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 : التعليم الشاملمواضيعيةورقة 

 
 آليثيا دوبارت وكوينتان وودن

 البنك الدولي
 2012نوفمبر تشرين الثاني/ 12

 

 تمهيد -1

فالتعليم يتيح للناس حياًة صحّيًة أفضل، وتأمين وظائف أفضل، وتحقيق إيراٍد أكبر،  ؛يوّفر التعليم فرصاً كثيرًة مسلّماً بها
 جوهرّيٌة، فالتعلّم هو عمليٌة يستمتع وللتعليم أيضاً قيمةٌ  المجتمع، واالنخراط في الشأن المدني.والمشاركة بفعالّيٍة أوسع في 

في فاألجيال والمجتمعات على نطاٍق واسع.  وتنتقل هذه المنافع عبرَ سمح بإثراء منظورهم للحياة. يمن الناس و كثيرٌ  بها
وبالتالي بمستويات الفقر األدنى، القليلة األفراد الصغيرة  باألَُسر ت العليا للتعليماالسّكان والتنمية ترتبط المستويمجال 

وُيعّد التعليم  .ألوالدهمعلى توفير الفرص  واألّمهات اآلباءقدرة  ةِ زيادوبسوء التغذية والمرض، حيُث ن وبمخاطر أقّل مِ 
زيادٍة محتملة يعود عليهن بية إضافية سنة دراسانتظامهن في  إنّ نافعاً على نحو خاص، حيث بالنسبة إلى الفتيات والنساء 

مما يقلّل معّدالت وفّيات األطفال بنسبة )، Psacharopoulos and Patrinos 2004بنسبة عشرٍة في المائة ( جوراألفي 
وينتج عنه بقاء أطفال أولئك النساء في المدارس لفترٍة إضافية تبلغ ثلث سنة أو نصف )، Schultz 1993خمسة في المائة (

 ).Filmer 2000( سنة

فئة  لتأهيل أن يكون شامالً بما يكفي (تعريف المفهوم أدناه) لهُ من إتاحة هذه المنافع فال بّد التعليَم حتى يتمكن  ولكنّ 
ولنضع في  عارف والمهارات والكفاءات الالزمة لتحقيق النجاح في موقع العمل وفي نواٍح أخرى من الحياة.الشباب بالمَ 

مليارات  7هو موطٌن لما يزيد عن األن فعالمنا . حالياً  الملحةاألمور أكثر ظيف الشباب، وهي من بين االعتبار مسألة تو
) في ICPFمنذ المؤتمر الدولي األّول حول السّكان والتنمية (مليار نسمة  1،4وقد ارتفع عدد سّكان العالم بمقدار  -نسمة 
في المائة منهم  90ويعيش  ،25من فئة الشباب دون سّن مة مليار نس 3هناك ما يقارب  ،. ومن بين هؤالء1994سنة 

التي  -واألقاليم-نتائج التنمية للبلدان  واالقتصادية  التوقعاتمهارات هذا الجيل تشكل  وسوف في دول العالم النامي.
أن توّفر وحدها ا ولنأخذ جنوب آسيا على سبيل المثال. فعلى مدى العقدين المقبلين سيتعّين على جنوب آسي يعيشون فيها.

وُتعّد ). World Bank 2012aاألفراد المنضوين حديثاً في قّوة العمل ( الستيعابمليون وظيفٍة جديدٍة كّل شهر  2،1
 تحقيقعلى التعليم أن يلعب دوراً أساسياً في ضمان سيتوجب ان تحديات رئيسية، والتحديات التي يمثلها النمّو السريع للسكّ 

وتتمثل الحقيقة في أّن البالغين العاملين ضمن . "الديمغرافيالعائد "ُيسّمى  ّمامغرافّياً ناجحاً واالستفادة مالبلدان انتقاالً دي
طالما كان العاملون الجدد مؤهلين بالمهارات  -ةكبير درجةٍ الفقر إلى  الحّد مناألسرة المعيشية الواحدة قادرون على 
 المطلوبة وقادرين على إيجاد وظائف.  

على نحو وقد عانى الشباب  ،ك فإّن نوعية التعليم التي يحصل عليها كثير من فئة الشباب اليوم هي نوعية منخفضةومع ذل
فقد وجد الماليين أنفسهم بال عمل، غير متناسب بالمقارنة مع فئات أخرى خالل االنكماش االقتصادي العالمي األخير. 

، فهناك تغييرات كبيرة تجري في أسواق العمل تلقي األزمة الحالّية عداو خل.الدّ  انخفاضَ  من ماليين آخرون عانىفيما 
على تغيير مشهد سوق  نالبآثارها العميقة على نوع التعليم الذي سيحتاج إليه الشباب. فالعولمة والتكنولوجيا الحديثة تعم

وسيحتاج الشباب إلى مهارات قوّية بعد.  ظهرْ جديدة لم ت أمام وظائفَ  تح البابُ وفُ لزومها ة كثيرت وظائف حيث فقدالعمل، 
تعديل جسيمة فيما يتعلق بعالمنا الصغير اليوم تواجه الدول غير النامية تحديات ومرنة للمنافسة في سوق العمل. وفي 

اد صفي االقتولكي تنافس بشكل أكثر فعالية البشرية الموارد  على ة لتلبية المتطلّبات المتغّيرةينظمها التعليمية والتعلّم
 ).World Bank 2012bلعالمي (ا

تبين أن في نواٍح أخرى من الحياة. ومثالً فقد ّماً توفير وظيفٍة مناسبٍة، فإنه يلعب دوراً هاوإلى جانب أهمية التعليم في 
االعتقال حاالت السلوكّيات غير االجتماعية، وبالتالي تقليل من  تقليلال تؤدي إلىاالستثمارات في الطفولة المبّكرة 

). وإضافًة إلى ذلك، فإن التركيز على المهارات غير Heckman et al. 2010في فترٍة الحقة من حياة األفراد (حتجاز واال
، بل )Martin 2010( بحسْ ف المتوّسطةلم يؤّد إلى تحسين اإلنجازات األكاديمية على مستوى المرحلة الدراسية  المعرفّية

يتعلّق فيما الخيارات التي يتخذونها على فية لدى التالميذ والتأثير إيجابّياً إلى تحسين التنمية االجتماعية العاطأيضاً 
تجد أّن ) Heckman et al., 2012( دراسة أنّ  عالً ف رىن). وFarrington et al. 2012(وصحتهم   المدنيةبمشاركتهم 

معنى تتجاوز الذات نجزات الحياتية فيما يتعلق بالمهاّمة  ةُمَتَنّبئ نمو في المدرسة هي عواملتالشخصية التي  السمات
سمات الشخصية هذه في إجراءات التعلّم التقليدية أنه غالباً ما يتم إستثناء  وال تعني حقيقة والوظيفة. يالتعليمالتحصيل 

      .غير مهمةمثل االختبارات القياسية واستبيانات التعلّم األخرى أنها 

ما ُيدّرس في المدارس مجاالً عريضاً على نحٍو كاٍف،  ه ينبغي أن يغطيإلى أنّ مصطلح "التعليم الشامل" في العادة  يشيرُ 
ورقة البحث هذه وفي سياق مواضيَع مثل المشاركة المدنّية والصحة الجنسية والتناسلية.  ،على سبيل المثالبما في ذلك، 
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بين  الرأسي من الجدول يظهر تمييزٌ  في المحور). 1لتصنيف بسيط ثنائّي الحد (الجدول نفّضل مناقشة المصطلح وفقاً 
مثالً  وُيقاسلتالميذ في المدرسة) واإلنجاز التعلّمي (مقدار التعلّم المتحقق، االكتساب التعليمي (عدد السنوات التي يقضيها ا

