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الوفاء بوعود التعليم عبر عملية التعلم*
هذه نسخة خمتصرة من تقرير البنك الدويل األصلي الذي نشر يف عام ( .)2018
نظرة عامة
ال يؤدي االلتحاق ابملدرسة ابلضرورة إىل التعلّم ،فقد يعاجل التعليم عدة علل جمتمعية حينما
وصل بطريقة جيدة؛ إذ إنه يساعد األفراد ابحلصول على وظيفة ،وزايدة األرابح ،واحملافظة على
يُ ّ
الصحة ،واحلد من الفقرّ ،أما للمجتمعات ،فإنه حيفز االبتكار ،ويقوي عمل املؤسسات ،ويعزز
التماسك االجتماعي؛ بيد أن مجيع تلك الفوائد تستند إىل ٍ
حد كبري إىل عملية التعلُّم .إن التعليم
املدرسي دون حدوث التعلّم هو فرصة ضائعة ،وإنه لظلم عظيم :إذ يظلم اجملتمع األطفال الذين
حيتاجون إىل التعليم اجليد للنجاح يف حياهتم .وإبمكان أي بلد أن يقوم مبا هو أفضل يف حال
اهتم بعملية التعلّم بنح ٍو أكرب ،ويف الوقت الذي تتلقى فيه أهداف التعليم الكثري من الدعم نظرايً،
بيد أنه يف الواقع العملي تتآمر أنظمة التعليم ضد عملية التعلُّم .ويرى هذا التقرير إمكانية حتسني
َ
البلدان بذلك عرب:
• تقييم التعلّم جبعله هدفاً جاداً؛ وهذا يعين االستدالل بتقييمات للطلبة لرؤية مدى صحة
نظم التعليم (وليس كأدوات ملنح املكافآت أو فرض العقوابت) ،فضالً عن استخدامها لتحديد
اخليارات ،وتقييم التقدم.
التصرف على وفق األدلة املتاحة؛ جلعل املدارس تعمل ملساعدة املتعلمني .وقد انتشرت
• ّ
تبي الكيفية اليت يتعلّم هبا الناس بنح ٍو كبري يف العقود األخرية ،إىل جانب زايدة
األدلة اليت ّ
االبتكارات يف جمال التعليم .وميكن للبلدان االستفادة بنح ٍو أفضل من تلك األدلة لتحديد
األولوايت ملمارساهتم وابتكاراهتم اخلاصة.
• حماذاة اجلهات الفاعلة؛ جلعل النظام أبكمله يعمل من أجل التعلّم .على الدول أن تدرك
* التعليم :عملية يؤديها املعلم ،هدفها إكساب املتعلّم أو الطالب املعارف أو املهارات بطرق التعليم وأساليبه
املتعددة .أما التعلُّم :فهو العملية اليت حيصل فيها الشخص على معلومة ما سواء بنح ٍو مقصود أو غري مقصود
وليس شرطاً أن يكون مكتسب املهارة طالباً يف مرحلة ما.
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أن مجيع االبتكارات يف الفصول الدراسية لن يكون هلا أتثري كبري إذا كان النظام ال يدعم التعلّم
املعلمني ذوي
بسبب العوائق التقنية والسياسية .ومبراعاة هذه احلواجز الواقعية ،إبمكان البلدان دعم َ
االبتكارات اجلديدة يف اخلطوط األمامية.
حينما يصبح حتسني التعلّم أولوية ،يكون التقدم الكبري أمراً ممكناً حتقيقه ،ففي أوائل
مخسينيات القرن العشرين ،كانت مجهورية كوراي بلداً ممزق نتيجة احلرب ،واعاق تقدمه اخنفاض
نسبة املتعليمن فيه .إال أنه حبلول عام ( ،)1995أصبح التعليم يف املدارس الثانوية الكورية تعليماً
عايل اجلودة ،وحيقق شباهنا اليوم أعلى النتائج يف تقييمات التعلُّم الدولية .لقد فاجأت فيتنام العامل
حينما أظهرت نتائج برانمج تقييم الطلبة الدوليني لعام ( )PISA( )2012أن طلبتها الذين تبلغ
أعمارهم ( )15عاماً عندما كانوا يؤدون املستوى نفسه لنظرائهم يف أملانيا ،على الرغم من أن فيتنام
كانت دولة ذات دخل متوسطمنخفض .وقد حققت بريو أسرع منو يف نتائج التعلُّم الشاملة بني
عامي ( ،2009و)2015؛ وهو حتسن يعزى إىل إجراءات سياسية متضافرة.
ويتطلب مثل هذا التقدم تشخيصا واضحاً ،يتبعه عمل متضافر .وقبل عرض ما ميكن القيام
بد من التوضيح َّ
به للوفاء بوعود التعليم ،ال َّ
أن هذا التقرير يلقي الضوء أوالً على أزمة التعلّم من
التساؤل اآليتِ :لَ مل تُ ِطّبق العديد من البلدان مبدأ «التعلُّم للجميع»؛ فهذا األمر قد يؤدي إىل
قراءة مثبطة للهمم ،ولكن ال ينبغي تفسريها أبن مجيع اجلهود ذهبت أدراج الرايح؛ ألن الكثري من
الشباب ال حيصلون على التعليم الذي حيتاجونه .ويوضح بقية التقرير كيف أن التغيري ممكن حدوثه
إذا التزمت األنظمة بـمبدأ «توحيد اجلهود لتحيق التعلّم» ،مستندةً إىل أمثلة للعائالت ،واملعلمني،
واجملتمعات ،والنظم اليت حققت تقدماً حقيقياً.
األبعاد الثالثة ألزمة التعلّم
جيب أن يزود التعليم الطلبة ابملهارات اليت حيتاجوهنا ليعيشوا حياة صحية ومنتجة وذات
مغزى ،وحتدد البلدان املهارات بطرائق خمتلفة ،بيد أهنا تشرتك ببعض التطلعات األساسية ،املتجسدة
يف مناهجها الدراسية .وعلى الطلبة يف كل مكان أن يتعلموا كيفية تفسري مجيع أنواع النصوص
املكتوبة من ملصقات األدوية إىل عروض العمل ،من البياانت املصرفية إىل األدبيات العظيمة.
وجيب عليهم فهم كيفية عمل األرقام حبيث يصبح إبمكاهنم الشراء والبيع يف األسواق ،أو حتديد
ميزانيات العائلة ،أو تفسري عقود القروض ،أو كتابة برامج هندسية .ويُتطلَّب منهم تفكري رفيع
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املستوى وإبداع مبين على هذه املهارات األساسية .وهم حباجة إىل املهارات االجتماعية ،مثل:
املثابرة ،والقدرة على العمل يف الفريق اللتني تساعدهم على اكتساب املهارات األساسية وتطبيقها.
مل حتقق العديد من الدول هذه األهداف بعد ،إذ غالباً ما ال حيدث التعلّم الذي يتوقعه املرء
يف املدارس سواء أكانت التوقعات مبنية على مناهج رمسية ،أو احتياجات أرابب العمل ،أو جمرد
حس عام ،واألمر املدعو للقلق؛ هو أن العديد من البلدان تفشل يف توفري التعلُّم للجميع .وإن
األفراد األقل حظاً يف اجملتمع سواء أكان ذلك بسبب الفقر ،أو املوقع ،أو العرق ،أو اجلنس ،أو
اإلعاقة هم األقل معرفة؛ وابلتايل فإن النظم التعليمية توسع الفجوات االجتماعية بدالً من تضييقها.
خمرجات التعليم ضعيفة( :مستوايت منخفضة ،انعدام املساواة ،تقدم بطيء)
إن التقدم األخري يف جمال التعليم مثري لإلعجاب على وفق املعايري التأرخيية ،ففي العديد
من البلدان النامية على مدى العقود القليلة املاضية ،جتاوز صايف التسجيل يف التعليم إىل حد كبري
األداء التأرخيي للبلدان الصناعية اليوم؛ فعلى سبيل املثال :استغرقت الوالايت املتحدة ( )40عاماً
من ( 1870إىل  )1910لزايدة معدالت التحاق الفتيات من ( )% 57إىل ( ،)% 88وعلى
النقيض من ذلك ،حققت املغرب زايدة مماثلة يف ( )11سنة فقط.
الشكل ( )1-0النقص يف التعليم يبدأ مبكراً

نسبة طلبة الصف الثاين الذين مل يتمكنوا من القراءة أو أداء مهام احلساب السهلة( ،دول ُمتارة).
نسبة طلبة الصف الثاين الذين مل يتمكنوا من
نسبة طلبة الصف الثاين الذين مل
قراءة كلمة واحدة يف نص قصري.
يتمكنوا من حساب انقص رقمني.
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ليس شرطاً أن يؤدي االلتحاق ابملدرسة إىل التعلّم ،إذ يتلقى األطفال تعليماً قليالً يف العديد
من أنظمة التعليم حول العامل؛ فحىت بعد مرور عدة سنوات يف املدرسة ،يفتقر ماليني الطلبة إىل
مهارات القراءة ،والكتابة ،واحلساب األساسية؛ فهذه البداية البطيئة للتعلّم تعين أنه حىت الطلبة
الذين يصلون إىل هناية املرحلة االبتدائية ال يتقنون املهارات األساسية .وعلى الرغم من أن مجيع
البلدان النامية ال تعاين من مثل هذا النقص الشديد ،إال أن العديد منها ما تزال بعيدة عن
املستوايت اليت تطمح إليها .وعلى وفق التقييمات الدولية الرائدة حملو األمية واحلساب(  (�PI
 )RLSو( )TIMSSفإن أداء الطالب االعتيادي يف البلدان ذات الدخل املنخفض هو أسوأ
من ( )% 95من الطلبة يف البلدان عالية الدخل ،مبعىن أن الطالب سيُختار للعناية العالجية يف
الصف الدراسي يف البلدان ذات الدخل املرتفع .فالكثري من الطلبة ذوي األداء املرتفع يف البلدان
املتوسطة الدخل -الشباب والشاابت الذين وصلوا إىل الربع األعلى يف ترتيبهم مع زمالئهم-
حيتلون مرتبة يف الربع األسفل يف البلدان األكثر ثراءً.
تضاعف أزمة التعلُّم من انعدام املساواة:

تعيق هذه املسألة الشباب األقل حظاً الذين حيتاجون إىل الدعم الذي ميكن أن يقدمه
التعليم اجليد .وغالباً ما يتعلم الطلبة القليل من عام إىل آخر ،ولكن عجز التعلُّم املبكر يتضخم
مبرور الوقت؛ وحلل هذه املعضلة ،جيب أن يكافأ الطلبة الذين يبقون يف املدرسة مع التقدم املطرد يف
التعلُّم ،مهما كانت عيوهبم يف البداية .ومع ذلك ،يف والية أندرا براديش ابهلند يف العام ()2010
مل يكن من املرجح أن جييب الطلبة منخفضو األداء يف الصف اخلامس على سؤال الصف األول
بنحو صحيح عن أولئك يف الصف الثاين االبتدائي .حىت أن متوسط الطلبة يف الصف اخلامس
كان لديهم فرصة ( )% 50لإلجابة عن سؤال الصف األول بنحو صحيح مقارنة حبوايل ()% 40
يف الصف الثاين .وعلى الرغم من أن بعض الدول حتقق تقدماً يف عملية التعلُّم ،فإن تقدمها بطيء
يف العادة.
وبسبب هذا التقدم البطيء ،فإن أكثر من ( )% 60من أطفال املدارس االبتدائية يف
البلدان النامية ما يزالون يفشلون يف حتقيق احلد األدىن من الكفاءة يف التعلُّم .ومل ُيَر التقييم على
مجيع البلدان ،بل ُِ
جعت البياانت من تقييمات التعلُّم يف ( )95دولة؛ مما مكننا من إنشاء عتبة
«احلد األدىن للكفاءة» قابلة للمقارنة عاملياً يف درس الرايضيات؛ إذ مل يتقن الطلبة املهارات الرايضية
األساسية ،حىت إبجراء حساابت سهلة مع األعداد الصحيحة ،ابستخدام الكسور أو القياسات،
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أو تفسري الرسوم البيانية الشريطية اهليّنة ،ويف البلدان املرتفعة الدخل ،حيقق مجيع الطلبة هذا املستوى
يف املرحلة االبتدائية ،أما يف البلدان املنخفضة الدخل ،فيصل ( )% 14من الطلبة إىل هذا املستوى
عند هناية املرحلة االبتدائية ،و( )% 37يف البلدان ذات الدخل املتوسطاألدىن ،وتصل النسبة إىل
( )% 61يف الدول ذات الدخل املتوسطاألعلى.
إن العائق الذي يقف عقبة أمام التع لّ م هو عدم وجود تعليم من األساس ،إذ إن مئات
املاليني من املواطنني ال يلتحقون ابملدارس ،ففي عام ( )2016كان عدد األطفال الذين مل
يلتحقوا ابملدارس االبتدائية ( )61مليون طفل؛ أي ما يعادل ( )% 10من عدد األطفال يف
البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط ،و( )202مليون طفل يف سن الدراسة الثانوية .ففي
سوراي -اليت حققت هدف تعميم التعليم االبتدائي يف عام ( -)2000أدت احلرب األهلية إىل
عدم التحاق( )1.8مليون طفل ابملدرسة حبلول عام ( .)2013وقد يكون الفقر سبباً رئيساً بعدم
إكمال التعليم املدرسي ،ولكن هناك مؤثرات أخرى مثل النوع االجتماعي (ذكر أم أنثى) ،والعجز،
والطبقة العرقية واإلثنية تساعد يف كثري من األحيان يف تراجع أعداد الطلبة اباللتحاق يف املدارس.
ولكن ليس فقط الفقر والصراع مها اللذان مينعان األطفال من الدراسة؛ بل األزمة التعليمية
كذلك .فحينما يرى اآلابء الفقراء أن التعليم منخفض اجلودة ،فإهنم أقل استعداداً للتضحية إلبقاء
أطفاهلم يف املدرسة ،وهي استجابة عقالنية ،نظراً للقيود اليت يواجهوهنا.
ويظهر القصور يف التعلّم خالل سنوات الدراسة -الحقاً -على شكل مهارات ضعيفة يف
القوى العاملة؛ وهكذا يعكس اجلدل بشأن مهارات الوظيفة أزمة التعلُّم .وغالباً ما تُناقش مسألة
نقص املهارات يف العمل بطريقة منفصلة عن النقاش اخلاص ابلتعلُّم ،ولكنهما عبارة عن أجزاء
من املشكلة نفسها .وألن أنظمة التعليم مل تعد العمال بنح ٍو ٍ
كاف ،فإن الكثريين يدخلون القوى
ّ
العاملة مبهارات غري كافية .ويعد قياس مهارات البالغني يف مكان العمل أمراً صعباً ،لكن املبادرات
األخرية قيّمت جمموعة من املهارات لدى السكان البالغني يف العديد من البلدان ،ووجدوا أن
املهارات األساسية أيضاً مثل :معرفة القراءة ،والكتابة ،واحلساب غالباً ما تكون منخفضة ،فضالً
عن املهارات األكثر صعوبة ،فاملشكلة ليست فقط نقص العاملني املدربني ،بل إنه نقص يف العمال
الذين ميكن تدريبهم بسهولة؛ ولذلك ،ينتهي املطاف ابلعديد من العمال بوظائف تتطلب قدراً
ضئيالً من القراءة أو استخدام العمليات الرايضية؛ وذلك سيؤدي بطبيعة احلال إىل التقليل من
جودة الوظائف ،واألرابح ،وحركة العمالة.
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إن املهارات الالزمة يف أسواق العمل متعددة األبعاد؛ لذا حتتاج األنظمة التعليمية إىل
تزويد الطلبة مهارات أكثر من جمرد القراءة والكتابة والرايضيات ،لكن جيب أال يتغاضى الطلبة
عن هذه املهارات األساسية .وسواء أكانوا عماالً أم أعضاء يف اجملتمع ،حيتاج الناس أيضاً إىل
مهارات معرفية عالية املستوى مثل كيفية حل املشكالت؛ وفضالً عن ذلك هم حباجة إىل مهارات
اجتماعية -تُسمى أحياانً مهارات غري معرفية -مثل الوعي .وهم حباجة كذلك إىل مهارات
فنية ألداء مهمة حمددة .ومع ذلك ،فإن املهارات املعرفية األساسية ضرورية ،وال ميكن لألنظمة
جتاوز حتدايت تطويرها إذ إهنا تستهدف مهارات عالية املستوى ،ويتطلب التعامل مع أزمة التعلُّم
والثغرات يف املهارات تشخيصاً ألسباهبا -سواء أكانت مباشرة على مستوى املدرسة أم عميقة مثل
حمركات تشغيل العملية التعليمية .-وابلنظر إىل مجيع االستثمارات اليت قامت هبا البلدان يف جمال
أمر غري مشجع ،لكن أحد األسباب وراء ذلك هو أن التعلُّم
التعليم ،فإن النقص يف التعلّم هو ٌ
مل حيظ ابالهتمام الذي جيب أن يتمتع به؛ ونتيجة لذلك ،يفتقر أصحاب املصلحة إىل معلومات
قابلة للتنفيذ لألخطاء اليت حتدث يف مدارسهم ويف اجملتمع األوسع؛ وابلتايل ال يستطيعون صياغة
االستجاابت املالئمة لتحسني التعلُّم؛ وكي يتصرفوا بفاعلية عليهم أوالً فهم كيفية إخفاق املدارس
يف تعلم املتعلمني ،وكيفية إخفاق األنظمة يف املدارس.
إخفاق املدارس يف مساعدة املتعلمني
تفتقر أنظمة التعليم املتعثرة إىل واحد أو أكثر من أربعة مكوانت أساسية على مستوى
املدرسة للتعلم وهذه املكوانت هي :املتعلمون الذين يتم إعدادهم ،والتعليم الفعال ،واملدخالت اليت
تركز على التعلُّم ،واإلدارة املاهرة واحلوكمة اليت جتمع تلك املكوانت ببعضها بعضاً.
أوالً :يصل األطفال إىل املدارس وهم غري مهيئني للتعلُّم؛ فسوء التغذية ،واملرض ،واخنفاض
استثمار اآلابء يف تعليم أبنائهم ،والبيئات القاسية املرتبطة ابلفقر تؤدي كلها إىل تقويض عملية التعلّم
يف مرحلة الطفولة املبكرة .إذ يعاين ( )% 30من األطفال دون سن اخلامسة يف البلدان النامية
التقزم البدين؛ أي :قِصر طوهلم ابلنسبة ألعمارهم وهو ما يعزى عادة إىل سوء التغذية املزمن.
من ّ
ومع ضعف األسس اإلمنائية يصل العديد من األطفال إىل املدرسة وهم غري مهيئني لالستفادة منها
بنحو كامل ،إذ تتخلف املهارات اإلدراكية لدى األطفال الفقراء بنح ٍو كبري يف السنوات اليت تسبق
املرحلة االبتدائية .ويف بعض البلدان تتضاعف الفجوة بني قدرة األطفال األغنياء والفقراء -يف الفئة
التعرف على احلروف األجبدية .وتدفع الرسوم املدرسية وتكاليف الفرصة
العمرية ( )5-3على ُّ
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البديلة للتعليم إىل بقاء الكثري من الناشئة خارج التعليم ،وتؤدي األبعاد االجتماعية لإلقصاء،
(كاحلواجز املرتبطة بنوع اجلنس أو اإلعاقة) ،إىل تفاقم هذه املشكلة ،إذ تؤدي هذه الفجوات يف
املشاركة املدرسية إىل اتساع الفجوة يف خمرجات التعلّم.

