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اســـتهالل : مـــع انتهـــاء الفصل الـــدرايس األول عىل طريقـــة التعليم عن بعد بنجـــاح ، وبدء الفصـــل الدرايس 
الثاين يســـعد رشكة ســـراتيجك جريز تقديم هذا التقرير الـــذي تم من خالله إجراء دراســـة تحليلة 

للتحديـــات والفرص املوجـــودة يف التعليم عن بعد
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مقــدمــــة

التعلم عن بعد: كيف تطور عرب الزمن ومن عىل 
استعداد لتطبيقه؟

ماذا نقصد بالتعلم عن بعد

الخط الزمني للتعليم عن بعد:

 يف حــن أن التعلــم عــن بُعــد )التعليــم( يف حالــة تطــور مســتمرة منــذ مثانينيــات القــرن 19 ، فــإن جائحــة
كوفيــد - 19 ســلطت الضــوء عــىل تطــوره العمــي يف ليلــة وضحاهــا؛ والــذي بــدوره أجــر معظــم املؤسســات 
التعليميــة العامــة والخاصــة يف كافــة أنحــاء العــامل عــىل تبنيهــا هــذا النــوع مــن التعليــم  بشــكل جــدي ورسيــع 

لــكل مراحــل التعليــم املختلفــة.

هــذا التقريــر هــو مبثابــة محاولــة لتحليــل فعاليــة مبــادرات التعليــم عــن بعــد يف اململكــة العربيــة الســعودية 
– وتحديــًدا يف مراحــل التعليــم العــام – مــع تســليط الضــوء عــىل أفضــل املامرســات يف جميــع أنحــاء العــامل 

للوصــول إىل أقــى درجــات االســتفادة والتمكــن للعمليــة التعليميــة.

أجــرت رشكــة ســراتجيك جــريز دراســة اســتقصائية لقيــاس تجربــة أوليــاء األمــور والطــالب يف كافــة أنحــاء اململكــة، 
وأظهــرت النتائــج معــدالت رضــا متباينــة، حيــث أبــدى أوليــاء األمــور والطــالب يف املرحلــة الثانويــة معــدالت رضــا 

عاليــة، يف حــن أن ذوي الطــالب األصغــر ســنا ال يشــاركونهم الحــامس ذاتــه.

نقصــد بالتعلــم عــن بُعــد طريقــة التعليــم التــي ال يجتمــع فيهــا املعلــم والطالــب يف مــكان  واحــد ملمــوس  لنقــل 
واكتســاب املعرفــة. فاليــوم يتــم  ذلــك مــن خــالل اجتامعــات أو لقــاءات فيديــو مرئيــة ومبســاعدة أنظمــة إدارة 

التعلــم )LMS( عــر مامرســات وأنشــطة متزامنــة وغــري متزامنــة.

اإلنرتنتالتلفازراديورسائل
 (غري متزامن)

اإلنرتنت
 (متزامن)

18401900195019901995

 بدأ التعلم عن بُعد
 عندما بدأ مدرس

 لغة إنجليزية
التدريس عرب الربيد

 بدأت الجامعات
 باستخدام الراديو

 لنقل املحتوى
التعليمي

 فتحت الصور املتحركة
 املجال أمام مجموعة

 واسعة من خيارات
التعلّم من املنزل

 سمح ظهور اإلنرتنت
 للمؤسسات التعليمية
 بتوفري املحتوى عند

الطلب

 سمح التطور التكنولوجي
 بالتعليم الفوري يف
  الوقت اآلين، مع إتاحة
 املشاركة عرب اإلنرتنت
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مقــدمــــة

مّكن التحول الرقمي يف اململكة التكيف برسعة مع قرار 
التحول للتعلم عن بعد

رسم بياين 1 | مؤرش االستعداد للتعليم عن بعد

املصدر: الربنامج الدويل لتقييم الطلبة 2018

إن حدثــا مؤثــرًا تأثــرياً عامليــاً مثــل انتشــار جائحــة كوفيــد - 19 أجــر الــدول يف كافــة أنحــاء العــامل عــىل اعتــامد  	
طــرق التعلــم عــن بعــد لـــمراحل التعليــم العام.

يف عــام 2018م أجــرت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OCED( دراســة لتتبــع اســتعداد مختلــف الــدول  	
العتــامد وتنفيــذ تقنيــات التعلــم عــن بعــد برسعــة.

احتلــت اململكــة العربيــة الســعودية مرتبــة متســاوية تقريبًــا مــع متوســط دول منظمــة التعــاون االقتصــادي  	
والتنميــة )OCED(، حيــث عرضــت آثــار التحــول الرقمــي الــذي تقــوده خطــط رؤيــة 2030.

