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عر�ض  :و�شاح رزاق

 .1مقدمة
عقدت اجلامعة التكنولوجية يف ل�شبونة  -مركز بحوث الريا�ضيات التطبيقية ومركز
البحوث املعقدة واالقت�صاد  -ور�شة عمل أ�وىل لالقت�صاد واقت�صاد القيا�س يف حقل التعليم باعتبار أ�نه
بد أ� بالنمو م�ؤخراً .وح�سب ما ورد يف خطاب رئي�س اجلامعة الذي افتتح ور�شة العمل ،ف�إن هناك
عدة أ��سباب لزيادة االهتمام بهذا احلقل يف االقت�صاد .ويرجع ذلك أ�والً ،لوجود نق�ص كبري يف ر أ��س
املال الب�رشي العاملي الذي ُيعترب مع�ضلة هيكلية لعملية منو الدخل ،فهناك أ�دلة ميدانية تبني نق�ص ًا
يف الكفاءة ،والنوعية ،واملوجودات أ
للنظمة التعليمية املختلفة يف العامل .ثانياً ،العتبار أ�ن التعليم
هو مو�ضوع مهم أ
للكادمييني و�صانعي القرارات الذين يجرون جتارب ًا تعليمية عديدة وخمتلفة،
ت�ستوجب درا�ستها وا�ستخال�ص العرب منها .وثالث ًا أ�ن هناك زيادة يف كمية ونوعية البيانات املتوفرة
للبحث العلمي .وال بد لور�شة العمل هذه أ�ن ت�ؤثر إ�يجابي ًا على عملية التنمية االقت�صادية واالجتماعية
يف الدول النامية واملتقدمة على حد �سواء .وكما �سرنى يف أ
الوراق املقدمة ،ف�إن هناك الكثري من
البحاث حول م�شكالت التعليم وعالقتها باالقت�صاد وكثري من أ
أ
الدلة امليدانية .وذكر مدير اجلامعة
ال�سا�سي لور�شة العمل أ
أ�ن الهدف أ
الوىل هو جمع أ�كرب عدد ممكن من الباحثني االقت�صاديني يف
هذا احلقل لتبادل آ
الراء.
لقد كان ايريك هانو�شيك من جامعة �ستانفورد املتكلم الرئي�سي يف هذه الور�شة ،وهو من
طليعة الباحثني يف هذا احلقل ،حيث يعترب أ
الول يف هذا املجال من الذين بحثوا يف ت أ�ثري نوعية
التعليم على النمو االقت�صادي وا�ستخل�ص نتائج مهمة .كما ح�رض أ��ساتذة �آخرون كبار يف هذا احلقل
من إ�يطاليا والواليات املتحدة .وانق�سمت الدرا�سات إ�ىل نوعني :على م�ستوى االقت�صاد الكلي وعلى
م�ستوى االقت�صاد اجلزئي .وكانت أ
الوراق املقدمة يف االقت�صاد اجلزئي هي الطاغية على ور�شة
* ع�ضو الهيئة العلمية  -املعهد العربي للتخطيط بالكويت.
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العمل .أ�ما يف االقت�صاد الكلي فقد كانت هناك ثمانية أ�وراق فقط ،من جمموع  50ورقة قدمت يف
ور�شة العمل.
ويف اليوم أ
الول أ�لقى هانو�شيك ورقته الرئي�سية ،تبعتها حلقتان متوازيتان ،نوق�شت يف
كل منهما أ�ربع أ�وراق عن التعليم والنمو وحمددات وخمرجات التعليم العايل .ثم عقدت بعدهما
حلقتان متوازيتان ،قدمت يف كل أ�ربعة موا�ضيع منف�صلة :حمددات التعليم من خالل تنوع امل�صدر،
والتعليم و�سوق العمل وعر�ض التعليم .وعقدت منهما يف احللقة الثانية ثالث جل�سات منف�صلة عن
تكون املهارة وحمددات التعليم من خالل ت أ�ثري النوع الب�رشي وحمددات إ�ختيار التعليم.
