ا لشبا ب

النجاح بدرجة مقبول
�إميانويل جيمينيز ،و�إليزابيث كينغ ،وجي -بينغ تان

الإ�صالح ال�شامل
للمحتوى التعليمي
وطريقة تقدميه
لل�شباب هي �أف�ضل
و�سيلة تعينهم
وتعني بالدهم
على النجاح

يف

يف البلدان النامية ،يق�ضي ال�شباب يف
املدار�س وقتا �أطول بكثري مما كانوا
يفعلون يف �أي وقت م�ضى ،لكنهم ال
يتعلمون املهارات التي يحتاجون �إليها
للح�صول على وظائف جمزية .ومن ثم،
فم�ستوى الإنتاجية على امتداد حياتهم العملية �أقل مما
ميكن �أن يكون عليه ،مما ي�ؤثر على �إمكانات النمو يف
بلدانهم.
وبعبارة �أخرى ،حققت البلدان النامية تقدما
نحو �إحراز �أهداف التعليم الكمية .فعلى مدار العقدين
املا�ضيني وحدهما مثال ،ارتفع املعدل ال�صايف
لاللتحاق بالتعليم االبتدائي من نحو � %50إىل  %80يف
البلدان منخف�ضة الدخل.
ولكن البلدان النامية جنحت بقدر �أقل يف حتقيق
حت�سن نوعي يف التعليم ،مقي�سا بجودة �أداء الطالب يف
عمليات تقييم التعلم .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن ال�شباب ال
يكت�سبون الأمناط ال�صحيحة من املهارات التي ت�صلح
القت�صاد حديث ،الأمر الذي يجعلهم يف الغالب غري
معدين النتقاء اخليارات ال�صحيحة من بني جمموعة
وا�سعة من الفر�ص االقت�صادية .و�أخريا ،قد ينتهي
املطاف بت�رسب ال�شباب من التعليم يف املدار�س قبل
Jimenez,
النظم
 2/13/2012لأن
الأوان �أو مبكوثهم عاطلني عن العمل �إما
التعليمية �أو اختياراتهم اخلا�صة خذلتهم� ،أو لوقوع
�أحداث غري متوقعة ك�رصاع مدين مثال .ويدعو هذا الأمر
�إىل تنظيم برامج “الفر�صة الثانية” التي تتيح لهم

»ª«∏©àdG õé©dG

ºq∏o ©J IQhö†dÉH »æ©j ’ ¿Gó∏ÑdG øe Òãc ‘ á«°SGQódG ∫ƒ°üØdÉH ¥Éëàd’G
.¢SQqn ón Jo »àdG OGƒª∏d ∫ÉØWC’G
)(%

120
100
80
60
40
20

ÉjQƒc
á«µ«°ûàd É«fGƒà«d
G ájQƒ
IóëàŸG ¡ª÷G
äÉj’ƒd
G
É«æ«eQCG
á£dÉe
É«°ShQ
óæ∏jÉJ
¿ÉæÑd
¿OQC’G
É«LQƒL
É«°ù«fhó
fEG
ôFGõ÷G
É«Ñeƒdƒc
Üô¨ŸG
ô£b
ÉfÉZ

ôØ°U

»æ©ŸG ó∏ÑdG ‘ ÉeÉY 14 Ú¨dÉÑdG ÜÉÑ°ûdG øe % øeÉãdG ∞°üdG ÜÓW
% äÉ«°VÉjôdG äÉ«°SÉ°SCG Gƒª∏©J øjòdG øeÉãdG ∞°üdG ÜÓW

á°SGQO äÉgÉŒG äÉfÉ«H IóYÉb ,º«∏©àdG äGAÉ°üME’ »æWƒdG õcôŸG :Qó°üŸG
.á«dhódG Ωƒ∏©dGh äÉ«°VÉjôdG

