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التّصميم: جو حّمود.

تّمت هذه التّرجمة بالتّعاون مع منّظمة »مترجمين با حدود« والّشبكة المشتركة لوكاالت التّعليم يف حاالت الطوارئ

 evidence@inee.org يُرجى التّواصل عى البريد اإللكتروين ألي استفسار أو تعليق

صورة الغالف: أ. أوبرستادت، منظمة اإلغاثة الدولية ©

https://inee.org/ar/resources/covid-19-evidence-gaps-2020-survey-analytics 
mailto:evidence@inee.org 
mailto:evidence@inee.org 


3

ــة  ــوارئ يف دراس ــاالت الط ــم يف ح ــبكة التّعلي ــراك ش ــى إش ــاء ع ــع ديب العط ــي م ــت اآلي ــام 2020، عمل ــن ع ــر م ــهر أكتوب يف ش
مســحية عــى الثّغــرات الــي توجــد يف األدلــة يف ظــّل جائحــة كوفيــد-19. تــّم تعميــم هــذا االســتبيان وجعلــه متاًحــا بجميــع 
لغــات العمــل )اإلنجليزيــة والعربيــة والفرنســية واإلســبانية والبرتغاليــة( يف الّشــبكة المشــتركة لــوكاالت التّعليــم يف حــاالت الطــوارئ. 

 SurveyMonkey وجمعــت البيانــات يف ثالثــة أســابيع عبــر خدمــة

وبلــغ مجمــوع الــرّدود الــي ســجلت عبــر 86 دولــة 286 رًدا مــا يقــرب مــن ثلــث المشــاركين يف االســتبيان عملــوا يف أدوار برامــج 
فنيــة )31٪( بينمــا كان أقــل مــن ُخمــس المشــاركين يف مناصــب إداريــة عليــا )19٪(. كمــا أن 17٪ مــن المشــاركين كانــوا أكاديمييــن 
أو باحثيــن. يعمــل أكثــر مــن نصــف المشــاركين يف المنّظمــات غيــر الحكوميــة، حيــث يعمــل 30 يف المئــة منهــم مــع المنّظمــات 
ــع  ــات المجتم ــة أو منظم ــة أو اإلقليمي ــة الوطني ــر الحكومي ــات غي ــون يف المنّظم ــة يعمل ــة و 24 يف المئ ــة الّدولي ــر الحكوميّ غي
ــي عمــل فيهــا المشــاركون الّشــرق األوســط  ــة ال ــياقات اإلقليمي ــاين 1. تشــمل أهــم الّس المــدين كمــا هــو موضــح يف الرّســم البي
ــة  ــات موضوعي ــالث أولوي ــل إىل ث ــا يص ــد م ــاركين تحدي ــن المش ــب م ــا ُطل ــا )10٪(. كم ــرق إفريقي ــا )11٪( وش ــرب إفريقي )14٪( وغ

تنظيميــة كمــا هــو موّضــح يف المخّطــط 2.

ــة الــرّدود تّمــت قــراءة الــرّدود النّوعيــة وتحليلهــا مــن خــالل عمليــة تشــفير مفتوحــة غيــر رســمية. وتمــت اإلشــارة 
ّ
بعــد ترجمــة كاف

إىل المواضيــع النّاشــئة والبــارزة وتجميعهــا. كانــت بعــض الــرّدود المقّدمــة خــارج نطــاق بيانــات وأدلــة التّعليــم يف حالــة الطــوارئ، 
مثــل البيانــات حــول فعاليــة غســل اليديــن وارتــداء الكمامــة. يف حيــن تعــّد هــذه البيانــات مواضيــع بحــث مهمــة، فقــد تــّم حذفهــا 

هنــا.

