
EUROPEAID
CO-OPERATION OFFICE

This project is f
the European Union

unded by

 

This project is i
the European Training Foundation

mplemented by

MEDA-ETE
regional project



 

 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  منهجيةمذآرة
 وظيفة مرصد اليوروميد

حول التعليم  قواعد توجيهية لوضع مؤشرات
 الفني والتدريب والمهني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .تعتبر محتويات هذا البحث مسؤولية الكاتب وحده وال تعكس بالضرورة آراء االتحاد األوربي
 

 آلود سوفاغو
 مؤسسة التدريب األوربية

2007 



 

 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .2007 األوربية، اتعوجممال ©

 . شريطة ذآر المصدرمطبوعة اليمكن إعادة إنتاج هذه



 

 3

 المحتويات
 

 5         الهدف من المالحظات المنهجية
 
 6           مقدمة. 1
 
 8       معلومات عامة حول المؤشرات واألهداف التعليمية. 2
 

 8          لمؤشر؟ ما هو ا1.2
 

 9          أن يتم قياسه؟ينبغي ما الذي ي2.2
 

 9       تحديد األهداف التي تسعى لتحقيقها سياسة التعليم والتدريب3.2
 

 10          بعض األمثلة الملموسة لألهداف4.2
 
 14         من األهداف إلى المؤشرات. 3
 

 14            التعليم للجميع1.3
 

 15      مدى الحياةات االتحاد األوربي للتعليم والتدريب  مؤشر2.3
 

 20        مؤشرات الجودة األوربية الخاصة بالتدريب المهني3.3
 

 شريكةال مؤشرات التعليم والتدريب المهني المستخدمة من قبل المراصد الوطنية في الدول 4.3
 20          التحاد األوربيل      

 
 21 للتوظيف والتدريب في األردن" رصدمالوظيفة " وضعها آجزء من مشروع إنشاء  المؤشرات التي تم5.3

 
 26        المراحل الرئيسة لمشروع المؤشرات. 4
 

 26          حول جمع البياناتمالحظات 1.4
 

 27         إحصاء المصادر والبيانات المتوفرة2.4
 

 29      لعالمي أمثلة عن جمع البيانات على المستوى األوربي وا3.4
 

 31            الحسابات4.4
 

 33        النتائجاتساق  التحقق من 5.4
 

 33         تحليل المؤشرات المختلفة6.4
 

 36        الحاجة الملحة إلى الشفافية في استخدام المؤشرات7.4
 

 37         تحديث المؤشرات8.4



 

 4

 
 40        تنظيم مشروع المؤشرات . 5
 
 41         إضافية من التعليم والتدريب المهنيأمثلة. 6
 

 41     الروابط بين التدريب والتوظيف، والتدريب المهني، ومنح الشهادات المهنية1.6
 

 41         إدارة الموارد البشرية وتوظيف الشباب2.6
 

 41       العالقة بين التدريب والتوظيف على مستوى االقتصاد الكلي3.6
 

 42       مدى الحياة والتعليم خارج األطر الرسمية التعّلم 4.6
 
 43        عناصر لمزيد من الدراسة : خاتمة. 7
 
 44        المراجع. 8



 

 5

 الهدف من المالحظات المنهجية
 

للمساعدة في اتخاذ القرار عند  المؤشرات التي تستخدم وضعتتعلق ب يةتوجيهقواعد المالحظات المنهجية تقدم هذه 
  .ة بمتطلبات السوق والتدريب المهني المرتبطعليمالتاسات تنفيذ سي

 
مختلف المبادرات الموجودة  المؤشر، ومن ثم تطرح وضعالتي تواجه لصعوبات ل تطرقوتبدأ هذه المالحظات بال

 .على الصعيد الدولي في هذا المجال باإلضافة إلى آخر المستجدات
 

وتوضح آيفية التغلب عليها مع الترآيز بشكل منهجي د جمع المعلومات العقبات التي تواجهنا عنوهي تشير أيضًا إلى 
 .على نواحي الجودة

 
التي وصفتها الجهات المانحة والدول المشارآة المرتبطة باألولويات التالية آما أنها تطرح طرقًا لتشكيل المؤشرات 

 :المتوسطض حوتعزيز اإلصالحات في منطقة ة من أجل استراتيجيا بأنها ذات أهمية نفسه
 

مع مؤسسات ومراآز التعليم الفني والتدريب المهني استقالل /إدارة أنظمة التدريب بما في ذلك المرآزية •
 ؛م التعليم الفني والتدريب المهنيفي آل مستويات نظاإشراك الشرآاء االجتماعيين 

 ؛هنيالتعليم الفني والتدريب الم االلتحاقالترابط االجتماعي وإمكانية الوصول إلى  •
 ؛تمويل التدريب •
 ؛مدى الحياة التعّلموالتعليم الفني والتدريب المهني  •
 .منظمتطوير المهارات للقطاع غير ال •

 
والخبراء من مع الفريق المراقب  الذي ستتم  مناقشته هذا النموذج .  من أجل حساب المؤشرمعياريةيتم تقديم وثيقة 

 .المنهجية الوثائقيع بشكل منهجي في جم، سيستخدم الشرآاء المتوسطيين
 

 .وتنتهي هذه المالحظات بقائمة للمراجع المستخدمة فيها
 

 

أداة حيوية من أجل توجيه وتقييم نظم التعليم بشكل عام، والتعليم والتدريب المهني األولي والمستمر : المؤشرات
 .بشكل خاص
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 مقدمة. 1
 

وقد . يعقد بشكل آبير إدارتهًاما ممؤسسات ضخمة  في معظم الدول على شكل بعادة ما تكون نظم التعليم والتدري
 وألزم ، الكبيرة المخصصة للتعليموازنة الم وتدقيقمناقشةإلى ارد العامة اإلنفاق والمو التوجه العام نحو تخفيض أدى
 ،وتحقيقها لنتائج جيدة تلبي األهداف المحددة ،أن تبين حسن استخدامها لهذه األموالبهات المتلقية لهذه األموال الج

ازال يستهلك جزءًا آبيرًا من  مولكن التعليم والتدريب . وقيامها بعمليات التقييم المنتظمة لضمان حسن سير العمل
يم هذا فية حول طريقة إنفاق هذه األموال، وأن يتم تقيالمطالبة بمزيد من الشفالذا يبدو من المنطقي  . اإلنفاق العام

 . لتوجيه هذا اإلنفاقآفؤظام اإلنفاق بشكل منتظم ووضع ن
 

 .بحاجة إلى نظام للتوجيه والتقييمفهي لذلك  .للقلق في العديد من الدولأصبحت تمثل إشكالية آما أن جودة التعليم 
 

 والمشاآل الناشئة عن تأمين ،تلبية متطلبات سوق العملفإن الهدف المتمثل في التعليم والتدريب المهني ب فيما يتعلق
 قد أدت في ظل التطور التكنولوجي السريعقابلية العمل لألشخاص ضرورة تحسين هذا النظام، والحاجة إلى خريجي 

وبخالف التعليم العام فإن تقييم هذا النوع من التدريب  .  التدريب وتطويره وإنجازاتهكفاءةبعها إلى زيادة االهتمام جمي
االختصاصات  الشهادات و حامليمختلفوهي الطريقة التي يتم بها إدماج : ة خارجيةي أن يتضمن خاصنبغيي

 . ليةالعم في حياة يةالتدريب
 

بشكل آامل أو جزئي تعتبر لومات موضوعية عند توجيه وتخطيط نظام التعليم والتدريب مع توفرلذلك فإن إمكانية 
نظام العاملين في آافة بالنسبة إلى بشكل عام ، والعام والخاصفي القطاعين بالنسبة إلى صناع القرار  حاجة ملحة

 .الموضوع وتحّسن جودتهالنقاش العام حول هذا  تثري آما أن هذه المعلومات  .وجه عامالتعليم والتدريب ب
 

 أن هذه معظم الدول والمنظمات الدولية آان لديها قواعد بيانات في مجال التعليم إّال ورغم أن ،وحتى وقت قريب
ألنها آانت تقدم بطريقة تجعل استخدامها صعبًا من قبل غير البيانات نادرًا ما آانت تستخدم من قبل صناع القرار 

وهذا هو الهدف من  هذه البيانات من شكلها األولي إلى معلومات قابلة لالستخدام،  تحويلتوجبوقد  . المختصين
 .وضع مؤشرات التوجيه والتقييم

 
تشمل مختلف الطرق التي يعمل وفقها نظام تعليمي قادرة على يفترض الوضع المثالي وجود مجموعة من المؤشرات 

وأن تكون البيانات الناتجة متاحة لغير المختصين على شكل ، )آالتعليم المهني مثًال(أو أحد األجزاء المكونة له 
 . حداثة أمرًا سهًالراألآثالبيانات وتفسير ولذلك تصبح قراءة  . وتحليل آميإحصائيات 

 
 فقد تم تأسيس عدد من المشاريع في نهاية الثمانينيات من القرن العشرين، ،ومن أجل تلبية هذا النوع من المتطلبات

بينما تمت إدارة بعضها اآلخر من قبل منظمة التنمية والتعاون   تحت رعاية منظمة اليونسكواآان األول منه
رآزت المنشورات   منوقد أنتجت هذه المشاريع عددًا  .االقتصادي، األمر الذي أدى إلى تطور آبير في هذا المجال

 .المؤشراتجميعها على 
 

وآانت وزارات التعليم بشكل عام  .  وتقييم النظام التعليميلتوجيهوفي نفس الوقت قامت بعض الدول بوضع مؤشرات 
آما  . في آيبيك" مؤشرات التعليم"و في فرنسا"  التعليمحالة "المؤشراتوآان األول بين هذه   .هذا العملتشرف على 
في آل من وفنلندة على سبيل المثال، وآذلك وبشكل أقل انتظامًا  نشر وثائق مشابهة في الدنمارك الحقتم في وقت 

 . وهولندة والسنغال، والمغربالجزائر، وإندونيسيا،
 

ذات  مدعومًا بعدد من فرق "التعليم للجميع"بإحياء برنامج رئيسي يتعلق بمراقبة وتقييم آما قامت منظمة اليونسكو 
 ).السنغال(قليمية مثل داآار اإلمراآز  بعض الالمقر الرئيسي في باريس وفي في  عاليةجودة

 
حول ) 2000 آذار( رئيسية وخاصة في أعقاب قمة لشبونة ةاستراتيجيأهدافًا  وضع االتحاد األوربي لنفسه ،ومؤخرًا

 . حول التدريب المهني)2002(التعليم والتدريب، ومؤتمر آوبنهاغن 
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 مرتبطة مؤشراتمجموعات فقد تم تحديد لها،  تطور مختلف النظم بالتناغم مع األهداف المحددة ضمانومن أجل 
 . ويتم تنفيذ هذه المؤشرات بشكل تدريجي،جودة التدريب المهنيبشكل خاص ب و،التعليم والتدريبب
 

  الرامي إلى مؤسسة التدريب األوربيةأما فيما يخص التعليم الفني والتدريب المهني، فتتوجب اإلشارة إلى مشروع
 ،لمشروع إلى فتح باب النقاش حول المؤشراتوقد أدى هذا ا . المؤشرات األساسية في التعليم والتدريب المهنيوضع 

 هذا المشروع لكونه لم يرَق توجيه، ولكن تمت إعادة )3.4نظر القسم أ(د بعض المؤشرات الهيكلية المفيدة يحدتو
 .بشكل آامل إلى مستوى التوقعات

 
" مراصد" تتعلق بتطوير  العديد من المشاريع القائمة حاليًا أيضًافهناك )حوض المتوسط( بمنطقة ميداوفيما يتعلق 

القدرات المحلية بهدف إنشاء نظم معلومات للموارد وتهدف هذه المشاريع إلى دعم تطوير  .  والتدريبللتوظيف
لهذه  المؤشرات أآثر الجوانب أهمية وتطوير الربط بين المهارات ويعتبر . تشكل دعمًا لعملية صنع القرارالبشرية 

 .ويوجد في األردن حاليًا مشروع يعتبر األآثر تقدمًا في هذا المجال  .لمانحةالمبادرات المدعومة من الجهات ا
 

عددًا بسيطًا من المؤشرات ذات الصلة بحيث بأآمله لمجتمع لويتمثل الهدف المشترك لجميع هذه المشاريع في أن تقدم 
 .للوضع الحالي لنظام التعليم والتدريبصفًا جيدًا وتكون سهلة االستخدام وتقدم 

 
 الشكل على المستوى اإلقليمي، ولذلك فإنه من غير الممكن بعد ق بهذاإال أنه ال يوجد في الوقت الحالي نظام منسَّ

 . المؤشرات بأعمال المقارنة اعتمادًا على مجموعة مشترآة من شروعال
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 معلومات عامة حول المؤشرات واألهداف التعليمية. 2
 

ومن ثم يجب أن نحدد  . فهم ماهية المؤشرروع قائم على المؤشرات في يتمثل الشرط األول للنجاح في إتمام مش
نها تكتسب معناها وقيمتها عندما تقيس هدفًا  إ. سيتم قياسها، فالمؤشرات ليس لها قيمة لوحدهابوضوح األهداف التي 

 .ولذلك فإن عملية تحديد األهداف هذه هامة جدًا وتمثل المرحلة األولى للمشروع. ما
 

 هو المؤشر؟ ما 1.2
 

 .وهو يشير دومًا إلى هدف . تستخدم للقياس والتقييم والتوجيهالمؤشر هو معلومة مرآبة 
 

وهو في هذه الحالة نظام التعليم أو التدريب (مجموعة المؤشرات هي أداة تجعل من الممكن فهم الوضع الحالي للنظام 
 . أخرى إلى آل البلدبعبارة ؛ منها أو الخاصةونقل صورة عنه إلى آل األطراف المعنية سواء العامة) المهني

 
التي بل هو مجموعة من المعلومات  ،فالمؤشر ليس معلومات أولية:  تجنبهانبغيالخلط التي ي مصادر تبرز إحدىوهنا 

قائمة من المؤشرات وقائمة من  الخلط بين نبغيوبناء على ذلك فال ي . للتمكن من دراسة ظاهرة ماتم تطويرها 
إن عدد التالميذ الذين يدخلون  . أو لتلبية االحتياجات اإلدارية، مجموعة إحصائية سنويةلالتي تم وضعها الجداول 

، ولكن المؤشر األول سيكون النسبة المئوية مهم بالنسبة للمدير آأهمية عدد المدرسين والتالميذالثانية المهنية الحلقة 
والفرق واضح بين الحالتين   .سشر الثاني هو عدد التالميذ لكل مدّر، والمؤالحلقة المهنية الثانية تدخل للدفعة التي

 .وآذلك األثر الذي يحدثه ذلك على إمكانية التحليل
 

 وضمان حفاظ هذا النوع غالبًا ما يكون مغريًا إضافة معلومات أولية إلى المؤشرات، ولكن من المهم تجنب هذا الخطأ
 .من العمل على شخصيته الخاصة

 
 : على النحو التاليتحديد خصائص المؤشر الجيد فإن من الممكن ،يد من المنشوراتنت العدوآما بيَّ

 
 ؛أن يكون ذا صلة بالموضوع •
 ؛على تلخيص المعلومات دون تشويهها قادرا •
 ؛منظم مما يسمح بإمكانية ربطه مع مؤشرات أخرى من أجل تحليل شامل للنظامأن يكون ذا طابع منسق و •
 ؛نةلمقارقابال لو دقيقا •
 .ا بهموثوقأن يكون  •

 
 :ما يليتحقيق  أن يسمح المؤشر بنبغيوي
 

 ؛قياس المسافة الفاصلة عن هدف ما •
 ؛ أو غير المقبولة معينةإشكاليةالتي تمثل  وضاعتحديد األ •
 ؛اختيار هذا المؤشراإلجابة على األسئلة فيما يتعلق بمبررات مصادر القلق لدى السياسيين ول االستجابة •
 .لفترة أخرى من المراقبة هذا المؤشر مع قيمة مرجعية أو معيار تم حسابه مقارنة قيمة •

 
ويتم القيام  . مكوناتهاقياس  لوحة ألدوات التحكم بحيث يسهل تحديد المشاآل وكون بمثابةينبغي لنظام المؤشرات أن ي

قطة من الممكن أن نستحضر وفي هذه الن . لمن خالل التحليل والبحث المكمِّبالتشخيص المفصل والبحث عن الحلول 
فإن على  فعندما يضيء هذا المؤشر ،من ارتفاع حرارة محرك ما لمؤشر يحذر )التقليدية ولكن المناسبة(الصورة 

 .األخصائي أن يبحث عن السبب وراء ذلك وأن يجد الحلول لمعالجة هذه المشكلة
 

 .ام التعليم بشكل عام والتدريب المهني بشكل خاص فإن المؤشرات تلعب دورًا أساسيًا في توجيه وتقييم نظ،وباختصار
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  أن يتم قياسه؟نبغيما الذي ي 2.2
 

الظواهر األآثر أهمية للقياس والتي بدورها ستعتمد على  مؤشر جيد من الضروري أن يتم تحديد وضعمن أجل 
المؤشرات األخرى صلة  إن . استجابة لسياسات آل منها في مجال التعليم والتدريبالخيارات التي تتخذها الدول 

 في االلتحاق معدلف . أآثر وصفية، ولكن أهميتها ستعتمد على السياقإضافة لكونها  عمومية أآثر بالموضوع هي
 يفقد معدل االلتحاقولكن إذا آان جميع األطفال يذهبون إلى المدرسة في بلد ما فإن عد مؤشرًا جيدًا، يالتعليم األساسي 
 .الوضع العام والمشاريع المحددة في البلد الذي تتم دراسته فنحن بحاجة إلى تحليل لذلك . آثيرًا من أهميته

 
 بحيث يكون هذا الوصف بسيطًا ودقيقًا ويقدم تحليًال  أن تتضمن وصفًا عامًا لنظام التعليمنبغيآما أن هذه المؤشرات ي

على  ال يمكن مراقبتها إال ينظام التعليملاالجوانب في أضف إلى ذلك أن بعض  . للظواهر المختلفة مع نقاط للمقارنة
 نبغيوأخيرًا ي .  عدة سنواتلى مدىأن يتم تقديم تطور البيانات عالزمن، ولذلك فإن من الضروري مدى فترة من 