91918987
817979

72
68

4745

اإلماراتالدامناركالصنيسنغافورة
العربية
املتحدة

الواليات
املتحدة
األمريكية

اململكة
متوسط دولاملتحدة

منظمة التعاون 
االقتصادي 

والتنمية 

اململكةكندا
العربية

السعودية

املغرباليابان
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الجائحة وتبعاتها

كيف استجابت دول العامل لحامية طالبهم؟

التجاوب مع األزمة:

تســببت جائحــة كوفيــد 19 بأكــر اضطــراب يف ســري عمليــات التعليــم عــىل مــّر التاريــخ، حيــث أثــرت الجائحــة يف  	
ذروتهــا تأثــريًا شــبه عاملــي عــىل  املتعلمــن واملعلمــن يف كافــة أنحــاء العــامل.

انعكســت ذروة تأثــري جائحــة كورونــا  عــىل فــرض حجــر إلزامــي يف العديــد مــن الــدول الكــرى، وتزامــن الحجــر  	
مــع آخــر شــهرين مــن العــام التعليمــي الــدرايس )مايو-يونيــو(.

منحــت فــرة اإلجــازة الصيفيــة  للمــدارس )يوليــو –ســبتمر( مهلــة للــدول لتنفيــذ اســراتيجة للتعليــم تتناســب  	
مــع الوضــع الجديــد.

* تم استخدام البيانات من نوفمرب بسبب فرتة  اإلجازات الرسمية املدرسية ما بني الفصلني 
والتي تبدأ يف ديسمرب

املصدر: التبعات التعليمية لجائحة كورونا، اليونسكو

~1.5 Bn Learners affected, 165 Country-wide closures 

Completely Closed Partially Open Open

Peak Effect 
(April 2020)

~0.6 Bn Learners affected, 30 Country-wide closures 

Completely Closed Partially Open Open

Status-Quo 
(Nov 2020)

تأثري الذروة
(أبريل 2020)

(نوفمرب 2020)

رسم بياين 2 | تأثري ذروة الجائحة عىل إغالق املدارس والجامعات

مفتوح

مفتوح

مفتوح جزئيا

مفتوح جزئيا

~ 1.5 مليار من الطالب املتأثرين، 165 إغالق عىل مستوى الدول

~ 0.6 مليار من الطالب املتأثرين، 30 إغالق عىل مستوى الدول

إغالق كيل

إغالق كيل

رسم بياين 3 | الوضع الحايل إلغالق املدارس والجامعات ) نوفمرب 2020(*
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دراسات حالة مختارة

حالة عن استمرار غلق املدارس والجامعات

حالة عن إعادة استقبال طالب املدارس والجامعات أفضل األسباب لتشجيع عىل فتح املدارس والجامعات للطالب

الواليات املتحدة األمريكية:

الربازيل

أملانيا

تعتــر الرازيــل أحــد أكــر الــدول تــرًرا مــن الوبــاء، وقــد ظلــت 
املــدارس يف الرازيــل مغلقــة مــع تحــّول املــدارس العامــة 
إىل التعليــم عــر اإلنرنــت. ومــع ذلــك فــإن عــدم تكافــؤ 
الجاهزيــة الرقميــة بــن الســكان تســببت يف انقطــاع الســبل 
بالعديــد مــن الطــالب، ودفعــت الحكومــة إىل مناقشــة إعــادة 

فتــح املــدارس رغــم املخاطــر املتوقعــة نتيجــة ذلــك.

بعــد  املــدارس  فتــح  بإعــادة  األملانيــة  الواليــات  قامــت 
العطلــة الصيفيــة. وعــىل الرغــم مــن وجــود إرشــادات يف 
املــكان إال أنــه كان مــن الــالزم إغــالق العديــد مــن املــدارس 
يف األســابيع التــي تلــت ذلــك الحتــواء تفــي املــرض. ومع 
ــدارس  ــة امل ــة واالقتصادي ــروف االجتامعي ــتجر الظ ــك س ذل
اقتصاديــات  معهــد  عمــد  وقــد  مفتوحــة،  البقــاء  عــىل 
العمــل )IZA( - وهــي مؤسســة أبحــاث غــري ربحيــة - دراســة 
تتوقــع خســارة ٪8 مــن النشــاط االقتصــادي يف أملانيــا إذا 
بقيــت املــدارس ومراكــز الرعايــة النهاريــة مغلقــة؛ ويرجــع 
ذلــك بشــكل أســايس إىل اضطــرار اآلبــاء العاملــن إىل 

ــزل. ــال يف املن ــة األطف ــم لرعاي ــاعات عمله ــض س خف

ــن  ــارين االقتصادي ــس املستش ــن مجل ــادر ع ــال ص ــر مق ذك
للبيــت األبيــض األســباب التاليــة التــي اســتدعت العــودة إىل 

ــة: املدرس
لــن يتمكــن ماليــن األشــخاص مــن العــودة إىل العمــل؛ . 1

ألســباب تتعلــق برعايــة األطفــال.
ذات . 2 اإلنرنــت  إىل  الوصــول  يف  املســاواة  عــدم 

النطــاق العريــض؛ أي لــن يتمكــن الجميــع مــن الوصــول 
الرقميــة(. ) املســاواة  التعليمــي  للمحتــوى 

األمــن الغــذايئ؛ حيــث يعتمــد العديــد مــن األطفــال . 3
عــىل وجبــات الغــداء الــذي تقدمــه املــدارس العامــة.

