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C O R P O R A T I O N

منظور تحليلي
رؤى الخبراء بشأن قضايا السياسات اآلنية

)PAUL YOO( وبول يو ،)ANAMARIE WHITAKER( آناماري ويتاِكر ،)JENNIFER MCCOMBS( جينيفر ماك كومبس

َذة قيمة البرامج الُمَنفَّ
خارج أوقات المدرسة

الخالصات الرئيسّية 
•   ُتَوفُِّر البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة )OST programs( فوائد ملحوظة

للشباب والعائالت على مستوى النتائج المتعّلقة مباشرًة بمحتوى البرامج. 

 OST( يمكن أن ُتَحسِّن البرامج األكاديمّية الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة  •
programs( النتائج األكاديمّية بشكٍل واضٍح وهي ال تحّد بالضرورة من حضور 

البرامج على المستوى االبتدائّي. 

تؤّثر جودة البرامج والنّية المرجّوة منها على النتائج.   •

•  يحتاج الشباب إلى حضور البرامج بانتظام من أجل االستفادة منها بشكٍل ملحوظ. 

يشارك الشباب )في صفوف التعليم من الحضـانة إلى الثانوية( في مختلف 
out-( أنحاء الواليات المّتحدة في برامج ُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة

of-school time [OST] programs( في مجموعات ما َبْعد اليوم 
الدراسّي وخالل فْصل الصيف. قد تكون البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات 
المدرسة متعّددة األغراض )مثاًل، نواٍد ما بْعد اليوم الدراسّي، جمعّية 

 Boys & Girls[ ونادي الفتيان والفتيات ،]YMCA[ الشّبان المسيحّية
Club[(، أو موّجهة أكاديميًا أو مرتبطة باهتماماٍت ُمحّددة االختصاص 

)مثاًل، النوادي الرياضّية، البرامج المسرحّية(. ويتّم عادًة تمويل هذه البرامج 
من خالل مجموعٍة من اآلليات، بما فيها الدعم من القطاع العام )مثاًل، 

الِمَنح الفيدرالّية، ومن الواليات، والمحلّية(، والدعم من القطاع الخاّص 
)مثاًل، الرسوم الدراسّية، الهبات(، على حّد سواء. يعتمد بعض البرامج 

الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة على روافد تمويل متعّددة، وهي عادًة مزيج 
من الرسوم الدراسّية التي يدفعها األهالي، ومن الِمَنح. وتعتمد البرامج التي 

تخدم الشباب من ذوي الدخل المنخفض على التمويل من القطاع العاّم 
من أجل دْعم العمليات، األمر الذي يدفع بصانعي السياسات للتساؤل 
بشكٍل مشروٍع عّما إذا كانت هذه البرامج تشّكل استثمارًا سليمًا للموارد 
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العاّمة. ويمكن أن يجد المؤّيدون والناقدون على حّد سواء أدّلًة تدعم فعالّية 
البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة أو تدحضها. على الرغم من ذلك، 
لدى النظر في الفعالّية، غالبًا ما يتّم جْمع البرامج معًا بدون أي اعتباٍر 

ألوجه االختالف بين أهداف البرامج )مثاًل، تحسين األداء األكاديمّي، أو 
تعزيز المهارات االجتماعّية اإليجابّية، أو الحّد من تعاطي المخّدرات(، أو 

محتواها أو النتائج الملحوظة التي قد ُيْثِمر عنها إعداد البرامج.

َشكََّل تمويل الوقت خارج المدرسة )OST( على المستوى الفيدرالّي في 
اآلونة األخيرة محّط تدقيق. فقد اقترحت ميزانّية الرئيس لعام 2018، في 

الوقت الذي كانت تحاول فيه الحّد من العجز الفيدرالّي، إلغاء منحة مراكز 
 21st Century Community( التعلُّم المجتمعّية للقرن الواحد والعشرين 
Learning Centers [CCLC](، وهي أحد مصادر التمويل األكبر التي 

يمكن استخدامها للبرامج خارج أوقات المدرسة )من بين نشاطات مؤّهلة 
أخرى(. باإلضافة إلى ذلك، كان سيتّم ضبط ِمَنح تكّتل رعاية األطفال 

ونّموهم )Child Care and Development Block Grants(، وهي 
مصدر فيدرالّي رئيسّي آخر لتمويل البرامج خارج أوقات المدرسة، عند 

مستويات اإلنفاق للعام المالي 2016. كانت النتيجة لتتمّثل بتخفيٍض كبيٍر 

التوصيات 
•  لدى اّتخاذ القرارات بشأن التمويل، يتوّجب على صانعي السياسات الفيدراليين وفي 

الواليات أخذ جميع فوائد البرامج بعين االعتبار. 

َلة من القطاع الخاّص والوسطاء  •  يتوّجب على صانعي السياسات، والجهات الُمَموِّ
َدة للنشاطات خارج أوقات المدرسة تحفيز الجهود التي تبذلها الجهات الُمزوِّ

)OST programs( ودعمها من أجل تطوير برامج موّجهة وعالية الجودة. 
لة من القطاع الخاّص والباحثين  •  يتوّجب على صانعي السياسات، والجهات الُمَموِّ

ترتيب قيمة التجارب التي يتّم توفيرها في البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة 
وجودتها وتقييمها بشكٍل أفضل. 

َلة توقُّع النتائج التي تتوافق مع محتوى البرامج  •  يتوّجب على الجهات الُمَموِّ
ويتوّجب على الباحثين قياس هذه النتائج. 

•  يجب أن تسعى البرامج إلى زيادة معّدل حضور كل طالب إلى أقصى حّد. 

في التمويل الفيدرالّي الذي يمكن استخدامه للبرامج خارج أوقات المدرسة. 
يشير مؤّيدو التخفيض الُمقترح لتمويل مراكز التعلُّم المجتمعّية للقرن الواحد 

والعشرين إلى عدم فعالّية البرنامج في زيادة األداء األكاديمّي. وعلى 
الرغم من ذلك، يعتمد هذا الموقف إلى حدٍّ كبيٍر على تقييٍم واحٍد وال يأخذ 
بعين االعتبار عناصر البرنامج أو مقاييس الفعالّية األخرى غير المرتبطة 
بالتحصيل التعليمي األكاديمّي. ومن أجل فْهم قيمة البرامج الُمَنفََّذة خارج 

أوقات المدرسة وفعاليتها فْهمًا أفضل، ننظر في البرامج من خالل عدسات 
المحتوى، والمقدار )أي عدد ساعات المحتوى الذي يتّم تقديمه(، والنتائج 
التي يتم قياسها، مع التركيز على تقييماٍت ومراجعات تحليلية للدراسات 

السابقة دقيقة )أي، تجريبّية أو شبه تجريبّية( وواسعة النطاق. وتُفيد 
خالصتنا الشاملة بأّن البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة فّعالٌة باإلجمال 

في تحقيق النتائج األّولّية التي يمكن توّقعها باالعتماد على محتواها 
وتصميمها. على الرغم من ذلك، غالبًا ما تتّم االستهانة بدراسة الفوائد 

األّولية للبرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة أو باإلفادة بها. باالعتماد على 
مراجعتنا، نعتبر هذه البرامج جديرًة بمواصلة االستثمار العام فيها. إّننا 

نوصي بأن تأخذ الحكومات الفيدرالية، وفي الواليات، والمحلّية، والمؤسسات 
في القطاع الخاّص، جميع الفوائد التي توّفرها البرامج للشباب والعائالت 
بعين االعتبار وأن ُتشّدد على جودة البرامج، لدى اّتخاذ القرارات بشأن 

َلة والباحثين على قياس النتائج التي  التمويل. ونشّجع أيضًا الجهات الُمَموِّ
تتوافق مع محتوى البرامج.  

إننا نبدأ بلمحٍة موجزٍة حول األساس المنطقّي لتمويل البرامج الُمَنفََّذة خارج 
أوقات المدرسة من القطاع العاّم. ونعرض بعدئٍذ نموذجًا يربط فئات البرامج 
الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة المختلفة بالنتائج المرّجحة قبل وْصف ما نعلمه 
بشأن فعالية البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة من خالل َعَدَسَتْي المحتوى 

والمقدار. ونختم مع التداعيات والتوصيات لصانعي السياسات، والجهات 
لة، وقادة البرامج خارج أوقات المدرسة، والباحثين. الُمَموِّ
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المدرسة  خارج  الوقت  في  العاّمة  األموال  استثمار  لَم 
)OST(؟

يأتي تمويل البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة )OST programs( من 
العائالت، والمؤسسات، والشركات، والمؤسسات غير الربحّية، باإلضافة 

إلى الِمَنح الفيدرالّية، ومن الواليات، والمحلّية. يتّم باإلجمال تمويل البرامج 
الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة بشكٍل رئيسيٍّ من خالل الرسوم الدراسّية 

والرسوم األخرى التي تدفعها العائالت. على الرغم من ذلك، يدعم التمويل 
من القطاع العام عادًة البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة والتي ُتَوفِّر 
الخدمات للشباب من العائالت ذات الدخل المنخفض. وُتَوّفر المصادر 

العاّمة أيضًا أغلبية التمويل للبرامج التي تقّدمها المناطق التعليمّية أو 
المدارس للطالب من ذوي مستوى التحصيل المنخفض. وفي هذه الحالة، 

من األكثر ترجيحًا أن تتلّقى البرامج التي تخدم نسبًة مئوّيًة كبيرًة من 
الشباب من العائالت ذات الدخل المنخفض ِمَنحًا فيدرالّية، ومن الواليات، 

ومحّلية، بالمقارنة مع البرامج التي تخدم الشباب من العائالت األكثر 
ثراًء.1 فمثاًل، في مراجعٍة شاملٍة لمحفظة تمويل البرامج خارج أوقات 

المدرسة في أحد المجتمعات، وفََّرت روافد التمويل الفيدرالّية ومن الواليات 
78 في المئة من األموال للبرامج التي تخدم الشباب من ذوي الدخل 

المنخفض. وقد نتجت النسبة المئوّية المتبقّية والتي تساوي 21 في المئة 
عن منّظمة يونايتد واي )United Way(، واألعمال الخيرّية، والشركات 

المحلّية.2 وحّتى مع االستثمار العاّم، ثّمة حاجة إلى برامج عالية الجودة لم 
تتّم تلبيتها. وتَُقدِّر دراسٌة استقصائّيٌة شملت األهالي أّن 19.4 مليون شاب 

من الذين ال يشاركون حاليًا في برامج ما َبْعد اليوم الدراسّي قد يلتحقون 
بأحدها في حال َتَوفََّر لهم.3

وُيْعَتَبر دْعم الجمهور العاّم لالستثمار العام في البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات 
المدرسة عاليًا باستمرار. لقد َأْظَهَر مؤّخرًا استطالٌع للرأي أجرته جامعة 
كوينيبياك )Quinnipiac University( عام 2017 أّن 83 في المئة 

من الذين شاركوا في االستطالع قد عارضوا تخفيض التمويل العاّم لهذه 
البرامج.4 كان هذا الدعم يتغّذى من ثالثة عواِمل رئيسّية )الشكل رقم 1(. 

