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رُخصــت هــذه الوثيقــة بموجــب رخصــة المشــاع اإلبــدايع، الترخيــص بالمثــل ٤.0. تُنَســب هذه المذكرة إىل الشــبكة المشــتركة 

لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطوارئ.

االقتباس المقترح الذي يمكن استخدامه يف حال االشارة للمصدر:

الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )2021(. رفاهيــة المعلــم يف حــاالت الطــوارئ: النتائــج مــن تخطيــط 

المــوارد وتحليــل الفجــوات. 

:)INEE( لمحة عن الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ

الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )INEE( يه شــبكة عالميــة مفتوحــة تضــم أعضــاء يعملــون ســوياً 

ضمــن إطــار عمــل إنســاين وإنمــايئ لضمــان تمتـُّـع جميــع األفــراد بالحــق يف تعليــم جيــد، وآمــن، ومالئــم، ومنصــف. يرتكــز 

عمــل الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ عــى الحــق األســايس يف التعليــم. للمزيــد مــن المعلومــات 

 .inee.org ولالنضمــام إىل الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، قــم بزيــارة

.teacher-wellbeing@inee.org يمكن توجيه أي مالحظات أو أسئلة حول هذا التقرير إىل
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شكر وتقدير

تــم العمــل عــى هــذه الورقــة: »رفاهيــة وســالمة المعلــم يف حــاالت الطــوارئ: النتائــج المســتخلصة مــن تخطيــط المــوارد 

وتحليــل الفجــوات« بتكليــف مــن الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ. قــام المألوفــون التاليــة أســمائهم 

بكتابــه هــذه الورقــة واعاداهــا: صوفيــا دانجيلــو ، وســامايا منصــور ، وليــزا والكــر. تمكنــت الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم 

يف حــاالت الطــوارئ مــن تطويــر هــذه الورقــة بدعــم مــن صنــدوق التعليــم ال ينتظــر.

ــة الدعــم النفــي  ــن يف ســياق األزمــات )TiCC( وتعاوني ــة المعلمي ــل تعاوني ــط مــن قب ــر رســم الخرائ ــم وضــع تصــور لتقري ت

واالجتمــايع والتعلــم االجتمــايع والعاطــي )SEL-PSS( التابعتيــن للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ 

النفــي  الدعــم  النفــس والمتخصصيــن يف  والباحثيــن وعلمــاء  المعلميــن  . قدمــت مجموعــة مرجعيــة مــن  )اآليــي( 

واالجتمــايع والتعليــم يف حــاالت الطــوارئ والمعلميــن الســابقين تغذيــة راجعــة ومالحظــات، وأجريــت التوعيــة لطلــب 

المــوارد ومشــاركة اســتبيان رفاهيــة المعلــم مــع فريــق االستشــاريين. قامــت راشــيل ســميث )اآليــي( وشــارلوت بيرجيــن )اآليــي( 

بــإدارة وتنســيق هــذا المنشــور. قــدم كل مــن كريــس هندرســون وآمــي باركــر ، الرئيســان المشــاركان للمعلمين يف ســياق تعاوين 

لألزمــات ، وجوليــا فاينــدر جونــا ، الرئيــس المشــارك للدعــم النفــي االجتمــايع والتعلــم االجتمــايع والعاطــي التعــاوين ، 

التوجيــه الفــي واإلشــراف.

تعــرب الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ عــن امتنانهــا للمداخــالت القيمــة الــي قدمهــا األعضــاء 

التاليــة أســماؤهم يف المجموعــة المرجعيــة للشــبكة: ســيون بونمــي أديبايــو )جامعــة أيرلنــدا الوطنيــة ، غالــواي( ؛ إليزابيــث 

ــر بيطــار )دي، او، يب، اس،  ــال( ؛ زهي ــكا أفيــي )جامعــة ســيمون بوليفــار ، فنزوي ــة( ؛ كارمــن أمري ــة اإلنقــاذ الدولي أدلمــان )لجن

لبنــان( ؛ ســاندرا باريتــو كارفاخــال )كوزكــول ، كولومبيــا( ؛ هــالل دونــر )منظمــة إنقــاذ الطفــل( ؛ دانييــل فالــك )كليــة المعلميــن ، 

جامعــة كولومبيــا( ؛ ســونيا جويرييــرو )اليونســكو( ؛ زهــرة جليــي )اليونيســف( ؛ حميــرة نصيــر )مجموعــة التعليــم يف باكســتان( 

؛ دكتــور اناكــي ســانغاوبتا )الجامعــة األمريكيــة يف أفغانســتان( ؛ بوليــدور تانجيــي )مجموعــة موســاال ، جمهوريــة الكونغــو 

الديمقراطيــة( ؛ وســام زيــدان )لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة( ؛ وعــزت زاكيباليفــا )تحالــف أمــل(.

تعــرب الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ عــن امتنانهــا أيًضــا للمســتجيبين الســتبيان رفاهيــة المعلــم، 

الذيــن قدمــوا رؤيــة ممــن هــم منخرطــون يف هــذا العمــل: المعلمــون الذيــن يعيشــون ويعملــون يف حــاالت الطــوارئ. تعــرب 

الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ عــن امتنانهــا الصــادق ألولئــك الذيــن أجــروا مقابــالت مــع مقدمــو 

المعلومــات الرئيســين مــن أكاديمييــن وشــركاء ميدانييــن ومســؤولين حكومييــن وموظــي منظمــات غيــر حكوميــة دوليــة 

ومتخصصيــن يف الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع مــن مركــز الدراســات اللبنانيــة، الجامعــة اللبنانيــة األمريكيــة، 

مركــز تطويــر التعليــم، FHI360، برنامــج جســور لالجئيــن، وزارة التربيــة والتعليــم العــايل اللبنانيــة، المناهــل، تعاونيــة الصحــة 

النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع، المجلــس النرويجــي لالجئيــن، األشــخاص المحتاجــون، اليونيســف األردن، جامعــة 

أوكالنــد، وطفــل الحــرب يف هولنــدا.

تشــكر الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ   أعضائهــا للوصــول إىل المــوارد ومشــاركتها، ونشــر اســتبيان 

رفاهيــة المعلــم. 

تم توفير تحرير النسخ بواسطة دودي ريجز.

تم تقديم التصميم من قبل شركة Ltd Studios 2D و جو حّمود.

تمت هذه الترجمة بالتعاون بين مترجمون بال حدود و الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ.
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ملخص تنفيذي

والتعلــم  واالجتمــايع  النفــي  والدعــم  األزمــات  المعلميــن يف ســياقات  عــى  التعــاوين  العمــل  مــن خــالل  الهــدف: 
االجتمــايع والعاطــي، قدمــت الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )INEE( مســاهمات كبيــرة يف مجــال 

رفاهيــة المعلميــن والمعلمــات يف حــاالت الطــوارئ. يرتكــز هــذا التقريــر عــى عمــل التعاونيــات المتعلقــة برفاهيــة المعلــم 

ــات  ــم يف يف البيئ ــهد:رفاهية المعل ــة المش ــي، »مراجع ــر اآلي ــة يف تقري ــج الموضح ــك النتائ ــا يف ذل ــات، بم ــياق األزم يف س

ــة  ــة لرفاهي ــط المادي ــرة بالصــراع واألزمــات.« كان الهــدف مــن مشــروع اآليــي الحــايل، رســم الخرائ منخفضــة المواردوالمتأث

المعلــم وتحليــل الفجــوات، هــو جمــع المــوارد واألدوات ووثائــق السياســة أو المناصــرة الحاليــة الــي تتنــاول رفاهيــة المعلــم 

يف حــاالت الطــوارئ. قامــت اآليــي برســم خريطــة لهــذه المــواد عبــر نموذجهــا االجتمــايع واإليكولوجــي لرفاهيــة المعلــم 

لتحديــد الفجــوات يف توافــر المــواد  والمصــادر عــى مســتوى الفــرد والمدرســة والمجتمــع، ويف بيئــات السياســة الوطنيــة 

ــة. ــة والدولي واإلقليمي

المنهجيــة: تضمنــت المرحلــة األوىل مــن البحــث جمــع المــواد الــي تتنــاول رفاهيــة المعلــم يف حــاالت الطــوارئ، والمتاحــة 
بســهولة عبــر اإلنترنــت. نحــن، فريــق مستشــاري الشــبكة، قمنــا بتوزيــع دعــوة مــن خــالل الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم 

يف حــاالت الطــوارئ  الواســعة لتقديــم مــواد باللغــات العربيــة واإلنجليزيــة والفرنســية والبرتغاليــة واإلســبانية، ممــا مكننــا مــن 

ــا  ــا بحثن ــوات، أجرين ــل الفج ــج تحلي ــث يف نتائ ــواد والبح ــم الم ــد دع ــت. لتحدي ــى اإلنترن ــودة ع ــر الموج ــواد غي ــد الم تحدي

األســايس مــع المعلميــن والجهــات الفاعلــة الرئيســية مــن خــالل عمليــة اعــداد خرائــط المــواد. اســتند تحليــل الفجــوات إىل 

اإلطــار االجتمــايع واإليكولوجــي الــذي تــم تقديمــه يف »مراجعــة  المشــهد« 

النتائج: نتج عن البحث عشر نتائج رئيسية تتعلق بتصميم ومحتوى مواد رفاهية المعلم: 

ــة الطالــب، بــدالً مــن كونهــا نتيجــة قيّمــة يف حــد . 1 ــة المعلــم عــى أنهــا وســيلة لتحقيــق رفاهي ًــا مــا يُنظــر إىل رفاهي غالب

ذاتهــا.

كشــفت األزمــة الصحيــة العالميــة لـــكوفيد -19 عــن تحديــات تتعلــق بالعمــل والصحــة للمعلميــن العامليــن يف حــاالت . 2

ــإن  ــك، ف ــع ذل ــوارئ. وم ــاالت الط ــن يف ح ــة المعلمي ــة رفاهي ــال لمعالج ــدول األعم ــة ج ــادة تعبئ ــايل إع ــوارئ، وبالت الط

المــواد الــي جمعناهــا محــدودة مــن حيــث مــدى تفصيلهــا جيــًدا الحتياجــات المعلميــن الفريــدة. 

يف ضــوء المشــكالت الــي كشــفت عنهــا أزمــة فيــروس كورونــا، فــإن وضــع مــواد رفاهيــة المعلــم يف ســياقها عــى . 3

ــب  ــا وحس ً ــة ثقافي ــة الرفاهي ــد طبيع ــة تحدي ــى كيفي ــرف ع ــيما للتع ــايس، ال س ــر أس ــي أم ــي والمح ــتويين الوط المس

الســياق المحــي، وأن أوضــاع الطــوارئ المتميــزة تتطلــب مناهــج وطــرق متميــزة ونوعيــة.

ــة . ٤ ــن حقيق ــم م ــى الرغ ــط. ع ــة فق ــة اإلنجليزي ــة باللغ ــواد المتاح ــة الم ــث إن غالبي ــوًدا، حي ــوي مفق ــوع اللغ ــزال التن ال ي

أن غالبيــة حــاالت الطــوارئ تحــدث يف الســياقات الناطقــة باللغــة العربيــة، إال أن هنــاك ثغــرة يف المــوارد العمليــة الــي 

ــة اســتخدامها لدعــم أنفســهم. ــن باللغــة العربي يمكــن للمدرســين الناطقي

غالبـًـا ال تعتــرف المــواد المتاحــة بالخصائــص الفرديــة للمعلميــن مــن حيــث الجنــس أو اإلعاقــة أو النــزوح أو وضــع الالجئ، . 5

مــن بيــن أمــور أخرى.

عــى الرغــم مــن أهميــة االســتفادة مــن أصــوات المعلميــن وخبراتهــم إلنشــاء مــواد تلــي احتياجاتهــم، هنــاك نقــص يف . 6

المــواد الــي شــارك المعلمــون يف إنشــائها. 
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حــدد المشــاركون يف اســتبيان المعلــم األمــن المــايل باعتبــاره التحــدي األكثــر شــيوًعا الــذي يواجهــون. عــى الرغــم مــن . 7

أن وثائــق السياســة والمناصــرة تدعــو إىل دفــع أجــر المعلــم، إال أنهــا نــادراً مــا تعالــج الحاجــة إىل تعويــض أكثــر شــموالً، 

ــة، وإجــازة  ــات العمــل، واإلجــازات الســنوية مدفوعــة األجــر واإلجــازة المرضي ــة وإصاب ــة الطبي ــا الرعاي ــك مزاي بمــا يف ذل

األمومــة / األبــوة.

هنــاك نقــص يف المــواد الــي تنصــح المعلميــن بكيفيــة االنخــراط يف حــوار عــى مســتوى السياســة مــن أجــل معالجــة . 8

األجــور وتحديــات السياســة األخــرى، أو الضغــط مــن أجــل التغييــر الســيايس، أو التعــرف عــى حقوقهــم.

يســتخدم عــدد قليــل جــًدا مــن المــوارد المتاحــة مناهــج المدرســة بأكملهــا أو يســتفيد مــن األدوار الــي يلعبهــا قــادة . 9

ــن األقــران.  ــم المهــي والدعــم والتعــاون بي ــة والتعل ــز ثقافــة الرفاهي ــة يف المجتمــع يف تعزي المدرســة والجهــات الفاعل

ــالل . 10 ــن خ ــا م ــم التقاطه ــم يت ــي ل ــمية ال ــر الرس ــة غي ــة الفردي ــتراتيجيات المواجه ــن اس ــد م ــون العدي ــتخدم المعلم يس

ــرص  ــت وف ــر اإلنترن ــة عب ــة الذاتي ــن الدراس ــالً ع ــة، فض ــة واالجتماعي ــة والديني ــطة الترفيهي ــذه األنش ــمل ه ــن. وتش التعيي

ــة.  ــم الذاتي ــين كفاءته ــى تحس ــاعدهم ع ــي تس ــي ال ــر المه التطوي

تكشف هذه النتائج عن العديد من التحديات والفرص لتصميم وإنشاء ونشر مواد جديدة. 

التوصيــات: نختتــم هــذا التقريــر بـــ 13 توصيــة رئيســية للممارســين والباحثيــن وصانــي السياســات الذيــن يعملــون يف التعليم 
يف حــاالت الطوارئ:

التركيز عى رفاهية المعلم كنتيجة يف حد ذاته.. 1

ــا مختلفــة مــن . 2 ــن يواجهــون أنواًع ــن الذي ــي تســتجيب الحتياجــات المعلمي ــم المــواد ال ــة تصمي ــار كيفي ضــع يف االعتب

حــاالت الطــوارئ.

جمع األدلة عى تأثير جهود وبرامج رفاهية المعلم.. 3

استثمر يف أدلة التكيف لدعم سياق المواد المتاحة.. ٤

ترجمة المواد المتاحة باللغات المحلية لضمان الشمول اللغوي.. 5

تأكد من أن الجهود المبذولة لدعم رفاهية المعلم شاملة ومراعية للمنظور الجنساين.. 6

أشرك المعلمين يف إنشاء المواد الي تعزز رفاهية المعلم.. 7

جمع وتتبع البيانات المصنفة عن أجر المعلم.. 8

توفير مسارات واضحة للمعلمين للضغط أو الدعوة للتغيير التشريي.. 9

 دعم التغييرات للممارسات المتبعة يف تعويض المعلمين.. 10

استخدم مناهج المدرسة بأكملها والمجتمع ككل لرفاهية المعلم.. 11

إعطاء األولوية لضمان الجودة للتأكد أن المواد الي يتم نشرها نتيجة لرسم الخرائط ذات جودة عالية.. 12

توسيع مفهوم »المواد« لتشمل االستراتيجيات التربوية وغير الرسمية لتحقيق رفاهية المعلم.. 13
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االختصارات

                    AIRالمعاهد األمريكية لألبحاث

                   EiE  التعليم يف حاالت الطوارئ

                   FCA  منظمة المعونة الكنسية الفنلندية

              GCPEA التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات

      IEI Pakistanابتكر، علم، ألهم باكستان

                  INEE الشبكة المشتركة  لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ

                    IRCلجنة اإلنقاذ الدولية

                      KII مقابالت مقدمي المعلومات الرئيسيين

               MENAالشرق األوسط وشمال أفريقيا

             MHPSSالصحة العقلية والدعم النفي االجتمايع 

                  NGOمنظمة غير حكومية

           PSS-SELالدعم النفي واالجتمايع والتعلم االجتمايع والعاطي

             REPSSI  مبادرات الدعم النفي واالجتمايع اإلقليمية

                  TiCC المعلمين يف سياق األزمة

             UNICEF)منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف

            UNRWA)وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدىن )األونروا

               USAIDالوكالة األمريكية للتنمية الدولية

                 WHOمنظمه الصحة العالمية
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مالحظة حول اختيار اللغة

ــادل مــن اجــل  ــوب العالمــي« بالتب ــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل« و »الجن ــن »البل ــا باســتخدام المصطلحي لقــد قمن

اإلشــارة ايل  الســياقات والخبــرات والمعرفــة الــواردة يف هــذا التقريــر ،  تقــر الشــبكة المشــتركة بــأن هــذه المصطلحات الشــاملة 

يمكــن أن تبالــغ يف تبســيط الحقائــق المتنوعــة والمعقــدة لألماكــن الــي نعمــل فيهــا. ونقــر أيًضــا بــأن هــذه المصطلحــات 

ــن ديناميكيــات القــوة االســتعمارية وتوســعها يف رؤيتنــا للعالــم ويف القطاع اإلنســاين عى  تمثــل إشــكالية مــن حيــث أنهــا تضِمّ

نطــاق أوســع. ومــع ذلــك، فإننــا نســتخدم هــذه المصطلحــات هنــا مــن أجــل البســاطة وتســهيل وصــول المــادة للمســتخدم، 

ولتعكــس لغــة المستشــارين والعامليــن الرئيســيين لدينــا. ومــع ذلــك، فإننــا نعمــل عــى تطويــر تعريفــات أكثــر عــدالً وتمثيــاًل ، 

ونرحــب بمالحظــات واقتراحــات قرائنــا حــول المصطلحــات المفضلــة أو المحســنة.
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1. المقدمة 

والــدويل  الوطــي  الخطــاب  يف  متزايــدة  ضــرورة  هنــاك 

إلعطــاء األولويــة لرفاهيــة اإلنســان واالســتجابة لهــا مــن 

خــالل التعليــم. يف حيــن أن مفاهيــم الرفاهيــة يف التعليــم 

ســيما  ال  والشــباب،  األطفــال  حــول  تتمحــور  مــا  غالبًــا 

نفــس  لهــا  المعلــم  رفاهيــة  فــإن  األزمــات،  يف ســياقات 

األهميــة. يعمــل المعلمــون يف حــاالت الطــوارئ يف بيئات 

تعليميــة معقــدة، غالبًــا مــع الحــد األدىن مــن الدعــم، 

والمســؤوليات  األدوار  مــن  بالعديــد  يضطلعــون  حيــث 

ــن أجــل االســتجابة الحتياجــات الطــالب  ــة م ــر التقليدي غي

والمجتمــع المتنوعــة )كيــرك ووينثــروب، 2013؛ ميندنهــال 

 .)2018 وآخــرون، 

التحتيــة  البنيــة  تدميــر  يف  المســلحة  النزاعــات  تســاهم 

والمــوارد الالزمــة للحفــاظ عــى مــدارس آمنــة وعاملــة. 

يمكــن أن يــؤدي النــزوح الــذي ينتــج غالبًا عن هــذه النزاعات 

إىل تدفــق مفاجــئ للطــالب ونقــص يف المعلميــن. تجلــب 

ــالب  ــن والط ــن المعلمي ــا كل م ــاين منه ــي يع ــدائد ال الش

ــرك، 2008(. ــروب وكي ــة )ينث ــم اليومي ــن يف حياته ــدام األم ــاعر انع ــق ومش ــر والقل التوت

مــن خــالل عمــل تعاونيــة »المعلميــن يف ســياق األزمــات« )TiCC( وتعاونيــة »الدعــم النفــي االجتمــايع والتعلــم االجتمــايع 

العاطــي« )SEL-PSS(، قدمــت الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ مســاهمات كبيــرة يف رفاهية المعلم 

يف حــاالت الطــوارئ يعتمــد هــذا التقريــر عــى عمــل التعاونيــات المتعلقــة برفاهيــة المعلــم، بمــا يف ذلــك النتائــج الموضحــة 

يف تقريــر الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، »مراجعــة للمشــهد: رفاهيــة المعلــم يف البيئــات منخفضة 

المــوارد واألزمــات والمتأثــرة بالصــراع »)فالــك وآخــرون ، 2019(.

كيف يتم تعريف الرفاهية؟
حــاالت  يف  التعليــم  لــوكاالت  المشــتركة   الشــبكة  تســتخدم 
الطــوارئ لمراجعــة المشــهد\ الواقــع )فالــك وآخــرون، 2019( 
إطــارًا اجتماعيـًـا بيئيـًـا لتحديــد رفاهيــة المعلــم كســياق محدد عبر 
ــة  ــة / اإلقليمي الفــرد والمدرســة والمجتمــع والمســتويات الوطني
والدوليــة. يشــمل الرفاهيــة كيــف يشــعر المعلمــون ويعملــون يف 
وظائفهــم؛ ويشــمل عواطــف المعلميــن ومواقفهــم وتقييماتهم 

ــرون، 2015(. ــويل وآخ ــر، 2018؛ ك ــم )شاليش لعمله

ــاالت  ــم يف ح ــح التعلي ــا مصطل ــيت يصفه ــف ال ــواع المواق ــا أن م
 ?EiE الطــوارئ

ــاالت  ــم يف ح ــوكاالت التعلي ــتركة  ل ــبكة المش ــف الش ــا لتعري وفًق
الطــوارئ، فــإن حــاالت األزمــات الشــائعة الــي يكــون فيهــا التعليــم 
يف حــاالت الطــوارئ أمــرًا أساســيًا تشــمل تلــك الســياقات الــي 
ــوارث  ــري والك ــزوح القس ــف والن ــاالت العن ــات وح ــز بالصراع تتمي

ــة العامــة. وحــاالت الطــوارئ الصحي

© S Fayyaz, IRC, Pakistan
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تــم تكليــف اســتعراض البيانــات مــن قبــل مبــادرة أبحــاث المســاواة يف التعليــم، كخطــوة أوىل حيويــة يف بنــاء فهــم لرفاهيــة 

المعلــم يف ظــروف الطــوارئ منخفضــة المــوارد. لقــد بــى هــذا الفهــم مــن خــالل تحديــد العوامــل الفرديــة والســياقية الــي 

ــة  ــط المادي ــم يف حــاالت الطــوارئ، ورســم الخرائ ــوكاالت التعلي ــن. تعتمــد الشــبكة المشــتركة  ل ــة المعلمي ــر عــى رفاهي تؤث

لرفاهيــة المعلــم وتحليــل الثغــرات، والــي تــم اإلبــالغ عنهــا هنــا، عــى نتائــج مراجعــة المشــهد. تــم تصميــم هــذا المشــروع، 

ــم  ــة المعل ــة برفاهي ــواد الخاص ــر الم ــع ونش ــة لتجمي ــة الملح ــتجابة للحاج ــر، لالس ــم ال  ينتظ ــدوق التعلي ــه صن ــذي يدعم ال

بســرعة حــى يتمكــن الممارســون وصانعــو السياســات مــن تحديــد ومعالجــة الفجــوات الحاليــة يف دعــم رفاهيــة المعلــم يف 

ســياقات الطــوارئ. مــن أجــل تحديــد المــواد وفحــص النتائــج مــن تحليــل الفجــوة ، قمنــا، فريــق االستشــاريين، بإجــراء أبحاثنــا 

األوليــة مــع المعلميــن ومقدمــو المعلومــات الرئيســيين الذيــن لديهــم مجموعــة مــن الخبــرة ويعملــون يف ســياقات متنوعــة. 

ــوارئ ،  ــاالت الط ــم يف ح ــة المعل ــهد« لرفاهي ــة  للمش ــي »مراجع ــل المفاهيم ــار العم ــى إط ــوة ع ــل الفج ــنا تحلي ــد أسس لق

والــذي اســتخدم إطــار البرونفينبرينــر )1979( االجتمــايع والبيــي لتنظيــم البيئــات أو المســتويات المختلفــة )عــى ســبيل 

المثــال ، الفــرد والمدرســة والمجتمــع والوطنيــة واإلقليميــة ، الدوليــة( ذات الصلــة برفاهيــة المعلــم )فالــك و اخــرون. ، 2019(.

يقــدم هــذا التقريــر، الــذي يكمــل تخطيــط المــواد، خالصــة وافيــة للنتائــج الرئيســية الــي ظهــرت مــن خــالل تحليــل الفجــوة. 

يف القســم الثــاين نقــدم وصًفــا موجــزًا للمنهجيــة الــي تقــوم عليهــا الدراســة. يف القســم الثالــث، نلخــص المــواد المدرجــة 

يف اجــراء هــذا التقريــر. يف القســم الرابــع، نتنــاول بالتفصيــل النتائــج الرئيســية العشــر الــي توصلنــا إليهــا، والــي تحــدد 

ــة ضمــن  ــج الخمــس الثاني ــم. تقــع النتائ ــة المعل ــم وإنشــاء مــوارد رفاهي الخمــس األوىل منهــا الفجــوات الرئيســية يف تصمي

إطــار اجتمــايع بيــي لتوضيــح كل مــن التحديــات الــي تعيــق رفاهيــة المعلــم والفــرص المتاحــة لدعــم رفاهيــة المعلــم عــى 

مســتوى السياســة والمدرســة والمجتمــع والفــرد. يف القســم الخامــس نلخــص توصياتنــا الــي تهــدف ايل التطويــر المســتقبي 

للمــواد. تســلط هــذه التوصيــات الضــوء عــى الحاجــة إىل مــواد أكثــر شــموالً وتنوًعــا تعتــرف بأهميــة رفاهيــة المعلــم، ليــس 

فقــط لتعزيــز رفاهيــة الطــالب ولكــن كغايــة يف حــد ذاتهــا.
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2. المنهجية

كان الغــرض األســايس مــن هــذا المشــروع،  والــي قامــت بــه الشــبكة المشــتركة  لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، واعــداد 

خرائــط المــواد لرفاهيــة المعلــم وتحليــل الثغــرات، ذو شــقين: )1( لجمــع المــوارد اإللكترونيــة واألدوات ووثائــق السياســة أو 

المناصــرة )المــواد( الــي تتنــاول عــى وجــه التحديــد رفاهيــة المعلــم يف حــاالت الطــوارئ ؛ و )2( تحديــد الثغــرات يف توافــر 

المــواد.

