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ii

تمهيد

يقــّدم هــذا التقريــر نتائــج دراســة حــول اآلثــار االقتصاديــة لتأخيــر موعــد بــدء اليــوم الدراســي فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة. 
RR-( حــول التداعيــات االقتصاديــة المترتبــة علــى قلـّـة النــوم RAND Europe ويأتــي بعــد بحــٍث ســابٍق أصدرتــه مؤسســة

  .)1791-VH

يهّم هذا التقرير صّناع السياسة والمجتمع بوجٍه عام والمهتّمين بمجاالت النوم والصّحة والرفاه واالقتصاد بشكٍل عام. 

مؤسســة RAND هــي مؤسســة غيــر ربحيــة، حياديــة، وملتزمــة بالصالــح العــام. مؤسســة RAND Europe هــي مؤسســة 
مســتقلة غيــر ربحّيــة ألبحــاث السياســات تهــدف مــن خــالل أبحاثهــا وتحليالتهــا إلى تحســين عمليــة صناعــة السياســات والقرارات 
 RAND ووحــدة RAND Europe التــي تســتهدف الّصالــح العــام. وهــذا التقريــر هــو ثمــرة تعــاون بيــن باحثيــن فــي مؤسســة
ألبحــاث الصحــة، وتّمــت مراجعتــه بنــاء علــى معاييــر مؤسســة RAND لضمــان الجــودة. للمزيــد مــن المعلومــات حول مؤسســة 

:mhafner@rand.org  :أو هــذه الوثيقــة، يرجــى التواصــل مــع ماركــو هافنــر علــى العنــوان التالــي RAND Europe

RAND Europe مؤسسة

مركز ويستبروك، شارع ميلتون

CB4 1YG  كامبريدج

المملكة المتحدة

هاتف: 329 353 1223 44+

mailto:mhafner@rand.org
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ملّخص

تشــير العديــد مــن الدراســات إلــى ارتبــاط تأخيــر موعــد بــدء اليــوم الدراســي بالنتائــج المدرســية اإليجابيــة للطــالب بينهــا تحّســن 
أدائهــم األكاديمــي وصّحتهــم النفســّية والجســدية والســالمة العاّمــة. وعلــى الرغــم مــن وجــود أبحــاث ســابقة توّثــق فوائــد البدايــة 
ــة أّن  ــى فرضي ــا عل ــد أهّمه ــرة، تعتم ــاٍت كثي ــه باعتراض ــى األرض يواج ــك عل ــق ذل ــة، إاّل أن تطبي ــدوام المدرس ــرة ل المتأّخ
تأخيــر بــدء اليــوم الدراســي ســوف يــؤّدي إلــى تكاليــف إضافيــة مرتفعــة تنتــج عــن تغييــر اســتراتيجيات النقــل المدرســي. ومــع 
ذلــك، ثّمــة دراســة واحــدة فقــط توّثــق المنافــع االقتصاديــة الكّميــة لتأخيــر أوقــات بدايــة الــدوام المدرســي نســبة إلــى التكاليــف 
المحتملــة. تحّقــق هــذه الدراســة فــي اآلثــار االقتصاديــة لتأخيــر بــدء اليــوم الدراســي مــن خــالل دراســة اختبــار لسياســة تأخيــر 
ــر.  ــذا التغيي ــة عــن ه ــة الناجم ــار االقتصادي ــا، ودراســة اآلث ــح 8:30 صباًح ــالد ليصب ــى مســتوى الب ــوم الدراســي عل ــدء الي ب
تســتخدم الدراســة مقاربــة حديثــة تعتمــد علــى نمــوذج االقتصــاد الكلــي لرصــد التغييــرات المحتملــة فــي األداء االقتصــادي لســبعة 
وأربعيــن واليــة أمريكيــة الناتجــة عــن تأخيــر بــدء اليــوم الدراســي، والتــي تشــمل المنافــع االقتصاديــة لتحّســن األداء األكاديمــي 
للطــالب وانخفــاض معــدالت حــوادث الســير. وتجــد توّقعــات المنافــع نســبة إلــى التكاليــف فــي الدراســة، أّن فوائــد اســتراتيجية 
تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي للّســكان مناســبة مــن حيــث التكاليــف، ويمكــن أن يكــون لهــا أثــر كبيــر علــى الصحــة العامــة 
ــة  ــق مكاســب اقتصادي ــت تحقي ــي تثب ــات، فه ــع السياس ــن منظــور صن ــرة م ــة كبي ــج أهمي ــذه النتائ ــي. وله واالقتصــاد األمريك

مرتفعــة خــالل فتــرة قصيــرة نســبّيًا بعــد اعتمــاد تغييــر فــي السياســة.
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ملّخص تنفيذي

خلفّية الدراسة
ســّجل 60 بالمئــة مــن طــالب المــدارس المتوّســطة والثانويــة األمريكيــة، معــداًل أســبوعًيا للنــوم الليلــي أقــّل مــن الموصــى بــه 
لفئتهــم العمريــة والــذي يتــراوح مــا بيــن 8 و10 ســاعات لــكل ليلــة. ورغــم رصــد العديــد مــن العوامــل المســؤولة عــن انخفــاض 
عــدد ســاعات نــوم المراهقيــن، بمــا فــي ذلــك مشــاغل الحيــاة االجتماعيــة والواجبــات المدرســية والمشــاركة فــي األنشــطة الالحقــة 
ــج مباشــرة عــن  ــًدا آخــًرا ينت ــاًل واح ــاك عام ــن أّن هن ــه تبّي ــوم، إاّل أّن ــي غــرف الن ــا ف ــدوام المدرســي واســتخدام التكنولوجي لل

السياســة العامــة أال وهــو موعــد بــدء اليــوم الدراســي.

تســاهم بعــض التغّيــرات البيولوجيــة لــدى المراهقيــن فــي تأّخــر أوقــات نومهــم واســتيقاظهم التــي يحّددهــا إلــى حــدٍّ كبيــر اإليقــاع 
اليومــي لســاعاتهم البيولوجيــة التــي تتحّكــم فــي إنتــاج هرمــون الميالتونيــن المحّفــز للنــوم. ويختبــر المراهقــون تغييــراٍت كبيــرة 
ــًة  ــر موعــد نومهــم واســتيقاظهم بنحــو ثــالث ســاعات مقارن ــي تأخي ــة، مــا يتســبب ف ــاع اليومــي لســاعاتهم البيولوجي ــي اإليق ف
ــل  ــن، تمي ــدى المراهقي ــوم واالســتيقاظ ل ــي دورة الن ــق ف ــر البيولوجــي الموّث ــى الّرغــم مــن هــذا التغيي ــه عل ــر أّن ــن. غي بالبالغي
المــدارس، ال ســّيما فــي الواليــات المتحــدة، إلــى بــدء دوامهــا اليومــي فــي وقــٍت مبكــر أكثــر مــن المعتــاد. وفــي هــذه الحالــة، 
يجــد المراهقــون أنفســهم مضطريــن للذهــاب إلــى الفــراش فــي أوقــاٍت مبكــرة مــن أجــل التكّيــف مــع الــدوام المبكــر للمدرســة. 
ولكــّن نظــًرا إلــى التغييــرات البيولوجيــة فــي دورة النــوم واالســتيقاظ لديهــم، يواجــه المراهقــون صعوبــة فــي النــوم فــي وقــت 
ــا تحــدد  ــدوام الدراســي عــادًة م ــدء ال ــات ب ــا أن أوق ــوٍم. وبم ــى قســط واٍف مــن الن ــي عل ــون بالتال ــي وال يحصل ــا يكف ــر بم مبّك
أوقــات االســتيقاظ، فــإن ذلــك يقــود إلــى صــراع متأّصــل مــا بيــن التركيبــة البيولوجيــة للمراهقيــن وسياســة الــدوام المدرســي. 
وعلــى الرغــم مــن توصيــة المؤسســات الصحيــة العاّمــة الكبــرى والمعنّيــة بصحــة األطفــال بوجــوب تأخيــر أوقــات بدايــة الــدوام 
المدرســي فــي المــدارس المتوســطة والثانويــة إلــى الســاعة 8:30 صباًحــا، تشــير بيانــات مراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة 
ــل الســاعة 8:30  ــا قب ــدأ دواَمه ــة تب ــة المتوســطة والثانوي ــدارس األمريكي ــن الم ــة م ــي 80 بالمئ ــى أّن حوال ــا )CDC( إل منه

صباًحــا، بمعــدل 8:03 صباًحــا علــى مســتوى البــالد.

وبالفعــل أثبتــت التجــارب أّن البدايــة المتأّخــرة لليــوم الدراســي تحّســن أنمــاط النــوم لــدى المراهقيــن، ألّنهــا تمنحهــم قســًطا إضافًيــا 
مــن النــوم. فمــع تأخيــر بدايــة اليــوم الدراســي، تبقــى مواعيــد خلودهــم إلــى النــوم ثابتــة إلــى حــد مــا ولكــّن أوقــات اســتيقاظهم 
ــرة  ــدوام المدرســي المتأّخ ــة ال ــاط بداي ــد مــن الدارســات ارتب ــوم. كمــا أظهــرت العدي ــر مــن الن ــا يمنحهــم قســًطا أكب ــر، م تتأّخ
بالنتائــج المدرســية اإليجابيــة للطــالب بينهــا تحّســن أدائهــم األكاديمــي وصّحتهــم النفســّية والجســدية والســالمة العاّمــة. وعلــى 
ــى األرض يواجــه  ــك عل ــق ذل ــدوام الدراســي، إاّل أن تطبي ــرة لل ــة المتأّخ ــد البداي ــق فوائ الرغــم مــن وجــود أبحــاث ســابقة توّث
باعتراضــاٍت كثيــرة، تعتمــد أهّمهــا علــى فرضيــة أّن تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي ســوف يــؤّدي إلــى تكاليــف إضافيــة 
مرتفعــة تنتــج عــن تغييــر اســتراتيجيات النقــل المدرســي. ونظــًرا إلــى أّن العديــد مــن المناطــق التعليميــة تواجــه بالفعــل عجــًزا 
ــا أمــام تغييــر كهــذا فــي سياســة  ــًرا وتحّديــات اقتصاديــة، ال عجــب فــي أن تكــون المخــاوف مــن التكاليــف اإلضافيــة عائًق كبي

الــدوام المدرســي.

وعلــى الرغــم مــن الّســجال العــام الّنشــط بيــن مؤّيــد ومعــارض للفوائــد المحتملــة لتأخيــر بــدء الــدوام الدراســي، لــم ُتنشــر حتــى 
اآلن ســوى دراســة واحــدة توّثــق المنافــع االقتصاديــة الكّميــة لتأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي نســبة إلــى التكاليــف المحتملــة. 
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وهــذه الدراســة تحديــًدا نشــرها معهــد بروكينجــز وتوّصلــت إلــى أن تأخيــر بــدء الــدوام الدراســي بمعــّدل ســاعة واحــدة ســوف 
ــغ 1,950 دوالًرا  ــغ 17,500 دوالر أمريكــي خــالل حياتهــم، مقابــل تكاليــف تبل يعــود علــى الطــالب بعائــدات اقتصاديــة تبل

أمريكًيــا علــى مــدار المســيرة الدراســية للطالــب.

تقّدم هذه الدراسة تحليًل اقتصادًيا شامًل لتأخير بدء الدوام الدراسي في
الواليات المتحدة األمريكية.

تتعّمــق هــذه الدراســة فــي اآلثــار االقتصاديــة لتأخيــر الــدوام الدراســي، وذلــك مــن خــالل دراســة اختبــار سياســة افتراضّيــة تقــوم 
علــى تغييــر أوقــات بدايــة الــدوام علــى مســتوى البــالد لتصبــح 8:30 صباًحــا كحــٍد أدنــى، والتأثيــرات االقتصاديــة الناجمــة عــن 
هــذا التغييــر علــى كل واليــة. وتســتخدم هــذه الدراســة منهجيــة حديثــة تقــوم علــى نمــوذج االقتصــاد الكلــي فــي مقارنــة التغّيــرات 
فــي األداء االقتصــادي لـــ47 واليــة أمريكيــة فــي ظــل ســيناريو افتراضــي يعتمــد تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام، مــع الحالــة الراهنــة 

للــدوام الدراســي الحالــي.

ــع  ــك باســتخدام التوزي ــة فــي هــذا الســيناريو، وذل ــكل والي ــة ل ــى التوقعــات االقتصادي يحاكــي هــذا النمــوذج فــي الخطــوة األول
الحالــي ألوقــات الــدوام الدراســي الموّضــح فــي بيانــات المــدارس المتوســطة والثانويــة، والتــي توّفرهــا مراكز مكافحــة األمراض 
والوقايــة منهــا. وفــي الخطــوة الثانيــة، يتوّقــع النمــوذج ضمــن ســيناريو »افتراضــي« آخــر )مقــارن بأوقــات بــدء الدوام األساســية 
الحاليــة( كيفّيــة تغّيــر النتائــج االقتصاديــة مثــل الناتــج المحلــي اإلجمالــي لــكل واليــة مــع مــرور الوقــت إذا طّبقــت تلــك الواليــة 
التغييــر العــام المقتــرح لتأخيــر الــدوام إلــى 8:30 صباًحــا، وســوف تكــون الفئــة األكثــر تأثــًرا بهــذا التغييــر فــي سياســة أوقــات 

الــدوام هــي الطــالب بيــن الصفيــن الســادس والثانــي عشــر. 

يختلــف التحليــل الــذي تقّدمــه هــذه الدراســة عــن تحليــل المنافــع نســبة إلــى التكاليــف الــذي أجــراه معهــد بروكينجــز وذلــك علــى 
النحــو التالــي:

أواًل، بــداًل مــن افتــراض تأخيــر لمــدة ســاعة واحــدة فــي وقــت بــدء الــدوام، يأخــذ التحليــل فــي االعتبــار التوزيــع الحالــي ألوقــات 
بــدء الدراســة عبــر الواليــات المختلفــة بحســب مراكــز التحكــم باألمــراض والوقايــة منهــا وعلــى أساســه يبنــي نمــوذج تأثيــر 
بــدء الــدوام عنــد الســاعة 8:30. وعليــه يــدرس النمــوذٍج التأثيــر الناجــم عّمــا قــد يعتبــر تغييــًرا بســيًطا بالنســبة لبعــض الواليــات 

)حوالــي 30 دقيقــة(، نظــًرا إلــى أن المعــدل الحالــي لبدايــة أوقــات الــدوام علــى مســتوى البــالد هــو 8:03 صباًحــا. 

ــا(، يــدرس هــذا  ــة للفــرد )التــي تصــل إلــى 45 عاًم ــاة المهني ــداًل مــن رصــد األثــر االقتصــادي اإلجمالــي خــالل الحي ــا، ب ثانًي
ــاع  ــه فمــن المهــّم مــن منظــور صّن ــى االقتصــاد. وعلي ــدوام الدراســي عل ــدء ال ــر ب ــار الســنوّية الناجمــة عــن تأخي التحليــل اآلث
ــوام أم ــرة أع ــوام أم عش ــة أع ــد خمس ــور، اآلن أم بع ــة بالظه ــر السياس ــرات تغيي ــدأ تأثي ــى تب ــم مت ــرارات، فه ــات والق  السياس

50 عاًما؟

ثالًثــا، تأخــذ الدراســة لــدى احتســاب فوائــد تأخيــر بدايــة الــدوام المدرســي، فــي االعتبــار آثــار ذلــك علــى دخــل الطالــب مــدى 
ــاٍر  ــى آث ــد ينطــوي ذلــك عل ــة النخفــاض معــدالت حــوادث الســير بيــن المراهقيــن، وق ــى التأثيــرات المحتمل ــًة إل ــاة، إضاف الحي

ــي الشــباب قبــل أوانهــم. ســلبّيٍة فــي معــدالت العمالــة المســتقبلّية علــى االقتصــاد إذا توّف

رابًعــا، رّكــز تحليــل معهــد بروكينجــز فقــط علــى الفوائــد العاّمــة المحتملــة لــكل طالــب، والمبنّيــة جزئًيــا علــى بيانــات منطقــة 
ــذه  ــة له ــار االقتصادي ــأ باآلث ــا تتنب ــًة أوســع جغرافًي ــذه الدراســة منهجي ــع ه ــا تتب ــا الشــمالية، بينم ــي كاروالين ــة واحــدة ف تعليمي
ــف  ــي مختل ــة ف ــل االقتصادي ــدوام المدرســي والعوام ــة ال ــات بداي ــي أوق ــالف ف ــة، وتراعــي االخت ــي مناطــق مختلف السياســة ف

ــة. ــات األمريكي الوالي

ــى ســبيل  ــة حياتهــم. عل ــراد طيل ــل األف ــادة مداخي ــة لزي ــة المحتمل ــار المضاعف ــار اآلث ــي االعتب ــًرا، تأخــذ هــذه الدراســة ف وأخي
المثــال، ســوف يتيــح أي دخــل إضافــي يّدخــره األفــراد أو يســتهلكونه، المزيــد مــن الفــرص عبــر المزيــد مــن الدخــل لعناصــر 

آخريــن فــي االقتصــاد. 
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وتعتمــد هــذه الدراســة بشــكٍل عــام منهًجــا محافًظــا، فمــن المرّجــح أن تكــون الفوائــد التــي تتوّصــل إليهــا أقــّل مــن مجمــل الفوائــد 
الناتجــة عــن تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي إلــى الســاعة 8:30 صباًحــا علــى األقــل. ويعــود ذلــك إلــى أنــه عنــد وضــع 
نمــوذج المحــاكاة، تــّم االعتمــاد فقــط علــى معاييــر عمليــة التقييــم التــي تتوفــر لهــا أدلــة تجريبيــة قوّيــة فــي دراســات تأثيــر نقــص 
النــوم علــى صحــة المراهقيــن وأدائهــم األكاديمــي. علــى وجــه التحديــد، اعُتمــدت فقــط اآلثــار المترتبــة علــى معــدالت الوفــاة 
الناتجــة عــن حــوادث الســير واألداء األكاديمــي الضعيــف، وتــّم اســتبعاد اآلثــار المحتملــة األخــرى لنقــص النــوم، كآثــاره علــى 
ــمنة أو غيرهــا مــن  ــد تتصــل بالسُّ ــي ق ــار الســلبية األخــرى الت ــاب واالنتحــار، أو اآلث ــد تشــمل االكتئ ــي ق الصحــة النفســية الت

الحــاالت المرضيــة المرتبطــة بنقــص النــوم.

ولحســاب الّنســب المتوّقعــة للمنافــع إلــى التكاليــف، المرتبطــة بتأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي، اعُتمــد نوعــان مــن التكلفــة 
المحتملــة. أّواًل مــن الموّثــق أّن التكلفــة األكبــر لتأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ســتنتج 
ــا ســنوًيا عــن  عــن التغييــرات فــي مواقيــت الحافــالت المدرســية، والتــي بلغــت حســب التقديــرات حوالــي 150 دوالًرا أمريكًي
ــة  ــات األنشــطة الالحق ــر أوق ــى تغيي ــد يفــرض حاجــًة إل ــدوام ق ــة ال ــات بداي ــر أوق ــا، يفتــرض البعــض أن تأخي ــب. ثانًي كل طال
ــدوام المدرســي، مثــل حصــص تدريــب الفــرق الرياضيــة، ذلــك أن أوقــات انتهــاء دوام المدرســة ســتتأخر كمــا ســيقّل عــدد  لل
ــة المدرســية  ــى التحتّي ــة للبن ــزات اإلضافي ــّدرت تكاليــف التجهي ــة لألنشــطة أو األلعــاب المســائية. وق ســاعات الضــوء الخارجي
)مثــل تجهيــزات اإلضــاءة اإلضافيــة( للتكّيــف مــع تأخيــر أوقــات بدايــة الــدوام المدرســي، بحوالــي 110,000 دوالر أمريكــي 
ــى  ــع إل ــة للمناف ــة النِّســب المتوّقع ــار مــدى صّح ــل ســيناريوهات أخــرى مــن أجــل اختب ــق التحلي ــك طّب للمدرســة الواحــدة. لذل
التكاليــف مقابــل االفتراضــات بتســّبب هــذه السياســة بتكاليــف إضافّيــة، ومــن أجــل إدراج أّيــة تكاليــف أخــرى ُيحتمــل أن تنشــأ 

عــن تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي )مثــل زيــادة تكاليــف رعايــة األطفــال(.  

تتوّقع هذه الدراسة تحقيق مكاسب اقتصادية جّراء تأخير أوقات بدء الدوام الدراسي في مختلف 
أنحاء الواليات المتحدة األمريكية.

تضــيء هــذه الدراســة علــى ارتبــاط تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي بالمكاســب االقتصادّيــة الجّمــة التــي ســتتحقق بفضــل 
هــذا التغييــر فــي 47 واليــة أمريكيــة. وُتظهــر أن تغييــر بــدء الــدوام الدراســي إلــى الســاعة 8:30 صباًحــا علــى األقــل علــى 
ــٍد واحــد  ــى االقتصــاد األمريكــي خــالل عق ــار دوالر أمريكــي إل ــة 83 ملي ــة، مــن الممكــن أن ُيســِهم فــي إضاف مســتوى الوالي

  .)ES 1 أنظــر الشــكل(

الشكل ES1: الفوائد االقتصادية التراكمية المتوّقعة لتأخير بداية أوقات الدوام المدرسي إلى الساعة 8:30 صباًحا
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عدد السنوات التي مّرت بعد تغییر سیاسة الدوام الدراسي
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المصدر: حسابات المؤلّفين

ملحظــات: يبّيــن الشــكل الفوائــد التراكميــة المتوقعــة )المحــددة بقيمتهــا الحاليــة 2016 – بالــدوالر األمريكــي( لتأخيــر أوقــات بدايــة الــدوام المدرســي حتــى 
ــة GSP المــردود  ــي للوالي ــي اإلجمال ــة. يقيــس الناتــج المحل ــة أمريكي ــي لســبعة وأربعيــن والي ــا مــن حيــث مجمــوع الناتــج اإلجمال الســاعة 8:30 صباًح

االقتصــادي علــى مســتوى الدولــة، وهــو نظيــر الناتــج المحلــي اإلجمالــي GDP علــى مســتوى البــالد.

طالمــا أّن الدفعــة األولــى مــن الطــالب الذيــن سيســتفيدون مــن تغييــر سياســة الــدوام الدراســي ستســتغرق عاًمــا واحــًدا علــى األقــل 
لتدخــل ســوق العمــل، فــإن الفوائــد فــي العــام األول هــي صفــر. إال أنهــا تبــدأ فــي االرتفــاع بعــد عاميــن فقــط، حيــث تقــّدر الدراســة 
الفوائــد االقتصاديــة التراكميــة بنحــو 9 مليــارات دوالر أمريكــي، تبــدأ باالرتفــاع تدريجًيــا مــع مــرور الوقــت مــع اســتفادة مزيــد 
مــن دفعــات الطــالب مــن تغييــر سياســة الــدوام الدراســي لجهــة تحّســن أدائهــم األكاديمــي )مثــاًل: زيــادة احتمــال التخــّرج مــن 
الثانويــة أو الجامعــة( وانخفــاض نســبة الوفيــات الناجمــة عــن حــوادث الســير. وُتقــّدر الفوائــد االقتصاديــة التراكميــة بعــد 15 
عاًمــا بنحــو 140 مليــار دوالر أمريكــي، مــا يعــادل 9.3 مليــار دوالر أمريكــي ســنوًيا أي مــا يســاوي الدخــل الســنوي لــدوري 

.MLB البيســبول األميركــي للمحترفيــن

يمّثل تأخير أوقات بدء الدوام الدراسي استراتيجيٌة فعالٌة من حيث التكاليف على مستوى السّكان 
تستفيد منها الصحة العاّمة واالقتصاد

يبّيــن التحليــل االقتصــادي الــذي يقّدمــه هــذا التقريــر، تمّشــًيا مــع دراســات ســابقة، أّن الســتراتيجية تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام 
الدراســي فائــدًة فّعالــًة مــن حيــث التكاليــف علــى مســتوى الّســكان، وأن لذلــك تأثيــًرا جوهرًيــا علــى الصحــة العامــة واالقتصــاد 
فــي الواليــات المّتحــدة. كمــا تبّيــن نســب التكاليــف إلــى المنافــع المتوّقعــة لــكل طالــب أّنــه بنــاًء علــى افتراضــات تكلفــة معقولــة، 

.)ES1 ســوف تتجــاوز المنافــع التكاليــف، حّتــى بعــد فتــرة قصيــرة نســبًيا )أنظــر الجــدول

علــى ســبيل المثــال، يتــراوح متوســط ِنَســب المنافــع إلــى التكاليــف المتوّقعــة بعــد خمــس ســنوات مــن تأخيــر بــدء الــدوام الدراســي 
حتــى الســاعة 8:30 صباًحــا مــا بيــن 1.7 و2.1، مــا يعنــي أن العائــد علــى كل دوالر أمريكــي واحــد ســوف يتــراوح مــا بيــن 
1.7 و2.1 دوالراً. كمــا يقــّدر أن تحقــق بعــض الواليــات )مثــل كونيتيكــت وماساتشوســتس ورود آيالنــد( تعــاداًل بيــن الكلفــة 
والمنفعــة وأن تحقــق معــّدل كلفــة إلــى الفائــدة يســاوي 1 علــى األقــل )مــا يعنــي أن كل دوالر ينفــق ســيعّوض بمثلــه علــى األقــل( 
لتــزداد ِنَســب المنافــع إلــى التكاليــف مــع مــرور الوقــت حّتــى تصــل إلــى مــا يتــراوح بيــن 3.46 و3.73 بعــد عشــرين عاًمــا.  