الشكل رقم 1
كان الدعم العام للبرامج المنّفذة خارج 
 )OST programs( أوقات المدرسة

يتغّذى من ثالثة عواِمل رئيسّية.

ُتَوّفر البرامج
الُمَنفََّذة  خارج أوقات 

 OST( المدرسة
programs( فرصًا 

تراكميًة لطفٍل ما. 
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1.  قد ينخرط األطفال الذين يبقون 
بدون إشراف ما بْعد اليوم 

الدراسّي في سلوكيات خطيرة.

2.  يعتمد وصول الشباب إلى 
نشاطات اإلثراء على دخل 

العائلة إلى حدٍّ كبير.

3.  يتخّلف إلى حدٍّ كبيٍر الطالب 
من ذوي الدخل المنخفض عن 
أقرانهم األكثر ثراًء، من حيث 
التحصيل التعليمي األكاديمي.
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أّواًل، وبالنظر إلى عمل أفراد العائلة، قد يبقى الشباب بدون إشراٍف إلى 
حدٍّ كبيٍر ما بْعد اليوم الدراسّي، ما يزيد من احتماالت أن ينخرطوا في 

سلوكّيات خطيرة، مثل تعاطي المخّدرات والنشاط الجنسّي غير المأمون، 
ويصبحوا ضحايا للعنف أو مرتكبيه.5 وبحسب ما ُيزعم، يستفيد الشباب 
وسالمة المجتمع من خالل ضمان وصول الشباب إلى نشاطات ُمثرية، 

وأماكن آمنة، وراشدين يقّدمون الرعاية، لدى َتواُجِدِهم خارج المدرسة.

ثانيًا، يعتمد وصول الشباب إلى نشاطات اإلثراء )مثاًل، الفنون، أو 
الرياضة، أو الموسيقى، أو المسرح أو األنواع األخرى من النشاطات التي 
ال ترتبط بالضرورة بزيادة مستوى األداء األكاديمي( على دخل العائلة إلى 
حدٍّ كبير. تُْنِفق العائالت ذات الدخل األعلى بمعّدل أعلى بحوالي سبعة 

أضعاف على نشاطات اإلثراء ألوالدها،6 وتؤّدي هذه الفجوة على مستوى 
اإلنفاق إلى ظهور فجوة على مستوى الُفَرص. يشارك مثاًل حوالي 59 في 
المئة من األطفال في سّن الدراسة من ذوي الدخل المنخفض في الرياضة 

بالمقارنة مع نسبة 84 في المئة من األطفال من العائالت األكثر ثراًء، 
أي تلك التي يساوي دخلها السنوّي 75,000 دوالر أمريكي أو أكثر.7 
َوَتْظَهر هذه الفجوة على مستوى الُفَرص فيما يتعّلق بالدروس الخاّصة 
والمشاركة في النوادي المتخّصصة أيضًا. يجب أال نشعر بالقلق إزاء 

ّنما يجب أن نقلق أيضًا بشأن النتائج.  الفجوة من حيث الوصول فحسب، واإ
وتساعد نشاطات اإلثراء على بناء رأس المال البشري والثقافّي وعلى 

تطوير اهتمامات األطفال ومهاراتهم وتحديدها. وبحسب ما ُذِكر في إطار 
 Foundations of Young Adult( عمل ُأُسس نجاح الراشدين الشباب

Success(، تتيح التفاعالت العالية الجودة أو “التجارب النمائية” مع األقران 
والراشدين للشباب تعزيز المهارات وتطوير استراتيجيات اإلدارة الذاتّية، 

بما فيها التنظيم الذاتي.8 فمن خالل المشاركة في نشاطات ال يسُهل لهم 
الوصول إليها بخالف ذلك، َيِصل الشباب من ذوي الدخل المنخفض إلى 

تجارب جديدة وُمثرية قد ُتَوفِّر لهم فوائد نمائية دائمة.

ثالثًا، َيَتَخلَّف في المتوسط الطالب من ذوي الدخل المنخفض عن أقرانهم 
األكثر ثراًء من حيث التحصيل التعليمي األكاديمي إلى حدٍّ كبيٍر في 

التقييمات في الواليات والتقييمات الوطنية. وتَُتْرَجم الفجوة على مستوى 
التحصيل التعليمي إلى فجوٍة َتْظَهر الحقًا على مستوى التحصيل التعليمّي 
األعلى، حيث أّن 70 في المئة فقط من الطالب من العائالت ذات الدخل 
المنخفض يتخّرجون من المدارس الثانوّية، بالمقارنة مع 85 في المئة من 

أقرانهم األكثر ثراًء، ويحوز 10 في المئة فقط من األفراد من العائالت 
المشمولة في الربع اإلحصائّي ذي الدخل األدنى شهادة بكالوريوس عند 
بلوغ سّن الخامسة والعشرين، بالمقارنة مع 77 في المئة من األفراد من 

العائالت المشمولة في الربع اإلحصائي ذي الدخل األعلى.9 وُيعتبر 
معّدل البطالة في أوساط األفراد الذين ال يحملون شهادة من المدرسة 
الثانوّية أعلى بنسبة 50 في المئة مما هو عليه في أوساط خريجي 

المدارس الثانوّية وأعلى بنسبة 100 في المئة مما هو عليه في أوساط 
خرّيجي الجامعات، وَيْجني أولئك الذين يعملون إيرادات أدنى بكثير.10 
وَيُحدَّ العجز عن تقليص الفجوات على مستوى التحصيل التعليمي من 

الَحراك االقتصادّي لألطفال الذين يولدون في عائالٍت فقيرة. ُيشّكل 
الوقت اإلضافّي الذي يتّم قضاؤه على المهام األكاديمّية إحدى الُطُرق 

لمساعدة الطالب على إتقان المحتوى.11 وبصورٍة ملحوظة، ينطوي أحد 
المصادر الفيدرالية األكبر لتمويل البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة، 

وهو مراكز التعلُّم المجتمعّية للقرن الواحد والعشرين )21st CGLC( الذي 
 Every Student( جرى تضمينه في قانون حّق كل طالب في النجاح
Succeeds Act( )وهو كناية عن سياسات تعليم فيدرالّية شاملة حّلت 

 No Child[ ”محّل قانون التعليم اإللزامي “عدم التخّلي عن أي طفل
Left Behind[(، على أهداٍف متعّددة، ولكّن أّولها هو توفير نشاطات 

تهدف إلى رفع مستوى التحصيل التعليمي األكاديمي.12 ويسعى البرنامج 
أيضًا إلى َمْنح الطاّلب مجموعًة واسعًة من النشاطات والبرامج التي ُتَكمُِّل 

الخدمات األكاديمّية وُتْشِرك العائالت. 

يفرض التشريع على الكيانات التي تسعى إلى الحصول على التمويل أن 
ُتَضمِّن اقتراحها “وصفًا للنشاطات المطلوب تمويلها” و“وصفًا لكيف ُيَتَوقَّع 
أن ُتحسِّن هذه النشاطات تحصيل الطالب التعليمي األكاديمي باإلضافة 
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إلى نجاحهم اإلجمالّي.”13 ويأتي التشريع على تسمية 14 برنامجًا أو 
نشاطًا مختلفًا يوَصف على أّنه من “النشاطات المصّرحة”، وهي تشمل 

نشاطات التعليم العالجي، وتعلُّم اإلثراء األكاديمي، والبرامج الثقافّية، 
وبرامج اإللمام بالقراءة والكتابة، والنشاطات التعليمّية الشاملة، وبرامج تعليم 

التكنولوجيا، والبرامج التي تدعم أنماط الحياة الصّحّية والنشطة، والبرامج 
لمام العائلة بالقراءة  حول مهارات األبّوة التي تعّزز انخراط الوالدْين واإ
والكتابة، وبرامج الوقاية من المخّدرات والعنف.14 ويشمل بعض هذه 

النشاطات، مثل التعليم العالجي، تعليمًا أكاديميًا رسميًا، في حين قد تدعم 
األخرى، مثل البرامج الثقافية، النشاطات األكاديمّية بشكٍل غير مباشٍر من 

خالل تعزيز نمّو الشباب.

خارج  َذة  الُمَنفَّ البرامج  من  نتوّقعه  أن  يجب  الذي  ما 
أوقات المدرسة؟

َتْخَتِلف البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة )OST programs( من 
حيث التركيز، والمحتوى، والتوظيف، وبالتالي من حيث الفوائد التي توّفرها 

للشباب والعائالت. في سياق هذه المراجعة، إّننا ننظر في برنامٍج ُمَنفٍَّذ 
خارج أوقات المدرسة يجري خالل العام الدراسّي أو في فصل الصيف، وهو 
برنامٌج )1( يشمل نشاطات ُمنظَّمة لمجموعاٍت من الطالب، و)2( ُيشِرف 
عليه راشد، و)3( ُيَتوقَّع حضوره بشكٍل ُمْنَتَظم، و)4( يتّم تقديمه في موقٍع 
ماديٍّ مثل مدرسٍة ما أو منشأٍة قائمٍة في المجتمع. وُنَصنِّف في الجدول 

رقم 1 البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة باالعتماد على محتواها، وُنقّدم 
لمحًة حول النتائج األّولّية التي قد نتوّقعها من تلك النشاطات باإلضافة إلى 
النتائج الثانوّية التي يجوز أن تترّتب بشكٍل غير مباشر. وقد تشمل األهداف 

الُمعلنة لبرنامٍج ما نتائج ال ُنْدِرجها، وقد تختلف البرامج الفردّية عّما نِصُفه 
نحن هنا على أّنه نموذجّي. يتمّثل هدفنا بتحديد النتائج األّولّية التي قد 

نتوّقعها باالعتماد على محتوى البرنامج، وذلك بشكٍل منفصٍل عن النتائج 
األخرى التي قد يتم تحقيقها بشكٍل غير مباشر. 