  12التمويل والتنمية

مار�س 2012

العودة �إىل املدار�س �أو اكت�ساب مهارات جديدة مطلوبة
يف �سوق العمل.
فهل ت�ستطيع البلدان النامية �أن حت�سن م�ستوى
اجلودة يف نظمها التعليمية ،و�أن حتقق نتائج �أف�ضل يف
اكت�ساب ال�شباب للمهارات املطلوبة ،وتنجح يف �إبقاء
مزيد من الطالب يف املدار�س لفرتات �أطول ،ثم جتد
فر�ص عمل لهم بعد التخرج� -أو متنحهم فر�صة ثانية
يف حالة الت�رسب من التعليم �أو عدم العثور على عمل؟
�أجل ،ولكن يجب �أن ت�سلك البلدان منهجا نظاميا يف
تغيري م�ضمون وطريقة تعليم ال�صغار بدال من االعتماد
يف �إ�صالح التعليم على �أي عن�رص واحد بعينه.

�أ�سا�سيات دون امل�ستوى

نتيجة لتدين امل�ستوى التعليمي لكثري من ال�شباب وقت
تركهم للدرا�سة ،فهم يدخلون عامل العمل بينما يفتقرون
�إىل املعارف �أو املهارات �أو ال�سلوكيات الالزمة للتكيف
مع التغريات التي تطر�أ على االقت�صاد وعلى حياتهم.
وتخ ُل�ص الدرا�سات ال ُقطْ رية �إىل انخفا�ض م�ستويات
التعلم يف البلدان النامية �إىل حد مثري للذعر .فتبني من
خالل اختبار �أُجري لطالب من مايل �أنهم يفتقرون �إىل
عنا�رص القراءة الأ�سا�سية ،حتى يف ال�صف الثالث .ومل
يتمكن ما يرتاوح بني  %50و %60من الطالب من قراءة
كلمة واحدة �ضمن قائمة من الكلمات التي ُت�ستخدم مرارا
وتكرارا يف لغتهم (درا�سة Ralaingita and Wetterberg,
 .)2011ويف باك�ستان ،ات�ضح من اختبار �أُجري لطالب
يف ال�صف الثالث �أن ن�صفهم فقط متكن من حل م�سائل
ال�رضب الأ�سا�سية (راجع تقرير البنك الدويل،2011 ،
لالطالع على هذا االقتبا�س و�أمثلة �أخرى) .ويت�أكد هذا
االنخفا�ض يف م�ستويات التعلم من خالل التقييمات
الدولية للطالب مثل “اجتاهات درا�سة الريا�ضيات
والعلوم الدولةية” �(Trends in International Mathe
) .matics and Science Studyحتى االقت�صادات متو�سطة
الدخل التي حققت معدالت مرتفعة يف االلتحاق بالتعليم
الأ�سا�سي ،مثل كولومبيا و�إندوني�سيا وتايلند ،تبني �أن
لديها فجوة وا�سعة بني معدل التحاق الطالب البالغني
 14عاما بال�صف الثامن ون�سبة الطالب يف نف�س ال�صف
الذين تعلموا �أ�سا�سيات مادة الريا�ضيات (راجع الر�سم
البياين).
ف�ضال على ذلك ،تتباين م�ستويات التعلم داخل
البلدان تباينا �شديدا ،مما ي�شري �إىل احلاجة �إىل
تعليم عايل اجلودة مينح املهارات املطلوبة يف كل
امل�ستويات ،وكذلك �إىل توفري التعليم الأ�سا�سي للفئات
املحرومة �أو التي ي�صعب الو�صول �إليها .وت�شري
البحوث �إىل �أن التفاوت يف م�ستويات التعلم يتوقف
على ت�صميم ال�سيا�سات التعليمية وفعالياتها �أكرث مما
يتوقف على م�ستويات الدخل (درا�سة Hanushek and
.)Woessmann, 2008

