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كرييتف أسوشيتس انترناشونال

ال في منع الطالب من التسرب  قامت جمعية اآلباء والمعلمين )PTA( في مدرسة بري كوكي للمرحلة اإلعدادية بدور فعَّ
بمجرد بدء المدرسة بتنفيذ نظام اإلنذار المبكر )EWS( الخاص بها، وهو إجراء تدخل من جانب البرنامج التجريبي لمنع 

التسرب الدراسي )SDPP( التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID. يقول سوس سين، نائب مدير بري كوكي، 
موضًحا األمر:

 "عاد عدد من الطالب إلى المدرسة وهم يحضرون اآلن بانتظام بعد تكرار الغياب أو حتى ]بعد التسرب[ 
من المدرسة وذلك بعد قيام أعضاء جمعية اآلباء والمعلمين وأعضاء من المجتمع بزيارات منزلية لهم." 

تضم كل مدرسة إعدادية في كمبوديا جمعية لآلباء والمعلمين - تتألف في العادة من نائب مدير المدرسة وأعضاء مجلس 
البلدية ورئيس القرية وممثلي المجتمع - تهدف إلى دعم المدرسة بعدد من الطرق. تقوم جمعيات اآلباء والمعلمين عادًة 
بجمع األموال لتحسين البنية التحتية للمدارس وبناء الطرق. ولكن جمعيات اآلباء والمعلمين نادًرا ما تعاملت مع مشكلة 

التسرب الدراسي قبل إدخال نظام اإلنذار المبكر.

قام فريق برنامج SDPP بتدريب أعضاء جمعية اآلباء والمعلمين في 215 مدرسة مستهدفة في ستة أقاليم في كمبوديا 
على تنفيذ نظام اإلنذار المبكر وكيفية منع الطالب من التسرب. قام التدريب بإعدادهم إلجراء زيارات منزلية لآلباء الذين 

يتغيب أبناؤهم باستمرار عن المدرسة، وعقد اجتماعات مع أعضاء المجتمع لرفع مستوى الوعي بشأن التأثيرات السلبية 
للتسرب المدرسي، وتعبئة موارد المجتمع لمساعدة األطفال على البقاء في المدرسة. وقام أعضاء جمعية اآلباء والمعلمين 

في مدرسة "بري كوكي" اإلعدادية بزيارة منازل الطالب المعرضين لخطر التسرب الدراسي وعقد اجتماعات مع أفراد المجتمع 
ثالث مرات أو أكثر في العام. ويقول أوم ساك، رئيس جمعية اآلباء والمعلمين بمدرسة بري كوكي، "أنا سعيد بتشجيع 

الطالب على العودة إلى المدرسة، ألنني لم أحصل على الفرصة للتعلم مثلهم".

يمثل الغياب المتكرر عالمة للتنبؤ بتسرب الطالب من المدرسة. عندما تقدم المدرسة تقريًرا بغياب الطالب، يزور أعضاء 
جمعية اآلباء والمعلمين في بري كوكي منازل الطالب للتحدث مع والديهم ومع الطالب أنفسهم حول المشكلة وسبل 

إيجاد حل لها. وفي إحدى الحاالت، قامت جمعية اآلباء والمعلمين، بجمع أموال لشراء دراجة لسوم رونج، وهي إحدى الطالبات 
في بري كوكي، لمنعها من التسرب ألنها تعيش بعيًدا عن المدرسة وعن المواد التعليمية. وقد أدى ذلك إلى تغيير قدرة 

"سوم رونج" على االنتظام في المدرسة: 

"أذهب إلى المدرسة بانتظام وفي الوقت المحدد منذ أن حصلت على الدراجة من جمعية اآلباء والمعلمين في 
مجتمعي. وقبل أن أتلقى الدراجة، تسربت من التعليم تقريًبا ألنه كان من الصعب علي المشي مسافة سبعة 

كيلومترات في الطرق الريفية للذهاب إلى المدرسة".

ال توجد لدى "رونج" اآلن أي نية لترك المدرسة. "أنا أحب الدراسة، وألتزم بمواصلة دراستي لكي أصبح معلمة." 

 تلك هي قصة نجاح واحدة فقط نتجت عن عمل برنامج SDPP مع المدارس والمجتمعات المحلية في كمبوديا. 
وعلى مدار عامين من استخدام المدارس لنظام اإلنذار المبكر، انخفض عدد الطالب المعرضين للخطر الذين تسربوا من 

المدارس بنسبة 13% عما هو الحال في مجموعة المدارس موضع الدراسة. يشير أحد أبحاث برنامج SDPP إلى أن ما يصل 
.SDPP إلى 4,000 طالب معرض للخطر كانوا سيتسربون من المدارس إذا لم يتم تنفيذ برنامج

مستقبل أكثر إشراًقا
للطالب الكمبوديين



"أذهب إلى المدرسة بانتظام وفي الوقت المحدد منذ أن حصلت على الدراجة من 
جمعية اآلباء والمعلمين في مجتمعي. وقبل أن أتلقى الدراجة، تسربت من التعليم 

تقريًبا ألنه كان من الصعب علي المشي مسافة 7 كيلومترات في الطرق الريفية 
للذهاب إلى المدرسة." ~ سوم رونج، طالبة في مدرسة بري كوكي اإلعدادية
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يمثل التسرب الدراسي مشكلة ألنظمة التعليم على الصعيد العالمي. إذا لم يستكمل الشباب تعليمهم، فلن يكونوا 
مؤهلين للمشاركة في التنمية االجتماعية واالقتصادية لبيوتهم ومجتمعاتهم وأوطانهم. وسيكون من الصعب للغاية، 
إن لم يكن من المستحيل، على الشباب تحقيق إمكاناتهم الكاملة. وقد صرح الرئيس أوباما في عبارة بليغة أن التسرب 

الدراسي "ال يعتبر تخلًيا عن نفسك فقط بل تخلًيا عن بلدك أيًضا."

سعت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID( إلى إيجاد طرق مستندة إلى األدلة لمعالجة مشكلة التسرب الدراسي 
في آسيا، حيث تزداد مشكلة التسرب. كان برنامج SDPP بمثابة بحث تطبيقي تم إجراؤه في الفترة من 2010 إلى 2015 

 في كمبوديا، والهند، وطاجيكستان، وتيمور الشرقية، لتحديد الطرق الفعالة لمنع األطفال والشباب من التسرب 
من المدارس.

لمعرفة األساليب التي تم تجريبها من قبل، ومدى النجاح الذي حققته، تم إجراء مراجعة للكتابات والتي حددت التدخالت 
 SDPP التي تم تقييمها بدقة وكانت منخفضة التكلفة ويمكن تكييفها لالستخدام في البلدان النامية. كما قام برنامج

بإجراء تحليالت لالتجاهات والسياسات والمواقف في كل بلد من أجل الحصول على فهم أفضل للنطاق والسياسات 
والظروف والعوامل التي أثرت على التسرب.

باستخدام هذه المعلومات، قام برنامج SDPP، بالتعاون مع وزارات التعليم في أربع بلدان، بتصميم وتجريب واختبار 
 أساليب حساسة للسياق ُتبّشر بالحد من التسرب في المدارس االبتدائية والثانوية. تم إعداد مجموعتين من األساليب. 

أوالً، تم استخدام أنظمة اإلنذار المبكر في كل بلد لتحديد الطالب المعرضين لخطر التسرب الدراسي ومراقبتهم ودعمهم. 
ثانًيا، تم إجراء تدخالت لجعل المدرسة أكثر جذًبا وأهمية وإنتاًجا لجميع الطالب، وخاصة الطالب المعرضين لخطر التسرب، 

بما في ذلك برامج اإلثراء التعليمي والبرامج التعليمية وبرامج محو أمية الكمبيوتر. قام برنامج SDPP، باستخدام تجارب 
الرقابة العشوائية، بجمع بيانات لقياس التأثير على التسرب والنتائج ذات الصلة من 897 مدرسة، و287,000 سجل من 

سجالت الطالب، و17,000 سجل من سجالت المعلمين، و41,000 مقابلة مع الطالب، و11,000 مقابلة مع المعلمين. 

وبعد عامين من التنفيذ، أظهرت نتائج تقييم األثر أن تدخالت برنامج SDPP أحدثت تأثيًرا كبيًرا على التسرب أو السلوكيات 
المتعلقة بالتسرب، مع اختالف التأثير من بلد آلخر، في المدارس التي خضعت للعالج والتي تلقت التدخالت مقارنًة بالمدارس 

موضع الدراسة التي لم تتلق أي تدخالت. شهد التسرب الدراسي في كمبوديا وتيمور الشرقية انخفاًضا بشكل عام أو بين 
المجموعات الفرعية؛ وفي الهند وطاجيكستان وتيمور الشرقية، تحسنت نسبة الحضور وازدادت مشاركة الطالب؛ وفي 

كمبوديا وطاجيكستان، ازداد االنتقال إلى المرحلة الدراسية التالية. 

يمكن أن تعمل النتائج التي حققها برنامج SDPP على مساعدة وزارات التعليم، ومنظمات التنمية الدولية، وأنظمة 
التعليم في عالج التسرب. يسر الوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID مشاركة أدلة برمجة برامج SDPP، والتي تمثل 

مساهمة كبيرة في التعلم وتطوير أفضل الممارسات والنماذج والبرامج للحد من التسرب الدراسي. يقدم دليل برمجة 
نظام اإلنذار المبكر ودليل برمجة برامج اإلثراء التعليمي إرشادات "توضيحية" حول تصميم هذه اإلجراءات التدخلية وتنفيذها، 
بناًء على تجربة برنامج SDPP. نحث المستخدمين على تكييف التدخالت حسب السياق الخاص بهم. يتوفر الدليل باللغات 

العربية، واإلنجليزية، والفرنسية، والهندية، والخميرية، والبرتغالية، والروسية، واألسبانية، والطاجيكية، والتيتومية، واألردية، 
ويتضمن ملحًقا رقمًيا غنًيا بالموارد. 

لألمام
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نتوجه بشكر خاص لطاقم عمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية الذين دعموا برنامج SDPP حتى نهايته:

:COو USAID/Washington COR

ربيكا آدمز، مسؤول أول تطوير التعليم )السابق(، مكتب آسيا   
كريس كابتشي-كارنيل، مسؤول أول تطوير التعليم، مكتب الشرق األوسط  

اريك برجزولد، مستشار أول الديمقراطية والشؤون الحكومية بشرق آسيا، مكتب آسيا  
لورا باروت، محلل برامج التعليم والنمو االقتصادي، مكتب آسيا  

ميجان ماترن، مساعد إداري، مكتب الشرق األوسط  
M/OAA ،غويندولين روفين، مدير الفرع/مسؤول التعاقد  

USAID/كمبوديا:   

ربيكا بالك )مدير البعثة(   
سينج هينج )أخصائي المساعدة في التطوير - التعليم(  

USAID/الهند:  

جون بيد )مدير البعثة(   
مادو رانجان )أخصائي أول التعليم(  

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID(/طاجيكستان:
كاتي ماكدونالد )مدير المكتب الُقطري(   

مافجودا نابيفا )مسؤول أخصائيي إدارة التعليم(  

USAID/تيمور الشرقية:

جون سينوج )مدير البعثة(   
)EXO( ميلكا بابتيستا  

فالفيا دا سيلفا )برنامج النمو االقتصادي(  

 Mathematica Policy نود أيًضا تقدير الجهود التي بذلتها مؤسسة كرييتف أسوشيتس إنترناشونال وشركاؤها
 ،Kampuchean Action for Primary Education (KAPE)و ،School-to-School Internationalو ،Research 

وQUEST Alliance، وCARE International في تنفيذ برنامج SDPP وإعداد أدلة البرمجة.  

تأمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID أن تسهم األدلة في تمكين الممارسين في مجال التعليم في جميع أنحاء 
العالم من تحسين جهودهم في الحفاظ على الطالب في المدارس.

)USAID( جوناثان ستيفرز، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
مدير البرنامج المساعد

مكتب آسيا
يوليو 2015
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على مدار العقدين الماضيين، كان حصول األطفال على التعليم األساسي هو محور االهتمام الرئيسي لجهود تطوير 
التعليم الوطنية والدولية. لكن مع التحاق مزيد من األطفال بالمدارس، وفشلهم في استكمال التعليم، أصبح التسرب من 

التعليم هو التحدي األكبر في مجال التعليم في كل من الدول النامية والمتقدمة. على الرغم من أن نمط التسرب يختلف 
من بلد إلى آخر، إال أن النتيجة واحدة: وهي زيادة أعداد الشباب ذوي مستويات التعليم المنخفضة والذين ال يصلحون للعمل. 

يعد الحد من التسرب أمًرا ضرورًيا لتحسين إمكانية الوصول إلى التعليم األساسي. في العديد من البلدان، والتي وصلت 
إلى معدل تسجيل مرتفع في التعليم، هناك قسم كبير ممن تسربوا من التعليم قد التحقوا بمدارس قبل ذلك. 

وُيعد البرنامج التجريبي لمنع التسرب الدراسي )SDPP( برنامًجا لمدة خمس سنوات بين العديد من الدول، تموله الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية USAID، لتقليل تسرب الطالب من التعليم األساسي والثانوي. ويهدف البرنامج إلى توفير توجيه 

برمجي قائم على األدلة إلى بعثات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID والدول في آسيا والشرق األوسط حول منع 
تسرب الطالب من خالل تجريب عمليات التدخل لمنع التسرب واختبار فعاليتها في أربع دول مستهدفة:  كمبوديا والهند 

وطاجيكستان وتيمور الشرقية.  

يهدف برنامج SDPP إلى رفع مستوى المعرفة بشأن برامج منع التسرب من خالل أسلوب البحث التطبيقي. من خالل عملية 
ن البرنامج من: تنقسم إلى ثالث مراحل بدأت في 2010، تمكَّ

1.  تحديد أفضل الممارسات فيما يتعلق بمنع التسرب الدراسي في الواليات المتحدة األمريكية والدول النامية؛ 

2.  تحليل اتجاهات التسرب في كل دولة من الدول األربعة المطبق عليها برنامج SDPP لمعرفة المجموعات و/أو الصفوف 
و/أو المناطق الجغرافية األكثر تأثًرا بالتسرب، وإجراء تحليل ألوضاع المجموعة المستهدفة لفهم عوامل المخاطر والظروف 

التي تؤثر على التسرب؛

3.  تصميم إجراءات وتنفيذها للحفاظ على انتظام الطالب المعرضين للخطر في مدارسهم، وإجراء تقييم دقيق لفعالية 
وانتشار إجراءات المشروع التجريبي من أجل توفير معلومات محدثة حول استراتيجيات منع التسرب الدراسي المجدية 

باستخدام تجارب المراقبة العشوائية ومن خالل الجمع بين األساليب الكمية والنوعية.

يعتمد دليل برمجة نظام اإلنذار المبكر هذا على عمل البرنامج التجريبي لمنع التسرب الدراسي )SDPP( في أنظمة اإلنذار 
المبكر )EWS( على مدار عامين دراسيين من 2012 إلى 2014. في كل عام، يتم التوصل إلى 60 ألف طالب معرض لخطر 

التسرب الدراسي من خالل أنشطة أنظمة اإلنذار المبكر وأنشطة اإلثراء التعليمي التي ينفذها المعلمون ومديرو المدارس 
والمجتمعات في 507 مدرسة تخضع للمعالجة بدعم برنامج SDPP في كمبوديا والهند وطاجيكستان وتيمور الشرقية. 

على الرغم من أن كل نظام من أنظمة اإلنذار المبكر قد تم تصميمه بحيث يناسب ظروف كل بلد، إال أنها جميًعا التزمت 
بإطار عمل مشترك:

•  التعرف على الطالب المعرضين لخطر التسرب والتتبع الحذر لحضورهم وسلوكهم وأدائهم الدراسي؛

•  تحسين قدرة المدرسة على التعامل مع احتياجات الطالب المعرضين لخطر التسرب؛

•  إنشاء عالقات شراكة بين المدرسة والمجتمع وآباء الطالب المعرضين لخطر التسرب وتعزيز هذه العالقات.

يعتمد هذا الدليل على خبرات برنامج SDPP والدروس المستفادة بشأن كيفية تصميم نظام إنذار مبكر وإعداده وتنفيذه. 
ويهدف إلى توفير إرشادات عملية لمخططي التعليم ومطوري البرامج والمنفذين الذين يرغبون في الحد من التسرب من 

التعليم األساسي والثانوي.

تم تنفيذ برنامج SDPP بواسطة شركة كرييتف أسوشيتس إنترناشونال بالتعاون مع اثنين من الشركاء الدوليين وهما 
 Mathematica وSchool-to-School International، وكذلك بالتعاون مع شركاء محليين وهم KAPE )في كمبوديا( 

وQUEST )في الهند( وCARE )في تيمور الشرقية(.

تمهيد
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جاء دليل برمجة نظام اإلنذار المبكر تكلياًل لجهود فريق البرنامج التجريبي لمنع التسرب الدراسي )SDPP( في الواليات 
المتحدة األمريكية وفي الدول األربعة التي طبقت البرنامج بشكل تجريبي. لعب األشخاص التاليون دوًرا أساسًيا في إعداد 

أنظمة اإلنذار المبكر لبرنامج SDPP وتنفيذها.

كرييتف أسوشيتس كارين تيتجن               
كرييتف أسوشيتس ديان بروتي                
كرييتف أسوشيتس راجاني شريسزا            

كرييتف أسوشيتس     توم فينتيميجليا          
كرييتف أسوشيتس، استشاري لوري برش                  

منظمة العمل الكمبودية للتعليم االبتدائي        كوسال شي                  
منظمة العمل الكمبودية للتعليم االبتدائي        سوثيرا اوك                 
منظمة العمل الكمبودية للتعليم االبتدائي       فارين كوي                 
منظمة العمل الكمبودية للتعليم االبتدائي        ثا تشي                     

منظمة العمل الكمبودية للتعليم االبتدائي كيم لينج كيم           
منظمة العمل الكمبودية للتعليم االبتدائي  كارول ويليامز           
منظمة العمل الكمبودية للتعليم االبتدائي  راثا لورك       

كويست أالينس اكاش سيزي                 
كويست أالينس اميتاف ناث                 
كويست أالينس نيها بارتي                     
كويست أالينس سوالجنا تشودهوري      
كويست أالينس فير نارايان                  

كويست أالينس، استشاري تشيتان كابور             
كويست أالينس، استشاري أنورادها دي                 

كرييتف أسوشيتس جولجنشامو نايموفا أميربيكوفنا          
كرييتف أسوشيتس سايورا أبدونازاروفا 
كرييتف أسوشيتس ويندي كارمين              
كرييتف أسوشيتس زارينا بازيدوفا           

كير إنترناشونال لوت رينو                
كير إنترناشونال نيكول سيبل                
كير إنترناشونال لورينا أكينو              
كير إنترناشونال شعيب دانش              
كير إنترناشونال مارتن كانتر               

قام بإعداد دليل البرمجة هذا كارين تيتجين، وديان بروتي، ونيك هوكسترا، بدعم من إريك روستن. تم توجيه اإلنتاج بواسطة 
ساكيل ماليك.

نود توجيه الشكر إلى مديري المدارس، والمعلمين، وأفراد المجتمع في 507 مدرسة في كمبوديا، والهند، وطاجيكستان، 
وتيمور الشرقية الذين تعاونوا مع فريق برنامج SDPP من أجل تنفيذ أنظمة اإلنذار المبكر في الفترة من 2012 حتى 2015. 

شكر وتقدير
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ABC

CA

CBO

CFTL

CMM

EFA

EMIS

EWS

FRS

GPE

INGO

LOI

MDG

MONEE

NGO

OVC

PTA

SDPP

SES

SMC

SSC

UNICEF

USAID

الحضور، والسلوك، واألداء الدراسي

التقييم المستمر

منظمة قائمة على المجتمع

أساليب التدريس والتعلم الصديقة لألطفال

اجتماع إدارة الحالة

التعليم للجميع

نظام معلومات إدارة التعليم

نظام اإلنذار المبكر

استراتيجيات االستجابة األولية

الشراكة العالمية من أجل التعليم

منظمة دولية غير حكومية

لغة التدريس

الهدف اإلنمائي لأللفية

المراقبة في أوروبا الشرقية - أحد مشروعات اليونيسيف

منظمة غير حكومية

األيتام واألطفال المعرضون للخطر

جمعية اآلباء والمعلمين

البرنامج التجريبي لمنع التسرب الدراسي

الحالة االقتصادية واالجتماعية

لجنة اإلدارة المدرسية

لجنة االنتظام في الدراسة

صندوق رعاية الطفولة الدولي التابع لألمم المتحدة

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

االختصارات
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مقدمة 
يمثل التسرب الدراسي مشكلة متنامية في جميع 

أنحاء العالم. في العديد من البلدان، يزيد عدد األطفال 
الذين تسربوا من المدارس عن أولئك الذين لم يلتحقوا 

بالتعليم مطلًقا. ُتظهر األبحاث أن التسرب الدراسي ال ُيعد 
 حدًثا واحًدا، بل هي عملية يمكن أن تحدث على مدار 

عدة سنوات. فهي تبدأ قبل تسرب الطفل من الدراسة 
فعلًيا بوقت طويل. كما ُتظهر األبحاث أيًضا أن هناك 
عالمات تحذيرية، مستمدة من عوامل تنبؤ بالتسرب 

الدراسي، تشير إلى أن الطالب يواجهون خطر التسرب 
الدراسي. إن االنتباه إلى هذه العالمات التحذيرية ورصدها 

قد يساعد المدارس على تحديد الطالب الذين يواجهون 
خطر التسرب الدراسي، كما يوفر تدخالت مستهدفة لمنع 

هؤالء الطالب من التسرب. 

يوفر نظام اإلنذار المبكر عملية منظمة لتحديد الطالب 
المعرضين لخطر التسرب الدراسي ومتابعتهم واالستجابة 

للعالمات التحذيرية. يمثل نظام اإلنذار المبكر إطار عمل 
يستخدم عوامل تنبؤ بالتسرب الدراسي على قدر كبير 

من األهمية. وبالتالي، يستطيع نظام اإلنذار المبكر تنبيه 
العاملين في المدرسة وأولياء األمور إلى وجود مجموعة 

 معينة من الطالب معرضة لخطر التسرب الدراسي. 
 كما يتيح نظام اإلنذار المبكر للعاملين في المدرسة 

وضع استراتيجيات استجابة مبكرة يمكن استخدامها 
لدعم الطالب المعرضين للخطر بطرق محددة حتى 

يتسنى لهم البقاء في المدرسة. يقدم دليل برمجة برامج 
اإلثراء التعليمي المصاحب لهذا الدليل )والذي يمكنك 
العثور عليه في الملحق الرقمي في نهاية هذا الدليل( 

معلومات لتمكينك من وضع برامج تعليمية والمنهجية 
تتكامل مع جهود اآلخرين لمساعدتك في منع التسرب 

من المدرسة.

يعتمد دليل برمجة نظام اإلنذار المبكر على الخبرة 
المكتسبة من أنشطة برنامج SDPP في أربع دول قامت 

بتنفيذ التجربة، هي: كمبوديا والهند وطاجيكستان 
وتيمور الشرقية. وقد قامت كل دولة من هذه الدول 

بتصميم نظام اإلنذار المبكر وتنفيذه بناًء على العوامل 
الفريدة التي تسهم في حدوث ظاهرة التسرب الدراسي 
لديها. يوفر هذا الدليل إرشادات خطوة بخطوة لتمكين 

قادة التعليم في بلدك من إنشاء أنظمة إنذار مبكر 
 واستخدامها ومراقبتها والحفاظ عليها في المدارس 

عبر نظام التعليم لديك. يقدم الدليل ثمان خطوات:

الخطوة األولى: فهم التسرب الدراسي• 

الخطوة الثانية: استخدام نظام اإلنذار المبكر• 

الخطوة الثالثة: الشروع في العمل• 

مقدمة حول 
أنظمة اإلنذار المبكر

 تشهد أعداد الطالب المعرضين لخطر التسرب الدراسي ارتفاًعا على مستوى العالم. 
وهناك أوجه تشابه في العوامل التي تسهم في تسرب الطالب من المدارس بالدول النامية 

 والمتقدمة. وعلى الرغم من أن هذا األمر يمثل مشكلة مزمنة، يمكننا اتخاذ خطوات لمنع 
الطالب من التسرب الدراسي. تقدم الوحدة األولى هذه من دليل برمجة نظام اإلنذار المبكر عرًضا 

لمشكلة التسرب الدراسي وكيف يمكن لنظام اإلنذار المبكر أن يساعد المدارس واألنظمة المدرسية 
 في الحد من ظاهرة التسرب الدراسي. كما توضح المقدمة األشخاص الموجه لهم هذا الدليل، 

وكيفية استخدام الدليل ومكوناته األساسية. ويذكر الجزء األخير من المقدمة تعريًفا لدليل برمجة 
اإلثراء التعليمي المصاحب. 
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الخطوة الرابعة: تحديد الطالب المعرضين للخطر • 

الخطوة الخامسة: االستجابة األولية للتسرب الدراسي• 

الخطوة السادسة: بناء الشراكات • 

الخطوة السابعة: إعداد المدارس والمجتمعات • 

الخطوة الثامنة: دعم نظام اإلنذار المبكر والحفاظ عليه• 

إلى من يوّجه هذا الدليل؟
تم وضع دليل البرمجة هذا لمسؤولي وضع الخطط 

التعليمية ومسؤولي تطوير البرامج والقائمين على 
تنفيذها والذين يرغبون في منع تسرب الطالب من الدراسة 
من خالل وضع نظام إنذار مبكر وإدارته. وهو يقدم إطار عمل 

مجرًبا ومنظًما وموارد توضيحية. وبالرغم من أن الدليل 
يوضح عملية دعم الطالب المعرضين للخطر في المدرسة 
وعلى مستوى المجتمع، إال أنه ليس موجًها لفريق العمل 

المدرسي وأفراد المجتمع وحدهم. فهو يوفر إرشادات 
تفصيلية لوزارات التربية والتعليم وأنظمة المدارس 

والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية حول كيفية 
تصميم نظام إنذار مبكر مناسب لظروف البلد وتدريب 

فريق العاملين بالمدرسة والرواد المجتمعيين على تنفيذ 
النظام في مدارسهم ومجتمعاتهم.

ما هو هذا الدليل؟
تم تنظيم هذا الدليل في تسع وحدات. توفر كل وحدة 

معلومات حول تصميم نظام اإلنذار المبكر، وإدارته، 
ومتابعته. بما أنك تقرأ هذا الدليل، فأنت مهتم على 

األرجح بإيجاد سبل للحد من ظاهرة التسرب الدراسي في 
نظامك التعليمي وتتساءل ما إذا كان نظام اإلنذار المبكر 

سيساعدك على تحقيق هذا الهدف. تتضمن كل وحدة 
من الوحدات المضمنة في هذا الدليل معلومات أساسية، 

وأنشطة، وأسئلة، ونصائح عملية يجب مراعاتها أثناء 
 قيامك بتصميم أنظمة اإلنذار المبكر، وإدارتها، 

ومتابعتها.

كيف يمكن استخدام هذا الدليل؟
يشتمل هذا الدليل على معلومات أساسية لمساعدتك 

على فهم العناصر التي تحتاج إليها لتكوين فريق 
تصميم نظام اإلنذار المبكر، وتحديد عوامل التنبؤ بالتسرب 

الدراسي، وتطوير أدوات على مستوى المدرسة والمجتمع، 
واستراتيجيات لالستجابة األولية من أجل دعم الطالب

المعرضين لخطر التسرب الدراسي. يصحبك هذا الدليل 
خالل عملية تبدأ بنقاط النقاش الرئيسية حول التسرب 

الدراسي، وتعريف نظام اإلنذار المبكر وأسباب أهميته، 
وكيفية وضع نظام اإلنذار المبكر الخاص بك على أساس 
عوامل التنبؤ بالتسرب الدراسي الخاصة بكل بلد، وأخيًرا 
كيفية اختيار فرق العمل الخاصة بنظام اإلنذار المبكر في 

المدرسة والمجتمع وتدريبهم. يمكن االستعانة بأدوات 
التخطيط والتصميم واألمثلة التوضيحية المستمدة 
من الدول األربعة التي تمت تجربة برنامج SDPP بها، 
والموجودة في هذا الدليل، في األنشطة القائمة على 

المشاركة. تتضمن كل وحدة مجموعة من النصائح 
استناًدا إلى الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من 

تجربة نظام اإلنذار المبكر في الدول األربعة التي تم تنفيذ 
برنامج SDPP بها.

ما هي محتويات هذا الدليل؟
الدليل عبارة عن حزمة شاملة مع نسخ من أدوات 

التخطيط، وقوالب ومواد تدريبية متوفرة في الملحق 
الرقمي الموجود على محرك أقراص DVD وUSB المرفق 

داخل الغطاء الخلفي وفي موقع الويب الخاص ببرنامج 
 .http://schooldropoutprevention.com :SDPP 

تتضمن هذه الموارد:

معلومات أساسية حول التسرب من المدرسة.• 

تعريف للمصطلحات األساسية.• 

أدوات التخطيط.• 

إجراءات وبروتوكوالت جمع البيانات.• 

جداول أعمال التدريب.• 

 أمثلة لمجموعات التسرب الدراسي الخاصة• 
.SDPP ببرنامج

 شهادات من الجهات المستفيدة من برنامج• 
.SDPP

 •.SDPP مقاطع فيديو خاصة ببرنامج

بالرغم من أنك ال تحتاج إلى أجهزة كمبيوتر أو اتصال 
بشبكة اإلنترنت لتنفيذ نظام اإلنذار المبكر، إال أن هذا 

الدليل يقدم مقترحات حول كيفية استخدام أجهزة 
الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والهواتف المحمولة 

لتنفيذ نظام اإلنذار المبكر ومتابعته.
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يتوفر دليل البرمجة هذا ودليل برمجة برامج اإلثراء 
 التعليمي المصاحب بإحدى عشرة لغة: العربية 

واإلنجليزية والفرنسية والهندية والخميرية والبرتغالية 
والروسية واألسبانية والطاجيكية والتيتومية واألردية. 

تتوفر نسخ من الدالئل، وجميع التقارير واألدوات لبرنامج 
 :SDPP  على موقع الويب الخاص ببرنامج SDPP 

.http://schooldropoutprevention.com

 قام برنامج SDPP أيًضا بتطوير بوابة تعلم
 إلكتروني، وهي متوفرة على الموقع 

www.DropoutPreventionLab.org، ويمكن الوصول 

إليها عبر أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، 
والهواتف المحمولة، مما يتيح للمعلمين والمسؤولين 
اإلداريين وأولياء األمور والطالب المهتمين بمنع التسرب 

 الدراسي فرصة المشاركة مع بعضهم البعض من 
خالل مجتمعات الممارسة ودورات التعلم اإللكتروني. 

كما توفر البوابة أيًضا إمكانية الوصول إلى موارد إضافية 
متعلقة بالتسرب الدراسي، وبرامج اإلثراء التعليمي، 

ونظام اإلنذار المبكر.

ما هو دليل برمجة برامج اإلثراء 
التعليمي المصاحب؟

يتوفر دليل برمجة برامج اإلثراء التعليمي مع دليل نظام 
اإلنذار المبكر هذا )راجع الملحق الرقمي(. يمكن للفريق 
المسؤول عن منع التسرب الدراسي االستعانة بدليل 

برامج اإلثراء التعليمي بجانب تنفيذ نظام اإلنذار المبكر. 
ويستطيع دليل برامج اإلثراء التعليمي هذا إتاحة الفرصة 

 للمدارس وأنظمة التعليم لوضع برامج أنشطة إثرائية، 
بما في ذلك أنشطة تعليمية و/أو أنشطة المنهجية، 

كوسيلة للمساعدة على منع تسرب الطالب من الدراسة. 
يستند دليل برامج اإلثراء التعليمي إلى خبرات مستمدة 

من أنشطة برنامج SDPP في الهند وطاجيكستان 
وتيمور الشرقية. وقد قامت كل دولة من هذه الدول 

بتصميم برامج أنشطة إثرائية وتنفيذها بناًء على 
العوامل الفريدة التي تسهم في حدوث ظاهرة التسرب 
الدراسي لديها. يوفر الدليل إرشادات تفصيلية لتمكين 

قادة التعليم في بلدك من وضع برامج إثراء تعليمي 
 واستخدامها ومراقبتها والحفاظ عليها في المدارس 

عبر نظام التعليم لديك.

ويتكون دليل برامج اإلثراء التعليمي هذا من ثمان 
وحدات توفر معلومات حول تصميم برامج اإلثراء 

التعليمي وإدارتها ومتابعتها. بما أنك تقرأ هذا الدليل، 
فأنت مهتم على األرجح بإيجاد سبل للحد من ظاهرة 

التسرب الدراسي في نظامك التعليمي وتتساءل 
ما إذا كان برنامج اإلثراء التعليمي سيساعدك على 
تحقيق هذا الهدف. تتضمن كل وحدة من الوحدات 

معلومات أساسية، وأنشطة، وأسئلة، ونصائح عملية 
يجب مراعاتها أثناء قيامك بتصميم برامج اإلثراء 

التعليمي وإدارتها ومتابعتها. تتوفر نسخة رقمية 
من دليل برنامج اإلثراء التعليمي في الملحق الرقمي 

بنهاية هذا الدليل.
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 فهــم
التسرب الدراسي

الوحدة الثانية

منع التسرب الدراسي

دليل برمجة نظام اإلنذار المبكر
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لماذا يعد التسرب أمًرا مهًما؟ 
يعد منع التسرب أحد القضايا محل االهتمام الجديدة 

نسبًيا في التعليم على الصعيد الدولي. لقد تركز 
االهتمام خالل العقدين الماضيين على زيادة معدالت 

التحاق األطفال بالمدرسة، وفي اآلونة األخيرة على جودة 
التعليم، بما في ذلك طرق التدريس والمواد والموارد من 

أجل تحسين مستويات التحصيل الدراسي. وقد تحول 
االهتمام مؤخًرا ليشمل جهود منع التسرب والرسوب 

الدراسي. بالرغم من أن األبحاث التي أجريت على التسرب 
الدراسي في البلدان النامية قد قامت بجهد معقول 

في وصف الطالب المتسربين من الدراسة، إال أن القرائن 
 المتعلقة بالطرق الناجحة لمنع التسرب الدراسي 

ال تزال ضئيلة.

يتسرب األطفال من الدراسة ألسباب مختلفة. كما يحدث 
التسرب أيًضا في مختلف مراحل تعليم الطالب. بغض 

 النظر عن أسبابه أو توقيته، يكبد التسرب الدراسي
 الطالب واألسر والمجتمعات والبلدان تكاليف باهظة.
 عندما يتسرب الطالب من الدراسة، فإن وزارات التربية

والتعليم تفقد عائد االستثمار المرجو من تعليم الطالب 
 الذين لم يكملوا تعليمهم. كما ال تحصل األسر التي

فهم التسرب الدراسي
ُيعد التسرب مشكلًة عالمية. مع دخول نسب أعلى من األطفال في عمر المدرسة إلى المرحلة 

االبتدائية والثانوية، تغادر نسب أعلى من الطالب قبل إتمام تعليمهم. وفي كل مرة يتسرب فيها 
طالب من المدرسة، تفشل وزارات التعليم واألسر والطالب أنفسهم في تحقيق اإلعادة الكاملة 
لالستثمار الذي بدأوه. تقل الخيارات المتاحة أمام المتسرب في التوظيف والمعيشة وتنخفض 

قدرته على المساهمة في رفاهية مجتمعه. قد يأخذ التسرب الدراسي العديد من األشكال 
وتتسبب فيه العديد من العوامل، التي تتراوح بين سمات الطالب والظروف األسرية وبيئة المجتمع 

م في المدرسة. تقدم هذه الوحدة تعريًفا للتسرب الدراسي، وإطار عمل لفهم  والتعليم الُمقدَّ
العوامل والظروف التي تؤثر على التسرب، وملخًصا لنتائج البحوث بشأن أسباب التسرب، ونظرة 

عامة موجزة للتدخالت الخاصة بمنع التسرب.

تبذل في الغالب تضحيات إلرسال أطفالها إلى المدارس 
على االستفادة الكاملة من استثمارها. عندما يتسرب 

الطالب من الدراسة، فإنهم يتركون دراستهم دون 
الحصول على أي مهارات أو شهادات تؤهلهم لتعظيم 

 إنتاجيتهم والحصول على وظيفة أو دخل. وعندما 
تتسرب أعداد كبيرة من الطالب من الدراسة، فإن 

 إسهاماتهم في رفاهية مجتمعاتهم الصغيرة 
والمجتمع ككل تنخفض.1

أثبتت األبحاث أن التسرب الدراسي يؤدي إلى:

مكاسب أقل بكثير على مدى الحياة؛ • 

مستويات بطالة أعلى؛• 

زيادة انتشار السلوك المعادي للمجتمع، بما في ذلك • 
ارتفاع معدالت الجريمة وارتفاع معدالت السجن؛

ارتفاع معدالت تعاطي المخدرات؛• 

ضعف مستوى الصحة؛ • 

زيادة انتشار السلوك العدائي والعنيف؛• 

 مستويات أقل من المشاركة في األنشطة المدنية، • 
بما في ذلك التصويت؛

زيادة انتشار األسر غير المستقرة؛ • 

معدالت تعليم أقل ألبنائهم.2• 
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األبحاث واضحة للغاية. تصبح األمور أكثر صعوبة أو أقل 
 فائدة إلى حد كبير في جميع جوانب الحياة تقريًبا في 

حالة عدم إكمال األفراد للتعليم األساسي. ويمكن رؤية 
هذه اآلثار السلبية في جميع أنحاء العالم. توضح األنماط 

العالمية أيًضا أنه كلما قلت سنوات بقاء الطالب في 
 الدراسة وكلما كان تسربهم من الدراسة في وقت 

مبكر، كانت اآلثار السلبية أكبر.

ما هو التسرب الدراسي؟
يختلف تعريف التسرب الدراسي وكيفية قياسه من بلد 

آلخر. في بعض البلدان، قد يصبح مجرد اإلقرار بوجود ظاهرة 
التسرب الدراسي أمًرا مثيًرا للجدل والخالف. وبالرغم من 
عدم وجود إجماع بشأن كيفية تعريف التسرب الدراسي 

 وقياسه، إال أن هناك بعض التعريفات المشتركة التي 
تمثل إطاًرا للنقاش. 

يمكن تعريف التسرب الدراسي بأنه: 
طالب التحق بالدراسة في وقت ما أثناء العام الدراسي • 

السابق لكنه غير مسجل في العام الدراسي الحالي؛ 
تسرب بين الصفوف؛ 

 طالب التحق بالدراسة في بداية العام الدراسي أو• 
أثنائه، لكنه فشل في إكماله؛ تسرب في الصف؛ 

 طالب أكمل مرحلة واحدة من التعليم األساسي • 
 )على سبيل المثال، المرحلة االبتدائية( لكنه فشل 

في االلتحاق بالمرحلة التالية )على سبيل المثال، 
 المرحلة اإلعدادية(؛ تسرب في االنتقال من مرحلة

إلى أخرى.3 

توضح دراسة البيانات الخاصة بالتسرب الدراسي وجود 
أنماط تسرب دراسي مؤقتة وأخرى دائمة. 

يشير التسرب المؤقت إلى الطالب الذين تركوا المدرسة 
ولكن من المحتمل أن يلتحقوا بها مرة أخرى في وقت من 

األوقات. ويشمل ذلك:

التسرب المتقطع: يتم تصنيف الطالب الذين توقفوا عن 
الحضور في المدارس بسبب احتياجات اقتصادية مؤقتة أو 
بسبب مرض أو غيرها من األحداث غير المتوقعة كتسرب 

قصير المدى أو "تسرب متقطع". يتسم هذا النوع من 
التسرب بالحضور المتقطع واالستبعاد من أعمال الفصل 

الدراسي وقلة التعلم. 

التسرب الناجم عن الظروف: يعتبر "التسرب الناجم 
عن الظروف" بمثابة استجابة لظرف أو أكثر من الظروف 

المهمة في حياة الطالب. ويستمر هذا النوع من التسرب 
لفترة أطول. ويشمل هجرة األسرة، أو وفاة أحد الوالدين أو 

كليهما، أو الصدمات األسرية األخرى، مثل المرض والبطالة. 
يمكن أن تتضمن األحداث في المدارس الصراع بين الطالب 
وبين الطالب والمعلمين، والذي يمكن أن يؤدي إلى تسرب 

مدرسي مؤقت. 

بالرغم من أن التسرب المؤقت يشير إلى أن الطالب 
سيعود إلى المدرسة، فقد يترتب عليه مغادرة المدرسة 

لفترات طويلة. ويعمل ذلك على زيادة احتمالية التسرب 
الدائم، نظًرا ألن الطالب العائد سيتجاوز عمره غالًبا الصف 

الذي حضره، وسيكون قد تخلف عن دروسه، وانفصل 
عن أقرانه وعن عملية التعلم، كما أنه سيواجه ضغوًطا 

اجتماعية واقتصادية أكبر لترك الدراسة من أجل الزواج أو 
كسب المال.

يقول إيم فيبول الطالب بالصف العاشر في مقاطعة بانتي مينتشي الواقعة في شمال غرب كمبوديا، 
"أشعر بالسعادة الغامرة ألنني قد أكملت 9 سنوات من التعليم األساسي... وأنا ملتزم بأن أصبح مهندًسا 

في المستقبل". قبل ذلك بعام، كان نظام اإلنذار المبكر قد حدد "فيبول" بوصفه أحد الطالب المعرضين 
لخطر التسرب الدراسي. ويشعر والده، "هيو إيان"، بالسعادة البالغة بسبب الدعم الذي تلقاه ابنه في 

المدرسة لتحسين أدائه. ويوضح فكرته قائاًل، "نظًرا ألنني قد تلقيت تعليًما محدوًدا، فلم يكن أمامي سوى 
فرص العمل التي تتطلب مهارات محدودة، ولم أستطع كسب الكثير من المال. وأود أن يحصل ابني على 

فرص أكبر."

التعليم يجعل الحلم بمستقبل أفضل ممكًنا
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يحدث التسرب الدائم في حالة عدم إعادة االلتحاق 
بالمدرسة بعد تركها، بغض النظر عما إذا كان التسرب 

يحدث في الصف، أو بين الصفوف، أو أثناء االنتقال 
من مرحلة ألخرى. يندرج الطالب المتسربون في هذه 

الفئة ضمن مجموعتين - المتسربون غير المستقرين 
والمتسربون المستقرون: 

"المتسربون غير المستقرين" بشكل عام هم األطفال 
 األكبر سًنا غير المنتظمين في الدراسة والمستبعد 

أن يعودوا الستكمال دراستهم. وتعتبر المخاوف التي 
تواجه هؤالء األطفال بشأن العودة إلى الدراسة كافية 

 لمنعهم من القيام بذلك. فهم غالًبا ما يشعرون 
بالخجل بسبب كبر سنهم على االلتحاق بصف معين، 
 واضطرارهم إلى الحضور مع أطفال أصغر منهم سًنا، 

 كما أنهم يتحاشون االستهزاء الذي قد يتعرضون له 
من قبل الطالب األصغر سًنا. وقد ُيشكك هؤالء الطالب - 
هم وأسرهم - في الفائدة التي سيحصلون عليها حال 

 عودتهم إلى المدرسة، خاصة إذا كانوا يعتقدون 
 أن فرصهم في التخرج أو استكمال المرحلة

الدراسية ضئيلة.

"المتسربون المستقرون" هم األطفال المستقرون في 
كسب العيش أو في أعمالهم. ويعمل هؤالء األطفال مع 

أسرهم، أو يعملون في مهن أخرى، أو يتعلمون التجارة. 
ويعتبر قرارهم بعدم العودة إلى المدرسة انعكاًسا 

لمفهومهم عن قيمة تلقي المزيد من التعليم. غالًبا ما 
يكون األطفال أصحاب "التسرب" الدائم فوق السن المحدد 

عندما يتسربون من المدرسة االبتدائية.4

 من المفارقة أن النجاح الذي تم تحقيقه بعد عقدين 
من العمل الموجه لزيادة معدالت االلتحاق بالتعليم قد 

صاحبه زيادة في معدالت التسرب الدراسي مع وصول 
التعليم إلى السكان األكثر عرضة للخطر. إن جهود حركة 

التعليم للجميع واألهداف اإلنمائية لأللفية المبذولة في 
اآلونة األخيرة والمعنية بإلحاق جميع األطفال بالمدارس 
والحفاظ على انتظامهم في الدراسة لم تحقق النتائج 

المرجوة التي وضعتها قمة داكار للتعليم للجميع في 
عام 2000.

يشير التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام  52015 
إلى أنه بالرغم من أن النسبة المئوية لألطفال في إحدى 

المجموعات الذين وصلوا إلى الصف األخير في المرحلة 
االبتدائية قد زادت بشكل عام منذ عام 2000، فإن البيانات 

الواردة من البلدان منخفضة إلى متوسطة الدخل تشير 
إلى أن النسبة المئوية لألطفال الذين بدأوا التعليم 

 وأكملوه لم يطرأ عليها تغيير يذكر. في الواقع، لقد 
 توقفت معدالت إتمام المرحلة االبتدائية في إفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى )58%( وفي جنوب وغرب آسيا 
 )64%(. ويتسرب 20% من األطفال من المدارس قبل 
إتمام الصف األخير من التعليم االبتدائي في 32 بلًدا، 
العديد منها في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وفًقا 

ألحد تحليالت المجموعات، فإن 13 فقط من بين 106 بلد 
 سيلتحق 97% من أطفالهم بالمدارس ويصلون إلى 

الصف األخير. واألمر األكثر مدعاة للقلق هو حقيقة أن 
االتجاهات ُتظهر انخفاًضا أكثر حدة في التقدم على مدى 

السنوات األربع الماضية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة 
الصراع العالمي.6 

ما هي العوامل والظروف المسؤولة 
عن حدوث ظاهرة التسرب الدراسي؟

إطار فهم التسرب الدراسي
تؤكد األبحاث التي أجراها برنامج SDPP أن هناك مزيًجا من 

العوامل والظروف والخصائص التي تؤثر على أسباب تسرب 
الطالب من الدراسة. ويمكن تصنيف هذه العوامل في أربعة 

مجاالت: المجال الفردي، ومجال األسرة، ومجال المدرسة، 
ومجال المجتمع. ويوضح التفاعل بين المجاالت األربعة أن 

الطالب الذين يتسربون من المدارس يتعاملون مع عوامل 
 متعددة تحدث على عدة مستويات وفي أوقات مختلفة 

في حياتهم.

وتتضمن هذه المجاالت السياسات، والممارسات، واإلجراءات 
التي تطبقها أنظمة التعليم لدعم المشاركة التعليمية - 

أو بشكل معاكس - مناهضتها.

1. المجال الفردي:
يوضح الشكل 2A في الصفحة التالية المستوى الفردي 
أو الخصائص الفريدة التي تميز كل طالب. بالرغم من أن 
القضايا المالية تعد من أهم العوامل المؤثرة في قرارات 

التعليم التي يتخذها الطالب، إال أن رغبته الشخصية 
والدافع الذي يحركه لالنتظام في الدراسة - يتأثر ذلك جزئًيا 
باألسرة والمدرسة - تشكل أيًضا عوامل بالغة األهمية في 

تحديد بقاء الطالب في المدرسة. هناك عوامل عديدة تواجه 
الطالب، وتتراوح تلك العوامل بين مسؤوليات األسرة أو 

مسؤوليات العمل ومواقفهم وتوقعاتهم حول الرغبات 
التي يريدون تحقيقها في حياتهم والتي تتأثر باالستمرار 

في الدراسة أو االنقطاع عنها.
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2. مجال األسرة:
هناك تأثيرات تحدث على مستوى األسرة وترتبط 

ارتباًطا وثيًقا بالعوامل التي تحدث على المستوى 
الشخصي. وقد تمتد هذه التأثيرات خارج نطاق 

األسرة األساسية، اعتماًدا على الثقافة الموجودة. 
يقوم اآلباء، في معظم الحاالت، باتخاذ القرارات 

الخاصة بتعليم أبنائهم. وفي بعض الحاالت، يقوم 
بعض أفراد األسرة أو العائلة اآلخرين باتخاذ القرار، 

ال سيما في حالة األيتام أو األطفال الذين يعيشون 
بعيًدا عن آبائهم. ومع ذلك، تكون القرارات ملزمة 

وفي الغالب ال يكون لدى األطفال خيار في اتباع مسار 
مختلف عن المسار الذي تحدده لهم أسرهم. 

2A الشكل

دي
فر

 ال
ال

مج
ال

الخصائص األساسية للفرد
السن األعلى لاللتحاق 
بالمدرسة )تجاوز السن 

للصف الدراسي(

وجود إعاقة/مرض النوع
متكرر

المسؤوليات المرتبطة بسن البلوغ المبكر
التكلفة االقتصادية/

تكلفة الفرصة/
العمل

 الزواج/
األبوة

المواقف، والقيم، والسلوكيات االجتماعية
مجموعة األقران المعرضة 
لمخاطر عالية/السلوك 

االجتماعي

اإلعجاب بمن تركوا 
الدراسة

األداء الدراسي
ضعف مستويات 
التحصيل الدراسي

اإلبقاء/تجاوز سن 
الصف الدراسي

ضعف 
الحضور

انخفاض التوقعات 
التعليمية

ضعف االلتزام 
بالدراسة/فقدان 

االهتمام

السلوك المدرسي
سوء السلوك/اإلهمال

المشاركة المدرسية
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يوضح الشكل 2B أعاله كيفية تأثير العوامل المرتبطة 
باألسرة على قرار الطالب بترك المدرسة أو البقاء فيها. 

في بعض الحاالت، قد تريد األسر بالفعل أن يظل الطفل 
في المدرسة، ولكن تضطرهم االحتياجات المالية الملحة 
إلى التسرب الدراسي. قد يقوض الوضع االقتصادي لألسر، 

والبطالة، وزيادة عدد األطفال الذين يحتاجون إلى دعم 
وتعليم، وعوامل عدم االستقرار - مثل األسر ذات العائل 
الوحيد والهجرة - قدرة األسرة على الحفاظ على انتظام 
األطفال في المدرسة. وفي هذه الحاالت، يمكن رؤية نمط 

التسرب المؤقت والمتقطع، حيث يحضر الطفل جزًءا 
من العام الدراسي حتى تضطره الظروف إلى االنقطاع. 

ولكن بمجرد أن يتغير الوضع وتصبح األمور أكثر مالءمًة 
للمشاركة في الدراسة، يعود الطفل إلى االلتحاق 

بالمدرسة في وقت الحق من العام الدراسي الجاري. 

وهناك عوامل أسرية أخرى قد تؤدي إلى تفاقم احتماالت 
التسرب الدراسي. قد ال يكون هناك تقليد أو تقدير ألهمية 

 التعليم داخل األسرة. فقد تكون األسر تم استبعادها 
 في وقت سابق من التعليم بحكم العرق أو الطائفة. 
 وقد تكون األسرة لم يسبق لها ارتياد المدرسة أو قد 
 تكون عالقتها بالتعليم أو مشاركتها فيه ضعيفة. 

وحتى إذا ألحقوا أبناءهم بالتعليم، فلن يكون التعليم 
عاماًل مهًما في حياتهم أو معيشتهم. في هذه الحاالت، 

 يقل احتمال عودة الطفل إلى االنخراط في الدراسة، 
حتى إذا سنحت له الفرصة.

3. المجال المدرسي:
األسر ليست العامل الوحيد الذي يؤثر على قرارات التعليم. 

يمكن أيًضا للعوامل المرتبطة بالمدارس أن تؤثر بشكل 
كبير على بقاء الطفل في المدرسة من عدمه، كما هو 
موضح في الشكل 2C في الصفحة التالية. وتتضمن 

اعتبارات مستوى المدرسة:

الخصائص المادية للمدرسة، والسالمة المدرسية، • 
وتوفر دورات مياه منفصلة للفتيات؛

المسافة بين المدرسة ومنازل الطالب؛ • 

توفر المكتبات أو وسائل الدعم األخرى؛ • 

مستوى تغيب المعلمين؛ • 

توفر وجبات في المدرسة. • 

تهتم األسر أيًضا بالعوامل المدرسية عند اتخاذ قرارات 
التعليم الخاصة بأطفالهم. وتتضمن بعض العوامل 

المهمة: 

جودة التدريس ومالءمته: هل جودة التدريس مقبولة • 
و/أو هل تلبي توقعات اآلباء؟ هل يتقن الطفل 

 المهارات التي من المتوقع أن ُتلقنها المدرسة له؟ 
هل يؤدي برنامج الدراسات إلى إتاحة فرص في 

المستقبل - سواًء كانت تتمثل في مزيد من التعلم 
أو إمكانات كسب المال؟ هل تمثل لغة التدريس 

إضافة أم عائًقا أمام أداء الطالب ومشاركتهم وهل 
يتم تقديرها أم رفضها من قبل اآلباء؟

2B الشكل

رة
س

األ
ل 

جا
م

الخصائص األساسية لألسرة
تدني/انخفاض 

الوضع االجتماعي 
واالقتصادي

األقلية من حيث 
العرق/الطبقة 

االجتماعية/اللغة

انخفاض مستوى 
تعليم الوالدين

عدم العيش مع 
الوالدين الطبيعيين

 عدم عمل
الوالدين

وجود عدد كبير من 
األشقاء، وال سيما 
دون عمر الخمس 

سنوات

انفصال األسرة 
)على سبيل المثال، 

الطالق، أو الوفاة(

 زيادة تنقل
األسرة

مشاركة األسرة/االلتزام بالتعليم
تسرب أحد األشقاء 

من الدراسة
ضعف التواصل 

مع المدرسة
توجيه أهمية ضئيلة 

للتعليم
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 بيئة الدعم واالحتفاء واألمان: هل المدرسة • 
مكان آمن؟ هل يعامل المعلمون الطالب باحترام 

ولطف؟ هل يساوي المعلمون بين الطالب في 
المعاملة؟ هل يتم تجاهل بعض الطالب أو التقليل 

من شأنهم؟ هل يتعدى المعلمون على الطالب 
 بالضرب أو السباب؟ هل يشكل الطالب اآلخرون 

تهديًدا للسالمة أو الرفاهية؟ هل ُتتاح لجميع الطالب 
فرصة المشاركة بشكل متساٍو أم يتم استثناء 

البعض بسبب قدراتهم أو نوعهم، أو الطبقة 
االجتماعية والعرق؟

4. مجال المجتمع:
بالرغم من أن الطالب وأسرته هم الفاعلون الرئيسيون 

 في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتسرب من 
الدراسة، إال أن حياة الطالب هي جزء ال يتجزأ من سياق 

مجتمعهم األوسع. يعرض الشكل 2D في الصفحة التالية 
مجموعة من العوامل المجتمعية التي تؤثر على قرارات 

التسرب من المدرسة أو البقاء فيها. على سبيل المثال، 
قد تحد القواعد الثقافية في الغالب من فرص الفتيات 

أو األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في االلتحاق بالمدرسة 
والبقاء فيها. كما أن البيئات التي تعاني من الصراعات 

واألزمات قد تجعل من الذهاب إلى المدرسة أمًرا صعًبا 
ومحفوًفا بالمخاطر. قد تمنع المعيشة في المجتمعات 

النائية أو الريفية الطالب من الحضور بانتظام، مما قد 
يؤدي إلى ضعف األداء وبالتالي اضطرارهم إلى التسرب 

من المدرسة. تتضمن العوامل األخرى الظروف الموسمية 
القاسية مثل الفيضانات واالنهيارات األرضية، أو تساقط 

الثلوج بشكل غزير، أو الحرارة الشديدة، والتي قد تجعل 
 من الذهاب إلى المدرسة أمًرا خطيًرا وشبه مستحيل

في بعض األحيان. 

5. السياسات التي تؤثر على التسرب الدراسي:
 باإلضافة إلى المجاالت األربعة الرئيسية، يجب الوضع 
 في االعتبار كذلك تأثير السياسات الحكومية على 
القرارات المتعلقة بالتسرب من المدرسة. قد تؤدي 

السياسات إلى الحد من ظاهرة التسرب الدراسي أو 
زيادتها. على سبيل المثال، قد يؤدي التعليم اإللزامي - 
خاصًة إذا كان مدعًما بالمنح التعليمية أو اإلعانات - إلى 

بقاء الطالب في المدرسة، في حين يؤدي تحديد العام 
 الدراسي بشكل يتعارض مع وقت الحصاد إلى زيادة

 نسبة غياب الطالب مما قد يؤدي إلى تسربهم
من الدراسة. 
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الهيكل
ارتفاع معدل 

االلتحاق بالمدرسة
التركيز بصورة أكبر على 
محدودي الدخل واألقليات

ُبعد المسافة/قلة 
عدد المدارس

 غياب المرافق 
)على سبيل المثال، 
المراحيض( والمواد

عدم وجود مدارس 
لما بعد المرحلة 

االبتدائية

أداء العمل
انخفاض "جودة" 

المدرسة
 انعدام األمان 

)على سبيل المثال، 
وجود عصابات، أو 

العقاب البدني(

تدني جودة 
التدريس/ارتفاع 

معدل غياب 
المعلمين

غياب الحزم 
في التدريس

عدم وجود عالقة 
مع البالغين في 

المدرسة

لغة التدريس ليست اللغة 
األصلية للطفل

 عدم مالءمة
المنهج
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المجال المجتمعي
2D الشكل

منطقة حضرية/
منطقة فقيرة

منطقة ريفية عدد كبير من الفقراء، واألقليات، 
والمولودين في الخارج، واآلباء الُعّزب، 
واآلباء الذين تلقوا مستوى منخفًضا 

من التعليم

وجود صراعات، أو حاالت 
طوارئ، أو ضعف سياسي

المفهوم الثقافي عن 
طقوس االنتقال من مرحلة 

ألخرى والذي يحول دون 
االلتحاق بالمدرسة

السياسات التي تؤثر على التسرب الدراسي

• التعليم اإللزامي
• التعليم المجاني
• سن بدء الدراسة

• حقوق األطفال
• الرسوم المدرسية

• اإلعانات/المنح الدراسية
• متطلبات الزي الموحد

• توفير الكتب المدرسية
• االمتحانات

• االنتقال/اإلبقاء التلقائي
• الحصص النسبية

• الحد األدنى لسن االلتحاق بالصفوف الدراسية
• حجم الفصل

• التقويم )العام الدراسي(
• وسائل المواصالت

• التحويالت المدرسية

السياق القانوني
 • التجهيزات الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة 

   والمرافق الخاصة بالفتيات
• المساكن/الفنادق

• المسافة إلى المدرسة

المرافق المدرسية

• قواعد السلوك
• العقاب البدني

• المدارس الصديقة لألطفال
• لغة التدريس

• المنهج الدراسي
• التطوير المهني

توظيف المعلمين، وتدريبهم 
وسلوكهم المهني

• الخدمات العالجية/الدروس الخصوصية
• األنشطة الالمنهجية

• المشاركة المجتمعية
• التغذية المدرسية

خدمات الدعم المدرسي

• سن الزواج
• الحمل

• طقوس االنتقال من مجموعة ألخرى

الممارسات الثقافية

2E الشكل
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تنقسم سياسات التعليم إلى خمس مجموعات رئيسية 
)راجع الشكل 2E في الصفحة السابقة(:

تحدد الجوانب القانونية للتعليم المعايير التي • 
تحكم العملية التعليمية، وما الذي يقدمه النظام 

التعليمي، وما المتوقع أن يسهم به المنزل، والقواعد 
التي ستطبقها المدارس والطالب.

تتعامل المرافق المدرسية مع البنية التحتية المادية، • 
بشقيها المتعلق بالموقع والمتعلق بالخصائص 

المميزة. 

تتعامل إدارة المعلمين مع كيفية تدريب المعلمين، • 
وتعيينهم وتوزيعهم، والسلوكيات المهنية 

والتعليمية التي يجب توفرها لديهم، والسياسات 
الدراسية التي يقومون بتنفيذها. 

تشير خدمات الدعم المدرسي إلى السياسات/البرامج • 
التي يتم تقديمها لتحسين مشاركة الطالب في 

المدرسة.

يمكن معالجة الممارسات الثقافية من خالل • 
السياسات أو القوانين الحكومية، مثل سن الزواج 
القانوني، على الرغم من أنه يتم في الغالب رفض 

القواعد الحكومية. 

أسباب التسرب في الدول النامية
 في الدول النامية، يحدث التسرب الدراسي بوجه عام 

 في المرحلة الثانوية. بالرغم من أن الغالبية العظمى 
من األطفال في الدول المتقدمة يكملون المرحلة الثانوية، 

إال أن معدالت التسرب الدراسي في تزايد مستمر، خاصة 
في الواليات المتحدة األمريكية. تنقسم أسباب التسرب 

الدراسي الرئيسية في الدول المتقدمة إلى خمس فئات:

ظروف الحياة: قد تكون قرارات الطالب بالتسرب من • 
المدرسة ناتجة عن أشياء تحدث خارج نطاق المدرسة، 

مثل الحمل، والقبض عليهم، والحاجة إلى العمل 
إلعالة أفراد أسرتهم. 

غياب الدعم: قد تمتنع األسر التي ال تستطيع تقييم • 
التعليم أو تحقيق تطلعاتها العالية بالنجاح 

األكاديمي عن توفير الدعم المالي والمعنوي الالزم، 
باإلضافة إلى نقل وجهات نظرهم حول التعليم 

 وبالتالي ال يرى الطالب فائدة من بقائه في المدرسة 
أو في الدراسة. 

حاالت التسرب التدريجي من الدراسة: يؤدي اإلحباط • 
والملل من المدرسة أو الفشل في فهم صلتها 
بالواقع والفائدة منها إلى تسرب الطالب بمجرد 

 وصولهم إلى السن القانوني الذي يمكنهم من 
ترك المدرسة.

حاالت اإلخراج من الدراسة: قد تشجع المدارس ذاتها • 
الطالب الذين يصعب التعامل معهم، أو الذين 

يشكلون خطًرا أو ضرًرا على نجاح المدرسة لترك 
المدرسة بأساليب ضمنية أو صريحة، مثل الترتيب 

لنقلهم لمدارس أقل في المستوى أو إسقاطهم من 
القوائم المدرسية بسبب فشلهم في مادة بشكل 

مفرط، أو تغيبهم أو كبر سنهم. 

الفشل في تحقيق النجاح: إن الطالب الذين يعانون • 
من فشل مزمن في الدراسة ألسباب متعددة - منها 

نقص الدعم األكاديمي، أو عدم تلبية احتياجاتهم 
المعنوية واالجتماعية - قد يتركون المدرسة في 

النهاية حيث يفشلون بشكل كبير في دراساتهم.7

بالرغم من قلة عدد الدراسات التي تناقش أسباب 
ظاهرة التسرب الدراسي في الدول النامية، إال أن األسباب 

متشابهة إلى حد كبير، بالرغم من وجود مستويات 
مختلفة من الشدة. في المرحلة االبتدائية، ُتظهر األبحاث 
أن الطالب الذين يعانون من التحصيل المتدني، أو قاموا 

بتكرار الدراسة في نفس الصف، أو الذين تجاوزوا السن، أو 
يكثر غيابهم، أو ينحدرون من أسر فقيرة هم أكثر عرضة 

للتسرب. ال يبدو أن عوامل مثل تأثير األقران أو التزام 
األسرة بالتعليم أو غيرها من العوامل المرتبطة بالتسرب 

الدراسي تشكل عوامل مهمة بالنسبة لألطفال األصغر 
سًنا. ولكن مع تقدم الطالب في السن أو انتقالهم إلى 
صفوف أعلى، تصبح هذه العوامل باإلضافة إلى عوامل 

أخرى، مثل المسؤوليات التي يتحملها الطالب في بداية 
 سن البلوغ ومشاركة األسرة في العملية التعليمية، 

أكثر أهمية.8 

تتمثل أكثر عوامل التسرب الدراسي انتشاًرا في البلدان 
األكثر فقًرا في مزيج من سمات الطالب والظروف األسرية 

وسلوكيات الطالب. وهي تشمل:

التحصيل المتدني للطالب؛ • 

اإلعادة المتكررة للصفوف؛ • 

زيادة نسبة غياب الطالب؛ • 

تجاوز الطالب لسن صفوفهم؛• 

تدني االلتزام أو عدم اهتمام الطالب وأولياء أمورهم • 
بالمدرسة؛

اإلصابة بإعاقة أو أمراض متكررة؛• 

تدني الحالة االجتماعية واالقتصادية لألسرة؛• 

المسافة بين المنازل والمدارس؛ • 

النوع.9• 
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ُيالحظ في الدول النامية أن هناك عاماًل واحًدا مهًما 
يسيطر على الكتابات الخاصة بالتسرب الدراسي هو: 

الحالة االقتصادية/المالية للطالب. يدفع فقر األسرة األطفال 
إلى ترك المدرسة قبل األوان بسبب الحاجة إلى العمل 

لكسب المال، والمساهمة في العمل باألعمال الروتينية 
في المنزل أو في األعمال األسرية، أو عدم القدرة على دفع 

المصروفات المرتبطة بالمدرسة، مثل الرسوم، والكتب/
اللوازم، والزي المدرسي، إلى غير ذلك. 

بالرغم من أن العوامل االقتصادية/المالية قد تكون هي 
السبب الرئيسي لحدوث ظاهرة التسرب الدراسي بين 

طالب المرحلة االبتدائية والثانوية، تشير األبحاث الخاصة 
ببرنامج SDPP إلى أن العوامل المرتبطة بالمدرسة 

والعوامل األكاديمية تسهم هي األخرى بشكل كبير في 
ظاهرة التسرب الدراسي.10 يعرض الرسمان البيانيان 

التاليان )الشكالن 2F و2G( إجابات من مقابالت تم إجراؤها 
في عام 2011 مع ما يقرب من 2,500 طالب متسرب أو 

معرض لخطر التسرب الدراسي في البلدان األربعة التي تم 
تنفيذ برنامج SDPP بها.