توفــر . 	 حيــث  املعاملــة؛  لســوء  ثالــث  طــرف  تدخــالت 
للمعنفــن. آمًنــا  مــالًذا  املــدارس 

األقليــات والفئــات ذات . 5 التفاعــي؛ فتتــرر  التعليــم 
الدخــل املنخفــض أكــر مــن غريهــا.

اختلفــت طــرق التعامــل مــع الجائحــة حــول العــامل، حيــث اتخــذت كل دولــة قــرارات تســتند إىل عوامــل اجتامعيــة 
واقتصاديــة محليــة

الجائحة وتبعاتها

حالة عن بقاء املدارس والجامعات مفتوحة للطالب
اليابان

ــا  ــة إال أنه ــدارس الياباني ــة امل ــدم مركزي ــن ع ــم م ــىل الرغ ع
نفــذت مجموعــة مــن التدابري إلعــادة فتــح املدارس، وشــملت 
هــذه التدابــري حضــور دروس حضوريــة كل يومــن )لنصــف 
الطــالب يف املقــر يف أي وقــت مــن األوقــات املحــددة( 
ــي  ــد االجتامع ــرارة والتباع ــة الح ــص درج ــرر لفح ــراء متك وإج

ــة. ــداء الصامت ــات الغ ــية  ووجب ــول الدراس ــل الفص داخ

كيف استجابت دول العامل لحامية طالبهم؟
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اململكة العربية السعودية والجائحة

كيف استجابت اململكة للجائحة، وكيف متكنت 
من تنفيذ ذلك؟

الســابعة  الدولــة  الســعودية  العربيــة  اململكــة  تعتــر 
والســتون يف ترتيــب الــدول التــي أكــدت وجــود حــاالت مؤكــدة 
مصابــة بالفــريوس بتاريــخ 2 مــارس 2020. مــع بــدء تفــي 
إجــراءات  الســعودية   الحكومــة  نفــذت   ، الفــريوس  انتشــار 
صارمــة للحــد مــن انتشــار الفــريوس. مــن بينهــا ، إغــالق جميــع 

التعليميــة يف 8 مــارس 2020. املؤسســات 
ســراتيجيك جــريز أصــدرت خــالل الســنة املاضيــة تقريــرًا ســابًقا 
ــا ،  ــريوس كورون ــة ف ــة لجائح ــتجابة اململك ــم اس ــد ويقي يرص

ميكــن االطــالع عليــه مــن خــالل الرابــط، بالضغــط هنــا 

يف األيام واألسابيع التالية أطلقت أدوات متعددة ملواصلة سري التعليم إلمتام العام الدرايس:

ــة  ــادة صياغ ــم إع ــوزارة التعلي ــة ل ــة زمني ــدرايس فرص ــام ال ــة الع ــة نهاي ــة وعطل ــة الصيفي ــت العطل ــدول أتاح ــة ال ــل بقي مث
وتنفيــذ خطــة شــاملة لالســتمرار واملــي قدًمــا. وجــاء الحــل يف شــكل اســتمرار إغــالق املــدارس يف كافــة أنحــاء اململكــة 

وتبنــي برنامــج شــامل وجديــد – مدرســتي.

املصدر: وزارة التعليم

حقائق رئيسية:

أكــر مــن 45 ألــف مصــدر تعليمــي، مبا يف ذلــك مقاطع  	
الفيديــو واأللعــاب التعليميــة والقصص والكتب.

أدوات تقييم للطالب واملعلمن. 	

التواصل من خالل غرف تفاعلية مبارشة. 	

التقــدم  	 لرصــد  واألمهــات  لآلبــاء  الوصــول  إتاحــة 
التعليمي للطالب. 

منظومة التعليم الموحدة
وزارة التعليم

منصة تواصل. 35 / 	 . أنظمة إدارة التعلمقناة يوتيوب. 2قناة تلفزيونية. 1

رسم بياين 	 | عدد األيام قبل إغالق املدارس )من تاريخ 

تسجيل أول حالة إصابة( يف عدد من الدول املختارة
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كيف متكنت اململكة من تحمل تكاليف إغالق املدارس؟

بالنظر إىل معظم دول العامل التي أعادت فتح املدارس ، تعتقد سراتجيك جريز أن السبب ذو وجهن:

ــة 27   ــعودية املرتب ــة الس ــة العربي ــل اململك تحت
يف العــامل، واملرتبــة 8  بــن دول مجموعــة 
ــة،  ــة الرقمي ــة التحتي ــؤرش البني ــن يف م العرشي
بعــد أن تفوقــت عــىل 40 دولــة يف بضع ســنوات 
الوصــول  عــىل  املتجــدد  الركيــز  هــذا  فقــط. 
الرقمــي يعنــي أن كل مواطــن ســعودي تقريبًــا 

ــد.  ــن بع ــم ع ــول إىل التعل ــىل الوص ــادر ع ق

ــف  ــإن موق ــة، ف ــالل الجائح ــة خ ــات التعليمي ــح املؤسس ــة بفت ــر املرتبط ــن املخاط ــض م ــىل النقي ع
اململكــة يتيــح لهــا إطالــة فــرة إغــالق املــدارس لفــرة زمنيــة طويلــة، ومبواجهــة تحــدي رئيــي 
واحــد للتعلــم عــن بعــد وهــو: فعاليتــه الشــاملة باملقارنــة بالتعليــم الواقعــي يف الصفــوف خاصــة 

للطــالب األصغــر ســًنا.