تلقى التعليم تّم التمييز بين الشمولية ِمن حيث "َمن" ياألفقي من الجدول  في المحورمن خالل نتائج االختبارات القياسية). و
(عدا  (ومثالً إْن كان النظام التعليمي شامالً بما يكفي ليصل إلى جميع الشباب) و"ماذا" يتعلّمون أو يتلّقون تعليمه

، مهماً ُيدّرس الخاص بّما هذا السؤال األخير ويعد  المواضيع األكاديمية، مثل المهارات الوظيفية أو المهارات المعيشّية).
، الرئيسية (القراءة والكتابة والحساب) "الثالثة"التعليم األساسي ال يتعلّق فقط بالعلوم  أنّ  به اليوم من المسلّمحيث صار 

هارات عدا المَ  -"المعتدلة" (مثل التفكير الحِرج، والقدرة على العمل في ِفَرق، وحّل المشاكل)المهارات بيشمل كذلك  وإنما
يشمل وينبغي لذلك أن حين يصبحون أفراداً بالغين. في جميع مناحي الحياة الحياتّية األخرى التي تسمح للشباب بالنجاح 

 .بكثيرالعلوم "الثالثة" الرئيسية  ما هو أكثر من المنهج الشامل

 

 : تصنيف بسيط لمعاني التعليم الشامل المحتملة1الجدول 

 َمن؟ 
 (الجنس، الثروة، وفجوات أخرى)

 ماذا؟
 يشّية)(مهارات أكاديمّية، ووظيفّية، ومع

س جميع المهارات؟ هل جميع األوالد ملتحقون بالمدرسة؟ )عليم المدرسياالكتساب (الت  هل ُتدرَّ

 هل يتعلّمون جميع المهارات؟ هل يتعلّم جميع التالميذ؟ اإلنجاز (التعلُّم)

 المصدر: المؤلّفان.

 
و ، بعض شرائح المجتمع  أو تخدم كانت ال تغطي ُنظم التعليم شاملًة بما يكفي إنْ عّد تُ في هذا التصنيف البسيط، قد ال و

فشل المالحظة  ويمكننامثل اإلعاقة.  وخصائَص أخرىوثروتها  بسبب جنسهاالفئات الُمهّمشة  على سبيل المثاليشمَل هذا 
التعليم، (َمن ُهم الملتحقون بالمدارس ويحضرون برامج  عليم المدرسيفي تغطية الفئات الُمهّمشة في مجال االكتساب والت

ُهم فعالً الذين يتعلّمون المعارف والمهارات، وَمن ُهم الذين ال وَمن ُهم غير الُملتحقين)، أو ِمن حيث اإلنجاز والتعلُّم (َمن 
وإضافًة إلى ذلك فقد ال تكون ُنظم التعليم شاملًة بما يكفي إْن كانت بعض الَمعارف والمهارات والكفاءات يتعلّمون). 

س. ولهذا الجانب آثاره على اإلنجاز والتعلُّم، حيث من غير المرّجح أن يتعلّم التالميذ ما ال يُ الضرورية ال ُتد  دّرس لُهم.رَّ
ضعف والتعليم المدرسي، بما أّن االهتمام بمتابعة التعليم قد يَ  االكتسابوجدير بالمالحظة أّن لهذا الجانب آثاره أيضاً على 

س غير ذي صلةٍ  سواًء كانت تلك الصلة ُتقاس من حيث المعرفة األكاديمية أو المهارات  -غير مفيدأو  إْن كان ما ُيدرَّ
تب من مجموع ما كُ مراجعة ورقة بحث موضوعية مثل هذه  يسعنا فيوفي حين أنه ال  الوظيفية أو المهارات المعيشية.

تقديم بعض المؤشرات على حاول مه من اقتراحات للسياسات المتصلة، فسوف نأعمال في هذه المواضيع الكثيرة وما تقدّ 
      األقل في هذا الخصوص في بقية ورقة البحث.

  

 االتفاقيات واألهداف -2

التقّدم الذي يشهده التعليم الشامل حتى تاريخه وكذلك بعض الدروس المستفادة من التجارب الماضية، من قبل أن نناقش 
إلى تعليم الوصول إّن إتاحة طار الدولي . إلوفقاً للمناقشات السياق الذي تجري من خالله مثل هذه االمفيد أن نعرض 

وُيعّد  األمم المتحدة حول حقوق الطفل.واتفاقية مكفوٌل في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أساسي رفيع الجودة هو حٌق 
العالمي الدوَر األساسّي الذي  أدرَك المجتمعوعلى مدى ُربع القرن األخير  عالوًة على ذلك استثماراً تنموياً استراتيجّياً.

، 1990ففي سنة وتحفيز التنمية وتحسين معيشة الناس حول العالَم.  على التعليم أن يلعبه في القضاء على الفقريتعّين 
وموظفون من وكاالت تنموية متعددة األطراف وكذلك من وكاالت عون ثنائية  التقى مسؤولون حكومّيون ومسؤولون

"التعليم للجميع" هدفاً. وفي السنوات  ةً تايلند، لتأكيد أهمية التعليم في العملية التنموية. وأعلنوا سويّ  األطراف في جومتين،
صدارة في التعليم جعل مجدداً على  )MDGلأللفّية" ( اإلنمائيةألهداف عملت حملة "ا األولى من القرن الحادي والعشرين

 التعليم تعميم تحقيق :تحديداً ُهما تعليم في هدفين من األهداف الثمانية، وعلى ال عن طريق التركيز التنمية العالمية أجندة
 .2015بحلول سنة في التعليم وتحقيق المساواة بين الجنسين  االبتدائي

االندفاع العالمي نحو من بين هذين الحدثين البارزين  1994) سنة ICPDجاء انعقاد المؤتمر الدولي للسّكان والتنمية (و
وأقّر المؤتمر العالقة األساسية بين السّكان والنمّو االقتصادي الُمستدام، والتنمية الُمستدامة، والتقّدم في ل. تعليٍم أفض
رؤيته وتبّنى بالمؤتمر الخاص  )PoA"برنامج العمل" ( وأوضح، وتمكين النساء والشباب. ةاالقتصادي حالةالتعليم، وال
و أكمل وأكثر فعالّية بين التعليم والحالة االقتصادية وتمكين النساء الهادفة إلى الّربط على نحوسنة  20على مدى 

أمام مساعي ُيدرك "برنامج العمل" أّن الفقر المنتشر، وهو التحّدي الرئيسي  ووالشباب في القرن الحادي والعشرين. 
 -المحدود إلى الخدمات االجتماعيةوالوصول المتدنية للنساء والوضعية باألّمية والبطالة التنمية، غالباً ما يكون مصحوباً 
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أّن المجتمع الدولي يتحّمل مسؤولّيًة خاصًة في ضمان أْن يتلّقى جميع  إلى على وجه الخصوصشير ويُ  بما فيها التعليم.
وا المرحلة االبتدائّية ( نوعّية محّسنة وأنْ ذو األطفال تعليماً   لة العملمواصكما يقّر برنامج العمل بالحاجة إلى  ).1-11ُيِتمُّ

إعداداً  -وخصوصاً الفتيات -أن ُيعّدا الشباب لتعليم والتدريب ه ينبغي لما هو أبعد من المدرسة االبتدائية، موّضحاً أنّ  إلى
 ).4-11و 3-11مالئماً بالمهارات المطلوبة للتنافس في عالم اليوم الذي يزداد تعقيداً (