في حين أكدت الدراسات الخاصة ببرنامج SDPP أن 
 العوامل االقتصادية هي السبب الرئيسي لحدوث 

التسرب الدراسي، فقد تم ذكر العوامل المدرسية أيًضا، 
بما في ذلك: الدرجات المنخفضة، والرسوب في االمتحانات، 

والتخلف في تحصيل الدروس، وتدني مستوى التدريس، 
والمعلمون المتعسفون، وكراهية المدرسة، والبيئة غير 

اآلمنة، وطلب ترك المدرسة. 

قام اتحاد أبحاث الوصول واالنتقال والمساواة 
بجامعة ساسكس بنشر سلسلة من الدراسات 

 التي تبحث في موضوع التسرب الدراسي -
وخاصة االنتقال إلى مراحل دراسية مختلفة - 

والعوامل التي تؤدي إلى حدوث ظاهرة التسرب 
 الدراسي في الدول النامية، وهي متوفرة 

.www.create-rpc.org :على الموقع

للقراءة في المستقبل

الطالب المعرضون للخطر
العوامل األكثر شيوًعا التي تؤدي إلى التسرب
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SDPP العوامل األربعة الرئيسية التي تتسبب في التسرب في الدول التي طبقت برنامج

اقتصادي أكاديمي كراهية المدرسة المرض

طاجيكستانتيمور الشرقيةكمبودياالهند
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كيف يمكننا منع التسرب؟
ُأجريت العديد من المحاوالت لمعالجة ظاهرة التسرب 

الدراسي وحققت مستويات نجاح مختلفة. تقسم مراجعة 
الكتابات التي أجراها برنامج SDPP في عام 2011 حول 

مجموعات إجراءات التسرب الدراسي هذه اإلجراءات إلى 
خمس فئات، وتعالج كل فئة نوًعا مختلًفا من المشكالت:

تعالج اإلجراءات األكاديمية بشكل مباشر مشكالت • 
أداء الطالب من خالل تحسين المناهج لكي تلبي 

احتياجات الطالب بشكل أفضل، أو توفير دورات 
تعليمية أكاديمية خارج الفصل الدراسي، أو تضمين 
فصول خاصة )على سبيل المثال، التعلم بمساعدة 

الكمبيوتر، ومهارات حل المشكالت(.

تحاول اإلجراءات المالية تخفيف عبء التكاليف • 
الدراسية أو تعويض تكلفة الفرصة البديلة للطالب 

المستمرين في المدرسة بدالً من المساعدة في 
المنزل أو كسب المال من العمل.

 تستند اإلجراءات الصحية إلى افتراض أن األطفال • 
ال يمكنهم تحقيق التعلم المثالي إذا كانوا يعانون 
من مشكالت صحية تقلل من قدرتهم على التركيز 
أو تتسبب في غيابهم، لذلك قد توفر هذه اإلجراءات 

التطعيمات، أو عالج التخلص من الديدان، أو تقدم 
الغذاء لألطفال.

المتسربون
األسباب األكثر شيوًعا للتسرب لدى األطفال
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اقتصادي أكاديمي كراهية المدرسة المرض

تعالج التدخالت الشخصية/االجتماعية التوجهات، • 
أو القيم، أو المواقف الشخصية التي تعيق العملية 

التعليمية من خالل استخدام تقنيات مثل اإلدارة 
المكثفة للحاالت، أو االستشارة، أو مجموعات النقاش 

بين الزمالء، أو التوعية األسرية، أو برامج التدريب، أو 
التوجيه التي يقوم بها طاقم العمل بالمدرسة.

 تقوم التدخالت الهيكلية بتغيير السياسات التي • 
يبدو أنها تتعارض مع حضور الطالب، أو تقدمهم، 
أو إكمال الدراسة، أو وضع سياسات مثل الجداول 

الدراسية المرنة التي تتناسب مع المسافة إلى 
 المدرسة أو موسم الحصاد، أو التطوير التلقائي، 

والتي تتطلب استخدام اللغة القومية لألطفال في 
التدريس خالل المرحلة االبتدائية، أو زيادة إمكانات 

مجموعة اآلباء- المعلمين للتحقق من الحضور 
المدرسي وجودة التعليم.

يوفر الجدول 112H في الصفحة التالية أمثلة لإلجراءات 
وفًقا لنوع اإلجراء وعوامل خطر التسرب الدراسي التي 

يعالجها.

طاجيكستانتيمور الشرقيةكمبودياالهند
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بالرغم من أن بعض اإلجراءات التي تمت مراجعتها قد 
أثبتت نجاًحا متوسًطا في الحد من ظاهرة التسرب 

الدراسي - أو في كثير من األحيان، السلوكيات المرتبطة 
بالتسرب الدراسي، مثل الحضور - فقد كانت اإلجراءات 

التي خضعت الختبارات أو تقييمات صارمة محدودة، 
 وبالتالي لم يثبت تأثيرها عن طريق التجربة. وينطبق 

ذلك بشكل خاص على اإلجراءات التي تم تنفيذها في 
الدول النامية. 

ومع ذلك، يمكن تقديم بعض المالحظات العامة.

نظًرا ألن التسرب الدراسي يحدث نتيجة لعوامل • 
متعددة ومترابطة، فإن البرامج الواعدة هي تلك التي 
تستخدم على األرجح مزيًجا من اإلجراءات من مختلف 

فئات اإلجراءات لمعالجة مجاالت المخاطر المختلفة.

قد تهدف البرامج إلى التعامل مع مجموعات األطفال • 
المعرضة لمخاطر عالية - مثل الفتيات أو األطفال 

من األسر الفقيرة - ولكن يجب أن تستهدف اإلجراءات 

نفسها الظروف أو السلوكيات الفعلية التي تؤثر 
على التسرب الدراسي، مثل عدم القدرة على دفع 

مصروفات المدرسة أو ضعف الحضور.

نظًرا ألن التسرب من المدرسة يعد عملية متكاملة • 
وليس حدًثا فردًيا، ويتم على مدى فترة زمنية 

طويلة قد تبدأ في وقت مبكر جًدا أثناء ممارسة 
الطالب لدراسته، فإنه كلما تمت إجراءات التعامل مع 

هذه المشكلة في موضعها الصحيح في الصفوف 
 المستهدفة في وقت مبكر، أدى ذلك إلى زيادة 

احتمال نجاح هذه التدخالت وبقاء الطالب في دراسته.

قد تكون معالجة األسباب االقتصادية للتسرب • 
 الدراسي فعالة باستخدام اإلجراءات المالية. 

عادة ما تحقق تحويالت األموال، واإلعانات، وبرامج المنح 
التعليمية نتائج إيجابية فيما يتعلق بالتشجيع على 

الحضور واالنتظام في الدراسة. لكنها مكلفة وغالًبا ما 
تتطلب تموياًل خارجًيا. 

مجال نوع عامل الخطر من أمثلة التدخل

2H الجدول

الفرد:

أكاديمي الخصائص األساسية للفرد
متعلق بالصحة

شخصي/اجتماعي

تعليم الفتيات 
عالج التخلص من الديدان 

وقاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة

مالي المسؤوليات المرتبطة بسن البلوغ المبكر
هيكلي

المنح الدراسية 
رعاية األطفال في المدرسة

التوجيهشخصي/اجتماعيالتوجهات، والقيم، والسلوكيات االجتماعية

سنتان من المناهج الدراسية في سنة أكاديمياألداء المدرسي
ميالدية واحدة

مالي المشاركة المدرسية
شخصي/اجتماعي

التحويل النقدي 
االستشارات 

السلوك المدرسي

األسرة:

اإلدارة المكثفة للحاالتشخصي/اجتماعي

برنامج تعليم الكبارالخصائص األساسية لألسرة
توفير الغذاء لألسر

اإلحاالت للخدمات

أكاديمي 
متعلق بالصحة 

شخصي/اجتماعي

تدعيم جمعيات اآلباء والمعلمينمشاركة األسرة في التعليم شخصي/اجتماعي

تحسين المرافق المدرسيةالهيكل هيكلي

التدريس باللغة األصلية للطفلأداء العمل هيكلي

ال يوجد إجراء مطابق؛ بل يجب قبول العوامل باعتبارها سياًقا ألي إجراء 

المدرسة:

المجتمع:
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تعليقات ختامية

 1 فرانك فيتارو، دينيس الروك، ميشيل جانوز، وريتشارد إي تريمبالي. "التجارب االجتماعية السلبية والتسرب الدراسي." 

مجلة علم النفس التربوي، الجزء 21، رقم 4، 2001.

2 أدير في سي. )2001(. "الفقر والوعد )المنكوث( بالتعليم." مجلة هارفارد التعليمية، 71)2(، ص. 239-217.

3 كارا بوني )2007(. "موجز 3: ما هو التسرب الدراسي؟" منع التسرب - استراتيجيات لتحسين معدالت التخرج من المدارس 
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4 )أغسطس 2010(. أنماط التسرب الدراسي في جنوب غانا. اتحاد أبحاث الوصول واالنتقال والمساواة. آر سيبتس، كيه اكيمبونج، 

جيه ويستبروك، إف هنت )2010(. التسرب الدراسي: األنماط واألسباب والتغيرات والسياسات. اليونسكو.

5 )أنانجا، 2010( )سيبتس، اكيمبونج، ويستبروك، هنت، 2010(
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7 )روبرت بلفانز )مايو 2007(. ماذا يمكن للمجتمع تقديمه إلنهاء أزمة التسرب: االستفادة من األبحاث وتطبيقها في أرض الواقع. 

مركز CSOS للتنظيم االجتماعي للمدارس. جامعة جونز هوبكنز. 

8 ريكاردو سيبتس، وكوامي اكيمبونج، وجو ويستبروك، وفرانسيس هنت. )2010(. التسرب الدراسي: األنماط واألسباب والتغيرات 

والسياسات. اليونسكو. لوري برش، جينيفر شن، راجاني شريسزا، كارن تيتجن. البرنامج التجريبي لمنع التسرب الدراسي: مراجعة 
الكتابات. كرييتف أسوشيتس إنترناشونال. كرييتف أسوشيتس إنترناشونال. واشنطن العاصمة. 2011.

9 اس ايه ليم؛ آر دبليو رومبرجير )2008(. لماذا يتسرب الطالب من المدارس: استعراض 25 عاًما من األبحاث. مشروع بحث عن 

التسرب في كاليفورنيا.

10 لوري برش، جينيفر شن، راجاني شريسزا، كارن تيتجن. البرنامج التجريبي لمنع التسرب الدراسي: مراجعة الكتابات. كرييتف 

أسوشيتس إنترناشونال. كرييتف أسوشيتس إنترناشونال. واشنطن العاصمة. 2011.

11 لوري برش، جينيفر شن، راجاني شريسزا، كارن تيتجن. البرنامج التجريبي لمنع التسرب الدراسي: مراجعة الكتابات. كرييتف 

أسوشيتس إنترناشونال. كرييتف أسوشيتس إنترناشونال. واشنطن العاصمة. 2011.

أظهرت اإلجراءات األكاديمية الشخصية/االجتماعية • 
المختلفة بعض البشائر في معالجة التسرب الدراسي 

المرتبط بهذه المشكالت والحد منه، بالرغم من 
انخفاض احتمالية تقييمها بدقة. يتضمن الدعم 

األكاديمي التدريس المباشر، والتعليم خارج الفصل 
الدراسي، وأنشطة اإلثراء التعليمي واستخدام 

استراتيجيات التدريس األكثر تفاعلية وتشاركية وجذًبا 
لألطفال. كما يشمل أيًضا استخدام أسلوب إدارة 

الحاالت لتحسين تجربة التعلم داخل الفصل الدراسي. 
يعمل الدعم الشخصي/االجتماعي على تحسين 

سلوكيات الطالب، واآلباء/أولياء أمورهم والعاملين 
بالمدرسة. قد تتطلب بعض هذه اإلجراءات قدًرا قلياًل 

للغاية من الموارد والتكاليف، مما يجعلها خيارات 
جذابة للغاية عند الحاجة إلى موارد إلجراءات منع 

التسرب الدراسي.

سنقدم في الوحدات التالية نظام اإلنذار المبكر الذي أظهر 
 نتائج واعدة ملحوظة في الحفاظ على انتظام الطالب 

في الدراسة.



ما هو نظام اإلنذار 
المبكر؟ ومتى ينبغي 

استخدامه؟

الوحدة الثالثة

منع التسرب الدراسي

دليل برمجة نظام اإلنذار المبكر
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 تخلق العديد من العوامل تحديات تقف أمام الطالب بالمدارس الواقعة في مناطق ريفية معزولة بتيمور الشرقية 
 مما يؤثر على حضور الطالب واستمرارهم في التعليم. وعلى الرغم من اجتهاد برناردينا* وحصولها على درجات 

 مرتفعة، شعرت بأنها مضطرة للتوقف عن الذهاب إلى المدرسة ألنها أحست بالحرج لكونها أكبر سًنا من بقية الطالب 
في صفها.

ساهم نظام اإلنذار المبكر لبرنامج SDPP في إدراك موقفها في مرحلة مبكرة، مما أدى إلى تشجيع اآلخرين لها بالمدرسة 
على إعادة النظر في قرارها. ولقد قدمت لها معلمتها جوليانا دي ديوس المستوى األول من الدعم: "لقد الحظت ذلك أثناء 

األنشطة الالمنهجية، فقد كانت برناردينا دائًما تجتهد في العمل مع أصدقائها. كما كنت أحرص على تشجيعها ودعمها 
للمذاكرة بجد واالنتظام في الحضور إلى المدرسة."

قدم أعضاء في المجموعة المجتمعية التي تعاونت مع المدرسة للحد من ظاهرة التسرب الدراسي للطالب - وهي مجموعة 
تضم والدها - المساعدة على مستوى ثاٍن. فقد الحظ والد برناردينا، أجوستينو، حجم النتائج اإليجابية التي يمكن أن تؤتي 

ثمارها من العمل الجماعي:

"شعرت بالحزن البالغ ألنه بالرغم من كوني عضًوا في مجموعة مجتمعية، سعيت إلى التعاون مع معلمين ومتطوعين 
آخرين إليجاد حل."

تعترف برناردينا بنفسها أنه انتابها أيًضا اإلحساس بالحزن عند افتقادها المشاركة في األنشطة المدرسية، والمزايا التي 
تعود عليها منها: "عندما شاهدت جميع أصدقائي وهم ذاهبين إلى المدرسة وأنا أراقبهم من منزلي، شعرت بالحزن ألني 

أردت إعادة المحاولة مرة أخرى. وطلبت من معلمتي أن تشرح لي ما فاتني من الدراسة، وتطلعت إلى مساعدة األصدقاء لي 
في اللحاق بمسيرتهم التعليمية."

لقد نجح هذا األسلوب الجماعي المنّسق. عادت برناردينا إلى المدرسة، واجتازت الصف السادس وانتقلت إلى مدرسة للتعليم 
اإلعدادي. جاء هذا النجاح في وقت كان من السهل عليها آنذاك ترك التعليم إلى األبد. وهي تعّبر اآلن عن آمالها ببساطة 

قائلة: "أريد مواصلة الدراسة والذهاب إلى الجامعة، وأرغب في أن أصبح شرطية."

* ليس هذا اسمها الحقيقي. ال يتم اإلفصاح عن هوية األطفال القّصر في التقارير العامة كجزء من تطبيق سياسة حماية الطفل.

 نظام اإلنذار المبكر: منهج منع التسرب الدراسي
بمساعدة المدرسة والمجتمع
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يستخدم نظام اإلنذار المبكر إطار عمل وعملية منظمة 
تتيح لفريق العمل بالمدرسة تحديد الطالب المعرضين 

لخطر التسرب الدراسي بسهولة، كما يقدم مجموعة 
من استراتيجيات االستجابة األولية بهدف دعم الطالب 

المعرضين للخطر ومنعهم من ترك المدرسة. 

 SDPP وقد قامت الدول األربعة المشاركة في برنامج
بإعداد نظام إنذار مبكر مخصص لكل دولة. وبالرغم 

من أنه جرى استخدام إطار عمل أساسي واحد وعملية 
أساسية واحدة لتصميم النظام وتنفيذه، إال أن كل دولة 

قامت بتصميم نظام إنذار مبكر يستجيب للعوامل 
الفريدة التي تؤثر على التسرب الدراسي لديها. وقد كانت 
الصفوف الدراسية المستهدفة في الدول األربعة مختلفة، 

وكذلك العوامل المؤثرة على التسرب الدراسي، كما كانت 
أنشطة الدعم مختلفة هي األخرى. لكن النتيجة كانت 

واحدة: ساعد نظام اإلنذار المبكر فريق العمل بالمدرسة 
على تحديد الطالب المعرضين لخطر التسرب الدراسي 
بشكل سريع واتخاذ خطوات عملية - بمشاركة أولياء 
األمور والمجتمع - لتقديم الدعم من أجل الحفاظ على 

انتظامهم في الدراسة. 

ما هو نظام اإلنذار المبكر ومتى ينبغي استخدامه
 التسرب الدراسي هو عملية تتم بمرور الوقت. ونادًرا ما يتسبب فيها حدث فردي. تبدو على 

الطالب عالمات تحذيرية بأنهم يعانون من مشكالت قد تؤدي إلى التسرب. يستخدم نظام اإلنذار 
المبكر إطار عمل اللتقاط األنماط السلوكية السلبية - الغياب، السلوك االنفصالي أو العدائي 
 التخريبي، ضعف األداء األكاديمي - التي ُتعّرض الطالب إلى خطر التسرب كما يستخدم عملية 

تحفز على تنفيذ أنشطة لدعم الطالب المعرضين للخطر وإيقاف عملية التسرب. يتم تنفيذ نظام 
 اإلنذار المبكر في المدرسة بالتعاون المشترك بين العاملين بالمدارس واألسر والمجتمعات. 

تقدم لك الوحدة الثالثة نظام اإلنذار المبكر، وتشرح ما هو )وما ال يتصف به(، وتخبرك بما إذا كنت 
 تحتاج إلى أحد هذه األنظمة ومتى ينبغي عليك استخدامه. وترشدك خالل المكونات المختلفة 

 لنظام اإلنذار المبكر وأنواع المعلومات التي ستحتاج إلى جمعها لتصميم نظام إنذار مبكر 
خاص بك.

نقدم لك في هذه الوحدة المبادئ األساسية لنظام اإلنذار 
المبكر. كما نوضح لك العملية المستخدمة لوضع نظام 

اإلنذار المبكر في كل دولة. ونوضح ختاًما كيفية استخدام 
إطار العمل األساسي لنظام اإلنذار المبكر لتصميم نظام 
إنذار مبكر يستجيب بفاعلية للتسرب الدراسي في بلدك.

ما هو الغرض من نظام اإلنذار 
المبكر؟

نظام اإلنذار المبكر هو نظام مصمم للحد من ظاهرة 
التسرب الدراسي ويتم تنفيذه في المدرسة باالشتراك 
مع أولياء األمور وأفراد المجتمع، تحت إشراف السلطات 

التعليمية المحلية بوزارة التربية والتعليم. وهو عبارة عن 
إطار عمل وعملية تستخدم المعلومات والموارد المتاحة 

في المدارس والمجتمعات لتحديد الطالب المعرضين لخطر 
التسرب الدراسي وتقديم الدعم لهم. 

ويتميز نظام اإلنذار المبكر بانخفاض تكلفته نسبًيا فضاًل 
عن سهولة تطبيقه نظًرا ألنه: 

ال يتطلب تجهيزات خاصة أو مستويات عالية من • 
المهارة لتنفيذه؛
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يتم تنفيذه بواسطة فريق العمل المدرسي الموجود • 
)بمساعدة جمعيات اآلباء والمعلمين و/أو المجموعات 

المجتمعية(؛

يتناسب مع الواجبات والمهام الموكلة إلى المعلمين • 
بالفعل، مثل متابعة الطالب واالحتفاظ بالسجالت.

تمثل عوامل التنبؤ التي ُتستخدم لتحديد الطالب 
المعرضين للخطر الركيزة األساسية لنظام اإلنذار المبكر. 
ويمثل الجهد المخلص من جانب فريق العمل بالمدرسة 
العامل األساسي في نجاح نظام اإلنذار المبكر؛ ويتجلى 

ذلك في مراقبة وتتبع المؤشرات المرتبطة بعوامل التنبؤ 
هذه من أجل توفير مالذ آمن للطالب المعرضين لخطر 
التسرب الدراسي. يدرك نظام اإلنذار المبكر أيًضا أن منع 

 التسرب الدراسي ليس مسؤولية المدرسة وحدها. 
 بل هي عملية تتطلب بذل جهد مشترك من جانب 

 األسر والمدارس والمجتمعات التي تعمل مًعا في 
هذا الصدد.

غالًبا ما يحدث التسرب الدراسي كعملية تدريجية 
تتم بمرور الوقت. ُيظهر الطالب عالمات تحذيرية بمرور 
الوقت تشير إلى معاناتهم من مشكالت قد تتسبب 
في تسربهم من الدراسة. إن ما يحدث في الغالب هو 
أن المعلمين والطالب اآلخرين ال ينتبهون وال يالحظون 

الطالب المعرضين لخطر التسرب الدراسي، وهم الطالب 
الذين يتكرر غيابهم، والذين يعانون من ضعف التحصيل 
الدراسي، ويعزفون عن المشاركة في العملية التعليمية. 

وفي بعض األحيان، يصبح سلوك الطالب المعرضين 
لخطر التسرب الدراسي غير محتمل بالنسبة لمعلميهم 

وزمالئهم، حيث ينتهجون سلوكيات عدائية وعنيفة 
تؤدي إلى معاقبتهم، أو فتور رغبتهم في االستمرار في 

 المدرسة، أو انعزالهم، أو حتى فصلهم من المدرسة. 
 وفي أي من هذه الحاالت، يفشل الطالب في النهاية 

ويترك المدرسة. 

يستخدم نظام اإلنذار المبكر لمنع التسرب الدراسي هذه 
العالمات التحذيرية - أنماط مميزة من سلوك الطالب، 

مثل زيادة الغياب، وضعف األداء، وعدم االهتمام، وانعدام 
المشاركة، والسلوك السيء - كعوامل تنبؤ لمعرفة 

الطالب المعرضين للخطر. وبمجرد معرفة الطالب 
المعرضين للخطر، يتيح نظام اإلنذار المبكر لفريق العمل 

بالمدرسة واألسر والمجتمعات إمكانية البدء في تقديم 
أنشطة الدعم في وقت مبكر بشكل كاف لتغيير مسار 

التسرب الذي ينتهجه هؤالء الطالب. 

ما هو نظام اإلنذار المبكر؟
تتصف غالبية أنظمة اإلنذار المبكر بالسمات التالية: 

عوامل التنبؤ التي تسهم في حدوث التسرب الدراسي.• 

التحديد السريع للطالب المعرضين لخطر التسرب • 
الدراسي مما يحفز اتخاذ إجراءات للنظام.

مجموعة من استراتيجيات االستجابة األولية لدعم • 
الطالب المعرضين للخطر.

المتابعة المستمرة للطالب المعرضين للخطر.• 

التواصل مع اآلباء/أولياء األمور بوصفهم شركاء في • 
عملية الحفاظ على انتظام األطفال في الدراسة.

تعبئة أفراد المجتمع لزيادة الوعي وحشد الدعم • 
للطالب المعرضين للخطر.

يتألف نظام اإلنذار المبكر من ثالثة مكونات رئيسية يتم 
تنفيذها بواسطة المدرسة والمجتمع. فيما عدا المكون 

األول، ال يتم تنفيذ اإلجراءات بشكل مستقيم - الواحد تلو 
اآلخر - بل يتم تنفيذها جميًعا في حقيقة األمر في وقت 

واحد لتحقيق أقصى قدر من الفعالية. ستتم مناقشة هذه 
المكونات أدناه.

المكون األول: تحديد الطالب المعرضين للخطر
يتألف هذا المكون من نشر إطار عمل يستخدم مؤشرات 

لتحديد الطالب الذين تظهر عليهم عالمات تحذيرية 
تنبئ باحتمال تسربهم من الدراسة، وذلك بشكل سريع. 
يستخدم إطار العمل قاعدة مكونة من درجات )0-2( لكل 
مؤشر لتحديد مستويات المخاطر المنخفضة إلى العالية 

فيما يخص التسرب الدراسي.

يتألف المكون األول لنظام اإلنذار المبكر من ثالثة إجراءات.

اإلجراء األول: تحديد عوامل التنبؤ التي تمثل عالمات • 
 تحذيرية تنبئ بالطالب المعرضين للخطر ونشر 

إطار العمل. 

اإلجراء الثاني: تحديد أو تقييم مستويات المخاطر • 
لكل مؤشر لتحديد ما إذا كان الطالب معرًضا لمخاطر 
منخفضة )0(، أو متوسطة )1(، أو عالية )2( فيما يخص 

التسرب الدراسي.

اإلجراء الثالث: وضع درجة لكل طالب في الفصل • 
الدراسي في بداية العام الدراسي. ثم تصنيف الطالب 

بحسب درجاتهم إلى طالب بمستويات منخفضة 
ومتوسطة وعالية من المخاطر. )يعتمد المدى الرقمي 

للدرجات على عدد المؤشرات.(
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من المسؤول عن تنفيذ المكون األول؟
بناًء على نطاق تطبيق نظام اإلنذار المبكر، يمكن لمديري 

 نظام اإلنذار المبكر تحديد مجموعة واحدة من عوامل 
التنبؤ - سواًء كانت لمشروع أو مجموعات من المدارس أو 

نظام تعليمي - على أساس المعلومات الخاصة بالعوامل 
التي تؤثر على التسرب الدراسي والتعليقات المستمدة 

من األطراف المعنية.

تتم إجراءات تحديد الطالب في المدارس. يقوم معلمو 
الفصول الدراسية - يكون معلم الفصل الرئيسي بوجه 

عام هو المسؤول عن تسجيل الحضور - بتسجيل درجات 
الطالب وتصنيفهم في الفصول الدراسية والمشاركة في 

اجتماعات إدارة الحاالت. يوفر معلمو المواد المعلومات 
المستخدمة لتتبع الطالب المعرضين لخطر التسرب 

الدراسي ويشاركون في اجتماعات إدارة الحاالت بحسب 
الحاجة. يقوم مديرو المدرسة أو نواب المديرين بتحديد تاريخ 
لتسجيل الطالب وتصنيفهم في الصفوف المستهدفة في 

المدرسة ووضع جدول الجتماعات إدارة الحاالت والمشاركة 
فيها. كما يشرفون أيًضا على عملية تنفيذ نظام اإلنذار 

المبكر ويتأكدون من اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية بانتظام 
وبشكل سليم. ويقومون بالرقابة على الجودة.

لماذا ُيعد المكون األول لنظام اإلنذار المبكر مهًما؟ 
تتيح عملية تقييم الطالب وتصنيفهم في بداية العام 

الدراسي لفريق العمل إمكانية تحديد الطالب الذين تظهر 
عليهم العالمات التحذيرية األساسية التي تنبئ بالتسرب 

الدراسي. ويعني تحديدهم في بداية العام الدراسي أنه 
يمكن توفير الدعم الالزم للطالب المعرضين لخطر التسرب 

الدراسي من أجل تحسين أدائهم، ومتابعة مشاركتهم، 
ومالحظة أنماط حضورهم بشكل مبكر في بداية العام 

الدراسي قبل أن تسوء المشكلة. وهذا من شأنه أن يزيد 
 من احتمالية إكمال الطالب للصف الدراسي بنجاح. 

عندما يعمل فريق العمل بالمدرسة مًعا لتوفير الدعم 
للطالب المعرضين لخطر التسرب الدراسي، ستقل 

احتمالية فشل الطالب.

المكون الثاني: استراتيجيات االستجابة األولية 
يتألف المكون الثاني لنظام اإلنذار المبكر - استراتيجيات 

االستجابة األولية )FRS( - من أربعة إجراءات.

اإلجراء األول: تتبع ورصد المؤشرات الخاصة بعوامل • 
التنبؤ/العالمات التحذيرية )على سبيل المثال الحضور 
والدرجات وتقارير السلوك وغيرها( لكل طالب ُمعرَّض 

للخطر على مدار العام الدراسي.

اإلجراء الثاني: تنفيذ استراتيجيات التدريس والتعلم • 
المحببة لألطفال في الفصل الدراسي، والتي تسهم 
في توفير بيئة تعلم أكثر شموالً ودعًما لكل الطالب، 

مع االهتمام بصفة خاصة باحتياجات الطالب المعرضين 
للخطر.

عوامل التنبؤ الخاصة بنظام اإلنذار المبكر 
هي عالمات تحذيرية تنبئ بالتسرب الدراسي. 
هناك العديد من العوامل المرتبطة بالتسرب 

الدراسي، إال أن عامل التنبؤ الجيد يجب أن 
يلبي المعايير التالية:

سلوكيات الطالب التي تشكل • 
بعض األنماط، مثل الحضور، أو األداء، 
أو التصرفات التي تعد أولى البوادر 

المالحظة لألسباب والعوامل التي تؤثر 
على التسرب الدراسي. 

قابل لالستجابة؛ بمعنى آخر يمكن • 
القيام بأي شيء إزائه من أجل تغيير 

السلوكيات وزيادة التغيير في األسباب 
األساسية.

قابل للتقييم بسهولة - المعلومات • 
الخاصة بالطالب التي يمكن للمعلمين 

تتبعها بسهولة بمرور الوقت على 
مستوى المدرسة.

يوفر معلومات متكررة ودورية ومتسقة • 
حول الطالب.

يجب عدم الخلط بين عوامل التنبؤ بالتسرب 
الدراسي والسمات الوصفية للطالب )النوع 

والجنس والعرق والطائفة االجتماعية 
وإلخ( الذين يتسربون عادًة من الدراسة، 

كالبنات أو األطفال من المناطق الفقيرة 
أو األسر التي تنتمي إلى طبقات اجتماعية 
منخفضة. بالرغم من إمكانية تحول هؤالء 

الطالب إلى بؤرة تركيز برنامج التسرب 
الدراسي، إال أنهم لن يتسربوا جميًعا من 

الدراسة. فالسلوكيات والممارسات التي تتم 
مالحظتها على كل طالب على حدة هي 

التي تنبئ بالتسرب الدراسي.

ما هو عامل التنبؤ الجيد؟
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كرييتف أسوشيتس انترناشونال

اإلجراء الثالث: التواصل مع اآلباء/أولياء األمور حول • 
حضور أطفالهم وأدائهم وسلوكياتهم. يتطور 

هذا التواصل من المكالمات الهاتفية إلى الرسائل 
الكتابية )مع االستعانة برموز ألولياء األمور الذين 

ال يستطيعون القراءة( باستخدام المالحظات/
البطاقات/الخطابات ويصل أخيًرا إلى الزيارة المنزلية. 

توفر الزيارات المنزلية أيًضا فرصة لمعرفة المزيد 
عن المشكالت التي يعاني منها الطالب مع طلب 

معلومات من اآلباء/أولياء األمور حول ما يمكن إجراؤه 
لتغيير الوضع.

اإلجراء الرابع: استضافة اجتماعات إدارة الحاالت • 
الشهرية )CM(، التي تضم المعلمين األساسيين 
ومدير المدرسة/نائب المدير لوضع استراتيجية لما 
يمكن القيام به لدعم الطالب المعرضين للخطر. 

تستخدم اجتماعات إدارة الحاالت المعلومات التي تم 
تتبعها ورصدها إلثراء االجتماع ومساعدة المشاركين 

على اكتساب فهم أكثر شموالً للمشكالت التي 
يعاني منها كل طالب من الطالب المعرضين للخطر 

واإلجراءات التي يمكن القيام بها لدعم الطالب 
بشكل أفضل.

 من المسؤول عن تنفيذ المكون الثاني؟
استراتيجيات االستجابة األولية هي األنشطة التي يتم 

بدؤها بمجرد تحديد الطالب المعرضين للخطر في 
المكون األول. بالرغم من تنفيذ العديد من إجراءات 
"استراتيجيات االستجابة األولية" من جانب معلمي 

 الفصول الدراسية أو معلمي الفصول الرئيسية، 
إال أنه ُيتوقع من جميع المعلمين في المدرسة استخدام 
أساليب التدريس والتعلم المناسبة الحتياجات الطالب 
المعرضين لخطر التسرب الدراسي. يجب أن يشارك كل 

المعلمين في اجتماعات إدارة الحاالت بحسب الحاجة. 
ينبغي على مدير المدرسة/نائب المدير تقديم الدعم 
 الالزم لمعلمي الفصول الدراسية/الرئيسية للتواصل 
مع أولياء األمور وإجراء الزيارات المنزلية أو الترتيب لها.

لماذا ُيعد المكون الثاني لنظام اإلنذار المبكر مهًما؟  
أوضحت األبحاث أنه عند تعاون المعلمين مًعا لوضع 

خطة للتعامل مع كيفية دعم الطالب الذين يعانون من 
مشكالت، تزداد احتمالية حدوث تغييرات إيجابية في 

حضور الطالب وسلوكهم وأدائهم. إن مجرد االجتماع مرة 
واحدة كل شهر لمناقشة المشكالت التي يعاني منها 

كل طالب معرض لخطر التسرب الدراسي قد ُيحدث 
اختالًفا كبيًرا في كيفية التعامل مع الطالب وكيفية 

استجابتهم. ويجب إجراء المناقشات على أساس 
معلومات دقيقة ومحدثة حول الطالب المعرض لخطر 

التسرب الدراسي لكي تكون المناقشات مثمرة، ويتولى 
معلم الفصل الدراسي/الرئيسي جمع هذه المعلومات. 

يجب أن تركز اجتماعات إدارة الحاالت أيًضا على اإلجراءات 
الخاصة بدعم الطالب. ثم يتم بعد ذلك نقل المعلومات 

لآلباء/أولياء األمور للتأكد من إطالعهم على مشكالت 
أبنائهم وحثهم على تقديم الدعم الالزم لهم.1

إننا ندرك أن األسر هي المسؤول األساسي عن تعليم 
األطفال بالمدارس. كما أنها تلعب دوًرا أساسًيا في القرارات 

الخاصة بالبقاء في المدرسة أو تركها. يتم كذلك تنفيذ 
بعض األنشطة في المنزل والتي يمكن أن تدعم األداء 

الجيد للطالب في المدرسة، وحضوره إلى المدرسة، وحبه 
لها، ورغبته في االستمرار بها أو يكون لها تأثير عكسي 

على كل ذلك. يعتبر تعزيز الشراكة بين المدارس واألسر 
أمًرا محورًيا في أي نظام لدعم الطالب المعرضين لخطر 

التسرب الدراسي.

قامت جمعية اآلباء والمعلمين في مدرسة 
"بري كوكي" اإلعدادية بدور فعال في منع 
التسرب الدراسي بعد أن شرعت المدرسة 

في تنفيذ نظام اإلنذار المبكر. يقول سوس 
سين، نائب مدير بري كوكي، موضًحا األمر: 

"لقد عادت مجموعة من الطالب لالنتظام في 
الدراسة مرة أخرى؛ وهم يحضرون بانتظام 

بعد مرات غياب متكررة... وقد جاء ذلك بعد 
الزيارات المنزلية التي قام بها أعضاء جمعية 

اآلباء والمعلمين وأفراد من المجتمع. إنهم 
يعيشون في المجتمع؛ ولذا فهم على دراية 

بحاالت الطالب في مجتمعهم."

جمعيات اآلباء والمعلمين هي 
أساس النجاح
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المكون الثالث: إشراك المجتمع
يتألف المكون الثالث - إشراك المجتمع - من أربعة 

إجراءات.

اإلجراء األول: تشكيل لجان "االنتظام في الدراسة" • 
والتي يمكنها تنفيذ حمالت توعية وتأييد حول أهمية 
قضية التسرب الدراسي وسبل منعه، إلى جانب دعم 

أنشطة "استراتيجيات االستجابة األولية".

اإلجراء الثاني: المشاركة في أنشطة التوعية مثل • 
االجتماعات المجتمعية، بما في ذلك فعاليات اليوم 
المفتوح ورسائل البريد الصوتي لزيادة الوعي لدى 

أولياء األمور بمشكلة التسرب الدراسي وبناء عالقات 
مع المدرسة.

اإلجراء الثالث: التعرف على المجموعات المجتمعية • 
)على سبيل المثال، لجان اإلدارة المدرسية وجمعيات 

اآلباء والمعلمين ومجالس القرى والمنظمات غير 
الحكومية/المنظمات المجتمعية والشركات المحلية( 

والتعاون معها لتوفير خدمات الدعم للطالب 
المعرضين لخطر التسرب الدراسي وزيادة دعم 

األنشطة من أجل الحد من ظاهرة التسرب الدراسي 
في المجتمع.

اإلجراء الرابع: المشاركة في األنشطة التي تعزز ثقافة • 
ال لنظام اإلنذار المبكر  تحمل مسؤولية التنفيذ الفعَّ

)فريق العمل بالمدرسة، واألسر، وأفراد المجتمع(. 

 من المسؤول عن تنفيذ المكون الثالث لنظام 
اإلنذار المبكر؟ يركز هذا المكون على تعزيز الشراكة بين 

فرق العمل بالمدرسة، واألسر، والمجتمع ككل. مبدئًيا، 
تتم إقامة الشراكة المجتمعية بين فريق العمل بالمدرسة 
وقادة المجتمع. إال أن األفراد المشاركين في تلك األنشطة 
قد يتطورون بمرور الوقت ليشكلوا مجموعات مجتمعية، 
تضم أولياء األمور، تصبح أكثر انخراًطا في أنشطة الدعم 

والمتابعة ومؤازرة قضية التسرب الدراسي.

لماذا ُيعد المكون الثالث لنظام اإلنذار المبكر مهًما؟
إن الحد من ظاهرة التسرب الدراسي ال يقع على عاتق 

األسرة وحدها أو المدرسة وحدها. نظًرا ألن قضية التسرب 
الدراسي لها تأثير بعيد المدى على المجتمع، يجب أن 

يشترك المجتمع ككل في معالجة هذه القضية. تمتلك 
األطراف المعنية المختلفة أسباًبا متنوعة للمشاركة 
في مواجهة هذه الظاهرة. وهم يقدمون وجهة نظر 

مختلفة بشأن كيفية التصدي لظاهرة التسرب الدراسي، 
كما يملكون أيًضا النفوذ والقوة البشرية والموارد. وفي 

الة للحد من ظاهرة التسرب  النهاية، تتطلب اإلجراءات الفعَّ
الدراسي إقامة شراكة كاملة بين تلك األطراف المعنية.2 

كيف يمكنك تحديد ما إذا كنت 
بحاجة إلى نظام إنذار مبكر؟

تسعى العديد من البلدان إلى الحفاظ على انتظام 
جميع الطالب بالمدارس، إال أن عدد الطالب المتسربين من 

الدراسة في ازدياد مستمر. بالرغم من اإلحصائيات التي 
تنذر بالخطر، إال أن المعلومات المتاحة حول حجم مشكلة 

 التسرب الدراسي أو أبعادها غالًبا ما تكون محدودة
للغاية.

تمثل عملية تصميم نظام إنذار مبكر قوة فعالة في 
تشجيع الحوار حول طبيعة ظاهرة التسرب الدراسي، 
ومستوى التسرب الدراسي، والعوامل التي تؤدي إلى 

 التسرب الدراسي. يعزز هذا الحوار السؤال التالي 
"ما هو حجم وطبيعة التسرب الدراسي في بلدي/

منطقتي أو مجتمعي؟"  

يجب اإلجابة عن ثالثة أسئلة:

هل هناك تسرب دراسي في بلدك؟. 1

هل هناك سياسات وإجراءات تحول دون الحفاظ على . 2
انتظام الطالب في الدراسة؟

 هل هناك اتجاهات أو سلوكيات في المدرسة . 3
 والمنزل والمجتمع تسهم في ظاهرة التسرب

من الدراسة؟

يمكن التوصل عادًة إلى إجابات عن هذه األسئلة بالرجوع 
إلى البيانات والمعلومات المتوفرة في السجالت الحالية 

وبطلبها من المدارس. ستركز عملية جمع البيانات 
وتحليلها بشكل جماعي على حجم التسرب الدراسي 
والعوامل السياقية التي تؤثر على قرارات الطالب بترك 
المدرسة. كما تعد هذه العملية بمثابة إطار عمل التخاذ 

قرارات حول اإلجراءات واالستراتيجيات الخاصة بدعم الطالب 
المعرضين لخطر التسرب الدراسي.
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من المهم أن نفهم ما هو نظام اإلنذار المبكر. ومن المهم أيًضا أن نفهم الجوانب التي ال يختص بها نظام 
اإلنذار المبكر. قد يتردد بعض األفراد، ال سيما من فريق العمل بالمدرسة، في استخدام نظام اإلنذار المبكر 

بسبب فهمهم الخاطئ للغرض منه.

نظام اإلنذار المبكر ليس معنًيا بالجوانب التالية:

تصنيف الطالب للتعرف على أولئك األكثر ذكاًء أو األفضل من حيث القدرات.• 

تحديد الطالب من أجل إحراجهم أو إحراج أسرهم.• 

وصم الطالب الذين تم تحديدهم بوصفهم "معرضين للخطر". المسميات مهمة! أطلق عليهم اسم • 
األطفال محور االهتمام )كما فعل برنامج SDPP في الهند( أو أي مسمى ال ينعتهم بصفة سلبية.

تحديد اآلباء/أولياء األمور الذين ال يبلون بالًء حسًنا.• 

تقييم أداء فريق العمل بالمدرسة.• 

توفير معلومات لمسؤولي الوزارة من أجل مراقبة أو تحديد المدارس التي "ال تجيد عملها".• 

إضافة أعباء عمل غير ضرورية لفريق العمل بالمدرسة أو اآلباء/أولياء األمور.• 

إعادة الطالب الذين تسربوا من الدراسة بالفعل إلى المدرسة.• 

ما هي الجوانب التي ال يختص بها نظام اإلنذار المبكر؟

ما هي طرق جمع البيانات 
والمعلومات التي ستحتاج إليها 

لتصميم نظام إنذار مبكر؟
إن مشكلة التسرب الدراسي ليست ظاهرة يقتصر 
حدوثها على المدرسة فحسب. ال يمكن فهم هذه 

المشكلة بمعزل عن عوامل أخرى. فهناك دائًما عوامل 
سياقية تسهم في قرار التسرب من الدراسة. ويعتمد 

االنسحاب المبكر من الدراسة على عالقة متداخلة 
ومعقدة بين الطالب واألسرة والمدرسة والمجتمع. ولكي 
تستطيع فهم مشكلة التسرب الدراسي في بلدك، يجب 

أن تضع دائًما هذه العالقة المعقدة في االعتبار. وهناك 
أنشطة متعددة يمكنك القيام بها لمساعدتك في فهم 

مستوى التسرب الدراسي في بلدك. وهناك ثالثة أنواع من 
 التحليالت المهمة: 1( تحليل اتجاهات التسرب الدراسي،

2( تحليل السياسات، 3( التحليل الظرفي للعوامل 
والظروف المؤثرة على التسرب الدراسي.

تحليل االتجاهات
يستطيع تحليل اتجاهات التسرب الدراسي الكشف عما إذا 
كان التسرب الدراسي يمثل مشكلة في بلدك أو منطقتك 

باإلضافة إلى تحديد الموقع الجغرافي والسكان المتأثرين 
بأكبر نحو بظاهرة التسرب الدراسي. كما يمكن استخدامه 

كذلك لتحديد المرحلة الدراسية والصفوف الدراسية التي 
تشهد أعلى معدالت التسرب الدراسي. 

يهدف تحليل االتجاهات إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:

ما هو معدل التسرب الدراسي على المستوى القومي؟ • 

ما هي المرحلة الدراسية التي تشهد أعلى معدالت • 
التسرب الدراسي؟

ما هي الصفوف الدراسية التي تشهد أعلى معدالت • 
التسرب الدراسي؟

ما هي المناطق الجغرافية التي تشهد أعلى معدالت • 
التسرب الدراسي؟

ما هي الجماعات السكانية )الجماعات القائمة على • 
الجنس والعرق واللغة والدين( التي تعاني بأكبر صورة 

من التسرب الدراسي؟ 

في تحليل االتجاهات، تقوم بدراسة األداء التعليمي في 
بلدك باستخدام 20 مؤشًرا مقسمة إلى أربع مجموعات: 

المؤشرات األساسية، و"عوامل التنبؤ" بالتسرب الدراسي، 
والمؤشرات السياقية للطالب، ومؤشرات توفير التعليم. 

بوجه عام، يمكنك الحصول على هذه المعلومات 
من أنظمة معلومات التعليم القومية، بالرغم من أن 
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بيانات المؤشرات العشرين جميعها قد ال تكون متوفرة 
أو مصنفة ألغراض التحليل األمثل. ستقوم بعد ذلك 

 بالمقارنة بين المؤشرات وتصنيفها بشكل مركب 
لتحديد أكثر األماكن التي تنتشر فيها ظاهرة التسرب 

 الدراسي. يسرد الجدول 3A أدناه العشرين مؤشًرا 
 الذين تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات من أجل 

التصنيف المركب.

تحليل السياسات
 قد تلعب السياسات - والبرامج التي تجسدها - 

دوًرا مهًما في قرارات ترك المدرسة. ومن المفارقات أن 
 السياسات ال تحد دوًما من ظاهرة التسرب الدراسي. 
 بل قد تزيد السياسات مع األسف، في بعض الحاالت، 

من تفاقم المشكلة. لفهم العالقة بين التسرب الدراسي 
والسياسات التعليمية بشكل أفضل، يمكنك تجميع 

سياسات بلدك والبرامج التعليمية ذات الصلة لمعرفة 

المؤشرات الخاصة بإجراء تحليل االتجاهات

3 3A الجدول

التسجيل بحسب الصف   1
 الدراسية

العدد المطلق للطالب المسجلين في الصف والمرحلة الدراسية.

التعريف المؤشر  الرقم 

معدل التسرب الدراسي   2
بحسب الصف والمرحلة 

الدراسية

نسبة الطالب في المجموعة المسجلة بصف معين في عام دراسي معين الذين 
لين في المدرسة التالية. لم يعودوا ُمسجَّ

معدل االنتقال بحسب   3
الصف والمرحلة الدراسية

نسبة الطالب في المجموعة المسجلة بصف معين الذين يدرسون بالصف التالي 
في العام الدراسي التالي. 

معدل البقاء بحسب   4
المرحلة الدراسية

النسبة المئوية لمجموعة الطالب المسجلين في الصف األول من مرحلة دراسية 
ع أن يصلوا إلى صفوف متعاقبة. نة والذين ُيتوقَّ معيَّ

معدل االنتقال من   5
مرحلة إلى مرحلة

عدد الطالب المقبولين في الصف األول من مستوى تعليمي أعلى في عام 
ن كنسبة مئوية لعدد الطالب المسجلين في الصف النهائي من  دراسي معيَّ

المستوى األقل في العام السابق. 

معدل التسجيل الخاص   6
 بفئة عمرية معينة 

بحسب المرحلة الدراسية 
و/أو الصف

لة، بغض النظر عن المستوى التعليمي،  تسجيل فئة عمرية واحدة معينة ُمسجَّ
كنسبة مئوية للسكان من نفس الفئة العمرية.

معدل التكرار بحسب   7
الصف والمرحلة 

الدراسية

نسبة الطالب في المجموعة المسجلة بصف معين في عام دراسي معين الذين 
يدرسون بنفس الصف في العام الدراسي التالي.

معدل اإلتمام بحسب   8
المرحلة الدراسية

نسبة إجمالي عدد الطالب الذين أتموا العام األخير من المرحلة االبتدائية بنجاح 
أو تخرجوا منه في عام معين مقارنًة بإجمالي عدد األطفال من السكان الذين 

يبلغون العمر الرسمي للتخرج.

صافي نسبة التسجيل   10
بحسب المرحلة 

الدراسية

تسجيل الفئة العمرية الرسمية لمستوى تعليمي معين كنسبة مئوية 
للسكان المناظرين.

تابع

المجموعة "أ": المؤشر األساسي

المجموعة "ب": مؤشرات التسرب الدراسي "عوامل التنبؤ"

نسبة التسجيل   9
المجمل بحسب المرحلة 

الدراسية

إجمالي عدد المسجلين في مستوى تعليمي معين، بصرف النظر عن الفئة 
العمرية، كنسبة مئوية للسكان في العمر الرسمي المؤهل للمدرسة مقابل 

نفس مستوى التعليم في عام دراسي معين.

المجموعة "ج": المؤشرات السياقية للطالب
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المؤشرات الخاصة بإجراء تحليل االتجاهات

الجدول 3A - تابع

التعريف المؤشر  الرقم 

المدارس بحسب   15
المرحلة الدراسية وجهة 

توفير التعليم

عدد المدارس.

المعلمون بحسب   16
المرحلة الدراسية وجهة 

توفير التعليم

عدد المعلمين.

نسبة الطالب/المعلم   17
بحسب المرحلة 

الدراسية

 متوسط عدد الطالب لكل معلم في مستوى تعليمي معين بعام
دراسي معين. 

معدل استيعاب الصف   11
األول )الصافي(

 المتقدمون الجدد إلى الصف األول من المرحلة االبتدائية الذين يبلغون 
العمر الرسمي لدخول المدرسة االبتدائية، كنسبة مئوية للسكان من نفس 

الفئة العمرية. 

األطفال غير المسجلين   12
بالمدرسة 

األطفال الذين يبلغون نطاق العمر الرسمي للمرحلة االبتدائية والذين لم يتم 
تسجيلهم في المرحلة االبتدائية وال الثانوية.

معدل محو أمية   13
الشباب

عدد األشخاص البالغين من العمر 15 إلى 24 عاًما، والذين يجيدون القراءة 
والكتابة وفهم الجمل القصيرة البسيطة المستخدمة في حياتهم اليومية 

مقسوم على عدد السكان في هذه الفئة العمرية.

المجموعة "ج": المؤشرات السياقية للطالب

مدى تأثيرها على قرارات التسرب من المدرسة. يمكن إجراء 
ذلك غالًبا من خالل مراجعة الوثائق والمصادر الثانوية 

للمعلومات، مثل تحليالت القطاعات واستراتيجيات الدولة، 
وإلخ. ال يساعد هذا التجميع لسياسات الدولة وبرامجها 

في إعداد سياق تعليمي فحسب، بل يوفر أيًضا معلومات 
يمكن االستفادة منها عند اتخاذ قرارات حول اإلجراءات 

الخاصة بدعم الطالب المعرضين لخطر التسرب الدراسي. 

تغطي السياسات بوجه عام السياق القانوني للتعليم 
)على سبيل المثال، متطلبات التعليم المجاني اإللزامي، 

والخدمات المقدمة لألطفال والفتيات المعرضات لخطر 

مؤشر التكافؤ بين   14
 الجنسين بحسب 
المرحلة الدراسية 

ن. نسبة النساء إلى الرجال لمؤشر معيَّ

نسبة الطالب/الفصل   18
الدراسي بحسب 
المرحلة الدراسية

 متوسط عدد الطالب لكل فصل في مستوى تعليمي معين بعام
دراسي معين.

نسبة الكتب المدرسية/  19
الطالب بحسب المرحلة 

الدراسية

 متوسط عدد الكتب المدرسية لكل طالب في مستوى تعليمي معين
بعام دراسي معين.

المسافة إلى المدرسة متوسط المسافة إلى المدرسة بالكيلومتر.20 

التسرب الدراسي، وتقويم المدرسة وأحجام الفصول(، 
والمرافق المدرسية )مثل التجهيزات الخاصة بذوي 

االحتياجات الخاصة والمرافق الخاصة بالفتيات(، وتوظيف 
المعلمين وتدريبهم وسلوكياتهم في الفصل الدراسي 

)مثل التوظيف الخاص لألقليات أو النساء، واستخدام 
اللغة األم(، وخدمات الدعم المقدمة في المدرسة باإلضافة 

إلى التعليم األساسي )مثل دورات الدعم والخدمات 
 الصحية والوجبات(، والممارسات الثقافية التي قد 

 تؤدي إلى التسرب الدراسي )مثل الزواج المبكر(. 
)راجع الوحدة الثانية لالطالع على قائمة توضيحية أكثر 

شموالً للسياسات التي تؤثر على التسرب الدراسي.( 

المجموعة "ب": مؤشرات التسرب الدراسي "عوامل التنبؤ"
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تلميح: التعرف على السياسات عند عدم توفر التقارير
 في حالة عدم توفر التقارير واألوراق الرسمية الخاصة بالسياسات والبرامج، يمكنك مقابلة 

مسؤولين في الوزارة، ومسؤولي الهيئة الممولة أو الُمَنّفذة، ومتخصصي التعليم المحلي 
لمناقشة السياسات والبرامج المطبقة في بلدك. ولكن من المهم مالحظة أنه غالًبا ما تتم 

الموافقة على السياسات بصورة ضمنية )مثل الممارسات(، وفي بعض الحاالت، قد يكون هناك 
إحجام عن مناقشتها صراحة.

التحليل الظرفي
يوفر التحليل الظرفي نهًجا شاماًل لدراسة العوامل 

والظروف التي تتسبب في التسرب الدراسي. كما ناقشنا 
في جزء سابق، تنقسم هذه العوامل إلى عدة مجاالت - 

الطفل واألسرة والمدرسة والمجتمع - تتفاعل مع بعضها 
البعض. ويندرج ضمن كل "مجاالت التأثير" هذه السياسات 

المطبقة على المستويين المحلي والقومي. وُتشكل 
بيئة السياسات والعوامل والظروف في مجاالت الطفل 
واألسرة والمدرسة والمجتمع مجتمعًة العوامل المؤثرة 

على التسرب الدراسي. 

يعرض الشكل 3B في الصفحة التالية إطار العمل النظري 
المستخدم في برنامج SDPP. وهو يعرض المجاالت 

األربعة ومحتوياتها، والتي توضح العوامل المحتملة التي 
قد تؤثر على التسرب الدراسي في بلدك أو منطقتك أو 
وحدتك المحلية. ويوضح الشكل كيف يعتمد كل مجال 

على السابق، ويضيف بشكل متزايد المزيد من الصعوبات 
على قرار البقاء في المدرسة أو تركها. وبالتالي، فقد 

تعني جهود الحد من التسرب الدراسي ضرورة التصدي 
لعدة عوامل في مجاالت متعددة. من المفترض أن يمنحك 

التحليل الظرفي الذي تقوم بإجرائه فكرة عن مدى قوة 
الدور الذي تلعبه العوامل المتنوعة في اتخاذ قرار التسرب 

من الدراسة. 

يوضح مربع النص )"حالة تسرب دراسي في طريقها 
للحدوث: ماذا ستفعل؟"( مدى تعقد مشكلة التسرب 
الدراسي في حياة الطفل. هذه الشبكة المعقدة من 

العوامل والظروف هي أحد األسباب األساسية التي تفرض 
على فريق تصميم نظام اإلنذار المبكر ضرورة استكشاف 

أنواع مختلفة من البيانات حول تجارب التعليم والمدارس، 
حيث يجب عليهم دراسة التسرب الدراسي في المراحل 

والصفوف الدراسية المختلفة أيًضا نظًرا ألن أسباب 
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افترض اآلتي:

فتى في السادسة عشر من عمره - وهو االبن األكبر ألسرته - يرغب في استكمال تعليمه اإلعدادي 
بالمدرسة. وهو اآلن في الصف الثامن. وبالرغم من البيئة األسرية غير المستقرة نتيجًة للهجرة المتكررة 

الناجمة عن ظروف عمل والده، يحاول الولد االجتهاد في مدرسته، ولكنه ليس طالًبا متفوًقا. إنه ال يرسب 
وال يعكر من صفو الفصل، لكنه نادًرا ما يتطوع لطرح األسئلة أو اإلجابة عليها في فصله. ال يمنحه معلموه 
االهتمام الكافي. وليس لديه الوقت للتنزه مع أقرانه؛ كما أنه ال يعرفهم بشكل كاف نظًرا ألن أسرته دائمة 

التنقل. وعلى الرغم من اقتناع األسرة بأهمية التعليم، إال أن االحتياج المالي الشديد وضرورة مساعدة 
الفتى لألسرة في المنزل وكذلك البحث عن عمل موسمي خالل مواسم الزراعة والحصاد يدفع األسرة إلى 

اتخاذ قرار بضرورة توقف الفتى عن االنتظام في المدرسة لبعض الوقت. يأمل الفتى أن يعود مرة أخرى 
إلى االلتحاق بالمدرسة في العام القادم، لكن مرات الغياب المتكررة والمطولة جعلته يتأخر في المستوى 

الدراسي ويخشى من إعادة الصف الدراسي مرة أخرى. وهو اآلن أحد أكبر الطالب سًنا في صفه الدراسي.

ر ثم أجب: فكَّ

ما هي العوامل أو التأثيرات التي تعتقد أنها األكثر أهمية بالنسبة لهذا الطالب؟• 

 ما هي عوامل التنبؤ بالتسرب الدراسي الخاصة بنظام اإلنذار المبكر في رأيك، بناًء على معلوماتك • 
عن الحالة؟ )تلميح: السلوكيات، قابل لالستجابة، قابل للتقييم بسهولة(

في أي مجال ستركز دعمك؟• 

ما أنواع استراتيجيات االستجابة األولية التي تقترحها؟ • 

حالة تسرب دراسي في طريقها للحدوث: ماذا ستفعل؟

التسرب الدراسي قد تتغير مع تقدم عمر الطالب. ضع في 
اعتبارك أن العديد من العوامل السياقية هذه قد تختلف 

بشكل كبير من منطقة إلى أخرى. بل وقد تختلف بحسب 
طبيعة المجتمع. مع وضع ذلك في االعتبار، كيف ستقوم 

باستيعاب االختالف الذي تجده من حولك في تصميم نظام 
اإلنذار المبكر؟

 يقدم الملصقان التاليان لمحة عامة عن نظام اإلنذار 
 .SDPP المبكر في دولتين من الدول التي طبقت برنامج

 المثال األول، الشكل 3C في الصفحة التالية، مستمد 
من برنامج أناندشاال )مكان التعليم المرح( في الهند. 

المثال الثاني، الشكل 3D في الصفحة بعد التالية، 
مستمد من كمبوديا. وكما ترى، فإن نظامي اإلنذار المبكر 

يستخدمان نفس إطار العمل واإلجراءات لمساعدة 
المدارس والمجتمعات على دعم األطفال المعرضين لخطر 

التسرب الدراسي.

سنوضح لك في الوحدة التالية كيفية وضع نظام اإلنذار 
المبكر الخاص بك. وسنصحبك خالل كل خطوة لدراسة 

عوامل التنبؤ، وتحديد المؤشرات الخاصة بك، ووضع 
مستويات وحدود المخاطر.
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3C الشكل
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3D الشكل
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تعليقات ختامية

http://smhp.psych.ucla.edu/qf/case_ .1 أندرو هان، بول آرون، كريس كينجسلي )2012(. االنطباعات اإلكاديمية

mgmt_qt/Case_Management_with_At-risk_Youth.pdf

2 آر ووترمان، بي هاري )2008(. "بناء التعاون بين المدرسة وآباء دارسي اللغة اإلنجليزية: تخطي العواقب وخلق الفرص." 

األنظمة التعليمية المتجاوبة ثقافًيا: التعليم للجميع.

جيه بريدجالند، آر بالفونز، إل موور، آر فريانت )2010(. "رفع أصواتهم: إشراك الطالب والمعلمين واآلباء للمساعدة في القضاء 
على تفشي التسرب من المدارس الثانوية." سيفيك انتربرايسيس، واشنطن العاصمة.

3 لوري برش، جينيفر شن، راجاني شريشزا، كارن تيتجن. مايو 2011. مراجعة الكتابات. كرييتف أسوشيتس.

4 لوري برش، جينيفر شن، راجاني شريشزا، كارن تيتجن. مايو 2011. مراجعة الكتابات. كرييتف أسوشيتس.
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تابع

سافيتا هي طالبة مثالية تحصل على درجات مرتفعة وتواظب على حضور الفصول الدراسية في مدرسة يو إم سكول 
بهوجبور في سارا زنجان، بمنطقة ساماستيبور في بيهار. ولكن لم يكن حالها هكذا دائًما.

وبما أنها كانت األخت األصغر سًنا من بين سبعة أخوة والبنت الوحيدة في المنزل، كانت سافيتا المسؤولة عن إطعام 
الماشية وإعداد الطعام ألسرتها. واضطرت سافيتا إلى التغيب عن المدرسة في أغلب األوقات للقيام باألعمال المنزلية نظًرا 

ألن والدها كان يعمل خارج القرية، عالوة على عمل والدتها خارج المنزل. 

وقد وصل شعورها باالنزعاج ذروته في سن الرابعة عشر، فقد كانت الطالبة األكبر سًنا من بين زمالئها في الصف الخامس. 
وشعرت بالخجل وضرورة الجلوس في مكان منعزل بالمدرسة بعيًدا عن اآلخرين لمذاكرة دروسها وهي تعوزها الحماسة. 

حيث ساهمت متطلبات العمل في المنزل وتثبيط الهمة في المدرسة إلى ضعف درجاتها وقلة حضورها إلى المدرسة.

مع بداية تطبيق نظام اإلنذار المبكر في مدرستها، تم تحديد حالة سافيتا على أنها "طفل محور اهتمام" - معرضة لخطر 
التسرب الدراسي - نظًرا لضعف حضورها وأدائها في المدرسة. وأدى هذا التصنيف إلى تطبيق اإلجراءات التي تهدف إلى 

مساعدتها في إتمام المرحلة االبتدائية. كإجراء أول، قام معلموها و"الرواد" المجتمعيون في منطقتها بزيارة والدتها لمعرفة 
المزيد عن وضع سافيتا في المنزل. وناقشوا خالل الزيارة االلتزامات التي تتحملها سافيتا مع والدتها في األعمال المنزلية. 

وبعد محاوالت مضنية في اإلقناع، وافقت والدة سافيتا على إرسالها إلى المدرسة بانتظام بشرط استمرارها في المساعدة 
باألعمال المنزلية وفًقا لجدول أعدوه لها. كما تركوا سجل حضور بسيط يتعين على سافيتا ووالدتها ملؤه مًعا.

 منهج "المتابعة والتطبيق" لنظام اإلنذار المبكر يزيد 
من فرصة الطالب في النجاح



كإجراء ثاٍن، تابع معلمو سافيتا انتظامها في الحضور وسلوكها وأدائها في الفصل بالمدرسة، مع االنتباه جيًدا إلى 
مستوى تقدمها. كما نقل المعلمون مكان جلوس سافيتا لتكون في مقدمة الفصل، وشجعوها كذلك على المشاركة 

في النقاشات داخل الفصل والتفاعل مع زمالئها. هذا باإلضافة إلى إشراك سافيتا في األنشطة الالمنهجية، ومنحها بعض 
المسؤوليات الخاصة، كتوزيع المواد الدراسية وجمعها بعد كل حصة.

خالل فترة قصيرة، اكتسبت سافيتا الثقة لزيادة مشاركتها في الفصل، مما أدى في النهاية إلى تغلبها على اإلحباطات 
التي كانت تراودها بسبب كبر سنها. وانتظمت في الحضور، وتحسن أداؤها في األعمال المدرسية، كما بدأت حتى في 

المشاركة باألنشطة الرياضية بعد الدوام المدرسي.

أثناء متابعة سافيتا وتشجيعها في المدرسة، استمر أحد المعلمين وأحد الرواد المجتمعيين في زيارة منزلها للتأكد من 
مشاركة والديها في مسيرتها التعليمية وإلمامهما بمستوى تقدمها. كما حضرت سافيتا مع والدتها إحدى فعاليات البيت 
المفتوح بالمدرسة حيث ُعرضت أعمال سافيتا الفنية وإنجازاتها الدراسية. وفي ذلك اليوم، كّرمت المدرسة سافيتا بإعطائها 

هدية تقديًرا لها على شجاعتها للمشاركة في الفصل الدراسي وبذل الجهد للذهاب إلى المدرسة بانتظام. ولم تكن هذه 
 اللفتة التقديرية من مدرسة سافيتا تشجيًعا لها فحسب، ولكن كانت مدعاة لشعور والدتها بعظيم الفخر واالعتزاز. 

فلقد أصبحت قدوة للمدرسة ومجتمعها.

سافيتا اآلن في الصف السادس ومنتظمة في الذهاب إلى المدرسة.
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عرضنا في الوحدة الثالثة لمحة عامة عن نظام اإلنذار 
 المبكر - ما هو نظام اإلنذار المبكر، والجوانب التي 

ال يختص بها النظام، والحاالت التي يجب استخدامه 
فيها. لقد علمت أن نظام اإلنذار المبكر هو عبارة عن 

إطار عمل وعملية تتيح لفريق العمل بالمدرسة إمكانية 
تحديد الطالب المعرضين للخطر بصورة سريعة لبدء 

استراتيجيات االستجابة األولية وتقديم الدعم من جانب 
 المجتمع واألسر للحفاظ على انتظام جميع الطالب 

في الدراسة.

نقدم في الوحدة الرابعة إرشادات حول كيفية تصميم 
نظام اإلنذار المبكر الخاص بك. للقيام بذلك، ستحتاج إلى:

فريق مكون من 4 إلى 8 أفراد على دراية جيدة بنظام • 
التعليم في بلدك؛ 

الوصول إلى البيانات المتعلقة بنظام التعليم في • 
بلدك أو منطقتك؛ 

جهاز كمبيوتر واتصال بشبكة اإلنترنت. )مالحظة: • 
يمكنك تصميم نظام اإلنذار المبكر الخاص بك دون 

الحاجة إلى جهاز كمبيوتر أو االتصال بشبكة اإلنترنت، 
ولكن يمكن أن تسير العملية على نحو أسهل مع 

 استخدام الكمبيوتر واالتصال بشبكة اإلنترنت. 
فأنت لست بحاجة إلى كمبيوتر أو إنترنت على 

مستوى المدرسة لتنفيذ نظام إنذار مبكر.( 

من المفترض أن تستغرق عملية تصميم نظام اإلنذار 
المبكر الخاص بك ما بين أسبوع إلى أربعة أسابيع من 

أجل مراجعة البيانات، وتحديد عوامل التنبؤ أو دوافع 
التسرب الدراسي، ووضع مؤشرات محددة لمتابعة الطالب 

المعرضين للخطر، وتحديد التوجيهات وتقييمها في 
ضوء مستويات الخطر. سيحتاج فريقك أيًضا إلى وضع 

الشروع في العمل
 لبدء تصميم نظام اإلنذار المبكر، تحتاج إلى جمع فريق تصميم نظام اإلنذار المبكر، ووضع فهم 

 شامل للتسرب في منطقتك الجغرافية، و"بيع" الفكرة إلى المدارس التي تخطط لتطبيقها. 
 تبدأ هذه الوحدة بإرشادك خالل اختيار فريقك وتقديم التوجيه له. وهي تقدم بعد ذلك مجموعة 

من النصائح وتناقشها بشأن التحليالت المتنوعة التي ستحتاج إليها إلجراء تصميمك. وتنتهي 
ببعض التوجيهات حول كيفية تقديم نظام اإلنذار المبكر إلى هيئات التعليم وفرق العمل بالمدارس 

وأفراد المجتمع.

