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متهيد 

تِبًعا للتّحّديات الكبرية التي ولّدتها الظروُف العامليّة 
الجديدة، خصوًصا التّطّوراِت العلميَّة والتكنولوجيّة 
املطَّردة وما أحدثته من تحّوالٍت جوهريّة يف مفاهيم 
املعرفة واالقتصاد والتّنمية، انبثقت الحاجُة امللّحة 
إىل إعادة الّنظر يف فلسفة الرّتبية والتّعليم؛ بهدف 
االعتبار  بعني  تأخذ  شاملة  تعليميّة  رؤيٍة  تطوير 
املتغرّياِت املستجّدَة، وتستكشف اآلفاَق املستقبليّة، 
وتُسهم بكفاءٍة واقتدار يف اإليفاء مبتطلّبات إرساء 
التّنمية اإلنسانيّة املستدامة. فقد باتت املجتّمعاُت 
الرّاهنة تعيش جملَة تعقيداٍت اقتصاديّة وتوترّاٍت 
عديدة  تنَمويٍّة  ومعضالٍت  مختلفة،  اجتامعيّة 
مرشوٍع  صياغة  بإعادة  إاّل  مواجهتها  إىل  سبيَل  ال 
للتّعليم  متطّورة  رؤيٍة  عىل  يقوم  جديد  تربوّي 
والتّنمية. فاملعرفُة قلُب رَحى هذه الرؤية وغايتُها 
حقوقه  احرتام  كنف  يف  وتأهيلُه  اإلنسان  متكنُي 
االجتامعيّة،  العدالة  مبادئ  وتكريُس  وكرامته، 
الحياة:  جودة  وضامُن  والتنّوع،  االختالف  واحرتاُم 
"إن التنشئة من أجل التّمكني تبني املوارد البرشية 
التي نحتاج إليها لنكون منتجني، ونستمّر يف التّعلّم، 
ونحّل املشكالت، ونكون مبدعني، ونعيش معا ومع 
الطبيعة بسالم وانسجام. فحني تضمن األمم انتفاع 
ثورة  تكون  حياتهم،  طيلة  التّنشئة  بهذه  الجميع 
املحرّك  الرّتبية هي  إذ تصري  انطلقت:  حقيقية قد 
للتّنمية املستدامة ومفتاح الّدخول يف عامل أفضل"1.

التّعليم  قطاُع  فتئ  ما  تلك،  األهميّة  إىل  بالّنظر 
يحتّل صدارَة االهتامم يف الخطط التّنمويّة الوطنيّة 
يف  حيويًّا  محوًرا  ويشكِّل  والّدوليّة،  واإلقليميّة 
برامج عمل منظامت األمم املتّحدة والبنك الّدويّل 
والعديد من املنظاّمت غريِ الحكومية األُخرى عىل 
هذه  كلُّ  وساهمت  والّدويّل.  اإلقليمي  املستويني 
املساعي يف زيادة تسليط الضوء عىل التّعليم كحقٍّ 
الكرامة والتّمكني، وكحافٍز عىل  أسايس لإلنسان يف 
تحقيق تقّدٍم إمنايئ أوسَع نطاقًا. فالتّعليُم من هذا 
د  املنظور ال مُيثِّل رضورًة أخالقية فحْسب، بل يُجسِّ
أيًضا أفضَل استثامر مُيكن للدول أن تقوم به لبناء 

مجتّمعاٍت مزدهرة ومنصفة وآمنة.

عمليًّا، تَجّسد هذا االهتامُم بالتّعليم يف عّدة مبادراٍت 
وبرامَج، من أهّمها مبادرُة "التّعليُم أّواًل" التي أطلقها 
األمنُي العام لألمم املتّحدة بان يك مون يف 26 أيلول/

سبتْمرب 2012، من أجل توليد زخٍم جديد لتحقيق 
َدوليًّا بحلول عام  املتّفِق عليها  التّعليميّة  األهداف 
2015، وحّث فيها دول العامل عىل اإليفاء بااللتزامات 
التي تعّهدت بها يف مجال التّعليم. ويقول يف هذا 
الّسياق: "عندما نضع التّعليم أوالً، ميكننا الحد من 
الفقر والجوع ووقف هدر القدرات واإلمكانات يك 
ينعم الجميُع مبجتمعاٍت أقوى وأفضل"2. وقد ساهم 
املتّحدة  لألمم  العام  لألمني  الشخيص  االلتزاُم  هذا 
الطاقات ومشاركة "مجموعة واسعة من  يف حشد 
مانحة  وجهات  حكومات  من  الفاعلة،  األطراف 
إعالم،  ووسائل  ومؤّسسات خرييّة  تجاريّة  وأوساط 
من أجل وضع التّعليم يف صميم الربامج االجتامعيّة 
من  تحديده  تّم  ما  وتحقيق  واإلمنائيّة  والّسياسيّة 

أهداف"3. 

ويحظى التّعليُم أيًضا بدعٍم كبري من البنك الّدويّل، 
عرب توفري التّمويل وتقديِم خدماٍت معرفيّة يف شكل 
السياسات،  مجال  يف  واستشاراٍت  تحليلية،  أعامِل 
تحقيق  من  معنية  دول  لتمكني  فنية،  ومساعداٍت 
البنك  اسرتاتيجيُّة  وتَُعّد  التّعليم.  أهدافها يف مجال 
املعنونُة    ،2020 عام  حتى  التّعليم  لقطاع  الّدويّل 
معارف  يف  االستثامر  الجميع:  أجل  من  "التّعلّم 
الّنهوض  أجل  من  ومهاراتهم  البرشية  الكوادر 
التي  التّحّديات  ملواجهة  ا  هامًّ إطاًرا  بالتّنمية"4، 
"وذلك  والعرشين،  الحادي  القرن  أطفال  يواجهها 
بالتّأكيد عىل رضورة االستثامر يف سن مبكرة وبذكاء 
الدول  الدويل  البنك  ع  ويشجِّ الجميع"5.  أجل  ومن 
تنمية  برامج  خالل  من  التعليم  "استنهاض  عىل 
تتيح  للتعلُّم  مواتية  بيئة  وتهيئة  املبكرة،  الطفولة 
املساءلة  مستويات  وتحسني  التّعلّم  نواتج  قياس 

وبناء املهارات لقوة عاملة منتجة"6.

يف  بالتّعليم  العاملّي  االهتامم  تجليّات  آخُر  تُظهر 
التي   2030 لعام  املستدامة  التّنمية  أهداف  خطة 
والشامل  املنصف  الجيد  التعليم  "ضامن  جعلت 
للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع"7  
وتَعترب  عرش.  الّسبعَة  أهدافها  من  رئيسيًّا  هدفًا 
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الخطُة أن الحصوَل عىل تعليٍم جيّد يُشكِّل "األساَس 
وتحقيق  الناس  حياة  تحسني  عليه  يرتكز  الذي 
بذل  إىل  حاجة  مثة  و"أّن  املستدامة"8،  التّنمية 
جهود أكرث جسارة كفيلة بتحقيق قفزات يف إنجاز 
هو  وهذا  للتّعليم"9.  املحّددة  العامليّة  األهداف 
وتنسيِق  بقيادته  اليونسكو  تضطلع  الذي  الهدف 
بتحقيقه، وفًقا إلعالن  املتعلّقة  العمليّات  مختلف 
‘إنْشيُون’ الذي جرت صياغتُه خالل املنتدى العاملّي 
2015 10؛  مايو  أيّار/  يف  كوريا  للرتبية يف جمهورية 
والذي يشكِّل التزاًما تاريخيًّا بتبديل حياة الناس من 
خالل رؤيٍة جديدة للتّعليم، وإعادِة تأكيد االلتزام 
الوثيقَة  ولعّل  للجميع.  التّعليم  بتحقيق  العاملّي 
عنوان  تحت   2015 يف  اليونسكو  أصدرتها  التي 
دليل  أحسُن  بالتّعليم"  تبدأ  املستدامة  "التّنمية 
األهداف  تحقيق  يف  للتعليم  الحاسم  الدور  عىل 
املقرتحة ملرحلة ما بعد 2015؛ إذ تقول إّن "التّنمية 
املستدامة لجميع البلدان ال ميكن تحقيقها فعال إال 
وتنصّب  قطاعات  عّدة  تجمع  شاملة  جهود  ببذل 

أوال عىل التّعليم"11.

