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تمهيد

يتفق التربويون بشكل كبير على كيفية جعل التعليم فعاالً ومالئًما لالحتياجات المعاصرة ألي سياق في 
جميع أنحاء العالم. وهناك متطلبات أساسية واضحة لتحقيق ذلك تتمثل يف توفري مدرسني مؤهلني تأهيالً 
الة ونظم مدرسية داعمة وأولياء أمور ومجتمع مطَّلعني ومتجاوبني، فضالً عن وجود تعاون  جيًدا وقيادة فعَّ

من قبل الرشكات االستثامرية العامة والخاصة. بيد أنه وبالرغم من التقدم الكبري الذي تحقق يف هذا املجال، 

ال يزال الكثري من الطالب - وال سيام يف املناطق النامية - غري قادرين عىل اكتساب املهارات الحياتية األساسية 

واملعرفة والتوجهات الشخصية الالزمة لتحقيق النمو واالزدهار. ففي املجتمعات األكرث ثراًء، مل يؤد بذخ اإلنفاق 

دامئًا إىل تحسني جودة التعليم أو زيادة فرص الحصول عليه. وال تزال النامذج التعليمية القدمية التي تشكلت 

لتلبي احتياجات عصوٍر سابقة ترص عىل االستمرار الخاطئ بتواجدها جنبًا إىل جنب مع الجهود الجارية لدمج 

التكنولوجيا ضمن املناهج التي تتمحور حول الطالب وتركز عىل تنمية مهاراتهم.

وقد أدت الحالة املتزايدة من عدم املساواة يف معدالت الدخل يف كثريٍ من بلدان العامل إىل زعزعة االستقرار 

ال والجيد لألجيال الصاعدة. كذلك خلقت  وحرمان املجتمعات من أدوات تحقيق التنمية، ومنها توفري التعليم الفعَّ

االضطرابات والرصاعات السياسية والهجرة القرسية التي شهدناها يف أعقاب اندالع أحداث الربيع العريب تحديًا 

يتمثل يف أزمة الالجئني الهائلة التي تواجهها أوروبا. ويعكس هذا االضطراب الراهن واقع الرتابط العاملي وما 

يشهده من حالة متزق وتصدع.  

وباعتبارنا مدافعني عن التعليم، ال يجب أن نسمح بحالة عدم التيقن واالضطراب هذه أن ترِصفنا عن سعينا 

الحاسم لتحقيق اإلصالح، بل ميكن للرتبويني أيًضا اغتنام الفرصة واالستفادة من التعامل مع حالة التصدع تلك. 

ومن جانبه، تبنى السري مايكل باربر نهًجا قامئًا عىل فكرة توزيع املسؤوليات، والذي يُعد نداًء قويًا وواضًحا للقادة 

املعنيني للعمل بقوة عىل إطالق وإدارة عملية إصالح جريئة حتى ولو بدت بعيدة املنال.   فمن خالل خربته 

الطويلة التي أثراها العمل ضمن اإلطار الحكومي، تبنى السري باربر تلك النقلة النوعية التي تعتمد عىل رصف 

االنتباه عن الجدل الدائر حول تشكيل ودعم السياسات التعليمية، واالهتامم عوًضا عن ذلك بالوصول إىل نتائج 

تعليمية قوية. ويعتقد السري باربر بأن ذلك يعد قفزة رضورية إلنجاح أفضل الوصفات التعليمية التي ميكن أن 

يتبناها أي تربوي.

وبالنسبة لتقرير »وايز«، عزز السري باربر من مغزى الدروس الهامة التي يطرحها يف كتابه املعنون »كيف تُدار 

الحكومات« عن طريق إضافة دراسات حالة تكميلية تتناول مختلف النظم املدرسية يف دولة قطر واألردن 

واململكة املتحدة وإقليم البنجاب يف باكستان، فضالً عن املقابالت الشخصية واملراجعات املعرفية الهامة التي قام 

بها. ورمبا تتمثل القيمة الفريدة للتقرير يف إمكانية التطبيق الواسع للمفاهيم العاملية التي يتبناها والتي ترُِبز 

مجموعة من السياقات املختلفة التي تعكسها دراسات الحالة.

وتلتزم مبادرة »وايز« بتعزيز التعليم عايل الجودة باعتباره حًقا عامليًا. ومن خالل مؤمتر القمة العاملي لالبتكار يف 

التعليم )وايز( الذي يُعقد كل سنتني، فضالً عن إجراء سلسلة أبحاث موسعة وبرامج مستمرة ذات توجه عميل، 

تطرح مبادرة وايز نفسها عىل إنها »مركز فكري وعميل«. وتتامىش مقاربة السري مايكل بابر الفَعالة حول »إتاحة 

التعليم« متاًما مع تفانينا يف خدمة العمل اإلبداعي واالبتكار يف مجال التعليم. ومن خالل تقدمينا ملقاربة السري 

باربر حول »إطار إتاحة التعليم« بني جمهور أكرب من املتلقيني، نأمل أن نشجع املزيد من قادة التعليم يف العامل 

عىل التعامل مع أدق تفاصيل القضايا األكرث أهمية، وتقديم املزيد من اآلراء والتوجيهات استناًدا إىل تجاربهم 
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الخاصة والفريدة. وإنني لعىل ثقة، بجانب التشجيع والدعم الذي يقدمه هذا التقرير، بأن قادتنا الرتبويني 

سيتخذون إجراءات حاسمة إلطالق املوارد اإلبداعية الهائلة لألجيال القادمة والصاعدة عرب جميع املراحل العمرية 

من خالل إتاحة الوصول إىل تعليم عايل الجودة ومالئم لجميع املتعلمني.

 ستافروس يانوكا

  الرئيس التنفيذي

مؤمتر القمة العاملي لالبتكار يف التعليم »وايز« 
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مقدمة

أهمية اإلنجاز الفّعال في الُنظم المدرسية



1

تتطلع العديد من الحكومات إلى االرتقاء بمستويات التعليم المدرسي لديها، ما يدفع معظمها إلى 
االستثمار بقوة في هذا القطاع. ولكن ال ينجح سوى عدد قليل من هذه الدول يف تحسني النتائج املحققة، 

فهناك فجوة بني التطلعات املنشودة والواقع القائم فيام يتعلق باإلنجاز. فعىل سبيل املثال، يشهد التعداد السكاين 

يف دولة أوغندا، التي يبلغ عدد السكان بها ما يربو عىل 30 مليون نسمة بالفعل، تزايًدا مبعدل مليون نسمة يف 

السنة. وتبلغ نسبة السكان دون سن الثالثني %78، فيام يأيت متوسط أعامر سكان البلد بعمر فتاة تبلغ 14 عاًما. 

ومع ذلك فقد نرشت إحدى الصحف مؤخرًا خربًا جاء فيه أن »الحكومة تعرتف بأن نسبة %80 من املعلمني يف 

الدولة ال يستطيعون القراءة«.1 

وعىل الرغم من أن عناوين الصحف ليست دامئًا من املصادر األكرث موثوقية التي نعّول عليها، فالحقائق واضحة ال 

لبس فيها؛ ففي أوغندا - كام هو الحال يف العديد من البلدان اإلفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكربى - ال ترتقي 

معارف ومهارات املعلمني، ناهيك عن التزامهم بالحضور اليومي من عدمه، إىل املستوى الذي ميّكن دولتهم من 

استغالل إمكانات الشباب وقدراتهم يف القرن الحادي والعرشين.

وليست أوغندا سوى مثال واحد، ففي إثيوبيا تزيد كذلك نسبة السكان دون سن الثالثني عن %70. وعىل الرغم 

من أن معدالت االلتحاق ونسب حضور املعلمني باملدارس تُعّد أفضل بشكل كبري من أوغندا، فال يزال التحدي 

املتعلق مبستوى الجودة قامئًا يف إثيوبيا. وتعاين مرص من بعض التحديات املامثلة، كام تواجه تحديًا رئيسيًا آخر 

يتمثل يف قلة فرص العمل املتاحة حتى بالنسبة لألشخاص املتعلمني بها، إذ متثل نسبة الخريجني العاطلني عن 

العمل %34. وال يقترص هذا التحدي عىل قارة إفريقيا فحسب، ففي اليونان تبلغ نسبة الشباب العاطل عن العمل 

%50، يف حني  تبلغ النسبة %44 يف إسبانيا.

وقد يظهر أثر هذه األرقام واضًحا يف جنوب أوروبا، إال أن التحدي املاثل يف عملية التحول ال يقترص بحاٍل من 

األحوال عىل الدول األكرث ترضًرا من أزمة اليورو. فعىل سبيل املثال، ذكرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

أن اململكة املتحدة تتخلف عن مواكبة ركب الدول املتقدمة يف مستويات التحصيل األساسية لدى الطالب ممن 

ترتاوح أعامرهم بني 16 و24 سنة، ناهيك عن أن غالبية األفراد البالغني غري املهرة ال يحصلون عىل أي تدريب 

رسمي يف مكان العمل. ويف اململكة املتحدة، وغريها من الدول، يُعّد »أفضل مؤرش عىل املشاركة الالحقة يف التعليم 

هو املشاركة املبكرة«، مبعنى أن الذين يخفقون يف دراستهم مييلون يف الغالب إىل التخلف عن مواكبة أقرانهم 

بشكل كبري.2 

وال يختلف الحال كثريًا يف الواليات املتحدة األمريكية، حيث أشارت التقارير مؤخرًا إىل أن الطفل الذي ينشأ يف 

كنف أرسة تحقق دخالً ال يتجاوز الربع األدىن من مستويات الدخول يف الواليات املتحدة تقّل احتامالت تخرجه 

يف الجامعة مبقدار ستة أضعاف عن الطفل الذي تحقق أرسته دخالً يف الربع األعىل من مستويات الدخول.3 وعىل 

الرغم من زيادة االهتامم واالستثامر عىل مدار الخمسني عاًما املاضية، ال تزال فجوة التحصيل واإلنجاز الدرايس 

صادمة يف الواليات املتحدة بني الطالب البيض وأقرانهم من أصحاب البرشة السمراء. وتشري النتائج إىل أن نسبة 

%87 من الطالب البيض قد حققوا معدل درجات أعىل يف ماديّت الرياضيات والقراءة من متوسط الطالب السود يف 
الصف الثاين عرش.4

وحتى يف كندا، التي يأيت أداؤها املدريس بوجه عام يف مصاف أفضل الدول عىل الصعيد العاملي، ال تزال هناك 

طائفة من األقليات التي تعاين من فشل ذريع. ومن أكرث األمثلة الصارخة عىل ذلك هو أن ستة من أصل عرشة 

أفراد من »األمم األوىل« )وهو مصطلح يشري إىل شعوب كندا األصليني( الذين يعيشون يف املحميات أو األماكن 
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املخصصة للشعوب األصلية، وثالثة من أصل عرشة أفراد من األمم األوىل الذين يعيشون خارج هذه األماكن، 

هم من مترسيب الثانوية العامة. فيام ميثل معّدل الترسب من املدارس الثانوية عىل املستوى الوطني واحًدا لكل 

عرشة أفراد.5 

والخالصة هنا هي أن التحديات الكبرية ال تزال ماثلة حتى يف أفضل النظم التعليمية، وأنها تتطلب جميًعا إجراء 

تحسني رئييس يف النتائج التي يحرزها املتعلمون وتحقيق قدٍر أكرب من العدل كرشط مسبق للنجاح االجتامعي 

واالقتصادي يف املستقبل. أما بالنسبة للُنظم التي تخلفت كثريًا عن مواكبة الركب، مثل العديد من النظم يف جنوب 

آسيا أو إفريقيا جنوب الصحراء الكربى، فإن التحدي ال يزال بالغ الصعوبة بالنسبة لها. وقد تكون كلمة »األزمة« 

مستخدمة بصورة مفرطة يف العامل الحديث، إال أنها الكلمة املالمئة حًقا الستخدامها يف هذا السياق.

يُضاف إىل ما سبق أرجحية أن يؤدي التطور التكنولوجي إىل تغيري أسواق العمل بل وطبيعة العمل ذاتها يف غضون 

فرتة ترتاوح من 10 إىل 15 سنة، وينطبق هذا األمر بشكل أوضح عىل النصف األول من عمر البالغني الذين يرتكون 

مدارسهم يف الوقت الحايل.  

وتشري التقديرات، عىل سبيل املثال، إىل أن:

نسبة %47 من الوظائف املعروضة يف الواليات املتحدة األمريكية معرضة ملخاطر كبرية بسبب 	 

االتجاه إىل عملية األمتتة يف العقد أو العقّدين املقبلني.6 

 	
من املتوقع أننا سنمتلك السيارات ذاتية القيادة بحلول عام 2020، أو قبل ذلك.7

ستحقق الطباعة ثالثية األبعاد تأثريًا اقتصاديًا يرتاوح بني 230 إىل 550 مليار دوالر أمرييك 	 

بحلول عام 2025 استناًدا إىل قرص مراحل اإلنتاج وخفض معّدل النفايات وزيادة قيمة تشكيل 

املنتجات حسب الطلب التي يتميز بها هذا املجال.8 

وسوف تؤدي هذه التحوالت الجذرية بدورها إىل تغيري طبيعة الطلب عىل املهارات، عالوًة عىل آثارها التي 

تفوق الحرص عىل النظم املدرسية. ولذا لن تصري الحاجة إىل تحسني أداء النظم املدرسية مجرد أولوية فحسب، 

ا يتطلب تدخالت عاجلة. ومام ال شك فيه أن عدم التصدي لهذه التحديات البالغة يثري  بل سيصبح ذلك أمرًا ُملحًّ

بالفعل بواعث القلق واالستياء يف جميع أنحاء العامل.

كام أدى الربيع العريب إىل تسليط الضوء عىل العديد من القضايا، من بينها قلة فرص العمل املتاحة للشباب عىل 

مستوى املنطقة. ففي عام 2013، بلغت نسبة البطالة يف صفوف الشباب %14 عىل مستوى الرشق األوسط وشامل 

إفريقيا، ما ميثل ضعف املتوسط العاملي9، فيام تزيد هذه النسبة بشكل بالغ يف بعض املناطق األخرى. فعىل سبيل 
املثال، تراوحت نسبة بطالة الشباب بني 30 و%43 يف كلٍّ من مرص وفلسطني وتونس عام 2011. 10

ويف هذا السياق، تُشكل تلبية االحتياجات التعليمية لالجئني السوريني يف سن الدراسة تحديًا مبارًشا بالنسبة 

للمنطقة. وتشري توقعات األمم املتحدة إىل أنه حتى لو انتهت األزمة عىل الفور - وهذا مستبعد إىل حٍد كبري 

- فقد يستغرق األمر من مثاين إىل عرش سنوات ليك يتمكن الالجئون من العودة إىل سوريا.11 كام أن مستويات 

التعليم لدى الالجئني السوريني املسجلني باملدارس منخفضة بوجه عام، مع وجود نسبة %80 من الالجئني يف لبنان 

واألردن ممن ال تتجاوز دراستهم مرحلة التعليم االبتدايئ. وهناك ما يزيد عن مليوين شخص من النازحني يف سوريا 

مل يحصلوا عىل أي تعليم رسمي، باإلضافة إىل نحو %50 تقريبًا من األطفال السوريني غري ملتحقني باملدارس يف 
البلدان التي يقيمون بها يف الوقت الراهن.12



مقدمة أهمية اإلنجاز الفّعال يف الُنظم املدرسية

3

ويف ظل هذه األوضاع، املتمثلة يف تدين أداء النظم التعليمية يف جميع أنحاء العامل والتحول الجذري يف معايري 

الطلب عىل املهارات، فمن املتوقع أن تتعاىل األصوات التي تنادي برضورة اإلصالح يف صفوف العاملني يف هذه 

النظم التعليمية، مثل املعلمني واملسؤولني، أو من يعتمدون عليهم كأولياء األمور واألرس. ولكن الواقع العميل 

يُشري إىل أن هذه املجموعات غالبًا ما تقاوم التغيري املقرتح أو تطالب بإجراء التغيري التدريجي، وحّجتهم يف ذلك 

أن التغيري أمر صعب وغري مستساغ بالرضورة، عالوًة عىل أنهم مييلون إىل القول بأن الحل يكمن يف استثامر مزيٍد 

من األموال. 

والواقع أن االستثامر مهم يف هذه املسألة، ولكن إذا كانت اإلجابة تكمن يف ضخ مزيد من األموال فقط، فقد 

نتوصل إىل حل املشكلة. لكن الواقع يشري إىل أنه عىل الرغم من زيادة أوجه اإلنفاق بصورة كبرية، ال تزال النتائج 

املحققة ثابتة إىل حٍد كبري، حتى يف أفضل النظم أداًء عىل مستوى العامل. ففي أسرتاليا، عىل سبيل املثال، زاد 

اإلنفاق لكل طالب بنسبة %14 عىل مدى العرش سنوات املاضية، فيام ظّل األداء »كام هو دون تغيري إىل حد 

كبري«.13 أما يف الواليات املتحدة، فقد زاد حجم اإلنفاق لكل طالب بنسبة %300 منذ عام 1966، إال أن هذا 

االستثامر مل يرتجم فعليًا إىل تحسينات مامثلة يظهر أثرها يف النتائج املحققة. ومن بني جميع الطالب عىل مستوى 

الواليات املتحدة، مل تحقق سوى نسبة أقل من الثلث مهارات الكفاءة املطلوبة يف ماديّت الرياضيات والقراءة. ومل 

تقترص هذه النتيجة عىل الواليات املتحدة وحدها؛ ففي مادة الرياضيات، مل تحقق أي دولة من الدول التسع 

األعىل أداًء يف االستبيان األول تحسًنا كبريًا يف اإلحصاءات الناتجة )انظر الشكل 1(.
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الشكل 1: التغيري السنوي يف تقييامت برنامج التقييم الدويل للطالب )بيزا( يف مادّت الرياضيات والقراءة عىل مستوى الدول التسع األعىل 

أداًء. )املصدر: باربر وهيل، 2014(
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جديٌر بالذكر أن الطريقة الوحيدة التي ميكن أن تستعني بها نُظم التعليم الفردية، وجميعنا كذلك عىل الصعيد 

العاملي، من أجل مواجهة التحديات التعليمية يف منتصف القرن الحادي والعرشين، تتمثل يف تبني منهج إصالح 

شامل لقطاع التعليم والقيام بذلك عىل وجه االستعجال. وقد تناولُت املتطلبات الالزمة لتحقيق هذا األمر مبزيٍد 

من التفصيل يف منشور سابق بعنوان Oceans of Innovation )محيطات االبتكار(، شاركت يف تأليفه مع كاتلني 

دونيليل وسعد رضوي.15 ويف هذا التقرير، ذكرنا رضورة التامس السبُل الالزمة لنظام التعليم يف املستقبل من أجل 

دمج القدرات املنهجية التي متّكننا من تجديد اإلصالح الشامل للنظام. وسوف يتطلب ذلك تحوالً يف طريقة العمل، 

بسبب أن معظم النقاشات التي طرحت يف العقود األخرية بشأن إصالح التعليم قد أسهمت، مع األسف، يف إيجاد 

حالة من التعارض بني االبتكار واإلصالح الشامل للنظام، فيام يُفرتض أنهام أمران متالزمان وينبغي الجمع بينهام ال 

التفرقة. وكام يوضح املخطط أدناه، يجب أن تستخدم النظم التعليمية أدلة التأثري لتحقيق إصالح شامل للنظام، 

مع القيام يف الوقت ذاته ببناء القدرات الالزمة لالبتكار والتجديد، ومن ثّم االستفادة من هذا االبتكار من أجل 

مواصلة تحسني النظام )انظر الشكل 2(.

 التغي�
 الشامل
للنظام

املنظّم االبتكار 

 نقل املســؤولية التنفيذية وامليزانيات

 إىل مســتوى املدارس بشكل كب�

 تطوير القدرات القيادية

عىل مستوى املدارس

 االهتــ�م بجميع األطفال يف
 برنامــج العمل دا�ًا من أجل

 التصدي لظاهرة عدم املســاواة

 القــدرة عىل إدارة التغي� وإرشاك

املجتمعات يف جميع املســتويات

 التحســ¤ املستمر للمهارات

الرتبوية ومستوى املعرفة

 إعداد البيانات واملســاءلة التي

بالدقة والشفافية تتسم 

 ¬ك¤ عمل اإلدارة املركزية

والهيئات بصورة فعالة

 توظيف أفضل الكفاءات

وتقديــم التدريب الجيد لهم

املقارنة مع

املعاي� العاملية 

والتنظيم املعاي� واملساءلةالرأس�ل البرشيالهيكل 

اإلصالح الشامل للنظام

الشكل 2: اإلصالح الشامل للنظام )املصدر: باربر ودونيليل ورضوي، 2012(16

ومجمل القول إن النظم التعليمية تتطلب إجراء اإلصالح الشامل باإلضافة إىل القدرة عىل االبتكار. إال أن النقاشات 

املطروحة حول التعليم غالبًا ما تنظر إىل هذين األمرين عىل أنهام بديلني مختلفني. 

وقد تطرق التقرير إىل ذكر العنرص الثالث يف التغيري الشامل للنظام بصورة ناجحة، ولكن مل يتم تناوله بالتفصيل؛ 

وهو يتمثل يف التنفيذ أو اإلنجاز املستدام. ويزخر التاريخ بنامذج اإلصالحات التعليمية التي انطوت عىل وعود 

حقيقية، ولكنها فشلت عىل أرض الواقع بسبب سوء إدارة عملية التنفيذ أو عدم فعاليتها. 

ومن حسن الحظ أن هناك قاعدة أدلة متزايدة تشتمل عىل املامرسات الناجحة يف إصالح التعليم، عالوًة عىل 

أساليب التنفيذ الفّعال. ويشهد املصطلح الذي يصفه كيم جيم، رئيس البنك الدويل، بأنه »علم اإلنجاز« انتشاًرا 

متزايًدا، كام يكتسب قدًرا أكرب من الوضوح عن ذي قبل مع ازدياد عنرص الخربة ودقة التحليالت ملجموعة متنوعة 

من الجهود املختلفة. ومن خالل حديثي إىل الرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء الرتبية والتعليم، تبني يل أنهم عىل 

معرفة كبرية بأهمية التعليم، كام أنهم يعلمون ما الذي يريدون القيام به، لكن يساورهم القلق بشأن كيفية 

إنجازه عىل أرض الواقع.



مقدمة أهمية اإلنجاز الفّعال يف الُنظم املدرسية

5

وتتلخص قاعدة البيانات املشار إليها غالبًا يف رضورة تأسيس وحدة لإلنجاز لدى الحكومة أو وزارة الرتبية والتعليم. 

ويف جميع الحاالت تقريبًا، تستمد هذه الوحدات مفهومها األسايس من »وحدة اإلنجاز«، التي توليُت تأسيسها 

يف مكتب رئيس الوزراء الربيطاين السابق توين بلري باململكة املتحدة عام 2001. واتضح فيام بعد أن هذه الوحدة 

مبثابة ابتكار عاملي، عىل الرغم من عدم معرفتنا بذلك آنذاك. 

ومنذ ذلك الحني كانت هناك العديد من املحاوالت لتكرار أو محاكاة هذا النموذج األصيل. وكُتب لبعض هذه 

النامذج النجاح، مبا يف ذلك النموذج األصيل؛ فيام شهدت مجموعة من النامذج تحسًنا كبريًا، بينام حقق البعض 

اآلخر نجاًحا أقل بكثري.

وقد دفعني هذا إىل تأليف كتاب بعنوان »How to Run a Government« )كيف تُدار الحكومات( عام 2016، 

بهدف استقاء الدروس املستفادة التي تعلمناها من تجارب اإلنجاز وتحقيق األهداف املنشودة. وباإلضافة إىل ذلك، 

يتناول الكتاب سامت النامذج التي حالفها النجاح والدروس املستفادة من النامذج غري املوفّقة، عالوًة عىل كيفية 

تلخيصها بطريقة مقنعة ملساعدة األشخاص الذين يريدون معرفة كيفية اإلنجاز وتحقيق األهداف.

تتمثل الرسالة األوىل واألكرث أهمية يف أن النجاح يعتمد عىل أكرث من مجرد تأسيس وحدات اإلنجاز فحسب. 

ويف حني أن وحدة اإلنجاز الفّعالة ميكنها تأدية دور رئييس مؤكد، فإن األهم من ذلك هو اتباع منهج عمل يتسم 

باملنهجية واالستدامة والتفكري املدروس من أجل إنجاز األهداف املطلوبة، ويجب التأكد من توجيه كافة الجهود 

بحيث ال ينحرص الهدف النهايئ من اإلصالح والتنفيذ يف مجرد إحداث تغيري جذري فحسب، بل يشمل كذلك إجراء 

تحسني كبري وملموس يف النتائج بالنسبة للمواطنني. ويعني هذا األمر بالنسبة للنظم املدرسية أن يكون هناك 

تحسينات حقيقية وملموسة يف نتائج التعلُم لدى الطالب. وبعبارة أوضح، أن تظهر هذه التحسينات يف قدرة 

الطالب عىل القراءة والكتابة والحساب بشكل أفضل، إىل جانب زيادة حصيلتهم املعرفية والفهم الواضح وإنجاز 

املزيد من املهام التعليمية. وتتضمن هذه التحسينات كذلك اكتساب املهارات الشخصية ومهارات التعامل مع 

اآلخرين التي تستلزم من الطالب تحمل قدٍر أكرب من املسؤولية والحرص عىل روح العمل الجامعي. وهنا تكمن 

أهمية نتائج االختبارات كوسيلة لتمثيل )بعض( هذه النتائج، لكنها ليست الهدف املُراد يف حّد ذاته، بل األهم 

من ذلك هو رفع مستويات التعلُم لدى الطالب وشعورهم مبزيٍد من اإلنجاز والتامس التحدي والدعم املقدم من 

املعلمني املتميزين، ثم التخرج من املدارس يف نهاية املطاف وهم عىل أتّم استعداد للتعامل مع مجريات األمور يف 

القرن الحادي والعرشين، وال ميكننا أن نُقّر بوجود إنجاز فعيل إذا حققنا أقل من هذه األهداف املذكورة.  

