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شكر وتقدير
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)ماثيماتيكا ألبحاث السياسات( إميلي باغبي 
)ماثيماتيكا ألبحاث السياسات( علي بروتيك 
)ماثيماتيكا ألبحاث السياسات( مارك ستراير 
)ماثيماتيكا ألبحاث السياسات( كريستين جونستون 

)ماثيماتيكا ألبحاث السياسات سابًقا( كاثي بويك 
)ماثيماتيكا ألبحاث السياسات( إبو دوسون أندوه 
)ماثيماتيكا ألبحاث السياسات( أوين شوشيه 
)ماثيماتيكا ألبحاث السياسات( رون باالنسا 
)ماثيماتيكا ألبحاث السياسات( جيريمي بيج 

منظمة العمل الكمبودية المعنية بالتعليم االبتدائي تشي كوسال 
منظمة العمل الكمبودية المعنية بالتعليم االبتدائي كارول ويليامز 
منظمة العمل الكمبودية المعنية بالتعليم االبتدائي لورك راثا 

)IDEAL مع تحالف التعليم عالي الجودة والتدريب على المهارات( آكاش سيثي 
)IDEAL مع تحالف التعليم عالي الجودة والتدريب على المهارات( أميتاف ناث 

غولغونتشامو نايموفا 
)Creative Associates شركة(       أميربيكوفنا 
)Creative Associates شركة( زارينا بازيدوفا 

)منظمة الرعاية الدولية(  لوت رينو  
)منظمة الرعاية الدولية(  شعيب دانيش  

)School-to-School منظمة( مارك ليند 

)شركة الهند الصينية المحدودة لألبحاث - IRL، كمبوديا(  نيانغبوف يي 
)شركة الهند الصينية المحدودة لألبحاث - IRL، كمبوديا(  تشانثا كوون 

)مركز زيركالو ألبحاث علم االجتماع، طاجيكستان( كهرامون باكوزودا 

)شركة سوناي لاستشارات، الهند( براناف تشوداري 

قــم بإعــداد التقريــر النهائــي نانســي مــوراي وكويــن مــور وإميلــي باغبــي وعلــي بروتيــك ومارك ســتراير وكريســتين جونســتون 
وقرين تيتجين
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الملخص التنفيذي

ُوضــع البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس، وهــو برنامــج مدتــه خمــس ســنوات يشــترك فيــه العديــد مــن البلــدان 
ــى الوســائل الناجحــة لخفــض معــدالت تســرب  ــة )USAID(، بهــدف التعــرف عل ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي ــه الوكال وتمول
ــر توجيهــات خاصــة بإعــداد البرامــج  ــي توفي ــوي1. ويكمــن هــدف البرنامــج ف ــي والثان ــم االبتدائ ــي مــدراس التعلي الطــاب ف
وقائمــة علــى األدلــة لبعثــات الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة والــدول فــي آســيا والشــرق األوســط بشــأن منــع تســرب الطــاب 
مــن خــال تجربــة فاعليــة تدخــات منــع التســرب واختبارهــا فــي أربعــة بلــدان مســتهدفة؛ وهــي: كمبوديــا والهنــد وطاجيكســتان 
وتيمور-ليشــتي. لفهــم طــرق تقليــل التســرب فــي الــدول األربعــة المســتهدفة، اســتخدم البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن 
ــى أفضــل الممارســات  ــرف عل ــابقة للتع ــة للدراســات الس ــاث مراحــل: )1(  إجــراء مراجع ــن ث ــة م ــة مكون ــدارس عملي الم
المتعلقــة بمنــع التســرب مــن المــدارس؛ و)2( تحليــل نزعــات التســرب والتعــرف علــى عوامــل الخطــورة والظــروف المرتبطــة 
بالتســرب فــي كل دولــة فــي إطــار تحليــل الظرفيــة؛ و)3( تحديــد التدخــات وتنفيذهــا وتقييمهــا بدقــة للحفــاظ علــى الطــاب 

المعرضين لخطر التسرب في المدرسة. 

ــى  ــتي إل ــتان وتيمور-ليش ــد وطاجيكس ــا والهن ــي كمبودي ــة ف ــدارس الُمطبق ــن الم ــع التســرب م ــة لمن ــج النموذجي ــت البرام هدف
ــذار المبكــر )EWS( وبرنامــج إدمــاج الطــاب  ــن نظــام اإلن تخفيــض التســرب مــن المــدارس باســتخدام تدخــات تجمــع بي
ــد الطــاب المعرضيــن لخطــر التســرب مــن  ــذار المبكــر تحدي التكميلــي. وتضمنــت التدخــات التــي تنطــوي علــى نظــام اإلن
المدرســة )"الطــاب المعرضــون لخطــر التســرب"( ومراقبــة تقــدم هــؤالء الطــاب عــن طريــق اســتخدام ســجات المــدراس 
الُمحدثــة بانتظــام، ثــم اتبــاع إجــراءات "االســتجابة األولــى" عنــد إبــداء الطــاب المقاومــة. تختلــف عناصــر محــددة فــي نظــام 
ــة  ــاط الطــاب بالمدرس ــز ارتب ــدف تعزي ــي به ــاج التكميل ــم تدخــات اإلدم ــم تصمي ــد ت ــدول. وق ــاف ال ــر باخت ــذار المبك اإلن
وتحســين معــدالت الحضــور وتعزيــز الرغبــة فــي البقــاء فــي المدرســة؛ وتتمثــل فــي معامــل أجهــزة الحاســب اآللــي فــي كمبوديــا 
واألنشــطة اإلثرائيــة فــي الهنــد والــدروس بعــد المدرســة فــي طاجيكســتان واألنشــطة الترفيهيــة اإلضافيــة خــارج نطــاق المناهــج 

الدراسية في تيمور-ليشتي.

ــا إلــى جنــب مــع أنشــطة  افتــرض البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس أن الدعــم األكاديمــي واالجتماعــي، جنًب
إدمــاج الطــاب اإلضافيــة للطــاب المعرضيــن لخطــر التســرب والتغييــرات فــي ممارســات المعلميــن، ســوف يحســن توجهــات 
الطــاب وســلوكهم، لُيترجــم هــذا إلــى تزايــد ارتبــاط الطــاب وخفــض التســرب مــن المــدارس. درس تقييــم البرنامــج النموذجــي 
لمنــع التســرب مــن المــدارس فاعليــة البرامــج مــن خــال اســتخدام تجربــة عشــوائية خاضعــة للرقابــة، حيــث تتــم مقارنــة نتائــج 
ــي  ــن والطــاب ف ــج المعلمي ــج بنتائ ــات البرنام ــم خدم ــوائًيا لتقدي ــا عش ــم اختياره ــي ت ــدارس الت ــي الم ــن ف الطــاب والمعلمي

المدارس التي تم اختيارها عشوائًيا باعتبارها المجموعة المرجعية التي توفر الخدمات التقليدية. 

درس البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس فاعليــة البرنامــج علــى النتائــج المتعلقــة بممارســات المعلميــن وتوجهات 
الطــاب المعرضيــن لخطــر التســرب نحــو المدرســة وارتبــاط الطــاب بالمــدارس والتســرب مــن المــدارس. درس البرنامــج 
ــن وتوجهــات الطــاب  ــة بممارســات المعلمي ــج المتعلق ــى النتائ ــة البرنامــج عل ــع التســرب مــن المــدارس فاعلي النموذجــي لمن
ــدول  ــع ال ــدارس. بالنســبة لجمي ــاط الطــاب بالمــدارس والتســرب مــن الم ــن لخطــر التســرب نحــو المدرســة وارتب المعرضي
ــع مــدارس مجموعــة البرنامــج والمجموعــة  ــات مــن جمي ــدارس البيان ــع البرنامــج النموذجــي للتســرب مــن الم األربعــة، جّم
المرجعيــة، بمــا فــي ذلــك تعــداد الطــاب فــي كل صــف دراســي مســتهدف عنــد كل نقطــة تجميــع بيانــات. المعلومــات التــي 
حللهــا البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس عــن 897 مدرســة ومأخــوذة مــن الســجات المدرســية لـــ 250,000 

طالب ومن مقابات شخصية مع حوالي 23,000 طالب عرضة للتسرب و8,000 معلم و2,000 موظف إداري. 

1 تم تنفيذ البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس من قبل شركة Creative Associates International مع شركاء دوليين؛ وهم 

 School-to-School International )STS( والمنظمة الدولية )ماثيماتيكا ألبحاث السياسات( Mathematica Policy Research
والشركاء المحليين؛ مثل )KAPE( Kampuchean Action for Primary Education )منظمة العمل الكمبودية المعنية بالتعليم االبتدائي( 

 Care Internationalصندوق تحالف التعليم عالي الجودة والتدريب على المهارات( في الهند و( Quest Alliance )QUEST(في كمبوديا و
)CARE( )منظمة الرعاية الدولية( في تيمور-ليشتي. تمتلك شركة Creative Associates مكتًبا في طاجيكستان، ويضطلع هذا المكتب 

بمسؤوليات الشريك المحلي في تلك الدولة.
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نتائج التقييم أ. 

تــم االسترشــاد بالنمــوذج المفاهيمــي ألنشــطة البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس وكيفيــة تأثيرهــا علــى النتائــج 
التــي يحققهــا الطــاب والمدرســون فــي تصميــم البرنامــج وتقييــم التأثيــر. ويفتــرض هــذا النمــوذج أن معرفــة وممارســات كل 
مــن المعلميــن وأوليــاء األمــور -التــي تمــت مشــاركتها وتعزيزهــا مــن قبــل مجتمــع أوســع نطاًقــا- تعتبــر مدخــات إلــى توجهــات 
الطــاب نحــو المــدارس والتطلعــات التعليميــة. ُتترجــم توجهــات الطــاب هــذه إلــى اندمــاج الطــاب فــي المــدارس، بمــا فــي 
ــدرات الطــاب  ــى ق ــل عل ــذه العوام ــن ه ــد بي ــي والمعق ــل التراكم ــر التفاع ــي. يؤث ــلوك واألداء األكاديم ــك الحضــور والس ذل

ورغبتهم وقرارهم بشأن البقاء في المدرسة أو في التسرب منها.

ــة بممارســات  ــب المتعلق ــي الجوان ــة ف ــية للفاعلي ــس األساس ــج المقايي ــاه نتائ ــام المدرجــة أدن ــة واألرق ــات النصي توجــز المربع
ــن  ــرب م ــة والتس ــي المدرس ــاج الطــاب ف ــة وإدم ــو المدرس ــرب نح ــر التس ــن لخط ــات الطــاب المعرضي ــن وتوجه المعلمي
المــدارس. . تســتند تقديــرات تأثيــر البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس إلــى الفــروق فــي متوســط نتائــج للطــاب 
والمعلميــن التابعيــن لمجموعــة البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس أو المجموعــة المرجعيــة. تمثــل هــذه التقديرات 
ــة  ــع التســرب مــن المــدارس بالمقارن ــذي تحقــق بالبرنامــج النموذجــي لمن ــة وال ــارق فــي االهتمــام الناتــج فــي النهاي ــر الف لألث
بالوضــع القائــم. تظهــر التقديــرات علــى شــكل اختافــات فــي نقــط النســبة المئويــة بيــن مجموعــة العــاج والمجموعــة المرجعية. 
كمــا نقــدم أيًضــا زيــادات أو انخفاضــات فــي النســبة المئويــة فــي النتائــج األساســية علــى مســتوى مجموعــة العــاج والمجموعــة 
المرجعيــة. ينبغــي عــدم تفســير هــذه "التغيــرات فــي النســبة المئويــة" باعتبارهــا "تغيــًرا" فــي النســبة المئويــة يمكــن احتســابه 
ــة  ــاج بالمقارن ــاس نتيجــة مجموعــة الع ــد قي ــص عن ــادة أو نق ــا زي ــج، ولكنه ــاء البرنام ــج أو بدء/انته ــد البرنام ــر قبل/بع كتغي

بالمجموعة المرجعية في النهاية. 

تــم إجــراء االختبــارات اإلحصائيــة لتقييــم مــا إذا كان كل تأثيــر يختلــف تماًمــا عــن الصفــر أم ال. توصــف تقديــرات التأثيــرات 
بأنهــا مهمــة مــن الناحيــة اإلحصائيــة، إذا كان هنــاك احتمــال بنســبة أقــل مــن 5 بالمئــة فــي أنهــا ترجــع إلــى الصدفــة )وليــس 
إلــى تطبيــق البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس(  توصــف تقديــرات التأثيــرات بأنهــا ذات أهميــة هامشــية، إذا 
تراوحــت نســبة احتمــال رجوعهــا إلــى الصدفــة )وليــس لتطبيــق البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس( بيــن 5 و10 

بالمئة.  

فاعلية البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في التأثير على نتائج المعلمين

سؤال بحثي رئيسي

هل أثر البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في ممارسات المعلمين الرامية إلى منع التسرب؟

المقاييس األساسية لفاعلية البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس

مقيــاس ممارســات منــع التســرب التــي يتبعهــا المعلمــون: تعتمــد هــذه النتيجــة علــى عناصــر اســتبيان المعلميــن الثمانيــة 
التــي تركــز علــى ســلوك المعلميــن الــذي قــد يســاعد الطــاب المعرضيــن لخطــر التســرب علــى تحقيــق النجــاح فــي المدرســة؛ 
مثــل مــا إذا كان المعلــم يســجل الحضــور اليومــي، ومــا إذا كان يتخــذ إجــراًء حــال تغيــب الطالــب ثاثــة أيــام فــي فــي شــهر 

واحد، أم ال. 

نتائج المقياس األساسي للفاعلية

ــع  ــى من ــة إل ــن الرامي ــى ممارســات المعلمي ــي مهــم عل ــر إيجاب ــع التســرب مــن المــدارس تأثي كان للبرنامــج النموذجــي لمن
التســرب فــي مجموعتــي البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى حــٍد ســواء فــي كمبوديــا ، بينمــا كان تأثيــره 
ــى  ــدارس عل ــن الم ــرب م ــع التس ــي لمن ــج النموذج ــر البرنام ــم يؤث ــكل ES-1(. ل ــتي )ش ــي تيمور-ليش ــاً ف ــا ضئي إيجابًي

ممارسات المعلمين الرامية إلى منع التسرب في الهند أو طاجيكستان.

اكتشاف نتائج إضافية بخصوص المعلمين

حقــق البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تأثيــًرا إيجابًيــا مهًمــا مــن الناحيــة اإلحصائيــة علــى شــعور المعلميــن 
بكفاءتهــم الذاتيــة فــي تيمــور ليشــتي وتأثيــًرا إيجابًيــا هامشــي األهميــة فــي مجموعــة نظــام اإلنــذار المبكــر + أجهــزة الحاســب 

اآللي في كمبوديا. 
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حقــق البرنامــج تأثيــًرا إيجابًيــا مهًمــا مــن الناحيــة اإلحصائيــة علــى شــعور المعلميــن بالمســؤولية فــي كمبوديــا وتأثيــًرا 	 
سلبًيا هامشي األهمية في طاجيكستان. 

ــات 	  ــي ممارس ــة ف ــة اإلحصائي ــن الناحي ــم م ــى تحســن مه ــدارس إل ــن الم ــع التســرب م ــج النموذجــي لمن أدى البرنام
ــا وطاجيكســتان وفــي شــعور الموظفيــن اإلدارييــن بالمســؤولية فــي  ــع التســرب فــي كمبودي الموظفيــن اإلدارييــن لمن

مدارس نظام اإلنذار المبكر + الحاسب اآللي في كمبوديا. 

الشكل ES-1. تأثيرات البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على ممارسات المعلمين الرامية إلى منع التسرب 

استبيانات المعلمين المدارة ذاتًيا والخاصة بالمتابعة والقائمة على األساس المرجعي للبرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس. المصادر: 
يعلــل التحليــل لتكتــل المعلميــن داخــل المــدارس. تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة  ماحظة: 
ــك( باســتخدام  ــاق ذل ــة، حــال انطب ــط، والمجموعــة المرجعي ــذار المبكــر فق ــذار المبكــر + اإلدمــاج، ونظــام اإلن ــم المتوســطة لنظــام اإلن ــة )أو القي المرجعي

اختبارات T ذات الطرفين. تم تعديل االنحدار للقيم المتوسطة. 
***/**/*يعد تقدير التأثير مهًما من الناحية اإلحصائية عند المستوى .01/.05/.10.

ــد  ــة عن ــة إحصائي ــذار المبكــر + اإلدمــاج دالل ــي تســتخدم نظــام اإلن ــذار المبكــر فقــط والمجموعــة الت ــي تســتخدم نظــام اإلن ــن المجموعــة الت +++/++/+ يعكــس الفــرق بي

المستوى .01/.05/.10.
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فاعلية البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في التأثير على النتائج المتعلقة بتوجهات الطالب

سؤال بحثي رئيسي 

هل حّسن البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس توجهات الطاب المعرضين لخطر التسرب نحو المدرسة؟

المقاييس األساسية لفاعلية البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس

ــى عناصــر االســتبيان الســتة المرتبطــة  ــات الطــاب عل ــى إجاب ــاس عل ــة نحــو المدرســة: يعتمــد المقي التوجهــات االنفعالي
بشــعور الطــاب نحــو المدرســة ويتضمــن عبــارات علــى شــاكلة "المدرســة مــكان أســتمتع بوجــودي فيــه" و"هنــاك معلميــن 
ــق  ــن 1 )أرفــض بشــدة( و4 )أواف ــات بي ــى المدرســة". تراوحــت اإلجاب ــى الذهــاب إل ــع إل ــي التحــدث إليهــم" و"أتطل يمكنن

بشدة(. تقابل القيم األعلى توجهات انفعالية أفضل نحو المدرسة. 

ــة  ــى عناصــر االســتقصاء الســتة المتعلق ــات الطــاب عل ــى إجاب ــاس عل ــة نحــو المدرســة: يعتمــد المقي التوجهــات اإلدراكي
بفكــرة الطــاب عــن المدرســة ويتضمــن عبــارات مثــل "عمــل الفــروض المنزليــة يســاعدني فــي تحســين أدائــي في المدرســة" 
و"أراجــع الفــرض المدرســي الكتشــاف األخطــاء وتصحيحهــا." تقابــل القيــم األعلــى توجهــات إدراكيــة أفضــل لــدى الطــاب 

نحو المدرسة.

التوجهــات الســلوكية نحــو المدرســة: يعتمــد المقيــاس علــى إجابــات الطــاب علــى عناصــر االســتقصاء العشــرة المتعلقــة 
ــي  ــي الدراســي" و"أحضــر بانتظــام" و"أصــل ف ــل "ســأنهي صف ــارات مث ــي المدرســة ويتضمــن عب ــات الطــاب ف بتصرف

الموعد المحدد" و"أؤدي فروضي المنزلية." تقابل القيم األعلى توجهات سلوكية أفضل للطاب نحو المدرسة.

نتائج المقياس األساسي للفاعلية

كان للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تأثيــر إيجابــي مهــم علــى التوجهــات االنفعاليــة للطــاب المعرضيــن 
لخطــر التســرب نحــو المدرســة فــي الهنــد وطاجيكســتان، لكنــه لــم يكــن لــه تأثيــر ُيذكــر علــى مقاييــس توجهــات الطــاب 
ــًرا  ــدارس تأثي ــن الم ــع التســرب م ــج النموذجــي لمن ــر البرنام ــدول )الشــكان ES-2 وES-3(. أظه ــك ال ــي تل األخــرى ف
إيجابًيــا علــى التوجهــات الســلوكية تجــاه المدرســة فــي تيمــور ليشــتي، ولكــن ليــس علــى مقاييــس توجهــات الطــاب األخــرى. 

لم يؤثر البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على توجهات الطاب في كمبوديا.

اكتشاف نتائج إضافية بخصوص توجهات الطالب

حقــق البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تأثيــًرا إيجابًيــا مهًمــا مــن الناحيــة اإلحصائيــة علــى التصــورات 	 
عــن دعــم أوليــاء األمــور والمعلميــن فــي الهنــد والتصــورات عــن دعــم المعلميــن فــي مــدارس نظــام اإلنــذار المبكــر 
ــذار المبكــر +  ــي فــي نظــام اإلن ــى الحاســب اآلل ــاء األمــور والتدريــب عل ــا والتصــورات عــن دعــم أولي فــي كمبودي

أجهزة الحاسب اآللي في كمبوديا. 

لم تكن هناك تأثيرات على اإلجراءات الثانوية الخاصة بتوجهات الطاب في تيمور ليشتي أو طاجيكستان. 	 
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الشــكل ES-2. تأثيــرات البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى المقاييــس األساســية للفاعليــة المتعلقــة بتوجهــات الطــاب 
المعرضين لخطر التسرب تجاه المدرسة

التوجهات االنفعالية نحو المدرسة

التوجهات السلوكية نحو المدرسة

مجموعــة بيانــات ســجات المدرســة الخاصــة بالمتابعــة والقائمــة علــى األســاس المرجعــي للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس واســتبيانات  المصادر: 
الطاب المعرضين لخطر التسرب.

تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة لمجموعــة البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة المرجعيــة )أو القيــم المتوســطة لمجموعــة  ماحظة: 
نظــام اإلنــذار المبكــر + اإلدمــاج، ومجموعــة اإلنــذار المبكــر فقــط والمجموعــة المرجعيــة، إذا كان هــذا قابــل للتطبيــق( باســتخدام اختبــارات t ذات الطرفيــن. 

تم تعديل التأثيرات إلجراء العديد من المقارنات باستخدام طريقة بنيامين-هوشبيرغ. تم تعديل االنحدار للقيم المتوسطة. 
***/**/*يعد تقدير التأثير مهًما من الناحية اإلحصائية عند المستوى .01/.05/.10.
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فاعلية البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في التأثير على إدماج الطالب

سؤال بحثي رئيسي 

هــل أثــر البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى الحضــور بوجــه عــام أو بيــن الطــاب المعرضيــن لخطــر 
التسرب؟

المقاييس األساسية لفاعلية البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس 

الحضور: تمثل نتائج الحضور في الدول األربع جميعها متوسط الحضور اليومي لعام دراسي كامل.
نتائج المقاييس األساسية للفاعلية

ــد  ــي الهن ــي للطــاب ف ــى الحضــور اليوم ــم عل ــي مه ــر إيجاب ــدارس تأثي ــن الم ــع التســرب م ــج النموذجــي لمن كان للبرنام
وتيمور-ليشــتي باإلضافــة إلــى تأثيــر إيجابــي ذي أهميــة ضئيلــة علــى الحضــور فــي طاجيكســتان )الشــكل ES-3(. لــم يؤثــر 

البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على الحضور في كمبوديا.

اكتشاف نتائج إضافية بخصوص إدماج الطالب

حقــق البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تأثيــًرا هامشــي األهميــة علــى األداء فــي مــادة الجبــر في طاجيكســتان 
لكنه لم يؤثر على األداء األكاديمي أو السلوك في كمبوديا أو الهند أو تيمور ليشتي.

الشــكل ES-3. تأثيــرات البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى الحضــور اليومــي بوجــه عــام وبيــن الطــاب المعرضيــن 
لخطر التسرب
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مجموعة بيانات سجات المدرسة الخاصة بالمتابعة والقائمة على األساس المرجعي للبرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس. المصادر: 
تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة لمجموعــة البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة المرجعيــة )أو القيــم المتوســطة لمجموعــة  ماحظة: 
نظــام اإلنــذار المبكــر + اإلدمــاج، ومجموعــة اإلنــذار المبكــر فقــط والمجموعــة المرجعيــة، إذا كان هــذا قابــل للتطبيــق( باســتخدام اختبــارات t ذات الطرفيــن. 

تم تعديل االنحدار للقيم المتوسطة. تم تحديد حالة الطاب المعرضين لخطر التسرب باستخدام الخصائص المرجعية األساسية.
***/**/*يعد تقدير التأثير مهًما من الناحية اإلحصائية عند المستوى .01/.05/.10.

+++/++/+ يعد الفرق بين مجموعة نظام اإلنذار المبكر فقط ومجموعة نظام اإلنذار المبكر + اإلدماج مهما من الناحية اإلحصائية عند المستوى 01/.05/.10.
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فاعلية البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في التأثير على التسرب من المدارس

سؤال بحثي رئيسي 

هــل أثــر البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى التســرب مــن المــدارس بوجــه عــام أم بيــن الطــاب المعرضيــن 
لخطر التسرب على وجه الخصوص؟

المقاييس األساسية لفاعلية البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس 

التســرب مــن المــدارس فــي كل الــدول، يعتمــد التســرب علــى مــا إذا كان الطالــب قــد تســرب فــي وقــت جمــع بيانــات المتابعــة 
أم ال. التعريف المحدد يختلف حسب الدولة:

ــن الصفــوف الدراســية بالنســبة لطــاب الصــف الدراســي الخامــس المســتهدف: 	  ــال بي ــرة االنتق ــاء فت الهنــد التســرب أثن
اعتبر الطاب الذين لم يسجلوا في المدرسة في العام الدراسي التالي متسربين من المدرسة. 

ــا بــأن الصــف الدراســي 	  طاجيكســتان التســرب أثنــاء الصــف الدراســي بالنســبة لطــاب الصــف الدراســي التاســع، علًم
التاســع هــو الصــف الدراســي النهائــي فــي مرحلــة التعليــم األساســي. أنهــى الطــاب الصــف الدراســي التاســع مــن خــال 
ــرون  ــا، فُيعتب ــة جميعه ــارات الخمس ــوا لاختب ــم يخضع ــن ل ــاب الذي ــا الط ــام،؛ أم ــر الع ــارات آخ ــى اختب ــوع إل الخض

متسربين من المدرسة. 

ــتهدفة 	  ــية المس ــوف الدراس ــن الصف ــد م ــى العدي ــدارس عل ــن الم ــرب م ــع التس ــي لمن ــج النموذج ــق البرنام ــا ُطب كمبودي
ــم األساســي )الصــف  ــي للتعلي ــك الصــف الدراســي النهائ ــي ذل ــا ف ــن والتاســع(، بم ــابع والثام ــية الس ــوف الدراس )الصف
الدراســي التاســع(. اعُتبــر الطــاب متســربين فــي حالــة توقفهــم عــن تلقــي تعليمهــم فــي آخــر وقــت أمكــن لنــا ماحظتهــم 
ــة عــدم قيامهــم بإعــادة  ــدأوا البرنامــج فــي الصــف الدراســي الســابع متســربين فــي حال ــه. اعتبــر الطــاب الذيــن ب خال
التســجيل فــي المدرســة فــي العــام األخيــر لتجميــع البيانــات. اعتبــر الطــاب الذيــن بــدأوا البرنامــج فــي الصــف الدراســي 
الثامــن متســربين فــي حالــة عــدم خضوعهــم الختبــارات الفصــل الدراســي الثانــي جميعهــا فــي العــام الدراســي للصــف 
ــى عــام كامــل مــن خدمــات  ــي الصــف الدراســي التاســع، أو يحصــل عل ــدأ أي مــن الطــاب البرنامــج ف ــم يب التاســع. ل

البرنامج. 

تيمور-ليشــتي ُطبــق البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى ثاثــة صفــوف دراســية مســتهدفة )الصفــوف 	 
ــم األساســي )الصــف الدراســي  ــي للتعلي ــك الصــف الدراســي النهائ ــع والخامــس والســادس(، بمــا فــي ذل الدراســية الراب
الســادس(. اعُتبــر الطــاب متســربين فــي حالــة توقفهــم عــن تلقــي تعليمهــم فــي آخــر وقــت أمكــن لنــا ماحظتهــم خالــه. 
اعتبــر الطــاب الذيــن بــدأوا البرنامــج فــي الصفيــن الدراســيين الرابــع والخامــس فــي الســنة األولــى مــن تطبيقــه متســربين 
فــي حــال عــدم إنهائهــم االختبــارات النهائيــة الخاصــة بالصــف الدراســي الســادس فــي الســنوات الاحقــة. اعُتبــر الطــاب 
الذيــن بــدأوا البرنامــج فــي الصــف الدراســي الرابــع فــي الســنتين الثانيــة والثالثــة مــن تطبيقــه متســربين فــي حالــة عــدم 

التسجيل في المدرسة للعام الدراسي 2015 )وذلك هو الحال مع طاب الصف الخامس والسادس على التوالي(. 

نتائج المقاييس األساسية للفاعلية

فــي كمبوديــا، خفــض البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى نحــو كبيــر معــدل التســرب بيــن الطــاب فــي 
المــدارس التــي تطبــق نظــام اإلنــذار المبكــر وأظهــر تأثيــًرا مواتًيــا ذا أهميــة ضئيلــة علــى التســرب بيــن الطــاب فــي مــدارس 
ــد أو  ــي الهن ــى التســرب ف ــدارس عل ــع التســرب مــن الم ــر البرنامــج النموذجــي لمن ــم يؤث ــراء. ل ــذار المبكــر + اإلث نظــام اإلن

طاجيكستان أو تيمور-ليشتي.

اكتشاف نتائج إضافية بخصوص التسرب من المدارس

ــوف 	  ــي الصف ــدم ف ــى التق ــة عل ــا هامشــي األهمي ــًرا إيجابًي ــدارس تأثي ــن الم ــع التســرب م ــج النموذجــي لمن ــق البرنام حق
ــي  ــدم ف ــى التق ــر عل ــم يؤث ــه ل ــا لكن ــي كمبودي ــي ف ــذار المبكــر + أجهــزة الحاســب اآلل ــي مــدارس نظــام اإلن الدراســية ف

الصفوف الدراسية في الهند أو طاجيكستان أو تيمور ليشتي. 

وكان للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تأثيــر محبــب هامشــي األهميــة علــى التســرب أثنــاء فتــرة االنتقــال 	 
بين الصفوف الدراسية للطاب غير المعرضين للتسرب في طاجيكستان. 
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ــى التســرب مــن المــدارس بشــكل عــام، وبيــن الطــاب  ــع التســرب مــن المــدارس عل الشــكل ES-4. تأثيــرات البرنامــج النموذجــي لمن
المعرضين لخطر التسرب

مجموعة بيانات سجات المدرسة الخاصة بالمتابعة والقائمة على األساس المرجعي للبرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس. المصادر: 
ُيعــّرف التســرب بطــرق مختلفــة حســب كل دولــة. تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة  ماحظة: 
ــك( باســتخدام  ــاق ذل ــة، حــال انطب ــط، والمجموعــة المرجعي ــذار المبكــر فق ــذار المبكــر + اإلدمــاج، ونظــام اإلن ــم المتوســطة لنظــام اإلن ــة )أو القي المرجعي
اختبــارات T ذات الطرفيــن. تــم تعديــل االنحــدار للقيــم المتوســطة. تــم تحديــد حالــة الطــاب المعرضيــن لخطــر التســرب باســتخدام الخصائــص المرجعيــة 

األساسية. 
***/**/*يعد تقدير التأثير مهًما من الناحية اإلحصائية عند المستوى .01/.05/.10.

+++/++/+ يعتبــر الفــرق بيــن المجموعــة التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر فقــط والمجموعــة التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر + اإلدمــاج مهًمــا مــن الناحيــة اإلحصائيــة 

عند المستوى 01/.05/.10. 



xix صفحة نتائج ُمستمدة من تقييم تأثير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في أربع دول  

الجدول ES-1. تأثيرات البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على المقاييس األساسية لفاعلية البرنامج
تيمور-ليشتيطاجيكستانالهندكمبوديا

نظام اإلنذار 
المبكر فقط

نظام اإلنذار 
المبكر + أجهزة 

الحاسب اآللي
+++○○++++++ ممارسات منع التسرب التي يتبعها المعلمون
توجهات الطالب المعرضين للخطر نحو المدرسة

○+++++○○التوجهات االنفعالية نحو المدرسة
○○○○○التوجهات المعرفية نحو المدرسة

+++○○○○التوجهات السلوكية نحو المدرسة
الحضور

+++++++○○الكلي
+++○+++○○الطاب المعرضون لخطر التسرب

التسرب
○○○—— — الكلي

○○○○— — —المعرضون لخطر التسرب

+ + +/+ +/+ تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية مهمة عند المستوى .01/.05/.10.
— — —/— —/— تأثير سلبي ذو داللة إحصائية مهمة عند المستوى .01/.05/.10\.

○ التأثير ليس مهًما من الناحية اإلحصائية.

الجدول ES-2. يؤثر البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على إجراءات النتائج اإلضافية
تيمور-ليشتيطاجيكستانالهندكمبوديا

نظام اإلنذار 
المبكر فقط

نظام اإلنذار 
المبكر + أجهزة 

الحاسب اآللي
نتائج المعلمين

++○○+○الكفاءة الذاتية لدى المعلمين
○—○++++++شعور المعلمين بالمسؤولية

○++○++++++ممارسات منع التسرب المتبعة من ِقبل الموظفين اإلداريين
○○○○○الكفاءة الذاتية لدى الموظفين اإلداريين
○○○+++○شعور الموظفين اإلداريين بالمسؤولية

توجهات الطالب نحو المدرسة
تصورات الطاب العرضة لخطر التسرب عن دعم أولياء 

األمور
○++++○○

تصورات الطاب العرضة لخطر التسرب عن دعم 
المعلمين

+++○+++○○

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق++○التصورات عن التدريب على أجهزة الحاسب اآللي
إدماج الطالب

○++○○○األداء في الرياضيات

○○○○○األداء في اللغة
○○○○○األداء في اللغة 2

○○○○○السلوك
التسرب

○○○+○التقدم
ال ينطبق○ال ينطبقال ينطبقال ينطبقالتسرب أثناء فترة االنتقال بين الصفوف الدراسية 

+ + +/+ +/+ تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية مهمة عند المستوى .01/.05/.10.
— — —/— —/— تأثير سلبي ذو داللة إحصائية مهمة عند المستوى .01/.05/.10\.

○ التأثير ليس مهًما من الناحية اإلحصائية.
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اآلثار المترتبة على نتائج التقييم ب. 

مــن الملحــوظ أنــه فــي كل مــن الــدول األربــع، حقــق البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تأثيــًرا علــى نتيجــة مــن 
النتيجتيــن األعلــى فــي المســتوى - التســرب مــن المــدارس والحضــور. انخفــض التســرب مــن المــدارس فــي كمبوديــا؛ وتحســن 
ــع  ــق البرنامــج النموذجــي لمن ــا، حق ــع جميًع ــدول األرب ــى مســتوى ال ــد وطاجيكســتان وتيمــور ليشــتي. عل ــي الهن الحضــور ف
ــى معظــم المؤشــرات  ــا وعل ــج الرئيســية كلهــا تقريًب ــى مؤشــرات النتائ ــة متنوعــة عل ــرات إيجابي التســرب مــن المــدارس تأثي

اإلضافية. حدث التأثير المرغوب في 7 من 8 مؤشرات رئيسية وفي 9 من 14 مؤشًرا إضافًيا.

العوامل التي قد تكون ذات صلة بنتائج التأثير المرصودة  .1

أظهــر البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تأثيــرات إيجابيــة علــى التســرب فــي كمبوديــا، ولكنــه لــم يكــن لــه تأثيــر 
يذكــر فــي الهنــد أو طاجيكســتان أو تيمور-ليتشــي. يناقــش القســم التالــي تفســيرات التأثيــر اإليجابــي واآلثــار المترتبــة عليــه علــى 
التســرب فــي كمبوديــا. ومــع ذلــك، فمــن المفيــد أيًضــا تســليط الضــوء علــى العوامــل — التــي تمــت مناقشــتها أدنــاه — والتــي 
قــد توضــح الســبب فــي عــدم خفــض البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس النســبة الكليــة للتســرب مــن المــدارس 

في الهند وطاجيكستان وتيمور-ليشتي. 

• ــي 	 ــدارس ف ــن الم ــع التســرب م ــج النموذجــي لمن ــتي، نجــح البرنام ــتان وتيمور-ليش ــد وطاجيكس ــي الهن ــرة التعــرض ف فت
ــات الطــاب  ــس الخاصــة بتوجه ــض المقايي ــك الحضــور وبع ــي ذل ــا ف ــية، بم ــطة الرئيس ــج الطــاب المتوس ــين نتائ تحس
المعرضيــن لخطــر التســرب. ركــز البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى صــف دراســي واحــد فــي الهنــد 
ــا،  وطاجيكســتان، ممــا يســمح بأقصــى تعــرض لمــدة ســنة واحــدة فقــط للطــاب المشــاركين. فــي تيمور-ليشــتي وكمبودي
اســتهدف البرنامــج ثاثــة صفــوف دراســية، حيــث تلقــت بعــض الجماعــات قرابــة ســنتين مــن التعــرض. بالرغــم مــن أن 
البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس فــي الهنــد وطاجيكســتان وتيمور-ليشــتي لــم يعمــل علــى خفــض التســرب، 
فــإن حقيقــة أن البرامــج حققــت التأثيــر المرجــو علــى النتائــج المتوســطة فــي هــذه الــدول، وحققــت تأثيــًرا علــى التســرب فــي 

كمبوديا، قد تشير إلى أن التعرض لفترة أطول للبرنامج قد يؤدي إلى إحداث التأثير المنشود على التسرب. 

• ــع نظــًرا 	 ــن المتوق ــف م ــى التســرب أضع ــرات عل ــت التأثي ــا كان ــد وطاجيكســتان ربم ــي الهن ــي ف ــم اإللزام ــق التعلي تطبي
للتغيــرات المتزامنــة فــي قطــاع التعليــم؛ ففــي الهنــد، نــص قانــون حــق األطفــال فــي الحصــول علــى تعليــم مجانــي وإلزامــي 
)RTE( المــؤرخ 2009، علــى أن األطفــال مــن عمــر 6 ســنوات إلــى 14 ســنة ال يجــب منعهــم أو طردهــم حتــي يكملــوا 
المرحلــة االبتدائيــة. بالرغــم مــن عــدم وجــود دليــل علــى تأثيــر القانــون علــى معــدالت التســرب علــى مســتوى الــدول، وجــد 
البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس أن التســرب فــي الصــف الدراســي الخامــس فــي مدارســنا النموذجيــة أثنــاء 
العاميــن الدراســيين 2012– 2013 و2013–2014 كان أقــل مــن المتوقــع أثنــاء مراحــل التخطيــط للتقييــم. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، وقبــل أن يبــدأ البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس بتقديــم الخدمــات، شــددت طاجيكســتان علــى 
ــي  ــم األساســي، والت ــة للتعلي ــة الثاني ــع الطــاب باســتكمال المرحل ــزم جمي ــي تل ــم اإللزامــي الت ــذ سياســتها بشــأن التعلي تنفي
تنتهــي عنــد الصــف الدراســي التاســع. كشــف البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس أن معــدالت التســرب التــي 
تســتند إلــى المعلومــات علــى مســتوى الطــاب كانــت أقــل أثنــاء فتــرة الدراســة )8.3 بالمئــة فــي الهنــد و8.8 بالمئــة فــي 
طاجيكســتان( مــن معــدالت التســرب التــي تســتند إلــى بيانــات إداريــة إجماليــة قبــل الدراســة )26.8 بالمئــة فــي المنطقــة 
المســتهدفة فــي الهنــد و18.7 بالمئــة فــي طاجيكســتان2(. وربمــا تكــون هــذه االنخفاضــات فــي معــدل التســرب قــد صعبــت 
علــى البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تحقيــق المزيــد مــن االنخفــاض فــي هــذا المجــال. وربمــا أدت هــذه 
االنخفاضــات فــي معــدل التســرب مــن التعليــم إلــى أن أصبــح مــن األصعــب علــى البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن 
المــدارس أن يخفــض التســرب أكثــر ألن الكثيــر مــن المتســربين المتبقيــن ربمــا تكــون لديهــم مشــاكل عميقــة مثــل الفقــر 

المدقع أو اإلعاقات أو صعوبة الوصول إليهم ألسباب أخرى.

• التطبيــق غيــر المتســق للبرنامــج النموذجــي لمنــع تســرب المــدارس فــي تيمور-ليشــتي وفًقــا لدراســة تطبيــق البرنامــج، 	
ــق  ــا يتعل ــيما فيم ــقة؛ وال س ــر متس ــة غي ــر بطريق ــذار المبك ــام اإلن ــق نظ ــت تطب ــتي كان ــي تيمور-ليش ــدارس ف ــدا أن الم ب

2 في طاجيكستان، كانت المناطق الثاث، التي تم التخطيط لتنفيذ البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس مبدئًيا فيها، هي فوس وتيمورماليك 

وبلجوان، حيث بلغت معدالت التسرب 16.02 و19.02 و21.04 على التوالي، وفًقا لتحليل التوجهات. أشارت األرقام إلى أن معدل التسرب في 
مدارس الدراسة )التي كانت نشطة في هذه المناطق الثاث باإلضافة إلى دنجرا وكفلنغ( سيبلغ 18.7 بالمئة. 



صفحة 2 نتائج ُمستمدة من تقييم تأثير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في أربع دول  

بالتواصــل مــع أوليــاء األمــور واتخــاذ إجــراءات المتابعــة. كان تطبيــق أنشــطة مــا بعــد المدرســة فــي تيمــور ليشــتي أفضــل 
ــد المدرســة  ــا بع ــا مارســت أنشــطة م ــرت أنه ــدارس ذك ــن الم ــط م ــة فق ــي 76 بالمئ ــن أن حوال ــا، بالرغــم م ــى حــد م إل
أســبوعًيا، وهــو معــدل التكــرار المنشــود )School-To-School International 2014(. بالرغــم مــن أن األنشــطة 
مــا بعــد المدرســة قــد تكــون حّســنت التوجهــات واالرتبــاط بالمدرســة، فقــد يكــون التطبيــق غيــر المتســق إلجــراءات المتابعــة 

من قبل المعلمين والتواصل مع أولياء األمور قد أثر على قدرة البرنامج في التأثير على معدالت التسرب.

• ــى التســرب مــن 	 ــؤدي إل ــدة التــي ت تعقــد العوامــل المتعلقــة بالتســرب مــن المــدارس نظــًرا للمســارات والمدخــات المعق
ــع  ــي تهــدف خدمــات البرنامــج النموذجــي لمن ــج المتوســطة، الت ــى النتائ ــرات عل المــدارس، فمــن الممكــن أن تكــون التأثي
ــل  ــة أن العوام ــدت الدراس ــرار التســرب. وج ــى ق ــر عل ــة للتأثي ــا، ليســت كافي ــر عليه ــى التأثي ــدارس إل ــن الم التســرب م
االقتصاديــة التــي كانــت معالجتهــا مباشــرة محظــورة تعاقدًيــا علــى البرنامــج — مثــل النفقــات المرتبطــة بالمدرســة والحاجــة 
إلــى زيــادة الدخــل عبــر المهــام المنزليــة أو العمــل المنزلــي — علــى وجــه الخصــوص، علــى عاقــة وثيقــة باتخــاذ قــرارات 
منــع التســرب مــن المدرســة شــركة )Creative Associates International 2014c(. وبســبب توافــر مجموعــة 
ــة المشــروطة  ــات النقدي ــل التحوي ــة مث ــر التدخــات المتعــددة للتعامــل مــع العوامــل االقتصادي ــا حــول أث ــة فعلًي ــة قوي أدل

والدعم المالي، ركز البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على العوامل األكاديمية والمرتبطة بالمدرسة

التأثيرات المترتبة على نتائج الدراسة  .2

بالنظــر إلــى النتائــج مجتمعــة، نجــد أن لهــا تأثيــرات مهمــة علــى االســتفادة مــن نظــام اإلنــذار المبكــر فــي الحــد مــن التســرب 
وتشير إلى ظروف قد يحقق نظام اإلنذار المبكر في ظلها أكبر نجاحاته. 

يوفــر المســتوى العالــي التســرب ومســتويات منخفضــة لممارســات المنــع بيئــة مواتيــة للتأثيــر. كان نظــام اإلنــذار المبكــر 
ناجًحــا فــي تقليــل التســرب فــي البلــد التــي بهــا أعلــى المعــدالت فــي التســرب والتــي حصلــت علــى أقــل الدرجــات فــي ممارســات 
ــج  ــا البرنام ــي توصــل إليه ــة بالتســرب والت ــج المتعلق ــة للنتائ ــيرات الممكن ــد التفس ــع التســرب. أح ــى من ــة إل ــن الرامي المعلمي
النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس هــو أن تدخــات نظــام اإلنــذار المبكــر هــي األكثــر كفــاءة فــي البلــدان التــي يمــارس 
فيهــا المعلمــون ممارســات ضعيفــة لمنــع التســرب والتــي تجعــل التســرب مشــكلة أكبــر. وكانــت كمبوديــا هــي الدولــة الوحيــدة 
التــي طبقــت البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والتــي قلــل بهــا البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المدارس 
معــدالت التســرب. وقــد كانــت كمبوديــا أيًضــا إلــى حــد بعيــد مــن أعلــى الــدول التــي طبقــت البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب 
ــد  ــي الهن ــة ف ــي المئ ــع 8 و9 و16 ف ــة م ــة بالمقارن ــة للمجموعــة المرجعي ــي المئ ــدل التســرب )41 ف ــي مع ــدارس ف ــن الم م
وطاجيكســتان وتيمــور ليشــتي، علــى التوالــي( وكانــت إلــى حــد بعيــد األقــل فــي نتائــج المعلميــن لمنــع التســرب )5.94 علــى 
ــور  ــد وطاجيكســتان وتيم ــي الهن ــع 7.40 و7.70 و7.72 ف ــة م ــة بالمقارن ــاط للمجموعــة المرجعي ــن 8 نق ــون م ــاس يتك مقي

ليشتي، على التوالي(. 

