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موجز:

إن دوالً عديدة من جميع أنحاء العامل تشّجع اإلصالحات الرامية إىل تحسني نسب االلتحاق 

بالتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة ونوعية هذا التعليم. ومن بني األهداف املتعددة، فقد ورد 

مؤخرًا يف مقدمة الخطط الوطنية هدف إعداد األطفال للتمدرس وتطوير املهارات الرضورية 

للمشاركة الناجحة يف املدرسة واملجتمع )Saber, 2013؛ اليونسكو، 2013(. ونقوم يف ملخص 

السياسات هذا بتحليل البيانات من مثانية أنظمة تعليمية عربية شاركت يف الدورة األخرية 

للدراسة الدولية التي أجرتها املنظمة الدولية لتقييم التحصيل الرتبوي IEA  لقياس مدى تقدم 

مهارات القراءة )أو القرائية( يف العامل PIRLS 2011. وتُظهر النتائج عالقة إيجابية بني املشاركة 

يف التعليم قبل االبتدايئ ومدته وتحصيل الطالب يف مجال القراءة يف املرحلة االبتدائية. فطاُلب 

الصف الرابع والصف السادس الذين شملهم التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة تفّوقوا يف أدائهم 

عىل أولئك الذين مل يشملهم التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة يف معظم األنظمة التعليمية 

التي تم تحليلها. باإلضافة إىل ذلك، يف نصف األنظمة التعليمية، كان أداء الطالب الذين شملهم 

التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة لفرتة أطول من السنة الواحدة، أفضل يف تحصيل القراءة من 

أولئك الذين شملهم ملدة أقرص.

االستتباعات عىل صعيد السياسات
1. من املهم جعل التعليم قبل االبتدايئ متاًحا لجميع األطفال. فوفق النتائج التي توصلنا إليها يف األنظمة 

التعليمية التي تم تحليلها، مل يشارك جميع طاُلب الصف الرابع )أو السادس( الذين شملتهم الدراسة الدولية 
لقياس مدى تقدم القراءة يف العامل لعام 2011 يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة. وقد أظهرت تحليالت 

إضافية غري مذكورة يف هذا التقرير أن األطفال من عائالت محرومة أو مناطق ريفية لهم أقل فرص لالنتفاع 
بالتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة من أولئك اآلتني من عائالت غري محرومة ومناطق حرضية. ويف نفس 

الوقت، بنّي التحليل أن املشاركة يف التعليم قبل االبتدايئ مرتبطة عىل ما يبدو مبعدل أعىل لتحصيل القراءة 
يف الصف الرابع )أو السادس(. وهذا يعني أن تأمني االلتحاق بالتعليم قبل االبتدايئ لجميع الطالب، مع تركيز 

خاص عىل الطالب من العائالت املحرومة واملناطق الريفية، يشّكل إحدى األهداف املنشودة التي تسعى 
السياسات التعليمية إىل تحقيقها. 

2. عىل السياسات الرامية إىل رفع تحصيل القراءة لدى الطالب أن تشمل االلتحاق املبّكر بالتعليم يف مرحلة 
الطفولة املبكرة. يُظهر تحليلنا أن طالب الصف الرابع )أو السادس( الذين شملهم التعليم يف مرحلة الطفولة 
املبكرة لفرتة أطول تفّوقوا يف أدائهم عىل أولئك الذين شملهم ملدة أقرص، وذلك يف نصف األنظمة التعليمية 

التي حلّلناها. فتأمني التحاق الطالّب املبّكر بالتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة قد يسهم يف تحسني معّدل 
تحصيل الطالب يف مراحل التمدرس الالحقة. 
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 املقدمة

يشّكل التعليم قبل املدريس اليوم موضوًعا رئيًسا  يف جداول أعامل التعليم 
الوطنية. فقد قامت عديد الدول واملنظامت الدولية، وخصوًصا يف مناطق العامل 

النامية، بتطوير إصالحات هدفت إىل تحضري األطفال لاللتحاق بالتعليم النظامي 
)Naudeau, Kataoka, Valerio, Neuman, & Eder, 2010؛ البنك الدويل، 