جدول ES1: نسب المنافع إلى التكاليف المتوقعة لكل والية مع مرور الوقت

عدد السنوات بعد تغيير سياسة الدوام المدرسي
20 سنة 15 سنة 10 سنوات 5 سنوات سنتان

)2(الوالية )1( )2( )1( )2( )1( )2( )1( )2( )1(
1.62 1.75 1.17 1.28 0.67 0.75 0.29 0.35 0.07 0.11 أالباما
3.33 3.59 2.86 3.14 2.32 2.63 1.74 2.16 0.81 1.27 أريزونا
2.13 2.30 1.76 1.93 1.33 1.51 1.05 1.30 0.41 0.65 أركنسا
3.29 3.55 2.74 3.01 2.16 2.45 1.58 1.95 0.73 1.14 كاليفورنيا
3.29 3.54 2.71 2.97 2.01 2.27 1.39 1.73 0.64 1.00 كولورادو
5.53 5.96 4.66 5.11 3.63 4.10 2.57 3.18 1.12 1.76 كونيتيكت
7.56 8.15 6.46 7.08 5.06 5.72 3.56 4.41 1.59 2.49 ديلوير
4.00 4.31 3.43 3.76 2.75 3.12 2.07 2.57 0.99 1.55 فلوريدا
2.55 2.75 2.16 2.37 1.74 1.96 1.28 1.58 0.58 0.91 جورجيا
4.66 5.02 3.97 4.35 3.28 3.71 2.67 3.30 1.03 1.62 هاواي
1.77 1.91 1.47 1.62 1.17 1.32 0.85 1.06 0.39 0.61 أيداهو
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المصدر: حسابات المؤلّفين.
ملحظــات: يفتــرض العمــود )1( تكلفــة تبلــغ 150 دوالًرا أمريكًيــا ســنوًيا لــكل طالــب، بينمــا يفتــرض العمــود )2( إضافــة إلــى ذلــك اســتثمار كل مدرســة 

مبلــغ 110,000 دوالر أمريكــي مقدًمــا لتحســين البنــى التحتيــة المرتبطــة باألنشــطة الالحقــة للــدوام المدرســي )مثــل تحســين تجهيــزات اإلضــاءة(.

عدد السنوات بعد تغيير سياسة الدوام المدرسي
20 سنة 15 سنة 10 سنوات 5 سنوات سنتان

)2(الوالية )1( )2( )1( )2( )1( )2( )1( )2( )1(
2.93 3.16 2.37 2.59 1.77 2.01 1.26 1.56 0.56 0.88 إيلينوي
3.26 3.52 2.68 2.94 1.97 2.23 1.48 1.83 0.59 0.93 إنديانا
3.49 3.77 3.03 3.32 2.57 2.91 1.89 2.34 0.86 1.34 آيوا
3.28 3.54 2.74 3.01 2.18 2.46 1.72 2.13 0.63 0.98 كانساس
3.00 3.23 2.59 2.83 2.13 2.40 1.68 2.08 0.57 0.89 كنتاكي
4.04 4.35 3.38 3.70 2.60 2.94 1.84 2.29 0.83 1.29 لويزيانا
2.95 3.18 2.47 2.71 1.92 2.17 1.33 1.65 0.60 0.93 ماين
5.48 5.91 4.76 5.22 3.96 4.48 3.13 3.88 1.53 2.39 ماساتشوستس
3.30 3.56 2.83 3.10 2.27 2.57 1.59 1.97 0.72 1.12 ميشيغان
3.52 3.80 2.98 3.27 2.37 2.68 1.68 2.08 0.78 1.22 مينيسوتا
1.95 2.10 1.64 1.79 1.29 1.46 1.00 1.23 0.38 0.60 مسيسيبي
3.70 3.99 3.09 3.39 2.31 2.61 1.62 2.01 0.74 1.16 ميسوري
2.83 3.05 2.45 2.68 2.06 2.33 1.59 1.97 0.73 1.15 مونتانا
2.81 3.03 2.29 2.51 1.77 2.00 1.27 1.58 0.56 0.88 نبراسكا
2.14 2.31 1.75 1.92 1.33 1.50 0.92 1.14 0.41 0.65 نيفادا
3.41 3.68 2.85 3.12 2.18 2.46 1.56 1.93 0.62 0.97 نيوهامبشير
5.20 5.61 4.46 4.89 3.57 4.04 2.56 3.18 1.20 1.87 نيوجيرسي
3.16 3.41 2.74 3.00 2.28 2.58 1.71 2.12 0.81 1.27 نيومكسيكو
3.44 3.71 2.79 3.05 2.07 2.35 1.45 1.79 0.64 1.00 نيويورك
3.38 3.64 2.85 3.12 2.25 2.54 1.64 2.03 0.74 1.16 نورث كاروالينا
3.45 3.72 2.98 3.27 2.45 2.77 1.91 2.37 0.89 1.39 أوهايو
2.62 2.82 2.22 2.44 1.79 2.03 1.34 1.66 0.63 0.99 أوكلهوما
3.10 3.34 2.53 2.77 1.93 2.18 1.39 1.73 0.64 1.00 أوريغون
3.46 3.73 2.83 3.10 2.09 2.36 1.41 1.75 0.60 0.94 بنسلفانيا
5.28 5.70 4.58 5.02 3.74 4.23 2.80 3.46 1.17 1.83 رود آيلند
2.85 3.07 2.50 2.74 2.13 2.41 1.60 1.99 0.69 1.08 ساوث كاروالينا
2.75 2.97 2.34 2.56 1.92 2.17 1.51 1.87 0.64 1.01 ساوث داكوتا
2.56 2.76 2.10 2.31 1.60 1.81 1.12 1.39 0.49 0.76 تينيسي
3.13 3.38 2.64 2.90 2.10 2.38 1.55 1.92 0.72 1.13 تكساس
2.47 2.67 2.08 2.28 1.63 1.84 1.08 1.34 0.50 0.77 يوتا
3.66 3.95 3.09 3.39 2.42 2.75 1.77 2.19 0.79 1.24 فيرمونت
4.71 5.08 4.05 4.44 3.34 3.77 2.47 3.07 1.29 2.02 فرجينيا
4.66 5.03 4.03 4.42 3.34 3.78 2.68 3.32 1.09 1.71 واشنطن
2.38 2.57 2.01 2.20 1.58 1.79 1.13 1.40 0.51 0.80 ويست فرجينيا
3.77 4.06 3.17 3.48 2.50 2.82 1.74 2.16 0.78 1.22 ويسكونسن
4.68 5.05 3.97 4.35 3.14 3.55 2.30 2.85 1.00 1.57 وايومنغ

3.46 3.73 2.92 3.20 2.31 2.62 1.70 2.10 0.75 1.18 المتوسط
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نقاش 
تســتند النتائــج التــي توّصلــت إليهــا هــذه الدراســة إلــى »اختبــار طبيعــي« افتراضــي أو مبنــي علــى محــاكاة يفتــرض تغييــًرا فــي 
أوقــات بــدء الــدوام الدراســي فــي جميــع أنحــاء الواليــات المتحــدة ليصبــح الثامنــة والنصــف صباًحــا علــى األقــل. وعلــى الرغــم 
مــن أن هــذا االفتــراض المســبق قــد يبــدو غيــر مبــرر، ذلــك أن تحديــد أوقــات بــدء الــدوام الدراســي يتــم عموًمــا علــى مســتوى 
المنطقــة التعليميــة المحليــة، إال أن هنالــك أمثلــة حديثــة عــدة علــى أرض الواقــع لمبــادرات مقترحــة علــى مســتوى واليــات عديــدة 
فــي أنحــاء البــالد، بمــا فيهــا مشــروع قانــون ينُظــر فيــه حالًيــا فــي المجلــس التشــريعي فــي واليــة كاليفورنيــا وينــص علــى أال 
ــا. ولهــذا الســبب نــرى أن هــذا  ــا دوامهــا قبــل الســاعة 8:30 صباًح ــة كاليفورني ــة فــي والي ــدأ المــدارس المتوســطة والثانوي تب
التغييــر االفتراضــي فــي سياســة الــدوام المدرســّي المقتــرح فــي نمــوذج المحــاكاة المعتمــد فــي هــذا التحليــل قــد يكــون اســتراتيجيًة 
واردة. وعلــى الرغــم مــن أن التحليــل االقتصــادي يعتمــد فقــط منافــع تحّســن األداء األكاديمــي وانخفــاض أعــداد وفيــات حــوادث 
ــة مرتبطــة بأمــراض نفســّية  ــدة أخــرى محتمل ــَف عدي ــن توّقعــات النمــوذج تكالي ــم تتضّم ــا ســابًقا، ل ــا ذكرن ــه كم الســير، إالّ أّن
وجســدية ُتعتبــر أيًضــا مســؤولة عــن عــدم حصــول المراهقيــن علــى قســط واٍف مــن النــوم. علــى ســبيل المثــال، تشــير البيانــات 
ــمنة لــدى األطفــال والمراهقيــن وأمــراض القلــب والشــرايين  قــة إلــى أّن التكاليــف الصحّيــة اإلجمالّيــة العاّمــة لمــرض السُّ الموثٌّ
ــمنة. كمــا تــؤّدي قلــة  الناجمــة عنــه مرتفعــة جــًدا، وأّن قلــة النــوم ســبٌب مســتمٌر لزيــادة خطــر إصابــة األطفــال والمراهقيــن بالسُّ
النــوم لــدى المراهقيــن إلــى زيــادة خطــر توّرطهــم فــي جرائــم عنــف أو اعتــداء علــى الممتلــكات، ومــن غيــر الممكــن تجاهــل 
التكاليــف المباشــرة وغيــر المباشــرة المحتملــة للجرائــم، مثــل الخســائر االقتصاديــة المباشــرة وارتفــاع أســعار التأميــن والنقــص 
ــل  ــات تأهي ــى مؤسس ــم وصــواًل إل ــروًرا بالمحاك ــرطة م ــدًءا بالش ــة، ب ــة الجنائي ــام العدال ــة لنظ ــب مختلف ــة وجوان ــي اإلنتاجي ف
األحــداث والســجون. عــالوة علــى ذلــك، قــد تنجــم تكاليــف اجتماعيــة باهظــة عــن اضطرابــات نفســية وســلوكيات الخطيــرة لــدى 

المراهقيــن، مثــل تعاطــي المخــّدرات، المرتبطــة بشــكل وثيــق بقلـّـة النــوم وســوء نوعيتــه. 

باختصــار، مــن المهــم وضــع هــذه النتائــج االقتصاديــة فــي ســياِقها المناســب. فتوّقعــات هــذه الدراســة، إلــى جانــب النتائــج التــي 
توّصــل إليهــا معهــد بروكينجــز، ترّجــح أن تتفــوق منافــع تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي علــى التكاليــف المترتبــة عنــه. 
ولــدى مقارنتهــا بنتائــج دراســات ســابقة تثبــت التداعيــات الصّحيــة الوخيمــة لالفتقــار إلــى النــوم بيــن المراهقيــن، والعــدد الــذي 
ال يحصــى للمنافــع الصحيــة واألكاديميــة المرتبطــة بتأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي، وعــدم وجــود أي دليــل علمــي ُيثِبــت 
ــع،  ــراد المجتم ــة وأف ــوادر التعليمي ــرار والك ــاع الق ــج صّن ــذه النتائ ــتهم ه ــدوام، س ــات ال ــي أوق ــكار ف ــة لإلب ــع معّين وجــود مناف
 وتشــير إلــى أن تأخيــر بــدء الــدوام الدراســي ليــس لــه منافــع صحّيــة عاّمــة موثقــة فحســب، بــل قــد يقــود إلــى منافــع اقتصادّيــة

جّمة أيًضا. 
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تأخير بدء الدوام الدراسي في الواليات المتحدة األمريكية

شكر

 )RAND Europe ــا بيالنجــر )مؤسســة ــر: جولي ــن ضمــان جــودة التقري ــن الموَكَلي ــكر للمراجَعي ــم الّش ــون عظي ــدم المؤلف يق
ــد )جامعــة نافــارا(. وأليكــس آرمان

يعتمــد التقريــر علــى بحــث وتحليــل مســتقل مــن مؤسســة RAND، كمــا أّن أفــكار البحــث التــي يتضّمنهــا هــي ثمــرة جهــود 
باحثــي مؤسســة RAND. أمــا اآلراء التــي يقّدمهــا التقريــر فتعــود للمؤلّفيــن، وأي أخطــاء تــرد فــي التقريــر هــي مــن مســؤولّيتهم.
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1. مقّدمة

1.1 النوم غير الكافي لدى المراهقين: مشكلة صحّية عاّمة
يتــراوح عــدد ســاعات النــوم الموصــى بهــا للمراهقيــن بيــن 8 و10 ســاعات لــكل ليلــة )المعهــد الوطنــي للقلــب والرئــة والــدم 
NHLBI، 2012(، ومــع ذلــك، فقــد بلــغ معــدل النــوم لــدى مــا يقــارب 60 بالمئــة مــن طــاب المــدارس المتوســطة والثانويــة 
ــر  ــا ُتظه ــرون Basch et al. ، 2014(. كم ــاش وآخ ــة )ب ــكل ليل ــاعات ل ــن 8 س ــل م ــبوع أق ــام األس ــال أي ــة خ األمريكي
ــدى المراهقيــن بمجموعــة متنّوعــة مــن النتائــج الســلبية مــن بينهــا ضعــف الصحــة النفســية  ــوم ل ــاط نقــص الن الدراســات ارتب
والجســدية، واالضطرابــات الســلوكية، واألفــكار االنتحاريــة ومحــاوالت االنتحــار، ومشــاكل فــي االنتبــاه والتركيــز، وتراُجــع 
األداء األكاديمــي )شــورت وآخــرون Short et al. 2013، باليســن وآخــرون Pallesen et al. 2011، بــاش وآخــرون 
Pasch et al. 2010(. كمــا بــرزت صلــة بيــن عــدم الحصــول علــى مــا يكفــي مــن النــوٍم لــدى المراهقيــن وتراجــع مســتويات 
ــرة المهــددة للصحــة، كاســتهاك الكحــول  ــى الســلوكيات الخِط ــمنة، عــاوًة عل ــادة اســتهاك الطعــام والُس ــي وزي النشــاط البدن
والتدخيــن وتعاطــي الماريجوانــا وغيرهــا مــن المخــّدرات. ويمكــن أن تمهــّد هــذه الســلوكّيات لحــاالت صّحيــة مزمنــة عنــد البلــوغ 
 ،Hart et al. 2013 هــارت وآخــرون ،Lytle et al. 2011 ليتــل وآخــرون ،Lowry et al.  2012 لــوري وآخــرون(
ماكنايت-إيلــي وآخــرون McKnight-Eily et al. 2011، وينســلر وآخــرون Winsler et al. 2015، أوبرايــن ومينــدل 
ــن  ــة بي ــرزت صل ــك، ب ــرون Kubiszewski et al. 2014(. كذل ــكي وآخ O’Brien and Mindell 2005، كوبيزوس
ــة  ــات المّتحــدة )جمعي ــن فــي الوالي ــات المراهقي ــن وحــوادث الســير، وهــي المســّبب الرئيســي لوفي ــدى المراهقي ــوم ل نقــص الن

 .)GHSA، 2015 المــدارس الثانويــة فــي واليــة جورجيــا

تكمــن عناصــر عديــدة وراء نقــص النــوم لــدى المراهقيــن، بينهــا مشــاغل الحيــاة االجتماعيــة والواجبــات المدرســية والمشــاركة 
فــي األنشــطة الاحقــة للــدوام المدرســي واســتخدام التكنولوجيــا فــي غــرف النــوم )كارســكادون Carskadon، 2012(. كمــا 
تســاهم تغّيــرات بيولوجيــة معروفــة لــدى المراهقيــن فــي تأّخــر أوقــات نومهــم واســتيقاظهم، يحكمهــا اإليقــاع اليومــي للســاعة 
البيولوجيــة التــي تتحّكــم فــي إنتــاج هرمــون المياتونيــن المحّفــز علــى النــوم. ويختبــر المراهقــون تغييــراٍت كبيــرة فــي اإليقــاع 
اليومــي لســاعاتهم البيولوجيــة، مــا يتســبب فــي تأخيــر ســاعات النــوم واالســتيقاظ لديهــم بنحــو ثاثــة ســاعات مقارًنــة بالبالغيــن أو 
األصغــر ســًنا )كراولــي وآخــرون )Crowley et al.، 2007(.1 وبالتزامــن مــع هــذا التأخيــر فــي مواقيــت النــوم واالســتيقاظ 
لــدى المراهقيــن، تميــل معظــم المــدارس المتوســطة والثانويــة، ال ســّيما فــي الواليــات المتحــدة، إلــى بــدء دوامهــا اليومــي فــي 
وقــٍت مبكــر أكثــر مــن المعتــاد. وفــي هــذه الحالــة، يجــد المراهقــون أنفســهم مضطريــن للذهــاب إلــى الفــراش فــي أوقــاٍت مبكــرة 
مــن أجــل التكّيــف مــع الــدوام المبكــر للمدرســة. ولكــن نظــًرا إلــى التغييــرات البيولوجيــة فــي دورة النــوم واالســتيقاظ لديهــم، 
ــوٍم. وبمــا  ــى قســط واٍف مــن الن ــي عل ــي وعــدم حصولهــم بالتال ــر بمــا يكف ــي وقــت مبّك ــوم ف ــي الن ــة ف ُرصــدت لديهــم صعوب
ــة  ــن التركيب ــى صــراع متأّصــل مــا بي ــود إل ــك يق ــإن ذل ــات االســتيقاظ، ف ــدوام الدراســي عــادًة مــا تحــدد أوق ــدء ال ــات ب أن أوق

.)Shapiro، 2015 البيولوجيــة للمراهقيــن وسياســة الــدوام المدرســي. )شــابيرو

ــغ، وذلــك بســبب تأخــر دورة  ــد الشــخص البال ــا عن ــد المراهــق الســاعة 4:30 صباًح ــا عن ــال، تعــادل ســاعة االســتيقاظ 7:30 صباًح 1   علــى ســبيل المث

ســاعات النــوم واالســتيقاظ.
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 American ــة ــة األمريكي ــة الطبي ــا الجمعي ــال، بينه ــة األطف ــة بصح ــرى والمعنّي ــة الكب ــة العاّم ــات الصحي وتوصــي المؤسس
Medical Association واألكاديميــة األمريكيــة لطــب األطفــال American Academy of Pediatrics واألكاديميــة 
األمريكيــة لطــب النــوم American Academy of Sleep Medicine وغيرهــا، بوجــوب تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام فــي 
المــدارس المتوســطة والثانويــة إلــى الســاعة 8:30  صباًحــا، مــن أجــل التكّيــف مــع التغّيــرات البيولوجيــة التــي تؤثــر فــي أوقــات 
النــوم واالســتيقاظ )أوينــز وآخــرون Owens et al.، 2010(. ومــع ذلــك، تشــير بيانــات مراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة 
منهــا إلــى أن حوالــي 82 بالمئــة مــن المــدارس األمريكيــة المتوســطة والثانويــة تبــدأ دواَمهــا قبــل الســاعة 8:30 صباًحــا، بمعــدل 
ــات المتحــدة  ــف الوالي ــي مختل ــدوام ف ــدء ال ــات ب ــي أوق ــر ف ــاٍف كبي ــى اخت ــاد، مــا يشــير إل ــى مســتوى الب ــا عل 8:03 صباًح

 .)Wheaton et al، 2015 األمريكيــة )ويتــون وآخــرون

1.1.1 الدليل التجريبي لمنافع تأخير أوقات بدء الدوام الدراسي
يؤّشــر الدليــل التجريبــي إلــى أّن تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي هــو إجــراء يحّســن أنمــاط النــوم لــدى المراهقيــن. علــى 
ــوم  ــن للن ــود المراهقي ــات خل ــر أوق ــدوام الدراســي ال تتغّي ــدء ال ــات ب ــر أوق ــه بعــد تأخي ــى أّن ــال، تشــير الدراســات إل ســبيل المث
ــي تتأخــر نتيجــة لهــذه االســتراتيجية، مــا  ــى عكــس ســاعات االســتيقاظ الت ــوم ال تتأخــر(، عل ــى الن ــود إل )أي أن ســاعات الخل
  Minges and Redeker يتيــح للمراهقيــن األمريكييــن مزيــًدا مــن ســاعات النــوم خــال أيــام األســبوع )منجيــس وريديكــر
2016، باكســاريان وآخــرونPaksarian et al.  2015، بيرجــرز وآخــرون Boergers et al.  2014(. كمــا أشــارت 
ــدى  ــاع مخاطــر األمــراض النفســية والجســدية ل ــدوام الدراســي بارتف ــدء ال ــي ب ــكار ف ــاط اإلب ــى ارتب ــد مــن الدراســات إل العدي
ــة  ــادة معــدالت حــوادث الســير واألفــكار االنتحاري ــب عــن المدرســة، عــدا عــن زي ــه يتســبب باإلرهــاق والتغّي المراهقيــن، ألّن
 Danner دانــر وفيليبــس ،Vorona et al.  2014 فورونــا وآخــرون ،Adam et al. 2007 واالكتئــاب )آدم وآخــرون
and Phillips 2008(. وعلــى النقيــض تماًمــا، أثبتــت الدراســات عاقــة تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي بتحّســن االنتبــاه 
واألداء األكاديمــي )لوفــي وآخــرون Lufi et al. 2011، والســتروم وآخــرون Wahlstrom et al. 2014(، عــاوًة علــى 

تحّســن الصحــة والرفــاه والســامة.

أمــا بالنســبة لآلثــار األكاديميــة لتأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي، فوجــدت الدراســات التجريبيــة الســابقة التــي اّتبعــت منهجيــة 
التجــارب الطبيعيــة والمتغّيــرات الخارجيــة المنشــأ فــي بــدء الــدوام، منافــع عديــدة للطــاب، بخاّصــة عنــد مقارنتــه بغيــره مــن 
التدابيــر التعليميــة، مثــل تحســين كفــاءة المدّرســين أو تقليــص أعــداد الطــاب داخــل الفصــول )شــابيرو، 2015(. وعلــى ســبيل 
المثــال، وجــدت إحــدى الدراســات التــي تناولــت اختــاف أوقــات بــدء الــدوام الدراســي بيــن المــدارس المتوســطة فــي مقاطعــة 
ويــك )نــورث كاروالينــا( أن تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام ســاعة واحــدة يــؤدي إلــى زيــادة بنســبة %3 فــي عامــات االختبــارات 
الموّحــدة للرياضيــات والقــراءة لــدى الطالــب العــادي )إدواردز Edwards، 2012(. ال بــّد مــن التوضيــح أّنــه ال يوجــد فــرٌق 
كبيــر بيــن حجــم تأثيــر تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي علــى عامــات هــذه االختبــارات الموّحــدة وتأثيــر تقليــص أعــداد 
ــة الســنة  ــدة لطلب ــارات الموّح ــي عامــات االختب ــة ف ــج مماثل ــّجلت نتائ ــد ُس ــث. وق ــي الفصــول الدراســية بنســبة الثل الطــاب ف
ــاري  ــي االنحــراف المعي ــادة ف ــى زي ــدوام إل ــدء ال ــات ب ــر أوق ــث أدى تأخي ــي، حي ــة ســاح الجــو األمريك ــي أكاديمي ــى ف األول
standard deviation  بمقــدار 0.15 فــي عامــات المــواد الموّحــدة نتيجــًة لتحّســن األداء، ليــس فقــط فــي الفصــول المبّكــرة 
بــل أيًضــا فــي الفصــول التــي تبــدأ الحًقــا خــال اليــوم )كاريــل وآخــرون  Carrell et al. ، 2011(. ولفهــم هــذا التحّســن مــن 
منظــور اقتصــادي، تشــير الدراســات الســابقة إلــى أّن كل زيــادة بمقــدار نقطــة فــي االنحــراف المعيــاري لعامــات االختبــارات، 

ترتبــط بزيــادة دخــل الطالــب فــي المســتقبل بنحــو 8 بالمئــة )شــابيرو، 2015(.

1.1.2 التكلفة المحتملة لتأخير أوقات بدء الدوام الدراسي
علــى الرغــم مــن وجــود أبحــاث ســابقة توّثــق فوائــد البدايــة المتأّخــرة للــدوام الدراســي، إاّل أن تطبيــق ذلــك علــى األرض يواجــه 
باعتراضــاٍت كثيــرة، تعتمــد أهّمهــا علــى فرضيــة أّن تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي ســوف يــؤّدي إلــى تكاليــف إضافيــة 
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مرتفعــة تتكّبدهــا المناطــق التعليميــة واألوســاط التــي تعتمــد المواقيــت المتأخــرة لبــدء الــدوام. وعلــى وجــه الخصــوص، يشــير 
ــات  ــة للحاف ــد الحالي ــر المواعي ــا تغيي ــدوام الدراســي هم ــدء ال ــر ب ــف تأخي ــان تكالي ــن رئيســيين يرفع ــى عاملي المعترضــون إل

المدرســية وتأخيــر األنشــطة الاحقــة للــدوام المدرســي )أوينــز وآخــرون، 2010(.

تشــير التقديــرات إلــى أن التكلفــة األكبــر لتأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي فــي الواليــات المتحــدة ســتنجم عــن تغييــر جــداول 
مواعيــد الحافــات المدرســية مــن الجــدول الثاثــي )أي ثــاث جــوالت للحافــات المدرســية( إلــى الجــدول األحــادي أو الثنائــي. 
فعــادة مــا تلجــأ العديــد مــن المناطــق التعليميــة ســعًيا منهــا لتقليــل العــدد اإلجمالــي للحافــات المدرســية إلــى تجميــع أوقــات بــدء 
ــدأ المســتويات المتوســطة  ــة، بحيــث تب ــة والمتوســطة والثانوي ــدوام الدراســي حســب المســتويات المدرســية الثــاث: االبتدائي ال
والثانويــة بشــكل عــام دوامهــا أواًل. وغالًبــا مــا يبــدأ التدريــس فــي المســتوى الثانــوي أواًل بداعــي المخــاوف المتعلقــة بالســامة 
ــاح الباكــر فــي وقــت قــد يكــون  والناجمــة عــن ســير األطفــال األصغــر ســًنا إلــى المدرســة أو انتظارهــم الحافــات فــي الصب
الجــو مــا زال ُمعتًمــا فــي الخــارج. وهــذا يعنــي احتمــال اضطــرار لجــوء المــدارس التــي توّفــر وســائل النقــل للطــاب إلــى تقليــل 
جــوالت الحافــات واالســتثمار فــي المزيــد منهــا وتشــغيلها إذا مــا تــم تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي. وقــد قــّدرت هــذه 
ــا لــكل طالــب ســنوًيا، أي حوالــي 1,950 دوالًرا علــى مــدار المســيرة  التكاليــف فــي وقــت ســابق بنحــو 150 دوالًرا أمريكًي

الدراســية للطالــب )إدواردز، 2012(.

