
علم الإح�صاء .. وفروعه

البيانات  جلمع  الباحثون  ي�ستخدمها  التي  الرئي�سية  الأداة  الإح�ساء  يعد 

النتائج  اإىل  للو�صول  وذلك  وحتليلها  وو�صفها  وتبويبها  ببحوثهم  املتعلقة 

ب�صكل علمي و�صليم، فما هو الإح�صاء؟؟؟

تعريف الإح�صاء:

هو فرع من فروع العلم، وهو ميثل جمموعة 

من الطرق العلمية القيا�سية تهدف جلمع 

جدولتها  ث��م  وم��ن  ظ��اه��رة  ع��ن  البيانات 

وتقيمها  خم��ت�����س��رة  ب�����س��ورة  وع��ر���س��ه��ا 

للو�سول لنتائج من خالل عينة �سغرية من 

املجتمع  خ�سائ�ص  على  للتعرف  جمتمع 

ب�سورة تقريبية خل�سائ�ص العينة.

فروع علم الإح�صاء

الإح�صاء الو�صفي

Descriptive Statistics
بالطرق  يخت�ص  الإح�ساء  من  النوع  هذا 

البيانات وحتليلها وو�سفها  املختلفة جلمع 

الفهم  و�سهلة  ب�سيطة  ب�سورة  تقدم  حتى 

وذات دللة دون اأي تعميم.

هما:  الإح�����س��اء  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  و�سيلتا 

فالعر�ص  واحل�����س��اب،  ال��ب��ي��اين  ال��ع��ر���ص 

وعر�سها  البيانات  جدولة  يعني  البياين 

املقايي�ص  فيعني  احل�ساب  واأم���ا  بيانياً، 

الإح�سائية لتلك البيانات.

الإح�صاء ال�صتدليل

Inferential Statistics
بالتعرف  ُتعنى  التي  الطرق  جمموعة  هو 

عينة  خ��الل  من  املجتمع  خ�سائ�ص  على 

املجتمع  هذا  من  )الإح�سائية(  ع�سوائية 

معتمدة طرق اإح�سائية حمددة.

التعميم  مع  يتعامل  ال�ستدليل  الإح�ساء 

يف  يت�سم  اأن����ه  اإل  وال��ت��ن��ب��وء،  وال��ت��ق��دي��ر 

يدعونا  مما  التاأكد  بعدم  احل��الت  بع�ص 

حتت  الأح����وال  ه��ذه  يف  القيا�ص  ملعاجلة 

فكرة  يعطي  مما  الح��ت��م��الت،  علم  ب��اب 

الباحث.  من  وقوعه  املحتمل  اخلطاأ  عن 

و�سيلتا الإح�ساء ال�ستدليل هما: التقدير 

مثل  قيمة  فالتقدير  ال��ف��رو���ص،  واختبار 

اختبار  حني  يف  احل�سابي،  املتو�سط  قيمة 

الفرو�ص يعني القبول اأو الرف�ص و�سنذكر 

ذلك لحقًا يف الأعداد القادمة.

�لإح�ساء هو علم جمع وو�سف وتف�سري �لبيانات ومبعنى �آخر هو 

�سندوق �لأدو�ت �ملو�سوع حتت �لبحث �لتجريبي يف حترير �لبيانات.



البيانات الإح�صائية

اأو  )رقمية(  كمية  معلومات  عن  عبارة  هي 

كيفية )و�سفية( �سحيحة ودقيقة جتمع من 

وتختلف  �سليمة.  وبطرق  حم��ددة،  م�سادر 

البيانات باختالف الظاهرة حمل الدرا�سة. 

وهنا نعر�ص نوعا البيانات الإح�سائية.

البيانات النوعية

Qualtaive data
البيانات النوعية هي ت�سف ظاهرة ب�سورة 

غري رقمية كاجلن�ص )ذكر و اأنثى( والتقدير 

)ممتاز و جيد و ... (، وقد تاأخذ قيم كما 

فالقيمة  ال��راأي  ا�ستطالعات  يف  احل��ال  هو 

لل�سخ�ص  الرغبة  اأو  ال�سعور  عن  تعرب  هنا 

امل�ستجيب.