يعــرض الجــدول 1 والمخطــط 3 تكــرار الموضوعــات الرّئيســية الــي تــّم اإلبــالغ عنهــا رّدًا عــى الّســؤال: »يف الوقــت الــذي تتكيّــف 
أنــت أو مؤسســتك مــع جائحــة كوفيــد-19، مــا نــوع األدلـّـة الــي اســتفدت منهــا أكثــر؟« »كيــف اســتفدت مــن األدلـّـة الــي توجــد 
يف عملــك ؟« تجاوبـًـا مــع وبــاء كوفيــد-19، أبلــغ 9 مشــاركين عــن أدلــة حــول التّباعــد االجتمــايع وبرامــج الميــاه والّصــرف الّصحــي 
والنّظافــة الّصحيــة لتكــون مفيــدة. باإلضافــة إىل ذلــك، أبلــغ 27 مشــاركًا باألدلــة حــول فاعليــة اســتراتيجيات التّعلــم عن بعــد للتّكيف 
مــع أســاليب التّعلــم الجديــدة. مــع االهتمــام المتزايــد بالتّكنولوجيــا التّعليميــة وحلــول تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، أبلــغ 
7 مشــاركين عــن أدلــة حــول إمكانيــة الوصــول إىل التّكنولوجيــا الــي أثبتــت فائدتهــا يف القــرارات االبرامجيـّـة. بالنّظــر إىل تأثيــر جائحــة 
ـّـة المســتخدمة لصياغــة اســتجابات  كوفيــد-19 عــى التّعليــم والتّعلــم حضوريّـًـا، تعكــس هــذه الموضوعــات الثاّلثــة األوىل األدل

فّعالــة.
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جدول 1: دليل مساعد للتّكيف مع كوفيد-19

ــة الــرّدود تّمــت قــراءة الــرّدود النّوعيــة وتحليلهــا مــن خــالل عمليــة تشــفير مفتوحــة غيــر رســمية. وتمــت اإلشــارة 
ّ
بعــد ترجمــة كاف

إىل المواضيــع النّاشــئة والبــارزة وتجميعهــا. كانــت بعــض الــرّدود المقّدمــة خــارج نطــاق بيانــات وأدلــة التّعليــم يف حالــة الطــوارئ، 
مثــل البيانــات حــول فعاليــة غســل اليديــن وارتــداء الكمامــة. يف حيــن تعــّد هــذه البيانــات مواضيــع بحــث مهمــة، فقــد تــّم حذفهــا 

هنــا.
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يعــرض الجــدول 1 والمخطــط 3 تكــرار الموضوعــات الرّئيســية الــي تــّم اإلبــالغ عنهــا رّدًا عــى الّســؤال: »يف الوقــت الــذي تتكيـّـف 
أنــت أو مؤسســتك مــع جائحــة كوفيــد-91، مــا نــوع األدلـّـة الــي اســتفدت منهــا أكثــر؟ كيــف اســتفدت مــن األدلـّـة الــي توجــد 
يف عملــك ؟« تجاوبـًـا مــع وبــاء كوفيــد-91، أبلــغ 9 مشــاركين عــن أدلــة حــول التّباعــد االجتمــايع وبرامــج الميــاه والّصــرف الّصحــي 
والنّظافــة الّصحيــة لتكــون مفيــدة. باإلضافــة إىل ذلــك، أبلــغ 72 مشــاركًا باألدلــة حــول فاعليــة اســتراتيجيات التّعلــم عن بعــد للتّكيف 
مــع أســاليب التّعلــم الجديــدة. مــع االهتمــام المتزايــد بالتّكنولوجيــا التّعليميــة وحلــول تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، أبلــغ 
7 مشــاركين عــن أدلــة حــول إمكانيــة الوصــول إىل التّكنولوجيــا الــي أثبتــت فائدتهــا يف القــرارات االبرامجيـّـة. بالنّظــر إىل تأثيــر جائحــة 
ـّـة المســتخدمة لصياغــة اســتجابات  كوفيــد-91 عــى التّعليــم والتّعلــم حضوريّـًـا، تعكــس هــذه الموضوعــات الثاّلثــة األوىل األدل

فّعالــة.