ــدوام  ــة لل ــطة الاحق ــة األنش ــادة جدول ــى إع ــة إل ــي الحاج ــدوام الدراس ــدء ال ــات ب ــر أوق ــرض تأخي ــد يف ــك، ق ــى ذل ــاوة عل ع
المدرســي مثــل حصــص تدريــب الفــرق الرياضيــة، ذلــك أن أوقــات انتهــاء دوام المدرســة ســتتأخر كمــا ســيقّل عــدد ســاعات 
ــة إضــاءة  ــت أنظم ــى تثبي ــدارس إل ــأ بعــض الم ــد تلج ــك، ق ــض ذل ــائية. ولتعوي ــاب المس ــة لألنشــطة أو األلع الضــوء الخارجي
جديــدة فــي الســاحات والماعــب الرياضيــة تتيــح إجــراء التدريبــات أو المباريــات فــي الخــارج فــي وقــت متأخــر مــن اليــوم. 
وقــد ســبق وقُــدرت تكاليــف إضافــة معــّدات اإلضــاءة بنحــو 110,000 دوالر أمريكــي ُتدفــع مــرة واحــدة مــع تكاليــف تشــغيل 
ســنوية بنحــو 2,500 دوالر )جاكــوب وروكــوف Jacob and Rockoff، 2011(. إال أن مقاربــات أخــرى طرحــت أيًضــا 
ــر جــداول الفصــول لتخصيــص الســاعات  ــل تغيي ــة مث ــى الرياضــات واألنشــطة الخارجي ــع عل ــر الســلبي المتوق لتعويــض األث
األخيــرة لألنشــطة الرياضيــة أو نقــل األنشــطة إلــى الداخــل مــا يســمح بالتخفيــف مــن المشــكلة وبالتالــي خفــض التكلفــة )جاكــوب 

ــوف، 2011(.  وروك

1.2 أهداف الدراسة
ــك  ــي ذل ــا ف ــدوام الدراســي، بم ــدء ال ــات ب ــر أوق ــا تأخي ــي يفرضه ــات الت ــر حــول التحدي ــام الدائ ــاش الع ــن النق ــى الرغــم م عل
ــة لهــذا  ــة المحتمل ــع االقتصادي ــى اآلن بعــض المناف ــة، حــّددت دراســة واحــدة فقــط حت ــادة التكاليــف المحتمل المخــاوف مــن زي
التأخيــر وقارنتهــا بالتكاليــف. فقــد تحــّرى تحليــل لمعهــد بروكينجــز )جاكــوب وروكــوف، 2011( علــى وجــه التحديــد تكلفــة 
تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي وفوائــده وخلــص إلــى بلــوغ المنافــع تســعة أضعــاف التكاليــف الناجمــة عــن تأخيــر الــدوام 
الدراســي ســاعة واحــدة للصفــوف المتوســطة والعليــا، مــا يعنــي بعبــارة أخــرى عائــًدا بنحــو 9 دوالرات علــى كل دوالر يتــم 
إنفاقــه. وعلــى أســاس تراكمــي، قــّدرت الدراســة أن يعــود تأخيــر الــدوام المدرســي بمعــدل ســاعة واحــدة علــى الطــاب بمكســب 
وســطي يقــّدر بقيمــة 17,500 دوالر أمريكــي لــكل طالــب طيلــة حياتــه مقارنــًة بكلفــة تبلــغ 1,950 دوالًرا لــكل طالــب علــى 
مــدار حياتــه الدراســية. وفــي حيــن خلــص تحليــل بروكينجــز إلــى ارتفــاع المنافــع بالنســبة إلــى التكاليــف، مــن المهــم اإلشــارة 
ــه مــن وجهــة  إلــى أّن األفــق الزمنــي الكلــي للمنافــع المحتملــة هــو حوالــي 45 ســنة، أي متوســط الحيــاة المهنيــة للفــرد. إال أّن
نظــر صّنــاع القــرار السياســي مــن المهــم أن يكــون هنــاك فهــم أكثــر دقــة وتفصيــًا لإلطــار الزمنــي الــذي مــن المرّجــح لهــذه 

الفوائــد أن تتحقــق خالــه.

بنــاء عليــه ولتســهيل اتخــاذ القــرار علــى صّنــاع السياســات، ترصــد هــذه الدراســة النتائــج االقتصاديــة المحتملــة لتأخيــر أوقــات 
بــدء الــدوام الدراســي إلــى الســاعة 8:30 صباًحــا علــى األقــل فــي جميــع أنحــاء الواليــات المتحــدة، وتتوقــع فوائــد مســتقبلية 
محتملــة علــى أســاس ســنوي. يأتــي ذلــك مباشــرة كتلبيــًة لتوصيــة أبــرز المؤسســات الطبيــة علــى غــرار األكاديميــة األمريكيــة 
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ــح الطــاب  ــك، لمن ــد ذل ــا أو بع ــة الســاعة 8:30 صباًح ــدارس المتوســطة والثانوي ــدء دوام الم ــي تنصــح بب ــال الت لطــب األطف
ــى األســئلة  ــة عل ــًدا اإلجاب ــوم.2 وتحــاول هــذه الدراســة تحدي ــه مــن الن ــذي يحتاجون ــى القســط ال ــة للحصــول عل الفرصــة الكافي

البحثيــة الرئيســية التاليــة:

مــا اآلثــار االقتصاديــة لتأخيــر أوقــات بــدء الــدوام للمــدارس المتوســطة والثانويــة فــي جميــع أنحــاء البــاد إلــى   )1
ــل؟ ــى األق ــا عل ــاعة 8:30 صباًح الس

ما األفق الزمني الذي يتوقع أن تتحقق فيه الفوائد المحتملة؟  )2

كيف تتوزع اآلثار االقتصادية بين مختلف الواليات؟  )3

لإلجابــة علــى هــذه األســئلة البحثيــة، لجــأت دراســتنا إلــى إجــراء اختبــار افتراضــي للسياســة يفتــرض تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام 
الدراســي فــي جميــع أنحــاء البــاد حتــى الســاعة 8:30 صباًحــا علــى األقــل. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا االفتــراض المســبق 
قــد يبــدو غيــر مبــرر، ذلــك أن تحديــد أوقــات بــدء الــدوام الدراســي يتــم عموًمــا علــى مســتوى المنطقــة التعليميــة المحليــة، إال 
أن هنالــك أمثلــة حديثــة عــدة علــى أرض الواقــع لمبــادرات مقترحــة علــى مســتوى واليــات عديــدة فــي أنحــاء البــاد، بمــا فيهــا 
مشــروع قانــون ينُظــر فيــه حالًيــا المجلــس التشــريعي فــي واليــة كاليفورنيــا وينــص علــى أال تبــدأ المــدارس المتوســطة والثانويــة 
ــدوام  ــا.3 وبالتالــي، فــإن التغييــر االفتراضــي لسياســة أوقــات بــدء ال ــا دوامهــا قبــل الســاعة 8:30 صباًح فــي واليــة كاليفورني

الدراســي الــذي يدرســه هــذا التحليــل يمثــل اســتراتيجية يمكــن تصورهــا بشــكل عــام. 

يختلــف التحليــل الــذي يعرضــه هــذا التقريــر عــن تحليــل المنافــع والتكاليــف الــذي أجــراه معهــد بروكينجــز بأوجــه عــدة: أواًل، 
بــداًل مــن افتــراض تأخيــر لمــدة ســاعة واحــدة فــي وقــت بــدء الــدوام، يأخــذ التحليــل فــي االعتبــار التوزيــع الحالــي ألوقــات بــدء 
الدراســة عبــر الواليــات المختلفــة وعلــى أساســه يبنــي نمــوذج تأثيــر بــدء الــدوام عنــد الســاعة 8:30. ثانًيــا، بــداًل مــن رصــد 
ــار الســنوّية  ــل اآلث ــدرس هــذا التحلي ــا، ي ــى 45 عاًم ــي تصــل إل ــرد الت ــة للف ــاة المهني ــي خــال الحي ــر االقتصــادي اإلجمال األث
الناجمــة عــن تأخيــر بــدء الــدوام الدراســي علــى االقتصــاد. وعليــه فمــن المهــّم مــن منظــور صّنــاع السياســات والقــرارات، فهــم 
متــى تبــدأ تأثيــرات تغييــر السياســة بالظهــور، اآلن أم بعــد خمســة أعــوام أم عشــرة أعــوام أم 50 عاًمــا؟ ثالًثــا، تأخــذ الدراســة لدى 
احتســاب فوائــد تأخيــر بدايــة الــدوام المدرســي، فــي االعتبــار آثــار ذلــك علــى دخــل الطالــب مــدى الحيــاة، إضافــًة إلــى التأثيــرات 
المحتملــة النخفــاض معــدالت حــوادث الســير بيــن المراهقيــن، وقــد ينطــوي ذلــك علــى آثــاٍر ســلبّيٍة فــي ســاعات العمــل المســتقبلّية 
علــى االقتصــاد إذا توّفــي الشــباب قبــل أوانهــم. رابًعــا، رّكــز تحليــل معهــد بروكينجــز فقــط علــى الفوائــد العاّمــة المحتملــة لــكل 
طالــب، بينمــا تبحــث هــذه الدراســة فــي اآلثــار االقتصاديــة لهــذه السياســة فــي مناطــق مختلفــة، وتراعــي االختــاف فــي أوقــات 
ــًرا، تأخــذ هــذه الدراســة فــي االعتبــار  ــدوام المدرســي والعوامــل االقتصاديــة فــي مختلــف الواليــات األمريكيــة. وأخي ــة ال بداي
اآلثــار المضاعفــة المحتملــة لزيــادة مداخيــل األفــراد طيلــة حياتهــم. علــى ســبيل المثــال، ســوف يتيــح أي دخــل إضافــي يّدخــره 

األفــراد أو يســتهلكونه، المزيــد مــن الفــرص عبــر المزيــد مــن الدخــل لعناصــر آخريــن )مثــل الشــركات( فــي االقتصــاد. 

1.3 مقاربة البحث
لتحقيق أهداف البحث واإلجابة على األسئلة التي يطرحها، اتبعنا منهجيتين رئيسيتين:

2   يشــار إلــى أّنــه مــا مــن دراســة قــد خلصــت حتــى اآلن إلــى الوقــت األمثــل لبــدء الــدوام الدراســي، إال أنــه قــد ثبــت فــي ضــوء الدراســات المتوّفــرة ارتبــاط 

أي تأخيــر ضئيــل لبــدء الــدوام بيــن الســاعتين 7:00 و8:00 صباًحــا بتحســن أداء الطــاب.

ــادة  ــة الم ــون إضاف ــة 2018-2017. “ قان ــدورة العادي ــا – ال ــة كاليفورني ــي والي ــس التشــريعي ف ــم 328، المجل ــس الشــيوخ رق ــون مجل 3   مشــروع قان

ــخ 26/04/2017. ــر بتاري ــة بحضــور الطــاب”، نش ــم والمتعلق ــون التعلي ــى قان 46148 إل
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تأخير بدء الدوام الدراسي في الواليات المتحدة األمريكية

ــة أدلــة متوّفــرة حــول العاقــة  ــا لجمــع أّي مراجعــة الدراســات الســابقة: راجعنــا الدراســات المتوّفــرة ســعًيا مّن  )1
بيــن النــوم والنتائــج الصحيــة األوســع والوفيــات واألداء األكاديمــي للمراهقيــن. ونهــدف مــن خــال مراجعــة 
الدراســات إلــى تحديــد واســتخراج المعطيــات التــي تفيــد النمــوذج االقتصــادي الــذي نقــوم بتطويــره فــي إطــار 

هــذا التحليــل.

ــي  ــوذج االقتصــاد الكل ــع نم ــة تّتب ــذا البحــث منهجي ــي ه ــا ف ــه: طّبقن ــي ومعايرت ــوذج اقتصــادي كل ــر نم تطوي  )2
ــات  ــف الوالي ــداد مختل ــى امت ــدوام الدراســي عل ــدء ال ــات ب ــر أوق ــة لتأخي ــار االقتصادي ــم اآلث ــا مــن تقيي وتمكنن
ــة  ــال المتداخل ــل فــي جوهــره نمــوذج األجي ــي هــذا التحلي ــل النمــوذج االقتصــادي المســتخدم ف ــة. يمث األمريكي
OLG الــذي يفتــرض فــي تعريفــه تمثيــل النمــوذج االقتصــادي بأنــاس مــن مختلــف الفئــات العمريــة. باختصــار، 
يحتــوي االقتصــاد فــي نموذجنــا علــى ثاثــة العبيــن فاعليــن رئيســيين: األســر والشــركات والحكومــة، تتفاعــل 
ــي  ــوم الشــركات الت ــي، تق ــى نحــو تفصيل ــع. وعل ــى أرض الواق باســتمرار مــع األســواق، كمــا هــو الحــال عل
ــل  ــور مقاب ــع األج ــاج، وتدف ــق اإلنت ــر لتحقي ــا األس ــي توفره ــة الت ــد العامل ــف الي ــاج بتوظي ــاع اإلنت ــل قط تمث
العمــل والفائــدة ككلفــة لــرأس المــال. أمــا الحكومــة فتقــوم بتحصيــل ضرائــب الدخــل مــن األفــراد لتوّفــر لهــم 
بعــد ذلــك المعاشــات التقاعديــة وغيرهــا مــن المنافــع االجتماعيــة. تكمــن قــوة هــذا النمــوذج فــي إتاحتــه تجســيد 
العوامــل التــي تؤثــر علــى مختلــف الاعبيــن فــي مراحــل مختلفــة مــن حياتهــم. فعلــى ســبيل المثــال، ألهــداف 
هــذا التحليــل، يؤثــر نمــوذج التغييــر فــي السياســة علــى األفــراد أثنــاء وجودهــم فــي النظــام التعليمــي، أي قبــل 
دخولهــم ســوق العمــل. وبالتالــي يتيــح نمــوذج إطــار العمــل تقديــر تأثيــر تغييــر السياســة عبــر مقارنــة الوضــع 
الراهــن )الــذي ال يشــهد تغييــًرا فــي السياســة( بســيناريو افتراضــي يؤثــر فيــه تغييــر السياســة علــى الاعبيــن 
 االقتصادييــن بطــرق مختلفــة. ســوف نشــرح خصائــص النمــوذج بتفصيــل أكبر فــي الفصــل الثانــي والملحق )أ(.

ــا  ــد دراســتنا منهًج ــدوام الدراســي، تعتم ــدء ال ــات ب ــر أوق ــة لتأخي ــرات االقتصادي ــؤ بالتأثي ــي ســياق التنب ــه وف ــن الماحــظ أن م
محافًظــا بشــكل عــام، حيــث اقتصــر هــذا النمــوذج علــى ســبيل المثــال علــى التأثيــرات التــي تتوّفــر لهــا أدلـّـة قويــة فــي دراســات 
ــى التقليــل مــن تقديــر  ــات تــؤدي إل ــم معطي ــى قي ــدى المراهقيــن )مثــل األداء األكاديمــي وحــوادث الســير(، وعل ــوم ل حــول الن
المنافــع متــى كان ذلــك ممكًنــا. عــاوة علــى ذلــك، مــن المهــم أن نشــير إلــى اعتمــاد النمــوذج المطبــق فــي هــذا التحليــل علــى 
ــوم بافتراضــات  ــا أن نق ــات كان علين ــع البيان ــة جم ــاء عملي ــك أثن ــة، كذل ــن مصــادر خارجي ــم مأخــوذة م ــة التقيي ــر لعملي معايي
لنجعلهــا قابلــة للّتتبــع كُمدخــات لتطويــر النمــوذج. وقــد عمدنــا فــي كل مرحلــة مــن مراحــل وصــف النمــوذج، إلــى اإلضــاءة 

ــى االفتراضــات وتبعاتهــا. عل

1.4 هيكلية التقرير
ــات  ــل البيان ــن التفصي ــد م ــف بمزي ــة ويص ــة المتبع ــي المنهجي ــل الثان ــح الفص ــي: يوض ــو التال ــى النح ــر عل ــم التقري ــم تنظي ت
المســتخدمة فــي ســياق هــذا التحليــل. ويبّيــن الفصــل الثالــث نتائــج التحليــل االقتصــادي لتأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي فــي 
الواليــات المتحــدة بأكملهــا مــن جهــة وفــي كل واليــة علــى حــدة مــن جهــة أخــرى، ليلّخــص الفصــل الرابــع بعــد ذلــك نتائــج 

ــا. الدراســة ويختتمه
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2. المقاربة المنهجية

يوضــح هــذا الفصــل المقاربــة البحثيــة التــي اتبعناهــا فــي هــذه الدراســة، مبيًنــا علــى وجــه التحديــد وبمزيــد مــن التفصيــل نمــوذج 
تحليــل التبعــات االقتصاديــة لتأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي باإلضافــة إلــى وصــف البيانــات المســتخدمة فــي التحليــل.

2.1 المنهجية العامة لوضع النموذج
يعتمــد التحليــل االقتصــادي علــى نمــوذج تــوازن عــام ديناميكــي مرتبــط بنظــام مــن المعــادالت الرياضيــة لتوصيــف التفاعــل 
االقتصــادي المختلــف بيــن جميــع األطــراف فــي المنظومــة االقتصاديــة، مثــل األســر والشــركات والحكومــة. ويعتمــد النمــوذج 
االقتصــادي علــى الُعــرف المتبــع منــذ فتــرة طويلــة بتطبيــق نمــاذج التــوازن العــام القابلــة للحســاب CGE والمســتخدمة علــى 
ــن  ــرون Allan et al. 2014، لوفغري ــال: أالن وآخ ــبيل المث ــى س ــر عل ــة )أنظ ــات االقتصادي ــل السياس ــع لتحلي ــاق واس نط
وآخــرون Lofgren et al 2013، زودرو وديامونــد Zodrow & Diamond 2013(. تعتمــد نمــاذج التــوازن العــام 
القابلــة للحســاب علــى إطــار عمــل نظــري مفّصــل يحاكــي ســلوك األطــراف المختلفــة ويصــّور العاقــات فيمــا بينهــا فــي إطــار 
منظومــة اقتصاديــة تصفهــا مجموعــة مــن المعطيــات والمعــادالت والشــروط التــي يجــب اســتيفاؤها بشــكل متزامــن. يتــم بعــد 
ذلــك، تقييــم المعــادالت باســتخدام برنامــج رياضــي4 يعطــي مجموعــة مــن النتائــج العدديــة التــي تمّثــل علــى ســبيل المثــال العمالــة 
ــة للحســاب بوضــوح تحليــل  ــوازن العــام القابل ــة المحــاكاة. تتيــح نمــاذج الت أو احتياطــي رأس المــال فــي المنظومــة االقتصادي
ســيناريوهات مقارًنــة متعــددة ال تختلــف فيمــا بينهمــا ســوى بمجموعــة مختــارة مــن المعطيــات، وذلــك مــن خــال وضــع ســيناريو 
ــة الوضــع الراهــن( أو ســيناريو افتراضــي إلظهــار كيفيــة تطــّور االقتصــاد فــي ظــل ســيناريوهات سياســة  أساســي )أو معاين

بديلــة.

ــة، وهــو  ــال المتداخل ــام يســّمى نمــوذج األجي ــوازن الع ــاذج الت ــى نمــط مــن نم ــي هــذه الدراســة عل ــق ف يســتند النمــوذج المطّب
نمــوذج جــرى تطويــره ليعكــس التفاعــات االقتصاديــة المعقــدة بيــن أشــخاص مــن عــّدة أجيــال. وتســتند اآلليــة األساســية وراء 
ــراد األســر(  ــن )كأف ــن الممثلي ــن االقتصاديي ــة لاعبي ــارات الحياتي ــى الخي ــة إل ــال المتداخل ــوذج األجي ــد نم ــي تعتم ــة الت المقارب
فيمــا يتعلــق بالتعليــم وســاعات العمــل والمّدخــرات واالســتثمارات والتقاعــد بنــاء علــى دالـّـة المنفعــة Utility Function التــي 
تحــّدد تفضياتهــم فــي أي وقــت مــن حياتهــم. وعلــى وجــه التحديــد، تتكــون المنظومــة االقتصاديــة المبّســطة المســتخدمة فــي كل 
حالــة مــن حــاالت التحليــل مــن ثاثــة أطــراف – هــي األفراد/األســر والشــركات والحكومــة – تتفاعــل باســتمرار فــي أســواق 
مختلفــة، كمــا هــو الحــال علــى أرض الواقــع. فعلــى ســبيل المثــال، تقــوم الشــركات التــي تمثــل قطــاع اإلنتــاج بتوظيــف اليــد 
العاملــة التــي توفرهــا األســر لتحقيــق اإلنتــاج، وتدفــع األجــور مقابــل العمــل والفائــدة ككلفــة لــرأس المــال. تشــتري األســر الســلع 
والخدمــات بواســطة الدخــل الــذي تجنيــه مــن ســاعات العمــل. وضمــن المنظومــة االقتصاديــة التــي يســتعرضها هــذا النمــوذج، 
ــلع  ــع الس ــن لجمي ــتهلكين النهائيي ــا المس ــكلون أيًض ــن يش ــًكا لألشــخاص الذي ــة المطــاف مل ــي نهاي ــع الموجــودات ف ــون جمي تك
المنتجــة فــي المنظومــة. فضــًا عــن ذلــك، تقــوم الحكومــة بتحصيــل الضرائــب مــن األفــراد لتنتــج فائــدة عامــة وتقــّدم لألســر 
معاشــات تقاعديــة وغيرهــا مــن المســتحقات. بعبــارة أخــرى، تطلــب الشــركات الســاعية لمضاعفــة أرباحهــا مدخــات من أســواق 
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عناصــر اإلنتــاج )كاليــد العاملــة ورأس المــال( وتقــارن هــذه التكاليــف باإليــرادات التــي تتوقعهــا مــن بيــع الســلع النهائيــة فــي 
ســوق المنتجــات، وهــو مــا يشــكل جانــب اإلنتــاج فــي المنظومــة االقتصاديــة. وفــي الوقــت نفســه، يمتلــك المستهلكون/األســر كًا 
مــن رأس المــال واليــد العاملــة ويعرضونهمــا فــي أســواق عناصــر اإلنتــاج، ليطلــب المســتهلكون مــن ثــم مجموعــة مــن الســلع 
التــي تنتجهــا الشــركات لمضاعفــة المنفعــة مــع مراعــاة قيــود ميزانياتهــم، وهــو مــا يشــكل جانــب الطلــب فــي النمــوذج. وفــي 
حالــة التــوازن، تتعــّدل األســعار بحيــث يتســاوى كل مــن العــرض والطلــب. ومــن حيــث المبــدأ، يفتــرض النمــوذج أن تحتــوي 
المنظومــة االقتصاديــة علــى أفــراد مــن مختلــف األعمــار يتخــذون قراراتهــم الخاصــة حــول التعليــم فــي ســنواتهم األولــى ليدخلــوا 
مــن ثــم إلــى ســوق العمــل حيــث ينتجــون الســلع ويتقاضــون أجــراً لقــاء عملهــم ويدفعــون الضرائــب ويحصلــون علــى معاشــات 
ــة  ــًا للنمــوذج مــع جــدول يوضــح معاييــر عملي ــر تفصي ــا أكث ــدم الملحــق )أ( وصًف ــة غيــر مشــروطة مــن الحكومــة. يق تقاعدي

التقييــم ذات الصلــة.

2.2 أثر تأخير أوقات بدء الدوام الدراسي على النموذج االقتصادي
يقــوم النمــوذج كخطــوة أولــى بمحــاكاة التوقعــات االقتصاديــة لــكل واليــة فــي الســيناريو األساســي باســتخدام التوزيــع الحالــي 
ألوقــات بــدء الــدوام الدراســي للمــدارس المتوســطة والثانويــة فــي مختلــف الواليــات األمريكيــة بحســب مراكز مكافحــة األمراض 
والوقايــة منهــا )ويتــون وآخــرون، 2015(. ومــن الماحــظ أن بيانــات هــذه المراكــز ال توفــر لنــا متوســط أوقــات بــدء الــدوام 
الدراســي فــي كل مــن العاصمــة واشــنطن وواليــة ماريانــد، وأّن متوســط الــدوام المدرســي يبــدأ فــي كل مــن أالســكا ونــورث 
ــا  ــر عنه ــي تتوّف ــن الت ــة الســبعة واألربعي ــات األمريكي ــل الوالي ــى التحلي ــد غّط ــك، فق ــا. لذل ــد الســاعة 8:30 صباًح ــا بع داكوت
بيانــات حــول توزيــع أوقــات بــدء الــدوام الدراســي والتــي تبــدأ قبــل الســاعة 8:30 صباًحــا. وفــي خطــوة ثانيــة، يتنبــأ النمــوذج 
بالطريقــة التــي ســيتأثر بهــا الناتــج االقتصــادي لــكل واليــة تؤّخــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي بشــكل شــامل إلــى الســاعة 8:30 
صباًحــا علــى األقــل فــي إطــار ســيناريو افتراضــي مختلــف )بالمقارنــة مــع أوقــات بــدء الــدوام الدراســي الحاليــة فــي الســيناريو 
األساســي(، أي أنــه يتنبــأ بعبــارة أخــرى بمــدى التغيــر الســنوي لمســتوى الرفــاه االقتصــادي لــكل واليــة بعــد تأخيــر أوقــات بــدء 

الــدوام الدراســي.

يشــكل المراهقــون مــن الصــف الســادس إلــى الثانــي عشــر، فــي النمــوذج االقتصــادي المطبــق، الفئــة األكثــر تأّثــًرا بتغييــر سياســة 
أوقــات بــدء الــدوام الدراســي، بنــاء علــى االفتــراض بــأّن هــذا التأخيــر يقــود إلــى زيــادة فتــرة نــوم المراهقيــن، ليؤثــر بالتالــي 
علــى المنظومــة االقتصاديــة فــي الواليــة عبــر جوانــب عــّدة.5 وقــد اقتصــر اعتمادنــا علــى وجــه التحديــد علــى اآلثــار المثبتــة 
بمعطيــات قويــة ومناســبة فــي دراســات ســابقة. وتركــز هــذه الدراســة علــى وجــه الخصــوص علــى جانبيــن يمكــن لتأخيــر أوقــات 

بــدء الــدوام الدراســي أن يكــون مفيــًدا فيهمــا6: 

ــات المســتخرجة مــن  ــة أســباب الوفي ــات ذات الصل ــات الناجمــة عــن حــوادث الســير. تشــمل البيان ــل بالوفي الجانــب األّول يتمّث
البيانــات األســبوعية لمراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا حــول وفيــات المراهقيــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 16 و18 
عاًمــا والناجمــة عــن حــوادث المركبــات اآلليــة7 إلــى جانــب معطيــات أخــرى اســتقيناها مــن دراســة أجرتهــا مؤسســة الســامة 
ــاة الســائق  ــّم رصــد معان ــة للســيارات AAA Foundation for Traffic Safety وت ــة للرابطــة األمريكي ــة التابع المروري
.)Tefft ، 2014ــة )تيفــت ــات آلي ــة لمركب مــن النعــاس أو الخمــول أو التعــب فــي حوالــي واحــد مــن كل خمســة حــوادث قاتل

5   يشــار إلــى أن األبحــاث التجريبيــة ال تجــد رابطــاً بيــن تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي وتأخــر أوقــات النــوم، بــل تربطــه بتأخــر أوقــات االســتيقاظ، 

مــا يقــود إلــى زيــادة صافيــة فــي مــدة النــوم لــدى الطــاب )انظــر علــى ســبيل المثــال المراجعــة المنهجيــة التــي أجراهــا مينجــس وريديكــر، 2016(.

