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مقدمة
تهــدف المذكــرة الفنيــة حــول القيــاس إىل تكملــة اإلصــدار األول مــن المذكــرة الفنية للشــبكة المشــتركة لوكاالت
التعليــم يف حــاالت الطــوارئ بخصــوص التعليــم أثنــاء جائحــة كوفيــد 19-وتركــز عــى وجــه الخصــوص عــى
برامــج التعليــم عــن بعــد يف ضــوء الجائحــة .تمــت صياغــة هــذا اإلرشــاد الفــي الموجــه اســتجابة الحتياجــات
الرصــد والتقييــم والتعلــم الــي حددهــا أعضــاء الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ حيــث
يواصــل األفــراد والمنظمــات عملهــم لتلبيــة إحتياجــات التعلــم المتناميــة والمســاهمة يف تحقيــق الرفــاه
لألطفــال والمراهقيــن والشــباب والمعلميــن ومقدمــي الرعايــة وأفــراد الهيئــة التعليميــة اآلخريــن يف هــذه
المرحلــة الممتــدة مــن االســتجابة لألزمــة الصحيــة العالميــة بســبب كوفيــد.19-

العملية
نظ ـرًا ألن التعليــم عــن بعــد أصبــح أكثــر انتشــارًا يف جميــع أنحــاء العالــم ،تقــدم الشــبكة المشــتركة لــوكاالت
التعليــم يف حــاالت الطــوارئ إرشــادات فنيــة موجــزة حــول الجوانــب المختلفــة لالســتجابة لكوفيــد 19-مــن
أجــل تحســين برامــج التعليــم عــن بعــد يف حــاالت الطــوارئ ( )EiEونتائــج اإلجماليــة للطــاب .إن تطويــر
مذكــرة تقنيــة حــول القيــاس هــو اســتجابة لنتائــج اســتقصاء ألكثــر مــن  17,000عضــو وعضــوة مــن أعضــاء
الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ حــول االســتجابة الكاملــة للشــبكة لكوفيــد ،19-حيــث
طالــب غالبيــة المســتجيبين بالمزيــد مــن الدعــم حــول هــذا الموضــوع يف متابعــة مذكــرة فنيــة أساســية
للتعليــم خــال كوفيــد 19-وكأولويــة يف العديــد مــن مســاحات الشــبكة الحاليــة ،بمــا يف ذلــك مراقبــة مســار
عمــل التقييــم والرصــد وتعاونيــة األدلــة والبيانــات الخــاص بالفريــق العامــل المعــي بالممارســة والمعاييــر .
يعكــس محتــوى هــذا المصــدر مدخــات مــن مجموعــة مــن أعضــاء الشــبكة ،وخاصــة أولئــك الذيــن شــاركوا
يف ورشــة العمــل اإلفتراضيــة عبــر اإلنترنــت يف شــهر آب/أغســطس  2020بعنــوان "كيــف نراقــب برامــج التعلــم
عــن بعــد ونقيمهــا خــال جائحــة كوفيــد19-؟" كان الهــدف مــن ورشــة العمــل الســماح لمجتمــع التعليــم
يف حــاالت الطــوارئ بالتوافــق حــول األســئلة والتحديــات الفنيــة الرئيســية الــي تــم مواجهتهــا يف االســتجابة
لـ(كوفيد.1)19-

إطار العمل
تتكــون المعاييــر الدنيــا لآليــي يف مجــال التعليــم:
الجهوزيــة ،االســتجابة ،التعــايف مــن خمــس نطاقــات:
المعاييــر التأسيســية ،وبيئــة الوصــول والتعلــم ،والتعليــم
والتعلــم ،والمعلمــون وأفــراد الهيئــة التعليميــة اآلخــرون،
وسياســات التعليــم.
تتنــاول هــذه المذكــرة الفنيــة تحديــ ًدا حــول التقييــم
واســتراتيجيات االســتجابة والرصــد ومعاييــر التقييــم
الموضحــة يف نطــاق تحليــل المعاييــر التأسيســية.
نظــرة عامــة عــى مجــاالت معاييــر الحــد األدىن للشــبكة
المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ
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تقتــرح هــذه المذكــرة الفنيــة حــول القيــاس ،مــع
ّ
محدثــة
اســتمرار الجائحــة وتطــور األوضــاع صيغــة
للمراحــل الخمــس الــواردة يف المذكــرة التقنيــة
لآليــي حــول التعليــم خــال جائحــة كوفيــد.19
تُعــرَض المراحــل بصيغــة دائريــة لتعكــس عمليــة تكراريــة.
تــأيت المرحلــة السادســة اإلضافيــة "تنقيــح خطــة النشــاط
ومراجعتهــا وتحديثهــا" بعــد مرحلــة "مراجعــة التقــدم
والجــودة" مباشــرة .تشــكل المرحلتــان كالهمــا محــور
هــذه المذكــرة الفنيــة؛ فهمــا مدفوعتيــن بالبيانــات الــي تــم
جمعهــا مــن خــال ممارســات الرصــد والتقييــم.

ّ
طور
خطة
عملك
قيّم
التقدم
والجودة

حلّل
السياق

إهتم بنفسك

ّ
نسق
عملك

ّ
ّ
وطور
نقح ،راجع،
خطة العمل

النصائح الرئيسية
●االهتمــام بنفســك جيــداً ،خاصـ ًـة يف الحــاالت الــي قــد يتفاعــل فيهــا الممارســون بصــورة مباشــرة مــع
2
المتعلميــن.
●إعطاء األولوية لالعتبارات الوقائية واألخالقية يف جميع القرارات المتعلقة بالبرامج والرصد.
●إعطاء األولوية للشفافية العالية بشأن جمع البيانات واإللمام بها.
●بالنظــر إىل انعــدام المســاواة حاليًــا يف الوصــول إىل التكنولوجيــا والطرائــق األخــرى للتعليــم عــن بعــد،3
ضــع يف اإلعتبــار مســألة التحيــز يف أخــذ العينــات عنــد جمــع البيانــات وتحليلهــا.
●إعطــاء األولويــة لفهــم الحواجــز الــي تحــول دون وصــول المتعلميــن والتصــدي لهــا؛ حيــث تفاقــم برامــج
التعليــم عــن بعــد مشــكلة انعــدام المســاواة القائمــة4.
●اإلبــاغ عــن المســتفيدين غيــر المســتهدفين ألن برامــج التعليــم عــن بعــد قــد تكــون غيــر متاحــة بســبب
حواجــز الوصــول التقليديــة.
●أن تكون ذو قدرة عىل االبتكار واإلبداع يف تقديم البرامج وجمع البيانات.