أهداف مراكز التعلُّم المجتمعّية للقرن الواحد والعشرين

)1(  توفير الفرص لإلثراء األكاديمّي، بما في ذلك توفير خدمات 
المساعدة التعليمّية من أجل مساعدة الطاّلب، وال سّيما الطاّلب 

الذين يرتادون المدارس ذات مستوى األداء المنخفض، على تلبية 
المعايير األكاديمّية في الوالية والمحفوفة بالتحّدّيات

)2(  مْنح الطالب مجموعًة واسعًة من الخدمات والبرامج والنشاطات 
اإلضافّية، مثل نشاطات نمّو الشباب، والتعليم الغذائي والصحّي، 
وبرامج الوقاية من المخّدرات والعنف، والبرامج اإلرشادّية، وبرامج 

الفنون، والموسيقى، واللياقة البدنّية والرفاه، وبرامج تعليم التكنولوجيا، 
وبرامج اإللمام المالي، وبرامج اإللمام البيئي، وبرامج الرياضّيات، 

والعلوم، والبرامج المهنّية والتقنّية، وبرامج التدريب الداخلي أو 
التدريب المهنّي، وغيرها من البرامج المرتبطة بقطاع صناعٍة 

مطلوٍب أو بمهنٍة لطاّلب المدارس الثانوّية، والمصّممة من أجل 
كماله تعزيز برنامج الطالب المشاركين األكاديمي العادّي واإ

)3(  توفير الفرص لعائالت الطالب الذين تخدمهم مراكز التعلُّم 
المجتمعّية من أجل االنخراط بشكٍل نشٍط وذي مغزى في تعليم 
أطفالهم، بما في ذلك الفرص من حيث اإللمام بالقراءة والكتابة 

 والتنمية التعليمية ذات الصلة )القانون العام رقم 95-114
 .)2015 ،]Pub. L. 114-95]

البرامج المحّددة االختصاص. ُتَركِّز البرامج المحّددة االختصاص على 
توفير مجموعٍة محّددٍة من التجارب أو تطوير مجموعٍة محّددٍة من 

المهارات وهي تنتمي إلى نوع البرامج الذي َيِصل إليه عادًة الشباب من 
العائالت ذات الدخل المتوّسط واألعلى مقابل َدْفع رسم. يتّم تعليمها 

باإلجمال من ِقَبل شخٍص يملك الخبرة في المحتوى، وهي تختلف من حيث 
المّدة )مثاًل، أسبوع واحد، أو أربعة إلى ثمانية أسابيع، أو العام بأكمله(، 
وال تنعقد بالوتيرة نفسها خالل العام الدراسّي كما هي الحال بالنسبة إلى 

البرامج المتعّددة األغراض )راجع الجدول رقم 1(. فعلى سبيل المثال، قد 
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الجدول رقم 1

األبعاد الرئيسّية التي َتْرُبط محتوى البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة )OST Program( بالنتائج األّولّية والثانوّية

  النتائج الثانوّية
المحتملة 

  النتائج األّولّية
المحتملة 

 التوظيف 
النموذجّي 

  الوتيرة
النموذجّية 

 نشاطات البرنامج 
النموذجّية 

  تركيز
البرنامج

غير المعرفية، النمائّية 

السلوك المدرسي

التحصيل التعليمي األكاديمي 

المواقف

التجارب والفرص الجديدة 

تطوير المهارات )التي قد 
تكون مهارات غير معرفية 

مستهدفة لبرامج نمّو الشباب( 

المعّلمون الذين 
يملكون الخبرة في 

االختصاص المحدد 

تختلف  النشاطات األساسّية التي 
ز المهارات الخاّصة  ُتَعزِّ
بموضوع االختصاص 

الُمحّدد االختصاص: 
الرياضة، والفنون، والعلوم، 
والتكنولوجيا، ونمّو الشباب 

)مثاًل، كرة القدم، الفنون 
المسرحّية، التشفير، فتيان 

الكشافة/فتيات الكشافة(

السلوك المدرسي

غير المعرفية، النمائّية 

التحصيل التعليمي األكاديمي

المواقف

السالمة/اإلشراف

عمل العائلة 

إتمام الفروض المنزلّية 

التجارب والفرص الجديدة 

الصحة والرفاه

العّمال المعنيون 
بالشباب 

قد يتّم توظيف أو ال 
يتّم توظيف معّلمي 

المدارس للمساعدة في 
الفروض المنزلّية أو 

اإلثراء األكاديمّي

العام الدراسّي: 5 أيام 
في األسبوع لمّدة 3 

ساعات في اليوم 

فصل الصيف: 5 أّيام 
في األسبوع حّتى 8 

ساعات في اليوم 

المساعدة في الفروض 
المنزلّية 

النشاطات الترفيهّية 
)ألعاب، َلِعب بأسلوب حّر( 

اإلثراء )الفنون، 
والتكنولوجيا، والرياضة( 

الوجبات السريعة و/أو 
الوجبات 

متعّدد األغراض: 
مراكز التعلُّم المجتمعّية 
للقرن الواحد والعشرين 

)21st CCLC(، رعاية 
األطفال في سّن الدراسة، 

نوادي الفتيان والفتيات

غير المعرفّية، النمائّية 

السلوك المدرسّي 

المواقف

التحصيل التعليمي األكاديمي

السالمة/اإلشراف

عمل العائلة

التجارب والفرص الجديدة

الصّحة والرفاه 

المعّلمون المؤّهلون 
الذين يقّدمون التعليم 

األكاديمي

العّمال المعنيون 
بالشباب الذين يقّدمون 

النشاطات الترفيهّية 

العام الدراسي: 5-3 
أيام في األسبوع لمّدة 
3 ســاعـات في اليوم، 

45-90 دقيقة من 
التعليم األكاديمي عادًة 

فصل الصيف: 5-4 
أّيام في األسبوع لمّدة 

4-6 أسابيع، إْن نصف 
يـــوم أو يــوم كامل، 

60-120 دقيقة لكل 
ماّدة 

المحتوى األكاديمي )مثاًل، 
فنون اللغة اإلنجليزية، 

الرياضيات( 

النشاطات الترفيهية 

نشاطات اإلثراء

الوجبات السريعة والوجبات 

األكاديمي: 
برامج التعلُّم الصيفّية، 

اإلثراء ما بعد اليوم 
الدراسي في مجال القراءة 

أو الرياضيات 
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يجري برنامٌج حول تعليم التشفير الحاسوبّي لمّدة ساعتين، مّرًة في األسبوع، 
على مدار سّتة أسابيع. وتوّفر هذه البرامج في مجموعها فرصًا للمشاركين 
من أجل تطوير المهارات واالهتمامات. أّما المهارات المحّددة التي نتوّقع 

أن تُْنِتَجها هذه البرامج فترتبط مباشرًة بالمهارات التي يتّم تعليمها. قد 
نتوّقع مثاًل أن يكتسب الشباب المنخرطون في برنامج التشفير مهارات 
في مجال التشفير، في حين قد نتوّقع أن يوّفر برنامج فتيات الكّشافة 

)Girl Scouts( )وهو برنامٌج أوسع يستهدف مهارات متعّددة( التجارب، 
وأن ُيدخل مهاراٍت جديدة، ويبني مهارات نمّو الشباب على غرار الثقة 

والقيادة. وتهدف أيضًا البرامج المحّددة االختصاص إلى تطوير االهتمام 
أو المهارات في المواضيع المعّينة لهذه البرامج. قد تقود مع الوقت هذه 

الفرص المشاركين إلى اكتساب المهارات غير المعرفّية والنمائّية الضرورّية 
لسّن الرشد، والتي قد َتْظَهر في المقام األّول في السلوك المدرسّي. وعلى 
الرغم من أّن هذه البرامج ُتعتبر مهّمًة بالنسبة إلى نمّو الشباب، إاّل أّنها 

تخرج عن نطاق مراجعتنا للدراسات السابقة ألّنها ال تخضع باإلجمال 
لدراسٍة دقيقٍة على نطاٍق واسع، وال يتّم تمويلها من القطاع العام بشكٍل 
رئيسّي. بداًل من ذلك، ُيقّيم األهالي هذه التجارب وَيْحُكمون على هذه 
البرامج انطالقًا من جودة التجربة التي توّفرها واستمتاع الشباب بها. 

البرامج المتعّددة األغراض. يندرج عدٌد من البرامج ما بْعد اليوم الدراسّي 
وخالل فْصل الصيف المؤهّلة للتمويل الفيدرالّي ضمن هذه الفئة. وفي عمٍل 

 Vandell and( شامٍل حول النشاطات الُمَنظَّمة، َعرَّف فانديل وزمالؤه
colleagues( )2015( هذه البرامج النموذجّية ما بْعد اليوم الدراسّي 
باستخدام أربعة معايير هي: “... )أ( ]برامج[ تنعقد على أساٍس ُمنَتِظٍم 

على مدار العام الدراسّي؛ )ب( ُيشرف عليها راشدون؛ )ج( تَُقدِّم أكثر من 
نوع نشاٍط واحٍد )مثاًل، المساعدة في الفروض المنزلّية، والترفيه، والفنون 
واألعمال الِحَرِفّية(؛ و)د( وتكون ُمَنظَّمة حول نشاطات جماعّية.”15 ويتّم 

عادًة تقديم البرامج المتعّددة األغراض أربعة إلى خمسة أّيام في األسبوع ما 
بْعد اليوم الدراسّي لمّدة ثالث ساعات تقريبًا كل يوم. أّما في حال تنظيمها 

في فْصل الصيف، فقد تجري هذه البرامج على مدى نْصف يوٍم أو يوٍم 

كامٍل لمّدة خمسة أيام في األسبوع. ُيجري هذه البرامج موّظفون يعملون مع 
الشباب، وُيشار إليهم بشكٍل شائٍع بتسمية “العّمال المعنيون بالشباب”، وهم 
ُيقّدمون عادًة لألطفال والشباب وجبًة سريعة، ووقتًا إلتمام الفروض المنزلّية 
)والتي يجوز أن ُيشرف عليها أو ال ُيشرف عليها ُمعلٌِّم مؤّهٌل(، ومجموعة 

من النشاطات الترفيهّية أو نشاطات اإلثراء التي قد يختارها الطالب، 
مثل الفنون، أو التكنولوجيا، أو الرياضة، أو األلعاب. قد يكون بعض 

هذه النشاطات كنايًة عن برامج محّددة االختصاص. فعلى سبيل المثال، 
قد يتمّكن الشباب في برنامٍج تابٍع لمراكز التعلُّم المجتمعّية للقرن الواحد 

والعشرين )21st CCLC( من اختيار نشاط تشفيٍر حاسوبيٍّ تُقّدمه منّظمٌة 
غير ربحّية متخّصصٌة أّيام الثالثاء والخميس. 

باالعتماد على محتوى هذا النوع من البرامج، قد َنَتَوقَّع أّن تؤّدي المشاركة 
تمام الفروض  مباشرًة إلى زيادة السالمة واإلشراف بالنسبة إلى الشباب، واإ

المنزلّية، وتوفير الفرصة من خالل اإلثراء، والصّحة والرفاه من خالل وجباٍت 
سريعٍة ووجبات )إْن كات صّحية( والنشاط البدنّي. ومن خالل توفير رعاية 

األطفال ما بْعد ساعات المدرسة، ولكن خالل ساعات العمل التقليدّية، 
قد نتوّقع أن ُتمكِّن هذه البرامج عمل األهالي واألوصياء باستمرار )والحّد 
من التوّتر بشأن احتمال خسارة العمل(. قد تترّتب أيضًا فوائد ثانوّية على 

الشباب. فإّن إتمام الفروض المنزلّية بشكٍل أكثر انتظامًا قد يؤّدي إلى تحسين 
العالمات في غرف الصف في حال ُأِخَذ ذلك بعين االعتبار لدى قيام 

الُمعّلمين بوضع العالمات. على الرغم من ذلك، تشير الدراسات السابقة إلى 
أّنه من غير الُمرّجح أن تُفيد هذه البرامج الطالب إلى حدٍّ كبيٍر في اختبارات 

التحصيل التعليمي الموّحدة، ال سّيما في المستوى االبتدائّي.16 وقد تؤّدي 
فرص اإلثراء هذه مع الوقت إلى اكتساب المهارات غير المعرفّية والنمائّية 
المهّمة للنجاح الالحق في الحياة والتي قد َتْظَهر أواًّل في السلوك المدرسّي.