التّكرارالموضوع

2حاالت الطوارئ الّصحية الّسابقة

32استراتيجيات التّعلم التّفاعيل عن بعد 

5وضع األسرة وإمكانياتها

7القدرة عى استخدام التّكنولوجيا

5تأثير األزمة عى الّدعم النّفيس االجتمايع والّصحة العقلية والتّعلم االجتمايع العاطيف

1تأثير األزمة عى تعليم البنات

2تأثير األزمة عى التّسجيل والحضور

4تأثير األزمة عى انقطاع التّعلم

3حماية الّطفل

4دعم المعلّمين

9التّباعد االجتمايع والمياه والّصرف الّصحي والنّظافة الّصحية المجتمعيّة
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يف حيــن ســى الممارســون جاهديــن لضمــان أن تكــون اســتجابة كوفيــد-19 قائمــة عــى األدلــة إاّل أّن األبحــاث واألدلـّـة الحاليّــة 
ــط 4  ــدول 2 والمخّط ــرض الج ــببها. يع ــت بس ــي تفاقم ــة أو ال ــّل الجائح ــة يف ظ ّ ــرات يف األدل ــاركون ثغ ــّدد المش ــدودة. ح مح
تكــرار الموضوعــات الرّئيســية الــي تــّم اإلبــالغ عنهــا رّدًا عــى الّســؤال: »بنــاءً عــى المالحظــات مــن عملــك األخيــر، مــا يه 
 الفجــوات يف  األدلّــة الخاّصــة بـــبرنامج التّعليــم يف حــاالت الّطــوارئ الــي ظهــرت )أو تفاقمــت( بســبب جائحــة كوفيــد-19؟« 
حــدد 45 مشــاركًا وجــود فجــوة، فيمــا يتعلــق بتأثيــرات كوفيــد-19 عــى الوصــول العــادل إىل التّعليــم بيــن مختلــف الّســكان، بمــا 
يف ذلــك الفتيــات واألطفــال ذوي اإلعاقــة وعــدد أقــّل مــن المــوارد المنزليـّـة واألســريّة الــي تــّم تفصيلهــا بشــكل أكبــر يف الجــدول 2. 
باإلضافــة إىل إمكانيــة الوصــول، حــّدد 30 مشــاركًاثغرة يف األدلــة حــول نتائــج التّعلــم، مــع األخــذ يف االعتبــار التّحــول يف األســاليب 

واالســتراتيجيات، أو عــدم وجودهــا، اســتجابة لجائحــة كوفيــد-19.

جدول 2: الثّغرات الي توجد يف األدلة يف ظّل جائحة كوفيد-19

التّكرارالموضوع

8الّدعم النّفيس االجتمايع والّصحة العقلية/ احتياجات التّعلم االجتمايع العاطيف لألطفال

الّدعم النّفيس االجتمايع والّصحة العقلية أو احتياجات التّعلم االجتمايع 
العاطيف لآلباء أو مقّدمي الرّعاية

4

7العقبات اليت يتعرّض لها األطفال المعرّضين للخطر

3وصول التّعليم لألطفال ذوي االحتياجات الخاّصة

7تعليم البنات والجنس

6حماية الّطفل

81الوصول العادل للتّعليم، ال سيما تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت

4موارد وعدم المنزل أو العائلة

2نهج متعّدد القطاعات

4منشآت المياه والّصرف الّصحي والنّظافة الّصحية

5نواتج التّعلم

8انقطاع التّعلم

61استراتيجيات التّعلم عن بعد الفعالة، وخاّصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