اعتبارات شاملة لقياس التعليم عن بعد
ال تحــدد نتائــج القيــاس يف كثيــر مــن األحيــان مســتقبل برامــج التعليــم فحســب ،بــل تحــدد ً
أيضــا كيفيــة تنفيــذ
البرنامــج ومــدى اســتفادة المتعلميــن منــه .لذلــك ،مــن المهــم دائ ًمــا النظــر يف كيفيــة تأثيــر تهديــدات معينــة
لجــودة البيانــات عــى البرنامــج والتخفيــف مــن هــذه التهديــدات عندمــا يكــون ذلــك ممكنًــا .تكــون تهديــدات
جــودة البيانــات بالغــة األهميــة بصــورة خاصــة عنــد رصــد برامــج التعليــم عــن بعــد والنتائــج اإلجماليــة
للطــاب ألن االســتراتيجيات النموذجيــة لجمــع البيانــات لــم تعــد ممكنــة نظ ـرًا العتبــارات الصحــة والســامة.
يكــون ال ُمقـ ّ
ـدر مقيـ ًدا يف ظــل جائحــة كوفيــد ،19-عــى ســبيل المثــال ،بطــرق التقييــم عــن بعــد ممــا يجعــل
مــن الصعــب ضمــان أن تعكــس البيانــات الــي يتــم جمعهــا قــدرات المتعلميــن بدقــة.
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التهديدات اليت تتعرض لها جودة البيانات يف برامج التعليم عن بعد
تهديدات جودة البيانات

التداعيات المحتملة

عدم القدرة عىل تحديد عينة تمثيلية بسبب
محدودية الوصول إىل الهواتف أو اإلنترنت.

ال يمكن تعميم النتائج عىل سياقات مختلفة نظرا ً
لوجود تحيز يف أخذ العينات.

االفتقار إىل الثقة والسرية بين الشخص المقيم
والمتعلم.

قد تكون النتائج محدودة بسبب عدم القدرة عىل
التواصل مع المتعلم.

احتمالية وجود ضغوط خارجية.

قد يتم تحريف النتائج لتمثل توقعات األسرة بدال ً
من النتائج الفعلية.

عدم القدرة عىل إجراء تقديرات فردية.

قد ال تعكس النتائج بدقة تقدم المتعلم يف
المهارات األساسية.

عدم القدرة عىل تكوين مجموعات تحكم أو
تعيين المتعلمين بصورة عشوائية لمجموعات
التحكم أو المعالجة.

ال يمكن استنتاج أي عالقات سببية بين النتائج
األكاديمية للمتعلم والبرنامج.

تأجيل جمع البيانات حىت يمكن تقييم تقدم
المتعلمين شخصي ًا أو يف المدرسة.

قد تكون النتائج محرفة بسبب فقدان التعلم الذي
قد يكون قد حدث يف المدة ما بين انتهاء البرنامج
وإعادة فتح المدارس أو عوامل مربكة أخرى.

يف حيــن أنــه ال يمكــن التصــدي لجميــع هــذه التأثيــرات عــى جــودة البيانــات يف ظــل جائحــة كوفيــد،19-
يمكــن للممارســين التصــدي لهــذه المشــكالت مــن خــال اإلبــاغ عــن جميــع النتائــج وقيــود الدراســة (مثــل
عــدم القــدرة عــى جمــع البيانــات شــخصي ًا وبصــورة فرديــة مــن المتعلميــن) بطريقــة شــفافة ومتماســكة.
ســيتمكن الممارســون ،بإعطــاء األولويــة للشــفافية العاليــة حــول جمــع البيانــات ومعرفتهــا ،5مــن اإلبــاغ عــن
نتائــج البرنامــج بأمانــة وســيكونون عــى درايــة جيــدة عنــد اتخــاذ القــرارات البرامجيــة المســتقبلية.
مــا يــزال المبــدأ األســايس المتمثــل يف "عــدم إلحــاق الضــرر" ها ًمــا يف ســياق برامــج التعليــم عــن بعــد ،لذلــك
مــن األهميــة بمــكان أن يــرايع الممارســون االعتبــارات األخالقيــة الــي تنطــوي عليهــا التقييمــات عــن بعــد.
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االعتبارات األخالقية
يجب عىل ال ُمقيّمين إبالغ المشاركين بما ييل:
●الغرض من جمع البيانات.
●الحق يف عدم المشاركة يف عملية جمع البيانات أو االنسحاب يف أي وقت دون آثار سلبية.
6
●الحق يف السرية وعدم الكشف عن الهوية.
يجب تطوير التقدير والتقييم وتنفيذهما ً
وفقا لمدونة قواعد السلوك ،مما يعين أنه يجب أن يكونا:
●عادلين
●موثوقين
7
●يُجري َان بطريقة ال تزيد من الخوف أو تسبب الضيق.
ال ينبيغ التحرش او اإلساءة للمتعلمين مقابل الحصول عىل معاملة خاصة داخل البرنامج.

8

يجب وضع إجراءات للرصد بما يف ذلك التدقيق الفوري من جانب المشرفين وأفراد المجتمع ،لضمان
9
االلتزام بجميع االعتبارات األخالقية.
تجعــل هــذه االعتبــارات األخالقيــة الممارســين مســؤولين عــن المبــدأ األســايس المتمثــل يف "عــدم إلحــاق
الضــرر" وتشــجيع إعطــاء األولويــة العتبــارات الصــون 10.قــد يتــم تطبيــق اعتبــارات أخالقيــة إضافيــة يف ســياق
برامــج التعليــم عــن بعــد اعتمــا ًدا عــى اســتراتيجيات جمــع البيانــات ،مثــل المخــاوف بشــأن حمايــة البيانــات
الــي تــم جمعهــا وذلــك مــن خــال اســتخدام طرائــق عــن بعــد أو ضمــان الســرية 11.مــن الهــام ً
أيضــا مراعــاة
الحــاالت الــي قــد يكــون فيهــا مــن غيــر األخــايق تقديــر المتعلميــن مباشـ ً
ـرة حــى ال يزيــد الخــوف أو يتســبب
12
بالضيــق.

التعلم التأسييس والتقييم
للتأكــد مــن أن برامــج التعليــم عــن بعــد تلــي احتياجــات المتعلميــن ،مــن الضــروري أن يجــري الممارســون
تقديــرات منتظمــة للتعلــم التأســييس والتقييــم واســتخدام النتائــج لتعديــل البرامــج أو تكييفهــا ً
وفقــا لذلــك.
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التعلم التأسييس والتقييم :األهداف المحتملة
لفهم ما إذا كان المنفذون ومقدمو الرعاية والمستفيدون يتفاعلون مع تدخالت التعلم عن بعد
وكيفية تعاملهم معها وماهية العوائق اليت قد تواجههم.
لجمع التغذية الراجعة المباشرة من المستفيدين واالستجابة لها.
لتحديد المشكالت البرمجية عند ظهورها وحلها.
لمناقشة القضايا والتحديات والنجاحات بانتظام ووضع الخطط مع المنفذين ومقدمي الرعاية
وموظيف البرنامج لتحسين األداء.
يمكــن للممارســين دمــج األنشــطة الروتينيــة ضمــن تنفيــذ البرنامــج مــن أجــل تحديــد أولويــات التعلــم
التأســييس والتقييــم والتأكــد أنــه عمليــة تكراريــة.