أسئلة توجيهيه

مــا يه المــوارد واألدوات والوثائــق السياســة )أي المــواد( المتاحــة لمعالجــة رفاهيــة المعلــم يف حــاالت . 1

الطوارئ؟ 

كيف ترسم هذه المواد خريطة عى اإلطار المفاهيمي لرفاهية المعلم وما يه الثغرات المتبقية؟. 2

ما يه الثغرات األخرى الموجودة من حيث التغطية اإلقليمية واللغوية وما إىل ذلك؟. 3

كيف يشعر أصحاب المصلحة المختلفون بشأن توافر المواد وجودتها؟. 4

مــا يه التحديــات الــي تواجــه رفاهيتهــم أو الــي يواجههــا المعلمــون الذيــن يعيشــون يف ظــروف . 5

الطــوارئ، ومــا يه الطــرق الــي تحــدد بهــا هــذه التحديــات عــى المــواد الموجــودة؟ 

مــا أنــواع المــواد و / أو االســتراتيجيات الــي يســتخدمها المعلمــون الذيــن يعيشــون يف حــاالت الطــوارئ . 6

حاليـًـا لدعــم رفاهيتهــم؟ كيــف يصلــون إىل المــواد المتاحة؟

2.1. جمع مواد رفاهية المعلم

تضمنــت المرحلــة األوىل مــن البحــث جمــع المــواد الــي تتنــاول رفاهيــة المعلم يف 

حــاالت الطــوارئ. أجرينــا هــذا العمــل مــن ينايــر إىل مــارس 2021. يوضــح الشــكل 

)1( نطــاق التعييــن مــن حيــث معاييــر التضميــن واالســتبعاد )الموضحــة باللــون 

ــؤر  ــع الب ــن جمي ــا م ــواد مزيًج ــس الم ــن أن تعك ــر التضمي ــب معايي ــر(. تتطل األحم

الثالثــة المحــددة - المعلمــون، والرفاهيــة، وأوضــاع الطــوارئ. وفًقــا لتعريفــات 

الشــبكة المشــتركة  لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، فإننــا نعــرّف »الطــوارئ« 

والكــوارث،  القســري،  والتهجيــر  العنــف،  أو  بالصــراع  تتميــز  ســياقات  أنهــا  عــى 

© Ingebjørg Kårstad, NRC, Cameroon
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إعدادات 
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وحــاالت الطــوارئ الصحيــة العامــة. قمنــا بتطويــر معاييــر إدراج واســتبعاد إضافيــة بشــكل متكــرر أثنــاء جمعنــا للمــواد. 

ــبيل  ــى س ــتقرة )ع ــا مس ــادًة بأنه ــز ع ــن تتمي ــد - 19 يف أماك ــاء كوفي ــتجابة لوب ــاؤها اس ــم إنش ــي ت ــواد ال ــن الم ــا بتضمي قمن

المثــال، الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة، إلــخ(. لقــد قررنــا أننــا ســنقوم بتضميــن بعــض المــواد الــي تــم التحقــق مــن 

صحتهــا الســتخدام المعلــم، حــى لــو لــم يتــم إنشــاؤها يف األصــل للمعلميــن )عــى ســبيل المثــال، االســتبيانات أو الدراســات 

االســتقصائية المســتخدمة لقيــاس جوانــب الرفاهيــة(. كان أحــد المعاييــر الرئيســية لالســتبعاد هــو التكلفــة. يف التعييــن، لــم 

نقــم بتضميــن أي مــوارد تكلــف مــااًل أو تتطلــب رســوًما للوصــول إليهــا.

جمعنــا ثالثــة أنواع مــن المــواد: المــوارد، وأدوات القياس، 

ووثائــق السياســة / الدعــوة )انظــر اإلطــار للشــرح(. أجرينــا 

عمليــات بحــث عبــر اإلنترنــت يف كل لغــة مــن اللغــات 

الخمــس للشــبكة  المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت 

والبرتغاليــة  والفرنســية  واإلنجليزيــة  )العربيــة  الطــوارئ 

ــواد  ــط الم ــداد لتخطي ــا باالع ــا قمن ــرًا ألنن ــبانية(. نظ واإلس

لــوكاالت  المشــتركة  للشــبكة  المفاهيمــي  اإلطــار  عبــر 

التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )انظــر الشــكل 6 أدنــاه(، فقــد 

اســتقينا مصطلحــات البحــث الرئيســية مــن إطــار العمــل. 

الصلــة،  ذات  المــواد  جميــع  حددنــا  أننــا  مــن  للتأكــد 

ــية:  ــات الرئيس ــددة للمصطلح ــات متع ــتخدمنا مرادف اس

المعلمــون )مثــل المعلميــن واألســاتذة(، والرفاهيــة )عــى 

ســبيل المثــال، الصحــة العقليــة، والصحــة االجتماعيــة 

ــة، والقــدرة عــى الصمــود(، وحــاالت الطــوارئ  والعاطفي

المســلحة،  والصراعــات  النزاعــات  المثــال،  )عــى ســبيل 

كوفيــد -19، كارثــة بيئيــة(. يقــدم الملحــق »أ« قائمــة كاملــة 

بمصطلحــات البحــث الرئيســية الــي اســتخدمناها باللغــة 

ــع  ــا بترجمــة المصطلحــات إىل جمي ــم قمن ــة. ث اإلنجليزي

اللغــات الخمــس األساســية للشــبكة المشــتركة لــوكاالت 

ــامل.  ــث الش ــم البح ــوارئ لدع ــاالت الط ــم يف ح التعلي

قمنــا  اإلنترنــت،  عبــر  البحــث  عمليــات  إىل  باإلضافــة 

بتعميــم دعــوة مــن خــالل الشــبكة الموســعة       لــوكاالت 

التعليــم يف حــاالت الطــوارئ لتقديــم المــواد بــكل لغــة مــن اللغــات الخمــس؛ تضــم الشــبكة أكثــر مــن 18000 عضــو يعملــون 

يف مجــال التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )التعليــم يف حــاالت الطــوارئ(. منحتنــا هــذه الدعــوة الوصــول إىل مجموعــة متنوعــة 

مــن المــواد غيــر المتاحــة بســهولة عبــر اإلنترنــت. لقــد عقدنــا اجتماعــات مــع أعضــاء الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف 

حــاالت الطــوارئ للمجموعــة المرجعيــة لرفاهيــة المعلميــن لتحديــد المــوارد الــي ربمــا فاتتنــا. ثــم شــاركنا مجموعــة المــواد 

ــا  ــودة. أضفن ــواد المفق ــد الم ــات وتحدي ــم رؤى وتوصي ــم لتقدي ــا بدعوته ــن قمن ــة الذي ــوًا يف المجموع ــع 16 عض ــة م األولي

ــة مــن خرائــط المصــادر والمــواد، ممــا أدى إىل إجمــايل 130 عنصــرًا.  مجموعــة نهائي

2,2. مقابالت مع مصادر ومقدمو المعلومات الرئيسية

حددنــا مجموعــة متنوعــة مــن مقدمــو المعلومــات الرئيســيون مــن خــالل مجموعــة مــن العينــات الهادفــة وعينــات 

ــارب  ــن التج ــة م ــع مجموع ــاث( م ــور و 13 إن ــم )٤ ذك ــخصاً قابلته ــن 17 ش ــه م ــة مكون ــا مجموع ــي أعطتن ــج، وال ــرة الثل ك

والخبــرات )انظــر الجــدول 1(. لقــد قدمــوا رؤى مهمــة حــول تصــورات أصحــاب المصلحــة حــول مــدى توفــر وجــودة المــوارد 

ــا هــؤالء المخبريــن الرئيســيين ، وتــم تحديــد العديــد منهــم مــن  واألدوات ووثائــق السياســة يف أماكــن مختلفــة. لقــد اخترن

تم جمع ومسح ثالثة أنواع من المواد:
المــوارد: مــورد )رابــط أو ملــف( يوفــر أنشــطة أو اســتراتيجيات 
العاطفيــة،  )الجســدية،  المعلميــن  رفاهيــة  لدعــم  واضحــة 
االجتماعيــة، المعرفيــة(. يجــب أن يكــون محتواهــا )نــص، صــوت، 
ــوارد  ــن م ــد يتضم ــل. ق ــو العم ــا نح ــب، موجًه ــو(، يف الغال فيدي
أو  المدربيــن  أو  المــدارس  قــادة  مــن  الميســر  التدريــب  لدعــم 
أصحــاب المصلحــة اآلخريــن الذيــن يعملــون مــع المعلميــن أو 
محتــوى يهــدف إىل تمكيــن المعلميــن مــن االنخــراط يف التعلــم 

ــذايت. ال

أدوات القيــاس: األدوات الــي يمكــن اســتخدامها لتقييــم رفاهيــة 
المعلــم. قــد يشــمل ذلــك األدوات الــي تــم اختبارهــا مــن حيــث 
الموثوقيــة والصالحيــة، ولكنــه يشــمل أيًضــا تلــك األدوات الــي 
لــم يتــم اســتخدامها أو اختبارهــا بعــد. قــد تكــون األمثلــة نمــاذج 
الُمــدارة ومــا إىل ذلــك.  الــذايت واالختبــارات  التقييــم والتقييــم 
يتضمــن ذلــك أدلــة إداريــة أو تدريبيــة ألدوات القيــاس يتضمــن 
بنجــاح مــع  اســتخدامها  تــم  أو  للمعلميــن  أدوات مخصصــة 

المعلميــن.

أو  االســتراتيجيات  تحــدد  وثائــق  المناصــرة:   / السياســة  أوراق 
القــدرة لبنــاء  المناصــرة  مناهــج 

المســتوى  المعلــم ســواء عــى  المؤسســية لتحســين رفاهيــة   
العالمــي. أو  اإلقليمــي  أو  الوطــي 
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خــالل الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، تعاونيــة »المعلمــون يف ســياق األزمــات« وتعاونيــة الدعــم 

النفــي اإلجتمــايع- التعلــم األجتمــايع العاطــي«، بنــاءً عــى )أ( خبرتهــم المباشــرة مــع قضايــا رفاهيــة المعلــم يف حــاالت 

الطــوارئ اإلعــدادات، و )ب( االنتمــاء التنظيمــي )أي منظمــة غيــر حكوميــة دوليــة، شــريك ميــداين، مؤسســة أكاديميــة، إلــخ(. 

كانــت انتماءاتهــم مهمــة مــن أجــل التأكــد مــن أن العينــة اإلجماليــة تعكــس تجــارب ووجهــات نظــر متنوعــة. أجرينــا جميــع 

المقابــالت مــع المخبريــن الرئيســيين باللغــة اإلنجليزيــة باســتثناء مقابلتيــن؛  تــم إجراؤهمــا باللغــة العربيــة.

استرشدت المقابالت شبه المنظمة بثالثة أسئلة فرعية رئيسية: 

مــا يه المــوارد أو األدوات أو الوثائــق السياســية المتعلقــة برفاهيــة المعلــم يف التعليــم يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ . 1

الــي تــم اســتخدامها أو إنشــاؤها، ولمــاذا؟

ما الذي يجعل أداة أو نهًجا ما أفضل من  اآلخر؟. 2

ما يه األدوات أو الموارد أو المناهج أو إرشادات السياسة الهامة غير المتوفرة؟. 3

الجدول رقم 1. خالصة المعلومات الرئيسية:

التركيز اإلقليميالمنظمة\ المؤسسةأنواع المعلومات الرئيسية:

المنظمات غير الحكومية 

الدولية

الشرق األوسط، غرب أفريقيامنظمة أطفال الحرب-هولندا

مركز التطوير التعليمي
الشرق األوسط، جنوب أسيا، جنوب أفريقيا، شرق 

أفريقيا

FHI360غرب أفريقيا

شركاء ميدانيون

الشرق األوسطيونيسيف األردن

الشرق األوسطالمناهل

شرق إفريقيا والشرق األوسط وجنوب شرق آسياالناس المحتاجون

الشرق األوسطالمجلس النرويجي لالجئين 

الشرق األوسطبرنامج جسور لالجئين

أكاديميون

الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئجامعة أوكالند 

مركز الدراسات اللبنانية، الجامعة 

اللبنانية األميركية 
الشرق األوسط

المسؤولون الحكوميون
وزارة التعليم والتعليم العايل 

اللبنانية
الشرق األوسط

متخصصو الصحة العقلية 

والدم النفيس االجتمايع

التعاون يف مجال الصحة العقلية 

والدم النفي االجتمايع 

الشرق األوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا 

وجنوب شرق أفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريي
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2.3. استبيان المعلم عبر اإلنترنت 

ــة. تضمــن االســتبيان 13 عنصــرًا )9  ــن للمشــاركة  بفعالي ــذي وفــر مســاحة للمعلمي ــت ال ــر اإلنترن ــم عب أنشــأنا اســتبيان المعل

خيــارات متعــددة و ٤ ذات نهايــات مفتوحــة( الــي استكشــفت التركيبــة الســكانية للمعلميــن، والتحديــات الــي يواجههــا 

ــا بترجمــة االســتبيان  ــي يســتخدمونها لدعــم رفاهيتهــم )انظــر الملحــق ب(. قمن المعلمــون، واألدوات أو االســتراتيجيات ال

ــبكة.  ــس للش ــية الخم ــات األساس ــوارئ باللغ ــاالت الط ــم يف ح ــوكاالت التعلي ــتركة ل ــبكة المش ــرناه يف الش ونش

اســتخدمنا SurveyMonkey، وهــو نظــام أســايس لجمــع البيانــات عبــر اإلنترنــت، لنشــر االســتبيان مــن خالل الشــبكة المشــتركة 

لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ. تركنــا االســتبيان مفتوحــاً طــوال شــهر مــارس 2021، وكانت المشــاركة طوعية. اســتجاب 

مــا مجموعــه 1098 معلًمــا. يقــدم الشــكالن 2 و 3 لمحــة عامــة أساســية عــن جنــس المســتجيبين واللغــات الــي أكملــوا بهــا 

االســتبيان. كمــا تشــير األرقــام، كان مــا يقــرب مــن ثالثــة مــن كل أربعــة مشــاركين يتحدثــون العربيــة. عــى الرغــم مــن تمثيــل 

ــان  ــال يه لبن ــدول تمثي ــر ال ــاين أكث ــت ث ــوريا )٤8.5٪(. وكان ــن س ــاؤوا م ــتجيبين  ج ــف المس ــن نص ــرب م ــا يق ــإن م ــة، ف 73 دول

ــلفادور )٪1(.  ــا )1.1٪( والس ــة )1.2٪( وكولومبي ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــال )1.٤٪( وجمهوري ــا )6.7٪( وفنزوي ــا كيني )26.5٪(، تليه

جميــع البلــدان 67 األخــرى كان لديهــا 10 مشــاركين أو أقــل. طلــب االســتبيان مــن المعلميــن المشــاركين تحديــد الدولــة الــي 

يعيشــون ويعملــون فيهــا لكنهــم لــم يطلبــوا جنســيتهم. قــد يعكــس االتجــاه الــذي الحظنــاه يف مواقــع المســتجيبين التركيــز 

ــم يف  ــوكاالت التعلي ــم يف حــاالت الطــوارئ والشــبكات األعضــاء يف الشــبكة المشــتركة ل الجغــرايف الحــايل لمجتمــع التعلي

حــاالت الطــوارئ. 

الشكل رقم 2. لغة المعلمين المستجيبين

٪17
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٪1

 اإلنجليزية

 الفرنسية

 اإلسبانية

 البرتغالية

 العربية

مالحظة: بيانات من 1098 مجيبًا عى االستبيان
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الشكل رقم 3. جنس المعلمين المستجيبين

  

نطــاق المعلمــون المشــاركون يف االســتبيان مــن معلميــن جــدد اىل معلميــن مخضرميــن، عــى الرغــم مــن أن مــا يقــرب مــن 

ــمية  ــة الرس ــة االبتدائي ــون يف المرحل ــوا يدرس ــة كان ــس. الغالبي ــن التدري ــس األوىل م ــنوات الخم ــوا يف الس ــم )٤1٪( كان نصفه

ــة  ــة الطفول ــل مــن المســتجيبين بتدريــس مرحل ــوي الرســمي )3٤٪( )انظــر الشــكل 5(. أفــاد عــدد قلي )٤8٪( أو المســتوى الثان

ــر  ــرص. تتوف ــذه الف ــل ه ــار إىل مث ــذا االفتق ــس ه ــد يعك ــوريا، ق ــي؛ يف س ــب مه ــم تدري ــايل، أو تقدي ــم الع ــرة أو التعلي المبك

مســتويات التعليــم هــذه عــى نطــاق واســع يف ســياقات أخــرى ، والــي يمكــن أن تعكــس قيــود عمليــة أخــذ عينــات كــرة الثلــج 

الــي أجريناهــا مــن خــالل الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ.

٪54٪43

٪2٪1٪0

 أنىث

 ذكر

 غير ثنايئ

 أخرى

 تفضل عدم التصريح

مالحظه: بيانات من 1098 مجيبًا عى االستبيان
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الشكل رقم 4. الخبرة التدريسية للمجيبين عىل االستبيان

الشكل رقم 5. بيئة التدريس ومستوى صف المستجيبين لالستبيان
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 0-5 سنوات

  6-10 سنوات

11-15 سنة

 16 سنة أو أكثر

مالحظه: بيانات من 1098 مجيبًا عى االستبيان

٪50

٪11 

٪٤5 

٪3٤ 

٪8 ٪6 ٪8 

٪٤5
٪٤0
٪35
٪30
٪25
٪20
٪15
٪10
٪5
٪0 مرحلة ما قبل 

المدرسة )دور 
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التعليم االبتدايئ 

الرسمي

التعليم الثانوي 

الرسمي

التعليم غير 

الرسمي )بما يف 

ذلك المعجل(

التعليم العايل التعليم والتدريب 

المهي 
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ومــن المثيــر للدهشــة أن المزيــد مــن المســتجيبين لــم يعرفــوا أنهــم معلمــو تعليــم غيــر نظامــي. قــد يعكــس هــذا التباًســا 

ــم  ــاه ل ــذي أجرين ــح ال ــار المس ــا أن انتش ــل أيًض ــن المحتم ــها. وم ــة نفس ــة العين ــات )INEE، 2020( أو طبيع ــول المصطلح ح

ــر الرســمية. يســتفد بشــكل كاٍف مــن اإلعــدادات غي

2.4. تحليل البيانات والفجوات

عندمــا قمنــا بجمــع مــواد رفاهيــة المعلــم، قمنــا بتعيينهــا يف مصفوفــة تلتقــط جوانــب متعــددة مــن اإلطــار المفاهيمــي 

لرفاهيــة معلــم الشــبكة )فالــك وآخــرون، 2019( والــذي يعتمــد عــى إطــار برونفينبرينــر )1979( االجتمــايع البيــي. يســتخدم 

اإلطــار المفاهيمــي أربعــة تركيبــات رئيســية لرفاهيــة المعلــم - الكفــاءة الذاتيــة للمعلــم، وضغــوط العمــل واإلرهــاق، والرضــا 

الوظيــي، والكفــاءة االجتماعيــة والعاطفيــة - لتصويــر العوامــل الــي تشــكل رفاهيــة المعلــم عــى مســتوى الفــرد، والمدرســة، 

والمجتمــع، والوطنيــة، واإلقليميــة، والمســتويات العالميــة )انظــر الشــكل 6(. قمنــا بتعييــن المــواد عــى أعــى مســتوى مــن 

اإلطــار الــذي يتوافــق معــه كل منهــا. عــى ســبيل المثــال، قمنــا بترميــز أداة تقييــم تقيــس اســتراتيجيات المواجهــة الشــخصية 

ــة  ــاة المنزلي ــب الحي ــا يف جوان ــرت أيًض ــي، إال إذا استفس ــايع البي ــار االجتم ــل اإلط ــردي مقاب ــتوى الف ــى المس ــن ع للمعلمي

للمــدرس )مســتوى المجتمــع( أو بيئــة السياســة )الوطنيــة، دون الوطنيــة، اإلقليميــة(، ويف هــذه الحالــة قمنــا بترميزهــا عــى 

أعــى مســتوى مــن المراســالت. يظهــر ملخــص الترميــز يف المربــع الموجــود عــى اليميــن. نقــدم مخطــط الترميــز الكامــل يف 

الملحــق ج. 

https://inee.org/system/files/resources/Non-formal%20Education%20for%20Adolescents%20and%20Youth%20in%20Crisis%20and%20Conflict%20a%20Proposed%20Taxonomy%20and%20Background%20Paper.pdf
https://inee.org/system/files/resources/Non-formal%20Education%20for%20Adolescents%20and%20Youth%20in%20Crisis%20and%20Conflict%20a%20Proposed%20Taxonomy%20and%20Background%20Paper.pdf
https://inee.org/resources/landscape-review-teacher-well-being-low-resource-crisis-and-conflict-affected-settings
https://inee.org/resources/landscape-review-teacher-well-being-low-resource-crisis-and-conflict-affected-settings
https://inee.org/resources/landscape-review-teacher-well-being-low-resource-crisis-and-conflict-affected-settings
https://inee.org/resources/landscape-review-teacher-well-being-low-resource-crisis-and-conflict-affected-settings
https://inee.org/resources/landscape-review-teacher-well-being-low-resource-crisis-and-conflict-affected-settings
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الشكل رقم 6. إطار مفاهيمي لرفاهية المعلم يف السياقات منخفضة الموارد والمتأثرة بالصراع واالزمات 

بناء رفاه المعلمين

كفاءة المعلم الذاتية	 
الضغط الوظيي واإلرهاق	 
الرضا الوظيي	 
الكفاءة االجتماعية والعاطفية	 

يتوافق الحد األدىن من معايير 
الشبكة العالمية للتعليم يف حاالت 
الطوارئ مع ويقدم إرشادات لفهم 

وتطبيق هذا اإلطار النظري

ذات صلة بالمعلم 
)فردي(

النوع االجتمايع

عالقات األقران

القيادة المدرسية

موارد المدرسة

العالقات بين المعلم والطالب

بيئة السياسات )إدارة المعلم، والحق يف 
العمل، والتعويض، والتطوير المهين للمعلمين، 

والتصديق(

حالة النزوح

مستوى التعليم

آليات التكيف

الوضع الوظييف

خبرة التدريس

محتوى المعرفة

الكفاءة الثقافية

الوصول لالحتياجات األساسية

االحترام والتقدير

المسؤولية والواجب

مدرسة 
)سيايق(

المجتمع المحيل 
)سيايق(

وطين 
)سيايق(

إقليمي 
)سيايق(

عالمي 
)سيايق(

ية
ما

ح
 ال

ل
ام

عو

ن
مي

عل
م

 ال
اه

رف

طر
خ

ل ال
عوام
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مي
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م

رفاه ال

المصدر: مراجعة األساسيات للشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ: رفاهية المعلم يف البيئات منخفضة الموارد واألزمات 

والمتأثرة بالصراع »)فالك وآخرون، 2019(.

https://inee.org/resources/landscape-review-teacher-well-being-low-resource-crisis-and-conflict-affected-settings
https://inee.org/resources/landscape-review-teacher-well-being-low-resource-crisis-and-conflict-affected-settings
https://inee.org/resources/landscape-review-teacher-well-being-low-resource-crisis-and-conflict-affected-settings
https://inee.org/resources/landscape-review-teacher-well-being-low-resource-crisis-and-conflict-affected-settings
https://inee.org/resources/landscape-review-teacher-well-being-low-resource-crisis-and-conflict-affected-settings
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ــا  ــا وفًق ــك بتصنيفه ــد ذل ــا بع ــي قمن ــة، وال ــواد المختلف ــار الم ــدى انتش ــد م ــايس لتحدي ــي األس ــاء الوص ــتخدمنا اإلحص اس

لمجموعــة متنوعــة مــن العوامــل، بمــا يف ذلــك اللغــة والطريقــة والمســتوى االجتمــايع واإليكولوجــي. ظهــرت بعــد ذلــك 

عــدة فرضيــات محــددة حــول توافــر وطبيعــة مــواد رفاهيــة المعلــم. اســتخدمنا المقابــالت مــع المخبريــن الرئيســيين وبيانــات 

اســتبيان المعلــم لتقســيم هــذه النتائــج المؤقتــة إىل نتائــج ثالثيــة. 

قمنــا بنســخ مقابــالت المخبريــن وأدرجناهــا يف برنامــج NVivo ، وهــو برنامــج نــويع لتحليــل البيانــات. قمنــا بتطبيــق تحليــل 

موضــويع عــى هــذه المجموعــة مــن البيانــات مــن خــالل مجموعــة مــن الترميــز النــائش والبــدايئ. 

يف تحليلنــا لبيانــات اســتبيان المعلــم، قمنــا بتطبيــق مزيــج مــن التحليــل اإلحصــايئ الوصــي األســايس والتحليــل الموضــويع. 

أنشــأنا إحصائيــات وصفيــة لتلخيــص بيانــات المجموعــة الــي تــم جمعهــا مــن خــالل األســئلة المغلقــة، بمــا يف ذلــك األســئلة 

الــي تناولــت خصائــص خلفيــة المعلميــن وتلــك الــي دعــت المعلميــن لتحديــد التحديــات الــي واجهوهــا أو تقنيــات الرفاهيــة 

المفضلــة لديهــم مــن قائمــة محــددة مــن الــردود.1 لقــد أنشــأنا رمــوزًا ناشــئة مــن أجــل تطبيــق تحليــل موضــويع عــى األســئلة 

المفتوحــة )عــى ســبيل المثــال، مــا يه النصيحــة الــي ســتقدمها للمعلميــن لالعتنــاء بأنفســهم ورفاهيتهــم ؟(. بعــد االنتهــاء 

مــن التحليــل الموضــويع، أجرينــا تحليــاًل مختلًطــا للبيانــات. تضمــن ذلــك تحويــل البيانــات النوعيــة إىل رمــوز عدديــة مــن أجــل 

تطبيــق تحليــل إحصــايئ وصــي أســايس، ممــا جعــل مــن الممكــن اشــتقاق معــى إضــايف مــن البيانــات النوعيــة. 

2،5. القيود والبحوث المستقبلية

ــتخدام  ــا كان اس ــوات. بينم ــل الفج ــط وتحلي ــم الخرائ ــا رس ــوم عليه ــي يق ــة ال ــه المنهجي ــود تواج ــن القي ــد م ــك العدي هنال

االســتبيان عبــر اإلنترنــت وســيلة فعالــة للوصــول إىل مجموعــة كبيــرة ومتنوعــة جغرافيـًـا مــن المدرســين الذيــن أجابــوا عــى 

االســتبيان، فقــد اقتصــرت العينــة أيًضــا عــى المعلميــن الذيــن يتمتعــون بإمكانيــة وصــول موثــوق إىل اإلنترنــت ويتقنــون إحدى 

لغــات الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ الخمــس. أزلنــا العديــد مــن األســئلة الديموغرافيــة قبــل نشــرها 

ــة هــذه العناصــر قللــت مــن المطالــب المعرفيــة عــى المســتجيبين، فقــد حــدت  لجعــل االســتبيان أقصــر . يف حيــن أن إزال

أيًضــا مــن قدرتنــا عــى تصنيــف البيانــات وفًقــا للجوانــب المهمــة لهويــة المعلــم، بمــا يف ذلــك وضعهــم القانــوين )عــى ســبيل 

ــال، مخيــم الالجئيــن أو المســتوطنات(. لتبســيط  ــال، المعلمــون الالجئــون أو النازحــون( وبيئــة العمــل )عــى ســبيل المث المث

التحليــل، تــم إغــالق معظــم األســئلة الموجــودة يف االســتبيان، ممــا حــد مــن التنــوع المحتمــل لإلجابــات عــى أســئلة معينــة. 