) الفئة االجتماعيةآالنوع االجتماعي أو (غرافية والجغرافية أو االجتماعية والديماالعتراف باالختالفات والتباينات 
 .قد تكون آبيرةوالتي 

 
إال أنه  . سياسة التعليم والتدريبتحليل من أجل ينبغي للمؤشرات أن تقدم عناصر  ،باإلضافة إلى النواحي الوصفية

في آلية عمل إيجاد طرق لفهم وشرح العالقات السببية  أن يكون باإلمكان نبغيوعند استخدام مجموعة من المؤشرات ي
 . الشفافيةوفرهط ما توهذا هو بالضب . النظام التعليمي

 
تستوعب عددًا مجموعة المؤشرات المنتقاة أن  بالنسبة إلى ال شك أن هذه التفسيرات دقيقة، ولهذا السبب فإن من المهم

تقدم لصناع القرار السياسي األدوات ولكنه يمثل الطريقة الوحيدة التي ويتطلب ذلك عمًال شاقًا،  . من وجهات النظر
 . على الفهمتمع آكل العناصر التي تساعدهللمجاإلدارية وتقدم 

 
  هداف سياسة التعليم والتدريب تحديد أ3.2

 
أن يتم شرح فمن أجل تقييم صحيح لسياسة أو خطة للتعليم والتدريب من الضروري  . تعتبر هذه المرحلة أساسية
 :وقد تكون هذه األهداف . األهداف المتوخاة بوضوح

 
أو السعي إلى تحقيق المزيد من المساواة أو الفاعلية أو الكفاءة في ب المهني  مثل تحسين جودة التدرينوعية، •

 بين المدارس وقطاع األعمال؛عالقات ال أو تطوير النظام التعليمي
لمعدل تكرار برامج % 5أو ،  التعليم المهنيشهاداتلى ع حصولإلمكانية ال% 40 تحديد نسبة مثل آمية، •

من الناتج المحلي % 3، أو تخصيص نسبة 45 إلى ينمدرس إلى الميذتالال، أو الوصول بنسبة التلمذة
 %.20بنسبة للبحث العلمي، أو تخفيض عدد الطالب الذين يترآون النظام التعليمي باآرًا اإلجمالي 

 
 غينبولذلك ي . ال تحدد أهدافها بوضوح إذ أن الكثير من الخطط والسياسات التعليمية ،سهلة أبدًاالالمهمة بليست هذه 

ومن تصريحات السياسة التعليمية ومن النصوص الرسمية، وأن تتم إعادة تعريفها أن يتم استخالص هذه األهداف من 
 .ثم توثيقها من قبل األشخاص المسؤولين عن السياسات والخطط
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 بعض األمثلة الملموسة لألهداف 4.2

 
، واألهداف "التعليم للجميع"من برنامج اليونسكو  آجزء 2000من المفيد أن ندرس األهداف التي تم تحديدها في عام 

  مشروع، وعملية آوبنهاغن، واألهداف التي تم تحديدها في إطارالتي حددها االتحاد األوربي فيما يتعلق بلشبونة
تتطلب المرحلة األولى و ،أسلوبًا يحتذى بهحيث تبين هذه المشاريع ،  في األردن والتدريبللتوظيف "صدوظيفة المر"
 .قبل أن تتم صياغة المؤشرات وجود أهداف محددة بوضوح هفي
 

  التعليم للجميع1.4.2
 

األمم  وبرنامج ، واليونيسيف،اليونسكو(آبرى المنظمات الدولية في األمم المتحدة قامت  ،بموافقة الدول األعضاء
للعام  البلدانهداف طموحة لجميع في البداية بوضع أوالبنك الدولي ) وصندوق األمم المتحدة للسكاناإلنمائي المتحدة 
 من تحقيق هذه البلدانولم تتمكن العديد من  . 1990في عام ) تايالند( وذلك في مؤتمر عقد في جومتين 2000

 بوضع أهداف جديدة 2000المنعقد في داآار عام للتعليم منتدى العالمي الخالل األهداف، ولذلك قامت نفس الهيئات 
 .يها جميع الدول األعضاء مرة أخرى، وقد وافقت عل2015لعام 

 
 :لتي تم اعتمادها في داآارااألهداف الستة وفيما يلي 

 
تأثرًا  خاصة لصالح أآثر األطفالتين فى مرحلة الطفولة المبكرة، والرعاية والتربية الشامل توسيع وتحسين .1

 . وأشدهم حرمانا
لتحاق بتعليم ابتدائي جيد مجاني وإلزامي، األطفال من اال  تمكين جمع2015العمل علي أن يتم بحلول عام  .2

  .الترآيز بوجه خاص على البنات واألطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة وإآمال هذا التعليم مع
مالئمة للتعلُّم واآتساب  تلبية حاجات التعلُّم لجميع النشء والكبار من خالل االنتفاع المتكافئ ببرامج ضمان .3

 .لمواطنةالمهارات الحياتية وبرامج ا
لصالح  والسيما. 2015 في المائة في مستويات محو أمية الكبار بحلول عام 50تحسين بنسبة  تحقيق .4

 .الكبارالنساء، وتحقيق تكافؤ فرص التعليم األساسي والتعليم المستمر لجميع 
ترآيز على ، مع ال2015بحلول عام  إزالة أوجه التفاوت بين الجنسين في مجال التعليم االبتدائي والثانوي .5

 . والتحصيل الدراسي في تعليم أساسي جيد تأمين فرص آاملة ومتكافئة للفتيات لالنتفاع
للتعليم وضمان االمتياز للجميع بحيث يحقق جميع الدارسين نتائج معترفًا بها  تحسين آافة الجوانب النوعية  .6

 . تية األساسيةقياسها، السيما في القدرات القرائية والحسابية والمهارات الحيا ويمكن
 

إطار العمل الذي تم اعتماده في داآار ورغم أن هذه األهداف مشابهة جدًا لألهداف التي تم تحديدها في جومتين فإن 
من حيث التعليم األساسي وإمكانية ( في التعليم  مثل إزالة التفاوت بين الفتيات والفتيانيرآز على نواحي أخرى للتعليم

 وهذا يتطلب وضع مؤشرات تكمل تلك المؤشرات التي وضعت )نوي والتعليم غير الرسميالتعليم الثاالوصول إلى 
 .مراقبة وتقييم التقدم المحرزتلبية األهداف التي تم تحديدها في جومتين، وذلك للتمكن من ل

 
 أهداف االتحاد األوربي في مجال التعليم والتدريب 2.4.2

 
بناء اقتصاد قائم على المعرفة يكون : "ذا طموح آبيرهدفًا رئيسيًا وربي  حدد االتحاد األ2000خالل قمة لشبونة لعام 

المستدام وبالترافق مع تحسين آمي ونوعي  على النمو االقتصادي اتنافسية واألآثر حيوية في العالم، قادراألآثر 
 ".لفرص العمل والمزيد من التالحم االجتماعي
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 :ةاستراتيجيثالثة أهداف وقد تم تحديد  . أولوية من أجل تحقيق هذا الهدفمجاًال حيويًا ذاويشكل التعليم والتدريب 

 
 .نظم التعليم والتدريب في االتحاد األوربيتحسين جودة وفعالية  .1
 .إتاحة الفرص أمام الجميع للوصول بسهولة إلى نظم التعليم والتدريب .2
 .نظم التعليم والتدريب على العالم انفتاح .3

 
 فقد قام االتحاد األوربي ة الرئيسيةستراتيجيتطور العوامل المختلفة المرتبطة بهذه األهداف االومن أجل تسهيل مراقبة 

 :آما يلي هدفًا فرعيًا 13بتقسيمها إلى 
 

 1 ستراتيجيالهدف اال
 

في ضوء االحتياجات الجديدة للمجتمع المبني على جودة وفعالية نظم التعليم والتدريب في االتحاد األوربي  تحسين
 .معرفة، وتطوير خطط التعليم والتدريبال
 

 تحسين التعليم والتدريب الخاص بالمدرسين والمدربين: 1.1الهدف  •
 خاصة بمجتمع المعرفةالمهارات التطوير : 2.1 الهدف •
  المعلومات واالتصاالت للجميعكنولوجياتوفير ت: 3.1الهدف  •
 فنيةالعلمية وال في المجاالتزيادة فرص التوظيف : 4.1الهدف  •
 االستخدام األمثل للموارد: 5.1الهدف  •

 
 2 ستراتيجيالهدف اال

 
في ضوء المبدأ العام القائم على التعليم إتاحة الفرص أمام الجميع للوصول بسهولة إلى نظم التعليم والتدريب 

 والتالحم ، وتكافؤ الفرص،نة الفاعلة والمواَط،وتطوير الحياة المهنية ،، وتعزيز فرص العملمدى الحياةوالتدريب 
 .االجتماعي

 
  متعّلمفتوحة للبيئة خلق : 1.2الهدف  •
  أآثر جاذبية والتدريبميالتعلجعل : 2.2الهدف  •
 تشجيع المواَطنة الفاعلة وتكافؤ الفرص والتالحم االجتماعي: 3.2الهدف  •

 
 3 ستراتيجيالهدف اال

 
المتطلبات المهنية وحاجات المجتمع للتكيف مع نظم التعليم والتدريب على العالم في ضوء الحاجة األساسية بح افتاالن

 .وقبول التحديات المرتبطة بالعولمة
 
 البحث العلمي والمجتمع آكلتعزيز الروابط مع حياة العمل و: 1.3الهدف  •
 المبادرة في األعمالتطوير روح : 2.3الهدف  •
 م اللغات األجنبيةتطوير تعّل: 3:3الهدف  •
  والتبادالتبين المساقات التعليميةمرونة االنتقال  زيادة :4.3الهدف  •
 تعزيز التعاون األوربي: 5.3الهدف  •

 
 1.1فبالنسبة للهدف  . ةستراتيجيالنقاط الرئيسة التي يجب تغطيتها بغية تحقيق آل من هذه األهداف االوقد تم تحديد 

اط الرئيسة التالية التي يجب تم تحديد النق" تحسين التعليم والتدريب الخاص بالمدرسين والمدربين"على سبيل المثال 
 :ى جميع الدول األعضاء تغطيتهاعل

 



 

 12

 بناء على تطور دورهم في المجتمع القائم على فرها لدى المدرسين والمدربينتحديد المهارات التي يجب تو •
 .المعرفة

جتمع تحديات ممواجهة لعلى الدعم الكافي حصول من الالمدرسين والمدربين تمكين لإيجاد الشروط الالزمة  •
 .م مدى الحياةالتدريب األولي والمستمر في إطار التعّل عن طريق ذلك، بما في المعرفة

وتأمين رشحين في جميع االختصاصات وفي آل المستويات، تلملمهنة التدريس العمل على تحسين جاذبية  •
 .احتياجات هذه المهنة على المدى الطويل من خالل تعزيز جاذبيتها

 .ممن حصلوا سابقًا على خبرة مهنية في مجاالت أخرىهنة التدريس والتدريب جذب مرشحين جدد إلى م •
 

وتترافق هذه المؤشرات مع  . المصممة لتشجيع ومراقبة التقدمومن الطبيعي أن تكون المؤشرات من بين األدوات 
 . ارسات الجيدةالمم لتبادل الخبرات وموضوعًا من المحتمل أن تكون مجاالت لتفحص المزيد من األدوات النوعية

 .هانضمتلتسهيل فهم آل هدف والعناصر المختلفة التي يآما تم وضع عدد من المعايير المرجعية 
 

  هدف الجودة في التعليم والتدريب المهني3.4.2
 

تعزيز الثقة المتبادلة بعد عملية آوبنهاغن على أنه يتضمن بشكل أساسي لقد تم تعريف هدف الجودة بشكل أآثر دقة 
على تحسين يرآز آما أنه  . في آل دولةالممنوحة لدول األعضاء والسماح بالمزيد من الشفافية بين الشهادات بين ا

 .التعليم والتدريب المهني والنتائج المحققةنظام تشغيل 
 

 ة في األردنستراتيجيألهداف اال ا4.4.2
 

وقد تم تحديد األهداف وإقرارها من   .في األردن بدعم من مؤسسة التدريب األوربية" وظيفة مرصد"يحظى تأسيس 
. في المستويين الثانوي والعالي توجيهية تضم آل المؤسسات المسؤولة عن التعليم والتدريب المهني مجموعةقبل 

 .وهذه هي ثمرة عمل واسع النطاق يتميز بالتعاون الجيد بين مختلف المؤسسات
 

 :ةاستراتيجيستة أهداف وقد تم تحديد 
 

 .النظام التعليمي ومتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعيةمخرجات ن  روابط بيبناء .1
 .متابعة تطوير البنى التحتية للتعليم العام والمهني .2
 .للتعليم العام والمهني وأبعاد الجودة أوجهتطوير  .3
 -خالت المد" بما في ذلك ،، واالنتباه بشكل خاص إلى اقتصاد التعليمتطوير آفاءة وفاعلية النظام التعليمي .4

 .وجوانب العمليات" المخرجات
 .تعزيز ديمقراطية التعليم ودورها في الحراك االجتماعي .5
أفضل ما لديه من بشكل يحقق  هاوالنجاح في إآماللتحاق بدورة تدريبية إتاحة الفرصة أمام آل شخص لال .6

 .افع ورغباتوقدرات ود
 

 : تكّمل هذه األهدافخمسة أهداف عملية رئيسةوضع وقد تم 
 

 .آعاملين في األعمال الحرةسواء آموظفين أو عداد األردنيين لحياة العمل إ .1
 .تحسين الحراك األفقي والعمودي في سوق العمل .2
 .التعليم والتدريب الفني والمهني في عادلةتحقيق نتائج  .3
 .ترشيد االستثمار في التدريب .4
 .المهنياالستغالل األمثل لإلنفاق العام في مجال التعليم والتدريب الفني و .5

 
 أن تؤخذ هذه نبغيوي . تظهر األمثلة األربعة السابقة بوضوح تنوع األهداف التي حددتها مؤسسات ودول مختلفة

 .االختالفات بالحسبان عند صياغة المؤشرات
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 تنطوي على درجة مماثلة من التعقيد نقل األهداف المحددة إلى المؤشرات التي ستستخدموتتضمن المرحلة الثانية التي 
 .العمل المنفذ لتحقيق هذه األهدافلمراقبة وتقييم 
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 من األهداف إلى المؤشرات. 3
 

وبالطبع يمكن لمؤشر ما  .  أن يتم إرفاق آل هدف بسلسلة من المؤشراتنبغيحالما يتم وضع قائمة مبدئية لألهداف ي
 .خدم مع عدة أهدافسَتأن ُي

 
 .المحددة في هذه المشاريعيم المؤشرات ومقابل آل مثال عن األهداف المحددة أعاله يتم تقد

 
  التعليم للجميع1.3

 
مت التي نّظ  قامت المنظمات الخمس1990في عام من أجل مراقبة وتقييم األهداف التي تم تحديدها في جومتين 

ف عقد تقييم نص مؤتمر آارثي لى إثر ع1996 سنة إال بذلك تقم لم ومن المؤسف أنها .  مؤشرًا18المؤتمر بتحديد 
 ية عشرانالثمالمؤشرات وقد تم استخدام  . مؤشرات موثوقةغياب  المؤتمر فشل في ذلك للكن. مرحلي لهذه األهداف

 .ويتم حاليًا إقرار مؤشرات إضافية . التالية لتقييم المتابعة التي تمت في داآار
 

 الطفولة المبكرة: 1الهدف 
 
ولة المبكرة بما فيها البرامج العامة والخاصة برامج تطوير الطفب قااللتحانسبة إجمالي : 1المؤشر  •

المعنية في حال وجودها أو الفئة ر عنها آنسبة مئوية من الفئة العمرية الرسمية ، والتي يعبَّمجتمعيةالو
 . سنوات5 إلى 3العمرية 

 أشكال حدأممن شارآوا في النسبة المئوية للداخلين الجدد إلى السنة األولى من التعليم األساسي  :2المؤشر  •
 . المنظمةبرامج تطوير الطفولة المبكرة

 
 تعليم أساسي للجميع، والمساواة بين الجنسين: 5 و 2الهدفان 

 
للداخلين الجدد في السنة األولى من التعليم األساسي إلى النسبة المئوية : نسبة إجمالي االستيعاب: 3المؤشر  •

 .لتحاقعدد السكان في العمر الرسمي لال
النسبة المئوية للداخلين الجدد في السنة األولى من التعليم األساسي ممن : بة صافي االستيعاب نس:4المؤشر  •

 . إلى عدد السكان المقابل الرسميلتحاقفي سن اال/للتعليم األساسيالسن الرسمي هم في 
 .لتحاق نسبة إجمالي اال:5المؤشر  •
 . الصافيلتحاق نسبة اال:6المؤشر  •
 :ام الحالي على التعليم األساسيالعفي اإلنفاق  :7المؤشر  •

 ؛ اإلجماليآنسبة مئوية من الناتج المحلي 
 . اإلجماليالناتج المحليلكل تلميذ، آنسبة مئوية لنصيب الفرد من  

 .إلى إجمالي اإلنفاق العام على التعليمالنسبة المئوية لإلنفاق العام على التعليم األساسي  :8المؤشر  •
 .ممن يملكون المؤهالت األآاديمية المطلوبةسي التعليم األساسي دّرلم النسبة المئوية :9المؤشر  •
 .سي التعليم األساسي المؤهلين للتدريس وفق المعايير الوطنيةالنسبة المئوية لمدّر: 10المؤشر  •
 .ين إلى التالميذنسبة المدرس: 11المؤشر  •
 . سنوات الدراسةحسبالتكرار معدل : 12المؤشر  •
 ).5الذين يصلون بالفعل إلى السنة النسبة المئوية لفئة الطالب  (5 إلى السنة  الوصولمعدل: 13المؤشر  •
  الذي تحتاجه فئة من التالميذ إلآمال العدد المثالي للسنوات الدراسية(ُمعامل الكفاءة : 14المؤشر  •
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 ).ر عنه آنسبة مئوية من العدد الفعلي لسنوات الدراسة، ويعبَّالمرحلة األساسية •
من التعليم األساسي والذين يجيدون  على األقل 4لنسبة المئوية للتالميذ الذين وصلوا إلى السنة ا :15المؤشر  •