نوق�شت يف اليوم الثاين أ�وراق يف جل�سات خمتلفة متوازية حول حمددات التعليم من
خالل تنوع امل�صدر والتعليم ومتويله يف الربتغال ،والتعليم وت أ�ثري العائلة ،و أ�خري ًا كفاءة ونوعية
التعليم .كما طرح للبحث عدد كبري جد ًا من املوا�ضيع ،ت�ضمنت طرق بحث خمتلفة من حتاليل
االنحدار إ�ىل حتاليل البيانات املقطعية ..وحاالت درا�سية.
وفيما يلي تلخي�ص انتقائي لبع�ض أ
ح�رضت مناق�شاتها ومن �ضمنها ورقتي
الوراق التي
ُ
والدكتور بلقا�سم العبا�س حول نوعية التعليم والنمو االقت�صادي.

 .2الكلمة الرئي�سية
كانت الكلمة الرئي�سية الريك هانو�شيك الذي مل يقدم ورقة معينة ،بل قام با�ستعرا�ض
الدراكية لنوعية
خمتلف م�ساهماته يف هذا املجال باعتبار أ�نه أ�ول من ا�ستخدم مقيا�س ًا للمهارات إ
ر أ��س املال الب�رشي يف حماولة لقيا�س ت أ�ثري نوعية ر أ��س املال الب�رشي على النمو االقت�صادي.
وكما هو معروف ي�ستخدم هانو�شيك يف عمله إ�قت�صاد القيا�س لقيا�س معامالت االنحدار على طريقة
روبرت بارو ودرا�سات النمو املعروفة لدى البنك الدويل.
وت�شري نتائج الدرا�سات التي قام بها هانو�شيك إ�ىل عالقةُ ،يعتقد أ�نها �سببية ،بني نوعية
التعليم (مهارات إ�دراكية م أ�خوذة عن إ�ختبارات يف الريا�ضيات والعلوم لطالب ال تتجاوز
أ�عمارهم � 12سنة) والنمو االقت�صادي ،حيث وجد أ�ن زيادة نوعية التعليم يف الواليات املتحدة
مبقدار إ�نحراف معياري واحد قد ت�ؤدي إ�ىل زيادة يف معدل النمو بحدود  1.4نقطة مئوية يف
ال�سنة .ويبدو أ�ن هذه الزيادة كبرية جداً ،وذلك ح�سب اعرتافه ،إ�ال أ�نه مقتنع بها يف نف�س الوقت.
لقد اخترب هانو�شيك جمموعة كبرية من البيانات يف بحوثه ،لتغطي معظم دول العامل ك أ�وربا
و أ�مريكا اجلنوبية و�آ�سيا و أ�فريقيا .ومن أ�هم نتائجه أ�ن الفوارق يف نوعية التعليم تف�رس الفوارق
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يف معدالت النمو يف الدول ال�صناعية العظمى .كما الحظ أ�ن تطوير وتنمية املدار�س يف الدول
ال�صناعية العظمى ي�ؤدي إ�ىل مكا�سب قد ت�صل إ�ىل  13.8باملئة من الناجت القومي (خم�صومة لقيا�س
القيمة احلالية يف عام  )2009أ�ي ما يقارب  275تريليون دوالر .إ�ن هذه النتائج ح�سا�سة ملا يوجد
من متغريات يف معادلة معامالت االنحدار كما نتوقع ،ومع ذلك ف�إن املكا�سب تبقى كبرية من
جراء “التنمية التعليمية” كما ي�سميها هو.
الدراكية
رغم أ�ن هذه النتائج كبرية ومثرية ،إ�ال أ�نه يقول أ�ن عملية تنمية املهارات إ
املتمثلة بتدريب الطلبة على الريا�ضيات واحل�ساب والعلوم والقراءة والكتابة ،هي عملية حتتاج
إ�ىل وقت طويل ،وال يت أ�تى ت أ�ثريها على النمو ب�شكل �رسيع .رغم كل هذا ،ف�إنه ميكن مالحظة
النحدار .لذا فقد قمت وزميلي
أ�ن هناك م�شكالت كثرية يف طريقة البحث هذه ،أ�ي طريقة حتليل إ

الدكتور بلقا�سم العبا�س بدرا�سة نف�س املو�ضوع من خالل معايرة منوذج متكامل للنمو الداخلي
الدراكية التي متثل معدالت االختبارات املوحدة
تلعب فيه نوعية التعليم املقا�سة أ�ي�ض ًا باملهارات إ
يف الريا�ضيات والعلوم لطلبة ال�سنوات الرابعة والثامنة االبتدائية التي تجُ ريها منظمة أ�وربية
متخ�ص�صة .و ُت�سمى الدرا�سة التي تن�رش هذه املعدالت باالجتاهات يف الدرا�سة الدولية للعلوم
والريا�ضيات وت�شارك فيها أ�كرث من ثمانني دولة .إ�ن الفارق بني ما ُقمنا به وبني ما قام به
هانو�شيك كبري جداً .ففي هانو�شيك ت�ؤثر النوعية مبا�رشة على النمو االقت�صادي يف معادلة لقيا�س
معامل االنحدار.