لقــد خططنــا إلجــراء مقابــالت معمقــة مــع المعلــم كوســيلة للبنــاء عــى نتائج االســتبيان ولضمــان تضميــن أصــوات المعلمين 

يف رســم الخرائــط وتحليــل الفجــوات. ومــع ذلــك، نظــرًا لرغبتنــا يف إكمــال البحــث ونشــر النتائــج الــي توصلنا إليهــا إىل مماريس 

ــوب.  ــتبيان المكت ــم يف االس ــاركة المعل ــى مش ــة ع ــا يف النهاي ــد اقتصرن ــن، فق ــا يمك ــرع م ــوارئ بأس ــاالت الط ــم يف ح التعلي

لضمــان إمكانيــة إكمــال العمــل بســرعة وبإنتــاج مســتهدف،  قررنـــا حــذف المــواد الــي تركــز عــى رفاهيــة المعلــم يف البيئــات 

المستقرة ) الي لم يتـــم تصورهـــا عـــادة عـــى أنهـــا ضمن أوضاع الطـــوارئ( من الخرائط- باســـتثناء المـــواد الـــي تتنـــاول بشـــكل 

صريـــح جائحـــة كوفيـــد- 19. يشــير التحليــل الــذي أجرينــاه خــالل عمليــة رســم الخرائــط إىل أن تضميــن هــذه المــوارد يمكــن 

أن يعــزز بشــكل كبيــر فــرص الممارســين للتكيــف والبنــاء عــى المــواد عاليــة الجــودة الحاليــة، بــدالً مــن إعــداد مــواد جديــدة. 

القيــد النهــايئ للبحــث يتعلــق بطبيعــة المخبريــن الرئيســيين. عــى الرغــم مــن قيــام فريــق البحــث بعــدة محــاوالت لتجنيــد 

المانحيــن وغيرهــم مــن الفاعليــن عــى مســتوى السياســة، إال أننــا لــم نتلــق أي ردود منهــم؛ لذلــك، تمكنـّـا مــن تضميــن فاعــل 

ســيايس واحــد فقــط يف عينــة المخبريــن الرئيســيين وعــدم وجــود مانحيــن.

لقد أنشأنا قائمة الردود المحددة من خالل مراجعة غير رسمية لألدبيات الموجودة، والي تم تضمينها يف الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت   1
الطوارئ »استعراض للمشهد« )فالك وآخرون، 9102(. 
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3. ملخص تخطيط المواد

قمنــا يف النهايــة بتضميــن مــا مجموعــه 130 مــادة عــى خريطــة رفاهيــة المعلــم يف ســياقات الطــوارئ. كمــا ذكرنــا يف قســم 

المنهجيــة، قــام الفريــق االستشــاري بتخطيــط هــذه المــواد باســتخدام مخطــط ترميــز مصمــم بالتشــاور مــع أعضــاء الشــبكة 

ــم  ــايع والتعل ــي واالجتم ــم النف ــات والدع ــياق األزم ــن يف س ــوارئ و المعلمي ــاالت الط ــم يف ح ــوكاالت التعلي ــتركة ل المش

ــا حــول اإلطــار المفاهيمــي لرفاهيــة المعلــم مــن الشــبكة )فالــك وآخــرون، 2019(.  االجتمــايع والعاطــي، والــذي كان قائًم

ــر اكتمــاالً يف الملحــق »د«. نتوســع يف  ــالً أكث ــن نفســه. نحــن نقــدم تحلي ــج التعيي ــا موجــزًا لنتائ يقــدم هــذا القســم ملخًص

النتائــج الــي توصلنــا إليهــا يف القســم الرابــع ونبــرز الفجــوات يف إنشــاء المــواد وتوافرهــا.

مــن بيــن 130 مــادة قمنــا بتضمينهــا يف رســم الخرائــط، ٤8 )37٪( يه مــوارد تعليميــة وتعليميــة، و 16 )12٪( أدوات قيــاس 

)عــى ســبيل المثــال، اســتبيانات أو بروتوكــوالت مقابلــة(، و 53 )٤1٪( وثائــق سياســة / دعــوة، و 13 )10٪( يه أنــواع أخــرى مــن 

المــواد )عــى ســبيل المثــال، المــوارد الــي تشــمل أدوات القيــاس أو وثائــق السياســة الــي تشــمل المــوارد(. يعتبــر كوفيــد - 19 

ــد  ــراف المتزاي ــس االعت ــا يعك ــا )67، أو 52٪(، مم ــم جمعه ــي ت ــواد ال ــا يف الم ــم تناوله ــي ت ــيوًعا ال ــر ش ــوارئ األكث ــة الط حال

بأهميــة رفاهيــة المعلــم منــذ بدايــة األزمــة. يتنــاول جــزء كبيــر مــن المــواد حــاالت الطــوارئ دون تحديــد النــوع )20 أو ٪15(، 

بينمــا تركــز العديــد مــن المــواد عــى دعــم المعلميــن أثنــاء أنــواع متعــددة مــن حــاالت الطــوارئ )28، أو 22٪(. القليــل مــن 

المــواد تتنــاول رفاهيــة المعلميــن العامليــن يف ســياقات طــوارئ أخــرى: أربعــة )3٪( تتنــاول عــى وجــه التحديــد المعلميــن يف 

مناطــق النــزاع المســلح. ثالثــة )2٪( تعالــج حــاالت الطــوارئ الصحيــة بخــالف كوفيــد- 19 )مثــل األمــراض غيــر المعديــة ووبــاء 

اإليبــوال(؛ وواحــدة )0.8٪( تعالــج حــاالت الطــوارئ البيئيــة )أي الكــوارث الطبيعيــة(.2 

ــبيل  ــى س ــا )ع ــه( وهيكله ــن أجل ــت م ــن ُصنع ــال، م ــبيل المث ــى س ــا )ع ــى تصميمه ــاءً ع ــواد بن ــن الم ــا بتعيي ــا أيًض ــد قمن لق

المثــال، مــا إذا كانــت مــوارد قائمــة بذاتهــا أو جــزءًا مــن مجموعــة(. تــم تصميــم ســتة وثالثيــن مــادة )28٪( للتعلــم الــذايت أو 

ــال،  ــن »الميســرين« )عــى ســبيل المث ــر مــن نصــف المــواد )75، أو 58٪( تســتهدف المعلمي ــن، وأكث ــة للمعلمي ــة الذاتي الرعاي

التعليــم يف حــاالت الطــوارئ العامليــن مــع المعلميــن، بمــا يف ذلــك قــادة المــدارس ومــدريب المعلميــن، وكذلــك صانــي 

المادة الوحيدة الي تتناول رفاهية المعلم وحاالت الطوارئ البيئية يه ورقة سياسات اليونيسكو واليونيسيف لعام ٤102، نحو ثقافة تعليمية للسالمة   2
والمرونة: التوجيه الفي لدمج الحد من مخاطر الكوارث يف المناهج الدراسية.

© Peter Biro, IRC, Myanmar
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السياســات(. يمكــن اســتخدام المــواد 19 المتبقيــة )15٪( إمــا مــن قبــل المعلميــن أو مــن قبــل أعضــاء فريــق التعليــم يف حاالت 

الطــوارئ الذيــن يعملــون مــع المعلميــن. مــن بيــن 16 أداة تــم جمعهــا، تــم تصميــم 10 )62٪( للمعلميــن الســتخدامها يف 

التقييــم الــذايت، وخمســة )31٪( ميســرين مســتهدفين، وواحــد )6٪( يمكــن اســتخدامه مــن قبــل كل مــن المعلميــن وميســري 

ــارة عــن مــواد قائمــة بذاتهــا، والبــايق 5٤ )٤1٪(  ــا للهيــكل. الغالبيــة )76، أو 59٪( عب المعلميــن. تــم أيًضــا تعييــن المــواد وفًق

عبــارة عــن مجموعــات مــن المــواد الــي تقــدم للممارســين حزمــة شــاملة. 

فيمــا يتعلــق بالطريقــة، فــإن غالبيــة المــواد عبــارة عــن مســتندات نصيــة )112، أو 86٪(. مــن المحتمــل أن يعكــس هــذا العــدد 

الكبيــر مــن أوراق السياســة / المناصــرة. مــن بيــن ٤8 مــن مصــادر التدريــس والتعلــم العمليــة المنحــى، 32 )67٪( عبــارة عــن 

مســتندات نصيــة، وخمســة )10٪( مقاطــع فيديــو، واثنــان )٤٪( صوتيــان، وواحــد )2٪( عبــارة عــن دورة تدريبيــة عبــر اإلنترنــت، 

وتســعة )19٪( يه وســائط متعــددة )مثــل الصــوت والنــص(. تمــت مناقشــة التغطيــة الجغرافيــة واالجتماعيــة اللغويــة للمواد 

يف األقســام الفرعيــة ٤.3 و ٤.٤.
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4. النتائج

تجــذب النتائــج العشــر الــي نتناولهــا يف هــذا القســم االنتبــاه إىل كيفيــة توافــق المــواد الــي اســتعرضناها مــن خــالل عمليــة 

رســم الخرائــط مــع األولويــات المختلفــة الــي تــم تحديدهــا مــن خــالل البحــث الــدويل حــول رفاهيــة المعلــم يف ســياقات 

ــة الطالــب بــدالً مــن  ــة المعلــم كوســيلة للوصــول إىل رفاهي ــدأ )القســم ٤.1( باستكشــاف كيــف يتــم تّصــور رفاهي األزمــات. نب

كونهــا نتيجــة ذات قيمــة يف حــد ذاتهــا )وفقــاً لتصــورات مقدمــو المعلومــات الرئيســيون(. ثــم نصــف تأثيــر كوفيــد- 19 )2.٤(، 

ــادة  ــايل إع ــن، وبالت ــة للمعلمي ــل والصح ــق بالعم ــات تتعل ــن تحدي ــة ع ــة العالمي ــة الصحي ــفت األزم ــف كش ــك كي ــا يف ذل بم

ــة أدت  ــة العالمي ــة األزمــة الصحي ــن أن بداي ــم يف حــاالت الطــوارئ. يف حي ــة المعل ــة جــدول األعمــال لمعالجــة رفاهي تعبئ

إىل انتشــار مــواد رفاهيــة المعلــم، فقــد أدت أيًضــا إىل اســتمرار العديــد مــن القيــود يف إنشــاء المــواد، بمــا يف ذلــك الســياق 

المحــدود )٤.3(، ونقــص التنــوع اللغــوي )٤.٤(، والفشــل يف التعــرف عــى المعلميــن الخصائــص الفرديــة )٤.5(. نــدرس بعــد 

ذلــك كيــف يضمــن إشــراك المعلميــن يف اإلنشــاء المشــترك للمــواد )٤.6( أن تكــون المــواد ذات صلــة وأنهــا تلــي احتياجــات 

المعلميــن الفريــدة، ال ســيما عبــر المســتويات المختلفــة لإلطــار االجتمــايع البيــي )فالــك وآخــرون، 2019(.

تقــارن النتائــج المتبقيــة محتــوى المــواد الــي تــم جمعهــا مــع اإلطــار االجتمــايع البيــي )برونفنبرينــر، 1979( وأربعــة بنيــات 

ــك  ــام« )فال ــهد الع ــة المش ــوارئ »مراجع ــاالت الط ــم يف ح ــوكاالت التعلي ــتركة ل ــبكة المش ــة يف الش ــم المقدم ــة المعل رفاهي

وآخــرون، 2019(. يف القســم ٤.7 نتنــاول حــزم األجــور والتعويضــات. هــذان العامــالن المهمــان عــى مســتوى السياســة همــا 

التحديــان األكثــر شــيوًعا للمعلميــن يف االســتبيان. يف القســم ٤.8، نســلط الضــوء عــى نقــص المــواد الــي تهــدف إىل تمكيــن 

المعلميــن مــن معالجــة األجــور والتحديــات األخــرى عــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة مــن خــالل االنخــراط يف 

حــوار عــى مســتوى السياســات. يف القســم ٤.9، ننتقــل إىل مســتوى المدرســة، حيــث يســتخدم عــدد متزايــد ولكــن غيــر كاٍف 

مــن المــوارد مناهــج المدرســة بأكملهــا حيــث يكــون قــادة المدرســة مســؤولين عــن تطويــر ثقافــة الرفاهيــة والتعلــم المهــي 

والدعــم والتعــاون بيــن األقــران. نذكــر أيًضــا دور الفاعليــن المجتمعييــن يف المدرســة، حيــث كان المجتمــع هــو المســتوى 

ــر  ــة غي ــاول اســتراتيجيات التكيــف الفردي ــروزًا لإلطــار االجتمــايع البيــي الموجــود يف الدراســة. يف القســم ٤.10، نتن األقــل ب

الرســمية للمعلميــن، بمــا يف ذلــك األنشــطة الترفيهيــة واالجتماعيــة، والدراســة الذاتيــة عبــر اإلنترنــت، وفــرص التطويــر المهــي 

ــى  ــوء ع ــليط الض ــالل تس ــن خ ــودة م ــات الموج ــج إىل األدبي ــذه النتائ ــتند ه ــة. تس ــاءة الذاتي ــين الكف ــدف إىل تحس ــي ته ال

تحديــات وفــرص معينــة لتصميــم وإنشــاء ونشــر مــواد جديــدة.

© Ned Colt, IRC, West Bank
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4,1. يعين مقابل الغايات: المعلمون كـ »وعاء« لالستجابة لرفاهية الطالب

»إن خــويف مــن أجنــدة رفاهيــة المعلــم بأكملهــا يه أنهــا تــدرك أهميــة رفاهيــة المعلــم، ولكــن ليــس كغايــة 

يف حــد ذاتهــا. بعبــارة أخــرى، تعتبــر رفاهيــة المعلــم مهمــة فقــط يف كيفيــة ارتباطهــا بالطــالب. ليــس ألن 

المعلميــن هــم أنــاس يف حــد ذاتهــم ». - مســتجيب -أحــد مقدمــي المعلومــات الرئيســين. 

هنــاك ميــل للتعامــل مــع رفاهيــة المعلــم كوســيلة لتحســين رفاهيــة الطــالب )أو النتائــج األكاديميــة( بــدالً مــن اعتبارهــا غايــة 

قيّمــة يف حــد ذاتهــا. أبــرز المخبــرون الرئيســيون باســتمرار هــذه الظاهــرة، والــي تــم تأكيدهــا مــن خــالل تحليلنــا غيــر الرســمي 

لمــواد الرفاهيــة طــوال عمليــة رســم الخرائــط.

تميــل مــواد مصــادر التدريــس والتعلــم الــي جمعناهــا - ال ســيما مناهــج تدريــب المعلميــن - إىل تضميــن رفاهيــة المعلــم 

كعنصــر أســايس يف تحقيــق نتائــج إيجابيــة للطــالب. يف حيــن أن هــذه المــواد تمنــح المعلميــن فرًصــا مهمــة لتطويــر 

اســتراتيجيات التكيــف ودعــم رفاهيتهــم، يشــير تحليلنــا إىل أنهــا غالبـًـا مــا تقــوض رفاهيــة المعلــم من خــالل معاملــة المعلمين 

ــر أدوات محــدودة للمعلميــن لتلبيــة احتياجاتهــم الخاصــة. يوجــد مثــال يف المربــع 1. كمــورد فقــط وتوفي

المربع1. رفاهية المعلم كقناة للنهوض برفاهية الطالب 

تأسســت المبــادرات اإلقليميــة للدعــم النفــي واالجتمــايع )REPSSI( لدعــم األطفــال والشــباب يف شــرق وجنــوب 

ــة  ــة يف الرعاي ــادرات الدعــم النفــي واالجتمــايع اإلقليمي ــح REPSSI دبلومــة المعلميــن يف مب ــا. مصطل إفريقي

ــل  ــم لجع ــاء عمله ــن أثن ــم المعلمي ــة تدع ــاء الخدم ــدة أثن ــة )201٤( يه دورة معتم ــم والحماي ــية والدع النفس

مدارســهم آمنــة للطــالب وتســاعد عــى التعلــم والتطويــر. تركــز الوحــدة الثانيــة، »إدراك إمكاناتــك كبطــل لألطفال«، 

عــى رفاهيــة المعلــم، ولكــن النتيجــة المتوقعــة يه إعــداد المعلميــن لدعــم احتياجــات األطفــال. هــذا برنامــج 

ــم المعــريف واالجتمــايع والعاطــي  ــاء قدراتهــم لدعــم التعل ــن عــى بن تدريــي ال يقــدر بثمــن يســاعد المعلمي

للطــالب. ومــع ذلــك، فإنــه يجســد أيًضــا الميــل إىل معاملــة المعلميــن كقنــاة للنهــوض برفاهيــة الطــالب، بمــا يف 

ذلــك الفــرص المحــدودة الــي يوفرهــا للمعلميــن لتلبيــة احتياجاتهــم الخاصــة. 

سياســات العــودة اآلمنــة إىل المدرســة المتعلقــة بـــ كوفيــد - 19 محــدودة بشــكل خــاص مــن حيــث إعطــاء األولويــة لرفاهيــة 

المعلــم )انظــر اإلطــار 2(.

المربع 2. إعطاء األولوية لرفاهية الطالب عىل رفاهية المعلم يف استجابات كوفيد - 19

تقــدم الرســائل واإلجــراءات الرئيســية للوقايــة مــن كوفيــد - 19 ومكافحتــه يف المــدارس ، تقريــر صــادر عــن 

اليونيســيف ومنظمــة الصحــة العالميــة واالتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر )2020(، 

إرشــادات دوليــة لقــادة المــدارس وصانــي السياســات. يف هــذه الوثيقــة، تركــز الصحــة النفســية والدعــم النفــي 

ــب  ــم يج ــاريس التعلي ــأن مم ــر ب ــزة تق ــة موج ــن مالحظ ــالب. ويه تتضم ــى الط ــام األول ع ــايع يف المق االجتم

أن »يضمنــوا ]أن[ المعلميــن عــى درايــة بالمــوارد المحليــة لرفاهيتهــم« )ص 6(. يعكــس النهــج الــذي تتبعــه هــذه 

الوثيقــة نهــج معظــم وثائــق السياســة، ممــا يشــير إىل أنــه مــع عــدم وجــود دعــم مــدريس أكثــر شــموالً، يمكــن 

للمدرســين تقييــم رفاههــم والتعامــل معــه بشــكل مســتقل. 

وثيقــة سياســة أعدتهــا األمــم المتحــدة باالشــتراك مــع وزارة التعليــم البوليفيــة )2021( تعــرض االحتياجــات 

النفســية واالجتماعيــة والصحــة العقليــة للمدرســين. ينــص عــى أنــه »مــن المهــم النظــر يف الصحــة العقليــة 

للمعلميــن وكذلــك ]الطــالب[« ويقــدم اقتراحــات موجــزة مثــل تشــكيل »كتائــب الدعــم« أو »مجموعــات المعلمين 

ــة  ــك، فإنــه ال يقــدم أي إرشــادات حــول كيفي ــة، بوســاطة مهنيــي الصحــة« )ص 38(. ومــع ذل للمســاعدة المتبادل
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رفاهية وسالمة المعلم يف حاالت الطوارئ: النتائج المستخلصة من تخطيط الموارد وتحليل الفجوات 2٤

قيــام المعلميــن أو المــدارس بتفعيــل هــذه االســتراتيجيات أو تحديــد مصــادر الدعــم، ممــا يتــرك المعلميــن 

يدافعــون عــن أنفســهم. 

قامــت وزارة التعليــم البرازيليــة بوضــع دليــل تنفيــذي )2020(، ووضــع عالمــات إضافيــة عــى الطــالب، ووضــع 

ــن:  ــى المعلمي ــا ع ً ــا إضافي ً ــع عبئ ــل وض ــم ب ــة المعل ــل رفاهي ــط إىل تجاه ــير فق ــة تش عالم

يف  وأســرهم  والطــالب  المعلميــن  دمــج  وإعــادة  باســتقبال  المدرســية  المؤسســات  تقــوم  بــأن  يــوىص 

المجتمــع، كوســيلة للتغلــب عــى اآلثــار النفســية لفتــرة العزلــة الطويلة. يمكــن إنشــاء برامج التعليم المســتمر 

للمعلميــن، بهــدف إعدادهــم لهــذا العمــل المتكامــل، بمــا يف ذلــك التدريــب لتقديــم أنشــطة للتدريــس عــن 

بعــد وبشــكل مختلــط )وجــايه وافتــرايض(. )ص 10(

تضــع العديــد مــن المــواد المذكــورة أعــاله مســؤولية رفاهيــة الطــالب عــى عاتــق المعلميــن دون إعطائهــم أدوات للتعامــل 

مــع رفاهيتهــم. أكدنــا هــذه النتيجــة مــن خــالل تحليــل بيانــات مقابلــة المخبريــن الرئيســيين. أوضــح أحــد المخبريــن الرئيســيين 

أن العديــد مــن البرامــج تميــل إىل »ممارســة الضغــط عــى المعلــم للمــي قدًمــا و... ]تطبيــق[ مــا تعلمــوه ]لدعــم رفاهيــة 

الطــالب[ عندمــا كانــوا هــم أنفســهم يعانــون.« وأشــارت الحًقــا إىل أن العديــد مــن البرامــج التعليميــة والتدخــالت تصــور 

المعلــم عــى أنــه »ســفينة للوصــول إىل الطــالب.«

ــل  ــات التموي ــة لتدفق ــر كوظيف ــد ظه ــون ق ــا يك ــم ربم ــة المعل ــتغالل رفاهي ــيين أن اس ــن الرئيس ــن المخبري ــد م ــرح العدي اقت

ــم  ــح أن يت ــن المرج ــالب، فم ــج الط ــو نتائ ــادًة نح ــة ع ــرات موجه ــذه المؤش ــرًا ألن ه ــية. نظ ــرات األداء الرئيس ــة مؤش وطبيع

ــي: ــر الرئي ــع المخب ــة م ــالل مقابل ــي خ ــث تعليم ــح باح ــا أوض ــن. كم ــو المتعلمي ــة نح ــت موجه ــج إذا كان ــل البرام تموي

»غالبًــا مــا تكــون هــذه المطالــب المتزايــدة المفروضــة عــى المعلميــن مدفوعــة باألجنــدات العالميــة 

والمجتمــع الــدويل، بمــا يف ذلــك المانحــون- الضغــط مــن أجــل الجــودة، والدفــع مــن أجــل التعلــم 

االجتمــايع والعاطــي. نســتمر يف طلــب المزيــد مــن أنظمــة التعليــم وينتهــي األمــر بالمزيــد عــى ظهــور 

المعلميــن دون الدعــم أو االعتــراف المطلوبيــن بالتحديــات الحقيقيــة الــي يواجهونهــا يف حياتهــم المهنية 

ــخصية.« والش

ــة  ــت، 2015(. ونتيج ــن و بري ــالب )سورونس ــج الط ــى نتائ ــز ع ــاه للتركي ــذا االتج ــي ه ــم العالم ــدة التعلي ــاب أجن ــس خط يعك

لذلــك، ال يُنظــر إىل رفاهيــة المعلــم إال عــى أنهــا خطــوة نحــو تحســين تعلــم الطــالب، و »هــدف متوســط« بــدالً مــن كونهــا 

هدًفــا مهًمــا يف حــد ذاتــه. هنــاك حاجــة إىل البحــث حــول طبيعــة رفاهيــة المعلــم كمــا تنعكــس يف جــدول أعمــال التعليــم 

الــدويل، وعــى اآلثــار المترتبــة عــى تمويــل المانحيــن واالســتثمار طويــل األجــل. 

يف النهايــة، تتنــاول العديــد مــن المــواد الــي جمعناهــا احتياجــات المعلميــن فقــط إىل حــد منحهــم المعرفــة والمهــارات 

الــي تمكنهــم مــن دعــم رفاهيــة طالبهــم. يف حيــن أنــه ال يمكــن التقليــل مــن أهميــة رفاهيــة المتعلــم واإلنجــاز األكاديمــي، إال 

أن هنــاك حاجــة ملحــة لتغييــر كيفيــة تصــور رفاهيــة المعلــم ودعمهــا. 
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4.2. كوفيد -19: »البداية« تركيز عالمي عىل رفاهية المعلم 

»قبــل جائحــة كورونــا كانــت »رفاهيــة المعلــم« تعتبــر مجــرد نقــاش، ولكــن اآلن اصبــح النــاس يدركــون مــدى 

اهميــة الموضــوع حيــث اصبــح مشــكلة عالميــة، ليــس فقــط للمعلميــن الذيــن يعيشــون يف اوضــاع النــزاع 

ولكــن يف كل مــكان.« - شــريك ميــداين

أدت األزمــة الصحيــة العالميــة كوفيــد - 19 إىل دفــع جــدول األعمــال الخــاص برفاهيــة المعلميــن يف حــاالت الطــوارئ. 

مــن بيــن 130 مــادة تــم تضمينهــا يف الخرائــط، تــم إنشــاء 52٪ )67( اســتجابة كوفيــد - 19. ان تزايــد عــدد المــوارد الُمعــدة 

اســتجابة لكوفيــد-19 يــدل عــى االعتــراف المتنامــي بالمعلميــن كعامليــن أساســيين يف الخطــوط األماميــة. وأكــد العديــد 

ــا هــذا  مــن المخبريــن الرئيســيين هــذه الظاهــرة. الحــظ أحــد مقدمــو المعلومــات الرئيســيين، »أعتقــد أن كوفيــد دفــع حًق

ــا االنتبــاه إىل قضيــة رفاهيــة المعلــم الــي يتــم التغــايض  االعتــراف بــأن المعلميــن بحاجــة إىل الدعــم.« لفــت فيــروس كورون

ــا عــى نســبة أعــى  ــر معــى »الطــوارئ« و«الســالمة« فيمــا يتعلــق بالتعليــم. تؤثــر جائحــة كورون عنهــا بشــكل متكــرر ألنــه غيّ

ــر شــمال  ــدان عب ــن يف البل ــك المعلمي ــة باألزمــات المتعلقــة بالصــراع الســيايس أو العنــف، بمــا يف ذل ــن مقارن مــن المعلمي

الكــرة األرضيــة الــي تتميــز عــادًة بأنهــا مســتقرة. علــق أحــد المخبريــن الرئيســيين عــى أن محــاوالت معالجــة رفاهيــة المعلــم 

قبــل كوفيــد - 19، خاصــة يف البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل، غالبـًـا مــا يتــم »رفضهــا.« مــع اتســاع أهميــة رفاهيــة 

المعلــم، تــم أيًضــا توفيــر المــواد الالزمــة لمعالجتهــا.

