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ثماني  تتألف من  الكتيب هو واحد من سلسلة  هذا 
على  تركز  الدراسية،  المناهج  لتطوير  كتيبات 
والتماسك  التكيف   على  والقدرة  السالمة  تعزيز 
الدراسية.  المناهج  مكونات  جميع  في  االجتماعي 
األخرى  المواد  جانب  إلى  الكتيبات  قراءة  ويجب 
قسم  )راجع  الدراسية  المناهج  بتطوير  المتعلقة 
الموارد الرئيسية لكل كتيب للحصول على المزيد 

من التفاصيل(. وتشمل السلسلة ما يأتي:
• مسرد المصطلحات

• كتيب 1 - عرض عام: تطوير المناهج 
الدراسية من أجل تعزيز السالمة والقدرة على 

التكيف  والتماسك االجتماعي
• كتيب 2 - البداية: كيف ننظم العملية؟

• كتيب 3 - المضمون الرئيسي: ما هي نتائج 
التعلم المنشودة؟

• كتيب 4 - مراجعة المناهج الدراسية: أين نحن 
اآلن وما نريد تحقيقه؟

• كتيب 5 - مقاربة المناهج الدراسية: كيف نحقق 
أهدافنا؟

• كتيب 6 - الكتب المدرسية والمواد التعليمية 
األخرى: ما هي الرسائل األساسية التي نريد 

نقلها وكيف يتم ذلك؟
• كتيب 7 – تنمية قدرات المدرسين: كيف ندعم 

وندرب المدرسين؟
• كتيب 8 - التقدير والتتبع والتقييم: كيف نعرف 

ما تعلمه الطالب؟

السالمة  دمج  عن  موازية  كتيبات  سلسلة  نشر  تم 
في  االجتماعي  والتماسك  التكيف   على  والقدرة 

خطط وسياسات التعليم.

معلومات عن الكتيبات   

نشر للمرة األولى من قبل:
المعهد الدولي للتخطيط التربوي، منظمة األمم 

المتحدة للتربية والعلم والثقافة
)IIEP-UNESCO(

Info@iiep.unesco.org
www.iiep.unesco.org

هذا  في  ال��واردة  واآلراء  النظر  وجهات  إن 
بالضرورة  تمثل  وال  الكاتب  آراء  هي  الكتاب 
وجهة نظر اليونسكو أو المعهد الدولي للتخطيط. 
التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في 
التعبير عن أي رأي على  تعني  الكتاب ال  هذا 
اإلطالق من جانب اليونسكو أو المعهد الدولي 
للتخطيط التربوي فيما يتصل بالوضع القانوني 
ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها 

أو حدودها أو تخومها الرسمية.
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شكر وتقدير

اختصارات
الحد من مخاطر الكوارث  DRR

تعلم كيفية العيش مع   LTLT

)م���س���ت���ش���ارة(،  Jennifer Batton ب���ات���ون  ج��ي��ن��ي��ف��ر  م���ن  ك���ل  ق���ام���ت 
،)IBE ال���دول���ي  ال��ت��رب��ي��ة  )م��ك��ت��ب   Amapola Alama أالم����ا  وأم����اب����وال 
ظ��روف  ف��ي  التعليم  حماية  )ب��رن��ام��ج   Margaret Sinclairس��ي��ن��ك��ل��ي��ر وم��ارج��رت 
من ك��ل  وق��ام  بالمناهج؛  الخاصة  الكتيبات  بكتابة   )PEIC األم��ن  وان��ع��دام  ال��ن��زاع 
Jean Bernard برنار  وج��ان   )Interworks )معهد    Lynne Bethke بيثكي  لين 
من كل  قبل  من  قيمة  مالحظات  وقدمت  بتحريرها.   )Spectacle Learning Media(
،)IIEPمعهد اليونسكو الدولي للتخطيط التربوي( Anton de Grauwe أنتون دي جروي
ال���ط���ف���ول���ة(.  إن�����ق�����اذ  )ه���ي���ئ���ة    Marla Petal ب���ي���ت���ال  وم���������ارال 
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تصدير
ينقد المضمون التربوي والتخطيط التعليمي الُمراعيان لظروف األزمات الحياة، كما أنهما يوفران 
التكاليف.  فبفضلهما يحمي التعليم كال من المتعلمين ومجتمعاتهم من خالل توفير المشورة التي 
تنقذ األرواح في حاالت الطوارئ إذ يمكن للتخطيط الجيد أن يوفر تكلفة إعادة بناء أو إصالح 
البنى التحتية والمواد التعليمية باهظة الثمن؛  أما على المدى البعيد، فيعزز المضمون التربوي 
والتخطيط التعليمي الُمراعيان لظروف األزمات من مرونة النظم التعليمية، ويساهمان في ضمان 

سالمة المجتمعات والمؤسسات التعليمية وتماسكها االجتماعي. 
التعليمية.  النظم  النزاعات والكوارث على األطفال وعلى  المدمر لكل من  تم توثيق األثر  لقد 
ولقد نتج عن هذا األثر المدمر نمو حِس ملِح في جميع أنحاء العالم تجاه ضرورة المشاركة في 
االستراتيجيات التي تقلل من المخاطر.  إذ من المحتمل أن يتأثر 175 مليون طفل بالكوارث سنويًا 
خالل العقد الحالي )Penrose and Takaki 2006(، بينما زادت نسبة األطفال المتسربين في 
سن المرحلة االبتدائية بالبلدان المتأثرة بالصراعات من 42 في المائة من المجموع العالمي عام 

2008 إلى 50 في المائة عام 2011.
لهذا، ال يمكن إنكار الحاجة الملحة لتطوير المضامين التعليمية وخطط القطاع التي تواجه هذه 
المخاطر.  وتهدف سلسلة الكتيبات إلى دعم وزارات التعليم للقيام بهذا األمر تحديدًا، مع التركيز 
بصورة مشتركة على األمان والقدرة على مواجهة الكوارث وضمان التماسك االجتماعي. وهي 
سلسلة تتكون من ستة كتيبات حول تخطيط قطاع التعليم وثمانية كتيبات إضافية حول وضع 
المناهج، وتعتبر جميعها ثمرة للتعاون بين برنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام األمن 
والمعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لمنظمة اليونسكو ومكتب التربية الدولي التابع لمنظمة 
اليونسكو.  ولقد تأسس هذا التعاون وإطار العمل بأكمله على جهود مجموعة كبيرة من المعنيين 
وأصحاب المصلحة وانخراطهم، بما في ذلك منظمة اليونيسف وبرنامجها المعني ببناء السالم 

والتعليم ودعم قدرات المرافعة.
تتمثل مهمة المعهد الدولي للتخطيط التربوي )IIEP-UNESCO( في تعزيز قدرات البلدان 
على التخطيط وإدارة نظم التعليم لديها من خالل التدريب والبحث والتعاون الفني.  هذا باإلضافة 
إلى أن المعهد الدولي للتخطيط التربوي اكتسب خبرات في قضايا التعليم في حاالت الطوارئ 
واالستعداد لمواجهة الكوارث.  ولقد أدى برنامج المعهد حول التعليم في حاالت الطوارئ وإعادة 
البناء إلى إعداد دليل بشأن تخطيط التعليم في حاالت الطوارئ وإعادة البناء، كما أدى إلى إنجاز 

مجموعة من الدراسات الوطنية والموضوعاتية.
ولقد اضطلع أيضا بالتعاون وتنمية القدرات في البلدان المتأثرة بالنزاعات مثل أفغانستان وجنوب 
السودان وتشاد، وقام بتطوير أدوات تخطيط مراعية لظروف األزمات وجّربها في غرب وشرق 

أفريقيا.
إن برنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام األمن )PEIC( هو برنامج تابع لمؤسسة 
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التعليم فوق الجميع التي أنشأتها صاحبة السمو القطري الشيخة موزة بنت ناصر.  ويهدف برنامج 
التعليم في ظروف النزاع وانعدام األمن إلى تعزيز الحق في التعليم وحمايته – على كافة مستويات 
النظم التعليمية – في المناطق المتأثرة أو المهددة باألزمات أو انعدام األمن أو النزاع المسلح.  
ويدعم برنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام األمن جمع وتصنيف البيانات الخاصة 
بالهجوم على التعليم وتعزيز الحماية القانونية النتهاكات القانون الدولي المرتبطة بالتعليم.  كما 
يعمل برنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام األمن من خالل الشركاء للمساعدة على 
تطوير البرامج التعليمية المراعية لظروف النزاع وعلى تقليل مخاطر الصراع أو تكرار حدوثها.
يدعم مكتب التربية الدولي التابع لمنظمة اليونسكو البلدان لتعزيز مالئمة وجودة المناهج التي 
تهدف إلى تحسين القدرات األساسية مثل اإللمام بالقراءة والكتابة والحساب ومهارات الحياة، 
وتناول موضوعات بالغة األهمية على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية مثل التكنولوجيا 

