
� البلدان ع� مساعدة وفقر التعلم  4.1.1طار هدف التنم�ة المستدامة إل �مكن  ك�ف ترك�ي
 19-�وف�دل س�اسات التعل�م ةاستجاب

 

؛ وس�لف�ا مونت��ا، مديرة معهد اليو�سكو لإلحصاء (البنك ، ممارسة العالم�ة للتعل�مخب�ي اقتصادي، الجواو ب�درو أز�ف�دو،   )UISالدو�ي

 

كاء التنم�ة ع� تحد�د   تأثر األ���  19-ج�ل كوف�د ضاءتعلم أع ودعم ةوحما�تعمل معظم الحكومات و�ش
�
ي هذە المدونة  . ا

إطار هدف  إ� أي مدىنبحث ��
وس كوف�دفقر التعلم ومفهوم  4.1.1التنم�ة المستدامة  ي وضع مالئم �سمح بمساعدة البلدان ع� فهم آثار ف�ي

والت�ف ع� التعل�م المدر�ي والتعلم  19-��
 . �شأنها 

 

 إ� مق�اس الحرمان من التعلم ال�فاءةمستوى من من الحد األدىن 

ي 
ي  وافق المجتمع الدو�ي ع� ،2018أ�ت��ر ��

ا بمتابعة التقدم المحرز �� مستوى من . �قدم الحد األدى� لطالب باستخدام مع�ار عال�ي تعلم اأن �كون معن��
ا  التحالف العال�ي لمراقبة التعلم) المتفق عل�ه من خالل MPL( ال�فاءة كاء التنم�ة ع� العمل س��� ا لمساعدة البلدان و�ش ا ف��د� ا مع�ار�� �  لمراقبةمق�اس� وتحسني

  ن�المتأخ�  الطالب تعلم
�
ر التفاع�ي  . دراس�ا ي الصورة�سمح التصوُّ

 4.1.1هدف التنم�ة المستدامة  لرصد ) استكشاف الب�انات المستخدمة 1ناە (الشكل أد ��
المختلفة  ال�فاءة) باإلضافة إ� الحد األدى� من مست��ات GAMLلتحالف العال�ي لمراقبة التعلم (ل) MPL( ال�فاءةمستوى من الحد األدى� باستخدام كل من 

�ط التم��ر   . من خالل التفاعل مع �ش

ن ع� الطالب دون الحد األدىن من مستوى  4.1.1استخدام هدف التنم�ة المستدامة يوضح إ� أي مدى �مكن . 1الشكل  ك�ي  )MPL( ال�فاءةمن أجل ال�ت

  
 

 فقر التعلم: مؤ�ش متعدد األبعاد لقطاع التعل�م

 

ي أ�ت��ر 
ا متعدد األبعاد �س� فقر التعلم. و�ستند   )UISالبنك الدو�ي ومعهد اليو�سكو لإلحصاء (أطلق ، 2019�� ا جد�د� � إ� مفهوم وجوب هذا المؤ�ش مؤ�ش

ا  ة. توفر فرصة االلتحاق بالمدرسة ل�ل طفل، وأن �كون قادر� هذە الص�اغة طم�ح هدف التنم�ة  تعكسو ع� قراءة نص مناسب للعمر ببلوغه سن العا�ش
ورة التحاق  ف�ما يتعلق  وتعمل بمثابة مؤ�ش إنذار مبكر لهالرابع المستدامة  � من أوجه الحرمان. �األطفال بالمدارس وتعلمهم و  كافةب��  ستند إ� وجهني

� ع� الفئة � 4.1.1مؤ�ش ال(و  فقر التعلميتسم مفهوم  ك�ي ي ذلك البساطة وال�ت
األ��� حرمانا من شأن الحرمان من التعلم) بال�ث�ي من الخصائص المرغ��ة، بما ��

ات التعل�م المدر�ي هذا المؤ�ش �جمع و . )الورقة الحديثةهذە  لة حول بعض خصائص مق�اس فقر التعلم، ُير�ب االطالع ع�مناقشة مطوّ ل( التعلمناح�ة  مؤ�ش

http://gaml.uis.unesco.org/fifth-meeting-of-the-global-alliance-to-monitor-learning/
http://gaml.uis.unesco.org/events/
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/learning-poverty
http://documents1.worldbank.org/curated/en/232501603286799234/pdf/Learning-Poverty-Measures-and-Simulations.pdf


ات و  ي سن المرحلة االبتدائ�ة خارج امؤ�ش
ف �سبة األطفال �ف ن من التعل�م المدر�ي (لمدرسة التعلم، ح�ث �م�ج بني و�سبة التالم�ذ الذين تقل  )،SDالمحرومني

ي القراءة  ال�فاءةمست��ات كفاءتهم عن الحد األدىف من 
ن من التعلم (�ف ي  ). LDالمحرومني

ف "الم��د من التعل�م  �قت�ف ا أن كً� من المصطلحني هذا المق�اس ضمن�
" ي حد ذاته مجموعة متنوعة مالذي و  المدر�ي

ف "التعلم األفضل" و الرئ�س�ة المجتمع�ة ن المهام�خدم �ف لضمان استفادة الطالب من الوقت الذي مهمني
ي ا�تساب المهارات والقدرات. 