وتشّكل قاعدة األدلة للمامرسات الناجحة يف عملية اإلنجاز، الواردة يف كتاب »كيف تُدار الحكومات« األساس 

الذي تقوم عليه طريقة إعداد هذا التقرير وتنظيمه. وبوجه عام، يتناول هذا التقرير العناوين الرئيسية الواردة يف 

الكتاب ويركّز عليها تحديًدا يف النظم املدرسية. وعند إعداد هذا التقرير، باإلضافة إىل االعتامد عىل كتايب املذكور، 

قمنا مبراجعة األدبيات واملنشورات املعارصة وثيقة الصلة باملوضوع، كام عمدنا إىل تحليل بعض البيانات الثانوية 

التي تتعلق تحديًدا بالنظم املدرسية، إىل جانب إجراء املقابالت مع العديد من الخرباء يف هذا املجال ليك نتمكن 

من تنقيح االستنتاجات واستكاملها. وغنٌي عن القول إن قاعدة األدلة الخاصة مبجال التعليم مل تكن دوًما شاملة 

بالقدر الذي كنا نرغب فيه. كام أن هذا التقرير ال ميثل مراجعة أكادميية لألدبيات املنشورة، ولكنه محاولة الستقاء 

الدروس املستفادة من كتايب »كيف تُدار الحكومات« ، وتكملته بالبحوث الداعمة. 
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مالحظة على األمثلة الواردة

نشري يف هذا التقرير إىل العديد من الربامج وإجراءات التدخل للمساعدة يف توضيح املفاهيم األساسية لتنفيذ 

برنامج إصالح التعليم، وفيام ييل مزيد من التفصيل عن هذه الربامج: 

 17)LitNum مرشوع مهارات )املعروف سابًقا باسم

املكان: قطر

الوصف: مرشوع مهارايت هو برنامج للمساعدة يف االرتقاء مبستوى أداء الطالب يف املهارات اللغوية والحسابية 

باللغتني العربية واإلنجليزية. وميثل هذا املرشوع مبادرة أطلقتها سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاين يف 

عام 2014، تحت إرشاف وزارة التعليم والتعليم العايل. كام يأيت املرشوع يف إطار رشاكة بني الوزارة و18 مدرسة 

ابتدائية مستقلة.

منهج العمل: ميثل هذا املرشوع برنامًجا شامالً جرى إعداده للعمل مع أكرب عدد ممكن من الجهات املعنية وذلك 

بهدف ضامن تقديم الدعم الكامل لألطفال يف رحلة التعلُم. ويشمل هذا الدعم وضع وتقديم التقييامت، وخطط 

الدروس واملواد التعليمية الداعمة لها، وقيادة املدارس، وتدريب املنسقني واملعلمني، والتدريب الفردي للمعلمني 

عىل مستوى املدارس، وتنظيم املنتديات ملديري املدارس وأولياء األمور واألخصائيني االجتامعيني، إىل جانب 

املشاركة يف الفعاليات املجتمعية.

إنجاز

املكان: األردن )جميع املحافظات البالغ عددها 12 محافظة(

الوصف: مؤسسة أردنية غري ربحية تهدف إىل تحفيز وإعداد الشباب ليصبحوا أعضاء فاعلني يف مجتمعهم، عالوًة 

عىل إبرام االتفاقيات مع القطاع العام والخاص وقطاع املجتمع املدين بغية سّد الفجوة يف املهارات بني ُمخرجات 
النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل.18

منهج العمل: تعمل مؤسسة إنجاز مع الطالب من الصف السابع وحتى املرحلة الجامعية، وتزّودهم باألنشطة 

التي تساعدهم يف االرتقاء مبهاراتهم فيام يتعلق بالثقافة املالية والتواصل واملهارات االجتامعية والشخصية 

واإلبداعية. ومتنح املؤسسة للشباب يف الكليات والجامعات فرصة التواصل املبارش مع أصحاب العمل، ملساعدتهم 

يف بناء مهاراتهم املهنية. كام تستقطب إنجاز املدربني املتطوعني من كال القطاعني العام والخاص للمشاركة يف 

تقديم دوراتها التدريبية، ويقوم هؤالء املتطوعون بالتدريس ملدة ساعة أسبوعًيا عىل مدى ستة إىل مثانية أسابيع 

يف فصيّل الخريف والربيع، بناًء عىل طبيعة الدورة أو الربنامج التدريبي املقدم.19 

األثر: بلغ معّدل البطالة لدى الخريجني املنتسبني إىل مؤسسة إنجاز %19 مقارنًة باملعّدل الوطني الذي بلغت 

نسبته %32. كام بلغت نسبة خريجي املؤسسة الذين انتظروا ملدة تصل إىل عام واحد من أجل الحصول عىل 

فرصة عمل %13، مقارنًة بنسبة %70 من العاطلني عن العمل يف األردن.20 

وحدة اإلنجاز لدى مكتب رئيس الوزراء الربيطاين

املكان: اململكة املتحدة

الوصف: تأسست وحدة اإلنجاز يف عام 2001 داخل مكتب رئيس الوزراء الربيطاين، بهدف تقديم خدمات الدعم 

والتدقيق إلنجاز مجموعة من أولويات السياسات. 
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منهج العمل: تشّكلت وحدة اإلنجاز من فريق عمل صغري محدد املهام يرفع تقاريره مبارشًة إىل رئيس الوزراء 

الربيطاين. وقد أحرزت هذه الوحدة الريادَة يف تطبيق منهجية »اإلنجاز«، وتتسم بخمس خصائص أساسية، هي: 

)1( وضع األولويات ذات األهداف القابلة للقياس؛ )2( استخدام البيانات ومسارات املتابعة إلحراز التقدم؛ )3( 

تحديد اإلجراءات الروتينية الخاصة باألولويات؛ )4( مساعدة مسؤويل الحكومة يف حل املشكالت؛ )5( املثابرة 

لتحقيق األهداف املنشودة. 

األثر: نجحت الوحدة بحلول عام 2005 يف إنجاز مجموعة من األولويات أو وضعها يف مسار التنفيذ الصحيح، 

وذلك عىل مستوى تحسني الرعاية الصحية املقدمة وخفض معّدالت الجرائم واالرتقاء مبستوى خدمات السكك 

الحديدية. وعىل سبيل املثال، ساعدت وحدة اإلنجاز يف تقليل عدد املرىض املّسجلني عىل قوائم االنتظار ملدة 

سنة أو أكرث إلجراء العمليات الجراحية من أكرث من 40 ألف مريض يف عام 2001 إىل أقل من 10 آالف مريض يف 
عام 2003. 21

إصالحات التعليم يف البنجاب

املكان: إقليم البنجاب، باكستان

الوصف: أنشأ رئيس وزراء إقليم البنجاب يف عام 2014 وحدة املتابعة الخاصة كوحدة لإلنجاز بهدف إجراء 

اإلصالحات الالزمة يف قطاعات التعليم والصحة والرصف الصحي ومياه الرشب النظيفة. وارتكزت هذه الوحدة عىل 

منهجية إنجاز ناجحة جرى تطبيقها يف البداية عىل مستوى قطاع التعليم.

منهج العمل: أطلقت الحكومة يف عام 2011، بدعم من السري مايكل باربر، خارطة إصالح التعليم، وركّز هذا 

اإلصالح عىل االرتقاء مبعايري التعليم وتحسني مستويات التحصيل لدى ماليني األطفال. وقد طبّقت الحكومة املبادئ 

الجوهرية لعلم »اإلنجاز«، مع دعمها بالبيانات الالزمة، حيث تم جمع البيانات الشهرية للمؤرشات األساسية 
وتحليلها عىل نحو رسيع، ثم مشاركتها مع املدارس ملعرفة األهداف التي تحققت من عدمها.22

األثر: ارتفاع معّدالت االلتحاق باملدارس االبتدائية، من عام 2011 إىل 2016، من %84.8 إىل %90.4، بزيادة قدرها 

مليون طالب وطالبة من امللتحقني باملدارس. وال يزال تعليم اإلناث محط اهتامم كبري من الدولة، إذ شهد مؤرش 

التكافؤ بني الجنسني زيادة من 0.85 إىل 0.91 نقطة.23 

مبادرة التعليم األردنية

املكان: األردن

الوصف: مبادرة التعليم األردنية هي إحدى مؤسسات جاللة امللكة رانيا العبدلله التعليمية غري الربحية، وهي 

من الربامج التي أُطلقت ضمن فعاليات املنتدى االقتصادي العاملي عام 2003، وتهدف إىل االستفادة من الوسائل 

التكنولوجية لتحسني نوعية التعليم يف املدارس األردنية. 

منهج العمل: تُعّد مبادرة التعليم األردنية منوذًجا للرشاكة بني القطاعني العام والخاص وتضم مجموعة من الرشكاء 

العامليني واملحليني، من أجل تطبيق الوسائل التكنولوجية وتقديم التدريب للمعلمني وإدارة التغيري، بهدف 

تحسني واالرتقاء مبستوى أكرب عدد ممكن من املدارس الحكومية بالدولة. وجاء استقطاب الرشكاء العامليني مبثابة 

خطوة اسرتاتيجية لترسيع وترية اإلصالح التعليمي، عالوًة عىل املساعدة يف تيسري منو قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت املحيل.24

األثر: أسهمت املؤسسة منذ عام 2003 يف تدريب 9000 معلم، عالوًة عىل استفادة 108 ألف طالب وطالبة عىل 
مستوى الدولة من زيادة الوسائل التكنولوجية املستخدمة يف تعلمهم.25
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وتجدر اإلشارة إىل أن قاعدة األدلة تشهد إضافات مستمرة يف جميع األوقات؛ فعىل سبيل املثال، تشجع مؤسسات 

العمل الخريي التطورات القامئة يف هذا املجال. ويف هذا السياق، بادرت مؤسسة بلومربج الخريية إىل متويل 

وتشكيل فرق إنجاز االبتكار )أو ما يُطلق عليها »فرق االبتكار«( يف الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا. كام ميتلك 

البنك الدويل وحدة اإلنجاز الخاصة به التي تتوىل مهمة استقاء املعارف وتسجيل األفكار املبتكرة من جميع أنحاء 

العامل. وباإلضافة إىل ذلك، يسعى مؤمتر القمة العاملي لالبتكار يف التعليم »وايز«، الذي قدم الدعم الالزم لنا يف 

كتابة هذا التقرير، إىل تعزيز الحلول املبتكرة يف قطاع التعليم العاملي عالوًة عىل توفري منصة إلصالح سياسات 

التعليم يف جميع أنحاء العامل.

ومثّة اتجاه أوسع نطاقًا وله صلة مبارشة بهذا املجال يتمثل يف تزايد االهتامم عىل الصعيد العاملي مبراكز وشبكات 

»املامرسات الناجحة«، حيث تعمل هذه املراكز والشبكات عىل تجميع األدلة بصورة أكرث منهجية من ذي قبل 

بهدف االستفادة منها عند وضع السياسات. ومن األمثلة عىل ذلك مؤسسة الوقف الرتبوي يف إنجلرتا، التي 

تُعنى بتحليل إجراءات التدخل األكرث فعالية يف رفع مستويات التحصيل لدى الطالب؛ ومبادرة »مدن املامرسات 

الناجحة« يف الواليات املتحدة األمريكية، التي تقدم الدعم الفني للبيانات الحكومية؛ ومعهد والية واشنطن 

للسياسات العامة، ويتوىل توجيه القرارات االستثامرية التي تتخذها الهيئة الترشيعية للوالية؛ وكذلك مركز 

املامرسات الناجحة إلعداد الربامج القامئة عىل األدلة. 

ويتمثل أحد العنارص الرئيسية يف أهمية إرشاك الجهات املعنية املحلية، وال يعني هذا التخيل عن التطلعات 

املنشودة أو التنازل عنها مع أول بادرٍة من تعارض املصالح؛ بل املقصود أن تكون هناك رؤية واضحة يدعمها نقاٌش 

مثمر، والحرص عىل مراعاة احتاملية تنوع املصالح يف عملية التنفيذ.

لذلك، يتزايد االقتناع بعلم اإلنجاز أكرث فأكرث مبرور الوقت مع أنه ال يزال يف مراحله األوىل، لكنه لن يصري بأي حال 

من األحوال من العلوم النظرية البحتة. وإىل حٍد ما، سوف تظل مهارات السياسة والتفاوض والتأثري من الفنون غري 

القابلة للتنبؤ بها دامئًا. فالتاريخ ال يكرر نفسه أبًدا، وال ميكن إعادة األمور إىل نصابها ألنها مل تنبني عىل استقامة يف 

املقام األول. وعند مواجهة القوة العاتية تتكشف العيوب حتى مع أكرث البرش إثارة لإلعجاب، إال أن اتخاذ القرار 

أمر مطلوب تحت وطأة الضغوط، حتى وإن كان غري موفق.

من هذا املنظور، يحدونا األمل أن يُسهم نرش هذا التقرير يف تشجيع التطوير املستمر لقاعدة األدلة، ما يؤدي 

بدوره إىل فهم ما ينبغي القيام به وطريقة تنفيذه عىل نحو فّعال. واألهم من ذلك أنه نظرًا للحاجة املُلّحة إلجراء 

اإلصالح التعليمي الشامل والعمل عىل تنفيذه بشكل فّعال، فإننا نأمل من خالل استعراض قاعدة األدلة يف هذا 

التقرير املوجز أن تتاح لنا الفرصة لتقديم يد العون إىل املسؤولني عن قيادة النظم التعليمية - سواٌء عىل املستوى 

السيايس أو املهني أو اإلداري - ومتكينهم من اتخاذ اإلجراءات األكرث فعالية يف هذا الصدد. 

لقد حان الوقت وباتت الفرصة مواتية التخاذ اإلجراءات الجريئة، وما أود التأكيد عليه يف الختام هو أنه مهام 

بذلنا من جهد يف اإلعداد الجيد إلصالح التعليم وتصميم منهج العمل الالزم لتحقيق اإلنجاز املنشود، فلن يؤدي 

ذلك إىل تغيري النتائج إىل األفضل دون وجود القيادة الشجاعة والرتكيز املستمر - ال سيّام يف األوقات الصعبة - عىل 

إنجاز املهمة بنجاح. ولذا فقد أعددنا هذا التقرير لدعم قادة التعليم الذين يتحلّون بالشجاعة والجسارة املطلوبة، 

أيًّا كانت مواقعهم ومناصبهم الوظيفية، فنحن عىل يقني تام بأنهم رجال املرحلة الحالية. كام تتجىل فائدة هذا 

التقرير للوزراء اآلخرين، وخاصًة وزراء املالية، الذين يدركون أهمية التعليم الجوهرية ملستقبل جميع البلدان. 

ونأمل كذلك أن يحظى هذا التقرير باهتامم رؤساء الدول ورؤساء الوزراء.



مقدمة أهمية اإلنجاز الفّعال يف الُنظم املدرسية

9



الفصل األول األولويات واألهداف

10

الفصل األول

األولويات واألهداف



11

تكمن نقطة االنطالق بالنسبة لجميع القادة السياسيين، وغيرهم من المعنيين بتحسين النتائج التعليمية، 
في السؤال عّما ينبغي القيام به. وتبدو هذه العبارة للوهلة األوىل واضحة ومن السهل املناداة بها، إال أنها 

صعبة التنفيذ يف الواقع العميل، فضالً عن أنها تتطلب قدًرا كبريًا من االنضباط وااللتزام. 

وكثريٌة هي التحديات التي تواجه النظم التعليمية يف شتّى أنحاء العامل، وهناك طائفة من الحلول املحتملة ملحاولة 

التغلب عىل هذه التحديات لكنها تبعث عىل الحرية واالرتباك. وقد عّددت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

63 خياًرا رئيسيًا من خيارات السياسة العامة إلصالح املدارس يف عام 2015، عالوًة عىل إطالق ما يزيد عن 450 

مبادرة مستقلة يف 34 دولة من الدول األعضاء يف السنوات األخرية.26 إال أن السؤال الذي يطرحه الكثريون هو: 

من أين نبدأ؟

وفيام ييل مجموعة من الخطوات التي ميكن اتباعها للمساعدة يف توجيه عملية تحديد األولويات:

1- تحديد األولويات
تتمثل الخطوة األوىل يف تقرير ما الذي نريد إنجازه؛ فتحديد األولويات يشء، وتقرير مدى الطموح الذي تتطلع 

إليه يشء مختلف متاًما. وينبغي أن نتساءل كذلك عن حجم التغيري الذي ننشده، وإطاره الزمني. وكثريًا ما نسمع 

يف األوساط السياسية العبارة التي مفادها أن »تَِعد بالقليل وتنجز الكثري«، وهي عبارة لها وجاهتها بالطبع إذ 

تنطوي عىل إدارة التوقعات ووضع بعض األهداف املتواضعة القابلة للتحقيق، ثم اإلنجاز بصورة أفضل من املتوقع 

- والفكرة هنا هي إبهار جموع الناخبني مبا تم إنجازه.

إال أن هناك بعض القادة اآلخرين ممن يتّسمون بالجرأة الكبرية، وال يرتاجعون عن قرارهم يف العديد من املواقف. 

ومن األمثلة عىل ذلك مارجريت تاترش، رئيسة وزراء بريطانيا الراحلة، التي جرى انتخابها يف خّضم األزمة 

االقتصادية واالجتامعية باململكة املتحدة، وما إن انتهت تداعيات األزمة نصحها العديد من وزرائها بانتهاج سياسة 

أقل تشدًدا من سياستها الحالية، فرّدت عليهم بعبارتها الشهرية آنذاك: »تحولوا أنتم عن هذه السياسة إن أردتم، 

لكنني لن أبدل موقفي أبًدا«. باملثل، كان توين بلري، إبّان فرتة رئاسته الثانية للحكومة الربيطانية، عازًما عىل إجراء 

إصالحات هيكلية ال تراجع عنها يف قطاعّي الصحة والتعليم. وكذلك اختار نجيب عبد الرزاق، رئيس وزراء ماليزيا، 

خوض مسار التحول وتحسني األداء بدالً من الركون إىل الحياة الهادئة. 

ومن واقع خربيت الشخصية، يجد العديد من السياسيني صعوبة يف التحيل بالوضوح الالزم بشأن تحديد 

أولوياتهم كهؤالء القادة الذين أرشنا إليهم آنًفا، إال أن اإلخفاق يف تحديد األولويات يؤدي إىل صعوبة إنجاز أيِّ 

عمل ذي قيمة. 

2- تحديد مستوى الطموح 
تعتمد درجة الطموح إىل حدٍّ ما عىل طبيعة السياق السيايس؛ وتتجسد املعضلة التي تواجه املسؤولني الحكوميني 

يف القرن الحادي والعرشين يف قلة صرب املواطنني وتلهفهم إىل إحراز النتائج الرسيعة. فإذا مل يبادر املسؤولون 

إىل إحراز النتائج يف وقت رسيع، تتزايد وطأة الضغوط من جانب املواطنني )واإلعالم كذلك(، ما قد يفيض بدوره 

إىل تقويض الدعم السيايس. وبالنسبة للقادة السياسيني الراغبني يف اإلصالح، تكمن املفارقة يف حاجتهم إىل وضع 

اسرتاتيجية بعيدة املدى إذا كان الهدف هو إجراء إصالحات مستدامة ال تراجع عنها، ولكن إن مل يسارعوا إىل 

تحقيق النتائج قصرية املدى، فلن يصّدقهم أحٌد يف مسعاهم. 

وقد استُخدمت خريطة اإلنجاز الواردة أدناه ألول مرة يف وحدة اإلنجاز لدى مكتب رئيس الوزراء الربيطاين، وتظهر 

فائدتها يف تحديد مستوى الطموح املالئم لجهود اإلصالح املنشود.
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النتائج الوضع الراهنتحس� 

النقاش دون تأث� / التحول

نقاش عقيم

التنفيذ جودة 

الناجح جرأة اإلصالحاإلنجاز 

خريطة اإلنجاز

الشكل 3: خريطة اإلنجاز27

يشري املحور الرأيس يف هذه الخريطة إىل مستوى جرأة جهود اإلصالح. وفيام يتّسم بعض األشخاص بجرأتهم 

الطبيعية، ينزع البعض اآلخر إىل توخي الحذر بصورة أكرب. وحتى إذا كانوا يتحلون بالجرأة املطلوبة، فإن عدًدا 

قليالً من هؤالء األشخاص يريدون تحديد كل يشء يف »مربع التحول« أعاله منذ بداية العمل، ذلك ألن املخاطر 

ستكون مرتفعة للغاية.

ويوضح املحور األفقي جودة التنفيذ؛ فعىل سبيل املثال، إذا حالفنا النجاح يف تنفيذ إحدى األفكار الحذرة، فقد 

نُحرز النتائج املطلوبة عىل املدى القصري. وليك نحصل عىل فكرة جريئة، تساعدنا الخريطة يف طرح السؤال 

املناسب، وهو: كيف سنقوم بإنجاز املهمة؟ وهذا من بني األسئلة التي تدفعنا إىل التفكري االسرتاتيجي. 

ففي بداية اإلصالح، قد تكون الجهود املبذولة عىل يسار الخريطة ومن املرجح أن تتحرك باتجاه اليمني مع مرور 

الوقت. وكمثال عىل ذلك، استطاع جويل كالين، املستشار السابق ملدارس مدينة نيويورك، إحراز مجموعة من 

التحسينات املبكرة الرسيعة يف نتائج اختبارات املدارس االبتدائية، ما ساعد يف بناء الثقة يف جدوى الربنامج قبل 

الرشوع يف إجراء التغيري الجذري عىل نطاق أوسع. 
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3- تحديد مجموعة صغيرة من األهداف ذات اإلعداد الجيد 
تُعّد األولويات والطموحات مبثابة لبنات البناء األساسية إلجراء التحول املطلوب، ولكن ينبغي دعمها من خالل 

تحديد النتائج املرجوة. ويسهم تحديد األهداف، أو توضيح اإلنجازات الناجحة، يف بيان ما سيتم إنجازه بعبارات 

يسهل استيعابها من جانب املواطنني. كام أن تحديد األهداف يتيح إمكانية مساءلة اإلدارات الحكومية عاّم تم 

إنجازه من عدمه. 

ويف إطار الرتكيز عىل األولويات، من املهم عدم اإلفراط يف وضع الكثري من األهداف. ولتوضيح هذه النقطة، 

فقد حّدد نجيب عبد الرزاق، رئيس وزراء ماليزيا، ستة محاور فقط للعمل عليها. كام حّدد دالتون مكجوينتي، 

رئيس قطاع التعليم يف مقاطعة أونتاريو بكندا، ثالثة أهداف إلصالح نظامه التعليمي، وهي: تحسني أداء الطالب 

يف املهارات اللغوية والحسابية ومعّدالت إمتام الدراسة، وتضييق الفجوات القامئة بني املجموعات املحرومة من 

حقوقها التعليمية واملجموعات األخرى، ورفع مستوى الثقة يف النظام التعليمي. وعىل نفس الشاكلة، وضع 

رئيس وزراء إقليم البنجاب يف باكستان مجموعة من األهداف القابلة للقياس من أجل إصالح قطاعّي التعليم 

والرعاية الصحية.

وباملقابل، أجد العديد من األشخاص، داخل الحكومات وخارجها، يعارضون مسألة تحديد »األهداف«. تلك 

الكلمة ليست النقطة املهمة يف حد ذاتها، وما يهم فعليًا هو رضورة أن تتمكن الحكومات من تعريف مواطنيها 

بالنجاحات التي تتطلع إىل تحقيقها. 

4- وضع معايير المقارنة
ميكن تطبيق علم تحديد األهداف فور تحديد األولويات واألهداف املنشودة. وأفضل طريقة إلجراء هذا األمر من 

خالل معايري املقارنة، التي ميكن القيام بها بالعديد من الوسائل والطرق، باإلضافة إىل إمكانية الجمع بينها. 

ويتمثل النوع األول من معايري املقارنة يف املقارنة عىل أساس البيانات واملعطيات السابقة. وكام تبني اإلحصاءات 

الواردة يف ثنايا املقدمة، فإن معظم البلدان يف منطقة الرشق األوسط تحتاج إلدخال تحسينات عىل العديد من 

جوانب الُنظم التعليمية املطبقة لديها. ولهذا الغرض، ميكن استخدام املستويات السابقة أو الحالية كمعايري 

للمقارنة، مع تحديد أهداف التحسني مبرور الوقت. 

وميكن كذلك تحديد األهداف بالنسبة للبلدان لتواكب مستويات التحسن يف البلدان املجاورة أو النظرية لها. 

وهناك العديد من الدراسات االستقصائية أو نتائج الربامج واالختبارات التي ميكن االعتامد عليها، مثل الربنامج 

الدويل لتقييم الطلبة )بيزا(، واختبار االتجاهات الدولية يف دراسة الرياضيات والعلوم )تيمس(، والدراسة الدولية 

لقياس مهارات القراءة)بريلز(.

ويوضح املخطط أدناه تراجع مستويات الطالب يف بلدان الرشق األوسط وشامل إفريقيا مقارنًة مبستويات الطالب 

يف البلدان األخرى عىل مستوى مواد القراءة والرياضيات والعلوم، وفًقا للبيانات املستمدة من تقرير برنامج »بيزا« 
لعام 2012، وبيانات اختبار »تيمس« لعام 2011. 28
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 مالحظــة: بيــزا = الربنامــج الدويل لتقييم الطلبة؛ تيمس = اختبار االتجاهات الدولية يف دراســة الرياضيات والعلوم؛

MENA = منطقة الرشق األوســط وشــ�ل إفريقيا؛ PPP = تعادل القوة الرشائية؛ GDP = إج�يل الناتج املحيل

محور خطي (بيزا، 2012)

تيمس، 2011

اختبــار تيمس – منطقة الرشق 

األوسط وش�ل إفريقيا، 2011

برنامــج بيزا - منطقة الرشق 

األوسط وش�ل أفريقيا، 2012

بيزا، 2012

محور خطي (تيمس، 2011)
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(�إجــ�يل الناتج املحيل للفــرد (تعادل القوة الرشائية بالدوالر األمري
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الشكل 4: مقارنة درجات الطالب يف مادة الرياضيات مقابل إجاميل الناتج املحيل للفرد: اقتصادات الرشق األوسط وشامل إفريقيا، لعاّمي 
2011 و2012 )املصدر: البنك الدويل، 2015( 29

ويف ديسمرب من عام 2016، صدرت النتائج املُحّدثة لربنامج »بيزا«، وأظهرت انخفاض نتائج الطالب يف بلدان الرشق 

األوسط وشامل إفريقيا - كام هو موضح يف الشكل أعاله - عن متوسط نتائج الطالب يف بلدان منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية عىل مستوى مواد الرياضيات والقراءة والعلوم.30 باإلضافة إىل ذلك، أشارت بيانات اختبار 

»تيمس« لعام 2016 إىل أن البلدان األقل أداًء شملت األردن والسعودية واملغرب والكويت، فيام شهدت الكويت 

واألردن انخفاًضا يف معّدالت األداء عىل مستوى الفئات األربعة من عام 2011 إىل عام 2015. 31 

وقد شّكلت معايري املقارنة نقطة انطالق مفيدة، يف ظل غياب األمثلة التفصيلية عن كيفية نجاح البلدان ذات 

الدخل املتوسط يف إحراز التقدم املنشود إلصالح نظمها التعليمية.32 وكانت معايري املقارنة الدولية عنرًصا مهاًم 

يف جهود اإلصالح التي بذلها األردن. ويُشار إىل إجراء املقارنات وفق البيانات الدولية إلنجاز الطالب، عالوًة عىل 

املالحظات املستمرة بني الباحثني واملسؤولني عن النظام التعليمي، بوصفها واحدة من العوامل الرئيسية يف التقدم 

الكبري الذي أحرزه األردن يف الوصول إىل تلك النتائج التعليمية، إذ حقق نتيجة متميزة بزيادة قدرها 30 نقطة يف 
مادة العلوم يف اختبار »تيمس« من عام 2000 إىل 2006. 33

ومثّة نوع آخر من معايري املقارنة يتمثل داخل النظام ذاته؛ ففي إقليم البنجاب، عىل سبيل املثال، تستطيع كل 

مقاطعة من مقاطعات اإلقليم )36 مقاطعة( مقارنة مستوى أدائها مع النتائج التعليمية التي حققتها الخمس 

والثالثون مقاطعة األخرى. ومن املمكن كذلك وضع هدف محدد للنظام التعليمي بالكامل ملضاهاة أداء %25 من 

املقاطعات األفضل من حيث األداء. 