الحديثة والقيم والتنمية البشرية المستدامة والسالم واألمن والحد من مخاطر الكوارث.
ويقدم مكتب التنمية الدولي خدمات  من قبيل إسداء المشورة االستراتيجية، وتقديم الدعم الفني 
الذي ُيصاغ بما يتالءم واالحتياجات الخاصة بكل دولة، والمساعدة على تطوير القدرات قصيرة 
وطويلة األمد؛ كما يوفر مكتب التنمية الدولي للبلدان المعنية فرص الولوج إلى أحدث المعارف 

في مجال المناهج والتعلم.
وتستند هذه السلسلة من المنشورات التي تعد ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتخطيط التربوي 
 )PEIC( األمن  وانعدام  النزاع  في ظروف  التعليم  حماية  برنامج  و  اليونسكو  لمنظمة  التابع 
ومكتب التربية الدولي التابع لمنظمة اليونسكو إلى الخبرات الخاصة لكل وكالة من هذه الوكاالت.  
ونهدف عبر هذه الكتيبات، إلى دعم موظفي وزارات التعليم على المستوىات المركزية والجهوية 
االجتماعي من خالل  التماسك  وتشجيع  والمرنة  اآلمنة  التعليم  نظم  لدعم  والمحلية  واإلقليمية 
السياسات والخطط والمناهج المالئمة الموضوعة من قبل قطاع التعليم.  وتلبي هذه المبادرة 
حاجة فعلية للدعم من خالل الدمج المنهجي للتدابير المراعية لظروف األزمات في كل خطوة 
من خطوات عملية تخطيط القطاع وفي مراجعة المنهاج والمضامين التربوية وعمليات التطوير.
فمن خالل تبني المضامين التربوية والتخطيط التعليمي الُمراعيان لظروف األزمات، ستكون 
وزارات التعليم  قادرة مع شركائها على التحكم في عوامل التغيير للوقاية من المخاطر، وبالتالي 

المساهمة في بناء مجتمعات تنعم بالسالم على نحو مستدام.

سوزان جرانت لويس
 IIEPمديرة معهد اليونسكو الدولي للتخطيط التربوي

مانتسيتسا ماروبي
IBE مديرة – مكتب التربية الدولي

مارك ريتشموند
PEIC مدير - برنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام األمن
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كتيب 8 - التقدير والتتبع والتقييم :
كيف نعرف ما تعلمه الطالب؟

البداية

 كيف ننظم 
العملية؟

المضمون 
الرئيسي

ماهي نتائج التعليم 
المنشودة؟

مراجعة المناهج 
الدراسية

أين نحن اآلن وما 
نريد تحقيقه؟

تنمية قدرات 
المدرسين

كيف ندعم وندرب 
المدرسين؟

التقدير والتتبع 
و التقييم 

كيف نعرف ما 
تعلمه الطالب؟

مقاربة المناهج 
الدراسية

كيف نحقق 
أهدافنا؟

الكتب المدرسية
والمواد التعليمية األخرى

ما هي الرسائل األساسية 
التي نريد نقلها وكيف

 يتم ذلك؟
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العيش  كيفية  تعلم  تقييم  جوانب  بعض 
مماثلة  الكوارث  مخاطر  من  والحد  معا 
لموضوعات أخرى بسبب أساسها الواقعي 
المعرفية.  المهارات  استخدام  واستدعائها 
القيم  تقييم  يكون  أن  يمكن  ذلك،  ومع 
قد  الطالب  ألن  صعبة  عملية  والمواقف 

يعرفون ما هي اإلجابات المتوقعة.
لتقييم  المكتوبة  االختبارات  استخدام  يمكن 
تعلم  أثر  قياس  ويتطلب  المعرفي.  التعلم 
دراسات كيفية العيش معا والحد من مخاطر 
والسلوك  والقيم  المواقف  على  الكوارث 
إجراء المناقشات الفردية والجماعية )فصل 
تشجع  التي  بؤرية(  مجموعة  أو  دراسي 

الطالب على التحدث بحرية عن استجاباتهم 
لمختلف جوانب المنهاج الدراسي.

يمكن استخدام تقييم موضوعات تعلم كيفية 
الكوارث  مخاطر  من  والحد  معا  العيش 
الطالب  لتحفيز  الوطنية  االمتحانات  في 
تعلم  برنامج  عناصر  لتغطية  والمعلمين 
كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث 

في المناهج الدراسية.
التكويني عنصران  والتقييم  المستمر  التتبع 
بالفعل  تدريسه  يجري  عما  للتعليق  مهمان 

في المدارس وأثره.

بإيجاز
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مقدمة

والتتبع  التقدير  مسائل  في  الكتيب  هذا  يبحث 
معا  العيش  كيفية  بتعلم  يتعلق  فيما  والتقييم 
المدارس  في  الكوارث  مخاطر  من  والحد 
وتقييم  تتبع  عن  معلومات  على  )للحصول 
أجل  من  التعليم  برامج  من  األخرى  الجوانب 
زيادة السالمة  والقدرة على التكيف والتماسك 
سلسلة  م��ن   6 كتيب  راج���ع  االج��ت��م��اع��ي، 

التخطيط(.
في  مسألة  للطالب  العلمي  التحصيل  تقييم  إن 
المعلمين على  غاية األهمية من أجل مساعدة 
رؤية ما يجري تعلمه فعليا من طرف الطالب 
ويمكن  وإشراكهم.  تحفيزهم  ومساعدتهم على 
أن يجري المعلمون التقييم التكويني بشكل غير 
والتحقق  طالبهم  تقدم  قياس  أجل  من  رسمي 
منه. كما يمكن أيضا لهم إجراؤه بشكل رسمي 
من خالل االختبارات االكتابية في المدرسة أو 
في االمتحانات الوطنية، بما في ذلك االمتحان 
من  والحد  معا  العيش  كيفية  تعلم  في  وطنيا 
ويعتبر  االمتحانات.  في  الكوارث  مخاطر 
األمر استراتيجيا لضمان تعليم هذه المضامين 
في المدارس وضمان اشتراك الطالب والمعلم. 
أو  لطبيعة  تسمح  ال  بطرق  إج��راؤه  ويجب 
حداثة محتوى تعلم كيفية العيش معا والحد من 
مخاطر الكوارث بخلق مشاكل. باإلضافة إلى 
ذلك، يجب تحديد واعتماد مقاربة جديدة لتقييم 

هذه الكفايات لبيئات التعلم المحلية.
تعتبرعملية تتبع وتقويم التغيرات السلوكية لكل من األفراد والجماعات بشكل منهجي عملية 
صعبة ودائمة ومهمة، تستغرق وقتا طويال،  كما أنها تتطلب مهارات خاصة. ويعتبر التتبع  

اإلطار 1-8.
فهم لتقدير والتتبع والتقييم

للمتعلم  العلمي  التحصيل  تقدير  يوفر  التقدير: 
محدد  لموضوع  تعلمه  تم  ما  عن  معلومات 
العملية  هذه  تشمل  ما  وغالبا  معين.  وقت  في 
االمتحانات،  أو  الموحدة  االختبارات  استخدام 
في  و  المقررات  إنجاز  أثناء  غالبا  ويستخدم 
النهاية، بغرض االنتقال  و/ أو التخرج. ويحدث 
التقدير “التكويني” خالل إنجاز المقرر والتقدير 

“النهائي” فيكون في النهاية.

التتبع هو الجمع المستمر والمنتظم للبيانات من 
خالل مؤشرات محددة ة ومد الفاعلين األساسيين 
المعنيين  بقياس مدى التقدم المحرز في تحقيق 

الهدف )عالقة بالموارد المخصصة له(.

للسياسة  وموضوعي  منهجي  تقييم  هو  التقييم 
بما  المنجزة،  أو  الجارية  والخطة  البرنامج  أو 
ويرمي  ونتائجها.  وتنفيذها  تخطيطها  ذلك  في 
المخصصة  ال��م��وارد  بين  العالقة  تقييم  إل��ى 
بغرض  واالستراتيجيات  األه��داف  وتحقيق 
التقييم  بين  التمييز  ويتم  القرار.  صانعي  إخبار 
توجيهها،  الجاريةبغاية  لللعمليات  “التكويني” 
التقييم “النهائي” الذي يقيم نتائج مبادرة معينة، 

بعد االنتهاء من تنفيذها.



10

خطوات لتنظيم تقدير وتتبع وتقييم نتائج وآثار تعلم كيفية 
العيش معا والحد من مخاطر الكوارث 

العيش معا والحد من مخاطر  الفردي في تعلم كيفية  التعلم  نتائج  لتقييم  • البحث عن طرق 
الكوارث.

• رصد تنفيذ المناهج الدراسية.
• تقييم العملية والنتائج والتأثير.

• وضع سبل لدمج تعلم كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث في االمتحانات الوطنية.
• بناء دعم قوي من أصحاب المصلحة.