اثنياً :يفتقر املعلمون غالباً إىل املهارات أو الدافع للتدريس بنح ٍو فعال؛ فاملعلم هو أهم
عوامل التأثري يف عملية التعلُّم ابملدارس ،ففي الوالايت املتحدة -مثالً -يتعلم الطلبة الذين لديهم
معلمون ابرعون مبعدل ثالث مرات أسرع مقارنةً مبن لديهم معلمون غري كفوئني وقد تكون لنوعية
املعلم أمهية أكرب يف البلدان النامية ،لكن معظم األنظمة التعليمية ال جتذب املتقدمني الذين يتمتعون
خبلفية تعليمية قوية وال ِّ
الفعال .فعلى سبيل املثال :تقل درجات الطلبة
تدرب املعلمني التدريب ّ
البالغة أعمارهم ( )15عاماً الذين يطمحون يف العمل ابلتدريس عن املتوسط للطلبة يف اختبار
( )PISAيف مجيع البلدان تقريباً .وإن أداء املعلم املتوسط ابلصف السادس يف اختبارات القراءة
ليس أفضل من مستوى التالميذ األعلى أداءً ابلصف نفسه يف ( )14بلداً من بلدان أفريقيا وجنوب
الصحراء .وفضالً عن ذلك ،يضيع الكثري من وقت التعلّم بسبب تبديد الوقت داخل الصف يف
أنشطة أخرى أو بسبب غياب املعلمني ،ففي سبعة من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ،وجدت
فرق املسح خالل زايرات مفاجئة أجرهتا مؤخراً أن واحداً من بني كل مخسة معلمني يتغيّب عن
احلضور إىل املدرسة .ليس املقصود من هذه الدراسات التشخيصية إلقاء اللوم على املعلمني ،بل
لفت االنتباه إىل كيفية تقويض األنظمة التعليمية لعملية التعلُّم من خالل الفشل يف مساندة املعلمني
الذين يقفون يف اخلطوط األمامية.
اثلثاً :تفشل املدخالت -غالباً -يف الوصول إىل الفصول الدراسية أو التأثري على عملية
التعلُّم ،ويساوي اخلطاب العام -على األكثر -مشكالت جودة التعليم والفجوات يف املدخالت،
كنقص الكتب املدرسية ،أو تقنيات التعليم .وعلى الرغم من أمهية ختصيص موارد كافية للتعليم ،فإن
نقص املدخالت ال يشكل سوى جزء صغري من أزمة التعلُّم؛ وأحد أسباب ذلك هو أن املدخالت
ال تصل غالباً إىل اخلطوط األمامية .ففي سرياليون -على سبيل املثال -وزعت الكتب املدرسية
على املدارس ،لكن عمليات التفتيش ألغراض املتابعة وجدت أن معظم هذه الكتب موضوعة يف
اخلزائن دون استخدام ،وابملثل :تفشل الكثري من اإلجراءات التكنولوجية قبل وصوهلا إىل الصفوف،
وحىت عند وصوهلا إليها فإهنا ال تؤدي إىل حتسني مستوى التدريس أو التعلُّم يف األعم األغلب.
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رابعاًَّ :
إن سوء اإلدارة يقوض -غالباً -جودة التعليم داخل املدارس .وعلى الرغم من أن
القيادة املدرسية الفعالة ال حتسن تعلّم الطلبة بنح ٍو مباشر ،فإهنا تقوم بذلك بنحو غري مباشر عرب
تدعيم أساليب التدريس ،وضمان االستعمال الفعال للموارد .ويظهر التحليل الدقيق ملمارسات
اإلدارة أن املدارس من البلدان النامية تعاين من سوء اإلدارة مقارنة ابملدارس يف البلدان األكثر ثراء،
أو حىت مقارنة بشركات الصناعات التحويلية يف بلداهنا .وتعين القيادة املدرسية غري الفعالة أن
مديري املدارس ال يشاركون بنشاط يف مساعدة املعلمني على حل املشكالت ،وال يقدمون املشورة
التعليمية ،وال حيددون أهدافاً تعطي األولوية للتعلم .ويف حاالت كثرية ،تفتقر املدارس إىل أي قدر
فعال من االستقاللية ،وتفشل املشاركة اجملتمعية يف التأثري على ما حيدث داخل الصفوف الدراسية.
وألن مشكالت اجلودة هذه ترتكز بني األطفال احملرومني ،فإهنا تزيد من عدم املساواة
االجتماعية؛ ففي البلدان النامية تكون معدالت التقزم بني األطفال دون سن اخلامسة أعلى بثالث
مرات تقريباً من البلدان األكثر ثراء ،وعادة ما تكون املشكالت يف املدارس ذات العالقة بغياب
املعلمني ،ونقص املدخالت ،وضعف اإلدارة األكثر ظهوراً يف اجملتمعات اليت ختدم الطلبة الفقراء.
ختفق األنظمة يف تطوير املدارس

ال ينبغي أن يكون املستوى املنخفض للتعلم واملهارات املكتسبة أمراً مفاجئاً من منظور
األنظمة التعليمية ،إذ إن التعقيدات التقنية والقوى السياسية متنع أنظمة التعليم من املواءمة مع
التعلُّمُّ .
وتعد األنظمة املعقدة والقدرات اإلدارية احملدودة عوائق أمام توجيه مجيع أجزاء نظام التعليم
حنو التعلُّم؛ إذ جيب أن تتماشى األجزاء املختلفة للنظام مع التعلُّم ،لكن اجلهات الفاعلة يف النظام
لديها أهداف أخرى -بعضها صرحت وبعضها اآلخر مل يصرح عنها ،-وإن أحد تلك األهداف
هو تشجيع التعلُّم ،ولكنه ليس ابلضرورة األكثر أمهية .ويف بعض األحيان ،قد تكون هذه األهداف
جديرة ابلثناء ،مثل رعاية القيم الوطنية املشرتكة ،ولكن إذا كانت عناصر النظام تتماشى مع هذه
األهداف األخرى ،فإهنا يف بعض األحيان تتقاطع مع التعلُّم.
حىت حينما ترغب البلدان يف إعطاء األولوية للتعلم ،فإهنا غالباً ما تفتقر إىل املقاييس
الالزمة للقيام بذلك ،إذ يقيّم كل نظام تعلّم الطلبة بطريقة ما ،ولكن العديد من األنظمة تفتقر
إىل التقييمات املوثوقة الالزمة لتقدمي املالحظات على جودة االبتكارات .على سبيل املثال :هل
الربانمج اجلديد لتدريب املعلمني جيعل املعلمني أكثر فعالية؟ فإذا كان النظام يفتقر إىل معلومات
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موثوقة عن جودة التعليم ،وعملية تعلّم طلبة املرحلة االبتدائية فال توجد طريقة لإلجابة عن هذا
السؤال .ولكي تكون أجزاء النظام التعليمي متوافقة حقاً ،جيب أن تكون متماسكة مع بعضها
بعضاً .وإذا اعتمدت دولة ما منهجاً جديداً يزيد من الرتكيز على التعلُّم النشط والتفكري اإلبداعي،
فإن ذلك مبفرده لن يغري شيئاً ،وحيتاج املعلمون إىل التدريب حىت يتمكنوا من استخدام أساليب
تعلم أكثر فاعلية ،وحيتاجون أيضاً إىل رعاية كافية إلجراء التغيري ألن تدريس املنهج اجلديد قد
يكون أكثر إحلاحاً من طرق التعلُّم القدمية.
اجلدول ( )2-0املصاحل املتعددة اليت حتكم أفعال أصحاب املصلحة يف التعليم

مثال
أصحاب املصلحة
املصاحل املرتابطة مع التعلُّم
املعلمون
املديرون

مثال
املصاحل املتناقضة

تعلم الطلبة ،واألخالق التوظيف ،وأمن الوظيفة ،والراتب ،واألجور
اخلاصة
املهنية
تعلم الطلبة ،وأداء املعلم التوظيف ،والراتب ،والعالقات اجليدة مع املالك.
التوظيف ،والراتب ،والبحث عن إجيار

البريوقراطيون

املدارس ذات األداء اجليد

السياسيون

املدارس ذات األداء اجليد املكاسب االنتخابية ،والبحث عن إجيار،
والوصاية

اآلابء والطلبة

تعلم الطلبة ،وتوظيف
اخلرجيني

توظيف العائلة ،ودخل العائلة

القضاء

احلق يف احلصول على
التعليم

احملسوبية ،والبحث عن إجيار

مسؤولو التوظيف

اخلرجيون املهرة

الضرائب الواطئة ،واملصاحل الذاتية الضيقة

املدارس غري احلكومية
(الدينية ،غري
احلكومية ،الرحبية)

االلتحاق االبتكاري،
واملستجيب ابملدارس

الربح ،والبعثة الدينية ،والتمويل
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مزودو املدخالت
(مثل الكتب
املدرسية ،وتقنية
املعلومات،
والبناايت)
املاحنون الدوليون

املدخالت عالية اجلودة

الربح ،والنفوذ

تعلم الطلبة

املصاحل االسرتاتيجية احمللية ،ودعم دافعي
الضرائب ،والتوظيف

املصدر :فريق تقرير التنمية العاملي (.)2018
جتمع األنظمة الناجحة بني التماثل والتماسك؛ فالتماثل يعين أن عملية التعلُّم هو اهلدف
الرئيس ملكوانت النظام املختلفة .أما التماسك فيعين أن املكوانت تعزز بعضها بعضاً يف حتقيق
األهداف اليت حيددها النظام .وحينما حتقق األنظمة كالً من التماثل والتماسك ،فمن املرجح أن
تعزز تعلم الطلبة؛ وإن انعدام التماثل أو الرتابط يؤدي إىل الفشل يف حتقيق التعلُّم .وتع ّد التحدايت
السياسية معقدة من الناحية الفنية ،إذ لدى العديد من اجلهات الفاعلة يف جمال التعليم اهتمامات
خمتلفة تتجاوز عملية التعلّم .ويعمل السياسيون من أجل احلفاظ على مواقعهم يف السلطة ،اليت قد
تؤدي هبم إىل استهداف جمموعات معينة (جغرافية ،أو عرقية ،أو اقتصادية) للحصول على أكرب
قدر من الفوائد .وقد يركز البريوقراطيون على إبقاء السياسيني واملعلمني سعداء أكثر من التشجيع
على تعلّم الطلبة ،أو قد حياولون ببساطة محاية مواقعهم اخلاصة .وقد يعمل بعض موردي اخلدمات
التعليمية يف القطاع اخلاص -سواء أكانت كتباً مدرسية أم بناء ،أم تعليماً مدرسياً -على مناصرة
تصب يف مصلحة الطلبة .وقد يقاتل املعلمون وغريهم من املهنيني يف
اخليارات السياسية ،اليت ال ُّ
جمال التعليم ،للمحافظة على عملهم وحلماية الدخل .ويتضمن التعليم والتعلُّم يف الفصل الدراسي
قدراً كبرياً من السلطة التقديرية من جانب املعلمني ،فضالً عن التفاعل املنتظم واملتكرر بني الطلبة
واملعلمني .فهذه اخلصائص -إىل جانب ندرة املعلومات املوثوق هبا عن التعلُّم -جتعل إدارة التعلّم
أكثر صعوبة من متابعة األهداف األخرى؛ ونتيجة لذلك ،فإن العديد من األنظمة عالقة يف مصائد
التعلُّم املتدنية ،اليت تتسم ابخنفاض املساءلة وارتفاع عدم املساواة.
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ما يزال هناك أمل
حىت يف البلدان اليت تبدو أهنا عالقة يف مصائد التعلُّم املتدنية ،يتمكن بعض املعلمني
واملدارس من تعزيز التعلُّم .وقد ال تكون هذه األمثلة مستدامة -وليس من املرجح أن تنتشر على
نطاق املنظومة دون بذل اجلهود إلعادة توجيه النظام حنو التعلُّم -ولكن األنظمة املستعدة للتعلم
من هذه القيم املتطرفة إبمكاهنا أن تستفيد منها .وعلى نطاق أوسع ،حتقق بعض املناطق داخل
البلدان جناحاً أكرب يف تعزيز التعلُّم ،وتكشف هذه األمثلة عن وجود توازن لنظام عايل املستوى.
ولكن أمن املمكن أن يفلت نظام كامل من فخ التعليم املتدين؟ ولإلجابة عن ذلك هناك سببان
على األقل يدفعاننا للتفاؤل:
األول :يف الوقت الذي تبادر فيه البلدان لتحسني عملية التعلُّم ،ميكنها أن تستفيد من
املعرفة املنهجية بنحو أكرب عن إمكانية اإلجناز على املستوى اجلزئي -مستوى املتعلمني ،والفصول
الدراسية ،واملدارس .-وقد أسفر عدد من التدخالت واالبتكارات والنهج عن مكاسب كبرية يف
التعلُّم؛ وأتيت هذه املناهج الواعدة على شكل (طرق تربوية حديثة ،وطرق لضمان حتفيز الطلبة
واملدرسني ،ومقارابت لكيفية إدارة املدرسة ،وتقنيات حتسني عملية التعلُّم والتعليم) ،وقد ال تؤيت
مثارها يف مجيع السياقات ،ولكن حقيقة أهنا قد تساعد يف حتسني نتاج التعلُّم مينحنا األمل.
اآلخر :ن ّفذت بعض البلدان إصالحات أدت إىل حتسينات مستدامة على نطاق املنظومة
ُّ
حسن من املساواة
يف التعلم ،إذ من الواضح أن إصالح التعليم الرئيس يف فنلندا يف السبعينيات قد ّ
يف النتائج مع زايدة اجلودة أيضاً ،حبيث إنه يف أوىل عمليات التقييم لـ( )PISAيف عام (،)2000
تصدرت فنلندا التقييم .ويف اآلونة األخرية ،قدمت تشيلي ،وبريو ،وبولندا ،واململكة املتحدة
التزامات جدية ومستمرة إلصالح جودة نظمها التعليمية ،ويف مجيع تلك البلدان ،حتسن التعلُّم
مبرور الوقت؛ ليس بنح ٍو دائم ،ولكنه ٍ
كاف إلثبات أن اإلصالحات على مستوى النظام ميكن أن
تؤيت مثارها.
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خاصة بسياسات االستجابة ألزمة التعليم
كيفية حتقيق وعد التعليم :ثالثة تدابري ّ

لن تتغري نتائج التعلُّم ما مل أتخذ أنظمة التعليم عملية التعلُّم جبدية وتستخدم التعلُّم
كدليل ومقياس ،وميكن تلخيص هذه الفكرة على أهنا «تقدمي كل شيء للتعلم» .ويوضح
هذا القسم االلتزام مببدأ التعلُّم للجميع ،ويتضمن ثالث اسرتاتيجيات تكميلية ،هي« :تقييم
التعلُّم» ،و«العمل على األدلة» «والتوفيق بني األطراف الفاعلة».
وتعتمد االسرتاتيجيات الثالث املذكورة على بعضها ،وإن اعتماد مقياس التعلُّم دون أي
طريقة موثوق هبا لتحقيق أهداف التعلُّم سيؤدي -ببساطة -إىل ختييب الظن .وإن االبتكارات على
مستوى املدرسة دون مقياس للتعلم ميكن أن جتعل املدارس بعيدة عن مسارها األصلي ،ومن دون
الدعم على مستوى النظام ،ميكن أن يثبت أنه سريع الزوال .لكن إذا كان جمتمعة فيمكن أن تؤدي
االسرتاتيجيات الثالث إىل حدوث تغيري حنو األفضل؛ إذ إن املكاسب احملتملة ضخمة ،وحينما
يكون لدى األطفال عقلية النمو -مبعىن أهنم يفهمون إمكانياهتم التعلمية اهلائلة ،-فإهنم يتعلمون
أكثر بكثري مما يعتقدون حينما يعتقدون أهنم مقيدون بذكاء اثبت .إن لدى مجيع اجملتمعات الفرصة
نفسها ،عرب تبين عقلية النمو االجتماعي -االعرتاف ابحلواجز اليت حتول دون التعلُّم ،ولكن أيضاً
ابلفرص احلقيقية لتحطيمها -إذ ميكنها حتقيق تقدم ملموس يف التعلُّم ،وجيب أن تكون إحدى
اخلفي للتعلم الضعيف .وليس هذا فقط الشيء الصحيح
األولوايت الشاملة هي إهناء االستبعاد َ
الذي ينبغي فعله؛ لكنها أفضل طريقة لتحسني متوسطمستوايت التعلُّم ،وجين مثار التعليم ابلكامل
للمجتمع ككل.
تقييم مستوى التعلُّم جلعله هدفاً مهماً
تتمثل اخلطوة األوىل لتحسني التعلُّم على مستوى النظام يف وضع مقاييس جيدة ملراقبة ما
الربامج والسياسات يف حال كوهنا تقدم التعلُّم ،وميكن للمعلومات املوثوقة أن تشكل احلوافز اليت
اخلاصة بتعلم الطالب وأدائه املدرسي -إذا قدمت بطريقة جتعله
تواجه السياسيني .وإن املعلومات ّ
ابرزاً ومقبوالً -تعزز املشاركة السياسية الصحية وتقدمي اخلدمات بنح ٍو أفضل ،وتساعد صناع
السياسة على إدارة النظام مهماً كان معقداً.

ميكن لتقييم التعلُّم أن حيسن العدالة من طريق الكشف عن االستثناءات املخفية ،وإن
أزمة التعلُّم ليست جمرد مشكلة جمتمعية واقتصادية؛ إذ إهنا مصدر أساس النعدام املساواة واتساع
14

الوفاء بوعود التعليم عرب عملية التعلم

الفجوات يف الفرص .وحتتاج البلدان إىل تطبيق جمموعة من تقييمات الطلبة املصممة جيداً ملساعدة
املعلمني يف توجيه الطلبة ،وحتسني إدارة النظام ،وتركيز اهتمام اجملتمع على التعلُّم .وميكن هلذه
اإلجراءات أن تسلط الضوء على االقصاءات اخلفية ،وإثراء خيارات السياسات ،وتتبع ما يتحقق
من التقدم ،ولن تكون مقاييس التعلُّم هذه الدليل الوحيد للتقدم التعليمي ،وال ينبغي أن تكون
كذلك.
ال توجد تقييمات كافية ملستوى التعلُّم

تربز العديد من املناقشات بشأن خماطر اإلفراط يف االختبارات أو يف الرتكيز عليها ،وقد
وجد أن بعض املعلمني يركزون يف مهارات حمددة لالختبار بدالً من املوضوعات غري املختربة ،وقد
شاركت بعض املدارس يف سلوك اسرتاتيجي لضمان إجراء االختبار على الطلبة األفضل أداءً فقط،
يف أقصى احلاالت ،توسعت املشكالت إىل اإلداانت بسبب الغش النظامي على مستوى املدارس.
لكن يف العديد من األنظمة ،ال يكون الرتكيز على التعلُّم أكثر من الالزم؛ إذ تفتقر العديد
من البلدان إىل املعلومات الكافية حىت يف الكفاءات األساسية يف القراءة والرايضيات .ووجد تقييم
أُجري على القدرة على رصد التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة أنه
من بني البلدان الـ( )121اليت خضعت للدراسة ،افتقر ثلثها إىل تقدمي البياانت املطلوبة لإلبالغ
عن مستوايت مهارة القراءة والكتابة لدى األطفال يف هناية املرحلة االبتدائية .وهناك نقص أكرب يف
اخلاصة بنهاية املرحلة الثانوية ،وإ ّن غياب القياس اجليد يعين أن أنظمة التعليم تسري ودون
البياانت ّ
اتفاق وجهة حمددة.
استخدام جمموعة من املقاييس لتحقيق هدف موحد
إن مقاييس التعلُّم املختلفة هلا أغراض خمتلفة أيضاً ،وكل منها يشارك يف حتقيق التعلُّم
للجميع؛ إذ يعمل املدرسون على تقييم الطلبة يف الفصول الدراسية كل يوم -بنح ٍو رمسي أو غري
رمسي -حىت يف األنظمة املدرسية ضعيفة املوارد واملدارة بنح ٍو سيّئ؛ لكن استخدام املقاييس بنح ٍو
صحيح لتحسني عملية التعلُّم على نطاق املنظومة يتطلب جمموعة متنوعة من أنواع التقييم اليت
تسمح للمعلمني وصانعي السياسات ابستخدام الرتكيبة الصحيحة من مناهج التعليم ،وتطبيق
السياسات بطريقة مالئمة.
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ويساعد التقييم الذي جيريه املعلمون يف توجيه عملية التدريس وختصيص الدرس على وفق
احتياجات الطلبة .وال حيتاج املعلمون -ذوو اإلعداد اجليد -إىل العمل يف الظالم؛ فهم يعرفون
كيفية تقييم تعلم الطلبة بنح ٍو منتظمُّ .
ويعد هذا النوع من تسجيل الوصول املنتظم مهماً نظراً ألن
العديد من الطلبة يتخلفون عن الركب إىل ح ّد جيعلهم يتوقفون فعلياً عن التعلُّم .ومعرفة إمكانيات
الطلبة يسمح للمدرسني بتعديل أسلوب تعليمهم على وفق ذلك وإعطاء الطلبة فرصاً تعليمية
أكرب .ولتوجيه النظام التعليمي ،حيتاج صانعو السياسات إىل فهم ما إذا كان الطلبة يسيطرون على
املناهج الدراسية الوطنية ،وأي املواقع يكون فيها الطلبة أقوى أو أضعف ،وما إذا كانت جمموعات
سكانية معينة متخلفة عن الركب أم ال ،وأي العوامل املرتبطة بتحقيق الطلبة نتائج أفضل .وميكن
أن تكون مثل هذه التقييمات جزءاً مهماً يف تتبع التقدم على مستوى املنظومة برمتها ألهنا ترتكز
إىل التوقعات اخلاصة ابلنظام ،وميكن أن توفر التقييمات الوطنية فحصاً لنوعية التقييمات الفرعية
من طريق اإلبالغ عن احلاالت اليت تتباعد فيها االجتاهات أو مستوايت حتصيل الطلبة.
وتوفر التقييمات الدولية معلومات تساعد على حتسني األنظمة التعليمية ،فهي تسمح بتقييم
أداء البلدان بطريقة ميكن مقارنتها عرب البلدان ،وميكن أن تكون التقييمات الدولية أدوات قوية
من الناحية السياسية؛ ألن قادة البلدان يهتمون ابإلنتاجية الوطنية والقدرة التنافسية ،وميكن أن
تؤدي أيضاً إىل زايدة الوعي بكيفية تقصري بلد ما عن أقرانه يف بناء رأس املال البشري .وابإلمكان
استخدام نوعني آخرين من مقاييس التعلُّم اليت مت قياسها يف بيئة غري مدرسية لتعزيز جودة أنظمة
التقييم وتركيزها .فلحركات املساءلة الشعبية -اليت تقودها منظمات اجملتمع املدين -القدرة على
نشر التقييمات نشر التقييمات اليت جيريها املواطنون لتقييم التعلُّم األساس لألطفال الصغار يف
جمتمعاهتم ،مث تستخدم هذه املنظمات بياانت التعلُّم اخلاصة هبا للدفاع عن إصالح التعليم .وتقوم
بعض الدراسات اإلحصائية متعددة األغراض جبمع بياانت التعلُّم ،مما ِّ
ميكن الباحثني من حتليل
كيفية ارتباط نتائج التعلُّم مبعدل الدخل ومتغريات اجملتمع .وجيري كال النوعني من التقييمات يف
منازل الناس ،وليس يف املدارس؛ ونتيجة لذلك ،فإن تلك التقييمات ال تتأثر بضعف التقييمات
املدرسية اليت تعتمد على إجراء الطلبة ذي املستوى العايل االختبار التقييمي ،ولكن التقييمات اليت
تعتمد على املنازل تسفر عن مقاييس التعلُّم اليت تكافئ األنظمة لتحسني اجلودة؛ فهذا أمر ابلغ
األمهية لضمان عدم إقصاء أي طفل.
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قد تكون القياسات صعبة
ملاذا ال يوجد هناك مقياس جيد للتعلم؟ كما هو احلال مع عوائق النظام أمام التعلُّم ،فإن
احلواجز اليت حتول دون وجود مقياس أفضل هي تقنيّة وسياسيّة ،فمن منظور تقين ،إن إجراء
التقييمات اجليدة ليس ابألمر السهل .وعلى مستوى الفصل الدراسي ،يفتقر املعلمون إىل التدريب
لتقييم التعلُّم بفعالية ،والسيما حينما حتاول التقييمات احلصول على مهارات عالية املستوى -على
سبيل املثال :التقييم القائم على املشاريع -بدالً من التعلُّم القائم على احلفظ عن ظهر قلب .وعلى
مستوى املنظومة ،تفتقر وزارات التعليم إىل القدرة على تصميم تقييمات صحيحة وتنفيذها يف عينة
من املدارس .وتتدخل العوامل السياسية كذلك ،فقد يقرر صانعو السياسة أنه من األفضل جتنب
فعالة ،بدالً من اختبار الطلبة وإزالة أي شكوك بشأن
أي اختبار أو افرتاض أبن عملية التعلُّم غري ّ
ذلك .وحىت حينما يتم إجراء تلك التقييمات ،فإن احلكومات ترتاجع أحياانً عن نشر نتائج التعلُّم
للعامة .وأخرياً ،إذا كانت التقييمات ضعيفة التصميم أو غري مالئمة لقياس التعلُّم عايل املستوى،
حافز الستغالل ذلك؛ مما جيعل نتائج التقييم عدمية الفائدة.
فقد يكون لدى املسؤولني أو املعلمني ٌ
الشكل ( )0-12تفتقر العديد من البلدان إىل حمصالت التعليم

نسبة البلدان اليت لديها بياانت ملراقبة التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة للتعلم مع هناية املرحلة
االبتدائية أو الثانوية.