 . األساسية المحددة وطنيًاالتعّلممجموعة من مهارات 
 

 القدرة على القراءة والكتابة: 4الهدف 
 

 . عامًا24-15 القدرة على القراءة والكتابة بين من تتراوح أعمارهم معدل :16المؤشر  •
 فما 15في الفئة العمرية النسبة المئوية للسكان : كبارالقدرة على القراءة والكتابة لدى المعدل  :17المؤشر  •

 .فوق من القادرين على القراءة والكتابة
النسبة بين معدل القدرة على :  الجنسين في القدرة على القراءة والكتابةالمساواة بين مؤشر :18المؤشر  •

 . نظيره لدى الذآورودى اإلناث القراءة والكتابة ل
 

مؤشر الثنين أي تحديد آما لم يتّم ، 6 و3 بالنسبة إلى أهداف داآار مؤشرأي ومن الجدير بالمالحظة أنه لم يتم تحديد 
ولكن هذا النقص سيجعل من الصعب تقييم المبادرات لم تكن سهلة، من المؤّآد أّن المهمة  . من أهداف جومتين
 .هدفينالمتعلقة بهذين ال

 
سواء منها في التباينات فيد بالحد وينبغي لهذه المؤشرات أن ت .  إضافيةتحديد مؤشراتويتواصل العمل من أجل 

 الذين صغارأن جميع المن التعليم األساسي، والتأآد االلتحاق بوالمتعلقة بالنوع االجتماعي وغيرها في أالعرقية 
السنة األخيرة من معدل نسبة االلتحاق بوضع ا يتوجب  لذ .ساسييذهبون إلى المدرسة يكملون مرحلة التعليم األ

سنة األولى من ضرورة التحاق الجميع بالأخذ بالحسبان ي أن معدل ال وعلى هذا. لقياس هذا الهدفاألساسي التعليم 
لمتسربين اانعدام و، %)100 إمكانية الوصول معدلكون ي وأن يكون شامًال أن نبغيأي أن ذلك ي(التعليم األساسي 

 ).حتى السنة األخيرة% 100نسبة بطالبها  أن يبلغ احتفاظ المدرسة نبغيي(خالل مرحلة التعليم األساسي 
 

 .مدى عدالتهللتأآد من التعليم الثانوي والتعليم المستمر االلتحاق ب قياس نبغيآما ي
الحساب، وتحديد وقياس المهارات التي في القراءة والكتابة ومبادئ وأخيرًا فإن من المهم قياس المهارات المكتسبة 

 .تعتبر ضرورية للحياة اليومية
 

 ومن أجل تحقيق آل هذا فإن من الضروري أن يتم تحسين نظام المعلومات، ليس فقط فيما يتعلق باألهداف الجديدة
 )2000، يونسكو (2000التي ظهرت فيها أخطاء آبيرة بعد المراجعة اإلحصائية لعام ولكن أيضًا في المجاالت 

، )مصادر التمويل غير الحكومي وتحسين نوعية آل المعلوماتضرورة أن نأخذ بالحسبان (تمويل التعليم : وهي
 الكبيرة بين البيانات التي تاالختالفامشكلة ل إيجاد حلولغرافية، وباألخص ووضرورة تحسين اإلحصائيات الديم

 وعدد األطفال معدالت االلتحاقمما يدفع إلى شكوك آبيرة حول (تقدمها الدول والبيانات التي تقدمها األمم المتحدة 
 ).خارج المدرسة

 
الوصول إلى التعليم  معدالتتطوير :  وهيحديثة االستقاللالتي تهم بشكل مباشر الدول وهنا تواجهنا نفس المشاآل 

ويل التعليم، وتحسين نوعية ، وإنهاء حاالت التسرب من الدراسة، واآتشاف طرق لتمالثانوي وباألخص التعليم المهني
التباين المتعلق أن التباينات رغم الحد من  لدى التالميذ، والتعّلمإنجازات وضع آليات لتقييم وغرافية، والبيانات الديم

 . المناطق األخرىبروزًا هنا منه في أقل بالنوع االجتماعي
 

 مدى الحياة م مؤشرات االتحاد األوربي للتعّل2.3
 

ظ أن الِحالم ومن. الرئيسة الثالثة ألهداف الفرعية لألهداف االستراتيجيلمؤشرات الخاصة بكل من القد تم تحديد ا
في حساب المؤشر المخطط له إما قائمة المؤشرات قد تغيرت خالل المشروع، وذلك ناجم بشكل رئيسي عن مشاآل 

وعند عدم  . ر أو بسبب عدم توفر البياناتما يمثله هذا المؤش" قياس "، أو تقريبًا من المستحيل،ألنه آان من الصعب
أو أن نتخلى عن بينما ننتظر نتائج جمع البيانات، إما أن يتم تأجيل حساب المؤشر : توفر البيانات فهناك احتماالن
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 تظهر فيما يلي القائمة الحالية متضمنة المؤشرات التي تم  هذا التطوروإليضاح . بسبب تكاليف الجمع الباهظةالفكرة 
 . ولكن لم يتم اختيارها على المدى البعيدخطيط لها أوًالالت
 

وقد تم تحديد  . لكل دول االتحاد األوربي) الحسابأو أنها آانت في مرحلة (وتم حسابها  مؤشرًا 29لقد تم اختيار 
 .رات وهي ترد فيما يلي بعد آل من هذه المؤش2010 وتم قبولها من قبل الدول األعضاء لعام أهداف آمية لبعضها

 
 1 ستراتيجيالهدف اال

 
االحتياجات الجديدة للمجتمع القائم على زيادة جودة وفعالية نظم التعليم والتدريب في اإلتحاد األوربي في ضوء 

 .التعّلمالتعليم والمعرفة وتطوير خطط 
 

 للمدرسين والمدربينتحسين التعليم والتدريب : 1.1الهدف 
 
  المؤهلين والمدربينالفائض في المدرسين/لنقصتقدير لوذلك  . رتوزيع المدرسين حسب العم: 1المؤشر  •

 .في سوق العمل
عدد المرشحين لبرامج يحل مكان تطور ( في العدد الكلي للسكان 15عدد الشباب تحت سن  :2المؤشر  •

 .))المدرسين والمدربين(التدريب 
وتحل مكان النسبة المئوية للمدرسين  ()أو المدربين(إلى المدرسين ) أو المتدربين(التالميذ  نسبة :3المؤشر  •

 ).لمستمراوالمدربين في برامج التدريب المهني 
 

 تطوير مهارات لمجتمع المعرفة: 2.1الهدف 
 
الهدف لعام  عامًا ممن أتموا التعليم الثانوي العالي، 22النسبة المئوية للسكان البالغين من العمر : 4المؤشر  •

2010 :85.% 
 ).تم التخلي عنه(سين في المجاالت التي تبدي حاجة للمهارات استمرار تدريب المدر •
من برنامج التقييم على مقياس القراءة ض  أو ما دون1النسبة المئوية للتالميذ في مستوى الكفاءة : 5المؤشر  •

 .2010بحلول عام % 20تخفيض هذه النسبة بمعدل : الهدفالدولي للطالب، 
برنامج التقييم الدولي للطالب، بالتنسيق مع (الكتابة /ا في القراءةالمستويات التي تم تحقيقه: 6المؤشر  •

 ).منظمة التنمية والتعاون االقتصادي
برنامج التقييم الدولي  (الرياضيات/المستويات التي تم تحقيقها في مبادئ الحساب األساسية :7المؤشر  •

 ).للطالب
 ).التقييم الدولي للطالببرنامج ( المستويات التي تم تحقيقها في العلوم :8المؤشر  •
 ).تم التخلي عنه" (التعّلمم تعّل"المستويات التي تم تحقيقها في مهارات  •
ولكنهم شارآوا في إحدى مبادرات  النسبة المئوية للبالغين الذين لم يكملوا التعليم الثانوي العالي :9المؤشر  •

 .، وذلك بحسب الفئات العمريةالتعليم أو التدريب
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 مان وصول الجميع إلى تكنولوجيا االتصاالت والمعلوماتض: 3.1الهدف 

 
 . االتصاالت والمعلومات في المدارسكنولوجياتالنسبة المئوية للمدرسين الذين تم تدريبهم الستخدام  •
 . في دراستهم االتصاالت والمعلوماتكنولوجياالنسبة المئوية للتالميذ والطالب الذين يستخدمون ت •
 االتصاالت كنولوجياالتي تستخدم ت الدروس في مؤسسات التعليم والتدريب النسبة المئوية لساعات •

 .والمعلومات
 

وقد تم استبدالها  . البيانات المتوفرةضعف بسبب وفي الوقت الحالي لم يتم تضمين هذه المؤشرات في القائمة الرسمية 
 : وهيبثالثة مؤشرات أخرى لم يتم تضمينها أيضًا في القائمة الرسمية

 
 .ميذالتال إلى اسبوالحة نسب •
 .متوسط النسبة المئوية للحواسب المتصلة باإلنترنت •
 .من قبل األطفال في سن التاسعةمعدل استخدام الكمبيوتر  •

 
 الدراسات العلمية والفنيةب عدد الملتحقينزيادة : 4.1الهدف 
على األقل بحلول % 15بمعدل  وجياتكنول زيادة العدد الكلي للخريجين في مجاالت الرياضيات والعلوم والنبغيآما ي
 النوع االجتماعيالحد من عدم التوازن في  مع 2010عام 

 
 6ب و5آ، 5المستويات  (كنولوجيا في مجاالت الرياضيات والعلوم والتمعدل االلتحاقزيادة : 10المؤشر  •

 في التعليم تحاقااللمقارنة مع إجمالي ) الدولي للتعليم، وبحسب النوع االجتماعيالقياسي وفق التصنيف 
 .العالي

آ، 5المستويات  (كنولوجيا في مجاالت الرياضيات والعلوم والتللخريجينزيادة النسبة المئوية : : 11المؤشر  •
  فيالخريجينمقارنة مع إجمالي ) الدولي للتعليم، وبحسب النوع االجتماعيالقياسي  وفق التصنيف 6ب و5

 .التعليم العالي
 .خريجين في هذه المجاالت بحسب النوع االجتماعيزيادة عدد ال: 12المؤشر  •
 ).تم التخلي عنه(عدد العلماء والمهندسين بحسب النوع االجتماعي  زيادة •
 من 1,000بين آل  كنولوجياعدد خريجي التعليم العالي في مجاالت الرياضيات والعلوم والت: 13المؤشر  •

ب 5آ، 5الدولي للتعليم القياسي التصنيف ويات التوزيع بحسب مست (29-20السكان الذين تتراوح أعمارهم 
 .)6و

تم التخلي ) (المستوى الثانوي (كنولوجيازيادة عدد المدرسين المؤهلين في مجاالت الرياضيات والعلوم والت •
 ).عنه

 
 االستخدام األمثل للموارد: 5.1الهدف 

  ويتم قياس ذلك من خالل خمسة مؤشرات)مؤشر هيكلي(ارد البشرية زيادة االستثمار في الموحصة الفرد من 
 

 . اإلجمالينسبة اإلنفاق العام على التعليم إلى الناتج المحلي :14المؤشر  •
 . اإلجمالينسبة اإلنفاق الخاص إلى الناتج المحلي: 15المؤشر  •
 . إجمالي األجورإلىرآات على التدريب المهني المستمر نفاق الشالنسبة المئوية إل :16المؤشر  •
 .الطالب بحسب مستوى التعليم/إجمالي إنفاق التلميذ :17المؤشر  •
 . اإلجمالي بالمقارنة مع نصيب الفرد من الناتج المحليالطالب/ إجمالي إنفاق التلميذ:18المؤشر  •
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 2 ستراتيجيالهدف اال

 
 ضوء المبدأ العام القائم على التعليم إتاحة الفرص أمام الجميع للوصول بسهولة إلى نظم التعليم والتدريب في

 المهنية والمواَطنة الفاعلة وتكافؤ الفرص والتالحم مسيرة، وتعزيز فرص العمل وتطوير المدى الحياةوالتدريب 
 .االجتماعي

 
 ةمفتوحبيئة تعلم : 1.2الهدف 

 
عليم والتدريب  والمشارآين في مبادرات الت64 إلى 25في عمر النسبة المئوية لألشخاص : 19المؤشر  •

 .2010بحلول عام % 12.5على األقل : الهدف، )مؤشر هيكلي(
 

  أآثر جاذبيةالتعّلمجعل : 2.2الهدف 
 

في الشرآات ذات  ساعة عمل 1,000عدد الساعات المخصصة للتدريب المهني المستمر لكل : 20المؤشر  •
 .قابل آل نشاط اقتصاديموعدد فرص التدريب أو برامج التدريب برامج التدريب المهني المستمر 

 ساعة عمل في جميع الشرآات 1,000عدد الساعات المخصصة للتدريب المهني المستمر لكل : 21المؤشر  •
 .بحسب النشاط االقتصادي

 .التعّلم نسبة المشارآة من حيث العمر ومستوى :22المؤشر  •
 

 تشجيع المواَطنة الفاعلة وتكافؤ الفرص والتالحم االجتماعي: 3.2الهدف 
 

 وال يكملوا الحلقة األولى من التعليم الثانويالذين لم  24-18 في الفئة العمريةنسبة األشخاص : 23المؤشر  •
 .2010في عام % 10ال تزيد على : الهدف، )مؤشر هيكلي (يتابعون تعليمهم أو تدريبهم

 .مؤشر لقياس المواطنة الفاعلة: في مرحلة التخطيط •
 

 3 ستراتيجيالهدف اال
 

 للتكيف مع المتطلبات المهنية وحاجات المجتمع ريب على العالم في ضوء الحاجة الجوهريةبنظم التعليم والتداالنفتاح 
 .وقبول التحديات المرتبطة بالعولمة

 
 )تم التخلي عنه (تعزيز الروابط مع حياة العمل والبحث العلمي والمجتمع آكل: 1.3الهدف 

 
 التعّلم( منظمة للتدريب فرصالتدريب الذين يستفيدون من النسبة المئوية للطالب واألشخاص في مجال  •

 ).تم التخلي عنه) (من خالل العمل
 

 ).تم التخلي عنه(  المبادرة في األعمالتطوير روح: 2.3الهدف 
 

خاصة ( في قطاعات مختلفة من االقتصاد القائم على المعرفة الذين يعملون لحسابهمنسبة األشخاص  •
 ).35  إلى25الفئة العمرية في 

 .تأسيس الشرآاتفي  واإلرشاد المشورةالتي تقدم النسبة المئوية لمؤسسات التعليم والتدريب  •
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 م اللغات األجنبيةتطوير تعّل: 3.3الهدف 

 
غياب أي بيانات موثوقة حتى اآلن حول قدرة الشباب األوربي على استخدام اللغات الحظ المجلس والمفوضية 
نفس الوقت وفي  . االستمرار في تحديد وتطبيق مؤشرات الجودة في هذا المجالوري األجنبية، لذلك فإنه من الضر

 :فقد تمت دراسة المؤشرات التالية
 
 من المعرفة في اثنتين من اللغات األجنبية، عينالذين يصلون إلى مستوى مالنسبة المئوية للتالميذ والطالب  •

 ).تم التخلي عنه (ابوضعه مجلس أوروي الذمن اإلطار المرجعي األوربي المشترك  2آالمستوى ب
تتيح المجال التصال مباشر النسبة المئوية لمدرسي اللغة الذين شارآوا في برامج تدريب أولية أو مستمرة  •

 ).تم التخلي عنه(مع بلد وثقافة هذه اللغة 
 

 :وفي النهاية تم اختيار مؤشرين
 

 .في الحلقة األولى أو الثانية من التعليم الثانويتوزع التالميذ الذين يتعلمون لغة أجنبية : 24المؤشر  •
 .الحلقة الثانية من التعليم الثانويمتوسط عدد اللغات األجنبية التي يدرسها التالميذ في  :25المؤشر  •

 
  زيادة مرونة االنتقال بين المساقات التعليمية والتبادالت:4.3الهدف 

 
موس، آومنيوس، سإرا( ضمن برامج سقراط والمدربينالحراك الداخلي والخارجي للمدرسين : 26المؤشر  •

 .وليوناردو دافنشي) تفيغلينغوا، غروند
 .من خالل برامج سقراط وليوناردو دافنشيالحراك الداخلي والخارجي للطالب  :27المؤشر  •
القياسي بحسب التصنيف  6 و5المستوى (النسبة المئوية للطالب األجانب في التعليم العالي  :28المؤشر  •

دول االتحاد األوربي (البلد الوجهة، وذلك بحسب الجنسية من إجمالي الطالب المسجلين في ) الدولي للتعليم
 ).أو غيرها

 من بلد األصل )الدولي للتعليمالقياسي  بحسب التصنيف 6 و5المستوى (وية للطالب ئ النسبة الم:29المؤشر  •
 ).و دولة أخرىبي أواالتحاد األور( برامج خارج البالد والمسجلين في

في بلد ما والذين يقومون بجزء من دراستهم في دولة أخرى نسبة الطالب أو األشخاص في برامج التدريب  •
 ).تم التخلي عنه( أو دولة ثالثة من االتحاد األوربي

تويات  والموظفين في مسبيونسبة المدرسين والباحثين واألآاديميين من دول أخرى في االتحاد األور •
 ).تم التخلي عنه( النظام التعليمي مختلفة من

 
 تعزيز التعاون األوربي: 5.3الهدف 

 
 .في دولة أخرى من االتحاد األوربي أو في دولة ثالثةنسبة الطالب واألآاديميين وباحثي الدراسات العليا  •
 .ابو مشترآة في أورشهاداتالحاصلين على النسبة المئوية للخريجين  •
بي لتحويل الساعات والنظام األورخاص في برامج التدريب ممن يعنيهم النسبة المئوية للطالب واألش •

 .لشهادتهم/ لدرجتهممكمالتالذين يحصلون على أو /الدراسية أو اليوروباس و
 

 العمود األول رحيث يظه ،جدول مؤلف من أربعة أعمدة: وقد تم اختيار طريقة التقديم التالية بالنسبة لمعظم المؤشرات
ويظهر  ،بي بينما يظهر العمود الثاني المعدل في الدول األوربية الثالث المتصدرة حاليًاوي البلد األورالمعدل الحالي ف

