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اﻟﻤﺆﻟﻔﻮن :إﻣﺎ دورن ،ﻣﺎرك ﻛﺮاوﻳﺘﺰ ،ﺷﺎدي
ﻣﺠﺎﻋﺺ ،ﻣﻨﻰ ﻣﺮﺷﺪ ،ﺳﺘﻴﻔﻦ آر ﻫﻮل،
ودﻳﺮك ﺷﻤﻮﺗﺰر

ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻳﺘﻘﺪم اﻟﻤﺆﻟﻔﻮن ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ دﻋﻤﻨﺎ ﻓﻲ إﺗﻤﺎم وإﺻﺪار ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .ﻛﻤﺎ ﻧُﻌﺮب ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ ﻟﻘﻴﺎدة ﻓﺮﻳﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ
أﻳﻀﺎ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻮﻫﺎ ﻟﻨﺎ ،وﻫﻢ :رﻓﻴﻖ ﻋﺠﻨﻲ وﺗﺮاس ﺟﻮرﻳﺸﻨﻲ وﺳﺎﺷﺎ ﻟﻴﺘﻤﺎن .وﻧﺸﻜﺮ ً
ّ
زﻣﻼءﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ وﻣﺘﺨﺼﺼﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،وﻫﻢ :أﺑﺮﻳﻞ ﺗﺸﻴﻨﺞ وﺳﻮﺟﺎﺛﺎ دورﻳﻜﺎﻧﺎن وروﻣﺎ ﻛﻮﻟﻴﻜﻮف ودﻓﻴﺎﻧﻲ
ﺷﺎرﻣﺎ وآﻓﺎن ﻓﻮرا .ﻧﺤﻦ ﻣﻤﺘﻨﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻈﻴﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻨﺎ :رﻏﺪ اﻟﺠﻐﻴﻤﺎن وآن ﻣﺎري ﻓﺮاﺳﻴﻜﺎ
وﺟﻮي ﻟﻴﻢ وإﺳﺘﻴﺒﺎن ﻟﻮرﻳﺎ وﻣﻴﺮﻳﺎم أوﻧﺰ وﻛﻮرﻳﻦ ﺳﺒﻴﺮز وأﻳﻤﻲ ﺗﺎﻧﺞ وﺑﻮل ﻳﻮان .ﻛﻤﺎ ﻧﺘﻘﺪم ﺑﻮاﻓﺮ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﺨﺒﺮاء
أﺧﻴﺮا ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻴﺮى اﻟﻨﻮر ﻟﻮﻻ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻣﻨﺤﺘﻪ
ﻗﻴﻤﺔ.
اﻟﺮﻳﺎدﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﻟﻨﺎ اﺳﺘﺸﺎرات وﺧﺒﺮات ّ
ً
اﻟﻤﻄﻠﻖ اﻟﺬي
ﻟﻨﺎ ﻣﺤﺮرﺗﻨﺎ ﻛﻴﺖ ﻣﻴﺮﻓﻲ وا¿ﺑﺪاع اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻲ ﻟﻨﻴﻜﻮﻻس دﻳﻔﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ”ﺳﺒﺎﻳﺴﺠﺮوف ﻛﺮﻳﻴﺘﻴﻒ“ ،واﻟﺪﻋﻢ ُ
ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺼﻤﻤﻴﻦ وﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ.

