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مقــدمــــة
التعلم عن بعد :كيف تطور عرب الزمن ومن عىل
استعداد لتطبيقه؟
يف حــن أن التعلــم عــن بُعــد (التعليــم) يف حالــة تطــور مســتمرة منــذ مثانينيــات القــرن  ، 19فــإن جائحــة
كوفيــد  19 -ســلطت الضــوء عــى تطــوره العمــي يف ليلــة وضحاهــا؛ والــذي بــدوره أجــر معظــم املؤسســات
التعليميــة العامــة والخاصــة يف كافــة أنحــاء العــامل عــى 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
– وتحدي ـدًا يف مراحــل التعليــم العــام – مــع تســليط الضــوء عــى أفضــل املامرســات يف جميــع أنحــاء العــامل
للوصــول إىل أقــى درجــات االســتفادة والتمكــن للعمليــة التعليميــة.
أجــرت رشكــة ســراتجيك جــرز دراســة اســتقصائية لقيــاس تجربــة أوليــاء األمــور والطــاب يف كافــة أنحــاء اململكــة،
وأظهــرت النتائــج معــدالت رضــا متباينــة ،حيــث أبــدى أوليــاء األمــور والطــاب يف املرحلــة الثانويــة معــدالت رضــا
عاليــة ،يف حــن أن ذوي الطــاب األصغــر ســنا ال يشــاركونهم الحــاس ذاتــه.

ماذا نقصد بالتعلم عن بعد
نقصــد بالتعلــم عــن بُعــد طريقــة التعليــم التــي ال يجتمــع فيهــا املعلــم والطالــب يف مــكان واحــد ملمــوس لنقــل
واكتســاب املعرفــة .فاليــوم يتــم ذلــك مــن خــال اجتامعــات أو لقــاءات فيديــو مرئيــة ومبســاعدة أنظمــة إدارة
التعلــم ( )LMSعــر مامرســات وأنشــطة متزامنــة وغــر متزامنــة.

الخط الزمني للتعليم عن بعد:
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مقــدمــــة
مكّن التحول الرقمي يف اململكة التكيف برسعة مع قرار
التحول للتعلم عن بعد
●إن حدثــا مؤثـ ًرا تأثــرا ً عامليـاً مثــل انتشــار جائحــة كوفيــد  19 -أجــر الــدول يف كافــة أنحــاء العــامل عــى اعتــاد
طــرق التعلــم عــن بعــد لـــمراحل التعليــم العام.
●يف عــام 2018م أجــرت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ( )OCEDدراســة لتتبــع اســتعداد مختلــف الــدول
العتــاد وتنفيــذ تقنيــات التعلــم عــن بعــد برسعــة.
●احتلــت اململكــة العربيــة الســعودية مرتبــة متســاوية تقريبًــا مــع متوســط دول منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة ( ،)OCEDحيــث عرضــت آثــار التحــول الرقمــي الــذي تقــوده خطــط رؤيــة .2030
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الجائحة وتبعاتها
كيف استجابت دول العامل لحامية طالبهم؟
التجاوب مع األزمة:
●تســببت جائحــة كوفيــد  19بأكــر اضطــراب يف ســر عمليــات التعليــم عــى مـ ّر التاريــخ ،حيــث أثــرت الجائحــة يف
را شــبه عاملــي عــى املتعلمــن واملعلمــن يف كافــة أنحــاء العــامل.
ذروتهــا تأثـ ً

●انعكســت ذروة تأثــر جائحــة كورونــا عــى 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 –ســبتمرب) مهلــة للــدول لتنفيــذ اســراتيجة للتعليــم تتناســب
مــع الوضــع الجديــد.
رسم بياين  | 2تأثري ذروة الجائحة عىل إغالق املدارس والجامعات
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* تم استخدام البيانات من نوفمرب بسبب فرتة اإلجازات الرسمية املدرسية ما بني الفصلني
والتي تبدأ يف ديسمرب
املصدر :التبعات التعليمية لجائحة كورونا ،اليونسكو

الجائحة وتبعاتها
كيف استجابت دول العامل لحامية طالبهم؟
اختلفــت طــرق التعامــل مــع الجائحــة حــول العــامل ،حيــث اتخــذت كل دولــة قــرارات تســتند إىل عوامــل اجتامعيــة
واقتصاديــة محليــة