 .العمودان األخيران قيم المؤشر لكل من الواليات المتحدة واليابان
 

الثالث ويتمثل الهدف الكمي والذي يصرح عنه بوضوح أحيانًا في الوصول بالمعدل األوربي إلى مستوى معدل الدول 
 .الرائدة حاليًا، مع االستمرار في مراقبة أداء آل من الواليات المتحدة واليابان
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تهدف إلى مراقبة ) ًا مؤشر120حوالي (تباعها بقائمة أطول من المؤشرات إ المالحظة أن هذه القائمة قد تم ينبغي
ا يكون عددها آبيرًا جدًا، ولذلك فإن األهداف بتفصيل أآبر، ولكن آما ذآرنا فإن المؤشرات تصبح غير مجدية عندم

 .هذه القائمة الطويلة نادرًا ما يتم استعمالها من قبل الدول األعضاء
 

 بية الخاصة بالتدريب المهنيو مؤشرات الجودة األور3.3
 

 : من أجل تعزيز شفافية المؤهالت وتطوير الثقة المتبادلة بين الدولعشرة مؤشراتلقد تم تحديد 
 

وذلك بحسب اإلطار " إدارة الجودة"بة مزودي التعليم والتدريب المهني الذين يطبقون نظام نس: 1المؤشر  •
 .المشترك لضمان الجودة

 . المدربين االستثمار في تدريب:2المؤشر  •
 ).أو بحسب مستوى التدريب( نسبة البطالة بحسب الفئة :3المؤشر  •
، والشباب العاطلين عن العمل ظام التعليمي باآرًاالطالب الذين يترآون الن: ضعيفة حجم الفئات ال:4المؤشر  •

، ) عامًا وما فوق55(، وآبار السن )سنة وأآثر(، العاطلين عن العمل لفترة طويلة )25تحت سن (
 ).بحسب التعريفات الوطنية(وأصحاب االحتياجات الخاصة 

ب نوع برنامج التدريب  بحسمدى الحياة التعّلمي و نسب المشارآة في التدريب المهني األول:5المؤشر  •
 .المهني

بحسب نوع ( النسبة المئوية للمشارآين الذين بدؤوا ونجحوا في إتمام برنامج للتدريب المهني :6المؤشر  •
 ).التدريب والتعليم المهني

 .خرج الوجهة التي يتجه إليها المتدربون بعد ستة أشهر من الت:7المؤشر  •
 .مكان العمل من وجهة نظر آل من العامل ورب العملاستخدام المهارات المكتسبة في  :8المؤشر  •
 قدرة األساليب المستخدمة على تطوير التعليم والتدريب المهني ليتالءم مع التغيرات في متطلبات :9المؤشر  •

 .سوق العمل
تعزيز وتطوير إمكانية الوصول للنظام بما في ذلك أنظمة  قدرة األساليب المستخدمة على :10المؤشر  •

 .إلرشاد والدعمالنصح وا
 

أو الحساب /بعض المؤشرات الهيكلية موجودة من قبل ولكن معظمها مازال قيد البناء وفي مرحلة جمع المعلومات و
وسيكون من المثير لالهتمام مراقبة المؤشرات أثناء االستخدام من أجل قياس الجودة ومراقبة إلى أي مدى  . األولي

  .تدريب المهني في االتجاه الصحيحستؤدي هذه المؤشرات إلى تطور نظم ال
 

 مؤشرات التعليم والتدريب المهني المستخدمة من قبل المراصد الوطنية في الدول 4.3
 التحاد األوربيلشريكة ال
 

 مؤشرًا رئيسيًا مصممة لمراقبة تطور 15ات من القرن الماضي حددت مؤسسة التدريب األوربية يفي منتصف التسعين
وقد تم جمع هذه المؤشرات من  ).  ومنغولياحديثًابما في ذلك الدول المستقلة (في الدول الشريكة نظم التدريب المهني 

قبل المراصد الوطنية وهي وحدات صغيرة مسؤولة عن جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالتعليم والتدريب 
 .المهني
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 :ة التدريب األوربيةوآانت المؤشرات التالية من بين المؤشرات التي اختارتها مؤسس

 
 بحسب الفئات العمرية ومستوى التصنيف 29-25مستوى التدريب إلجمالي عدد السكان الذين أعمارهم  •

 .الدولي للتعليمالقياسي 
 .مستويات التدريب بحسب النوع االجتماعي •
 . ومستوى التدريب، والنوع االجتماعي،مستويات البطالة بحسب العمر •
وفق  ،المهني وفي المستوى الثالث من التعليم ، عامًا في التعليم العام19-14 األشخاص في عمر التحاق •

 . وبحسب النوع االجتماعي،الدولي للتعليمالقياسي التصنيف 
 .ممن لم يذهبوا للمدارس وبحسب النوع االجتماعي عامًا 19-14نسبة وعدد السكان في عمر  •
 . ب بحسب التصنيف القياسي الدولي للتعليم3أو  آ 3نسبة المتسربين من التعليم الثانوي في المستوى  •
 .اإلنفاق العام على إجمالي التعليم، وآذلك على التعليم المهني •

 
المستقلة  مقارنة هذه القائمة لمؤشرات مؤسسة التدريب األوربية مع أهداف السياسة التعليمية في الدول تعندما تم

ولهذا السبب فقد  . ن من المفروض أن يتم قياسه وما تم قياسه فعًال ومنغوليا لوحظ وجود فجوة واضحة بين ما آاًاحديث
 من هذه التجربة مفيدة جدًا في تأسيس مشاريع ستقاةوقد آانت الدروس الم . بشكل آبيرتمت إعادة توجيه المشروع 

 . آالمشروع األردنيميداالتدريب في منطقة /جديدة وخاصة تلك المتعلقة بإنشاء مرصد للتوظيف
 

للتوظيف " مرصد"المؤشرات التي تم وضعها آجزء من مشروع إنشاء  5.3
 والتدريب في األردن

 
 الهدف األشمل مع فئةالتوجيهية للمشروع والتي تم تصنيفها بحسب اللجنة فيما يلي قائمة للمؤشرات التي اختارتها 

 .مجموعة من المؤشرات السياقية
 

 :المؤشرات السياقية
 

 . عامًا وما فوق وذلك بحسب العمر والنوع االجتماعي16 للسكان البالغين مستوى التعليم: 1المؤشر  •
 . نسبة النشاط بحسب المستوى التعليمي والنوع االجتماعي:2المؤشر  •
 .نسبة التوظيف بحسب المستوى التعليمي والنوع االجتماعي: 1.2المؤشر  •
 .االجتماعينسبة البطالة بحسب العمر والمستوى التعليمي والنوع : 2.2المؤشر  •
 . اإلجمالي الفرد من الناتج المحليب نصي:3المؤشر  •

 
 إعداد األردنيين لحياة العمل

 
 إجمالي التعليم والتدريب الفني والمهني . آ

 
 . ومجال التدريب، والنوع االجتماعي،نسبة المشارآة بحسب العمر: 4المؤشر  •
التي تدور آامل الوقت ريب الفني والمهني النسبة المئوية للتسجيل في برامج التعليم والتد: 5المؤشر  •

 .التعليم والتدريب الفني والمهنيب لتحاق من إجمالي االبالمدرسة
 . والتدريب المهني بحسب البرنامجوليالتعليم األ نسبة التسجيل في :6المؤشر  •
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 التعّلم .ب
 

 .ريب الفني والمهنيالنسبة المئوية للمتدربين من إجمالي المسجلين في التعليم والتد: 7المؤشر  •
 ).األرقام والنسب المئوية(توزع المتدربين بحسب النوع االجتماعي والتخصص : 8المؤشر  •

 
 التعليم المهني. ج
 

لمسجلين في التعليم المهني من إجمالي المسجلين في التعليم والتدريب الفني لالنسبة المئوية : 9المؤشر  •
 .والمهني

 .من حيث النوع االجتماعي ونوع التعليم) باألرقام والنسب المئوية(المهني تالميذ التعليم  توزع :10المؤشر  •
 
 التطبيقي الثانويالتعليم . د
 

النسبة المئوية للمسجلين في التعليم الثانوي التطبيقي من إجمالي المسجلين في التعليم والتدريب : 11المؤشر  •
 .الفني والمهني

 من إجمالي المسجلين في) باألرقام والنسب المئوية(التطبيقي توزع تالميذ التعليم الثانوي : 12المؤشر  •
 .التعليم والتدريب الفني والمهني

 
 :التعليم الفني والتقني. هـ
 

من إجمالي المسجلين في التعليم والتدريب الفني النسبة المئوية لطالب التعليم الفني والتقني : 13المؤشر  •
 .والمهني

من حيث النوع االجتماعي والعمر ) باألرقام والنسب المئوية( الفني والتقني  توزع تالميذ التعليم:14المؤشر  •
 .والتخصص

 
 عادلةالحصول على نتائج 

 
  للمجموعاتعادلال االلتحاقإمكانية  . أ
  . ب
والمساق التعليم والتدريب الفني والمهني بحسب النوع االجتماعي ب لتحقينإجمالي نسبة الم: 15المؤشر  •

 . الدراسي
 .والمساق الدراسي بحسب المنطقة التعليم والتدريب الفني والمهنيب لتحقينلنسبة الصافية للما: 16المؤشر  •
 .والمساق الدراسيالتعليم والتدريب الفني والمهني بحسب المنطقة ب لتحقينإجمالي نسبة الم: 17المؤشر  •
 .والمساق الدراسيمنطقة التعليم والتدريب الفني والمهني بحسب الب لتحقين النسبة الصافية للم:18المؤشر  •

 
 النتائج/مؤشرات األداء. ب
 

 .نسبة النجاح بحسب البرنامج: 19المؤشر  •
 .نسبة التسرب بحسب العمر والنوع االجتماعي والبرنامج والمدة: 20المؤشر  •
نسبة النجاح في امتحان شهادة التعليم والتدريب الفني والمهني بحسب العمر والنوع االجتماعي : 21المؤشر  •

 .البرنامجو
 

 ترشيد االستثمار في التدريب
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 . اإلجماليمن الناتج المحلي النسبة المئوية لإلنفاق العام الحالي: 22المؤشر  •
النسبة المئوية لإلنفاق العام على التعليم في التدريب والتعليم الفني والمهني من إجمالي اإلنفاق  :23المؤشر  •

 .العام
 .اق العام على التعليم بحسب نوع التعليم والتدريبنصيب التلميذ من اإلنف :24المؤشر  •
اإلنفاق العام الحالي على التعليم في التدريب والتعليم الفني والمهني نسبة نصيب الطالب من  :25المؤشر  •

 . اإلجماليإلى نصيب الفرد من الناتج المحلي
 . نوع التعليم والتدريبتوزع اإلنفاق العام في التعليم والتدريب الفني والمهني بحسب: 26المؤشر  •
 . توزع االستثمار العام والخاص في المؤسسات التعليمية:27المؤشر  •
 .وفقًا لنوع التعليم والتدريب بحسب المصدر وتوزع موارد التعليم والتدريب الفني والمهني :28المؤشر  •

 
  االستغالل األمثل لإلنفاق العام على التعليم والتدريب الفني والمهني

 
 .آلفة الساعة التعليمية: 29المؤشر  •
 . آلفة الخريج الواحد حسب البرنامج:30المؤشر  •
 .للمدرس الواحد آلفة التدريس :31المؤشر  •
 .وسنوات الخبرة مؤهالت المدرسين بحسب النوع االجتماعي ومستوى التعليم :32المؤشر  •
 .حسب البرنامج آلفة التدريب المستمر للمدربين :33المؤشر  •

 
ومن الممكن استخدامها آنقطة انطالق بالنسبة للدول التي بدأت للتو في لالهتمام جدًا ؤشرات هذه مثيرة إن قائمة الم

 :عدًد من النقاط شديدة األهمية وهي تتطرق إلىوفي الحقيقة فإن هذه المؤشرات  . مشروع للمؤشرات
 

 ؛نينظام التعليم الفني والتدريب المهااللتحاق بالتالحم االجتماعي وإمكانية  •
 ؛تمويل التدريب •
 .مدى الحياة التعّلمالتعليم الفني والتدريب المهني و •

 
ورغم  . يات التنمية في دول المتوسط بهدف جعل نظم التدريب المهني أآثر آفاءةوأنه قد تم تحديد مجموعة من أولإال 

ناء المؤشرات، إال أن بعض وبالتالي فمن الصعب نسبيًا بتتصل بالجوانب النوعية أن هذه المجاالت ذات األولوية 
 :يجب أن يتم إيجادهاالتقديرات الهامة 

 
التعليم الفني  مؤسسات/ مراآزية علىستقاللاال/المرآزيةال  إضفاء صفة بما في ذلكنظم التدريب حوآمة •

 ؛وإشراك الشرآاء االجتماعيين في آل مستويات نظام التعليم الفني والتدريب المهنيوالتدريب المهني، 
 .لمهارات الالزمة للقطاع غير الرسميبناء ا •

 
صنع القرارات الهامة في مختلف  فمن الممكن وضع بعض األدوات لمعرفة أين يتم ،الحوآمةوبالنسبة لموضوع 

توضع على مستوى وطني فمن المثير لالهتمام مثًال معرفة فيما إذا آانت الشهادات المهنية   .جوانب التدريب المهني
 ؟وجود تقاسم في األدوار، فكيف يكون ذلك، وما هي حصة آل واحدوفي حال   .أو إقليمي أو محلي

 
إيجاد وحذف وتعديل  فإن من المهم أيضًا معرفة من يعمل على ،وبالنسبة إلى تطوير ما يقدمه برنامج التدريب المهني

 .البرنامج ذلك من  التي يمثلهانسبةالمكونات هذا البرنامج، وما 
 

 .فإن من الممكن قياس نسبة حضورهم في هيئات صنع القرار الشرآاء االجتماعيين وبالنسبة إلى مشارآة
 

وظيفة المرصد ": في المالحظات المنهجية بعنوانوقد تم تحليل جميع هذه المواضيع بمزيد من العمق 
 ."مؤشرات لحوآمة نظم التدريب المهني: ورومتوسطييال
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لليونسكو في هذا  االنتباه إلى مشروع مهم جدًا نبغي فيغير الرسميوبالنسبة إلى بناء المهارات الالزمة للقطاع 
 مع دليل لالستخدام وفي الواقع فإن اليونسكو تعرض بناء نظام معلومات حقيقي حول التعليم غير الرسمي. المجال

 .ويمكن أن يشكل هذا دعمًا آبيرًا للعديد من الدول . وبرنامج آمبيوتر للتنفيذ
 

وترآز تصنيفات المؤشرات المختلفة ب تتعلقوهي  . نظام المعلومات هذا يشتمل على المؤشراتوغني عن القول أن 
، وتوليد  القراءة والكتابةإتقان( للتدريب يساعات المتدربين واإلنفاق بحسب النوع الرئيسعلى عدد المتدربين و

. الخ... جهة المنفذةالدر التمويل و مصحسب) ات الظروف الصعبةالموارد، وتطوير المهارات، والتعامل مع الفئات ذ
مع (التي ستنفذ نظام المعلومات الجديد هذا  بلدانالأولى كون من يوقد تصادف أن األردن س ). 2005اليونسكو، (

 ).المؤشرات
 

من الممكن إيراد عدد من األمثلة  توفر البيانات عند حساب المؤشرات،  عدم وبدون أن ننسى المشكلة الناشئة عن
 .رتباط بين األهداف والمؤشراتحول اال

 
مقياسًا أوليًا للسكان النشيطين  مستوى التدريب اتشكل مؤشرت .  العاملة من السكانفئاتالتحسين مؤهالت  •

من الصعب غير أنها وإن آانت ضرورية إلعطاء فكرة عن المستوى العام للمؤهالت غير أنه ، للمؤهالت
لذلك فنحن بحاجة  . ألنها تتصف بالكثير من العمومية ومتابعتها سياسة تعليمية صياغةعند ا هجدًا استخدام

 ويمكن أن  . تطويرهابلدان التي تريد الإلى إآمال هذه المؤشرات بمؤشرات تتعلق بالمهارات المستهدفة
 . والعلومرياضياتباللغات والتتضمن األمثلة خيارات االتحاد األوربي التي تتعلق 

ليس هناك مؤشرات حول هذا  . طرق التواصل بين التعليم وعالم العملو االرتباطاتإيجاد المزيد من  •
مثل برامج (األنواع المختلفة من العالقات بين التعليم ومجال األعمال ويجب أن يتم قياس  . الموضوع
وذلك من أجل مراقبة هذا ) اتفاقيات التوأمةو ،أنواع أخرى من التدريب أثناء العمل و، والتلمذة،التدريب

 .هدفال
بحسب  وتشكل نسبة البطالة  .زيادة نسبة توظيف الشباب الحاصلين على مستوى أول من التعليم المهني •

ولكننا سنكون بحاجة إلى صورة أآثر دقة تشمل آًال من  . العمر ومستوى التدريب مقاربة أولية لهذا الهدف
 . التعليم المهنيبرامج الذين اتبعوا مختلف أنواعنسبة البطالة ونسبة التوظيف لدى الشباب 

ليس هناك  . التوظيفبين محتوى التعليم والتدريب المهني واحتياجات االقتصاد وإيجاد اتصال أوثق  •
حول توظيف الشباب بحسب نوع التدريب ونحن بحاجة إلى بيانات . مؤشرات حول هذا الموضوع

 .ذه األنواع التخصصية من التدريبوفقًا لهالتخصصي الذي تلقوه، وبيانات حول معدالت البطالة والتوظيف 
ليس هنالك من مؤشرات  . تدريب المزيد من الشباب من أجل تلبية احتياجات سوق العمل للعاملين المؤهلين •

أن يتم تحديد  ومن أجل تحقيق هذا المطلب سيكون أوًال من الضروري  .هذا الموضوع الصعبحول 
. التنبؤجهدًا آبيرًا في وسيتطلب ذلك  . مستقبل القريباحتياجات االقتصاد من العاملين المؤهلين في ال

 .وعندها يجب أن يتم تحديد برامج التدريب التي من شأنها أن تلبي هذه االحتياجات
ويعتبر مؤشر نسبة البطالة بحسب مستوى التدريب  . محاربة البطالة بين الشباب الذين ال يحملون مؤهالت •

من خالل قياسات نظامية لعدد الطالب الذين يترآون النظام جب إآماله  في هذا المجال ولكن يمقاربة أولية
وبهذا األسلوب سيكون من الممكن مراقبة التطورات في هذا  . التعليمي دون الحصول على المؤهالت

