
 والثالثین للكومسیك الرابعةتوصیات السیاسة التي اعتمدتھا الدورة 

زیادة عدد المعلمین ونوعیتھم، خصوصاً في المدارس التي تخدم الفقراء والمحرومین، من خالل تحسین معدالت األجور، 
 والمداخالت التربویة، وحوافز األداء، والتدریب، وإصالح المناھج الدراسیة.

 األساس المنطقي:
المعلمون ھم أھم المؤثرات في النتائج التعلیمیة. ومع ذلك، فھم یعانون من النقص في العدد في كثیر من الدول األعضاء في  

منظمة التعاون اإلسالمي. وینبغي تكثیف الجھود لجعل التدریس خیاراً مفضالً للعمل. حیث أن مستویات الدخل ضروریة 
. ویفسر ھذا جزئیاً توجھ طالب التعلیم العالي في كثیر من الدول ذات األداء العالي لجذب أفضل المرشحین إلى مھنة التدریس

مثل سنغافورة وكوریا الجنوبیة؛ إلى مھنة التدریس. والمشھود في عدد كبیر من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
یادة أن تكون ز -دف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة كما ھو مشار إلیھ في الھ -تدني معدالت أجور المعلمین. لذلك ینبغي 

 عدد المعلمین المؤھلین أولویةً في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.

من ناحیة أخرى، تشیر الدالئل إلى أن مستوى الكفاءات والمعرفة بین المعلمین ال یزال منخفضاً في الدول األعضاء في 
في المدارس التي تخدم أكثر الفئات تھمیشاً وفقرا. حیث یفتقر المعلمون إلى القدرة على منظمة التعاون اإلسالمي، ال سیما 

نقل معرفتھم إلى الطالب بفعالیة كافیة. وتتضمن الخیارات المتاحة لتحسین جودة المعلم، التعیین المرتكز على العقود أو تقدیم 
غي ي المستویات المختلفة فعالة أیضاً في تحسین أداء الطالب. وینبحوافز األداء. إن المداخالت التربویة التي تواكب التدریس ف

 كذلك أن ترتكز إصالحات المناھج وتدریب المعلمین على فھم الطالب، وتشجیع التحلیل، بدالً من حوافز التحفیظ.

لى ت واستخدامھا عزیادة فعالیة التعلیم والتعلم من خالل تبني نماذج جدیدة تعتمد على تكنولوجیا المعلومات واالتصاال
 نطاق واسع.

 األساس المنطقي: 
بناء على قیاس تحصیل الطالب في الریاضیات والعلوم والقراءة أظھرت منظمة التعاون اإلسالمي كمجموعة في جمیع  

ت واالتصاالت االتقییمات اتجاھاً تنازلیاً في جودة التعلیم. یظل استخدام نماذج التعلیم والتعلم القائمة على تكنولوجیا المعلوم
خیاراً شائعاً لمساعدة المعلمین والطالب للتغلب على مثل ھذه العیوب. یعتبر األردن ومالیزیا مثالین على البلدان األعضاء 
في منظمة التعاون اإلسالمي اللتین أطلقتان مشاریع جدیدة لتحسین جودة التعلیم من خالل االستثمار في البنیة التحتیة 

 مات واالتصاالت في قطاع التعلیم.لتكنولوجیا المعلو

ورغم أن استخدام نماذج التعلیم والتعلم القائمة على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت یشیع مع األیام ولدیھ بعض السمات 
الواعدة، فإن نجاحھا لیس مضموناً. یعد تصمیم محتوى منصات التعلیم القائمة على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أحد 

ھم األبعاد لھذا النوع من المبادرات. وعالوة على ذلك، ینبغي تجربة النماذج الجدیدة القائمة على تكنولوجیا المعلومات أ
واالتصاالت على نطاق صغیر، وعدم التوسع فیھا إال بعد تقییم تأثیرھا على مخرجات التعلیم. كما یمكن ألعضاء منظمة 

ارات في ھذا المجال أن یقدموا بعض اإلرشادات لألعضاء اآلخرین استناداً لتجاربھم. التعاون اإلسالمي الذین قاموا باالستثم
 وتشمل األمثلة توزیع أجھزة الكمبیوتر اللوحیة منخفضة التكلفة وإنشاء نظم مراقبة وإعداد تقاریر للمدرسة عبر اإلنترنت.