املؤرّشاُت الرّتبويّة، بُوصلُة السري نحو تعليٍم 
أفضَل جودًة

التعليم  بني  التاّلزميّة  بالعالقة  االعرتاُف  يجعل 
التعليم  بجودة  االرتقاء  مسألَة  والتنمية  واملعرفة 
هدفًا رئيسيًّا من األهداف االسرتاتيجيّة التي تسعى 
الحكوماُت والهيئات الّدوليّة إىل تحقيقها عرب تعبئة 
الجهود  ودعِم  الالزمة،  والبرشية  املاديِة  املوارد 
يف  تنامت  وقد  والتّطوير.  التّجديد  فرص  وتعزيِز 
تحقيق  كيفيّة  حول  عديدٌة  هواجُس  ذلك  خضّم 
فّعاليّة الّنظم التّعليميّة، وَحوكمِة مواردها، وتحسنِي 
األمُر  التنافسية؛  قدراتها  وتنمية  مخرَجاتها  نوعيّة 
تتّسع  فتئت  ما  قويّة  حركٍة  ظهور  إىل  دفع  الذي 
رقعتُها الستحداث آليّاٍت وأدواٍت للقياس والتقييم 
كفيلٍة باستقصاء األوضاع املعرفيّة وتتبّعِ أداء الّنظم 
واملؤرّشات  املعايري  مثِل  تطّورها،  ونَسِق  التّعليميّة 

واألدلة املركّبة وغريِها.
 

تكتيس املؤرّشاُت التّعليميّة أهميًة بالغة يف تطوير 
املتابعة  أنشطة  من  تُتيحه  مبا  التّعليميّة،  الّنظم 

عمليات  ملختلف  والتّقييم  والتّشخيص  والرصد 
التّخطيط والتنفيذ للمشاريع والربامج الرّتبويّة؛ ومبا 
افية  تُفرزه من نواتَج وتعزيٍز لدور املساءلة والشفَّ
املوضوعية  املعلومة  عىل  الحصول  يف  والحقِّ 
السياسات  شأن  يف  املعلومات  وتباُدِل  والدقيقة، 
التّعليميّة املعتَمدة ونوعيّة مخرَجاتها. كذلك مُتكِّن 
لجودة  املقارنات  عقد  من  بها  املوثوُق  املؤرّشاُت 
الّنظام التّعليمي بني املناطق واألقاليم املختلفة يف 
الدولة الواحدة ويف الزّمن الواحد، وقياِس التّوّجهات 
عن  فضاًل  الزّمن؛  مرور  مع  الّنظام  عنارص  أداء  يف 
املختلفة،  التّعليميّة  األنظمة  بني  مقارناٍت  توفري 
والكشَف  الّناجحة  التّجارب  عىل  االطاّلَع  يُتيح  مبا 
عن العوامل الكامنة وراء نجاحها. فاملؤرّشات، عرب 
القّوة يف عنارص  تحديدها نقاَط الضعف ومكامَن 
الجهود  توجيه  عىل  تساعد  التّعليميّة،  املنظومة 
حلوٍل  وإيجاِد  املشكالت  مع  للتّعامل  واملوارد 
مناسبة لها، وتثمنِي الّنجاحات وتعزيزها. ومن شأن 
ذلك تكريُس قيادٍة مستنرية ومتيّقظة، قادرٍة عىل 

الّنهوض باملرشوع الرّتبوّي وتجويِد مخرَجاته.

األدوار  هذه  أداء  يف  املؤرّشاُت  تنجح  لَك  لكْن 
البناء  ُمحكمَة  تكون  أن  من  بّد  ال  التّطويرية، 
املتعارِف  املنهجيّة  املعايري والرشوط  إىل  ومستندًة 
عليها )مفاهيميًّا وتِْقنيًّا(، وأن يرافقها نظاٌم محَكٌم 
والتّقييم  املتابعة  تقاريُر  تكون  والتّوعية  للّنرش 
وتُحنيَّ  ل  تُفعَّ أن  أيًضا  ويجب  منه.  جزّءا  الّدوريّة 
وتُطوَّر بانتظام، وتُستنطَق بحثيّا من خالل دراستها 
هاٍت  ومناقشتها وتحليل نتائجها، لتكون بحقٍّ موجِّ
الّسياسات  صنع  يف  بها  يستنريون  القرار  ألصحاب 
للمؤرّشات  ينبغي  ذلك،  عن  فضاًل  التّعليميّة. 
الدول  بخصوصيّات  قويّة  صلٍة  ذاَت  تكون  أن 
الوطنّي،  املستوى  عىل  تواجهها  التي  والتّحّديات 

إضافًة إىل املستوينَي اإلقليمّي والعاملّي.

يف هذا اإلطار، ظهر مؤرّشُ املعرفة العريّب املتعلُّق 
بالتّعليم ما قبل الجامعي الذي ينطلق من مرحلة 
الرتبية ما قبَل املدرسية إىل نهاية التعليم الثانوي، 
ليُجّسد أُوىل الخطوات يف طريق تطوير أداٍة منهجيّة 
لقياس فعاليّة منظومة التّعليم الذي يسبق املرحلَة 
التي  املختلفة  املشاوراُت  أثبتت  وقد  الجامعية. 
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أُجِريت مع خرباَء كُرُثٍ من املنطقة العربيّة وخارجها 
املعالَجاُت  كشفت  كام  املنَجزة؛  الخطوة  أهميَّة 
مقاييَس مشّجعٍة بخصوص سالمة  اإلحصائيّة عن 
ناته وثباتها. وحرًصا عىل  بْنية املؤرّش واتّساِق مكوِّ
جهوُد  اتّجهت  البناء،  وإحكام  التدقيق  من  مزيٍد 
املرحلة الحالية نحو مراجعة املؤرّش بُغيَة تطويره 
الفصُل  ويهتّم هذا  املنقوصة.  البيانات  واستكامل 
التعديالت  وأهمِّ  املراجعة  عمليّة  حصيلِة  بعرض 
 2015 لعام  السابقة  الّصيغة  عىل  أُدِخلت  التي 
املتَّبعة  املنهجيَّة  الخطواِت  موّضًحا  ودوافِعها؛ 
للتثبّت  املعتَمدة  اإلحصائيّة  املعالَجات  ومختلَف 
من رشوط القياس النَّفيس املستوَجبة. عالوًة عىل 
ذلك، يُقّدم الفصُل أبرَز نتائج مؤرّش التّعليم ما قبل 
الجامعي يف صيغته الجديدة، بعد تطوير تركيبته 
موَجزًا  تذكريًا  البدايُة  وستكون  بياناته.  وتحديِث 
عليها  بُني  التي  واملنهجيّة  املفاهيميّة  بالِخيارات 

، حتّى تكون الّصورُة كاملًة12. املؤرّشُ

تذكريٌ باألُسس املفاهيمّية واملنهجّية 

األُسُس الفكريُّة واملفاهيمّية

لعام  األوَّليّة  الّصيغة  هذه  بناء  عمليُّة  استندت 
التي  الرؤيِة  أّواًل يف  2015 إىل جملة أُسٍس متثَّلت 
تبنتّها تقاريُر املعرفِة العربيّة الثاّلثة التي "ربطت 
إىل  الولوِج  مرشوَع  وأنزلَْت  بالتّنمية،  املعرفِة 
يف  املعرفة  اقتصاِد  تحقيِق  ويف  املعرفِة،  مجتمعِ 
ماٍل  رأِس  إعداَد  يستهدُف  متكامٍل  مرشوٍع  إطاِر 
املعرفيّة  الفاعليِة  من  عاليٍة  درجٍة  عىل  برشيٍّ 
)قيٍَم  واملجتمعيِّة  إلخ.(،  علميّة،  قرائيّة،  )مهاراٍت 
املواطَنِة  مبادئَ  تُكرُّس  وسلوكيّاٍت  واتجاهاٍت 
العامة(،  الحياِة  يف  الفاعلِة  واملشاركِة  اإليجابيِة 
واالقتصاديّة )االنخراِط يف سوِق العمل، واملساهمِة 
"لتوفريِ  االقتصاد( وغريها"13؛ كام سعت  تنميِة  يف 
اكتساِب  عىل  زٍة  ومحفِّ حاضنٍة  متكينيٍّة  بيئاٍت 
األساُس  ويتّمثل  وتوطيِنها"14.  وإنتاِجها  املعرفة 
الثّاين يف توسيع مفهوم األداء املعريّف بحيُث يتجاوز 
املؤرّشُ الرّتكيَز عىل الّنواتِج املعرفيّة الرّصفة، ليهتّم 
وليُسلّط  الِقيَميّة؛  والجوانِب  الوجدانيّة  باألبعاد 
بني هذه  التّفاعالت  من  شبكٍة  كذلك عىل  الّضوَء 

شخصيّة  متغرّياٍت  من  بها  يحيط  وما  الّنواتج 
واقتصاديّة.  واجتاّمعية  سياسيّة  وظروٍف  وأرَُسيّة، 
الوظيفّي  البعد  يف  فيتّمثّل  الثالُث  األساُس  أّما 
وال  ذاته،  حّد  يف  غايًة  يكون  ال  بحيُث  للمؤرّش، 
منتهى  إليها  يُفيض  التي  الكميّة  املعطياُت  تكون 
يؤّديه من وظائَف  تُحّدد قيمتَه مبا  اإلنجاز، وإمنا 
بتوفري  كفيلٍة  ‘استخباراتيّة’؛  حتى  أو  ‘إخباريٍّة’ 
رسم  عىل  وتساعُد  الرّتبوّي،  القراَر  تُنرُي  معلوماٍت 

سياساٍت تطويريّة صائبٍة وناجعة. 