 للمعلومات المقدمة عن الطالب الذين إآماًالوستكون هذه المعلومات  .  والتأآد من انخفاض هذا الرقمالمجال
وسنحتاج أيضًا ألن نقيس  . في المستوى الثالث بحسب التصنيف القياسي الدولي للتعليمون التعليم يترآ
 .دقة معدالت البطالة والتوظيف بين هؤالء الشباببمزيد من الو

ويمكن لنسب المشارآة في  . تسهيل إمكانية الوصول بشكل أآبر إلى مختلف مستويات التعليم المهني •
آما يمكن إآمالها بنسب االنتقال من مختلف  . عليمي أن تلبي هذا الهدف بشكل جزئيالتدريب المهني والت
 .إلى أشكال التعليم المهنيأشكال التعليم العام 

وحاليًا ال تقوم مؤسسة التدريب . تحسين التوظيف بالنسبة للشباب الذين أآملوا التدريب المهني والتعليمي •
 جمعها من خالل  تمهنا يجب أن يتم إما استخدام البيانات التيو . بتطوير مؤشر بهذا الخصوصاألوربية 

 حول توظيف الشباب الذين أعمال المسح للقسم الناشط من السكان، أو أن يتم إجراء سلسلة من أعمال المسح
 .ترآوا نظام التعليم والتدريب
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وربية حتى اآلن بتطوير ولم تقم مؤسسة التدريب األ . زيادة نسبة األشخاص الذين يكملون تعليمهم المهني •
أآملوا التعليم لذلك ينبغي العمل على جمع معلومات حول األشخاص الذين  . مؤشر بهذا الخصوص

وبهذه الطريقة  .  مثًال حساب نسبة الجيل الحاصل على مثل هذه المؤهالتوالتدريب المهني، وأن يتم
 .سيكون من الممكن التحقق فيما إذا آانت هذه النسبة في ازدياد

ولم تقم مؤسسة  . تخفيض عدد الشباب الذي يترآون برامج التعليم المهني دون الحصول على مؤهل •
ولذلك سنحتاج إلى قياس أو تقدير عدد هؤالء  . التدريب األوربية حتى اآلن بتطوير مؤشر بهذا الخصوص

نظام عتماد على الطريقة التي يتم بها تنظيم  باالويمكن أن يتم استخدام أساليب مختلفة ألجل ذلك . الشباب
 .التعليم

وحتى اآلن لم تقم مؤسسة التدريب األوربية بتطوير مؤشر  . زيادة نسبة النجاح في امتحانات التعليم المهني •
من أجل حساب  الخاصة بامتحانات التعليم المهني اإلحصائياتوستكون هنالك حاجة إلى  . بهذا الخصوص
 .ل عدد من السنواتنسب النجاح خال

 
 :الممكن أيضًا دراسة المزيد من األهداف النوعية األخرى مثلومن 

 
وتأسيس دولة ديمقراطية قائمة على سيادة ربط النظام التعليمي مع اإلصالحات القائمة حاليًا في المجتمع  •

مكن لتقارير المسح وي . ولم تقم مؤسسة التدريب األوربية حتى اآلن بتطوير مؤشر بهذا الخصوص . القانون
النوعي أن تقدم معلومات مفيدة حول هذا الموضوع  ةلمصلحة العاملرغبة الشباب في العمل حول 

 .والحساس
.  لألنشطة التعليميةرفع المكانة االجتماعيةتزويد المؤسسات التعليمية باألخصائيين المؤهلين، والعمل على  •

س المؤهالت المهنية للمدرسين من أجل التنبؤ باحتياجات قياأن يتم أوًال ينبغي  ،وبالنسبة للهدف األول
 نبغيأما بالنسبة للهدف الثاني في . ن مثل هذه المعلوماتيؤّمويمكن للبحث العلمي المستقبلي أن  . التوظيف

أم رواتب  هل هي رواتب المدرسين مثًال؟ : المكانة االجتماعية لألنشطة التعليميةتحديد طرق قياس 
 ؟  اإلجماليالناتج المحليفي زانة ووالم حصة التعليم في  التعليمية؟ ة اهتمام الناس باألنشطأم  الخريجين؟

 .قبل أن يتم تعريف المؤشر ذي الصلة أن تتم مناقشة هذه األسئلة نبغيي
سيتطلب األمر إيجاد نظام من المؤشرات لتقييم إجمالي النظام  . تطبيق نظام موثوق لتقييم جودة التعليم •

ويعتبر هذا البرنامج ضخمًا مما يتطلب عمًال آبيرًا من  . مه التالميذما تعّلمي، إضافة إلى نظام لتقييم التعلي
 .جانب نظام المعلومات

 بلدان النامية والبلدانفالعديد من ال . تطوير وتنفيذ نظام للحصول على التمويل من الهيئات األجنبية والدولية •
لذلك سيكون من المثير  . من أجل ترشيد طلباتها للمساعدة الخارجيةد  تعمل بجية انتقالتمر بمرحلةالتي 

، رغم عدم وجود أي مؤشر من هذا النوع لالهتمام أن نبحث عن مؤشرات تأخذ في حسبانها هذه العمليات
 .حاليًا

  ثمة حاجةو . ال يوجد حاليًا مؤشر حول هذا الموضوع . تطوير التعاون الدولي في مجال تدريب المدرسين •
 . وحتى اآلن لم يتم القيام بأي شيء في هذا المجال . مختلف أشكال تبادل المدرسين والخبراتقياس ل
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 المراحل الرئيسة لمشروع المؤشرات. 4
 

 .تحديد األهداف واختيار المؤشرات: يتين لمشروع المؤشرات وهمالقد قمنا بتقديم المرحلتين األول
 

 يجب قياسها وبالتالي الحاجة إلى وجود وثائق تتعلق بالسياسة التعليمية أو ونحن ندرك أهمية تحديد األهداف التي
 .خطة لتطوير التعليم والتدريب لكي نتمكن من تحديد هذه األهداف بالشكل الصحيح

 
ذي ويعتبر وجود نظام معلومات  . المؤشرات المحددة وحسابهاوحالما يتم القيام بهذا العمل سيتوجب عندها وضع 

وفي حال عدم توفر نظام فعال للمعلومات فسيكون من الصعب جدًا نجاح هذا  . ضروريًا للقيا بهذه المهامة جودة عالي
 . أوًال تنفيذ نظام المعلوماتنبغيولذلك فإنه في مثل هذه الحاالت ي . النوع من المشاريع

 
 األساسي، ألنه وباإلضافة إلى البيانات وفي حالة التعليم والتدريب المهني تصبح المشكلة أآثر تعقيدًا من حالة التعليم

نظام المعلومات أيضًا بيانات حول التدريب المهني المستمر ، ينبغي أن يتضمن المطلوبة حول التدريب األولي
الوضع العالمي لسوق العمل، وباألخص وآذلك حول ) التعليم إلى العمل/أي االنتقال من التدريب(واالنتقال المهني 

من مصادر واسع تغطية عدد من المجاالت ونطاق من  ال بدولذلك  . ين يدخلون نظام التدريبحول األشخاص الذ
 التي تتمتع بنظم شاملة بلدانهناك عدد قليل من ال . المعلومات من أجل الحصول على آم متناسق من المعلومات

 . أمام البحث العلمي في مجال المؤشراتآبيرةما يشكل عقبة وهو للمعلومات 
 
 .لمعلومات التعليم والتدريب المهني، حتى لو تبين أثناء المشروع أنه غير آاف) أو أآثر(ترض وجود نظام واحد فنول
 

 .أوًال أن يتم تحديد المصادر والبيانات المتوفرةينبغي 
 

ق كمن أسباب ذلك في إمكانية استخدام طرتو .  التي تتضمن عملية الحساب سهلة آما تبدوتاليةوليست المرحلة ال
تعريف دقيق للمؤشر، وباألخص وجود قائمة بالمصطلحات   وجود التأآيد على أهميةنبغيلذلك ي . مختلفة للحساب

 وتحليل المؤشرات وصيغة حصائل الانتظام بالتحقق من ، الموضحة أدناه بالتفصيل،وتتعلق هذه األمور . المستخدمة
 .الوثيقة التي تستخدم الحسابات

 
 لبيانات حول جمع امالحظات 1.4

 
 يقوم بإجراء أعمال مسح سريع بناء على بلدان فإن عددًا متزايدًا من ال،بغية تسريع عملية الحصول على البيانات

من أجل الحصول ) مثل العائالت والعمال في قطاع اقتصادي محدد(نماذج تمثل مؤسسات وفئات فرعية من السكان 
ويمكن ألداة من هذا النوع أن تكون مفيدة بشكل آبير  . ب المهنيعلى بيانات حول التعليم وتكامل التوظيف والتدري

 :في الحاالت التالية على سبيل المثال
 

  آل المؤسساتقد ال تغطيالتي  ( مؤسسات التعليم والتدريب، فيمكن لبعض المعلوماتعلىتخفيف الحمل  •
 .أن يتم جمعها فقط من بعض هذه المؤسسات) ألسباب إدارية

 تغذية راجعة سريعة تتعلق مثًال بتنفيذ سياسة جديدة، يمكن لعينة من المؤسسات أو فئة بغية الحصول على •
 .البيانات المطلوبةفرعية مستهدفة من السكان أن تقدم 

النظام للتو من  تخرجوا، أو حال التوظيف بالنسبة للشباب الذين على إدماج الشباب في التوظيفالع اإلّط •
 .و الذين يتبعون تدريبيًا تخصصيًا عاليًاوحصلوا على شهادة، أالتعليمي 

 . األخيرةنظام التعليمي في السنوات الثالث إلى الخمسالع على الحياة المهنية للشباب الذين ترآوا الاالّط •
 .تقييم المشارآة في برامج التدريب المهني المستمر •
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وظروف اندماجهم، طبعًا باستثناء الحالة علومات حول نوعية نة أن تقدم م يمكن لعّي،وبالنسبة إلى توظيف الخريجين
ن فيها برنامج التدريب أو البرنامج التخصصي عددًا صغيرًا جدًا من الطالب ولم يتم إجراء مقابلة إال مع التي تضّم

 . في الظهوروهنا تبدأ محدودية أعمال المسح المبنية على عينة محددة . عدد صغير جدًا منهم
 

تتواجد ) مثل مستوى السكان والمشارآة في برامج التدريب (األسر مسحتقى من تقارير إن معظم المعلومات التي تس
 . القصور وبعض نقاطزايافهي تنطوي على المفي مثل هذا اإلطار، وبالتالي 

 
. المجموعة اإلحصائية السنوية المؤشرات ليست هي نفس أهداف دليلمن المهم في هذه المرحلة أن نالحظ أن أهداف 

 األول منهما إلى إظهار التطورات الحاصلة في النظام التعليمي والتأآيد على بعض التوجهات وإبراز حيث يهدف
ولذلك فإن الثاني يجب أن يكون  . بينما يسعى الثاني إلى جمع آل البيانات التربوية في مجلد واحد شامل . المشاآل

 .شامًال، بينما ليس ذلك ضروريًا بالنسبة لألول
 

نشر وفي الواقع فإن  . )من حيث الحجم والموثوقية(ؤشرات يمكن أن تؤدي إلى تحسين نظام المعلومات إن دراسة الم
مثل رؤساء المؤسسات واألقسام (المؤشرات يتضمن إعادة المعلومات إلى الجهات التي أصدرتها في المقام األول 

ئدة وأهمية ما يقومون به من جمع للمعلومات، وبالتالي يمكن لهم عندها أن يروا فا ).  اإلحصائياتنتجياإلقليمية وم
 .ومجاالت استعمال هذه المعلومات

 
صحيح أنه غالبًا ما يكون من الصعب التأآد من دقة معلومة ما حول  .  النقاش حول موثوقية البياناتاآلنويكثر 

بل على العكس  . ات من السماءع أن تهبط موثوقية البيانتوقُّال يمكننا ولكن  . التسجيل في مدرسة أو وضع سوق العمل
وتلك  .  بالطبعالحتياطات الالزمةامن ذلك، من الممكن تحسين الجودة من خالل نشر واستخدام البيانات، ومع أخذ 

 .اإلحصائيونالتي يدور فيها الحميدة  الحلقةهي 
 

لذلك فإنه  .  من الدقة عاليةدرجةآما تجدر المالحظة إلى أن بعض المشاآل واضحة لدرجة أنها ليست بحاجة إلى 
غرافية والبيانات المتعلقة بالتعليم والتوظيف، فإنه ال يمكن التشكيك في وورغم الكثير من الشك بجودة البيانات الديم

وبنفس الطريقة سيكون هناك دومًا  . الدول المستقلة حديثًا التعليم قبل المدرسي وارتفاع نسب البطالة في تراجع
ويمكن تحسين جودة هذه البيانات من خالل وضع اإلحصائيات في  . حضريةوالية مناطق الريفلااختالفات آبيرة بين 

 .عمليإطار 
 

لى ذلك أن صناع القرار السياسي سيكونون قادرين على تقديم المزيد من الدعم لعمل الجهات التي تزودهم إأضف 
 .بالمعلومات القابلة لالستخدام بشكل مباشر

 
 .تي ال يجب نسيانها في مشروع المؤشراتوهذه إحدى المزايا ال

 
 إحصاء المصادر والبيانات المتوفرة 2.4

 
بسبب عدم توفر البيانات أو بسبب تعذر إيجاد ينا آيف اضطررنا إلى التخلي عن بعض المؤشرات المخطط لها رألقد 

 أن تسمح بحساب نبغيمة جدًا ويلذلك فإن هذه المرحلة المتمثلة في تحديد المصادر المتوفرة مه . أسلوب فعال للقياس
 . أن يتم تحديد جميع المصادر التي يمكن استخدامهانبغي يهكذاو  .آل من المؤشرات المخطط لها

 
التعليم وبخاصة التعليم المهني تأتي من اإلحصاءات السنوية للمدارس ومن مسح الموظفين إن معظم البيانات حول 

بعضها يأتي من البيانات الداخلية لوزارة التربية، ولكن ليس بالضرورة من قسم و . ونتائج االمتحانات والبنية التحتية
تتوفر عادة لدى قسم اإلحصائيات، إال أن البيانات حول رغم أن البيانات حول الطالب والمؤسسات ف . اإلحصائيات

ت اإلدارة الخاصة بهؤالء الموظفين ومكانتهم وظروف سكنهم وتدريبهم األولي والمستمر غالبًا ما تتواجد في مديريا
 .الموظفين
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وهذا مهم جدًا حيث أنه من الضروري توفر  . ءغرافية مسؤولية المعاهد الوطنية لإلحصاوعادة ما تكون البيانات الديم
في حالة (ة للسنوات التي يشملها اإلحصاء والتالية له عّدوبالنسبة للتقديرات الُم . بيانات حسب العمر لكل السنين

معدالت وإال فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تشويه آبير في  .  بالجودة العاليةسمفيجب أن تت)  األخير المنفذاإلحصاء
وآذلك فإن من الضروري توفر بيانات  .  أو في آل المؤشرات التي تتطلب معرفة صحيحة لبيانات السكانااللتحاق

خيرًا فإننا بحاجة إلى أو . معدالت االلتحاقث  التباينات بين المناطق من حيمعرفةحسب المناطق وذلك من أجل ب
وينتج عن ذلك إمكانية وضع مؤشرات  .  المدرسينعيينالمدرسي والحاجة إلى تلتحاق التوقعات من أجل التنبؤ باال

 .للتنبؤ
 

ن وتأتي البيانات المالية من المديرية المسؤولة عن األمور المالية ومن المعهد الوطني لإلحصائيات والمسؤول ع
 .وتحليل الموازنة العامةاإلجمالي وتحتاج العديد من المؤشرات إلى بيانات مثل الناتج المحلي  . الحسابات

 
فعلى سبيل المثال تعتبر  . آما أن من الممكن استخدام بيانات غير آاملة حول مناطق محددة أو عينة من الطالب

فبإمكان هذه التقارير أن تفسر  . التعليمية وتدريب المدرسينالتقارير التفتيشية مصدرًا مهمًا للمعلومات حول المواد 
 .آما يمكن للبيانات االنتقائية التي تم جمعها لدراسة أو تقرير محدد أن تستخدم بنفس الطريقة . التحليالت المقدمة

 
الصحيح وتعتبر ممثلة  أن نتردد في استخدام البيانات من أعمال المسح طالما أن العينة قد تم بناؤها بالشكل نبغيوال ي

العينات وذلك وفي بعض األحيان يكون من الضروري استخدام دراسات قائمة على أساس  . للمستوى الذي يتم فحصه
ويعتبر مستوى الدقة فيها مقبوًال جدًا لتحليل العديد من  . ألن الدراسات الكاملة تكون باهظة التكاليف عند تنفيذها

 .ام التعليمي في النظناالمشاآل التي تصادف
 

  آل المعلومات المتوفرة حول التدريب الرسمي وغير الرسميجمع أن يتم نبغيأما في حالة التدريب المهني في
ومرة أخرى فإنه من الضروري هنا أن يتم وضع التعريف الدقيق لهذه  . والتدريب الذي يتم خارج األطر الرسمية

 الرئيسة التي استخدمت في جمع البيانات وحساب تعريفاتلالمصطلحات، وأن يتم وضع مسرد أو قائمة تتضمن ا
مثل فئة الشباب أو البالغين أو بحسب النوع (ويجب أن يتم تنظيم المعلومات بحسب فئات السكان   .المؤشرات
ألنه وبخالف التدريب األولي فإن مدة التدريب المهني يمكن أن تختلف  ،وبحسب مدة برامج التدريب) االجتماعي
فنحن بحاجة أيضًا إلى معرفة مدة  . اكفي لوحدهتولذلك فإن معرفة عدد المسجلين ال  . بير عن العام الدراسيبشكل آ

وعندها يمكن حساب متوسط  . التدريب بناء على ذلك) أو ساعات(برامج التدريب المتبعة حيث يمكن حساب عدد أيام 
المهني يتمثل في أن نحاول معرفة العدد الدقيق عامل آخر مهم في التدريب  . مدة التدريب لكل من المسجلين

وهنا أيضًا ال يعتبر عدد المسجلين آافيًا، ألن بإمكان أحد  . لألشخاص الذين شارآوا في برامج التدريب هذه
ويمكن لوزارة  ). مثل العام الدراسي(األشخاص أن يكون قد شارك في عدد من التمارين التدريبية خالل فترة محددة 

