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"الكلب اسمه بوبً" .تبدو هذه جملة بسٌطة .ولكن هل تعلم أنه عندما طُلب من تالمٌذ الصؾ
الثالث االبتدائً فً كٌنٌا وتنزانٌا وأوؼندا قراءتها ،فإن ثالثة أرباعهم لم ٌفهمونها؟ وفً
المناطق الرٌفٌة فً الهند ،ال ٌتمكن نحو ثالثة أرباع تالمٌذ الصؾ الثالث من حل مسألة
حسابٌة لطرح أعداد مكونة من رقمٌن ،مثل  46مطرو ًحا منها  ،11وعند انتقالهم إلى الصؾ
الخامسٌ ،ظل نصفهم ؼٌر قادرٌن على حلها.
ٌواجه العالم حالٌا أزمة تعلم .ففً حٌن تمكنت البلدان من زٌادة فرص الحصول على التعلٌم
زٌادة كبٌرة ،فإن االلتحاق بالمدرسة ال ٌعنً التعلم .وفً جمٌع أنحاء العالمٌ ،صل مئات
المالٌٌن م ن األطفال إلى سن البلوغ من دون أن ٌكتسبوا حتى المهارات األساسٌة مثل حساب
المبلػ المتبقً من إحدى المعامالت المالٌة بطرٌقة صحٌحة ،أو قراءة تعلٌمات الطبٌب ،أو فهم
جدول مواعٌد الحافالت  -ناهٌك عن بناء مستقبل مهنً أو تعلٌم أبنائهم.
إن التعلٌم هو جوهر بناء رأس المال البشري .وتظهر أحدث البحوث التً أجراها البنك
الدولً أن إنتاجٌة  %56من أطفال العالم عندما ٌكبرون ستكون أقل من نصؾ ما ٌمكنهم
تحقٌقه اذا تمتعوا بقدر كامل من التعلٌم والصحة الجٌدة.
ال شك فً أن التعلٌم ،إذا جرى تقدٌمه على نحو جٌد  -إلى جانب رأس المال البشري الذي
ٌوجده – ٌعود بالنفع على األفراد والمجتمعات على حد سواء .على صعٌد األفرادٌ ،زٌد التعلٌم
تقدٌر الذات ،وٌعزز فرص الحصول على عمل وتحقٌق الدخل .وعلى صعٌد البلدان ،فإنه
ٌساعد على تقوٌة المؤسسات داخل المجتمعات ،وٌدفع عجلة النمو االقتصادي إلى األمام على
المدى الطوٌل ،وٌحد من الفقر ،وٌحفز االبتكار.
___________________________________________________________

"لم ٌفت األوان أبدًا أمام الشباب للحصول على فرص للتعلم .وشبابنا ٌستحق أن ٌكون
ً
مؤهًل بالمهارات التً ٌحتاجها لٌحقق االزدهار فً عالم العمل الذي تتزاٌد فٌه المتطلبات
واإلحساس بعدم االستقرار .وبالنظر إلى أن طًلب الٌوم سٌكونون من مواطنً المستقبل
وقادته ،فإن التعلٌم الجٌد والمناسب ضروري لتحوٌل التطلعات إلى واقع ملموس".

أنٌت دٌكسون

نائبة رئٌس مجموعة البنك الدولً للتنمٌة البشرٌة
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أزمة تعلم عالمٌة
ٌكمن أحد األسباب الرئٌسٌة الستمرار أزمة التعلم فً أنه ال تتوفر لدى العدٌد من نظم التعلٌم
فً جمٌع أنحاء بلدان العالم النامٌة سوى القلٌل من المعلومات عن من ٌتعلم ومن ال ٌتعلم.
ونتٌجة لذلكٌ ،تعذر على هذه النظم عمل أي شًء حٌال ذلك .وفً ظل حالة عدم الٌقٌن بشأن
أنواع المهارات التً ستتطلبها وظائؾ المستقبل ،من الضروري أن تقوم المدارس والمعلمون
بإعداد الطالب بما هو أكثر من المهارات األساسٌة للقراءة والكتابة .وٌنبؽً للطالب أن ٌكونوا
قادرٌن على تفسٌر المعلومات ،وصٌاؼة اآلراء ،واإلبداع ،والتواصل الجٌد ،والتعاون ،والتمتع
بالمرونة.
تتمثل رؤٌة البنك الدولً فً أن ٌتعلم جمٌع األطفال والشباب وأن ٌكتسبوا المهارات التً
ً
وعماال فاعلٌن فً
ٌحتاجونها لٌصبحوا منتجٌن ،ولدٌهم شعور بالرضا ،وأن ٌكونوا مواطنٌن
المجت مع .وٌنصب تركٌزنا على مساعدة المعلمٌن على جمٌع المستوٌات فً أن ٌصبحوا أكثر
فاعلٌة فً تٌسٌر عملٌة التعلم ،وتحسٌن مستوى التكنولوجٌا من أجل التعلم ،وتقوٌة إدارة
المدارس والنظم المستخدمة ،مع ضمان إعداد الطالب من جمٌع الفئات العمرٌة  -من مرحلة
ما قبل المدرسة إلى مرحلة البلوغ –بما ٌكفل لهم تحقٌق النجاح.