طالبات ين�صنت لل�رشح يف �أحد الف�صول يف مدينة جاكارتا� ،إندوني�سيا

مناهج بعيدة عن الواقع

كاف رمبا ال يتمكنون
حتى �أولئك الذين يت�سنى احل�صول على تعليم �أ�سا�سي ٍ
من �إيجاد فر�صة عمل لأنهم ال ميتلكون املهارات التي يطلبها �أ�صحاب العمل
اليوم — والأهم من ذلك� ،أ�صحاب العمل يف الغد .وبرغم ا�ستمرار البطالة
بني ال�شباب� ،شكا �أ�صحاب الأعمال الذين �شملهم امل�سح من عدم توافر عمالة
كافية متتلك املهارات التي يحتاجون �إليها لتنمية �أعمالهم.
ومن امل�شكالت يف هذا ال�سياق افتقار ال�شباب �إىل املهارات الفنية التي
يحتاجونها لكي ي�صبحوا منتجني على الفور .ففي الهند مثال� ،أدى انخفا�ض
م�ستوى كفاءة خريجي اجلامعات والكليات �إىل دون املتو�سط �إىل قيام قادة
ال�صناعات ،يف جماالت مثل برامج الكمبيوتر والأعمال امل�رصفية وال�صيدلة
وخدمات التجزئة ،بت�صميم الربامج التدريبية اخلا�صة بهم و�إىل توليهم يف
بع�ض احلاالت بناء مقار التدريب اخلا�صة بهم كي يفتحوا �سبيال مبا�رشا
للح�صول على العمالة امل�ستقبلية (درا�سة Wadhwa, De Vitton, and Gereffi,
 .)2008وافتقار ال�شباب �إىل املهارات الفنية مل يكن ليمثل م�شكلة على هذا
النحو �إذا ر�أى �أ�صحاب العمل �أنهم قابلني للتدرب على الأعمال الراهنة .ولكن
�ضعف املهارات الأ�سا�سية يعني �أن �أولئك العاملني قد ال يحققون منفعة من
التدريب �أثناء العمل -الذي غالبا ما يدخره �أ�صحاب العمل ملوظفيهم ذوي
امل�ستويات التعليمية الأف�ضل .ومن املثبطات الأخرى �أي�ضا انخفا�ض م�ستوى
االلتحاق مبجاالت درا�سة العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات.
كذلك يبدو �أن املهارات غري املعرفية �أو “ال�شخ�صية” ال حتظى باهتمام
كاف .فتك�شف م�سوح �أُجريت لأ�صحاب الأعمال يف عدد من املناطق عن وجود
ثغرات يف جماالت مثل حل امل�شكالت ،والإبداع ،والعمل اجلماعي ،والقدرة
على التوا�صل ،واال�ستعداد لتحمل امل�س�ؤولية ،والتفكري النقدي ،واالبتكار،
واملبادرة ،وريادة الأعمال ،ودقة املواعيد (م�ؤ�س�سة التمويل الدولية والبنك
الإ�سالمي للتنمية .)2011 ،وتكت�سب هذه املهارات �أهمية �أكرب من ذي قبل
يف �أماكن العمل احلديثة يف ظل ما ت�شهده من انت�شار تكنولوجيا املعلومات،
والتحول �إىل الهياكل التنظيمية املنب�سطة ،واندماج الأعمال املتفرقة جغرافيا
�ضمن �شبكات �إنتاج عاملية ،واحلاجة �إىل مواكبة التقدم التكنولوجي وم�سايرة
تطورات ال�سوق احلديثة .وتدل العوامل ذاتها على �أن معرفة اللغات الأجنبية،
وخا�صة الإجنليزية ،واملهارات الأ�سا�سية ال�ستخدام الكمبيوتر تكت�سب �أهمية
متزايدة باعتبارها مهارات �أ�سا�سية من وجهة نظر �أ�صحاب الأعمال.