إهمال  يتم  أنه  وخاصة  مهمة،  عمليات  التعليمية  والممارسات  التعليم  برنامج  لتنفيذ  المستمر 
دعم  إلى  المعلمون  يحتاج  وقد  المدرسة،  مستوى  الدراسية على  المناهج  من  األجزاء  بعض 

إضافي لتدريس هذه المواد )راجع أيضا  كتيب 7 لمناقشة تطوير ودعم المعلمين(.
باإلضافة إلى أنشطة التتبع المستمرة، يجب أيضا التخطيط للتقويم التكويني للبرامج. ويمكن 
استخدام ذلك لتقييم التحصيل العلمي للطالب ومدى تنفيذ المناهج الدراسية والتأثير على مواقف 

وسلوكيات الطالب.
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الخطوة األولى
البحث عن طرق لتقييم نتائج التعلم الفردي في تعلم كيفية العيش معا والحد 

من مخاطر الكوارث

يمثل تقييم الكفايات التي تشمل اكتساب القيم والسلوك مشكلة، بما في  ذلك تقييم النتائج المتعلقة 
بتعلم كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث. وأحد أسباب ذلك هو أن التأثيرات الخارجية 
على مواقف وقيم الطالب ُتَصعُِّب عملية تمييز ما تم تعلمه من خالل المناهج الدراسية عن ما 
تم تعلمه من أي مكان آخر. وال توجد وسيلة سهلة لتقييم ما إذا كان التعليم في الموضوعات 
ومواقف  قيم  في  تغييرا  أحدث  االجتماعي  والتماسك  التكيف  على  والقدرة  بالسالمة  المتعلقة 

وسلوكيات الطالب، رغم إمكانية تقويم تعلم المعلومات أو المفاهيم الواقعية.
تختلف الطرق المستخدمة لقياس نتائج التعلم من بلد إلى آخر. وهناك اثنين من األساليب الشائعة 
التي يستخدمها المعلمون لتقييم التعلم هي االختبارات الكتابية والمناقشة في الفصول الدراسية. 
قدراتهم،  المعلمين والرفع من  تدريب  المتاحة وإمكانات  الموارد  يمكن، وبناء على  أنه  غير 
استخدام أنواع مختلفة من أساليب التقييم التكويني األخرى أيضا. وترد أدناه بعض االقتراحات 

المتصلقة باستخدام هذه األساليب المختلفة.
طرح األسئلة واالختبارات الكتابية

إن المقاربة المعتادة لتقييم التعلم المستمر في تعلم كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث 
وأظهرت  كتابية.  اختبارات  يجري  أن  أو  الدراسي  الفصل  على  أسئلة  المعلم  يطرح  أن  هو 
دراسة لتقييم مخاطر الكوارث في 30 بلدا أن هذه المقاربة هي السائدة )اليونسكو واليونيسيف، 
2012(. ومع ذلك، ال تدل القدرة على سرد ما تم تعلمه على تحقق الفهم. وتزداد هذه المالحظة 
صحة بالنسبة لتعلم كيفية العيش معا ألنه غالبا ما يسهل على الطالب تقديم “الجواب الصحيح” 
ال  المثال  سبيل  فعلى  للمستقبل.  المقررة  وسلوكياتهم  والسلوكيات  والمواقف  القيم  حيث  من 
الحصر، فإن حفظ نموذج يتكون من خمس خطوات لحل النزاع ال يعطي أي إشارة إلى ما إذا 
كان الطالب يفهمه بالفعل أو قادرا على تطبيق الخطوات الخمس على حالة معينة. لذلك، يجب 
أن تشمل التقييمات )بما فيها االمتحانات الكتابية( العناصر التي تختبر الفهم وكذلك مدى تطبيق 

التعلم )مثل المسائل المتصلة بقصة بسيطة(.
ويمكن أن تكون االختبارات الكتابية صعبة للطالب الذين يقرأون بصعوبة، وخصوصا أولئك 
الذين ال يستخدمون لغتهم األم. ويمكن أن تساعد األسئلة التي تقلل من عبء اللغة الطالب الذين 
يستطيعون قراءة أو فهم السؤال و/ أو يواجهون صعوبة في كتابة اإلجابة نظرا لعدم تمتعهم 
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بالمهارات اللغوية و/ أو لبطئهم في الكتابة. ويمكن استخدام األسئلة متعددة الخيارات وأسئلة 
اإلجابة بصحيح أو خاطئ لألسئلة الواقعية. هذه األنواع من األسئلة أقل إفادة لتقييم المواقف 
والقيم، ألن اإلجابات المنشودة تكون واضحة عادة. على سبيل المثال، إذا سئل الطالب عما إذا 
كان يتعين على الناس احترام كافة الجماعات العرقية في البالد على قدم المساواة، سيقولون 
“نعم” غالبا ويحصلون على تقدير “الجواب  الصحيح”، حتى إذا كانوا ال يؤمنون بذلك أو ال 

يتصرفون في الواقع على هذا النحو.
ولماذا؟”،  الثالث  الصالح  المواطن  مثل، سؤال “ما هي خصائص  المفتوحة،  األسئلة  وتقدم 
دليال أفضل على فهم وتحصيل الطالب، ولكنها تستغرق وقتا أكثر. ويمكن أن تكون هذه األنواع 
من األسئلة سهلة للطالب الذين تكون لغتهم األولى هي لغة التدريس وللطالب الذين يدرسون 
في مدارس النخبة ذات المهارات الكتابة األفضل. لذلك، يفضل استخدام مزيج من أنواع مختلفة 
من األسئلة. وترد الحقا بعض األمثلة من األسئلة متعددة الخيارات )الوكالة األلمانية للتعاون 

التقني والمكتب الدولي للتربية - اليونسكو، 2008: 37(:
• أي مما يأتي يمثل الخصائص األساسية لالنتخابات الحرة والنزيهة؟

- االقتراع السري؛
- يستطيع جميع المرشحين إبداء آرائهم بحرية؛

- يقدم المرشحون أغذية جيدة في التجمعات االنتخابية؛
- عرض األعالم والزينة الواضحة في التجمعات االنتخابية؛

قوي على  )أو شخص  الحكومة  ليس من حزب  انتخاب شخص  المصوتين من  - خوف 
الصعيد المحلي(.

• إلى أي مدى توافق أو تختلف مع البيانات التالية )ضع عالمة على العمود(؟

المواطن الراشد الصالح هو شخص:

• يصوت في االنتخابات
•  يطيع القوانين

•  يلوث البيئة
• يشارك في حزب سياسي

•  يساعد األشخاص الذين يواجهون 
الشدائد 

•   يلعب قرة القدم وغيرها من 
األلعاب

•   ال يتابع األخبار مطلقا )اإلذاعة أو 
الصحف( أو يناقش المسائل السياسية

أوافق أوافقأختلفأختلف بقوة
بقوة

ال أوافق وال 
أختلف
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أو  المدرسية  الكتب  في  استخدامها  يمكن  التي  الكتابي  التقييم  ألسئلة  مقدمة  على  للحصول 
االمتحانات المدرسية أو االمتحانات الوطنية، راجع دليل مؤلفي الكتاب المدرسي )غاشوكيا 
وتشونغ، 2005: 48-42(. ويتضمن الملحق األول مثاال إلطار التقييم الذي يمكن استخدامه 

للمساعدة في وضع األسئلة.
إجراء المناقشات مع الطالب

قيم وكذلك سلوكياتهم  تعلموه من  تقييم ما  المناقشات مع الطالب في  يمكن أن يساعد إجراء 
المستقبلية المخطط لها. باإلضافة إلى ذلك، إذا كان الغرض من التقييم هو توجيه معلم الصف 
الفردية  المناقشات  تكون  أن  يمكن  عندئذ  معا،  العيش  كيفية  تعليم  أعمال  في  التقدم  أجل  من 
والجماعية المباشرة وسيلة فعالة لتقييم كيفية تفكير الطالب، وما هي المهارات التي طوروها 
كيفية  تعلم  نتائج  بتقييم  ترتبط  ذلك، هناك مسألة واحدة  تغيرت مواقفهم وقيمهم. ومع  وكيف 
العيش معا، هي أن الطلبة قد يظهرون “رغبة شديدة في اإلرضاء” في إجاباتهم. ويعني هذا 
أنهم قد يقدمون اإلجابة “الصحيحة” أو اإلجابة التي يعتقدون أنها لصالح الكبار حتى عندما ال 
تعبر تماما عن وجهات نظرهم الخاصة. لتحديد وتقليل تأثير “رغبة اإلرضاء”، هناك طريقة 
واحدة، هي أن يطرح المعلم أسئلة تشاركية تتضمن المقارنة، مثل: “أي من دروس تعلم كيفية 
العيش معا و/ أو الحد من مخاطر الكوارث أثرت على حياتك تأثيرا كبيرا؟ ماذا تعلمت منها؟”.
وونجد مثاال من نشاط الفصول الدراسية الذي يمكن أن يستخدمه المعلمون لتشجيع المناقشة 
والتحقق من فهم الطالب هو مقاربة “المقياس”. يسمح هذا النهج للمعلم بالحصول على إجابات 
لألسئلة الشفوية من جميع الطالب في “الوقت المحدد”، يطلب منهم رفع يد واحدة )أو شيء( 
لإلجابة “ألف” واليد األخرى لإلجابة “باء”. وعند استخدام هذه الطريقة، يقترح أن يطلب من 
يتأثرون بالطالب اآلخرين وال يشعرون  الطالب إغالق عيونهم عند اختيار اإلجابة لكي ال 
بسوء إذا كانت إجابتهم خاطئة، وكما يرد في المثال التالي من الفلبين )اليونسكو واليونيسيف، 

:)112 :2012
• خالل موسم األعاصير المدارية، متى يمكنك معرفة ما إذا كانت العاصفة تتجه نحو طريقك؟

- قبل عدة أيام لكي يكون لديك وقت لالستعداد.
- قبل أقل من ساعة حتى تتمكن من التصرف بسرعة فائقة.