البرامج األكاديمّية. إّننا ُنَصنِّف البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة 
)OST programs( على أّنها “أكاديمّية” إذا كان البرنامج يوّفر التعليم 
األكاديمي للطالب من ِقَبل ُمعلٍِّم ُمؤّهٍل يستخدم منهجًا دراسيًا. قد تكون 
هذه البرامج عالجّية أو تهدف إلى إثراء تحصيل الطالب التعليمي أو 
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تسريعه وتجري ما بْعد اليوم الدراسّي أو خالل فْصل الصيف. لدى تقديم 
هذه البرامج ما بْعد اليوم الدراسّي، يجري التعليم األكاديمّي على مدى 

45-90 دقيقة عادًة )غالبًا في مجال القراءة وفنون الّلغة أو في مجال 
الرياضّيات( من برنامٍج يمتّد على ثالث ساعات ويشمل أيضًا عادًة 

وجبًة سريعًة و/أو وجبًة ونشاطات إثراء )غالبًا ما يقّدمها عّماٌل معنّيون 
بالشباب(. أّما لدى تقديمها خالل فْصل الصيف، فيجري التعليم عادًة 
على مدى 60-120 دقيقة في كّل ماّدة دراسّية أكاديمّية يتّم تعليمها. 

قد تدوم هذه البرامح ألربع إلى ثماني ساعات في اليوم وهي تجري عادًة 
لمّدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع خالل فْصل الصيف. وباالعتماد على 

محتوى البرنامج، قد َنَتَوّقع أن تشمل منافع المشاركة المباشرة تحسين 
التحصيل التعليمي األكاديمي في المحتوى الذي يتّم تعليمه وتلك المنافع 

التي تّم وصفها بالنسبة إلى البرامج المتعّددة األغراض. 

فعالية  بشأن  السابقة  الدراسات  تكشفه  الذي  ما 
َذة خارج أوقات المدرسة )OST Programs(؟ البرامج الُمَنفَّ

من أجل النظر في قاعدة األدّلة حول البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة 
)OST programs( وفْهم اآلثار الُمحتملة للبرامج فْهمًا أفضل، راجعنا 

المراجعات التحليلّية للدراسات السابقة والتقييمات التجريبية وشبه التجريبّية 
الواسعة النطاق والدقيقة للبرامج ما بْعد اليوم الدراسّي وخالل فْصل 

الصيف. لقد رّكزنا بشكٍل أّوليٍّ على التقييمات الحديثة )من عام 2000 
وما بْعده( للبرامج المتعّددة األغراض )مثاًل مراكز التعلُّم المجتمعّية للقرن 

الواحد والعشرين ]21st CGLC[(17 والبرامج األكاديمّية الُمَنفََّذة خارج 
أوقات المدرسة.18 ويتم َعْرض قائمة كاملة بالدراسات التي جرت مراجعتها 

ونتائجها المستخلصة الرئيسّية في الملحق المتوّفر على شبكة اإلنترنت.

ومن المهّم، قْبل َعْرض الخالصات الرئيسية الُمْسَتْنَتجة من مراجعاتنا 
لتقييمات البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة الواسعة النطاق، َأْخذ 

محدودّيات الدراسات السابقة بعين االعتبار، باإلضافة إلى ما يمكن أن 

ُتعِلمنا به هذه الدراسات وما ال يمكن أن ُتعِلمنا به. إّننا نتناول هنا ثالث 
ّنما نقّر بأّن عوامل مهّمة أخرى من عوامل الدراسات قد  نقاط رئيسية واإ

تحّد الخالصات، األمر الذي يتوّجب النظر فيه. أّواًل، عندما تُقّيم الدراسات 
فعالّية برامج مراكز التعلُّم المجتمعّية للقرن الواحد والعشرين، إّنها تنظر 
في رافد التمويل لمراكز ومنّظمات متعّددة ُتَطّبق مجموعًة من البرامج، 

خالفًا للنظر في برنامٍج واحٍد أو منهٍج دراسيٍّ واحد. ليس تمويل مراكز 
التعلُّم المجتمعّية للقرن الواحد والعشرين مخّصصًا لكي تَُنّفذ البرامج 

نّما يمكن بداًل من ذلك استخدامه لتمويل برامج تتوافق  النشاطات نفسها، واإ
مع “النشاطات المصّرحة” المختلفة البالغ عددها 14 نشاطًا والمحّددة في 

التشريع. ثانيًا، وعلى الرغم من أّن التقييمات قد ُتعّين الشباب عشوائيًا 
للمشاركة أو عدم المشاركة في البرنامج الُمَنفَّذ خارج أوقات المدرسة 

موضوع الدراسة، قد يختار الشباب عدم المشاركة أو المشاركة في برامج 
أخرى ُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة. ولذلك، تنظر هذه التقييمات في ما 

إذا كان تقديم البرنامج الخاضع للدراسة يؤّدي إلى نتائج أفضل من “إبقاء 
األمور على حالها”، ما قد يشمل المشاركة في نشاطات وبرامج بديلة 

ُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة. ثالثًا، ُتعتبر تقييمات البرامج الُمَنفََّذة خارج 
أوقات المدرسة محدودًة من حيث الحجم، والنتائج التي يتّم تقييمها، 

والدّقة. إّننا في سياق هذه المراجعة نرّكز على الدراسات التجريبّية وشبه 
التجريبّية والمراجعات التحليلّية للدراسات السابقة. وال ُنْدِرج الدراسات غير 
ْن مهّمة من أجل فْهم عناصر البرامج  التجريبّية الصغيرة النطاق التي، واإ
التي قد تؤّدي إلى فعاليتها، ال ُتسفر عن نتائج مستخلصٍة قابلٍة للتعميم. 

ُتعتبر الدراسات الدقيقة واألوسع نطاقًا، مثل تلك التي قمنا بمراجعتها، أقّل 
شيوعًا وتقترن بعدٍد أقل من المحدودّيات والتي تتمّثل المحدودّية الرئيسّية 
منها بعدد النتائج الخاضعة للتقييم. ُتعتبر الدراسات األوسع نطاقًا ُمكلفًة 
وتستغرق وقتًا كبيرًا، ولذلك يتوّجب على الباحثين اّتخاذ قرارات صارمة 

بشأن النتائج التي يجب التركيز عليها، األمر الذي قد يؤّدي إلى احتمال 
حْذف نتيجٍة أّولّيٍة أو ثانوّيٍة قد تؤّثر عليها البرامج. عالوًة على ذلك، حّتى 
هذه الدراسات األوسع قد تفتقر إلى القّوة من أجل الكشف عن نتائج معّينة 
ذات أهمّية. وبالنظر إلى هذه المحدودّيات، نعتقد أّنه من المهّم النظر في 
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البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة 
)OST( والمتعّددة األغراض

البرامج األكاديمّية الُمَنفََّذة خارج 
 )OST( أوقات المدرسة

n السالمة/اإلشراف
n عمل العائلة 

n إتمام الفروض المنزلية 
n الفرصة 

n الصّحة والرفاه

n التحصيل التعليمي األكاديمي
n السالمة/اإلشراف

n عمل العائلة 
n الفرصة

n الصّحة والرفاه
النتائج
األّولية

n  دليٌل على آثار إيجابية في دراسات متعّددة 
n  آثاٌر لم يتّم قياسها بشكٍل مالئم

الشكل رقم 2
ال يتم قياس نتئاج أّولّية متعّددة للبرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة )OST programs( بشكٍل مالئم

مجموعة األدّلة حول البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة وتقييمها كاملًة 
والسعي إلى فْهم األمور التي تجعل البرامج فّعالًة أو غير فّعالة، قبل 

استنتاج الخالصات في السياسات أو اّتخاذ القرارات بشأن التمويل. تمّثل 
النتائج الُمستخلصة الُمَعدََّدة هنا تقييم المؤّلفين باالعتماد على مجموعة 

ّننا نشير إلى أّن مؤسسة واالس  الدراسات السابقة التي جرت مراجعتها. واإ
)The Wallace Foundation( قد مّولت مؤخرًا مراجعًة واسعة النطاق 

لألدّلة حول إعداد البرامج ما بْعد اليوم الدراسي أو خالل فْصل الصيف 
والُمَتَوّقع أن َتْصُدر عام 2018 والتي ستشمل مجموعًة أوسع من الدراسات 

السابقة بالمقارنة مع تلك التي جرت مراجعتها هنا. 

 OST( َذة خارج أوقات المدرسة تؤّدي باإلجمال البرامج الُمَنفَّ
Programs( إلى نتائج مرتبطة مباشرًة بمحتوى البرامج

إّننا َنِجد على امتداد الدراسات دلياًل على أّن البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات 

المدرسة )OST programs( تؤّدي عادًة إلى النتائج األّولّية الُمَتَوقََّعة 
انطالقًا من محتوى البرنامج الذي يتم توفيره للشباب. ويجري باإلجمال 
الكشف عن اآلثار الثانوية المحتملة للبرامج من خالل الدراسات. على 
الرغم من ذلك، ال يتّم قياس نتائج أّولّية متعدّدة في التقييمات، في حين 
يتّم غالبًا قياس النتائج الثانوية )الشكل رقم 2(. سوف نتوّسع في شرح 

الخالصات الرئيسّية بشأن هذه النتائج. 

 OST( َذة خارج أوقات المدرسة ن البرامج الُمَنفَّ قد ُتحسِّ
Programs( والمتعّددة األغراض اإلشراف على الشباب 

وسالمتهم

تشير النتائج الُمستخلصة من دراساٍت تستخدم عّينات عشوائّية حول 
 )21st CGLC( برامج مراكز التعلُّم المجتمعّية للقرن الواحد والعشرين

وبرامج أخرى متعّددة األغراض إلى أّن الشباب الذين يتّم تعيينهم للمشاركة 
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في البرامج كانوا أكثر ترجيحًا للخضوع إلشراف الراشدين، في حين أفاد 
المشاركون من المدارس االبتدائية بأّنهم شعروا أّنهم أكثر أمانًا بالمقارنة مع 

الشباب الذين لم يتّم تعيينهم للمشاركة في هذه البرامج.19 لقد َعَنت زيادة 
إشراف الراشدين أّنه كان من األقّل ترجيحًا أن تتم رعاية الطالب من ِقَبل 
أشّقائهم األكبر سّنًا منهم وكان لهم وقت أقّل لالضطالع بنشاطات بدون 

إشراف مع األقران خارج المدرسة.20 وُيعتبر إشراف الراشدين مهّمًا بالنسبة 
إلى نمو الشباب وهو يعّزز السالمة الشخصية وعدم االنخراط في سلوكياٍت 

خطيرٍة مثل التدخين. 