أ�ما يف طريقة رزاق وبلقا�سم ،ف�إن النوعية ت�ؤثر على تكوين تراكم ر أ��س املال الب�رشي
للفرد ،الذي يدخل بدوره كعن�رص مبا�رش يف تكوين تراكم ر أ��س املال الب�رشي الكلي الداخل يف
الدراكية يف �صناعة أ
الفكار التي ت�ؤدي إ�ىل
�صناعة ال�سلع واخلدمات ،وكذلك تدخل املهارات إ
التطور التقني يف جمموعة �صغرية من الدول ال�صناعية املتطورة ،التي متثل حدود املعرفة يف هذا
العامل والتي تنتقل إ�ىل دول العامل آ
الخر لت�ؤثر بدورها على النمو االقت�صادي.
ال أ�ن نوعية ر أ��س املال الب�رشي تف�رس النمو يف غالبية
وقد خل�صت هذه الدرا�سة إ�ىل :أ�و ً
الدول ال�صناعية املتطورة ولي�س يف الدول العربية .ثاني ًا أ�ن الفوارق يف معدالت النمو بني كل
النتاجية ،ميكن
دول العامل يف العينة التي ت�ضم  30دولة وبني كوريا� ،صاحبة أ�على معدل منو يف إ
تف�سريه بالفوارق يف نوعية ر أ��س املال الب�رشي إ�ىل حد كبري ،ولكن للدول ال�صناعية فقط.
أ�ما بالن�سبة للدول العربية ،ف�إن أ�غلبها ذات معدالت منو إ�نتاجية �سلبية خالل العقود
وعمان واملغرب ،ولكن تون�س وم�رص تعتربان يف طليعة
الثالث املن�رصمة ما عدا م�رص وتون�س ُ
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النتاجية.وبالرغم من ذلك ،ف�إن نوعية را�س املال الب�رشي
دول العامل من حيث منو معدالت إ
الخرى يف الدرا�سة هي أ�ن النمو يف الدول العربية أ
متدنية وبانخفا�ض .إ�ن النتيجة املهمة أ
الربع
النتاج ونوعية ر أ��س املال الب�رشي ،و إ�منا إ�ىل اجلزء املتبقي
أ�عاله ال يعود إ�ىل منو يف عوامل إ
النتاجية الذي ي�شمل عوامل أ�خرى غري معروفة
وغري املف�رس منه والذي ي�سمى جمموع عن�رص إ
معرفة يف النموذج.
وغري ّ

 .3أ�وراق خمتارة لال�ستعرا�ض
قدمت ماري�سا �سربت�سما من مركز البحوث االقت�صادية أ
الوربية يف أ�ملانيا ،درا�سة بعنوان
“ تف�سري الفجوة يف نتائج اختبارات الريا�ضيات بني البنني والبنات” .حيث أ�ن هناك فارق �شبه
دائم ،ولوحظ تفوق البنني على البنات يف اختبارات موحدة يف الريا�ضيات يف املرحلة االبتدائية،
رغم أ�ن هذه الفوارق قد بد أ�ت تتقل�ص مبرور الزمن .وهناك بع�ض أ
الدلة امليدانية ب أ�ن التفوق يف
الريا�ضيات واحل�ساب يف مراحل الدرا�سة االبتدائية قد ي�ؤدي إ�ىل عوائد كبرية على احلياة املهنية
لل�شخ�ص يف امل�ستقبل .وتت�ساءل الورقة عن ما هية أ��سباب تفوق البنني على البنات؟ وقد بحثت
الناث ملادة الريا�ضيات له عالقة
الكاتبة يف ما إ�ذا كان هناك ت أ�ثري ناجم عن كون ن�سبة املعلمات إ
بنتائج هذه االختبارات ،والفكرة هنا أ�ن املعلمة قد ت�صبح قدوة للبنات .أ�و رمبا أ�ن كرثة ن�سبة
الناث ،ذلك أ�ن هناك أ�دلة ميدانية عن الدور الذي تلعبه
املعلمات ت�ؤثر على توقعاتهم عن قابلية إ
توقعات املعلم عن قابلية الطالب يف أ
الداء االمتحاين .كما تدر�س الورقة ت أ�ثري العوامل النف�سية
للطلبة على أ
الداء االمتحاين.
