإلرشادات العامة و ،ما الذي يقيسه البرنامجو ،)LAMP(يعرض هذا التقرير العناصر العامة التي تعرف البرنامج 
 فهو يهدف ألن يصبح مرجعا مستقال يؤمن نظرة شاملة عن البرنامج خاصة للدول األعضاء في ،بهذاو. لتنفيذه

 .اليونسكو

يا يوضح القضاو.  العناصر التصورية التي تحدد منهج البرنامجاألول القسميعالج . تنقسم هذه الوثيقة إلى ثالثة أقسام
آما يقدم هذا القسم وصفا هاما . الكتابةويعالج مخاوف معينة في ميدان معرفة القراءة و.  القياس مسائلالمشترآة في

الخيط األساسي يشير و. بماذا يختلف عنهاو ، األمر الذي يبين ما ورثه البرنامج عما سلفه من البرامج،لتطور البرنامج
دولها األعضاء في ميدان التعليم واألخالقي لليونسكو  التفويضوالسياسات وس في هذه المناقشة إلى العالقة بين القيا

 .الكتابة بشكل خاصومعرفة القراءة و ،بشكل عام
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تشير و. يتضمن هياآل التقييم التي تم تطويرها للمراحل التجريبيةو. ما الذي يقيسه البرنامج تمامًاالثاني يصف القسم و
التي وضعت حجر األساس للتصميم األصلي وياآل المستخدمة من قبل البرامج السابقة هذه المناقشة مرة أخرى إلى اله

 ).LAMP(للبرنامج 

يبين هذا القسم .  نظرة عامة عن آيفية تنفيذ البرنامج تنفيذا نموذجيا على المستوى الوطني الثالث يعرض القسم،أخيرا
يؤمن و.  الدعم الفني الذي يمكن أن تتوقعه الدول من اليونسكو بما فيها نوع،المؤسسية لتنفيذ البرنامجوالنتائج العملية 

التوثيق اإلضافي الُمنَتج  تطرقوي ،آما يقدم نظرة عامة عن المهام المتنوعة المتضمَّنة.  خارطة عامة للتنفيذ الثالثالقسم
عهد جزء هام من هذا التوثيق متوفر حاليا على الموقع اإللكتروني للم. من أجل تنفيذ البرنامج

)org.unesco.uis.www(، بينما بعض الوثائق متاحة فقط للدول التي تقوم بتنفيذ البرنامج لضمان نزاهة هذه 
 .الوثائق
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  ماهيته؟ هيوما) LAMP( ما الغرض من :1 القسم

 ي التعلمحق اإلنسان األساسي فوالكتابة ومعرفة القراءة : خلفية عامة 1.1

 ،المبادئ التي تأسست عليها اليونسكو مبنّية على هذه الرؤيةوالعهود . تعّرف اليونسكو التعليم بأنه حق إنساني أساسي
أعلنت المجتمعات المعاصرة رسميًا وقد . مراقبة السياسات التعليميةواألمر الذي يؤثر في النهاية على طريقة تحديد 

 بعد تجربة الحرب العالمية الثانية ،1948عالن العالمي لحقوق اإلنسان في العام عن هذا الموقف من التعليم في اإل
 .المريرة

الحريات الخاصة بكل فرد ووهو في قلب عملية تحسين الفرص . ُينظر للتعليم بأنه هام بشكل جوهري للتنمية اإلنسانية
 . الحالة اإلنسانية وضعلالتعليم عنصرًا أساسيا لذا يعتبر .  بينما يحترم حقوق اآلخرين،في سعيه للحياة التي يحترمها

 حملة التعليم للقرن 1996 آما قدمته في العام ،لتعليم مبني على أربع رآائزل فإن تصور اليونسكو ،عالوة على ذلك
فيما ) تعلمه أن يكون( يلعب التعليم دورًا هامًا في تنمية هوية الفرد ،بكلمة أخرى). 1996 ،اليونسكو(العشرين والواحد 

 مما يمكنهم ،)تعلمه العيش مع اآلخرين(يتعلق بوضع جماعي حيث األفراد يختبرون فيه مشارآة حياتهم مع اآلخرين 
 األمر الذي سيترجم إلى قدرتهم على العمل في ،)عن طريق تعلمهم أن يعرفوا(زيادة طاقاتهم وبشكل دائم من تحسين 

 ).اونجزي أن همتعلم( مختلف المجاالت في العالم 

 خاصة فيما يتعلق بأداء أنظمة ،تعتبر مكونا أساسيا من مكونات التعليم بشكل عامفهي  ،الكتابةوبالنسبة لمعرفة القراءة 
تأمين . الكتابة والحساب األساسيةوالتعليم الوطنية التي تعتبر سبيال لضمان تزويد آل مواطن بمهارات معرفة القراءة 

 .هدف أساسي لكل أنظمة التعليم في العالمو الحساب األساسية هالكتابة وومهارات معرفة القراءة 

الكتابة والحساب قد تطورت و من المهم أن نأخذ بالحسبان أن وجهات النظر حول معرفة القراءة ،على الرغم من ذلك
 : وضعت اليونسكو أربعة تصريحات،هذا األمروبخصوص . مع الوقت

 ).1958 ،اليونسكو (آتابة إفادة بسيطة موجزة عن حياته اليوميةو  قراءة، عن فهم،يعتبر متعلمًا من يستطيع .أ 
الكتابة والحساب ومن يستطيع أن ينخرط في آافة النشاطات التي تكون فيها معرفة القراءة وظيفيًا يعتبر متعلمًا  .ب 

اءة  ومن أجل تمكينه أيضًا من االستمرار في استخدام القر،مجتمعهو مطلوبة من أجل عمل فعال لجماعته أ
 .)1978 ،اليونسكو (تنمية المجتمعوالحساب من أجل تنميته الخاصة و والكتابة

 
 والحساب ،االتصالو ،الخلقو ،التفسيرو ،الفهمو ، على التحديدة والحساب هي القدروالكتابةمعرفة القراءة  .ج 

 تتضمن استمرارية التعلم والكتابةمعرفة القراءة . المطبوعة المرتبطة بسياقات مختلفةوباستخدام المواد المكتوبة 
المجتمع والمشارآة بشكل آامل في الجماعة و ،إمكاناتهموتطوير معرفتهم و ،في تمكين األفراد من تحقيق أهدافهم

 .)2005 ،نشر في اليونسكوو ،2003ُوضع في  (األوسع

 
جتماعية لمعرفة القراءة  والحساب لتؤآد على األبعاد االوالكتابةتم تحسين فكرة تعددية معرفة القراءة وأخيرًا،  .د 

 على أنها تشمل والكتابةلذلك ننظر إلى معرفة القراءة . التطبيقو والحساب فيما يتعلق باالآتساب والكتابة
-اجتماعيةوسياسية وثقافية و متضمنة في سياقات لغوية ،ممارسات متنوعة مكتسبة في المدرسة أو خارجها

مهارات لتعلم و ،وسائل اإلعالم في آافة أشكال التكنولوجياو ،المجتمعوآما تشمل أيضا سياقات العائلة . اقتصادية
 والحساب على تحدي والكتابة يؤآد هذا المفهوم حول معرفة القراءة ،لذا. الحياة بشكل عاموعالم العمل و ،أآثر

 ،اليونسكو(. ليس فقط في جعل األفراد متعلمينو المتمثل في جعل المجتمعات متعلمة والكتابةمعرفة القراءة 
2004.( 
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 اهتماما لبعض العناصر األساسية التي يجب أن تؤخذ بالحسبان في أية مناقشة تتعلق ةتولي هذه األفكار المتطور
الحاجة الستخدام النصوص ) 2المرآزية في استخدام النصوص؛ ) 1: بمعرفة القراءة والكتابة والحساب أو بقياسها 

الحاجة ) 4 يتضمن أيضا قضايا معرفة الحساب؛  أن بل،ر األمر بالنصوصأّال ينحص) 3 أي بشكل مؤهل؛ ،عن فهم
إدراك ) 5نواحي الحياة االجتماعية المتنوعة ؛ ب المرتبطةتجارب الحياة اليومية باألرتكاز على  القضايا  هذهالستكشاف

 .أن الحياة اليومية في أي وضع اجتماعي ليست واقعا معزوًال فردي الحدود

 والحساب إلى مراحل زمنية مختلفة تم وضعها بالحوار مع والكتابةيفات المتعلقة بمعرفة القراءة تعود هذه التعر
خاصة نتائج تدخالت السياسات المتعلقة و ،تحسينها عن طريق النقاش األآاديمي حول الموضوع جرىالمعرفة التي 

دت الحملة العالمية للتعليم جهدًا استشاريًا  قا، على سبيل المثال.3بمعالجة صعوبات معرفة القراءة والكتابة والحساب
 تحتوي على ، والحساب عند الراشدينوالكتابةهامًا أدى إلى وضع مجموعة من المعايير الدولية حول معرفة القراءة 

 : تعريف يشترك في بعض العناصر مع التعاريف التي تم ذآرها سابقا

 ،تخدام مهارات القراءة والكتابة ومعرفة الحساباسو والحساب تتعلق باآتساب والكتابةمعرفة القراءة 
يجب على أهداف برامج معرفة  .المساواة الجنسيةو ،المعيشةوالصحة و ،بذلك تنمية المواَطنة الفاعلةو

 ).2005 ،الحملة العالمية للتعليم ( والحساب أن تعبر عن هذا الفهموالكتابةالقراءة 

مختلف ميادين الحياة االجتماعية و)  معرفة الحساب، الكتابة،القراءة(مهارات ال: يؤآد هذا التعريف على عنصرين
 يود المؤلفون التأآيد على أن مهارات معرفة القراءة ،بذلكو.  والحسابوالكتابةحيث تتحقق مهارات معرفة القراءة 

 .استخدام هذه المهارات أمران متشابكان بشكل معقدووالكتابة والحساب 

 والحساب قد والكتابةالتصريحات الثالثة األولى التي تعرف معرفة القراءة  شارة الى أنيمكن اإل ،في نفس الوقت
يشيران إلى توجيهات عامة حول تنمية ) أ و ب(الثاني واألول فالتصريحان : وضعت آأساس ألهداف القياس

خبراء حول تطوير النتيجة لقاء ) ج( الثالث  التصريح بينما يمثل،إحصائيات التعليم التي أقرها المؤتمر العام لليونسكو
 ).LAMP(أساس البرنامج 

 ما الذي نحن بحاجة لمعرفته؟و ما الذي نعرفه اآلن؟ - والكتابةقياس معرفة القراءة  1.2

 يمكن االستفادة بشكل آبير من ،نتائجه على مختلف جوانب الحياة االجتماعيةو بحق اإلنسان في التعليم مع العلم
 ال يفاجئنا أن قياس معرفة ،لهذا السبب. وعية لمعرفة القراءة والكتابة فيما يتعلق بتدخالت السياسةعالية النالالبيانات 
 . سنة50 على األقل منذ أن تم إقرار التوصية قبل ،لليونسكو مستمر والحساب آان وال يزال عمًال والكتابةالقراءة 

بة معتمدة على سؤال واحد ُيطرح في إحصاء سكاني أو  تقدم معظم الدول إحصائيات حول معرفة القراءة والكتا،حاليا
حسب معدالت معرفة تانطالقا منه " ؟والكتابةهل تعرف القراءة : " عادة ما يصاغ على النحو التالي،مسح منزلي

  آاف لتحديد أهداف وضع السياسات؟هل هذاف .4والكتابةالقراءة 

                                                       

 ).2004(هذه العملية المتطورة موجزة في اليونسكو  3
وعادة ما ينحصر . ذآور في األعلىعلى السؤال الم" نعم"يتم حساب معدل معرفة القراءة والكتابة بناء على نسبة السكان الذين يجيبون بـ 4

 . سنة على األقل15على البالغين من العمر 
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  ماذا تمثل؟- معدالت معرفة القراءة والكتابة 1.2.1

يجب توخي الحذر في و. والكتابة نسبة األفراد الذين يؤآدون قدرتهم على القراءة والكتابةتقيس معدالت معرفة القراءة 
 :تحليل هذه األرقاموتفسير 

ربما تلعب عوامل خارجية دورا في التأثير على و.  حالة تقرير ذاتيوالكتابةتقيس معدالت معرفة القراءة  .أ 
ربما يدفع الكبرياء أو العار االجتماعي مثًال األفراد و. ريقة تختلف عما هم عليهاألشخاص فيقدمون أنفسهم بط

 آما أن توقعات االستفادة من برامج المساعدة ."ال" مع أن اإلجابة في الواقع هي ،"نعم"إلى اإلجابة بـ
 .االجتماعية قد تكون ذات أثر سلبي

 
 تظهر هذه ،)يمثل نتيجة لذلك تحديا آلليات المراقبةوالذاتي الذي قد يؤثر في بيانات التقرير (برغم هذا التقييد  .ب 

يعطي هذا األمر في و. المعدالت الطريقة التي قد يضع الفرد نفسه بها فيما يتعلق بتوزيع الفرص التعليمية
لذلك فهو يوفر فهما هاما و ،الواقع معلومات عن عنصر واحد من عناصر الهوية يتعلق بالرفض االجتماعي

 .الطريقة التي نراها بهاوفرد لحالة ال

 
 بأنها والكتابةبناء عليه توصف معرفة القراءة و. تقيس المعدالت معرفة القراءة والكتابة باعتبارها قسمين .ج 

على سبيل المثال أن يكون الفرد قادرا على (ليس هناك من حالة وسط و. شيء إما أن يملكه الفرد أو ال يملكه
 أو أن يكون قادرا على التعامل مع العبارات ،يس مع نصوص أآثر تعقيدًالوالتعامل مع نصوص بسيطة جدا 

 ). الخ،ليس مع النصوص المنظمة في جدول تخطيطيوالقصيرة 

 
 ربما يتم ،ما إن يعطي الفرد اإلجابة.  آما لو آانت مجاال مفرداوالكتابةتقيس هذه المعدالت معرفة القراءة  .د 

أي أن هذا المقياس ال يأخذ بعين االعتبار األنواع المختلفة . التاالفتراض بأنها تنطبق على باقي المجا
 .مهارات معرفة الحسابو والكتابةللنصوص وال االختالف بين مهارات معرفة القراءة 

 المتوفرة حاليا بشكل مناسب في وصف عنصر واحد يتعلق والكتابةيمكن استخدام معدالت معرفة القراءة 
مع ذلك ال تعطي هذه المعدالت و. يضع الفرد نفسه في توزيع الفرص التعليمية أي آيف ،باإلقصاء التعليمي

 . أو عما باستطاعته القيام به باستخدام نصوص مختلفة ذات صعوبة متفاوتة،معلومات عما يعرفه الفرد

  ما الذي يحتاج واضعو السياسة معرفته؟1.2.2

 أن )مهما بلغ من التعقيد ( ال يمكن لمقياس إحصائي وحيد،لذلكو .معقدًاو ميدانًا واسعًا والكتابةتعتبر معرفة القراءة 
توقف على مجموعة من ، أمور تاستخدام هذه المهاراتو ،والكتابةمهارات معرفة القراءة . يعطي نظرة شمولية عنها

 .المتداخلةواألوضاع االجتماعية ذات العوامل المتنوعة 
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 إذا لم تكن الحقيقية التي مفادها أن قلة مهارات معرفة ،)2005(ليم آما هو منصوص عليه في الحملة العالمية للتع
المتبرعين بضرورة االستثمار و تمثل انتهاآًا آبيرًا لحقوق اإلنسان األساسية آافية إلقناع الحكومات والكتابةالقراءة 

عالت بين معرفة  فهناك حجج أخرى تعرض بشكل واضح التفا،فورا في معالجة تحديات معرفة القراءة والكتابة
 :نواحي الحياة االجتماعية األخرىو والكتابةالقراءة 

 . عنصر هام في الحد من التمييز بين الجنسينوالكتابةمعرفة القراءة  •
 
 .التنمية السليمة عند األطفالو عند الراشدين أمر هام فيما يتعلق بالتربية والكتابةمعرفة القراءة  •
 
سي للتنمية اإلنسانية واالقتصادية إذا سلمنا بما لهذه المهارات من أثر  عنصر أساوالكتابةمعرفة القراءة  •

 .عميق على األداء االقتصادي

 
 .اإليدزوالكوليرا ومحاربة األمراض آالمالريا ومعرفة القراءة والكتابة أمٌر حيوي في التوعية الصحية  •

المعقدة بين معرفة وم الروابط الكثيرة تفصيل هذه القائمة بطريقة تزيد من فهويمكن بدون شك اإلسهاب في شرح 
 .القراءة والكتابة والحياة االجتماعية بشكل عام

 يتعلق بضرورة وجود ،إن موقفا معقدا آهذا يطرح تحديا هاما في توفير األدوات المناسبة لقياس معرفة القراءة الكتابة
 .بحيث يقدم نتيجة ذات أهميةمعقدا و ، أي يجب أن يكون بسيطا بحيث يمكن تنفيذه،مقياس عملي مناسب