قــد تكــون تدخــالت نظــام اإلنــذار المبكــر قــادرة علــى إحــداث أكبــر فــرق فــي ســياق تؤثــر العوامــل المختلفــة فيــه علــى قــدرة 
الطــاب علــى البقــاء فــي المدرســة، بمــا فــي ذلــك الطــاب المعرضيــن للخطــر الذيــن ال يشــعرون بالدعــم أو االندمــاج. فــي 
الــدول التــي بهــا معــدالت التســرب أقــل ونتائــج ممارســات المعلميــن لمنــع التســرب أعلــى، قــد يتــرك الطــاب المدرســة بســبب 
العوامــل )مثــل القــوى أو العوامــل االقتصاديــة ذات الصلــة باإلعاقــات الجســدية أو الصعوبــات التعليميــة(؛ لذلــك قــد ال يكــون 
برنامــج نظــام اإلنــذار المبكــر قــادًرا علــى إحــداث تأثيــر. فــي مثــل هــذه الحالــة، تحتــل النتيجــة أهميــة كبيــرة؛ ألن العديــد مــن 
البلــدان مــن المرجــح أن ينطبــق عليــه الوضــع الــذي يتناســب معــه نظــام اإلنــذار المبكــر؛ وكمــا ناقشــنا ســابًقا، قــد يكــون تنفيــذ 
نظــام اإلنــذار المبكــر تدخــاً منخفــض التكلفــة نســبًيا لتخفيــف التســرب. ينبغــي للدراســات المســتقبلية اختبــار قــوة هــذه النتائــج 
فــي البلــدان األخــرى التــي تماثــل وضــع كمبوديــا الــذي يتســم بمعــدل تســرب مرتفــع باإلضافــة إلــى ســوء الممارســات التــي 

يتبعها المعلمون لمنع التسرب.

نجحــت فــي الهنــد وطاجيكســتان وتيمــور ليشــتي تدخــالت نظــام اإلنــذار المبكــر جنًبــا إلــى جنــب مــع األنشــطة اإلثرائيــة التــي 
تتميــز بعنصــر ترفيهــي فــي تحســين النتائــج المتوســطة المهمــة مثــل توجهــات الطــالب وحضورهــم ولكنهــا لــم تنجــح فــي 
تقليــل التســرب. فــي الــدول الثــاث التــي تــم الجمــع فيهــا بيــن نظــام اإلنــذار المبكــر واألنشــطة اإلثرائيــة والترفيهيــة )الهنــد 
وطاجيكســتان وتيمــور ليشــتي(، حّســن البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس بعــض توجهــات الطــاب المعرضيــن 
للخطــر نحــو المدرســة )وليــس جميعهــا( وزود نســبة الحضــور. علــى الرغــم مــن أن البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن 
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المــدارس لــم يحــد مــن التســرب فــي هــذه البــاد، إال أن النتائــج تشــير إلــى أن تدخــات نظــام اإلنــذار المبكــر مــع األنشــطة 
اإلثرائيــة والترفيهيــة يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر إيجابــي هــادف علــى التجربــة التعليميــة للطــاب المعرضيــن لخطــر التســرب. 
وبالنظــر إلــى أن توجهــات الطــاب وحضورهــم نتائــج متوســطة مهمــة قــد تكــون مرتبطــة بالتســرب مــن المــدارس علــى المــدى 
الطويــل، فمــن الممكــن أن تظهــر التأثيــرات اإليجابيــة علــى التســرب مــع إطالــة فتــرة التعــرض لخدمــات البرنامــج النموذجــي 

لمنع التسرب من المدارس عن الحد الذي كان متاًحا في إطار هذه الدراسة. 

وحتــى إذا لــم تظهــر تأثيــرات التســرب طويــل األمــد، فســتكون التأثيــرات اإليجابيــة علــى توجهــات الطــاب وحضورهــم قّيمــة 
ــاب  ــى الط ــز عل ــن للتركي ــدرات المعلمي ــز ق ــة لتعزي ــة المتاح ــات اإلداري ــى البيان ــد عل ــل يعتم ــا. وألن التدخ ــد ذاته ــي ح ف
المعرضيــن للخطــر، فــإن تكلفــة تنفيــذ البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس أقــل بكثيــر مــن التدخــات الناجحــة 

األخرى التي تهدف إلى تحسين إدماج الطاب في المدرسة )مثل التحويات النقدية المشروطة(. 

ــى نظــام  ــة عل ــك المترتب ــذار المبكــر تأثيــرات مهمــة تتجــاوز تل ــى اســتخدام الحاســوب مــع نظــام اإلن ــم ينتــج التدريــب عل ل
اإلنــذار المبكــر وحــده. فــي كمبوديــا، لــم يحقــق الطــاب والمعلمــون فــي مجموعــة المــدارس التــي تطبــق نظــام اإلنــذار المبكــر 
+ معامــل الحاســب اآللــي والتــي تلقــت كاً مــن نظــام اإلنــذار المبكــر ومعامــل الحاســب اآللــي تأثيــرات أكثــر إيجابيــة علــى أي 
ــدم لهــا نظــام اإلنــذار المبكــر وحــده. نخلــص مــن  مــن المقاييــس األوليــة لمــدى فاعليــة البرنامــج، مقارنــًة بالمجموعــة التــي قُ
هــذا إلــى أن التدريــب علــى اســتخدام الحاســب اآللــي ووجــود مختبــر حاســب آلــي ال يثمــر عــن فوائــد تعليميــة ملحوظــة بالنســبة 
للطــاب المعرضيــن للخطــر. وُيعــد هــذا االســتنتاج مهًمــا ألن إضافــة معامــل الحاســب اآللــي تعــد تدخــاً باهــظ الثمــن ُينظــر 
إليــه عــادًة علــى أنــه مــن المحتمــل أن ُيفيــد الطــاب. قــد تشــير النتائــج الُمســتمدة مــن دراســة البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب 
مــن المــدارس إلــى أن التدريــب علــى اســتخدام الحاســوب ليــس مــن المرجــح أن يســتحق االســتثمار الضخــم إذا كان الهــدف مــن 

االستثمار هو تقليل التسرب. 

كان للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تأثيــرات مهمــة علــى بعــض النتائــج األوليــة التــي كان الهــدف مــن تلــك 
البرامــج التأثيــر عليهــا فــي جميــع البلــدان األربعــة التــي طبقــت البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس، علــى الرغــم 
مــن اختــاف النمــط المحــدد للتأثيــرات عبــر البلــدان األربعــة. ومــع ذلــك، تشــير النتائــج المســتخلصة مــن التقييــم إلــى أن نهــج 
تقديــم نظــام اإلنــذار المبكــر مــع برنامــج إثرائــي تكميلــي يعــد بتحســين النتائــج التعليميــة للطــاب المعرضيــن لخطــر التســرب 
فــي ظــل ظــروف مناســبة. وقــد يتســم تدخــل نظــام اإلنــذار المبكــر الــذي يكملــه البرنامــج اإلثرائــي، علــى وجــه الخصــوص، 
ــتويات  ــن التســرب ومس ــة م ــتويات مرتفع ــا مس ــد به ــي بل ــي و)2( ف ــع عنصــر ترفيه ــا )1( م ــد تنفيذه ــر عن ــة األكب بالفاعلي
منخفضــة مــن ممارســات المعلميــن الراميــة إلــى منــع التســرب و)3( مــع التعــرض لفتــرة طويلــة بمــا يكفــي لترجمــة التأثيــرات 
علــى النتائــج المتوســطة إلــى تأثيــرات علــى التســرب. وســيكون للبحــث المســتقبلي الــذي يســعى لتحديــد أي مــن هــذه الجوانــب 

لهذه البرامج األكثر أهمية قيمة في تحسين التدخات الناجحة باستخدام نظام اإلنذار المبكر والبرامج اإلثرائية.
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إن نجــاح البرامــج النموذجيــة لمنــع التســرب مــن المــدارس فــي التأثيــر علــى النتائــج المختلفــة المرتبطــة بالتســرب فــي دول 
مختلفــة يثيــر أســئلة مهمــة ينبغــي تناولهــا فــي أبحــاث مســتقبلية حــول كيفيــة إضفــاء المزيــد مــن التحســين علــى أســلوب منــع 
التســرب مــن التعليــم الــذي يتضمــن تدخــل نظــام إنــذار مبكــر إلــى جانــب برنامــج إثــراء ليحقــق تأثيــرات متســقة وذات مغــزى 

على التسرب من التعليم. تشمل هذه األسئلة:

هل ستؤدي فترة التدخل األطوال ومدة التعرض األكبر إلى نتائج أفضل من ذلك؟	 

هــل التأثيــرات المحببــة علــى التســرب مــن التعليــم التــي ظهــرت فــي كمبوديــا ســتتحقق بقــوة فــي الــدول األخــرى 	 
التي تشبه كمبوديا )ممارسات ضعيفة من المعلمين لمنع التسرب إلى جانب معدل تسرب مرتفع(؟

هــل ســيؤدي مزيــج مختلــف مــن نظــام اإلنــذار المبكــر ونشــاطات اإلثــراء إلــى تحقيــق آثــار مشــابهة؟ مــا هــي اآلثــار 	 
المنفصلــة لنظــام اإلنــذار المبكــر ومكونــات اإلثــراء؟ هــل تختلــف اآلثــار مــع األنــواع المختلفــة مــن مكونــات اإلثــراء 

وهل يمكن أن يحقق التدخل األكثر ساسة تأثيرات مشابهة؟
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المقدمة   .1

علــى مــدى العقديــن الماضييــن، تــم إحــراز تقــدم كبيــر فــي زيــادة معــدالت االلتحــاق بالمــدارس فــي جميــع أنحــاء العالــم. ومــن 
عــام 2000 إلــى 2011، انخفــض عــدد األطفــال الذيــن لــم يلتحقــوا بالمــدارس فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن 102 مليــون إلــى 
57 مليــون طفــل؛ أي انخفــاض بنســبة 45 فــي المئــة تقريًبــا )تقريــر األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة لعــام 2013(. وقــد تــم دعــم 
ــة  ــدول النامي ــي ال ــم ف ــى التعلي ــة الحصــول عل ــادة إمكاني ــى زي ــة موســعة تهــدف إل ــم بحثي ــل تدخــات تقيي ــد مــن ِقب هــذا الجه
)بيتروســينو، أنتونــي، كليــر مورغــان، تريفــور فرنيــس، إميلــي تانر-ســميث 2012(. ومــع ذلــك، ال يكمــل العديــد مــن األطفــال 
الــدورات االبتدائيــة أو الثانويــة بمجــرد التحاقهــم؛ فمــن المرجــح أن يتــرك المدرســة 34 مليــون طفــل مــن ضمــن 137 مليــون 
ــي  ــر ف ــى الصــف األخي ــوا إل ــل أن يصل ــم قب ــع أنحــاء العال ــي جمي ــي عــام 2011 ف ــوا الصــف األول ف ــن دخل ــل مــن الذي طف
ــدان والمناطــق، تتجــاوز النســبة  ــن البل ــد م ــي العدي ــام 2013(. ف ــة لع ــة لأللفي ــداف اإلنمائي ــر األه ــة )تقري المدرســة االبتدائي
ــي  ــات ف ــت التدخ ــد أجري ــط. وق ــة ق ــوا بالمدرس ــم يلتحق ــن ل ــؤالء الذي ــبة ه ــدارس نس ــن الم ــربين م ــال المتس ــة لألطف المئوي
الواليــات المتحــدة وخارجهــا لمنــع التســرب؛ غيــر أنــه ثمــة أدلــة محــدودة تشــير إلــى مــدى نجاحهــم فــي العمــل، وال ســيما فــي 

الدول النامية. 

ــة  ــه الوكال ــدول لمــدة خمــس ســنوات تمول ُوضــع البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس، وهــو برنامــج متعــدد ال
ــل معــدالت تســرب الطــاب فــي المــدارس  ــة )USAID(، بهــدف اســتجاء الوســائل الناجحــة لتقلي ــة الدولي ــة للتنمي األمريكي
ــات  ــة لبعث ــى األدل ــة عل ــج وقائم ــات خاصــة بإعــداد البرام ــر توجيه ــي توفي ــج ف ــدف البرنام ــن ه ــة.3 ويكم ــة والثانوي االبتدائي
الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة والــدول فــي آســيا والشــرق األوســط بشــأن منــع تســرب الطــاب مــن خــال تجربــة فاعليــة 
تدخــات منــع التســرب واختبارهــا فــي أربعــة بلــدان مســتهدفة؛ وهــي: كمبوديــا والهنــد وطاجيكســتان وتيمور-ليشــتي. اســتخدم 
البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس، بغيــة فهــم طــرق تقليــل التســرب فــي البلــدان األربعــة المســتهدفة، عمليــة 
ثاثيــة المراحــل: )1( اســتعراض الكتابــات الســابقة الســتجاء أفضــل الممارســات الدوليــة لمنــع التســرب مــن المــدارس: )2( 
تحليــل توجهــات التســرب وتحديــد عوامــل وظــروف الخطــر ذات الصلــة بالتســرب فــي كل بلــد باعتبــاره جــزًءا مــن التحليــل 

الظرفي و)3( تصميم التدخات وتنفيذها وتقييمها بدقة لإلبقاء على الطاب المعرضين لخطر التسرب من المدارس. 

بنــاًء علــى النتائــج التــي اســتخلصت مــن اســتعراض المؤلفــات والتحليــات الظرفيــة باإلضافــة إلــى المســاهمة مــن أصحــاب 
ــع التســرب مــن المــدارس مــع وزارة  ــدان األربعــة المســتهدفة، تعــاون البرنامــج النموذجــي لمن ــي البل المصلحــة الرئيســين ف
التعليــم فــي كل مــن هــذه البلــدان لتحديــد تداخليــن لمعالجــة التســرب. وقــدم البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس 
ــة  ــدان األربع ــي البل ــة ف ــي المدرس ــاء ف ــى البق ــز الطــاب عل ــاج الطــاب لتحفي ــر )EWS( وتدخــل إدم ــذار المبك ــام اإلن نظ

جميعها. 

ُيعــد نظــام اإلنــذار المبكــر اســتراتيجية لمنــع التســرب بــدت واعــدة فــي الواليــات المتحــدة، غيــر أن األدلــة الدوليــة علــى نجاحهــا 
ــاب  ــدارس )"الط ــن الم ــرب م ــر التس ــن لخط ــاب المعرضي ــد الط ــر تحدي ــذار المبك ــام اإلن ــات نظ ــن تدخ ــة.4 وتتضم قليل
المعرضــون لخطــر التســرب"( ومتابعــة تقــدم لهــؤالء الطــاب عــن طريــق اســتخدام ســجات المــدراس الُمحدثــة بانتظــام، ثــم 
ــر  ــذار المبك ــام اإلن ــي نظ ــددة ف ــر مح ــف عناص ــة. تختل ــاب المقاوم ــداء الط ــد إب ــى" عن ــتجابة األول ــراءات "االس ــاع إج اتب
 )What Works Clearinghouse( باختــاف الــدول. فــي اســتعراضات بحوث منع التســرب التي أُجريت مــن ِقبل مبــادرة
التابعــة لــوزارة التعليــم األمريكيــة، تــم إيجــاد نســختين مــن نظــام اإلنــذار المبكــر وبرنامــج Check & Connect وبرنامــج 
ALAS للمســاعدة فــي الحفــاظ الطــاب فــي المــدارس المتوســطة والثانويــة مــن التســرب مــن المــدارس واحتمــال مســاعدتهم 
فــي إحــراز تقــدم فــي المدرســة )معاهــد البحــوث األمريكيــة 2006أ، 2006ب(.** ومــع ذلــك، ال تدلنــا البحــوث الحاليــة إلــى 

3 تم تنفيذ البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس من قبل شركة Creative Associates International مع شركاء دوليين؛ وهم 

 School-to-School International )STS( والمنظمة الدولية )ماثيماتيكا ألبحاث السياسات( Mathematica Policy Research
والشركاء المحليين؛ مثل )KAPE( Kampuchean Action for Primary Education )منظمة العمل الكمبودية المعنية بالتعليم االبتدائي( 

 Care Internationalصندوق تحالف التعليم عالي الجودة والتدريب على المهارات( في الهند و( Quest Alliance )QUEST(في كمبوديا و
)CARE( )منظمة الرعاية الدولية( في تيمور-ليشتي. تمتلك شركة Creative Associates مكتًبا في طاجيكستان، ويضطلع هذا المكتب 

بمسؤوليات الشريك المحلي في تلك الدولة.
4 تم حظر تدخات منع التسرب التابعة للبرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس تعاقدًيا بما في ذلك التحويات النقدية المشروطة أو الحوافز 

االقتصادية والتي أثبتت البحوث السابقة فاعليتها.
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ــة  ــة والثقافي ــى الســياقات التربوي ــة، بالنظــر إل ــدان النامي ــي البل ــرات مشــابهة ف ــذار المبكــر ســيترك تأثي ــا إذا كان نظــام اإلن م
ــرة  ــار الصغي ــى الطــاب ذوي األعم ــواع البرامــج هــذه عل ــة أن ــد فاعلي ــوال، ُتع ــس المن ــى نف ــاد. وعل ــي هــذه الب ــة ف المختلف

والصفوف الدنيا غير معروفة. 

تــم الجمــع بيــن نظــام اإلنــذار المبكــر والتدخــل الثانــي )نظــام اإلنــذار المبكــر + اإلدمــاج( الــذي تــم تصميمــه لتحفيــز اندمــاج 
الطــاب وتحســين الحضــور والرغبــة فــي البقــاء فــي المدرســة؛ وتتمثــل التدخــات فــي معامــل أجهــزة الحاســب اآللــي فــي 
كمبوديــا واألنشــطة اإلثرائيــة فــي الهنــد والــدروس بعــد المدرســة فــي طاجيكســتان واألنشــطة الترفيهيــة اإلضافيــة خــارج نطــاق 
المناهــج الدراســية فــي تيمور-ليشــتي.5 تــم تقديــم تدخــات البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس إلــى الصفــوف 
المســتهدفة فــي المــدارس التــي يعالجهــا البرنامــج فــي كل بلــد مــن منتصــف عــام 2012 واســتمر إلــى عــام 2014، لتغطيــة 

ما يعادل عامين دراسيين. 

علــى الرغــم مــن أن جميــع البرامــج النموذجيــة لمنــع التســرب مــن المــدارس تتضمــن نظــام اإلنــذار المبكــر، إال أن البرامــج 
متمايــزة بمــا يكفــي لتبريــر وجــود تقييمــات مســتقلة فــي كل بلــد. وقــد ســمح تنفيــد تدخــات نظــام اإلنــذار المبكــر فــي أربــع 
بلــدان مختلفــة بوجــود تقييــم دقيــق لمــدى كفــاءة التدخــات فــي ســياقات متعــددة بيــن مجموعــة متنوعــة مــن الســكان. فــي كل 
بلــد، حــدد البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس ووظــف للمشــاركة فــي المــدارس الخاضعــة للدراســة بأنهــا مؤهلــة 
لتلقــي البرنامــج. ثــم عيــن البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس عشــوائًيا مشــاركة المــدارس إمــا إلــى مجموعــة 
يعالجهــا البرنامــج التــي تقــدم حزمــة مــن التدخــات للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس أو مجموعــة مرجعيــة لــم 
تقــدم الحزمــة. بالنســبة لــكل بلــد، قــدر البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تأثيــرات البرنامــج مــن خــال مقارنــة 
نتائــج الطــاب والمعلميــن فــي المــدارس التــي طبقــت البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس بنتائــج غيرهــم فــي 
المــدارس المرجعيــة. واختبــر تقييــم البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس كفــاءة أنشــطة البرنامــج علــى النتائــج التي 
قصــدت التدخــات أن تؤثــر عليهــا، بالتركيــز علــى توجهــات المعلميــن وممارســاتهم وتوجهــات الطــاب المعرضيــن للخطــر 

نحو المدرسة وارتباط الطاب بالمدرسة والتسرب من المدرسة. 

وتــم تنظيــم التقريــر كالتالــي: يصــف القســم 2 تدخــات البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس فــي البلــدان األربعــة. 
يناقــش القســم 3 تقييــم التأثيــرات التــي صممــت ألنــواع جوانــب النتائــج المســتخدمة لتقييــم البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب 
مــن المــدارس ووصفهــا. ويلخــص الفصــل 4 عمليــات اختيــار العينــات وجمــع البيانــات فــي البلــدان األربعــة. ووصــف الفصــل 
5 خصائــص العينــات قبــل تنفيــذ البرنامــج. ويقــدم الفصــل 6 تأثيــرات البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى 
نتائــج المعلميــن والتوجهــات نحــو المدرســة واالرتبــاط بالمدرســة والتســرب مــن المــدارس فــي البلــدان األربعــة. يناقــش الفصــل 

7 النتائج واالستنتاجات.

5 قد كان لدراسات التدخات التي أدمجت أنشطة أكاديمية مثل الدروس ومختبرات الحاسب اآللي واألنشطة األخرى بعد المدرسة نتائج متباينة، على 

الرغم من وجود أدلة قليلة مستمدة من التقييمات التي تركز على هذه األنشطة )بانيرجي وأبهيجيت وشون كول وإستر دوفلو ولي ليندنعام 2007؛ 
برش ولوري وجينيفر شين وراجاني شريستا وقرين تيتجين 2011(.
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نظرة عامة على التدخالت  .2

التسرب في البلدان التي تطبق البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس  أ. 

اســتعداًدا لتصميــم التدخــات، أجــرى البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تحليــاً مفصــاً للبيانــات المتاحــة عــن 
اتجاهــات التســرب فــي كل بلــد لتحديــد الفصــول والمجموعــات والمناطــق الجغرافيــة األكثــر تضــرًرا مــن التســرب؛ والتــي مــن 
ــا.6 ووجــدت  ــع التســرب مــن المــدارس واالســتفادة منه ــر حاجــة لتدخــات البرنامــج النموذجــي لمن المرجــح أن تكــون األكث
ــة  ــة مرحل ــي نهاي ــر عرضــة للتســرب مــن المــدارس ف ــا وطاجيكســتان هــم األكث ــي كمبودي ــل االتجاهــات أن الطــاب ف تحالي
التعليــم األساســي؛ والطــاب فــي الهنــد وتيمــور ليشــتي هــم األكثــر عرضــة للتســرب فــي نهايــة المســتوى االبتدائــي. وبنــاًء علــى 
هــذه النتائــج، نفــذ البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس التدخــات فــي الصفــوف مــن 7 إلــى 9 فــي كمبوديــا وفــي 
الصــف 9 فــي طاجيكســتان وفــي الصــف 5 فــي الهنــد والصفــوف مــن 4 إلــى 6 فــي تيمــور ليشــتي. فــي كل بلــد، نفــذ البرنامــج 
ــوف  ــي هــذه الصف ــى معــدالت التســرب ف ــث تكــون أعل ــي المناطــق حي ــدارس تدخــات ف ــع التســرب مــن الم النموذجــي لمن

)الشكل 2-أ-1(. يقدم الجدول 2-أ-1 والشكل 2-أ-2 معلومات حول المناطق المستهدفة في كل دولة.

الشكل 2-أ-1. معدالت التسرب في الصفوف الدراسية المستهدفة )2009–2010(
كمبوديا

6 راجع شين وجينيفر وراجاني شريستا وقرين تيتجين )2011أ و2011ب( وشريستا ورجاني وجينيفر شاين وقرين تيتجين. )2011أ و2011ب( 

للحصول على نتائج كاملة لتحليات االتجاهات.
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الهند

طاجيكستان
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تيمور ليشتي

Creative Associates International )2014أ و2014ب و2014د و2014هـ(. المصادر: 

جدول 2-أ-1. المناطق والصفوف الدراسية والمدارس والطاب المستهدفون حسب الدولة

الصف الدراسي المنطقة المستهدفة
المستهدف

المدارس مدارس العالج
المرجعية

الطالب الذين تم 
التعامل معهم 

6 أقاليم: كمبوديا
• بانتياي ميانتشي

• باتامبانغ
• بورسات

• كامبونغ سبين
• بري فينغ

• سفاي ريينغ

107 نظام إنذار 7–9
مبكر

108 نظام إنذار 
مبكر + معامل 

كمبيوتر

10775,000

مقاطعة واحدة، والية بيهارالهند
• مقاطعة ساماستيبور )13 كتلة(

511310711,000

5 مقاطعات، منطقة كاتلون:طاجيكستان
• دانغارا

• تيمورمالك
• فوسي

• باليوفون
• كوفالينغ

982837,500

5 مقاطعات:تيمور-ليشتي
• ليكويسا
• بوبونارا
• إرميرا

• ماناتوتو
• فيكيكي

6-4939316,000
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الشكل 2-أ-2 المناطق المستهدفة للبرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس، حسب الدولة
كمبوديا

الهند
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طاجيكستان

تيمور ليشتي

Creative Associates International )2014ج( المصادر: 
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التدخالت ب. 

اختيار تدخالت البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس   .1

ــة  ــدان األربع ــي البل ــا ف ــم تنفيذه ــي يت ــع التســرب لك ــدارس تدخــات لمن ــن الم ــع التســرب م ــج النموذجــي لمن ــار البرنام اخت
الخاضعــة للدراســة علــى أســاس )1( اســتعراض الدليــل المحلــي والدولــي الحالــي علــى التدخــات المصممــة لتقليــل التســرب 
مــن المــدارس و)2( تحليــات ظرفيــة للعوامــل واألحــوال ذات الصلــة بالتســرب مــن المــدارس فــي كل بلــد و)3( المدخــات 
المقدمــة مــن أصحــاب المصلحــة الرئيســيين فــي كل بلــد. أدى اســتعراض المؤلفــات إلــى العثــور علــى أدلــة قليلــة بشــأن تدخــات 
ــى  ــتمرار عل ــة باس ــرات إيجابي ــروطة تأثي ــة المش ــات النقدي ــات التحوي ــت تدخ ــي.7 وأوضح ــياق دول ــي س ــرب ف ــع التس من

التسرب من المدارس، ولكن األدلة األخرى كانت مختلطة أو ركزت على تدخات قائمة بالواليات المتحدة. 

أجــرى البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس أبحاًثــا رئيســية فــي كل مــن الــدول األربــع فــي الصفــوف الدراســية 
ــد العوامــل والحــاالت الرئيســية  ــم لتحدي ــة المذكــورة فــي تحليــل اتجاهــات التســرب مــن التعلي المســتهدفة والمناطــق الجغرافي
ــم  ــي ت ــة الت ــوف المســتهدفة والمناطــق الجغرافي ــى الصف ــة عل ــل الظرفي ــدارس. وركــزت التحالي المرتبطــة بالتســرب مــن الم
تحديدهــا فــي تحاليــل معــدالت التســرب لتحديــد العوامــل والظــروف الرئيســية ذات الصلــة بالتســرب مــن المــدارس. حــددت 
التحاليــل مجموعتيــن مــن العوامــل ذات الصلــة بالتســرب فــي البلــدان األربعــة: )1( اقتصاديــة و)2( أكاديميــة. وكانــت العوامــل 
ــع الرســوم  ــى دف ــدرة عل ــة وعــدم الق ــل لدعــم العائل ــى عمــل الطف ــك الحاجــة إل ــي ذل ــر انتشــاًرا، بمــا ف ــة هــي األكث االقتصادي
واللــوازم والمصروفــات المباشــرة ذات الصلــة بالمدرســة. وتضمنــت العوامــل األكاديميــة األداء الدراســي المنخفــض وإعــادة 
الصفــوف والغيــاب وتجــاوز الســن المحــدد فــي الفصــول وفقــدان االهتمــام بالمدرســة وتثبيــط العزيمــة مــن قبــل المعلميــن وبيئــة 

دراسية غير مشجعة )الشكل 2-ب-1(.8 

الشكل 2-ب-1: األسباب الخمسة الرئيسية/األسباب المحتملة للتسرب
كمبوديا

الهند

7 راجع برش ولوري وجينيفر شين وراجاني شريستا وقرين تيتجين )2011( للحصول على نتائج كاملة مستمدة من استعراض الكتابات السابقة.

8 الرجوع إلى Creative Associates International )2014ج( للحصول على نتائج التحليل الظرفي.
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طاجيكستان
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تيمور ليشتي

المصادر: Creative Associates International )2014ج(

ــة مــن المتســربين  ــي المائ ــن 30 و56 ف ــراوح بي ــع للطــاب. ذكــرت نســبة تت ــاب مرتف ــى معــدل غي ــادت هــذه األســباب إل ق
ــن المدرســة  ــي الشــهر م ــن وحوال ــا متتالي ــن 15 يوًم ــر م ــن أكث ــراوح بي ــرة تت ــوا لفت ــم غاب ــال العرضــة للتســرب أنه واألطف
)الشــكل 2-ب-2(. زعمــت نســبة تتــراوح بيــن ثلــث أوليــاء األمور/األوصيــاء وثلثيهــم أنهــم ال يعلمــون بغيــاب أطفالهــم لكــن 

الغالبية اعترفوا أنهم سمحوا ألطفالهم بالبقاء في المنزل رغم عدم مرضهم.



صفحة 14 نتائج ُمستمدة من تقييم تأثير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في أربع دول  

الشكل 2-ب-2: الغياب الذي ذكره المتسربون والطاب العرضة للتسرب

ــن الســلوك  ــراوح بي ــرة مــن الطــاب المتســربين والعرضــة لخطــر التســرب مــن مشــاكل ســلوكية أيًضــا تت عانــت نســبة كبي
الفوضــوي والدخــول فــي مشــاكل والتخويف/التعــرض للتخويــف واالندمــاج الضعيــف مــع النشــاطات المدرســية.  ذكــر كثيــرون 
ــة المدرســين  ــدم الدعــم )الشــكل 2-ب-3(. كان غالبي ــة مدرســية ال تق ــن بيئ ــن وم ــن المعلمي ــة م ــم تعرضــوا لســوء معامل أنه
يعتقــدون أنهــم لــم يكــن بإمكانهــم عمــل الكثيــر لمنــع التســرب وأنهــم ينبغــي أن يركــزوا جهودهــم علــى الطــاب األفضــل ومــن 

يريدون البقاء في المدرسة. تلقى القليل من المعلمين تدريًبا على التعامل مع التسرب من التعليم.

الشكل 2-ب-3: المعاملة من المعلمين التي ذكرها الطاب العرضة للتسرب
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ــع التســرب مــن المــدارس ورش عمــل تشــاورية  ــد البرنامــج النموذجــي لمن ــل عــام 2012، عق ــي أواخــر عــام 2011 وأوائ ف
بخصــوص تصميــم البرنامــج فــي كل بلــد لجلــب األفــكار وتحديــد التدخــات لمنــع التســرب مــن المدرســة مــع وجــود أكبــر الفــرص 
لتحقيــق كل مــن النجــاح واالســتدامة. قــاد البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس أصحــاب المصلحة—بمــا فــي ذلــك 
المنظمــات غيــر الحكوميــة والمنظمــات األم والهيئــات التربويــة الدينيــة والممثليــن الوطنييــن لــوزراء التربية—مــن خــال النتائــج 
الرئيســية مــن اســتعراض المؤلفــات والتحليــات الظرفيــة. تمــت مراجعــة العوامــل المتغيــرة فــي عقــد البرنامــج النموذجــي لمنــع 
التســرب مــن المــدارس والتــي اســتبعدت اإلعانــات االقتصاديــة والتدريــب المهنــي وتحســينات اإلنشــاء/البنية التحتيــة والتدريــب 
العــام للمعلميــن9. وصنــف المشــتركون فــي ورش عمــل التصميــم مجموعــة مــن خيــارات التدخــل. ثــم اختــار البرنامــج النموذجــي 

لمنع التسرب من المدارس التدخات لكل بلد باستخدام هذه التصنيفات مع اعتبارات البرنامج اإلضافية. 

وقــد توصلــت الــدول األربــع بشــكل مســتقل وعلــى الرغــم مــن عــدم التخطيــط إلــى قــرارات متشــابهة حــول التدخــات واختــارت 
التدخــل بطريقــة تهــدف إلــى الحــد مــن الســلوكيات الســلبية لــدى الطــاب والمرتبطــة بالتســرب مــن التعليــم مثــل الحضــور، 
والتدخــل بطريقــة تهــدف إلــى تحفيــز الطــاب بنــاء علــى االكتشــافات التــي توصــل إليهــا التحليــل الظرفــي فــي بلدهــم والــذي 
وجــد مســتويات مرتفعــة مــن الغيــاب وانخراًطــا ضعيًفــا مــن الطــاب. وحــددت جميــع البلــدان نظــام اإلنــذار المبكــر باعتبــاره 
ــاج. وحــدد  ــذار المبكــر + اإلدم ــا؛ وهــو نظــام اإلن ــا تكميلًي ــدان مكوًن ــع البل ــا جمي عنصــر البرنامــج الرئيســي. وحــددت أيًض
ــي كعنصــر البرنامــج  ــة الحاســب اآلل ــى محــو أمي ــي والتدريــب عل ــرات الحاســب اآلل ــا مختب أصحــاب المصلحــة فــي كمبودي
اإلضافــي. واختــار أصحــاب المصالــح فــي الهنــد وتيمــور ليشــتي األنشــطة اإلثرائيــة والترفيهيــة. واختــار أصحــاب المصلحــة 

في طاجيكستان الدروس الخصوصية األكاديمية واألنشطة الترفيهية التي يمكن ممارستها بشكل فردي أو كمجموعة.

أنظمة اإلنذار المبكر  .2

كان الهــدف مــن نظــام اإلنــذار المبكــر تحديــد الدعــم المســتهدف وتقديمــه للطــاب المعرضيــن لخطــر التســرب مــن المــدارس. 
ــر  ــن للخط ــد الطــاب المعرضي ــن لتحدي ــجات والمعلمي ــن الس ــة م ــة الحالي ــات المدرس ــر بيان ــذار المبك ــام اإلن ــتخدم نظ واس
ومتابعتهــم عــن قــرب واســتهدافهم لتحقيــق دعــم إضافــي. وبــدأ نظــام اإلنــذار المبكــر فــي تعزيــز قــدرة المــدارس علــى معالجــة 
ــة  ــة لمتابع ــي المدرس ــن ف ــاء والعاملي ــاء األمور/األوصي ــن أولي ــراكة بي ــة الش ــر وتقوي ــن للخط ــات الطــاب المعرضي احتياج
الحضــور الدراســي والســلوك واألداء وتحســينها. وســعى النظــام أيًضــا إلــى زيــادة الوعــي بيــن أوليــاء األمور/األوصيــاء وبيــن 
أعضــاء المجتمــع األخريــن عــن أهميــة بقــاء الطــاب فــي المدرســة ومــدى قدرتهــم علــى دعــم تعليــم أطفالهــم. تكــون نظــام 
ــن لخطــر التســرب مــن المــدارس و)2( واســتراتيجيات  ــد الطــاب المعرضي ــة عناصــر: )1( تحدي ــذار المبكــر مــن ثاث اإلن

االستجابة األولى و)3( االندماج المجتمعي.

ــج  ــّور البرنام ــد، ط ــي كل بل ــدارس. وف ــن الم ــرب م ــر التس ــن لخط ــاب المعرضي ــد الط ــى تحدي ــدف إل ــر 1 يه كان العنص
النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس مجموعــة مــن ســتة مؤشــرات ســريًعا ورصــد أي طــاب ظهــرت عليهــم عامــات 
اإلنــذار الرئيســية التــي قــد تتســبب فــي التســرب. اســتخدمت جميــع الــدول المطبقــة للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن 
المــدارس البديهيــات المعتــرف بهــا عالمًيــا كمؤشــرات تنــذر بالتســرب؛ وهــي الحضــور والســلوك والــدورات الدراســية، عــاوًة 
علــى مؤشــرات أخــرى محــددة الســياقات. تضمنــت هــذه المؤشــرات الوصــول المتأخــر للمدرســة والمغــادرة منهــا باكــًرا )الهنــد 
ــا(  ــة )كمبودي ــب للمدرس ــفر الطال ــافة س ــتي( ومس ــور ليش ــتان وتيم ــية )طاجيكس ــات المدرس ــام الواجب ــتي( وإتم ــور ليش وتيم
ــل  ــات عم ــد الفصــل 9 )طاجيكســتان( والتزام ــا بع ــة م ــم لمرحل ــا( وخطــط التعلي ــوف )كمبودي ــر المحــدد للصف وتجــاوز العم
الطــاب )الهنــد( والمســتوى التعليمــي ألوليــاء أمور/أوصيــاء الطــاب )الهنــد(. تعــاون البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن 
المــدارس مــع المعلميــن لتقييــم مســتوى مخاطــرة نســبي للطــاب وتصنيفــه. وبالنظــر إلــى أن نظــام اإلنــذار المبكــر اســتخدم 
ــل  ــن أج ــح م ــى األرج ــت عل ــون 1 كان ــي المك ــة ف ــرات المراقب ــق مؤش ــإن تطبي ــدارس، ف ــي الم ــل ف ــة بالفع ــات متاح معلوم

االستمرار بعد نهاية البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس. 

9 أدرك المكتب اإلقليمي لمنطقة آسيا والشرق األوسط في الوكالة األمريكية للتنمية الدولية الدور الذي يمكن أن تلعبه العوائق االقتصادية والعوائق أمام 

البنية التحتية/اإلنشاءات وجودة التعليم في قرارات األسر بعدم إرسال أطفالهم إلى المدرسة، ولذلك تم استبعاد هذه األنواع من التدخات من التجارب 
لعدة أسباب. كانت هناك قاعدة أبحاث قوية موجودة بالفعل للدعم االقتصادي وإجراءات تخفيف التكلفة. تجاوزت تحسينات البنية التحتية واإلنشاءات 

قدرات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. وأدت الرغبة في التركيز على التدخات المتعلقة بالتسرب إلى عدم الحاجة للتدريب العام للمعلمين على تحسين 
التدريس، وهو األمر الذي تلقى تموياً بالفعل في سياق برامج أخرى. وأخيًرا، أدى تمويل التعليم األساسي من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إلى منع 

إنفاق ميزانية البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على نشاطات التعليم المهني.
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اســتخدم العنصــر 2 نهــج "الماحظــة والتدخــل" لمراقبــة التقــدم للطــاب المعرضيــن للخطــر عــن كثب وبدء أنشــطة "االســتجابة 
ــل  ــا، مث ــية وتابعوه ــلوكيات الطــاب الرئيس ــون س ــجل المعلم ــة. وس ــات المقاوم ــى الطــاب عام ــدو عل ــا تب ــى" عندم األول
ــي  ــاب المتكــررة أو الفشــل ف ــل؛ مــرات الغي ــات المشــكات — مث ــارت عام ــدورات الدراســية. وأث الحضــور والســلوك وال
ــر  ــي الفصــل والتواصــل عب ــاه ف ــن االنتب ــة، تراوحــت بي ــتجابة الفوري ــن إجــراءات االس ــة م ــية — مجموع الفصــول الدراس
الخطابــات و/أو مكالمــة هاتفيــة و/أو زيــارة للمنــزل مــع أوليــاء األمــور إلــى اجتماعــات إداريــة خاصــة بالحــاالت مــع العامليــن 

بالمدرسة لتطوير برنامج فردي للتدخل. 

ــع  ــج النموذجــي لمن ــاون البرنام ــم ومشــكلة التســرب. وتع ــة التعلي ــع بأهمي ــي المجتم ــادة الوعــي ف ــى زي ــز العنصــر 3 عل رك
التســرب مــن المــدارس مــع رابطــات اآلبــاء والمعلميــن والمجموعــات المجتمعيــة األخــرى بخصــوص أنشــطة التأييــد وأوضــح 
دعــم هــذه الجهــات فــي تنفيــذ بعــض األنشــطة التابعــة لاســتجابة األولــى بالتعــاون مــع المــدارس. علــى ســبيل المثــال، فــي 
تيمــور ليشــتي أجــرى أعضــاء جمعيــة "البقــاء فــي المنــزل" المجتمعيــة زيــارات للمنــازل. وتضمــن العنصــر 3 كذلــك أنشــطة 
ــاء  التوعيــة، مثــل نشــاط "البيــوت المفتوحــة" فــي المــدارس لعــرض أعمــال الطــاب ومناقشــة الطريقــة التــي قــد يدعــم أولي
ــطة  ــن األنش ــات ع ــور بمعلوم ــاء األم ــد أولي ــي الهن ــة ف ــائل الصوتي ــام الرس ــة. وزود نظ ــي المدرس ــم ف ــا أطفاله ــور به األم
المدرســية ونصائــح عــن كيفيــة دعــم تعليــم أطفالهــم ورســائل عــن التســرب وأهميــة التعليــم. وقــد تــم تصميــم هــذه األنشــطة 

إلحداث تغيير بشكل مباشر على سلوكيات أفراد المجتمع وأولياء األمور والطاب. 

تدخالت اإلدماج  .3

باإلضافــة إلــى أنظمــة اإلنــذار المبكــر، تــم تطبيــق التدخــل الثانــي فــي كل دولــة. هدفــت التدخــات إلــى إثــراء التجربــة المدرســية 
للطــاب المعرضيــن للتســرب مــن خــال جعــل المدرســة مــكان أكثــر مائمــة وجذًبــا ومتعــة باإلضافــة إلــى الهــدف النهائــي 
وهــو زيــادة الحضــور واإلدمــاج والقــدرة علــى التعلــم. تــم تخصيــص هــذه األنشــطة، الملخصــة فــي الجــدول 2-1، لمصالــح 

واحتياجات طاب الصف الدراسي المستهدف في كل دولة.
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جدول 2-ب-1. خصائص تدخات اإلدماج في كمبوديا وطاجيكستان والهند وتيمور ليتشي

تيمور-ليشتيطاجيكستانالهندكمبوديا
الصفوف الدراسية 

المستهدفة
9 ،8 ،7596 ،5 ،4

مختبرات أجهزة التدخل
الحاسوب

 )EP( البرنامج اإلثرائي
أثناء الدراسة في المدرسة

الدروس الخصوصية 
واألنشطة الترفيهية بعد 

المدرسة

األنشطة الخارجة عن المنهج

تدريب تعلم استخدام األنشطة
الحاسوب

األنشطة في ثاثة مجاالت 
رئيسية: اللغة والرياضات 

واأللعاب، باإلضافة إلى 
أنشطة والفنون والحرف

تدريس المواد المدرسية أثناء 
الساعة األولى واألنشطة 

الترفيهية )الرياضات 
واأللعاب العامة والقراءة 

الترفيهية( أثناء الساعة 
الثانية

األنشطة الترفيهية مثل األغاني 
واأللعاب وجلسات تعلم الحرف

ساعتان، مرة واحدة في المدة والتكرار
األسبوع

جلستان مدتهما 45 دقيقة 
وجلستان مدتهما 90 دقيقة 

كل أسبوع

ساعة واحدة، مرة واحدة ساعتان، أربعة أيام أسبوعًيا 
أسبوعًيا؛ ثم التحول إلى مرتين 

أسبوعًيا في السنة الثانية
أثناء المدرسة في الفترة غير أثناء الساعات المدرسيةوقت االجتماع

الخاضعة للبرنامج
قبل المدرسة أو بعدها، حسب بعد المدرسة

االنتقال التعليمي
معلم البرامج اإلثرائية المعلمونميسرون

للصفوف الدراسية المستهدفة 
)بخاف المعلمين المسؤولين 

عن إدارة الفصل( 
وشخصيات المجتمع 

المرموقة

ميسرو البرنامج النموذجي لمنع معلمو المواد الدراسية 
التسرب من المدارس؛ االنتقال 

في السنة الثانية بالنسبة للمعلمين 
وعمال خدمة االجتماعية لجلسة 

أسبوعية إضافية

جميع طاب الصف المشاركون
الدراسي المستهدف

جميع طاب الصف الدراسي 
المستهدف، التشجيع بصفة 

خاصة للطاب العرضة 
للتسرب

الطاب الذين تم تحديدهم 
كمعرضين للتسرب من 

خال أنظمة اإلنذار المبكر 
منذ الساعة األولى

جميع طاب الصف الدراسي 
المستهدف، التشجيع بصفة 

خاصة للطاب العرضة للتسرب

فــي كمبوديــا، جهــز البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس معامــل أجهــزة الحاســوب ووفــر تدريًبــا علــى الحاســوب 
لجميــع الطــاب فــي الصفــوف الدراســية الســابع والثامــن والتاســع فــي مجموعــة فرعيــة محــددة عشــوائيا مــن مــدارس البرنامــج 
النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس . خصصــت كل مدرســة تتلقــى خدمــات إضافيــة غرفــة حاســوب بهــا حاســوب مضيــف 
ــا — متصلــة بالحاســوب المضيــف خــال شــبكة مناطــق  ُيســتخدم كمحطــة عمــل للمعلــم وطابعــة ليــزر و16 حاســوًبا إضافًي
محليــة )LAN(10— للطــاب. وفــرت األلــواح الشمســية المثبتــة علــى أســطح غــرف أجهــزة الحاســوب الكهربــاء الازمــة. 
وقــدم المعلمــون المدربــون علــى اســتخدام الحاســوب عــن طريــق البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تدريًبــا علــى 
مهــارات تعلــم الحاســوب للطــاب التابعيــن للصفــوف الدراســية المســتهدفة. تتوفــر للطــاب إمكانيــة حضــور معمــل الحاســوب 

لساعتين كل أسبوع أثناء اليوم الدراسي المعتاد. 