2013(. وبالتايل، شهدت نسب املشاركة يف التعليم قبل املدريس ازدياًدا مطرًدا 
يف دول متعددة منذ تسعينيات القرن املايض، ومن ضمنها بعض الدول العربية 
 Mullis, Martin, Kennedy, ؛Mullis, Martin, Foy, & Drucker, 2012(

Foy, 2007 &(. وباالستناد إىل بيانات دورة الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم 
القراءة يف العامل لعام 2011، أشارت كل األنظمة التعليمية املشاركة إىل أنها 

توفر التعليم قبل املدريس بشكل أو بآخر، وأن ما يقارب 89 يف املئة )كمعدل، 
 Mullis,( من الطالب تابعوا برامج التعليم قبل االبتدايئ )عىل املستوى العاملي

Martin, Foy, & Drucker, 2012(. وقد أفادت أغلبية الدول املشاركة يف 
الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة يف العامل لعام 2011، مبا فيها معظم 
الدول العربية، أن لديها منهج درايس وطني للتعليم قبل االبتدايئ، وأن املنهج 

يتضمن اللغة والقراءة واملهارات الكتابية يف كافة هذه الدول تقريبًا. 

وهذا هام، خاصة وأن استعداد األطفال للتعلّم عندما يدخلون املدرسة يختلف 
اختالفًا ملحوظًا بني طفل وآخر، وذلك يعكس االختالفات يف بيئتهم املنزلية 

وتدّخل أولياء األمور، يف عالقة بالتفاوتات االجتامعية. توحي الكتابات العلمية 
بأن االهتامم بتطوير رأس املال البرشي يجب أن يبدأ عندما يكون الدماغ يف 
 Atinc( مرحلة النمو األرسع ويف أقىص درجات الليونة، أي عند بداية الحياة

Gustafsson-Wright, 2014 &(. وتُظهر األدلة البحثية أيًضا أن للتعليم قبل 
 Melhuish ًاملدريس دور مهم يف تحصيل القراءة املستقبيل للطالب )راجع مثال

et al., 2008(. فاكتساب مهارات القراءة والكتابة يف مرحلة مبكرة قبل دخول 
املدرسة وعند بداية التمدرس قد يرتك أثرًا إيجابيًّا يف النواتج التعليمية الالحقة 

)Bingham, 2007(. فمن املرّجح أن الطالب الذين يواجهون صعوبات مبكرة يف 
القراءة سوف يتأخرون عن أقرانهم. هذا ما قد يشّكل عائًقا أمامهم الحًقا، عندما 

ينتقلون من مرحلة “تعلم القراءة” إىل مرحلة “القراءة للتعلم” التي تبدأ، يف 
املعدل، يف سنة التمدرس الرابعة تقريبًا )Mullis et al., 2009(، وقد يؤثر ذلك 
 .)Lembke & Foegen, 2009( أيًضا يف التطور األكادميي املحرز يف مواد أخرى
وتجدر اإلشارة إىل أن هذه العالقة اإليجابية بني التحصيل العلمي واملشاركة يف 

التعليم قبل املدريس -التي ظهرت يف كل األنظمة التعليمية املشاركة- بانت أيًضا 
 Mullis,( يف دراسات أخرى، من ضمنها التقرير الدويل لقياس مدى تقدم القراءة

Martin, Foy, & Drucker, 2012(. وكمعدل، كان للطالب الذين شاركوا يف 
التعليم قبل املدريس مستوى تحصيل قراءة أعىل يف الصف الرابع من أولئك 

الذين مل يشاركوا. وكمعدل أيًضا، حقق الطالب مستوى تحصيل قراءة أعىل بشكل 
عام إن كانوا قد شاركوا يف التعليم قبل االبتدايئ لفرتة أطول )أي فرتة تفوق السنة 

مقارنة مع سنة أو أقل(.
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بهدف التمكن من معرفة العالقة بني التعليم قبل االبتدايئ وتحصيل القراءة 
لدى الطالب، استعنا ببيانات من الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القرائية 

يف العامل لعام 2011 التي أجرتها املنظمة الدولية لتقييم التحصيل الرتبوي
IEA  والتي تقيّم القراءة يف الصف الرابع )أو السادس( من خالل عينات 