لكنها أيضا قد تؤدي إلى و ،إدراآهاو تثري معرفة القضايا والكتابةهناك مناقشات هامة في ميدان معرفة القراءة و
عجز أي إن .  وهذا األمر مالزم لطبيعة المعرفة،خاضعة للمناقشةوستكون أية جهود للقياس محددة في نطاق و. الجمود

لذلك ال يستطيع خبراء اإلحصاء االنتظار . إدراآنا للسابق يساعد في زيادة معرفتنا باآلتي، فياتهمنهج متناسب مع إمكان
 . ألنه من المستحيل إدراك المقياس الكامل الشامل لجميع النواحي،ُيبّت في جميع القضاياوحتى يتحقق اإلجماع العالمي 

أن و ،نهج جيد بشكل آاف ليواجه الصعوبات الحاليةة أولئك العاملين في أنظمة المعلومات هي توفير ميمسؤولإن 
ترتبط إذ  ،الحاجة الدائمة للتحسين) 3 ،العواقب السياسة المحتملة له) 2 ،قيود ذلك المنهج) 1: ما يلييكونوا متنبهين ل

جيد بما "ماسة لمنهج الحاجة ال  ومن هنا)حقوق اإلنسان األساسيةهو (تحديات معرفة القراءة والكتابة بميدان أساسي 
 أو ما أسماه سين فيما يتعلق بالمناقشات حول ،ال مجال للتبسيط المفرط الذي لن يقدم معلومات ذات صلةو". فيه الكفاية

 .لن تؤدي إلى معلومات مطلقًا) 1981 ،سين" (حذلقة في غير مكانها"مقياس الفقر 

عض العناصر األساسية المرتبطة بظاهرة هو محاولة لتوفير منهج عملي يعطي معلومات هامة عن ب) LAMP(برنامج 
غايته األساسية هي اإلسهام في جيل مستدام من المعلومات حول عنصر أساسي من معرفة . معرفة القراءة والكتابة

في الواقع إلى إنتاج معلومات تتعلق بما يعرفه يهدف البرنامج  .والكتابةمهارات معرفة القراءة : والكتابةالقراءة 
ا هم قادرين على فعله فيما يتعلق بمجموعة محددة من الجوانب األساسية المتَضّمنة في معالجة النصوص بمو ،األفراد

 .في مواقف الحياة اليومية
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 تم إنشاء البرنامج ،بمعنى آخر. تلقي نتائج البرنامج بالضوء على العناصر األساسية الالزمة للتعامل مع المواد المكتوبة
 :يلي ما 5لتقديم معلومات حول

 ،أي العبارات والفقرات المتصلة(مهارات القراءة باعتبارها القدرة على التعامل مع النصوص المتنوعة  .1
االستمارات والنصوص التخطيطية آالموجودة في الخرائط و ،معرفة القراءة والكتابة النثريةتدعى و
 ).آتابة المستنداتومعرفة قراءة تدعى و ،الجداول الزمنيةو

 
 .العمليات الحسابية األساسيةو الحساب باعتبارها القدرة على التعامل مع الحساب مهارات معرفة .2

 
هذه هي العمليات . بمكونات القراءةالمشار إليها و ،تحري العناصر التي قد تفسر األداء المنخفض .3

ك  إدرا:أي المعرفة الحرفية الرقمية البديهية(األرقام وترجمة النصوص واألساسية المشترآة في فهم 
 ). فصاحة النص،معالجة الجملو ،المفرداتو ، إدراك الكلمات،األحرف واألرقام

إن اختبار مهارات القراءة الذي يتصف بالمصداقية يستلزم مسبقا . يترك الكتابة جانبًاولذلك يرآز البرنامج على القراءة 
 .ربما يقوض الجهد برمتهو ،قيد فقطإدراج مقياس للكتابة سيضيف التع. مشترآين مزودين بجملة من األدوات الالزمة

االقتصادية للمشترآين للوصول إلى -إنتاج المعلومات االجتماعية) LAMP( سيتم من خالل البرنامج ،باإلضافة إلى ذلك
ليست الغاية إعطاء صورة وافرة لتوزيع تلك و. تحليل وافر للمتغيرات المرافقة لتوزيع مهارات معرفة القراءة والكتابة

 األوضاع ،على سبيل المثال( بل توفير خلفية من المعلومات أيضًا من شأنها تسهيل تدخالت السياسة ، فحسبالمهارات
 معلومات حول استخدام مهارات القراءة والكتابة في موقع ،االقتصادية لذوي المستويات األدنى من األداء-االجتماعية

 ). الخ،محلية دالئل على حضور النصوص المكتوبة في السياقات ال،العمل

يوجز توزيع و. تقييم تدخالت السياسةوتنفيذ ويؤمن البرنامج صورة واضحة للعناصر األساسية الالزمة لتصميم 
 في الوقت الذي يتحرى فيه العوامل ،) معرفة الحساب، المستندات،النثر(مهارات معرفة القراءة والكتابة المتنوعة 

 .اقتصادي معين-يتم تأويل المعلومات في سياق اجتماعيعندها . )مكونات القراءة(المرافقة لألداء األدنى 

 من شأنها إلقاء الضوء على ،يستطيع إنتاج بيانات يمكن مقارنتها دوليًاو. ال أقلويعتبر البرنامج منهجًا إحصائيًا ال أآثر 
 لكن مثله آمثل ،سياساتيمكن لهذه المعلومات أن تلعب دورا حاسما في وضع الو. سكانهاوالصورة المجملة لدولة ما 

 حيث تعيق الطبيعة الفعلية للمعرفة ،والكتابةحول معرفة القراءة  "آاملة"أي أداة قياس أخرى ال يمكنه إعطاء صورة 
)  الذاتيةوالكتابةأي الدراسات اإلثنوغرافية أو تقييمات معرفة القراءة (لذلك يمكن أن تقدم الدراسات األخرى . هذا األمر

 . على الصعيد الوطنيوالكتابةفهم معرفة القراءة تصورًا هاما ل

. بين الدولواعتبر البرنامج بمثابة مسعى لتمكين الدول من إنتاج اإلحصائيات القابلة للمقارنة بشكل منتظم مستقبًال 
 بمراقبة وجود بعد دولي مرتبط) 1: ذلك بسببو ،تعتبر قابلية المقارنة الزمنية والدولية بمثابة خواص رئيسة للبرنامجو

وجود حاجة لمراقبة التقدم عبر الوقت على آال ) 2و وذلك من منظور حقوق اإلنسان المّطلع؛ ،الظاهرة التعليمية
 .الدوليوالمستويين الوطني 

                                                       

 . وصفا للمجاالت المذآورة هنا2يقدم القسم  5
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. يمكن أن تثير قابلية البيانات للمقارنة تحديا آبيرًا خصوصًا بالنظر إلى استخدام النصوص المكتوبة عبر الثقافاتو
 تتضمن إحدى أولى الخطوات في تنفيذ البرنامج مناقشة حول مدى ارتباط التعريف العملي ،ذه القضيةلمعالجة هو

 .اللغويةو بالمفاهيم الموجودة في بلد معين له سماته الثقافية والكتابةلمعرفة القراءة 

 آما ،ا في آل ثقافةظاهرة خاصة به)  معرفة الحساب، المستندات،النثر(تمتلك الميادين التي يجب التحري عنها و
 ، يعتبر إيجاد إمكانية استعمال التعريفات المشترآة،في خضم هذا التعقيد. ينطبق هذا األمر على دراسة مكونات القراءة

مهمة محتومة إذا ما و تحديا ماثال ،استمرارية المهارات) مستويات(بما فيها تلك المفاهيم المستخدمة في تحديد مراحل 
افتراض آفاية التكرار وإن عدم اعتبار هذه العناصر . نامج النجاح في تقديم معلومات ذات مغزىأردنا أن يكتب للبر

سيكون أمرًا ساذجًا ) اللغات األوروبيةوبشكل رئيسي في الدول النامية (المباشر لما تم القيام به سابقا في سياقات أخرى 
 .ما هو ممكن من الدراسة مؤشرًا لعرقية من شأنها إلغاء آل ، في أسوأ حال،للغاية أو

 ،مع ذلكو.  مهمة سهلة، مع آونها هدفًا غاية في األهمية،لذلك ال يجب اعتبار مهمة إنتاج بيانات قابلة للمقارنة دوليا
 )بتسع لغات تنتمي إلى خمس أصول لغوية مختلفةوالتي تجري حتى اآلن في سياقات متنوعة جدًا (فإن تجربة البرنامج 
 . هدف ممكن بشرط أن يتحقق التكافؤ المعرفي ألدوات القياستظهر أن هذا األمر

يستلزم تحديد تلك المستويات امتالك و. يتعلق أحد عناصر البرنامج الرئيسة بتحديد مستويات المهارة في آل ميدانو
كن ال يموأي أن هذه المستويات تأتي من إطار نظري . تقرير تصوري واضح حول طبيعة المهام الخاصة بكل مستوى
يضمن هذا عنصرًا أساسيًا من عناصر الحكم الخبير و. تحديدها فقط بناء على قياس المهارات في تجمع سكاني معين

 .المرتبط بالطريقة التي يتم بها إرسال تقارير بالبيانات

القتصادي منظمة التعاون ا(  التي يستخدمها البرنامج آالتاليوالكتابةيمكن إيجاز مستويات مهارات معرفة القراءة و
 ):11 ص ،2000 ، إحصائيات آندا،التنميةو

 قادرا ، على سبيل المثال، حيث قد ال يكون الفرد، يشير إلى األشخاص ذوي المهارات الضعيفة جدا1 المستوى •
 .على تحديد آمية الدواء الصحيحة التي يعطيها لطفل من المعلومات المطبوعة على العلبة

 
التي ال تحتاج و ،الذين بإمكانهم التعامل فقط مع المادة البسيطة الظاهرة بوضوح يشير إلى المشترآين 2 المستوى •

 على الرغم من أنه أقل وضوحًا عما هو في ،وهو يدل على مستوى مهارات منخفض. إلى مهارات آثيرة التعقيد
طور هؤالء ربما و.  عند افتحاصهميميز األشخاص الذين يستطيعون القراءة ولكن بشكل سيءإنه . 1 المستوى

 لكن مستوى براعتهم المنخفض يجعل ، اليوميةوالكتابةاألفراد مهارات تدبير للتعامل مع متطلبات معرفة القراءة 
 .من العسير عليهم مواجهة المتطلبات الجديدة آتعلم مهارات مهنة جديدة

 
الدخول إلى و بنجاح  يدل تقريبا على مستوى المهارة المطلوب رسميا إلتمام المرحلة الثانوية3 المستوى •

 يتطلب القدرة على دمج مصادر ، فهوشأنه شأن المستويات األعلى. المؤسسات التعليمية ذات المستوى الثالث
الحد آالتنمية هذا المستوى وتعتبر دول منظمة التعاون االقتصادي و. معالجة مشاآل أآثر تعقيدًاوالمعلومات 

 ).متقدم(حياة اليومية في مجتمع مرآب الواألدنى المناسب لمواآبة متطلبات العمل 

 
 . المشترآين الذين يبدون سيطرة على مهارات معالجة المعلومات عالية المستوىان يصف5و 4 يانالمستو •



-19- 

 فالسبب األآثر ،مع ذلكو. يتم تنظيم المقارنات الدولية وفقا للتوزيع السكاني عن طريق مستويات المهارات تلكوف س
 ،من الممكن أن تكون بدون معنى" جداول معلومات"ت قابلة للمقارنة ال يشير إلى الحصول على أهمية المتالك معلوما

يؤمن و. بل تشير بشكل أساسي إلى القدرة التحليلية لمقارنة النتائج مع افتراض التباين في متغيرات الظروف المحيطة
 .صعيد الوطنيهذا النوع من التحليل المقارن مساهمة قّيمة في وضع السياسات على ال

 والكتابة آيف يتأثر القياس ببعض المناقشات األساسية حول معرفة القراءة 1.2.3

أي شيء يشكل أو يتم ف. ال يعتبر الحصول على القياسات اإلحصائية مسعى خال من الثقافة أو الظروف المحيطة
آل ذلك يعتبر نتيجة و ،ا تلك المالحظة باإلضافة إلى الطريقة التي تجري به،تحديده على أنه ظاهرة جديرة بالمالحظة

أي (يعتبر إغفال تلك العوامل عادة عَرضًا واضحًا من عوارض العرقية و. القيمولخيارات مبنية على وجهات النظر 
 .أو ممارسة أآاديمية رديئة تمامًا) افتراض أن ما هو قّيم في ثقافة ما يجب أن يكون قّيما في آل مكان

 فهو يأخذ بالحسبان العناصر ،نتيجة لذلك. نظرة اليونسكو المتعلقة بالتعليموتمامًا بالغًا بمبادئ يبدي تطور البرنامج اه
 وانطالقا من هذه الرؤية يتعامل مع مختلف القضايا المتعلقة بقياس مهارات معرفة ،المرتبطة بعهود األمم المتحدة

 .القراءة والكتابة

القضايا وها حاليا باعتبارها وثيقة الصلة جدًا في تحديد مجال البرنامج بعض المجاالت الرئيسة التي تم تحديدتتضمن 
 : ما يليالتي عليه معالجتها

 والكتابةعالقتها بمعرفة القراءة واللغات الشفهية و الثقافات الشفهية ،الشفهية .أ 
 

والت هامة هنالك بالطبع محا.  في لغة غير مكتوبةوالكتابةما من طريقة الختبار مهارات معرفة القراءة 
 تم تطوير هذه المحاوالت جيدا مع ،في آثير من الحاالت. لتزويد العديد من اللغات الشفهية بنظام مكتوب

 ،على أية حال. العديد من القواعد األخرى المتعلقة باالستخدام المكتوب للغة حالما يتم اعتماد آتابة قياسية
. مل أن ال يكون لها حضور هام في حياة األفراد اليومية من المحت،حتى لو تم تطوير أنظمة الكتابة بشكل جيد

 ليس ألن الكفاءة تنقصه ، من يتكلم لغة شفهية بطالقة لن يكون قادرا على إدراآها آتابة،في بعض الحاالتو
ما يزيد من تعقيد هذه القضية أن العديد من المساعي لخلق و. بل بسبب االتصال النادر بالشكل المكتوب للغة

 . علم حتى في اللغات المسيطرة ال تزال معلقةمناخ مت
 

جيدة في لغة ما ال يساوي بالضرورة امتالآها في لغة أخرى فيما يتعلق بمجال فرص   سيطرة اكإن امتالآ
هذا ما يفسر سعي األقليات أو الجماعات اللغوية المضطهدة أحيانا . العمل التي توفرها آل منهما لألشخاص

على الرغم من أن هذا قد يعود . ليمية باللغة المسيطرة بدال من لغاتها الخاصةللحصول على الفرص التع
 إال أنه استجابة عملية لواقع سياسي مفروض حيث تتداخل اللغات ،باألثر الكارثي على تطور ثقافتهم الخاصة

 ،أوستلر(لسلطة فيما يتعلق بترآيبة ا" حيادية  "والكتابةلهذا ال تعتبر معرفة القراءة . في ترآيبة السلطة
2006.( 

 
حرمان و بل ربما يكون نتيجة لعمليات تهميش ،إن العيش في مناخ شفهي ليس بالضرورة نتيجة الختيار حر

 .  والدعم الذي تؤمنه لألشخاص،والكتابة وهو أمر يصب في صالح معرفة القراءة ،حدثت في الماضي
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للثقافات الشفهية ميراث ثقافي ال يقل شأنا ف". متخلفة "أو" سيئة " سواء،آما ال يجب اعتبار الشفهية حالة شاذة
الثقافات غير المثقفة إلى ير ستأنه في ظل الواقع السياسي المفروض للعالم هي المشكلة . عن أية ثقافة أخرى

 .إلقصاءإلى ا من أحد عوامل العزلة التي تؤدي ، الشفهية،بهذا المعنى يمكن اعتبار. العزلة

 
 وهو ما أقره ،الممكن تحديد أحد عناصر التوتر المحتمل بين قيمة التنوع الثقافي واحترامه من ،لهذه األسباب

. تعزيز الفرص المتساوية الذي أقره نظام األمم المتحدة أيضًا من جهة أخرىو ،نظام األمم المتحدة من جهة
ن يكون لرسالتهم أثرًا في يحتاج الكثير من األشخاص إلى التعبير عن أنفسهم بلغات أجنبية إذا ما أرادوا أ

 ربما يكون من الضروري الدفاع بلغة تلعب ، فلكي نقوم بحماية أقلية أو لغة معينة،للمفارقةو. مناخات محددة
هذا األمر مبين بمثال عن ). 2005 ، معهد اليونسكو لإلحصاء- اليونسكو(دورا مهيمنًا في ذلك الميدان 

يروفية الذين آانوا بحاجة لتعلم اإلسبانية لالحتجاج أمام النظام مجتمعات الفالحين في منطقة األنديز الب
 .القضائي على فقدان أراضيهم