متثل البيانات امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة م�سوحات أ�ملانية ،ومل تلحظ الباحثة عالقة بني
الناث و أ
الداء االمتحاين ناجمة عن كون املعلم أ�نثى ،ولكنها الحظت أ�ن جمموعة من
الطالبات إ
امل�ؤ�رشات النف�سية كانت لها عالقة إ�ح�صائية قوية مع نتائج االختبارات ،أ�همها هو عدم الثقة بالنف�س
لدى الفتيات .فعدم ثقتهن ب أ�نف�سهن يلعب دور ًا مهم ًا يف أ�دائهن االمتحاين يف مادة الريا�ضيات.
وقدمت �سيل�ست أ�مورم من جامعة أ�فريو الربتغالية ورقة (مع جمموعة من باحثني
�آخرين) حول عالقة ر أ��س املال الب�رشي باال�ستثمار أ
الجنبي املبا�رش و أ�ثر ذلك على النمو ووجدت
ت أ�ييد ًا للفر�ضية ،التي تق�ضي ب أ�ن التطور التقني يحتاج إ�ىل ر ؤ�و�س أ�موال ب�رشية قادرة على التعامل
معه .نحن وجدنا نتائج مماثلة با�ستخدام بيانات للدول العربية .ويف هذا النموذج يدخل ر أ��س املال
الب�رشي م�رضوب ًا باال�ستثمار أ
الجنبي املبا�رش داللة على التكامل بني االثنني.
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ويف ورقة بعنوان “ التطوير امل�ؤ�س�سي وزيادة عدد الطالب يف أ�وربا” ،الحظت براكا
وجمموعة من الباحثني من جامعة ميالنو ب أ�ن بع�ض أ
الجباري ،وحرية
النظمة امل�ؤ�س�سية كالتعليم إ
املعلم يف اختيار املدر�سة ،ومتابعة الطلبة من خالل مراحل الدرا�سة ،ونظام اختيار املعلمني
ومهارة املعلمني وكفاءتهم العلمية ونظام حتمل امل�سئولية ،هي من التطورات امل�ؤ�س�سية التي زادت
من متو�سط عدد �سنوات الدرا�سة يف أ�وروبا ،أ�ي زيادة ر أ��س املال الب�رشي .إ�ن طريقة البحث
يف هذه الورقة ر�صينة يف تقديري وهناك دقة يف اختيار طريقة اقت�صاد القيا�س وكيفية التو�صل إ�ىل
نتائج ،وجودة املعاجلة ألغلب امل�شاكل املتوقعة يف هذا النوع من البحوث.