النسبة املئوية
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ال ينتقص التقييم من أهداف التعليم بل قد تدعمها
ال يعين الرتكيز القوي على التعلُّم القابل للقياس أبن نواتج التعليم األخرى غري مهمة ،فالتعليم
الرمسي والفرص األخرى للتعلم هلما أهداف كثرية ،يُقاس بعضها من طريق التقييمات املعتادة للقراءة،
واحلساب ،والتفكري .ويطمح املعلمون إىل مساعدة املتعلمني على تطوير مهارات معرفيّة عالية
املستوى ،مبا يف ذلك مهارات (مثل اإلبداع) يصعب رصدها من طريق التقييمات .ويعتمد النجاح يف
احلياة على املهارات االجتماعية العاطفية وغري املعرفية -مثل املثابرة واملرونة والعمل اجلماعي .-وغالباً
ما حتظى أنظمة التعليم أبهداف أخرى أيضاً ،فهي تريد أن متنح الطلبة مهارات املواطنة ،وتشجع القيم
وتعزز التماسك االجتماعي؛ فهذه أهداف مشرتكة للتعليم ،ومن املفهوم أن الناس ابملستقبل
املدنيةّ ،
سيسألون عما إذا كان الرتكيز على التعلُّم القابل للقياس سيؤدي إىل زعزعة األهداف األخرى.
من املرجح أن «الرتكيز» على التعلُّم تتصدر النتائج املرغوبة األخرى ،وإن احلاالت اليت
تسمح لألطفال بقضاء عامني أو ثالثة أعوام يف املدرسة دون تعلم قراءة كلمة واحدة ،أو الوصول
إىل هناية املدرسة االبتدائية دون تعلم القيام بعملية طرح من رقمني ،ال تفضي إىل الوصول لألهداف
العليا للتعليم .وإذا كان الطلبة غري قادرين على الرتكيز بسبب النقص ،أو إذا كان املعلمون يفتقرون
إىل املهارات التدريسية واحلافز لتشجيع الطلبة على املشاركة ،أو إذا كانت املواد املخصصة للفصل
الدراسي ال تُغطى بسبب سوء اإلدارة ،وإذا كان النظام ككل غري مستقر ،فهل من املنطقي
االعتقاد أبن الطلبة يطورون مهارات التفكري العليا مثل حل املشكالت واإلبداع؟ لذا من املرجح
أن تؤدي هذه احلاالت إىل تقويض السعي إىل حتقيق أهداف أعلى ،وعلى العكس من ذلك ،فإن
حتسني الرتكيز على التعلُّم من شأنه أن يسرع من التقدم حنو حتقيق هذه األهداف أيضاً.
خيص األمر ابستخدام األدلة بنح ٍو فعال:
هناك أربعة اعتبارات رئيسة حينما ّ
أوالً :إن األكثر أمهية من النتائج الفردية للدراسات الفردية هو فهم املبادئ الرئيسة لكيفية
عمل الربامج التعليمية وغايتها .أما من الناحية االقتصادية ،فتتطابق «املبادئ» مع مناذج السلوك
اليت ميكن أن تساعد بعد ذلك على توجيه جمموعات أوسع من األساليب ملعاجلة املشكالت.

وهناك ثالثة أنواع من النماذج اليت أثبتت أهنا مفيدة بنحو كبري ،هي :النماذج املباشرة؛
ومناذج الوكيل الرئيس اليت تضم العديد من اجلهات الفاعلة ذات األهداف املختلفة ورمبا املعلومات
املختلفة؛ والنماذج السلوكية اليت تؤثر يف النماذج العقلية واألعراف االجتماعية.
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اثنياً :قد تكون هناك فجوة بني ما تشري إليه األدلة أبنه فعال ،وما حيدث يف املمارسة
تكون تلك الفجوات يساعد على كيفية التعامل معها.
التعليمية املباشرة ،وإن فهم سبب ّ

اثلثاً :متيل األدلة إىل أن ترتاكم إذ كان من السهل احلصول عليها؛ لذا فإن السياسات اليت
تركز فقط على تلك األدلة قد تكون مضللة ،وعلى الرغم من أن نطاق األدلة املرتاكمة يف التعليم
واسع جداً ،فإن عدم تقييم النهج ال يعين أنه ينقصه اإلمكاانت.

رابعاً :يوضح الرتكيز يف املبادئ األساسية أن صانعي القرار ليس ابستطاعتهم حل املشكالت،
وهو يصف زايدة يف كمية أو حىت نوعية واحدة أو أكثر من املدخالت .وتكون العديد من
املدخالت يف التعلُّم هي نتيجة اختيارات من قبل خمتلف اجلهات الفاعلة -اخليارات املقدمة كرد
فعل على اخليارات الفعلية من اجلهات الفاعلة األخرى .-حينما يتم اللجوء جلميع هذه االعتبارات
األربعة معاً فإهنا تلقي الضوء على املتعلمني الذين مت إعدادهم ،والتعليم الفعال ،والتدخالت على
مستوى املدارس اليت تؤثر فعلياً على عملية التعليم والتعلُّم.
هناك ثالث نقاط رئيسة خاصة إبعداد املتعلمني :وضع األطفال على مسارات التنمية
العالية من طريق التغذية يف مرحلة الطفولة املبكرة ،والتحفيز ،والرعاية .وميكن حتقيق هذه النقاط
األول من
األساسية عرب استهداف األمهات وأطفاهلن ابلتدخالت الصحية والتغذوية خالل املراحل َ
التطوير ،وزايدة احملفزات وفرص التعلُّم ،وتعزيز برامج الرعاية النهارية ومرحلة ما قبل املدرسة لتحسني
املهارات االجتماعية .وفضالً عن ذلك ،فإن خفض تكاليف التعليم إلدخال األطفال إىل املدرسة
وتوفري العالج قبل مواصلة التعليم والتدريب هو أمر حيوي أيضاً.
يعتمد جعل التدريس أكثر فعالية على مهارات املعلمني ودوافعهم ،وال يؤخذ ذلك جبدية يف
العديد من األنظمة ،وعلى الرغم من كون معدالت الدخل هي أكرب بند يف ميزانية أنظمة التعليم،
بيد أن اجتذاب مرشحني جيدين مع أساس تربوي متني ما يزال ميثل مشكلة ،وهناك اجتاه يف
َ
استخدام احلوافز واملكافآت لتحفيز املعلمني على األداء واحلضور.
يعتمد حتسني فعالية عملية التعليم والتعلُّم على تعاون اجلهات الفاعلة وتوافق املصاحل مع
األهداف املتباينة؛ مما يسمح للنظام أبكمله ابلعمل من أجل التعلُّم .وهذه ليست جمرد طريقة
«لتوسيع» النظام- ،أي أخذ أمنوذج فعال يف مشروع جترييب وتكراره -بل تستلزم املواءمة تصميم
النظام ملراعاة املصاحل والعوائق والعوامل املتباينة (السياسية أو التقنية أو املالية) بطريقة من شأهنا
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يتعي على واضعي
تكمل أهداف التعلُّم .وللحفاظ على الرتكيز لتحقيق هذه االهتماماتّ ،
السياسات ضمان وضع أهداف واضحة ووسائل قياسها.
االلتحاق ابملدارس ،والتعلّم ،ووعد التعليم
التعليم حق أساس من حقوق اإلنسان ،وهو أساس الستثمار القدرات البشرية ،إذ يعمل
التعليم على زايدة رأس املال البشري ،واإلنتاجية ،وزايدة معدالت الدخل ،والقدرة على التوظيف،
والنمو االقتصادي .وفوائده تتجاوز هذه املكاسب املادية؛ فالتعليم جيعل الناس أكثر صحة ومينحهم
سيطرة أكرب على حياهتم ،ويولّد الثقة ،ويعزز رأس املال االجتماعي ،وخيلق مؤسسات تعزز
االندماج واملشاركة .وعلى وفق هنج نظرية القدرة اليت وضعها أمارتيا سني ،فسيزيد التعليم من أصول
الفرد وقدرته على حتويلها إىل رفاهية وما يسمى ب ـ ـ «القدرات» .فالتعليم أداة قوية لزايدة الدخل عرب
زايدة مهاراهتم وابلتايل متكنهم من زايدة إنتاجهم ،وعادةً ما ترفع كل سنة إضافية من التعليم دخل
الفرد بنسبة ( )% 10-8مع ازدايد عدد النساء املتعلمات.
اجلدول ( )1-1أمثلة فوائد التعليم

املالية

غري املالية

الفرد/العائلة

اجملتمع

احتمالية عالية للتوظيف
إنتاجية أكرب
مكاسب أكثر
فقر أقل

إنتاجية أكرب
منو اقتصادي أسرع
فقر أقل
تنمية بعيدة األمد

صحة أفضل
حتسني تعليم األطفال والعائلة وصحتهم
مرونة وتكيف أكرب
مشاركة مواطنني أكرب
خيارات أفضل

زايدة احلراك االجتماعي
أداء مؤسسات وتقدمي خدمات أفضل
متاسك اجتماعي أكرب
سلبيات أقل

منط حياة أفضل

املصدر :فريق تقرير التنمية العاملي (.)2018
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استناداً إىل األدلة اإلحصائية والبحوث ،فإن التعليم -يف أسواق العمل اليت تعمل بنح ٍو
جيد -يقلل من احتمالية البطالة ،فمثالً يكون خرجيو املدارس الثانوية أقل احتماالً من فقدان
عملهم قياساً ابلعمال األقل تعليماً.
ويعزز التعليم حياة أطول وأكثر صحة ،ويوجد حول العامل روابط قوية بني التعليم ،ونتائج
صحية أفضل ،وحياة أطول .وبغض النظر عن عرقهم أو جنسهم أو دخلهم ،فإن األفراد األكثر
تعليماً يف أورواب والوالايت املتحدة لديهم احتمال أقل لوجود حالة صحية مزمنة .وأحد األسباب
هو أن التعليم جيعل الناس أقل عرضة للتدخني ،أو الشراب الزائد ،أو زايدة يف الوزن ،أو استخدام
املخدرات غري املشروعة .ويتمتع األفراد املتعلمون بقدرة أكرب على السيطرة على حياهتم ،وغالباً ما
يطلق عليهم اسم «الوكالة» .وتتجلّى هذه الوكالة على أهنا اخنفاض يف السلوكيات اخلطرة ،ورضا
أكرب عن احلياة ،وسعادة أكرب .تتوسط العالقة اإلجيابية بني التعليم والوكالة جزئياً عرب التأثري اإلجيايب
للتعليم على الدخل ،ويقلل التعليم من معظم أنواع اجلرائم اليت يرتكبها البالغون ،ويقلل أيضاً من
نسبة محل املراهقات ومينحهن السيطرة على حجم أسرهن .ففي تركيا -مثالً -أدى إمتام التعليم
االبتدائي -الذي أصبح إلزامياً يف قوانني التعليم -إىل ختفيض نسبة محل املراهقات بنحو كبري.
الشكل ( )1-1زايدة االلتحاق ابملدرسة مرتبط نظامياً مع األجور العالية

يزداد معدل النسبة املئوية لألجور املرتبطة بكل سنة إضافية لاللتحاق ابملدرسة ،حبسب الدولة واجلنس

العامل

الشرق
شرق آسيا أمريكا الالتينية الصحراء
أورواب ووسط
الدول
عالية آسيا جنوب آسيا األوسط ومشال
ييب
ر
الكا
و
الدخل
الباسيفيك
و
األفريقية
أفريقيا
أنثى
ذكر
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إبمكان التعليم القضاء على الفقر يف األسر فهو مينح األطفال الفقراء دفعة قوية ،ففي الوالايت
املتحدة -مثالً -كان لدى األسر اليت انتقلت إىل حي أفضل (وهو احنراف معياري واحد) دخل ٍ
عال
ٌ
التحرك قد ّأدى إىل حتسني التعلُّم ،واألمهات ذوات
بنسبة ()%10؛ ويعود ذلك جزئياً إىل أن هذا ُّ
التعليم األفضل يربني أطفاالً أكثر صحة وأكثر تعليماً .يرتبط تعليم املرأة ابلعديد من الفوائد الصحية
ألطفاهلا ،من ارتفاع معدالت التحصني إىل حتسني التغذية إىل اخنفاض معدل الوفيات ،ويتنبأ تعليم
أولياء األمور بقوة التحصيل العلمي لألطفال ،حىت بعد السيطرة على عوامل أخرى .وتتشكل قدرة
األطفال على االستفادة من التعليم عرب تعليم والديهم .وتتضح فوائد التعليم بنحو خاص يف البيئات
املتغرية ،وميكن لألفراد ذوي املهارات القوية االستفادة بنحو أفضل من التقنيات اجلديدة والتكيف
ّ
التغي التكنولوجي منذ مدة طويلة أبن أكثر التقلبات يف
جمال
يف
اء
رب
اخل
جادل
وقد
املتغري.
العمل
مع
ّ
حالة التكنولوجيا ،هو التعليم األكثر إنتاجية ،وقد أظهرت البلدان اليت حافظت على منو سريع على
مدى عقود طويلة التزاماً قوايً بتوسيع نطاق التعليم ،والبنية التحتية ،والصحة.
ويعزز التعليم التطور السياسي لألمم من طريق تعزيز املشاركة املدنية لشعوهبا ،فاألشخاص
الذين يتمتعون بتعليم ٍ
عال يشاركون ابستمرار يف األنشطة السياسية أكثر من أولئك األقل تعليماً؛
إذ يزيد التعليم من الوعي والفهم للقضااي السياسية ،ويعزز التنشئة االجتماعية الالزمة للنشاط
السياسي الفعال ،ويزيد من املهارات املدنية .وكما هو احلال مع اآلاثر األخرى للتعليم ،فإن السياق
مهم يف كيفية أتثري التعليم على وجهات النظر السياسية ،ويف مؤشر يدرس مفاهيم آلية املشاركة
السياسية ،تظهر الدراسات االستقصائية يف ( )30دولة انمية أن املواطنني األكثر تعليماً هم أكثر
احتماالً لالعتقاد أبن العيش يف بلد دميقراطي هو أمر مهم .ولكن يف كينيا وعلى الرغم من أن
لكن ذلك دفعهن إىل القبول ابلعنف
زايدة معدالت التعليم قد زاد من املعرفة السياسية للشاابتَّ ،
السياسي ،ورمبا ألن املؤسسات الدميقراطية كانت ضعيفة بنحو كبري يف وقت البحث .وعلى كل
حال ،فإن التعليم يزيد الثقة والتسامح ،وإن األفراد األكثر تعليماً هم أكثر ثقة وتقبالً ابألشخاص
الذين يعرفوهنم وحىت الغرابء .وابملثل ،يبدو أن أساليب التدريس اليت تشجع العمل اجلماعي بدالً
من الرتبية اليت تنتقل من أعلى إىل أسفل تعزز رأس املال االجتماعي ،فالطالب أكثر احتماالً
لالعتقاد أبمهية احلياة املدنية وقيمة التعاون .فالنمو املبين على رأس املال البشري وليس على املصادر
األخرى (مثل املوارد الطبيعية) يؤدي إىل حوافز أقل للنزاع.
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الشكل ( )1-3لدى الناس احلاصلني على تعليم ٍ
عال معتقدات أقوى عن أمهية الدميقراطية

أ .الدول املتوسطة والواطئة الدخل

ب .الدول عالية الدخل
النسبة املئوية

النسبة املئوية

احلاصلون على تعليم ابتدائي

احلاصلون على تعليم مبستوى جامعة

ميكن أن يكون التعليم أداة قوية للتمكني الفردي واالجتماعي ،ولكن فوائد هذه األداة
ليست كافية ،وكي يكون التعليم فعاالً ،جيب أن يكون جزءاً من نظام مؤسسي سياسي واقتصادي
واجتماعي .ويف بيئة ال ُي َرتم فيها سيادة القانون -إذ ال تكون املؤسسات قوية ويتوطن فيها
الفساد -ميكن أن ينتهي التعليم بتشجيع «األضرار» االجتماعية بدالً من «الفوائد» االجتماعية.
اهلوة بني احملرومني واألغنياء .وفضالً عن ذلك ،فإن النظام الذي حيفز
ويف مثل هذه البيئة ،قد تتسع ّ
األشياء اخلاطئة قد جيرب األفراد على البحث عن القطاعات غري املنتجة أو الراكدة (مثل القطاع
العام) الذي ال يساعد تعليمهم ومهاراهتم يف خدمة اجملتمع ككل حىت لو كانت العائدات الفردية
عالية .وإن املمارسات مثل احملسوبية ،ووسائل التواصل االجتماعي يف عملية التقدمي لوظيفة ما
قد تقلل من شأن التعليم يف الوقت الذي متنع فيه اختيار املرشح األفضل للحصول على وظيفة.
ومن الواضح أن التعليم أمر حيوي للرفاهية اجلسدية والعقلية لكل من األفراد واجملتمعات،
فاألفراد املتعلمون أكثر قابلية للتكيّف مع التكنولوجيات والتطورات اجلديدة ،وأكثر مرونة يف
التعامل مع األزمات اليت قد هت ّدد سبل العيش؛ مما يسمح للمجتمع ككل أن يكون أكثر قابلية
للتكيف ملثل هذه التطورات .وفضالً عن ذلك ،فإن األفراد املتعلمني مييلون إىل أن يكونوا أكثر
اطالعاً على السياسة ،وهم على األرجح يتعاونون وينخرطون يف اجملتمع املدين؛ مما يقلل من خطر
العنف والتطرف .ومع ذلك ،فإن التعليم لوحده غري ٍ
كاف ،إذ يلزم استكمال التثقيف الفعال
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بتطورات سياسية واقتصادية ومؤسسية أخرى لترتسخ جذورها بنحو كامل .وابملثل :هناك فرق بني
التعليم والتعلُّم ،ومن دون مراعاة هذه العوامل ال ميكن حتقيق الفوائد الكاملة للتعليم؛ بل قد يؤدي
يف بعض املناطق إىل نتائج ضارة.
أزمة التعلُّم

التوسع الكبري يف االلتحاق ابملدارس والطلبة الذين يتخلفون عنها
توسع االلتحاق ابملدارس بنحو كبري يف معظم البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل على
لقد َّ
مدى السنوات اخلمسني املاضية ،وعلى الرغم من هذا التوسع -والسيما يف مرحلة التعليم ما بعد
االبتدائي -ما يزال العديد من الشباب مستبعدين من التعليم بسبب الفقر واجلنس والعرق واإلعاقة،
ومتثل البلدان اهلشة اليت تعرضت لألزمات استثناءً على االزدهار املدرسي العاملي.
حيصل معظم األطفال على التعليم األساس

الشكل ( )1-2ازداد االلتحاق ابملدارس يف الدول النامية

نسب االلتحاق الصافية حبسب جمموعة البلد ()2018-2010
أ .املرحلة االبتدائية
ب .املرحلة الثانوية
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يلتحق أطفال اليوم ابملدرسة االبتدائية ،وكل جيل جديد من الصغار يقضي وقتاً أطول يف
املدرسة من سابقه ،وإن التوسع األخري يف التعليم يف البلدان منخفضة الدخل ملحوظ بنح ٍو كبري
يف نطاقه وسرعته .وإن سنوات التعليم اليت أكملها البالغ االعتيادي يف العامل النامي قد تضاعفت
ثالث مرات بني عامي ( )1950و( )2010من( )2.0إىل ( )7.2سنة ،وهو أمر غري مسبوق
أترخيياً ،وإن الفئات املهمشة يف السابق -والسيما الفتيات -من املرجح أن تبدأ التعليم االبتدائي.
ومع ذلك ،مل يتحقق التكافؤ بني اجلنسني بعد ،وما تزال العديد من الفتيات -والسيما
يف غرب آسيا وجنوهبا وأفريقيا جنوب الصحراء -خارج املدرسة .وفضالً عن ذلك ،ما يزال هناك
تفاوت بني معدل التسجيل ومعدل إجناز الفتيات ،مما يربز أن العديد من الفتيات ال ينهني
تعليمهن.
الشكل ( )5-2إكمال املدارس أعلى لدى العوائل احلضرية الغنية ،لكن ثغرات اجلنس معتمدة أكثر على السياق

نسب إكمال الثغرات يف الصف السادس (النسبة املئوية) للبالغني ( )19-15سنة،
حبسب الثروة واملوقع واجلنس
النسبة املئوية بني الذكور واإلانث

النسبة املئوية بني احلضري والريفي

نسبة إكمال الصف السادس
الكلية (النسبة املئوية).