طالب متثيلية من األنظمة التعليمية املشاركة. وتقوم الدراسة الدولية بقياس 
مدى تقدم تحصيل القراءة، وجمع معلومات شاملة وقابلة للمقارنة عىل 
املستوى الدويل حول خصائص خلفية الطالب وأولياء أمورهم ومعلميهم 

ومدارسهم. يستند البحث إىل بيانات مثانية أنظمة تعليمية عربية شملت كل 
املعلومات ذات الصلة التي نحتاج إليها يف تحليلنا: أبو ظبي وديب، والكويت 

واملغرب وُعامن وقطر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة. 
ومع أن أبو ظبي وديب إمارتان تابعتان لإلمارات العربية املتحدة، إال أنهام 

شاركتا يف الدراسة ويف عمليات أخد العينات بصفتهام كيانني إقليميني 
منفصلني لوضع معايري املقارنة. علاًم أن هدفنا كان تقديم بيانات متثيلية 

حول األنظمة التعليمية يف هذه املناطق. وقد تم إعالن نتائج التحليالت يف 
كل من أبو ظبي وديب واإلمارات العربية املتحدة بشكل منفصل. وتجدر 

اإلشارة إىل أن كل األنظمة التعليمية التي تم تحليلها أجرت الدراسة الدولية 

لقياس مدى تقدم القراءة يف العامل لعام 2011 يف الصف الرابع، باستثناء 
دولة الكويت التي اختربت طالب الصف السادس ودولة املغرب التي اختربت 

طالب الصف الرابع والصف السادس. 

تستخدم دراستنا معلومات حول حضور الطالب التعليم قبل االبتدايئ ومدة 
هذا التعليم، وفًقا ملا أفاد به أولياء الطالب املشاركني يف الدراسة. ونستخدم 

أيًضا عالمات التحصيل يف اختبار القراءة يف الدراسة الدولية لقياس مدى 
تقدم مهارات القراءة يف العامل لعام 2011، حيث يتم تعريف مهارات القراءة 
)أو القرائية( عىل أنها “القدرة عىل فهم واستخدام أشكال اللغة املكتوبة التي 

يطلبها املجتمع و\أو يقّدرها الفرد”. ويف هذا الصدد، يُتََوقَّع من الطالب أن 
يتمكنوا من “بناء معنى من نصوص مختلفة”، مع األخذ بعني االعتبار مرحلة 

 Mullis, Martin, Kennedy, Trong, &( النمو التي مير بها كل طالب
.)Sainsburg, 2009, p.11

أظهرت بحوث سابقة أن للتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة أثٌر يف النجاح الذي 
يتم تحقيقه الحًقا يف التعلم )راجع مثالً Melhuish et al., 2008(. لذلك، نفّذت 

دول متعددة مجموعة من اإلصالحات واإلجراءات يف مجال السياسات بغية 
زيادة االلتحاق بالتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة لجميع الطالب )البنك الدويل، 

2013(. لكن رغم هذه الجهود، ال تزال نسب االلتحاق/الحضور تتفاوت بشكل 
 Mullis, Martin, Foy, &( ملحوظ يف األنظمة التعليمية يف جميع أنحاء العامل

Drucker, 2012(. وبهدف معرفة ما هو الحال يف األنظمة التعليمية العربية 
التي درسناها من خالل استخدام بيانات الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم 

مهارات القراءة )أو القرائية( يف العامل لعام 2011، احتسبنا النسبة املئوية للطالب 

املشاركة يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة يف األنظمة التعليمية العربية

البيانات والقياسات

الذي حرضوا التعليم قبل االبتدايئ. 

تُظهر النتائج يف الرسم األول أن نسب املشاركة يف التعليم يف مرحلة الطفولة 
املبكرة يف معظم األنظمة التعليمية العربية املعنية بالدراسة ترتاوح بني 70 و80 
يف املئة، باستثناء الكويت واململكة العربية السعودية. ففي الكويت، شارك كل 

الطالب تقريبًا يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة )92 يف املئة(، فيام شارك 
طالب من أصل اثنني فقط يف اململكة العربية السعودية )48 يف املئة(.