6   علــى ســبيل المثــال، رغــم أنــه ثبــت ارتبــاط النــوم لمــدة أطــول بتحّســن الصحــة النفســية والبدنيــة للطــاب، بمــا فــي ذلــك انخفــاض مســتويات االكتئــاب 

لديهــم أو التفكيــر فــي االنتحــار أو الســعرات الحراريــة المســتهلكة، فقــد تبّيــن أنــه مــن الصعــب ترجمــة التقديــرات التجريبيــة الحاليــة لهــذه التأثيــرات إلــى 
معطيــات تمثيليــة مناســبة. ينســحب ذلــك علــى التبعــات المحتملــة األخــرى مثــل اإلصابــة باألمــراض واإلعاقــة الناجمــة عــن حــوادث الســير لــدى المراهقيــن، 
والتــي يمكــن أن تقــود إلــى نفقــات طبيــة كبيــرة ومدفوعــات ناجمــة عــن إصابــة الشــخص باإلعاقــة وخســارة محتملــة للدخــل المســتقبلي. وإذ ال تأخــذ هــذه 

الدراســة هــذه اآلثــار فــي الحســبان، تبقــى التأثيــرات االقتصاديــة التــي تتوقعهــا عنــد حــد أدنــى.
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وبعــد إضافــة تقديــرات دانــر آنــد فيليبــس )Danner & Phillips )2008 التــي تشــير إلــى انخفــاض معــدل حــوادث الســير 
ــي  ــل ف ــاض المحتم ــم احتســاب االنخف ــدوام الدراســي ســاعة واحــدة، ت ــدء ال ــات ب ــر أوق ــة نتيجــة تأخي ــي المائ بنســبة 16.5 ف
ــات المراهقيــن فــي  ــة.8 مــن الماحــظ أن انخفــاض معــدالت وفي ــات الناجمــة عــن حــوادث الســير فــي كل والي معــدالت الوفي
النمــوذج االقتصــادي المطبــق ســيزيد مــن عــدد الســكان العامليــن فــي المســتقبل ممــا يتــرك بالتالــي تأثيــًرا إيجابًيــا علــى المنظومــة 
االقتصاديــة. وبالتالــي، فــإن تأثيــر مجمــوع ســاعات العمــل علــى المنظومــة االقتصاديــة والمســتمد مــن بيانــات الوفيــات الناتجــة 
عــن المركبــات اآلليــة يتكــّون مــن عامليــن: 1( األثــر المباشــر للفــرد حيــن يكــون علــى قيــد الحيــاة ومنتًجــا؛ و2( األثــر علــى 

نســل الفــرد فــي المســتقبل والــذي ســينقطع ولــن يســاهم فــي المنظومــة االقتصاديــة فــي المســتقبل.

يتمّثــل الجانــب الثانــي الــذي مــن الممكــن أن يســتفيد مــن تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي، بــاألداء األكاديمــي. فباســتخدام 
ــى أدائهــم األكاديمــي  ــات التــي خلصــت إليهــا دراســة وانــغ وزمائــه )2016( فيمــا يخــص تأثيــر نــوم المراهقيــن عل المعطي
ونســب تخرجهــم، يراعــي نموذجنــا مــا يمكــن للنــوم لفتــرة أطــول أن يقــود إليــه مــن زيــادة فــي نســب التخــرج مــن المــدارس 
الثانويــة والجامعــات. ويقــدر وانــغ وزمــاؤه أّن مــن شــأن ســاعة نــوم إضافيــة أن تزيــد المّعــدل الوســطي للتخــّرج مــن الثانويــة 
ــة بنحــو 0.5-  ــن الدرجــة الثاني ــي م ــر الجانب ــّدر التأثي ــة إذ ُيق ــدات الحدي ــض العائ ــع خف ــة )م ــي المئ ــى 8.6 ف بنســبة تصــل إل
فــي المائــة( ولحضــور الــدروس والمحاضــرات بنســبة 13.4 فــي المائــة )بتأثيــر جانبــي مــن الدرجــة الثانيــة بنحــو 0.9- فــي 
المائــة(. ونتيجــة للتأثيــر غيــر المســتقيم لمــدة النــوم، تشــير نتائــج وانــغ وزمائــه إلــى أن تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي قــد 
يفضــي إلــى فوائــد للرأســمال البشــري علــى المــدى الطويــل، وال ســيما بالنســبة للمراهقيــن الذيــن ينامــون أقــل مــن 7 ســاعات 
ــم  ــراوح أعماره ــن تت ــن الذي ــن المراهقي ــة م ــي المائ ــى 60 ف ــى 40 إل ــا عل ــق تقريًب ــا ينطب ــو م ــّدل وســطي، وه ــة كمع كل ليل
بيــن 12 و19 عاًمــا )مثــال: كييــس وآخــرون Keyes et al.، 2015(.9 وينعكــس التأثيــر اإليجابــي علــى األداء األكاديمــي 
للمراهقيــن وزيــادة احتمــال تخرجهــم مــن المدرســة الثانويــة والجامعــة بــدوره علــى الوظائــف التــي يســتطيعون الحصــول عليهــا 
فــي المســتقبل، وهــو مــا ينعكــس بشــكل مباشــر علــى مقــدار مســاهمة كل شــخص منهــم فــي المنظومــة االقتصاديــة مــن حيــث 
الدخــل المالــي المســتقبلي. ونظــًرا للطبيعــة الديناميكيــة للنمــوذج، فــإن أي دخــل إضافــي يّدخــره هــؤالء األفــراد أو يســتهلكونه 

فــي أي وقــت مــن األوقــات ســيتيح المزيــد مــن الفــرص ألّنــه يزيــد مــن دخــل عناصــر آخريــن فــي االقتصــاد.10

ــا  ــا مصحوًب ــى الســاعة 8:30 صباًح ــدوام الدراســي إل ــدء ال ــات ب ــر أوق ــي تأخي ــه مــن المحتمــل أن يأت ــى أن تجــدر اإلشــارة إل
ببعــض التكاليــف، وبالتالــي ســيكون مــن المناســب مقارنــة المنافــع االقتصاديــة لتأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي بتكاليفــه 
المحتملــة. وكمــا ذكرنــا، فــإن أحــد أهــم العوامــل الكامنــة وراء هــذه التكاليــف يتمثــل فــي االنتقــال مــن جــدول نقــل مدرســي ثاثــي 
إلــى جــدول أحــادي أو ثنائــي. يســتخدم تحليــل معهــد بروكينجــز )جاكــوب وروكــوف، 2011( تقديــًرا للكلفــة بقيمــة 150 دوالًرا 
ــا لــكل طالــب ســنوًيا لتحليــل مقارنــة المنافــع بالتكاليــف، اســتناًدا إلــى تقديــرات إحــدى المناطــق التعليميــة فــي مقاطعــة  أمريكًي
ويــك بواليــة نــورث كاروالينــا. واألهــم مــن ذلــك، ســتعتمد التكلفــة علــى الظــروف المحليــة لــكل واليــة، فحتــى علــى مســتوى 
المناطــق التعليميــة األصغــر مــن المســتحيل تقديــر التكلفــة بشــكل تمثيلــي علــى امتــداد الواليــات المتحــدة األمريكيــة. لذلــك وســعًيا 
منــا لتوضيــح نســب المنافــع إلــى التكاليــف المحتملــة، طّبقنــا ســيناريوهات مختلفــة للتكاليــف فــي هــذه التحليــات للحصــول علــى 

عــرض أكثــر شــمواًل للتكاليــف المحتملــة.

8   يشــار إلــى أن بعــض الدراســات قــد خلصــت إلــى انخفــاض حــوادث الســير بنســبة تصــل إلــى 70 بالمئــة فــي بعــض المناطــق بعــد تأخيــر أوقــات بــدء 

الــدوام الدراســي ســاعة واحــدة )والســتروم وآخــرون، 2014(.

9   تشــير الدراســة التــي أجراهــا كييــس وزمــاؤه إلــى أن أقــل مــن 60 بالمئــة مــن الطــاب الــذي تتــراوح أعمارهــم بيــن 12 و19 عاًمــا ينامــون 7 ســاعات 

أو أكثــر كل ليلــة. وبالتالــي وســعًيا مّنــا لنكــون محافظيــن فــي توّقــع المنافــع االقتصاديــة لتأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي، لــن يســتفيد فــي تحليلنــا مــن 
هــذا التأخيــر إلــى الســاعة 8:30 صباًحــا ســوى الطــاب الذيــن ينامــون أقــل مــن 7 ســاعات كمعــدل وســطي.

10   يشــار إلــى ذلــك فــي علــم االقتصــاد بـ”األثــر المضاعــف” أي حيــن تقــود زيــادة الدخــل إلــى زيــادة اإلنفــاق فــي المنظومــة االقتصاديــة مــا يولـّـد المزيــد 

مــن الدخــل.
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تختلــف هــذه الســيناريوهات فيمــا بينهــا مــن حيــث قيمــة التكلفــة الســنوية عــن كل طالــب بحيــث تبلــغ: 150 دوالًرا و350 دوالًرا 
و500 دوالر.11 مــن المفتــرض أّن هــذه التكلفــة الخاصــة بــكل طالــب ســتقع إلــى مــا ال نهايــة بعــد تأخيــر بــدء الــدوام الدراســي 
إلــى الســاعة 8:30 صباًحــا، وهــو مــا قــد يمّثــل مبالغــة فــي تقديــر التكاليــف الفعليــة نظــًرا الحتمــال أن تترّكــز معظــم التكاليــف 
المرتبطــة بتغييــر نظــام النقــل المدرســي فــي الفتــرة األولــى لتغييــر الــدوام وذلــك علــى شــكل اســتثمارات أّوليــة فــي حافــات 
جديــدة. كمــا تتضمــن الســيناريوهات بعــض التكاليــف كاســتثمارات أّوليــة يفتــرض أن تخصــص لتحديــث البنيــة التحتيــة للمــدارس 

)كإضــاءة الماعــب الرياضيــة علــى ســبيل المثــال( لتلبيــة متطلّبــات األنشــطة الاحقــة للــدوام المدرســي.

2.2.1 ديناميكيات النموذج
يتألــف الناتــج االقتصــادي للواليــة s فــي هــذا النمــوذج مــن الســلع والخدمــات Ys المنتجــة باســتخدام عناصــر مدخــات اإلنتــاج 
أال وهــي رأس المــال )Ks( واليــد العاملــة الفعالــة )Ls( )ُمدخــات العمالــة معّدلــة بمــا يعكــس وحــدات الفعاليــة(، ليصــار بالتالــي 
إلــى تمثيــل اإلنتــاج بدالــة هــي )Ys=F)Ks,Ls. ويفتــرض النمــوذج تعديــل العمالــة اليدويــة بحســب وحــدات الفعاليــة فــي كل فتــرة 
زمنيــة t بواقــع Ls=L̅ *θ باعتبــار L̅  هــو ُمدخــل ســاعات العمالــة اليدويــة وθ هــي فعاليــة العمالــة التــي تمثــل مســتويات إنتاجيــة 
الســكان.12 ونظــراً إلــى أّن تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي يؤّثــر بشــكل مباشــر علــى مكــّون العمالــة فــي هــذا النمــوذج، 

وجــب اشــتقاق قانــون حركــة مكّونــات Ls فــي كل مــن الســيناريوهين األساســي واالفتراضــي.

العمالة اليدوية

cohort- ــى مــر الزمــن ــع الشــرائح الســكانية عل ــا نمــوذج تتّب ــة L̅، طّبقن ــة اليدوي فيمــا يخــص المكــّون األول أال وهــو العمال
component model  لتوّقــع توزيــع ســّكان كل واليــة باســتخدام التقديــرات الســكانية األساســية الحاليــة مــن مكتــب اإلحصــاء 

األميركــي13 وبيانــات معــدالت الوفيــات والخصوبــة مــن مراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا.14

ــع الشــرائح الســكانية بالقاعــدة الســكانية األساســية فــي كل واليــة ليصّنفهــا بحســب العمــر والجنــس، ومــن ثــّم  يبــدأ نمــوذج تتّب
يطّبــق فرضيــات الوفيــات والخصوبــة بحيــث تتغّيــر القاعــدة األساســية وفًقــا لزيــادة “طبيعيــة” )المواليــد ناقــص الوفيــات( تعتمــد 
علــى الســيناريو الخــاص.15 ويخلــص هــذا النمــوذج إلــى توقــع حالــة الســكان فــي كل واليــة فــي المســتقبل بحســب الجنــس والعمــر 

علــى أســاس ســنوي.

يعتمــد إجمالــي عــدد الــوالدات فــي أي لحظــة زمنيــة علــى عــدد الســكان وتركيبتهــم العمريــة ومعــدالت الخصوبــة الخاصة حســب 
العمــر والواليــة، كمــا يعتمــد إجمالــي عــدد الوفيــات فــي أي لحظــة زمنيــة علــى نحــو مشــابه علــى تعــداد الســكان وتركيبتهــم 
العمريــة ومعــدالت الوفيــات الخاصــة بــكل فئــة عمريــة وكل جنــس. فضــًا عــن ذلــك، يمكــن لصافــي عــدد المهاجريــن أن يفضــي 

إلــى زيــادة ســكانية. 

11   بينمــا يبــدو مــن الصعــب تمثيــل التكاليــف المرتبطــة بالعوامــل األخــرى بدقــة مثــل زيــادة الضغــط النفســي علــى األســرة والحيــاة العائليــة، فقــد افترضنــا 

أن زيــادة التكاليــف التقديريــة التــي طبقناهــا فــي هــذا النمــوذج ســتغطي بعًضــا مــن التكاليــف المحتملــة. فضــًا عــن ذلــك، افترضنــا فــي نموذجنــا هــذا أن 
تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي لــن يؤثــر علــى ســاعات عمــل الوالديــن، مــا يعنــي عــدم وجــود أي دليــل قــوي فــي الدراســات الســابقة يشــير إلــى أن 
تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي بنحــو 30 إلــى 60 دقيقــة ســيدفع أهالــي الطــاب فــي الصفــوف مــن الســادس إلــى الثانــي عشــر لتغييــر ســاعات عملهــم 

أو التوقــف عــن العمــل تماًمــا.

12   تجــدر الماحظــة أننــا أشــرنا إلــى أثــر العمالــة الفعالــة بـ”اإلنتاجيــة”. ومــع ذلــك، يمكــن للمــرء أن يســتخدم بــداًل مــن ذلــك مصطلــح “رأس المــال البشــري” 

بنــاء علــى االفتــراض القائــل بــأن زيــادة مســتويات رأس المــال البشــري ســتقود إلــى زيــادة مســتويات اإلنتاجيــة.

/https://www2.census.gov/programs-surveys/popest/datasets/2010-2015/state/asrh :13   متوفرة على الرابط

14   مراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا، المركــز الوطنــي لإلحصــاءات الصحيــة. ملــف الوفيــات المضغــوط للســنوات 2015-1999 علــى قاعــدة 

بيانــات وونــدر WONDER اإللكترونيــة التابعــة للمراكــز، ديســمبر 2016. أُِخــذت البيانــات مــن ملــف الوفيــات المضغــوط للســنوات 1999-2015، 
السلســلة 20، العــدد 2يــو، 2016، مجمًعــا مــن بيانــات قدمتهــا 57 هيئــة إحصائيــة فــي البرنامــج التعاونــي لإلحصــاءات الحيويــة. تــم الحصــول عليــه مــن 

الرابــط: http://wonder.cdc.gov/cmf-icd10.html فــي 11 مايــو 2017 الســاعة 6:11:09 صباًحــا.

15   مثال: الوضع الراهن الحالي مقابل سيناريو تأخير أوقات بدء الدوام الدراسي.

https://www2.census.gov/programs-surveys/popest/datasets/2010-2015/state/asrh
http://wonder.cdc.gov/cmf-icd10.html
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ويمكن حساب تعداد السكان حسب العمر a والجنس g في اللحظة الزمنية t وفق المعادلة التالية:

حيــث يمثــل  إجمالــي عــدد الــوالدات و  إجمالــي عــدد الوفيــات. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن النخفــاض 
 حــوادث الســير القاتلــة للمراهقيــن أن تقــود إلــى انخفــاض مســتوى            فــي هــذه المجموعــة العمريــة. يمّثــل كل 

من  و  كًا من الهجرة الداخلية والخارجية على التوالي.16 

فعالية العمالة

ــا مســتوى التحصيــل العلمــي e ومســتوى  ــذي يجمــع أساًس ــة θ ال ــا بتحديــد مســتوى اإلنتاجي للتعامــل مــع المكــّون الثانــي، قمن
الدخــل المناســب فــي الشــريحة الســكانية البالغــة ســن العمــل m. ولتحديــد كل مــن المســتوى الحالــي لإلنتاجيــة فــي الســيناريو 
األساســي θ ومســتوى اإلنتاجيــة المرتبــط بتأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي إلــى الســاعة 8:30 صباًحــا θ*، أجرينــا مجموعــة 

مــن الخطــوات التحليليــة معتمديــن علــى مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر المختلفــة للبيانــات.

كخطــوة أولــى اســتخرجنا توزيــع التحصيــل العلمــي الحالــي مســتخدمين نســبة المتســربين مــن المــدارس الثانويــة )n( وخريجــي 
المــدارس الثانويــة )h( وخريجــي الجامعــات )u( فــي كل واليــة بحســب الجنــس g والعمــر a والعــرق r مــن خــال بيانــات 
ــى خــاف  ــات عل ــي الوالي ــة ف ــية العرقي ــكيات الجنس ــع التش ــر لجمي ــي ال تتوّف ــل العلم ــات التحصي ــب اإلحصــاء.17 فبيان مكت
البيانــات الســكانية اإلجماليــة، بــل تتوّفــر لثنائيــات جنســية وعرقيــة منفصلــة فــي كل واليــة علــى حــدة. لــذا قمنــا بجمــع مجموعتــي 
البيانــات ســوًيا بنــاء علــى االفتــراض بــأّن الفروقــات داخــل المجموعــات الجنســية والعرقيــة مســتّقلة حســب كل واليــة ولكــن 
يحددهــا، بشــكل مشــترك، التحصيــل العلمــي اإلجمالــي فــي الواليــة المعنيــة.18 يمكنكــم االطــاع علــى توصيــف رســمي للعمليــة 

فــي الملحــق )ب(.

ــه بالرمــز  ــا أشــرنا إلي ــدوام الدراســي وهــو م ــدء ال ــات ب ــر سياســة أوق ــة بعــد تغيي ــا مســتوى اإلنتاجي ــة، حّددن ــي خطــوة ثاني ف
ــة  ــل العلمــي، باإلضاف ــع التحصي ــى فيمــا يخــص توزي ــات المســتمدة مــن الخطــوة األول ــى البيان ــا عل ــك اعتمدن ــام بذل θ*. وللقي
إلــى المعلومــات المتعلقــة بتوزيــع متوســط أوقــات بــدء الــدوام الدراســي فــي مختلــف الواليــات والمعلومــات المتعلقــة بمتوســط 
الدخــل لــكل تشــكيلة مــن التشــكيات العمريــة ـ الجنســية ـ العرقيــة. أواًل، لتحديــد متوســط التغييــر فــي مــدة النــوم نتيجــة تغييــر 
أوقــات بــدء الــدوام الدراســي والــذي نشــير إليــه بـــ ∆، اســتخدمنا بيانــات توزيــع أوقــات بــدء الــدوام الدراســي لمختلــف الواليــات 
األمريكيــة والمأخــوذة مــن مراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا )ويتــون وآخــرون، 2015(، وجمعنــا أوقــات بــدء الــدوام 
الدراســي فــي مجموعــات تفصــل بيــن كٍل منهــا ثاثــون دقيقــة: قبــل الســاعة 7:30 صباًحــا، ومــن الســاعة 7:30 حتــى 8:00 
صباًحــا، ومــن الســاعة 8:00 حتــى الســاعة 8:30 صباًحــا. وســعًيا للتبســيط، افترضنــا توافــق هــذه الفتــرات وأوقــات بــدء الــدوام 
التاليــة: 7:30 صباًحــا، 7:45 صباًحــا و8:15 صباًحــا، وبالتالــي يترتــب علــى ذلــك زيــادة صافيــة فــي مــدة النــوم بواقــع 60، 

16   تم استنتاج معدالت الهجرة الصافية التقريبية لكل والية باستخدام بيانات مأخوذة من مكتب اإلحصاء األميركي:

https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/geographic-mobility/state-to-state-migration.html 

17   مكتــب اإلحصــاء األميركــي )https://www.census.gov/data.html(، البيانــات الســكانية لعــام 2015. تشــير صفــة »التينــي« إلــى أي فــرد 

مــن أي عــرق مــن أصــول التينيــة، بينمــا تشــير فئــة »غيــر ذلــك« إلــى اآلســيويين واألمريكييــن األصلييــن وســوى ذلــك مــن األعــراق.

ــا  ــاث البيــض أن يكــون هــو نفســه فــي نــورث داكوت ــة باإلن ــال، مقارن ــارة أخــرى، يفتــرض للتحصيــل العلمــي للذكــور البيــض، علــى ســبيل المث 18   بعب

وســاوث داكوتــا – بيــد أن التحصيــل العلمــي للذكــور البيــض فــي نــورث داكوتــا بالمقارنــة مــع الذكــور البيــض فــي ســاوث داكوتــا ســيتبع التحصيــل العلمــي 
اإلجمالــي لســائر الســكان فــي كا الواليتيــن.

https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/geographic-mobility/state-to-state-migration.html
https://www.census.gov/data.html
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45، 15 دقيقــة علــى التوالــي.19 يســتعرض الملحــق )ج( حســاب متوســط الزيــادة الصافيــة فــي مــدة النــوم بحســب الواليــة.20 
وبمــا يتوافــق ونتائــج دراســة وانــغ وزمائــه )2016( حــول التأثيــر غيــر المســتقيم لنــوم المراهقيــن علــى تحصيلهــم العلمــي، 
افترضنــا أن الطــاب الذيــن ينامــون 7 ســاعات كمعــّدل وســطي كل ليلــة مقارنــة بـــ8 إلــى 10 ســاعات الموصــى بهــا، هــم الذيــن 
سيســتفيدون فقــط مــن تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي. والشــتقاق العاقــة بيــن تجربــة تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي 
وأثــره علــى الطــاب الذيــن ينامــون أقــل مــن 7 ســاعات، كنــا بحاجــة لتحديــد حجــم شــريحتهم ومتوســط مــا ينالونــه مــن النــوم 
فــي الســيناريو األساســي. لــذا أخذنــا نســبة الطــاب الذيــن تبلــغ أعمارهــم بيــن 12 و19 عاًمــا وينامــون أقــل مــن 7 ســاعات 
فــي الليلــة مــن دراســتي كييــس وزمائــه )2015( وإيتــون وزمائــه )2010(، اللتيــن تبّينــان أن حوالــي 32 إلــى 60 بالمئــة 
فقــط مــن الطــاب ينامــون 7 ســاعات أو أكثــر بحســب أعمارهــم. ولتحديــد متوســط مــدة النــوم فــي الســيناريو األساســي للطــاب 
الذيــن ينامــون أقــل مــن 7 ســاعات يومًيــا، اعتمدنــا علــى معلومــات أكثــر تفصيــًا حــول النســب المنقحــة للطــاب الذيــن ينامــون 
أقــل مــن 7 ســاعات وفــق دراســة مكنايت-إيلــي وزمائــه )2011(، وهــي التــي خلصــت إلــى أن حوالــي 6 و10 و23 و30 
بالمئــة مــن الطــاب ينالــون أقــل مــن 4 و5 و6 و7 ســاعات مــن النــوم كمعــّدل وســطي كل ليلــة علــى التوالــي. ولنبقــى محافظيــن 
ــا  ــط، م ــي كل مجموعــة مــن هــذه المجموعــات ينامــون 4 و5 و6 و7 ســاعات بالضب ــا أن الطــاب ف ــا، افترضن ــي تقديراتن ف
يعنــي متوســًطا مرجًحــا مــن النــوم هــو 6.12 ســاعة كل ليلــة للطــاب الذيــن ينالــون معــداًل وســطًيا هــو أقــل مــن 7 ســاعات 

مــن النــوم كل ليلــة. 

ــا، باســتخدام تقديــرات المعطيــات مــن الدرجــة الثانيــة مــن دراســة وانــغ وزمائــه )2016( 21 اســتخلصنا التغييــرات فــي  ثانًي
 )h( ــة ــدارس الثانوي ــي الم ــة )n( وخريج ــدارس الثانوي ــن الم ــربين م ــدد المتس ــث ع ــن حي ــي *e م ــل العلم ــتوى التحصي مس

ــي: ــق مــا يل ــة s بحســب الجنــس والعــرق وف ــدوام الدراســي فــي كل والي ــدء ال ــات ب ــر أوق والجامعــات )u( جــراء تأخي

ــدوام الدراســي )انظــر الملحــق )ج((،  ــدء ال ــات ب ــر أوق ــة جــراء تأخي ــوم كل ليل ــدة الن ــي م ــادة ف ــل ∆ متوســط الزي ــث يمث حي
 بينمــا تمثــل  و  الزيــادة فــي عــدد األفــراد الذيــن يرتــادون المــدارس الثانويــة والجامعــات علــى التوالــي،

و  و  نسب التخرج المناسبة )انظر الملحق )ب((.

أخيــًرا وبجمــع الخطــوات الســابقة جميعهــا، ينبغــي للتغييــر المتوقــع فــي التحصيــل العلمــي *e والناجــم عــن تغييــر سياســة الــدوام 
ــة مســتقبلية. ولهــذا الغــرض، اســتخدمنا معلومــات مكتــب إحصــاءات العمــل حــول متوســط  ــى مكاســب اقتصادي أن ُيترجــم إل
ــل  ــدأ أن يكــون لألفــراد ذوي التحصي ــا مــن حيــث المب ــل العلمــي.22 افترضن ــى مــن التحصي الدخــل ألصحــاب المســتوى األعل

19   يشــار إلــى أّن ســيناريو السياســة االفتراضيــة الــذي تحللــه هــذه الدراســة يفتــرض تأخيــًرا شــامًا علــى مســتوى البــاد ألوقــات بــدء الــدوام الدراســي إلــى 

الســاعة 8:30 صباًحــا علــى األقــل، وبذلــك فإننــا نفتــرض أن المــدارس التــي يبــدأ دوامهــا أصــًا الســاعة 8:30 صباًحــا لــن تؤخــر دوامهــا أكثــر مــن ذلــك.