استراتيجيات االستجابة األولية واقتراح األنشطة المحتملة 
التي يمكن لقادة المجتمع المشاركة فيها لدعم الطالب 

المعرضين للخطر.

تكوين فريق تصميم نظام اإلنذار 
المبكر الخاص بك

تتمثل الخطوة األولى لتصميم نظام اإلنذار المبكر في 
تحديد مجموعة مكونة من 4 إلى 8 أفراد يمثلون فريق 

تصميم نظام اإلنذار المبكر الخاص بك. وتتمثل مهمة هذا 
الفريق في جمع البيانات والدراسات المرتبطة بالتعليم 

ومراجعتها لفهم مشكلة التسرب الدراسي على مستوى 
 البلد أو المنطقة بشكل أفضل. يجب أن يضم الفريق 

أفراًدا لديهم خبرة في التعامل مع البيانات الكمية 
والنوعية وتحليلها. 

 يتم تكليف فريق تصميم نظام اإلنذار المبكر بثمان 
مهام رئيسية. 

جمع ومراجعة بيانات اتجاهات التسرب الدراسي . 1
التي توفر معلومات حول االلتحاق بالمدارس والبقاء 

والمشاركة فيها في بلدك.

استخدام البيانات لتحديد المواقع والمراحل والصفوف . 2
 الدراسية التي تشهد أعلى معدالت التسرب الدراسي 

أو فهم أبعاد المشكلة في منطقة عملك.

استخدام المعلومات والبيانات المستمدة من تحليالت . 3
السياسات والتحليالت الظرفية لتحديد العوامل 
الرئيسية التي تؤدي إلى حدوث ظاهرة التسرب 

الدراسي في المواقع والمراحل والصفوف الدراسية 
المستهدفة.
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وضع 4 إلى 6 مؤشرات )ُيفّضل وضع 6( تمثل عوامل . 4
تنبؤ جيدة بالتسرب الدراسي. )تذكر أن عامل التنبؤ 

الجيد هو سلوك يمثل نمًطا يمكن تقييمه بصورة 
سهلة وسريعة وموحدة. ويجب أن يكون شيًئا يمكن 

تغييره - بعبارة أخرى، قابل لالستجابة.(

وضع قاعدة )معيار أداء( لكل مؤشر.. 5

 تقييم كل قاعدة في ضوء مستويات الخطر . 6
من 0 إلى 2. 

وضع استراتيجيات االستجابة األولية لدعم الطالب . 7
المعرضين للخطر. 

إعداد قائمة باإلجراءات التي يمكن القيام بها من أجل . 8
حشد المجتمعات لتوفير الوعي بالمشكلة، ومناصرة 

البقاء في المدرسة، وتقديم الدعم للحفاظ على 
انتظام الطالب في الدراسة.

يجب أن يكون تصميم نظام اإلنذار المبكر وتنفيذه نشاًطا 
تعاونًيا باالشتراك مع األطراف المعنية الرئيسية األخرى 
التي تعمل في مجال التعليم. يعد إشراك اآلخرين في 

 عملية التصميم أمًرا في غاية األهمية. يجب أن تراعي 
األمور التالية:

1. كيف تقوم بإشراك الوزارة؟ يترتب على إشراك الوزارة 
الحصول على العديد من المزايا. من المهم بشكل خاص 

تنمية شعور االمتالك لدى مسؤولي الوزارة من البداية 
نظًرا ألنهم سيتحملون في النهاية مسؤولية تنفيذ نظام 
اإلنذار المبكر وتطويره والحفاظ عليه. لكن مشاركتهم قد 

تتطلب اجتياز عملية الحصول على الموافقة والتي قد 
تستغرق وقًتا. تأكد من توفير الوقت الكافي للتأكد من 

مشاركتهم والحصول على تصريح من الوزارة بالعمل في 
المدارس الحكومية.

2. ما األدوار التي تؤديها المجموعات األخرى العاملة 
في مجال التعليم؟ هل تحتاج إلى دعمها المالي أو 

السياسي؟ هل تحتاج إليهم لتوفير القوى العاملة التي 
ستقوم بوضع نظام اإلنذار المبكر، وتنفيذه، ومتابعته؟ 

هل توجد مجموعات تعمل في مواقع جغرافية )ال تعمل 
 بها( ترغب في تضمينها في نظام اإلنذار المبكر؟ 

هل توجد مؤسسات أو اتحادات مهنية للمعلمين ينبغي 
أن تكون لها رؤية في هذه العملية؟

3. هل توجد لجان تعليمية تعمل في بلدك - مثل 
حركة التعليم للجميع )EFA( أو لجنة الشراكة العالمية 

من أجل التعليم )GPE(- يمكن االستفادة من دعمها 
ومشاركتها؟ ضع في اعتبارك أن هذه المجموعات غالًبا ما 
تساعد في وضع السياسات وإنشاء البرامج التي قد تؤثر 

على التسرب الدراسي بطريقة ما. وقد تساعد مشاركة 
تلك المجموعات على توفير بيئة تسهم في تنفيذ نظام 

 اإلنذار المبكر الخاص بك، إما من خالل السياسات الداعمة 
أو من خالل البرامج التي تتضمن المبادئ واإلجراءات.

4. هل هناك أفراد قد يساعدون في تحليل البيانات 
وتفسيرها؟ على سبيل المثال، يمكن لفريق عمل 

وزارة التربية والتعليم المشارك في التخطيط أو إعداد 
المعلمين أو اإلشراف على المدارس تقديم رؤى بشأن 

البيانات وتقديم المشورة فيما يتعلق بالممارسات 
واإلجراءات المدرسية الحالية التي يمكن تصميم نظام 

اإلنذار المبكر وفًقا لها. وقد نستفيد منهم أيًضا في نشر 
المعلومات الخاصة بنظام اإلنذار المبكر إلى قطاع أكبر. 

5. هل يوجد أفراد يعملون في قطاع التعليم يمكنهم 
إضفاء االعتراف والمصداقية على هذه المهمة؟ بالرغم 

من أنك ال تريد مشاركة هؤالء األشخاص الذين قد يفرضون 
جدول أعمالهم الخاص على العمل ويخرجونه عن الخط 

المقرر له، إال أن األشخاص المعروفين كخبراء يضفون قدًرا 
كبيًرا من المصداقية على العمل الذي تحاول القيام به. 

على سبيل المثال، فإن لديهم اتصاالت مع أشخاص يمكن 
االستفادة منهم في الحصول على تصاريح االنتقال أو 

يمكنهم تقديم المساعدة خالل تنفيذ العملية. 

6. هل تريد إشراك العاملين في المدرسة في عملية 
التطوير؟ يضفي العاملون بالمدرسة الخبرة على 

المناقشة مما يسهم في التحقق من تصميم نظام اإلنذار 
المبكر. كما أن لهم قيمة فائقة عند مناقشة اإلجراءات 
المناسبة والممكنة على مستوى المدرسة والمجتمع. 

في حالة إشراك العاملين بالمدرسة، من المهم تنظيم 
مشاركتهم بطريقة ال تجعلهم يشعرون بالخوف أو 
التهديد من أعضاء الفريق اآلخرين. قد يثير هذا األمر 

حساسية خاصة في حالة وجود أفراد آخرين في فريق 
التصميم من الوزارة ممن يشغلون "منصًبا أعلى" في 

التسلسل الهرمي لقطاع التعليم.

توجيه فريقك
بالرغم من أن الفريق الذي تشكله قد يتمتع بخبرات 

واسعة في العمل في مجال التعليم، إال أنه قد ال تكون 
 لديهم معرفة كبيرة بمشكلة التسرب الدراسي. 

وقد تصادف هذا األمر كثيًرا. من المهم أن يدرك فريقك، 
أوالً وقبل كل شيء، أن فهم مشكلة التسرب الدراسي 

بشكل عام وفي بلدهم على نحو خاص يتيح لهم 
إمكانية تحديد عوامل التنبؤ التي سيستند إليها نظام 

اإلنذار المبكر. وبالرغم من أنهم قد يمتلكون بعض 
المعرفة، إال أنه من المرجح كذلك أن تكون لديهم تصورات 

مسبقة عن التسرب الدراسي قد تكون دقيقة أو ال.
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تلميح: الحصول على التأييد لتصميم أكثر مالءمة
كلما كان التأييد والدعم واسًعا، كان تصميم نظام اإلنذار المبكر في المدرسة والمجتمع أكثر 

"مالءمًة"، وزادت احتمالية تنفيذ تصميم نظام اإلنذار المبكر. 

هناك ثالثة أسئلة أساسية يتعين اإلجابة عليها عند بدء 
الفريق في عملية تصميم نظام اإلنذار المبكر: 

ما أسباب حدوث التسرب الدراسي؟. 1

كيف يؤثر التسرب الدراسي على الفرد، واألسرة، . 2
والمجتمع، اقتصادًيا واجتماعًيا وسياسًيا؟ 

ما هي بعض اإلجراءات التي قد تحد من ظاهرة . 3
التسرب الدراسي؟ 

لبدء عملية تصميم نظام اإلنذار المبكر، قم بتوفير 
توجيهات لفريقك. هناك العديد من األنشطة التي يمكنك 

القيام بها - أو القيام بمجموعة منها - لتوجيه الفريق.

تحضير مجموعة إعداد:• 

- تلخص اتجاهات وعوامل التسرب الدراسي التي 
تسهم في حدوث ظاهرة التسرب الدراسي.

- تصف نظام اإلنذار المبكر وأهدافه. قم بتضمين 
 أمثلة على نظام إنذار مبكر من دولة أخرى مع 
 ذكر بعض األفكار حول كيفية الحد من ظاهرة 

التسرب الدراسي.

استضافة ورشة عمل لمدة يوم واحد لمعرفة المزيد • 
 من المعلومات حول مشكلة التسرب الدراسي. 

قد ترغب في استخدام العروض التقديمية بتنسيق 
PowerPoint لبرنامج SDPP المتوفرة في الملحق 

الرقمي للوحدة الرابعة لتكون بمثابة قالب للنقاط 
األساسية التي يجب تناولها في ورشة العمل. ويمكن 
تعديل تلك العروض بسهولة بما يناسب استخدامك 

الشخصي. يمكنك تضمين مشاركين آخرين في 
ورشة العمل بخالف أعضاء فريق التصميم الخاص 

بك. يوفر ذلك فرصة ممتازة لمشاركة ما يحدث وإثارة 
االهتمام وكسب التأييد والدعم من اآلخرين.
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إجراء زيارة تستغرق يوًما واحًدا للمدرسة والمجتمع. • 
يمكن ألعضاء الفريق مناقشة مشكلة التسرب 

الدراسي مع العاملين بالمدرسة، وقادة المجتمع، 
والطالب )إذا كان عمرهم يسمح بذلك(، واآلباء/أولياء 

األمور. قد يكون هذا نشاًطا مفيًدا، وال سيما إذا كان 
هناك عدد من أعضاء فريقك ال يتمتعون بالخبرة 

الكافية للعمل في المدارس. قد يثير ذلك افتراضات 
حول التسرب الدراسي قد ال تكون دقيقة أو مفيدة في 

سياق عملية تصميم نظام اإلنذار المبكر. يعد وجود 
فرصة للتعرف على الوضع من أولئك الذين يعانون 

من واقع التسرب الدراسي خلفية جيدة لعملية 
 التصميم. ستعزز الزيارة الميدانية من فهمهم 

كما أن معايشتهم للمشكلة على أرض الواقع قد 
تزيد من التزامهم.

 • SDPP استخدام مقاطع الفيديو الخاصة ببرنامج
)المتوفرة على موقع الويب لبرنامج SDPP( في 

ورشة العمل للتحضير ألعمال التصميم. تقدم مقاطع 
الفيديو لمحة عامة شاملة عن مشكلة التسرب 

الدراسي في الدول األربعة التي تمت تجربة برنامج 
SDPP فيها، وقد تستفيد الدول األخرى من تلك 

التجربة. 

 ما هي خطوات تصميم نظام 
اإلنذار المبكر؟

ال تقتصر ظاهرة التسرب الدراسي بشكل عام على 
منطقة معينة، أو مواقع حضرية أو ريفية، أو جماعة معينة. 
ومع ذلك، قد تكون المشكلة أكثر حدة في بعض األماكن، 
و/أو المراحل الدراسية، و/أو الصفوف الدراسية. بحلول هذا 

الوقت قد تتمكن بالفعل من تحديد منطقة معينة تريد 
تنفيذ نظام اإلنذار المبكر بها. لكنك ال تزال بحاجة إلى 
الحصول على فهم أفضل لمستوى التسرب الدراسي.

 تقييم نطاق التسرب الدراسي 
ومدى تأثيره 

 يجب أن تتوفر لديك البيانات قبل القيام بأي شيء. 
 يقترح مربع النص السابق "كيف ومن أين يمكنك 
 الحصول على بيانات اتجاهات التسرب الدراسي؟" 

مصادر للبيانات ويوفر ارتباطات لمواقع ويب تتضمن 
مجموعات بيانات يمكن االعتماد عليها ويتم في العادة 

 تحديثها باستمرار. ومع ذلك، فإن أول مكان يتعين 
عليك البدء به هو مجموعة بيانات نظام معلومات إدارة 

التعليم بوزارة التربية والتعليم الخاصة ببلدك.

كيف ومن أين يمكنك الحصول 
على بيانات اتجاهات التسرب 

الدراسي

كيف:
مراجعة المصادر الثانوية• 
النقاش مع المصادر المطلعة الرئيسية• 
إجراء استطالع• 

أين:
نظام معلومات إدارة التعليم بوزارة • 

التعليم )EMIS( أو قواعد البيانات الوطنية 
األخرى

إحصائيات التعليم الصادرة عن البنك • 
الدولي

مؤشرات التنمية العالمية• 

مؤشرات TransMonEE الصادرة عن • 
منظمة اليونيسيف

االستطالعات الديموغرافية والصحية• 

االستطالعات العنقودية ذات المؤشرات • 
المتعددة

 الشراكة العالمية من أجل التعليم • 
www.globalpartnership.org/(

)developing-countries

موقف اليونيسيف من أطفال العالم • 
)www.unicef.org/sowc(

تقييم اليونيسيف لخطط الدول• 

يعد هذا الفهم ضرورًيا إلعداد عوامل تنبؤ قابلة لالستجابة. 
ال يمكن لفريق تصميم نظام اإلنذار المبكر الخاص بك 

القيام بتلك المهمة إال إذا كان لديهم فهم أساسي 
 لنطاق التسرب الدراسي والظروف التي تؤدي إليه. 

تتمثل الخطوة األولى في إجراء تحليل اتجاهات لتحديد 
 اتجاهات التسرب الدراسي في المنطقة المستهدفة 

 )أي على المستوى الوطني، أو اإلقليمي، أو على 
مستوى المقاطعة(. 
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يستخدم تحليل االتجاهات عملية تصنيف مركبة لتحديد 
المواقع الجغرافية، والمراحل الدراسية، وأخيًرا الصفوف 
الدراسية التي تشهد أعلى معدالت التسرب الدراسي. 
ونظًرا لعدم وجود أي مؤشرات على التسرب الدراسي، 

فإن المقارنة بين المؤشرات البديلة توفر صورة جيدة عن 
التسرب الدراسي )انظر الجدول 2G(. الستخدام التصنيف 
المركب، يمكنك تحديد قيمة عددية لكل مؤشر بديل ثم 

حساب متوسط النتائج. تتيح لك هذه العملية إمكانية 
 جمع وحساب متوسط متغيرات متعددة لتكوين صورة

عن "حاالت وأماكن" حدوث التسرب الدراسي. ولكن تذكر 
أنه ال يتعين عليك إجراء دراسة شاملة لتحديد أماكن 

تفاقم المشكلة. يتوفر أسلوب غير موسع، "خطوات 
 سريعة إلجراء تحليل االتجاهات"، في مربع النص

الوارد أدناه.

حتى وإن كنت تفضل استهداف منطقة محددة بدالً من 
الخوض في عملية تصنيف لتحديد المواقع الجغرافية التي 
تشهد أعلى معدالت التسرب الدراسي، فال تزال بحاجة إلى 
تركيز جهدك على المراحل والصفوف الدراسية التي تقدم 

فرصة أفضل للحد من تسرب الطالب. تتيح لك عملية 

التصنيف المركب إمكانية استخدام الموارد - األفراد، 
والوقت، والمال - بشكل أفضل لالستفادة من التغيير. 

)راجع تقارير تحليالت االتجاهات الخاصة بالدول األربعة التي 
تمت تجربة برنامج SDPP بها والموجودة على محركات 

أقراص DVD/USB المضمنة مع دليل البرنامج هذا.( 
يمكن العثور على شرح أكثر تفصياًل لكيفية إجراء تحليل 

االتجاهات في مجلد الوحدة الرابعة في الملحق الرقمي.

ال يمنحك تحليل االتجاهات للبيانات الكمية سوى فهًما 
جزئًيا لنطاق مشكلة التسرب الدراسي لديك. للحصول 

على فهم أكثر شموالً للعوامل والظروف التي تسهم في 
 حدوث مشكلة التسرب الدراسي، ستكون بحاجة 

أيًضا إلى جمع البيانات النوعية وتحليلها من خالل إجراء 
تحليل ظرفي.

تحديد العوامل التي تؤثر على التسرب الدراسي 
في بلدك وفهمها

يمنحك التحليل الظرفي فهًما أفضل للعوامل والظروف 
االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي تؤثر على ظاهرة 

التسرب الدراسي وتسهم في حدوثها. يساعد تحليل 
االتجاهات على تحديد أماكن وحاالت حدوث التسرب 

الدراسي. يركز التحليل الظرفي على "ظروف وأسباب 
ونتائج" التسرب الدراسي. وهو يوفر لك معلومات لتوجيه 

فريق تصميم نظام اإلنذار المبكر فيما يتعلق بتحديد 
عوامل التنبؤ والمؤشرات المستخدمة في نظام اإلنذار 

المبكر ومن أجل التصميم المخصص إلجراءات االستجابة 
التي تعالج مجموعة العوامل التي تسهم في حدوث 

ظاهرة التسرب الدراسي ببلدك.

تتمثل األسئلة األساسية التي يلزم تناولها في التحليل 
الظرفي فيما يلي:

ما هي الخصائص التي تميز الطالب المعرضين • 
للخطر، والطالب المتسربين من الدراسة، وأسرهم؟

ما هي خبرات الطالب المعرضين للخطر وآرائهم • 
وتطلعاتهم بشأن التعليم؟

 ما هي اإلجراءات التي تم اتخاذها لدعم األطفال • 
في المدرسة؟

ما هي األسباب التي يبديها الناس لحدوث ظاهرة • 
التسرب الدراسي؟

كيف يرى فريق العمل بالمدرسة مشكلة التسرب • 
الدراسي وكيف يقوم بمعالجتها؟ 

ما هي العوامل المجتمعية التي تؤثر على ظاهرة • 
التسرب الدراسي؟

ما الذي يمكن القيام به للحد من ظاهرة التسرب • 
الدراسي؟

ما هي السياسات والبرامج التي تؤثر على التسرب • 
الدراسي؟

خطوات سريعة إلجراء تحليل 
االتجاهات

تحديد المراحل الدراسية وعدد الصفوف في • 
كل مرحلة

وصف قواعد البيانات المتاحة، والبيانات • 
المضمنة فيها، والمستوى اإلداري الذي 

تتبعه

جمع البيانات الخاصة بجميع مراحل • 
التعليم األساسية )من المرحلة االبتدائية 

حتى الثانوية، باستثناء مرحلة رياض 
األطفال(

التحقق من و/أو الحصول على التعريفات • 
الخاصة بقاعدة البيانات التي تستخدمها 

حتى تتمكن من فهم االختالفات في 
مجموعات البيانات الخاصة بك.

تعبئة الجداول المنفصلة الخاصة بكل • 
مؤشر وتصنيف البيانات

توفير معلومات حول المدارس الحكومية • 
)في حالة توفر البيانات عن المدارس 

الحكومية والخاصة(

مراجعة البيانات وتحليلها لتحديد أماكن • 
تفاقم مشكلة التسرب الدراسي
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يهتم التحليل الظرفي بسمات الطالب وسلوكياته، 
والمنزل، وعوامل المدرسة والمجتمع والبيئة لتكوين 

صورة أكثر اكتماالً وشموالً عن مشكلة التسرب الدراسي. 
وهو يضع في االعتبار وجهات نظر الطالب المتعددة 

)المعرضين للخطر باإلضافة إلى المتسربين(، ووجهات 
نظر آبائهم/أولياء أمورهم، والعاملين بالمدرسة وقادة 

المجتمع، ومسؤولي التعليم باإلقليم/المقاطعة من أجل 
فهم العوامل التي تسهم في رأيهم في حدوث المشكلة 

وسبل معالجتها بشكل أفضل. )راجع الوحدة الثالثة في 
الملحق الرقمي للحصول على أمثلة لألسئلة التي ينبغي 

وضعها في االعتبار عند إجراء التحليل الظرفي.( يوضح 
مربع النص الموجود على اليمين خطوات سريعة إلجراء 

التحليل الظرفي.

بالرغم من أن التحليل الظرفي يقدم مجموعة وفيرة من 
 المعلومات األساسية حول مشكلة التسرب الدراسي، 

إال أن إجراء عملية تحليل واحدة قد يستغرق قدًرا كبيًرا من 
الوقت، والقوى العاملة، والمال. قد ال تملك الموارد الالزمة 
للقيام بهذه المهمة في كثير من الحاالت. )راجع الجدول 

4A في الصفحة التالية للتعرف على المزيد حول التحليل 

).SDPP الظرفي لبرنامج

ما الذي يمكن القيام به إذا تعذر جمع البيانات األساسية 
الخاصة بالتحليل الظرفي؟

 تحديد الدراسات والتقارير الموجودة ومراجعتها. . 1
غالًبا ما يكون لدى شركاء التنمية - بما في ذلك 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، واليونيسيف، 

 والبنك الدولي، والمنظمات الدولية غير الحكومية -
والجامعات المحلية تقارير أو ملخصات قد تتضمن 

معلومات كافية توفر فهًما أفضل "لظروف وأسباب" 
حدوث مشكلة التسرب الدراسي. 

إجراء مقابالت مع الخبراء حول ظاهرة التسرب الدراسي . 2
)أو إمكانية االلتحاق بالمدارس والمشاركة التعليمية( 

في بلدك أو المنطقة محل االهتمام. يتمثل اإلجراء 
األكثر فعالية في استضافة مجموعة من تلك المصادر 

المطلعة في اجتماع يستغرق نصف يوم أو يوًما 
كاماًل حتى يمكنهم االستماع إلى مالحظات زمالئهم 

والتفاعل معها. استخدم إطار عمل التسرب الدراسي 
المتوفر في الوحدة الثالثة لتنظيم المناقشة. 

إجراء دراسة مصغرة لمدة يوم واحد أو يومين في . 3
مجتمع تعليمي واحد أو اثنين للتأكد من معلوماتك. 

قد توفر استضافة مجموعات تركيز منفصلة 
بصحبة األطراف المعنية المختلفة - سواًء كانت 

أطراف مستفيدة محتملة من نظام اإلنذار المبكر أو 
أطراف منفذة له - على مستوى المدرسة والمجتمع 

معلومات قيمة.

خطوات سريعة إلجراء التحليل 
الظرفي

إعداد أسئلة محددة الستخدامها في إجراء • 
مقابالت مع الطالب المعرضين للخطر، 

والطالب المتسربين من الدراسة، وأولياء 
أمورهم، والعاملين بالمدرسة، ومسؤولي 

التعليم المحلي، وأفراد المجتمع. 

استخدام األسئلة األساسية للتعرف • 
على الخصائص التي تميز المشارك في 

االستطالع، والعوامل التي تؤثر على قرارات 
ترك المدرسة، واالتجاهات والتوقعات/

التطلعات الخاصة بالتدريس أو الممارسات 
التي يتم اتباعها للتعامل مع الطالب 
 المتسربين، والحصول على اقتراحات 
 بشأن سبل جعل المدرسة أكثر فائدة 

وإثارة وجاذبية.

تحديد ما يصل إلى 10 مجتمعات مدرسية • 
في كل موقع إداري مضمن في المنطقة 

المستهدفة. 

تشكيل ِفرق مكونة من خمسة أفراد تقوم • 
 بجمع البيانات على مدار يومين في 

كل مدرسة.

 تحقق من الفهم. هل يدرك فريق تصميم 
 نظام اإلنذار المبكر الخاص بك بالفعل الغرض 

من نظام اإلنذار المبكر؟ اطلب منهم التظاهر بإجراء 
مقابلة عن مشكلة التسرب الدراسي مع برنامج تابع 

للتليفزيون الوطني باستخدام األسئلة التالية. 

ماذا سيخبرون المراسل بشأن أسباب التسرب • 
الدراسي ولماذا تعد معالجة ظاهرة التسرب الدراسي 

أمًرا مهًما؟

ما هي التوصيات التي سيقدمونها كعوامل تنبؤ • 
بالتسرب الدراسي؟

كيف سيصفون نظام اإلنذار المبكر من أجل الحصول • 
على دعم له في المدارس المحلية؟ 

إذا تم سؤالهم عما إذا كان نظام اإلنذار المبكر • 
سيمثل "أداة إبالغ" إلبالغ الوزارة بممارسات المعلمين 

في فصولهم الدراسية، فماذا سيكون جوابهم؟
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4A الجدول

SDPP االستفادة من التحليل الظرفي لبرنامج

بالرغم من االختالفات الشاسعة بين الدول األربعة التي تمت تجربة برنامج SDPP فيها - من الناحية 
 الديموغرافية، والجغرافية، والسياسية، والثقافية - إال أن النتائج الواردة من التحليالت الظرفية األربعة قد 

أظهرت استجابات وأنماط متسقة. من المستبعد أن تختلف النتائج بشكل كبير في معظم الدول األخرى، 
باستثناء الدول غير المستقرة أو التي تشهد صراعات مستمرة والتي من المحتمل أن تقدم نتائج مختلفة 

بشكل كبير.

قام التحليل الظرفي لبرنامج SDPP بدراسة سمات الطالب المعرضين للخطر، والطالب المتسربين من 
الدراسة، وأسرهم، وخبرات األطفال مع عملية التعلم )ومعاملة المعلمين لهم(، وحجم الدعم الذي قدمه أولياء 

األمور ألطفالهم في المدرسة، والتفسيرات التي قدمها األطفال وأولياء األمور ألسباب حدوث ظاهرة التسرب 
الدراسي واقتراحاتهم للتعامل معها.

تضمنت النتائج:

سمات الطالب: 

عانت الدول األربعة جميعها من ظروف اقتصادية سيئة، بالرغم من وجود أدلة قليلة نسبًيا على معاناتها من 	 
مجاعة مؤقتة.

كان هناك عدم تطابق بين اللغة الوطنية ولغة التدريس المستخدمة في المدارس.	 

غالًبا ما كان الطالب يسيرون لمسافات طويلة لكي يصلوا إلى أقرب مدرسة.	 

خبرات الطالب وآرائهم وتطلعاتهم بشأن التعليم: 

واجه الطالب صعوبات في استكمال فروضهم المدرسية )طبقت أغلب الدول سياسات االنتقال التلقائي إلى 	 
الصفوف التالية ولذلك كانت هناك أدلة ضعيفة نسبًيا على وجود حاالت رسوب(.

كانت هناك نسبة كبيرة من الطالب ممن ال يكملون واجباتهم المنزلية.	 

 كانت هناك نسب عالية للغياب بين الطالب بسبب المرض )خاصة بين الفتيات(، والتزامات العمل 	 
)األعمال المنزلية للفتيات، واألنشطة الزراعية للبنين(، ونقص المالبس المناسبة أو اللوازم المدرسية، 
والمشكالت الناجمة عن مستوى جودة المدرسة، مثل ضعف األداء واإلحباط وعدم االهتمام بالمدرسة.

كان هناك غالًبا تاريخ للتسرب الدراسي بين أفراد األسرة اآلخرين.	 

بالرغم من شعور الطالب بحب المعلمين لهم، إال أنهم قد اشتكوا من استخدام المعلمين للعقاب البدني 	 
والنقد أمام اآلخرين.

دعم أولياء األمور للعملية التعليمية: 

مستويات متدنية من مشاركة اآلباء لدعم أطفالهم )مساعدتهم في الواجب المنزلي، وعقد اجتماعات مع 	 
المعلمين، والتأكد من مغادرتهم في الوقت المحدد للذهاب إلى المدرسة، إلى غير ذلك.(

اهتمام أكبر من اآلباء بتعليم البنين.	 

االقتراحات بشأن سبل معالجة ظاهرة التسرب الدراسي: 

الدعم المالي.	 

الدعم األكاديمي )الدروس التعليمية، أنشطة اإلثراء التعليمي، الدورات الدراسية المناسبة(.	 

جعل المدرسة مكاًنا أكثر جذًبا وحفاوًة. 	 

المصدر: برش وتيتجين، التحليل الظرفي للبرنامج التجريبي لمنع التسرب الدراسي، 2015
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تقديم نظام اإلنذار المبكر للسلطات التعليمية، 
والمدارس، والمجتمعات

أنت تسير على الطريق الصحيح لبدء تصميم نظام اإلنذار 
المبكر الخاص بك! تحتاج اآلن إلى أن تقرر بالضبط المدارس 

التي ستعمل بها وعددها. إذا أظهر تحليل االتجاهات 
الذي قمت بإجرائه زيادة معدالت التسرب الدراسي بشكل 

كبير في مرحلة دراسية معينة، فقد تحتاج إلى تركيز 
نظام اإلنذار المبكر على جميع الصفوف بهذه المرحلة 

الدراسية. في حالة وجود صفوف معينة تعاني من معدالت 
كبيرة من التسرب الدراسي، يجب مراعاة التركيز على 

هذه الصفوف. يختلف أسلوب برنامج SDPP في كل دولة 
من الدول األربعة. فيما يلي مقارنة للصفوف المستهدفة 

.SDPP لبرنامج

كمبوديا: الصفوف 7 و8 و9 )المرحلة اإلعدادية(• 

الهند: الصف الخامس )المرحلة االبتدائية(• 

طاجيكستان: الصف التاسع )المرحلة اإلعدادية(• 

تيمور الشرقية: الصفوف 4 و5 و6 )المرحلة االبتدائية • 
العليا(

كيف تحدد المدارس التي ستقوم بإنشاء نظام إنذار 
مبكر بها؟ قد تقرر أنك تريد تقديم نظام اإلنذار المبكر 

في جميع المدارس الموجودة في منطقتك المستهدفة. 
كن واقعًيا بشأن عدد المدارس التي ستبدأ بها. تذكر أن 

نجاحك المبكر في تقديم نظام اإلنذار المبكر في المجتمع 
المدرسي سيكون هو األساس في كسب الدعم والتأييد 

من المدارس األخرى وحشد الدعم المستمر من جانب 
الوزارة أو الهيئات األخرى. 

ضع في اعتبارك المعايير التالية عند اختيار المدرسة:

 هل سيرغب العاملون بالمدرسة وقادة المجتمع • 
في المشاركة في البرنامج؟

ما هي االعتبارات اللوجستية؟ ما هو مستوى الجهد • 
الذي سيكون الزًما إلجراء زيارات منتظمة للمدرسة 

 لمتابعة ما يحدث، وتوفير الموارد الضرورية، 
 وتحقيق وصول سهل لورش العمل التدريبية، 

إلى غير ذلك؟ 

هل يوجد اختالف في نمط التسرب الدراسي بين • 
المدارس الحضرية والريفية؟ هل من الممكن أن 

 تستفيد إحدى المدارس دون األخرى من نظام 
اإلنذار المبكر؟

هل تقتصر مواردك - المال وفريق العمل - على • 
تنفيذ نظام اإلنذار المبكر ودعمه؟ كم عدد المدارس 

التي يمكنك دعمها بشكل فعال؟

تلميح: حدد صفين دراسيين 
 على األقل لتطبيق نظام

اإلنذار المبكر
فكر في تضمين أكثر من صف دراسي 

بنظام اإلنذار المبكر لديك، وذلك بحسب 
مواردك، واإلطار الزمني، والمعايير األخرى. 
يساعد ذلك على بناء التضافر ويساعد 
المدارس والمجتمعات على التعامل مع 

ظاهرة التسرب الدراسي باعتبارها أكثر من 
مجرد مشكلة تتعلق بصف واحد. تذكر أن 

التسرب الدراسي هو في أغلب الحاالت نتاج 
لتأثيرات تراكمية تجمعت بمرور الوقت.

 في حالة وجود أكثر من مكتب تعليم إقليمي/• 
 في المقاطعة، هل يقدم أحد هذه المكاتب دعًما 

 أكثر لنظام اإلنذار المبكر في المدارس عن 
المكتب اآلخر؟
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تقديم نظام اإلنذار المبكر للوزارات والهيئات 
التعليمية األخرى. نظًرا لظروف عملك، ربما تكون 

قد حصلت بالفعل على تصريح من وزارة التربية 
والتعليم بمزاولة العمل في المدارس الحكومية أو 
تقديم نظام اإلنذار المبكر بها. ولكن إذا لم تكن قد 

حصلت عليه، فيجب عليك القيام بذلك. كذلك الوضع 
 إذا كنت تنوي العمل مع المدارس غير الحكومية. 

 يجب الحصول على تصريح من الهيئات اإلدارية. 
بالرغم من أن فريق التصميم الخاص بك قد يضم 

ممثلين من الوزارة أو الهيئات اإلدارية األخرى، إال أن هذا 
ال يعني أنك قد حصلت على تصريح لمزاولة عملك.

تتمثل الخطوة األولى في عقد اجتماع مع الوزارة 
المركزية أو السلطة الوطنية لشرح مشكالت التسرب 

الدراسي التي قمت بتحديدها، والموقع والمرحلة 
الدراسية/الصفوف الدراسية التي تريد التركيز عليها، 

واألسباب التي أدت إلى تطبيق نظام اإلنذار المبكر. 
لخص النتائج التي حصلت عليها من خالل عرض 

تقديمي موجز. استخدم المواد التي قام فريق نظام 
اإلنذار المبكر الخاص بك بإعدادها بشأن تحليل 

تلميح: ابدأ بأنشطة صغيرة ثم توسع
إذا كنت تريد تنفيذ نظام اإلنذار المبكر في عدد كبير للغاية من المدارس، فاحرص على التدرج في إضافة 

المدارس على مدار سنتين إلى ثالث سنوات. يمكنك االستعانة بالعاملين في المدارس وأفراد المجتمع الذين 
سبق لهم القيام بمهام نموذجية للمساعدة في تدريب ِفرق جديدة من العاملين في المدارس والمجتمعات 

خالل السنوات التالية لتنفيذ النظام. قد تسهم خبرتهم في استخدام نظام اإلنذار المبكر بفعالية كبيرة في 
الجهود المبذولة إلقناع المدارس والمجتمعات األخرى بتنفيذ نظام اإلنذار المبكر.

االتجاهات والتحليل الظرفي. استخدم مواد برنامج 
SDPP التي تصف نظام اإلنذار المبكر المبينة في 

الوحدة الثالثة أو قم بإعداد نشرتك الموجزة. قام 
برنامج SDPP بإعداد صحيفة وقائع من وجهين 

لكل دولة تلخص اتجاهات وأسباب التسرب 
الدراسي، باإلضافة إلى وصف موجز لإلجراءات، بما 
في ذلك نظام اإلنذار المبكر. قد تتضمن نشرتك 

أيًضا قصص نجاح وشهادات من األشخاص اآلخرين 
الذين استخدموا نظام اإلنذار المبكر بالفعل. 

يحتوي الملحق الرقمي للوحدة الرابعة على نموذج 
لنشرة. يجب أن تحتوي نشرتك على المعلومات 

الالزمة لتحديد األدوار والمسؤوليات واألمور 
المطلوبة لتنفيذ نظام اإلنذار المبكر. راجع مربع 

النص الموجود في الصفحة التالية )"موارد تنفيذ 
نظام اإلنذار المبكر"( لمعرفة المزيد عن األمور 

المطلوبة. 
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من المحتمل أن ُتثار أسئلة حول الموارد المطلوبة 
لنظام اإلنذار المبكر. ستعتمد األجوبة على 

تصميمك النهائي لنظام اإلنذار المبكر وظروف 
عملك. على سبيل المثال، إذا كنت تعمل لدى 

وكالة مالية أو مشروع تنموي، قد تستطيع توفير 
الموارد الالزمة. قد تقوم الوزارة بتوفير العديد من 

الموارد، باإلضافة إلى العاملين بالمدرسة، مثل 
األدوات المكتبية والتنقالت. نظًرا ألن تنفيذ نظام 

اإلنذار المبكر يعتمد بشكل أساسي على أشخاص 
عاملين في المدرسة والمجتمع، وأنه مدرج ضمن 
األنشطة الروتينية بالمدرسة، فإن تكلفته تكون 

منخفضة نسبًيا.

يحدد مربع النص الموجود في الصفحة التالية 
الخطوات التي يجب اتباعها لتصميم نظام اإلنذار 
المبكر الخاص بك وإشراك المدارس والمجتمعات. 

بمجرد الحصول على تصريح من الوزارة المركزية 
وتوثيقه في خطاب صادر من الوزارة، اتصل بالهيئات 

الوطنية الفرعية المدرجة في تسلسل السلطات 
حتى تصل إلى المدارس التي تريد العمل معها. 

ننصحك بمقابلة كل مجموعة بشكل شخصي 
إلبالغهم بالنتائج وشرح نظام اإلنذار المبكر لهم، 

أبلغهم بحصولك على تصريح من الوزارة والهيئات 
العليا األخرى، واطلب منهم اإلذن بالمتابعة. ينبغي 

أن تصطحب معك خطاب الوزارة الذي ينص على 
منحك تصريًحا بعقد اجتماع مع العاملين بالمدرسة 

 وإعالم مديري المدرسة بإمكانية مشاركتهم في 
هذا البرنامج.

تقديم نظام اإلنذار المبكر للمدارس 
والمجتمعات. تتمثل أول خطوة جيدة في إرسال 

خطابات إلى مديري/مسؤولي المدارس في كل 
 مدرسة. يجب أن تحدد في هذا الخطاب بإيجاز 

 ما تخطط للقيام به وأن تطلب االجتماع بهم. 
بحسب عدد المدارس التي تنوي العمل معها، 

يمكنك جدولة اجتماعات جماعية أو زيارات فردية 
للمدارس أو كليهما.

يعتبر جمع مديري المدارس التابعين لوحدة إدارية 
واحدة في اجتماع جماعي خطوة أولى فعالة 

إلطالعهم على نظام اإلنذار المبكر. ينبغي عليك 
إشراكهم في النقاش الخاص بالتسرب الدراسي؛ 

سبل التعرف عليه، وما إذا كان يمثل مشكلة في 
مدارسهم، وأسبابه، وسبل تعامل مدارسهم مع 

هذه المشكلة، والطالب المعرضون في اعتقادهم 
لخطر التسرب الدراسي. يمهد هذا الطريق أمام 

وصف نظام اإلنذار المبكر وشرح الغرض منه. في 
حالة توفر الموارد لديك، والتي تتمثل في معلم 

الفصل الرئيسي وقائد المجتمع أو قائد جمعية اآلباء 
والمعلمين في كل مدرسة، سيكون من المفيد 

تمهيد الطريق إلجراء زيارات للمدارس بشكل فردي. 
احرص على أن تكون واضًحا للغاية بشأن مستوى 

الجهد والمسؤوليات التي تتحملها المدرسة 
والمجتمع فيما يتعلق بتطبيق نظام اإلنذار المبكر، 

وحدد المدارس التي ترغب في تطبيق نظام اإلنذار 
المبكر. زود مديري المدرسة أو وفد المدرسة بالنشرات 

 أو المواد التوضيحية التي يمكنهم مشاركتها 
مع زمالئهم. 

موارد تنفيذ نظام اإلنذار المبكر

معلمو الفصول الدراسية/الفصول • 
الرئيسية الذين يقومون بتحديد الطالب 

المعرضين للخطر واالحتفاظ بسجالت 
لمتابعتهم، وتقديم الدعم في الفصل، 

وإجراء زيارات منزلية.

مدير المدرسة الذي يقوم باإلشراف على • 
تنفيذ نظام اإلنذار المبكر وعقد اجتماعات 

إدارة الحاالت.

المعلمون الذين يشاركون في االجتماعات • 
الشهرية إلدارة الحاالت.

أفراد المجتمع الذين يقدمون الدعم و/أو • 
يقومون بزيارات منزلية.

أدوات المدرسة التي تتضمن األدلة، والمواد، • 
والملصقات، والنشرات واألدوات المكتبية 

الالزمة للتقييم، وحفظ السجالت، وخطابات 
المتابعة التي يتم إرسالها إلى أولياء األمور، 

وما إلى ذلك.

بدل االنتقال )اختياري( للزيارات التي يقوم • 
بها المعلمون للمنازل.

تدريب مديري المدارس والمعلمين وأعضاء • 
جمعيات اآلباء والمعلمين في المدرسة أو 

على مستوى المجموعة. 
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تقديم نظام اإلنذار المبكر وطلب المشاركة

تحديد أماكن المدارس وعددها. 1

 الحصول على تصريح من السلطات المركزية والهيئات الوطنية الفرعية بتطبيق نظام اإلنذار المبكر . 2
في المدارس

إرسال خطابات إلى المدارس . 3

إعداد مواد ونشرات إرشادية موجزة . 4

إعداد مواد تدريبية وأدوات مدرسية. 5

تعيين المدربين وتدريبهم. 6

إرسال خطابات إلى المدارس المختارة لدعوتها إلى حضور اجتماع. 7

استضافة اجتماعات مع ممثلين من المدرسة و/أو ترتيب زيارات مدرسية ومجتمعية للمدارس المهتمة . 8
بنظام اإلنذار المبكر

التوقيع على اتفاقية مشاركة. 9

تحديد موعد إلجراء األنشطة التدريبية. 10

التواصل مع المدارس/المجتمعات بشأن التدريب وتسجيل أسماء المشاركين. 11

تجهيز اللوجستيات الخاصة بالتدريب. 12

إرسال معلومات عن التدريب الخاص بنظام اإلنذار المبكر للمدارس/المجتمعات. 13

المتابعة عبر االتصال الهاتفي لتأكيد المشاركة في ورش عمل تدريب نظام اإلنذار المبكر. 14

خطط زيارات للمدارس التي أبدت اهتماًما أو التي تنوي 
العمل معها. يتمثل الغرض من الزيارات المدرسية 

في طلب مشاركة عدد أكبر من المجتمعات المدرسية 
والحصول على اتفاقية مشاركة موقعة. )راجع المثال 

الخاص بنموذج المشاركة في مجلد الوحدة الرابعة 
بالملحق الرقمي.( أرسل خطاًبا إلى مدير المدرسة 

لطلب االجتماع معه، وإلى معلمي الصفوف/المراحل 
الدراسية المستهدفة، وقادة المجتمع ورؤساء جمعيات 

اآلباء والمعلمين/لجان اإلدارة المدرسية لمناقشة 
مشاركتهم. كن صريًحا في خطابك بأنك تريد مقابلة 
العاملين في المدرسة وممثلين عن المجتمع في آن 

واحد. قم بالمتابعة باتصاالت هاتفية لتأكيد وصول 
الخطاب. وفي خالل االتصال األول معهم، حتى قبل 
زيارة المدرسة، كن واضًحا جًدا بشأن مستوى الجهد 

والمسؤوليات التي ستتحملها المدرسة والمجتمع في 
حالة موافقتهم على المشاركة.

ضع خطة لتقديم لمحة عامة موجزة عن نظام 
اإلنذار المبكر توضح آليات عمله ومزايا تنفيذه في 

مدارسهم ومجتمعهم. استخدم نشرة نظام اإلنذار 
المبكر التي قمت بإعدادها لتوضيح الموقف أو قم 

بتعديلها. وجد برنامج SDPP أن تحويل النشرات إلى 

ملصقات توضيحية بالحجم الكبير كان مفيًدا للعمل 
مع المجموعات حيث إن بعض المشاركين كانوا أميين. 
قد يكون هذا هو االجتماع األول الذي يلمس فيه العديد 

من المشاركين أن التسرب الدراسي مشكلة مؤرقة، 
ويتعرفون على األسباب الفعلية للتسرب الدراسي، 

وتأثيره على الطالب، والمدرسة، والمجتمع. 

تلميح: إعداد أداة لجمع 
المعلومات

تتيح لك أداة تسجيل الزيارات المدرسية 
 إمكانية توحيد طريقة توثيق النتائج. 

تعد هذه الزيارة خطوة أولى مهمة لتوضيح 
مدى أهمية مواقف وآراء المدرسة والمجتمع. 

حيث تؤكد على أن نظام اإلنذار المبكر 
مصمم على أساس الشراكة، والتعاون، 

وتبادل المعلومات.
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 4B الشكل

أداة تسجيل الزيارات المدرسية

 أفكار/وجهات نظر بشأن مطالبات التسرب الدراسي: ما هو التسرب الدراسي من وجهة نظرك؟ هل توجد مشكلة 
في مدرستك/مجتمعك؟ لماذا/لماذا ال؟ )في حالة اإلجابة بنعم( ما هي في رأيك أسباب حدوث ظاهرة التسرب الدراسي 

في المدرسة/المجتمع؟ على من تقع مسؤولية عالج مشكلة التسرب الدراسي في مدرستك/مجتمعك؟

المدرسة:                                                                              التاريخ:

المنسق:                               

المشاركون:

  مدير المدرسة

  المعلم )رقم        (   /  الصفوف الدراسية ______

  جمعية اآلباء والمعلمين

  لجنة إدارة المدرسة

عدد األمهات ______   ولي األمر )رقم        ( 

عدد اآلباء ______    
الصفوف الدراسية ______   الطالب )رقم        ( 

عدد البنين ______    

عدد البنات ______    
  أخرى __________________________

األسئلة االستقصائية الممكنة: 

ما هو التسرب الدراسي؟ هل توجد مشكلة تسرب دراسي في مدرستك/مجتمعك؟
الطالب/ولي األمر المجتمع  العاملون بالمدرسة   

 مطالبات االستراتيجيات/اإلجراءات: ما هي األمور التي يمكن القيام بها، في رأيك، لمنع تسرب الطالب من الدراسة 
في مجتمعك؟

الطالب/ولي األمر المجتمع  العاملون بالمدرسة   

في حالة وجود فرصة لدى مدرستك ومجتمعك للمشاركة في أحد برامج عالج مشكلة التسرب الدراسي، هل تحبذ 
المشاركة؟ لماذا/لماذا ال؟

الطالب/ولي األمر المجتمع  العاملون بالمدرسة   
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ستتيح لك زيارة المدرسة أيًضا إمكانية طرح أسئلة 
عن التسرب الدراسي في مدارسهم ومجتمعاتهم. 

كما توفر فرصة للعاملين في المدرسة وقادة 
المجتمع لمشاركة آرائهم حول كيفية دعم الطالب 

المعرضين للخطر. يمكنك إدراج النتائج التي حصلت 
 عليها من الزيارة في تصميم نظام اإلنذار المبكر، 

ثم في ورش العمل التدريبية الحًقا.

يمثل الجدول 4B في الصفحة السابقة قالًبا ألداة 
تسجيل الزيارات الميدانية ويتضمن خاليا منفصلة 

للتعليقات الخاصة بمختلف المشاركين. من المهم 
للغاية تسجيل وجهات نظرهم الفردية حيث إن 

آراءهم قد تختلف بصورة كبيرة. ويوضح ذلك حقيقة 
أن نظام اإلنذار المبكر مصمم على أساس الشراكة، 

والتعاون، وتبادل المعلومات.

تتمثل المهمة األخيرة للزيارات المدرسية في توضيح 
الحاجة إلى تكوين فريق مدرسي لنظام اإلنذار المبكر 

لقادة المدارس والمجتمعات الذين تلتقي بهم. 
يجب أن يتضمن فريق نظام اإلنذار المبكر المدرسي 
العاملين في المدرسة وقادة المجتمع. يلزم تكوين 

الفريق قبل بدء التدريب على نظام اإلنذار المبكر نظًرا 
ألنه يجب مشاركة المسؤولين الرئيسيين عن تنفيذ 

نظام اإلنذار المبكر في عملية التدريب. ويجب أن تقوم 
بتوفير مبادئ توجيهية عن صفات العضو الجيد في 

الفريق المدرسي لنظام اإلنذار المبكر. تذكر أن لجنتك 
يجب أن تضم أعضاًء من الرجال والنساء! امنحهم 

الوقت لمراجعة المعايير وطرح األسئلة. )يمكن إدراج 
المبادئ التوجيهية الخاصة بصفات عضو المجتمع 

تلميح: جدولة التدريب في وقت 
مبكر

خطط إلجراء التدريب الخاص بنظام اإلنذار المبكر 
قبل بدء الدراسة بشهر واحد على األقل وفي 

 غضون شهرين من إجراء الزيارات المدرسية. 
تذكر أنك تريد الحفاظ على اهتمامهم وعلى 

استمرار الزخم! 

قائد المجتمع الجيد هو شخص:

معروف في المجتمع• 

يحظى باالحترام• 

مشارك بالفعل في أنشطة التوعية في المجتمع• 

ممثل إلحدى منظمات المجتمع الموجودة )المدنية، الدينية، إلى غير ذلك(• 

مهتم بدعم القضايا التي تحقق الصالح العام بوقته و/أو ماله• 

منضم إلحدى لجان المدرسة الحالية مثل جمعية اآلباء والمعلمين أو لجنة اإلدارة المدرسية• 

مهتم بنظام اإلنذار المبكر• 

قادر على االلتزام بوقته على مدار العام الدراسي• 

يراعي جوانب الثقافة/الدين، إلخ. الخاصة باألسر الموجودة في المجتمع• 

الجيد في النشرة. يحدد مربع النص أدناه صفات عضو 
المجتمع الجيد.(

ناقش تدريب نظام اإلنذار المبكر المطلوب ألعضاء 
المدرسة والمجتمع مع فريق نظام اإلنذار المبكر خالل 

زيارتك. يستغرق التدريب األولي للعاملين في المدرسة 
ثالثة أيام بحد أدنى إلى جانب يوم إضافي لتدريب مديري 

المدرسة/نواب المديرين. يستغرق تدريب المجتمع يومين 
بحد أدنى.
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 حاول الحصول على اتفاقية كتابية من المدرسة 
والمجتمع توثق استعدادهم للمشاركة في برنامج 
نظام اإلنذار المبكر. ينبغي أن توضح االتفاقية األدوار 

والمسؤوليات التي ستتحملها فرق العمل بالمدارس 
وأفراد المجتمع ومستوى الجهد المتوقع منهم بذله 
في هذا الصدد. ويجب توقيع هذه االتفاقية قبل بدء 

التدريب. )تتضمن الوحدة الرابعة بالملحق الرقمي 
اتفاقية مشاركة توضيحية.(

ما الذي ينبغي القيام به في حالة رغبة 
 المدرسة أو المجتمع فقط في المشاركة 

دون اآلخر؟
هل يمكن للمدرسة تنفيذ نظام اإلنذار المبكر دون 

دعم من المجتمع؟ بالرغم من أن المدرسة تستطيع 
تحديد الطالب المعرضين للخطر ومتابعتهم وتنفيذ 

بعض استراتيجيات االستجابة األولية، إال أن جهودها 
لن تؤدي إلى نتائج مثالية. يتم اتخاذ العديد من 

القرارات التي تؤثر على حضور الطالب ومشاركتهم 
في المدرسة من جانب أولياء األمور وفي إطار األسرة. 

يحتاج نظام اإلنذار المبكر إلى قوى عاملة ومراقبة 
يوفرها المجتمع.

هل يمكن للمجتمع معالجة ظاهرة التسرب الدراسي 
دون مشاركة المدرسة؟ يمكن للمجتمعات إدارة 
شبكة واسعة للحفاظ على انتظام الطالب في 

الدراسة. ويمكنهم توفير الدعم والخدمات، مثل برامج 
التغذية المدرسية. ولكن سيكون من الصعب للغاية 

تحديد الطالب األكثر عرضة لخطر التسرب الدراسي 
واستهدافهم دون المعلومات التي يحصل عليها 

العاملون بالمدرسة من خالل تقييم الطالب ومتابعة 
الطالب المعرضين للخطر. ال تملك المجتمعات نفوًذا 
كافًيا لتغيير العوامل المدرسية القوية مثل التفاعل 

بين المعلمين وطالبهم. سيكون توفير فصول 
دراسية أكثر جذًبا لألطفال - وهي جزء مهم من 

استراتيجيات االستجابة األولية لنظام اإلنذار المبكر - 
أحد العناصر المفقودة. غالًبا ما يتم تجاهل الطالب 

المعرضين للخطر في المدرسة، وقد تكون المدرسة 
بيئة غير ممتعة ومليئة بالتهديدات بالنسبة لهؤالء 
الطالب. من المهم للغاية التشجيع على توفير مناخ 

مليء بالترحاب في المدرسة لجذب هؤالء الطالب 
ودعمهم. دون مشاركة العاملين في المدرسة، لن 

يتم تنفيذ العديد من استراتيجيات االستجابة األولية. 
ولن يتم التواصل المباشر مع أولياء األمور بشأن 

أطفالهم.

تعد متابعة البيانات على مستوى المدرسة وتشجيع 
المعلمين على استخدام استراتيجيات تدريس محببة 

لألطفال في فصولهم الدراسية بداية جيدة لدعم 
الطالب المعرضين للخطر. بيد أن البرنامج سيواجه 
صعوبات من أجل إحداث تغيير حقيقي إذا لم تكن 

هناك رغبة من جانب المجتمع في دعم المدارس 
للتعاون مع أولياء األمور. وبدون مشاركة المدارس 

من أجل تقييم الطالب وتصنيفهم ومراقبة أدائهم، 
وتشجيع تعلم الطالب المعرضين للخطر، ستواجه 

المجتمعات ضغوًطا شديدة لتقديم الدعم المستهدف 
للطالب المعرضين للخطر. 

 لذلك، إذا لم يتم التوصل التفاق بشأن مشاركتهم، 
وإذا تمكنت من إيجاد مدارس ومجتمعات أخرى ترغب 

 في المشاركة، ُينصح بشدة باختيار مكان بديل. 
إذا كنت تطبق برنامًجا مرحلًيا وتنوي إدراج مجموعة 
جديدة من المدارس في السنوات التالية بعد العام 
األول من تنفيذ البرنامج، يمكنك إتاحة فرصة أخرى 

للمدارس والمجتمعات التي لم تصل إلى اتفاق بشأن 
المشاركة. وبعد السنة األولى، ستحصل على شهادات 
ويمكن للعاملين بالمدرسة وقادة المجتمع المساعدة 

في ترويج نظام اإلنذار المبكر لآلخرين الذين يهتمون 
بتنفيذ مثل هذا البرنامج في مدارسهم ومجتمعهم.
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تلميح: امنح األشخاص فرصة للتحدث والتفكير مًعا
في حالة وجود عزوف من جانب المدرسة أو المجتمع عن المشاركة، يمكنك أن تقترح عليهم 
التأني وأخذ مزيد من الوقت لمناقشة مشاركتهم فيما بينهم بعد مغادرتك. أخبرهم بأنك 

 ستعاود االتصال بهم خالل أسبوع للحصول على قرارهم النهائي. اترك النشرة معهم. 
تذكر أنه ال يمكن لنظام اإلنذار المبكر تحقيق النجاح الحقيقي إال إذا حرصت المجموعات 

الملتزمة به على نجاحه. يجب عليهم العمل مًعا - البد من وجود شراكة!
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 على الرغم من أن أوميد ومارجونا يعيشان في منطقتين مختلفتين بطاجيكستان ويذهبان إلى مدرستين مختلفتين، 
فإن طالبي الصف التاسع هذين تجمع بينهما العديد من القواسم المشتركة. فهما يعمالن إلعانة عائلتيهما، مما أدى إلى 

حاالت غياب متكررة وضعف لألداء في المدرسة. كما أنهما لم يتلقيا إال القليل من التشجيع من والديهما لالجتهاد في 
الدراسة أو لالستمرار في التعليم.

 يجد أوميد نفسه أمام خيار صعب كل يوم: هل أذهب للعمل أم إلى المدرسة؟ فنظًرا ألنه الولد األكبر في المنزل، كانت 
تقع على عاتقه مسؤولية توفير الطعام ألسرته. وغالًبا ما يختار العمل. وكلما زادت نسبة تغيب أوميد عن المدرسة، 

 انخفضت درجاته وزادت رغبته في ترك التعليم. "كنت أفكر دائًما في المشكالت التي نعاني منها في المنزل… 
ماذا ستأكل أسرتي اليوم."

كانت هناك التزامات أيًضا تتحملها مارجونا تجاه أسرتها. فهي تساعد في األعمال المنزلية وأعمال الحقل الموسمية مما أدى 
إلى تفويت بعض دروسها في المدرسة. كما أن لوالديها وجهات نظر متضاربة حول تعليمها. في الواقع، كانت ال تمانع البقاء 

في المنزل. فقد كانت تقول: "المدرسة ال تمثل لي أمًرا ممتًعا، ربما ال أريد التعليم".

لكن لم تنته قصتي أوميد ومارجونا بالتسرب من الدراسة. فقد كان لكل منهما معلم فصل رئيسي شارك في التدريبات 
التي نظمها البرنامج التجريبي لمنع التسرب الدراسي وأدرك أنه من المهم متابعة حاالت غياب الطالب ألن ذلك مؤشر مهم 
يوضح الطالب المعرضين لخطر التسرب الدراسي. وعندما الحظ معلما الفصلين الرئيسيين أنهما ال يحضران إلى المدرسة، 

قاما بزيارة آبائهما لمعرفة ظروفهما في المنزل والتحدث إليهما عن أهمية الحضور بانتظام. 

ومن ثّم تعاون معلما الفصلين الرئيسيين ألوميد ومارجونا مع أولياء أمورهما لوضع جدول يسمح لهما بالذهاب إلى 
المدرسة والعمل مًعا. فقد قدما استراتيجيات بسيطة لمساعدتهما على دعم الطفلين في الواجبات المدرسية. وفي 

 المدرسة، اهتم معلما الفصلين الرئيسيين اهتماًما خاًصا بمعدل تقدمهما، وتابعا نسبة حضورهما، كما وضعا خطط 
 دعم لهما بالتعاون مع المعلمين اآلخرين، وتواصال مع أولياء أمورهما عندما كانا يشعران بضعف الحضور أو ببدء 

انخفاض درجاتهما. 

طرأ تحسن ملحوظ على معدل حضور أوميد ومارجونا وأدائهما الدراسي. واآلن، أبلى الطالبان بالًء حسًنا في األعمال 
 المدرسية ويسيران على الطريق الصحيح إلتمام المرحلة الثانوية. تتطلع مارجونا للحصول على شهادة في التمريض. 

أما أوميد، فتحثه والدته اآلن على الذهاب إلى المدرسة ومتابعة دراسته.

دائرة السالمة لنظام اإلنذار المبكر ترصد الطالب 
المعرضين للخطر قبل تسربهم من الدراسة
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ناقشنا في الوحدة السابقة كيفية تكوين فريق 
تصميم نظام اإلنذار المبكر الخاص بك. وقد قمنا كذلك 

بشرح الخطوات المختلفة لجمع البيانات التي تحتاج 
إليها من أجل فهم ظاهرة التسرب الدراسي. بحلول 

المرحلة الراهنة تكون قد اتخذت بعض القرارات األولية 
بشأن مكان تنفيذ نظام اإلنذار المبكر الخاص بك، 

وتحديد المرحلة والصفوف الدراسية، وعدد المدارس 
التي ترغب في العمل معها. لقد حددت أيًضا المدارس 

والمجتمعات التي ستعمل معها وحصلت على 
اتفاقيات المشاركة. 

أنت اآلن على استعداد لالشتراك في أحد األجزاء األكثر 
تشويًقا في عملية تصميم نظام اإلنذار المبكر! أنت 

على استعداد لتحديد عوامل التنبؤ والمؤشرات 
الخاصة بك، ووضع القواعد، وتقييم مستويات المخاطر. 

أثناء قيامك بهذه الخطوات، ستقوم بنشر إطار عمل 
نظام اإلنذار المبكر الذي سيستخدمه المعلمون 

لتقييم وتصنيف طالبهم من أجل تحديد الطالب 
المعرضين لخطر التسرب الدراسي. بالرغم من أن فريق 

تصميم نظام اإلنذار المبكر الخاص بك قد ال يشارك 
بشكل مباشر في تدريب المعلمين على كيفية 

تحديد الطالب المعرضين للخطر
 يتمثل الغرض من نظام اإلنذار المبكر في تقديم دعم مستهدف إلى الطالب الذين تظهر 

عليهم عالمات احتمالية التسرب من المدارس. لكن كيف تقوم بتحديدهم؟ أظهر أحد األبحاث أن 
 هناك سلوكيات معروفة للطالب تنذر بالتسرب. ترشدك الوحدة الخامسة خالل أحد أهم الخطوات 

في تصميم نظام اإلنذار المبكر الخاص بك؛ وهي تحديد الطالب المعرضين لخطر التسرب من 
المدرسة. وتقدم لك العوامل األساسية الثالثة للتنبؤ بالتسرب - الحضور والسلوك واألداء الدراسي - 

 وتوضح كيف يمكنك استخدام عوامل التنبؤ هذه وغيرها من عوامل التنبؤ الخاصة بالسياق 
لتقييم الطالب المعرضين للخطر وتصنيفهم. ماذا لو وجدنا عدًدا ال يمكن إدارته من الطالب 

 المعرضين للخطر؟ تقترح الوحدة الخامسة خيارات معالجة كلية وجزئية وترشدك خالل بعض 
 القواعد البسيطة التخاذ القرار. وتتضمن أمثلة على عوامل التنبؤ بالتسرب ومؤشرات التسرب 

ونماذج التقييم/التصنيف.

تقييم الطالب وتصنيفهم، يحتاج فريق التصميم إلى 
فهم إجراءات تلك العملية من أجل تحديد المؤشرات 

وتقييمها بفعالية ووضع حدود مستويات مخاطر 
التسرب الدراسي. 

يتمثل الغرض من أدوات برنامج SDPP المضمنة في 
هذه الوحدة في أن تكون بمثابة أمثلة ونماذج توضيحية 

لمساعدة فريقك على إعداد نظام اإلنذار المبكر الخاص 
 SDPP به. في بعض الحاالت، يتم عرض أمثلة برنامج
)بحذر( التي أثارت مجموعة من اإلشكاليات أثناء تنفيذ 

البرنامج التجريبي. إن دراسة عوامل التنبؤ والمؤشرات 
األكثر جدالً تساعد فريق تصميم نظام اإلنذار المبكر 

الخاص بك على تجنب نفس المخاطر واالستفادة من 
الدروس التي اكتسبها فريق برنامج SDPP. وتتوفر 
مقترحات ألفضل الممارسات بناًء على تجارب برنامج 

SDPP. إن استثمارك سيؤتي ثماره. مثلما هو الحال مع 

مدير المدرسة والمعلمين بالمدرسة الذين تتم مشاركة 
خبراتهم في مربع النص الموضح بالصفحة التالية - 

يعتبر التغيير عملية ممكنة!
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النقاط الرئيسية لتحديد الطالب 
ومتابعتهم

في البداية، سنضع بعض النقاط األساسية المتعلقة 
 بتحديد الطالب المعرضين للخطر مع مراجعتها. 

ُيطلق على هذه العملية اسم التقييم والتصنيف. 

يتم إجراء عملية التقييم والتصنيف مرة واحدة كل • 
سنتين لمجموعات الطالب في الصفوف المحددة. 

سيتم تصنيف الطالب المحولين فقط الذين يدخلون 
في المجموعات بعد االنتهاء من تقييم الطالب 

المقيدين في نفس الصف وتصنيفهم.

إذا كانت هناك مجموعة من الصفوف الدراسية التي • 
تنفذ نظام اإلنذار المبكر، على سبيل المثال الصفوف 

من الرابع إلى السادس، يتم تقييم مجموعة الطالب 
الجدد الذين يلتحقون بالصف الرابع كل عام بعد 

متابعتهم في الشهر األول من المدرسة.

بمجرد االنتهاء من عملية تقييم الطالب في الصفوف • 
المستهدفة في المدرسة وتصنيفهم، سيحافظ 

الطالب على "مستوى المخاطر" الخاص بهم لمدة 
تصل إلى سنتين. يوفر ذلك الوقت الكافي لكي 

تدعم استراتيجيات االستجابة األولية عملية التغيير 
 لدى الطالب المعرضين للخطر. كما يتيح ذلك 

للطالب الذين تظهر عليهم عالمات تحذيرية 
للتسرب الدراسي - ولم يتم تقييمهم على أنهم 

طالب معرضين للخطر في عملية التقييم األولية - 
االستفادة من استراتيجيات االستجابة األولية.

تتم عملية التقييم والتصنيف في جميع مدارس • 
نظام اإلنذار المبكر في الوقت نفسه في نهاية الشهر 

األول من العام الدراسي الحالي. 

يتم تقييم جميع الطالب في المدرسة بالصفوف • 
المستهدفة وتصنيفهم في الوقت نفسه.

يقوم العاملون بالمدرسة في الصفوف المستهدفة • 
بإجراء عملية التقييم والتصنيف في فصولهم 

الدراسية.

