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متهيد

بال ّنظر إىل األهم ّية تلك ،ما فتئ قطا ُع التّعليم
يحتل صدار َة االهتامم يف الخطط التّنمويّة الوطن ّية
ّ
واإلقليم ّية وال ّدول ّية ،ويشكِّل محو ًرا حيويًّا يف
برامج عمل منظامت األمم املتّحدة والبنك ال ّدو ّيل
والعديد من املنظّامت غريِ الحكومية األُخرى عىل
كل هذه
املستويني اإلقليمي وال ّدو ّيل .وساهمت ُّ
كحق
املساعي يف زيادة تسليط الضوء عىل التّعليم ٍّ
أسايس لإلنسان يف الكرامة والتّمكني ،وكحاف ٍز عىل
تحقيق تق ّد ٍم إمنايئ أوس َع نطاقًا .فالتّعلي ُم من هذا
جسد
فحسب ،بل يُ ِّ
املنظور ال يمُ ثِّل رضور ًة أخالقية ْ
أفضل استثامر يمُ كن للدول أن تقوم به لبناء
أيضً ا َ
مجت ّم ٍ
عات مزدهرة ومنصفة وآمنة.

بدعم كبري من البنك ال ّدو ّيل،
ويحظى التّعلي ُم أيضً ا ٍ
ٍ
خدمات معرف ّية يف شكل
وتقديم
عرب توفري الت ّمويل
ِ
أعام ِل تحليلية ،واستشار ٍ
ات يف مجال السياسات،
ٍ
ومساعدات فنية ،لتمكني دول معنية من تحقيق
أهدافها يف مجال التّعليم .وت ُ َع ّد اسرتاتيج ّي ُة البنك
ال ّدو ّيل لقطاع التّعليم حتى عام  ،2020املعنون ُة
"التّعلّم من أجل الجميع :االستثامر يف معارف
الكوادر البرشية ومهاراتهم من أجل ال ّنهوض
بالتّنمية" ،4إطا ًرا ها ًّما ملواجهة التّح ّديات التي
يواجهها أطفال القرن الحادي والعرشين" ،وذلك
بالتّأكيد عىل رضورة االستثامر يف سن مبكرة وبذكاء
ومن أجل الجميع" .5ويش ِّجع البنك الدويل الدول
عىل "استنهاض التعليم من خالل برامج تنمية
الطفولة املبكرة ،وتهيئة بيئة مواتية للتعلُّم تتيح
قياس نواتج التّعلّم وتحسني مستويات املساءلة
وبناء املهارات لقوة عاملة منتجة".6
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ُ
الظروف العامل ّية
ت ِب ًعا للتّح ّديات الكبرية التي ولّدتها
خصوصا التّط ّور ِ
ات العلم ّي َة والتكنولوج ّية
الجديدة،
ً
املطَّردة وما أحدثته من تح ّو ٍ
الت جوهريّة يف مفاهيم
املعرفة واالقتصاد والتّنمية ،انبثقت الحاج ُة املل ّحة
إىل إعادة ال ّنظر يف فلسفة الترّ بية والتّعليم؛ بهدف
تطوير رؤي ٍة تعليم ّية شاملة تأخذ بعني االعتبار
املتغيرّ ِ
ات املستج ّدةَ ،وتستكشف َ
اآلفاق املستقبل ّية،
وت ُسهم بكفاء ٍة واقتدار يف اإليفاء مبتطلّبات إرساء
التّنمية اإلنسان ّية املستدامة .فقد باتت املجت ّمعاتُ
تعقيدات اقتصاديّة وتوت ّر ٍ
ٍ
ات
ال ّراهنة تعيش جمل َة
ٍ
ومعضالت تن َمويّ ٍة عديدة
اجتامع ّية مختلفة،
سبيل إىل مواجهتها إلاّ بإعادة صياغة مرشو ٍع
ال َ
تربوي جديد يقوم عىل رؤي ٍة متط ّورة للتّعليم
ّ
قلب َرحى هذه الرؤية وغايتُها
والتّنمية .فاملعرف ُة ُ
ني اإلنسان وتأهيلُه يف كنف احرتام حقوقه
متك ُ
وتكريس مبادئ العدالة االجتامع ّية،
وكرامته،
ُ
واحرتا ُم االختالف والتن ّوع ،وضامنُ جودة الحياة:
"إن التنشئة من أجل التّمكني تبني املوارد البرشية
التي نحتاج إليها لنكون منتجني ،ونستم ّر يف التّعلّم،
ونحل املشكالت ،ونكون مبدعني ،ونعيش معا ومع
ّ
الطبيعة بسالم وانسجام .فحني تضمن األمم انتفاع
الجميع بهذه التّنشئة طيلة حياتهم ،تكون ثورة
حقيقية قد انطلقت :إذ تصري الترّ بية هي املح ّرك
للتّنمية املستدامة ومفتاح ال ّدخول يف عامل أفضل".1

َجسد هذا االهتام ُم بالتّعليم يف ع ّدة مبادر ٍ
ات
عمل ًّيا ،ت ّ
امج ،من أه ّمها مبادر ُة "التّعلي ُم أ ّولاً " التي أطلقها
وبر َ
ني العام لألمم املتّحدة بان يك مون يف  26أيلول/
األم ُ
زخم جديد لتحقيق
سبت ْمرب  ،2012من أجل توليد ٍ
األهداف التّعليم ّية املتّفقِ عليها َدول ًّيا بحلول عام
 ،2015وحثّ فيها دول العامل عىل اإليفاء بااللتزامات
التي تع ّهدت بها يف مجال التّعليم .ويقول يف هذا
السياق" :عندما نضع التّعليم أوالً ،ميكننا الحد من
ّ
الفقر والجوع ووقف هدر القدرات واإلمكانات يك
ٍ
مبجتمعات أقوى وأفضل" .2وقد ساهم
ينعم الجمي ُع
هذا االلتزا ُم الشخيص لألمني العام لألمم املتّحدة
يف حشد الطاقات ومشاركة "مجموعة واسعة من
األطراف الفاعلة ،من حكومات وجهات مانحة
ومؤسسات خرييّة ووسائل إعالم،
وأوساط تجاريّة
ّ
من أجل وضع التّعليم يف صميم الربامج االجتامع ّية
والسياس ّية واإلمنائ ّية وتحقيق ما ت ّم تحديده من
ّ
3
أهداف" .

العاملي بالتّعليم يف
ت ُظهر آخ ُر تجل ّيات االهتامم
ّ
خطة أهداف التّنمية املستدامة لعام  2030التي
جعلت "ضامن التعليم الجيد املنصف والشامل
7
للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع"
السبع َة عرش .وت َعترب
هدفًا رئيس ًّيا من أهدافها ّ
23
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َ
"األساس
تعليم ج ّيد يُشكِّل
الخط ُة أن
الحصول عىل ٍ
َ
الذي يرتكز عليه تحسني حياة الناس وتحقيق
التّنمية املستدامة" ،8و"أنّ مثة حاجة إىل بذل
جهود أكرث جسارة كفيلة بتحقيق قفزات يف إنجاز
األهداف العامل ّية املح ّددة للتّعليم" .9وهذا هو
الهدف الذي تضطلع اليونسكو بقيادته وتنسيقِ
مختلف العمل ّيات املتعلّقة بتحقيقه ،وفقًا إلعالن
العاملي
‘إنشْ ُيون’ الذي جرت صياغتُه خالل املنتدى
ّ
10
للرتبية يف جمهورية كوريا يف أيّار /مايو  2015؛
والذي يشكِّل التزا ًما تاريخ ًّيا بتبديل حياة الناس من
خالل رؤي ٍة جديدة للتّعليم ،وإعاد ِة تأكيد االلتزام
ولعل الوثيق َة
العاملي بتحقيق التّعليم للجميعّ .
ّ
التي أصدرتها اليونسكو يف  2015تحت عنوان
أحسن دليل
"التّنمية املستدامة تبدأ بالتّعليم"
ُ
عىل الدور الحاسم للتعليم يف تحقيق األهداف
املقرتحة ملرحلة ما بعد 2015؛ إذ تقول إنّ "التّنمية
املستدامة لجميع البلدان ال ميكن تحقيقها فعال إال
وتنصب
ببذل جهود شاملة تجمع ع ّدة قطاعات
ّ
أوال عىل التّعليم".11

والرصد والتّشخيص والتّقييم ملختلف عمليات
التّخطيط والتنفيذ للمشاريع والربامج الترّ بويّة؛ ومبا
نواتج وتعزي ٍز لدور املساءلة والشفَّافية
ت ُفرزه من
َ
والحق يف الحصول عىل املعلومة املوضوعية
ِّ
والدقيقة ،وتبا ُد ِل املعلومات يف شأن السياسات
التّعليم ّية املعت َمدة ونوع ّية مخ َرجاتها .كذلك تمُ كِّن
ُ
املوثوق بها من عقد املقارنات لجودة
املؤشرّ اتُ
ال ّنظام التّعليمي بني املناطق واألقاليم املختلفة يف
ِ
وقياس التّو ّجهات
الدولة الواحدة ويف ال ّزمن الواحد،
يف أداء عنارص ال ّنظام مع مرور ال ّزمن؛ فضلاً عن
ٍ
مقارنات بني األنظمة التّعليم ّية املختلفة،
توفري
والكشف
مبا يُتيح االطّال َع عىل التّجارب ال ّناجحة
َ
عن العوامل الكامنة وراء نجاحها .فاملؤشرّ ات ،عرب
ومكامن الق ّوة يف عنارص
تحديدها نقاطَ الضعف
َ
املنظومة التّعليم ّية ،تساعد عىل توجيه الجهود
واملوارد للتّعامل مع املشكالت وإيجا ِد حلو ٍل
مناسبة لها ،وتثم ِني ال ّنجاحات وتعزيزها .ومن شأن
تكريس قياد ٍة مستنرية ومتيقّظة ،قادر ٍة عىل
ذلك
ُ
ِ
وتجويد مخ َرجاته.
بوي
ال ّنهوض باملرشوع الترّ ّ