دراسات حالة مختارة

اليابان

الربازيل

حالة عن بقاء املدارس والجامعات مفتوحة للطالب

حالة عن استمرار غلق املدارس والجامعات

عــى الرغــم مــن عــدم مركزيــة املــدارس اليابانيــة إال أنهــا
نفــذت مجموعــة مــن التدابري إلعــادة فتــح املدارس ،وشــملت
هــذه التدابــر حضــور دروس حضوريــة كل يومــن (لنصــف
الطــاب يف املقــر يف أي وقــت مــن األوقــات املحــددة)
وإجــراء متكــرر لفحــص درجــة الحــرارة والتباعــد االجتامعــي
داخــل الفصــول الدراســية ووجبــات الغــداء الصامتــة.

تعتــر الربازيــل أحــد أكــر الــدول تــر ًرا مــن الوبــاء ،وقــد ظلــت
ول املــدارس العامــة
املــدارس يف الربازيــل مغلقــة مــع تحـ ّ
إىل التعليــم عــر اإلنرتنــت .ومــع ذلــك فــإن عــدم تكافــؤ
الجاهزيــة الرقميــة بــن الســكان تســببت يف انقطــاع الســبل
بالعديــد مــن الطــاب ،ودفعــت الحكومــة إىل مناقشــة إعــادة
فتــح املــدارس رغــم املخاطــر املتوقعــة نتيجــة ذلــك.

الواليات املتحدة األمريكية:

أملانيا

أفضل األسباب لتشجيع عىل فتح املدارس والجامعات للطالب

ذكــر مقــال صــادر عــن مجلــس املستشــارين االقتصاديــن
للبيــت األبيــض األســباب التاليــة التــي اســتدعت العــودة إىل
املدرســة:
1.لــن يتمكــن ماليــن األشــخاص مــن العــودة إىل العمــل؛
ألســباب تتعلــق برعايــة األطفــال.
2.عــدم املســاواة يف الوصــول إىل اإلنرتنــت ذات
النطــاق العريــض؛ أي لــن يتمكــن الجميــع مــن الوصــول
للمحتــوى التعليمــي ( املســاواة الرقميــة).
3.األمــن الغــذايئ؛ حيــث يعتمــد العديــد مــن األطفــال
عــىوجبــاتالغــداءالــذيتقدمــهاملــدارسالعامــة.
4.تدخــات طــرف ثالــث لســوء املعاملــة؛ حيــث توفــر
املــدارس مــاذًا آم ًنــا للمعنفــن.
5.التعليــم التفاعــي؛ فتتــرر األقليــات والفئــات ذات
الدخــل املنخفــض أكــر مــن غريهــا.

حالة عن إعادة استقبال طالب املدارس والجامعات

قامــت الواليــات األملانيــة بإعــادة فتــح املــدارس بعــد
العطلــة الصيفيــة .وعــى الرغــم مــن وجــود إرشــادات يف
املــكان إال أنــه كان مــن الــازم إغــاق العديــد مــن املــدارس
يف األســابيع التــي تلــت ذلــك الحتــواء تفــي املــرض .ومع
ذلــك ســتجرب الظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة املــدارس
عــى البقــاء مفتوحــة ،وقــد عمــد معهــد اقتصاديــات
العمــل ( - )IZAوهــي مؤسســة أبحــاث غــر 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
خفــض ســاعات عملهــم لرعايــة األطفــال يف املنــزل.
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اململكة العربية السعودية والجائحة
كيف استجابت اململكة للجائحة ،وكيف متكنت
من تنفيذ ذلك؟
تعتــر اململكــة العربيــة الســعودية الدولــة الســابعة
والســتون يف ترتيــب الــدول التــي أكــدت وجــود حــاالت مؤكــدة
مصابــة بالفــروس بتاريــخ  2مــارس  .2020مــع بــدء تفــي
انتشــار الفــروس  ،نفــذت الحكومــة الســعودية إجــراءات
صارمــة للحــد مــن انتشــار الفــروس .مــن بينهــا  ،إغــاق جميــع
املؤسســات التعليميــة يف  8مــارس .2020
ســراتيجيك جــرز أصــدرت خــال الســنة املاضيــة تقريـ ًرا ســابقًا
يرصــد ويقيــم اســتجابة اململكــة لجائحــة فــروس كورونــا ،
ميكــن االطــاع عليــه مــن خــال الرابــط ،بالضغــط هنــا