البيانات الكمية

Quantative data
املجتمع  يف  مقا�سة  ظاهرة  عن  تعرب  وه��ذه 

ب�سورة رقمية، فتعرب عن بيانات مقا�سة يف 

اأي خا�سية يف  اأو  اأو الطول  املجتمع كالوزن 

املجتمع.

الفر�صية الإح�صائية

و�سط  ت��خ�����ص  م��ق��ول��ة  اأو  اإدع�����اء  اأي  ه��ي 

اجلمهرة وهذه الفر�سية قد تكون �سحيحة 

وقد تكون خاطئة.

ابتكر  امل�����ت�����و������ص�����ط�����ات: •  م���ق���اي���ي�������س 

اأنواع من املقايي�ص  الإح�سائيون ثالثة 

للبيانات  املركزية  النزعة  تقي�ص  التي 

 ، الو�سيط  احل�سابي،  املتو�سط   : وهي 

واملنوال . 

املتو�سط احل�سابي : يعترب الو�سط  اأوًل:  •

احل�سابي اأو املتو�سط اأو املعدل من اأكرث 

املقايي�ص ا�ستخدامُا. وهو جمموع القيم 

مق�سومًا على عدد تلك القيم.

العددية  القيمة  هو  الو�سيط   • : ث��ان��ي��اً 

الت��ي تق�س��م البيان��ات اإل��ي جمم�وع�تني 

ترتيب  بعد   ��� العدد  يف   ��� مت�ساويتني 

البيانات ت�ساعديًا اأو تنازليًا .

من  ملجموعة  املنوال  امل��ن��وال:  •  : ثالثاً 

اأو  القراءات هو القراءة الأكرث تكرارًا 

�سيوعًا.

مفاهيم �إح�صائية

�لفجوة �لرقمية:

تعبري ي�ستخدم للدللة على �ل�سورة �لتي تف�سل بني من ميتلكون 

و�لكمبيوتر  �ملعلومات  تقنيات  ��ستخد�م  على  و�لقدرة  �ملعرفة 

و�لإنرتنت وبني من ل ميتلكون مثل هذه �ملعرفة �أو هذه �لقدرة.



م�صروع امل�صح امليداين جلمع بيانات وموؤ�صرات تقنية املعلومات 

والت�صالت ذات ال�صلة بالتعليم العام يف ال�صلطنة

وانطالقا من اهتمام �سلطنة عمان بتطوير 

يف  والت�سالت  املعلومات  تقنية  ا�ستخدام 

وزارة  بني  وبالتعاون  العام،  التعليم  قطاع 

والتعليم  الرتبية  ووزارة  الوطني  القت�ساد 

مت  ال�سلطنة،  يف  املعلومات  تقنية  وهيئة 

ت�سكيل فريق عمل م�سرتك لدرا�سة الآليات 

املنا�سبة جلمع بيانات وموؤ�سرات تكنولوجيا 

املعلومات والت�سالت بقطاع التعليم العام، 

امليداين  امل�سح  مل�سروع  عام  اإط��ار  واإع��داد 

املعلومات  تقنية  وموؤ�سرات  بيانات  جلمع 

والت�سالت ذات ال�سلة بالتعليم العام يف 

�سلطنة عمان. 

التخطيط  عملية  يف  امل�سروع  مهمة  ترتكز 

بيانات  جل��م��ع  م���ي���داين  م�����س��ح  وت��ن��ف��ي��ذ 

والت�سالت  املعلومات  تقنية  وم��وؤ���س��رات 

واخلا�ص  احلكومي  العام  التعليم  قطاع  يف 

يف �سلطنة عمان بحيث ي�سمل امل�سح جميع 

التعليمية  امل��راح��ل  خمتلف  م��ن  امل��دار���ص 

وجميع اأع�ساء الهيئتني الإدارية والتدري�سية 

كما  التعليمية.  املناطق  جميع  يف  والطالب 

البيانات  لهذه  العلمي  التحليل  اأي�سا  ت�سمل 

واإن��ت��اج ال��ت��ق��اري��ر ال��الزم��ة  ال��ت��ي ت�ساعد 

اإعداد  يف  وت�ستخدم  ال��ق��رارات  اتخاذ  يف 

اخلطط والربامج لبناء القدرات الوطنية . 