 يحصل كل طالب على درجة تتراوح بين 0 و2 • 
 )0 = مخاطر منخفضة، 1 = مخاطر متوسطة،

2 = مخاطر عالية( لكل مؤشر في نظام اإلنذار المبكر. 
إذا كانت هناك 6 مؤشرات في نظام اإلنذار المبكر 

الخاص بك، يمكن أن تتراوح الدرجة الكلية للطالب 
بين 0 و12. وتعتمد الدرجة اإلجمالية، بالتأكيد، على 

عدد المؤشرات المستخدمة. 

يحتفظ الطالب الذين يتم تحديدهم على أنهم من • 
الطالب المعرضين للخطر بهذا المركز على مدار 

العام )إذا كان نظام اإلنذار المبكر يخدم صًفا دراسًيا 
واحًدا فقط( وفي الصف الدراسي التالي )إذا كان 

نظام اإلنذار المبكر يخدم مجموعة من الطالب في 
صفوف متعددة(، حتى إذا كانت مستويات حضورهم، 
أو سلوكهم، أو أدائهم الدراسي، أو المؤشرات األخرى 

الجاري متابعتها قد تحسنت.

يقوم فريق تصميم نظام اإلنذار المبكر بوضع حدود • 
مستويات المخاطر التي تحدد ما إذا كان الطالب في 

مستوى مخاطر عاٍل، أو منخفض، أو متوسط. إن تحديد 
هذه المستويات ليس من اختصاص المدرسة. 

يتيح تقييم الطالب في الفصول الدراسية، ثم تصنيفهم 
 بعد ذلك، للمدارس استهداف الطالب األكثر عرضة 
 لخطر التسرب الدراسي واستغالل وقت المعلمين 

بصورة أكثر فعالية لتقديم دعم إضافي للطالب األكثر 
عرضة للخطر.

 وضع نظام اإلنذار المبكر 
يغير المواقف تجاه الطالب 

 ،SDPP في إحدى الدول التي طبقت برنامج
وقبل استخدام نظام اإلنذار المبكر، أعلن 
أحد مديري قطاع التعليم على مستوى 

الدولة أن جميع المدارس تقوم بجمع بيانات 
عن حضور الطالب. وأشار إلى مربع صغير 

في زاوية من زوايا السبورة المغبرة مسجاًل 
به نسبة الحضور اليومية للطالب - عدد 

الطالب الحاضرين في ذلك اليوم - وليس 
أسماء الطالب الغائبين. ولم تكن هذه 
البيانات غير دقيقة فحسب، بل كانت 
األسطر الموجودة بجوار أسماء الطالب 
في دفاتر تسجيل الطالب على مكتب 

المعلمين فارغة أيًضا. وكذلك كانت 
جميع األسطر األخرى الخاصة بذلك األسبوع 

واألسابيع السابقة. لم يدرك المدير وال معلم 
الفصل مدى أهمية متابعة كل طالب 

على حدة حتى بدأوا في تنفيذ نظام اإلنذار 
المبكر والحظوا الفرق الذي أحدثه.
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لماذا تقوم بتقييم الطالب 
وتصنيفهم؟

يعتبر التقييم والتصنيف بمثابة عملية تتيح للعاملين 
في المدرسة تحديد مستوى تعرض الطالب لخطر التسرب 

الدراسي. وتعتمد هذه العملية على المبدأ المتمثل في 
أن التسرب الدراسي هو عملية تبدأ في مرحلة مبكرة 

جًدا من تعليم الطفل وتتضمن عالمات تحذيرية يمكن 
مالحظتها قبل حدوث التسرب الدراسي.

 إن استخدام نظام تقييم قائم على عوامل التنبؤ هذه 
أو - العالمات التحذيرية لالنفصال والفشل - يتيح 

للمعلمين تحديد الطالب الذين تظهر عليهم سلوكيات 
خطرة ثم متابعتهم بمرور الوقت. يعمل تقييم الطالب 
أيًضا على تحفيز وجود مستوى متزايد من الدعم لمنع 

الطالب من ترك المدرسة. يتيح نظام المتابعة والتطبيق 
هذا للمدارس والمجتمعات توجيه الموارد النادرة إلى 

الطالب الذين تظهر عليهم مؤشرات أعلى مستويات 
المخاطر. 

ال يوجد مستوى عالمي أو ثابت للمخاطر استناًدا إلى 
العالمات التحذيرية الخاصة بالتسرب الدراسي، ولكن 

يتم تحديد تقييم مستويات المخاطر بناًء على السياق 
المحلي والموارد المتاحة والنسبة المئوية للطالب 

المعرضين للخطر والذين يحتاجون إلى الدعم.

تحديد عوامل التنبؤ بالتسرب 
الدراسي

ما هو عامل التنبؤ وما هو المؤشر؟
يعتمد نظام اإلنذار المبكر على عوامل التنبؤ أو دوافع 
التسرب الدراسي. المؤشرات هي الطرق المحددة التي 

يتم من خاللها رصد المعلومات الخاصة بعوامل التنبؤ 
هذه ومتابعتها. يجب أن تالحظ المؤشرات وعوامل التنبؤ 

السلوكيات السلبية للطالب فيما يتعلق بالتسرب.

بالرغم من أن هناك العديد من أنواع البيانات التي 
يتم جمعها ومراجعتها من أجل تحديد جودة العملية 

نصائح للمعلمين للتأكد من شعور جميع الطالب أنهم موضع ترحيب
ضع جدوالً زمنًيا والتزم به.• 

اعرض قواعد الفصل الدراسي.• 

استخدم أنواًعا مختلفة من الممارسات التعليمية. • 

امنح جميع الطالب فرصًة لكي يكونوا رواًدا في شيء يجيدونه.• 

شّجع التعاون بين األقران.• 

استخدم إشارات ُتستخدم عند "مطالبة" الطالب بالهدوء، وبدء العمل، ووضع المواد جانًبا.• 

اطمئن على الطالب أثناء عملهم.• 

تحدث عن المخاوف مع الطالب كل على حدة.• 

عندما ينجح الطالب في تحقيق هدف أكاديمي أو سلوكي، استخدم أسلوب تشجيع إيجابي موجًها للطالب • 
بشكل محدد. 

تلميح: تجنب وصم الطالب وأسرهم
تذكر أنه يجب الحفاظ على سرية هويات الطالب المعرضين للخطر وأسرهم وخصوصيتهم. فأنت ترغب في 

تجنب وصم الطالب أو أسرهم أو تعريضهم لوضع يهددهم بمزيد من االغتراب عن المدرسة. على سبيل المثال، 
 في الهند تم إطالق اسم "الطالب محل االهتمام " بدالً من الطالب المعرضين للخطر. "الطالب المستهدفون" 
هو مصطلح آخر يمكن استخدامه وال يحمل أي إساءة للطالب. الرجاء مراجعة النصائح السابقة لُتشعر جميع 

الطالب بالترحيب. 
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 التعليمية وفعاليتها، إال أن حجم البيانات الذي 
يوفر معلومات حول مشكلة كل طالب على حدة 

 ضئيل للغاية. ال تتوفر هذه المعلومات إال على 
مستوى المدرسة. 

لسوء الحظ، وبالرغم من أن معظم نظم التعليم 
تتطلب قيام المدارس بجمع بيانات أساسية حول 

الطالب )على سبيل المثال، الحضور والصفوف 
الدراسية/الدرجات وإلخ(، ال تحرص المدارس - 

والموظفون المسؤولون - على تسجيل البيانات 
الخاصة بكل طالب بشكل دقيق ومنتظم وروتيني. 

على سبيل المثال، بالرغم من أن المعلمين قد 
يسجلون الحضور اليومي، إال أنه غالًبا ما يكون مجرد 

إحصاء لعدد الطالب الموجودين في الفصل في ذلك 
اليوم، وليس تحديًدا لكل طفل غائب وتوثيًقا لحالته. 

من أجل تطبيق نظام اإلنذار المبكر على نحو فعال، 
يجب أن تستند البيانات التي يتم جمعها إلى سلوك 

كل طالب بشكل فردي.

تشمل الجوانب المهمة التي يجب أخذها في االعتبار 
عند وضع المؤشرات لنظام اإلنذار المبكر مدى تأثير 

عدم موضوعية المعلم وسلوكه على سلوكيات 
الطالب. ومن الدروس المستفادة التي اكتسبها 

برنامج SDPP من التحليل الظرفي أن المعلمين 
في جميع الدول األربعة يكّونون آراء قوية عن الطالب، 
بالرغم من عدم انتباه الطالب لذلك دائًما. ومع ذلك، 

عند تنبؤ نظام اإلنذار المبكر بعوامل الخطر، كلما 
كانت المؤشرات التي وضعتها أكثر تحديًدا، قل تأثير 

انحياز المعلم على عملية التقييم.

يقوم نظام اإلنذار المبكر بتغيير ما يحدث في المدارس. 
يوفر نظام اإلنذار المبكر إطار العمل الذي يستخدمه 

المعلمون لجمع المعلومات الخاصة بالطالب وتوثيقها 
وتحليلها. تعتبر عملية جمع بيانات الطالب وتوثيقها 

وتحليلها بمثابة برنامج لتحسين عملية التدريس 
للطالب المعرضين للخطر ومستويات تعلمهم كما 

أنها تحسن من احتماالت بقاء الطالب في المدرسة.

ما هي أفضل عوامل التنبؤ بالتسرب الدراسي؟
تشكل العوامل األساسية الثالثة للتسرب الدراسي 

المعترف بها عالمًيا، والموضحة أدناه، أحد أمثلة عوامل 
التنبؤ بخطر التسرب الدراسي الجيدة. وتركز العوامل 

األساسية الثالثة - المتمثلة في الحضور والسلوك 
واألداء الدراسي - على سلوكيات الطالب األكثر ارتباًطا 

بالتسرب الدراسي.

يؤثر كل عامل من عوامل التنبؤ هذه بشكل متبادل 
على العوامل األخرى: كلما زاد تغيب الطفل عن 

المدرسة، انخفضت مستويات تحصيله األكاديمي وأدائه 
الدراسي، وكلما زاد إحباطه ونفوره من المدرسة ومن 

زمالئه، زاد انفصاله عن المدرسة، وزادت احتمالية تغيبه 
عن المدرسة... وهكذا. 

The ABCs 
of School Dropout

Attendance
Behavior
Coursework

 ما هو الفرق بين عامل 
التنبؤ والمؤشر بنظام اإلنذار 

المبكر؟ 
عوامل التنبؤ هي العوامل أو "المتغيرات 

 المستقلة" التي تمثل السبب المباشر 
لنتيجة ما. عوامل التنبؤ الجيدة هي العوامل 

التي ال تتسم بعالقة وارتباط قوي بالنتائج 
المرجوة فحسب، بل تنطوي أيًضا على درجة 
عالية من السببية التي يمكن أن ُتعزى إلى 

النتيجة. على سبيل المثال، حددت الدراسات 
أنماًطا من السلوك قد تؤثر بصورة كبيرة على 

ظاهرة التسرب الدراسي.

تتعلق المؤشرات بكيفية تحديد عامل التنبؤ 
وقياسه.

على سبيل المثال، يمثل الغياب عامل تنبؤ، 
لكن الغياب لمدة يومين متتاليين هو مؤشر 

 قابل للقياس يحدد الهدف ويستدعي 
اتخاذ إجراء.
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عادًة ما تمثل العوامل األساسية الثالثة للتسرب 
الدراسي محور نظام اإلنذار المبكر نظًرا ألنها تمثل 

المعلومات التي يمكن رصدها ومتابعتها بانتظام 
وسهولة. تتطلب معظم نظم التعليم والمدارس 

قيام المعلمين بجمع بعض هذه المعلومات 
وتسجيلها كجزء من واجباتهم الوظيفية المعتادة. 

)ستتم مناقشة ذلك بمزيد من التفصيل في هذه 
الوحدة.( تمثل العوامل األساسية الثالثة طريقة سهلة 

لتذكر ثالثة من عوامل التنبؤ الرئيسية بالتسرب 
الدراسي. إن بساطة العبارة تسترعي االنتباه. وهذا ما 
يجعلها نقطة بداية جيدة لبدء النقاش حول مشكلة 

التسرب الدراسي.

يمكن ترجمة كل عامل من عوامل التنبؤ األساسية 
الثالثة هذه إلى مؤشرات يمكن قياسها تتميز بتوفر 

البيانات الخاصة بها بشكل عام أو إمكانية جمعها 
بسهولة، باإلضافة إلى أنها تمثل سلوًكا يمكن تغييره 

لتقليل مستوى المخاطر. 

في كثير من الحاالت، قد يتساءل العاملون في 
المدرسة عن سبب أهمية متابعة الحضور. ولكن أثناء 

النقاش معهم، يدركوا سريًعا مدى أهمية متابعة 
الحضور اليومي لكل طالب على حدة. وقد أظهرت 

األبحاث مراًرا وتكراًرا أنه في حالة تغيب الطالب بنسبة 
ال تزيد عن 10% من أيام الدراسة، فإنه سيرسب على 
األرجح وستزداد احتماالت تسربه من الدراسة. وال يهم 

ما إذا كان الغياب بعذر أم ال. المهم هو الوقت الدراسي 
الذي يفوت الطالب. 

قد ال تتضح جيًدا أسباب أهمية متابعة السلوك 
بنفس القدر. تلعب سلوكيات الفصل دوًرا مهًما 
في ما يتعلمه الطالب. إن ما يحدث للطالب أثناء 

وجودهم في المدرسة سيؤثر على مدى مشاركتهم. 
فسلوكهم )المتمثل في االضطراب، وعدم االهتمام 

بالمشاركة، والالمباالة/الملل، واإلحباط، بل وحتى 
الخوف( هو مؤشر لمشاركتهم ورغبتهم في التعلم. 

قد يساعد تعريف العاملين في المدرسة بهذه 
الحقيقة، وبناء قدرتهم على إدراك ومتابعة سلوك 
الطالب، على تحديد الطالب الذين هم في طريقهم 
إلى التسرب. وفي الوقت نفسه، يتيح ذلك للمعلم 

الفرصة لجذب الطالب المعرضين للخطر إلى األنشطة 
الصفية أو المدرسية. وهذا يساعد بدوره على زيادة 
تقبلهم لعملية التعلم واستمتاعهم بالمدرسة. 

)راجع الشكلين 5A أدناه و5B في الصفحة التالية 
 SDPP لالطالع على نتائج التحليل الظرفي لبرنامج

بشأن السلوك.(

كيف تختار عوامل التنبؤ؟
يعتمد نظام اإلنذار المبكر على 3 إلى 6 من عوامل 

التنبؤ األساسية والمؤشرات المرتبطة بها والتي 
ستستخدمها لتقييم الطالب وتصنيفهم. يجب 

تضمين عوامل التنبؤ األساسية الثالثة المستمدة 
من األدلة العلمية والقابلة لالستجابة في نظام اإلنذار 

المبكر الخاص بك.

طاجيكستان: النسبة المئوية للطالب 
الذين تظهر عليهم مشكالت سلوكية

الشكل 5A - نتائج التحليل الظرفي لبرنامج SDPP: المشكالت السلوكية للطالب
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يمثل تحديد أفضل عوامل التنبؤ وترجمتها إلى مؤشرات 
أحد أهم األنشطة في عملية تصميم نظام اإلنذار المبكر. 

 يوضح الجدول 5C في الصفحة التالية هذه العالقة. 
فيما يلي المعايير التي يجب وضعها في االعتبار.

يجب أن يكون عامل التنبؤ:

سلوك طالب يرتبط بالتسرب بشكل قوي )ليس سمة • 
مميزة، مثل الطالب الذي يعاني من إعاقة(؛

له استجابة قابلة للتنفيذ؛• 

إجراًء قاباًل للتنفيذ وفي المتناول ومستداًما من • 
الناحية االقتصادية؛

سلوًكا يبديه الطالب بصفة متكررة، ويصبح نمًطا • 
بمرور الوقت.

يجب أن تتوفر الشروط التالية في المؤشر:• 

أن يكون قائًما على معلومات حول مستوى كل فرد؛• 

يستخدم البيانات المتاحة في المدرسة، ويستند إلى • 
السجالت المدرسية الرسمية )إذا أمكن(؛

يمكن رصده ومتابعته؛• 

يستند إلى بيانات موضوعية وموثوقة؛• 

أن يكون مصاًغا بناًء على أنماط سلوك يمكن • 
مالحظتها؛

أن يكون شيًئا يمكن متابعته لفترة زمنية أطول، • 
وليس فقط بغرض تقييم الطالب وتصنيفهم.

تعتمد عوامل التنبؤ عادًة على عوامل الخطر المرتبطة 
بالتسرب الدراسي. يسرد الجدول 5D في الصفحة بعد 

التالية العوامل المستمدة من البيانات التي تم جمعها 
في الواليات المتحدة. تتشابه العوامل بدرجة كبيرة في 
البلدان األخرى، بما في ذلك البلدان النامية. يشير الرقم 
"1" في الجدول إلى أن هناك دراسة واحدة من الدراسات 

المتناولة قد أظهرت ارتباط عامل الخطر بدرجة كبيرة 
بحدوث التسرب الدراسي في مستوى الصف الدراسي 

هذا. يشير رمز النجمة )*( إلى أن هناك دراستين أو أكثر 
من الدراسات المتناولة قد أظهرت ارتباط عامل الخطر 

بدرجة كبيرة بحدوث التسرب الدراسي على مستوى الصف 
الدراسي هذا.

 كمبوديا: النسبة المئوية للطالب واآلباء/أولياء األمور 
الذين تظهر عليهم مشكالت سلوكية

الشكل 5B- نتائج التحليل الظرفي لبرنامج SDPP: المشكالت السلوكية للطالب
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استخدم أداة تخطيط التسرب الدراسي التالية لبدء 
عملية اختيار عوامل التنبؤ الخاصة بك. فمن المتوقع 

أن تستخدم األداة طوال مرحلة تصميم نظام اإلنذار 
المبكر الخاص بك. يجب أن تتوقع تنقيحها عدة مرات 

خالل عملية التصميم. وليس الغرض من األداة أن 
تكون "منتًجا نهائًيا". لكنها توفر هيكاًل لتحديد 

النقاط الرئيسية التي تظهر في مناقشاتك خالل 
تطور عملك. 

خالل مناقشاتك حول عوامل التنبؤ والمؤشرات، 
يجب أن تفكر في كيفية استخدامها، وكيفية 

قياسها، وكيف يمكن تطبيق االستراتيجيات من 
أجل تغيير السلوك المستهدف. إن أداة التخطيط 
هي مجرد وسيلة لتحديد نقاط القرارات الرئيسية 

التي قد تحتاج إلى العودة إليها في وقت الحق خالل 
هذه العملية.

فّكر في أهمية عامل تنبؤ معين )أو أحد دوافع 
التسرب الدراسي( عند تصنيفه. بالرغم من أنك 

ستختار 3-6 مؤشرات من بين المؤشرات المذكورة، 
إال أنك بحاجة إلى تحديد ومناقشة عدد أكبر من ذلك 

للتأكد من تحديد المؤشرات التي ستمثل أفضل 
عوامل تنبؤ ومؤشرات. خصص وقًتا للمشاركة في 

هذه المناقشة.

 استخدم برنامج SDPP ستة مؤشرات في كل 
بلد لتسجيل احتمالية التسرب الدراسي. لكن 

هذا العدد ليس قاعدة إلزامية. بالرغم من إمكانية 
تصميم نظام اإلنذار المبكر اعتماًدا على المؤشرات 
األساسية الثالثة لتسرب الطالب من المدارس فقط، 
إال أن استخدام مؤشر واحد أو اثنين إضافيين يوفر 

المزيد من البيانات ويمنح رؤية أشمل حول العوامل 
التي تؤثر على التسرب الدراسي. ستحتاج إلى 

الحصول على معلومات كافية من أجل التأكد من 
دعم الطالب المعرضين للخطر )وخاصة إلجراء عملية 

المتابعة الالزمة لتطبيق استراتيجيات االستجابة 
األولية(، ولكن ليس إلى الحد الذي يعتبر معه 

النشاط: اختيار مؤشر جيد
 ال تؤدي عوامل الخطر جميعها إلى تحديد 

عوامل تنبؤ جيدة. ستالحظ أن بعض عوامل 
الخطر في الجدول 5E الذي سيرد الحًقا 

تلبي المعايير الخاصة بعامل التنبؤ "الجيد" 
في حين ال يلبي بعضها اآلخر ذلك. قّسموا 

أنفسكم إلى مجموعات مكونة من اثنين 
واطلعوا على الجدول 5E. ما هي العوامل 

التي تلبي معايير عامل التنبؤ الجيد؟ فّسر 
إجابتك بلماذا أو لماذا ال. انضم إلى فريق آخر 

وقارن إجاباتك بإجاباتهم. وعند انتهاء الجميع 
من ذلك، ناقشوا ما تعلمتموه عن عوامل 

الخطر وعوامل التنبؤ.

 5C الشكل

عوامل التنبؤ بالتسرب الدراسي والمؤشرات التوضيحية

عامل التنبؤ: 

الحضور

السلوك

األداء الدراسي

المؤشر: 

عدد أيام الغياب في األشهر المستهدفة
عدد أيام الغياب المتتالية في األشهر المستهدفة 

عدد أيام الذهاب إلى المدرسة في وقت متأخر أو مغادرة المدرسة في وقت مبكر

تقديم الفروض المنزلية في الوقت المحدد ومستوفاة
المشاركة في األنشطة الجماعية

 درجات اختبارات ربع العام في القراءة/اللغة و/أو الرياضيات في الربع األخير 
من العام الماضي

أنشطة التقييم المستمرة التي يقوم بها المعلمون 
الفروض المنزلية الصحيحة 
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 5D الجدول

الخصائص األساسية للفرد
1  1 وجود إعاقة في التعلم أو اضطراب عاطفي    

المسؤوليات المرتبطة بسن البلوغ المبكر
*  1 ارتفاع عدد ساعات العمل    
* األبوة     

المواقف، والقيم، والسلوكيات االجتماعية
1  * مجموعة أقران تشكل مخاطر عالية    
1  * سلوك اجتماعي يشكل مخاطر عالية    
1 نشاط اجتماعي كبير خارج المدرسة     

األداء الدراسي
*  *  * ضعف مستويات التحصيل الدراسي   
*  *  * اإلبقاء/تجاوز سن الصف الدراسي   

المشاركة المدرسية
*  *  * ضعف الحضور   
*  * انخفاض التوقعات التعليمية    
1  1 غياب الجهد    
*  1 ضعف االلتزام بالدراسة    
*  1 عدم المشاركة في األنشطة الالمنهجية    

السلوك المدرسي
*  1  1 سوء السلوك   

 1  1 السلوكيات العدوانية في سن مبكر   

الخصائص األساسية لألسرة
*  *  * تدني الوضع االجتماعي واالقتصادي   

* زيادة تنقل األسرة    
*  1  1 انخفاض مستوى تعليم الوالدين   
1   1 وجود عدد كبير من األشقاء   
*  1  1 عدم العيش مع الوالدين الطبيعيين   

1 انفصال األسرة   

مشاركة األسرة/االلتزام بالتعليم
* انخفاض التوقعات التعليمية    

1  1 تسرب أحد األشقاء من الدراسة    
* ضعف التواصل مع المدرسة    

1  * غياب الحديث عن المدرسة    

عوامل الخطر المهمة بحسب المستوى الدراسي
* الواليات المتحدة فقط1

الصفوف 9-12الصفوف 6-8عامل الخطر
الصفوف 
الروضة-5
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العاملون بالمدارس نظام اإلنذار المبكر عبًئا عليهم. 
وهذا قد يؤدي إلى جهد في تنفيذ إجراءات التدخل، 

وقد يصل األمر في نهاية المطاف إلى رفض الموضوع 
تماًما. باإلضافة إلى ذلك، إذا كانت بيانات المؤشر معقدة 

إلى حد يتعذر معه الحصول عليها أو توثيقها، فقد 
يعارض المعلمون جمع البيانات وتسجيلها. وبالرغم 

من أن جمع بعض البيانات قد يكون أمًرا إلزامًيا بموجب 
تعليمات الوزارة، فقد علم برنامج SDPP أن بعض 

المعلمين ال يقومون بذلك و/أو ال يتم جمع السجالت أو 
مراجعتها بعناية.

إلثراء مناقشتك حول عوامل التنبؤ والمؤشرات، 
راجع الجدول التالي في الصفحة التالية الذي يعرض 
عوامل التنبؤ والمؤشرات التي تم استخدامها في 

البلدان األربعة التي طبقت برنامج SDPP باإلضافة 
إلى بعض الدروس المستفادة من استخدامها. في 

ضوء معلوماتك عن المعايير الخاصة بعوامل التنبؤ 

والمؤشرات الجيدة، أي المؤشرات أو عوامل التنبؤ يثير 
إشكالية من وجهة نظرك؟ إذا كنت تعتقد أن المؤشر 

أو عامل التنبؤ يثير إشكالية - فلماذا؟ إذا كنت 
تعتقد أن أحد عوامل التنبؤ الذي يسبب إشكالية قد 
يصلح لالستخدام في بلدك، فكيف ستقوم بتعديل 
المؤشر حتى يصبح صالًحا لالستخدام؟ بعد االنتهاء 

من مناقشتك، راجع نفس الجدول المكتمل مع 
الدروس المستفادة من البلدان األربعة التي طبقت 

برنامج SDPP. )راجع الجدول 5E لمعرفة أفضل 
.)SDPP ممارسات مؤشرات برنامج

أثناء إجراء هذه المناقشة، استخدم أداة التخطيط 
)الجدول 5F(. ناقش وحدد عدًدا من المؤشرات أكبر 

من تلك التي قررت استخدامها. ثم صّنف المؤشرات 
وقّيمها الختيار األفضل من بينها. وأثناء قيامك بذلك، 

ال تنَس التفكير في معايير المؤشرات الجيدة.

نظًرا ألن البلدان التي طبقت برنامج SDPP كانت 
مشاركة في دراسة تأثير، لم تستطع تلك البلدان 

تغيير مؤشراتها أو تعديلها عندما أدركت أنها 
تسبب إشكالية. لكنك تستطيع تغيير مؤشراتك. 

إذا اكتشفت أن المؤشرات الخاصة بك ليست مفيدة 
كما كنت تعتقد، فقم بتعديلها أو شطبها. وإذا كنت 
تعتقد أن هناك مؤشًرا آخر قد يكون أفضل، فاستبدل 

المؤشر! وإذا قررت أن بإمكانك تحقيق هدفك دون 
استخدام هذا المؤشر، فال تقم بتضمينه! وال تطلب 
من المعلمين جمع المعلومات التي ال تضيف قيمة 

ومتابعتها.

ما سبب أهمية متابعة السلوك 
داخل الفصل الدراسي؟

الحضور هو أهم السلوكيات التي تحتاج 
إلى التغيير لتعديل المسار الذي يسير فيه 

الطالب المعرض للخطر والمؤدي في النهاية 
إلى التسرب من الدراسة. ولقد أثبتت األبحاث 
أن التغيب بنسبة 10% من السنة الدراسية 
يتسبب عادًة في رسوب الطالب نظًرا لعدم 

حضور دروس الفصل. وليس هناك أدنى 
 احتمال أن يتعلم الطالب ما لم يتلقونه 

في الفصل.

لكن ال يكفي كذلك الجلوس في الفصل 
الدراسي. فما يحدث للطالب أثناء حضورهم 

في المدرسة - مستوى أدائهم الدراسي وجودة 
مشاركتهم في األنشطة التعليمية - يمثل 

أحد العوامل المهمة في خفض مستويات 
مخاطر التسرب من المدرسة.

إن متابعة ما يقوم به الطالب المعرضون 
للخطر وما ال يقومون به أثناء وجودهم في 

المدرسة أمر بالغ األهمية. فهو يمد المعلمين 
بمجموعة وفيرة من المعلومات لمساعدة 

الطالب في تحسين أدائهم وزيادة استمتاعهم 
بالمدرسة.

تلميح: تحديد عوامل التنبؤ 
 والمؤشرات مع مراعاة شعور

الطالب
 عند تحديد عوامل التنبؤ والمؤشرات • 

 الخاصة بك، تذكر أن تتجنب إرسال 
 رسالة دون قصد مفادها أن الطالب 

مخطئ. 

 قد يكون لكل عامل تنبؤ مؤشرات • 
 متعددة، ولكن حاول الحد من العدد 

ألن ذلك يعني جمع المزيد من البيانات 
للمعلم.
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الجدول 5E - تابع
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الجدول 5F - أداة تخطيط نظام اإلنذار المبكر
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وضع مقياس/مستويات المخاطر
يجب تقييم كل مؤشر في ضوء مستويات المخاطر 

 استناًدا إلى معيار يتراوح بين 0-2 درجة، ويمثل
0 مستوى يتراوح بين عدم وجود مخاطر إلى وجود 

 مخاطر منخفضة، ويمثل 1 مخاطر متوسطة، 
في حين يمثل 2 مخاطر عالية. يتم تقييم كل طالب 

في المراحل المستهدفة في كل مؤشر. وتعكس 
النتيجة اإلجمالية لكل طالب مستواه الفردي من حيث 

مخاطر التسرب الدراسي. يجب عليك مراعاة مستوى 
 الجهد المطلوب بذله من جانب العاملين في 

المدرسة - خاصة المعلم - من أجل المتابعة وتقديم 
الدعم بناًء على مستويات المخاطر التي قمت 

بتحديدها. هل سيستبعد هذا التقييم الطالب غير 
المعرضين للخطر أو المعرضين ألدنى مستوى من 

المخاطر؟ هل سيحدد التقييم أعداًدا كبيرة من الطالب 
الذين يحتاجون إلى دعم من المعلم؟ هل سيتجاهل 

 التقييم الطالب المعرضين للخطر الذين يحتاجون 
إلى الدعم؟

من المهم للغاية وصف المؤشرات وتحديدها بشكل 
صحيح )0، 1، 2( ومستويات مخاطر النقاط الفاصلة 

)منخفضة، متوسطة، عالية(. يجب تحديد التفسيرات/
التعريفات الخاصة بتحديد 0-2 درجة لكل مؤشر 
بشكل واضح ودقيق من أجل التطبيق السهل 

والمتسق أثناء عملية التقييم. ويلزم تطبيق ذلك 
بالطريقة نفسها على جميع الفصول الدراسية 

بجميع المدارس. فالتطبيق المتسق يضمن 
االستفادة من الموارد على نحو أكثر فعالية. استخدم 

برنامج SDPP المعالجة الكاملة والجزئية للتعامل 
مع مشكلة األعداد الكبيرة من الطالب المعرضين 

للخطر في بعض الفصول الدراسية واألعباء التي تقع 
على عاتق المعلمين في البعض اآلخر. 

إذا كنت تعتقد بإمكانية وجود مدارس تضم أعداًدا 
كبيرة من الطالب المحددين بوصفهم معرضين 

لمخاطر عالية قد تتجاوز قدرة المدرسة على تقديم 
الدعم الكامل لهم، ففكر في استخدام نظام 

استجابة متعدد المستويات إلجراء المعالجة الكاملة 
أو الجزئية. يوفر نظام االستجابة متعدد المستويات 

مستوى مختلًفا من الدعم للطالب المعرضين 
لمخاطر متوسطة، مع السماح للمعلم بتقديم 
المزيد من الدعم للطالب الذين ُيظهرون أعلى 

مستويات المخاطر. يقوم النظام متعدد المستويات 
بمتابعة الطالب المعرضين لمخاطر متوسطة وإعالم 
آبائهم/أولياء أمورهم بحاالت غيابهم، وإلخ. ولكن لن 

يتلقى الطالب المعرضون لمخاطر متوسطة حزمة 
الدعم الكاملة التي يحصل عليها الطالب المعرضون 

لمخاطر عالية. ستتناول هذه الوحدة الحًقا مناقشة 
أكثر تفصياًل.

تتكون عملية التصنيف من سرد جميع الطالب بناًء 
 على درجاتهم الكلية التي تتراوح بين 0 و12 

)يعتمد الرقم األكبر على عدد المؤشرات/عوامل 
التنبؤ التي تستخدمها(. يتم وضع الطالب الحاصلين 

على أعلى الدرجات في أعلى القائمة. وكلما ارتفعت 
درجة كل طالب، زاد مستوى الخطر. على سبيل 

المثال، يمكنك وضع نقاط فاصلة خاصة بك على 
أساس الحدود التالية: المستوى المنخفض 3-0 

والمستوى المتوسط 4-7 والمستوى العالي 12-8. 
)يتوفر شرح أوفى بكثير لعملية التصنيف ومثال 

لورقة التصنيف في موضع الحق.( 

من المهم للغاية أن تكون مستويات المخاطر 
)الحدود( واحدة في جميع المدارس في بلدك أو 

شبكة المدارس الخاصة بنظام اإلنذار المبكر لديك. 
يجب أن تقوم ِفرق تصميم نظام اإلنذار المبكر بتحديد 

مواضع النقاط الفاصلة لمستويات المخاطر الثالثة. 
كما يقترح مربع النص الموجود إلى اليسار، تأكد من 

تلميح: اختبار عملية التقييم 
قبل التطبيق

قام برنامج SDPP بإجراء تقييم تجريبي 
في 5-8 مدارس في كل بلد لتحديد ما إذا 
كانت البيانات متوفرة للمؤشرات بالنسبة 

لمعظم الطالب، ويمكن الوصول إليها 
بسهولة. تم استخدام التقييم التجريبي 

أيًضا لمراجعة توزيع الدرجات من أجل 
وضع النقاط الفاصلة أو مستويات حدود 

المخاطر. هناك سببان وراء وجوب عدم 
تحديد النقاط الفاصلة من جانب المدارس 

الفردية. أوالً، توفر معلومات حول مدى 
اتساق تطبيق عوامل التنبؤ )في المدارس 

الخاضعة للتجربة(. ثانًيا، قد تتجه ِفرق 
العمل بالمدارس إلى التقليل من أهمية 

الطالب المعرضين للخطر ألنهم ال يعتقدون 
أن التسرب يمثل مشكلة، فهم ال يفهمون 

تماًما مخاطر التسرب، و/أو يرغبون في 
تخفيف عبء المتابعة وتقديم استراتيجيات 
االستجابة األولية للطالب المعرضين للخطر.
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إجراء تقييم تجريبي باستخدام المؤشرات الخاصة بك. 
ثم يتعين عليك التأكد من توفر البيانات للمؤشر قبل 

اختياره، أو إعداد آلية ونسق لجمع البيانات. 

 .SDPP لقد تعرفت بالفعل على مؤشرات برنامج 
كما ناقشت بعض المشكالت التي ظهرت في مرحلة 

تنفيذ البلدان األربعة لنظام اإلنذار المبكر الخاص بها 
بشكل تجريبي. قد يكون لديك بعض األفكار حول 

كيفية تعديل النظام لكي يحقق فائدة أفضل. ألِق 
نظرة أكثر قرًبا على "ثالثية" العالمات التحذيرية للتسرب 

الدراسي أدناه - الحضور والسلوك واألداء الدراسي - 
للحصول على فهم أفضل للصعوبات الخاصة بعملية 
التقييم وإلى أي مدى يمكنها تحديد الطالب المعرض 

لخطر التسرب من المدرسة.

الحضور
نظًرا للدور المحوري الذي تلعبه أنماط الحضور كعوامل 

تنبؤ بالتسرب الدراسي، فإن متابعة الحضور بعناية يعد 
أمًرا بالغ األهمية. بالرغم من أنه ُيتوقع من المعلمين 

تسجيل الغياب، إال أنهم ال يقومون بذلك في كثير 
من األحيان. عندما يدرك العاملون في المدرسة أهمية 

متابعة أنماط الحضور اليومية للطالب بانتظام، فإنهم 
سيكونون أكثر استعداًدا للقيام بذلك، وسيتوصلون 

إلى استراتيجيات لتخفيف األعباء )راجع مربع النص أدناه(.

 لكي يكون األمر مفيًدا، يجب أن يتم تسجيل الحضور 
لكل طالب بشكل فردي. إن مجرد تسجيل عدد الطالب 

غير الموجودين )حتى إذا تم تصنيفهم بحسب النوع( 
لن يكون مفيًدا لنظام اإلنذار المبكر. يجب أن يعرف 

المعلم الطالب الحاضرين والطالب المتغيبين. تذكر أن 
سبب هذا الغياب سواًء كان "بعذر" أو "بغير عذر" هو 
أمر غير مهم في عملية تقييم الطالب أو متابعتهم 

من أجل إدارة الحاالت، حيث يستند الحضور باعتباره أحد 
دوافع التسرب الدراسي إلى الوقت الدراسي الضائع. 

وليست هناك أهمية لما إذا كان الغياب بعذر أو ال 
بالنسبة ألغراض التقييم/المتابعة. إال أن مالحظة أنه 

كان بعذر قد يساعد المعلمين على فهم أنماط حضور 
الطالب بشكل أفضل. قد يكون فهم األسباب التي 

تجعل الطالب يتغيب عن المدرسة بمثابة معلومات 
مفيدة أيًضا إلدارة الحاالت وتقديم الدعم الخاص 

بالحماية من المخاطر.

في الواليات المتحدة، يعتبر الشهر األول من الحضور 
في المدارس االبتدائية مؤشًرا حاسًما لجودة األداء 

المتوقع من الطالب ومشاركتهم في المدرسة. ولكنه 
يعد مؤشًرا للتسرب الدراسي فيما بعد في الصفوف 
الثانوية. ومع ذلك، ففي بعض البلدان، يسود االرتباك 

في بداية العام الدراسي، حيث تكون الفصول الدراسية 
بطيئة في البداية، والكتب غير متوفرة، ويكون حضور 

الطالب والمعلمين متقطًعا. قد تضطر إلى إجراء 
تعديالت. على سبيل المثال، استخدمت المدارس 

المطبق فيها برنامج SDPP، في بعض البلدان، حضور 
الربع األخير الخاص بالعام الدراسي السابق والمستمد 

تخفيف عبء المتابعة
قرر برنامج SDPP في الهند متابعة نسبة 

الحضور في الفترة المسائية مع مراقبة 
الحضور في الفترة الصباحية أيًضا للتأكد 

من عودة الطالب الستكمال اليوم الدراسي 
بعد تناول وجبة منتصف النهار المجانية. 
وقد شعر المعلمون، الذين قاموا بالفعل 

 بتسجيل الحضور في الفترة الصباحية، 
أن هذا األمر مرهق للغاية. وكان الحل هو 

تعيين مراقبين من طالب الفصل. تم تعيين 
طالب من المعرضين للخطر كمراقبين في 

الفصل، مما ساعد على تشجيع الطالب 
الذين كانوا يختفون عادًة بعد الغداء على 

البقاء طوال اليوم في الفصل. 
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 5G الشكل
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أًيا كانت الطريقة التي تستخدمها، ستحتاج إلى 
تحديدها بشكل متسق وتوصيل المعلومات بسهولة. 

إن وجود نهج على مستوى النظام لتوثيق أنماط 
الحضور يجعل من السهل مراقبة ما يحدث مع الطالب 

المعرضين للخطر داخل المدرسة وعلى مستوى 
المدارس. كما أنه يجعل من السهل قياس دقة 

التنفيذ.

السلوك
تم استخدام السلوك في الفصل الدراسي كمؤشر 

في جميع البلدان األربعة التي تم تطبيق برنامج 
SDPP بها، حيث كانت المشكالت السلوكية واضحة 

بين الطالب المعرضين للخطر والطالب المتسربين. 
تم وضع التوجيهات، الموضحة في الشكل 5H في 

الصفحة بعد التالية )نموذج للمستند المستخدم في 
الهند(، استناًدا إلى ثالث فئات من مشاركة الطالب 

من حيث التأثير على فرصتهم في التعلم. يحصل 
الطالب على درجة 0 إذا كان يشارك بشكل كامل في 

أنشطة التعلم. يحصل الطالب على درجة 1 إذا كان 
ال يؤدي مهامه ويبدى سلوًكا انعزالًيا يؤثر بالسلب 
على تعلمه. وأخيًرا، يحصل الطالب على درجة 2 إذا 

كان سلوكه يؤدي إلى تعطيل تعلمه وتعلم الطالب 
اآلخرين و/أو شرح المعلم. 

من سجالت الطالب. وفي بلدان أخرى طبقت برنامج 
SDPP، استخدمت المدارس الشهر الثاني من 

الحضور، مع تأخير تحديد الطالب المعرضين للخطر 
لمدة شهر كطريقة بديلة. 

هناك طريقتان لحساب الحضور من أجل عملية 
التقييم. الطريقة األولى هي حساب النسبة المئوية 

 لأليام التي تغيب فيها الطالب في الشهر األول 
من المدرسة. قد توفر النسبة المئوية رؤية أفضل 

لمدى حدة مشكلة الغياب، لكن حساب النسب 
 المئوية يضيف خطوة أخرى في عملية التقييم، 
مما يجعلها أكثر تعقيًدا وعرضة الحتمال وجود 
أخطاء في الحسابات والتي يمكن أن تؤثر على 
النتائج. الطريقة الثانية لمتابعة الحضور تكون 

بتسجيل عدد األيام التي تغيب فيها الطالب في 
الشهر األول من المدرسة مقارنة بإجمالي عدد أيام 
المدرسة المتوقع. ويستند هذا األسلوب األخير إلى 

افتراض مفاده أن جميع المدارس التي تستخدم 
نظام اإلنذار المبكر ستكون مفتوحة وتعمل في 

نفس العدد من األيام، وهو افتراض غير قائم دائًما. 
انظر الشكل 5G في الصفحة السابقة لالطالع على 
مثال لورقة تسجيل الحضور التي استخدمها برنامج 

SDPP في الهند.

 من المهم أن يدرك المعلمون أن متابعة الحضور 
ال تقتصر فقط على أغراض التقييم. بل يجب عليهم 

االستمرار في متابعة الحضور وتسجيله من أجل 
تطبيق استراتيجيات االستجابة األولية التي ستتم 

مناقشتها في الوحدة التالية. تحدث عملية المتابعة 
من أجل المراقبة وإدارة الحاالت على مدار العام 

الدراسي بأكمله. ونظًرا ألن المدارس ال تقوم غالًبا 
بمتابعة الحضور الفردي بشكل يومي، فقد يلزم 

إعداد ورقة متابعة حضور خاصة بك لكي يستخدمها 
المعلمون. فيما يلي أشكال بسيطة يمكنك 

إعدادها. يمكن استخدام ورقة متابعة الحضور 
لتوثيق التأخر عن المدرسة أو مغادرتها في وقت 
 مبكر، والسلوكيات التي تؤثر بشكل كبير على 

أداء الطالب وتؤدي إلى التسرب الدراسي. 

 يمكن استخدام القيم العددية لمتابعة الحضور 
 )0 = ال يوجد غياب، 1 = متأخر أو غادر مبكًرا،

2 = غائب(. توفر الرموز التالية طريقة أخرى لمتابعة 
أنماط الحضور، وتتميز بسرعة مالحظتها وسهولة 

اكتشاف األنماط.

وصل متأخًراغائب لمدة يوم كامل

غادر في وقت مبكر  وصل في وقت متأخر/غادر 
في وقت مبكر
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تلميح: في كل بلد من البلدان التي تم تطبيق برنامج SDPP فيها، تمت مناقشة التوصيفات/
التعريفات مع المعلمين أثناء الدورات التدريبية وتعديلها بناًء على اقتراحاتهم. تم تعديل الجداول أيًضا 

بناًء على الموقع أو الصفوف/المرحلة الدراسية. ومع ذلك، لم يتم تغيير المعيار الكلي. 

تلميح: بالرغم من وجود توصيفات واضحة لطبيعة السلوكيات التي يمكن مالحظتها في الفئات 
الثالث، فإذا لم تخصص وقًتا كافًيا في التدريب الخاص بك للدخول في مناقشة مستفيضة حول "وصف" 

سلوكيات الطالب، فإن استخدامها للتقييم )والمتابعة المستمرة( قد يسبب مشكلة. إن تضمين أنشطة 
تمثيل األدوار ودراسات الحالة في التدريب الخاص بك يوفر للمعلمين طرًقا أكثر واقعية لمناقشة المؤشرات 

ويضمن تزويد المعلمين بفهم مشترك لكل فئة من فئات السلوك. إذا طلبت من موظفي المدارس 
المختلفة العمل مًعا في مجموعات، فسوف يسهم ذلك في إثراء المحادثات، نظًرا ألن الفروق الدقيقة في 

العالقة مع الطالب وإشراكه في األنشطة يمكن أن تتأثر بحسب موقع المدرسة )الحضر/الريف، التركيبة 
 السكانية، وإلخ(. وكلما زاد توصيف مستويات المخاطر، كانت هذه األداة أفضل لعملية التقييم 

وإدارة الحاالت.

تلميح: اطلب من العاملين بالمدارس اإلدالء برأيهم حول تقييم التوجيهات في حالة عدم تمثيل هؤالء 
الموظفين في فريق تصميم نظام اإلنذار المبكر الخاص بك.
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قد ُتقرر وضع إطار عمل مختلف للسلوك، خاصًة إذا 
كانت هناك مشكالت أكثر إزعاًجا يجب وضعها في 
 االعتبار، مثل تشكيل العصابات، أو الحمل المبكر، 

 أو تعاطي المخدرات، أو التورط في أنشطة إجرامية. 
لكن نتائج التعلم هي األكثر ارتباًطا بطريقة تفاعل 

الطالب مع أنشطة التعلم/التدريس. ويعتبر ذلك 
"شكاًل" آخر من أشكال وقت التعلم، مثل الحضور تماًما. 

إن مجرد الجلوس في الفصل ال يعني حدوث عملية 
التعلم. وهذا هو السبب في أن السلوك، إلى جانب 

 درجات المقرر الدراسي، يوفران رؤية جيدة لمستوى 
أداء الطالب. 

لتجنب عدم موضوعية المعلم وتحيزه، يجب أن تعتمد 
عملية التقييم والمتابعة على سلوكيات الطالب 
الملحوظة والمعلومات الموضوعية، وليس على 

رأي المعلم أو "شعوره" تجاه الطالب. )راجع الشكل 
5I لالطالع على نتائج برنامج SDPP بشأن التأثير 

المحتمل لتصرفات المعلم على سلوك الطالب في 
الفصل الدراسي وتصوراتهم.( 

هل سيكون السلوك مؤشًرا يسهل على المعلمين 
تطبيقه في بلدك؟ كيف ستقوم بتعديل التوصيفات 

لكل من 1 و2 لكي تعكس ما يجري في الفصول 
الدراسية في بلدك على نحو أفضل؟ تذكر، إذا كنت 

تستخدم إطار العمل هذا، يمكنك تعديل التوصيفات 
ولكن يجب أال يتم تغيير الفئات مشارك، أو غير مشارك، 

أو مخرب للدرجات التي تتراوح بين 0 و2 نظًرا ألنها 
 تحدد تصعيد السلوك من مستوى عدم وجود 

مخاطر أو مستوى المخاطر المنخفضة إلى مستوى 
المخاطر العالية.

 يطلعك مربع النص التالي على قصة رنا. 
كيف سيكون تقييمك لسلوكها؟ قبل مناقشة ذلك 
كمجموعة، يجب عليك التوصل إلى قرار بشأن كيفية 

تقييم سلوك رنا. اكتب أسبابك للتقييم الذي وضعته 
لها. بعد االنتهاء، قم بمشاركة ذلك مع الشخص الذي 

يجلس على يمينك. عندما تتفق مع زميلك على 
 التقييم المقترح لها، ناقشاه مع شخصين آخرين. 

هل تتفقون في الرأي؟ هل أسباب الجميع صحيحة؟ 

 تذكر أن السلوك قد يكون مؤشًرا دقيًقا للغاية. 
أهم شيء يجب وضعه في االعتبار أثناء تقييم 

 السلوك هو أنه لديكم فهم مشترك وتوصلتم 
 إلى اتفاق كمجموعة بشأن التقييم المقترح 

نظًرا ألن متابعة السلوك بمرور الوقت يحدد

ما رأيك؟
تدرس رنا في الصف السادس في مدرسة ريفية. بالرغم من أنها خجولة جًدا ومترددة في التحدث في الفصل، 

إال أنها تواظب على الحضور إلى المدرسة في الموعد المحدد، وتتمتع باستعداد جيد، وتحرص على إتمام 
فروضها المنزلية. في بعض األحيان ترفع رنا يدها أو تطلب قيادة أحد األنشطة في الفصل، ولكنها عادًة ما 

تبدو مكتفية بالقيام بدور سلبي جًدا في األنشطة الجماعية، وغالًبا ما تجلس بعيًدا قلياًل عن الطالب اآلخرين 
في مجموعتها، وتالحظ ما يقوم به اآلخرون في المجموعة. وهي مهذبة، وتعامل الطالب اآلخرين باحترام، 

وغالًبا ما تبقى بعد المدرسة للمساعدة في تنظيف السبورة وكنس األرض.

كيف سيكون تقييمك لسلوك رنا؟ بناًء على هذا المؤشر، هل ستقوم بتقييمها باعتبارها طفلة معرضة 
للخطر؟ نادًرا ما يندرج سلوك الطالب بسهولة وبشكل كامل ضمن إحدى فئات المخاطر الثالثة؛ إذ قد ُيبدي 

الطالب سلوكيات مشتركة بين الفئات المختلفة. 

تتمحور سلوكيات الطالب "التي يمكن مالحظتها" والتي تحدد هذا المؤشر بشكل أساسي حول أربعة أنواع 
من التصرفات: التفاعل مع المعلم والطالب اآلخرين )بما في ذلك "اتباع" القواعد الصفية والمدرسية(؛ وإعداد 

الفروض المنزلية واالهتمام بها/االنتهاء منها؛ والمشاركة في أنشطة التعلم؛ واحترام األفراد وممتلكات 
 المدرسة. في رأيك، هل تتساوى هذه التصرفات جميًعا من حيث أهميتها في تعريض الطالب لخطر 

التسرب الدراسي؟
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الخبرات المكتسبة من برنامج SDPP: إجراءات المعلمين وتصورات الطالب

غالًبا ما يتأثر سلوك الطالب بما يتعرضون له في الفصول الدراسية. إذا شعر الطالب بالراحة وكان غير 
مهدد، فمن المرجح أن يشارك الطالب في عملية التعلم والفصل الدراسي، ويتعاون مع المعلم وزمالئه. 

إن محور المدرسة الصديقة لألطفال هو البيئة المليئة بالود والرعاية. فالمعلمون الذين يهتمون بطالبهم 
ويرسلون إليهم دائًما الرسائل المحببة إليهم يستطيعون إثارة السلوكيات اإليجابية لديهم. ولكن 

المعلمون الذين يخلقون جًوا من التوتر أو الخوف يتسببون على األرجح في نفور بعض الطالب - ال سيما 
المعرضين للخطر منهم - من عملية التعلم، مما يؤدي إلى انسحابهم أو محاكاتهم للسلوكيات 

السلبية.

في جميع البلدان األربعة التي طبقت برنامج SDPP، شعر معظم الطالب المعرضون للخطر أن 
معلميهم يحبونهم ويريدون لهم تحقيق النجاح. ومع ذلك، فعند البدء في تفنيد إجاباتهم، تبرز صورة 
أقل إيجابية. فقد كانت هناك حاالت كثيرة أفادت باستخدام العقاب البدني في ثالثة من البلدان األربعة. 

ورأى الطالب أن زمالءهم الذين قدموا إجابات غير صحيحة قد حصلوا على درجات متدنية، وأن الطالب ذوي 
األداء الضعيف تمت معاملتهم بقسوة. كما أفادت آراء الفتيات أن المعلمين يمارسون التمييز على 

أساس الجنس وال يكون ذلك دائًما لصالحهن. 

تأكدت هذه التصورات إلى حد ما من قبل المعلمين. ورأى الغالبية العظمى من المعلمين في جميع البلدان 
األربعة أنه كان من الواجب عليهم التركيز على الطالب الملتزمين بالتعلم والذين يؤدون بشكل جيد. 

على سبيل المثال، تبنى حوالي 90% من المعلمين في كمبوديا وجهة النظر هذه. وعندما ُطلب منهم 
تحديد المسؤول عن معالجة مشكلة التسرب في مدارسهم، كان جوابهم باإلجماع تقريًبا: أولياء األمور. في 

طاجيكستان، رأى 87% من المعلمين أن أولياء األمور هم المسؤولين، كما تبنى جميع المعلمين في الهند 
نفس وجهة النظر.

لم يكن المعلمون غير متعاطفين بالضرورة مع األوضاع التي دفعت الطالب إلى ترك المدرسة لكنهم لم 
يشعروا بالمسؤولية عن الطالب المعرضين للخطر وتبنوا الرأي القائل أن التعليم يصلح فقط ألولئك الذين 

يمكنهم تحقيق النجاح، وهناك بعض الطالب ال يمكنهم القيام بذلك مطلًقا أو يحتاجون إلى قدر كبير للغاية 
من الموارد لمساعدتهم على تحقيق النجاح. كما لم يكن لديهم فهم واضح للعوامل التي دفعت الطالب إلى 
التسرب من المدارس، ولم يتمكنوا من شرح معنى "التسرب"، وكانت لديهم فكرة محدودة للغاية عن كيفية 

منع حدوث التسرب.

كمبوديا

DO        AR

%33  

%13  %12  

%88  %87  

%18  %10  

%16  %10  

%17  %10  

%9  %6+  

الهند

DO        AR

%49  %44  

%53  %50  

%78  %89  

%36  %47  

%33  %37  

%30  %35  

%22  %23  

طاجيكستان

DO        AR

%50  

%41  %32  

%78  %83  

%37  %45  

%42  %38  

%35  %40  

%28  %35  

تيمور الشرقية

DO        AR

%71  %68  

%54  %43  

%89  %93  

 

%28  %27  

%24  %25  

%20  %23  

%17  %19  

التصرفات والسلوكيات

  
يوجهون انتقادات علنية للطالب

يستخدمون العقاب البدني

يحبون الطالب

أفادت الفتيات:

أنهم يقدمون مساعدة أكثر للبنين

أن البنين أكثر ذكاًء من البنات

أنهم يعاملون البنين بشكل أفضل

أنهم يوجهون إليهن انتقادات أكثر 
من البنين

AR = المعرضون للخطر؛ DO = المتسربون
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 وجود تقدم، أو عدم وجوده، أو وجود وضع متدهور. 
ويصبح ذلك مقياًسا مهًما للغاية يشير لكم إلى ما إذا 

كنتم ُتحدثون فارًقا أم ال. عند القيام بذلك كمجموعة 
مدرسية، يجب التوصل إلى اتفاق حول "وصف" كل تقييم 

قبل تقييم الطالب في الفصل الدراسي. 

ورقة متابعة األداء الدراسي
يتسم الجزء الثالث من العوامل األساسية الثالثة، األداء 

 الدراسي للطالب، بأهمية كبيرة ال سيما في اللغة 
و/أو الرياضيات. في بعض الدول التي تم تطبيق برنامج 

SDPP بها، حصل المعلمون على متوسط الدرجات 

لهاتين المادتين. بينما توصل المعلمون في الدول األخرى 
على درجات كل مادة على حدة. تؤدي مطالبة المعلمين 

بحساب متوسط الدرجات إلى زيادة صعوبة األمر فضاًل 
عن زيادة خطر التقييم بصورة غير دقيقة. نظًرا ألن لغة 

 التدريس تعتبر من عوامل الخطر المهمة للطالب - 
ال سيما في الصفوف المبكرة - فإن تبسيط المهمة من 
خالل مجرد متابعة لغة التدريس وتقييمها يجعل عملية 

التقييم أبسط بكثير. ولكن، مع انتقال الطالب إلى 
الصفوف األعلى، تضفي متابعة أكثر من لغة قيمة أكبر.

يعد الجدول 5J في الصفحة التالية مثاالً على طريقة 
تسجيل إحدى الدول لدرجات/تقديرات الطالب. الحظ عدد 

الخطوات التي يتبعها المعلمون للحصول على متوسط 
درجات كل طالب.

بعد حساب النسب المئوية للطالب، استخدم المعلمون 
جدول األداء الدراسي للطالب لتسجيل النسب المئوية 
لكل طالب وقاموا بتطبيق التصنيفات التالية لتحديد 

المخاطر:
تسجيل 0 إذا كانت النسبة المئوية 61% فما فوق • 

 تسجيل 1 إذا كانت النسبة المئوية 51 - %60 • 
فما فوق 

 تسجيل 2 إذا كانت النسبة المئوية %50 • 
أو أقل

هل تعتقد أنه يمكن تطبيق هذا المؤشر لتحديد نمط 
 قابل للمالحظة فيما يتعلق باألداء الدراسي للطالب؟ 

كيف ستقوم بتعديل هذا المؤشر لجعله أكثر مالءمًة 
لنظام اإلنذار المبكر الخاص بك؟ 

بالرغم من أن المراجعة السريعة لمادتين تعد كافيًة 
لتقييم الطالب، إال أن متابعة أنماطهم على مدى فترة 
طويلة من الزمن وتنفيذ أسلوب إدارة الحاالت يتطلب 
 التفكير في منظور أكثر شموالً يقوم بدراسة مستوى 

 األداء في المزيد من المواد، ال سيما في المرحلة 
اإلعدادية والثانوية. 

عامل التنبؤ بإتمام الفروض المنزلية 
يمثل تقييم مواظبة الطالب على إتمام الفروض المنزلية 
أحد المؤشرات األخرى المستخدمة لمتابعة األداء الدراسي 

لهم. فمتابعة ما إذا كان الطالب قد أكمل الفرض المنزلي 
الخاص به وقام بتسليمه يعد مؤشًرا لاللتزام واالهتمام. 
كما أنه أمر يمكن متابعته بشكل متكرر أكثر من درجات 

األداء في العديد من البلدان حيث يتم إجراء االختبارات 
غالًبا مرة واحدة أو مرتين خالل العام الدراسي. قد تكون 

معرفة ما إذا كانت الفروض المنزلية قد تم إنجازها بشكل 
جيد أم ال - ما إذا كانت اإلجابات صحيحة أو حصول الطالب 
على درجة جيدة في إنجاز الفرض المنزلي - مؤشًرا مهًما 

لألداء، ولكن يصعب عادة متابعته حيث قد يخضع ذلك 
لتحيز المعلم. في أحد البلدان التي تم تطبيق برنامج 

SDPP بها، كان الغرض من مؤشر إتمام الفروض المنزلية 

هو قياس مدى التزام الطالب بالدراسة والمشاركة في 
المهام الدراسية، وليس قياس مدى جودة أداء الطالب في 
المقررات الدراسية. ونظًرا ألن إتمام الفروض المنزلية هو أمر 

قابل لالستجابة، مع توفير الدعم المناسب، فإنه قد يؤدي 
إلى تحسين األداء وزيادة الرضا عن المدرسة.

تقييم الطالب وتصنيفهم
يجب إجراء عملية التقييم والتصنيف لتحديد الطالب 
 المعرضين للخطر سنوًيا بالنسبة للطالب الواردين. 

اعتمد عدد المرات التي قام فيها برنامج SDPP بتقييم 
الطالب على عدد صفوف الطالب في المجموعات التي 
عمل معها البرنامج على مدار سنوات تجربة البرنامج 

في المدارس. على سبيل المثال، قام البرنامج في 
الهند وطاجيكستان بتقييم الفصول الواردة من طالب 

الصف الخامس والصف التاسع، على التوالي، مرة كل 
عام، نظًرا ألنه كان يعمل مع صف دراسي واحد فقط في 

كل بلد. لكن في كمبوديا وتيمور الشرقية حيث عمل 
برنامج SDPP مع صفوف دراسية متعددة )الصفوف 

7-9 والصفوف 4-6 على التوالي(، قام البرنامج بتقييم 

مجموعة الطالب مرة واحدة فقط أثناء قيدهم في الصفوف 
المستهدفة. على سبيل المثال، إذا تم تقييم طالب في 

الصف السابع في كمبوديا في العام الدراسي 13/2012، 
فهذا يعني أنه لم يتم تقييمه مرة أخرى عند دخوله الصف 

الثامن في 14/2013 أو الصف التاسع في 15/2014. 
تم تقييم الطالب الذين التحقوا حديًثا بالصف األول في 

السنوات الدراسية الالحقة )على سبيل المثال، الصف 
السابع في كمبوديا( فقط. 
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 5J الشكل
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وقد استمرت عملية المتابعة والدعم للطالب الذين 
تم تحديدهم مسبًقا بوصفهم معرضين للخطر أثناء 

 انتقالهم خالل الصفوف الدراسية المستهدفة. 
إذا كنت تتعامل مع أكثر من أربعة صفوف دراسية، 

ففكر في إعادة تقييم الطالب كل ثالث سنوات 
أو باستخدام عامل تنبؤ رئيسي واحد )كالحضور 
على سبيل المثال( إلعادة تقييم الطالب سنوًيا. 

يوضح الجدول 5K في الصفحة التالية معدل التكرار 
الموصى به لعملية تقييم الطالب وتصنيفهم.

أوقات التقييم
يجب أن تتم عملية تقييم الطالب في نفس الوقت 
بالنسبة للطالب في الصف الدراسي المستهدف أو 
مجموعات الصفوف المستهدفة في جميع المدارس 

التي تطبق نظام اإلنذار المبكر. )تذكر أن تقوم 
فقط بتقييم الطالب الملتحقين بالصف "األول" 

المستهدفين من قبل نظام اإلنذار المبكر الخاص بك 
والمفترض عدم إجراء تقييم لهم من قبل.( 

يفضل إجراء عملية التقييم في نهاية الشهر األول 
من الدراسة، وهو األمر الذي يوفر وقًتا كافًيا لجمع 
المعلومات عن سلوكيات الطالب، ويسمح كذلك 

بظهور عالمات أو أنماط التحذير. وبالنسبة لبعض 
المؤشرات، مثل األداء الدراسي، قد يكون من الضروري 

استعراض بيانات العام الماضي الخاصة بالطالب. 
وكلما تمت عملية تحديد الطالب المعرضين للخطر 

في وقت مبكر، كان ذلك أفضل. إذ يتيح ذلك لنظام 
اإلنذار المبكر بدء وظيفة "المتابعة والتطبيق" في 

وقت مبكر من العام الدراسي لتوفير الدعم للطالب 
المعرضين للخطر. 

المرة الوحيدة التي يجب أن تتم فيها عملية التقييم 
في منتصف العام هي عندما يلتحق طالب جديد بأحد 

الصفوف الدراسية المستهدفة بعد انتهاء عملية 
التقييم السنوية. في هذه الحالة، يجب تقييم الطالب 

في الشهر األول بعد التحاقه. والحقيقة أن نقل الطالب 
خالل العام الدراسي يشير إلى أحد عوامل خطر 

التسرب من الدراسة.

يقوم معلم الفصل في الفصول الفرعية )الفصول 
المستقلة بالصفوف االبتدائية الدنيا عموًما( بإجراء 

عملية التقييم. يمكن للمعلم إجراء عملية التقييم 
بنفسه، لكن وجود جميع المعلمين مًعا في مكان 

واحد عند تقييم )وتصنيف( طالبهم يعزز العمل 
الجماعي، والمساءلة، ودقة العملية.

في فصول الصفوف العليا، حتى في المرحلة 
االبتدائية، يكون لدى الطالب غالًبا العديد من 

المعلمين. ومع ذلك فهم يبدؤون يومهم في 
فصل رئيسي. يتولى معلم الفصل الرئيسي عادًة 

مسؤولية تسجيل الحضور، وإعداد بطاقات اإلبالغ، 
 واالتصال بأولياء األمور. ومن ثّم يكون من المنطقي

أن يقوم معلم الفصل الرئيسي بقيادة عملية 
التقييم والتصنيف للطالب في فصله الرئيسي. 

يقوم معلمو المواد الدراسية بدعم العملية بالوثائق 
المطلوبة )درجات/تقديرات المقررات الدراسية، سلوك 

الطالب في الفصل، وإلخ(. 

ما الفرق بين التقييم 
والمتابعة؟

يتطلب التقييم بيانات من نقطة زمنية 
معينة. بمجرد تقييم الطالب وتصنيفهم، 

يجب على المعلم االستمرار في متابعة 
الطالب وتسجيل البيانات المتعلقة 

بجميع المؤشرات المحددة )خاصة العوامل 
األساسية الثالثة( طوال العام الدراسي. 

ستتيح اإلجراءات الروتينية لعمليات متابعة 
ورصد بيانات الطالب المعرضين للخطر 

)مثل الحضور( للمعلم معرفة الحاالت التي 
يواجه فيها الطالب صعوبة معينة تتعلق 

بأحد عوامل التنبؤ الرئيسية لديك مما 
يؤدي إلى تطبيق استراتيجيات االستجابة 

األولية. يضمن إعداد واستخدام نماذج 
موحدة لتسجيل بيانات الطالب المعرضين 

للخطر االتساق ويسهل عملية المتابعة. 
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سواًء كان معلم الفصل العادي أو معلم الفصل 
الرئيسي هو المسؤول عن التقييم، فإنه يتولى 
تسجيل التقييم الخاص بكل طالب لكل مؤشر 

من المؤشرات في العمود المناسب بورقة تقييم 
الطالب المعرضين للخطر )الشكل 5L في الصفحة 

التالية(. وبمجرد تقييم كل مؤشر، يتم تسجيل 
التقييم اإلجمالي للطالب للمؤشرات الستة. 

وينبغي أن تتراوح قيمة هذا الرقم بين 0 و12. 

كيفية التقييم
يمثل تحديد الطالب المعرضين للخطر الخطوة 

األولى المهمة في تنفيذ نظام اإلنذار المبكر. وتكون 
هذه الخطوة عادًة مسؤولية معلم الفصل الدراسي 

أو معلم الفصل الرئيسي ألنه يكون في أغلب 
الظن مكلًفا بتسجيل الحضور، وجمع الدرجات، 

ويعرف طالبه بشكل أفضل. في البداية، قد يطلب 

المعلمون المساعدة من منسقي البرنامج الخاص 
بك أو من مشرفي نظام اإلنذار المبكر. 

من المهم اتباع خطوات عملية التقييم بدقة، بحيث 
يتم منح كل طالب مستوى خطر رقمي لكل مؤشر 

في نظام اإلنذار المبكر الخاص بك. وكما ذكرنا من 
قبل، تستند مستويات المخاطر إلى معيار من 0 إلى 

2 درجة. تمثل الدرجة "0" مخاطر منخفضة للتسرب 
الدراسي، في حين تمثل الدرجة "1" مخاطر متوسطة 

للتسرب الدراسي لكنها تشير إلى أن الطالب 
يعاني من صعوبات، وتمثل الدرجة "2" مخاطر عالية 

للتسرب الدراسي. يحتاج الطالب الذين يحصلون على 
الدرجة "2" إلى استجابة سريعة. 