النسبة املئوية لطالب الصف الرابع )أو السادس( الذين شاركوا يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة )من بني املشاركني 
يف الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القرائية يف العامل لعام 2011 (

املصدر: املنظمة الدولية لتقييم التحصيل الرتبوي )IEA(، الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة يف العامل )PIRLS( لعام 2011

*بالنسبة إىل الكويت، يصل عدد القيم املفقودة للمتغري الذي يحوي املعلومات حول املشاركة يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة إىل 44 يف املئة تقريباً، فيام يرتاوح هذا 

العدد يف أنظمة تعليمية أخرى بني خمسة و 15 يف املئة فقط، وبالتايل يجب أن يتم تفسري النتائج املحرزة يف الكويت بحذر وتأّن.  
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هل يصبح مستوى مهارات القرائية أعىل إذا شارك الطالب يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة؟

كام ذكرنا يف القسم السابق، يف بعض األنظمة التعليمية، مل يتمكن جميع طالب 

الصف الرابع )أو السادس( املشاركني يف الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم 
القرائية يف العامل لعام 2011 من االلتحاق بالتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة. 

لذلك، كان هدفنا من التحليل الثاين تحديد ما إذا كان أداء الطالب الذين حّصلوا 
تعلياًم يف مرحلة الطفولة املبكرة أفضل يف اختبار القرائية يف الدراسة الدولية 

لقياس مدى تقدم القرائية يف العامل لعام 2011 من الطالب الذين مل يحّصلوا هذا 
التعليم. وفًقا لبعض املؤلفني عىل غرار )Anders 2012(، إن املشاركة يف التعليم 

يف مرحلة الطفولة املبكرة تؤّمن للطالب مجموعة أكرب من الفرص املتنوعة للتعلم 
وسياقات تعلم أكرث تنوًعا مام يُتاح لهم يف املنزل. وبالتايل، ميكن توقّع آثار تعلم 

إيجابية من األطفال املشاركني يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة. 

نقارن يف تحليلنا تحصيل القراءة لدى مجموعتني مختلفتني من الطالب: الطالب 
الذين شاركوا يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة والطالب الذين مل يشاركوا، 
ويبنّي الرسم الثاين التفاوت يف التحصيل بني هاتني املجموعتني. ويظهر الرسم 
بوضوح أن التفاوتات هي لصالح الطالب الذين حرضوا التعليم قبل االبتدايئ، 

وذلك يف كل األنظمة التعليمية التي حللناها. غري أن حجم هذه التفاوتات 
يختلف بني نظام تعليمي وآخر. ففي قطر واملغرب واململكة العربية السعودية 

وعامن وديب، التفاوتات يف التحصيل كبرية ولها داللة إحصائية. أما يف أبو ظبي 
واإلمارات العربية املتحدة والكويت، فالتفاوتات بسيطة )بني ثالث وعرش نقاط 

تقريباً(1 . 

وبهدف تقدير أهمية التفاوت يف التحصيل بالنسبة إىل السياسة التعليمية، من 
الرضوري النظر إىل نسب املشاركة الواردة يف الرسم األول. ففي اململكة العربية 

السعودية مثالً، مل يشارك أكرث من 50 يف املئة من طالب الصف الرابع الذين 
شملتهم الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة يف العامل لعام 2011 يف 

التعليم قبل االبتدايئ وبلغ التفاوت يف التحصيل بني املجموعتني 30 نقطة تقريبًا. 
يف املقابل، يف اإلمارات العربية املتحدة، يغطي التعليم قبل االبتدايئ نسبة 80 يف 
املئة، وال يتخطى التفاوت يف التحصيل بني املجموعتني العرش نقاط. بتعبري آخر، 
يف اململكة العربية السعودية، مل يستفد ما يقارب 50 يف املئة من طالب الصف 

الرابع املشاركني يف الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القرائية يف العامل لعام 

2011 من التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، وكان مستوى أدائهم أدىن بكثري 
من الطالب الذين استفادوا من هذا التعليم. أّما يف اإلمارات العربية املتحدة، 

فإن عدد الطالب الذين مل يشاركوا يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة منخفض 
جًدا، وكان مستوى تحصيل القراءة الذي حققوه أدىن بقليل قليل من أولئك 

الذين شاركوا يف هذا التعليم. يبدو إًذا أن رضورة بدء العمل املعني بالسياسات 
لزيادة املشاركة يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة تتجىل بصورة أوضح يف تلك 

األنظمة التعليمية حيث ترتافق نسب حضور التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة 
مع تفاوت كبري يف التحصيل. 