ﻳﻌﺪ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﻮﻋﻲ ذو ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺿﺮورة
Ä
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻟﻜﻦ رﻏﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮدة ،ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك إﺟﻤﺎع ﺣﻮل اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ.
ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة،
واﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻨﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
أداء ﻓﻲ
ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺪاﻳﺔ .ﺣﻴﺚ ﺑﺤﺚ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اول اﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ اﻓﻀﻞ ً
اﻟﻌﺎﻟﻢ ) ،(2007ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻨﺎول اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ اﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮ ًرا ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ) .(2010وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،آﺛﺮﻧﺎ أن ﻧﺤﻮل ﺗﺮﻛﻴﺰﻧﺎ ﻣﻦ اﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ
إﻟﻰ أداء اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺤﻠﻴﻼت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
اﻟﺘﻌ ّﻠﻢ ا²ﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ) (PISAاﻟﺬي
ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ) .(OECDوﻣﻨﺬ
ﺑﺪأ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2000ﺑﺎﺷﺮت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻠﻎ أﻋﻤﺎرﻫﻢ  15ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ
ﻣﻮاد اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻘﺮاءة واﻟﻌﻠﻮم ﻛﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات .ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺮي اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
أﻳﻀﺎ دراﺳﺎت اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﺪارس
ً
واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻫﺎﻟﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻤﺎﺗﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ.

اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ أن دول
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻓﻘﻂ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎم ﻟﺪول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون
أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻋﻦ دول أﺧﺮى ذات
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻣﺘﺄﺧﺮة ً
ﻣﺴﺘﻮى اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺸﺎﺑﻪ.
ﻻ ﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻶﻟﻴﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ اداء ،ﻓﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2010وﺣﺪدﻧﺎ ﻓﻴﻪ
اﻟﺘﺪﺧﻼت وا²ﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل
ﺟﺪا ووﺻﻮ ًﻟﺎ
ﻣﻦ اداء اﻟﻀﻌﻴﻒ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺒﻮل ،وﻣﻦ ﺛﻢ إﻟﻰ اﻟﺠﻴﺪ ﻓﺎﻟﺠﻴﺪ ً
إﻟﻰ اداء اﻟﻤﻤﺘﺎز .ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻌﺮض ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪدة وﺟﺪﻧﺎ
أﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ وﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ،وﻫﻲ :ﻃﺮﻳﻘﺔ
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ،واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﺳﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻜﺮ.

ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،أﻋﺪدﻧﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ
إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﻔﺰة داء اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﺷﺎرﻛﺖ ﺳﺖ دول ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻟﻌﺎم  ،2015وﻫﻲ :دوﻟﺘﺎن ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ )اÆﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻗﻄﺮ( ،ودوﻟﺘﺎن ﻣﻦ ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ )اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﻮﻧﺲ( ،ودوﻟﺘﺎن
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ )اردن وﻟﺒﻨﺎن( .وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

٣

رؤى ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺣﻮل اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﻔﺰة داء اﻟﻄﻠﺒﺔ

اﻟﺠﺪول  :١اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
واﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت واﺧﺘﺒﺎرات اداء اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬي ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )(OECD
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دوﻟﺔ1

اﻟﻤﻮاد
• اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
• اﻟﻌﻠﻮم
• اﻟﻘﺮاءة

ﻣﺪرﺳﺔ

اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﻣﺜﻞ،
• اﻟﺤﺠﻢ
• اﻟﻤﻮارد
• اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
• اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ

وﻟﻲ أﻣﺮ

اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺄوﻟﻴﺎء ا ﻣﻮر
ﻣﺜﻞ،
• اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
• اﻟﺪﺧﻞ
• اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
• اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﻧﺤﻮ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻣﻌﻠﻢ

اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﻣﺜﻞ،
• اﻟﺨﺒﺮات
• اﻟﺸﻬﺎدات
• اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ
• اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
• اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

ﺗﻢ رﺑﻂ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺰﻣﻨﻲ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات ٢٠١٥-٢٠١٢-٢٠٠٩-٢٠٠٦-٢٠٠٣
 1ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ وﻳﺸﻤﻞ ارﺟﻨﺘﻴﻦ وﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ.