اأهداف امل�صروع 

املعلومات  تقنية  وموؤ�سرات  بيانات  جمع 

العام  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق��ط��اع  يف  والت�������س���الت 

والذي  ال�سلطنة  يف  واخلا�ص(  )احلكومي 

املراحل  املدار�ص من خمتلف  ي�سمل جميع 

الإدارية  الهيئتني  اأع�ساء  وجميع  التعليمية 

املناطق  جميع  يف  وال��ط��الب  والتدري�سية 

داخله  يف  يحوي  الهدف  وه��ذا  التعليمية، 

على اأهدافا مف�سلة منها:

يف  املتمثلة  الواقعية  ال�سورة  عك�ص  1 .

قطاع  يف  احلديثة  التقنيات  توظيف 

واخلا�ص(  )احلكومي  العام  التعليم 

يف  جميع مدار�ص ال�سلطنة.

اأ�سا�سية  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة  ت��ك��وي��ن  2 .

ع����ال����ي����ة ال������دق������ة وم�������ط�������وره ع��ن 

ا����س���ت���خ���دام���ات ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات 

العام   التعليم  قطاع  يف   والت�سالت 

) احلكومي واخلا�ص ( يف ال�سلطنة.

باملوؤ�سرات  العاملية  املنظمات  تزويد  3 .

ال�سحيحة التي حتتاجها.

ي�صهد قطاع تقنية املعلومات والت�صالت يف �صلطنة عمان تطورات متالحقة بهدف مواكبة التطورات 

العاملية يف جمال تكنولوجيا املعلومات والت�صالت الذي يعد من اأبرز القطاعات التي تعول عليها 

خمتلف الدول للو�صول اإىل ما تطمح اإليه من تقدم اقت�صادي وتنموي.



�صبط جودة البيانات الإح�صائية

مفهوم جودة البيانات:

اأ�سا�ص  على  ي��ق��وم  مقيا�ص  اإىل  اجل���ودة  ت�سري 

تف�سيل �سلعة اأو خدمة معينة باملقارنة مع غريها 

الإح�ساءات  اإط���ار  ويف  واخل��دم��ات  ال�سلع  م��ن 

الر�سمية فال�سلعة هي املنتج الإح�سائي واخلدمة 

هي خدمة اإح�سائية معينة، ومن هذا فاإن جودة 

املتعلقة  املجالت  جميع  اإىل  ت�سري  الإح�ساءات 

امل�ستخدم  حل��اج��ة  الإح�������س���اءات  تلبية  مب���دى 

وال�سكل  املحتوى  حيث  من  لتوقعاته  وا�ستجابتها 

وطريقة العر�ص.

اأبعاد جودة البيانات:

الإح�سائي  النظام  �سالمة  وتعني  ال�سالمة  1 .

م���ن ال��ت��دخ��ل اخل���ارج���ي ووج�����ود الإط����ار 

القانوين الداعم لعمل النظام مبهنية وحرية 

ال�ستقاللية  م��ب��داأ  حتقيق  اإىل  بالإ�سافة 

للنظام الإح�سائي.

على  الرتكيز  ب��ه  ويق�سد  املنهج  معقولية  2 .

العام الذي يتبعه اجلهاز الإح�سائي  املنهج 

والطرق  البيانات  ون�سر  وجمع  ت�سميم  يف 

التي ي�ستخدمها بحيث تكون معرتف بها من 

الناحية العلمية والأكادميية ول ي�سوبها خطاأ 

علمي.

هذا  اإىل  النظر  ميكن  ال��و���س��ول  اأم��ك��ان��ي��ة  3 .

امل��ب��داأ م��ن زاوي��ت��ني: الأوىل ان��ه م��ب��داأ يتيح 

ل  حيث  ب�سهولة  للبيانات  الو�سول  للجمهور 

يكفي الإعالن عن الإح�ساءات بو�سيلة ن�سر 

فئات اجلمهور  لكل  يتاح  اأن  يجب  بل  معينة 

احل�سول على البيانات، والثانية: اأنه معيار 

خدمة  توفري  يف  نف�سه  النظام  جودة  يقي�ص 

اأ�سا�ص  على  فيقوم  لالإح�ساءات،  الو�سول 

اإجراء  حرية  والأ�سخا�ص  الباحثني  اإعطاء 

وعدم  بها  يرغبون  اإ�سافية  حتليالت  اأي��ة 

تقييدهم باجلداول والتحليالت التي ينفذها 

جهاز الإح�ساء.