فــي الهنــد وفــي تيمــور ليتشــي، ُعرضــت على الطــاب أنشــطة ترفيهية — الفنــون والحرف واللغــة والموســيقى والرياضات — 
أثــرت مهاراتهــم التعليميــة واالجتماعيــة. تهــدف هــذه األنشــطة إلــى منــح الطــاب فرصــة لاســتمتاع بالمدرســة مــع الســماح 
لهــم أيًضــا باكتســاب وعــرض مهــارات جديــدة. علــى ســبيل المثــال، قــد يحســن الطــاب قدرتهــم علــى العمــل ضمــن فريــق 
بمشــاركتهم فــي مشــروعات مكونــة مــن مجموعــات صغيــرة. أدرجــت األنشــطة فــي كل دولــة عناصــر بارزة عكســت الســياقات 
الثقافيــة المختلفــة والفئــات العمريــة للطــاب فــي الصفــوف الدراســية المســتهدفة. لعــب الطــاب فــي الهنــد لعبــة الكريكيــت، 
علــى ســبيل المثــال، وهــي رياضــة ال ُتمــارس فــي دول البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس. ُعقــدت األنشــطة 
اإلثرائيــة فــي األوقــات التــي لــم تتعــارض مــع برامــج المدرســة االعتياديــة. فــي الهنــد، ُعقــدت األنشــطة أثنــاء آخــر حصــة فــي 
اليــوم والتــي كانــت مخصصــة ألنشــطة مهــارات الحيــاة. فــي تيمــور ليتشــي، ُتعقــد األنشــطة الخارجــة عــن المنهــج قبــل أو بعــد 

10 استلم عدد صغير خصوًصا من المدارس الكبيرة أربعة أجهزة حاسوب إضافية لكي تصبح المدارس قادرة على إمداد جميع الطالب في الصفوف 

الدراسية المستهدفة نفس قدر الوقت المستغرق في معامل الحاسوب )ساعتين( كل أسبوع الذي تقضيه المدارس األخرى التي كانت تتلقى هذه التدخل.
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المدرســة. يديــر المعلمــون و/أو الميســرون فــي دولتيــن األنشــطة اإلثرائيــة ويراقبــون تقــدم الطاب العرضة للتســرب ويســجلون 
مســتويات المشــاركة ويجتمعــون مــرة علــى األقــل شــهرًيا لمناقشــة التقــدم الدراســي مــع معلميــن إدارة الفصــل. ُتعقــد الجلســات 
اإلثرائيــة أربــع مــرات أســبوعًيا فــي الهنــد ومــرة واحدة—وأحيانــا مرتين—أســبوعًيا فــي تيمــور ليتشــي. تــم الســماح لجميــع 

الطاب في الصفوف الدراسية المستهدفة في كا الدولتين في المشاركة في األنشطة اإلثرائية.

فــي طاجيكســتان، تــم توفيــر برنامــج دروس خصوصيــة للطــاب العرضــة للتســرب بعــد المدرســة لمجموعــة كاملــة مــن المــواد 
ــة  ــي المدرس ــية ف ــواد الدراس ــن الم ــن معلمي ــم تعيي ــة. ت ــي المدرس ــاج ف ــم الدراســي واإلدم ــن أداءه ــن م ــي تحس ــية لك الدراس
كمعلميــن خصوصييــن، تــم تدريبهــم فــي طــرق تفاعليــة، وإعطائهــم مخططــات للــدروس ومــواد. تــم تنفيــذ برنامــج الــدروس 
ــطة  ــة لألنش ــاعة ثاني ــص س ــم تخصي ــى، ت ــاعة األول ــات الس ــز الطــاب لحضــور جلس ــبوعًيا. لتحفي ــام أس ــة 5 أي الخصوصي
الترفيهيــة والتســلية التــي يمارســها الطــاب معــا أو بشــكل منفصــل. وفــر البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس 
معــدات رياضيــة وألعــاب )الشــطرنج والدومينــو، علــى ســبيل المثــال( ومــواد القــراءة )مثــل الصحــف والروايــات والشــعر(. 
بالرغــم مــن إنــه يســتهدف فــي البدايــة الطــاب المعرضيــن للتســرب فقــط، تــم فتــح برنامــج الــدروس الخصوصيــة بعــد المدرســة 

لجميع الطاب عندما يكون هناك حيًزا )حوالي 50 في المئة من مدارس المشاركة(. 

العرض األولي للبرامج ج. 

فــي كل مــن األربــع دول للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس ، بــدأ تطبيــق البرنامــج فــي منتصــف عــام 2012 
إلــى أواخــره، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 2-1. كان البرنامــج نشــًطا فــي المــدارس لفتــرة زمنيــة تعــادل ســنتين دراســيتين. 
تــم عــرض البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى مــدار ثاثــة ســنوات دراســية فــي الهنــد وتيمــور ليتشــي 
وســنتان دراســيتان فــي كمبوديــا وطاجيكســتان. أجــري تدريــب المعلميــن فــي الشــهور الســابقة للعــام الدراســي 2012–2013 
فــي كمبوديــا وطاجيكســتان وأثنــاء االســتراحات فــي الســنوات الدراســية 2012–2013 و2012 فــي الهنــد وتيمــور ليتشــي، 
تحديــًدا. تــم توفيــر تدريبــات تنشــيطية دوريــة للمعلميــن والموظفيــن اإلدارييــن فــي المدرســة بشــأن تدخــات البرنامــج فــي بدايــة 
ســنوات البرنامــج وخالهــا. تــم تقديــم تدريبــات دوريــة منشــطة للمعلميــن والموظفيــن اإلدارييــن فــي المــدارس علــى تدخــات 
البرنامــج فــي بدايــة البرنامــج وطــوال ســنواته والتــي تســتند إلــى المراقبــة الروتينيــة مــن الفــرق الميدانيــة للبرنامــج النموذجــي 

لمنع التسرب من المدارس وإلى فحوصات دقة التطبيق التي تتم أثناء العام الثاني للتطبيق.11.

تــم العــرض األولــي لتدخــات أنظمــة اإلنــذار المبكــر بعــد التدريــب فــوًرا فــي جميــع الــدول باســتثناء كمبوديــا. فــي طاجيكســتان 
ــي  ــام الدراســي 2012–2013 ف ــًة الع ــي ســبتمبر 2012؛ بداي ــد للطــاب المتســربين ف ــة تحدي ــدأت عملي ــور ليتشــي ب وتيم
طاجيكســتان وبدايــة الفصــل الدراســي الثالــث للعــام الدراســي 2012 فــي تيمــور ليتشــي.12 فــي الهنــد، بــدأ العــرض األولــي 
ألنظمــة اإلنــذار المبكــر فــي يوليــو 2012؛ الشــهر الــذي يســتقر فيــه التســجيل. نظــًرا فتــرت التوقــف المتنوعــة التــي تتخلــل 
التقويــم المدرســي، لــم تعــرض كمبوديــا تدخــل أنظمــة اإلنــذار المبكــر حتــى ينايــر 13،2013 تــم عــرض التدخــات اإلضافيــة 
علــى الطــاب فــي ســبتمبر 2012 فــي الهنــد وفــي أكتوبــر 2012 فــي الــدول األخــرى. بــدأ تجهيــز مختبــر الحاســوب فــي 

كمبوديا في يوليو 2012 وبدأ العرض األولي للطاب في أكتوبر 2012. 

ــام الدراســي  ــة الع ــا وطاجيكســتان خــال نهاي ــي كمبودي ــع التســرب مــن المــدارس ف ــق البرنامــج النموذجــي لمن اســتمر تطبي
2013–2014 الــذي ينتهــي فــي يونيــو ويوليــو تحديــًدا. انتهــي تطبيــق التدخــل فــي تيمــور ليتشــي فــي ســبتمبر 2014 وفــي 

الهند في مارس 2015 )بالرغم من إنه تم تجميع بيانات تقييم التأثير في 2014.

.School to School International )2015(و Creative 11 انظر منظمتي

12 تضمنت عملية التعيين العرضة للتسرب في تيمور ليتشي تحديد الطاب العرضة للتسرب في مجموعتان. بدأت عملية التعيين األولى للطاب الذين 

يحضرون الصفوف الدراسية الرابع والخامس والسادس أثناء العام الدراسي 2012 في سبتمبر 2012 وانتهى في نوفمبر من هذا العام. بدأت العملية 
اإلضافية وضع الدرجات للتسرب للطاب الذين يلتحقون بالصف الدراسي الرابع في العام الدراسي 2013 في يناير 2013 وانتهت في مارس 

 .2013
13 تم تقديم البرنامج في أكتوبر 2012، حيث ترجع تأجيات التجربة إلى إغاق المدارس بمناسبة العطات الرسمية، ووفاة والد الملك والفيضانات 

العنيفة. اُفتتحت معامل أجهزة الحاسوب في أكتوبر 2012، تم العرض األولي لتدخل أنظمة اإلنذار المبكر عند استئناف المدارس في مواعيدها 
االعتيادية في يناير Creative Associates International 2013( 2013(. تضمنت عملية تعيين العرضة للتسرب في كمبوديا تحديد 

الطاب العرضة للتسرب إلى مرحلتين عند بداية سنتين دراسيتين. ركزت عملية التعيين األولى على الطاب الذين يحضرون الصفوف الدراسية 
السابع والثامن والتاسع أثناء العام الدراسي 2012–2013. وجهت عملية وضع درجات التسرب الثانية للطاب الذين يلتحقون بالصف الدراسي 

السابع 2013–2014 في العام الدراسي.
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دقة التطبيق د. 

فــي إطــار تصميــم األبحــاث، تــم قيــاس دقــة التطبيــق )FOI( لتحديــد مــدى تطبيــق تدخــات البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب 
ــا فــي أبحــاث التدخــل ألنهــا تقــدم معلومــات حــول مــدى  مــن المــدارس حســب تصميمهــا. ُتعتبــر قياســات دقــة التطبيــق مطلًب
ــل  ــق فرصــة لعم ــى التطبي ــن عل ــا للقائمي ــات أيًض ــذه المعلوم ــدم ه ــا تق ــا. كم ــرات بالتدخــات حســب تصميمه ــاط التغيي ارتب

تصحيحات أثناء العمل لزيادة الدقة على مدار عمر المشروع.

بالنســبة إلــى البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس، كانــت الدقــة الكليــة ُتعتبــر متحققــة إذا حققــت 80 فــي المائــة 
مــن المــدارس فــي مجموعــة العــاج 80 نقطــة علــى مقيــاس مــن 100 نقطــة )أي حققــت 80 فــي المائــة( أو أعلــى فــي كل 
تدخــل. تــم تقييــم الدقــة فــي المكونــات الرئيســية لــكل تدخــل باســتخدام حــد 80 نقطــة ثــم تــم احتســاب المتوســط لتحديــد مــا إذا 
كانــت الدقــة تحقــق الحــد الكلــي الــذي يبلــغ 80 فــي المائــة أو تتجــاوزه. جمــع موظفــو البرنامــج بيانــات دقــة التطبيــق علــى 
جولتيــن. تــم إدراج كل المــدارس فــي كل دولــة فــي الجولــة األولــى. وتــم إدراج أعــداد مختلفــة مــن المــدارس فــي الجولــة الثانيــة 
للتدخليــن. فــي كمبوديــا والهنــد، وبالنظــر إلــى درجــات دقــة التطبيــق المرتفعــة جــًدا، لــم يتــم إدراج ســوى مــدارس العــاج التــي 
لــم تحقــق مســتويات حــد دقــة التطبيــق فــي الجولــة األولــى لتكــون ضمــن الجولــة الثانيــة لــكل تدخــل. فــي طاجيكســتان وتيمــور 
ــا إدراج كل  ــم أيًض ــتان، ت ــي طاجيكس ــر. ف ــذار المبك ــام اإلن ــة لنظ ــة الثاني ــي الجول ــاج ف ــدارس الع ــم إدراج كل م ــتي، ت ليش
ــج  ــي برنام ــة ف ــى المرتفع ــة األول ــة الجول ــتي، أدت درج ــور ليش ــي تيم ــاج. ف ــج االندم ــة لبرنام ــة الثاني ــي الجول ــدارس ف الم

االندماج واإلطار الزمني للمشروع إلى استبعاد جمع البيانات في الجولة الثانية.  14

بالنســبة لنظــام اإلنــذار المبكــر، كانــت النســب المئويــة للمــدارس التــي حققــت حــد دقــة التطبيــق مرتفعــة فــي كمبوديــا والهنــد 
وطاجيكســتان فــي كلتــا الجولتيــن )الشــكل 2-د-1(؛ حيــث حققــت أكثــر مــن 80 فــي المائــة مــن المــدارس نســبة 80 فــي المائــة 
ــة الثانيــة بالتركيــز علــى  ــا، يمكــن تفســير النســبة المئويــة األقــل فــي الجول أو أعلــى فــي نظــام اإلنــذار المبكــر. )فــي كمبودي
المــدارس األقــل قــدرة(. إال أنــه فــي تيمــور ليشــتي، كانــت نســبة المــدارس التــي حققــت حــد 80 فــي المائــة فــي نظــام اإلنــذار 
المبكــر أقــل بكثيــر علــى الرغــم مــن أن النســبة المئويــة التــي حققــت الحــد تحســنت مــع الوقــت لترتفــع مــن 45 فــي المائــة إلــى 

69 في المائة من المدارس التي حققت الدرجة الحدية.  

الشــكل 2-د-1:  نظــام اإلنــذار المبكــر: نســبة المــدارس التــي تحقــق حــد النســبة الكليــة لدقــة التطبيــق الــذي يبلــغ 80% أو تتجــاوزه حســب 
البلد

بالنســبة لتحليــل دقــة التطبيــق، تــم تقســيم نظــام اإلنــذار المبكــر إلــى أربعــة مكونــات تمثــل النشــاطات الرئيســية وهــي: تحديــد 
الطــاب العرضــة لخطــر التســرب، وتعقــب الطــاب العرضــة لخطــر التســرب ومراقبتهــم، والتواصــل مــع أوليــاء األمــور/
األوصيــاء للطــاب العرضــة لخطــر التســرب، وتنفيــذ إجــراءات المتابعــة وخاصــة خطــط إدارة حالــة كل فــرد. علــى مســتوى 
الــدول األربــع، حققــت 85 فــي المائــة أو أكثــر مــن المــدارس فــي المتوســط الدرجــات الحديــة أو تجاوزتهــا فــي المكــون األول 
ــد الطــاب العرضــة لخطــر التســرب( والمكــون الثانــي )تعقــب الطــاب العرضــة لخطــر التســرب(. وفــي المتوســط،  )تحدي

.School-to-School International )2015(و Creative Associates International 14 انظر
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حققــت نســبة مئويــة أقــل مــن المــدارس أو تجــاوزت حــدود المكــون الثالــث )التواصــل مــع أوليــاء األمــور( والمكــون الرابــع 
)إجــراءات المتابعــة( إال أن هــذه النســب تحســنت فــي الجولــة الثانيــة بالمقارنــة بالجولــة األولــى لترتفــع إلــى 75 فــي المائــة مــن 
المــدارس التــي حققــت الحــد فــي كا المكونيــن )الشــكل 2-د-2(. ينبغــي ماحظــة أن كا المكونيــن 3 و4 تطلبــا جهــًدا أكبــر 

من موظفي المدرسة والمجتمعات.  15
الشكل 2-د-2: متوسط النسبة المئوية غير المقاس للمدارس التي تحقق حد 80% أو تتجاوزه بالنسبة لمكون نظام اإلنذار المبكر

ــد  ــا والهن ــي كمبودي ــة ف ــق مرتفع ــة التطبي ــت حــد دق ــي حقق ــدارس الت ــة للم ــت النســب المئوي ــج االنخــراط، كان بالنســبة لبرام
وطاجيكســتان )الشــكل 2-د-3(؛ فقــد حققــت أكثــر مــن 91 فــي المائــة مــن المــدارس الدرجــة الحديــة أو تجاوزتهــا. )فــي الهنــد، 
ــة  ــبة المئوي ــط انخفضــت النس ــتي فق ــور ليش ــي تيم ــد.( ف ــق الح ــم تحق ــة ول ــة الثاني ــي الجول ــط ف ــدة فق ــة واح ــم إدراج مدرس ت

للمدارس التي حققت الحد عن 80 في المائة.
الشكل 2-د-3: برامج اإلدماج: نسبة المدارس التي تحقق حد نسبة دقة التطبيق الذي يبلغ 80% أو تتجاوزه

15 انخفض متوسط النسبة المئوية للمدارس في المكونين 3 و4 بسبب النسب المئوية المنخفضة للمدارس التي حققت الحد في تيمور ليشتي )حيث حققت 

8 في المائة من المدارس الحد في المكون 3 وحققت 26 في المائة من المدارس الحد في المكون 4 في الجولة الثانية(.
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مخطط تقييم التأثير  .3

نظرية تغيير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس أ. 

تــم االسترشــاد بالنمــوذج المفاهيمــي ألنشــطة البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس وكيفيــة تأثيرهــا علــى الطــاب 
والمدرســين )الشــكل 3-1( فــي وضــع مخطــط تقييــم التأثيــر. ويفتــرض هــذا النمــوذج أن معرفــة وممارســات كل مــن المعلميــن 
وأوليــاء األمــور — التــي تمــت مشــاركتها وتعزيزهــا مــن قبــل مجتمــع أوســع نطاًقــا — تعتبــر مدخــات إلــى توجهــات الطــاب 
ــك  ــي ذل ــا ف ــدارس، بم ــي الم ــاج الطــاب ف ــى اندم ــذه إل ــات الطــاب ه ــم توجه ــة. ُتترج ــات التعليمي ــدارس والتطلع ــو الم نح
الحضــور والســلوك واألداء األكاديمــي. يشــكل التفاعــل التراكمــي والمعقــد بيــن هــذه العوامــل مدخــات إلــى قــدرات الطــاب 

ورغبتهم وقرارهم بشأن البقاء في المدرسة أو في التسرب منها.

الشكل 3-1. النموذج المفاهيمي للبرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس 

 المعلمــون وأولیــاء األمور والمجتمع - المعرفة والوعي

 ممارسات المنع
مــن قبل أولیاء األمور

 ممارسات المنع
من قبل المعلمین

 توجھات الطالب
وتطلعاتھم

السلوك األداء

التسرب

الحضور

التسرب من المدارس

 إدماج الطالب بالمدارس

توجھات الطالب

 سلوك المعلمین
والنتائج التوجھیة

يكمــن الهــدف النهائــي للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس فــي تقليــل معــدالت التســرب مــن المــدارس. ومــع 
إدراك العمليــات المعقــدة التــي تــؤدي إلــى التســرب مــن المدرســة، تتنــوع اآلليــات التــي مــن خالهــا تهــدف تدخــات البرنامــج 
ــدى  ــى الم ــر عل ــج التأثي ــى نتائ ــز عل ــا ترك ــا أنه ــدالت التســرب، كم ــل مع ــى تقلي ــدارس إل ــن الم ــع التســرب م النموذجــي لمن
المتوســط — ال ســيما مواقــف المعلميــن وأوليــاء األمــور والطــاب والممارســات والســلوكيات المتعلقــة بهــم — التــي قــد تتعلــق 
ــا للمعلميــن وأوليــاء األمــور يهــدف إلــى التأثيــر  بالتســرب. لقــد قــدم البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تدريًب
علــى ســلوكياتهم وممارســاتهم تجــاه الطــاب المعرضيــن لخطــر التســرب مــن المــدارس. كانــت أنظمــة اإلنــذار المبكــر للبرنامج 
النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تهــدف إلــى تحســين توجهــات الطــاب نحــو المــدارس ومعــدالت حضورهــم بشــكل 
مباشــر، مــن خــال التفاعــل مــع الطــاب، وبشــكل غيــر مباشــرة مــن خــال التفاعــل مــع المعلميــن وأوليــاء األمــور. كمــا هدفــت 
أنشــطة إدمــاج الطــاب فــي البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس إلــى تحســين توجهــات الطــاب نحــو المــدارس 
وســلوكياتهم مــن خــال مســاعدة الطــاب فــي تحســين ثقتهــم بأنفســهم و/أو قدراتهــم علــى التعلــم و/أو أدائهــم الدراســي ومــن 
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خــال زيــادة حافزهــم للذهــاب إلــى المدرســة عــن طريــق جعلهــا مكاًنــا أكثــر إثــارة لاهتمــام و/أو المتعــة و/أو الماءمــة. إن 
الهــدف مــن ترجمــة ســلوكيات الطــاب والمشــاركة المدرســية المحســنة هــو تخفيــض معــدالت التســرب مــن المــدراس علــى 

المدى الطويل.

أسئلة البحث ب. 

اســتناًدا إلــى هــذا النمــوذج المفاهيمــي، تــم تصميــم تقييمــات التأثيــر للبرامــج النموذجيــة لمنــع التســرب مــن المــدارس فــي أربــع 
دول لمعالجة أسئلة البحث الخمسة الرئيسية التالية:

• هل يحّسن البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس سلوك المعلمين وتوجهاتهم؟	

• هل يحّسن البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس توجهات الطاب نحو المدرسة؟ 	

• هل يحّسن البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس ارتباط الطاب بالمدرسة المتعلق باالحتفاظ بهم، مثل 	
الحضور؟

• هل يحّسن البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس معدالت التسرب؟ 	

• ماهي تأثيرات البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على الطاب األكثر عرضة لخطر التسرب من 	
المدارس؟

المخطط ج. 

ــا عشــوائًيا خاضــع  لإلجابــة علــى هــذه األســئلة، اســتخدم البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس مخطًطــا تجريبًي
للرقابــة، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 3-2. فــي الهنــد وطاجيكســتان وتيمــور ليشــتي، حــدد البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب 
مــن المــدارس مــدارس بعينهــا وتــم إدراجهــا عشــوائًيا إمــا ضمــن مجموعــة البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس 
التــي قدمــت البرنامــج أو المجموعــة المرجعيــة التــي مارســت عملهــا كالمعتــاد. قّيــم البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن 
المــدارس تأثيــرات البرنامــج مــن خــال مقارنــة نتائــج الطــاب والمعلميــن ذات الصلــة فــي مجموعــة البرنامــج النموذجــي لمنــع 
التســرب مــن المــدارس بنتائــج الطــاب والمعلميــن فــي المــدراس التــي تــم اختيارهــا عشــوائًيا ضمــن المجموعــة المرجعيــة. 
وقــد اختلــف مخطــط التقييــم فــي كمبوديــا عــن نظيــره فــي الــدول الثــاث األخــرى التــي تتبــع البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب 
مــن المــدارس فــي المــدارس؛ حيــث إن المــدارس تــم اختيارهــا عشــوائًيا ضمــن إحــدى المجموعــات الثــاث التــي توفــر لهــا إمــا 
نظــام اإلنــذار المبكــر )مجموعــة نظــام اإلنــذار المبكــر فقــط( أو نظــام اإلنــذار المبكــر باإلضافــة إلــى التدريــب علــى أجهــزة 

حاسب اآللي )نظام اإلنذار المبكر + معامل الحاسب اآللي( أو الخدمات العادية )المجموعة المرجعية(.

يعتبــر وجــود مجموعــة مرجعيــة ُمختــارة عشــوائًيا عنصــًرا هاًمــا إلجــراء التقييــم الدقيــق للتأثيــرات؛ نظــًرا ألنهــا تســمح للمقيــم 
بتقديــر مــا كان ســيحدث فــي ظــل غيــاب هــذا البرنامــج. مــع التحديــد العشــوائي الُمطبــق جيــًدا، ســيصبح الطــاب والمعلمــون 
فــي المــدراس التــي يعالجهــا البرنامــج مماثليــن لنظرائهــم فــي المــدارس المرجعيــة مــن حيــث الصفــات الموجــودة ُمســبًقا. تمثــل 
الفــرق النظامــي الوحيــد بيــن تلــك المجموعــات فــي أن البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس قــد تــم تقديمــه للطــاب 
والمعلميــن فــي المجموعــة التــي يعالجهــا البرنامــج، دون غيرهــم مــن الطــاب والمعلميــن فــي المجموعــة المرجعيــة. ومــن ثــم، 
ترجــع أي اختافــات ملحوظــة بيــن المجموعــة التــي يعالجهــا البرنامــج والمجموعــة المرجعيــة إلــى البرنامــج النموذجــي لمنــع 
ــدارس  ــن والم ــاب والمعلمي ــات الط ــي صف ــبًقا ف ــودة مس ــات الموج ــى االختاف ــع إل ــا ال ترج ــدارس، بينم ــن الم ــرب م التس

المدرجة ضمن العينة. 

بالنظــر إلــى تصميــم تجربــة التحكــم العشــوائي، يركــز تقييــم فعاليــة البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى 
الفــارق فــي متوســط النتائــج فــي متابعتنــا النهائيــة بيــن الطــاب والمعلميــن المعينيــن عشــوائًيا فــي مجموعــة البرنامــج النموذجــي 
لمنــع التســرب مــن المــدارس والطــاب والمعلميــن المعينيــن عشــوائًيا فــي المجموعــة المرجعيــة )أو فــي حالــة كمبوديــا، الفــارق 
بيــن نظــام اإلنــذار المبكــر + أجهــزة الحاســب اآللــي، ونظــام اإلنــذار المبكــر، والمجموعتيــن المرجعيتيــن(. بمــا أن التعييــن 
العشــوائي يعنــي أنــه ينبغــي أال يكــون هنــاك فــروق نظاميــة فــي الســمات المبدئيــة بيــن البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن 
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ــا ومحايــًدا لتأثيــر  المــدارس والمجموعــات المرجعيــة، فــإن الفــارق البســيط فــي النتائــج بيــن المجموعتيــن يعطــي تقديــًرا قوًي
ــد  ــى تحدي ــا عل ــر وقدرتن ــرات التأثي ــة تقدي ــع دق ــا نســتطيع أن نرف ــدارس. إال أنن ــن الم ــع التســرب م ــج النموذجــي لمن البرنام
التأثيــرات المهمــة مــن الناحيــة اإلحصائيــة باســتخدام نمــاذج إحصائيــة تــم تعديلهــا حســب الفــروق البســيطة فــي الســمات األوليــة 
لمجموعــات الدراســة والتــي ربمــا تكــون نشــأت بالصدفــة أو بســبب عــدم المشــاركة فــي االســتبيان. وبهــذه الطريقــة، يتــم تعديــل 
تقديــرات التأثيــر للقيــم المبدئيــة للنتائــج المهمــة إلــى جانــب الســمات الفرديــة والســمات علــى مســتوى المدرســة. ُتعتبــر تقديــرات 

تأثير تجربة التحكم العشوائي هي المعيار الذهبي لتقييم فعالية البرنامج.

تمثــل هــذه التقديــرات لألثــر الفــارق فــي االهتمــام الناتــج فــي النهايــة 
ــدارس  ــن الم ــرب م ــع التس ــي لمن ــج النموذج ــق بالبرنام ــذي تحق وال
بالمقارنــة بالوضــع القائــم. تظهــر التقديــرات علــى شــكل اختافــات 
والمجموعــة  العــاج  مجموعــة  بيــن  المئويــة  النســبة  نقــط  فــي 
المرجعيــة. ينبغــي تفســير تقديــرات التأثيــر المذكــورة فــي هــذه 
الدراســة بأنهــا الفــارق فــي النتائــج الناتــج عــن الدخــول فــي البرنامــج 
النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس. يشــير مثــاً التأثيــر المحبــب 
علــى التســرب مــن المدرســة عنــد نقطــة النســبة المئويــة "س" إلــى أن 
ــة "س" مــع  ــاط المئوي ــي المتوســط بعــدد النق ــل ف معــدل التســرب يق
البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس عمــا كان ســيبلغه 
فــي الظــروف العاديــة. كمــا نقــدم أيًضــا زيــادات أو انخفاضــات فــي 
النســبة المئويــة فــي النتائــج األساســية علــى مســتوى مجموعــة العاج 

والمجموعــة المرجعيــة. ينبغــي عــدم تفســير هــذه "التغيــرات فــي النســبة المئويــة" باعتبارهــا "تغيــًرا" فــي النســبة المئويــة يمكــن 
احتســابه كقيــاس قبل/بعــد البرنامــج أو تغيــر مــع بدء/انتهــاء البرنامــج، ولكنهــا زيــادة أو نقــص عنــد قيــاس نتيجــة مجموعــة 

العاج بالمقارنة بالمجموعة المرجعية في النهاية.

ما هو تقييم التأثيرات؟

 الهدف: يهدف التقييم المصمم بغية تقديم إجابات 	
بشأن فعالية السياسة أو البرنامج إلى استنباط أدلة 

دقيقة لإلجابة عن األسئلة التي تتعلق بتأثير 
البرنامج.

 الغرض: الوقوف على التأثير السببي للتدخل من 	
خال استخدام الواقع المضاد.

 اآللية: التحديد العشوائي للمجموعات التي يعالجها 	
البرنامج والمجموعات المرجعية.
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الشكل 3-2. المخططات التجريبية العشوائية الخاضعة للرقابة للبرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس
المخطط المتعلق بالهندأ وطاجيكستانب و تيمور -ليشتيج

المجموعة المرجعیة

المدارس المؤھلة

 المجموعة التي تســتخدم نظام اإلنذار المبكر
 اإلدمــاج ضمن البرنامج النموذجي +

لمنع التسرب من المدارس

 المجموعة التي تســتخدم نظام اإلنذار المبكر
 اإلدمــاج ضمن البرنامج النموذجي +

لمنع التسرب من المدارس

 المجموعة التي تســتخدم نظام اإلنذار المبكر
 فقط ضمن البرنامج النموذجي

لمنع التسرب من المدارس

المجموعة المرجعیة

مخطط كمبودیا د

التحدید العشوائي

التحدید العشوائي

المدارس المؤھلة

التحدید العشوائي

أ مــن بيــن 220 مدرســة مؤهلــة فــي الهنــد، تــم تحديــد107 مدرســة ضمــن المجموعــة المرجعيــة عشــوائًيا وتــم تحديــد 113 مدرســة عشــوائًيا ضمــن مجموعــة البرنامــج 

النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس. أثنــاء المشــروع، تــم تجميــع البيانــات مــن 19541 و1199 مــن الطــاب والمعلميــن الفردييــن فــي المــدارس التــي يعالجهــا 
البرنامج و20713 و1295 من الطاب والمعلمين الفرديين في المدارس التي تتبع البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس. 

ب مــن بيــن 165 مدرســة مؤهلــة فــي طاجيكســتان، تــم إدراج 83 مدرســة ضمــن المجموعــة المرجعيــة عشــوائًيا وإدراج 82 مدرســة عشــوائًيا ضمــن مجموعــة البرنامــج 

النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس. وعلــى مــدار المشــروع، تــم تجميــع البيانــات مــن 8653 و2196 مــن الطــاب والمعلميــن الفردييــن فــي المــدارس المرجعيــة 
و8000 و2055 من الطاب والمعلمين الفرديين في المدارس التي تتبع البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس. 

ج مــن بيــن 190 مدرســة مؤهلــة فــي تيمور-ليشــتي، تــم إدراج 93 مدرســة ضمــن المجموعــة المرجعيــة عشــوائًيا وتــم إدراج 97 مدرســة عشــوائًيا ضمــن مجموعــة 

ــدارس  ــي الم ــن ف ــن الفرديي ــن الطــاب والمعلمي ــن 19255 و1216 م ــات م ــع البيان ــم تجمي ــاء المشــروع، ت ــدارس. أثن ــن الم ــع التســرب م ــج النموذجــي لمن البرنام
المرجعية و18606 و1182 من الطاب والمعلمين الفرديين في المدارس التي تتبع البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس.

د مــن بيــن 322 مدرســة مؤهلــة فــي كمبوديــا، تــم إدراج 107 مدرســة عشــوائًيا ضمــن المجموعــة المرجعيــة، وتــم إدراج 107 مدرســة عشــوائًيا ضمــن المجموعــة 

التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر فقــط فــي إطــار البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس، وتــم إدراج 108 مدرســة عشــوائًيا ضمــن المجموعــة التــي تســتخدم 
ــات مــن  ــع البيان ــم تجمي ــاء المشــروع، ت ــي(. أثن ــع التســرب مــن المــدارس + اإلدمــاج )أجهــزة الحاســب اآلل ــذار المبكــر فــي إطــار البرنامــج النموذجــي لمن نظــام اإلن
60826 و2516 مــن الطــاب والمعلميــن الفردييــن فــي المــدارس المرجعيــة و65145 طالًبــا و2677 معلًمــا فــي المــدارس التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر فقــط 
ضمــن البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس، و66041 و2810 مــن الطــاب والمعلميــن الفردييــن فــي المــدارس التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر فــي 

إطار البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس + اإلدماج )أجهزة الحاسب اآللي(. 
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ــم  ــة بخصائصه ــات المتعلق ــا للمعلوم ــرب وفًق ــر التس ــر عرضــة لخط ــاً منفصــاً للطــاب األكث ــا تحلي ــم أيًض ــن التقيي يتضم
ــه ال  ــة الدراســية المســتهدفة. وتجــدر ماحظــة أن ــل دخــول المرحل ــى أســاس مرجعــي قب ــي ســجات المدرســة عل المتاحــة ف
ــل  ــي تحلي ــة ف ــماتهم المرجعي ــا لس ــر التســرب، وفًق ــن لخط ــم كطــاب معرضي ــم تعريفه ــن ت ــون الطــاب الذي ــترط أن يك يش
التأثيــرات، مماثليــن للطــاب الذيــن تــم تعريفهــم كطــاب معرضيــن لخطــر التســرب بواســطة نظــام اإلنــذار المبكــر المســتخدم 
فــي إطــار البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس، والذيــن تــم اســتهدافهم للحصــول علــى أنشــطة دعــم االســتجابة 
األولــى التــي يوفرهــا نظــام اإلنــذار المبكــر )بالرغــم مــن وجــود تداخــل كبيــر(. وذلــك نظــًرا ألنــه ليــس هنــاك عمليــة ألنظمــة 
ــك، ألن  ــن ذل ــم م ــة، واأله ــة المرجعي ــي المجموع ــرب ف ــر التس ــن لخط ــاب المعرضي ــاف الط ــح اكتش ــر تتي ــذار المبك اإلن
المحافظــة علــى ســامة مخطــط التوزيــع العشــوائي تتطلــب تحليــل يســتند إلــى الســمات المرجعيــة التــي تــم تحديدهــا قبــل تلقــي 

خدمات البرنامج. 

يمكــن تصنيــف النتائــج التــي خضعــت للفحــص فــي هــذا التحليــل إلــى 
للبرنامــج  المفاهيمــي  النمــوذج  مــع  تتماشــى  أساســية  جوانــب   4
النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس؛ أال وهــي: )1( ســلوك المعلم 
ــاط الطــاب  ــات الطــاب و)3( ارتب ــة و)2( توجه ــج التوجهي والنتائ
بالمدرســة و)4( التســرب مــن المــدارس. يقــدر التقييــم فعاليــة البرنامج 
النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس فــي كل مــن هــذه المجــاالت 
مــن خــال فحــص التأثيــرات المتعلقــة بمجموعــة صغيــرة مــن النتائــج 
األوليــة التــي تــم تحديدهــا قبــل بــدء التحليــل. إن النتائــج األوليــة هــي 
النتائــج التــي ُصمــم البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس 
للتأثيــر عليهــا بأكثــر الطــرق مباشــرًة. تــم عــرض النتائــج األوليــة لــكل 
ــب  ــي جوان ــة ف ــج األولي ــد النتائ ــم تحدي ــدول 3-1. يت ــي الج ــال ف مج
نتائــج المعلميــن وتوجهــات الطــاب وارتبــاط الطــاب بالمدرســة عبــر 
الــدول بشــكل متســق. اختلــف المقيــاس األساســي للتســرب مــن 
المــدارس وفًقــا للدولــة؛ وذلــك نظــًرا لوجــود فــروق فــي كيفيــة تعريــف 

التسرب في كل دولة وفي وقت تطبيق البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على الطاب. 

ــة  ــة لتوفيــر ســياق للتحليــل األولــي وتعميــق اســتيعاب طــرق فاعلي ــم نتائــج إضافي ــل التقيي باإلضافــة إلــى النتائــج األوليــة، يحل
البرنامــج أو عــدم فاعليتــه فــي التأثيــر علــى جانــب بعينــه. يــدرج الجــدول 3-1 هــذه النتائــج اإلضافيــة التــي تتضمــن توجهــات 
المعلميــن وممارســاتهم وتصــورات الطــاب بشــأن المعلميــن وأوليــاء األمــور واألداء الدراســي والســلوك والتقــدم فــي الصفــوف 

الدراسية. 

الصفــوف  بيــن  االنتقــال  فتــرة  أثنــاء  التســرب 
الدراســية: يتــم حســاب هــذا المعيــار عبــر الســنوات 
الدراســية ويعبــر عنــه مــن حيــث تحديــد مــا إذا كان 
الطفــل المســجل فــي بدايــة العــام الدراســي األول قــد 
ُســجل مــرة أخــرى فــي بدايــة العــام التالــي. يعتبــر 
الطالــب الــذي يخفــق فــي التســجيل فــي العــام التالــي 
الصفــوف  بيــن  االنتقــال  فتــرة  أثنــاء  متســرًبا 

الدراسة. 

ــب  ــر الطال ــاء الصــف الدراســي. يعتب التســرب أثن
متســرًبا مــن المدرســة أثنــاء العــام الدراســي إذا تــم 
ــام الدراســي  ــة الع ــي بداي ــة ف ــي المدرس تســجيله ف
ولــم يخضــع المتحانــات الفصــل الدراســي األخيــر/
نهايــة  امتحانــات  أو  الثاثــي  الدراســي  الفصــل 

العام.
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جدول 3-1. المقاييس األساسية والثانوية لفاعلية البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس  
المقاييس الثانويةالمقاييس األساسية لفاعلية البرنامجالجوانب

شعور المعلمين بالمسؤوليةمقياس ممارسات منع التسرب التي يتبعها المعلمون نتائج المعلمين
شعور المعلمين بالكفاءة الذاتية

ممارسات منع التسرب المتبعة من ِقبل المسؤولين 
اإلداريين

شعور المسؤولين اإلداريين بالمسؤولية
شعور المسؤولين اإلداريين بالكفاء الذاتية

توجهات الطالب 
المعرضين لخطر التسرب

فهم الطالب لدعم المعلم وولي األمرالتوجهات االنفعالية والمعرفية والسلوكية تجاه المدرسة

األداء: الرياضيات واللغة أالحضور اليومي أثناء العام الدراسياالرتباط بالمدرسة
السلوك )باستثناء الهند( 

إذا تسرب الطالب في وقت تجميع البيانات الخاصة التسرب
بالمتابعة، فإن مقاييس التسرب األساسية سوف تختلف 

حسب الدولة:
الهند التسرب أثناء فترة االنتقال بين الصفوف 	 

الدراسية بالنسبة لطاب الصف الخامس المستهدفين 
طاجيكستان التسرب أثناء الصف الدراسي بالنسبة 	 

لطاب الصف التاسع المستهدفين 
كمبوديا ما إذا كان طاب الصفوف )السابع والثامن 	 

والتاسع( المستهدفين قد تسربوا من المدارس عند 
آخر مرحلة تمت ماحظتهم فيها أم ال. 

تيمور-ليشتي ما إذا كان طاب الصفوف )الرابع 	 
والخامس والسادس( المستهدفين قد تسربوا من 

المدارس عند آخر مرحلة تمت ماحظتهم فيها أم ال. 

التسرب أثناء فترة االنتقال بين الصفوف الدراسية ب
التقدم ب

أ تختلــف اللغــة حســب الدولــة وفــي بعــض الــدول، يتــم تقديــم األداء بلغتيــن: اللغــة الخميريــة فــي كمبوديــا واللغــة الهنديــة فــي الهنــد والطاجكيــة واللغــة األم فــي طاجيكســتان 

واللغة التيتومية والبرتغالية في تيمور-ليشتي. 
ب اعتبرنــا ،حيثمــا أمكــن ذلــك، التســرب أثنــاء الصــف الدراســي أو أثنــاء فتــرة االنتقــال بيــن الصفــوف الدراســية إجــراًء ثانوًيــا فــي هــذا الجانــب. وكمــا هــو الحــال مــع 

النتائــج األوليــة، يختلــف ذلــك حســب الدولــة. يعكــس التقــدم مــا إذا كان الطالــب يمضــي قدًمــا فــي الــدورة التعليميــة أم ال مــن خــال ترقيتــه واجتيــازه الصــف الدراســي 
الحالي وانتقاله إلى الصف الدراسي التالي، أو من خال ترقيته فقط )في غياب إمكانية مراقبة الصف التالي في كمبوديا وطاجيكستان(

ــة  ــات الفرعي ــل المجموع ــن تحلي ــم يتضم ــإن التقيي ــاب، ف ــع الط ــى جمي ــز عل ــذي يرك ــي ال ــل الرئيس ــى التحلي ــة إل باإلضاف
للمجموعــات التــي قــد أحــدث بهــا البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تأثيــرات تفاضليــة. يتعلــق تحليــل 
المجموعــات الفرعيــة األكثــر أهميــة بالطــاب المعرضيــن لخطــر التســرب مــن المــدارس. اســتهدف البرنامــج النموذجــي لمنــع 
التســرب مــن المــدارس علــى وجــه الخصــوص الطــاب العرضــة لخطــر التســرب، لذلــك يعتبــر تحليــل المجموعــة الفرعيــة 
جــزًءا مــن التحليــل األولــي لفاعليــة البرنامــج. بالرغــم مــن أن البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس لــم يصمــم 
ــاك  ــون هن ــد تك ــدارس، فق ــن أو الم ــن الطــاب أو المعلمي ــة م ــة معين ــات فرعي ــة لمجموع ــرات التفاضلي ــى التأثي ــوف عل للوق
تأثيــرات تفاضليــة للطــاب الذيــن يحملــون بعــض الصفــات )مثــل االختافــات حســب النــوع، بالنســبة لهــؤالء الذيــن يتجــاوزون 
ــواع  ــة أن ــي حال ــد 17(، ف ــة الهن ــي حال ــة ف ــة المختلف ــن المجموعــات الطبقي ــم الدراســي16 أو م ــي المحــدد لصفه ــر الطبيع العم

16 يعتبر الطالب متجاوًزا للسن إذا كان أكبر من العمر المناسب لصفه الدراسي بعامين، مقارنًة بهؤالء الذين كانوا ضمن حدود السنتين من العمر 

المناسب.  
17 تم إدراج الطاب ضمن إحدى الطبقات االجتماعية حسب طبقتهم الُمّبلغ عنها، ثم تم تقسيم هذه المجموعات إلى مجموعتين فرعيتين، حيث يتم 

تعريف "طاب الطبقة االجتماعية الدنيا" باعتبارهم أقلية أو طبقة اجتماعية محددة أو قبيلة محددة، ويتم تعريف "الطاب الذين ال ينتمون إلى الطبقة 
االجتماعية الدنيا" باعتبارهم طبقة عامة أو طبقة متخلفة أخرى.
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المــدارس المختلفــة )مثــل النســبة المئويــة للطــاب العرضــة لخطــر التســرب فــي إحــدى المــدراس18 وموقــع المدرســة19( أو فــي 
حالــة األنــواع المختلفــة مــن المعلميــن )مثــل االختافــات حســب النــوع أو حســب الحالــة التدريســية بــدوام كامــل(. تقــدم تحليــات 
المجموعــات الفرعيــة اإلضافيــة هــذه ســياًقا مثيــًرا لانتبــاه لتفســيرنا للنتائــج الرئيســية واآلراء حــول المجموعــات التــي ربمــا 

يكون البرنامج النموذجي لمنع التسرب أكثر أو أقل نجاًحا في التعامل معها.20

الجدول 3-2: تحليل المجموعة الفرعية األساسي والثانوي
نوع المجموعة المجموعة الفرعية

الفرعية
نوع التحليلالتعريف

الطاب العرضة لخطر التسرب / 
الطاب غير المعرضين لخطر 

التسرب

تم تحديد الطاب باعتبارهم األكثر عرضة لخطر التسرب وفًقا الطاب
للمعلومات المتعلقة بخصائصهم المتاحة في سجات المدرسة 
على أساس مرجعي قبل دخول المرحلة الدراسية المستهدفة.

