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 (The International Academy of Education)األكاديمية الدولية للتربية 
 

التربوي وتطبيقه ونشره  (IAE)األكاديمية الدولية للتربية   عنى بتعزيز البحث 
ُ
ت   ؛ هي مؤسسة علمية غير ربحية 

التربوية املثارة حول العالم، سهامات البحث العلمي وحل القضايا  إ س جهودها في تقوية  تكر  و ،  1986تأسست في العام  

يقع مقر األكاديمية في    من صناع القرار والباحثين واملمارسين في الحقل التربوي.   باإلضافة إلى تعزيز التواصل بين كل  

في   للتكنولوجيا  كورتين  جامعة  في  التنسيقي  ومركزها  بلجيكا،  بروكسل،  في  والفن  واألدب  للعلوم  امللكية  األكاديمية 

 اليا.بيرث، استر 

 

م  إن الهدف العام لألكاديمية هو تعزيز التميز العلمي في جميع املجاالت التربوية، ولتحقيق هذه الغاية، تقد  

 خالصة األدلة القائمة على البحث ذات األهمية العاملية في الوقت املناسب، كما تقد  
 
ته  م االنتقادات للبحث وأسس أدل

 وتطبيقاتها في رسم السياسات.

 لحاليون ملجلس إدارة األكاديمية هم: األعضاء ا 

• Doug Willims– ؛ كندا )الرئيس(–برونزويكنيو جامعة 

• Barry Fraser -  ؛ استراليا )املدير التنفيذي(  -جامعة كورتن للتكنولوجيا 

• Lorin Anderson– ؛ )الرئيس املنتخب(األمريكية الواليات املتحدة –جامعة جنوب كارولينا 

• Maria de Ibarrola–؛ املكسيك )الرئيس السابق(–املعهد الوطني البوليتكنيك 

• Marc Depaepe -  ؛ بلجيكا - ليوفينجامعة 

• Kadriye Ercikan -  كندا؛  -بريتش كولومبياجامعة 

• Gustavo Fischman–  الواليات املتحدة األمريكية.  –جامعة والية اريزونا 
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 IBE الدوليالتربية مكتب 

ن يقادة تربوي  من قبل،  1925الدولي في جنيف، سويسرا، كمنظمة خاصة غير حكومية في عام  التربية  كتب  متأسس  

التعليميسويسري في  الدولي  التعاون  الدولي  أصبح    1929. وفي عام  ن، لتقديم قيادة فكرية ولتعزيز  التربية  أول  مكتب 

التعليم.   في مجال  بياجيه  منظمة حكومية دولية  تعيين جان  تم  الوقت  النفس  (Jean Piaget)وفي نفس  ، أستاذ علم 

 له واستمر في قيادة املكتب ملدة  
ً
،    40بجامعة جنيف، مديرا

ً
.    (Pedro Rossello)روزيلو  مع بيدرو عاما

ً
 مساعدا

ً
مديرا

 جزًءا ال يتجزأ من اليونسكو مع االحتفاظ باستقاللية فكرية ووظيفية واسعة.   كتبأصبح امل 1969عام وفي ال

ته  مهمالتابعة لليونسكو وهو مركز للتميز في املناهج واملواد املرتبطة بها. و   مكتب التربية الدولي هو من معاهد الفئة أ

تطوير لالتي تضمن املساواة، والجودة، واملالئمة لج  املناهوتنفيذ    ، وتطويرفي تصميمالدول األعضاء  تعزيز قدرات  هي  

 نظم التعليم والتعلم. واردوكفاءة م

  اليونسكو تضعه    –الدولي  ربيةمكتب الت  والية
ً
 لجهود الدول األعضاءداعما

ً
لتحقيق الهدف الرابع للتنمية    استراتيجيا

التنمية املستدامة األخرى التي تعتمد في نجاحها على  ع، وبالتأكيد، أهداف  التعليم الجيد للجمي،  (SDG4)املستدامة  

 نظم التعليم والتعلم الفاعلة.
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 حول السلسلة
(. تم IBE)   للتربية  ( واملكتب الدوليIAE)   ربية، كمشروع مشترك بين األكاديمية الدولية للت 2000بدأت السلسلة في عام  

رجم إلى عدة لغات أخرى.  كتيًبا باللغة اإلنجليزية  34حتى اآلن نشر  
ُ
ظهر نجاح السلسلة أن الكتيبات  يُ و   والعديد منها ت

  .ملعلومات قائمة على البحث في التعليم  ةعملي تلبي حاجة

   يه  ةسلسل لا
ً
تعترف بدور الوساطة املعرفية باعتبارها  ة  عامليشراكة  لتأسيس    مكتب التربية الدولينتيجة لجهود    أيضا

يمكن   إضافة،آلية رئيسية لتحسين الوصول املوضوعي لواضعي السياسات واملمارسين املتنوعين إلى املعرفة املتطورة.  

التربويين، إلى إعالم املمارسين  أيًضا  إلى املعرفة ذات الصلة  صانعي السياسات والحكومات كيف و   أن يؤدي الوصول 

املناهج    ،على سبيل املثال ال الحصر  ،ة، بما في ذلكاالهتمامات الدولية امللح    تساعد هذه املعرفة في معالجةيمكن أن  

 والتنمية العادلة.   توظيفالدراسية والتدريس والتعلم والتقييم والهجرة والصراع وال

والتي تتمثل في تعزيز  ،  اي ال جدال فيه تال  ةاألساسي  يتهابوال في  تحتاج الحكومات إلى التأكد من أن أنظمتها التعليمية ت 

فع   متعلمين  إنتاج  املطاف،  نهاية  وفي  الحياةالتعلم،  الحادي  و .  الين مدى  القرن  في  السياق  لتغير  السريعة  الوتيرة  مع 

الحياةحيث  والعشرين،   مدى  التعلم   مصدر   أصبح 
ً
   ا

ً
واملرونة  مهما التكيف  وسرعة  التكيف  على  املطلوبة   للقدرة 

الفعال   التيسير  يزال  العالم، ال  أنحاء  في جميع  البلدان  للعديد من  بالنسبة  ذلك،  والفرص. ومع  التحديات  ملواجهة 

أمًرا مهًما  و   للتعلم 
ً
   تحديا

ً
التعلم ضعيفة وغير عادلة.و .  كبيرا نتائج  في من املتعلمين    مفرطةعالية    نسبف  تظل  تفشل 

الحياةل  املسبقة   اتيكفاال  اكتساب  مدى  األمية  ،لتعلم  ومحو  املستدامة  األمية  النقدي    الرقمية  مثل محو  والتفكير 

الكفا  ،والتواصل وحل املشكالت  عن 
ً
التوظيف والحياة.  يفضال التعلم و ات من أجل  في تسهيل  يتزامن فشل األنظمة 

علوم التعلم، وال    ، مدفوًعا بالبحوث من مجاالت متنوعة، بما في ذلكالتعليممع التطورات املثيرة لإلعجاب في أبحاث  

 .التعلم، والتقدم في التكنولوجيا علم أعصابما سي  

 

سياسات    في  االتعلم وتطبيقه   نبين املعرفة العلمية ع  إلى سد الفجوة  IBEبـ    تسعى مبادرة الوساطة املعرفية الخاصة 

التعليم.   بالوهي  وممارسات  يؤد    هبأن  قناعةمدفوعة  أن  والتعلم يجب  التدريس  تحسين  إلى  للتعلم  األعمق  الفهم   ي 

الحياة.  و  مدى  بالتعلم  املتعلقة  والسياسات  املطلوبة و التقييم  التحسينات  فعال  لتصور  بشكل  أن  ،  وتوجيهها  يجب 

 لحوار املهم مع البحث. تماًما ل  نيمدرك السياسات واملمارسين وواضعيكون 

 إحرازه بالفعل، ولكنه يعترف أيض  التقدم الذي تم   يدرك  كتب التربية الدولي مإن  
ً
ال يزال هناك الكثير من العمل أنه    ا

من خالل شراكات قوية والتزام تعاوني للبناء على الدروس املستفادة    ال يمكن تحقيق هذا إالو الذي يتعين القيام به.  

 . واملعرفة املستمرةالسابقة 
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التربوية   املمارسات  للجهود كتيبات  توضيح  للت  هي  الدولية  األكاديمية  من  كل  قبل  من  التربية  كتب  مو   ربية الجارية، 

حاث، حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات والتدخالت  أحدث األبب واملمارسين    ، إلعالم صانعي السياسات التعليميةيالدول

 .التعلم والتقييمو   املتعلقة بتطوير املناهج، والتدريس،األفضل 
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عّد 
ُ
 من قبل:  2021هذا الكتيب في عام  أ

• International Academy of Education (IAE) - Palais des Académies,1, rue Ducale, 1000 Brussels, 

Belgium, and; 

• International Bureau of Education (IBE), P.O. Box 199, 1211 Geneva 20, Switzerland.  

هذا   إنتاج  تعيد  مطبوعة  أي  من  نسخة  إرسال  يرجى  أخرى.  للغات  وترجمته  إنتاجه  إعادة  ويمكن   ،
ً
مجانا متاح  وهو 

إلى    
ً
جزئيا أو   

ً
كامال الش(IBE)و    (IAE)النص  على   

ً
أيضا الكتيب  هذا  يتوفر  قسم  .  انظر  )االنترنت(.  العنكبوتية  بكة 

 املطبوعات بصفحة سلسلة ممارسات تربوية على: 

http://www.ibe.unesco.org 

تعكس  ال  والتي  عنها،  يعبرون  التي  اآلراء  فيه، وعن  الواردة  الحقائق  اختيار وعرض  الكتيب مسؤولون عن  هذا  مؤلفو 

لزم املنظمة. إن الدالالت املستخدمة وعرض املادة في هذه    مكتب التربية الدولياليونسكو /  بالضرورة وجهة نظر  
ُ
ت وال 

بالوضع   يتعلق  فيما  الدولي  التربية  مكتب   / اليونسكو  جانب  من  كان  رأي  أي  عن  التعبير   
ً
ضمنا يفترض  ال  املطبوعة 

 القانوني ألية دولة أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو سلطاتها، أو تلك التي تتعلق بترسيم الحدود. 

 

 شكر وتقدير 

 قدمة من  امل ر التعليقات املفيدة على مسودة هذا الكتيبأقد  

Lorin Anderson, Edna Bonilla Seba, Sergio Cardenas  ,Leandro Folgar, Otto Granados, Michael Lisman, 

Asma Maladwala  ,Aurelio Nuno, Atif Rafique, Raquel Teixeira, Cecilia Maria Velez  ,and Stella 

Vosniadou. 

 أنا أقد  
ً
 .Simona Popaمتها  التي قد  ة التحرير القيماقتراحات  ر أيضا
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 تقديم

رحول العالم، مما    املدارس وأنظمة التعليم  19  -كوفيد  جائحة    تصدم
 
الطالب،    من  للكثير  على الفرص التعليمية  أث

و   جائحةال  تأد  فقد   واملهارات  املعرفة  فقدان     املتقنة  اتوضوعاملإلى 
ً
ذلك،  سابقا إلى  باإلضافة  من  أصبح  .  العديد 

كانت هذه اآلثار واضحة و تسرب.  ارتفاع في مستويات الالطالب غير مرتبطين باملدرسة، وفي بعض البلدان كان هناك  

املبشكل   الطالب  بين  أد  حرومينخاص  مما  داخل،  في  التعليم  في  املساواة  زيادة عدم  إلى  أكثر  و الدول.    ى  اآلثار  كانت 

من  خسائر التعليم هذه  ى إلى زيادة عدم املساواة في التعليم بين الدول.  مما أد    وضوًحا أيًضا في جنوب الكرة األرضية،

تحد   أن  قد    املرجح  والدول.  لألفراد  الفرص  قدرهHanushek & Woessman  (2020ر  من  انخفاًضا  الدخل 3  (  في   ٪

 .جائحةبسبب ال مدى الحياة للطالب الناتج عن خسائر التعلم

نتيجة   التعليمية  الخسائر  هذه  اكانت  واالقتصادية،  ية لصحلآلثار  اآلثار  و ،  نتيجة  وكذلك  للجائحة،  االجتماعية 

   هال  املباشرة
 
وعائالتهم   على الصحة البدنية والعقلية للطالب،  جائحةال  تر على املؤسسات التعليمية. خارج املدارس، أث

االقتصادات    إلى تباطؤ نشاط  ى أد  اقتصادًيا للماليين في جميع أنحاء العالم، مما    ةمدمر   تكان كما  وأقارب املصابين.  

خالل عمليات اإلغالق الكلي أو    اض الطلب على السلع والخدماتإغالق الشركات وانخف ى  ل وإالعاملية، وزيادة البطالة،  

الفيروس. انتشار  الحتواء  أن    الجزئي  التي  كما  قو    تحد  اإلجراءات  والسفر  الشخصية  االجتماعات  داء  أ  ضت من 

 املؤسسات املختلفة ورفاهية اإلنسان. 

لل االقتصادي  األثر  امتد  ذلك،  على   قطاع    إلى  جائحةعالوة 
 
أث هذا   التعليم. 

ً
سلبا الطالب    ر  واستعداد  الفرص  على 

تدابير التباعد االجتماعي   كجزء منو من الدعم الذي يتلقاه كل من الطالب واملعلمين.  للتعلم واملعلمين للتدريس، وحد  

الفيروس انتشار  للحد من   ،  املعتمدة 
 
التعل التعليم  الشخص يقت سلطات  كثير منف.  دريس  ك   أنحاء  في  انت  العالم، 

 
ُ
في  فم. يتعلال رص ففي كبير   اضطرابب في ا تسب  ، مم  لفتحلوآخرها إعادة غلقت املدارس من بين املؤسسات األولى التي أ

يوًما، مع وجود   70  متوسط مدة إغالق املدرسة كان  ،  (OECD)  دولة من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  33

في البلدان  بين  كبيرة  من    -اإلغالق  مدة    اختالفات  وأملانيا،   20تتراوح  الدنمارك  في  أكثرو   يوًما  في    150من    إلى  يوًما 

 في كانت عمليات اإلغالق أطول في البلدان التي كان مستوى الطالب فيها أقل  و (.  OECD, 2021كولومبيا وكوستاريكا )

 ون املعلماضطر    ،في هذه السياقات.  PISA  (OECD, 2021)  مثل  ،من خالل التقييمات املقارنة  ًسا ا مقداء التعليمي،  األ 

تج  النا، واستعادة فقدان التعلم  جائحةاالضطرابات الناجمة عن ال  إلى االبتكار ملواصلة التعليم وسطوإداريو التعليم  

 عن بعد.  عليمبسرعة للت ضعتالتي و   عن قصور في القنوات التربوية البديلة
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على التعليم كان سلبًيا، فقد كانت هناك أيًضا بعض اآلثار اإليجابية. األهم    جائحةعلى الرغم من أن التأثير الصافي للو 

التعليمية  وار طو    املعلمينأن  ذلك،    في الفرص  على  للحفاظ  االبتكارات  من  متنوعة  اإلغالق.    مجموعة  فترة  خالل 

االبتكارات هذه  حول  الناشئة     األبحاث 
ُ
قي  ت معرفة  في  وحدود،  سهم  آفاق،  حول  الرقمي،  و مة  التعليم  استراتيجيات 

التي الظروف  الفعال  ت  وحول  واالستخدام  املعلم  بقيادة  االبتكار  هذا  ذلك،  و .  الرقمية  للبيداغوجيادعم  يجب  مع 