كشــف كوفيــد - 19 أيًضــا عــن المزيــد مــن التحديــات الــي يواجههــا المعلمــون يف بيئــة عملهــم اليوميــة. يعــد شــعور العزلــة 

ــه  ــاين من ــذي يع ــاب ال ــق واالكتئ ــر والقل ــدارس، والتوت ــالق الم ــام وإغ ــالق الع ــات اإلغ ــاء عملي ــون أثن ــا المعلم ــعر به ــي يش ال

المعلمــون عنــد العــودة إىل المدرســة، مــن بيــن العوامــل المتعلقــة بكوفيــد - 19 الــي تشــكل المخــاوف بشــأن رفاهيــة 

ــبب  ــرة بس ــالق ألول م ــدارس يف اإلغ ــدأت الم ــذ أن ب ــرون، 2021(.3 من ــيباريا وآخ ــز ايكس ــال، اوزامي ــبيل المث ــى س ــم )ع المعل

كوفيــد-19، كان عــى المعلميــن تكييــف تقنيــات التدريــس والماجســتير الخاصــة بهــم الــي تدعــم التعليــم عــن بعــد، وغالبـًـا 

دون الوصــول إىل مــوارد التدريــس والتعلــم أو االتصــال باإلنترنــت )بوكريــل وشــتري، 2021(. كان عليهــم أن يتعلمــوا التواصــل 

مــع طالبهــم وعائالتهــم بطــرق جديــدة، لكــن لــم تتــح لهــم ســوى فــرص محــدودة لتلــي التدريــب أو الدعــم مــن مدارســهم 

ومقاطعاتهــم وحكوماتهــم )عــى ســبيل المثــال، فيغــاس، 2020(. تتوافــق نتائــج اســتبيان المعلــم مــع نتائــج أبحــاث التعليــم 

الــدويل، والــي تشــير إىل أن التحــدي األكثــر شــيوًعا المتعلــق بالعمــل الــذي واجهــه المســتجيبون )62٪( هــو الحاجــة إىل إجــراء 

تحــول ســريع إىل التعليــم عــن بعــد يف بدايــة األزمــة الصحيــة العالميــة. 

تؤكــد الكميــة الهائلــة مــن المــواد المتعلقــة بكوفيــد عــى تأثيــر الوبــاء عــى مجــال رفاهيــة المعلميــن. مــن بيــن 67 مــن المــواد 

ــاس،  ــتة أدوات قي ــى، وس ــة المنح ــة عملي ــة وتعليمي ــوارد تعليمي ــن م ــارة ع ــا عب ــا، 28 منه ــي جمعناه ــد ال ــة بكوفي المتعلق

وأربعــة تشــمل كالً مــن المــوارد واألدوات، و 29 مــن وثائــق السياســة / المناصــرة. يقــدم المربــع 3 أمثلــة عى المــوارد واألدوات 

المدرجــة يف رســم الخرائــط.

3   اوزاميز ايكسيباريا وآخرون. )1202( استخدم أداة قياس تسمى مقياس االكتئاب والقلق والتوتر )12SSAD( لتقييم مشاعر التوتر والقلق 
واالكتئاب لدى 3361 معلًما إسبانيًا عند العودة إىل المدرسة. ووجدوا أن متغيرات مثل الجنس والعمر واالستقرار الوظيي ومستوى التعليم الذي يدرسون فيه 

والحالة األبوية تؤثر أيًضا عى األعراض الي يعاين منها المعلمون. لسوء الحظ، تم نشر الدراسة بعد اكتمال هذا التعيين، لذلك لم يتم تضمين أداة القياس يف 031 
مادة.
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المربع 3. تسليط الضوء عىل موارد وأدوات كوفيد-19 

يلــي بنــك المــوارد واألدوات بجامعــة إلينــوي احتياجــات المعلميــن والطــالب ومقدمــي الرعايــة وأصحــاب  	

ــر اإلنترنــت والمــوارد المرتبطــة  ــدوات عب ــك الن ــا. يتضمــن هــذا البن ــن خــالل جائحــة كورون المصلحــة اآلخري

ببرنامــج الجامعــة، الهــدوء يف فــوىض كوفيــد-19: مســاعدة المســاعدين، والــي تتضمــن إصــدارًا خاًصــا 

بالواليــة )إلينــوي( ونســخة وطنيــة )الواليــات المتحــدة(. تتضمــن هــذه المجموعــة مــن المــوارد أداة اســتطالع 

لقيــاس التوتــر والرفاهيــة، باإلضافــة إىل اســتراتيجيات التأقلــم القابلــة للتنفيــذ إلدارة التوتــر والقلــق ومعالجــة 

ــات  ــت ومدون ــر اإلنترن ــدوات عب ــة ن ــة ذات الصل ــوارد اإلضافي ــن الم ــج زووم.« تتضم ــتخدام برنام ــاد اس »إجه

ــة  ــد-19« اســتراتيجيات إدارة اإلجهــاد ووثيقــة »مــوارد الصحــة العقلي ــوان »التعامــل مــع كوفي مســجلة بعن

ــة(.  ــد-19« )باللغــة اإلنجليزي لكوفي

وزارة التعليــم األيرلنديــة تقــدم مجموعــه مفيــده بعنــوان »نصائــح ومــوارد الرفاهيــة أثنــاء كوفيــد-19«،  	

موجهــة للمدرســين وأعضــاء آخريــن يف المجتمــع المــدريس، وتصنــف حســب مســتوى الصــف )االبتــدايئ، 

مــا بعــد االبتــدايئ(. تشــمل الموضوعــات الــي يتــم تناولهــا إدارة التوتــر والقلــق، واالســتجابة لنوبــات الهلــع، 

ــة(. ــة اإلنجليزي ــلوكيات )باللغ ــاعر والس ــكار والمش ــع األف وتطبي

تــم تطويــر بودكاســت المدرســة مشــتركة )2020( »اشــعر وفكــر يف الهــواء« )Sentipensantes al aire  باللغــة  	

اإلســبانية(، والــذي يوفــر ســجالت صوتيــة للمدرســين والمعلميــن، لمرافقــة المعلميــن يف األوقــات الصعبــة، 

ال ســيما خــالل كوفيــد-19. يوفــر البودكاســت فرًصــا للمعلميــن لســماع قصــص حقيقيــة عــن أقرانهــم الذيــن 

تغلبــوا عــى المصاعــب والتحديــات، ممــا يســاعد المســتمعين عــى تطويــر التأمــل والتفكيــر والمرونــة. 

يعــرض مقطــع فيديــو تم إنشــاؤه باللغة اإلســبانية بواســطة مدرســة ســانت ديفيــد يف جمهوريــة الدومينيكان  	

تماريــن يمكــن للمدرســين القيــام بهــا لتحســين صحتهــم البدنيــة بعــد أيــام طويلــة مــن التدريس عــن بُعد.

المســتندات  تحــدد  بأمــان.  المدرســة  بالعــودة إىل  تتعلــق  الــي جمعناهــا  والدعــوة  السياســة  وثائــق  غالبيــة  مــن   ٪79

البروتوكــوالت أو اإلرشــادات الــي يمكــن لقــادة التعليــم والمهنييــن اتباعهــا لدعــم المعلميــن والطــالب عنــد إعــادة فتــح 

ــة  ــة االجتماعي ــة أو الرفاهي ــة العقلي ــى الصح ــة، ع ــة البدني ــى الصح ــد ع ــم التأكي ــا يت ــادة م ــق، ع ــذه الوثائ ــدارس. يف ه الم

والعاطفيــة. يتعامــل البعــض مــع أهميــة التعــرف عــى عــدد الوفيــات الكارثيــة الناجمــة عــن فيــروس كوفيــد -19 وكيــف يؤثــر 

ذلــك عــى تصرفــات الطــالب وســلوكياتهم. كمــا هــو مذكــور يف القســم الفــريع ٤.1، غالبـًـا مــا يتــم التعامــل مــع تأثيــر أزمــة 

ــة. ــألة عرضي ــن كمس ــة المعلمي ــى رفاهي ــد-19 ع كوفي
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4.3. السياق: التحدث إىل السياقات والمفاهيم واالحتياجات الحقيقية

»مــا هــو متــاح يف بعــض األحيــان يكــون غيــر الئــق تمامــا. عندمــا تقــول مــارس اليوجــا والتأمــل، فهــذا ال ينطبــق 

عــى ســوريا... يقــوم ]المعلمــون[ بأشــياء أخــرى ]للتخلــص مــن التوتــر[ وقــد يكــون ذلــك مســيئًا أو غيــر مناســب 

لدرجــة أنهــم يرفضــون االســتماع. قــل يل أن أتنفــس؟ يف منطقــة حــرب؟« - ممــارس ميــداين

نظــرًا للطبيعــة المحــددة للســياق لرفاهيــة المعلــم، فــإن وضــع ســياق هــو ســمة أساســية لمــوارد رفاهيــة »عاليــة الجــودة«. 

ــة  ــة إىل التهيئ ــوارئ إىل الحاج ــاالت الط ــم يف ح ــوكاالت التعلي ــتركة ل ــبكة المش ــن الش ــام« م ــهد الع ــتعراض المش ــير »اس يش

عــى المســتوى الــكي )الوطــي، اإلقليمــي، العالمــي(، المتوســط )المدرســة والمجتمــع(، والجــزيئ )الفــردي( )فالــك وآخــرون، 

ــا يف  ــاء معظمه ــم إنش ــوًدا، ويت ــياًقا مقص ــورًا أو س ــدد جمه ــر ال تح ــذا التقري ــواد يف ه ــة الم ــإن غالبي ــك، ف ــع ذل 2019(. وم

ســياقات ال تشــير ايل  التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ومــن قبــل المنظمــات الموجــودة يف شــمال الكــرة األرضيــة. تشــير هــذه 

النتائــج إىل أنــه عــى الرغــم مــن أهميتهــا، فــإن المــواد المتاحــة حــول رفاهيــة المعلــم لــم يتــم وضعهــا يف ســياق مناســب.

ــر  ــكا الشــمالية يه المنطقــة األكث ــة. أمري ــًدا أو منطقــة معين ــي جمعناهــا ال تســتهدف بل ــر مــن نصــف )5٤٪( المــواد ال أكث

تمثيــالً )15٪( يف المــوارد المتبقيــة، تليهــا أمريــكا الجنوبيــة )10٪( والشــرق األوســط )7٪( )انظــر الشــكل 7( ســتة أقاليــم - وســط 

أفريقيــا وآســيا الوســى وشــرق آســيا ، لــم يتــم اســتهداف شــمال إفريقيــا وأوقيانوســيا وجنــوب إفريقيــا - بشــكل صريــح يف أي 

مــن المــواد، ممــا يســلط الضــوء عــى نقــص المــوارد المتاحــة للمناطــق والبلــدان المصنفــة عــادًة عــى أنهــا ســياقات طــوارئ.٤ 

ومــن المالحــظ أيًضــا أن جــزءًا كبيــرًا مــن المــواد يعالــج حــاالت الطــوارئ دون تحديــد النــوع )15٪(، بينمــا يركــز العديــد منهــا 

عــى أنــواع متعــددة مــن الطــوارئ )٪22(. 

الشكل رقم 7. المناطق الجغرافية المستهدفة بالمواد اليت تم جمعها

مالحظه: تشير »أخرى« إىل أوروبا )٤٪( وأمريكا الوسى )3٪( ومنطقة البحر الكاريي )2٪( وجنوب آسيا )2٪( وغرب إفريقيا )٪2(

تشمل األمثلة أفغانستان وجمهورية إفريقيا الوسى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق واألردن ولبنان وليبيا ومايل وميانمار ونيجيريا والصومال   ٤
وجنوب السودان والجمهورية العربية السورية وأوكرانيا واليمن.

٪15

٪5٤

٪1٤

٪7

٪10

 ال توجد منطقة مستهدفة

 أمريكا الشمالية

 أمريكا الجنوبية

 الشرق األوسط

 أخرى
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عــادة مــا يتــم إنشــاء المــواد المرجعيــة مــن قبــل المنظمــات الموجــودة يف األماكــن غيــر الطارئــة يف شــمال الكــرة األرضيــة؛ 

ــا،  ــمالية أو أوروب ــكا الش ــع يف أمري ــات تق ــل منظم ــن قب ــا )52٪( م ــن نصفه ــر م ــاء أكث ــم إنش ــا ، ت ــي جمعناه ــواد ال ــن الم م

و22٪ تــم إنشــاؤها مــن قبــل المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة أو وكاالت التنميــة اإلقليميــة والعالميــة )عــى ســبيل المثــال، 

اليونســكو، منظمــة الصحــة العالميــة، الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة(. تلفــت هــذه النتيجــة االنتبــاه إىل الحاجة إىل إشــراك 

المعلميــن مــن الجنــوب العالمــي يف إنشــاء مثــل هــذه المــواد )انظــر القســم الفــريع 6.٤(. 

تشــير هــذه النتيجــة أيًضــا إىل الحاجــة الماســة لوضــع مــواد رفاهيــة المعلــم يف ســياقها. تعتبــر الرفاهيــة والصحــة العقليــة 

مــن الموضوعــات المحظــورة يف العديــد مــن الثقافــات حــول العالــم ، والوصــم الناتــج عــن طلــب المســاعدة يمكــن أن يكــون 

حــاًدا بشــكل خــاص يف حــاالت الطــوارئ )عــى ســبيل المثــال ، كوريجــان وآخــرون ، 201٤؛ شــانون وآخــرون ، 2015(. كما الحظ 

أحــد الباحثيــن، يف ثقافــة باكيهــا »لــن تخبــر أي شــخص أنــك ذاهــب إىل مستشــار. هنــاك توقــع بــأن يكــون الشــخص متمتــع 

ــدائد.5  ــة الش ــد مواجه ــى عن ــن ح ــر عاطفيي ــن وغي ــوا حازمي ــب أن يظل ــراد يج ــي أن األف ــا يع ــوة »، مم ــة والق ــة الصالب بصف

أوضــح هــذا الباحــث الحًقــا أن الســكان األصلييــن يتصــورون الرفاهيــة عــى أنهــا قضيــة جماعيــة وليســت فرديــة )انظــر اإلطــار٤(. 

ــرًا، ألنــك  ــا كبي أشــار مقــدم معلومــات رئيــي مــن FHI360 أيًضــا إىل أنــه »حــى القليــل مــن الــدالالت يمكــن أن تحــدث فرًق

إذا قلــت« ســنتحدث عــن التعلــم االجتمــايع العاطــي«، يف بعــض الســياقات يُنظــر إىل هــذا ]المصطلــح[ ســلبيًا. »يجــب أن 

تتكيــف طريقــة  معالجــة الرفاهيــة واالســتراتيجيات المقدمــة لتحســينها يف كل ســياق اجتمــايع ثقــايف مــع الطــرق المقبولــة 

محليـًـا لمناقشــة ومعالجــة المشــاعر والصحــة العقليــة.« 

المربع 4. المفاهيم الفردية مقابل الجماعية للرفاهية

وفًقــا ألحــد األكاديمييــن، »يف ثقافــة المــاوري، ال تتحــدث عــن مشــاكلك. حيــث يتــم التعامــل مــع كل المواضيــع 

مــن خــالل المجتمــع ». أوضــح الباحــث أن مفهــوم المــاوري للرفاهيــة هــو مفهــوم جمــايع أو مشــترك  إىل حــد 

ــذا  ــإن ه ــك، ف ــع ذل ــض. وم ــم البع ــون ببعضه ــاس يعتن ــع[ ألن الن ــم ]للمجتم ــدة والدع ــب الوح ــا يجل ــر، مم كبي

المفهــوم الجمــايع يعــي أيًضــا أنــه مــن غيــر المقبــول ثقافيـًـا أن تعــزف عــى مشــاكلك الفرديــة، حيــث يُنظــر إىل 

هــذا عــى أنــه »يســلب االنتبــاه« مــن المجموعــة. هــذا لــه آثــار كبيــرة عــى تصميــم برامــج رفاهيــة المعلــم الفعالــة، 

مــن كيفيــة تعريــف الرفاهيــة إىل االســتراتيجيات األكثــر مالءمــة لتعزيزهــا.

عنــد وصــف بحثهــا الخــاص عــن مــواد رفاهيــة المعلــم ، قــال أحــد شــركائنا الميدانييــن ، »لــم يكــن هنــاك الكثيــر مــن ]المــوارد 

المتاحــة عــن رفاهيــة المعلــم[. وكالعــادة... كان عــي أن أعتمــد عــى البحــث مــن الغــرب، وهــذا هــو الحــال دائًمــا.« يف حيــن 

أنهــا كانــت قــادرة يف النهايــة عــى تكييــف المــواد مــع ســياقها ، فــإن المــواد الــي تعالــج تحديــات رفاهيــة المعلــم والــي يتــم 

نقلهــا إىل الجنــوب العالمــي بشــكل متكــرر وتعكــس بشــكل كبيــر مخاطــر الخطــاب الــذي يهيمــن عليــه الشــمال العالمــي. كمــا 

هــو مذكــور يف المربــع ٤ ، حــى مصطلــح »الرفاهيــة« غالبـًـا مــا يتــم تناولــه مــن المنظــور الفــردي الــذي يميــز البلــدان يف شــمال 

الكــرة األرضيــة. أبــرز العديــد مــن المخبريــن الرئيســيين الحاجــة إىل تحــدي هيــاكل الهيمنــة الشــمالية يف البيئــات اإلنســانية، 

وتمكيــن نهــج أكثــر اســتجابة ثقافيـًـا وســياقيًا لرفاهيــة المعلــم، كمــا يفهــم المصطلــح ويختبــره المعلمــون يف ســياقات معينــة 

يف الجنــوب العالمــي. 

وتوضــح النتائــج أهميــة تأقلــم المــواد المتوفــرة لتعكــس الــويع الثقــايف للمضاميــن يف بلــدان الجنــوب نظــرا ألن العديــد مــن 

المــوارد تــأيت مــن بلــدان الشــمال. وهــذا مــا فســره أســتاذ ببراعــة قائــال، » أظــن أنــه هنالــك خطــر مــن أن نقســم هــذا بشــكل 

مصطنــع إىل مــا يحــدث يف بلــدان الشــمال مــع مــا يحــدث يف بلــدان الجنــوب.« يف النهايــة، مــن األهميــة بمــكان أن تكــون 

المــوارد الرئيســية متاحــة ومناســبة للجميــع، وأن يتــم تخصيــص الوقــت والخبــرة الالزميــن لوضــع المــواد يف ســياقها بحيــث 

تكــون اللغــة والمحتــوى يف متنــاول المســتخدمين المســتهدفين -- باختصــار، أن »تتحــدث المــواد إىل أشــخاص.«

يشير باكيها إىل ثقافة النيوزيلنديين األوروبيين )غير األصليين(.  5

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15325024.2014.934629#:~:text=Findings%20describing%20reasons%20why%20it,and%20educating%20refugees%20are%20discussed.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15325024.2014.934629#:~:text=Findings%20describing%20reasons%20why%20it,and%20educating%20refugees%20are%20discussed.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15325024.2014.934629#:~:text=Findings%20describing%20reasons%20why%20it,and%20educating%20refugees%20are%20discussed.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15325024.2014.934629#:~:text=Findings%20describing%20reasons%20why%20it,and%20educating%20refugees%20are%20discussed.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15325024.2014.934629#:~:text=Findings%20describing%20reasons%20why%20it,and%20educating%20refugees%20are%20discussed.
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يوفــر عــدد محــدود مــن المــواد الــي تــم اضافتهــا للخرائــط إرشــادات حــول وضعهــا يف ســياقها وتكييفهــا )عــى ســبيل المثــال، 

تدريــب الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم لمعلمــي المــدارس االبتدائيــة يف حزمــة ســياقات األزمــات ومؤسســة إنقــاذ 

األطفــال والرفاهيــة يف مناهــج التدريــب يف حــاالت الطــوارئ(. توفــر مــوارد التطويــر المهــي للمعلميــن إرشــادات، ونصائــح، 

وتوصيــات حــول كيفيــة اســتخدام محتوياتهــا ووضعهــا يف ســياقها لتعكــس احتياجــات المجتمــع المحــي، والقوانيــن 

ــوع  ــذا الن ــم ه ــوارد واألدوات لتقدي ــن الم ــد م ــة إىل المزي ــاك حاج ــة. هن ــوارد المحلي ــات والم ــة، والممارس ــة والمحلي الوطني

مــن التوجيــه، وبالتــايل لضمــان أن الجهــود المبذولــة لدعــم رفاهيــة المعلــم حساســة للواقــع الثقــايف والســيايق الــذي يشــكل 

التحديــات الــي يواجههــا المعلمــون.
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4.4. اللغة: حاجز يمكن التغلب عليه الستيعاب المواد

»ماهــو متــاح يتوفــر يف الغالــب باللغــة اإلنجليزيــة. وهــو موجــه لجماهيــر غربيــة. مجموعــات األدوات 

المتاحــة للمتحدثيــن باللغــة العربيــة غيــر كافيــة تماًمــا. أنــا متأكــد مــن أن هــذا هــو نفســه بالنســبة للغــات 

األخــرى أيًضــا«. - قائــد البرنامــج

اللغــة اإلنجليزيــة ليســت لغــة مشــتركة يف أي بلــد محــدد حاليـًـا بالنــزاع أو األزمــات اإلنســانية ذات الصلــة، لكن الجهــات الفاعلة 

يف االســتجابة اإلنســانية ال تجمــع بشــكل روتيــي بيانــات اللغــة.6 ســلطت أحــد مستشــاري التعليــم يف حــاالت الطــوارئ الضــوء 

عــى هــذا باعتبــاره تحديـًـا رئيســيًا يف العمــل الــذي قامــت بــه عــى مــدار الخمســة عشــر عاًمــا الماضيــة: 

»أجــد صعوبــة يف الوصــول إىل اللغــة يف كثيــر مــن األحيــان- أن األشــياء ليســت مبســطة بمــا فيــه الكفايــة. 

يُفتــرض أن اللغــة بســيطة، لكنهــا يف الواقــع ]ليســت كذلــك[ عندمــا تترجمهــا إىل اللغــة المحليــة أو عندمــا 

تســتخدمها يف المجتمعــات المحليــة، ال ســيما يف األماكــن القليلــة اإللمــام بالقــراءة والكتابــة.«

عــى الرغــم مــن ذلــك ، فــإن مــوارد اللغــة اإلنجليزيــة يه األكثــر انتشــارًا إىل حــد بعيــد ، حيــث تمثــل 51 بالمائــة مــن جميــع 

المــواد الــي جمعناهــا. وتمثــل المــواد باللغــة العربيــة 11 بالمائــة فقــط مــن تلــك الــي حددناهــا مــن خــالل الخرائــط.  بالنظــر 

إىل أن الــدول الناطقــة باللغــة العربيــة، بمــا يف ذلــك اليمــن وســوريا، يه موطــن ألكبــر األزمــات اإلنســانية يف العالــم، فهنــاك 

حاجــة واضحــة لمزيــد مــن المــوارد واألدوات لدعــم المعلميــن الناطقيــن باللغــة العربيــة. 

يتــم عــرض التفاصيــل حســب لغــة المــواد الــي جمعناهــا يف الشــكل 8. كمــا يشــير الشــكل ، تتوفــر بعــض المــواد باللغــات 

اإلســبانية والعربيــة والفرنســية والبرتغاليــة ، ولكــن 5 يف المائــة فقــط مــن تلــك الــي حددناهــا يف التعييــن تــم توفيرهــا بلغــات 

غيــر تابعــة للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )بمــا يف ذلــك األوكرانيــة والروســية والــداري واللغــة 

ــوكاالت  ــتركة ل ــبكة المش ــات الش ــية بلغ ــات الرئيس ــى الكلم ــت ع ــر اإلنترن ــث عب ــات البح ــا عملي ــا حصرن ــظ أنن ــتوية(. الح البش

ــوكاالت  ــأي لغــة مــن شــبكة الشــبكة المشــتركة ل ــا بالمــوارد ب ــك، فقــد رحبن ــم يف حــاالت الطــوارئ الخمــس؛ ومــع ذل التعلي

ــاب أمــام المــواد مــن أي ســياق اجتمــايع لغــوي.  ــا الب ــايل فتحن ــم يف حــاالت الطــوارئ الموســعة، وبالت التعلي

وتشمل البلدان الي عانت من النزاعات واألزمات اإلنسانية ذات الصلة لسنوات أفغانستان وجمهورية إفريقيا الوسى وجمهورية الكونغو الديمقراطية   6
والعراق واألردن ولبنان وليبيا ومايل وميانمار ونيجيريا والصومال وجنوب السودان والجمهورية العربية السورية وأوكرانيا واليمن.
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الشكل 8. لغات المواد المجمعة

مــن بيــن 32 مصــدرًا يف الخرائــط الــي يمكــن اســتخدامها للتعلــم الــذايت، تتوفــر الغالبيــة العظمــى )26( باللغــة اإلنجليزيــة. 

يتوفــر عــدد أقــل بكثيــر مــن مــوارد التعلــم ذاتيــة التوجيــه بلغــات أخــرى )6 باللغــة اإلســبانية و ٤ باللغــة العربيــة و 2 باللغــة 

الفرنســية( )انظــر اإلطــار 5(. تشــير هــذه النتائــج إىل أنــه عــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة لجعــل المــوارد أكثــر ســهولة، تظــل 

اللغــة تشــكل حاجــزًا كبيــرًا، ال ســيما بالنســبة للمعلميــن الذيــن ال يتحدثــون أو ال يتقنــون بشــكل كامــل إحــدى لغــات الشــبكة 

المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ الرســمية، وعــى وجــه الخصــوص ألولئــك الذيــن ال يجيــدون اللغــة اإلنجليزية.

المربع 5. موارد الدراسة الذاتية المتاحة للمعلمين باللغة العربية  

وكالــة األونــروا )2013( تقديــم الدعــم النفــي واالجتمــايع مــن خــالل التعليــم يف حــاالت الطــوارئ حزمــة  	

مــوارد التدريــب والمــوارد للمعلميــن والمستشــارين تــزود المعلميــن والمستشــارين بالمهــارات الــي يحتاجون 

إليهــا لدعــم الرفاهيــة النفســية واالجتماعيــة للطــالب يف حــاالت النــزاع والطــوارئ. وتــزود المعلميــن بخطــوات 

بســيطة حــول كيفيــة العنايــة بأنفســهم باإلضافــة إىل أداة تقييــم الــذات لقيــاس مســتوى اإلجهــاد لديهــم. 

ــب اســتعداد  	 ــا )2020( مســتعد للعــودة: حزمــة تدري ــا وتركي اليونســيف يف الشــرق األوســط وشــمال إفريقي

المعلــم تتنــاول الحزمــة االحتياجــات الناشــئة يف مجــال الصحــة وإجــراءات األمــان، والصحــة النفســية 

ــدروس. إنهــا تســتهدف المعلميــن العائديــن إىل المدرســة بعــد اإلغــالق  والســالمة يف المــدارس وقاعــات ال

ــد 19. ــبب كوفي بس

المكتــب اإلقليمــي لليونســكو )2018( للتربيــة يف الــدول العربيــة حزمــة المعلميــن : مقدمــة للدعــم النفــي  	

االجتمــايع يف الظــروف الصعبةبرنامــج تدريــب المعلميــن مصمــم لمســاعدة المعلميــن يف تقديــم الدعــم 

النفــي واالجتمــايع لألطفــال. كمــا يعتــرف بالحاجــة إىل دعــم رفاهيــة المعلــم.
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ــر دليــل التعليــم والصحــة العقليــة والدعــم النفــي واالجتمــايع، وهــو دليــل لتدريــب المعلميــن،  	 تــم توفي

مــن قبــل المنســق القطــري للشــبكة الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ يف ســوريا. 