 
 ائية والقرائياتالقرعالقة معرفة  .ب 

 
 إلى تفاعل معقد بين والكتابةيشير تعدد معرفة القراءة و.  في حرآة دائمةوالكتابةإن عالم معرفة القراءة 

 تشير والكتابةإن تعريف تعدد معرفة القراءة . ميادين الحياة االجتماعيةالكثير من و والكتابةمعرفة القراءة 
 .إلى طريقة ترجمة تلك التفاعالت إلى مجموعات معينة من المهارات

 
إجراء و ،يرآز البرنامج بشكل أساسي على أآثر العناصر جوهرية في التعامل مع النصوص المكتوبة

تعتبر هذه العناصر بدورها اللبنات األساسية أو و. ياة اليوميةعمليات معينة ترتبط بمعرفة الحساب في الح
 سبيل المثال، ال تقاس ىعل. اآلليات التي تمكن من التعامل مع التفاعالت االجتماعية التي تعتمد على النص

على الرغم من أن مهارات معرفة ) LAMP(عن طريق برنامج " بو المتعلقة بالحاسوالكتابةمعرفة القراءة "
 .الطباعة على لوحة المفاتيحو اسوبالحاءة والكتابة األساسية أمر جوهري آشرط مسبق الستخدام القر

 
 التطبيقات االجتماعية المرتبطة بالمواد المكتوبةوالعالقة بين مهارات األفراد  .ج 

 
ة يمكن قياس مهارات معرفة القراءة والكتابة الخاصة بفرد ما إلعطاء صورة أفضل عن ظاهرة ترتبط بمعرف

يستخدمون مهاراتهم في أوضاع اجتماعية للتفاعل مع و ،لكن األفراد ال يعيشون في عزلة. والكتابةالقراءة 
حتى  ،)2001 ،هاميلتونو ،2004 ،من ضمنهم ستريتو( العديد من المؤلفين هكما بينف. بعضهم البعض

واقف التي تحتوي نصوصًا مكتوبة  التعامل مع المتهمال يزال باستطاعاألفراد الذين ال يعتبرون قراء أآفاء 
لكن الممارسات االجتماعية المعقدة تعتمد . الخوزمالء العمل واألصدقاء وباالعتماد على اآلخرين آاألقارب 

لذا تجعل . في النهاية على آون األفراد قادرين على ممارسة قدرتهم الخاصة عند التفاعل مع اآلخرين
 .طريقة توزيعهم في المجتمع أمرًا أآثر أهميةوئك األفراد المالحظات السابقة مراقبة مهارات أول

  
 على الرغم من أهميته ،إن الجدل المعّبر عنه هنا يعتبر أيضًا سببا آخر لعدم اعتبار قياس مهارات األفراد

يؤمن القياس الموحد للمهارات و.  بشكل عاموالكتابة أمرًا غير آاف لمواجهة قضايا معرفة القراءة ،الشديدة
لكنها ال تحول دون إسهامات هامة من و ،وافرة تفيد األهداف األساسية للسياساتوعلومات منهجية م

 .الدراسات األخرى
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  في الرؤى العامة المختلفة للعالم االجتماعيوالكتابةمعرفة القراءة وقيمة التعليم  .د 
 

لى المنافع االقتصادية التي يعود يرآز بعضها ع. والكتابةمعرفة القراءة وهناك محادثات متميزة حول التعليم 
من  آبرأ مجموعةعلى ) آتلك الخاصة بنظام األمم المتحدة( بينما تعتمد أخرى ،بها التعليم على األفراد

 .األسباب في دعوتها للتعليم

ية معرفة القراءة والكتابة تتجاوز المنافع االقتصادوإن البرنامج باعتباره مبادرة لليونسكو يؤيد رؤية للتعليم 
لذلك يجب أن يكون و ، يؤآد حقيقة آون التعليم حق إنساني أساسيفهو. التي يعود بها التعليم على األفراد

 يؤثران في حياة األفراد والكتابةمعرفة القراءة وما يدعم هذا االعتقاد أآثر آون التعليم و. ضمانًا للجميع
 . أخيرا الحق في الحريةو ، اإلنسان األخرى بما فيها مدى ارتباطه بممارسة حقوق،مجتمعاتهموعائالتهم و

  مع اختالفه عنهما؟، ALL وIALSعلى )LAMP(لماذا يعتمد  1.2.4

آانت الخطوة األولى التعلم  .بدأ البرنامج آمبادرة لتأمين المزيد من البيانات السليمة الشاملة عن معرفة القراءة والكتابة
تجربة بعض دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في التسعينيات نقطة لذا آانت . المناقشات السابقةومن الدراسات 
جاء بعضها على شكل بحوث (ُأثيرت بعض المسائل الهامة من قبل دول مشارآة أو خبراء خارجيين و. بداية منطقية

 ،بارتونو هاميلتون ،1999 ، دارفيل- )IALS( الخاص بالراشدين والكتابةأآاديمية تنتقد المسح الدولي لمعرفة القراءة 
 . أو من قبل فريق البرنامج لدى معهد اليونسكو لإلحصاء،)الخو ،2001 ، هاميلتون،2000

 الخاص والكتابةبين آل من المسح الدولي لمعرفة القراءة والمتباينة بين البرنامج وتتلخص العناصر المشترآة 
 : آالتالي) ALL( عند الراشدين ابةوالكتمعرفة القراءة ومسح مهارات الحياة و) IALS(بالراشدين 

 الغايةوالمباحثات المؤسسية  .أ 
 

مسح مهارات و) IALS( الخاص بالراشدين والكتابةالمسح الدولي لمعرفة القراءة ويستند آل من البرنامج 
قامت منظمة التعاون وقد . إلى أسس تنظيمية متباينة) ALL( عند الراشدين والكتابةمعرفة القراءة والحياة 

مسح و) IALS( الخاص بالراشدين والكتابةالتنمية بإنشاء آل من المسح الدولي لمعرفة القراءة وقتصادي اال
لمواجهة المخاوف المتزايدة التي تتعلق ) ALL( عند الراشدين والكتابةمعرفة القراءة ومهارات الحياة 

 أهمية هذه ، آما ذآرنا سابقا،وتدرك اليونسكو. أهمية تنمية المهارات في ظل االقتصاد الحاليوبالمنافسة 
 .لذلك يؤآد البرنامج على التعليم باعتباره حق إنساني.  حتى أنها ترى التعليم بمنظار أوسع،المتغيرات

 
 ، ال يحول البرنامج دون التأآيد االقتصادي على تنمية المهارات، إدراآنا إمكانية تطبيق مختلف المناهجومع

 . عهود نظام األمم المتحدةوقيم و األسس التي نصت عليها مبادئ لكنه يعتمد على مجموعة أوسع من
 

 التنوع الثقافي .ب 
 

مسح مهارات الحياة و) IALS( الخاص بالراشدين والكتابةأجري آل من المسح الدولي لمعرفة القراءة 
ات باللغوالتنمية وفي دول منظمة التعاون االقتصادي ) ALL( عند الراشدين والكتابةمعرفة القراءة و

إن إدخال االختبار إلى سياقات أخرى يطرح العديد من التحديات التي ال يعالجها . األوروبية بشكل خاص
التي تشمل التعامل مع قضايا التنوع و ،)IALS( الخاص بالراشدين والكتابةالمسح الدولي لمعرفة القراءة 

 .آيبات السلطةآيف تتداخل هذه الظواهر مع ترو ،الشفهيةو ،)1 الجدول انظر(اللغوي 
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 يدعم قيمة التنوع آما يدرك أن إتقان بعض البرنامج ف، لهذه القضايا واسعتم تطوير البرنامج مع إدراك
 ، في الجوهر،والكتابةتعتبر معرفة القراءة و. المجتمعاتوالعائالت واللغات هو طريقة لزيادة فرص األفراد 

مج بحد ذاته تجنب أي شكل من أشكال التعصب يجب على منهج البرناو. من عوامل منح القوة لألفراد
 ، الذي لم يكن أمرًا هامًا بالنسبة للدراسات الدولية التي جرت في دول ذات خصائص مشترآة أساسية،العرقي

 .آتلك الدول التي تنتمي للعالم الغربي
 
 البرنامج في يبذلو. ممارسات اإلدارةوقد يضع التعصب العرقي عراقيل أمام فهم قضايا أساسية معينة و

لإلفادة من المعرفة المنتشرة عبر مجموعة متنوعة من الدول والنهاية أقصى جهده للتغلب على هذه المشكلة 
 .األفرادوالمنظمات و
 

 )IALS( الخاص بالراشدين والكتابةالمسح الدولي لمعرفة القراءة و) LAMP( التباين بين البرنامج .1 الجدول

 عند والكتابةمعرفة القراءة ومسح مهارات الحياة و) IALS( الخاص بالراشدين والكتابةعرفة القراءة أجري آل من المسح الدولي لم
 بينما يرآز البرنامج على دول نامية ذات ،اللغات األوروبية المكتوبة بالحروف الرومانيةوفي الدول الصناعية ) ALL(الراشدين 

 . األبجدياتومجموعة أآثر اتساعا من األصول اللغوية 

  IALS/ALL تجربة البرنامج

، المغرب، مونغوليا،السلفادور: خمس دول
  أراضي الحكم الذاتي الفلسطينية،النيجر

 الدول 22

 المجتمعات 25 10
 اللغات 15 9
 :عائالت لغوية 5
، الهوسا،العربية(أفروآسيوية لغات  •

 )التاماشيق
 )المنغولية(اآللتايك لغات  •
يةالفرنس(هندوأوروبية لغات  •

 )اإلسبانيةو
 )الفولفولدي(الكونغو -النيجرلغات  •
الكانوري(نيلوصحراوية لغات  •

 )الزارماو

 :عائلتان لغويتان
 )لغة 13(إندوأوروبية لغات  •
الفنلندية (أورالية لغات  •

 )والمجرية

  األصول اللغوية

 : أبجديات3
 األبجدية العربية الصحيحة •
 الكيريليةاألبجدية  •
 األبجدية الرومانية •

 األبجديات األبجدية الرومانية:  واحدةديةأبج

 

 ملكية الدولة .ج 

لكي نعالج القضايا .  تعتبر ملكية الدولة اهتماما رئيسا للبرنامج،بالنظر إلى االرتباط المباشر مع النقاط السابقة
ضمن  يعتبر إشراك الدول األعضاء في اليونسكو عنصرًا أساسيًا يضمن التنوع وي،المذآورة أعاله بشكل جيد

ال بد من التأآيد و. وضع إطار مؤسسي يتجاوب مع الحاجات الفعلية المتنوعة لكل دولة من الدول األعضاء
 باعتبار اليونسكو منظمة خدمة مدنية دولية فهي مفوضة لحماية ،على أن البرنامج ليس مسعى خاص

يجب بالطبع الحفاظ على و. دة عامةجميع مكوناته بمثابة فائولذلك ال بد من اعتبار البرنامج . المصلحة العامة
هذا األمر أساسي في االختبار وليس وسيلة و ،ذلك لحماية نزاهة المسعى برمتهوسرية بعض العناصر 
 .لحماية مصلحة خاصة
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 الخاص والكتابةإن البرنامج معد لجمع بيانات يمكن مقارنتها ببيانات آل من المسح الدولي لمعرفة القراءة 
 األمر الذي يفرض ،)ALL( عند الراشدين والكتابةمعرفة القراءة ومسح مهارات الحياة و) IALS(بالراشدين 
 ال بد من استخدام بعض العناصر المعرفية العامة التي ال ،للحصول على بيانات قابلة للمقارنة. بعض القيود

. ة حدودًا للعمل معهاهي بحد ذاتها العناصر التي وضعت األمانو ،يملكها معهد اليونسكو لإلحصاءو ينتجها أ
لن ف ،على الرغم من أن االتفاقات التعاقدية تخول معهد اليونسكو لإلحصاء استخدام تلك العناصر المعرفية

الفرق الوطنية خالل السنوات ولذلك سيقوم معهد اليونسكو لإلحصاء و. يدوم هذا األمر إال لفترة من الزمن
 .المصادقة عليها لتحل محل العناصر األصليةوبجهد تعاوني بإيجاد عناصر جديدة والقادمة 

 والكتابةتعقيد معرفة القراءة والشواهد اإلحصائية  .د 
 

 يتم تطوير البرنامج بالنظر إلى أهمية المساهمة التي قد توفرها الشواهد اإلحصائية في ، سابقاناآما ذآر
تعتبر معرفة .  شأنه أن يكون هامًا لكن ال يمكن التعامل معه باعتباره الدليل الوحيد الذي من،وضع السياسات

 بينما تستطيع ،)2004 ،اليونسكوو ،2004 ،1998 ،بحسب ستريت(متنوعة و ظاهرة معقدة والكتابةالقراءة 
 يمكن ،لذلك.  إال أنها ال تكون آافية بالضرورة إلعطاء الفهم المفصل،البيانات توفير الرؤية العميقة الهامة

 بالنظر إلى تخصصه آوآالة ،و لم يكن متوقعا من معهد اليونسكو لإلحصاءاالستعانة بأساليب أخرى حتى ل
 . أن يشارك فيها،إحصاء

 
 المستدام للبياناتوتصميم دراسة دولية مقابل الحاجة إلى اإلنتاج المستقل  .ه 

 
 ةوالكتابيعتبر البرنامج بشكل أساسي آمحاولة لتمكين الدول من إنتاج بيانات أآثر صحة عن معرفة القراءة 

 .مستقلةوبطريقة مستدامة 
 

 أنتجت اليونسكو عددًا من األدوات اإلحصائية التي تستخدمها الدول بشكل مستقل ،على مر العقود الماضية
 ،يعتبر البرنامج أحد تلك األدوات. تطوير األنظمة اإلحصائية الخاصة بها في مجاالت مثل التعليموفي بناء 

آما هو مبين في ( اليونسكو لإلحصاء بعض المهام األساسية حتى لو آان من الضروري أن يجري معهد
 .لضمان مطابقة المعايير النوعية لدعم مصداقية البيانات التي ينتجها البرنامج) 3 القسم

 
 ليس الهدف النهائي للبرنامج تقديم تقرير دولي أو مجموعة بيانات دولية الستخدامها ألغراض تتعلق ،من هنا

 .و المساهمة في تنمية الطاقات الوطنية بل ه،بالبحث العلمي
 
 طبيعة المهارات الواجب قياسها .و 

مسح و) IALS( الخاص بالراشدين والكتابةمع المسح الدولي لمعرفة القراءة ) LAMP(يشترك البرنامج 
 بمنهج عام لثالث مجاالت محددة وظيفيًا لقياس) ALL( عند الراشدين والكتابةمعرفة القراءة ومهارات الحياة 

الصحة ) 1:  تم تأطيره بعاملين أساسيين، معرفة الحساب، المستندات،النثر: مهارات معرفة القراءة والكتابة
 .الحاجة للحصول على قاعدة مشترآة إلجراء المقارنات) 2. في تحديد تلك المجاالت آعناصر رئيسة للقياس

ار مختلف أنواع النصوص التي يصادفها قياس مهارات القراءة األخذ بعين االعتبيتطلب  ،آما ناقشنا سابقا
تم ). المستندات(أو المتقطعة ) النثر(يمكن وصف معظم تلك النصوص بالمتصلة و. األفراد في حياتهم اليومية

 لكن الخيار مرتبط ،(SMS)رسائل القصيرة  خدمة ال)نصوص ( استثناء بعض المجاالت آاستخدام رسائل
بغض النظر عن و ،على سبيل المثل. لنصوص في توزيع الفرصبشكل مباشر بالدور الذي تلعبه بعض ا

األنظمة و ، يعتبر الحصول على فرص التعليم في المرحلة الثالثة، (SMS)مدى أهمية الرسائل القصيرة
 مرتبطًا إلى حد بعيد بالمشارآة ،الشروط التعاقدية التي يواجهها الفرد في الحياةوالقانونية إلحدى الدول 

 يعتبر االفتقار إلى المهارات المطلوبة للتعامل مع هذه النصوص آلية ،في النهايةو ،لذا. مجتمعالفاعلة في ال
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 على األقل ، يفتقر إلى تلك الخاصية (SMS) عدم آونك مؤهًال لنقل الرسائل القصيرة،لإلقصاء االجتماعي
 .حتى اآلن

بذلك تحول دون و ،ية الحق في التعلمإن عنصر المقارنة مرتبط بالحاجة إلى قاعدة مشترآة تتوافق مع عالم
إذا آان هناك مجموعات متباينة من . ربما تؤدي إلى التمييز) أو معايير مزدوجة(وضع إجراءات تمييزية 

 للسكان األصليين مقابل غير ، للنساء مقابل الرجال، للفقراء مقابل األغنياء،تعريفات معرفة القراءة والكتابة
تمال حدوث ممارسة تمييزية خطرة ربما تقتضي ضمنا تخويالت مختلفة  سيتضمن األمر اح،األصليين