الرقمية البدائل  أن  ال  االعتراف،  أثناء  نشأت  كبير    جائحةالتي  حد  إلى  مرتجلة  التخطيط   -كانت  نتيجة  تكن  لم 

الدقيق،   منها.  والباحثين حتى اآلنوالتصميم  القليل  بين  اختالفات كبيرة  توجد  قاموا بتوثيق أو دراسة  البلدان   فيما 

البلدان   بعد، وداخل  التعليم عن  بفعالية استراتيجيات  يتعلق  الطالب  فيما  تفاعل  خلفيات اجتماعية    منفي كيفية 

 .(Reimers, 2021)  مختلفة مع هذه االستراتيجيات وقدرتهم عليها

أثناء التي تم الحصول عليها  البحث  القائمة على  الكتيب على املعرفة  والبحوث السابقة    19-كوفيد  أزمة    يعتمد هذا 

لتدريس  بااالستراتيجيات التعليمية ذات الصلة    ر سياقاقتراح إطار يدعم تطوي  إلىويهدف  حول مواضيع ذات صلة،  

وبعدها. الجائحة  موج    أثناء  املدرسةالكتيب  في  التعليم  ملديري  النظام.  على  و   ه   و مستوى 
ُ
ك بأنقد  اإلقرار  مع    تب 

ح التعليم في أجزاء كثيرة من العالم من املرج    في  لك االنقطاعات تفي كثير من أنحاء العالم، و   ةزال مستمر ت ال    جائحةال

 وربما بعد ذلك. 2022 أن تستمر خالل

 
 
على الرغم من أنه   - جائحة االستجابات للسياسة أو غيرها من   ال يعالج الصحةفهو ز الكتيب بالكامل على التعليم. يرك

ن العواقب االقتصادية واالجتماعية  الجائحة هي، في األساس، أزمة صحية عامة تسببت في العديد م  من الواضح أن 

بحيثو والتعليمية.   القطاعات،  ومتعددة  متماسكة  الحكومة  استجابة  تكون  أن  بين  يكون    يجب  جيد  تنسيق  هناك 

 مختلف املكونات القطاعية. استجابة 

يعد   املثال،  سبيل  السيطرة  لقيحت  على  في  حاسمة  خطوة  الفيروس.  على    السكان  أن  و انتشار  تلقيح  بمجرد  يتم 

التعليم  شخاصاأل أنظمة  األمور   -كبير  بشكل    داخل  وأولياء  والطالب  املعلمين واملوظفين  في ذلك  سيكون هناك  -بما 

كون  يجب أن تفر على الفقراء،  تأثير اقتصادي مدم    جائحةكان لل  عدد أقل من الضربات للفرص التعليمية. وباملثل،

من  استجابة    هناك  إلى  يقتصاد الا نشاط  اللتحفيز  الحكومة  مناسبة  الدخل  وتحويل  الوظائف،  أكثر  م  ونمو  هم  ن 

 ت
ً
الصدمات الصحية أو    هي نتيجة لتلك  جائحةمن العواقب التعليمية لل  بعض  .لهم  انعدام األمن الغذائي  ومعالجة  أثرا

للتعافي من  للتخفيف منها. هذه العناصر الرئيسية غير التعليمية    فعاليةال  قليلة االقتصادية واالستجابات الحكومية  

تنطوي على قرارات ال تدخل في اختصاص    هي  كبر،بالنسبة للجزء األ  ؛ومع ذلك  ،محور هذا الكتيب  تليس   جائحةلا

 هذا املنشور. ب املعنيون هم و التعليم، سلطات 
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تشير ذلك،  على  أن    عالوة  إلى  التوقعات  غير    جيوبال  في  حور الت  واصل سي  19-كوفيدبعض  السكان  من  الكبيرة 

املستقبل املنظور، مع احتمال تفش ي  في  لتعايش مع الفيروس  ل ن علينا التكيف  هذه التوقعات، سيتعي    وفق و امللقحين.  

( دوري  بشكل  إ(.  Osterhom & Olshaker, 2021طفرات  عمل إضافة  فرقة  عن  مؤخًرا  تقرير صدر  يحث  ذلك،  لى 

ال يمكن أن   وباء"زيادة التأهب لل  على االستعداد ملواجهة األوبئة في املستقبل:  (G20)مستقلة تابعة ملجموعة العشرين  

 خطر   يواجهالعالم  ف إن خطر األوبئة في املستقبل موجود بالفعل معنا.    .19  -كوفيدحتى انتهاء  تنتظر  
ً
 واضح  ا

ً
 وحاضر   ا

ً
  ا

ا.  عدوى أكثر تواتًرا    تفش ييتمثل في  
ً
 حدث  لم تكن   ةالحالي  جائحة الف وفتك

ً
 فريدا

ً
في النهاية    افي الواقع، قد ُينظر إليه ف  .ا

، ويمكن أن  قادمالعام ال  وقت، في العقد املقبل أو حتى في، والتي يمكن أن تأتي في أي  ةالتالي  لجائحةبروفة ل  اعلى أنه

 . (G20 High Level Independent Panel, 2021") بشري ل من اعلى األ تكون أكثر ضرًرا 

ألنو   
ً
التعليم    نظرا أنظمة  في  حتى  ممكن  املستقبل  في  املرض  فمن فيها    استأنف  التيتفش ي  الشخص ي،  التدريس 

بناء   للم  رونةمالضروري  يمكن  الطريقة،  بهذه  التعليم.  أثناء  ربينأنظمة  التدريس  في  في   االستمرار  املرض  تفش ي 

 .يشخص التعليم ال املستقبل وفي حاالت الطوارئ األخرى التي تعطل

البحث عن    أنحين    وفي.  العادلةوغير    ةفعالالغير  أنظمة التعليم  بشكل خاص    جائحةال  ت باإلضافة إلى ذلك، صدم

فإن  ،  العديد من الجهود املبذولة ملواجهة هذه التحديات املوجودة مسبًقا  وقفأ  جائحةأثناء العليم  طرق ملواصلة الت

  يتحملهاجائحة التي  التكاليف التعليمية غير املتناسبة لل  . في الواقع، بالنظر إلىال يمكن أن تنتظر  هذه املهمة األخيرة 

أكثراءفقر ال  أطفال ضروري  أمر  مسبًقا  املوجودة  التحديات  هذه  معالجة  فإن  مصطلح   -اآلن    ،  إليه  يشير  ما  هذا 

 ."إعادة البناء بشكل أفضل"

ت املستقبلية  السيناريوهات  سياسات  أولويات  أن    قترح هذه  أهداف: تتضمن    19  -كوفيدتجاه    التعليم صناع  ثالثة 

الحالي، وتعافيتحسين فعالية   التفش ي  التعليم خالل  التعليمية بعد تفش ي املرض،    استراتيجيات  بناء الفرص  وإعادة 

املستقبل.  وبناء  في  املرض  تفش ي  أثناء  للعمل  التعليم  نظام  الثالثة   مرونة  األهداف  هذه  مع  املتوافقة  اإلجراءات 

   شابهة لبعضهاالعريضة م 
ً
الهدف الذي يسعى إليه  قد تختلف اعتماًدا على  ، على الرغم من أن األنشطة املحددة  بعضا

 . اللنهوض به هذه األهداف واإلجراءات  1 الجدول يلخص و .  املرء
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 األهداف 

تحسين فاعلية استراتيجيات 

ة التفش ي التعليم خالل حال

 الحالية 

عادة الفرص التعليمية است

 ها بعد تفش ي املرضئوإعادة بنا

 

بناء مرونة نظام التعليم للعمل 

  خالل تفش ي املرض
ً
 . مستقبال

 

 اإلجراءات 

السياق   • تغير  كيف  تقييم 

 واملعلمين،   ،واألسر  ،للطالب

تقديم و  ونظام  املجتمعات، 

 التعليم.

للتدريس  ا  تطوير • ستراتيجية 

أو   املرض  تفش ي  لتعافي اأثناء 

 . همن

واملعلمين زيا • املدارس  دة قدرة 

والطالب،   وقادة   املدارس 

 والنظام.   سراأل و 

السياق   • تغير  كيف  تقييم 

 واملعلمين،  ،واألسر  ،للطالب

تقديم و  ونظام  املجتمعات، 

 التعليم.

للتدريس  ا  تطوير • ستراتيجية 

أو   املرض  تفش ي  لتعافي اأثناء 

 . همن

واملعلمين  • املدارس  زيادة قدرة 

والطالب، املدارس   وقادة 

 والنظام.   سراأل و 

كيف   • السياق  تقييم  تغير 

 واملعلمين،  ،واألسر  ،للطالب

تقديم و  ونظام  املجتمعات، 

 التعليم.

للتدريس  ا  تطوير • ستراتيجية 

أو   املرض  تفش ي  لتعافي اأثناء 

 . همن

واملعلمين  • املدارس  زيادة قدرة 

والطالب، املدارس   وقادة 

 والنظام.   سراأل و 

 

 التعليمية للجائحة أهداف وأفعال لالستجابة للصدمة . 1 جدول ال

 

 : يمكن تنظيم هذه األنشطة في ثالث ركائز رئيسيةو 

I التعليم.ام تقديم نظواملجتمعات و   ،واملعلمين واألسر، غير السياق للطالب،ت. تقييم كيف 

II .أحدها للتعافي من تفش ي أوالاستراتيجية للتدريس أثناء  تطوير . 

IIIونظام التعليم.  ،واألسر ،والطالب ،رسااملدقادة و  ،واملعلمين ،. زيادة قدرة املدارس 

الو .  رابطةاملتاإلجراءات  نطوي على سلسلة من  ت،  اكل من الركائز الثالث، بدوره التي تدعو   2  جدول يلخص  األنشطة 

 إليها كل ركيزة من ركائز االستجابة التعليمية. 
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 الركائز 

 (I  تقييم التغييرات في

 السياق 

 (II  تطوير استراتيجية التعليم

 دمجامل

 (III زيادة القدرات 

 

 اإلجراءات 

الطالب  1 رفاهية   .

 واالستعداد للتعلم.

 . وصول الطالب واملشاركة. 2

رفاه3 واملوظفين   ية.  املعلم 

 واالستعداد للتدريس. 

املجتمعات4 وعدم   ،.  الفقر 

 املساواة. 

 . . تشغيل نظام التعليم5

 

 

 

 

 . االلتزام بدعم جميع املتعلمين. 1

للت2 أساس ي  نظام  تطوير  يوازن  ع.  ليم 

ال ُبعدو شخص ي  التعلم  ويسمح    عن 

 . زياوالتم  تخصيصبال

املناهج.3 أولويات  ترتيب  على    التركيز  . 

 .كلات وتعليم الطفل كيالكفا

الطابع  4 وإضفاء  التعلم  تسريع   .

 الشخص ي.

ال5 الصحة  دعم    يةالرفاهو   عقلية. 

 العاطفية. 

 . تقييم االبتكارات التي حدثت.6

)الصحة،  7 الخدمات  تكامل   .

 التغذية(.

  وائمة . تنمية قدرات املدارس. امل 1

ومسؤوليات أدوار  موظفي    بين 

    ايدعمو   حتىاملدرسة  
ً
نهًجا شامال

 لطالب. نمو ال

وقادة  2 املعلمين  قدرات  بناء   .

واملوظفين.    املنهي  النمواملدارس 

 . مجتمعات التعلم. للمعلم

 . بناء الشراكة. 3

مع  4 التواصل  وتطوير   الوالدين. 

 مهارات األبوة واألمومة. 

 .. بناء شبكات مدرسية5

 

 

 الستراتيجية تعليمية .  ثالث ركائز 2 جدول ال

 

 
ً
ومواءمة تماسك  هناك  يكون  أن  بمكان  األهمية  التي  هذه    بين  من  واألعمال  في تستلزمها  األهداف  الثالث  الركائز 

تعليم و يةاستجابة  عنسي.  واسع  االتساقهذا    نتج  نطاق  على  املنهجي  التحسين  لدعم  الالزم  أو  ف   .التآزر  مجزأ  نهج 

تقييم شامل للتغيرات    إلىال تستند  التي    منعزل، على سبيل املثال، سيكون غير كاف. وباملثل، فإن األساليب التعليمية

الجائحةال عن  كاهل  ناتجة  تثقل  وأن  كافية  تكون  أال  املحتمل  تعاني  أنظمة  من  التي  شديدة    التوصيل  ضغوط  من 

 .بالفعل

الثالث.  و  الركائز  هذه  في  مراعاتها  يجب  التي  اإلجراءات  الوثيقة  هذه  من  املتبقي  الجزء  بتنظيم   قمتقد  فيفحص 

 واحدة.على  كل منها يركز  الوثيقة في ثالثة أقسام،
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: قيّ 
ً
 ات التغير  ههذ تي أحدثتهاتغير السياق واالحتياجات ال يفيةك كل من م  أوال

لت ال  تالميذال  عليملتطوير استراتيجية فعالة  اجائحةأثناء وبعد  السياسات ترسيخه  لتربويين، يجب على  في    اوصانعي 

وأسرهم    طالبعلى حياة ال  جائحةا إلى فهم محدد لكيفية تأثير الهبمعنى، يجب أن يسندو   خصائص السياق املحلي.

ائف األساسية. الخطوة نظام التعليم للقيام بالوظ  وقدرة  ،ومعلميهم وموظفي املدرسة واملجتمعات التي يعيشون فيها

 األولى، إذ
ً
 .، هي تقييم هذه التغييراتا

، يجب على  كل على حدهتأثيرات مختلفة على مجموعات مختلفة من الطالب وعلى املدارس    اكان له  جائحةنظًرا ألن الو 

إن تكوين صورة محلية لهذه  .  على تقييم محلي للتأثيرات على األطفال واألسر  خاصةملرء أن يبني تحديد االحتياجات الا

االحتياجات التعليمية ال يعني أن السلطات املحلية يجب أن تدافع عن نفسها في إيجاد الحلول وتنفيذها؛ على العكس  

الوطنية واإلقليمية م  سؤولية توفير دعم متباين للمجتمعات واملدارس من أجل ضمان  من ذلك، تتحمل الحكومات 

التعليم نتائج  في  املحددة .  املساواة  واالستراتيجيات  االحتياجات  دعم  خدمة  في  بذلك  القيام  عليهم  يجب  ذلك،  ومع 

غير   االستجابة  املحلي سيجعل  التركيز  غياب  إن  دور  مالئمةمحلًيا.  غياب  أن  حين  في  الوطنية    تعويض ي،  للحكومات 

 .جائحةواإلقليمية من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم اآلثار التعليمية غير املتكافئة بالفعل لل

يلي،   أحدثل  وصففيما  التي  الصدمات  نتيجة  التعليمي  السياق  تغير  كيفية  لتقييم  مبادئ  التخمسة  لكل جائحة ها   .

ثم يقدم   صًفا تشغيلًيا يمثل اإلجراءات التي تسن املبدأ.و و   متبوًعا باألدلة الداعمة للمبدأم وصًفا موجًزا،  قد  يُ مبدأ،  

 .كامل لها في نهاية الكتيب ذكر قدم يكل قسم سلسلة من القراءات املقترحة، والتي 
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 للتعلم استعدادهم رفاهية الطالب و قيّ . 1

 :  املبدأ

، يجب على املرء  اتاملحلي  بين  طالبعلى ال  حةئ جانظًرا الختالف تأثيرات الو للتعلم.    استعدادهمو   طالبادعم رفاهية ال

رفاهية   واالجتماعية على  واالقتصادية  الصحية  االضطرابات  تأثير  لكيفية  املحلية  املعرفة  االستراتيجية على  يبني  أن 

األسرة، وزيادة العنف املنزلي،  دخل    تقليللغذائي، و انعدام األمن ا  ظهور على سبيل املثال،    -األطفال املعرضين للخطر  

 وزيادة االكتئاب أو غيرها من اآلثار على الصحة العقلية والحياة العاطفية للطالب. 