نسبة إكمال الصف السادس
الكلية (النسبة املئوية)

نسبة إكمال الصف السادس
الكلية (النسبة املئوية)

النسبة املئوية بني األغىن واألفقر

ت -الذكور – اإلانث

ب .احلضرية – الريفية

أ .األغىن – األفقر

الفقر واجلنس والعرق واملوقع هي األسباب الرئيسة لتفاوت االلتحاق ابملدرسة
للتوسع يف االلتحاق ابملدرسة؛ ألهنا تضم
ما تزال البلدان املتأثرة ابلنزاع متثل استثناءً صارخاً ّ
أكثر من ثلث األطفال غري امللتحقني ابملدارس ،والذين قد ال يكملون دراستهم ،بسبب ارتفاع
معدالت التسرب من املدرسة والتفاوت بني اجلنسني .وال ميكن للصراع أن مينع املكاسب فحسب،
بل إنه قد يؤثر على املكاسب السابقة ،وكما هو احلال يف اجلمهورية العربية السورية اليت حققت
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نسبة التحاق عاملية ابلتعليم االبتدائي يف عام ( ،)2000لكن الصراع فيها ّأدى إىل خروج ()1.8
مليون طفل من املدارس حبلول العام (.)2013
وفضالً عن ذلك ،ما تزال هناك استثناءات خاصة ابلفقر ،واملوقع ،واجلنس ،والعرق ،إذ إن
ربع األطفال األكثر فقراً يف البلدان املنخفضة الدخل ،مقارنة بثالثة أرابع األثرايء فقط يكملون
التعليم االبتدائي .وتتفاقم هذه الفجوات عند تصنيفها حسب نوع اجلنس ،إذ يعين االستبعاد
املزدوج حبسب اجلنس والفقر أن ( )% 25فقط من الفتيات األكثر فقراً يف البلدان منخفضة
الدخل يكملن التعليم االبتدائي .وميكن القول إن األطفال من العائالت األكثر فقراً يكونون أقل
يتسرب أولئك الذين يذهبون إىل املدرسة يف وقت مبكر،
احتمالية لبدء الدراسة ،ومن املرجح أن َّ
وإن كان ذلك موجود بنسب متفاوتة عرب البلدان.
وغالباً ما يضاعف مؤشر اجلنس -على وجه اخلصوص -التباينات األخرى اخلاصة ابلوضع
االجتماعي االقتصادي ،والدين ،والتوجه اجلنسي ،واإلعاقة ،والعمر ،والعرق .أما األطفال ذوو
اإلعاقة فيواجهون أيضاً عقبات كبرية يف التعليم واخنفاض املشاركة يف املدرسة .وتزيد إعاقة الشخص
يف العديد من البلدان منخفضة الدخل من احتمال عدم ارتياد الطفل للمدرسة هنائياً .وحىت يف
البلدان ذات معدالت االلتحاق العالية ابملدارس االبتدائية ،ما يزال األطفال ذوو اإلعاقة أقل
احتماالً بكثري لاللتحاق ابملدارس ،ويتمتع التعليم اجليد لألطفال ذوي اإلعاقة بنتائج اقتصادية
واجتماعية كبرية ،إذ تقلصت -يف اثنيت عشرة دولة انمية -احتمالية احلصول على سنة إضافية من
التعليم لذوي اإلعاقة يف أفقر فئتني من السكان إىل ( )% 2و (.)% 5
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الشكل ( )6-0إكمال املدارس أعلى لدى العوائل احلضرية الغنية ،لكن ثغرات اجلنس معتمدة أكثر على السياق

نسب إكمال الثغرات يف الصف السادس (النسبة املئوية) للبالغني ( )19-15سنة ،حبسب الثروة واملوقع واجلنس
النسبة املئوية بني الذكور واإلانث

النسبة املئوية بني احلضري والريفي

نسبة إكمال الصف السادس
الكلية (النسبة املئوية).

نسبة إكمال الصف السادس
الكلية (النسبة املئوية)

النسبة املئوية بني األغىن واألفقر

ت -الذكور – اإلانث

ب .احلضرية – الريفية

أ .األغىن – األفقر

نسبة إكمال الصف السادس الكلية
(النسبة املئوية)

ابلنسبة لآلابء الفقراء ،يتطلب االلتحاق ابملدرسة مبادالت
يتخذ املاليني من اآلابء الفقراء خيارات صعبة لتعليم أطفاهلم ،وحيدد تقييم للتكلفة والعائد،
إذ تتضمن التكاليف كالً من التكلفة -املباشرة للمدرسة ،-وتكلفة الفرصة لوقت الطفل خارجها،
وتسجيل األطفال ،وإمتام املراحل ،وحمصالت التعلُّم .وقد تتضمن هذه احلساابت -يف بعض
السياقات -إرسال بعض األطفال -وليس مجيعهم -إىل املدرسة .وابلتايل؛ فإن خفض تكلفة التعليم،
من شأنه أن يزيد مشاركة أطفال من األسر الفقرية يف املدارس .و ّأدى خفض التكاليف املباشرة أو
أتسيس التعليم اجملاين إىل زايدة كبرية يف معدالت االلتحاق ابملدارس يف البلدان منخفضة الدخل مثل
أوغندا ومالوي.
خيص بعض األسر الفقرية ،فإن املسافة إىل أقرب مدرسة هي املؤشر على االلتحاق
أما ما ّ
ابملدارس ،والسيما يف ظل وجود األعراف االجتماعية أو خماوف السالمة على األطفال -والسيما
تصعِب مسألة التنقل بعيداً عن املنزل .وقد كان لبناء املدارس وتوفري املتاح منها بنح ٍو
الفتيات -اليت ّ
أكرب أتثري ملموس على مستوايت التعليم ،غري أن توفري املدارس له أمهية قصوى حينما يبدأ من
نقطة توفر منخفضة ،أما بناء املدارس فال ميكن أن ينجز من دون دعم إضايف (مثل توفري املعلمني).
غالباً ما حتدد العوائد املتحققة ،سواء يف سوق العمل أو يف جماالت مثل «سوق» الزواج،
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يقل الطلب
ومدى استعداد اآلابء الفقراء إلرسال أطفاهلم إىل املدارس؛ ولذلك فمن املرجح أن َّ
على التعليم إذا مل حيسب اآلابء عوائد التعليم جيداً .وقد يسيء اآلابء أيضاً فهم كيفية اختالف
عوائد التعليم حبسب املستوى ،فإذا كانوا يعتقدون أن عوائد التعليم الثانوي أعلى بكثري من عوائد
التعليم االبتدائي ،وسيكون من املنطقي الرتكيز على إرسال أبنائهم املوهوبني إىل املدارس الثانوية
بدالً من إرسال مجيع أطفاهلم إىل املدارس االبتدائية .ويف مواجهة الفقر املدقع والعوائد املنخفضة
املتصورة للتعليم ،قد يقلّل الفقراء من طموحاهتم العامة يف التعليم .وحينما يدرك اآلابء أن التعليم
َّ
املتاح منخفض اجلودة ،فإنه يؤثر أيضاً على اختياراهتم بشأن االلتحاق ابملدرسة ،على الرغم من أن
وجهات النظر بشأن ما حيقق جودة املدارس قد ختتلف .ومع ذلك ،يقول مجيع أولياء األمور تقريباً
إهنم يريدون أن يكمل أطفاهلم املدرسة؛ مما يوحي أبن اآلابء ليسوا ضد االلتحاق ابملدرسة ابجململ.
األوجه املتعددة ألزمة التعلُّم

خيفي التوسع العاملي يف االلتحاق ابملدرسة إحصائية أخرى ،ففي العديد من البلدان منخفضة
الدخل ال ينتج االلتحاق ابملدرسة ما يكفي من التعلُّم .وعلى النحو نفسه ،ما تزال العديد من
البلدان ذات الدخل املتوسط متأخرًة يف التعلُّم قياساً ابلبلدان ذات الدخل املرتفع .ويتأثر أطفال
األسر الفقرية بنح ٍو غري متناسب ،ومن املرجح أن يغادروا املدرسة دون تعلم املهارات األساسية
مثل :معرفة القراءة ،والكتابة ،واحلساب ،وترتجم أزمة التعلُّم يف النهاية إىل أوجه قصور شديدة يف
مهارات القوى العاملة.
التعلُّم ال يسري على ما يرام

ما يزال ( )125مليون طفل على املستوى العاملي ،غري قادرين على القراءة والكتابة أو
احلساب ،حىت بعد قضاء أربع سنوات يف األقل داخل املدرسة .وتصل النسبة ،يف بلدان مثل
مالوي وزامبيا إىل ( ،)%89فيما يكمل املاليني مرحلة التعليم االبتدائي دون اكتساب الكفاءات
األساسية الالزمة ملزيد من التعلُّم .وإن االفتقار إىل الكفاية األساسية للطلبة من العائالت األكثر
فقراً كان كبرياً ،إىل درجة أنه حدث يف العديد من البلدان ذات النظم التعليمية منخفضة األداء
مل يكن هناك فشل فقط يف الوفاء ابملعايري العاملية ،بل كان هناك أيضاً فشل يف الوفاء ابملتطلبات
اخلاصة.
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وملستوايت التعلُّم املنخفضة تلك أتثريات كبرية على املدى البعيد يف حال حدثت يف التعليم
االبتدائي .وتتوقع أنظمة التعليم يف مجيع أحناء العامل من الطلبة اكتساب املهارات األساسية مثل:
القراءة -ابتداء من الصف األول أو الثاين ،أما يف الصف الثالث ،فيحتاج الطلبة إىل القراءة -أما
الطلبة الذين يتقنون هذه املهارات األساسية يف وقت مبكر فهم متميزون ،إذ ترتبط املهارات يف
الصفوف املبكرة إجيابياً مع األداء يف املدرسة يف وقت الحق .أما األطفال الذين ال يستطيعون
القراءة يف الصف الثالث ،فيتخلفون ويكافحون من أجل اللحاق ابلركب ،وهو أمل ضعيف.
وفضالً عن ذلك ،ال تقدم العديد من املدارس للطلبة املكافحني فرصة لتعويض التخلف .ويف
العديد من السياقات حتدَّد وترية الفصل الدراسي من طريق احلاجة إىل تغطية مناهج التعلُّم الفعال؛
وهذا يعين أنه ليس لدى املعلمني خيار سوى جتاهل الطلبة الذين يتخلفون.
الشكل ( )4-0غالباً ما يتعلم الطلبة قليالً من سنة إىل أخرى ،فيما يتم تعظيم العجز يف التعلُّم مبرور الوقت

األداء املـُقيَّم حبسب الصف للطلبة ابلنسبة للصف
نيودهلي ،اهلند ()2015
ب .اللغة

أ .الرايضيات
األداء حبسب الصف

األداء حبسب الصف

الصف

اجلزء اخلامس والسبعون
اجلزء اخلامس والعشرون

الصف

األداء املتوقع
معدل األداء املقيَّم
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الشكل ( )5-0النسبة املئوية لطلبة املدارس االبتدائية الذين يعربون عتبة الكفاية غالباً ما تكون قليلة
معدل النسبة املئوية للطلبة يف املدرسة االبتدائية الذي يسجلون فوق احلد األدىن ملستوى الكفاية يف تقييم
التعلم حبسب جمموعة الدخل واملنطقة
النسبة املئوية

أورواب ووسط
آسيا

الدول عالية
شرق آسيا أمريكا الالتينية الشرق األوسط الصحراء
الدول الدول متوسطة الدول منخفضة
الدخل
الدخل
متوسطة إىل إىل منخفضة
والباسيفيك والكارييب ومشال أفريقيا األفريقية
عالية الدخل
الدخل
القراءة
الرايضيات

مفر منه للتوسع السريع يف التعليم.
ال تعد مستوايت التعلُّم املنخفضة تلك خمرجاً اثنوايً ال َّ
وقد ركزت مجهورية كوراي -ابتداء من مخسينيات القرن املاضي -على توفري التعليم االبتدائي اجليد
التحول إىل تركيز مماثل على التعليم الثانوي يف هناية املطاف،
للغالبية العظمى من سكاهنا قبل ّ
وأفرز ذلك عن نتائج تعلّم ممتازة .ويظهر جناح هذه االسرتاتيجية إمكانية ضمان جودة التعليم،
التوسع السريع يف االلتحاق ابملدرسة .وإن العنصر الرئيس هنا هو يف الرتكيز املستمر على
حىت مع ّ
احتياجات الفقراء واحملرومني ،إذ تفوقت دول مثل ألبانيا ،والتفيا ،وبريو ،والربتغال ،وفيتنام على
نظرياهتا وجرياهنا.
وعلى الرغم من أنه ليس من املمكن دائماً عزل العوامل املسؤولة عن التحسينات على
مستوى النظام يف تعلم الطلبة بنح ٍو واضح ،إال أن الرتكيز على جودة التعليم أمر مهم ،فقد كانت
إحدى املكوانت الرئيسة ألداء فيتنام القوي ،على سبيل املثال :التقارب يف جودة املدارس داخل
الدولة ،حيث ازدادت نسبة املدارس اليت تليب املعايري الوطنية للجودة ابطراد على مدار الـ ()25
سنة املاضية.
خيتلف الرسم البياين بني االلتحاق ابملدرسة ومهارات القوى العاملة اختالفاً كبرياً بني
البلدان ،فمثالً :يصل السكان يف سن العمل يف كولومبيا إىل مستوى اإلملام ابلقراءة والكتابة
األساسية يف مستوى التعليم الثانوي األدىن ،يف حني حيتاج سكان بوليفيا إىل ست سنوات أخرى
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حىت يقرتبوا من الكفاية نفسها .أما يف بعض البلدان ،فهناك نسب كبرية من البالغني العاملني
«املتعلمني» منخفضي املهارات .وعادة ما يكون األفراد ذوو الكفاية املنخفضة يف تعلم القراءة
والكتابة غري مهيئني جيداً لسوق العمل ،والتعليم اإلضايف ،والتدريب يف أثناء العمل .وتتطلب
معظم الوظائف عالية اجلودة -وحىت التدريب على العمل -يف أسواق العمل سريعة التحديث كفاية
أكثر من احلد األدىن يف القراءة .وتشارك املهارات املنخفضة يف تقويض الفرص الوظيفية واألرابح
بعد مدة طويلة من ترك الطلبة للمدرسة ،فيما ال تؤثر الفجوات يف املهارات األساسية على نقاط
البداية للعمال اجلدد الذين يدخلون سوق العمل فقط ،بل إهنا تؤثر أيضاً يف مسارات منوهم؛ ألن
املهارات األساسية اجليدة ضرورية لزايدة تراكم املهارات.
ويرتك العديد من الطلبة املدرسة يف مجيع أحناء العامل دون إتقان املهارات األساسية املعرفية
اليت ترتكز إىل تطوير املهارات املعرفية والتقنية واملتخصصة العليا .وحي ّد هذا العجز يف املهارات من
فرص مواصلة التعليم أو التدريب؛ ألن القدرة على تعويض املهارات املفقودة تتضاءل مبرور الوقت.
وهكذا تكون عواقب ذلك وظائف ضعيفة مع دخل اثبت نسبياً مدى احلياة للطلبة الذين يرتكون
املدرسة وليس لديهم سوى مهارات أساسية ضعيفة ،وهو وضع سوف يتفاقم سوءاً مع تطور
التكنولوجيا وأتثريها على الطلب على املهارات ،وسيتفاقم ذلك أيضاً مع استمرار انتقال الوظائف
من املهام املادية إىل املهام املعرفية أو االجتماعية .وكل ذلك سيؤدي إىل حمدودية حتقيق تقدم يف
أهداف التنمية العاملية ما دامت أبعاد هذه املشكلة ،وجذورها ،وآاثرها ما تزال غري معرتف هبا.
ما سبب أزمة التعلُّم؟

حيدد حتليل أزمة التعلُّم أربعة عوامل رئيسة ،هي :إعداد املعلمني ،ومهارات املعلم وحتفيزه،
وتوافر املدخالت ذات الصلة ،وإدارة املدرسة واحلوكمة معاً.
إذ يرتبط العامل األول (إعداد املعلمني) ابألطفال من اخللفيات احملرومة الذين يظهرون
ابلفعل عجزاً جيعلهم ال يلبون متطلبات التعليم النظامي ،إذ إن سوء التغذية املزمن ،واملرض،
والتأثريات الرتاكمية للحرمان املادي ،والدعم األبوي املنخفض ،والبيئات غري املستقرة أو الفوضوية
تقوض تنمية التعلُّم يف مرحلة الطفولة املبكرة .أما األسس
أو العنيفة اليت ميكن أن ترتبط ابلفقرّ ،
اللغوية الضعيفة واملهارات االجتماعية العاطفية مثل العمل اجلماعي ،والثقة ،ومدى االهتمام فغالباً
ما تكون متوطنة بني الطلبة الفقراء .وهناك واحد من كل ثالثة أطفال ترتاوح أعمارهم بني ثالثة
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وأربعة أعوام يف جمموعة من البلدان يفشل يف تلبية املعامل األساسية يف التنمية االجتماعية ،مثل
القدرة على التحكم يف السلوكيات العدوانية ،وجتنب االحنراف ،والتوافق مع أقراهنم؛ وألن التعلُّم
تراكمي واملهارات تولد مهارات أخرى ،فإن الفجوات التنموية املعرفية واالجتماعية اليت تظهر يف
سن الشباب تتفاقم مع مرور الوقت.
الشكل ( )9-3الثغرات االجتماعية االقتصادية يف منو اإلجناز اإلدراكي مع العمر ،حىت يف سنوات ما قبل املدرسة

نسبة األطفال ( 5-3سنوات) الذين مييزون حروف األجبدية ،حبسب الثروة .دول خمتارة
أ-مجهورية أفريقيا الوسطى
ب-كزاخستان
ت-تونس
النسبة املئوية

النسبة املئوية

األكثر فقراً
 % 95من فاصل الثقة

 % 95من فاصل الثقة

النسبة املئوية

العمر ابلسنوات

العمر ابلسنوات

األغىن

العمر ابلسنوات

أما السبب الثاين ،وهو النقص يف مهارات املعلمني وحتفيزهم ،فغالباً ما يكون انمجاً عن
االفتقار إىل معلمني ذوي جودة عالية ،والسيما يف البلدان املنخفضة الدخل .وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ يؤدي
النقص يف عدد اﻤﻟﻌﻠﻤﻦﻴ اﻤﻟﺆهﻠﻦﻴ إﻰﻟ ﻗﻴﺎم اﻤﻟﺪارس ﺨﺑﻔﺾ ﻣﻌﺎﻳﺮﻴهﺎ ،وهو ما سيكون له ﺄﺗﺛﺮﻴ
ﺗﺮاكمي .كثرياً ما يفتقر هؤالء املعلمون إىل املهارات اإلضافية مثل :علم الرتبية الذي من شأنه
مساعدهتم على تقييم قدرة األطفال وتقدمهم؛ ونتيجة لذلك ،ال يتوافر لدى املدرسني يف الغالب
إتقان كبري للمفاهيم اليت يتوقع منهم تدريسها .وتعاين العديد من املدارس أيضاً من تغيب املعلمني،
أو أن يتقطع التدريس بنح ٍو متكرر حىت عندما يكون املدرسون حاضرين ،وهو أمر مثري للقلق بنح ٍو
خاص ،نظراً إىل أن اجلزء األكرب من ميزانية التعليم تذهب لدفع رواتب املعلمني.

32

الوفاء بوعود التعليم عرب عملية التعلم
الشكل ( )10-3الكثري من وقت التدريس الرمسي مفقود

النسبة املئوية للوقت املخصص رمسياً لاللتحاق ابملدرسة واملقرر للمعلم أن يدرسه
النسبة املئوية

التدريس

النسبة املئوية للوقت لـ

الوجود يف الصف

املخطط للتدريس

يعد النقص يف مهارات اﻹدارة املدرسية مصدر قلق ،إذ ترتبط جودة اإلدارة العليا والقيادة
لكن األمر املهم هو أنه ال توجد يف العديد من البلدان النامية إدارة
املدرسية بنتائج تعليمية أفضلَّ ،
مدرسية فعالة ،فضالً عن أن عدم االستقاللية مينع املعلمني الرئيسني أو جلان إدارة املدارس من
حتسني تقدمي اخلدمات .وحىت يف حالة وجود االستقاللية املطلوبة ،قد ال يكون ذلك كافياً ،فقد
ختتار املدارس عدم ممارسة صالحياهتا ،أو إهنا تفتقر إىل اإلرادة والقدرة على القيام بذلك.
وفضالً عن ذلك ،مل يواكب توسيع املدخالت يف العديد من البلدان النامية الزايدة الكبرية
يف عدد الطلبة املسجلني ،وقد قامت احلكومات ببناء فصول دراسية وتوظيف معلمني مبستوايت
جيدة جداً ،غري أن هذه اجلهود مل تتمكن من مواكبة ارتفاع معدالت االلتحاق ابملدارس؛ مما أدى
إىل اخنفاض يف مستوى توفر مستلزمات اإلنتاج للطالب الواحد.
إن أزمة التعلُّم حقيقية ،لكن أنظمة التعليم يف كثري من األحيان تعمل كما لو أهنا ليست
أنظمة ،وال يدرك العديد من صانعي السياسات مدى اخنفاض مستوايت التعلُّم ،وقد ال يعرتف
بعضهم هبا ،أو أن يساوي التعلُّم املتدين مع موارد منخفضة .بيَد أنه على الرغم من ذلك ،هناك
أسباب تدعو للتفاؤل :أوالً :يتزايد التعلُّم يف دائرة الضوء .اثنياً :تولد مقاييس التعلُّم دليالً ال ميكن
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دحضه حول أزمة التعلُّم؛ ويؤدي إىل ممارسة ضغط من أجل العمل .اثلثاً :أخذت لرؤى اجلديدة
الواعدة حول كيفية معاجلة األزمة تظهر.
من أجل أخذ التعلُّم على حممل اجلد ،جيب البدء بقياسه

تكمن أحد األسباب الرئيسة الستمرار أزمة التعلُّم يف أن نظم التعليم غالباً ما تكون غري
ممتلكة للوعي الكايف هبذه القضااي ،أو أهنا ال متتلك أي وعي على اإلطالق ،أو وسائل القياس.
وتفتقر األنظمة إىل املعلومات بشأن املتعلم من سواه؛ لذلك فمن املستحيل توليد قوة دافعة للعمل،
فضالً عن خطة .ومن أجل معاجلة األزمة ،من الضروري قياس التعلُّم ،على أن تسهل مقاييس التعلُّم
العمل ،وأن تتكيف مع االحتياجات القطرية ،وأن تتألف من جمموعة من األدوات لتلبية احتياجات
النظام ،مبا يف ذلك على مستوى الصف الدراسي.
غالباً ما تكون أزمة التعلُّم خمتفية ،ولكن القياس يظهرها