 ق بالتعلیم قبل االبتدائي بأسعار معقولة.تعزیز فرص التعلیم األفضل في مرحلة الطفولة المبكرة من خالل االلتحا

 األساس المنطقي:
إن الفقر وسوء الدخل وسوء الصحة مشاكل تحد من فرص التعلم في الحیاة المبكرة. فمستوى سوء التغذیة مرتفع جداً في  

بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ویعتبر المرض الجسدي سبباً رئیسیاً وراء تغیب الطالب عن المدرسة. 
ى التعلیم ما قبل االبتدائي الجید یمكن أن یقطع شوطا طویال إلزالة عدم واالستثمار في صحة الطفل وتعزیز الوصول إل

المساواة في فرص التعلم في المراحل الالحقة من التعلیم المدرسي. إن أھمیة التنمیة المبكرة معترف بھا بالفعل، وتحتل مكانھا 
یع الفتیات والفتیان من أجل الحصول على على سبیل المثال: "ضمان إتاحة الفرص لجم 2. 4في أھداف التنمیة المستدامة 

نوعیة جیدة من النماء والرعایة في مرحلة الطفولة المبكرة والتعلیم قبل االبتدائي حتى یكونوا جاھزین للتعلیم االبتدائي بحلول 
 ".2030عام 

دائي لتحقیق لتعلیم ما قبل االبتیؤكد التحلیل الخاص ببلدان محددة لنتائج التعلیم في األردن ومالیزیا ونیجیریا على أھمیة ا 
سنوات  3نجاح الحق في الصفوف االبتدائیة والثانویة. ووفقاً إلحدى التقدیرات، فإن تمكین األطفال الذین یبلغون من العمر 

 0.7) سیزید من متوسط التحصیل التعلیمي الثانوي والعالي بمقدار ECEDمن التعلیم والتنمیة في مرحلة الطفولة المبكرة (
سنة. ومع ذلك، تختلف تغطیة التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة بین بلدان أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي، ومعدل المشاركة 
في التعلیم ما قبل االبتدائي في كثیر من ھذه البلدان منخفضاً. في كثیر من الحاالت. واالعتماد على دعم القطاع الخاص یؤدي 

 األسر الفقیرة اقتصادیاً، أو یخلق عدم مساواة في الوصول إلى التعلیم قبل االبتدائي الجید.إلى تقیید وصول األطفال من 



 ضمان التعمیم الشامل إلغالق الفجوة بین األغنیاء والفقراء في مخرجات التعلیم.
 األساس المنطقي: 
مة التعاون اإلسالمي؛ ال تزال الفجوة على الرغم من الحد من الفقر وزیادة معدالت التعلیم في بعض الدول األعضاء في منظ 

ة في التعلیم في االقتصادی -بین النتائج التعلیمیة للطالب من العائالت الغنیة والفقیرة مستمرة. وتالحظ ھذه الفجوة االجتماعیة 
لرئیسیة یة اجمیع أنحاء منطقة منظمة التعاون اإلسالمي. وتكبر الفجوة بالنسبة للطالب الذین یدرسون في المدارس الحكوم

 في المناطق الریفیة حیث تكون نوعیة ھذه المدارس سیئة بشكل عام.

تشیر نتائج دراسات الحالة في سیاق الدول األربع في التقریر البحثي إلى أن مستوى دخل األسرة یرتبط بشدة بأداء الطالب.  
م في أمس الحاجة إلیھا. وسیتطلب ھذا تحدید وضمان التعمیم الشامل یحتاج إلى تخصیص المزید من الموارد ألولئك الذین ھ

األطفال الذین یعانون من عجز في االنخراط في التعلیم، وآلیةً فعالةً لضمھم إلى الفصول الدراسیة والمجتمع. ھناك عدد قلیل 
لمتحدة ) في جنوب آسیا، ومدارس المفوضیة السامیة لألمم اBRACمن األمثلة فقط مثل لجنة بنغالدیش للنھوض بالریف (

لشؤون الالجئین في األردن، ولوحظ أنھا تحقق النجاح في توفیر التعلیم الجید للطالب الذین ینتمون إلى األسر المحرومة 
اقتصادیاً. یجب تحدید المزید من األمثلة في جمیع أنحاء منطقة منظمة التعاون اإلسالمي حتى یمكن نشر نماذج التعلیم الفعالة 

دوراً ھاماً في التعلیم المؤید للفقراء، ومع ذلك، قد تكون ھناك   1ق واسع. قد تلعب المدارس الدینیةلصالح الفقراء على نطا
 حاجة إلى مجموعة من اإلصالحات واللوائح لتحسین آفاق المعاھد الدینیة في جمیع أنحاء منطقة منظمة التعاون اإلسالمي.