األساسية

اإلضافيةتم تحديد جنس الطالب بناء على سجات المدرسة. الطاب؛ المعلمون أنثى/ذكر
تم تحديد المعلمين بأنهم يعملون بدوام كامل أو بدون دوام كامل المعلمونحالة الدوام الكامل للمعلم

)دوام جزئي أو بعقد أو متطوع أو أنواع أخرى من المعلمين 
من غير الموظفين بدوام كامل(

اإلضافية

يعتبر الطالب متجاوًزا للسن إذا كان أكبر من العمر المناسب الطابمتجاوز للسن / غير متجاوز للسن
لصفه الدراسي بعامين، مقارنًة بهؤالء الذين كانوا ضمن حدود 

السنتين من العمر المناسب.

اإلضافية

من طبقة اجتماعية منخفضة/ليس 
من طبقة اجتماعية منخفضة

تم إدراج الطاب ضمن إحدى الطبقات االجتماعية حسب الطاب
طبقتهم الُمّبلغ عنها، ثم تم تقسيمهم إلى مجموعتين فرعيتين، 
حيث يتم تعريف "طاب الطبقة االجتماعية الدنيا" باعتبارهم 
أقلية أو طبقة اجتماعية محددة أو قبيلة محددة، ويتم تعريف 

"الطاب الذين ال ينتمون إلى الطبقة االجتماعية الدنيا" 
باعتبارهم طبقة عامة أو طبقة متخلفة أخرى.

اإلضافية

% المرتفعة العرضة لخطر 
التسرب/% المنخفضة العرضة 

لخطر التسرب

تم تقسيم المدارس إلى مجموعة قد سجلت نسبة 70 بالمئة أو المدارس
أعلى من حيث نسبة الطاب المعرضين لخطر التسرب عند 

األساس المرجعي بين مدارس المجموعة المرجعية )وهي 
المجموعة ذات النسبة المئوية المرتفعة( والمجموعة التي كانت 

دون نسبة 70 بالمئة )وهي المجموعة ذات النسبة المئوية 
المنخفضة(.

اإلضافية

في كمبوديا والهند وطاجيكستان، قد حددنا المدارس التي كانت المدارسالمسافة حتى المدرسة
دون متوسط المدارس المرجعية من حيث بعد المسافة بينها 

وبين عاصمة المقاطعة باعتبارها مدارس "غير بعيدة"، وتلك 
التي بلغت المتوسط أو تجاوزتها باعتبارها مدارس "بعيدة". في 

تيمور-ليشتي، حددنا المدارس التي كان يمكن الوصول إليها 
عن طريق جميع وسائل النقل باعتبارها "غير بعيدة" وتلك التي 

ال يمكن الوصول إليها عن طريق جميع أنواع وسائل النقل 
باعتبارها "بعيدة."

اإلضافية

18 تم تقسيم المدارس إلى مجموعة قد سجلت نسبة 70 بالمئة أو أعلى من حيث نسبة الطاب المعرضين لخطر التسرب عند األساس المرجعي بين 

مدارس المجموعة المرجعية )وهي المجموعة ذات النسبة المئوية المرتفعة( والمجموعة التي كانت دون نسبة 70 بالمئة )وهي المجموعة ذات النسبة 
المئوية المنخفضة(.

19 في كمبوديا والهند وطاجيكستان، قد حددنا المدارس التي كانت دون متوسط المدارس المرجعية من حيث بعد المسافة بينها وبين عاصمة المقاطعة 

باعتبارها مدارس "غير بعيدة"، وتلك التي بلغت المتوسط أو تجاوزتها باعتبارها مدارس "بعيدة". في تيمور-ليشتي، حددنا المدارس التي كان يمكن الوصول 
إليها عن طريق جميع وسائل النقل باعتبارها "غير بعيدة" وتلك التي ال يمكن الوصول إليها عن طريق جميع أنواع وسائل النقل باعتبارها "بعيدة."

20 وألن تحليات هذه المجموعات الفرعية كانت استطاعية، فإن البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس لم يعدل مستويات األهمية اإلحصائية 

.)Schochet, Peter Z. 2009( للعديد من المقارنات عندما كان هناك العديد من المجموعات الفرعية التي يتم إنشاؤها



صفحة 29 نتائج ُمستمدة من تقييم تأثير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في أربع دول  

أخذ العينات وتجميع البيانات   .4
ــدارس و)2(  ــن الم ــا م ــم تجميعه ــي ت ــاب الت ــجات الط ــادر: )1( س ــة مص ــن ثاث ــات م ــى بيان ــرات عل ــل التأثي ــد تحلي يعتم
االســتقصاءات التــي تــم إجراؤهــا مــع الطــاب المعرضيــن لخطــر التســرب و)3( االســتقصاءات التــي تــم إجراؤهــا مــع المعلميــن 
والمســؤولين اإلدارييــن. فــي كل دولــة، تــم تجميــع البيانــات خــال إجــراء العديــد مــن الجــوالت بالمــدارس: قبــل تطبيــق البرنامــج 

النموذجي لمنع التسرب من المدارس وأثناء السنوات الدراسية في وقت تطبيق البرنامج وبعد تطبيق البرنامج.

ــن بالمــدارس أو  ــع التســرب مــن المــدارس مقابــات مــع المســؤولين اإلداريي ــة، أجــرى البرنامــج النموذجــي لمن فــي كل دول
ــع  ــوالت تجمي ــن ج ــة م ــاء كل جول ــن أثن ــمات المعلمي ــجيل وس ــة، والتس ــص المدرس ــن خصائ ــات ع ــع معلوم ــم لتجمي نوابه
ــية  ــوف الدراس ــي الصف ــا اســتقصاءات لمعلم ــدارس أيًض ــن الم ــع التســرب م ــج النموذجــي لمن ــا أجــرى البرنام ــات. كم البيان
المســتهدفة ومديــري المــدارس ونــواب المديريــن بشــأن خبراتهــم وتدريبهــم ووعيهــم بالعوامــل الخطيــرة المتعلقــة بالتســرب مــن 

المدراس وبشأن التوجهات نحو الطاب المعرضين لخطر التسرب والممارسات المتبعة معهم.

ــى ســجات  ــدارس عل ــن الم ــع التســرب م ــج النموذجــي لمن ــة، حصــل البرنام ــي كل دول ــات ف ــع البيان ــة لتجمي ــاء كل جول أثن
ــكانية(. وأجــرى  ــص الس ــات )الخصائ يموْغراِفيَّ ــق بالتســجيل والحضــور واألداء المدرســي والدِّ ــي تتعل ــمية الت الطــاب الرس
لبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس أيًضــا مقابلــة لمجموعــة فرعيــة مــن الطــاب الذيــن تــم تحديدهــم كمعرضيــن 
ــا لســماتهم التــي تمتعــوا بهــا قبــل تطبيــق البرنامــج. تضمنــت مقابلــة الطــاب المعرضيــن  لخطــر التســرب مــن المدرســة وفًق
ــاه  ــلوكية تج ــة والس ــة والمعرفي ــات االنفعالي ــكانية(؛ والتوجه ــص الس ــات )الخصائ يموْغراِفيَّ ــول الدِّ ــئلة ح ــرب أس ــر التس لخط

المدرسة والتصورات الخاصة بالمعلمين وأولياء األمور. 

ــع مــدارس مجموعــة  ــات مــن جمي ــع البرنامــج النموذجــي للتســرب مــن المــدارس البيان ــدول األربعــة، جّم ــع ال بالنســبة لجمي
البرنامــج والمجموعــة المرجعيــة، بمــا فــي ذلــك تعــداد الطــاب فــي كل صــف دراســي مســتهدف عنــد كل نقطــة تجميــع بيانــات. 
واقتصــرت التحليــات علــى الطــاب والمعلميــن المؤهليــن لهــذه الدراســة. جّمــع البرنامــج النموذجــي للتســرب مــن المــدارس 
المعلومــات الــواردة فــي ســجات المــدارس لحوالــي 250000 طالــب تقريًبــا فــي 900 مدرســة عبــر جميــع الــدول األربعــة 
وقــام بتحليلهــا. أجــرى البرنامــج النموذجــي للتســرب مــن المــدارس مقابــات مــع نحــو 23000 طالــب مــن الطــاب المعرضين 

لخطر التسرب و8000 معلم و2000 مسؤول إداري. 

جدول 4-1. أحجام عينات الدراسة

مقابلة المسؤول مقابلة المعلممقابلة الطالبسجالت الطالبالمدارس
اإلداري

كمبوديا
مجموعة نظام اإلنذار المبكر + 

أجهزة الحاسب اآللي
1085485517551639241

1075432318171591239مجموعة نظام اإلنذار المبكر
1075033616941587229المجموعة المرجعية

32215951452664817709المجموع
الهند

مجموعة البرنامج النموذجي لمنع 
التسرب من المدارس 

113197213695420181

107186693526393167المجموعة المرجعية
220383907221813348المجموع 

طاجيكستان
مجموعة البرنامج النموذجي لمنع 

التسرب من المدارس 
8275561543544277

8382821560583273المجموعة المرجعية
1651583831031127550المجموع
تيمور-ليشتي

مجموعة البرنامج النموذجي لمنع 
التسرب من المدارس 

97169613750506160

93176153581511152المجموعة المرجعية
1903457673311017312المجموع
جميع الدول

 8972483182292177741919المجموع اإلجمالي
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إن الحصــول علــى البيانــات المتعلقــة بأفــراد العينــة قبــل تعرضهــم لتدخــل البرنامــج هــو عنصــر مهــم فــي تقييــم التأثيــرات بدقــة 
نظــًرا ألنــه يوفــر معلومــات عــن الخصائــص األساســية المرجعيــة للعينــة ويســمح لنــا بالتحقق مــن مــدى التكافؤ بيــن المجموعات 
ــع  ــت مــدارس البرنامــج النموذجــي لمن ــدول األربعــة، حصل ــع ال ــي جمي ــة. ف ــا البرنامــج والمجموعــات المرجعي ــي يعالجه الت
التســرب مــن المــدارس والمجموعــة المرجعيــة علــى خصائــص قابلــة للمقارنــة علــى أســاس مرجعــي دون الحصــول علــى دليــل 

على وجود اختافات منهجية بين المجموعات.21 

يوفــر الجــدول 5-1 الخصائــص األساســية المرجعيــة لجميــع المــدارس والطــاب والمعلميــن فــي عينــة الدراســة التــي تتضمــن 
ــع التســرب مــن  ــم إدراجهــم ضمــن مجموعــة البرنامــج النموذجــي لمن ــد ت ــا إذا كان ق ــة بغــض النظــر عم ــراد العين ــع أف جمي
المــدارس أو المجموعــة المرجعيــة أم ال.22 يختلــف حجــم المدرســة والخصائــص األخــرى للمدرســة إلــى حــد كبيــر عبــر الــدول 
ــون مرتبطــة  ــل أن تك ــن المحتم ــي م ــص الطــاب الت ــي خصائ ــدول ف ــن ال ــر بي ــاف كبي ــاك اخت ــة )جــدول 5-1(. هن األربع
بالتســرب مــن المــدارس. علــى ســبيل المثــال، لــدى كمبوديــا وطاجيكســتان نســب مئويــة صغيــرة نســبًيا مــن الطــاب المتجاوزين 
للســن؛ يعتبــر حوالــي 3.2 بالمئــة فقــط مــن الطــاب المدرجيــن ضمــن العينــة أكبــر مــن الســن المناســب لصفهــم الدراســي فــي 
ــة. هــذه المعــدالت أعلــى فــي الهنــد وتيمور-ليشــتي، حيــث ســجلت نحــو 9.7 بالمئــة و10.8 بالمئــة، علــى التوالــي.  كل دول
ــم  ــات عــن خصائصه ــن لخطــر التســرب باســتخدام معلوم ــم اعتبارهــم معرضي ــن ت ــن الطــاب الذي ــة م بلغــت النســبة المئوي
األساســية المرجعيــة 71 بالمئــة فــي كمبوديــا و83 بالمئــة فــي الهنــد و56 فــي بالمئــة فــي طاجيكســتان و42 بالمئــة فــي تيمــور-

ليشتي. 

الجدول 5-1 متوسط الخصائص األساسية المرجعية للمدرسة والمعلمين والطاب، حسب الدولة )القيم المتوسطة ما لم يذكر خاف ذلك(
تيمور-ليشتيطاجيكستانالهندكمبودياالنتيجة

خصائص المدارس قبل التدخل
376.8409.4251.0255.5عدد الطاب المسجلين بالمدرسة أ 

376.865.644.3109.1عدد الطاب المسجلين في الصف/الصفوف الدراسية المستهدفة
50.052.352.125.1المدارس البعيدة )%(

المدارس التي تحتوي على نسبة مئوية كبيرة من الطاب المعرضين 
31.734.134.533.5لخطر التسرب )%(

الرياضيات واللغة وخصائص المعلمين المسؤولين عن إدارة الفصل بالصفوف الدراسية المستهدفة قبل تدخل البرنامج
9.02.02.93.1عدد المعلمين في الصفوف الدراسية المستهدفة

33.439.045.442.8العمر
38.645.026.131.1اإلناث )%(

47.022.167.046.8أكثر من 10 سنوات خبرة )%(
6.27.17.87.8النتيجة األساسية على مقياس منع التسرب 

98.525.090.078.8معلمون يعملون بدوام كامل )%(
خصائص طالب الصف الدراسي المستهدف قبل تدخل البرنامج

48.550.746.049.0اإلناث )%(
3.29.73.210.8متجاوز للسن )%(

70.782.556.442.0مصنف ضمن الطاب المعرضين لخطر التسرب )%(
91.263.490.481.5معدل الحضور اليومي خال العام الدراسي السابق

21 تتوفر معلومات إضافية عن التكافؤ األساسي المرجعي في تقارير التأثيرات الخاصة بالدول.

22 تعتبر عينة الدراسة الكاملة أكبر إلى حد ما من عينة التحليل نظًرا إلى االفتقار إلى بيانات.
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تيمور-ليشتيطاجيكستانالهندكمبودياالنتيجة
حجم العينة

322220165190المدارس
131872402541665328654الطالب

4070653858862المعلمون

المصادر:  استبيان ُمدار ذاتًيا للمعلمين األساسيين لبرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس واستبيان للمدارس.
يعــرض الجــدول ملخــص اإلحصــاءات علــى أســاس مرجعــي عبــر المــدارس والمعلميــن والطــاب فــي كل مــن مجموعــة البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب  ماحظة: 
مــن المــدارس والمــدارس المرجعيــة )أو المــدارس التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر + أجهــزة الحاســب اآللــي، ونظــام اإلنــذار المبكــر فقــط والمــدارس 
المرجعيــة، فــي حالــة كمبوديــا(. تســتند بيانــات الطــاب إلــى ســجات المدرســة وتركــز علــى الطــاب فــي الصفــوف الدراســية المســتهدفة. قــد تكــون أحجــام 

العينات لبعض الخصائص أصغر نظًرا لنقص اإلجابات. 
أ فــي كمبوديــا، يتضمــن ذلــك الصفــوف الدراســية مــن الصــف الســابع إلــى التاســع، ومــن الصــف األول إلــى الســادس فــي الهنــد، ومــن الصــف الخامــس إلــى التاســع فــي 

طاجيكستان ومن الصف األول إلى السادس في تيمور-ليشتي. 
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ــاط  ــن وتوجهــات الطــاب وارتب ــج المعلمي ــى نتائ ــع التســرب مــن المــدارس عل ــة لمن ــرات البرامــج النموذجي ــم تأثي ــّدر التقيي ق
الطــاب بالمدرســة والتســرب مــن المدرســة. يناقــش هــذا الفصــل مــدى نجــاح البرامــج النموذجيــة لمنــع التســرب مــن المــدارس 
فــي تحســين المقاييــس األساســية لفاعليــة البرامــج فــي كل هــذه الجوانــب لــكل مــن الــدول التــي تطبــق البرامــج. ُنّظــم النقــاش 
وفًقــا للجانــب الــذي تنتمــي إليــه النتائــج، كمــا يلــي: )1( ســلوك المعلــم والنتائــج التوجهيــة و)2( توجهــات الطــاب و)3( ارتبــاط 
الطــاب بالمدرســة و)4( التســرب مــن المــدارس. ٌتقــدم نتائــج تأثيــرات المقاييــس األساســية واإلضافيــة لفاعليــة البرنامــج مــع 
رســوم بيانيــة تتطابــق مــع مســتوى النتائــج الرئيســية مــن خــال حالــة المجموعــة المحــددة عشــوائًيا. يتــم اإلشــارة إلــى الفــروق 

التي تكون مختلفة إحصائًيا عن الصفر بعامة النجمة

األهمية اإلحصائية

تســتند تقديــرات تأثيــر البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس إلــى الفــروق فــي متوســط نتائــج للطــاب والمعلميــن التابعيــن 
لمجموعــة البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس أو المجموعــة المرجعيــة. عنــد تفســير هــذه التقديــرات، مــن المهــم تقييــم 
ــع  ــج النموذجــي لمن ــى أن البرنام ــا يشــير إل ــة )مم ــى الصدف ــاف إل ــال رجــوع االخت ــي الســتبعاد احتم ــا يكف ــرة بم ــت كبي ــا إذا كان م
التســرب مــن المــدارس كان لــه تأثيــر فعلــي(. مــع وضــع ذلــك فــي االعتبــار، تــم إجــراء االختبــارات اإلحصائيــة لتقييــم مــا إذا كان كل 
تأثيــر يختلــف تماًمــا عــن الصفــر أم ال. توصــف تقديــرات التأثيــرات بأنهــا هامــة مــن الناحيــة اإلحصائيــة، إذا كان هنــاك احتمــال بنســبة 
ــع التســرب مــن المــدارس( توصــف  ــى تطبيــق البرنامــج النموذجــي لمن ــة )وليــس إل ــى الصدف ــة فــي أنهــا ترجــع إل أقــل مــن 5 بالمئ
تقديــرات التأثيــرات بأنهــا ذات أهميــة هامشــية، إذا تراوحــت نســبة احتمــال رجوعهــا إلــى الصدفــة )وليــس لتطبيــق البرنامــج النموذجــي 
لمنــع التســرب مــن المــدارس( بيــن 5 و10 بالمئــة. فــي الجــداول واألرقــام، يتــم تمييــز التأثيــرات المهمــة مــن الناحيــة اإلحصائيــة عنــد 

مستويات 1 و5 و10 بالمئة بعامة النجمة مثل *** أو ** أو *.

تتزايــد فرصــة احتمــال )1% أو 5% أو 10%( إشــارة النتائــج المذكــورة بالخطــأ إلــى وجــود تأثيــر كلمــا أُجريــت اختبــارات إضافيــة. 
ــا ال  ــة ألنن ــة اإلضافي ــة والمجموعــات الفرعي ــج اإلضافي ــل االستكشــافية للنتائ ــي التحالي ــد تفســير معن ــك؛ ينبغــي توخــي الحــذر عن لذل
ــرات  ــن تأثي ــة بي ــذه التناقضــات اإلضافي ــة له ــارات فردي ــر اختب ــم توفي ــا. يت ــم عقده ــي ت ــات ال ــن المقارن ــي م ــدد اإلجمال نصحــح الع

البرنامج بالنسبة للمجموعات الفرعية األخرى، بوصف هذه االختبارات سياًقا إضافًيا للنتائج الرئيسية. 

التأثيرات على نتائج المعلمين أ. 

ــن تشــكيل اتجاهــات الطــاب وأفعالهــم مــن خــال  يمكــن للمعلمي
تصرفاتهــم. وكمــا هــو موضــح فــي النمــوذج المفاهيمــي )الشــكل 
3-1(، فقــد تمثــل تصرفــات المعلميــن المســتوى األول مــن التغيير 
فيمــا يخــص تحســين نتائــج الطــاب المتوســطة والحــد مــن ظاهــرة 
التســرب مــن المــدارس. عمــل البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب 
مــن المــدارس مباشــرًة مــع المعلميــن لتحســين معرفتهــم ووعيهــم 
بظاهــرة التســرب مــن المــدارس، وتدريبهــم علــى تحديــد الطــاب 
المعرضيــن للخطــر والتعــاون مــع الطــاب وأســرهم لتقديــم الدعــم 
ــة  ــتخدام أنظم ــون اس ــم المعلم ــة. تعلّ ــم بالمدرس ــز ارتباطه وتعزي
اإلنــذار المبكــر )EWS( لتحســين ممارســاتهم المعنيــة بمنــع 
ــع الطــاب  ــل م ــة التعام ــى كيفي ــا عل ــوا تدريًب ــد تلق التســرب، وق
ــي ينبغــي أن  ــة الت ــة أفضــل مــن خــال التدخــات التكميلي بطريق
تحّســن، بدورهــا، اتجاهــات الطــاب وســلوكياتهم. قــد تمثــل 
ــرات  ــرة للتغي ــرات مبك ــن مؤش ــات المعلمي ــي تصرف ــرات ف التغي

في سلوكيات الطاب.

نتائج المعلمين

المقياس األساسي لمدى فاعلية البرنامج

اتباع المعلمين لممارسات منع التسرب 	 

نتائج إضافية

شعور المعلمين بالكفاءة الذاتية في التعامل مع 	 
التسرب 

شعور المعلمين بالمسؤولية تجاه معالجة التسرب	 

ممارسات منع التسرب التي يتبعها المسؤولون 	 
اإلداريون وكفاءتهم الذاتية وشعورهم بالمسؤولية
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التأثيرات على تبني المعلمين لممارسات منع التسرب   .1

ُيعــد المؤشــر األساســي لفاعليــة البرامــج النموذجيــة لمنــع التســرب مــن المــدارس فــي التأثيــر علــى نتائــج المعلميــن هــو تبنــي 
ــي أو  ــاب والســلوك التخريب ــدى الطــاب مثــل — الغي ــج الســلوكيات الســلبية ل ــي تعال ــع التســرب الت ــن لممارســات من المعلمي
االنعزالــي وتدنــي أداء الطالــب فــي الــدورة الدراســية — التــي قــد تــؤدي إلــى التســرب. ويتــم قيــاس هــذه النتيجــة طبًقــا لمقيــاس 
ممارســات منــع التســرب التــي يتبعهــا المعلمــون والتــي طورهــا البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس. وتركــز 
األســئلة علــى ســلوك المعلــم الــذي قــد يســاعد الطــاب المعرضيــن للخطــر علــى النجــاح فــي المدرســة، مثــل الســؤال عمــا إذا 
كان المعلــم ُيســجل الحضــور اليومــي ومــا إذا كان المعلــم يتخــذ إجــراءات فــي حالــة غيــاب الطالــب ثاثــة أيــام خــال شــهر 
واحــد. وتجمــع الدرجــة الناتجــة اإلجابــات عــن األســئلة التــي تــم طرحهــا علــى المعلميــن المســؤولين إدارة الفصــول، الذيــن كانوا 

بؤرة تركيز تدخل نظام اإلنذار المبكر، وعلى معلمي الرياضيات واللغة. 

مقياس ممارسات منع التسرب التي يتبعها المعلمون )المقياس األساسي(

ــل عناصــر الدراســة االســتقصائية  ــاط مقاب ــاس يتكــون مــن 8 نق ــى مقي أجــاب المعلمــون عــن اســتبيان. ويعتمــد وضــع الدرجــات عل
الثمانية التي تشير إلى ما إذا كان المعلم قد تبنى ممارسات لمنع التسرب من المدارس أم ال. تتضمن العناصر ما يلي:

	 تسجيل الحضور اليومي

	 اتخاذ إجراءات في حالة غياب الطالب ثاثة أيام خال شهر واحد

	 إعطاء ماحظات تقييمية للطاب ضعاف المستوى

	 مناقشة وسائل دعم الطاب ضعاف المستوى مع معلمين آخرين

	 إعداد خطط لدعم الطاب ضعاف المستوى

	 التواصل مع أولياء أمور الطاب ضعاف المستوى

	 االجتماع مع الطاب ضعاف المستوى

	االستعداد للوصول باكًرا أو البقاء لوقت متأخر لمساعدة الطاب ضعاف المستوى

أحــدث البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تأثيــًرا إيجابًيــا مهًمــا فــي ممارســات المعلميــن الراميــة إلــى منــع 
التســرب فــي كمبوديــا )لــكل مــن المجموعــات التــي تســتخدم أنظمــة اإلنــذار المبكــر فقــط والمجموعــات التــي تســتخدم أنظمــة 
اإلنــذار المبكــر + معامــل الحاســب اآللــي( وفــي تيمور-ليشــتي، غيــر أنــه لــم يحــدث أي تأثيــر ملحــوظ فــي الهنــد أو 

طاجيكستان )الشكل 4-أ-1(. 

حصــل المعلمــون فــي كمبوديــا فــي المجموعــات التــي تســتخدم أنظمــة اإلنــذار المبكــر فقــط والمجموعــات التــي تســتخدم أنظمــة 
اإلنــذار المبكــر + معامــل الحاســب اآللــي علــى درجــات تقّيــم ممارســات منــع التســرب جــاءت، فــي المتوســط، أعلــى بنقطــة 
واحــدة تقريًبــا مــن المعلميــن فــي المجموعــة المرجعيــة )6.86 و6.83 مقابــل 5.94(؛ وكانــت للفــروق داللــة إحصائيــة مهمــة. 
ــج  ــة البرنام ــي مجموع ــون ف ــتخدمها المعلم ــي اس ــرب الت ــع التس ــتراتيجيات من ــط اس ــى أن متوس ــّدر إل ــر الُمق ــير التأثي وُيش
النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس فــي كمبوديــا فــاق تلــك التــي اســتخدمها المعلمــون فــي المجموعــة المرجعيــة بواقــع 

استراتيجية واحدة. 

ــي يعالجهــا البرنامــج والمجموعــات  ــي كل مــن المجموعــات الت ــي تيمور-ليتشــي ف ــع التســرب ف ــة درجــات من جــاءت حصيل
المرجعيــة أعلــى مــن نظيرتهــا فــي كمبوديــا. وجــاءت درجــات المقيــاس للمجموعــة المرجعيــة قريبــة مــن أقصــى درجــة ممكنــة 
)7.72 مــن أصــل 8 درجــات(. علــى الرغــم مــن هــذه الدرجــات العاليــة التــي حصلــت عليهــا المجموعــة المرجعيــة، فقــد حّســن 
البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس ممارســات المعلميــن الراميــة إلــى منــع التســرب مــن المــدارس فــي تيمــور-
ــاس  ــا لمقي ــات وفًق ــى درج ــدارس عل ــن الم ــرب م ــع التس ــي لمن ــج النموذج ــة البرنام ــي مجموع ــون ف ــتي. حصــل المعلم ليش
ممارســات لمنــع التســرب فاقــت تلــك التــي حصــل عليهــا معلمــو المجموعــة المرجعيــة بحوالــي 0.15 نقطــة )7.87 مقابــل 

7.72(، وهو فرق له داللة إحصائية مهمة.
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وعلــى غــرار تيمور-ليشــتي، جــاءت درجــات معلمــي المجموعــة المرجعيــة علــى مقيــاس منــع التســرب فــي الهنــد وطاجيكســتان 
ــد تشــير هــذه  ــد و7.70 مــن أصــل 8 فــي طاجيكســتان(. ق ــي الهن ــة )7.40 مــن أصــل 8 ف ــة مــن أقصــى درجــة ممكن قريب
النتيجــة إلــى أنــه حتــى فــي غيــاب البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس، قــد يكــون المعلمــون يســتخدمون معظــم 
ممارســات منــع التســرب التــي يقّيمهــا هــذا المقيــاس. أو قــد يرجــع الســبب فــي االرتفــاع الظاهــري للدرجــات علــى المقيــاس، 
عوًضــا عــن ذلــك، إلــى اســتناد هــذه الدرجــات إلــى تقاريــر ذاتيــة وليــس إلــى الماحظــة المباشــرة. مــن المرجــح أن يميــل معلمــو 
المجموعــة المرجعيــة إلــى المغــاالة فــي التقاريــر بشــأن اســتخدام ممارســات منــع التســرب مــن المــدارس، وقــد يرجــع هــذا إلــى 
أنهــم — بخــاف معلمــي مجموعــة البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس — لــم يتلقــوا تدريًبــا علــى مســتلزمات 
هــذه الممارســات. بينمــا ُيرجــح أن يميــل معلمــو مجموعــة البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس إلــى تقليــل الكميــة 
التــي يوردونهــا فــي التقاريــر، ربمــا ألنهــم وغيرهــم فــي المــدارس أكثــر درايــة بمســتلزمات هــذه اإلجــراءات وأكثــر صدًقــا بعــد 
تلقيهــم التدريــب. فــي كلتــا الحالتيــن، يقــل احتمــال إمكانيــة قيــاس تأثيــرات البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس 
علــى ممارســات المعلميــن الراميــة إلــى منــع التســرب مــع باســتخدام مقيــاس ممارســات منــع التســرب الــذي يفيــد بــه المعلمــون 

أنفسهم. 

الشكل 6-أ-1. تأثيرات البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على ممارسات المعلمين الرامية إلى منع التسرب

استبيانات المعلمين المدارة ذاتًيا والخاصة بالمتابعة والقائمة على األساس المرجعي للبرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس. المصادر: 
يعلــل التحليــل لتكتــل المعلميــن داخــل المــدارس. تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة  ماحظة: 
ــك( باســتخدام  ــاق ذل ــة، حــال انطب ــط، والمجموعــة المرجعي ــذار المبكــر فق ــذار المبكــر + اإلدمــاج، ونظــام اإلن ــم المتوســطة لنظــام اإلن ــة )أو القي المرجعي

اختبارات T ذات الطرفين. تم تعديل االنحدار للقيم المتوسطة. 
***/**/* يعد تقدير التأثير مهًما إحصائًيا عند مستوى .01/.05/.10.

ــد  ــة عن ــة إحصائي ــذار المبكــر + اإلدمــاج دالل ــي تســتخدم نظــام اإلن ــذار المبكــر فقــط والمجموعــة الت ــي تســتخدم نظــام اإلن ــن المجموعــة الت +++/++/+ يعكــس الفــرق بي

المستوى .01/.05/.10.

لتقديــم ســياق إضافــي لهــذه النتائــج، اســتعرض التقييــم التأثيــرات فــي مجموعــات فرعيــة مختلفــة مــن المدرســين، بمــا فــي ذلــك 
النــوع وحالــة التوظيــف بــدوام كامــل وتكويــن المدرســة وموقعهــا. أوضــح هــذ التحليــل أن تأثيــرات البرنامــج النموذجــي لمنــع 
التســرب مــن المــدارس علــى المقيــاس األساســي لفاعليــة المعلــم كانــت متســقة بصــورة عامــة بيــن المجموعــات الفرعيــة فــي 

كمبوديا والهند وطاجيكستان، لكنها اختلفت نوًعا ما في تيمور-ليشتي )جدول 6-أ-2(.
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اتســاًقا مــع النتائــج اإلجماليــة فــي كمبوديــا، كان التأثيــر علــى ممارســات المعلميــن لمنــع التســرب إيجابًيــا وذي داللــة إحصائيــة 
مهمــة لجميــع المجموعــات الفرعيــة تقريًبــا التــي تــم تحديدهــا بحســب خصائــص المعلميــن والمــدارس. كان تأثيــر المجموعــة 
الفرعيــة الوحيــد الــذي ال يائــم هــذا النمــط فــي كمبوديــا خاًصــا بمعلمــي مجموعــة أنظمــة اإلنــذار المبكــر الذيــن ال يعملــون 
بــدوام كامــل )مثــل الذيــن يعملــون بــدوام جزئــي أو بعقــد أو المتطوعيــن أو أي أنــواع أخــرى مــن المعلميــن الذيــن ال يعملــون 

بدوام كامل( في المدرسة )جدول 6-أ-1(.

جدول 6-أ-1. تأثيرات البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على ممارسات المعلمين الرامية إلى منع التسرب، وفًقا للمجموعة الفرعية 
تيمور-ليشتيطاجيكستانالهندكمبوديا

نظام اإلنذار المبكر 
فقط

نظام اإلنذار المبكر 
+ أجهزة الحاسب 

اآللي
نوع المعلم
○○○++++++ أنثى
+++○○++++++ ذكر

حالة الدوام الكامل للمعلم
+++○+++++++ دوام كامل

○○○+++○دوام غير كامل
النسبة المئوية للطالب المعرضين لخطر التسرب من المدارس

○○○++++++ مرتفعة
+++○○++++++ منخفضة
موقع المدرسة

++○○++++++ بعيد
+○○++++++ غير بعيد

مجموعــة بيانــات الســجات المدرســية الخاصــة بالمتابعــة والقائمــة علــى األســاس المرجعــي للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس، واســتبيانات  المصادر: 
الطاب الخاصة بالمتابعة والقائمة على األساس المرجعي، واستبيانات المعلمين المدارة ذاتًيا الخاصة بالمتابعة

يستند تحليل نتائج المعلمين على المعلمين المسؤولين عن إدارة الفصل ومعلمي الرياضيات واللغات في الفصل الدراسي المستهدف. ماحظة: 
تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة المرجعيــة )أو القيــم المتوســطة لنظــام اإلنــذار المبكــر   
+ اإلدمــاج، ونظــام اإلنــذار المبكــر، والمجموعــة المرجعيــة، حــال انطبــاق ذلــك( باســتخدام اختبــارات T ذات الطرفيــن. يعلــل التحليــل تكتــل المعلميــن داخــل 
المــدارس والتأثيــرات الثابتــة علــى مــدار العــام وعلــى مســتوى المجموعــات. نظــًرا ألن تحليــات المجموعــة الفرعيــة هــذه اســتطاعية، لــم يتــم تعديــل حــدود 

الدالالت اإلحصائية للمقارنات المتعددة.
+ + +/+ +/+ تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية مهمة عند المستوى .01/.05/.10.

— — —/— —/— تأثير سلبي ذو داللة إحصائية مهمة عند المستوى .01/.05/.10\.

ــع التســرب والخاصــة  ــى من ــة إل ــن الهادف ــة ممارســات المعلمي ــة المهم ــرات اإليجابي ــك، تركــزت التأثي ــض مــن ذل ــى النقي عل
بالبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن التعليــم بشــكل عــام فــي تيمور-ليشــتي فــي مجموعــات فرعيــة محــددة. وكانــت هنــاك 
— علــى وجــه التحديــد — تأثيــرات إيجابيــة مهمــة علــى ممارســات منــع التســرب مــن المــدارس بالنســبة للمعلميــن الذكــور 
الذيــن يعملــون بــدوام كامــل ويدّرســون فــي مــدارس بهــا نســب مئويــة منخفضــة مــن الطــاب المعرضيــن للخطــر. لــم تكــن 
التأثيــرات كبيــرة بالنســبة للمجموعــات الفرعيــة التكميليــة )معلمــات إنــاث ويعملــن بــدوام جزئــي ويدرســن فــي مــدارس بهــا 
ــع  ــى ممارســات من ــا عل ــم إحصائًي ــي ومه ــر إيجاب ــاك تأثي ــن للخطــر(. كان هن ــن الطــاب المعرضي ــة م ــة مرتفع ــبة مئوي نس
التســرب التــي يتبعهــا المعلمــون فــي المــدارس البعيــدة وتأثيــر إيجابــي ذو أهميــة ضئيلــة بالنســبة للمعلميــن فــي المــدارس غيــر 

البعيدة. 

اتســاًقا مــع النتائــج اإلجماليــة فــي الهنــد وطاجيكســتان، لــم يكــن التأثيــر علــى ممارســات المعلميــن الراميــة إلــى منــع التســرب 
ذا داللــة إحصائيــة مهمــة فــي أي مــن المجموعــات الفرعيــة التــي تــم تحديدهــا بحســب خصائــص المعلميــن والمــدارس. ويتمثــل 
االســتثناء الوحيــد مــن هــذا فــي معلمــي الــدوام الكامــل فــي الهنــد، الذيــن تعرضــت ممارســاتهم الراميــة إلــى منــع التســرب مــن 

المدارس لتأثير إيجابي ضئيل.



صفحة 36 نتائج ُمستمدة من تقييم تأثير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في أربع دول  

وكما هو الحال في النتائج اإلجمالية، بلغت شدة التأثيرات داخل المجموعات الفرعية ذروتها في كمبوديا )الشكل 6-أ-2(. 

الشــكل 6-أ-2. تأثيــرات البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى ممارســات المعلميــن الراميــة إلــى منــع التســرب، وفًقــا 
للمجموعة الفرعية



صفحة 37 نتائج ُمستمدة من تقييم تأثير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في أربع دول  

استبيانات المعلمين المدارة ذاتًيا والخاصة بالمتابعة والقائمة على األساس المرجعي للبرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس. المصادر: 
يعلــل التحليــل لتكتــل المعلميــن داخــل المــدارس. تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة  ماحظة: 
ــك( باســتخدام  ــاق ذل ــة، حــال انطب ــط، والمجموعــة المرجعي ــذار المبكــر فق ــذار المبكــر + اإلدمــاج، ونظــام اإلن ــم المتوســطة لنظــام اإلن ــة )أو القي المرجعي

اختبارات T ذات الطرفين. نظًرا ألن تحليات المجموعة الفرعية هذه استطاعية، لم يتم تعديل حدود الدالالت اإلحصائية للمقارنات المتعددة.
***/**/* يعد تقدير التأثير مهًما إحصائًيا عند مستوى .01/.05/.10.

ــد  ــة عن ــة إحصائي ــذار المبكــر + اإلدمــاج دالل ــي تســتخدم نظــام اإلن ــذار المبكــر فقــط والمجموعــة الت ــي تســتخدم نظــام اإلن ــن المجموعــة الت +++/++/+ يعكــس الفــرق بي

المستوى .01/.05/.10.



صفحة 38 نتائج ُمستمدة من تقييم تأثير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في أربع دول  

نتائج المعلمين اإلضافية  .2

باإلضافــة إلــى اســتجاء تأثيــر البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى ممارســات المعلميــن لمنــع التســرب، 
اســتعرضنا التأثيــرات التــي قــد يكــون البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس أحدثهــا علــى نتيجتيــن إضافيتيــن مــن 

نتائج المعلمين: الشعور بالكفاءة الذاتية والشعور بالمسؤولية. 

شعور المعلم بالكفاءة الذاتية أ. 

يوثــر المؤشــر اإلضافــي لفاعليــة البرامــج النموذجيــة لمنــع التســرب مــن المــدارس فــي معالجــة التســرب علــى اعتقــاد المعلميــن 
ــة بتســرب الطــاب، مثــل ســوء الســلوك وعــدم االهتمــام فــي الفصــل  بأنهــم قــادرون علــى التأثيــر علــى العوامــل ذات الصل
والغيــاب. وُيقــاس هــذا الناتــج طبًقــا لمقيــاس شــعور المعلــم بالكفــاءة الذاتيــة الــذي طــوره البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن 
المــدارس. تركــز األســئلة علــى اعتقــادات المعلميــن بأنهــم قــادرون علــى مســاعدة الطــاب المعرضيــن للخطــر علــى تحقيــق 
النجــاح فــي المدرســة، مثــل الســؤال عمــا إذا كان المعلــم يــرى أن بإمكانــه تشــجيع الطــاب علــى تقديــر التعليــم، ودعــم األســر 

ليساعدوا أطفالهم على النجاح في المدرسة.

تراوحــت إجابــات األســئلة التــي تــدور حــول الكفــاءة الذاتيــة للمعلميــن بيــن 1 )ال شــيء( و5 )درجــة كبيــرة( وتــم تجميعهــا فــي 
مقياس يتناسب فيه ارتفاع القيم طردًيا مع زيادة الشعور بالكفاءة الذاتية. 

كان للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تأثيــر إيجابــي ذو أهميــة إحصائيــة علــى شــعور المعلميــن بالكفــاءة 
الذاتيــة فــي تيمور-ليشــتي )بلغــت القيــم المتوســطة للدرجــات علــى المقيــاس 4.16 مقابــل 4.08( وتأثيــر ذو أهميــة هامشــية 
علــى معلمــي المجموعــة التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر + أجهــزة الحاســب اآللــي فــي كمبوديــا )بلغــت القيــم المتوســطة 
للدرجــات علــى المقيــاس 3.55 مقابــل 3.54( )الشــكل 6-أ-3(. لــم يكــن هنــاك تأثيــر علــى شــعور المعلميــن بالكفــاءة الذاتيــة 
فــي الهنــد أو طاجيكســتان. وبالنظــر إلــى أن متوســط تلــك الدرجــات علــى هــذا المقيــاس كان مرتفًعــا جــًدا فــي كل مــن الدولتيــن، 

كانت فرص التحّسن ضئيلة. 

مقياس شعور المعلم بالكفاءة الذاتية 

ُســئل المعلمــون عمــا يمكنهــم إنجــازه لمنــع 12 عامــاً مرتبًطــا بالتســرب أو لمعالجــة هــذه العوامــل. فيمــا يلــي العوامــل التــي يشــتمل 
عليها المقياس. 

	السلوك التخريبي في الفصل

	تحفيز الطاب ذوي االهتمام المنخفض بالمدرسة

	تشجيع الطاب ليعتقدوا أنهم قادرون على النجاح في المدرسة

	مساعدة الطاب على تقدير التعليم

	 جعل الدروس مثيرة الهتمام للطاب

	تطبيق القواعد داخل الفصول الدراسية

	تشجيع المشاركة الفعالة بين الطاب غير المندمجين

	تحديد الطاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي

	حضور الطاب

	تعديل أنشطة التدريس والتعلّم لمساعدة الطاب ذوي األداء الضعيف أو المتدني

	تقديم العون للعائات ليتمكنوا من مساعدة أطفالهم على تقديم أداء جيد في المدرسة

	تقديم المساعدة للطاب ذي األداء المتدني ليتحسن أداؤهم في المدرسة



صفحة 39 نتائج ُمستمدة من تقييم تأثير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في أربع دول  

الشكل 6-أ-3. تأثيرات البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على شعور المعلم بالكفاءة الذاتية، وفًقا للبلد

استبيانات المعلمين المدارة ذاتًيا والخاصة بالمتابعة والقائمة على األساس المرجعي للبرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس. المصادر: 
يعلــل التحليــل لتكتــل المعلميــن داخــل المــدارس. تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة  ماحظة: 
ــك( باســتخدام  ــاق ذل ــة، حــال انطب ــط، والمجموعــة المرجعي ــذار المبكــر فق ــذار المبكــر + اإلدمــاج، ونظــام اإلن ــم المتوســطة لنظــام اإلن ــة )أو القي المرجعي
ــدالالت  ــدود ال ــل ح ــم تعدي ــم يت ــتطاعية، ل ــة اس ــات اإلضافي ــذه التحلي ــًرا ألن ه ــطة. نظ ــم المتوس ــدار للقي ــل االنح ــم تعدي ــن. ت ــارات T ذات الطرفي اختب

اإلحصائية للمقارنات المتعددة.
***/**/* يعد تقدير التأثير مهًما إحصائًيا عند مستوى .01/.05/.10.

ــد  ــة عن ــة إحصائي ــذار المبكــر + اإلدمــاج دالل ــي تســتخدم نظــام اإلن ــذار المبكــر فقــط والمجموعــة الت ــي تســتخدم نظــام اإلن ــن المجموعــة الت +++/++/+ يعكــس الفــرق بي

المستوى .01/.05/.10. 

شعور المعلم بالمسؤولية ب. 

باإلضافــة إلــى مقيــاس شــعور المعلــم بالكفــاءة الذاتيــة، قــدم البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس مقياًســا لقيــاس 
شــعور المعلــم بالمســؤولية تجــاه الطــاب المعرضيــن لخطــر التســرب مــن المــدارس. تركــز األســئلة فــي هــذا المقيــاس علــى 

آراء المعلمين بشأن طرق منع الطاب من التسرب من المدرسة. 