الجدول 5K - مثال على الحاالت التي يجب فيها إجراء عمليات التقييم والتصنيف والمتابعة للطالب

متى يجب تقييم الطالب وتصنيفهم ومتابعتهم؟
مثال من مدرسة شينتاجو: الصفوف 6-3

السنة األولى: المجموعة األولى من الطالب:

عملية التقييم والتصنيف األولى
متابعة جميع الطالب وتقييمهم وتصنيفهم بعد الشهر األول من المدرسة

متابعة الطالب المحولين وتقييمهم وتصنيفهم بعد شهر واحد من التحاقهم
المتابعة المستمرة لجميع الطالب المعرضين للخطر طوال العام الدراسي

الصف الثالث - 75 طالًبا
الصف الرابع - 50 طالًبا

الصف الخامس - 35 طالًبا
الصف السادس - 20 طالًبا

السنة الثانية: المجموعة الثانية من الطالب:

 متابعة مجموعة جديدة من طالب الصف الثالث والطالب المحولين في الصفين 
الرابع والخامس.

المتابعة المستمرة لجميع الطالب المعرضين للخطر طوال العام الدراسي

الصف الثالث - 75 طالًبا
الصف الرابع - 60 طالًبا

الصف الخامس - 55 طالًبا
الصف السادس - 30 طالًبا

السنة الثالثة: المجموعة الثالثة من الطالب:

عملية التقييم والتصنيف الثانية
متابعة جميع الطالب وتقييمهم وتصنيفهم بعد الشهر األول من المدرسة 

متابعة الطالب المحولين وتقييمهم وتصنيفهم بعد شهر واحد من التحاقهم
المتابعة المستمرة لجميع الطالب المعرضين للخطر طوال العام الدراسي

الصف الثالث - 76 طالًبا
الصف الرابع - 60 طالًبا

الصف الخامس - 55 طالًبا
الصف السادس - 46 طالًبا
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5L الشكل
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5M الشكل
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 5N الجدول

عدد عدد الطالبالدرجة
البنين

عدد 
البنات

أخرى )اللغة أو الطائفة أو 
العرق، وإلخ(

مستوى 
المخاطر

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

إجمالي عدد 
الطالب

عالي

متوسط

منخفض

ورقة تصنيف الطالب المعرضين للخطر

يوضح الشكل 5M في الصفحة السابقة مثاالً من 
برنامج SDPP في الهند على كيفية معايرة التقييم 

ألحد المؤشرات - التزامات العمل - في أحد البلدان 
التي تم تطبيق برنامج SDPP بها.

كيفية تصنيف الطالب
بعد االنتهاء من تقييم جميع الطالب وتجميع إجمالي 
تقييماتهم، استخدم ورقة تصنيف الطالب المعرضين 

للخطر )الجدول 5N أدناه( لتحديد الطالب الذين 
يندرجون ضمن فئات المخاطر المختلفة استناًدا 

إلى حدود مستويات المخاطر الخاصة بك )النقاط 
 الفاصلة(. رّتب الطالب تنازلًيا بحسب تقييماتهم. 

يجب سرد الطالب الذين يحصلون على درجة 12 أوالً، 
ثم الطالب الحاصلين على درجة 11، وهكذا.

يوضح هذا الجدول مستويات المخاطر المختلفة، 
اللون األخضر لمستوى المخاطر المنخفضة، واللون 

األصفر للمتوسطة، واألحمر للعالية. تعتبر مستويات 
المخاطر هذه توضيحية، وينبغي عدم استخدامها 

تلقائًيا لحدود مستويات المخاطر الخاصة بك. 

تعطيك األلوان داللة سريعة على مستوى المخاطر 
للطالب. نظًرا ألن الطالب في أعلى مستويات المخاطر 

يحتاجون إلى دعم فردي أكبر، ينبغي توجيه عناية 
خاصة لحد مستوى المخاطر هذا. يجب مناقشة كل 
حد من حدود مستويات المخاطر مع فريق تصميم 

نظام اإلنذار المبكر الخاص بك، ويجب أن يعكس 
السياق الخاص بالبلد، بما في ذلك الحد المستطاع 

)األقصى( لعدد الطالب الذين يمكن للمعلم 
 استيعابهم من أجل تطبيق استراتيجيات 

االستجابة األولية. 

يوضح الشكالن 5N و5O في الصفحتين التاليتين 
أمثلة على الملصقات التي استخدمها المعلمون 

إلرشادهم خالل عملية التقييم والتصنيف في 
طاجيكستان وكمبوديا. الشكل 5P الذي يرد الحًقا 

هو مثال لملف تعريف الطفل محور االهتمام من 
الهند والذي تم استكماله لكل طالب معرض للخطر. 

وقد كان مفيًدا في تطبيق استراتيجيات االستجابة 
األولية التي ستتم مناقشتها في الوحدة التالية. 
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الشكل 5N - عملية تقييم الطالب المستخدمة في طاجيكستان
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الشكل 5O - ملصق ورقة متابعة الطالب المستخدم في كمبوديا 
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الشكل 5P - بطاقة ملف تعريف الطالب محور االهتمام المستخدمة في الهند
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تحديد النقطة الفاصلة لمستويات الطالب 
المعرضين للخطر

يعتبر وضع حدود مستويات المخاطر أمًرا بالغ األهمية. 
بالرغم من أنك تريد تحديد أكبر عدد ممكن من الطالب 
المعرضين لمخاطر تسرب دراسي عالية، إال أنك بحاجة 

أيًضا إلى التأكد من مستوى الجهد الذي يمكن لمعلم 
الفصل الدراسي القيام به. وهناك قاعدة عامة لتحديد 

مستويات المخاطر المتوسطة والعالية تتمثل في 
افتراض أن األعداد "المعرضة للخطر" تبلغ ضعف معدل 

التسرب الدراسي المحلي. 

على سبيل المثال: إذا كان معدل التسرب الدراسي في 
دولة معينة هو 24%، فإننا قد نفترض، كما فعل برنامج 
SDPP، أن األعداد المعرضة للخطر تبلغ ضعف هذا العدد 

أو 48%. يتم استخدام هذه النسبة بعد ذلك لتحديد 
 النقطة الفاصلة لمعرفة الطالب المعرضين للخطر. 
 في فصل يضم 40 طالًبا بنقطة فاصلة تبلغ %48، 

سيكون الطالب المعرضون للخطر هم الطالب التسعة 
عشر الذين حصلوا على أعلى التقييمات في ورقة تقييم 

الطالب المعرضين للخطر.

 تشمل المبادئ التوجيهية األخرى التي يجب وضعها 
في االعتبار:

يجب تلقائًيا تضمين الطالب الذين يحصلون على • 
درجة "8" أو أعلى على مقياس مكون من 12 نقطة 
)على أساس عوامل التنبؤ الستة( في ورقة تقييم 

 الطالب المعرضين للخطر في فئة الطالب األكثر 
عرضة للخطر. 

يجب تلقائًيا تضمين الطالب الذين يحصلون على • 
 درجة "2" بمؤشر الحضور في فئة الطالب األكثر 

عرضة للخطر.

في الفصول التي تضم أكثر من 20 طالًبا مؤهاًل • 
لإلدراج ضمن حالة الطالب األكثر عرضة للخطر، ينبغي 
أن يتلقى الطالب العشرون الذين حصلوا على أعلى 

التقييمات الحزمة الكاملة من استراتيجيات االستجابة 
األولية. )يمكن تحديد طالب آخرين للمعالجة الجزئية 

على النحو المفصل في القسم التالي.(

في الفصول التي تضم أقل من 20 طالًبا )بما في • 
ذلك الطالب المعرضين للخطر وغير المعرضين 

للخطر(، ينبغي أن يتلقى جميع الطالب إجراءات كاملة 
لمنع التسرب الدراسي. هذا بافتراض القيام بإجراءات 

أخرى لدعم الطالب المعرضين للخطر مثل دعم 
الحماية من المخاطر من خالل األنشطة المجتمعية.

وقد وجد برنامج SDPP أن عدد الطالب المعرضين 
للخطر قد تجاوز قدرة المعلم على دعمهم جميًعا بنفس 

المستوى من التركيز، وذلك في بعض البلدان التي 

تشهد معدالت تسرب عالية أو تكون فيها كثافة الفصل 
مرتفعة للغاية. ومن أجل التعامل مع هذه المشكلة، 

قام برنامج SDPP بوضع نظام معالجة مكون من عدة 
 مستويات، وهذا بدوره انعكس على عملية التقييم. 

)راجع مربع النص أعاله.(

تحديد المعالجة الكاملة والجزئية
إحدى الطرق المقترحة لتحقيق التوازن في معادلة الشد 
والجذب المتمثلة في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من 

الطالب المعرضين للخطر دون إرباك المعلمين بقدر 
كبير من استراتيجيات االستجابة األولية هي تنفيذ نظام 

استجابة مكون من مستويين. يستطيع هذا النهج 
المكون من مستويين التمييز بين الطالب ذوي مستويات 

المخاطر العالية والطالب ذوي مستويات المخاطر 
المتوسطة. إذا قررت تنفيذ النهج المكون من مستويين، 
فقم بتعديل أنشطة استراتيجيات االستجابة األولية وفًقا 
لذلك. في هذه الحالة، سيحصل الطالب المعرضون لخطر 
كبير )بعد الحصول على درجة 8 أو أكثر في ورقة تقييم 

الطالب المعرضين للخطر( على معالجة كاملة في نظام 
اإلنذار المبكر، بما في ذلك بعض األنشطة مثل المشاركة 

في أنشطة اإلثراء التعليمي، والمساعدة في الفروض 
المنزلية، والدروس الخصوصية، والمساعدة الطبية،...إلخ. 

 بالرغم من أن برنامج SDPP قد قرر أن الحد األقصى 
 لعدد الطالب الذين يستطيع معلم واحد إدارتهم 

بفعالية مع تطبيق اإلجراءات الكاملة الخاصة بنظام اإلنذار 
المبكر هو 20 طالًبا، إال أن هذه القاعدة ناتجة عن التجربة 

والخبرة ويمكن تعديلها وفًقا للظروف الخاصة بسياق 
 محدد. سيحصل الطالب المصنفون باعتبارهم 

 في مستوى مخاطر التسرب الدراسي المتوسطة 
 )على سبيل المثال، الذين حصلوا على درجات تتراوح 

هل هناك أعداد كبيرة من 
الطالب المعرضين للخطر؟

وجد برنامج SDPP أن العدد 20 طالًبا 
كان يمثل الحد األقصى من الطالب 

المعرضين للخطر الذين يمكن لمعلم 
واحد دعمهم عملًيا "بحزمة" كاملة من 

استراتيجيات االستجابة األولية لنظام 
اإلنذار المبكر. وقد تم استخدام هذا 

العدد لتحديد النقاط الفاصلة للمخاطر 
المتوسطة والمخاطر العالية.



تحديد الطالب المعرضين للخطر          صفحة 99
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بين 4 و8 على مقياس مكون من 12 نقطة في ورقة 
تصنيف الطالب المعرضين للخطر( على المعالجة الجزئية 
الخاصة بنظام اإلنذار المبكر، مثل االتصال بأولياء أمورهم 

بدالً من زيارتهم بالمنزل، والمتابعة المستمرة للمقررات 
الدراسية والسلوك. على سبيل المثال، يمكن للطالب 

المعرض لمخاطر عالية المشاركة في الدروس الخصوصية 
بعد المدرسة أو المساعدة في استكمال الفروض المنزلية، 

باإلضافة إلى استراتيجيات االستجابة األولية المعتادة. 
وفي المقابل، لن يشارك للطالب المعرضين لمخاطر 
أقل والذين يتلقون معالجة جزئية فقط في الدروس 

الخصوصية بعد المدرسة أو المساعدة في استكمال 
الفروض المنزلية إذا كانت القدرة االستيعابية ال تكفي 

إلدراجهم في هذه األنشطة.

لقد تعرفت في هذه الوحدة على طريقة عمل المكون 
األول لنظام اإلنذار المبكر، وهو تحديد الطالب المعرضين 

للخطر. تتيح عملية التقييم والتصنيف للمعلمين 
والمدارس التركيز على الطالب الذين يظهرون السلوكيات 

التي تتنبأ بتعرضهم لمخاطر عالية للتسرب من 
الدراسة. لكن تحديد هؤالء الطالب ليس هو الهدف 

النهائي. في المرحلة الحالية، يجب أن تقوم بإجراء من 
أجل خفض عوامل الخطر الخاصة بهم. سنناقش في 

 .)FRS( الوحدة السادسة استراتيجيات االستجابة األولية
وهذه االستراتيجيات عبارة عن أنشطة يقوم بها العاملون 

بالمدرسة وأولياء األمور والمجتمعات لدعم الطالب 
المعرضين للخطر.



صفحة 100          الوحدة الخامسة
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االستجابة األولية للمدارس تنقذ الطالب من خطر 
التسرب الدراسي

تعيش راميتا مع عائلتها في دالسينف ساراي، ساماستيبور، بوالية بيهار. يكون والدها عادًة خارج البلدة وتعمل والدتها 
في الحقول. وهي تقضي ساعات طويلة من وقتها ال ترى والديها. راميتا هي المسؤولة عن رعاية أخواتها الصغار وتساعد 

والدتها في أعمال المنزل. 

على الرغم من أن راميتا لديها أحالم كبيرة وتريد الدراسة وتحقيق أحالمها، إال أن بيئتها في المنزل وعدم وجود تشجيع من 
عائلتها على حضور المدرسة أدى إلى تغيبها المستمر عن المدرسة. كلما زاد معدل تغيبها عن المدرسة، زاد سوء أدائها 

المدرسي، مما أدى إلى انخفاض مستوى درجاتها الدراسية بدرجٍة كبيرة. 

لحسن الحظ، كان نظام اإلنذار المبكر التابع لبرنامج SDPP الممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID( مطبًقا 
في مدرستها. والحظ القائمون على البرنامج أن نسبة حضور راميتا للمدرسة تبلغ 46% فقط وأن درجات أدائها تقع في 
المستوى األعلى خطورة وفًقا لنظام تعريف الطفل محور االهتمام. أظهرت النتائج بوضوح أن راميتا كانت معرضة بدرجة 

كبيرة لخطر التسرب الدراسي.

وقد بذل المدرسون وطاقم عمل برنامج SDPP جهوًدا للوصول لفهم أفضل لوضعها وإعداد استراتيجية إلبقاء راميتا في 
المدرسة والمساعدة في إنشاء بيئة تعلم أكثر تحفيًزا واستدامًة لها في المنزل والمدرسة. بدأت مجموعة رواد المجتمع 

بزيارة والديها بانتظام وأجرت مناقشات معهما لمساعدتهما في فهم أهمية وقيمة إبقاء ابنتهما في المدرسة والحفاظ 
على حضورها للمدرسة. وعرضت عليهما مجموعة رواد المجتمع عدد األيام التي غابتها راميتا عن المدرسة وناقشت معهما 

أسباب أدائها المنخفض. كما أنها ناقشت معهما أيًضا أساليب تقديم الدعم مثل تقليل مسؤوليات عملها في المنزل. 

"قد أصاب بالجنون إذا لم أذهب إلى 
المدرسة. أنا أريد الدراسة." 

تابع



بدأت راميتا حضور برنامج األنشطة اإلثرائية الذي شاركت من خالله في أنشطة ممتعة تضمنت الفنون والرياضة واللياقة 
البدنية واللغة. وزاد اهتمامها بالمدرسة كما زادت ثقتها بنفسها والحافز على تعلم مهارات ومعلومات جديدة. بعد العمل 

مع الصلصال في فصول الرسم، قالت راميتا، "سأستخدم هذا األسلوب لصنع ألعاب لكل األفراد في قريتي خالل عيد ديوالي 
)مهرجان هندي(". 

والحظ الجميع التغييرات التي طرأت على سلوكها وتوجهها اإليجابي نحو المدرسة والتعلم. فقد لوحظ أنها بدأت "التمسك" 
بأي فرصة تسنح لها للقيام بأنشطة في الفصل، ولبذل جهد إضافي لتحسين أدائها في دروس اللغة التي تحصل عليها. 
وبدأت التفاعل أكثر مع زمالئها في الفصل وزادت استجابتها في الفصل. تابع معلمها حضورها بانتظام والحظ تحسًنا فيه 

 من نسبة 46% إلى 89%. كما تحسن أداؤها الدراسي أيًضا. فقد تحسنت قدرتها على القراءة وكتابة الجمل وقراءتها 
في الفصل.

في فعالية "البيت المفتوح" التي استضافتها مدرسة راميتا، كانت والدة راميتا فخورة للغاية بابنتها لدرجة انهمار الدموع 
من عينيها. "أنا لم أذهب إلى المدرسة من قبل مطلًقا، لكن ابنتي اآلن ستدرس. حتى إذا نمت دون تناول أي طعام، فإنني 
سأبذل قصارى جهدي وأرسلها إلى المدرسة كل يوم. هي تعود للمنزل وتحكي كل ما قامت به في المدرسة. وهي تغني 

أغاني جميلة ومحفزة )من دروس األنشطة اإلثرائية(."

راميتا تؤمن اآلن أن أحالمها ستتحقق. "أنا أريد أن أدرس ألصبح مدرسة عندما أكبر. لماذا أريد أن أصبح مدرسة؟ ألنني أعتقد أن 
لعمل المدرس أهمية وقيمة بالغة. فهو يساعد في تعليم األفراد وهذا بدوره يساعد في تنمية دولتنا."



صفحة 103
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لقد تعرفت في الوحدة الخامسة على عوامل التنبؤ 
والمؤشرات وكيفية تحديد األفضل منها وكيفية 

استخدامها لتقييم وتصنيف الطالب المعرضين لخطر 
التسرب الدراسي. تعد عملية تقييم الطالب وتصنيفهم 
أولى الخطوات المهمة لدعم الطالب المعرضين للخطر. 

ولكن إذا اكتفيت بتحديد هؤالء الطالب ولم تتخذ أي 
إجراءات بخالف ذلك، فمن المستبعد بدرجة كبيرة أن 

يتغير المسار المحتوم للطالب الذين تبدو عليهم بالفعل 
مؤشرات تحذير من التسرب الدراسي. في محاولة لمنع 

تسرب هؤالء الطالب من الدراسة، يؤدي االكتشاف المبكر 
للطالب المعرضين للخطر ثم متابعة سلوكياتهم 

1
2
3

استراتيجيات االستجابة األولية للتسرب
قد يفقد الطالب المعرضون للخطر الكثير من فترات الدراسة بالمدرسة، مما يتسبب في األداء 

الضعيف في أعمالهم المدرسية. وقد تدفعهم الضغوط المنزلية إلى التظاهر بالحضور أو االنسحاب 
من الفصل، مما يبعدهم عن مدرستهم وزمالئهم. ومع انفصالهم عن المناخ المدرسي، قد يقل 

اهتمامهم بالمدرسة ويتغيبون لفترات أكبر. قد يظنون أيًضا أنهم تخلفوا كثيًرا عن دراستهم ولن 
يمكنهم اللحاق بها. وقد يسألون أنفسهم "لماذا يجب أن نستمر في الذهاب إلى المدرسة بينما 

يمكننا أن نحقق فائدة أكبر في المنزل أو العمل مع عدم الشعور بالخزي واإلهانة نتيجة الفشل 
في المدرسة؟" تستكشف الوحدة السادسة استراتيجيات االستجابة األولية التي تبدأ نتيجة ظهور 

السلوكيات السلبية للطالب المعرضين للخطر. ال تهدف استراتيجيات االستجابة األولية لنظام 
اإلنذار المبكر إلى معالجة كل المشكالت التعليمية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية المتأصلة 

التي يمكن أن تتسبب في التسرب. بل تهدف بدالً من ذلك إلى التدخل الفوري إليقاف موجة الغياب 
والمشكالت السلوكية والفشل األكاديمي أو عوامل التنبؤ بالمخاطر األخرى التي قمت بتحديدها. 

سترشدك هذه الوحدة خالل أربعة إجراءات أساسية على مستوى المدرسة لدعم الطالب المعرضين 
للخطر. من خالل مشاركة األدوات واآلليات التي تم استخدامها بواسطة برنامج SDPP، ستوضح لك 
الوحدة كيفية العمل مع المدارس لمتابعة أنماط الطالب السلوكية لبدء التدخل، وأساليب التعليم 

 والتدريس المحببة للطفل لجعل المدرسة بيئة أكثر جذًبا للطالب المعرضين لخطر التسرب، 
كما أنها ستوضح االتصاالت البناءة مع اآلباء لمعالجة المشكالت مًعا، وعملية إدارة الحالة المعتمدة 

 على المدرسة التي تركز اهتمام المعلم على مساعدة الطالب الذين يعانون من صعوبات، 
والذين غالًبا ما يتم فصلهم أو تجاهلهم أو يعانون ببساطة من اإلهمال. 

المستمرة ومراقبتها إلى تنشيط دائرة السالمة التي 
يحتاجها بشدة مثل هؤالء الطالب. 

يتكون الجزء الثاني من نظام اإلنذار المبكر من 
استراتيجيات االستجابة األولية. وهي جزء من دائرة السالمة 

التي تبدأ في الفصل الدراسي والمدرسة على الفور بعد 
اكتمال مرحلة التقييم والتصنيف. بمجرد معرفة المعلم 
بوجود طالب في فصله معرض لخطر التسرب الدراسي، 

فإنه يقوم باإلجراء األول المتمثل في معالجة السلوكيات 
السلبية التي قد تؤدي إلى التسرب الدراسي. تتمثل 

مهمتك اآلن في تصميم استراتيجيات االستجابة األولية 
لنظام اإلنذار المبكر الخاص بك.



كرييتف أسوشيتس انترناشونال

صفحة 104          الوحدة السادسة

تقدم هذه الوحدة لمحة عامة عن استراتيجيات 
االستجابة األولية التي يقوم المعلم بتنفيذها 

والمعلومات التي يلزم متابعتها لمساعدة الطالب 
المعرضين للخطر. وهي تبدأ بمناقشة الخطوات 

التي ينفذها فريق العمل بالمدرسة إلقامة شراكة 
مع العائالت ومساعدتها على الوصول لفهم أفضل 
للدور الذي يمكنها القيام به لدعم تعليم أطفالها. 
فيما يلي الخطوات األولى التي يجب على العاملين 

بالمدرسة اتخاذها لدعم الطالب المعرضين للخطر 
والمعلومات ونماذج المتابعة التي سيحتاجها 

المعلمون من أجل بدء استراتيجيات االستجابة األولية 
بصورة سريعة.

ما هي استراتيجيات االستجابة 
األولية؟

كما تناولنا في الوحدة الخامسة، تم تقييم جميع 
الطالب في الصفوف المستهدفة من نظام اإلنذار 

المبكر في المدرسة بحسب مستوى تعرضهم 
للخطر وتصنيفهم استناًدا إلى التقييمات اإلجمالية 

التي حصلوا عليها. نتيجًة لذلك، يعرف المعلمون 
اآلن الطالب المعرضين ألعلى مستويات من مخاطر 

التسرب الدراسي. يتم تحديد الطالب المعرضين ألعلى 
مستويات من المخاطر لتلقي مجموعة كاملة من 

أنشطة الدعم ويتم تحديد الطالب المعرضين لمخاطر 
متوسطة لتلقي مجموعة جزئية من تلك األنشطة. 

كما يعرف المعلمون أيًضا الطالب المعرضين لمخاطر 
منخفضة. يلعب هؤالء الطالب دوًرا مهًما، حيث 

يمكنهم المشاركة كـ "زمالء" مع الطالب اآلخرين - 
 خاصة الطالب المعرضين لمخاطر متوسطة - 

مما يتيح للمعلم إمكانية توفير دعم فردي للطالب 
المعرضين ألكبر مستويات المخاطر. 

تتكون استراتيجيات االستجابة األولية من أربعة 
إجراءات على مستوى المدرسة لدعم الطالب 

المعرضين للخطر:

1. متابعة أنماط سلوك الطالب
عندما يتابع المعلمون طالًبا معرًضا للخطر، فإنهم 

يجمعون معلومات عنه بانتظام لمراقبة التقدم الذي 
يحرزه الطالب المعرض للخطر في ضوء مؤشرات 

التنبؤ المحددة، ويقومون بتعديل التعليمات 
واألنشطة األخرى وفًقا لذلك لتشجيع الطالب 

المعرضين للخطر وتحفيزهم. تساعد المعلومات 
العاملين بالمدرسة أيًضا على تحديد األساليب التي 
يمكن من خاللها للعائالت وفرق الدعم المجتمعية 

المساهمة في جهود الحفاظ على انتظام هؤالء الطالب 
في الدراسة. يعتبر إعداد نماذج موحدة لمتابعة وتسجيل 

 تقدم الطالب أمًرا بالغ األهمية لتحقيق النجاح على 
المدى الطويل.

2. منهجيات التدريس والتعلم الجاذبة لألطفال
ُتحّول منهجيات التدريس والتعلم الجاذبة لألطفال 
 المدرسة إلى بيئة أكثر جذًبا وأقل تهديًدا لألطفال. 

حيث يمكنها زيادة مشاركة الطالب في العملية 
التعليمية والحياة المدرسية. وهذا أمر بالغ األهمية 

بالنسبة للطالب المعرضين للخطر حيث غالًبا ما ينتابهم 
شعوًرا بالعزلة عن أنشطة التعلم، ومعلميهم، وأقرانهم. 

تستخدم منهجيات التدريس والتعلم الجاذبة لألطفال 
أنشطة التعلم العملي واألنشطة التفاعلية والتشاركية 
الفردية والجماعية لتحويل التعلم إلى عملية أكثر إمتاًعا 

والمفاهيم المجردة إلى مفاهيم أكثر واقعيًة وسهولًة 
بالنسبة للطالب الذين يواجهون صعوبات في الفهم. 

كما تشجع منهجيات التدريس والتعلم الجاذبة لألطفال 
تفاعل الطالب وتعاونهم. يحتاج الطالب المعرضون للخطر 

إلى الشعور بأن مشاركتهم مهمة وذات قيمة بالنسبة 
لآلخرين. يعد تعظيم هذا الشعور باالحتواء أحد أفضل 

األساليب لتعزيز إحساسهم "بأنني أنتمي إلى هذا المكان. 
وأنني يمكنني القيام بذلك." وزيادة رغبتهم في الوجود 

في المدرسة. فإشراك الطالب في األنشطة التعليمية التي 
تتطلب العمل في مجموعات يشجع شعورهم باالنتماء 

ويطور مهارات التعاون ومهارات حل المشكالت لديهم 
أيًضا. يمكن لمهارات حل المشكالت هذه - القدرة على 
دراسة وجهات النظر والحلول المتعددة - االنتقال من 

 أجواء الفصول الدراسية إلى مواقف الحياة الواقعية 
مما يؤدي إلى عدم حدوث التسرب الدراسي.

3. التواصل مع اآلباء/أولياء األمور
بمجرد تحديد الطالب المعرضين للخطر، يجب على 
المدرسة في هذه المرحلة إخطار اآلباء/أولياء األمور 

بالسلوكيات السلبية التي تعرض طفلهم لخطر التسرب 
الدراسي. يجب أن يعقب اإلخطار مناقشات فردية مع اآلباء/

أولياء األمور حول اإلجراءات التي يمكن القيام بها "لحل" 
المشكلة )خاصًة مشكلة الحضور(. قد يؤدي هذا التواصل 
بين المدرسة واألسرة إلى عكس تأثير عوامل الخطر. وقد 

يؤدي في النهاية إلى زيادة التفاعالت اإليجابية واالستباقية 
بين المدرسة والمنزل. مع زيادة حجم التواصل، تنتقل 

مشاركة اآلباء/أولياء األمور من تواصل تبادر به المدرسة 
بشأن المشكالت إلى مشاركة عائلية أكثر استباقية 

وإيجابية مع المدرسة ومنظومة تعليم الطفل.
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4. إدارة الحاالت
ينبغي على المعلمين ومدير المدرسة و/أو نائب 

المدير عقد اجتماعات إدارة الحاالت شهرًيا لمناقشة 
مستوى تقدم الطالب المعرضين للخطر أو المشكالت 

التي يتعرضون لها. على الرغم من أن هذا اإلجراء 
يتطلب مستوى عالًيا من المشاركة وااللتزام من 

جانب العاملين بالمدرسة، إال أنه قد يمثل استراتيجية 
 االستجابة األولية األكثر أهمية. تساعد المناقشات 

التي تتم خالل اجتماعات إدارة الحاالت بهدف دراسة 
المشكالت التي تواجه الطالب واستعراض اإلجراءات 

التي يمكن القيام بها لمواجهتها في تحديد األسباب 
األساسية للمشكالت كذلك. يمكن لعملية إدارة الحاالت 
مساعدة المدرسة في االستجابة لألعراض - السلوكيات 

السلبية - التي تؤدي إلى التسرب الدراسي. بل قد 
تكون أيًضا خطوة أولى على طريق دراسة بعض 

العوامل المحددة في البيئة الدراسية وفي سلوك 
المعلم التي قد "تدفع" الطالب للتسرب من الدراسة. 

على سبيل المثال، تمكنت إحدى المدارس في الهند 
من توفير رعاية طبية لطالب تكرر غيابه ألسباب مرضية. 

وفي كمبوديا حصلت إحدى المدارس على دراجة تم 
التبرع بها لفتاة تكرر غيابها عن المدرسة أو كانت تصل 
إلى المدرسة متأخرًة نظًرا لطول المسافة التي تسيرها 
يومًيا للحضور إلى المدرسة. وبالرغم من أن هذه األنواع 

من خيارات الدعم غير معتادة في مجتمعات كثيرة - 
خاصًة المجتمعات ذات الموارد المحدودة - فعندما تقوم 
المدرسة بمشاركة فعالة وداعمة مع المجتمع في جهود 
معالجة التسرب الدراسي )راجع الوحدة السادسة(، فمن 

الممكن أن يصل الدعم إلى مجتمع أوسع من الطالب 
المعرضين ألكبر نسبة من مخاطر التسرب الدراسي 

والذين يواجهون مواقف قاسية. 

نظًرا ألن التسرب الدراسي هو عملية تتم على مدار فترة 
زمنية - وأحياًنا فترة زمنية طويلة - فإن استراتيجيات 

االستجابة األولية التي تعمل على إبقاء الطالب 
المعرضين للخطر في المدرسة هي أيًضا عملية - 

وتكون في بعض األحيان طويلة المدى.

فيما يلي مناقشة لإلجراءات التي تتم على مستوى 
المدرسة بمزيد من التفصيل. 

اإلجراء األول: متابعة أنماط 
سلوكيات الطالب

تتمثل األنماط الثالثة األكثر أهميًة التي يلزم رصدها 
ومتابعتها بصورة روتينية ودقيقة في عوامل التنبؤ 

األساسية الثالثة - وهي الحضور، والسلوك، واألداء 
الدراسي. يستند نظام اإلنذار المبكر إلى معلومات 
الطالب الفردية. في معظم الدول، من المتوقع أن 
يقوم المعلمون بجمع بعض هذه البيانات عن كل 

طالب وتسجيلها بشكل منتظم وروتيني. تعد دفاتر 
السجالت التي يعدها معظم المدرسين مثاالً على 

ذلك. ومع ذلك، فإن هذه السجالت نفسها تحتوي على 
بيانات غير كاملة أو غير دقيقة - على سبيل المثال، 

يتم تسجيل جميع الطالب بوصفهم حاضرين على 
مدى فترة زمنية طويلة. وفي كثير من الحاالت، قد يتم 

تسجيل البيانات على مستوى الفصل وليس على 
مستوى الطالب. 

من غير المحتمل أن يسجل المعلمون المعلومات 
في حالة عدم فهمهم للغرض منها، أو إذا كانوا 

يعتقدون أن هذه البيانات سُتستخدم لتقييمهم، 
أو إذا كان تسجيلها يحتاج إلى الكثير من الوقت. إن 

تدريب المعلمين على فهم كيفية جمع معلومات 
الطالب وتسجيلها ومراجعتها في الوقت المناسب 
قد يساعدهم على تقديم دعم أفضل للطالب؛ وهو 

األمر الذي يعد ضرورًيا من أجل نجاح نظام اإلنذار المبكر. 
مربع النص في الصفحة التالية - "حالة سجالت الطالب: 

تجربة تابعة لبرنامج SDPP" - يوضح بعض المواقف 
 التي تعرض لها برنامج SDPP قبل )وأحياًنا بعد( 

بدء التدخل بنظام اإلنذار المبكر التابع له. 

من المهم التأكد من جمع البيانات وتسجيلها 
وإكمالها على أساس منتظم ومتكرر. يعد تزويد 
المدارس بنماذج يستخدمها المعلمون من أجل 

"المتابعة والتطبيق" وتدريبهم على كيفية استخدام 
النماذج بداية جيدة. على سبيل المثال، قام برنامج 

SDPP في الهند بدمج نماذج نظام اإلنذار المبكر في 

كتيب واحد للمعلمين. راجع الجدول رقم 6A الحًقا 
لالطالع على مثال لنموذج متابعة وتطبيق أسبوعي 

يحتوي على معلومات المتابعة وأي استراتيجيات 
استجابة أولية تم اتخاذها. من المهم أن يتيح أي 

نموذج، أو مجموعة من النماذج، للمعلمين إمكانية 
معرفة العالقة بين المعلومات التي يجمعونها 

واستراتيجيات االستجابة األولية التي ينبغي 
تنفيذها. يوضح الشكل 6A في الصفحة بعد التالية 

كيفية إجراء عملية "المتابعة والتطبيق". يتابع 
المعلمون المعلومات لتحديد المؤشرات األساسية 

)ُتستخدم المؤشرات األساسية الثالثة في هذا المثال( 
ويستعرضون هذه المعلومات بحًثا عن األنماط التي 

تنطوي على سلوكيات خطرة. في حالة اكتشاف 
المعلمين وجود مشكالت في أنماط الطالب، يؤدي ذلك 

إلى تطبيق إجراءات لدعم الطالب.
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SDPP حالة سجالت الطالب: تجربة برنامج

كان جمع البيانات بانتظام وحفظ سجالت الطالب جزًءا من الوصف الوظيفي لكل معلم.• 

تم جمع المعلومات )مثل الحضور( بشكل غير منتظم. • 

لم يتم تسجيل البيانات بشكل دائم، حتى وإن كان قد تم جمعها. • 

غالًبا ما كانت السجالت المكتوبة غير كاملة، و/أو كان يصعب البحث خاللها )مما يدل على أنه لم يتم • 
االنتهاء منها غالًبا(، و/أو أنها غير دقيقة. 

تم تسجيل بيانات مجمعة على مستوى الفصل، بدالً من البيانات الفردية المحددة على مستوى الطالب، • 
خاصًة بيانات الحضور، األمر الذي لم يسمح بمتابعة حاالت الطالب بشكل فردي.

لم يتم جمع البيانات بصفة منتظمة كافية الكتشاف األنماط الالزمة لبدء استراتيجيات االستجابة األولية. • 
على سبيل المثال، غالًبا ما كان يتم تحديد مستوى أداء الطالب في المقررات الدراسية من خالل إجراء اختبار 

أو اختبارين كل عام.

 لم تكن هناك طريقة ثابتة لتسجيل المعلومات من مدرسة إلى أخرى أو حتى داخل المدرسة الواحدة. • 
أدى عدم وجود إجراءات أو نماذج تجميع بيانات موحدة إلى صعوبة مراجعة تقدم الطالب.

كان هناك عدد قليل من المدارس التي تطبق إجراءات مناسبة لمراجعة سجالت المعلمين بدقة لضمان • 
االلتزام وتحمل المسؤولية.

يمكنك استخدام نموذج فردي لكل طالب معرض 
للخطر يعرض سجاًل مستمًرا لجميع المؤشرات. 

يتيح هذا للمعلمين إمكانية الحصول على لمحة 
عامة أكثر شموالً عن حالة كل طالب بشكل فردي. 
أو يمكن استخدام نموذج واحد لكل مؤشر يعرض 
حالة جميع الطالب المعرضين للخطر في الفصل. 

لكل أسلوب مزاياه وعيوبه. بغض النظر عن النموذج 
المستخدم، يمثل الحفاظ على سجل لتوثيق تقدم 

الطالب دافًعا قوًيا جًدا للمعلم، والطالب، واآلباء/
أولياء األمور. 

يوضح الجدول 6B في الصفحة بعد التالية السجل 
المستمر الخاص بماري، وهي طالبة تم تقييمها 

بوصفها معرضة لمخاطر عالية. تجتمع المعلمة مع 
ماري الستعراض التقدم الذي تحققه في إطار أساليب 

التقييم المستمر التي تستخدمها المعلمة في 
الفصل. وتسهم القدرة على توضيح الجوانب التي 

استطاعت ماري تحسينها وتحقيق األهداف المرجوة 
منها، والجوانب التي لم تستطع تحسينها، في 
مساعدة ماري على تحسين أدائها في المدرسة.

من األفضل أيًضا أن تفكر في تقديم بعض الحوافز 
بسيطة التكلفة لتشجيع المعلمين على إكمال 

النموذج. غالًبا ما تعاني المدارس من نقص اللوازم 
المدرسية التي يمكن للمعلمين استخدامها في 

التدريس، مثل األدوات المكتبية والطباشير، بالرغم 
من زيادة الطلب عليها. ولكن عليك أن تكون حذًرا 

بشأن تحفيز األنشطة التي تمثل بالفعل عنصًرا 
أساسًيا من عملهم وغالًبا ما تكون جزًءا من تقييم 
أدائهم. فغالًبا ما يؤدي توضيح طبيعة المعلومات 

وكيفية استخدامها لدعم الطالب المعرضين 
للخطر إلى تعاون المعلمين بشكٍل عام. بالمثل، 
من األفضل أن تفكر في تزويد المدرسة بمجموعة 

محفزة من األدوات منخفضة التكلفة/عالية القيمة 
مثل مجموعات كتب للمكتبة، أو أجهزة رياضية، أو 

 مستلزمات خاصة بالفنون/الصناعات اليدوية. 
قدم برنامج SDPP خزانات للملفات الورقية كحافز 

لحفظ السجالت.

تعتمد أهم خطوة يمكنك القيام بها لكسب 
تعاون المعلمين عليك بوصفك المسؤول عن 

تصميم نظام اإلنذار المبكر. أثناء تحديد المعلومات 
الالزمة لتنفيذ استراتيجيات االستجابة األولية، تعد 

"الدقة واالنتقاء" القاعدة االسترشادية! ال تطلب من 
المعلمين متابعة المعلومات غير الضرورية. كلما 
زاد عدد المهام الملقاة على عاتقهم، قل احتمال 
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الشكل 6A - عملية المتابعة والتطبيق
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قدرتهم على تنفيذها. في حالة زيادة عدد المهام 
المطلوبة بشكل مفرط، فمن المحتمل أن يتم 

تجاهل خطوات معينة أو قد يتوقف جمع البيانات 
تماًما. من المهم جًدا االستماع إلى المعلمين 

ومناقشة أفكارهم حول تحسين نظام اإلنذار المبكر 
ليصبح أكثر فائدة وفعالية. في إطار االستجابة 

لشكاوى المعلمين، قام برنامج SDPP بتعديل 
نماذج المتابعة وتبسيطها في كل دولة. 

إن مراقبة الدقة واألمانة أمر مهم للغاية. من المهم 
التأكد من تسجيل بيانات الطالب الخاصة بنظام 

اإلنذار المبكر بانتظام ودقة. خالل زيارات مراقبة الدقة، 
يمكنك أيًضا الحصول على تعليقات من المعلمين 

بشأن طرق تحسين نظام المتابعة لتصبح عملية 
المتابعة أقل إرهاًقا. يعزز هذا األمر أيًضا من شعور 

المعلمين بملكية نظام اإلنذار المبكر. تذكر أن 
المبادئ التوجيهية لنظام اإلنذار المبكر تتمثل 

في االتصال الفعال والشفافية وتحمل المسؤولية. 
هذا ليس مجرد اتصال بين المدرسة والعائلة، فهو 

ينطبق بصورة مماثلة على االتصال بين المدرسة 
والوكالة أيًضا. 

يعد نظام المراجعة األسبوعية لسجالت المعلمين من 
جانب مدير المدرسة/نائب المدير جزًءا مهًما من تحمل 
المسؤولية. فإذا الحظ المدير وجود مشكالت في حفظ 

السجالت لدى عدد كبير من المعلمين في المدرسة، 
فقد يلزم زيارة المدرسة لمعرفة المزيد عن أسباب عدم 

حفظ السجالت. 

في بعض الحاالت، قد يرجع هذا لسبب بسيط مثل 
عدم معرفة المعلم بكيفية القيام بذلك. وفي هذه 

الحالة، يمكن لورشة عمل مدرسية حل المشكلة 
بسهولة. 

تمثل المقاومة من جانب المعلمين مشكلة مختلفة 
تحتاج إلى إجراء حوار أكثر جذًبا معهم لتحديد 

اإلجراءات التي يلزم اتخاذها. في النهاية، إذا استمرت 
المشكلة وتعذر حلها، فمن األفضل أن تفكر في 

استبعاد هذه المدرسة من البرنامج، إذا كان هذا أحد 
الخيارات المتاحة. 

 6B الجدول

نموذج متابعة وتطبيق أسبوعي

اسم الطالب: ماري

المتابعةالتاريخ
الدرجاتالفروض المنزليةالسلوكالحضور

استراتيجيات االستجابة األولية
الزيارة المنزلية المكالمات  الطالب 

تغيبت 14/04/15
لمدة 

يومين

حققت 
هدفين 

)طرح أسئلة، 
العمل مع 

اآلخرين في 
مجموعات(

أكملت جميع 
الفروض لكن تم 

االنتهاء من اثنين 
منها بعد ميعاد 

تقديمها بيوم 
واحد

الدرجة 
%40

تمت مراجعة 
األهداف 

السلوكية؛ 
ومناقشة 

أهداف األسبوع 
القادم؛ 

وتخصيص 
زميلة لها

تم االتصال 
بالوالد بشأن 

الغياب؛ 
ومناقشة 

تقديم الدعم 
إلكمال الفروض 

المنزلية

ستتم مناقشته 
في اجتماع إدارة 
الحاالت األسبوع 

القادم

تغيبت 14/04/22
يوًما واحًدا

حققت هدًفا 
واحًدا

تم االنتهاء من 
جميع الفروض 

المنزلية

الدرجة 
%42

 تحسن في 
جميع األهداف

تم ترتيب زيارة 
منزلية في 

نهاية األسبوع/
ستحضر رابطة 

اآلباء والمعلمين 
أيًضا
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تلميح: يجب أن تكون البيانات المستخدمة 
لمتابعة الطالب المعرضين للخطر سهلة 

الجمع والفهم. كما يجب أن تؤدي أيًضا 
إلى تنفيذ إجراءات محددة لدعم الطالب 

المعرضين للخطر. يجب أن يتيح جمع البيانات 
للمعلمين والعائالت/أولياء األمور إمكانية 

مراقبة ما يحدث للمساعدة في الحفاظ على 
انتظام الطالب في الدراسة. ال تقم بجمع 

البيانات من أجل جمع البيانات فحسب.

تلميح: تأكد أن مديري المدارس 
والمعلمين يفهمون أن الغرض من متابعة 

الطالب المعرضين للخطر ومراقبتهم هو أن 
تستطيع المدرسة أداء وظيفتها في دعمهم 

على نحو أفضل. فليس المقصود استخدام 
البيانات لمعاقبة الطالب، أو عزلهم، أو تقليل 

توقعات المعلمين بشأن تحصيلهم. 

متابعة الحضور
يعد الحضور أكثر أنماط سلوكيات الطالب تأثيًرا والتي 
يجب متابعتها والتعامل معها. قد تكون نسبة غياب 

الطالب مرتفعة جًدا في بعض الدول. أظهر تحليل المواقف 
 الذي أجراه برنامج SDPP تغيب نسبة تتراوح بين 30 

و56 بالمائة من الطالب المعرضين للخطر عن المدرسة 
ألكثر من 15 يوًما متتالًيا )انظر الشكل رقم 6C أدناه(. 

عالوة على ذلك، كان هناك تساهل كبير من قبل 
العاملين بالمدرسة بشأن الغياب. يعتقد معظم 

المعلمين أن الغياب من المدرسة لمدة 4 إلى 5 أيام كل 
شهر - ما يعادل أسبوًعا واحًدا، أو 25 بالمائة من الوقت - 

 هو أمر مقبول وليس سبًبا حقيقًيا يدعو للقلق أو 
اتخاذ إجراء.

قد تكون أوقات التغيب عن المدرسة مضرًة جًدا لجميع 
الطالب. بالنسبة للطالب الذين يعانون من مشكالت 

أخرى، فإن الغياب غالًبا ما يمثل عاماًل محفًزا يدفعهم إلى 
التسرب من الدراسة. تترتب آثار سلبية أخرى على الغياب 
باإلضافة إلى ضياع وقت التدريس وضعف األداء. إذ يواجه 

الطالب صعوبة أكبر في تكوين عالقات إيجابية مع أقرانهم 
ومعلميهم، مما يسهم في شعورهم بالعزلة. ونظًرا 

لزيادة صعوبة إكمالهم للفروض المدرسية بسبب وجود 
ثغرات في التدريس لديهم وعدم توفر الوقت الكافي 
لتثبيت ما يتم تعلمه، تزداد حالة اإلحباط لدى الطالب، 

والتي قد تؤدي إلى وجود عوائق أمام التعلم، و/أو مقاومة 
للتعليم، و/أو شعور بالفشل وعدم القدرة على "إتمام 

المهام" )العجز المكتسب(. 

6C الشكل

معدالت غياب الطالب 
SDPP من تحليل المواقف لبرنامج

نسبة الطالب المتغيبين عن المدرسة ألكثر من 15 يوًما متتالًيا.

األطفال المتسربون

الطالب المعرضون للخطر

طاجيكستان

النسبة المئوية للغياب
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عندما ينتاب الطالب هذا الشعور بالفشل، فإنهم 
يصبحون أكثر عرضة إلظهار سلوكيات في الفصل 

تزيد من عزلتهم وتكّون عوائق أمامهم. يتسبب 
التغيب عن المدرسة مهما كانت أسبابه في وجود 

حلقة مفرغة يجب أن تتوقف. قد يكون تحسين أنماط 
حضور الطالب المعرضين للخطر أكثر الخطوات 

أهمية لمنع التسرب الدراسي. يبدأ مديرو المدرسة 
والمعلمون في تقييم اآلثار الضارة للغياب على 

الطالب وعلى إنتاجية المعلمين عندما يواجهون 
بيانات دقيقة بشأن غياب الطالب.

في المعتاد، يتولى معلمو الفصول الدراسية أو 
الرئيسية مسؤولية تسجيل حضور الطالب. عندما 

يحضر الطالب في أكثر من فصل مع أكثر من 
معلم، يجب متابعة حضورهم في جميع الفصول، 
وليس في الفصل الرئيسي فقط. غالًبا ما يحضر 
الطالب المعرضون للخطر إلى المدرسة متأخًرا، أو 

يغادرون مبكًرا، أو تفوتهم حصًصا دراسية. قد يرفض 
المعلمون تسجيل الحضور أكثر من مرة خالل اليوم، 

لذلك يمكن التفكير في طرق أخرى. في الهند، 
استعان فريق برنامج SDPP بمراقبين لحصص 

الطالب ألخذ نسبة الحضور وتسجيلها بنجاح. تجنًبا 
لوصم الطالب المعرضين للخطر، ينبغي متابعة 

نسبة حضور جميع الطالب. ثمة خيار آخر وهو مشاركة 
متطوعين من المجتمع لديهم استعداد لتقديم 
المساعدة. )انظر مربع النص أدناه لمعرفة كيفية 

تعامل الهند مع هذه المشكلة.(

متابعة السلوك
سلوك الطالب هو عامل التنبؤ األساسي الثاني 
الخاص بالتسرب الدراسي. باإلضافة إلى الطريقة 

التي يتعامل بها الطالب مع األنشطة التعليمية ومع 
أقرانهم، قد يكون السلوك المنحرف والمفرط في 
الفصل الدراسي مؤشًرا على وجود خطأ يقع خارج 

المدرسة. يمكنك استخدام نموذج متابعة السلوك من 
أجل مراقبة السلوك في الفصل الدراسي. تم إعداد 

نموذج متابعة ومراقبة السلوك اعتماًدا على البنية 
 نفسها المستخدمة لتسجيل الطالب: مشارك، 
وغير مشارك، ومشاغب. )انظر الوحدة الخامسة(

ينبغي التأكيد على مسؤولية المعلمين فيما يتعلق 
بتسجيل سلوك الطالب ومعدل قيامهم بذلك أثناء 

تصميم نظام اإلنذار المبكر الخاص بك. في بعض 
الدول، ُيطلب من المعلمين تحديد/تصنيف السلوك 

في كل فصل دراسي. وغالًبا ما تكون عملية التقييم 
المستخدمة لهذا الغرض غير واضحة. من األفضل أن 
تقوم بتقديم مفهوم متابعة السلوك في المدرسة 

واستعراضه. 

الرواد المجتمعيون في الهند
قامت الهند بإشراك الرواد المجتمعيين لمساعدة معلمي الفصول الرئيسية على تنفيذ استراتيجيات 

االستجابة األولية لنظام اإلنذار المبكر. كان الرواد المجتمعيون شباًبا )18-28( في الصف العاشر على األقل، 
 يعيشون في مجتمع مدرسي يقدرهم بشكل جيد. وقد عمل هؤالء الشباب في المدارس والمجتمعات 

لمدة 4 إلى 6 ساعات في أيام الدراسة في مقابل تقاضي مبلغ زهيد. 

وتضمنت مسؤولياتهم الخاصة بنظام اإلنذار المبكر:

جمع بيانات حضور الطالب يومًيا • 

وضع سجل أسبوعي لحضور الطالب• 

دعم المعلمين في ملء سجالت بيانات الطالب، بما في ذلك األداء الدراسي للطالب • 

االتصال بأولياء أمور الطالب الذين تغيبوا عن المدرسة • 

القيام بزيارات منزلية آلباء/أولياء أمور الطالب • 

المساعدة في تنظيم فعاليات البيت المفتوح • 
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تلميح: ينبغي عدم اإلشارة مطلًقا إلى الطالب 
المعرضين للخطر بعبارات سلبية )على سبيل 

المثال، "بطيء"، أو "غبي"، أو "طالب مثيرون 
للمشاكل"(. أطلقت المدارس التي طبقت 

برنامج SDPP في الهند لقب الطالب محل 
االهتمام على هؤالء الطالب، مما قلل من مخاطر 

استهدافهم بالتنمر أو المضايقة.

لماذا تحتاج إلى متابعة السلوك؟ يؤثر السلوك على 
كم التعلم الذي يحصله الطالب وجودته، وبالتالي 

فإنه يؤثر على األداء. قد تشير متابعة السلوك بمرور 
الوقت إلى بعض الظروف التي تتعلق بحياة الطالب. 

يقدم مربع النص أمثلة للظروف التي يمكن أن 
تحدث في حياة الطفل والتي ينبغي على المعلم 

 إدراكها واالستعداد لمناقشتها خالل اجتماعات 
إدارة الحاالت.

كلما تكرر تسجيل سلوك الطالب، كان من األسهل 
تحديد نمط معين وكان هذا النمط أكثر موثوقية. 

على الجانب اآلخر، يؤدي تكرار تسجيل سلوك الطالب 
أيًضا إلى زيادة عبء التسجيل. خالل عملية التقييم، 

من أجل زيادة فرص االلتزام، ينبغي عليك مناقشة 

أساليب تقييم السلوك واآلراء الخاصة بمعدل تكرار 
إجراء هذا التقييم مع المعلمين وممثلي المدارس. 

ولكن، ضع في االعتبار ضرورة إجراء متابعة ومراقبة 
منتظمة ومتكررة. قد تكون هناك بعض المدارس 

التي ستختار متابعة الطالب المعرضين ألقصى 
مستويات المخاطر مرتين أسبوعًيا لفترة محددة 

من الوقت )على سبيل المثال، خالل األشهر الثالثة 
األولى( وفي حالة تغير نمط السلوك، فإنها سوف 
تجري تقييم السلوك بمعدٍل أقل حتى يبدأ ظهور 

السلوك غير المشارك أو العدواني من جديد. يوصى 
أيًضا بمتابعة السلوك في أوقات مختلفة من اليوم 

الدراسي لتحديد ما إذا كانت أنماط السلوك تزداد 
سوًءا في أوقات معينة. إذا الحظت وجود نمط 

واضح من سلوكيات عدم المشاركة أو المشاغبة 
في وقت الحق من اليوم الدراسي، فقد يكون الحل 

أمًرا بسيًطا مثل إخبار أولياء األمور بإرسال طعام 
ألطفالهم لتناوله في منتصف اليوم الدراسي.

في حالة اشتراك أكثر من معلم في إدارة حالة 
طالٍب معين، ينبغي عليهم جميًعا إكمال نموذج 

المتابعة والمساهمة بمعلومات بشأن مشاركة 
الطالب في الفصل الدراسي. إذا سجل جميع 

المعلمين سلوكيات إيجابية ومشاركة باستثناء 
معلم واحد، فقد تكون المشكلة متعلقة أكثر 

بالعالقة الشخصية بين الطالب وهذا المعلم على 
وجه الخصوص. يتطلب هذا األمر استجابة مختلفة 

عن االستجابة التي يتطلبها الطالب العازف عن 
المشاركة أو المشاغب في جميع الحصص الدراسية. 

 قد يشير السلوك المتطرف 
إلى:
سوء المعاملة• 

الجوع• 

التعرض إلى التنمر أو التحرش• 

حاالت مرض أو وفاة في العائلة• 

الحمل• 

االغتصاب • 

تعاطي المخدرات• 

القلق أو االكتئاب• 

تغير الحالة الصحية• 

حدوث تغير في االستقرار االقتصادي لألسرة• 
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ال ُيقصد بالمتابعة الحكم على الطالب أو المعلم 
أو تقييمهما. فهي مجرد وسيلة لتحديد المشكلة 

والوصول لفهم أفضل لألسباب الجذرية وتقديم 
دعم في النهاية للطالب المعرضين للخطر. 

وينبغي أن يكون التركيز على كيفية تحسين أمر 
معين - وليس إلقاء اللوم على اآلخرين.

يعد الجدول 6D في الصفحة التالية مثاالً على 
نموذج متابعة سلوك يحدد سلوكيات معينة 

للمشاركة في الفصل المدرسي والتي قد يتم 
تصنيفها على أنها 0 أو 1 أو 2 باستخدام النموذج 

الموضح في الجدول 6E في الصفحة بعد التالية. 
نظًرا لصياغة النموذج بحيث يركز على السلوكيات 

المرغوبة لمشاركة الطالب )االلتزام بأداء المهام 
والمشاركة(، فهو يوثق أنماًطا سلوكية ألغراض 

اجتماعات إدارة الحاالت ويمكن استخدامه أيًضا 
بمثابة أداة لتعديل السلوك يتم من خاللها تحديد 

أهداف معينة ومناقشتها مع الطالب. 

حتى وإن كان المعلم أميًنا في استخدام النموذج، 
فهناك خطورة كبيرة في التعامل مع المشكالت 

بأسلوب شخصي وإبداء تحيز شخصي. تؤدي 
متابعة األنماط السلوكية لطالب بعينه من قبل 

العديد من المعلمين إلى تقديم تصور أفضل عن 
 أداء الطالب داخل الفصل. على سبيل المثال، 

هل هناك أوقات معينة من اليوم أو موضوعات 
معينة يكون الطالب خاللها أكثر أو أقل مشاركة، 
أو هل يرفض الطالب المشاركة بشكل واضح مع 

معلم معين؟ 

ضع في االعتبار أنه نظًرا لضرورة استخدام 
معلومات السلوك لمعرفة استراتيجيات الدعم، 

فإن حاالت التطرف السلوكية تكون أقل قيمة 
من السلوك الثابت المستمر. ومع هذا، فإن 

السلوكيات غير الثابتة جديرة بالدراسة والفحص. 
قد يعلم المدرس حدوث أمر ما في المنزل يعزز 

السلوك السيئ في المدرسة. عندما يكون 
العاملون بالمدرسة على دراية بهذه الديناميكية، 
فإنه يسهل عليهم تصميم نظام دعم يستجيب 

لهذه المشكلة.

يمكن أيًضا استخدام المعلومات لمناقشة 
السلوك ذي الصلة مع الطالب. على سبيل المثال، 
يمكن للمعلم اإلشارة إلى مدى التقدم الذي حققه 

الطالب في الشهر الماضي في االلتزام بالمهمة 
الموكلة له وإكمال األعمال المدرسية أو توضيح 

الجوانب التي تحتاج إلى تحسين من خالل إرسال 
رسالة، "أعلم أنه يمكنك القيام بما هو أفضل." 

يمكن للمعلم الثناء على الطالب نظًرا الجتهاده 
في العمل. هناك بالطبع قيود مرتبطة بالنموذج 

الذي يركز على تعديل السلوك. إذا كنت بصدد 
إعداد نموذج متابعة سلوك، كيف يمكنك مراجعته 

لجعله أكثر استجابة لنظام اإلنذار المبكر وديناميكية 
الفصل الدراسي؟

متابعة األداء الدراسي
يلزم متابعة درجات/تقديرات الطالب بشكل 

متكرر ودائم. بالرغم من أن معظم المدارس تقوم 
بتسجيل الدرجات، إال أنها قد تقوم بذلك بشكل 

غير منتظم. ُيفّضل أن يتضمن تقييم أداء الطالب 
أكثر من مجرد نتائج االختبارات؛ إذ ينبغي أن يعكس 

التقييم مدى التقدم الذي يحرزه الطالب على مدار 
فترات زمنية قصيرة. يوضح مربع النص الذي يحمل 

عنوان "أسس التقييم المستمر" السمات األساسية 
الستخدام التقييم المستمر في الفصل.1 بينما قد 

يكون التقييم المستمر عملية معقدة ومستهلكًة 
للوقت، فإنه يمكن تطبيق أنشطة التقييم السريعة 

وسهلة االستخدام، التي تشمل إكمال فروض الطالب 
 المنزلية والمشاركة في أنشطة التعلم والرد 

على األسئلة.

يمكن استخدام الجدول 6F الذي يرد بعد الصفحتين 
التاليتين لمتابعة وترميز فروض الطالب المنزلية 

ومستوى أدائهم. قد يؤدي استخدام رمز في خلية 
المتابعة إلى توجيه المعلم إلى جوانب أكثر من 

مجرد معرفة ما إذا كان أداء الطالب جيًدا أم ال. 
قد تكون هناك أنماط يمكن مالحظتها في حالة 

عدم تسليم الفروض المنزلية. ضع في االعتبار أنه 
في بعض الدول، ال يتم إعطاء فروض منزلية أو ال 
يتم إعطاؤها بانتظام، خاصة في صفوف المرحلة 

االبتدائية. ينبغي على فريق عملك تحديد الممارسة 
المطبقة في المدارس المستهدفة خالل مرحلة 

تصميم نظام اإلنذار المبكر.
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أسس التقييم المستمر
إحدى استراتيجيات الفصل الدراسي التي ينفذها المعلمون • 

تعمل على تقييم معرفة الطالب، وفهمه، ومهاراته• 

تتضمن أساليب متنوعة بمرور الوقت لمراقبة مهام متعددة• 

تجمع معلومات عن مستويات معرفة الطالب، وفهمهم، وقدراتهم• 

تتضمن مهاًما تتعلق بما تم تدريسه في الفصل استناًدا إلى المناهج• 

تتم بشكل متكرر خالل العام الدراسي• 

هي جزء من التفاعل المنتظم بين الطالب والمعلم• 

تقدم تعليقات فورية من المعلمين بناًء على األداء الفردي للطالب • 

تحدد الموضوعات التي لم يتم إتقانها بعد من أجل مراجعتها وتعديلها • 

تحدد الطالب الذين يحتاجون إلى المراجعة والمساعدة• 

 6E الجدول

0 سلوك مشارك 

ملتزم بأداء المهام 

يتبع التعليمات

المشاركة الفعالة

ليس هناك سلوك تخريبي

مستعد

 يأتي في الوقت المحدد/
ال يغادر مبكًرا

1 سلوك غير مشارك

ال يتبع التعليمات

ال يولي اهتماًما/يستغرق في أحالم 
اليقظة/ينام أثناء التدريس

خجول بشكل مفرط، منطوي حتى في 
الفترات الخالية من األنشطة الدراسية

ال يؤدي الفروض المطلوبة

ال يجيب على األسئلة/ال يطرح أي أسئلة

2 سلوك مخرب

يأتي متأخًرا إلى الفصل

يدخل إلى الفصل ويخرج منه بدون إذن 
المعلم

يأخذ المواد التعليمية من الطالب اآلخرين

ال ُيحضر الكتب المدرسية والكراسات

يتحدث بصوت عال أثناء أداء األعمال 
المكتبية 

يتحدث إلى الطالب اآلخرين أثناء الدرس

يرمي الطباشير/الورق

يتحدث في غير دوره المحدد، يثير جلبة تؤثر 
على اآلخرين

يزاحم الطالب اآلخرين في أماكنهم

يسخر من الطالب اآلخرين/يسبهم

يتعدى على الطالب اآلخرين بالضرب أو 
بالتخويف

يدمر/يشوه ممتلكات المدرسة

سلوك يفضي إلى 
التعلم والتفاعل 

اإليجابي

سلوك يؤثر على المشاركة في 
األنشطة التعليمية

سلوك يؤثر على مشاركة الطالب 
اآلخرين وتعلمهم وقدرة المعلم على 

إدارة الفصل

نموذج تقييم سلوك الطالب
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ض المنزلية الُمرمز
نموذج متابعة الفرو
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ش
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6G الجدول

ي
س
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تتطلب جميع األسباب المحتملة لعدم إكمال 
الفروض المنزلية أنواًعا مختلفة من االستجابة من 

جانب المدرسة أو األسرة. لجمع المزيد من المعلومات 
والوصول لفهم أفضل لما يحدث، من الممكن أن 

يتحدث المعلم إلى الطالب لمعرفة المزيد من 
المعلومات حول أسباب المشكلة. يمكن استخدام 

نموذج متابعة الفروض المنزلية المرمز بسهولة، وهو 
يزود المعلمين بلمحة سريعة تتضمن الكثير من 

 البيانات بشأن الفروض التي يؤديها كل طالب - أو 
ال يؤديها.

قد تكون هناك أسباب عديدة وراء عدم إكمال 
الفروض المنزلية. قد يسهم تضمين استخدام 

المطالبات لتوثيق أنماط إكمال الفروض المنزلية 
الخاصة بالطالب في توفير رؤى مفيدة. قد ُتظهر 

متابعة األسباب - المفترضة أو الحقيقية - التي تؤدي 
إلى عدم أداء الفروض المنزلية وجود عدم التزام عام 
أو عدم فهم مستمر للمادة ذات الصلة. يساعد هذا 

النوع من البيانات في تكوين صورة أكبر لما يحدث 
مع الطالب.

بهدف تبسيط األمور، يمكن استخدام ورقة متابعة 
فروض منزلية لكل المواد الرئيسية - اللغة أو 

الرياضيات - كمؤشر بديل ألداء الفروض المنزلية 
بشكل عام. أو، قد ُيطلب من معلمي المواد إكمال 

نموذج متابعة فروض منزلية للطالب المعرضين 
للخطر في المواد التي ُيدّرسونها لهم. تساعد 

متابعة مواد متعددة على تحديد ما إذا كان النمط 
المالحظ مقتصًرا على مادة محددة فقط أم أنه يمثل 

 مشكلة اهتمام عامة، لكن ذلك يستغرق وقًتا. 
 تذكر أن الحصول على بعض البيانات أفضل من 

عدم الحصول عليها على اإلطالق.

يمثل الجدول رقم 6G في الصفحة السابقة مثاالً 
لنموذج من طاجيكستان لمتابعة أداء الطالب. كان 

الصف المستهدف في نهاية مرحلة التعليم اإللزامي. 
وجد فريق برنامج SDPP أنه من المهم متابعة جميع 

المواد نظًرا لضرورة انتقال العديد من الطالب إلى 
الصف العاشر. في معظم الحاالت، ستكون متابعة 

الرياضيات واللغة )لغة التدريس في صفوف المرحلة 
االبتدائية األولى( كافية.

 اإلجراء الثاني: إنشاء فصل 
جاذب لألطفال

يتم تنفيذ استراتيجيات االستجابة األولية مباشرًة بعد 
اكتمال عمليات التقييم والتصنيف. تستند مبادئ 

المدارس الجاذبة للطالب على مفهوم مفاده أنه عند 
شعور الطالب بالرعاية والدعم، فإنهم سيستمتعون 
بوجودهم في المدرسة بشكل أكبر ويؤدون بشكل 

أفضل. في الحقيقة، بمجرد تدريب المعلمين على 
استخدام منهجيات التدريس والتعلم الجاذبة 
لألطفال، فإنه ينبغي عليهم استخدامها حتى 

قبل عملية التقييم والتصنيف. فهي تمثل 
أساًسا للتدريس الجيد لجميع الطالب. عندما يكون 

المعلمون على دراية بالطالب المعرضين للخطر في 
فصولهم، سيكون بإمكانهم متابعتهم بعناية أكبر 

والتأكد من تقديم الدعم اإليجابي لهم وإشعارهم 
باالحتفاء.

يوضح الجدول 6H في الصفحة التالية أسس 
المدارس الجاذبة لألطفال. تتمتع المدارس الجاذبة 

لألطفال بالقدرة على االحتواء، وتقدم مواًدا أكاديمية 
فعالة ومناسبة، وتوفر بيئة صحية وآمنة ووقائية، 
وتلبي متطلبات البنين والبنات، وتشجع مشاركة 

الطالب والعائالت، وتشجع على التواصل. تتوفر أمثلة 
توضيحية لكل مبدأ.