الِخياراُت املنهجّية

متنّوعة  أدواٍت  عىل  املؤرّش  بناء  عمليُّة  ارتكزت 
عدًدا  تناولت  مكتبيّة  دراساٍت  إنجاز  يف  متّثلت 
اإلقليميّة  املنظاّمت  عن  الّصادرة  التّقارير  من 
األلكسو،  التّعليمّي )مثِل  بالشأن  املهتّمِة  والّدوليّة 
واليونسكو، ومنظمة التّعاون والتّنمية االقتصادية، 
وبرنامِج األمِم املتّحدة اإلمنايّئ(، بهدف االطاّلع عىل 
املنهجيّاِت والتقنيّاِت وقواعد البياناِت املعتّمدة يف 
قياِس تطّور الّنظم التّعليميّة ومقارنِتها. وقد ُعِقدت 
ورشُة عمٍل إقليميٌّة مع خرباَء من عّدة دول عربيّة، 
املعّمقِة  الفرديّة  املشاورات  من  سلسلٌة  ورافقتها 
ببناِء  متعلّقٍة  وتقنيّة  مفاهيميٍّة  مسائَل  حول 
املؤرّش؛ أُجِرَي بعُضها عن بُْعٍد )عرب وسائل التفاعل 
الورشة  هامش  عىل  اآلخر  وبعُضها  اإللكرتويّن(، 
ذلك،  كل  إىل  باإلضافة  آنًِفا.  املذكورِة  اإلقليميّة 
خرباَء  ثالثُة  أنجزها  مرِجعية  أوراٍق  بثالث  استُعنَي 
مواضيَع  تناولَت  واملغرب،  وفلسطني  تونس  من 

مختلفًة ذاَت صلة مبكوِّنات مؤرّش التّعليم.

مراحَل  أربع  عىل  املؤرّش  هذا  بناء  مسريُة  جرت 
بدأَْت  تحضرييّة  مرحلٌة  باختصار:  وهي  متكاملٍة، 
املتداولة،  التّعليميّة  املؤرّشات  وتوصيف  بتجميعِ 
أفضت إىل مرحلٍة تحليليّة متثَّلت يف محاولِة تسليط 
نظرٍة نقديّة عىل تلك املؤرّشات للوقوف عىل مواطن 
قّوتها وضعفها؛ ثّم كانت مرحلُة البناء التي تركّزت 
مبرحلة  املسرية  وانتَهْت  املؤرّش.  تركيبة  وضع  عىل 
والتثبِّت  البيانات  تَوفّر من  ما  املؤرّش عىل  تطبيِق 
للرّشوط  واستجابته  بْنيته  سالمة  من  والتحّقق 

القياسيّة املتعارَف عليها عامليّا15.  
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هيكلُة املؤرّش للعام 2015

م، اُقرتِح مؤرّشٌ مركّب يستند إىل أربع  بناًء عىل ما تَقدَّ
ركائَز رئيسيٍّة متفاعلة ومتكاملة، هي:

- ركيزُة رأس املال املعريّف؛
- ركيزُة البيئات التّمكينية؛

- ركيزُة الّسياق التنموّي العام؛
- ركيزُة إدارة وَحوكمة املنظومة التّعليميّة.

عرُض الّتعديالت التي أُدخلت عىل الّصيغة 
الّسابقة للمؤرش

منطلقاُت عملّية املراجعة

عمليُّة  إليه  انتهت  ماّم  املراجعة  عمليُّة  انطلقت 
نتائج  من  وتحديًدا  السابقة،  املرحلة  يف  املؤرّش  بناء 
املستشارين؛  الخرباء  ومالحظاِت  اإلحصائيّة  املعالجة 
كام تدّعمت العمليُّة مبا أفضت إليه االجتاّمعاُت التي 
ُعِقدت مع عدٍد من املنظاّمت الّدوليّة ذاِت العالقة، 
ومركِز  االقتصادية16،  والتّنمية  التّعاون  منظمة  مثِل 

الّدوليّة  للجمعية  التّابع  واألبحاث  البيانات  معالجة 
لتّقييم التحصيل الرتبَوي17. 

بالرّجوع إىل تقرير مؤرّش املعرفة العريّب لعام 2015، 
مجموعُة  تُوجد  الثاين،  الفصل  خامتة  إىل  وتحديًدا 

توّجهاٍت اقرُتِحت كآفاٍق للتّطوير، من أهّمها:

التّأكيُد عىل رضورة التصّدي ملسألة نقص البيانات   - 
بُغيَة إتاحة الفرصة عىل نحٍو أكرب لتجريب املؤرّش 
بكامل فروعه، مبا من شأنه أن يساعد عىل التحّقق 

من صدِقه وثباته؛
للعدالة  أُخرى  مبؤرّشاٍت  املقرتحِة  الرّتكيبة  إغناُء    -
املنظومِة  ُمكوِّنات  بكّل  عالقتهام  يف  واإلنصاف 

التّعليميّة؛ 
ربُط مؤرّش التّعليم مل قبل الجامعي وركائزِه مبا    -
أفرزته مراجعُة األجْندة التّنمويّة ألهداف التّنمية 
أهداٍف  من  وضعته  وما   ،2030 لعام  املستدامة 
ومؤرّشات؛ ما يُضفي عىل املؤرشِّ بُعًدا َدوليًّا مُيّكن 

من توفري أُُسٍس إلجراء مقارَناٍت َدوليّة؛ 
املدينَي  عىل  العمَل  تخّص  أُخرى  توصياٍت  وضُع    -
املتوّسِط والبعيد، مثل التّشبيك مع الهيئات املعنيِّة 

الشكل 3: 
النموذج السابق ملؤرش التعليم ما قبل الجامعي

إدارة املنظومة التعليمية وحكومتها
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والّدويّل  الوطنيِّ  املستوينَي  عىل  التّعليم  ببيانات 
الرّسعة والفّعاليّة يف  الذي من شأنه توفرُي زيادة 
أدواٍت  بناء  إىل  واملبادرِة  البيانات؛  عىل  الحصول 
منهجيّة مُتكِّن من تجميع البيانات املنقوصة، وفَْق 

خطِّة تحرٍّك مدروسة. 

املذكورِة  الّدوليّة  الهيئات  مع  املشاوراُت  ومتَحورت 
آنًفا حول جوانَب مختلفٍة هي: 

حول  الرأَي  املجتمعوَن  تباَدل  إحصائيٌّة:  جوانُب     -
خصوًصا  املتعلّقة  اإلحصائيّة  الخيارات  بعض 
وتوزيعِ  املنقوصة،  البيانات  مع  التّعامل  بكيفية 
أوزان املحاور والتثبّت من سالمتها، وطرِق تطبيع 

البيانات. 
معهد  مع  تنسيٍق  إجراُء  اقرُتِح  إجرائيٌة:  جوانُب    -
بدول  املهتّمِة  الّدويّل  والبنك  لإلحصاء  اليونسكو 
أفريقيا والرشق األوسط، لتوفري البيانات وتحقيِق 

التّكامل )بُغيَة عدم إنجاز العمل نفِسه(.

الّتعديالُت ومربّراتها

املراجعة  بعمليّة  املحيطِة  الّضواغط  إىل  بالّنظر 
البيانات، والفرتُة  والتّعديل، وعىل رأسها مسألُة توفُّر 
الزّمنية املقّررُة إلنجاز املهّمة، تركّزت التعديالُت عىل 

الجوانَب التّالية:

• توسيُع حضوِر الّتعليم ما قبَل املدريّس حتى يَعكس 
الطّفل  بناء شخصيّة  أهّميَة هذه املرحلة ودورَها يف 
وتهيئِته معرفيًّا ووجدانيًّا واجتامعيًّا للتعلّم يف مراحل 
اقترص  السابقة،  الّصيغة  ففي  الالحقة.  التّعليم 
باملدارس يف  لاللتحاق  املعّدل اإلجاميل  الحديُث عىل 
التّعليم ما قبَل االبتدايّئ، وهو جانٌب مهّم يكشف عن 
مدى قدرة الدولة عىل توفري التّغطية املطلوبة لهذه 
الغوص أكرثَ  الفئة؛ لكْن تظّل هناك حاجٌة ماّسة إىل 
يف الجوانب الّنوعيّة. لذلك أُضيف محوٌر فرعيٌّ ثالث 
البيئة  محور  تحت  املدرسية  قبل  ما  الرتبية  بعنوان 

التّمكينيّة.
  

اسرتاتجيّته  يف  الّدويّل،  البنُك  يدعو   ،2011 عام  منذ 
رضورة  إىل   ،2020 عام  حتّى  بالتّعليم  املتعلّقة 

مؤكّدا  املبّكرة؛  الطفولة  مراحل  يف  التعلّم  تشجيع 
عىل أهميّة االستّمرارية، سواٌء داخَل الّنظام املدريّس 
أّن  األدمغة  تطّور  علُم  ويُظهر  خارَجه.  أو  الرّسمّي 
النموَّ السليم لدماغ الطّفل الّناشئ يحتاج إىل رعايٍة 
وتغذية قبل وقٍت طويل من سّن الدراسة الرسميّة 
ولتحقيق هذه  العمر.  من  السابعة  أو  السادسة  يف 
الرعاية  برامج  االستثامُر يف  الرضوريِّ  اإلمكانية، من 
الصحيّة قبل الوالدة، وبرامِج تنمية الطّفولة املبّكرة 
يف  للغاية  املهّم  ومن  والصّحة.  التعليَم  تشمل  التي 
إلعطاء  التّدريس،  جودُة  تراعى  أن  األُوىل  السنوات 
األطفال القدرَة األساسيّة عىل القراءة والحساب التي 

يعتِمد عليها التّعلُّم طيلَة العمر18.