تقدم أنظمة التعليم بنح ٍو روتيين تقارير عن االلتحاق ابملدرسة وليس عن التعلُّم .وألن التعلُّم
غري موجود يف البياانت الرمسية إلدارة التعليم ،فهو غري موجود يف األجندات السياسية والبريوقراطية؛
ويتضح ذلك من الطريقة اليت يتحدث هبا الساسة يف الغالب عن التعليم فقط من حيث املدخالت
مثل :عدد املدارس ،وعدد املعلمني ،ورواتب املعلمني ،واملنح املدرسية ،لكنهم اندراً ما يتحدثون عن
التعلُّم الفعلي .ويشري نقص البياانت عن التعلُّم إىل أن احلكومات تتجاهل ،أو حتاول إخفاء رداءة
نوعية التعليم ،والسيما ابلنسبة للفئات احملرومة ،إذ إنه من دون معلومات موضوعية عن التعلُّم لن
يتمكن اآلابء من التعرف على نوعية التعليم غري اجليد ،وهو ما مينعهم من املطالبة خبدمات أفضل
من إدارات املدارس واحلكومات .وال تظهر هذه احلقيقة إال حينما يواجه األطفال ضعفاً يف العمل
يف املختربات أو أهنم جيدون نفسهم عاجزين عن التفاعل مع تطورات السوق؛ وحينها يكون أوان
املعاجلة قد فات .ميكن القول ابختصار إنه ما مل يكن لدى اآلابء تصور حقيقي عن مستوى تعلم
أطفاهلم ،فإهنم لن يستطيعوا حماسبة املدارس أو احلكومات ،واألمر نفسه ينطبق على املدرسني الذين
مل يكن إبمكاهنم حتسني الوسائل التعليمية ،إذا مل يتمكنوا من جعل الطلبة يفهمون ما مت تدريسه.
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إجراءات لدليل التعلُّم
إن حتديد فجوات التعلُّم يف الصف هو اخلطوة األوىل حنو رأهبا ،إذ غالباً ما توجد فجوة
يف بيئات التعلُّم املتدين بني مستوى الطلبة واملستوى الذي يتم فيه تدريس الصفوف ،وقد يكون
ذلك بسبب عدم معرفة املعلمني مبستوايت الطلبة .وقد يؤدي تعزيز ثقافة التقييمات املستندة إىل
الصف إىل معاجلة هذه املشكلة ،إذ تساعد مقاييس التعلُّم يف إبراز مكامن اخللل اليت حتتاج إىل
دعم أكثر من سواها؛ وعندها فقط ستتمكن اإلدارات املدرسية واملدارس من العمل بنح ٍو أفضل
من أجل إجراء حتسينات يف جمال تقدمي اخلدمات .ومن أجل أن تعمل مقاييس بنح ٍو فاعل ،جيب
استخدامها كمجموعة من األدوات لتلبية االحتياجات املختلفة ،بدءاً ابملمارسة الصفية وليس
انتهاءً إبدارة النظام .وأتيت تدابري التعلُّم أبشكال خمتلفة ،مثل اختاذ تدابري خمتلفة ختدم أغراضاً خمتلفة
لكثري من اجلهات الفاعلة .وترتاوح هذه األسئلة من شفهية يسرية يطرحها املعلم عن التقييمات
الوطنية اليت تساعد صانعي السياسة يف حتديد أولوايت العمل.
أما يف النظم اليت تعمل بنح ٍو جيد ،فتكمل هذه األدوات املختلفة بعضها بعضاً لتشكيل
وحدة متماسكة .وجيب أن يعتمد صانعو السياسات على نطاق واسع من املعلومات ،بدالً من أي
إجراء فردي .وحينما يصبح مقياساً واحداً هو األساس الوحيد حملفزات السياسة الكبرية ،قد تزداد
املخاطر يف اجلانب املقابل بنح ٍو مطرد.
تعمل أنظمة التعليم أيضاً على تقليل استخدام املعلومات الناجتة عن مقاييس التعلُّم؛ مما
جيعل الكثري من املقاييس قليلة العمل .وحيدث يف كثري من األحيان ،أن ال يتم توصيل النتائج
يف الوقت املناسب إىل اجلماهري املستهدفة؛ وهنا قد تظهر مشكالت يف املصداقية .وإذا مل يشعر
املعلمون أو املدارس أن صوهتم مسموع ،أو أن ما يقومون به يتم تثمينه عرب عملية تقييم وطنية،
توصل إليها .فعلى سبيل املثال :من املرجح أن يقاوم
فإهنم على األغلب سريفضون النتائج اليت ّ
املعلمون أشكال التقييم الكمي حينما ال أتخذ املقاييس السياق ابحلسبان .وينطبق هذا بصفة
خاصة على مقاييس التعلُّم اليت تنشر كتصنيفات ،واليت تكون عرضة ألن تؤخذ خارج السياق.
ويزداد هذا االحتكاك -يف بعض أنظمة التعليم -بسبب استخدام التكنولوجيا؛ األمر الذي يثري
تساؤالت بشأن اخلصوصية والشفافية.

35

مركز البيان للدراسات والتخطيط

وتتطلب املناهج اليت تستخدم التكنولوجيا تفاعالً اجتماعياً حمدوداً ،وهو ما يرتبط بتأثري أقل .ومن
أجل أن يوجه القياس العمل ،جيب أن يكون قابالً للتنفيذ ،وجيب أن يكون متاحاً ألصحاب املصلحة،
وعلى أصحاب املصلحة -يف مرحلة التصميم -أن يسألوا أنفسهم كيف سيتم استخدام بياانت التعلُّم؟
تدابري التعلُّم حتفز العمل

ُت ّفز تدابري التعلُّم من طريق ثالث قنوات ،هي :املشاركة ،واالختيار ،والصوت .فتشري
ُّ
للتعرف على
املشاركة إىل ممارسة إشراك الوالدين يف عملية التعلم عرب تزويدهم مبعلومات يومية دقيقة ّ
مستوى تعلم أطفاهلم وتقدمه ،ومن مث إعالمهم ،فإهنم يتعرفون مبوضوعية على ممارسات التعلُّم؛
مما يتيح هلم االختيار والبحث عن طرق تعليمية بديلة ويقدم هذا اإلجراء للوالدين صواتً للضغط
من أجل إصالح املدرسة أو النظام األوسع ،عرب تسليط الضوء على ما حتتاجه عملية اإلصالح؛
لذلك ،فإن النظام ابجململ ليس فقط طريقة لقياس التعليم ،ولكنه أيضاً يساعد يف حتقيق املساءلة.
حث تدابري
وإن هذه العملية ليست واضحة دائماً ،فقد حتد الضغوط السياسية من مدى ّ
التعلُّم للعمل اإلجيايب ،إذ إنه حينما تنخفض جودة التعليم ،مييل السياسيون للتغطية على خمرجات
التعلُّم .وقد حياولون جتنب اللوم عن األداء الضعيف عرب وضع معايري واطئة ،وحماولة احلد من
إمكانية املقارنة بني سنة وأخرى ،أو تقييد الوصول إىل معلومات املخرجات .أما ابلنسبة املعلمني
أيضاً ،فإهنم قد يرفضون تقييمات التعلُّم لتقليل فرص اللوم؛ لذلك فإن التقييمات تعد سياسية ألهنا
ميكن أن تؤثر على تدفق املوارد أو هيبة نظام التعليم.
مىت يدفع القياس ابملواطنني للمطالبة ابملساءلة من أجل التعلُّم؟ غالباً ما يتم جتاهل املعلومات
بسبب االهتمام احملدود ،والسيما إذا كانت معقدة ،أو حتوي أخباراً غري مرغوب فيها؛ لذلك
فمن أجل أن حيث القياس على العمل -جيب توفري املعلومات .غري أن ذلك ليس كافياً؛ ألنمقاييس التعلُّم ال ميكنها أن حتفز اجملتمعات على مساءلة مدارسها إال حينما ُتل مشكالت العمل
اجلماعي .ومن شأن إنشاء هنج تشاركي -إذ يكون للمدارس واجملتمعات نوعاً من «مقاييس التعلُّم»
على مستوى املدرسة -أن يكون فاعالً .وفضالً عن ذلك -ولكي يتمكن املواطنون من التصرف
بناء على تلك املعلومات -جيب أن يكون اخلوف من االنتقام قليالً جداً .ويف النهاية -ومن أجل
أن يتمكن املواطنون من إحداث فرق -جيب أن يصدقوا أن تصرفاهتم الفردية ميكنها أن حتدث فرقاً.
تتبع تقييمات التعلُّم العمل من خالل جعل التعلُّم هدفاً ملموساً .وحيث إن أهداف األمم املتحدة
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اإلمنائية لأللفية -اليت أهلمت اجلهود اليت تبذهلا احلكومات واجلهات املاحنة -قد ركزت يف االلتحاق
ابملدارس ،فإن األهداف اإلمنائية املستدامة احلالية تركز بنح ٍو أكرب يف التعلُّم.
اخرت مقاييس التعلُّم بناء على احتياجات البلد

حني اختيار مقاييس تعلم لالستثمار فيها ،جيب على صانعي السياسات النظر إىل السياق،
فإذا كانت أنظمة التقييم حديثة ،جيب إعطاء األولوية لتعزيز تقييم الصفوف الدراسية ،ومبجرد
أن تصبح هذه القطعة جاهزة ،ميكنها أن تطور تقييمات وطنية سريعة نسبياً تستند إىل عينات،
فضالً عن كوهنا منخفضة التكلفة .وحينما يتم إنشاء الصفوف الدراسية والتقييمات الوطنية ،ميكن
استخدامها يف التقييمات اإلقليمية أو العاملية؛ ألن اهلدف النهائي هو تقييم االحتياجات املختلفة،
والتقييمات الوطنية ال حتتاج إىل اختبار كل الطلبة ،وميكن أن تقيس التقييمات املستندة إىل العينة
أداء النظام .وعلى الرغم من أن تلك التقييمات ما تزال تتطلب مسؤولني كفوئني ،إال أهنا أقل
تكلفة بكثري من التقييمات املستندة إىل االحصاء؛ لذلك ،فإهنا ميكن أن تدار بنح ٍو أكثر تواتراً،
يتعي حتديد املدارس املشاركة يف هذه التقييمات ،وهو ما يساعد على تقليل املخاطر؛ مما جيعل
وال ّ
التقييمات أقل عرضة لالستجاابت الضارة من قبل املعلمني أو املدارس ،وجيب أن ختترب أنظمة
التقييم يف وقت اختاذ اإلجراء العالجي الفعال.
هل ستعمل مقاييس التعلُّم على تضييق رؤية التعليم؟

ال يعين الرتكيز يف التعلُّم القابل للقياس جتاهل النتائج األخرى للتعليم ،مثل :التطوير البدين ،أو
احم يف
األخالقي ،أو املدين .وإن الرتكيز على التعلُّم -وعلى جودة التعليم اليت حتركه -قد يؤدي إىل تز ُ
هذه احملصالت املرغوبة األخرى .وإن الظروف اليت ال تسمح للطلبة بعد قضاء سنتني أو ثالث سنوات
يف املدرسة بتعلم قراءة كلمة ،أو إهناء املرحلة االبتدائية من دون تعلم انتج طرح رقمني ،ليست وسيلة
للوصول إىل األهداف العليا للتعليم .ومن املرجح أن تكون التقييمات التعليمية للموضوعات األساسية
مثل :اللغة ،والرايضيات وسائل جيدة لألنظمة التعليمية ،غري أن املهارات املعرفية ليست هي املهارات
الوحيدة املهمة ،فهناك أيضاً املهارات االجتماعية العاطفية ،اليت تسمى أحياانً ابملهارات غري املعرفية
مثل :الفطنة ،والتحكم ابلذات ،واإلدارة الذاتية ،والتواصل الفعال ،والسلوك االجتماعي اإلجيايب ،اليت
ميكن أن تكون مركزية ليس فقط للمحصالت االقتصادية ،بل حملصالت احلياة على نطاق أوسع،
اليت تطور بسرعة مفاهيم لكيفية قياس هذه املهارات وتطويرها اليت هلا أتثري كبري يف املهارات املعرفية.
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ست نصائح للتعلم والقياس الفعال
•قياس الفجوات :ال ميكن حل أزمة التعلُّم حينما تكون الرتكيبة السكانية الضعيفة تعاين من
فجوات يف التعلُّم ميكن معاجلتها من قبل نظام التقييم.
•تتبع التقدم :يعد استخدام منهجيات موحدة مثل املناهج واملقاييس النفسية عرب السنوات أمراً
حيوايً من أجل متييز االجتاهات واألمناط بنح ٍو مستمر.
•اختبار الطلبة مثالً ما كان ذلك ممكناً ،وسيتم تعظيم العوائد من تقييم الطلبة يف حال كان هناك
تركيز على ضمان متكن الطلبة من حتقيق املهارات األساسية مثل :القراءة ،والكتابة ،واحلساب،
والتفكري النقدي ،يف وقت مبكر يف دراستهم .وجيب أن يتم األخذ بنظام االختبارات القائمة
على األسرة ،اليت من شأهنا أن تسمح للتقييم بتغطية الطلبة يف املدرسة ،وزايدة نطاق تقييمهم.
•موازنة املخاطر :ال ينبغي إساءة استخدام أي إجراء أو اإلفراط يف استخدامه ،وهي حتدد
أيضاً نتائج سياسة العقوابت واملكافآت .وجيب ُّ
عد «مقاييس التعلُّم» نظاماً من األدوات لكل
منها مكانه ،وغرضه اخلاص.
•التصميم اجليد ليس كافياً لتسهيل العمل :جيب أن تستخدم تدابري التعلُّم بنح ٍو صريح ليس
فقط لتتبع التقدم ،ولكن لصنع السياسات أيضاً .وتتمثل إحدى طرق ضمان حدوث ذلك يف
ختصيص املوارد (مبا يف ذلك اجلهد) لتوزيع النتائج املفهومة يف الوقت املناسب على أصحاب
املصلحة الرئيسني .وهناك أيضاً عامل آخر هو العملية املفتوحة التعاونية لتصميم األداة.
•استخدام البضائع اﻟﻌﺎﻣﺔ العاملية يف التعلم :ميكن أن تؤدي االستفادة من التقييمات
الدولية إىل عائدات عالية ،وهناك -على سبيل املثال -روابط مشرتكة بني التقييمات الدولية
واإلقليمية ،وهذا ال يؤدي فقط إىل زايدة التناسق بني التقييمات الدولية ،ولكنه يوفر أيضاً فرصاً
للتقييمات الوطنية واجملتمعية؛ مما يتيح تتبعاً عاملياً.
من غري املرجح أن تعاجل أنظمة التعليم أزمة التعلُّم؛ ألن ذلك ممكن فقط من طريق مقاييس
التعلُّم جيدة التصميم ،ومن أجل أن تكون «مقاييس التعلُّم» فعالة ،جيب أن تتغلب على حتديني
مهمني ،مها :ضمان أن تؤدي املعلومات إىل حتقيق عمل ،وتقليل التأثريات الضارة للقياس.
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ال يوجد تعلم دون إعداد معلمني متحمسني
يكون صناع القرار -غالباً -معتمدين على تطوير البنية التحتية على نطاق واسع ،عند
تصميم اسرتاجييات لتطوير التعليم .ويشمل ذلك التطوير بناء املدارس ،وتوفري املرافق ومن ضمنها
التكنولوجيا يف املدارس .لكن غالباً ما يكون هناك تركيز ضئيل على التعلُّم والتعليم ،والسيما
فيما خيص حتسني العالقة بينهما ،وكذلك إعدادها وحتفيزها من طريق إطار متماسك .وقد ُت َمل
االستثمارات اليت ُتدث حتسينات داخل الصف الدراسي على الرغم من وجود أتثري أكرب على
عملية التعلُّم بنح ٍو عام .ومن خالل توجيه املوارد حنو مشاريع بناء املدارس واالستثمارات الكبرية،
عادة ما يقع صناع القرار يف فخ جتاهل العوامل (داخل الصف الدراسي وخارجه)؛ لذلك ينبغي أن
تركز االستثمارات اليت تدعم جودة التدريس وتساعد املعلمني على استيعاب التعليم املقدم له بنح ٍو
فاعل؛ لذلك جيب أن تركز االستثمارات على تطوير التعلُّم على املستوى األدىن.
يف بلدان مثل العراق -إذ يعيش الكثري من السكان يف فقر مدقع أو يف مناطق أهنكتها
احلروب -يتمثل التحدي الرئيس يف إعداد الطلبة ليصبحوا متعلمني فاعلني ومتحمسني ،وقد يشمل
األول يف املدرسة ،وما من
ذلك تبين ٍ
هنج أكثر مشوالً يركز يف التغذية ،وحتفيز األطفال يف سنواهتم َ
شأنه أن يسهل على اآلابء إرسال أطفاهلم إىل املدرسة ،وينطبق األمر نفسه على تدريب املهارات.
وبنح ٍو عام يُسلط الضوء يف ثالثة مبادئ رئيسة تعاجل هذه القضااي وتضمن إعداد املتعلمني
وحتفيزهم ،هي:
1 .1وضع األطفال على مسارات التنمية العالية ،وتعزيز التنمية املعرفية واالجتماعية والعاطفية
من خالل التغذية يف وقت مبكر لألطفال ،والرعاية ،والتحفيز ،وتوفري فرص التعلُّم.
2 .2إرسال األطفال إىل املدرسة -وهي خطوة أوىل ضرورية للتعلم -وختفيض تكاليف
املدرسة ،ومن مث استخدام أدوات أخرى لتعزيز دافع التعلُّم.
3 .3من أجل معاجلة حقيقة أن العديد من الشباب يرتكون مهارات التعليم األساسية ،من
الضروري االعرتاف بوجود مشكلة كخطوة أوىل لتعزيز التعليم والتدريب.
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األول من إعداد األطفال للمدرسة
االستثمار يف السنوات َ
االستثمارات يف السنوات املبكرة

تطور الدماغ

االلتحاق
ابملدرسة
التدريب على العمل
نسبة عائد االستثمار يف رأس املال البشري

ما قبل املدرسة

املدرسة

ما قبل املدرسة

العمر

املصدر( :فريق تقرير التنمية العاملية  ،2018بناء على كتاب  ،Carneiroو،Cunha
و ،Heckman 2003وكتاب .)Martin 2012
تقدم سنوات الطفولة املبكرة انفذة اندرة للمجتمعات جلعل األطفال يتمتعون مبزااي كبرية؛
وألن الفجوات يف فرتة الطفولة املبكرة يف التعلُّم واملهارات ستقلل من إمكانية تطورهم مستقبالً ،فلن
يكون من املمكن عكس تلك التأثريات السلبية .وال تستثمر احلكومات ما يكفي من اجلهد يف
تلك املدة املبكرة من حياة األطفال ،لعدم اإلدراك الكايف ،وفضالً عن قيود امليزانية ،وحتدايت تقدمي
برامج ومبادرات واسعة النطاق لتنمية الطفولة املبكرة ،مثل :حتدايت الصحة ،والتغذية ،والتعليم
املبكر الذي يؤدي يف هناية املطاف إىل اخنفاض االستثمار العام يف الطفولة املبكرة.
االعرتاف ابألخطار اليت يتسبب هبا الفقر على تنمية الطفل وتعلمه
تشري إحصائيات البنك الدويل إىل أن معدل الفقر يف العراق يصل إىل ( ،)% 22.5يف
حني أن أكثر من ( )% 60من األشخاص يعيشون على ( )5.50دوالر يف اليوم الواحد ،وتقدر
األمم املتحدة أن واحداً من كل أربعة أطفال عراقيني يعيش يف حالة فقر؛ وبناءً على ذلك يعد
ُّ
يتعرض
الفقر قضية مزمنة يف العراق ،وله أتثري كبري على التعليم والتعلم يف البالد ،ومن املرجح أن ّ
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األطفال الذين يعانون من الفقر لصدمات صحية ،وإن احتمال حتفيزهم سيكون أقل؛ ألهنم يعانون
الس ِّمية الكيميائية ،ليس فقط لألطفال حديثي الوالدة ،بل حىت
من سوء التغذية واألمراض املعدية و ُ
لألجنة .ويؤثر ذلك كل على التنمية البايولوجية للطفل ،وقلة النمو العقلي واجلسدي والتقزم الذي
من شأنه أن يؤثر على قدرهتم على التعلُّم .أما األمر الثاين فخاص ابلوالدين وقدرهتم على اختاذ
قرارات قد يكون هلا أتثري على احتياجات أطفاهلم؛ ونتيجة لذلك ،حيرم األطفال األكثر فقراً من
املوارد والكتب والتوجيه والدعم.
ُّ
وتعد برامج التنمية املبكرة يف العراق غري كافية ،وغالباً ما تكون جودهتا منخفضة ،هذا فضالً
عن أن موارد حتفيز التنمية املبكرة خارج املنزل ،مبا يف ذلك رعاية األطفال واملكتبات ومراكز الرتفيه
وبرامج ما قبل املدرسة ،حمدودة ومنخفضة اجلودة.
وميكن للتعرض املبكر للمخاطر املرتبطة ابلفقر -اليت تؤدي إىل توقف النمو اجلسدي ومنو
الدماغ -أن يكون له أتثري طويل األمد على التعليم وقدرة الطفل على التعلُّم ،فاألطفال الذين
أتخروا يف تطوير املهارات البدنية ،واملعرفية ،واللغوية واالجتماعية ،والعاطفية هم أكثر عرضة لتأخر
سنة واحدة عن االلتحاق ابملدرسة ،وقد تكون نتائجهم املدرسية سيئة ،وقد يرسبون يف الصف
نفسه ،أو يتوقفون عن الذهاب إىل املدرسة وإكمال املرحلة االبتدائية.
تعزيز قدرة األطفال على التعلُّم عرب تدخالت جيدة التصميم