ويعمل مخطط لتعليم وتنمية المهارات وفرص التوظيف. ل إلى االوصوزيادة بيوصي "برنامج العمل" لمكافحة الفقر و
في القوة أمام الفتيات في المدرسة و عوائقالمستمر وال التفاوتشامل عبر كل ِمن هذه األهداف الثالثة على القضاء على 

وضع برامج تدريبّية  . ومثالً، يدعو البرنامج إلى وضع برامج تشّجع الفتيات على البقاء في المدرسة، وكذلك علىةملاالع
تعداد السكان من فئة ر يتأثيحدد البرنامج  هو أنمن ذلك ما هو أهم ولكن . )8-11( مراعية لإلعتبارات الجنسانيةومناهج 

تجهيزاً مناسباً (ويتصل هذا بكل تأكيد، إن ّتم تجهيزهم كبيرة قّوة وهو ما يمثل  -التنمية الشباب العالمي المتزايد  على 
هناك إال أن وفي حين أّنه قد تّم تحقيق مكاسب كبرى في مجاالت كثيرة،  ).اً "العائد الديمغرافي" المذكور آنفوم األمر بمفه

 اإلنجاز.مكاسب كثيرة ال تزال قيد 

لأللفّية في التعليم. ولكنه يدرك أيضاً الحاجة إلى اإلنمائية واليوم، يظّل المجتمع الدولي ملتزماً بحزم بتحقيق األهداف 
وُتعد "المبادرة العالمّية . 2015لأللفية بحلول سنة  اإلنمائيةتجاوز الموعد المستهدف لألهداف يجدول أعمال  وضع

األميُن العاّم لألمم المتحدة السّيد "بان كي مون" للتعليم" (التعليم أوالً) حدثاً هاّماً في هذا السياق مؤخراً، وقد أطلق 
تعزيز هذه المبادرة إلى  وتهدفُ  الجمعّية العمومّية لألمم المتحدة.ثناء انعقاد أ 2012أيلول/سبتمبر  26في  المبادرةَ 

دوراً مركزّياً ضمن الخطط هود العالمّية من أجل تحقيق تعليٍم نوعّي شامل وذي صلة للجميع ولضمان أْن يحتّل التعليم الجُ 
ليم الذي يعالج تحّديات القرن الحادي والعشرين إلى تعزيز التعالمبادرة كما تسعى  .االجتماعية والسياسّية والتنموّية

وتعيد هذه المبادرة تنشيط الحركة العالمية من أجل  الكثيرة وإلى أْن ُتلهم التالميذ لكي يصبحوا مواطنين عالميين نشطاء.
 .أكثر شموالً إطار تعليم الى توجه نحو وما بعَدها على حدٍّ سواء، وتشير بوضوح  2015حتى سنة  -التعليم

وهناك نقطة أخيرة تتعلّق باالتفاقّيات واألهداف القائمة. فالناس يتعلّمون بطرق مختلفة كثيرة، بما فيها التعلّم بعد إتمام 
بين التعليم الّرسمي والتعليم غالباً ما تمّيز التعريفات الموضوعة للتعليم  ،المرحلة الدراسّية الّرسمّية. وبإدراك هذا األمر

يشمل التعليم غير الّرسمي أنشطة تعليمّية منّظمة خارج النظام الّرسمي القائم  ،اإلضافة إلى ذلكغير الّرسمي. ولكن ب
ولسوء الحظ، فإّن التعلّم  .متعلّمينمن الواضحة التعريف وذات أهداف تعلّمية واضحة التعريف الهادف إلى خدمة قاعدة 

فالتعليم غير  يَّم تقييماً مناسباً.قوغالباً ما ُيغيَّب، وبالتالي ال يُ يحظى بالفهم الصحيح، ال خارج نظام التعليم الّرسمي الجاري 
سمي ُيساهم مساهمًة كبيرًة في تنمية األفراد تنميًة شخصّيًة واجتماعّيًة، وخصوصاً بين الفتيات والنساء الشاّبات الالتي الرّ 

بمواضيع معّقدة تؤّثر في صلة المهارات المت اكتسابمثل تلك األنماط من التعلّم للولوج إلى المعلومات ويحتْجَن إلى 
قناًة كبالتعليم غير الّرسمي  الذي تبنته االمم المتحدة )WPAY" (العالمي  للشباب  العمل برنامج" يعترفوحياتهن يومّياً. 

ا لن نتطّرق كثيراً وحتى وإْن كنّ  ).25-، أ21-فّعالًة في نقل المهارات المفيدة في العمل والصحة والتعليم والتمكين العام (أ
 ه.تبسبب ضيق المساحة، فمن المهّم اإلقرار بأهّميالمواضيعية ورقة في هذه الفي إلى التعلّم غير الّرسمي 

 

م -3  التقدُّ
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من حيث ماً ملحوظاً ن تقدّ ان الماضياالعقد ما مقدار اإلنجاز المتحقق في التعليم؟ وما هو المقدار المتبقي إلنجازه؟ شهدَ 
 ICPDالمؤتمر الدولي للسّكان والتنمية (اكتساب التعليم، ويشمل ما يتعلّق باألهداف التي حّددها برنامج عمل تحسين 

PoA .وبفضل الدافع الذي )، وتحديداً ضمان تعليم ابتدائي عام والقضاء على التفاوت المستمر بين الجنسين في التعليم
يلتحق معظم األطفال في العالم اآلن في ) وكذلك المساعي الوطنية والدولية، MDG( لأللفّيةإلنمائية اهداف األأتاحته حملة 

وقد انخفض عدد الفتيات  مدارسهم ويتّمون المرحلة االبتدائية وقد كانت الفتيات الفئة األكثر استفادًة من هذه المكاسب.
تكافؤاً في التعليم االبتدائي الدول النامية  الث، وحقق ثُ 1999منذ سنة  المتسّربات من التعليم االبتدائي بمقدار النصف تقريباً 

  عدد الفتيات يفوق عدد الفتيان في التعليم االبتدائي.  ان  . وفي ما يزيد عن ثلث هذه البلدان نجد بين الجنسين

مليون طفل خارج التعليم  61 ،وليالدالتابع للبنك لموقع بيانات إحصاءات التعليم ال يزال هناك، وفقاً وفي الوقت ذاته 
في أفريقيا، وُخمس هذا العدد في جنوب آسيا.  جنوب الصحراء الكبرىالمدرسي اليوم، ويوجد نصف هذا العدد في إقليم 

اآلباء الذين ُولدوا لهم أو الجنس الذي هؤالء بسبب المكان الذي ُولدوا فيه أو على الكثير من فرصة التعليم تضيع وقد 
مصادر الحرمان المتعددة هذه، وقد ُوجد أّن الدول وتعمل النزاعات المسلّحة على تفاقم ). 2010(اليونسكو  ليهينتمون إ

(اليونسكو  عالمياً  المنتشرة (أو الخارجة منها) تحمل مؤشرات من بين األسوأ في التعليمالتي تعاني من النزاعات المسلّحة 
حتى مع ارتفاع عدد  -اك أكثر من مليون طفل خارج التعليم المدرسيوفي جنوب السودان وحدها ال يزال هن .)2011

ففي وعالوًة على ذلك،  ).World Bank 2012c( 2009و 2005ألف تلميذ بين سنتي  700الملتحقين بالمدارس بمقدار 
 وجه على فريقيةاأل حين أّن األطفال قد يلتحقون بالمدارس فُهم ال ُيكملون مرحلتهم الدراسية دائماً. وتعاني البلدان
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في  80يبلغ معّدل إتمام المرحلة االبتدائية أقل من  ، حيثاالبتدائّية في العالَمللمرحلة الخصوص من أدنى معّدالت إتمام 
ما البلدان األخرى التي تحظى بمعّدالت أعلى فيتسترعي كما المائة في ثلثي البلدان األفريقية جنوب الصحراء الكبرى. 