1اآلثار المترتبة عىل مشاهدة األطفال للّشاشة

2تنمية ورعاية الّطفولة المبكّرة يف حاالت الّطوارئ

3حضور المدرسة والتّسجيل فيها والمواظبة عىل الّدوام

7قدرات المعلّمين وتدريبهم

3التّجارب األطفال الحياتيّة

1فئة المراهقين والّشباب

1عوامل الوقاية
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ــؤال:  ــى الّس ــط 5 رًدا ع ــدول 3 والمخّط ــة يف الج ّــة المطلوب ــية يف األدل ــات الرّئيس ــرض الموضوع ــّم ع ّــة، يت ــرات األدل ــة إىل ثغ باإلضاف
ــك  يف  ــع منظمت ــوم ب ــذي تق ــل ال ــك أو للعم ــًدا ل ــيكون مفي ــذي س ــل ال ــوع الّدلي ــا ن ــذه، م ــة ه ّــة اإلضافي ــات األدل ــر إىل احتياج »بالنّظ
اســتجابتكم لجائحــة كوفيــد-19؟« يف حيــن أّن المزيــد مــن المشــاركين حــّددوا ثغــرات األدلـّـة يف الوصــول العــادل )45( مقارنــة بنتائــج 
التّعلــم )30(، ظهــر التّعلــم عــن بعــد الفعــال باعتبــاره الموضــوع األكثــر شــيوًعا لألدلـّـة المطلوبــة مــن قبــل 32 مشــاركًا يف حيــن ال يــزال 

ــا باعتبــاره ثــاين أكثــر الموضوعــات الــي تــّم اإلبــالغ عنهــا مــن قبــل 16 مشــاركًا.  الّدليــل عــى الوصــول العــادل موضوًعــا مهّمً

مــن بيــن 286 مشــاركًا، كانــت األولويـّـات الموضوعيـّـة األكثــر شــيوًعا حســب المنّظمــة يه المراهقــون والّشــباب )12٪( وقــدرة المعلّميــن 
والتّعليــم )12٪( والّدعــم النّفــيس واالجتمــايع والتّعلــم االجتمــايع والعاطــيف )10٪( وتعلـّـم الّطفولــة المبكـّـر )10٪(. عــى النّقيــض مــن 
األولويــات الموضوعيــة التّنظيميــة وأولويــات األدلـّـة المبلــغ عنهــا، تــّم اإلبــالغ عــن المراهقيــن والّشــباب فقــط كدليــل مطلــوب مــن قبــل 
أحــد المشــاركين. تــّم تحديــد قــدرة المعلـّـم والتّعليــم عــى أنـّـه ثغــرة يف األدلــة ولكــن لــم يتــّم اإلبــالغ عنهــا صراحــة مــن قبــل المشــاركين 
ــاره الموضــوع الثّالــث  ــّم اإلبــالغ عــن الّدعــم النّفــيس واالجتمــايع أو التّعلــم االجتمــايع العاطــيف باســتمرار باعتب كدليــل مطلــوب. ت
النّــائش يف كّل مــن الثّغــرات واألدلــة المطلوبــة، بمــا يتوافــق مــع األولويــات التّنظيميــة. تــّم اإلبــالغ عــن التّعليــم يف مرحلــة الطفولــة 
المبكّــرة فقــط عــى أنـّـه ثغــرة يف األدلــة مــن قبــل اثنيــن مــن المشــاركين يف حيــن أن 6 مشــاركين يرغبــون يف الحصــول عــى أدلــة تــّم 
إنشــاؤها فيمــا يتعلـّـق بالتّعليــم يف مرحلــة الّطفولــة المبكـّـرة. قــد يكــون أحــد أســباب هــذه النّتائــج هــو أّن اســتراتيجيات التّعلــم عــن بعــد 

الفعالــة يه قضيــة شــاملة تتجــاوز األولويــات التّنظيميـّـة الّســابقة.
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جدول 3: األدلّة المطلوبة يف ظّل جائحة كوفيد-19