تعليم
املؤشرّ ُ
ات الترّ بويّة ،بُوصل ُة السري نحو ٍ
أفضل جود ًة
َ

لك تنجح املؤشرّ اتُ يف أداء هذه األدوار
لكن يَ
ْ
التّطويرية ،ال ب ّد من أن تكون ُمحكم َة البناء
ِ
املتعارف
ومستند ًة إىل املعايري والرشوط املنهج ّية
عليها (مفاهيم ًّيا وتِقْن ًّيا) ،وأن يرافقها نظا ٌم مح َك ٌم
لل ّنرش والتّوعية تكون تقاري ُر املتابعة والتّقييم
ال ّدوريّة جز ّءا منه .ويجب أيضً ا أن ت ُف َّعل وتُحينَّ
وت ُط َّور بانتظام ،وت ُستنطَق بحث ّيا من خالل دراستها
بحق مو ِّج ٍ
هات
ومناقشتها وتحليل نتائجها ،لتكون ٍّ
السياسات
ألصحاب القرار يستنريون بها يف صنع ّ
التّعليم ّية .فضلاً عن ذلك ،ينبغي للمؤشرّ ات
أن تكون ذاتَ صل ٍة قويّة بخصوص ّيات الدول
الوطني،
والتّح ّديات التي تواجهها عىل املستوى
ّ
والعاملي.
اإلقليمي
إضاف ًة إىل املستويَني
ّ
ّ

يجعل االعرت ُاف بالعالقة التّالزم ّية بني التعليم
واملعرفة والتنمية مسأل َة االرتقاء بجودة التعليم
هدفًا رئيس ًّيا من األهداف االسرتاتيج ّية التي تسعى
الحكوماتُ والهيئات ال ّدول ّية إىل تحقيقها عرب تعبئة
ودعم الجهود
املوارد املادي ِة والبرشية الالزمة،
ِ
وتعزي ِز فرص التّجديد والتّطوير .وقد تنامت يف
هواجس عديد ٌة حول كيف ّية تحقيق
خض ّم ذلك
ُ
ف ّعال ّية ال ّنظم التّعليم ّية ،و َحوكم ِة مواردها ،وتحس ِني
نوع ّية مخ َرجاتها وتنمية قدراتها التنافسية؛ األم ُر
الذي دفع إىل ظهور حرك ٍة قويّة ما فتئت تتّسع
ٍ
رقعتُها الستحداث آل ّي ٍ
وأدوات للقياس والتقييم
ات
كفيل ٍة باستقصاء األوضاع املعرف ّية وتت ّبعِ أداء ال ّنظم
ونسقِ تط ّورها ،مثلِ املعايري واملؤشرّ ات
التّعليم ّية َ
واألدلة املركّبة وغريِها.
تكتيس املؤشرّ اتُ التّعليم ّية أهمي ًة بالغة يف تطوير
ال ّنظم التّعليم ّية ،مبا ت ُتيحه من أنشطة املتابعة
24

يف هذا اإلطار ،ظهر مؤشرّ ُ املعرفة العر ّيب املتعل ُّق
بالتّعليم ما قبل الجامعي الذي ينطلق من مرحلة
قبل املدرسية إىل نهاية التعليم الثانوي،
الرتبية ما َ
جسد أُوىل الخطوات يف طريق تطوير أدا ٍة منهج ّية
ل ُي ّ
لقياس فعال ّية منظومة التّعليم الذي يسبق املرحل َة
الجامعية .وقد أثبتت املشاوراتُ املختلفة التي

تذكريٌ باألُسس املفاهيم ّية واملنهج ّية
سس الفكريّ ُة واملفاهيم ّية
األُ ُ
الصيغة األ َّول ّية لعام
استندت عمل ّي ُة بناء هذه ّ
 2015إىل جملة أُ ٍ
سس متثَّلت أ ّولاً يف الرؤي ِة التي
تبنتّها تقاري ُر املعرف ِة العرب ّية الثّالثة التي "ربطت
املعرف ِة بالتّنمية ،وأنزل َْت مرشو َع الولو ِج إىل
مجتمعِ املعرف ِة ،ويف تحقيقِ اقتصا ِد املعرفة يف
يستهدف إعدا َد ِ
إطا ِر مرشو ٍع متكاملٍ
ُ
رأس ما ٍل
برشي عىل درج ٍة عالي ٍة من الفاعلي ِة املعرف ّية
ٍّ
ٍ
(مهارات قرائ ّية ،علم ّية ،إلخ ،).واملجتمع ّي ِة (ق َي ٍم
واتجاهات وسلوك ّي ٍ
ٍ
ات ت ُك ّر ُس مبادئَ املواطَن ِة
اإليجابي ِة واملشارك ِة الفاعل ِة يف الحيا ِة العامة)،
واالقتصاديّة (االنخر ِاط يف سوقِ العمل ،واملساهم ِة
يف تنمي ِة االقتصاد) وغريها"13؛ كام سعت "لتوفريِ
ٍ
اكتساب
بيئات متكين ّي ٍة حاضن ٍة ومحفِّز ٍة عىل
ِ
ِ 14
األساس
املعرفة وإنتاجِها وتوطينها"  .ويت ّمثل
ُ
يف بحيثُ يتجاوز
الثّاين يف توسيع مفهوم األداء املعر ّ
املؤشرّ ُ الترّ كي َز عىل ال ّنوات ِج املعرف ّية الصرّ فة ،ليهت ّم
والجوانب ال ِق َيم ّية؛ ول ُيسلّط
باألبعاد الوجدان ّية
ِ
الضّ و َء كذلك عىل شبك ٍة من التّفاعالت بني هذه

ات املنهج ّية
ال ِخيار ُ
ٍ
أدوات متن ّوعة
ارتكزت عمل ّي ُة بناء املؤشرّ عىل
متّثلت يف إنجاز در ٍ
اسات مكتب ّية تناولت عد ًدا
الصادرة عن املنظّامت اإلقليم ّية
من التّقارير ّ
عليمي (مثلِ األلكسو،
وال ّدول ّية املهت ّم ِة بالشأن التّ
ّ
واليونسكو ،ومنظمة التّعاون والتّنمية االقتصادية،
األمم املتّحدة اإلمنا ّيئ) ،بهدف االطّالع عىل
وبرنام ِج ِ
ِ
ات والتقن ّي ِ
املنهج ّي ِ
البيانات املعت ّمدة يف
ات وقواعد
ِ
قياس تط ّور ال ّنظم التّعليم ّية ومقارن ِتها .وقد ُع ِقدت
ورش ُة عملٍ إقليم ّي ٌة مع خربا َء من ع ّدة دول عرب ّية،
ورافقتها سلسل ٌة من املشاورات الفرديّة املع ّمق ِة
مسائل مفاهيم ّي ٍة وتقن ّية متعلّق ٍة ببنا ِء
َ
حول
املؤشرّ ؛ أُجر َِي بعضُ ها عن بُ ْع ٍد (عرب وسائل التفاعل
اإللكرتو ّين) ،وبعضُ ها اآلخر عىل هامش الورشة
اإلقليم ّية املذكور ِة آنِفًا .باإلضافة إىل كل ذلك،
ني بثالث أوراقٍ مرجِعية أنجزها ثالث ُة خربا َء
استُع َ
من تونس وفلسطني واملغرب ،تناولَت مواضي َع
مختلف ًة ذاتَ صلة مبك ِّونات مؤشرّ التّعليم.
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أُجرِيت مع خربا َء كُثرُ ٍ من املنطقة العرب ّية وخارجها
أهم ّي َة الخطوة املن َجزة؛ كام كشفت املعالَجاتُ
مقاييس مش ّجع ٍة بخصوص سالمة
اإلحصائ ّية عن
َ
وحرصا عىل
ب ْنية املؤشرّ وات ّساقِ مك ِّوناته وثباتها.
ً
ٍ
مزيد من التدقيق وإحكام البناء ،ات ّجهت جهو ُد
املرحلة الحالية نحو مراجعة املؤشرّ بُغي َة تطويره
الفصل
ُ
واستكامل البيانات املنقوصة .ويهت ّم هذا
بعرض حصيل ِة عمل ّية املراجعة وأه ِّم التعديالت
التي أُ ِ
الصيغة السابقة لعام 2015
دخلت عىل ّ
ِ
الخطوات املنهج ّي َة املتَّبعة
ودواف ِعها؛ موضّ ًحا
ومختلف املعالَجات اإلحصائ ّية املعت َمدة للتث ّبت
َ
من رشوط القياس ال َّنفيس املستو َجبة .عالو ًة عىل
الفصل أبر َز نتائج مؤشرّ التّعليم ما قبل
ُ
ذلك ،يُق ّدم
الجامعي يف صيغته الجديدة ،بعد تطوير تركيبته
ِ
وتحديث بياناته .وستكون البداي ُة تذك ًريا مو َج ًزا
ِ
بالخيارات املفاهيم ّية واملنهج ّية التي بُني عليها
الصور ُة كامل ًة.12
املؤشرّ ُ  ،حتّى تكون ّ

ال ّنواتج وما يحيط بها من متغيرّ ٍ
ات شخص ّية
ٍ
وظروف سياس ّية واجتماّ عية واقتصاديّة.
وأُسرَ يّة،
الوظيفي
األساس الثالثُ فيت ّمثّل يف البعد
أ ّما
ُ
ّ
للمؤشرّ  ،بحيثُ ال يكون غاي ًة يف ح ّد ذاته ،وال
تكون املعطياتُ الكم ّية التي يُفيض إليها منتهى
وظائف
اإلنجاز ،وإمنا ت ُح ّدد قيمتَه مبا يؤ ّديه من
َ
‘إخباريّ ٍة’ أو حتى ‘استخبارات ّية’؛ كفيل ٍة بتوفري
ٍ
بوي ،وتساع ُد عىل رسم
معلومات ت ُن ُري القرا َر الترّ ّ
ٍ
سياسات تطويريّة صائب ٍة وناجعة.