أنشطة لتحسين البرنامج
جمع آليات التغذية الراجعة المجتمعية واالستجابة للتغذية الراجعة المباشرة من المستفيدين.
تطوير لوحات المتابعة (وأنواع أخرى من تصورات عرض البيانات) ليستخدمها موظفو البرنامج لتحديد
المشكالت وحلها فور ظهورها.
اجتماعات "التوقف والتدبر" مع المنفذين ومقدمي الرعاية وموظيف البرنامج لمناقشة القضايا
والتحديات والنجاحات ووضع خطط للتحسين.
االســتراتيجيات اإلبداعيــة لجمــع البيانــات الــي يمكــن اســتخدامها يف ســياق التعليــم عــن بعــد مطلوبــة
إلكمــال هــذه األنشــطة .قــد يتضمــن اســتخدام اســتراتيجيات إبداعيــة ومبتكــرة بفعاليــة تدريبًــا ً
خاصــا
باالســتراتيجية لضمــان المهنيــة والموثوقيــة المتســقة بيــن جامــي البيانــات.

استراتيجيات جمع بيانات التعلم التأسييس والتقييم خالل جائحة كوفيد19-
اجر ِ مناقشات جماعية افتراضية مركزة ومقابالت مع أصحاب المصلحة الرئيسيين باستخدام برنامج
اجتماعات الفيديو.
استخدم نماذج جوجل أو برامج االستقصاء األخرى إلجراء استقصاءات ألصحاب المصلحة الرئيسيين.
قم بالوصول إىل تحليالت المستمع أو المشاهد عند التفكير يف البرمجة اإلذاعية والتلفازية.
اجر ِ المقابالت إما عبر الهاتف ،أو خدمة الرسائل القصيرة ( ،)SMSأو خدمات المراسلة األخرى.
اجر ِ مقابالت أو مراقبات عن بعد لجمع البيانات بصورة مباشرة ،مع التأكد من ارتداء كل شخص
لمعدات الوقاية الشخصية (.)PPE
اطلب من مقدمي الرعاية أو أفراد األسرة اآلخرين تسجيل تفاعل المتعلم مع المواد التعليمية ومشاركة
الفيديو مع منفذي البرنامج.
مذكرة فنيّة حول القياس من أجل التعليم خالل جائحة كوفيد19-
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سيســهل االســتثمار يف إجــراءات التعلــم التأســييس وإجــراءات التقييــم وتخطيطهــا مرحلــة "تنقيــح خطــة
النشــاط ومراجعتهــا وتحديثهــا" لالســتجابة لجائحــة كوفيــد 19-وإرشــاد فــرق البرنامــج إىل تكــرار العمليــة مــرة
أخــرى.

قياس فرص الوصول ومدى إمكانيته
يوجــد يف ســياق رصــد برامــج التعليــم عــن بعــد وتقييمهــا أنــواع مختلفــة مــن مؤشــرات الوصــول أو مــدى
الوصــول ويمكــن أن تســاعد جميعهــا يف فهــم تغلغــل البرنامــج بصــورة أفضــل .عــى ســبيل المثــال ،عنــد
التفكيــر يف برنامــج التعليــم عــن بعــد عبــر الراديــو ،مــن الهــام األخــذ باالعتبــار مــن يمكنــه الوصــول إىل الراديــو
لالســتماع إىل البرنامــج (الوصــول أو البلــوغ) وكذلــك مــن يســتمع إىل البرنامــج ويتفاعــل معــه بصــورة نشــطة
(االســتخدام) .قــد ال يكــون كافيًــا قيــاس عــدد األطفــال الذيــن لديهــم القــدرة عــى اســترجاع المــواد الورقيــة
أو مشــاهدة الــدرس عــى التلفــاز؛ فقــد يكــون مــن الهــام يف مرحلــة مــا معرفــة الدرجــة الــي يتفاعــل بهــا
كل متعلــم مــع المــادة .بالمثــل ،إذا تــم تنفيــذ البرنامــج مــن خــال الرســائل القصيــرة التعليميــة أو رســائل
الواتســاب ،فقــد يكــون مــن الضــروري معرفــة عــدد المتعلميــن الذيــن يتلقــون الرســائل التعليميــة وكذلــك عــدد
المتعلميــن الذيــن يتفاعلــون معهــا .يجــب عــى الممارســين ،يف أي جهــد لقيــاس الوصــول ،تحديــد تجربــة
المتعلــم يف ســياق البرنامــج قبــل البــدء يف جمــع البيانــات .يعــي تتبــع مــدى الوصــول واســتخدام البرنامــج،
بصــورة أساســية ،أنــه يجــب عــى الممارســين تحويــل مفهــوم الحضــور يف التعليــم التقليــدي إىل الحضــور يف
عالــم التعليــم عــن بعــد.
تــويص المعاييــر الدنيــا لآليــي باســتخدام تقديــر أويل للتعليــم لتحديــد العوائــق المحتملــة للوصــول إىل
برنامــج مــا قبــل التنفيــذ .تذكــر مذكــرة اآليــي التقنيــة الممارســين بــأن مــن المحتمــل أن يكــون الوصــول
إىل التكنولوجيــا ً
عائقــا أمــام بعــض المتعلميــن أكثــر مــن غيرهــم .تحليــل عوائــق الوصــول إىل التعلــم عــن
بعــد مــن منظــور النــوع واإلدمــاج االجتماعييــن أمــر بالــغ األهميــة كمــا تحليــل العوائــق يف فــرص التعلــم
وج ًهــا لوجــه .يهــدف تقديــر األويل للتعليــم إىل إرســاء األســس لتطويــر برنامــج التعليــم عــن بعــد وتنفيــذه.
يف الســياقات الــي يصعــب فيهــا جمــع بيانــات الوصــول ،تقتــرح المعاييــر الدنيــا لآليــي تقتــرح أن يحــدد
الممارســون اســتراتيجيات بديلــة لجمــع هــذه المعلومــات.