• ما هو أسلم شيء تفعله عندما يكون اإلعصار المداري الكبير على وشك الحدوث؟
- البقاء في المنزل وإغالق كافة األبواب والنوافذ وعدم الخروج إلى الشارع.

- مغادرة منزلك والذهاب إلى ملجأ جماعي.
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• اإلعصار المداري على بعد ساعة واحدة عن منزلك اآلن. ما يتعين عليك فعله؟
- إيقاف الغاز واإلمدادات الكهربائية ثم تنتقل إلى الملجأ.

- ال تفعل أي شيء وتذهب إلى الملجأ فورا.
تقييم “عمل الطالب”

لدي  تتوافر  العلمي ممكنة عندما  الطالب تحصيلهم  فيها  يجمع  التي  الواعدة  المقاربة  تكون  
المدارس الموارد الكافية. وقد كشفت دراسة للتعليم من أجل الحد من مخاطر الكوارث في 30 
بلدا أن سبعة بلدان منهم استخدمت االختبارات الكتابية لتقييم ما أسمته بنتائج التعلم “النهائية”، 
البلدان.  من  قليل  عدد  في  واضحة  كانت  “التكويني”  التعلم  نتائج  تقييم  وسائل  أن  حين  في 
الشفوي  واالستجواب  األقران  تقييم  الذاتي/  والتقييم  المكتوبة  المقاالت  األساليب  هذه  وتشمل 
والمحاكاة والمالحظات والتصوير الفني )مثل الرسومات( واالستبيانات والتعليقات المكتوبة/ 
الشفوية، والواجبات المنزلية واألنشطة المختلفة مثل التظاهر والغناء والتقليد ورواية القصص 
)مفكرات/ بدفاتر  يحتفظون  الطالب  جعل  ويعتبر   .  1)37  :2012 واليونيسيف،  )اليونسكو 
يتعلمونها على  التي  الدروس  تأثير  أو أسبوعية عن  مذكرات( تحتوي على تسجيالت يومية 
حياتهم هو أيضا أداة تقييم قوية وغنية بالمعلومات، ولكنها تتطلب وقتا طويال من جانب المعلم 

للقراءة واالستجابة بشكل مناسب.

1 راجع تعلم كيفية العيش معا: سياسات وحقائق تعليمية في آسيا ومنطقة المحيط الهادي )اليونسكو، 2014: 
72( للحصول على عينة تقييم معرفة وعملية وفهم وتنفيذ )تطبيق( مهارات القرن الحادي والعشرين في التقييم 

القائم على المعايير للفلبين.
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الخطوة الثانية
تتبع تنفيذ المناهج الدراسية

تتبع تنفيذ المناهج الدراسية مسألة في غاية األهمية إذا أريد لمبادرات تعلم كيفية العيش معا 
المناهج  عناصر  بعض  تدريس  يتم  ال  قد  ثائر.  أي  تحدث  أن  الكوارث  مخاطر  من  والحد 
الدراسية المقررة لتعلم كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث بالفعل بسبب عوامل مثل:
لها  الوقت المخصص  المادة ال يمتحن فيها، يمكن استخدام  إذا كانت  • ضغوط االمتحان: 
للمواد التي يمتحن فيها. ويحدث هذا غالبا مع تعليم كفايات الحياة والتعليم من أجل السالم 

وموضوعات أخرى.2  
لعدم  ميل  هناك  يكون  قد  المادة،  هذه  على  المعلمون  يعتاد  ال  عندما  المعلم:  امتناع   •
تدريسها أو اللجوء إلى تعليمها بطريقة الحفظ، ويظل الطالب على مستوى المعرفة بها 
فقطبموضوعات تعلم كيفية العيش معا. وقد يمتنع المعلمون أيضا عن تدريسها إذا كانت 

الموضوعات حساسة، سياسيا أو ثقافيا.
لذلك سيكون من شأن التتبع الروتيني للتنفيذ أن يجيب عن سؤال ما إذا كانت موضوعات تعلم 
كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث يجري تدريسها في الفصول الدراسية. وبناء على 
النتائج، قد توجد حاجة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية للتغلب على امتناع المعلمين )راجع كتيب 

7 لمناقشة مختلف آليات تدريب ودعم المعلمين(.
ويمكن إسناد تتبع التنفيذ إلى موظفي التعليم الميدانيين في وزارة التربية والتعليم، وينفذ أثناء 
زياراتهم المدرسية المنتظمة. ومع ذلك، يمكن أن يكون تتبع المفتشين أو الموظفين الزائرين 

للمدارس معضلة أو غير فعال، لمجموعة من األسباب، تشمل:
• صعوبة الوصول إلى المدارس البعيدة )نقص الوقود وانعدام األمن والوقت الالزم(؛

• التقارير غير الدقيقة )يسيطر النظار على تقارير الموظفين الميدانيين(؛
• عدم إلمام الموظفين الميدانيين بمعرفة موضوع تعلم كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث؛
• عدم وجود إجراءات تأديبية في حالة عدم اتباع المدارس التوجيهات الرسمية في المناهج الدراسية.
ومع ذلك، عندما يتم الجمع بين التتبع وأعمال اإلرشاد والنصح، وعندما يوجد الحماس لتنفيذ 
تعلم كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث من جانب المدارس، يمكن أن تؤدي إلى نتائج 
إيجابية. ويمكن أن تساهم تنمية قدرات المستشارين المحليين لدعم تنفيذ تعلم كيفية العيش معا 
والحد من مخاطر الكوارث على مستوى المدارس والقيام بدور موجهي المعلمين مساهمة قوية 

في عملية التنفيذ.

2 تقارير قصصية من أنا أوبورا وآخرين. راجع أيضا نينجر )2014(
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الخطوة الثالثة
تقييم العملية والنتائج والتأثير

بما أن نظام التعليم الوطني مستمر ومفتوح، فمن المأمول أن تهتم وزارات التربية والتعليم، 
على العموم، بالتقييم “التكويني” لعمليات التعليم والتعلم المستمرة. ومع ذلك، قد يكون هناك 

بعض التقييم “النهائي” في نهاية مبادرات معينة. وسيشمل التقييم:
• تقييم العملية: يمكن أن يعتمد على عينة من المدارس التي يجري فيها تنفيذ تغييرات المناهج 
الدراسية لتعلم كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث. ويجب أن تنظر الدراسات 
االستقصائية في المعلومات المتعلقة بما يلي: المدخالت )الكتب المدرسية والمواد التعليمية 
األخرى والمعلمين واستعدادهم لهذا العمل(، وتخصيص جدول زمني على الورق وفي 
لألطفال،  التمارين  دفاتر  في  العمل  على  والدليل  والتعلم،  التعليم  أنشطة  وتنفيذ  الواقع، 

وغير ذلك.
• نتائج التعلم: ال بد من تقييم فهم ما اكتسبه الطالب بالفعل من دراساتهم وأنشطتهم. ويمكن 
أن يشمل ذلك امتحان لتحصيل وأداء الطالب في اختبارات الموضوعات المتعلقة بتعلم 
الطالب  تقارير  أيضا  يشمل  أن  ويمكن  الكوارث.  مخاطر  من  والحد  معا  العيش  كيفية 
أنها ستكون قصصية إلى حد كبير  المعلم لمواقفهم وسلوكهم، رغم  والمعلم ومالحظات 

ويجب دعمها بأنواع أخرى من األدلة.
• التأثير: يمكن أن تنظر دراسة التأثير في األدلة على التغيرات السلوكية، مثل عدد المعارك 
المبلغ عنها في الملعب، أو حاالت التسلط أو التحرش الجنسي المبلغ عنها في المدرسة. 
مع  التغيرات  لتقييم  البيانات  توجهات  إلى  حاجة  هناك  ستكون  الدراسة،  من  النوع  لهذا 

مرور الوقت.
وسينظر التقييم واسع النطاق في فعالية نشاط تنقيح المنهاج الدراسي بالكامل على الصعيدين 
غاية  في  وهي  المدارس.  زيارات  على  أدناه  الواردة  االقتراحات  وتركز  والمحلي.  الوطني 
األهمية لمعرفة ما إذا كان يتم تدريس المنهاج وكيفية تدريسه، وما إذا كان الطالب يحققون 