النظام  يكون  اأن  يجب  والق��ت��دار  القابلية  4 .

املطلوبة  اخلدمات  تقدمي  جمال  يف  مقتدرا 

وفقا ملعايري حمددة ومعرتف بها.

الدقة: من اأهم املعايري التي يكت�سب اجلهاز  5 .

كانت  فكلما  اجل��م��ه��ور،  ث��ق��ة  الإح�����س��ائ��ي 

عك�ست  كلما  الواقع  من  قريبة  الإح�ساءات 

وجه واقعي للمجتمع ي�ستحق الثقة.

اأن  اأ�سا�ص  على  يقوم  املعيار  ه��ذا  الوقتية:  6 .

�سالحية  ف��رتة  لها  الإح�سائية  البيانات 

عن  ت��اأخ��رت  اإذا  مفيدة  تكون  ل  ق��د  لذلك 

معيار  يوجد  ول  ق��دمي��ة،  واأ�سبحت  وقتها 

اأن���واع  باختالف  تختلف  اإذ  للوقت  حم��دد 

ت�صري خمتلف امل�صادر واملراجع التي حتدثت عن مو�صوع جودة البيانات اإىل اأهمية املو�صوع ملا يرتتب 

عليه من ا�صتخدام للبيانات الإح�صائية يف جمالت خمتلفة، وميكن القول اأن هنالك معايري واأبعاد 

لبد من الأخذ بها يف عملية اإنتاج الرقم الإح�صائي.



مبادرات جديدة

الإح�ساءات تبعا ل�سرعة تغري املجال الذي 

ت�سفه الإح�ساءات.

يف  تتوفر  اأن  م��ن  لب��د  للمقارنة:  القابلية  7 .

الإح�ساءات �سمة املقارنة مع م�سادر اأخرى 

ومع فرتات زمنية اأخرى.

بالنظام  مرتبط  امل��ف��ه��وم  ه��ذا  الت�����س��اق:  8 .

منهجيات  ا�ستخدام  حيث  من  الإح�سائي 

القيا�سات  نف�ص  اإىل  وت��وؤدي  للمقارنة  قابلة 

يف خمتلف اأركان النظام الإح�سائي.

الكمال: هذا املعيار مرتبط باملنتج الإح�سائي  9 .

من  الإح�����س��اءات  ك��م��ال  على  ي��رك��ز  حيث 

حيث �سمول املوؤ�سرات والتغطية اجلغرافية 

وغري  امل�ستهدفة  الفئات  وتغطية  والزمنية 

ذلك من الأمور ذات العالقة.

حلقات نقا�صية

بفكرة مبتكرة، �سمنت دائرة الإح�ساء واملوؤ�سرات يف خطة عملها الداخلية مو�سوع 

»احللقة النقا�سية«.

وتهدف هذه احللقات النقا�سية   اإىل:

على  والجتماعات  وامل�ساغل  الدورات  يف  الدائرة  اأع�ساء  م�ساركات  عر�ص  • 

جميع اأع�ساء الدائرة لتعم الفائدة على اجلميع.

تدريب اأع�ساء الدائرة على العر�ص واملناق�سة. • 

اأع�ساء الدائرة  والتي ترثي العمل  مناق�سة املبادرات والأفكار اجلديدة من  • 

الإح�سائي.

مناق�سة جوانب العمل املختلفة  لتاليف ال�سعوبات وتعزيز اليجابيات. • 

املحا�سر  وكتابة  والندوات  احللقات  اإدارة  على  الدائرة  اأع�ساء  تدريب  • 

والتقارير ...الخ.

توا�سل م�ستمر مع دوائر املديرية لالإطالع على اأهم اإجنازات الدائرة. • 

وقد نظمت الدائرة احللقة النقا�سية الأوىل يوم الأربعاء املوافق 2009/11/11م 

بقاعة الجتماعات ال�سغرى بديوان عام الوزارة.



م�صروع اخلريطة الرقمية على موقع البوابة التعليمية

 اأهداف املوقع :

املدار�ص  ملواقع  بيانات  قاعدة  توفري  • 

ال��و���س��ف��ي��ة كعدد  ال��ب��ي��ان��ات  وب��ع�����ص 

ملدار�ص  التعليم  ونوع  واملعلمني  الطلبة 

ال�سلطنة.