مذكرة فنيّة حول القياس من أجل التعليم خالل جائحة كوفيد19-

8

استراتيجيات جمع بيانات الوصول ومدى الوصول أثناء جائحة كوفيد19-
االستراتيجية

السياق المحتمل الستخدام اإلستراتيجية

استقصاءات األسر المعيشية المتباعدة اجتماعي ًا
أثناء استخدام معدات الوقاية الشخصية

عندما يكون الوصول إىل الهاتف أو اإلنترنت
محدو ًدا

االستقصاءات عبر الرسائل القصيرة أو الهاتف
(قد تكون االستقصاءات عبر الهاتف يه األنسب
يف الحاالت اليت يكون فيها الوصول إىل اإلنترنت
واألجهزة محدو ًدا أو قد يكون معدل معرفة
ً
منخفضا بين مقدمي الرعاية)
القراءة والكتابة

حيثما يكون الوصول إىل اإلنترنت/األجهزة
محدو ًدا أو معدالت معرفة القراءة والكتابة
منخفضة

البيانات الثانوية اليت تم جمعها من قطاعات
أخرى أو من قواعد بيانات ما قبل األزمة

عندما ال يكون جمع بيانات جديدة أو تثليث
البيانات الجديدة األولية ممكنًا

عند عودة المتعلمين إىل المدرسة ،أو عندما يكون
جمع البيانات بأثر رجيع وج ًها لوجه بمجرد عودة هامًا الحصول عىل البيانات من الطالب مباشرة ،أو
تضمين بيانات من المتعلمين الذين ربما فاتتهم
المتعلمين إىل المدرسة
االستقصاءات عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف
مــن الهــام ،بمجــرد أن يكــون البرنامــج يف مرحلــة التنفيــذ ،أن يســتمر الممارســون يف رصــد وصــول المتعلميــن
إذ يمكــن أن يتغيــر هــذا الوصــول عــى مــدار تنفيــذ البرنامــج .يجــب عــى الممارســين ،للتأكــد مــن النظــر يف
جميــع جوانــب الوصــول ،تحليــل الجوانــب الرئيســية المختلفــة للوصــول ووضــع خطــط محــددة لكيفيــة
رصــد كل جانــب.
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الجوانب الرئيسية للوصول اليت ينبيغ النظر إليها يف برمجة التعليم عن بعد
المجال

أمثلة عىل ما يجب رصده وكيفية القيام بذلك

عدالة الوصول

صنف البيانات حسب النوع االجتمايع والعمر
واإلعاقة والحالة االجتماعية واالقتصادية والموقع
واللغة وعوامل الضعف األخرى قدر اإلمكان.

عوائق الوصول

تتبع الكهرباء المتقطعة أو االتصال الضعيف
بالشبكة والوصول المتقطع أو المحدود إىل
الجهاز يف محاولة لفهم سبب محدودية الوصول.
ضع يف اعتبارك المتعلم الذي يتعين عليه
استخدام الجهاز المحمول الخاص بأحد أفراد
األسرة للتحدث مع معلمه أو المتعلم الذي ال
يمتلك دائمًا إمكانية الوصول إىل الراديو المنزيل
الستخدام أحد أفراد األسرة له .استخدم المقابالت
المتعمقة أو األساليب النوعية األخرى لفهم كيفية
تقييد الوصول وأسباب ذلك.

التغطية مقابل االستخدام

ارصد الفرق بين عدد األطفال الذين تلقوا المواد
التعليمية وعدد المتعلمين الذين استخدموا
المواد بالفعل (أي أكملوا أوراق العمل أو شاركوا
يف التمارين) .سيعتمد الممارسون عىل األرجح
عىل البيانات المبلغ عنها ذاتي ًا لقياس هذا الفرق
حيث يصعب قياسه لبرمجة الراديو والتلفاز
والهاتف.

المستفيدون غير المقصودين

التتبع واإلبالغ الحاالت اليت يتمكن فيها المتعلمون
الذين كانوا خارج المدرسة يف وقت سابق من
الوصول إىل محتوى المدرسة أو التعلم مرة أخرى
وبالتايل االعتراف بأن توفير التعليم عن بعد ،يف
بعض الحاالت ،حل لعوائق الوصول التقليدية.
سيكون من المفيد ألغراض البرنامج والجهات
المانحة رصد اآلثار غير المباشرة اليت يثبت أنها
تفيد جماهير الظل مثل مقدمي الرعاية واألشقاء
وغيرهم.