نتائج التعلم المنشودة.
ويجب أال يكون التقييم مكلفا أو مطوال. كلما كانت التقييمات التكوينية أكثر تواترا “وسرعة” 
في عينة صغيرة ولكنها مختارة بعناية من المدارس، كلما ستكون أكثر فائدة من حيث التأثير 

والتنفيذ المستمر. وتشمل االقتراحات لهذه العملية ما يأتي:
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اختيار عينة من المدارس وتدريب العاملين في الدراسة االستكشافية.
 ويتم ذلك عبر ادراج عينة صغيرة من المدارس التي تمثل مناطق مختلفة وفئات اجتماعية 
واقتصادية وعرقية ودينية مختلفة. ويجب اختيار العينة في كل فئة بطريقة عشوائية لتجنب 
التوجيه من قبل مكاتب التربية المحلية نحو المدارس المفضلة. ومن المهم أن تشمل زيارات 
لبعض المدارس ذات الممارسات الجيدة من أجل الحصول على أفكار لتطوير البرامج وتقاسم  

المقاربة الجديدة.
وويدعم االختيار األول باختيار العاملين في الدراسة االستكشافية من ذوي الخبرة الكبيرة في 
األجوبة.  كتابة  بمهارات  يتمتعوا  أن  أيضا  ويجب  المعني.  التدريس  مستوى  وفي  الموضوع 
وقيود  التعليمية  والمواد  التعلم  ونتائج  وكفايات  سياسات  تمهيدية عن  نقاش  وتنشيط ورشات 

ومقاربة تعلم كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث.
تعظيم فائدة أدوات الدراسة االستكشافية.

المواد والمقاربة في مدرستين أو ثالث  قبل إجراء أعمال الدراسة االستكشافية، يتم تجريب 
مدارس، وإجراء التعديالت الالزمة وتدريب العاملين في الدراسة االستكشافية. وتكرار هذه 

العملية إلى أن تصبح النتائج مفيدة.3 
وتشير التجارب السابقة إلى أن المقابلة الشخصية وإجابات الدراسة ااالستكشافية قد تخبر المقّيم 
بما هو معروف بالفعل فقط، وأن معظم المجيبين قد يعطوا إجابات مماثلة. لذلك، سيكون من 
الضروري إجراء مناقشات واسعة النطاق في مرحلة مبكرة - ضمن فريق الدراسة االستكشافية 

ومع المجيبين - لتحديد المسائل والموضوعات التي يمكن اكتساب المعلومات القيمة منها.
ومن المفيد طرح أسئلة قياسية تتعلق بما يلي:

والكتب  الدراسية  المناهج  تدعم  التي  المواد  في  فعالية  األقل  أو  األكثر  األجزاء  هي  ما   •
المدرسية؛

ما هي األجزاء التي يراها المعلمون صعبة وغامضة.  •
ما هي األجزاء األكثر أو األقل واقعية واستجابة للظروف المحلية.  •

ستساعد هذه األنواع من األسئلة المجيبين على االنفتاح وشرح الحقائق التي تواجههم، دون 
اقتراحات محددة جديدة  يكون طرح  أن  برنامج حكومي. ويمكن  الظهور النتقاد  الحرج من 

للمحتوى الجديد مثمرة للغاية.
جدول  رؤية  هي  األولى  الخطوة  المدرسية.  الزيارات  من  المعلومات  من  الكثير  تحصيل 

الواجب طرحها  المفتوحة  األسئلة  أو  المدارس،  لزيارات  االستكشافية  الدراسة  أمثلة ألدوات  للحصول على   3
“قبل” و “بعد” نوع جديد من محتوى مقرر تعلم كيفية العيش معا، راجع الوكالة األلمانية للتعاون التقني والمكتب 

الدولي للتربية – اليونسكو )2008: 109-96(.
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الحصص والوثائق التوضيحية التي تناسب تعلم كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث، 
وتحديد من هم المعلمين المشاركين بكثرة. وجمع البيانات والمعلومات للمساعدة في فهم كيفية 
الكوارث.  مخاطر  من  والحد  معا  العيش  كيفية  لتعلم  الدراسية  المناهج  عناصر  تنفيذ  ومكان 

وتشمل البيانات ذات الصلة، على سبيل المثال:
• حجم الفصل الدراسي وساعات التدريس وتوقيت فصول تعلم كيفية العيش معا والحد من 

مخاطر الكوارث ومن هم المعلمين الذين يدرسونهما )وأي تدريب مناسب تم(؛
توافر واستخدام الكتب المدرسية أو المواد األخرى ذات الصلة؛  •

الطالب  تمارين  دفاتر  يمكن رؤيتها في  التي  الكتابية واألنشطة األخرى  دالئل األعمال   •
والعمل الفني؛

التأديبية  لإلجراءات  سجالت  حفظت  إذا  )مثل  اآلثار  تبين  قد  التي  األخرى  المصادر   •
المدرسية(.

ويمكن استخدام الزيارات المدرسية لتحديد ما إذا كان يتم تعليم دروس تعلم كيفية العيش معا 
والحد من مخاطر الكوارث على النحو المقرر وللتأكد من الصعوبات والنجاحات التي تواجه 
المعلمين عند تدريسها. وأفضل مقاربة هي كسب ثقة الناظر و المعلمين في كل مدرسة من 
مدارس العينة؛ ووضع أسئلة للمعلمين والنظار بطريقة تشجع على إعطاء اإلجابة الصادقة؛ 
ومساعدة المعلمين في فهم أن الغرض من األسئلة هو دعمهم في عملية التنفيذ، وليس لجعلهم 

يشعرون أنهم يمتحنون. ويجب أن تشكل األنشطة اآلتية جزءا من الزيارات المدرسية:
شبه  مقابلة  أو  مرجعية  قائمة  باستخدام  المدرسة،  ناظر  مع  وصريحة  كاملة  مناقشات   •
والحد من  معا  العيش  كيفية  تعلم  مبادرات  الناظر عن  يعرفه  مما  ذلك  منظمة. سيتحقق 

مخاطر الكوارث ومواقفه وخططه؛
مقابالت مع المعلمين المعنيين، تجرى على أساس واحد إلى واحد، باستخدام قائمة مرجعية   •
أو مقابلة شبه منظمة. ويمكن تخطيط ذلك لتقييم كل من أنشطة المعلمين وفهمهم للمسائل، 
وكذلك وجهات نظرهم فيما يتعلق بالحاجة إلى مواد الدعم والتدريب والمتطلبات األخرى 

للتنفيذ الفعال.4 
اعتماد تقنية مناقشات المجموعات البؤرية مع المدرسين. ومناقشة األهداف العريضة لتعلم   •
كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث وقابلية تطبيقها في سياق الظروف المحلية. 
ودعوة المشاركين لتقاسم المشاكل التي تعترض التنفيذ وسبل التغلب عليها. وطلب االتفاق 

على مؤشرات النجاح الممكنة، حاليا وفي المستقبل.

4 التأهب للكوارث وحاالت الطوارئ: دليل للمدارس )مؤسسة التمويل الدولية، 2010: 46-47( يحتوي على 
“قائمة التحقق لتأهب المدارس للكوارث والقدرة على التأقلم” التي تشمل قائمة المهارات التي يجب أن يتمتع بها 

العاملون في المدرسة.
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معاينة ومالحظة دروس تعلم كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث لمعرفة كيفية   •
تدريس المحتوى واستجابة الطالب.5 6 والتعلم من المعلمين الذين لديهم أفكارا جيدة.

استخدام مجموعة متنوعة من تدابير تعلم الطالب ومواقفه وسلوكه.
بما أنه يمكن تتبع وتقييم التنفيذ على عينة، ويمكن أن يشمل ذلك مقيمين خارجيين مدربين، فإنه 
سيكون من الممكن استخدام تقنيات أكثر تطورا لتقييم التعلم واألثر، وتجنب بعض قيود التقنيات 

الكتابية والمناقشات في الصف الدراسي مع المعلم.7 
والمجموعات  والمعلمين  للطالب  المقابالت  مواعيد  واستخدام  ومراجعة  واختبار  إعداد   •
المفصلة واقتراحات  المقابلة  المدارس )راجع المالحق للحصول على  البؤرية في عينة 

المجموعات البؤرية(.
عقد مناقشات المجموعات البؤرية مع الطالب وأولياء األمور وغيرهم من أفراد المجتمع.   •
من  والحد  معا  العيش  كيفية  تعلم  تأثير  بشأن  آرائهم  عن  التعبير  المشاركين  من  وطلب 
مخاطر الكوارث الذي تم تنفيذه حتى األن، وكذلك التعبير عن أفكارهم بشأن كيفية تعزيزه 

لكي يتناول اهتمامات الطالب الشخصية واألسرة والمجتمع بشكل أفضل.
النظر في إشراك وتدريب الشباب للمساعدة في جمع البيانات.8   •

أو  المعلمين  من  فيها  يطلب  التي  الحاالت  في 
المصلحة  أصحاب  مجموعات  أو  الطالب 
والتقييم،  التتبع  عملية  في  المساعدة  األخرى 
تكون هناك حاجة إلى التدريب األولي والتنسيق 

المستمر.