للبيانات  ال��و���س��ول  ���س��رع��ة  ت�سهيل  • 

املختلفة  املجتمع  �سرائح  الو�سفية اىل 

وذلك من خالل ربط البيانات املكانية 

بالبيانات الو�سفية . 

حمتويات املوقع :

خريطة  وتت�سمن:  الع�ر�ص  �سا�سة  1 .

)م��دار���ص  م�سقط  مل��ح��اف��ظ��ة  رق��م��ي��ة 

املحافظة(  

          - �سور ف�سائية للمحافظة 

          - خرائط ثالثية الأبعاد .

          - دمج  اخلرائط مع ال�سور الف�سائية.

بيانات  وتت�سمن  املحتويات  �سا�سة   .2

م�سقط  حم��اف��ظ��ة  مل���دار����ص  و���س��ف��ي��ة 

»حاليا وجاري العمل يف باقي مدار�ص 

املدر�سة  ا�سم  على  وت�سمل  ال�سلطنة« 

التعليم وعدد الطلبة وكذلك عدد  نوع 

املدر�سة...  يف  املعلني  وع��دد  ال�سعب 

الخ.

طريقة عمل املوقع:

وو�سفية  مكانية  بيانات  قاعدة  املوقع  يوفر 

خالل  من  وذلك  م�سقط  حمافظة  ملدار�ص 

)املوقع(  للمدار�ص  املكانية  البيانات  ربط 

نوع   �� املدر�سة  )ا�سم  الو�سفية  بالبيانات 

التعليم �� عدد الطلبة �� عدد املعلمني �� عدد 

ال�سعب ( . 

املوقع م�صتقبال: 

والو�سفية  املكانية  البيانات  ا�ستكمال  • 

ومناطق  حمافظات  لبقية  للمدار�ص 

ال�سلطنة .

تطوير �سكل املوقع و اإ�سافة العديد من  • 

امليزات يف اجلانب الرتبوي والفني .

البيانات  يوفر  بحث  حم��رك  اإ�سافة  • 

الو�سفية و املكانية ب�سهولة اأكرث .

املعلومات  نظم  ب��ربام��ج  امل��وق��ع  رب��ط  • 

الرك  برنامج  بالتحديد  اجلغرافية 

ماب ArcMap وذلك من خالل الرك 

�سريفر. 

عند ت�صفحك ملوقع البوابة التعليمية جتد و�صلة ت�صري مل�صروع اخلريطة املدر�صية على 

جوجل ايرث.



التعداد العام لل�صكان وامل�صاكن واملن�صاآت

عام  ال�سلطنة  يف  ت��ع��داد  اأول  تنفيذ  مت 

على  �سنوات  ع�سر  م��رور  وبعد  1993م، 

اإجراء التعداد الأول جاء تنفيذ التعدادات 

التي  واملن�ساآت  وامل�ساكن  لل�سكان  املتتالية 

والبيانات  املعلومات  بني  املقارنة  اأتاحت 

البيانات  وبني  عليها  �سيتم احل�سول  التي 

التي افرزها التعداد  الأول. وقد جاء اإجراء 

منتظمة  دوري���ة  ف���رتات  على  ال��ت��ع��دادات 

يعطي  الواحد  فالتعداد  فوائده،  مل�ساعفة 

والإ�سكانية  ال�سكانية  الأو�ساع  عن  �سورة 

وقت اإجرائه.

يوفرها  التي  واملوؤ�سرات  البيانات   ومتثل 

اجلهات  ملختلف  ق��وي��ا  راف����دا  ال��ت��ع��داد 

لو�سع  الأ�سا�ص  وت�سكل  بال�سلطنة  املعنية 

تعريف التعداد العام لل�صكان :

التعداد العام لل�صكان هو: العملية الكلية جلمع وت�صنيف وتقييم وحتليل ون�صر بيانات 

مواطنني   ��� الأفراد  جميع  عن  والقت�صادية  والجتماعية  الدميوجرافية  اخل�صائ�س 

��� املوجودين علي قيد احلياة يف تاريخ معني ليلة العد داخل )حدود جغرافية  واأجانب 

اأو م�صاكن عامه  اأ�صر معي�صية،  الأفراد �صمن  يكون هوؤلء  الدولة. وقد  معينة( حدود 

نزلء امل�صت�صفيات ، الفنادق ، ال�صجون .. الخ .