توضــح دراســة حالــة مــن نيبــال وضــع الفتيــات المهمشــات أثنــاء جائحــة كوفيــد .19-تمكــن الفريــق مــن
تحويــل نمــوذج البرنامــج الشــخيص الخــاص بهــم إىل نمــوذج للتعليــم عــن بعــد مــن خــال تقديــرات تجريبيــة
صارمــة ،مــع وضــع اســتراتيجيات لجمــع البيانــات لتتبــع تقــدم المتعلميــن وتجربتهــم طــوال مــدة البرنامــج.
توفــر دراســة الحالــة هــذه أمثلــة عــى كيفيــة تقديــر الوصــول واالســتخدام يف المراحــل المبكــرة مــن اعتمــاد
البرنامــج وكيــف أن التحــول إىل طريقــة التعليــم عــن بعــد يفيــد المســتفيدين غيــر المقصوديــن.
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يعمــل مشــروع « »Aarambhaمــع المراهقــات المتزوجــات وغيــر الملتحقــات بالمدرســة مــن مقاطعــي
روتاهــات وبــارا يف نيبــال ويقــدم دورات يف محــو األميــة والحســاب والمهــارات الحياتيــة .تعــي كلمــة
«« »Aarambhaابــدأ أو «البدايــة» يف اللغــة النيباليــة .المشــروع مدعــوم مــن  UK Aidعــن طريــق Girl
 )Education Challenge (GECويعمــل عــى تنفيــذه عــى مــدار األعــوام الخمســة منظمــة (People in Need
 )PINيف نيبــال بالتعــاون مــع شــركاء محلييــن.
ً
ـواح ( ٪33مســلمات
تنحــدر الفتيــات مــن أكثــر المجتمعــات العرقيــة حرمانــا يف نيبــال ،وهــن مهمشــات عــدة نـ ٍ
و ٪19داليــت (مهمشــات)) .أكثــر مــن  ٪50مــن الفتيــات لــم يذهبــن إىل المدرســة قــط وتوقفــت البقيــة عــن
الدراســة يف المرحلــة االبتدائيــة أو الثانويــة .جميــع هــؤالء الفتيــات متزوجــات أو موعــودات بالــزواج .عــاوة
15
عــى ذلــك ،يعــاين  ٪2.5مــن الفتيــات مــن بعــض أشــكال القيــود العمليــة.
ً
إغالقــا عــى مســتوى البــاد يف  24آذار/مــارس  2020وتــم
يف ضــوء جائحــة كوفيــد 19-أعلنــت حكومــة نيبــال
ُ
تعليــق أنشــطة البرنامــج .أطلِــق المشــروع تجريب ًيــا لتجنــب انقطــاع التعلــم ولالســتمرار يف دعــم الفتيــات ثــم
تــم توســيع نطــاق كنهــج بديــل للتعليــم ،مــع إعطــاء األولويــة للتعليــم والتعلــم عــن بعــد ( )DTLمــن خــال
اســتخدام تكنولوجيــا الهاتــف المحمــول .كان التعليــم والتعلــم عــن بعــد القائميــن عــى الهاتــف المحمــول
الحــل األكثــر جــدوى مــن حيــث انخفــاض التكنولوجيــا فقــد كان انتشــار اإلنترنــت يف المجتمــع محــدودا ً
أو غيــر موجــود .كان التقديــر التجريــي األويل الدقيــق أساس ـي ًا لتكييــف اإلرشــاد الفــي ومراجعــة الجلســات
يف خطــط الجلســات المصغــرة وتحديــث أدوات/نمــاذج الرصــد والتقييــم والتعلــم ( )MEALالــي حللــت
البيانــات الكميــة األســبوعية حــول التعليــم والتعلــم واســتطلعت ً
أيضــا آراء ال ُميســرين والفتيــات وعائالتهــن
ُ
وخبراتهــم مــن خــال المقابــات النوعيــة .يتــم يف برنامــج التعليــم والتعلــم عــن بعــد الجــاري يقــوم الميســرون
بتعليــم الفتيــات يف ثــاث جلســات أســبوعي ًا .تبلــغ مــدة المكالمــة مــع كل فتــاة ،يف المتوســط 30 ،دقيقــة يف
األســبوع .يقيّــم ال ُميســرون عمليــة التعلــم بعــد االنتهــاء مــن كل درس .يســتند التقييــم إىل تحصيــل الفتيــات
مــن خــال الواجبــات المدرســية ومســتوى مشــاركتهن خــال الجلســات وتغذيــة ال ُميســرين المرتــدة .كمــا
ي ُ َّ
ضمــن ال ُميســرون التعلــم المقــارن ومشــاركات كل فتــاة خــال الفصــول الدراســية «العاديــة» والمكالمــات
الهاتفيــة.
يشــرف فريــق مشــترك مــن فريــق الرصــد والتقييــم والتعلــم وفريــق الصــون عــى العمليــة باســتخدام قائمــة
فحــص مشــتركة لمعاييــر الجــودة المشــتركة بالتنســيق الوثيــق مــع فريــق البرنامــج لضمــان االلتــزام بمعاييــر
الجــودة األساســية وتدابيــر الســامة المنصــوص عليهــا يف إرشــادات التعليــم والتعلــم عــن بعــد ودليــل
منظمــة Girl Education Challenge Keeping in Contact with the Girls and Safeguarding Guidance
(البقــاء عــى تواصــل مــع الفتيــات وإرشــادات الصــون) .كمــا يجمــع الفريــق ،باإلضافــة إىل بيانــات التعلــم،
بيانــات نوعيــة مــن الفتيــات وال ُميســرين واألســر مــن أجــل تســجيل تجاربهــم وآرائهــم باســتمرار أثنــاء الرصــد عــن
بعــد .ســاعدت هــذه اآلليــة المشــروع يف تحديــد احتياجــات التعلــم الخاصــة بالفتيات/الدعــم (مثــل جلســات
المراجعــة) والعقبــات المحتملــة .تشــارك ،مثـ ًـا ،الفتيــات اللــوايت لــم يحضــرن الفصــول بســبب مســؤوليات
رعايــة األطفــال يف التعلــم الحــايل القائــم عــى الهاتــف المحمــول بنشــاط .يتــم تصنيــف جميــع البيانــات
لتقييــم خبــرات التعلــم التفاضليــة للفتيــات وتقديــم دعــم مخصــص لــكل منهــن حســب اإلمكانيــة .تتم مشــاركة
نتائــج الرصــد عــن بعــد ومناقشــتها خــال االجتماعــات األســبوعية مــع الشــركاء عبــر منصــات عــى اإلنترنــت.
يتــم رفــع القضايــا العاجلــة (مثــل تلــك المتعلقــة بالصون/الحمايــة) عــى الفــور إىل الشــخص (األشــخاص)
المحــدد للحصــول عــى الدعــم واإلحالــة المطلوبيــن.
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قياس مخرجات التعلم
مــن المهــم أن نتذكــر أنــه ال يمكننــا افتــراض أن الطفــل يتعلــم لمجــرد أنــه يســتطيع الوصــول إىل برنامــج
أو مصــدر .كمــا المعاييــر الدنيــا لآليــي يكــون "الوصــول إىل التعليــم مفيــ ًدا فحســب إذا كانــت البرامــج
التعليميــة تقــدم تعلي ًمــا وتعل ًمــا نوعيًــا" .تتطلــب المعاييــر الدنيــا لآليــي ان تقيــس البرامــج التعليميــة مــا
اكتســبه المتعلمــون مــن البرمجــة يف شــكل معرفــة وســلوكيات ومهــارات .يمكــن لل ُميســرين مــن خــال هــذه
التقييمــات ضمــان تقــدم المتعلميــن نحــو تحقيــق أهــداف البرنامــج المحــددة مثــل بعــض نتائــج التعلــم.
لذلــك مــن الضــروري أن يجــد الممارســون ً
طرقــا لقيــاس نتائــج التعلــم األكاديمــي لبرامــج التعلــم عــن بعــد.

استراتيجيات قياس مخرجات التعلم األكاديمي أثناء جائحة كوفيد19-
اجــر ِ تقييمــات التعلــم ،مثــل اختبــار تحديــد المســتوى  ،ASERيف مجموعــات أصغــر متباعــدة اجتماعيًــا
مــع ارتــداء معــدات الوقايــة الشــخصية.
تحــول إىل منهــج أكثــر نوعيــة (مثــل المكالمــات الهاتفيــة) حيــث يحــدد ُميســرو البرنامــج والمعلمــون
النتائــج األكاديميــة للمتعلميــن بنــاءً عــى قــدرة المتعلميــن عــى التواصــل أو التعبيــر عمــا كانــوا يتعلمونــه.
اجمــع نسـ ً
ـخا ورقيــة أو اطلــب مــن المتعلميــن إرســال صــور أوراق العمــل الخاصــة بهــم إىل المعلميــن عبــر
الرســائل القصيــرة أو تطبيــق واتســاب.
اجمــع البيانــات مــن خــال تحليــات المســتخدم المخزنــة يف التطبيقــات التعليميــة أو البرامــج الــي يتــم
اســتخدامها لتنفيــذ البرنامــج.
بعــد االنتهــاء مــن البرامــج اإلذاعيــة أو التلفازيــة ،اســتخدم اســتقصاءات الرســائل القصيرة لســؤال المتعلمين
عــن تفاصيــل مــا كان موجــو ًدا يف البرنامــج يخططــون للقيــام بــه بمــا مــا تعلموه.
توضــح منظمــة يونــغ لــوف ويه منظمــة مقرهــا بوتســوانا ،يف دراســة الحالــة أدنــاه كيفيــة تمكــن فريقهــم
مــن إجــراء تجربــة منضبطــة عشــوائية أثنــاء جائحــة كوفيــد .19-كانــت التجربــة المنضبطــة العشــوائية ()RCT
تهــدف إىل قيــاس تعلــم الطــاب عــن بعــد وتحديــد أفضــل نهــج للتعليــم عــن بعــد.