٤

رؤى ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺣﻮل اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﻔﺰة داء اﻟﻄﻠﺒﺔ

ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ

اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻣﺜﻞ،
• اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت ﻧﺤﻮ اﻟﺪراﺳﺔ
واﻟﺘﻌ ّﻠﻢ
• ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻧﺤﻮ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ )Growth
(mindset

• ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺣﻞ
اﻟﻤﺸﻜﻼت
• اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺘﻜﺮرة
• اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

خلص التقرير إلى النقاط المهمة الخمس التالية:
تؤثر طريقة تفكير الطلبة على مخرجاتهم في البرنامج الدولي لتقييم
الطلبة ( )PISAأكثر بثالث مرات من التأثير الناتج عن خلفيتهم
االجتماعية واالقتصادية،
من المعروف أن سلوكيات ومعتقدات الطلبة تؤثر على أدائهم األكاديمي،
ولكن ال زال هناك اختالف حول حجم هذا التأثير وماهي أكثر طرق التفكير
تأثي ًرا ،وهذا ما سنركز عليه في هذه الدراسة .ومع ترجيح وجود صلة بين
الخلفيات االجتماعية واالقتصادية وطرق تفكير الطلبة ،قمنا بقياس تأثير
طرق التفكير التي ال توضحها الخلفيات االجتماعية واالقتصادية وحدها.
ومن خالل تحليل بيانات نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ،وجدنا أن
العوامل المتعلقة بطريقة التفكير لديها تأثير متوقع أكثر بثالث مرات
( )35%على نتائج الطالب في دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
التي شاركت في االستبيان ،وذلك بالمقارنة مع العوامل المتعلقة ببيئة
المنزل والخصائص الديمغرافية ()11%؛ وهي أعلى بكثير مما هي عليه
في مناطق أخرى ،حيث يبلغ تأثير عوامل طرق التفكير عاد ًة حوالي ضعف
تعد طرق التفكير عامل مهم في كل
عوامل بيئة المنزل .وعلى ذلك
ُّ
مكان وبشكل عام ،لكن تأثيرها أكبر وأكثر أهمية في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا.
تعد بعض طرق التفكير أهم من غيرها .على سبيل المثال قمنا بمقارنة
ُّ
معايرة الدافعية مع الدافعية الذاتية ،حيث تُع َّر ًف معايرة الدافعية على
أنها القدرة على تحديد كيف تكون الدافعية في الحياة اليومية بما
يشمل “العمل على المهام حتى إتمامها بشكل مثالي” و”القيام بعمل
يتجاوز المتوقع” ،فيما تُع َّر ُف الدافعية الذاتية على أنها “رغبة الشخص
بأن يكون األفضل” و”رغبة الشخص بالحصول على أعلى الدرجات” .وفي
اختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة لعام  ،2015كان التأثير الناتج عن
معايرة الدافعية يمثل ضعف تأثير طموح الدافعية الذاتية لدى الطلبة،
إذ سجل الطلبة الذين كانت معايرة دافعيتهم للتعلم عالية نتيجة
أعلى بنسبة ( 14%أو  55نقطة) في امتحان العلوم بالمقارنة مع الطلبة
الذين كانت معايرة دافعيتهم منخفضة .وهذه العالقة تعتبر قوية ،ال
سيما لدى طلبة المدارس الضعيفة من حيث األداء ،إذ إن تمتع الطالب
بطريقة تفكير أو عقلية ذات دافعية ُمعايرة عالية تعادل في نتائجها
االرتقاء السريع إلى مكانة اجتماعية واقتصادية أعلى .فالطلبة الذين
يقعون ضمن الشريحة الربعية االجتماعية واالقتصادية األدنى ويتمتعون
أداء أفضل من أولئك الذين يقعون ضمن
بدافعية ُمعايرة عالية يقدمون ً
5

في المدارس ضعيفة األداء
تمتع الطالب بطريقة تفكير
ذات دافعية ُمعايرة عالية
تعادل في نتائجها االرتقاء
السريع من الشريحة الربعية
االجتماعية واالقتصادية األدنى
إلى الشريحة الربعية عالية
الدخل

رؤى مستخلصة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حول العوامل المحفزة ألداء الطلبة

 8%عوامل أخرى

الجدول  :2تتفوق طرق تفكير
الطلبة حتى على عامل بيئة المنزل
في التنبؤ بإنجازات الطلبة في دول
الشرق األوسط وشمال أفريقيا
العوامل المؤثرة على أداء
الطالب في مادة العلوم في
دول الشرق األوسط وشمال
أفريقيا حسب البرنامج الدولي
لتقييم الطلبة ،لعام 2015
 %للقدرة التنبؤية بحسب فئة المتغير

 أستمتع بتع ّلم مادة
العلوم.

