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وصف التحديات الخاصة باألزمات

ال يتوفــر ســوى القليــل مــن أســاليب التدخــل المســتندة إىل دليــل لمســاعدة 
المعلمونــيف بنــاء مجموعــات المهــارات المعقــدة الالزمــة للتعامــل بفاعليــة 
مــع المعوقــات والمطالــب المتعــددة األوجــه والــي يواجهونهــا يف حياتهــم 
ــر  ــة فتنظ ــل المتاح ــاليب التدخ ــا أس ــرون، 2011(. أم ــان وآخ ــة )هاردم المهني
إىل المــدرس كوظيفــة لإلنتــاج حيــث: يركــز تدريــب المدخــالت المتاحــة 
ــة  ــبه الطلب ــا اكتس ــي م ــات فه ــا المخرج ــددة وأم ــج مح ــى مناه ــل ع للعم
مــن التعليــم مــع قليــل مــن االهتمــام لمســاعدة المعلمونعــى التنقــل 
بيــن  التــوازن  يوجــد  أن  المــدرس  عــى  أن  كمــا  والتوقعــات،  األدوار  بيــن 
الضغوطــات الــي تفرضهــا حيــاة الطلبــة ومســاءلة األنظمــة )شــفاتز، كابيــال، 
ــن  ــاص بي ــكل خ ــاق، وبش ــاد واإلره ــاث أن اإلجه ــرت األبح ــر 2019(. وأظه وأب
المعلموناألقــل خبــرة يُلــق بآثــاره عــى حضــور المــدرس، وارهاقــه، وعــى 
جــودة التعليــم، والفصــول الدراســية، ونتائــج الطلبــة، ولــه نتائــج متواليــة 
عــى النظــام التعليمــي )هولونــد وآخــرون 2015: ماكليــن وكونــور2015: ولــف 

وآخــالون 2015(.

برنامــج دعــم  الهولنديــة يف فعاليــة  الحــرب”  “أطفــال  وتبحــث منظمــة 
ــا  ً ــا فوري ــة ودعًم ــة والداعم ــية الفردي ــة النفس ــر الرعاي ــون يوف ــامل المعلم ش
المعلمونمــن خــالل نمــوذج تدريــب قائــم عــى التحســين المســتمر للجودة. 
ومــن خــالل إلهــام نمــوذج جينينغــز وغرينبــرغ )2009( النظــري للفصــول 
الدراســية االجتماعيــة اإليجابيــة فــإن الهــدف مــن التدريــب والمراقبــة - التأمــل 
- االنخــراط )CORE( هــو إحــداث تأثيــر إيجــايب عــى منــاخ الفصــل الــدرايس 
تعليميــة  بيئــة  والمعرفــة إلنشــاء  المعلمونبالمهــارات،  تزويــد  مــن خــالل 

ــة. ــرة وآمن ــة مؤث تمكيني

استعراض موجز

شــهدت كولومبيــا أكثــر مــن خمســة عقــود مــن الصــراع المســلح والــذي كان 
لــه أثــر مدمــر عــى نظــام التعليــم يف بعــض مقاطعــات البلــد. كمــا أدى 

ــة ــراف االجتماعي ــار األع ــراع إىل انهي الص
 

ممــا أدى إىل زيــادة االحتياجــات النفســية لألطفــال والعنــف يف غرفة الصف، 
واالفتقــار إىل المشــاركة بيــن المعلمونواألطفــال. أدى الصــراع المتكــرر يف 
قطــاع غــزة إىل تعطيــل الخدمــات التعليميــة وأثــر عــى الرفــاه النفــيس 
واالجتمــايع لألطفــال والمعلمــون ممــا أدى إىل تدهــور مخرجــات التعلــم. 
ــات  ــا أدى إىل صعوب ــم مم ــاظ الدائ ــن االكتظ ــزة م ــدارس يف غ ــاين الم وتع
العنــف  ارتفــاع مســتويات  التركيــز عــى دراســتهم وإىل  الطــالب يف  عنــد 
يف المــدارس. ويف هذيــن الســياقين تــم تنفيــذ المشــروع أو ســيعمل يف 
مــدارس رســمية مــع معلميــن تلقــوا بعــض التدريــب قبــل الخدمــة. ونظــرًا 
ألن المشــروع يطبــق منهــًج مدرســة بأكملهــا فــال بــد أن تختلــف الخصائــص 