 الدليل:

دولة لدراسة تأثير األزمة.   46، أجرت منظمة إنقاذ الطفولة دراسة استقصائية لألطفال واألسر في 2020في صيف عام 

 
 
خرى ذات االهتمام، والجمهور. أشارت نتائج املسح إلى حدوث عنف  أ، وفئات سكانية  اشاركين في برامجهم زوا على  رك

في ثلث األسر   املنزل  الغالب من األطفال واألسر املعرضة للخطر  -في  في  البرنامج  في  معظم   فادأ.  حيث كان املشاركون 

بضيق نفس ي    أولياء األمور ٪ من  46، وأفاد  جائحةاملشاعر السلبية بسبب الزيادة  ب٪(  89٪( وأولياء األمور )83األطفال )

٪ قلقون  54وأقل سعادة،  منهم  ٪  57بالنسبة لألطفال الذين لم يكونوا على اتصال بأصدقائهم، كان  و لدى أطفالهم.  

منهم  ٪  5أقل من    ادفالتفاعل مع أصدقائهم، أ  كان بإمكانهمبالنسبة لألطفال الذين  و ٪ شعروا بأمان أقل.  58وأكثر،  

٪( 17٪( والبكاء والصراخ غير العاديين )7أظهر األطفال ذوو اإلعاقة زيادة في التبول في الفراش )   عن مشاعر مماثلة.

ال تفش ي  والتي  جائحةمنذ  األطفال    تمثل،  أكثر من  مرات  ثالث  األعمال  العاديينزيادة  في  زيادة  األطفال عن  أبلغ  كما   .

إن أعمالهن املنزلية كانت كثيرة جًدا بحيث ال    بنات٪ من ال20قالت  و ؛  والد٪ لأل 43و    بنات ٪ لل 63،  املنزلية املوكلة إليهم

 (. Ritz et al., 2020٪ من األوالد )10يمكنهن تخصيص وقت لدراستهن، مقارنة بـ 

ال أثناء  التعلم  إلى ذلك، فإن فقدان  بين فئات سكانية مختلفة    -  جائحةباإلضافة  يتطلب أن    -الذي لم يكن متكافًئا 

املدرسة.   إلى  عودتهم  عند  الطالب  ومهارات  معرفة  مستويات  بتقييم  واملعلمين  املدارس  للمعلمين وهذا  تقوم  يسمح 

ا الدراسية  املناهج  ووضع  بتخطيط  املستويات  تلك  مع  الطال املتوافقة  لدعم  مناسبة  مختلفة  لطرق    .بستراتيجيات 

ال  وجدت أثناء  التعلم  فقدان  حول  للبحوث  حديثة  فقط  يثمان  جائحةمراجعة  دول  دراسات  على  جميعها  تركز   ،

التعاون االقتصادي والتنمية )بلجيكا وهولندا    (OECD)  منظمة  املدارس  التي شهدت فترات قصيرة نسبًيا من إغالق 

و وسويس املتحدة  والواليات  وإسبانيا  وفي ارا  الحاالت،  معظم  في  التعلم  فقدان  الدراسات  هذه  تؤكد  وأملانيا(.  ستراليا 

فإنه ذلك،  ومع  التعليم.  في  املساواة  عدم  في  زيادة  الحاالت،  أيًضا  ت  ابعض  غي  ثارآوثق  عمليات  مر  تعلم  من  تجانسة 

 . (Donelly & Patrinos, 2021اإلغالق وفًقا للمواد الدراسية ومستويات التعليم )
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حين  و لليمنع  في  الكامل  التأثير  تقدير  اآلن  حتى  التعلم  لفقدان  موثوقة  تقييمات  ملعظم جائحة  عدم وجود  بالنسبة 

أظهرت  فقد  .  خاصة للطالب املحرومين  -التأثيرات العميقة  البلدان في العالم، فإن الدراسات املحدودة املتاحة توثق  

 
ُ
 املدارس ملدة تسعة أسابيع تقريًبا، خسائر فيها  حيث أغلقت  ،  جريت في بلجيكادراسة حديثة أ

ً
   ا

ً
في التعلم في اللغة   كبيرة

بمقدار   الرياضيات  لدرجات  املدرسية  املتوسطات  في  )انخفاض  ود  0.19والرياضيات  معيارًيا  ا 
ً
اللغة انحراف رجات 

بـ   0.29بمقدار    
ً
مقارنة معيارًيا،  ا 

ً
بنسبة  ةالسابق  الدفعةانحراف التعلم  نتائج  في  املساواة  عدم  في  وزيادة   )17 % 

ويرجع هذا جزئًيا إلى زيادة عدم املساواة بين املدارس )زادت نسبة عدم املساواة في تحصيل .  للغة  %20وللرياضيات  

بين   للمدارس و للغة(.    %18للرياضيات و  %7املدارس بنسبة  الطالب بسبب االختالفات  بالنسبة  تكون الخسائر أكبر 

 (. Maldonado & De Witte, 2020التي بها نسبة أعلى من الطالب املحرومين )

وجدت  العالي،  التعليم  على  إحداها  ركزت  التعلم،  لفقدان  إضافية  تجريبية  دراسات  وسبع  الدراسة  لهذه  مراجعة 

أ التعلم  و يضً فقدان  املتحدة  والواليات  في هولندا  التعلما ا  فإن مقدار فقدان  وأملانيا. ومع ذلك،  في    كان  ستراليا  أقل 

بلجيكا.  دراسة  في  ورد  مما  البلدان  أهمية،  و و   هذه  ذا  ليس  التعلم  فقدان  أن  سويسرا  في  دراسة  وجدت فيما  جدت 

ا أثناء  تعلم  مكاسب  إسبانيا  في   Donnelly & Patrinos,2021, p. 149)  لجائحةدراسة 
ُ
أ هذه  من    8من    7جريت  (. 

فترات   وغطت  نسبًيا،  جيدة  بموارد  مزودة  التعليم  أنظمة  فيها  كانت  بلدان  في  التعلم  فقدان  حددت  التي  الدراسات 

املدارس:   إغالق  من  نسبًيا  و    9قصيرة  بلجيكا،  في  و    8أسابيع  هولندا،  في  ف  8أسابيع  و  أسابيع   10إلى    8ي سويسرا، 

 و (.  Donnelly & Patrinos,2021, p. 149أسابيع في أملانيا )  8.5ستراليا، و  ابيع في  أسا
ُ
ظهر الدراسات أيًضا أنه في حين  ت

الثانوي   التعليم  لطالب  بالنسبة  الحال  هو  ليس  هذا  فإن  االبتدائية،  املدارس  لطالب  ثابتة  تعلم  خسارة  هناك  أن 

 والعالي.

في  و  الطالب  ملهارات  دراسة  العامة  أظهرت  باولو  ساو  والية  مدارس  في  عشر  والثاني  والتاسع  الخامس  الصفوف 

  )باستثناء املدارس البلدية والخاصة(،
ُ
)مارس(، أن طالب الصف الخامس لديهم  2021جريت في بداية العام الدراس ي أ

مما   الرياضية  املعرفة  من  أقل  عليه  مستويات  عام  كانوا  في  الثالث  الصف  أنهوا  طالب  و  . 2019عندما  أن  حين  في 

عام   في  الثالث  الصف  في  عليه  كانت  مما  القراءة  فهم  من  أعلى  مستويات  لديهم  الخامس  هذه  2019الصف  فإن   ،

في عام   أقل، و .  2019املستويات أقل بكثير من تلك الخاصة بطالب الصف الخامس  أيًضا خسائر، وإن كانت  هناك 

ا على  يجب  ولكن  عشر،  والثاني  التاسع  الصفين  مهارات  لطالب  في  املستمرة  التحسينات  سياق  في  ذلك  تفسير  ملرء 

 .(CAEd / UFJF, 2021الطالب في تلك املستويات، بدًءا من املستويات املنخفضة جًدا )
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التعليمي.   للنجاح  الطالب  رفاهية  أهمية  حول  األبحاث  من  متطورة  مجموعة   إطار   Willmsطور  فقد  هناك 
ً
لتقييم   ا

لتصميم   استخدامها  تم  والتي  البحث،  هذا  توليفة من  بناًء على  الطالب  تقدمرفاهية  توفر    مسوحات  والتي  للطالب 

 (.Willms, 2020معلومات قيمة للمعلمين طوال العام الدراس ي )

 

 بدو في املمارسة؟تكيف 

استخدم هذه النتائج لتطوير استجابة  على مستوى النظام: قم بإجراء مسح حول رفاهية الطالب على فترات دورية و 

 صغيرة. ممثلة ، ويمكن أن يعتمد على عينات ووالديهممناسبة. يمكن أن يركز االستطالع على الطالب 

على مستوى الفصل الدراس ي: قم بإجراء عمليات تسجيل وصول يومية مع الطالب، حيث يسأل املعلمون كل طالب،  

واملدرسة،   الدراس ي  الفصل  مستوى  على  األمور؟"  تسير  تسجيل   أضِف "كيف  استبيانات  على  املؤسس ي  الطابع 

 .في اجتماعات املعلمين ناقشهااملعلمين و  النتائج إلى قدمالوصول الدورية إلحساس الطالب بالرفاهية واالنتماء، و 

 

 

 قراءات مقترحة 

Anderson, 2021; CAEd/UFJF, 2021; Donelly & Patrinos, 2021; Maldonado & De Witte, 2020; Reimers, 

2021; Reimers & Schleicher, 2020a; Ritz et al., 2020; UNESCO, UNICEF & World Bank, 2020; Willms, 

2020. 
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 ركوا املدرسة الذين ت األطفال   دحّد . ومشاركتهم طالبم وصول ال. قيّ 2

 املبدأ 

ال أي  أن يضع تحديد  الشخص ي يجب  التدريس  إلى  كأولوية وقم   طالبالعودة  بالكامل  املدرسة  أو ترك  تواصله  قطع 

أحد   تواصلهم.  إعادة  أجل  الالضرورات  بكل جهد من  تواصل  متابعة  بعد هو  التعلم عن  أجل    طالبخالل  بذل من 

 . جهود محددة للحفاظ على مشاركة الطالب في التعليم

 

 الدليل

ال الترتيبات عن بعد  طالبعندما يفشل  التعلم من  العمل املدرس ي،  في  صبح  ت، وعندما تزحم املتطلبات األخرى وقت 

. وهذا يجعل بعض ال  عن بعد أقل  عليمالت  في  شاركةامل
ً
يسهم االنسحاب كذلك في و ينسحبون بالكامل.    طالبانتظاما

 . فقدان التعلم والتسرب النهائي من املدرسة

من  بي   العديد  النت  من  كبير  لعدد  متحدية  كانت  بعد  عن  التعليم  منصات  في  الثابتة  املشاركة  أن  ،  طالبالدراسات 

للتعلم   دوافعهم  تأثرت  بسببها   ,.Bellei et al., 2021; Cardenas et al., 2021; Kosaretsky et al) ورفاهيتهموالتي 

2021; Soudien et al., 2021; Hamilton & Ercikan, 2021).  

، وهي دولة أطلقت برنامج و ففي األ 
ً
 رجواي، مثال

ً
 وطني  ا

 
 لتعزيز رقمنة التعليم في العام  واعد  ا

ً
ظهر مسح حديث  ، أ2007ا

في الصفين   زيادة دالة في التسرب من املدرسة، والتي كانت أعلى بشكل    السادسو   الثالث لعينة وطنية ممثلة لتالميذ 

املدرسة  من  املتسربين  التالميذ  نسبة  زادت  فقد   .
ً
وثقافيا  

ً
اقتصاديا  

ً
حرمانا األكثر  التالميذ  لدى  العام   جلي  خالل 

في    2.8إلى    2017  في  %   0.9من    الدراس ي الذين لم%2020  التالميذ  في عدد  كانت هناك زيادة واضحة  يلتحقوا    . كما 

، وزيادة في عدد التالميذ  2020% في    9.4إلى    2017% في    5.9باملدرسة في اليوم الذي تم فيه تقييم معرفة التالميذ، من  

 .2020% في  9.4إلى  2017% في  2.4الذين لم يعطوا التقييم بسبب أنهم تالميذ ذوي احتياجات خاصة، من  

يكون  ربما وهذا ، 2020% في  78.4إلى  2017% في  90.8نقصت نسبة التالميذ الذين أخذوا التقييم من هذه التغيرات أ

  
ً
الذين    لىعدليال للطالب  املئوية  إليهالنسبة     مُينظر 

ُ
أ أنه  لهعلى  التعلم    متيحت  العامينفرص  كال   ,INEED)  خالل 

2020, p.38)إضافة ذلك  .  التالميذ  إلى  نسبة  كانت  املدرسة،  من  العام    ،املتسربين  ذات  ،  2020في  املدارس  في  أعلى 

 22في    تالميذ فقط من ال  %  0.7  تسربفي حين  فاالجتماعي والثقافي،    -األعلى ملستويات الحرمان االقتصادي   توسطامل

  قيمة ال   هزداد هذت  ،والثقافيةاالقتصادية    -االجتماعية    األفضليةستويات  مل من املدارس التي تتمتع بأعلى متوسط    %
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للتالميذ    2.0إلى   في متوسط مستويات األفضلية االجتماعية    20  في%  التالية  للمدارس  والثقافية،  االقتصادية    –% 

% للتالميذ    5.4% التالية من املدارس، وإلى    22% للتالميذ في    3.4% التالية من املدارس، و  15% للتالميذ في    2.5وإلى  

ا  20في   االقتصادي  % من  الحرمان  األعلى من  املتوسط  ذات  والثقافي    –ملدارس  . (INEED, 2020, p. 24)االجتماعي 

تالميذهم انتظام حضور  تحديد مدى  املعلمين  الدراسة من  نفس  في  طلبت  األعلى مستوى    22.  ذات  املدارس  % من 

بينما في   % من املعلمين ذكروا أن التالميذ يحضروا إلى املدرسة بانتظام،  95اقتصادية وثقافية،    –أفضلية اجتماعية  

املدارس  20  ــــال من  االجتماعية    %  األفضلية  من  األدنى  املستويات  والثقافية،    –ذات  من    68االقتصادية  فقط   %

 . (INEED, 2020, p. 38)ن ذكروا أن التالميذ يحضرون إلى املدرسة بانتظام املعلمي

 

 بدو في املمارسة؟تكيف 

الطو   مشاركة  لتقييم  جديدة  مؤشرات  املستخدم.    طالب ر  التعليم  لنموذج  مالئمة  أن حيث  بطريقة  الواضح  من 

التدريس   املدارس مفتوحة، وغير دقيق عندما يحدث جزء فقط من  تكون  له عندما ال  املدرس ي" ال معنى  "الحضور 

عال أو   
ً
املتاحة، شخصيا الطريقة  في  املشاركة  تعكس  أن  يجب  املشاركة  ذلك،  من   

ً
بدال استخدام بعد.    نشخص ي، 

بعد   عن  مثتمنصات  للمشاركة،  دقة  أكثر  بقياسات  باملنصة،  سمح  الربط  وقت  وقت  و ل  أو  تنزيلها  تم  التي  املواد 

 املشاركة الفعلي.