رسم بياين  | 4عدد األيام قبل إغالق املدارس (من تاريخ
تسجيل أول حالة إصابة) يف عدد من الدول املختارة

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

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮﺣﺪة
وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

1.قناة تلفزيونية

2.قناة يوتيوب

 . 4 / 3أنظمة إدارة التعلم

5.منصة تواصل

مثــل بقيــة الــدول أتاحــت العطلــة الصيفيــة وعطلــة نهايــة العــام الــدرايس فرصــة زمنيــة لــوزارة التعليــم إعــادة صياغــة
مــا .وجــاء الحــل يف شــكل اســتمرار إغــاق املــدارس يف كافــة أنحــاء اململكــة
وتنفيــذ خطــة شــاملة لالســتمرار واملــي قد ً
وتبنــي برنامــج شــامل وجديــد – مدرســتي.

حقائق رئيسية:
●أكــر مــن  45ألــف مصــدر تعليمــي ،مبا يف ذلــك مقاطع
الفيديــو واأللعــاب التعليميــة والقصص والكتب.
●أدوات تقييم للطالب واملعلمني.
●التواصل من خالل غرف تفاعلية مبارشة.
●إتاحــة الوصــول لآلبــاء واألمهــات لرصــد التقــدم
التعليمي للطالب.
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املصدر :وزارة التعليم

اململكة العربية السعودية والجائحة

كيف متكنت اململكة من تحمل تكاليف إغالق املدارس؟
بالنظر إىل معظم دول العامل التي أعادت فتح املدارس  ،تعتقد سرتاتجيك جريز أن السبب ذو وجهني:

املشهد االجتامعي واالقتصادي
نتيجــة سياســة العــودة الذكيــة إىل العمــل  -مــع
تبنــي العديــد مــن املؤسســات سياســة العمــل
مــن املنــزل والتنفيــذ الصــارم للتدابــر الوقائيــة
تجــاه اآلخريــن -إىل جانــب الروابــط األرسيــة القوية
يف البــاد مــا ســاهم بعــدم تأثــر مشــاركة
القــوى العاملــة يف االقتصــاد بشــكل كبــر بســبب
إغــاق املــدارس.
كــا أن املشــاركة املجتمعية يف تســهيل عملية
التحــول مــن التعليــم الحضــوري إىل التعليــم عــن
بعــد الالمبســوقة مــن خــال مشــاركة املعــارف
واملهــارات الخاصــة بأوليــاء األمــور عــر منصــات
التواصــل االجتامعــي ،ســاهمت يف تحســن
ومرونــة التجربــة يف الواقــع.

املساواة الرقمية
تحتــل اململكــة العربيــة الســعودية املرتبــة 27
يف العــامل ،واملرتبــة  8بــن دول مجموعــة
العرشيــن يف مــؤرش البنيــة التحتيــة الرقميــة،
بعــد أن تفوقــت عــى  40دولــة يف بضع ســنوات
فقــط .هــذا الرتكيــز املتجــدد عــى الوصــول
الرقمــي يعنــي أن كل مواطــن ســعودي تقري ًبــا
قــادر عــى الوصــول إىل التعلــم عــن بعــد.

عــى النقيــض مــن املخاطــر املرتبطــة بفتــح املؤسســات التعليميــة خــال الجائحــة ،فــإن موقــف
اململكــة يتيــح لهــا إطالــة فــرة إغــاق املــدارس لفــرة زمنيــة طويلــة ،ومبواجهــة تحــدي رئيــي
واحــد للتعلــم عــن بعــد وهــو :فعاليتــه الشــاملة باملقارنــة بالتعليــم الواقعــي يف الصفــوف خاصــة
للطــاب األصغــر س ـ ًنا.
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خلفية حول الفعالية
ما هي األبعاد التي تحتاجها الستيعاب الصورة الكاملة
حول فعالية النموذج التعليمي الجديد؟
عــا للنطــاق الواســع مــن حيــث عــدد ومــدى املبــادرات الواســعة التــي أطلقتهــا اململكــة ،وفقــاً لتجربتنــا فــإن فعاليــة
تب ً
هــذه الحلــول تعتمــد عــى العديــد مــن العوامــل مثــل تقبــل التغيــر وإمكانيــات املعلــم ودعــم الوالديــن وأوليــاء األمــور.
ومثــل العديــد مــن الربامــج والسياســات املامثلــة املتخــذة يف التطبيــق حــول العــامل أنتجــت هــذه الربامــج والسياســات نتائــج
مختلفــة يف عــدة مجــاالت:

 .1جودة التعليم
1أداء الطالــب :غال ًبــا مــا تكــون الدرجــات األكادمييــة هــي
املــؤرش الرئيــي واملقيــاس للحكــم عــى جــودة
التعليــم ،حيــث يهتــم األهــايل والطــاب عــى حــد ســواء
مبراقبــة هــذا املقيــاس عــن كثــب.
2الجــودة امللموســة :ينطبــق هــذا املــؤرش عــى
األهــايل خاصــة ،إذ قــد ينظــرون إىل جــودة وجهــود
التعلــم عــن بعــد لتكــون دون املســتوى مقارنــة بحضــور
الصفــوف املدرســية.
تشــر الدراســات إىل أن انخفــاض تدريــب
املعلمــن وجاهزيتهــم تســبب يف انخفــاض أداء
الطــاب.
املصدر :مؤسسة التنظيم االقتصادي

 .3الجدوى االقتصادية
1املعــدات املناســبة :قــد يصعــب عــى جميــع األرس
الحصــول عــى املعــدات املناســبة لــكل طفــل.
2القيمــة مقابــل الرســوم :قــد ال يــرىض الكثــر مــن
األهــايل عــن دفــع نفــس الرســوم (يف حالــة املــدارس
الخاصــة) للتعلــم عــن بعــد.
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وفّــر األهــايل الرســوم الدراســية بعــد أن خفضــت
العديــد مــن املــدارس الرســوم بعــد تطبيــق طــرق
التعلــم عــن بعــد.
املصدر :األخبار املحلية

 .2الراحة واملرونة
1الراحــة  :قــد يجــد الطــاب أن التعليــم عــن بعــد أكــر راحــة،
يف حــن قــد يجــد األهــايل صعوبــة يف الحفــاظ عــى
حياتهــم املهنيــة مــع االهتــام بتعليــم أبنائهــم.
2املرونــة :قــد مينــح التعلــم عــن بعــد الكثــر مــن املرونــة
قــا لرسعتــك الخاصــة وتحديــد ســاعات
مــن حيــث اإلنجــاز وف ً
التعلــم.

أفــادت منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والتعليــم
والثقافــة (اليونســكو) أن بعــض األهــايل يجــدون
صعوبــة يف الذهــاب إىل العمــل يف حــن أبنائهــم
يف املنــزل يدرســون مبفردهــم
املصدر :اليونيسكو

 .4التجربة االجتامعية
1الروابــط األرسيــة :تختلــف توقعــات وخــرات األهــايل و
الطــاب مــن أرسة ألخــرى باختــاف األعــار وطبيعــة الروابــط
األرسيــة.
2التفاعــل \ اآلراء \ املشــاركة :تشــهد بعــض تطبيقــات
الصفــوف الدراســية عــن بعــد انخفــاض يف مســتويات
مشــاركة الطــاب.
3التفاعــل االجتامعــي :يعــاين الطــاب وخاصــة األصغــر
ســ ًنا مــن االفتقــار إىل الوقــت الــكايف للتواصــل والتفاعــل
االجتامعــي.
4األنشــطة الالصفيــة :نتيجــة تعليــق أنشــطة مثــل الرياضــة
بســبب التباعــد االجتامعــي.
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.
املصدر :جامعة هارفرد

نتائج أبحاث سرتاتيجك جريز
كيف يقارن السكان املعنني بالتعليم العام يف اململكة العربية
السعودية بني الوضع الجديد والقديم؟
نبذة عامة :

تهــدف الدراســة إىل قيــاس تصــورات الســكان
املحليــن حــول التعلــم عــن بعــد يف  4تصنيفــات
محــددة للفعاليــة وتســتهدف  3رشائــح:
( PP1.األهــايل) :أهــايل طــاب املراحــل
االبتدائيــة واملتوســطة (العــدد= )154
( PS2.األهــايل) :أهــايل طــاب املرحلــة
الثانويــة (العــدد= )103
( SS 3.الطــاب) :طــاب املرحلــة الثانويــة
(العــدد = ( )135بــإذن مــن والديهــم)
تــم جمــع و إجــراء هــذه الدراســة يف بدايــة شــهر
نوفمــر ،2020
وشملت العينة التوزيعات الجغرافية التالية:

43.01%

56.99%

 .1جودة التعليم
رسم بياين  | 5املنظور العام اتجاه جودة التعليم
ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

PP
PS
SS

آﺧﺮ اﻟﺪرﺟﺎت

SS

ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ اﻟﺪرﺟﺎت
اﳌﺪرﺳﻴﺔ

SS

أﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮري

0%

أﺳﻮء ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮري

6%
0%

9%

%

5%

9%

%
0%

5%
5%

6%

5%

%

%

6%
أﻓﻀﻞ ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮري
أﺳﻮء ﺑﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮري

6%
5%

%

9%

7%

%

%

8%

%

ﻣﻘﺎرب ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﻀﻮري

يقلق بعض األهايل فيام يخص جودة التعليم ،باألخص طالب املرحلة االبتدائية
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نتائج أبحاث سرتاتيجك جريز
كيف يقارن السكان املعنني بالتعليم العام يف اململكة العربية
السعودية بني الوضع الجديد والقديم؟
 .2الراحة واملرونة
رسم بياين  | 6املنظور العام اتجاه الراحة واملرونة
اﻟﺮاﺣﺔ

PP
PS
SS

%

اﳌﺮوﻧﺔ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﺣﻀﻮر
اﻟﺤﺼﺺ ﺑﺤﺴﺐ
اﻟﺤﺎﺟﺔ

PP
PS
SS

8%

اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺴﺐ
ﴎﻋﺘﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ

PP
PS
SS

%

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺤﺼﺺ
ﺧﻼل اﻟﻴﻮم

PP
PS
SS

أﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮري

أﺳﻮء ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮري

6%
%
%

8%
0%
0%

%

%

0%
7%

8%

6%

5%

%

5%
%

9%
أﻓﻀﻞ ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮري
أﺳﻮء ﺑﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮري

%

6%
7%
%

%

%
8%

6%

0%
8%

7%
%

5%

6%

%

7%

0%

8%

5%

%

9%
%
8%

8%
%
5%

%
%
6%

%
%

ﻣﻘﺎرب ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ 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
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6%
7%
%

6%
%

%
%
%

نتائج أبحاث سرتاتيجك جريز
كيف يقارن السكان املعنني بالتعليم العام يف اململكة العربية
السعودية بني الوضع الجديد والقديم؟
 .3التجربة االجتامعية
رسم بياين  | 7التفاعل االجتامعي يف التعلم عن بعد

PP
إﴍاك
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ

اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ
ﻣﻊ اﻟﻄﻼب
اﻵﺧﺮﻳﻦ

اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ
ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻤﻦﻴ

اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻼﺻﻔﻴﺔ

ﺗﻮﻗﻌﺎت أداء اﻟﻄﻼب
ﻣﻦ اﻷﻫﺎﱄ

%

PS

6%
7%
%

SS

PP

8%
9%
6%

PP

8%
%

PS
SS

PS

6%

SS

%

PP

8%
8%
%

PS
SS

SS

%

6%

8%
%
7%

%
%
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أﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮري

يــرى األهــايل والطــاب عــى حــد
ســواء تحســ ًنا ملحوظّــا يف مشــاركة
األهــايل (خاصــة مــن قبــل اآلبــاء).
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ﻣﻘﺎرب ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﻀﻮري

وخصوصــا نحــو طــاب املراحــل
مــن أهــم مــا يقلــق األهــايل
ً
االبتدائيــة هــو عــدم التواصــل االجتامعــي مــع الزمــاء واملعلمني،
واملشــاركة يف األنشــطة الالصفيــة.
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نتائج أبحاث سرتاتيجك جريز
كيف يقارن السكان املعنني بالتعليم العام يف اململكة العربية
السعودية بني الوضع الجديد والقديم؟
 .4الجدوى االقتصادية
رسم بياين  | 8الجدوى االقتصادية يف التعلم عن بُعد
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أﻓﻀﻞ ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮري
أﺳﻮء ﺑﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮري
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مع خفض الرسوم الدراسية يوفر األهايل املصاريف
الدراسية ويشعرون بارتفاع كفاءة التكلفة.
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أشار عدد كبري من أهايل طالب املرحلة االبتدائية
أن وصولهم إىل املصادر قد انخفض.