)منوذج لبيانات اخلريطة املدر�صية الرقمية بالبوابة التعليمية(



�لبيانات �لإح�سائية ركيزة �أ�سا�سية لتخاذ �أي قر�ر .

فمن �ل�رضوري عدم �لتقليل من �أهمية  علم �لإح�ساء �أو �لبيانات 

�لإح�سائية ب�سكل عام

ف�سف�ة  املختلف�ة،  التنمي�ة  �سيا�سات 

وتوفري  للمقارنة  والقابلي�ة  ال�س�مول 

بيانات عن التجمعات ال�سغرية والكبرية 

ه��ي ال��ت��ي جت��ع��ل ب��ي��ان��ات ال��ت��ع��داد ذات 

التنموي،  التخطيط  يف  ق�سوى  اأهمية 

متا�ص  على  التي  اجلهات  تلك  وخا�سة 

وزارة  ومنها  العماين  بالإن�سان  مبا�سر 

من  ال��ت��ع��دادات  وتعد  والتعليم،  الرتبية 

بالبيانات  ال���وزارة  تغذية  م�سادر  اأه��م 

تلك  فيها،  والعاملني  بالطالب  اخلا�سة 

اخلدمات  ت��وف��ري  يف  ت�ساعد  ال��ب��ي��ان��ات 

على  ك��ال  باملناطق  اخلا�سة  التعليمية 

يف  العاملني  تعني  كما  احتياجه،  ح�سب 

الي�سري  التح�سيل  على  الإح�ساء  جمال 

ال�سوء  ت�سلط  التي  للبيانات  وال�سريع 

الأمر  ال����وزارة،  واإنتاجيات  م���وارد  على 

الوزارة  يف  التخطيط  لأق�سام  يتيح  الذي 

امل�ستقبلية  احتياجاتها  بتقدير  القيام 

من مرافق واأبنية، ودرا�سة متطلبات رفع 

كفاية التعليم من حيث موا�سفات املبنى 

اأن  املدر�سي واملرافق الرتبوية التي يجب 

اإن�ساء  يف  كذلك  تعينهم  كما  به،  تتوافر 

الإ�سقاطات  على  حتتوي  بيانات  قاعدة 

امل�ستقبلية للمباين التي حتتاجها الوزارة 

امل�ساعدة  اإىل  والإحالل.اإ�سافة  للتو�سع 

لأ�س�ص  لئ��ح��ة  و���س��ع  على  الإ���س��راف  يف 

للهيئات  الداخلية  التنقالت  و�سوابط 

التدري�سية والوظائف املرتبطة بها داخل 

هذا  يف  نن�سى  ول  التعليمية.  امل��ن��اط��ق 

ال�سدد دور هذة البيانات يف العمل على 

متابعة تنفيذ اخلطط اخلم�سية اخلا�سة 

بتطوير التعليم ومنتجاته، والوقوف على 

احللول  ��ب  ف��رُتتَّ وال�سعف  ال��ق��وة  ن��ق��اط 

ز جمالت التفوق والتميز. للمعوقات وتَعزَّ

وت�سارك الوزارة يف هذا احلدث الوطني 

املدربة  ك��وادره��ا  م��ن  مبجموعة  الكبري 

امليدانية  التعداد  باإعمال  للقيام  واملهياأة 

وال��ف��ن��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، الأم����ر ال���ذي يرثي 

الهمم لإجناز  وي�ساعد يف حث  اخلربات 

ذلك العمل. 



ما هو برنامج التعليم للجميع؟

وال�صباب  الأطفال  املجتمع  فئات  كل  اإىل  التعليم  توفري  اإىل  يهدف  دويل  التزام  عن  عبارة 

1990م  تايالند  جومتني  يف  للجميع  للتعليم  العاملي  موؤمتر  من  انطالقتها  كانت  والكبار.. 

ويقوم على التوجهات التالية :

حتقيق فر�ص متكافئة للتعليم من خالل تو�سيع دائرة الإلتحاق بالتعليم وتعميمها. 1 .

الهتمام بعمليات التعليم والرتكيز عليها. 2 .