مذكرة فنيّة حول القياس من أجل التعليم خالل جائحة كوفيد19-

12

اســتثمرت منظمــة  Young 1oveبدرجــة كبيــرة عــى مــدى الســنوات العديــدة الماضيــة يف تطويــر القــدرة
عــى إجــراء تقييمــات عشــوائية ســريعة ودقيقــة يف فتــرات تتــراوح مــا بيــن  4إىل  6أســابيع .أصــدرت منظمــة
 Young1oveبعــض األدلــة التجريبيــة األوىل حــول تقليــل تداعيــات الوبــاء عــى التعلــم بالشــراكة مــع مختبــر
عبــد اللطيــف جميــل لمكافحــة الفقــر ( )J-PALوكذلــك جامعــة أكســفورد وكولومبيــاStemming Learning :
Loss During the Pandemic: A Rapid Randomized Trial of a Low-Tech Intervention in Botswana
(وقــف فقــدان التعلــم أثنــاء الجائحــة :تجربــة عشــوائية ســريعة لتدخــل منخفــض التكنولوجيــا يف بوتســوانا).
أثبتــت منظمــة  ،Young 1oveيف بيئــة أزمــات يســودها قــدر كبيــر مــن عــدم اليقيــن ،ضــرورة إنشــاء أدلــة يف
الوقــت الفعــي لتوجيــه الجهــود والميزانيــات المحــدودة.
اختبــرت منظمــة  Young 1oveعــى وجــه الخصــوص اســتجابتين «منخفضــي التكنولوجيــا» إحداهمــا:
رســائل قصيــرة واألخــرى مكالمــات هاتفيــة لتقديــم دعــم تعليمــي يف مــادة الرياضيــات األساســيةُ .صممــت
هــذه االســتجابة منخفضــة التكنولوجيــا عبــر الهاتــف المحمــول لتكــون ســهلة وقابلــة للتطويــر ومتاحــة ألكثــر
الفئــات حرمانًــا .فــي حيــن أن  15إىل  60يف المئــة مــن األســر المعيشــية يف البلــدان المنخفضــة والمتوســطة
الدخــل لديهــا اتصــال باإلنترنــت إال أن  70إىل  90يف المئــة مــن األســر المعيشــية تمتلــك ً
هاتفــا محمـ ً
ـول واحـ ًدا
عــى األقــل 15.تتضمــن الرســائل النصيــة «مشــكلة األســبوع» والنشــاط المــوىص بــه .تســتغرق المكالمــات
الهاتفيــة  10دقائــق وتقــدم تعليمــات مباشــرة ألنشــطة التعلــم مــن جانــب المعلميــن أســبوعي ًا .األنشــطة
موجهــة ومخصصــة لمســتوى تعليــم الوالديــن والطفــل.
كان هــدف القيــاس والتقييــم لــدى الفريــق هــو إجــراء تجربــة منضبطــة معشــاة مــن أجــل )1( :قيــاس تعلــم
الطالــب عــن بعــد و ( )2تحديــد خيــار «التكنولوجيــا المنخفضــة» الــذي يوفــر أفضــل منهــج للتعلــم عــن بعــد
بتكلفــة هامشــية .تــم توزيــع  4,550أســرة مشــاركة عشــوائي ًا يف التجربــة .تضمــن تقييــم خــط الوســط تقيي ًمــا
عــى مــدار أربعــة أســابيع.
يتكــون اســتقصاء منظمــة  Young 1oveمــن  11سـ ً
ـؤال تتعلــق بالمشــاركة يف األنشــطة التعليميــة وتصــورات
اآلبــاء لتعلــم أطفالهــم ونتائــج تعلــم الطــاب .تــم جمــع نتائــج تعلــم الطــاب أثنــاء إجــراء االســتقصاء مــع
اآلبــاء مــن خــال التقييــم المباشــر للطفــل أو األطفــال عبــر الهاتــف .تــم تكييــف التقييــم انطالقــا ً مــن اختبــار
 ASERوالــذي تــم تكييفــه لالســتخدام يف أكثــر مــن  14دولــة مختلفــة .يتكــون اختبــار  ASERمــن عناصــر
حســابية متعــددة بمــا يف ذلــك الجمــع المكــون مــن رقميــن (المســتوى  )1والطــرح (المســتوى  )2والضــرب
(المســتوى  )3ومســائل القســمة (المســتوى  .)4يُشــار للمســتوى  0يف االختبــار بمســتوى «المبتدئيــن» ويشــير
إىل أن الطالــب ال يمكنــه إجــراء أي عمليــات حســابية بنجــاح والــذي نشــير إليــه ً
أيضــا بـــ «األميــة الحســابية».
وجــد الفريــق بوجــه عــام أن اســتخدام الرســائل القصيــرة والمكالمــات الهاتفيــة فعــال يف تحســين نتائــج
التعلــم .إجمــاالً ،يوجــد  ٪29مــن الطــاب يف المســتوى المبتــدئ يف المجموعــة المنضبطــة ،ويه يف الواقــع
مجموعــة األميــة الحســابية فهــم ال يســتطيعون القيــام بــأي عمليــات عدديــة ،وقــد انخفضــت هــذه النســبة
ألكثــر مــن النصــف ( )٪52مــع التواصــل عبــر الرســائل القصيــرة والهاتــف إىل  ٪14وبأكثــر مــن الثلــث إىل 19
بالمئــة ( )٪34مــع التواصــل عبــر الرســائل القصيــرة فحســب .أظهــرت التقييمــات ،باإلضافــة إىل ذلــك ،أنــه ،يف
المتوســط ،كان مــن المرجــح أن تشــارك األســر المعيشــية موضــوع التجربــة باســتمرار بدرجــة أكبــر بنســبة
تتــراوح مــن  11إىل  ٪17يف األنشــطة الــي تتضمــن التعلــم وأن  ٪99المشــاركين يرغبــون يف االســتمرار يف
تلــي الخدمــات الرقميــة بعــد اســتئناف الدراســة المنتظمــة.
مذكرة فنيّة حول القياس من أجل التعليم خالل جائحة كوفيد19-
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قياس الرفاه االجتمايع والعاطيف
توضــح مذكــرة اآليـني اإلرش�اـدية يف الدعـ�م النفـسي االجتمــايع كيفيــة تأثيــر األزمــات اإلنســانية بعمــق عــى
األطفــال والشــباب ،ممــا يعرضهــم بصــورة أكبــر لخطــر المعانــاة مــن مشــاعر اليــأس واإلحبــاط .عــاىن العديــد
مــن المتعلميــن يف ســياقات التعليــم يف حــاالت الطــوارئ مــن اضطرابــات يف تعلمهم وحياتهــم اليومية حىت
قبــل بــدء جائحــة كوفيــد .19-ومــع االضطرابــات اإلضافيــة الــي فرضهــا الوبــاء ،أصبــح العديــد مــن المتعلميــن
ممنوعيــن مــن الذهــاب إىل المدرســة والتواصــل مــع أقرانهــم إضافـ ًـة إىل االضطرابــات الــي كانــوا يعانــون منهــا
بالفعــل .يتأثــر العديــد مــن أســر المتعلميــن ،عــاوة عــى ذلــك ،ســلب ًا بالتداعيــات الصحيــة واالقتصاديــة للوبــاء.
مــن الهــام ،لهــذه األســباب وأكثــر ،أن يكــون الممارســون قادريــن عــى رصــد حالــة المتعلميــن وتقديــم الدعــم
يف شــكل إحــاالت أو مــوارد عنــد الضــرورة .يمكــن الحصــول عــى المؤشــرات المحتملــة لرفــاه المتعلــم الــي
يجــب عــى الممارســين اســتهداف تقييمهــا يف الجــدول أدنــاه.