الوالدین وإشراكھما في رصد تعلیم أطفالھم، وتكثیف التفاعل بین تحسین التعلیم وتعزیز المساءلة من خالل مشاركة 
 الوالدین والمدرس لتحسین عملیة تقدیم التعلیم.

 األساس المنطقي:
إن تقدیم تعلیم عالي الجودة ھو مسؤولیة مشتركة حیث یعمل أصحاب المصلحة المختلفون معا ویعتمد بعضھم على بعض.  

مستوى منظومة التعلیم وسبباً رئیسیاً لفقر عائدات اإلنفاق العام في التعلیم في الدول األعضاء  ویمثل غیاب المساءلة تحدیاً على
في منظمة التعاون اإلسالمي. یمثل التغیب عن المدرسة تحدیاً كبیراً في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. ووفقاً لمسح واحد 

في المئة في العام الدراسي، بسبب  20وقت التعلیم یقارب الـ  یشمل دول منظمة التعاون اإلسالمي، فإن متوسط الھدر في
 العوامل التي تؤدي إلى ابتعاد المعلمین عن المدرسة.

تشیر األدلة إلى وجود ارتباط إیجابي بین أداء الطالب في بیزا ومشاركة الوالدین. والسلطات المدرسیة ال تبلغ إال عدداً قلیالً 
مستویات إنجازھم. وھؤالء في الغالب ھم األولیاء الذین یمارسون الضغط على المعاییر  من أولیاء الطالب الذین تتدنى

األكادیمیة. ویكون الضغط في الغالب "غائباً إلى حد كبیر". لذلك یجب أن یتم مشاركة أولیاء األمور بما یدرسھ أطفالھم وكیف 
الل التشاور المنتظم مع المعلمین. وعالوة على ذلك، فإن یتقدمون. وھذا األمر یمكن أولیاء الطالب من متابعة التقدم من خ

زیادة وتیرة التفاعل بین اآلباء والمعلمین یمكن أن تمكن المدرسة من تزوید أولیاء األمور بمعلوماٍت واضحٍة حول كیفیة 
نوعة ء من خالل مجموعة متالمساھمة الفعالة في تعلیم أطفالھم. باإلضافة إلى ذلك، یمكن للمدارس تقدیم معلومات مفیدة لآلبا

 من وسائل االتصال مثل الزیارات المنزلیة، والنشرات اإلخباریة، وكتیبات الوالدین.

تحسین وصول الطالب/الشباب الفقراء إلى التعلیم المھني من خالل إلغاء/تخفیض الرسوم المدرسیة، وتقدیم خطط المنح 
 قامة) للطالب القادمین من المناطق النائیة.الدراسیة الشھریة وتوفیر المرافق الكافیة (مثل اإل

 األساس المنطقي:
) في المقام األول على توفیر المھارات VET /TVETیركز التعلیم والتدریب المھني/والتعلیم والتدریب الفني والمھني (

تالي، ة صناعیة. وبالللشباب في القطاع الرسمي/غیر الرسمي. یُعد ھؤالء الشباب ھم القوى العاملة الرئیسیة في أي أنشط
یمكن لنظام التعلیم والتدریب الفني والمھني أن یساھم في تجھیز الشباب لشغل الوظائف، وتوفیر المھارات الالزمة وتلبیة 

) الناجح أن یلعب دوراً ھاماً في VETالمتطلبات الصناعیة للنمو االقتصادي. كما یمكن لنظام التعلیم والتدریب المھني (
 فقر والحد من فجوة الدخل بین األغنیاء والفقراء.القضاء على ال

ھناك عدد كبیر من الشباب العاطلین عن العمل في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي والقیود الرئیسیة ھي جذب الشباب الفقراء 
إلى التدریب على المھارات. وتُظھر األدلة التجریبیة أنھ ال یُمكن للعدید من الشباب أن یكونوا قادرین على الدخول في تدریبات 

درسیة والتكالیف األخرى ذات الصلة. یجب تقدیم التعلیم والتدریب المھني مجانًا أو بأسعار المھارات بسبب الرسوم الم
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منخفضة لجذب الشباب الفقراء. وإلى جانب ذلك، یمكن تقدیم رواتب شھریة أو قروض بدون فائدة للفقراء مقابل تعلیمھم. 
یة إلى تعزیز التحاق الطالب وتوفیر فرص أكبر یمكن أن یؤدي التدریب المھني المجاني وبرامج المنح الدراسیة الشھر

 للطالب الفقراء.

عالوة على ذلك، یعیش عدد كبیر من الناس في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي في المناطق الریفیة بمستوى دخل منخفض 
ھذه المؤسسات مرافق یكون ل للغایة في الغالب. ینبغي توسیع التعلیم والتدریب المھني والفني في المناطق الریفیة أو ینبغي أن

ضروریة (أي توفیر بیوت الشباب) في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك من أجل جذب الشاب الفقراء في التدریب على 
 المھارات من أجل العمل في المستقبل.