20   شــمل هــذا التحليــل ســبعة وأربعيــن واليــة بالمجمــل. ومــن الماحــظ أن بيانــات مراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا ال توفــر لنــا متوســط أوقــات 

ــا بعــد  ــورث داكوت ــي كل مــن أالســكا ون ــدأ ف ــدوام المدرســي يب ــد، وأّن متوســط ال ــة ماريان ــي كل مــن العاصمــة واشــنطن ووالي ــدوام الدراســي ف ــدء ال ب
ــا. الســاعة 8:30 صباًح

21   الجدول 3، العمود 3.

https://www.bls.gov/emp/ep_chart_001.html   22

https://www.bls.gov/emp/ep_chart_001.html
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العلمــي األعلــى فــي المتوســط مســتويات أعلــى مــن اإلنتاجيــة θ احُتســبت باســتخدام متوســط الدخــل، وأّن إنتاجيــة الفــرد تتطــّور 
ــدوام الدراســي يحتــاج ســنوات عــدة ليحظــى بكامــل  ــا أن نأخــذ فــي االعتبــار أّن تغييــر أوقــات بــدء ال مــع العمــر. إال أّن علين
تأثيــره، فبعــض الطــاب لــن يســتفيدوا مــن هــذا التغييــر ســوى لفتــرة قصيــرة مــن الزمــن، كذلــك بســبب مــدة التأخيــر بيــن وقــت 
تخــرج طــاب الجامعــات المحتمليــن ودخولهــم ســوق العمــل. لذلــك، افترضنــا فــي هــذا النمــوذج – تمشــًيا مــع البيانــات األخــرى 
المبينــة أعــاه – أن يســتغرق الطالــب أربــع ســنوات لينهــي مرحلتــي الثانويــة والجامعــة وأن تنخفــض التأثيــرات التــي قّدرهــا 
وانــغ وزمــاؤه )2016( بشــكل مســتقيم لــدى الطــاب الذيــن اســتفادوا مــن أقــل مــن 4 ســنوات مــن تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام 
الدراســي. علــى ســبيل المثــال، إذا افترضنــا أن سياســة تأخيــر الــدوام طّبقــت فــي الســنة األولــى )t = 0(، فــإن الطــاب الذيــن 
ســيتخرجون فــي نهايــة الســنة األولــى )t = 1( لــن يشــهدوا ســوى 25 بالمئــة مــن التأثيــرات المقــدرة لزيــادة األداء األكاديمــي، 
بينمــا سيشــهد الطــاب الذيــن يتخرجــون نهايــة )t = 2( الســنة الثانيــة 50 بالمئــة منها وهكــذا دواليك.2323 عاوة علــى ذلك، فإن 
الطــاب الذيــن لــن يتابعــوا تعليمهــم العالــي ســيكون تأثيرهــم فــوري  علــى ســوق العمــل، بينمــا ســيدخل الطــاب الذيــن يتابعــون 
دراســتهم الجامعيــة إلــى ســوق العمــل متأخريــن أربــع ســنوات، وإن كان يرّجــح دخولهــم إليهــا براتــب أعلــى. وبالتالــي، وبحســب 
 توقعــات هــذا النمــوذج، ســيظهر التأثيــر الكامــل للتحصيــل العلمــي العالــي المرتبــط بتأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي بعــد

8 سنوات من تغيير السياسة. 

في المحّصلة، إن إجمالي التغير النسبي المتوقع في مستوى اإلنتاجية θ للفئة العمرية a في الوالية s يساوي:

يســاوي متوســط الزيــادة التراكميــة فــي اإلنتاجيــة فــي أي لحظــة زمنيــة جــراء تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي المجمــوع 
ــي  ــن يعيشــون ف ــراد مــن العمــر a والجنــس g والعــرق r الذي ــع األف ــل العلمــي لجمي ــي التحصي ــرات النســبية ف المرجــح للتغي
الواليــة s، مرّجًحــا بحّصــة هــؤالء األفــراد ضمــن التعــداد الســكاني لهــذا العمــر والتحصيــل العلمــي فــي تلــك الواليــة  
ــراد ذوي المســتوى نفســه مــن  ــع األف ــة بمتوســط دخــل جمي ــكل مجموعــة  مقارن ــا بمتوســط الدخــل النســبي ل مضروًب
ــف المجموعــات  ــن مختل ــي بي ــل العلم ــرات التحصي ــي تأثي ــن ف ــل التباي ــى تمثي ــك إل ــدف ذل . ويه ــر  ــك العم ــي ذل ــم ف التعلي

ــة. ــة واالقتصادي ــة االجتماعي الفرعي

23   الحــظ أن هــذا التعديــل جــاء بشــكل رئيســي لجعــل التقديــرات أكثــر تحفًظــا. تقتــرح المؤلفــات المتوافــرة حالًيــا أن تحســين مــدة النــوم مــن شــأنه أن يخفــف 

مــن النتائــج الســلبية للنــوم غيــر الكافــي خــال فتــرة وجيــزة جــًدا مــن الزمــن )خــال ســنة علــى ســبيل المثــال(.
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3. التبعات االقتصادية لتأخير أوقات بدء الدوام الدراسي

يســتعرض هــذا الفصــل نتائــج التحليــل االقتصــادي لتأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي فــي أنحــاء البــاد حتــى الســاعة 8:30 
صباًحــا علــى األقــل. ويعــرض بدايــًة المكاســب التراكميــة المتوقعــة بالقيــم الحاليــة وتوزيعهــا فــي الواليــات الســبعة واألربعيــن، 
ــد لــكل طالــب ولــكل واليــة، ويختــم بمقارنــة الفوائــد اإلجماليــة فــي مجموعــة مختلفــة مــن ســيناريوهات  ــا الفوائ ليفّصــل الحًق

التكاليــف.

3.1 المكاسب االقتصادية التراكمية الناجمة عن تأخير أوقات بدء الدوام الدراسي
يســلّط هــذا القســم الضــوء علــى الرابــط بيــن تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي والمكاســب االقتصاديــة الكبيــرة التــي يحققهــا 
للواليــات الســبعة واألربعيــن والتــي تظهــر فــي زيــادة مســتويات اإلنتــاج االقتصــادي التــي قــد تتحقــق جــراء تأخيــر الــدوام إلــى 
الســاعة 8:30 صباًحــا مقارنــة بالتوزيــع الحالــي ألوقــات بــدء الــدوام الدراســي )الوضــع الراهــن(. وقــد جــرى قيــاس الناتــج 

االقتصــادي للواليــات وفــق الناتــج اإلجمالــي للواليــة.24 

الشكل 1: الفوائد االقتصادية التراكمية المتوّقعة لتأخير أوقات بدء الدوام الدراسي حتى الساعة 8:30 صباًحا

المصدر: حسابات المؤلّفين

ــدوام  ــدء ال ــدوالر األمريكــي( والمتوقعــة لتأخيــر أوقــات ب ــة المحــددة بقيمتهــا الحاليــة )2016 – بال ــة التراكمي ــد االقتصادي ــن الشــكل الفوائ مالحظــات: يبّي
ــة. ــة أمريكي ــي لســبعة وأربعيــن والي ــا مــن حيــث مجمــوع الناتــج اإلجمال الدراســي حتــى الســاعة 8:30 صباًح

./https://www.bea.gov/regional .24   الناتج اإلجمالي للوالية هو المقابل للناتج المحلي اإلجمالي على مستوى الباد
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يصــّور الشــكل 1 المكاســب االقتصاديــة التراكميــة المتوقعــة مــن تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي بقيمتهــا الحاليــة للواليــات 
الســبعة واألربعيــن المشــمولة فــي هــذا التحليــل. ال يتوقــع النمــوذج تحقيــق أي مكاســب اقتصاديــة مباشــرة فــي الســنة األولــى 
مــن تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي حتــى الســاعة 8:30 صباًحــا، نظــًرا لتخــّرج الدفعــة األولــى مــن الطــاب مــن المدرســة 
الثانويــة مــن دون اســتفادتهم ســوى مــن ســنة واحــدة مــن السياســة الجديــدة ألوقــات بــدء الــدوام الدراســي قبيــل تخّرجهــم. إال أن 
النتائــج تشــير إلــى زيــادة المكاســب االقتصاديــة تدريجًيــا مــع مــرور الوقــت مــع اســتفادة المزيــد مــن الطــاب مــن تأخيــر أوقــات 
بــدء الــدوام الدراســي لــدى دخولهــم ســوق العمــل. فعلــى ســبيل المثــال، يتوقــع النمــوذج تحقيــق مكاســب اقتصاديــة بنحــو 8.6 
مليــار دوالر أمريكــي بعــد ســنتين مــن تغييــر السياســة علــى شــكل زيــادة فــي مجمــوع النواتــج اإلجماليــة للواليــات، وهــو مــا 
يســاوي حوالــي %0.04 مــن مجمــوع الناتــج المحلــي اإلجمالــي للواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي يومنــا هــذا. وتــزداد المكاســب 
ــار دوالر أمريكــي بعــد  ــار دوالر أمريكــي بعــد خمــس ســنوات و83 ملي ــة المتوقعــة لتصــل إلــى 37 ملي ــة التراكمي االقتصادي
ــدر  ــة ســنوية وســطية تق ــك مكاســب اقتصادي ــل ذل ــا. يمّث ــار دوالر أمريكــي بعــد خمســة عشــر عاًم عشــر ســنوات و140 ملي
ــنوي  ــل الس ــا الدخ ــاوي تقريًب ــا يس ــن، م ــبعة واألربعي ــة الس ــات األمريكي ــوع الوالي ــي لمجم ــار دوالر أمريك ــي 9.3 ملي بحوال

.)Brown، 2016 لــدوري النخبــة لكــرة القاعــدة )بــراون

يبّيــن الجــدول 1 توزيــع المكاســب االقتصاديــة التراكميــة فــي مختلــف الواليــات مــع مــرور الزمــن، مشــيًرا إلــى وجــود اختــاف 
مناطقــي كبيــر. ومــن الماحــظ أن االختــاف فــي المكاســب المتوقعــة باختــاف الواليــات يعــود بشــكل رئيســي إلــى االختــاف 
فــي متوســط مواعيــد بــدء الــدوام الدراســي األساســية علــى مســتوى البــاد والعوامــل االقتصاديــة األخــرى التــي تختلــف أيًضــا 
ــتحظى  ــة، س ــة المطلق ــة(. وبالقيم ــطية لإلنتاجي ــتويات الوس ــة والمس ــة الصناعي ــل التركيب ــة )مث ــاف الوالي ــر باخت ــكل كبي بش
الواليــات األكبــر مثــل كاليفورنيــا بالقــدر األكبــر مــن المكاســب جــراء تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي حتــى الســاعة 8:30 
صباًحــا علــى األقــل، حيــث يتوقــع لناتجهــا اإلجمالــي أن يــزداد بعــد ســنتين بمقــدار 1.1 مليــار دوالر أمريكــي بالمقارنــة مــع 
حجمــه الراهــن، وهــو رقــم يتوقــع لــه أن يرتفــع إلــى حوالــي 17 مليــار دوالر أمريكــي بعــد 15 عاًمــا. أمــا فلوريــدا فستكســب 
ــارات دوالر  ــي 9 ملي ــن، وحوال ــد عامي ــي بع ــار دوالر أمريك ــي 0.8 ملي ــاس حوال ــي وتكس ــار دوالر أمريك ــي 0.6 ملي حوال

أمريكــي و13 مليــار دوالر أمريكــي بعــد 15 عاًمــا علــى التوالــي لــكل منهمــا.

ــإن متوســط  ــة مــع الوضــع الراهــن، ف ــة بالمقارن ــي للوالي ــي الحال ــة مــن الناتــج اإلجمال أمــا التغييــرات النســبية بالّنســب المئوي
ــة  ــا( و0.08 بالمئ ــة )أالبام ــن 0.01 بالمئ ــنتين بي ــد س ــتتراوح بع ــدوام الدراســي س ــدء ال ــات ب ــر أوق ــبية لتأخي المكاســب النس
ــة  ــن 0.16 بالمئ ــي غضــون عشــر ســنوات بي ــراوح المكاســب النســبية ف ــة. وتت ــي للوالي ــج اإلجمال )ماساتشوســتس( مــن النات
)أالبامــا( و0.66 بالمئــة )دياويــر( مــن الناتــج اإلجمالــي للواليــة، وبيــن 0.64 بالمئــة )أالبامــا( و1.58 بالمئــة )دياويــر( بعــد 

ــا. عشــرين عاًم

ــون دوالر  ــة بالملي ــي للوالي ــج اإلجمال ــي النات ــادة ف ــة )الزي ــكل والي ــة ل ــة المتوقع ــة التراكمي الجــدول 1: المكاســب االقتصادي
أمريكــي(

عدد السنوات بعد تغيير سياسة الدوام المدرسي
20 سنة 15 سنة 10 سنوات 5 سنوات سنتان

%الوالية $ % $ % $ % $ % $
0.64% 1,277 0.38% 764 0.16% 328 0.04% 85 0.01% 11 أالباما

1.33% 3,855 0.95% 2,753 0.58% 1,683 0.26% 758 0.07% 189 أريزونا

1.20% 1,421 0.82% 978 0.47% 557 0.22% 264 0.05% 55 أركنسا

0.99% 24,849 0.69% 17,229 0.41% 10,229 0.18% 4,482 0.04% 1,106 كاليفورنيا

1.26% 3,960 0.87% 2,718 0.48% 1,516 0.20% 632 0.05% 155 كولورادو

1.30% 3,286 0.91% 2,304 0.53% 1,350 0.23% 574 0.05% 135 كونيتيكت
1.58% 1,088 1.13% 773 0.66% 456 0.28% 193 0.07% 46 ديالوير
1.45% 12,858 1.03% 9,174 0.62% 5,544 0.28% 2,507 0.07% 641 فلوريدا
1.12% 5,572 0.79% 3,924 0.48% 2,373 0.21% 1,049 0.05% 257 جورجيا
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عدد السنوات بعد تغيير سياسة الدوام المدرسي
20 سنة 15 سنة 10 سنوات 5 سنوات سنتان

%الوالية $ % $ % $ % $ % $
1.08% 865 0.76% 613 0.47% 380 0.23% 186 0.05% 39 هاواي
0.97% 635 0.67% 440 0.40% 263 0.18% 115 0.04% 28 آيداهو
0.87% 6,753 0.58% 4,535 0.33% 2,559 0.14% 1,091 0.03% 261 إيلينوي
1.24% 4,170 0.85% 2,849 0.47% 1,579 0.21% 712 0.05% 153 إنديانا
1.14% 1,988 0.82% 1,433 0.53% 917 0.23% 405 0.06% 98 آيوا
1.02% 1,530 0.71% 1,064 0.42% 636 0.20% 302 0.04% 59 كانساس
1.27% 2,452 0.91% 1,760 0.56% 1,089 0.27% 516 0.05% 94 كنتاكي
1.22% 2,917 0.85% 2,029 0.49% 1,176 0.21% 501 0.05% 120 لويزيانا
1.24% 708 0.86% 494 0.50% 288 0.21% 121 0.05% 29 ماين
1.36% 6,606 0.98% 4,769 0.62% 2,990 0.29% 1,419 0.08% 371 ماساتشوستس
1.44% 6,728 1.02% 4,794 0.62% 2,894 0.26% 1,218 0.06% 295 ميشيغان
1.28% 4,200 0.90% 2,960 0.54% 1,772 0.23% 753 0.06% 188 مينيسوتا
1.14% 1,211 0.80% 846 0.47% 502 0.22% 233 0.05% 48 مسيسيبي
1.52% 4,488 1.06% 3,115 0.59% 1,750 0.25% 740 0.06% 181 ميسوري
1.12% 505 0.80% 363 0.51% 229 0.24% 107 0.06% 26 مونتانا
0.85% 965 0.58% 654 0.33% 379 0.15% 164 0.03% 39 نبراسكا
0.97% 1,351 0.66% 919 0.37% 524 0.16% 219 0.04% 53 نيفادا
1.23% 905 0.85% 628 0.49% 362 0.21% 156 0.04% 33 نيوهامبشير
1.46% 8,297 1.04% 5,920 0.63% 3,568 0.27% 1,541 0.07% 385 نيوجيرسي
1.17% 1,091 0.84% 786 0.53% 493 0.24% 222 0.06% 56 نيومكسيكو
0.94% 13,130 0.63% 8,847 0.35% 4,960 0.15% 2,077 0.04% 493 نيويورك
1.20% 5,926 0.84% 4,157 0.50% 2,469 0.22% 1,084 0.05% 263 نورث كاروالينا
1.37% 8,360 0.98% 6,010 0.61% 3,724 0.29% 1,746 0.07% 435 أوهايو
1.15% 2,132 0.81% 1,504 0.49% 914 0.22% 410 0.06% 104 أوكالهوما
0.92% 1,999 0.62% 1,356 0.36% 778 0.16% 338 0.04% 83 أوريغون
1.11% 7,908 0.76% 5,387 0.42% 2,990 0.17% 1,213 0.04% 276 بنسلفانيا
1.47% 821 1.06% 592 0.65% 364 0.29% 164 0.07% 36 رود آيالند
1.33% 2,677 0.97% 1,951 0.62% 1,254 0.28% 567 0.06% 130 ساوث كاروالينا
1.04% 490 0.73% 346 0.45% 214 0.21% 101 0.05% 23 ساوث داكوتا
0.99% 3,122 0.67% 2,131 0.39% 1,219 0.16% 515 0.04% 120 تينيسي
1.14% 18,307 0.80% 12,835 0.48% 7,686 0.21% 3,412 0.05% 851 تكساس
1.14% 1,679 0.80% 1,175 0.47% 691 0.19% 277 0.05% 68 يوتا
1.28% 385 0.90% 270 0.53% 159 0.23% 70 0.06% 17 فيرمونت
1.24% 5,975 0.89% 4,277 0.55% 2,650 0.25% 1,182 0.07% 330 فرجينيا
1.26% 5,608 0.91% 4,031 0.57% 2,518 0.27% 1,214 0.06% 264 واشنطن
1.17% 871 0.82% 610 0.49% 362 0.21% 155 0.05% 38 ويست فرجينيا
1.21% 3,642 0.84% 2,552 0.50% 1,511 0.21% 634 0.05% 152 ويسكونسن
1.34% 535 0.95% 378 0.56% 225 0.25% 99 0.06% 23 وايومنغ

المصدر: حسابات المؤلفين.

مالحظــات: يبّيــن الجــدول المكاســب االقتصاديــة التراكميــة المحــددة بقيمتهــا الحاليــة والمتوقعــة )مــن حيــث زيــادة الناتــج اإلجمالــي للواليــة مقــّدًرا بالمليــون 
دوالر أمريكــي( جــّراء تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي حتــى الســاعة 8:30 صباًحــا فــي مختلــف الواليــات الســبعة واألربعيــن والتــي قــد تتحقــق فــي 

الســنوات التاليــة لتغييــر السياســة مقارنــة بالوضــع الراهــن.
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3.2 الفوائد االقتصادية لكل طالب ونسب المنافع إلى التكاليف
تشــير التأثيــرات الناجمــة عــن تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي علــى امتــداد البــاد إلــى الســاعة 8:30 صباًحــا علــى األقــل 
ــة المتوقعــة  ــع االقتصادي ــإن المناف ــة متحّفظــة جــًدا، ف ــا منهجي ــو اعتمدن ــى ل ــه حت ــى أّن ــي الشــكل 1 والجــدول 1، إل ــة ف والمبّين
ســتبقى كبيــرة. إال أّنــه مــن الضــروري لنــا لتقييــم فعاليــة سياســة تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي مقارنــة المنافــع االقتصاديــة 
بالتكاليــف الموافقــة لهــا. ولهــذا الغــرض يقــدم هــذا القســم نظــرة عامــة حــول المكاســب االقتصاديــة المتوقعــة لــكل طالــب فــي 

الواليــات الســبعة واألربعيــن ويقارنهــا بمزيــد مــن التفصيــل بمختلــف ســيناريوهات التكاليــف.

3.2.1 المنافع االقتصادية المتوقعة لكل طالب
باســتخدام إجمالــي عــدد الطــاب فــي المــدارس األمريكيــة المتوســطة والثانويــة،25 يســتعرض الجــدول 2 المنافــع االقتصاديــة 

التراكميــة لــكل طالــب بعــد ســنتين و5 و10 و15 و20 ســنة علــى التوالــي مــن تأخيــر الــدوام.

الجدول 2: المكاسب االقتصادية التراكمية المتوقعة بحسب الوالية )بالدوالر األمريكي لكل طالب(.

25   انظر الجدول 8 في الملحق )ج( لاطاع على عدد الطاب والمدارس

عدد السنوات بعد تغيير سياسة الدوام المدرسي
20 سنة 15 سنة 10 سنوات 5 سنوات سنتان الوالية
3,712 2,220 953 246 31 أالباما
7,619 5,440 3,325 1,498 374 أريزونا
4,867 3,349 1,908 904 190 أركنسا
7,523 5,216 3,097 1,357 335 كاليفورنيا
7,515 5,158 2,876 1,199 294 كولورادو

12,639 8,863 5,193 2,209 517 كونيتيكت
17,275 12,278 7,242 3,061 733 ديالوير
9,145 6,525 3,943 1,783 456 فلوريدا
5,835 4,109 2,485 1,098 269 جورجيا
10,653 7,553 4,688 2,295 476 هاواي
4,044 2,802 1,676 735 180 آيداهو
6,700 4,499 2,539 1,082 259 إيلينوي
7,459 5,097 2,824 1,273 273 إنديانا
7,983 5,756 3,681 1,625 395 آيوا
7,500 5,215 3,117 1,478 289 كانساس
6,850 4,916 3,043 1,442 263 كنتاكي
9,232 6,422 3,723 1,587 381 لويزيانا
6,740 4,702 2,748 1,148 275 ماين

12,535 9,050 5,673 2,693 704 ماساتشوستس
7,551 5,381 3,248 1,367 331 ميشيغان
8,046 5,671 3,395 1,443 360 مينيسوتا
4,452 3,112 1,844 856 177 مسيسيبي
8,468 5,877 3,302 1,396 341 ميسوري
6,473 4,656 2,942 1,366 338 مونتانا
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عدد السنوات بعد تغيير سياسة الدوام المدرسي
20 سنة 15 سنة 10 سنوات 5 سنوات سنتان الوالية
6,433 4,358 2,527 1,096 258 نبراسكا
4,896 3,330 1,897 795 191 نيفادا
7,801 5,416 3,117 1,343 286 نيوهامبشير

11,886 8,482 5,112 2,207 551 نيوجيرسي
7,226 5,204 3,268 1,469 373 نيومكسيكو
7,862 5,298 2,970 1,244 295 نيويورك
7,717 5,413 3,215 1,411 342 نورث كاروالينا
7,879 5,665 3,510 1,646 410 أوهايو
5,989 4,226 2,568 1,153 291 أوكالهوما
7,088 4,810 2,758 1,198 294 أوريغون
7,900 5,381 2,987 1,212 276 بنسلفانيا
12,081 8,703 5,358 2,406 537 رود آيالند
6,513 4,747 3,050 1,380 317 ساوث كاروالينا
6,287 4,438 2,744 1,300 296 ساوث داكوتا
5,858 3,998 2,286 967 225 تينيسي
7,162 5,022 3,007 1,335 333 تكساس
5,654 3,956 2,327 931 228 يوتا
8,365 5,876 3,464 1,523 365 فيرمونت
10,765 7,706 4,774 2,129 595 فرجينيا
10,662 7,664 4,786 2,308 503 واشنطن
5,443 3,813 2,263 972 235 ويست فرجينيا
8,610 6,034 3,572 1,498 360 ويسكونسن
10,702 7,553 4,497 1,982 461 وايومنغ

7,906 5,552 3,309 1,461 346 المتوسط
المصدر: حسابات المؤلفين

مالحظــات: يســتعرض الجــدول المكاســب االقتصاديــة التراكميــة المحــددة بقيمتهــا الحاليــة والمتوقعــة لــكل طالــب جــراء تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي 
حتــى الســاعة 8:30 صباًحــا فــي الواليــات الســبعة واألربعيــن مقارنــة بالوضــع الراهــن حســب التوزيــع الحالــي ألوقــات بــدء الــدوام الدراســي.

بمعــّدل وســطي، تبلــغ الفائــدة المتوقعــة لــكل طالــب فــي مختلــف الواليــات بعــد ســنتين حوالــي 346 دوالًرا أمريكًيــا لترتفــع إلــى 
3,309 دوالرات و5,552 دوالًرا بعــد 10 ســنوات و15 ســنة علــى التوالــي. كمــا يظهــر اختــاف كبيــر بيــن الواليــات علــى 
نحــو مشــابه للتوقعــات المبّينــة فــي الجــدول 1. فعلــى ســبيل المثــال، مــن المتوّقــع للمكاســب االقتصاديــة لــكل طالــب فــي واليــة 
أالبامــا أن تبلــغ حوالــي 31 دوالًرا أمريكًيــا بعــد ســنتين، وهــو أقــل بكثيــر مــن المتوســط البالــغ 346 دوالًرا أمريكًيــا للطالــب 
ــًا نســبًيا مــن المكاســب  ــدًرا ضئي ــات األخــرى التــي ال تحقــق ســوى ق ــات الســبعة واألربعيــن. ومــن الوالي الواحــد فــي الوالي
للطالــب الواحــد، أركنســا وآيداهــو ومسيســيبي )بيــن 177 دوالًرا و190 دوالًرا بعــد ســنتين(. وعلــى الضفــة األخــرى، ُيَتوقــع 
لواليــات مثــل دياويــر وماساتشوســتس أن تحقــق مكاســب أكبــر نســبًيا مــن 700 دوالر أمريكــي للطالــب الواحــد بعــد ســنتين 
ــد  ــو ورود آيان ــي وأوهاي ــو جيرس ــت وني ــرة، كونيتيك ــب كبي ــق مكاس ــا تحقي ــع له ــي يتوق ــرى الت ــات األخ ــن الوالي ــط. وم فق

ووايومينــغ.