اإلطار 2-8.
مثال من تعليقات المعلم: استخدام دفاتر اليوميات 
من  التعليم  )تجريب  األنشطة  تنفيذ  وصحائف 

أجل الحد من مخاطر الكوارث في فانواتو(

• تم تدريب المعلمين الذين كانوا يقيمون التعليم 
من أجل الحد من مخاطر الكوارث على أصول 

5 هناك المزيد من اإلرشادات لمراقبة الفصل الدراسي التي يمكن ذكرها هنا. راجع، على سبيل المثال، مؤسسة 
التمويل الدولية )2006: 19-29(، والوكالة األلمانية للتعاون التقني والمكتب الدولي للتربية – اليونسكو 02008: 

131-133(، واليونسكو )2009: 63-64، 71-78(، ودو بالسيس وآخرون. )2002(.
األزمة:  في  األطفال   :2004 وأرنستون،  دونكان  االجتماعية، راجع  النفسية –  البرامج  تقييم  للحصول على   6

ممارسات جيدة في تقييم البرمجة النفسية
7 راجع اليونسكو واليونيسيف )1012: 122-125، 162-165( للحصول على أمثلة للبلدان التي تبنت مجموعة 

متنوعة من التدابير لتقييم التعليم من أجل الحد من مخاطر الكوارث.
8 يمكن أن يساعد الطالب عن طريق تدريبهم كجامعي بيانات، تنظيم مجموعات بؤرية وإجراء دراسات استكشافية 
وكمراجعي   ،)2008 اليونسكو،   – للتربية  الدولي  والمكتب  التقني  للتعاون  األلمانية  )الوكالة  ومقابالت  شبابية 
بيانات لمشروعات تقارير التقييم، وكمدافعين يساعدون في تقاسم المعلومات في المدارس والمجتمع فيما يتعلق 

بخالصات التقارير، وكمواطنين مشاركين يساعدون في تنفيذ التوصيات )اليونسكو واليونيسيف، 2012(.
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التربية وتقييم الحد من مخاطر الكوارث.
لتتبع  اليوميات  دفاتر  المعلمون  استخدم   •
وتسجيل استجابات الطالب، وكذلك التأثيرات 

على تسهيلهم لتعليم الطالب.
وتتبع  األنشطة  تنفيذ  يوميات  المعلمون  أنهى   •
تعليقاتهم  وقدموا  تدريسها  تم  التي  ال��دروس 

الخاصة على الدروس.
التقييم  فريق  مع  اليوميات  دفاتر  تقاسم  تم   •
سيتم  التي  البيانات  عناصر  كأحد  الستخدامها 
استعراضها )اليونسكو واليونيسيف، 2012(.

جمع بيانات مستقلة عن التأثير.
يمكن أن يؤدي إدخال برامج تعلم كيفية العيش 
“المكثفة”  الكوارث  مخاطر  من  والحد  معا 
كتيب  في  موضح  هو  )كما  الحجم  والصغيرة 
7( إلى إحداث تغيرات في السلوك في المدرسة 
والمجتمع. وعندما تبدأ البرامج الصغيرة، يجب 
أن يشمل إعداد البرنامج عنصر إدارة المعلومات 
لالحتفاظ بسجالت اإلنجازات اإليجابية وتوثيق 
الدليل على تغير سلوك الطالب في عينة واحدة 
على األقل من المدارس التي يديرها مديرون أو 

نظارداعمون. وسيفيد ذلك في تقديم رؤية إحصائية وقصصية جيدة في التأثير السلوكي، وربما 
يفيد عند النظر في رفع مستوى البرامج.9

وقد يكون لبرامج على مستوى األمة، بناء على تنقيح الكتب المدرسية أو المواد التكميلية، على 
سبيل المثال، تأثيرات قابلة للقياس الكمي بسهولة اقل. وسيكون من الصعب أيضا نسب اآلثار 
إليها مباشرة لعدم وجود مجموعات المقارنة. وفي حالة إدماج البرنامج في بعض المناطق قبل 

أخرى، قد تكون هناك إمكانية إلنجاز دراسات التأثير.

9 للحصول على المؤشرات المقترحة المتعلقة بتعلم كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث، راجع الوكالة 
األلمانية للتعاون التقني والمكتب الدولي للتربية – اليونسكو )2008: 139-135(. وللحصول على أمثلة التأثير، 

راجع سيرفاس )1013(، وساديد )2013( وأوبورا )2002(.
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الخطوة الرابعة
في  الكوارث  مخاطر  من  والحد  معا  العيش  كيفية  تعلم  لدمج  وضع طرق 

االمتحانات الوطنية

المدرسية  االمتحانات  في  السلوكية  الموضوعات  دمج  عدم  يجب  أنه  المعلمين  بعض  يقترح 
واالمتحانات الوطنية ألن هذا سيؤدي إلى “التعلم عن طرق الحفظ” بدال من بناء المهارات 
امتحانات،  بدون  هو،  والتحدي  القيم.  وتنمية  السلوك  لتغيير  الالزمة  المفتوحة  والمناقشات 
غالبا لن يتم تدريس الموضوعات السلوكية على اإلطالق. ويخضع المعلمون في العديد من 
البلدان لضغوط من أولياء األمور والطالب للتعليم من أجل الحصول على عالمات جيدة في 

موضوعات االمتحانات، والتركيز على الموضوعات التي يمتحن فيها فقط.
التعليم  لدور  أساسيان  عامالن  الكوارث  مخاطر  من  والحد  معا  العيش  كيفية  تعلم  أن  بما 
االستراتيجي في المساهمة في رفاهية الطالب وقدرتهم على التكيف وفي التماسك االجتماعي 
المدرسة  في  المجاالت  هذه  في  التعليم  تقييم  للغاية  الضروري  من  يكون  واألمة،  للمجتمع 
واالمتحانات الوطنية. حتى لو لم يكن من الممكن تقييم الجوانب السلوكية والمواقفية من كفايات 
تعلم كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث بالكامل في التقييمات النهائية المكتوبة، يجب 
أن تدمجها الدروس إلى جانب أبعاد المعارف القابلة لالمتحان بسهولة. وفي الممارسة العملية، 

سيضمن ذلك تدريس المعلمين هذه الموضوعات حيث سيهتم بها الطالب بالضرورة.
السعي لكي تكون االمتحانات أكثر شموال

بعض المدارس لديها نقص شديد في المعلمين المثقفين والمدربين، وبخاصة المدارس الموجودة 
في  تالميذها  وبالتالي تضع  المهمشة،  الفئات  احتياجات  تلبي  التي  وتلك  الريفية  المناطق  في 
التعلم  المنتقلين من  وضع غير مؤات لالمتحانات. عالوة على ذلك، سيواجه بعض الطالب 
بلغتهم األم إلى لغة تعليم جديدة مشاكل في الفهم والقدرة المحدودة على الكتابة باللغة الجديدة. 
لذلك، سيكون من الضروري اتخاذ خطوات لمواجهة التحيز في االمتحانات المرتبط بالوضع 
إذ،  بدون أساس معرفي قوي  اللغوية.  المهارات  االجتماعي واالقتصادي والثقافي وضعف 
يبنى في مرحلة مبكرة،سيواجه الطالب صعوبة في االمتحانات لمعظم المواد، سواء في فهم 
األسئلة أو في كتابة اإلجابات الواضحة، مما يؤثر على موضوعات تعلم كيفية العيش معا والحد 
من مخاطر الكوارث، وبخاصة إذا طلب من الطالب مناقشة المسائل السلوكية والقيم والمواقف 
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كتابيا. وقد يساعد استخدام األجوبة متعددة الخيارات في معالجة بعض التحديات التي تواجه 
الطالب ذوي مهارات الكتابة الضعيفة. ومع ذلك، فإن االعتماد الوحيد على هذه الطريقة له 

بعض العيوب أيضا، كما ذكر أعاله.
في  المفتوحة  اإلجابات  وكتابة  العليا  المعرفية  المهارات  استخدام  الطالب  من  يطلب  فكلما 
االمتحانات الوطنية، كلما سيصعب تنافس الطالب من الفئات المهمشة والمناطق الريفية مع 
الطالب من مدارس النخبة الذين يتمتعون بمهارات الكتابة الجيدة ويجيبون بلغة التدريس التي 
يعرفونها جيدا. وهناك طريقة واحدة للتخفيف من حدة هذا التفاوت هي إبقاء تخصيص نسبة 

العالمات لهذا النوع من األسئلة منخفضة.
مخاطر  من  والحد  معا  العيش  كيفية  تعلم  دمج  طرائق  مع  تتناسب  لكي  االمتحانات  تعديل 

الكوارث في المناهج الدراسية
إذا كانت هناك مادة دراسية “مستقلة” أو وحدة مقرر لتعلم كيفية العيش معا، فإنه يمكن على 
األقل النظر في مقاربة “النجاح / الفشل” أو “مرضي/ غير مرضي” في االمتحان الوطني 
المحتوى والتقييم. وعندما  التدريس ونقل  الخبرة في طرق  انتظار اكتساب  المادة،  في  لهذه 
وضع  يمكن  ناقلة،10   مادة  الكوارث ضمن  مخاطر  من  والحد  معا  العيش  كيفية  تعلم  يدمج 