التّكرارالموضوع

5االطفال المعرضون للخطر

2عوائق الوصول

2وصول التّعليم لألطفال ذوي االحتياجات الخاّصة

4تعليم البنات والجنس

3حماية الّطفل

)SEL/MHPSS( 7الّصحة العقلية والّدعم النّفيس االجتمايع والتّعلم العاطيف واالجتمايع

4تنمية ورعاية الّطفولة المبكّرة يف حاالت الّطوارئ

2التّعلم القائم عىل اللعب

6استراتيجيات التّعلم التّفاعيل عن بعد

8الوصول لتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت

9الوصول لتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت

5فعالية التّعلم من المنزل

1أدوات تقييم التّعلم عن بعد

3تبادل الممارسات الجيّدة

1فئة المراهقين والّشباب

2معّدالت انتشار كوفيد-١٩ عىل موقع المدرسة

1ثغرة سياسة االحتياجات

2البيانات الطوليّة

8البيانات النّوعيّة

4البيانات الكميّة

ــّم الحصــول عليهــا يف  ـّـة الــي ت ّــه ليــس ســؤااًل منفصــاًل، فقــد علـّـق بعــض المشــاركين عــى طــرق البحــث المرغوبــة لألدل مــع أن
ــة كمصــدر مهــم لفهــم التّجــارب المعيشــيّة لألطفــال يف ظــّل جائحــة  ــات النّوعي ــغ 8 مشــاركين أّن البيان المخّطــط 6، حيــث أبل
كوفيــد-19. ســلّط اثنــان مــن المشــاركين الّضــوء عــى أهميــة البيانــات الطوليــة للنّظــر يف اآلثــار طويلــة المــدى لجائحــة كوفيــد-19 

عــى تعلـّـم المتعلّميــن ونتائــج حياتهــم.
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ســتبىق آثــار جائحــة كوفيــد-19 لفتــرة غيــر محــّددة مــن الوقــت وهنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن البحــث لالســتجابة للفجــوات يف 
األدلـّـة الــي أنشــأتها الجائحــة أو تفاقمــت بســببها أو يف كليهمــا. يف حيــن أن بعــض األدلــة مــن األزمــات الصحيـّـة الّســابقة والتّعليــم 
يف حــاالت الطــوارئ بشــكل عــام قــد أثبتــت فائدتهــا إال أنـّـه ال توجــد أدلـّـة كافيــة لمعالجــة الثّغــرات الحاليـّـة بشــكل صحيــح وهنــاك 

حاجــة لبنــاء قاعــدة أدلـّـة لألوبئــة العالميــة يف المســتقبل. 

عندمــا تمنــح الجهــات المانحــة التّمويــل ويصّمــم الباحثــون الّدراســات ويضــع صانعــو الّسياســات األولويــات االســتراتيجية، وينّفــذ 
الممارســون البرامــج، يمكــن لجميــع أصحــاب المصلحــة مراعــاة األولويــات الموّضحــة التّاليــة: 

استراتيجيات فّعالة للتّعلم عن بعد فيما يتعلّق بانقطاع التّعلم ونتائج التّعلم؛ . 1

ــم يف . 2 ــوارد التّعل ــى م ــاص ع ــكل خ ــز بش ــع الترّكي ــة، م ــاء الجائح ــل وأثن ــم قب ــادل إىل التّعلي ــول الع ــان الوص ــم وضم فه
المنــزل وتعليــم الفتيــات واألطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة؛ و 

االستجابة لالحتياجات النّفسية واالجتماعية والتّنموية لألطفال ومقدمي الرّعاية. . 3

ــذه  ــإّن ه ــتطالع، ف ــاركون يف االس ــا المش ــرب عنه ــي أع ــات ال ــاملة لالحتياج ــة وال ش ــت حصري ــات ليس ــذه األولوي ــن أن ه يف حي
ــودة. ــا وج ــر إنصاًف ــة أكث ــة تعليميّ ــاء أنظم ــادة بن ــة إلع ــاب المصلح ــا ألصح ــر توجيًه ــات توف الموضوع
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