وإضافًة إلى  االنتباه. بأعداد مطلقةأعداد كبيرة من الشباب المتسّربين من التعليم لديها  ولكن حلة االبتدائيةإتمام المرب يتعلق
ذلك، ال يزال التفاوت بين الجنسين قائماً، وخصوصاً ما بعد التعليم االبتدائي. ومثاالً على ذلك تعتمد دراسة "إنغوين 

في المائة فقط  40أّن ت الدراسة دجَ في وصّحي متوّفر في غانا. وقد وَ غراومسح ديموودن" (تصدر قريباً) على أحدث 
وُيظهر التحليل في المائة تقريباً.  30وتبلغ ، ذلكمن حتى تّمون المرحلة الثانوية، ولكن نسبة البنات أدنى من البنين يُ 

التعليم حتى نهاية المرحلة  الفجوة بين الجنسين في اكتسابخلق بوضوح أّن من بين العوامل المساهمة الرئيسية في 
هذا العامَل في بلدان وجود لوحظ كما أّن الثانوية هو قلّة االنتقال من المرحلة المتوّسطة إلى المرحلة الثانوية بين الفتيات. 

  أخرى. 

 

 التعلُّم واإلنجاز 3-2

حسين منجزاتها. ويمضي الشباب في لت، ال تزال البلدان تكافح في حين أّن هناك تقّدماً متحققاً في اكتساب تعليم أفضل
بلدان كثيرة تبلغ مستويات التعلّم في  فإنّ ومع ذلك،  أعواماً أكثر مما سبق على اإلطالق. مدارس البلدان النامية اليومَ 

الفترة التي التالميذ ال ينجزون فيها دوماً اإلنجاز المطلوب  خالل معّدالت منخفضة بما ينذر بالخطر، مما يوحي بأن 
في المائة من الشباب الذين أتّموا ست سنوات من التعليم  30. ففي مالي لم يتمكن أكثر من في المدارسونها يقض

لم يتمكن سوى  في المائة من الشباب. وفي البيرو 50على  في كينياينطبق األمر نفسه المدرسي من قراءة جملة بسيطة. و
وأّما مهارات معرفة  ).Crouch 2006من القراءة على اإلطالق ( خمسين في المائة تقريباً من األطفال في الصف الثاني

على تالميذ الصف الثالث أن نصفهم فقط قادرون أُجرَيت أظهرت اختبارات الحساب فهي منخفضة أيضاً. ففي باكستان 
ف في المائة من تالميذ الص 74)، فيما بدا أّن World Bank 2011aبسيطة في الضرب (على اإلجابة عن مسائل 

وتذهب تقييمات  ).King and Reinikka 2012أساسّية في معرفة الحساب (السادس في موزمبيق ال يمتلكون مهارات 
دراسة ") وPISA( "البرنامج الدولي لتقييم الطلبة"ستوى المرحلة المتوسطة، مثل معلى خطوًة أبعد الدولية الطلبة 

حيث تجد أّن حتى البلدان ذات الدخل المتوسط وذات المعدالت ، )TIMSS" (االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم
المرتفعة في االلتحاق بالتعليم األساسي، مثل كولومبيا وإندونيسيا وتايلند، تحقق مستويات ضعيفة في الكفاءات األساسية 

غالباً ما تكون ف .انداخل البلدَيظهر  في اإلنجازهناك تفاوت عالوًة على ذلك، و ).World Bank 2011aفي الرياضيات (
ومن الواضح أن الطلبة حول ل إليها. والفئات المحرومة والتي يصعب الوصلدى مستويات التعلّم متدّنية على وجه خاص 

   يواجهون تحديات كبيرة في تحقيق إنجاز. ،سواًء كانوا يعيشون في بلدان نامية أو متوسطة الدخل ،العالم

 إليه تمثلما أشارمن أكثرها تدميراً هي تلك المتعلقة بالمطامح الوظيفية،  ة، ولكنيحمل اإلنجاز المتدني مضامين كثير
 فالشهادة تحقق غرضاً هاّماً بكل تأكيد في توسيع الفرص التوظيفية، غير أّن المعرفة. )Jimenez at al., 2012( دراسة

ّيته وقدرته على التكّيف مع سوق عمل ديناميكي. التي تحّدد إنتاج في النهاية هيوالمهارات والكفاءات التي يمتلكها الفرد 
وإلى جانب الدور الذي يلعبه الطلب  ال تتوازى المناهج التعليمّية دائماً مع متطلّبات سوق العمل. ولكنْ  ظ،حولسوء ال

التعليمية المتواصلة بين فئة الشباب فشل الُنظم ، تكشف مستويات البطالة المرتفعة في بلدان كثيرة العمالةالضعيف على 
حتى أولئك الذين يتمكنون من اكتساب تعليم أساسي عمالً ألنهم ال قد ال يجد  الشباب بالمهارات األساسّية. وتزويد في 

بسبب ضعف تدريب ول، اوفي الهند على سبيل المثهّم. وغداً بدرجٍة أ -ها جهات العمل اليومبُ يمتلكون المهارات التي تطلُ 
رة، فإّن المؤسسات العاملة في البرامج الحاسوبية والمصارف وصناعة األدوية وقطاعات خّريجي جامعات وكلّيات كثي

مقّراتها الخاصة لتدريب موظفيها حتى أنها تبني  -ع على نحو متزايد في تصميم برامجها التدريبّية الخاّصةالتجزئة تشرَ 
المهارات األساسّية المطلوبة، وهي العلوم يمتلك العاملون  لمْ  ومع ذلك فإنْ  ).Wadhwa et al. 2008في المستقبل (

وما هو  محدود. ، فقد ال تعود البرامج التدريبّية داخل المؤسسات سوى بنفعٍ "الثالثة" األساسية وكذلك المهارات "المعتدلة"
ي تدنّ أّن نجد  وفي بلدان كثيرة ستفّضل توظيف َمن ُهم في حاٍل أفضل على األرجح.أّن المؤسسات  هو أهّم من ذلك

، على تفاقم هذه المشاكل والتكنولوجيا والهندسة والرياضّيات يعملُ االلتحاق بوظائف في حقول معّينة مثل العلوم 
 ).World Bank 2011bوخصوصاً بالنسبة إلى النساء (

تي تطرحها المواد الب ما يتعلقوهناك مسألة أخرى تتمثل في أّن كثيراً من ُنظم التعليم ال تزال محدودة إلى حدٍّ ما في
ُتعّد المسائل المتعلّقة بالصّحة الجنسّية والتناسلّية مسائل جّدية في بلدان  ،ومثالً  للتدريس، وبالتالي فيما يتعلّمه الشباب.

المناعة  متالزمة فقدو )HIV(تفشي فيروس نقص المناعة البشرية  ال يزالكثيرة، وخصوصاً في أفريقيا. ففي هذه المنطقة 
أطفال  ةً يشّكالن تهديداً رئيسياً، وتظّل معدالت الخصوبة مرتفعة جداً مع إنجاب كثير من النساء خمس )AIDSالمكتسبة (

ويمكن للتعليم الشامل أن يساهم مساهمًة كبيرًة في توفير معلومات أفضل عن هذه التحديات وفي حياتهن. خالل أو أكثر 
بنسبة  مومةأّن تعليم الفتيات والنساء قد يقلّل معّدالت وفّيات األ وذكرنا آنفاً المساعدة على تغيير السلوكّيات عند اللزوم. 