مواصفات لهذه المادة، تشترط على سبيل المثال:
• طرح سؤال واحد على األقل يشمل تطبيق تعلم كيفية العيش معا لتحليل و/ أو االختيار بين 

الخيارات السلوكية المختلفة في سرد قصير يتعلق بمواقف واجهت الشباب؛
• طرح سؤال واحد على األقل يشمل تطبيق التعليم من أجل الحد من مخاطر الكوارث لتحليل 
و/ أو االختيار بين الخيارات السلوكية المختلفة في سرد قصير يتعلق بمواقف واجهت 

الشباب.
• طرح سؤال واحد على األقل يختبر فهم الطالب لنموذج من خمس خطوات )أو غيره( لحل 

النزاعات و/ أو كيفية االستجابة لنوع معين من الكوارث.
• طرح أسئلة متعددة عن تعلم كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث، إذا كانت األسئلة 

متعددة الخيارات.
وعندما تدمج موضوعات تعلم كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث في جميع المواد 
الدراسية بصفتها مسألة شاملة، يجب أن ينعكس ذلك في جميع االمتحانات. على سبيل المثال، في 
الفلبين، تذكر المبادئ التوجيهية لوضع االمتحانات: “عند اختيارك للمواد، اختار الموضوعات 

10 للحصول على مناقشة المواد “الناقلة”، راجع كتيب 5
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التي يمكن أن تؤثر على الفضائل والقيم العليا في كل من المرحلتين االبتدائية والثانوية من أجل 
دمج تعليم الفضائل في المناهج الدراسية )اليونسكو، 2014: 73-72(.

كيفية  تعلم  بشأن  الدراسية  المناهج  تطوير  أعمال  في جميع  الوطنية  االمتحانات  خبراء  ضم 
العيش مع والحد من مخاطر الكوارث 

الكوارث  مخاطر  من  والحد  معا  العيش  كيفية  تعلم  موضوعات  لدمج  مقاربة  أفضل  تعتمد 
المساحة  الكبير  البلد  المثال، في  الوطنية. على سبيل  الظروف  الوطنية على  االمتحانات  في 
المساحة،  البلد صغير  أكثر من  )الزالزل(متنوعة  المناخية والجيولوجية  الظروف  فيه  تكون 
لهذا السبب تكون هناك حاجة إلى وضع األسئلة المناسبة لمجموعة من السياقات والمقاربات 
المحلية. وبالمثل، يجب أن تكون األسئلة المتعلقة بتنظيم الحكومة المحلية واالنتخابات المحلية 
مراعية للسياقات المختلفة. ويمكن أن يضع ويوزع الممتحنون الوطنيون أسئلة نموذجية توجه 
والقدرة  للسالمة  والمحلية  الوطنية  األهداف  التي ستدعم  التعلم  ونتائج  كفايات  نحو  المعلمين 
على التكيف والتماسك االجتماعي، المركزة على تعلم كيفية العيش معا والتعليم من أجل الحد 

من مخاطر الكوارث.
النظر في المزيد من التقييمات الوطنية التي لها دور تكويني لسياسة المناهج الدراسية الوطنية
حسبما ذكر أعاله، يمثل تقييم صفات الطالب الشخصية، مثال ما إذا كانوا اكتسبوا صفات جيدة 
وهل يحترمون اآلخرين أو يفهمون المواطنة المسؤولة، تحديا. هناك مقاربة تم اعتمادها في 
كولومبيا هي استخدام االختبار على المستوى الوطني  برمته لتقييم هذه الصفات عندما يكمل 
التكويني(،  التقييم  )ألغراض  عشر  والحادية  والتاسعة  الخامسة  الدراسية  الصفوف  الطالب 

وعندما يكملون التعليم الجامعي )المعهد الكولومبي للتقييم التربوي، 2014(.
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اإلجراءات الرئيسية

• العمل مع المتخصصين في التعليم في البلد من أجل وضع إجراءات مناسبة لتقييم تعلم كيفية 
العيش معا والحد من مخاطر الكوارث، لالختبارات واالمتحانات الكتابية وكذلك للمقابالت 

و والمجموعات البؤرية.

• استخدام أسئلة االمتحانات الكتابية التي تقلل من الصعوبات التي تواجه الطالب ذوي مهارات 
القراءة والكتابة المحدودة بلغة التدريس. إذ سوف يجنب ذلك معاقبة الطالب من المناطق 
الجديدة  الموضوعات  في  يواجه معلموهم صعوبة  قد  الذين  المهمشة،  االجتماعية  والفئات 

أيضا.

• من خالل التتبع والتقييم المستمرين، راجع تنفيذ مبادرات تعلم كيفية العيش معا والحد من 
ويجب  الطالب.  على  تأثيرهما  وكذلك  التنفيذ،  تواجه  التي  والتحديات  الكوارث،  مخاطر 
والمعلمين  النظار  مع  البؤرية  المجموعات  ومناقشات  المتعمقة  المقابالت  ذلك  يشمل  أن 
والحصول  الكتابية،  الطالب  مواد  الدراسية، ومراجعة  الفصول  مراقبة  وكذلك  والطالب، 

على الكتب المدرسية والموارد األخرى ذات الصلة.

• دمج موضوعات تعلم كيفية العيش معا والحد من مخاطر الكوارث في االمتحانات الوطنية 
في  الواردة  الموضوعات  هذه  أن  إلى  باإلضافة  يتعلموها.  لكي  والمعلمين  للطالب  كحافز 
التقييمات ستشجع المدارس على إعطاء مكانة بارزة لهذه الموضوعات الرئيسية في جدول 

التدريس وضمان التعامل معها بجدية. 
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الملحق األول
وضع إطار مرجعي للتقييم 

هدف/ناتج التعليم

المصدر: المكتب الدولي للتربية – اليونسكو، 2006، األداة 7.

عرف هدف/ ناتج 
التعلم.

حدد ما إذا كنت تقيم 
المعارف أو المواقف أو 
المهارات أو السلوكيات 

)أو مزيج منها (.

سؤال التقييم

صف ما يجب أن 
يعرفه المتعلمون 

ويتمكنون من فعله و/ 
أو وتوضيح الموقف 

المرغوب فيه.

المعايير

صف كيف ستعرف 
أن المتعلمين اكتسبوا 

مستوى معينا من 
المعرفة والمهارات 

أو تبنوا موقفا أو 
سلوكا معينا.

أدوات التقييم الممكنة

ما هي األدوات الممكنة 
التي تقيم بها نوع 

المعارف والمهارات 
والمواقف و/ أو 

السلوكيات التي سبق 
وصفها في الخانات 

الخاصة بها؟
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الملحق الثاني
مثال للتتبع والتقييم على صعيد المدرسة

المرحلة األولى
وأي  والعملية  )المدخالت  المدرسة  صعيد  على  المحفوظة  األساسية  المعلومات  مجموعة 

سجالت لسلوك وأنشطة الطالب(
المرحلة الثانية

المقابالت المفتوحة والمجموعات البؤرية
والعملية  المدخالت  من  والمزيد  والتغيرات  الخاص  )التعلم  المدرسة  ناظر  أو  مدير   •

والتغيرات في التحصيل العلمي للطالب والسلوكيات واألنشطة(
المعلمون والموظفون )والمدير(  •

في  عنه  المبلغ  والتغير  قيمتهم  وتصورات  واألنشطة  الدروس  على  )التعليقات  الطالب   •
سلوكهم أو سلوك اآلخرين(

أولياء األمور/ واتحاد أولياء األمور والمعلمين/ لجنة التعليم المجتمعي/ فئات المجتمع/   •
عامة السكان في المجتمع المحلي )حسبما يقتضيه الحال(

المرحلة الثالثة
مراقبة الدروس، وفحص المواد المكتوبة للمعلم والطالب 

المرحلة الرابعة
إدارة االستبيانات المكتوبة )إن وجدت(

المصدر: الوكالة األلمانية للتعاون التقني والمكتب الدولي للتربية - اليونسكو، 2008: 99.
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الملحق الثالث
مثال لجمع البيانات من أجل تتبع وتقييم تعلم كيفية العيش معا / مقرر كفايات 

الحياة

السياق
هل قبلت لجنة إدارة المدرسة واتحاد أولياء األمور والمعلمين والمجتمع كله البرنامج؟ ما هي 
االهتمامات الرئيسية ألصحاب المصلحة المحليين فيما يتعلق باحتياجات الطالب التعلمية )مثل 
التعليم المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز(، وعن البرنامج في حد ذاته ومكانته 

في المناهج الدراسية؟
المعلومات

تلقى  هل  المحدد؟  الوقت  في  المواد  استلمت  هل  له؟  المخطط  النحو  على  البرنامج  ينفذ  هل 
من  تدريب  أو  دعم  يوجد  هل  بالكامل؟  الدروس  عدد  تنفيذ  وتم  الالزم  التدريب  المعلمون 
المشرفين الذين يزورون المدرسة على البرنامج، وإذا كان األمر كذلك، ما هو عدد المرات؟ 
إذا وجدت مشاكل تتعلق بالمدخالت، كيف يمكن حلها؟ ما هي األحداث التي منعت المدرسة 