مقياس شعور المعلمين بالمسؤولية تجاه الطالب المعرضين للخطر

يقوم هذا المقياس على موافقة المعلم على خمس عبارات عن الطاب المعرضين للخطر. عناصر المقياس هي:

	ينبغي للطاب المعرضين لخطر التسرب من المدرسة العمل بجد أكبر
	ال يسع المعلم أو المدرسة فعل الكثير لمساعدة الطاب المعرضين لخطر التسرب
	إذا كان أحد الطاب معرًضا لخطر التسرب، فهذا في األساس خطأ الوالدين/الوصي أو العائلة
	يواجه الطاب المعرضون للخطر الكثير من التحديات لتحقيق النجاح في المدرسة
	يحتاج الطاب المعرضون للخطر إلى مساعدة أكبر من تلك التي يسمح بها وقت المعلمين أو مواردهم



صفحة 40 نتائج ُمستمدة من تقييم تأثير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في أربع دول  

ــاس  ــذا المقي ــى ه ــاس الدرجــة عل ــدة(. وُتق ــض بش ــدة( و4 )أرف ــق بش ــن 1 )أواف ــاس بي ــذا المقي ــبة له ــردود بالنس تراوحــت ال
بمتوسط العناصر الخمسة. يعكس ارتفاع القيم زيادة شعور المعلم بالمسؤولية تجاه الطاب المعرضين لخطر التسرب.

فــي كمبوديــا، حّســن البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المدارس شــعور المعلميــن بالمســؤولية تجاه الطــالب المعرضين 
للخطــر لــدى كل مــن معلمــي المجموعــات التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر، وتلــك التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر + 
ــاك  ــغ متوســط الدرجــات علــى المقيــاس 3.33 و3.32 مقابــل 3.25( )الشــكل 6-أ-4(. كان هن معامــل الحاســب اآللــي )بل
انخفــاض طفيــف فــي درجــات المعلميــن علــى هــذا المقيــاس فــي طاجيكســتان )بلــغ متوســط الدرجــة علــى المقيــاس 1.73 مقابــل 
ــتويات  ــن المس ــض بي ــك التناق ــود ذل ــر وج ــر بالذك ــدان األخــرى. جدي ــي البل ــج ملحوظــة ف ــاك أي نتائ ــن هن ــم تك 1.82(، ول
المرتفعــة مــن شــعور المعلميــن بالكفــاءة الذاتيــة فــي الهنــد وطاجيكســتان وتيمــور ليشــتي والمســتويات المنخفضــة نســبًيا مــن 
شــعور المعلميــن بالمســؤولية فــي البلــدان نفســها. بعبــارة أخــرى، يّدعــي المعلمــون فــي الهنــد وطاجيكســتان وتيمــور ليشــتي أنهم 

يعرفون كيفية معالجة العوامل التي تتسبب في التسرب، غير أنهم ال يشعرون بالمسؤولية تجاه ذلك.

الشكل 6-أ-4. تأثيرات البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على شعور المعلمين بالمسؤولية، حسب البلد

استبيانات المعلمين المدارة ذاتًيا والخاصة بالمتابعة والقائمة على األساس المرجعي للبرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس. المصادر: 
يعلــل التحليــل لتكتــل المعلميــن داخــل المــدارس. تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة  ماحظة: 
ــك( باســتخدام  ــاق ذل ــة، حــال انطب ــط، والمجموعــة المرجعي ــذار المبكــر فق ــذار المبكــر + اإلدمــاج، ونظــام اإلن ــم المتوســطة لنظــام اإلن ــة )أو القي المرجعي
ــدالالت  ــدود ال ــل ح ــم تعدي ــم يت ــتطاعية، ل ــة اس ــات اإلضافي ــذه التحلي ــًرا ألن ه ــطة. نظ ــم المتوس ــدار للقي ــل االنح ــم تعدي ــن. ت ــارات T ذات الطرفي اختب

اإلحصائية للمقارنات المتعددة.
***/**/* يعد تقدير التأثير مهًما إحصائًيا عند مستوى .01/.05/.10.

ــد  ــة عن ــة إحصائي ــذار المبكــر + اإلدمــاج دالل ــي تســتخدم نظــام اإلن ــذار المبكــر فقــط والمجموعــة الت ــي تســتخدم نظــام اإلن ــن المجموعــة الت +++/++/+ يعكــس الفــرق بي

المستوى .01/.05/.10. 

النتائج اإلضافية المرتبطة بالمسؤولين اإلداريين في المدارس   .3

ــع التســرب و)2( الشــعور  ــث )1( ممارســات من ــدارس مــن حي ــن بالم ــدى المســؤولين اإلداريي ــا ل ــرات أيًض ــر التأثي ــم تقدي ت
ــج  ــذه النتائ ــن ه ــاس كل م ــم قي ــة. يت ــاءة الذاتي ــعور بالكف ــرب و)3( الش ــر التس ــن لخط ــاب المعرضي ــاه الط ــؤولية تج بالمس

بالطريقة نفسها المتبعة مع نتائج المعلمين. 



صفحة 41 نتائج ُمستمدة من تقييم تأثير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في أربع دول  

ممارسات منع التسرب التي يتبعها المسؤولون اإلداريون أ. 

كان للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تأثيــر إيجابــي ملمــوس مــن الناحيــة اإلحصائيــة علــى الممارســات 
التــي يتبعهــا المســؤولون اإلداريــون لمنــع التســرب فــي كل مــن المجموعــات التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر وتلــك التــي 
تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر + معامــل الحاســب اآللــي فــي كمبوديــا )بلــغ متوســط ممارســات منــع التســرب 7.16 و7.09 

مقابل 6.57( وطاجيكستان )7.80 مقابل 7.62(، بينما لم يحدث ذلك في الهند أو تيمور-ليشتي )الشكل 6-أ-5(.

الشــكل 6-أ-5. تأثيــرات البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى ممارســات المســؤولين اإلدارييــن لمنــع التســرب، حســب 
الدولة

استبيانات المعلمين المدارة ذاتًيا والخاصة بالمتابعة والقائمة على األساس المرجعي للبرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس. المصادر: 
يعلــل التحليــل لتكتــل المســؤولين اإلدارييــن داخــل المــدارس. تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس  ماحظة: 
والمجموعــة المرجعيــة )أو القيــم المتوســطة لنظــام اإلنــذار المبكــر + اإلدمــاج، ونظــام اإلنــذار المبكــر فقــط، والمجموعــة المرجعيــة، حــال انطبــاق ذلــك( 
باســتخدام اختبــارات T ذات الطرفيــن. تــم تعديــل االنحــدار للقيــم المتوســطة. نظــًرا ألن هــذه التحليــات اإلضافيــة اســتطاعية، لــم يتــم تعديــل حــدود الــدالالت 

اإلحصائية للمقارنات المتعددة.
***/**/* يعد تقدير التأثير مهًما إحصائًيا عند مستوى .01/.05/.10.

ــد  ــة عن ــة إحصائي ــذار المبكــر + اإلدمــاج دالل ــي تســتخدم نظــام اإلن ــذار المبكــر فقــط والمجموعــة الت ــي تســتخدم نظــام اإلن ــن المجموعــة الت +++/++/+ يعكــس الفــرق بي

المستوى .01/.05/.10.



صفحة 42 نتائج ُمستمدة من تقييم تأثير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في أربع دول  

شعور المسؤولين اإلداريين بالكفاءة الذاتية ب. 

علــى الرغــم مــن أن البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس كان لــه تأثيــر إيجابــي علــى شــعور المعلميــن بالكفــاءة 
ــاءة  ــن بالكف ــى شــعور المســؤولين اإلداريي ــا عل ــرات ملموســة إحصائًي ــاك أي تأثي ــم تكــن هن ــدان، فل ــة فــي بعــض البل الذاتي
الذاتيــة فــي أي بلــد )الشــكل 6-أ-6(. بلغــت المتوســطات أدنــى قيــم لهــا فــي كمبوديــا )تراوحــت بيــن 3.63 و3.71( وأعلــى 

قيم لها في الهند )تراوحت بين 4.73 و4.74(. 

الشــكل 6-أ-6. تأثيــرات البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى شــعور المســؤولين اإلدارييــن بالكفــاءة الذاتيــة، حســب 
الدولة

استبيانات المعلمين المدارة ذاتًيا والخاصة بالمتابعة والقائمة على األساس المرجعي للبرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس. المصادر: 
يعلــل التحليــل لتكتــل المعلميــن داخــل المــدارس. تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة  ماحظة: 
ــك( باســتخدام  ــاق ذل ــة، حــال انطب ــط، والمجموعــة المرجعي ــذار المبكــر فق ــذار المبكــر + اإلدمــاج، ونظــام اإلن ــم المتوســطة لنظــام اإلن ــة )أو القي المرجعي
ــدالالت  ــدود ال ــل ح ــم تعدي ــم يت ــتطاعية، ل ــة اس ــات اإلضافي ــذه التحلي ــًرا ألن ه ــطة. نظ ــم المتوس ــدار للقي ــل االنح ــم تعدي ــن. ت ــارات T ذات الطرفي اختب

اإلحصائية للمقارنات المتعددة.
***/**/* يعد تقدير التأثير مهًما إحصائًيا عند مستوى .01/.05/.10.

ــد  ــة عن ــة إحصائي ــذار المبكــر + اإلدمــاج دالل ــي تســتخدم نظــام اإلن ــذار المبكــر فقــط والمجموعــة الت ــي تســتخدم نظــام اإلن ــن المجموعــة الت +++/++/+ يعكــس الفــرق بي

المستوى .01/.05/.10. 



صفحة 43 نتائج ُمستمدة من تقييم تأثير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في أربع دول  

شعور المسؤولين اإلداريين بالمسؤولية ج. 

علــى غــرار نتائــج المعلميــن، كان للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تأثيــر إيجابــي مهــم إحصائًيــا فــي حالــة 
المســؤولين اإلدارييــن فــي المجموعــات التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر + اإلدمــاج فــي كمبوديــا )بلــغ متوســط الدرجــات 
3.42 مقابــل 3.30( )الشــكل 6-أ-7(. وعلــى الرغــم مــن أن متوســطات الدرجــات فــي المجموعــة المرجعيــة كانــت أقــل بكثيــر 
فــي البلــدان األخــرى، لــم تكــن هنــاك تأثيــرات ملموســة علــى شــعور المســؤولين اإلدارييــن بالمســؤولية فــي أي بلــد آخــر. كان 
هنــاك تناقــض بيــن شــعور المســؤولين اإلدارييــن بالكفــاءة الذاتيــة وشــعورهم بالمســؤولية فــي الهنــد. تتبــع طاجيكســتان وتيمــور 

ليشتي النمط نفسه فيما يتعلق بالمعلمين.

الشكل 6-أ-7. تأثيرات البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على شعور المسؤولين اإلداريين بالمسؤولية، حسب الدولة

استبيانات المعلمين المدارة ذاتًيا والخاصة بالمتابعة والقائمة على األساس المرجعي للبرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس. المصادر: 
يعلــل التحليــل لتكتــل المســؤولين اإلدارييــن داخــل المــدارس. تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس  ماحظة: 
والمجموعــة المرجعيــة )أو القيــم المتوســطة لنظــام اإلنــذار المبكــر + اإلدمــاج، ونظــام اإلنــذار المبكــر فقــط، والمجموعــة المرجعيــة، حــال انطبــاق ذلــك( 
باســتخدام اختبــارات T ذات الطرفيــن. تــم تعديــل االنحــدار للقيــم المتوســطة. نظــًرا ألن هــذه التحليــات اإلضافيــة اســتطاعية، لــم يتــم تعديــل حــدود الــدالالت 

اإلحصائية للمقارنات المتعددة.
***/**/* يعد تقدير التأثير مهًما إحصائًيا عند مستوى .01/.05/.10.

ــد  ــة عن ــة إحصائي ــذار المبكــر + اإلدمــاج دالل ــي تســتخدم نظــام اإلن ــذار المبكــر فقــط والمجموعــة الت ــي تســتخدم نظــام اإلن ــن المجموعــة الت +++/++/+ يعكــس الفــرق بي

المستوى .01/.05/.10. 



صفحة 44 نتائج ُمستمدة من تقييم تأثير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في أربع دول  

تتلخــص نتائــج هــذه التحليــات عبــر جميــع البلــدان األربعــة فــي الجــدول 6-أ-2، الــذي يعــرض الدليل علــى األهميــة اإلحصائية 
ومســتوى األهميــة لــكل تأثيــر. لوحظــت التأثيــرات األكثــر اتســاًقا فــي كمبوديــا، حيــث حّســن البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب 
مــن المــدارس ممارســات المعلميــن والمســؤولين اإلدارييــن الراميــة إلــى منــع التســرب وشــعور المعلــم بالمســؤولية فــي كلتــا 
ــي  ــدارس الت ــي الم ــة ف ــاءة الذاتي ــم بالكف ــعور المعل ــؤولية وش ــن بالمس ــؤولين اإلداريي ــعور المس ــن ش ــا حّس ــن، كم المجموعتي

تستخدم نظام اإلنذار المبكر + الحاسب اآللي. 

الجدول 6-أ-2. تأثيرات البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على نتائج المعلمين اإلضافية
تيمور ليشتيطاجيكستانالهندكمبوديا

نظام اإلنذار المبكر 
فقط

نظام اإلنذار المبكر 
+ اإلدماج )أجهزة 

الحاسب اآللي(
مقياس ممارسات منع التسرب

○++○++++++اإلداريون
الشعور بالمسؤولية الذاتية

○-○++++++المعلمون
○○○+++○اإلداريون

الشعور بالكفاءة الذاتية
++○○+○المعلمون
○○○○○اإلداريون

مجموعــة بيانــات الســجات المدرســية الخاصــة بالمتابعــة والقائمــة علــى األســاس المرجعــي للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس واســتبيانات  المصادر: 
الطاب الخاصة بالمتابعة والقائمة على األساس المرجعي واستبيانات المعلمين المدارة ذاتًيا الخاصة بالمتابعة.

يستند تحليل نتائج المعلمين على المعلمين المسؤولين عن إدارة الفصل ومعلمي الرياضيات واللغات بالصفوف الدراسية واإلداريين في المدرسة. ماحظة: 
تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة المرجعيــة )أو القيــم المتوســطة لنظــام اإلنــذار المبكــر    
+ اإلدمــاج، ونظــام اإلنــذار المبكــر فقــط، والمجموعــة المرجعيــة، حــال انطبــاق ذلــك( باســتخدام اختبــارات T ذات الطرفيــن. يمثــل التحليــل مجموعــات 
الطــاب والمعلميــن داخــل المــدارس وأثنــاء العــام الدراســي والتأثيــرات الثابتــة لهــذه المجموعــات. بســبب وجــود نتائــج إضافيــة وتحليــات اســتطاعية، فلــم 

يتم تعديل حدود ذات داللة إحصائية للمقارنات المتعددة.
+ + +/+ +/+ تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية مهمة عند المستوى .01/.05/.10.

— — —/— —/— تأثير سلبي ذو داللة إحصائية مهمة عند المستوى .01/.05/.10.

التأثيرات المترتبة على توجهات الطالب المعرضين للخطر نحو المدرسة ب. 

ــى  ــر عل ــي تؤث ــج المتوســطة الرئيســية الت ــات الطــاب النتائ ــد توجه ُتع
ــم  ــى قراراته ــرب وعل ــر التس ــم لخط ــي تعرضه ــلوكيات الطــاب الت س
بشــأن االســتمرار فــي الحضــور فــي المــدرس. وقــد قــاس التقييــم 
ــات الطــاب  ــدارس توجه ــن الم ــرب م ــع التس ــي لمن ــج النموذج للبرنام
ــم معرضــون  ــد أنه ــم تحدي ــذي ت ــق إجــراء مســح للطــاب ال عــن طري
لخطــر التســرب بنــاًء علــى الخصائــص األساســية للطــاب المتاحــة فــي 
ــا  ــتخدمة باعتباره ــك المس ــابهة لتل ــة مش ــع عملي ــة )تتب ســجات المدرس
جــزء مــن أنظمــة اإلنــذار المبكــر )EWS( فــي المــدارس التــي تســتخدم 
البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس . إن الثــاث مقاييــس 
األساســية لمــدى فاعليــة البرنامــج النموذجــي لمنع التســرب مــن المدارس 
ــة  فــي التأثيــر علــى توجهــات الطــاب هــي توجهــات الطــاب االنفعالي

والمعرفية والسلوكية نحو المدرسة. 

النتائج المتعلقة بتوجهات الطالب 
المعرضين للخطر نحو المدرسة

المقياس األساسي لمدى فاعلية البرنامج

التوجهــات االنفعاليــة والمعرفية والســلوكية 	 
تجاه المدرسة

النتائج اإلضافية:

مــن 	  المقــدم  للدعــم  الطــاب  تصــورات 
المعلمين

مــن 	  المقــدم  للدعــم  الطــاب  تصــورات 
أولياء األمور
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التأثيرات على المقاييس األولية لتوجهات الطالب نحو المدرسة  .1

ويقصــد بالعديــد مــن التدخــات المســتخدمة فــي البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس جعــل المدرســة أكثــر جاذبيــة 
وإثــارة الهتمــام الطــاب. يقيــس مقيــاس التوجهــات االنفعاليــة نحــو المدرســة للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس 

ما إذا كان الطاب يحبون المدرسة ولديهم مشاعر إيجابية نحوها أم ال. 

تراوحــت الــردود علــى كل عنصــر فــي المقيــاس فــي كمبوديــا وطاجيكســتان مــن 1 )أرفــض بشــدة( إلــى 4 )أوافــق بشــدة( ووجد 
متوســط فــي العناصــر. فــي الهنــد وتيمــور ليشــتي، اســتندت هــذه المقاييــس علــى عناصــر االســتطاع التــي يجيــب بهــا الطــاب 
فــي حالــة موافقتهــم علــى الجملــة باســتخدام إجابــة "نعــم" أو "ال". وتــم تجميــع المقاييــس عــن طريــق حســاب النســبة المئويــة 

للعناصر التي وافق عليها طالب. تقابل القيم األعلى توجهات انفعالية أفضل نحو المدرسة. 

كان للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تأثيــر إيجابــي علــى التوجهــات االنفعاليــة للطــالب المعرضيــن للخطــر 
نحــو المدرســة فــي الهنــد وطاجيكســتان، ولكــن لــم يكــن لهــا تأثيــر مهــم فــي تيمــور ليشــتي وكمبوديــا )الشــكل 6-ب-1(. فــي 
جميــع البلــدان، كانــت النتائــج فــي مقيــاس التبليــغ الذاتــي هــذا مرتفعــة، األمــر الــذي قــد يحــد مــن قــدرة البرنامــج النموذجــي 
لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى إحــداث تأثيــرات. ســجل الطــاب المعرضــون للخطــر فــي طاجيكســتان فــي المــدارس التــي 
اســتخدمت البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس 3.58 بالمقارنــة بـــ 3.51 للطــاب فــي المــدارس المرجعيــة، 
ويعتبــر هــذا فرًقــا ذا داللــة إحصائيــة.23 وافــق فــي الهنــد الطــاب المعرضــون للخطــر فــي المــدارس التــي اســتخدمت البرنامــج 
النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس بنســبة 93 فــي المئــة مــن عناصــر المقيــاس بالمقارنــة بـــ 91.3 فــي المئــة للطــاب 
فــي المــدارس المرجعيــة ويوجــد أيًضــا فــرق ذو داللــة إحصائيــة.24 تمثــل هــذه الزيــادات فــي نقــط النســب المئويــة فارًقــا بنســبة 

2 في المائة تقريًبا في مجموعات العاج بالمقارنة بالمجموعات المرجعية في كل بلد.

23 تشير أعلى النتائج على مشاعر أكثر إيجابية نحو المدرسة.

24 تشير الموافقة إلى مشاعر وتصرفات أكثر إيجابية نحو المدرسة.

التوجهات االنفعالية نحو المدرسة

قــد أجــاب الطــاب الذيــن تــم تحديــد أنهــم معرضــون لخطــر التســرب مــن المدرســة علــى اســتبيان. ويســتند هــذا المقيــاس علــى إجابــات 
الطاب لعناصر االستطاع الستة ذات الصلة بما يشعر به الطاب بخصوص المدرسة. وتتضمن العناصر التالي:

	.المدرسة مكان أستمتع بوجودي فيه

	.يوجد معلمون يمكنني التحدث لهم

	.أشارك في أنشطة مدرسية بعد المدرسة

	.استمتع بالمشاركة في األنشطة الصفية

	.أتطلع للذهاب للمدرسة

	.سيساعدني برنامج الدروس في دراساتي
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الشكل 6-ب-1: تأثيرات البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على التوجهات االنفعالية للطاب نحو المدرسة

مجموعــة بيانــات ســجات المدرســة الخاصــة بالمتابعــة والقائمــة علــى األســاس المرجعــي للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس واســتبيانات  المصادر: 
الطاب المعرضين لخطر التسرب.

تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة المرجعيــة )أو القيــم المتوســطة لنظــام اإلنــذار المبكــر  ماحظة: 
+ اإلدمــاج، ونظــام اإلنــذار المبكــر فقــط، والمجموعــة المرجعيــة، حــال انطبــاق ذلــك( باســتخدام اختبــارات T ذات الطرفيــن. تــم تعديــل التأثيــرات إلجــراء 

العديد من المقارنات باستخدام طريقة بنيامين-هوشبيرغ. تم تعديل االنحدار للقيم المتوسطة. 
***/**/* يعد تقدير التأثير مهًما إحصائًيا عند مستوى .01/.05/.10.

+++/++/+ يعتبــر الفــرق بيــن المجموعــة التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر فقــط والمجموعــة التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر + اإلدمــاج مهًمــا مــن الناحيــة اإلحصائيــة 

عند المستوى 01/.05/.10.

تــم تركيــز التأثيــرات للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى التوجهــات االنفعاليــة نحــو المدرســة فــي الهنــد 
وطاجيكســتان فــي بعــض المجموعــات الفرعيــة )الشــكل 6-ب-2(. وكانــت التأثيــرات المهمــة اإليجابيــة للبرنامــج النموذجــي 
لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى التوجهــات االنفعاليــة نحــو المدرســة فــي كل مــن الهنــد وطاجيكســتان أكثــر انتشــاًرا بيــن 
الطالبــات اإلنــاث أو المتجــاوزون العمــر عــن مــا كانــت عليــه بيــن المجموعــات التكميليــة )الطــاب الذكــور أو لــم يتجــاوزا 
العمــر(. ُرصــدت فــي الهنــد تأثيــرات إيجابيــة مهمــة للطــاب الذيــن ال ينتمــون إلــى الطبقــات االجتماعيــة الدنيــا وفــي المــدراس 
التــي بهــا نســب مئويــة منخفضــة للطــاب المعرضيــن للخطــر، ولكــن ليــس للطــاب فــي المجموعــات الفرعيــة التكميليــة. كمــا 

ُرصدت طاجيكستان تأثيرات مهمة إيجابية للمدارس التي لم تكن بعيدة، ولكن ليس للمدارس التي كانت بعيدة. 
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الشــكل 6-ب-2: تأثيــرات البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى التوجهــات االنفعاليــة للطــاب نحــو المدرســة، حســب 
المجموعة الفرعية
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مجموعــة بيانــات ســجات المدرســة الخاصــة بالمتابعــة والقائمــة علــى األســاس المرجعــي للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس واســتبيانات  المصادر: 
الطاب المعرضين لخطر التسرب.

تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة المرجعيــة )أو القيــم المتوســطة لنظــام اإلنــذار المبكــر  ماحظة: 
+ اإلدمــاج، ونظــام اإلنــذار المبكــر فقــط، والمجموعــة المرجعيــة، حــال انطبــاق ذلــك( باســتخدام اختبــارات T ذات الطرفيــن. نظــًرا ألن تحليــات المجموعــة 

الفرعية هذه استطاعية، لم يتم تعديل حدود الدالالت اإلحصائية للمقارنات المتعددة.
***/**/* يعد تقدير التأثير مهًما إحصائًيا عند مستوى .01/.05/.10.

+++/++/+ يعتبــر الفــرق بيــن المجموعــة التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر فقــط والمجموعــة التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر + اإلدمــاج مهًمــا مــن الناحيــة اإلحصائيــة 

عند المستوى 01/.05/.10.
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ــي.  ــاط األكاديم ــل للطــاب واالنضب ــات العم ــن أخاقي ــاج أن تحس ــج االندم ــر )EWS( وبرام ــذار المبك ــة اإلن ــن ألنظم يمك
ــذه  ــت ه ــا كان ــدارس إذا م ــن الم ــع التســرب م ــج النموذجــي لمن ــة للبرنام ــو المدرس ــة نح ــات المعرفي ــاس التوجه ــس مقي ويقي

التغييرات حدثت بالنظر في ما إذا كان الطاب مروا بعادات دراسية جيدة. 

تم تجميع مقياس التوجهات المعرفية بنفس طريقة مقياس التوجهات االنفعالية نحو المدرسة. 

لــم يؤثــر البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تأثيــر ذو أهميــة علــى توجهــات الطــالب المعرفيــة المعرضيــن 
للخطــر نحــو المدرســة فــي أي مــن البلــدان. كانــت نتائــج مقيــاس متوســط التوجهــات المعرفيــة نحــو المدرســة متشــابهة لطــاب 
مجموعــة البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة المرجعيــة فــي البلــدان األربعــة )3.03 و3.04 مقابــل 
3.02 فــي كمبوديــا و82.6 فــي المئــة مقابــل 82.6 فــي المئــة فــي الهنــد و3.23 مقابــل 3.22 فــي طاجيكســتان و71.3 فــي 

المئة مقابل 71.7 في المئة في تيمور ليشتي(.25

25 أجاب الطاب في الهند وتيمور ليشتي على األسئلة باستخدام واحدة من خيارين لإلجابة: "أرفض" و"أوافق". بينما أجاب الطاب في كمبوديا 

وطاجيكستان على األسئلة باستخدام أحد خيارات اإلجابة األربعة: "أرفض بشدة" و"أرفض إلى حد ما" و"أوافق إلى حد ما" و"أوفق بشدة." تتراوح 
المقاييس التي تعكس التوجهات نحو المدرسة في الهند وتيمور ليشتي من 0 إلى 100 في المئة بالموافقة، بينما تتراوح في كمبوديا وطاجيكستان من 1 

إلى 4. ولجميع البلدان، تعني أحد النتائج المرتفعة بأن الطالب لديه توجه أفضل نحو المدرسة.

التوجهات اإلدراكية نحو المدرسة

قــد أجــاب الطــاب الذيــن تــم تحديــد أنهــم معرضــون لخطــر التســرب مــن المدرســة علــى اســتبيان. ويقــوم هــذا المقيــاس علــى إجابــات 
الطاب لعناصر االستطاع التسع ذات الصلة بالطريقة التي يفكر بها الطاب عن المدرسة. وتتضمن العناصر التالي:

	.9 سأكمل الصف

	.سيكون اتمام الصف 9 مفيًدا لي ولعائلتي

	.يؤثر التغيب عن المدرسة على أدائي فيها

	.يساعدني أداء الواجبات المدرسية على األداء بشكل أفضل في المدرسة

	.انا مهتم باألعمال التي أحصل عليها ألدائها في فصولي

	.أراجع العمل المدرسي لمعرفة األخطاء

	.احتاج مساعدة إضافية لدراساتي أو الواجب المنزلي

	.أعاني من صعوبة في االنتباه في المدرسة

	.أحاول ان أبذل قصارى جهدي في المدرسة، حتى لو لم تكن مثالية
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الشكل 6-ب-3: تأثيرات البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على التوجهات اإلدراكية للطاب نحو المدرسة

مجموعــة بيانــات ســجات المدرســة الخاصــة بالمتابعــة والقائمــة علــى األســاس المرجعــي للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس واســتبيانات  المصادر: 
الطاب المعرضين لخطر التسرب.

تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة لمجموعــة البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة المرجعيــة )أو القيــم المتوســطة لمجموعــة  ماحظة: 
نظــام اإلنــذار المبكــر + اإلدمــاج، ومجموعــة اإلنــذار المبكــر فقــط والمجموعــة المرجعيــة، إذا كان هــذا قابــل للتطبيــق( باســتخدام اختبــارات t ذات الطرفيــن. 

تم تعديل التأثيرات إلجراء العديد من المقارنات باستخدام طريقة بنيامين-هوشبيرغ. تم تعديل االنحدار للقيم المتوسطة. 
***/**/* يعد تقدير التأثير مهًما إحصائًيا عند مستوى .01/.05/.10.

+++/++/+ يعتبــر الفــرق بيــن المجموعــة التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر فقــط والمجموعــة التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر + اإلدمــاج مهًمــا مــن الناحيــة اإلحصائيــة 

عند المستوى 01/.05/.10.

لــم تكــن هنــاك تأثيــرات إال علــى مجموعــة فرعيــة واحــدة عبــر جميــع البلــدان علــى هــذا الناتــج، ولذلــك لــم يتــم عــرض رســوم 
بيانيــة للمجموعــات الفرعيــة هنــا )الشــكل 6-ب-1(. كان هنــاك تأثيــر ضئيــل األهميــة ذو داللــة إحصائيــة فــي كمبوديــا علــى 

التوجهات المعرفية نحو المدرسة للطاب المتجاوزون العمر. 
الشــكل 6-ب-4: تأثيــرات البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى التوجهــات المعرفيــة للطــاب نحــو المدرســة، حســب 

المجموعة الفرعية
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مجموعــة بيانــات ســجات المدرســة الخاصــة بالمتابعــة والقائمــة علــى األســاس المرجعــي للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس واســتبيانات  المصادر: 
الطاب المعرضين لخطر التسرب.

تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة المرجعيــة )أو القيــم المتوســطة لنظــام اإلنــذار المبكــر  ماحظة: 
+ اإلدمــاج، ونظــام اإلنــذار المبكــر فقــط، والمجموعــة المرجعيــة، حــال انطبــاق ذلــك( باســتخدام اختبــارات T ذات الطرفيــن. تــم تعديــل التأثيــرات إلجــراء 
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العديــد مــن المقارنــات باســتخدام طريقــة بنيامين-هوشــبيرغ. تــم تعديــل االنحــدار للقيــم المتوســطة. تــم أيًضــا اختبــار الفــارق بيــن مجموعــة نظــام اإلنــذار 
المبكر فقط ومجموعة نظام اإلنذار المبكر + االندماج في كمبوديا لتحديد أهميته ولم يكن مهًما من الناحية اإلحصائية.

***/**/*يعد تقدير التأثير مهًما من الناحية اإلحصائية عند المستوى .01/.05/.10.

وقــد عــزز تحســين دعــم المعلميــن وأوليــاء األمــور للطــاب المعرضيــن للخطــر وزيــادة االندمــاج من خــال مختبرات الحاســوب 
واألنشــطة اإلثرائيــة التوجهــات الســلوكية للطــاب نحــو المدرســة. ويقيــس مقيــاس التوجهــات الســلوكية نحــو المدرســة للبرنامــج 
النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس مــا إذا كانــت هــذه التغييــرات حدثــت بالنظــر فــي مــا إذا أثبــت الطــاب أنهــم يقيمــوا 
المدرســة مــن خــال اتبــاع معاييــر متوقعــة. تــم تجميــع مقيــاس التوجهــات الســلوكية بنفــس طريقــة مقاييــس التوجهــات االنفعاليــة 

والمعرفية. 
التوجهات السلوكية نحو المدرسة

قــد أجــاب الطــاب الذيــن تــم تحديــد أنهــم معرضــون لخطــر التســرب مــن المدرســة علــى اســتبيان. ويقــوم هــذا المقيــاس علــى إجابــات 
الطاب لعناصر االستطاع 10 ذات الصلة بطريقة تصرف الطاب في المدرسة. وتتضمن العناصر ما يلي:

	.قد فكرت في التسرب
	.أحضر إلى المدرسة بانتظام
	.أصل إلى المدرسة في الوقت المحدد
	.أتغيب عن المدرسة حتى لو لم أكن مريًضا
	.أتخطى الفصول اثناء المدرسة
	.أتغيب عن المدرسة وأترك الفصول دون إخبار والدي
	.أقوم بأداء الواجب المدرسي المعين لي
	.اتبع القواعد في المدرسة
	.أقع في مشاكل في المدرسة
	.أعاني من صعوبة في التواصل مع الطاب األخرين
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كان للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تأثيــر إيجابــي علــى التوجهــات الســلوكية للطــالب المعرضيــن للخطــر 
نحــو المدرســة فــي تيمــور ليشــتي، ولكــن لــم يكــن لهــا تأثيــرات فــي البلــدان االخــرى )الشــكل 6-ب-5(. وافــق فــي تيمــور 
ليشــتي الطــاب المعرضــون للخطــر فــي المــدارس التــي تســتخدم البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس بنســبة 
79.5 فــي المئــة لألســئلة، بالمقارنــة مــع 76.3 فــي المئــة للطــاب فــي المجموعــة المرجعيــة فــي تيمــور ليشــتي، يوجــد فــرق 

مهم ذو داللة إحصائية.

الشكل 6-ب-5. تأثيرات البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على توجهات الطاب السلوكية نحو المدرسة

مجموعــة بيانــات ســجات المدرســة الخاصــة بالمتابعــة والقائمــة علــى األســاس المرجعــي للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس واســتبيانات  المصادر: 
الطاب المعرضين لخطر التسرب.

تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة لمجموعــة البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة المرجعيــة )أو القيــم المتوســطة لمجموعــة  ماحظة: 
أنظمــة اإلنــذار المبكــر + اإلدمــاج ومجموعــة أنظمــة اإلنــذار المبكــر فقــط والمجموعــة المرجعيــة، حــال انطبــاق ذلــك( باســتخدام اختبــارات T ذات الطرفيــن. 

تم تعديل التأثيرات للمقارنات المتعددة باستخدام طريقة بنيامين هوشبيرج )Benjamini-Hochberg(. تم تعديل االنحدار للقيم المتوسطة. 
***/**/* يعد تقدير التأثير ذو داللة إحصائية مهمة عند المستوى .01/.05/.10.

+++/++/+ يعتبــر الفــرق بيــن المجموعــة التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر فقــط والمجموعــة التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر + اإلدمــاج مهًمــا مــن الناحيــة اإلحصائيــة 

عند المستوى 01/.05/.10.

ال يظهــر تحليــل التأثيــرات علــى التوجهــات الســلوكية للطــاب نحــو المدرســة وفًقــا للمجموعــة الفرعيــة أي تأثيــرات علــى هــذا 
الناتــج ألي مجموعــة فرعيــة فــي كمبوديــا والهنــد، ولكنــه يظهــر تأثيــر للطــاب فــي المــدارس التــي بهــا نســبة مئويــة عاليــة 
مــن الطــاب المعرضيــن للخطــر فــي طاجيكســتان وتأثيــرات لجميــع المجموعــات الفرعيــة مــا عــدا الذيــن كانــوا فــي المــدارس 

التي بها نسبة مئوية منخفضة من الطاب المعرضين للخطر في تيمور ليشتي )الشكل 6-ب-6(. 
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الشــكل 6-ب-6. تأثيــرات البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى التوجهــات الســلوكية للطــاب نحــو المدرســة، حســب 
المجموعة الفرعية
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مجموعــة بيانــات ســجات المدرســة الخاصــة بالمتابعــة والقائمــة علــى األســاس المرجعــي للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس واســتبيانات  المصادر: 
الطاب المعرضين لخطر التسرب.

تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة لمجموعــة البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة المرجعيــة )أو القيــم المتوســطة لمجموعــة  ماحظة: 
نظــام اإلنــذار المبكــر + اإلدمــاج، ومجموعــة اإلنــذار المبكــر فقــط والمجموعــة المرجعيــة، إذا كان هــذا قابــل للتطبيــق( باســتخدام اختبــارات t ذات الطرفيــن. 

نظًرا ألن تحليات المجموعة الفرعية هذه استطاعية، لم يتم تعديل حدود الدالالت اإلحصائية للمقارنات المتعددة.
***/**/* يعد تقدير التأثير مهًما إحصائًيا عند مستوى .01/.05/.10.

+++/++/+ يعتبــر الفــرق بيــن المجموعــة التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر فقــط والمجموعــة التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر + اإلدمــاج مهًمــا مــن الناحيــة اإلحصائيــة 

عند المستوى 01/.05/.10.

وتتلخــص نتائــج المجموعــات الفرعيــة هــذه فــي الجــدول 6-ب-1 فــي جميــع البلــدان. توجــد تأثيــرات علــى توجهــات الطــاب 
نحو المدرسة هذه في بعض البلدان دون غيرها. 



صفحة 56 نتائج ُمستمدة من تقييم تأثير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في أربع دول  

الجدول 6-ب-1. تأثيرات البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على المقاييس األولية للكفاءة لتوجهات الطاب المعرضين 
للخطر نحو المدرسة، وفًقا للمجموعة الفرعية

تيمور ليشتيطاجيكستانالهندكمبوديا

نظام اإلنذار المبكر + نظام اإلنذار المبكر فقط
أجهزة الحاسب اآللي

التوجهات االنفعالية نحو المدرسة
جنس الطالب

○++++++○○اإلناث

○○○○○الذكور

حالة تجاوز الطالب للسن المحدد
○○○○○متجاوز للسنأ

○++++++○○غير متجاوز للسنأ

الطبقة االجتماعية للطالب
ال ينطبقال ينطبق○ال ينطبقال ينطبقطبقة اجتماعية دنياب

ال ينطبقال ينطبق+++ال ينطبقال ينطبقطبقة اجتماعية غير الدنياب

النسبة المئوية للطالب المتعرضين لخطر التسرب من المدارس
النسبة المئوية المرتفعة للطاب المتعرضين 

للخطرج
○○○+○

النسبة المئوية المنخفضة للطاب المتعرضين 
للخطرج

○○++++○

موقع المدرسة
○○++○○بعيدةد

─+++++○○غير البعيدةد

التوجهات اإلدراكية نحو المدرسة
جنس الطالب

○○○○○اإلناث

○○○○○الذكور

حالة تجاوز الطالب للسن المحدد
○○○+○متجاوز للسنأ

○○○○○غير متجاوز للسنأ

الطبقة االجتماعية للطالب
ال ينطبقال ينطبق○ال ينطبقال ينطبقطبقة اجتماعية دنياب

ال ينطبقال ينطبق○ال ينطبقال ينطبقطبقة اجتماعية غير دنياب

النسبة المئوية للطالب المعرضين لخطر التسرب من المدارس
○○○○○عرضة للتسرب بنسبة مرتفعةج

○○○○○عرضة للتسرب بنسبة منخفضةج

موقع المدرسة
○○○○○بعيدةد

○○○○○غير بعيدةد

التوجهات السلوكية نحو المدرسة
جنس الطالب

+++○○○○اإلناث

+++○○○○الذكور

حالة تجاوز الطالب للسن المحدد
+++○○○○متجاوز للسنأ

+++○○○○غير متجاوز للسنأ



صفحة 57 نتائج ُمستمدة من تقييم تأثير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في أربع دول  

تيمور ليشتيطاجيكستانالهندكمبوديا

نظام اإلنذار المبكر + نظام اإلنذار المبكر فقط
أجهزة الحاسب اآللي

الطبقة االجتماعية للطالب
ال ينطبقال ينطبق○ال ينطبقال ينطبقطبقة اجتماعية دنياب

ال ينطبقال ينطبق○ال ينطبقال ينطبقطبقة اجتماعية غير دنياب

النسبة المئوية للطالب المتعرضين لخطر التسرب من المدارس
النسبة المئوية المرتفعة للطاب المتعرضين 

للخطرج
○○○+++++

نسبة مئوية منخفضة للمدارس المعرضة 
للخطرج

○○○○○

موقع المدرسة
+++○○○○بعيدةد

+○○○○غير بعيدةد

مجموعــة بيانــات الســجات المدرســية الخاصــة بالمتابعــة والقائمــة علــى األســاس المرجعــي للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس واســتبيانات  المصادر: 
الطاب الخاصة بالمتابعة والقائمة على األساس المرجعي واستبيانات المعلمين المدارة ذاتًيا الخاصة بالمتابعة.

يستند تحليل توجهات الطاب المعرضين للخطر على الطاب المعرضين للخطر للصف المستهدف. ماحظة: 
تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة لمجموعــة البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة المرجعيــة )أو القيــم المتوســطة لمجموعــة   
نظــام اإلنــذار المبكــر + اإلدمــاج، ومجموعــة نظــام اإلنــذار المبكــر، والمجموعــة المرجعيــة، إذا كان قابــل للتطبيــق( باســتخدام اختبــارات t ذات الطرفيــن. 
يمثــل التحليــل مجموعــات الطــاب والمعلميــن داخــل المــدارس وأثنــاء العــام الدراســي والتأثيــرات الثابتــة لهــذه المجموعــات. نظــًرا ألن تحليــات المجموعــة 

الفرعية هذه استطاعية، لم يتم تعديل حدود الدالالت اإلحصائية للمقارنات المتعددة.
+ + +/+ +/+ تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية مهمة عند المستوى .01/.05/.10.

— — —/— —/— تأثير سلبي ذو داللة إحصائية مهمة عند المستوى .01/.05/.10.



صفحة 58 نتائج ُمستمدة من تقييم تأثير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في أربع دول  

التأثيرات المترتبة على المقاييس اإلضافية لتوجهات الطالب نحو المدرسة  .2

ــرات  ــا تأثي ــم أيًض ــدر التقيي ــورة أعــاه، ق ــية للطــاب المذك ــات األساس ــاث توجه ــى الث ــرات عل ــاس التأثي ــى قي ــة إل باإلضاف
البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى نتيجتيــن توجيهيتيــن أخرييــن للطــاب المعرضيــن لخطــر التســرب: 
تصوراتهــم عــن الدعــم المقــدم مــن المعلميــن وأوليــاء االمــور لنجاحهــم فــي المدرســة. تمثــل الدرجــات العليــا فــي هــذه المقاييــس 
ــى  ــا إل ــس أيًض ــذه المقايي ــتندت ه ــور. واس ــاء األم ــن وأولي ــن المعلمي ــوه م ــذي تلق ــم ال ــة للطــاب عــن الدع تصــورات إيجابي

االستجابات لاستطاع الخاص بالطاب المعرضين للخطر. 

تصورات الطالب للدعم المقدم من المعلمين أ. 

تركز األسئلة في هذا المقياس على آراء الطاب بخصوص الدعم المقدم من معلميهم.

ــا وطاجيكســتان مــن 1 )أرفــض بشــدة( إلــى 4 )أوافــق بشــدة(  تراوحــت الــردود علــى كل عنصــر فــي المقيــاس فــي كمبودي
ووجــد متوســط عبــر العناصــر. فــي الهنــد وتيمــور ليشــتي، اســتندت هــذه المقاييــس علــى عناصــر االســتطاع التــي يجيــب بهــا 
الطــاب فــي حالــة موافقتهــم علــى الجملــة باســتخدام إجابــة "نعــم" أو "ال". وتــم تجميــع المقاييــس عــن طريــق حســاب النســبة 

المئوية للعناصر التي وافق عليها طالب. وتتفق القيم العليا مع تصورات أفضل للدعم المقدم من المعلمين. 

ــا ذو أهميــة مــن الناحيــة اإلحصائيــة علــى تصــورات  ــًرا إيجابًي أثــر البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تأثي
ــي  ــة( وللطــالب ف ــي المئ ــل 87.2 ف ــات 89.6 مقاب ــغ متوســط الدرج ــد )بل ــي الهن ــن ف ــن المعلمي ــدم م ــم المق الطــالب للدع

مجموعة أنظمة اإلنذار المبكر )EWS( في كمبوديا )بلغ متوسط الدرجات 3.15 مقابل 3.05( )الشكل 6-ب-7(.

تصورات الطالب للدعم المقدم من المعلمين

قــد أجــاب الطــاب الذيــن تــم تحديــد أنهــم معرضــون لخطــر التســرب مــن المدرســة علــى اســتبيان. ويقــوم هــذا المقيــاس علــى إجابــات 
الطاب لعناصر االستطاع 11 ذات الصلة بطريقة إدراك الطاب للدعم المقدم من المعلمين. وتتضمن العناصر ما يلي:

	.)أجد صعوبة في التعامل مع المعلم )المعلمين

	.يهتم المعلم )المعلمون( بالطريقة التي اتصرف بها

	.يتحدث المعلم )المعلمون( معي بخصوص طريقة أدائي للواجب المنزلي و/أو االختبارات

	.يساعدني المعلم )المعلمون( إذا واجهت صعوبات في أحد الدروس

	.اشعر بارتياح عند طلب المساعدة من المعلم )المعلمون( في دروسي

	.يتحدث معي المعلم )المعلمون( إذا تغيبت عن المدرسة أو الفصل

	.يعتقد المعلم )المعلمون( أنني قادر على إتمام الصف الحالي

	.قد تحدث معي المعلم )المعلمون( بخصوص خطتي المستقبلية

	.قد تواصل المعلم )المعلمون( مع والدي بخصوص أدائي المدرسي

	.قد تواصل المعلم )المعلمون( مع والدي بخصوص حضوري

	.يشجعني المعلم )المعلمون( وزمائي في الفصل لكي ال اتسرب من المدرسة



صفحة 59 نتائج ُمستمدة من تقييم تأثير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في أربع دول  

الشكل 6-ب-7. تأثيرات البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على تصورات الطاب للدعم المقدم من المعلمين

مجموعــة بيانــات ســجات المدرســة الخاصــة بالمتابعــة والقائمــة علــى األســاس المرجعــي للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس واســتبيانات  المصادر: 
الطاب المعرضين لخطر التسرب.

تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة المرجعيــة )أو القيــم المتوســطة لنظــام اإلنــذار المبكــر  ماحظة: 
ــم  ــم تعديــل االنحــدار للقي ــارات T ذات الطرفيــن. ت ــاق ذلــك( باســتخدام اختب ــة، حــال انطب ــذار المبكــر فقــط، والمجموعــة المرجعي + اإلدمــاج، ونظــام اإلن

المتوسطة. ونظًرا ألن هذه التحليات استطاعية، فإن مستويات األهمية اإلحصائية لم يتم تحديدها إلجراء العديد من المقارنات.
***/**/*يعد تقدير التأثير مهًما من الناحية اإلحصائية عند المستوى .01/.05/.10.

+++/++/+ يعتبــر الفــرق بيــن المجموعــة التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر فقــط والمجموعــة التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر + اإلدمــاج مهًمــا مــن الناحيــة اإلحصائيــة 

عند المستوى 01/.05/.10.



صفحة 60 نتائج ُمستمدة من تقييم تأثير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في أربع دول  

تصورات الطالب للدعم المقدم من أولياء األمور ب. 

باإلضافــة إلــى األخــذ فــي االعتبــار تصــورات الطــاب للدعــم الــذي يتلقونــه مــن المعلميــن، يستكشــف التقييــم أيًضــا تأثيــرات 
تصــورات الطــاب للدعــم الــذي يتلقونــه مــن أوليــاء األمــور. تــم وضــع هــذا المقيــاس بنفــس الطريقــة المتبعــة مــع تصــورات 

الطاب لناتج الدعم المقدم من المعلمين. 

ــى تصــورات  ــة عل ــة اإلحصائي ــة مــن الناحي ــر إيجابــي ذو أهمي ــع التســرب مــن المــدارس تأثي كان للبرنامــج النموذجــي لمن
الطــالب للدعــم المقــدم مــن أوليــاء األمــور فــي الهنــد )بلغــت القيــم المتوســطة علــى المقيــاس 92.1 مقابــل 89 فــي المئــة( 
وتأثيــر ذو أهميــة للطــالب فــي مجموعــة أنظمــة اإلنــذار المبكــر + اإلدمــاج )أجهــزة الحاســب اآللــي( فــي كمبوديــا )بلغــت 

القيم المتوسطة على المقياس 3.39 مقابل 3.32( )الشكل 6-ب-8(.

تصورات الطالب للدعم المقدم من أولياء األمور

قــد أجــاب الطــاب الذيــن تــم تحديــد أنهــم معرضــون لخطــر التســرب مــن المدرســة علــى اســتبيان. ويقــوم هــذا المقيــاس علــى إجابــات 
الطاب لعناصر االستطاع 10 ذات الصلة بطريقة إدراك الطاب للدعم المقدم من أولياء أمورهم. وتتضمن العناصر ما يلي:

	.يعلم والدي عندما ال أتمم واجباتي المدرسية والمهام

	.يتحدث والدي مع معلمي بشأن نتائج االختبارات أو غيابي

	.يتحدث والدي مع معلمي بشأن حضوري

	.يتأكد والدي من ذهابي للمدرسة يومًيا

	.أدائي بشكل جيد في المدرسة يعد أمًرا مهًما لوالدي

	.يحضر والدي الفعاليات في المدرسة

	.يتحدث إلّي والدي بشأن تحسين درجاتي

	.يحاول والدي دعمي بدراساتي

	.يوفر والدي وقتي ألداء الواجبات المدرسية

	.يريد والدي مني إتمام الصف الحالي



صفحة 61 نتائج ُمستمدة من تقييم تأثير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في أربع دول  

الشكل 6-ب-8. تأثيرات البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على تصورات الطاب للدعم المقدم من أولياء األمور

مجموعــة بيانــات ســجات المدرســة الخاصــة بالمتابعــة والقائمــة علــى األســاس المرجعــي للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس واســتبيانات  المصادر: 
الطاب المعرضين لخطر التسرب.

تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة المرجعيــة )أو القيــم المتوســطة لنظــام اإلنــذار  ماحظة: 
المبكــر + اإلدمــاج، ونظــام اإلنــذار المبكــر فقــط، والمجموعــة المرجعيــة، حــال انطبــاق ذلــك( باســتخدام اختبــارات T ذات الطرفيــن. تــم تعديــل االنحــدار 

للقيم المتوسطة. ونظًرا ألن هذه التحليات استطاعية، فإن مستويات األهمية اإلحصائية لم يتم تعديلها إلجراء العديد من المقارنات.
***/**/* يعد تقدير التأثير ذو داللة إحصائية مهمة عند المستوى .01/.05/.10.

+++/++/+ يعتبــر الفــرق بيــن المجموعــة التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر فقــط والمجموعــة التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر + اإلدمــاج مهًمــا مــن الناحيــة اإلحصائيــة 

عند المستوى 01/.05/.10.

تصورات الطالب للتدريب على استخدام الحاسب اآللي ج. 

استكشــف التقييــم أيًضــا فــي كمبوديــا تصــورات الطــاب للتدريــب علــى اســتخدام الحاســوب. يتوقــع المــرء بــأن تصــور الطــاب 
لفوائــد تلقــي تدريــب علــى اســتخدام الحاســوب ســتكون أعلــى فــي المــدارس التــي يتلقــون بهــا هــذا التدريــب. تــم تجميــع هــذا 

المقياس بنفس الطريقة المستخدمة في تصورات الطاب لناتج الدعم المقدم من المعلمين. 

تصورات الطالب للتدريب على استخدام الحاسب اآللي

أجــاب الطــاب الذيــن تــم تحديدهــم بأنهــم معرضــون للخطــر التســرب مــن المــدارس فــي كمبوديــا علــى أســئلة بخصــوص االســتفادة مــن 
التدريــب علــى اســتخدام الحاســب اآللــي وأهميــة مهــارات الحاســوب. ويســتند هــذا المقيــاس علــى إجابــات الطــاب لعناصــر االســتطاع 

الستة ذات الصلة بطريقة إدراك الطاب للتدريب على استخدام الحاسوب. وتتضمن العناصر ما يلي:

	.سيساعدني تعلم مهارات الحاسب اآللي على إيجاد عمل

	.سيساعدني تعلم مهارات الحاسوب في دراساتي

	.سيكون تعلم مهارات الحاسوب أمر مهم لمستقبلي

	.إذا قدمت مدرستي التدريب على استخدام الحاسوب، سأحضر المدرسة

	 إذا قدمت مدرستي التدريب على استخدام الحاسوب، سيكون من المؤكد أني سأحضر في المدرسة في اليوم الذي يتم إدراج مختبر
الحاسب اآللي فيه.

	.إذا قدمت المدرسة تدريًبا على مهارات الحاسب اآللي، فسأكون أكثر استعداًدا للبقاء في المدرسة
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كان للطــالب فــي مجموعــة أنظمــة اإلنــذار المبكــر + اإلدمــاج )أجهــزة الحاســب اآللــي( أيًضــا فــي كمبوديــا تصــورات أكثــر 
ــة أو الطــالب فــي مجموعــة أنظمــة  ــي مــن الطــالب فــي المجموعــة المرجعي ــى اســتخدام الحاســب اآلل ــاة للتدريــب عل موات

اإلنذار المبكر )بلغ متوسط الدرجات 3.62 مقابل 3.52 و3.53(.

الشــكل 6-ب-9. تأثيــرات البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى تصــورات الطــاب للتدريــب علــى اســتخدام الحاســب 
اآللي

مجموعــة بيانــات ســجات المدرســة الخاصــة بالمتابعــة والقائمــة علــى األســاس المرجعــي للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس واســتبيانات  المصادر: 
الطاب المعرضين لخطر التسرب.

تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة المرجعيــة )أو القيــم المتوســطة لنظــام اإلنــذار المبكــر  ماحظة: 
ــم  ــم تعديــل االنحــدار للقي ــارات T ذات الطرفيــن. ت ــاق ذلــك( باســتخدام اختب ــة، حــال انطب ــذار المبكــر فقــط، والمجموعــة المرجعي + اإلدمــاج، ونظــام اإلن

المتوسطة. ونظًرا ألن هذه التحليات استطاعية، فإن مستويات األهمية اإلحصائية لم يتم تحديدها إلجراء العديد من المقارنات.
***/**/* يعد تقدير التأثير مهًما إحصائًيا عند المستوى .01/.05/.10.

ــد  ــة عن ــة إحصائي ــذار المبكــر + اإلدمــاج دالل ــي تســتخدم نظــام اإلن ــذار المبكــر فقــط والمجموعــة الت ــي تســتخدم نظــام اإلن ــن المجموعــة الت +++/++/+ يعكــس الفــرق بي

المستوى .01/.05/.10.

وتشــير النتائــج المســتخلصة مــن تحليــل نتائــج توجهــات الطــاب المعرضيــن للخطــر، بوجــه عــام، إلــى أن البرنامــج النموذجــي 
ــا  ــي كمبودي ــاء األمــور ف ــن وأولي ــن المعلمي ــه م ــذي يتلقون ــدارس حســن تصــورات الطــاب للدعــم ال ــن الم ــع التســرب م لمن

والهند، ولكنهم لم يشعروا بذلك في طاجيكستان أو تيمور ليشتي )الجدول 6-ب-2(. 
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الجدول 6-ب-2 تأثيرات البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على التوجهات اإلضافية للطاب المعرضين لخطر التسرب نحو 
المدرسة

تيمور-ليشتيطاجيكستانالهندكمبوديا

نظام اإلنذار 
المبكر فقط

نظام اإلنذار المبكر + 
اإلدماج

)أجهزة الحاسب اآللي(

○○+++○+++التصورات لدعم المعلمين

○○++++++○التصورات لدعم أولياء األمور

التصورات للتدريب على أجهزة الحاسب 
اآللي

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق+++○

مجموعــة بيانــات الســجات المدرســية الخاصــة بالمتابعــة والقائمــة األســاس المرجعــي للبرنامــج النموذجــي للتســرب مــن المــدارس، واســتبيانات الطــاب  المصادر: 
الخاصة بالمتابعة والقائمة على األساس المرجعي واستبيانات المعلمين الُمدارة ذاتًيا الخاصة بالمتابعة

يعتمد تحليل تصورات الطاب على الطاب المعرضين لخطر التسرب في الصف الدراسي المستهدف.  ماحظة: 
تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة لمجموعــة البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة المرجعيــة )أو القيــم المتوســطة لمجموعــة    
نظــام اإلنــذار المبكــر + اإلدمــاج، ومجموعــة اإلنــذار المبكــر فقــط والمجموعــة المرجعيــة، إذا كان هــذا قابــل للتطبيــق( باســتخدام اختبــارات t ذات الطرفيــن. 
يعلــل التحليــل تكتــل الطــاب والمعلميــن داخــل المــدارس والتأثيــرات الثابتــة علــى مــدار العــام وعلــى مســتوى المجموعــات. ونظــًرا ألن هــذه التحليــات 

استطاعية، فإن مستويات األهمية اإلحصائية لم يتم تعديلها إلجراء العديد من المقارنات.
+ + +/+ +/+ تأثير إيجابي مهم من الناحية اإلحصائية عند المستوى 01/.05/.10.

— — —/— —/— تأثير سلبي مهم من الناحية اإلحصائية عند المستوى 01/.05/.10.

تأثيرات تتعلق بارتباط الطالب بالمدرسة  ج. 

تشــير نظريــة التغييــر للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس 
ــى  ــؤدي إل ــوف ي ــة س ــو المدرس ــاب نح ــات الط ــن توجه ــى أن تحس إل
تحســن ارتباطهــم بالمدرســة. إن الحضــور اليومــي خــال العــام الدراســي 
هــو المقيــاس الرئيســي لفاعليــة البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن 
ــل  ــا تتمث ــة. بينم ــاط الطــاب بالمدرس ــى ارتب ــر عل ــي التأثي ــدارس ف الم
المقاييــس اإلضافيــة الرتبــاط الطــاب بالمدرســة فــي كل مــن األداء 

الدراسي للطاب وسلوكهم. 

التأثيرات على الحضور اليومي للطالب في المدرسة  .1

حيــث كان الهــدف مــن البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس 
تحســين حضــور الطــاب؛ فــإن حضــور الطــاب هــو المقيــاس الرئيســي المســتخدم لتحديــد فعاليــة البرنامــج النموذجــي لمنــع 
التســرب مــن المــدارس فــي هــذا الصــدد. قــد يفــوت الطــاب المعرضيــن لخطــر التســرب عــدد كبيــر مــن الحصــص المدرســية، 
ــاط  ــذي يشــعرهم باإلحب ــى أنشــطتهم المدرســية ويســبب التخلــف فــي مســتواهم الدراســي، وهــو األمــر ال ممــا يؤثــر ســلًبا عل
والنفــور مــن دراســاتهم والمدرســة وزمائهــم بالمدرســة. قــّدر البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس التأثيــرات 
علــى الحضــور بالنســبة لجميــع الطــاب، فضــاً عــن الطــاب الذيــن يوصفــون بأنهــم معرضــون لخطــر التســرب مــن المــدارس 

وفًقا لخصائصهم األساسية المرجعية. تم استخدام سجات المدرسة إلنشاء مقياس النتائج. 

حضور الطالب

إن مقيــاس الحضــور لجميــع الــدول األربعــة هــو متوســط الحضــور اليومــي لعــام دراســي كامــل. يتــم جمــع حضــور الطــاب وتســجيله 
في السجات المدرسية يومًيا.

نتائج ارتباط الطالب بالمدرسة

المقاييس الرئيسية لفاعلية البرنامج

الحضور اليومي 	 

النتائج اإلضافية

أداء الطاب في المدرسة	 

سلوك الطاب في المدرسة	 
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وبشــكل عــام، كان للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تأثيــر إيجابــي علــى حضــور الصف الدراســي المســتهدف 
بالنســبة لجميــع الطــالب فــي الهنــد وتيمور-ليشــتي وتأثيــر إيجابــي ضئيــل األهميــة علــى الحضــور فــي طاجيكســتان، ولكــن 
لــم يكــن لــه تأثيــر ملحــوظ علــى الحضــور فــي كمبوديــا )الشــكل 6-ج-1(. بلــغ متوســط معــدل الحضــور اليومــي فــي الصــف 
الدراســي المســتهدف فــي الهنــد 65.2 بالمائــة بالنســبة للطــاب فــي مجموعــة البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس 
مقارنــًة بنســبة 63.5 بالمائــة بالنســبة للطــاب فــي المجموعــة المرجعيــة، وهــو فــرق يعكــس داللــة إحصائيــة مهمــة. وتحســن 
ــة. فــي تيمور-ليشــتي، كان الفــرق فــي  ــة بالمجموعــة المرجعي ــة فــي مجموعــة العــاج بالمقارن ــي المائ ــر بنســبة 2.7 ف التغي
ــة بالنســبة طــاب  ــت نســبة الحضــور اليومــي 82 بالمئ ــث كان ــا )حي ــة أيًض ــة اإلحصائي ــن الناحي ــم م معــدالت الحضــور مه
ــة بالنســبة  ــل 80.3 بالمئ ــع التســرب مــن المــدارس مقاب ــي مــدارس البرنامــج النموذجــي لمن الصــف الدراســي المســتهدف ف
لطــاب المــدارس المرجعيــة(. وتحســن التغيــر بنســبة 2.1 فــي المائــة فــي الحضــور فــي مجموعة العــاج بالمقارنــة بالمجموعة 
المرجعيــة. فــي طاجيكســتان، بلــغ متوســط معــدل الحضــور اليومــي حوالــي 91.2 بالمئــة بالنســبة لطــاب الصــف الدراســي 
ــة بالنســبة للطــاب فــي  ــًة بـــ 90.4 بالمئ المســتهدف فــي مجموعــة البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس مقارن
ــة بالمجموعــة  ــي مجموعــة العــاج بالمقارن ــي الحضــور ف ــة ف ــي المائ ــر بنســبة 0.9 ف ــة. وتحســن التغي المجموعــة المرجعي

المرجعية.

ــادة  ــى زي ــدارس عل ــن الم ــع التســرب م ــج النموذجــي لمن ــل البرنام عم
معــدل حضــور الطــالب المعرضيــن لخطــر التســرب فــي الهنــد وتيمــور-

ليشــتي، ولكــن لــم يكــن لــه التأثيــر ذاتــه فــي كمبوديــا وبيــن المجموعــات 
الفرعيــة فقــط فــي طاجيكســتان لكــن ليــس فــي كمبوديــا )الشــكل 6-ج-
1(. وفــي الهنــد، بلغــت معــدالت الحضــور 62.7 بالمائــة للطــاب 
ــع  ــي لمن ــج النموذج ــة البرنام ــي مجموع ــرب ف ــر التس ــن لخط المعرضي
التســرب مــن المــدارس مقارنــة بنســبة 60.8 بالمائــة للطــاب المعرضين 
لخطــر التســرب فــي المجموعــة المرجعيــة، وذلــك الفــرق مهــم مــن 
الناحيــة اإلحصائيــة. ويمثــل تحســًنا بنســبة 3.1 فــي المائــة فــي حضــور 
الطــاب العرضــة لخطــر التســرب فــي مجموعــة العــاج بالمقارنــة 
بطــاب المجموعــة المرجعيــة وفــي تيمور-ليشــتي، كان الفــرق فــي 
معــدالت الحضــور للطــاب المعرضيــن لخطــر التســرب مهــم مــن 
الناحيــة اإلحصائيــة )حيــث بلغــت نســبة الحضــور 78.9 بالمائــة لطــاب 
ــع  ــي لمن ــج النموذج ــدارس البرنام ــي م ــتهدف ف ــي المس ــف الدراس الص
التســرب مــن المــدارس مقابــل 76.6 بالمائــة لطــاب مــدارس المجموعــة 

المرجعية(. تحسن بنسبة 3.0 في المائة

التأثيرات على الحضور:  ماذا يعني هذا؟

أن  الحضــور  علــى  اإليجابيــة  التأثيــرات  تعنــي 
الطــاب كانــوا يحضــرون إلــى المدرســة ويتمكنــون 
ــوا  ــا كان ــر مم ــدل أكب ــس بمع ــتماع للتدري ــن االس م
عليــه بــدون البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن 
المــدارس. يمكــن ترجمــة التأثيــرات علــى الحضــور 
ــا  ــي حضره ــة الت ــية اإلضافي ــام المدرس ــدد األي ــى ع إل
جميــع الطــاب حصلــوا علــى البرنامــج النموذجــي لمنــع 

التسرب من المدارس .

المدرســية  األيــام  عــدد  بلــغ  الطــاب،  جميــع  وبيــن 
اإلضافية التي حضرها الطاب 

فــي  يــوم  و16,000  الهنــد  فــي  يــوم   83,000
طاجيكستان و77,000 يوم في تيمور ليشتي.  

وبيــن جميــع الطــاب المعرضيــن لخطــر للتســرب، بلــغ 
عدد األيام المدرسية اإلضافية التي حضرها الطاب 

ــور  ــي تيم ــوم ف ــد و45,000 ي ــي الهن ــوم ف 80,000 ي
ليشتي
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الشــكل 6-ج-1. تأثيــرات البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى الحضــور اليومــي بوجــه عــام  وبيــن الطــاب المعرضيــن 
لخطر التسرب

مجموعة بيانات سجات المدرسة الخاصة بالمتابعة والقائمة على األساس المرجعي للبرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس. المصادر: 
معــدل الحضــور اليومــي هــو النتيجــة األوليــة لفاعليــة البرنامــج فــي ارتبــاط الطــاب فــي نطــاق المدرســة. تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة لمجموعــة  ماحظة: 
ــذار المبكــر + اإلدمــاج، ومجموعــة  ــم المتوســطة لمجموعــة نظــام اإلن ــة )أو القي ــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة المرجعي البرنامــج النموذجــي لمن
اإلنــذار المبكــر فقــط والمجموعــة المرجعيــة، إذا كان هــذا قابــل للتطبيــق( باســتخدام اختبــارات t ذات الطرفيــن. تــم تعديــل االنحــدار للقيــم المتوســطة. تــم 

تحديد حالة الطاب المعرضين لخطر التسرب باستخدام الخصائص المرجعية األساسية.
***/**/*يعد تقدير التأثير مهم من الناحية اإلحصائية عند المستوى .01/.05/.10.

+++/++/+ يعتبــر الفــرق بيــن المجموعــة التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر فقــط والمجموعــة التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر + اإلدمــاج مهًمــا مــن الناحيــة اإلحصائيــة 

عند المستوى 01/.05/.10.
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لــم يتــم تصميــم البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس بحيــث يحقــق تأثيــرات مختلفــة علــى المجموعــات الفرعيــة 
المختلفــة مــن الطــاب )بخــاف الطــاب العرضــة لخطــر التســرب(؛ إال أن الدراســة تــرى أن النتائــج والتأثيــرات قــد تختلــف 
بالنســبة لألنــواع المختلفــة مــن الطــاب. كانــت تأثيــرات البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى الحضــور فــي 
الهنــد وطاجيكســتان ثابتــة إلــى حــد مــا بيــن المجموعــات الفرعيــة، بينمــا كان التأثيــر فــي تيمور-ليشــتي ُمركــًزا علــى مجموعــات 
فرعيــة معينــة )الشــكل 6-ج-2( وجــدول 6-ج-1(. فــي الهنــد، كان لــدى الطــاب فــي معظــم المجموعــات الفرعيــة تأثيــرات 
مهمــة مــن الناحيــة اإلحصائيــة علــى الحضــور باســتثناء الطــاب فــي المــدارس التــي بهــا نســب مئويــة مرتفعــة مــن الطــاب 
المعرضيــن لخطــر التســرب والطــاب فــي المــدارس البعيــدة. فــي طاجيكســتان، لــم يكــن لــدى الطــاب فــي المــدارس التــي بهــا 
نســب مئويــة مرتفعــة مــن الطــاب المعرضيــن لخطــر التســرب والطــاب فــي المــدارس البعيــدة تأثيــرات إيجابيــة مهمــة مــن 

الناحية اإلحصائية على الحضور بخاف جميع المجموعات األخرى الخاضعة للفحص.

كانــت التأثيــرات اإليجابيــة للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن 
المــدارس علــى حضــور الطــاب عموًمــا بالنســبة لتيمور-ليشــتي ُمركــزة 
علــى بعــض المجموعــات الفرعيــة. وعلــى وجــه الخصــوص، كان هنــاك 
تأثيــرات إيجابيــة ومهمــة علــى حضــور الطالبــات أو فــي المــدارس التــي 
بهــا نســب مئويــة منخفضــة مــن الطــاب المعرضيــن لخطــر التســرب، 
بخــاف الطــاب فــي المجموعــات الفرعيــة التكميليــة )الطــاب الذكــور 
أو فــي المــدارس التــي بهــا نســب مئويــة مرتفعــة مــن الطــاب المعرضيــن 
لخطــر التســرب(. كانــت هنــاك تأثيــرات إيجابيــة وذو أهميــة ضئيلــة علــى 
حضــور الطــاب الذيــن تجــاوزت أعمارهــم الســن المحــدد للصــف 
ــي المجموعــات  ــدة، بخــاف الطــاب ف ــي المــدارس البعي الدراســي أو ف
ــم تتجــاوز أعمارهــم الســن المحــدد  الفرعيــة التكميليــة )الطــاب الذيــن ل

للصف الدراسي أو في المدارس البعيدة(.

الشــكل 6-ج-2. تأثيــرات البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس بوجــه عــام علــى الحضــور اليومــي للطــاب، حســب المجموعة 
الفرعية

بيانات الحضور
جمــع البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس 
بيانــات الحضــور اإلجماليــة عبــر عــدد الموظفيــن أثنــاء 
ــاء فتــرة  ــات أثن كل مجهــود مــن مجهــودات تجمــع البيان
فــي  الثالثــة  الفتــرة  خــال  )عــادة  النهــار  منتصــف 
المدرســة(. وتشــابهت هــذه القيــم فــي مــدارس البرنامــج 
النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمــدارس 

المرجعية. 

تــم مقارنــة معــدل الحضــور مــن هــذه البيانــات بمقاييــس 
الحضــور المســتمدة مــن بيانــات مســتويات الطــاب مــن 
ســجات المــدارس. وبشــكل موحــد تقريًبــا وعبــر جميــع 
عــدد  علــى  بنــاًء  الحضــور  بيانــات  كانــت  البلــدان، 
الموظفيــن دون المعــدل الــذي تــم تحديــده عبــر ســجات 
المــدارس عبــر . وُيشــير هــذا إلــى أن ســجات المــدارس 
قــد ال تكــون المصــدر األكثــر دقــة لمعرفــة بيانــات 

الحضور. 
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صفحة 68 نتائج ُمستمدة من تقييم تأثير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في أربع دول  

مجموعة بيانات سجات المدرسة الخاصة بالمتابعة والقائمة على األساس المرجعي للبرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس. المصادر: 
معــدل الحضــور اليومــي هــو النتيجــة األوليــة لفاعليــة البرنامــج فــي ارتبــاط الطــاب فــي نطــاق المدرســة. تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة لمجموعــة  ماحظة: 
ــذار المبكــر + اإلدمــاج، ومجموعــة  ــم المتوســطة لمجموعــة نظــام اإلن ــة )أو القي ــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة المرجعي البرنامــج النموذجــي لمن
اإلنــذار المبكــر فقــط والمجموعــة المرجعيــة، إذا كان هــذا قابــل للتطبيــق( باســتخدام اختبــارات t ذات الطرفيــن. ونظــًرا ألن هــذه التحليــات اســتطاعية، فــإن 

مستويات األهمية اإلحصائية لم يتم تحديدها إلجراء للعديد من المقارنات.
***/**/* يعد تقدير التأثير مهم من الناحية اإلحصائية عند المستوى .01/.05/.10.

+++/++/+ يعتبــر الفــرق بيــن المجموعــة التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر فقــط والمجموعــة التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر + اإلدمــاج مهًمــا مــن الناحيــة اإلحصائيــة 

عند المستوى 01/.05/.10.



صفحة 69 نتائج ُمستمدة من تقييم تأثير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في أربع دول  

يتــم عــرض ملخــص نتائــج المجموعــة الفرعيــة عبــر جميــع الــدول فــي الجــدول 6-ج-1. كمــا هــو موضــح، لــم يكــن هنــاك 
نمط ثابت لتأثيرات البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على مجموعات فرعية محددة عبر الدول.

جدول 6-ج-1. تأثيرات البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على الحضور، حسب المجموعة الفرعية 
تيمور-ليشتيطاجيكستانالهندكمبوديا

نظام اإلنذار المبكر 
فقط

نظام اإلنذار المبكر + 
اإلدماج )أجهزة 
الحاسب اآللي(

جنس الطالب
+++++++++○○اإلناث
+++○+++○○الذكور

حالة تجاوز الطالب للسن المحدد
+++○+++○○متجاوز للسسن المحددأ

+++++++○○غير متجاوز للسن المحددأ
الطبقة االجتماعية للطالب

ال ينطبقال ينطبق+++ال ينطبقال ينطبقطبقة دنياب
ال ينطبقال ينطبق+++ال ينطبقال ينطبقطبقة غير دنياب

النسبة المئوية للطالب المتعرضين لخطر التسرب من المدارس
○○○○○عرضة للتسرب بنسبة مرتفعةج

عرضة للتسرب بنسبة 
منخفضةج

○○+++++++++

موقع المدرسة
+○○○○بعيدة د

○++++○○غير بعيدة د

مجموعــة بيانــات الســجات المدرســية الخاصــة بالمتابعــة والقائمــة األســاس المرجعــي للبرنامــج النموذجــي للتســرب مــن المــدارس، واســتبيانات الطــاب  المصادر: 
الخاصة بالمتابعة والقائمة على األساس المرجعي واستبيانات المعلمين الُمدارة ذاتًيا الخاصة بالمتابعة

يعتمد تحليل تصورات الطاب على الطاب المعرضين لخطر التسرب في الصف الدراسي المستهدف. ماحظة: 
تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة لمجموعــة البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة المرجعيــة )أو القيــم المتوســطة لمجموعــة   
نظــام اإلنــذار المبكــر + اإلدمــاج، ومجموعــة نظــام اإلنــذار المبكــر، والمجموعــة المرجعيــة، إذا كان قابــل للتطبيــق( باســتخدام اختبــارات t ذات الطرفيــن. 
يعلــل التحليــل تكتــل الطــاب والمعلميــن داخــل المــدارس والتأثيــرات الثابتــة علــى مــدار العــام وعلــى مســتوى المجموعــات. ونظــًرا ألن هــذه التحليــات 

استطاعية، فإن مستويات األهمية اإلحصائية لم يتم تحديدها إلجراء العديد من المقارنات.
+ + +/+ +/+ تأثير إيجابي مهم من الناحية اإلحصائية عند المستوى 01/.05/.10.

— — —/— —/— تأثير سلبي ذو داللة إحصائية مهمة عند المستوى .01/.05/.10.



صفحة 70 نتائج ُمستمدة من تقييم تأثير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في أربع دول  

التأثيرات على المقاييس اإلضافية الرتباط الطالب بالمدرسة  .2

باإلضافــة إلــى الحضــور، اســتعرض تقييــم البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تأثيــرات البرنامــج النموذجــي 
لمنع التسرب من المدارس على األداء الدراسي والسلوك في كل دولة.26 

األداء الدراسي أ. 

ــع  ــّدم تدخــل البرنامــج النموذجــي لمن ــي طاجيكســتان، ق ــط ف ــات واللغــة. فق ــج األداء الدراســي كاً مــن الرياضي ــت نتائ تضمن
التسرب من المدارس دعًما توجيهًيا مباشًرا؛ من خال برنامج الدروس خصوصية بعد المدرسة.

وليــس هنــاك مــا يثيــر الدهشــة، فقــد كان للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تأثيــر إيجابــي مهــم علــى األداء 
فــي مــادة الرياضيــات بيــن جميــع الطــالب فــي طاجيكســتان. ليســت هنــاك تأثيــرات مهمــة علــى األداء فــي مــادة الرياضيــات 

في كمبوديا أو الهند أو طاجيكستان. يتم تلخيص النتائج من هذه التحليات في الشكل 6-ج-3.

26 ال يتم استعراض السلوك في الهند نظًرا ألنه لم يتم تسجيله في سجات المدرسة للطاب الفرديين.

األداء الدراسي في الرياضيات واللغة

اســتخدم البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس بيانــات األداء التــي ذكرتهــا المــدارس بوجــه عــام. اختلفــت بيانــات األداء 
حسب الدولة: 

ــاس 	  ــى مقي ــات مــن مجمــوع درجــات الفصــل الدراســي الثانــي للطــاب. ســجلت المــدارس الطــاب عل ــا: جــاءت البيان كمبودي
مكون من 100 نقطة، من 1 إلى 100. 

ــج 	  ــأ البرنام ــث أنش ــاب، حي ــنوية للط ــات الس ــن الدرج ــات م ــاءت البيان ــن. ج ــاري أداء مختلفي ــدارس معي ــتخدم الم ــد: تس الهن
النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس مقيــاس تراكمــي يحســب إذا مــا إذا كان الطالــب قــد ســجل درجــات فــوق المتوســط فــي 
مــادة الرياضيــات أم ال. يمثــل متغيــر النتائــج النســبة المئويــة للطــاب الذيــن ســجلوا درجــات أعلــى مــن متوســط الدرجــات لمقيــاس 

األداء ذي الصلة بين الطاب الذين أجروا كاً من االختبارين في مادة الرياضيات. 

طاجيكســتان: جــاءت البيانــات مــن درجــات الربــع الرابــع. ســجلت المــدارس أداء الطــاب علــى مقيــاس مكــون مــن 4 نقــاط، مــن 	 
2 إلى 5. تعني 2 "غير مرٍض" و3 "مرٍض" و4 "جيد" و5 "ممتاز". 

تيمــور -ليشــتي: اســُتمدت البيانــات مــن اختبــارات الفصــل الدراســي الثالــث. ســجلت المــدارس أداء الطــاب علــى مقيــاس مكــون 	 
من 1 إلى 10 من النقاط، حيث تعني 1 "ضعيف جًدا" و10 "ممتاز".



صفحة 71 نتائج ُمستمدة من تقييم تأثير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في أربع دول  

الشكل 6-ج-3. تأثيرات البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على األداء في مادة الرياضيات 

مجموعة بيانات سجات المدرسة الخاصة بالمتابعة والقائمة على األساس المرجعي للبرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس. المصادر: 
يتــم قيــاس االداء بطــرق مختلفــة حســب كل دولــة. تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة لمجموعــة البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس  ماحظة: 
والمجموعــة المرجعيــة )أو القيــم المتوســطة لمجموعــة نظــام اإلنــذار المبكــر + اإلدمــاج، ومجموعــة اإلنــذار المبكــر فقــط والمجموعــة المرجعيــة، إذا كان 
هــذا قابــل للتطبيــق( باســتخدام اختبــارات t ذات الطرفيــن. تــم تعديــل االنحــدار للقيــم المتوســطة. ونظــًرا ألن هــذه التحليــات اســتطاعية، فــإن مســتويات 

األهمية اإلحصائية لم يتم تحديدها إلجراء العديد من المقارنات.
***/**/*يعد تقدير التأثير مهم من الناحية اإلحصائية عند المستوى .01/.05/.10.

+++/++/+ يعتبر الفرق بين مجموعة اإلنذار المبكر فقط ومجموعة اإلنذار المبكر + اإلدماج مهًما من الناحية اإلحصائية عند المستوى 01/.05/.10.



صفحة 72 نتائج ُمستمدة من تقييم تأثير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في أربع دول  

تشــير نتائــج تأثيــرات البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى األداء فــي اللغــة إلــى أن البرنامــج النموذجــي 
لمنع التسرب من المدارس لم يكن له تأثير يذكر على هذه النتيجة في أي دولة )الشكل 6-ج-4(. 

الشكل 6-ج-4. تأثيرات البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على األداء في اللغة 

مجموعة مرجعيةنظام اإلنذار المبكر + اإلثراء
مجموعة بيانات سجات المدرسة الخاصة بالمتابعة والقائمة على األساس المرجعي للبرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس. المصادر: 

يتــم قيــاس األداء بطــرق مختلفــة حســب كل دولــة. تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة لمجموعــة البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس  ماحظة: 
والمجموعــة المرجعيــة )أو القيــم المتوســطة لمجموعــة نظــام اإلنــذار المبكــر + اإلدمــاج، ومجموعــة اإلنــذار المبكــر فقــط والمجموعــة المرجعيــة، إذا كان 
هــذا قابــل للتطبيــق( باســتخدام اختبــارات t ذات الطرفيــن. تــم تعديــل االنحــدار للقيــم المتوســطة. ونظــًرا ألن هــذه التحليــات اســتطاعية، فــإن مســتويات 

األهمية اإلحصائية لم يتم تحديدها إلجراء العديد من المقارنات.
***/**/*يعد تقدير التأثير مهم من الناحية اإلحصائية عند المستوى .01/.05/.10.

+++/++/+ يعتبــر الفــرق بيــن المجموعــة التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر فقــط والمجموعــة التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر + اإلدمــاج مهًمــا مــن الناحيــة اإلحصائيــة 

عند المستوى 01/.05/.10.



صفحة 73 نتائج ُمستمدة من تقييم تأثير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في أربع دول  

السلوك ب. 

ــي  ــى الســلوك حســبما ســجله المعلمــون ف ــرات البرنامــج عل ــدارس تأثي ــع التســرب مــن الم اســتطلع البرنامــج النموذجــي لمن
ســجات المــدارس. بالنســبة إلــى الــدول الثاثــة — كمبوديــا وطاجيكســتان وتيمــور ليشــتي — حيــث يتــم تســجيل معلومــات 

السلوك بصورة منتظمة، تمثل درجة السلوك األعلى سلوًكا مسجًا أفضل. لم يتم تسجيل درجات السلوك في الهند. 

تشــير نتائــج تأثيــرات البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى الســلوك إلــى أن البرنامــج النموذجــي لمنــع 
التسرب من المدارس لم يكن له تأثير يذكر على هذه النتيجة في أي دولة )الشكل 6-ج-5(

سلوك الطالب

اختلفت بيانات السلوك حسب الدولة: 

كمبوديــا: اســُتمدت البيانــات مــن درجــات الســلوك للطــاب فــي الفصــل الدراســي الثانــي. ســجلت المــدارس أداء الطــاب علــى 	 
مقيــاس مكــون مــن نقــاط تبــدأ مــن 1 إلــى 3: حيــث يشــير 1 إلــى "جيد/جيــد جــًدا" و2 إلــى "مقبــول" و3 إلــى "ضعيــف". تــم 

تدريج هذه القيم بطريقة عكسية لكي يقابل الدرجات األعلى سلوًكا أفضل. 

الهند: ال يتم تسجيل درجات السلوك في الهند. 	 

طاجيكســتان: اســُتمدت البيانــات مــن درجــات الســلوك فــي الربــع الرابــع. ســجلت المــدارس أداء الطــاب علــى مقيــاس مكــون مــن 	 
4 نقاط، من 2 إلى 5. تعني 2 "غير مرٍض" و3 "مرٍض" و4 "جيد" و5 "ممتاز". 

ــى 	  ــدارس أداء الطــاب عل ــث. ســجلت الم ــي الفصــل الدراســي الثال ــات مــن درجــات الســلوك ف تيمور-ليشــتي: اســُتمدت البيان
مقياس مكون من نقاط تبدأ من 1 إلى 10: يشير 1 إلى "ضعيف جًدا" و10 إلى "ممتاز".
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يتــم عــرض ملخــص نتائــج األداء األكاديمــي والســلوك عبــر كل الــدول فــي جــدول 6-ج-2. كمــا هــو موضــح، طاجيكســتان 
هي الدولة الوحيدة التي كان لبرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس فيها تأثير على األداء في مادة الرياضيات.

جدول 6-ج-2. تأثيرات البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على مقاييس ارتباط الطاب بالمدارس األخرى

تيمور-ليشتيطاجيكستانالهندكمبوديا

نظام اإلنذار 
المبكر فقط

نظام اإلنذار المبكر + 
اإلدماج )أجهزة 
الحاسب اآللي(

األداء في الرياضيات
○+++○○○الطاب بوجه عام

○+○○○الطاب المعرضين لخطر التسرب
األداء في اللغة 1

○ ○○○○الكلي
○ ○○○○الطاب المعرضون لخطر التسرب

األداء في اللغة 2
○○ال ينطبقال ينطبقال ينطبقالكلي

○○ال ينطبقال ينطبقال ينطبقالطاب المعرضون لخطر التسرب
السلوك
○○ال ينطبق○○الكلي

○○ال ينطبق○○الطاب المعرضون لخطر التسرب

مجموعــة بيانــات الســجات المدرســية الخاصــة بالمتابعــة والقائمــة األســاس المرجعــي للبرنامــج النموذجــي للتســرب مــن المــدارس، واســتبيانات الطــاب  المصادر: 
الخاصة بالمتابعة والقائمة على األساس المرجعي واستبيانات المعلمين الُمدارة ذاتًيا الخاصة بالمتابعة

يعتمد تحليل أداء الطاب على طاب الصف الدراسي المستهدف. ماحظة: 
تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة لمجموعــة البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة المرجعيــة )أو القيــم المتوســطة لمجموعــة    
نظــام اإلنــذار المبكــر + اإلدمــاج، ومجموعــة اإلنــذار المبكــر فقــط والمجموعــة المرجعيــة، إذا كان هــذا قابــل للتطبيــق( باســتخدام اختبــارات t ذات الطرفيــن. 
يعلــل التحليــل تكتــل الطــاب والمعلميــن داخــل المــدارس والتأثيــرات الثابتــة علــى مــدار العــام وعلــى مســتوى المجموعــات. ونظــًرا ألن هــذه التحليــات 

استطاعية، فإن مستويات األهمية اإلحصائية لم يتم تحديدها إلجراء العديد من المقارنات.
+ + +/+ +/+ تأثير إيجابي مهم من الناحية اإلحصائية عند المستوى 01/.05/.10.

— — —/— —/— تأثير سلبي ذو داللة إحصائية مهمة عند المستوى .01/.05/.10.

تأثيرات على التسرب من المدارس  د. 

يمثــل تقليــل التســرب مــن المــدارس الهــدف الرئيســي لتدخــل البرنامــج 
النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس . يتخلــى الطــاب الذيــن يتســربون 
ــم  ــدار حياته ــى م ــن المكاســب الســنوية عل ــر م ــدر كبي ــن المدرســة عــن ق م
العمليــة )Duflo 2001( ويحــدون مــن إمكانيــة الوصــول إلــى المزيــد مــن 
ــم والتدريــب، فضــاً عــن تقليــل قدرتهــم علــى المســاهمة فــي ازدهــار  التعلي

مجتمعهم ويضيفون إلى إهدار الموارد المستثمرة في دراستهم. 

التأثيرات على المقياس األساسي للتسرب من المدارس  .1

إن المقيــاس األساســي لفعاليــة البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس فــي الحــد مــن التســرب هــو مــا إذا كان أحــد 
ــع  ــج النموذجــي لمن ــب أم ال. اســتخدم البرنام ــرة للطال ــات األخي ــع البيان ــد نقطــة تجمي ــن المدرســة عن ــد تســرب م الطــاب ق

التسرب من المدارس سجات المدارس لقياس التسرب منها. 

نتائج التسرب من المدارس

المقاييس الرئيسية لفاعلية البرنامج

التسرب من المدارس	 

النتائج اإلضافية

تقدم الطاب في المدرسة	 

معايير بديلة للتسرب	 
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المقاييس األساسية للتسرب من المدارس
التســرب مــن المــدارس. فــي كل الــدول، يعتمــد التســرب علــى مــا إذا كان الطالــب قــد تســرب فــي وقــت جمــع بيانــات المتابعــة أم ال. 

التعريف المحدد يختلف حسب الدولة:

ــر 	  ــن الصفــوف الدراســية بالنســبة لطــاب الصــف الدراســي الخامــس المســتهدف: ُيعتب ــال بي ــرة االنتق ــاء فت ــد: التســرب أثن الهن
الطاب الذين لم يسجلوا في المدرسة في العام الدراسي التالي متسربين من المدرسة. 

طاجيكســتان: التســرب أثنــاء الصــف الدراســي بالنســبة لطــاب الصــف الدراســي التاســع: إن الصــف الدراســي التاســع هــو الصــف 	 
الدراســي النهائــي للتعليــم األساســي. أنهــى الطــاب الصــف الدراســي التاســع مــن خــال الخضــوع إلــى اختبــارات آخــر العــام، 

الطاب الذين لم يخضعوا لجميع االختبارات الخمس يتم تحديدهم بكونهم متسربين من المدرسة. 
كمبوديــا: ُطبــق البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى العديــد مــن الصفــوف الدراســية المســتهدفة )الصفــوف 	 

الدراســية الســابعة والثامنــة والتاســعة(، بمــا فــي ذلــك الصــف الدراســي النهائــي للتعليــم األساســي )الصــف الدراســي التاســع(. 
يعتبــر الطــاب متســربين مــا لــم يســتمروا فــي تلقــي تعليمهــم عنــد آخــر وقــت ممكــن الحظناهــم خالــه. يعتبــر الطــاب الذيــن 
بــدأوا البرنامــج فــي الصــف الدراســي الســابع متســربين مــا لــم يقومــوا بإعــادة التســجيل فــي المدرســة فــي العــام األخيــر لتجميــع 
البيانــات. يعتبــر الطــاب الذيــن بــدأوا البرنامــج فــي الصــف الدراســي الثامــن متســربين مــا لــم يخضعــوا لجميــع اختبــارات الفصــل 
الدراســي الثانــي فــي العــام الدراســي للصــف التاســع. لــم يبــدأ أي طــاب البرنامــج فــي الصــف الدراســي التاســع ولــم يحصلــوا 

على عام كامل من خدمات البرنامج. 
تيمور-ليشــتي: ُطبــق البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى العديــد من الصفــوف الدراســية المســتهدفة )الصفوف 	 

الدراســية الرابعــة والخامســة والسادســة(، بمــا فــي ذلــك الصــف الدراســي النهائــي للتعليــم األساســي )الصــف الدراســي الســادس(. 
اعُتبــر الطــاب متســربين مــا لــم يســتمروا فــي تلقــي تعليمهــم عنــد آخــر وقــت ممكــن الحظناهــم خالــه. اعُتبــر الطــاب الذيــن 
ــم  ــدم إنهائه ــال ع ــي ح ــربين ف ــه متس ــن تطبيق ــى م ــنة األول ــي الس ــس ف ــع والخام ــي الراب ــف الدراس ــي الص ــج ف ــدأوا البرنام ب
االختبــارات الســتة النهائيــة للصــف الدراســي فــي الســنوات الاحقــة. اعُتبــر الطــاب الذيــن بــدأوا البرنامــج فــي الصــف الدراســي 
الرابــع فــي الســنة الثانيــة والثالثــة مــن تطبيقــه متســربين فــي حالــة عــدم التســجيل فــي المدرســة للعــام الدراســي 2015 )وذلــك 

هو الحال مع الصف الخامس والسادس، على التوالي(.