يمثل الشكل 6I ملصًقا تم استخدامه في تيمور 
الشرقية لمعالجة مشكلة التنمر. تمثل أحد أهداف 

نظام اإلنذار المبكر في إطار االستراتيجية الجاذبة 
للطفل التي طبقها النظام في مساعدة الطالب 

على استخدام استراتيجيات حل النزاعات. صمم 
الفريق الملصق "اإلرشادي المفصل" لتحديد الخطوات 

التي يمكنهم اتخاذها في حالة رؤية أحد الطالب 
يتم االعتداء عليه أو يقع ضحية للتنمر. وتم تعليق 

الملصق على الحائط في الفصول للتذكير بالخطوات 
الواجب اتخاذها للتعامل مع السلوك العدواني. كما 

كان أيًضا بمثابة تذكير للمعلمين بعدم السماح 
بالتنمر أو التحرش بالطالب اآلخرين في فصولهم 
وفي المدرسة وضرورة قيامهم بمتابعة ومعالجة 

حاالت التنمر التي تحدث أثناء ذهاب الطالب إلى 
المدرسة ورجوعهم منها. 
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6H الجدول

سمات المدرسة الجاذبة لألطفال

قادرة على االحتواء

يتم توفير أماكن إقامة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة	 

يتم تخصيص زمالء دراسة لمساعدة الطالب ضعاف المستوى	 

 ال تستثني أنشطة التعلم الطالب بناًء على مستويات المعرفة أو األصول العرقية أو الديانة أو النوع، 	 
إلى غير ذلك 

تستخدم طرق التدريس القائمة على المشاركة والموجهة للطفل وتعتمد على أنماط التعلم الفردية للطالب	 

مواد أكاديمية فعالة ومناسبة

موارد تعلم كافية	 

لغة التدريس في الصفوف األولى هي لغة الطالب األصلية	 

تقييم متكرر )استخدام التقييم المستمر( لقياس درجة إجادة الطالب وتقدمه	 

بيئة صحية، وآمنة، ووقائية

أثاث مدرسي مناسب لعمر الطالب	 

فصول نظيفة ومرتبة	 

استراتيجيات انضباط وإدارة للفصول غير مسيئة )ال يوجد عقاب بدني، ال يوجد تكليف بأعمال مبالغ فيها في 	 
الحديقة بمثابة عقاب، ال توجد إهانة للطالب أمام الطالب اآلخرين أو المدرسين، ال يوجد صراخ(

ماء نظيف	 

سياج أو حواجز أمنية 	 

تركز على الطفل بالكامل، بما في ذلك احتياجات الطالب غير التعليمية، مثل الصحة والتغذية	 

تحترم حقوق الطالب	 

ال تسمح بالتنمر	 

تلبي متطلبات البنين والبنات

مراحيض منفصلة للبنات والبنين	 

يطلب من البنات والبنين على حٍد سواء الرد على أسئلة حل المشكالت وأسئلة المستويات األعلى من 	 
التفكير )التطبيق، والتحليل والتركيب والتقييم واالبتكار(

يقود البنين والبنات األنشطة بشكل متساو	 

ال يوجد تحرش جنسي	 

مشاركة الطالب والعائالت والمجتمعات

تقدم معلومات لآلباء/أولياء األمور عن أداء أطفالهم	 

تشجع اآلباء/أولياء األمور على زيارة المدرسة والمشاركة بأساليب خاصة	 

تضم رابطة لآلباء والمعلمين و/أو لجان إدارة مدرسية	 

تقوم بإنشاء اتحادات طالبية	 
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تم استخدام المثال الثاني، الشكل رقم 6J في 
الصفحة التالية، في الهند لشرح استراتيجيات 
االستجابة األولية. عمل الملصق بمثابة "ذاكرة 

مساعدة" للعاملين بالمدرسة، وكان وسيلة عملية 
في تعزيز تحمل المسؤولية من خالل نشر الخطوات 

التي ينبغي اتخاذها لتنفيذ استراتيجية االستجابة 
األولية. ونظًرا ألن الملصق قد تم نشره في مكان 
عام حيث تمكن أولياء األمور وقادة المجتمع من 
رؤيته، فقد مثل كذلك إجراًء فعاالً لتعزيز الوعي 

الشكل 6I - ملصق مناهض للتنمر في تيمور الشرقية

بشأن التسرب الدراسي واإلجراءات التي تتخذها المدرسة 
للحد من هذه الظاهرة في المجتمع.

 هل سيكون من المفيد توزيع الملصق في مدارسك؟ 
هل تعتقد أن ذلك من شأنه تشجيع المعلمين على 

استخدام استراتيجيات االستجابة األولية في فصولهم؟ 
هل تعتقد أن ملصًقا كذلك الموجود في األمثلة الموضحة 

هنا قد يسهم في تحمل مسؤولية تنفيذ استراتيجيات 
االستجابة األولية بأمانة ودقة؟
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الشكل 6J - ملصق استراتيجيات االستجابة األولية في الهند
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 اإلجراء الثالث: التواصل مع 
العائالت

لماذا يعد التواصل مع العائالت بشأن أطفالهم أمًرا 
مهًما؟ أحد األسباب هو متابعة الحضور بشكل أفضل. 
يوضح مربع النص أدناه كيف كان عدد قليل من أولياء 
األمور في الدول التي طبقت برنامج SDPP على علم 

بغياب أطفالهم قبل تنفيذ نظام اإلنذار المبكر. 

 بشكل واضح، تمثل العائالت - باإلضافة إلى الطفل -
أهم صناع القرار بشأن بقاء الطفل في المدرسة أو 

انسحابه منها. وقد يؤثر الحديث معهم بشأن أهمية 
التعليم والطريقة التي يمكنهم من خاللها مساعدة 
أطفالهم على تحقيق النجاح في المدرسة تأثيًرا قوًيا 
على اإلجراءات التي يتخذونها. ولكن قد يفشل اآلباء 

وأولياء األمور أحياًنا في التقدير أو قد يكونون غير 
مدركين للسلوكيات السلبية التي قد تضر بفرص 

بقاء أطفالهم في المدرسة.

هل كان أولياء األمور على علم بأنماط حضور أطفالهم للمدرسة؟
أظهر التحليل الظرفي الذي أجراه برنامج SDPP، والذي درس العوامل والظروف المؤثرة على 

التسرب الدراسي، وجود ظاهرة مماثلة في الدول األربعة جميعها؛ أال وهي وجود نسبة كبيرة من 
أولياء األمور غير مدركين غالًبا ألنماط حضور أطفالهم إلى المدرسة وال لسلوكياتهم. وقد أشار 
التحليل أيًضا إلى ضعف التواصل بين العاملين في المدرسة واآلباء/أولياء األمور. وعندما كان 

يحدث تواصل، كان ذلك يتم في الغالب من خالل إبداء المالحظات أو الرسائل الشفوية التي يتم 
توصيلها لآلباء/أولياء األمور عن طريق الطالب. 

 أظهر التحليل النوعي الذي تم في نهاية المشروع مؤشًرا عاًما في الدول األربعة جميعها: 
ازداد التواصل مع أولياء األمور بشكل كبير وأدى ذلك إلى زيادة الوعي لدى أولياء األمور بحضور 

أطفالهم إلى المدرسة، وسلوكياتهم، وأدائهم. يمثل هذا تناقًضا صارًخا مع المعلومات التي أشار 
إليها التحليل الظرفي الذي تم إجراؤه قبل بدء إجراءات نظام اإلنذار المبكر. فقد ذكر أولياء األمور 

في الدول األربعة أنهم لم يكونوا على علم غالًبا بتغيب أطفالهم عن المدرسة. باإلضافة إلى هذا، 
فبعض اآلباء أخبر جامعي البيانات التابعين لبرنامج SDPP بأنهم كانوا يسمحون ألطفالهم 

بالبقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى المدرسة حتى في حالة عدم وجود ضرورة ملحة لذلك وألن 
الطفل كان ال يريد فقط الذهاب إلى المدرسة في هذا اليوم. وأشارت الغالبية العظمى من أولياء 
 األمور إلى وجود تواصل ضعيف للغاية بينهم وبين المدرسة. القاسم المشترك بين جميع الدول 

هو أن الفجوة بين المدرسة واألسر كانت كبيرة للغاية.

ماذا كان تأثير استراتيجيات االستجابة األولية؟ في جميع الدول كان هناك فرق واضح في التواصل 
بين المدارس واألسر. على سبيل المثال، أشار 90% تقريًبا من أولياء األمور في طاجيكستان إلى 
أن مستوى التواصل قد ازداد بسبب استراتيجيات االستجابة األولية. كما وجد برنامج SDPP أيًضا 
أنه في بعض الحاالت كان أولياء األمور يحضرون إلى المدرسة من تلقاء أنفسهم لمناقشة الوضع 

التعليمي ألطفالهم دون إبداء مالحظات حول غياب أطفالهم. يختلف هذا الوضع بشكل كبير عند 
مقارنته بالعالقات التي كانت قائمة قبل تطبيق برنامج SDPP. تشير البيانات أيًضا إلى أن أولياء 

 األمور في جميع الدول التي طبقت برنامج SDPP قد بدأوا في متابعة حضور أطفالهم بعناية 
 أكبر. باإلضافة إلى ذلك، يبدو أن أحد اآلثار األكثر وضوًحا، بخالف تحسن الحضور بسبب التواصل، 

هو التحسن في إكمال الفروض المنزلية، وتحسن السلوك تبًعا لذلك.  

على الرغم من أنه تم االتصال بأرقام وأفراد العينة في الدراستين البحثيتين )تحليل المواقف 
والتحليل النوعي( في أوقات مختلفة مع مجيبين مختلفين، فإنهم قدموا مقارنة مهمة تتعلق 

بالتوجهات وردود أفعال أولياء األمور وأطفالهم.



كرييتف أسوشيتس انترناشونال

صفحة 122          الوحدة السادسة

الشكل 6K - الملصقات المستخدمة في تيمور الشرقية إلعالم أولياء األمور بغياب أطفالهم
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تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لنظام اإلنذار المبكر في 
تقوية وسائل االتصال بين المدرسة واألسرة من خالل 

قنوات مباشرة وعاجلة وبناءة بدرجٍة أكبر. تتضمن هذه 
القنوات االتصال باآلباء/أولياء األمور من خالل الرسائل 

والبطاقات البريدية )غالًبا ما يقوم بتسليمها زمالء 
الفصل أو أعضاء المجتمع(، والمكالمات الهاتفية، 

والزيارات المنزلية. يستخدم نظام اإلنذار المبكر بنية 
محددة المعالم وعملية متصاعدة للتواصل مع أولياء 

األمور، بناًء على مجموعة من مستويات المخاطر 
المحددة والخاصة بالحضور، واألداء، والسلوك. 

تتم مناقشة جميع استراتيجيات نظام اإلنذار المبكر 
الخاصة بالتواصل مع أولياء األمور بشكل كامل أدناه.

التواصل الكتابي مع أولياء األمور
تعني كلمة مبكًرا في نظام اإلنذار المبكر أنه يتعين 

اتخاذ اإلجراءات في الوقت المناسب قبل تفاقم 
المشكالت والوصول إلى مرحلة حرجة. فعندما يتغيب 
طفل لعدد من األيام محدد مسبًقا )بصورة متتالية أو 
متفرقة(، سوف ترسل المدرسة رسالة خطية إلى اآلباء/

أولياء األمور. يتم تحديد عدد الساعات أو أيام الدراسة 
التي تم التغيب عنها قبل إرسال الرسالة بحسب 

السياق. 

على سبيل المثال، يمكن إرسال رسالة خطية عند 
تغيب الطفل يومين عن المدرسة في أسبوع، أو 3 أيام 

متتالية عن المدرسة، أو 10 ساعات دراسية. ويمكن 
إرسال رسالة ثانية، مفادها التعبير عن قلق متزايد، 

في حالة استمرار غياب الطفل بالرغم من إرسال إخطار 
سابًقا بغيابه. يمكن إرسال هذه المالحظة الثانية بعد 

 غياب الطفل 4 أيام عن المدرسة في أسبوعين، أو
5 أيام متتالية، أو 20 ساعة دراسية. قد يتم إرسال 

الرسالة الخطية عبر البريد )إذا كان سريًعا وموثوًقا( أو 
يمكن تسليمها باليد. أهم شيء هو التأكد من استالم 

األب/ولي األمر للرسالة بعد الحدث مباشرًة. 

إذا كنت قلًقا بشأن مستوى إجادة األب/ولي األمر 
للقراءة والكتابة، يمكنك تصميم رموز توضح المشكلة 

بسهولة. يمكن مناقشة ذلك في رابطة اآلباء 
والمعلمين أو في اجتماع مجتمعي للتأكد من فهم 

الجميع لما تعنيه هذه الرموز. 

استخدم فريق عمل تيمور الشرقية مجموعة من 
البطاقات البريدية )الشكل 6K في الصفحة السابقة( 

إلخطار اآلباء/أولياء األمور بغياب أطفالهم. ونظًرا 
النخفاض مستوى تعليم اآلباء/أولياء األمور، فقد 

استخدمت البطاقات البريدية رسومات لتوصيل الرسالة. 
على الجانب الخلفي لكل بطاقة، تمت كتابة رسالة 

لآلباء الذين يجيدون القراءة. وتم تسليم هذه البطاقات 
ألولياء األمور باليد بواسطة أعضاء المجتمع وقد 

ُاستخدمت للمطالبة بعقد مناقشات مع أولياء األمور 
بشأن غياب أطفالهم عن المدرسة وما يمكن القيام به 

لتحسين الحضور. كانت هذه الطريقة مفيدة بشكل 
خاص في الحاالت التي كانت فيها العوامل المنزلية 

السبب الرئيسي للغياب. 

يوضح الشكل 6L في الصفحة بعد التالية مثاالً لخطاب 
تم إرساله إلى أولياء األمور في طاجيكستان. صممت 

كل دولة من الدول التي طبقت برنامج SDPP رسائل 
كتابية للتواصل مع أولياء األمور بناًء على العوامل 

السياقية والصفوف المستهدفة. على سبيل المثال، 
طبقت طاجيكستان برنامًجا بمستوى ثانوي حيث 

يعتبر تغيب 10 حصص بمثابة وقت أقل بكثير من 
التغيب لمدة 10 أيام. ما الذي ينبغي إرساله في 

خطابك؟ هل مستوى إجادة اآلباء/أولياء األمور للقراءة 
والكتابة يمثل مشكلة؟ هل تحتاج إلى استخدام 
 وسيلة أكثر اعتماًدا على الرموز؟ في هذه الحالة، 

ما هي الرموز التي ستستخدمها؟ كيف كان رد فعل 
اآلباء/أولياء األمور لدى استقبالهم اتصاالً بهذا الشكل 

من المدرسة؟ 

يوضح مربع النص في الصفحة التالية )"استجابة اآلباء/
أولياء األمور للتواصل من المدرسة "( نتائج من الدراسات 

النوعية لبرنامج SDPP الستجابات اآلباء/أولياء األمور 
للتواصل بشأن أطفالهم من المدرسة. الحظ أنه بالرغم 

من اندهاش الكثير من اآلباء/أولياء األمور وانزعاجهم 
في البداية بسبب االتصال، فقد أجمعت اآلراء على 
سعادتهم بزيادة االتصال حيث إنه ساعدهم على 

متابعة حضور أطفالهم وجعلهم يشعرون باهتمام 
المدرسة بأطفالهم.
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استجابة األب/ولي األمر لالتصال 
من المدرسة

أظهرت البيانات المستمدة من التحليل 
الظرفي الذي تم إجراؤه في الدول األربعة التي 

طبقت برنامج SDPP أنماًطا متشابهة من 
ردود أفعال أولياء األمور، تبدأ من الخوف من 

االنتقام، والشعور بخيبة األمل، وتصل إلى 
حد الغضب من أطفالهم. ومع هذا، فوجئت 

الغالبية العظمى بأن المعلمين يبذلون 
الجهد لمحاولة االتصال بهم، حتى أن منهم 

من شعر بالسعادة أن أطفالهم يحظون بهذا 
القدر من االهتمام لدى العاملين بالمدرسة 

وقادة المجتمع. على سبيل المثال، في 
الهند أكثر من 60% من اآلباء كانوا سعداء 
أو مندهشين من المكالمات الهاتفية، وعبر 

ما يقرب من 80% منهم عن "سعادتهم" 
بالرسائل الصوتية التي تلقوها. 

وفي تيمور الشرقية، حيث أشار 60% من أولياء األمور إلى تحسن التواصل مع المدرسة منذ بدء تطبيق نظام اإلنذار المبكر، 
قال أحد المعلمين: "عندما يتغيب الطالب عن المدرسة فإننا نصدر بطاقة تحذير على الفور... ونتصل باآلباء ونشركهم في 

األمر، بحيث يمكننا االلتقاء بصورة مباشرًة معهم وتحديد أسباب الغياب."

لقد شعر اآلباء/أولياء األمور في طاجيكستان بشعور إيجابي تجاه التواصل مع المدرسة، مؤكدين على أن ذلك يساعدهم 
على متابعة حضور أطفالهم. في بعض الحاالت، بدأ أولياء األمور االتصال بالمدرسة وأكدوا على أن التواصل المستمر 

جعلهم يتعاملون مع تعليم أطفالهم بمزيد من الجدية ألنهم فهموا تأثير ذلك على حياتهم. 

وفي كمبوديا، أعرب أولياء األمور عن دهشتهم من غياب أطفالهم وشعروا بالسعادة من تقدير المدرسة لمشاركة 
أطفالهم. أشار تسعة وثمانون بالمائة من الطالب إلى أن أولياء أمورهم قد أصبحوا أكثر دعًما لهم بعد تواصل المدرسة 

معهم، حيث قام أولياء األمور بشراء لوازم المدرسة وتمويل البرامج التعليمية، وقللوا من أعمال األطفال المنزلية، وشجعوا 
أطفالهم على التعلم. بصفٍة عامة، أعرب أولياء األمور عن سعادتهم لتواصلهم مع المدرسة. 

في تيمور الشرقية، أعرب اآلباء/أولياء األمور عن عدم سعادتهم بشكل عام بالسبب الذي تواصلت المدرسة من أجله معهم. 
بالترتيب، وصف اآلباء أنفسهم بأنهم مندهشين، ومتضجرين من أطفالهم، ويشعرون بالحرج/الخجل أو خيبة أملهم في 

أطفالهم. وجاءت استجابة األمهات مختلفة بشكل طفيف، حيث قالت المجموعة األكبر منهن إنهن كن "متضجرات"، ثم 
شعرن بالخوف أو اإلحراج، ثم شعرن بالدهشة، وأخيًرا شعرن بالحزن. وأشار عدد كبير من اآلباء/أولياء األمور إلى أنهم لم 
يعلموا بتغيب أطفالهم عن المدرسة، األمر الذي فسر إلى حد بعيد شعورهم باالنزعاج. بشكل عام، أكد أولياء األمور أن 

االتصال بالمدرسة قد ازداد خالل فترة تنفيذ نظام اإلنذار المبكر وشعروا بالسعادة ألن المدرسة تتابع أطفالهم وتساعدهم 
على األداء بشكل أفضل.
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يستغرق تغيير العادات الراسخة وقًتا. فقد تحسنت أنماط 
المشاركة بين العاملين بالمدارس وأسر الطالب بشكل 

ملحوظ نتيجة استراتيجيات االستجابة األولية. لكن التغير 
في الديناميكيات بينهم استغرق وقًتا. وتطلب األمر 

أيًضا بذل جهد من جانب العاملين بالمدرسة والعائالت 
لتغيير أنماط المشاركة الخاصة بهم. وكان من المهم أن 
يفهم العاملون بالمدرسة أن معظم حاالت عدم مشاركة 
األسر قبل تنفيذ نظام اإلنذار المبكر لم تكن بسبب عدم 
اهتمامهم بعملية تعليم أطفالهم. وكان هذا يعني أنه 
يتعين على العاملين بالمدرسة معرفة كيفية التعامل 
وقبول أن هذه األسر غالًبا ما يكون لديها أسباب وجيهة 

لعدم تواصلهم وتفاعلهم. يحدد الجدول 6M في الصفحة 
 التالية أفضل الممارسات لتحسين مشاركة األسرة 

مع المدرسة.

 المكالمات الهاتفية الموجهة لآلباء/
أولياء األمور

تعد المكالمات الهاتفية لآلباء أو أولياء األمور وسيلة 
أخرى فعالة إلقامة اتصال أولي مع أفراد العائلة عند تغيب 

الطالب عن المدرسة. 

يمكن للمعلم أو متطوعين محددين من المجتمع االتصال 
باآلباء/أولياء أمور الطالب الذين تغيبوا عن المدرسة لمدة 
محددة مسبًقا )على سبيل المثال، يومين في األسبوع(. 

يتمثل الغرض من المكالمة الهاتفية في إبالغ أولياء األمور 
بغياب الطالب ومعرفة أسباب تغيبهم عن المدرسة. في 

حالة استمرار غياب الطالب بعد المكالمة الهاتفية، تبدأ 
استراتيجيات االستجابة األولية في تنفيذ زيارة منزلية. 

الشكل 6L - نموذج خطاب إلى أولياء األمور في طاجيكستان

مشروع تحفيز وتعلم الطالب

التاريخ: ________________، 20 ____

عزيزي _______________________________ ،

نود أن نخبرك أن ابنك/ابنتك ____________________________ ، الطالب في الصف التاسع والذي يحمل 
الرقم  _______ في المدرسة الثانوية قد تغيب 10 حصص دراسية بدًءا من _________________

حتى _________________ ، 20 ____ دون عذٍر مقبول.

الرجاء مناقشة حاالت الغياب هذه مع طفلك. عليك بتذكيره/تذكيرها أن قرارات التغيب عن المدرسة تؤثر على 
المستقبل. تؤدي مرات الغياب الكثيرة ألي سبب إلى تعطيل تعليم طفلك وزيادة فرص تأخره في المقررات أو 

الحصص الدراسية. 

نحتاج إلى التفكير مًعا وتحديد اإلجراءات التي يمكننا اتخاذها لمنع غياب طفلك عن الحصص الدراسية. أنا أدعوك 
للحضور إلى المدرسة بتاريخ _________________ ، 20 ____ لمناقشة هذا األمر. 

خالص التحيات،

معلم الفصل: __________________________________________________

ناظر المدرسة: ___________________________________________________

ممثل عن رابطة اآلباء والمعلمين: __________________________________________________
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 من المهم للغاية االحتفاظ بسجل االتصاالت، 
ال سيما خالل اجتماعات إدارة الحاالت. انظر الجدول 

6S الذي يرد الحًقا للحصول على مثال لسجل 

برنامج SDPP الذي تم إعداده لتوثيق االتصاالت 
باألسر، حيث قام المعلمون و/أو المتطوعون 

بتسجيل الخطوات المتخذة للتواصل مع اآلباء/
أولياء األمور. تم تسجيل تاريخ كل محادثة هاتفية، 

وما تمت مناقشته، والقرارات التي تمت الموافقة 
عليها أو المتابعة التي تمت لكل طالب. وبالرغم 

من عدم توفر هواتف في جميع المنازل، ففي كثير 
من الدول - حتى في المناطق الريفية - ُتستخدم 

الهواتف الخلوية بصورة كبيرة.

الزيارات المنزلية
إذا استمر غياب الطالب عن المدرسة بشكل متكرر 
أو بمرور الوقت، يقوم نظام اإلنذار المبكر بتصعيد 
اإلجراءات المتخذة عن طريق إجراء زيارات إلى منازل 
الطالب. وبالرغم من أن الزيارات المنزلية تحتاج إلى 

 مزيد من الوقت من جانب المعلمين و/أو غيرهم، 
 إال أنها توفر الفرصة للتعرف بشكل مباشر على 

الوضع في منازل الطالب المعرضين للخطر. كما ُتظهر 
الزيارات المنزلية لآلباء/أولياء األمور مستوى التزام 

المدرسة تجاه دعم أطفالهم وتحسين التواصل بين 
المدرسة واألسرة.

تتمثل أهداف الزيارات المنزلية في:

فهم وتحديد األسباب التي أدت إلى عدم/تعذر • 
حضور الطالب إلى المدرسة بشكٍل أفضل؛ و

مناقشة الحلول الممكنة للمشكالت التي أدت إلى • 
تغيب الطفل عن المدرسة مع أولياء األمور؛ و

توضيح أهمية الحضور إلى المدرسة بانتظام إذا • 
كان الطالب يريد إكمال تعليمه.

6M الجدول

أفضل الممارسات إلشراك عائالت الطالب

 حتى عندما يريد اآلباء/أولياء األمور المشاركة، تكون هناك قيود تمنع مشاركتهم أو تحد منها. 
لماذا يحدث ذلك؟ 

قد يكون ذلك بسبب:

اللغة األصلية ومستوى معرفة القراءة والكتابة )القراءة، االستماع، التحدث والكتابة(؛	 

االلتزامات والمسؤوليات اليومية التي يمكن أن تفرض قيوًدا زمنية وتسبب انخفاض مستوى الطاقة؛ و	 

الشعور بعدم الراحة في المدارس والمشاركة في تعليم أطفالهم. 	 

نصائح إلشراك اآلباء/أولياء األمور والحفاظ على مشاركتهم واهتمامهم:

يجب أن تدرك أنه بغض النظر عن مستوى فقر اآلباء/أولياء األمور، أو مستوى التعليم البسيط الذي تلقوه،   .1 
فإن معظمهم يريدون أن يحقق أطفالهم أداًء جيًدا في المدرسة. 

اربط مشاركة األسرة والمجتمع واألنشطة بالمهام التي يمكنهم القيام بها بسهولة، خاصًة المهام التي    .2
تدعم تعلم أطفالهم وليس مجرد حضورهم.

ال تنتظر حدوث مشكلة لطلب دعمهم.   .3

قم ببناء الثقة وتعامل معهم باحترام.   .4

أكد على أن الجميع يتحمل مسؤولية متساوية في الشراكة التي تهدف إلى الحفاظ على انتظام األطفال    .5
في المدرسة.

يجب أن تدرك أن هناك أنواع مختلفة من مشاركات اآلباء/أولياء األمور تؤدي إلى مكاسب مختلفة.    .6 
جرب آليات مختلفة.

تأكد من التخطيط الجيد للجهود المبذولة إلشراك أولياء األمور.   .7
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قد ال تعتبر األسرة غياب الطفل عن المدرسة مشكلة 
أو قد تدرك أنه مشكلة ولكن قد ال تكون لديها أي 
فكرة عن كيفية منعه. في مرحلة ما خالل الزيارة 
المنزلية قد يكون من المفيد وجود كل من األب/

ولي األمر والطفل. يتيح هذا األمر فرصة لآلباء/أولياء 
األمور واألفراد الذين يقومون بالزيارة المنزلية لطرح 
أسئلة على الطفل لمتابعة حالته ومعرفة وجهة 

نظره بشأن ما يحدث وما يمكن القيام به لتحسين 

الحضور. أحياًنا قد ال يتسم أولياء األمور بالصراحة بشأن 
ما يحدث في المنزل، لذا فقد يؤدي التحدث مع الطفل 
إلى الحصول على معلومات إضافية تساعد في فهم 

الوضع بشكل أفضل. في حالة عدم حضور األب/ولي 
األمر أو الطفل، يمكن عقد مناقشة تمهيدية، ولكن 

ينبغي ترتيب وقت آخر لالجتماع مع االثنين. 

6N الجدول

تعليمات الزيارة المنزلية

قبل الزيارة المنزلية

التحقق من جميع سجالت المتابعة.	 

التحقق من أماكن منازل الطالب؛ والتعرف على كيفية الوصول إليها.	 

التحقق من وجود األسرة واألفراد اآلخرين المطلوب حضورهم في الزيارة المنزلية.	 

الحرص على وجود سيدة في فريق الزيارة المنزلية في حالة وجود قواعد ثقافية أو دينية خاصة باالتصال بين 	 
الرجال والنساء.

خالل الزيارة المنزلية

تقديم الشكر لآلباء/أولياء األمور على تخصيص وقت لمقابلتك.	 

توضيح الغرض من الزيارة المنزلية.	 

التأكد من أنه من المناسب لهم التحدث في وقت الزيارة.	 

 سؤالهم عن أسباب تغيب طفلهم، أو المشكالت السلوكية، أو تدني أدائه الدراسي وحصوله على 	 
درجات منخفضة. 

مناقشة سبل عالج المشكالت، بما في ذلك األمور التي يمكن القيام بها في المنزل والمدرسة.	 

إذا بدا اآلباء مترددين في إرسال أطفالهم إلى المدرسة، فذكرهم بأهمية التعليم وبقوانين التعليم اإللزامي.  	 

التوصل إلى اتفاق بشأن االستراتيجية التي يمكن ألولياء األمور والمدرسة وضعها مًعا لدعم الطفل.	 

تذكيرهم بإمكانية طلب االجتماع بمعلمي الطفل أو مدير المدرسة لمناقشة طرق دعم طفلهم. 	 

إخبارهم بأنك ستواصل التحقق من حضور الطفل، وسلوكه، وأدائه الدراسي، وستتابع معهم الوضع بشأن أي 	 
مخاوف أخرى.

سؤال اآلباء/أولياء األمور عما إذا كان لديهم أي أسئلة.	 

تقديم الشكر لهم لتخصيص الوقت للقائك.	 

بعد الزيارة المنزلية

كتابة تعليقاتك بشأن الزيارة في نموذج الزيارة المنزلية.	 

تقديم تقرير إلى لجنة إدارة الحاالت و/أو مدير المدرسة و/أو نائب المدير ومناقشة أي إجراءات من المقرر اتخاذها.	 

المحافظة على وجود اتصال مستمر مع األسرة.	 
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بروتوكول الزيارات المنزلية
الغرض من الزيارات المنزلية هو تقوية العالقات 

بين اآلباء/أولياء األمور والمدرسة. ينبغي أن تكون 
الزيارات في إطار من االحترام المتبادل؛ فليس 

الغرض منها بث الفزع. من المهم للغاية أن تركز 
الزيارات المنزلية على المناقشات ثنائية االتجاه 

بشأن سبل مساعدة اآلباء/أولياء األمور على دعم 
أطفالهم، وأال تركز على األساليب التي قد تعتقد 

المدرسة أن أولياء األمور سيفشلون فيها. يجب 
أن يكون مضمون الزيارة إيجابًيا وتعاونًيا إذا كان 

الغرض منها تحقيق الهدف المرغوب أال وهو: 
 مساعدة األسرة والمدرسة على دعم األطفال 

بصورٍة أفضل.

يقدم الجدول 6N في الصفحة السابقة إرشادات 
مفصلة بشأن الخطوات الالزمة لإلعداد للزيارات 

المنزلية، وإجرائها، وتوثيقها. من المهم تسجيل ما 
تمت مناقشته مع أولياء األمور واإلجراءات التي تم 
االتفاق على اتخاذها واستراتيجيات المتابعة التي 

من المفترض أن تقوم المدرسة بتنفيذها. 

يعرض الشكل 6O في الصفحة التالية والجدول 
6P في الصفحة بعدالتالية مجموعة من األدوات 

التي تم استخدامها في الهند لمساعدة المعلمين 
ورواد المجتمع في إجراء الزيارات المنزلية. يمثل 

الشكل 6O مخطط سير عمل برموز لونية يستخدم 
بنية شجرية التخاذ القرارات من خالل التعرف على 

معلومات حول غياب األطفال عن المدرسة. يضمن 
استخدام البنية الشجرية التخاذ القرارات إدارة الزيارة 
المنزلية بطريقة مناسبة. تمثل المربعات الصفراء 

األسئلة التي يطرحها المعلم أو رائد المجتمع 
خالل الزيارة؛ وتمثل المربعات الزرقاء الفاتحة إجابات 

الطفل )إذا كان الطفل حاضًرا(.

تبدأ البنية الشجرية التخاذ القرارات بسؤال افتتاحي: 
"هل تعرف أن طفلك تغيب عن المدرسة عدة أيام 
األسبوع الماضي؟" إذا كانت اإلجابة نعم، سيطرح 

المعلم أو رائد المجتمع أسئلة المتابعة الموجودة 
في الجانب األيمن من البنية الشجرية. وإذا كانت 

اإلجابة ال، فسوف يتابع المعلم أو رائد المجتمع 
المحادثة باألسئلة الموجودة في الجانب األيسر من 
البنية الشجرية. تعد هذه اإلجابات توضيحية لكنها 

تمثل أنواع األسئلة واإلجابات التي قد تحدث خالل 
 الزيارة المنزلية في المناقشة التي تتم بشأن 

غياب الطالب.

مربعات اإلجابة الموجودة في النصف السفلي من 
البنية الشجرية ُمرقمة. يمثل الرقم اإلجراءات المدرجة 

في الجدول 6P والتي يمكن لألسر والمدارس اتخاذها 
لمعالجة المشكلة. على سبيل المثال، إذا كانت 

إجابة األب/ولي األمر على السؤال االفتتاحي هي "ال" 
وكان الطفل موجوًدا، فسيتم توجيه أسئلة المتابعة 

للطالب: "لماذا لم تذهب إلى المدرسة؟" 

إذا لم يكن الطفل حاضًرا، فسيناقش المدرس أو 
رائد المجتمع اإلجراءات التي يمكن لآلباء/أولياء األمور 
القيام بها لمتابعة أنماط حضور أطفالهم للمدرسة. 

فيمكنهما مراجعة سجل األسرة مع اآلباء/أولياء األمور 
)انظر الشكل 6R( لمعرفة الخطوات التي يمكن 

القيام بها في المنزل لدعم ذهاب األطفال للمدرسة. 

يلزم تسجيل المناقشات والقرارات التي تم اتخاذها 
أثناء الزيارة المنزلية. يمثل الشكل رقم 6Q مثاالً 

لنموذج سهل االستخدام لتسجيل الزيارة المنزلية. 
فهو يسجل الغرض من الزيارة، وأفراد األسرة الذين 

تمت مقابلتهم، ومسار اإلجراءات المتفق عليه. تقوم 
المدرسة واألب/ولي األمر بالتوقيع على النموذج، 

وهو يمثل أساس المناقشات األخرى التي ستتم في 
حالة فشل أحد األطراف في إنجاز المهام المكلف بها. 

ويتم االحتفاظ به في ملف الطالب في المدرسة. تتيح 
السجالت الدقيقة للمعلمين والعاملين في المدرسة 

التحقق من الخطوات التي تم اتخاذها وتعديلها إذا 
تبين أنها ال تحقق الهدف المنشود منها. 

أداة مناقشة الزيارة المنزلية: سجل األسرة
 تم استخدام سجل األسرة )انظر الشكل 6R( من 

قبل المعلمين ورواد المجتمع لمناقشة الطرق التي 
يمكن من خاللها دعم الحضور المدرسي وتشجيعه 

 في المنزل. ونظًرا ألن الكثير من أولياء األمور 
ال يجيدون القراءة، قام فريق برنامج SDPP بتصميم 
كتيب يستخدم الرسوم التوضيحية. تضمن الكتيب 

صفحة لكل شهر في العام الدراسي. وعبر كل 
رسم توضيحي عن خطوة يمكن لألسر القيام بها 
لدعم تعلم أطفالهم ومشاركتهم في المدرسة. 

تم استخدام السجل لزيادة الوعي وتقديم وتشجيع 
العادات األسرية التي أثبتت الدراسات أن لها تأثيرات 

إيجابية على نتائج الدراسة وتعلم الطفل.

كما تم استخدام السجل كأداة للمتابعة خالل الزيارات 
المنزلية. تم وضع عالمة "X" ألولياء األمور في العمود 

في كل مرة قاموا فيها بتنفيذ أحد اإلجراءات مثل 
تقليل التزامات العمل خارج المدرسة، أو التأكد من 

ذهاب األطفال إلى المدرسة في الوقت المحدد. 
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الشكل 6O - مثال على البنية الشجرية التخاذ قرار الزيارة المنزلية وجدول االستجابة
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تابع

 6P الجدول

 اإلجراءات التي يمكن اتخاذها أسباب التغيب
في المنزل

 اإلجراءات التي يمكن اتخاذها في 
المدرسة والمجتمع

)1( ضياع الكتب المدرسية 
والنسخ وعدم إكمال 

الفروض.

البنية الشجرية التخاذ قرار الزيارة المنزلية وجدول االستجابة

هل تعرف أن طفلك تغيب عن المدرسة عدة أيام األسبوع الماضي؟ إذا كانت اإلجابة ال. 
إذا لم يكن الطفل موجوًدا، رتب وقًتا لمعاودة الزيارة ومناقشة األمر عند وجود الطفل في المنزل.

بمساعدة سجل األسرة، مناقشة الحاجة 
إلى الدراسة من المنزل مع أولياء األمور. 

تفنيد مشكالت فقدان الكتب المدرسية 
وعدم وجود زي رسمي من خالل مناقشة 

المشكالت مع أولياء األمور، ومع المعلمين، 
بحسب الضرورة.

استعراض استراتيجيات التدريس الجاذبة 
لألطفال مع العاملين بالمدرسة. 

ترتيب إجراءات وجود كتاب مدرسي إضافي 
في الفصل بمثابة "استعارة" للطالب 
المعرضين للخطر ألخذه معهم إلى 

المنزل. 

)2( ازدحام الفصل، عدم 
وجود مرحاض، عدم وجود 

ماء شرب أو وجبة منتصف 
اليوم

مناقشة هذه المشكالت مع الطفل وأولياء 
األمور. االعتراف بالتقصير، ولكن يمكن 

توضيح أن األطفال اآلخرين يذهبون إلى 
المدرسة بانتظام.

مناقشة المشكالت مع رابطة اآلباء 
 والمعلمين، ولجنة إدارة المدرسة، 

ومدير المدرسة. 

)3( تنمر طالب آخرين، إهانة/
ضرب من المدرسين، وجود 

تمييز

مناقشة المشكلة مع مدير المدرسة وفي التحدث مع الطفل لمعرفة التفاصيل.
اجتماع إدارة الحاالت.

)4( الهروب من المدرسة 
 واللعب، الشعور بالملل 

من المدرسة.

من المستبعد أن يقدم الطفل أسباًبا. 
سؤال الطفل عما فعل في األيام التي 

تغيب فيها - فربما يكون الطفل يعمل 
في واقع األمر. إذا كان الطفل يعمل، اتباع 

اإلجابة الموجودة في الصف 8 و9. 

إذا كان من المعتاد لألطفال أن يتجولوا 
 ويلعبوا بدالً من الذهاب إلى المدرسة، 

فال بد من مناقشة هذا األمر في اجتماع مع 
أولياء األمور وأفراد المجتمع. يمكن تكليف 

شخص معين بمهمة التحقق من المناطق 
التي يلعب بها األطفال.

 اإلجراءات التي يمكن اتخاذها أسباب التغيب
في المنزل

 اإلجراءات التي يمكن اتخاذها في 
المدرسة والمجتمع

)5( مرض الطفل أو أفراد 
األسرة.

هل تعرف أن طفلك تغيب عن المدرسة عدة أيام األسبوع الماضي؟ 
إذا كانت اإلجابة نعم.

إذا لم يكن المرض خطيًرا - ألم في 
المعدة، حمى خفيفة - مناقشة طرق 

العالج التي يتم اتباعها وإمكانية العودة 
إلى المدرسة سريًعا.

إذا كان المرض خطيًرا، أو كان الطفل 
 يتغيب بشكل متكرر بسبب مرض، 

محاولة ترتيب إجراءات اإلحالة الصحية.

إذا كان المريض أحد أفراد األسرة، إجراء 
مناقشة مع أولياء األمور بشأن توفير 

 شخص آخر يقوم بالمساعدة بدالً 
من الطفل. 

اإلجراء المدرسي: إذا كان من الضروري بقاء 
الطفل في المنزل لبعض الوقت، فقم 

بتعيين زميل مرافق له يقوم، بمساعدة 
المدرس، بإعالم الطالب بالفروض الدراسية 

التي يجب أن يكملها.
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الجدول 6P - تابع

 اإلجراءات التي يمكن اتخاذها أسباب التغيب
في المنزل

 اإلجراءات التي يمكن اتخاذها في 
المدرسة والمجتمع

)7( زيارة األقارب أو الزيارات 
التي يقوم بها األقارب

البنية الشجرية التخاذ قرار الزيارة المنزلية وجدول االستجابة

هل تعرف أن طفلك تغيب عن المدرسة عدة أيام األسبوع الماضي؟ 
إذا كانت اإلجابة نعم.

مناقشة إمكانية تقصير فترات الزيارة. 
في حالة وجود زيارات من األقارب، مناقشة 

ضرورة ذهاب الطفل إلى المدرسة وإمكانية 
عدم إلزامه بحضور الزيارات.

سؤال الطفل عما قام به خالل أيام تغيبه )8( العمل في المنزل
عن المدرسة: فقد يكون الطفل يمارس 

أعماالً منزلية، أو مسؤوالً عن رعاية إخوته أو 
االعتناء بأشخاص مرضى أو كبار في السن، 
أو يقوم بأعمال تدر دخاًل على األسرة. تذكير 

اآلباء بضرورة إرسال األطفال إلى المدرسة 
بانتظام، والحد من عبء العمل الملقى 
على عاتق الطفل أو إعادة ترتيب جدول 

العمل بحيث يتناسب مع الوقت الذي 
يكون فيه الطالب في المدرسة.

سؤال الطفل عما قام به خالل أيام تغيبه )9( العمل خارج المنزل
عن المدرسة: إحضار الماء، أو الذهاب إلى 

السوق، أو تقديم الطعام إلى أفراد األسرة، 
أو الرعي، أو الزراعة، أو أعمال التكسب. 
تذكير اآلباء بضرورة إرسال األطفال إلى 

المدرسة بانتظام، والحد من عبء العمل 
الملقى على عاتق الطفل أو إعادة ترتيب 

جدول العمل بحيث يتناسب مع الوقت 
الذي يكون فيه الطالب في المدرسة.

اإلجراء المجتمعي: إذا كانت هذه ظاهرة 
عامة في القرية، فسيلزم االجتماع مع 

أفراد المجتمع لمراجعة التقويم المدرسي 
وتوقيتات الدراسة.

)10( األحوال الجوية 
والمشكالت المرتبطة 

بالوصول

مناقشة ضرورة ذهاب األطفال إلى المدرسة 
بانتظام مع أولياء األمور. مناقشة ما يمكن 

القيام به عندما يكون الطقس قاسًيا 
مع رابطة اآلباء والمعلمين، أو لجنة إدارة 

المدرسة، أو مدير المدرسة.

اإلجراء المجتمعي: في حالة وجود مشكالت 
كبيرة تعوق الوصول إلى المدرسة، يجب 

مناقشة ذلك مع المجتمع إليجاد حلول.

)11( رفض الذهاب إلى 
المدرسة من جانب أولياء 

األمور/األطفال

 إجراءات مماثلة للواردة في الصفوف
)1(، و)2(، و)3( و)4(

)6( االحتفاالت، الفعاليات 
االجتماعية

مناقشة ضرورة ذهاب األطفال إلى المدرسة 
بانتظام وتقليل أيام الغياب إلى أدنى حد 

مع أولياء األمور واألطفال.
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الشكل 6Q - نموذج تقرير الزيارة المنزلية

نموذج تقرير الزيارة المنزلية

تاريخ الزيارة المنزلية: ________________   من قام بالزيارة: ______________________________

اسم الطفل: _______________________________     السن: ______

المجتمع: _______________________________

اسم المدرسة: _______________________________

اإلدارة التعليمية: _______________________________

الغرض من الزيارة المنزلية )حدد كل ما ينطبق(:

  تغيب الطفل ______ ساعات من الحصص

  يعاني الطفل من مشكالت سلوكية

  حصل الطفل على درجات ضعيفة في مادة واحدٍة أو أكثر

  أخرى، يرجى التحديد ______________________________

ملخص الزيارة )ما هي المشكالت التي تمت مناقشتها؟ ما المشكالت التي تم حلها؟(:

 إجراءات المتابعة )على سبيل المثال، ما هي اإلجراءات التي سيتخذها أولياء األمور؟ كيف سيتابع المدرسون 
أو اآلخرون؟(:

اسم األب/ولي األمر: _____________________________________________   

توقيع األب/ولي األمر: _____________________________________________   

توقيع الزائر المنزلي: _____________________________________________   

التاريخ المخطط للمتابعة: ___________________

الشخص المسؤول عن المتابعة: _________________

بعد هذا االجتماع، تم اتخاذ اإلجراءات التالية )التواريخ المحددة(:
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وكان من الممكن مقارنة معلومات سجل الحضور 
بمتابعة المدرسة لنسبة الحضور. مّكنت هذه 

االستراتيجية اآلباء/أولياء األمور والعاملين بالمدرسة 
من تحديد الطالب الذين يهربون من المدرسة سًرا، 

وتحديد األسباب الجذرية للغياب، والعمل مع الطالب 
لتشجيع أنماط االنتظام في الحضور.

هل يمكنك فهم ما تعبر عنه الرسوم التوضيحية 
المختلفة في الشكل 6R أدناه؟ كيف يمكنك تعديل 

السجل الستخدامه في بلدك؟ ما الجوانب التي 
تحبذها في استخدام سجل األسرة لتعزيز التفاعل 

 بين اآلباء/أولياء األمور والمدرسة ولزيادة الوعي 
 بشأن التسرب الدراسي؟ تذكر، لكي تكون 

الرسوم التوضيحية فعالة، يجب أن تكون سهلة 
التفسير للغاية.

الشكل 6R - سجل األسرة

 من المهم الحفاظ على سجل التواصل مع األسر. 
يمثل الجدول 6S في الصفحة التالية مثاالً لسجل فصل 

دراسي يدّون تاريخ اإلجراء، ونوع التواصل، والشخص 
القائم باإلجراء، والنقاط األساسية للمناقشة، وإجراءات 
المتابعة التي يلزم اتخاذها، والمسؤول عن المتابعة. 

ينبغي مراجعة السجل في كل اجتماع إلدارة الحاالت 
للتأكد من اتخاذ إجراءات المتابعة.
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اإلجراء الرابع: إدارة الحاالت
إدارة الحاالت هي عملية تعاونية يتولى مدير المدرسة 

والمعلمون تنفيذها في المدرسة. وتقوم هذه 
العملية بتقييم الخيارات والخدمات الالزمة لتلبية 

االحتياجات الفردية للطالب المعرضين للخطر، 
وتخطيطها، وتنفيذها، وتنسيقها، ومتابعتها. يجتمع 
فريق إدارة الحاالت بانتظام لمراجعة التقدم الذي يحرزه 
الطالب المعرضون للخطر والتحديات التي يواجهونها. 

ويتميز هذا الفريق بتقديم الدعم، والتواصل، وإدارة 
الموارد. كما أنه يشجع التدخل في الوقت المناسب 

لمعالجة مشكالت الطالب. لكي تكون مناقشات إدارة 
الحاالت فعالة، يجب التركيز على اإلجراءات التي يمكن 

للمعلمين اتخاذها لدعم التغيير - باالعتماد على 
أنفسهم في الفصول الدراسية، ومع زمالئهم في 

المدرسة، وفي المنزل مع األسرة، وبمساعدة المجتمع. 

وبالرغم من ضرورة مراجعة االتصاالت التي يتم إجراؤها 
مع اآلباء/أولياء األمور خالل اجتماع إدارة الحاالت، إال أن 

محور تركيز االجتماع يجب أن ينصب على ما يحدث 
في الفصل - عملية التعليم والتعلم والتفاعل بين 

المعلمين والطالب. ويجب أن تكون االستراتيجيات 
التي يتم وضعها واإلجراءات التي يتم اقتراحها في 

نطاق سلطة المعلم. على سبيل المثال، إذا كان 
الطفل المعرض للخطر يعاني من صعوبة في 

السمع، يمكن إجالسه في مقدمة الفصل. وإذا كان 
يتعرض للتخويف أو المضايقة في الملعب، فيمكن 
للمعلم التدخل. وينبغي أن تقوم إدارة الحاالت أيًضا 
بالتعامل مع الوضع في المنزل. على سبيل المثال، 

قد تكون مناقشة كيفية مساعدة الطالب على 
الوصول إلى المدرسة في الوقت المناسب أمًرا مفيًدا. 
أو قد تكون ممارسة العصف الذهني بغرض التوصل 
إلى طرق تقلل من مقدار التزامات العمل لدى الطالب 

المعرضين للخطر أمًرا مفيًدا أيًضا. هذه هي كل 
اإلجراءات التي يمكن تحديدها وتنفيذها لتحسين 

الوضع بالنسبة للطالب المعرضين للخطر. 

في المقابل، ليس من المفيد استخدام اجتماعات 
إدارة الحاالت لمناقشة المشكالت اإلدارية، أو تلقي 
التمويل المحدود للمدارس، أو مناقشة مدى فقر 

األسر. فهذه ظروف ال يمكن تغييرها عادًة من جانب 
العاملين بالمدرسة ولن تؤدي مناقشتها إلى زيادة 

الدعم المقدم للطالب المعرضين للخطر. 

 6S الجدول

سجل التواصل في الفصل

الحضور - غياب ويندي✓✓ماريا14/15/05
وتأخير

مكالمة في 
أسبوع آخر

ويندي

خطاب الطالب
PC

زيارة مكالمة
منزلية

المتابعةالمناقشةالمعلم المسؤولالتاريخ

ويليام ورئيس 
رابطة اآلباء 
والمعلمين

إجراء زيارة 
منزلية

الحضور - السلوك ويليام✓✓روبرت14/17/05
في الفصل

مكالمة في حالة 
التأخر أو التغيب 

لمدة يوم

التحسينويندي✓✓ماريا14/12/05

رئيس رابطة اآلباء 
والمعلمين

مراقبة السلوك 
واالتصال خالل 

أسبوع

االستيقاظ في وقت ويليام✓روبرت14/15/05
مبكر، ومتابعة 

الفروض المنزلية، 
والتأكد من ذهابه 

إلى المدرسة في 
الوقت المناسب، 

والمتابعة مع 
المعلم

✓
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 من هم األعضاء الذين يجب أن يضمهم 
فريق إدارة الحاالت؟

 يفّضل أن يضم فريق إدارة الحاالت ما بين 3 
و5 أعضاء. فأنت ال ترغب في إشراك عدد كبير للغاية 

من األشخاص نظًرا ألن األمر سيستغرق وقًتا أطول 
لالجتماع وهناك خطورة من عرقلة النقاش المركز. 

ولكن من أجل االستفادة من أسلوب إدارة الحاالت، يجب 
أن يجتمع أكثر من معلم ومدير المدرسة مًعا. يسهم 

ذلك في الحصول على وجهات نظر مختلفة ومجموعة 
من الخبرات للعمل مع الطالب. يمكنك أن تطلب 

من معلمين آخرين االنضمام إلى المناقشة بحسب 
الضرورة. كما يمكن دعوة بعض قادة المجتمع - مثل 

رئيس لجنة اإلدارة المدرسية أو رئيس رابطة اآلباء 
والمعلمين - للمشاركة أيًضا بحسب الحاجة. يوفر 

مربع النص على اليمين اقتراحات عن األفراد الذين قد 
يشاركون في اجتماع إدارة الحاالت.

بشكل عام، تتم مراجعة حاالت الطالب المعرضين 
للخطر مرة في الشهر ما لم تكن هناك مؤشرات على 

ازدياد وضع الطالب سوًءا )على سبيل المثال، وفاة 
أحد أفراد األسرة، الغياب من المدرسة لفترات طويلة(. 

ومع ذلك، فوفًقا لعدد الطالب المعرضين للخطر 
في الفصل، قد تكون هناك حاجة إلى تحديد مواعيد 

اجتماعات متكررة لمراجعة الحاالت الخاصة بجميع 
 الطالب المعرضين للخطر شهرًيا. بهذه الطريقة، 

تتم مناقشة مجموعات مختلفة من الطالب المعرضين 
للخطر على مدار الشهر. كما يوفر ذلك أيًضا تحديثات 
متكررة عن الطالب المعرضين للخطر الذين يواجهون 

صعوبات حادة.

يعد تحديد المعلمين الذين ينبغي تضمينهم في 
فريق إدارة الحاالت قراًرا يتم اتخاذه على مستوى 

المدرسة. ينبغي تزويد المدارس بمجموعة من المعايير 
الخاصة بتكوين فريق إدارة الحاالت. إذا لم يكن معلمو 
اللغة والرياضيات أعضاء ثابتين في الفريق، فينبغي 

استشارتهم بشأن أداء الطالب في فصولهم.

لماذا يحظى معلمو اللغة والرياضيات بأهمية كبيرة؟ 
يحظى تدريس اللغة - ال سيما لغة التدريس للطالب 

)لغة التدريس( والرياضيات - بمكانة عالية. ويرجع 
ذلك إلى أهمية هاتين المادتين في الوصول إلى 

مستويات التعليم األعلى. إذا كان الطالب ضعاًفا في 
هاتين المادتين أو في حالة رسوبهم في واحدة منهما 

أو كلتيهما، يعد ذلك أحد المؤشرات بالغة األهمية 
لمعرفة ما إذا كان الطالب سيتسربون من الدراسة.

قد يقرر العاملون بالمدرسة الحاجة إلى استشارة 
معلمين آخرين أو مشاركتهم في اجتماعات إدارة 

الحاالت. في المرحلة االبتدائية، يكون المعلمون في 
الغالب معلمين فصول دراسية يقومون بتدريس 

جميع المواد للطالب. في هذه الحالة، قد يقرر المعلم 
ومدير المدرسة دعوة معلم يدرس للصف السابق أو 

معلم يدرس للصف التالي للحصول على وجهات 
نظر أكبر للمناقشة. ينبغي أن يعمل مدير المدرسة أو 

نائب المدير على تبسيط اجتماعات إدارة الحاالت.

 ما هي محاور مناقشات فرق إدارة الحاالت 
في اجتماعات إدارة الحاالت؟

 تتضمن عملية متابعة الطالب المعرضين للخطر 
جمع البيانات الخاصة بكل طالب معرض للخطر 

 باستمرار وانتظام. تتم مراجعة البيانات خالل 
اجتماع إدارة الحاالت. قد تكون األسئلة التالية محور 

مناقشات االجتماع: 

هل تغير أي شيء منذ االجتماع الماضي؟ • 

هل حقق الطالب أي تحسن؟ إذا لم يحدث ذلك، • 
فلماذا؟ 

ما الذي يمكننا فعله لدعم هذا الطالب؟ • 

 المشاركون المحتملون لفريق 
إدارة الحالة

األعضاء الثابتون:
المسؤول عن المدرسة )على سبيل المثال، • 

مدير المدرسة، نائب المدير، مستشار 
التوجيه،... إلخ.(

معلم الرياضيات • 
معلم اللغة• 
معلم الفصل الدراسي )المرحلة االبتدائية(• 
معلمة • 
معلمو المواد في حالة وجود اختبارات تخرج؛ • 

وكون هؤالء معلمين إلحدى المواد الموجودة 
في االختبارات

بحسب الحاجة:
أعضاء رابطة اآلباء والمعلمين/لجنة اإلدارة • 

المدرسية
 ممثل خدمات الحماية من المخاطر • 

)مثل موفري الرعاية الصحية(
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يتطلب اجتماع إدارة الحاالت الفعال من المعلمين 
والمشاركين في المناقشة تبادل المعلومات بشأن 

ما يحدث للطالب. ينبغي أن تستند المناقشة إلى 
السجالت أو المعلومات المحددة الخاصة بالطالب، 

وليس إلى التخمينات أو الشائعات. يمكن أيًضا 
استخدام مناقشات إدارة الحاالت لتحديد المعلومات 

التي يجب مشاركتها مع اآلباء/أولياء األمور.

قد تساعد األسئلة التالية على توجيه المناقشة خالل 
اجتماع إدارة الحاالت:

ما هو مستوى التحصيل األكاديمي الحالي • 
للطالب؟

هل هناك مواد محددة يعاني فيها الطالب • 
بشكل أكبر من مواد أخرى؟

ما هي أنواع السلوكيات التي تسبب مشكالت • 
الطالب؟

هل تسبب سلوكيات الطالب مشكالت لطالب • 
آخرين أو للمعلمين؟

ما هي أنماط حضور الطالب؟• 
هل هناك أي تغييرات طرأت مؤخًرا على أداء • 

الطالب، أو توجهاته، أو سلوكه؟
ما هي االستجابات التي تمت تجربتها بالفعل مع • 

الطالب وهل حققت أي نجاح؟
ما هي االستجابات المحتملة األخرى التي يمكن • 

تجربتها؟
ما هي العوامل المنزلية التي قد تؤثر على • 

الطالب وما هي اإلجراءات التي يمكن القيام بها 
للحد من هذه العوامل؟

 المبادئ التوجيهية لمناقشات إدارة 
 الحاالت الشهرية الخاصة باألطفال 

المعرضين للخطر
ينبغي استخدام شكل مناسب لعقد اجتماعات إدارة 

الحاالت. تذكر أن هذه االجتماعات يجب أال تكون مطولة. 
أظهرت الدراسات في الواليات المتحدة أنه بعد قضاء 

6 دقائق في مناقشة مع طالب، تصبح المناقشة أقل 
 6T إنتاجية وأقل تركيًزا على الحلول. يوفر الجدول

في الصفحة التالية مبادئ توجيهية الجتماعات إدارة 
الحاالت الشهرية.

تعرض الصفحات التالية ثالث وسائل تم استخدامها 
من جانب برنامج SDPP لتبسيط المناقشات والخطط 

التي تتم في اجتماعات إدارة الحاالت.

يمثل الجدول 6U في الصفحة التالية سجل متابعة 
 استراتيجيات االستجابة األولية بالفصل الدراسي. 

ُيدّون هذا السجل اإلجراءات المختلفة التي يتم اتخاذها 
بشأن كل طالب معرض للخطر في الفصل. وهو مجرد 
سجل لتدوين استراتيجيات االستجابة األولية التي يتم 

تنفيذها وتاريخ تنفيذها. ينبغي مراجعة هذا السجل 
في اجتماع إدارة الحاالت لمتابعة االتصاالت التي تمت 

بين المدرسة واألسرة. 

في المقابل، يمثل الشكل 6V في الصفحة بعد التالية 
مثاالً لنموذج اجتماع إدارة الحاالت الشهري والخاص 

بطالب واحد. وهو عبارة عن نموذج لجمع المعلومات 
يوثق اإلجراءات والمتابعات التي تم تحديدها في 

اجتماع إدارة الحاالت والخاصة بأداء الطالب. في المرحلة 
اإلعدادية والثانوية التي يميل فيها الطالب إلى 

التعامل مع معلمي المواد، ينبغي أن يوفر كل معلم 
من معلمي المواد معلومات لمعلم الفصل الدراسي 

الذي يقوم باستكمال النموذج. وفي المواد التي يعاني 
فيها عدد كبير من الطالب من مشكالت، ستتم دعوة 

معلم هذه المادة لالنضمام إلى اجتماع إدارة الحاالت. 

ُيستخدم الجدول 6W الذي يرد الحًقا الذي يستعرض 
استراتيجيات إدارة الفصل المدرسي، خالل اجتماعات 

إدارة الحاالت. يستخدم النموذج تنسيًقا مشابًها 
للجدول 6E الذي يحدد ويصف سلوكيات الطالب 

التي يتم تقييمها بالدرجة 1 )مخاطر متوسطة( أو 
2 )مخاطر عالية(. في المقابل، يعرض هذا الجدول 

استراتيجيات اإلدارة التي يمكن للمعلم استخدامها 
لالستجابة للطالب غير المشاركين أو المشاغبين. 

سلوكيات الطالب واستراتيجيات إدارة الحاالت 
المعروضة في هذا الجدول مبينة ألغراض التوضيح. 

تذكر أن هذا الجدول يمثل دلياًل لمساعدة المعلمين 
الذين يستخدمون استراتيجيات اإلدارة في معالجة 

السلوكيات السلبية لدى الطالب.
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6T الجدول

إجراء اجتماعات إدارة الحاالت

من أجل االستعداد الجتماع إدارة الحاالت

راجع جميع البيانات الخاصة باجتماع إدارة الحاالت. يمكن العثور على المعلومات التي ستكون مفيدة خالل 	 
االجتماع في جدول سلوكيات الطالب، ونموذج متابعة السلوك، وورقة متابعة الفروض المنزلية، وسجل نماذج 

الخطابات، والزيارات المنزلية، واالجتماعات، وسجالت الحضور المدرسي، وأي سجالت مدرسية أخرى قد تدعم 
المناقشة.

ينبغي على معلمي الفصول التحدث مع معلمي المواد عند الضرورة لالستفادة من معلوماتهم وأي اقتراحات 	 
لديهم بشأن سبل دعم الطالب المعرضين للخطر. ينبغي رصد أي تغيرات في حضور الطالب، أو سلوكياتهم، 

أو أدائهم الدراسي.

إلجراء اجتماع إدارة الحاالت

يرأس مدير المدرسة أو نائبه االجتماعات. يناقش جميع المشاركين كل الطالب المعرضين للخطر الذين تم 	 
تحديدهم خالل عملية تقييم الطالب المعرضين للخطر.

اطلب من معلم الفصل الرئيسي عرض التقدم الذي يحققه كل طالب. ناقش حالة كل طالب.  	 

استخلص معلومات من المعلمين اآلخرين حول حضور كل طالب، وسلوكه، وأدائه الدراسي، باإلضافة إلى 	 
اإلجراءات التي قاموا باتخاذها لمساعدة الطالب على تحقيق النجاح في المدرسة.

 ارفع تقارير بكل اإلجراءات التي قام المدير، ونائب المدير، ورابطة اآلباء والمعلمين باتخاذها بخصوص 	 
كل طفل.

راجع سلوكيات الطالب المعرضين للخطر وحدد االستراتيجيات الخاصة بتغيير السلوك. استخدم استراتيجيات 	 
إدارة السلوك لتحديد االستراتيجيات الخاصة بمعالجة المشكالت السلوكية.

حدد اإلجراءات المطلوبة خالل الشهر التالي وحدد المسؤوليات الخاصة بهذه اإلجراءات.	 

قم باستكمال نموذج اجتماع إدارة الحاالت.	 

إلجراء دورة إدارة الحاالت

أبلغ اآلباء/أولياء األمور بأي قرارات أو إجراءات تحتاج إلى دعمهم. 	 

 6U الجدول

سجل متابعة االستجابة األولية للطالب

اجتماع إدارة الحالة 
بشأن الطالب

اسم 
الطالب

التواريخ

إجراء مكالمة إرسال إخطار
هاتفية

اجتماع المعلمين إجراء زيارة منزلية
بشأن إجراءات 

الدعم

التواريخالتواريخالتواريخالتواريخ
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الجدول 6V - إدارة الحاالت لتسجيل االستراتيجيات الخاصة بتحسين سلوك الطالب

نموذج االجتماع الشهري إلدارة الحاالت

التاريخ ________________ 

اسم الطالب _______________________________     الصف ______

اسم معلم الفصل الدراسي أو الرئيسي _______________________________

المشاركون اآلخرون:

االسم __________________________     الدور ______________________

االسم __________________________     الدور ______________________

االسم __________________________     الدور ______________________

إجراءات جديدة و/األداء الحالياألداء السابقاألداء الدراسي
أو متابعة ليتم 

اتخاذها

الشخص المسؤول

المادة 1

المادة 2

المادة 3

المادة 4

الفروض المنزلية

الحضور

السلوك )0، 1، 2(

أخرى

أخرى
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6W الجدول

استراتيجيات إدارة المشاركة في الفصل المدرسي

درجة السلوك 1

ال يولي اهتماًما/يستغرق في أحالم اليقظة	 

ال يؤدي الفروض	 

ال ُيحضر الكتب المدرسية	 

ال يستمع إلى التعليمات	 

ينام في الفصل	 

ال يتبع قواعد الفصل الدراسي )يمضغ العلك، 	 
... إلخ.(

منطوي	 

ال يتفاعل مع الطالب اآلخرين	 

يقوم بحركات جسدية أو إشارات تدل على عدم 	 
االحترام أو عدم االكتراث )متراخي في جلسته، 
 يرسم بال مباالة بدالً من أداء واجباته الدراسية،

... إلخ.(

استراتيجيات اإلدارة

قم بوضع قواعد وسلوكيات مالئمة للفصل/	 
المدرسة وتعليقها على الحائط - وناقشها 

مع الطالب

انقل الطالب إلى مكان أقرب لطاولة المعلم	 

انتقل إلى مكان أقرب للطالب: قف بجانب 	 
طاولته أو خلفها

استخدم إشارات اليد )النقر الخفيف على 	 
المكتب، وضع إصبع على فمك، إلى غير ذلك(، 
ارفع صوتك قلياًل وتواصل بالعين لإلشارة إلى 

أن سلوك الطالب غير الئق ويجب إيقافه 

اذكر اسم الطالب واطلب منه التوقف/تغيير 	 
سلوكه

ضع إجراءات واضحة لألنشطة الروتينية 	 
التنظيمية )ارفع يدك، ارفع ثالثة أصابع، قم 

بالعد التنازلي 3-2-1 لإلشارة إلى أن شيًئا ما 
يجب أن يتوقف حاالً(

قم بالثناء على السلوك الحسن من الطالب 	 
 اآلخرين كنموذج للسلوكيات التي نأملها، 

لكن ال ُتجري مقارنات صريحة

درجة السلوك 2

 يتحدث كثيًرا مع الطالب اآلخرين الذين 	 
يحاولون العمل 

يتحدث بصوت عال أثناء أداء األعمال المكتبية	 

يأتي متأخًرا	 

يلقي األشياء	 

يتعدى على الطالب اآلخرين بالضرب أو 	 
بالتخويف

كثير الجدال مع المعلم والطالب اآلخرين	 

 يسخر من الطالب اآلخرين ويناديهم 	 
بأسماء وقحة

يستخدم عبارات أو إيماءات بذيئة	 

يدمر/يشوه ممتلكات المدرسة	 

يرد على المعلم بعدم احترام	 

يقاطع أنشطة الفصل	 

استراتيجيات اإلدارة

اطلب االجتماع بالطالب؛ ثم االجتماع بالطالب 	 
ومدير المدرسة؛ وأخيًرا، االجتماع بالطالب ومدير 

المدرسة/نائبه واآلباء/أولياء األمور

افصل الطالب عن الطالب اآلخرين - على 	 
سبيل المثال، أرسله إلى مكتب مدير المدرسة

تجنب مواجهة الطالب أمام زمالئه - ناقش 	 
سلوكه السيئ على انفراد

وضح بشكل تعاوني العواقب المترتبة على 	 
السلوك السيئ وابدأ تنفيذها

امنح الطالب دوًرا أو حمله مسؤولية خاصة في 	 
الفصل وادعم مساهماته اإليجابية
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في هذه الوحدة، ناقشنا المكون الثاني من مكونات 
نظام اإلنذار المبكر. وهي اإلجراءات التي يتخذها العاملون 
بالمدرسة بهدف تحسين التعلم والتدريس في الفصول 

الدراسية، ومتابعة وتسجيل ما يحدث مع الطالب 
المعرضين للخطر، وسبل تحسين التواصل بين المدارس 

واألسر. يتمثل أحد المكونات المهمة األخرى لنظام اإلنذار 

المبكر واستراتيجيات االستجابة األولية في توفير مستوى 
أكبر من الوعي والمسؤولية في المجتمع بشكل أوسع 

لمعالجة مشكلة التسرب الدراسي.