 16%العوامل
المرتبطة بالمعلم

 %2١العوامل المرتبطة
بالمدرسة

 %١٠سلوك الطالب

 16%بيئة المنزل

 %2٤طريقة التفكير:
بشكل عام

 %١١طريقة التفكير:
التركيز على مادة
معينة
6

ما أتعلمه في المدرسة
سيساعدني في الحصول
على وظيفة.
أشعر أنني أنتمي
للمدرسة

أنا مهتم بالكون وتاريخه.
سيزداد تلوث الهواء
سوءا خالل العشرين
ً
سنة المقبلة.

شخصا
 أرى نفسي
ً
طموحا.
ً

رؤى مستخلصة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حول العوامل المحفزة ألداء الطلبة

مجهودا كاف ًيا
إن بذلت
ً
سأنجح.

اﻟﺠﺪول  :3إن ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮ ذات داﻓﻌﻴﺔ ُﻣﻌﺎﻳﺮة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﻻرﺗﻘﺎء
اﻟﺴﺮﻳﻊ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻓﻀﻞ
أﺛﺮ ﻣﻌﺎﻳﺮة اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

1

اﻟﻤﺪارس اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اداء ،ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ

2

352

383

378P

432

ﻣﻌﺎﻳﺮة
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

ﻣﻌﺎﻳﺮة
ﻋﺎﻟﻴﺔ

ﻣﻌﺎﻳﺮة
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

ﻣﻌﺎﻳﺮة
ﻋﺎﻟﻴﺔ

}
}
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺮﺑﻌﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ

اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺮﺑﻌﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ

 1ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﻤﻤﺜﻞ ﻟﻠﺪﺧﻞ.
 2ﻗﻄﺮ وﺗﻮﻧﺲ واÆﻣﺎرات ﻓﻘﻂ.
اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻌﺎم  2015اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺮﺑﻌﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻋﻠﻰ وﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﺮة داﻓﻌﻴﺘﻬﻢ .وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﺈن اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ
أداء أﻓﻀﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺪاﻓﻌﻴﺔ
ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺪاﻓﻌﻴﺔ ذاﺗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴﺠﻠﻮن ً
ذاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ.
أﻳﻀﺎ أن اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻗﻮﻳﺔ Æﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ-أي اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح إن
ووﺟﺪﻧﺎ ً
اﺟﺘﻬﺪوا ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺘﻔﻮﻗﻮن ﻓﻲ أداﺋﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ  17%ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﻃﺮق ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ -أي اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪون
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻴﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺪارس
ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ
ﺑﺄن ﻗﺪراﺗﻬﻢ ﺛﺎﺑﺘﺔ .إن اﻣﺘﻼك ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻳﺆﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﻘﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﻳﻌﺪ أﻣ ًﺮا
ً
ً
ﺿﻌﻴﻔﺔ اداء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺮﺑﻌﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ .وﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﺧﺮى اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺒﺄ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻫﻲ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ اﻟﺬراﺋﻌﻴﺔ )اﻻﻋﺘﻘﺎد أن اﻋﻤﺎل اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ( ،واÆﺣﺴﺎس ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء
ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ،وﺗﺪﻧﻲ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات.
٧

رؤى ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺣﻮل اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﻔﺰة داء اﻟﻄﻠﺒﺔ

وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ أﻛﺜﺮ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ وﺣﺪﻫﺎ أن ﺗﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻟﻢ ُﻳﺠﻤﻊ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺣﺘﻰ ا²ن إﻟﻰ أي ﻣﺪى ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺪﺧﻼت أن ﺗﻐﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺪرﺳﻲ .وﻟﻜﻦ ﻣﻦ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻇﺮوف اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺟﺪا،
ً
ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﺗُﺸﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺘﻨﺎ أن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻤﺔ ً
ﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺎ ﺗﺰال ﺣﺪﻳﺜﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎق اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة .وﻧﻈ ًﺮا إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع
ﺻﻌﺒﺔً ،
ﻃﺮق اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ،ﻳﺠﺐ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك أوﻟﻮﻳﺔ Æﺟﺮاء اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
أﻳﻀﺎ.
أﺧﺮى ً

ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﺟﺪا ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.
اﻟﺘﺤﺴﻦ ﺗﺘﻄﻠﺐ
اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اداء وﺳﺮﻳﻌﺔ
ّ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮدة .إﻧﻪ أﻣﺮ ﺑﺴﻴﻂ وﺻﻌﺐ ً
ً
وﻗﺪ ﻗ ّﻴﻤﻨﺎ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻔﻬﻢ ﻛﻴﻒ ﺗﺆﺛﺮ اﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻠﺒﺔ .اﺳﻠﻮب
اول ﻫﻮ »اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ« ،وﻫﻮ اﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ .ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح اﻟﺪرس وﻳﻌﺮض اﻓﻜﺎر
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻳﻨﺎﻗﺶ اﺳﺌﻠﺔ وﻳﺪﻳﺮ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺼﻔﻴﺔ .أﻣﺎ اﺳﻠﻮب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ »اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻲ« ،وﻓﻴﻪ ﻳﺆدي اﻟﻄﻠﺒﺔ
ً
ﻧﺸﻄﺎ وأﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻧﻮن أﺳﺌﻠﺘﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻳﻤﺎرﺳﻮن اﻟﺘﺠﺎرب ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ.
دو ًرا
ﺧ ُﻠﺼﺖ دراﺳﺘﻨﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺗﻜﻮن أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ
ﻣﻌﻈﻢ أو ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﺧﺮى .وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺰﻳﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﻓﺈن ﻣﻌﺪل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺘﺔ دول اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق
اوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ  14ﻧﻘﻄﺔ ،أي ﺑﻤﺎ ُﻳﻌﺎدل ﻧﺼﻒ ﺳﻨﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.

٨

رؤى ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺣﻮل اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﻔﺰة داء اﻟﻄﻠﺒﺔ

اﻟﺠﺪول  :4إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻞ اﻣﺜﻞ :ﺗﺘﺤﻘﻖ أﻓﻀﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ أﺳﻠﻮﺑﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ )اﻟﺘﺪرﻳﺲ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻲ(
ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻧﻘﺎط ﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق ا وﺳﻂ
1
وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺨﻂ ا ﺳﺎس
أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ﺑﺪون ﺣﺼﺺ

ﺑﺪون
ﺣﺼﺺ

9

ﺧﻂ ا ﺳﺎس
3%

اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻲ

ﺑﻌﺾ أو ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺤﺼﺺ

ﺑﻌﺾ
أو ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺤﺼﺺ

6%

-13
6%

ﺟﻤﻴﻊ أو
ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﺤﺼﺺ

10
4%

-9
23%

-31
5%

ﺟﻤﻴﻊ أو ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﺤﺼﺺ

11
25%

اﻟﺤﻞ ا ﻣﺜﻞ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ أو ﻛﻞ
اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺲ
اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺼﺺ

-2

-29
8%

 أﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ
 أﻛﺜﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﻗﻊ
2
 اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ

20%

 1ﺗﻐ ّﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻛﺒﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋ ًﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،واﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﻳﻔﻲ-اﻟﺤﻀﺮي ،واﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ-اﻟﺨﺎﺻﺔ.
 2ﻗﺪ ﻻ ﺗُﺠﻤﻊ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  100ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ
اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻌﺎم  2015اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