الســكانية المعلمونفيمــا يتعلــق بســنوات الخبــرة والتركيــز عــى الموضــوع، 
والعمــر، والنــوع االجتمــايع، والتدريــب قبــل وبعــد الخدمــة. وقــد تــم تطويــر 
النمــوذج للعمــل مــع المعلموناألفــراد قــدر اإلمــكان ممــا يســمح بإجــراء 

ــة. ــى االحتياجــات الفردي ــالت ع بعــض التعدي

وســيؤمن برنامــج تدريب-مراقبــة -انعــكاس انخــراط )CORE( المعلمونومــن 
خــالل المدرســة بأكملهــا وخــالل الوقــت الحــايل، ونمــوذج التدريــب القائــم 
عــى التحســين المســتمر للجــودة بنــاء المهــارات يف ثالثــة مجــاالت رئيســية:

الكفــاءات االجتماعيــة والعاطفيــة للمعلــم: بنــاء قــدارات المعلمــون . 	
لــي يتمكنــوا مــن الوصــول ايل كفــاءات التعلــم العاطــيف واالجتمــايع 
)SEL(: اســتناًدا إىل التعاونيــة يف مجــال التعلــم األكاديمــي واالجتمايع 
والعاطــيف CASEL وذلــك باعتمــاد 5 كفــاءات أساســية حيــث يقــوم 
المدربــون بتوجيــه المعلمــون بشــكل فــردي لبنــاء الكفــاءات االجتماعيــة 
ــون  ــي يرغب ــاءات ال ــرة بالكف ــط مباش ــي ترتب ــخصية وال ــة الش والعاطفي

يف بناءهــا يف األطفــال.
ــزام )ACT( وباســتخدام . 	 ــول وااللت ــاء عــى العــالج بالقب ــم: بن رفــاه المعل

نهــج الــويع والقبــول. حيــث يدعــم المدربــون بنــاء المعرفــة والمهــارات 
لتزويــد المعلمــون بــاألدوات الالزمــة لتحســين الرعايــة الذاتيــة وإدارة 
ــة. ــة إيجابي ضغوطهــم واكتســاب التنظيــم العاطــيف وخلــق بيئــة صفي

اإلدارة الصفيــة اإليجابيــة: تركــز عــى إدارة الســلوك وإدارة الصفــوف . 	
التخطيــط. األساســية ومهــارات 

وقد تضمن تطوير هذا التدخل ما ييل:
الحــايل . 	 المهــين  التطويــر  ونشــر  بحثيــة  دراســة  نطــاق  تحديــد 

التغييــر؛ نظريــة  تطويــر  يف  ســاهمت  والــي   )TPD(المعلمــون
دراســة نوعيــة تكوينيــة يف كولومبيــا بالتعــاون مــع جهــات فاعلة رئيســية . 	

يف مجــال التعليــم بمــا يف ذلــك المدرسون/المدرســات، وهيئــات إدارة 
المــدارس، والــوزارة لتقديــم المعلومــات عــن تطــور التدخــل؛

إمكانيــة . 	 والــذي يختبــر خاللــه  أشــهر  أربعــة  لمــدة  المفهــوم  إثبــات 
التنفيــذ وتجربــة المســتخدم وقبوليــة برنامــج تدريب-مراقبــة -انعــكاس 

)CORE( انخــراط 
وتكييف المنهجية عى أساس نتائج الخطوة السابقة.. 	

ــر برنامــج  ــزم اتخاذهــا يف مجــال تطوي ــة الــي يُعت وتشــمل الخطــوات التالي
تدريب-مراقبــة -انعــكاس انخــراط )CORE( وضــع جــدول أعمــال البحــث 
والــذي ســينتهي بدراســة للفعاليــة. وســيركز هــذا بشــكل خــاص عــى الدراســة 
التجريبيــة الحاليــة المتعلقــة بالســياق يف غــزة بالشــراكة مــع الرابطــة العالمية 
)Global TIES( مــن أجــل االســتمرارية وقابليــة التنفيــذ. وســيتيح ذلــك فرصــة 

لتحســين بروتوكــوالت البحــث وتنفيــذ البرامــج اســتعداًدا لتقييــم االثــر.