احل
جرت مسري ُة بناء هذا املؤشرّ عىل أربع مر َ
متكامل ٍة ،وهي باختصار :مرحل ٌة تحضرييّة بدأَتْ
بتجميعِ وتوصيف املؤشرّ ات التّعليم ّية املتداولة،
أفضت إىل مرحل ٍة تحليل ّية متثَّلت يف محاول ِة تسليط
نظر ٍة نقديّة عىل تلك املؤشرّ ات للوقوف عىل مواطن
ق ّوتها وضعفها؛ ث ّم كانت مرحل ُة البناء التي تركّزت
عىل وضع تركيبة املؤشرّ  .وانت َه ْت املسرية مبرحلة
تطبيقِ املؤشرّ عىل ما ت َوفّر من البيانات والتث ّب ِت
والتحقّق من سالمة ب ْنيته واستجابته للشرّ وط
القياس ّية املتعا َرف عليها عامل ّيا.15
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اﻟﺸﻜﻞ :3
اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳌﺆﴍ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﻣﺆﴍ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ

رأس اﳌﺎل اﳌﻌﺮﰲ
اﻟﻨﻮاﺗﺞ

اﻟﻘﻴﻢ واﻻﺗﺠﺎﻫﺎت

اﳌﻬﺎرات اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ

ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة

اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ

اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ

اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

اﳌﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

ﻛﻔﺎءة ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ

ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ

اﻟﺮﺿﺎ اﳌﻬﻨﻲ

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻷﴎة

اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ

اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻻﴎة

اﻟﻨﺠﺎح اﻷﻛﺎدميﻲ

اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
إدارة اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ

هيكل ُة املؤشرّ للعام 2015
بناًء عىل ما تَق َّدم ،ا ُقرتِح مؤشرّ ٌ مركّب يستند إىل أربع
ركائ َز رئيس ّي ٍة متفاعلة ومتكاملة ،هي:
 ركيز ُة رأس املال املعر ّيف؛ ركيز ُة البيئات الت ّمكينية؛التنموي العام؛
السياق
ّ
 ركيز ُة ّ -ركيز ُة إدارة و َحوكمة املنظومة التّعليميّة.

الصيغة
ُ
عرض ال ّتعديالت التي أُدخلت عىل ّ
السابقة للمؤش
ّ
منطلقات عمل ّية املراجعة
ُ
انطلقت عمل ّي ُة املراجعة مماّ انتهت إليه عمل ّي ُة
بناء املؤشرّ يف املرحلة السابقة ،وتحدي ًدا من نتائج
ِ
ومالحظات الخرباء املستشارين؛
املعالجة اإلحصائ ّية
كام تد ّعمت العمل ّي ُة مبا أفضت إليه االجتماّ عاتُ التي
ُع ِقدت مع عد ٍد من املنظّامت ال ّدول ّية ِ
ذات العالقة،
16
مثلِ منظمة التّعاون والتّنمية االقتصادية  ،ومرك ِز
26

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﻘﻴﺎدة
اﳌﺪرﺳﻴﺔ

اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ

ﻇﺮوف اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوين

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻻﻣﻦ

اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ اﻟﻨﻮﻋﻲ

اﳌﻬﺎرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت

زﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻻﻋﺪاد ﻟﻠﻤﻬﻨﻴﺔ

اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ اﳌﺎدي

اﳌﻬﺎرات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺗﻴﺔ ﻣﻬﺎرات ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ
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اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﴎﻳﺔ

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ

اﻻﻧﻔﺎق ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﳌﻨﺎخ
اﻟﺴﻴﺎﳼ

اﳌﻨﺎخ
اﻻﺟﺘامﻋﻲ
اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ اﳌﻨﺎﻃﻘﻲ

اﳌﻬﺎرات اﻟﻘﺮاﺋﻴﺔ

اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ

اﻻﻟﺘﺤﺎق واﻹمتﺎم

ﻣﻬﺎرات اﻟﺒﺤﺚ
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﻌﺎم

معالجة البيانات واألبحاث التّابع للجمعية ال ّدول ّية
لتّقييم التحصيل الرتبَوي.17
بال ّرجوع إىل تقرير مؤشرّ املعرفة العر ّيب لعام ،2015
وتحدي ًدا إىل خامتة الفصل الثاين ،تُوجد مجموع ُة
تو ّج ٍ
هات اقترُ ِحت كآفاقٍ للتّطوير ،من أه ّمها:
-

-

-

التّأكي ُد عىل رضورة التص ّدي ملسألة نقص البيانات
بُغي َة إتاحة الفرصة عىل نح ٍو أكرب لتجريب املؤشرّ
بكامل فروعه ،مبا من شأنه أن يساعد عىل التحقّق
من صد ِقه وثباته؛
إغنا ُء الترّ كيبة املقرتح ِة مبؤشرّ ٍ
ات أُخرى للعدالة
بكل ُمك ِّونات املنظوم ِة
واإلنصاف يف عالقتهام ّ
التّعليم ّية؛
رب ُط مؤشرّ التّعليم مل قبل الجامعي وركائزِه مبا
أفرزته مراجع ُة األج ْندة التّنمويّة ألهداف التّنمية
ٍ
أهداف
املستدامة لعام  ،2030وما وضعته من
ومؤشرّ ات؛ ما يُضفي عىل املؤشرِّ بُع ًدا َدول ًّيا يمُ كّن
من توفري أُ ُس ٍس إلجراء مقا َر ٍ
نات َدول ّية؛
ٍ
العمل عىل املديَني
َ
تخص
وض ُع
توصيات أُخرى ّ
املتوس ِط والبعيد ،مثل التّشبيك مع الهيئات املعن ّي ِة
ّ

الوطني وال ّدو ّيل
ببيانات التّعليم عىل املستويَني
ِّ
الذي من شأنه توف ُري زيادة السرّ عة والف ّعال ّية يف
ٍ
أدوات
الحصول عىل البيانات؛ واملبادر ِة إىل بناء
منهج ّية تمُ كِّن من تجميع البيانات املنقوصة ،وف َْق
خطّ ِة تح ّر ٍك مدروسة.
ومتَحورت املشاوراتُ مع الهيئات ال ّدول ّية املذكور ِة
جوانب مختلف ٍة هي:
آنفًا حول
َ

عديالت ومربّراتها
ُ
ال ّت
بال ّنظر إىل الضّ واغط املحيط ِة بعمل ّية املراجعة
والتّعديل ،وعىل رأسها مسأل ُة توفُّر البيانات ،والفرت ُة
ال ّزمنية املق ّرر ُة إلنجاز امله ّمة ،تركّزت التعديالتُ عىل
الجوانب التّالية:
َ
توسيع حضو ِر ال ّتعليم ما َ
املدريس حتى يَعكس
•
قبل
ُ
ّ
أه ّمي َة هذه املرحلة ودو َرها يف بناء شخص ّية الطّفل
وتهيئ ِته معرف ًّيا ووجدان ًّيا واجتامع ًّيا للتعلّم يف مراحل
الصيغة السابقة ،اقترص
التّعليم الالحقة .ففي ّ
الحديثُ عىل املع ّدل اإلجاميل لاللتحاق باملدارس يف
جانب مه ّم يكشف عن
التّعليم ما َ
قبل االبتدا ّيئ ،وهو ٌ
مدى قدرة الدولة عىل توفري التّغطية املطلوبة لهذه
الفئة؛ لك ْن ّ
ماسة إىل الغوص أكرثَ
تظل هناك حاج ٌة ّ
فرعي ثالث
يف الجوانب ال ّنوع ّية .لذلك أُضيف محو ٌر ٌّ
بعنوان الرتبية ما قبل املدرسية تحت محور البيئة
التّمكين ّية.
منذ عام  ،2011يدعو ُ
البنك ال ّدو ّيل ،يف اسرتاتج ّيته
املتعلّقة بالتّعليم حتّى عام  ،2020إىل رضورة

السياق ذاته ،أثبتت دراساتٌ عديدة وجو َد
يف ّ
ٍ
الطفل يف
ُ
ارتباط كبري بني التّكوين التي يتلقّاه
مرحلة الطفولة املبكّرة وتحصيلِه يف مراحل التعليم
اللاّ حقة .فقد أظهرت إحدى وعرشون دراس ًة أُجريت
يف أمريكا الالتين ّية ،وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى،
وجنوب رشق آسيا أ ّن للتحفيز املبكر
وجنوب آسيا،
ِ
للنم ّو الذهني للطفل "نتائج إيجاب ّية كثرية عىل
مسرية حياته املستقبل ّية"19؛ كام "يؤدي توفري الرعاية
والتعليم الجيدين لألطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة
إىل نتائج إيجابية أكرب بالنسبة للفئات املهمشة،
ويشكل بالتايل استثامرا ً جيدا ً يولد آثارا ً إيجابية
طويلة األجل عىل نتائج التعليم" .20وبالتّايل ينسجم
اختيا ُر إعطاء برامج الطفولة املبكّرة ح ّي ًزا أك َرب
ضمن مؤشرّ التعليم ما قبل الجامعي مع التّو ّجهات
العامل ّية ،ومع أهداف التّنمية املستدامة ملرحلة ما
بعد  2015أو جدول األعامل .2030