تصــّور التوقعــات المبّينــة فــي الجــدول 2 المكاســب االقتصاديــة لــكل طالــب، إال أنــه ولتقييــم فعاليــة سياســة تأخيــر أوقــات بــدء 
الــدوام الدراســي مــن حيــث التكلفــة، ينبغــي مقارنــة هــذه المكاســب بالتكاليــف الموافقــة لهــا.
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3.3 نسب المنافع إلى التكاليف المتوقعة لكل طالب
ــدوام الدراســي بشــكل عــام باختــاف المنطقــة وحتــى باختــاف المنطقــة  ســتختلف التكاليــف المرتبطــة بتأخيــر أوقــات بــدء ال
التعليميــة. اســتخدم تحليــل المنافــع مقارنــة بالتكاليــف الــذي أجــراه معهــد بروكينجــز كلفــة تقديريــة بلغــت 150 دوالًرا أمريكًيــا 
لــكل طالــب ســنوًيا، وهــو الرقــم نفســه الــذي سنســتعمله فــي تحليلنــا. إال أننــا وســعًيا لعــرض مجموعــة متنوعــة مــن ســيناريوهات 
ــا إلــى تطبيــق مجموعــة  ــة التــي قــد تنطبــق علــى مناطــق مختلفــة وفــي ظــل أوضــاع مختلفــة، فقــد عمدن التكاليــف ذات الصل
مــن الســيناريوهات أســميناها: “العاديــة” و”المرتفعــة” و”المرتفعــة جــًدا”، وتنويــع التكاليــف التــي تتضمنهــا بيــن تكاليــف ســنوية 

متكــررة وتكاليف استثمار أوليــة. يبّيــن الجــدول 3 الســيناريوهات الســتة المختلفــة.

الجدول 3: سيناريوهات التكاليف المطبقة في هذا التحليل

مالحظــات: افترضنــا أن تشــمل التكاليــف الســنوية التكاليــف المتعلقــة بتغييــر اســتراتيجيات النقــل المدرســي بينمــا تشــمل التكاليــف األوليــة تحديــث البنيــة 
التحتيــة المدرســية المرتبطــة باألنشــطة الاحقــة للــدوام المدرســي. تــم تحويــل التكلفــة بحســب المدرســة إلــى تكلفــة بحســب الطالــب باســتخدام بيانــات إجمالــي 
ــة العامــة فيمــا يخــص  ــة« افتراضــات الكلف ــة »العادي ــران فــي ســيناريو التكلف عــدد الطــاب والمــدراس مــن الجــدول 8 فــي الملحــق )ج(. يحاكــي المتغي

تكاليــف تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي والمأخــوذة مــن الدراســات الموجــودة.

لــكل مــن ســيناريوهات التكاليــف »العاديــة« و«المرتفعــة« و«المرتفعــة جــًدا« متغّيــران: األول تطّبــق فيــه التكاليــف الســنوية 
لــكل طالــب فقــط، والثانــي تطبــق فيــه التكاليــف الســنوية باإلضافــة إلــى االســتثمار األّولــي لــكل مدرســة الــذي يهــدف إلــى تقديــر 
تكاليــف تحديــث البنيــة التحتيــة المدرســية المتعلقــة باألنشــطة الاحقــة للــدوام المدرســي. يفتــرض علــى ســبيل المثــال أن تبلــغ 
ــة 110,000  ــة األولي ــغ التكلف ــا وأن تبل ــف »العــادي« 150 دوالًرا أمريكًي ــي ســيناريو التكالي ــب ف ــكل طال ــة الســنوية ل التكلف
ــي ســيناريوهي  ــكل مدرســة ف ــة ل ــد تكاليــف االســتثمارات األولي ــكل مدرســة، بينمــا ُيفتــرض أن تزي ــة ل دوالر أمريكــي إضافي
التكاليــف »المرتفعــة« و»المرتفعــة جــًدا« بمقــدار ضعفيــن وثاثــة أضعــاف علــى التوالــي. يشــار إلــى أن ســيناريو التكاليــف 
»العاديــة« يســتخدم التكاليــف التقديريــة ذاتهــا التــي اســتخدمتها الدراســات الســابقة )مثــل جاكــوب وروكــوف، 2011( بينمــا 
يمثــل ســيناريوها التكاليــف »المرتفعــة« و»المرتفعــة جــًدا« توقعــات تهــدف لتبيــان األثــر المحتمــل لزيــادة التكاليــف المفترضــة 

علــى فعاليــة سياســة تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي.

بنــاء عليــه، يبّيــن الشــكل 2 نســب المنافــع إلــى التكاليــف المتوّقعــة لــكل طالــب فــي الواليــات الســبعة واألربعيــن فــي مختلــف 
ــب  ــكل طال ــا ل ــغ 150 دوالًرا أمريكًي ــة دائمــة تبل ــة" وبافتــراض تكلف ــة العادي ســيناريوهات التكاليــف.26 فــي الســيناريو "التكلف
ســنوًيا ومــن دون أي تكاليــف أوليــة، يتوقــع للفوائــد لــكل طالــب أن تتجــاوز التكاليــف )أي أن يكــون معــّدل المنافــع إلــى التكاليــف 
أعلــى مــن 1( بعــد ســنتين مــن تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي حتــى الســاعة 8:30 صباًحــا، ليبلــغ معــّدل المنافــع إلــى 
ــًدا بقيمــة 3 دوالرات، لتــزداد هــذه  ــا 3:1، مــا يعنــي أن يحصــد كل دوالر أمريكــي يتــم اســتثماره عائ التكاليــف بعــد 13 عاًم
النســبة مــع مــرور الزمــن وتصــل إلــى 3.5:1 بعــد 20 ســنة فقــط. وإذا مــا أضفنــا التكاليــف األوليــة، تتجــاوز الفائــدة التكلفــة 

لــكل طالــب بعــد 3 ســنوات، وتبلــغ بعــد 16 ســنة معــّدل 3:1.  

وفــي ســيناريو التكاليــف »المرتفعــة«، ومــع رفــع التكلفــة إلــى 350 دوالًرا أمريكًيــا لــكل طالــب، يقــدر للمنافــع االقتصاديــة مــن 
تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي حتــى الســاعة 8:30 صباًحــا علــى مســتوى البــاد أن تتجــاوز التكاليــف خــال 6 إلــى 7 

ســنوات مــن تطبيــق السياســة أو 9 إلــى 10 ســنوات إذا مــا احتســبنا التكاليــف األوليــة.

26   تــم تحديــد كل مــن المنافــع والتكاليــف لــكل طالــب وتقديمهــا بالقيــم الحاليــة. كمــا تــم اقتطــاع المنافــع والتكاليــف المســتقبلية بنســبة 4 بالمئــة، وهــو الشــائع 

فــي مؤلفــات االقتصــاد الكلــي.

المرتفعة جًدا المرتفعة العادية سيناريو التكاليف:
500$ لكل طالب

330,000 لكل مدرسة
350$ لكل طالب

220,000 لكل مدرسة
150$ لكل طالب

110,000 لكل مدرسة
)1(: التكلفة السنوية

)2(: التكلفة األولية + )1(
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وفــي ســيناريو التكاليــف »المرتفعــة جــًدا«، افترضنــا أن تبلــغ التكلفــة لــكل طالــب 500 دوالر أمريكــي والتكلفــة األوليــة 330 
ألــف دوالر أمريكــي. ومــن الملفــت أنــه حتــى فــي ظــل مثــل هــذه االفتراضــات ذات التكاليــف المرتفعــة، يتوّقــع للمنافــع أن تفــوق 

التكاليــف بعــد 16 إلــى 18 ســنة مــن تغييــر السياســة، ســواء أضفنــا التكاليــف األوليــة أو لــم نضفهــا.

 الشــكل 2: نســب المنافــع إلــى التكاليــف المتوقعــة لتأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي )للواليــات األمريكيــة الســبعة
واألربعين جميعها(.

المصدر: حسابات المؤلفين

مالحظات: يبّين الجدول 3، مختلف سيناريوهات التكاليف: “العادية” و”المرتفعة” و”المرتفعة جًدا”.

تمثــل التوقعــات التــي يســتعرضها الشــكل 2 األرقــام اإلجماليــة المتوقعــة للواليــات الســبعة واألربعيــن، بينمــا يبّيــن الجــدول 4 
االختــاف الكبيــر بيــن الواليــات فــي نســب المنافــع إلــى التكاليــف. ويعــرض علــى وجــه التحديــد النســب المتوقعــة للمنافــع إلــى 
ــل فــي ظــل ســيناريو التكاليــف  ــى األق ــا عل ــى الســاعة 8:30 صباًح ــدوام الدراســي حت ــدء ال ــات ب ــر أوق التكاليــف جــراء تأخي
ــع  ــى تجــاوز المناف ــج إل ــه )1( و)2(. تشــير النتائ ــر السياســة بمتغّيري ــة« فــي غضــون ســنتين إلــى 20 ســنة مــن تغيي »العادي
ــة  ــر فــي األغلبي ــه فــي غضــون 5 ســنوات مــن التغيي ــدوام الدراســي تكاليف ــدء ال ــات ب ــر أوق ــة المتوقعــة جــراء تأخي االقتصادي
العظمــى مــن الواليــات باســتثناء أالبامــا وآيداهــو ونيفــادا )أي أّن العائــد علــى كل دوالر يتــم إنفاقــه هــو دوالر علــى األقــل(، 
بغــض النظــر عمــا إذا أخذنــا فقــط التكاليــف الســنوية بالحســبان أو أضفنــا التكاليــف األوليــة. وتتــراوح النســبة المتوقعــة للمنافــع 
ــن  ــد م ــتفادة المزي ــن باس ــرور الزم ــع م ــزداد م ــا( و2.39 )ماساتشوســتس(، لت ــن 0.11 )أالبام ــنتين بي ــد س ــف بع ــى التكالي إل

.5
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4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
عدد السنوات التي مّرت بعد تغییر سیاسة الدوام المدرسي
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التكالیف العادیة (1)
التكالیف المرتفعة (1)
التكالیف المرتفعة جًدا (1)

التكالیف العادیة (2)
التكالیف المرتفعة (2)
التكالیف المرتفعة جًدا (2)
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الطــاب مــن تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي، لتبلــغ نســبة المنافــع إلــى التكاليــف بمعــّدل وســطي بيــن 2.31 إلــى 2.62، 
مــا يعنــي أن يحقــق كل دوالر أمريكــي عائــًدا يتجــاوز ضعــف االســتثمار األولــي.

الجدول 4: نسب المنافع إلى التكاليف المتوقعة لكل والية )سيناريو التكاليف “العادية”(

عدد السنوات بعد تغيير سياسة الدوام المدرسي
20 سنة 15 سنة 10 سنوات 5 سنوات سنتان

)2(الوالية )1( )2( )1( )2( )1( )2( )1( )2( )1(
1.62 1.75 1.17 1.28 0.67 0.75 0.29 0.35 0.07 0.11 أالباما
3.33 3.59 2.86 3.14 2.32 2.63 1.74 2.16 0.81 1.27 أريزونا
2.13 2.3 1.76 1.93 1.33 1.51 1.05 1.3 0.41 0.65 أركنسا
3.29 3.55 2.74 3.01 2.16 2.45 1.58 1.95 0.73 1.14 كاليفورنيا
3.29 3.54 2.71 2.97 2.01 2.27 1.39 1.73 0.64 1 كولورادو
5.53 5.96 4.66 5.11 3.63 4.1 2.57 3.18 1.12 1.76 كونيتيكت
7.56 8.15 6.46 7.08 5.06 5.72 3.56 4.41 1.59 2.49 ديالوير

4 4.31 3.43 3.76 2.75 3.12 2.07 2.57 0.99 1.55 فلوريدا
2.55 2.75 2.16 2.37 1.74 1.96 1.28 1.58 0.58 0.91 جورجيا
4.66 5.02 3.97 4.35 3.28 3.71 2.67 3.3 1.03 1.62 هاواي
1.77 1.91 1.47 1.62 1.17 1.32 0.85 1.06 0.39 0.61 آيداهو
2.93 3.16 2.37 2.59 1.77 2.01 1.26 1.56 0.56 0.88 إيلينوي
3.26 3.52 2.68 2.94 1.97 2.23 1.48 1.83 0.59 0.93 إنديانا
3.49 3.77 3.03 3.32 2.57 2.91 1.89 2.34 0.86 1.34 آيوا
3.28 3.54 2.74 3.01 2.18 2.46 1.72 2.13 0.63 0.98 كانساس

3 3.23 2.59 2.83 2.13 2.4 1.68 2.08 0.57 0.89 كنتاكي
4.04 4.35 3.38 3.7 2.6 2.94 1.84 2.29 0.83 1.29 لويزيانا
2.95 3.18 2.47 2.71 1.92 2.17 1.33 1.65 0.6 0.93 ماين
5.48 5.91 4.76 5.22 3.96 4.48 3.13 3.88 1.53 2.39 ماساتشوستس
3.3 3.56 2.83 3.1 2.27 2.57 1.59 1.97 0.72 1.12 ميشيغان
3.52 3.8 2.98 3.27 2.37 2.68 1.68 2.08 0.78 1.22 مينيسوتا
1.95 2.1 1.64 1.79 1.29 1.46 1 1.23 0.38 0.6 مسيسيبي
3.7 3.99 3.09 3.39 2.31 2.61 1.62 2.01 0.74 1.16 ميسوري

2.83 3.05 2.45 2.68 2.06 2.33 1.59 1.97 0.73 1.15 مونتانا
2.81 3.03 2.29 2.51 1.77 2 1.27 1.58 0.56 0.88 نبراسكا
2.14 2.31 1.75 1.92 1.33 1.5 0.92 1.14 0.41 0.65 نيفادا
3.41 3.68 2.85 3.12 2.18 2.46 1.56 1.93 0.62 0.97 نيوهامبشير
5.2 5.61 4.46 4.89 3.57 4.04 2.56 3.18 1.2 1.87 نيوجيرسي
3.16 3.41 2.74 3 2.28 2.58 1.71 2.12 0.81 1.27 نيومكسيكو
3.44 3.71 2.79 3.05 2.07 2.35 1.45 1.79 0.64 1 نيويورك
3.38 3.64 2.85 3.12 2.25 2.54 1.64 2.03 0.74 1.16 نورث كاروالينا
3.45 3.72 2.98 3.27 2.45 2.77 1.91 2.37 0.89 1.39 أوهايو
2.62 2.82 2.22 2.44 1.79 2.03 1.34 1.66 0.63 0.99 أوكالهوما
3.1 3.34 2.53 2.77 1.93 2.18 1.39 1.73 0.64 1 أوريغون

3.46 3.73 2.83 3.1 2.09 2.36 1.41 1.75 0.6 0.94 بنسلفانيا
5.28 5.7 4.58 5.02 3.74 4.23 2.8 3.46 1.17 1.83 رود آيالند
2.85 3.07 2.5 2.74 2.13 2.41 1.6 1.99 0.69 1.08 ساوث كاروالينا
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المصدر: حسابات المؤلفين

مالحظــات: يفتــرض العمــود )1( تكلفــة تبلــغ 150 دوالًرا أمريكًيــا للطالــب كل عــام بينمــا يفتــرض العمــود )2( باإلضافــة إلــى تلــك التكلفــة، اســتثمار كل 
مدرســة مبلــغ 110 آالف دوالر أمريكــي لتحديــث البنيــة التحتيــة للمدرســة والمتعلقــة باألنشــطة الاحقــة للــدوام المدرســي )مثــل تحديــث تجهيــزات اإلضاءة(.

ــاع السياســة لمــا تظهــره مــن مكاســب اقتصاديــة جمــة يمكــن أن تنجــم عــن تأخيــر  تبــدو هــذه النتائــج هامــة مــن منظــور صّن
ــد  ــص معه ــل، خل ــي المقاب ــر. وف ــذا التغيي ــي ه ــن تبّن ــن م ــن الزم ــبًيا م ــزة نس ــرة وجي ــدوام الدراســي خــال فت ــدء ال ــات ب أوق
بروكينجــز إلــى تقديــر نســبة المنافــع إلــى التكاليــف بنحــو 9:1 لــكل طالــب، بيــد أنــه احتســب المنافــع والتكاليــف طيلــة الحيــاة 
المهنيــة للفــرد والتــي تبلــغ حوالــي 45 عاًمــا كمعــّدل وســطي، مــا يحــول بالتالــي دون إمكانيــة مقارنــة نســبة المنافــع إلــى التكاليف 
مباشــرة بالنســب الســنوية المتوقعــة فــي هــذه الدراســة. إال أننــا إذا مــا طبقنــا التكلفــة الســنوية إلــى مــا ال نهايــة بواقــع 150 دوالًرا 
ــا لــكل طالــب ســنوًيا علــى تحليــل معهــد بروكينجــز )جاكــوب وروكــوف، 2011( الــذي خلــص إلــى تحقيــق مكاســب  أمريكًي
إجماليــة تبلــغ 17,500 دوالر أمريكــي للطالــب الواحــد مــدى حياتــه جــراء تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي ســاعة واحــدة، 
وبافتــراض أفــق زمنــي يبلــغ 45 عاًمــا، فــإن النســبة المعدلــة للمنافــع إلــى التكاليــف فــي تحليــل معهــد بروكينجــز ســتبلغ حوالــي 
ــى أن نســبة  ــة فــي الجــدول 4 إل ــام المبّين ــًا، تشــير األرق ــة أكثــر شــمواًل وتفصي ــة وطني ــداًل مــن 9:1. وباعتمــاد مقارب 6:1 ب
المنافــع إلــى التكاليــف فــي الواليــات الســبعة واألربعيــن ســتبلغ حوالــي نصــف نســبة المنافــع إلــى التكاليــف المبينــة فــي تحليــل 
بروكينجــز بعــد 15 ســنة فقــط )حوالــي ثلــث الحيــاة المهنيــة للفــرد(. وإذا مــا تــم تمديــد التقديــرات المبينــة فــي الجــدول 4 حتــى 
45 عاًمــا، ترتفــع النســبة إلــى 7.5:1، بمــا يعــادل 1.2 ضعــف النســبة المقــدرة والمعدلــة للمنافــع إلــى التكاليــف بحســب تحليــل 
معهــد بروكينجــز )والبالغــة 6:1(، علــى الرغــم مــن أن التحليــل الحالــي يفتــرض بشــكل عــام زيــادة صافيــة ال تتجــاوز ســاعة 

واحــدة فــي أوقــات بــدء الــدوام الدراســي )حوالــي 30 دقيقــة(.

وإلظهــار االختــاف فــي نســب المنافــع إلــى التكاليــف فــي ظــل اختــاف التكاليــف المفترضــة، يبّيــن الجــدول 5 النســب المتوقعــة 
للمنافــع إلــى التكاليــف فــي ســيناريو التكاليــف “المرتفعــة”. وبالمقارنــة مــع الجــدول 4، تبــدو نســب المنافــع إلــى التكاليــف فــي هذا 
الجــدول أقــل مــن نظيرتهــا فــي الجــدول الســابق نظــًرا الرتفــاع التكلفــة المفترضــة لــكل طالــب. فعلــى ســبيل المثــال، وبافتــراض 
ــر  ــان همــا دياوي ــر 1(، ســتصل واليت ــة )المتغّي ــدون أي تكاليــف أولي ــكل طالــب ب ــا ل ــغ 350 دوالًرا أمريكًي ــة ســنوية تبل تكلف
ــة بعــد 5  ــى هــذه العتب ــات إل ــد مــن الوالي ــى التكاليــف خــال ســنتين، لتصــل مزي ــع إل ــن المناف ــى تعــادل بي وماساتشوســتس إل
ســنوات، بينمــا تســتعيد معظــم الواليــات كل دوالر أنفقتــه علــى األقــل بعــد عشــر ســنوات. إال أن النســبة المتوقعــة للمنافــع إلــى 
ــا أطــول لتصــل إلــى  التكاليــف فــي كل مــن أالبامــا وآيداهــو ومسيســيبي فــي ظــل ســيناريو التكاليــف “المرتفعــة” ســتحتاج وقًت
عتبــة التعــادل تلــك، ذلــك أنهــا لــن تبلــغ الواحــد حتــى بعــد 20 عاًمــا. ومــع ذلــك، يبّيــن الجــدول 5 أنــه حتــى فــي ظــل ســيناريو 

عدد السنوات بعد تغيير سياسة الدوام المدرسي
20 سنة 15 سنة 10 سنوات 5 سنوات سنتان

)2(الوالية )1( )2( )1( )2( )1( )2( )1( )2( )1(
2.75 2.97 2.34 2.56 1.92 2.17 1.51 1.87 0.64 1.01 ساوث داكوتا
2.56 2.76 2.1 2.31 1.6 1.81 1.12 1.39 0.49 0.76 تينيسي
3.13 3.38 2.64 2.9 2.1 2.38 1.55 1.92 0.72 1.13 تكساس
2.47 2.67 2.08 2.28 1.63 1.84 1.08 1.34 0.5 0.77 يوتا
3.66 3.95 3.09 3.39 2.42 2.74 1.77 2.19 0.79 1.24 فيرمونت
4.71 5.08 4.05 4.44 3.34 3.77 2.47 3.07 1.29 2.02 فرجينيا
4.66 5.03 4.03 4.42 3.34 3.78 2.68 3.32 1.09 1.71 واشنطن
2.38 2.57 2.01 2.2 1.58 1.79 1.13 1.4 0.51 0.8 ويست فرجينيا
3.77 4.06 3.17 3.48 2.5 2.82 1.74 2.16 0.78 1.22 ويسكونسن
4.68 5.05 3.97 4.35 3.14 3.55 2.3 2.85 1 1.57 وايومنغ

3.46 3.73 2.92 3.2 2.31 2.62 1.7 2.1 0.75 1.18 المتوسط
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التكاليــف المرتفعــة نســبًيا، ســيؤتي تغييــر سياســة أوقــات بــدء الــدوام الدراســي ثمــاره فــي معظــم الواليــات بعــد 10 ســنوات، مــا 
يعنــي تحقيــق عائــد يعــادل دوالًرا أمريكًيــا واحــًدا لــكل دوالر أمريكــي تــم إنفاقــه.

الجدول 5: نسب المنافع إلى التكاليف المتوقعة لكل والية )سيناريو التكاليف “المرتفعة”(

عدد السنوات بعد تغيير سياسة الدوام المدرسي
20 سنة 15 سنة 10 سنوات 5 سنوات سنتان

)2(الوالية )1( )2( )1( )2( )1( )2( )1( )2( )1(
0.7 0.75 0.51 0.55 0.29 0.32 0.13 0.15 0.03 0.05 أالباما

1.44 1.54 1.24 1.34 1.01 1.13 0.77 0.92 0.37 0.54 أريزونا
0.94 1 0.76 0.83 0.58 0.65 0.46 0.56 0.19 0.28 أركنسا
1.43 1.52 1.19 1.29 0.94 1.05 0.7 0.84 0.33 0.49 كاليفورنيا
1.42 1.52 1.18 1.27 0.88 0.97 0.61 0.74 0.29 0.43 كولورادو
2.39 2.55 2.02 2.19 1.58 1.76 1.13 1.36 0.51 0.75 كونيتيكت
3.27 3.49 2.8 3.03 2.2 2.45 1.57 1.89 0.72 1.07 ديالوير
1.73 1.85 1.49 1.61 1.2 1.34 0.91 1.1 0.45 0.66 فلوريدا
1.11 1.18 0.94 1.02 0.76 0.84 0.56 0.68 0.26 0.39 جورجيا
2.02 2.15 1.72 1.87 1.43 1.59 1.18 1.42 0.47 0.69 هاواي
0.77 0.82 0.64 0.69 0.51 0.57 0.38 0.45 0.18 0.26 آيداهو
1.27 1.35 1.03 1.11 0.77 0.86 0.55 0.67 0.25 0.38 إيلينوي
1.41 1.51 1.16 1.26 0.86 0.96 0.65 0.79 0.27 0.4 إنديانا
1.51 1.61 1.31 1.42 1.12 1.25 0.83 1 0.39 0.58 آيوا
1.42 1.52 1.19 1.29 0.95 1.06 0.76 0.91 0.28 0.42 كانساس
1.3 1.38 1.12 1.21 0.93 1.03 0.74 0.89 0.26 0.38 كنتاكي
1.75 1.87 1.47 1.59 1.13 1.26 0.81 0.98 0.37 0.55 لويزيانا
1.28 1.36 1.07 1.16 0.84 0.93 0.59 0.71 0.27 0.4 ماين
2.37 2.53 2.07 2.24 1.73 1.92 1.38 1.66 0.69 1.03 ماساتشوستس
1.43 1.53 1.23 1.33 0.99 1.1 0.7 0.84 0.32 0.48 ميشيغان
1.52 1.63 1.3 1.4 1.03 1.15 0.74 0.89 0.35 0.52 مينيسوتا
0.84 0.9 0.71 0.77 0.56 0.62 0.44 0.53 0.17 0.26 مسيسيبي
1.6 1.71 1.34 1.45 1.01 1.12 0.71 0.86 0.33 0.5 ميسوري

1.23 1.31 1.06 1.15 0.9 1 0.7 0.84 0.33 0.49 مونتانا
1.22 1.3 1 1.08 0.77 0.86 0.56 0.68 0.25 0.38 نبراسكا
0.95 1 0.76 0.82 0.58 0.64 0.41 0.49 0.19 0.28 نيفادا
1.48 1.58 1.24 1.34 0.95 1.06 0.69 0.83 0.28 0.42 نيوهامبشير
2.25 2.4 1.94 2.1 1.56 1.73 1.13 1.36 0.54 0.8 نيوجيرسي
1.37 1.46 1.19 1.29 1 1.11 0.75 0.91 0.37 0.54 نيومكسيكو
1.49 1.59 1.21 1.31 0.9 1.01 0.64 0.77 0.29 0.43 نيويورك
1.46 1.56 1.24 1.34 0.98 1.09 0.72 0.87 0.34 0.5 نورث كاروالينا
1.49 1.59 1.29 1.4 1.07 1.19 0.84 1.02 0.4 0.6 أوهايو
1.13 1.21 0.97 1.04 0.78 0.87 0.59 0.71 0.29 0.42 أوكالهوما
1.34 1.43 1.1 1.19 0.84 0.93 0.61 0.74 0.29 0.43 أوريغون
1.5 1.6 1.23 1.33 0.91 1.01 0.62 0.75 0.27 0.4 بنسلفانيا

2.29 2.44 1.99 2.15 1.63 1.81 1.23 1.48 0.53 0.78 رود آيالند
1.23 1.32 1.08 1.17 0.93 1.03 0.71 0.85 0.31 0.46 ساوث كاروالينا
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تأخير بدء الدوام الدراسي في الواليات المتحدة األمريكية

عدد السنوات بعد تغيير سياسة الدوام المدرسي
20 سنة 15 سنة 10 سنوات 5 سنوات سنتان

)2(الوالية )1( )2( )1( )2( )1( )2( )1( )2( )1(
1.19 1.27 1.01 1.1 0.84 0.93 0.67 0.8 0.29 0.43 ساوث داكوتا
1.11 1.18 0.91 0.99 0.7 0.77 0.5 0.6 0.22 0.33 تينيسي
1.36 1.45 1.15 1.24 0.92 1.02 0.68 0.82 0.33 0.49 تكساس
1.07 1.14 0.9 0.98 0.71 0.79 0.48 0.57 0.22 0.33 يوتا
1.58 1.69 1.34 1.45 1.05 1.17 0.78 0.94 0.36 0.53 فيرمونت
2.04 2.18 1.76 1.9 1.45 1.62 1.09 1.31 0.58 0.87 فرجينيا
2.02 2.16 1.75 1.89 1.46 1.62 1.18 1.42 0.49 0.73 واشنطن
1.03 1.1 0.87 0.94 0.69 0.77 0.5 0.6 0.23 0.34 ويست فرجينيا
1.63 1.74 1.38 1.49 1.09 1.21 0.77 0.92 0.35 0.52 ويسكونسن
2.03 2.16 1.72 1.87 1.37 1.52 1.02 1.22 0.45 0.67 وايومنغ

1.5 1.6 1.27 1.37 1.01 1.12 0.75 0.9 0.34 0.5 المتوسط

المصدر: حسابات المؤلفين

مالحظــات: يفتــرض العمــود )1( تكلفــة تبلــغ 350 دوالًرا أمريكًيــا للطالــب كل عــام بينمــا يفتــرض العمــود )2( باإلضافــة إلــى تلــك التكلفــة اســتثمار كل 
مدرســة مبلــغ 220 ألــف دوالر أمريكــي لتحديــث البنيــة التحتيــة للمدرســة والمتعلقــة باألنشــطة الاحقــة للــدوام المدرســي )مثــل تحديــث تجهيــزات اإلضــاءة(.