٩
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تبدو هذه النتائج عكسية للدعم القوي الذي يناله التدريس
االستقصائي .وعليه ،فإننا نقدم فرضيتين ،األولى هي أن الطلبة ال
يمكنهم التقدم بأساليب التدريس االستقصائي دون أساس معرفي
قوي يكتسبونه من خالل التدريس المباشر .أما الفرضية الثانية ،فهي
أن أسلوب التدريس االستقصائي أصعب في التطبيق مقارنة بالتدريس
المباشر ،وأن المعلمين الذين يحاولون اتباع هذا األسلوب دون حصولهم
على تدريب ودعم كافيين سيعانون بال شك عند تطبيقه .وبالتالي،
فإن توفير تدريب أفضل للمعلمين وتقديم خطط دراسية عالية
الجودة ،ووجود قيادة تعليمية على مستوى المدرسة ُيمكن أن تُساعد
المعلمين في هذا الشأن .ومن المهم كذلك االنتباه إلى أن بعض أنواع
التدريس االستقصائي أفضل من غيرها ،فعلى سبيل المثال ،اتضح أن
شرح المعلم لكيفية تطبيق مفهوم علمي في الحياة العملية يعزز
نتائج الطلبة ،بينما مطالبتهم بتصميم تجاربهم الخاصة يؤدي إلى
نتائج عكسية.

تثمر التكنولوجيا المستخدمة في المدارس عن
أفضل النتائج عندما تكون في متناول المعلمين.
قد ال تعد الشاشات المستخدمة في المدارس هي المشكلة عندما
أيضا .ففي كافة المناطق
يتعلق األمر بنتائج الطلبة ،لكنها ليست الحل ً
الفرعية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وفي جميع أنواع
ً
بسيطا؛
األجهزة ،يكون أثر إضافة أجهزة داخل الصفوف على أداء الطلبة
إذ تتراوح النقاط المتحققة في البرنامج الدولي ما بين  0.2و 1.1لكل جهاز
(باستثناء واحد ستتم مناقشته أدناه) .وقد وجدنا في كافة الحاالت أن
توفير إمكانيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمعلمين بد ًلا من
الطلبة هو البديل األفضل ،فمث ًلا إن إضافة جهاز حاسوب واحد للمعلم
داخل الصف يكون له أثر أفضل بمقدار ستة أضعاف من إضافة جهاز
حاسوب للطالب .وقد أظهرت األبحاث التي أجريت في مناطق أخرى أن
استخدام بعض أنواع التكنولوجيا مثل األجهزة اللوحية وأجهزة القراءة
اإللكترونية في المدارس يؤثر سل ًبا على أداء الطلبة.
وجدنا كذلك أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تؤثر بشكل أكبر في
الدول التي ينخفض فيها استخدام التكنولوجيا ،كما أن إضافة جهاز
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حاسوب للمعلم في مدارس دولتي شمال أفريقيا التي شاركت في
البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ،على سبيل المثال ،ساهم في زيادة
نتائج هذه الدولة في البرنامج إلى  24.5نقطة ،فيما أدى تنفيذ نفس
المنهجية في دولتي مجلس التعاون الخليجي حيث يعتبر استخدام
شيوعا ،إلى زيادة نقاط الدولتين  1.1نقطة فقط
التكنولوجيا الصفية أكثر
ً
في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة.
من المهم مالحظة أن هذه النتائج تصف أثر التكنولوجيا المستخدمة
على التعليم كما هي مطبقة حال ًيا ،وليس أثرها المحتمل .كما تُق ّيم
هذه النتائج األجهزة الصلبة فقط وال تق ّيم البرامج اإللكترونية وال تأخذ
بعين االعتبار كيف يستخدم المعلمون التكنولوجيا .وعلى الرغم من
ذلك ،يجب على القادة في دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ألّا
يفترضوا أن يكون أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إيجاب ًيا
محايدا .ومن هنا يجب أن تضمن األنظمة التعليمية دمج
دائما أو حتى
ً
ً
دمجا كام ًلا مع المناهج وطرق
برامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ً
التدريس ،وأن تكون مدعومة بالتدريب والتطوير المهني.