 .مرتبطة بالحق في التعلم

 يبرز امتالك قاعدة مشترآة بعض الصعوبات بما أن هذا لن يكون نتيجة لجمع الشواهد ،على أية حال
لكن إدراك عدم . الثقافاتووسيكون له نتائج على العالقات بين الدول .  بل نتيجة لحكم ذي خبرة،التجريبية

 ، هو الخطوة األولى في التعامل مع ذلك الوضع،االنحياز الثقافي الوارد الحدوثوالتناظر في قوة الثقافات 
 مع االفتراض بشكل خاطئ ،)اجتماعية المرآز-عرقيةو(إال سيكون هناك خطورة في إطالق أحكام ساذجة و

يعتبر توخي و. رؤاها حقائق طبيعيةوعتبار قيمها عن طريق ا" علمية"و" موضوعية"أن إحدى الثقافات تبدو 
 .معيارية الحكم الذي يلي توحيد القياس عنصرًا أساسيًا لضمان صالحية المنهج بأآمله

مسح و) IALS( الخاص بالراشدين والكتابةمع المسح الدولي لمعرفة القراءة ) LAMP(يشترك البرنامج 
تم (باألطر المطلوبة لتحديد ما يتم قياسه ) ALL(الراشدين  عند والكتابةمعرفة القراءة ومهارات الحياة 

 يشكل البرنامج ،على أية حال. لذلك تقيس جميعها ذات الميادين بطرق متشابهةو ،)2 عرضها في القسم
 .المرتبطة بالسلطة بشكل واضحومسعى دائم لضمان معالجة القضايا الثقافية 

 مكونات القراءة .ز 

 تم إدخال المراقبة المنظمة لقدرات األشخاص ،يانات البرنامج في وضع السياساتلتحسين المنافع المحتملة لب
لذلك يعتبر البرنامج المحاولة الدولية األولى لدراسة هذه . فيما يتعلق بمكونات القراءة األساسية إلى التصميم

 . القدرات بتنوع لغوي

تجعل منه ذو قيمة خاصة ميزة . وجودةينفرد البرنامج بهذه الميزة عن غيره من الدراسات الدولية الم
بذلك توفير و ،باعتباره يمكن الدول من تحديد المهارات التي يؤثر االفتقار إليها بشكل سلبي على األداء

ما المظاهر التي تقاس باعتبارها قراءة مكونات أ. معلومات هامة من أجل وضع خطط تدخالت السياسات
 .2  في القسمةمفصلفهي 

أبجدية ونات القراءة الخاصة بالبرنامج تدخل بعدا متداخال بشدة مع النوعية الخاصة بكل لغة وحدة قياس مكو
 ،لذلك فهي تتطلب إدراآًا راسخا للخواص المتأصلة في آل لغة). 2 الجدول انظر(مستخدمة في التقييمات 

ول على جيل من إضافة إلى احتمال الحص. حذرا دائما لتوحيد القياس الذي يتجاوز الحدود المعقولةو
 .المعلومات، تعتبر مكونات القراءة الخاصة بالبرنامج بمثابة مذآرة دائمة ضد التعصب العرقي
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 بناء وسائل مكونات القراءة في اللغات . 2الجدول 

الوطني قد قام  في النيجر عدة تحديات محددة منبثقة عن الحقيقة بأن الفريق تتبع مستويات القرائيةلقد واجه تحقيق برنامج تقييم و
 ). الفلفيولد، الكانوري، الحوسا، التمشق والزارما(بالتقييمات في اللغة الفرنسية وفي خمسة لغات أفريقية أخرى 

 ،من أجل التكيف مع هذا التصميم، عينت القيادة الوطنية خمسة فرق مختلفة للعمل، ليس فقط على الترجمة والتكيف مع الوسائل
 .ة المحددة ألدوات مكونات القراءةات الخمسولكن أيضا لتطوير الترجم

 وتقييم التعليم على تتبع مستويات القرائيةلقد ساهم الفريق الوطني النيجري بهذا األسلوب بشكل آبير في تطوير برنامج تقييم وو
لغات التي تختلف تم إطالق شرارة هذا التطوير من قبل العديد من التحديات التي تمثلت عن طريق العمل في الو. وجه العموم

 . عن اللغات األوروبية والمختلفة عن بعضها البعض

 آل ، مختلفةوية في النيجر إلى ثالثة عائالت لغتتبع مستويات القرائيةتنتمي اللغات الخمسة المستخدمة لتنفيذ برنامج تقييم و
 . آانت تقدم مواصفاتها الخاصة والتي تشمل على سبيل المثال نظام العد الرقمي العشرينيواحدة من هذه اللغات

 

  إبالغ صانعي القرار السياسي؟  تتبع مستويات القرائية آيف يستطيع برنامج تقييم و1.2.5

وبالتالي، . لسياسي هو تأمين معلومات سليمة لصانعي القرار اتتبع مستويات القرائيةالدور المرآزي لبرنامج تقييم و
 وتقديم القرائية توزيع مهارات حول المعرفة المزيد من  قد تطور لمنح تتبع مستويات القرائيةو فإن برنامج تقييم

 : معلومات في المواضيع التالية

 ويحتاجون إلى فرص تعليمية والكتابةأقل في القراءة مهارات  لديهم هم وآيف العديد من،أينو،  ِمن الناسنَم •
 ؟معرفة القراءة والكتابةأجل تحسين آفاءتهم في من 

 ى والتوزع السكاني عل، والنشاط االقتصادي،آيف تؤثر العناصر التالية آحالة االقتصاد االجتماعي •
 هؤالء الذين يمتلكون مهارات أقل؟على  القراءة والكتابة وخاصة معرفةتطوير

ما الذي وآه بوسائل فقيرة من قبل النظام التعليمي؟ من الذي تم ترو ؟  القرائية ما هي عوائق تطوير مهارات •
 ؟يمنع الناس من االستفادة من الوسائل المقدمة من قبل األنظمة التعليمية

 وآيف تختلف مستويات هذه المهارات ؟آيف يستخدم الناس فعليا مهارات القراءة والكتابة في حياتهم اليومية •
 لمهارات محدودة ولماذا؟بين فئات الناس المختلفة؟ وأين تكون تلك ا

هل من الممكن ألية دولة أن واألفراد؟ والعائالت وآيف يمكن لقدرة الفرد على القراءة والكتابة أن تفيد الدول  •
تجذب المزيد من االستثمارات االقتصادية إذا آانت قوة العمالة لديها مجهزة بشكل أفضل في القدرة على 

 االجتماعية؟  وا في المشارآة في الحياة االقتصادية هوهل سيهتم مواطنو؟ والكتابةالقراءة 

 تكون مسئولة عن تطوير تتبع مستويات القرائيةباإلضافة إلى تلك األسئلة العامة، فإن آل دولة تنفذ برنامج تقييم و
تتبع وأساليب بحوثها الخاصة والتي تعطيهم فرص واسعة لتقديم أسئلة محددة يمكن التطرق إليها خالل برنامج تقييم 

 . مستويات القرائية

 إلى إنتاج معلومات يمكن أن تكون حاسمة في تصميم برامج تتبع مستويات القرائيةمن المتوقع أن يقود برنامج تقييم و
من هم الجماعات السكانية المستهدفة في :  األسئلة التاليةيجب عل هذه البرامج في دورها أن تتطرق إلىو. محو األمية

 هذا التدخل؟ وأين تتواجد هذه الجماعات السكانية؟ وأي خصائص سكانية تشير إلى شكل ة؟تدخالت محو األمي

 القيام تتبع مستويات القرائيةعلى برامج تقييم و وبالتالي  برامج محو األمية بالكامل،مسؤولليس محو األمية 
ما : اسات الترآيز على األسئلة التاليةيجب على تلك السيو. باإلحصائيات التي ستدعم التصميم الكلي للسياسات التعليمية
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ما هي مهارات وهي مناطق الضعف التي يجب أن يتطرق لها النظام التعليمي لتجنب استدامة الصعوبات الحالية؟ 
 الناس التي يجب أخذها في الحسبان في تصميم برامج التعليم المستدامة؟

يمكن لمعلومات مهارات و. انها مدخل التبادل القطاعييتم تصميم البرامج االجتماعية بشكل متزايد لكي تأخذ بحسب
 . أن يكون لها األثر العميق في تصميم تلك التدخالتالقرائية

يمكن لقطاعات أخرى أن تستفيد من تلك المعلومات آونها يمكن أن تسمح لهم في تحسين تصميم استراتيجياتهم و
 . اطنين في نشاطات خاصةالتواصلية والمواد المكتوبة لنقل الرسائل أو لربط المو

 تتبع مستويات القرائيةالمالمح الرئيسية لبرنامج تقييم وو الوسائل 1.2.6

القراءة معرقة  على أنه برنامج قد أعد لتحسين نوعية معلومات تتبع مستويات القرائيةيمكن تعريف برنامج تقييم و
وفي النهاية سوف يساعد . ياسة الدولية والرصد وخاصة على المستوى الوطني ولكن أيضا من اجل تطوير السوالكتابة

 يشمل تتبع مستويات القرائيةومن أجل تحقيق هذه األهداف فإن برنامج تقييم و. البرنامج في تحسين برامج محو األمية
 : ثالثة أبعاد

 قياس  مبدئيا إلنتاج وإتاحة المدخل إلىتتبع مستويات القرائيةلقد أعد برنامج تقييم و. التطوير المنهجي .أ 
مهارات محو األمية عبر عدة لغات وعبر األجواء الثقافية المختلفة باإلضافة إلى تأمين المعلومات في توزيع 

يأخذ هذا المكون في . مهارات محو األمية وعوائقها الكامنة والعناصر االقتصادية االجتماعية ذات الصلة
لقد تم إعداد المرحلة التجريبية و. لدول المشارآة خبرات اتتبع مستويات القرائيةالحسبان من برنامج تقييم و

 ويلخص هذا تتبع مستويات القرائيةخلق أسس متينة لتطوير برنامج تقييم وجل أ من 2003التي بدأت في عام 
 .   التقرير ما الذي آانت المرحلة التجريبية قادرة على إنتاجه

 
 جهد تم إنجازه من خالل التعاون ستويات القرائيةتتبع مإن تطور برنامج تقييم و. تطوير المقدرات الوطنية .ب 

إن معهد اليونسكو لإلحصاءات مسئول عن تنظيم هذه الجهود وخلق ). 3 الجدولانظر (بين الدول المشارآة 
هذا يعني االعتماد والوثوق في الخبرات . التعلم من اآلخر) بدأ من المعهد نفسه(بيئة يستطيع فيها آل شخص 

لقد آان التعاون و.  بإنشاء تطويرهم آأفضل تقنية لدعم مبادرات الدولةن بينما يقومو،ةوالمقدرات الموجود
 وإن معهد اليونسكو لإلحصاء ملتزم في تقوية هذا التبادل ،المتبادل بين الدول ذي منفعة للمرحلة التجريبية

 . المستمر

 التعاون بين الدول. 3الجدول 

 المقدرات عند الفرق الوطنية ويؤمن الفرصة لتلك الدول في أن تتشارك في خبراتها ئيةتتبع مستويات القرايعزز برنامج تقييم و
 . تتبع مستويات القرائيةوتقدم أفضل النصيحة لمواجهة التحديات المختلفة المشتملة في تنفيذ برنامج تقييم و

من  و.العمل اإلعداديفي  وشرق وطني وب وضع فريتم. 2006 في عام تتبع مستويات القرائيةبدأ األردن تنفيذ برنامج تقييم و
 في مجال االختبار المستخدمة آان المكتب الفلسطيني لإلحصاء جاهزا للتشارك في الوسائل ،أجل المساهمة في هذا الجهد

 . التدريب من خالل التعاون مع الفريق الفلسطينيووهكذا بدأت نشاطات عدة تتعلق في التخطيط . خبرات الخاصةإضافة إلى ال

وضعا مشابها حصل في فيتنام حيث آان هناك زمالء من منغوليا جاهزين لمشارآة خبراتهم المتعلقة في عملية التخطيط 
 . وتطوير الوسائل

 .       تعزيز الروابط بين البلدان وتطوير الخبرات العالميةأجل أنشئ معهد اليونسكو لإلحصاء هذا النوع من التعاون من 
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األدوات المنهجية المتينة إلى مجموعة بيانات ويجب أن يقود الجمع بين المقدرات . معلومات الدائمإنتاج ال .ج 
ة مكتب يمسؤوللدول ويمكن أن تكون جزءا من القاعدة الدولية للبيانات والتي تكون من ل معنى اتتعتبر ذ

 .  المستمرمراقبتها وتحسينهااليونسكو لإلحصاء 

 ما  مجموعة من الوسائل التي تتضمنتتبع مستويات القرائية يستعمل برنامج تقييم و،من أجل تحقيق هذه األهدافو
 :يلي

هذا هو . تها والمنشأ/، عائلتهة/تستخدم تلك الوسيلة لجمع المعلومات حول المستجيب: استبيان الخلفية •
 . لمعلومات المنتجةباالعنصر المهم للحصول على التحليل ذي المعنى ووثيق الصلة 

ك مستويات أقل أو متالاالمستجيب أمكن  آتيب مختصر تم إعداده من أجل تحديد فيما إذا وه: المصفير اختبا •
لذلك يساعد على تحديد الوسائل التي يجب استخدامها للحصول على . القراءةوأعلى من مهارات الكتابة 

 .صورة أعمق لمهارات المستجيب

يزود األسلوب األول .  هذه الوحدة التدريبية من أسلوبينتم تأليف: الوحدة التدريبية للذين هم أقل أداء •
المعلومات الناتجة عن اختبار التصفية وتكون أآثر تفصيال وتحدد بدقة موضع المستجيب فيما يتعلق 

التي تمنع المستجيب من ) مكونات القراءة( يمكن الثاني من استكشاف أعمق للعملياتو. بمستويات المهارة
  .القيام بأداء أفضل

يزود بالمعلومات الناتجة ) من قسمين(تنشئ هذه الوحدة آتيب واحد . الوحدة التدريبية للذين هم أعلى أداء •
  .عن اختبار التصفية بتفصيل أآثر ويحدد بدقة أين موضع المستجيب فيما يتعلق بمستويات المهارة

تتبع مراحل المختلفة من برنامج تقييم وتتصاحب تلك الوسائل مع مجموعة شاملة من الوثائق التي تؤمن إرشاد في ال
 . 3 آما هو مشروح في القسم مستويات القرائية

خالل وسائل برنامج من جل اغناء المعلومات المجموعة أهذا باإلضافة إلى استخدام خلفية العناصر العرقية الموثقة من 
 .تتبع مستويات القرائيةتقييم و

بأن البرنامج ينشد في تقوية الدول في هنا  من المهم أن نذآر ،ويات القرائيةتتبع مست مقدمة برنامج تقييم وختملكي نو
تتبع وآأية محاولة فإن برنامج تقييم و. تحسين مجموعة األدلة اإلحصائية التي يمكن الحصول عليها في محو االمية

ضيف ي الكبرى إلى األمام آونه وبالرغم من ذلك فإنه يمثل الوثبة.  ليس بعيدا عن التحديات والتقييدمستويات القرائية
باستمرار مع الدروس المستقاة من آل تحسن يالدول نفسها وسوف  إلىنتمي يو بشكل آبير إلى المعلومات المتوفرة

 . تنفيذ

يستطيع أي شخص أن يحدد بسهولة العناصر و. بالتأآيد إن المعلومات التي يستطيع البرنامج تقديمها ال نهاية لها
وتفسيرا لهذا، الظاهرة السابقة المتعلقة . دام النصوص المكتوبة التي لم تالحظ خالل تصميمه الحاليالمحددة من استخ

يمكن أن تخلق هذه الظاهرة منطقة جديدة .  وخاصة من قبل المراهقين والشبابالقصيرةفي استخدام الرسائل النصية 
الرئيسي لنصوص المكتوبة في الحياة اليومية  ضوسيلة التعرمن البحث في دراسات محو االمية آونها يمكن أن تكون 

من المهم هنا أن نالحظ  ، ال يستكشف هذه المنطقةتتبع مستويات القرائيةمع أن برنامج تقييم وو. للعديد من االشخاص
في الحقيقة صنع قرارات موثقة بشكل جيد ودقيقة إلى ما استوجب تطويرها فقد . بأن هذا ال يجعله جهدا ال معنى له

 لن يتحسن باستمرار أو يتوسع آلما اآتسب تتبع مستويات القرائيةهذا بالطبع ال يعني أن برنامج تقييم وو. وجب قياسهيت
 . الخبرة
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وإنما باالحرى ألن يقوم بتأمين . في محو األمية" الكلمة النهائية" ليكون تتبع مستويات القرائيةال يكافح برنامج تقييم وو
. حاليامتوفر ما هوالعناصر التي هي في لب محو االمية اليوم والتي تتجاوز إلى حد بعيد لمعلومات حول بعض لأفضل 