المهني أن تحصل على بيانات مبنية إما على أساس إحصاء لمختلف برامج التدريب أو تقارير مسحية قائمة التدريب 
 .دورات التدريب المهني المتبعة خالل فترة معينةسئلة حول أوتتضمن ) األسر على سبيل المثال(على أساس العينات 

 
كال الشهادات الممنوحة بحسب النوع وبحسب آما يعتبر من الضروري أيضًا توفر قدر من المعرفة الجيدة ألش

وعادة ما يمكن الحصول على هذه المعلومات من مختلف الهيئات المانحة لهذه الشهادات، ولكن  . تخصص التدريب
غالبًا ما يستلزم األمر االتصال بعدد من المؤسسات األخرى مثل وزارة التربية ووزارة التدريب المهني ووزارة 

 .مل والهيئات المهنيةالصحة ووزارة الع
 

مثل الوزارات (لمختلف مصادر تمويل التعليم والتدريب المهني وآما ذآرنا سابقًا فيجب أن يتم بناء صورة آاملة 
 ).سروالسلطات المحلية والشرآات الخاصة واأل

 
ويمكن أن  . لتوظيفاإلى ذلك أننا بحاجة إلى بيانات حول توظيف الشباب وحول االنتقال من التعليم المهني إلى أضف 

التي تتضمن أسئلة حول الوضع السابق ") التوظيفمسح "من نوع  (األسر مسحإما تقارير نستخدم لهذا الغرض 
وحول وضع التوظيف عند القيام بالمسح، أو أن نستخدم مسحًا خاصًا يشمل ") التدريبأثناء "وهو في هذه الحالة (

 معلومات اتحووعادة ما يقدم هذا النوع األخير من المس . م والتدريبعينات من الشباب الذين يترآون نظام التعلي
فالتدريب : والتي تتعلق بالتدريب التخصصي االندماجأآثر دقة، آما أنه يسمح على سبيل المثال بقياس االختالفات في 
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، غير أنه ي ما بعد الثانوالصناعي التخصصي على سبيل المثال يؤدي إلى اندماج أفضل من التدريب التخصصي
 . أيضًاأآثر آلفة

 
حتياجات المجتمع واالقتصاد من أجل تحقيق التوافق بين التنبؤات نتمكن من التنبؤ باوأخيرًا فإن من الجيد أن 
 .المستقبلية ونظام التدريب

فيذها  فإن على مشروع المؤشرات أن يدعم إيجاد نظم للمعلومات والتي بدأ تنةالرسمي خارج األطر وبالنسبة للتعليم
 . في عدد قليل من الدولقبل وقت قصير

 
 بي والعالميوأمثلة عن جمع البيانات على المستوى األور 3.4

 
  بيانات يوروستات1.3.4

 
وتبنى  . من قبل يوروستاتللبيانات جمع المنتظم اليقوم حساب المؤشرات التي تم وضعها آمتابعة لعملية لشبونة على 

التعليم والتدريب والتي تقوم بملء معنية بشؤون ات المأخوذة من الوزارات الوطنية الهذه البيانات على أساس البيان
 .  على مستوى االتحاد األوربيتوحيدهاوالتي يتم  العاملة ةاستبيانات يوروستات، وآذلك على التقارير المسحية للقو

تمكن من التعرف  ة الدورياتحولمس فإن ا،إضافة إلى ذلك . ولذلك فإن يوروستات تضمن إمكانية مقارنة البيانات
 .النشاطات التدريبية التي تمولها الشرآاتعلى 

 
 : ومنها على سبيل المثالبشكل سنوي بناء على هذه البيانات،يتم حساب المؤشرات العامة 

 
ا  عامًا والذين شارآو64-25النسبة المئوية للسكان البالغين في سن : التعليم الدائم بحسب النوع االجتماعي •

 عامًا 64-25ويشير التعليم الدائم إلى األشخاص الذين شملهم المسح في سن  . ا أو ما يشبههة تدريبيدورةفي 
). العدد المقسوم أو البسط(والذين حضروا بعض الدورات أو التدريب خالل األسابيع األربعة السابقة للمسح 

ن من نفس العمر باستثناء عدد األشخاص الذين لم في إجمالي عدد السكا) أو المقسوم عليه(بينما يتمثل المقام 
ويتم استخراج المقسوم والمقسوم عليه من  . يجيبوا على السؤال حول التدريب والدروس التي حضروها

وتتصل المعلومات التي تم جمعها بجميع أشكال التعليم أو التدريب،  . األوربيفي االتحاد مسح القوة العاملة 
 .ع أم المل الحالي أو المستقبلي للشخص المستطَلسواء آانت ترتبط بالع

ويقدم هذا المؤشر معلومات  . الطالب المسجلين في التعليم الثانوي العالي المهني بحسب النوع االجتماعي •
وهو ثانوي والمسجلين في القسم المهني، حول النسبة المئوية للذآور واإلناث في الحلقة الثانية من التعليم ال

ًا أم ذآرآون المستطَلع البعد المتمثل في مية التعليم والتدريب المهني األولي في البلد، مع تذآر يشير إلى أه
 .أنثى

 يميمستوى التعلطبقًا لل عامًا 59-25إجمالي عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين إلى نسبة البطالة  •
، مقسمًا  إلى عاطل عن العملتحول الشخص العامل" احتمال"ويقيس هذا المؤشر  . والنوع االجتماعي

هها أشخاص من مستويات تعليمية جوهو يسمح بتقييم صعوبات سوق العمل التي يوا . حسب مستوى التعليم
 .مختلفة، ويقدم فكرة مبدئية عن الدور الذي يقوم به التعليم في تخفيض احتمال البطالة

 عامًا 24-20المئوية لعدد السكان في سن النسبة  . لشباب حسب النوع االجتماعيل العلمي ليالتحصمستوى  •
ويعّرف هذا المؤشر على أنه النسبة المئوية  . والذين وصلوا على األقل إلى مستوى التعليم الثانوي العالي

، أو  عامًا والذين وصلوا على األقل إلى مستوى التعليم أو التدريب الثانوي العالي24-20للسكان في سن 
بينما يتمثل  ). المقسوم( بحسب التصنيف القياسي الدولي للتعليم 4 إلى 3تويين وصلوا آحد أدنى إلى المس

المقسوم عليه في إجمالي عدد السكان من نفس العمر باستثناء عدد األشخاص الذين لم يجيبوا على السؤال 
القوة ويتم استخراج المقسوم والمقسوم عليه من مسح  . حول مستوى التعليم والتدريب الذي وصلوا إليه

 .العاملة
 

 .ويتم حساب هذه المؤشرات المذآورة أعاله بشكل دوري آجزء من المتابعة لعمليتي لشبونة وآوبنهاغن
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. وتجدر المالحظة أن عمل يوروستات ذو أهمية حيوية بالنسبة إلى حساب المؤشرات ومراقبة أهداف عملية لشبونة
. لمتوسط تعتبر أساسية للحصول على مؤشرات قابلة للمقارنةابلدان حوض ومن الواضح أن البيانات الموحدة في آل 

بسرعة وأن تقدم البيانات المطلوبة من "  إس أو سي- ميد"و " ميدستات"لذلك فإن من الضروري أن تتطور برامج 
مشروع التعليم والتدريب من أجل التوظيف في  (1"إي تي إي -ميدا"أجل حساب المؤشرات المعّرفة في مشروع 

 التنويه إلى أن تخطيط مسح للقوة العاملة يتطلب سنة آاملة وذلك ألن نموذج المسح نبغيولكن ي . )المتوسطمنطقة 
يتطلب وس . للتعديل ليالئم السياق المتوسطي إضافة إلى تدريب المحققين وتعديل األدوات اإلحصائيةبي بحاجة واألور

آانون ولذلك إذا ما تم اتخاذ قرار إجراء المسح في  . وليةسنة أخرى لتنفيذ المسح الكامل وتحليل النتائج األاألمر 
 إذا جرى آل شيء على ما 2008يناير /مل بالحصول على النتائج بدءًا من آانون الثاني فإننا نأ2006يناير /الثاني
 .يرام

 
  بيانات ومؤشرات منظمة العمل الدولية2.3.4

 
وتعتبر هذه المعلومات  .  العالمسائر أنحاءحول سوق العمل في تقدم منظمة العمل الدولية بيانات ومؤشرات أساسية 

 :وهذه المؤشرات هي آما يلي . مهمة في تحديد سياق التدريب المهني
 

 نسبة مشارآة القوة العاملة •
 نسبة التوظيف إلى عدد السكان •
 المكانة في العمل •
 التوظيف بحسب القطاع •
  بدوام جزئيونالعامل •
 ساعة في األسبوع من 40 ساعة أو أآثر من 20خاص الذين يعملون أقل من النسبة المئوية لعدد األش •

 إجمالي العاملين
 ساعات العمل لكل شخص سنويًا •
وفقًا لتعريف موحد أو تعريف وطني، ومقسم بحسب المشاريع الصغيرة التوظيف في القطاع غير الرسمي  •

 )تعريف موحد أو وطني(
 مل الدوليةالبطالة ونسبتها بحسب معايير منظمة الع •
 بطالة الشباب •
 البطالة طويلة األمد •
 البطالة بحسب التحصيل العلمي •
  التوظيف من حيث مدة العملءةعدم آفا •
 54-25 للفئة العمرية معّدل انعدام النشاط •
  عامًا فما فوق بحسب التحصيل العلمي15القوة العاملة في عمر  •
 ل من الحاصلين على تعليم عا29-25القوة العاملة في عمر  •
  عامًا أو أآثر15ألشخاص في عمر بين ااألمية  •
 التصنيعفي قطاع جور األ اتجاهات •
 المهنية والدخلجور مؤشرات األ •
  في هذه التكاليفة السنويات والنسبة المئوية للتغيرحويليةتكاليف التعويضات الساعية في الصناعات الت •
 يلوحدة بحسب القطاع االقتصادلعمل الإنتاجية العمل وتكاليف  •
 تدفقات سوق العمل •
 .توزع الفقر والدخل •

 

                                                 
دًا شريكًا   12 الموجودة والتي تقدمها النظم اإلحصائية في  إلى تطوير نظم المعلومات وتحسين جودة الخدمات" ميدستات" يهدف برنامج  1  بل

ط   وض المتوس ي ح رى   (ف سات أخ ة ومؤس صاءات الوطني ب اإلح د). "مكات ي-مي صاءات    " إس أو س ع اإلح ل م ي يتعام امج فرع و برن ه
  .التعليم والتدريب من أجل التوظيف" إي تي إي-ميدا"بينما يغطي برنامج .  االجتماعية



 

 31

 المالحظة أن عددًا صغيرًا من الدول المتوسطية حتى اآلن قد قام بتقديم البيانات إلى منظمة العمل الدولية من يبغيو
أن يوجد آلية مناسبة لملء هذه الفجوات، ولذلك فإن من " إي تي إي-ميدا"ويمكن لبرنامج  . أجل حساب المؤشرات

 .شراك منظمة العمل الدولية في المشروعالمهم إ
 

  الحسابات4.4
 
وبهذه الطريقة يمكن وضع قائمة مفصلة للمعلومات األساسية  . يغة حساب آل من المؤشراتص أن يتم شرح نبغيي

 على سبيل المهني لألعمار النظرية للتعليم ل االلتحاقدمعفمن أجل حساب صافي  . الالزمة لحساب المؤشرات
ومن الضروري تقديم  . هذه األعمارلهذه األعمار وإجمالي عدد السكان لسجالت المدارس معرفة  بد من ال ،المثال

وينطبق هذا أيضًا على  . بطرق مختلفة من قبل أشخاص مختلفينهذا الشرح ألنه غالبًا ما يمكن حساب نفس المؤشر 
حاالت  أو على األقل الحد من ،تجنبإلى لك هدف ذيو .  وإمكانية الوصولمعدالت االلتحاقالبيانات األخرى مثل 

بحسب العمر :  وفي هذه المرحلة من المهم أن يتم تحديد التقسيمات المختلفة عند حساب المؤشرات وهي .الغموض
 .والنوع االجتماعي وتصنيفات مختلفة

 
 : بالصيغة التاليةمعياريةيمكن استخدام وثيقة 

 
 وثيقة المؤشر

  المؤشر
  اط مع األهداف المحددة االرتب-الهدف

  التعريف الدقيق
  المستوى
  التقسيم

  طريقة الحساب
  المصدر
  الموثوقية

  معدل التكرار
 

 :معياريةوفيما يلي بعض األمثلة المبنية على هذه الوثيقة ال
 

 الستيعاب في التعليم المهنيلجمالي المعدل اإل: المؤشر
 

 .ى قبول الطالب في دورات التعليم المهنيقياس الزيادة في القدرة عل: الهدف •
 .وطني وإقليمي: المستوى •
 .بحسب النوع االجتماعي: التقسيم •
عدد السكان في الفئة العمرية النظرية  إلى  الجدد في التعليم المهنيلتحقينعدد المنسبة : طريقة الحساب •

 ). عامًا14مثًال (للتعليم المهني 
 . السنوي للمدارستعدادال: المصدر •
 ).أن تكون غير موثوقةلبيانات ، يمكن لعمليًا(؟ : موثوقيةلا •
 .سنوي: معدل التكرار •

 
 .التعليم المهنيب لاللتحاقجمالي المعدل اإل: المؤشر

 
 .قياس القدرة على قبول الطالب في برامج التدريب المهني: الهدف •
 .وطني وإقليمي: المستوى •
 .بحسب النوع االجتماعي: التقسيم •
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عدد السكان في الفئة  إلى يم المهني من مختلف األعمارلإجمالي عدد الطالب في التعنسبة : طريقة الحساب •
 ). عامًا16-14مثل (العمرية النظرية للتعليم المهني 

 . السنوي للمدارسالتعداد: المصدر •
 .سنوي: معدل التكرار •

 
 .التعليم المهنيتحاق بللالالصافي المعدل  :المؤشر

 
 .التعليم المهنيب قتحاااللقياس آثافة : الهدف •
 .وطني وإقليمي: المستوى •
 .بحسب النوع االجتماعي: التقسيم •
عدد السكان في هذه الفئة  إلى عدد المسجلين في التعليم المهني في فئة عمرية محددةنسبة : طريقة الحساب •

 .العمرية
 . السنوي للمدارستعدادال: المصدر •
 .سنوي: معدل التكرار •

 
 . إلى التعليم الفني والمهنيقالنسبة االنت: المؤشر

 
 .قياس إمكانية الوصول إلى التعليم الفني والمهني: الهدف •
 .وطني وإقليمي: المستوى •
 .بحسب النوع االجتماعي: التقسيم •
فني والمهني خالل عام دراسي عدد الطالب المقبولين في السنة األولى من التعليم النسبة : طريقة الحساب •

 .سجلين في السنة األخيرة مثًال من التعليم األساسي خالل السنة السابقةعدد الطالب الممحدد إلى 
 . السنوي للمدارستعدادال: المصدر •
 .سنوي: معدل التكرار •

 
 .نسبة خريجي التعليم المهني: المؤشر

 
 .قياس نسبة الجيل الحاصل على شهادة تعليم مهني: الهدف •
 .وطني وإقليمي: المستوى •
 .تماعيبحسب النوع االج: التقسيم •
ة وفي عمر نظري للحصول على عدد خريجي التعليم المهني في أحد األعوام الدراسينسب : طريقة الحساب •

 .إجمالي عدد السكان في هذا العمرشهادة إلى 
 . السنوي للمدارستعدادال: المصدر •
 .سنوي: معدل التكرار •

 
لومات، حيث تقدم بذلك للقارئ فهمًا أآثر دقة ومن المفيد أن تشير المصادر التي قدمت المعلومات إلى صحة هذه المع

 .للمعلومات المقدمة
 

آما أن من المهم تعريف المصطلحات المستخدمة، ومن الضروري وجود مسرد للمصطلحات المستعملة في الوثيقة 
وذلك ن بلد آلخر مالحظة أن هذه المسارد تختلف مال بد من إال أنه  . وقد قدمنا أدناه بعض األمثلة للتعريفات . النهائية

ولكن  . تعريفاتنفس الاستخدام ومن الواضح أنه يفضل بالنسبة للمنظمات الدولية  . بحسب طريقة تفسير المؤشرات
 .لسوء الحظ نادرًا ما يتحقق هذا الطموح

 
 . محددةتعريفات أيضًا تضمين مسرد لنبغيوخالل مراحل تعريف وتنفيذ المؤشر ي
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 ج التحقق من انتظام النتائ5.4
 

 عدد من مصادر حشدوعمليًا يتم  .  أن يتم التحقق من انتظام النتائجنبغيبعد أن يتم حساب المؤشرات المختلفة ي
 ّال أنبغيفعلى سبيل المثال ي .  جميع علماء اإلحصاء مشاآل استخدام المعلومات بهذه الطريقةرفويع . المعلومات

 أن يتطابق اإلنفاق نبغيآما ي النشاط، معدالت تتعارض مع ّال أنبغي، وي%100 الصافي لتحاق االمعدالتتتجاوز 
ويعتبر هذا العمل  . اتالمالية أو المعهد الوطني لإلحصاءك المقدم من وزارة االتعليمي المقدم من وزارة التربية مع ذ

 . الالزم أن يخصص له الوقتنبغيشديد األهمية ألنه يضمن صحة آامل التمرين، وي
 

التنمية والتعاون االقتصادي، إذا ما قمنا ي أصدرتها منظمة الت"نظرة على التعليم"في : ذه المشاآل هلىبعض األمثلة ع
في العديد % 100 تتجاوز معدالت الصافي والنشاط في التعليم بعد األساسي فإننا نحصل على لتحاق االمعدالتبجمع 

برامج التدريب أثناء العمل يتم عدها مرتين ألن وفي الحقيقة فإن  . وذلك ناجم عن مشكلة في التعريف . من البلدان
 .الشباب المشارآين فيها يقومون بالتدريب ولكنهم في نفس الوقت لديهم عقد عمل

 
غرافية والبيانات وعندما يكون هناك تعارض بين البيانات الديم% 100 الصافي لتحاق االمعدالتأحيانًا تتجاوز 

ألن % 100 الصافي أن تتجاوز معدالت االلتحاق يمكن ل،ي العاصمةوفي بعض البلدان وباألخص ف . المدرسية
فيها القليل من التجهيزات المدرسية يسجلون في مناطق يكون فيها  داألطفال الذين يأتون من مناطق معزولة من البال