نظامّياً  األساسيّ  الصحيّ  التعليمُ  ولكن هناك مكاسب إضافية تتحقق على األرجح إْن أضيفَ ، خمسة في المائة على األقل



5 

 

لبلدان المتقّدمة (في الواليات فالتعليم الجنسي يتوفر على نحو اعتيادي في المدارس الثانوية في ا إلى مناهج التعليم.
من البلدان  في كثيرٍ  ال ينطبق بعدُ  ، غير أّن األمرَ )National Guidelines Task Force, 2004المتحدة، انظر مثالً 

 على األقل. ليس إلى حدٍّ مماثلٍ النامية، أو 

 

 أفضل تعليم دون تحول التي العوائق 3-3

في هذا أداٍء تعليميٍّ أفضل؟  تحقيقَ  ؟ ما هي بعض العوائق األساسية التي تعترضُ تحقيق تقدمفي  كبيرة صعوبةً توجد لماذا 
دد ال ُبّد من ِذكر ثالثة عوائق على األقل. أوالً، ُتعّد التكلفة مسألًة قائمة. فالتعليم ال ُيقّدم مّجاناً، حيث يشتمل على الصّ 

 يوضحونت االستقصاءات األسرّية أّن اآلباء وقد وجدَ ّية. بالنسبة لألسر المعيش بديلةفرص وتكاليف  جارية نقديةتكاليف 
من اآلباء تفسير  أكثر عند الطلبِ  هذا السببُ  رُ ويظهَ  .وراء عدم رضاهم عن تعليم أوالدهم اعتياديٌ  التكاليف سببٌ  أنّ 

وفي  ).Wodon 2012 ،Tsimpo and Wodon 2012بها على اإلطالق ( متسّرب أوالدهم من المدارس أو عدم التحاقه
(وفي بعض الحاالت  في مستوى مرحلة التعليم االبتدائي العام يسياسات تسجيل مّجانحين أّن كثيراً من البلدان قد تبّنت 

وفي غياب  في مستوى التعليم المتوّسط)، تظّل التكاليف تشّكل عبئاً بالنسبة إلى مستويات المراحل التعليمية ما بعد ذلك.
الشباب تمويل تعليمهم المدرسي وتدريبهم ما بعد المرحلة المتوسطة يتحمل غالباً ما  ،وض الطلبةبرامج فّعالة من ِمَنح وقر

لفترة  المطلوبة البديلةمع تكثيف العون المالي في المدارس الثانوية والجامعات فإّن التكاليف وحتى  من مواردهم الخاصة.
خارج التعليم ر التكاليف النقدية الجارية والبديلة في دفع الشباب وُيعد دو االنتظام في الدراسة قد تكون كبيرة على الطلبة.

المدرسي السبب الرئيسي على األرجح في تحقيق برامج التحويل النقدي المشروط نجاحاً ورواجاً كبيَرين في السنوات 
 ).Fiszbein et al. 2009األخيرة (

بة إلى األسر المعيشّية إلى أّن الميزانيات العاّمة محدودة، بحيث يعود جزء من السبب الذي يجعل التعليم مكلفاً بالنسثانياً، 
سيمثل ولكن هذا ال يعني أن زيادة التمويل العام للتعليم ببساطة السترداد التكاليف. النقدية الجارية مطلوبة  النثرّياتتصبح 

التي تربط  -إنتاج التعليمُيسّمى وظائف إّن األعمال الموضوعة حول ما  تحسين التعلّم.ب خاصة فيما يتعلقضماناً للنجاح، 
قد أظهرت واألداء التعلّمي بالُمدَخالت المدرسّية، تجد أّن مزيداً من الُمدخالت ال تؤدي بالضرورة إلى ُمخَرجات أفضل. 

فّية لخللأّن   -)Coleman et al. 1966في الواليات المتحدة" ( ’كولمان‘ "تقرير -الدراسات األولى في هذا المجالإحدى 
التأثير عليها من خالل  واألتراب آثار كبيرة على اإلنجاز أكثر من الُمدخالت المدرسّية، وهي متغّيرات يصعبالعائلّية 

 Hanushek and؛ انظر أيضاً 2010و 1986( كان هانوِشكوعلى مدى العقود الثالثة الماضية  السياسات التعليمية.

Woessmann 2011)(  القائل إّن توفير التعليم غالباً ما يكون غير فّعال وإّن كثيراً من الُمدخالت مؤّيداً رئيسياً للرأي
وبينما تشّكل نوعّية المدّرسين أهّميًة، يجد  في التعلّم.ُتحدث سوى فرٍق بسيط في تحقيق التالميذ إنجازاً المدرسّية ال 

فطالما ظهرْت إنتاجية الُمدخالت الهامشية مّية. هانوِشك أّن نوعّية المدّرسين ال تتصل غالباً باألجر أو المؤهالت الرس
ومؤخراً،  ).Pritchett and Filmer 1999ُمدخالت أخرى (بالمقارنة مع  منخفضةً البلدان النامية  المتصلة بالمدّرسين في

توّفر أّنه مع وجود تأثيرات مهّمة لبعض الُمدخالت األساسّية (وتشمل  )Glewwe et al., 2011وجدت إحدى الدراسات (
طاوالت الدراسة، ومعرفة المدّرسين بالمواد التي يدّرسونها، وغياب المدّرسين)، فإّن كثيراً مّما ُيصرف في التعليم قد ال 

 Cardيعتقد الناس. وهذا ال يعني بالطبع أّن الُمدخالت المدرسّية ال ُتحدث أّي فرق. فقد وجدت دراسة (كما يؤثر كثيراً 

and Krueger, 1996ك دراسة () وكذلGreenwald et al., 1996 ( َدارس تميل إلى أن تكون مرتبطة أّن موارد الم
االستثمارات بحذر يجب أن توضع . ولكن )Baker 2012واإلنجاز واإليرادات (نظر أيضاً  االكتساب التعليميبإيجابّياً 

 كبر ال ُيعّد حالً ببساطة.، وبذلك فإّن اإلنفاق األحيث إّن آثارها تختلف كثيراً بين الخيارات المختلفة

إّن هذه  تقّدم فرصًة ثانيًة للشباب الذين لم يلتحقوا قط بالمدرسة أو تسّربوا من التعليم. التي برامجالولنضع في االعتبار 
 البرامج قادرة على إحداث فرق كبير بين المستفيدين منها، مثل دورات محو األّمية، وبرامج الدرجات الُمعاِدلَة، والدورات

بلداً  39برنامجاً من هذه البرامج في  154وقد حّدد أحد االستقصاءات الخاصة بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  المهنّية.
مليون شاب أفريقي كانوا خارج  52وقد يبدو األمر مشّجعاً إالّ أنه يظّل صغيراً بالمقارنة مع مليون طفل.  3،5ُتقّدم إلى 

وعالوًة على ذلك، لم تحقق بعض برامج الفرصة الثانية  ).DeStefano et al. 2006( 2009التعليم المدرسي في سنة 
محرومين، نجد في برامج أخرى تفيد أعداد السّكان ال الحالهو نجاحاً (فهناك تغاير كبير في جودة هذه البرامج)، ومثلما 