   يعلى مستوي
 
د حد  .  طالب حول وصول ومشاركة ال  نترنتوجودة على اال ل البيانات في املنصات املالنظام واملدرسة، حل

املنصة إلى  الوصول  يمكنه  الذي  املسجلين،  الطالب  بين  من  ذلك  ،وكيف  ،من،  يمكنه  ال  تستخدم  ومن  وعندما   .

   املواد املطبوعة  تسليماملدارس أشكال أخرى من التعلم عن بعد، كالتواصل مع املعلم بواسطة الهاتف أو  
ً
،  شخصيا

 ، عند توفرها.تهمومشارك طالبصل الفعلي للوااستخدم السجالت لتحديد كل من الت 

  يعلى مستوي
 
 لتحديد تدفقات االلتحاق والتسرب.  طالبلل سجالت التحاق االنظام واملدرسة، حل

بإجراء مسح لألسر ملعرفة  النظام واملدرسة،    ي على مستوي املدرسة    لتحقين+مل  األطفاأي  قم  في  بنشاط  ومشاركين 

 والتعلم.

ال  يعلى مستوي مع  تواصل  والفصل،  املدرسة.    طالباملدرسة  أنشطة  في  بنشاط  املشاركين  هم  من  للتأكد  امللتحقين 

مكن تخلوا عن دراستهم. على مستوى املدرسة، يو الذين ال يصلون إلى املنصة أ طالبر آليات محددة للوصول إلى الطو  

إلى   الوصول  املعلم  عمل  الهموعائالت ،  طالبال  أولئكلفريق  و   ون شاركيال    ذين،   تسربوا  بنشاط 
ً
لفريق    .عمليا يمكن 



21 
 

الذين  األطفال  لتحديد  الحي  في  األمور  أولياء  إلى  للوصول  الشباب،  ذلك  في  بما  املتطوعين،  إشراك  أيًضا  العمل هذا 

 تسربوا أو املعرضين لخطر كبير للقيام بذلك. 

 

 قراءات مقترحة 

Bellei et al., 2021; Cardenas et al., 2021; Kosaretsky et al., 2021; Soudien et al., 2021; 

Hamilton &Ercikan, 2021 
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 م الدعمم رفاهية املعلم واملوظفين، واالستعداد للتعليم، وقّد . قيّ 3

 املبدأ 

  ن و معدواإلداريين واملوظفين حتى يكونوا املدارس محتاجة لدعم املعلمين، 
ً
 لدعم تالميذهم لون اوميجيدا

ً
 . عاطفيا

 الدليل

 
 
املعلمين  أث حياة  في  الجائحة  املبصورة  رت  لتلك  أن  اإلضافة ب  .وأسرهم   طالببال  تعلقةمشابهة  املعلمين   إلى  على 

لل التعليم عناالستجابة  للحفاظ على  الجديدة  املتطلبات  ذلك،   عديد من  كافيين. عالوة على  بإعداد ودعم غير  بعد 

ك على   أبناءهم  بالتدريس عن  و ،  والدينبعضهم دعم  يقومون  الجائحة، فيما  ناتجة عن  تلبية متطلبات أسرية أخرى 

املتعددة  ت  أد  بعد.   الضغوط  وتسببتهذه  املعلمين  رفاهية  تقليص  املعلمين   إلى  احتراق  بشأن  مبررة  مخاوف  في 

 . (Audrein et al., 2021; Hamilton & Ercikan, 2021)واالبتعاد عن املهنة 

  ثلىاملسبق للتدريس عن ُبعد والظروف دون امل  إعدادهمللتوتر بالنسبة للمعلمين هما عدم كفاية    انرئيسي   اندر مص

و  عليهم  كان  ُبعد.على  التي  عن  التعلم  ملواصلة  التدابير  إنشاء  فيها  سلًسا    طالبهم  بعد  عن  التدريس  إلى  االنتقال  كان 

 ,Lavonen & Salmela-Aro)للبيداغوجيا الرقمية    رق نسبًيا في السياقات التي كان فيها املعلمون مدعومين جيًدا لط

2021; Tan & Chua, 2021). 

 بدو في املمارسة؟تكيف 

علمين للتدريس الرقمي واستخدم هذه املعلومات لتصميم تطوير منهي  م استعداد املاملدرسة والنظام، قي    على مستويي

 مناسب. 

الضغوط   تحديد  على  وساعدهم  رفاهيتهم،  بشأن  للمعلمين  مسح  بإجراء  قم  والنظام،  املدرسة  مستويي    على على 

 . ، مثل اليقظة والتمارين البدنية، وغرس أخالقيات الرعاية في املدرسةيةنفذ برامج الرفاهو أنفسهم واملتعلمين، 

احتياجات  حد   لد  املنهي  تطوير  لمعلمين  النمو  في  خاص  وادعمهم  وبشكل  بعد،  عن  تالميذهم  ودعم  لتعليم  املهارات 

.
ً
 األكثر ضعفا

 قراءات مقترحة 

Audrein et al., 2021; Hamilton & Ercikan, 2021; Lavonen & Salmela-Aro, 2021; Tan & Chua, 2021; 

UNICEF, 2021a. 
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 على املجتمعات، والفقر، وعدم املساواة جائحةالتغيرات في السياق. تأثير الم . قيّ 4

 املبدأ 

 رات على التعليم. يهذه التغ  نعكاساتا فحص، ثم اجائحةم كيف تغير سياق املجتمع املدرس ي بسبب القي  

 

 الدليل

الإن   بين    جائحةتأثيرات  فيما  واملحليات،  اختلفت  تلك  وهي  املجتمعات  في  واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  تعكس 

 تأثير ال
ً
على الفقر. التأثيرات    جائحة املجتمعات. هذه التأثيرات املحلية تتضمن ليس فقط انتقال الفيروس ولكن أيضا

 عت، بالتالي، أو تفاعلت مع تحديات مجتمعية أخرى. سر   جائحةالصحية واالقتصادية لل

ال أد    جائحةهناك أدلة قوية على أن  الفقر وعدم املساواة وكذ  تقد   إلى زيادة 
 
أث  سلب  تر لك 

 
  والرفاهية على الصحة    يا

(Reimers, 2021b)  .  مارس  قد  فقد مع حلول شهر  أنه  الدولي  البنك  الت  2021ر  العاملي    زادت قد    جائحة كون  الفقر 

 . (Atanda & Cojocaru, 2021)مليون نسمة، معظمهم في البلدان ذات الدخل املتدني واملتوسط  120

 

 بدو في املمارسة؟تكيف 

مستو  طو    ى على  املدرسية،  حافظة  املجتمعات  واالندماج  ر  والصحة  املساواة،  وعدم  كالفقر،  املجتمع  لخصائص 

 املوجودة من مصادر متعددة.   ةرافي غوادمج البيانات االجتماعية الديمو ، جائحةها التاالجتماعي كما شكل

 

 

 قراءات مقترحة 

Atanda & Cojocaru, 2021; Reimers, 2021b 
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 تشغيل نظام التعليمم  . قيّ 5

 املبدأ 

 . أو توقفت جائحةالتي تأثرت بال التعليمأي وظائف نظام تقديم  أفحص

 

 الدليل

 جديد  مدًى   ت الجائحةأوجد
ً
كان    جائحةمن املتطلبات على املدارس. فمتطلبات التباعد االجتماعي واألعباء املالية لل  ا

من   العديد  على   
ً
أثرا وهلها  املدرسة.  لعمل  األساسية  ت ذالوظائف  الخدمات    شمله  تقديم  إلى  التدريس  من  النظام، 

باملدرسة   العقل  –املوجودة  الصحة  وبرامج  التغذية،  برامج  ذلك  في  البما  وتقييمات  والزيارات    طالبية،  املعتادة، 

 أمر   جائحةفيها ال  تتعد املراجعة املنهجية للوظائف التي أثر اإلشرافية، والنمو املنهي.  و 
ً
ضرورًيا لتطوير استراتيجيات    ا

 .االستمرارية أو التعافي

فاعلة تقديم  هناك سلسلة  إذا  ما  متابعة  املهم  من   ،
ً
ال  فمثال جميع  إلى  تصل  تعليمية  وكما  طالبلخلق فرص  تمت  . 

، باملكسيك، االستراتيجية الوطنية للتعليم عن بعد فشلت في الوصول إلى معظم ال  اإلشارة إليه
ً
املحرومين  طالب سابقا

 لتقديم 
ً
فرص    بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى التلفزيون أو إلى الحواسيب، حتى في األرجواي، التي أطلقت برنامجا

  2020في    طالبالتعليم الرقمي لجميع ال
ً
 وأظهر  إمكانية الوصول إلى االتصال.   ، لم تكن لديهم جميعا

ُ
جري في  تقييم أ

أن  2020  ،
ً
مثال الثالث  43،  الصف  تالميذ  بين  من  و    %  بهم،  خاصة  حواسيب  آ   46لديهم  إمكانية  %  لديهم  خرين 

نية الوصول إلى حاسوب. وكان الوصول أعلى بالنسبة لتالميذ  % ليس لديهم إمكا  10الوصول إلى حواسيب مشتركة، و  

إمكانية الوصول إلى حواسيب    % لديهم  12% لديهم إمكانية الوصول إلى حواسيبهم الخاصة،    49.5الصف السادس،  

% ليس   10.5لديهم كل من إمكانية الوصول إلى حواسيب شخصية أو حواسيب مشتركة، ولكن   %    27.9مشتركة، و  

. عدم إمكانية الوصول إلى حاسوب بين تالميذ الصف السادس  (INEED, 2021, p. 47)كانية الوصول ألي منها  لهم إم 

( أضعاف  ثالثة  في    15كانت  للتالميذ  االقتصادية    %20(  األفضلية  من  األدنى  املستويات  ذات  املدارس  من   %–  

تلك من  والثقافية،  االقتصادية    20في    التي  االجتماعية  األفضلية  من  األعلى  املستويات  ذات  املدارس  من   %–  

 ,INEED, 2021)ليس لديهم إمكانية الوصول إلى حاسوب  % فقط من التالميذ    5ماعية والثقافية، التي كان فيها  االجت

p. 47) . 
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بـو  املرتبطة  االقتصادية  الطوارئ  وحاالت  العامة  الصحة     19  -كوفيدألن 
ً
مالية مطالب  فرضت   ج  قد 

ً
على    ديدة

إلى  أد    امم    الحكومات حد    تقليصى  وقد  للتعليم.  العام  الدعم   التمويل  تقديم  على  الحكومات  قدرة  من  هذا 

ُبعدلالستراتيجيات   الطالبعن  لجميع  واألجهزة  االتصال  إلى  الوصول  تمويل  ذلك  في  بما  للمعلمين،    ،  املنهي  النمو  أو 

امل التباعد  متطلبات  إجراء    ادي وباملثل،  الطال منعت  ومهارات  ملعارف  الوطنية  املعلمين التقييمات  وتنسيب  ب، 

 املرشحين في مواقع املمارسة. 

، أن تتعامل في الجائحةها  تلتلبية املطالب الجديدة التي أوجد  سراعإل الحاجة لب  مثقلة، وهي  كان على أنظمة التعليمو 

على  الصحي  واألثر  املادي،  التباعد  متطلبات  فإن  ذلك،  ومع  النظام.  إلدارة  املستمرة  املطالب  مع  الوقت  نفس 

 (. Reimers & Schleicher, 2020bتلك األنظمة املستمرة )  أداءاملوارد قد قللت إلى حد كبير من املوظفين، وقيود 

 

 بدو في املمارسة؟تكيف 

عمل الوظائف  على    جائحةإخالل بالعمل، لتقييم تأثير ال  همسح للموظفين األساسيين في كل وقت يكون فيقم بإجراء  

املدرس ي،  الغذاء  للمعلم، وتقديم  املنهي  املناهج، والتقييمات، والنمو  املدرسة والنظام كتنفيذ  الرئيسية على مستوى 

 وخدمات الطالب األخرى، وغيرها. 

السياسات  و  تنفيذ  على  قادرة  غير  التعليمية  اإلدارات  تكون  ما  غير  بسرعة  غالًبا  والتنسيق  املفرط،  التعقيد  بسبب 

باختصار عدم وجود سلسلة تسليم. تعتبر و والقواعد واللوائح التي تبطئ التنفيذ،    ،املستويات اإلدارية  فيما بينالكافي  

 مًرا بالغ األهمية في وقت يكون فيه اإلجراء السريع ضرورًيا.معالجة هذه القيود وضمان سلسلة تسليم عاملة أ

 

 

 قراءات مقترحة 

Reimers & Schleicher, 2020b 
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 امللخص 

أن في    تأثر جائحة  ال  حيث  خطوة  أول  فإن  مختلفةـ،  بأشكال  التعليم  ونظم  املجتمعات  مختلف  استجابة    ابتكارفي 

مناسبة   منهي  تعليمية  و   التأكد  واملعلمين،  واملجتمعات،  الطالب،  على  التأثيرات  لتلك  الدقيقة  نظام على  الطبيعة 

 توصيل التعليم نفسه. 

 وبروتوكوالت على مستويات الصف الدراس ي، واملدرسة، والنظام. 
ً
يمكن القيام بهذا بأدوات جمع بيانات بسيطة نسبيا

مثل   جديدة،  إجراءات  دعم  يمكنها  البروتوكوالت  هذه  اليومي  بعض  الوصول  اليوم   عندماتسجيل  الطالب  يبدأ 

يفعلونه ما  مشاركة  طالب  كل  من  املعلمون  يطلب  حيث  لوضع   .الدراس ي،  املعلومات  هذه  استخدام  املعلم  وعلى 

يتمثل املوضوع الرئيس ي لهذا الكتيب في الحاجة إلى استجابات مناسبة، ولدعم رفاهية الطالب واستعدادهم للتعلم.  

تلك    واتساقتكامل   تنفيذ  على  القدرة  تدعم  أنشطة  على  الحصول  ثم  ومن  السياق،  فهم  إلى  تستند  التي  اإلجراءات 

 اإلجراءات. 