ويتضمن تحديد الهدف عىل وجه الدقة تقييم مستوى الطموح به، عالوًة عىل وضع معايري املقارنة وتحليل 

السياسات ذات الصلة. 
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5- التحقق من العواقب السلبية أو غير المقصودة
يف إطار السعي نحو تحديد املامرسات الناجحة يف إحراز النتائج التعليمية املرجوة، قد نتعرض كذلك لتجربة 

املامرسات غري الناجحة. وينبغي عند تحديد األهداف أن تؤخذ املخاطر يف االعتبار من أجل املساعدة يف تحديد 

واستيعاب العواقب السلبية أو غري املقصودة. 

وليست هذه املراجعات من املامرسات التي نجريها مرة واحدة فحسب، بل يجب مراجعة البيانات بصفة دورية 

لتحديد وجود أية عواقب سلبية أو غري مقصودة. ففي خارطة إصالح التعليم يف إقليم البنجاب، عىل سبيل املثال، 

جرى تعيني مجموعة من األفراد املستقلني ملراجعة فعالية عملية جمع البيانات ومدى دقتها. وقد تبني يف بعض 

الحاالت أن هؤالء األفراد كانوا يراجعون عدد الطالب - وهو أمر بالغ األهمية يف قياس مدى التقدم يف معّدالت 

حضور الطالب - استناًدا إىل سجل الحضور بدالً من حساب عدد األطفال فعليًا، مع أنه من املعروف أن سجالت 

الحضور مل تكن دقيقة يف كثري من األحيان. ثّم توقفت هذه املامرسة السيئة.

وهناك نقطة أخرى بسيطة ولكنها أساسية تتمثل يف أهمية مضاهاة البيانات من مصادر متعددة، أو ما يُطلق عليه 

»تثليث البيانات«. فباإلضافة إىل مجموعة البيانات املختارة، يجب التأكد من وجود مجموعة بيانات بديلة خارج 

نطاق املتابعة الحكومية قدر اإلمكان، وأن تغطي مجموعة البيانات هذه املوضوعات ذاتها. ويُسهم هذا األمر يف 

التأكد من أن التعديالت يف مجموعة البيانات التي جرى اختيارها حقيقية ومل يتم التالعب بها، كام ستوفر أساًسا 

قويًا عند عرض اإلنجازات الناجحة )أو حتى تلك التي مل يُكتب لها النجاح(.

من املهم أن نتذكّر أيًضا أن السعي نحو تغيري النظام التعليمي، أو باألحرى تغيري أي خدمة من الخدمات العامة 

األساسية، سيلقى معارضة من جانب األشخاص الذين ال يريدون تحقيق هذا الهدف. ولذلك ينبغي إجراء هذه 

املناقشات، قدر اإلمكان، مع املواطنني ويف وسائل اإلعالم وغريها. وإذا تغاضينا عن إرشاك هذه الفئات، فسوف 

تكون الفرصة مواتية ألصحاب النقد مللء الفراغ وقيادة املشهد.

6- التشاور دون التنازل عن الطموحات المنشودة 
يتعلق السؤال املطروح اآلن أمام صّناع القرار بقدر التشاور بشأن األهداف واألولويات املحددة. ولإلجابة عىل 

ذلك، فإننا بصدد استخدام مجموعة من الخيارات، منها عىل سبيل املثال لجوء الحكومة املاليزية إىل التشاور مع 

مواطنيها بشأن برنامج اإلصالح، عالوًة عىل استطالع آراء السكان عىل نطاق واسع، وتنظيم مؤمتر يجمع أوساط 

املعارضة ووسائل اإلعالم ومجموعات املدّونني املؤثرين من أجل مناقشة األهداف وخطط التنفيذ املقرتحة. 

هناك مناهج عمل أخرى ال تنطوي عىل هذا القدر من االنفتاح والتشاور؛ ومن أمثلتها عملية إصالح التعليم يف 

إقليم البنجاب، حيث ذكر رئيس الوزراء أن متطلبات اإلصالح تتمثل بشكل بسيط يف رفع نسبة االلتحاق باملدارس 

إىل %100، وتحسني معّدالت الحضور، واالرتقاء بجودة التعليم. وليك يتسنى تحقيق هذا املستوى من الطموح يف 

نظام معقد، ينبغي ترتيب األهداف وفق درجة املعارضة لها والتشكك يف تحقيقها. ويف مثل هذه الحاالت، يُعّد 

منهج العمل التنازيل »من األعىل إىل األدىن« هو األكرث فعالية يف كثري من األحيان. وقد توىل أمناء املدارس يف إقليم 

البنجاب قيادة هذه الجهود، ما أسهم بدوره يف متكني اإلقليم، وجميع املقاطعات التابعة له تقريبًا، من تحقيق 

األهداف املحددة، بل وتجاوزها بحلول عام 2013. تجدُر اإلشارة إىل أن منهج العمل التنازيل »من األعىل إىل األدىن« 

غالبًا ما يوصف بأنه إساءة استعامل للصالحيات املمنوحة، إال أن هناك بعض األوضاع التي تستدعي تطبيق هذا 

املنهج، وخري مثال عىل ذلك وجود نظام تعليمي يعاين من تدين مستوى األداء به عىل نحٍو جسيم. 
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من املمكن كذلك اتباع منهج العمل الوسطي الذي ينطوي عىل عملية التفاوض، وقد استُخدم هذا املنهج يف 

اململكة املتحدة لتنفيذ االسرتاتيجية الوطنية لإلملام بالقراءة والكتابة. ومع وجود األهداف املحددة، توىل مسؤولو 

اإلحصاءات يف وزارة التعليم وضع األهداف لجميع السلطات املحلية البالغ عددها 150 جهة، ثم طُلب من ممثيل 

هذه السلطات إبداء آرائهم بشأن املقرتحات املقدمة. وأسهم تحديد األهداف يف إقامة حوار مبني عىل البيانات 

الفعلية ميكن من خالله تقييم مدى التقدم املحرز يف تحقيق هذه األهداف. ويف غضون عامني، متكنت املناطق 

املحلية األقل أداًء من التفوق عىل املتوسط الوطني األصيل، ما شّكل بدوره دليالً إضافيًا عىل قوة الطموح وأثره يف 

دفع عجلة التقدم. 

7- سرد التفاصيل المقِنعة 
سبق التأكيد عىل أهمية تحديد األهداف والبيانات، إال أنه ينبغي وضعهام يف سياق مدعوم برسد التفاصيل 

املقِنعة. ويساعد هذا األمر يف ضامن معرفة أفضل التوقعات املمكنة والحرص عىل تحفيز املشاركني من خالل توفري 

الغرض األخالقي. ولنأخذ عىل سبيل املثال اإلحصاءات الواردة يف امللحق والتي توضح تدين مستويات التحصيل 

لدى الطالب يف معظم بلدان الرشق األوسط وشامل إفريقيا؛ إذ ال شّك أن إحراز نسبة نجاح معينة يف املهارات 

اللغوية والرياضيات أمٌر مهم، لكنه ليس الهدف األسايس يف حد ذاته. بل يكمن الهدف يف قدرة األطفال عىل 

القراءة والكتابة عند تخرجهم من املدرسة مع تزويدهم باملهارات الرضورية يف العامل الحديث التي من شأنها تغيري 

حياتهم لألفضل. 

ففي ديب، عىل سبيل املثال، اشتملت جهود إصالح املدارس عىل تطبيق نظام جديد للمراقبة ومتابعة أداء املدارس. 

ومن أجل ضامن إطالع مختلف األطراف املعنية وإعالمهم بهذا النظام الجديد، جرى اإلعداد الجيد إلطالق حملة 

تواصل تستهدف توعية املجموعات املختلفة - مثل أولياء األمور وأصحاب املدارس الخاصة ومجتمع األعامل 

ووسائل اإلعالم - التي تأثرت بهذا التغيري. وقد شهدت حملة التواصل نجاًحا كبريًا أسهم يف اعتبار هذا النظام 

الجديد من الشفافية بشأن أداء املدارس أمرًا »مستداًما ال تراجع عنه«، مع إتاحة البيانات الستعراضها من جانب 

أولياء األمور ووسائل اإلعالم يف إطار »حقوقهم« ملعرفة مستوى أداء أبنائهم يف التعليم.   وهذا اإلجراء بالغ 

األهمية من ناحيتني: أولهام أنه يتطلب من املعنيني بتقديم الخدمات تحسني مستوى األداء )سنعاود مناقشة هذه 

النقطة يف الفصل الثالث(، وثانيهام أنه يساعد يف إجراء التغيريات الدامئة من خالل الرتكيز املستمر عىل اإلنجاز، 

وسوف نتناول هذا املفهوم األسايس يف الفصل السابع من هذا التقرير. 
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فور تحديد المطلوب إنجازه، ينبغي العمل على تنظيم المحاور والعناصر التي تسهم في تحقيق التغيير 
المنشود. وقد متتلك الحكومة بالفعل اإلمكانات والقدرات الالزمة لتقديم جهود اإلصالح وإنجازها عىل أرض 

الواقع، أو قد يتطلب األمر إعدادها من جديد وذلك من خالل إنشاء وحدة معنية باإلنجاز. 

تتمثل الخطوة األوىل يف فهم املطلوب، وينبغي تحدي الوضع الراهن من خالل إجراء ما يُعرف مبراجعة قدرات 

اإلنجاز. وتساعد املحاور الخمسة لهذه املراجعة يف متكني اإلدارة التي تقود جهود اإلصالح من أجل:1 

1- إعداد األساس املطلوب لإلنجاز

2- فهم تحدي اإلنجاز

3- وضع خطة اإلنجاز

4- قيادة جهود اإلنجاز

5- بناء ثقافة دامئة لإلنجاز

ويجب طرح مجموعة من األسئلة يف كل محور من املحاور السابقة. فعىل سبيل املثال، يجب أن نسأل يف إطار 

محور »وضع خطة اإلنجاز«، هل تتتبع الخطط املقرتحة مقاييس األداء واملؤرشات الرئيسية ومؤرشات التنفيذ 

ذات الصلة يف جميع إجراءات التدخل؟ ويف جميع الوحدات الخمسة عرش أدناه، يستطيع فريق العمل املسؤول 

تحديد النتيجة التي وصل إليها، بدايًة من اللون األحمر )ويشري إىل عدم الجاهزية( إىل اللون األخرض )ويشري إىل 

الجاهزية(، مع اللون األحمر مع األصفر، وكذلك األخرض مع األصفر، ويشريان إىل حالة متوسطة من الجاهزية. 

وميكن تسجيل النتائج يف »ملخص مراجعة القدرات« ملعرفة أين تكمن التحديات التي تعيق القدرة عىل اإلنجاز 

من أجل التغلب عليها. 

بناء العالقات ودعمها

نرش رسالة اإلنجاز

بناء قدرات النظام 

يف جميع األوقات

5- بناء ثقافة 

اإلنجاز الدا ة

بنــاء الزخم والحفاظ عليه

حل املشكالت يف مرحلة 

مبكرة وبصورة دقيقة

وضع اإلجراءات 

االعتيادية الروتينية 

4- قيادة جهود اإلنجاز

تحديد األهداف 

املتابعة ومسارات 

تحديد سلسلة اإلنجاز

تقرير اسرتاتيجية اإلصالح

3- وضع خطة اإلنجاز

فهم عوامل ¨ك§ األداء 

وأنشــطة النظم ذات الصلة

تقييم األداء الســابق والحايل 

2- فهم تحدي اإلنجاز

التوجيهي تشكيل االئتالف 

تأسيس وحدة اإلنجاز

الوضعية  مراجعة 

الراهنة لإلنجاز 

التطلعات تحدي 

1- إعداد األساس 

املطلوب

يظهــر ملخــص مراجعة القدرات كالً من جوانب القوة وفــرص النمو املتاحة داخل البلدان

الشكل 5: ملخص مراجعة القدرات

1  انظر قسم »علم اإلنجاز 101« لالطالع عىل رشح أكرث تفصيالً.
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تهدف مراجعة قدرات اإلنجاز إىل الرتكيز عىل الفعل وإجراء التقييم الرسيع، بدالً من االستغراق يف إعداد املراجعة 

ملدة طويلة قد تصل إىل أسابيع أو شهور عّدة. كام أنه من املهم أن يستشعر فريق العمل القدرة عىل التحيل 

بالصدق ومواجهة الحقائق مهام بلغت صعوبتها.

وباإلضافة إىل مناقشة القدرات مع فريق العمل املعني مبارشًة يف عملية اإلنجاز، ميكن أيًضا عقد ورش العمل 

وتنظيم مجموعات النقاش مع الجهات املعنية األخرى عىل مستوى املنظومة بالكامل. ويسهم هذا يف عرض ما 

تم القيام به عىل نحو جيد إىل جانب املنجزات املحققة واملامرسات غري املوفقة. وتنطوي هذه املرحلة عىل إجراء 

مقابلة مع املسؤول الرئييس أو الوزير املعني، وإذا سارت األمور عىل النحو املرغوب، ميكن إطالع الوزير يف غضون 

ثالثة إىل أربعة أسابيع عىل صورة دقيقة لقدرات فريق العمل لديه. 

ويف إطار بناء القدرات لديها، تستعني العديد من دول الخليج بتعيني املستشارين الخارجيني إلسداء املشورة الالزمة 

واملساعدة يف تنفيذ جهود اإلصالح. وميكن أن يكون هذا الدعم مهاًم، إال أنه يحتاج إىل بذل جهود حثيثة لبناء 

القدرات املؤسسية داخل الهيكل الحكومي لضامن استمرار إجراء التغيري عىل املدى البعيد.35 

وحدات اإلنجاز
تؤَسس وحدات اإلنجاز يف الغالب للتعامل مع وجود فجوة واضحة يف القدرات. ففي مقاطعة أونتاريو الكندية، 

أنشأ دالتون مكجوينتي األمانة العامة لتحسني املهارات اللغوية والحسابية يف وزارة التعليم للنهوض بتطوير 

املعلمني، وجاء ذلك بسبب استشعار املعلمني أن املوظفني الحكوميني غري قادرين عىل إجراء حوار متعمق بشأن 

التعليم والتعلُم. ويف ماليزيا، أصدر رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق قراره بأن يكون تدريب املوظفني الحكوميني 

عنرًصا أساسيًا من عنارص اإلصالح، ألنه كان يدرك رضورة هذا اإلجراء لتحقيق اإلنجاز املنشود. كام أسس يف الوقت 

ذاته وحدة األداء والتنفيذ )بيامندو(، التي تشبه إىل حد كبري وحدة اإلنجاز لدى مكتب رئيس الوزراء الربيطاين، 

بهدف امليض قدًما يف تنفيذ برنامج اإلصالح. 

تسهم وحدة اإلنجاز يف ضامن توزيع األولويات وفق الوقت املحدد من قائد فريق العمل بطريقة منهجية 

ومنتظمة، إىل جانب اتخاذ إجراءات التنفيذ عىل محمل الجد. وميكن لوحدة اإلنجاز أن تضمن كذلك مساهمة 

جميع اإلدارات والجهات املعنية يف تحقيق األهداف الحكومية املحددة واملساعدة يف التغلب عىل األثر االنعزايل 

الذي ينشأ بسبب غياب التعاون بني مختلف اإلدارات والجهات، وهو أمر شائع الحدوث يف العديد من األنظمة 

الدميقراطية. وأخريًا، ميكن أن تصبح وحدة اإلنجاز مبثابة مركز لتقديم الخربات يف اإلنجاز والتنفيذ. 

كذلك ينبغي أن تكون وحدة اإلنجاز صغرية فيام يتعلق باملهمة الكليّة املسندة إليها، وأن تركز فقط عىل األولويات 

التي جرى تحديدها. وقد تضمنت وحدة اإلنجاز يف مكتب رئيس الوزراء الربيطاين فريق عمل مّكون من 40 

شخًصا يتولون مسؤولية تنفيذ 20 أولوية عىل مستوى أربع وزارات رئيسية. أما يف وزارة التعليم بوالية لويزيانا، 

فكان هناك ثالثة أو أربعة مسؤولني يف وحدة التنفيذ يعكفون عىل إحراز تغيري كبري يف النتائج، وخاصًة رفع 

معدالت التخرج يف املدارس الثانوية. كام اشتملت وحدة املتابعة الخاصة يف إقليم البنجاب الباكستاين عىل عرشات 

األشخاص الذين يرصدون مستوى التقدم املحرز يف قطاعات التعليم والصحة وتوفري مياه الرشب النقية. 
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القيادة
تُعّد القيادة عنرًصا جوهريًا، ويوضح الجدول التايل السامت التي يجب أن يتحىل بها قائد وحدة التنفيذ.

األسبابالسامت

لديه القدرة عىل متثيل مدير املرشوعات بكفاءة والتعامل مع نقل األخبار السيئة يف بعض األحيانيحظى بالثقة الكاملة من جانب مدير املرشوعات

ال ميكن تحقيق اإلنجاز من دون توافر هذه السامتحازم ومجتهد ويركز عىل تنفيذ املهام

كام هو الحال مع األشخاص الرياضيني، تُعد الثقة مّكونًا أساسيًا إلحراز النجاح. وإذا مل يكن قائد وحدة اإلنجاز واثًقا من إمكانية متفائل وواثق

النجاح ومؤمًنا بها، فكيف نتوقع ذلك من باقي فريق العمل؟

ستكون هناك العديد من النقاشات الحّساسة، ال سيّام عندما ال تسري األمور عىل ما يرام. ولذلك، يجب أن يتحىل قائد وحدة متميز يف بناء العالقات

اإلنجاز بالهدوء والتأثري اإليجايب والقدرة عىل حل املشكالت.

ال يسعى أن يكون محط أنظار اآلخرين واهتاممهم، بل يثني 

عىل جهود فريق العمل

إذا تحقق إنجاز يف قطاع الصحة مثالً، فإن الجميع يثني عىل جهود وزير الصحة يف ذلك... ولكن ينبغي أن تُسهم وحدة اإلنجاز 

وقائدها يف اإلشادة كذلك باآلخرين ونسبة الفضل لهم )وهذه هي قيمة السياسة(

تُعد هذه اإلنجازات محوًرا أساسيًا للمصداقية، وخاصًة عند الرشوع يف العمل.ميتلك سجالً حافالً باإلنجازات يف القطاع الخاص أو الحكومي

الشكل 6: السامت الواجب توافرها يف قائد وحدة التنفيذ )املصدر:  »How to Run a Government« )كيف تُدار الحكومات، ص 40(

كام ينبغي تعزيز ثقافة العمل داخل وحدة اإلنجاز؛ وقد متحورت ثقافة العمل يف وحدة اإلنجاز األصلية مبكتب 

رئيس الوزراء الربيطاين حول خمس كلامت رئيسية:36 

1- الطموح دون تنازل، وهذا هو املطلوب.

2- الرتكيز أي، عدم التشتت. 

3- الوضوح متمثالً يف جمع البيانات ودراستها، عالوًة عىل مواجهة الحقائق الصعبة دون الخوف من 

إبالغ رئيس الوزراء. 

4- اإللحاح مبعنى االستمرار يف مواجهة ميل األنظمة البريوقراطية ونزعتها إىل التأخري. 

5- التحول الدائم وهو مواصلة التغيري حتى النهاية ليك يظل تغيريًا دامئًا. 

أما املبدأ الجوهري اآلخر يف عملية اإلنجاز فهو مبدأ البساطة. فعند العمل مع الحكومات التي تعتمد استخدام 

األنظمة املعقدة، يجب عىل وحدة اإلنجاز أن تبادر بهدوء ومثابرة إىل طرح األسئلة الخمسة التالية إىل أن تحصل 

عىل إجابات لها، وهذه األسئلة هي:37 
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ما الذي تحاولون إنجازه؟	 

كيف تحاولون القيام بذلك؟	 

كيف يتسنى لكم معرفة أنكم عىل املسار الصحيح يف مراحل اإلنجاز؟	 

إذا مل يكن العمل يف مساره الصحيح، ما اإلجراءات التي ستتخذونها حيال ذلك؟	 

هل ميكننا املساعدة؟	 

باإلضافة إىل هذه األسئلة، كانت هناك مجموعة من الخصائص التي صارت مبثابة عالمة مميزة عىل أسلوب عمل 

وحدة اإلنجاز يف مكتب رئيس الوزراء الربيطاين. وينبغي أن يركّز منهج العمل الذي تتبعه وحدة اإلنجاز الربيطانية، 

بل وجميع وحدات اإلنجاز، عىل بعض الخصائص التالية وأن يسعى إىل تجنب الخصائص األخرى. ويف الواقع 

العميل، أصبح هذا املنهج مبثابة »عقد« مربم بني وحدة اإلنجاز الربيطانية واإلدارات التي تعمل معها.

ينبغي أن تتجنب وحدة اإلنجاز... ينبغي أن تركّز وحدة اإلنجاز عىل...

إعالم رئيس الوزراء بشأن األولويات الرئيسية

السعي الحثيث نحو تحقيق تلك األولويات

البيانات واألدلة ذات الصلة

نقل الصورة بوضوح

التحديد املبكر للمشكالت

االبتكار يف حل املشكالت

تطبيق أفضل املامرسات

التعرف عىل االختالفات وكذلك أوجه التشابه بني اإلدارات

اإللحاح البّناء يف إنجاز األمور

بناء القدرات

االلتزام بتوزيع املسؤوليات وتوجيه الثناء يف موضعه الصحيح

توقع النجاح

التفاصيل الدقيقة لإلدارة

التسبب يف البريوقراطية أو األعامل غري الرضورية

تشكيل العوائق وعرقلة املهام

أالعيب السياسة

االندفاع والتأثر بالعناوين الرئيسية

امليل الدائم إىل تحقيق النتائج قصرية املدى

اإلدالء بالرأي دون وجود دليل

تغيري األهداف

وأعود للتأكيد عىل أن الجانب األكرث أهمية يتمثل يف قيادة الوحدة. ومن واقع خربيت الشخصية، تكون املكافأة يف 

نهاية األمر من نصيب التحيل بالتواضع واملثابرة والوالء للوزير، عالوًة عىل التطلع إىل إحراز النجاح املنشود.

مكاتب إدارة المشروعات
مثّة منوذج آخر للمساعدة يف عملية اإلنجاز يتمثل يف مكتب إدارة املرشوعات. فعىل سبيل املثال، أنشأت مؤسسة 

مبادرة التعليم األردنية مكتبًا إلدارة املرشوعات بهدف متابعة التقدم املحرز ومساءلة الرشكاء والجهات املسؤولة 

عن اإلنجاز املحقق.38 

قد تفشل جهود مكتب إدارة املرشوعات يف بعض األحيان، ويرجع السبب يف ذلك إىل أن اإلنجاز ليس مرشوًعا 

منفصالً يتطلب اإلدارة يف حد ذاته، بل هو جوهر العمل األسايس. وما مل تؤثر جهود اإلنجاز عىل طريقة عمل 

النظام بأكمله، فال مناص من فشله. ولذلك ينبغي أن تكون وحدة اإلنجاز يف مركز العمل الحكومي.  
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ومن املمكن كذلك استكامل قدرات اإلنجاز من خالل االستفادة من املوارد الخارجية. ويف هذا السياق، تبادر 

مؤسسة إنجاز، وهي مؤسسة أردنية غري ربحية تهدف إىل مساعدة الشباب يف تطوير املهارات التي يحتاجون 

إليها يف أماكن العمل، إىل تقديم الربامج التدريبية من خالل شبكة من املدربني املتطوعني الذين يزيد عددهم عن 

23 ألف مدرب. ومن خالل االستفادة من قدرات القطاع الخاص، تتوسع إنجاز يف برامجها التدريبية للوصول إىل 

املحافظات االثنتي عرش يف األردن.39 

االئتالف التوجيهي
جاء توضيح مفهوم االئتالف التوجيهي يف كتاب ألّفه جون كوتر بعنوان »Leading Change« )قيادة التغيري(، 

وهو مبثابة دليل إرشادي لقيادة األعامل الناجحة.  فبدالً من وجود فريق لإلدارة، يوصف االئتالف التوجيهي بأنه 

تفاهم مشرتك بني سبعة إىل عرشة أشخاص يف املناصب القيادية بشأن ما ينبغي القيام به وكيفية العمل عىل 

إنجازه. وتشري الدروس املستفادة من علم اإلنجاز، التي ميكن استخالصها من كتاب كوتر، إىل أن تحقيق األهداف 

األساسية يتطلب تحديد سبعة إىل عرشة مناصب رئيسية، والسعي إىل إجراء التعيينات بصورة متوافقة، وإتاحة 

الوقت املالئم لبناء التفاهم املشرتك. كام أن الحوار الرصيح بني هذه املجموعة سوف يضمن تحديد مشكالت 

التنفيذ والعمل عىل حلها، ما يُسهم بدوره يف ترسيع وترية التنفيذ وزيادة فعاليته.

ولنأخذ عىل سبيل املثال مبادرة التعليم األردنية، التي تهدف إىل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة كأداة 

للتدريس، ولديها لجنة تنفيذية تتألف من وزارة الرتبية والتعليم ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ووزارة 

التخطيط، إىل جانب الرشكاء الدوليني، مبا يف ذلك رشكة سيسكو، ومايكروسوفت، والوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية، وفاست لينك، واملنتدى االقتصادي العاملي ورشكة إنتل.