عليها تأسيس عالقات إن وحتى تكون هذه البرامج ناجحة فأنهم غالباً ما يعانوَن بسبب الدعم السياسي والماّدي المحدود. 
 ).Jimenez et al. 2012الوظائف ( نحوتتقّدم بهم ونظام التعليم الّرسمي إلى تعود بهم أقوى 

عدا التكاليف التي تشّكل عوائق أمام التعليم وحقيقة أّن كثيراً من ُمدخالت المدارس أو البرامج ال يبدو أنها تصنع ثالثاً، 
دوراً في تقييد فرص التعليم، وخصوصاً  كذلك تلعبقاً كبيراً من حيث اإلنجاز وكذلك االكتساب، فهناك عوامل ثقافية فر

)، التي ال تتعلّق فقط بعوامل Brown 2012ومن بين القضايا ذات الصلة مسألة زواج القّصر (بالنسبة إلى الفتيات. 
استقصاًء ديمغرافياً وصحياً،  60وباستخدام البيانات التي يوفرها نية. اقتصادية بل تتخطاها إلى ممارسات حضارية أو دي

دون تزّوجن  قد تقريباً  1989و 1985المولودات بين ) أّن نصف النساء Nguyen and Wodon 2012aظهر دراسة (تُ 
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في المائة في  31،5في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفي المائة  38،5وبلغت تلك النسبة  في جنوب آسيا. 18سّن 
ت حَ وقد أوْ وقد تراجعت حاالت زواج الفتيات القاصرات مع الوقت، ولكن ببطء وحسب،  الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 Fieldيقلّل إلى حدٍّ كبير احتماالت تعلّم الفتيات وإتمامهن المرحلة الدراسية الثانوية (الدراسات األخيرة بأّن الزواج المبّكر 

and Ambrus 2009، Nguyen and Wodon 2012b.(  َتعاني الفتيات القاصرات، ثقافية مثل زواج  ونتيجًة لعوامل
   على حدٍّ سواء. اكتساب التعليم وتحقيق إنجازٍ  ن حيثُ مِ بالتالي 

) Nguyen and Wodon, 2012cتشير إليه دراسة (حسبما ما الذي يمكن القيام به للتعامل مع قضايا مثل زواج القّصر؟ 
وبالتالي فهذه  ولكن مثل هذه القوانين ال تحظى بالتطبيق في األغلب.، 18قرار قوانين تمنع الزواج دون سّن يمكن إ

من إجراءات التدخل الواعدة، مثل استخدام برامج التحويل  وهناك مع ذلك عددٌ  القوانين مع الحاجة إليها ال ُتعّد كافيًة.
مع ، على زواج القاصرات نافعةذات آثار  ت تدّخل تعليمية أخرى قد تكونالنقدي المشروط المذكورة آنفاً. وهناك إجراءا

تقريب مواقع المدارس (وخصوصاً بالنسبة إلى مدارس المرحلة الثانوية)، وتوفير وسائل النقل مثل أنها غير مباشرة، 
تعليم المدرسي بحيث تكون تحسين جودة ال العام إلى المدارس، وضمان توفير المياه في المدارس، ورّبما وعلى نحو أهمّ 

آخر يتمثل في توفير برامج التحويل النقدي المشروط  وهناك بديلٌ  أكبر لتشجيع الفتيات على االلتحاق بالمدرسة.الحوافز 
والذي ُتقّدم من خالله نعجة ، ) التجريبيBerhane Hewanإجراؤه في أرياف إثيوبيا في برنامج (بعدم الزواج، مثلما تّم 

تحّول على أّن التأكيد هم أيضاً ن المُ مِ  ولكنْ  ).Erulkar and Muthengi 2009فتاة وأسرتها عند التخّرج (حامل إلى ال
إطاٍر معّين يحتاج إلى إعادة تشكيل تستدعي حواراً سياسياً مع الزعماء الدينيين وقادة المجتمع  الفتيات عن الزواج ضمنَ 

على الجوانب التي تلعب فيها الممارسات واج الفتيات القاصرات مجّرد مثاٍل وُيعّد ز ذوي التأثير الكبير على هذه القضايا.
حوارات مع قادة  إجراءِ  اً جّيداً ضرورةَ ضرع يعرضُ  المثالَ  ولكنّ التعليم.  في التأثير على مخَرجاتالثقافية والدينية دوراً 

س موضوع الصحة بما في ذلك  -في المدارس المجتمع وزعمائه الدينيين حول مثل هذه الممارسات، وكذلك حول ما ُيدرَّ
 الجنسّية والتناسلّية.

 

 رؤوس األقالم -4

 ن أجل الجميع، ومِ اءذكب، واً بّكرثمار مُ تاالس 4-1

اتفاق اآلراء ، يبدو أّن في حين أنه ال يوجد حّل وحيد ما الذي يتعّين القيام به لتحسين االكتساب التعليمي واإلنجاز التعلّمي؟
فاالستثمار مبّكراً  ).World Bank 2011aحاجة إلى االستثمار مبّكراً وعلى نحٍو ذكّي ومن أجل الجميع (ل الوحيتزايد 

 -)ECDبدايٍة مناسبٍة من خالل برامج تنمية الطفولة المبّكرة (عن طريق   يعني أّن علينا أن نتيح لألطفال االنطالق
لنساعد الطالّب على التعلّم أثناء وعلينا أيضاً أن نستثمر بذكاء  ة.وتشمل التغذية، والتحفيز، والمهارات المعرفّية األساسيّ 

وجودهم في المدارس من خالل وضع ُنظم تعليم قوّية ذات مقاييس تعلّم واضحة، ومدّرسين مناسبين، وموارد مالئمة، 
لى الفئات بطريقة أفضل إمن الوصول  ننتمككاملة األصول. وأخيراً، علينا أن نستثمر من أجل الجميع كي وبيئة تنظيمية 

  ، بما فيها الفتيات.المحرومة

تتمثل األولوّية الواضحة في صياغة مناهج أفضل لمساعدة الطالب على اكتساب مهارات متصلة ماذا يعني ذلك عملّياً؟ 
المهارات، وأن نحو سّد فجوات  بشكل مباشر أكثروعلى البلدان أن توّجه ُنظمها التعليمّية  بالعمل تتطلّبها جهات العمل.

تعّزز القدرات القائمة على المعرفة حتى تسّهل االنتقال من المدرسة إلى العمل تستجيب إلى مؤشرات سوق العمل، وأن 
)Wang 2012.( وبرامج التدريب أثناء الخدمة ،وهناك إجراءات أخرى ُمساعدة، مثل برامج التدريب ما قبل التوظيف ،

، وكذلك برامج الفرصة الثانية وفرص التعليم غير الّرسمي يالتوظيفالتمرين رامج التدّرب على المهنة، أو ب وبرامج
)Jimenez et al. 2012.(  وعدم المضاهاة، مثل ويمكن لالستقصاءات أن تلقي ضوءاً على فجوات المهارات الموجودة

عرفّية والفنّية وكذلك ، والتي تغطي المهارات الم)STEPالتوظيف واإلنتاجية" ( من أجلاستقصاء قياس "مهارات 
 ).Banerji et al. 2010المهارات السلوكّية واالجتماعّية (

 هي إعداد الطالب لسوق العمل. فمثلما أوضحت األزمة االقتصادية األخيرة، كانت فئة الشبابوال ينبغي التقليل من أهمية 
شبح الفقر فإنها تمنح  إلى طردِ  المناسبة الحاجةَ  الوظيفةبينما تلّبي و للعمل بوظائف غير كافية.األكثر عرضًة للبطالة أو 