 OST( َذة خارج أوقات المدرسة ُتحّسن البرامج األكاديمّية الُمَنفَّ
Programs( بِمقداٍر كاٍف تحصيل الطالب التعليمي بشكٍل 

ملحوظ

 OST( نظرت مراجعتنا في البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة
programs(، بما فيها التدّخالت خالل فْصل الصيف التي توّفر التعليم 

األكاديمّي. وعلى عكس البرامج المتعّددة األغراض، ُترّكز هذه البرامج 
بالتحديد على تحسين مهارات الشباب في مجال الرياضيات أو اإللمام 

بالقراءة والكتابة من خالل تطبيق منهٍج دراسيٍّ وتقديم الدروس األكاديمّية 
من ِقَبل الُمعلِّمين. لقد َوَجَدت تقييمات هذه البرامج التي تعتمد على تعييٍن 
عشوائّي أّن إدراج التعليم األكاديمّي الُمَتَعمَّد ونشاطات اإلثراء قد ُيحّسن 

ٌل في مجال القراءة ضمن  تحصيل الطالب التعليمي. أْثَمر مثاًل تدخُّ
برنامٍج ما بْعد اليوم الدراسي َقدَّم دروس قراءة لمّدة 60 دقيقة، شملت 

تعليم المعّلمين للصّف بأكمله واثنين من ثالثة تمارين بالمداورة كّل يوم، 
لمّدة أربعة أّيام في األسبوع وعلى مدى 23 أسبوعًا، نتائج إيجابّية على 

مستوى القراءة.21 وَأْنـَتَج بالمْثل برنامج رياضّيات ما بْعد اليوم الدراسّي 
لألطفال في الصفوف الدراسّية من الثاني إلى الخامس، َقدََّم تعليمًا ُمَنظَّمًا 
للرياضيات ثالثة إلى أربعة أّيام في األسبوع على مدار عاٍم دراسيٍّ كامل، 

آثارًا كبيرًة على اختبار رياضّيات موّحد، لوِحظت بْعد عام.22 ونظرت الدراسة 
نفسها في برنامج قراءة ما بْعد اليوم الدراسّي ولم ُتظهر أّي أثٍر ملحوٍظ على 
ّنما األمر المهّم هو أّن المجموعة موضوع الدراسة  تعليم القراءة بْعد عام، واإ

والمجموعة المرجعّية كانتا مختلفتين إلى حدٍّ كبيٍر في تحصيل القراءة السابق 
َل الُمَتَغيِّر موضوع الدراسة في المتوّسط مستوى أسوأ  عند خّط األساس )َسجَّ

بكثير من مجموعة المقارنة(. 

واّتضح أيضًا أّن برامج التعلُّم الصيفّية الطوعّية لطاّلب المدارس االبتدائية 
من ذوي الدخل المنخفض فّعالٌة من حيث تحسين تحصيل الطالب 
التعليمي. لقد َكَشَفت دراسٌة حول برنامج تعلٍُّم صيفيٍّ طوعّي لطالب 

المدارس االبتدائية من ذوي الدخل المنخفض، والذي يقّدم خمسة أسابيع 
من القراءة ونشاطات اإلثراء، عن آثاٍر إيجابيٍة للبرنامج على القراءة 

)لم تتّم دراسة نتائج الرياضّيات(.23 وأنَتَج بالمثل برنامٌج لإللمام بالقراءة 
والكتابة والفنون لطالب الحضانة امتّد على خمسة أسابيع آثارًا إيجابيًة 

في بعض جوانب اإللمام بالقراءة والكتابة. وَأْظَهَرت دراسة شملت مناطق 
تعليمّية متعّددة حول برامج صيفّية طوعّية قّدمت خمسة أسابيع من إعداد 

البرامج طوال اليوم للطالب الصاعدين إلى الصّف الدراسي الرابع، مع 
ثالث ساعات من التعليم األكاديمي في مجاَلْي القراءة والرياضّيات، أّن 

أداء الطاّلب الذين تّم تعيينهم للبرنامج الصيفّي كان أفضل بكثير في تقييم 
الرياضّيات بعد إتمام البرنامج بالمقارنة مع الطاّلب في مجموعة المقارنة، 

ولكن لم تظهر أي أوُجه فرٍق في تقييم القراءة.24 على الرغم من ذلك، 
لم ُتظهر جميع البرامج التي تّمت دراستها آثارًا إيجابيًة كبيرة، ولم يحّقق 
برنامٌج طوعيٌّ لطالب المدارس المتوّسطة أي آثار في الرياضيات أو 

القراءة.25

 إّن النتائج المعروضة هنا للبرامج األكاديمّية هي من العام األّول من التقييم.
ولم ُتظهر الدراسات التي اقترنت بتقييمات للمتابعة أي أثٍر لتقديم البرنامج 
للطالب نفسهم لعاٍم ثاٍن أو لفْصل الصيف، وُيعزى ذلك جزئيًا إلى التراجع 
الكبير في نسبة مشاركة طالب المجموعة موضوع الدراسة. ففي التقييمات 

التي قمنا بمراجعتها، لم تحضر نسبٌة تتراوح بين 25 و40 في المئة من 
الشباب في المجموعات موضوع الدراسة في العام الثاني.26 تعيق معّدالت 

التناقص العالية فهمنا آلثار البرامج بحسب أعوام الحضور. على الرغم 
من ذلك، ثّمة استثناٌء بارٌز من هذا النمط. فقد َأْظَهَرت دراسة حول برنامج 
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المهنّي للموّظفين حول المهارات االجتماعية والعاطفية آثارًا إيجابيًة محدودًة 
إلى معتدلة على السلوكّيات االجتماعّية والتصّورات الذاتّية، وأثرًا كبيرًا على 

الحّد من السلوكيات الُمَسبَِّبة للمشاكل.30 عالوًة على ذلك، َحدَّد المؤّلفون 
في سياق مراجعٍة لبرامج تعتمد مناهج دراسيًة تستهدف تطوير النتائج 

االجتماعّية والعاطفية أدّلة على أّن بعض تلك البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات 
المدرسة ارتبط بتحسينات على مستوى هذه المهارات.31

ال تؤدي المساعدة في الفروض المنزلّية في البرامج المتعّددة 
األغراض إلى إحراز عالمات أعلى في االختبارات الموّحدة 

يتمّثل عنصٌر رئيسٌي من البرامج المتعّددة األغراض ما بْعد اليوم الدراسي، 
لة من مراكز التعلُّم المجتمعّية للقرن الواحد والعشرين  بما فيها تلك الُمَموَّ
)21st CCLC(، بتوفير الوقت والدعم للشباب من أجل إتمام الفروض 

المنزلّية. أظهرت النتائج الُمستخلصة من التقييم الوطني الدقيق األّول 
 لمراكز التعلُّم المجتمعّية للقرن الواحد والعشرين، والذي ُأجِرَي على مدى

ثالثة أعوام باستخدام ُدفعتين من الشباب، أّن المساعدة في الفروض المنزلّية 
كانت النشاط األكثر اّتساقًا من بين المجموعة الواسعة من النشاطات 
التي قّدمتها هذه البرامج.32 وبالمثل، الَحظ بشكٍل متسق الباحثون في 

تقييمات الواليات لمراكز التعلُّم المجتمعّية للقرن الواحد والعشرين وتقييمات 
أخرى واسعة النطاق للبرامج المتعددة األغراض ما بْعد اليوم الدراسي، 
أّن النشاطات الُمَوفََّرة للشباب شملت اإلثراء األكاديمي أو المساعدة في 

“التحصيل التعليمي األعلى” )Higher Achievement(، وهو برنامٌج 
أكاديميٌّ ُمَنفٌَّذ خارج أوقات المدرسة يجري ما بْعد اليوم الدراسي وخالل 
فْصل الصيف، بعض الفوائد في العام الثاني والتي لم ُتالَحظ بعد العام 

األول.27 إّن هذا البرنامج مصّمم صراحًة على شكل برنامٍج متعّدد األعوام، 
وُيدِرك األهالي والطاّلب لدى االلتحاق بالبرنامج أّنه ُيَتَوقَّع منهم االستمرار 

في المشاركة على امتداد أعوام. وقد تدعو الحاجة إلى أن تقوم البرامج 
المماثلة المنوي منها خدمة الطالب نفسهم عامًا بعد عام بتضمين هذا 

التوقُّع في تصميمها وعملية االلتحاق بها. 

قد َتْظَهر الفوائد غير المعرفّية والسلوكّية لدى تعليمها 
عمدًا، إال أّنه ال يتم عادًة الكشف عن الفوائد الثانوّية 

 )OST programs( لم ُتَطبِّق أغلبية البرامج الُمَنفََّذة خارح أوقات المدرسة
التي تّمت دراستها في سياق تقييمات تستخدم عّينات عشوائّية منهجًا دراسيًا 

أو نشاطاٍت محّددًة تهدف إلى تحسين مهاراٍت غير معرفّيٍة محّددٍة )مثاًل، 
التنظيم الذاتي، التواصل(. بداًل من ذلك، إّنها توّفر الفرص “للقيادة” و“نمو 
الشخصية”. إّننا ال نملك أي معلومات من هذه الدراسات بشأن النشاطات 

الفعلّية الُمَوفََّرة وكيفية اختالفها بْين البرامج. ولم ُتظهر تقييمات البرامج 
المتعّددة األغراض التي لم ترّكز بشكٍل متعّمٍد على تطوير هذه المهارات 

أي أوُجه فرق كبيرة على مستوى هذه النتائج مثل المواِقف االجتماعّية 
ّنما وَجَدت آثارًا مختلطًة على النتائج  اإليجابّية والكفاءة االجتماعّية، واإ

السلوكّية السلبّية مثل االنضباط في المدرسة وتعليق الدراسة.28 ولم ُتسِفر 
كذلك األمر تقييمات البرامج األكاديمّية عن نتائج غير معرفّية مّتسقة، 
في حين لم ُتظهر األغلبية أي آثار، على الرغم من أّن تقييمًا لبرنامج 

“التحصيل التعليمي األعلى” )Higher Achievement( قد َوَجَد أّن هذا 
األخير قّلص سوء السلوك الُمبلَّغ عنه ذاتيًا.29

على الرغم من ذلك، َأْظَهَرت مراجعة تحليلّية للدراسات السابقة حول البرامج 
ما بْعد اليوم الدراسي التي شملت على األقّل عنصرًا معّينًا من إعداد البرامج 
الموّجه نحو تطوير المهارات االجتماعية والعاطفّية أو التي َوفََّرت التطوير 

يتمّثل عنصٌر رئيسٌي من البرامج المتعّددة 
األغراض ما بْعد اليوم الدراسي، بما فيها 

لة من مراكز التعلُّم المجتمعّية  تلك الُمَموَّ
 ،)21st CCLC( للقرن الواحد والعشرين

بتوفير الوقت والدعم للشباب من أجل 
إتمام الفروض المنزلّية.
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الفروض المنزلّية.33 وفي حين الَحظ بعض الدراسات ارتفاع معّدالت 
إتمام الفروض المنزلّية أو إتمام هذه األخيرة بما يرضي الُمَعلِّم، لم ُتْظِهر 

أي واحدة من هذه الدراسات أثرًا على النتائج األكاديمية لدى قياسها 
باالعتماد على العالمات الموّحدة للقراءة والرياضيات.34 وُيعتبر هذا النمط 

مّتسقًا على امتداد الدراسات الواسعة النطاق حول البرامج الُمَنفََّذة خارج 
أوقات المدرسة لطالب المدارس االبتدائية والمتوّسطة والُمشار إليها مسبقًا 

باستخدام أساليب تجريبية وشبه تجريبية على حّد سواء. 