يتعني عىل جميع األطراف األساسية الفاعلة يف مثل هذه اللجان املساهمة بصورة فعالة يف حل املشكالت بدالً من 

أن يكون االلتزام مجرد طابع شكيل.

إصالح الخدمة المدنية 
يُعّد إصالح الخدمة املدنية من أجل بناء هيكل فعال لإلنجاز يعمل ملصلحة املواطنني من املتطلبات الجوهرية. 

وتشري الدروس املستفادة من علم اإلنجاز بوضوح إىل عدم تجنب إصالح الخدمة املدنية، ولكن ينبغي عدم اإلفراط 

فيها أو االنغامس يف اإلجراءات البريوقراطية عىل حدٍّ سواء. وتذكّر أن ما يريده املواطنون هو تحديد األهداف 

والرتكيز عىل إنجازها.
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تُعّد االستراتيجية بمثابة منهج العمل الشامل لتحقيق األهداف المرجوة. وهناك مجموعة من نقاط البدء التي 
يجب مراعاتها عند وضع االسرتاتيجية وإعدادها. إال أن العامل األسايس هنا هو أن االسرتاتيجية السليمة متثل رشطًا 

مسبًقا للنجاح يف عملية اإلنجاز. فوضع االسرتاتيجية دون تحقيق اإلنجاز أمٌر ال معنى له، أما اإلنجاز دون وجود 

اسرتاتيجية فهو ينّم عن عدم االتساق والرتابط. 

وهناك خمسة مناهج عامة ميكن أن تعتمد عليها الحكومات يف وضع اسرتاتيجياتها، وهي موضحة يف الشكل أدناه، 

وسيجري مناقشة كٍل منها بالتفصيل فيام ييل. 

املشــاركة املجتمعية وحشد الجهود

االسرتاتيجي التوجه 

الثقة وروح

اإليثار

الهرمي  التسلسل 

وتحديد األهداف
اإلمكانــات والقدرات وثقافة العمل

إدارة األداء

االختيار 

واملنافسة
الصالحيات  تفويض 

والشفافية

الخصخصة

النجاح يف إنجاز السياســات: الن�ذج الخمســة إلصالح النظام

الشكل 7: النامذج الخمسة إلصالح النظام )املصدر: كتاب »How to Run a Government« )كيف تُدار الحكومات، ص 112(

منهج العمل األول: الثقة وروح اإليثار
تعترب الثقة وروح اإليثار مبثابة منهج العمل املفضل لدى الجميع، وقد جرى تطبيقه من جانب العديد من 

الحكومات. كام أنه منهج العمل املتبع عموًما عىل مستوى العديد من الُنظم املدرسية يف جميع أنحاء العامل. 

ويف هذا النموذج، تتمثل الفكرة األساسية لدى الحكومة يف االستعانة بالجهات املتخصصة لتقديم الخدمات، مع 

تزويد املُدخالت الالزمة - مثل الرواتب واملرافق واألجهزة - ثم إتاحة الفرصة لها للرشوع يف العمل. ومن املعتقد، 

وفًقا ملا متليه األخالقيات املهنية، أن هذه الجهات ستبذل قصارى جهدها لألشخاص الذين يسعون إىل تقديم 

الخدمات لهم. 

إال أن األدلة تشري إىل عدم نجاح هذا النموذج يف كثري من األحيان، فاالعتامد عىل مبادئ الثقة وروح اإليثار 

يفرس لنا أسباب تدين مستويات التحسن يف العديد من النظم املدرسية عىل مدار العقود املاضية. ويرجع سبب 

الفشل إىل أن أخصائيي تقديم الخدمات العامة ميكن أن يكون لديهم روح اإليثار، لكنهم أيًضا تدفعهم املصلحة 

الذاتية شأنهم يف ذلك شأن جميع البرش. تجدر اإلشارة إىل أن أصحاب املهن املتخصصة يتسمون بالقوة وينتمون 

إىل ثقافات قوية كذلك. وميكن االستفادة من هذا األمر يف تحقيق يشٍء إيجايب، ونرى ذلك مثالً عندما يتعامل 

األطباء مع حاالت الطوارئ، أو فعل يشٍء سلبي، كأْن يقرر ربع عدد املعلمني يف الهند عدم الحضور يف يوم من 

األيام الدراسية.
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ويف غانا، عىل سبيل املثال، ميكنك أن ترى مبادئ الثقة وروح اإليثار يف أسوأ صورها، فالعديد من املعلمني ال يؤدون 

مهامهم يف التدريس، والبعض اآلخر ال يكرتث حتى بالحضور. ويُعّد فصل املعلمني غري األكفاء يف غانا أمرًا مستحيالً، 

كام أن رواتب املعلمني تزيد عن %95 من امليزانية املخصصة للتعليم مام يرتك موارد مالية ضئيلة ال تكفي للقيام 

بأي يشء آخر. ويفتقر معظم املعلمون أيًضا إىل التحفيز الالزم، ما يُفيض إىل تدين مستويات التعلُم لدى الطالب 

تبًعا لذلك. 

وهناك بعض الدول التي نجحت يف تطبيق منوذج الثقة وروح اإليثار. ولنأخذ فنلندا عىل سبيل املثال، التي تشتهر 

بنظامها التعليمي املتميز، حيث يتمتع املعلمون هناك باستقاللية مهنية كبرية مبا ميّكنهم من تقديم تعليم ذي 

جودة عالية عىل مستوى جميع املدارس تقريبًا. ويكمن رّس النجاح الذي حققته فنلندا باختصار يف أن مهنة 

التدريس من أصعب املهن التي ميكن االنضامم إليها يف هذه الدولة. كام يحظى التعليم بقيمة واحرتام كبرّيين يف 

الثقافة الفنلندية، وال يطمح باالنضامم إىل هذه املهنة السامية سوى أملع العقول وأفضلها. 

يُعّد التعلم من النظام التعليمي الفنلندي أمرًا جديرًا باإلعجاب، إال أن تكرار التجربة ذاتها ينطوي عىل صعوبة 

بالغة، وبالنسبة للعديد من البلدان ال يشّكل هذا األمر نقطة انطالق مالمئة نظرًا الختالف الثقافة املهنية بشكل 

كبري يف معظم دول العامل، مبا يف ذلك الرشق األوسط. 

منهج العمل الثاني: التسلسل الهرمي وتحديد األهداف )أو القيادة والتحكم(
يشتمل هذا املنهج عىل تنفيذ التغيري من جانب الحكومة وفق أسلوب التنفيذ التنازيل من األعىل إىل األدىن. وعىل 

الرغم من أن هذا املنهج ال يلقى قبوالً لدى املهنيني بسبب الضغوط الناجمة عنه يف كثري من األحيان، تُشري األدلة 

إىل إمكانية تحقيق الفعالية املطلوبة من هذا املنهج إذا جرى تنفيذه بصورة جيدة ومستدامة. كام ميكن أن يظهر 

أثره الفعال عىل وجه التحديد يف تحسني الخدمات ذات األداء املتدين، مبا يتيح الفرصة كذلك الستخدام أداة مفيدة 

يف وضع السياسات، وهي أداة تدرج األداء.

�كــن تحقيــق املالــة، لكن للوصول إىل التميز يجب إطــالق العنان للقدرات التي تع� عىل ذلك

متميز جيد مالئم يسء

االلتزام

البقاء

التذمر

الخروج

الشكل 8: تدرج األداء )املصدر: كتاب »How to Run a Government« )كيف تُدار الحكومات، ص 69(
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توجد يف أعىل التدرج الصفات التي توضح مواقف املواطنني وآراءهم يف ظّل تحسن مستوى األداء. فإذا كانت 

الخدمة املقدمة سيئة، سيخرج املواطنون إذا كان بإمكانهم ذلك، وسوف يستمرون يف التذمر إذا وصل األداء إىل 

مستويات مالمئة فحسب. ولن يشعر املواطنون بالرضا إال إذا صارت الخدمات املقدمة جيدة.

وميكن القول إن أسلوب القيادة والتحكم هو أفضل وسيلة لالنتقال من مستوى األداء اليسء إىل مستوى األداء 

املالئم. وعىل أية حال، ليس هناك طائل من االعتامد عىل مبادئ اإليثار إذا كانت الخدمات املقدمة سيئة للغاية.

ينطبق ذلك عىل التحسينات التي شهدها قطاع الرعاية الصحية يف إنجلرتا. فبعد سلسلة من اإلخفاقات التي أملّت 

بهيئة الخدمات الصحية الوطنية يف اململكة املتحدة، طبقت الهيئة أنظمة التقييم بالنجوم يف مطلع العقد األول 

من القرن الحايل، ما أدى إىل الضغط عىل مقدمي الخدمات غري األكفاء من أجل تحسني أدائهم. ويف عام 2002، 

استُخدم نظام النجوم لتقييم خدمات اإلسعاف من خالل منح نجمة واحدة إىل ثالث نجوم استناًدا إىل مستوى 

األداء وفق العديد من األهداف واملؤرشات األساسية يف بطاقات تقييم عادلة. وقد تم تسمية وتعريف الجمهور 

برشكات تقديم خدمات اإلسعاف ذات األداء اليسء، فيام جرى االحتفاء برشكات خدمات اإلسعاف التي حصلت 

عىل أعىل التقييامت. وقد متّكنت إنجلرتا من خالل تطبيق هذا املنهج يف النجاح يف الوصول إىل هدفها املتمثل يف 
رسعة استجابة سيارات اإلسعاف إىل %75 من مكاملات الطوارئ يف غضون 8 دقائق فقط.41

ومن األمثلة األخرى عىل هذا املنهج خارطة إصالح التعليم يف إقليم البنجاب، التي بدأت يف عام 2011، حيث 

جرى تطبيق منهج التسلسل الهرمي وتحديد األهداف عىل مستوى إحدى املقاطعات التي تضم ما يزيد عن 20 

مليون طفل يف سن التعليم املدريس وأكرث من 50,000 مدرسة حكومية. وقد أسهم تحديد األهداف وتنفيذ مبادئ 

اإلدارة الهرمية الفّعالة يف زيادة معدالت االلتحاق باملدارس بصورة كبرية وارتفاع نسب الحضور لدى الطالب 

واملعلمني، عالوًة عىل توفري املرافق واملواد التعليمية. كام شهدت نتائج التعلم تحسًنا إيجابيًا، عىل الرغم من أن 

الطريق ال يزال طويالً أمام تحقيق اإلنجازات. وباإلضافة إىل ذلك، انتقل النظام املدريس من مرحلة األداء اليسء إىل 

مرحلة القابلية لإلدارة واملالمئة يف األداء. ويف هذا السياق، ال ننىس أهمية البيانات التي تم جمعها بشأن املؤرشات 

األساسية من جميع املدارس شهريًا بوصفها من العنارص الرئيسية يف نجاح خارطة إصالح التعليم يف إقليم البنجاب. 

ويُعد االستمرار يف تطبيق هذا املنهج من التحديات الكبرية، ومن ثّم االنتقال من مستوى األداء املالئم إىل الجيد، 

وصوالً إىل األداء املتميز. وهنا يتعني عىل الحكومات أن تبادر إىل تغيري مناهج عملها. ويرشح  جويل كالين، 

املستشار السابق ملدارس مدينة نيويورك، هذا بقوله: »ميكن تحقيق املالمئة، ولكن للوصول إىل التميز يجب 

إطالق العنان للقدرات التي تعني عىل ذلك« )املصدر: كتاب »How to Run a Government« )كيف تُدار 

الحكومات، ص 71(

منهج العمل الثالث: االختيار والمنافسة
يأيت هذا النهج يف صميم العديد من جهود اإلصالح، مبا يف ذلك الجهود التي بذلها رئيس الوزراء السابق توين بلري 

أثناء فرتة رئاسته الثانية للحكومة الربيطانية، كام ظهر أثره كذلك بصورة قوية يف إصالحات املدارس بالواليات 

املتحدة يف بعض الواليات واملدن مثل نيو أورليانز وبوسطن. وتشري نتائج اختبار »تيمس« األخرية )2015( يف 

الواليات املتحدة وإنجلرتا إىل أن هذا النهج له أثر إيجايب، وقد حقق بالفعل نجاًحا واضًحا يف اإلصالحات التي 

شهدها قطاع الرعاية الصحية يف إنجلرتا.

وقد دافع املَُنظِّر جوليان لو جراند عن تطبيق منهج االختيار واملنافسة، مؤكًدا أن هذا املنهج من شأنه املساعدة 

يف متكني املواطنني وتحفيز املؤسسات واملهن عىل مستوى القطاع العام.  ولتحقيق الفعالية املطلوبة، ينبغي منح 
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مستخدمي الخدمات، كالطالب وأولياء األمور، فرصة االختيار الحقيقي باإلضافة إىل توفري املعلومات التي تعينهم 

عىل اتخاذ قرارهم. ويجب توفري املوارد املالية بعد إجراء هذه االختيارات ليكون املكسب من نصيب مقدمي 

الخدمات التعليمية األكرث نجاًحا دون غريهم. 

ويبدو هذا املنهج واضًحا ومبارًشا من الناحية النظرية، ولكن يف الواقع العميل نادًرا ما يُعد تقديم الخدمات العامة 

من األسواق ذات املنافسة العادلة. كام أن هناك عدًدا من االعتبارات العملية بالنسبة ملسؤويل التعليم. فعىل 

سبيل املثال، إذا كانت النتائج تشري إىل أن بعض املدارس تحقق فائدة عىل حساب اآلخرين، فلن يُسمح للمدارس 

الخارسة بالغياب عن املشهد، ما يدفعها إىل تقديم تعليم يسء إىل أعداد قليلة من األطفال. ويتطلب هذا األمر 

تدخالً من جانب الحكومة، وقد تحتاج سياسة االختيار واملنافسة، يف هذه املرحلة، إىل جرعة إضافية من إجراءات 

التسلسل الهرمي وتحديد األهداف ليك تحقق الغرض منها. 

وهناك تحٍد آخر عند تطبيق أفكار السوق يف تقديم الخدمات العامة يتمثل يف ضامن حامية حقوق املساواة أو 

العمل عىل تعزيزها. ففي النظم املدرسية، إذا تم دعم الطالب ماليًا، سوف يحصل الطالب من األرس منخفضة 

الدخل عىل دعم أكرب كام هو الحال يف إنجلرتا، بخالف ما يجري يف الواليات املتحدة األمريكية. ويف إقليم البنجاب، 

ميكن اسرتداد قيمة القسائم يف املدارس الخاصة املسّجلة، إال أنها مخصصة لألرس الفقرية التي مل يلتحق أبناؤها 

باملدارس. ويف املقابل، تم استخدام نظام القسائم يف شييل يف تسعينيات القرن املايض، وكانت القسائم متاحة 

للجميع بوجه عام، ونتج عنها دعم الرسوم املدرسية لألغنياء عالوًة عىل متكني الفقراء من دفع رسوم التعليم 

االبتدايئ يف املدارس الحكومية، ما أدى إىل اتساع فجوة املساواة التي كانت قامئة بالفعل. ومنذ ذلك الحني، تم 

التغلب عىل هذه املشكلة من خالل تقديم القسائم متغرية القيمة. أما يف إقليم البنجاب، فيستهدف نظام القسائم 

األرس الفقرية عىل وجه التحديد، ويسهم ذلك يف تحقيق قدٍر أكرب من املساواة واإلنصاف.

ومن التحديات األخرى التي تواجه الحكومات عند اتباع هذا املسار ضامن إتاحة الفرصة لالختيار الحقيقي. ففي 

بعض املواقع، مثل املناطق الريفية، قد تتوفر مجموعة كاملة من الخيارات التي ال طائل منها. ويف هذا اإلطار، 

قدمت املدارس املستقلة يف الواليات املتحدة بعًضا من أفضل الحلول لهذه املشكلة، وخاصًة املدارس املوجودة يف 

املناطق الحرضية الكبرية. ففي مدينة نيو أورليانز، عىل سبيل املثال، تلتحق الغالبية العظمى من األطفال بهذه 

املدارس املستقلة. وقد نجحت مؤسسة New Schools for New Orleans )مدارس جديدة ملدينة نيو أورليانز(، 

وهي من املؤسسات غري الربحية، يف استقطاب مقدمي الخدمات املدرسية املستقلة وجذبهم إىل املدينة، ما أسهم 

يف تنوع الخدمات التعليمية املقدمة، فيام قامت الجهات الحكومية بوضع إطار السياسة العامة الذي يتيح ألولياء 

األمور حرية االختيار، وكذلك مكافأة مقدمي الخدمات املدرسية الذين ينجحون يف إحراز النتائج املتميزة. ومع 

ذلك، تجدر اإلشارة إىل أن املدارس املستقلة مل تسلم من االنتقادات التي اّدعت أن هذه املدارس تعمل بالفعل 

عىل توسيع دائرة االختيار ولكنها ال تُسهم بالرضورة يف تحسني مستويات األداء43 أو اإلنجاز أو حتى املساواة.44 أما 

مفتاح نجاح املدارس املستقلة فيكمن يف التفاصيل املتعلقة بأسلوب إدارتها وطريقة إعداد إطار السياسة العامة 

الخاص بها.

منهج العمل الرابع: تفويض الصالحيات والشفافية
يصلح تطبيق هذا املنهج عىل وجه التحديد يف حالة عدم جدوى منهج االختيار واملنافسة، كام هو الحال يف أنظمة 

الهجرة أو إدارة السجون. ويف مثل هذه الحاالت، ليس هناك عميل واضح ألن العميل يتمثل يف الحكومة التي 

تعمل ملصلحة مواطنيها. كام يُعد هذا املنهج خياًرا مناسبًا يف النظم املدرسية ويأيت تطبيقه يف الغالب مصحوبًا مع 

أحد الخيارات األخرى.
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ويف األمثلة املشار إليها، ميكن تفويض الصالحيات واملسؤوليات إىل املديرين الذين يعملون عىل مقربة من 

الخطوط األمامية، ومن ثّم مساءلتهم من خالل نرش بيانات النتائج عىل نحو يتسم بالشفافية املطلوبة. وقد حقق 

هذا املنهج نجاًحا ال بأس به يف إقليم البنجاب الباكستاين، حيث أسهمت تقييامت األداء يف رفع مستويات األداء 

املدريس. وكان يجري جمع البيانات عن املؤرشات األساسية من جميع املدارس بصفة شهرية، مثل معدالت حضور 

املعلمني أو الطالب. وقد أتاح هذا اإلجراء إمكانية تقييم مسؤويل التعليم يف مقاطعات اإلقليم الستة والثالثني، 

وتكريم أصحاب األداء األفضل ماليًا ومعنويًا، ومن أمثلة هذا التكريم الدعوة للجلوس والتحدث مع رئيس الوزراء 

يف املقاطعة املعنية. ويف الوقت ذاته، تتم مساءلة أصحاب األداء املتدين ونقلهم من مناصبهم يف بعض األحيان. 

وميكن أن تؤدي اآلثار املرتبطة بالسمعة املهنية من خالل نرش البيانات إىل وجود محفزات قوية لتحقيق 

التحسينات املرجوة. ولنأخذ عىل سبيل املثال إقليم توسكانا اإليطايل، حيث أتاح نظام تقييم األداء يف قطاع الصحة، 

الذي تضمن عرض مراتب األداء بصورة مبتكرة عىل ما يُشبه »لوح رمي السهام«، إمكانية مقارنة األداء عىل 
مستوى اإلقليم والتعلُم من أصحاب األداء األفضل يف مختلف املؤرشات كحافز لتحسني مستويات األداء.45

كام شهدت اململكة املتحدة يف عام 1999 نقل السلطة وتفويض الصالحيات إىل الشعوب، وأدى هذا إىل وجود 

مناهج عمل متباينة يف حوكمة املدارس واملستشفيات يف إنجلرتا وويلز. فقد استخدمت مقاطعة ويلز مبادئ منوذج 

الثقة واإليثار - املوضح يف منهج العمل األول أعاله - التي نجم عنها تدين مستويات األداء عىل مستوى املدارس 

واملستشفيات املوجودة بها. ويف املقابل، طبقت إنجلرتا منهج التسلسل الهرمي وتحديد األهداف، باإلضافة إىل 

منهجّي االختيار وتفويض الصالحيات، وأدى ذلك إىل تحسني أداء االختبارات يف املدارس واالرتقاء مبستوى الخدمات 

التي تقدمها املستشفيات، ومن بينها تقليل أوقات االنتظار الطويلة إىل أدىن درجة.46 ويُعد هذا دليالً قويًا عىل 

نجاح الجمع بني مختلف مناهج العمل، وخاصًة عند رفع مستويات األداء من املعّدالت السيئة إىل املالمئة أو 

الجيدة. ويكمن التحدي الذي يواجه رجال السياسة يف رضورة التعامل مع مجموعات املصالح، ال سيّام نقابات 

القطاع العام، التي قد تعارض تطبيق مبادئ الشفافية. 

منهج العمل الخامس: تعهيد الخدمات والخصخصة ونظام القسائم
كان تعهيد الخدمات عرب إسنادها لجهة خارجية من املوضوعات الرئيسية التي شهدتها السياسة العامة يف العقود 

األخرية. ومن األمثلة عىل ذلك، مبادرة التعليم األردنية، التي جرى إطالقها يف عام 2003، وهي عبارة عن رشاكة 

بني القطاعني العام والخاص تهدف إىل استخدام الوسائل التكنولوجية كأداة للتدريس والتعلُم. وقد كان استقطاب 

الرشكاء العامليني من جانب هذه املؤسسة مبثابة خطوة اسرتاتيجية جادة لترسيع وترية اإلصالح التعليمي، عالوًة 
عىل املساعدة يف تيسري منو قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املحيل.47

وليك يتسنى تحقيق النجاح يف تعهيد الخدمات، يتعني عىل املسؤولني ضامن وضوح العقود املربمة مع الجهات 

الخارجية وإتاحة الفرصة لبناء عالقات عمل تتسم باملصداقية. وينبغي العمل عىل تعزيز هذه العالقات، فاملسألة 

ال تكمن يف مجرد إبرام العقود فحسب. ومن املهم توضيح أن هذا التعهيد ال ميثل نوًعا من الخصخصة، إذ ال تزال 

الحكومة هي املّمول واملنظم لهذه العملية، إن مل تكن هي نفسها الجهة التي تقدم الخدمات.

أما الخصخصة فهي تختلف عن مناهج العمل األربعة املذكورة آنًفا من حيث تجاهل اإلصالح والرتكيز عىل بيع 

الخدمات ليصبح السوق هو املتحكم بزمام األمور يف هذه الحالة. وعىل الرغم من إمكانية نجاح هذا األمر يف بعض 

القطاعات الحكومية، فهو غري مالئم للنظم املدرسية ومل تلجأ أي حكومة إىل القيام بذلك لعّدة أسباب وجيهة. 
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ويف بعض املناطق، تُعد الخصخصة املدروسة جيًدا من بني الخيارات السياسية املطروحة بشكل جّدي، إذ ميكنها 

اإلسهام يف تقليل حجم الجهاز الحكومي وأعبائه واملساعدة يف زيادة اإليرادات ومتكني الدولة من الرتكيز عىل 

تقديم الخدمات األكرث أهمية ملواطنيها، مثل رفع مستويات األمن والحد من الجرائم وتحسني الرعاية الصحية 

والتعليم وتوفري مناخ مواٍت لالستثامر ودفع عجلة النمو االقتصادي. 

أما الفكرة األساسية يف نظام القسائم فتتمثل يف أنه عندما تبادر الدولة إىل توفري إحدى الخدمات بدالً من متويلها 

بصورة مبارشة، فإنها بذلك متنح املستهلك أو املواطن األموال الالزمة لرشاء تلك الخدمات بأنفسهم. ويقوم هذا 

النظام عىل الفرضية القائلة بأن األسواق أكرث احتامالً لتقديم الخدمات العامة ذات الجودة العالية بدالً من 

احتكارها. وأول من نادى بأهمية استخدام نظام القسائم يف املدارس هو ميلتون فريدمان يف عام 1962، وفيه 

يحصل أولياء األمور عىل القسائم ثم يتولون إنفاقها نيابًة عن أطفالهم. وعىل الرغم من بساطة الفكرة من الناحية 

النظرية، هناك عدد من القضايا واملسائل التي يتعني النظر فيها؛ أولها: أن هذا النظام يف حال إتاحته للجميع 

سيوفر القسائم املّمولة من خزانة الدولة ألولياء األمور الذين اختاروا الخروج من النظام الحكومي وإلحاق أبنائهم 

باملدارس الخاصة. ويؤدي هذا إىل زيادة األعباء املالية عىل الدولة التي تقدم الدعم ألولياء األمور ممن ال يحتاجون 

إليه يف واقع األمر. وثانيًا: قد ال تتمكن األرس الفقرية من »دفع فارق املرصوفات« الزائد عن قيمة القسائم وبذلك 

تقترص فرص أبنائهم عىل دخول املدارس املمولة من جانب الحكومة فقط. وثالثًا، ميكن أن تنطوي عملية إدارة 

القسائم عىل تحديات كبرية. ويعترب اإلعداد الدقيق لنظام القسائم مبثابة العامل األسايس لضامن إسهام هذا النظام 

يف تعزيز مبادئ املساواة يف الحصول عىل الحقوق التعليمية بدالً من تقويضها. 

ويتميز نظام القسائم يف إقليم البنجاب بأنه األرسع منًوا عىل مستوى العامل، إذ يشتمل عىل أكرث من 300 ألف 

قسيمة مخصصة لألرس الفقرية التي مل يلتحق أطفالها باملدارس. جديٌر بالذكر أن الربنامج قد واجه بعض التحديات، 

من بينها تحديد األرس املستحقة للقسائم )بسبب عدم دقة السجالت(، وتسجيل املدارس الخاصة املؤهلة، وضامن 

خلو هذا النظام من أوجه الفساد قدر اإلمكان. وقد تم بناء القدرات اإلدارية الالزمة من خالل إنشاء مؤسسة 

التعليم البنجابية. كام حققت املثابرة يف التغلب عىل تلك التحديات أهدافها املرجوة، فقد زادت معدالت االلتحاق 

باملدارس االبتدائية منذ عام 2011 من أقل من %85 إىل أكرث من %90، أي إن عدد الطالب والطالبات الذين 

يرتادون املدارس يوميًا زاد مليونًا، عالوًة عىل األثر اإليجايب فيام يخص تعليم البنات، حيث شهد مؤرش التكافؤ بني 
الجنسنّي زيادة من 0.85 إىل 0.91 نقطة.48

اإلشراف: دور مركز الخدمة
وبعد أن تناولنا جميع مناهج العمل بالرشح والتفصيل، من الرضوري أن يكون هناك إرشاف فّعال يف مركز 

الخدمة ذاتها بهدف ضامن تحقيق املصلحة املرجوة منها عىل املدى البعيد. وميكن أن تتوىل الحكومة هذه املهمة، 

أو تفويضها جزئيًا إىل إحدى الجهات التنظيمية. كام يتعني عىل الوزراء واملسؤولني العمل ليس بهدف تحقيق 

أهدافهم فحسب، بل السعي كذلك نحو دعم النظام وتركه أقوى وأكرث مرونة عاّم كان عليه. 