ي المدرسة �ف
م الشكل  �قضونه �ف ا مفهوم فقر التعلم 2ُ�قدِّ ا و���� ا يوضح عدد��  . رسم�

 

 

 
 

 :  ُ�حسب مؤ�ش فقر التعلم ع� النحو التا�ي

LP = [LD x (1-SD)] + [1 x SD] 

LP فقر التعلم = 

LD ي نها�ة المرحلة االبتدائ�ة الذين �كون مستوى قراءتهم أقل من الحد األدىف ل
ف بأنه �سبة األطفال �ف مستوى = الحرمان من التعلم، الذي ُ�عرَّ

ي س�اق رصد هدف التنم�ة المستدامة  )GAMLالتحالف العال�ي لمراقبة التعلم ( ، ع� النحو الذي حددەال�فاءة
 4.1.1�ف

SD   ض أن �كون ي سن المرحلة االبتدائ�ة الذين هم خارج المدرسة. ُ�ف�ت
ف بأنه �سبة األطفال �ف ، الذي ُ�عرَّ  كافة= الحرمان من التعل�م المدر�ي

ي القراءة.  ال�فاءةاألطفال خارج المدرسة دون الحد األدىف من مستوى 
 �ف

ات الطارئةب�مكن أن يتأثر مفهوم فقر التعلم، حسب تع��فه، و  ي ُبعد�ه وهما  التغي�ي
ح�ث إن �سبة الطالب األقل من الحد األدىف  الحرمان من التعلم،) 1: (�ف

ا  لل�فاءة ،) 2(و؛ إما تتحسن أو تزداد سوء� ف أو  ح�ث يتغ�ي الحصول ع� التعل�م الحرمان من التعل�م المدر�ي ا  والصف المدر�ي  السنعدم التناسب بني وفق�
 لألزمات أو الس�اسات. 

ي المدرسة أو غ�ي مسجل، فال �مكن مالحظة الحرمان من التعل�م المدر�ي بينما �مكن مالحظة 
ا ع� إذا ما كان الطفل مسجً� �ف ة اعتماد� بصورة مبا�ش

، و�تم ق�اسه من خالل تقي�مات الحرمان من التعلم ، ال�فاءة من األدىف  مستوىلالموحدة باستخدام تع��ف أهداف التنم�ة المستدامة ل التعلم �شكل مبا�ش
:  ال�فاءةح�ث يتم تحد�د  ي القراءة ع� النحو التا�ي

 �ف

ة. �حددون المعلومات المنصوص عليها  �شكل مستقل"�قرأ الطالب  �ة البس�طة القص�ي .  بصورة واضحةو�طالقة الروا�ات والنصوص التفس�ي
ا �س�طة وشخص�ة حول المعلومات واألحداث  ي هذە النصوص. يبدون آراًء أو أحكام�

ات حول األفكار الرئ�س�ة �ف �ف�ون و�قدمون بعض التفس�ي
ي أي نص ". (

 )UIS and GAML 2019والشخص�ات �ف

 

http://gaml.uis.unesco.org/learning-poverty/


 

وس كوف�د4.1.1هدف التنم�ة المستدامة   19-، وفقر التعلم، وف�ي

 

وس كوف�د 4.1.1 �مكن أن �ساعد إطار هدف التنم�ة المستدامة ي رصد وتوج�ه المحادثات الوطن�ة حول آثار ف�ي
واالستجابة له  19-ومق�اس فقر التعلم �ف

ي إطار س�اسة التعل�م
 من خالل:  �ف

 

 ال�فاءةإطار عمل نتج عن عمل�ة التحالف العال�ي لمراقبة التعلم، من خالل  : ال�فاءةوض�ح �شأن الحد األدىض من مستوى و التوصل إ� اتفاق 
اء المناقشات ). �مكن استخدام كل هذە المواد إلثر MPL( ال�فاءةمستوى الحد األدىف من لة حول ال�فاءات المتوقع إتقانها ع� ، وثائق مفّص العال�ي 