التغٌٌر ٌبدأ بمعلم متمكن
تشٌر مجموعة متزاٌدة من الشواهد إلى أن أزمة التعلم هً فً جوهرها أزمة تعلٌم .ولكً
ٌتعلم الطالب ،فإنهم بحاجة إلى معلمٌن أكفاء – بٌد أن العدٌد من نظم التعلٌم ال ٌبدي اهتما ًما
كبٌرا بما ٌعرفه المعلمون ،وما الذي ٌفعلونه داخل الفصول ،وفً بعض الحاالت ما إذا كانوا
ً
ٌحضرون إلى عملهم أم ال.
ولعله من حسن حظ الكثٌر من الطالب ،فً كل بلد ،أن هناك معلمٌن متفانٌن ومتحمسٌن ال
ً
تحوال فٌها على الرؼم من كل
ٌدخرون جهدا فً إثراء حٌاة هؤالء الطالب وٌحدثون
التحدٌات .إنهم أبطال ٌتحدون الصعاب وٌجعلون التعلم ٌحدث بشؽؾ وإبداع وتصمٌم.
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مدرس فً مدرسة مدارس وادي الذهب فً القنٌطرة بالمؽرب © .البنك الدولً

تعمل إحدى هؤالء األبطال فً مجموعة مدارس وادي الذهب فً القنٌطرة بالمؽرب .وفً
فصل دراسً ٌزهو باأللوان لونته بنفسها ،تستخدم هذه المعلمة أدوات إبداعٌة للتأكد من أن كل
طفل ٌتعلم وٌشارك وٌمرح .وفً فصلها ،تربط كل حرؾ فً األبجدٌة بصوت حٌوان وحركة
ٌد .وفً أثناء الدرس ،تقول كلمة واحدة ،وتوضح حروفها بصوت عا ٍل باستخدام األصوات
والحركة ،ثم ٌكتب التالمٌذ تلك الكلمة .ومن ثمٌ ،مكنها بسهولة تحدٌد التالمٌذ الذٌن ٌجدون
صعوبة فً المادة وتعدٌل وتٌرة الدرس لمساعدتهم على مواكبة زمالئهم .وٌشارك األطفال فً
هذا األداء وٌنتبهون إلٌه .وهم ٌشاركون دون خوؾ من ارتكاب األخطاء .وهذه معلمة ترٌد
التأكد من أن جمٌع األطفال ٌتعلمون.
https://youtu.be/oCPVN6DBdGM

"بالنظر إلى الدور األساسً الذي ٌلعبونه ،تتطلب مواجهة أزمة التعلم دعم المعلمٌن ،الذٌن
ٌُعدون المحرك األكثر أهمٌة لحجم ما ٌتعلمه الطًلب فً المدرسة".