املساواة الرقميةاملشهد االجتامعي واالقتصادي

نتيجــة سياســة العــودة الذكيــة إىل العمــل - مــع 
ــل  ــة العم ــات سياس ــن املؤسس ــد م ــي العدي تبن
ــة  ــري الوقائي ــارم للتداب ــذ الص ــزل والتنفي ــن املن م
تجــاه اآلخريــن-  إىل جانــب الروابــط األرسيــة القوية 
مشــاركة  تأثــر  بعــدم  ســاهم  مــام  البــالد   يف 
القــوى العاملــة يف االقتصــاد بشــكل كبــري بســبب 

ــدارس. ــالق امل إغ
كــام أن املشــاركة املجتمعية يف تســهيل عملية 
التحــول مــن التعليــم الحضــوري إىل التعليــم عــن 
بعــد الالمبســوقة مــن خــالل مشــاركة املعــارف 
ــات  ــر منص ــور ع ــاء األم ــة بأولي ــارات الخاص وامله
تحســن  يف  ســاهمت  االجتامعــي،  التواصــل 

ومرونــة التجربــة يف الواقــع.

اململكة العربية السعودية والجائحة
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خلفية حول الفعالية

ما هي األبعاد التي تحتاجها الستيعاب الصورة الكاملة 

حول فعالية النموذج التعليمي الجديد؟

ــة  ــإن فعالي ــا  ف ــاً لتجربتن ــة، وفق ــا اململك ــي أطلقته ــعة الت ــادرات الواس ــدى املب ــدد وم ــث ع ــن حي ــع م ــاق الواس ــا للنط تبًع
ــاء األمــور.  هــذه الحلــول تعتمــد عــىل العديــد مــن العوامــل مثــل تقبــل التغيــري وإمكانيــات املعلــم ودعــم الوالديــن وأولي
ومثــل العديــد مــن الرامــج والسياســات املامثلــة املتخــذة يف التطبيــق حــول العــامل أنتجــت هــذه الرامــج والسياســات نتائــج 

مختلفــة يف عــدة مجــاالت:

1.  جودة التعليم

3. الجدوى االقتصادية

ــي  	 ــة ه ــون الدرجــات األكادميي ــا مــا تك ــب: غالبً أداء الطال

جــودة  عــىل  للحكــم  واملقيــاس  الرئيــي  املــؤرش 
التعليــم، حيــث يهتــم األهــايل والطــالب عــىل حــد ســواء 

ــب. ــن كث ــاس ع ــذا املقي ــة ه مبراقب

عــىل  	 املــؤرش  هــذا  ينطبــق  امللموســة:  الجــودة 

ينظــرون إىل جــودة وجهــود  قــد  إذ  األهــايل خاصــة، 
التعلــم عــن بعــد لتكــون دون املســتوى مقارنــة بحضــور 

املدرســية. الصفــوف 

املعــدات املناســبة: قــد يصعــب عــىل جميــع األرس  	

لــكل طفــل. الحصــول عــىل املعــدات املناســبة 

مــن  	 الكثــري  يــرىض  ال  قــد  الرســوم:  القيمــة مقابــل 

األهــايل عــن دفــع نفــس الرســوم )يف حالــة املــدارس 
الخاصــة( للتعلــم عــن بعــد.

تدريــب  انخفــاض  أن  إىل  الدراســات  تشــري 
املعلمــني وجاهزيتهــم تســبب يف انخفــاض أداء 

الطــالب.

وفّــر األهــايل الرســوم الدراســية بعــد أن خفضــت 
العديــد مــن املــدارس الرســوم بعــد تطبيــق طــرق 

التعلــم عــن بعــد.

املصدر: مؤسسة التنظيم االقتصادي

املصدر: األخبار املحلية

الراحــة : قــد يجــد الطــالب أن التعليــم عــن بعــد أكــر راحــة،  	

يف حــن قــد يجــد األهــايل صعوبــة يف الحفــاظ عــىل 
ــم. ــم أبنائه ــامم بتعلي ــع االهت ــة م ــم املهني حياته

ــة  	 ــة: قــد مينــح التعلــم عــن بعــد الكثــري مــن املرون املرون

مــن حيــث اإلنجــاز وفًقــا لرسعتــك الخاصــة وتحديــد ســاعات 
التعلــم.