 نتقل اآلن إلى تحليل اإلجراءات التي يجب أن تكون جزًء من استراتيجية التعليم.ن
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ً
 ر استراتيجية على مستوى املدرسة أو النظام للتدريس أثناء االنتشار أو للتعافي منه طوّ : ثانيا

ت علينا  استراتيجية  يجب  لتأثير  طوير  فهم صحيح  على  قائمة  واألسر    جائحةالجديدة  واملعلمين،  الطالب،  حياة  على 

املدارس.   التي حيث  وتشغيل  الطالب  تعلم  احتياجات  أولويات  وتضع  تحدد  أن  التعليم  ونظم  املدارس  على  يجب 

بذلك للقيام  استراتيجيات  وتطوير  لتحقيقها،  التزام  تخطط  االستراتيجيات  هذه  يقود  أن  ويجب  جميع  .  بتعليم 

الشخص ي وعن   التدريس  بين  التوازن  ذلك  في  بما  التعليم،  لتقديم  األساليب  تحدد  أن  يجب  الخطط  الطالب. وهذه 

إعادة  تقديم التعليم، فقد يكون من الضروري    ىالقدرة عل  تكون أضعف تقد    جائحةبعد، وأن تميز بين الطالب. وألن ال

 . الدراسية أولويات املناهج ترتيب

  
ً
. ويجب أن  تعلم للطالب الذين تعرضوا ألكبر فقد في التعليم وعدم املشاركة  لتعافياالستراتيجية يجب أن تقدم فرصا

 رفاهية الطالب، وتأخذ في االعتبار تأثيرات الضغط والصدمة التي مروا بها بسبب ال
ً
، جائحةتدعم االستراتيجية أيضا

كما   طويلة.  فترات  مدار  على  الحاالت  بعض   وفي 
ُ
ت أن  والتجديدات  يجب  القوى  على  البني  أثناء  تكونت  ، جائحةالتي 

 . تسعى إلى تكامل تقديم الخدمات املختلفة التي تدعم الطالب بشكل كليو 
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 . االلتزام بدعم كل الطالب 1

 املبدأ 

الطالباستخدم   تعليم متساوية لجميع  التعليم.    ضمان مخرجات  لتوجيه سياسة  تعني طو  و كمعيار  ملا  إطار عمل  ر 

في سياقات   التعلم"  النظام من أجل تحديد الفجوات فيما  "فرص  التدريس عن بعد بشكل كبير، وراقب  تعتمد على 

  ذوي اإلعاقة البنات مقابل األوالد، الفقراء مقابل غير الفقراء، الحضر مقابل الريف، الطالب    –بين فئات من الطالب  

 ، وغيرها. ضع أولويات اإلجراءات التي تقلل تلك الفجوات فيما بين الطالب. طالب غير املعاقينمقابل ال

 الدليل

فإن االجتماعية املوجودة لدى الطالب،  يات  لتفاعل بين التعليم واألفضللطبيعي  نتاج  إذا كانت الفرص التعليمية هي  

االجتماعية   ال  –العوامل  أثناء  برزت  التي  تضع ضغوطجائحةاالقتصادية   ، 
ً
   ا

ً
من   هائلة السبب،  ولهذا  الفقراء.   على 

 املهم بشكل خاص أن تضع املؤسسات التعليمية املساواة كأولوية في توجيه االستراتيجية.

الطالب املنظم ملجموعات وفئات  التحديد  يعني  بال  وهذا   
ً
تأثرا أكثر  كانوا  .    جائحةالذين 

ً
أكثر حرمانا الذين هم  أو   / و 

 للخطر. هذه االستراتيجية تضمن أن يكون باست
ً
طاعة املدارس تقديم وسائط تربوية بديلة ألكثر املجموعات تعرضا

محدودية،  ف األكثر  االجتماعية  الحماية  أشكال  ذات  املجتمعات  التفي  عاتق    جائحةضع  على  متناسبة  غير  أعباء 

 ,.Anderson, 2021; Bellei et al., 2021; Cardenas, 2021; Hamilton &Ercikan, 2021; Soudien et al)الفقراء  

أن    (.2021 املجتمع  يتوقع  اللواتي  والنساء،  للفتيات  بالنسبة  األعباء  هذه  تتضاعف  االجتماعية،  األوساط  بعض  في 

ال أثناء  التعديالت  تكاليف  متناسبة من  غير  أو  جائحةيتحملن حصة  األطفال  رعاية  األكبر على  العبء  ذلك  في  بما   ،

عناية خاصة، كجزء من االلتزام بدعم    إلعاقة الحقوق التعليمية للطالب ذوي اكما تستحق  .  (Ritz, 2020)  كبار السن 

   بعض الدول، كالبرتغالفجميع املتعلمين.  
ً
 ، تبنت تركيز مثال

ً
 واضح   ا

ً
على الحفاظ على الفرص التعليمية للمجموعات    ا

ال أثناء  كاليابان وسنغافورة  .  جائحةاملحرومة  ا  وباملثل، دول  بتركيز  أجهزة  قامت  وتوفير  املحرومة،  الفئات  ملوارد على 

 & Iwabuchi et al, 2021; Tan)عن بعد دريس الكمبيوتر وتحسين االتصال، والتأكيد على استمرارية التعليم أثناء الت

Chua, 2021) 
ُ
ق في بداية    (OECD)م للسلطات التعليمية في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  د  . أظهر مسح 

معظم    2021 وضعت  أن  لتقليل الدول  عالجية  مقاربات  وقدمت  املحرومين  للمتعلمين  كأولوية  الشخص ي  التدريس 

نتان من خمس  فجوات التعلم. وطورت ثالثة من خمس دول إجراءات محددة لدعم الطالب املحرومين، واستهدفت اث

 
ً
 .  (OECD, 2021)دول الطالب املهاجرين أيضا
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 بدو في املمارسة؟تكيف 

مصنفة  طو   والرفاهية(،  والتعلم  واملشاركة  )الوصول  التعليمية  للفرص  الرئيسية  للمؤشرات  تحكم  لوحة  ر 

بالسياسة، اسأل، "ما هو  رصد مؤشرات الفرص بشكل منهجي. لكل قرار متعلق  اللمجموعات األكثر عرضة للخطر، و 

 التأثير املحتمل على كل مجموعة من املجموعات األكثر تعرًضا للخطر؟" 

امل املحتوى والبيانات    وارداستهدف  إلى  املجاني  تقديم األجهزة، االتصال، والوصول   ،
ً
؛ مثال

ً
األكثر حرمانا تعليم  لدعم 

تشاور مع املتعلمين ذوي اإلعاقة وأسرهم من أجل فهم  و   يل( للطالب الفقراء.االرقمية )بواسطة مشغلي شبكات املوب 

 أولويات وعوائق الوصول واملشاركة في التعليم. 

إمكانيا املنصات،  ضمن  إلى  الوصول  اإلعاقة  ذوي  الطالب  يستطيع  بحيث  التعليمية  والفرص  املواد  إلى  الوصول  ة 

 خرين.اآل  واة معا والخبرات في أشكال سهلة ومناسبة على قدم املس  وارد واملحتوى، وامل 

 أس  
 
ووف سياسات  التس   ر س  ترتيبات  لتوفير  بطرق    املعقولة  ري ياملوارد  تعليم  تقديم  مهام،  إلكمال  إضافي  )كوقت 

وغيرها(   واملقاعد  مختلفة،  الشاشة،  قارئ  برنامج  املثال،  سبيل  )على  املساعدة  لتسهيل  غيرهاو   املعدلة،واألجهزة   )

 .التعلم للطالب ذوي اإلعاقة

جميع للتعلم، لدعم املشاركة النشطة ل شاملالتصميم ال  مبادئ مع  دريس الشامل بما يتماش ىبناء قدرة املعلم على الت

 املتعلمين.

 

 

 قراءات مقترحة 

Accessible Digital Learning, 2021; Anderson, 2021; Bellei et al., 2021; Cardenas, 2021; Hamilton 

&Ercikan, 2021; Instituto Rodrigo Mendes, 2021; Iwabuchi et al., 2021; OECD, 2021; Soudien et al., 

2021; Tan & Chua, 2021; UNICEF, 2021b; UNICEF, 2021c. 
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 والتمايز  ردفوتسمح بالتر منصة توصيل توازن التعلم الشخص ي مع التعلم عن بعد . طوّ 2

 املبدأ 

نظام تقديم التعليم من شخص ي في املقام األول إلى نظام مختلط عن ُبعد وشخص ي. سيؤدي ذلك إلى إطالة وقت  ل حو  

 التعلم وتوفير فرص للطالب للتعلم املستقل والشخص ي.

التي   املنصات  أن  تعزيز  وحيث  في قدرتها على  تتفوق  التفاعل  أكبر قدر من  املستوى لياهارات ع امل توفر  فإنه يجب  ة   ،

 عدم املساواة في الوصول. يجب على 
ً
على أولئك الذين يتخذون القرارات بشأن هذه النظم أن يأخذوا في االعتبار أيضا

التجهيزات   الطالب  كل  منح  ممكن،  حد  أقص ى  وإلى  منصات    االتصال وسائل  و املدارس،  استخدام  من  تمكنهم  التي 

من   أكثر  اإللكترونية  الواسع  التفاعلالوسائط  النطاق  من  محددة  بأنماط  تسمح  والتلفزيون    التي  الراديو،  مثل 

 تس آب. اوالو 

 الدليل

ت من التدريس  حد  التي  االجتماعي    -من فرص التعليم، إجراءات التباعد    جائحةبها ال  تن الطرق العديدة التي حد  بي  

املدارس   قفل  هذا  عن  ونتج  املراحل(UNESCO, UNICEF, & World Bank, 2020)الشخص ي.  ففي  من    .  األولى 

كان   املدارس   الوالداناالنتشار،  بأن  محدود  دليل  وجود  من  بالرغم  املدارس،  في  اللقاء  بشأن  متخوفون  واملعلمون 

 من تلك في أماكن العمل أو اللقاءات في ساهمت في انتشار الفيروس. فمساهمة املدارس في هذا  
ً
الشأن كانت أقل كثيرا

 إلى  و .  ال يوجد دليل على أن النتائج الصحية تبرر إغالق املدارس املطول في بعض البلدان، و مؤسسات أخرى 
ً
استنادا

والتنمية   التعاون االقتصادي  املدارس خالل    (OECD)تحليل منظمة  املدارس ال 2020لبيانات قفل  ، فإن فترة قفل 

 . (OECD, 2021)متوسط دخل الفرد يرتبط بمعدالت العدوى، حتى بعد ضبط 

على   التعلم  ودعم  الطالب  الحفاظ على مشاركة  في  ُبعد  عن  التدريس  قيود  ناشئة حول  أدلة  تؤكد  ذلك،  عالوة على 

إذا لزم األمر، عن طريق تنظيم حضور الطالب في    -بعض الفرص للطالب للتعليم الشخص ي  على األقل  أهمية توفير  

س الحاجة للدعم الشخص ي )بما في ذلك األطفال  أم  ألولئك الطالب الذين في  مجموعات، ومن خالل إعطاء األولوية  

الخاصة(   الحاجات  التعاون االقتصادي  وقد  .  (Anderson, 2021)الصغار والطالب ذوي  أفادت معظم دول منظمة 

 .(OECD, 2021)أنها وضعت هذه األولوية  (OECD)والتنمية 

بالتعليم عن ُبعد إلى عدم تطوير نظام توصيل قوي  في الوقت نفسه، يعود سبب فشل العديد من الترتيبات الخاصة  و

ال  انتشار  وقت  في  ُبعد  النظام  جائحةعن  هذا  مثل  يشمل  .  املهارات  ال  أيًضا  يشمل  بل  فحسب،  واألجهزة  االتصال 
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باستخدامها.   والتعلم  للتدريس  فنلندا  و املطلوبة  مثل  الرقمية،  التربوية  األساليب  تطوير  دعمت  التي  البلدان 

لديها    وسنغافورة، عن    تحوالتكان  التعلم  إلى   ,Lavonen & Salmela-Aro, 2021; Tan & Chua) بعدأقل صدمة 

2021) 

من توفير الكتب وكتب األنشطة إلى الطالب،    –جائحة استخدمت املدارس نظم توصيل تبادلية متعددة أثناء اللقد  

اإلنترنت   على  القائم  التعليم  إلى  والتلفزيون،  الراديو  طريق  عن  التعليم    . (Reimers & Schleicher, 2020b)إلى 

التي استخدم   الطرق 
ً
  فيها اإل   تواختلفت أيضا

ً
إلى    ككتالوجنترنت، من العمل أساسا وسط لتقديم أو منصة رقمية، 

 إلى صيغ أكثر تفاعلية للتعليم والتعلم. املحاضرات،

املتعلمين،   بين  التبادلية  األنشطة  لتسهيل  املستخدم  املادي  الوسط  من  أكثر  تتضمن  التوصيل  منصة  اختيار 

التفاعالت وكيفية استخدام هذه امل أنها تتضمن تصورات لطبيعة تلك  خر، نصات. بتعبير آواملعلمين واملحتوى. كما 

توضيحن  ياملربيجب على   بعد،   تطوير  عن  التدريس  ولتصميم  املنصة.  في  التي ستستخدم  التدريسية  املهارات  بشأن 

 
 
لخ التي  تلك  مثل  تدريسية،  مهام  لتصميم  قوية  مبادئ  استخدام  عليهم  بيجب  و  اندرسون  )ي صها  ( 2017سيكان 

(Anderson, 2021) . 

ال  إن أثناء  املكسيك  قي  تقدم    جائحةخبرة   
ً
لدروسا الحاجة  عن  وفيما  مة  املختارة.  املنصة  إلى  الطالب  وصول  ضمان 

التعليم   الستمرارية  التلفزيون  على  قائمة  استراتيجية  الدولة  تلك      –اختارت 
ً
تقريبا الشامل  الوصول  عن  ناتجة 

 أ  –(Telesecundaria) التعليميللتلفزيون وعلى تقليد طويل لوزارة التعليم لإلنتاج التلفزيوني  
ً
جرته وكالة  أظهر مسحا

لم يتوفر لهم الوصول إلى حاسوب، أو تلفزيون، أو راديو،   % من الطالب   57.3أن    2020للحكومة املكسيكية في يونيو  

% من االستراتيجيات تطلبت مواد ليست متوفرة في بيوت الطالب    52.8أو هاتف نقال أثناء الطوارئ. إضافة لذلك،  

(MEJOREDU, 2020) . 

نفس اإل   51.4ذكر  املسح،    وفي  على  األنشطة  أن  الطالب  من  كانت  %  الراديو  برامج  وعلى  التلفزيون،  وعلى  نترنت، 

من    اتالشروح . كما أشار الطالب إلى تحديات للتعلم نابعة من الدعم املحدود أو غياب  (MEJOREDU, 2020)"مملة"  

عملهم  على  الراجعة  التغذية  ومحدودية  بها،  يقوموا  أن  املفترض  من  التي  األنشطة  في  الوضوح  وغياب  معلميهم، 

في هذه األنشطة، والفهم غير الكافي عما كانوا يقومون به. وكنتيجة    املكتمل، وغياب املعرفة عن نجاحاتهم أو أخطائهم

 ن الطالب تقدير لذلك، حدث تعلم أقل، وكو  
ً
 ي شخص  ا

 
 سالب   ا

ً
كما  بشأن قدرتهم الشخصية لالنتقال إلى الصف التالي.    ا

% في املرحلة الثانوية( إلى أنه أثناء فترة التعلم عن بعد،  44% في املرحلة االبتدائية و  60أشار أكثر من نصف الطالب )

 . (MEJOREDU, 2020)قاموا ببساطة بمراجعة املحتوى الذي سبق تدريسه 
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 املمارسة؟بدو في تكيف 

، واملعلمين؛ الوالدين، و طالبمنصة متعددة الوسائط تتكامل فيها عدة وظائف: توزيع مصادر التدريس الرقمي للر  طو  

، واألدوات التي بث، الفصول الدراسية االفتراضية، ندوات الفيديو، نظم إدارة التعلم، قدرات السحابيةالتطبيقات ال

وفيم الطالب،  بين  فيما  التفاعل  واملعلمينتدعم  الطالب  بين  للمدارس.   ا  واالتصاالت  واألجهزة  املعلمين؛  بين  وفيما 

 
 
ات  ياتفاق   تطوير  ستلزم. هذا قد يإليها  ر، وألقص ى حد ممكن، االتصاالت واألجهزة لجميع الطالب الذين يحتاجون ووف

 التعليم شخصي  قديمهيكل تويجب أن يبقى  مع املقدمين لخدمات تقنيات التعليم واالتصال الرقمي.  
ً
،  قام األول في امل  ا

 مع و 
ً
 . نترنتاال  عبررقمية للتعلم   امتداداتمتكامال

تزيدالتي  توازنة  املستراتيجية  اال إن    ،
ً
تحديدا مزايا.  عدة  لها  الرقمي  التدريس  مع  الشخص ي  التدريس  وقت  من    تدمج 

   تغيرات السياق التي قد تحد  مع  وتقدم للطالب الفوائد الخاصة بكل وسط فيما تسمح بتنوع كبير للتأقلم    التعلم
ً
  بدال

من ذلك من فرص التدريس الشخص ي. في الفترات التي ال توجد فيها موانع للقاء الشخص ي، ال يزال من املقبول إدخال  

وزيادة وقت التعلم، وتنمية قدرات الطالب للتعلم الرقمي. وهذا سيوسع مدى  ،  التفريدهذا سيدعم    التدريس الرقمي.