وجوَد  عديدة  دراساٌت  أثبتت  ذاته،  الّسياق  يف 
يف  الطفُل  يتلّقاه  التي  التّكوين  بني  كبري  ارتباٍط 
مرحلة الطفولة املبّكرة وتحصيلِه يف مراحل التعليم 
الاّلحقة. فقد أظهرت إحدى وعرشون دراسًة أُجريت 
يف أمريكا الالتينيّة، وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى، 
وجنوب آسيا، وجنوِب رشق آسيا أّن للتحفيز املبكر 
عىل  كثرية  إيجابيّة  "نتائج  للطفل  الذهني  للنمّو 
مسرية حياته املستقبليّة"19؛ كام "يؤدي توفري الرعاية 
والتعليم الجيدين لألطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة 
املهمشة،  للفئات  بالنسبة  أكرب  إيجابية  نتائج  إىل 
إيجابية  آثاراً  يولد  جيداً  استثامراً  بالتايل  ويشكل 
طويلة األجل عىل نتائج التعليم"20.  وبالتّايل ينسجم 
أكرَب  حيّزًا  املبّكرة  الطفولة  برامج  إعطاء  اختياُر 
ضمن مؤرّش التعليم ما قبل الجامعي مع التّوّجهات 
ما  ملرحلة  املستدامة  التّنمية  أهداف  ومع  العامليّة، 

بعد 2015 أو جدول األعامل 2030. 

الجانب  هذا  لتفعيل  املعتَمدة  املتغرّياُت  اِستُِقيَت 
للطفولة  املتحدة  األمم  منظّمِة  بياناِت  قاعدة  من 
)اليونيسف(21 املتأتيِّة من مسوحاٍت دْوريّة تُجرى يف 
هذا  ويف  العربيّة.  الدول  من  عدٌد  بينها  العامل،  دول 
العريّب للطفولة  أّن املجلَس  اإلطار، تجدر اإلشارُة إىل 
ا من املعلومات حول  والتنمية يف القاهرة يوفّر كامًّ هامًّ
الطفولة العربيّة وما يرتبط بها من مواضيَع متعلّقٍة 
إدراُجها  ميكن  ال  لكْن  واملدرسيّة،  األرَُسيّة  بالتنشئة 
ضمن متغرّيات املؤرّش؛ ألنها تتأّت من دراساٍت ظرفيّة، 
وبالتّايل يستحيل تتبُُّع تطّور البيانات ومقارنتُها زمنيًّا. 
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تعزيُز حضور مجال استخدام الّتكنولوجيا يف العملّية
الكبري  لالنتشار  اعتباًرا  املدرسّية،  واإلدارة  الّتعليمّية 
واملعلومات  االتّصال  تكنولوجيّاُت  تَشهده  الذي 
الفصل وخارَجه؛ حيث  بيئة  استخداماتها يف  وتنّوِع 
أصبح إدماُج الوسائط التكنولوجيّة يف عمليّة التعليم 
والتعلّم مطلبًا أساسيًّا يف مشاريع إصالح املنظومات 
التّكنولوجيا  استخداُم  بذلك  يُقصد  وال  التعليميّة. 
التعليم  لتطوير  توظيُفها  وإمّنا  ذاتها،  حّد  يف  كغايٍة 
تأهيل  وبرامج  التّعليميّة،  املناهج  يف  األفضل  نحَو 
اإلداري  والتسيري  التّخطيط  وعملياِت  املدرِّسني، 

للمؤّسسات التّعليميّة وغريِها. 

التّقليديّة  الحديثة تتحّدى املفاهيَم  فالتّكنولوجياُت 
املهارات  وأنواِع  التّدريس  بأساليب  املتعلّقَة 
املستهَدفة، وتَفرض منوذًجا جديًدا ينفتح عىل آفاٍق 
جوهريّة  تحّوالٍت  عىل  وينطوي  واسعة  معلوماتيٍّة 
يف أدوار األطراف التّعليميّة. وميكنها "تحسني عملية 
توصيل  أنظمة  إصالح  خالل  من  التعلّم  التعليم/ 
التعلّم،  نتائج  نوعية  تحسني  التقليدية،  التعليم 
تسهيل تكوين املهارات الفنية، دميومة التعلّم مدى 

الحياة وتحسني إدارة املؤسسة"22. 

االتّصال  تكنولوجيّات  بَدور  الوعُي  هذا  أّدى 
واملعلومات يف تجويد الفعل التّعليمي إىل استحداث 
التّكنولوجيات  هذه  تطبيق  عمليّة  لتتَبُّع  مؤرّشاٍت 
يف  بالتّعليم  الخاصة  املعلومات  شبكة  مثِل  وآثارِها؛ 
حول  املؤرّشات  من  مجموعًة  تضّم  التي  أوروبا23 
األوروبيّة،  التّعليم  نُظُم  يف  التّكنولوجيا  استخدام 
ملنظمة  التّابع  التّعليمي  والتّجديد  البحث  ومركِز 
سلسلًة  يُؤّمن  الذي  االقتصادية  والتّنمية  التّعاون 
التّكنولوجيات  إدماج  حول  الحالة  دراسات  من 
عديدة،  دول  أيًضا  بادرت  وقد  التّعليم24.  مجال  يف 
مثُل الواليات املتّحدة األمريكية وأُسرتاليا وسنغافورة 
اعتامٍد  ومعايريِ  إرشاديٍّة  معايرَي  وضع  إىل  والصني، 
خاصٍة باستخدام التّكنولوجيات يف الرّتبية والتّعليم؛ 
لكّن جميَع التّجارب اتّفقت عىل أّن تزويَد املدارس 
إلحداث  كافيًا  ليس  املعلومات  تكنولوجيا  بأدوات 
املقّدم.  التّعليم  جودة  يف  ملحوظة  تغيرياٍت 
االتّصال  تكنولوجيّات  بإمكان  أّن  من  الّرغم  وعىل 
واملعلومات تسهيَل العمليّة التّعليميّة وتطويرَها من 

جميع الجوانب، وقد تكون يف بعض األحيان كدافعٍ 
أنشطٍة  تنفيَذ  تتطلّب  لكنها  واالبتكار،  التجديد  إىل 
وإيجاُد  املدرّسني،  تأهيُل  ها  أهمُّ لدعمها؛  إضافيّة 

هيكٍل للمساعدة الفنِّيّة.

ع  يُوسِّ أن  املؤرش  فريُق  ارتأى  املنطلق،  هذا  من   
دائرَة االهتامم بتكنولوجيّات التّعليم عرَب الرتكيز عىل 
بهَدف  التعليميّة/التعلُّمية  العمليّة  يف  استخداماتها 
تحسني جودة التّعليم؛ وفًقا ملا أثبتتْه الّدراساُت من 
ارتباٍط بني تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت 
تحصيل  ُمستويات  تحّسِن  وبني  املدرسيّة  الّنظم  يف 
فأُدِمجت  والعلوم25.  والرياضيات  القراءة  يف  الطّلبة 
مجموعٌة من املتغرّيات تتعلّق باسرتاتيجيّات إدماج 
املناهج، وتدريِب املدرّسني  التّعليم يف  تكنولوجيّات 
يف  املتوفّرة  والتّجهيزاِت  عملهم،  يف  توظيفها  عىل 

املدارس. 

الّتعليم  مؤّش  الّصّحّي ضمن محاور  البعد  إدراُج   •
الرئييّس  املحور  ضمن  وتحديًدا  الجامعي  قبل  ما 
فّعاليَّة  ألّن  التنَموّي،  بالّسياق  املتعلّق  الثّالث 
املنظومة التّعليميّة التي تتفاعل مع املناخ الّسيايّس 
واالجتامعّي واملاّدي تتفاعل أيًضا مع الوضع الّصّحّي 

تأثريًا وتأثُّرًا. 

الكافية خالل  الّصّحيّة  بالّرعاية  يَنعم  الذي  فالطّفُل 
الخدماُت  له  وتتوفّر  حياته،  من  األُوىل  السنوات 
تكون  الرّتبويّة،  املؤّسسات  يف  األساسيّة  يُّة  الّصحِّ
وتحقيِق  قدراته،  وتنميِة  التعلّم  يف  أوفَر  حظوظُه 
التكيّف املدريس. يف املقابل، بقْدر ما ينترش التّعليُم 
وترتفع مستوياتُه داخل املجتّمع، يزداد الوعُي لدى 
وقدرتَهم  الّصّحة  تُهّدد  التي  بـاملخاطر  املواطنني 
من  أساسيُّا  هدفًا  الّصّحُة  كانت  لذلك  توقّيها.  عىل 
الهدَف  اليوم  وتُشّكل  لأللفيّة،  اإلمنائيّة  األهداف 
املستدامة26؛ حيُث  التّنمية  أهداف  قامئة  الثّالث يف 
تُجّدد التّأكيَد عىل رضورة ضامن حياٍة صحيّة وتعزيِز 
توفري  خالل  من  األعامر،  جميع  من  للجميع  الرّفاه 
التّغطية الّصّحيّة والّرعاية الّصّحيّة الجيّدة للجميع. 