وبالنظر إلى أّن األبحاث التي ُأجِرَيت خارج مجال الوقت خارج المدرسة 
)OST( لم ُتْظِهر أّي ترابٍط مهمٍّ بين كّمية الفروض المنزلّية التي يتّم 

ّنما  إتمامها وتحصيل الطاّلب التعليمي على مستوى المدارس االبتدائّية واإ
أشارت إلى مجّرد عالقٍة محدودٍة بتحصيل الطاّلب التعليمي على مستوى 

المدارس المتوسطة، ليس غياب النتائج من حيث تحصيل الطالب 
نّْ حسََّنت هذه البرامج تحصيل الطاّلب  التعليمي أمرًا مفاجئًا.35 حّتى واإ

التعليمي، تفتقر تحليالٌت متعّددٌة للبرامج ما بْعد اليوم الدراسي للقّوة )أي 
أّن التحليالت ال تستطيع تحديد ما إذا كان أثٌر ما مهّمًا بسبب حجم عّينة 

البرامج أو الشباب أو االثنين معًا( من أجل تحديد ما هو على األرجح 
أثر محدود جدًا على التحصيل التعليمي لدى قياسه في اختباراٍت عاّمة 
وموّحدة. فعلى سبيل المثال، أجريت تقييمات للبرامج المتعّددة األغراض 
تعتمد على تعييٍن عشوائيٍّ وتقترن بالقّوة الكافية من أجل تحديد أحجام 

آثاٍر تساوي حوالي 0.10 إلى 0.20. إّن أحجام اآلثار هذه كبيرة إلى حدٍّ 
ما بالنسبة إلى البحث التعليمّي وهي في بعض األحيان تساوي المكسب 
الذي قد يحّققه طالب ما خالل عاٍم دراسيٍّ كامل36 — ما ُيشّكل توقُّعًا 

غير واقعّي بالنسبة إلى برنامٍج ما بْعد اليوم الدراسي يوّفر 45 دقيقة من 
المساعدة في الفروض المنزلّية كل يوم. 

غالبًا ما تتّم االستهانة بدراسة النتائج األّولية للبرامج أو 
باإلفادة بها

 )OST programs( غالبًا ما يكون للبرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة
نتائج أّولّية إّما تتم االستهانة بدراستها أو ال تتم اإلفادة بها بالقدر نفسه 
كالنتائج األكاديمّية أو االجتماعّية والعاطفّية. فعلى سبيل المثال، تتمّثل 
فائدٌة رئيسّيٌة للبرامج ما بْعد اليوم الدراسّي بتوفير تجارب للشباب قد ال 

تُتاح لهم بخالف ذلك، وبناء رأس المال البشرّي واالجتماعّي، والمساعدة 
على سّد الفجوة على مستوى الفرص. على الرغم من ذلك، لم يقم أّي من 
التقييمات التي راجعناها بقياس هذه النتائج أو بوصف جودة تلك التجارب 

وطبيعتها بشكٍل صريح. ويطرح هذا الغياب إشكاليًة في حال اعتقد 
الممارسون الميدانّيون أّن التجارب تهمُّ بالنسبة إلى نمو الشباب وهي أمر 
ّننا أيضًا نفتقر  َدة للنشاطات خارج أوقات المدرسة. واإ تقّدره الجهات الُمزوِّ

إلى األدّلة بشأن َتَرُتب أي فوائد صحّية على المشاركين. 

وتتمّثل نتيجٌة أّولّيٌة أخرى غالبًا ما تتم االستهانة بدراستها أو اإلفادة بها 
 ،)OST( بالفائدة لألهالي. فبدون رعاية األطفال خارج أوقات المدرسة

ليس لدى األهالي الذين ال تكون دوامات عملهم مرنة سوى ترتيباٍت قليلٍة 
أو ُمْكِلفة لرعاية األطفال. إّن أحد فوائد البرامج المتوّقعة هي تحسين عمل 

األهالي. قّلما تتناول تقييمات البرامج ما بْعد اليوم الدراسّي هذه النتيجة؛ 
وعلى الرغم من ذلك، تشير الدراسات االستقصائية التي تشمل األهالي 
إلى أهّمّية البرامج ألغراض العمل.37 في التقييم الوطني لمراكز التعلُّم 

المجتمعّية للقرن الواحد والعشرين )21st CCLC(، حدََّد الباحثون نتائج 
مختلطة على نتائج العمل.38 بالمقارنة مع أهالي األطفال في الُمَتَغيِّر 

المرجعّي، كان ألهالي األطفال الذين يحضرون البرنامج مشاركة إيجابّية 
كبيرة في القوى العاملة في العام األول من الدراسة ولكن ليس في العام 

الثاني. وعلى الرغم من ذلك، لم يعالج مؤّلفو الدراسة ما إذا أّثر البرنامج 

بدون رعاية األطفال خارج أوقات المدرسة )OST(، ليس لدى األهالي الذين ال تكون دوامات 
عملهم مرنًة سوى ترتيباٍت قليلٍة أو ُمْكِلفة لرعاية األطفال.
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على عدد الساعات التي َتَمكَّن األهالي من العمل فيها في األسبوع، أو 
القدرة على المحافظة على العمل، أو مستوى التوّتر بشأن احتمال خسارة 
العمل. وقد تساعد إضافة هذه المقاييس المرتبطة باألهالي إلى الدراسات 
التجريبّية وشبه التجريبّية في َفْهم كيفّية تأثير البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات 

المدرسة على مشاركة األهالي والعائلة في القوى العاملة والرفاه فهمًا تامًا. 

تؤّثر جودة البرامج والنّية المرجّوة منها على النتائج

تشير دراساٌت متعّددٌة إلى العالقة بين جودة البرامج ونتائج الطالب. 
ْن غير سببية في طبيعتها، عن ترابطاٍت مهّمٍة  وتبرهن هذه الصالت، واإ

تسّلط الضوء على عناصر البرامج األكثر أهمّيًة لنمو الشباب. لقد أشارت 
على سبيل المثال دراسٌة حول إعداد برامج صيفّية إلى صالٍت إيجابّيٍة 
مّتسقٍة بين جودة التعليم )الذي يرّكز على تعليٍم واضح، والسلوك أثناء 
إتمام المهام، وتأكُّد الُمَعلِّمين من فْهم الطالب جميعهم للمادة الدراسّية( 

والتحصيل التعليمي على مستوى فنون اللغة.39 لقد حّددت بالمثل 
دراسٌة حول برنامٍج أكاديميٍّ ما بْعد اليوم الدراسّي تباينًا كبيرًا في النتائج 

األكاديمّية بحسب الموقع، ما يشير بشكٍل محتمٍل إلى أهّمّية جودة البرامج، 
على غرار مؤّهالت الموّظفين، وتفاعالت الُمعلِّمين والمواد الُمْسَتخَدَمة.40 

لدى النظر في عناصر البرامج الفردية، يتمّثل ُبْعٌد رئيسيٌّ مرتبٌط بنمو 
الشباب )بما في ذلك التحصيل التعليمي األكاديمي والمهارات االجتماعّية( 

بالعالقات بين الُمعلِّم والطفل.41 ويتّم تعريف هذه العالقات من حيث 
تجاوب الموّظفين بشكٍل إيجابيٍّ مع الشباب، والتكّلم بنبرٍة دافئٍة وُمحترمة، 
واالنخراط معهم، والشعور بالحماس. وتشير األدّلة إلى أّن جودة البرامج 
تهّم أيضًا بالنسبة إلى تجارب الشباب. فعلى سبيل المثال، َكَشَفت دراسٌة 

عن ارتباط بعض خصائص البرامج، مثل المناخ اإليجابي واالستقرار على 
مستوى التوظيف، بتجارب الطالب اإليجابية.42

لقد أشارت مراجعٌة تحليليٌة للبرامج ما بْعد اليوم الدراسي التي سعت إلى 
تعزيز مهارات الطالب االجتماعّية والعاطفّية إلى أّن الُمشاركين قد برهنوا، 

حيث استهدفت البرامج صراحًة مهارات محّددة، عن نتائج إيجابية مثل 

زيادة تصّوراتهم الذاتّية إلى حدٍّ كبير، والترابط مع المدرسة، والسلوكّيات 
االجتماعّية اإليجابّية، والتحصيل التعليمي األكاديمي، باإلضافة إلى 
الحّد من السلوكّيات الُمسبَِّبة للمشاكل.43 وقد َشَمل استهداف مهارات 

محّددة في هذه الحالة مّدة البرامج ومحتواها المخّصص لبناء تلك 
المهارات، والنشاطات المتسلسلة التي يعتمد البعض منها على البعض 

اآلخر، وتقنّيات التعلُّم النشطة.44 ويتمّثل أحد األمثلة عن هذا النوع 
 Higher( ”من البرامج المتعّمدة ببرنامج “التحصيل التعليمي األعلى

Achievement(. فبحسب ما جرت مناقشته سابقًا، “التحصيل التعليمي 
األعلى” هو برنامٌج ما بْعد اليوم الدراسي وصيفّي يهدف إلى تحسين 
التحصيل التعليمي، وتعزيز السلوكيات االجتماعّية اإليجابية، ويؤدي 
إلى تحسين اختيار المدارس الثانوية والتخرُّج منها في أوساط طالبه 

من المدارس المتوّسطة من خالل توفير المساعدة في الفروض المنزلّية 
عداد البرامج الصيفّية، والتوجيه، والمعلومات  والمساعدة التعليمّية، واإ

والنشاطات المرتبطة باختيار المدارس الثانوية والجامعة. وقد أظَهَرت 
دراسة تجريبية حول البرنامج أّن هذا األخير أّدى إلى تحصيٍل تعليميٍّ 

أكاديميٍّ أفضل في الرياضيات )بْعد العام الثاني(، وسلوكّيات اجتماعّيٍة 
إيجابيٍة ُمَبلَّغ عنها ذاتيًا، ورغبٍة في التوّجه نحو مدارس ثانوية أكثر 
تنافسّية، واختيار المدارس الثانوية األكثر تنافسّيًة في أوساط طالبه 

بالمقارنة مع طالب المجموعة المرجعّية.45 وُتسّلط النتائج المستخلصة 
بخصوص اختيار المدارس الثانوية الضوء بوجٍه خاٍص على الرابط بين 

نشاطات البرامج والنتائج.  