طريقنا نحو املستقبل
ما هي مجاالت الرتكيز التي تستدعي التدخل؟
وبشــكلٍ عــام ،أفــاد طــاب املرحلــة الثانويــة بــأن تجاربهــم يف التعلــم عــن بعــد كانــت إيجابيــة مــع وجــود القليــل
مــن مواطــن التطويــر .كــا أبلــغ آبــاء طــاب املرحلــة الثانويــة باملثــل عــن أبنائهــم ،إال أنهــم يــرون ضعــف التعلــم
عــن بعــد مقارنــة بالتعليــم الحضــوري يف ســات معينــة مثــل األثــر االجتامعــي وجــودة التعليــم .كان ألهــايل
طــاب املراحــل االبتدائيــة نصيــب أكــر مــن التجــارب الســلبية ،حيــث أثــرت 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
عــى شــكل  7مبــادرات رئيســية:

املوضوع  :1دعم الوالدين

دليل األهل يف أبوظبي

مــع التعلــم عــن بعــد مــن املتوقــع أن يشــارك
األهــايل أكــر بكثــر يف عمليــة التعليــم ،وخاصــة
يف املرحلتــن االبتدائيــة واملتوســطة.
وميكــن لــإدارة واملــدارس دعــم األهــايل مــن
خــال:
Pe

Se

Pe

Pe

Se

Pe

1.مضاعفــة الجهــود يف مســاعدة األهــايل
وإدارة عمليــة التعلــم عــن بعــد.
2.تشــجيع الربامــج غــر األكادمييــة بــن الزمــاء
لتحســن التنشــئة االجتامعيــة.
3.إعــداد لقــاءات االفرتاضيــة عــى مســتوى
الحــي مــا بــن املعلمــن ،األهــايل والطــاب
لتحســن التجربــة االجتامعيــة .
4.إطــاق بيئــة أو منصــة افرتاضيــة توفــر مجتمــع
تعليمــي غــر رســمي ألوليــاء األمــور يتــم
فيــه تكاتــف ودعــم أوليــاء األمــور لبعضهــم
البعــض وتوفــر أي مــوارد داعمــة للتعليــم
عــن بعــد.

Pe
Se

يفصــل الدليــل أفضــل مامرســات األهــايل لدعــم
أبنائهــم بشــكل أفضــل أثنــاء عمليــة التعلــم عــن
بعــد بالتكامــل مــع وجــود خــط الدعــم الســاخن،
وصفحــة األســئلة الشــائعة عــر اإلنرتنــت ،والتواجــد
عــى وســائل التواصــل االجتامعــي.

مصادر األرسة يف اسرتاليا

ينطبق عىل املرحلة االبتدائية
ينطبق عىل املرحلة الثانوية

خصصــت كل واليــة وإقليــم أســرايل موقــع
إلكــروين مخصــص ملســاعدة األهــايل عــى
التكيــف بشــكل أفضــل مــع عمليــة التعلــم عــن بعــد.
ويعــزز موقــع إقليــم العاصمــة األســرالية مــوارد
التعلــم مــع دليــل لكافــة األرسة.
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طريقنا نحو املستقبل
ما هي مجاالت الرتكيز التي تستدعي التدخل؟

املوضوع  :2تدريب املعلمني
ال ميكــن عكس منهجيــات إدارة الصفوف الدراســية
التقليديــة وتقنيــات التدريــس مبــارشة عــر اإلنرتنت
وتحتــاج إىل تكييفهــا مــع الوضــع الجديد.
Se

Pe
Se

Pe

Se

Se

Pe

مصادر املعلم – WeTeachNYC

1.إصدار دليل إرشادات محدث إلدارة الصفوف.
2.متكــن املعلمــن واإلداريــن مــن تعديــل منــط
العمليــة التعليمية لتشــجيع املشــاركة.
3.مســاعدة املعلمــن عــى تكييــف املــواد
التعليميــة التقليديــة يف غــرف الصــف لتصبــح
عمليــة التعليــم أكــر تركيــ ًزا عــى النشــاط.
4.إعــادة التفكــر يف املوازنــة بــن الحصــص
املتزامنــة وغــر املتزامنــة.

5.إصــدار رخــص التعليــم اإللكــروين مــن املركــز
الوطنــي للتعليــم اإللكــروين لرفــع جــودة
وقيــاس مخرجــات العمليــة التعليميــة.