إن تحسين نوعية التعليم أهم من زيادة عدد
الساعات التي يقضيها الطلبة في المدرسة.
مالحظة :ينظر هذا القسم من الدراسة فقط إلى دولتي اإلمارات العربية
المتحدة وقطر من دول مجلس التعاون الخليجي ،أما دول منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا األخرى التي شملها االستبيان لم توفر
بيانات كافية إلجراء التقييم.
من البديهي أن نعتقد أن أداء الطلبة سوف يتحسن نتيجة قضائهم
وقت أطول في المدرسة ،والنتائج تدعم هذه االفتراض إلى حد ما .ففي
دولتي مجلس التعاون الخليجي التي شاركت في البرنامج الدولي
لتقييم الطلبة ،يبلغ معدل اليوم الدراسي حوالي  5.5ساعة ،أي أعلى
بقليل من المعدل العالمي .وقد تبين أن نتائج مادة العلوم تزداد بنسبة
 19.5%بين  4إلى  5ساعات دراسية يوم ًيا ومن ثم تزداد بنسبة  1.9%أخرى
فقط بين  5إلى  7ساعات .ومع مراعاة الحالة االجتماعية واالقتصادية
للطالب إلى جانب نوع وموقع المدرسة ،يحصل الطلبة الذين يقضون
ما بين  6.5و 7ساعات في المدرسة يوم ًيا على أعلى نتائج .وبما أن أكثر
من  95%من الطلبة في هذه الدول يقضون  5ساعات دراسية أو أكثر في

رؤى مستخلصة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حول العوامل المحفزة ألداء الطلبة

الجدول  :٥الفائدة المتحققة من تخصيص ساعات دراسية إضافية تصل لنسبة ثابتة بعد
الزيادة على خمس ساعات دراسية يوم ًيا
نتائج مادة العلوم في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ،بحسب ساعات التدريس

دول مجلس التعاون الخليجي المشمولة هي قطر واإلمارات ،معدل نتائج مادة العلوم في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة

+1.9%
+19.5%

النسبة المئوية من
1
السكان

364

384

435

437

433

430

443

 4إلى 4.5

 4.5إلى 5

 5إلى 5.5

 5.5إلى 6

إلى 6.5 6

 6.5إلى 7

 7إلى 7.5

1%

3%

27%

41%

19%

7%

1%

 1قد ال تُجمع النسب المئوية لتصل إلى  100بالمائة بسبب التقريب
المصدر :البرنامج الدولي لتقييم الطلبة لعام  2015التابع لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

خصوصا بالنظر إلى التكاليف اإلضافية المرتبطة بوقت
المدارس ،فإن زيادة عدد ساعات الدراسة لن تحقق مكاسب إضافية،
ً
المعلمين والبنية التحتية الالزمة.
بينما األهم من ذلك هو تحسين نوعية التدريس ،ألن اإلمارات العربية المتحدة وقطر فعل ًيا لم يحصلوا على درجة عالية من
ناحية فعالية كل ساعة مدرسية مقابل تحصيل النقاط بحسب البرنامج الدولي لتقييم الطلبة .ويمكنهما اتخاذ خطوات
واسعة في تحسين تع ّلم الطالب في كل ساعة دراسية حالية بالتقليل من الوقت غير الدراسي واالرتقاء بكفاءة المعلمين
من خالل التدريب والتطوير المهني.
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اﻟﺠﺪول  :6ﻳﺒﺪو أن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴ ًﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

أﺛﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
زﻳﺎدة ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ1

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى

اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺤﻘﻮا
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻜﺮ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ

%+8

9%

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ %+5

11%

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
واﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ

%+3

12%

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ

%+1

ﺗﺄﺛﻴﺮ أﻛﺒﺮ
ﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ا ﻋﻠﻰ

ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻤﺒﻜﺮ

26%

 1ﻣﺘﻐ ّﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋ ًﻴﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺤﺪار ﻣﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺤﺪدة ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة )ﻣﺎ ﻋﺪا ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ (1
اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻌﺎم  2015اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻠﻎ أﻋﻤﺎرﻫﻢ  15ﺳﻨﺔ
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ
ﺗﺄﺛﻴﺮا
أﺣﺪث اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻜﺮ
ً
ً
ً
اﻟﻴﻮم ،إﻻ أن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﺑﺸﻜﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ذوي
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ.
ُﺤﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺐ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ
ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺎت أن ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﺗ ّ
اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺮاﺟﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻼﺣﻘﺔ .وﺗﺆﻛﺪ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻨﺎ اﺛﺮ اÆﻳﺠﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي أﺣﺪﺛﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻦ
أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ زﻳﺎدة اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺿﻤﺎن ﺟﻮدﺗﻪ.
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺸﻴﺮ ً
ﺗﺤﺴﻦ أداءﻫﻢ ﺑـ  27ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪوﻟﻲ
وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻓﺈن اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬي اﻟﺘﺤﻘﻮا ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻜﺮ
ّ
ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻌﺪ  10ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺤﻘﻮا ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻜﺮ ،وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻓﺮوﻗﺎت ﻣﻘﻠﻘﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﺧﻠﻔﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻓﺎﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺎت ذات أوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﺗﻘﻞ ﻓﺮص ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻓﻌ ًﻠﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ أن ﺗﻠﻘﻲ ﻫﺬا
ﺟﺪا ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻃﻔﺎل؛ ﻓﺎﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺪأوا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أو أﻗﻞ
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻋﻤﺮﻳﺔ ﻣﺒﻜﺮة ً
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ﻛﺎن أداؤﻫﻢ أﺳﻮأ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺤﻘﻮا ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻠﻰ
ﺧﺼﻮﺻﺎ
اÆﻃﻼق .وﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻘﻠﻖ ﺣﻮل ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻜﺮ اﻟﻤﺘﺎح،
ً
ﻟðﻃﻔﺎل اﺻﻐﺮ ﺳ ًﻨﺎ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ.
ﺗﻘﺘﺮح ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺐ وﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ
ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺒﻜﺮ ﺷﺎﻣﻞ وﻋﺎﻟﻲ ﺟﻮدة ﻟðﻃﻔﺎل ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻼت ذات دﺧﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﻮدة اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻗﺮب ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻃﻔﺎل اﺻﻐﺮ
ﺳ ًﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺗﻤﺎﻣﺎ أن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﺤﺪودة ،ﻓﻼ ُﻳﻤﻜﻨﻨﺎ
ﻧﺤﻦ ﻣﺪرﻛﻮن
ً
واﺳﻌﺎ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ إﺟﺎﺑﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﺑﻴﺎﻧﺎت واﺣﺪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن
ً
ﺟﻴﺪا .ﻛﻤﺎ أن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ وأﺣﺠﺎم اﻟﻌﻴﻨﺎت
وﻣﺼﻤﻤﺎ ﺗﺼﻤﻴﻤ ًﻴﺎ
ً
ً
واﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﺔ .ﻓﻤﺎ ﻳﺰال ﻫﻨﺎﻟﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اÆﺟﺎﺑﺔ
ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻞ ﺑﺤﺜﻲ ﻣﺘﻌﻤﻖ وﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ .إﻻ أﻧﻨﺎ
ﻧﻌﺘﻘﺪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،أن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺨﻤﺴﺔ ﺗﻮﻓﺮ رؤى
ﻣﻬﻤﺔ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﺠﺎح اﻟﻄﻠﺒﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ أن ﻳﺪﻣﺠﻮا ﻫﺬه اﻟﺮؤى ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
Æﺣﺮاز اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻃ ّﻠﺎﺑﻬﻢ.
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