تعايف التعليم:

هل يكتسب األطفال
والشباب املهارات
الرضورية؟
امللخص التنفيذي
لتحقيق االزدهار يف عامل اليوم ،يحتاج األطفال والشباب إىل مجموعة متكاملة من

تهدف اليونيسف ،من خالل مبادرة ( Reimagine Educationوتعني مفهوم جديد

املهارات للنجاح يف املدرسة والعمل والحياة .فباإلضافة إىل املهارات األساسية (أو

يف التعليم) بالرشاكة مع  Generation Unlimitedو ، Gigaإىل تزويد جميع األطفال

التأسيسية) كاإلملام بالقراءة والكتابة والحساب ،يحتاج األطفال واليافعون إىل مهارات

واليافعني — قرابة  3.5مليار شخص بحلول عام  — 2030بحلول تعلم رقمي عاملية

عامة أو قابلة للنقل ،وتُسمى أيضاً "مهارات الحياة" أو "املهارات االجتامعية والعاطفية"؛

املستوى تساعدهم يف بناء جميع املهارات املذكورة .وأثناء أزمة كوفيد ، 19-أبرزت

وإىل مهارات رقمية متكنهم من فهم التكنولوجيا واستخدامها؛ ومهارات خاصة بالوظيفة

الخسائر الكبرية واتساع أوجه الالمساواة يف التعلم نتيجة إغالق املدارس الحاجة

املعنية تدعم انضاممهم إىل القوى العاملة؛ ومهارات يف تنظيم املشاريع تدعم ريادة

امللحة للتعايف يف مجال التعلم وبناء املهارات — وهو مسعى مشرتك تقوده اليونيسف

األعامل والريادة االجتامعية .وإدراكاً منها لرضورة إحداث تطوير شامل للمهارات،

واليونسكو والبنك الدويل من خالل مرشوع املهمة :تعايف التعليم يف عام .2021
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امللخص التنفيذي