 بينما نبحث ،ونكون راغبين في التحسينات التحليالت اإلنتقاديةن نستمع إلى أإن المفتاح إلى إبقاء هذا الجهد مثمرا هو 
الحاجة إلى تقديم معلوات تكون جيدة بشكل آاف عن التوازن بين التعقيدات المبالغ فيها والتي في غير محلها وبين 

 .لمواجهة الظاهرة التي تؤثر على حياة الماليين
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 ؟ تتبع مستويات القرائية برنامج تقييم و الذي يقيسهما :2 القسم

) ثرالن ( بالنصوص المستمرة مهارات القراءة فيما يتعلقتتبع مستويات القرائية سابقا ، يقيس برنامج تقييم ووردآما 
يجب ان يساعد العنصر االخير هذا في و.  والمهارات العددية ومهارات مكونات القراءة،)الوثائق (وغير المستمرة

 .تأمين صورة أفضل لألسباب التي هي خلف األداء الضعيف

 نسبة إلى نتيجة االدراك بأن المهارات يمكن أن تختلف) الحسابيةووالوثائق  النثر(آان التعرف على الميادين الثالثة 
لقد تعززت هذه الفكرة من الحقيقة بأن االنواع المختلفة للمواد و. أنواع األدوات أو الصيغ التي تظهر فيها النصوص

 تشمل النشأة المتعلقة بالعمل ،على سبيل المثال. المكتوبة ال تظهر في الطراز المشابه عبر البيئة المحيطة للحياة اليومية
الرسومات البيانية بينما تكون الوثائق المستمرة أآثر حضورا في وقت الفراغ وفي المجال و استخدام الوثائق آالنماذج

 .وتكون صيغ النصوص أيضا مترافقة مع الغرض وهذا في دوره مرتبط باستراتيجيات القراءة. الجامعي

قصاء على القدرة على صيغة النصوص قد تعزز عن طريق المعلومات المستقاة من االستلهذه المهارات وفقا يم ظتنإن 
قد و. التسعينيات من القرن الماضيالقراءة عند الشباب البالغين الذي حصل في الواليات المتحدة االمريكية في والكتابة 

اتخذ برنامج . IALS(6 (المدخل المتخذ للقيام باستقصاء القدرة على الكتابة والقراءة الدولي عند البالغينهذا تحديدًا آان 
 ليس فقط بسبب وجود اهتمام أولي ، هذا التنظيم لميادين محو االمية آنقطة البداية للبرنامجع مستويات القرائيةتتبتقييم و

في الحصول على المعلومات التي يمكن أن يتم مقارنتها مع ما تم انتاجه من قبل االستقصاء الدولي حول القدرة على 
سس أفضل األبشكل رئيسي قييم المطورة من أجل االستقصاء مثلت  لكن إطارات الت،7 عند البالغيينوالكتابةالقراءة 

أن االستقصاء قد اقيم في اللغات االوروبية في بعض دول من  وبالرغم .ةالمتاحة في تقييم مهارات محو االمية الدولي
 . إال أنه أفضل خبرة سابقة متاحة،منظومة التطور والتعاون االقتصادي

قد تطور هذا الجهد بشكل و. جهد حقيقي من أجل وضع األسس لقياس مكونات القراءةقام معهد اليونسكو لإلحصاء ب
 إطار وألحق. أولي من اجل اللغة اإلنكليزية ولكنه يشتمل على أدلة من أجل تطوير وحدة قياس في اللغات االخرى

تقاة والتي وصفت في  من الدروس المستتبع مستويات القرائيةوالعمل هذا بما حصلت عليه خبرة برنامج التقييم 
      .االسفل

 تتبع مستويات القرائية الميدان الذي يعمل فيه برنامج تقييم و وآذلكيلخص هذا القسم ما تم إنجازه في اطر العمل تلك،
) 2008معهد اليونسكو لإلحصاء، ( يعتمد هذا القسم بشكل آبير على الوثيقة المقتبسة سابقا ،باختصار. آمحاولة قياس

 . حتى تاريخهتتبع مستويات القرائيةالحقيقة لبرنامج تقييم ووالخبرة 

 والقدرة الحسابية مستنداتوال  النثر2.1

. بشكل نموذجي تشمل المهارات المتعلقة بالنثر على القدرة على عمل نصوص مشكلة من جمل منظمة ضمن فقرات
ر عنها بالعناوين التي تساعد القارئ على تنظم تلك النصوص مستخدمة قواعد إنشاء الفقرة، الفراغ والهرمية المعب

 . التعرف على تنظيم النص

                                                       

لمنظمة التعاون والتنمية في برنامج  بناء على تجربة الواليات المتحدة خالل مسح قدرات القراءة والكتابة الوطنية، ويشبه IALSتم تصميم  6
 . للتقييم الدولي للطلبة من ناحية مهارات القراءة والكتابةصاديالميدان االقت

، أما بالنسبة لمهارات )2001(للمزيد من المعلومات حول مهارات القراءة يمكن اإلشارة يمكن االطالع على خدمات االختبارات التعليمية  7
 ).2003(القدرة الحسابية فيمكن االطالع على احصاءات آندا 
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لقارئ ل تشمل المهارات المتعلقة في الوثيقة على القدرة على استخدام النصوص الغير مستمرة المنتظمة بطريقة تسمح 
نصوص يمكن أن بأن هذه ال) 1998(آيرتش وال ثنساقترح مو. توظيف استراتيجيات للدخول إلى المعلومات المجردة

الئحة ):  الخ، نماذج، خرائط،برامج، رسوم بيانية جداول،(أربعة أنواع حتى لو أنها تظهر بصيغ مختلفة بتصنف 
يستطيع الشخص باستخدام هذه األنواع إنتاج مصفوفة و. بسيطة؛ الئحة مشترآة؛ الئحة متداخلة؛ أو الئحة متشابكة

 . ائق إدخال، رسومات مكانية أو وث)صفوف وأعمدة معرفة(

باستخدام واجبات بسيطة بمحتويات رياضية مطمورة بسياقات افتراضية التي تقلد مواقف  حسابيةالتقاس مهارات 
 مهارات حسابية ومهارات تقديرية وفهم نظريات األشكال المهماتويتطلب النجاح في إتمام هذه . الحياة الحقيقية

يستطيع و. اس وفهم بعض األفكار اإلحصائية أو تفسير الصيغ البسيطةوالطول والحجم والوحدات المالية ومهارات القي
 وتمثل ،تطبق في آل االستقصاءاتهذه الطريقة آانت و. المستجيبون استخدام آلة حاسبة بأربعة وظائف إذا رغبوا ذلك

لقراءة والكتابة توسيع النطاق المغطى بمقياس محو األمية الكمي آما هو محدد من قبل االستقصاء على القدرة على ا
الذي يعزى إلى مقدرة الفرد على تطبيق علم الحساب إلى األرقام الكامنة في المواد األمر الشباب، وعند البالغين 

 هو أسلوب مقارن عبر الثقافات ولكنه يمتلك على تحديات محددة جدا والطريق التي  الحسابيةقياس مهارات. المكتوبة
والمثال البالغ لهذا الموقف قد أعطي من قبل االختالفات . رقام أيضا تعتبر ثقافة محددةبدأ الناس فيها بالتعامل مع األ

 . الكبيرة بين العمل في أنظمة األرقام العشرية وغير العشرية

 العديد من المهام التي تشتمل على العمل مع النصوص المستمرة تتبع مستويات القرائيةولذلك يتضمن برنامج تقييم 
 . ة والعمليات الحسابيةوغير المستمر

  تصنيف واجب النثر والوثيقة والمهارات الرياضية2.2

يمتلك آل بند في االختبار، في نفس . لقد ارتكز تطور وسائل االختبار على التعريفات المقدمة من قبل اطر العمل هذه
 التالية التي أيضا تترجم إلى  آخذين في الحسبان المعاييرالمهماتلقد تطورت هذه و. الوقت، على واجب يؤديه الشخص

 8.مستوى صعوبة متوقع لكل بند

تشمل هذه على المسائل العائلية و.  حسب سياق محدد ومحتوى وثيق الصلة بموقف محددالمهماتتطورت  .أ 
المواطنة وأوضاع المستهلك االقتصادية واألوضاع المتعلقة والسالمة والمجتمع ووالمنزلية ومسائل الصحة 

 .االستجماموالفراغ بالعمل وأوقات 
 
 . أن يختلف في النوعللنثريمكن  .ب 

 :ما يلي ماستخدبا) النص المستمر( تطور البنود النثرية -
 ؛المكانبالمتعلقة األبعادأو األسئلة البادئة بماذا؛ : األوصاف -
 ؛ المتعلقة بالوقتالألبعادمتى؛ أوـاألسئلة البادئة ب: السرد -
 ؛ء العقالنيالتي تبدأ بكيف والبنااألسئلة : الشرح -
 ؛على النصوص المقنعة المحتويةاألسئلة التي تبدأ بلماذا واالفتراضات : المناقشات -
 ؛التوجيهات: التعليمات -
 ؛المهيئةوسجالت المعلومات الرسمية : الوثائق أو السجالت -
  .النصوص المتصلة التي تسمح بالقراءة في تسلسل مختلف عدد من: النصوص المدمجة -

                                                       

 .)2001 (التعليمي االختبار خدمة في إيجاده نيمك مفصل وصف 8
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 :ما يلي ماستخدبا) مستمرالالنص غير ( ةتطور بنود الوثيق
المشترآة والمتداخلة  ائماتالقالمفردة متضمنة  ئماتاالق تنظيم ىتبنى عل: وثائق السجالت األصلية -

 ؛والمتشابكة
   ؛تمثيل مختصر للمعلومات الكمية المنقولة إلى وثيقة السجل األصلي: الوثائق البيانية -
 ؛كمية آاألمكنة والممتلكات الخالعلومات غير تمثيل مختصر للم: الوثائق المكانية -
 ؛تحث المستخدمين لتزويد المعلومات: وثائق اإلدخال -
 . عند استخدام أآثر من نوع واحد من الوثائق: الوثائق الموحدة -

 :  والتي تتضمن العناصر الرئيسية التالية، عمليات واستراتيجيات مختلفةالمهماتيمكن أن تشمل  .ج 
 :ما يلية المعلومات يمكن أن تشمل مطابق •
 
 ؛مطابقة صورة أو أآثر إلى معلومات مزودة متطابقة أو مترادفة: التعيين -
 ؛ربط سلسلة من الصور المتطابقة إلرضاء الشروط المعينة في السؤال: التدوير -
المقارنة، عالقة (وضع قطعتين من المعلومات أو أآثر مع بعضهما البعض حسب القاعدة المحددة : الدمج -

 ؛ )ير السببيالتأث
 .  إنتاج قاعدة لدمج المعلومات مع بعضها البعض: التوليد -

 
 .)أعلى درجة من التجريد(يمكن أن تكون نوعية المعلومات المطلوبة ملموسة أو مجردة أو متساوية  •
 
 . بمؤهالت جزئيةاستخدامهامقبولية المعلومات المشتتة تتدرج من عدم استخدام المشتتات إلى  •

 
 .  بنود العددية، معنى نوع العملية الحسابية وفيما إذا أديت منفردة أو ضمن مجموعة ات فيالحسابنوعية  •

 
 . العملية المراد تأديتهاتعريف تعريف ودخول األرقام و ستلزمتنوعية العملية التي  •

  مكونات القراءة2.3

 الذين هم بمهارات قراءة وآتابة  أجلمن في تصميمه وحدة مكونات القراءة تتبع مستويات القرائيةيشمل برنامج تقييم و
إن القصد هو جمع المعلومات من اجل تحسين تداخالت السياسة . تحديد العناصر التي تساهم في األداء الضعيفلأقل 

هد اليونسكو عم( منظوم شرحه بشكل يمكن دائماعن طريق تجنب االفتراض بأن األداء الضعيف )  محو االميةبرامج(
 . 9)لإلحصاء

 المهارات ومعرفة آيفية عمل نظام آتابةمكونات للقراءة على أساس "  المعنى حسبترآيبال"عملية الفهم أو تبنى 
التي تفحص قدرة القارئ والفاعلية  المهمات  خالليمكن التقاط أدلة هذه المعرفة وهذه المهارات منو.  عند الفردمعين

األآثر ووالجمل وأجزاء النص المستمر ) كلماتالوغير (مات الرموز والكل/ األحرف:ةبوتفي معالجة عناصر اللغة المك
 . غناء

                                                       

 .2009الفقرات التالية مقتبسة عن تقرير معهد اليونسكو لإلحصاء،  9
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 آان البالغين الذين تمت عليهم الدراسة  ماإذالكشف  تتبع مستويات القرائيةوحدة مكونات القراءة لبرنامج تقييم و هدفت
لتقييم مستوى  هماتماللم يتم تصميم . تطبيق لغتهم الموجودة ومهارات الفهم لمعالجة النصوص المطبوعة بوسعهم

ترض أن البالغين الذين تمت يف.  بشكل منفصل في نظام محو األمية الكتابي التي يملكها المستجيب اللغويةمهاراتال
ستيعاب باللغة إلصغاء وااإل قتدار علىصرفية واإل/امكانيات نحويةو دراستهم يمتلكون المترادفات اللفظية األساسية

إذا   ماعلىاللفظية األساسية للداللة مترادفات ال ات مقياس لمكونتتبع مستويات القرائية ويزود برنامج تقييم. المهدوفة
ولكن القياس المستقل للكفاءة اللغوية ليس الميزة األساسية .   من الكفاءة اللغوية مبتدئآان األشخاص يمتلكون مستوى

 . اتإلطار عمل المكون

 تهاوآتابلغتها بحسب  مجموعة فريدة من مقاييس المكونات يات القرائيةتتبع مستوتطور آل دولة تنفذ برنامج تقييم و
). 2008 ،معهد اليونسكو لإلحصاء(  المرتكزة على الخطوط العريضة المحددة في إطار عمل مكونات القراءةتهاوثقاف
نظام بالقة اللغة  أو أن تتكيف آون عتستحدث المعدة لتقيم المكونات أن المهماتتحتاج المكونات وطبيعة البنود وو

  .الكتابة يمكن أن يكون مختلف جدا حسب اللغة

 العناصر العامة المشتملة في قياس مهارات مكونات القراءة      .أ 

 والفهم  الكلمات من تمييزمكونة ن القراءةأ قراراإل  في البدايةمن اجل قياس مهارات مكونات القراءة يجب
 .للقراءة إال أنه غير آاف بحد ذاتهأن آل مكون ضروري  على الرغم منو. اللغوي

سلوآي للترآيب المعرفي للتلقائية  دليلوعنصر آخر مهم يعود إلى قياس سرعة أو معدل التجاوب، وهو 
 .والفعالية

من المهم ايضا أن نضع في . إضافة إلى ذلك، يجب معايرة وضوح وسرعة التعليمات اللفظية والبنود بحذر
 واختالفات اللغات األخرى يمكن أن تجعل التجاوبات المحكية واللفظية صعبة الحسبان أن اللهجات واللكنات

في النهاية إذا آافح الشخص ألن يعطي تجاوب محكي فإن هذا سيؤثر على السرعة وعلى مقاييس . التسجيل
 . الفعالية

 المعرفة األبجدية      .ب 

الحرف مع الرمز المطبوع والعكس مطابقة اسم :   والصورةالصوت تطابق في المرحلة األآثر جذريةهذه 
 .بالعكس

تكون األحرف أقوى تكهنا بقليل من األعداد ولكنهم عموما أقوى في الربط المتبادل مع بعضهما البعض في 
)  متوفرة إلى حد أدنىلمواد المطبوعةا حيث اتآاالجتماع(ت لسياقاافي بعض  أن نفهمويمكن . القراءة الكلية

لذلك يتضمن . ة األرقام المطبوعة بشكل أفضل من األحرف والعكس بالعكسحيث تكون أآثر عرضة ومعرف
 .األحرفو واجبات التعرف على األرقام تتبع مستويات القرائيةبرنامج تقييم و

 معرفة الكلمة المرئية .ج 

يكون تراآم معرفة الكلمة البصرية ) 1: كلمة الهناك مهارتي سلوك أساسيتين تدالن على الكفاءة في معرفة
. فاعلية معرفة الكلمة والكفاءةللمات الحقيقية مع المعرفة الدقيقة والسريعة للكلمات المألوفة مؤشرا قويا للك
 . فك الرموز) 2و
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 ) المترادفات(معاني الكلمات  .د 

النطاق الكامل  تحديد من أجل تتبع مستويات القرائيةلم يتم تخصيص قياس المترادفات في برنامج تقييم و
تها / القراءة للشخص تعكس آفائتهمهارات  اتفات ولكن لتحديد فيما اذا آانت مستويات مكونمعرفة المترادل

 . في قراءة النصوص ويستطيع أو تستطيع بشكل مختلف الفهم في سياق النص

ومن ثم يسألون أن يقدموا البطاقة اللفظية  ديةعاأشياء لها خصائص خطية  ومرسن يلمستجيبعلى ا يعرض
 الحذر في اختيار األشياء التي يتوقع أن تكون معروفة بشكل توخييجب و .)ي، قطة، الخمثال آتاب، آرس(