ويف ورقة للباحثني كارو�ست ولوي حتت عنوان “ �رسعة االنتقال من التعليم إ�ىل التوظيف
الدائم” ،عن ارتفاع البطالة بني ال�شباب يف أ�ملانيا ،مت الرتكيز فيها على ديناميكية حركة العمال يف
�سوق العمل و�رسعة االنتقال من �سوق إ�ىل �آخر للطلبة من بعد التخرج إ�ىل العمالة .وطرحت الورقة
العديد من أ
ال�سئلة الهامة :ما هو ت أ�ثري املهارة على هذه ال�رسعة؟ وهل �رسعة الذكور يف احل�صول
الناث؟ وهل تختلف ال�رسعة باختالف امل�ؤهل العلمي ،جامعي أ�و تطبيقي؟
على عمل أ�كرث من إ
وي�ستخدم الباحثان �سل�سلة ماركوف لكل �شخ�ص :ينتقل من مرحلة التعليم ،ولي�س يف مرحلة التعليم،
ولي�س يف �سوق العمل ،وعاطل عن العمل ،وعمالة م�ؤقتة ،وعمالة دائمة ...أ�ي لنمذجة حركة
االنتقال من مرحلة إ�ىل أ�خرى .ال يعتقد بوجود بيانات عن تدفقات العمالة يف الدول العربية ،لذا
ف�إنه ال ميكن ا�ستخدام هذه الورقة ،ولكن رمبا يفهم أ�ن الغرب أ�ي�ض ًا يعاين من م�شاكل مماثلة ،و أ�ن
هذه هي إ�حدى طرق البحث ملعرفة كيفية حل م�شكلة بطالة ال�شباب يف امل�ستقبل.
يعترب متويل التعليم العايل واحد ًا من أ
ال�سئلة املهمة ب�سبب ت أ�ثريها على عملية التنمية.
وي� أس�ل كلوكري من املعهد أ
الملاين للبحوث االقت�صادية يف برلني يف ورقته املعنونة” إ�عتبار امل�ساواة
يف التعليم العايل” عن فعالية ثالثة أ�نواع من التمويل :الرهن العقاري والقرو�ض املعتمدة على
الدخل املتوقع وال�رضيبة .ففي حالة وجود نظام أ�جور جامعية ي�ستطيع الطالب ح�سب نظام التمويل
أ
الول احل�صول على قر�ض ،وهو بالت أ�كيد يعترب قيد ًا على الفقراء ل�صعوبة االقرتا�ض .أ�ما النوع
الثاين من التمويل ،فيعتمد القر�ض فيه على الدخل املتوقع أ�ن يح�صل عليه الطالب يف امل�ستقبل بعد
تخرجه .و أ�حد منافع هذا النوع من التمويل هو إ�مكانية ال�سماح للطلبة بعدم الدفع يف امل�ستقبل يف
حالة مروره بفرتة لي�س له فيها دخل .أ�ما النوع الثالث ،فتفر�ض فيه �رضيبة خمتلفة على خريج
اجلامعة عن غريه ،وهنا مينح كل الطالب الراغبني يف الدخول للجامعة على منح درا�سية تغطي
أ�جور الدرا�سة ،وباملقابل يدفع اخلريج �رضيبة أ�على حلني �سداد املنحة.
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ويالحظ الباحث ب أ�ن فر�ض أ�جور جامعية قد ي�ؤدي إ�ىل تقليل عدد الطلبة اجلامعيني كما
يتوقع؛ وهو ما ي�ؤثر �سلبي ًا على الطلبة ذوو الدخول املنخف�ضة ،وكذلك حتى على الطلبة املنحدرين
من عوائل غنية .وت�ؤدي ال�سيا�سات الثالث أ�عاله إ�ىل تخفي�ض عدد الطلبة اجلامعيني ،إ�ال أ�ن هناك
فوارق بينه .ف�سيا�سة القرو�ض املعتمدة على الدخل وال�سيا�سة ال�رضيبية للخريجني لهما ت أ�ثري �سلبي
أ�قل وط أ�ة على عدد الطلبة اجلامعيني من �سيا�سة القرو�ض .وت�ؤثر هذه ال�سيا�سات على توزيع الدخل
املتوقع ،حيث أ�ن �سيا�سة القرو�ض و�سيا�سة ال�رضيبة على اخلريجني ت�ؤديان إ�ىل خلق قدر قليل من
التفاوت يف الدخل املتوقع مقارنة مع �سيا�سة التعليم اجلامعي املجاين .أ�ما �سيا�سة القرو�ض املعتمدة
على الدخل ،ف�إنها ال ت�سبب تفاوت ًا يف الدخل املتوقع .ولكن هذه أ
الخرية هي أ�ف�ضل من ال�سيا�ستني
ال�سابقتني ،من حيث أ�نها ال تخلق تفاوت ًا يف فر�ص الدخول إ�ىل اجلامعة ولي�س لها ت أ�ثري على توزيع
الدخل .وميكن مالحظة أ�ن هذا مو�ضوع مهم للدول العربية ،حيث أ�ن التعليم اجلامعي املجاين ال
البد من دون خلق م�شاكل كزيادة العر�ض ،قلة أ
ميكن ا�ستمراره إ�ىل أ
الجر ،ورمبا البطالة بني
ال�شباب.