نناقش في الوحدة التالية الخطوات واإلجراءات التي يمكن 
اتخاذها إلشراك المجتمعات.

تعليقات ختامية

.http://www.equip123.net/equip1/mesa/docs/CA_Practical_Guide_Teachers.pdf :1 على سبيل المثال، انظر



 بناء شراكات 
مع المجتمعات

الوحدة السابعة

منع التسرب الدراسي

دليل برمجة نظام اإلنذار المبكر
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الرواد المجتمعيون يسدون الفجوات بين 
المدرسة والعائلة

عندما تم استدعاء بريانكا إلجراء مقابلة شخصية خاصة بالبرنامج التجريبي لمنع التسرب الدراسي، كانت عصبية ألنها 
 لم تعمل من قبل في أي منظمة أو هيئة أخرى. كما أنها جاءت أيًضا من مجتمع ينظر باستهانة وازدراء لعمل المرأة. 
لكن بريانكا، التي كانت تدرس األحياء في الجامعة، رأت أن هذا العمل فرصة رائعة ومهمة. لذلك، فقد توجهت إلجراء 

المقابلة الشخصية وقبلت وظيفتها كرائدة مجتمعية في دارمبور.

 تمثل جزء من مسؤوليات بريانكا كرائدة مجتمعية في زيارة منازل األطفال محور االهتمام. خالل الزيارات المنزلية، 
 تقوم بريانكا بإطالع اآلباء/أولياء األمور على األنشطة التي يشارك فيها أطفالهم وتستعرض تقدم أطفالهم. 

كما أنها تستعرض أيًضا سجل متابعة اآلباء، حيث يسجل اآلباء حضور أطفالهم، للتأكد من مطابقته لسجالت الحضور 
 في المدرسة. في حالة وجود اختالف بين السجلين، يدرك الرواد المجتمعيون وجود مشكلة يجب التعامل معها. 

يعد هذا جزًءا مهًما من نظام االستجابة األولية حيث اعترف العديد من اآلباء في تحليل المواقف لبرنامج SDPP أنهم 
كانوا غير مدركين ألنماط حضور أطفالهم للمدرسة. 

"ساعدني تفاعلي المستمر مع أولياء األمور على تكوين عالقة وطيدة معهم. خالل هذه التفاعالت، تعلمت كيفية 
إقناعهم بأن االجتماعات التي تعقدها جمعيات اآلباء والمعلمين وفعاليات "البيت المفتوح" تمثل فرصة جيدة لعالج 

المشكالت التي يواجهونها. واكتشف اآلباء أن هذه التفاعالت منطقية ووجيهة وحضروا فعاليات البيت المفتوح حيث رأوا 
نوعيات مختلفة من المواد التي يتم إعدادها ألطفالهم، ورأوا أطفالهم يقومون بأداء أدوار واكتشفوا أن هذه األساليب 
رائعة ومفيدة. لقد تعلمت العديد من األشياء الجديدة في البرنامج ويمكنني اآلن فهم نفسي بشكٍل أفضل. أنا أفهم 

اآلن سلوك األطفال والمدرسين وأولياء األمور وأدى تبادل المعرفة إلى توسيع نطاق تفكيري."

"يعتبرها الطالب صديقة. يستمعون إليها."  ~ مدرس الفصل
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ناقشنا في الوحدة السابقة استراتيجيات االستجابة 
األولية التي تمثل اإلجراءات األولى التي يتم القيام 

بها للحفاظ على انتظام الطالب المعرضين للخطر 
في الدراسة. تعد استراتيجيات االستجابة األولية مكوًنا 

أساسًيا من وظيفة "المتابعة والتطبيق" الخاصة 
بنظام اإلنذار المبكر والتي تهدف إلى الوصول إلى 

الطالب المعرضين للخطر مبكًرا في العام الدراسي. 
يتمثل أحد الجوانب الرئيسية الستراتيجيات االستجابة 

 األولية في تعزيز الشراكات بين األسر والمدرسة. 
بيد أن إلقاء المسؤولية الكاملة الخاصة بمواجهة 

 ظاهرة التسرب الدراسي على عاتق المدارس واألسر 
ال يؤدي إلى معالجة المشكالت األوسع نطاًقا التي 

تتجاوز حدود المنازل والمدارس وتنبع من بعض 
األمور التي تحدث في المجتمع األشمل. نناقش في 
هذه الوحدة أساليب بناء شراكات أوسع نطاًقا بين 

المدارس والعائالت والمجتمعات.

بناء شراكات مع المجتمعات
تستفيد المجتمعات عندما يظل الطالب في المدرسة ويكونوا قادرين بشكل أفضل على اإلسهام 

في اإلنتاجية االقتصادية، واالستقرار، واإلدارة والرفاهية االجتماعية. وحتى تستطيع المجتمعات 
تحقيق النجاح في ذلك، يجب تثبيت جذور نظام اإلنذار المبكر في المجتمع. قد يفتقد المعلمون 

والمدارس إلى الوقت، والموارد والحافز للتنفيذ الكامل الستراتيجيات االستجابة األولية. قد تكون 
بعض االستراتيجيات بعيدة عن متناول المدرسة وتحتاج إلى التشجيع وضغط األقران والقوة التي 
قد يوفرها أعضاء المجتمع المؤثرون. وعلى الرغم من وجود أهداف مشتركة، قد ال تعمل المدارس 

والمجتمعات دائًما في تناغم. تركز الوحدة السابعة على إقامة شراكات بين المدرسة والمجتمع 
لتنفيذ نظام اإلنذار المبكر، وإنشاء فرق نظام إنذار مبكر خاصة بالمجتمع والمدرسة. وتوضح أدوار 

ومسؤوليات فريق العمل بالمدرسة وأعضاء المجتمع، وأوجه تداخلهم وتكاملهم. تناقش هذه 
الوحدة أربعة مجاالت عمل، ترشدك حول كيفية إنشاء لجان "البقاء في المدرسة" والعمليات التي 

يمكن من خاللها العمل مع المدارس لتنفيذ استراتيجيات االستجابة األولية، والدعوة إلى زيادة 
الوعي بمشكلة التسرب، وتوفير خدمة "الحماية من المخاطر" لمساعدة الطالب المعرضين للخطر 
وأسرهم، والمشاركة في وظيفة المسؤولية المشتركة لضمان قيام المدارس والمجتمعات واألسر 

بواجباتهم إلبقاء األطفال في المدرسة. 

إذا كان اآلباء/أولياء األمور يمثلون خط الدفاع األول 
للحفاظ على انتظام الطالب في الدراسة، فما هي 

أهمية مشاركة المجتمعات؟ لإلجابة عن هذا السؤال، 
نحتاج إلى التفكير ليس فقط في األساليب التي 
ينتقص من خاللها التسرب الدراسي من رفاهية 

الطالب وعائلته، بل أيًضا في تأثير التسرب الدراسي 
على المجتمع. قد يتحصل الطالب المتسربون من 

الدراسة على أموال أقل، مما يعني توفر قدر أقل من 
األموال لنفقاتهم؛ ويعني أيًضا انخفاض احتمالية 
مشاركتهم في األنشطة االجتماعية أو التصويت، 

باإلضافة إلى كونهم أقل تحماًل للمسؤولية االجتماعية، 
وأكثر عرضة إلظهار سلوك مضاد للمجتمع، وعدواني، 

بل وإجرامي أيًضا. 

إذا كنت رجل أعمال في المجتمع، فإن الطالب 
المتسربين من المدرسة يتمتعون بمهارات أقل من 
المهارات التي تريدها في موظفيك أو ليس لديهم 
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األموال الكافية الستخدام خدماتك أو شراء منتجاتك. 
وإذا كنت رائًدا دينًيا، فستقل احتماالت أن يكون 

المتسربون من الدراسة أفراًدا يتمتعون بسمعة جيدة 
في المسجد، أو المعبد، أو الكنيسة. وإذا كنت قائًدا 

سياسًيا، فمن المستبعد أن يقوم الطالب المتسربون 
من الدراسة بدعم القضايا التي تهدف إلى تحسين 

المجتمع أو المشاركة في أنشطة اجتماعية تفيد 
المجتمع على نطاق واسع. إن القاعدة األساسية هي أن 
كل فرد في المجتمع يستفيد من الحفاظ على انتظام 

األطفال في الدراسة ويمكنه استغالل تأثيره للحد من 
ظاهرة التسرب الدراسي. قد تمثل المجتمعات قوة 

هائلة في مواجهة ظاهرة التسرب الدراسي.

نناقش في هذه الوحدة المكون الثالث من مكونات 
نظام اإلنذار المبكر: أساليب تعزيز المشاركة 

المجتمعية في مكافحة ظاهرة التسرب الدراسي. 
لقد طور برنامج SDPP أساليب عديدة بغرض إشراك 

المجتمعات في الحوار حول مشكلة التسرب الدراسي، 
وزيادة المشاركة المجتمعية والشعور بامتالك نظام 

اإلنذار المبكر. توضح هذه الوحدة العديد من مواد 
وأنشطة مشاركة المجتمع. 

ما هي الخطوات التي يمكن القيام بها لتحسين 
وزيادة دور المجتمع في دعم الطالب المعرضين 

للخطر؟ على الرغم من أن مستوى مشاركة أفراد 
المجتمع يختلف على األرجح بحسب الدولة بل وبحسب 

المجتمع، فإن جميع قادة المجتمع يشتركون في 
صفات مهمة مماثلة. يتمتع قادة المجتمع بقدرتهم 

على التأثير؛ وتحظى آراؤهم باالحترام، كما أن لها 
قيمة بشكل عام. كما أنهم قد يمتلكون موارد 

تقديرية يمكن استخدامها لدعم الطالب المعرضين 
للخطر. وغالًبا ما يكون هؤالء القادة أفراًدا مؤثرين 

للغاية في تحديد مجريات األمور في المجتمع - خاصة 
المجتمعات الصغيرة. وهم يشعرون، بالطبع، بأهمية 

مجتمعاتهم! من المهم أيًضا تذكر أن االلتزام 
والحماس تجاه القضية يعدان السمتين األكثر أهمية 

اللتان يجب أن يتحلى بهما الرائد المجتمعي! في 
بعض الحاالت، يبرز أفراد في المجتمع بشكٍل غير 
متوقع كمورد مهم في دعم الطالب المعرضين 

 للخطر نظًرا إليمانهم بالقضية ورغبتهم 
في نجاحها.

كيف يمكن إشراك المجتمعات؟
هناك أربعة أساليب لتشجيع المجتمعات وقادتها 

على المشاركة:
اإلجراء األول: تكوين لجان االنتظام في الدراسة • 

 التي تدعم الجهود المبذولة للحفاظ على 
انتظام الطالب المعرضين للخطر في الدراسة. 

تعمل هذه اللجان مع العاملين بالمدرسة لتنفيذ 
استراتيجيات االستجابة األولية. 

اإلجراء الثاني: المشاركة في أنشطة التأييد • 
والتوعية، مثل اللقاءات المجتمعية وفعاليات 

البيت المفتوح المدرسية والرسائل الصوتية 
لزيادة وعي أولياء األمور بمشكلة التسرب 

الدراسي وبناء عالقات مع المدرسة.
اإلجراء الثالث: التعرف على المجموعات • 

المجتمعية )على سبيل المثال، لجان اإلدارة 
المدرسية وجمعيات اآلباء والمعلمين ومجالس 

القرى والمنظمات غير الحكومية/المنظمات 
المجتمعية والشركات المحلية( والتعاون معها 
لتوفير خدمات الدعم للطالب المعرضين لخطر 
التسرب الدراسي وزيادة دعم األنشطة من أجل 
الحد من ظاهرة التسرب الدراسي في المجتمع.

اإلجراء الرابع: المشاركة في األنشطة التي تعزز • 
ثقافة تحمل المسؤولية تجاه التنفيذ الفعال 

لنظام اإلنذار المبكر بحيث يكون العاملون 
بالمدرسة واألسر والمجتمعات على وعي بأدوار 

ومسؤوليات بعضهم البعض. 

تعتمد استدامة نظام اإلنذار المبكر، إلى حٍد كبير، 
على تعزيز الوعي المجتمعي بقضية التسرب 

الدراسي ودعم ملكية المجتمع للجهود المبذولة 
للحد من ظاهرة التسرب الدراسي. هذه ليست مهمة 

يسيرة، كما أنها ال تنجح دائًما. في إطار مناقشتنا 
للشراكات مع المجتمعات، سنستفيد من أنشطة 

معينة ونشارك المواد التي ُاستخدمت في فرق الدول 
األربعة التي تم تطبيق برنامج SDPP بها. واألهم 

من ذلك أننا سنحدد ونناقش األخطاء والعيوب التي 
يجب تجنبها.

لبدء مناقشتنا، دعونا نستعرض الجدول التالي 
)الجدول 7A في الصفحة بعد التالية(، أدوار 

ومسؤوليات استراتيجيات االستجابة األولية. فهو 
يوضح كيفية إقامة شراكة بين المدرسة والمجتمع 
لتنفيذ نظام اإلنذار المبكر واستراتيجيات االستجابة 

 األولية. كما ترى، يلعب الرواد المجتمعيون دوًرا 
 مهًما منذ الخطوات األولى. وبالرغم من أنهم 

غير مسؤولين عن االحتفاظ بالسجالت المدرسية، 
 فمن الممكن إشراكهم في مراجعتها للتأكد 

من وجود متابعة منتظمة وسليمة. 

يمثل اإلحساس المشترك بتحمل المسؤولية عن 
التسرب الدراسي كقضية مجتمعية صميم الشراكة 
مع المجتمع. فهذه القضية ليست شأًنا عائلًيا فقط، 

 كما أنها غير مرتبطة فقط بمشاركة المدارس 
 وأولياء األمور. لكنها قضية تؤثر على المجتمع 
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العمل مًعا في المدارس 
لمراجعة سجالت متابعة الطالب

تمثل المتابعة المستمرة ومراجعة سجالت الطالب أساس نظام اإلنذار المبكر. فهي العملية 
التي تحفز استراتيجيات االستجابة األولية على تقديم دعم للطالب المعرضين للخطر للحفاظ 

عليهم في المدرسة. في تيمور الشرقية، تراجع مدرسة سجالت طالب فصلها خالل زيارة مع 
.SDPP طاقم عمل دعم برنامج
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تابع إلى اليسار

األدوار والمسؤوليات المرتبطة باستراتيجيات االستجابة األولية

الجدول 7A - أدوار ومسؤوليات استراتيجيات االستجابة األولية: مثال من طاجيكستان

معلمو الموادالمعلم )معلم الفصل الرئيسي(نوع اإلجراء

االحتفاظ بسجالت لجميع الطالب 	 مؤشرات المتابعة
المعرضين للخطر

تقديم تعليقات أسبوعية للطالب 	 
المعرضين للخطر

إرسال خطاب/بطاقة بريدية إلى أولياء 	 
األمور بعد عدد محدد من األيام

إجراء مكالمات هاتفية بأولياء األمور بعد 	 
مرة الغياب التالية عقب إرسال الخطاب/

البطاقة البريدية

االجتماع مع أولياء األمور لمناقشة حاالت 	 
الغياب والمشكالت المدرسية األخرى

إحضار سجالت الطالب ونماذج من 	 
أعمالهم المدرسية

إطالع أولياء األمور على القرارات التي يتم 	 
اتخاذها في اجتماعات إدارة الحاالت

حضور االجتماعات المجتمعية	 

توفير بيانات حول األداء الدراسي لمعلم 	 
الفصل الرئيسي

إخطار معلم الفصل الرئيسي في حالة 	 
غياب الطالب عن الدرس

في حالة غياب الطالب عن دروس هذا 	 
المعلم، إمكانية/ضرورة المشاركة في 

المكالمة الهاتفية

في حالة وجود مشكلة محددة مع هذا 	 
المعلم، يمكن المشاركة في اللقاءات مع 

أولياء األمور

المشاركة في اجتماعات إدارة الحاالت 	 
بحسب الضرورة

حضور االجتماعات المجتمعية	 

إرسال الخطابات 
وإجراء المكالمات 
الهاتفية بأولياء 

األمور

االجتماعات 
الشهرية إلدارة 

الحاالت

القيام بزيارات 
منزلية ألولياء األمور

االجتماعات المجتمعية 
الشهرية/ربع السنوية

لجنة االنتظام في 
الدراسة

 بأسره - ومستقبل هذا المجتمع. لهذا، يتطلب 
عالج مشكلة التسرب الدراسي وجود مشاركة 

مجتمعية!

 أثناء استعراض الجدول أدناه، ستالحظ حتًما 
 عنصر تحمل المسؤولية المرتبط بكل فرد من 

األفراد المشاركين في تنفيذ نظام اإلنذار المبكر. 
كيف يمكنك تعديل هذا الجدول لتحسين تنفيذه 
في دولتك؟ هل هناك أطراف معنية رئيسية أخرى 

يجب إشراكها؟ في هذه الحالة، ماذا سيكون دورهم؟ 

من المهم دوًما تذكير األفراد المشاركين في تنفيذ 
نظام اإلنذار المبكر بأن عملية المراجعة وعمليات 

الفحص والموازنة المضمنة في النظام ليست معنية 
بالتقييم وتحديد أداء الفرد أو المدرسة. فهي متعلقة 

بإنشاء نظام أفضل يحدد الطالب المعرضين للخطر 
ويدعمهم. وتتضمن هذه العملية مراجعة مستمرة 

لتحديد الخطوات الناجحة والخطوات غير الناجحة 
والخطوات التي يجب تعديلها لتحقيق الهدف. فاألمر 

يتعلق بالطالب المعرضين للخطر، وليس باألفراد 
المنفذين لنظام اإلنذار المبكر والداعمين له.
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األدوار والمسؤوليات المرتبطة باستراتيجيات االستجابة األولية

الجدول 7A - تابع

 قائد المجتمع )رابطة اآلباء والمعلمين، مسؤول/مدير المدرسةنوع اإلجراء
لجنة اإلدارة المدرسية،...إلخ.(

مراجعة السجالت	 مؤشرات المتابعة

التوقيع على الخطابات المرسلة إلى 	 
أولياء األمور

إخطار رئيس رابطة اآلباء والمعلمين عند 	 
إرسال الخطابات

 مراجعة سجل/نموذج التواصل مع 	 
أولياء األمور

المشاركة في الزيارات المنزلية بعد 	 
اجتماعات إدارة الحاالت

رئاسة اجتماعات إدارة الحاالت	 

التنسيق مع رئيس رابطة اآلباء 	 
والمعلمين لجدولة االجتماعات 

المجتمعية واإلعالن عنها

المشاركة في استضافة االجتماعات 	 
المجتمعية

تنسيق لجنة االنتظام في الدراسة 	 
)SSC(

مراجعة نماذج المتابعة	 

 مراجعة سجل/نموذج التواصل مع 	 
أولياء األمور

االتصال بأولياء األمور )من خالل 	 
المكالمات الهاتفية أو الزيارات المنزلية( 
بشأن الزيارة المنزلية، ويمكن المشاركة 

في الزيارة المنزلية

المشاركة في اجتماعات إدارة الحاالت 	 
بحسب الضرورة؛ وتنسيق خدمات الحماية 

من المخاطر بحسب الضرورة/التوفر

حشد قادة المجتمع للمشاركة في لجنة 	 
االنتظام في الدراسة

المشاركة في استضافة االجتماعات 	 
المجتمعية

إرسال الخطابات 
وإجراء المكالمات 
الهاتفية بأولياء 

األمور

االجتماعات 
الشهرية إلدارة 

الحاالت

القيام بزيارات 
منزلية ألولياء األمور

االجتماعات المجتمعية 
الشهرية/ربع السنوية

لجنة االنتظام في 
الدراسة

اإلجراء األول: لجان االنتظام في 
الدراسة ودعم االستجابة األولية

يجب أن يكون اإلجراء األول الذي يتخذه القائمون 
على تنفيذ نظام اإلنذار المبكر هو العمل مع الرواد 
المجتمعيين لتشكيل لجان االنتظام في الدراسة 

)SSC(. تلعب لجان االنتظام في الدراسة دوًرا نشًطا 
في تنفيذ استراتيجيات االستجابة األولية بالمدارس. 

بمجرد إخطار هذه اللجان بحاالت غياب الطالب 
المعرضين للخطر، فإنها تقوم بمراجعة السجالت 

والقرارات الخاصة باجتماعات إدارة الحاالت، والمشاركة، 
بحسب الضرورة، في هذه االجتماعات. كما أنها 

تلعب دوًرا حيوًيا وداعًما في تنفيذ القرارات الجماعية 
المتعلقة بالخطوات التي يمكن تنفيذها لتقديم 

الدعم المستمر أو اإلضافي للطالب المعرضين للخطر 
وفي بعض الحاالت ألسرهم أيًضا. ونظًرا للدور الحيوي 

الذي تلعبه لجنة االنتظام في الدراسة، فإن تحديد 
أعضائها يعد قراًرا مهًما.

ما أهمية لجنة االنتظام في الدراسة؟
لكي تشعر المجتمعات بامتالك الحل لمشكلة 

التسرب الدراسي، يجب أن تكون هذه المجتمعات 
 شريًكا أصياًل في الجهود المبذولة النتظام الطالب 

 في المدرسة. وهذا يعني ضرورة وجود دور نشط
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يعد التعاون بين طاقم عمل المدرسة
 وأفراد المجتمع عاماًل أساسًيا لتحقيق النجاح. في الشكل التالي، المدرسون 

 وأفراد المجتمع في مدرسة في الهند يراجعون بيانات المتابعة ويتخذون 
 قرارات بشأن استراتيجيات االستجابة األولية التي يجب استخدامها لتحسين 

نسبة الحضور. 

 لقادة المجتمع في إجراء الزيارات المنزلية. 
كما يجب عليهم المشاركة في المناقشات التي 

يتم إجراؤها مع العاملين بالمدرسة بشأن المنازل 
التي يجب زيارتها والعناصر التي يجب مناقشتها 

والوقت المناسب إلجراء الزيارات والخيارات الممكنة 
لمعالجة المشكالت. ال يؤدي هذا الحوار إلى تكوين 

معرفة مجتمعية باألسر المحلية فحسب، بل يساعد 
أيًضا على إقامة شراكة مع المدرسة نظًرا ألنهم 

يقومون مًعا بتحديد حلول للحد من ظاهرة التسرب 
الدراسي في مجتمعاتهم. كما أنه يعزز الشفافية 

 ويبرز مفهوم تحمل المسؤولية لضمان تنفيذ 
 نظام اإلنذار المبكر بصورة سليمة ومستمرة. 

هذه المشاركة مهمة لمنظومة الفحص والموازنة 
الخاصة بنظام اإلنذار المبكر.

 ما هي مواصفات أعضاء لجنة االنتظام 
في الدراسة؟ 

يبدأ القرار الخاص بلجنة االنتظام في الدراسة من 
مرحلة التخطيط عندما تقرر المدرسة والمجتمع 
رغبتهما في دعم أحد البرامج المعنية بمواجهة 

مشكلة التسرب الدراسي. قد يبرز هذا الموضوع 
 خالل الزيارة الميدانية أو أثناء الحوارات األولية 

التي تجريها خالل مكالمة هاتفية مع المدرسة. 
ويجب مناقشته حتًما خالل جلسات التوجيه 

المدرسية وجلسات التدريب التالية الخاصة بنظام 
اإلنذار المبكر.

يجب أن يكون الهدف المستمر لفريق عمل نظام 
اإلنذار المبكر في المدرسة هو توسيع دائرة أفراد 

المجتمع المهتمين بمشكلة التسرب الدراسي. مع 
الوضع في االعتبار مستوى الجهود والمسؤوليات 
الملقاة على عاتق لجنة االنتظام في الدراسة، فإن 

المشاركة الواسعة للرواد المجتمعيين الملتزمين 
مهمة للغاية.

هناك أمور عديدة يجب وضعها في االعتبار عند 
تشكيل لجنة االنتظام في الدراسة.

اإلتاحة: يستغرق قيام عضو لجنة االنتظام في • 
الدراسة بمهمته بصورة جيدة وقًتا. إذا كنت 

ترغب في تكوين لجنة فعالة، فيجب أن تضم 
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اللجنة عدًدا كافًيا من األعضاء المستعدين 
لتكريس الوقت الالزم لمراجعة المعلومات 

واالتصال بأولياء األمور وقضاء وقت مع العاملين 
بالمدرسة في االجتماعات الخاصة بمناقشة 

الطالب المعرضين للخطر والخطوات التي يمكن 
القيام بها لدعمهم.

التمثيل: إذا كنت تريد من أولياء األمور • 
واألسر قبول قيادة لجنة االنتظام في الدراسة 

ومشورتها، فيجب أن يكون لهم رأي بشأن اختيار 
أعضاء اللجنة. إذا كان ممكًنا، يجب أن ترشح 

لجنة اآلباء والمعلمين والمجموعات المجتمعية 
أفراًدا يثقون فيهم ليكونوا أعضاًء في لجنة 

االنتظام في الدراسة.
معرفة القراءة والكتابة: على الرغم من عدم • 

ضرورة معرفة كل أعضاء لجنة االنتظام في 
الدراسة للقراءة والكتابة، فالبد من إجادة عدد 

كبير من األعضاء للقراءة حتى يمكنهم مراجعة 
المعلومات والسجالت. يمكن لألفراد الذين 

ال يجيدون القراءة المشاركة مع األفراد الذين 

يجيدونها إلتاحة الفرصة لجميع المشاركين 
المستعدين والملتزمين للقيام بدور فعال.

االلتزام: يجب أن يكون أعضاء لجنة االنتظام في • 
الدراسة ملتزمين ولديهم رغبة في أن يكونوا 
جزًءا من هذه الحركة. يمكن ألولياء األمور في 
المجتمع الذين يلعبون بالفعل دوًرا في دعم 
التعليم العمل كقدوة ألولياء األمور اآلخرين. 

بهذه الصفة، فإنهم يضفون سمة المصداقية 
والثقة في اللجنة مما يحسن أداء البرنامج 
ويشجع أولياء األمور اآلخرين على المشاركة.

فعالية األداء: يجب أن يكون أعضاء لجنة • 
االنتظام في الدراسة قادرين على حل 

المشكالت والعمل بشكل جيد مع األفراد 
اآلخرين. إذا كانوا يتحلون بسمعة اصطياد 
 األخطاء واختالق عثرات وعوائق، فإنهم قد 

ال يمثلون الفئة األفضل من األفراد لالختيار من 
بينها ليكونوا أعضاًء في لجنة االنتظام في 

الدراسة. يجب أن تكون لدى األعضاء القدرة 
على تقوية العالقات والبحث عن حلول مبتكرة 

والعمل مع أولياء األمور الذين قد يقاومون - 
ألسباب مفهومة - تدخل غرباء في شؤونهم 

األسرية.
االحترام: يجب أن يحظى أعضاء لجنة االنتظام • 

في الدراسة باحترام كل من األسر والعاملين 
بالمدرسة. 

مهارات التواصل: يجب أن يتمتع أعضاء لجنة • 
االنتظام في الدراسة بالقدرة على التواصل 

بفعالية. من بين األدوار الرئيسية ألعضاء لجنة 
االنتظام في الدراسة مشاركة المعلومات مع 

األسر، لهذا فإنهم يجب أن يتحلوا بالقدرة على 
التواصل بسهولة في المحادثات.

الحساسية: يجب أن يبدي أعضاء لجنة االنتظام • 
في الدراسة التعاطف والتقدير تجاه األسر التي 
تعاني غالًبا من صعوبات إلرسال أطفالها إلى 

المدرسة. غالًبا ما يعوق الفقر وظروف الحياة 
أفضل النوايا والمقاصد األبوية. يجب أن يدرك 

أعضاء لجنة االنتظام في الدراسة أنه حتى 
عندما ترغب األسر في إرسال أطفالها إلى 

المدرسة، فإن هذا يكون على حساب تضحية 
هائلة برفاهية وراحة األسرة.

الحس التطوعي: من المستبعد أن يحصل • 
أعضاء لجنة االنتظام في المدرسة على مقابل 

مادي نظير مشاركتهم. لذا، يجب أن يكون 
اإلحساس بالرضا والتقدير العام على أداء خدمة 

مهمة لألطفال والمدرسة والمجتمع تعويًضا 
كافًيا لهم. 

تلميح: انتقاء أفضل األفراد 
 للمشاركة في لجنة االنتظام 

في الدراسة
 )SSC( يمكن للجان االنتظام في الدراسة
القيام بمهام متنوعة لإلسهام في نجاح 

نظام اإلنذار المبكر. على وجه التحديد، يجب 
أن تدعم اللجنة جهود اآلخرين في المدرسة 

للمساعدة في منع الطالب من التسرب 
الدراسي. ويمثل انتقاء األفراد المناسبين 

ليكونوا أعضاء في لجنة االنتظام في 
الدراسة لديك خطوة حيوية لتمكين هذه 

اللجنة من دعم برنامجك. للقيام بهذا، 
من األفضل أن تبدأ بإعداد قائمة من األفراد 

في المجتمع المعروفين لدى اآلخرين 
والمشهورين بمهاراتهم القيادية والتزامهم 

تجاه التعليم. بمجرد الحصول على قائمة 
بالعديد من األفراد، شاركها مع عدد قليل 

من الزمالء واطلب منهم انتقاء 6-10 أفراد 
من القائمة الذين يشعرون أنهم سيكونون 

أعضاًء ممتازين في لجنة االنتظام في 
الدراسة. احرص على أن تحتوي القائمة على 

رجال ونساء وعلى أن تمثل المجموعات 
العرقية في مجتمعك. 
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عوامل السن: األعضاء الكبار في السن ليسوا • 
األعضاء الوحيدين الذين يجب أن يشاركوا في 

لجنة االنتظام في الدراسة. فالشباب الجديرون 
بالثقة يمكنهم التمتع بمصداقية وطاقة هائلة 

تمكنهم من تقديم دعم ورؤية بشأن العوامل 
التي تسبب حدوث التسرب الدراسي والخطوات 

التي يمكن القيام بها للحد منه. فالتسرب 
الدراسي مشكلة قد تؤثر سريًعا على أطفالهم 

لذا، فإن لديهم حافز للعمل على تقليل عدد 
األطفال المتسربين من المدارس.

عوامل األدوار ومسؤولياتها: يجب أن يدرك • 
أعضاء لجنة االنتظام في الدراسة حدود أدوارهم 
ومسؤولياتهم. فمهمتهم ال تتمثل في معاقبة 

المعلمين أو مدير المدرسة أو تقييم الخطوات 
التي يقومون بها أو ال يقومون بها. كما أن 

مهمتهم ليست توبيخ أولياء األمور وإلقاء اللوم 
عليهم نتيجة غياب أطفالهم أو أدائهم السيئ.

السرية: سيطلع أعضاء لجنة االنتظام في • 
الدراسة على معلومات خاصة عن األطفال الذين 

يعانون من مشكالت. يجب أن يكون أعضاء 
لجان االنتظام في الدراسة جديرين بالثقة. يجب 

أال تتفاقم أوضاع الطالب المعرضين للخطر 
وعائالتهم نتيجة مشاركة أعضاء من لجنة 

االنتظام في الدراسة ال يمكنهم الحفاظ على 
سرية هذه المعلومات.

على الرغم من أن تشكيل لجنة االنتظام في الدراسة 
يتم على مستوى المدرسة، فإنهم سيستفيدون من 
توجيهك. تعد استضافة لقاء مجتمعي أحد األساليب 

الجيدة لبدء تكوين لجنة االنتظام في الدراسة. في 
إطار الشراكة مع مدير المدرسة و/أو رئيس جمعية 
اآلباء والمعلمين و/أو رئيس لجنة اإلدارة المدرسية، 

يجب أن توضح لهؤالء األفراد أنهم بصدد بدء مبادرة 
لمواجهة مشكلة التسرب الدراسي. في حالة 

عدم وجود أي من هذه المجموعات أو عدم قيامها 
بوظيفتها، حدد مجموعة مجتمعية محلية قوية 

أخرى، مثل لجنة تعليم القرية، أو لجنة إدارة محلية، أو 
مجموعة نسائية، أو مجموعة مزارعين للعمل معها.

يجب أن يكون تأسيس لجنة االنتظام في الدراسة 
جزًءا من الجهود التي تبذلها لبدء عملية تأسيس 

نظام اإلنذار المبكر بحيث يعي أولياء أمور الطالب 
الغرض منها في سياق نظام اإلنذار المبكر من 

المهم توضيح دور لجنة االنتظام في الدراسة 
ومقدار الوقت الذي يتطلبه هذا الدور. اطلب من 

األسر تحديد شخص أو شخصين )بناًء على حجم 
لجنة االنتظام في الدراسة( لتمثيلهم في اللجنة. 
في بعض المجتمعات، قد يكون من األفضل إجراء 

اقتراع سري للتصويت على ممثلي أولياء األمور في 
لجنة االنتظام في الدراسة. بالرغم من ذلك، ففي 

بعض المجتمعات، خاصًة المجتمعات الصغيرة، 
تكفي الترشيحات الواردة من الحضور. يجب إتاحة 
الفرصة أيًضا للعاملين بالمدرسة لترشيح ممثل 

من المجتمع. ويجب أال يكون هذا الشخص معلًما أو 
شخًصا آخر يعمل في المدرسة. 

يجب أن يطلب من أعضاء لجنة االنتظام في الدراسة 
المشاركة في اللجنة لفترة زمنية محددة. في إطار 

تكوين العضوية األولية للجنة االنتظام في الدراسة، 
يجب أن يعمل نصف األعضاء لمدة عام أو فصل 

دراسي واحد، كما هو موضح في الشكل 7B أدناه، 
على أن يعمل النصف اآلخر لمدة عامين أو فصلين 

دراسيين. بهذه الطريقة، ستحصل لجنة االنتظام 
في الدراسة على أعضاء جدد مع الحفاظ على 

استمراريتها أيًضا. وهذا يعني استمرار األنشطة 
التي بدأت تحت إشراف لجنة واحدة ويمكن لألفراد 

ذوي الذاكرة التأسيسية العمل كمرشدين ومدربين 
لألعضاء الجدد. يجب أن يولي العاملون بالمدرسة 

الشكل 7B - دورات لجنة االنتظام في الدراسة

لجنة البقاء في المدرسة
في الفصل الدراسي اول

ينتقل بعض ا�عضاء إلى 
لجنة البقاء في المدرسة في 

الفصل الدراسي الثاني.

لجنة البقاء في المدرسة
في الفصل الدراسي الثاني

لجنة البقاء في المدرسة
في الفصل الدراسي الثالث

ينتقل بعض ا�عضاء إلى 
لجنة البقاء في المدرسة في 

الفصل الدراسي الثالث.

ينتقل بعض ا�عضاء إلى 
لجنة البقاء في المدرسة في 

الفصل الدراسي الرابع.



بناء شراكات مع المجتمعات          صفحة 151

)SDPP( دليل برمجة نظام اإلنذار المبكر للبرنامج التجريبي لمنع التسرب الدراسي

ولجان المدرسة القائمة )على سبيل المثال، رابطة 
اآلباء والمعلمين و/أو لجنة اإلدارة المدرسية( احتراًما 

كبيًرا ألعضاء لجنة االنتظام في الدراسة. ويجب أن 
تكون فترات الخدمة قراًرا يتم اتخاذه على مستوى 
المدرسة نظًرا ألن توفر المتطوعين األكفاء للجنة 

قد يتنوع بشكل كبير بحسب المجتمع. لكن ال بد 
من تطبيق أسلوب ما لدوران عمل األفراد للحفاظ 

على توازن اللجنة وحماس أعضائها، مع جلب أصوات 
وأفكار جديدة للجنة.

يمكن أيًضا لمدير المدرسة ورؤساء رابطة اآلباء 
والمعلمين ولجنة اإلدارة المدرسية زيارة مجموعة من 

الرواد المجتمعيين وطلب مشاركتهم في لجنة 
االنتظام في الدراسة. يتضمن األفراد الذين يمثلون 

أعضاًء جيدين في لجنة االنتظام في الدراسة: 
رجال الدين؛ و• 
 ممثلي المنظمات المجتمعية أو المنظمات • 

غير الحكومية؛ و
متخصصي الرعاية الصحية؛ و• 
مالكي الشركات؛ و• 

ممثلي الحكومة المحلية.• 

 يوضح مربع النص أعاله أساليب صياغة الشراكة 
 بين المدارس والمجتمعات في طاجيكستان 

وتيمور الشرقية.

ما هي وظيفة لجان االنتظام في الدراسة؟
بالرغم من احتمال تنوع بنية المجتمعات بدرجة 

ملحوظة بحسب المجتمع، إال أن أدوارها ومسؤولياتها 
يجب أن تكون متماثلة. فالمشاركة في لجان 

االنتظام في الدراسة تتطلب قدًرا كبيًرا من الوقت. 
ومن الطبيعي أن يصاب أعضاء اللجنة باالرتباك بل 

والمقاومة عند تلبية المهام المنوطة بهم بوصفهم 
أعضاء في لجنة االنتظام في الدراسة بمرور الوقت. 
ولذلك، فمن المهم للغاية أن يدرك هؤالء األعضاء 

 بشكل دقيق المهام المتوقع منهم أداؤها 
وأسباب أهميتها. 

دعونا نعيد التذكير بمسؤوليات لجان االنتظام في 
الدراسة. بوجه عام، يعد أعضاء لجنة االنتظام في 

الدراسة جزًءا من فريق نظام اإلنذار المبكر بالمدرسة 

لجان االنتظام في الدراسة في تيمور الشرقية وطاجيكستان
في تيمور الشرقية، عملت مجموعة عمل االنتظام في الدراسة مع جميع المدارس للمساعدة في إجراء 

الزيارات المنزلية، وتسليم البطاقات البريدية، وتنظيم أنشطة الحشد المجتمعية )اللقاءات المجتمعية أو 
فعاليات البيت المفتوح(. تكونت مجموعة العمل في البداية من أعضاء معينين من المجتمع، يشملون 

أعضاًء من جمعية اآلباء والمعلمين أو مجلس اآلباء )حيثما يوجد(، وأفراًدا من المجتمع مهتمين بالتعليم، 
وقادة قرويين. 

تطورت المشاركة في مجموعة العمل بمرور الوقت وأصبح المتطوعون في النهاية، خاصًة اآلباء/أولياء 
األمور المهتمون، أعضاًء نشطين. وتنوع حجم المجموعات من مجتمع إلى آخر، حيث كان العدد يتراوح 

بين 10 و15 فرًدا. واعتمد حجم مجموعة العمل على بعض العوامل مثل حجم المدرسة، وقدرة األعضاء 
على االنتقال إلى المدرسة ومنازل الطالب، واألنشطة الموسمية المتعارضة. قام أعضاء مجموعة العمل 

والمتطوعون بزيارة المدرسة مرتين لمراجعة البطاقات البريدية المطلوب تسليمها والزيارات المنزلية 
المطلوب إجراؤها.

في طاجيكستان، ضمت لجنة االنتظام في الدراسة مجموعة واسعة من أفراد المجتمع، شملت مواطنين 
من القطاع الخاص وموظفي حكومة. وبناًء على حجم وتكوين المجتمع، تم توجيه الدعوة إلى مجموعات 

عديدة ومختلفة من الجهات الفاعلة للمشاركة في أنشطة نظام اإلنذار المبكر. كانت القيادة المحلية تحظى 
بتقدير كبير وتواصل طاقم العمل بالمدرسة مع رؤساء المجتمع أو نواب رؤساء المجتمع. كما تم عقد 

مناقشات أيًضا مع جمعيات اآلباء والمعلمين ورجال الدين وأطباء القرية ورؤساء اللجان النسائية والشرطة 
المحلية ورجال األعمال حول دعم برنامج منع التسرب الدراسي. وقد تمكن أفراد المجتمع من دعم البرنامج 
بطرق عديدة. كانت الخطوة األولى هي المساعدة في توزيع رسائل "االنتظام في الدراسة" في لقاءات قروية 

مهمة. كما قام أفراد المجتمع أيًضا بإجراء زيارات منزلية وتنظيم الموارد المالية أو المادية، مثل الكتب 
والمستلزمات، لمساعدة الطالب المعرضين للخطر.
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تأثير الشد والجذب: منح وقت للتغيير

حتى عند وجود التزام تام بنظام اإلنذار المبكر من جانب أعضاء لجنة االنتظام في الدراسة، فإن تغيير 
السلوك يتطلب وقًتا. 

خالل زيارة إلى تيمور الشرقية، سمعنا هذه القصة عن رئيس جمعية اآلباء والمعلمين الذي كان عضًوا 
في لجنة االنتظام في الدراسة. لقد عبر بحماس عن رأيه بأن نظام اإلنذار المبكر قد أحدث فارًقا ملحوًظا 
في قريته. ولّوح بحماس بالبطاقة البريدية التي كان سيسلمها إلى عائلة كانت ابنتها تتغيب كثيًرا 

جًدا عن المدرسة. وأثناء صعوده التل شديد االنحدار، أكد على أهمية الدور الذي يقوم به في تحسين وضع 
المجتمع ألن كل األطفال في القرية سيحصلون على تعليم جيد. 

وعندما وصل إلى منزل العائلة، أخذ البطاقة البريدية من يده اليمنى ووضعها في اليد اليسرى لوالد 
الفتاة - على وجه التحديد! على الرغم من فهمه ألهمية الحضور اليومي ودوره كعضو في لجنة االنتظام 

في الدراسة، فإن ابنته تغيبت كثيًرا للغاية عن المدرسة. فقد كان من الصعب تغيير العادات القديمة. 
ووقفت األم على الباب تومئ برأسها في موافقة منها على كالمه عن غياب ابنتهما عن المدرسة 

والخطوات التي يجب القيام بها لتحسين الوضع.

كان هذا األب يثق في البرنامج. وأراد له النجاح. كما أنه كان يتحمل مسؤوليته بنجاح كعضو في لجنة 
االنتظام في الدراسة. كانت "قوة الدفع" الخاصة بالحفاظ على انتظام كل الطالب في الدراسة قوية. 

لكن "قوة جذب" السلوكيات والعادات القديمة كانت قوية بنفس القدر. ولكن بمرور الوقت، ومع العمل 
المستمر لدعم هذا المجتمع وأولياء األمور، ستتغير العادات. ولكن يجب توفير الوقت الذي يتطلبه 

حدوث التغيير.

وهم يشاركون في التدريب األولي. إذا لم يشارك 
هؤالء األعضاء حالًيا أو سابًقا في هذا التدريب، فيجب 

أن يحصلوا على تدريب عملي يتضمن "تدريًبا على 
رأس العمل" أو أن يشاركوا في التدريب األولي برفقة 

األعضاء اآلخرين الذين حصلوا على التدريب قبل 
االنخراط في ممارسة األنشطة بأنفسهم. على الرغم 
من التدريب وااللتزام، فإن السلوك لن يتغير سريًعا. 

كما يوضح مربع النص أدناه، نحن نحتضن "الدفع" 
الناتج عن األفكار الجديدة، لكن "الجذب" الناتج عن 

األسلوب الذي اعتدنا عليه دوًما في تنفيذ المهام - 
المتمثل في العادات إلى حٍد كبير - يدفعنا للعودة 

إلى األساليب القديمة لتنفيذ المهام.

مراجعة سجالت متابعة الطالب. نظًرا العتماد نظام 
اإلنذار المبكر بدرجة كبيرة على الشفافية التي تؤدي 
إلى تحمل المسؤولية، فإن الدور األول واألهم المنوط 

بأعضاء لجنة االنتظام في الدراسة يتمثل في متابعة 
كل ما يحدث مع الطالب المعرضين للخطر. من بين 

القرارات التي يجب اتخاذها في مرحلة مبكرة عند 
تطبيق نظام اإلنذار المبكر تحديد القدر الذي يمكن 

مشاركته من المعلومات الخاصة المتعلقة بالطالب 

المعرضين للخطر مع أعضاء لجنة االنتظام في 
الدراسة. يجب عدم تضمين أي عضو في اللجنة ما 
لم يكن جديًرا بالثقة وحصيًفا. في إطار دور أعضاء 

اللجنة كمراجعين، فإنهم يجب أن يدركوا أيًضا 
أسباب جمع بيانات الطالب وداللة ذلك. فهم ليسوا 

بحاجة إلى فهم متعمق لكنهم بحاجة فقط إلى 
فهم العالقة بين هذه المعلومات وخطر التسرب 

الدراسي.

مراجعة سجالت االتصال. تعد مراجعة سير عمل 
نظام اإلنذار المبكر من بين العناصر الرئيسية األخرى 

آللية الشفافية وتحمل المسؤولية. فمن السهل 
أن "تنحرف األمور عن مسارها الصحيح." يستطيع 
أعضاء لجنة االنتظام في الدراسة المساعدة في 

التأكد من سير األمور على ما يرام والعمل مع 
موظفي المدرسة لوضع إجراءات مبسطة. من بين 
األمثلة عقد اجتماعات مرتين شهرًيا لمراجعة األمور 
بصورة منتظمة مثل نتائج اجتماعات إدارة الحاالت. 

من المهم أن يدرك جميع المشاركين في تنفيذ 
نظام اإلنذار المبكر العالقات بين األنشطة المتنوعة.
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االتصال بأولياء األمور. يحتاج المعلمون إلى دعم 
فيما يتعلق باالتصال بأولياء األمور، سواًء من خالل 

الهاتف أو المقابلة الشخصية. قد يتجاوز عدد الطالب 
المعرضين للخطر ومتطلبات الوقت واالنتقال المهام 

التي يمكن للمدرسين القيام بها بأنفسهم. تستطيع 
لجان االنتظام في الدراسة تحمل جزء من هذا العبء 

عن طريق إجراء زيارات منزلية، سواًء مع المعلم أو بدونه. 
قد تؤدي مشاركة أعضاء لجنة االنتظام في الدراسة في 

الزيارات المنزلية إلى إقامة عالقات طيبة بينهم وبين 
أولياء األمور نظًرا ألنهم يتصلون بأولياء أمور مثلهم. 

وفي حين اكتشفت فرق عمل برنامج SDPP بصفٍة 
عامة أن أولياء األمور رحبوا بحماس بأعضاء لجنة االنتظام 

في الدراسة خالل الزيارات المدرسية، فإن العمل في 
مجموعات صغيرة يمكن أن يضمن أمان الزائرين.

المشاركة في اجتماعات إدارة الحاالت. بصفٍة عامة، 
تعتبر اجتماعات إدارة الحاالت نشاًطا مدرسًيا. وهي تركز 
على أنشطة تدريسية وتعليمية ولن تتضمن عادًة رواًدا 
مجتمعيين. لكن هناك حاالت - مثل الحاالت التي يكون 
فيها سلوك الطالب مزعًجا أو خطيًرا للغاية، أو في حالة 

عدم تعاون أولياء األمور، أو عند وجود مشكالت تتجاوز 
تماًما نطاق قدرات ولي األمر )الفقر المدقع أو مشكالت 

صحية( - تتطلب دعم المجتمع. في هذه الحاالت، يمكن 
طلب مشاركة أعضاء لجنة االنتظام في الدراسة، الذين 
يمثلون المجتمع، في النقاش حول كيفية دعم الطالب 

المعرضين للخطر وأسرهم.

المساندة والتوعية والتثقيف. إن العمل مع عائالت 
الطالب المعرضين للخطر ال يكفي. إذ يجب أن تتجاوز 

عملية التوعية هذه العائالت. هناك أسباب عديدة لذلك. 
من بينها أنه ال توجد عائلة بمنأى عن خطر التسرب 

الدراسي. حتى أكثر العائالت تثقيًفا، أو ثروًة، واألطفال 
المميزين قد يكونون عرضًة للخطر. لكن، هناك سبب 

آخر وهو أنه من أجل كسر الدورة المفرغة للتسرب 
الدراسي، ال بد من إشراك كيان المجتمع األوسع نطاًقا. 
فكل فرد له دور فيما يحدث ويجب أن يشارك في اتخاذ 

الخطوات المطلوبة. تستطيع لجان االنتظام في الدراسة 
المساعدة في تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات 

المدرسية والمجتمعية التي تتم مشاركة معلومات 
حول التسرب الدراسي من خاللها، والمشاركة في تلك 

الفعاليات. استخدمت لجان االنتظام في الدراسة في 
تيمور الشرقية الفعاليات الروتينية المرتبطة بالعودة 

إلى المدرسة ونهاية العام الدراسي لنشر معلومات 
حول منع التسرب الدراسي.

انظر مربع النص أعاله للتعرف على أمثلة أخرى للمهام 
التي يمكن للجنة االنتظام في الدراسة القيام بها لدعم 

الطالب المعرضين للخطر.

ما هي وظيفة لجنة االنتظام في الدراسة الخاصة بي؟

 متابعة الخطاب األولي أو الزيارة المنزلية األولى لآلباء بزيارة ثانية لمعرفة مستوى • 
تقدم الطالب. 

التحدث مع أولياء أمور الطالب المتغيبين عند رؤيتهم في المجتمع.• 

اصطحاب األطفال الذين "يتغيبون عن المدرسة" وإعادتهم إلى المدرسة. • 

 متابعة كل لقاء مجتمعي بالتحدث مع أولياء أمور األطفال المعرضين لخطر التسرب • 
 الدراسي بدرجة عالية لمعرفة رأيهم في اللقاء وما إذا كانوا سيبذلون جهًدا أكبر للحفاظ على 

انتظام أطفالهم في الدراسة.

 تشجيع أصحاب األعمال التجارية المحلية على إبالغ حاالت التغيب إلى المدرسة. على سبيل المثال، • 
في كمبوديا يلعب الطالب المنحرفون ألعاب الفيديو والكمبيوتر في مقاهي اإلنترنت المحلية.

 تشكيل وحدات حراسة تتفقد المناطق المفضلة لهؤالء الطالب مثل مالعب كرة القدم للبحث • 
عن الطالب الهاربين من المدرسة وإعادتهم إلى المدرسة.
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كرييتف أسوشيتس انترناشونال

 صعوبات العمل مع لجان االنتظام 
في الدراسة 

أفراد المجتمع لديهم وقت محدود. باإلضافة إلى 
عملهم والتزاماتهم العائلية، غالًبا ما يكون 

األشخاص األكثر مالءمة لعضوية لجنة االنتظام في 
الدراسة هم األشخاص الذين يعملون بالفعل في 
لجان قروية أخرى تضم عدًدا من األعضاء يزيد عن 

حاجتها. هل االنضمام إلى لجنة االنتظام في الدراسة 
مهمة سهلة؟ ال! فاألمر يتطلب قدًرا هائاًل من 

الوقت وااللتزام. ولن يبذل جميع األعضاء كل ما في 
وسعهم. لن تكون كل لجان االنتظام في الدراسة 
فعالة. تحتاج لجان االنتظام في الدراسة إلى قيادة 

قوية باإلضافة إلى المتابعة والتشجيع المستمر. 
بناًء على السياق، يمكن لمدير المدرسة أو شخص 

مكلف أو معلم أو فريق عمل على مستوى المنطقة 
التعليمية اإلشراف على هذه اللجان. 

من بين الجوانب المرتبطة بلجان االنتظام في 
الدراسة والتي ظهرت خالل برنامج SDPP ما يلي:

1. قد يكون من الصعب إيجاد أشخاص لديهم 
المهارات والسمات الشخصية التي تمكنهم 

من أن يكونوا أعضاًء فاعلين في لجنة االنتظام 
في الدراسة. كما تمثل إجادة القراءة والكتابة 

مشكلة في بعض المجتمعات. قد ينقص بعض 
أعضاء المجتمع مهارات مهمة قد تقيد المهام 

التي يمكنهم القيام بها مثل كونهم أميين. على 
الرغم من ذلك، فالجمع بين األعضاء األميين مع 

أعضاء آخرين يعرفون القراءة والكتابة في اللجنة 

يمكن أن يحل هذه المشكلة. ال تتطلب جميع المهام 
إجادة القراءة والكتابة. حتى إذا كان ال يمكنهم "قراءة" 

كل السجالت، فإنهم يدركون األمر عند ترك بيانات 
فارغة على الرغم من ضرورة إكمالها، وعند عدم عقد 

 اجتماعات كان من المقرر عقدها، إلى غير ذلك. 
يعد إعداد أنظمة الحتواء مجموعة مهارات مثل هؤالء 

األشخاص جهًدا جديًرا بالمحاولة وسيؤتي ثماره بشكٍل 
رائع في المستقبل. تذكر أن المهارات التي يبديها 
األعضاء مهمة للغاية. قم بتعديل مسؤولياتهم 

لالستفادة من نقاط قوتهم.

2. ال توجد مجموعات محلية للعمل معها أو 
مجموعات وظيفية. حتى في حالة وجود جمعية آباء 

ومعلمين أو لجنة إدارة مدرسية في المدرسة، فهذا 
ال يعني بالضرورة أنها ستكون فعالة أو حتى تؤدي 
عملها. قد تضطر للبحث عن مجموعات مجتمعية 
أخرى أو تكوين لجنة انتظام في الدراسة من األفراد 

المهتمين. قد يكون من الضروري تدريب أعضاء لجنة 
االنتظام في الدراسة الذين لديهم خبرة بسيطة 
أو الذين تنقصهم خبرة العمل في المجموعات 

المجتمعية. في بعض األحيان، قد يكون من المفيد 
إرسال األعضاء لزيارة مدرسة تسير فيها األمور على ما 
يرام - لمالحظة أعضاء اللجنة أثناء استضافة اجتماع 

أو إجراء زيارات منزلية. من المفيد أيًضا ترتيب زيارات 
على مستوى المدارس وطلب عضو لجنة من مدرسة 

أخرى للحضور والتحدث إلى لجنتك. نّسق مع المدارس 
األخرى وادرس إمكانية تكوين مجتمع ممارسة ووضع 
 آلية تبادل بحسب الظروف من أجل توفير التشجيع 

و الدعم. 

أبرز البحث النوعي لبرنامج SDPP الدور 
الذي لعبه مديرو المدارس في تكوين 

اهتمام مجتمعي بانضمام األفراد كأعضاء 
نشطين في لجنة االنتظام في الدراسة. 

اكتشف البحث أيًضا أن قادة المجتمع بل 
وحتى أولياء األمور قد قاموا بدور أكثر 

فعاليًة نظًرا ألنهم فهموا بشكل أفضل 
الدور الذي يلعبه التسرب الدراسي في 

مجتمعاتهم ولمسوا التأثير اإليجابي لنظام 
اإلنذار المبكر على أطفالهم.
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3. قد يكون من الصعب إيجاد أشخاص لديهم 
الوقت الكافي لتنفيذ مهام لجنة االنتظام في 

الدراسة. فالكل مشغول - موظفو المدرسة وأفراد 
المجتمع. بسبب التزامات المعلمين المدرسية، يتعذر 
عليهم المشاركة في بعض أنشطة االستجابة األولية 

حتى بعد انتهاء اليوم الدراسي. كما أن العديد من 
أفراد المجتمع لديهم مسؤوليات متعددة. فهم قد 

يديرون مشروعات أو يعملون في الحدائق أو قد تكون 
لديهم مسؤولية منزلية أخرى. لذلك، من المهم عقد 
اجتماعات قصيرة ومركزة. حدد إطاًرا زمنًيا والتزم به. 

قم بالمناوبة بين األفراد الذين سيحضرون االجتماعات 
المختلفة واعقد اجتماعات "متابعة" ربع سنوية يحضر 

فيها جميع األعضاء. قم بتفويض المهام المختلفة 
ألفراد مختلفين بحيث ال يتحمل فرد واحد قدًرا كبيًرا 

من المسؤولية. 

 4. تنفيذ مهام لجنة االنتظام في الدراسة 
ليس سهاًل. يبرز مربع النص أدناه مدى صعوبة 

 العمل في لجنة االنتظام في الدراسة. على الرغم 
من أن أعضاء اللجنة يعملون بالنيابة عن المدرسة 

 من أجل تحسين حالة الطالب المعرضين للخطر، 
إال أن األمر ال يتم التعامل معه دائًما على هذا النحو. 

قد يكون الموقف سيًئا عندما يشعر اآلباء بأن 
المدرسين ال يقومون بواجباتهم. وهذه هي المرحلة 

التي يجب أن يبدأ فيها نظام الفحص والموازنة. 
عندما يدرك أعضاء لجنة االنتظام في الدراسة أن اآلباء 

محبطون من غياب المدرسين )الفعلي أو المدرك(، 
فإن أعضاء اللجنة يجب أن يشاركوا هذه المعلومات 

مع مدير المدرسة حتى يتم اتخاذ اإلجراء المناسب. 

يمكن ألعضاء لجنة االنتظام في الدراسة أيًضا تنظيم 
اجتماعات بين اآلباء المحبطين وطاقم عمل المدرسة 
بحيث يمكن تصحيح اإلدراكات أو اتخاذ إجراء بشأنها. 

يجب أن يكون هذا النوع من الحوار واالستجابة جزًءا من 
جهود التوعية.

5. أعضاء لجنة االنتظام في الدراسة يفقدون 
االهتمام. قد تصبح المتطلبات ثقيلة للغاية أو 
الحوافز الداخلية قليلة للغاية بالنسبة لبعض 

األعضاء بدرجة ال تمكنهم من الحفاظ على مستوى 
عاٍل من الحماس واالهتمام بتنفيذ مهام لجنة 

االنتظام في الدراسة. وهذا أمر متوقع، وفي بعض 
الحاالت قد ال يكون هناك ما يمكنك القيام به لتحفيز 

األفراد وتشجيعهم على مواصلة مشاركتهم 
واهتمامهم، لكن هناك أمور يمكنك القيام بها لرفع 

مستوى االهتمام.

قد تساعدك االقتراحات التالية في الحفاظ على اهتمام 
وتحفيز أعضاء لجنة االنتظام في الدراسة.

قدر نجاحهم. احتف بالعمل الجيد الذي يتم • 
إنجازه. احرص على إقامة احتفاالت تقدير ربع 

سنوية وسنوية يتم من خاللها االعتراف بعملهم 
والتعبير عن تقديرك لخدماتهم. 

قدم فرًصا لهم للمشاركة مع اآلخرين ما تعلموه • 
وقاموا به. اعقد لقاءات تأمل سنوية في مدرستك 

ومع لجان االنتظام في الدراسة األخرى. يعد هذا 
النوع من تبادل الخبرات فرصة لبناء الكفاءات 

والقدرات وطريقة إلبراز قيمة وأهمية العمل الذي 
يتم إنجازه. 

تبرز تجربة أعضاء لجنة االنتظام في الدراسة 
المتعلقة بالخدمة في لجنة االنتظام في 
الدراسة في تيمور الشرقية مدى صعوبة 

عمل أعضاء هذه اللجنة.

"غالًبا ما يستغرق تسليم بطاقة تحذير يوًما 
بأكمله. فمنازل الطالب بعيدة عن المدرسة 

وليست قريبة من بعضها البعض. والطالب 
منتشرون في قرى مختلفة. ويستغرق 

األمر قدًرا كبيًرا من الوقت والجهد لتسليم 
البطاقات، ويوجد اثنان منا فقط مستعدون 

للقيام بذلك."
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الدروس المستفادة من المشاركة المجتمعية في طاجيكستان

إشراك جمعية اآلباء والمعلمين أحدث فارًقا. اكتشف برنامج SDPP ظهور سلوكيات إيجابية أكثر . 1
قوة لدى الطالب عند إشراك جمعيات اآلباء والمعلمين. ساهمت جمعيات اآلباء والمعلمين في 

المدارس التي طبقت إجراءات المعالجة الخاصة ببرنامج SDPP في التقليل من حدة غياب الطالب 
عن طريق توفير أموال لشراء المالبس أو األحذية أو المستلزمات المدرسية للطالب المعرضين للخطر 

من األسر الفقيرة؛ والتبرع بمدفأة خشبية أو سماد جاف لتدفئة الفصول المدرسية، وإجراء زيارات 
منزلية إلقناع أولياء األمور بإرسال أطفالهم إلى المدرسة بانتظام.

عندما يتحدث رجال الدين، يستمع العامة. في ورش العمل الخاصة بأولياء األمور وأفراد المجتمع، . 2
الحظ برنامج SDPP أنه عند حضور رجال الدين وتحدثهم دفاًعا عن إكمال األطفال لتعليمهم، 

فإن أفراد المجتمع يستمعون إليهم. في حاالت عديدة، صاحب رجال الدين أعضاء لجنة االنتظام 
في الدراسة ومدرسي الفصل الرئيسيين في الزيارات المنزلية، مما شجع أولياء األمور على إرسال 

أطفالهم للمدرسة.

الشرطة المجتمعية جيدة، إال أنها تمثل نفوًذا قوًيا. أعاد فريق عمل برنامج SDPP وظيفة "مسؤول . 3
الغياب" إلى هذه الشرطة "الشبابية" في بعض المجتمعات. وحضر مسؤولون شرطيون ورش عمل 
جمعية اآلباء والمعلمين/ورش العمل المجتمعية ولوحظ أن وظائفهم السابقة ترتبط ارتباًطا وثيًقا 

بنظام اإلنذار المبكر وتكمله. وفي المدارس التي شاركت فيها الشرطة، زادت قوة المجتمع في 
الوصول إلى أولياء األمور ومساعدتهم.
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أعطهم هدية صغيرة تقديًرا لخدماتهم. في حالة • 
توفر أموال، امنح كل عضو تي شيرت أو حقيبة يد 

صغيرة أو غطاًء للرأس يحمل الشعار "أنا عضو في 
لجنة االنتظام في الدراسة." 

عوضهم عن النفقات التي يتكبدونها مثل دقائق • 
الهاتف المحمول أو تكاليف النقل والمواصالت. 
يمكن إقناع لجنة اإلدارة المدرسية بتقديم بدل 

 لتغطية النفقات المشروعة للجنة االنتظام 
في الدراسة. 

وفر راتًبا صغيًرا ألحد األعضاء الرائدين مقابل • 
 تنسيق عمل األعضاء واإلشراف عليهم 

وتعيينهم. 

تواصل مع أعضاء جدد كل عام. ال تتوقع من • 
األعضاء العمل لألبد. خطط دائًما لوجود بديل.

في النهاية، في حالة رغبة أحدهم في ترك العمل • 
في اللجنة، اشكره على خدماته. ابحث عن شخص 

آخر يضفي حيوية وطابًعا جديًدا على المجموعة.

 اإلجراء الثاني: التأييد وزيادة 
الوعي والتوعية

 تعتمد أي جهود مبذولة للحفاظ على كل الطالب 
 في المدرسة على التأييد القوي وزيادة الوعي 

وأنشطة التوعية. بالرغم من وجود مشكلة التسرب 
 الدراسي بشكل دائم، إال أن العديد من المجتمعات 
ال تعرف سوى القليل عنها، وعن تأثيرها على حياة 
األفراد على المدى القصير والطويل، وعما يمكنهم 
 القيام به تجاهها. تتمثل أحد الجوانب األكثر أهمية 

في الشراكة بين المدارس والمجتمعات في التوعية 
داخل المجتمع من جانب أفراد المجتمع. باإلضافة إلى 
توفير الدعم لالتصال بكل أسرة على حدة بخصوص 

أطفالها )انظر مربع النص في الصفحة السابقة(، 
يلعب قادة المجتمع دوًرا فعاالً في الجهود المبذولة 

 لتوعية المجتمع األكبر بشأن طبيعة مشكلة 
التسرب الدراسي، وتأثيرها على الفرد وعلى أسرته 

 وعلى مجتمعه، واإلجراءات التي يمكن اتخاذها 
لمنع حدوثها.

هناك العديد من األساليب المبتكرة لزيادة الوعي 
بشأن مشكلة التسرب الدراسي. بعضها أكثر تقنية 

من البعض اآلخر. وتتم صياغة كل األساليب بناًء على 
 عوامل سياقية معينة تؤدي إلى التسرب الدراسي 

في الدولة والمجتمع. 

تضمنت أمثلة األنشطة واآلليات واألدوات التي 
 SDPP استخدمتها الدول التي طبقت برنامج 

ما يلي:
اللقاءات المجتمعية وفعاليات البيت المفتوح • 

لعبة ألواح االنتظام في الدراسة• 

النشرات الموجهة ألولياء األمور • 

الرسائل الصوتية عبر الهاتف المحمول• 

النشرات والملصقات • 

فيما يلي وصف لكل نشاط من أنشطة التوعية 
المذكورة أعاله. تذكر أن هذه األمثلة مبينة ألغراض 
التوضيح فقط. يجب أن يستكشف كل فريق من 
فرق نظام اإلنذار المبكر بالمدارس األنشطة التي 

يمكن تنفيذها باستمرار. عند إجراء عصف ذهني 
بشأن الخطوات التي يمكن لفريق نظام اإلنذار 

المبكر القيام بها، كن مبدًعا.

اللقاءات المجتمعية وفعاليات البيت 
المفتوح

يمكن للجان االنتظام في الدراسة وجمعيات 
اآلباء والمعلمين/لجان اإلدارة المدرسية تنظيم 
واستضافة لقاءات مجتمعية وفعاليات البيت 

المفتوح المدرسية كل عام للتحدث إلى المجتمع 
حول أهمية التعليم والحفاظ على انتظام الطالب 
في الدراسة. قد تكون اللقاءات تثقيفية ومسلية 

وتتضمن ألعاًبا ومسرحيات هزلية وأنشطة 
تمثيل أدوار وعروًضا توضيحية وعروًضا للطالب. 
يجب أال تقتصر اللقاءات على أولياء أمور الطالب 
في المدرسة، بل ينبغي أن تكون مفتوحة ألفراد 

المجتمع المهتمين أيًضا لزيادة الوعي. ال توجد 
ضرورة ألن تكون اللقاءات رسمية. في كمبوديا، 
أقامت المجموعات المجتمعية الخاصة ببرنامج 

SDPP - مزودًة بالملصقات والمواد - مناقشات 

 ارتجالية وظرفية خالل يوم السوق وفي المعبد، 
إلى غير ذلك.