يحتاج الشباب إلى حضور البرامج بانتظام من أجل االستفادة 
منها بشكٍل ملحوظ

تبرهن باستمرار الدراسات حول البرامج األكاديمّية والمتعّددة األغراض 
الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة )OST programs( عن أّن فوائد أكبر 

تترّتب على أولئك الذين تكون معّدالت مشاركتهم عالية.46 لقد َوَجد مثاًل 
المؤّلفون في دراسٍة حول برامج التعلُّم األكاديمّية الطوعّية الصيفّية دلياًل 
واعدًا على أّن الطاّلب الذين حضروا برنامج صيف عام 2013 لمّدة 
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20 يومًا على األقّل قد استفادوا نسبًة إلى طالب مجموعة المقارنة في 
الرياضيات في خريف عام 2013، واستمّرت هذه اآلثار لغاية ربيع عام 
2014؛ وبْعد برنامج صيف عام 2014، تجاوز أداء المشاركين الذين 

حضروا البرنامج بمعّدل مرتفٍع أداء مجموعة المقارنة في الرياضّيات وفنون 
اللغة على حدٍّ سواء في الخريف والربيع. وتجّلت هذه الفوائد أيضًا في 

التقييمات األكاديمّية في الواليات في الربيع. فقد افترض مؤّلفو الدراسة أّن 
الفوائد اإليجابّية في فنون الّلغة بْعد الصيف الثاني قد َنَتَجت عن البرامج 

الُمحسََّنة وعن توالي فصول البرامج الصيفّية.47 وحّدد بالمثل المؤّلفون في 
دراسٍة حول “التحصيل التعليمي األعلى” فوائد كبيرة بْعد العام الثاني من 

المشاركة وحضور البرنامج.48 وتّم أيضًا تحديد دليٍل واعٍد بالنسبة إلى 
العالقة بين الحضور والنتائج في دراسات برامج مراكز التعلُّم المجتمعّية 

للقرن الواحد والعشرين )21st CCLC( في الواليات، في حين ترّتبت فوائد 
من البرامج على “الحاضرين بشكٍل مستمّر” والذين حضروا على األقّل 30 

يومًا من البرنامج خالل العام الدراسّي.49

ال يحّد إدراج مكّوٍن أكاديميٍّ من المشاركة بالنسبة إلى 
األطفال في سّن الدراسة في المدارس االبتدائّية 

َدة متعّددة عّما إذا كانت إضافة مكّوٍن أكاديميٍّ للطاّلب  تتساءل جهات ُمَزوِّ
من ذوي مستوى تحصيل تعليمي أدنى إلى برنامٍج ُمَنفٍَّذ خارج أوقات 
المدرسة )OST program( سيخّفض معّدالت المشاركة. لقد قارنت 
دراسات قليلة تستخدم عّينات عشوائّية ُأْجِرَيت على مستوى المدارس 

االبتدائّية فعالية البرامج األكاديمّية الُمَنفَّّذة خارج أوقات المدرسة والبرامج 
المتعّددة األغراض. في سياق هذه الدراسات، كان للطالب الذين تّم تعيينهم 

في برامج أكاديمّية ُمَنفَّذة خارج أوقات المدرسة معّدالت حضور أعلى 
بالمقارنة مع الطالب في البرامج المتعّددة األغراض.50 فعلى سبيل المثال، 

وفي إحدى الدراسات، َحَضر الطاّلب المشاركون في البرنامج األكاديمي 
لمّدة 65 يومًا في المتوّسط، في حين َحَضر الطاّلب المشاركون في 

البرنامج المتعدد األغراض لمّدة 58 يومًا. إّن هذه النتيجة الُمستخلصة 
مّتسقٌة على امتداد الدراسات والمواد الدراسّية )مثاًل، برامج الرياضيات 

أو برامج القراءة(. وتُبّين األبحاث أيضًا أّن طالب المدارس االبتدائية 
هم على استعداد للمشاركة في برامج أكاديمية طوعّية ُمَنفَّذة خارج أوقات 
المدرسة خالل فصل الصيف، مع بلوغ معّدالت حضور الطالب بالنسبة 
إلى المشاركين حوالي 75 في المئة على امتداد خمس مناطق تعليمّية.51 

على الرغم من ذلك، َبَذَل الُمعلِّمون والموّظفون جهودًا متعّمدًة من أجل تتّبع 
حضور الطالب في هذه البرامج جميعها وتشجيعه. 

إّننا أيضًا ال نملك أدّلًة بخصوص ما إذا قد تكون هذه هي الحالة بالنسبة 
إلى طاّلب المدارس المتوّسطة. فقد أشارت دراسٌة سابقٌة حول برنامج 

مراكز التعلُّم المجتمعّية للقرن الواحد والعشرين )21st CCLC( شملت 
الشباب في المدارس المتوّسطة إلى أّن اختيار النشاطات كان مهّمًا بالنسبة 

ّنما أن تتوّفر  إليهم وأّن المشاركين لم يريدوا أن ُيشبه البرنامج المدرسة واإ
لهم الخيارات بداًل من ذلك.52 وتشير هذه النتائج الُمستخلصة إلى أّن 

الممارسة الفضلى بالنسبة إلى جميع مستويات الصفوف الدراسّية قد تكون 
مهّمة بشكٍل خاّص على مستوى المدارس المتوّسطة، ويجب توجيه المكّون 
األكاديمي مباشرًة إلى حاجات الطالب، ويجب أن يرصد البرنامج الحضور 

ويشّجعه بانتظام، ويجب أن تكون نشاطات اإلثراء جّذابة وتعكس اهتمام 
المشاركين )أن تكون مثاًل “مرتكزة إلى الخيار”(.

أفكاٌر نهائّيٌة وتوصياٌت بالنسبة إلى السياسات 
والممارسة

ال يمكن لدراسٍة واحدٍة أن تثبت الفعالية في مجاٍل ما. بداًل من ذلك، 
يتوّجب على أصحاب الشأن النظر في مجموعٍة من األدّلة لدى اّتخاذ 

القرارات بشأن التمويل ووضع السياسات من أجل تعزيز تحسينات الجودة. 
وبالفعل، استخدم الباحثون، ووسطاء النشاطات الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة 

َدة للبرامج التي تملك  )OST( )الذين ينّسقون مجموعات الجهات الُمَزوِّ
َدة للبرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات  أهداف وتدابير مشتركة(، والجهات الُمَزوِّ

المدرسة البحث الناشئ في هذا المجال من أجل إجراء تحسينات مهّمة لدعم 
إعداد البرامج العالية الجودة. فعلى سبيل المثال، اعتمد الوسطاء المحلّيون 
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والشبكات المعنّية بالنشاطات الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة في الواليات 
َدة للنشاطات خارج أوقات المدرسة معايير  والتي تدعم الجهات الُمَزوِّ

َدة على تتّبع  للجودة، وهي توّفر التطوير المهنّي وتساعد الجهات الُمَزوِّ
الحضور واتخاذ الخيارات بشأن البرامج الموجهة. لقد أّسس ائتالف “كل 

ساعة مهّمة” )Every Hour Counts(، وهو وسيط وطنّي، إطار عمٍل 
للقياس وسيستمّر في تحسينه من أجل إرشاد الوسطاء المحليين ودْعم تقييم 
عملهم.53 وطّور الباحثون مقاييس للجودة وهم يساعدون على دْعم الوسطاء 

َدة التي تستخدمها من أجل تحسين جودة البرامج. للنتائج  والجهات الُمَزوِّ
الرئيسّية المستخلصة من الدراسات السابقة التي قمنا بمراجعتها تداعيات 

لة   بالنسبة إلى صانعي السياسات الفيدراليين وفي الواليات، والجهات الُمَموِّ
من المؤسسات المحلّية، ووسطاء النشاطات خارج أوقات المدرسة، والجهات 

َدة للنشاطات خارج أوقات المدرسة، والباحثين وهم يواصلون السعي  الُمَزوِّ
وراء تحسين كّمية البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة وجودتها. وتنير هذه 

النتائج المستخلصة التوصيات الواردة أدناه. 

لدى اّتخاذ القرارات بشأن التمويل، يتوّجب على صانعي السياسات 
الفيدراليين وفي الواليات والمحليين أخذ جميع الفوائد التي توّفرها 
البرامج الُمَنفَّّذة خارج أوقات المدرسة )OST programs( بعين 

 OST( االعتبار. يعتمد َتَوفُّر إعداد البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة
programming( للطالب من العائالت ذات الدخل المنخفض على 

َتَوفُّر التمويل، وحّتى مع مستويات التمويل الحالّية، ال يلّبي إمداد البرامج 
العالية الجودة الطلب من العائالت. قد توّفر البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات 
المدرسة فوائد متعّددة للعائالت والطالب، والتي يجب أخذها في االعتبار 

جميعها لدى اّتخاذ حكومات الواليات أو الحكومات الفيدرالّية القرارات بشأن 

التمويل. عالوًة على ذلك، يمكن االستفادة من استمرارّية روافد التمويل من 
أجل دْعم الوصول والجودة، األمر الذي سيعزز النتائج القوّية بالنسبة إلى 

الشباب والعائالت. بحسب رأي المؤّلفين، تستحّق البرامج الُمَنفََّذة خارج 
أوقات المدرسة للطالب من ذوي الدخل المنخفض االستثمار العام ويجب 

تمويلها على مستويات تدعم إعداد برامج عالية الجودة. 

َلة من القطاع الخاّص  يتوّجب على صانعي السياسات، والجهات الُمَموِّ
َدة للنشاطات خارج  والوسطاء تحفيز الجهود التي تبذلها الجهات الُمَزوِّ
أوقات المدرسة )OST( ودعمها من أجل تطوير برامج موجهة وعالية 

الجودة. ليس من المفاجئ أن تُبّين األبحاث رابطًا بين جودة البرامج 
 OST( ونتائج الطالب المحسّنة. إّن البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة

programs( والعالية الجودة مصّممة بشكٍل متعّمٍد من أجل توفير 
نشاطات جّذابة تكون متسلسلة وتتوافق مع أهداف البرامج ويتّم تعليمها من 
ِقَبل ُمعّلمين ُمَدرَّبين وُمتفانين يعملون بفعالية مع الشباب. بإمكان صانعي 
َلة تحفيز إعداد البرامج الُمَتَعمََّدة والعالية الجودة  السياسات والجهات الُمَموِّ
من خالل توفير الموارد المالئمة ومْنح األولوّية لتمويل البرامج التي يمكن 

أن تبرهن عن النّية المرجوة من خصائص التصميم والجودة. يمكن أن 
يدعم وسطاء النشاطات الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة المحّلّيون والوطنّيون 
َدة للبرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة من خالل االستمرار  الجهات الُمَزوِّ

في وضع معايير الجودة، وتوفير التطوير المهني ودْعم جْمع البيانات 
وتحسينها المستمّر. 