ّي املالئُم للمعرفة، واملساهُم يف  يقتيض املناُخ الصحِّ
خدماٍت  يُوفّر  صّحي  نظاٍم  إرساَء  التّنمية،  تحقيق 
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عاليَة الجودة لجميع الناس. ويؤّدي غياُب ذلك إىل 
وانخفاِض  املجتمع  ألفراد  يّة  الّصحِّ الحالة  تدُهور 
قدراتهم اإلنتاجيّة، وانخفاِض العمر اإلنتاجّي لإلنسان 
ومعّدِل تَوقّع الحياة؛ األمُر الذي من شأنه أن يؤدِّي 
إىل ضياع جزٍء من الّناتج القومّي املتوقّع تحقيُقه، ما 
ينعكس سلبًا عىل الّناتج القومّي واالقتصاد الوطنّي 
عموّما. إاّل أّن املتتبَّع لواقع املنطقة العربيّة يالحظ 
تبايًُنا كبريًا عىل عّدة مستويات، مثِل نوعيّة الخدمات 
اللوجستية  واملرافِق  املواطن،  من  وتقريِبها  املقّدمة 
والتاّلقيح  األدوية  توفري  عىل  والقدرِة  الرّضورية، 
الالزمة يف الوقت املناسب وبالكميّة املطلوبة، فضاًل 

عن توفري التّمويل الكايف.

التابع  يف هذا اإلطار، يُصدر املرصُد الصحيُّ العاملّي 
بعنوان  سنويًّا  مطبوًعا  العاملية  الصحة  ملنظمة 
مجموعَة  فيه  يُقّدم  العامليّة"،  الصحيّة  "اإلحصاءات 
الرئيسيّة؛  الّصّحيّة  باملؤرّشات  متعلّقة  إحصاءاٍت 
يف  سنويًّا  املحَرز  التّقدم  عن  موجز  بتقريٍر  مرفَقًة 
بالصّحة27.  املتعلّقة  لأللفيّة  اإلمنائيّة  األهداف  بلوغ 
وتُعترب زيادُة اإلنفاق عىل الصّحة من أهّم املؤرّشات 
التي تُسلِّط عليها االهتامَم بانتظاٍم الجهاُت املختّصة 
مبتابعة قطاع الصّحة؛ باعتباره من املتطلّبات األساسيّة 
لإلرساع بالتّنمية املستدامة يف الّدول الّنامية. بالتّايل، 
اعتَمد فريُق التقرير يف قياس "السياق الصحّي" عىل 
املرصُد وتأخذ  التي يَنرشها  املتغرّيات  مجموعٍة من 
جانب  إىل  الصّحي؛  اإلنفاق  مسألَة  االعتبار  بعني 
جودة  قضية  مع  تفاُعاًل  أكرثَ  أُخرى  نوعيٍّة  جوانَب 

التّعليم، مثِل الصّحة العقليّة.

ل متابعَة أوضاع الفئاِت ذاِت  • إيجاُد مؤّشاٍت تُخوِّ
االحتياجات الخاّصة ومدى الّنجاح يف إدماجها )مثِل 
َذوي اإلعاقات، واملَوهوبني(، تكريًسا ملبادئ العدالة 
واإلنصاف، وحقِّ كّل طفٍل وشاّب يف التّمتّع بتعليٍم 
الفرديّة  الفوارَق  جيّد يستجيب الحتياجاته ويُراعي 

لجمهور املتعلّمني.  

فقد أورَد الهدف العارش من جدول أهداف التّنمية 
املستدامة، "الحّد من انعدام املساواة داخل البلدان 
من  شاملة  سياساٍت  باتّباع  توصيٌة  بينها"28،  وفيام 
حيُث املبدأ؛ عىل أن تُويِلَ االهتامَم يف الوقت ذاته إىل 

احتياجات الفئات السّكانيّة املستضَعفة واملهّمشة، 
واالقتصادّي  االجتامعّي  اإلدماج  وتعزيز  و"متكني 
أو  السّن  عن  الّنظر  بغض  للجميع،  والّسيايّس 
أو  اإلثني  أو  العرق  اإلنتامء  أو  اإلعاقة  أو  الجنس 
األصل أو الّدين أو الوضع االقتصادّي أو غري ذلك"29. 
وإذا كان قانوُن الظواهر الطبيعيّة يقول إّن أغلَب 
والحسيّة  والعقليّة  )الفزيائيِة  اإلنسانيّة  الخاّصيات 
واالجتامعيِّة االنفعاليّة والتّواصليّة، وغريِها( تتقارب 
ُوسطى  قيمٍة  حول  تَحوم  بحيُث  مجتمع،  أي  يف 
أقليّتان:  تَظهر  أن  ميكن  املقابل،  يف  عاديّة.  تُعترب 
املستوى  من  أعىل  لتكون  مييًنا  تنحرف  إحداهام 
من  أقلَّ  لتكون  يساًرا  تنحرف  واألُخرى  العادي، 
املستوى العادي؛ ما يعني أّن هاتنَِي الفئتنَي تقعاِن 
عىل طريَف ُمنحنى التّوزيع الطبيعّي الختالف قدرات 
أصحابها عن أترابهم الذين يُعتربون ‘عادينّي’. ولعّل 
من أبرز الحاالت التي تواجهها الّنظُم التّعليميّة هم 
َذوو املواهب من ناحية، وَذوو اإلعاقات من ناحيٍة 
أُخرى. فأفراُد هاتنَي املحموعتنَي يُعتربون من َذوي 
املعرّضِة  الفئات  من  ألنّهم  الخاصة؛  االحتياجات 
يجدوا  مل  إذا  اإلقصاء  خطُر  دهم  ويتهدَّ للتهميش، 

الرعايَة الكافية.  

ألّي  الرّضوري  من  أّن  املؤرش  فريُق  ارتأى  لذلك، 
مؤرّشٍ يَروم رصَد فّعاليّة الّنظم التّعليميّة أن يأخذ 
الّسياسات  راِسمي  اهتامم  مدى  االعتبار  بَعني 
من  الطّلبة؛  من  الخاّصة  الفئات  بهذه  التّعليميّة 
خالل ما يتّخذونه من تدابرَي استثنائيّة، وما يُوفِّرونه 
من برامَج خاّصٍة وخدماٍت إضافيّة لتهيئة الظروف 
املناسبة التي تساعد َذوي االحتياجات الخاّصة عىل 
التعلّم، وتنميِة قدراتهم، وتأكيِد َذواتهم واندماِجهم 
يف املجتمع. هنا، تَجدر اإلشارُة إىل وجود تفاُوٍت يف 
درجة االهتامم بني َذوي اإلعاقات وَذوي املواهب. 
حساب  عىل  األُوىل  الفئة  عىل  يُركَّز  ما  فكثريًا 
عىل  حتى  أو  الوطنّي  املستوى  عىل  سواٌء  الثانية، 
العامليّة  واألهداف  الّدوليّة  االتفاقيات  مستوى 
متعلّقة  أهداٍف   10 بني  يُوَجد  املثال،  سبيل  )َعىل 
بالتّعليم يف جدول أعامل التّنمية املستدامة 2030 
اثناِن يحتويان عىل إشارٍة إىل َذوي اإلعاقة30، بينام 
ويف  املَوهوبني(.  أو  الّنوابغ  إىل  إشارٍة  أيُّ  توجد  ال 
اإلعاقة،  بَذوي  متعلّقٌة  أَُمميّة  اتفاقيٌّة  تُوَجد  حني 
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أّن  ورغَم  املقابلة.  بالفئة  تهتّم  اتّفاقيٌة  تُوَجد  ال 
املنظّمَة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو( 
قد بادرت منذ سنواٍت إىل وضع اسرتاتيجيٍة عربية 
تُراِفق  مل  لكْن  العريب،  الوطن  يف  املوهوبني  لرعاية 
أيُّ إجراءاٍت عملية لقياس ومتابعِة تنفيذها؛ كام ال 
تُوَجد ضمَن املؤرّشات التي يحتضنها مرصُد الرّتبية 

العريّب أيُّ بياناٍت حول املوضوع.