ويلزم أيًضا وجود نظام للمتابعة من أجل قياس النتائج املحققة. فمن املعروف أنه إذا تنصلت الحكومة من هذه 

املسؤولية، ستبادر وسائل اإلعالم إىل تصّدر املشهد يف الغالب. ولنرضب مثالً عىل ذلك يف مقاطعة أونتاريو الكندية، 

عندما ذكر دالتون مكجوينتي، رئيس حكومة أونتاريو آنذاك، أن حكومته ستتوىل نرش نتائج االختبارات املدرسية 

بدالً من الجريدة املحلية، وقوبل هذا القرار حينها بحفاوة بالغة من جانب املعلمني. 
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أما املهمة األخرية للمسؤولني الحكوميني فهي التأكد من توافر الرأسامل البرشي الالزم، مع تزويده باملهارات 

واملحفزات الرضورية. ويف قطاع التعليم، حيث يُعد التدريس من الجوانب املحورية يف تقديم الخدمات العامة، 

فإن عىل الحكومة مسؤولية أكرب تتمثل يف توظيف وتدريب وتحفيز قادة ومعلمي املدارس ذات الجودة العالية 

عىل املديني القصري والبعيد. 

ومن املسائل املطروحة باستمرار كذلك العالقة بني الحكومة واملهنيني. ففي إقليم البنجاب، عىل سبيل املثال، 

حدثت بعض اإلرضابات من جانب املعلمني، وأيًضا عىل مستوى مجموعة من الخدمات العامة. كام يكرث إرضاب 

املعلمني يف فلسطني، حيث وقع إرضاب بسبب أجور املعلمني يف عام 2016 استمر ألسابيع عّدة، ما أسفر عن وقوع 

خالفات بني املعلمني والنقابات املنتسبني إليها.49 وتشيع أيًضا حدة الخالف بني املعلمني والحكومة عىل مستوى 

الدول اإلفريقية وبريطانيا وكندا وأمريكا، ويأيت ذلك يف الغالب بسبب األجور وأوضاع املعلمني ومعاشات التقاعد 

وأعباء العمل، ويف بعض األحيان يكون الخالف بسبب سياسة الحكومة ذاتها. ويستلزم هذا األمر إدارة مستمرة. 

ويف عامه األول من تويل رئاسة الحكومة، تفاوض دالتون مكجوينتي عىل إبرام عقود مع املعلمني ملدة أربع سنوات 

وذلك بهدف التخلص من هذا التشتت واإللهاء ليك يتسنى له الرتكيز عىل تحسني مستوى األداء. 

المشاركة المجتمعية
يؤمن الجميع بأهمية تعليم األطفال ويثري طرح هذه القضية يف الغالب عدًدا من اآلراء ووجهات النظر القوية 

حيالها. ومن الرضوري أن يجد املسؤولون الحكوميون حلوالً فعالة من أجل تحقيق أفضل النتائج املمكنة فيام 

يتعلق بأموال دافعي الرضائب. وتتضمن الحلول التي ميكن االستعانة بها يف تعزيز هذه النتائج ما ييل:

1- الشفافية: تقديم املعلومات الالزمة حول الخدمات والنتائج واملخاطر القامئة.

2- إقامة الحوار املفتوح: تشجيع النقاش بني املهنيني والجمهور.

3- متكني املجتمعات: إتاحة الفرصة أمام الفئات املجتمعية لتقديم الخدمات واملشاركة يف إعداد 

امليزانيات التي كانت تتوالها الحكومة يف السابق. ومن أمثلة ذلك املدارس الحرة يف اململكة املتحدة 

واملدارس املستقلة يف الواليات املتحدة األمريكية.

4- إقامة املرشوعات االجتامعية: تيسري إجراءات تأسيس املرشوعات االجتامعية للجمهور لتمكينهم من 

التنافس عىل تقديم الخدمات عند التعاقد معهم. 

5- التحّول االجتامعي: االحتفاء باألشخاص الذين ينجحون يف جمع الفئات املختلفة مًعا مبا يسهم يف 

 .Harlem Children›s Zone إحداث التغيري الواضح عىل املستوى املحيل، ومن أمثلة ذلك مؤسسة

6- املنافسة: إزاحة عبء اإلثبات من أجل تعهيد الخدمات وإسنادها لجهات خارجية، ما مل يوجد سبب 

وجيه يحول دون تنفيذ ذلك. 

7- التعلُم من الرشكات: محاولة استكشاف الطريقة التي تتبعها بعض الرشكات الكربى، مثل رشكة أبل، 

لنرش مثل هذه الطاقة الحامسية. 
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ورمبا يُسهم الربيع العريب، بشكل مبارش أو غري مبارش، يف تحسني النظام التعليمي عىل مستوى املنطقة. وكام 

أشار البنك الدويل، فقد دفعت ثورات الربيع العريب املواطنني إىل مطالبة الحكومة ببذل مزيٍد من الجهود، بل 

ومساءلتها عن اإلنجازات املحققة يف العديد من القطاعات، مبا يف ذلك التعليم.50 ومل يتضح بعد ما إذا كانت 

حكومات املنطقة قادرة عىل تلبية هذه التوقعات الجديدة أم ال، ولكن من املؤكد هنا أن اتباع أسلوب عمل 

منهجي سيفيد يف تحقيق هذه اإلنجازات.

وضع السياسات
يتطلب تحويل االسرتاتيجية إىل مامرسة عملية وضَع السياسات التفصيلية لها عالوًة عىل إنجازها عىل أرض الواقع. 

وأول سؤال وجيه ينبغي طرحه عند الرشوع يف وضع السياسات هو: ما مدى أهمية وارتباط هذه السياسة 

باالسرتاتيجية؟ 

وقد أعدت هيئة الخدمة املدنية يف اململكة املتحدة ما نُطلق عليه »اختبارات السياسة الخمسة«، وهي:51 

1- ما هو الهدف؟ هل تتفهم متاًما ما الذي تسعى الحكومة إىل إنجازه؟

2- ما عالقة هذا األمر بنا؟ هل تفهم متاًما ما هو دور الحكومة؟

3- ملاذا تعتقد أنك خبري يف هذا األمر؟ هل أنت واثق من تقديم املشورة األفضل عامليًا يف مجال 

السياسات استناًدا إىل أحدث طرق التفكري؟ 

4- هل ميكن التنبؤ باملشورة التي تقدمها؟ هل أنت عىل يقني من دراسة واستعراض األفكار الثورية األكرث 

ابتكاًرا يف هذه السياسة، مبا يف ذلك األفكار التي تشجع عىل عدم القيام بأي يشء؟ 

5- هل ستنجح السياسة املقرتحة بالفعل؟ هل أنت متأكد من إمكانية تنفيذ منهج العمل الذي اخرتته 

عىل أرض الواقع؟ 

وإذا كانت اإلجابة عن هذه األسئلة ُمرضية، يتم طرح أربعة أسئلة أخرى:

1- هل متانع يف أن تتعرض أفكارك بشأن السياسة املقرتحة ألعىل مستويات التحدي يف اإلدارة؟

2- هل ميكن مناقشة مشورتك حول السياسة املقرتحة بيشء من املنطق واإليجاز والبعد عن رطانة 

املصطلحات غري املفهومة؟

3- هل مشورتك خالية من األخطاء؟ 

4- هل ستكون تحليالتك وأفكارك متاحة لآلخرين لالستفادة والتعلم منها؟ 
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ومثّة منهج آخر يف تحليل السياسات يتمثل يف املسار مثاين املحاور الذي أعّده يوجني بارداخ. وميكن تطبيق هذا 

املنهج يف جميع مجاالت السياسة، مبا يف ذلك التعليم، ويتمثل الهدف منه يف االعتامد عىل مستوى البداهة 

والحدس لدى املامرسني بنفس قدر االعتامد عىل أسلوب العمل املقرتح. ويتألف املنهج من الخطوات التالية، وال 
يشرتط اتباعها وفق الرتتيب الوارد أدناه:52

تحديد ماهية املشكلة	 

جمع بعض األدلة	 

توفري البدائل	 

تحديد املعايري 	 

توقع النتائج	 

املفاضلة	 

اتخاذ القرار!	 

نرش القصة	 

تجدر اإلشارة إىل أن تقارير السياسات تُكتب يف كثري من األحيان دون عرض أو تناول منهجي لهذه األسئلة 

واالعتبارات ذات األهمية البالغة.
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يتطلب اإلنجاز وضع خطة عمل يستطيع المسؤولون استخدامها وتحديثها بصفة مستمرة، لضمان تحقيق 
األهداف المحددة. كام يضمن التخطيط أيًضا وجود املرونة املناسبة والرؤية املستقبلية ملواصلة العمل. ويوضح 

القسم التايل جوانب التخطيط األربعة للمساعدة يف عملية اإلنجاز، إىل جانب رضورة دعم الخطط بالبيانات 

الدقيقة، والحاجة املحتملة إلنشاء هياكل عمل جديدة، مثل وحدات اإلنجاز، ورضورة االهتامم بالتغيريات املطلوبة 

يف الترشيعات القامئة.

فهم طبيعة المشكلة
يشري جون كوتر إىل أن التخطيط الجيد يبدأ مبواجهة »الحقائق الصعبة«.53 وليس هذا باألمر اليسري دامئًا، إذ ال 

يحّب القادة السياسيون أو املسؤولون سامع الحقيقة املؤملة يف كثري من األحيان. 

فعىل سبيل املثال، جرى إطالق خارطة إصالح التعليم يف إقليم البنجاب بعد أن استمع رئيس الوزراء للمرة األوىل 

إىل حجم التحديات املاثلة يف املدارس. وقد أظهرت البيانات أن إقليم البنجاب ليس عىل املسار الصحيح لتحقيق 

الهدف الثاين من األهداف اإلمنائية لأللفية املتمثل يف تعميم التعليم االبتدايئ بحلول عام 2015. مل يبادر أي 

مسؤول إىل إبالغه بهذا األمر، فلم يكن أٌي منهم مستعد ملواجهة الحقائق الصعبة. وفور استيعاب رئيس الوزراء 

لحجم هذه القضية، بدأ التخطيط لتنفيذ خارطة اإلصالح. 

العمل على كيفية إحداث التغيير المطلوب
تتمثل الخطوة التالية بعد فهم طبيعة املشكلة يف تحديد ما الذي ينبغي القيام به، ويجب البعد متاًما عن 

اإلفراط يف تعقيد األمور. وقد جرى تحليل النظم املدرسية املامثلة يف إقليم البنجاب بهدف فهم الطريقة التي 

تم اتباعها لتنفيذ جهود اإلصالح. وقد تضمنت قصص اإلصالح املشهورة يف ذلك الوقت والية ميناس جرايس 

الربازيلية، ومحافظة كيب الغربية يف جنوب إفريقيا ووالية ماديا براديش يف الهند. ومن خالل استقاء الدروس 

املستفادة من جهود اإلصالح يف تلك املدن، أعّد املسؤولون خطة خارطة الطريق إلقليم البنجاب التي اشتملت عىل 

خمسة عنارص: 

1- البيانات واألهداف 

تحديد األهداف الطموحة ومسارات املتابعة لإلقليم وجميع املقاطعات.

2- إدارة املقاطعات  

إجراء جميع التعيينات عىل أساس الجدارة واالستحقاق، بدالً من الوساطة واملعارف السياسية، عالوًة عىل تدريب 

قادة املقاطعات الُجدد إلنجاز خارطة اإلصالح. 

3- جودة التدريس

وضع خطط الدروس لكل معلم من معلمي املرحلة االبتدائية البالغ عددهم 200 ألف معلم عىل مستوى اإلقليم 

يف مواد اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم، وتقديم التدريب الالزم لهم عىل كيفية تطبيق هذه الخطط، مبا 

يسهم بدوره يف تحسني عملية التدريس عىل مستوى املواد الثالثة. 

4- مؤسسة البنجاب للتعليم 

إنشاء مؤسسة البنجاب للتعليم كمؤسسة مستقلة من خالل التمويل الحكومي والتربعات املمنوحة، مبا يُسهم يف 

إتاحة الفرصة لالختيار واملنافسة عن طريق متويل املدارس الخاصة منخفضة التكلفة وتوسيع نطاق نظام القسائم 

املخصصة لألرس الفقرية. 
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5- مهام الدعم 

تحسني املرافق املدرسية، ضمن أمور أخرى.

إعداد الخطة
ال يهم يف هذه املرحلة إذا كانت الخطط غري مكتملة، فباإلمكان تحديثها مع تقدم سري العمل. واملقصود هنا هو 

إعداد الخطة التي تُطلق رشارة البدء يف التنفيذ. 

ويوضح مثال إصالح التعليم يف إقليم البنجاب، املذكور آنًفا، العديد من الخطوات األساسية يف إعداد خطة عمل 

موثوقة، وهي كام ييل:

مراعاة عنرص البساطة؛ فليس رشطًا أن تكون الخطة مثالية، بل يكفي أن تكون جيدة 	 

لبدء العمل. 

توقع املعارضة. 	 

االلتزام باملبادئ واألدلة؛ دون تقديم الكثري من التنازالت من أجل »املوافقة« عىل الخطة 	 

واعتامدها. 

عدم إغفال أهمية مركزية النظام، حتى إذا كان من املخطط تفويض الصالحيات واملسؤوليات. 	 

رضورة مشاركة قائد فريق العمل وإطالعه عىل كافة املستجدات. 	 

الرشوع يف العمل.	 

وحدات اإلنجاز
ميكن االستعانة بوحدات اإلنجاز يف وضع السياسات. ومتثل وحدة اإلنجاز )بيامندو( يف ماليزيا أحد األمثلة الواضحة 

عىل هذا املنهج، فقد تم تأسيس وحدة إنجاز لكل مجال من مجاالت النتائج الوطنية الرئيسية الستة الواردة 

يف برنامج اإلصالح الحكومي. وقد اشتملت وحدة اإلنجاز عىل فريق عمل مكّون من 40 إىل 50 شخًصا، ميثلون 

مزيًجا متنوًعا من داخل الحكومة والقطاعات ذات الصلة، وكذلك من القطاعني العام والخاص، بهدف تنوع اآلراء 

ووجهات النظر لتحقيق النتائج املرجوة، مثل الحد من الجرائم وتحسني نظام النقل. وقد ُمنحت وحدات التنفيذ 

ستة أسابيع إلعداد خطة تفصيلية للتنفيذ.

ويف هذا السياق، ذكر إدريس جاال، الرئيس التنفيذي لوحدة بيامندو، أن هناك العديد من العنارص التي تُسهم يف 

تنوع وحدات التنفيذ واختالفها، ومن بينها:

تشكيل فريق عمل أسايس من القطاعني العام والخاص واملنظامت غري الحكومية 	 

وضع برامج التنفيذ الواقعية - من أجل تجنب الربامج املعقدة التي ال تراعي السياق والرتكيز 	 

عىل قابلية التنفيذ عىل أرض الواقع

طلب امليزانية كجزء من تحقيق النتائج	 

تخصيص مؤرشات األداء الرئيسية للجهات املعنية 	 

عقد جلسات التشاور مع القيادة العليا	 
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ويوجد العديد من النامذج املختلفة لوحدات اإلنجاز يف جميع أنحاء العامل. وتركز بعض هذه الوحدات عىل إرشاك 

املواطنني وغريهم من الجهات املعنية يف حل املشكالت، فيام تدعم الوحدات األخرى وتنادي برضورة استخدام 

مجموعة من األساليب املحددة، مثل التصميم واألفكار السلوكية املستنرية.54 وتشري إحدى التقديرات إىل أنه يجري 

تأسيس وحدات اإلنجاز الجديدة بواقع وحدة إنجاز كل شهر.55 وتعمل أفضل وحدات اإلنجاز بشكل فعال، ولكن 

ال ينطبق منهج العمل يف جميع هذه الوحدات مع النموذج الذي عرضه إدريس جاال، إذ تختلف درجة الفعالية يف 

كل وحدة عن األخرى. 

التشريعات القائمة
مع تطور خطة العمل، قد تكتشف أن القوانني املعمول بها بحاجة إىل التغيري، وتتوقف طبيعة ما يستوجب هذا 

التغيري عىل دستور البلد ذاتها. 

وال تكتسب الترشيعات هذه األهمية الحيوية من املنظور الرشعي والدستوري فحسب، بل إنها متثل كذلك 

فرصة قيّمة الختبار رسد األدلة واالسرتاتيجيات ورمبا منهج العمل التنظيمي يف محاكم وساحات الرأي العام. ومن 

خالل إثارة النقاش العام، ميكن أن تُسهم الترشيعات يف تحديد الخطوط الفاصلة بني املؤيدين واملعارضني فضالً 

عن إحداث الزخم الالزم، والعكس صحيح إذا فُهمت بصورة خاطئة. وقد يكون التنازل رضوريًا لبناء ائتالف يف 

صفوف الهيئة الترشيعية التي متتلك القدرة عىل مترير القوانني، فالغالبية مطلوبة يف النهاية. وينبغي التحيل ببعض 

الواقعية يف الحكومة، ولكن من املهم كذلك االحرتاز من كرثة التنازالت مبا يستحيل معه الوصول إىل الهدف األصيل. 

وتدرك املعارضة هذا األمر بطبيعة الحال، وسوف تبادر إىل استخدام ما تراه مناسبًا من األساليب تبًعا لذلك. وإذا 

تعّذر عليها الفوز الرصيح، ستلجأ إىل خيار جذاب يتمثل يف تقويض إصدار مرشوع القانون بحّجة إجراء بعض 

التعديالت الطفيفة.

سلسلة اإلنجاز
لن تُكلّل خطة العمل بالنجاح املرجو إال إذا انطوت سلسلة اإلنجاز عىل الفعالية املطلوبة. فعىل سبيل املثال، 

بدأت إنجلرتا يف تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية لإلملام بالقراءة والكتابة يف أواخر التسعينيات من القرن املايض بهدف 

تحسني معايري القراءة والكتابة عىل مستوى الطالب البالغني من العمر 11 عاًما. ولنفرتض مثالً أن هذا القرار يف 

ويستمينيسرت قد استلزم التأثري عىل أحد املعلمني، فإن الحلقة األوىل يف السلسلة تبدأ بالتأثري عىل املعلم من ِقبل 

منسق املهارات اللغوية باملدرسة، الذي تأثر بدوره من ِقبل مدير املدرسة، وهام ميثالن هنا الحلقة الثانية والثالثة 

يف هذه السلسلة. ويتواىل تتابع الحلقات من خالل تأثر مدير املدرسة مبجلس األمناء والسلطة املحلية الذين 

يتأثرون بدورهم باملدير اإلقليمي لالسرتاتيجية، والذي يرفع تقاريره إىل املدير الوطني لالسرتاتيجية. ثم يقوم املدير 

الوطني برفع تقاريره إىل رئيس وحدة املعايري والفعالية يف وزارة التعليم واملهارات التي ترفع تقاريرها يف نهاية 

األمر إىل وزير الدولة يف اململكة املتحدة. وبهذا، يتكون لدينا ما يُعرف باسم سلسلة اإلنجاز. وينبغي مالحظة أن 

العديد من الحلقات يف هذه السلسلة ال متثل عالقات إدارية مبارشة، ولكن ينبغي عىل الحكومة إذا أرادت تحقيق 

اإلنجاز املطلوب أن تضمن فعالية هذه الحلقات وقوتها باإلضافة إىل توفري القدرات الالزمة يف كل مستوى من 

مستويات النظام. 
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ويوضح الشكل التايل مثاالً آخر عىل سلسلة اإلنجاز الخاصة بإصالح التعليم يف إقليم البنجاب الباكستاين.

يقوم مساعدو شؤون 
املراقبة والتقييم بزيارة 

املدارس مرة كل شــهر من 
أجل متابعة مؤرشات األداء

يوافق مســاعدو مسؤويل التعليم عىل 
اعتــ�د حاالت غياب مديري املدارس، 

ويتوىل مديرو املدارس بدورهم 
اعتــ�د حاالت غياب املعلم� 

يتوىل املديرون زيارة املدارس 
بصفة شــهرية للمتابعة مع 
املعلم� وإجراء اإلرشاف 

اإلداري الالزم

يتوىل مديرو املدارس 
اإلرشاف عىل املعلم� 

ورئاسة املجالس 
املدرسية

لجنة مراجعة 
شؤون املقاطعات

تنسيق  مسؤول 

شؤون املقاطعات

املفوضون

رئيس األمناء

أم� قطاع 
املدريس التعليم 

إعداد التقارير وتقديم 
إحصاءات الغياب إىل 
مسؤول تنسيق شؤون 
املقاطعات بصفة شهرية.
ويتوىل مكتب مراقبة 

املقاطعات تقديم اإلرشاد 
والتوجيه إىل مساعدي 
شؤون املراقبة والتقييم

الدعوة إىل عقد اجت�ع 
االستشارية  اللجنة 
تقارير  ومراجعة 

املتابعة التي أعدها 
مكتب املراقبة  مع 

 ECO مسؤول

رئيس الوزراء

مديرو 
املدارس املعلمون

إدارة تطوير 
املوظف�

التنفيذي  املدير 
التعليم  لشؤون 

يف املقاطعة

التنفيذي لشؤون  الرئيس 
التعليم يف املقاطعة

مكتب مراقبة 
املقاطعات

نائب مدير 
لتعليم ا

مراكز التدريب والدعم 
يف مقاطعات اإلقليم

مسؤولو إعداد 
املعلم� 

مساعد مسؤول 
لتعليم ا

مساعدو شؤون 
والتقييم املراقبة 

يحصــل املعلمون عىل 25 يوًما 
كإجــازة معتمدة ومرخصة كل 

عــام، ما يؤدي إىل ارتفاع 
معدالت الغياب املأذون به، 

وعــدم وجود آلية مالÅة لتعويض 
غيــاب املعلم� ووجود معلم� 

بديل� عنهم.

يتوىل مســؤولو إعداد املعلم� تدريب 
املعلمــ� أثناء فرتة الصيف وتقديم الدعم 

واملالحظات املســتمرة لهم من خالل إجراء 
الزيارات الشــهرية، وËكن من خاللهم 

تقييــم معدالت حضور املعلم�

تؤدي بعــض هذه املجالس العمل املطلوب 
منها، وترشف بنســبة %100 عىل Îويل املرافق 

التعليمية يف املرحلت� االبتدائية واملتوســطة، 
وقــد تتوىل أيًضا اإلرشاف عىل املعلم�

إدارة عمليــة تعي� املعلم� 
وفصلهم بناًء عىل مســتويات 

األداء املحققة ودون أي 
تأثÓ خارجي

املجالس 
املدرسية

تحــدد سلســلة اإلنجــاز املرتبطة بكل هدف من األهداف الفرص املتاحــة لتعزيز عملية التنفيذ

الشكل 9: سلسلة اإلنجاز - البنجاب، باكستان )املصدر: كتاب »How to Run a Government« )كيف تُدار الحكومات، ص 120(

وما مل يكن هناك وضوح بشأن طريقة عمل سلسلة اإلنجاز، فلن يتم اإلنجاز وفق ما هو مقرر. 

البيانات ومسارات المتابعة
بعبارة بسيطة، يُعّد مسار املتابعة مبثابة خط يبدأ مبوضع وجود البيانات حاليًا )ويُعرف هذا من خالل املقياس 

الذي تم اختياره( وينتهي باملوضع الذي ترغب يف وصول البيانات إليه، وفق التطلعات املنشودة. إال أن األمر 

ليس بهذه السهولة متاًما، ويعرض الجدول التايل عدًدا من األسئلة التي ينبغي طرحها للمساعدة يف توجيه إعداد 

مسار املتابعة.
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إعداد مسار املتابعة: األسئلة األساسية

ما هي مجموعة البيانات التي ستعتمد عليها يف إعداد مسار املتابعة؟ وما هي جوانب القوة ونقاط -1 ما هو مؤرش األداء املطلوب؟

الضعف القامئة؟

ما الهدف الذي حددته؟-2 ما هو الهدف؟

هل يتسم نظام جمع البيانات الذي تستخدمه باملوثوقية؟ وهل يوفر لك مستوى التفاصيل التي تحتاج -3 كيف ستجمع البيانات؟

إليها؟ وهل يتسم بالدقة من ناحية الوقت؟

-4 ما هي البيانات واملعطيات السابقة 

املستخدمة؟

ما الذي حدث سابًقا عند استخدام هذا املؤرش؟ هل توجد تغيريات أو قيم مختلفة؟

ينبغي الوضع يف االعتبار أن األحداث يف عاملنا البرشي نادًرا ما تسري يف مسارات واضحة ميكن التنبؤ بها...-5 ما هي تقديراتك للمستقبل؟

-6 هل ميكن تقسيم البيانات بحسب 

املنطقة املحلية؟

هل ستتمكن من تحديد املناطق/النواحي اإلدارية/املستشفيات/أقسام الرشطة، إلخ التي يجري العمل 

فيها بصورة جيدة من عدمه؟ هل ميكنك مراجعة أرباع البيانات ومتابعة كل ربع منها بصورة منفصلة؟

-7 هل ميكن تقسيم البيانات 

بحسب الفئة؟

هل ميكنك تصنيف مختلف أنواع األعامل املخالفة؟ أو أنواع العمليات؟ أو الطالب بحسب املجموعة 

العرقية واإلثنية؟ وهل سيساعدك ذلك عىل اكتساب فهم أفضل؟

-8 هل ميكن تقسيم البيانات بحسب 

محاور السياسة؟

هل ستتمكن من معرفة أثر كل محور من محاور السياسة التي تتبعها؟ وما هي أكرب دوافع وعوامل 

متكني التغيري؟ وما الذي ال ميكن اعتباره كذلك؟ 

الشكل 10: إعداد مسار املتابعة: األسئلة األساسية. )املصدر: كتاب »How to Run a Government« )كيف تُدار الحكومات، ص 125(

يصبح املسار بعد إعداده مبثابة أداة بالغة األهمية إلجراء املتابعة، وهو يعتمد بالطبع عىل البيانات التي تم 

جمعها وتحليلها بدقة، ومن ثّم عرضها بأسلوب فّعال. 