ويف ورقة فوليناو و�آخرين من جامعة لندن مت طرح ال�س�ؤال :ملاذا يرتك بع�ض الطالب
وللجابة على ال�س�ؤال متت درا�سة نوعية املدار�س والتجربة ال�شخ�صية للطلبة من الفئة
املدر�سة؟ إ
العمرية  14إ�ىل � 16سنة ،با�ستخدام بيانات من م�سوحات مقطعية طولية وبيانات م أ�خوذة من
أ
الداري ملدار�س بريطانية ،ومن أ�هم ما الحظوه ك�سبب لرتك املدر�سة هو البلطجة أ�و
الر�شيف إ
التنمر كما ي�سميه البع�ض يف املدار�س التي تتطور ب�رسعة يف نف�س الوقت.
ويف إ�طار أ
ال�سئلة ذات العالقة بالتعليم ،أ�ثري ت�سا ؤ�ل عن ت أ�ثري طول اليوم الدرا�سي (عدد
الدراكية ،والعوامل النف�سية أ
والجور
�ساعات أ�كرث) على :الذهاب إ�ىل املدر�سة ،واملهارات إ
والعمالة وال�سلوك االجتماعي كاحلمل لدى املراهقات .ففي ورقة حول ت�شيلي لربي�س وايرزوا
من جامعة نورث وي�سرتن أ
المريكية واملكتب الوطني للبحوث االقت�صادي يف ما�سوت�شو�س�س،
مت ا�ستخدام قاعدة بيانات جديدة ،مقطعية لـ � 4497شخ�ص بني عمر � 30-25سنة واجلماعة
أ
الكرب عمر ًا يف العينة دخلت املدر�سة الثانوية خالل الفرتة ما بني  .1995-1992أ�ما أ��صغر
جماعة عمرية ،فقد كانت يف املدر�سة الثانوية بني عامي  .2000-1997قامت ت�شيلي يف عام
 1997ب�إ�صالحات �شاملة يف جمال التعليم ،منها إ�جبار املدار�س التي تقدم برامج تعليمية لن�صف
يوم ب أ�ن تقدم براجمها على مدى اليوم كله ،أ�ي زيادة الوقت بحدود  30باملئة .وتبدو النتائج
خمتلفة من �شخ�ص إ�ىل �آخر ،ولكن يف نهاية أ
المر ،كانت لزيادة الدرا�سة من ن�صف يوم إ�ىل يوم
الدراكية ونتائج الطلبة وحاالتهم النف�سية ،وقللت من حاالت
كامل� ،آثار إ�يجابية على املهارات إ
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حمل املراهقات ،ولكن مل يلحظ أ�ي ت أ�ثري على التوظيف والعمالة أ
والجور .ولكن الطلبة الذين
حتولوا من مدار�س ذات الن�صف يوم إ�ىل مدار�س اليوم الكامل �شهدوا زيادة كبرية يف أ�جورهم
عند التوظيف ،ومل يلحظ أ�ي ت أ�ثري على معدالت احلب�س ومعدالت اخلروج كلي ًا من املدار�س.
ويت�ساءل تياك�سرييا وعدد من الباحثني من جامعة بورتو يف الربتغال عن ت أ�ثري مناف�سة
اجلامعات اخلا�صة للجامعات العامة ،فالحظوا أ�ن اجلامعات اخلا�صة يف العينة التي ت�شمل ك ًال من أ�لبانيا
أ
والرجنتني والربازيل وت�شيلي واملك�سيك وبولندة والربتغال ،دون حتديد �سبب اختيار هذه الدول
بالذات! لوحظ أ�نها تقدم برامج تدريبية ذات نوعية متدنية وبكلفة قليلة ،و أ�ن اجلامعات العامة تغطي
برامج مكلفة وذات درجة خماطر عالية!