يف الكويت واإلمارات العربية املتحدة وأبو ظبي حيث يبدو أن التفاوت يف 
التحصيل محدود بني الذين شاركوا يف برامج التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة 

والذين مل يشاركوا، ميكن تفسري النتائج بطريقتني: من ناحية أوىل، قد تبنّي 
النتائج أن التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة ال يسهم يف تعليم األطفال بالقدر 

املتوقع. ومُيكن عىل األرجح معالجة هذه املشكلة من خالل تحسني نوعية برامج 
التعليم قبل االبتدايئ. ومن ناحية أخرى، إن قلة التفاوت يف التحصيل بني األطفال 

الذين شاركوا يف التعليم قبل االبتدايئ واألطفال الذين مل يشاركوا قد تُعزَى إىل 
أن التقييم أجري بعد أربع سنوات )يف حالة الكويت واملغرب، طالب الصف 

السادس، سّت سنوات( من التمدرس. وقد تكون إحدى التربيرات املمكنة لذلك 
هي أن التفاوتات يف التحصيل التي كانت موجودة عند بدء التعليم االبتدايئ 

اختفت، غري أن النتائج التي توصلت إليها دراسات أخرى واسعة النطاق أكّدت 
وجود عالقات إيجابية بني التعليم قبل االبتدايئ والتحصيل األكادميي. ومن 

أهم هذه الدراسات، نذكر مرشوع “التوفري الفّعال للتعليم ما قبل املدريس” 
 Effective Provision of Pre-School Education( )Sylva, Melhuish,(

Sammons, Siraj-Blatchford, & Taggart, 2008(، وبرنامج التقييم الدويل 
للطلبة )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2011(، باإلضافة إىل 

 Martin, Mullis, Foy, &( االتجاهات يف الدراسة العاملية للرياضيات والعلوم
.)Mullis, Martin, Foy, & Arora, 2012 ؛Stanco, 2012

1يتم تسجيل نقاط الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة يف العامل عىل مقياس نظري يرتاوح بني صفر وألف. الوسط العاملي هو 500 واالنحراف املعياري هو 100.

.................................................................................
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هل إن مدة التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة مهمة يف اكتساب مهارات القراءة لدى طالب الصف الرابع 
)أو السادس(؟

أظهرت التحليالت التي عرضناها يف األقسام السابقة أن مهارات القراءة التي 
يتمتع بها الطالب املشاركون يف الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القرائية يف 
العامل لعام 2011 كانت أفضل لدى أولئك الذين شاركوا يف التعليم يف مرحلة 

الطفولة املبكرة قبل التمدرس. وهذا ما انطبق عىل كل األنظمة التعليمية التي 
حللناها. ويف هذا القسم، نتطرق إىل العالقة بني مدة التعليم قبل االبتدايئ 

ومهارات القراءة يف الصف الرابع )أو السادس(. وباالستناد إىل الكتابات التي 
 ،)Wylie & Thompson, 2003 ؛Sylva et al., 2008( تناولت هذا املوضوع

نتوقع أن يحقق األطفال الذين تلقوا التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة لفرتات 

أطول عالمات أعىل يف القراءة. وليك نقيس مدة املشاركة يف التعليم قبل االبتدايئ، 
اعتمدنا عىل ما أفادنا به أولياء األمور. ومن هذا املنطلق، احتسبنا التفاوتات 

يف القرائية بني األطفال الذين شاركوا يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة ملدة 
“سنة واحدة أو أقل” وأولئك الذين شاركوا ملدة “تتخطى السنة الواحدة وتقل 

عن الثالث سنوات”. وحددنا أيًضا ما إذا كان لهذه التفاوتات داللة إحصائية، أي 
إذا ميكن تعميم النتائج عىل جميع الطالب، كل يف نظامه التعليمي.  