القرن  لزيادة    مهارات  هناك ضرورة  تكون  وعندما  الحياة.  مدى  للتعلم  قاعدة  ويقدم  الطالب  عند  والعشرين  الواحد 

يتم االحتفاظ ببعض  املنصات الرقمية، فيما    علىالتباعد البدني، فسيكون من السهل زيادة نسبة التدريس الذي يتم  

 التدريس الشخص ي من أجل الفوائد االجتماعية والعاطفية الفريدة التي يقدمها للطالب. 

أن تتضمن  و  أنشطة وميمكن  املتعددة  الوسائط  للمتابعة معها بشكل مستقل،    واردمنصات  للطالب  والتي تدريسية 

بشكل مس  باملشاركة  للطالب  يسمح  وهذا  املدرس ي.  الفصل  مناهج  وكذلك  تكمل  املنظمة  واألنشطة  الدروس  في  تقل 

 تطبيقات التعلم املبسطة. 

 

 قراءات مقترحة 

Anderson, 2021; Anderson &Pesikan, 2017; Lavonen&Salmela-Aro, 2021; MEJOREDU, 2020; OECD, 

2021; Reimers & Schleicher, 2020b; Tan & Chua, 2021; UNESCO, UNICEF & World Bank, 2020. 
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 . ضع أولويات املنهج. ركز على الكفايات وعلى تعليم الطالب ككل3

 املبدأ 

ُيدرس.   الذي  املحتوى  من   
ً
بدال التعلم  وكفايات  مخرجات  تطوير  على  ركز  املنهج:  أولويات  الكفاو ضع  ات  يعالج 

 . والتعلم النشط ،صاشخاألبين  و والشخصية،  ،املعرفية

 الدليل

تحليل حديث ألساليب  ي "ال التعلم    انعالجة فقدمحدد  "عالجةاملتركيز على  أو  البحث حول    انتعاش"  التعلم". ويبين 

فعالة؛   غير  أنها  املقابلاملعالجة  التعليمتتضمن  ،  في  األ ع  سر  ملا  نماذج  الدراسية  ولوية إعطاء  و للمناهج  على يركالت ،  ز 

 . (Anderson, 2021)الوقت املخصص للمراجعة ل مقدار يقلتاألساسيات، و 

 

 بدو في املمارسة؟تكيف 

ن يكتسبها الطالب مع نهاية كل صف، وركز على دعم  أعلى مستوى املدرسة أو النظام، راجع الكفايات التي من املتوقع  

فقط(.   املنهج"  "تغطية  من   
ً
)بدال الكفايات  هذه  األولوية  تطوير  وإعطاء  الدراسية  املناهج  تبسيط  ذلك  يتطلب  قد 

 ات األساسية. يللكفا

قي   املدرسة،  في مجموعات  على مستوى  وضعهم  املدرسة  إلى  يعودون  عندما  األطفال  التعل  حسبم  وليس م  مستوى 

 . حسب الصف

 

 

 قراءات مقترحة 

Anderson, 2021. 
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 و ع التعلم سرّ . 4
ُ
 الطابع الشخص ي يهعل  ضف  أ

 املبدأ 

ادعم  صم   كأولوية.  التعلم  تسريع  تضع  جديدة  تدريسية  وأنشطة  منهج  التعلم م  وقت  مع  الشخص ي  الطابع  إضفاء 

 املوسع والتدريس الفردي. 

 

 الدليل

املراجعة،  في  أقل  وقت  وقضاء  األساسية  الكفايات  على  التركيز  إلى  يدعو  التسريع  باألحرى،  معالجة.  ليس  التسريع 

 . (Anderson, 2021)وبالتالي مساعدة تقدم الطالب بشكل أكثر فعالية 

 أن أساليب التعليم املسر ع تعطي كسبن دالئل البحث  تبي  
ً
 تعليمي   ا

ً
أكبر بين الطالب املحرومين من األساليب العالجية،   ا

 .(Levin, 2005)وأنه من املمكن تنظيم شبكات أكبر من املدارس حول أساليب التسريع 

فقدان هو معالجة    (OECD)  والتنمية  االقتصادي  كان النهج السائد ملعظم أنظمة التعليم في بلدان منظمة التعاون 

 من  
ً
 .(OECD, 2021)ع يتسر مناهج الالتعلم باملعالجة بدال

 

 بدو في املمارسة؟تكيف 

 يدعم كل طالب في تطوير الكفايات ذات األولوية من خالل برامج وتدريس ا
ً
 .مسر عختر نهجا

درساستخدم تقييمات معارف ومهارات الطالب لتصميم استراتيجيات التدريس الفردي  
ُ
على  –في املستوى الصحيح    ت

امل بالثسبيل  الطالب    إنشاء،  من  التعلم    داخلمجموعات  أدلة  استخدم  الصف.  اال   –نفس  على    –نترنت  يفضل 

التكوينية.   الراجعة  للتغذية   متكررة 
ً
الرقمية  ذا يدعم  هإلعطاء الطالب فرصا للتطبيقات  التعلم املستقل. كما يمكن 

في   الفردي  التعلم  تدعم  والكتابةأن  القراءة  األ   معرفة  املواد  في  وكذلك  تقدم  كاديمية.  األساسية  أن  األجهزة  ويمكن 

املستمر    –الرقمية   االتصال  تتطلب  ال  التي  واأللعاب، –تلك  والكتب،  كالقراءة،  أنشطة  إلى  الوصول  للطالب 

هذه الطرق تسمح بالتمييز، مع التقويمات املستمرة  ات، املنظمة في سالسل تعليمية في منهج عالي التنظيم.  والفيديوه 

 للتسجيل وفرص املراجعة.
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تعز  صم   تدريسية  مهام  عال  م  مستوى  ا  ز  املمن  على عرفلتنشيط  القائم  التعاوني  التعلم  في  الطالب  ومشاركة  ي، 

 لفترات طويلة.  صعبةاملشكالت. وهذا يتيح للطالب دراسة مشكالت 

 

 

 قراءات مقترحة 

Anderson, 2021; Levin, 2005; OECD, 2021. 
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 ادعم الصحة العقلية للطالب ورفاهيته العاطفية. 5

 املبدأ 

 الطالب من أجل دعم صحتهم العقلية ورفاهيتهم. إشراكعد أ

 من  
ً
 في املنهج. أمر معزول على أنه  معالجتهادمج االهتمام بتنمية عواطف الطالب فيما بين املناهج بدال

 الدليل

، بما في ذلك الفترات الطويلة من االنفصال عن الزمالء واألصدقاء بسبب إجراءات التباعد  جائحةاملختلفة لل التأثيرات 

االجتماعي، أضرت بكثير من الطالب. وقد يكون لهذه اإلجراءات تأثيرات طويلة املدى على رفاهية الطالب، مؤثرة على  

 . (MEJOREDU, 2020; Ritz, 2020)االنتباه، والتركيز، وااللتزام الضروري للتعلم 

ال تأثير  بشأن  كافية  غير  معلومات  هناك  يزال  ال  أن   جائحةوفيما  ترى  قوية  أدلة  هناك   ،
ً
عامليا العقلية  الصحة  على 

هو أمر ال غنى عنه لتعلم الطالب    االهتمام بالصحة العقليةفالتدخالت املدرسية يمكنها دعم رفاهية الطالب. لذلك،  

 .(Aspen Institute, 2019; Perkun, 2014)في جميع املجاالت 

 بدو في املمارسة؟تكيف 

  تبن  
ً
منهجا االجتماعيى  ب  -  للتعلم  يركز  الذي  العاطفي،  شكل صريح العاطفي  كالوعي  معينة  كفايات  والتعاطف،   على 

م تدريس ومناقشة واضحين القرار املسؤول، ومفهوم الذات اإليجابي، واالعتناء بالذات. قد    وإدارة الضغوط، واتخاذ

هذه الكفايات فيما بين املناهج األكاديمية  لهذه الكفايات من خالل تخصيص وقت محدد كل أسبوع لتطويرها. ادمج  

 وغير األكاديمية.  

 لتنمية الكفاياتقد  
ً
 لدعم رفاهية الطالب.  م للمعلمين فرصا

 
 
وف املدرسة،  ،  على مستوى 

ً
مثال كامل.  بشكل  الطالب  ملراجعة   

ً
فرصا بإنشاءر  لجميع   قم  يمكن  التي  الطالب  حوافظ 

إليها وعقد لقاءات دورية للموظفين ملناقشة تقدم كل طالب على  بالطالب الوصول  املعلمين واملوظفين ذوي العالقة 

 جتماعية.ال شخصية، واالو كاديمية، األ–مجموعة من األبعاد  

 قراءات مقترحة 

Aspen Institute, 2019; Perkun, 2014 
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 لية ام فعقيّ . 6
ُ
 جريت التجديدات التي أ

 املبدأ 

ال بعد  التعليم  قطاع  في  والتحسين  التجديد  واملمارسات  جائحةلدعم  السياسات  وإخفاقات  نجاحات  ولدراسة   ،

 .. 19 –املطبقة أثناء كوفيد  

 الدليل

سبب التي  العديدة  الخسائر  من  الرغم  التعلى  الستدامة    ابتكر،  جائحةها  تجديدات  املدرسية  واملجتمعات  التربويون 

 . تشمل هذه التجديدات أساليب(Reimers & Schleicher, 2020b)  يةفرص التعليمال
ً
رها املعلمون، جديدة طو    تربوية   ا

 وأنماط 
ً
   ا

ً
املعلمين  جديدة بين  وأنماطللتعاون   ، 

ً
بديلة    ا طرق  تطوير  املمكن  من  جعلت  التي  واإلدارة  للتنظيم  جديدة 

 
ً
 التغذية الراجعة. إلىللتعليم وتصحيح املسار استنادا

مع   هذا  االبتكار  عائد  على  البناء  التنظيمي "التقديري   قصاءالستا"يتماش ى  للتغيير  القوة  على  قائم  نهج  وهو   ،

(Cooperrider, Whitney, & Stavros, 2004) . 

 بدو في املمارسة؟تكيف 

التي  ب  قمعلى مستوى املدرسة،   التعليمية  التجديدات  لتقييم أي    ر . طو  تمتلقاءات دورية لدراسة ونقد  قدرة املعلم 

. استخدم التحليل جائحةثناء الاليب البديلة للتعليم املستخدمة أبل الطالب كنتيجة لألسق الكفايات تم اكتسابها من 

مختلف    عبروالتعلم في هذه اللقاءات لتسريع تطوير املناهج ولدعم النمو الشامل لجميع الطالب. ادمج تعلم الرفاق  

 املدارس، وبالتالي تعزيز عملية مشتركة للتجديد والتطوير.

 

 

 قراءات مقترحة 

Cooperrider, Whitney, & Stavros, 2004; Reimers & Schleicher, 2020b . 
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 ادمج الخدمات التي تدعم الطالب )الصحة، التغذية( . 7

 املبدأ 

الطالب وأسرهم في الوصول إلى الخدمات الصحية، والتغذية، والصحة العقلية، واالجتماعية األساسية لتعلم دعم  ا

 الطالب. 

 الدليل

والنفسية   البدنية  وسالمتهم  الثابتة،  الغذاء  مصادر  إلى  ووصولهم  البيت،  في  الطالب  يختبرها  التي  والعناية  الظروف 

 أو عندما تتعرض للضيق  
ً
تؤثر جميعها على حياة الطالب. فمن الصعب التركيز على العمل املدرس ي عندما تكون جائعا

البيت.   في  العنف   أو 
ً
املدارس بعضا تقدم  ما   

ً
مباشرة  غالبا الطالب  الخدمات لدعم رفاهية  تلك  بتقديم   – من   ،

ً
مثال

 وجبات غذائية مدرسية أو خدمات نفسية. 

 Craft)في الواليات املتحدة    مهارليحاولت برامج وأساليب متعددة تقديم خدمات مدمجة للطالب، مثل أطفال منطقة 

& Whitehurst, 2010)  ومناطق فرنسا،  في  الفصل  أولوية  ومناطق  إنجلترا  ،  في  املدارس   ,Dickson & Power)فعل 

الطالب بي  و .  (2001 لدعم  املدمجة  أن األساليب  للبحث  و  نت مراجعة جديدة  األكاديمي؛  التقدم  في   في تحسين تسهم 

واملشاركة؛   والجهد  إلى  و الحضور،  أعلى؛  أدت  أكاديمي   و تحصيل 
 
و قل العالية؛  التسرب  معدالت  مخرجات  أعطت  لت 

 . (Wasser Gish, 2021)اجتماعية وعاطفية أفضل 

 

 بدو في املمارسة؟تكيف 

ادمج قواعد البيانات مع املعلومات حول األطفال واألسر من مختلف وكاالت التعليم، والصحة  ،  نظامعلى مستوى ال

 والحماية االجتماعية. ومن أجل زيادة معدالت االستجابة ونوعية البيانات  
 
ل من  املتحصل عليها من مسوح األسر، قل

 عدد املسوح املطبقة، ونسق فيما بين الوكاالت بحيث يمكن أن يحقق نفس املسح احتياجات مختلف الوكاالت. 