خاٌمً سافٌدرا

المدٌر األول ،قطاع الممارسات العالمٌة للتعلٌم بالبنك الدولً
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ولكن حتى األبطاال ٌحتااجون مسااعدة .وٌجاب علٌناا التأكاد مان أن لادى جمٌاع المعلماٌن الادافع
لبذل قصارى جهدهم وأنهم مزودون بما ٌحتاجونه للتدرٌس بفاعلٌة.
ولدعم البلدان فً إصالح مهنة التدرٌسٌ ،طلق البنك الدولً منصة "معلمون ناجحون ،طاالب
ناجحون" .وتسعى هذه المنصة العالمٌة للمعلمٌن إلاى التصادي للتحادٌات الرئٌساٌة لجعال جمٌاع
المعلمااٌن فاااعلٌن ،ممااا ٌجعاال التاادرٌس مهنااة محترمااة وجذابااة لهااا سٌاسااات فاعلااة للمااوظفٌن،
وضمان تزوٌد المعلمٌن بالمهارات والمعرفة المناسبة قبل دخول الفصول ،ومن ثم دعمهم على
مدار حٌاتهم المهنٌة.

التكنولوجٌا توفر إمكانٌات جدٌدة للتعلٌم والتعلم
دورا بالػ األهمٌة
ٌرفع التؽٌر التكنولوجً السرٌع سقؾ األهداؾ .وتلعب التكنولوجٌا بالفعل ً
فً توفٌر الدعم للمعلمٌن ،والطالب ،وعملٌة التعلم على نطاق أوسع .وٌمكن أن تساعد
المعلمٌن على إدارة الفصول على نحو أفضل ،وطرح تحدٌات متنوعة لمختلؾ الطالب.
وٌمكن للتكنولوجٌا أن تتٌح لمدٌري المدارس ،وأولٌاء األمور ،والطالب التفاعل بسالسة.
و ٌستفٌد مالٌٌن الطالب من االستخدام الفاعل للتكنولوجٌا ،إال أن مالٌٌن آخرٌن من الطالب
فً بلدان العالم النامٌة ال ٌحققون هذه االستفادة.
وٌتمثل أحد أكثر الجهود المثٌرة لالهتمام فً تلك الجهود الخٌرٌة فً مجال تكنولوجٌا التعلٌم
التً تقودها مؤسسة  EkStepعلى نطاق واسع فً الهند .وأنشأت مؤسسة  EkStepبنٌة
تحتٌة رقمٌة مفتوحة تتٌح فرص التعلم لما ٌبلػ  211ملٌون طفل ،باإلضافة إلى فرص
التطوٌر المهنً من أجل  12ملٌون معلم ،و 4.5ملٌون من مدٌري المدارس .وٌمكن لكل من
المعلمٌن واألطفال الوصول إلى محتوى ٌتراوح بٌن المواد التعلٌمٌة ،وأشرطة الفٌدٌو
التوضٌحٌة ،والمحتوى التفاعلً ،والقصص ،وأوراق عمل التدرٌب ،والتقٌٌمات التكوٌنٌة.
ومن خالل المتابعة لتحدٌد المحتوى األكثر استخدا ًما  -واألكثر فائدة ٌ -مكن اتخاذ قرارات
واعٌة ومستنٌرة بشأن المحتوى فً المستقبل.
وفً الجمهورٌة الدومٌنٌكٌة ،تُظهر دراسة تجرٌبٌة أُجرٌت بدعم من البنك الدولً كٌؾ ٌمكن
كبٌرا فٌما بٌن طالب القرن الحادي والعشرٌن ،وأن توفر
لتكنولوجٌا التكٌؾ أن توجد اهتما ًما
ً
مسارا لدعم تعلم األجٌال القادمة وتعلٌمهم.
ً
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وتقول ٌودٌزي ،وهً تلمٌذة فً الصؾ السادس تشارك فً الدراسة ،إن أكثر ما تحب فعله فً
أثناء النهار هو مشاهدة مقاطع الفٌدٌو والبرامج التعلٌمٌة على جهاز الكمبٌوتر وهاتفها
المحمول .وانطالقا من روح الفضول الفطري التً ٌتمٌز بها األطفال ،تمثل الهدؾ من
الدراسة فً توجٌه هذا الفضول نحو تعلم الرٌاضٌات بطرٌقة تجذب اهتمام ٌودٌزي وزمالئها
فً الفصل.