تدبير سبل الحيوي في  الوظيفة وإلى جانب دور ).World Bank 2012bصاحبها كذلك الشعور بالقّوة وحتى بالسعادة (
وفي  دهمفيه واإلقرار بوجومتيحًة لهم المشاركة بالمجتمع، الشباب المعيشة فإنها تشّكل عامالً مفيداً في إعادة ربط فئة 

وقد أظهر تقييم  تنمية قدراتهم القيادّية واإليمان بقدراتهم الخاصة.بالسماح للشباب  يومن الضرور بناء الثقة بمؤسساته.
حديث آلثار مشروع أجراه البنك الدولي في ليبيريا حول انتقال الفتيات المراهقات من المدرسة إلى العمل تأييداً لهذه 

مكاسب في التوظيف واإليرادات ؤدِّ إلى تحقيق سة أّن مشروع الفرصة الثانية هذا لم يفقد وجدت الدرا المقترحات.
، بما فيهم على العمل والتفاعل مع اآلخرين قدرتهنّ عن و أنفسهنّ عن شعوًر بالرضا لدى الفتيات  وبين وجودفحسب، بل 

  ).Lundberg et al. 2012( أكثر فتاحوباالن حياتهنفي م بالتحكّ  األشخاص الذين ال يعرفونهم، وشعورهنّ 
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 هذه.التمكين تتيح تعزيز مثل مشاعر هي بيئٌة بداع إّن إيجاد بيئٍة ذات ُنظم تعليمّية تعزز االستثمارات في االبتكار واإل
مساقات تدريبّية تحّسن المهارات وهناك برنامج في السلفادور ال يزال رهن التقييم يعمل على تمكين النساء من خالل 

، وتشمل التدريب على "مهارات حياتّية" ابتكارّية تهدف إلى زيادة قدرتهن على االلتحاق األساسّية للمستفيدات منهاالفنّية 
المنسوجات والمهارات الحاسوبّية، أساساً بإنتاج  مرتبطٍ  ريبٍ إلى تد بعضهنّ بينما يسعى و بوظائف على المدى المتوّسط.

 على مهارات تقليدية أقل، وتشمل المهارات التي تفيد في األغلب التوظيفَ هناك أخريات كثيرات يرّكزن تدريبهّن فإن 
في فرص  المشاركاتَ االستثمارات  مثل هذهوال تفيُد ). World Bank 2011bمثل الَخبز والطهو والتجميل ( الذاتيّ 

التي غالباً ما التمييز  حاالتمواجهة التقاليد االجتماعّية و علىكذلك األرجح  علىأنها تساعدهّن فحسب، بل  توظيفهن
 تواجه فئات معّينة داخل المجتمع.

 

 االستثمار في التعليم الشامل 4-2

الواسع، إلى جانب تأهيل الطالب بالمهارات الالزمة ذات التعريف يتطلّب التعليم الشامل استثمارات في مهارات الحياة 
يمكن ربطه بقدرتهّن على العمل، وكذلك اء بمهارات معيشّية النس إعدادَ نجد أّن لسوق العمل. ومثلما يبّين المثل السابق، 

ويظهر أدناه مثاالن إضافّيان على السبب الذي يجعل االستثمارات في  بتمكينهن وبتحقيق المساواة على نحو هاّم.
، بل وينبغي سةبمهارات عملّية تتصل بالصحة يمكن تعلّمها في المدر أحدهماالمهارات الحياتّية استثمارات حكيمة، يتعلّق 

المهارات العملّية التي يمكن تعلّمها في ولنضع في االعتبار أوالً ذلك، ويتعلّق اآلخر بدور الشخصية والقيم في التعليم. 
المدرسة. ففي دراسة حديثة أجريت حول تعليم البنات في بوركينا فاسو، ُطلب من اآلباء واألمهات وضع ما يجدونه من 

الذي  -واإلنجاز األكاديميلبناتهن تنمية الشخصية وباإلضافة إلى الى تعليم البنات في قائمة. مزايا رئيسية مترتبة عل
فقد ذكر اآلباء  -يساعد الفتاة وكذلك أسرتها على أداء مهام بسيطة مثل قراءة رسالة أو إرسال واستالم رسائل نّصية

وقد ُوجد ة بالصحة والنظافة، وكذلك السلوك الحسن. واألمهات أيضاً المهارات العملّية المتحّسنة وخصوصاً تلك المتصل
المدرسة يتمّيزن بفهٍم أفضل للتغذية والوقاية من المرض من بين أمور أخرى. وكذلك فباإلضافة  يرتدن أّن الفتيات الالتي

ين المواضيع المهّمة. إلى قائمة المواد األكاديمية التقليدية أكثر، اختار المجيبون على الدراسة "المهارات الحياتّية" من ب
 تحظى بالقيمةباألولوّية إالّ أنها  تمّيزتتلك المواد  األقلّية ِمن المجيبين شّددت على أّن مثلوبالتالي، ففي حين أّن 

)Gemignani and Wodon 2012.( 

صّية في البلدان ال تتوفر سوى دالئل محدودة حول تعليم الشخ ،في هذا الصدد ولنضع الشخصية والقيم في االعتبار اآلن.
المشاكل االجتماعّية بين ظهور النامية، ولكن البحوث في الواليات المتحدة تجد أّن مثل تلك البرامج قد تساعد على منع 

وفي الدراسة التي أجريت في بوركينا فاسو المذكورة أعاله، وكذلك في بلدان نامية ). ، غير مؤّرخBattistichالشباب (
أّن رضا اآلباء واألمهات عن التعليم الذي  نجدُ ى بأولوية عند كثير من اآلباء واألمهات. ومثالً نجد القيم تحظعموماً، 

التوّجه أكثر من المدارس العاّمة أو غير الدينية الخاصة، دينية  عند ارتيادهم مدارسَ يتلقاه أوالدهم غالباً ما يكون مرتفعاً 
وبالنسبة إلى األهالي الذين يرسلون  .تولي اهتماماً كبيراً بالقيم وّجهويعود جزء من السبب إلى أّن المدارس الدينية الت

التعليم الديني المتعّمق الذي تقّدمه هذه المدارس العامَل الرئيسي وراء  غالباً ما ُيعدّ فإنه أوالدهم إلى مدارس إسالمّية، 
الي الذين ُيلحقون أوالدهم بالمدارس المسيحّية وأّما بالنسبة إلى األهاتخاذهم القرار بإلحاق أوالدهم بمثل تلك المدارس. 

) هي السبب الثاني األكثر أهّمية بعد التمّيز مع الّدين متقاربةٍ  بمقارنةٍ أهمّية القيّم التي يتوخونها (غالباً ما تكون إنه ف
 Para-Osorio andانظر أيضاً  ؛Wodon 2012،  Tsimpo and Wodon 2012األكاديمي وراء إلحاقهم بالمدارس (

Wodon 2011.( 

 

 قُدماً ضّي مُ ال -5

يمكن للبلدان اتباع استراتيجّيات مختلفة لتحسين االكتساب التعليمي واإلنجاز التعلّمي على حدٍّ سواء، غير أّن المبادرات 
 World Bankأكثر ( ن بين المبادرات الواعدةِ للتعليم المرتكز على نتائج قابلة للقياس هي مِ التي تتخذ منحى منهجّياً 

2011a .(الجزء الختامي  هذا وفي ،) وبناًء على ما تجده دراسةJimenez et al. 2012 نشير إلى بعض المجاالت ،(
الرئيسية ذات األولوية لتوسيع الفرص أمام فئة الشباب حتى يتمكنوا من البقاء في المدارس ولتحسين نوعّية التعليم الذي 

أّنه في الفكرة الرئيسية وتتمثل . التعليمي مسارالالعودة إلى  فيتسّربوا من التعليم يتلّقونه، وكذلك لمساعدة أولئك الذين 
فّعالة من حيث التكلفة لتحقيق يتعّين على الدول أن تستثمر في تحويل التعليم إلى عملية جاذبة أكثر للشباب وتطوير برامج 

 ذلك.