املدرسة، مستوى  االجتماعيين   على  األخصائيين  املراجعات  هذه  تتضمن  أن  يجب  طفل.  لكل  دورية  بمراجعات  قم 

األفر  من  وغيرهم  الصلة  واملستشارين  ذوي  الطالب.  باد  للطالب،  و حياة  االجتماعي  الدعم  نظام  تخطيط  خالل  من 

 يمكن للمعلمين ضمان حماية جميع جوانب رفاهية الطالب. 
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على   الحصول  الطالب  بإمكان  أن  التأكد  يمكن  وبالتالي  األخرى،  االجتماعية  الخدمة  وكاالت  مع  للتنسيق  آليات  ضع 

 ي الذي يحتاجون له. الدعم الصحي، والغذائي، واالجتماع 

 أن يي  
ً
سر التكامل بين التعليم، والصحة والرفاهية، مثل عندما يكتسب الطالب معرفة  التدريس باملدرسة يمكن أيضا

، أخذ هذا شكل املعرفة املتعلقة بكوفيد  
ً
 جدا

ً
وطرق الحد   19  –مناسبة للحفاظ على صحتهم أو صحة الناس. حديثا

، يجب على املدارس أيًضا مساعدة الطالب في تعزيز املهارات الحياتية التي ستساعدهم  الجائحة  من انتشاره. أبعد من 

 .  على تأكيد حقوقهم والتفاوض على عالقات صحية خارج املدرسة

 

 

 قراءات مقترحة 

Croft & Whitehurst, 2010; Dickson & Power, 2001; Wasser Gish, 2021 
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 امللخص 

أثر  التي  للطرق  والحقيقي  املحدد  الفهم  إلى   
ً
ال  تاستنادا فإن    جائحةبها  التعليم،  ونظم  واملجتمعات،  الطالب،  على 

 
ً
أفعاال تتضمن  أن  يجب  التعليم  مبادئ:    استجابة  بسبعة  املتعلمين؛  1موجهة  جميع  بتعليم  التزام  نظام 2(  تطوير   )

تطوير   أولويتها  كون مناهج ت(  3نحو التدريس عن بعد، عند الضرورة؛    بسالسةتوصيل مدمج مع القدرة على االنتقال  

( دعم للصحة العقلية والرفاهية؛  5ع للتعلم؛  ( أسلوب مسر  4مجموعة واسعة من الكفايات التي تدعم الطفل ككل؛  

لل6 الناتج عن االستجابة  التجديد  تقييم عائد  و  جائحة(  أكبر  (  7؛  بينتكامل  والتعليم   فيما  التطور  الخدمات لدعم 

 .املتماسك للطالب

قائمة ومدعومة بشكل جيد في التعليم، فيما عدا فكرة أن النظام املدمج يجب    ى أفكار هذه املبادئ السبعة تقوم عل

 على التدريس الشخص ي. وفيما تعتبر هذه الفكرة أكثر  
ً
أن يحل محل النظام التقليدي )ليس عن بعد( املعتمد أساسا

تعتبر ضروري فإنها  العالي(،  التعليم  في مستوى  بالبحث  الحداثة )مدعومة بشكل أساس ي  في   ةمستمر   جائحةة ما دام 

ففي بيئة    –إعداد الطالب للتعلم عن بعد هو أساس للتعلم مدى الحياة  التطور والتأثير على التعليم. أضف إلى ذلك،  

أه تزداد  أاليوم،  من  القوية  الرقمية  املهارات  السبعمية  املبادئ  هذه  تتكامل  أن  ويجب  التعلم.  في  االستقاللية   ةجل 

  ز عز  وت
ً
 من  تتماش ى معتطويرها بإجراءات  يجب على املربين. و بعضها بعضا

ً
 املنعزلة.  ستجاباتاال األهداف، بدال

من    تجميع القوى في الواقع، دعوة حقيقية ل -مهمة شاقة ملعظم املدارس أو أنظمة التعليم  مجتمعة  تمثل هذه املبادئ  

 التنفيذ. إنجاز تنفيذ هذه األهداف على التفاصيل و أجل "إعادة البناء بشكل أفضل". ستعتمد قدرة األنظمة على 

 من ذلك،  
ً
 منه؛ بدال

ً
 مفروغا

ً
 بحيث ال يمكننا افتراضه أو اعتباره أمرا

ً
القدرة على تطبيق اإلصالح بنجاح هو هام جدا

 . ةجائحالستجابة التعليم لل  حاسمةعن قصد. في الجزء التالي، ننتقل إلى الخطوة الثالثة وال يرهطو ت علينايجب 
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ً
 زيادة القدرة: ثالثا

مرونة الطالب واملعلمين    وبناء  –جائحةمساعدة الطالب على التعافي من فقدان التعلم والصدمة التي خبروها أثناء ال

املستقبلية االضطرابات  على  للتغلب  املدرسية  مساعدة    –واألنظمة  من  كل  يعني  وهذا  املدارس.  قدرة  زيادة  يتطلب 

حشد أصحاب املصلحة اآلخرين الذين يمكنهم املساعدة في تنفيذ األنشطة  املعلمين لتطوير معارف ومهارات جديدة، و 

 الالزمة للتعافي. 

رئيسية؛   طرق  خمس  في  القدرة  تحسين  املدارس؛  1ويمكننا  في  العاملين  أولئك  مهارات  تطوير  وإعادة  2(  موائمة   )

املدارس،   في  واملسؤوليات  القواعد  الطالب؛    لدعمصياغة  لتنمية  متكاملة  املدارس 3نظرة  بين  شراكة  بناء   )

 .شبكات من املدارس ء( إنشا 5و تمع؛ وأعضاء املج أولياء األمور االستفادة من ( 4واملؤسسات األخرى؛ 
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 لنمو الطالب  ومسؤولياتأدوار ر قدرة املدارس. وائم طوّ . 1
ً
 شامال

ً
 موظفي املدرسة ليدعموا نهجا

 املبدأ 

جميع  تعلم  دعم  في  النجاح  من  عليا  مستويات  في  املنهي  التعاون  يظهر  حيث  تعلم،  منظمات  لتصبح  املدارس  ادعم 

 الطالب.  

 الدليل

قدرة   أهمية  حول  وفيرة  قوية  أبحاث  التغيير.النظام  توجد  تنفيذ  بناء    على  تتضمن  اإلصالح  مقاربات  معظم   ،
ً
حاليا

. املدارس تحتاج استقاللية ودعم لتنفيذ عناصر  (Ehren & Baxter, 2020; Fullan, 2010)قدرة املنظمات واملعلمين  

املستويات   من  الكبير  بالعدد  التعليمية،  اإلدارة  هيكلية   ،
ً
غالبا جيد.  بشكل  اإلصدار  هذا  في  املبينة  االستراتيجية 

  جائحةأثناء ال وقد رأت عدة دول    مع األطر التنظيمية املفرطة واملختلة، يحد من قدرة املدرسة على اإلنجاز.ارية و اإلد

اإلدارية   العوائق  العامة. هذه  والصحة  التعليم  وبين سلطات  للحكومة،  املختلفة  املستويات  بين   
ً
رديئا  

ً
  تشكل تنسيقا

عقبة أمام املدارس لتصبح منظمات تعلم ولقدرتها على تنفيذ استراتيجيات فعالة لدعم التعلم أثناء وبعد األزمة. وفي 

ال أثناء  الوقت،  الس جائحة ذات  وفي عدد من  اإلشراف  ،  ممارسات  تجديدية إلعادة تصميم  هناك جهود  كان  ياقات، 

تحويل الشكل التقليدي لإلدارة من  من أجل  ،  املدرسية للمستويات اإلدارية العليا لخدمة ودعم قدرة املدارس  واإلدارة 

النتائج التي حققتها، . هذه التجديدات، و أعلى التسلسل الهرمي اإلداري إلى املدرسة على رأسه، ووضع املدرسة في املركز

ترسم والتي  املركز،  في  املدرسة  تضع  التي  اإلدارة  بأنماط  االستمرار  لغرض  دراستها  التعليمية   يجب  اإلدارة  خريطة 

 
ً
الخارجية    عكسيا اإلدارية  املستويات  نحو  واملدرسة  الدراس ي  الفصل  في  و من  يجب  مستمرة  الذي  "ما  السؤال  طرح 

دمة تمكين املعلمين ومديري املدارس للقيام بعملهم األفضل لدعم طالبهم لتحقيق  القيام به على هذا املستوى في خ

أن  االزدهار؟" أجل  من  الجديد  االعتيادي  العمل  تصبح  أن  يجب  والتغيير  والتفكير  هذه،  املستمرة  التحليل  عملية   .

 تصبح املدارس منظمات تعلم.

ال الفعالية. ويشير  أعلى من  التعلم تحقق مستويات  إلى سبعة مظاهر  منظمات  تعلم  املدارس كمنظمات  بحث حول 

 تعرفها بذلك. وهي:

 تطوير ومشاركة رؤية مركزة على تعلم جميع الطالب؛  (1

 تكوين ودعم فرص تعلم مستمرة لكل املوظفين؛  (2

 تعزيز تعلم الفريق والتعاون بين املوظفين؛ (3
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 ترسيخ ثقافة البحث، واالبتكار، واالستكشاف؛  (4

 لتجميع وتبادل املعرفة والتعلم؛  دمجةإنشاء نظم م (5

 ونظام التعلم األكبر؛ و  التعلم مع ومن البيئة الخارجية (6

 (Kools & Stoll, 2016, p. 3)نمذجة قيادة التعلم ورعايته.  (7

 

 بدو في املمارسة؟تكيف 

الشامل للطالب. على ن أو أعد تنظيم األدوار حسب الضرورة لدعم النمو  راجع األدوار الحالية ملوظفي املدرسة، كو  

 للمعلمين للكشف عن رفاهية الطالب ولتشجيع نموهم العاطفي.
ً
املهنيون املتخصصون، بما   سبيل املثال، قدم دعما

نمو  ودعم  املدارس  إلى  الخبراء  معرفة  لجلب  مهمون  االجتماعيون  واالخصائيون  العقلية  الصحة  استشاريو  ذلك  في 

إجراءات وبروتوكوالت بسيطة في اليوم الدراس ي للتركيز على رفاهية الطالب،  الطالب العاطفي. ويمكن للمدارس بناء  

 كل طالب.  لمثل تسجيالت الوصول اليومية 

 
 
فيدق اإلدارة    ق  تدعم  بحيث  اإلدارية  والعمليات  اللوائح  وتبسيط  التنظيمي،  واإلطار  التعليم،  نظام  تقديم  سلسلة 

 الفعال واإلشراف في تنفيذ السياسة. التعليمية استقاللية املدرسة املناسبة، والدعم

هذه   فبدون  العام.  التمويل  وسلطات  والصحة  التعليم،  وبين  الحكومة  مستويات  عبر  السياسات  استجابات  وائم 

 املوارد الهامة.  الحرمان منستقع املدارس في مأزق من اللوائح املتناقضة أو  املوائمة  

يمكن تحقيقه   ملا  املتاحة، فإن هناك حدود  التمويل  القدرات يتضمن االستخدام األفضل ملصادر  أن تطوير  وحيث 

يتطلب موارد مالية كبيرة وعمليات  بدون موارد جديدة. فعلى سبيل املثال، إعطاء جميع الطالب األجهزة واالتصاالت  

للتنفيذ معقدة  لوجستية  وإدارة  مناسبة  املوار شراء  تلك  ت.  مع سلسلة  بالتوازي  يجب ضمانها،  وفعالة    وصيلد  مرنة 

تقديم البنية التحتية الالزمة للتعلم املدمج. وحيث أنه من املحتمل أن تكون هناك حدود للموارد املتوفرة    تساعد في

ال عن  الناتجة  االعتيادية  فوق  الطلبات  بسبب   
ً
جزئيا زيجائحةللحكومة،  التعليم  ونظم  املدارس  تستطيع  فقد  ادة  ، 

 
ً
تحديدا الشراكات  لتلك  الفعال  التطبيق  ويتطلب  املدني.  املجتمع  منظمات  مع  للشراكة  واملالية  املؤسسية  قدرتها 

 
ً
 ملا يحتاجه الطالب واملدارس، ودمج هذه املساهمات كجزء من االستراتيجية وسلسلة التوصيل.  واضحا

ال  جانب سلطات  من  واضحة  اتصاالت  فتاستراتيجية  أساس ي  ش يء  فعالة. عليم  توصيل  واستراتيجية  دعم سلسلة  ي 

تكون   أن  ويجب  التعليم،  نظام  في  املصلحة  أصحاب  جميع  قبل  من  مفهومة  االستراتيجية  عناصر  تكون  أن  ويجب 
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السياسة  الغموض  مساحة   كانت  إذا  املثال،  سبيل  على  فيصغيرة.  التدريس    تتمثل  إلى  تعود  أن  يجب  املدارس  أن 

اال استراتيجية  فإن  بين  الشخص ي،  فيما  الثقة  بناء  نحو  وتتوجه   
ً
واضحا ذلك  تجعل  أن  يجب  ، الوالدينتصال 

السياسة لهذه  العلمي  األساس  حول  واملوظفين  العدوى.  واملعلمين  خطر  لتقليل  واآلليات  والتكلفة  الفوائد  وحول   ،

واملعلمين واملجتمع بشكل عام عواقب تغيب الطالب عن املدرسة،    والوالدين يجب أن تنقل حمالت االتصال للطالب  و 

 وفوائد الحضور واملخاطر املنخفضة لإلصابة بالعدوى في املدرسة. 

 
ً
جدا مهمة   ،

ً
مثال العامة  الصحة  مع  القطاعات،  بين  وفيما  التعليم  في  املختلفة  اإلدارة  مستويات  بين  فيما  املوائمة 

 الستراتيجية اتصاالت فعالة. 

التحتية    يجب البنية  يشمل  وهذا  الرقمي،  للتعليم  القدرة  تطوير  في  االستثمار  في  التعليم  ونظم  املدارس  تستمر  أن 

 والتربويات الرقمية.  

 

 

 قراءات مقترحة 

Ehren & Baxter, 2020; Fullan, 2010; Kools& Stoll, 2016. 
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 واملوظفين. النمو املنهي للمعلم. مجتمعات التعلمقدرة املعلم، وقادة املدارس،  ابن  . 2

 املبدأ 

  فرص  ديري املدارسملم  ال. قد  ة واملهارات الضرورية لدعم الطالب ككل ولبناء منهج عن بعد فع  فم للمعلمين املعر قد  
ً
ا

 في التعلم املنظم. ظهرللتعلم ودعم التعاون املنهي في مدارسهم، وبالتالي ت

 الدليل

الطالب   لتعلم  أعلى  مستويات  في  تظهر  بطرق  التدريس  ممارسات  يغير  أن  يمكن  للمعلم  املنهي   ,Timperley)النمو 

يوائم  (2008 أن  املوجودة غير فعالة. ولتكون فعالة، يجب  املنهي  النمو  برامج  املنهي. ولكن، معظم  النمو  مع    التدريب 

التي تتوقع أن ينميها الطالب. ويجب أن املهارات التربوية واملعرفة التي تتوقع املدارس أن يمتلكها املعلمين، والكفايات  

 تقييم تقدم الطالب، حتى يرى املعلمين بأنفسهم ما إذا كانت ممارساتهم التربوية فعالة.
ً
 يتعلم املعلمين أيضا

تطو  املعلمين على  تساعد  التي  عالبرامج  القدرة  العملير  تركز على  الشامل  التدريس  املدرسة، مقدمة    لى  في  مع فرق 

املدرسة،   في  للتعلم  متعددة  دمجها  و فرص  خالل  من  الشبكات  تلك  فعالية  وموسعة  شبكات،  في  املدارس  مدمجة 

تقدم   التي  متقدمة  املنظمات  بع(Reimers, 2020)معرفة  عن  للتدريس  للمعلمين  مناسب  منهي  نمو  تقديم  أثناء  د  . 

  الجائحة
 
 من املعلمين االنتقال للتدريس عن بعد بفعالية يمك

ً
 . (Lavonen & Salmela-Aro, 2021)ن كثيرا

 

 بدو في املمارسة؟تكيف 

ترنت يجب أن تقحم املعلمين في ج النمو املنهي للمعلمين على االنادعم املعلمين في تطوير مهاراتهم التربوية الرقمية. برام

قي   املشتركة.  التحديات  طرح  في  التعاون  املعلمين  باستطاعة  يكون  حيث  املدارس،  بين  فيما  املمارسة  م مجتمعات 

 كفايات املعلمين الرقمية، للمساعدة في تصميم برامج النمو املنهي القائمة على احتياجات محددة للمعلمين.

املعلمين   تسر   علىادعم  مناهج  لتنفيذ  املهارات  وهذا  ع  ياكتساب  أولوياتها،  تحديد  أعيد  كفايات  على  وتفريد، مركزة 

 يشمل تطوير قدرة املعلم على تقييم كفايات الطالب وتقدمه نحو تطوير كفايات في مجاالت متعددة. 