بُِنيَت الّرؤية، التي قادت تقاريَر املعرفة سابًقا ومؤرّشَ 
منظوماٍت  إرساء  فكرة  عىل  حاليًّا،  العريّب  املعرفة 
عىل  قادرة  أجياٍل  إعداد  من  مُتكِّن  جيّدة  تعليميٍة 
املساهمة بكفاءٍة واقتدار يف تأسيس مجتمع املعرفة 
بيئة  إرساء  بفْضل  املعرفة؛  اقتصاد  إىل  والتحّوِل 
احرتام  مبادئ  عىل  تقوم  وحاضنة  زٍة  محفِّ متكينيٍة 
االجتامعية.  والعدالة  واملساواة  اإلنسان  حقوق 
أّن ال  املؤرش  فريُق  رأي  الّرؤية،  وانسجاًما مع هذه 
باملتطلّبات  صلة  ذاِت  متغرّياٍت  إدراج  من  مناصَّ 
الترّشيعيّة واملؤسساتيّة والتّنظيميّة والتّعليميّة التي 
تُجّسد الحرَص عىل إدماج َذوي االحتياجات الخاّصة 
املدرسية".  "البيئة  الفرعي:  املحور  ضمَن  بأنواعهم 
العريب  املعرفة  ملؤرشِّ  تحّديًا  الخطوُة  هذه  وتُشكِّل 
ُمسوحاٍت  إنجاَز  القريب،  املدى  عىل  يقتيض،  ألنه 

منهجيٍة ومنتظمة لجمع البيانات املطلوبة. 

"إدارة  الّرابع،  الّرئييّس  املحور  تفعيُل  يتطلّب 
معلوماٍت  تَوفَُّر  وَحوكمتها"،  التّعليميّة  املنظومة 
وأساليِب  الرّتبويّة  النُّظم  قيادة  كيفية  موثوقة عن 
األجهزة  مختلف  إدارة  أشكال  )مثِل  حوْكمتها 
املسؤولة، وتوزيعِ الّسلطات عىل املستوينَي املركزّي 
املراقبة  ونُظِم  والتّقييم،  الرّصد  وعمليّاِت   ، واملحيّلّ
البيانات  نقص  مشكَل  لكّن  وغريِها(؛  واملساءلة، 

املطروَح سابًقا ال يزال قامئًا.

االتّجاه،  هذا  يف  انطلقت  التي  الوحيدة  فاملبادرُة 
مبادرة  هي  الّشأن  بهذا  املهتّمني  تُفيد  أن  ومُيكن 
مل  التّعليم31،  نتائج  تحسني  أجل  من  الّنظم  أسلوب 
تُكتَمل بعد. ويُنتظر أن تُساعد األدواُت التي أُِعّدت 
يف هذا اإلطار الدول عىل إجراء تقييامٍت وتحليالٍت 
شأنها  من  التّعليميّة؛  ومؤّسساتها  لسياساتها  شاملة 
بأداة لحوار فعال بشأن  املصالح  "تزّود أصحاب  أن 
الّسياسات. وتسّد نقصا خطريا يف البيانات واملعارف 
الخاّصة بالّسياسات عىل مستوى العامل بشأن ما هو 

أهّم إجراء لتحسني نوعيّة التّعليم"32.

مكوِّنات  ملختلف  النسبية  األوزان  بخصوص 
مببدأ  العمُل  يتواصل  للمؤرّش،  الجديدة  الّصيغة 
املال  رأس  أي  األّول،  للمحور  األكرب  الوزن  إعطاء 

الشكل 4: 
النموذج املعدل ملؤّرش التعليم ما قبل الجامعي

القيم واالتجاهات

مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

السياق التنمويالبيئة التمكينيةرأس املال املعريف

السياق
الصحي

السياق 
الثقايف

السياق
السيايس

السياق
االجت�عي النواتج البيئةالبيئة األرسيةااللتحاق واإل�ام

املدرسية
اإلنفاق عىل 

التعليم 
املهارات األساسية

مهارات التعلم
 مدى الحياة

التكافؤ ب� الجنس�
العدالة يف 

توزيع الدخل
التفاوت الجغرايف

مهارات القرائية البحث ومعالجة
التنظيم واألمناإلعداد للمهنةزمن التعلماملعلومات

العالقة باألرسة

العالقة باألرسة

العمل التعاو©

الرضا املهني

ظروف التعلم

عدد الطلبة 

العالقة الرتبوية

التواصل

حل املشكالت 

مهارات لغوية

مهارات الرياضيات

مهارات العلوم

إدارة املنظومة التعليمية وحكومتها

استخدام تكنولوجيا
التعليم

استخدام
التكنولوجيا

البنية 
التكنولوجية

توظيف
التكنولوجيات

يف التعليم

املستوى التعليمي
ألولياء األمور

اإلطار التعليمي

القيادة املدرسية

متابعة أولياء
األمور يف املنزل
متابعة أولياء

األمور يف املدرسة
االلتحاق بربامج
الطفولة املبكرة

البيئة الصفية

النواتج

املوارد التعليمية
يف املنزل

التحصيل 
األكادºي

الع�لة 

املشاركة

القرائية

الرتبية ما قبل املدرسية

التعليم



31

20
16

يب 
عر

 ال
فة

عر
امل

رش 
مؤ

املعريف، 40 يف املئة؛ وتوزيعِ الـ60 يف املئة الباقية 
البيئة  املتبّقية:  الثانية  املحاور  بني  بالتّساوي 
تُوزّع هذه  أن  التنَموّي؛ عىل  والّسياِق  التّمكينية 

الّنسُب بالتّساوي بني مختلف فروع كّل محور.

النتائُج

تحليلية  وصفيٍة  قراءٍة  بتقديم  الجزُء  هذا  يتعلّق 
التعليِم  التي أفرزتها عمليُة احتساب مؤرشِّ  للنتائج 
تتعلّق  وال  تفريعاته.  مبختلف  الجامعي  قبَل  ما 
الدول  لنتائج  ترتيبيٍة  قوائَم  بضبْط  األساسية  الغايُة 
يُرام  ما  بقْدر  ناتِه،  ومكوِّ املؤرشِّ  محاور  مختلف  يف 

تحقيُق أمريِن هام: 
إثارُة تساؤالٍت حول قضايا قد تُشري إليها األرقاُم    -
مبا يَدفع إىل تعميق النظر فيها، بُغيَة الوصول إىل 

تشخيٍص مُيّهد إليجاد حلوٍل مالمئة؛
لفُت االنتباه إىل بعض التّجارب العربيِة الناجحة    -
لتعاوٍن  املجال  وفسِح  منها،  االستفادِة  بهدف 

عريبٍّ-عريّب.  

ما  التعليم  ملؤرشِّ  اإلجاملية  النتائُج   5 الشكل  يبني 
قبَل الجامعي، املركَِّب من ثالثة محاوَر رئيسيٍة )رأِس 
 ،) التنّمويِّ التمكينية، والسياِق  املال املعريف، والبيئة 
من  جميُعها  الصدارة،  تحتّل  دوٍل  مجموعة  وجوَد 
دول الخليج العريب. وهذا يلتقي مع االتّجاهات التي 

‘تيمس’   " مثُل  أُخرى  دوليٌة  دراساٌت  عنها  كشفت 
و‘بيزا’ ". وقد فاقت درجاُت املؤرشِّ يف كلٍّ من قطر 

واإلمارات والبحرين 70 من 100.

معظم  يف  التعليمي  األداء  يف  املطّرِد  التحّسن  لهذا 
دوِل الخليج ما يُفرّسه عىل أرض الواقع، وبخاّصٍة إذا 
ات التنَموية. فلو نُِظر مثاًل  ما رُِجع إىل بعض املؤرشِّ
أو  التِّقانة،  وتوطنِي  االبتكارية  الطاقِة  ات  مؤرشِّ إىل 
اِت التنافُسيِة العاملية،  دليِل االبتكاِر العاملي، أو مؤرشِّ
أنها  لَتَبنيَّ  وغريِها،  العربية  التنافُسيِة  اِت  مؤرشِّ أو 
الدول عىل نظرياتها  تشهد بَدورها عىل تفّوق هذه 
يف املنطقة العربية، وحتى يف بعض املناطق األُخرى 
أحيانًا. وال يتعلّق األمر، كام يعتقد الكثريون، بوفرة 
املوارد املادية، الناجمِة عن امتالك دوِل الخليج للرثوة 
أو  نفَسها  الرثوَة  مثَّة دول عربية متتلك  إذ  النفطية؛ 
دوٍل  عن  متأّخرًة حتى  تظل  لكنها  مختلفًة،  ثرواٍت 

أُخرى أقلَّ منها موارَد طبيعيًة ومادية.