مؤرش املعرفة العريب 2016

الرأي حول
جوانب إحصائ ّي ٌة :تبا َدل املجتمعو َن َ
ُ
خصوصا
بعض الخيارات اإلحصائ ّية املتعلّقة
ً
بكيفية التّعامل مع البيانات املنقوصة ،وتوزيعِ
أوزان املحاور والتث ّبت من سالمتها ،وطرقِ تطبيع
البيانات.
جوانب إجرائي ٌة :اقترُ ِح إجرا ُء تنسيقٍ مع معهد
ُ
اليونسكو لإلحصاء والبنك ال ّدو ّيل املهت ّم ِة بدول
أفريقيا والرشق األوسط ،لتوفري البيانات وتحقيقِ
التّكامل (بُغي َة عدم إنجاز العمل ِ
نفسه).

تشجيع التعلّم يف مراحل الطفولة املبكّرة؛ مؤكّدا
املدريس
داخل ال ّنظام
عىل أهم ّية االست ّمرارية ،سوا ٌء َ
ّ
سمي أو خار َجه .ويُظهر عل ُم تط ّور األدمغة أ ّن
ال ّر ّ
النم َّو السليم لدماغ الطّفل ال ّناشئ يحتاج إىل رعاي ٍة
وتغذية قبل ٍ
وقت طويل من س ّن الدراسة الرسم ّية
يف السادسة أو السابعة من العمر .ولتحقيق هذه
الرضوري االستثام ُر يف برامج الرعاية
اإلمكانية ،من
ِّ
الصح ّية قبل الوالدة ،وبرام ِج تنمية الطّفولة املبكّرة
التي تشمل التعلي َم والص ّحة .ومن امله ّم للغاية يف
السنوات األُوىل أن تراعى جود ُة التّدريس ،إلعطاء
األطفال القدر َة األساس ّية عىل القراءة والحساب التي
يعت ِمد عليها التّعلّ ُم طيل َة العمر.18

اِستُ ِق َيت املتغيرّ اتُ املعت َمدة لتفعيل هذا الجانب
ِ
بيانات منظّم ِة األمم املتحدة للطفولة
من قاعدة
21
ٍ
مسوحات د ْوريّة تُجرى يف
(اليونيسف) املتأت ّي ِة من
دول العامل ،بينها عد ٌد من الدول العرب ّية .ويف هذا
املجلس العر ّيب للطفولة
اإلطار ،تجدر اإلشار ُة إىل أ ّن
َ
والتنمية يف القاهرة يوفّر كماًّ ها ًّما من املعلومات حول
الطفولة العرب ّية وما يرتبط بها من مواضي َع متعلّق ٍة
بالتنشئة األُسرَ يّة واملدرس ّية ،لك ْن ال ميكن إدرا ُجها
تتأت من در ٍ
اسات ظرف ّية،
ضمن متغيرّ ات املؤشرّ ؛ ألنها ىّ
وبالتّايل يستحيل تت ُّب ُع تط ّور البيانات ومقارنتُها زمن ًّيا.
27
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تعزي ُز حضور مجال استخدام ال ّتكنولوجيا يف العمل ّية
ال ّتعليم ّية واإلدارة املدرس ّية ،اعتبا ًرا لالنتشار الكبري
الذي ت َشهده تكنولوج ّياتُ االت ّصال واملعلومات
وتن ّو ِع استخداماتها يف بيئة الفصل وخار َجه؛ حيث
إدماج الوسائط التكنولوج ّية يف عمل ّية التعليم
أصبح
ُ
والتعلّم مطل ًبا أساس ًّيا يف مشاريع إصالح املنظومات
التعليم ّية .وال يُقصد بذلك استخدا ُم التّكنولوجيا
كغاي ٍة يف ح ّد ذاتها ،وإنمّ ا توظيفُها لتطوير التعليم
نح َو األفضل يف املناهج التّعليم ّية ،وبرامج تأهيل
ِ
وعمليات التّخطيط والتسيري اإلداري
املد ِّرسني،
للمؤسسات التّعليم ّية وغريِها.
ّ
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فالتّكنولوجياتُ الحديثة تتح ّدى املفاهي َم التّقليديّة
املتعلّق َة بأساليب التّدريس وأنوا ِع املهارات
املسته َدفة ،وت َفرض منوذ ًجا جدي ًدا ينفتح عىل آفاقٍ
معلومات ّي ٍة واسعة وينطوي عىل تح ّو ٍ
الت جوهريّة
يف أدوار األطراف التّعليم ّية .وميكنها "تحسني عملية
التعليم /التعلّم من خالل إصالح أنظمة توصيل
التعليم التقليدية ،تحسني نوعية نتائج التعلّم،
تسهيل تكوين املهارات الفنية ،دميومة التعلّم مدى
الحياة وتحسني إدارة املؤسسة".22
الوعي ب َدور تكنولوج ّيات االتّصال
أ ّدى هذا
ُ
واملعلومات يف تجويد الفعل التّعليمي إىل استحداث
مؤشرّ ٍ
ات لتتَ ُّبع عمل ّية تطبيق هذه التّكنولوجيات
وآثارِها؛ مثلِ شبكة املعلومات الخاصة بالتّعليم يف
أوروبا 23التي تض ّم مجموع ًة من املؤشرّ ات حول
استخدام التّكنولوجيا يف نُظُم التّعليم األوروب ّية،
ومرك ِز البحث والتّجديد التّعليمي التّابع ملنظمة
التّعاون والتّنمية االقتصادية الذي يُؤ ّمن سلسل ًة
من دراسات الحالة حول إدماج التّكنولوجيات
يف مجال التّعليم .24وقد بادرت أيضً ا دول عديدة،
مثل الواليات املتّحدة األمريكية وأُسرتاليا وسنغافورة
ُ
والصني ،إىل وضع معاي َري إرشاديّ ٍة ومعايريِ اعتام ٍد
خاص ٍة باستخدام التّكنولوجيات يف الترّ بية والتّعليم؛
لك ّن جمي َع التّجارب ات ّفقت عىل أ ّن تزوي َد املدارس
بأدوات تكنولوجيا املعلومات ليس كاف ًيا إلحداث
تغيري ٍ
ات ملحوظة يف جودة التّعليم املق ّدم.
وعىل ال ّرغم من أ ّن بإمكان تكنولوج ّيات االتّصال
تسهيل العمل ّية التّعليم ّية وتطوي َرها من
َ
واملعلومات

جميع الجوانب ،وقد تكون يف بعض األحيان كدافعٍ
إىل التجديد واالبتكار ،لكنها تتطلّب تنفي َذ أنشط ٍة
تأهيل املد ّرسني ،وإيجا ُد
ُ
إضاف ّية لدعمها؛ أه ُّمها
هيكلٍ للمساعدة الف ِّن ّية.
وسع
من هذا املنطلق ،ارتأى ُ
فريق املؤرش أن يُ ِّ
دائر َة االهتامم بتكنولوج ّيات التّعليم ع َرب الرتكيز عىل
استخداماتها يف العمل ّية التعليم ّية/التعلُّمية به َدف
تحسني جودة التّعليم؛ وفقًا ملا أثبتتْه ال ّدراساتُ من
ٍ
ارتباط بني تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت
تحسنِ ُمستويات تحصيل
يف ال ّنظم املدرس ّية وبني ّ
25
الطّلبة يف القراءة والرياضيات والعلوم  .فأُد ِمجت
مجموع ٌة من املتغيرّ ات تتعلّق باسرتاتيج ّيات إدماج
وتدريب املد ّرسني
تكنولوج ّيات التّعليم يف املناهج،
ِ
عىل توظيفها يف عملهم ،والتّجهيز ِ
ات املتوفّرة يف
املدارس.
مؤش ال ّتعليم
الص ّح ّي ضمن محاور رّ
• إدر ُاج البعد ّ
الرئييس
ما قبل الجامعي وتحدي ًدا ضمن املحور
ّ
وي ،أل ّن ف ّعال ّي َة
بالسياق التن َم ّ
الثّالث املتعلّق ّ
يايس
املنظومة التّعليم ّية التي تتفاعل مع املناخ ّ
الس ّ
الص ّح ّي
واالجتامعي واملا ّدي تتفاعل أيضً ا مع الوضع ّ
ّ
تأث ًريا وتأث ُّ ًرا.
الص ّح ّية الكافية خالل
فالط ُ
ّفل الذي يَنعم بال ّرعاية ّ
السنوات األُوىل من حياته ،وتتوفّر له الخدماتُ
املؤسسات الترّ بويّة ،تكون
الص ِّح ّي ُة األساس ّية يف
ّ
ّ
حظوظُه أوف َر يف التعلّم وتنمي ِة قدراته ،وتحقيقِ
التك ّيف املدريس .يف املقابل ،بق ْدر ما ينترش التّعلي ُم
الوعي لدى
وترتفع مستويات ُه داخل املجت ّمع ،يزداد
ُ
الص ّحة وقدرتَهم
املواطنني بـاملخاطر التي ت ُه ّدد ّ
الص ّح ُة هدفًا أساس ُّيا من
عىل توقّيها .لذلك كانت ّ
َ
الهدف
األهداف اإلمنائ ّية لأللف ّية ،وت ُشكّل اليوم
26
الثّالث يف قامئة أهداف التّنمية املستدامة ؛ حيثُ
تُج ّدد التّأكي َد عىل رضورة ضامن حيا ٍة صح ّية وتعزي ِز
ال ّرفاه للجميع من جميع األعامر ،من خالل توفري
الص ّح ّية الج ّيدة للجميع.
الص ّح ّية وال ّرعاية ّ
التّغطية ّ
يقتيض املنا ُخ الص ِّح ّي املالئ ُم للمعرفة ،واملساه ُم يف
ٍ
خدمات
نظام ص ّحي يُوفّر
تحقيق التّنمية ،إرسا َء ٍ