بناء املهارات عملية تراكمية :فالتنمية يف مرحلة الطفولة املبكرة متهد الطريق للتعلم
واكتساب املهارات يف املراحل الالحقة؛ وبالنسبة ألطفال املرحلة االبتدائية ،يُعد اكتساب
مهارات مختلفة ،وخصوصاً املهارات األساسية ،أمر بالغ األهمية؛ يف حني يحتاج الشباب
إىل مجموعة متكاملة من املهارات ،مبا فيها املهارات املطلوبة للمواطنة النشطة والعمل
الالئق .ويعتمد هذا التقرير عىل أحدث البيانات املتاحة يف العقد املايض من مختلف
دراسات التقييم واملسوحات األرسية الضخمة ،ليقدم خط انطالق لبناء املهارات لدى
الفئات العمرية الثالث :األطفال بعمر  59–36شهرا ً ،واألطفال يف سن العارشة تقريباً،
والشباب بعمر  24–15سنة .ومن املهم مالحظة أن أرقام هذا التقرير مل تأخذ يف
الحسبان آثار جائحة كوفيد ،19-ولو فعلت لكانت الصورة أسوأ بكثري عىل األرجح.
يف  77دولة لديها بيانات ،هناك أقل من ثالثة أرباع األطفال بعمر  59–36شهراً
يتبعون املسار الصحيح .فقد حقق هؤالء األطفال مراحل تنموية بارزة يف ثالثة عىل
األقل من املجاالت األربعة التالية :محو األمية (القراءة والكتابة والحساب) ،والبنية
الجسدية ،و الحقل االجتامعي والعاطفي ،والتعلم .ولوحظت آثار التفاوتات يف الرثوة،
حيث ميتلك أطفال البلدان األكرث ثراء احتامالت التباع الطريق الصحيح يف النمو
أكرث من أطفال البلدان منخفضة الدخل .إن توفري أفضل انطالقة يف الحياة لجميع
األطفال — وخاصة األكرث هشاشة — يضعهم عىل مسارات إيجابية يف التعلم واكتساب
املهارات.
هناك نصف األطفال فقط يف سن العارشة تقريباً لديهم مهارات القراءة األساسية.
ال يزال تأثري الرثوة كبريا ً عىل نتائج منو األطفال :يف البلدان منخفضة الدخل ،يكتسب
واحد تقريباً من كل  10أطفال مهارات القراءة األساسية ،مقارنة بتسعة تقريباً من
كل  10أطفال يف البلدان مرتفعة الدخل .من الرضوري جدا ً عدم تخلف أي طفل عن
اكتساب هذه املهارات األساسية ،ألنها لبنات أساسية نحو مزيد من التعلم وتطوير
املهارات.
أقل من نصف الشباب يكتسبون مجموعة متكاملة من املهارات الالزمة للنجاح يف
املدرسة والعمل والحياة .مثة نحو خميس الشباب فقط يواظبون عىل امتالك مهارات
القراءة والرياضيات مبستوى املرحلة الثانوية ،ومهارات الحياة الخاصة باملواطنة
والكفاءة العامة (يف  38دولة تتوفر فيها بيانات) ،واملهارات الرقمية ألداء عمليات
بسيطة عىل الكمبيوتر .وأكرث قليالً من ربع الشباب يكتسبون مهارات خاصة بالوظيفة
(كام تبني نسب الشباب املوجودين يف التعليم والعمل والتدريب ولديهم مهارات
مستوى املرحلة الثانوية) ،بينام قرابة ثلثهم فقط يكتسبون مهارات ريادة األعامل (كام
تبني معدالت محو األمية املالية) .وشباب البلدان األكرث ثراء أكرث احتامالً الكتساب هذه
املجموعة من املهارات من شباب البلدان منخفضة الدخل .ويف البلدان التي لديها
بيانات ،لوحظ وجود فجوات بني الجنسني يف مهارات الحياة لصالح اإلناث ،ويف املهارات
الرقمية ومهارات ريادة األعامل لصالح الذكور.
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تُظهر األدلة ضعف اكتساب املهارات بني الشباب ،وال سيام شباب البلدان منخفضة
الدخل حيث تكون نسب الذين يكتسبون املهارات يف أدىن مستوياتها .يحدد هذا
التقرير خمسة مستويات متدرجة من اكتساب املهارات تعرب عن نسب الشباب الذين
يتبعون املسار الصحيح الكتساب كل مهارة :ضعيف ( 15–0باملئة) ،ناشئ (35–16
باملئة) ،متطور ( 55–36باملئة) ،متقدم ( 75–56باملئة) رائد ( 100–76باملئة) .ويف البلدان
التي لديها بيانات ،مل يصل اكتساب النطاق الكامل للمهارات إال إىل املستويني الناشئ
أو املتطور بشكل عام (انظر الشكل  .)1ويف البلدان منخفضة الدخل ،وصل اكتساب
املهارات فقط إىل املستويني الضعيف أو الناشئ ،مع وجود نسبة كبرية من الشباب ال
ميتلكون أي مهارات .ولكن من املهم مالحظة أنه رغم كون نسبة الشباب خارج عملية
اكتساب املهارات هي األعىل يف البلدان منخفضة الدخل ،فإن أعدادهم قد تكون أكرب يف
بلدان الدخل املتوسط األدىن التي تضم أكرب عدد من الشباب.
والعديد من البلدان التي تتوفر لديها بيانات ال تزال يف املستويني الضعيف أو الناشئ:
•أكرث من الثلث ميتلكون مهارات املرحلة الثانوية .هناك نصف البلدان منخفضة
الدخل وقرابة ثلث بلدان الدخل املتوسط األدىن التي تتوفر لديها بيانات ،يف
املستوى الضعيف ،حيث  85باملئة من شبابها عىل األقل خارج عملية اكتساب
مهارات املرحلة الثانوية.
•أكرث من الخمس ميتلكون مهارات الحياة إن وجود  38دولة فقط — ليس بينها
أي دولة منخفضة الدخل — ممثلة بالبيانات الخاصة مبهارات الحياة يؤكد
الحاجة إىل بيانات أكرث شموالً وأكرث قابلية للمقارنة عن هذا النوع من املهارات.
•خمسان ميتلكون املهارات الرقمية .البلدان منخفضة الدخل جميعها وقرابة ثلث
بلدان الدخل املتوسط األدىن ،التي تتوفر لديها بيانات ،هي يف املستوى الضعيف،
حيث يوجد  85باملئة من شبابها عىل األقل خارج عملية اكتساب املهارات
الرقمية.
•قرابة النصف ميتلكون املهارات الخاصة بالوظيفة .أكرث من ثلثي البلدان
منخفضة الدخل وبلدان الدخل املتوسط األدىن التي لديها بيانات هي يف
املستويني الضعيف أو الناشئ ،وقرابة  65باملئة من شبابها خارج عملية اكتساب
املهارات الخاصة بالوظيفة.
•خمسان ميتلكون مهارات ريادة األعامل .هناك ثالثة أرباع البلدان منخفضة
الدخل تقريباً وأكرث من نصف بلدان الدخل املتوسط األدىن التي لديها بيانات ،يف
املستويني الضعيف أو الناشئ ،وقرابة  65باملئة من شبابها خارج عملية اكتساب
مهارات ريادة األعامل.
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الشكل  :1نسب الشباب الذين ميتلكون مهارات متكاملة
املصدر 1 :قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء ملعلومات مؤرش أهداف التنمية املستدامة -1-1-4ج بشأن