تــم تصميــم هــذا الدليــل لتدريــب المعلميــن عــى تقديــم الدعــم النفــي واالجتمــايع لألطفــال يف حــاالت 

ــر واإلرهــاق.  ــة المعلــم ومســاعدته عــى تخفيــف التوت الطــوارئ. كمــا يقــدم نصائــح لدعــم رفاهي

4.5. اإلنصاف: هويات متنوعة واحتياجات فردية 

»رفاهيــة المعلــم والخطــاب النفــي االجتمــايع فــردي للغايــة. هــذه يه المشــكلة الرئيســية. هنالــك 

خاصيــة فرديــة لــه... كأنــىث، كأم، كرجــل، أشــخاص مــن مختلــف الفئــات العمريــة، مدرســون شــباب«.              

- مقــدم المعلومــات الرئيــي

تختلــف أســاليب التدريــس - وخبــرات المعلميــن- بشــكل كبيــر بســبب الخصائــص الفرديــة لــكل معلــم. اإلعاقــة، وحالــة النــزوح، 

والجنــس، والحالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، والتدريــب قبــل الخدمــة، وخبــرة التدريــس- كل مــن هــذه الخصائــص الفرديــة 

يمكــن أن تشــكل التحديــات الــي يواجههــا المعلــم وآليــات التكيــف الــي يســتخدمها )فالــق وآخــرون، 2019(. ومــع ذلــك، مــع 

اســتثناءات قليلــة، فــإن المــواد الــي جمعناهــا ال تقــر بهــذه الخصائــص أو آثارهــا عــى رفاهيــة الفــرد. يف هــذا القســم الفــريع، 

نستكشــف كيــف أخــذت المــواد الــي جمعناهــا يف الحســبان الفــروق الفرديــة المختلفــة، بمــا يف ذلــك اإلعاقــة الجســدية، 

ووضــع المعلــم كالجــئ أو نــازح داخليـًـا، وجنســهم. )نــدرس تأثيــر الديــن يف القســم الفــريع 10.٤.(

اإلعاقــة الجســدية يه نقطــة ال يتــم التطــرق إليهــا بشــكل خــاص يف تصميــم المــوارد، عــى الرغــم مــن اإلجمــاع الــدويل عــى 

ــم  ــدية، ل ــة جس ــن إعاق ــون م ــم يعان ــم بأنه ــتبيان المعل ــاركين يف اس ــن المش ــة م ــاد 5 يف المئ ــا أف ــة.7 بينم ــا بالرفاهي عالقته

تعتــرف أو تعالــج أي مــن مصــادر التعليــم والتعلــم الــي جمعناهــا اإلعاقــة الجســدية. كمــا أن الوثائــق السياســاتية الــي تذكــر 

اإلعاقــة تفعــل ذلــك بشــكل عابــر، وتركــز بشــكل كبيــر عــى الصدمــات االجتماعيــة والعاطفيــة أو الجســدية الــي يتعــرض لهــا 

ــق السياســية للحصــول عــى  ــزاع. ال توجــد روابــط صريحــة يف هــذه الوثائ ــد إصابتهــم يف ســياق الن المعلمــون والطــالب عن

معلومــات تهــم كيفيــة تشــكيل اإلعاقــة الحتياجــات رفاهيــة المعلــم، أو اســتراتيجيات التأقلــم. هنــاك بعــض المــواد الــي تشــير 

فيهــا إرشــادات وبروتوكــوالت كوفيــد19 بشــأن إعــادة فتــح المــدارس بأمــان إىل أن يقــوم قــادة المــدارس بإجــراء ترتيبــات خاصــة 

للمعلميــن )والطــالب( الذيــن يعانــون مــن ظــروف صحيــة معينــة، بمــا يف ذلــك اإلشــارة إىل أن هــذه الحــاالت قــد »تجعلهــم 

ــات يف  ــباب والمعلوم ــم والش ــادات وزارة التعلي ــال، إرش ــبيل المث ــى س ــد 19 )ع ــن كوفي ــديدة« م ــراض الش ــة لألع ــر عرض أكث

جامايــكا إلعــادة فتــح المــدارس(. ومــع ذلــك، فــإن المــوارد المدرجــة يف الخرائــط ال تســتجيب بشــكل عــام لإلعاقــة والطــرق 

الــي قــد تتقاطــع بهــا مــع الرفاهيــة.                                      

تــم تصميــم ســبع مــواد مدرجــة يف الخريطــة خصيًصــا لمعلمــي الالجئيــن أو المعلميــن العامليــن يف مخيمــات الالجئيــن. 

بســبب تقــارب العوامــل ، بمــا يف ذلــك نقــص الوثائــق أو الشــهادات المقبولــة، ونقــص الدفــع العــادل أو يف الوقــت المناســب، 

والوصــول غيــر المتســق للدعــم، وحــاالت المعيشــة غيــر اآلمنــة، يواجــه المعلمــون النازحــون تحديــات فريدة تحــدد رفاهيتهم 

)بروكينــز، 2008، مندنهــال وآخــرون، 2018(. توفــر المــواد الــي جمعناهــا- معظمهــا وثائــق سياســاتية ومناصــرة- ارشــادات 

لوضــع الخطــط وادارة المعلميــن، والتوظيــف، والتدريــب، واألجــور. ومــع ذلــك، فهــم يفشــلون عــادًة يف معالجــة دور النــزوح 

بشــكل صريــح كعامــل فــردي لــه آثــار عــى رفاهيــة الفــرد. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن جميــع وثائــق السياســة / المناصــرة األربعــة 

الــي تتنــاول النــزوح مكتوبــة باللغــة اإلنجليزيــة، ممــا يعــزز حقيقــة أن هنــاك مــواد محــدودة متاحــة فقــط لدعــم ممــاريس 

التعليــم يف حــاالت الطــوارئ الذيــن يعملــون مــع معلمــي الالجئيــن غيــر الناطقيــن باللغــة اإلنجليزيــة. 

تشير مراجعة أدبية حديثة إىل أن المعلمين ذوي اإلعاقة يواجهون تحديات فريدة تشكل مشاعرهم حول الكفاءة الذاتية، وأنهم غالبًا ما يلجؤون إىل   7
النظم االجتماعية ودعم األسرة لبناء المرونة )نيكا، وآخرون، 0202(
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يلعــب الجنــس أيًضــا دورًا مهًمــا يف رفاهيــة الفــرد. العديــد مــن الثقافــات لديهــا توقعــات مختلفــة مــن الرجــال والنســاء، بمــا 

يف ذلــك المعلميــن. يميــل الرجــال والنســاء إىل تــويل أدوار ومســؤوليات مختلفــة يف منازلهــم ومجتمعاتهــم، ويف تفاعلهــم 

مــع الزمــالء واألســر والطــالب، األمــر الــذي لــه آثــار متباينــة عــى صحتهــم العقليــة ورفاهيتهــم. يســلط تقريــر للشــبكة المشــتركة 

ــؤوليات  ــن المس ــة بي ــات الموازن ــر تحدي ــة تأثي ــى كيفي ــوء ع ــوارئ Review Landscape الض ــاالت الط ــم يف ح ــوكاالت التعلي ل

ــق وآخــرون،  ــم )فال ــة المعل ــرة عــى رفاهي ــار كبي ــه آث ــذي ل ــر متناســب عــى المعلمــات، األمــر ال ــة والعمــل بشــكل غي المنزلي

2019(. يُرجــح أن تكــون المعلمــات أكثــر مــن نظرائهــن الذكــور ضحايــا للتمييــز و/ أو العنــف القائــم عــى النــوع االجتمــايع يف 

منازلهــن وبيئــات عملهــن )KII، مركــز تطويــر التعليــم(. الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )2019( تصــف 

مذكــرة التوجيــه الجنســاين التحديــات المختلفــة الــي تواجههــا المعلمــات، بمــا يف ذلــك العنــف يف المدرســة أو أثنــاء الســفر 

مــن / إىل المدرســة. نتيجــة لذلــك، قــد تحجــم المعلمــات يف ســياقات األزمــات عــن العمــل يف المناطــق النائيــة خوفــا عــى 

ســالمتهن. يــؤدي تقاطــع النــوع االجتمــايع مــع أشــكال التهميــش األخــرى، مثــل النــزوح ، إىل تفاقــم التحديــات الــي تواجــه 

رفاهيــة المعلميــن )مثــال، كيــرك، 2010(

عــى الرغــم مــن الــدور المحــوري الــذي يلعبــه النــوع االجتمــايع يف الفــرص الفرديــة والتعــرض للعنــف العاطــي والجســدي، 

إال أن القليــل مــن المــواد تفســر ديناميــات النــوع االجتمــايع يف نهجهــا تجــاه رفاهيــة المعلــم. العديــد مــن أدوات القيــاس، 

بمــا يف ذلــك االســتبيانات )عــى ســبيل المثــال ، اســتبيان الحــق يف اللعــب:  صحــة المعلــم النفســية االجتماعيــة والرفاهيــة يف 

ــة المجموعــة المركــزة )عــى ســبيل المثــال، دليــل مناقشــة المجموعــة المركــزة لرفاهيــة المعلــم يف الحــق  المــدارس( وأدل

يف اللعــب( تدعــو المعلميــن إىل تحديــد جنســهم، وبالتــايل لفــت االنتبــاه إىل الحاجــة إىل تضميــن بيانــات مصنفــة حســب 

الجنــس يف آليــات الرصــد والتقييــم. ومــع ذلــك، هنــاك القليــل مــن المــوارد الــي تربــط صراحًة بيــن النــوع االجتمــايع والرفاهية، 

وبالتــايل تفشــل يف ضمــان الدعــم العــادل والمــرايع للمنظــور الجنســاين.

4.6. صوت المعلم: الحلقة المفقودة لتصميم المواد واعدادها 

ــم عــى اإلطــالق بســبب مشــكالت  ــر مــن هــذه األدوات دون مشــاركة أي معل ــر الكثي ــم تطوي ــا مــا يت ً »غالب

الوصــول وكــذا التمويــل. أعتقــد أنــه بالتأكيــد تحــد كبيــر أن يتــم إنشــاء األشــياء دون مشــاركة المعلــم«.             

- مقــدم المعلومــات الرئيــي

هنــاك وفــرة مــن األدبيــات الــي تستكشــف كيــف ولمــاذا غالبـًـا مــا يتــم اســتبعاد المعلميــن مــن المناقشــات والقــرارات الــي تؤثر 

عــى عملهــم )عــى ســبيل المثــال، كيــرك ووينثــروب، 2013؛ بيرنــز ولــوري، 2015؛ ميندنهــال وآخــرون، 2018 ؛ فالــك وآخــرون، 

2019(. أظهــر تحليلنــا أن هــذا القيــد نفســه ينطبــق عــى المــواد الخاصــة برفاهيــة المعلم،والــي يتــم إنشــاء معظمهــا دون 

استشــارة المعلميــن. ناقــش العديــد مــن مقدمــي المعلومــات الرئيســيين مــدى انتشــار نهــج »مــن أعــى إىل أســفل« إلنشــاء 

المــواد، وبالتــايل تســليط الضــوء عــى اآلثــار المترتبــة عــى اختيــار التصميــم هــذا مــن حيــث االســتيعاب والتأثيــر. كمــا الحــظ 

أحــد مقدمــي المعلومــات الرئيســيين، فــإن برامــج رفاهيــة المعلــم الــي »يتــم تمريرهــا مــن الــوزارات أو األقســام عــى لــوح 

مــن الحجــر« تحــد يف النهايــة مــن قبــول المعلــم، ممــا قــد يكــون لــه آثــار ســلبية عــى فعاليــة البرنامــج. يف مجــال الرفاهيــة، 

هنــاك أيًضــا إمكانيــة إلحــاق الضــر، ال ســيما بالنظــر إىل حقيقــة أن طلــب الدعــم غالبـًـا مــا يكــون وصًمــا )انظــر القســم الفــريع 

 .)٤.3

ــر تدريــب معلمــي المــدارس االبتدائيــة يف ســياقات األزمــات  ــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ يعتب الشــبكة المشــتركة ل

أحــد األمثلــة البــارزة لمــورد التدريــب الــذي تــم تطويــره بمشــاركة المعلميــن. ضمــت مجموعــة عمــل تعاونيــة  المعلمــون يف 

ســياق األزمــات )TiCC( مجموعــة مــن أصحــاب الشــأن مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة، والجامعــات، وخبــراء التعليــم 

العالمــي واإلقليمــي، ومــدريب المعلميــن لتطويــر مــوارد التدريــب. تــم تطويــر محتــوى التنميــة مــن خــالل البحــث الــذي تــم 

إجــراؤه مــع المعلميــن. ثــم تــم تجريــب المــواد وتكييفهــا بشــكل أكبــر وفًقــا الحتياجــات المعلميــن. 
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إن المناهــج التصاعديــة والشــعبية إلنشــاء مــواد رفاهيــة المعلــم لديهــا القــدرة عــى تعزيــز المشــاركة مــن قبــل كل مــن 

المعلميــن وقــادة المــدارس، وبالتــايل المســاهمة يف التغييــر المســتدام واإليجــايب. كمــا فســره أحــد مقدمــي المعلومــات 

ــي:  الرئي

ــا  ً ــه غالب ــة... ويفهمــون المنظومــة أحســن مــن غيرهــم... أعتقــد أن ــرة وغني ــرة وفي »المعلمــون لديهــم خب

مــا يكــون مــن الخطــأ أن نتدخــل كمنظمــات إنســانية ونتحــدث فقــط مــع المشــرفين أو المديريــن ولكــن 

ــوم.« ــة الي ــون يف نهاي ــراء الحقيقي ــن هــم الخب ــن، الذي نتخــى التحــدث إىل المعلمي

ــة  ــال رفاهي ــن يف مج ــن العاملي ــإن المحترفي ــرايف، ف ــم الجغ ــم وتركيزه ــة يف خبراته ــات الجوهري ــن االختالف ــم م ــى الرغ ع

ــن  ــن المعلمي ــن ع ــن المدافعي ــة م ــة قوي ــاك دفع ــم. هن ــاركة المعل ــة مش ــى أهمي ــون ع ــوارئ يتفق ــاالت الط ــم يف ح المعل

الســتخدام نهــج تشــاريك إلنشــاء مــواد تتضمــن أفــكار المعلميــن وتفضيالتهــم وتتجــاوب معهــا. عندمــا ســئل باحــث آخــر مــن 

جامعــة أوكالنــد عمــا يجعــل أحــد المــوارد أفضــل مــن اآلخــر، أوضــح قائــال: 

ــاج  ــك افتراًضــا بمــا يحت »إّنَ الــيء األول هــو أنهــم مدفوعيــن وراء مطالــب المعلميــن أنفســهم. ليــس ذل

إليــه المعلمــون، إنمــا يف الواقــع، يُعــد ذلــك اســتجابًة لمــا يُعبِّــرون عنــه ويفعلونــه بالفعــل. أعتقــد أن 

هنــاك خطــرُ حقيــي يف تنــاول مســألة المعلميــن مــن منظــور العجــز، وأن نقــول إن المعلميــن يفتقــرون 

إىل جميــع هــذه األشــياء، ويف المقابــل نقــول ’’حســنًا، مــا الــذي يفعلــه هــؤالء المعلمــون بالفعــل وكيــف 

يمكننــا دعــم تلــك األشــياء وترســيخها عــى نحــٍو أفضــل؟«

نظــرًا إىل قيــود التمويــل وانعــدام إمكانيــة الوصــول إىل المعلميــن العامليــن يف حــاالت الطــوارئ؛ قــد ال يمكن دائًما المشــاركة 

ِــن الممارســين يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ 
يف إعــداد المــواد معهــم. إال أن المشــاركة يف إنشــاء أدوات القيــاس تمكّ

مــن إيجــاد فهــم أفضــل الحتياجــات المعلميــن وتحدياتهــم وأولوياتهــم. قــد تطلـَّـب األدوات الكميــة والنوعيــة -الــي ندرجهــا 

يف التخطيــط- مســاهمًة مــن المعلميــن بشــأن مجموعــة مــن المســائل، بــدءًا مــن الشــعور بالكفــاءة الذاتيــة يف الفصــول 

المدرســية، إىل تأثيــر الكوفيــد-19 عــى الروتيــن اليومــي ومســتوى الضغــط واإلشــباع الوظيــي لديهــم.    وكثيــرًا مــا تُســتخدم 

البيانــات المســتخلصة مــن هــذه األدوات لمتابعــة فعاليــة البرامــج المســؤولة عــن صحــة المعلميــن وتقييمهــا، والــي تكفــل 

إمكانيــة إدراج رد فعلهــم وخبراتهــم يف اإلصــدارات المقبلــة.

المربع رقم 6. تسليط الضوء عىل أدوات القياس المستخدمة لتقييم احتياجات المعلمين من الرفاهية

ــتبيان  	 ــدارس: اس ــة يف الم ــة والرفاهي ــية االجتماعي ــم النفس ــة المعل ــب )2020( صح ــق يف اللع ــة الح مؤسس

ــك  ــم ذل ــد ُصم ــم. ق ــن ورفاهه ــاة المعلمي ــى حي ــد-19 ع ــة كوفي ــر جائح ــة تأثي ــس كيفي ــذايت يقي ــال ال اإلكم

لتمكيــن مؤسســة الحــق يف اللعــب مــن تكويــن رؤى متعمقــة بشــأن نظــم الدعــم اإلضافيــة والمــوارد الــي 

ــد-19.  ــة كوفي ــالل جائح ــس يف خ ــون التدري ــا يواصل ــون بينم ــا المدرس يحتاجه

مؤسســة إنقــاذ الطفــل )2020( نهــج TPD أداة لقيــاس رفاهيــة المعلميــن وحماســهم،  هــذا مقتبــس مــن أداة  	

تشــخيص حمــاس المعلــم، ويتضمــن ذلــك مقابلــة 1:1 تهــدف إىل توفيــر بيانــات عــن العوامــل الحاســمة الــي 

تؤثــر عــى رفاهيــة المعلم وحماســه.

يف نهايــة األمــر، تعكــس أهميــة إنتــاج المــواد المتأثــرة بالمعلميــن والمنشــأة معهــم موضوًعــا مشــتركًا بيــن البحــوث الدوليــة، 

ويف البيانــات األوليــة الــي تسترشــد بهــا هــذه الدراســة. كذلــك يبــرز أهميــة االســتناد إىل ممارســات الرفاهيــة القائمــة. باإلضافــة 

إىل ذلــك، نظــرًا إىل محدوديــة الحيــز المخصــص لرفاهيــة المعلميــن يف مجتمــع التعليــم والمــدارس والفصــول الدراســية؛ 

فــإن التركيــز عــى األســاليب والنهــج المألوفــة الــي تدعــم دقــة التنفيــذ أمــرٌ أســايس لتأييــد المعلميــن واســتفادتهم وتغييرهــم 

المســتدام. 
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35رفاهية وسالمة المعلم يف حاالت الطوارئ: النتائج المستخلصة من تخطيط الموارد وتحليل الفجوات

4.7. الرفاهية المالية: الدفع بدون تقديم تعويض كاٍف 

’’إن التحــدي األكبــر هــو االفتقــار إىل الدعــم المــايل الــكايف للمعلــم يك يعيــش حياتــه كإنســان.‘‘ —معلــم، 

ســوريا

عــادًة مــا يكــون تســليم مرتبــات المعلميــن معرًضــا للخطــر 

واألزمــات.  النزاعــات  بوجــود  تتســم  الــي  البلــدان  يف 

قــد يحــدث تأخيــر لعــدم إمكانيــة الوصــول إىل األمــوال 

المركزيــة أو عندمــا ال يتمكــن المعلمــون مــن الســفر بأمــان 

 et Dolan( إىل المــكان الــذي يحصلــون فيــه عــى أجورهــم

al., 2012(. أجريــت دراســة لحالــة التعليــم يف ســوريا، الــي 

تعــد أحــد أكبــر االزمــات االنســانية يف العالــم، وأظهــرت أن 

87 يف المئــة مــن المعلميــن يتقاضــون أجــرًا غيــر منتظــم 

هــذا  إجــراء  وقــت  يف    .)2018  ,.al  et  Mendenhall(

البحــث، كان يعمــل نحــو 33 يف المئــة مــن المعلميــن 

يف شــمال غــرب ســوريا بــدون أجــر )KII(. عــى الرغــم مــن توصيــة اليونســكو )1966( بشــأن حالــة المعلميــن، الــي حــددت 

األمــن االجتمــايع كأحــد عناصــر مجموعــة التعويضــات الــي ينبــي أن تكــون حًقــا أساســيًا لجميــع المعلميــن، نــادرًا مــا تتــاح 

مجموعــات تعويضــات واســعة النطــاق )أي تشــمل فوائــد اإلصابــات الطبيــة والتوظيــف واإلجــازات الســنوية المدفوعــة األجــر 

واإلجــازات المرضيــة وإجــازة األمومــة( بعــد نصــف قــرن، نــادرًا مــا يتقــاىض المعلمــون رواتــب منتظمــة يف حــاالت الطــوارئ، 

ناهيــك عــن الحصــول عــى فوائــد أفضــل. 

تبيــن البحــوث بوضــوح أن رفاهيــة المعلــم يف جميــع الظــروف ترتبــط ارتباًطــا وثيقــا باألجــور )Falk et al, 2020(. يُعــد االفتقــار 

ــة حــادة  ــي تعــاين مــن أزمــة اقتصادي ــات ال ــن ملموًســا بصــورة أوضــح يف البيئ ــكي يف تعويضــات المعلمي المحــدود أو ال

بشــكل خــاص. يعــوق عــدم التعويــض الــكايف قــدرة المعلميــن عــى تلبيــة احتياجاتهــم األساســية وتوفيــر الخدمــات ألســرهم، 

وذلــك يســبب لهــم القلــق والضغــوط الشــديدة )Hammond-Darling, 2017(. كذلــك ارتبطــت التحديــات المتعلقــة بالمرتبــات 

ــاهم يف  ــن وتس ــة المعلمي ــوض رفاهي ــل تق ــك العوام ــع تل ــاس، وجمي ــار الحم ــي وافتق ــا الوظي ــاض الرض ــتنزاف وانخف باالس

ارتفــاع معــدالت االســتنزاف )Falk et al in cited ,2016 ,.al et Greenberg, 2020(. بنــاءً عــى بيانــات اســتبيان المعلميــن، 

أفــاد المعلمــون بــأن تقاضيهــم أجــور غيــر كافيــة كان التحــدي األكثــر شــيوًعا )5٤٪( لرفاهيتهــم، بعيــًدا عــن الكوفيد-19)انظــر 

المربــع 7(.

المربع رقم 7. إلقاء الضوء عىل استجابة المعلم لالستبيان

عندمــا ُســئل المعلمــون عــن التحديــات ’’العقليــة والجســدية‘‘ الــي يواجهونهــا، كتــب أحدهــم، ’’الجــوع، نحــن 

المعلمــون يف فنزويــال جائعــون. فــإن راتــب المعلــم الحاصــل عــى الدكتــوراة أقــل مــن 2 دوالر شــهريًا.8‘‘ وصــف 

اآلخــرون إحساســهم ’’اإلحســاس بالعجــز لعــدم وجــود التأميــن الصحــي هنــا يف فنزويــال.‘‘ أشــار المجيبــون عــى 

اســتبيان المعلميــن الحاجــة إىل المزيــد مــن مجموعــات أشــمل للتعويضــات، والــي تشــمل التأميــن )الصحــي(، 

ــن  ــدادات للمعلمي ــة، واإلم ــدات الوقائي ــة(، والمع ــاط الطبي ــائم والنق ــذاء والقس ــالل الغ ــل: س ــة )مث ــم اإلغاث ودع

ــوة، وحســابات  ــوازم النظافــة العامــة(، واجــازة االمومــة/ األب ــة ومجموعــات ل ــب اإلســعافات األولي ــل: حقائ )مث

التقاعــد. 

تعريفات توضيحية: أجر المعلم مقابل التعويض

يقتصــر أجــر المعلــم -كثيــرًا مــا يشــار إليــه بالراتــب أو المرتــب- عى 
األجــر األســايس النقــدي. يعكــس التعويــض مجموعــة أكبــر مــن 
الفوائــد النقديــة وغيــر النقديــة، بمــا يف ذلــك األجــر األســايس، 
لكنــه يشــمل أيًضــا البــدالت، واإلســكان، والرعايــة الطبيــة، وفــرص 
التطويــر المهــي ، وإجــازة االمومــة / األبــوة، واإلجــازة المرضيــة، 

واســتحقاقات التقاعــد، ومــا إىل ذلــك. 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/09_CfBT_BrookingsReport.pdf
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ــار إىل  ــا يش ــادرًا م ــم، ن ــايض أجوره ــن وتق ــة المعلمي ــن رفاهي ــط بي ــرة ترب ــات والمناص ــق السياس ــة وثائ ــا أن غالبي ــا وجدن بينم

مجموعــة أشــمل مــن التعويضــات. تطالــب 2٤ وثيقــة مــن وثائــق السياســة العامــة بتوحيــد وتنســيق السياســات المتعلقــة 

بتعييــن المعلميــن وتدريبهــم وإدارتهــم، واســتخدامها مــن قبــل جميــع شــركاء التعليــم والــوكاالت الــي تعمــل مــع المعلمين 

يف وقــت األزمــات.9 يشــمل ذلــك جــداول األجــور والمرتبــات. تــويص المبــادئ التوجيهيــة للسياســات العامــة بجمــع بيانــات 

ــة كذلــك تطالــب وثائــق السياســات والمناصــرة بدفــع  موثوقــة عــن أجــر المعلميــن لوضــع ضوابــط ماليــة ونظــم دفــع فعال

أجــور المعلميــن يف الوقــت المناســب وبانتظــام، وحمايــة وظائفهــم يف يف حــاالت الطــوارئ لتعزيــز رفاهيتهــم.