التدريب – المراقبة– االنعكاس – االنخراط )CORE(: توفير الرفاه والدعم للمعلمين

منظمة
المؤلفون

الموقع
مواصفات المعلمون

الموضوع

منظمة أطفال الحرب-هولندا
أبريل كيتزي، مستشار التعليم العايل
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المدرسون الالجئون والمدرسون النازحون ومدرسو المجتمع المضيف
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ومــع توفــر عــدد قليــل مــن مقاييــس النتائــج الــي تتمتــع بالصــدق يف التعليم 
خاصــة بالنســبة لرفــاه المــدرس والكفــاءات العاطفيــة االجتماعيــة للمــدرس 
-انعــكاس  تدريب-مراقبــة  برنامــج  حــول  األبحــاث  مــن  المزيــد  ســتناقش 
ــان  ــذة لضم ــة المتخ ــات والعملي ــس المخرج ــد مقايي ــراط CORE تحدي انخ

ــة. ــج المفترض ــاس النتائ ــا لقي ــذه األدوات وفعاليته ــة ه صح

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

ــكاس  ــة -انع ــج تدريب-مراقب ــة لـــ برنام ــث الحالي ــة البح ــت عملي ــد تضمن لق
انخــراط CORE فتــرات مــن التفكيــر والتكيــف قبــل دراســة الفعاليــة النهائيــة. 
ــي  ــر الهامــة وال ــة ونقــاط التفكي ــم التالي ــة عــن المفاهي وقــد أســفرت العملي

ــل: ــث المقب ســتفيد البح
 تحديــات واعتبــارات البحــث األخــاليق يف الســياقات المتأثــرة باألزمــات - 
تدريب-مراقبــة  برنامــج  مــن  المســتفادة  الــدروس  ســتحدد    
دراســات  مجــال  يف  فقــط  وليــس   CORE انخــراط  -انعــكاس    
الفعاليــة ولكــن يف جميــع أجنــدة أبحــاث مستشــى جامعــة    

النساء للتأكد من أن عملية البحث أخالقية ومحددة السياق.  
 عمليــة وضــع الســياق لتدخــل معمــم - لم يتــم تطويــر برنامــج تدريب-مراقبة 
-انعــكاس انخــراط CORE لســياق دولــة معينــة وســتحدد الدراســة    
اإلضافيــة الــدروس المســتفادة مــن عمليــات وضــع الســياق لضمــان    
والكفــاءات  الرفــاه  مواضيــع  حــول  خاصــة  والصلــة  المقبوليــة    

االجتماعية والعاطفية.  
 األفــكار التقييميــة الــي تركــز عــى التوســع واإلنفــاق بكفاءة–وســوف تحــدد 
ــت  ــي كان ــة لWCH وال ــكار التقييمي ــص األف ــة بع ــاث القادم األبح   
-انعــكاس  تدريب-مراقبــة  برنامــج  قــدرة  مســألة  يف  مشــتركة    

انخراط CORE عى االرتقاء مع االنفاق بكفاءة.  
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 شــوارتز، كيــت، إليــز كابيــال، ولورانــس أبيــر. 2019. “حيــاة المعلمونــيف الســياق: 
إطــار عمــل لفهــم العوائــق أمــام التدريــس عــايل الجــودة ضمــن    
حــول  البحــوث  مجلــة  المــوارد.”   مــن  المحرومــة  المناطــق    

الفعالية التربوية  12 رقم.1: 160–190.  

األدلة والمخرجات

االفتــراض الــذي ســيتم اختبــاره هل ســيؤدي برنامــج تدريب-مراقبــة -انعكاس 
انخــراط )CORE( إىل تحســين جــودة التعليــم يف ثالثة مســتويات:

تركــز مخرجاتنــا األوليــة عــى مســتوى المــدرس، بمــا يف ذلــك تحســين . 	
النفســية،  والرفاهيــة  الذهنيــة،  المعلمونواليقظــة  انفعــاالت  تنظيــم 
ــة  ــادة الكفــاءة الذاتي ــق وزي والحــد مــن شــعور المعلمونباإلرهاق/الضي
إدارة  المعلمونــيف  وكفــاءة  معرفــة  وزيــادة  المعلمونومشــاركتهم 

وتخطيــط الفصــول الدراســية.
النتيجــة الثانويــة عــى مســتوى الطالب/الطالبــات: نتطلــع إىل أن قــدرة . 	