في % 100الصافي معدل االلتحاق تجاوز ي ، على سبيل المثال،ففي إحدى الدول . التسجيل متطورًا بشكل جيد
 .م فيهاالمنطقة الغربية ألن األطفال في المناطق المجاورة يأتون للتعّل

 
باعتبارها أسهل طريقة للوصول إلى  المعتمدة وازنةتم االستفادة من المتوبالنسبة للبيانات المالية فإنه غالبًا ما 

 المنفذة، والتي وازنةبشكل آبير عن المف لكنها من الممكن أن تختل . آما أنها غالبًا ما تكون األآثر حداثة . المعلومات
 أن يتم البحث في ذلك بشكل دقيق نبغيولذلك ي . مع تأخير يصل إلى سنة أو اثنتينيتم تقريرها في وقت متأخر جدًا 

وفي حال آان هذا البحث موجودًا مسبقًا  . وتكوين سلسلة من البيانات المتناسقةجدًا من أجل إيضاح آل هذه المشاآل 
 ثمة .  فيما إذا آان باإلمكان توحيد جميع البياناتديراتولكن يجب أن يتم وضع تق . ك أنه ذو قيمة آبيرة جدًافال ش
ويتمثل الحل اآلخر في أن  . من الحصول على هذه البياناتتمكن لعدد من السنين لوعلى مدى عناصر موثوقة لحاجة 

 ننسى أن هذه الوثيقة ّال أ ينبغي. وجود االختالفات، وشرح سبب تتم اإلشارة بشكل واضح إلى مصادر البيانات
 أن تكون المفاهيم التي نبغية رسمية، ويلذلك فإن من الخطأ استخدام لغة اختصاصي  .غير اإلحصائيينموجهة إلى 

 وهذا هو ير عن آل شيء من خالل اإلحصائيات،ليس من الممكن أن يتم التعب . تشير إليها مختلف البيانات مفهومة
 الوصول إليه فقط من يمكن نضيع الهدف، والذي ّالآما أن من المهم أ . قصود بالتحقق من انتظام وتناسق البياناتالم

 .خالل الشفافية
 

التطورات في النظام  فمن الممكن مراقبة . أن الدقة ليست ضرورية حتمًا للوصول إلى الهدفمن المفيد هنا أن نكرر 
حتى ولو آانت البيانات غير دقيقة ) وهو ما يفترض بوثيقة المؤشر أن تحققه(ة تحديد المشاآل األساسيالتعليمي و

 .تمامًا
 

 المؤشرات المختلفة تحليل 6.4
 

ال  أن يكون متاحًا أمام جميع المشترآين في التعليم، ولذلك نبغيوي . يعتبر التحليل ضروريًا جدًا من أجل نجاح العمل
إن التقديم المبسط للمعلومات ليس باألمر السهل، وعلى األخص بالنسبة إلى  . أن يتم التعامل معه بعناية فائقةبد 

عرض لها توحتى لو آانت الظواهر التي ن . ولكن جودة الوثيقة سيتم تقييمها من خالل وضوح النص . اإلحصائيين
 .لدقةالتضحية با أن يتم تقديمها بشكل مبسط ودون نبغيمعقدة، في

 
أو ( آل مؤشر حتلحيث ي: تم صياغة الوثائق باستخدام ذات المنطقتنشر، فغالبًا ما في حال آان الورق وسيلة ال

 .مدعم بالجداول والرسوم البيانيةصفحة مزدوجة، وتتألف آل صفحة من نص ) مجموعة من المؤشرات
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ثم تتم  . آثر حداثةومن ثم يتم التوسع في النتائج األ . تطورهطريقة  إلىمؤشر، وبالتحديد لى تحليل عام للإالنص يستند 
 أن يكون هذا نبغييو . مثًال بحسب النوع االجتماعي ثم بحسب المنطقة: دراسة واحد أو أآثر من تقسيمات هذا المؤشر

 . ودقيقًا ومفهومًا بالنسبة لغير المختصينرصينًا الشرح
 

. رقام في جدول أو رسم بيانيإن اإلفراط في استخدام األرقام في النص يجعل قراءته صعبة، خاصة إذا آانت هذه األ
مع أقل آمية ممكنة وأن تقدم أآبر آمية ممكنة من المعلومات  أن يتم اختيار الجداول والرسومات البيانية بعناية، نبغيي

والتوزع بحسب المناطق في وينبغي للمؤشرات أن تقدم تسلسًال زمنيًا، وتقسيمًا للمؤشر بحسب الفئة،  . من البيانات
 :باستخدامعادة تشترك الرسوم البيانية  . ياناتحال توفر الب

 
 المنحنيات لتمثيل السالسل الزمنية •
  مؤشر ما بحسب المنطقة أو بحسب النوع االجتماعيالرسم البياني المؤلف من أعمدة لتمثيل تقسيمات •
 .رسوم خرائطية إلبراز االختالفات والتباينات بحسب المناطق •

 
آميات آبيرة من البيانات والرسوم البيانية بالنسبة  توفر المساحة الكافية يمنع تقديم عدم فإن ،في وثيقة من هذا النوع

 .ولذلك فإن االختيار يتم على أساس الحاجة إلى الدقة أو المزيد من الوضوح . لكل البيانات
 

 بإمكاننا أن نقدم جدوًال ، فإن اإلجمالي مثل حصة التعليم من الناتج المحلي،اتفي أحد المؤشرإذا الحظنا تغيرًا طفيفًا 
.  على رسم بيانيطفيف، بينما سيكون من الصعب قراءة هذا االختالف المختلفة بشكل طفيفيضم القيمة الدقيقة 

إمكانية الوصول التي تطورت بشكل آبير تكون أآثر وضوحًا على رسم بياني مما هي عليه لو  معدالتوبالمقابل فإن 
 .آانت في جدول

 
 .غير المختصين بالنسبة إلى  على الفهمسهلن في المرونة، وأن نختار دومًا طريقة التمثيل التي تكون األالمبدأ هنا يكم

 
، وتقديم وتصميم الرسوم البيانية، وأخيرًا الفترة وسنضيف هنا ثالثة تعليقات بخصوص تحليل واختيار المؤشر

 .المقدمة
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 التحليل واالختيار األخير للمؤشر 1.6.4

 
التباينات وبهذه الطريقة يمكن أن ندرس التغيرات في  . في اختيار المؤشرؤدي تحليل ظاهرة ما إلى تغيير يمكن أن ي

 .ا من التعليم وفي بلد ممعينبين الذآور واإلناث في مجال 
 

 :وتكون البيانات األساسية آما يلي
 

إجمالي عدد  العام الدراسي
 الطالب

إجمالي عدد 
 الذآور

إجمالي عدد 
  لإلناث% اإلناث

نسبة إجمالي 
 لتحاقاال
 )ذآور(

نسبة إجمالي 
 لتحاقاال
 )إناث(

1989/1990218 301 634 208 584 92 30.7 39.3 16.7 
1990/1991907 346 456 237 351 109 31.5 44.5 19.7 
1991/1992406 359 156 246 250 113 31.5 44.6 19.7 
1992/1993869 421 092 289 777 133 31.7 51.1 22.8 
1993/1994792 471 654 317 138 154 32.7 55.2 25.7 

 
 أنه وبينما نتابع إّال . للوهلة األولى تشير النسبة المرتفعة لإلناث إلى اختفاء التفاوتات المتصلة بالنوع االجتماعي

نسبة تسجيل الذآور ونسبة ن إجمالي عدد الذآور وإجمالي عدد اإلناث، أو الفجوة بيتحليلنا يظهر لنا ازدياد الفجوة بين 
، وإلثبات ذلك يفضل أن نختار إحدى الفجوتين بدًال من ولذلك نستنتج أن هذه التفاوتات قد ازدادت . تسجيل اإلناث

أو (اإلناث  إلى  الذآوروبهذه الطريقة يمكننا دراسة الجدول من زاوية مختلفة، وحساب نسبة . النسبة المئوية لإلناث
 2.06 مقارنة مع 1989/1990 في 2.25(رة نالحظ أن النسبة السابقة قد انخفضت بشكل طفيف وهذه الم ). العكس

إجمالي إجمالي عدد اإلناث قد ارتفع بشكل أسرع بقليل من ن إيمكن القول بشكل نسبي لذلك و ). 1993/1994في 
يعطيان انطباعين مختلفين شرين ا من استنتاج مؤوهكذا فإنه وباستخدام نفس البيانات األساسية تمكّن . عدد الذآور

 فالفجوات المطلقة وهذا النمو النسبي حقيقة فإن هذا التناقض ظاهري فقط،ولكن في ال . ويناقضان بعضهما آما يبدو
 .هما جانبان لنفس المشكلة ويكمالن بعضهما البعض

 
 .في تلك التفاوتاتعلى التغير وعلى أي حال فإن من الواضح أن النسبة المئوية لإلناث وحدها ليست مؤشرًا جيدًا 
 فإن بإمكان التحليل أن هذا السبب ل .ونستنتج من ذلك أن علينا أن نكون حذرين في اختيارنا لطريقة حساب المؤشر

ولذلك  .  نؤآد بشكل آبير على أهمية وجود تحليل واضح لهذه األسئلةونحن . يلعب دورًا في إعادة تعريف المؤشر
 .السؤال الذي أوجد المؤشر من أجلهعلى  يجيبالتأآد من أن المؤشر المختار وطريقة حسابه فإن من األهمية بمكان 

 
 اختيار نوع الرسم البياني والمدة 2.6.4

 
 التقديم البياني

 
 وحتى شكله يمكن اختيار نوع الرسم البياني في الحقيقة فإنه وباالعتماد على  .يعتبر تقديم المؤشر عامًال مهمًا آخر

أي (فيمكن مثًال من خالل الترآيز على عرض الرسم البياني أو طوله . لتصور الموجود لدى غير المختصينتغيير ا
بشكل لذلك فإن من المهم أن يتم تمثيل الرسم البياني  . أن نعزز أو نقلل من اإلدراك للتطورات والتفاوتات) على مداه

 .مرتبط بالقصد وبطريقة تسهل التحليل البصري
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 مقدمةالفترة ال

 
 .طريقة تقديم المؤشرإن التقسيمات والفترات المقدمة أيضًا لها تأثير على 

 
تتوفر  2.6.4 و 1.6.4للمواد التي تمت مناقشتها في الفقرتين من أجل الحصول على صورة أآثر دقة وتقديم أآمل 

مؤسسة التدريب ( مؤشرات وسياسات تعليمية -الرئيسية المؤشرات : العديد من المطبوعات حول المؤشرات
 . 2)1997، يلتخطيط التعليملالمعهد الدولي (  دليل عملي-مؤشرات للتخطيط التعليميو ) األوربية

 
 : أن يتم التأآيد عليهانبغيباختصار فإن عددًا من النقاط ي

 
 .إن اختيار الرسم البياني مهم جدًا •
القارئ " تعليم"ومن الضروري أن يتم  .  أن تكون المصطلحات المستخدمة دقيقةنبغي ي،النصب فيما يتعلق •

 .وهذا مهم جدًا بالنسبة للتواصل . من خالل االستخدام الدائم للمصطلحات الصحيحة
 . أن يتم إرفاقه ببعض التعليقات للمساعدة على الفهمينبغي ،في حال آان الرسم البياني معقدًا •
 وبلغة بسيطةنبغي تبرير ذلك نت مختلفة، ي بظاهرة ما تأتي من عدة مصادر وآاإذا آانت البيانات المتعلقة •

 .من أجل الحفاظ على مصداقية الوثيقة
 

لذلك فإن من الضروري أن يتم تكريس أقصى الموارد له، وأن  . يعتمد النجاح على جودة العمل المنفذ في هذا القسم
 من دون رئيسيةال األفكار ال أن يتم إيصنبغيوي .  قصيرة ومفيدةموجزاتوالعمل بجد إلنتاج يتم حشد آل المهارات 

 نقلل من أهمية الوقت ّالومن المهم أيضًا أ . بالفوارق البسيطة التي ترافق نظامًا بمثل تعقيد النظام التعليميالتفريط 
 .الالزم لجمع هذه المعلومات

 
، وخاصة وموحد أسلوب التحرير المتبع متناسق  أن حيث يتأآد من،قائد المشروع أن يقوم بدور رئيس التحريرعلى 

سنوات المراقبة وتقديم (أن جميع المؤشرات المستخدمة متناسقة أيضًا في حال وجود عدد من المحررين، وأن يتأآد 
الوثيقة تستخدم نفس الرموز في جميع الرسوم أن من على قائد المشروع مثًال التأآد  ). الجداول والرسوم البيانية

أو المحللين الذين يقومون بإنتاج /ائد المشروع مسؤوًال عن فريق من اإلحصائيين و أن يكون قنبغيي مثاليًا، . البيانية
وعندها يقوم آل محرر باستالم المسؤولية عن  . بعد أن يتقاسموا المؤشرات فيما بينهم بحسب مهاراتهمالوثيقة 

 .المؤشر أو المؤشرات الخاصة به
 

شخص آخر يتمتع بخبرة أن يقوم بمساعدة قائد المشروع  ضرورياتساع نطاق هذا العمل فإن من الوبالنظر إلى 
إذ أن اإلفراط في طرق تفكير مختلف المحررين، من أجل وضع خط تحريري وتوحيد أساليب وآرئيس للتحرير 

 .التنوع ليس مقبوًال في عمل من هذا النوع
 

 . وغالبًا ما نحتاج إلى التدريب ومساعدة الخبراء في هذا المجال بالتحديد
 
  الحاجة الملحة إلى الشفافية في استخدام المؤشرات4.7
 

في الطريقة التي تعمل بها المدارس أو التعليم المهني في رغبة في الشفافية عن  عّبرإن نشر وثيقة حول المؤشرات ي
قرار حول اتخاذ العملية ولهذا السبب فإن  . القيام بدراسات مقارنة على المستوى اإلقليميبلد ما، أو حتى الرغبة في 

 فإن من الضروري تأمين الدعم والموافقة من السلطات ا لذ . في المقام األولنشر هذا النوع من الوثائق سياسي
وهو (بإقرار الوثيقة، أو ربما وعندها سيكون الوزير هو من يقوم ). الخ... وزير، وزير خارجية،  (المختصة
 . أن يكتب مقدمة لها)األفضل

 

                                                 
 .لغة العربية واالنكليزية والفرنسية واإلسبانية متوفر بال 2



 

 37

آما أن من الضروري إقناع صناع القرار السياسي بالحاجة إلى نشر  . هام للغايةولكنه ، سهًال دائمًاهذا ليس و
 لغبار في خزائنينتهي األمر بها تحت طبقات من اال والتأآد من أن وثائق من هذا النوع على نطاق واسع، المعلومات 

 ).آما حدث في بعض األحيان(مصفحة 
 

أو  توزيعها على نطاق واسع، وأن يتم استخدامها في النقاش حول المدارس  أن يتمنبغيوحالما يتم نشر الوثيقة ي
 . أن تكون متاحة بشكل خاص وعام في مجال التعليم والتدريب المهنينبغيولذلك ي . التدريب المهني

 
ر هذا يعتب . والهدف هنا هو أن تصبح هذه الوثيقة هي المرجع بالنسبة إلى النقاشات السياسية وفي وسائل اإلعالم

 . أن يتم تحديده لمشروع من هذا النوعنبغيالهدف طموحًا، لكنه هو الهدف الذي ي
 

طريقة  في لتغيير متابعةأو يشكل دعمًا هذه العملية لن تكون ناجحة بالفعل إال إذا آان نشر الوثيقة من الواضح أن 
 التغيير فإن الوثيقة ستصبح أقل جاذبية وبدون هذا . يجب أن يتم نشر وتطوير ثقافة الهدف المحدد: اتخاذ القرارات

الكرة اآلن  . ألنها لم تحدث أي تأثير حقيقيوقد آانت وثائق من هذا النوع تظهر في الماضي ثم تختفي  . وأقل فائدة
، وال يجب على القائمين على هذه الوثيقة أن يقوموا فقط بكل ما بوسعهم إلثبات فائدتها . هي في ملعب صناع القرار

 .يهم أن يجعلوا منها ضرورة ال غنى عنهابل عل
 

  تحديث المؤشرات8.4
 

فمن أجل أن يتم  . والتوقف عند هذا الحد بعد القيام بكل هذا العمل الجادال يكفي نشر وثيقة المؤشر مرة واحدة، 
 يتم تعديلها يجب أن: تصبح نصًا معياريًا، وهنالك حل وحيد لتحقيق ذلكاستخدام الوثيقة واالستفادة منها يجب أن 

 .جمع البياناتوهذا بدوره له تأثير على تنظيم العمل و . بانتظام بحيث تقدم دائمًا أحدث البيانات
 

ضمن جداول ويتم تنظيم البيانات  . تسمح أدوات الحاسب بتحديث النصوص والجداول والرسوم البيانية بسهولة نسبية
ومن الممكن بالطبع . تحديث حالما تتوفر البيانات الجديدةويجب أن يتم ال . واالحتفاظ بنفس المخطط لكل طبعة
 فإن ،لذلك . تكون أآثر تعقيدًا من التحديث اليدوي، ولكنها في بعض األحيان ةاالستفادة من اإلجراءات األوتوماتيكي

ع فإن وبالطب . التحديث األوتوماتيكيمن الضروري أن يتم تحليل اإلجراءات بالشكل الصحيح قبل االستثمار في 
 .الهدفذاك هو أن يكون ينبغي  . الفكرة األفضل تتمثل في التحرك بسرعة نحو النشر السنوي

 
 تتحول العملية إلى  أنومن أجل  .يأتي في المرتبة التالية لقائد المشروعفإن رئيس التحرير يجب أن آما أشرنا سابقًا 

وُيعتبر رئيس التحرير هو المسؤول عن  . المعنيةأن يتمتع المحرر بتفاعل آامل مع األقسام إجراء روتيني يجب 
مثل ( وتناسقها، وتجنب حدوث أي أخطاء بما فيها األخطاء المترافقة مع النسخة األولى الحفاظ على جودة الوثيقة