ة تحدیث المناھج العملیمطابقة المھارات في مؤسسات التعلیم والتدریب الفني والمھني مع المتطلبات الصناعیة من خالل 
والموجھة حسب الطلب وتحسین مرافق مؤسسات التعلیم والتدریب الفني والمھني وكذلك إنشاء مركز تدریب داخل المنطقة 

 الصناعیة

 األساس المنطقي:
ام ع ھناك عالقة قویة بین قطاعات التعلیم والتدریب المھني والفني والطلب في سوق العمل. یوفر التعلیم المھني بشكل

الوظائف المبنیة على التدریب ذا المدى القصیر والطویل، مما یجعل األشخاص العاطلین عن العمل مؤھلین لتلبیة الطلبات 
الصناعیة. ومع ذلك، قد ال یكون العثور على وظیفة أمًرا سھالً بالنسبة لخریجي مؤسسات التعلیم والتدریب المھني والفني إذا 

م مع المتطلبات الصناعیة. لھذا السبب، یعد سد الفجوة بین التعلیم والتدریب المھني والفني والطلب لم یتطابق تعلیمھم وتدریبھ
 في سوق العمل أمراً حاسماً لتعزیز إنتاجیة الشباب، ممن یتمتعون بمھارات جیدة وكفئة ومھنیة في مجاالت مختلفة.

) TVETت التعلیم مثل التعلیم والتدریب الفني والمھني (وعلى الجانب اآلخر، ھُنالك نقص في الروابط الصناعیة مع مؤسسا
في العدید من بُلدان منظمة التعاون اإلسالمي. ال تمتلك الغالبیة العظمى من مؤسسات التعلیم والتدریب الفني والمھني آلیات 

والمنافسة .قدرة إنتاجھاحدیثة. على النقیض، فتمتلك معظم الصناعات المحلیة أجھزة حدیثة مثبتة لضمان زیادة مستمرة في 
في السوق العالمیة. لذلك، یجب تحسین مرافق التعلیم والتدریب الفني والمھني من خالل المعدات الحدیثة والمختبرات واآللیات 
لتقدیم تدریب حدیث على المھارات. یجب على الصناعات في ھذه المرحلة تعزیز التعاون مع مؤسسات التعلیم والتدریب 

والمھني في شكل إنشاء مركز تدریب داخل المنطقة الصناعیة الذي سیوفر المھارات الحالیة المطلوبة لطالب التعلیم الفني 
 والتدریب المھني والفني لفترة زمنیة معینة.

تدریب لوتعوق المناھج الدراسیة القدیمة والتدریب الخریجین تلبیة الطلب الصناعي الحالي. ومن أجل سد الفجوة بین التعلیم وا
المھني والفني ومتطلبات الصناعة في البُلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، فإنھ یلزم تحدیث المناھج لجعلھا أكثر 

 توجیھًا نحو الوظیفة والطلب.

 طزیادة كم ونوعیة المعلمین في قطاع التعلیم والتدریب الفني والمھني من خالل توفیر برامج التطویر المھني واالرتبا
 الصناعي واالعتراف بعملھم على أساس أدائھم.

 األساس المنطقي:
یتمتع المدرسون بأھمیة خاصة نظًرا لتأثیرھم المباشر على النتائج التعلیمیة. یعتمد الطالب على تعلم النتائج في قطاع التعلیم 

راؤه لھذا التقریر البحثي الذي تم إجوالتدریب المھني والفني بشكل كبیر على ممارسات التدریس الخاصة بالمعلمین. یُبین 
االجتماع أن مستوي كفاءة المعلمین ومعرفتھم في قطاعات التعلیم والتدریب المھني والفني غیر كافي وال تتوفر لدي الُمعلمین 

صصین خخبرة صناعیة عملیة كافیة في العدید من بُلدان منظمة التعاون اإلسالمي. وعالوة على ذلك، فإن عدد المعلمین المت
 (فیما یتعلق بتخصص معین) منخفضین المستوى في مؤسسات التعلیم والتدریب المھني والفني.