هناك إمجاع على أن ما حيتاجه األطفال هو التغذية ،والرعاية ،والتحفيز ،واحلماية ،وقد
اُختذت عدد من اإلجراءات لتحسني منو الطفل:
(ابتداء
 -1إجراء التدخالت الصحية وتوفري التغذية لأللف يوم األوىل من حياة الطفل
ً
من احلمل) من أجل حتسني منو األطفال ،وتطور الربامج اليت تزيد من الوصول إىل خدمات صحة
األم مستوى التغذية عرب املكمالت الغذائية والتدعيم الغذائي ،وتساعد يف الوقت نفسه على احلد
من وفيات األطفال واملشكالت الصحية املبكرة .ويوجد لدى التدخالت الغذائية لألطفال أتثريات
متواضعة على الطول أو التقزم ،لكن يف حال اقرتاهنا بتحسني ظروف الصرف الصحي ،إىل جانب
احلصول على خدمات صحة الطفل ،ميكنها أن حتقق فوائد كبرية.
 -2ميكن للربامج اليت تعزز قدرة مقدمي الرعاية الصحية لدعم التنمية الصحية أن
حتسن من نتائج األطفال ،وتشمل تلك التدخالت تدريب اآلابء يف املنزل على االنضباط
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اإلجيايب ،فضالً عن توفري زايدة التدخالت املتمحورة حول أنشطة الرعاية واحلماية والتنشيط .وإن
أكثر الربامج فاعلية هي تلك اليت توفر التدريب النظامي واملناهج ملقدمي الرعاية الصحية.
 -3الربامج اليت توفر ملقدمي الرعاية الصحية الدعم املايل والنفسي واالجتماعي ،إذ
ميكن لربامج التحويالت النقدية أن تعاجل احلرمان املادي احلاد لألسر ،وأن تساعد يف حتسني نتائج
التنمية ،والسيما عندما يتم تقدميها مع أو بشرط الرعاية األبوية وخدمات الطفل .وتقدم تلك
الربامج ملقدمي الرعاية الصحية القدرة على توفري واالستجابة ألطفاهلم بنح ٍو أكثر فاعلية.
ميكن توفري الدعم اجلانيب عند الطلب إلدخال األطفال إىل املدرسة ،ولكن ليس
ابلضرورة للتعلم
تعمل السياسات اجلانبية عند الطلب على حتسني التعلُّم حينما تزيد الربامج من القدرة
على التعلُّم أو جهد الطلبة .وبينما يساعد االلتحاق ابملدرسة حبد ذاته على حتسني عملية التعلُّم
حبسب ما ُمبني يف عدة دراسات عديدة تظهر تناسقاً إجيابياً بني االلتحاق ابملدرسة وتعلم القراءةوالكتابة -جيب أن يكون هناك حتفيز للمتعلمني من خالل املنح الدراسية واجلوائز املستندة إىل
اجلدارة ،فضالً عن توسيع فرص الدراسة يف اخلارج ،وهذه هي الفائدة اإلضافية لتوصيل مالك
طاليب عراقي جديد وتدريبهم يف املؤسسات واجلامعات العاملية الشهرية.
ميكن للتعليم التعويضي إعداد املتعلمني ملزيد من التعليم والتدريب
يرتك العديد من الطلبة التعليم الرمسي ألن مهاراهتم األساسية ضعيفة؛ مما جيعلهم غري مؤهلني
ملزيد من التعليم والتدريب .أما يف العراق ،فإن االلتحاق ابلتعليم الثانوي أقل بكثري من التعليم
االبتدائي؛ ونتيجة لذلك ،يرغب العديد من أولئك الذين يرتكون املدرسة يف االستفادة من برامج
الفرصة الثانية للحصول على دبلومات معادلة للتعليم الرمسي ،حىت يتمكنوا من الوصول إىل مزيد من
التعليم أو التدريب ،بينما يواصل آخرون دراستهم التعويضية للوفاء ابملتطلبات اخلاصة مبؤسسات
التعليم أو التدريب بعد املرحلة الثانوية .غري أن حتفيز الطلبة لالنضمام إىل هذه الربامج ليس ابألمر
السهل دائماً ،ولذلك هناك حاجة إىل هنج فاعل حىت تكون تلك الربامج فاعلة .ومن املرجح
أن تكون الربامج التعويضية داعمة حينما تكون قصرية وذات صلة ابهتمامات الطلبة ،ويقدمها
معلمون ذوو خربة ،على أن تكون جزءاً من خطة طويلة األمد ،وقد ثبت جناح ثالثة أنواع من
التدخالت التعويضية:
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1 .1تدعم برامج الدعم الوقائي الطلبة الضعفاء أكادميياً عرب تعزيز مهاراهتم األساسية،
وتشجيعهم على إكمال تعليم رمسي.
2 .2توفر برامج الفرصة الثانية لتاركي املدارس يف وقت مبكر -وكثري منهم من ذوي املهارات
املنخفضة -فرصة إعادة العودة إىل التعليم والتدريب.
3 .3تزيد الدروس التعويضية يف مستهل التعليم والتدريب ما بعد التعليم الثانوي من فرص
الشباب إلكمال براجمهم الدراسية.
مهارات املعلم ومسألة الدافع (وإن كانت العديد من أنظمة التعليم تعمل كما لو أهنا
ال تقوم بذلك)
أييت ابلدرجة الثانية بعد إعداد املتعلمني وحتفيزهم ،إعداد املعلمني الذين هم اللبنة األساسية
للتعلم وحتفيزهم؛ ومتثل روتب املعلمني أكرب بند يف امليزانية ،أي :ثالثة أرابع ميزانية التعليم على
املستوى االبتدائي يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل تقريباً .وعلى الرغم من ذلك ،ما تزال
جودة التعليم قليلة ،وليس هناك تركيز على الصف الدراسي بنح ٍو كاف هناك ثالثة مبادئ أساسية
لتحقيق النجاح يف عملية التعلُّم من طريق املعلمني:
 -1جيب أن يكون تدريب املعلمني حمدداً ومكرراً ،مع ضرورة متابعة تقنيات تربوية حمددة.
 -2من أجل تفادي ختلف الطلبة ،جيب أن يكون التدريس حبسب مستوى الطالب.
 -3تقدمي احلوافر التشجيعية للمعلمني ،وهو ما من شأنه أن يزيد من كفاية عملية التعلُّم.
معظم تدريب املعلمني غري فاعل ،ولكن بعض املناهج قد تكون فاعلة
يعد املفتاح للتطوير املهين للمعلمني هو التطبيق العملي والتخصص واالستمرارية ،فالتطبيق
العملي يعين تدريب املدرسني ابستخدام أساليب صفية حمددة بدالً من الرتكيبات النظرية .أما
التخصص فيعين برامج تدريب املعلمني األكثر فاعلية ،اليت تدرس علم الرتبية اخلاصة مبجال
املوضوع (على سبيل املثال ،كيفية تدريس صف الرايضيات بنح ٍو فاعل) .أما االستمرارية فتعين
ضرورة أن يتلقى املعلمني دعماً مستمراً كبرياً ،وليس ورش عمل ملرة واحدة.
لقد كانت جودة تدريب املعلمني يف العراق متدنية خالل العقود القليلة املاضية بسبب
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احلرمان االقتصادي ،وعدم وجود برانمج تطوير مهين متماسك ،وغالباً ما ال حتدث تلك الربامج
إال مرة واحدة ،وليس هناك سوى القليل من التدريب على املتابعة ،أو التقييم داخل الصف؛ ويعزى
ذلك إىل أن التدريب على املتابعة مكلف أكثر من التدريب املقدم مركزايً الذي قد يعطي انطباعاً
ابلفاعلية من خالل تغيري معارف املعلم وليس تغيري املمارسة ،فضالً عن أن التدريب الرتبوي العام
قد يكون أرخص من التدريب بتقنيات حمددة .ومع ذلك ،فقد كانت بعض األساليب فاعلة يف
حتسني تدريب املعلمني وبتكاليف إضافية قليلة ،ففي اهلند -على سبيل املثال -نـُّفذت الربامج
بتدريب أويل يسري لدعمه ومتابعته على مدار العام؛ لذلكُ ،س ّخرت معظم املوارد جللسات املتابعة،
بدالً من التدريب األويل .وقد حقق هذا النهج نتائج أفضل ،وحققت مكاسب أكرب هلؤالء الطلبة
الذين كانوا ضعيفي األداء يف البداية.
مساعدة املعلمني على التدريس حبسب مستوى ثقافة الطالب قد أثبت فاعليتها
من السهل على الطلبة ،يف العديد من البلدان النامية -والسيما يف املناطق الريفية -أن
يتخلفوا عن املناهج الدراسية بسبب الصفوف الكبرية غري املتجانسة ،وجتعل هذه األنواع من
الصفوف من الصعب على املعلمني التدريس على مستوى يستفيد منه الطلبة مجيعهم؛ ألن املعلمون
غالباً ما يركزون تدريسهم يف الطلبة األكثر تقدماً يف الصف ،ويهملون الطلبة اآلخرين .وقد يكون
ذلك أحد األسباب الرئيسة اليت تتسبب يف انقطاع العديد من األطفال عن الدراسة بعد املرحلة
االبتدائية.
يصمم نظام التعليم (املناهج الدراسية ،وأسلوب التدريس ،وما إىل ذلك) على
جيب أن ّ
وفق قدرة الطلبة؛ ألن املعلمون يكونون مقيدين -غالباً -ابملناهج الدراسية حىت لو كان طلبتهم
يكافحون من أجل استيعاب املعلومات .وهناك طريقة واحدة لتحسني التعلُّم حبيث ميكن جلميع
الطلبة االستفادة بغض النظر عن قدراهتم ،وهي من طريق إعادة هيكلة الصفوف ،وجتميع الطلبة
حبسب القدرات ،وتوفري تعليم حمدد ميكن لكل جمموعة االستفادة منه .وفضالً عن ذلك ،ميكن
للدروس التعويضية أن تساعد األشخاص األقل أداءً من أجل اللحاق ابلطلبة اآلخرين.
هناك أيضاً طريقة أخرى ملساعدة املعلمني بتعليمهم األدوات ومتكينهم من إجراء تشخيص
أفضل .وقد أثبتت التدخالت اليت تعلم املعلمني تقييم الطلبة بنح ٍو أفضل فعاليتها ،والسيما حني
دجمها مع التدريب واملواد اإلضافية ،إذ إهنا تعطي املعلمني فهماً أفضل لقدرات الطلبة .ومع ذلك
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مل تصل العديد من دراسات احلالة يف سنغافورة ،ومالوي ،وليبرياي إىل النتيجة نفسها ألهنا افتقرت
إىل املتابعة.
من شأن الدافع واحلوافز للمعلم أن حيداث فرقاً حىت بوجود مدخالت قليلة
ال ميكن ألي قدر من التدريب ألن يكون بديالً لتحفيز املعلم ،فاملعلمون غري احملفزين،
حىت لو كانوا مدربني ومثقفني ،هم السبب وراء عدم تعلم الطلبة بنح ٍو فاعل .وال يتم -يف كثري
من األحيان -مكافأة املدرسني على أدائهم اجليد ،أو حماسبتهم على أدائهم السيّئ ،وال حيصلون
يف الوقت نفسه على الدعم الكايف؛ ولذلك ،ال يعد التدريس -يف دول كثرية منها العراق -مهنة
حمرتمة يف اجملتمع ،مقارنة ابملهن واحلقول األخرى .وسيكون استقطاب األشخاص الذين لديهم
دافع حقيقي ومستوى أكادميي رفيع -على املدى البعيد -هلذه املهنة هو أفضل وسيلة لتعزيز التعليم
يف العراق .وتعد فنلندا -اليت هي واحدة من أكثر أنظمة التعليم تقدماً يف العامل -مثاالً على ذلك؛
ألن التدريس هناك مهنة مرغوبة على نطاق واسع بسبب االحرتام الذي يعطي للمعلمني ،فضالً
عن الرواتب اجليدة ،واالستقاللية يف تطبيق معايري التدريس.
درجات برانمج تقييم الطلبة الدوليني ( )PISAللبلدان واالقتصادات املشاركة حبسب املوضوع
واملهنة احملتملة احملددة ذاتياً
أ .الرايضيات

ب .القراءة

الدرجة

الدرجة

املعلمون احملتملون

املهندسون احملتملون

املصدر :فريق تقرير التنمية العاملية ( ، )2018ابستخدام البياانت من منظمة التنمية االقتصادية
واالجتماعية ()2016
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عادة ما يسجل املهندسون احملتملون درجات أعلى من املعلمني احملتملني يف اختبارات
برانمج تقييم الطلبة الدوليني ()PISA
قد ال يؤدي رفع رواتب املعلمني ابلضرورة إىل حتسني التدريس على املدى القريب ،ومع
أن إعادة هيكلة الرواتب حبيث توفر عوائد لألداء اجليد قد تطور جودة املرشحني للدخول يف تلك
املهنة ،إال أن أتثريات ذلك لن تتحقق يف وقت قصري؛ لذلك من الضروري وجود سياسات أفضل
لالنتقاء استناداً إىل التوظيف على أساس اجلدارة؛ وأحد املقرتحات يف هذا السياق هو تدريب مهين
تدريسي من ثالث إىل مخس سنوات ،وميكن بعد ذلك نقل املعلمني األقل كفاية من سلك التدريس.
وتكتسب املساءلة أمهية قصوى يف احلفاظ على تعليم عايل اجلودة ،ومن دوهنا ال يشعر
املعلمون ابملسؤولية على تعلم الطلبة ،وقد ثبت يف اهلند أن توفري حوافز مالية وغري مالية للمعلمني
قد ساعد يف تطور األداء.
يقع العبء على عاتق احلكومة والسلطات املعنية لتحسني ظروف عمل املعلمني .ويف
حني ميكن إلقاء اللوم يف أزمة التعلُّم على املعلمني ،فإن ظروف العمل السيئة قد تؤدي حتماً إىل
اخنفاض مستوايت التحفيز .ومع توسع التعليم بنح ٍو أكرب من معدل املعلمني ،قد يقوم املدرسون
يف كثري من األحيان بتدريب صفوف دراسية كبرية ومتعددة ،وابلتايل يقع عليهم عبء أكرب ،فضالً
عن واجباهتم األخرى خارج الصف ،وإن نقص البنية التحتية للمدارس واألدوات قد تعيق جهود
املعلمني.
أي شيء آخر جيب أن يعزز تفاعل املعلّم مع املتعلّم
ميكن أن يكون للمواد التعليمية واملدخالت األخرى أتثري كبري على املعلمني والطلبة ،وترتاوح
تلك املدخالت بني عدد من اجلوانب املختلفة للتعليم املدرسي ،ودمج التقنية يف الصفوف الدراسية،
وحتسني البنية التحتية العامة للمدارس ،واإلدارة املدرسية الفاعلة والقوية .وسيضع هذا القسم حجر
األساس يف حتديد االستخدام األكثر فاعلية للمدخالت التكميلية للمساعدة يف حتسني التفاعل
بني املعلمني والطلبة؛ وهناك ثالثة مبادئ أساسية للتعلم من طريق االستثمارات املدرسية:
 .1التأكد من أن املدخالت األخرى -مبا يف ذلك التقنية اجلديدة -تكمل أداء
املعلمني ،وبذلك تزيد من فاعلية املعلمني .ويؤدي اتباع هذا النهج ،بدالً من السعي إىل حتييد
املعلمني كزايدة التعلُّم.
 .2ضمان تنفيذ تقنيات املعلومات واالتصاالت ( )ICTيف النظم احلالية ،ولن تكون
فاعلة خبالف ذلك.
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 .3إدراك أن إصالح اإلدارة املدرسية واحلوكمة -إىل جانب املراقبة اجملتمعية -ال ميكن أن
حيققا مزيداً من التعلُّم ،إال إذا كاان يؤثران يف عملية التفاعل بني املعلمني والطلبة.
تزيد التدخالت التقنية من عملية التعلُّم إذا كانت تعزز عالقة املعلم-الطالب
ميكن أن تكون التقنية فاعلة جداً إذا كانت تسمح للطلبة ابلتعلُّم بنح ٍو مناسب ،أو أهنا
يف أفضل احلاالت -تتكيف ديناميكياً مع معارفهم ،وميكن لتدخالت تقنية املعلومات أن تشملأيضاً جمموعة واسعة من نظم الرصد واملعلومات التقنية على مجيع مستوايت التعليم.
لقد كانت بعض الربامج مثرية لإلعجاب كثرياً ،مثل برانمج تعلم ديناميكي مبساعدة
الكمبيوتر لطلبة املدارس الثانوية يف اهلند ،الذي ساعد يف زايدة درجات الرايضيات واللغة أكثر من
كل التدخالت السابقة .غري أن تلك املبادرات غالباً ما تكون غري فاعلة وميكن أن تسبب ضرراً
أكثر للعالقة بني املعلم والطالب .وفضالً عن ذلك ،جيب على صانعي السياسات تقييم اجلوانب
العملية الستخدام التقنية يف خمتلف اجملاالت ،ففي املناطق الريفية قد تكون التقنية أقل بسبب
ضعف اإلنرتنت وقلة جتهيز الكهرابء ،على الرغم من أهنا قد تكون ذات جاذبية أكرب بسبب
ضعف أنظمة التعليم.
وجيب أن تساعد املبادرات اليت تستخدم التقنيات املعلمني ،فربانمج ( )Telecursoيف
مثال على مبادرة انجحة أُع ّدت من قبل املعلمني من طريق سلسلة من مقاطع الفيديو اليت
الربازيل ٌ
حتتوي على حماضرات عالية اجلودة.
تعد اإلدارة املدرسية واحلوكمة أمراً حامساً ،وميكن أن يساعد إشراك اجملتمعات يف التغلب
على املشكالت اخلاصة ابحلوافز وفشل املعلومات ،هذا يف حال كانت اجملتمعات لديها القدرة
على ذلك ،إذ تؤدي إدارة املدارس السليمة واحلوكمة أداءً أفضل من معظم املدارس األخرى ،وتعين
القيادة الفاعلة اخنراط مديري املدارس يف مساعدة املعلمني على حل مشكالهتم ،فضالً عن توفري
النائح التوجيهية .ويعين ذلك أيضاً وجود مديري مدارس يضعون أهدافاً مع املعلمني لتحديد
األولوايت وحتقيق مستوايت عالية من التعلُّم .وترتبط هذه العوامل أبعلى مستوايت تعلم الطلبة،
وتثبت أن قيادة املرسة الفاعلة تطور جودة التفاعل بني املعلم والطالب؛ لذلك ينبغي تنفيذ املبادرات
اليت تدرب مديري املدارس على توفري القيادة الفاعلة ،وجيب أن يقوم التدريب بتعليم ثالثة مبادئ
للمهارات ،هي :كيفية إعطاء التغذية الراجعة للمعلمني عن خطط الدروس ،وكيفية دعم املعلمني
يف تقييمات املعلمني املنتظمة ،وتقدمي تغذية راجعة عن خطط العمل لتطوير أداء الطلبة واملعلمني.
كشفت بعض أنظمة التعليم أن الالمركزية قد ساعدت يف حتقيق جودة املعلمني
والطلبة ،فتمكني املدارس واجملتمعات من موارد اختاذ القرار ميكن أن حيل مشكلتني :األوىل :إن
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إعطاء مديري املدارس احمللية وأولياء األمور مزيداً من االستجابة املباشرة للمعلمني وممثلي املدارس
اآلخرين ،قد جيعل ذلك املدرسني أكثر استجابة حلاجات الطلبة .الثانية :قد يكون لدى املدارس
واجملتمعات معلومات أفضل عن احتياجات املدارس احمللية ،اليت -إىل جانب إمكانية الوصول إىل
املوارد التقديرية -تعين أهنا تستطيع تلبية تلك االحتياجات بنح ٍو متواضع.
غري أن األدلة تشري إىل أن تلك املبادرات ال تكون انجحة إال يف املناطق اليت يكون لدى
اجملتمع فيها القدرة على تنفيذ قرارات ذكية .وتشري البياانت (مليون طالب من  42بلداً) إىل أن
استقالل املدرسة مفيد لتعلم الطالب يف البلدان ذات الدخل املرتفع ،ولكنه ضار يف اﻟﺒﻠـﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ،
حيث تكون األمية هي األسوأ .وفضالً عن ذلك ،فإن برامج مراقبة اجملتمع هذه ُّ
تعد حالً طويل
األمد ألهنا تستغرق وقتاً ،ويزيد الرصد اجملتمعي الناجح من املساءلة عرب حلقات التغذية الراجعة
بني أصحاب املصلحة املتعددين.
ربط التدريب على املهارات ابلوظائف
ُّ
يعد الطلبة لالنتقال من املدرسة إىل العمل أحد التحدايت اليت تواجه العديد من أنظمة
ٍ
التعليم ،وغالباً ما تكافح املدارس لتزويد الطلبة مبستوى عال من املهارات األساسية اليت حيتاجها
الطلبة للنجاح يف سوق العمل .وهذا هو احلال يف دول مثل العراق إذ يكون معدل التسرب
يف املدارس الثانوية مرتفعاً جداً مقارنة ابلدول املتقدمة ،وميكن أن تساعد ثالثة أنواع من برامج
التدريب الوظيفي الشباب على التقدم على طول تلك املسارات:
 -1ميكن أن يفيد التدريب يف مكان العمل العمال ،لكنه غري متاح على نطاق واسع.
ات حمدودةٌ ،لكن
 -2غالباً ما يكون لربامج التدريب على الوظائف قصرية األمد أتثري ٌ
تصميم الربانمج احلذر قد يساعد يف حتسني النتائج.
 -3يقدم التعليم والتدريب التقين واملهين ( )TVETمساراً عملياً ،ولكن ذلك يتم فقط
صمم الربامج وتن ّفذ ابلشراكة مع أصحاب العمل.
حينما تُ ّ
البناء على أسس بربط التدريب على املهارات ابلوظائف
أثبت التدريب يف مكان العمل أنه يؤثر بنح ٍو كبري على إنتاجية الشركة ،ويساعد على تعزيز
مهاراهتا يف جمال العمل .وحبسب البنك الدويل ،فإنه ميكن زايدة إنتاج العمال بنسبة ( )% 10على
األقل .وعلى الرغم من هذه الفوائد الواضحة ،فإن التدريب يف مكان العمل اندر جداً .ويتحمل
الطلبة ،يف بعض البلدان (أملانيا ،وسويسرا ،والنمسا) مسؤولية إجياد التدريب يف مكان العمل .أما
يف حاالت أخرى (هنغاراي ،واألردن ،وتونس) ،فيتم مساعدة الطلبة للعثور على تدريب مهين .أما
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يف العراق ،فتق ّدم برامج مهنية اثنوية مدرسية للشباب فقط على مستوى التعليم العايل .ويبدو أن
اخلربة العملية الوحيدة اليت قد حيصل عليها الطلبة تكون قاصرة على التدريب الداخلي الذي فيه
القليل من اإلشراف الذي يقدمه املعلمون أو صاحب العمل.
وميكن للحكومة العراقية وصانعي السياسات املساعدة يف رأب هذه الفجوة بتشجيع
إنشاء التلمذة غري الرمسية ودعمها ،اليت ميكن عدها مبنزلة تدريب غري رمسي يف مكان العمل؛ مما
يوفر للشباب طريقة لتحسني مهاراهتم يف مكان العمل ،وهو أمر مفيد بنح ٍو خاص للطلبة األكثر
حرماانً ممن مل يتمكنوا من إكمال التعليم الرمسي.
جعل النظام يعمل من أجل توسيع نطاق التعلُّم
ميكن للتعليم والتدريب التقين واملهين ( )TVETإعداد الشباب للعمل لكن الفرز
املبكر قد حيد من النمو الوظيفي

