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توصلـت الدراسـات الدوليـة ٕالـى أن كل دوالر يسـتثمر فـي رعايـة الطفولـة المبكـرة والتعليـم سـتنجم عنـه عائـدات خاصـة 
واجتماعيـة تقـدر بــ 6 ٕالـى 17 دوالرًا ]1[. وعليـه، شـاركت مؤسسـة الملكـة رانيا مع ٔاسـتاذين مـن جامعة هارفـارد واقتصادي 
مـن الجامعـة األردنيـة فـي دراسـة تهـدف ٕالـى تقديـر العوائـد االقتصاديـة لتعليـم ورعايـة الطفولـة المبكـرة فـي األردن، 
اعتمـدت فيهـا علـى البيانـات الموجـودة مسـبقًا، بمـا فـي ذلـك االختبـارات الموحـدة والدراسـات االسـتقصائية الديمغرافيـة 
والصحيـة ومسـح سـوق العمـل وبيانـات التعـداد السـكاني؛ بغية ربط مشـاركة برامـج رعاية الطفولـة المبكـرة والتعليم في 

مرحلـة الطفولـة المبكـرة مـع التحصيـل التعليمـي والعمالـة والدخـل ومتوسـط العمـر المتوقـع.

6 - 17 دوالر1 دوالر
العوائد العالمية الخاصة واالجتماعية



در لالستثمار في مجال تعليم ورعاية  العائد المقَّ
الطفولة المبكرة في األردن

الفوائد التعليمية والصحية

طـور السـيناريو األسـاس، الـذي قيـم علـى غـرار توصيـات ٕاسـتراتيجية تنميـة المـوارد البشـرية؛ حيـث سـيحظى األطفـال 
علـى 3 سـنوات مـن الرعايـة والتعليـم فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة، فوجـد ٔان كل دوالر ينفق علـى تعليم ورعايـة الطفولة 
المبكـرة فـي ٕاطـار هـذا السـيناريو سـيحقق عائـدات تقـدر بــ 9 دوالرات علـى األطفـال المشـاركين، تنعكـس عليهـم بشـكل 
فوائـد فـي سـوق العمـل ومتوسـط العمـر المتوقـع ) عائـد مقـداره 1:9 (. ومـع ذلـك، فالنسـبة ٕالـى البرنامـج األقـل طموحًا، 
المقـدم ٕالـى األطفـال كافـة فـي عمـر ريـاض األطفـال KG1( 1( وريـاض األطفـال 2 )KG2( )وهو برنامج مدته سـنتان مـن رعاية 
الطفولـة المبكـرة والتعليـم(، فـإن كل دوالر مسـتثمر سـينجم عنـه عائـد في سـوق العمل ومتوسـط العمـر المتوقع 
يصـل ٕالـى قرابـة 20 دوالرًا )عائـد مقـداره 19.5(. ويعـزى هـذا العائـد المرتفـع فـي االسـتثمار فـي اّلنمـوذج المّخفـض ٕالـى 
ارتفـاع تكلفـة توفيـر الحضانـات، مـع العلم ٔان البيانـات غير كافية لتقديـر ما ٕاذا كانت هناك مكاسـب ٔاعلى لعمليـة التعلم في 

مرحلـة الحضانـة لتعويـض هـذه التكاليف.

ٕان حصـول األطفـال علـى فـرص رعايـة الطفولـة المبكـرة والتعليـم مـدة ثالث سـنوات سـيحقق الفوائـد التعليميـة والصحية 
اآلتية:

9 دوالر1 دوالر
سوق العمل والعمر المتوقع

9 دوالرات لكل دوالر يستثمر

19.5 دوالرات لكل دوالر يستثمر

 2,500 دوالر

1,300 دوالر

نموذج ٕاستراتيجية تنمية الموارد البشّرية )3( سنوات
 )KG2(  2 األطفـال  وريـاض   ،)KG1( األطفـال1  وريـاض  )الحضانـة، 

األطفـال( لجميـع 

النموذج المخفض )سنتان(
لجميـع   )KG2(  2 األطفـال  وريـاض   )KG1(  1 األطفـال  )ريـاض 

األطفـال(

عائد لالستثمار المقدرالتكلفة التقديرية لكل طفل السيناريو

المرحلتيـن:  فـي  العلمـي  التحصيـل  متّوسـط  زيـادة 
الثانويـة والجامعيـة، بمقدار 0.7 سـنة. وقـد كانت نتائج 
االختبـارات مصـدر هـذه النتيجـة؛ حيث ّسـجل الطلبـة الذين 
التحقـوا بمرحلـة مـا قبـل المدرسـة نتائـج فـي اّلصفـوف 
األولـى لمّادتـي القـراءة والرياضيات]2[، كانت ٔاعلى بنسـبة 
بلغـت %13-10 مـن نتائج ٔاولئـك األطفال الذين لـم يلتحقوا 

المرحلة. بهـذه 

زيادة التحصيل العلمي

0.7 سنه



الفوائد المالية

ٕان حصول األطفال على فرص تعليم ورعاية الطفولة المبكرة مدة ثالث سنوات سيحقق الفوائد المالية اآلتية:

قـدرت الدراسـة فوائـد نموذج السـيناريو بناًء على التوصيـات الواردة في اإلسـتراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشـرية  
)2016(؛ حيـث يدخـل األطفـال المولـودون فـي عـام 2016 فـي برامـج رعايـة الطفولـة المبكـرة والتعليـم فـي سـن الثالثـة، 
 )KG2( 2 وريـاض األطفال )KG1( 1 ثـم عامين من رياض األطفـال ،)ويكملـون سـنة واحـدة مـن التعليم ما قبل المدرسـة )حضانة

قبل البـدء في الصـف األول.