اختيارات غري حكيمة وال م�ستنرية

يواجه ال�شباب حتديات �أكرث مما يجابه الكبار عند اتخاذ قرارات طويلة الأجل
ب�ش�أن م�ستقبلهم -مثل مقدار اال�ستثمار يف التعلم اليوم� .أوال� ،إنهم يفتقرون
�إىل اخلربة يف اتخاذ القرارات وقد ال تتوافر لديهم املعلومات الالزمة لالختيار

على �أ�سا�س م�ستنري .على �سبيل املثال� ،أُجري عام  2001م�سح يف اجلمهورية
الدومينيكية للأوالد يف ال�سنة النهائية يف املدار�س االبتدائية والذين
ا�ستطاعوا �أن يقدروا بدقة املنفعة التي تعود عليهم من ا�ستكمال التعليم
االبتدائي ،ولكنهم قللوا ب�صورة حادة من مردود �شهادة الدرا�سة الثانوية –
مبقدار الثلث -لأن تقديراتهم مل تُبنى �إال على �أجور �أولئك الذين مكثوا يف
القرية بعد ا�ستكمال مرحلة التعليم الثانوي؛ بينما الذين ك�سبوا دخوال عالية
انتقلوا للعي�ش بعيدا (درا�سة .)Jensen, 2010
ونق�ص املوارد هو �أحد الأ�سباب الأخرى وراء �ضعف خيارات التعليم بني
ال�شباب .فبعد املرحلة املبكرة من التعليم الثانوي يبد�أ ال�شباب يف متويل ما
يح�صلون عليه من تعليم وتدريب مبزيد من مواردهم اخلا�صة .وحتى حينما
حتظى هذه اال�ستثمارات بدعم مكثف ،ف�إن ال�شباب هم الذين يتكبدون قدرا كبريا
من تكلفة الفر�صة ال�ضائعة من مت�ضية الوقت يف التدريب ،بينما املنح والقرو�ض
التي متول التعليم غري متاحة على نطاق وا�سع يف معظم البلدان النامية.
و�أخريا ،يت�ضح من البحوث التي �أُجريت م�ؤخرا حدوث تطور كبري يف
املخ بعد �سن البلوغ ،خا�صة يف الف�ص الأمامي ،حيث الوظائف التنفيذية.
وهذه الوظائف متكن ال�شباب من انتقاء خيارات تعليمية عقالنية من خالل
املقارنة بني منافع احلا�رض واملنافع املتوقعة وتكاليف التعليم .وعندما
يكون �أمام الطالب فر�صة واحدة للنجاح ،فال جمال للحديث عن ق�رص نظر
ال�شباب �أو �إقدامهم على املخاطرة.

لي�ست هناك فر�ص ثانية

حتى عندما تتوافر فر�ص كافية للتعليم عايل اجلودة ،يظل من املرجح �أن يقع
ال�شباب �أو �آبائهم �أو حكوماتهم يف بع�ض االختيارات ال�سيئة.
ففي عام  ،2009كان هناك  67مليون طفل يف �سن التعليم االبتدائي
و 72مليون �شاب يف �سن التعليم الثانوي الأدنى يف �أنحاء العامل مل يلتحقوا
مبدار�س .ويعي�ش معظم ه�ؤالء ال�شباب يف منطقة �إفريقيا جنوب ال�صحراء،
ومنطقة جنوب وغرب �آ�سيا ،اللتني ت�ضمان معا  %46و ،%57على التوايل،
من �شباب العامل يف �سن التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي غري امللتحقني
مبدار�س .ورمبا لن يكت�سب معظم ه�ؤالء الأطفال �أبدا �أ�سا�سيات القراءة
واحل�ساب من خالل التعليم الأ�سا�سي.
وبرامج الفر�صة الثانية هي مبثابة �رشيان احلياة له�ؤالء ال�شباب ،وت�شمل
دورات حمو الأمية ،وبرامج معادلة الدرجات ،والتدريب املهني املوجهة نحو
الوظائف املتاحة .وبرغم تباين املعلومات املتاحة عن مدى توافرها ،ات�ضح
من خالل م�سح واحد �أُجري ملنطقة �إفريقيا جنوب ال�صحراء �أنه كان هناك
 154برناجما يف  39بلدا خلدمة  3.5مليون طفل يف عام 2006؛ بينما كان
هناك  52مليون �شاب �إفريقي غري ملتحقني مبدار�س عام ( 2009درا�سة
.)DeStefano and others, 2006
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ونظرا لأن امل�ستفيدين امل�ستهدفني هم الفئات املحرومة بطبيعة
احلال ،غالبا ما تفتقر برامج الفر�صة الثانية �إىل الدعم ال�سيا�سي الالزم
لتعبئة االلتزامات املالية امل�ستمرة .وغالبا ما تكون هذه الربامج مكلفة
وال حتتوي على م�سار موثوق للعودة �إىل تيار النظام التعليمي العام (مثال
من خالل �شهادات معادلة �إمتام الدورات التدريبية) وتفتقر �إىل الروابط مع
�سوق العمل التي تكت�سب �أهمية خا�صة بالن�سبة لليافعني الأكرب �سنا.