ومن أمثلة ذلك برنامج املهارات اللغوية والحسابية )LitNum( يف دولة قطر، والذي يُعرف اآلن باسم مرشوع 

»مهارايت«، ويهدف إىل االرتقاء مبستويات التعلم لدى الطالب يف الصفوف الدراسية من األول إىل الرابع، كام 

أنه مزّود بلوحة متابعة تسجل البيانات يف وقتها الفعيل بشأن أداء الطالب، ومعّدالت حضور الطالب واملعلمني 

وتغيبهم. وتستخدم هذه البيانات يف تحسني إجراءات التدخل املطلوبة عىل مستوى املدارس.  

وال ينبغي االستهانة بالتحديات املرتبطة بجمع البيانات؛ فمن خالل مراجعتنا لألدبيات املنشورة وكذلك املناقشات 

مع الخرباء يف هذا املجال، تبني لنا افتقار تقارير اإلصالح إىل البيانات املتعلقة باآلثار املحققة، أو إذا صادف 

وجود هذه البيانات، فإنها تكون غري مكتملة أو ال ميكن التعويل عليها. فعىل سبيل املثال، يتعّذر إجراء املتابعة 

والتقييم يف األردن بسبب عدم كفاية جمع البيانات وغياب إطار العمل الشامل للمتابعة والتقييم يف جميع 

الوزارات الحكومية والجهات املعنية األخرى.56 كام ميكن أن تفتقر الربامج إىل وجود البيانات الالزمة، وقد سلطت 

مؤسسة بروكينغز الضوء عىل قياس اآلثار املحققة باعتبارها من »التحديات التي تلوح يف األفق« بالنسبة لربنامج 

مؤسسة إنجاز الذي ناقشناه يف هذا التقرير. ويف هذا السياق، أشارت مؤسسة بروكينغز قائلًة: »من الواضح أن 

تعريف الطالب مبهارات ريادة املرشوعات وسوق العمل قد شهد منًوا ملحوظًا من خالل التوسع يف برنامج إنجاز. 

]...[ ولكن األمر األقل وضوًحا هنا هو قياس مدى اآلثار املرتتبة عىل ذلك يف توفري فرص العمل واملشاركة املدنية 

واملهارات الحياتية والقيادية لهؤالء الشباب. ولذلك، يتعني عىل مؤسسة إنجاز مواصلة االختبار وإعداد التقارير 

وإجراء التعديالت بصورة دقيقة بناًء عىل مقاييس هذه النتائج«.57 
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وعىل الرغم من وجود التعقيدات، ينبغي بذل الجهود الخاصة بتوفري البيانات الدقيقة يف مرحلة مبكرة، عالوًة عىل 

استغالل الفرص املتاحة لتجربة التصميم الشامل بصورة عملية بهدف اختبار مختلف أساليب العمل.

تخفق العديد من الربامج يف جمع البيانات الكافية حول الفعالية، فيام تركز البيانات املجموعة يف الغالب عىل 

املُخرجات فحسب، مثل عدد الشباب املعنيني أو سري العمل يف الربنامج. وبناًء عىل ذلك، ميكن أن تستفيد هذه 

الربامج من تطوير وإعداد نظريات التغيري أو النامذج املنطقية. وتسهم نظرية التغيري يف تحديد املشكلة بوضوح 

وإجراءات التدخل الالزمة لحلها، أما النموذج املنطقي فهو عبارة عن تصور للربنامج واملُدخالت والعمليات 

واألنشطة واملُخرجات والنتائج واآلثار املتوقع حدوثها نتيجًة لتنفيذ الربنامج أو اتخاذ إجراءات التدخل. وفور 

استيعاب املُدخالت والعمليات واألنشطة والنتائج واآلثار املرتتبة، باإلضافة إىل وضوح العالقة بني كلٍّ منها، ميكن 

االستفادة من ذلك يف تحديد مؤرشات املتابعة املناسبة يف جميع املراحل.58 

خطة العمل ذاتها
يعني فهم طبيعة املشكلة وتحديد دوافع التغيري وإعداد مسار املتابعة وتحديد بعض املؤرشات الرئيسية )وهي 

املؤرشات املبكرة التي توضح سري العمل يف املسار الصحيح(، أن خطة العمل قد اكتملت تقريبًا.

ميكن اختبار الخطة استناًدا إىل املعايري التالية وتنقيحها حسب الحاجة:

توضيح الغرض من الخطة. )أي، ما الهدف الذي نسعى إليه؟(	 

تحديد اإلجراءات األساسية وتوضيح املسؤول عن تنفيذ كل إجراء ووقت التنفيذ املقرر. 	 

)بعبارة أخرى، »َمْن« املسؤول و«ما« الذي سيتم تنفيذه و«ما« هو وقت التنفيذ؟( 

تحديد الجوانب املتعلقة بالقيادة والحوكمة وكيفية إدارة األداء. )من هو املسؤول؟( 	 

توضيح سلسلة اإلنجاز، وعرض جوانب القوة ونقاط الضعف بها، وكيفية العمل عىل دعمها 	 

عند اللزوم. )أي، كيف سيتم إنجاز هذا األمر؟( 

وضع معايري املقارنة - وما الذي سيستخدم كمعيار أو مرجع ملقارنة سري التنفيذ ومسارات 	 

األداء وفًقا له؟ )ما هي النقاط املرجعية؟(

رشح طريقة التعامل مع الجهات املعنية األساسية. )ما العالقات األكرث أهمية؟( 	 

تحديد املوارد الالزمة لإلنجاز. )كيف سيتم دفع مثن هذه املوارد؟( 	 

توقع املخاطر الرئيسية واالستعداد للتخفيف من حّدتها. )ما الذي ميكن أن يجري بصورة سيئة 	 

أو عىل خالف املتوقع؟( 
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ينبغي التحلي بالمرونة الالزمة لكي يكون اإلنجاز جزًءا أساسًيا من عملية التعليم. وتعتمد املرونة بصورة 
جزئية عىل القيادة كام أنها تتعلق إىل حدٍّ ما ببناء اإلجراءات الصحيحة )الروتني االعتيادي( ودمجها يف طريقة عمل 

الحكومة. ويجب أن تتحول اإلجراءات الروتينية إىل عادات مكتسبة، وتتمثل الفكرة األساسية يف العادات يف أننا 

نقوم بها بصورة طبيعية أو كأمر بديهي. ويسهم هذا األمر يف وضع برنامج حكومي وإصالحي فّعال، مع التقليل 

من املفاجآت غري املتوقعة إىل الحد األدىن. كام يعني أيًضا أن وقوع األزمات واألخبار التي توردها وسائل اإلعالم ال 

تدفع قادة اإلصالح إىل االنرصاف أو الحياد عن برنامج اإلنجاز األسايس الذي ينشدون تحقيقه. 

وعند وضع اإلجراءات الروتينية، إليك مجموعة من االعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند الرشوع يف التنفيذ.  

اإلطالق
تنطوي عملية اإلطالق عىل ما يؤهلها ألن تكون فرصة مواتية، وكذلك ما قد يجعلها تتسبب يف تعريض املرشوع 

للمخاطر. ويؤدي تنفيذ عملية اإلطالق بشكل صحيح إىل استمرار العمل وفق ما هو مخطط، بينام يفيض فشلها 

إىل إثارة حالة من االرتباك لدى فريق العمل. 

وفيام ييل بعض األسئلة الصعبة التي يجب طرحها قبل الرشوع يف عملية اإلطالق:

هل هناك حاجة فعلية إىل عملية اإلطالق؟ 	 

إذا كانت اإلجابة بنعم، ما الذي يلزم لرفع مستوى التوقعات؟ 	 

ما الشكل الذي ستتخذه هذه العملية؟ 	 

من سيتوىل اإلعالن عن بدء مرحلة اإلطالق؟ هل هو/هي من الخرباء املتمرسني يف هذا املجال؟ 	 

هل نحتاج إىل هذا الشخص املشهور حًقا؟ 

ما الرسالة املطلوب إيصالها؟ وهل سيتحمل الواقع ذلك؟ وما التوقيت املناسب؟ 	 

ما عالقة ذلك باملوضوعات االسرتاتيجية الكربى؟ 	 

ما الذي سيقوله النّقاد؟ 	 

هل هناك ملخص من سطر واحد لعملية اإلطالق يسهل تعلقه بالذاكرة؟ 	 

ما اسم السياسة املتبعة؟	 

معوقات التنفيذ
يصاحب الرشوع يف التنفيذ وجود بعض الشكاوى يف الغالب، بل رمبا يصل األمر إىل درجة املقاومة. ويف بعض 

األحيان تسوء مستويات األداء قبل أن تتحسن. ويصنَّف جميع ما سبق ضمن »معوقات التنفيذ« التي ينبغي 

االستعداد لها جيًدا مع عدم فقدان روح الحامس والعزمية. ومن األفضل مراجعة األنظمة القامئة ومواصلة الدعم 

والتنفيذ عىل نحو جيد، إذ إن األمر يتطلب قيادة سياسية جادة للتعامل مع هذه املعوقات والتغلب عليها.
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عوامل اإللهاء والتشتت 
تتعرض جميع البلدان لألزمات، لكن األهم أال ندعها تتسبب يف عرقلة خطط اإلصالح وإخراجها عن مسارها 

الصحيح. ففي إقليم البنجاب، عىل سبيل املثال، كان من املقرر أن يبدأ تنفيذ إصالح التعليم عقب انتهاء موجة 

الفيضانات املدمرة التي اجتاحت اإلقليم. ورأى املسؤولون عدم إمكانية االستمرار يف تنفيذ الخطط املقررة، 

وظهرت أهمية القيادة الحاسمة يف هذه املرحلة. ويف نهاية األمر، مل تتحسن املدارس بسبب الفيضانات، بل كانت 

جهود اإلصالح هي األكرث أهمية يف هذه اللحظة من أي وقت مىض. 

اإلجراءات الروتينية
يوضح الجدول التايل أوجه االختالف بني اإلدارة املندفعة واإلدارة التي تعمل وفق اإلجراءات الروتينية 

املحددة. وهنا يُرّجح أن تنجح الحكومات واإلدارات التي تتحول من اإلدارة املندفعة إىل العمل وفق إجراءات 

اعتيادية مدروسة. 

اإلدارة املندفعة اإلدارة وفق اإلجراءات الروتينية املحددة

• جميع املهام ذات أولوية • وضوح األولويات

• غموض التطلعات • تحديد مواصفات النجاح

• العمل وفق أسلوب إدارة األزمات • اإلرشاف املنتظم

• االعتامد عىل التخمني والفرضيات • االعتامد عىل البيانات

• إجراء التقييم يف وقت الحق • تقديم البيانات يف وقتها الفعيل

• األخذ باالنطباعات • إجراء النقاشات الرصيحة والواضحة

• البطء وصعوبة التواصل • الرسعة والتواصل

• الرتكيز عىل الحارض • الرتكيز عىل التطلعات املستقبلية

• اإلفراط يف أنشطة العمل • التحفيز املستمر

• قلة الحوار • التحاور

• اإلعالن عن التغيري • التغيري الواقعي

الشكل 11: اإلدارة املندفعة واإلدارة وفق اإلجراءات الروتينية املحددة )املصدر: كتاب »How to Run a Government« )كيف تُدار 

الحكومات، ص 154((

يبنّي العمود األيرس من الجدول أعاله العديد من العادات السيئة الشائعة عىل مستوى الحكومة، حيث تتصف 

استجابة املسؤولني بالعشوائية دون مراعاة التنفيذ الفعال بشكل كاٍف. ويوضح العمود األمين كيف تبدو الحكومة 

عند اتباع اإلجراءات الروتينية املحددة وتطبيقها يف صميم عملها، إذ تعتاد اإلدارات يف هذا النموذج عىل إعداد 

التقارير وجمع البيانات واملتابعة املنتظمة وحل املشكالت، وهذه هي العنارص الجوهرية التي يقوم عليها 

علم اإلنجاز.
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وقد أعّدت وزارة التعليم باململكة املتحدة مجموعة من اإلجراءات الروتينية املنهجية بهدف متابعة سري اإلنجاز 

واملساعدة يف تحسني املهارات اللغوية والحسابية عىل مستوى املدارس. ثم جرى تطبيق هذا املنهج الهيكيل يف 

وحدة اإلنجاز الربيطانية، ما ساعد داوننج سرتيت )وهو مقر إقامة ومكتب رئيس الوزراء الربيطاين( يف االبتعاد عن 

التصدي لألفكار الجديدة واألزمات والقصص اإلعالمية، والرتكيز عىل تحقيق اإلنجاز املطلوب. 

كام شّكلت االجتامعات الدورية املنظّمة جزًءا أساسيًا من جهود إصالح التعليم يف مدينة نيويورك بقيادة املستشار 

كالين، الذي اعتاد االجتامع مع عمدة املدينة ومستشاريه بصفة أسبوعية، مع الرتكيز الكبري عىل مستوى األداء 

وجمع البيانات ذات الصلة. وقد رّصح كالين يف هذا الصدد قائالً: »لقد تفهم عمدة املدينة البيانات واستوعبها 

متاًما« وتوقع إحراز التحسينات يف درجات االختبارات والنتائج ومعدالت الحضور ومدى جودة األداء يف إدارة 

التعليم.59 

المالحظات الشهرية
تكمن أهمية تحديث املعلومات وإعداد التقارير بصفة منتظمة يف ضامن اهتامم وإطالع املسؤولني والقادة - 

كالوزراء مثالً - عىل آخر املستجدات يف سري العمل. كام يتيح ذلك للقيادة السياسية إمكانية تقديم مالحظاتها 

الدورية بشأن التقدم املحقق. وهناك العديد من الجوانب التي تساعد يف االهتامم بإبداء املالحظات، أولها أن 

تكون يف صيغة مكتوبة. وثانيها، رضورة عرض البيانات بطريقة متسقة بحيث يسهل متابعتها، فضالً عن توضيح 

التباينات اإلقليمية وغري ذلك. وأخريًا، ينبغي أن تكون الرموز املستخدمة يف املالحظات وطريقة كتابتها مألوفة ليك 

يتمكن القارئ من إيجاد ما يبحث عنه بسهولة. 

االجتماعات المنتظمة وتقييم المنجزات 
يُسهم عقد االجتامعات املنتظمة يف نجاح مبادئ علم اإلنجاز، ويوضح الجدول أدناه كيفية إدارة اجتامع فّعال 

يتسم بالحوار الحقيقي واملفتوح بني أفراده.

الخصائص اإلحدى عرشة لالجتامع الجيد

• تحضري جدول أعامل مدروس يركز بشكل أسايس عىل مناقشة بند أو بنّدين فقط.

• تخصيص وقت كاٍف لالجتامع، دون اإلفراط، مع تحديد وقت االنتهاء.

• حضور األشخاص املعنيني إىل غرفة االجتامعات، والحرص عىل أال يكتظ االجتامع باألشخاص املفروضني عليه أو الذين يسهبون يف الحديث 

دون فائدة.

• ترأُس االجتامع بصورة جيدة، مع افتتاح جدول األعامل بوضوح واختتامه بالرتكيز عىل اإلجراءات املطلوبة.

• إعداد مواد اإلحاطة الواضحة والبيان املوجز وتقدميها قبل بداية االجتامع.

• القبول املشرتك للبيانات التي سيتم استخدامها )لعدم إضاعة الوقت يف الجدل حول مدى صحة البيانات(.

• تقديم عرض افتتاحي موجز ) ال يزيد عن خمس دقائق(، وذلك إذا مل يكن بعض الحارضين، رمبا رئيس الوزراء، قد قرأ البيان املوجز لالجتامع.

• وجود مناخ تعاوين يسمح - بل ويشجع عىل - تباين اآلراء وتعّدد وجهات النظر املطروحة

• قاعة اجتامعات مجّهزة وليس التنظيم لعقد احتفال.

• إجراء مداوالت حقيقية.

• بدء االجتامع وانتهاؤه يف الوقت املحدد – أو حتى قبل انتهاء الوقت.

الشكل 12: الخصائص اإلحدى عرشة لالجتامع الجيد )املصدر كتاب »How to Run a Government« )كيف تُدار الحكومات، ص 160((
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كام يؤدي تنظيم مجموعة من جلسات أو اجتامعات »تقييم املنجزات« إىل تحقيق فائدة كبرية تتمثل يف تحديد 

تسلسل املواعيد النهائية للتنفيذ. ويساعد املوعد النهايئ، حتى وإن كان مرنًا، يف تحديد الجداول الزمنية لِفرق 

العمل املسؤولة عن مراحل اإلنجاز املختلفة. عىل سبيل املثال، يُطبق القامئون عىل مرشوع مهارايت يف دولة قطر 

مجموعة من اإلجراءات الروتينية الداخلية، التي تشمل عقد االجتامعات األسبوعية، إىل جانب زيارات املدارس 

بصفة أسبوعية من أجل متابعة مستوى التقدم املحرز وتحديد املشكالت القامئة. 

وتشّكل اجتامعات تقييم املنجزات فرصة مواتية للتشاور ودراسة الخيارات املطروحة بعناية، ومن ثّم اتخاذ 

القرارات بشأنها استناًدا إىل التباحث والحوار املفتوح والرصيح.60 وقد اقرُتح تأسيس اإلدارات التعليمية يف إقليم 

البنجاب الباكستاين ليك تتوىل مسؤولية التعليم يف مقاطعات اإلقليم الستة والثالثني. وكانت هناك مخاطر من 

أن يؤدي هذا التفويض يف الصالحيات واملسؤوليات إىل تغيري خارطة اإلنجاز املعنية بإصالح قطاع التعليم، ورمبا 

يفيض إىل عدم فعاليتها يف نهاية املطاف. وقد تم تجنب هذه املخاطر من خالل عقد اجتامعات تقييم املنجزات 

املتحققة. وحرص املسؤولون يف هذه االجتامعات عىل حضور جميع األشخاص املعنيني تحت سقف واحد يف 

نفس الوقت، مبا أسهم يف تقديم جميع املصالح ذات الصلة لتيسري إجراء مناقشات املائدة املستديرة. وبالنسبة 

للشخصيات الرئيسية التي تُعنى بحضور اجتامع تقييم املنجزات، فهي تشمل القائد )الوزير( ورئيس وحدة اإلنجاز 

وكبار املسؤولني املعنيني بعملية التنفيذ. 

متابعة التقدم المحقق
تُعد مقارنة اإلنجاز ومتابعة التقدم املحرز بني املدارس واملناطق التعليمية من العوامل املحفزة عىل إجراء 

التحسينات. ففي مدينة ريو دي جانريو الربازيلية، جرى تطبيق االختبارات األساسية مع انتهاء تدريس مواد 

املنهاج التعليمي كل شهرين. وأسهمت دورة التقييم الرسيع هذه يف توفري وسيلة إدارية فعالة ملديري املدارس 

ومسؤويل التعليم باملدينة، حيث تم تحليل البيانات عىل مستوى املدارس والطالب الفردي. ونتج عن إحدى 

مراجعات التقييم تحديد 28 ألف طالب ضمن فئة الطالب »املعرضني ملخاطر« تدين مستويات القراءة والكتابة، 

ما حدا باملسؤولني إىل إعداد برنامج تكمييل الحق ليك يتمكن هؤالء الطالب من اللحاق بركب أقرانهم. ومن خالل 

االستعانة بهذه البيانات، تم تحديد هدف تحسني تلك املهارات اللغوية الوظيفية بنسبة %95 لجميع طالب الصف 
السادس، وقد نُفذ هذا الربنامج قبل موعده النهايئ بثالث سنوات مع تجاوز النسبة املقررة وزيادتها إىل 61.97%

مراجعة برنامج اإلنجاز
وإىل جانب املالحظات الشهرية واملواظبة عىل عقد اجتامعات تقييم املنجزات املنتظمة، من الرضوري كذلك 

مراجعة الربنامج ككل بصفة دورية. 

ويُحبّذ نجيب عبد الرزاق، رئيس الوزراء املاليزي، إجراء املراجعة بصفة سنوية، باإلضافة إىل عقد اجتامع لتقييم 

املنجزات يوم اإلثنني من كل أسبوع من أجل الرتكيز عىل واحدة من أولوياته الستة. وللمساعدة يف ضامن تنوع 

اآلراء ووجهات النظر املقدمة يف اجتامع املراجعة السنوية، فقد شّكلت الحكومة املاليزية اللجنة االستشارية 

الدولية التي تضم مجموعة من الخرباء الخارجيني من مجموعة من املؤسسات الدولية، مبا يف ذلك البنك الدويل. 

كام توليت أنا وفريق عميل، يف مقر رئيس الوزراء الربيطاين يف داوننج سرتيت، املراجعة الشاملة لربنامج اإلنجاز 

كامالً كل ستة أشهر باستخدام إطار عمل التقييم يف كل هدف من األهداف الرئيسية. وتكمن روعة هذا اإلطار يف 

أنه مل يحدد لنا مستوى التقدم املحرز فحسب، بل كان يتوقع أيًضا ما إذا كنا سنتمكن من تحقيق الهدف يف وقته 

املحدد مستقبالً أم ال.
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جيــد – يتطلــب التنقيح والتنفيذ املنهجيأخرض

مختلــط – بعض الجوانب تتطلــب اهت�ًما كبً�ا، وبعضها جيدأصفر/أخرض

مشــكلة – تتطلب اهت�ًما كبً�ا، في� تحتاج بعض الجوانب إىل اتخاذ إجراء بشــأنهاأحمر/برتقايل

مشــكلة كب�ة – تتطلب إجراءات عاجلة وحاســمةأحمر

الخروج

األداء

 السابق

مرحلة اإلنجاز

القدرة عىل إحراز 

التقدم

التخطيط  جودة 

والتنفيذ وإدارة األداء

درجة التحدي

لتقييمالقرار ملخص األسباب املنطقيةا

هدف الخدمة العامة:  ___________
اإلدارة: ___________

اإلنجاز إمكانية 

يتيــح إطار عمل التقييم إمكانيــة التنبؤ بتحقيق اإلنجاز

الشكل 13: إطار عمل التقييم )املصدر: كتاب »Instruction to Deliver« )إرشادات اإلنجاز(، باربر 2007(

وأتاح لنا إطار العمل أيًضا تحسني خطط العمل وتنقيحها ملدة 6 أشهر أخرى مستقبالً، فضالً عن استقاء الدروس 

املستفادة من الربنامج بأكمله، والتي ميكن لنا تطبيقها يف املستقبل. وميكن االطالع عىل تفاصيل استخدام هذا 

.)x – xii إرشادات اإلنجاز، ص( Instruction to Deliver اإلطار يف كتاب
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الفصل السادس

حل المشكالت
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يمكن تصنيف المشكالت بحسب مستوى شدتها، ثم اتخاذ اإلجراءات المالئمة لحلها تبًعا لهذا التصنيف. 
وينبغي اإلرساع يف اتخاذ اإلجراءات املحددة لحل املشكالت، مع رضورة استبعاد األعذار والحجج التي قد تطرأ يف 

مثل هذه املواقف. وال يحتاج التعامل مع وجود مشكلة كبرية أن نحولها إىل أزمة، فغالبًا ما يتطلب األمر تطبيق 

مبادئ علم اإلنجاز عىل نطاق أوسع لحل هذه املشكلة. 

وقد عكف فريق العمل يف وحدة اإلنجاز الربيطانية عىل إعداد أربعة مستويات من الشدة لتصنيف املشكالت 

وفًقا لها. ويُعرف املستوى األول باسم »التنبيه يف الوقت املناسب«، وهذا املستوى مخصص للمشكالت التي جرى 

مالحظتها )مثل انحراف البيانات هذا الشهر عن مسارها املحدد(، أو إذا ظهرت مشكلة يف أحد األماكن املحلية، 

وتتوفر الحلول الواضحة نسبيًا لحل هذه املشكالت. 

صغ�ة

املستوى األول

الثا� املستوى 

ث
الثال املستوى 

الرابع املستوى 

املشكلةكب�ة حجم 

ضح
وا

ضح
وا

 �
غ

حل
 ال

ح
ضو

و

الشكل 14: تصنيف املشكالت والحلول

ويحدث املستوى الثاين من الشدة إذا أثرّت املشكلة عىل اإلنجاز بصورة كبرية، مع عدم وضوح األسباب والحلول 

يف هذه الحالة، ويُسمى هذا املستوى »حل املشكالت القياسية«. ومتيل األنظمة البريوقراطية يف مثل هذه الحاالت 

إىل االنتظار ومتابعة ما سيحدث، وهذا خطأ كبري، إذ ينبغي الترصف بجدية والتحقيق يف أسباب حدوث املشكلة 

والبحث عن حلول لها. 

ويُعرف املستوى الثالث باسم حل املشكالت الحادة، ويتضمن تقديم قدٍر أكرب من الحلول السياسية والقيادية من 

جانب أحد الوزراء، أو القائد املسؤول عن اإلنجاز. 

أما املستوى الرابع فهو إدارة األزمات. ويف هذه املرحلة يتعرض اإلنجاز ملخاطر كبرية، وتتعاىل أصوات االنتقادات يف 

الُصحف وبني املواطنني. وينبغي الترصف واتخاذ اإلجراءات الالزمة فور تشخيص طبيعة املشكلة، إذ تحتم األزمات 

رضورة اإلرساع يف اتخاذ القرارات ومحاولة دفع الصعاب. وقد يتوفر الوقت الكايف لتحليل املشكلة يف املستوينّي 

الثاين والثالث، ولكن لن يسعفنا الوقت أبًدا إلجراء تحقيق كبري أو التكليف بإجراء مراجعة مستقلة. وعىل الرغم 

من أهمية هذه املراجعات يف كثري من األحيان كوسيلة لفهم ما حدث واستقاء الدروس املستفادة لتجنب مثل 

هذه املشكالت مستقبالً، فهي ليست رسيعة بالقدر الكايف مثل استخدام أداة اإلدارة من جانب القادة املسؤولني 

عن تحقيق اإلنجاز. 
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كام طورت وحدة اإلنجاز الربيطانية مجموعة من األدوات للمساعدة يف حل املشكالت، وأهم هذه األدوات هي 

أداة مراجعة األولويات التي اشتملت عىل أداة أخرى، وهي أداة تحليل سلسلة اإلنجاز. وميكن إجراء مراجعة 

األولويات يف غضون شهر واحد، حيث يتضمن األسبوع األول تشكيل فريق عمل من أربعة أو خمسة أفراد 

يتألفون يف العادة من بعض موظفي وحدة اإلنجاز، وشخص آخر من اإلدارة املعنية، إىل جانب شخص أو شخصني 

من مسؤويل تقديم الخدمات يف الخطوط األمامية. ويتعني عىل هذا الفريق املشاركة يف جمع كافة البيانات ذات 

الصلة حول القضية محل البحث، وذلك بهدف التوصل إىل الفرضية التي يؤمل منها تحديد سبب حدوث املشكلة. 