تو�سيع جمالت التعليم الأ�سا�سي وو�سائله. 3 .

تعزيز بيئة التعليم والإهتمام بها. 4 .

الأهداف ال�صتة للتعليم للجميع

الهدف الأول : مرحلة الطفولة املبكرة. 1 .

الهدف الثاين : مرحلة التعليم البتدائي. 2 .

لدى  احلياة  مدى  التعلم  اأحتياجات  تلبية   : احلياة(  مدى  )التعليم   : الثالث  الهدف  3 .

ال�سباب والكبار.

 ٪ 4 .50 بن�سبة  الكبار  اأمية  م�ستويات حمو  زيادة   : الكبار(  اأمية  : )حمو  الرابع  الهدف 

بحلول عام 2015م.

التكافوؤ بني اجلن�سني  : حتقيق  وامل�ساواة بني اجلن�سني(  )التكافوؤ   : الهدف اخلام�ص  5 .

بحلول عام 2005م وامل�ساواة عام 2015م.

الهدف ال�ساد�ص : )نوعية التعليم( : حت�سني نوعية التعليم. 6 .



يف اإطار تنمية قدرات العاملني

مبجال الإح�صاء الرتبوي

والتي  املدر�سية  تدريبية يف جمال اخلريطة  دورة  واملوؤ�سرات  الإح�ساء  دائرة  نظمت  • 

بوزارة  ال��رتب��وي  ال��ق��رار  دع��م  دائ��رة  مدير  اخل���اروف  رمي  الدكتورة  فيها  حا�سرت 

الرتبية والتعليم باململكة الأردنية الها�سمية. خالل الفرتة من 17- 21 /10 2009م، 

املوؤ�سرات  حول  عمل  ور�سة  الدائرة  نظمت  كما  التعليمية.  املناطق  جميع  وا�ستهدفت 

ا�ستهدفت  2009/10/26م  بتاريخ  اخل��اروف  رمي  الدكتورة  فيها  حا�سرت  الرتبوية 

العاملني بالوزارة واملناطق التعليمية.

م�صاركات دائرة الإح�صاء واملوؤ�صرات:

ور�سة عمل حول اإعداد الإ�سرتاتيجية الإح�سائية املوحدة لدول جمل�ص التعاون والتي  • 

نظمتها وزارة القت�ساد الوطني بالتعاون مع الأمانة العامة ملجل�ص التعاون اخلليجي 

خالل الفرتة 5-2009/10/7م.

دورة تدريبية يف �سبط وحت�سني جودة البيانات الإح�سائية التي نظمتها وزارة القت�ساد  • 

الوطني خالل الفرتة من 17-2009/10/21م. 

يف  والت�سالت  املعلومات  تقنية  ل�ستخدام  الإح�سائية  املوؤ�سرات  حول  عمل  حلقة  • 

القطاع احلكومي بدول جمل�ص التعاون اخلليجي والتي نظمتها هيئة تقنية املعلومات 

بتاريخ 2009/12/20م.

- • 29( لالإح�ساء  ال�ست�سارية  اللجنة  نظمته  ال���ذي  ال��ث��اين  الإح�����س��ائ��ي  امللتقى 

2009/12/30م(.

ترقبو� �لإ�سد�ر �لعا�رض من كتاب �ملوؤ�رض�ت �لرتبوية للعام �لدر��سي 

2009/2008م.



الن�صر الإح�صائي

كتاب املوؤ�صرات الرتبوية

حتلل  التي  الرتبوية  املوؤ�صرات  احت�صاب  خالل  من  الإح�صائية  البيانات  الكتاب  هذا  يعالج 

الكتاب  يف  املعرو�صة  اخلام  املعلومات  يف  نق�صان  اأو  زيادة  لأي  تفا�صري  وتعطي  البيانات  تلك 

الإح�صائي. وفيما يلي بع�س املوؤ�صرات التي تعر�س يف الكتاب :

موؤ�سرات خا�سة بالطلبة) الكثافة ال�سفية، ن�سبة اللتحاق،ن�سبة الإعادة،...(. 1 .

موؤ�سرات خا�سة باملوارد الب�سرية التابعة للوزارة: ) ن�سبة التعمني، الربامج التدريبية، ..(. 2 .

موؤ�سرات متعلقة بالرتبية اخلا�سة:) تطور اأعداد الدار�سني بربامج املدار�ص املتخ�س�سة،  3 .