خفــض البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس التســرب للمجموعــات التي تســتخدم نظام اإلنــذار المبكــر والمجموعات 
ــا وفــي مجموعــة  ــذار المبكــر باإلضافــة إلــى اإلدمــاج )معامــل أجهــزة الحاســب اآللــي( فــي كمبودي التــي تســتخدم أنظمــة اإلن

فرعية واحدة في الهند، ولكن لم يكن له تأثيرات مهمة على التسرب في طاجيكستان أو تيمور-ليشتي )الشكل 6-د-1(. 
ــا، تســرب الطــاب فــي مــدارس البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار  فــي كمبودي
المبكــر بمعــدل 38.6 بالمائــة، مقارنــة بمعــدل 41.1 بالمائــة بالنســبة لطــاب المجموعــة المرجعيــة، ويعتبــر ذلــك فرًقــا مهًمــا 
مــن الناحيــة اإلحصائيــة والــذي يترجــم إلــى تخفيــض بمعــدل 6 بالمائــة فــي التســرب. تســرب الطــاب فــي مــدارس البرنامــج 
النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر باإلضافــة إلــى معامــل الحاســب اآللــي بمعــدل 
ــى مســتوى  ــة. وعل ــة ضئيل ــة ذي أهمي ــن هــذا المعــدل ومعــدل التســرب للمجموعــة المرجعي ــرق بي ــر الف ــة. يعتب 38.7 بالمائ
المجموعــات، تســرب الطــاب المعرضــون لخطــر التســرب بمعــدل مرتفــع فــي كل مــن المجموعــة التــي يعالجهــا البرنامــج 
والمجموعــة المرجعيــة: 54.1 بالمائــة فــي المــدارس المرجعيــة، 48 بالمائــة فــي المــدارس التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر 
ــن  ــرق بي ــي. كان الف ــب اآلل ــزة الحاس ــل أجه ــر + معام ــذار المبك ــام اإلن ــتخدم نظ ــي تس ــدارس الت ــي الم ــة ف و51.6 بالمائ
ــا مــن الناحيــة اإلحصائيــة، ممــا يترجــم إلــى  المجموعــات التــي تســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر والمجموعــات المرجعيــة مهًم

انخفاض بنسبة 11 بالمائة في التسرب الناتج عن تدخل نظام اإلنذار المبكر.

ــة األخــرى  ــدان الثاث ــي البل ــدالت التســرب ف ــت مع كان
أقــل بكثيــر؛ حيــث بلغــت حوالــي 8 فــي المائــة لــكل مــن 
مــن  التســرب  لمنــع  النموذجــي  البرنامــج  مــدارس 
المــدارس والمــدراس المرجعيــة فــي الهنــد و9 فــي المائــة 
ــتي.  ــي تيمور-ليش ــة ف ــي المائ ــتان و16 ف ــي طاجيكس ف
الطــاب  بيــن  بقليــل  أعلــى  المعــدالت  كانــت  بينمــا 
ــد  ــي الهن ــة ف ــي المائ ــي 9 ف ــر: حوال ــن للخط المعرضي
ــي  ــة ف ــي المئ ــي طاجيكســتان و18 ف ــة ف ــي المائ و10 ف
تيمور-ليشــتي. ولــم تكــن االختافــات فــي التســرب بيــن 
مــن  التســرب  لمنــع  النموذجــي  البرنامــج  مــدارس 

التأثيرات المترتبة على التسرب في كمبوديا: ماذا يعني هذا؟

أبقــى البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس حوالــي 	 
ــي  ــرب( ف ــاالت التس ــن ح ــدارس )6% م ــي م ــب ف 1100 طال
مــدارس أنظمــة اإلنــذار المبكــر فقــط وحوالــي 800 طالــب 
)4% مــن المتســربين( فــي المــدارس التــي تطبــق نظــام اإلنــذار 

المبكر + معامل الحاسب اآللي.

أبقــى البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس حوالــي 	 
500 طالــب معــرض للخطــر )11% مــن المتســربين( فــي 

مدرسة ضمن المدارس التي تطبق نظام اإلنذار المبكر فقط.
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المدارس والمدارس المرجعية ذات أهمية إحصائية في أي من هذه البلدان بشكل عام أو بين الطاب المعرضين للخطر. 
ــن الطــاب  ــدارس بشــكل عــام وبي ــن الم ــى التســرب م ــدارس عل ــن الم ــع التســرب م ــج النموذجــي لمن ــرات البرنام الشــكل 6-د-1. تأثي

المعرضين لخطر التسرب

األساس المرجعي للبرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس ومجموعة بيانات المدرسة الخاصة بالمتابعة. المصادر: 
ــد. تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة  يتــم تعريــف التســرب بشــكل مختلــف فــي كل بل ماحظة: 
المرجعيــة )أو القيــم المتوســطة لنظــام اإلنــذار المبكــر + اإلدمــاج، ونظــام اإلنــذار المبكــر فقــط، والمجموعــة المرجعيــة، حــال انطبــاق ذلــك( باســتخدام اختبــارات 

T ذات الطرفين. تم تعديل االنحدار للقيم المتوسطة. تم تحديد حالة الطاب المعرضين لخطر التسرب باستخدام الخصائص المرجعية األساسية. 
***/**/* يعد تقدير التأثير مهًما إحصائًيا عند المستوى .01/.05/.10.

ــد  ــة عن ــة إحصائي ــذار المبكــر + اإلدمــاج دالل ــي تســتخدم نظــام اإلن ــط والمجموعــة الت ــذار المبكــر فق ــي تســتخدم نظــام اإلن ــن المجموعــة الت ــرق بي +++/++/+ يعكــس الف

المستوى .01/.05/.10.



صفحة 78 نتائج ُمستمدة من تقييم تأثير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في أربع دول  

اختلفــت تأثيــرات البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى التســرب فــي كمبوديــا باختــاف المجموعــة الفرعيــة 
ــع التســرب مــن المــدارس  ــة للبرنامــج النموذجــي لمن ــرات المهمــة والمواتي ــت التأثي )الشــكل 6-د-2 والجــدول 6-د-1(. وكان
علــى التســرب بصفــة عامــة بالنســبة للطــاب فــي المجموعــة التــي تطبــق نظــام اإلنــذار المبكــر فــي كمبوديــا ظاهــرة لــكل مــن 
الطــاب الذكــور واإلنــاث، علــى الرغــم مــن أن أهميــة التأثيــر المواتــي كانــت هامشــية فــي حالــة الطالبــات اإلنــاث. اختلفــت 
التأثيــرات المترتبــة علــى التســرب للمجموعــات الفرعيــة األخــرى مــن الطــاب فــي المجموعــة التــي طبقــت أنظمــة اإلنــذار 
ــي  ــدد أو ف ــن المح ــاوزوا الس ــم يتج ــن ل ــة الطــاب الذي ــي حال ــة ف ــة مهم ــرات مواتي ــاك تأثي ــت هن ــا. كان ــي كمبودي ــر ف المبك
المــدارس ذات النســب المئويــة المنخفضــة مــن الطــاب المعرضيــن لخطــر التســرب، ولكــن ليــس فــي حالــة الطــاب الذيــن 
يندرجــون ضمــن المجموعــات الفرعيــة التكميليــة )الطــاب الذيــن تجــاوزوا الســن المحــدد أو فــي المــدارس التــي ترتفــع بهــا 

نسب الطاب المعرضين للخطر(.

فــي الهنــد، كان هنــاك تأثيــرات مواتيــة للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى التســرب فــي حالــة الطــاب فــي 
ــي  ــة للطــاب ف ــر مواتي ــرات غي ــاك تأثي ــت هن ــن كان ــن للخطــر، ولك ــا نســب الطــاب المعرضي ــي تنخفــض به ــدارس الت الم
ــد شــهدت  ــي الهن ــة أخــرى ف ــم ُترصــد مجموعــات فرعي ــن للخطــر. ول ــا نســب الطــاب المعرضي ــع به ــي ترتف ــدارس الت الم

تأثيرات مهمة من الناحية اإلحصائية على التسرب. 

فــي طاجيكســتان، كمــا هــو الحــال فــي العينــة بالكامــل، لــم تكــن هنــاك تأثيــرات علــى التســرب لــدى أي مجموعــة فرعيــة مــن 
الطاب. 

شــهدت تيمــور ليشــتي زيــادة فــي التســرب بيــن طــاب المــدارس التــي تطبــق البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس 
والتــي ترتفــع فيهــا النســب المئويــة للطــاب المعرضيــن للخطــر، ولكــن ليــس بيــن طــاب المــدارس التــي تنخفــض بهــا النســب 
ــى  ــة عل ــة اإلحصائي ــرات مهمــة مــن الناحي ــي تيمــور ليشــتي شــهدت تأثي ــة أخــرى ف ــم ُترصــد مجموعــات فرعي ــة. ول المئوي

التسرب. 

الشكل 6-د-2. تأثيرات البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على التسرب من المدارس، وفًقا للمجموعة الفرعية
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المصادر:  األساس المرجعي للبرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس ومجموعة بيانات المدرسة الخاصة بالمتابعة.



صفحة 80 نتائج ُمستمدة من تقييم تأثير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في أربع دول  

يتــم تعريــف التســرب بشــكل مختلــف فــي كل بلــد. تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة  ماحظة: 
ــك( باســتخدام  ــاق ذل ــة، حــال انطب ــط، والمجموعــة المرجعي ــذار المبكــر فق ــذار المبكــر + اإلدمــاج، ونظــام اإلن ــم المتوســطة لنظــام اإلن ــة )أو القي المرجعي

اختبارات T ذات الطرفين. ونظًرا ألن تحليات المجموعة الفرعية هذه استطاعية، لم يتم تعديل حدود الدالالت اإلحصائية للمقارنات المتعددة.
***/**/* يعد تقدير التأثير مهم من الناحية اإلحصائية عند المستوى .01/.05/.10.

ــد  ــة عن ــة إحصائي ــذار المبكــر + اإلدمــاج دالل ــي تســتخدم نظــام اإلن ــذار المبكــر فقــط والمجموعــة الت ــي تســتخدم نظــام اإلن ــن المجموعــة الت +++/++/+ يعكــس الفــرق بي

المستوى .01/.05/.10.

يقــدم الجــدول 6-د-أ ملخًصــا لنتائــج المجموعــات الفرعيــة هــذه فــي جميــع البلــدان. كمــا هــو موضــح، لــم يكــن هنــاك نمــط ثابــت 
لتأثيرات البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على مجموعات فرعية محددة عبر الدول.

جدول 6-د-1. تأثيرات البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على التسرب، وفًقا للمجموعة الفرعية 
تيمور-ليشتيطاجيكستانالهندكمبوديا

نظام اإلنذار 
المبكر فقط

نظام اإلنذار المبكر + 
اإلدماج أجهزة الحاسب 

اآللي
جنس الطالب

○○○○─اإلناث
○○○○─ ─ الذكور

حالة تجاوز الطالب للسن المحدد
○○○○○متجاوز للسنأ

○○○── ─غير متجاوز للسنأ
الطبقة االجتماعية للطالب

ال ينطبقال ينطبق○ال ينطبقال ينطبقينتمي لطبقة اجتماعية دنياب
ال ينطبقال ينطبق○ال ينطبقال ينطبقال ينتمي لطبقة اجتماعية دنياب

النسبة المئوية للطالب المعرضين لخطر التسرب من المدارس
+ +○+++○○عرضة للتسرب بنسبة مرتفعةج

○○─ ─○─ ─عرضة للتسرب بنسبة منخفضةج
موقع المدرسة

○○○─ ─○بعيدةد
○○○○○غير بعيدةد

مجموعــة بيانــات الســجات المدرســية الخاصــة بالمتابعــة والقائمــة علــى األســاس المرجعــي للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس، واســتبيانات  المصادر: 
الطاب الخاصة بالمتابعة والقائمة على األساس المرجعي، واستبيانات المعلمين المدارة ذاتًيا الخاصة بالمتابعة

يستند تحليل تسرب الطاب على طاب الصف المستهدف. ماحظة: 
تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة لمجموعــة البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة المرجعيــة )أو القيــم المتوســطة لمجموعــة    
ــل  ــن. يعل ــارات t ذات الطرفي ــاق هــذا( باســتخدام اختب ــة، حــال انطب ــذار المبكــر، والمجموعــة المرجعي ــذار المبكــر + اإلدمــاج، ومجموعــة اإلن نظــام اإلن
ــى مســتوى المجموعــات. ونظــًرا ألن تحليــات المجموعــة  ــى مــدار العــام وعل ــة عل ــل الطــاب والمعلميــن داخــل المــدارس والتأثيــرات الثابت ــل تكت التحلي

الفرعية هذه استطاعية، لم يتم تعديل حدود الدالالت اإلحصائية للمقارنات المتعددة.
+ + +/+ +/+ تأثير إيجابي مهم ذو داللة إحصائية عند المستوى .01/.05/.10. الحظ أن هذا يدل على تزايد التسرب.

— — —/— —/— تأثير سلبي ذو داللة إحصائية عند المستوى .01/.05/.10. الحظ أن هذا يدل على تراجع التسرب.



صفحة 81 نتائج ُمستمدة من تقييم تأثير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في أربع دول  

التأثيرات على المقاييس اإلضافية للتسرب من المدارس  .2

اختبــر التقييــم تقــدم الطــاب فــي الصفــوف الدراســية، بمعنــى أنــه اختبــر مــا إذا كان الطالــب قــد تــم تســجيله فــي الصــف التالــي 
أو فــي العــام )األعــوام( األعلــى بعــد التعــرض للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس. يقــدم هــذا المقيــاس معلومــات 

إضافية عن التقدم الناجح للطاب في المدرسة. 

أحــدث البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى التقــدم فــي الصفــوف الدراســية تحســًنا طفيًفــا بيــن الطــالب 
المنتميــن للمجموعــة التــي تطبــق نظــام اإلنــذار المبكــر + معامــل الحاســب اآللــي فــي كمبوديــا. )63.3 مقابــل 61.5 فــي 
ــوف  ــي الصف ــدم ف ــى التق ــرات عل ــن التأثي ــم تك ــي. ل ــى الصــف التال ــاء الطــاب إل ــال ارتق ــادة احتم ــذا زي ــي ه ــة(. ويعن المائ

الدراسية ملحوظة في الهند أو تيمور ليشتي، وال لطاب المدارس التي تقدم الصف العاشر في طاجيكستان.

التقدم في الصفوف الدراسية

يوصف الطالب بأنه قد أحرز تقدًما إذا تم تسجيله في الصف التالي أو األعلى في العام الدراسي التالي. 

كمبوديــا: ال يتضمــن هــذا التحليــل إال الطــاب فــي الصفيــن 7 و8؛ ألن الصــف 9 هــو الصــف النهائــي فــي مــدارس البرنامــج النموذجــي 
لمنع التسرب من المدارس. 

الهنــد: يتضمــن هــذا التحليــل انتقــال الطــاب فــي الصــف 5 إلــى الصــف 6؛ ألن جميــع مــدارس البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب 
من المدارس تضمنت الصف 6.

طاجيكســتان: ال يتضمــن هــذا التحليــل إال الطــاب فــي المــدارس التــي تتيــح الصــف العاشــر. ال يتضمــن التحليــل المــدارس التــي ُيعــد 
الصف 9 )الصف المستهدف( فيها الصف النهائي.

تيمــور ليشــتي: ال يتضمــن هــذا التحليــل إال الطــاب فــي الصفيــن 4 و5؛ ألن الصــف 6 كان الصــف النهائــي فــي المــدارس التــي تطبــق 
البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس. في الهند 
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الشكل 6-د-3. تأثيرات البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على التقدم في الصفوف الدراسية

المصادر:  األساس المرجعي للبرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس ومجموعة بيانات المدرسة الخاصة بالمتابعة.
يتــم تعريــف التســرب بشــكل مختلــف فــي كل بلــد. تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة  ماحظة: 
ــك( باســتخدام  ــاق ذل ــة، حــال انطب ــط، والمجموعــة المرجعي ــذار المبكــر فق ــذار المبكــر + اإلدمــاج، ونظــام اإلن ــم المتوســطة لنظــام اإلن ــة )أو القي المرجعي
ــدالالت  ــدود ال ــل ح ــم تعدي ــم يت ــتطاعية، ل ــة اس ــات اإلضافي ــذه التحلي ــًرا ألن ه ــطة. نظ ــم المتوس ــدار للقي ــل االنح ــم تعدي ــن. ت ــارات T ذات الطرفي اختب

اإلحصائية للمقارنات المتعددة.
***/**/*يعد تقدير التأثير مهًما من الناحية اإلحصائية عند المستوى .01/.05/.10.

ــد  ــة عن ــة إحصائي ــذار المبكــر + اإلدمــاج دالل ــي تســتخدم نظــام اإلن ــذار المبكــر فقــط والمجموعــة الت ــي تســتخدم نظــام اإلن ــن المجموعــة الت +++/++/+ يعكــس الفــرق بي

المستوى .01/.05/.10.

مــن المقاييــس األخــرى المثيــرة لاهتمــام والمرتبطــة بالتســرب فــي طاجيكســتان، التســرب أثنــاء فتــرة االنتقــال بيــن الصفــوف 
ــدم كل المــدارس فــي طاجيكســتان الصــف العاشــر؛ حيــث يكــون  ــدم الصــف العاشــر. وال تق ــي تق ــي المــدارس الت للطــاب ف
الصــف التاســع هــو الصــف النهائــي فــي التعليــم األساســي. اســتعرض التقييــم تأثيــرات البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن 
المــدارس فيمــا يخــص التســرب أثنــاء فتــرة االنتقــال بيــن الصفــوف فــي طاجيكســتان، باإلضافــة إلــى مقيــاس التســرب أثنــاء 
الصــف الدراســي المســتخدم فــي التقييــم األولــي لمــدى فاعليــة البرنامــج. وكان هــذا المقيــاس البديــل متوفــًرا فقــط فــي المــدارس 

التي تشمل الصف العاشر. 

وعلــى الرغــم مــن أن البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس فــي طاجيكســتان لــم يكــن لــه تأثيــر كبيــر علــى التســرب 
أثنــاء فتــرة االنتقــال بيــن الصفــوف للطــاب بشــكل عــام فــي المــدارس التــي تقــدم الصــف العاشــر )20.2 مقابــل 22.1 فــي 
المئــة( )الشــكل 6-د-4(، فقــد أحــدث تأثيــًرا هامشــًيا علــى التســرب أثنــاء فتــرة االنتقــال بيــن الصفــوف للطــاب غيــر المعرضين 

للخطر. 

التسرب أثناء فترة االنتقال بين الصفوف الدراسية في طاجيكستان

ُيعــد الصــف التاســع فــي طاجيكســتان )الصــف المســتهدف( الصــف النهائــي فــي مرحلــة التعليــم األساســي. وقــد يكمــل الطــاب تعليمهــم 
فــي الصــف العاشــر، علــى الرغــم مــن هــذا الصــف يتوفــر فــي بعــض مــدارس العينــة دون غيرهــا. يقــوم المقيــاس البديــل للتســرب فــي 
طاجيكســتان علــى مــا إذا كان الطالــب مســجاً فــي المدرســة فــي بدايــة العــام الدراســي التالــي أم ال. ولــم ُتقيــم هــذه النتيجــة إال لطــاب 

المدارس التي تشمل الصف العاشر. لم ُيعتَبر الطاب متسربين إذا سجلوا إما في الصف التاسع أو الصف العاشر.
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الشكل 4-د-6. تأثيرات البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على التسرب أثناء االنتقال بين الصفوف في طاجيكستان

المصادر:  األساس المرجعي للبرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس ومجموعة بيانات المدرسة الخاصة بالمتابعة.
ــدارس ،  ــن الم ــج النموذجــي للتســرب م ــة البرنام ــم المتوســطة لمجموع ــن القي ــروق بي ــار الف ــم اختب ــد. ت ــي كل بل ــف ف ــف التســرب بشــكل مختل ــم تعري يت ماحظة: 
والمجموعــة المرجعيــة باســتخدام اختبــارات t ذات الطرفيــن. تــم تعديــل االنحــدار للقيــم المتوســطة. تــم تحديــد حالــة الطــاب المعرضيــن لخطــر التســرب 

باستخدام الخصائص المرجعية األساسية. نظًرا ألن هذه التحليات اإلضافية استطاعية، لم يتم تعديل حدود الدالالت اإلحصائية للمقارنات المتعددة.
***/**/*يعد تقدير التأثير مهًما من الناحية اإلحصائية عند المستوى .01/.05/.10.

ــة  ــى األهمي ــل عل ــرض الدلي ــذي يع ــدول 6-د-2، ال ــي الج ــة ف ــج اإلضافي ــوص النتائ ــات بخص ــذه التحلي ــج ه ــص نتائ تتلخ
اإلحصائية ومستوى األهمية لكل تأثير. 

الجدول 6-د-2. تأثيرات البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على المقاييس األخرى المتعلقة بالتسرب من المدارس 
تيمور-ليشتيطاجيكستانالهندكمبوديا

نظام اإلنذار 
المبكر فقط

نظام اإلنذار المبكر + 
اإلدماج )أجهزة 

الحاسوب(
التقدم في الصفوف الدراسية

○○○+○الكلي
○○○ال ينطبقال ينطبقالطاب المعرضون لخطر التسرب

التسرب أثناء فترة االنتقال بين الصفوف في طاجيكستان
ال ينطبق○ال ينطبقال ينطبقال ينطبقالكلي

ال ينطبق○ال ينطبقال ينطبقال ينطبقالطاب المعرضون لخطر التسرب
مجموعــة بيانــات الســجات المدرســية الخاصــة بالمتابعــة والقائمــة علــى األســاس المرجعــي للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس واســتبيانات  المصادر: 

الطاب الخاصة بالمتابعة والقائمة على األساس المرجعي واستبيانات المعلمين المدارة ذاتًيا الخاصة بالمتابعة.
يســتند تحليــل التقــدم فــي الصفــوف الدراســية والتســرب مــن الصفــوف علــى طــاب الصــف المســتهدف. اشــتمل تحليــل التســرب أثنــاء االنتقــال بيــن الصفــوف  ماحظة:  

على طاب المدارس التي تقدم الصف العاشر في طاجيكستان فقط. 
تــم اختبــار الفــروق بيــن القيــم المتوســطة للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس والمجموعــة المرجعيــة )أو القيــم المتوســطة لنظــام اإلنــذار المبكــر    
+ اإلدمــاج، ونظــام اإلنــذار المبكــر فقــط، والمجموعــة المرجعيــة، حــال انطبــاق ذلــك( باســتخدام اختبــارات T ذات الطرفيــن. يعلــل التحليــل تكتــل الطــاب 
ــإن مســتويات  ــى مســتوى المجموعــات. ونظــًرا ألن هــذه التحليــات اســتطاعية، ف ــى مــدار العــام وعل ــة عل والمعلميــن داخــل المــدارس والتأثيــرات الثابت

األهمية اإلحصائية لم يتم تحديدها إلجراء للعديد من المقارنات.
+ + +/+ +/+ تأثير إيجابي مهم من الناحية اإلحصائية عند المستوى 01/.05/.10.

— — —/— —/— تأثير سلبي مهم من الناحية اإلحصائية عند المستوى 01/.05/.10.
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نتائج البحث النوعية

أثنــاء العــام الثانــي مــن تطبيــق التدخــل فــي مــدارس العــاج، أجــرى فريــق البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس دراســة 
بحثيــة نوعيــة فــي كل مــن الــدول األربــع لكــي: )1( يتوصــل إلــى فهــم أفضــل لســبب حــدوث تغيــرات فــي ســلوكيات الطالــب والمعلــم 
ــاء األمــور  وتوجهاتهــم؛ و)2( يفهــم طريقــة اســتجابة المســتفيدين والمســتهدفين )مــن الطــاب والمعلميــن ومديــري المــدارس وأولي

وأفراد المجتمع( وتفاعلهم مع التدخات. فيما يلي عرض لبعض االكتشافات. 

ما الذي يقوله المستفيدون عن نظام اإلنذار المبكر؟

كانــت آراء المعلميــن متســقة تماًمــا فــي الــدول األربــع. تحــدث أغلبهــم بإيجابيــة عــن تأثيــر نظــام اإلنــذار المبكــر وعــن رغبتهــم فــي 
مواصلــة اســتخدامه فــي المســتقبل. يريــد 75% مــن المعلميــن فــي طاجيكســتان مثــاً أن يواصلــوا اســتخدام أداة تســجيل درجــات نظــام 
ــر  ــاب العرضــة لخط ــب الط ــيواصلون تعق ــم س ــرب وأوضــح 88% أنه ــر التس ــاب العرضــة لخط ــد الط ــر لتحدي ــذار المبك اإلن
التســرب وســيتواصلون مــع أوليــاء أمورهــم. وعلــى نفــس المنــوال، يأمــل 90% مــن المعلميــن فــي تيمــور ليشــتي أن يحــددوا الطــاب 
العرضــة لخطــر التســرب ويتعقبونهــم فــي المســتقبل وأن يظلــوا علــى تواصــل مــع األســر. شــعر تســعون فــي المائــة مــن المعلميــن 
ــا لكــن األغلبيــة عبــروا عــن الحاجــة إلــى دعــم متواصــل مــن أبطــال المجتمــع  فــي الهنــد أن نظــام اإلنــذار المبكــر كان فعــاالً تماًم
)متطوعــي المجتمــع الذيــن يحصلــون علــى أجــر بســيط لمســاعدة المــدارس فــي نشــاطات البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن 

المدارس(. 

أشــارت نســب مرتفعــة مــن المعلميــن فــي الــدول األربــع إلــى أن نظــام اإلنــذار المبكــر توصــل بشــكل ســليم إلــى الطــاب العرضــة 
لخطــر التســرب )85% فــي كمبوديــا و89% فــي الهنــد و81% فــي طاجيكســتان و79% فــي تيمــور ليشــتي(. كمــا عّبــر المعلمــون 
فــي كل الــدول باســتثناء الهنــد عــن تفاجئهــم فــي البدايــة مــن تحديــد بعــض الطــاب باعتبارهــم عرضــة لخطــر التســرب. تراوحــت 
ردود أفعالهــم بيــن رد الفعــل المرتفــع بنســبة 77% فــي كمبوديــا بســبب الطــاب الذيــن تــم تحديدهــم والمنخفــض بنســبة 12% فــي 
الهنــد. اتفــق كل المعلميــن تقريًبــا علــى أن عمليــة نظــام اإلنــذار المبكــر حققــت نتيجــة أفضــل فــي تحديــد الطــاب العرضــة لخطــر 
التســرب ممــا كانــوا ســيحققونه بــدون أدوات وضــع الدرجــات. عنــد ســؤالهم عــن الســبب فــي أن نظــام اإلنــذار المبكــر قــام بعمــل 
أفضــل، أشــار المعلمــون ومديــرو المــدارس إلــى عــدم فهمهــم فــي الســابق للتســرب مــن المــدارس وللعوامــل التــي تعــّرض الطــاب 
لخطــر التســرب. وأشــاروا باإلجمــاع تقريًبــا إلــى أن المشــاركة فــي البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس أدى إلــى تغييــر 
فهمهــم ووعيهــم، ليــس فقــط للعوامــل التــي تســاهم فــي التســرب ولكــن أيًضــا لمســؤوليتهم عــن دعــم الطــاب العرضــة لخطــر التســرب 

ليبقوا في المدرسة.

عنــد ســؤالهم عــن المكــون األكثــر فعاليــة فــي نظــام اإلنــذار المبكــر، ذكــرت نســبة كبيــرة مــن موظفــي المــدارس وأوليــاء األمــور 
وأفــراد المجتمــع فــي الــدول األربــع إلــى تحســن التواصــل بيــن المدرســة واألســر. لقــد شــعروا أن نظــام اإلنــذار المبكــر كان مفيــًدا 
بشــكل خــاص فــي تحســين أنمــاط حضــور الطــاب. وكمــا ذكــر أحــد المعلميــن فــي الهنــد "لقــد أصبــح الطــاب أكثــر إدراًكا ألهميــة 
الحضــور إلــى المدرســة ألنهــم يعتقــدون أن أوليــاء أمورهــم ســيطلعون علــى ســجلهم المدرســي". ظهــرت دقــة مرتفعــة لــدى موظفــي 

المدارس وأفراد المجتمع بشكل عام في الدول األربع عند تطبيق إجراءات التواصل. 

وأّكــد أوليــاء األمــور والطــاب علــى وجــود مســتوى مرتفــع مــن التواصــل مــع المــدارس، وخاصــة فيمــا يتعلــق بغيابــات الطــاب. 
ذكــر أكثــر مــن 90% مــن الطــاب فــي كمبوديــا والهنــد وتيمــور ليشــتي مثــاً أن أســرهم تلقــوا اتصــاالً عندمــا لــم يحضــروا إلــى 
المدرســة وأّكــد 83% فــي المائــة مــن الطــاب فــي طاجيكســتان أن أوليــاء أمورهــم تلقــوا إخطــاًرا عندمــا غابــوا عــن المدرســة. علــى 
الرغــم مــن أن أوليــاء األمــور لــم يشــعروا بالرضــا غالًبــا عــن أســباب االتصــاالت المتزايــدة، ذكــرت غالبيــة أوليــاء األمــور فــي كل 
الــدول أن زيــادة االتصــال جعلتهــم علــى وعــي بأهميــة مراقبــة أنمــاط حضــور طفلهــم. ذكــر أوليــاء األمــور فــي كل الــدول باســتثناء 
الهنــد أن التعامــل مــع موظفــي المدرســة كان لــه تأثيــر إيجابــي أيًضــا علــى دعمهــم ألعمــال طفلهــم المدرســية ودراســته المتواصلــة. 
وعلــى الرغــم مــن أن كثيــًرا مــن أوليــاء األمــور ذكــروا أنهــم اندهشــوا فــي البدايــة بــل وشــعروا باالنزعــاج عنــد تلقيهــم اتصــاالً مــن 
المدرســة، ســاعدهم هــذا علــى إدراك أن اهتمــام المعلميــن لهــذه الدرجــة بطفلهــم يعنــي أنهــم ينبغــي أن يهتمــوا بتعليــم طفلهــم بنفــس 
القــدر.  جــاءت االســتجابة األكثــر إثــارة للدهشــة مــن كمبوديــا، حيــث كان أكثــر مــن 95% مــن المعلميــن وكل مديــري المــدارس 
يعتقــدون أن التواصــل مــع أوليــاء األمــور أدى إلــى تغيــرات فــي ســلوك الطــاب: تحســن حضورهــم وكانــوا أكثــر انتباًهــا فــي الفصــل 

ودرسوا باجتهاد أكبر وظهرت لديهم توجهات أكثر إيجابية نحو المدرسة. 

ــا  ــادة المراقبــة لحضورهــم فــي المدرســة، أشــار غالبيتهــم فــي كمبودي ــا بزي ــم يكونــوا ســعداء دائًم وعلــى الرغــم مــن أن الطــاب ل
وطاجيكســتان وتيمــور ليشــتي إلــى زيــادة الدعــم مــن أوليــاء األمــور نتيجــة التواصــل معهــم. كمــا شــعر غالبيــة الطــاب فــي الهنــد 
أنهــم تلقــوا دعًمــا أكبــر مــن المنــزل بســبب التواصــل مــع أوليــاء أمورهــم، وذلــك علــى الرغــم مــن أن أوليــاء أمورهــم أشــاروا إلــى 
أن هــذا لــم يكــن لــه تأثيــر علــى الدعــم الــذي قدمــوه لطفلهــم. كمــا ذكــر غالبيــة الطــاب فــي الــدول األربــع حــدوث تحســن وعاقــة 

أكثر إيجابية مع معلميهم منذ تطبيق نظام اإلنذار المبكر في مدارسهم.



صفحة 85 نتائج ُمستمدة من تقييم تأثير البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في أربع دول  

ما الذي يقوله المستفيدون عن برامج االندماج؟
معامل الحاسب اآللي )CL( في كمبوديا 

عّبــر مــا يقــرب مــن 100% مــن الطــاب العرضــة لخطــر التســرب عــن فخرهــم بمهــارات تكنولوجيــا المعلومــات التــي اكتســبوها 
حديًثــا وقالــوا إن هــذه المهــارات ســاعدتهم فــي موادهــم الدراســية األخــرى وإنهــا ســتكون لهــا جاذبيــة شــديدة فــي الســوق في المســتقبل. 
عنــد ســؤالهم عــن الطريقــة التــي ســاهمت بهــا معامــل الحاســب اآللــي فــي تحســين أدائهــم فــي المدرســة، ذكــروا أشــياء مثــل التحســن 
فــي العمليــات الحســابية والتدريــب علــى لغــة الخميــر واللغــة اإلنجليزيــة وفرصــة الوصــول إلــى معلومــات عــن المــواد األخــرى. 
وذكــروا أن معامــل الحاســب اآللــي كانــت محفــًزا للحضــور إلــى المدرســة وشــعروا أن معامــل الحاســب اآللــي كان لهــا أثــر إيجابــي 
علــى قــرارات أوليــاء أمورهــم عنــد التفكيــر فــي اســتمرارهم فــي المدرســة. لقــد كانــت معامــل الكمبيوتــر تثيــر اإلعجــاب كذلــك لــدى 
ــت فصــول معامــل  ــم للمدرســة، كان ــى الرغــم مــن تركه ــد ذكــروا أنهــم عل ــة مــن المدرســة. وق ــي النهاي ــن تســربوا ف الطــاب الذي
الكمبيوتــر تمثــل مانًعــا قوًيــا لتــرك المدرســة. شــعر المعلمــون أن معامــل الكمبيوتــر كانــت ممتعــة بالنســبة للطــاب ومفيــدة فــي الحــد 
مــن الغيــاب. كمــا ذكــروا أيًضــا أن معامــل الحاســب اآللــي ســاعدت معلمــي المــواد علــى تحضيــر الــدروس بشــكل أفضــل. شــعر كل 
المعلميــن ومديــري المــدارس تقريًبــا أن أجهــزة الحاســب اآللــي كان لهــا تأثيــر إيجابــي علــى قــرار أوليــاء األمــور عنــد التفكيــر فــي 
اســتمرار أطفالهــم فــي المدرســة مــن عدمــه. علــى الرغــم مــن أن مــا يقــرب مــن 70% ذكــروا أنهــم دعــوا أوليــاء األمــور إلــى زيــارة 
معامــل الحاســب اآللــي، أشــار 10% فقــط مــن أوليــاء األمــور الذيــن شــاركوا فــي االســتبيان إلــى أنهــم تلقــوا دعــوة إلــى المدرســة 
لرؤيــة معامــل الحاســب اآللــي. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن أكثــر مــن 90% مــن أوليــاء األمــور كانــوا علــى علــم بمشــاركة أطفالهــم 

في فصول معامل الكمبيوتر وكانوا مسرورين أن أطفالهم حصلوا على هذه الفرصة لتعلم مهارات الكمبيوتر.

)EA( نشاطات اإلثراء في الهند وتيمور ليشتي

شــعر الطــاب فــي تيمــور ليشــتي بحمــاس شــديد حيــال برنامــج النشــاطات غيــر الروتينيــة بعــد المدرســة. شــارك أكثــر مــن 90 فــي 
المائــة مــرة أو أكثــر فــي األســبوع. كانــت الفتيــات تفضلــن الغنــاء والرســم بينمــا اختــار الفتيــة الصناعــات اليدويــة واأللعــاب. عنــد 
ســؤالهم عــن الطريقــة التــي أدت بهــا نشــاطات اإلثــراء إلــى تحســين أدائهــم، ذكــر كل مــن الفتيــة والفتيــات تحســن مهــارات القــراءة 
بســبب التعامــل مــع أشــكال الحــروف الملموســة وإعــادة ترتيــب أجــزاء الحكايــات إلــى جانــب زيــادة معرفتهــم بالعلــوم والبيئــة وبنــاء 
ثقتهــم ممــا يعــزز المشــاركة األكثــر نشــاًطا فــي فصولهــم العاديــة. قــال أكثــر مــن 85 فــي المائــة مــن أوليــاء األمــور إنهــم شــاهدوا 
البرنامــج ويعتقــدون أنــه حّفــز أطفالهــم علــى حضــور المدرســة و"عمــل علــى تفتــح عقولهــم" علــى أفــكار جديــدة وزاد مــن ثقتهــم. 
بينمــا أشــار المعلمــون إلــى التأثيــر اإليجابــي الــذي حققــه التدريــس والتعلــم التفاعلييــن علــى الطــاب. أوضــح الثلثــان أنهــم ســاعدوا 

على تطبيق نشاطات اإلثراء وذكروا جميًعا أنهم حاولوا استخدام أساليب التدريس/التعلم في فصولهم المعتادة.

ــي  ــل األســلوب العمل ــة وانتق ــدالت المشــاركة مرتفع ــت مع ــاس وكان ــد. شــعر الطــاب بالحم ــي الهن ــت االكتشــافات مشــابهة ف وكان
ــن ذكــروا أن  ــن الذي ــر مــن المعلمي ــدى كثي ــي حجــرة الدراســة ل ــس العــادي ف ــى التدري ــذ النشــاطات إل ــي تنفي ــي المســتخَدم ف التفاعل
نشــاطات اإلثــراء أدت إلــى تحســن ضخــم فــي التــزام الطــاب بالنظــام. أشــار الطــاب إلــى أنهــا ســاعدتهم فــي دراســاتهم، وخاصــة 
اللغــة الهنديــة. وذكــر أغلبيــة الطــاب )67%( أنهــا أدت إلــى تحســن حضورهــم. إال أن معظــم الطــاب الذيــن تســربوا فــي النهايــة 
قالــوا إن نشــاطات اإلثــراء لــم تؤثــر علــى قرارهــم؛ وذكــر 38% مــن المتســربين فــي الواقــع أن أوليــاء أمورهــم شــجعوهم علــى عــدم 
المشــاركة فــي نشــاطات اإلثــراء. وعلــى الرغــم مــن هــذا، شــعر أغلبيــة أوليــاء األمــور أن نشــاطات اإلثــراء ســاعدت أطفالهــم فــي 

دراساتهم العادية وذكروا أن أطفالهم كانوا يبدون أكثر حماًسا لحضور المدرسة في أيام تقديم نشاطات اإلثراء.

)AST( التعليم بعد المدرسة في طاجيكستان

أشــارت نســب مرتفعــة مــن كل مــن المعلميــن والطــاب إلــى اآلثــار اإليجابيــة علــى تعلــم الطــاب نتيجــة التعليــم بعــد المدرســة. قــال 
مــا يقــرب مــن 100% مــن الطــاب )العرضــة لخطــر التســرب والمتســربين( إن أســلوب حــل المشــاكل التفاعلــي فــي جلســات التعليــم 
أدى إلــى تحســين مهــارات التفكيــر لديهــم وبنــاء ثقتهــم وتحســين دافعيتهــم للتعلــم إلــى جانــب عاقتهــم مــع المعلميــن ـ وانتقلــت كل هــذه 
اآلثــار إلــى فصولهــم األخــرى. كمــا شــددوا علــى أنهــم يتمتعــون بجلســات التعليــم كثيــًرا لدرجــة أنهــم يحضرونهــا حتــى بــدون ســاعة 
الترفيــه اإلضافيــة. أكــدت غالبيــة المعلميــن علــى مــا ذكــره الطــاب: تحســن حضــور الطــاب وكان التزامهــم بالنظــام فــي الفصــل 
أفضــل وكانــوا أكثــر اندماًجــا وكان لديهــم دافــع أكبــر للتعلــم. شــعر المعلمــون بالتقديــر تجــاه منهجيــات التعلــم المســتخدمة فــي التعليــم 
بعــد المدرســة وحــاول مــا يقــرب مــن 95% منهــم اســتخدامها فــي فصولهــم العاديــة. قــال كل أوليــاء األمــور إنهــم كانــوا علــى علــم 
ــي  ــروا التحســن ف ــي المدرســة. وذك ــم ف ــم وأدائه ــن حضــور أطفاله ــى تحســين كل م ــه أدى إل ــدون أن ــد المدرســة ويعتق ــم بع بالتعلي
توجهــات أطفالهــم تجــاه المدرســة وقيمــة المــواد الجديــدة التــي درســها أطفالهــم وتعلــم طريقــة لعــب الشــطرنج وتحســن الحضــور. كمــا 
أجمــع أوليــاء األمــور علــى زيــادة إدراكهــم ألهميــة دعــم تعلــم أطفالهــم وشــعورهم بــأن التعليــم بعــد المدرســة كان أداة مهمــة للحــد 

من التسرب في مجتمعهم.
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7.  التأثيرات المترتبة على نتائج التقييم 

كان البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس الــذي تــم تنفيــذه فــي كمبوديــا والهنــد وطاجيكســتان وتيمور-ليشــتي يهــدف 
ــي اســتخدمت  ــا الت ــة جميعه ــدول األربع ــي ال ــج المتوســطة المرتبطــة بالتســرب. ف ــدارس والنتائ ــن الم ــل التســرب م ــى تقلي إل
ــا لإلنــذار المبكــر لتحديــد الطــاب المعرضيــن  البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس ، تضمنــت التدخــات نظاًم
لخطــر التســرب، ورصــد تقدمهــم، واتخــاذ اإلجــراءات الازمــة عنــد ظهــور عامــات تشــير إلــى وجــود صعوبــات. وقــد تــم 
تكميــل نظــام اإلنــذار المبكــر بتدخــل ثــاٍن فــي كل بلــد بهــدف زيــادة ارتبــاط الطاب—الحافــز للذهــاب والمشــاركة والتعلــم فــي 
ــة(  ــدروس الخصوصي ــك ال ــي ذل ــا ف ــة )بم ــود اإلثرائي ــتي، الجه ــتان وتيمور-ليش ــد وطاجيكس ــي الهن ــذا، ف ــمل ه ــة. ش المدرس
واألنشــطة الترفيهيــة. وتضمــن هــذا، فــي كمبوديــا، تدريــب علــى اســتخدام الكمبيوتــر فــي مجموعــة فرعيــة مــن المــدارس التــي 

تطبق البرنامج. 

ــا إلــى جنــب مــع األنشــطة  افتــرض البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس أن الدعــم األكاديمــي واالجتماعــي جنًب
التشــاركية اإلضافيــة للطــاب المعرضيــن للخطــر والتغييــرات فــي ممارســات المعلميــن مــن شــأنها أن تحّســن توجهــات الطــاب 
ــج  ــم البرنام ــر تقيي ــدارس. اختب ــن الم ــدالت التســرب م ــاض مع ــادة مشــاركة الطــاب وانخف ــى زي ــذا إل ــم ه وســلوكهم، فُيترَج
النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس فاعليــة البرامــج النموذجيــة لمنــع التســرب مــن المــدارس باســتخدام تجربــة عشــوائية 
خاضعــة للرقابــة، حيــث قورنــت نتائــج الطــاب والمعلميــن فــي المــدارس التــي أُســند إليهــا عشــوائًيا تقديــم خدمــات البرنامــج 
ــدى  ــن إح ــوائًيا ضم ــت عش ــي أُدرج ــدارس الت ــي الم ــن والطــاب ف ــج المعلمي ــدارس بنتائ ــن الم ــرب م ــع التس ــي لمن النموذج

المجموعات المرجعية التي توفر الخدمات بالطرق التقليدية المعتادة. 

ــع  ــي لمن ــج النموذج ــي أن البرنام ــبب ف ــد توضــح الس ــي ق ــل الت ــاره العوام ــي اعتب ــافات ويضــع ف ــم االكتش ــذا القس يلخــص ه
التســرب مــن المــدارس لــم يقلــل مــن التســرب مــن المــدارس عموًمــا فــي الهنــد وطاجيكســتان وتيمــور ليشــتي ويناقــش تفســيرات 

وآثار التأثير المحبب على التسرب في كمبوديا.