املعلمين   احتياجات  حول  وبنيت  املدرسة  على  قائمة  املنهي  املعلم  لنمو  برامج  أ   –طور  تقديم  متعددة وبالتالي  شكال 

امل املعلمللتعلم  يستطيع  حتى  طويلة،  زمنية  فترات  مدى  على  التعلم،   ون ستدام  ملمارسة  متتابعة  دورات  في  املشاركة 

 والتفكير والتعلم املستمر. 
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زميل؛    -إلى    -( تعلم زميل  2( مجتمعات املمارسة واملتابعة؛  1على مستواها:  من بين األساليب التي يمكن للمدارس تبنيها  

 إ ( البحث اإلجرا4و( التجريب التعاوني؛  3
ً
دماج املدارس في شبكات أكبر، حيث يكون  ئي. ويمكن لسلطات التعليم أيضا

الخبرة  جلب  يمكنها  التي  املتخصصة  واملنظمات  والجامعات،  التقنية،  باالبتكارات   
ً
مدعوما املدارس  بين  االتصال 

 
ً
مجتمعات التعاونية لدعم الزمالء  لل  الخارجية حسب الحاجة. هذه النظم ستكون أساسية في إعطاء املعلمين مدخال

 وفي معالجة التحديات التربوية املشتركة. 

مجتمعات   إلى  بالوصول  تسمح  فهي  املنهي.  النمو  دعم  في  هامة  مصادر  املتعددة  الوسائط  منصات  تكون  أن  ويمكن 

 مهنية متخصصة، وتقدم موارد
ً
 لدعم املناهج.وتنظم خطط الدروس، وتقدم املوارد التدريسية الالزمة للمعلمين،  ا

 

 

 قراءات مقترحة 

 

Lavonen&Salmela-Aro, 2021; Reimers, 2020; Timperley, 2008.  
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 ن شراكات بين املدارس واملنظمات األخرى كوّ . 3

 املبدأ 

خالل كو   من  شامل،  بشكل  الطالب  تعليم  على  املدارس  قدرة  لتوسيع  األخرى  واملنظمات  املدارس  بين  شراكات  ن 

التربوية. األهداف  مع  جنب  إلى   
ً
جنبا الصحية  للعناية  احتياجاتهم      معالجة 

ً
أيضا للشراكة  القدرة  ويمكن  زيادة 

يمكن أن تمنح الشراكات مع الجامعات املدارس إمكانية الوصول إلى الطالب  التدريسية للمدارس؛ على سبيل املثال،  

 أو مساعدين للمعلمين للمساعدة في تقديم دعم أكاديمي فردي للطالب.  علمينالذين يمكنهم التطوع كم

 الدليل

التعليم نظم  من  العديد  الجائحة  دعمت  بعد.    أثناء  عن  التدريس  من  أنماط  لبناء  األنماط واعتمدت  ابتكارات    هذه 

التعليم   منظمات  من  املنظمات،  من  العديد  مع  الشراكة  على   
ً
الن   –غالبا شركات  إلى  شركات  التقنية،  إلى  شر، 

 
ُ
أ أخرى  منظمات  إلى  للمعلم  االتصاالت،  املنهي  النمو  لدعم   & Reimers & Scheicher, 2020b; Reimers)نشئت 

Marmolejo, 2021). 

 

 بدو في املمارسة؟تكيف 

 إلى الطرق التي  
ً
لتطبيقها ستكون    على نظم تعليم معينة، فإن االستراتيجية واملوارد املناسبة  جائحة ؤثر بها التاستنادا

 مع الزمن. ويستطيع قادة النظام ومديرو املدارس تحديد مجموعات أصحاب املصلحة املحليين
ً
وتحديد   أكثر وضوحا

الت للقادة  سيسمح  وهذا  الناجحة.  االستراتيجيات  لتنفيذ  بها  املساهمة  يمكنهم  التي  عمليات  األصول  بإنشاء  ربويين 

يتم تمكينها بشكل  استشارية تدعو هذه املجموعات للمشاركة في تصميم وتنفيذ أنظمة تعليمية أكثر قوة، تلك التي  

 .جائحةها التأفضل ملواجهة األزمات التي أحدث

 

 قراءات مقترحة 

Reimers &Scheicher, 2020b; Reimers &Marmolejo, 2021 
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 الوالدية تواصل مع الوالدين وطور املهارات . 4

 املبدأ 

 ادعم الوالدين حتى يطورو املهارات لدعم التعليم عن بعد.

 الدليل

األبوة هناك أدلة وفيرة ومقنعة على دور األبوة واألمومة في دعم نمو الطفل واالستعداد للمدرسة، وعلى قوة تعليم 

 .لتحسين فعالية الوالدين واألمومة 

(Brooks-Gunn & Markman, 2005; DeBord & Matta, 2002; Family Strengthening Policy Center, 2007) 

 

 املمارسة؟بدو في تكيف 

م برامج عالية الجودة لدعم الوالدين حتى يتمكنوا من تعزيز نمو أطفالهم بفعالية. على سبيل املثال،  وقد    قم بإنشاء

األساسية،   والحساب  والكتابة  القراءة  مهارات  على  تركز  التي  املنظمة  املبكر  التعليم  برامج  أن  األبحاث  وجدت 

يمكن للمدارس استخدام تقنيات الهاتف املحمول لتقديم و طفية، تكون فعالة.  باإلضافة إلى التنمية االجتماعية والعا 

 .الوالدينهذه البرامج إلى 

 

 قراءات مقترحة 

 

Brooks-Gunn & Markman, 2005; DeBord & Matta, 2002; Family Strengthening Policy Center, 2007. 
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 شبكات املدارس  ابن  . 5

 املبدأ 

 دمج املدارس في شبكات مع مدارس أخرى.افرص التعلم التعاوني وحل املشكالت، و  عوس  قدرة املدارس، و  دز 

 الدليل

مشكالت    Brykطور   حل  تيسير  تستطيع  شبكات  في  املدارس  تكامل  على  تستند  املدرسة  لتطوير  مقاربة  وشركاءه 

 .  (Bryk et al., 2015)مشتركة والتعلم التعاوني 

عبر نظم املدارس لتحسين استراتيجيات  خرين  تعاونوا مع معلمين آأثناء الجائحة  وجد البحث أن العديد من املعلمين  

 من االبتكارات  ه  –التعليم عن بعد  
ً
نت  . وبي  (Reimers & Schleicher, 2020b)ذه الشبكات غير الرسمية دعمت كثيرا

للتدريس عن    امع جامعات لزيادة مقارباته فاعلة  ات  دخلت في شراك دراسة حديثة أن أنظمة وشبكات مدارس عديدة  

 . (Reimers & Marmolejo, 2021)بعد 

على   الرسمي  الطابع  إضفاء  يساعد  إن  أن  ويمكن  املعلم  قدرة  تنمية  يدعم  أن  يمكن  املدارس  شبكات  بين  التعاون 

 . اإلستراتيجية في تعويض فقدان التعلم وتعزيزه

 

 بدو في املمارسة؟تكيف 

التربويات   في  املعلمين  قدرة  ولبناء  التعاون  لغرض  للمدارس  مشتركة  شبكات  لتشكيل  املدارس  قادة  يسعى  أن  يجب 

املوارد وتحقيق وفرة    ذه الشبكات أن تعمل بالتالي على مواجهة تحديات مشتركة أخرى، ومشاركة الرقمية. ويمكن له

إ أخرى اقتصادية.  منظمات  هذه  دماج  قدرة  يزيد  أن  يمكن  الحكومية،  غير  التعليم  مجموعات  أو  كالجامعات   ،

 الشبكات على القيام بعملها.

 

 قراءات مقترحة 

Bryk et al., 2015; Reimers & Schleicher, 2020b; Reimers &Marmolejo, 2021. 
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 امللخص 

 
 
 "إلعادة بناء أفضل" في التعليم. هذه الفرصة ال  19  –فه كوفيد  بالرغم من الدمار الذي خل

ً
، توجد فرصة كبيرة جدا

املالية. وفي هذا   النظام وعلى املوارد  إلى تنفيذ تلك األفكار؛ والتنفيذ يعتمد على تطوير قدرة  إلى أفكار، ولكن  تستند 

 استراتيجية التعليم هي، في األساس، فرصة لتطوير قدرة النظام. املعنى، 

املدارس،   تعزيز وإعادة تصميم قدرة  النظام  التنفيذ  ويتطلب تطوير قدرة  تبسيط سلسلة  بدوره  يتطلب  الذي  األمر 

املبادئ   تعزيز  من  يتمكنوا  حتى  التربويين  املهنيين  أدوار  دعم  أيًضا  يتطلب  كما  التعليمية.  للبيروقراطيات  اإلداري 

 . متسقبشكل  اإلستراتيجية السبعة املوضحة سابًقا في هذا الكتيب 

وتحسين القدرة يتطلب تطوير قدرة املعلمين، وقيادات املدرسة، واملوظفين. ويمكن للمدارس أن تقوم بهذا من خالل 

أو   كالجامعات،  أخرى،  منظمات  مع  شراكات  واملواد  بناء  املهارات،  تطوير  في  خبرة  ذات  متخصصة  هيئات  مع 

 التدريسية، واملوارد األخرى.

 في دعم شراكات الوالدين مه
ً
 رئيسيا

ً
 دورا

ً
تنمية    مة بشكل خاص في عملية إعادة البناء هذه. فالوالدين كان لهم دائما

 الطالب وتعليمهم، ولكن، دورهم يصبح أكثر أهمية عندما ينقل التدريس عن بعد خبرة التمدرس إلى البيت باطراد. 

كمن ليس  املدارس  إلى  النظر  خالل  من  القدرة  زيادة  يمكننا   ،
ً
شبكات  وأخيرا من  كأجزاء  ولكن  بذاتها  قائمة  ظمات 

 حلول للتحديات القائمة.تستطيع مشاركة املوارد واملعرفة، وتستطيع التعاون في ابتكار 

الواضح،   املتسقة  و من  يمكن إلى  فيما تسعى االستراتيجية  بأكثر فعالية، فال  املوجودة  املالية  املوارد  تعزيز استخدام 

تعتمد   جائحة لة للعااملالية. بكلمات أخرى، ال تستطيع نظم التعليم أن تقدم استجابة تعليمية فتطبيقها بدون املوارد  

 املال لتمويل االستراتيجية.على قيادة جيدة وإدارة جيدة لوحدها، فهي تحتاج  
ً
وحيث أنه من املعقول على األرجح   أيضا

ا سياق  في  التعليم  لنظام  توجيهها  يجب  ال  جديدة  موارد  أن  سببالقول  التي  التألزمة  هناك    جائحة ها  تكن  لم  إذا 

فإنه   التي استراتيجية،  التعليمية  الفرص  استراتيجيات سليمة ألن  لتنفيذ  املوارد  أنظمة  تجويع  الحماقة  سيكون من 

ال لألزمة  نتيجة  إلى    19  -كوفيد    ناتجة عن ضاعت  بالتأكيد  ا فقد  ستترجم  ووسائل  الازدهار  الفقر  اقتصاد  من  لحد 

كل ذلك من شأنه أن يعقد التحديات الخطيرة بالفعل مع التماسك االجتماعي واالستقرار وفرص دعم  ، املساواةوعدم 

 االزدهار البشري والتنمية. 
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يجب أن تكون التقييم، واالستراتيجية،   جائحةالرسالة الرئيسية لهذا الكتيب: الركائز الثالث لالستجابة التعليمية لل

بين االتساق  مع  نظام   والقدرة،  بناء  في  للمساعدة  الضروري  التفاعل  سينتج  الذي  هو  االتساق  هذا  الركائز.  هذه 

 بمستويات أعلى من الفعالية والشمول.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 الخالصة 

تحديات اجتماعية واسعة. لقد ة  سياق الطالب والعائالت، ومسبب  محولةنظم التعليم،    تصدم  19  –كوفيد    جائحة

، قد تختبر نظم جائحةالتعليم بسرعة، مستخدمة أساليب متنوعة بفعالية مختلطة. ومع استمرار الاستجابت نظم  

 التعليم صدمات مستقبلية أخرى. بأخذ هذا في االعتبار، من املهم زيادة فعالية أساليب تعليم الطالب بشكل مختلف.

أثناء وبعد كوفيد   التعليم     19  –يتطلب 
ً
 متماسكا

ً
بي،  نهجا التقييم  بدأ  على الطالب، واملجتمعات، ونظم جائحة  تأثير 

رف ماذا، وكيف ستع  و التعليم.   دماج  املستقبل. وهذا يشمل إنشاء نظم إ   لم النظم فيتحديد استراتيجيات مالئمة ستع 

بعد   عن  التدريس  مع  الشخص ي  التدريس  تدمج  املحتمل،  و   -مرنة  التإجراء  من  من  أو    دريساملزيد  أخرى  ببطريقة 

 اعتماًدا على جدوى التجمع في املدارس.

، وعلى تعليم الطفل الدراس ي  لمنهجل  لويةو األ   إعطاء  من خالليجب أن تركز مثل هذه االستراتيجية على تسريع التعلم  

يجب   االستراتيجية،  ولتنفيذ هذه  السياسات  على  ككل.  والنظم، تقوية  التربويين وواضعي  واملعلمين،  املدارس،  قدرة 

من تحسين النمو املنهي للمعلم، إلى    –وأسرهم. ويمكن القيام بهذا من خالل مجموعة متنوعة من األساليب  والطالب،  

 بناء شبكات املدارس، إلى دعم تحويل املدارس إلى منظمات تعلم. 
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 ؤلفنبذة عن امل

Fernando M. Reimers    الدوليهو التعليم  ممارسة  ومدير    أستاذ  فورد  مؤسسة  لالبتكار في  العاملية  املبادرة 

الدولي التعليم  سياسة  ماجستير  وبرنامج  ال  التعليمي  التعليم  مجال  في  خبير  هارفارد.  بحثه  دوليبجامعة  يركز   ،

نوا من االزدهار في القرن الحادي والعشرين. وهو عضو في وتدريسه على فهم كيفية تعليم األطفال والشباب حتى يتمك

 . لجنة اليونسكو الدولية ملستقبل التعليم وعضو في األكاديمية الدولية للتربية

أربعين كتاًبا، من أحدثها:   أو تحرير  بتأليف  والثانوية  قام  االبتدائية  املدارس  19-كوفيد  اء ن أثاملدارس  بين  ، والتعاون 

، 19-كوفيد  ، والتعليم الرائد خالل  19كوفيد  الجامعية أثناء حدوث وباء، وكارثة تعليمية: التعلم والتعليم أثناء وباء  

تعليمية   نهضة  بناء  الحادي والعشرين:  القرن  العميق وإصالحات  التعلم  تنفيذ  الجامعات،  املناخ: دور  التعليم وتغير 

عاملي،   وباء  أنظمة بعد  أهداف  الحكومات  تحول  كيف  جريئة.  تعليمية  أغراض  العالم،  لتحسين  الطالب  تعليم 

 التعليم، وتمكين املعلمين لبناء عالم أفضل. كيف تدعم ستة دول املعلمين لتعليم القرن الحادي والعشرين. 

رجمت ثالثة موارد منهج تتماش ى مع أهداف التنمية املستدا مع طالب الدراسات العليا، ر طو  و 
ُ
مة لألمم املتحدة، والتي ت

تمكين املواطنين  إلى لغات متعددة وتستخدم على نطاق واسع من قبل املدارس وأنظمة املدارس في جميع أنحاء العالم:  

 . العامليين، وتمكين الطالب من تحسين العالم في ستين درًسا وتعلم التعاون من أجل الصالح العام العاملي

 

 املعلومات حول عمله متوفرة هنا مزيد من 

https://fernando-reimers.gse.harvard.edu/ 
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