يف الطرف املقابل، تَظهر مجموعٌة أُخرى من الدول 
العربية مل تتجاوز فيها قيمُة املؤرشِّ درجَة املتوّسط 
)50 من 100(. وتتّسم هذه املجوعُة بَكونها تعيش 
وسياسية  اجتامعيٍة  أزماٍت  نتيجَة  متوتّرة،  أوضاًعا 
لدى بعِضها أو حروٍب ونزاعات لدى بعِضها اآلخر؛ 
أداِء  ارتباط  مدى  مبارش  غريِ  نحٍو  عىل  يُؤكِّد  ما 
والسياسيِة  االجتامعيِة  بالسياقات  التعليمية  النُّظُم 

الشكل 5: 
نتائج الدول العربية يف مؤرش التعليم ما قبل الجامعي
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تقرير  يف  جاء  فقد  بها.  املحيطِة  واالقتصادية 
اليونيسف، "التعليم يف خط النار"33، أّن االضطراباِت 
والنزاعاِت املسلَّحَة املتزايدة يف منطقة الرشق األوسط 
تلّقي  من  طفٍل  مليون   13 عن  يَقّل  ال  ما  منعت 
واليمن  والعراق  سوريا  من  كلٍّ  مدارس  يف  التعليم 
وليبيا والسودان، أي ما يعادل نسبَة 40 يف املئة من 
إجاميل عدد األطفال يف سن الدراسة يف هذه الدول. 
التحتيَة  البنى  تُدّمر  ال  والحروب  النزاعاِت  فأرضاُر 
عن  التخيل  إىل  املعلمني  تَدفع  أيًضا  وإمّنا  فحْسب، 
وظائفهم، وتُفقد األطفاَل الرغبَة يف الدراسة والتعلّم. 
اإلقليمي  املديُر  سالمة،  بيرت  يقول  الصدد  هذا  يف 
"مل  أفريقيا:  وشامل  األوسط  الرشق  يف  لليونيسف 
تقترص األرضار عىل األرضار املادية يف البنية التحتية 
للمدرسة فحسب، بل امتدت لتشمل جيال كامال من 
يشهدون  بينام  باالحباط  يشعرون  املدارس  أطفال 

تحطم آمالهم وطموحاتهم املستقبلية"34.

عىل صعيٍد آخر، كشفت نتائُج املحاور الرئيسية عن 
الضوُء  ُسلِّط  فإذا  تقريبًا.  نفِسها  العامة  االتجاهات 
الدرجة  من  املئة  يف   50 عىل  الحاصلِة  الدول  عىل 
واإلمارات  )البحرين  منها   6 أّن  يتبنيَّ  اإلجاملية، 
عىل  حافظت  وفلسطني(  واألردن  والكويت  وقطر 
مراكزها فوق درجِة املتوسط يف املحاور الثالثة؛ مع 
تفاُوتاٍت كبرية يف الدرجات بني الدول. وسّجلت دوٌل 
البيئة  محور  املتوسط يف  دوَن  ما  إىل  هبوطًا  أُخرى 

محور  ويف  والسعودية(،  واملغرب  )ُعامن  التمكينية 
ويالحظ  ولبنان(.  والجزائر  )مرص  التنَمويِّ   السياِق 
أيًضا أّن ثالَث دوٍل سّجلت درجاٍت فوَق املتوسط يف 
واحٍد من املحاور )تونس وجيبويت يف محور السياِق 
التنَمويِّ ، والعراق يف محور البيئة التمكينية(؛ فيام 
ظلّت املحاور الرئيسية الثالثة لبقية الدول تتفاوت 

يف بُعدها عن املتوّسط )الشكل 6(.

املحاور  هذه  بني  االرتباط  معاِمالت  احتساب  عند 
بينها،  موجبة  عالقٍة  وجوُد  بالفعل  تبنّي  الرئيسية، 
بوجود  باإلقرار  تسمح  التي  بالقوة  تكن  مل  لكّنها 
انسجاٍم كبري بني الجهود الراميِة إىل الّنهوض مبختلف 
معامالُت  تراوحت  فقد  التعليمية.  املنظومِة  ركائِز 
االرتباط بني 0.573 و0.668، ما يدعو إىل مزيٍد من 

التنسيق والتكامل. 

بالنسبة إىل املحاور الفرعيّة، تجدر املالحظُة إىل أّن 
مشكلَة نقِص البيانات حالت دوَن إمكانيِة احتساِب 
مل  املثال،  سبيل  عىل  الدول.  من  عدٍد  يف  درجاتها 
تُحتَسب قيمُة املحوِر الفرعّي املتعلِق بالنواتج لسبعٍ 
دوٍل بينها مرص وليبيا. ومل تُحتَسب أيًضا قيمُة املحوِر 
بينها  دولًة،   11 يف  األرَُسية  بالبيئة  املتعلِق  الفرعّي 
يف  األمر  وكذلك  والعراق؛  والكويت  ومرص  الجزائر 
املدرسية  قبَل  ما  بالرتبية  املتعلِق  الفرعّي  املحور 
والكويت  والبحرين  اإلمارات  بينها  دوٍل،  سبع  )يف 

الشكل 6: 
نتائج الدول العربية يف املحاور الرئيسّية ملؤرش التعليم ما قبل الجامعي
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ألنه  ذاته  حّد  يف  مهمٌّ  معطًى  وهذا  والسعودية(. 
إىل  وبالتايل  البيئات،  بهذه  االهتامِم  نقص  إىل  يُشري 
عدم القدرة عىل تتبّع تطوُّرها وتوجيِهها نحو تحسني 

أداء املنظومة التعليمية.

تفاُوتاٍت  وجود  إىل  البيانات  من  تَوفّر  ما  ُويشري 
كبرية، تَظهر عىل صعيدين: بني الّدول العربيّة ، وبني 

مكوِّنات املحاوِر الفرعيّة داخَل الّدولة الواحدة:
املال  رأِس  األول،  الرئييسِّ  املحور  إىل  بالّنسبة    -
هام  فرعيَّني  محوَريِن  من  ِن  املكوِّ املعريف، 
االلتحاُق واإلمتام، والنواتُج ، ياُلَحظ وجوُد تقّدٍم 
يف املحور األول يف أغلب الدول العربية )ُسّجلت 
انخفاٍض  مقابَل   ،)92.39 ُعامن،  يف  درجٍة  أعىل 
واضح يف جيبويت واليمن والعراق وسوريا واليمن. 
ويف مستوى النواتج ، فقد حصلت 10 دوٍل عىل 
درجاٍت تَفوق املتوسط، تأيت يف مقّدمتها البحرين 
حصلت  بينام  واملغرب؛  واإلمارات  والّسعودية 
5 دوٍل عىل ما دوَن ذلك، وبقيت 7 دوٍل خارج 
من  األدىن  الحّد  لغياب  والتّحليل  املقارنِة  دائرة 

البيانات.
البيئة  الثاين،  الرئييسِّ  املحور  إىل  بالّنسبة    -
تفاُوت  إىل  لة  املسجَّ الّدرجاُت  تُشري  التمكينية، 
نِة له. ففي الفرع  االهتامِم باملحاور الفرعيِّة املكوِّ
املتعلّق بالبيئة األرَُسية، مل يَتعدَّ عدُد الدول التي 
جاءت فوَق خطِّ املتوّسط 5، هي قطر واإلمارات 
الفرعّي  املحور  ويف  ولبنان.  واألردن  والبحرين 
 7 حصلت  املدرسية،  قبَل  ما  بالرتبية  املتعلِق 
دوٍل فقط عىل درجات تساوي 50 أو أكرث، عىل 
رأسها لبنان بدرجة 95.92. وكانت درجاُت البيئة 
الدول  عدُد  حيُث  من  نسبيًّا  أفضَل  املدرسية 
يف  دولًة،   13( فوق  فام  املتوسط  عىل  الحاصلة 
وعموًما،  والكويت(.  واإلمارات  قطر  مقدمتها 
اهتامًما يف  أّن هناك  النتائِج  يُستَشّف من هذه 
من  التعلّم  بيئِة  بتحسني  العربية  الّدول  أغلب 
الرضورية،  التعليميِة  التّجهيزاِت  توفريِ  خالل 
داخَل  االكتظاظ  من  والحدِّ  املعلّمني،  وتدريِب 
مع  وتَشاور  تعاوٍن  عالقاِت  وإقامِة  الصفوف، 
أولياء األمور، إىل غريِ ذلك؛ وهذه كلُّها إجراءاٌت 
لكّنها ال تكفي وحدها لكْسب  مطلوبٌة ومهّمة، 
الحاجُة ملّحًة  تبدو  لذا  املخرَجات.  رهاِن جودِة 

إىل توجيه الجهود العربية نحو مزيٍد من العناية 
بأساليب التنشئِة األرَُسية، ورياِض األطفال، وكلِّ 
لتؤّدَي  النشء  تربية  عن  املسؤولِة  املؤّسسات 
دورَها عىل أكمل وجه؛ كام يتعنّي أن تُويَل هذه 
والتقييم  التتبّع  لعمليات  أكرَب  أهميًة  الجهوُد 
من  ذلك  يتطلبه  وما  املؤّسسات،  بهذه  الخاصِة 

تجميعٍ منتظم للبيانات الرّضورية. 
 ، التنَمويِّ السياِق  الرئييس  املحور  إىل  بالنسبة    -
ياُلَحظ وجوُد ارتباطاٍت موجبٍة قويّة بني مختلف 
معامالت  أعىل  كانت  حيُث  الفرعية؛  محاوره 
واالجتامعي  الصّحيِّ  السياقني  بني  االرتباط 
الثقايف  والسياق  الصّحي  السياق  وبني   ،)0.896(
املحاور  هذه  درجاُت  تفاوتت  وقد   .)0.811(
الفرعية من دولٍة إىل أُخرى، وكذلك داخل الدولِة 
ذاتِها. وعند التأّمل يف درجات الدول التي أمكن 
أّن  ياُلَحظ  الخمس،  الفرعيِة  قيَِمها  احتساُب 
واحدًة فقط حافظت عىل مركزها فوق املتوّسط، 
وهي السعودية؛ بينام سّجلت كلٌّ من اإلمارات 
تفوق  درجاٍت  واألردن  وُعامن  والبحرين  وقطر 
الثقايف،  السياق  وهي  فقط  أربعٍ  يف  املتوسَط 
والسياق  السيايس،  والسياق  الصّحي،  والسياق 
االجتامعي. يف ما عدا ذلك، راوحت بقيُة الدول 
املحاور،  بعض  يف  املتوسط صعوًدا  من  مواقَعها 
ونزواًل يف أُخرى؛ ما يدّل عىل غياب اتّجاٍه واضٍح 
ومتوازن يف التعاطي مع أبعاد التنميِة املختلفة. 