ملخص النتائج  .1

اختبــر نمــوذج منــع التســرب مــن المــدارس فاعليــة البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى جوانــب النتائــج التــي 
كان البرنامــج يســتهدفها، فيمــا يتعلــق بممارســات المعلميــن، وتوجهــات الطــاب المعرضيــن للخطــر تجــاه المدرســة، وارتبــاط 
الطــاب فــي المدرســة، والتســرب مــن المدرســة. يلخــص الجــدول 7-1، عــاوًة علــى النــص التالــي، نتائــج المقاييــس األساســية 
ــم  ــي ت ــر الت ــة التغي ــي الشــكل 7-1 باســتخدام نظري ــر ملخــص االكتشــافات ف ــا يظه ــب. كم ــذه الجوان ــن ه ــي كل م ــة ف للفاعلي
عرضهــا ألول مــرة فــي القســم II. توضــح درجــة ُســمك الحــواف المحيطــة بــكل مربــع عــدد الــدول التــي حقــق فيهــا البرنامــج 
ــى النتائــج  ــة عل ــة اإلحصائي ــة مــن الناحي ــة أو هامشــي األهمي ــه أهمي ــا ل ــًرا محبًب ــع التســرب مــن المــدارس تأثي النموذجــي لمن

األساسية والثانوية في نطاق معين.

مــن الملحــوظ أنــه فــي كل مــن الــدول األربــع، حقــق البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تأثيــًرا علــى نتيجــة 
مــن النتيجتيــن األعلــى فــي المســتوى - التســرب مــن المــدارس والحضــور. انخفــض التســرب مــن المــدارس فــي كمبوديــا؛ 

وتحسن الحضور في الهند وطاجيكستان وتيمور ليشتي. 

علــى مســتوى الــدول األربــع جميًعــا، حقــق البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تأثيــرات إيجابيــة متنوعــة علــى 
مؤشــرات النتائــج الرئيســية كلهــا تقريًبــا وعلــى معظــم المؤشــرات اإلضافيــة. حــدث التأثيــر المرغــوب فــي 7 مــن 8 مؤشــرات 

رئيسية وفي 9 من 14 مؤشًرا إضافًيا.
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الجدول 7-1. تأثيرات البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس على المقاييس األساسية لفاعلية البرنامج
تيمور-ليشتيطاجيكستانالهندكمبوديا

نظام اإلنذار المبكر 
فقط

نظام اإلنذار المبكر 
+ اإلدماج )أجهزة 

الحاسوب(
+++○○++++++ممارسات منع التسرب التي يتبعها المعلمون

توجهات الطاب المعرضين للخطر نحو المدرسة
○+++++○○التوجهات االنفعالية نحو المدرسة
○○○○○التوجهات المعرفية نحو المدرسة
+++○○○○التوجهات السلوكية نحو المدرسة

الحضور
++++++○○الكلي

+++○+++○○الطاب المعرضون لخطر التسرب
التسرب

○○○---- --الكلي
○○○○-- -- --الطاب المعرضون لخطر التسرب

+ + +/+ +/+ تأثير إيجابي مهم ذو داللة إحصائية عند المستوى .01/.05/.10.
— — —/— —/— تأثير سلبي مهم من الناحية اإلحصائية عند المستوى 01/.05/.10.

تيمور-ليشتيطاجيكستانالهندكمبوديا

نظام اإلنذار المبكر 
فقط

نظام اإلنذار المبكر 
+ اإلدماج )أجهزة 

الحاسوب(
نتائج المعلمين

++○○+○الكفاءة الذاتية لدى المعلمين
○—○++++++شعور المعلمين بالمسؤولية

ممارسات منع التسرب المتبعة من ِقبل 
++++++الموظفين اإلداريين

○++○

○○○○○الكفاءة الذاتية لدى الموظفين اإلداريين
○○○+++○شعور الموظفين اإلداريين بالمسؤولية

توجهات الطالب نحو المدرسة
تصورات الطاب العرضة لخطر التسرب 

○○++++○عن دعم أولياء األمور

تصورات الطاب العرضة لخطر التسرب 
○○+++○+++عن دعم المعلمين

التصورات عن التدريب على أجهزة الحاسب 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق++○اآللي

إدماج الطالب
○++○○○األداء في الرياضيات

○○○○○األداء في اللغة
○○○○○األداء في اللغة 2

○○○○○السلوك
التسرب

○○○+○التقدم
التسرب أثناء فترة االنتقال بين الصفوف 

ال ينطبق○ال ينطبقال ينطبقال ينطبقالدراسية 

+ + +/+ +/+ تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية مهمة عند المستوى .01/.05/.10.
— — —/— —/— تأثير سلبي ذو داللة إحصائية مهمة عند المستوى .01/.05/.10\.
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ــع  ــي جمي ــا ف ــا مختلًف ــًرا إيجابًي ــدارس تأثي ــع التســرب مــن الم ــر البرنامــج النموذجــي لمن ــا، أث ــة جميعه ــدان األربع ــي البل ف
ــى  ــا عل ــًرا ملحوًظ ــهد تأثي ــم تش ــي ل ــدان الت ــي البل ــى ف ــى التســرب نفســه. حت ــره عل ــى تأثي ــة إل ــج المتوســطة باإلضاف النتائ
ــن 14  ــع التســرب. مــن بي ــة بمن ــن والطــاب وســلوكياتهم ذات الصل ــي توجهــات المعلمي ــر مرغــوب ف التســرب، حــدث تغيي
مؤشــًرا أولًيــا وإضافًيــا تــم قياســها، حــدث تأثيــر إيجابــي فــي 6 مؤشــرات فــي كمبوديــا، حيــث تــم تقليــل التســرب، بينمــا تحقــق 

تأثير إيجابي في 4 مؤشرات في كل واحدة من البلدان األخرى.
ممارســات المعلميــن كان للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تأثيــر إيجابــي كبيــر علــى ممارســات المعلميــن 
الراميــة إلــى منــع التســرب فــي كل مــن مجموعتــي البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس فــي كمبوديــا، كمــا كان 
ــات  ــي ممارس ــدارس ف ــن الم ــع التســرب م ــي لمن ــج النموذج ــر البرنام ــم يؤث ــتي. ل ــي تيمور-ليش ــل ف ــي ضئي ــر إيجاب ــه تأثي ل

المعلمين الرامية إلى منع التسرب في الهند أو طاجيكستان.
بينمــا حّســن البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس ممارســات المعلميــن لمنــع التســرب فــي كل المجموعــات الفرعية 
للمعلميــن فــي كمبوديــا تقريًبــا. كان للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس فــي تيمور-ليشــتي تأثيــر إيجابــي عبــى 
المدرســين الذكــور الذيــن يعملــون بــدوام كامــل، والمعلميــن فــي المــدارس التــي تنخفــض بهــا النســبة المئوية للطــاب المعرضين 

للخطر، باإلضافة إلى المعلمين في المدارس البعيدة واألقرب على حٍد سواء. 
هــذا فضــاً عــن أن البرنامــج خلـّـف تأثيــًرا إيجابًيــا علــى شــعور المعلميــن بالكفــاءة الذاتيــة وشــعورهم بالمســؤولية فــي كمبوديــا، 
وتأثيــًرا إيجابًيــا علــى شــعور المســؤولين اإلدارييــن بالمســؤولية فــي كمبوديــا، وتأثيــًرا إيجابًيــا علــى شــعور المعلميــن بالكفــاءة 

الذاتية في تيمور-ليشتي. 
ــة  ــات االنفعالي ــى التوجه ــر عل ــي كبي ــر إيجاب ــدارس تأثي ــن الم ــع التســرب م ــي لمن ــج النموذج ــات الطــالب كان للبرنام توجه
للطــاب المعرضيــن للخطــر تجــاه المدرســة فــي الهنــد وطاجيكســتان، ولكــن ليــس علــى مقاييــس توجهــات الطــاب األخــرى 
ــى التوجهــات الســلوكية تجــاه  ــا عل ــًرا إيجابًي ــع التســرب مــن المــدارس تأثي ــدان. أظهــر البرنامــج النموذجــي لمن فــي هــذه البل
ــع  ــج النموذجــي لمن ــر البرنام ــم يؤث ــات الطــاب األخــرى. ل ــس توجه ــى مقايي ــس عل ــن لي ــور ليشــتي، ولك ــي تيم المدرســة ف

التسرب من المدارس على توجهات الطاب في كمبوديا.
كانــت التأثيــرات اإليجابيــة للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى التوجهــات االنفعاليــة للطــاب المعرضيــن 
ــد  ــي الهن ــم يتجــاوزوا الســن المحــدد ف ــن ل ــدى الطــاب الذي ــاث ول ــات اإلن ــدى الطالب ــرت ل ــد ظه ــاه المدرســة، ق للخطــر تج
وطاجيكســتان، ولــدى الطــاب الذيــن ال ينتمــون لطبقــة اجتماعيــة دنيــا وطــاب المــدارس التــي تتســم بنســبة مئويــة منخفضــة 
مــن الطــاب المعرضيــن للخطــر فــي الهنــد، ولــدى طــاب المــدارس التــي تتســم بنســب مئويــة منخفضــة ومرتفعــة مــن الطــاب 
ــدى طــاب  ــد، ول ــي الهن ــدة ف ــر البعي ــدارس غي ــدة والم ــدارس البعي ــدى طــاب الم ــي طاجيكســتان، ول ــن للخطــر ف المعرضي

المدارس البعيدة في طاجيكستان. 
حّســن البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس التوجهــات المعرفيــة نحــو المدرســة لــدى الطــاب الذيــن تجــاوزوا 

السن المحدد في كمبوديا. 
حّســن البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس التوجهــات الســلوكية نحــو المدرســة لــدى معظــم المجموعــات الفرعيــة 

في الهند، ولدى طاب المدارس التي تتسم بنسبة مئوية مرتفعة من الطاب المعرضين للخطر في طاجيكستان.
وحّســن البرنامــج أيًضــا تصــورات الطــاب المعرضيــن للخطــر للدعــم الــذي يتلقونــه مــن معلميهــم )فــي المجموعــة التــي تطبــق 
نظــام اإلنــذار المبكــر فقــط( ومــن أوليــاء أمورهــم )فــي المجموعــة التــي تطبــق نظــام اإلنــذار المبكــر + معامــل الحاســب اآللــي( 
فــي كمبوديــا وطاجيكســتان. حّســن البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس أيًضــا تصــورات الطــاب لقيمــة التدريــب 

على استخدام الكمبيوتر. 
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إدمــاج الطــالب. كان للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تأثيــر إيجابــي مهــم علــى الحضــور اليومــي للطــاب 
فــي الهنــد وتيمــور ليشــتي، باإلضافــة إلــى تأثيــر إيجابــي ضئيــل األهميــة علــى الحصــور فــي طاجيكســتان. لــم يؤثــر البرنامــج 

النموذجي لمنع التسرب من المدارس على الحضور في كمبوديا27.
ــد  ــي الهن ــة ف ــي معظــم المجموعــات الفرعي ــى الحضــور ف ــر عل ــدارس تأثي ــن الم ــع التســرب م ــج النموذجــي لمن كان للبرنام
وطاجيكســتان وتيمــور ليشــتي. ال يوجــد نمــط واضــح للمجموعــات الفرعيــة فــي هــذه البلــدان. حّســن البرنامــج النموذجــي لمنــع 

التسرب من المدارس أيًضا األداء في مادة الرياضيات في طاجيكستان، بشكل عام وللطاب المعرضين للخطر. 
والتســرب فــي فتــرات االنتقــال بيــن الصفــوف الدراســية بالنســبة للطــاب غيــر المعرضيــن لخطــر التســرب فــي طاجيكســتان، 

بما في ذلك الفتيات والطاب المتجاوزون للسن.
الشكل 7-1: النموذج المفاهيمي للبرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس مع تأثيرات البرنامج
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توضــح درجــة ُســمك الحــواف المحيطــة بــكل مربــع عــدد الــدول التــي حقــق فيهــا البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تأثيــًرا محبًبــا لــه أهميــة  ماحظات: 
أو هامشي األهمية من الناحية اإلحصائية على النتائج األساسية والثانوية في نطاق معين. تم قياس بعض النتائج بطريقة مختلفة في كل دولة.

ظهرت تأثيرات مهمة لهذا النطاق في دولة واحدة من دول البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس

ظهرت تأثيرات مهمة لهذا النطاق في دولتين من دول البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس 

ظهرت تأثيرات مهمة لهذا النطاق في ثاث من دول البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس 

27  لم يكن األثر على حضور الطاب في كمبوديا مهًما من الناحية اإلحصائية. ومع أن نظرية التغير تفترض أن حضور الطالب للمدرسة ُيعتبر أحد 

العوامل التي تؤثر على قراره بالبقاء في المدرسة، إال أن الحضور والتسرب مقياسان مختلفان )لكنهما مرتبطان غالًبا(. ال ينبغي بالضرورة أن يتحسن 
الحضور ليخوض الطاب اختبارات نهاية العام و/أو يلتحقوا بالمدرسة في العام التالي، بينما هذان العامان يمثان مقياسين للتسرب.
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يشمل التسرب اإلجراء األساسي للتسرب في كل دولة. أدى البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس إلى الحد من التسرب في كمبوديا.  أ 
الحضــور هــو متوســط الحضــور اليومــي علــى مــدار العــام الدراســي بالكامــل. أدى البرنامــج النمــوذج لمنــع التســرب مــن المــدارس إلــى تحســين الحضــور  ب 

في الهند وطاجيكستان وتيمور ليشتي. 
يضــع المعلمــون درجــة أداء ســلوكي للطــاب فــي كل الــدول باســتثناء الهنــد. لــم يؤثــر البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى الســلوك فــي  ج 

أية دولة. 
تــم قيــاس األداء فــي الرياضيــات واللغــة بطريقــة مختلفــة فــي كل دولــة. أدى البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس إلــى تحســين درجــات مــادة  د 

الجبر في طاجيكستان. 
ــة  ــة والمعرفي ــاب االنفعالي ــات الط ــمل توجه ــاس يش ــط، وكان القي ــرب فق ــر التس ــة لخط ــاب العرض ــدى الط ــم ل ــاب وتطلعاته ــات الط ــاس توجه ــم قي ت هـ 
والســلوكية تجــاه المدرســة. أدى البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس إلــى تحســين اندمــاج الطــاب االنفعالــي فــي الهنــد وطاجيكســتان واندمــاج 

الطاب السلوكي في تيمور ليشتي. 
ممارســات منــع التســرب لــدى المعلميــن والموظفيــن اإلدارييــن وتصــورات الطــاب العرضــة لخطــر التســرب عــن دعــم المعلميــن. أدى البرنامــج النموذجــي  و 
لمنــع التســرب مــن المــدارس إلــى تحســين ممارســات منــع التســرب مــن جانــب المعلميــن والموظفيــن اإلدارييــن فــي كمبوديــا وممارســات منــع التســرب لــدى 
الموظفيــن اإلدارييــن فــي طاجيكســتان. ادى البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس إلــى تحســين تصــورات الطــاب العــرض لخطــر التســرب عــن 

دعم المعلمين في مدارس نظام اإلنذار المبكر فقط في كمبوديا وفي الهند. 
تــم قيــاس دعــم أوليــاء األمــور علــى أســاس تصــورات الطــاب العرضــة لخطــر التســرب عــن نطــاق دعــم أوليــاء األمــور. حقــق البرنامــج النموذجــي لمنــع  ز 

التسرب من المدارس أثًرا إيجابًيا على هذا النطاق في كمبوديا والهند. 
الكفــاءة الذاتيــة لــدى المعلميــن والموظفيــن اإلدارييــن وشــعورهم بالمســؤولية. أدى البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس إلــى تحســين شــعور  ح 
المعلميــن بالمســؤولية فــي مــدارس نظــام اإلنــذار المبكــر ومــدارس نظــام اإلنــذار المبكــر + الحاســب اآللــي وشــعور الموظفيــن اإلدارييــن بالمســؤولية فــي 
مــدارس نظــام اإلنــذار المبكــر + الحاســب اآللــي فــي كمبوديــا. كمــا أدى إلــى تحســين شــعور المعلميــن بالكفــاءة الذاتيــة فــي تيمــور ليشــتي وفــي مــدارس 

نظام اإلنذار المبكر + الحاسب اآللي في كمبوديا. 
تســرب الطــالب. قلــل البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس التســرب بيــن الطــاب بشــكل ملحــوظ فــي المــدارس 
التــي تطبــق نظــام اإلنــذار المبكــر وكان لــه تأثيــر مــواٍت ضئيــل األهميــة علــى التســرب بيــن الطــاب فــي المــدارس التــي تطبــق 
نظــام اإلنــذار المبكــر + معامــل الحاســب اآللــي فــي كمبوديــا. لــم يؤثــر البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس علــى 

التسرب في الهند أو طاجيكستان أو تيمور-ليشتي.

حّســن البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس فــي كمبوديــا التســرب لــدى كل مــن الطــاب والطالبــات فــي المجموعة 
التــي تطبــق نظــام اإلنــذار المبكــر فقــط، ولــدى الطــاب الذيــن لــم يتجــاوزوا الســن المحــدد فــي المجموعــات التــي تطبــق نظــام 
اإلنــذار المبكــر فقــط والمجموعــات التــي تطبــق نظــام اإلنــذار المبكــر + معامــل الحاســب اآللــي، ولــدى طــاب المــدارس التــي 
تتســم بنســبة مئويــة منخفضــة مــن الطــاب المعرضيــن للخطــر فــي المجموعــة التــي تطبــق نظــام اإلنــذار المبكــر فقــط، ولــدى 
ــج  ــن البرنام ــي. وحّس ــل الحاســب اآلل ــر + معام ــذار المبك ــام اإلن ــق نظ ــي تطب ــة الت ــي المجموع ــدة ف ــدارس البعي طــاب الم
النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس فــي الهنــد التســرب لــدى طــاب المــدارس التــي تتســم بنســبة مئويــة منخفضــة مــن 

الطاب المعرضين للخطر. 

كمــا حّســن البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس التقــدم فــي الصفــوف الدراســية لــدى طــاب مجموعــة المــدارس 
التي تطبق نظام اإلنذار المبكر + معامل الحاسب اآللي. 

عوامل سياقية قد تكون متعلقة بنتائج التأثيرات التي تمت مالحظتها  .2

كان للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تأثيــرات مواتيــة علــى التســرب فــي كمبوديــا، وعلــى مجموعــة فرعيــة 
واحــدة فــي الهنــد، بينمــا لــم يظهــر ذلــك التأثيــر فــي طاجيكســتان وال فــي تيمــور ليشــتي. ويناقــش القســم التالــي تفســيرات 
التأثيــر المواتــي ونتائــج ذلــك علــى التســرب فــي كمبوديــا. غيــر أنــه مــن المفيــد أيًضــا النظــر فــي العوامــل التــي قــد توضــح 
ســبب عــدم تقليــل البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس التســرب بيــن الطــاب بشــكل عــام فــي الهنــد وطاجيكســتان 

وتيمور ليشتي. ونناقش أدناه بعض هذه العوامل بإيجاز. 

مــدة التعــرض علــى الرغــم مــن أن البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس لــم يقلــل التســرب، فقــد نجــح فــي تحســين 
ــن  ــات الطــاب المعرضي ــس توجه ــك الحضــور وبعــض مقايي ــي ذل ــا ف ــدان، بم ــع البل ــي جمي ــية ف ــج المتوســطة الرئيس النتائ
للخطــر. أحــدث البرنامــج التأثيــرات المنشــودة منــه علــى النتائــج المتوســطة؛ ممــا قــد يشــير إلــى أن التعــرض للتدخــل لفتــرة 
ــن  ــرب م ــع التس ــي لمن ــج النموذج ــز البرنام ــرب. رك ــى التس ــود عل ــر المنش ــداث التأثي ــى إح ــؤدي إل ــأنه أن ي ــن ش ــول م أط
المــدارس — مــن المنظــور التخطيطــي — علــى صــف واحــد فــي الهنــد وطاجيكســتان؛ وبذلــك لــم يســمح بتعــرض الطــاب 
المشــاركين إال لمــدة عــام واحــد فقــط كحــد أقصــى. وفــي النقيــض مــن ذلــك، تــم اســتهداف ثاثــة صفــوف دراســية فــي تيمــور 
ليشــتي وكمبوديــا، حيــث تلقــت بعــض المجموعــات قرابــة عاميــن مــن التعــرض. وجديــر بالذكــر وجــود تأثيــر علــى التســرب 
فــي كمبوديــا. ينبغــي ماحظــة أن توجهــات الطــاب نحــو المدرســة وأنمــاط ســلوكهم تتشــكل مــع الوقــت بــدًءا مــن االلتحــاق 
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ــام  ــن اهتم ــع بي ــي تجم ــدارس ـ والت ــن الم ــع التســرب م ــي لمن ــج النموذج ــق تدخــات البرنام ــؤدي تطبي ــن أن ي ــي. يمك األول
البالغيــن المســتهدفين ودعمهــم وبيئــة المدرســة الجاذبــة والنشــاطات التــي تبنــي اندمــاج الطالــبـ  فــي بدايــة الممارســة األكاديمية 
ــة عــن المدرســة  ــق تصــورات إيجابي ــى خل ــى المســاعدة عل ــرة الدراســة إل ــا طــوال فت ــة تطبيقه ــب مواصل ــى جان ــب إل للطال

وسلوكيات أفضل.

أمــا مــن المنظــور التشــغيلي، فقــد تقيــد وقــت التعــرض بالمقاطعــات التــي تخللــت التقويــم الدراســي. فقــد شــهدت كل البلــدان 
— علــى ســبيل المثــال — حــاالت إغــاق غيــر مجدولــة للمــدارس بســبب الطقــس العاصــف؛ مثــل الفيضانــات فــي كمبوديــا 
ــد تعــرض الطــاب للتدخــات  ــج فــي طاجيكســتان واألمطــار فــي تيمــور ليشــتي. كمــا تقي ــد والثل ــدة فــي الهن والحــرارة الزائ
بدرجــة أكبــر بســبب األحــداث الطارئــة، مثــل حالــة وفــاة فــي العائلــة الملكيــة فــي كمبوديــا أو إعانــات اإلجــازات المفاجئــة 
ســواًء علــى المســتوى القومــي أو علــى مســتوى المــدارس. وقــد تفاقمــت المســتويات المرتفعــة بالفعــل مــن غيــاب المعلميــن فــي 
بعــض البلــدان بســبب الممارســات الحكوميــة المتمثلــة فــي ســحب المعلميــن مــن المــدارس للعمــل فــي االنتخابــات أو الحمــات 
ــن ألســابيع عــن  ــاب المعلمي ــي غي ــي تيمــور ليشــتي ف ــم ف ــوزارة التعلي ــع ل ــن التاب ــب المعلمي األخــرى. وتســبب برنامــج تدري

فصولهم الدراسية. 

ــرات  ــع نظــًرا للتغي ــل مــن المتوق ــى التســرب أق ــرات عل ــد تكــون التأثي ــد وطاجيكســتان. ق ــم اإللزامــي فــي الهن ــق التعلي تطبي
المتزامنــة فــي قطــاع التعليــم. فــي الهنــد، نــص قانــون حــق األطفــال فــي تعليــم مجانــي وإجبــاري )RTE( المــؤرخ 2009 أن 
األطفــال مــن عمــر 6 إلــى 14 ال يجــب منعهــم أو طردهــم حتــي يكملــوا التعليــم االبتدائــي. فســرت العديــد مــن المــدراس ذلــك 
ــك  ــط ذل ــدالت التســرب. ويرتب ــاس مع ــى قي ــر الواضــح عل ــع تأثي ــن كشــوفاتها، م ــب م ــأال يجــب شــطب اســم الطال لتشــير ب
بمجموعــة مــن البرامــج اإلعانــة والدعــم، مثــل توفيــر الــزي المدرســي والكتــب ووجبــات الغــذاء المدرســية والــدروس 
ــف  ــدول، اكتش ــتوى ال ــى مس ــرب عل ــدالت التس ــأن مع ــون بش ــذا القان ــر ه ــل لتأثي ــود دلي ــدم وج ــن ع ــم م ــة. بالرغ التعويضي
البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس أن التســرب فــي الصــف الدراســي الخامــس فــي مــدارس العينــة أثنــاء العاميــن 
الدراســين 2012–2013 و2013–2014 كان أقــل مــن المتوقــع أثنــاء مراحــل التخطيــط للتقييــم، الــذي انخفــض مــن نســبة 
26.5 المقــدرة فــي 2011 فــي المنطقــة المســتهدفة إلــى 9.3 فــي المئــة فــي 2014 فــي مــدارس المجموعــة التــي يعالجهــا 

البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس والمجموعة المرجعية. 

وعلــى غــرار ذلــك، أثنــاء فتــرة التقييــم، أصــدرت طاجيكســتان قانــون مســؤولية اآلبــاء وشــددت علــى تطبيــق سياســة التعليــم 
ــد الصــف الدراســي التاســع.  ــة الثانويــة كحــد أدنــى والتــي تنتهــي عن ــزم الطــاب باســتكمال المرحل ــاري لديهــا التــي تل اإلجب
ــى مســتوى  ــى المعلومــات عل ــي تســتند إل ــع التســرب مــن المــدارس أن معــدالت التســرب الت كشــف البرنامــج النموذجــي لمن
الطــاب كانــت أقــل أثنــاء فتــرة الدراســة )8.8 فــي المئــة( مــن معــدالت التســرب التــي تســتند إلــى بيانــات إداريــة مجملــة قبــل 

الدراسة )18.7 في المئة( في المناطق المستهدفة28. 

إن الفــروق فــي معــدل التســرب قــد تجعــل تخفيــض البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس للتســرب الدراســي فيمــا 
بعد أكثر صعوبة.

 )FOI( ــا لتحليــل دقــة تطبيــق التطبيــق غيــر المتســق للبرنامــج النموذجــي لمنــع تســرب المــدارس فــي تيمــور ليتشــي طبًق
ــة العظمــى مــن مــدارس المجموعــة التــي يعالجهــا البرنامــج فــي  ــع التســرب مــن المــدارس، األغلبي البرنامــج النموذجــي لمن
كمبوديــا والهنــد وطاجيكســتان القــت درجــة محــددة لإلشــارة إلــى إنــه تــم تطبيــق تدخــات البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب 
مــن المــدارس باالنســجام مــع تصميمهــا. ومــع ذلــك، فــي تيمــور ليتشــي، كشــفت دراســة دقــة التطبيــق )FOI( للبرنامــج أن 
المــدارس التــي بــدت تنفــذ أنظمــة اإلنــذار المبكــر )EWS( بطريقــة غيــر متناســقة للطــاب الذيــن تــم تحديدهــم كمعرضيــن 
للتســرب، خصوًصــا فيمــا يتعلــق بالتواصــل مــع اآلبــاء واتبــاع إجــراءات المتابعــة. بــدى تطبيــق أنشــطة الخارجــة عــن المنهــج 
فــي تيمــور ليتشــي أفضــل إلــى حــًدا مــا، بالرغــم مــن أن حوالــي 76 فــي المائــة فقــط مــن المــدارس أقــروا بتعليــق أنشــطة مــا 
 School-To-School International 2014(. )School-To-School( ــود ــر منش ــبوعًيا، كتوات ــة أس ــد المدرس بع
International 2014(. بالرغــم مــن أن األنشــطة مــا بعــد المدرســة حســنت التوجهــات واإلدمــاج نحــو المدرســة، فقــد يقلــل 

28 في طاجيكستان، كانت الثاث مناطق التي تم تخطيط البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس في البداية هما فوس وتيمورملك وبلجوان والتي 

كانت معدالت التسرب لديهم 16.02 و19.02 و21.04 على التوالي، وفًقا إلى تحليل االتجاهات. أشارت األرقام أن مدارس الدراسة )التي كانت 
نشطة في هذه المناطق الثاث باإلضافة إلى دنجرا وكفلنق( سوف تسجل معدل تسرب بنسبة 18.7 في المئة. 
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التطبيــق غيــر المتســق إلجــراءات المتابعــة مــن قبــل المعلميــن والتواصــل مــع أوليــاء األمــور علــى قــدرة البرنامــج فــي التأثيــر 
على معدالت التسرب.

ــن  ــرب م ــى التس ــؤدي إل ــي ت ــدة الت ــات المعق ــارات والمدخ ــرا للمس ــدارس نظ ــن الم ــرب م ــة بالتس ــل المتعلق ــد العوام تعق
المــدارس، فمــن الممكــن أن تكــون التأثيــرات علــى خدمــات البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس للنتائــج المتوســطة 
التــي تحــدث تأثيــًرا غيــر كافيــة فــي حــد ذاتهــا فــي التأثيــر علــى قــرار التســرب. وخصوًصــا، العوامــل االقتصاديــة التــي بســبها 
كان البرنامــج محظــوًرا تعاقدًيــا مــن المعالجــة مباشــرًة—مثل النفقــات المرتبطــة بالمدرســة والحاجــة إلــى زيــادة الدخــل عبــر 
 Creative( المهــام المنزليــة أو العمــل المنزلي—تــم الكشــف عنهــا لتصبــح مائمــة لقرارات منع التســرب من المدرســة شــركة

 .)Associates International 2014c
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عمومــا، تبــدي هــذه النتائــج مــردودات مهمــة لفائــدة تدخــات البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس فــي تخفيــض 
التسرب وتقترح الظروف التي بموجبها قد تكون هذه التدخات أكتر نجاًحا على اإلطاق. 

يوفــر المســتوى العالــي التســرب ومســتويات منخفضــة لممارســات المنــع بيئــة مواتيــة للتأثيــر. كانــت أنظمــة اإلنــذار المبكــر 
)EWS( ناجحــة فــي تخفيــض التســرب فــي دولــة بهــا معــدالت تســرب األعلــى والدرجــات األقــل لممارســات منــع التســرب 
للمعلميــن. إن التفســير الوحيــد المحتمــل لنتائــج التســرب للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس هــو أن تدخــات 
أنظمــة اإلنــذار المبكــر )EWS( أكثــر فاعليــة فــي الــدول حيــث لــدى المعلميــن ممارســات منــع تســرب ضعيفــة والــذي يعتبــر 
ــن  ــع التســرب م ــج النموذجــي لمن ــت البرنام ــي طبق ــدة الت ــة الوحي ــي الدول ــا ه ــت كمبودي ــا. وكان ــرى له ــكلة كب التســرب مش
المــدارس والتــي قلــل بهــا البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس معــدالت التســرب. أبــدى أيًضــا البرنامــج النموذجي 
لمنــع التســرب مــن المــدارس تأثيــرات قويــة علــى نتائــج المعلميــن، بتأثيــر إيجابــي وقــوي علــى ممارســات منــع التســرب لــدى 
المعلميــن، باإلضافــة إلــى نتائــج المعلميــن اإلضافيــة ونتائــج موظفــي إدارة المدرســة مثل شــعور المعلميــن والموظفيــن اإلداريين 

بالمسؤولية لممارسات منع التسرب للطاب المعرضين للتسرب والموظفين اإلداريين. 

وفــي ســياق نتائــج التأثيــر هــذه، ســجلت كمبوديــا أيًضــا أعلــى معــدل تســرب بيــن الــدول التــي تتبــع البرنامــج النموذجــي لمنــع 
ــد  ــة فــي الهن ــًة بـــ 8 و9 و16 فــي المئ ــة، مقارن ــة بالنســبة للمجموعــة المرجعي ــا )41 فــي المئ التســرب مــن المــدارس تقريب
وطاجيكســتان وتيمــور ليتشــي علــى التوالــي( وأقــل درجــات لمنــع التســرب لــدى المعلميــن )5.94 مــن 8 درجــات المقيــاس 

للمجموعة المرجعية مقارنًة بـ 7.40 و7.70 و7.72 في الهند وطاجيكستان وتيمور ليتشي، على التوالي(. 

ــد مــن  ــر العدي ــذي تؤث ــي الســياق ال ــرق ف ــر ف ــى إحــداث أكب ــادرة عل ــذار المبكــر )EWS( ق ــد تكــون تدخــات أنظمــة اإلن ق
العوامــل علــى قــدرة الطــاب فــي البقــاء فــي المدرســة، بمــا فــي ذلــك الطــاب المعرضيــن للتســرب الذيــن ال يشــعرون بالدعــم 
او اإلدمــاج. فــي الــدول التــي يكــون معــدل التســرب فيهــا أقــل ودرجــات ممارســة المنــع لــدى المعلميــن تكــون أعلــى، قــد يتــرك 
الطــاب المدرســة نظــًرا لعوامــل )مثــل القــوى االقتصاديــة أو عوامــل مرتبطــة باإلعاقــات البدنيــة أو التعليميــة( التــي قــد يكــون 
برنامــج أنظمــة اإلنــذار المبكــر )EWS( قــادر علــى التأثيــر فيهــا. إذا كانــت هــذه هــي الحالــة، تعــد هــذه النتائــج قيمــة نظــًرا 
ألن العديــد مــن الــدول مــن المحتمــل تــاءم جانــب مناســب ألنظمــة اإلنــذار المبكــر )EWS( وكمــا تمــت مناقشــة ذلــك ســابًقا، 
قــد يكــون تطبيــق أنظمــة اإلنــذار المبكــر )EWS( تدخــل تخفيــف لمعــدل التســرب منخفــض مــن حيــث التكلفــة نســبًيا. يجــب 
ــدى  ــرب ل ــع التس ــات من ــب ممارس ــم جان ــي تائ ــرى الت ــدول األخ ــي ال ــج ف ــذه النتائ ــوة ه ــتقبلية ق ــات المس ــر الدراس أن تختب

المعلمين الضعيف مع معدل التسرب العالي.

ــة  ــات المرتبط ــي التوجه ــا ف ــًرا إيجابًي ــالب تغيي ــراء الط ــل إث ــر )EWS( وتدخ ــذار المبك ــة اإلن ــج أنظم ــج دم ــن أن ينت يمك
بالتســرب والســلوكيات التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى خفــض التســرب. فــي الهنــد وطاجيكســتان وتيمــور ليتشــي، تدخــات أنظمــة 
اإلنــذار المبكــر )EWS( المدمجــة مــع األنشــطة اإلثرائيــة التــي تحتــوي علــى العنصــر الترفيهــي كانــت ناجحــة فــي تحســين 

النتائج المهمة على المدى المتوسط مثل توجهات الطاب والحضور—بخاف تخفيض التسرب.

ــد وطاجيكســتان  ــة )الهن ــة والترفيهي ــر واألنشــطة اإلثرائي ــذار المبك ــن نظــام اإلن ــا بي ــع فيه ــم الجم ــي ت ــاث الت ــدول الث ــي ال ف
وتيمــور ليشــتي(، حّســن البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس بعــض توجهــات الطــاب المعرضيــن للخطــر نحــو 
ــذار المبكــر )EWS( والتدخــات  ــج أن تدخــات أنظمــة اإلن المدرســة )وليــس جميعهــا( وزود نســبة الحضــور. تشــير النتائ
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اإلثرائيــة معــا يمكــن أن تبــدي تأثيــرات إيجابيــة ذات أهميــة علــى التجربــة التعليميــة للطــاب المعرضيــن للتســرب. وبالنظــر 
إلــى أن توجهــات الطــاب وحضورهــم نتائــج متوســطة مهمــة أشــارت األبحــاث إلــى ارتباطهــا بالتســرب مــن المــدارس علــى 
ــرة التعــرض لخدمــات البرنامــج  ــة فت ــى التســرب مــع إطال ــة عل ــرات اإليجابي ــل؛ فمــن الممكــن أن تظهــر التأثي المــدى الطوي

النموذجي لمنع التسرب من المدارس عن الحد الذي كان متاًحا في إطار هذه الدراسة. 
حتــى إذا لــم تظهــر تأثيــرات التســرب علــى المــدى الطويــل هــذه أثنــاء اإلطــار الزمنــي للتقييــم، تكــون التأثيــرات اإليجابيــة علــى 
توجهــات الطــاب والحضــور قيمــة فــي حــد ذاتهــا. ليتعلــم الطــاب فــي المدرســة، يجــب أن يلتزمــوا بالحضــور. نظــًرا الن هــذا 
التدخــل يعتمــد علــى البيانــات اإلداريــة المتاحــة لتعزيــز قــدرات المعلميــن فــي التركيــز علــى الطــاب المعرضيــن للتســرب، 
فمــن المحتمــل أن يكــون هــذا التدخــل أقــل تكلفــة فــي التنفيــذ مــن التدخــات الناجحــة األخــرى لتحســين إدمــاج الطــاب فــي 

المدرسة )مثل التحويات النقدية المشروطة(. 
كانــت القيمــة المضافــة لتدخــل تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي تخفيــض التســرب أو التأثيــر علــى التغييــر المنشــود فــي 
النتائــج علــى المــدى المتوســط غيــر واضحــة. فــي كمبوديــا، لــم ينتــج تدخــل معمــل أجهــزة الحاســوب مــع أنظمــة اإلنــذار المبكــر 
)EWS( تأثيــرات مهمــة غيــر التأثيــرات ألنظمــة اإلنــذار المبكــر فقــط. الطــاب والمعلميــن فــي مجموعــة أنظمــة اإلنــذار المبكر 
+ أجهــزة الحاســوب لــم تبــدي تأثيــرات إيجابيــة علــى أي مــن المقاييــس األساســية لفاعليــة البرنامــج عنــد مقارنتهــا بالمجموعــة 
التــي وفــرت أنظمــة اإلنــذار المبكــر فقــط. ويقتــرح ذلــك أن تدريــب الحاســوب ووجــود معمــل ألجهــزة الحاســوب ال يبــدي فوائــد 
ملحوظــة للطــاب العرضــة للتســرب التــي يحثهــم علــى تبنــي ســلوكيات وتوجهــات يمكــن أن تمنعهــم مــن التســرب. ربمــا هنــاك 
ظــروف فــي تطبيقــه خففــت تأثيــر معمــل أجهــزة الحاســوب، مثــل افتقــار وقــت ممارســة التدريــب العملــي ألجهــزة الحاســوب أو 
التعليمــات الضعيفــة أو افتقــار وعــي اآلبــاء لمعامــل أجهــزة الحاســوب فــي حــد ذاتهــا. ومــع ذلــك، إن عــدم إبــداء معامــل أجهــزة 
ــع  ــج النموذجــي لمن ــزة الحاســوب للبرنام ــل أجه ــم معام ــن أن تصمي ــم م ــة. بالرغ ــة مهم ــو نتيج ــج ملحوظــة ه الحاســوب نتائ
التســرب مــن المــدارس كان أقــل مــن حيــث التكلفــة نســبًيا، إال إنــه يعــد أكثــر تكلفــة مــن أنظمــة اإلنــذار المبكــر فقــط إلــى حــد 
بعيــد. قــد تقتــرح النتائــج مــن دراســة البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس أن تدريــب الحاســوب مــن المرجــح أن 

يستحق استثمارات كبيرة مطلوبة إذا كان تركيز االستثمار على نتائج الطاب العرضة للتسرب. 
كان للبرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس تأثيــرات مهمــة علــى العديــد مــن النتائــج األوليــة التــي كان الهــدف مــن 
تلــك البرامــج التأثيــر عليهــا فــي جميــع البلــدان األربعــة التــي طبقــت البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب مــن المــدارس، علــى 
الرغــم مــن اختــاف النمــط المحــدد للتأثيــرات عبــر البلــدان األربعــة. األمــر األهــم هــو أن البرنامــج النموذجــي لمنــع التســرب 
مــن المــدارس حقــق تأثيــًرا إيجابًيــا مرغوًبــا علــى التســرب فــي النتيجتيــن األعلــى فــي المســتوى اللتيــن اســتهدفهما البرنامــج - 
التســرب فــي كمبوديــا والحضــور فــي الهنــد وطاجيكســتان وتيمــور ليشــتي. النتائــج مــن التقييــم تشــير إلــى أن أنظمــة اإلنــذار 
المبكــر باإلضافــة إلــى نهــج البرنامــج اإلثرائــي تعهــد بتحســين النتائــج التعليميــة للطــاب العرضــة للتســرب إذا ُنفــذ فــي ظــل 
ــة  ــطة اإلثرائي ــع األنش ــا )1( م ــد تنفيذه ــة عن ــر فاعلي ــر أكث ــذار المبك ــة اإلن ــون أنظم ــد تك ــا، ق ــبة. وخصوًص ــروف مناس ظ
ــدى  ــع التســرب ل ــات من ــن ممارس ــتويات منخفضــة م ــن التســرب ومس ــة م ــتويات عالي ــا مس ــة به ــي دول ــة و)2( ف والترفيهي
المعلميــن و)3( مــع التعــرض طويــل األجــل بدرجــة كافيــة حيــث تأخــذ التأثيــرات علــى النتائــج علــى المــدى المتوســط وقــت 
فــي ترجمــة ذلــك إلــى تأثيــرات علــى التســرب. وســيكون البحــث المســتقبلي الــذي يســعى لتحديــد أي مــن هــذه الجوانــب لهــذه 

البرامج األكثر أهمية ذا قيمة في تحسين التدخات الناجحة باستخدام نظام اإلنذار المبكر والبرامج اإلثرائية. 
األبحاث المستقبلية المقترحة بناء على نتائج البرنامج النموذجي لمنع التسرب من المدارس

إن نجــاح البرامــج النموذجيــة لمنــع التســرب مــن المــدارس فــي التأثيــر علــى النتائــج المختلفــة المرتبطــة بالتســرب فــي دول 
مختلفــة يثيــر أســئلة مهمــة ينبغــي تناولهــا فــي أبحــاث مســتقبلية حــول كيفيــة إضفــاء المزيــد مــن التحســين علــى أســلوب منــع 
التســرب مــن التعليــم الــذي يتضمــن تدخــل نظــام إنــذار مبكــر إلــى جانــب برنامــج إثــراء ليحقــق تأثيــرات متســقة وذات مغــزى 

على التسرب من التعليم. تشمل هذه األسئلة:
هل ستؤدي فترة التدخل األطوال ومدة التعرض األكبر إلى نتائج أفضل من ذلك؟	 

هــل التأثيــرات المحببــة علــى التســرب مــن التعليــم التــي ظهــرت فــي كمبوديــا ســتتحقق بقــوة فــي الــدول األخــرى التــي تشــبه 	 
كمبوديا في الممارسات الضعيفة من المعلمين لمنع التسرب إلى جانب معدل التسرب المرتفع؟

هــل ســيؤدي مزيــج مختلــف مــن نظــام اإلنــذار المبكــر ونشــاطات اإلثــراء إلــى تحقيــق آثــار مشــابهة؟ مــا هــي اآلثــار المنفصلــة 	 
لنظــام اإلنــذار المبكــر ومكونــات اإلثــراء؟ هــل تختلــف اآلثــار مــع األنــواع المختلفــة مــن مكونــات اإلثــراء وهــل يمكــن أن 

يحقق التدخل األكثر ساسة تأثيرات مشابهة؟
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 .(USAID) ةيلودلا ةيمنتلل ةيكيرمألا ةلاكولا لالخ نم نويكيرمأ صاخشأ روشنملا اذه دادعإب ماق
.(USAID) ةيلودلا ةيمنتلل ةيكيرمألا ةلاكولا

 ،USAID ةيلودلا ةيمنتلل ةيكيرمألا ةلاكولا هلومت ،لودلا نم ديدعلا نيب تاونس سمخ ةدمل اًجمانرب SDPP جمانرب دعُي
 بولسأ ،2015 ىتح 2010 نم ةرتفلا يف ،SDPP جمانرب مدختسا .يوناثلاو يساسألا ميلعتلا نم بالطلا برست ليلقتل
 روميتو ناتسكيجاطو دنهلاو ايدوبمك :لود عبرأ يف اهرابتخاو برستلا عنم تالخدت ةيلاعف ةبرجتل يقيبطتلا ثحبلا

 ليلحتو ؛برستلا عنم تالخدت يف تاسرامملا لضفأ ديدحتب SDPP جمانرب ماق ،لحارم ثالث نم ةنوكم ةيلمع يف .ةيقرشلا
 بالطلا ىلع ظافحلل تالخدتلا ميمصتب ماق امك ؛دلب لك يف برستلا ىلع رثؤت يتلا لماوعلاو فورظلاو برستلا تاهاجتا
 عمجلاو ةيئاوشعلا ةباقرلا براجت مادختساب ،ةقدب اهتيلاعف مييقتو تالخدتلا هذه ذيفنتو سرادملا يف رطخلل نيضرعملا

.ةيفيكلاو ةيمكلا بيلاسألا نيب

تقریر النتائج
منع التسرب من المدارس

المدارس من  التسرب  لمنع  النموذجي  البرنامج 