غياب ذلك إىل
عالي َة الجودة لجميع الناس .ويؤ ّدي ُ
ِ
وانخفاض
الص ِّح ّية ألفراد املجتمع
تد ُهور الحالة ّ
ِ
اإلنتاجي لإلنسان
وانخفاض العمر
قدراتهم اإلنتاج ّية،
ّ
ومع ّد ِل ت َوقّع الحياة؛ األم ُر الذي من شأنه أن يؤ ِّدي
القومي املتوقّع تحقيقُه ،ما
إىل ضياع جز ٍء من ال ّناتج
ّ
الوطني
القومي واالقتصاد
ينعكس سل ًبا عىل ال ّناتج
ّ
ّ
عمو ّما .إلاّ أ ّن املتت ّب َع لواقع املنطقة العرب ّية يالحظ
تبايُ ًنا كب ًريا عىل ع ّدة مستويات ،مثلِ نوع ّية الخدمات
املق ّدمة وتقريبِها من املواطن ،واملرافقِ اللوجستية
الضرّ ورية ،والقدر ِة عىل توفري األدوية والتّالقيح
الالزمة يف الوقت املناسب وبالكم ّية املطلوبة ،فضلاً
عن توفري الت ّمويل الكايف.

الفئات ِ
ِ
مؤش ٍ
ذات
ات تُخ ِّول متابع َة أوضاع
• إيجا ُد رّ
الخاصة ومدى ال ّنجاح يف إدماجها (مثلِ
االحتياجات
ّ
تكريسا ملبادئ العدالة
ذَوي اإلعاقات ،وامل َوهوبني)،
ً
كل طفلٍ
بتعليم
وشاب يف الت ّمتّع
وحق ّ
ٍ
واإلنصافِّ ،
ّ
َ
الفوارق الفرديّة
ج ّيد يستجيب الحتياجاته ويُراعي
لجمهور املتعلّمني.
فقد أو َرد الهدف العارش من جدول أهداف التّنمية
املستدامة" ،الح ّد من انعدام املساواة داخل البلدان
ٍ
سياسات شاملة من
وفيام بينها" ،28توصي ٌة بات ّباع
حيثُ املبدأ؛ عىل أن تُوليِ َ االهتام َم يف الوقت ذاته إىل
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العاملي التابع
الصحي
يف هذا اإلطار ،يُصدر املرص ُد
ّ
ُّ
ملنظمة الصحة العاملية مطبو ًعا سنويًّا بعنوان
"اإلحصاءات الصح ّية العامل ّية" ،يُق ّدم فيه مجموع َة
ٍ
الص ّح ّية الرئيس ّية؛
إحصاءات متعلّقة باملؤشرّ ات ّ
مرفَق ًة بتقري ٍر موجز عن التّقدم املح َرز سنويًّا يف
بلوغ األهداف اإلمنائ ّية لأللف ّية املتعلّقة بالص ّحة.27
وت ُعترب زياد ُة اإلنفاق عىل الص ّحة من أه ّم املؤشرّ ات
املختصة
التي تُسلِّط عليها االهتام َم
بانتظام الجهاتُ
ٍ
ّ
مبتابعة قطاع الص ّحة؛ باعتباره من املتطلّبات األساس ّية
لإلرساع بالتّنمية املستدامة يف ال ّدول ال ّنامية .بالتّايل،
الصحي" عىل
فريق التقرير يف قياس "السياق
اعت َمد ُ
ّ
مجموع ٍة من املتغيرّ ات التي يَنرشها املرص ُد وتأخذ
بعني االعتبار مسأل َة اإلنفاق الص ّحي؛ إىل جانب
جوانب نوع ّي ٍة أُخرى أك َرث تفا ُعلاً مع قضية جودة
َ
التّعليم ،مثلِ الص ّحة العقل ّية.

احتياجات الفئات السكّان ّية املستض َعفة وامله ّمشة،
واالقتصادي
االجتامعي
و"متكني وتعزيز اإلدماج
ّ
ّ
السن أو
يايس للجميع ،بغض ال ّنظر عن
ّ
ّ
والس ّ
الجنس أو اإلعاقة أو اإلنتامء العرق أو اإلثني أو
االقتصادي أو غري ذلك".29
األصل أو ال ّدين أو الوضع
ّ
أغلب
وإذا كان قانو ُن الظواهر الطبيع ّية يقول إ ّن َ
الخاصيات اإلنسان ّية (الفزيائي ِة والعقل ّية والحس ّية
ّ
واالجتامع ّي ِة االنفعال ّية والتّواصل ّية ،وغريِها) تتقارب
يف أي مجتمع ،بحيثُ ت َحوم حول قيم ٍة ُوسطى
ت ُعترب عاديّة .يف املقابل ،ميكن أن ت َظهر أقل ّيتان:
إحداهام تنحرف ميي ًنا لتكون أعىل من املستوى
أقل من
العادي ،واألُخرى تنحرف يسا ًرا لتكون َّ
املستوى العادي؛ ما يعني أ ّن هات َ ِني الفئتَني تقعانِ
الطبيعي الختالف قدرات
عىل طرفيَ ُمنحنى التّوزيع
ّ
ولعل
أصحابها عن أترابهم الذين يُعتربون ‘عاديّني’ّ .
من أبرز الحاالت التي تواجهها ال ّنظ ُم التّعليم ّية هم
ذَوو املواهب من ناحية ،وذَوو اإلعاقات من ناحي ٍة
أُخرى .فأفرا ُد هات َني املحموعتَني يُعتربون من ذَوي
االحتياجات الخاصة؛ ألنّهم من الفئات املع ّرض ِة
للتهميش ،ويته َّددهم خط ُر اإلقصاء إذا مل يجدوا
الرعاي َة الكافية.
ألي
لذلك ،ارتأى ُ
فريق املؤرش أ ّن من الضرّ وري ّ
مؤشرّ ٍ يَروم رص َد ف ّعال ّية ال ّنظم التّعليم ّية أن يأخذ
السياسات
ب َعني االعتبار مدى اهتامم ر ِاسمي ّ
الخاصة من الطّلبة؛ من
التّعليم ّية بهذه الفئات
ّ
خالل ما يتّخذونه من تداب َري استثنائ ّية ،وما يُوفِّرونه
ٍ
وخدمات إضاف ّية لتهيئة الظروف
خاص ٍة
امج ّ
من بر َ
الخاصة عىل
املناسبة التي تساعد ذَوي االحتياجات
ّ
ِ
وتأكيد ذَواتهم واندماجِهم
التعلّم ،وتنمي ِة قدراتهم،
يف املجتمع .هنا ،ت َجدر اإلشار ُة إىل وجود تفا ُو ٍت يف
درجة االهتامم بني ذَوي اإلعاقات وذَوي املواهب.
فكث ًريا ما يُركَّز عىل الفئة األُوىل عىل حساب
الوطني أو حتى عىل
الثانية ،سوا ٌء عىل املستوى
ّ
مستوى االتفاقيات ال ّدول ّية واألهداف العامل ّية
ٍ
أهداف متعلّقة
( َعىل سبيل املثال ،يُو َجد بني 10
بالتّعليم يف جدول أعامل التّنمية املستدامة 2030
اثنانِ يحتويان عىل إشار ٍة إىل ذَوي اإلعاقة ،30بينام
أي إشار ٍة إىل ال ّنوابغ أو امل َوهوبني) .ويف
ال توجد ُّ
حني ت ُو َجد اتفاق ّي ٌة أُ َمم ّية متعلّق ٌة بذَوي اإلعاقة،
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اﻟﺸﻜﻞ :4
ﳌﺆﴍ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺪل ّ
ﻣﺆﴍ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
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ﻇﺮوف اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوين ﺗﻮﻇﻴﻒ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
اﻟﺮﺿﺎ اﳌﻬﻨﻲ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﴎة

اﻹﻋﺪاد ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ

اﳌﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﰲ اﳌﻨﺰل
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻷوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أوﻟﻴﺎء
اﻷﻣﻮر ﰲ اﳌﻨﺰل
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أوﻟﻴﺎء
اﻷﻣﻮر ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ
اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﱪاﻣﺞ
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﳌﺒﻜﺮة

اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﴎة

اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
اﻷﻛﺎدميﻲ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻘﺮاﺋﻴﺔ
اﻟﻌامﻟﺔ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ

إدارة اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ

ال ت ُو َجد ات ّفاقي ٌة تهت ّم بالفئة املقابلة .ورغ َم أ ّن
املنظّم َة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (األلكسو)
ٍ
سنوات إىل وضع اسرتاتيجي ٍة عربية
قد بادرت منذ
لكن مل تُرا ِفق
لرعاية املوهوبني يف الوطن العريبْ ،
أي إجر ٍ
اءات عملية لقياس ومتابع ِة تنفيذها؛ كام ال
ُّ
ضمن املؤشرّ ات التي يحتضنها مرص ُد الترّ بية
ت ُو َجد
َ
ٍ
بيانات حول املوضوع.
أي
العر ّيب ُّ
بُ ِن َيت ال ّرؤية ،التي قادت تقاري َر املعرفة سابقًا ومؤشرّ َ
ٍ
منظومات
املعرفة العر ّيب حال ًّيا ،عىل فكرة إرساء
تعليمي ٍة ج ّيدة تمُ كِّن من إعداد أجيا ٍل قادرة عىل
املساهمة بكفاء ٍة واقتدار يف تأسيس مجتمع املعرفة
والتح ّو ِل إىل اقتصاد املعرفة؛ بفضْ ل إرساء بيئة
متكيني ٍة محفِّز ٍة وحاضنة تقوم عىل مبادئ احرتام
حقوق اإلنسان واملساواة والعدالة االجتامعية.
فريق املؤرش أ ّن ال
وانسجا ًما مع هذه ال ّرؤية ،رأي ُ
ات ِ
مناص من إدراج متغيرّ ٍ
ذات صلة باملتطلّبات
َّ
التّرشيع ّية واملؤسسات ّية والتّنظيم ّية والتّعليم ّية التي
الخاصة
الحرص عىل إدماج ذَوي االحتياجات
ُجسد
ّ
َ
ت ّ
بأنواعهم ضم َن املحور الفرعي" :البيئة املدرسية".
وت ُشكِّل هذه الخطو ُة تح ّديًا ملؤشرِّ املعرفة العريب
ٍ
سوحات
ألنه يقتيض ،عىل املدى القريب ،إنجا َز ُم
منهجي ٍة ومنتظمة لجمع البيانات املطلوبة.
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اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻷﻣﻦ

زﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ

ﻣﻬﺎرات ﻟﻐﻮﻳﺔ
اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﻟﻨﻮاﺗﺞ

ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة

ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت

ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻠﻮم

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ

اﳌﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ

ﻣﻬﺎرات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت

اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

اﻟﻘﻴﻢ واﻻﺗﺠﺎﻫﺎت

اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاﺋﻴﺔ

اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﳌﺪرﺳﻴﺔ

اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻨﻮاﺗﺞ

اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﳌﺪرﺳﻴﺔ

اﻟﻘﻴﺎدة اﳌﺪرﺳﻴﺔ

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﴎﻳﺔ

اﻹﻧﻔﺎق ﻋﲆ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﺴﻴﺎق
اﻟﺜﻘﺎﰲ

اﻟﺴﻴﺎق
اﻟﺼﺤﻲ

اﻟﺴﻴﺎق
اﻟﺴﻴﺎﳼ

اﻟﺴﻴﺎق
اﻻﺟﺘامﻋﻲ

اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺑني اﻟﺠﻨﺴني
اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ

اﻻﻟﺘﺤﺎق واﻹمتﺎم

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ

اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺠﻐﺮاﰲ

رأس اﳌﺎل اﳌﻌﺮﰲ

اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﻨﻤﻮي

ُ
ئييس ال ّرابع" ،إدارة
يتطلّب
تفعيل املحور ال ّر ّ
ٍ
معلومات
املنظومة التّعليم ّية و َحوكمتها" ،ت َوفُّ َر
وأساليب
موثوقة عن كيفية قيادة ال ُّنظم الترّ بويّة
ِ
ح ْوكمتها (مثلِ أشكال إدارة مختلف األجهزة
املركزي
السلطات عىل املستويَني
ّ
املسؤولة ،وتوزيعِ ّ
واملحليّ ّ  ،وعمل ّي ِ
ُظم املراقبة
ات ال ّرصد والتّقييم ،ون ِ
مشكل نقص البيانات
َ
لكن
واملساءلة ،وغريِها)؛ ّ
املطروح سابقًا ال يزال قامئًا.
َ
فاملبادر ُة الوحيدة التي انطلقت يف هذا االت ّجاه،
ويمُ كن أن ت ُفيد املهت ّمني بهذا الشّ أن هي مبادرة
أسلوب ال ّنظم من أجل تحسني نتائج التّعليم ،31مل
ت ُكت َمل بعد .ويُنتظر أن تُساعد األدواتُ التي أُ ِع ّدت
ٍ
ٍ
وتحليالت
تقييامت
يف هذا اإلطار الدول عىل إجراء
ومؤسساتها التّعليميّة؛ من شأنها
شاملة لسياساتها
ّ
أن "تز ّود أصحاب املصالح بأداة لحوار فعال بشأن
السياسات .وتس ّد نقصا خطريا يف البيانات واملعارف
ّ
بالسياسات عىل مستوى العامل بشأن ما هو
ّ
الخاصة ّ
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أه ّم إجراء لتحسني نوعيّة التّعليم" .
بخصوص األوزان النسبية ملختلف مك ِّونات
العمل مببدأ
ُ
الصيغة الجديدة للمؤشرّ  ،يتواصل
ّ
إعطاء الوزن األكرب للمحور األ ّول ،أي رأس املال

املعريف 40 ،يف املئة؛ وتوزيعِ الـ 60يف املئة الباقية
بالتّساوي بني املحاور الثانية املتبقّية :البيئة
وي؛ عىل أن ت ُوزّع هذه
والسياقِ التن َم ّ
الت ّمكينية ّ
كل محور.
سب بالتّساوي بني مختلف فروع ّ
ال ّن ُ

النتائج
ُ

النتائج اإلجاملية ملؤشرِّ التعليم ما
يبني الشكل 5
ُ
قبل الجامعي ،املرك َِّب من ثالثة محاو َر رئيسي ٍة ِ
(رأس
َ
وي)،
املال املعريف ،والبيئة التمكينية ،والسياقِ التن ّم ِّ
تحتل الصدارة ،جمي ُعها من
وجو َد مجموعة دو ٍل ّ
دول الخليج العريب .وهذا يلتقي مع االت ّجاهات التي

التحسن املطّر ِد يف األداء التعليمي يف معظم
لهذا
ّ
وبخاص ٍة إذا
دو ِل الخليج ما يُفسرّ ه عىل أرض الواقع،
ّ
ما ُرجِع إىل بعض املؤشرِّ ات التن َموية .فلو ن ُِظر مثلاً
إىل مؤشرِّ ات الطاق ِة االبتكارية وتوط ِني التِّقانة ،أو
دليلِ االبتكا ِر العاملي ،أو مؤشرِّ ِ
ات التنافُسي ِة العاملية،
أو مؤشرِّ ِ
ات التنافُسي ِة العربية وغريِها ،لَتَبينَّ أنها
تشهد ب َدورها عىل تف ّوق هذه الدول عىل نظرياتها
يف املنطقة العربية ،وحتى يف بعض املناطق األُخرى
أحيانًا .وال يتعلّق األمر ،كام يعتقد الكثريون ،بوفرة
املوارد املادية ،الناجم ِة عن امتالك دو ِل الخليج للرثوة
نفسها أو
النفطية؛ إذ مث ّ َة دول عربية متتلك الرثو َة َ
ٍ
ثروات مختلف ًة ،لكنها تظل متأ ّخر ًة حتى عن دو ٍل
أقل منها موار َد طبيعي ًة ومادية.
أُخرى َّ
يف الطرف املقابل ،ت َظهر مجموع ٌة أُخرى من الدول
املتوسط
العربية مل تتجاوز فيها قيم ُة املؤشرِّ درج َة
ّ
( 50من  .)100وتتّسم هذه املجوع ُة بكَونها تعيش
ٍ
أزمات اجتامعي ٍة وسياسية
أوضا ًعا متوتّرة ،نتيج َة
حروب ونزاعات لدى ِ
لدى ِ
بعضها اآلخر؛
بعضها أو
ٍ
ما يُؤكِّد عىل نح ٍو غريِ مبارش مدى ارتباط أدا ِء
ال ُّنظُم التعليمية بالسياقات االجتامعي ِة والسياسي ِة

مؤرش املعرفة العريب 2016

يتعلّق هذا الجز ُء بتقديم قراء ٍة وصفي ٍة تحليلية
التعليم
للنتائج التي أفرزتها عملي ُة احتساب مؤشرِّ
ِ
قبل الجامعي مبختلف تفريعاته .وال تتعلّق
ما َ
الغاي ُة األساسية بض ْبط قوائ َم ترتيبي ٍة لنتائج الدول
يف مختلف محاور املؤشرِّ ومك ِّوناتِه ،بق ْدر ما يُرام
تحقيق أمرينِ هام:
ُ
ٍ
تساؤالت حول قضايا قد ت ُشري إليها األرقا ُم
 إثار ُةمبا يَدفع إىل تعميق النظر فيها ،بُغي َة الوصول إىل
ٍ
تشخيص يمُ ّهد إليجاد حلو ٍل مالمئة؛
لفت االنتباه إىل بعض التّجارب العربي ِة الناجحة
ُ
بهدف االستفاد ِة منها ،وفس ِح املجال لتعاونٍ
عر ٍّيب-عر ّيب.