مؤشرات رفاه المتعلم
مهارات رفاه المتعلم

حالة رفاه المتعلم

العوامل البيئية اليت تؤثر عىل
الرفاه

تسوية النزاعات

القدرة عىل التحمل

المخاطر اليت يواجهها
األطفال

السلوكيات المعززة للصحة

تصورات إعادة فتح
المدارس

مشاركة اآلباء

التواصل االجتمايع اإليجايب

تصورات السالمة

الدعم األسري

آليات التعايش

الثقة بالنفس والفعالية
الذاتية

الدعم المجتميع

المهارات الحياتية

االنتباه/التركيز

تحديد المشاعر

مستويات التوتر

كانــت هنــاك ن ُ ُهــج متنوعــة لقيــاس الرفــاه حــى قبــل جائحــة كوفيــد .19-تســتخدم بعــض التقييمــات مقاييــس
ليكــرت ،بينمــا يســتخدم البعــض اآلخــر مقاييــس تســتند إىل األداء .بينمــا وجــد العديــد مــن الباحثيــن موثوقيــة
وصالحيــة جيــدة لــأدوات (مثــل أداة  ISELAمــن منظمــة إنقــاذ الطفولــة) ،فــإن صفــات القيــاس النفــي
لمقاييــس األداء تختلــف .يمكــن اســتخدام االســتراتيجيات المذكــورة يف األقســام الســابقة مــن هــذه المذكــرة
الفنيــة إلدارة التقييمــات المقترحــة يف الجــدول أدنــاه فيمــا يتعلــق بأســاليب جمــع البيانــات.
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المصادر عبر اإلنترنت لتقييمات الرفاه
مختبر ( EASELالن ُ ُهج البيئية للتعلم
العاطيف االجتمايع) يف جامعة
هارفارد

يوفر المعلومات واألدوات اليت تلخص أطر عمل التعلم
االجتمايع والعاطيف ( )SELالرئيسية والمهارات يف هذا المجال
وتربطها لدعم الشفافية واتخاذ القرارات المدروسة.

يوفر مصادر للممارسين الختيار مقاييس التعلم االجتمايع
والعاطيف للطالب واستخدامها ،بما يف ذلك إرشادات حول
دليل تقييم ( CASELتعاونية التعلم
كيفية اختيار التقييم لبيانات التعلم االجتمايع والعاطيف للطالب
األكاديمي واالجتمايع والعاطيف)
واستخدامها والحسابات اآلنية لكيفية استخدام الممارسين
لتقييمات التعلم االجتمايع والعاطيف وغير ذلك الكثير.
أداة بحث تقييم التعليم الخاصة
بمؤسسة RAND

يوفر معلومات حول تقييمات الكفاءات المعرفية الشخصية
والعقلية ومهارات التفكير العليا بين الطالب يف المراحل
التعليمية من رياض األطفال وحىت الصف الثاين عشر.

مكتبة القياس يف الشرق األوسط
وشمال إفريقيا وتركيا ()MENAT
التابعة للشبكة المشتركة لوكاالت
التعليم يف حاالت الطوارئ

مجموعة من أدوات القياس لتقييم تعلم األطفال وتطورهم
الشامل وجودة مقدم الخدمة يف سياقات األزمات

تقييمات الرفاه المحددة لكوفيد19-
التقييم الذايت لمعلم التعلم عن
بعد للتعلم االجتمايع والعاطيف

تقييم ذايت للمعلمين لتقييم نقاط القوة لديهم والجوانب اليت
يجب تطويرها.

تلبية احتياجات التعلم االجتمايع
والعاطيف للطالب أثناء جائحة
كوفيد 19-وبعدها

منشور مدونة يقدم استراتيجيات عملية للتعلم االجتمايع
والعاطيف للقادة والمعلمين أثناء جائحة كوفيد 19-وبعدها

تقييم سريع لتأثير كوفيد19-

تقييم سريع عبر الهاتف حول تأثير كوفيد 19-عىل األطفال يف
مقاطعة كارنايل والمقاطعة رقم  2يف نيبال أجرته منظمة إنقاذ
الطفل والشركاء المحليون

غالبًــا مــا يطــرح الممارســون أســئلة خاصــة حــول الصحــة النفســية للمتعلــم أو تجاربــه الســلبية أو مســتويات
التوتــر لديــه عنــد إجــراء تقييمــات الرفــاه .قــد يــؤدي هــذا إىل إصابــة المتعلــم بصدمــة مــن جديــد أو تفاقــم
تجربتــه أو وضعــه .مــن الهــام أن يكــون الممارســون قــد وضعــوا بروتوكــوالت إلحالــة المتعلميــن إىل دعــم أو
مصــادر للصحــة العقليــة للتخفيــف مــن هــذه المخاطــر.
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اعتبارات تقييم الرفاهية
قد ال يتمكن ال ُمقيّمون من استخدام أدلة مرئية لقياس شعور المتعلم ،لذلك يجب تدريبهم بحيث
يكونوا حساسين للحالة العاطفية للمتعلم واالستجابة ً
وفقا لذلك.
قد يعاين المتعلمون من إجهاد االستجابة للتجربة والذي يمكن أن يظهر عىل شكل ضائقة عاطفية أو
مشاعر عدم الراحة ،لذلك يجب أن يكون ال ُمقيّمون مستعدين إليقاف تقييم المتعلمين أو تعديل أسئلة
التقييم إلعطاء األولوية للرفاه العاطيف للمتعلمين.
من الصعب ضمان السرية عند تقييم المتعلم عن بعد ،حيث قد يستمع أفراد األسرة اآلخرون إىل
المحادثة ،لذلك يجب اتخاذ إجراءات لتحقيق أقىص قدر من الخصوصية للمتعلم (عىل سبيل المثال،
التوضيح لمقدمي الرعاية قبل التقييم أنه يجب ،من الناحية المثالية ،إعطاء مساحة خاصة للمتعلمين
للتحدث عىل الهاتف أو طلب عدم تشغيل الهاتف يف وضع مكبر الصوت(.
قد يكون هناك حاجز لغوي نظرًا إلمكانية طرح أسئلة معقدة ،خاصة إذا تم طرحها عبر الهاتف ،لذلك
يجب أن يكون دعم الترجمة متاحًا بسهولة.