ولمواجھة ھذه التحدیات، یوصى باستخدام ثالث استراتیجیات محددة: أوالً، ینبغي مواصلة برامج تدریب المعلمین لتحدیث 
یة، وبرامج تبادل)؛ باإلضافة إلى ذلك، یجب على المدرسین مھارات المعلمین (المدرسین) بأشكال مختلفة (برامج تربویة، ذات

تحدیث تقنیاتھم التعلیمیة عن طریق استخدام التقنیات الحدیثة في حالة وجود مناھج تعلیمیة وجھا لوجھ ومختلطة وعبر 
نیین لفترة معینة ین الفاإلنترنت في قطاعات التعلیم والتدریب الفني والمھني. وثانیاً، یمكن ممارسة التدریب الصناعي للمدرس



من الزمن (ستة أشھر) في قطاعات التعلیم والتدریب الفني والمھني. وأخیًرا، یُعد الحصول على شھادة المعلمین (الترخیص) 
للتدریس في قطاعات التعلیم والتدریب الفني والمھني أمًرا ضروریًا قبل البدء في التدریس المنتظم. ولجذب معلمین أكفاء في 

التعلیم والتدریب المھني والفني، یمكن توفیر حوافز تحفیزیة مثل الرواتب الجذابة، ویمكن توظیف معلمین جدد لدیھم  قطاعات
 خبرة صناعیة في قطاعات التعلیم والتدریب الفني والمھني في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

ربین، یُمكن دعوة خبراء من صناعات مختلفة كموارد في مؤسسات التعلیم باإلضافة إلى ذلك، ولتعزیز قدرات الُمعلمین والُمد
والتدریب المھني والفني لُمشاركة خبراتھم. یجب على كل من المعلمین والطالب زیارة الصناعات بانتظام لمراقبة الممارسات 

غي ، ومواكبة االتجاھات الحالیة، ینب الصناعیة. عالوة على ذلك، وتعزیز استدامة قطاعات التعلیم والتدریب المھني والتقني
 أن یكون لدى المعلمین أحكام للتعلم مدى الحیاة والتي من شأنھا مساعدتھم على تحدیث معارفھم ومھاراتھم.

واالعتراف االجتماعي لخریجیھا من أجل زیادة االلتحاق  TVETزیادة الوعي حول التعلیم والتدریب الفني والمھني 
 تدریب الفني والمھني وخلق فرص عمل جدیدة لخریجین مھرةبقطاعات التعلیم وال

 األساس المنطقي:
ال یُعد تدریب المھارات عنصًرا جذابًا عند العثور على وظیفة غیر آمنة. تشیر الدالئل إلى أن المھارات التي تُركز على العمل 

دریب نقص في المعرفة والوعي حول التعلیم والتتجتذب الشباب نحو التعلیم المھني. كما تُظھر األدلة البحثیة بأنھ بسبب ال
الفني والمھني والوضع االجتماعي المنُخفض نسبیًا لخریجي التعلیم والتدریب الفني والمھني ویُرسل اآلباء أبنائھم بشكل 

 أساسي إلى التعلیم العام بدالً من مؤسسات التعلیم والتدریب الفني والمھني.

نحو التدریب على المھارات، ینبغي إتاحة عدد من فرص العمل في البلدان األعضاء في ومن أجل جذب الشباب الفقراء 
منظمة التعاون اإلسالمي. ویمكن أن تكون بعض المبادرات في ھذا الصدد على النحو التالي: ینبغي على الحكومات والقطاع 

ة لتولید مصادر بدیلة للعمالة للخریجین الخاص وضع عدد من أحكام العمل؛ ویجب أن تعمل الوكاالت المانحة مع الحكوم
 المھرة؛ ویجب أن یشارك خریجو التعلیم والتدریب المھني والفني بفاعلیة في خلق فرص العمل من خالل ریادة األعمال.

یجب على مؤسسات الصناعة عدم توظیف أي فني و/أو أیة قوة عاملة ماھرة دون الحصول على شھادة ذات صلة من 
والتدریب الفني والمھني. وعالوة على ذلك، تحتاج مؤسسات التعلیم والتدریب الفني والمھني والصناعة إلى  مؤسسات التعلیم

 التعاون الوثیق مع وكاالت التوظیف.

یجب تعزیز الوعي حول التعلیم والتدریب المھني والفني في ھذا اإلطار واالعتراف بالتدریب على المھارات في منطقة 
المي من خالل الندوات والمؤتمرات وإعالنات الخدمة العامة. یُمكن أیًضا التمدید لألنشطة الترویجیة منظمة التعاون اإلس

لقطاعات التعلیم والتدریب المھني والفني عبر كافة الوسائط. عالوة على ذلك، یمكن تنظیم أنشطة التوعیة بین المعلمین 
 جیعھم على الدخول في قطاعات التعلیم والتدریب الفني والمھني.والطالب وأولیاء األمور على مستوى المدارس بحیث یتم تش

 