ــة الواضحــة الــي تثبــت أن إجــازة األمومــة، واإلجــازة المرضيــة، والتأميــن الصحــي،  مــع ذلــك، عــى الرغــم مــن وجــود األدل

وغيــر ذلــك مــن شــبكات الضمــان االجتمــايع تحســن قــدرة المعلميــن عــى توفيــر الحمايــة لهــم ولعائلتهــم، ال تتنــاول وثائــق 

ــدد يف  ــد المح ــتثناء الوحي ــد االس ــض. يُع ــى التعوي ــة ع ــا القائم ــع نطاًق ــات األوس ــت التحدي ع ــي ُجّمِ ــة ال ــات العام السياس

التخطيــط، هــو الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )2009( المالحظــات اإلرشــادية بشــأن تعويــض 

ــت  ــي ُصمم ــادية، ال ــات اإلرش ــك المالحظ ــر تل ــات توف ــد األزم ــاش بع ــرد واالنتع ــاالت التش ــة وح ــدول الهش ــن يف ال المعلمي

يك يســتخدمها موظفــو الســلطات التعليميــة والمنظمــات المانحــة ووكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات المجتمعيــة 

ــرًا للتخطيــط وتنفيــذ اســتجابة مناســبة لتعويضــات المعلميــن عــى الرغــم مــن التشــديد  ــر الحكوميــة، منب والمنظمــات غي

عــى مختلــف أشــكال التعويــض الالزمــة لحمايــة ســبل عيــش المدرســين ورفاههــم، يشــير التخطيــط وتحليــل الفجــوات 

ــذي صمــم لدعمــه.  ــم يأخــذ بهــا المجتمــع المحــي ال ــك اإلرشــادات ل بوضــوح إىل أن تل

ممــا  واالســتيعاب،  المتاحــة  المــواد  يف  الفجــوة  تلــك  وجــود  الرئيســيين  المعلومــات  مقدمــي  مــن  العديــد  أكــد 

األزمــات. حــاالت  يف  للمعلميــن  عموًمــا  توفرهــا  وعــدم  الشــاملة  التعويضــات  مجموعــات  أهميــة  إىل  انتباهنــا   لفــت 

  علــق شــريك ميــداين للمنظمــات غيــر الحكوميــة يف شــمال غــرب ســوريا بوجــوب تجــاوز مجموعــة التعويضــات »إىل مــا هــو 

أبعــد مــن األجــور« وأن تشــمل مزايــا أخــرى تدعــم رفاهيــة المعلميــن:

»تحــدث أشــياء ليــس هنــاك إرشــاد لهــا. إلجــازة األمومــة. للبــدالت. حــى اليــوم يف ســوريا، يُعامــل المعلمون 

وكأن ال يمكــن لــك أن تنجــب أو تمــرض أو تتقاعــد!«

وذلك العد مقصور عى الوثائق اإلسبانية فقط، الي لم تدرج يف هذا المستوى من التحليل.  9
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4.8. المشاركة عىل المستوى السيايس: ال توجد طرق لمشاركة المعلمين يف الحوار 
بشأن السياسات العامة

»ال يوجد من يحمي حقوق المعلمين.«  - معلمة، سوريا

عــى الرغــم مــن أن التشــريعات الداعمــة لحقــوق المعلميــن يه تشــريعات أساســية الســتدامة تحســين رفاهيــة المعلــم، إال 

ــة توافــر المــواد المصممــة إلشــراك المعلميــن يف مناقشــات  ــل الثغــرات كشــفت عــن محدودي ــة التخطيــط وتحلي أن عملي

السياســة العامــة أو تمكينهــم مــن المناصــرة أو الضغــط مــن أجــل تغييــر السياســة العامــة. هــذا يوضــح إىل أنــه عــى الرغــم 

ــة  ــة السياس ــن محادث ــر م ــد كبي ــتبعدون إىل ح ــم مس ــن، فإنه ــة المعلمي ــى رفاهي ــات ع ــتوى السياس ــل مس ــر عوام ــن تأثي م

العامــة. 

تُعــرِّف الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ سياســة التعليــم بأنهــا »الترتيبــات الهيكليــة والنظاميــة 

الموضوعــة الــي تُزيــد مــن احتماليــة تحقيــق المعلمــون والنظــم المدرســية الخبــرات والنتائــج المرجــوة للطــالب« )اتصــاالت 

كابلــو، 2011( يف الظــروف الحساســة والطــوارئ، الــي قــد تقــوض فيهــا قــدرة الدولــة عــى توفيــر الخدمــات األساســية، عــادًة 

ــة  ــق االســتقرار لدعــم إنشــاء وصيان ــة يف مجــال المســاعدة اإلنســانية وتحقي ــة والدولي ــة المحلي مــا تتدخــل الجهــات الفاعل

الهيــاكل والنظــم األساســية )مثــل: Hilhorst et al 2019؛ Jansen & Hilhorst, 2010؛ Ingram, 2020(. تؤثــر السياســات الناتجــة 

ــر المهــي. تؤكــد  ــق، والحــق يف العمــل، والوصــول إىل وســائل النقــل، والتطوي ــن، والتعويــض، والتصدي عــى إدارة المعلمي

نتائــج األبحــاث الدوليــة )مثــل: Lawrie & Burns, 2015، التعليــم يف كامبريــدج، 2017(، والنتائــج الــي أظهرتهــا هــذه الدراســة 

أهميــة السياســات الــي تدعــم رفاهيــة المعلــم، وتعيــد تأكيدهــا باســتمرار.

ــن المعلميــن بشــكل فــردي والممارســين العامليــن معهــم مــن المشــاركة  ــا للثغــرات نقــص المــوارد الــي تمكّ أظهــر تحليلن

ــة. كمــا ورد يف ’’االســتعراض العــام‘‘ ’’-عــى المســتوى القومــي وكــذا األمــر عــى  ــة أو الوطني ــا السياســات المحلي يف قضاي

المســتوى اإلقليمــي والعالمــي، ينبــي للجهــات الفاعلــة يف التعليــم مناصــرة سياســات التغييــر وتأكيــد أن السياســات الواعــدة 

ــة األزمــات، حينمــا  ــة، وذلــك لدعــم رفاهيــة المعلميــن‘‘ Falk et al, 2019، صفحــة 33(. يف حال ســتترجم إىل ممارســة فعال

 & Ghosn( تكــون نقابــات المعلميــن محــدودة يف أغلــب األحيــان بســبب الحواجــز االجتماعيــة أو االقتصاديــة أو السياســية

Akkary, 2020(، يصبــح توافــر المــواد الــي تمكــن المعلميــن مــن المشــاركة يف حيــز السياســات أكثــر أهميــة. يشــير االفتقــار 

إىل مــواد الدعــم الموجهــة نحــو السياســات الــي تتيــح للمعلميــن مســارات للمشــاركة يف الخطــاب والعمــل عــى مســتوى 

السياســات العامــة إىل عــدم مشــاركة المعلميــن أو تمكينهــم مــن مواصلــة التغييــر يف هــذا المجــال. 

ــا القائمــة  عــى الرغــم مــن االتجــاه العــام للمــواد يف اســتبعاد الفــرص المتاحــة للمعلميــن لمشــاركتهم مباشــرًة يف القضاي

عــى السياســات، قــد كشــف تحليلنــا أن بعــض أدوات القيــاس ووثائــق السياســة العامــة تتيــح للمعلميــن مجــااًل للتفكيــر يف 

العوامــل عــى مســتوى السياســة العامــة والمشــاركة فيهــا. تُعــد مجموعــة الضغــط المــريب )المعاهــد األمريكيــة للبحــوث، 

2020( ومقيــاس االحتياجــات المتصــورة يف حــاالت الطــوارئ اإلنســانية )منظمــة الصحــة العالميــة، 2011( أداتــان تمكنــان 

المعلميــن مــن التفكيــر يف العوامــل المتعــددة الــي تؤثــر عــى رفاههــم، بمــا يف ذلــك العوامــل المرتبطــة بالسياســات. 

ــة المعلميــن عــى مســتويات متعــددة. يهــدف المشــروع  ــج مشــروع FHI360 مســألة رفاهي ــم ،يعال ــوان التصــدي للتعل بعن

إىل تيســير تأهيــل المعلميــن المشــردين مــع توفيــر أيًضــا التطويــر المهــي ورصــد دفــع أجــور المعلميــن )أنظــر مربــع رقــم 

ــى  ــرة ع ــط المناص ــن يف خط ــن المعلمي ــادرة ع ــكار الص ــاد باألف ــه اإلسترش ــن في ــااًل يمك ــوارد مج ــك الم ــئ تل ــا تهي 8(.10 بينم

ــن أنفســهم للمشــاركة يف أعمــال المناصــرة عــى  ــكي، فإنهــا تحــول أيًضــا دون إتاحــة فــرص واضحــة للمعلمي المســتوى ال

مســتوى السياســات العامــة. 

10  للمزيد عن مشروع FHI360 لمعالجة التعليم يف شمال شرق نيجيريا، أنظر
https://www.fhi360.org/projects/addressing-education-northeast-nigeria 
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http://www.kablaucommunications.com/2011/08/definition-of-education-policy/
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/04/06/civil-society-an-essential-ingredient-of-development/
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/04/06/civil-society-an-essential-ingredient-of-development/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/disa.12332
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/disa.12332
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1253131.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1253131.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1253131.pdf
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44643/9789241548236_eng.pdf;jsessionid=073C59F9AB74F9FB5A3FC779A31406C6?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44643/9789241548236_eng.pdf;jsessionid=073C59F9AB74F9FB5A3FC779A31406C6?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44643/9789241548236_eng.pdf;jsessionid=073C59F9AB74F9FB5A3FC779A31406C6?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44643/9789241548236_eng.pdf;jsessionid=073C59F9AB74F9FB5A3FC779A31406C6?sequence=1
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44643/9789241548236_eng.pdf;jsessionid=073C59F9AB74F9FB5A3FC779A31406C6?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44643/9789241548236_eng.pdf;jsessionid=073C59F9AB74F9FB5A3FC779A31406C6?sequence=1
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https://www.fhi360.org/projects/addressing-education-northeast-nigeria#:~:text=The%20Addressing%20Education%20in%20Northeast,the%20community%20and%20government%20levels
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المربع رقم 8.  تسليط الضوء عىل برنامج FHI360 لمعالجة التعليم يف شمال شرق نيجيريا

ــام  ــتويات النظ ــع مس ــى جمي ــة ع ــألة الرفاهي ــا مس ــرق نيجيري ــمال ش ــم يف ش ــة التعلي ــج لمعالج ــاول البرنام يتن

ــز  ــئلة تحف ــات، أس ــتند إىل اللوح ــب المس ــد والتدري ــن أداة الرص ــات م ــن مقتطف ــي. تتضم ــايع اإليكولوج االجتم

المدربيــن عــى توجيــه أســئلة إىل المعلميــن بشــأن اعتمادهــم. عى المســتوى الــكي، يشــرك البرنامــج وزارة التربية 

ــن المشــردين للتدريــس يف  ــل المعلميــن بحيــث يمكــن اعتمــاد المعلمي ــد لتأهي والتعليــم يف إنشــاء نظــام جدي

البيئــات التعليميــة غيــر الرســمية. بينمــا تنجــح هــذه المــواد يف إيصــال أصــوات المعلميــن إىل الحــوار الســيايس، 

إال أن المعلميــن أنفســهم ليســوا مدعويــن للمشــاركة يف مجــال الضغــط الســيايس.

يشــير نقــص المــوارد المتاحــة لتشــجيع المعلميــن عــى النظــر يف مشــاركتهم يف وضــع السياســات أو المناصــرة إىل عــدم 

وجــود معلميــن مــن الوكالــة يف هــذا المجــال. هنــاك عــدد كبيــر مــن المعلمين الذين يعيشــون يف حــاالت الطــوارئ ويفتقرون 

إىل الحــق القانــوين يف العمــل بســبب تشــردهم أو بســبب تغييــر متطلبــات التصديــق )Constant & Culberston, 2015(. يف 

هــذه الحــاالت، مــن األهــم أن يكــون المدرســون عــى درايــة بحقوقهــم وقادريــن عــى معالجتهــا بطريقــة اســتباقية. 

4.9. المدرسة والمجتمع: المحافظة عىل رفاه المعلمين من خالل النهج المدرسية 
الكاملة

»دفعــت لنهــج المدرســة بأكملهــا ألنــي أردت فقــط أن أركــز عــى المعلميــن، وعــى خلــق بيئــة تدعــم تماًمــا 

عمليــة تعلمهــم ونموهــم.« المخبــر الرئيــي

ــة اســتخدام نهــج  ــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ »االســتعراض العــام« الضــوء عــى أهمي تســلط الشــبكة المشــتركة ل

ــن  ــع المعلمي ــة لجمي ــة الفرص ــج »إتاح ــذا النه ــل ه ــوارئ. يكف ــاالت الط ــن يف ح ــة المعلمي ــم رفاهي ــا لدع ــة بأكمله المدرس

 ,Falk et al( »للمشــاركة يف البرنامــج واالســتفادة منــه، وحــدوث تغييــرات مســتمرة عــى مســتوى الفــرد والمعلــم والمدرســة

2019, ص. ٤8(. إن التحليــل الــذي لدينــا لمــا هــو موجــود مــن التــراث باإلضافــة لمــا حصلنــا عليــه مــن بيانــات خــالل مقابالتنــا 

ــة  ــر ذات قيم ــن غي ــين أداء المعلمي ــة لتحس ــود المبذول ــة أن الجه ــى حقيق ــد ع ــيين لتؤك ــات الرئيس ــي المعلوم ــع مقدم م

ــة،  ــاتهم اليومي ــالل ممارس ــم خ ــارات أدائه ــر مه ــن لتطوي ــرص للمعلمي ــر الف ــن يوف ــك ل ــل، وذل ــكل منفص ــدث بش ــا تح عندم

أو الحصــول عــى الدعــم الــالزم إلحــداث تغييــر جوهــري يف توجهاتهــم ومعتقداتهــم.   إن زيــادة الدعــم لقــادة المــدارس، 

وتوفيــر تطــور مهــي مســتدام للمــدارس ألمــور ضروريــة يف تعزيــز تطــور أداء المعلــم )مــاك أليــوم & برايس، 2010: فريســولس 

201٤:برنــز & الوري، 2015(. 

وعــى الرغــم مــن أهميــة التركيــز عــى المدرســة ككل يف دعــم أداء المعلــم فــإن معظــم المــوارد الــي جمعناهــا تــم توجيههــا 

نحــو األفــراد )28 أو 58 ٪( وهكــذا نفتقــر ألليــات تحســين األداء للمدرســة ككل )لألمثلــة أنظــر المربــع رقــم 9(. بينمــا توفــر هــذه 

المــوارد دليــل هــام للتغيــر عــى مســتوى الفــرد فــإن نجاعتهــا عــادة مــا تكــون محــدودة بســبب فشــلها لالســتجابة لشــكل أداء 

المعلــم الــي تشــكلها بيئــة عمــل أوســع، وثقافــة المدرســة.   
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المربع رقم 9. التركيز عىل موارد أداء المعلم عىل المستوى الفردي

مــوارد المســتوى الفــردي تتضمــن وثائــق، ونشــرات صوتيــة، ودورات تدريبيــة عبــر اإلنترنــت، تلــك الــي توفر، وبشــكل 

حــريف، اســتراتيجيات »المســاعدة الذاتيــة« أو إرشــادات وتوجيهــات للتحكــم يف ضغوطــات العمــل. ومــن أمثلــة 

ذلك:

ــد  	 ــم المحتــرف، التعريــف بـــ كوفي ــر المعل برنامــج انقــاذ الطفــل )2020(  وبرنامــج تمكيــن المعلميــن  تطوي

19 للمعلميــن )متوافــر كدراســة ذاتيــة أو برنامــج ميســر( يــدرب المعلميــن عــى التعــرف عــى تأثيــرات أزمــة 

كوفيــد 19 عــى مســتويات اإلجهــاد و/أو الصحــة العقليــة والعاطفيــة لديهــم. إنهــا توفــر اســتراتيجيات 

يســتطيع المعلمــون اســتخدامها لتأكيــد األداء الجيــد اجتماعيًــا وعاطفيًــا.

	   La Mochilla:  Habiladades para la(البــاك بــاك: المهــارات الحياتيــة)المــدارس المختلطــة بكولومبيــا )2020

vida( وهــو موقــع باللغــة األســبانية يحتــوي عــى مجموعــة مــن المصــادر الــي تقــوي المهــارات االجتماعيــة 

ــاول  ــي تتن ــة ال ــع المرئي ــن المقاط ــد م ــاك العدي ــوي. هن ــم الترب ــن أداءه ــن و تحس ــدى المعلمي ــة ل العاطفي

موضوعــات متنوعــة مثــل العقــاب اإليجــايب والفصــول التشــاركية وتطويــر طريقــة تفكيــر ناضجــة بيــن األفــراد. 

ــل  ــر التفاع ــى تطوي ــن ع ــاعد المعلمي ــة تس ــرات الصوتي ــن النش ــلة م ــا سلس ــا أيًض ــتركة لديه ــدارس المش الم

والمرونــة مــن خــالل تقديــم أمثلــة حقيقيــة لمعلميــن تغلبــوا عــى األزمــات.

مــن المصــادر المائــة والثالثيــن الــي قمنــا بجمعهــا يف المخطــط، فــإن 1٤ )بنســبة 28٪( تــم تصميمهــم كـــطرق تتناســب مــع 

المســتويات المدرســية لدعــم أداء المعلميــن، ويشــمل ذلــك عــدد غيــر كثيــر مــن مصــادر ذات محتــوى لغوي-اجتمــايع.11   

ــب  ــر لتدري ــم كجــزء مــن برنامــج أكب ــي تهــدف لتحســين أداء المعل ــد مــن هــذه المــوارد المدرســية األربعــة عشــرة ال العدي

المعلــم. إنهــم يميلــون لتنــاول مســألة أداء المعلــم يف مناقشــة أوســع تشــمل تعلــم الطــالب والصحــة النفســية )البــاب الفــريع 

1/٤(. لكــن المخطــط يكشــف عــن العديــد مــن األمثلــة اإليجابيــة لنظريــة المدرســة الشــاملة والــي تؤكــد عــى أداء المعلــم 

ــن و ــدا للمعلمي ــرب بهولن ــال الح ــة أطف ــه منظم ــذي تقدم ــه. ويه CORE ال ــد ذات ــة يف ح ــج ذي قيم ــا كنات ــل معه وتتعام

 LodiK2019 ( التنميــة العاطفيــة االجتماعيــة للمعلميــن  باإلضافــة إىل دعــم الداعميــن للمجلــس النرويجــي لالجئيــن FHI360

ــق  ــر  نمــوذج عــى تطبي ــة المدرســة الشــاملة عب ــى باكســتان نظري ــم وألهــم( تتب ــدع وعل ــة )اب ــر الحكومي (.12 المنظمــات غي

واتــس أب)أنظــر المربــع رقــم 10(. إن هــذه البرامــج عــى وجــه الخصــوص ومــوارد المســتويات المدرســية األربعــة عشــرة عــى 

وجــه العمــوم أن الباحثيــن والممارســين يتبنــون نظريــات المدرســة الشــاملة ألجــل تحســين أداء المعلــم. 

إنها ست مواد مدرسية بالعربية وثالثة بالفرنسية، واثنين بالبرتغالية وخمسة عشر باإلسبانية واثنان بلغات أخرى  11
وحى هذه البرامج توفر مواد محدودة لمصدر مفتوح قد يتم تضمينه يف المخطط. وقد أوضح مقدمو المعلومات الرئيسيين من هذه المنظمات   12
أن ذلك كان لسببين. ويرى البعض أن األدوات كانت يف طور االختبار والتثبيت بينما عبر آخرون عن ترددهم أن يشاركوا هذه المواد بشكل واسع دون مناقشة كيفية 

وضعها يف سياق مناسب بشكل مسبق )أنظر الباب الفريع ٤/3(. 
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المربع رقم 10. إلقاء الضوء عىل تداخالت المدرسة الشاملة لتحقيق أداء جيد للمعلم

ــن الذيــن يعملــون يف  ــدا لمســاعدة المعلمي تــم تصميــم CORE للمعلميــن  مــن منظمــة أطفــال الحــرب بهولن

المناطــق المتأثــرة بالصراعــات والعنــف المســلح. تســتخدم منهــج المدرســة الشــاملة، ويركــز عــى توفيــر مهــارات 

التنميــة االحترافيــة لتحســين القــدرات االجتماعيــة والنفســية للمعلميــن، واألداء النفــس اجتمــايع، ومهــارات 

إدارة الفصــل الــدرايس. وتبــدأ بِحــث المعلميــن عــى إظهــار هويتهــم وقيمهــم وتقديــم تعريــف ووصــف للمــدرس 

الــذي يريــدون أن يكونــون عليــه. ثــم توفــر، بشــكل فــردي، دعــم للمعلميــن مــن خــالل ورشــات عمــل، وأثنــاء عمليــة 

ــكل معلــم عــى حــدة، والدعــم داخــل الفصــل  ــة ل ــه. يشــمل الدعــم عــى المالحظــة، والتنميــة االحترافي التوجي

الــدرايس، وتوفيــر فــرص التــدرب والــي تســاهم جميًعــا يف تحســين التعلــم العاطــي القائــم عــى البحــث. 

ابــدع وعلــم وألهــم يف باكســتان نمــوذج الواتــس آب لدعــم المعلــم قــد تــم إطالقــه كاســتجابة لتبعــات كوفيــد-19. 

توفــر المتابعــة وأنمــاط أخــرى لدعــم المعلميــن يف األماكــن ذات المــوارد المحــدودة والبيئــات النائيــة يف 

باكســتان. يتــم إنشــاء مجموعــات الواتــس آب لجميــع المعلميــن مــن نفــس المدرســة لتوفيــر قنــاة تواصــل تعاونيــة 

لــكل الزمــالء، ولدعمهــم يف منهجهــم التربــوي وخطــط دروســهم.

ــة منهــج  ــد عــى أهمي ــع رقــم 11( أعــادت عــى التأكي ــن )انظــر المرب اســتجابات مقدمــي المعلومــات الرئيســيين والمعلمي

ــاملة.  ــة الش المدرس

المربع رقم 11. إلقاء الضوء عىل بيانات استبيان المعلم

قام معظم المعلمين المستجيبين بتعريف عوامل مستوى المدرسة عى أنها حوادث أكثر تأثير ألدائهم13:

قــام واحــد مــن خمــس معلميــن تقريبـًـا، )أي 17٪(، بتصنيــف عوامــل مســتوى المدرســة )أي التفاعــل بالفصــل  	

ــم  ــا تقدي ــب فيه ــي يج ــم ال ــايع األه ــي اجتم ــتوى البي ــا المس ــى أنه ــي( ع ــور المه ــرص التط ــدرايس وف ال
الدعــم لــدوره.1٤

وقــد أفــاد أكثــر مــن ربــع المعلميــن )28٪( أنهــم يســاهمون بشــكل شــخيص يف الشــبكات االجتماعيــة  	

أدائهــم. تحســين  يف  للمســاعدة  االحترافيــة 

وقــد أفــاد مــا يقــرب مــن ثلــث المعلميــن )29٪( أنهــم واجهــوا صعوبــات تتعلــق بســلوك الطــالب، مــا يلفــت  	

االنتبــاه ألهميــة الدعــم يف الفصــل الــدرايس بشــكل عــام، وآليــات إدارة الفصــل الــدرايس بشــكل خــاص، يف 

تشــكيل دور المعلــم.

ــث  ــة لح ــادرات المجتمعي ــواد والمب ــك الم ــمل ذل ــة، ويش ــارج المدرس ــم خ ــدور المعل ــم ل ــوارد )10٪( الدع ــة م ــدم خمس يق

ــف  ــيون بوص ــات الرئيس ــو المعلوم ــام مقدم ــال ق ــبيل المث ــى س ــاعدة.   ع ــم المس ــى تقدي ــع ع ــه األوس ــع بمفهوم لمجتم

»نقــل المهــام« ويه عمليــة يمكــن خاللهــا تفويــض أعضــاء آخــرون يف المجتمــع )أو المدرســة( بالقيــام بمهــام محــددة 

للمعلــم، وبهــذا يتــم تقليــل التوتــر المرتبــط بالعمــل أو الملــل.   قــد يكــون هــذا مفيــًدا خصوًصــا عنــد تقديــم الدعــم العاطــي 

ــا دعــوة  ــة.   نقــل المهــام قــد تشــمل أيًض ــادرات الوقاي ــة و مب ــة األطفــال عــى أســس مجتمعي ــق حماي االجتمــايع أو تطبي

’طلَِب من المعلمين أن يصنفوا المستويات االجتماعية والبيئية من األكثر )1( أهمية لألقل أهمية )5(. عى الرغم من وجود فرق طفيف بين متوسط   13
التصنيف عى مستوى المدرسة )27/2( ومستوى السياسة )78/2( فإن هذه الفروقات تعتبر أولويات عند مقارنتها بمستوى الفرد )٤1/3( أو مستوى المجتمع )٤/31(.

وتماشيًا مع إطار الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ )9102( فنحن نعتبر أن عوامل مستوى المدرسة تشمل أيًضا عوامل مستوى   1٤
الفصل الدرايس: اعتبر 81٪ من المعلمين أن عوامل مستوى الفصل الدرايس يه األكثر أهمية، بينما اعتبر 61٪ منهم أن عوامل مستوى المدرسة يه األكثر أهمية، 

وقد استخدمنا متوسط هذين المستويين.
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ــدرايس  ــق بالتدريــس داخــل الفصــل ال ــن يف مهــام ال تتعل ــاء األمــور وأفــراد مــن مجموعــات أخــرى لمســاعدة المعلمي أولي

كمراقبــة ســلوك التالميــذ أو توزيــع المــواد واألنشــطة. مثــل هــذه النظريــات قــد تتطلــب التدريــب عــى حمايــة الطفــل والوقايــة 

للتأكــد مــن أن غيــر المتخصصيــن ومــا يقومــون بــه ال يشــكل تهديــًدا عــى المعلميــن أو التالميــذ.   إن المجهــود الجمــايع 

بمســتويات المدرســة والمجتمــع يمكــن أن يدعــم دور كل أفــراد المدرســة بشــكٍل أكمــل. عــى البحــث أن يحــاول، مســتقباًل، 

تعريــف وخلــق مــواد تدعــم قــادة المــدارس يف تصميــم و تطبيــق هــذه االســتراتيجيات.

4،10. الفرد: استراتيجيات غير رسمية لتحسين أداء المعلم »الكنز الدفين«.