 ).الخ... طلبات الحصول على المزيد من المعلومات والمؤشرات
 

 .ومن المهم أيضًا تقديم مقارنات دولية ضمن وثيقة وطنية
 

آما في حالة (، وفي أغلب الحاالت وثيقة ترآز على منطقة ما في توفر البياناتتكمن الصعوبة األساسية التي تواجه 
أما  . على المستوى اإلقليمي والمستوى الوطني معًايستحيل الحصول على نفس المعلومة ) المؤشرات المالية مثًال
 .من أجل تحقيق أفضل تمثيل بصري للتنوعات اإلقليميةخرائط  رسم المجياتلى برحاجة إبالنسبة لألدوات فنحن ب

 
وبنفس األسلوب فإن  . آما يمكن للعمل على المؤشرات أن يرآز على المؤسسات التعليمية أو مراآز التدريب المهني

سسة  أن يتم إرفاق آل مؤشر لمؤنبغيوفي هذه الظروف ي . عليه أن يتعامل مع طريقة عمل هذه المؤشرات ونتائجها
مقارنة نفسها مع لمساعدة المؤسسات في ه البيانات المرجعية مفيدة جدًا وتعتبر هذ .  بقيمه اإلقليمية والوطنيةما

 .المؤسسات األخرى
 

يجب توفرهما في تحليل المؤشرات، وهما تعتبران أساس وآملخص للفقرات السابقة نستنتج أن هنالك دومًا مرحلتين 
 . التحليل الوصفي والتحليل السببي:  وهماأي عمل من هذا النوع
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  التحليل الوصفي1.8.4

 
وسيقوم التحليل القائم على  . ترتبط بالمعايير أو األهداف الرسميةيتضمن التحليل الوصفي تقديم ووصف توزعات 

ل مقارنة بإآما) والمدينةمثًال بحسب المنطقة والنوع االجتماعي، أو بين الريف (وتحليل التفاوتات التسلسل الزمني 
 .المقاييس

 
مختلف معدالت االلتحاق بوسينظر هذا التحليل أوًال وقبل آل شيء إلى استيعاب المدارس والتعليم المهني و

 آثافة ومن المهم جدًا وجود نسب صافية تأخذ بالحسبان . ، وعلى األخص في التدريب التعليمي والمهنيالمستويات
 . رًا على قدرة النظام على استيعاب الطالبفالنسب الكلية تعطي فقط مؤش . لتحاقاال
 

ومنها النسبة المئوية لإلنفاق التعليمي من الموازنة :  أيضًارات اإلنفاق والكلفة تعتبر أساسيةوآذلك فإن بعض مؤش
، ومصادر )مثًال تكاليف التشغيل والتجهيزات(، وتوزع اإلنفاق بحسب النوع  اإلجماليالناتج المحليالوطنية أو من 

 .تمويلال
 

 فإن من الضروري في التعليم والتدريب المهني وجود مؤشرات تغطي آل اإلنفاق باإلضافة إلى هذه المؤشرات
والتدريب الرسمي وغير الرسمي ، كبارسواء آانت تتعلق بالشباب أو ال( والنشاطات )بغض النظر عن مصدره(
 مختلف )ونتائج(هم، وإمكانية الوصول إلى  ومستوى تدريب األشخاص ومهارات)التدريب خارج األطر الرسميةو

 .ية، وتوظيف الشباب الذين خضعوا ألشكال من التدريبأشكال الشهادات المهن
 

  التحليل السببي2.8.4
 

آما أن من الضروري أن نحاول   .نحن بحاجة إلى التحليل السببي ألن التحليل الوصفي المشار إليه أعاله ليس آافيًا
وسيعتمد اختيار  .  السببية في العالقات بين المتغيرات األخرى التي أبرزها التحليل الوصفيونطرحأن نفهم ونشرح 

 وتحليل الكلفة لكل ، والفعالية،الجودة:  توفر ثالثة منها بشكل دائم وهينبغيي . المؤشرات على األهداف المختارة
 .طالب ولكل مستوى

 
لكل صف ولكل أستاذ، طول التدريب، عدد الطالب  (، استقبال الطالبعدد ساعات الدروس: جودة التعليم .1

 .ومؤهالت المدرسين، ومواد التدريس المتوفرة، )وسائل اإلطعام واإلقامة
وسيستخدم هذا نسب الوصول إلى المستويات المختلفة، ونسب التكرار السنوي، ونسب : الفعالية أو النتائج .2

  هنامعلومات حول تقييم التالميذ سيتم تقديمهاوفي حال توفر  . التسرب، ونسب النجاح في االمتحانات
 بحسب نوع التدريب  في السوق الخريجين، وجودة اندماجوبالنسبة للتدريب التعليمي والمهني . أيضًا

أو المجتمع بشكل (الطريقة التي يعمل بها النظام التعليمي وحاجات االقتصاد المتبع، وجودة االرتباط بين 
آل هذه يفترض الوضع المثالي إمكانية تحليل  .  مستوى تدريب ومهارات السكان، وتقييم تأثيره على)أعم
 .عناصر باستخدام المؤشرات المتوفرةال

فمثًال هل هناك : ينسجم مع األهدافإن تحليل الكلفة لكل طالب ولكل مستوى سيتحقق من آون اإلنفاق  .3
ؤال حول التوزيع بين التعليم العام ويمكن طرح نفس الس توزيع أمثل بين التعليم األساسي والعالي؟ 

 .والمهني
 

توفر البيانات الضرورية لحساب  بعد التأآد من من الواضح أنه ليس باإلمكان تثبيت القائمة النهائية للمؤشرات إّال
ولربما أدى البحث في مجال  . ما نطمح إليه وما هو ممكنولذلك سنحصل دومًا على حل وسط بين  . المؤشرات

فقد لوحظ  . ، وربما إلى تشكيل تقارير مسحية جديدةإلى إضافة أسئلة جديدة إلى التقارير المسحية الحاليةالمؤشرات 
أن البيانات الالزمة لحساب المؤشرات ذات الصلة غالبًا ما آانت على سبيل المثال في التعليم والتدريب المهني 

 .متعب جدًا أن العمل في هذا المجال وهذا يثبت . مفقودة
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 ومن أجل .  ألن الوثيقة تصبح غير قابلة لالستخدام إذا زاد العدد عن ذلك، مؤشرًا40 أن تتم دراسة أآثر من نبغي يال
مفهوم المؤشر آما ، فإن من المهم الحفاظ على ىخرأ ة سنويةإحصائيمجوعة المخطط لها إلى تفادي تحول الوثيقة 

 .فناه سابقًاعّر
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 لمؤشراتاتنظيم مشروع . 5
 

ويعد هذا  . تنفيذ وإآمال المشروعمسؤولة عن  عمل مجموعةلجنة توجيهية و: حاجة إلى مستويين من التنظيمنحن ب
وسيتم تحديد المواعيد الزمنية بوضوح، مع جدول  . األسلوب تقليديًا بعض الشيء إلدارة المشروع ولكنه أساسي

 .رار السياسي بالنسبة إلى اللجنة التوجيهية العمل، وجدول لإلقمجموعةبالنسبة إلى لوضع المؤشرات زمني صارم 
 

فإن وجود لجنة ا لذ . من قبل مسؤولين رفيعي المستوى في آل األقسامأوًال يجب أن تتم مناقشة اختيار المؤشرات 
عالي والتدريب المهني بشكل منفصل، يمكن أن التي تتم فيها إدارة التعليم التوجيهية من ممثلين عن مختلف الوزارات 

 .آامل النظام التعليمي وليس فقط وزارة التربيةن ذا فائدة آبيرة لضمان اشتراك يكو
 

 العمل مجموعة التي سيتم قياسها، ينبغي على لتوجيهات واألهداف الرئيسةاوحالما تقوم اللجنة التوجيهية بتحديد 
 .هذه المهام المحددةانب المؤلفة من عدد صغير من الخبراء تحت إشراف قائد المشروع أن تقوم بتغطية آافة جو

 
حيث إن إعطاء مهلة  شهرًا، 18 من الوثيقة ل األوالعددوحتى نشر  يتجاوز الوقت الكلي من بداية المشروع ّال أنبغيي

 .قصيرة سيؤدي إلى اشتراك وتعبئة آل األطراف المعنية
 

ئمة النهائية للمؤشرات والتي ستظهر من أجل صياغة القااجتماعين أو ثالثة اجتماعات للجنة التوجيهية ال بد من عقد 
ظهور مشاآل خطيرة وغير متوقعة تتعلق بتوفر وبعدها لن يسمح بالقيام بتغييرات إال في حال الوثيقة المنشورة، في 

 .البيانات
 

 .ستتدخل اللجنة التوجيهية مرة ثانية خالل المناقشات النهائية للوثيقة قبل النشروبعد إقرار الوثيقة 
 

 نبغي الشروع فيوبعد نشر العدد األول ي . أقسام الوزارة أو الوزاراتستمرار هذا التمرين يجب اشتراك ومن أجل ا
وإذا انتهى التمرين بعد إصدار العدد األول، فذلك يعني  . وهذا هو األساس لنجاح المشروع: العمل على العدد الثاني

 من البداية آما ، فيجب أن تكون مشارآًةة في المستقبل ستقوم بصياغة الوثيقالوزاراتوحيث أن  . عدم تحقيق الهدف
وبالطبع فإن رئيس التحرير الذي يتابع عمل قائد  . بحيث أن عملها سيندمج مع عمل األقسام األخرىأآدنا أعاله، 
 .يستمر في ذلك أن نبغيالمشروع ي
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 أمثلة إضافية من التعليم والتدريب المهني. 6
 

 الشهادات المهنيةمنح والتدريب المهني، ولتوظيف،  الروابط بين التدريب وا1.6
 

الذين يترآون النظام التعليمي بعد من خالل دراسة توظيف الشباب من األهمية بمكان أن يتم تقييم منح الشهادات 
. أهميتهم في سوق العمل واعتراف أرباب العمل بهمالحصول على شهادات تدريب مهني، وذلك من أجل التحقق من 

وتعديل الشهادات المهنية تعلق أهمية  من الدول األوربية على سبيل المثال فإن الهيئات المسؤولة عن إعداد وفي عدد
وقد تم تنفيذ عدد من أعمال المسح تغطي فترات  . التي تهتم باندماج الشباب في سوق العملآبيرة على أعمال المسح 

وفي أعمال المسح األطول يمكن دراسة  . نظام التعليمبعد ترك الطالب لتتراوح بين سبعة أشهر إلى خمس سنوات 
 .المنحنيات البيانية للتوظيفعدد من 

 
على الحاجة إلى تغيير محتوى  مفيدة دالئل بمثابة - وبالتحديد المؤشرات المختلفة الناتجة –وتعتبر نتائج هذا المسح 

وتتضمن المؤشرات  . نهاء برنامج تدريب محددإبرامج التدريب وبالتالي عملية منح الشهادات، أو على الحاجة إلى 
مرتبط ( من دون عمل، ونوع العمل قضاؤهاوالمدة التي تم تاريخ الوصول إلى التوظيف، وإجمالي مدة التوظيف، 

 .، والراتب)هل هو دائم أم غير مستقرأي (، ووضع العمل )بشهادة أم ال
 

من مقدمة برامج التدريب شبيهة بما هو قيد اإلنشاء اآلن، ت استخدام معلوماوعند إنشاء شهادة ما، فإن من الضروري 
 .القطاع المستهدف بالتدريبوخاصة فيما يتعلق بأي تغييرات في 

 
  إدارة الموارد البشرية وتوظيف الشباب2.6

 
ها، أو أسلوب التوظيف المتبع في المشاريع، وتحديد التغيرات في مطالبتتيح إدارة الموارد البشرية الفرصة لمراقبة 

م إلى أن أعمال السكرتارية لم تعد تقدَّفمثًال عندما يظهر  . تطورات التوظيف في قطاع مستهدف ببرامج التدريب
برامج الشباب األآثر تأهيًال من ذلك، فإن ذلك يستدعي تعديل حاملي الشهادات األولية في التدريب المهني بل إلى 

، مما استوجب تعديل أصبحت أآثر تطلبًاي بعض القطاعات الصناعية  وآذلك فإن الشرآات ف .التدريب األولية هذه
 العالية للبطالة يمكن أن تؤدي معدالتفال: لكن توجه المشاريع يمكن أن يكون مرتبطًا بحالة السوق . برامج التدريب

 .ن وليسو بالضرورة أآثر آلفةألنهم ببساطة موجودومن حملة المؤهالت األعلى إلى توظيف أشخاص 
 
مثًال من خالل مسح لذلك يجب الحصول على المزيد من المعلومات العامة حول العالقة بين التدريب والتوظيف، و

 .في القسم النشط من السكانقوى العمل 
 

وآذلك فإن المؤشرات التي تقدم معلومات حول الشرآات والقطاعات التي توظف الشباب الذين يترآون النظام 
نسبة األشخاص الذين يترآون النظام التعليمي ويتم توظيفهم، وإن وجود مؤشر حول  . دة جدًا تعتبر أيضًا مفيالتعليمي
في مكانها بحسب القطاع االقتصادي وحجم المشروع، غالبًا ما يقوم بوضع التصريحات من آال الجانبين مقسمًة 

 .الصحيح، ولذلك فهو يعتبر أداة هامة في الحوار بين النظام التعليمي والمشاريع
 

 على مستوى االقتصاد الكليالعالقة بين التدريب والتوظيف  3.6
 

وبالتالي ( وعمل من المهم على مستوى االقتصاد الكلي أن يتم التحقق من التوازنات الرئيسة بين احتياجات االقتصاد
ذين العنصرين، فإن وفي حال آان من الواضح أنه ليس باإلمكان تحقيق تطابق مقنع بين ه . النظام التعليمي") إنتاج"

يجب أن يكون هذا العمل قائمًا على الحقائق آما يجب أن  .  أن تبقى صغيرة وال تؤدي إلى خلل خطيرنبغيالفجوة ي
 التوتر في سوق العمل من  أنغرافي يشير إلىوويصبح ذلك أآثر أهمية بالنظر إلى أن الوضع الديم . يكون مستقبليًا

ويمكن القيام بمقارنات مفيدة جدًا بين المؤشرات على  . آبير من حاالت التقاعدالمحتمل جدًا أن يترافق مع عدد 
مستويات التدريب الذي تتطلبه احتياجات االقتصاد والمؤشرات على المستويات الخاضعة للمراقبة أو المتنبأ بها 

ت عالجية يمكن أن تؤثر على ويمكن أن تؤدي حاالت الخلل الرئيسية إلى القيام بإجراءا . والناتجة عن نظام التدريب
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ووجود ومن الناحية العملية فإن التدريب من خالل العمل  . النظام التعليمي وإدارة الموارد البشرية في المشاريع
النظام التعليمي بطريقة مفيدة ودفعه إلى سباق محموم لرفع مستوى " تحفيز"سياسة للترقية الداخلية يمكن أن تقوم بـ 

 . فيهالدورات التدريبية
 

ولذلك فإن عمليات المراقبة والتقارير المنتظمة حول العالقة بين التدريب والتوظيف وحول التنبؤات تعتبر أساسية، 
 .بغض النظر عن محدودية تمارين التنبؤ

 
  مدى الحياة والتعليم خارج األطر الرسميةالتعّلم 4.6

 
وهذا يؤآد على أهمية . وإلى التعليم خارج األطر الرسميةلقد تم لفت االنتباه إلى أهمية التدريب خالل حياة العمل 

 آما  .ن من قياس أهمية هذه اإلجراءات التدريبية وتأثيرها على الحياة المهنية والتطور االقتصاديالمؤشرات التي تمّك
 الشهادات وإن تطوير برامج التدريب وطرق منح . أن المعلومات حول تطور أشكال منح الشهادات تعتبر مفيدة أيضًا

وبنفس الطريقة فإن التعليم خارج  . سيكون قضية رئيسية في المستقبل) بعد التدريب األولي(خالل الحياة العملية 
 .األطر الرسمية سيلعب دورًا هامًا للغاية في التنمية

 
رسمية وعلى نظام معلومات إدارة التعليم الذي يتم خارج األطر التطوير ":  آتيبًا بعنواناليونسكووقد أصدرت 

، والمذآور سابقًا، وهو يهدف إلى بناء القدرات على المستويين الوطني ودون الوطني "مستوى دون المستوى الوطني
 .من أجل تخطيط وتنفيذ نظم معلومات إدارة التعليم خارج األطر الرسمية
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 عناصر لمزيد من الدراسة: الصةخ. 7
 

لذلك فإن من المهم جدًا أن تحصل بلدان ميدا على  .  التنميةتااستراتيجييحتل التدريب المهني مكانًا هامًا جدًا في 
وتعتبر المقاربة المقترحة في هذه المالحظات المنهجية والقائمة  . مجموعة آاملة من المؤشرات حول التدريب المهني

 .على ربط اختيار المؤشرات مع أهداف سياسة التدريب المهني منسجمة مع توقعات صناع القرار
 

ومن أجل إيجاد قوة إقليمية فاعلة حول هذه األسئلة فإن من األهمية بمكان أن نحاول بناء مجموعة من المؤشرات 
 مجموعة من المعلومات يمكن توحيدها مع نموذج بناء نبغيولتحقيق هذا الهدف ي . القابلة للمقارنة في منطقة ميدا

 .تتاح مقارنتها مع بيانات الوزارات المشترآة في التدريبن أ، ومسح القوة العاملة الذي يشرف عليه يوروستات
 

لى التحريات المنفذة ضمن إطار إ ستندأن يؤسس روابط وثيقة وأن ي" إي تي إي-ميدا" فإن على مشروع وهكذا
 ".إس أو سي-ميد"و " ميدستات"برنامجي 

 
في حال جرى آل شيء  –وحدة يتطلب المالحظة آما أشرنا في الفصل الرابع إلى أن التأسيس لتحريات مال بد من 

 البدء بأعمال المسح اإلحصائي بأسرع ما نبغيولذلك ي .  سنة من التجريب وسنة لتحقيق وتحليل النتائج- على ما يرام
 .باالستفادة من النتائج األولية للتجارب" إي تي إي-ميدا"يمكن وذلك للسماح لمشروع 

 
 .ت يجب أن يقدم تأمًال حول محتوى االستبيانات الموحدةومن جهة أخرى فإن تعريف واختيار المؤشرا

 
القائمة على الوقائع اإلحصائية التي يمكن أن مزدوجة باعتبار أنها الطريقة الوحيدة المقاربة باستعمال هذه النصح ُي

 .العمل المنسق بأسرع ما يمكنفي  شروع النبغيوألن آل ذلك يستغرق وقتًا، لذا ي . تحقق تقدمًا
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