ــة فــي ســيناريو التكاليــف “المرتفعــة جــًدا”.  ــى التكاليــف بحســب الوالي ــع إل ــل النســب المتوقعــة للمناف ــن الملحــق )د( تفصي يبّي
وتشــير النتائــج إلــى أنــه حتــى فــي ظــل افتــراض تكاليــف مرتفعــة جــًدا لتأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي حتــى الســاعة 8:30 
صباًحــا، ســتحقق بعــض الواليــات التعــادل فــي غضــون 10 ســنوات مــن التأخيــر، بينمــا يتوقــع لمعظــم الواليــات إمــا أن تصــل 

إلــى تعــادل نســبة المنافــع إلــى التكاليــف أو تقتــرب مــن ذلــك بعــد 20 عاًمــا.
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4. ملخص ونقاش

ُتلقــي هــذه الدراســة الضــوء علــى اآلثــار االقتصاديــة الناجمــة عــن تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي فــي مختلــف الواليــات، 
ويلخــص هــذا الفصــل ويناقــش نتائجهــا الرئيســية.

4.1 ملخص
هــذه الدراســة األولــى التــي تقيــس المكاســب االقتصاديــة المرتبطــة بتأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي لمختلــف الواليــات علــى 
امتــداد الواليــات المتحــدة. وباســتخدام مقاربــة تقــوم علــى وضــع نمــوذج محــاكاة اقتصــادي كلــي، تشــير النتائــج إلــى أن تأخيــر 
أوقــات بــدء الــدوام الدراســي حتــى الســاعة 8:30 صباًحــا علــى األقــل يمكنــه أن يقــود إلــى مكاســب اقتصاديــة جّمــة تظهــر علــى 
شــكل زيــادة فــي األداء االقتصــادي اإلجمالــي. وانطاًقــا مــن تحليــل المنافــع والتكاليــف الســابق الــذي أجــراه معهــد بروكينجــز، 
تأخــذ هــذه الدراســة بعيــن االعتبــار تأثيــر تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي علــى األداء األكاديمــي والوفيــات الناجمــة عــن 
حــوادث الســير. كمــا تبّيــن التغييــرات التقديريــة الســنوية منهــا والخاصــة بــكل واليــة ونســب منافــع تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام 
ــر  ــو لوقــت قصي ــى ول ــدوام الدراســي حت ــدء ال ــر ب ــرة لتأخي ــة كبي ــى منفعــة اقتصادي ــج إل ــه. وتشــير النتائ ــى تكاليف الدراســي إل
)حوالــي 30 دقيقــة كمعــّدل وســطي(. فعلــى ســبيل المثــال، يتوقــع للمكاســب االقتصاديــة التراكميــة لتأخيــر أوقــات بــدء الــدوام 
الدراســي فــي أنحــاء الواليــات المتحــدة أن تبلــغ حوالــي 116 مليــار دوالر أمريكــي بحلــول عــام 2030 مقابــل زيــادة ســنوية 
ــة لكــرة القاعــدة. وُتظهــر  ــدوري النخب ــا الدخــل الســنوي ل ــا يســاوي تقريًب ــار دوالر، وهــو م وســطية متوقعــة بقيمــة 9.3 ملي
دراســة فوائــد تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي نســبة إلــى التكلفــة علــى كل طالــب، أّن كل دوالر ينفــق تتــم اســتعادته بعــد 
ســنتين إلــى ثــاث ســنوات فقــط كمعــّدل وســطي مــن تغييــر السياســة، وذلــك فــي ضــوء ســيناريو التكاليــف العاديــة. وعلــى وجــه 
الخصــوص، يتوقــع لمتوســط العائــد الوطنــي علــى وجــه التحديــد أن يبلــغ بعــد 5 ســنوات مــا بيــن 1.7 إلــى 2.1 دوالًرا أمريكًيــا 

لــكل دوالر يتــم إنفاقــه.

تبــدو هــذه النتائــج هامــة مــن منظــور واضعــي السياســة لمــا تظهــره مــن مكاســب اقتصاديــة جّمــة يمكــن أن تتحقــق مــن تأخيــر 
أوقــات بــدء الــدوام الدراســي خــال فتــرة وجيــزة نســبًيا مــن الزمــن مــن تبّنــي هــذا التغييــر. فــي المقابــل، قــّدر معهــد بروكينجــز 
ــي  ــا ف ــي 45 عاًم ــة حوال ــرد والبالغ ــة للف ــاة المهني ــل الحي ــى كام ــا عل ــًبا إياه ــو 9:1، محتس ــف بنح ــى التكالي ــع إل ــبة المناف نس
المتوســط. وباعتمــاد منهــج وطنــي أكثــر شــمواًل وبافتــراض تأخيــر أقــل نســبًيا ألوقــات بــدء الــدوام الدراســي )30 دقيقــة مقارنــة 
مــع ســاعة كاملــة(، تشــير األرقــام المبّينــة فــي هــذه الدراســة إلــى أنــه بعــد 45 عاًمــا، وهــو الوقــت الــذي يتوقــع للفــرد أن يقضيــه 
فــي ســوق العمــل حتــى يصــل إلــى ســن التقاعــد، يمكــن للنســبة المتوقعــة للمنافــع إلــى التكاليــف أن تتضاعــف بواقــع 1.2 مــرة.

مــن المهــم لنــا أن نؤكــد علــى أن هــذه الدراســة تعتمــد بالمجمــل منهًجــا متحفًظــا وال تطبــق فــي تقييــم النمــوذج ســوى المعطيــات 
التــي تتوّفــر لهــا أدلــة تجريبيــة قويــة فــي دراســات ســابقة حــول تأثيــر نقــص النــوم علــى صحــة المراهقيــن وأدائهــم األكاديمــي. 
وقــد اســتخدمنا علــى وجــه التحديــد البيانــات المتوّفــرة حــول الوفيــات الناجمــة عــن حــوادث الســير وتراجــع األداء األكاديمــي. إالّ 
أّن لنقــص النــوم، آثــاٌر محتملــة علــى الصحــة النفســية مثــل االكتئــاب واالنتحــار، باإلضافــة إلــى تأثيــرات ســلبية متعلقــة بالســمنة 
أو غيرهــا مــن الحــاالت المرضيــة التــي ترتبــط أيًضــا باآلثــار الســلبية علــى االقتصــاد والتــي لــم تؤخــذ جميعهــا فــي الحســبان. 
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وبالتالــي، يحتمــل للمنافــع المذكــورة فــي هــذه الدراســة أن تكــون قاصــرة عــن اإلحاطــة بكامــل المنافــع المتعلقــة بتأخيــر أوقــات 
بــدء الــدوام الدراســي حتــى الســاعة 8:30 صباًحــا علــى األقــل.

ومــن ناحيــة التكاليــف، تســتخدم هــذه الدراســة التقديــرات الســابقة ذاتهــا والبالغــة 150 دوالًرا أمريكًيــا لــكل طالــب ســنوًيا كمــا 
تضيــف عليهــا تكاليــف اســتثمارية أوليــة بقيمــة 110,000 لــكل مدرســة لتحديــث البنيــة التحتيــة لتتوافــق واألنشــطة الاحقــة 
للــدوام المدرســي. عــاوة علــى ذلــك وســعًيا لتقييــم مــدى كفــاءة تأخيــر ســاعات بــدء الــدوام الدراســي مــن حيــث التكلفــة، أخــذت 
ــإن  ــة، ف ــاف المناطــق التعليمي ــف باخت ــاف التكالي ــا. ونظــًرا الخت ــى أيًض ــف أعل ــيناريوهات لتكالي ــبانها س ــي حس الدراســة ف
التكاليــف المطبقــة فــي النمــوذج الحالــي هــي ألغــراض توضيحيــة بحتــة وال تمّثــل بالضــرورة أرقاًمــا حقيقيــة. فضــًا عــن ذلــك، 
يحتمــل وجــود تكاليــف أخــرى لــم تشــملها حســاباتنا فــي هــذا النمــوذج بمــا يتجــاوز زيــادة تكاليــف النقــل وغيرهــا مــن تكاليــف 
اســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، مثــل التكاليــف التــي يمكــن لألهالــي أن يتكبدوهــا جــراء حاجتهــم إلــى تغييــر مواعيــد ذهابهــم إلــى 
العمــل أو إلــى خدمــات رعايــة األطفــال قبــل أو مــا بعــد المدرســة، أو الخســارة التــي يحتمــل لهــم أن يتكبدوهــا فــي دخلهــم جــراء 
تراجــع إمكانيــة عمــل المراهقيــن بعــد دوامهــم المدرســي. إال أن تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي إلــى الســاعة 8:30 صباًحــا 
فــي المتوســط فــي تحليلنــا هــذا ال يعكــس ســوى تأخيــًرا متوســًطا يبلــغ 30 دقيقــة. وفــي الواقــع، ونظــًرا لكــون معظــم المــدارس 
ــدوام المدرســي بمــا يتجــاوز 30  ــر ال ــادة “جرعــة” التدخــل )أي تأخي ــا، مــن المحتمــل لزي ــدأ دوامهــا الســاعة 8:00 صباًح تب
ــادة الفوائــد بحيــث تفــوق تلــك التكاليــف. مــع ذلــك، حتــى ولــو جــرى تطبيــق تكاليــف تقديريــة أكبــر  دقيقــة( أن تقــود إلــى زي
ــا لــكل طالــب ســنوًيا(، وهــو مــا يتوقــع لــه أن يغطــي بعًضــا مــن هــذه الصعوبــات فــي تقديــر  بكثيــر )أي 500 دوالر أمريكًي
التكاليــف المحتملــة اإلضافيــة علــى األهــل والمجتمــع عموًمــا، فــإن منافــع تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي ســتفوق مــع ذلــك 
تكاليفــه بعــد حوالــي 20 عاًمــا. باإلضافــة إلــى ذلــك فإّنــه، بالتوافــق مــع البيانــات المّتســقة والُمســندة التــي تظهــر تبعــات نقــص 
النــوم علــى صحــة المراهقيــن وســامتهم وأدائهــم األكاديمــي )انظــر لــوري وآخــرون 2012 أو ليتــل وآخــرون 2011(، تشــير 
توقعــات المنافــع والتكاليــف إلــى أن تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي يمثــل اســتراتيجية فعالــة مــن حيــث التكلفــة علــى مســتوى 

المجتمــع يمكنهــا أن تتــرك انعكاســات إيجابيــة جمــة علــى الصحــة العامــة واالقتصــاد األمريكــي.

4.2 نقاش
ينبغــي تفســير هــذه النتائــج بمــا ال يتجــاوز حــدود هــذه الدراســة وقيودهــا والمقاربــة التــي تعتمدهــا لوضــع النمــوذج. أواًل، يمثــل 
نموذجنــا “اختبــاراً طبيعيــاً” افتراضيــة أو محــاكاة تفتــرض بشــكل مســبق تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي بشــكل شــامل علــى 
مســتوى البــاد إلــى الســاعة 8:30 صباًحــا. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا االفتــراض المســبق قــد يبــدو غيــر مبــرر ذلــك أن تحديــد 
أوقــات بــدء الــدوام الدراســي يتــم عموًمــا علــى المســتوى المحلــي، إال أن هنالــك أمثلــة حديثــة عــدة علــى أرض الواقــع لمبــادرات 
ــا  ــة كاليفورني ــا فــي مجلــس شــيوخ والي ــه حالًي ــات المتحــدة، بمــا فيهــا مشــروع قانــون ينُظــر في مقترحــة علــى مســتوى الوالي
وينــص علــى أال تبــدأ المــدارس المتوســطة والثانويــة فــي واليــة كاليفورنيــا دوامهــا قبــل الســاعة 8:30 صباًحــا.27 مــا يجعــل 

مــن التغييــر المفتــرض والمــدرج فــي نمــوذج تحليلنــا اســتراتيجية يمكــن تصورهــا.  

ــبعة  ــات الس ــي الوالي ــه ف ــى تكاليف ــدوام الدراســي إل ــدء ال ــات ب ــر أوق ــع تأخي ــى نســب مناف ــذا عل ــا ه ــي تحليلن ــا ف ــا، ركزن ثانًي
واألربعيــن التــي تتوّفــر عنهــا بيانــات مــن مراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا فيمــا يخــص أوقــات بــدء الــدوام الدراســي، 
مــن دون أن نجــد بالتالــي أيــة تقديــرات تذكــر لــكل مــن العاصمــة واشــنطن وواليــات ماريانــد ونــورث داكوتــا وأالســكا. ثالًثــا، 
يعتمــد النهــج الــذي اعتمدنــاه لوضــع النمــوذج جزئًيــا علــى افتراضــات قــد تؤثــر علــى النتائــج. ومــن الضــروري أن نؤكــد أنــه 
أينمــا كان علينــا أن نعتمــد افتراًضــا مســبًقا، حرصنــا أن يكــون االفتــراض حــذراً مــا قــاد بالتالــي إلــى التقليــل مــن التأثيــر الحقيقــي 
المحتمــل لتغييــر السياســة. وأخيــًرا، كمــا ســبق وذكرنــا، يركــز نموذجنــا علــى عامليــن محدديــن يؤثــران فــي التكاليــف أال وهمــا: 
أثــر عــدم كفايــة النــوم علــى الوفيــات الناجمــة عــن حــوادث الســير واألداء األكاديمــي )أي نســب التخــرج مــن المــدارس الثانويــة 

27   مشــروع قانــون مجلــس الشــيوخ رقــم 328، المجلــس التشــريعي لواليــة كاليفورنيــا– الــدورة العاديــة 2018-2017. “ قانــون إضافــة المــادة 46148 

إلــى قانــون التعليــم والمتعلقــة بحضــور الطــاب”، نشــر بتاريــخ 26/04/2017..
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والجامعــات(. وقــد تــم اختيــار هذيــن العامليــن إلمكانيــة الحصــول علــى تقديــرات قويــة لهمــا مــن دراســات ســابقة. ومــع ذلــك 
وكمــا ذكرنــا آنًفــا، هنالــك العديــد مــن التكاليــف األخــرى المرتبطــة باألمــراض النفســية والجســدية التــي لــم يشــملها نموذجنــا. 
فعلــى ســبيل المثــال، تقــدر التكاليــف الصحيــة اإلجماليــة لتفّشــي الســمنة بيــن األطفــال والمراهقيــن ومــا يرتبــط بهــا مــن أمــراض 
قلــب وشــرايين بنحــو 45 مليــار دوالر أمريكــي فــي العــام. كمــا وترتبــط قلــة النــوم بشــكل طولــي بزيــادة خطــورة الســمنة لــدى 
األطفــال والمراهقيــن )ماغــي وآخــرون Magee et al. 2012(. فضــًا عــن ذلــك، ترتبــط قلــة النــوم لــدى المراهقيــن بزيــادة 
خطــر توّرطهــم فــي جرائــم عنــف واعتــداء علــى الممتلــكات )أمــاوف وآخــرونUmlauf et al. ، 2011(. ويقــدر للتكاليــف 
المباشــرة وغيــر المباشــرة للجرائــم، بمــا فــي ذلــك الخســائر االقتصاديــة المباشــرة وزيــادة أســعار التأميــن وخســارة اإلنتاجيــة 
ومختلــف جوانــب نظــام العدالــة الجنائيــة، بــدًءا مــن جهــاز الشــرطة إلــى المحاكــم ومؤسســات تأهيــل األحــداث والســجون، أن 
تبلــغ مليــارات الــدوالرات )دائــرة العدالــة الجنائيــة الوطنيــة NCJRS، 2000(. عــاوًة علــى ذلــك، ثّمــة تكاليــف اجتماعيــة 
باهظــة مترّتبــة علــى االضطرابــات النفســية والســلوكيات الخطيــرة، مثــل تعاطــي المخــّدرات، والمرتبطــة بشــكٍل ال يقبــل الجــدل 
بقلــة النــوم أو النــوم المتقّطــع. وبنــاء علــى كل ذلــك، تشــير تقديراتنــا إلــى وجــود منافــع كبيــرة نســبًيا بالمقارنــة مــع التكاليــف علــى 

الصعيــد الوطنــي لتأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي الشــامل، وتبقــى تقديراتنــا محافظــة مقارنــة بالمنافــع الحقيقيــة.

ــج هــذه الدراســة فضــًا عــن  ــح. تشــير نتائ ــة فــي ســياقها الصحي ــات االقتصادي ــرأ هــذه البيان ــا أن نق باختصــار، مــن المهــم لن
نتائــج معهــد بروكينجــز إلــى تجــاوز منافــع تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي التكاليــف المباشــرة لــه. فضــًا عــن ذلــك، إذا 
مــا اقترنــت هــذه النتائــج بالدراســات الكثيــرة التــي تبّيــن العواقــب الصحيــة العامــة الوخيمــة لقلــة النــوم لــدى المراهقيــن ومقــدار 
المنافــع الصحيــة واألكاديميــة المرتبطــة بتأخيــر أوقــات بــدء الــدوام الدراســي وغيــاب أي دليــل علمــي علــى وجــود أي منافــع 
للــدوام المدرســي المبكــر للمراهقيــن، تقــدم هــذه النتائــج ملًفــا قوًيــا لمواجهــة الحجــة التــي تــرى فــي تأخيــر أوقــات بــدء الــدوام 
الدراســي تكلفــة يصعــب تحملهــا. ونظــًرا لمراعــاة صانعــي السياســات والمعلميــن وأفــراد المجتمــع التحديــات المرتبطــة بتأخيــر 
أوقــات بــدء الــدوام الدراســي، بمــا فــي ذلــك التكاليــف األوليــة المحتملــة لــه، كان مــن المهــم لنــا الموازنــة بيــن هــذه التحديــات، 
التــي قــد يكــون الكثيــر منهــا قصيــر األجــل، وبيــن العائــد المحتمــل طويــل األمــد علــى الصحــة العامــة والمنافــع االقتصاديــة.
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للتأثيــرات أن تختلــف حســب مجموعــات الدخــل المختلفــة، قمنــا بتصنيــف العمــال حســب مهارتهــم علــى طريقــة هيــر وماوســنر 

 Ludwig )2013( ولودفيــغ Krueger وكروجــر Heer Maussner )2009(

تتألــف المنظومــة االقتصاديــة مــن ثاثــة قطاعــات هــي األســر والشــركات والحكومــة، تتفاعــل باســتمرار فــي الســوق كمــا هــو 
الحــال تماًمــا علــى أرض الواقــع. وعلــى وجــه التحديــد، تســتخدم الشــركات التــي تمثــل قطــاع اإلنتــاج، اليــد العاملــة التــي تقدمهــا 
األســر لإلنتــاج، وتدفــع األجــور لقــاء العمــل وســعر الفائــدة ككلفــة لــرأس المــال. وفــي ظــل غيــاب التجــارة الدوليــة والمؤسســات 
ــن يشــكلون أيًضــا  ــًكا لألشــخاص الذي ــة المطــاف مل ــي نهاي ــة ف ــع الموجــودات داخــل المنظومــة االقتصادي العامــة، تكــون جمي
المســتهلك النهائــي لكامــل اإلنتــاج. تعمــل الحكومــة علــى تحصيــل ضرائــب الدخــل مــن األفــراد وتقــدم لهــم الحقــاً مســتحقات 
ــا ال  ــة النــوم عليهــا وألن نموذجن ــة التأثيــر علــى التجــارة الخارجيــة لغيــاب التأثيــر المباشــر لقل التقاعــد. ونحــن نفتــرض ضآل

يشــمل االقتصــادات األجنبيــة.

األسر
اســتخدمنا األســر واألفــراد فــي هــذا النمــوذج بشــكل متقاطــع، فنحــن نحتســب األفــراد الذيــن تتجــاوز أعمارهــم الثامنــة عشــرة 
فــي االقتصــاد )أي النشــطين اقتصادًيــا( بمــا يتوافــق والدراســات ذات الصلــة ســعًيا منــا للتقليــل مــن المتطلبــات الحســابية. مــن 
شــأن ذلــك أن يقلــل مــن قيمــة التأثيــر اإليجابــي لتأخيــر أوقــات بدايــة الــدوام المدرســي لعــدم أخذنــا فــي الحســبان األفــراد الــذي لــم 
يتخرجــوا أو يبــدأوا العمــل بعــد. إال أنــه نظــراً إلــى ارتفــاع المعــّدل العــام للتخــرج وانخفــاض مســاهمة المتســربين مــن المــدارس 

الثانويــة فــي رأس المــال البشــري وقصــر الفتــرة الزمنيــة إجمــااًل، فــإّن الرقــم ســيكون ضئيــًا جــًدا. 

وقــد افترضنــا أن جميــع النــاس يعيشــون ســتين عاًمــا مــن بدايــة حياتهــم المهنيــة التــي يقضــون T = 44 عاًمــا منهــا فــي العمــل 
وTR = 16 عاًمــا الباقيــة يعيشــونها بعــد التقاعــد، إذا اعتبرنــا أن ســّن التقاعــد هــو 66 عاًمــا فــي الواليــات المتحــدة ومتوســط 
ــا فــي هــذا النمــوذج  العمــر المتوقــع أعلــى قليــًا مــن 80 عاًمــا بحســب بيانــات البنــك الدولــي. ومــع بقــاء العمــر المتوقــع ثابًت

خــال الفتــرة الزمنيــة المفترضــة، يبقــى عمــر التقاعــد علــى حالــه أيًضــا.

نفتــرض فــي هــذا النمــوذج أن جميــع األفــراد الذيــن ينهــون تعليمهــم بحصولهــم علــى الشــهادة الثانويــة كحــد أقصــى، يبــدأون 
العمــل فــي عمــر الثامنــة عشــرة، بينمــا نفتــرض أن يبــدأ حَملــة الشــهادة الجامعيــة العمــل فــي عمــر الثانيــة والعشــرين. كمــا حددت 
ــا الجلــي لاختافــات فــي مســتوى التحصيــل  ســاعات العمــل بثمانــي ســاعات فــي أيــام األســبوع للجميــع. وإلــى جانــب تمثيلن
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العلمــي، فقــد عمدنــا إلــى تمثيــل االختــاف فــي المهــارات الشــخصية وغيرهــا مــن الســمات الشــخصية مــن خــال تحديــد توزيــع 
العمالــة وتغّيــره مــع مــرور الزمــن بحيــث يتشــابه التوزيــع النهائــي لناتــج العمالــة مــع الوضــع علــى أرض الواقــع. يمكــن فهــم 
هــذا األمــر أيًضــا كأداة لتمثيــل توزيــع األجــور حســب األجيــال، بمــا فــي ذلــك احتمــال البطالــة والمــرض وعــدم القــدرة علــى 
العمــل مــن ناحيــة أو الترقيــة وإيجــاد عمــل أفضــل مــن ناحيــة أخــرى. وقــد افترضنــا علــى وجــه التحديــد، أن يتعــّرض كل فــرد 
لصدمــة إنتاجيــة فرديــة ذات خوارزميــة طبيعيــة وموزعــة بشــكل طبيعــي بمتوســط  وتفــاوت  . وعلــى مــدى حيــاة الفــرد، 

تتبــع صدمــة اإلنتاجيــة الفرديــة  نمــوذج ماركــوف لانحــدار الذاتــي مــن الدرجــة األولــى وفــق المعادلــة التاليــة:

حيث  وتكون معتمدة بالتالي على قيمها السابقة.

وســعًيا لتقريــب االنحــدار الذاتــي، كان ال بــد مــن الحــد مــن تسلســل جميــع الصدمــات الممكنــة. وللقيــام بذلــك، اتبعنــا مــا قــام بــه 
.  هاغيــت )Huggett )1996 وقّســمنا المســاحة Z التــي تضــم جميــع الصدمــات إلــى ســت قيــم تتــراوح بيــن  و
ــة  ــة إنتاجي ــال التعــّرض لصدم ــي احتســاب احتم ــا بالتال ــن لن ــد أمك ــة مــن الدخــل. وق ــع ســت مســتويات مختلف ــي الواق ــل ف تمث
عــن طريــق الدمــج ضمــن منطقــة معنيــة فــي ظــل التوزيــع الطبيعــي، بحيــث يتبــع مؤشــر الكفــاءة  سلســلة 
.t ماركــوف المحــدودة، إذ تمثــل  عمــر الفــرد و متوســط الدخــل وفــق التوزيــع الخوارزمــي الطبيعــي للعمال من الفئــة العمرية 
، أمكــن لنــا حســاب إجمالــي الراتــب الســنوي  وفــق  وباعتمــاد األجــر  المبّيــن أدنــاه، وســعر الفائــدة  ومعــدالت العمالــة 

المعادلــة التاليــة:

يختلــف األفــراد ضمــن المجموعــة الواحــدة مــن حيــث الدخــل بطريقــة تجعــل ُمعامــل جينــي Gini coefficient )وهــو مقيــاس 
للتوزيــع اإلحصائــي للدخــل( بعــد احتســاب الضرائــب، يتبــع البيانــات التجريبيــة بشــكل وثيــق. وافترضنــا حصــول تغييــر فــي 
ــا  ــه هانســن )Hansen )1993. كم ــذي بّين ــري اإلنتاجــي ال ــط العم ــق النم ــن وف ــرور الزم ــن بم ــل الفرديي ــة والدخ اإلنتاجي
افترضنــا أن األفــراد يمكــن أن ينتمــوا إلــى أي مــن فئــات الدخــل بغــض النظــر عــن مســتوى تعليمهــم، وأن يــؤدي تغييــر أوقــات 
بــدء الــدوام الدراســي – وعــدد الخريجيــن – إلــى زيــادة إجمالــي اإلنتاجيــة ومســتويات األجــور بــداًل مــن تغييــر نمــط توزيــع 
األجــور، بحيــث يضيــف مزيــًدا مــن األفــراد إلــى مســتويات الدخــل األعلــى. ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى غيــاب البيانــات 
ــاف  ــف باخت ــة يختل ــر اإلنتاجي ــن الماحــظ أن تغيي ــم العلمــي. وم ــراد بحســب مســتوى تحصيله ــع أجــور األف ــة لتوزي المفصل

الجنــس والعــرق والواليــة والعمــر بحيــث يتغّيــر النمــط العمــري اإلنتاجــي بالكامــل. 