مهارات املرحلة الثانوية
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مهارات الحياة

2

رائد ( 100–76باملئة)
متقدم ( 75–56باملئة)
متطور ( 55–36باملئة)
ناشئ ( 35–16باملئة)
ضعيف ( 15–0باملئة)

تحقيق الحد األدىن من الكفاءة يف القراءة والرياضيات يف نهاية املرحلةاألوىل من التعليم الثانوي؛  2الدراسة
الدولية حول الرتبية املدنية واملواطنة  )ICCS( 2016والربنامج الدويل لتقييم الطلبة )PISA( 2018؛

مهارات ريادة األعامل
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 3قواعد البيانات العاملية ملعهد اليونسكو لإلحصاء واليونيسف بشأن مهارات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والتقارير الوطنية املختلفة عن هذه املهارات؛  4قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء وقاعدة
بيانات دائرة اإلحصاء يف منظمة العمل الدولية؛  5الدراسة االستقصائية العاملية ملحو األمية املالية لعام 2014
الصادرة عن ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف االئتامين .انظر امللحق  1لالطالع عىل تفاصيل كاملة عن
مصادر البيانات وطرق الحساب.

املهارات الرقمية

3

مالحظة :البيانات الخاصة مبهارات الحياة متوفرة يف  38دولة فقط وال يجوز تفسريها عىل أنها تقديرات

املهارات الخاصة بالوظيفة

4

عاملية .البيانات املتعلقة مبهارات الحياة ليست متوفرة يف البلدان منخفضة الدخل.