للمترادفات  البالغين هذا أمر ضروري آون درجات تعرض. جيد من قبل أغلب البالغين من السكان
 . قد تكون مختلفة التي يتم تقييمهم فيهالغة لّلالمستخدمة على األغلب في نموذج الكتابة 

 لجملةمعالجة ا .ه 

يطلب من الشخص القيام بأحكام حقيقية أو زائفة معتمدا على محتوى الجملة إما فيما يتعلق بالمعرفة العامة 
 فك رموزالغرض هنا تقييم الشخص عما إذا آان قادرا على . للكلمة أو معتمدا على المنطق الداخلي للجملة

 .لجملةا على فهم معنى ًاالكلمات فقط أو إذا آان قادر

 ة النصقراء .و 

تتبع و يعتبر برنامج تقييمو). صامتة أو بصوت عال(تكون القراءة الماهرة سريعة وفعالة وفصيحة 
 القراءة ناجمة تلقائيا عنجديرة بالمالحظة أآثر منها ميزة أن تكون الفصاحة اآثر من مستويات القرائية 

انظمة معالجة اللغة  تغذية البصرية إن الفصاحة مؤشر إلى ما إذا آانت عمليات التعرف على الكلم. الماهرة
 . من أجل اظهار المخارج) مثال الذاآرة العاملة(بفعالية 

م الجملة بشكل صحيح وبين الكلمات الغير م إلعطاء الفرصة لإلختيار بين آلمة تتالمهماتلقد صممت هذه 
.  مهارات الفهمبعض معقد عني ان يكون البند الغير صحيح خطأ بشكل واضح بالنسبة للقارئ . صحيحة

يتم تقييم مقياس القراءة بفعالية بإعطاء و   من حيث القواعد أو المعنىئةطاخ لتشتيت ا عواملكونتيمكن ان 
 . لينجز المهمةمن الوقت  محددالمشارك وقت 

بشكل رئيسي لقياس مكونات القراءة المكتسبة سابقا وتتبع مستويات القرائية  لقد صممت بنود برنامج تقييم 
ليس هناك و. البند أم ال علىيجيب بدقة لإما أن يكون الشخص لديه مستوى المهارة . المهاراتومعرفة وال

لذلك فإن . ستجابةالفي االقدر الكاف من المعلومات االضافية في آل بند يمكن ان يحتاج إلى وقت للتفكير 
            .المهارةوفي االستجابة هو داللة عن ضعف في المعرفة  التردد
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 تتبع مستويات القرائيةآيفية تطبيق برنامج تقييم و :3 القسم

 ال ينظر إلى ،في محاولٍة لتعزيز إنتاج البيانات حول مهارات القراءة والكتابة والحساب بطريقة منهجية ومستدامة
 . البرنامج على أنه يعمل وفق جوالت أو موجات دولية ولكن وفقًا إلمكانيات وإيقاع آل دولة

  مخطط نموذجي :تتبع مستويات القرائيةطبيق برنامج تقييم و ت3.1

 يجب تخصيصه وفق خصائص آل بلد واحتياجاته إال أنه من الممكن تحديد بعض LAMPرغم أن تطبيق برنامج 
 . LAMPالمراحل النموذجية األساسية وفيما يلي وصف عام لتلك المراحل ويشمل إشارات محددة لوثائق برنامج 

  الدول النامية والعمل التمهيدي   ملكية3.1.1

تطبيق البرنامج يجب أن يكون قبل آل شيء جهدًا وطنيًا يفيد آل دولة عضو بالنظر إلى أثره الممكن على وضع 
 . لذلك فإن العنصر األساسي األول لتطبيق البرنامج هو ملكية الدولة الواضحة للبرنامج. السياسات

الوطنية المختلفة بجمع ات هالجتطبيق البرنامج باهتمام أول ومرحلة تمهيدية تقوم فيها عادًة ما يبدأ تطوير ملكية البلد و
يضم موقع معهد اليونسكو لإلحصاء . المعلومات حول البرنامج ومناقشة إمكانية مالئمته الحتياجاتهم

)www.uis.unesco.org (العاملين في المعهد  آما أن،المعلومات والمستندات التي تتطلبها هذه المرحلة التمهيدية 
 .  دولة من الدول األعضاءةإضافية قد تحتاجها أي تفسرة ةفي آندا ومختلف المناطق جاهزون لتقديم أي

بعد إنجاز المرحلة التمهيدية وتوضيح مبررات تطبيق البرنامج لكافة الجهات في أي من الدول يتحول تطبيق البرنامج 
 . إلى مبادرة وطنية

 مبررات تطبيق البرنامج فإن أحد العناصر األساسية في هذه المرحلة هو تحديد المؤسسات باإلضافة إلى تحديد
أن يعكس تطبيق البرنامج رؤى واهتمامات ) 1: واألفراد الذين يجب أن يشترآوا في هذه العملية لضمان التالي

ك العاملين على تطوير القدرات تطبيق البرنامج بشكل ناجح بعد حشد الخبرات المطلوبة وإشرا) 2 .األطراف المشترآة
 . المناسبةفي المؤسسات 
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 : عادًة ما يتألف الفريق الوطني المعني بالبرنامج من عدٍد من المؤسسات واألفراد ومن بينهم

  .أو التعليم المستمر للكبار/القسم التنظيمي في وزارة التعليم المسؤول عن برامج محو األمية و •
  .)عادًة ما يكون هو مكتب اإلحصاء الوطني(على المستوى الوطني  ألسراسح القسم المسؤول عن القيام بم •
مع االهتمام بشكٍل خاص بتطوير البنود ) اختبارات المعرفة واإلدراك(خبراء في إجراء التقييمات التعليمية  •

 . ي وزارة التعليمعادًة ما يقوم بذلك القسم المسؤول عن تقييم الطالب فو. وقضايا االختالفات الثقافية واللغوية

 . التي ينظر في تطبيق االختبار بها) أو اللغات(خبراء لغويون في اللغة  •
 . المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال برامج محو األمية وتعليم الكبار •

 : المستندات التي تؤمن العناصر األساسية لهذه المرحلة التمهيدية تشمل
  تتبع مستويات القرائيةعن برنامج تقييم وهذا التقرير الذي يقدم فكرة عامة  
 .  الذي يضع الخطوط العريضة لعملية التطبيق الوطنيةتقرير التخطيط الوطنينموذج  

  العمل اإلعدادي 3.1.2

: حال اتخاذ القرار المبدئي بتنفيذ البرنامج، يجب على الفريق الوطني إطالق العملية التي تحدد عنصرين رئيسين هما
  .الموارد المطلوبة مجموعة) 2 ،راسة وخصائصهانطاق الد) 1

  .تقرير تخطيط وطنيلتحديد نطاق الدراسة وخصائصها يجب إعداد 

 : التاليةعناصر ال تستنتجهذا التقرير هو عبارة عن وثيقة 
  ،األهداف الدولية والوطنية للدراسة •
  ،هانشرو هًاتحليللخطة  االستخدام المتوقع للمعلومات و •
  ،المستهدفة لسكانية والمجموعات الفرعيةالمجموعات ا •
اللغات المستخدمة في االختبار مع مؤشر للداللة على إذا ما آانت هذه اللغات لغاٍت أم أو لغاٍت ثانية  •

  ،)ةالمستخدم الكتابةآما يجب أيضًا النظر في (لمجموعات السكان المعنية 
  ، اإلختبار تصميم •
العناصر التي يجب تخصيصها في األدوات المعرفية وفي جمع األدوات المستخدمة بما ذلك مواصفات  •

  ،خصائص الخاضعين لالختبار
  ،اختبار أولي واختبار ميداني •
  ،عملية جمع البيانات •
  ،ومعالجة البيانات تصنيف  •
  ،شروط السرية •
  ،شروط ضمان الجودة •
  .تشكيل الفريق الوطني وتوزيع المسؤوليات الرئيسة •

 جهز معهد اليونسكو لإلحصاء نموذجًا يمكن الحصول عليه من موقع المعهد ،لتخطيط الوطنيتقرير التسهيل تجهيز 
  .)www.uis.unesco.org(اإللكتروني 
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تكاليف وفقًا للخصائص المحددة في تقرير التخطيط الوطني ال يجب تجهيز نموذج ،ولتحديد العواقب المالية للدراسة
لوحدات المختلفة وتكاليف الوحدات للعناصر المختلفة من الدراسة في تقرير وهو أداة تقوم بحساب الكلفة بعد وصف ا
 :  ما يليالتخطيط الوطني، ويشمل نموذج التكاليف

  ،)الرئيسي المسحواالختبار الميداني (ملخصًا للتكاليف يوضح المراحل الرئيسة  •
 :وصفًا تفصيليًا للتكاليف المختلفة •

 التدريب  -
 التثبت منهاالترجمة وتكييف األدوات و -
 العمل اإلعدادي  -
 جمع البيانات  -
 تصنيف ومعالجة البيانات  -
  الرئيسي المسحوالتقارير لكٍل من االختبار الميداني  -
  .الرئيسي امسحنشر نتائج ا -

 وضع معهد اليونسكو لإلحصاء نموذجًا يمكن الحصول عليه من الموقع اإللكتروني ،ولتسهيل إعداد الموازنة
)www.uis.unesco.org(.  

هي العناصر األساسية التي يعتمد ، فتحديد ما يمكن توقعه من البرنامج واإلطار الزمني المطلوب والعواقب الماليةأما 
  .عليها التخاذ القرار النهائي حول تطبيق البرنامج

يطلق و. عملية لتنظيم آل عنصر من ال رسمية يوقع البلد مع معهد اليونسكو لإلحصاء مذآرة تفاهم،بعد اتخاذ القرار
 ويمنح الفريق الوطني إمكانية الوصول إلى المواد المحمية بحقوق الملكية ،مذآرة التفاهم هذه عملية التطبيقلتوقيع 

الفكرية، آما يضمن للدولة والمجتمع بشكٍل عام أن يشرف معهد اليونسكو لإلحصاء على العملية ويضمن االلتزام 
  .بالمعايير المطلوبة لتطبيق البرنامج

 : المستندات التي تؤمن العناصر األساسية لمرحلة اإلعداد تشمل
  ، والذي يؤمن الخطوط العامة لعملية التطبيق الوطنيةنموذج تقرير التخطيط الوطني 
  ، والذي يسهل عملية تقدير آم الموارد المطلوبةنموذج جداول التكاليف 
يجب تنظيمها لتأمين تعاون مثمر بين الدولة ومعهد  والتي تبين تفاصيل العناصر التي نموذج مذآرة التفاهم 

 . اليونسكو لإلحصاء لضمان تطبيق ناجح للبرنامج

 واالختبار الميداني   االختبار األولي3.1.3

يستلزم تطبيق االختبار مرحلة أولى تجمع فيها المعلومات المطلوبة لضمان نجاح التقييم الفعلي وتتكون من مرحلة 
 : الختبار الميداني وهي عناصر أساسية ضرورية لألسباب التاليةوا االختبار األولي

  ،ضمان صحة الدراسة ونتائجها •
  ،تحديد العناصر التي يجب تعديلها في األدوات •
  .تحديد المشاآل المتوقعة لوجستيًا وميدانيًا والتي يجب العمل عليها •



-37- 

 : تشمل هذه المرحلة من التطبيق عادًة الخطوات التاليةو

 ويستخدمه البرنامج لتحديد آيف يلبي ذلك االحتياجات تعريف األمية ومعرفة القراءة والكتابةت فنية حول نقاشا .أ 
  .الوطنية

 
يقدم معهد اليونسكو لإلحصاء مجموعة من األدوات باللغة .  التي سوف تستخدمتوثيق األدوات/تكييف/ترجمة .ب 

ات أخرى إذا ما وافقت الدول التي وضعت هذه النسخ وسوف تكون متوفرة بلغ(اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية 
بعد تبني . والتي يجب ترجمتها وتكييفها وفق الخصائص الخاصة لكل دولة واستخدامات لغتها) على استخدامها

عادًة ما تكون عملية و. األدوات المعرفية هناك حاجة لعملية تحقق لضمان أن ما يتم قياسه يعكس التصميم األصلي
 . ى مرحلتين لتعطي المجال لنقاش تفصيلي حول التغييرات وتنتهي باالتفاق على النسخة النهائية لكل أداةالتحقق عل

يعد تكييف االستبيان ذا أهمية قصوى حيث أنه يؤمن العناصر األساسية للتحليل وبذلك تحقيق األهداف الموضوعة 
 . على المستوى الوطني

قديم بنود في االختبار تكون ذات أهمية خاصة بالنسبة للبلد ألغراض تستوجب هذه المهمة ت: تطوير بنود جديدة .ج 
  .معينة والستحداث بنود جديدة في البرنامج وعمومًا لتجديدها بمرور الوقت

 
 من ناحية صلة (األدوات المستخدمة هي مهمة تؤمن المعلومات األساسية لتكييف العملية : ما قبل االختبار .د 

تضمينه في عملية تطوير النسخة النهائية من  بيج لذلك فإن االختبار األولي ،)نلسكابا  فيما يتعلقاألدوات
 .األدوات

 
جهز معهد اليونسكو لإلحصاء مجموعة من الكتيبات : ترجمة وطباعة األدوات ودالئل العمل الميدانية والكتيبات .ه 

 يمكن أن ،باإلضافة إلى ذلك. تودالئل العمل التي يجب استخدامها لتدريب وإرشاد المشترآين في مختلف العمليا
آما توجد حاجة . والتي يجب توزيعها على العاملين) دالئل عمل إلجراء المقابالت(يكون لكل بلد مستندات محددة 

آتيب مكونات (تجدر المالحظة أن أحد هذه األدوات و. لنسخ مطبوعة من األدوات للتدريب وللعمل الميداني الفعلي
 . نة للطباعةله متطلبات معي) القراءة

 
 يمكن لالستعالم اإلثنوغرافي أن يلقي ،)2003 ،ندوات ابينغهام (2003آما اقترح عام : العناصر اإلثنوغرافية .و 

حتى لو آان و. الضوء على قضايا مختلفة بما في ذلك القياسات اإلحصائية لمهارات القراءة والكتابة والحساب
من المهم ف ،مل الهيئات اإلحصائية آمعهد اليونسكو لإلحصاءإجراء الدراسات اإلثنوغرافية يقع خارج نطاق ع

تتبع مستويات للدول أن تأخذ بعين االعتبار القيام بمثل هذه االستعالمات بشكل متزامن مع تطبيق برنامج تقييم و
  وقد يساعد ذلك الدول على استكشاف قضايا الصحة والصدقية والصلة بين مهارات القراءة والكتابة.القرائية

والحساب آما تصورها الطرائق اإلحصائية واستخدامات هذه المفاهيم في الحياة االجتماعية على المستوى 
 . المحلي
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تستخدم األدوات والمستندات األخرى . عند تجهيز األدوات يمكن القيام بالعمل الميداني: التخطيط للعمل الميداني .ز 
من يجرون المقابالت والمشرفون (في العمل الميداني  المشترآين ينألغراض التدريب لضمان أن آل العامل

وبشكٍل مثالي يفترض .  يعون تمامًا خصائص الدراسة وما هو متوقٌع من آٍل منهم) إلخ،والمصنفون والمصححون
أن تختتم جلسة التدريب بملخص عن تفاصيل العمل الميداني الناتج عن التحديد المسبق لعناصر العينات والعناصر 

 . ة المترافقة معها بحيث يكون آل شخص مستعدًا بالشكل المناسباللوجستي

 
 باإلضافة إلى اإلشراف الدقيق على ،القيام بالعمل الميداني بنجاح اتخاذ الخطوات السابقةيستلزم : العمل الميداني .ح 

يجب أن يشمل و. جعل آل الجهد المبذول ال طائل منهت فاإلدارة غير الدقيقة لألدوات يمكن أن .العمل الميداني
 الرصد المستمر  أما.مالحظة من قبل معهد اليونسكو لإلحصاء في هذه المرحلةالموقع والتخطيط األنشطة زيارة 

الدعم اللوجستي عامل حاسم إن .  تعديالت ضروريةةأساسي للقيام بأيفهو إلجمالي التقدم في العمل الميداني 
من استبيانات وبطاقات وصفحات الدرجات وساعات (ت المناسب لضمان توفر المواد للعاملين في الميدان في الوق

  .) إلخ،التوقيت والمسجالت والبطاريات

 
لمجموعات  النقاطبدء باألعمال اإلدارية لالمتحان يجب وضع اللدى :  والترميز وتصنيف البياناتالتنقيط .ط 

  .االستبيانات وترميزها وتصنيف بياناتها

من % 100ة التي يحددها معهد اليونسكو لإلحصاء تنص على إعادة تصحيح مهمة أساسية والقاعد النقاطوضع 
 والهدف من هذا هو التحقق من أي تحيز محتمل من قبل .من آتاب مكونات القراءة% 20االختبارات و
من الحاالت يساعد على رصد نوعية العمل المنجز من قبل آل % 100لذلك فإن إعادة تصحيح . المصححين