ــد  ــا. وأعتق ــبوك وغيره ــس آب والفيس ــات الوات ــمي _ كمجموع ــر رس ــل الغي ــاط العم ــن أنم ــر م ــاك الكثي »هن

ــر رســمي، يوجــد بمــكان، والســؤال اآلن هــل مــن حاجــة إلقــراره رســميًا؟  ــن، وبشــكل غي ــز الدفي أن هــذا الكن

لــو أن هــذا حــدث بشــكٍل طبيــي، فمــا الــذي يجــب قولــه؟ هــل نحتــاج مــوارد مصممــه لذلــك؟ هــل يعــرف 

ــك بأنفســهم؟« _ باحــث ــام بذل ــة القي المعلمــون كيفي

يســتخدم المعلــم مجموعــة متنوعــة مــن االســتراتيجيات، ســواء المتعلقــة بالعمــل والغيــر متعلقــة بــه، لدعــم رفاهيتهــم 

ــات  ــن آلي ــم يتضم ــوارئ ألداء المعل ــاالت الط ــم يف ح ــوكاالت التعلي ــتركة ل ــبكة المش ــل الش ــار عم ــم. إن إط ــات فراغه يف أوق

التعامــل الــي يســتخدمها المعلــم عــى المســتوى الفــردي )Falk et al 2019( تحليلنــا لإلجابــات عــن العنصــر رقــم 8 يف 

اســتبيان المعلم)مــايه االســتراتيجيات_ إن وجدت_هــل كنــت تهتــم لنفســك وألدائــك؟ افحــص كل مــا يســتخدم.«( تكشــف 

عــن األنشــطة الــي يعتقــد المعلمــون أنهــا تســهم يف تحســين أدائهــم. معظــم االســتراتيجيات الرســمية الســائدة المعروفــة 

بمــا فيهــا المشــاركة يف شــبكات التواصــل االجتمــايع )مثــل مجموعــات الفيســبوك أو منتديــات البــث المباشــر الــي تخاطــب 

ــة  ــة أو روحي ــة واألصدقــاء )٤0٪(، إدارة الوقــت )30٪(، المشــاركة يف أنشــطة ديني المعلميــن،٤2٪( وقضــاء الوقــت مــع العائل

)30٪(، التمــرن أو المشــاركة يف أنشــطة يف الهــواء الطلــق )30٪(، أو قضــاء وقــت يف ممارســة هوايــة مــا )28٪(. تطلــب العناصــر 

رقــم 10 و 11 يف االســتبيان أن يحبــذوا أدوات البــث المباشــر وتطبيقــات المســاعدة الذاتيــة واأللعــاب والكتــب أو التدريبــات 

الــي يســتخدمونها لدعــم ألدائهــم )أنظــر المربــع رقــم 9(. عــى الرغــم مــن وجــود قائمــة شــاملة لهــذه المــوارد يف الملحــق 

)جــــ( فــإن هــذه المــوارد تشــير لفجــوة ّمــا يف التخطيــط. هــذه االســتراتيجيات الغيــر رســمية، مثــل الــي تــم وصفهــا ســابًقا، لــم 

تكــن ملحوظــة يف المــواد الــي جمعناهــا. وذلــك لــه تأثيــرات عــى البحــث المســتقبي وعــى كيفيــة تعريــف وجمــع المــواد 

)أو المــوارد(.

المربع رقم 12. أمثلة الستراتيجيات غير رسمية يحبذها المعلمون

متابعة المدونة اتجاهات تعليمية 	

مشاهدة فيديوهات للتأمل عى يوتيوب 	

صفحــة شــخصية عــى إنســتجرام تقــدم مقتبســات نصيــة ومقاطــع فيديــو مــن صنــع مايا طاهــر  )لبنــان(. يركز  	

المحتــوى المقــدم عــى تدريــب الســلوك اإلنســاين، وتوجيــه األداء الــذي يحســن من فهــم الــذات، والواقعية. 

لعــب ألعــاب ترفيهيــة أو رياضيــة كاليوجــا أو الشــطرنج مــع أشــخاص واقعييــن أو أوناليــن أو ألعــاب الفيديــو او  	

لعبــة بومبــر او تطبيــق لعبــة ورد ليجينــد بــزل

ــد  	 ــف لديفي ــة للط ــار جانبي ــة أث ــون، خمس ــف إليس ــي لرال ــل الخ ــل، والرج ــك اإلنجي ــمل ذل ــب، ويش ــراءة كت ق

ــاك ــان هوجب ــات جوناث ــتوي، أو رواي ــا لليوتولس ـٌـا كارنين ــدة( أن ــم ع ــوس )تراج ــش إلبكتيت ــن العي ــون، ف هاميلت

مالحظه: التوصيات من إجابات المعلمين عن السؤال رقم 11 ويطلب إجابة غير محددة )أدوات أونالين وتطبيقات المساعدة الذاتية( 

والسؤال رقم 12 )ألعاب أو كتب أو تمارين(.
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الكثيــر مــن المعلميــن قالــوا أيًضــا أن ممارســة شــعائرهم الدينيــة ســاعدت يف أدائهــم. الديــن مكــون هــام جــًدا لــألداء والــذي 

ــن  ــة للمعلمي ــن آمن ــة  أماك ــروف الطارئ ــة يف الظ ــز الديني ــات أو المراك ــؤدي المنظم ــد ت ــط. ق ــه يف التخطي ــم توضيح ــم يت ل

وأفــراد المجتمــع التعليمــي ) اليونيســيف 2018(.  قــد يكــون الــدور الــذي يقــوم بــه رجــال الديــن يف دعــم أداء المعلميــن دورًا 

حيويـًـا، ولــذا فمــن المهــم إشــراكهم يف أنشــطة بنــاء القــدرات ) FCA 2018(. لقــد ورد الديــن خــالل المــواد الــي جمعناهــا يف 

خمــس وثائــق ضمــن السياســة فيمــا يخــص االختالفــات التعليميــة والحاجــة للمســاواة )البــاب الفــريع5/٤ (تعزيــز دعــم رجــال 

الديــن. وثيقــة واحــدة استحســنت أن يتــم تقديــم الدعــم النفــي مــن خــالل ممارســات عالجيــة دينيــة وثقافيــة لــكل مجتمــع 

عــى حــدة ) االئتــالف العالمــي لحمايــة التعليــم مــن االعتــداء.ص 6، 2017 (. يجــب عــى البحــث يف المســتقبل وضــع نصــب 

عينيــه إعــداد مــواد وظــروف مالئمــة لممارســات عالجيــة مجتمعيـًـا وروحيـًـا وثقافيـًـا ودينيـًـا وذلــك لدعــم أداء المعلــم. 

يتواصــل المعلــم أيضــا و ويتعــاون خــارج المدرســة وبشــكل غيــر رســمي ويبحــث عــن فــرص للتطــور المهــي. قــد يكــون الكثيــر 

مــن المعلميــن غيــر مؤهليــن للظــروف الطارئــة أو قــد يفتقــدوا الدعــم التعليمــي الــذي يحتاجونــه لمواجهــة التحديــات الكثيرة 

الــي يواجهونهــا يف مســتوى الفصــول )البــاب الفــريع 9/٤(. مــدرس واحــد مــن كل ثالثــة تقريبـًـا )30٪( أكــد عــى المشــاركة يف 

فــرص التطــور المهــي كوســيلة لدعــم أدائهــم.   بينمــا كتــب آخــرون عــن عــدم قدرتهــم للحصــول عــى هــذه الفــرص وتحدثــوا 

عــن حاجــة عامــة لـــ »التطــور المهــي« أو »التدريــب« وأيًضــا أهميــة أنــواع متخصصــة مــن الدعــم التعليمــي )عــى ســبيل المثال 

الدعــم النفــي داخــل الفصــل و التعلــم العاطــي االجتمــايع وإدارة الفصــل الــدرايس والتعليــم اإلبــدايع (.15 يف النصــوص 

الــي يكــون فيهــا التطــور المهــي غيــر متــاح فــإن أنشــطة الدراســة الذاتيــة تمكــن المعلميــن مــن تطويــر كفاءتهــم الذاتيــة ويه 

ــم  ــريع للتعلي ــال الس ــة لالنتق ــد19 حاج ــة كوفي ــت أزم ــم )Falk et al, 2019(. خلق ــين دور المعل ــات لتحس ــع تركيب ــدى أرب إح

أوناليــن الــي  حفــزت اســتخدام المعلميــن للمنصــات أوناليــن لخلــق تجمعــات غيــر رســمية للتعليــم عــن بعــد حيــث يمكنهــم 

أن يتشــاركوا التحديــات وأن يقدمــوا الدعــم لبعضهــم البعــض.   يجــب أن يكــون المعلمــون، وموفــرو المعلومــات، عــى 

إحاطــة بهــذه الحاجــة )أنظــر المربــع رقــم 13(. 

المربع رقم 13. استراتيجيات للتطوير المهين يحبذها المعلمون

المشــاركة يف دورات أوناليــن مجانيــة عــى كــور ســيرا أو EdX )عى ســبيل المثــال  علــوم األداء تقدمها  جامعة  	

يال(  إدراك  )باللغة العربية (  EduCaixa )باالنجليزية واألسبانية والكاتلونية ( أو Udemy والمتوفر كـــتطبيق 

قراءة مقالة يف LinkedIn أو يف الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ)باللغة العربية( 	

االشتراك يف جروب فيسبوك يسمى » أنشطة المدرسة االبتدائية )باللغة العربية من تونس( 	

أدوات تعليميــة أو مهنيــة أوناليــن مثــل جوجــل، أو فيســبوك، أو كانفــا كاهــوت، بينترســت، أو تيتــش آب،  	

ESL واأللعــاب يف فصــول

أدوات التواصل االجتمايع وتشمل الواتس آب، و زوم، و جوجل لالجتماعات، وفصول جوجل 	

مالحظه: التوصيات من إجابات المعلمين عن السؤال رقم 11 ويطلب إجابة غير محددة )أدوات أونالين وتطبيقات المساعدة الذاتية( 

والسؤال رقم 12 )ألعاب أو كتب أو تمارين(.

مــن المهــم أن المطوريــن ينشــرون المــوارد الرقميــة والغيــر رقميــة بشــكل أوســع  فيتمكــن المعلمــون يف الحــاالت الطارئــة 

مــن الوصــول  لهــا و تحســين أدائهــم. يجــب أن يستكشــف البحــث المســتقبي كيــف يمكــن للسياســات والبرامــج أن تضمــن 

قــدرة جميــع المعلميــن عــى االنخــراط هــذه الهوايــات وفــرص التطويــر المهــي, الســيما المعلميــن ذوي االتصــال الرقمــي 

المحــدود أو المنعــدم أو الذيــن يعيشــون يف حــاالت انعــدام األمــن أو المعرضيــن لخطــر األذى الجســدي.

راجع العنصر رقم 9 يف االستبيان.  15
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5. توصيات

ركــز عــىل رفاهيــة المعلــم كنتيجــة يف حــد ذاتــه. ينظــر اىل رفاهيــة المعلــم عمومــا عــى إنهــا 

ــر  ــان, يجــب تقدي ــة الطــالب. يف حيــن إن كال النتيجتيــن مهمت خطــوة أساســية يف دعــم رفاهي

رفاهيــة المعلــم كغايــة يف حــد ذاتــه. يلعــب مجتمــع التنميــة الــدويل دورا مهمــا يف توســيع 

التركيــز الحــايل عــى تعلــم الطــالب و نتائــج الرفاهيــة وحدهــا. عنــد تشــكيل جــدول أعمــال 

ــالت إىل  ــم كمدخ ــن رؤيته ــن م ــة بالمعلمي ــة المتعلق ــول اللغ ــب أن تتح ــدويل, يج ــم ال التعلي

وجهــة نظــر أكثــر تنوعــا لتوضــح إن معتقــدات المعلميــن و مواقفهــم و احتياجاتهــم يتــم 

ــا.  تقييمه

ضــع يف اعتبــارك كيفيــة تصميــم المــواد الــيت تســتجيب الحتياجــات المعلميــن الذيــن يواجهــون 

أنواًعــا مختلفــة مــن حــاالت الطــوارئ. قــد يكــون للمعلميــن الذيــن يتعاملــون مــع كورونــا 

احتياجــات مختلفــة اختالفــا جوهريــا عــن اولئــك الذيــن يواجهــون كارثــة طبيعيــة أو نزاعــا عنيفــا. 

مثــل الحاجــة األوســع إىل الســياق عــى أســاس الســياق االجتمــايع والثقــايف أو اللغــوي, يجــب 

إنشــاء المــواد أو تكييفهــا لتعكــس هــذه الســياقات المختلفــة واالســتجابة لهــا قــدر اإلمــكان, بمــا 

يف ذلــك تحســين مالءمتهــا وتعظيــم تأثيرهــا. 

جمــع األدلــة عــىل تأثيــر جهــود وبرامــج رفاهيــة المعلــم. تشــير األبحــاث اىل إن برامــج التدريــب 

ــت و  ــال كوربي ــة )مث ــر إىل أدل ــا تفتق ــا م ــة غالب ــم العقلي ــن وصحته ــة المعلمي ــزز رفاهي ــي تع ال

آخــرون. 2021(. أظهــر المســح أن العديــد مــن نمــاذج المدرســة بأكملهــا الــي تدعــم رفاهيــة 

المعلــم لــم تجعــل المــواد متاحــة للجمهــور ألنــه لــم يتــم التحقــق مــن صحتهــا. حــى هــذه 

النقطــة, وصــف أخصــايئ الصحــة النفســية و الدعــم النفــي االجتمــايع مقايضــة حاســمة. من 

ناحيــة, هنــاك حاجــة لتقييــم جهــود رفاهيــة المعلــم بدقــة مــن خــالل تجــارب تحكــم عشــوائية 

ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــن. م ــة للمتبرعي ــا خاص ــتثمار فيه ــتحق االس ــا تس ــات إنه ــاق إلثب ــعة النط واس

هنــاك حاجــة ماســة إىل وضــع مثــل هــذه البرامــج يف ســياقها، وتكييــف وتعديــل موادهــا.

FHI360 )c( السلفادور 
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ــة،  ــواد المتداول ــوع الم ــرا لتن ــياقها. نظ ــواد يف س ــع الم ــم وض ــف لدع ــة التكي ــتثمار يف أدل االس

وخاصــة تلــك الــي تــم إنشــاءها يف بيئــات مســتقرة، فمــن المهــم بمــكان االســتثمار يف إنشــاء 

أدلــة تمكـّـن  أصحــاب المصلحــة العامليــن يف ســياقات أخــرى لتكييــف المــواد مــع الديناميكيات 

االجتماعيــة واللغويــة والثقافيــة الواضحــة يف المجتمعــات المســتهدفة.

ترجمــة المــواد المتاحــة باللغــات المحليــة لضمــان الشــمول اللغــوي. تــم جمــع مجموعــة مــن 

المــواد، ومــع ذلــك ال يــزال هنــاك نقــص يف الشــمول اللغــوي، وخاصــة اللغــة العربيــة، ويه لغــة 

ــة.  ــاع الضعيف ــوارئ و األوض ــاالت الط ــن يف ح ــن العاملي ــن المعلمي ــر م ــدد كبي ــا ع ــدث به يتح

اســتراتيجيات  توفــر  الــي  العمــل  نحــو  والموجهــة  الجــودة  عاليــة  المــوارد  تحديــد  يجــب 

ملموســة لدعــم رفاهيــة المعلميــن وترجمتهــا، حيــث يعــد هــذا حــال بســيطا وســريعا لزيــادة 

وصــول هــؤالء المعلميــن.

تأكــد مــن أن الجهــود المبذولــة لدعــم رفاهيــة المعلــم شــاملة ومراعيــة للمنظــور الجنســاين. 

مــن المهــم التأكــد مــن أن مــواد الرفاهيــة تتنــاول الخصائــص الفريــدة للمعلميــن الفردييــن 

بنــاء عــى الجنــس و اإلعاقــة وحالــة النــزوح ومــا إىل ذلك.وهــذا يعــي أن يتــم ضمــان مســاهمة 

المعلمــون والمعلمــات بشــكل متســاٍو أثنــاء عمليــة اإلعــداد المشــترك ) الشــبكة المشــتركة 

ــاركة.  ــاحة للمش ــن مس ــع المعلمي ــح جمي ــم من ــوارئ(، وأن يت ــاالت الط ــم يف ح ــوكاالت التعلي ل

ــاك حاجــة إىل مناهــج  اشــراك المعلميــن يف إنشــاء المقاييــس الــيت تعــزز رفاهيــة المعلــم. هن

تصاعديــة إلنشــاء المــواد الــي تشــرك المعلميــن بشــكل كامــل يف جميــع مراحــل العمليــة )بيرنــز 

ولــوري، 2015؛ فالــك وآخــرون، 2019(. يمكــن أن يتخــذ منــح المعلميــن صوتا و وكالــة يف تطوير 

مــواد رفاهيــة المعلــم أشــكاال عديــدة، بــدءا مــن التركيــز الســلي عــى تقييمــات االحتياجــات إىل 

خلــق فــرص للبحــث اإلجــرايئ مــن خــالل التجربــة التفاعليــة والمراجعــة. 

جمــع وتتبــع البيانــات المصنفــة عــن أجــر المعلــم. هنــاك حاجــة واضحــة لتحســين أجــور 

ــب  ــت المناس ــم يف الوق ــى رواتبه ــن ع ــع المعلمي ــول جمي ــان حص ــل ضم ــن اج ــن م المعلمي

وبطريقــة متســقة، وإن رواتبهــم تغــي الحــد األدىن لســلة اإلنفــاق16. قــد تســمح أنظمــة إدارة 

ــة،  ــر فاعلي ــكل أكث ــم بش ــع المعل ــة بتتب ــلطات التعليمي ــات أو الس ــم للحكوم ــات المعل معلوم

الســيما يف ســياقات الطــوارئ، حيــث غالبــا مــا يكــون المعلمــون مشــردين أو يف طريقهــم إىل 

العبــور. باإلضافــة إىل ذلــك، يجــب عــى أصحاب الشــأن الذين يســاهمون يف تعويــض المعلمين 

ــن  ــات م ــدالت االضاف ــى مع ــة ع ــق مقايض ــكان وتطبي ــدر اإلم ــيق ق ــوارئ التنس ــاالت الط يف ح

أجــل ضمــان االتســاق و تقليــل اآلثــار الســلبية عــى الرفاهيــة.

يواجــه  التشــرييع.  للتغييــر  الدعــوة  أو  للضغــط  للمعلميــن  واضحــة  مســارات  توفيــر 

التعويــض،  ضعــف  ذلــك  يف  بمــا  السياســة،  مســتوى  عــى  متنوعــة  تحديــات  المعلمــون 

المهــي. التطويــر  أو  المهــارات  لتطويــر  الفــرص  كفايــة  وعــدم  الثقيلــة،  العمــل   وأعبــاء 

ــا  ــين اتخاذه ــن للمدرس ــي يمك ــة ال ــراءات الملموس ــواد اإلج ــن م ــل أي م ــدد التفاصي ــم تح   ل

ــة. ــتوى السياس ــى مس ــر ع ــة للتغيي ــل إنتاجي ــوا عوام ليصبح

)0202 ,PFW(.يعرف برنامج التعليم األسايس عى أنه ما تتطلبه األسرة لتلبية احتياجاتها األساسية، عى أساس منتظم أو موسمي، وعى أساس تكلفتها  16

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074198/download/


٤5رفاهية وسالمة المعلم يف حاالت الطوارئ: النتائج المستخلصة من تخطيط الموارد وتحليل الفجوات

دعــم التغييــرات يف ممارســات تعويــض المعلميــن. إنشــاء مــواد للضغــط عــى الســلطات 

التعليميــة والجهــات المانحــة والمنظمــات المحليــة أو الدولية لتكــون أكثر اســتجابة الحتياجات 

تعويضــات المعلميــن. قــد يشــمل ذلــك توســيع حــزم تعويضــات المعلميــن بمــا يتجــاوز 

الراتــب األســايس، باإلضافــة إىل إنشــاء إرشــادات حــول كيفيــة تواصــل أصحــاب المصلحــة مــع 

المعلميــن حــول األجــور. كمــا أوىص أحــد المخبريــن الرئيســيين، »اذا تواصلــت مــع المعلميــن 

يف موعــد دفــع الرواتــب حــى لــو تــم التأحــر يف الدفــع ـ فــإن ذلــك يزيــد مــن الرفاهيــة. أعلــم بانــه 

ســيتم الدفــع ولكــن فقــط ال أعــرف مــى.«

اســتخدام مناهــج المدرســة بأكملهــا والمجتمــع ككل لرفاهيــة المعلــم. الجهــود المبذولــة 

نهــج  أعبــاء إضافيــة عليهــم. يســّهل اســتخدام  أن تضــع  ينبــي  المعلــم ال  لدعــم رفاهيــة 

ــة  ــة يف حماي ــادة المدرس ــى قي ــتمل ع ــاركتهم ويش ــن ومش ــول المعلمي ــة قب ــة الكامل المدرس

ــة المعلــم. يســتلزم اســتخدام نهــج المدرســة بأكملهــا تحــواًل  ــادرات رفاهي ــر واســتدامة مب تأثي

منهجيـًـا يف ثقافــة المدرســة وهيكلهــا وسياســتها المتعلقــة برفاهيــة المعلــم، كمــا هــو مفهــوم 

يف إطــار عمــل الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ. يجــب مراعــاة إنشــاء 

مــواد جديــدة لدعــم قــادة المــدارس يف تســهيل الجهــود عــى مســتوى المجتمــع، وتوظيــف 

مستشــارين توجيهييــن أو أوليــاء أمــور أو أفــراد المجتمــع لدعــم المعلميــن يف الفصــل وتقليــل 

ــل المهــام(. ــن )أي تحوي عــبء المعلمي

ــط  ــم الخرائ ــة لرس ــرها نتيج ــم نش ــيت يت ــواد ال ــد أن الم ــودة للتأك ــان الج ــة لضم ــاء األولوي إعط

ذات جــودة عاليــة. أخــذ هــذا التقريــر يف االعتبــار أبعــاًدا متعــددة للجــودة يف مراجعتــه لمــواد 

رفاهيــة المعلــم. بالنظــر إىل المــواد المتنوعــة الــي تــم تحديدهــا يف وضــع التفاصيــل، يمكــن 

ــد المــواد  ــر نمــوذج تقييــم أو مصفوفــة تســجيل النقــاط لدعــم ضمــان الجــودة ولتحدي تطوي

الــي يجــب منحهــا األولويــة للنشــر واالســتخدام. قــد يأخــذ نمــوذج التقييــم بعيــن االعتبــار 

التوفيــق بيــن الســياق أو القابليــة للتكيــف واإلنصــاف وســهولة التنفيــذ أو االســتخدام، مــن بيــن 

عوامــل أخــرى.

ــم.  ــة المعل ــمية لرفاهي ــر الرس ــة وغي ــتراتيجيات التربوي ــمل االس ــواد« لتش ــوم »الم ــيع مفه توس

إحــدى الركائــز األربعــة الــي تدعــم رفاهيــة المعلــم، وفًقــا إلطــار رفاهيــة المعلــم مــن الشــبكة 

ــاءة  ــرون، 2019(، يه الكف ــك وآخ ــوارئ INEE )فال ــاالت الط ــم يف ح ــوكاالت التعلي ــتركة ل المش

الذاتيــة. بالنظــر إىل أن الكفــاءة الذاتيــة للمعلــم يتــم تعريفهــا عــى أنهــا الشــعور بالكفــاءة 

ــد  ــوي(، ق ــكار الترب ــلوك أو االبت ــدرايس )إدارة الس ــل ال ــى الفص ــة ع ــات القائم ــة التحدي لمواجه

ــر صراحــة  ــن مــواد مرتبطــة بشــكل أكث ــط المســتقبلية للمــواد مــن تضمي يســتفيد رســم الخرائ

بــإدارة الفصــل الــدرايس والتعليــم. يمكــن أن يشــمل ذلــك بنــوك المــوارد الرســمية عبــر اإلنترنــت، 

ــهل  ــي تس ــين ال ــن للممارس ــب المعلمي ــة تدري ــة وأدل ــة المفتوح ــوارد التعليمي ــن الم ــالً ع فض

ــخصية.  ــة أو الش ــي االفتراضي ــر المه ــرص التطوي ف
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الملحق أ. مصطلحات البحث الرئيسية للتفاصيل

مصطلحات البحث الرئيسية لتعيين المواد )باإلنجليزية فقط(

إعدادات الطوارئالرفاهيةالمعلمالفئة

مصطلحات مفتاح 
البحث

المعلم

األستاذ

المريب

التعليم 

الرفاهية

الصحة العقلية

الكفاءة االجتماعية والعاطفية

الكفاءة الذاتية

حب الذات

المرونة

الدعم النفي

الصحة النفسية 

الطوارئ

كوفيد-19

النزاع

الصراع المسلح

العنف

العنف الممتد

االستبدال

االستبدال الممتد

الكارثة الطبيعية

تسونامي

الزلزال

االنهيار األريض

الكارثة البيئية

األزمة 

الضعف
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الملحق ب. استبيان المعلم عبر اإلنترنت

الموافقــة: المشــاركة يف هــذا االســتبيان طوعيــة تماًمــا. ســيتم االحتفــاظ بجميــع الــردود المقدمــة مجهولــة المصــدر وآمنــة 

وســرية لضمــان خصوصيــة المســتجيبين. إذا كنــت ترغــب يف أي وقــت أو ألي ســبب مــن األســباب يف إنهــاء مشــاركتك، يمكنــك 

ــا إذا  ــؤالك عم ــيتم س ــتبيان، س ــة االس ــال ردودك. يف نهاي ــدم إرس ــب وع ــة الوي ــن صفح ــروج م ــق الخ ــن طري ــك ع ــام بذل القي

كنــت ترغــب يف المشــاركة يف مقابلــة لمناقشــة نفــس مواضيــع االســتبيان. فقــط إذا قــررت أنــك تريــد المشــاركة يف المقابلــة، 

فســيُطلب منــك مشــاركة معلومــات االتصــال الخاصــة بــك. هــذه المعلومــات ســوف تبــى ســرية أيضــا. إذا كانــت لديــك أســئلة 

sophia.dangelo@inee.org عــى Sophia D‘Angelo بخصــوص االســتبيان ومشــاركتك يف الدراســة ، فيرجــى االتصــال بـــ

لقد قرأت ما ورد أعاله وأوافق عى المشاركة يف االستبيان *الرد مطلوب. 

الجزء أ. المعلومات الديموغرافية 

الغرض من هذا الجزء من االستبيان هو معرفة المزيد عنك. ستبى جميع ردودك واجاباتك سرية / مجهولة. 

الجنس. 1

أنىث 	

ذكر 	

غير ثنايئ 	

أخرى 	

أفضل أن ال أقول 	

البلد. 2

القائمة المنسدلة مع القائمة الكاملة للبلدان 	

كم لديك من سنوات خبرة يف التعليم ؟. 3

0-5 سنين 	

6-10 سنين 	

11-15 سنوات 	

أكبر من 16 سنة 	
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ما نوع التعليم الذي تدرسه ؟ )تحقق من كل ما ينطبق(. 4

مرحلة ما قبل المدرسة )حضانات، تعليم مبكر( 	

ابتدائية رسمية  	

ثانوية رسمية  	

التعليم غير الرسمي )بما يف ذلك المعجل( 	

تعليم فوق الثانوي  	

التدريب المهي  	

الجزء ب. التحديات

اقرأ قائمة التحديات أدناه وتحقق من التحديات الي تنطبق عليك يف عملك كمدرس.