يف  الدول  ألداء  الداخلية  املقارنة  عمليُة  وكشفت 
مختلف املحاوِر الفرعية عن مسألٍة جديرٍة باالهتامم 
تتمثَّل يف حجم اإلنفاق عىل التعليم وارتباِطه بجودة 
عىل  دوٍل  ستُّ  حصلت  حيُث  التعليمية،  املنظومة 
يف   61.27 بني  )تراوحت  املتوسط  تفوق  درجاٍت 
العالقة  دراسَة  أّن  غري  تونس(؛  يف  و80.12  سوريا 
التعليِم  ملؤرشِّ  اإلجاملية  والنتيجِة  املعطى  هذا  بني 
دالٍّ  إحصايئٍّ  ارتباٍط  غياَب  أكّدت  الجامعي  قبَل  ما 
بينهام. وهذا ما يؤكّد ما ذهبت إليه تقاريُر سابقٌة، 
منها تقريُر البنك الدويل وتقاريُر املعرفة العربية، من 
أّن عوائَد املخّصصاِت املالية عىل العملية التعليمية 
زالت  ما  التعلاّمت،  جودة  وعىل  الصّف،  داخل 
ضعيفًة جدا؛ ألن معظَمها يُستهلك يف البنى التحتية، 
واألجور، واملسائل اللوجستيكية. وال يعني هذا عدَم 
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أهمية املوارد املادية يف النهوض باملنظومِة التعليمية، 
ميكن  ال  كرُثت،  أو  قلّت  سواٌء  املوارَد،  هذه  أّن  إاّل 
أْن تُثمَر ما مل تتوفّر رؤيٌة اسرتاتيجية تُؤمن بأْولَوية 
وقادرٌة  مستنرية  حكيمٌة  وقيادٌة  الرتبوي،  املرشوع 
عىل تسيريه بفعالية، وإرادٌة مجتمعيٌة حاضنة تدعم 

الجهوَد التطويرية باستمرار.

من  إليه  تُفيض  وما  الشكلية  املقارنات  عن  بعيًدا 
ترتيٍب تَفاُضيل، وما قد تُثريه من حساسياٍت مختلفة 
تَدفع إىل الرتكيز عىل املراتب أكرثَ من االنكباب عىل 
استنطاق األرقام وما تُشري إليه من إشكالياٍت جديرٍة 
باالهتامم، تركّزت عمليُة تحليِل نتائِج مؤرشِّ التعليِم 
الكربى  هات  التوجُّ استنباط  عىل  الجامعي  قبَل  ما 
والتفصيلية.  اإلجامليُة  الِقيَُم  عنها  كشفت  التي 
وساعد ذلك عىل تَبنيُّ مجموعِة سامٍت مميّزٍة للنُّظُم 
رمّبا  التي  العوامل  من  وعدٍد  العربية،  التعليميِة 
الضوِء  تسليِط  زيادة  إىل  تاليًا  يدعو  ما  بها؛  تتحّكم 
عليها عرب تحليالٍت إحصائيٍة ونْوعيٍة معّمقة، تساعد 
يف  استثامره  وكيفيِة  الحقيقي  دورِها  تحديد  عىل 

عمليات اإلصالِح والتطوير.

بني  املقاَرن  التّحليل  عمليات  خالل  من  وتأكّدت 
 ُ عليها مؤرشِّ ارتكز  التي  واملكوِّنات  املحاور  مختلف 
مقاَربٍة  تكريس  رضورُة  الجامعّي  قبَل  ما  التعليم 
نَسقيّة يف التعامل مع القضايا املطروحة عىل النُّظُم 
عىل  ٍن  مكوِّ إىل  العنايُة  ه  تُوجَّ ال  بحيُث  التعليمية؛ 
ناِت األُخرى، أو تُركّز الجهوُد عىل معالجة  حساب املكوِّ
قضيٍّة مبَعزٍل عن القضايا األُخرى. فقد جرى الوقوُف 
يف أكرثَ من حالٍة عىل مَتيِّز بعض الّدول يف مجاٍل معنّي، 
األمُر  أكرث؛  أو  آخَر  مجاٍل  ملحوٌظ يف  َضعٌف  يقابله 
كُكّل.  للمؤرشِّ  العامِّ  األداء  عىل  سلبًا  انعكس  الذي 
فالرؤيُة التي قامت عليها ِخياراُت مؤرشِّ التّعليِم ما 
قبَل الجامعي، والتي تَعترب أّن االرتقاَء بنوعيّة النواتِج 
التمكينية،  البيئة  أوضاع  بتحسني  يرتبط  التّعليمية 
وضَع  تستوجب  مالمئة،  سياقيٍة  ظروٍف  وبتَوفّر 
بالتعليم؛  املتعلّقَة  اإلصالحاِت  تُقّر  متبرّصة  سياسٍة 
يف ضوء شبكٍة من التفاُعالت الداخليّة )بني مكوِّنات 

املنظومِة التّعليمية يف ما بينها( والتفاعالِت الخارجيّة 
)بني هذه املكوِّنات ومجمِل العوامِل املحيطة، ذاِت 

التأثريِ املبارِش فيها(. 

إىل جانب ذلك، ساعدت عمليُّة التّحليل عىل الكشف 
العربيّة؛ وهذه  الدول  مَتيٍّز يف عدٍد من  عن َمواطِن 
البحَث  اليوَم  تقتيض  فالرّضورُة  ا.  جدًّ هاّمٌة  مسألٌة 
بها.  لالستنارة  كانت  حيثاُم  الناجحة  التّجارِب  عن 
ومُيكن لوجوِد هذه التجارِب يف دول املنطقِة العربية 
تحقيُق مكَسبَني. األوُل كسُب الوقت وضامُن مواءمة 
الظروِف  تَشابُِه  باعتبار  للواقع،  املستلِهمِة  التجربِة 
من  االستفادَة  أّن  حني  يف  الثقافية؛  والخاصياِت 
التجارب الناجحِة يف مناطَق أُخرى تتطلَّب عملياِت 
تكييٍف قد تَطول أحيانًا، ورمّبا تُفقد التجربَة مرتَكزاِت 
نجاِحها يف أحياٍن أُخرى. املكَسُب الثاين فسُح املجال 
ألماَم إرساء مشاريَع عربيٍّة لتباُدل الخربات والتعاوِن 
َ سابًقا،  املشرتك؛ وبخاّصٍة أّن َمواطَن التميّز، كام بنُيِّ
ليست محتَكرًة يف دولٍة واحدة بل موزّعًة عىل دوٍل 

عديدة.

ختاًما

ميكن اعتباُر هذه الصيغِة املطّورة من مؤرشِّ التّعليِم 
أداٍة  توفريِ  اتّجاه  يف  مهامًّ  إنجازًا  الجامعي  قبَل  ما 
منهجيّة؛ ميكن توظيُفها يف املنطقة العربية وخارَجها 
والشامل  املنصف  الجيّد  التّعليم  "ضامن  لتَتبُّع 
للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع"35. 
وقضايا  مفاهيَم  تَشمل  ناتُه  ومكوِّ املؤرشِّ  فَمحاوُر 
الطفولِة  وبرامِج  الجنسني،  بني  التكافِؤ  مثَل  عديدًة 
التعليمية،  واملَرافِق  للجميع،  والقرائيِة  املبّكرة، 
لني، وقياِس املعارف واملهاراِت  وتوفريِ املعلِّمني املؤهَّ
تَرتبط عىل نحٍو مبارش  والِقيَم، وغريِها؛ وهذه كلُّها 
مبقاصد التّعليم يف األجندة العاملية للعام 2030. عدا 
ذلك، تبقى مسألُة توفري البيانات الرضورية لتفعيل 
فّعالة  وْضع خطٍط  من  بدَّ  ال  حيويّة  مسألًة  املؤرشِّ 
أكرَب  تضمن  منهجيٍّة  وَوفَق  منتظم،  بشكٍل  لتأمينها 

قدٍر ممكن من الّدقة واملوضوعيّة.
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