ن�سب التعمني للعاملني يف هذه املدار�ص(.

وتعليم  الأمية  الدار�سني مبراكز حمو  الكبار: )تطور  وتعليم  الأمية  متعلقة مبحو  موؤ�سرات  4 .

الكبار على حد �سواء،...(.

توزيع  الإنفاق،  بنود  على  الرتبية  ميزانية  توزيع   ( التعليم:  على  بالإنفاق  خا�سة  موؤ�سرات  5 .

الإنفاق ح�سب نوع التعليم وال�سفوف الدرا�سية(.

موؤ�سرات خا�سة بالتعليم اخلا�ص: ) حجم املدار�ص اخلا�سة ح�سب عدد الطلبة وال�سعب،  6 .

م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف التعليم،...(.

موؤ�سرات خا�سة بالتقدم التكنولوجي امل�ستخدم يف التعليم: )ن�سبة املدار�ص التي يتوفر لديها  7 .

خدمة: النرتنت، اأجهزة حا�سب اإيل، املعلمني املوؤهلني لتدري�ص احلا�سوب،...(.

�أهمية �ملوؤ�رض�ت:

تزودنا مبعلومات دقيقة حول تقدم وفاعلية نظام �لتعليم. 1 .

تفيد يف مناق�سة �لو�سع �لر�هن للتعليم وم�ستقبل �لتعليم. 2 .

�مل�ساعدة يف �تخاذ �لقر�ر�ت حول نقاط �لقوة ونقاط �ل�سعف يف �لنظام �لتعليمي. 3 .

ت�ساعد يف �تخاذ �لقر�ر�ت و�لتخطيط يف عملية تطوير �ل�سيا�سية �لتعليمية. 4 .

كتاب يهمك



و�صلني عرب الإمييل

النجاح يف العمل

 كيف ميكن الو�سول اإىل النجاح يف العمل؟؟؟ اتبع هذه اخلطوات:

اأول: ف�صل الترب عن الرتاب:

�سّنف الأوراق ح�سب اأهميتها. • 

�سع الأوراق املهمة يف حاوية موؤقتًا. • 

�سّلم الأوراق التي ل تخ�سك ل�ساحبها و تخّل�ص من الأوراق التي انتهيت منها. • 

الأوراق التي ل ت�ستطيع حتديد مدى حاجتك لها �سعها يف ملف وحاول فرزها مّرة اأخرى. • 

الأولويات ح�سب  قائمة  و�سعها يف  �سّنفتها  التي  الأوراق  اإىل  اأخرى  الأوراق، عد مرة  �سلة  نّظف  • 

الأهمّية.

اأوراق اأخرى مكد�صة يف املكتب

والآن وبعد تفريغ املكتب من الأوراق املكّد�سة قم مبعاجلة الأوراق الأخرى املبعرثة يف نواحي الغرفة 

ورتبها بنف�ص الطريقة ال�سابقة.

ثانيا: ل تن�صغل ب�صفا�صف الأمور:

ل ت�سغل نف�سك باأي اأفكار اأو م�ساغل جانبّية اأثناء فرزك وت�سنيفك لالأوراق. • 

عند تذكرك باأن هناك عمل يجب عليك متابعته فقم فورًا بتدوينه يف ورقة خارجّية لتقوم بعمله  • 

لحقًا.

ثالثاً:املحافظة على النظام: 

يتحتم علينا اأن نحافظ على النظام الذي قمنا بو�سعه وعدم ال�سماح باأي حال من الأحوال من  • 

اأن نرتكه.

رتب مكتبك قبل املغادرة! �ساعة الدوام الأخرية يجب اأن ت�سرف يف ت�سنيف الأعمال لليوم القادم  • 

وترتيب الأوراق وو�سع الأولويات و�سماع الر�سائل ال�سوتّية وقراءة ر�سائل املكاملات الواردة.

اأجعل من مراجعة الأعمال قبل الرحيل واجبًا يوميًا روتينّيًا وجاهد نف�سك يف ال�ستمرار عليه. • 

wamdhat@moe.om

ترقبو� �لإ�سد�ر �لأربعني من كتاب �لإح�ساء �ل�سنوي للعام �لدر��سي

2010 - 2009