البلدان منخفضة الدخل

بلدان الدخل املتوسط األدىن

اإلجاميل

لقد تسبب إغالق املدارس لفرتات طويلة بسبب وباء كوفيد 19-عىل األرجح يف
حدوث اضطرابات يف بناء املهارات — خاصة لدى املتخلفني أصالً عن الركب ويف بلدان
الدخل املتوسط األدىن حيث يوجد أكرب عدد من الشباب .فالبلدان التي شهدت أطول
فرتة من إغالق املدارس هي غالباً البلدان التي لديها أدىن مستويات اكتساب املهارات
حتى قبل انتشار الوباء ،مام ساهم رمبا يف توسيع النقص القائم يف بناء املهارات  .وكلام
طالت فرتة إغالق املدارس ،زاد احتامل تأخر األطفال يف اكتساب املهارات األساسية
واملهارات الرضورية األخرى.
ال ميكننا التعايف بدون قياس البيانات واملؤرشات .من املهم املالحظة أن هذه
التقديرات عن اكتساب املهارات مقيدة مبشاكل توفر البيانات وقابليتها للمقارنة
وعدم االنتظام يف جمعها .فالبيانات الخاصة بتنمية الطفولة املبكرة من "مؤرش تنمية
الطفولة املبكرة" متوفرة يف  77دولة فقط .ويُقاس اكتساب املهارات األساسية بشكل
رئييس باستخدام بيانات فقر التعلم ،التي تشمل مهارات القراءة وليس الرياضيات.
ويتم تقدير مهارات مرحلة التعليم الثانوي باستخدام بيانات من دراسات التقييم
واسعة النطاق ،وال سيام الربنامج الدويل لتقييم الطلبة واالتجاهات العاملية يف دراسة
الرياضيات والعلوم ( ،)TIMSSوالتي تشمل الطالب يف املدرسة فقط .ولتقدير اكتساب
مهارات الحياة ،تُستخدم بيانات من الدراسة الدولية حول الرتبية املدنية واملواطنة
 2016ومن اختبار الكفاءة العامة يف الربنامج الدويل لتقييم الطلبة  – 2018وهي
متثل  38دولة فقط ،والطالب يف املدارس فقط ومجموعة فرعية محدودة من مهارات
الحياة .عىل صعيد مهارات مرحلة التعليم الثانوي ومهارات الحياة واملهارات الرقمية،
هناك نقص يف البيانات القابلة للمقارنة دولياً عن فئة الشباب .أخريا ً ،يف حالة عدم
وجود تقييامت شاملة عن املهارات الخاصة بالوظيفة ومهارات ريادة األعامل ،يتم
استخدام مقاييس بديلة لهذين النوعني من املهارات .وتحسني توفر البيانات عامل
مهم جدا ً لدعم بناء مجموعة متكاملة من املهارات ،مبا يف ذلك تعويض الخسائر التي
أحدثها إغالق املدارس.
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ملواجهة هذه التحديات ،تعمل اليونيسف و Generation Unlimitedورشكاؤها
بنشاط من أجل اتخاذ تدابري أكرث شموالً وتشاركية لتطوير املهارات .ومن املشاريع
املطروحة ،مرشوع كوفيد :19-رصد اآلثار عىل نتائج التعلم ( )MILOلقياس نتائج
التعلم يف ستة بلدان أفريقية؛ ومرشوع إدخال مقرر التدريب عىل مهارات التعلم
األسايس يف املسح العنقودي متعدد املؤرشات ،والذي يشمل أطفال الفئة العمرية 14–7
سنة داخل املدرسة وخارج املدرسة ،ومقرر التدريب عىل اإلعالم الجامهريي وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،الذي يجمع بيانات عن مهارات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لدى الشباب؛ ومرشوع ميثاق بيانات التعلم الذي يهدف إىل زيادة توفر
بيانات تقييم التعلم يف البلدان منخفضة الدخل؛ ومرشوع مقياس املهارات يف العامل،
الذي يقدم تقديرات وتوقعات وتصورات عن اكتساب املهارات بني الشباب؛ وأداة
تعليم املهارات الحياتية واملواطنة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا و مقاييس
التعليم األسايس يف جنوب رشق آسيا ،وكالهام يقدم منهجيات موحدة لقياس مهارات
الحياة .وانطالقاً من التزامها بتحسني البيانات والتقييم ،تسعى اليونيسف جاهدة
لتحقيق رؤية مبادرة  – Reimagine Educationوهي أن يكتسب كل طفل وكل يافع
مجموعة متكاملة من املهارات الالزمة للنجاح يف املدرسة والعمل والحياة.
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