واحـدة،  سـنة  نحـو  المتوقـع  العمـر  متوسـط  ارتفـاع 
وفقـًا لالختالفـات فـي معـدالت البقـاء علـى قيـد الحيـاة 
بحسـب مسـتوى التعليـم المقـدر مـن التعـداد السـكاني 

.2015  -  2000 لألعـوام 

ٔاكثـر  ٕالـى  الحيـاة  مـدى  علـى  الدخـل  متوسـط  زيـادة 
التحصيـل  ن كل سـنة مـن  ٕاّ ]3[؛ حيـث  ٔالـف دوالر   23 مـن 
التعليمـي كانـت مرتبطة بزيادة مقدارهـا %5.5 في الدخل 

وفقـًا لبيانـات سـوق العمـل.

المبكـرة  الطفولـة  رعايـة  خدمـات  فـي  التوسـع  ٕان 
عمـل  فرصـة  ٔالـف   30 مـن  ٔاكثـر  سـيخلق  والتعليـم 
يعـزز  ممـا  الرعايـة،  ومقدمـي  للمعلميـن  جديـدة 
المعـدل المنخفـض لمشـاركة المرٔاة في القـوى العاملة.

كل دوالر ينفـق فـي برامـج رعايـة الّطفولـة المبكـرة 
والتعليـم سـيحقق 1.7 دوالر فـي العوائـد الضريبيـة 
علـى المدى الطويـل؛ حيث ٕان %17 من الدخل المكتسـب 
األثـر  ٔان  ٔاي  االسـتهالك؛  ينفـق علـى ضراِئـب  األردن  فـي 
الطفولـة  رعايـة  برامـج  لالسـتثمار فـي  الصافـي  المالـي 
المبكـرة والتعليـم سـيكون ٕايجاّبيـًا مـن منظـور الحكومة 
حتـى لو لـم تأخذ في الحسـبان العائـدات والفوائـد الخّاصة، 

مثـل العمـر المتوقـع.

متوسط العمر المتوقع

1.0 سنه

زيادة األرباح مدى الحياة

23,000 دوالر

وظائف جديدة للمعلمين
ومقدمي الرعاية

30,000 دوالر

ٕايرادات ضريبة الدخل

$1$1.7



تقديرات الطرف المنخفض

مـن المرجـح ٔان تكـون الفوائـد الحقيقيـة مـن برامـج رعايـة الطفولـة المبكـرة والتعليـم ٔاعلـى كثيـرًا مـن تقديـرات 
الدراسـة التـي تتـراوح مـا بيـن 9 و 20 دوالرًا لـكل دوالر يسـتثمر. وحتـى لو تحسـنت نوعية برامـج رعاية الطفولـة المبكرة 
والتعليـم، فـإن مسـاهمة الحكومـة الماليـة الفعلية في توسـيع هذه البرامج قد تكـون ٔاقل كثيرًا؛ حيث مـن المرجح ٔان يقدم 
القطـاع الخـاص نسـبة كبيـرة مـن هـذه الخدمات، ومـن المرجح ٔايضـًا ٔان يحصل هـؤالء المعلمون علـى دخل ٔاقل ممـا يحصلون 
عليـه حاليـًا، علـى الرغـم مـن ٔان النموذج يفتـرض ٔان جميع المعلمين يحصلـون على رواتبهم بنـًاء على معـدالت القطاع العام. 
وتفتـرض الدراسـة ٔايضـًا ٔان النمـو االقتصـادي المحـدود فـي األردن سـيحقق فوائـد مزدوجـة فـي ظـالل سـيناريوهات األكثـر 
تفـأواًل. ؤاخيـرًا، فـإن الدراسـة لـم تحسـب الفوائـد المحتملـة مـن تحسـين النتائـج التعليمية، مثـل انخفـاض الحاجة ٕالـى تقديم 

الحكومـة المعونـة فـي مـا يخص تخفيـض مسـتوى الجريمة وغيرهـا من العوامـل الخارجيـة اإليجابية.

بمـا ٔان األطفـال الذيـن يشـاركون فـي برامـج رعايـة الطفولة المبكـرة والتعليم مـن المرجـح ٔان يكسـبوا المزيد وينفقـوا ٔاكثر 
كبالغيـن، فـإن الزيـادة المقـدرة في الدخل الخاضع لضريبة االسـتهالك وحدها سـيزيد ٔاكثر من التعويض عن تكلفة االسـتثمار.
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]3[ قيمة المال الحالية هي دائمًا ٔاقل من قيمته المستقبلية؛ بسبب ٕامكانية ترتب فائدة على الدخل. وقد خصم ٕاجمالي 
اإليرادات اإلضافية المقدرة بسبب تطبيق برامج رعاية الطفولة المبكرة والتعليم بمعدل متحفظ قدره %3 )وفقًا لمعايير 

منظمة الصحة العالمية(؛ لتعكس صافي قيمة الفوائد الحالية على الدخل في المستقبل.

ٕاخالء مسؤولية
تمثل اآلراء المعرب عنها في هذا التقرير وجهة نظر المؤلفين فقط. وعليه، فإنها ال تمثل مؤسسة الملكة رانيا للتعليم 

والتنمية ٔاو ٔايًا من المؤسسات التابعة لها.

http://www.worldbank.org/en/topic/earlychildhooddevelopment