التقدم على الدرب

لي�س ثمة نق�ص يف الأفكار حول كيفية حت�سني �إمكانات الو�صول �إىل
التعليم� ،أو نق�ص يف اجلهود املبذولة .فكثري من البلدان يخ�ص�ص جزءا
كبريا من الإنفاق العام للتعليم والتدريب .ولكن البلدان يتعني �أن تبذل
جهدا �أكرب لزيادة فر�ص التعلم املتاحة لل�شباب ،ال �سيما من خالل
حت�سني اجلودة .ويتعني عليها �أي�ضا م�ساعدة ال�شباب (و�آبائهم) على
توخي احلكمة يف االختيار من هذه الفر�ص ـ ويف حالة االختيارات
ال�ضعيفة التي تكاد تكون حتمية ـ يجب �أن ت�ضع البلدان برامج للفر�صة
الثانية تت�سم مبردودية التكلفة.
وتلقي �أكرث املبادرات الواعدة نظرة نظامية على التعلم الذي يركز
على النتائج القابلة للقيا�س (البنك الدويل.)2011 ،
�أوال ،الإقرار ب�أن �إ�صالح نظام تعليمي موجه نحو ال�شباب ال يقت�رص
على حت�سني املدار�س واملعاهد العامة بعد املرحلة االبتدائية ،و�إمنا

عندما يكون �أمام الطالب فر�صة واحدة
للنجاح ،ال ميكن احلديث عن ق�رص نظر
ال�شباب �أو �إقدامهم على املخاطرة