من أداء وظيفتها أو تنفذ الدروس؟
العمليات

ما هو الوقت التقريبي للدراسة في الساعات المخصصة لوحدات البرنامج )إن وجدت( للسنوات 
المختلفة أو المراحل أو الصفوف الدراسية؟

مراقبة الفصول الدراسية وسجالت الفصل الدراسي )وتعليقات الموظفين والطالب(. كم عدد 
الدروس التي أجريت باستخدام األساليب التشاركية والتجريبية؟ هل يتمكن المعلمون من الربط 

بين األنشطة التحفيزية وأهداف الدرس؟ هل يستخدم المعلمون تدريبهم؟
هل يحتاج المعلمون المزيد من التدريب، وإذا كان األمر كذلك، ما يجب التركيز عليه في هذا 

التدريب؟ هل تأثر المعلمون اآلخرون بالبرنامج؟ هل أثنوا عليه أو اشتكوا منه؟
النواتج

كم عدد الطالب الذين انهوا األجزاء المختلفة من المقرر؟
ما هو الدليل الملموس على عمل المقرر؟

ما هي األنشطة الطوعية التي نفذت كجزء من عمل المقرر؟
ما هي النتائج التي تحققت في االختبارات أو االمتحانات؟
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النتائج والتأثير الفوري على سلوك الطالب
ما هي نتائج التعلم التي يمكن استنتاجها من المقابالت مع الطلبة والمراقبين، باستخدام الوسائل 

المفتوحة؟
ما هي النتائج التي تم الحصول عليها في االستبيانات المكتوبة؟

هل توجد تغيرات نوعية أو كمية في سلوك الطالب في المدرسة؟
هل توجد تغيرات في المناخ المدرسي؟

التغيرات االجتماعية واسعة النطاق التي تعزى جزئيا إلى تأثير البرنامج
هل توجد أحداث أو تغيرات خارج المدرسة قد تعزى جزئيا إلى البرنامج؟

المصدر: الوكالة األلمانية للتعاون التقني والمكتب الدولي للتربية - اليونسكو، 2008: 102.
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الملحق الرابع
أمثلة من األسئلة المفتوحة لمقابالت الطالب أو المجموعات البؤرية

• ما هي المواد الدراسية هل تفضلها؟ لماذا؟
• ما هي المواد الدراسية التي ال تعجبك؟ لماذا؟

• ما هي األشياء المفيدة التي تعلمتها في المدرسة؟ )متابعة: متى - في أي المواد أو المجاالت 
الدراسية - هل تعلمت هذه األشياء؟(

• ما هي األشياء التي تعلمتها في المدرسة التي ستساعدك في حياتك الشخصية وفي التعامل مع 
اآلخرين؟ )متابعة: متى - في أي المواد أو المجاالت الدراسية - هل تعلمت هذه األشياء؟(

• إذا رغب في )أو اختبار تجريبي للوصول إلى المواصفات(:
• ما الذي تعلمته من دروسك في العلوم والتربية الصحية سيفيدك في حياتك؟

• ما الذي تعلمته من دروسك في الدراسات االجتماعية / المواطنة / التربية من أجل السالم 
)اختار عنوانا محليا( سيفيدك في حياتك؟

المصدر: الوكالة األلمانية للتعاون التقني والمكتب الدولي للتربية- اليونسكو، 2008: 107.

العيش معا، راجع  كيفية  تعلم  الطالب والمعلمين حول مقرر  أسئلة  أمثلة من  للحصول على 
الوكالة األلمانية للتعاون التقني والمكتب الدولي للتربية- اليونسكو، ومنظمة اليونسكو، 2008، 

ص. 109-108.
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معلومات عن البرنامج

النزاع  التعليم في ظروف  التعاون بين برنامج حماية  الكتيبات  ثمرة  تعتبر هذه السلسلة من 
التربوي  للتخطيط  الدولي  المعهد  هما  باليونسكو  التعليم  وكاالت  من  واثنتين  األمن  وانعدام 
والمكتب الدولي للتربية. وقد اعتمد هذا التعاون واإلطار العام الذي نتج عنه، على زخم جهود 

مجموعة كبيرة من المعنيين وأصحاب المصلحة.
تلخص هذه الكتيبات عملية تطوير المناهج الدراسية التي تنفع في تعزيز نظم التعليم لكي يتم 
تجهيزها بشكل أفضل لتحمل الصدمات مثل الكوارث الطبيعية وتلك الكوارث التي هي من 
صنع اإلنسان وانعدام األمن والنزاع والمساعدة في منع هذه المشاكل حيثما أمكن. فهي نتيجة 
المركزية واإلقليمية  التربية والتعليم، على األصعدة  إلى دعم وزارات  الذي يهدف  البرنامج 
والمحلية، لتعزيز النظم التعليمية اآلمنة والقادرة على التكيف  وتحث على التماسك االجتماعي 

ضمن سياسات وخطط التعليم والمناهج الدراسية.
وبشكل أكثر تحديدا، أهداف البرنامج هي:

• يحفز فريق القيادة األساسي التعاون من أجل تعزيز المقاربة والمواد ومسرد المصطلحات 
في موضوعات التخطيط والمناهج الدراسية لتعزيز السالمة والقدرة على التكيف  والتماسك 

االجتماعي؛

• تعزيز أطر التخطيط والبحث وأخصائي التدريب أوال )من وزارات التربية والتعليم وكذلك 
الخبراء الدوليين( عند اإلعداد للحد من مخاطر الكوارث والنزاع من خالل التعليم، وثانيا، 
واضعي المناهج الدراسية )مرة أخرى، من وزارات التعليم وكذلك الخبراء الدوليين( من 

ذوي الخبرة في دمج المسائل الشاملة في البرامج المدرسية؛

• تعزيز تدريب الكفاءات الوطنية من خالل تنمية القدرات المؤسساتية مع جامعات ومعاهد 
التدريب والتكوين المختارة.

يقدم البرنامج المواد والكتيبات اآلتية للوزارات للتشاور:
• قاعدة بيانات الموارد عبر اإلنترنت / موقع إلكتروني يحتوي على موارد عن الموضوعات 

ذات الصلة؛
على  والقدرة  السالمة  لتعزيز  الدراسية  والمناهج  التخطيط  على  التدريب  ومواد  كتيبات   •

التكيف  والتماسك االجتماعي؛
• إحاطات سياسية لكبار صانعي القرار؛

• دراسات الحالة وأمثلة عن الممارسات، التي تشكل جزء من قاعدة البيانات على اإلنترنت.
التتبع والمراقبة لتمكين وزارات التربية والتعليم من تحديد مدى دمج الحد من  • استمارات 

مخاطر الكوارث والنزاع في عمليات تخطيطهم الجارية.



وتشجيع  والمرنة  اآلمنة  التعليم  نظم 
التماسك االجتماعي

مع وجود ما يقرب من %50 من األطفال 
في  بالعالم  بالمدارس  الملتحقين  غير 
ومع  النزاع،  جراء  من  المتضررة  البلدان 
المرجح  من  طفل  مليون  ب�175  يقدر  ما 
خالل  عام  كل  الكوارث  من  يتضرروا  أن 
متزايد  إحساس  هناك  أصبح  الحالي،  العقد 
بضرورة التعجيل بدعم االستراتيجيات التي 

تقلل مخاطر النزاعات والكوارث.

وأساليب  التعليمي  المضمون  يستطيع 
على  والشباب  األطفال  مساعدة  التدريس 
تبقيهم  سوف  التي  والقيم  االتجاهات  تنمية 
إلى  يؤدي  بما  المرونة  وتعزيز  آمنين، 

مجتمعات أكثر سالمًا وتماسكًا. 

التدريجية  المشورة  الكتيبات  هذه  وتوفر 
والمرونة  اآلمان  إدراج  كيفية  حول 
تطوير  عمليات  في  االجتماعي  والتماسك 

المناهج والمراجعة.

ثمانية كتيبات  السلسة في  تنظيم هذه  تم  لقد 
وزارات  على  يتوجب  لما  تشرح  ومسرد، 
تركيزًا  يركز  تربويا  مناهجًا  تبني  التعليم 
والتماسك  والمرونة  اآلمان  على  قويًا 
من  السلسلة  هذه  تقدم  كما  االجتماعي؛ 
تحقيق  كيفية  حول  مفصاًل  دلياًل  الكتيبات 

ذلك.

السالمة والقدرة على التكيف 
والتماسك االجتماعي :

دليل لمطوري المناهج الدراسية

UNESCO International Institute
for Educational Planning

rue Eugène Delacroix ,9-7
Paris, France 75116

Tel. : +33 )1( 45 03 77 00
www.iiep.unesco.org

التقدير والتتبع 
والتقييم

كيف نعرف ما 
تعلمه الطالب؟