ئك الذين يؤدون مهامهم بطريقة تختلف عن التوقعات ويتم حسم الفروقات بين المصححين من مصحح ويحدد أول
 . المصحح الرئيسيقبل 

تصنيف الوظائف واألنشطة االقتصادية : أما الترميز فهو مهمة ترآز على أقسام محددة من استبيان الخلفية
غرض هنا هو الحصول على سجل منهجي لهذه وال). ل والدراسة الحاليةالتعليم المحّص(والخلفية التعليمية 

آما أن إحدى القضايا الملحة تتعلق بمجانسة آل . المعلومات والذي يساعد في المقارنات على المستوى الوطني
 ). حسب العمر( مما يؤدي إلى طرق مختلفة في تسجيل التجارب المختلفة ،بنى أنظمة التعليم الموجودة منذ عقود

 ،بعد تصنيف البيانات تبدأ المهمات التحليلية بإجراءات ضبط الجودة والمعالجة األساسية: يرالتحليل ووضع التقار .ي 
الهدف األساسي هو تحديد العناصر التي يمكن أن تعمل بشكل أفضل ولذلك . وتشمل عناصر القياسات النفسية

يس الهدف من االختبار الميداني لو. يحدد تقرير االختبار الميداني هذه القضايا. تحتاج لتعديلها لتالئم التقييم
األساسي  المسح بل الغرض منه هو اختبار األدوات واإلجراءات لضمان أن ،الحصول على بيانات يمكن نشرها

وقد حدد . يعمل بالشكل المناسب وضمان الحد األقصى من اإلفادة) والذي سوف تنتج عنه بيانات محو األمية(
ة لمجموعات البيانات ووضع إجراءات لضبط الجودة، آما طور إجراءات معهد اليونسكو لإلحصاء معايير للجود

  .لتحليل القياسات النفسية يمكن إجراءها بشكل مشترك أو بالتزامن مع آل بلد
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  الرئيسي المسح 3.1.4

والحساب  والذي تنتج عنه بيانات توزع مهارات القراءة والكتابة الرئيسي المسح يبدأ ،حال إنجاز االختبار الميداني
 . على الشريحة السكانية المستهدفة

 :  عادًة العناصر التاليةالرئيسي المسحيشمل و

بعد ف. ى بعض األدواتعلتعديالت الإلدخال يكون هناك  قد ،وفقًا لنتائج االختبار الميداني: تعديل األدوات وتدقيقها .أ 
آما في و. ت المحددة في التصميم األصليالتصورا ثابت يتم تدقيقها لضمان أنها تقيس بشكل ،اقتراح التعديالت

 تكون عملية التحقق على مرحلتين بحيث تسمح بمناقشة مستفيضة للتغييرات وتنتهي ،حالة االختبار الميداني
 . باالتفاق على النسخة النهائية من آل أداة

 
يجب أن تضمن وإلجراءات، وفقًا لنتائج االختبار الميداني يمكن أن تكون هناك حاجة لتعديل ا: تعديل اإلجراءات .ب 

 . هذه التعديالت تطبيقًا ناجحًا وتعنى بالقضايا التي يحتمل أن يكشفها االختبار

 
أن مع أن الدراسات اإلثنوغرافية ال تقع ضمن مجال عمل معهد اليونسكو لإلحصاء إال : العوامل اإلثنوغرافية .ج 

 . تتبع مستويات القرائية برنامج تقييم والدول يجب أن تفكر في إمكانية إجراءها بشكل متزامن مع تطبيق

 
حدثة من األدوات ودالئل العمل ستيجب استخدام النسخ الم: طباعة األدوات ودالئل العمل الميدانية والكتيبات .د 

 . ألغراض التدريب مع إعطاء اهتمام خاص للعناصر التي تم تعديلها

 
ام بالعمل الميداني ويجب االهتمام بشكل خاص عند جهوز األدوات يمكن القي: التخطيط للعمليات الميدانية .ه 

 : نواحي التاليةبال

 .يجب أن تكون إجراءات جمع العينات محددة بشكل واضح وبالتالي يجب أن يؤمن آل الدعم اللوجستي •
 
في العمل الميداني يعون املين عاليجب أن تستخدم األدوات والمستندات ألغراض التدريب لضمان أن آل  •

بشكل مثالي، يجب أن تختتم جلسات التدريب بتفاصيل حول . وما هو متوقع من آٍل منهمخصائص الدراسة 
 . العمل الميداني

 
 يسمح بالقيام بأي تصحيح أو تعديل مع المضي قدمًا مامن الضروري تجهيز آلية إشراف دقيق ورصد عام،  •

 . في العمل الميداني

 
  .3-1-3يطبق نفس ما جاء في القسم : العمل الميداني .و 
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لمجموعات  النقاطبدء باألعمال اإلدارية لالمتحان يجب وضع اللدى :  والترميز وتصنيف البياناتالتنقيط .ز 
  .االستبيانات وترميزها وتصنيف بياناتها

 
من % 25مهمة أساسية والقاعدة التي يحددها معهد اليونسكو لإلحصاء تنص على إعادة تصحيح  النقاطوضع 

.  والهدف من هذا هو التحقق من أي تحيز محتمل من قبل المصححين.مكونات القراءةمن آتاب % 10االختبارات و
 يتم تصحيح عينة من الحاالت من ،باإلضافة إلى ذلك. المصحح الرئيسيويتم حسم الفروقات بين المصححين من قبل 

 . على مستوى البلد النقاطقبل مصحح دولي لتحديد أي تحيز محتمل في وضع 

 
 ،بعد تصنيف البيانات تبدأ المهمات التحليلية بإجراءات ضبط الجودة والمعالجة األساسية: التقاريرالتحليل ووضع  .ح 

يجب أن تكون خطة التحليل جاهزة مسبقًا وتمت مناقشتها مع المستخدمين . وتشمل عناصر القياسات النفسية
 يكون المستخدمون المحتملون حيث(في هذه المرحلة، تصبح الصلة بين التحليل ومرحلة التخطيط . المحتملين

ويبذل آل الجهد . على قدٍر بالغ من األهمية) واحتياجاتهم قد شملوا في مرحلة التصميم لتوقع استخدام البيانات
 . النتائج وليس فقط للحصول عليهاالستخدام

  نشر النتائج واستخدامها 3.1.5

التي يديرها معهد اليونسكو لإلحصاء والمتوفرة على البيانات التي جمعت تصبح جزءًا من قاعدة البيانات الدولية 
وتكون مجموعات البيانات متوفرة وفق شروط معينة ينص عليها اتفاق . www.uis.unesco.orgالموقع اإللكتروني 

 . عدم التداول في مذآرة التفاهم الموقعة في نهاية مرحلة اإلعداد

توقع إنتاجها في المالمستندات والمنشورات  ما هي لوطني  يجب أن يحدد تقرير التخطيط ا،ألغراض وطنية خاصةو
 . الخطوط العامة لخطة نشر البيانات توضع آما يجب أن .هذه المرحلة

 :  بعض العناصر العامة التي يجب أخذها باالعتبارتلي

ائج فنت. وسائل اإلعالم وهذا يتطلب تعاونًا مع ،يجب أن تمنع خطة النشر أي إفراط في تبسيط البيانات .أ 
 مما يحدث أثرًا آبيرًا على ،الدراسات الدولية التي تبسط إلى حد آبير يمكن أن تؤدي إلى تصورات خاطئة

نحن في المرآز "أو " العالم/نحن في المرآز األول في المنطقة"عناوين مثل  ويؤدي إلى وسائل اإلعالم
نسبة آذا من مواطنينا " أو "ا البلد آذاتفوق علين"أو " تفوقنا على جيراننا"أو " العالم/األخير في المنطقة

وفي النهاية تزيد من أهمية  صخبًاين المثيرة التي تخلق و هذه أمثلة على العنا..."بالكاد تستطيع القراءة
 . فعالةالقرارات ال لكن عادًة ما ينتج عنها ردات فعل عاطفية بدًال من ،قضايا محو األمية

هذا العمل  ولكن يتطلب هامًا في تحديد التحديات الخاصة بمحو األمية، يمكن لوسائل اإلعالم أن تعلب دورًاو
نعيش ونعمل فيها لتشمل التي تصميم إستراتيجية تشدد على القضايا المشترآة آالحاجة لتحسين البيئة لمعًا 

 ،)ةبما في ذلك الصحافة المكتوب( والحاجة لترويج االستخدام المدعم للمواد المكتوبة ،المواد المكتوبة
 والحاجة للتعامل بشكل شامل مع احتياجات ، وأداء النظام التعليمي في العقود الماضية،والصلة بين النتائج

   . إلخ،شرائح معينة من السكان
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يمكن تخصيص و. ة من البيانات الناتجة باستخدام طرق مختلفبرامج محو األميةيجب أن يستفيد تصميم  .ب 

على سبيل المثال باستخدام المعلومات . تتبع مستويات القرائيةمج تقييم وهذه البرامج باستخدام نتائج برنا
مثًال آيف يمكن . التي جمعت حول الحواجز التي تقف عائقًا في وجه القراءة لدى شريحة معينة من السكان

في لبرنامج محو أمية أن يتعامل مع السكان األصليين في المناطق الريفية؟ هل يجب أن يعتمد نفس المنهج 
 وبشكل خاص البيانات المستقاة من دراسة ،البيئات الحضرية الفقيرة؟ يجب أن يكون للمعلومات المحددة

 .  تأثير آبير على تصميم وتنفيذ برامج محو األمية،مكونات القراءة
 

 على إفادة أولئك الذين هم في أسفل توزيع مهارات الكفاءة ولكن السياسة التعليميةال يجب أن تقتصر  .ج 
الحصول على صورة شاملة عن إجمالي السكان .  أن تأخذ بالحسبان التطوير الشامل لسكان البلديجب

آما يجب أن تستفيد من . أو تطوير السياسات التعليمية عن طريق تحديد مهارات السكان/يسمح بتصميم و
الحمالت الوطنية  برامج التعليم المستمر وتتبع مستويات القرائيةالبيانات الناتجة عن برنامج تقييم و

للصغار والشباب والبالغين في بيئة التعليم (والتعديالت على المناهج في التعليم األساسي واإلعدادي 
 ). الرسمي وغير الرسمي

 
يجب التعامل مع قضايا محو األمية من منظور شامل لعدة قطاعات يؤثر على نواحي متشعبة من الحياة  .د 

 في تصميم تتبع مستويات القرائيةيانات التي تنتج عن برنامج تقييم ولذلك يجب أن تساعد الب. االجتماعية
 معلومات أفضل توفر ،فعلى سبيل المثال . بما في ذلك المتعلقة بقضايا الصحة والنظافةالبرامج االجتماعية

 تصميم حمالت تحصين عن طريق المساعدة في  تساعد علىمعرفة القراءة والكتابة  السكان فيحول آفاءة
به،  تقومأو تشمل عناصر التعليم لمحو األمية فيما / استراتيجيات تواصل أفضل ومواد مطبوعة وخلق

 . حملة التحصين في سياسات اجتماعية أشمل تندمجخصوصًا عندما 

 
يمكن للبيانات حول ما يعرفه الناس وحول ما يمكنهم القيام به أن يكون لها أثر هام على الطريقة التي  .ه 

 يمكن لخدمات الدخل تطوير الطرق التي يتم فيها ،على سبيل مثال.  مع اآلخرطاعآل قيتواصل بها 
 .  وأن يتم تصميم العوائد الضريبية بطريقة لزيادة االستجابة، الضريبيةالمهماتتوصيل 

 .تتبع مستويات القرائية تقييم ونموذجًا عن تطبيق برنامج 1الشكل  يلخص
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 .1الشكل 

)يرايعم جذومن( LAMP جمانرب قيبطت

دادعإلا
يناديملا رابتخالاو رابتخالا لبق ام

يساسألا مييقتلا
جئاتنلامادختساو رشنلا

يديهمتلا لمعلا

 مامتهالا ءادبإ
دلبلا لبق نم

جمانربلا قيبطت شقانيو تامولعملا دلبلا عمجي

 بتاكملاو يسيئرلا رقملا يف(ةروشملا دهعملا مقاط مدقي
عجارملا ىلع وكسنويلا دهعم عقوم يوتحي .)ةيميلقإلا يئدبملا رارقلا

قيبطتلاب

 .قيبطتلا يعاود ديدحت

 تاسسؤم نم نيآرتشملا ديدحت
 .دارفأو

 قيرفلا سيسأت
ينطولا

معن

 ينطولا قيرفلا زهجي
ينطولا طيطختلا ريرقت

ةنزاوم ينطولا قيرفلا دعي

 بتاكملاو يسيئرلا رقملا يف(ةروشملا مدقي دهعملا مقاط
  .)ةيميلقإلا

قيبطتلاب رارقلا ذاختا
معن

 دهعملا نيب مهافتلا ةرآذم عيقوت
دلبلاو

 لوصولا ةيناكمإ دهعملا حنمي
تادنتسملاو تاودألا ىلإ

 ينطولا قيرفلا شقاني
ةيروصتلا يحاونلا

ةروشملا مدقي دهعملا مقاط

 نم دآأتلا/فييكتلا/ةمجرتلا
ةديدج دونب ريوطتو تاودألا

رابتخالا لبق ام

 تاودألا ةعابط/ةمجرت
تابيتكلاو

ةيفارغونثإلا تاساردلا ميمصت

ةيناديملا تايلمعلل طيطختلا

يناديملا لمعلا

فينصتلا ،زيمرتلا ،طيقنتلا ةزهاج تانايبلا دعاوق ريراقتلا دادعإو ليلحتلا ،ةدوجلا طبض

تامولعملا ىلع ءاصحإلل وكسنويلا دهعم عقوم يوتحي .)ةيميلقإلا بتاكملاو يسيئرلا رقملا يف( ةروشملا دهعملا مقاط مدقي

اهنم دآأتلاو تاودألا ليدعت

تاءارجإلا ليدعت

يناديملا لمعلل زيهجتلا

يفارغونثإلا لمعلل ريضحت

يناديملا لمعلا

تابيتكلاو تاودألا ةعابط

تانايبلا فينصت ،زيمرتلا ،طيقنتلا ةزهاج تانايبلا دعاوق ريراقتلا دادعإو ليلحتلا ،ةدوجلا طبض

 لوادجلا نيمضت
 ةدعاق يف ةيسيئرلا

دهعملا تانايب

 تانايبلا ةدعاق
 ةيقافتا قفو( ةرفوتم

)لوادتلا مدع

ينطولا ريرقتلا رشنلا

 يعضاو لبق نم تانايبلا مدختست
)ةيميلقإلا بتاكملاو يسيئرلا رقملا يف( ةروشملا دهعملا مقاط مدقبخلإ ،ةيمألا وحم جماربو تاسايسلا
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 :  ولكن التقسيم العام لإلطار الزمني يكون عادًة على النحو التالي،كل بلدوفقًا ل المدة التي تحتاجها هذه العملية تتفاوت

 بضعة أسابيع إلى بضعة شهور  :العمل التمهيدي •
  أشهر 9-6 :االختبار األولي واالختبار الميداني •
  أشهر 9-6 :الرئيسي المسح •
  أشهر 3 :نشرال •

  . شهرًا24 و18 عادًة ما يحتاج تطبيق البرنامج لمدة تتراوح بين ،بعد إنجاز العمل التمهيدي

  ؟متى يجب إعادة تطبيق البرنامج ثانيًة 3.2

لتنفيذه، فما لم يحصل تدخل آبير ال  عامين مشروع معقد يحتاج إلى ما يقارب تتبع مستويات القرائيةبرنامج تقييم و
 ولذلك فإن إعادة ،تغير نتائج البرنامج على المدى القريب بما أنها تغطي مجمل قدرات الشباب والبالغينيجب أن ت

وآقاعدة عامة ينصح معهد اليونسكو لإلحصاء الدول بتطبيق البرنامج على . تطبيق البرنامج مبكرًا لن يكون ذا معنى
 . لى حاجة طارئة إلعادة التنفيذ أبكر من ذلك إال في حالة ظروٍف خاصة تؤدي إ،دورات بين خمس وعشر سنوات

 آيف يمكن جمع المعلومات عن محو األمية في الفترات التي تقع بين آل ،مع األخذ بالمدة الموصى بها إلعادة التطبيق
ما أن توزيع مهارات القراءة والكتابة والحساب بين السكان مرتبطة بمتغيرات أخرى يمكن مراقبتها بتطبيق والتالي؟ 

طبعًا و. ن من القيام بتقديرات جيدة يعمل معهد اليونسكو لإلحصاء على تطوير إجراء يمّك،من خالل المسح السكاني
 ويمكن .تعتمد طبيعة التقديرات على عوامل مختلفة من أهمها نوعية النموذج اإلحصائي المستخدم لعمل التقديرات