الروابــط األرسيــة: تختلــف توقعــات وخــرات األهــايل و  	

الطــالب مــن أرسة ألخــرى باختــالف األعــامر وطبيعــة الروابــط 
األرسيــة.

تطبيقــات  	 بعــض  تشــهد  املشــاركة:   \ اآلراء   \ التفاعــل 

مســتويات  يف  انخفــاض  بعــد  عــن  الدراســية  الصفــوف 
الطــالب. مشــاركة 

األصغــر  	 وخاصــة  الطــالب  يعــاين  االجتامعــي:  التفاعــل 

ــل  ــل والتفاع ــكايف للتواص ــت ال ــار إىل الوق ــن االفتق ــًنا م س
االجتامعــي.

ــة  	 ــل الرياض ــطة مث ــق أنش ــة تعلي ــة: نتيج ــطة الالصفي األنش

ــي. ــد االجتامع ــبب التباع بس

أفــادت منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والتعليــم 
يجــدون  األهــايل  بعــض  أن  )اليونســكو(  والثقافــة 
ــم  ــني أبنائه ــل يف ح ــاب إىل العم ــة يف الذه صعوب

يف املنــزل يدرســون مبفردهــم

وجــد تقريــر هارفــارد أن ٪68 مــن اآلبــاء يشــعرون بالقرب  
مــن أبنائهــم مــن ذي قبــل بســبب الوقــت اإلضــايف 

الــذي يقضونــه أثنــاء التعلــم عــن بعــد يف املنــزل.

2. الراحة واملرونة

	. التجربة االجتامعية

املصدر: جامعة هارفرد

املصدر: اليونيسكو
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نتائج أبحاث سرتاتيجك جريز

كيف يقارن السكان املعنني بالتعليم العام يف اململكة العربية 

السعودية بني الوضع الجديد والقديم؟

1. جودة التعليم

نبذة عامة :

تهــدف الدراســة إىل قيــاس تصــورات الســكان 
املحليــني حــول التعلــم عــن بعــد يف 4 تصنيفــات 

محــددة للفعاليــة وتســتهدف 3 رشائــح:

املراحــل . 1 طــالب  أهــايل  (األهــايل):    PP

)154 )العــدد=  واملتوســطة  االبتدائيــة 

املرحلــة . 2 طــالب  أهــايل  (األهــايل):   PS

)103 )العــدد=  الثانويــة 

الثانويــة . 3 املرحلــة  طــالب  (الطــالب):   SS  

والديهــم( مــن  )بــإذن   )135  = )العــدد 

ــهر  ــة ش ــة يف بداي ــذه الدراس ــراء ه ــع و إج ــم جم ت
 ،2020 نوفمــر 

وشملت العينة التوزيعات الجغرافية التالية:

يقلق بعض األهايل فيام يخص جودة التعليم، باألخص طالب املرحلة االبتدائية
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جودة التعليم

آخر الدرجات

 معايري الدرجات
املدرسية

أفضل نوًعا ما من الحضوريأفضل بكثري من الحضوري
أسوء بكثري من الحضوري

مقارب للتعليم الحضوري
أسوء نوًعا ما من الحضوري

رسم بياين 5 | املنظور العام اتجاه جودة التعليم

 56.99%	3.01%
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2. الراحة واملرونة
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الراحة

 املرونة من
 حيث حضور

 الحصص بحسب
الحاجة

 املساعدة يف
 التعليم حسب

رسعتك الخاصة

 مواعيد الحصص
خالل اليوم

أفضل نوًعا ما من الحضوريأفضل بكثري من الحضوري
أسوء بكثري من الحضوري

مقارب للتعليم الحضوري
أسوء نوًعا ما من الحضوري

يجد الطالب بشكل عام أن التعلم عن بعد مريح ومرن، بينام يشعر عدد كبري من 
األهايل بأن عملية التعليم أقل راحة خاصة لطالب املرحلة االبتدائية، كام أفادوا بأن 

توقيت الحصص أسوأ اآلن

نتائج أبحاث سرتاتيجك جريز

كيف يقارن السكان املعنني بالتعليم العام يف اململكة العربية 

السعودية بني الوضع الجديد والقديم؟

رسم بياين 6 | املنظور العام اتجاه الراحة واملرونة
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3. التجربة االجتامعية

حــد  عــى  والطــالب  األهــايل  يــرى 
ســواء تحســًنا ملحوظّــا يف مشــاركة 

اآلبــاء(. األهــايل )خاصــة مــن قبــل 

مــن أهــم مــا يقلــق األهــايل وخصوًصــا نحــو طــالب املراحــل 
االبتدائيــة هــو  عــدم التواصــل االجتامعــي مــع الزمــالء واملعلمني، 

واملشــاركة يف األنشــطة الالصفيــة.
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إرشاك
الوالدين

 التفاعل
االجتامعي
 مع الطالب 

اآلخرين

 التفاعل
االجتامعي

مع املعلمني 

 األنشطة
الالصفية

  توقعات أداء الطالب
من األهايل

أفضل نوًعا ما من الحضوريأفضل بكثري من الحضوري
أسوء بكثري من الحضوري

مقارب للتعليم الحضوري
أسوء نوًعا ما من الحضوري

نتائج أبحاث سرتاتيجك جريز

كيف يقارن السكان املعنني بالتعليم العام يف اململكة العربية 

السعودية بني الوضع الجديد والقديم؟

رسم بياين 7 | التفاعل االجتامعي يف التعلم عن بعد
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	. الجدوى االقتصادية

أشار عدد كبري من أهايل طالب املرحلة االبتدائية 
أن وصولهم إىل املصادر قد انخفض.