لة من القطاع الخاّص  يتوّجب على صانعي السياسات، والجهات الُمَموِّ
والباحثين ترتيب قيمة التجارب التي يتّم توفيرها في البرامج الُمَنفََّذة خارج 

َدة والعالية الجودة  َلة تحفيز إعداد البرامج الُمَتَعمَّ بإمكان صانعي السياسات والجهات الُمَموِّ
من خالل توفير الموارد المالئمة ومنح األولوّية لتمويل البرامج التي يمكن أن تبرهن عن النّية 

المرجوة من خصائص التصميم والجودة.
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أوقات المدرسة )OST programs( وجودتها وتقييمها بشكٍل أفضل. 
إّن الفجوة على مستوى الفرص بين الشباب من العائالت ذات الدخل 

المنخفص والشباب من العائالت ذات الدخل األعلى كبيرٌة وهي تساهم 
على األرجح في إحداث فجوٍة على مستوى التحصيل التعليمّي األعلى 
والتي تظهر في معّدالت التخّرج من المدارس الثانوّية والجامعات، كما 
على صعيد العمل في المستقبل. يمكن أن ُتساعد البرامج الُمَنفََّذة خارج 

أوقات المدرسة )OST programs( على سّد الفجوة على مستوى الفرص 
من خالل مْنح الشباب الفرص التي قد ال يختبرونها بخالف ذلك )مثاًل، 
الفنون، والمسرح، والرياضة، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
ّنما ثّمة تجارب أخرى خارج أوقات المدرسة قد ال تَوفِّر  [STEM[(. واإ

فرصًا جديدة، مثل الّلعب بأسلوٍب حرٍّ في قاعة ألعاٍب بدنّية. فإّن مزيدًا 
َلة والباحثين لفْهم نوع تجارب الشباب  من االنتباه من جانب الجهات الُمَموِّ
في سياق البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة وجودتها والموارد الالزمة 

لتوفيرها قد ُيَحسِّن محتوى التجارب التي يتّم توفيرها في البرامج وجودتها. 
إّن البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة والُمحّدَدة االختصاص هي األكثر 

ترجيحًا أن تختبرها العائالت ذات الدخل المتوّسط أو العائالت الثرّية. تتّم 
عادة االستهانة بدراسة هذه البرامج، إال أّن العائالت تعتبرها عاماًل مساهمًا 

رئيسيًا في نمو الشباب واستكشافهم. يمكن توفير هذه االختصاصات 
)مثاًل، دروس العزف على آلة الكمان( على شكل نشاطات ضمن برامج 

متعّددة األغراض عندما يتوفَّر التمويل الكافي. ويتوّجب على الباحثين 
توضيح الرابط بين هذه النشاطات الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة والفوائد 
المترّتبة على الطالب. تتمّثل طريقٌة ملموسٌة لتبيان صلة الوصل بين 

النشاطات الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة ونتائج الطالب بتطوير نموذٍج 
منطقيٍّ للبرامج ُيفّصل الُمدخالت والنشاطات الالزمة من أجل تحقيق 

النتائج الُمَتَوقََّعة. 

إّننا رّبما أيضًا بحاجٍة إلى مقاربٍة طولّيٍة مختلفٍة للتحقيق في مساهمة 
البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة في نمو الشباب وفهمها. وقد ُيساهم 
بشكٍل أكبر جْمٌع للتجارب على مدار أعوام في نمو الشباب، والتحصيل 
التعليمي األعلى األكاديمي، والنجاح في الحياة بالمقارنة مع ما يحققه 

برنامٌج فرديٌّ واحد )الشكل رقم 3(. 

الشكل رقم 3

قد ُيساهم بشكٍل أكبر جْمٌع للتجارب على مدار أعوام في نمو الشباب، والتحصيل التعليمّي 
األعلى األكاديمي، والنجاح في الحياة بالمقارنة مع ما يحققه برنامٌج فرديٌّ واحد. 
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َلة توقُّع النتائج التي تتوافق مع محتوى  يتوّجب على الجهات الُمَموِّ
البرامج ويتوّجب على الباحثين قياس هذه النتائج. تشير باإلجمال 

مراجعة الدراسات السابقة إلى فْهٍم شامٍل مفاده أّن البرامج الُمَنفََّذة خارج 
أوقات المدرسة )OST programs( قد تؤّدي إلى نتائج تتناسب مع 

تصميم البرامج ومحتواها. وتعجز التقييمات عادًة عن تحديد الفوائد الثانوّية 
َلة  األصغر التي قد تُْنِتجها البرامج. وبالتالي، يتوّجب على الجهات الُمَموِّ

أن تطلب إجراء تقييمات ال تسترشد باألهداف الُمعلنة لبرنامٍج ما فحسب، 
ّنما أيضًا بمحتواه، ويتوّجب على الباحثين تصميم هذه التقييمات، في  واإ
حين يجب أن تَُقيِّم هذه التقييمات بشكٍل واقعيٍّ ما إذا كانت النشاطات 

ستؤّدي إلى أوجه فْرق ملحوظة في نتائج ُمعّينة. وانطالقًا من مراجعتنا، 
َنِجد أّنه يتّم عادًة تقييم البرامج بدون إيالء انتباٍه كاٍف للنشاطات التي يتّم 
توفيرها أو لجودة المحتوى ويتّم الُحْكم عليها باعتماد مقياٍس شائع )مثاًل، 
العالمات الُمحرزة في اختبارات التحصيل التعليمي(. عندما ال تتماشى 

نتائج التقييم مع محتوى البرامج، ال يتم النظر في نتائج أخرى مهّمة لنمو 
الشباب ورفاه العائلة، األمر الذي ال يوّفر صورًة كاملًة للفوائد الُمحتملة 

للبرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة. 

في حال كانت المكاسب األكاديمّية هدفًا أّوليًا للبرنامج، يجب أن يتلّقى 
الطاّلب تعليمًا دقيقًا من ِقَبل ُمَعلٍِّم مؤّهٍل يستخدم منهجًا دراسيًا يتطابق 

مع حاجاتهم. وفي حال اّتخذ الموّظفون خطوات من أجل تتبُّع المشاركة 
المستمّرة وتشجيعها، تؤّكد األدّلة على أّن وجود مكّون أكاديمّي لن يردع 

الحضور على المستوى االبتدائي. 

)OST programs( يجب أن َتَتَتّبع البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة 
حضور كل طالب وتحاول زيادة معّدل هذا الحضور إلى أقصى حّد. 

تبرهن التحليالت شبه التجريبّية واالستكشافّية في سياق التقييمات التي 
تستخدم عّينات عشوائّية أّن الحضور في البرامج الُمَنفََّذة خارج أوقات 

المدرسة )OST programs( مرتبط بنتائج البرامج. ففي البرامج 
األكاديمّية، يستفيد المشاركون الذين يحضرون البرامج بمعّدٍل مرتفٍع من 

البرامج باستمرار بالمقارنة مع طالب المجموعة المرجعّية. على الرغم من 
ذلك، يتم قياس الحضور في برامج متعّددة ُمَنفََّذة خارج أوقات المدرسة 

واإلفادة به بناًء على عدد الطالب الحاضرين في يوٍم معّين، بغّض النظر 
عّما إذا كان الطالب نفسهم يحضرون بانتظام. ويتوّجب على الجهات 

َدة للنشاطات خارج أوقات المدرسة ووسطائها العمل من أجل جْمع  الُمَزوِّ
بيانات أكثر دّقًة من خالل تتبُّع الحضور على مستوى الطالب، مع اإلفادة 

بحاالت االنقطاع عن الحضور والتغيُّب وبالمشاركين الذين يحضرون 
بمعّدٍل مرتفٍع أو منخفض، ومن خالل تعزيز أنظمة البيانات لمتابعة 

الشباب طوليًا. سيمّكن القيام بذلك الممارسين والباحثين من النظر في 
المشاركة وفوائدها بشكٍل أفضل. عالوًة على ذلك، إّننا نقترح أن تشّجع 

البرامج الحضور من خالل وْصف المنافع المرتبطة بالحضور بمعّدالت 
مرتفعة، وتقديم إعداد جّذاب للبرامج، والعمل مع المدراس واألهالي من 

أجل فْهم كيفّية زيادة مستويات المشاركة اليومّية فْهمًا أفضل.
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عن هذا التقرير
 out-of-school time( َذة خارج أوقات المدرسة من أجل فْهم قيمة البرامج الُمَنفَّ

programs [OST]( وفعاليتها فْهماً أفضل، ينظر باحثو مؤسسة RAND في البرامج 
من خالل عدسات المحتوى، والمقدار )عدد ساعات المحتوى الذي يتّم تقديمه(، 

والنتائج التي يتم قياسها، مع التركيز على تقييماٍت ومراجعاٍت تحليليٍّة دقيقٍة للدراسات 
السابقة )أي، تجريبيّة أو شبه تجريبيّة( وواسعة النطاق. وتُفيد خالصتنا الشاملة بأّن 

َذة خارج أوقات المدرسة فّعالٌة باإلجمال في تحقيق النتائج األّوليّة التي  البرامج الُمَنفَّ
يمكن توقّعها باالعتماد على إعدادها. على الرغم من ذلك، غالباً ما تتّم االستهانة 

بدراسة الفوائد األّولية لهذه البرامج أو باإلفادة بها. فلدى اتّخاذ القرارات بشأن التمويل، 
يتوّجب على الحكومات الفيدراليّة، وفي الواليات، والمحليّة وعلى المؤسسات الخاّصة 
أن تأخذ جميع الفوائد التي توفّرها تلك البرامج للشباب والعائالت بعين االعتبار وأن 

تُشّدد على جودة البرامج. 

نوّد أن نشكر األفراد الذين ساعدوا في دْعم جودة هذه الوثيقة وتحسينها. لقد قّدمت 
 ،)Lucas Held( وبالتحديد لوكاس هيلد ،)The Wallace Foundation( مؤسسة واالس
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اإلنترنت. يصرَّح بنسخ هذه الوثيقة لالستخدام الشخصّي فقط، شريطة أن تظل مكتملًة دون إجراء أّي تعديٍل عليها. 
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مؤسسة RAND هي منظمٌة بحثية تعمل على تطوير حلوٍل لتحّديات السياسات العامة وللمساعدة في جعل 
المجتمعات في أنحاء العالم أكثر أمناً وأماناً، وأكثر صّحًة وازدهاراً. مؤسسة RAND هي مؤسسٌة غير ربحية، 

حيادية، وملتزمٌة بالصالح العاّم. 
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عالمٌة تجاريٌة مسجلة.
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عن المؤّلفين 
جينيفر ماك كومبس )Jennifer McCombs( هي باحثة أولى في السياسات ومديرة 

 )Behavioral and Policy Sciences Department( قسم العلوم السلوكية والسياسية
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وكيفية )وصفية( في عملها. 

 .RAND هو محلّل للسياسات في مؤسسة )Paul Youngmin Yoo( بول يونغمين يو
تشمل مجاالت اهتمام أبحاثه تصميم برامج وسياسات التعليم وتنفيذها وتقييمها. 
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