الخاتمة
يلتــزم مجتمــع التعليــم يف حــاالت الطــوارئ بضمــان التأثيــرات التحويليــة لجــودة التعليــم لــكل متعلــم بغــض
النظــر عــن حالتــه .ال يمكــن للممارســين ضمــان اســتجابة فعالــة لألزمــات إال مــن خــال جهــود الرصــد والتقييــم
الجــادة والشــفافة ،وبالتــايل الوفــاء بالتــزام المجتمــع بدعــم رحلــة التعليــم لــكل متعلــم .تغلــب ممارســو
التعليــم يف حــاالت الطــوارئ قبــل جائحــة كوفيــد 19-بوقــت طويــل عــى تحديــات القيــاس هــذه يف حــاالت
أزمــات أخــرى مختلفــة ،وبلغــت ذروتهــا يف التعلــم الــذي امتــد لعقــود .هــذه المذكــرة الفنيــة ،الــي يه نتــاج
المدخــات المباشــرة مــن جانــب عــدد مــن أعضــاء الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ،
يه شــهادة عــى خبــرة مجتمــع التعليــم يف حــاالت الطــوارئ .نأمــل أن توفــر هــذه المذكــرة الفنيــة لجميــع
الممارســين ولمجتمــع التعليــم يف حــاالت الطــوارئ وأمثالهــم ،اقتراحــات عمليــة وقابلــة للتنفيــذ لدعــم برامــج
التعليــم عــن بعــد أثنــاء جائحــة كوفيــد 19-وبعدهــا.

التغذية الراجعة
هــل لديــك دراســات حالــة أو خبــرات ذات صلــة تتعلــق بهــذه المذكــرة الفنيــة والقيــاس أثنــاء جائحــة
كوفيــد19-؟ الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ تســعد بتواصلكــم! يرجــى مشــاركة
التغذيــة المرتــدة أو المصــادر مــع الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ بإرســال بريــد
إلكتــروين إىل covid-19@inee.org
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التعليقات الختامية
.1

ُطلــب مــن المشــاركين خــال جلســة ورشــة العمــل االفتراضيــة التفكيــر يف أربعــة مواضيــع رئيســية:
التعلــم التأســييس والتقييــم ،والوصــول ومــدى الوصــول ،ونتائــج التعلــم ،ونتائــج الرفــاه

.2

ال يجــب بــأي حــال مــن األحــوال أن يعــرض ال ُمقيّمــون رفاههــم للخطــر إلجــراء تقييمــات شــخصية .إذا
لــم يشــعر الممــارس بالراحــة خــال جمــع البيانــات شــخصي ًا ،وشــعر أنــه يعــرض نفســه أو اآلخريــن
للخطــر ،فيجــب الســماح لــه بإلغــاء االشــتراك يف جمــع البيانــات دون عواقــب .ينطبــق المبــدأ األســايس
المتمثــل يف "عــدم إلحــاق الضــرر" عــى كل مــن الخاضعيــن للتقييــم وال ُمقيّميــن ،ال ســيما خــال
جائحــة كوفيــد.19-

.3

انظــر ممارســات اليونيسـ�ف الواعــدة للتعل��م الع��ادل ع��ن بع��د وال��دروس المس��تفادة م��ن االسـ�تجابات
التعليميــة لجائحــة كوفيـ�د 19-يف  127دولـ�ة

.4

انظر مذكرة اآليين التقنية يف التعليم خالل جائحة كوفيد 19تحليل السياق ،ص10 .

.5

كمــا هــو مــوىص بــه يف المعاييــر الدنيــا للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ
يف معيــار التحليــل  :1التقييــم ،المذكــرة اإلرشــادية رقــم  ،4يجــب أن تذكــر جميــع تحليــات البيانــات
بوضــوح المؤشــرات ،ومصــادر البيانــات ،وطــرق جمــع البيانــات ،ومجمــي البيانــات ،وإجــراءات تحليــل
البيانــات.

.6

انظــر المعاييــر الدنيــا للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ،معيــار التحليــل رقــم :1
التقييــم ،المالحظــة اإلرشــادية رقــم ،2ص36 .

 .9-7معيار التعليم والتعلم  :4تقييم مخرجات التعلم ،المالحظة اإلرشادية رقم  ،3ص90 .
 .10انظ��ر أمثلـ�ة اعتباــرات الصوــن لبرام�جـ التعليمــ ع��ن بعدــ يف إرشاــدات االتصـ�ال
والصــون يف جائحـ�ة بكوفيـ�د 19-الخاصــة بمنظمــة Girl Education Challenge
 .11عندمــا تتــم إدارة التقييمــات عبــر الهاتــف ،عــى ســبيل المثــال ،وال يســتطيع ال ُمقيّمــون
التحكــم يف تحديــد مــن يمكنــه ســماع ردود المتعلــم ،فــا يمكــن ضمــان الســرية.
 .12ربمــا قــد يكــون مــن األنســب ،عــى ســبيل المثــال ،إجــراء مقابلــة مــع شــخص آخــر موجــود
يف حيــاة المتعلــم ،مثــل مقــدم رعايــة المتعلــم أو المعلــم الــذي يتفاعــل بانتظــام مــع
المتعلــم طــوال مــدة الجائحــة ،بــدال ً مــن إجــراء مقابلــة مــع المتعلــم .سيســاعد هــذا
يف معالجــة أي إجهــاد محتمــل لالســتجابة باإلضافــة إىل توفيــر طريقــة لتثليــث للبيانــات.
 .13انظــر المعاييــر الدنيــا للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت
الطــوارئ ،معيــار التحليــل  :1التقييــم ،اإلجــراء األســايس رقــم  ،2ص35 .
 .14انظــر مذكرــة اآليــي التقنيــة يف التعليــم خلـال جائحــة كوفيــد 19تحليــل الســياق ،ص10 .
 .15ت��م اســتخدام مجموع��ة واش��نطن  -اســتبيان أداء الطفــل لتحديــد القيــود الوظيفيــة قبــل
بدايــة الدراســة التمهيديــة لفتيــات المجموعــة األوىل يف آذار/مارس/نيســان/أبريل 2019
 .16انظر مقال مركز التنمية العالمية "?"School’s Out: Now What
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