 مع خفض الرسوم الدراسية يوفر األهايل املصاريف 
الدراسية ويشعرون بارتفاع كفاءة التكلفة.
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 للمصادر

التعليمية

أفضل نوًعا ما من الحضوريأفضل بكثري من الحضوري
أسوء بكثري من الحضوري

مقارب للتعليم الحضوري
أسوء نوًعا ما من الحضوري

رسم بياين 8 | الجدوى االقتصادية يف التعلم عن بُعد

نتائج أبحاث سرتاتيجك جريز

كيف يقارن السكان املعنني بالتعليم العام يف اململكة العربية 

السعودية بني الوضع الجديد والقديم؟
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ما هي مجاالت الرتكيز التي تستدعي التدخل؟

دليل األهل يف أبوظبياملوضوع 1: دعم الوالدين

مصادر األرسة يف اسرتاليا

وبشــكٍل عــام، أفــاد طــالب املرحلــة الثانويــة بــأن تجاربهــم يف التعلــم عــن بعــد كانــت إيجابيــة مــع وجــود القليــل 
مــن مواطــن التطويــر. كــام أبلــغ آبــاء طــالب املرحلــة الثانويــة باملثــل عــن أبنائهــم، إال أنهــم يــرون ضعــف التعلــم 
ــايل  ــم. كان أله ــودة التعلي ــي وج ــر االجتامع ــل األث ــة مث ــامت معين ــوري يف س ــم الحض ــة بالتعلي ــد مقارن ــن بع ع
طــالب املراحــل االبتدائيــة نصيــب أكــر مــن التجــارب الســلبية، حيــث أثــريت قضايــا حــول التفاعــل االجتامعــي والتوقيت 

واملرونــة وجــودة التعليــم والقيمــة مقابــل التكلفــة.

نعتقــد أن هنــاك بعــض حلــول الضبــط الدقيقــة التــي ميكــن تحســينها لتجــارب التعلــم عــن بعــد يف اململكــة وهــي 
عــىل شــكل 7 مبــادرات رئيســية:

مــع التعلــم عــن بعــد مــن املتوقــع أن يشــارك 
األهــايل أكــر بكثــري يف عمليــة التعليــم، وخاصــة 

يف املرحلتــن االبتدائيــة واملتوســطة.

وميكــن لــإدارة واملــدارس دعــم األهــايل مــن 
ــالل: خ

األهــايل . 1 مســاعدة  يف  الجهــود  مضاعفــة 
وإدارة عمليــة التعلــم عــن بعــد.

تشــجيع الرامــج غــري األكادمييــة بــن الزمــالء . 2
ــة. ــئة االجتامعي ــن التنش لتحس

مســتوى . 3 عــىل  االفراضيــة  لقــاءات  إعــداد 
ــالب  ــايل والط ــن ،األه ــن املعلم ــا ب ــي م الح

لتحســن التجربــة االجتامعيــة .

إطــالق بيئــة أو منصــة افراضيــة توفــر مجتمــع . 	
تعليمــي غــري رســمي ألوليــاء األمــور يتــم 
ــم  ــور لبعضه ــاء األم ــم أولي ــف ودع ــه تكات في
البعــض وتوفــري أي مــوارد داعمــة للتعليــم 

عــن بعــد.

يفصــل الدليــل أفضــل مامرســات األهــايل لدعــم 
أبنائهــم بشــكل أفضــل أثنــاء عمليــة التعلــم عــن 
بعــد بالتكامــل مــع وجــود خــط الدعــم الســاخن، 
وصفحــة األســئلة الشــائعة عــر اإلنرنــت، والتواجــد 

عــىل وســائل التواصــل االجتامعــي.

موقــع  أســرايل  وإقليــم  واليــة  كل  خصصــت 
عــىل  األهــايل  ملســاعدة  مخصــص  إلكــروين 
التكيــف بشــكل أفضــل مــع عمليــة التعلــم عــن بعــد. 
ــوارد  ــرالية م ــة األس ــم العاصم ــع إقلي ــزز موق ويع

التعلــم مــع دليــل لكافــة األرسة.