وقدم كارنريو و إ�ثنان من الباحثني معه يف جامعة لندن درا�سة جيدة عن النتائج املرتتبة
يف املدى البعيد على زيادة اال�ستثمار يف التعليم يف ال�سنوات أ
الوىل من الطفولة ،وهو مو�ضوع يف
الجور وزيادة عدد أ�يام إ�جازة أ
الهمية .ويقيم الباحثون �سيا�سة زيادة أ
غاية أ
المومة يف الرنويج،
الم إ�جازة أ�مومة أ�مدها يف املعدل  4أ��شهر وبدون تغيري يف دخل أ
حيث أ�نها متنح أ
ال�رسة .فقد
متت مالحظة أ�ن هذه ال�سيا�سة �صاحبها انخفا�ض يف معدل ترك املدر�سة الثانوية مبقدار  2.7باملئة
وبن�سبة  5.2باملئة للطالب الذين لدى أ�مهاتهم أ�قل من ع�رشة �سنوات من التعليم .وتبدو هذه نتائج
الم لطفلها يف ال�سنوات الثالث أ
مهمة جد ًا ل�سيا�سة مهمة جداً .فرعاية أ
الوىل من عمره هي يف غاية
أ
الهمية بالن�سبة مل�ستقبله التعليمي واملهني كما يف بحوث جيم�س هيكمان املهمة يف هذا املجال.
كما عر�ضت ورقة لبويل و أ�وليفرز من املعهد االقت�صادي ال�سوي�رسي تبحث عن عالقة
متويل اجلامعات على إ�نتاجية اجلامعات ،خ�صو�ص ًا عندما يناف�س التمويل اخلارجي التمويل املحلي.
النتاج الكلي للجامعات.
فاملناف�سة تزيد من الكفاءة ( أ�و تقلل من عدم الكفاءة) ولكنها تقلل من إ
ومل يجد �سو�سا من جامعة ا�سكي�س الربيطانية أ�ي ت أ�ثري على العمالة أ
والجور من ارتياد
للناث.
مدار�س ثانوية غري خمتلطة يف بريطانيا وخ�صو�ص ًا إ
أ�ما بوردون من جامعة بورغوغن يف فرن�سا ،ف�إنه يدر�س العالقة بني البحث والتطوير
ور أ��س املال الب�رشي والنمو من ناحية جغرافية إ�قت�صادية يف داخل فرن�سا .وهي يف احلقيقة درا�سة
القليمي يف ما إ�ذا كان هناك ت أ�ثري ملراكز البحوث والتطوير يف إ�قليم معني يف دولة
يف االقت�صاد إ
معينه على النمو الكلي من خالل رمبا امتداد ت أ�ثريها إ�ىل مناطق أ�خرى.
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هذا ،وميكن االطالع على أ
الوراق التي قدمت يف ور�شة العمل يف العنوان التايل:
Http://cempare.iseg.outl.pt/events/1e3

 .4مالحظات ختامية
يدل احل�ضور احلا�شد لهذه الور�شة ،وعدد ،ونوعية ،أ
الوراق البحثية التي قدمت يف
رحابها ،على أ
الهمية التي يوليها املجتمع العلمي الدويل لق�ضايا اقت�صاديات التعليم ،مبا يف ذلك
منهجيات القيا�س وجماالت ال�سيا�سة العامة .وعلى الرغم من أ�همية املو�ضوع يالحظ امل�شاركة
ال�ضعيفة لباحثني وم�شاركني من الدول العربية ،أ
المر الذي ال يتوافق مع احلوار الدائر يف الدول
العربية حول ق�ضايا التعليم خ�صو�ص ًا فيما يتعلق بنوعيته .ويقرتح يف هذا ال�صدد تنظيم م�ؤمتر علمي
إ�قليمي ،رمبا بالتعاون مع املنظمات العربية ذات ال�صلة ،للتداول يف هذه الق�ضايا .كذلك احلال،
وبعد إ��ستك�شاف توفر عدد مقدر من أ
البحاث الر�صينة ،ميكن تنظيم حلقة إ�قليمية داخل الور�شة التي
مت ا�ستعرا�ض بع�ض من أ�وراقها هنا متى ما مت تنظيمها يف امل�ستقبل.