ويف الوقت ذاته، يعمل الفريق عىل إعداد قامئة بالزيارات امليدانية املطلوب إجراؤها، بحيث يتمكن فريق العمل 

بحلول األسبوعني الثالث والرابع من الخروج والتحدث إىل جميع املسؤولني املعنيني يف سلسلة اإلنجاز. ومن خالل 

العمل امليداين، يكتسب فريق العمل األفكار واآلراء املعمقة التي تحدد موضع حدوث املشكالت، وعاّم إذا كانت 

تتعلق بالجوانب اللوجستية أو املوارد البرشية.

ويلخص الشكل أدناه كيفية التفكري يف حل املشكالت بصورة مفيدة.

تحديد مزيج من مناهج حل املشــكالت من القا�ة

مراجعة األولويات

إرشاك الوزراء املعني� 

وفق الرضورة

تنقيح االسرتاتيجية ووضع 

خطة العمل

إرشاك األطراف املعنية األخرى 

من مركز الحكومة

تقييــم وجهات نظر موظفي 

الخطــوط األمامية / العمالء 

تحديــد مدى الدعــم املقدم من رئيس الوزراء وتنفيذه

وضــع خطــة اإلنجاز يف إطار اختبار التحمل أو 

سلســلة اإلنجاز، أو كليه¡ 

زيادة مشــاركة وحدة اإلنجاز يف الحوكمة

تعزيز إدارة األداء عىل مســتوى القطاعات

تتوىل وحدة اإلنجاز حل املشــكالت القا¬ة إذا 

كانــت اإلدارة تعا° من ضعف القدرات

تعزيز القــدرات التحليلية/جمع البيانات

االستجابة  تخصيص 
للمستوى  وفًقا 

األول أو الثا� أو 
الثالث أو الرابع

برنامج  تحديد 
العمل املبد� 

املشرتك

عقد اجت¢ع 
للمراجعة أو 

الوضع مناقشة 

الشكل 15: منهج حل املشكالت )املصدر: كتاب »How to Run a Government« )كيف تُدار الحكومات، ص 202((

وقد طبقت مؤسسة مبادرة التعليم األردنية مناهج عمل مامثلة لألساليب املتبعة يف املستويني الثاين والثالث، 

حيث قام املكتب املركزي إلدارة املرشوعات مبجموعة من الزيارات امليدانية وأجرى عدًدا من الدراسات 

االستقصائية لتحديد املشكالت القامئة وتخصيص املساعدة الالزمة لها وفق الحاجة.62 وتتمثل الفائدة 

املهمة من استخدام أداة معتمدة مثل أداة مراجعة األولويات يف ضامن شموليتها إىل جانب متيزها بالرسعة 

والفعالية املطلوبة.
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استبعاد األعذار والحجج الواهية
تنطوي الحياة بوجه عام، وكذلك األنظمة البريوقراطية، عىل املشكالت التي ينبغي العمل عىل حلها إال أننا ال 

نرغب يف مواجهتها. ويأيت دور وحدة اإلنجاز يف متييز األعذار والحجج فور سامعها، ومن ثّم محاولة استبعادها. 

وفيام ييل دليل موجز يوضح كيفية متييز األعذار األكرث شيوًعا وأسلوب الرد عليها. 

العذر األول: إننا ننجز ما هو مطلوب منا بالفعل	 

الرد: إذن فلامذا حدثت املشكلة؟ وإذا كنتم تنجزون ما هو مطلوب منكم، فام الدليل 	 

عىل نجاحكم يف ذلك؟ وهل تنجزون املطلوب بالفعالية والقدر الكايف؟ رمبا كنتم 

تؤدون ما هو مكتوب عىل الورق يف إدارتكم، لكن ذلك ال يحقق األثر املرجو عىل 

مستوى النظام ككل. 

العذر الثاين: أنتم تطلبون املستحيل 	 

الرد: قد يبدو مستحيالً يف نظركم، لكنهم استطاعوا تحقيقه قبل ذلك يف فرنسا/	 

الواليات املتحدة/الصني )تُحذف أسامء الدول حسب االقتضاء(. ونحن نضمن لكم أنه 

إذا متكنتم من الوصول بأداء %90 من النظام لديكم إىل نفس مستوى أفضل 10%، 

فسوف تحققون أكرث مام نطلبه. إنكم تحتاجون فقط إىل قدٍر من الجرأة واإلقدام 

لفعل ذلك، وقد سمعنا نفس الكالم الذي ذكرمتوه من ثالث إدارات يف العام املايض، 

ولكن انظروا اآلن إىل ما حققوه من أداء رائع ومتميز! 

العذر الثالث: أنتم تطلبون املستحيل ونحن ننجز ما هو مطلوب منا بالفعل	 

الرد: لقد سمعنا هذه األعذار أكرث من مرة من أفواه املسؤولني، وأغلب الظن أنها ال ميكن 	 

أن تكون صحيحة - إذن فلنكن واقعيني!

العذر الرابع: األمر محفوف باملخاطر الكبرية	 

الرد: نعم، نوافقكم الرأي، ولكن لن تكون املخاطر مامثلة للجلوس وعدم فعل أي 	 

يشء. وإذا مل يحالفنا النجاح، فلنحاول تجربة يشء آخر.

العذر الخامس: ستكون هناك عواقب غري مقصودة	 

الرد: بالطبع، فالعواقب موجودة دامئًا. وقد يكون بعضها إيجابيًا، من يدري! ولكننا 	 

سنتحقق منها يف جميع األحوال. أما العواقب الحتمية لعدم الترصف فهي أسوأ بكثريٍ 

مام تعتقدون.

العذر السادس: إنكم بتدخلكم هذا تشتتون انتباهنا عن تحقيق اإلنجاز	 

الرد: أمل تسألوا أنفسكم إذا كنتم تنجزون حًقا، فلامذا تدخلنا! سوف نساعدكم يف 	 

تحقيق اإلنجاز مبجرد أن تتضح طبيعة املشكلة، لكن عليكم أن تتفهموا أننا لن نغادر 

حتى تُحل املشكلة القامئة . . . وحينها سوف نهنئكم بأنفسنا.

من أجل املساعدة يف إجراء مثل هذه املحادثات الصعبة واملعقدة، قررت مؤسسة مبادرة التعليم األردنية عدم 

إنشاء مكتب إدارة املرشوعات التابع لها داخل مقر الوزارات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص. وقد أفادها 

هذا القرار يف اكتساب الحيادية، ومّكنها من التواصل بفعالية مع مختلف األطراف املعنية والتوسط يف املناقشات 
ذات الطبيعة الحّساسة.63
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بعد استيعاب المفاهيم الرئيسية في الفصول السابقة واإللمام بمبادئ علم اإلنجاز، ينبغي أن تتوجه 
التطلعات اآلن صوب إحراز التغيير المستدام ذي الطابع المؤسسي. ويعني هذا عدم الرضا بتحسني 
النتائج فحسب، بل التأكد أيًضا من أن القيادة والهياكل التنظيمية وثقافات العمل تسري عىل الدرب الذي يضمن 

تحقيق النتائج يف املستقبل القريب. 

القيادة السياسية الثابتة والمنضبطة
وينبغي وجود القيادة املتميزة إلحراز هذه التغيريات الجذرية. ومن خالل االستشهاد بإحدى الُخطب املتميزة التي 

ألقاها دالتون مكجوينتي، رئيس الحكومة ورائد »قطاع التعليم« الناجح يف مقاطعة أونتاريو الكندية بني عامي 

2003 و2013، نستطيع استخالص بعض الدروس األساسية املستفادة لقادة نظم التعليم64:

الدرس األول: ال ينبغي أن يكون السعي نحو إحراز التقدم مجرد رصعة عابرة تخبو مبرور 	 

الوقت؛ بل ال بد أن يكون أولوية دامئة لدى الحكومة، مع رضورة دعمه بخطة عمل ذكية وما 

يلزم من موارد.

الدرس الثاين: لن تهتم الحكومة باإلصالح ما مل يكن قضية هامة بالنسبة لرئيس الحكومة 	 

- شخصيًا. 

الدرس الثالث: ال يهم حجم األموال املستثمرة، وال يهم مدى رغبتك يف تحقيق التغيري: فلن 	 

تحصل عىل النتائج املرجوة إال بإرشاك القوة العاملة. 

الدرس الرابع: ليك تنجح، فإنك تحتاج إىل بناء قدرات فريق العمل ومتكني أصحاب الكفاءة 	 

باألسلوب الصحيح. 

الدرس الخامس: حدد مجموعة قليلة من األولويات واْسَع إىل تحقيقها دون هوادة. 	 

الدرس السادس: متى بدأت يف إحراز التقدم، عندئٍذ لديك الترصيح الالزم لزيادة االستثامرات 	 

وتعزيزها. 

الدرس السابع: إنجاز العمل ال ينتهي أبًدا. 	 

الدرس الثامن: أفضل طريقة الستدامة جهود اإلصالح هو أن تجعل منها أمرًا شخصيًا؛ أي إن 	 

عليك االهتامم بهذا شخصيًا، بصفتك قائد العمل.

وقد رأيت مثاالً عىل القيادة الواضحة من أرفع الشخصيات يف األردن، وهو جاللة امللك عبد الله الثاين، الذي أكد 

شخصيًا وبشكل مستمر عىل أهمية مبادرات إصالح التعليم يف اململكة. وقد أسهم ذلك يف استقطاب وجذب 

العديد من الرشكاء الخارجيني، وساعد يف ترسيخ التغيري ودفعه لألمام.65 وتبني أيًضا أن الحمالت والدعوات 

السياسية هي مبثابة عوامل حاسمة يف برنامج مؤسسة إنجاز، وهو برنامج لتدريب الطالب عىل ريادة املرشوعات 

يف املدارس الثانوية. كام ساعد الدعم املبكر الذي قدمته جاللة امللكة رانيا العبدلله يف بناء مصداقية للربنامج 

وإتاحة الوصول إىل شبكة واسعة من املدارس. وعالوًة عىل ما سبق، كان الدعم الحكومي من جانب وزارة 

التعليم األردنية ذا أهمية بالغة يف توسيع نطاق الربنامج عىل مستوى املدارس.66 وقد أشادت منظمة اليونيسف 

بدور مؤسسة إنجاز كنموذج ألفضل املامرسات الرامية إىل مشاركة اليافعني والشباب يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل إفريقيا. 
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ترسيخ التغيير
لضامن استدامة التغيري، البّد من االستثامر يف التعليم املستمر للقوى العاملة. فإذا نجح هذا االستثامر، فإنه يكون 

قد نجح عىل مستوى ثالثة محاور: أولها رفع مستوى الوعي من خالل ضامن أن األشخاص املشاركني يف تحقيق 

التغيري الرئييس، كاملسؤولني الحكوميني واملعلمني، عىل دراية بطبيعة التغيري القادم ومسوغاته وما يعنيه عىل أرض 

الواقع؛ ويعني هذا من الناحية املثالية، أن يفهم الجميع الهدف األخالقي واملسوغ املنطقي وراء حدوث التغيري. 

وبالطبع ينبغي أن يكون الهدف األخالقي مقنًعا، مبعنى أن األفراد يحتاجون إىل التيقن من حدوث هذا األمر. 

وللعمل عىل ترسيخ هذه القناعة ووصولها إىل املعنيني مبعرفتها، البّد من االستعانة بالعديد من قنوات التواصل 

دون االقتصار عىل تسلسل الهرم اإلداري الذي أثبت عدم فعاليته بصورة كبرية. 

وثاين هذه املحاور هو التدريب الرسمي الذي ميكن تطبيقه عىل فئات محددة أو عىل القوة العاملة برّمتها، ما 

يُسهم يف توفري املهارات الالزمة العتامد التغيريات أيًا كانت. أما املحور الثالث فهو بناء القدرات وتكاملها مع 

أسلوب عمل األنظمة، وهذا املحور بالغ األهمية الستدامة التغيري، كام أنه من العنارص الجوهرية إلطالق القدرات 

والوصول إىل مستويات األداء املتميزة. وتتجىل الطريقة املثىل ليك يستكمل املعلم مساَر املعرفة املتعلقة بتحقيق 

التغيري الرئييس من خالل التعلم العميل من أقرانه، وليس عن طريق مركز التدريب.

وقد أشري إىل دور مدير املدرسة باعتباره محركًا رئيسيًا يف قيادة التغيري. فعىل سبيل املثال، كان مدير املدرسة يف 

مدينة هو تيش منه الفيتنامية ولندن ونيويورك يوّصف بأنه القائد املّوِجه الذي يكمن دوره األسايس يف متابعة 

عملية التدريس وتحسينها، وليس الرتكيز عىل الجوانب اإلدارية. ولهذه األسباب، يُعد تدريب مديري املدارس 

وتنمية قدراتهم استثامًرا جيًدا، كام أن اإلعداد الجامعي والفردي لقادة املدارس من شأنه اإلسهام يف تحقيق 

التغيري املستدام الذي ال رجوع عنه. ومن بني األمثلة عىل ذلك جهود العمل التي بذلتها الكلية الوطنية للقيادة 

املدرسية يف إنجلرتا، وكذلك تأسيس معهد تدريب القادة يف مدينة نيويورك. كام أسست فيتنام معهدان وطنيان 

لقادة التعليم. ويبدو أن االستثامر يف بناء القدرات القيادية يؤيت مثاره املرجوة؛ ففي لندن، عىل سبيل املثال، حيث 

حظي هذا األمر باهتامم خاص، كان قادة املدارس الذين خضعوا للتقييم من جانب مراقبي املدارس الوطنية أكرث 

كفاءًة من أقرانهم يف جميع املناطق األخرى عىل مستوى إنجلرتا. ويبني الشكل أدناه اتساع الفارق بصورة كبرية 

بني النسبة املئوية لقادة املدارس الذين تم منحهم تقييم »متميز« - وهو أعىل تقييم ميكن الحصول عليه - يف 

 ولهذا السبب جزئيًا، أصبحت لندن أفضل املدن أداًء عىل 
لندن مقارنًة بقادة املدارس يف إنجلرتا بوجه عام.68

مستوى البالد.

النســبة املئويــة للمدارس التي جرى تقييمها بأنهــا متميزة من حيث جودة القيادة

إنجلرتا

لندن

0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%

الشكل 16: النسبة املئوية للمدارس التي جرى تقييمها بأنها متميزة من حيث جودة القيادة يف لندن وجميع أنحاء إنجلرتا )املصدر: أمانة 
تطوير التعليم، 2015(69



الفصل السابع استدامة التغيري وعدم الرتاجع عنه

55

مواصلة تنمية المهارات وبناء القدرات 
مثّة حاجة كذلك إىل االستمرار يف تنمية املهارات وبناء القدرات لدى القوة العاملة. وتُعد »براك« من املؤسسات 

التي تحوز الريادة يف تقديم مثل هذا النوع من التدريب، وهي مؤسسة غري حكومية يف بنجالديش. وتقدم 

املؤسسة التعليم املستمر يف جميع برامجها الرئيسية، سواٌء أكانت تتعلق برتبية الدواجن أو متكني املرأة أو التعليم. 

ويف إطار برنامج التعليم، تضطلع مؤسسة براك بتعليم نسبة %10 أو أكرث من األطفال يف سن التعليم االبتدايئ 

يف بنجالديش. فجميع الطالب تقريبًا قد ترسبوا، لسبب أو آلخر، من نظام التعليم الحكومي الذي يعاين من تدين 

مستويات األداء بشكل كبري. وتساعد املؤسسة هؤالء األطفال يف إكامل تعليمهم االبتدايئ يف غضون أربع سنوات 

بدالً من قضاء خمس سنوات يف مدارس القطاع الحكومي. وعىل الرغم من وجود هذا الفارق بعام درايس كامل، 

يتفوق األطفال املنتسبني إىل مؤسسة براك تفوقًا منقطع النظري عىل أقرانهم يف املدارس الحكومية. ويرجع السبب 

يف ذلك جزئيًا إىل قيام املؤسسة بتطبيق منوذج فّعال للتعليم االبتدايئ الجيد، إال أن السبب الرئييس يتمثل يف املقام 

األول يف تدريب املعلمني عىل إحراز التميز. كام أن جميع املدارس االبتدائية التابعة للمؤسسة تقريبًا عبارة عن 

فصل واحد يضم 30 إىل 40 طفالً ومعلم واحد فقط، ما يجعل نجاحهم أكرث إثارة لإلعجاب. 

باإلضافة إىل ذلك، يُعد جميع املعلمني يف مؤسسة براك تقريبًا من شابّات املجتمع املحيل الاليت تخرجن لتّوهن 

من املدارس الثانوية. وتنخرط هؤالء الشابات يف برنامج تدريبي ال تزيد مدته عن ثالثة إىل أربعة أسابيع قبل أن 

يبدأن يف التدريس. وهذه الفرتة كافية لرشوعهن يف العمل، إال أن ما يسهم يف تحقيق الجودة واالتساق امللحوظ 

عىل مستوى املدارس هو تقييم هؤالء املعلامت بصفة أسبوعية من ِقبل موجه متخصص يتوىل متابعة أدائهن 

أثناء التدريس ويقدم لهن املشورة الالزمة. وقد سبق لهؤالء املوجهني العمل كمعلمني لدى مؤسسة براك، ما يعني 

قدرتهم عىل توضيح ما يريدون تعليمه للمعلامت مع األطفال عىل نحو فعال. كام تلتقي املعلامت مرة كل شهر 

ضمن مجموعة تتألف من اثنتي عرشة معلمة أو نحو ذلك يف أحد مراكز التدريب املجاورة، ويقضني يومهن يف 

تعلم املهارات الجديدة عىل يد املدرب أو من بعضهن البعض. ويف هذه الجلسات التدريبية، تجلس املعلامت عىل 

األرض وأمامهن مجموعة من املواد التعليمية متاًما مثلام يفعل األطفال يف الغرف الصفيّة. ومن الناحية العلمية، 

يحايك هذا التدريب أساليب وطرق التدريس املطلوب تقدميها داخل الصفوف الدراسية. وميكنك زيارة هذه 

املدارس واحدًة تلو األخرى لتكتشف تكرار تدريس منوذج مؤسسة براك التعليمي من ِقبل املعلامت الاليت يعملن 

مبفردهن يف الغالب. 

إن تنمية املهارات وبناء القدرات املهنية لدى القوة العاملة، مبا يف ذلك استقطاب أملع املواهب والكفاءات، ميثل 

عنرًصا أساسيًا يف العديد من إصالحات النظم التعليمية. وقد تضافرت جهود املسؤولني يف مدينة هو تيش منه 

يف فيتنام، عىل سبيل املثال، من أجل تحسني مستوى تأهيل املعلمني. ويف مدينة نيويورك، ارتفعت رشوط قبول 

املعلمني يف املدارس، فضالً عن ظهور تحسن ملموس يف أوساط الشباب الراغبني يف االنتساب إىل مهنة التدريس يف 

الثلث األعىل من نتائج اختبارات الكفاءة املهنية السابقة للمرحلة الجامعية. ويف لندن، يسهم برنامج »التدريس 

أوالً«، الذي أُطلِق يف عام 2002، يف اجتذاب الخريجني األعىل أداًء من أفضل الجامعات وتشجيعهم عىل التدريس 

يف املدارس الحكومية باملناطق املحرومة. وقد ساعد الربنامج يف تغيري الصورة النمطية املأخوذة عن مهنة التدريس 
باعتبارها خياًرا له مكانته العالية بالنسبة للخريجني املوهوبني.70
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ال يختلف اثنان على أهمية توفير الموارد المالية، إال أن المفارقة تكمن - كما رأينا في الفصل األول - في 
أن زيادة اإلنفاق ال يؤدي بالضرورة إلى تحسين النتائج. وليس من الواقعي، يف ظل املناخ االقتصادي 

الراهن، االفرتاض بأن اإلنفاق سوف يستمر يف الزيادة عاًما تلو اآلخر. كام ستواجه العديد من الحكومات عىل مدار 

العقد املقبل ثالثة معوقات من شأنها أن تؤثر عىل نظمها التعليمية، وهي:  

1- أعباء الديون التي ينبغي تخفيضها.

2- زيادة الطلب عىل تحسني جودة التعليم.

3- مامرسة الضغوط لخفض القدرة عىل رفع الرضائب.

ولذلك، يتمثل التحدي الذي تواجهه الحكومات يف زيادة مستوى اإلنتاجية. 

بوجه عام، خّصصت الحكومات العربية جزًءا كبريًا من دخلها القومي لقطاع التعليم؛ إذ تنفق كل من جيبويت 

وتونس واملغرب واململكة العربية السعودية واليمن ما يزيد عن %5 من إجاميل ناتجها القومي عىل التعليم 

وحده.71 وقد أدى هذا إىل إحراز تقدم كبري يف تعميم التعليم املدريس، إال أنه تسبب يف انخفاض مردود االستثامر 

بصورة كبرية من حيث إحراز النتائج التعليمية ذات الفائدة املرجوة. وعىل مستوى املنطقة، تتعرث النظم التعليمية 

بسبب تدين مستويات الجودة وعدم املساواة.72 

وقد أظهرت نتائج برنامج »بيزا« لعام 2016 انخفاض نتائج الطالب يف دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا عن 

متوسط نتائج الطالب يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عىل مستوى الرياضيات والقراءة والعلوم.73 

كام أشارت نتائج اختبار »تيمس« إىل أن الدول األقل أداًء يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا شملت األردن 

والسعودية واملغرب والكويت. ويف لبنان، أظهرت نتائج اختبارات »تيمس« املتقدمة، التي تُقيّم الطالب يف سنوات 

الدراسة النهائية للمرحلة الثانوية، عدم إحراز أي تحسن منذ عام 1995. وأشار البنك الدويل إىل أن »أسباب ]تدين 
مستويات األداء[ معقدة، ولكنها تستحق الدراسة والتحليل«.74

وهناك العديد من األسباب التي تفرس ملاذا ال يرُتجم إنفاق املوارد اإلضافية يف كثري من األحيان إىل تحسني النتائج 

التي يحرزها الطالب. ويتمثل السببان األكرث أهمية يف أن الحكومات غالبًا ما تعتقد أن زيادة أوجه اإلنفاق ستؤدي 

مبفردها إىل إحداث الفارق املنشود )ولكن ال يتحقق ذلك كام بيّنا يف الفصل الثالث(؛ باإلضافة إىل تجاهل قاعدة 

األدلة من جانب الحكومة يف إعداد منهج اإلصالح. 

اتباع منهج عمل مبتكر وجريء في إعداد الميزانية
 The Price of Government: Getting the Results We« يوضح ديفيد أوزبورن وبيرت هاتشينسون يف كتابهام

Need in an Age of Permanent Fiscal Crisis« )الثمن الذي تدفعه الحكومة: تحقيق النتائج التي نحتاج 

إليها يف عرص األزمة املالية الدامئة(، خمسة تحديات أساسية ينبغي التغلب عليها عند الرشوع يف إعداد امليزانية، 

أال وهي:75 

1- فهم طبيعة املشكلة: هل تتعلق بالدخل أم االقرتاض أم اإلنفاق، أم مزيج من الثالثة؟

2- تحديد الثمن الذي تدفعه الحكومة: ما حجم األموال التي ترغب الحكومة يف إنفاقها، وما حجم املبالغ 

التي يكون املواطنون عىل استعداد لدفعها؟ 
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3- تحديد أولويات الحكومة: ما القطاعات التي ينبغي تركيز االستثامر والجهود عليها؟

4- تخصيص املوارد املتاحة عىل أساس أهمية األولويات: ينبغي إعادة توزيع اإلنفاق من األولويات األقل 

إىل األولويات األكرث أهمية. 

5- إعداد خطة رشاء لكل نتيجة: وهذا هو الجزء األكرث جوهرية يف النموذج. فبعد تقرير املخصصات 

الالزمة، وبدالً من مجرد التصديق عىل متويل إحدى الخدمات القامئة، يُقرتح أن يتوىل فريق العمل 

املعني بتحقيق النتائج إعداد خطة رشاء لكل مجال من مجاالت األولوية. ويُخّول هذا الفريق ألن 

يضع نفسه »مكان املواطنني« لتحديد املامرسات الناجحة من عدمها، وإعداد خطة إنجاز لكل نتيجة 

من النتائج الرئيسية.  

اإلنتاجية في القطاع العام 
استطاع الربوفيسور مارك إتش. مور، األستاذ بجامعة هارفرد، وضع إطار عمل للمساعدة يف زيادة القيمة العامة 

التي تحققها الحكومة.76 واستناًدا إىل هذا النهج، عالوًة عىل تخصيصه ليصبح جاهزًا للعمل، قمُت بإعداد الشكل 

أدناه من أجل توضيح إطار العمل الخاص مبراجعة اإلنتاجية. 

التزام املواطن� التنظيمية الصحة 

املُدخالت

النتائج

1- زيادة الثقة العامة

2- تحفيز الطالب

3- مشاركة أولياء األمور

3- الشفافية

1- فعالية العمليات

2- تحس� مواقف وآراء 
املوظف� / بناء القدرات

3- بنــاء العالقات القوية

2- الكفاءة

1- إحراز النتائج عىل 
البعيد املدى 

2- التقدم املحرز يف 
النتائج تحقيق 

3-تحديد املؤرشات 
الرئيسية

1- كفاية التمويل

املشكلة حجم 

الشكل 17: إطار مراجعة اإلنتاجية )املصدر: كتاب »How to Run a Government« )كيف تُدار الحكومات، ص 269(

يتعلق الجزء األول من هذه املراجعة بدراسة النتائج أو املنجزات املحققة، فيام يُستخدم الجزء الثاين يف قياس 

مواقف وآراء املواطنني والطالب وأولياء األمور. ويف سياق التعليم، إذا شعر الطالب بالتحفيز الالزم عالوًة عىل 

الدعم الفعال من جانب أولياء األمور، فسوف يكون لذلك مردود إيجايب كبري عىل النتائج الدراسية للطالب. 

ويضمن الجزء الثالث أال يقترص تفكري املرشفني عىل النظام التعليمي عىل تحقيق النتائج يف الوقت الحايل فقط، بل 

إحرازها عىل املدى البعيد كذلك، باإلضافة إىل توقع التغيري وإدارته مبرور الوقت. أما الجزء الرابع من إطار العمل 

فهو مخصص ملراجعة املُدخالت، مثل تكلفة وقت املوظفني. وتتوفر هذه البيانات عادًة يف النظم الحكومية عىل 

مستوى العامل، إال أنها تُقدم بشكل يسء وال يجري استخدامها بصورة منهجية يف كثري من األحيان. 