ي �مكن أن �كون لها أول��ة عند إعادة فتح النظام. الدرا�ي الوطن�ة حول عنا� المنهج   اليت

ض ع� الطالب  ك�ي لق�اس �سبة الطالب فوق هذا  ال�فاءةمستوى الحد األدىف من  4.1.1�ستخدم هدف التنم�ة المستدامة  : دراس�ا المتأخ��نال�ت
ي أن �كون م

-أوقات األزمات، مثل كوف�د خالل. ومع ذلك، ال�فاءةاألطفال فوق مستوى الحد األدىف من  كافةستوى أداء  الحد، ما �عكس الرغبة �ف
مق�اس الحرمان من التعلم المستخدم ما �فعله بالضبط . وهذا النهج األخ�ي هو المتأخ��ن دراس�ا ع� الطالب ا هاهتمامصب  الدول ��د ت، قد 19

ي مق�اس فقر التعلم. 
 �ف

الطالب  19-قد �دفع كوف�د فرع�ة معينة،لبعض فئات سكان�ة  ول�ن ،المدارسس�فقد الطالب التعلم مع إغالق  : للتعل�ممراقبة األبعاد المتعددة 
ي بعض البلدان، قد يؤدي إ� ز�ادة  الت�ب من، ما يؤدي إ� ز�ادة معدالت التعل��ي إ� الخروج من النظام 

حدوث و  معدالت اإلعادةالتعل�م؛ و�ف
ي المست��ات العم��ة، 

ي الت�ب. عالوة ع� ذلك، إذا زاد الحرمان من المدرسة، من خالل ز�ادة المتبعة الس�اسات والممارسات بحسباختالل �ف
 �ف

ي المست��ات العم��ة للطالب ذوي األداء المنخفض سابق
 أو حدوث اختالل �ف

�
ا أن يرتفع متوسط ، ا ع� األقل  درجات التعلم أو من الممكن إحصائ��

 كث�ي ينخفض  أال 
�
ات باستخدام 19-بعد كوف�د ا ي  مق�اس. �مكن تجنب هذە النت�جة المضللة إذا تمت مراقبة التأث�ي

ات �ف ي الوقت ذاته التغ�ي
يرا�ي �ف

. الحصول ع� التعلم و   التعل�م المدر�ي

 

. ستعتمد القدرة ع� استغاللها  ل العالم�ة القائمة بالفعل زمةاألداخل  غ�ي مسبوقة أزمة إ� حدوث 19-جائحة كوف�د أدت ي العالم النا�ي
فرصة كنظام التعل�م �ف

ا  ا حي��� اتها. ومن ثم، س�كون كل من الب�انات واخت�ارنا للتداب�ي أمر�  . ع� حد سواء  إلعادة البناء �شكل أفضل ع� جودة فهمنا لتأث�ي

 
 . 2019البنك الدو�ي  1
ام: بحلول عام  يؤكد هدف التنم�ة 1 ف ا وعا�ي الجودة و�عززون فرص التعلم الدائم للجميع". تكمن الغا�ة من الهدف 2030المستدام الرابع إ� هذا االل�ت ا شامً� ومنصف� ، س�ضمن "الموقعون تعل�م�

ي ومنصف وجّ�د، ما يؤدي إ� 4.1
ي وثانوي مجاىف

ي "ضمان أن يتمّتع جميع الفت�ات والفت�ان بتعل�م ابتداىئ
 تحقيق نتائج تعل�م�ة مالئمة وفّعالة ".  �ف

http://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/WG-GAML-5-Policy-Linking-for-Measuring-Global-learning-Outcomes-Toolkit.pdf
http://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/WG-GAML-5-Policy-Linking-for-Measuring-Global-learning-Outcomes-Toolkit.pdf
http://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/WG-GAML-6-Minimum-Proficiency-Levels_revised.pdf
http://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/WG-GAML-6-Minimum-Proficiency-Levels_revised.pdf
http://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/WG-GAML-6-Minimum-Proficiency-Levels_revised.pdf

	LP = فقر التعلم
	LD = الحرمان من التعلم، الذي يُعرَّف بأنه نسبة الأطفال في نهاية المرحلة الابتدائية الذين يكون مستوى قراءتهم أقل من الحد الأدنى لمستوى الكفاءة، على النحو الذي حدده التحالف العالمي لمراقبة التعلم (GAML) في سياق رصد هدف التنمية المستدامة 4.1.1
	SD = الحرمان من التعليم المدرسي، الذي يُعرَّف بأنه نسبة الأطفال في سن المرحلة الابتدائية الذين هم خارج المدرسة. يُفترض أن يكون كافة الأطفال خارج المدرسة دون الحد الأدنى من مستوى الكفاءة في القراءة.