تشارك ٌودٌزي وزمالؤها فً مدرسة ابتدائٌة عامة فً سانتو دومٌنؽو فً برنامج تجرٌبً مدته أربعة أشهر لتعزٌز الرٌاضٌات باستخدام برامج
تتكٌؾ مع مستوى الرٌاضٌات لكل طالب © .البنك الدولً

ونحن نعلم أن التعلم ٌجري على نحو أفضل عندما ٌصبح التوجٌه شخصًٌا بؽٌة تلبٌة احتٌاجات
كل طفل وتعزٌز نقاط قوته ،وتتبع التقدم الفردي ،وتقدٌم التعلٌقات الفورٌة .وقد استُخدمت
تكنولوجٌا التكٌؾ من أجل تقٌٌم مستوى التعلم األولً لدى الطالب ،ثم إشراكهم بعد ذلك فً
تمرٌنات الرٌاضٌات بطرٌقة نشطة تناسب كل منهم ،استنادًا إلى الذكاء االصطناعً وما ٌكون
الطالب على استعداد لتعلمه .وبعد مضً ثالثة أشهر ،حقق الطالب الذٌن كان لدٌهم فً البداٌة
كبٌرا .وٌوضح هذا األمر إمكانٌات التكنولوجٌا لزٌادة نواتج التعلم،
أدنى مستوٌات األداء تقد ًما
ً
والسٌما فٌما بٌن الطالب المتأخرٌن عن أقرانهم.
تطورا بسرعة هائلة ،تظهر حلول مبتكرة للتحدٌات التعلٌمٌة فً كل مكان.
وفً مجال ٌشهد
ً
مصدرا
وٌتمثل التحدي الذي نواجهه فً جعل التكنولوجٌا محر ًكا لإلنصاؾ والشمول ولٌست
ً
لمزٌد من عدم تكافؤ الفرص .ونحن نعمل مع شركاء فً جمٌع أنحاء العالم لدعم االستخدام
الفاعل والمالئم لتكنولوجٌا التعلٌم من أجل تقوٌة عملٌة التعلم.
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عندما تُدار المدارس ونظم التعلٌم جٌدًاٌ ،حدث التعلم
ٌتطلب توفٌر تعلٌم جٌد بناء نظم تقدم التعلمٌ ،و ًما بعد ٌوم ،فً آالؾ المدارس ،إلى مالٌٌن
الطالب .وتستلزم اإلصالحات الناجحة لنظم التعلٌم تصمٌ ًما جٌدًا للسٌاسات ،والتزا ًما سٌاسًٌا
قوًٌا ،وقدرة على التنفٌذ الفاعل .وبطبٌعة الحال ،هذا أمر بالػ الصعوبة .وٌبذل العدٌد من
البلدان جهودًا كبٌرة من أجل االستخدام الكفؤ للموارد ،وؼالبًا ما ال تترجم زٌادة اإلنفاق على
التعلٌم إلى مزٌد من التعلم وتحسٌن مستوى رأس المال البشري .وٌتطلب التؽلب على هذه
التحدٌات العمل على جمٌع مستوٌات هذا النظام.
وعلى المستوى المركزيٌ ،تعٌن على وزارات التعلٌم اجتذاب أفضل الخبراء لتصمٌم البرامج
القائمة على الشواهد والبرامج الخاصة بكل بلد وتنفٌذها .وتحتاج المكاتب على مستوى
المناطق أو المكاتب اإلقلٌمٌة إلى القدرة على متابعة عملٌة التعلم ودعم المدارس واألدوات
الالزمة لذلك .وعلى مستوى المدرسةٌ ،جب تدرٌب المدٌرٌن وإعدادهم إلدارة المدارس
وقٌادتها ،من تخطٌط استخدام الموارد إلى اإلشراؾ على معلمٌهم وتنمٌة قدراتهم.
والتؽٌٌر ممكن وإن كان صعبا .وبدعم من البنك الدولً ،كانت المدارس الحكومٌة فً إقلٌم
البنجاب فً باكستان جز ًءا من اإلصالحات الرئٌسٌة على مدار السنوات القلٌلة الماضٌة فً
إطار الجهود الرامٌة لمواجهة هذه التحدٌات .وعن طرٌق تحسٌن المساءلة على مستوى
المدارس من خالل المتابعة والحد من تؽٌب المعلمٌن والطالب ،وإدخال نظام توظٌؾ المعلمٌن
سا،
على أساس الجدارة واالستحقاق -حٌث ال ٌتم اختٌار سوى أكثر المعلمٌن موهبة وحما ً
تم كنت تلك المدارس من زٌادة نسب التحاق الطالب واستمرارهم فً الدراسة وتحسٌن جودة
التعلٌم إلى حد كبٌر .وعن ذلكٌ ،قول أحمد ،وهو أحد السكان القروٌٌن" :لقد أصبحت المدارس
الحكومٌة اآلن جٌدة للؽاٌة ،وهً أفضل حتى من المدارس الخاصة".
https://youtu.be/yC335czGnn1