يتعلق �أي�ضا بالتو�سع يف املعاهد غري النظامية واخلا�صة وتوفري عن�رص
التعلم امل�ستمر يف املنزل واملجتمع .ومن �ش�أن هذا املنهج النظامي
�أن يحول دون الإ�صالحات التدريجية – التي ميكن �أن ت�سفر عن عدم
االت�ساق بني العدد املتزايد للمتخرجني من نظام التعليم الأ�سا�سي
والعدد املحدود من الأماكن املتاحة يف امل�ستويات التعليمية الأعلى-
ودون حدوث فجوات بني املهارات التي ُت َد َّر�س وتلك التي يطلبها
�أ�صحاب الأعمال يف القطاع اخلا�ص .وهذا املنهج يعني �رضورة متتع
الأطفال الذين يدخلون يف مرحلة املراهقة بالتغذية الكافية وال�صحة
اجليدة حتى يت�سنى لهم التعلم �أثناء �سنوات تكوينهم ،كما يدعو �إىل
توافر م�ستوى جيد من التعليم يف املرحلة دون �سن الدرا�سة واملرحلة
االبتدائية وزيادة دعم الآباء للتعلم.
ثانيا ،الإقرار ب�أن حت�سن مردود التعلم ال يقت�ضي جمرد اال�ستثمار
يف املباين والف�صول املدر�سية ،ويف تدريب املعلمني والأ�ساتذة ،والكتب
الدرا�سية؛ و�إمنا هذه املدخالت يجب �أن حت�سن التعليم والتعلم داخل
الف�صل الدرا�سي من خالل الإدارة الر�شيدة للنظام التعليمي والرتكيز
على النتائج .ويبد�أ هذا الرتكيز بقيا�س ومراقبة عملية التعلم ثم يجب
اال�سرت�شاد بهما بعد ذلك يف حتديد �أ�سلوب �إدارة املدار�س ومتويلها،
وطريقة تعيني املعلمني وترقيتهم .ويتعني �أن يتوافر للمعلمني ومديري
املدار�س �أدوات وموارد كافية كما يجب م�ساءلتهم عن النتائج املحددة.
ونظرا لأن املدار�س التي تخدم الفئات املحرومة هي التي يقع عليها
عادة �أكرب ال�رضر من �إخفاق الإدارة الر�شيدة وامل�ساءلة ،فمن �ش�أن اتباع
منهج نظامي �أن يعزز امل�ساواة ويدعم الكفاءة.
ثالثا ،و�ضع برامج تعلم ال�شباب ل�صنع القرارات ال�سليمة عند
اال�ستثمار يف ر�أ�سمالهم الب�رشي من خالل تزويدهم باملعلومات
واملوارد وفتح املجال �أمام منحهم فر�صا ثانية ،حتى يت�سنى لهم العودة
�إىل امل�سار ال�صحيح �إذا جنحوا �أو جنح �آخرون جتاه اختيارات خاطئة.
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فتوافر مزيد من املعلومات عن مردود التعليم يحقق النتائج املرجوة،
كما يتبني من احلالة امل�أخوذة من اجلمهورية الدومينيكية الواردة �آنفا.
فاحتماالت االلتحاق بالتعليم الثانوي بني طالب ال�صف الثامن الذين
مت �إطالعهم على بيانات الدخل الفعلي خلريجي املدار�س الثانوية تفوق
احتماالت التحاق نظرائهم الذين مل يتلقوا هذه املعلومات وقللوا من
قدر مردود موا�صلتهم للتعليم (درا�سة .)Jensen, 2010
رابعا ،تقييم الت�أثري الذي حتدثه الربامج املبتكرة .فربامج الفر�صة
الثانية تت�ضمن طائفة وا�سعة من التدخالت من �أجل ال�شباب الذين
مكثوا خارج املدار�س و�سوق العمل ل�سنوات عديدة .ومل حتظ هذه الربامج
ب�شعبية خا�صة نظرا العتبارها مكلفة �أكرث من التعليم النظامي .ولكن
يتبني من الدرا�سات التي �أُجريت م�ؤخرا جلهود مثل برنامج “ال�شباب”
) (JÓvenesيف �أمريكا الالتينية �أن �صحة الت�صميم واملثابرة يف التنفيذ
يجعالن هذه التدخالت تعيد ال�شباب �إىل التيار العام ل�سوق العمل على
نحو يت�سم مبردودية التكلفة (تقرير البنك الدو يل 2006؛ ودرا�سة �At
.)tanasio, Kugler, and Meghir, 2011
وبرغم �أن هذه املبادرات لي�ست هي اجلواب التام ،فهي ت�ساعد
ال�شباب على اال�ستفادة من مواهبهم وطاقاتهم وزيادة فر�ص جناحهم.
وهذا بدوره م�صدر �أخبار جيدة للنمو االقت�صادي.

■

�إميانويل جيمينيز مدير تقييمات القطاع العام يف جمموعة التقييم
امل�ستقلة ،و�إليزابيث كينغ مدير التعليم يف �شبكة التنمية الب�رشية،
وجي -بينغ تان م�ست�شار تعليمي يف �شبكة التنمية الب�رشية – وجميعهم
من جمموعة البنك الدويل.
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