ينطبق عىل املرحلة االبتدائية
ينطبق عىل املرحلة الثانوية

Pe

Pe

Pe

Pe

Pe

Se

Se

Se

طريقنا نحو املستقبل
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املوضوع 2: تدريب املعلمني

Pe

Pe

Pe

Se

Se

Se

Se

طريقنا نحو املستقبل

ما هي مجاالت الرتكيز التي تستدعي التدخل؟

ينطبق عىل املرحلة االبتدائية
ينطبق عىل املرحلة الثانوية

Pe

Se

ال ميكــن عكس منهجيــات إدارة الصفوف الدراســية 
التقليديــة وتقنيــات التدريــس مبــارشة عــر اإلنرنت 

وتحتــاج إىل تكييفهــا مــع الوضــع الجديد.

إصدار دليل إرشادات محدث إلدارة الصفوف.. 1

متكــن املعلمــن واإلداريــن مــن تعديــل منــط . 2
العمليــة التعليمية لتشــجيع املشــاركة.  

املــواد . 3 تكييــف  عــىل  املعلمــن  مســاعدة 
التعليميــة التقليديــة يف غــرف الصــف لتصبــح 

ــاط. ــىل النش ــزًا ع ــر تركي ــم أك ــة التعلي عملي

الحصــص . 	 بــن  التفكــري يف املوازنــة  إعــادة 
املتزامنــة. وغــري  املتزامنــة 

إصــدار رخــص التعليــم اإللكــروين مــن املركــز . 5
الوطنــي للتعليــم اإللكــروين لرفــع جــودة 

ــات العمليــة التعليميــة. وقيــاس مخرج
دليل التعلم عن بعد يف ألربتا

ــة  ــورك البواب ــة نيوي ــم يف والي ــم التعلي ــوّر قس ط
بــن  بالجمــع  البوابــة  تقــوم  حيــث  اإللكرونيــة، 
املعلمــن  دعــم  وطــرق  التعليميــة  املامرســات 
تشــجع  و  الدراســية،  املناهــج  ،تحديثــات  الجــدد 

للمعلــم. املهنــي  التطويــر 

تنــرش ألرتــا )مقاطعــة كنديــة( دليــاًل ينــص عــىل 
كيفيــة إدارة املــدارس والحفــاظ عــىل ســري عمليــة 
ــري  ــر ومعاي ــع أط ــالل وض ــن خ ــد، م ــن بع ــم ع التعل
وإرشاك  الدراســية،  املناهــج  تطويــر  ملتابعــة 

الطــالب وتحســن التطــّور املهنــي للمعلمــن

WeTeachNYC – مصادر املعلم
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الخامتة

ما الذي يعنيه هذا؟ وإىل أين نتجه؟

تعــد اســتجابة اململكــة الســعودية املبــارشة عــىل اإلنــذار الــذي أصــدر عــن الوبــاء ألمــر يســتحق الثنــاء. كــام أن 
رسعــة وزارة التعليــم يف تطويــر عمليــات التعليــم عــن بُعــد عــىل مســتوى الدولــة يعــد من بــن األفضــل يف فئته 
حــول العــامل. كــام أن مرونــة املجتمــع الســعودي اتجــاه هــذه التغــريات ســاهم يف إنجــاح التجربــة وتخطــي بعــض 
التحديــات املتعلقــة بالتعليــم خــالل الجائحــة، ومــع ذلــك فــإن أي تغيــريات تالزمهــا بعــض التحديــات عــىل املــدى 
ــد  ــة املواعي ــدم مالءم ــم، وع ــودة التعلي ــاض ج ــي ، وانخف ــل االجتامع ــاض التفاع ــل انخف ــط، مث ــري واملتوس القص

بالنســبة للبعــض ، وهــي قضايــا مهمــة ميكــن حلهــا مــن خــالل التدخــالت املســتهدفة والتغيــريات يف النظــام

ــوري يف  ــم الحض ــودة التعلي ــتطالع لع ــاركن يف االس ــن املش ــرية م ــة كب ــع رشيح ــتقبل ,تتطل ــر إىل املس بالنظ
ــة للتعليــم التقليــدي مــن خــالل  ــاًل للتعلــم عــن بعــد كخطــوة مكمل املــدارس. ومــع ذلــك فاملشــاركن  أكــر تقب
التعلــم املختلــط. وقــد كشــف االســتطالع عــن آثــار كبــرية عــىل اإلداريــن واملعلمــن وأوليــاء األمــور والطــالب - مــع 

إشــارة خفيــة باملوافقــة عــىل تطــور املشــهد التعليمــي يف اململكــة للحيــاة بعــد الجائحــة.

 بعــد انحســار الجائحــة، إىل أي مــدى توافــق عــىل 
 أن تكــون عمليــة التعلــم عــن بعــد خيــار ممكــن

ــة؟ ــون إجباري ــا ال تك عندم

 ما الذي
 تفضله يف
املستقبل؟

أوافق بشدة
ال أوافق ال أوافق بشدة

التعليم الحضوريحيادي
التعليم عن بُعد
التعليم الهجني

أوافق

حدود الدراسة:

قــد ال ميثــل املشــاركون يف االســتطالع وحجــم العينــة بدقــة الدميوغرافيــة للبلــد بأكملــه. ويعتــر التحليل 
الســابق مبــديئ فقــط وقــد يكــون مبثابــة نقطــة انطــالق ملزيــد مــن البحــث والتنفيــذ التصحيحــي.