ه بالشكل المناسب وإلى أي مدًى ما تزال العوامل المستخدمة لمعهد اليونسكو لإلحصاء تأمين الدعم للدول لضمان عمل
في بناء نموذج التقديرات والتي وجدت أثناء تنفيذ البرنامج صحيحة بعد فترة من الزمن، وهذا العنصر بالذات ذو أهمية 

 . آبيرة

لعلمي، الجنس، العمر، التحصيل ا: لنفترض أن مستويات آفاءة محو األمية تترافق مع عدٍد من المتغيرات األساسيةف
يمكن تطوير النموذج باستخدام المعلومات حول هذه المتغيرات وارتباطها . مكان السكن، اللغة األم، مستوى الدخل

ولكن تجدر المالحظة أن السياسات يجب أن تحاول آسر هذه االرتباطات أو بعضها على . بتوزع مهارات محو األمية
بذلك يجب أن ال تميز السياسات على أساس الجنس أو . و األمية أآثر إنصافًااألقل بحيث يصبح تطوير مهارات مح

فإذا آانت السياسات المنصفة الهادفة إلى تحسين مهارات الذين . العمر أو مكان السكن أو اللغة األم أو مستوى الدخل
 في وقٍت معين صحيحًا بعد ذلك،  يجب أن ال يعود االرتباط الذي آان قائمًا،يعيشون في المناطق الريفية مثًال ناجحة
 إذا نجحت الجهود الوطنية في تحسين فرص التعليم ،وفي نهاية األمر. مما يجعل نموذج التقديرات أقل صحة

 فهذا يجعل النموذج آله ،)فال تقتصر مثًال على الصغار ولكن تشمل الشباب والبالغين(ومخرجاتها بطريقة منصفة 
 . باطًال

 يمكن لنموذج التقديرات أن ،حصل تحوالت هامة فيما يتعلق بالظروف الفعلية للشباب والبالغين أخرى، إن لم تةبكلم
 من جديد تتبع مستويات القرائيةيبقى صالحًا بشكل مقبول لمدة زمنية معينة، وإال يجب إعادة تطبيق برنامج تقييم و

 . نموذج التقديرات جديدتأن هذا يعني آما . جددةوملضمان أن البيانات تصور الظروف الواقعية بطريقة دقيقة 
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  تتبع مستويات القرائية دور معهد اليونسكو لإلحصاء في تطبيق برنامج تقييم و3.3

 :  ويشمل ذلك العناصر التالية،يلعب معهد اليونسكو لإلحصاء دورًا هامًا في تطبيق البرنامج

د اليونسكو لإلحصاء مسؤوًال عن أعمال يتعلق العنصر األول بالتطوير المستمر للبرنامج، فقد آان معه .أ 
يعمل معهد . التطوير ولكن من غير المعقول االفتراض أنه لدى إنجاز العمل لن يتم العودة إليه مرًة أخرى

اليونسكو لإلحصاء بشكل مستمر على استكشاف طرق جديدة لتطوير المكونات المنهجية للبرنامج مع 
وبهذا يتوقع .  اإلدراك وطرائق المسح واإلحصاء والتقييم التعليمياالهتمام الشديد بالتطوير في مجال علم

المواد المنهجية  أن يستمر معهد اليونسكو لإلحصاء بنشر 2009بعد نشر مستندات البرنامج األساسية في 
 .استخدام البيانات الناتجة عنهبالتي تدخل في تنفيذ البرنامج وفيما يتعلق بالعناصر المختلفة 

 
 ولتنفيذ هذه المهمة يقوم معهد .أمين الدعم التقني للبلدان أثناء تنفيذ البرنامجتب علقيت يانالعنصر الث .ب 

 هاليونسكو لإلحصاء بتأسيس هيئات استشارية في آل منطقة من العالم، ويسمح هذا للمعهد بتوسيع قدرات
ذلك البلدان التي طبقت بما في (الميدانية والترويج للقدرات الحالية واالعتماد على الخبرات الموجودة 

ات قووبذلك يقلل الفر(الدول  منأقرب ة قمسا والعمل من على )تتبع مستويات القرائيةبرنامج تقييم و
 تم تأسيس إحدى هذه الهيئات في منطقة أمريكا الالتينية ،2008في عام ). المناطق حسب الزمنية

 . سيا والمحيط الهادي وقد بدأت أعمال اإلعداد لهيئة أخرى في منطقة آ،والكاريبي

 
أحد العوامل الهامة في أي عمل إحصائي هو ضمان جودة . ضمان نزاهة البرنامج آدور هام للمعهد .ج 

. يجب ضمان معايير الجودة في آل مرٍة يطبق فيها البرنامج على المستوى الوطني. ونوعية المعلومات
 فحص العناصر الحاسمة في اإلجراءات )همآما هو محدٌد في مذآرة التفا(وألداء هذه المهام يحق للمعهد 

 . ميدانية مباشرة ورفض نشر أي بيانات إن لم تكن تلبي معايير الجودةمراقبة و

 
: أحد أهم وظائف المعهد هوالعمل آمستودع لبيانات المقارنة بين البلدان فيما يتعلق بمجاالت عمل اليونسكو .د 

 وبالتالي البيانات التي تنتج عن آل ،ويشمل هذا محو األمية.  الثقافة واالتصاالت،التعليم، العلوم والتقنية
الجداول الرئيسية الناتجة عن أن يتم تضمين يفترض و. تتبع مستويات القرائيةعملية تطبيق لبرنامج تقييم و

ستكون قاعدة البيانات متوفرة تحت تصرف الدول والبرنامج في مرآز بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء، 
 وينظم المعهد إمكانية الوصول إلى قاعدة البيانات .إلخ ،مؤسسات التعليمية والمنظمات البحثيةاألعضاء وال

 . وفق ما هو مشروط في مذآرة التفاهم الموقعة مع آل بلد مشارك

 
آما أن المعهد هو مستودع للبنود اإلدراآية المستخدمة في البرنامج، وبهذه الطريقة يضع المعهد اإلجراءات  .ه 

 وفي ذات الوقت يضمن مصالح الدول األعضاء بتأمين بنود ليست محمية ،ه البنود بمرور الوقتلتجديد هذ
 ،وتشمل هذه المهمة أيضًا تحليل القياسات النفسية على خصائص البند. بحقوق الملكية ألي منظمة خاصة

 . وهذا عنصر هام في تحليل المعلومات الناتجة عن البرنامج
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خالت ا يقدم مدتتبع مستويات القرائيةس فريق استشاري دولي لبرنامج تقييم ووأخيرًا فإن المعهد يؤس .و 
 .تحسين العناصر المختلفة المطبقة في تطوير البرنامجلالخبرة الشاملة  

  اعتبارات التمويل 3.4 

لإلحصاء  استثمر معهد اليونسكو  وقد،.الطريقة التي يمول بها البرنامج مع خصائصه آمبادرة يقودها البلدتتماشى 
 : موارد آبيرة في تطوير البرنامج واستلزم ذلك الجهود التالية

معظم الميزانية  ووظفت .إجراء األعمال التطويرية واستكمالها لتوثيق مصداقية المنهج واألدوات والوسائل •
 .  تحديدًا لهذه المهمة2008 و2003المخصصة للبرنامج بين 

 
بما في ذلك البنود اإلدراآية ( عناصر البرنامج األساسية تأسيس وإدامة فريق مرآزي لتطوير وصيانة •

 .  واإلشراف على تطبيق البرنامج بشكٍل عام، ونشر النتائج على المستوى الدولي،و)واألدوات

 
تأسيس مجموعات استشارية إقليمية وتدريبها بشكل منتظم لتقديم الدعم التقني للبلدان التي تطبق البرنامج  •

آل تطبيق وطني للبرنامج بمعايير الجودة يفي  أن بما يضمن ،عهد وبالنيابة عنهوذلك تحت قيادة الم
 . الموضوعة

 . تتبع مستويات القرائيةوبذلك يؤمن المعهد األسس التصورية والمنهجية والتقنية لتطبيق برنامج تقييم و

يعني أن آل دولة مسؤولة عن  وهذا ،تطبيق البرنامج على المستوى الوطني أآبر من قدرة المعهد على التمويلإن 
مستعد لتقديم المساعدة ) في مونتريال واألقاليم( ومع ذلك فإن فريق المعهد .تأمين التمويل المطلوب لتطبيق البرنامج

 بينما دول أخرى تحتاج ،ل تطبيق البرنامج بأآملهيبعض الدول قادرة على تموإن . للتفاوض على فرص التمويل
 تكون فرص تأمين ،)نموذج التكاليف(والميزانية ) تقرير التخطيط الوطني(ند إنجاز التصميم ع. تبرعينالملمساعدة من 

 .  حيث تقدم هاتان الوثيقتان أساسًا صلبًا لمقترح يقصد منه العمل على جزء حيوي من سياسة التعليم،تمويل أآبرال

 تختلف من بلد آلخر وفي النهاية تعتمد  فالكلفة.من الصعب وضع رقم شامل يمثل تكاليف تطبيق البرنامج بشكل عام
 ،في عينة وطنية واحدة)  شخص5.000و(أسرة  5.000فمثًال أخذ عينة من . على التصميم الذي يود آل بلد تطبيقه
عينة أآبر تسمح . للحصول على مستوى متماثل من الدقة ألربع مناطق 20.000يكون أقل تكلفة بكثير من عينة تضم 

 لذلك هناك إمكانية لحدوث تضارب بين الكلفة اإلجمالية ، عن عدٍد أآبر من الشرائح السكانيةبوضع تقاريربالطبع 
 . وبين مستوى التغطية على الشرائح السكانية الفرعية) وعواقبها على إمكانية التنفيذ(

رقم يجب أن يكون يجب على آل بلد تقييم التمويل المطلوب لالستجابة الحتياجاته آما هو موضح في التصميم، وهذا ال
من المهم أن . ضمن اإلمكانات المتاحة وخاصًة عند مقارنته بالتكاليف الفعلية الناتجة عن عدم الحصول على المعلومات

 ).  تصميم مبادرات لمحو األميةهابما في( النجاح علىنتذآر أن عدم توفر المعلومات الكافية يؤدي إلى قرارات قد تؤثر 
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 لكن هذا  أمريكي،دوالر 250.000تطبيقًا نموذجيًا للبرنامج يتطلب استثمار ما ال يقل عن  فإن ، األحوالجميعفي 
تكاليف (الرقم يتفاوت باالعتماد على تصميم العينة وبعض عناصر الكلفة األساسية آالطباعة وإجراء العمل الميداني 

 تكاليف عامة في ةلإلحصاء ال يتقاضى أيآما تجدر اإلشارة إلى أن معهد اليونسكو ). المواصالت واإلقامة واألجور
التحقق من األدوات، ( لكن بعض التكاليف الدولية قد تكون مشمولة في الموازنة ،عمله لتأمين الخدمات للدول األعضاء

 ). بعثات المراقبة والتدريب للدول واالستشاريين الذين يتم توظيفم لمهمات محددة في البلد
  



-47- 

 

 المراجع
، ريتشارد دارفيل  (1999). "Knowledges of adult literacy: Surveying for competitiveness" في International Journal 
of Educational Development ، الجزء  .285-273 الصفحة ،5-4 العدد ،19 

 .The International Adult Literacy Survey (IALS): Understanding what was measured .(2001) خدمة اإلختبار التعليمي
 .ETS :برنستون

 :لندن، جوهانزبورغ .Writing the Wrongs: International Benchmarks on Adult Literacy .(2005) الحملة العالمية للتعليم
Global Campaign for Education and ActionAid International. 

 Language في "Privileged Literacies: Policy، Institutional Process and the Life of the IALS" .(2001) هاميلتون، ماري
and Education، 196-178 .الصفحة ،3&2 .الرقم ،15. الجزء. 

 The International Adult Literacy Survey: What Does It Really Measure?" in" .(2000) هاميلتون، ماري و دافيد بارتون
International Review of Education – Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft – Revue 
Internationale de l’Education، 389-377 .الصفحة ،(5)46. العدد. 

،آيرش.س.يآو.ب.موزينتال، ب  (1998). "A new measure for assessing document complexity: The PMOSE/IKIRSCH 
document readability formula" في Journal of Adolescent and Adult Literacy، (8)41 .الجزء  ،  .657-638. الصفحة 

 Literacy in the Information Age: Final report of the .(2000) منظمة التعاون اإلقصادي والتنمية، إحصائيات آندا
International Adult Literacy Survey. باريس: OECD.  

 Harper Collins :نو يورك Empires of the Word: A Language History of the World. New .(2006)  نيكوالسأوستلر،
Publishers. 

ني، س.أمرتيا ك  (1981). Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation. أوآسفورد: Clarendon 
Press. 

 Adult numeracy and its assessment in the ALL survey: A conceptual framework and pilot .(2003) إحصائيات آندا
results. أوتوا: Statistics Canada. 

 New Literacies in Theory and Practice: What are the implications for language in" .(1998) ستريت، براين
education?" في Linguistics and Education، لجزءا  .24-1 .الصفحة ،(1)10 .

 Understanding and defining literacy". Background paper for EFA Global Monitoring" .(2004) ستريت، براين
Report 2006. باريس: UNESCO. 

   ،Recommendation concerning the International Standardization of Educational Statistics .(1958) يونسكو
 .UNESCO :باريس .الجلسة العاشرة .سجالت المؤتمر العام

اعتمدها  .Recommendation concerning the International Standardization of Educational Statistics .(1978) يونسكو
،1978 نوفمبر 27المؤتمر العام في جلسته العشرين، باريس،   .UNESCO :باريس . 

 .UNESCO :باريس  .Learning: The Treasure Within .(1996) يونسكو

باريس   . بيان توجيه ."The Plurality of Literacy and its Implications for Policies and Programmes" .(2004) يونسكو : 
UNESCO. 

،باريس .اجتماع اليونسكو للخبراء ."Aspects of literacy assessment" .(2005) يونسكو  .UNESCO :باريس .2003 يونيو 10-12 

 UNESCO Institute for Statistics :مونتريال .UIS (2005). Measuring Linguistic Diversity on the Internet -يونسكو
(UIS). 

 UIS (2008). Literacy Assessment and Monitoring Programme (LAMP): Framework for the Assessment -يونسكو
of Reading Component Skills. مونتريال: UNESCO Institute for Statistics (UIS). 

متوفر عبر .Measuring literacy: Background papers .(2003) -ندوات ابينغهام
http://uppinghamseminars.com/index.htm. 



تقرير تقني رقم 1

2695

2695

UNESCO Institute for Statistics
P.O. Box 6128, Succursale Centre-Ville

Montreal, Quebec  H3C 3J7
Canada

http://www.uis.unesco.org

 إن برنامج تقييم وتتبع مستويات القرائية LAMP الذي وضعه معهد اليونسكو لإلحصاء، يتيح للبلدان في جميع 
مراحل التنمية اختبار قدرات القراءة والكتابة واحلساب لسكانها باستخدام أحدث التقنيات في التقييم التربوي.

مبناسبة صدور الطبعة األولى من سلسلة جديدة من منشورات معهد اليونسكو لإلحصاء، هذا التقرير  التقني 
مبثابة  دليل لتنفيذ البرنامج .بفعل ذلك ، فإنه يتناول املسائل الرئيسية التي تواجه صانعي السياسة، املساهم أو 
املواطن الذي يتطلع إلى اتخاذ قرار مستنير بشأن تقييم معرفة القراءة والكتابة. ما الذي مييز LAMP عن الدراسات 

االستقصائية األخرى؟ ما املهارات التي يقيسها وكيف؟ ماذا ميكن للبلدان أن تتوقع عند تنفيذ LAMP؟ األهم من ذلك 
كيف ميكن لبرنامج LAMP أن يستجيب للظروف واألولويات اخلاصة بكل بلد؟

 
هذه األسئلة وغيرها يتم التصدي لها من أجل تسليط الضوء على كيفية مساهمة LAMP على مجموعة اإلحصاءات 

العاملية ملعرفة القراءة والكتابة. في عام2003 بدأ LAMP كبرنامج جتريبي ينفذ بالتعاون مع عدة بلدان من مختلف 
املناطق في العالم .إن األوساط اللغوية والثقافية واملؤسسية املتنوعة لهذه الدول تشكل فرصة استثنائية لتنقيح 

النهج املفاهيمي واألدوات واإلجرائات للبرنامج .نتيجة لذلك ، يكون التقييم الوحيد ملعرفة القراءة والكتابة الذي مت 
حتقيقه بتسع لغات من أصل خمس عائالت لغوية.

معهد اليونسكو لإلحصاء هو املكتب اإلحصائي ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة)اليونسكو(، هو وديعة 
لالمم املتحدة إلحصاءات دولية قابلة للمقارنة في مجاالت التعليم والعلوم والتكنولوجيا ، والثقافة واالتصال.

اجليل التـــــــالي من إحصائيات معرفة القراءة والكتابة:
(LAMP) تنفيذ برنامج تقييم وتتبع مستويات القرائية
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