التفاوتات يف القرائية بني طالب الصف الرابع )أو السادس( وفًقا للمشاركة يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة

املصدر: املنظمة الدولية لتقييم التحصيل الرتبوي )IEA(، الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القرائية يف العامل )PIRLS( لعام 2011

*بالنسبة إىل الكويت، يصل عدد القيم املفقودة للمتغري الذي يحوي املعلومات حول املشاركة يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة إىل 44 يف املئة تقريباً، فيام يرتاوح هذا العدد يف أنظمة 

تعليمية أخرى بني خمسة و 15 يف املئة فقط، وبالتايل يجب أن يتم تفسري النتائج املحرزة يف الكويت بحذر وتأّن.  
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تُظهر النتائج التي عرضناها يف الرسم الثالث أن أداء الطالب مرتبط بطريقة 
إيجابية مبدة التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة يف كل من املغرب )الصفني الرابع 

والسادس( وقطر وُعامن واململكة العربية السعودية. ففي أنظمة هذه الدول 
التعليمية، تفّوق الطالب الذين شاركوا يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة 

ملدة أطول )“تتخطى السنة الواحدة وتقل عن ثالث سنوات”( يف أدائهم عىل 
أولئك الذين شاركوا ملدة أقرص )“سنة واحدة أو أقل”(، مع اإلشارة إىل أن هذه 

التفاوتات لها داللة إحصائية. أما يف الكويت وأبو ظبي وديب، فال تحمل هذه 
التفاوتات أي داللة. ويف اإلمارات العربية املتحدة، كان للطالب الذين شاركوا ملدة 

سنة واحدة أو أقل أداء أفضل يف الصف الرابع من الذين شاركوا ملدة أطول. 

وباختصار، يأيت هذا التحليل ليدعم االفرتاض الذي يقرتح أن مدة التعليم يف 
مرحلة الطفولة املبكرة تشّكل عامالً مهامًّ للنجاح يف مراحل الحقة يف املدرسة، 

وذلك يف أربعة من األنظمة التعليمية التي حللناها. غري أن هذا النمط ال ينطبق 
عىل األنظمة التعليمية كافة ألسباب متعددة، قد يكون أحدها االختالفات يف 

جودة خدمات التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة التي يتم توفريها يف كل نظام 
تعليمي. بالفعل، يبدو هذا االفرتاض معقوالً ومنطقيًّا، لكن ال ميكن تقييم جودة 

برنامج التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة من خالل بيانات الدراسة الدولية 
لقياس مدى تقدم القرائية يف العامل لعام 2011.

التفاوتات يف القرائية بني طالب الصف الرابع )أو الخامس( وفًقا لفرتة التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة قبل التمدرس**

املصدر: املنظمة الدولية لتقييم التحصيل الرتبوي )IEA(، الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القرائية يف العامل )PIRLS( لعام 2011

*بالنسبة إىل الكويت، يصل عدد القيم املفقودة للمتغري الذي يحوي املعلومات حول املشاركة يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة إىل 44 يف املئة تقريباً، فيام يرتاوح هذا العدد يف أنظمة تعليمية أخرى 
بني خمسة و 15 يف املئة فقط، وبالتايل يجب أن يتم تفسري النتائج املحرزة يف الكويت بحذر وتأّن. 

 ،)ISCED 0( وفقاً للمعلومات املتوافرة، يف كل األنظمة التعليمية التي تم تحليلها، إن التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة املزّود مبكون تعليمي )كام هو معرّف من قبل التصنيف الدويل املوحد للتعليم**

ال ميتد عىل أكرث من ثالث سنوات من املشاركة. وبالتايل، يشمل التحليل فقط األطفال الذين شاركوا يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة ملدة ثالث سنوات أو أقل.  
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الخالصة واالستتباعات عىل صعيد السياسات 

باالستناد إىل تحليلنا، ميكن تحديد االستتباعات عىل السياسات اآلتية:

1.من املهم جعل التعليم قبل االبتدايئ متاًحا لجميع األطفال. فوفًقا 
للنتائج التي توصلنا إليها، مل يشارك جميع طالب الصف الرابع )أو 

السادس(- الذين شملتهم الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القرائية 
يف العامل لعام 2011- يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة يف األنظمة 

التعليمية التي تم تحليلها. وقد أظهرت تحليالت إضافية غري مذكورة يف 
هذا التقرير أن فرص عدم مشاركة األطفال اآلتني من عائالت محرومة 

أو مناطق ريفية تفوق فرص أولئك اآلتني من عائالت غري محرومة 
ومناطق حرضية  . ويف الوقت عينه، بني التحليل أن املشاركة2 يف التعليم 

قبل االبتدايئ مرتبطة عىل ما يبدو مبعدل تحصيل قراءة أعىل يف الصف 
الرابع )أو السادس(. هذا يعني أن تأمني االلتحاق بالتعليم قبل االبتدايئ 
لجميع الطالب، مع تركيز خاص عىل طالب العائالت املحرومة واملناطق 

الريفية، يشّكل إحدى األهداف املنشودة التي تسعى السياسة التعليمية 
إىل تحقيقها. تكتيس هذه الخطوة أهمية خاصة يف األنظمة التعليمية 

حيث ترتافق النسب الدنيا لحضور التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة مع 
تفاوتات كبرية يف التحصيل بني الطالب الذين شاركوا وأولئك الذين مل 

يشاركوا يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة. 
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2.عىل السياسات الرامية إىل رفع تحصيل القراءة لدى الطالب أن تشمل 
االلتحاق املبكر بالتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة. يُظهر تحليلنا أنه، يف 

بعض األنظمة التعليمية، األطفال الذين شملهم التعليم يف مرحلة الطفولة 
املبكرة لفرتة أطول تفّوقوا يف أدائهم عىل أولئك الذين شملهم ملدة أقرص. 
فتأمني نفاذ الطالب املبكر للتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة قد يسهم يف 

تحسني معدل تحصيل الطالب يف مراحل التمدرس الالحقة، علاًم أننا الحظنا 
هذا النمط يف أربعة من أصل األنظمة التعليمية الثامنية التي حللناها. 

وتجدر اإلشارة إىل أن تحليل العوامل املرتبطة بنوعية التعليم يف مرحلة 
الطفولة املبكرة من شأنه أن يعطي معلومات أكرث تفصيالً حول كيفية 
 Anders( دعم منو الطفل يف أوضاع التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة

et al., 2012؛ Pianta et al., 2005(. لكن الدراسة الدولية لقياس مدى 
تقدم القرائية يف العامل لعام 2011 تم تصميمها لقياس تحصيل القراءة 

والعوامل املرتبطة به يف املرحلة االبتدائية، وبالتايل، فإن هذه الدراسة ال 
توفّر أي معلومات حول نوعية التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة. ويف هذا 

الصدد، من شأن املشاركة يف الدراسات الدولية الرامية إىل قياس نوعية 
 Early Childhood برامج التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة )عىل غرار

Education Study التي أعدتها املنظمة الدولية لتقييم التحصيل الرتبوي
IEA( 3 أن توفّر أدلة تجريبية/ميدانية لتوجيه السياسات التعليمية يف هذا 

املجال. 

 2  إن نسبة عدم مشاركة طالب الصف الرابع )أو السادس( اآلتني من عائالت ذات وضع اجتامعي واقتصادي متدهور أعىل يف كل األنظمة التعليمية التي حللناها. باإلضافة إىل ذلك، يف كل األنظمة التعليمية، باستثناء نظام اإلمارات العربية املتحدة، كانت 

نسبة مشاركة الطالب اآلتني من مناطق ريفية أدىن من النسب التي حققها الطالب اآلتون من مناطق حرضية.  

 3  املنظمة الدولية لتقييم التحصيل الرتبويIEA  بصدد إعداد دراسة عاملية واسعة النطاق لتقييم نوعية برامج التعليم يف مرحلة الطفولة املكربة. وستعطي البيانات املتأتية عن هذه الدراسة فكرة أعمق عن آليات التعلم والتعليم يف السنة األخرية من 

التعليم قبل االبتدايئ. 