Pe
Se

طــو ّر قســم التعليــم يف واليــة نيويــورك البوابــة
اإللكرتونيــة ،حيــث تقــوم البوابــة بالجمــع بــن
املامرســات التعليميــة وطــرق دعــم املعلمــن
الجــدد ،تحديثــات املناهــج الدراســية ،و تشــجع
التطويــر املهنــي للمعلــم.

دليل التعلم عن بعد يف ألربتا

ينطبق عىل املرحلة االبتدائية
ينطبق عىل املرحلة الثانوية

دليــا ينــص عــى
ً
تنــر ألربتــا (مقاطعــة كنديــة)
كيفيــة إدارة املــدارس والحفــاظ عــى ســر عمليــة
التعلــم عــن بعــد ،مــن خــال وضــع أطــر ومعايــر
ملتابعــة تطويــر املناهــج الدراســية ،وإرشاك
ور املهنــي للمعلمــن
الطــاب وتحســن التطــ ّ
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الخامتة
ما الذي يعنيه هذا؟ وإىل أين نتجه؟
تعــد اســتجابة اململكــة الســعودية املبــارشة عــى اإلنــذار الــذي أصــدر عــن الوبــاء ألمــر يســتحق الثنــاء .كــا أن
رسعــة وزارة التعليــم يف تطويــر عمليــات التعليــم عــن بُعــد عــى مســتوى الدولــة يعــد من بــن األفضــل يف فئته
حــول العــامل .كــا أن مرونــة املجتمــع الســعودي اتجــاه هــذه التغــرات ســاهم يف إنجــاح التجربــة وتخطــي بعــض
التحديــات املتعلقــة بالتعليــم خــال الجائحــة ،ومــع ذلــك فــإن أي تغيــرات تالزمهــا بعــض التحديــات عــى املــدى
القصــر واملتوســط ،مثــل انخفــاض التفاعــل االجتامعــي  ،وانخفــاض جــودة التعليــم ،وعــدم مالءمــة املواعيــد
بالنســبة للبعــض  ،وهــي قضايــا مهمــة ميكــن حلهــا مــن خــال التدخــات املســتهدفة والتغيــرات يف النظــام
بالنظــر إىل املســتقبل ,تتطلــع رشيحــة كبــرة مــن املشــاركني يف االســتطالع لعــودة التعليــم الحضــوري يف
ـا للتعلــم عــن بعــد كخطــوة مكملــة للتعليــم التقليــدي مــن خــال
املــدارس .ومــع ذلــك فاملشــاركني أكــر تقبـ ً
التعلــم املختلــط .وقــد كشــف االســتطالع عــن آثــار كبــرة عــى اإلداريــن واملعلمــن وأوليــاء األمــور والطــاب  -مــع
إشــارة خفيــة باملوافقــة عــى تطــور املشــهد التعليمــي يف اململكــة للحيــاة بعــد الجائحــة.
رسم بياين  | 10تفضيالت ما بعد الجائحة

رسم بياين  | 9مدى جدوى التعلم عن بعد مستقبالً
بعــد انحســار الجائحــة ،إىل أي مــدى توافــق عــى
أن تكــون عمليــة التعلــم عــن بعــد خيــار ممكــن
عندمــا ال تكــون إجباريــة؟
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التعليم الحضوري
التعليم عن بُعد
التعليم الهجني

بشــكل عــام  ،ســاعد املوقــع املتميــز والفريــد للمملكــة العربيــة الســعودية جن ًبــا إىل جنــب
مــع املبــادرات املمتــازة لــوزارة التعليــم يف تقديــم مســتوى جيــد مــن التعليــم للماليــن.
و لكــن عــى الرغــم مــن ذلــك  ،فــإن الحاجــة إىل الدعــم املقــدم لآلهــايل واملعلمــن
وخاصــة للتعليــم االبتــدايئ مهــم لتعزيــز الفعاليــة ،فيــا بالطبــع ســتؤثر هــذه التجــارب
غــر املســبوقة عــى املشــهد التعليمــي يف مــا بعــد الجائحــة وذلــك بتقليــل االعتــاد
عــى الوجــود املــادي كوســيلة رئيســية لنقــل املعرفــة  ،وجعــل التعليــم أكــر كفــاءة ،
ومســاعدة النــاس عــى أن يكونــوا أكــر مرونــة يف مواجهــة مــا قــد يحملــه املســتقبل