المــدرس المحســنة ســتعمل بشــكل مباشــر عــى نمذجــة المهــارات 
االجتماعيــة والعاطفيــة وتحســين جــودة التفاعــل يف الفصــل الــدرايس 

ــات. ــن المعلمونوالطالب/الطالب ــرات يف االنخــراط بي ــؤدي إىل تغيي لت
المــدريس . 	 المنــاخ  نتوقــع تحســينات يف  المدرســة:  وعــى مســتوى 

ــة  ــو برنامــج تدريب-مراقب ــه ودعــم لألقــران حيــث ســيعمل مدرب بأكمل
-انعــكاس انخــراط )CORE( مــع جميــع المعلمونــيف المدرســة.

وقــد أظهــر إثبــات المفهــوم PoC أن بعــض العناصــر األساســية لـــ برنامــج 
تدريب-مراقبــة -انعــكاس انخــراط )CORE( كانــت قابلــة للتنفيــذ ومقبولــة 
وذات صلــة وبالنســبة إىل المعلمــون فقــد حــددت أيًضــا الطــرق الرئيســية 

لتحســين المنهجيــة وتكييفهــا. ويتضمــن ذلــك؛
	 . )CORE( ــراط ــكاس انخ ــة -انع ــج تدريب-مراقب ــة يف برنام ــين الثق تحس

ــة: ــه يف المدرس وقبول
المدرســة  يف  واحــًدا  أســبوًعا  المدربــون  ســيقيض  حيــث   .a
كمدربيــن. أدوارهــم  عــن  بعيــًدا  المعلمــون   لمســاعدة 

المعلمــون  فهــم  مــن  للتأكــد  وذلــك   .b
البدايــة. مــن  بأكملهــا  التدخــل   لعمليــة 

c. ويضمــن نهــج المدرســة كاملــة عــدم وجــود أي شــك أو خــوف 
بشــأن ســبب اختيــار أي مــدرس للتدخــل.

تحسين محتوى المنهجية:. 	
a. يجــب أال يتجــاوز التدريــب األويل للمدربيــن ثالثــة أســابيع مــع 

التركيــز عــى مهــارات التدريــب والتدريــب عــى الرفاهيــة.
b. تقسيم ما تبىق من تمرين التدريب عى بداية كل وحدة.

للســماح  كاملــة  مدرســية  معلومــات  بجلســة  وحــدة  كل  بــدء   .c
المعلمونللمشــاركة. منتــدى  وتوفيــر  الوحــدة  هــدف  بوضــوح 

d. تقليــل مقــدار دعــم داخــل قاعــة التدريــب إىل تمريــن محــدد 
المالحظــات إىل جلســتين يف كل دورة. وزيــادة  لــكل دورة  واحــد 

e. تقويــة التفكــر ودعــم الــويع واليقظــة المعلمــون أثنــاء الدعــم 
الفــردي.

يف  المعلمونالســتخدامها  أخــرى  ألنشــطة  نمــاذج  تقديــم   .f
تهــم. تدريبا

وســتوجز الدراســة أيًضــا النتائــج الرئيســية الــي انتهــى إليهــا تكييــف المنهجيــة 
وســتناقش البيانــات الالحقــة والــي انتهــى إليهــا تطويــر التدخــل.

مراجعة نتائج نطاق البحث،	 
تطوير نظرية تدريب-مراقبة -انعكاس انخراط )CORE( للتغيير.	 
جمع البيانات النوعية والكمية المستمدة من إثبات المفهوم.	 
ورش عمل عن التكييف و تغييرات يف المنهجية.	 



26

 وولــف، شــارون، لورانــس أبيــر، جيــري يب بيرمــان، وإدوارد تســينيغو. 2019. 
لغانــا  المدرســة  قبــل  مــا  جــودة  لتدخــالت”  التجريبيــة  “اآلثــار    
“عــى رفــاه المدرس/المدرســة المهنيــة وجــودة الفصــل الــدرايس    
وجاهزيــة المدرســة لألطفــال.”  مجلــة البحــوث حــول الفعاليــة    

التربوية  12 رقم.1: 10–37.  
 وولــف، شــارون، كاتالينــا تورينــت، ماريســا ماكــوي، دميــرة رشــيد، ولورنــس آبــر. 
يف  المدرس/المدرســة  ورفــاه  التراكميــة  “المخاطــر   .2015   
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة.” مراجعــة التعليــم المقــارن 59    

رقم 4: 717-742.   