مثل " ‘تيمس’
كشفت عنها دراساتٌ دولي ٌة أُخرى ُ
كل من قطر
و‘بيزا’ " .وقد فاقت درجاتُ املؤشرِّ يف ٍّ
واإلمارات والبحرين  70من .100

اﻟﺸﻜﻞ :5
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﴍ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
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ر اﻟ
ﺟﺰ
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ﴫ
ﻣ
ﺮاق
اﻟﻌ
ردن
ﻷ
ا ﻳﺖ
ﻟﻜﻮ
ا
ﻨﺎن
ﻟﺒ
ﻴﺒﻴﺎ
ﻟ ﺎﻧﻴﺎ
ﻮرﻳﺘ
ﻣ ﺮب
اﳌﻐ
امن
ﻋُ ﻄني
ﻓﻠﺴ
ﻄﺮ
ﻗ دﻳﺔ
ﺴﻌﻮ
اﻟ ﻣﺎل
ﺼﻮ
اﻟ دان
ﺴﻮ
اﻟ
ﻮرﻳﺎ
ﺳ
ﻧﺲ
ﻮ
ﺗ رات
ﻹﻣﺎ
ا
ﻤﻦ
اﻟﻴ
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مؤرش التعليم ما قبل الجامعي

واالقتصادية املحيط ِة بها .فقد جاء يف تقرير
اليونيسف" ،التعليم يف خط النار" ،33أ ّن االضطر ِ
ابات
والنز ِ
اعات املسلَّح َة املتزايدة يف منطقة الرشق األوسط
قل عن  13مليون طفلٍ من تلّقي
منعت ما ال يَ ّ
كل من سوريا والعراق واليمن
التعليم يف مدارس ٍّ
وليبيا والسودان ،أي ما يعادل نسب َة  40يف املئة من
إجاميل عدد األطفال يف سن الدراسة يف هذه الدول.
فأرضا ُر النز ِ
اعات والحروب ال ت ُد ّمر البنى التحتي َة
فحسب ،وإنمّ ا أيضً ا تَدفع املعلمني إىل التخيل عن
ْ
َ
األطفال الرغب َة يف الدراسة والتعلّم.
وظائفهم ،وتُفقد
يف هذا الصدد يقول بيرت سالمة ،املدي ُر اإلقليمي
لليونيسف يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا" :مل
تقترص األرضار عىل األرضار املادية يف البنية التحتية
للمدرسة فحسب ،بل امتدت لتشمل جيال كامال من
أطفال املدارس يشعرون باالحباط بينام يشهدون
تحطم آمالهم وطموحاتهم املستقبلية".34
ٍ
نتائج املحاور الرئيسية عن
عىل
صعيد آخر ،كشفت ُ
االتجاهات العامة ِ
نفسها تقري ًبا .فإذا ُسلِّط الضو ُء
عىل الدول الحاصل ِة عىل  50يف املئة من الدرجة
اإلجاملية ،يتبينَّ أ ّن  6منها (البحرين واإلمارات
وقطر والكويت واألردن وفلسطني) حافظت عىل
مراكزها فوق درج ِة املتوسط يف املحاور الثالثة؛ مع
تفا ُو ٍ
تات كبرية يف الدرجات بني الدول .وس ّجلت ٌ
دول
أُخرى هبوطًا إىل ما دو َن املتوسط يف محور البيئة

التمكينية ( ُعامن واملغرب والسعودية) ،ويف محور
وي (مرص والجزائر ولبنان) .ويالحظ
السياقِ التن َم ِّ
ٍ
درجات َ
فوق املتوسط يف
أيضً ا أ ّن ثالثَ دو ٍل س ّجلت
ٍ
واحد من املحاور (تونس وجيبويت يف محور السياقِ
وي  ،والعراق يف محور البيئة التمكينية)؛ فيام
التن َم ِّ
ظلّت املحاور الرئيسية الثالثة لبقية الدول تتفاوت
املتوسط (الشكل .)6
يف بُعدها عن
ّ
عند احتساب معا ِمالت االرتباط بني هذه املحاور
الرئيسية ،تبينّ بالفعل وجو ُد عالق ٍة موجبة بينها،
لك ّنها مل تكن بالقوة التي تسمح باإلقرار بوجود
انسجام كبري بني الجهود الرامي ِة إىل ال ّنهوض مبختلف
ٍ
ركائ ِز املنظوم ِة التعليمية .فقد تراوحت معامالتُ
االرتباط بني  0.573و ،0.668ما يدعو إىل ٍ
مزيد من
التنسيق والتكامل.
بالنسبة إىل املحاور الفرع ّية ،تجدر املالحظ ُة إىل أ ّن
مشكل َة ِ
احتساب
نقص البيانات حالت دو َن إمكاني ِة
ِ
درجاتها يف عد ٍد من الدول .عىل سبيل املثال ،مل
ُحتسب قيم ُة املحو ِر
الفرعي املتعلقِ بالنواتج لسبعٍ
ت َ
ّ
ُحتسب أيضً ا قيم ُة املحو ِر
دو ٍل بينها مرص وليبيا .ومل ت َ
الفرعي املتعلقِ بالبيئة األُسرَ ية يف  11دول ًة ،بينها
ّ
الجزائر ومرص والكويت والعراق؛ وكذلك األمر يف
قبل املدرسية
الفرعي املتعلقِ بالرتبية ما َ
املحور
ّ
(يف سبع دو ٍل ،بينها اإلمارات والبحرين والكويت
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والسعودية) .وهذا معطًى مه ٌّم يف ح ّد ذاته ألنه
االهتامم بهذه البيئات ،وبالتايل إىل
يُشري إىل نقص
ِ
عدم القدرة عىل تت ّبع تط ُّورها وتوجيهِها نحو تحسني
أداء املنظومة التعليمية.
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ُويشري ما ت َوفّر من البيانات إىل وجود تفا ُو ٍ
تات
كبرية ،ت َظهر عىل صعيدين :بني ال ّدول العرب ّية  ،وبني
داخل ال ّدولة الواحدة:
مك ِّونات املحاو ِر الفرع ّية َ
الرئييس األولِ ،
رأس املال
 بال ّنسبة إىل املحورِّ
املعريف ،املك ِّونِ من محو َرينِ فرع َّيني هام
ُ
والنواتج  ،يُال َحظ وجو ُد تق ّد ٍم
االلتحاق واإلمتام،
ُ
(س ّجلت
يف املحور األول يف أغلب الدول العربية ُ
ٍ
انخفاض
مقابل
َ
أعىل درج ٍة يف ُعامن،)92.39 ،
واضح يف جيبويت واليمن والعراق وسوريا واليمن.
ويف مستوى النواتج  ،فقد حصلت  10دو ٍل عىل
ٍ
درجات ت َفوق املتوسط ،تأيت يف مق ّدمتها البحرين
والسعودية واإلمارات واملغرب؛ بينام حصلت
ّ
 5دو ٍل عىل ما دو َن ذلك ،وبقيت  7دو ٍل خارج
دائرة املقارن ِة والتّحليل لغياب الح ّد األدىن من
البيانات.
الرئييس الثاين ،البيئة
 بال ّنسبة إىل املحورِّ
التمكينية ،ت ُشري الدّرجاتُ املس َّجلة إىل تفا ُوت
االهتامم باملحاور الفرع ّي ِة املك ِّون ِة له .ففي الفرع
ِ
املتعلّق بالبيئة األُسرَ ية ،مل يَتع َّد عد ُد الدول التي
جاءت َ
املتوسط  ،5هي قطر واإلمارات
فوق خ ِّط
ّ
الفرعي
والبحرين واألردن ولبنان .ويف املحور
ّ
قبل املدرسية ،حصلت 7
املتعلقِ بالرتبية ما َ
دو ٍل فقط عىل درجات تساوي  50أو أكرث ،عىل
رأسها لبنان بدرجة  .95.92وكانت درجاتُ البيئة
أفضل نسب ًّيا من حيثُ عد ُد الدول
َ
املدرسية
الحاصلة عىل املتوسط فام فوق ( 13دول ًة ،يف
مقدمتها قطر واإلمارات والكويت) .وعمو ًما،
يُستشَ ّف من هذه النتائ ِج أ ّن هناك اهتام ًما يف
أغلب ال ّدول العربية بتحسني بيئ ِة التعلّم من
خالل توفريِ التّجهيز ِ
ات التعليمي ِة الرضورية،
داخل
َ
وتدريب املعلّمني ،والح ِّد من االكتظاظ
ِ
ِ
عالقات تعاونٍ وت َشاور مع
الصفوف ،وإقام ِة
أولياء األمور ،إىل غريِ ذلك؛ وهذه كلُّها إجراءاتٌ
لكسب
مطلوب ٌة ومه ّمة ،لك ّنها ال تكفي وحدها ْ
رهانِ جود ِة املخ َرجات .لذا تبدو الحاج ُة مل ّح ًة