حدود الدراسة:

قــد ال ميثــل املشــاركون يف االســتطالع وحجــم العينــة بدقــة الدميوغرافيــة للبلــد بأكملــه .ويعتــر التحليل
الســابق مبــديئ فقــط وقــد يكــون مبثابــة نقطــة انطــاق ملزيــد مــن البحــث والتنفيــذ التصحيحــي.
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تقارير أخرى بواسطة
سرتاتيجيك جريز
i

اضغط عىل صورة التقرير للعرض  /التحميل

اﻹﻳﺴﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻗﻴــــﺎس ﻓﻌــﺎﻟﻴــــﺔ وﻛﻔــــــﺎءة
اﻟﻤﻤـــﺎرﺳــــــﺎت اﻟﺤــــــــﺎﻟــﻴـــــﺔ

1

1

نظــرة تحليلية على تعديل
المــادة  77من نظام العمل

التعليم
إمكانيات
نمواﻟﻘﻄﺎع
ﻓﻲ
اﻹﻳﺴﺎم
ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
في المملكة
الخاص
العربية اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
السعودية

ﻗﻴــــﺎس ﻓﻌــﺎﻟﻴــــﺔ وﻛﻔــــــﺎءة
اﻟﻤﻤـــﺎرﺳــــــﺎت اﻟﺤــــــــﺎﻟــﻴـــــﺔ

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

وما يترتب عليها

ﺑﺮﻧـﺎﻣــﺞ
اﻹﻗــﺎﻣــﺔ
اﳌﻤﻴـﺰة
ﻃﻤـﻮﺣـــﺎت ،ﺣﻘــﺎﺋــﻖ وﺗﺤﺪﻳــــــﺎت

1
رشكة سرتاتيجك جريز لالستشارات اإلدارية
سبتمرب 2018

اضغط هنا لعرض جميع التقارير
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حول رشكة سرتاتيجك جريز
رشكــة ســراتيجك جــرز هــي رشكــة متخصصــة يف تقديــم االستشــارات
اإلداريــة لعمالئهــا يف جميــع أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية مــن
مبدينتــي الريــاض وجــدة .تضــم قامئــة عمــاء الرشكــة
خــال فرعيهــا
ّ
كــرى املؤسســات بالقطاعــن الحكومــي والخــاص ،مبــا يف ذلــك عــدد
مــن الــوزارات والهيئــات واملؤسســات املاليــة والــركات .يعمــل لــدى
الرشكــة نخبــة مــن االستشــاريني املحليــن باإلضافــة إىل شــبكة مــن
الخــراء الدوليــن ،ممــن تتوفــر لديهــم خــرات عريضــة يف تقديــم
حلــول اســراتيجية يف مجــاالت تطويــر االســراتيجية واســراتيجيات
التســويق والتواصــل ،والبحــوث والتحليــات والتميــز التشــغييل ،ولهــا
ســجل حافــل مــع العديــد مــن العمــاء يف كل منهــا.
info@strategicgears.com

|

www.strategicgears.com

إخــاء املســؤولية :مــا مل يُنــص عــى خــاف ذلــك ،فــإن جميــع املعلومــات الــواردة يف هــذه الوثيقــة («التقريــر») ال يجــوز إعــادة إنتاجهــا ،كل ًيــا أو جزئ ًيــا ،دون الحصــول
محدث ًــا يف جميــع
عــى إذن كتــايب محــدد مــن رشكــة «ســراتيجك جــرز» .تبــذل الرشكــة قُصــارى جهدهــا لضــان أن يكــون املحتــوى يف هــذا املنشــور دقيقًــا و ُ
األوقــات .ال تقــدم رشكــة «ســراتيجك جــرز» أيــة ضامنــات أو تعهــدات ســواء كانــت رصيحــة أو ضمنيــة  ،كــا أنهــا ال تتحمــل أي مســؤولية قانونيــة ،مبــارشة أو غــر
مبــارشة ،أو مســئولية عــن دقــة أو اكتــال أو فائــدة أي مــن املعلومــات الــواردة يف هــذا املنشــور .وليــس املقصــود هــو اســتخدام املنشــور أو اعتبــاره توصيــة أو
خيــا ًرا أو مشــورة ألي إجــراء (إجــراءات) قــد يحــدث يف املســتقبل.
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