ما يه تحديات »العقل والجسد« اليت تواجهها كمعلم ؟ تحقق من كل ما ينطبق.. 5

الخوف من اإلصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 	

التهديدات بالعنف الجسدي أو الجني الي تتعرض لها يف المنزل أو المدرسة أو يف المجتمع 	

عدم الحصول عى إمدادات، أو مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية  	

التهديد بضربات جوية أو ألغام أرضية أو أسلحة نزاع أخرى يف المدرسة أو داخل المجتمع األوسع 	

قلة الطعام / عدم وجود ما يكي من الطعام 	

تحديات الصحة البدنية )مثل الصداع واآلالم والغثيان( 	

اإلعاقة الجسدية من أي نوع والي تؤثر عى وظيفتك أو حركتك بشكل يومي 	

اإلجهاد نتيجة ألعباء العمل وقيود الوقت  	

اإلرهاق العام والتعب، التعب المزمن، عدم القدرة عى النوم  	

الشعور بالتهديد أو اإلساءة اللفظية أو الترهيب 	

القلق أو الحزن، أو الحزن نتيجة التحديات يف بيئي المحيطة 	

تدين احترام الذات والشعور بعدم الكفاءة أو القلق بشأن أدايئ 	

أخرى _____ 	

ما يه التحديات المتعلقة بالعمل اليت تواجهها كمدرس ؟ تحقق من كل ما ينطبق.. 6

تحديــات التدريــس نتيجــة للتغييــرات الــي تــم إجراؤهــا بســبب فيــروس كورونــا كوفيــد-19 )عــى ســبيل المثــال،  	

نقــص اإلنترنــت أو األجهــزة، تحديــات التدريــس عــن بُعــد، تحديــات إبعــاد الطــالب اجتماعيـًـا، موجــات جديــدة 

مــن الوبــاء ) كوفيــد-91(، إلــخ.(

نقص يف مواد أو موارد التدريس والتعلم )مثل الكتب والمواد اليدوية والتكنولوجيا وما إىل ذلك( 	

الفصول الدراسية أو أماكن التعلم مكتظة 	
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تحديات بسبب سلوك التلميذ 	

زيادة عبء العمل بسبب مرض الزمالء أو االلتزامات المنزلية 	

رواتب منخفضة أو مصاعب اقتصادية 	

عدم وجود شهادة يف التدريس أو عدم القدرة عى العمل بسبب نقص الوثائق 	

قلة فرص التدريب أو فرص الترقية 	

نقص الدعم أو سوء المعاملة من ادارة  المدرسة  	

عدم الوصول إىل دعم األقران من زماليئ المعلمين  	

المشــكالت الشــخصية الــي أثــرت عــي يف العمــل )الموازنــة بيــن المســؤوليات يف المنــزل، مثــل واجبــات رعايــة  	

األطفــال أو األعمــال المنزليــة، والــزواج، ومــا إىل ذلــك( 

أخرى _____ 	

الجزء ج. أدوات واستراتيجيات لدعم الرفاهية 

أين تشعر أنك بحاجة إىل مزيد من الدعم ؟ رتب هذه من األكثر أهمية )1( إىل األقل أهمية )5(.. 7

المستوى الفردي )عى سبيل المثال، عالقات أفضل، دعم عاطي أو نفي، الوصول إىل العالج( 	

ــة، ومعرفــة  	 ــال، مهــارات إدارة أفضــل للفصــول الدراســية، ومهــارات تربوي الفصــول الدراســية )عــى ســبيل المث

ــم( مجــال الموضــوع، ومــوارد التدريــس والتعل

المدرســة )قيــادة أفضــل، فــرص للتطويــر المهي، وتحســين الوصــول إىل اإلنترنــت، والوصول إىل الميــاه النظيفة،  	

والحمامــات والمرافــق، والنقــل من المدرســة، واالعتــراف والمكافآت(

المجتمــع )المزيــد مــن مشــاركة الوالديــن أو دعمهــم، الشــعور بتقديــر أكبــر مــن قبــل المجتمع، دعــم المجتمع  	

والمشــاركة يف األنشــطة عى مســتوى المدرسة(

الحاكمــة )تحســين األجــور والتوظيــف والتعييــن، وفــرص الحصــول عــى الشــهادات أو االرتقــاء بالمهــارات،  	

وإعــادة بنــاء / إعــادة تأهيــل المــدارس، والدعــوة لرفاهيــة المعلــم(

أخرى _____  	

ما يه اإلستراتيجيات _ إن وجدت - اليت استخدمتها للعناية بنفسك ورفاهيتك؟ تحقق من كل ما ينطبق.. 8

لم أشارك يف أي من استراتيجيات المواجهة أدناه. 	

إدارة وقي )تحديد مقدار الوقت الذي أعمل فيه، وأخذ إجازة، وعمل روتين( 	

المشاركة يف الشبكات االجتماعية المهنية الشخصية )دعم من زماليئ، قائد المدرسة( 	

المشاركة يف الشبكات االجتماعية االفتراضية )مجموعات فيسبوك أو منتديات عبر اإلنترنت للمعلمين( 	

قضاء الوقت مع األصدقاء والعائلة )الشبكات االجتماعية غير المرتبطة بالعمل( 	

ممارسة أو االنخراط يف أنشطة أخرى يف الهواء الطلق 	

إيجاد وقت لممارسة هواية مثل الطهي وتشغيل الموسيى والقراءة ومشاهدة األفالم وما إىل ذلك. 	
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طلب المساعدة المهنية من طبيب نفساين أو أخصايئ آخر 	

المشــاركة يف األنشــطة الروحيــة أو الدينيــة )عــى ســبيل المثــال، الصــالة، أو حضــور كنيســة، أو مســجد، أو مركــز  	

ديــي آخــر، ومــا إىل ذلــك( 

التأمل أو ممارسة استراتيجيات اليقظة 	

استخدام أدوات المساعدة الذاتية، مثل المدونات، والمقاالت، ومقاطع فيديو المساعدة الذاتية 	

االنخراط يف فرص التطوير المهي 	

أخرى: _____ 	

إذا كان بإمكانك الحصول عىل المزيد من دعم الرفاهية، كيف ترغب يف الحصول عليه؟. 9

الجزء د. أسئلة مفتوحة

إذا كنت قد استخدمت أداة عبر اإلنترنت، فيرجى مشاركة الرابط هنا: ______________. 10

إذا كنت قد شاركت يف تدريب أو دورة أو ندوة يرجى كتابة اسم المعهد هنا: ____________. 11

إن سبق لك استخدام تمرين أو لعبة أو كتاب أو تطبيق خاص بالمساعدة الذاتية، اكتب اسمه هنا: _______________. 12

ما النصيحة اليت ستسديها للمعلمين لالهتمام بأنفسهم ورفاهيتهم؟. 13
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ملحق ج. نظام التدوين الخاص بجمع الموارد ومسحها

المنظمة، الوكالة، أو الفرد. يف حالة عدم وضوح االسم، أدرِج رابط إنترنتاسم المنئش

اكتب غير موجود إذا لم تكن سنة اإلنشاء معروفةسنة اإلنشاء

العنوان قص/لصقاسم األداة

يتضمن وصًفا موجزَا لألداة ومحتوياتها.وصف موجز

أدرج رابط لموقع الكتروين أو اكتب »ملف« إذا كانت األداة من رابط خارجيالرابط

بلد أصل المنئشبلد المنئش

إذا لم تكن هناك منطقة محددةمتعددةمنطقة المنئش

شرق أفريقيا

غرب أفريقيا

الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا

أوروبا وآسيا الوسى

شرق آسيا والمحيط الهادي

جنوب آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكاريي

أمريكا الشمالية

النوع

المورد

مورد )رابط أو ملف( يوفر أنشطة أو استراتيجيات واضحة لدعم 

رفاهية المعلمين )الجسدية، العاطفية، االجتمايع، المعرفية(. 

يجب أن يكون محتواها )نص، صوت، فيديو(، يف الغالب، موجًها 

نحو العمل. قد يتضمن موارد لدعم التدريب المبسط من قبل 

مديري المدارس أو المدربين أو غيرهم من المعنيّين الذين 

يعملون مع المعلمين، أو محتوى يهدف إىل تمكين المعلمين 

من االنخراط يف التعلم الذايت. 

األداة

األدوات الي يمكن استخدامها لتقييم رفاهية المعلم. قد يشمل 

ذلك األدوات الي تم اختبارها من حيث الموثوقية والصالحية، 

ويشمل كذلك تلك األدوات الي لم يتم استخدامها أو اختبارها 

بعد. قد تكون األمثلة نماذج التقييم والتقييم الذايت واالختبارات 

الُمدارة وما إىل ذلك. يتضمن ذلك أدلة إدارية أو تدريبية 

ألدوات القياس. كما تتضمن أدوات مخصصة للمعلمين، أو تم 

استخدامها بنجاح مع المعلمين.

موارد التدريس والتعليم مع وجود أداة للتقييم.االثنان مًعا
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المناصرة/ السياسةالنوع

وثائق تحدد استراتيجيات أو أساليب تأييد بناء القدرة المؤسسية 

لتحسين رفاهية المعلم سواء عى المستوى الوطي أو اإلقليمي 

أو العالمي.

التصميم

التعلم الذايت للمعلمين
ُصممت ليستعملها المعلمون والقائمون بالتعليم بكافة أشكاله 

بشكل مستقل.

مبسط خارجيًا
لمدريب المعلمين، أو مديري المدرسة، أو أي شخص مسئول 

عن قيادة المعلمين أو من يعمل معه.

االثنان مًعا
تتضمن أنشطة لكل من المعلمين والمساعدين )مدراء المدرسة، 

وما إىل ذلك.(

الهيكل
مورد فردي أو أداة فرديةقائم بذاته

مجموعة من المصادر أو األدوات المتنوعةمجموعة

الفردمستوى الرفاهية

تتعامل مع جنس المعلم، وحالة الالجئ، ومقدرته أو عدمها، 

والجماعة العرقية الي ينتمي إليها/ لغته ومؤهالته وخبرته، وما 

إىل ذلك.

المدرسة
تتناول العالقة بين المعلم والطالب، والعالقات بين األقران، 

وقيادة المدرسة، وموارد المدرسة، وما إىل ذلك.  

المجتمع

تتناول إمكانية الحصول عى الحاجات األساسية )يف المنزل أو 

المجتمع(، واالحترام والتقدير بين المعلمين وأفراد المجتمع، 

فضالً عن المسئوليات والواجبات خارج المدرسة

وطي/إقليمي/عالمي
تتناول بيئة السياسات )إدارة المعلم، والحق يف العمل، 

والتعويض، والتطور المهي للمعلمين، والتصديق(

حالة طوارئ عامة دون تحديد نوعهاعامحاالت الطوارئ

النزاع
مثل العنف طويل األمد، والنزاع السيايس، والنزاع المسلح، وما 

إىل ذلك.

كوفيد-19

ذكر كوفيد19 بالتحديد إما لدعم التدريس/التعليم عن بعد أو 

العودة إىل المدارس )مع تحديد استخدام أحد التصنيفات من 

المراحل المذكورة أدناه(

مخاطر صحية
مثل اإليبوال، والمالريا، وحمى الضنك، والمجاعات، وسوء 

التغذية، وغيرها من األمراض.

حالة طوارئ بيئية
مثل الزالزل، والطوفان، واالنزالقات األرضية، واألعاصير، وما إىل 

ذلك.

النزوح
 الموارد المعّدة للمعلمين الالجئين أو القائمين بالتدريس يف 

مخيمات الالجئين

ليست »عامة« بل نوع محدد آخر من حاالت الطوارئأخرى
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المرحلة
التعلم-التدريس عن بعد 

)كوفيد19(

يدعم المعلمين يف حالة إغالق المدارس وتطبيق نظام 

التدريس-التعلم عن بعد )قد يشتمل أيًضا عى مراجع للتدريس-

التعلم المدمج(

العودة اآلمنة للمدرسة 

)كوفيد-19(

يدعم عودة المعلمين إىل المدارس بعد انقضاء كوفيد-19 أو 

يف ظل القيود المفروضة أثناء كوفيد-19

حادة/طارئة
المرحلة األولية— أزمة حدثت فيها أحداث تخريبية مؤخرًا أو 

زادت حدتها.

 طويلة األمد

أزمة مزمنة أو مستمرة—قد تتخذ الحكومات المضيفة يف بعض 

حاالت األزمات طويلة األمد خطوات إلدراج السكان النازحين 

داخليًا والالجئين يف المدارس الوطنية. يف حاالت أخرى، يستمر 

الالجئون والنازحون داخليًا يف الحصول عى التعليم من خالل 

األنظمة غير الرسمية و/أو المنظمات غير الحكومية/الدولية أو 

أنظمة التشغيل للمنظمات المجتمعية.

التعايف المبكر

 تهدف إىل تشجيع العمليات المحلية، المستدامة والمرنة بعد 

األزمات، واستعادة قدرة المؤسسات والمجتمعات الوطنية عى 

التعايف من األزمات ودمج خطط الطوارئ لالستجابة لألزمات 

المستقبلية )اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، 2008، ص6(.

بناء السالم

تعزيز مؤسسات ثقافية واجتماعية-اقتصادية وسياسية فعالة 

لمعالجة األسباب الجذرية للنزاع، ودعم إعادة الدمج، واالستقرار 

والتنسيق إلحالل السالم المستدام عى المستوى اإلقليمي، عى 

سبيل المثال، العدالة االنتقالية.

عامة جداً بحيث يتعذر وضعها ضمن أي تصنيفال يوجد

بلد المعلمين 

المستهدفين
البلد الي ستستخدم فيها األداة/المورد؛ اكتب ال يوجد إذا كانت غير متاحة

منطقة المعلمين 

المستهدفين

إذا لم تكن هناك منطقة محددةغير متاح

منطقة الكاريي

وسط أفريقيا

أمريكا الوسى

آسيا الوسى

شرق أفريقيا

شرق آسيا

أوروبا

الشرق األوسط

شمال أفريقيا

أمريكا الشمالية

أوقيانوسيا

https://inee.org/eie-glossary/peacebuilding
https://inee.org/eie-glossary/peacebuilding
https://inee.org/eie-glossary/peacebuilding
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منطقة المعلمين 

المستهدفين
أمريكا الجنوبية

جنوب آسيا

جنوب أفريقيا

غرب أفريقيا

ال يوجدالعربيةاللغة

ال يوجداإلنجليزية

ال يوجدالفرنسية

ال يوجدالبرتغالية

ال يوجداإلسبانية

ال يوجدأخرى

مستندالوسيلة
الموارد/األدوات الي تشتمل عى نصوص فقط )عى سبيل 

) PDF المثال صيغ

مقطع صويت
مثل التدوينات الصوتية، والبرامج اإلذاعية، والتطبيقات الصوتية 

وما إىل ذلك.

مثل اليوتيوب، والندوات عبر الويب، ومقاطع المساعدة الذاتيةمقطع مريئ

متعددة الوسائل
مصدر واحد، عى سبيل المثال نصوص ومقاطع فيديو أو 

مقاطع صوتية مدمجة يف النص

دورة عى اإلنترنت

تدريب يشتمل عى جلسات متعددة، سواء أكان التدريب 

بحسب وتيرة المتعلم أو متزامنًا مع حضور مساعدين أو 

مشاركين خارجيين )عى سبيل المثال المساقات التعليمية 

) MOOCاإللكترونية مفتوحة المصادر

يتضمن أي يشء آخر مثل منصات الفيسبوك وما إىل ذلك.أخرى
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ملحق د. معدل تكرار المواد اليت تم مسحها

أخرىأخرىاإلسبانيةاإلسبانيةالبرتغاليةالبرتغاليةالفرنسيةالفرنسيةالعربيةالعربيةاإلنكليزيةاإلنكليزيةاإلجمايلاإلجمايلبنية المادة/ نوعهابنية المادة/ نوعهاالحضورالحضور

للمعلمين

221521070موارد للتعلم الذايت

موارد للتعلم الذايت يف صورة 
مستندات

139210٤0

موارد للتعلم الذايت يف شكل 
مقاطع صوتية

2100010

موارد للتعلم الذايت يف صورة 
مقاطع مرئية

5300020

موارد للتعلم الذايت يف صورة 
وسائط متعددة

2200000

أدوات للتعلم الذايت يف صورة 
مستندات 

101020021

3210010أدوات وموارد للتعلم الذايت

مستند للتعلم الذايت مصحوبًا 
بكل من الموارد وأدوات القياس

2210010

دورة عى اإلنترنت للتعلم الذايت 
مصحوبة بكل من الموارد 

وأدوات القياس
1100000

للجهات 
الخارجية

171632222موارد مبسطة

موارد مبسطة للتعلم الذايت يف 
صورة مستندات

131232222

٤٤00000موارد مبسطة متعددة الوسائل

أدوات مبسطة يف صورة 
مستندات

5000000

مستندات مبسطة تتكون من 
موارد وأدوات مًعا 

7743020

لكل من 
المعلمين 
والجهات 
الخارجية

موارد لكل من المعلمين 
والمساعدين

9410060

موارد لكل من المعلمين 
والمساعدين يف شكل مستندات

6٤10030

موارد متعددة الوسائل لكل من 
المعلمين والمساعدين

3000030

أدوات للمعلمين والمساعدين 
عىل شكل مستندات

1111011

موارد وأدوات لكل من المعلمين 
والمساعدين 

2000000

مستندات تشتمل عى أدوات 
وموارد مًعا

2000000

وسائط متعددة تشتمل عى 
أدوات وموارد مًعا

1000000
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أخرىاإلسبانيةالبرتغاليةالفرنسيةالعربيةاإلنكليزيةاإلجمايلبنية المادة/ نوعهاالحضور

لصانيع 
السياسات 

وكادر 
التعليم 

يف حاالت 
الطوارئ 

العاملين 
مع 

المعلمين

53439127226مستندات السياسة/المناصرة 

مستندات السياسة/ المناصرة 
المتعلقة بحاالت الطوارئ يف 

العموم
2200000

مستندات السياسة/ المناصرة 
المتعلقة بأنواع متعددة من 

حاالت الطوارئ
131356373

مستندات السياسة/المناصرة 
المتعلقة بكوفيد-19 بشكل خاص 

2518353112

مستندات السياسة/ المناصرة 
المتعلقة بالنزوح )أي المعلمون 

من الالجئين أو المعلمون 
الذي يعملون يف مخيمات/

مستوطنات الالجئين(

٤٤00000

مستندات السياسة/المناصرة 
المتعلقة بالنزاعات المسلحة 

بشكل خاص
1000000

مستندات السياسة/ المناصرة 
المتعلقة بحاالت الطوارئ 

الصحية*
1000000

مستندات السياسة/ المناصرة 
المتعلقة بحاالت الطوارئ البيئية*

1000000

لكل من 
المعلمين 

وصانيع 
السياسات 

أو كادر 
التعليم 

يف حاالت 
الطوارئ 

العاملين 
مع 

المعلمين

6311141مستندات السياسة/المناصرة

مستندات السياسة/ المناصرة 
المتعلقة بحاالت الطوارئ يف 

العموم
1000010

مستندات السياسة/ المناصرة 
المتعلقة بأنواع متعددة من 

حاالت الطوارئ
1000000

مستندات السياسة/المناصرة الي 
تعالج كوفيد-19

٤211131

*تمتد المواد المشار إليها بحاالت طوارئ »صحية« و حاالت طوارئ »بيئية« إىل ما هو أبعد من كوفيد-19
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ملحق ه. الموارد واألدوات اليت أوىص بها المعلمون

نوع/ تركيز 
المورد

أدوات عىل اإلنترنت، تدريب، أو ندوات، أو منظمات تدعم رفاهية المعلم 
أو مدونات، أو مواقع 

إلكترونية

تطبيقات، أو مقاطع فيديو، أو 
ألعاب، أو تمارين، أو كتب*

تركز عى صحة 
المعلم العقلية 

أو رفاهيته 
االجتماعية-

العاطفية

تدريب منصة جوبرمان الخاص بالمهارات الشخصية  	
عى موقع كورسيرا

»مدخل إىل علم النفس« الخاص بجامعة يل عى  	
كورسيرا

»علم الرفاهية« من جامعة يل عى كورسيرا 	

تدريبات ومواد الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف  	
حاالت الطوارئ )بالعربية، واالنجليزية(

معلمون من أجل المعلمينمن كلية المعلمين  	
جامعة كولومبيا

منظمة أطفال الحرب-هولندا )بالعربية، واالنجليزية( 	

تدريب برنامج تحسين التعلم من مجلس الالجئين  	
النرويجيين

تدريبات متعددة أقامتها منظمة اإلنقاذ الدولية )بما  	
يف ذلك تدريب نشر الويع بخصوص كوفيد-19( 

)اللغة العربية واالنجليزية(

خدمات الالجئين التابعة لكنيسة سانت أندروس يف  	
القاهرة

دورة الدعم النفي مع جسور)باللغة العربية( 	

مؤسسة بالن إنترناشيونال )باللغة الفرنسية( 	

اليونيسيف )باللغة الفرنسية( 	

التعليم يف حاالت الطوارئ، وتدريب القيادة والتنمية  	
التنظيمية من اليونيسيف، ومنظمة اإلنقاذ الدولية، 

ومنظمة إنقاذ الطفل

المعرفة المالية وتطوير المجتمع مع اليونيسكو  	
)باللغة العربية(

تدريب تدريس المهارات المهنية يف جامعة نيامي  	
)المدرسة العليا العادية( )باللغة الفرنسية(

تدريب اإلدارة المسئولة من جامعة الفال )باللغة  	
الفرنسية(

	  Disaster Ready تدريب الصحة اإلنسانية من منصة
)بالفرنسية(

	 Afri-  تدريب حول حقوق الطفل وحماية الطفل من
can Futures Academy

تدريبات متنوعة مع نظام التعليم عن بعد يف  	
جامعة زوليا يف فنزويال )باإلسبانية(

مكتبات من أجل السالم Libraries for Peace يف  	
كولومبيا )باإلسبانية(

مجتمع المساواة  	
 Equitas Community

)بالفرنسية(

ملف شخيص عى  	
اإلنستغرام حول التنمية 

البشرية والسلوك 
)بالعربية( 

التأمل واليوغا )العربية، واإلنجليزية( 	

فيديوهات للتأمل عى يوتيوب 	

رياضات وتمارين )باللغة العربية( 	

	  Focus برنامج اللياقة البدنية
T25)بالفرنسية(

المي يف الطبيعة المفتوحة  	
والسباحة

الرسم 	

	 Word Shatter ،التطبيق/اللعبة

	 Chess. )الشطرنج )باإلنجليزية
com)بالعربية(

سودوكو 	

ورش عمل من الصالة والحياة  	
)Oración y Vida( )باإلسبانية(

قنوات دينية عى اليوتيوب  	
)بالعربية(

اإلنجيل 	

كتاب: اآلثار الجانبية الخمس للطف  	
)باإلسبانية( لديفيد هاملتون

كتاب: فن العيش )باإلسبانية( 	

كتاب: الرجل الخي 	

كتاب: السيرة النبوية )بالعربية( 	

كتاب: أدب الحياة لجمال جنبالت 	

الروايات الي كتبها جوناثن هوغباك  	
و ليو تولستوي
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تطبيقات، أو 
مقاطع فيديو، أو 
ألعاب، أو تمارين، 

أو كتب

أدوات عىل اإلنترنت، أو مدونات، أو 
مواقع إلكترونية

تدريب، أو ندوات، أو منظمات تدعم رفاهية المعلم نوع/ تركيز 
المورد

كانفا )اإلسبانية( 	 إدمودو 	

صندوق أدوات كوبو 	

المدونة التعليمية اتجاهات يف  	
Trends in Matters األمور المهمة

موقع بنك المعرفة 	

	 Slideshareموقع ساليدشير

فيديو باوربوينت 	

	 )LMS(نظام إدارة التعلم من كانفا

كالسيرا )باللغة االنجليزية، ومتاح  	
أيًضا باللغة اإلسبانية(

األلعاب التعليمية من كاهوت  	
)باللغة اإلسبانية، ومتاح أيًضا 

باللغات االنجليزية، والفرنسية، 
والبرتغالية، والهولندية، واإليطالية(

مجموعة عى الفيسبوك تحتوي  	
عى أنشطة تناسب المرحلة 

االبتدائية

مقاالت عى لينكد إن أو موقع  	
الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم 

يف حاالت الطوارئ

خدمة مؤتمرات الفيديو من جوجل  	
)باللغة اإلسبانية والبرتغالية(

جوجل كالس روم )باإلسبانية( 	

مايكروسوفت تيمز )اإلسبانية،  	
والبرتغالية، واالنجليزية(

واتساب )اإلسبانية، والعربية،  	
واالنجليزية(

فيسبوك )العربية، واالنجليزية( 	

زوم )الفرنسية، واإلسبانية،  	
واالنجليزية، والعربية(

انستغرام )العربية( 	

الدورات التدربية المجانية عى اإلنترنت من ايديكس  	
)بالعربية واالنجليزية(

الدورات المجانية عى اإلنترنت من منصة وتطبيق  	
يوديمي

الدورات المجانية عى اإلنترنت من منصة كايا )باللغة  	
الفرنسية، ومتاحة أيًضا باللغتين اإلسبانية والعربية(

الدورات التدريبية منEduCaixa  )باللغة البرتغالية( 	

	  Teachالدروس الخصوصية عى منصة تيتش بيتش
Pitch )باللغة اإلسبانية، ومتاح أيًضا باللغة االنجليزية(

الدورات المجانية عى اإلنترنت من منصة  	
إدراك)باللغة العربية(

منصة قبس التعليمية )باللغة العربية( 	

أساسيات المنهج المنتسوري )باللغة العربية( 	

تدريب حماية الطفل من مؤسسة إنقاذ الطفل 	

معهد كينيا للتعليم الخاص 	

شهادة يف التعليم االبتدايئ من جامعة يورك،  	
وتدريب المنهج المبي عى الكفاءة )CBC( من منصة 

أفزيAvsi ووزارة التربية والتعليم

تدريب عى الباوربوينت من جامعة ميزوند )باللغة  	
الفرنسية(

	 Avsi تدريب تدريس مراحل دراسية متعددة من

البحث عن قاسم مشترك 	

ندوات تدريب المعلمين من كامبردج 	

دورة الخط )باللغة العربية( 	

التدريبات الي يعقدها المجلس الثقايف البريطاين 	

األكاديمية الدولية لبناء القدرات )باللغة العربية( 	

دعم روح الطفل، منظمة جى وطن 	

حماية الطفل من األذى، واالستغالل، والعنف، طاقة  	
الشام

تركز عى 
الدعم التربوي 

أو التنمية 
المهنية
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تــم الحصــول عــى جميــع المــوارد مــن مجيبيــن متحدثيــن باالنجليزيــة مــا لــم يذكــر عكــس ذلك. *لــم يــوِص أي مــن المعلمين 

المتحدثيــن بالبرتغاليــة الذيــن أجابــوا عــى االســتبيان بــأي تطبيــق، أو فيديو، أو ألعــاب، أو أنشــطة، أو كتب. 

مالحظــه: أســماء المــوارد، والمنظمــات، والتدريبــات، واألدوات عــى اإلنترنــت المدرجــة هنــا يه فقــط اختيــار من بيــن الموارد 

المــوىص بهــا مــن قبــل المعلميــن الذيــن أجابــوا عــى االســتبيان. وتــم اختيارهــا خصيًصــا إلظهــار تنــوع المــواد والبرامــج عبــر 

لغــات الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ. لــم يتــم إدراج التوصيــات غيــر القابلــة للتحقــق )عــى ســبيل 

المثــال، ألنهــا كانــت غيــر واضحــة، أو ألنهــا تضمنــت اختصــارات بــدون أســماء كاملــة وبالتــايل لــم يتــم التعــرف عليهــا(.
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