وعىل الرغم من عدم إمكانية تحويل هذا اإلطار إىل معادلة حسابية، فإنه يساعد يف متكني الحكومات من طرح 

األسئلة الصحيحة بشأن االستثامرات التي تتوىل تنفيذها واآلثار املرتتبة عليها. 
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االستفادة من التمويل الخارجي
م مكتب الرشاكة االسرتاتيجية مساعدات كبرية يف تنفيذ جهود اإلصالح التعليمي يف مدينة نيويورك، ويتمثل  قدَّ

دور هذا املكتب يف توفري التمويل والدعم الالزمني من الرشكات ومؤسسات العمل الخريي واملنظامت غري الربحية، 

فضالً عن املساعدة يف عقد الرشاكات بني القطاعني العام والخاص. ومن أمثلة هذه املساعدات توفري منحة متويلية 

بقيمة 15 مليون دوالر أمرييك من صندوق واالس-ريدرز دايجست لدعم أكادميية القيادة املعنية بتطوير قدرات 

مديري املدارس، وكذلك تقديم ما يزيد عن 40 مليون دوالر أمرييك من العديد من كبار الجهات املتربعة بهدف 
ست لدعم املدارس املستقلة.77 متويل مركز متيز املدارس املستقلة، وهو من املراكز غري الربحية التي أسِّ

كام يُعد التمويل والدعم الفني عىل املدى البعيد من العنارص األساسية يف نجاح توسعة جهود اإلصالح. ويف برنامج 

مؤسسة إنجاز، أسهم التزام الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عىل املدى البعيد يف إطالق برنامج تنمية املهارات 

وتوسعته. واستفاد الربنامج كذلك من نظام التدقيق واملراجعة الخاص بالوكالة، الذي اعتمدت عليه مؤسسة إنجاز 
يف إعداد نظامها.78

وعندما يتعلق األمر بجذب التمويل، ال ميكن االستهانة بالقضايا واملشكالت القامئة يف منطقة الرشق األوسط 

وتأثريها عىل إبرام الرشاكات. ولنأخذ عىل سبيل املثال مرشوع تطوير التعليم الثانوي وإتاحته للفتيات يف اليمن، 

الذي يهدف إىل تحسني املساواة بني الجنسني وجودة التعليم الثانوي، والذي جرى متويله يف األصل من جانب 

خمسة رشكاء يف التنمية. فقد أسفر اندالع االضطرابات يف اليمن عام 2010 عن قيام بعض الرشكاء بسحب الدعم 

املقدم للمرشوع أو تقليل إسهاماتهم فيه، ما أفىض بدوره إىل انخفاض متويالت املرشوع من 103.4 مليون دوالر 

أمرييك إىل 47.2 مليون دوالر أمرييك. إال أن وزارة الرتبية والتعليم اليمنية، وعىل الرغم من انخفاض التمويل، 

سعت جاهدًة إىل استمرار تقديم هذا املرشوع.  يبقى أن الهدف األسايس لجميع برامج التمويل الخارجية يتمثل 

يف التأكد من استثامرها عىل نحو اسرتاتيجي يف تحقيق اإلنجاز الشامل بدالً من متويل املبادرات بصورة منفصلة. 
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كما ذكرنا في مقدمة هذا التقرير، ثّمة تحٍد هائل يواجه النظم التعليمية على مستوى العالم، ويستلزم 
ذلك ضرورة إصالح تلك النظم على نحو فّعال. ويجب التنبه إىل أن املتطلبات التي يفرضها االقتصاد 

واملجتمع يف القرن الحادي والعرشين عىل النظم املدرسية تختلف اختالفًا جذريًا - وأعىل من ناحية الجودة - عن 

متطلبات القرن العرشين.

وبهذا املعنى، ميكن القول إن أفضل النظم املدرسية عىل مستوى العامل ليست جاهزة حتى اآلن؛ وإن أسوأ النظم 

بعيدًة متام البعد عن سلوك املسار الصحيح. ففي منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، عىل سبيل املثال، هناك 

زيادة متنامية يف أعداد الشباب الذين مل يتم إعدادهم مبا فيه الكفاية ملواجهة متطلبات القرن الحادي والعرشين. 

ويُهدد بقاء هذا الوضع عىل حاله، دون العمل عىل تغيريه بصورة عاجلة وجذرية، مبنع ماليني األفراد من عيش 

حياة كرمية وُمرضية، ويف الوقت ذاته يشّكل خطرًا كبريًا عىل نجاح تلك املجتمعات.  

وكام أسلفنا يف املقدمة، يحتاج نجاح اإلصالح إىل وجود ثالثة عنارص، هي: 

1- اإلصالح الشامل للنظام من خالل االعتامد عىل األدلة واالتساق ومراعاة مرحلة التطوير التي وصل 

إليها النظام، إىل جانب اتباع الخطوات السياسية التي يُرجى منها ترسيع وترية التقدم واإلنجاز. ولن 

يُفلح إطالق املبادرات العشوائية يف هذا السياق.

2- االبتكار املنظّم وهو عبارة عن سلسلة من التجارب )املدمجة وفق طريقة عمل النظام والدروس 

املستفادة من باقي األنظمة العاملية( املصّممة لدعم تطوير النظام يف املستقبل. ومن األمثلة عىل ذلك 

مجاالت تكنولوجيا التعليم والذكاء االصطناعي. )يوضح الشكل أدناه العنارص األساسية إلصالح النظام 

عىل الوجه الصحيح(.

3- اإلنجاز بأسلوب منهجي وذلك هو محور الرتكيز يف هذا التقرير، ذلك أن العديد من اإلصالحات 

تغفل أهمية هذا العنرص، الذي إذا مل يُنفذ بصورة صحيحة فسيظل العنرصيّن اآلخرين مجرد حرٍب عىل 

ورق، ولن يحدث التغيري املنشود بالنسبة للطالب وأولياء األمور. وإذا حدث هذا األمر، سوف تتعاىل 

أصوات االنتقاد والسخرية ال محالة، وسيفقد الجميع الثقة يف قدرة النظام عىل إصالح ذاته.

اإلصالح الشامل للنظام

املنظّم االبتكار 

والتنظيم املعاي� واملساءلةالرأس�ل البرشيالهيكل 

للنظام الشامل  التغي� 
+ اإلنجاز بأســلوب منهجي

�ك� عمل اإلدارة املركزية 

والهيئات بصورة فعالة

القــدرة عىل إدارة التغي� وإرشاك 

املجتمعات يف جميع املســتويات

نقل املســؤولية التنفيذية 
وامليزانيات إىل مســتوى املدارس 

بشكل كب� 

توظيــف أفضل الكفاءات وتقديم 

التدريب الجيد لهم

التحســ� املستمر للمهارات 

الرتبوية ومستوى املعرفة

تطويــر القدرات القيادية عىل 

مستوى املدارس

املقارنــة مع املعاي� العاملية

إعداد البيانات واملســاءلة التي 

بالدقة والشفافية تتسم 

االهتــ�م بجميع األطفال يف 
برنامــج العمل دا¶ًا من أجل 

التصدي لظاهرة عدم املســاواة 

الشكل 18: التحول الشامل للنظام )املصدر: باربر ودونيليل ورضوي، 2012(80
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وقد نوَّهنا أن العنرص الثالث من هذه العنارص الثالثة هو محور الرتكيز يف التقرير الذي بني أيديكم، أما العنرصين 

 »Oceans of Innovation« اآلخرين فقد جرى إلقاء الضوء عليهام مبزيٍد من التفصيل يف تقرير سابق بعنوان

)محيطات االبتكار(81. 

ونورد فيام ييل عرًضا موجزًا للتحديات القامئة بوجه عام.

التحديات التي تواجه القائمين على اإلصالح

املصالح املرتسخة	 

تاريخ سابق من اإلخفاقات	 

املناقشات املرِهقة	 

االفتقار إىل الجرأة واإلقدام 	 

االفتقار إىل اإلبداع	 

التقسيامت الثنائية الخاطئة )وهي تقليص عدة احتامالت ليشء ما إىل احتاملني فقط(	 

عناصر التحول الواضحة

على مستوى النظام 

زيادة أولويات التنفيذ	 

معرفة كيف تعمل النظم الفّعالة	 

فهم العنارص األساسية لإلصالح	 

النهوض بالقدرات التكنولوجية	 

تطوير عمليات التقييم عىل مستوى املنظومة ككل	 

تحسني البيانات	 
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على مستوى المدارس والطالب

القيادة املدرسية املتميزة	 

اإلملام بخطة تحسني املدرسة	 

فهم ماهية التعليم والتعلُم الفّعالني 	 

االهتامم بالتعلُم اإللكرتوين والتعلُم املختلط	 

اعتامد وإجراء تقييامت أكرث تطوًرا	 

التحيل بعقلية النمو والتقدم	 

تطبيق مبادئ علم اإلنجاز

يوىص بتطبيق املبادئ عىل النحو املوجز يف هذا التقرير 	 

ويتطلب تنفيذ العنارص الثالثة املذكورة آنًفا وجود عنرص آخر؛ ويتمثل يف أن القيادة السياسية ال بّد وأن تتحىل 

بالجرأة واإلقدام. وهذا العنرص غري متوفر يف كثري من األحيان، ولكن يتعّذر من دونه الرشوع يف تنفيذ عنارص 

اإلصالح املوجزة يف الشكل أعاله. 

ومن الناحية النظرية، ال ينطوي تنفيذ اإلصالح التعليمي عىل هذا القدر من التعقيد. وتستدعي التحديات 

الكربى املاثلة حتى هذه اللحظة وجود عنرص الشجاعة واإلقدام الكايف للتعامل معها، عالوًة عىل اتباع أسلوب 

عمل منهجي يف التنفيذ مبا يضمن التغلب عىل املعوقات وحل املشكالت فور حدوثها، واألهم من ذلك املثابرة 

واالستمرار الستكامل طريق اإلصالح حتى نهايته وتحقيق املصلحة املرجوة للطالب وأرسهم واملجتمع بوجه عام. 

ومن الخطأ الفادح تأجيل البدء يف إجراء اإلصالح الشامل أكرث من ذلك؛ فالحاجة إليه واضحة، واملعرفة متوفرة، 

والوقت مواٍت له اآلن.
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ُملحق

التعليم في الشرق األوسط
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يبين القسم التالي بإيجاز التحديات القائمة واإلنجازات المحققة في طرق تقديم التعليم على مستوى 
المنطقة، باإلضافة إلى أوجه التباين بين البلدان. 

تعّج العديد من بلدان الرشق األوسط، وبعض املناطق يف شامل إفريقيا، بالقالقل واالضطرابات. وتسبّب الرصاعات 

أرضاًرا يعجز عنها الوصف يف الحياة البرشية والبنية التحتية يف سوريا والعراق وليبيا واليمن. ووفًقا ملا أشار إليه 

البنك الدويل، فقد اضطر 15 مليون شخص إىل الفرار من ديارهم، ما أدى إىل حدوث أكرب أزمة لالجئني منذ اندالع 

الحرب العاملية الثانية.  ويف سياق متصل، ينبغي اإلشارة إىل أن مستوى أداء النظم املدرسية مل يكن عىل املستوى 

املطلوب، حتى يف الدول التي تنعم باألمن والسالم. 

اإلنجازات المحققة 
عىل الرغم من السياق الذي أرشنا إليه، فقد شهدنا تحقيق عدٍد من اإلنجازات متمثلًة يف إحراز تقدم هائل يف 

قطاع التعليم عىل مستوى منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا. فمنذ عام 1960، زاد متوسط االلتحاق باملدارس 

إىل أربعة أضعاف، وانخفضت نسبة األميّة إىل النصف منذ عام 1980، وتحققت املساواة الكاملة تقريبًا بني 

الجنسني يف فرص الحصول عىل التعليم االبتدايئ.83 

ويف معظم بلدان الرشق األوسط وشامل إفريقيا، يتمكن البنني والبنات عىل حدٍّ سواء من الحصول عىل التعليم 

االبتدايئ. ومن عام 2000 إىل 2010، ارتفع »صايف معدل االلتحاق« باملدارس من %86 إىل %94، كام ارتفع معدل 

االلتحاق بالتعليم الثانوي خالل الفرتة ذاتها من %62 إىل 70%. 84 

وشهدت معدالت اإلملام باملهارات اللغوية تحسًنا كبريًا عىل مدى العرشين سنة املاضية، إذ ارتفعت من %59 يف 

عام 1990، إىل %78 يف عام 2010. 85 

كام تُعد الفجوة القامئة بني الجنّسني من الظواهر واالتجاهات املهمة يف املنطقة )والتي تعكس الفجوة القامئة يف 

املناطق األخرى عىل مستوى العامل(، حيث تتفوق البنات عىل البنني يف الصف الرابع يف مادة الرياضيات، ويستمر 
هذا التفوق بوجه عام حتى الصف الثامن.86

وتظهر الحكومات التزاًما قويًا إزاء متويل التعليم العام؛ ففي عام 2014، تم إنفاق ما يعادل %5.3 من إجاميل 

الناتج املحيل عىل قطاع التعليم يف شتّى أنحاء منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا.87  

التحديات القائمة
يُشري البنك الدويل إىل أن »هذه اإلنجازات املبهرة يشوبها أمر ال يدعو لالرتياح، إذ ال يُعد االلتحاق باملدارس مرادفًا 

للتعلم بالنسبة للعديد من الطالب يف جميع أنحاء املنطقة«.88  

كام تتفاوت فرص الحصول عىل التعليم، فهناك نحو 4.5 مليون طفل غري ملتحقني باملدارس يف جميع أنحاء الوطن 

العريب، وتُقيم نسبة %87 من هؤالء األطفال يف البلدان املتأثرة بالرصاعات. هذا باإلضافة إىل 2.9 مليون شاب 

وشابة ال يستطيعون االلتحاق باملدارس الثانوية.89 

وبوجه عام، تتسم املدارس يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا بأنها متدنية الجودة. وتظهر االختبارات 

الدولية املوحدة أن التعليم يف املنطقة ليس عىل املستوى املتوقع، ال سياّم بالنظر إىل نصيب الفرد من الدخل 

يف بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا.90 وقد أظهرت نتائج برنامج »بيزا« لعام 2016 أن نتائج الطالب 

يف بلدان الرشق األوسط وشامل إفريقيا ال تزال منخفضة عن متوسط نتائج الطالب يف دول منظمة التعاون 
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االقتصادي والتنمية يف مواد القراءة والرياضيات والعلوم. ويف لبنان، مل يطرأ أي تحسن يف مستويات الطالب يف 

سنوات الدراسة النهائية باملرحلة الثانوية منذ عام 1995. 91 كام أشار استطالع الرأي العاملي الذي أجرته مؤسسة 

جالوب يف عام 2013، وشمل املواطنني واملقيمني املتحدثني باللغة العربية يف مختلف البلدان، إىل أن ما يقرب من 

%40 من املشاركني يف االستطالع غري راضني عن الخدمات التعليمية التي تقدمها بالدهم. أما املشاركون الذين 

تحدثوا بإيجابية عن الخدمات التعليمية يف بالدهم فُهم من البحرين وعامن وقطر واإلمارات العربية املتحدة، يف 

حني عرّب معظم املواطنني يف مرص والعراق واملغرب واليمن عن عدم رضاهم.92  

ومن بني التحديات كذلك عدم املواءمة بني املهارات التي يتعلمها الطالب يف املدارس ومتطلبات سوق العمل. 

وتشري الرشكات يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا إىل أن عدم كفاية املهارات الفنية والشخصية لدى القوة 

العاملة يؤدي إىل عرقلة منوها والحد من قدرتها عىل تعيني املوظفني.93 كام أظهر استطالع للرأي أجرته رشكة 

برايس ووتر هاوس كوبرز أن %60 من الرؤساء التنفيذيني ال يعتقدون أن النظم التعليمية يف الرشق األوسط تزّود 

الطالب باملهارات املالمئة التي تؤهلهم لسوق العمل.94 

وقد كشف الربيع العريب النقاب عن قلة فرص العمل املتاحة للشباب، حتى املتعلمني منهم. ويف عام 2013، 

بلغت نسبة البطالة يف صفوف الشباب %14 عىل مستوى الرشق األوسط وشامل إفريقيا، ما ميثل ضعف املتوسط 

العاملي،95 فيام تزيد هذه النسبة بشكل بالغ يف بعض املناطق األخرى. فعىل سبيل املثال، تراوحت نسبة بطالة 

الشباب بني 30 و%43 يف كلٍّ من مرص وفلسطني وتونس عام 2011. 96 

وأعقب الربيَع العريب تزايُد املطالب بأن تكون الخدمات العامة أكرث استجابة وخضوًعا للمساءلة. ويشري البنك 

الدويل إىل تركيز العديد من الدول عىل التعليم بشكل مبارش، ما يعني أن هناك دعوات بجعل املدارس واملعلمني 

أكرث خضوًعا للمساءلة عن النتائج التي يحرزها الطالب يف تعلُمهم. 97 وقد يحتج البعض بأن زيادة مستوى املساءلة 

ينطوي عىل فرصة سانحة بنفس قدر املخاطر الكامنة به. 

كام تُشكل تلبية االحتياجات التعليمية لالجئني السوريني يف سن الدراسة تحديًا مبارًشا بالنسبة للمنطقة. وتشري 

توقعات األمم املتحدة إىل أنه حتى لو انتهت األزمة عىل الفور، فقد يستغرق األمر من مثاين إىل عرش سنوات ليك 

يتمكن الالجئون من العودة إىل سوريا.98 كام أن مستويات التعليم لدى الالجئني السوريني املسجلني باملدارس 

منخفضة بوجه عام، مع وجود نسبة %80 من الالجئني يف لبنان واألردن ممن ال تتجاوز دراستهم مرحلة التعليم 

االبتدايئ. وهناك ما يزيد عن مليوين شخص من النازحني يف سوريا مل يحصلوا عىل أي تعليم رسمي، باإلضافة إىل 

نحو %50 تقريبًا من األطفال السوريني غري ملتحقني باملدارس يف البلدان التي يقيمون بها يف الوقت الراهن.99 

ويُستخدم مقياس التعليم يف العامل العريب، الذي أصدرته مؤسسة بروكينغز يف عام 2014، يف جمع البيانات املتاحة 

يف أكرث من 20 بلًدا يف املنطقة العربية، وذلك بهدف تقديم ملحة عامة عن نظام التعليم يف الفرتة من عام 2001 

إىل عام 2012. وقد كشفت نتائج املقياس أن ما يزيد عن نصف طالب املدارس ال يكتسبون املهارات التأسيسية يف 

املرحلتني االبتدائية والثانوية. كام أشارت البيانات املتاحة إىل تراجع مستويات أداء البنني بصورة كبرية عن البنات، 

فيام تحقق البنات مستويات تعلُم أعىل من البنني يف جميع بلدان املنطقة تقريبًا.100 
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علم اإلنجاز 
تشري التحديات الواردة أعاله إىل رضورة تطبيق مبادئ »علم اإلنجاز« يف بلدان الرشق األوسط وشامل 

إفريقيا. ويتيح هذا العلم إمكانية رؤية ما يجري يف العامل الخارجي من منظور داخل الحكومة ذاتها، ويتسم 

بالخصائص التالية: 

من العلوم القيّمة التي ميكن تطبيقها عىل الدول الصغرى أو الكربى 	 

ميكن تطبيقه من خالل اتباع املنهج التنازيل »من األعىل إىل األدىن« أو التصاعدي »من األدىن 	 

إىل األعىل، أو اتباع منهج عمل وسطي، وفق االختيار املحدد. 

يوصف بأنه عملية منظمة وليس سياسة موصوفة. 	 

ميثل أداة مهمة يف املستقبل ملساءلة الحكومة. 	 

ويشري تحليل القضايا والتحديات يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا إىل أن تحديد اإلصالحات السياسية 

يجب أن يتوافق مع منهج التنفيذ املقرتح. ويف هذا اإلطار، نأمل أن يسهم علم اإلنجاز يف دراسة القضايا من خالل 

»النظر يف طبيعة املشكلة وإعداد الفرضيات املتعلقة بها مبعزٍل عن وضع الحلول؛ وذلك من خالل االستعانة باألدلة 

املتاحة لدعم تنفيذ الحلول؛ واتباع منهج عمل مبتكر قابل للمواءمة والرتكيز عىل السياق؛ وكذلك القدرة عىل 

تسجيل املعارف الرتاكمية عند التوصل إىل الحلول املحلية وتطبيقها«.101 

كام ينبغي تضافر العديد من العنارص والجهود من أجل التغلب عىل أصعب التحديات التي تواجه التعليم عىل 

مستوى العامل واإلسهام يف تحسني النظم املدرسية بصورة جذرية. ولن تحقق أي اسرتاتيجية أو سياسة الفعاليَة 

املطلوبة إال إذا صاحبها اتباع منهج عمل يتسم باملنهجية واالستدامة من أجل تحقيق اإلنجاز املنشود. 
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المؤلف في سطور

السري مايكل باربر هو رئيس مجلس اإلدارة واملؤسس لرشكة »ديليفري أسوشيتس«، ومؤلف كتاب   

»How To Run a Government« )كيف تُدار الحكومات( )من إصدار دار بنجوين للنرش، 2016(، 

 »How the world’s best performing school systems come out on top« وشارك يف تأليف تقرير

)كيف استطاعت أفضل النظم املدرسية العاملية الوصول إىل القمة( )إصدار رشكة ماكينزي، 2007(، وتقرير 

»Oceans of Innovation« )محيطات االبتكار( )إصدار معهد بحوث السياسة العامة الربيطانية، 2012(، وتقرير 

»The Good News from Pakistan« )األخبار الجيدة من باكستان( )إصدار مؤسسة ريفورم، 2013(. وقد عمل 

السري باربر يف برامج اإلصالح الحكومي أو التعليمي يف ما يربو عىل 50 دولة عىل مستوى العامل.
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نبذة عن مؤتمر وايز

أطلقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت نارص مبادرتها عام 2009 بعقد مؤمتر سنوي لالبتكار يف التعليم، وعىل إثر 

ذلك رشعت مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع يف إقامة مؤمتر القمة العاملي لالبتكار يف التعليم »وايز« 

منذ ذلك الحني. وميثل مؤمتر »وايز« مبادرة دولية متعددة القطاعات تتيح التفكري الخالق والنقاش والعمل الهادف 

من أجل بناء مستقبل التعليم من خالل االبتكار. ومن خالل قمته املنعقدة كل عامنّي، إىل جانب إجراء البحوث 

التعاونية وبرامجه املستمرة، يُعد مؤمتر »وايز« مرجًعا عامليًا ملنهجيات التعليم الحديثة.

ويف هذا السياق، تقدم سلسلة البحوث يف مبادرة »وايز«، التي جرى إعدادها بالتعاون مع نخبة من الخرباء 

واملفكرين البارزين من شتّى أنحاء العامل، مراجعات شاملة لبعض القضايا الرئيسية يف مجال التعليم ذات الصلة 

بالسياق العاملي ومبا يعكس كذلك أولويات اسرتاتيجية قطر الوطنية للبحوث. كام تعرض هذه التقارير الشاملة، 

مبا تتضمنه من أحدث النامذج املعرفية، مجموعة من تحديات التعليم القامئة يف العديد من السياقات حول العامل، 

وتقدم التوصيات العملية وإرشادات السياسات املوّجهة إىل جميع األطراف املعنية يف مجال التعليم. وقد تناولت 

إصدارات البحوث السابقة يف »وايز« عدداً من القضايا املهمة، منها الحق يف الحصول عىل التعليم والجودة والدعم 

املايل وتدريب املعلمني وقيادة النظم املدرسية والتعليم يف مناطق الرصاعات وريادة األعامل والتعليم يف مرحلة 

الطفولة املبكرة ومهارات القرن الحادي والعرشين.
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شكر وتقدير

يوّد املؤلفون توجيه الشكر لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت نارص، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، وإىل قيادات 

مؤسسة قطر، عىل التزامهم الثابت تجاه قضية التعليم عىل الصعيد العاملي. وهذا التقرير ما كان لريى النور لوال 

دعمها املستمر، ويشكل مؤمتر القمة العاملي لالبتكار يف التعليم »وايز« مثرة لرؤية صاحبة السمو وتوجيهاتها.

يُزجي املؤلف شكرَه وتقديرَه إىل ُروث بوتيك، التي اضطلعت بدوٍر رئييس يف إجراء البحوث الالزمة لهذا التقرير 

وتنظيمه وصياغته، وكذلك ساندي سميث، الذي أدار مرشوع هذا التقرير لغاية اكتامله، حتى عندما تشتت انتباه 

املؤلف بسبب تغري منصبه. وملّا كان املؤلف يشغل منصب كبري مستشاري التعليم يف مؤسسة بريسون يف معظم 

فرتات إعداد هذا التقرير، فإنه يّود أن يتوجه بالشكر والتقدير لزمالئه يف املؤسسة عىل دعمهم الطيّب طيلة 

هذا الوقت.

كام نود أن نعرب عن عميق شكرنا وتقديرنا ألفراد فريق »وايز« عاّم قدموه لنا من مساعدات قيَّمة ودعم طيب 

يف جميع مراحل إعداد هذا التقرير، ونخص بالذكر منهم الدكتورة أسامء الفضالة، والدكتور أحمد بغدادي، 

ومالكومل كوليدج، و عمر زيك. وأخص بالشكر كذلك جوين بيفان ولؤي كونستانت عىل مراجعة التقرير وتقديم 

املالحظات القيّمة والشاملة عليه. وال أنىس أيًضا شكر نانديني راماموريث عىل القيام بجانٍب من البحوث األولية 

وإجراء املقابالت املرتبطة بإعداد هذا التقرير.

والشكر موصوٌل إىل الخرباء الذين مل يبخلوا علينا بوقتهم الثمني ومشاركتنا خرباتهم وتجاربهم يف إنجاز اإلصالحات 

التعليمية؛ وهم هاري باترينوز من البنك الدويل، وجيني بريملان روبينسون من مؤسسة بروكينغز، ودينو فاريك 

من مؤسسة جيمس للتعليم، ونافذ الدقاق من مؤسسة امللكة رانيا للتعليم والتنمية. كام يود املؤلفون أن يشكروا 

سحر مرعي و لو السوبروك وبايت باين عىل إسهامهم القيم يف تصميم وتحرير هذا التقرير.

إخالء املسؤولية

جميع وجهات النظر واآلراء املنشورة يف هذ التقرير متثل رأي أصحابها فقط. ويتحمل املؤلفون مسؤولية أّي خطأ 

أو سهو ورد يف التقرير. 
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