لكن ال ٌمكن للتؽٌٌر أن ٌحدث بدون توافر البٌانات المطلوبة .فالحكومات بحاجة إلى معرفة ما
تفتقر إلٌه نظم التعلٌم لدٌها  -أو ما ٌُنفذ بشكل صحٌح  -التخاذ الخطوات الصحٌحة لتحسٌنها.
وٌقوم البنك الدولً ،بالتعاون مع مؤسسة بٌل ومٌلٌندا ؼٌتس ،ووزارة التنمٌة الدولٌة
البرٌطانٌة ،بتطوٌر لوحة المعلومات العالمٌة للتعلٌم .وستوفر هذه المبادرة الجدٌدة للحكومات
نظا ًما لمتابعة كٌفٌة عمل نظم التعلٌم لدٌها ،بد ًءا من بٌانات التعلم إلى خطط وضع السٌاسات،
بحٌث تكون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات تستند إلى الشواهد فً الوقت المناسب.
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إصًلح التعلٌم :اللعبة الطوٌلة تستحق العناء
بطبٌعتها ،تتطلب النتائج المتحققة من االستثمار فً التعلٌم الصبر والمثابرة .وفً الواقع ،سوؾ
ً
ٌستؽرق األمر ً
كامال لتحقٌق الفوائد الكاملة للمعلمٌن ذوي الكفاءة العالٌة ،واالستخدام
جٌال
الفاعل للتكنولوجٌا ،وتحسٌن إدارة نظم التعلٌم ،ووجود المتعلمٌن القادرٌن على المشاركة
ولدٌهم االستعداد .ومع ذلك ،تبٌن لنا التجربة العالمٌة أن البلدان التً زادت من وتٌرة التنمٌة
واالزدهار لدٌها جمٌعًا السمة المشتركة المتمثلة فً أخذ عملٌة التعلٌم على محمل الجد
واالستثمار فٌه بشكل صحٌح.
ومع احتفالنا بالٌوم العالمً للتعلٌم فً ٌ 24ناٌر/كانون الثانً ،وهو االحتفال األول من نوعه،
ٌجب علٌنا أن نبذل قصارى جهودنا إلعداد شبابنا بالمهارات الالزمة لمواصلة التعلم ،والتكٌؾ
مع الواقع المتؽٌر ،وتحقٌق النجاح فً اقتصاد عالمً تتزاٌد فٌه حدة المنافسة ،وعالم العمل
الذي تتسارع فٌه وتٌرة التؽٌر.
إن مدارس الؽد تُبنى الٌوم .وهً تلك المدارس التً ٌتمتع فٌها جمٌع المعلمٌن بالكفاءات
والدوافع المطلوبة ،حٌث تمكّنهم التكنولوجٌا من تقدٌم تعلٌم جٌد ،وحٌث ٌتعلم جمٌع الطالب
ضا المهارات الرقمٌة.
المهارات األساسٌة ،بما فً ذلك المهارات االجتماعٌة والعاطفٌة ،وأٌ ً
وهذه المدارس آمنة ومصروف اتها فً متناول الجمٌع ،وهً أماكن ٌتعلم فٌها األطفال والشباب
وهم ٌشعرون باالبتهاج ،وٌتسمون بااللتزام ،ولدٌهم ؼاٌة ٌسعون لتحقٌقها.
لكل هذاٌ ،جب على الحكومات والمعلمٌن وأولٌاء األمور والمجتمع الدولً أداء واجباتهم
لتحقٌق وعد التعلٌم لجمٌع الطالب ،فً كل قرٌة ،وفً كل مدٌنة ،وفً كل بلد.
___________________________________________________________

المصدر
البنك الدولً:
http://www.albankaldawli.org/ar/news/immersive-story/2112/11/22/pass-or-failhow-can-the-world-do-its-homework
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