يتلقــى األفــراد فــي تقاعدهــم تحويــات التقاعــد مــن الحكومــة فــي إطــار ضمــان اجتماعــي مبّســط تحــدد فيــه معــّدالت المســتحقات 
وفــق متوســط الراتــب لخمســة وثاثيــن عاًمــا )30 عاًمــا فــي هــذا النمــوذج( وتضــاف إليهــا المدخــرات الفرديــة فــي الصناديــق 

التقاعدية.

وبالنظــر إلــى العمــر المتوقــع األقصــى والمــوت المؤكــد عندهــا، يمــوت مــا يتبقــى مــن المجموعــات األكبــر ســًنا كل عــام ليولــد 
ــرض  ــل. ويفت ــن التفصي ــد م ــة بمزي ــات الســكانية المبين ــى التوقع ــي كل مجموعــة عل ــداد الســكاني ف ــد التع ــد. ويعتم ــل جدي جي
النمــوذج عــدم وجــود أي وصايــا للعامــل مــا يعنــي أّنــه يبــدأ العمــل مــن دون أي ثــروة وأنــه ونتيجــة للتوقعــات المعقولــة ســينفق 
جميــع مدخراتــه المتبقيــة عنــد عمــر الســتين. إال أن معظــم األفــراد ســيواجهون أيًضــا احتمــال المــوت فــي أي وقــت مــن حياتهــم، 

ممــا يزيــد بالتالــي مــن اهتمامهــم باالســتهاك المباشــر بــداًل مــن االّدخــار.
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تعمل دالّة المنفعة الحياتية التي تعززها األسر وفًقا لدالّة القيمة الثابتة القياسية لتجنب الخطر النسبي:

ــا، و  ــًدا له ــى وحي ــتهاك معط ــاذ االس ــع اتخ ــة م ــة اآلني ــة المنفع ــتبدال، و دالّ ــة لاس ــة الزمني ــل  المرون ــث تمث حي
احتمــاالت البقــاء علــى قيــد الحيــاة المحــددة بشــكل صريــح بالتوقعــات الســكانية، و ُمعامــل الخصــم المحــدد للتفضيــل الزمنــي.

افترضنــا أخيــًرا عــدم قــدرة األفــراد علــى اســتدانة المــال بحيــث يكــون بالتالــي مــن غيــر الممكــن الســتهاكهم أن يفــوق إيراداتهــم 
التــي تســاوي مجمــوع الرواتــب الســنوية ومدفوعــات المعــاش التقاعــدي )فــي حــال التقاعــد( وممتلكاتهــم مــن الســندات الســنوية 

. وأمكــن لنــا بالتالــي التعبيــر عــن قيــود الميزانيــة بالصيغــة التاليــة: التــي تحقــق معــدل فائــدة بــدون مخاطــر 

الشركات والحكومة
تقــوم الشــركات بإنتــاج المنتجــات باســتخدام اليــد العاملــة الفاعلــة  ورأس المــال  اللذيــن توظفهمــا بأجــر  وســعر فائــدة  
يســاويان الناتــج الحــدي للعمالــة ورأس المــال، علــى التوالــي، وفــق مــا يحــدده إطــار التــوازن التنافســي )أدنــاه(. تنخفــض قيمــة 
. ويتســم اإلنتــاج بثبــات عوائــد الحجــم مــع افتراضنــا دالّــة كــوب دوغــاس القياســية الكاســيكية الحديثــة  رأس المــال بمعــدل 

لإلنتــاج علــى الشــكل التالــي:

حيــث تمثــل  المعطــى اإلجمالــي لنمــو إنتاجيــة العناصــر ممثلــة الكفــاءة التــي يمكــن بهــا اســتخدام عناصــر اإلنتــاج بينمــا تمثــل 
 مرونــة اإلنتــاج الرأســمالي )حصــة رأس المــال فــي اإلنتــاج(. وفــي غيــاب بيانــات مســتويات اإلنتاجيــة متعــددة العوامــل علــى 
ــا بمعــدل نمــو اإلنتاجيــة متعــددة  مســتوى الواليــة، فقــد اســتخدمنا نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي لــكل واليــة مضروًب
ــاج  ــة اإلنت ــل. والماحــظ أن دالّ ــات المتحــدة ككل كبدي ــى مســتوى الوالي ــي الحقيقــي عل ــي اإلجمال ــج المحل العوامــل ونمــو النات
تعمــل بوحــدات العمالــة الفعالــة: بحيــث يتســاوى األجــر وســعر الفائــدة لجميــع األفــراد بغــض النظــر عــن اختافهــم فــي العمــر 
ومجموعاتهــم اإلنتاجيــة. ويفتــرض النمــوذج عــدم وجــود أي تضخــم فــي األســعار بحيــث تكــون جميــع التغييــرات المتوقعــة فــي 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي بقيمهــا الحاليــة.

ــد  ــا علــى وجــه التحدي ــم يكــن ذلــك واقعًي ــا فــي جميــع الســنوات: وإن ل يفتــرض أن يكــون إجمالــي نمــو إنتاجيــة العناصــر ثابًت
نتيجــة لوجــود دورات العمــل واالضطرابــات الداخليــة والخارجيــة، إال أن ثبــات القيمــة يائــم أهــداف هــذه الدراســة الهتمامنــا 
ــد  ــة الي ــاض إنتاجي ــول إن انخف ــي. يمكــن الق ــن الوضــع الراهــن والســيناريو المثال ــاج بي ــي اإلنت ــات ف بشــكل رئيســي باالختاف
العاملــة وإنتاجهــا مــن شــأنه أن يقلــل أيًضــا مــن إجمالــي نمــو إنتاجيــة العناصــر علــى المــدى البعيــد: وبالتالــي، فــإن تقديراتنــا 
تبقــى محافظــة ذلــك أن االختــاف المحتمــل ســيكون أكبــر فــي حــال انخفــاض نمــو اإلنتاجيــة فــي ســيناريو الوضــع الراهــن.

ــراد لتمنحهــم بعدهــا  ــل الضرائــب مــن األف ــوم بشــيء ســوى تحصي ــة وال تق ــي المنظومــة االقتصادي ليــس للحكومــة أي دور ف
المســتحقات التقاعديــة المســتقبلية أحاديــة الجانــب. وبعبــارة أبســط، نفتــرض أن الضرائــب ونظــام معــدالت المعاشــات التقاعديــة 
ــا هــذا بشــكل  ــى تحليلن ــى مــر الزمــن النعــدام تأثيرهــا عل ــا عل ــى ثابًت ــى متوســط األجــور( يبق ــة إل ــع التقاعدي )أي نســبة المناف

أساســي.
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التوازن العام
نفتــرض فــي تحليلنــا هــذا بقــاء المنظومــة االقتصاديــة فــي وضــع مــن التــوازن علــى الــدوام، مــع تحديد جميع األســعار مًعــا بحيث 
ــرأس المــال  ، ومجموعــة دااّلت  ــي ل ــع األول ــة، إذا كان التوزي ــوازن الســوق. وبصيغــة رياضي تســتوفى شــروط ت
ــة  و و  ــة الفردي ــد السياس ــة  وقواع ــة( القيم ــع دالّ )جم

، فــإن التــوازن ســيتحقق مــن خــال: واألســعار النســبية للعمالــة ورأس المــال  و

 توافق السلوكيات الفردية والجماعية:. 1

 حل مشاكل تحسين البرامج الديناميكية لألسر والشركات بتلبية قيود الميزانية باستخدام األسعار النسبية  و . 2
والمعاشات التقاعدية وقواعد السياسة الفردية:   

توازن سوق السلع:. 3

ــة  ــرار دااّلت القيم ــتخدمنا تك ــميترز )Nishiyama & Smetters )2007 واس ــياما وس ــن نيش ــوذ م ــج المأخ ــا المنه اتبعن
لحســاب دااّلت سياســة أطــراف المعادلــة. وعلــى نحــو مفّصــل، لتكــن  دالـّـة القيمــة وليكــن المجمــوع المحــدد بقيمتــه الحاليــة 
,حيــث ترمــز  الســتهاك األســرة فــي الفئــة العمريــة  بينمــا  لجميــع وظائــف المنفعــة اآلنيــة  و ... 
ترمــز  للقــرارات األمثــل المتعلقــة بــرأس المــال التــي تعــزز المنفعــة الحياتيــة لألســرة. فضــًا عــن ذلــك، لنفتــرض التسلســل 
ــتوى  ــا المس ــى حينه ، أي    . يعط ــى  ــة  وحت ــن اللحظ ــال م ــات رأس الم ــل الحتياطي األمث

األفضــل لــرأس المــال  فــي اللحظــة  بالمعادلــة التاليــة:

حيــث ترمــز  إلــى دالـّـة اإلنتــاج وترمــز  بالتالــي لاســتهاك فــي فتــرة زمنيــة معينــة. وإذا مــا عرفنــا دالـّـة 
، كالتالــي: القيمــة، أمكــن لنــا حســاب الحــل  باســتخدام دالـّـة السياســة 

تمثل دالّة السياسة بالتالي القرار األمثل فيما يخص المستوى الرأسمالي للفترة التالية كدالّة لمخزون رأس المال الحالي.

نتيجــة لوجــود صدمــات فرديــة ســيكون مــن غيــر الممكــن حســاب الــدااّلت مــن الزمــن  ومــا بعــده لعــدم معرفــة األفــراد 
بدخلهــم المســتقبلي وعــدم قدرتهــم علــى تخطيــط اســتهاكهم ومدخراتهــم وفًقــا لــه. لــذا تحســب الخوارزميــة دااّلت السياســة بشــكل 

رجعــي باســتقراء خلفــي والعمــل بشــكل متكــرر انطاًقــا مــن مجموعــة االفتراضــات األوليــة.
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المصدر القيمة المعطى
كييس وآخرون )2015( 0.6 نسبة الطاب الذين ينامون أقل من 7 ساعات كل ليلة

مكنايت-إيلي وآخرون )2011( 6.12 متوسط مقدار النوم األساسي

 Penn World Tables جداول بن العالمية
Yamarik )2011( 28 ياماريك،)اإلصدار 9(

1,765 متوسط عدد ساعات العمل السنوية

0.6036 نسبة رأس المال إلى العمالة

0.0471 معدل انخفاض قيمة مخزون رأس المال

Havranek et al. )2015( هافرانيك وآخرون 0.594 المرونة الزمنية لاستبدال 

مكتب التحليل االقتصادي 29 قيم متعددة الناتج المحلي اإلجمالي والناتج اإلجمالي للوالية

مكتب التحليل االقتصادي قيم متعددة متوسط معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )بناء 
على الفترة الواقعة بين 1997 و2015(

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 30 0.4361 معدل اإلنتاجية متعددة العوامل ومعدالت نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي الحقيقي خال الفترة الواقعة بين 

1995 و2014
البنك الدولي 31 32.6 معامل جيني للثروة

http://www.rug.nl/research/ggdc/data/pwt   28

https://www.bea.gov/regional   29

http://stats.oecd.org   30

http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI   31

معايير عملية التقييم 
الجدول 6: معايير عملية تقييم النموذج

http://www.rug.nl/research/ggdc/data/pwt
https://www.bea.gov/regional
http://stats.oecd.org
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
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https://www.census.gov/data.html   32

https://nces.ed.gov/ccd/tables/ACGR_RE_and_characteristics_2014-15.asp   33

تجميع البيانات الوصف المصدر المتغير
المركز الوطني إلحصاءات التعليم 33 نسبة الطاب الذين يتخرجون في غضون أربع 

سنوات ويحصلون على شهادة ثانوية عادية 
)كنسبة مئوية من جميع الطاب في الصف(

بحسب 
الوالية 
والعرق

نسب التخرج من 
المدارس الثانوية 
)2014-2015(

الملحق )ب(: استنتاج بيانات التحصيل العلمي

نظــًرا لعــدم توّفــر بيانــات التحصيــل العلمــي لــكل تشــكيلة مــن تشــكيات الواليــات والجنــس والعــرق، كان ال بــد لنــا مــن دمــج 
البيانــات. فتوزيــع االحتمــاالت المشــترك متعــدد المتغيــرات ألي فــرد ذي مســتوى معيــن مــن التعليــم مــن الواليــة  والجنــس  

والعــرق  يحــدد علــى النحــو التالــي:

حيــث تمثــل  نســبة األفــراد مــن الجنــس  والعــرق  مــن مســتوى التحصيــل العلمــي المحــدد بينمــا تمثــل  نســبة األفــراد 
ــب اإلحصــاء  ــدى مكت ــات ل ــن البيان ــن م ــر كا النوعي ــث يتّوف ، بحي ــة  ــي الوالي ــي ف ــل العلم ــن التحصي ــذا المســتوى م ــن ه م
األميركــي.32 ونفتــرض فــي ســياق هــذا الجمــع اســتقالية التوزيعيــن الحدييــن، بمــا معنــاه أن التحصيــل العلمــي للذكــور البيــض 

نســبة لإلنــاث البيــض فــي نــورث داكوتــا هــو نفســه فــي ســاوث داكوتــا.

فضــًا عــن ذلــك، مــن الماحــظ أن التحصيــل العلمــي فــي واليــة مــا يمثــل بشــكل أساســي تركيبــة تجمــع عــدد األفــراد الذيــن 
 )n( ارتــادوا مؤسســة تعليميــة مــا فضــًا عــن نســب التخــرج. يمكننــا بالتالــي حســاب نســب المتســربين مــن المــدارس الثانويــة
،  و  بالعاقــة التاليــة: وخريجــي المــدارس الثانويــة )h( وخريجــي الجامعــات )u(، كالتالــي علــى التوالــي: 

حيــث تمثــل  و عــدد األفــراد الذيــن التحقــوا بالمدرســة الثانويــة والجامعــة علــى التوالــي، بينمــا تمثــل  و 
نســب التخــرج الموافقــة لهمــا. وتأتــي البيانــات الخاصــة بنســب التخــرج مــن مجموعــة مختلفــة مــن المصــادر المبينــة أدنــاه.

الجدول 7: نسب التخرج

https://www.census.gov/data.html
https://nces.ed.gov/ccd/tables/ACGR_RE_and_characteristics_2014-15.asp
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تجميع البيانات الوصف المصدر المتغير
مكتب اإلحصاء األميركي: تقديرات 

مسح المجتمع األمريكي الخمسية 
لألعوام 2015-2011"، المركز 

الوطني إلحصاءات التعليم 34

نسبة األشخاص بين الخامسة والعشرين 
والتاسعة والعشرين من العمر والذين يحملون 
شهادة ثانوية عادية )كنسبة مئوية من إجمالي 

السكان في ذلك العمر(

بحسب 
الوالية/
الجنس 
والعرق

خريجو المدارس 
الثانوية )2015(

تاريخ التعليم العالي، معلومات إكمال 
التعليم الجامعي 35

نسبة الطاب المتخرجين في غضون 150 
بالمئة من الزمن الطبيعي/المتوقع )كنسبة من 

جميع الطاب في البرنامج(. تم استخدام بيانات 
البرامج الجامعية ذات السنوات األربع في 

الجامعات الحكومية كبديل لمتوسط نسب التخرج 
في جميع البرامج.

بحسب 
الوالية 

والجنس 
والعرق

نسب التخرج 
من الجامعات 

)2013(

مكتب اإلحصاء األميركي: تقديرات 
مسح المجتمع األمريكي الخمسية 

لألعوام 2011-2015"، المركز 
الوطني إلحصاءات التعليم

نسبة األشخاص الذين يحملون شهادة جامعية 
)كنسبة مئوية من إجمالي السكان(

بحسب 
الوالية 

والجنس 
والعرق

خريجو الجامعات 
)2015(

https://nces.ed.gov/programs/digest/d15/tables/dt15_104.20.asp   34 

http://collegecompletion.chronicle.com   35

https://nces.ed.gov/programs/digest/d15/tables/dt15_104.20.asp
http://collegecompletion.chronicle.com/
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الزيادة الصافية في مدة النوم  
الوالية عدد المدارس عدد الطالب الزيادة الصافية في مدة النوم )بالدقيقة(

36 344,000 680 أالباما
24 506,000 860 أريزونا
23 292,000 450 أركنسا
22 3,303,000 3880 كاليفورنيا
33 527,000 730 كولورادو
40 260,000 380 كونيتيكت
44 63,000 90 ديالوير
26 1,406,000 1570 فلوريدا
22 955,000 1030 جورجيا
28 81,154 280 هاواي
18 157,000 370 آيداهو
19 1,008,000 1590 إيلينوي
28 559,000 740 إنديانا
13 249,000 550 آيوا
24 204,000 540 كانساس
25 358,000 710 كنتاكي
48 316,000 630 لويزيانا
34 105,000 240 ماين
34 527,000 700 ماساتشوستس
33 891,000 1540 ميشيغان
16 522,000 1100 مينيسوتا
40 272,000 570 مسيسيبي
30 530,000 900 ميسوري
15 78,000 220 مونتانا
17 150,000 370 نبراسكا
33 276,000 260 نيفادا
41 116,000 180 نيوهامبشير
28 698,000 870 نيوجيرسي
20 151,000 310 نيومكسيكو
27 1,670,000 2070 نيويورك

الملحق )ج(: الزيادة الصافية في مدة النوم

الجدول 8: معلومات المدارس بحسب الوالية والزيادة في مدة النوم في السيناريو المغاير للواقع
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الزيادة الصافية في مدة النوم  
الوالية عدد المدارس عدد الطالب الزيادة الصافية في مدة النوم )بالدقيقة(

25 768,000 1120 نورث كاروالينا
35 1,061,000 1640 أوهايو
17 356,000 700 أوكالهوما
19 282,000 480 أوريغون
38 1,001,000 1280 بنسلفانيا
37 68,000 100 رود آيالند
25 411,000 500 ساوث كاروالينا
15 78,000 230 ساوث داكوتا
29 533,000 760 تينيسي
22 2,556,000 3940 تكساس
22 297,000 410 يوتا
25 46,000 100 فيرمونت
26 555,000 850 فرجينيا
23 526,000 930 واشنطن
31 160,000 300 ويست فرجينيا
29 423,000 860 ويسكونسن
27 50,000 130 وايومنغ

المصدر: )ويتون وآخرون، 2015( وحسابات المؤلفين.

مالحظــات: تــم حســاب الزيــادة الصافيــة فــي مــدة النــوم باســتخدام نســب المــدارس فــي 3 فتــرات زمنيــة )قبــل الســاعة 7:30 صباًحــا، ومــن الســاعة 7:30 
إلــى الســاعة 8:00 صباًحــا، ومــن الســاعة 8:00 إلــى الســاعة 8:30 صباًحــا(. تــم الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بعــدد المــدارس والطــاب فــي 

هــاواي بشــكل مباشــر مــن مديريــة التربيــة والتعليــم فــي واليــة هــاواي.
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عدد السنوات بعد تغيير سياسة الدوام المدرسي
20 سنة 15 سنة 10 سنوات 5 سنوات سنتان

)2(الوالية )1( )2( )1( )2( )1( )2( )1( )2( )1(
0.49 0.53 0.35 0.38 0.2 0.23 0.09 0.11 0.02 0.03 أالباما
1.01 1.08 0.87 0.94 0.71 0.79 0.53 0.65 0.25 0.38 أريزونا
0.64 0.69 0.53 0.58 0.4 0.45 0.32 0.39 0.13 0.19 أركنسا
0.99 1.06 0.83 0.9 0.66 0.73 0.48 0.59 0.23 0.34 كاليفورنيا
0.99 1.06 0.82 0.89 0.61 0.68 0.43 0.52 0.2 0.3 كولورادو
1.67 1.79 1.41 1.53 1.1 1.23 0.79 0.95 0.35 0.53 كونيتيكت
2.28 2.44 1.96 2.12 1.54 1.72 1.09 1.32 0.5 0.75 ديالوير
1.21 1.29 1.04 1.13 0.84 0.93 0.63 0.77 0.31 0.46 فلوريدا
0.77 0.83 0.65 0.71 0.53 0.59 0.39 0.47 0.18 0.27 جورجيا
1.41 1.51 1.2 1.31 0.99 1.11 0.82 0.99 0.32 0.49 هاواي
0.53 0.57 0.45 0.48 0.36 0.4 0.26 0.32 0.12 0.18 آيداهو
0.89 0.95 0.72 0.78 0.54 0.6 0.38 0.47 0.18 0.26 إيلينوي
0.99 1.06 0.81 0.88 0.6 0.67 0.45 0.55 0.18 0.28 إنديانا
1.06 1.13 0.92 1 0.78 0.87 0.58 0.7 0.27 0.4 آيوا
0.99 1.06 0.83 0.9 0.66 0.74 0.53 0.64 0.2 0.29 كانساس
0.91 0.97 0.78 0.85 0.65 0.72 0.51 0.62 0.18 0.27 كنتاكي
1.22 1.31 1.02 1.11 0.79 0.88 0.56 0.69 0.26 0.39 لويزيانا
0.89 0.95 0.75 0.81 0.58 0.65 0.41 0.5 0.19 0.28 ماين
1.66 1.77 1.44 1.57 1.2 1.35 0.96 1.16 0.48 0.72 ماساتشوستس

1 1.07 0.86 0.93 0.69 0.77 0.49 0.59 0.22 0.34 ميشيغان
1.06 1.14 0.9 0.98 0.72 0.8 0.51 0.62 0.24 0.37 مينيسوتا
0.59 0.63 0.5 0.54 0.39 0.44 0.3 0.37 0.12 0.18 مسيسيبي
1.12 1.2 0.94 1.02 0.7 0.78 0.5 0.6 0.23 0.35 ميسوري
0.86 0.92 0.74 0.81 0.62 0.7 0.49 0.59 0.23 0.34 مونتانا
0.85 0.91 0.69 0.75 0.54 0.6 0.39 0.47 0.17 0.26 نبراسكا
0.65 0.69 0.53 0.58 0.4 0.45 0.28 0.34 0.13 0.19 نيفادا
1.03 1.1 0.86 0.94 0.66 0.74 0.48 0.58 0.19 0.29 نيوهامبشير
1.57 1.68 1.35 1.47 1.08 1.21 0.78 0.95 0.37 0.56 نيوجيرسي

الملحــق )د(: نســب المنافــع إلــى التكاليــف لــكل طالــب )ســيناريو التكاليف 
“المرتفعــة جًدا”(

الجدول 9: نسب المنافع إلى التكاليف المتوقعة لكل والية )سيناريو التكاليف “المرتفعة جًدا”(
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تأخير بدء الدوام الدراسي في الواليات المتحدة األمريكية

عدد السنوات بعد تغيير سياسة الدوام المدرسي
20 سنة 15 سنة 10 سنوات 5 سنوات سنتان

)2(الوالية )1( )2( )1( )2( )1( )2( )1( )2( )1(
0.96 1.02 0.83 0.9 0.69 0.77 0.52 0.63 0.25 0.38 نيومكسيكو
1.04 1.11 0.84 0.92 0.63 0.7 0.44 0.54 0.2 0.3 نيويورك
1.02 1.09 0.86 0.94 0.68 0.76 0.5 0.61 0.23 0.35 نورث كاروالينا
1.04 1.11 0.9 0.98 0.74 0.83 0.59 0.71 0.28 0.42 أوهايو
0.79 0.85 0.67 0.73 0.54 0.61 0.41 0.5 0.2 0.3 أوكالهوما
0.94 1 0.77 0.83 0.58 0.65 0.43 0.52 0.2 0.3 أوريغون
1.04 1.12 0.86 0.93 0.63 0.71 0.43 0.52 0.19 0.28 بنسلفانيا
1.6 1.71 1.39 1.51 1.14 1.27 0.86 1.04 0.36 0.55 رود آيالند

0.86 0.92 0.76 0.82 0.65 0.72 0.49 0.6 0.21 0.32 ساوث كاروالينا
0.83 0.89 0.71 0.77 0.58 0.65 0.46 0.56 0.2 0.3 ساوث داكوتا
0.77 0.83 0.64 0.69 0.48 0.54 0.34 0.42 0.15 0.23 تينيسي
0.95 1.01 0.8 0.87 0.64 0.71 0.47 0.58 0.23 0.34 تكساس
0.75 0.8 0.63 0.68 0.49 0.55 0.33 0.4 0.15 0.23 يوتا
1.11 1.18 0.94 1.02 0.73 0.82 0.54 0.66 0.25 0.37 فيرمونت
1.42 1.52 1.23 1.33 1.01 1.13 0.76 0.92 0.4 0.61 فرجينيا
1.41 1.51 1.22 1.33 1.01 1.13 0.82 1 0.34 0.51 واشنطن
0.72 0.77 0.61 0.66 0.48 0.54 0.35 0.42 0.16 0.24 ويست فرجينيا
1.14 1.22 0.96 1.04 0.76 0.85 0.53 0.65 0.24 0.37 ويسكونسن
1.41 1.51 1.2 1.31 0.95 1.07 0.7 0.86 0.31 0.47 وايومنغ

1.05 1.12 0.88 0.96 0.7 0.78 0.52 0.63 0.23 0.35 المتوسط

المصدر: حسابات المؤلفين.

مالحظــات: يفتــرض العمــود )1( تكلفــة تبلــغ 500 دوالر أمريكــي للطالــب كل عــام بينمــا يفتــرض العمــود )2( باإلضافــة إلــى تلــك التكلفــة اســتثمار كل 
مدرســة مبلــغ 330 ألــف دوالر أمريكــي لتحديــث البنيــة التحتيــة للمدرســة والمتعلقــة باألنشــطة الاحقــة للــدوام المدرســي )مثــل تحديــث تجهيــزات اإلضــاءة(.
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