إىل توجيه الجهود العربية نحو ٍ
مزيد من العناية
ِ
وكل
ورياض األطفالِّ ،
بأساليب التنشئ ِة األُسرَ ية،
املؤسسات املسؤول ِة عن تربية النشء لتؤ ّد َي
ّ
دو َرها عىل أكمل وجه؛ كام يتعينّ أن ت ُو َيل هذه
الجهو ُد أهمي ًة أك َرب لعمليات التت ّبع والتقييم
املؤسسات ،وما يتطلبه ذلك من
الخاص ِة بهذه ّ
تجميعٍ منتظم للبيانات الضرّ ورية.
وي،
 بالنسبة إىل املحور الرئييس السياقِ التن َم ٍِّ
ارتباطات موجب ٍة قويّة بني مختلف
يُال َحظ وجو ُد
محاوره الفرعية؛ حيثُ كانت أعىل معامالت
االرتباط بني السياقني الص ّح ِّي واالجتامعي
( ،)0.896وبني السياق الص ّحي والسياق الثقايف
( .)0.811وقد تفاوتت درجاتُ هذه املحاور
الفرعية من دول ٍة إىل أُخرى ،وكذلك داخل الدول ِة
ذاتِها .وعند التأ ّمل يف درجات الدول التي أمكن
احتساب ق َي ِمها الفرعي ِة الخمس ،يُال َحظ أ ّن
ُ
املتوسط،
واحد ًة فقط حافظت عىل مركزها فوق ّ
كل من اإلمارات
وهي السعودية؛ بينام س ّجلت ٌّ
ٍ
درجات تفوق
وقطر والبحرين و ُعامن واألردن
املتوس َط يف أربعٍ فقط وهي السياق الثقايف،
والسياق الص ّحي ،والسياق السيايس ،والسياق
االجتامعي .يف ما عدا ذلك ،راوحت بقي ُة الدول
مواق َعها من املتوسط صعو ًدا يف بعض املحاور،
ونزولاً يف أُخرى؛ ما ّ
يدل عىل غياب ات ّجا ٍه واض ٍح
ومتوازن يف التعاطي مع أبعاد التنمي ِة املختلفة.
وكشفت عملي ُة املقارنة الداخلية ألداء الدول يف
مختلف املحاو ِر الفرعية عن مسأل ٍة جدير ٍة باالهتامم
ِ
وارتباطه بجودة
تتمثَّل يف حجم اإلنفاق عىل التعليم
ست دو ٍل عىل
املنظومة التعليمية ،حيثُ حصلت ُّ
ٍ
درجات تفوق املتوسط (تراوحت بني  61.27يف
سوريا و 80.12يف تونس)؛ غري أ ّن دراس َة العالقة
التعليم
بني هذا املعطى والنتيج ِة اإلجاملية ملؤشرِّ
ِ
ٍ
ارتباط إحصا ٍّيئ ٍّ
دال
غياب
ما َ
قبل الجامعي أكّدت َ
بينهام .وهذا ما يؤكّد ما ذهبت إليه تقاري ُر سابق ٌة،
منها تقري ُر البنك الدويل وتقاري ُر املعرفة العربية ،من
املخص ِ
صات املالية عىل العملية التعليمية
أ ّن عوائ َد
ّ
الصف ،وعىل جودة التعلّامت ،ما زالت
داخل
ّ
ضعيف ًة جدا؛ ألن معظ َمها يُستهلك يف البنى التحتية،
واألجور ،واملسائل اللوجستيكية .وال يعني هذا عد َم
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أهمية املوارد املادية يف النهوض باملنظوم ِة التعليمية،
إلاّ أ ّن هذه املوار َد ،سوا ٌء قلّت أو كثرُ ت ،ال ميكن
أ ْن تُثم َر ما مل تتوفّر رؤي ٌة اسرتاتيجية ت ُؤمن بأ ْولَوية
املرشوع الرتبوي ،وقياد ٌة حكيم ٌة مستنرية وقادر ٌة
عىل تسيريه بفعالية ،وإراد ٌة مجتمعي ٌة حاضنة تدعم
الجهو َد التطويرية باستمرار.
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بعي ًدا عن املقارنات الشكلية وما ت ُفيض إليه من
ٍ
حساسيات مختلفة
ترتيب ت َفاضُ يل ،وما قد تُثريه من
ٍ
تَدفع إىل الرتكيز عىل املراتب أكرثَ من االنكباب عىل
ٍ
إشكاليات جدير ٍة
استنطاق األرقام وما ت ُشري إليه من
التعليم
باالهتامم ،تركّزت عملي ُة تحليلِ نتائ ِج مؤشرِّ
ِ
قبل الجامعي عىل استنباط التو ُّجهات الكربى
ما َ
التي كشفت عنها ال ِق َي ُم اإلجاملي ُة والتفصيلية.
ٍ
سامت مم ّيز ٍة لل ُّنظُم
وساعد ذلك عىل تَبينُّ مجموع ِة
التعليمي ِة العربية ،وعد ٍد من العوامل التي ربمّ ا
ِ
تسليط الضو ِء
تتحكّم بها؛ ما يدعو تال ًيا إىل زيادة
ٍ
تحليالت إحصائي ٍة ون ْوعي ٍة مع ّمقة ،تساعد
عليها عرب
عىل تحديد دورِها الحقيقي وكيفي ِة استثامره يف
عمليات اإلصال ِح والتطوير.
وتأكّدت من خالل عمليات التّحليل املقا َرن بني
مختلف املحاور واملك ِّونات التي ارتكز عليها مؤشرِّ ُ
الجامعي رضور ُة تكريس مقا َرب ٍة
قبل
التعليم ما َ
ّ
نسق ّية يف التعامل مع القضايا املطروحة عىل ال ُّنظُم
َ
التعليمية؛ بحيثُ ال ت ُو َّجه العناي ُة إىل مك ِّونٍ عىل
حساب املك ِّو ِ
نات األُخرى ،أو ت ُركّز الجهو ُد عىل معالجة
ُ
الوقوف
قض ّي ٍة مبَعز ٍل عن القضايا األُخرى .فقد جرى
يف أك َرث من حال ٍة عىل تمَ ّي ِز بعض ال ّدول يف مجا ٍل معينّ ،
عف ملحو ٌظ يف مجا ٍل آخ َر أو أكرث؛ األم ُر
يقابله ضَ ٌ
الذي انعكس سل ًبا عىل األداء العا ِّم للمؤشرِّ كك ُّل.
عليم ما
فالرؤي ُة التي قامت عليها ِخياراتُ مؤشرِّ التّ ِ
قبل الجامعي ،والتي ت َعترب أ ّن االرتقا َء بنوع ّية النوات ِج
َ
التّعليمية يرتبط بتحسني أوضاع البيئة التمكينية،
ٍ
ظروف سياقي ٍة مالمئة ،تستوجب وض َع
وبتَوفّر
ِ
اإلصالحات املتعلّق َة بالتعليم؛
سياس ٍة متبصرّ ة ت ُق ّر
يف ضوء شبك ٍة من التفا ُعالت الداخل ّية (بني مك ِّونات

ِ
والتفاعالت الخارج ّية
املنظوم ِة التّعليمية يف ما بينها)
(بني هذه املك ِّونات ومجملِ العواملِ املحيطةِ ،
ذات
رش فيها).
التأثريِ املبا ِ
إىل جانب ذلك ،ساعدت عمل ّي ُة التّحليل عىل الكشف
عن َمواطنِ تمَ ّي ٍز يف عد ٍد من الدول العرب ّية؛ وهذه
مسأل ٌة ها ّم ٌة ج ًّدا .فالضرّ ور ُة تقتيض اليو َم البحثَ
جارب الناجحة حيثُام كانت لالستنارة بها.
عن التّ ِ
التجارب يف دول املنطق ِة العربية
ويمُ كن لوجو ِد هذه
ِ
مكس َبنيُ .
كسب الوقت وضام ُن مواءمة
ُ
تحقيق َ
األول ُ
ِ
الظروف
التجرب ِة املستلهِم ِة للواقع ،باعتبار تَشابُ ِه
ِ
والخاصيات الثقافية؛ يف حني أ ّن االستفاد َة من
ِ
عمليات
مناطق أُخرى تتطلَّب
التجارب الناجح ِة يف
َ
تكييف قد تَطول أحيانًا ،وربمّ ا ت ُفقد التجرب َة مرت َكز ِ
ٍ
ات
ِ
فسح املجال
نجاحها يف أحيانٍ أُخرىَ .
املكس ُب الثاين ُ
ألما َم إرساء مشاري َع عرب ّي ٍة لتبا ُدل الخربات والتعاونِ
املشرتك؛
وبخاص ٍة أ ّن َمواط َن التم ّيز ،كام بُينِّ َ سابقًا،
ّ
ليست محتكَر ًة يف دول ٍة واحدة بل موزّع ًة عىل دو ٍل
عديدة.

ختا ًما
عليم
ميكن اعتبا ُر هذه الصيغ ِة املط ّورة من مؤشرِّ التّ ِ
قبل الجامعي إنجازًا مهماًّ يف اتّجاه توفريِ أدا ٍة
ما َ
منهج ّية؛ ميكن توظيفُها يف املنطقة العربية وخار َجها
لتَت ُّبع "ضامن التّعليم الج ّيد املنصف والشامل
للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع".35
ف َمحاو ُر املؤشرِّ ومك ِّوناتُه تَشمل مفاهي َم وقضايا
مثل التكاف ِؤ بني الجنسني ،وبرام ِج الطفول ِة
عديد ًة َ
املبكّرة ،والقرائي ِة للجميع ،واملَرافقِ التعليمية،
وقياس املعارف واملهار ِ
ِ
ات
وتوفريِ املعلِّمني املؤ َّهلني،
وال ِق َيم ،وغريِها؛ وهذه كلُّها تَرتبط عىل نح ٍو مبارش
مبقاصد التّعليم يف األجندة العاملية للعام  .2030عدا
ذلك ،تبقى مسأل ُة توفري البيانات الرضورية لتفعيل
ٍ
خطط ف ّعالة
املؤشرِّ مسأل ًة حيويّة ال ب َّد من وضْ ع
فق منهج ّي ٍة تضمن أك َرب
لتأمينها بشكلٍ منتظم ،و َو َ
قد ٍر ممكن من ال ّدقة واملوضوع ّية.
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