يستغرق التدريب التقين واملهين عادة من ستة أشهر إىل ثالث سنوات ،وميكن تقدميه على
دفعات للمدارس الثانوية أو مرحلة اجلامعة ،وقد أعطى هذا الربانمج أجوراً للتعليم العايل اكثر من
التعليم الثانوي العام ،وغالباً ما ينظر إىل تلك الربامج على أهنا غري جذابة للكثري من الشباب بسبب
رداءهتا النوعية أو مالءمة سوق العمل؛ لذلك ،قد يكون من املفيد أتخري هذه الربامج حلني اكتساب
املهارات األساسية ،وينبغي توفري املرونة للطلبة الذين يرغبون يف احلصول على مزيد من التعليم ،وجيب
تتغي بطرق غري متوقعة.
صر التعليم والتدريب التقين واملهين يف مهن من املرجح أن ّ
أالَّ ُي َ
جعل النظام يعمل من أجل توسيع نطاق التعلُّم
أما وراء الصف الدراسي ،فإن الدور الذي تؤديه أنظمة التعليم يف هيكلة التعليم ومواءمته
حول التعلُّم يكمن يف أنه مفتاح حتسني التعلُّم على نطاق أوسع ،فضالً عن أنه ميكن للعوامل
السياسية اخلارجية أن تعيق أنظمة التعليم بنح ٍو كبري من خالل احليلولة دون حتقيق التنمية،
وحدوث عدم اصطفاف مع أهداف التعلُّم؛ وهلذه العوامل أتثري كارثي على جودة التعليم الذي
يتلقاه الطلبة يف مجيع املستوايت.
ومن املهم توضيح ماهية نظام التعليم ابلضبط ،إذ يعد نظام التعليم عبارة عن جمموعة من
«املؤسسات واإلجراءات والعمليات اليت تؤثر على «وضع التعليم» للمواطنني على املدى القريب
واملدى البعيد» .تتألف أنظمة التعليم من عدد كبري من األطراف (املدرسني ،واآلابء ،والسياسيني،
والبريوقراطيني ،ومنظمات اجملتمع املدين) اليت تتفاعل مع بعضها بعضاً يف املؤسسات املختلفة
(املدارس ،وإدارات الوزارة) ألسباب خمتلفة (تطوير املناهج الدراسية ،ومراقبة األداء املدرسي ،وإدارة
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املعلمني)؛ وختضع مجيع هذه التفاعالت للقواعد واألفكار واملعايري السلوكية اليت تؤثر على كيفية
تفاعل اجلهات الفاعلة ،والتكيف مع التغيريات يف النظام.
سيبحث هذا القسم يف عاملني مينعان أنظمة التعليم من العمل على حتسني التعلُّم على
نطاق واسع:
  1 .عدم اصطفاف أنظمة التعليم مع التعلّم.
 2 .السياسة غري الصحية اليت تؤدي إىل تفاقم عدم االصطفاف.
قد تكون أنظمة التعليم -غالباً -متوافقة بنح ٍو جيد مع أهداف التعلُّم ،ويظهر عدم
االصطفاف هذا جزئياً بسبب التعقيدات التقنية ،إذ تتبع أنظمة التعليم العديد من األهداف
(املتضاربة غالباً) يف الوقت نفسه  ،وتتفاعل العديد من األطراف الفاعلة يف النظام ابستمرار بطرق
معقدة ،ويضاعف هذه التحدايت التقنية قدرة حمدودة على تنفيذ السياسات لدى العديد من
الوكاالت احلكومية املسؤولة عن التعلّم.
وميكن للسياسة تكثيف عدم االصطفاف يف نظم التعليم ،حينما حتول املصاحل الثابتة ألصحاب
املصلحة األنظمة بعيداً عن التعلُّم ،وميكن أن حيدث ذلك على مراحل خمتلفة ،ابتداءً بتحديد أهداف
السياسة وانتهاءً بتصميم اإلصالحات وتنفيذها وتقييمها ومتابعتها .وحىت عندما يلتزم العديد من
املمثلني الفرديني ابلتعلُّم ،فهناك احتمالية لبقاء النظام عالقاً يف شرك التعليم املنخفض.

بعد استكشاف هذه القضااي بعمق ،سيقدم حتليل للمساعدة يف معاجلة القيود التقنية
والسياسية اليت ال تتواءم مع أنظمة التعليم من أجل احليلولة دون تدين التعلُّم ،وسيسلط الضوء يف
هذا القسم ،على إمكانية القيام بذلك عرب اختاذ إجراءات على ثالث جبهات ،هي :االستثمار يف
معلومات أفضل عن التعلُّم ،وحتشيد التحالفات من أجل التعلُّم ،واعتماد هنج أكثر تكرارية وتكيفاً
مع التغيري.
اصطفاف أنظمة التعليم مع التعلُّم

تعاين أنظمة التعليم يف العديد من البلدان ،من نقطيت ضعف ،مها :األوىل أن األنظمة غري
متوائمة بنح ٍو جيد مع اهلدف اإلمجايل للتعلم ،وقد تنحرف األهداف األخرى أو حتيد يف بعض
احلاالت عن اجلهود املبذولة لتحسني نتائج التعلُّم .أما الثانية ،فهي أن عناصر نظام التعليم غالباً
ما تكون غري متوائمة أو غري متماسكة .فعلى سبيل املثال :تفشل خمصصات التمويل احلكومية يف
بعض األحيان يف توفري املوارد اليت حتتاجها املدارس لتحسني التعلُّم .وحىت عندما يكون التمويل
املدرسي متاحاً ،فإن القواعد اليت حتكم استخدامه ترتك -غالباً -القليل من املرونة للمدارس
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الستخدامها بطرق تتناسب مع االحتياجات اخلاصة للطلبة.
وهناك عوامل تقنية وسياسية وراء نقاط الضعف هبذه األنظمة ،وإن من الصعب ربط مجيع
أجزاء النظام التعليمي للعمل معاً ،وقد تفتقر الوكاالت املسؤولة عن تصميم سياسات التعليم
وتنفيذها وتقييمها إىل القدرة على القيام هبذا الدور؛ فعلى سبيل املثال :إن املعلومات عن نتائج
يصعِب تصميم
تعلم الطلبة يف العديد من البلدان منخفضة الدخل ،ال تتوفر يف الوقت املناسب ،مما ّ
التدخالت املناسبة ورصد فاعليتها .كما ميكن أن تسهم مصاحل اجلهات الفاعلة يف النظام أيضاً يف
حاالت عدم االصطفاف .فعلى سبيل املثال ،يتم يف بعض األحيان معارضة املطالبات بنقل التحكم
ابملوارد إىل املدارس؛ ألن مقدمي الكتب املدرسية اخلاصة خيشون خسارة عقوداً مركزية مرحبة.
وميكن للفشل يف معاجلة هذه العوائق التقنية والسياسية أن يعيق البلدان اليت لديها مستوى
تعليم منخفض ،وعدم مساءلة ،وعدم مساواة؛ وابلنتيجة ،حينما تفشل أجزاء خمتلفة من النظام يف
العمل معاً ،فستقل نتائج التعليم إىل حد بعيد ،أما حينما تتفاعل األطراف يف النظام ملتابعة العديد
من األهداف ،فتضعف اآلليات اليت تعرضهم للمساءلة عن التعلُّم .وحينما حتول اجملموعات القوية
املوارد لتتواءم مع مصاحلها اخلاصة ،ميكن أن تتسبب أنظمة التعليم يف مزيد من عدم املساواة؛
وميكن هلذه العوامل جمتمعة أن جتعل نظام التعليم غري منسجم مع اهلدف العام للتعليم.
يؤدي عدم االصطفاف وعدم الرتابط إىل إعاقة التعلُّم
على الرغم من أن كل نظام تعليمي يواجه حتدايته اخلاصة ،إال أنه غالباً ما حيدث عدم
توافق ،وعدم اصطفاف عرب أربعة عناصر أساسية:
1.1أهداف ومسؤوليات التعلُّم :قد تكون أهداف التعلُّم الواضحة مفقودة ،وحىت إن
وجدت ،فإن أدوار اجلهات الفاعلة املختلفة ومسؤولياهتا ليست واضحة التحقيق؛ األمر
الذي يؤدي إىل مساءلة حمدودة.
2.2املعلومات واملقاييس :قد تكون املعلومات الدقيقة واملوثوقة عن التعلُّم غري متوافرة ،وذلك
قد حيول الرتكيز على التعلُّم ويعيق مراقبة وتقييم التدخالت الرامية إىل حتسني النتائج.
خيصص بطرق ال
3.3املالية :يكون متويل التعليم يف بعض األحيان غري كاف ،وغالباً ما ّ
تتواءم مع هدف توفري فرص متكافئة للتعلم الفاعل.
4.4احلوافزَّ :
إن دافع اجلهات الفاعلة يف النظام وحوافزها قد يكوانن مرتبطني بنح ٍو ضعيف
بتعلم الطلبة.
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أهداف التعلُّم ومسؤولياته

على الرغم من أنه ينظر إىل التعلُّم جوهرايً على أنه اهلدف املركزي يف معظم أنظمة التعليم،
إال إنه يف كثري من األحيان ال حتدَّد أولوايته يف السياسة اليت تصاغ .وغالباً ما يتم توجيه املوارد إىل
أسباب أخرى أكثر فائدة من الناحية السياسية ،وقد تتعامل مؤشرات األداء احلكومية الرئيسة ،يف
العديد من البلدان النامية ،مع املداخل واإلجناز ،من دون الرتكيز على عملية التعلُّم .وحىت حينما
يكون هناك هدف واضح للتعلم ،فإن الطريقة اليت يتم هبا إدارة أنظمة التعليم تعيق األداء يف بعض
األحيان ،ونظراً ألن املهام غالباً ما تكون جمزأة بني أقسام التعليم واهليئات احلكومية ،قد يكون
من الصعب حتديد هوية املسؤولني عن النتائج ،وهناك العديد من احلاالت اليت توقف فيها التقدم
بسبب عدم وضوح القسم أو الوكالة املسؤولة بنح ٍو مباشر عن تنفيذ مهمة أو تقدمي خدمة معينة.
املعلومات واملقاييس
تفتقر أنظمة التعليم -على األغلب -إىل املعلومات الضرورية لدعم تصميم اإلصالحات
وتنفيذها اليت ميكن أن تساعد عملية التعلُّم ،وجيد صناع القرار صعوبة يف توجيه النظام التعليمي حنو
التعلُّم ألهنم ليسوا على دراية ابلتغيريات الالزمة للتنفيذ بسبب نقص املعلومات ،وفضالً عن ذلك،
تكمن أمهية املعلومات الدقيقة الواضحة واحلديثة يف الرصد والتقييم ،إذ ميكن لنقص املعلومات أن
يصعب على األنظمة تتبع التدخالت لتحسني التعلُّم ،ومن أجل أن يطلب اآلابء خدمات أفضل
من السياسيني أو بنح ٍو مباشر من املدارس ،ومن أجل أن تتمكن الوكاالت من تصميم سياسات
فاعلة لتحسني التعلُّم.
املالية

تشري األدلة إىل أن اإلنفاق العام ال يرتبط ابلضرورة ابلتعلُّم ،فكل نظام تعليمي يعمل يف
بيئة خمتلفة .وقد تكون األنظمة ذات الفساد األعلى أو اجلودة البريوقراطية األقل ،أقل احتمالية
الستغالل املوارد بفاعلية لزايدة التعلُّم ،بيد أن األدلة تظهر أنه من أجل املساعدة يف التعلُّم ،جيب
أن تكون األولوية يف التمويل الستكمال قدرة املعلمني على تعليم الطلبة ،وتشمل هذه املدخالت
التكميلية الكتب املدرسية والتدريب يف أثناء اخلدمة وما إىل ذلك.
احلوافز

جيب أن تتواءم احلوافز مع عملية التعلُّم ،حبيث ُت ّفز اجلهات الفاعلة يف نظام التعليم لتحسني
التعلُّم ،أما املكافآت املهنية مثل الوضع االجتماعي املمنوح للمهنة ،والقدرة على تطوير كفاءات
جديدة ،والتحفيز اجلوهري ،فجميعها عوامل مهمة حتث األداء ،وميكن أن تؤثر املكافآت املالية
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وآليات املساءلة ،مثل ردود الفعل من قبل أولياء األمور أو املديرين ،على كيفية أداء اجلهات الفاعلة
يف النظام لعملها.
التماسك :جعل كل جزء من النظام يعمل معاً
هو ضمان أن أجزاء النظام التعليمي تعمل معاً ،وله األمهية نفسها لضمان التواؤم مع
التعلُّم؛ وهذا يعين -يف كثري من األحيان -وجوب أن تكون السياسات التعليمية شاملة للتأكد
من أن عمل مجيع أجهزة النظام بنح ٍو متزامن .فعلى سبيل املثال :إذا اعتمد بلد منهجاً جديداً
يركز بنح ٍو أكرب على التعلُّم النشط والتفكري اإلبداعي ،فلن يؤدي هذا وحده إىل حدوث تغيري
كبري ،إذ حيتاج املعلمون إىل التدريب حىت يتمكنوا من استخدام أساليب تعلم أكثر فاعلية ،مثلما
حيتاجون إىل اهتمام ٍ
كاف إلجراء التغيري ،نظراً إىل أن تدريس املناهج اجلديدة قد يكون أكثر تعقيداً
من الطرق القدمية اليت تركز على احلفظ والتعلُّم عن ظهر قلب .فضالً عن أنه جيب إصالح أنظمة
االمتحاانت كي تعكس التغيري.
اض من البلدان األخرى أمراً حمفوفاً ابملخاطر ،وغالباً ما
جتعل احلاجة إىل التماسك االقرت َ
يدقق صانعو السياسة التعليمية يف األنظمة عالية األداء لتحديد ما ميكنهم اقرتاضه لتحسني نتائج
التعلُّم يف أنظمتهم ،ويبقى من املهم أن أنخذ يف احلسبان أن كل بلد لديه سياق ،وبيئة وثقافة
خاصة ،وكفاية مالية حتدد ما إذا كانت مبادرة معينة انجحة أم ال؛ ولذلك ،ينبغي أن تكون
اإلصالحات حملية النمو ،وتطورها عضوايً.
التعقيدات التقنية اليت تعيق التعلُّم يف أنظمة التعليم
هناك ثالث خصائص ألنظمة التعليم املعقدة تزيد من التحدايت التقنية إلدارة هذه
األنظمة :األوىل :إن األنظمة غري شفافة ،إذ إنه من الصعب مالحظة العديد من األهداف اليت
تقوم هبا هذه اجلهات الفاعلة ،فضالً عن العديد من التفاعالت بينها ،سواء أكانت حتدث داخل
الصف أم يف احللقات البريوقراطية .الثانية :فهي األنظمة «لزجة» ،ومن الصعب بدء اإلصالحات
لتحسني التعلُّم ،فهي تستغرق وقتاً إىل أن تؤيت أُ ُكلها .الثالثة :إن تنفيذ اإلصالحات بنجاح يتطلب
قدرة تفتقر إليها احللقات البريوقراطية.
األهداف واجلهات الفاعلة جتعل األنظمة التعليمية غامضة
قد يكون لألنظمة التعليمية جمموعة من األهداف ،فهو يشمل تزويد الطلبة ابملهارات
الالزمة لسوق العمل ،وتعزيز العدالة االجتماعية ،وتعليم األطفال القواعد واملعتقدات وأتريخ
جمتمعاهتم ،غري أنه ميكن أن يكون لألنظمة التعليمية أهداف أخرى ميكن أن تعرقل اجلهود الرامية
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إىل حتسني التعلُّم ،فعلى سبيل املثال :ينظر السياسيون يف بعض األحيان إىل األنظمة التعليمية كأداة
ملكافأة مؤيديهم بوظائف اخلدمة املدنية ،أو إلهبار الناخبني بربامج بناء املدارس غري املخطط هلا من
الناحية االسرتاتيجية ،و ميكن أن تكون هذه األهداف غري متوائمة مع التعلُّم؛ مما يضع املدارس يف
بناايت ال ميكنها استغالهلا بنح ٍو أمثل.
هناك بعض األشياء اليت من السهل رصدها ،مثل برامج بناء املدارس والتحويالت النقدية،
وهي استثمارات واضحة ،وهتدف إىل توسيع نطاق الوصول .وعلى النقيض من ذلك ،هناك
االستثمارات اليت هتدف إىل رفع كفاية املعلمني أو حتسني املناهج الدراسية ،اليت تكون أقل وضوحاً
ومن الصعب رصد أتثريها على تعلم الطلبة ،وميكن هلذه التحدايت أن تدفع يف بعض األحيان
األنظمة التعليمية إىل التأكيد على حتسني الوصول من أجل حتقيق اجلودة.
األنظمة التعليمية بطيئة
تعد أنظمة التعليم بطيئة فحىت من أفضل النجاحات املعروفة يف نطاق اإلصالح التعليمي
كما هو معروف يف تشيلي أو فنلندا -فقد استغرق عقوداً إىل أن وصل إىل ما هو عليهاآلن .واحلال نفسه يف املدارس يف الوالايت املتحدة اليت أدخلت إصالحات شاملة يف املدرسة ،إذ
استغرق األمر ( )14–8عاماً .ويواجه هذه األطر الزمنية الطويلة حتديني إضافيني ملواءمة أنظمة
التعليم بنح ٍو أفضل مع التعلُّم :األول :من أجل حتسني التعلُّم جيب أن تبقى السياسات متسقة
نسبياً ،وهذا أمر صعب يف ظل الظروف العادية ،فالتغريات احلكومية والتقلبات والتحوالت يف
السياق االقتصادي العام كلها هتدد استمرارية السياسات ،غري أن االستمرار يف هذه املسار يكون
أكثر صعوبة عندما تفشل اإلصالحات يف جلب أية فوائد على املدى القريب .الثاين :التأخري
الطويل جيعل تقييم الربانمج أصعب ،ألن نسبة التحسينات إىل تدخالت حمددة يشكل حتدايً آخراً
حينما ال تظهر آاثره إال على املدى البعيد.
القدرة على التنفيذ لتحسني التعلُّم على نطاق واسع غالباً ما تكون غري موجودة

يعتمد التنفيذ الناجح على القيادة الفاعلة ،والتنسيق بني وكاالت التعليم ،وفرق التنفيذ اليت
حت ّفز ،واستخدام املوارد بكفاية ،ومجيعها تعاين من نقص يف العديد من األنظمة .وتُظهر تقييمات
اإلنفاق العام واملساءلة املالية اخنفاض القدرة يف العديد من البلدان النامية يف اجملاالت الرئيسة ،فعلى
سبيل املثال :مل يكن هناك سوى نصف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل البالغ
عددها ( ،)72اليت قيّمت منذ العام ( ،)2010أي نظام لضمان وصول املوارد املخصصة
للمدارس ،والعيادات الصحية ،ووحدات تقدمي اخلدمات األخرى إىل اخلطوط األمامية.
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اإلنفاق بنح ٍو كبري أو اإلنفاق بنح ٍو أفضل ،أو كالمها؟
هناك مخسة أسباب رئيسة لعدم تسبب اإلنفاق دائماً يف احلصول على نتائج أفضل ومساواة
أكثر لتعلم الطلبة :
خيصص اإلنفاق بنح ٍو متسا ٍو.
 -1ال ّ
 -2ال تصل األموال إىل املدارس ،أو ال تستخدم يف األغراض املنشودة.
 -3ميكن أن يكون اإلنفاق العام بديالً عن اإلنفاق اخلاص.