مدى الحياة.  ستمرّ . فالتعليم يأوالً نحو اإلصالح التعليمي مقاربٍة شاملةٍ  اتخاذَ ) Jimenez et al. 2012دراسة ( قترحوت
المرحلة ولذلك فعلى اإلصالحات أن تغطي كّل مستويات التعليم، من مرحلة الطفولة المبّكرة والتعليم االبتدائي إلى 

 في النظام التعليمي. المصلحةأصحاب  جميعَ  أن تشملَ  عند اتخاذها وعلى اإلصالحات بعدها.ما ولتعليم االبتدائي الالحقة ل
؛ Barrera-Osorio et al. 2009(التي تقّدم الخدمات التعليمّية  -أو األفضل-لوحيدة ة ات الحكومة الجهففي النهاية ليس
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Tsimpo and Wodon 2012من تتكّون أكثر تنسيقاً ومرونًة  ينبغي أن تؤّدي اإلصالحات إلى شبكةٍ معنى آخر، ب). و
، من المهّم وعالوًة على ذلك من البرامج الرسمّية وغير الرسمّية.، وكذلك عين العام والخاصمقّدمي الخدمات في القطا

 الصفّ الشباب على االستفادة استفادًة فّعالة من المعارف والمهارات والكفاءات التي يكتسبونها في أن تضمَن قدرة 
وبالتركيز على النظام التعليمي كُكّل  وق العمل.إيجاد روابط واضحة تمتد من النظام التعليمي إلى سالمدرسّي من خالل 

  للتحديات التي تواجه الشباب اليوم حول العالَم.عوضاً عن أجزائه الفردّية يمكن أن تستجيب اإلصالحات استجابًة أفضل 

ي المدارس والكتب أفضل. فالُمدخالت مثل مبان نتائجعلينا أن نقّر بأّن الُمدخالت المتزايدة وحَدها لن تؤّدي إلى وثانياً، 
ينبغي أن ُتستخدم  ، ولكنْ الدراسّية والمدّرسين المتدّربين واألساتذة هي عوامل مطلوبة وقد تشّكل استثمارات استراتيجّية

مع قياس النتائج،  للمساءلة حيالَ المدارس والمدّرسين  تخضعوينبغي أن من أجل تحسين عملية التعلّم.  استخداماً فّعاالً 
، وليس فقط عند الطلبة جميع الطلبة عندالتعلّم  نتائج وخصوصاً من أجل تحسينبته على أساٍس منتظم، التعلّم ومراق
 . ذوي االمتيازاتاألذكى أو 

إّن مجّرد إحاطة يتمكنوا من اتخاذ قرارات جّيدة تتعلّق بالتعليم الذي يتلقونه. للطلبة توفير معلومات أفضل ل ينبغيثالثاً، 
على سبيل في جمهورية الدومنيكان فمنافع التعليم قد يمّدد فترة بقائهم في المدرسة إلى حدٍّ كبير. الشباب بمعلومات عن 

شخاص الذين أتّموا المرحلة الثانوية تالميذ الصف الثامن الذين ُعرضت عليهم بيانات متعلّقة بإيرادات األ المثال، ُوجد أنّ 
وباإلضافة  ).Jensen 2010أولئك الذين لم ُتعرض عليهم تلك المعلومات (كانوا أكثر ميالً لاللتحاق بالتعليم الثانوي ِمن 

يتعّين توسيع برامج الفرصة الثانية وفرص التعليم غير الرسمّي من أجل مساعدة أولئك الذين تسّربوا خارج إلى ذلك، 
 كي يعودوا إلى مسارهم التعليمي.لالتعليم المدرسي 

امج االبتكارّية الكتساب فهٍم واضح لما ينفع وما ال ينفع. وُيعّد إجراء تقييمات آثار يتعّين علينا تقييم أثر البررابعاً، 
وقد أظهرت التقييمات األخيرة على سبيل المثال أّن يكون اإلنفاق االجتماعي أكثر فعالّية وكفاءة. كي صارمة أمراً أساسياً 

التعليمي، وأّن المنح الدراسّية للمتفّوقات والتحويالت قد تعمل على زيادة االكتساب قوانين التعليم المدرسي اإللزامي 
 "الشباب"ومن بين برامج الفرصة الثانية، أظهر برنامج  النقدية المشروطة تقلّل احتماالت التسّرب من التعليم المدرسي.

)Jóvenes فّعالة مقابل التكلفة ) في أميركا الالتينّية نتائج إيجابّية في دفع الشباب إلى العودة إلى سوق العمل بطريقة
)World Bank 2006؛Attanasio et al. 2011.( 

 ,.Jimenez et alاألربع التي طرحتها دراسة (باإلضافة إلى التوصيات و، المواضيعيةورقة هذه ال، وفي سياق وأخيراً 

الطالب بالقيم  تزّود التي في برامج التعليم الشامل يتعّين علينا االستثمارتوصيًة خامسًة كذلك: هنا ، نقترح )2012
وتحقيق تتيح لهم التمتع بحياة صّحية أكثر فحسب، وإنما والمهارات التي ال تتمثل في تحقيق النجاح في سوق العمل 

المنافع التي قد تنشأ من اكتساب المهارات غير المعرفّية، وكذلك المهارات المتصلة وقد ناقشنا سابقاً  إنجازات أكبر.
وقد ذكرنا كذلك أهمّية وضع األخالق والقيم في االعتبار ضمن المنهج التعليمي. الصحية المناسبة.  لوكّياتبالنظافة والس

وبالتالي في توفير هذه أن تلعب دوراً مهّماً في تشكيل الشخصية، كويمكن لالستثمارات في برامج ابتكارية في مجاالت 
  م األكبر ككّل.اتهم المحلّية ومجتمعاتهمنافع للطلبة األفراد وكذلك لمجتمع

، ابتداًء من توفير هو أمٌر متعذرٌ  أو عام للتحديات الكثيرة التي تواجه ُنظم التعليم في البلدان النامية بسيطٍ  عالجٍ  إّن وجودَ 
الُنظم  لكي تتمكنَ  تستدعي الحاجة إلى وضع مقاربٍة شاملةٍ  ولكنْ  المنفذ إلى التعليم وحتى تحقيق الجودة والمساواة.

وبينما ال  .حياتهم كأفراد بالغينلتحّمل المسؤوليات الكثيرة التي سيواجهونها في إعداد الشباب إعداداً فّعاالً ة من التعليميّ 
أمثل حالّ  المواضيعية الورقة هذهها في السياسات التعليمّية المذكورة في وضعُ  الواجبُ تشّكل المجاالت الرئيسية المختلفة 

القصوى  على تحقيق االستفادةِ  -من الجيل الحالي واألجيال القادمة -الشباب لى أن تساعدَ ع لكّل ما هو مطلوب، فهي قادرةٌ 
  صحّياً وُمنتجة. وسليمةٍ  سعيدةٍ  يزيد فرصة استمتاعهم بحياةٍ بما واهبهم وطاقاتهم، ن مَ مِ 
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