.................................................................................
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حقوق الطبع والنرش © 2014  املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو( تونس

جميع الحقوق محفوظة. ال ميكن نسخ أي جزء من هذا املنشور أو تخزينه يف نظام اسرتجاع أو نقله بأي شكل أو بأي 

وسيلة، أو تصويره أو تسجيله أو غري ذلك دون الحصول عىل إذن كتايب من صاحب حقوق الطبع والنرش.  

  )www.tiros.net( تحرير: كيفن فايفر

تصميم وإنتاج: بييك بليس للتصميم واإلنتاج

 )www.plumaboom.com( إخراج : إدواردو لوبيز

123RF.com ©   :ائتامنات الصورة

للحصول عىل نسخ من هذا املنشور يرجى االتصال ب:

contact@araieq-alecso.org
www.araieq.alecso.org

تّم إعداد ملخص السياسات هذا بالتعاون مع:

املنظمة الدولية لتقييم التحصيل الرتبويIEA  مركز معالجة 

البيانات واألبحاث،

وحدة البحوث والتحليل

املؤلف:

Agnes Stancel-Piatak

Juliane Hencke

تحرير السلسلة:

Andres Sandoval-Hernandez

األلكسو

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو( هي منظمة متخصصة مقرها تونس، تعمل يف نطاق جامعة الدول 
العربية، وتعنى أساسا بتطوير مجاالت الرتبية والثقافة والعلوم يف الوطن العريب، وبتطوير التعاون العريب والدويل يف 
هذه املجاالت. تقوم األلكسو مبهام متعددة يف مجال التعليم لدعم الدول العربية األعضاء يف تنمية املوارد البرشية، 

وتحديث األنظمة التعليمية، وكذلك لتعزيز اللغة العربية والثقافة العربية اإلسالمية داخل الوطن العريب وخارجه.

إّن الربنامج العريب لتحسني جودة التعليم )ARAIEQ( واحد من املبادرات التعليمية الكربى لأللكسو، يهدف إىل 
تحسني نوعية خدمات التعليم يف الدول العربية من خالل التعاون اإلقليمي. أطلقت هذه املبادرة عام 2012 بدعم 

من البنك الدويل، وتشمل خمسة برامج فرعية:

 ،)APIQIT( الربنامج العريب لتطوير مناهج التدريس وتوظيف تقنيات املعلومات واالتصال يف التّعم-  
ويحتضنه املركز الوطني للتكنولوجيات يف الرتبية ) )CNTEيف تونس. 

-الربنامج العريب لالرتقاء باملعلّمني معرفيّا ومهنيّا )APTP(، وتحتضنه أكادميية امللكة رانيا لتدريب   
املعلّمني )QRTA( يف عاّمن، األردن.

-الربنامج العريب للتقييم والبحث يف مجال جودة التعليم )APEEPA(، ويحتضنه مكتب اليونسكو   
اإلقليمي للرتبية يف الدول العربية، يف بريوت، لبنان.

-الربنامج العريب لتنمية الطفولة املبكرة )APECD(، وتحتضنه ورشة املوارد العربية يف بريوت، لبنان.  

-الربنامج العريب للرتبية عىل الريادة واملبادرة )APEEI(، ويحتضنه إنجاز العرب يف عاّمن، األردن.  

ويهدف ملخص السياسات هذا القرتاح بعض القضايا والتوصيات حول تحليل نتائج الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم 
.)APECD( فيام يتعلق بالربنامج العريب لتنمية الطفولة املبكرة ،)PIRLS( القراءة يف العامل

يرجى ذكر هذا املرجع عىل النحو التايل:

ستانسل- بياتاك، أ. & هانك، ج. )ترشين الثاين 2014(. املشاركة يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة ومهارات القراءة 
والكتابة لدى طالب الصف الرابع )أو الصف السادس( - نتائج الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة يف العامل 
 IEA سلسلة ملخص السياسات، رقم 2، املنظمة العاملية لتقييم االنجاز الرتبوي ARAIEQ - األلكسو .)PIRLS(

هامبورغ:.

	  