 -4القرارات اخلاصة ابستخدام التمويل العام ال تتماشى مع التعلُّم.
 -5تفتقر الوكاالت احلكومية إىل القدرة على استخدام التمويل بفاعلية.
خيصص اإلنفاق العام بطرائق تستثين األطفال الفقراء واملهمشني ،مما يقلل من أتثريه
قد ّ
ُّ
اإلمجايل على التعلم .ومييل اإلنفاق على التعليم العام -عموماً ،-إىل تفضيل الفئات األكثر ثراءً
واألكثر نفوذاً .وحتصل األسر الفقرية على حصة أكرب من اإلنفاق العام على التعليم االبتدائي
بيد أن اإلنفاق العام على التعليم الثانوي
ألهنا متيل إىل إجناب أطفال أكثر من األسر األكثر ثراءًَ .
يفضل يف الغالب اجملموعات األكثر ثراءً؛ ألنه يف الوقت الذي يصل فيه الطلبة إىل هذه
والعايل ّ
املستوايت ،ويكون العديد من األطفال الفقراء قد تركوا املدرسة.
ختفق األموال العامة -يف بعض األحيان -يف الوصول إىل املدارس ،أو أهنا ال تُستخدم على
النحو املنشود .وبسبب تعقيد أنظمة التعليم وعدم وجود الرصد والتقييم ،يف كثري من األحيان،
فغالباً ال تُصرف األموال من أجل حتقيق اهلدف املنشود املتمثل يف متويل تكاليف التشغيل .وحىت
عندما يتم تسليم املوارد إىل املدارس ،فإنه ال يتم استخدامها يف بعض األحيان .ففي سرياليون
مثالً ،-جنح برانمج ( )2008يف زايدة توصيل الكتب املدرسية للمدارس ،لكن الكتب املدرسيةمل يكن هلا أي أتثري على التعلُّم؛ ألن القائمني عليها احتفظوا ملعاجلة حاالت النقص املستقبلية بدالً
من توزيعها على الطلبة.
وميكن أن يؤدي حساب اإلنفاق األسري على التعليم إىل تغيري صورة اإلنفاق اإلمجايل عرب
البلدان ،ويعد اإلنفاق احلكومي ،كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل يف النيبال ،أقل بكثري مما هو
احلال يف فيتنام .على الرغم من ذلك ،فحينما يتم النظر يف كل اإلنفاق العام واخلاص على التعليم،
فإن اإلنفاق يف النيبال أعلى بكثري ،وميكن أن تتفاعل األسر أيضاً مع الزايدة يف اإلنفاق على
التعليم العام عن طريق خفض مسامهاهتا اخلاصة.
55

مركز البيان للدراسات والتخطيط

وتفتقر القرارات حول كيفية استخدام املوارد العامة إىل الرتابط املتسق مع التعلُّم ،والدليل
على طرائق حتسني التعلُّم يف تزايد مستمر؛ األمر الذي يؤشر إىل طرائق الستخدام التمويل بشكل
أكثر فاعلية ،ومن املهم أيضاً التأكد من أن يعمل مزيج املدخالت والتدخالت املمولة معاً بنح ٍو
كفء ،وهي الصعوبة اليت تواجه العديد من أنظمة التعليم .فعلى سبيل املثال :قد يتم بناء املزيد من
الصفوف الدراسية ،ولكن ذلك يقابله عدم وجود أموال كافية لتوظيف املعلمني الالزمني ،أو قد
تكون هناك وفرة يف املدرسني ،لكنهم يفتقرون إىل املواد التعليمية الالزمة للتدريس بفعالية .وال يقتصر
حتسني التماسك على مزيج املدخالت فحسب ،بل أيضاً على األنظمة اليت تدير هذه املدخالت.
السياسات غري الصحيحة تؤدي إىل سوء ترابط
تعد األنظمة التعليمية معقدة ،وإن وضع أهداف نظام التعليم والتمويل واحلوافز يف مسار
أسباب سياسية يف أن األنظمة
تعلم الطلبة نفسه أمر صعب ألسباب تقنية ،لكن هناك أيضاً
ٌ
ال تعطي أولوية لتعلم الطلبة ،وميكن أن يساعد الزخم السياسي إلصالح حاالت عدم الرتابط
أو االصطفاف يف حتقيق أهداف تعليمية مهمة ،ولكن السياسات غري الصحيحة قد تؤدي إىل
األسوأ .وتتأثر التدخالت التعليمية -سواء كانت إصالحات كبرية أو خطوات تنفيذ يومية -ألن
األفراد أو اجملموعات املتنفذة ميكن أن جيعلوا اآلخرين يتصرفون بطرق ختدم املصاحل اخلاصة بدالً
من املصلحة اجلماعية .وتستفيد اجلهات الفاعلة القوية يف كثري من األحيان من الوضع الراهن،
وتبتكر آليات للحفاظ عليه ،بغض النظر عن التأثري على أداء النظام؛ تؤدي هذه اآلليات إىل وقوع
اجلهات الفاعلة يف شرك دورات التعلُّم الواطئ.
تشمل األنظمة التعليمية العديد من أصحاب املصلحة ،وقد تكون مصاحلهم متناقضة ،وال
تتعلق هذه األنظمة فقط ابلطلبة أو املعلمني أو املديرين ،بل تشمل أيضاً السياسيني ،والبريوقراطيني،
والسلطة القضائية ،واجلهات الفاعلة اخلاصة ،وغريها .ويرتبط كل هؤالء مبصلحة اثبتة يف كيفية
عمل النظام ،مبا يف ذلك هيكله ومتويله ،وقد يرغب مورد الكتب املدرسية يف تقدمي منتج ذي
جودة عالية ،لكنه يهتم أيضاً ابألرابح .وقد يرغب أحد السياسيني يف حماسبة املعلمني عن تعلم
الطلبة ،ولكنه يدرك أيضاً املخاطر االنتخابية حملاسبة املعلم ،وقد يدعم البريوقراطي قبول أشخاص
مؤهلني ،لكنه يقبل أيضاً رشوة لضمان قبول طفل من أقاربه يف مدرسة متميزة ،وقد يرغب والد
طفل ابلشكوى من أحد املعلمني ،لكنه خيشى أن يعاين طفله من تبعات ذلك.
ال تقتصر املصاحل املستثمرة على املصاحل اخلاصة أو مصاحل البحث عن إجيار ،وكثرياً ما تكون
اجلهات الفاعلة يف األنظمة التعليمية مدفوعة بقيمها أو أيديولوجيتها ،والسيما عندما ال تكون
عواقب سياسات التعليم واضحة ،وتشمل تلك األمثلة االلتزام ابملدارس العامة مقابل االختيار بني
القطاعني العام واخلاص ،والتعليم العلماين مقابل الديين ،واملساءلة عن درجات االختبار مقابل الرتكيز
على مؤهالت املعلم ،فضال عن أنه ميكن استخدام األنظمة التعليمية من قبل اجملموعات العرقية
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املسيطرة ،والسيما يف اجملتمعات متعددة اللغات أو الدايانت ،للرتويج ملراكزها ،بينما تقمع األقليات.
وتكون األنظمة التعليمية عرضة للتدخل السياسي؛ ألن املعلمني يشكلون نسبة كبرية من
املوظفني العموميني ،فضالً عن أن التعتيم املقرتن بعدم اليقني بشأن كيفية أتثري سياسة تعليمية
حمددة على التعلُّم ،هو واحد من أسباب املصاحل واإلصالحات ،وقد واجهت اإلصالحات يف
العراق ،يف كثري من األحيان ،ضغوطاً كبرية من قبل املعلمني واجلمهور على حد سواء.
جهات فاعلة متعددة ومصاحل :ال ترابط النظام
تشري طبيعة اإلصالحات والتغيريات يف السياسة أن املصاحل الراسخة ملختلف اجلهات
الفاعلة املشاركة يف نظام التعليم حتمل أتثرياً يف كل خطوة من خطوات دورة السياسة ،وتلك على
نطاق واسع خطوات السياسة ،والطرق اليت تتأثر هبا املصاحل اخلاصة:
	-وضع هدف سياسي :ال يتم -على األغلب -اختيار السياسات ألغراض حتسني التعلُّم،
ويتم -بدالً من ذلك -االسرتشاد املصاحل اخلاصة .فعلى سبيل املثال :حتظى السياسات اليت تشمل
توظيف املعلمني بشعبية لدى السياسيني؛ ألهنا جتلب هلم فوائد مباشرة .وينطبق الشيء نفسه
على برامج إعادة اإلعمار على نطاق واسع ،فقد استثمر صانعو السياسات -يف عدد كبري من
البلدان -يف بناء مدارس متهيدية بدالً من مبادرات موجهة حنو عملية الطفولة املبكرة ،مثل :برامج
حتسني التفاعل بني الوالدين والطفل .وتؤدي النقاابت أيضاً دوراً مهماً يف التأثري على السياسات
عرب الضغط على صانعي السياسة.
	-تصميم السياسات :حىت يف حال كان هدف السياسة حتسني تعلم الطلبة ،فإن تصميمها
النهائي يعكس ما تريده املصاحل القوية ،اليت ميكن أن تقوض اهلدف .فعلى سبيل املثال :تساعد
السياسات الالمركزية على زايدة استجابة السياسات واملساءلة ،لكنها يف كثري من األحيان توفر
املساءلة عن النتائج دون سلطة أو موارد لتحقيقها .وحتد السلطات املركزية -غالباً -من سلطة
الوحدات احمللية للحكومة؛ ألهنا تشكل هتديداً للسلطة املركزية .غالباً ما يتسبب الطعن يف السلطات
الفيدرالية واحمللية بشكل منتظم ،يف نظام فدرايل مثل العراق ،يف التخلص من اللوم ،والقائه على
جهة أخرى.
	-تنفيذ السياسات :ميكن أن يفشل التنفيذ إذا كانت السياسات هتدد مصاحل قوية؛ فعلى
سبيل املثال :كانت السياسات املصممة لقياس أداء املعلم أو تقييمه صعبة التنفيذ بنح ٍو خاص
بسبب العمل والضغط من النقاابت .وميكن أن هتدد اإلصالحات ذات النية احلسنة احلقوق القانونية
لألفراد ،وعندما يتوجهون إىل احملاكم من أجل تفسريها ،فتواجه تلك اإلصالحات خطر نقضها.
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	-تقييم السياسات :يتم يف كثري من األحيان جتاهل اجملموعات القوية عند تقييم السياسات،
ولذلك تكون القرارات اخلاصة مبا جيب قياسه وتعقبه جمرد انعكاس ملا يقدره نظام التعليم ،أكثر مما
هو على استعداد لتحمل مسؤوليته .وإن البياانت ميكن التالعب هبا ،وحىت حينما تتتبع املؤشرات
متغيات مفيدة؛ وابلتايل يتم اخرتاق جودة البياانت .وميكن معاجلة البياانت حول النتائج ،والقرارات
ّ
بشأن من جيمع البياانت وعدد املرات اليت تستخدم فيها معايري ذاتية ،وهناك حاجز آخر أقل دقة
للرصد والتقييم الفاعل ،وهو عندما تقوم احلكومات جبمع كميات هائلة من البياانت ،ولكن ليس
بصيغة تسهل عملية اختاذ القرار.
	-احلفاظ على إصالحات السياسات :ميكن أن ترتاجع اإلصالحات بسهولة ،من
طريق ضعف صناع السياسات أو بطئها يف املواجهة إلرضاء بعض اجملموعات .وميكن أن تكون
االرتدادات مفاجئة جداً ،والسيما يف األنظمة السياسية املستقطبة واملتقلبة .وقد خيضع النظام
السياسي العراقي -غالباً -لتغيريات جذرية؛ وهذا جيعل االستمرارية بتلك ابلسياسات أكثر صعوبة.
كيفية التخلص من شراك التعليم الواطئ
تعتمد االصالحات اليت هتدف إىل التخلص من مشكالت التعلُّم الواطئ ،وحتسني التعلُّم،
على اسرتاتيجيات سليمة من الناحية السياسية والتقنية ،وقد يكون من األفضل التوصل إىل حتديد
كيفية ظهور فرص اإلصالح ،وكيف ميكن للسياسيني ،والبريوقراطيني ،واآلابء ،والطلبة االستفادة
منها عرب استقاء الدروس من جتارب خمتلفة .وهناك ثالث نقاط أساسية ملواجهة للتحدايت
السياسية والتقنية النظامية ،هي :حتديث املعلومات ،وبناء التحالفات ،وتعزيز احلوافز وتشجيع
االبتكار وسرعة احلركة .وميكن لتحقيق هذه األهداف الثالثة أن تضع العراق عرب طريق تنفيذ
اإلصالحات الفاعلة اليت حتسن عملية التعلُّم.
حتديث املعلومات
ال ميكن معاجلة نقاط الضعف يف أنظمة التعليم دون معلومات دقيقة وقابلة لالستخدام بشأن
عملية التعلُّم؛ ألنه سيكون من املستحيل ألصحاب املصلحة الضغط على السياسيني والبريوقراطيني
لتنفيذ املساءلة ،أو تقييم أداء النظام ،أو تصميم سياسات فعالة لتحسني التعلُّم .وعلى الرغم من
أن ذلك قد ال يكون كافياً حبد ذاته ،فإن املعلومات األفضل عن التعلُّم ميكن أن توفر املادة الالزمة
لتطبيق اسرتاتيجيات سياسية أفضل ،وقاعدة لألدلة الالزمة لتحقيق سياسات فاعلة.
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زايدة احلوافز من طريق املعلومات :ستكون احلوافز السياسية لتقدمي خدمات عامة جيدة
منخفضة دون وجود معلومات عن التعلُّم ،لكن وجود معلومات أفضل قد تشجع الناخبني على
انتخاب السياسيني الذين حيققون النتائج املرجوة ،ومن طريق استخدام نظام مرتي فاعل يقيس
مدى تقدم الطلبة يف عملية التعلُّم ،سيسهل كثرياً وضع أهداف تعليمية موثوقة وقابلة للتحقيق،
واليت ميكن فحصها على نطاق واسع؛ األمر الذي يدفع املسؤولني إىل حتقيق هذه األهداف؛
وابلتايل حتسني التعلُّم .كما ميكن للمواطنني الضغط على السياسيني لتحقيق املساءلة ملا له عالقة
ابلتقدم يف تنفيذ األهداف التعليمية.
تزيد املعلومات احلوافز يف املدارس :ال يكون لدى اآلابء -يف العديد من البلدان النامية-
معلومات حمدودة عن جودة املدارس ،وميكن إباتحة هذه املعلومات هلم وتوفري بياانت دقيقة
وفاعلة ،زايدة املنافسة لتحسني عملية التعلُّم وجودة التعليم؛ هبدف جذب أكرب عدد ممكن من
الطلبة؛ وهذا اإلجراء -حبد ذاته -سيساعد يف حتسني النتائج ،مثلما حصل يف ابكستان .وميكن
لآلابء استخدام معلومات دقيقة وموثوقة للضغط على املدارس لرفع معايريها ،وأن تساعد املعلومات
أيضاً يف ضمان وصول املوارد إىل املكان املقصود ،إذ يتاح للمدارس إمكانية مراقبة املسؤولني احملليني
فيما خيص األموال ،والعكس صحيح.
املعلومات اجليدة أمر حيوي للمراقبة والتقييم :حيتاج مديرو النظم إىل معلومات لرصد
أداء النظام وحتليله ،وحيتاج مشرفو املدارس إىل معلومات عن نتائج تعلم الطلبة لتحديد املدارس
ذات األداء الضعيف ومعاجلتها .وميكن للبحوث والتقييم اجليد للربامج والسياسات الرامية إىل
حتسني التعلُّم أن يشاركان يف التنفيذ على حنو أفضل من خالل متكني حلقات التغذية الراجعة.
خاصة ابملعلومات
مسائل ّ

ال تتوافر املعلومات الالزمة لتحسني التعلُّم يف العديد من البلدان ،وقد وجد تقييم للقدرة
على رصد التقدم املـُحرز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة أنه من بني ( )121بلداً مل تكن
هناك بياانت عن نتائج التعلُّم يف هناية املرحلة االبتدائية يف ثلث تلك البلدان ،فيما مل يكن هناك
معلومات كافية عن التعلُّم يف هناية املرحلة الثانوية يف نصفها .ومل يكن هناك بياانت لتتبع نتائج
التعلُّم هذه مبرور الوقت إال لدى عدد قليل من تلك البلدان ،واندراً ما تُستخدم نظم املعلومات يف
قطاع التعليم- ،اليت غالباً ما تكون ضعيفة -يف صنع القرار أو التخطيط أو التنفيذ .وإن الروابط
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املباشرة بني األدلة وصنع السياسات قد تكون مفقودة ،وتستغرق بعض التقييمات وقتاً طويالً جداً
إلبالغ عملية اختاذ القرار ،فيما تفشل دول أخرى يف تعقب الدوافع الرئيسة ألداء النظام املنخفض.
وحىت يف حال وجود معلومات قابلة لالستخدام ،فإن الوكاالت احلكومية تنقصها احلوافز أو القدرة
على استخدامها بنح ٍو جيد ،وتعد االستقاللية أمراً مهماً لتوفري معلومات موثوقة وابرزة تقدم حوافز
لتحسني األداء.
هناك أربع خصائص رئيسة لنظام املعلومات الذي ميكن أن يساعد يف تعزيز التعلُّم :األوىل:
جيب أن تكون املعلومات ذات مصداقية ،وذات جدوى من الناحية السياسية ،ومتاحة للجمهور.
الثانية :ميكن لألهداف الواضحة للتقدم يف التعلُّم أن تعزز احلوافز عرب توفري مقاييس ألداء النظام.
الثالثة :جيب أن تكون املعلومات عن التعلُّم متوافقة مع السلطة السياسية أو سلطة اختاذ القرار؛ حىت
يتمكن اجلمهور من مساءلة صناع القرار يف جمال التعليم .الرابعة :جيب أن تكون املعلومات قابلة
لالستخدام من قبل صانعي السياسات واإلداريني وغريهم من اجلهات الفاعلة يف النظام ،أي أنه جيب
أن تكون مناسبة من حيث الوقت ،ودقيقة ،وذات صلة ابلسياسات ،ومدركة للحساسية السياسية.
بناء التحالفات وتعزيز احلوافز
تتألف أنظمة التعليم من العديد من اجلهات الفاعلة اليت تبحث عن اهتمامات ال تتوافق
دائماً مع التعلُّم ،وتتطلب معاجلة هذا األمر العمل على جبهتني :األوىل :إن هناك حاجة إىل
حتالفات جملموعات املصاحل من أجل بناء توافق يف اآلراء لإلجراءات اليت من شأهنا تعزيز املساءلة
من أجل حتقيق تعلم أفضل ،ويتطلب يف كثري من األحيان حتشيد الدعم من قبل جمموعات ال تشارك
بنشاط يف وضع جدول األعمال ،أو أهنا ال تتعامل مع اآلخرين .أما اجلبهة الثانية ،فهي ضرورة أن
تكون حوافز البريوقراطيني واجلهات الفاعلة األخرى يف النظام متوافقة بنح ٍو وثيق مع التعلُّم.
حتشيد الدعم وبناء التحالفات:
تتمتع اجلهات الفاعلة يف النظام بفرصة أفضل يف تفعيل اإلصالحات حينما يتصرفون بنح ٍو
مجاعي ،إذ يكون لديها سلطة أكرب لتحويل السياسة حنو التعلُّم ،ويعزى ذلك جزئياً إىل تنظيمها
بنح ٍو أفضل .وميكن -عرب إجراء مشاورات واسعة النطاق -مجع خمتلف جمموعات املصاحل .وإن
بناء حتالفات واسعة النطاق ألصحاب املصلحة أمر مهم يف مجيع مراحل دورة السياسة ،فمن دون
بذل جهود لبناء حتالفات لعملية التعلُّم ،من غري املرجح أن تستمر اإلصالحات .وحىت إذا أظهرت
60

الوفاء بوعود التعليم عرب عملية التعلم

األدلة أن اإلصالحات ُت ِّسن عملية التعلُّم ،فإن استدامتها تكون معرضة للخطر حينما يساء
فهمها ،أو حينما ال حتظى بشعبية يف أوساط اجلهات الفاعلة يف النظام.
بناء الشراكات بني املدارس واجملتمعات :ميكن دعم اإلصالح املستدام من خالل الشراكات
بني املدارس واجملتمعات ،أما حينما تكون احلوافز لإلصالح ضعيفة على نطاق النظام ،فتحل حملها
اإلجراءات احمللية ،وحيدث يف كثري من األحيان-فيما خيص للعراق -أن تتشابك اإلصالحات
داخل النزاعات احلزبية داخل النظام السياسي املتهرئ يف البالد ،أن يستمر التقدم احمللي حينما يتم
بناء تلك الشراكات القوية؛ وهذا األمر مهم أيضاً يف املناطق اليت أهنكتها الصراعات ،إذ يكون
وصول الدولة إليها حمدوداً؛ وقد أدى برانمج بناء املدارس اجملتمعية يف أفغانستان -على سبيل
املثال -إىل تقليل املسافة إىل املدرسة ،وزايدة التسجيل يف املدارس ،وحتسني نتائج التعلُّم ،والسيما
للفتيات.

مواءمة احلوافز والقدرات مع التعلُّم :يعتمد جناح اإلصالحات على قدرة املوظفني
العموميني وحوافزهم ودوافعهم ،وتتطلب إدارة نظم التعليم على حنو فعال وجود موظفني مؤهلني
للخدمة العامة ،الذي سيؤيت أُ ُكله بتحسني األجور وظروف العمل .أما إذا كان االقتصاد السياسي
للتعليم غري متسق مع األهداف العامة ،فإن ذلك يؤدي إىل ابتعاد املرشحني الذين ال يتمتعون
مبؤهالت العمل يف اخلدمة العامة إىل العمل هناك .وحيثما يواجه السياسيون حوافز أقوى لتوفري
اخلدمات العامة ،فقد أهلم ذلك اجلهود من أجل بناء بريوقراطية مهنية قادرة على تقدمي خدمات
عامة أفضل.
تشجيع االبتكار وسرعة احلركة
تعد بعض أجزاء حل التعلُّم املنخفض واضحة نسبياً ،فالبنية التحتية واملواد التعليمية غري
الكافية ميكن معاجلتهما ،على الرغم من الصعوابت اللوجيستية املباشرة؛ ألن التقنيات املطلوبة
معروفة جيداً ،ومعظم أنظمة التعليم لديها خربة كافية يف حل تلك القضااي .بيد أن حتسني ما حيدث
يف الصف الدراسي أصعب بكثري ،ويتضمن تغيري سلوك الطلبة واملعلمني ،وكذلك دعم املعلمني
لبذل اجلهود لتكييف طريقة تدريسهم على وفق احتياجات طالهبم .واندراً ما تكون املداخل
تعرف التدخالت احملددة مسبقاً مع وجود مساحة ضئيلة للتكيف يف أثناء
التقليدية لإلصالح ،إذ ّ
التنفيذ فعالة ،بل إهنا حتتاج إىل هنج أكثر مرونة ،مع وجود جمال للتكيّف.
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دمج منهج تكيفي مع عملية صنع السياسات وتنفيذها :قد يتضمن ذلك صياغة
تدخل على نطاق صغري قبل توسيع ذلك النطاق ،وسيكون من الصعب تقييم إصالحات النظام
أبكمله؛ ألهنا تفتقر إىل مواجهة عكسية مالئمة؛ األمر الذي يُصعب عملية تتبع آاثر ما بعد تغيري
السياسات ،وتكييف اسرتاتيجيات حتسني التعلُّم ،وميكن للمشاريع التجريبية الصغرية جتاوز هذه
الصعوابت ،غري أنه سيكون من الصعب تقييم ما إذا كانت فاعلة من دون االهتمام والرعاية اليت
ميكن أن تتوافر يف مشروع جترييب.
املفتاح هو املعلومات اجليدة والتحالفات ذات القاعدة العريضةُّ :
تعد القدرة على التعلُّم
من تنفيذ االبتكارات اجلديدة أمراً حيوايً؛ ألن نظم املعلومات اليت توفر تغذية راجعة سريعة ومنتظمة
ودقيقة هي ضرورية جداً لنهج أكثر تكيفاً لتحسني التعلُّم؛ ومن أجل أن تكون مستدامة ،حتتاج
تلك األساليب إىل دعم واسع .وعلى الرغم من أن هذا النهج التكراري ميكن أن يساعد يف تطوير
اسرتاتيجيات أكثر فاعلية ،إال أنه ينطوي أيضاً على خماطر على اجلهات الفاعلة يف أنظمة التعليم،
وميكن أن يكبد السياسيني تكاليف ابهظة إذا فشلت التجارب ،أو حتولت املوارد عن األنشطة
التقليدية .وميكن أن يعاين الطلبة أيضاً إذا أدت األساليب اجلديدة إىل تعطيل دراستهم من دون
حتسينها .وعلى الرغم من ذلك ،فإن بعض املخاطرة أمر حيوي إذا أُريد للنُظم التعليمية حتسني
عملية التعلُّم ،وإن حتشيد دعم أصحاب املصلحة ،وتوفري مساحة للتشاور منذ البداية ميكن أن
يقلّال من املخاطر.
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