بشــكل عــام ، ســاعد املوقــع املتميــز والفريــد للمملكــة العربيــة الســعودية جنبًــا إىل جنــب 
مــع املبــادرات املمتــازة لــوزارة التعليــم يف تقديــم مســتوى جيــد مــن التعليــم للماليــن. 
ــن  ــايل واملعلم ــدم لآله ــم املق ــة إىل الدع ــإن الحاج ــك ، ف ــن ذل ــم م ــىل الرغ ــن ع و لك
ــارب  ــذه التج ــتؤثر ه ــع س ــام بالطب ــة، في ــز الفعالي ــم لتعزي ــدايئ مه ــم االبت ــة للتعلي وخاص
غــري املســبوقة عــىل املشــهد التعليمــي يف مــا بعــد الجائحــة وذلــك بتقليــل االعتــامد 
ــاءة ،  ــر كف ــم أك ــل التعلي ــة ، وجع ــل املعرف ــية لنق ــيلة رئيس ــادي كوس ــود امل ــىل الوج ع

ومســاعدة النــاس عــىل أن يكونــوا أكــر مرونــة يف مواجهــة مــا قــد يحملــه املســتقبل

رسم بياين 10 | تفضيالت ما بعد الجائحةرسم بياين 9 | مدى جدوى التعلم عن بعد مستقبالً
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11

اإليسام في القطاع 
الحكومي بالمملكة 

العربية السعودية
قيــــاس فعــاليــــة وكفــــــاءة 
الممـــارســــــات الحــــــــالــيـــــة

1

برنـامــج 

اإلقــامــة 

املميـزة

سعودية
ململكة العربية ال

ا

 طمـوحـــات، حقــائــق وتحديــــــات

نظــرة تحليلية على تعديل 
المــادة 77 من نظام العمل 

وما يترتب عليها

إمكانيات نمو التعليم 
الخاص في المملكة 

العربية السعودية

اإليسام في القطاع 
الحكومي بالمملكة 

العربية السعودية
قيــــاس فعــاليــــة وكفــــــاءة 
الممـــارســــــات الحــــــــالــيـــــة

سبتمرب 2018
رشكة سرتاتيجك جريز لالستشارات اإلدارية

تقارير أخرى بواسطة 
سرتاتيجيك جريز 

اضغط عىل صورة التقرير للعرض / التحميل i

اضغط هنا لعرض جميع التقارير
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رشكــة ســرتاتيجك جــريز هــي رشكــة متخصصــة يف تقديــم االستشــارات 
اإلداريــة لعمالئهــا يف جميــع أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية مــن 
ــة  ــالء الرشك ــة عم ــم قامئ ــدة. تض ــاض وج ــّي الري ــا مبدينت ــالل فرعيه خ
كــربى املؤسســات بالقطاعــني الحكومــي والخــاص، مبــا يف ذلــك عــدد 
مــن الــوزارات والهيئــات واملؤسســات املاليــة والــرشكات. يعمــل لــدى 
ــن  ــبكة م ــة إىل ش ــني باإلضاف ــاريني املحلي ــن االستش ــة م ــة نخب الرشك
الخــرباء الدوليــني، ممــن تتوفــر لديهــم خــربات عريضــة يف تقديــم 
حلــول اســرتاتيجية يف مجــاالت تطويــر االســرتاتيجية واســرتاتيجيات 
التســويق والتواصــل، والبحــوث والتحليــالت والتميــز التشــغييل، ولهــا 

ســجل حافــل مــع العديــد مــن العمــالء يف كل منهــا.

إخــالء املســؤولية: مــا مل يُنــص عــىل خــالف ذلــك، فــإن جميــع املعلومــات الــواردة يف هــذه الوثيقــة )»التقريــر«( ال يجــوز إعــادة إنتاجهــا، كليًــا أو جزئيًــا، دون الحصــول 

ــع  ــا يف جمي ــا وُمحدثً ــور دقيًق ــذا املنش ــوى يف ه ــون املحت ــامن أن يك ــا لض ــارى جهده ــة قُص ــذل الرشك ــريز«. تب ــرتاتيجك ج ــة »س ــن رشك ــدد م ــايب مح ــىل إذن كت ع
ــة ، كــام أنهــا ال تتحمــل أي مســؤولية قانونيــة، مبــارشة أو غــري  ــات أو تعهــدات ســواء كانــت رصيحــة أو ضمني األوقــات. ال تقــدم رشكــة »ســرتاتيجك جــريز« أيــة ضامن
مبــارشة، أو مســئولية عــن دقــة أو اكتــامل أو فائــدة أي مــن املعلومــات الــواردة يف هــذا املنشــور. وليــس املقصــود هــو اســتخدام املنشــور أو اعتبــاره توصيــة أو 

خيــاًرا أو مشــورة ألي إجــراء )إجــراءات( قــد يحــدث يف املســتقبل.

حول رشكة سرتاتيجك جريز
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