يمكن أن توجه أداة تخطيط التوعية واللقاءات 
)الجدول 7C في الصفحة التالية( جهود التوعية 

المجتمعية. تذكر أن الهدف طويل األجل هو أن 
يتولى المجتمع ملكية هذا المكون. لكن في 

البداية، سيكون على المدرسة تقديم توجيهات 
ومقترحات حول الخطوات التي يمكن للمجتمع 

القيام بها باإلضافة إلى توفير األدوات التي يمكن 
ألفراد المجتمع استخدامها. من المهم أيًضا أن 

يكون لدى قادة المجتمع رؤية محددة بوضوح 
ومفهوم شامل لألهداف والخطوات التي يحتاجونها 

لتحقيق أهدافهم. يبرز مربع النص الدور اإليجابي 
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تابع

7C الجدول

أداة أنشطة التوعية وتخطيط االجتماعات

 1. من سيشارك؟ من ستتم دعوته؟ 
ما دوره خالل االجتماعات؟ 

اكتب قائمة باألفراد الذين يجب دعوتهم للحضور.• 

هل يجب توجيه الدعوة لعامة المجتمع أم للمسؤولين • 
المحليين؟ في هذه الحالة، ما هو الدور الذي سيلعبونه؟ 

هل سيلقون خطاًبا أم سيعرضون بعض المعلومات؟ 
)على سبيل المثال: يمكن أن يتحدث ممثل من مركز 

صحي محلي عن صحة األطفال.( 

 ما هو الدور الذي سيلعبه ناظر أو مدير المدرسة في • 
هذه االجتماعات؟ 

من أيًضا يجب أن يسهم في هذه االجتماعات؟ • 

2. كيف ستوجه الدعوة إلى األفراد؟

 ما أفضل أسلوب يمكنك استخدامه لتوجيه الدعوة • 
 إلى األفراد لحضور االجتماعات )الهاتف، زيارة، 

ملصق،...إلخ.(؟

من سيتحمل مسؤولية دعوة كل شخص؟• 

من أيًضا يجب أن يسهم في هذه االجتماعات؟ • 

3. لماذا - ما الغرض من االجتماعات؟

جدول أعمال االجتماع - ما الموضوعات التي ستتم • 
 مناقشتها في هذا االجتماع؟ اختر موضوًعا رئيسًيا 

لكل اجتماع. )فكر في الخبراء في هذا الموضوع الذين 
يجب دعوتهم(. يجب أن يكون الغرض من كل اجتماع 

واضًحا. يشمل ذلك المعلومات التي ستتم مناقشتها، 
 باإلضافة إلى األهداف التي تسعى إلى تحقيقها. 

 قد تكون الملصقات التي تتناول موضوعات 
 تعليمية متنوعة عنصًرا مفيًدا يمكن أن تدور 

االجتماعات حوله. 

من سيرأس االجتماع؟ من سيدير المناقشة؟• 

 من سيعمل بمثابة منسق لضمان إتاحة الفرصة • 
 ألفراد المجتمع للمشاركة الكاملة والتعبير 

عن أفكارهم؟ 

من سيسجل وقائع االجتماع؟• 

االجتماع الثالثاالجتماع الثانياالجتماع األول
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أداة أنشطة التوعية وتخطيط االجتماعات

الجدول 7C - تابع

4. أين سيتم عقد االجتماعات؟

 اختر مبنى مجتمعًيا يمكن عقد االجتماعات فيه. • 
هل من السهل على كل أفراد المجتمع الوصول إلى هذا 

 المبنى؟ تأكد أن اختيار الموقع ال يؤدي إلى استبعاد أي 
فرد من المشاركة. 

من سيحجز مكان االجتماع؟ ما هي فترة اإلخطار الالزمة • 
لحجز موقع االجتماع؟ 

إذا لم تكن المدرسة متاحة، فهل هناك تكلفة الستخدام • 
مساحات أخرى؟ 

5. متى - ما تواريخ االجتماعات؟

ما معدل إجراء هذه االجتماعات؟ • 

ما هي المدة التي تستغرقها االجتماعات؟ ما هو وقت • 
 بدايتها حتى يتسنى ألولياء األمور وأفراد المجتمع 

اآلخرين حضورها؟ 

ما هو الوقت المحتمل المناسب لألفراد؟ تأكد من عدم • 
تحديد مواعيد االجتماعات في أيام العطالت أو أثناء 

الفعاليات المهمة األخرى في المجتمع حيث يكون من 
المستبعد حضور األعضاء. 

ما هي فترة اإلخطار الالزمة لقادة المجتمع أو الضيوف • 
اآلخرين لتأكيد حضورهم في االجتماعات؟

6. ما المواد المطلوبة لعقد االجتماع؟

 ملصقات، ألعاب، أعمال الفصل الخاصة بالطالب، • 
عروض الفصل،... إلخ.

االجتماع الثالثاالجتماع الثانياالجتماع األول
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الذي لعبه مديرو المدرسة في تحفيز المجتمعات على 
 المشاركة وذلك في الدول التي تم تطبيق برنامج

SDPP بها.

يمكن إقامة فعاليات البيت المفتوح بصورة ربع 
سنوية أو كل فصل دراسي. هناك سببان أساسيان 
لعقد فعالية البيت المفتوح: األول هو زيادة مشاركة 

اآلباء/أولياء األمور والمجتمع مع المدرسة ولتوعيتهم 
باألنشطة المدرسية. ويتمثل السبب الثاني في 

تقديم فرصة للطالب إلبراز العمل الذي قاموا به خالل 
ربع/نصف السنة أو "إلظهار" ما تعلموه أو مواهبهم 

الخاصة التي تبرز في المسرحيات واالسكتشات 
والغناء. توفر فعالية البيت المفتوح أيًضا فرصة 

لإلشادة بالعمل الجاد للطالب وأسرهم وموظفي 
 المدرسة وقادة المجتمع ومستوى تقدمهم 

في العمل. 

 قد تتضمن فعالية البيت المفتوح سلسلة 
من األنشطة: 

عروض للمشروعات: يمكن عرض اإلنجازات التي • 
حققها الطالب أثناء الفصل الدراسي على 

الحوائط.

مناقشة حول الملصقات: يمكن تكوين مجموعات • 
للمشاركة في مناقشة حول أحد ملصقات 

الموضوعات لزيادة الوعي وإلحداث تغيير إيجابي 
في المجتمع 

مناقشات إدارة الحاالت: توفر فعالية البيت المفتوح • 
فرصة للمعلمين لعقد اجتماعات فردية مع أولياء 

أمور الطالب المعرضين للخطر لمناقشة تقدم 
الطالب وتحديد اإلجراءات المستقبلية.

يمكن للطالب أداء المسرحيات التي يقومون • 
 بتأليفها أو ممارسة الغناء والرقص أمام 

الجمهور.

يجب أن تكون فعاليات البيت المفتوح متاحة 
لكل أفراد المجتمع. تذكر أن جميع األفراد مهمين 

ويجب عدم استثناء أي فرد. غالًبا ما ينتمي الطالب 
المعرضون للخطر إلى المجموعات واألسر األكثر عرضة 
للخطر وقد يعانون من ظروف مهمشة بسبب الوضع 

االجتماعي أو الفقر أو الطبقة االجتماعية أو األصل 
العرقي/الجنس أو اللغة أو الدين أو حالة اإلصابة 

بمرض نقص المناعة المكتسبة - اإليدز - أو عوامل 
أخرى. تتم إقامة هذه الفعاليات لصالح هؤالء الطالب 

وبهدف دعمهم؛ إذ يجب أن يشعروا هم وأسرهم 
بالراحة والترحيب. يجب أن تكون الحساسية واالحتواء 

مبادئ أساسية في كل المدارس والمجتمعات التي 
تطبق نظام اإلنذار المبكر.

لعبة ألواح االنتظام في الدراسة 
من بين الطرق المسلية لزيادة الوعي لعبة ألواح 

االنتظام في الدراسة )الشكل 7D في الصفحة 
 SDPP التالية(، المطورة بواسطة فريق عمل برنامج
في الهند. وقد تم استخدامها في الزيارات المنزلية 

وخالل اللقاءات المجتمعية وفعاليات البيت 
المفتوح من قبل الطالب واألفراد الكبار، وتتضمن 

2-4 أفراد مع العديد من المشاهدين. تصحب 

اللعبة الالعبين خالل رحلة "السلم والثعبان"1 
 للحفاظ على انتظامهم في الدراسة وتجنب 

 حدوث التسرب الدراسي. على مدار اللعبة، 
يصادف الالعبون مربعات تحمل رمز مكبر الصوت. 
عند هبوطهم على مكبر الصوت، يسحب الالعب 

بطاقة تشتمل على سيناريو مرتبط بأهمية 
المدرسة أو تحٍد يواجه االنتظام في الدراسة. يجب أن 
يقوم الالعبون بمناقشة هذا السيناريو ثم االنتقال 

لعدٍد معين من المربعات للخلف أو األمام على 
النحو المحدد على البطاقة. ويكون الفائز هو أول 

العب يصل إلى المدرسة.

موضح في الصفحة التالية الجزءان األمامي 
 والخلفي لبطاقتين من بطاقات اللعبة 

 .)7E الشكل(

ما رأيك في الرسالة التي توصلها هاتان • 
البطاقتان لالعبين؟

ما مدى فعالية لعبة األلواح هذه، من وجهة • 
 نظرك، في العمل مع اآلباء/أولياء األمور الذين 

ال يستطيعون القراءة؟ 

ما هي ألعاب البطاقات التي يمكنك • 
استخدامها في بلدك إذا كنت تقوم بتصميم 

لعبة كجزء من برنامجك لزيادة الوعي حول 
أهمية منع التسرب الدراسي؟ 

ما مدى فعالية لعبة األلواح، من وجهة نظرك، • 
في زيادة الوعي بمشكلة التسرب الدراسي 

ومواجهتها؟ 

تخبر البطاقة األولى الالعب بالتحرك مسافتين 
للخلف. تخبر البطاقة الثانية الالعب بالتحرك 

مسافتين لألمام. 
فكر في ثالثة سيناريوهات يمكنك استخدامها 

في لعبة األلواح التي ستصممها. هل تعتقد أن 
ممارسة أولياء األمور للعب مع أطفالهم يمثل 

أسلوًبا جيًدا لزيادة الوعي حول مشكلة التسرب 
الدراسي في بلدك؟



بناء شراكات مع المجتمعات          صفحة 161

)SDPP( دليل برمجة نظام اإلنذار المبكر للبرنامج التجريبي لمنع التسرب الدراسي

الشكل 7E - بطاقة لعبة االنتظام في الدراسة

الشكل 7D - لعبة ألواح االنتظام في الدراسة
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الشكل 7F - أب يمارس لعبة االنتظام في الدراسة في فعالية البيت المفتوح في الهند.

الشكل 7E - بطاقة لعبة االنتظام في الدراسة )تابع(
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النشرات الموجهة ألولياء األمور
قامت كل دولة من الدول المشاركة في برنامج 
SDPP بإعداد نشرات ألولياء األمور تضم نصائح 

حول كيفية دعم أطفالهم في المدرسة، تتنوع 
ما بين التأكد من حضورهم بانتظام والتأكد من 

أدائهم للفروض المنزلية وتشجيعهم على تناول 
اإلفطار قبل الذهاب إلى المدرسة. تم إعداد المواد 

وفًقا لمستويات إجادة أولياء األمور للقراءة والكتابة. 
على سبيل المثال، في طاجيكستان، حيث ترتفع 
مستويات إجادة القراءة والكتابة نسبًيا بالمنازل، 

تم استخدام النصوص والرسوم التوضيحية بنسب 
متساوية. في تيمور الشرقية، حيث يتعذر على 

العديد من أولياء األمور القراءة، كانت معظم المواد 
عبارة عن رسوم توضيحية. 

وقد تم استخدام هذه المواد خالل الزيارات المنزلية 
واجتماعات رابطة أولياء األمور/المعلمين، ومثلت 
أساس المناقشات في أنشطة التوعية وفعاليات 
البيت المفتوح. لم يتم توزيع النشرات سوى في 

إطار المناقشة لضمان إمكانية مشاركة واستفادة 
جميع أولياء األمور، بغض النظر عن مستوى 

إجادتهم للقراءة والكتابة.

تركز النشرة التالية ألولياء األمور المشاركين في 
 7G في كمبوديا )انظر الشكل SDPP برنامج

أدناه( على إلزام أولياء األمور بإرسال أطفالهم إلى 
 المدرسة بموجب قانون التعليم في كمبوديا. 
كما أنها تقدم نصائح ألولياء األمور حول دعم 

تعليم أطفالهم من أجل الحفاظ على انتظامهم 
في الدراسة. تم تضمين بعض ملصقات برنامج 

SDPP التي تركز على مكافحة التسرب الدراسي 

)ستتم مناقشتها أدناه( في النشرة لتوضيح 
السبب وراء ضرورة تشجيع أولياء األمور ألطفالهم 

على االنتظام في الدراسة.

الشكل 7H في الصفحة التالية مستمد من 
 طاجيكستان. تتناول النشرة المكونة من

8 صفحات مجموعات متنوعة من الموضوعات: 

لماذا يتسرب الطالب من المدارس؟• 

لماذا يعد التسرب الدراسي مشكلة؟• 

ما الذي يمكننا فعله؟• 

ما الذي يمكن ألولياء األمور القيام به في • 
المدرسة؟

كيف يمكن ألولياء األمور العمل مع المعلمين؟• 

كيف يمكن إشراك أولياء األمور في مدرسة • 
أطفالهم؟

الشكل 7G - نشرة موجهة لآلباء في كمبوديا
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الشكل 7I - أساور االنتظام في الدراسة في تيمور الشرقية

Initial Incentive 3 months attendance 6 months attendance

school every day.
I’m strong. I go to

who worked hard
Success for students

to education

SDPP is a bridge

الشكل 7H - نشرة موجهة لآلباء في طاجيكستان

كيف كان يومك في المدرسة؟ •

ما الجديد الذي حدث اليوم؟ •

ما الذي وجدته رائًعا في المدرسة اليوم؟ •

هل عانيت من أي صعوبات؟ •

هل لديك فروض منزلية؟ •

ما الذي يمكنني فعله لمساعدتك؟ •

 إظهار االهتمام من خالل التحدث إلى 
أطفالك حول المدرسة كل يوم:

 مقتطف من نشرة أولياء األمور في 
طاجيكستان
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منحت تيمور الشرقية أساور مرنة كوسيلة "للتوعية 
واإلعالم" بأهمية حضور المدرسة بانتظام )انظر الشكل 

7I في الصفحة السابقة(. تم منح الطالب أساور عند 

وصولهم لحد معين من الحضور المدرسي. كانت 
األساور تمثل الجائزة الكبرى وأصبحت رمًزا اللتزام 

 الطالب واألسرة بالذهاب إلى المدرسة وتحقيق 
الهدف المرجو.

الرسائل الصوتية
يتزايد التدخل باستخدام الهاتف المحمول على 

مستوى العالم. في مقاطعة ساماستيبور الريفية في 
والية بيهار بالهند، وصلت نسبة أفراد المنزل الذين 

يمتلكون هاتًفا خلوًيا واحًدا على األقل 75%. بناًء على 
هذا، جّرب برنامج SDPP استخدام تكنولوجيا الهاتف 

الخلوي كجزء من أنشطة التوعية الخاصة بنظام اإلنذار 
المبكر من أجل االتصال ومشاركة المعلومات مع أولياء 

األمور. ونظًرا النخفاض مستوى إجادة القراءة والكتابة 
 لدى أولياء األمور، تم استخدام الرسائل الصوتية - 

.)SMS( بدالً من الرسائل النصية

وتم إرسال رسائل صوتية مسجلة مسبًقا تتراوح 
مدتها بين دقيقة إلى ثالث دقائق ثالث مرات أسبوعًيا 

ألولياء أمور الطالب المسجلين في الصف الخامس 
المستهدف. وكان بإمكان أولياء األمور االستماع إليها 
في الوقت الذي يناسبهم. كانت الرسالة تأخذ أنماًطا 

مختلفة: رسائل تهدف إلى نقل المعلومات )حول 
الفعاليات المدرسية ونصائح حول دعم الطالب(، وزيادة 

الوعي )حول أهمية التعليم(، كما تضمنت جانًبا 
"ترفيهًيا" )سلسلة قصصية أو مقاالت قصيرة حول 

حياة مجموعة من الشخصيات في قرية تواجه مشكلة 
 التسرب الدراسي(. انظر مربع النص في الصفحة 
التالية - "الرسائل الصوتية لبرنامج SDPP من 

 الهند"(. تناولت الرسائل موضوعات تتعلق بالحضور، 
و/أو السلوك، و/أو األداء. وكان الهدف منها تحسين 
 وعي اآلباء/أولياء األمور بهذه الموضوعات، باإلضافة 

إلى زيادة اهتمامهم ومشاركتهم في األنشطة 
المدرسية. 

الشكل 7J - البيانات المستمدة من العام األول لتطبيق نظام الرسائل الصوتية الخاص ببرنامج SDPP في الهند.
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أولياء األمور استلموا 

الرسالة الصوتية

في المتوسط % من 
أولياء األمور لم يستلموا 

الرسالة الصوتية

%80.60

%56.32

%43.70

من بين 5,456 ولي أمر، يمتلك 80.6% منهم هواتف. 	 
من بين أولياء األمور الذين لديهم هواتف، استلم 56.3% منهم الرسالة الصوتية.	 
باقي نسبة أولياء األمور، والتي تبلغ 43.7%، لم تستلم الرسالة الصوتية بسبب:	 

- تغيير أرقام الهواتف، 
- الهواتف لم تكن مشحونة بسبب عدم وجود كهرباء،

- لم يوجد أحد الستقبال االتصال.

تحليل بث الرسائل الصوتية
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السياق: يتوقف "جانيسي"، في طريق عودته إلى المنزل، في متجر "مادهو" للبقالة. زوجة "مادهو"، 
التي تدعى "سونارين"، وابنه، الذي يدعى "مانجرو"، يعمالن.

الراوي: 
"مرحًبا، أنا العم "جاجودهار". سمعت، في الرسالة السابقة، كيف أخبر السيد "راميسار" "جانيسي" بالدور 
المنوط بأولياء األمور فيما يتعلق بتكوين بيئة مساعدة لألطفال في المنزل لتشجيعهم على الدراسة. 

وبدأ "جانيسي" في القيام بذلك، لكن جاره "مادهو" دفع ابنه للعمل في المتجر بدالً من إرساله إلى المدرسة. 
لهذا، قرر "جانيسي" زيارة المتجر في أحد األيام. لنستمع إلى ما يحدث..."

جانيسي: 
"ماذا، "مانجرو"، أنت جالس في المتجر...أين والدك، "مادهو"؟"

سونارين: 
"إن والد "مانجرو" مريض. وهذا هو السبب في وجود "مانجرو" في المتجر."

جانيسي: 
"هذا خطأ فادح وقع فيه "مادهو"! إذ من المفترض أن يكون "مانجرو" عاكًفا اآلن على استذكار دروسه لكنه 

يجلس في المتجر بدالً من ذلك!" 

الراوي: 
"فكر بنفسك، هل هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب القيام بها؟" 

سونارين: 
"الدراسة أمر جيد...ولكن إذا ُأغلق المتجر، فكيف سنعيش؟" 

جانيسي: 
"حسًنا، لكن ضعي هذا األمر في اعتبارك أيًضا: إنك ال تساعدين "مانجرو" على المدى الطويل بإبعاده عن 
المدرسة. وإلى أن تتحسن حالة "مادهو" الصحية، يجب أن تعالجوا جميًعا األمر بطريقة ال تؤثر على ذهاب 

"مانجرو" إلى المدرسة. لذلك، ابدأي من الغد في إرسال "مانجرو" إلى المدرسة."

سونارين: 
"إنك محق فيما تقول؛ سنحاول إرساله إلى المدرسة بدًءا من الغد." 

جانيسي: 
"ال "تحاولي"... يجب أن ترسليه إلى المدرسة بدًءا من الغد ويجب أن تتأكدي من عدم تسربه من المدرسة 

بنفسك، وإال فسيهرب هؤالء األطفال إلى أماكن أخرى بدالً من الذهاب إلى المدرسة." 

سونارين: 
"يا إلهي، هل وصل األمر لهذه الدرجة؟ حسًنا، سأحرص على توصيله إلى المدرسة غًدا." 

الراوي: 
"ال تقحموا األطفال في العمل، دعوهم يستكشفون إمكاناتهم وقدراتهم بأنفسهم." 

رسالة صوتية من برنامج SDPP في الهند
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في إطار إعداد الرسائل الصوتية، يجب الحصول على 
إسهامات من المساهمين المحليين - المعلمين 

وأولياء األمور والطالب وأفراد المجتمع - للتأكد من 
أن الموضوعات المستهدفة من الرسائل شائعة على 

مستوى السياق المحلي، مثل عوامل الخطورة أو 
الممارسات اليومية التي قد تؤدي إلى تسرب الطالب. 
على نحٍو مثيٍر للدهشة، اكتشف برنامج SDPP أنه 
بينما القت القصص "الترفيهية" إعجاًبا في المنازل، 

فإن الرسائل التي القت قبوالً بشكل أكبر كانت 
الرسائل المسجلة بواسطة ناظر المدرسة المحلية، 

والتي تعلن عن فعاليات مدرسية - مثل دعوات 
لحضور فعالية البيت المفتوح - أو تقدم معلومات 

حقيقية أخرى.

قد تكون الرسائل الصوتية فعالة ولكن يجب وضع 
االعتبارات التالية في الحسبان عند التخطيط لهذا 

النوع من التوعية. 

 التكلفة. تتضمن التكاليف إعداد النظام، • 
 وعمليات البث، وإعداد الرسائل وتسجيلها. 
في بعض الحاالت، قد يكون هناك استعداد 

لدى موفري خدمات الهاتف الخلوي لدعم برنامج 
التسرب الدراسي من خالل النشر المجاني أو 

توفير دقائق مجانية كجزء من برنامج المسؤولية 
االجتماعية.

التغطية. تحقق من اإلحصائيات الخاصة بانتشار • 
الهاتف الخلوي في منطقتك قبل االلتزام بأي 

نظام للرسائل. قد ال تسري اإلحصائية الرسمية 
على منطقتك الجغرافية المحددة. فقد اكتشف 
برنامج SDPP أنه بينما نسبة استخدام الهاتف 
الخلوي كانت منتشرة بصفة عامة في كمبوديا، 

فإنها لم تكن كذلك في األقاليم التي كان يعمل 
فيها البرنامج.

التنسيق/اإلدارة. إن إرسال الرسائل ليس مهمة • 
يتم القيام بها على مستوى المدرسة. فهي 

تحتاج وجود منسق للمشروع إلدارته واإلشراف 
عليه على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو على 

مستوى اإلدارة التعليمية.

االستالم. ضع في اعتبارك مقدًما أنه من • 
المستبعد استالم 100% من الرسائل واالستماع 

إليها من قبل كل المنازل الموجودة في الئحة 
البث لديك. من بين التحديات الرئيسية التي 

واجهت برنامج SDPP في البيئة الغنية للهاتف 
الخلوي في الهند كانت مواصلة تحديث أرقام 

الهواتف الخلوية دائمة التغيير ألولياء األمور الذين 
يبحثون دائًما عن النفقات األقل في شركات 

المحمول المنافسة. تفاقمت حدة هذا الوضع 
مع شيوع استخدام الهواتف الخلوية القابلة 

للتخلص منها.

النشرات والملصقات
قد تكون النشرات والملصقات أداة اتصال قوية 

ألنشطة التوعية المجتمعية. إذ يمكن أن تحتوي 
على معلومات حول موضوعات التسرب الدراسي، 

وأن تشجع الطالب والمعلمين وفريق عمل المدرسة 
واآلباء/أولياء األمور وأفراد المجتمع المهمين اآلخرين 

 على العمل مًعا لمنع حدوث التسرب الدراسي. 
كما أنها يمكن أن تساعد في تكوين لجان منع 

التسرب الدراسي وجمعيات اآلباء والمعلمين وتعمل 
بمثابة داعم لها، باإلضافة إلى دعم األفراد الذين 

يقومون بدور الحشد المدرسي.

قامت كل دولة من الدول األربعة التي طبقت برنامج 
SDPP بإعداد مجموعة من الملصقات - بمعدل 

ملصق واحد ربع سنوًيا على مدار العام الدراسي. 
استخدمت بعض الملصقات أقواالً مأثورة لدعم 

أهمية الذهاب إلى المدرسة. وأبرز بعضها قوانين 
حكومية مثل قانون التعليم للجميع والحضور 

اإللزامي في المدارس. كما ركز البعض اآلخر على 
العوامل األساسية التي تسهم في تسرب الطالب 

من المدرسة والخطوات التي يمكن لألسر على 
وجه الخصوص القيام بها لمنع التسرب الدراسي. 

كانت كل الملصقات متينة وذات منظر جذاب وتم 
استخدامها بأساليب عديدة.

 يجب أن تكون الملصقات ملونة وجذابة. تذكر، 
قد ال يتمكن بعض أفراد الجمهور المستهدف من 

القراءة - لذا يعد التأكد من سهولة فهم الرسالة من 
 جانب األفراد الذين يتمتعون بمهارات قراءة محدودة 

 أو ال يستطيعون القراءة على اإلطالق أمًرا مهًما. 
يجب تشجيع األفراد الذين يعرضون الملصقات على 

اإلشارة إلى الرسوم التوضيحية. يمكن أن يطلب 
المقدم من بعض األفراد الحاضرين معرفة رأيهم 

في "موضوع" الملصق. بالرغم من تضمين إرشادات 
مع الملصقات، فستكون هناك مواقف خاصة في 

المجتمعات تتسم باالختالف لذا سيكون من الضروري 
تعديل محتوى الملصقات. على سبيل المثال، في 

بعض المجتمعات يتحمل األطفال التزامات تجاه 
العمل خارج المنزل بينما في مجتمعات أخرى ال يمثل 

هذا األمر مشكلة.
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يجب أن تتضمن الملصقات إرشادات حول كيفية 
استخدامها - موضوعات المناقشة في اللقاءات 

 المجتمعية واللقاءات مع الطالب في المدارس. 
في بعض الدول، تأتي إرشادات منفصلة مع 

الملصقات. كان هناك خيار لجعل الملصقات ثنائية 
الجانب لضمان وجود اإلرشادات على الجانب القالب 

للصورة. قام برنامج SDPP في طاجيكستان بإعداد 
أسئلة لتحفيز النقاش من أجل استخدامها مع 

فئات مختلفة من الجمهور. تم تعليق الملصقات 
في أماكن بارزة في المدارس واستخدامها في 

اجتماعات رابطة أولياء األمور/المعلمين واللقاءات 
المجتمعية األخرى كوسائل لبدء المناقشة. سيؤدي 

تعليق الملصقات في مواقع بارزة في المجتمع، 
مثل المكاتب الحكومية ومكاتب البريد والمتاجر، 

إلى زيادة أهمية عمل جميع األفراد مًعا للحفاظ على 
األطفال في المدرسة.

تتضمن الصفحات التالية أمثلة للملصقات من 
الدول التي طبقت برنامج SDPP. أثناء استعراض 

الملصقات الموضحة، اسأل نفسك هذه األسئلة:

ما الهدف الذي يتم "توصيله" في الرسوم • 
التوضيحية؟ 

في حالة عدم قدرة أحد األفراد على القراءة، • 
هل تعتقد أن الرسوم التوضيحية ستنجح في 

توصيل الرسالة؟ 

 1. اعرض الملصقات والنشرات في مكاٍن بارز - في مكتب المدرسة، أو الفصول، أو قاعة اللقاءات 
المجتمعية - وقم بتغيير الملصق بمعدل شهري أو ربع سنوي. 

2. وزع النشرات على الجهات المعنية داخل المجتمع: المعلمون، ومجموعات األطفال، وجمعيات اآلباء 
والمعلمين/لجان اإلدارة المدرسية، ومكاتب الحكومة المحلية، والمنظمات غير الحكومية والمجموعات 

المجتمعية األخرى. يمكن وصف الملصقات والنشرات في بداية العام الدراسي الجديد، وقد يجدها المعلمون 
ذات فائدة في الفصل، وقد تجدها جمعيات اآلباء والمعلمين أو المكاتب الحكومية مفيدة في اللقاءات 

لعرضها أو مناقشتها. 

3. يجب أن يقوم فريق نظام اإلنذار المبكر المدرسي بمراجعة الملصق الجديد بصورة شهرية مع تقديم 
مقترحات الستخدامه. ناقش الموضوع الجديد في اجتماعات فريق العمل، واعرضه على التجمعات 

المجتمعية، وقم بإدراجه في االجتماعات المدرسية أو استخدمه بصورة أخرى لتشجيع الطالب على االنتظام 
في الدراسة. 

4. قد ُيطلب من الطالب إعداد ملصقات خاصة بهم لتقديمها في فعاليات البيت المفتوح المدرسية أو 
اللقاءات المجتمعية األخرى. 

نصائح حول كيفية استخدام الملصقات

هل تمثل مهارات القراءة والكتابة المحدودة لدى • 
األسرة والمجتمع مشكلة في بلدك؟ 

في حالة وجود لغات متعددة مستخدمة في • 
المجتمعات التي ستعمل فيها، ما هي الخطوات 

التي يمكن القيام بها للتأكد من إمكانية قيام 
 جميع األفراد بدور نشط بالرغم من االختالفات 

في اللغة؟ 

تذكر أن اللغة تلعب دوًرا أساسًيا في الهوية وأنها 
يمكن أن تقسم المجتمع وتحد من تأثير نظام اإلنذار 
المبكر الخاص بك في حالة وجود مشاركة محدودة 

من بعض األفراد بسبب مشكالت اللغة.
 

اإلجراء الثالث: توفير خدمات 
 الحماية من المخاطر من 

خالل المجتمع 
من بين اإلجراءات المجتمعية المهمة األخرى تكوين 

شبكة من الرواد المجتمعيين والمؤسسات 
القادرة على تقديم خدمات "حماية من المخاطر" 

للطالب المعرضين للخطر. فهذه الخدمات تتجاوز 
استراتيجيات االستجابة األولية الخاصة بنظام اإلنذار 

المبكر وغالًبا ال تقدمها المدرسة. هناك حاالت تتطلب 
دعًما خارجًيا - موارد أكثر من تلك المتاحة لدى 

العائالت الفقيرة أو حتى المدارس - من أجل دعم 
الطالب المعرضين للخطر. تشمل األمثلة الطالب 
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الشكل 7K - قانون التعليم. طاجيكستان

أسئلة مناقشة للطالب وأولياء األمور وأفراد المجتمع

ما هي اإلجراءات التي يمكن لحكومة جمهورية طاجيكستان القيام بها لتقديم تعليم جيد لألطفال على 	 
مستوى البلد؟ 

كيف يمكن أن يؤدي العمل خارج المدرسة إلى وجود عائق أمام الطالب يمنعهم من إكمال تعليمهم؟	 

ما هي الخطوات التي يمكن ألولياء األمور القيام بها للوفاء بمسؤولياتهم المرتبطة بتعليم أطفالهم؟	 

 هل تعرف بعض األسر التي يعمل أطفالها بدالً من الذهاب إلى المدرسة؟ ما هي المزايا أو العواقب 	 
التي يواجهونها؟ 

في رأيك، لماذا أصدرت حكومة طاجيكستان هذه القوانين؟ ما هي العقوبات المترتبة على عدم االلتزام 	 
بالقانون؟

حقائق مفيدة للمناقشة

 وّقعت حكومة طاجيكستان على مواثيق حقوق الطفل التي تؤكد على ضرورة توفير حق التعليم 	 
لكل األطفال.

تنص المادة رقم 4 من قانون التعليم في طاجيكستان على أن التعليم إلزامي لكل األطفال الذين تتراوح 	 
أعمارهم بين 7-15 عاًما وفي الصفوف من 9-1.

 تنص المادة رقم 174 من قانون العمل في طاجيكستان، RT 67، على منع تشغيل األطفال دون 	 
سن 15 عاًما.

تنص المادة رقم 26 من قانون العمل في طاجيكستان على حظر إخراج األطفال من المدرسة للمشاركة في 	 
األنشطة الزراعية. 

ينص قانون جمهورية طاجيكستان الخاص "بمسؤولية اآلباء عن تعليم أطفالهم" على إلزام اآلباء بالتأكد من 	 
تعليم أطفالهم.
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الشكل 7L - التعليم يكلف أمواالً: الجهل يكلف أكثر. طاجيكستان

أسئلة مناقشة للطالب وأولياء األمور وأفراد المجتمع

قارن الصورة العليا بالصورة السفلى. ما هي الصورة التي قد تختارها لنفسك أو ألطفالك؟	 

ما هي الفوائد طويلة األجل للتعليم؟ 	 

ما تكاليف الجهل أو نقص التعليم؟	 

ما هي الممارسات التي قد تحتاج األسر إلى التوقف عنها من أجل إرسال أطفالها إلى المدارس؟	 

ما هي أنواع المشكالت االجتماعية أو االقتصادية التي يمكن حلها من خالل التعليم الجيد؟	 

هل يمكن تأسيس مجتمع صحي واقتصاد قوي دون وجود نظام تعليم قوي؟	 

ما هي فوائد مواصلة التعليم بعد الصف التاسع؟	 

كيف يؤثر إكمال التعليم على البنين والبنات بصورة مختلفة؟ أو هل يؤثر عليهما بدرجة متساوية؟	 
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الشكل 7M - مًعا يمكننا منع التسرب الدراسي. طاجيكستان

أسئلة مناقشة للطالب وأولياء األمور وأفراد المجتمع

يوضح هذا الشكل ُمعلًما، ورجل دين، وأولياء أمور، ورجل شرطة منشغلين جميًعا بحصول األطفال في 	 
مجتمعهم على تعليم جيد. من هم األفراد الكبار المعنيون بهذا الشأن في مجتمعنا؟ ما هي األدوار 

والمسؤوليات المنوطة بهم؟

إذا لم توفر تعليًما جيًدا لطفلك اآلن، وسألك فيما بعد لماذا لم تفعل، فكيف سترد عليه؟	 

ما الذي يمكنك القيام به لتوفير دعم أفضل لتعليم طفلك ومنعه من التسرب من المدرسة؟	 

 في حالة مواجهة صعوبات في توفير التعليم لطفلك، أو في حالة معاناة طفلك في المدرسة، 	 
إلى من ستلجأ في المجتمع لطلب المساعدة منه؟ 

ما الذي يمكن ألفراد المجتمع القيام به لدعم تعليم كل األطفال ومنعهم من التسرب الدراسي؟	 

 هل تسأل طفلك كل يوم عما إذا كان قد أتم فروضه المنزلية؟ هل واجه أي صعوبات في المدرسة؟ 	 
هل تعّرف على أي معلومة جديدة اليوم؟ 

ما هي الخطوات التي يمكن ألولياء األمور القيام بها للتأكد من إتاحة وقت ألطفالهم للمذاكرة وإكمال 	 
فروضهم المنزلية؟

أسئلة مناقشة للطالب

يوضح هذا الشكل ُمعلًما، ورجل دين، وأولياء أمور، ورجل شرطة منشغلين جميًعا بحصول األطفال في 	 
مجتمعهم على تعليم جيد. من هم األفراد الكبار المعنيون بهذا الشأن في مجتمعنا؟ ما هي األدوار 

والمسؤوليات المنوطة بهم تجاه المدرسة واألطفال؟

ما الدعم الذي تحتاجه من والديك أو األفراد الكبار المهمين اآلخرين في حياتك حتى تتمكن من إكمال 	 
تعليمك؟ كيف يمكنك الدفاع عن حقك في هذا الدعم؟

 إذا كنت تعاني من صعوبات في الدراسة ألي سبب، فمن هم األفراد الكبار الذين يمكنك طلب 	 
المساعدة منهم؟  

هل تناقش مع والديك يوميات الفصل وبطاقات التقارير وأي مالحظات أخرى من المدرسة؟	 
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الشكل 7N - المعرفة كنز من فضة. كمبوديا

هذا الملصق مقتبس من كمبوديا، وهو يصور العالقة بين التعليم والثروة. يمكن االستعانة 
باألسئلة التالية لتحفيز إجراء مناقشة حول هذه العالقة:

 في رأيك، لماذا يقارن هذا الملصق بين المعرفة ومقدار الفضة )أو األموال( التي 	 
يمتلكها الفرد؟

كيف يؤثر التسرب الدراسي على معرفة الفرد؟ كيف يؤثر على ثروة الفرد؟	 
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الشكل 7O - ملصق من الهند

 هذا الملصق مقتبس من الهند، وهو يناقش المسؤولية المتبادلة لآلباء والمعلمين تجاه 
تعليم الطالب، ويلقي الضوء على رسائل مختلفة:

ضرورة تأكد أولياء األمور من وصول أطفالهم إلى المدرسة؛ و	 

ضرورة وجود تفاعل منتظم بين أولياء األمور والمعلمين حول مستوى تقدم األطفال؛ و 	 

ضرورة أن يقوم المعلمون بتخصيص وقت جيد لتعلم الطالب في المدرسة؛ و 	 

ضرورة قيام أولياء األمور بتوفير بيئة داعمة في المنزل لتشجيع التعلم بين الطالب.	 
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الشكل 7P - ملصق من الهند

 ملصق ثاٍن من الهند يقدم سيناريوهين للمستقبل: طفل متعلم وطفل آخر غير متعلم. 
الطفل المتعلم عضو نشط، يحظى باحترام المجتمع، ويمتلك وظيفة جيدة، ويساعد أطفاالً آخرين 

 في الحصول على التعليم. الطفل غير المتعلم يندم على فشله في االلتزام بالدراسة. فهو 
ال يملك وظيفة ثابتة، كما أنه غير قادر على طلب المساعدة نظًرا ألنه ال يجيد القراءة بدرجة كافية 

تمكنه من فهم نماذج طلب المساعدة وإكمال بياناتها. لألسف، فإن التاريخ يكرر نفسه ألن أطفاله 
يخطون نفس خطواته ويسيرون على مسار التسرب الدراسي أيًضا. 
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الشكل 7Q - تقويم ومخطط تنظيمي لألعمال من الهند

التقويم السنوي

مخطط تنظيمي لألعمال

يضم هذا المخطط الحائطي 12 رسالة 
حول منع التسرب الدراسي، بمعدل 

رسالة كل شهر. 

مقتطف من المخطط التنظيمي لألعمال
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ما الذي يمكن أن تسهم به المجتمعات؟
1. قم بإعداد دليل بالخدمات المتاحة؛ في حالة عدم إمكانية الحصول على الخدمات مجاًنا، فقد يكون تقليل 

الرسوم أمًرا قاباًل للتفاوض بالنسبة للطالب المعرضين للخطر.

2.  اطلب من رواد األعمال التطوع في المدرسة للمساعدة في بناء مهارات الطالب المعرضين للخطر أو 
المشاركة في البرامج التعليمية.

3.  اطلب موارد توفر بعض المواد التي يحتاج إليها الطالب المعرضون للخطر مثل النظارات أو الدراجات أو 
الطعام أو األدوات المدرسية.

4.  احصل على استشارة من رجال الدين بخصوص الطالب المعرضين للخطر وأسرهم الذين يعانون من 
المعاملة السيئة أو المخدرات أو األمراض أو موت أحد أفراد األسرة.

5.  قدم دعًما خاًصا، ال سيما الموارد، لألسر المحتاجة. قد يكون لهذا الدعم أهمية خاصة خالل أوقات األزمات 
العائلية - المرض الشديد أو وفاة فرد من أفراد األسرة، أو وقت الفقر المدقع أو خالل فترات األزمات.

6.  حدد أشخاًصا بديلين يمكنهم تحمل االلتزامات والمسؤوليات التي غالًبا ما تقع على عاتق الطفل مثل 
رعاية اإلخوة األصغر سًنا أو رعاية أحد أفراد العائلة المرضى. 

الذين ينتمون إلى أسر تعاني من أوضاع اقتصادية 
مزرية أو الطالب الذين يعانون من مشكالت صحية أو 
إعاقات تجعل مشاركتهم المستمرة وأدائهم القوي 
في المدرسة مشكلة كبيرة. وقد يكون الدعم الذي 

يحتاجه هؤالء الطالب دعًما مادًيا )طعام أو مالبس أو 
نفقات مدرسية(، أو دعًما طبًيا )رعاية، أدوية، نظارات(، 
أو دعًما نفسًيا واجتماعًيا )استشارات(. في المربعات 

النصية أدناه، يمكنك قراءة المزيد حول أساليب تحديد 
الطالب الذين يحتاجون إلى المساعدة وأساليب تقديم 

خدمات حماية من المخاطر لهم.2

ليس بالضرورة أن تكون الخدمات في حد ذاتها أفكاًرا 
جديدة، لكن تقديمها من خالل المجتمع قد يكون 

مفهوًما جديًدا نسبًيا في العديد من الدول النامية 
وهو المفهوم الذي يعتمد على أساس قوي. في 

العديد من المجتمعات، غالًبا ما يكون هناك إحساس 
قوي بدور العائلة الكبيرة لدعم بعضها البعض في 
أوقات الضيق والحاجة ومشاركة الفائض في أوقات 
الوفرة. إال أن مفهوم الخدمات المقدمة من المجتمع 

يعد مجرد توسيع أكبر قلياًل لمفهوم العائلة الكبيرة: 
ليشمل المجتمع األكبر. ويشمل هذا المفهوم 

مجموعات اإلدارة المتنوعة، والمؤسسات المدنية 
والدينية، والجمعيات، والشركات، ومزودي الخدمات 

الذين يمثلون المجتمع.

ما الدعم الذي يحتاجه األطفال المعرضون للخطر؟ 
يعاني جميع الطالب المعرضين للخطر من مشكالت تؤثر على تجربتهم المدرسية، لكن بعض األطفال 

يحتاجون إلى مساعدة أكثر من أطفال آخرين. 

تحدد الدراسات الحالية، بالرغم من كونها محدودة، سلوك الطالب بوصفه أفضل مؤشر لعملية االختيار 
)هيرزوج، ديفيس وليجتيرس( عندما تكون هناك مشكلة، فغالًبا ما ُيظهر الطالب المعرضون للخطر هذا 

األمر من خالل سلوكهم. فاإلساءة النفسية، والجوع المؤقت أو طويل األجل، والمشكالت الطبية الحادة، وأعباء 
العمل الهائلة، واألحداث الحياتية المدمرة - كلها تحمل مؤشرات تحذير تظهر من خالل سلوك الطالب.  
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اإلجراء الرابع: تحمل المسؤولية
خالل اإلجراءات الثالثة السابقة، تمثلت الرسالة 

األساسية في أن التسرب الدراسي مشكلة 
مجتمعية وال بد من مشاركة الجميع للتخفيف 

من حدتها. على الرغم من ذلك، فاإلجراء الرابع هو 
التوعية بأن منع التسرب الدراسي يعتمد على 

مشاركة المعلومات بحرية وشفافية بين المدرسة 
ورواد المجتمع المشاركين في نظام اإلنذار المبكر. 

تعتمد مراجعة السجالت المدرسية وسجالت 
االتصال بأولياء األمور والمشاركة في اجتماعات 

إدارة الحاالت وزيارات أولياء األمور على فكرة أن 
مشاركة المعلومات والمسؤولية تمثل حًقا والتزاًما 

أيًضا. فالمدارس تحتاج إلى العمل مع المجتمعات 
والمجتمعات تحتاج إلى العمل مع المدارس وكالهما 

يحتاج إلى العمل مع العائالت. من المهم تكرار 
أن التسرب الدراسي ال يمكن مواجهته دون وجود 

"رابطة" المدارس والعائالت والمجتمعات. فهناك 
خيط عام يربط كل اإلجراءات المجتمعية لتركز على 

الشفافية وتحمل المسؤولية.

في بعض المجتمعات، قد تبدو فكرة تقديم المساعدة 
للطالب المعرضين للخطر أمًرا غريًبا على الشركات 
ومزودي الخدمات. ولكن كما تستفيد األسر من بناء 

الوعي والتأييد - يستفيد كذلك أفراد المجتمع الذين 
يمتلكون موارد تستطيع دعم الطالب المعرضين للخطر 

وأسرهم. ومن المهم تذكيرهم دائًما بالتأثير الذي 
يمكن أن يحدثه التسرب الدراسي على المجتمع: فالطالب 
المتسربون من الدراسة تكون لديهم موارد أقل؛ ومهارات 

محدودة ال تؤهلهم للعمل؛ وغالًبا ما يشاركون في 
أنشطة مناهضة للمجتمع قد تدمر األعمال والمجتمع 

المدني. لذا، فمن المهم مساعدة قادة األعمال في فهم 
 الدور الحيوي الذي يمكنهم اإلسهام به في تحسين 

وضع المجتمع.

فيما يلي بعض المقترحات حول كيفية االستفادة من 
الدعم المقدم من المؤسسات والشركات المحلية 

لتقديم خدمات الحماية من المخاطر. 

 قم بإجراء استبيان لمعرفة المعلومات المتوفرة • 
لدى الشركات ومزودي الخدمات حول مشكلة 

 التسرب الدراسي ومدى استعدادهم للمساعدة 
في هذا الشأن.

قم بدعوة الشركات ومزودي الخدمات لحضور • 
الفعاليات المدرسية. فهذه طريقة فعالة لمساعدة 

الجهات التي قد تكون بعيدة تماًما عن حقائق 
التسرب الدراسي في الحصول على فهم أفضل 

لتأثير التسرب الدراسي على جميع األفراد - حتى 
المثقفين والناجحين.

اعقد اجتماعات دائرة مستديرة ربع سنوية يتم من • 
خاللها دعوة مزودي الخدمات المحتملين لمناقشة 

 ما يمكن القيام به لمواجهة التسرب الدراسي. 
فمع زيادة الوعي بأهميته بالنسبة لعملهم، 

ستتوفر لديهم رغبة أكبر للمشاركة. 

اطلب من اإلعالم المحلي طرح هذه المشكلة • 
للنقاش في المجال العام. 

اطلب من رجال الدين المحليين اإلشارة إلى ضرورة • 
المساعدة في حل هذه المشكلة في اجتماعاتهم 

ولقاءاتهم المنتظمة. 

قم بدعوة األفراد الذين يعملون في خدمات القضاء • 
الجنائي، مثل الشرطة المحلية، للمشاركة بدور في 

الجهود المبذولة لمواجهة التسرب الدراسي. 

اطلب من رجال األعمال إبالغ لجنة االنتظام في • 
الدراسة عند تسرب الطالب من المدرسة. 

 تذكر أن اإلشادة بإسهامات من يقدمون الخدمات • 
هو أمر بالغ األهمية.

تحمل المسؤوليات التطوعية: 
المجتمعات تدعم الطالب 

المعرضين للخطر في كمبوديا 
والهند

في كمبوديا، طلب قادة لجنة االنتظام في 
الدراسة دعًما من المجتمع لشراء دراجة 

لفتاة صغيرة كانت تعيش على ُبعد مسافة 
طويلة من المدرسة وذلك للسماح لها 

بالحضور إلى المدرسة في الميعاد المحدد 
والقيام بالتزاماتها الخاصة بالعمل بعد 

المدرسة. وفي مجتمع آخر، حصل قادة لجنة 
االنتظام في الدراسة على دعم من المجالس 
الحكومية المحلية لعائلة طالب احتاجت إلى 

مساعدة مالية فورية. 

في الهند، حصل قادة المجتمع على خدمات 
رعاية صحية لطالب كان يعاني من مشكالت 

طبية حادة.
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تعليقات ختامية

1 تم نشر لعبة الساللم والقيطوات التقليدية بواسطة ميلتون برادلي عام 1943. تعتمد لعبة األلواح هذه الخاصة باألطفال 

على لعبة السلم والثعبان القديمة، التي يعتقد أن تاريخها يعود إلى الهند في القرن الثاني قبل الميالد.

2 فرازيل، ساره، ناجيل، أيسلينج )2015(. "دليل الممارسين لتطبيق نظام اإلنذار المبكر." مركز نورث ويست التعليمي.ص. 3

الـ - هل أهدافك محددة؟ )ما الذي ستقوم به؟ من سيتولى تنفيذه؟(

ذ - هل أهدافك قابلة للقياس؟ )كيف سيعرف الفريق أنه تم تحقيق األهداف؟(

ك - هل األهداف قابلة للتحقيق؟

ي - هل األهداف مرتبطة بالتوقعات؟

 ة - هل األهداف مرتبطة بالوقت؟ )كم مرة سيتم تنفيذ هذه المهمة؟ في أي وقت سيتم تحقيق 
هذا الهدف؟(

األهداف الذكية الخاصة بتحمل المسؤولية

الشكل 7R - األهداف الذكية الخاصة بتحمل المسؤولية

بما أن نظام اإلنذار المبكر يعد أسلوًبا شفاًفا 
وقائًما على المشاركة يهدف إلى مواجهة 

المشكلة على مستوى المجتمع، فكلما زادت 
مرات المشاركة المجتمعية في المشكلة واتسع 

نطاق المشاركة، زاد تحمل المسؤولية واحتمال 
النجاح. فالتسجيل الدقيق والمنتظم لكل 

ما يقوم به جميع األفراد )المدارس والعائالت 
والمجتمعات( والمراجعة المنتظمة لهذه السجالت 

واإلجراءات يعد جزًءا من نظام الفحص والموازنة. 
القاعدة األساسية أنه كلما زاد عدد األفراد في 

المجتمع الذين "يمتلكون" نظام اإلنذار المبكر، 
ويفهمون كيفية عمله ويثقون في أنه سيحدث 

فرًقا، فسيزيد احتمال حدوث هذا األمر.

ناقشنا في هذه الوحدة كيفية إشراك المجتمعات 
في الجهود المبذولة لمواجهة التسرب الدراسي. 
وتناولنا األدوار والمسؤوليات الرئيسية للمجتمع 
فيما يتعلق بدعم المدارس واألسر للحفاظ على 

انتظام الطالب المعرضين للخطر في الدراسة. 

ولكن لن يستطيع أي منهم تنفيذ مهامه والوصول 
إلى الهدف المرجو في حالة عدم حصولهم على 

التدريب المناسب. نناقش في الوحدة الثامنة 
 التجهيزات والمواد التي تحتاجها لتدريب فريق 

 عمل المدرسة وقادة المجتمع على تنفيذ نظام 
اإلنذار المبكر وتطبيقه. ونقدم أمثلة لبرامج التدريب 

التي تم تنفيذها في الدول األربعة التي طبقت 
 .SDPP برنامج



إعداد المدارس 
 والمجتمعات لتنفيذ

نظام إنذار مبكر

الوحدة الثامنة

منع التسرب الدراسي

دليل برمجة نظام اإلنذار المبكر
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تقود جمعية اآلباء والمعلمين مسيرة التوعية 
بمنع التسرب الدراسي

مون تشون، 58 عاًما، محارب متقاعد يعمل 
بنشاط في مجال منع التسرب الدراسي في 

مجتمعه. وهو أحد األعضاء الثالثة من جمعية 
اآلباء والمعلمين بمدرسة بوكام الثانوية الذين 

حضروا التدريبات حول التدخل بنظام اإلنذار 
المبكر. تقع مدرسة بوكام الثانوية في اإلقليم 

الشمالي الغربي لكمبوديا بمنطقة بانتي 
مينتشي.

تناول التدريب الزيارات المنزلية للتحدث مع 
اآلباء الذين يتغيب أطفالهم عن المدرسة، 

وكيفية عقد اجتماعات مجتمعية لزيادة 
التوعية بأهمية التعليم وتأثير التسرب 

الدراسي وكيفية تعبئة الموارد المجتمعية 
الحالية لمساعدة األطفال على االنتظام في 

الدراسة. أدت التدريبات على نظام اإلنذار المبكر 
إلى توعية جمعية اآلباء والمعلمين بمدرسة بوكام بأدوارها ومسؤولياتها لتحسين جودة التعليم في كمبوديا، وعلى وجه 

الخصوص مشاركة الجمعية في منع الطالب من التسرب الدراسي. 

يزور أعضاء الجمعية منازل الطالب المعرضين للخطر بعد الحصول على معلومات حول مجتمعات هؤالء الطالب من 
المدرسة. كما أنهم يرأسون اجتماعات أيًضا ثالث أو أربع مرات سنوًيا لزيادة الوعي بمشكلة التسرب الدراسي وإليجاد حلول 
لها. مون تشون، رئيس جمعية اآلباء والمعلمين بمدرسة بوكام، يقول: "لقد نبهني نظام اإلنذار المبكر إلى ضرورة تقديم 

الدعم للطالب المعرضين للخطر في مجتمعي. في زياراتي لمنازل الطالب المعرضين للخطر، أشجع دائًما اآلباء على متابعة 
دراسة أطفالهم وإعطاء وقٍت كاٍف ألطفالهم للمذاكرة في المنزل."

 يقدر طاقم عمل المدرسة الدور الذي يقوم به جميع أولياء األمور والمعلمين لمنع الطالب من التسرب الدراسي. 
عند عقد اجتماعات في المدرسة أو المجتمع، يمثل تشون الشخصية المحورية التي تدعو أولياء األمور في المجتمع 

للمشاركة. "يجد تشون أنه من السهل االلتقاء بأولياء األمور بسبب عالقاته الجيدة مع الجميع في المجتمع،"  هذا ما صرح به 
تشيام تشورن، نائب مدير مدرسة بوكام.

لقد قام تشون بـ 30 زيارة على األقل لمنازل الطالب المعرضين للخطر لتشجيع عودتهم إلى المدرسة. تسعد جمعية اآلباء 
والمعلمين بالنجاح المحقق في تقليل التسرب الدراسي في مجتمعها. يستخدم تشون دوره المهم في المجتمع ليعطي 
قدوة ويظهر للجميع أن المعرفة التي يكتسبها األطفال من إتمام المدرسة يمكن أن تحل كل أنواع المشكالت. وهو يحلم 

أن يحصل كل األطفال في مجتمعه على فرصة إتمام التعليم واكتساب المعرفة التي يحتاجونها لمساعدة أنفسهم 
وعائالتهم ومجتمعاتهم.
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في إطار عملية اإلعداد التي قمت بها لمعرفة المزيد 
عن التسرب الدراسي، قمت بإجراء اتصاالت أولية مع 
المدارس والتقيت على األرجح ببعض قادة المجتمع 

الذين سيقومون بتنفيذ نظام اإلنذار المبكر. في 
المناقشات األولية، قمت بتقديم لمحة عامة عن 

تعريف نظام اإلنذار المبكر إلى جانب وصف مستوى 
الجهد المطلوب من أجل تنفيذ النظام في مدارسهم. 

في هذه المرحلة، أنت لم تعرف المحتوى الحقيقي 
لنظام اإلنذار المبكر، على وجه الخصوص المؤشرات 

واستراتيجيات االستجابة األولية. لقد قمت بتزويد 
المدارس بلمحة موجزة، وناقشت معهم ضرورة إنشاء 
فريق لنظام اإلنذار المبكر في المدرسة وتحديد بعض 

أفراد المجتمع الذين سيكونون شركاء معهم في 
تنفيذ نظام اإلنذار المبكر الخاص بهم )الوحدة الرابعة(. 

لقد قمت اآلن بتحديد المؤشرات الخاصة برصد ومتابعة 
الطالب في مدارسك الذين يواجهون خطر التسرب 
الدراسي )الوحدة الخامسة(. وقد قمت بوضع حزمة 

 إعداد المدارس والمجتمعات لتنفيذ نظام 
إنذار مبكر

على الرغم من أن نظام اإلنذار المبكر يعتمد على المهام التي يجب أن يقوم بها المعلمون 
والمدارس بشكل روتيني، فإن نظام اإلنذار المبكر يقدم إطار عمل جديد للنجاح - باستخدام 

البيانات من أجل تتبع ودعم الطالب الذي يتم نسيانه غالًبا أو إهماله. تحتاج المدارس 
إلى معرفة ما هو نظام اإلنذار المبكر، وكيفية اتباع عملية نظام اإلنذار المبكر وإجراءاتها، 

وكيفية تنفيذها. تحتاج المجتمعات أيًضا إلى فهم مدى أهمية نظام اإلنذار المبكر، وكيفية 
تنفيذه، وما يمكنه القيام به وكيفية قيامه بذلك. ترشدك الوحدة الثامنة خالل عملية 

إعداد المدارس والمجتمعات لتنفيذ نظام إنذار مبكر. وتوضح لك من يجب أن يتم تدريبه 
على مستوى المدرسة والمجتمع. وهي تجمع االعتبارات وتقدم االقتراحات حول تصميم 

وهيكلة برنامج تدريب نظام اإلنذار المبكر لديك، وتتناول الوقت والجدول الزمني والمكان 
ومن يمكنه إعداد المحتوى وتدريب فرق نظام اإلنذار المبكر بالمدرسة. كما تناقش ما يجب 
القيام به في برنامج التدريب وكيفية تدريب مدربي نظام اإلنذار المبكر. وتنتهي بمجموعة 
من اإلرشادات حول كيفية تقديم التدريب على نظام اإلنذار المبكر لفرق نظام اإلنذار المبكر 

الخاصة بالمدرسة والمجتمع، بما في ذلك وضع جدول األعمال واألساليب الموصى بها 
لتدريب المتعلمين الكبار. 

كاملة من استراتيجيات االستجابة األولية لتقديم الدعم 
لهم في الفصول الدراسية والمنزل والمجتمع )الوحدة 
السادسة(. كما ساعدت أيًضا في إنشاء لجنة االنتظام 

في الدراسة )الوحدة السابعة( التي مهدت الطريق 
لمساعدة المدارس على تنفيذ استراتيجيات االستجابة 
األولية، وزيادة الوعي بالتسرب الدراسي، وتوفير خدمات 

متعددة لمساعدة الطالب المعرضين لخطر التسرب 
وأسرهم، وتفعيل وظيفة المساءلة التي تتطلب اتخاذ 

إجراءات من جانب السلطات للتعامل مع مشكلة 
التسرب الدراسي.

لبدء تنفيذ نظام اإلنذار المبكر، تحتاج اآلن إلى تدريب 
فرق نظام اإلنذار المبكر في المدارس. وبناًء على 

مناقشاتك السابقة معهم، فإن المدرسة ورواد المجتمع 
سيأتون إلى التدريب وهم متحمسون لكونهم جزًءا من 

هذا المشروع وللبدء في استخدام نظام اإلنذار المبكر 
في مدرستهم ومجتمعهم.
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لمحة عامة عن التدريب الخاص 
بنظام اإلنذار المبكر

في هذه الوحدة، نتناول مهمتين على قدر كبير من 
األهمية. األولى هي تدريب مدربي نظام اإلنذار المبكر. 
والثانية هي قيام مدربي نظام اإلنذار المبكر بتدريب 

فرق نظام اإلنذار المبكر المدرسية. 

معظم عناصر برنامج التدريب الخاص بنظام اإلنذار 
المبكر واحدة بالنسبة لكلتا المجموعتين. يجب أن 

يعي المدربون وفرق نظام اإلنذار المبكر المدرسية 
 الغرض من نظام اإلنذار المبكر، وطريقة عمله، 

وكيفية تنفيذه.  

باإلضافة إلى معرفة كيفية إعداد نظام إنذار مبكر 
واستخدامه، يجب على المدربين إجادة استخدام 

االستراتيجيات التدريبية الخاصة بالتعليم الفعال 
للكبار وكيفية تقديم تعليقات بناءة لفرق نظام 

اإلنذار المبكر المدرسية. ويجب على فرق نظام اإلنذار 
المبكر المدرسية إجادة العمليات واإلجراءات واألساليب 

الخاصة بتنفيذ نظام اإلنذار المبكر وتطبيقه، بما في 
ذلك كيفية تحديد الطالب المعرضين للخطر، وكيفية 
تقديم استراتيجيات االستجابة األولية، وكيفية الدخول 

في شراكة مع المجتمعات. 

يجب أن يكون التدريب على نظام اإلنذار المبكر تدريًبا 
قائًما على المشاركة والتفاعل. يجب أن تشمل معظم 

األنشطة التدريبية تعاون فرق نظام اإلنذار المبكر 
المدرسية مع بعضهم البعض. كما يجب أن تعمل 

الفرق مًعا الستخدام البيانات المدرسية وتشارك 
في أنشطة تمثيل أدوار حقيقية وتدريبات عملية 

تساعدهم في معرفة كيفية عمل العناصر المختلفة 
لعمليات التتبع والتقييم والتصنيف واستراتيجيات 

االستجابة األولية مًعا. 

بالنسبة لبعض التدريبات، ستستفيد فرق نظام 
اإلنذار المبكر المدرسية من استخدام البيانات 

المدرسية الخاصة بها، والتي سُيطلب منها إحضارها 
في ورش عمل التدريب. مع ذلك، ستحتاج أيًضا إلى 

إنشاء مجموعة محاكية للبيانات المدرسية بحيث 
تستند جميع المناقشات مع فرق نظام اإلنذار المبكر 

المدرسية إلى معلومات مشتركة. وستحتاج إلى إعداد 
مجموعات من بيانات المدارس والطالب المشتركة 
لفرق نظام اإلنذار المبكر من أجل استخدامها في 

التدريبات الخاصة بالدورات التدريبية. يتمثل أحد 
أهداف بيانات المحاكاة هذه في المساعدة على تحديد 

الفجوات في السجالت المدرسية وتحديد سبل سد 
تلك الفجوات.

 ستوفر هذه الوحدة ملخًصا لبرامج التدريب على 
نظام اإلنذار المبكر. وتتوفر مجموعات تدريبية كاملة 

باإلضافة إلى الكتيبات والمواد في الملحق الرقمي 
بالوحدة الثامنة.  

الغرض من التدريب
يتمثل الغرض األساسي من تدريب نظام اإلنذار المبكر 

في تزويد المشاركين بالمعلومات واآلليات التي 
سيحتاجونها لتطبيق نظام اإلنذار المبكر في مدارسهم. 
يتضمن هذا: مفهوم التسرب الدراسي؛ وأسبابه؛ وتأثيره 

على المدارس والطالب واألسر والمجتمعات المحلية؛ 
واإلجراءات التي يمكن اتخاذها لمنعه. كما أنهم 

سيتعلمون كيفية استخدام األدوات التي ستتيح لهم 
المتابعة والتطبيق - المعلومات التي سيحتاجونها 
للمتابعة والتقييم والتصنيف وتنفيذ استراتيجيات 

االستجابة األولية.

سيوفر التدريب لفرق نظام اإلنذار المبكر المدرسية 
الفرصة لوضع خطة عمل لتطبيق نظام اإلنذار المبكر 

في مدارسهم وتوزيع المهام. نظًرا لضرورة إجراء عملية 
التقييم والتصنيف في وقت مبكر جًدا من العام 

الدراسي )عادًة بعد الشهر األول مباشرًة من الدراسة(، 
ستحتاج فرق نظام اإلنذار المبكر المدرسية إلى مناقشة 

كيفية جمع كل البيانات المطلوبة لتقييم الطالب 
وتحديد جدول زمني لتقييم الطالب المعرضين للخطر 

في مدارسهم، وتصنيفهم، وتحديدهم.

تخطيط برنامجك التدريبي

أجب على األسئلة التالية في جميع األنشطة 
التدريبية الخاصة بك:  

ما المعرفة التي يحتاجها المشاركون: • 
الحقائق المعينة، واألنماط والمفاهيم؟

ما المهارات التي ينبغي أن تكون لدى • 
المشاركين: القدرات العملية، ودقة إنجازهم 

للمهام؟

ما السلوكيات التي تريد أن يبديها • 
المشاركون: مشاعرهم، قيمهم؟
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ضع في االعتبار أنه ليس من الضروري لجميع 
المدارس اتباع نفس الجدول الزمني، ولكن من 

المهم لجميع المدارس إجراء التقييم والتصنيف 
بعد الشهر األول من المدرسة مباشرًة للسماح ببدء 
استراتيجيات االستجابة األولية في أسرع وقٍت ممكن 
بحيث يمكن إتاحة أفضل فرصة ممكنة للتأثير على 

سلوك الطالب. 

تخطيط برنامجك التدريبي
 هناك العديد من األسئلة األساسية التي يلزم 

اإلجابة عليها:

من هم األشخاص الذين يجب أن يتلقوا التدريب؟• 

ما هو برنامج التدريب الخاص بك؟• 

كم عدد األشخاص الذين تحتاج إلى تدريبهم؟• 

 كم عدد المحاضرات التدريبية التي ستحتاج • 
إلى عقدها؟

متى سيتم التدريب؟• 

أين سيتم التدريب؟• 

 من الذين سيقومون بوضع محتوى التدريب • 
و/أو تقديم برنامج التدريب؟

 تكوين فرق نظام اإلنذار المبكر 
في المدرسة

يستند نظام اإلنذار المبكر إلى شراكة بين العاملين 
بالمدرسة واآلباء/أولياء األمور وقادة المجتمع. بالرغم 

من ضرورة وجود تمثيل من العاملين بالمدرسة 
وقادة المجتمع، إال أن التكوين الدقيق لفريق نظام 

اإلنذار المبكر المدرسي ينبغي أن يكون قراًرا 
على مستوى المجتمع/المدرسة. يحتل هذا األمر 

أهمية خاصة، حيث قد تختلف الموارد في المدارس 
والمجتمعات المحلية بشكل كبير. قد يختلف الفريق 
أيًضا بناًء على المرحلة الدراسية والصفوف الدراسية 
المستهدفة. يجب تذكير القائمين على تكوين فرق 

نظام اإلنذار المبكر المدرسية بضرورة إشراك المرأة 
في الفرق.

يركز التدريب في هذه الوحدة على الفريق األساسي 
لنظام اإلنذار المبكر. قد تساعد المعايير التالية 

المدارس والمجتمعات المحلية في وضع اللمسات 
األخيرة على القرارات الخاصة بتكوين فريق نظام 

اإلنذار المبكر الخاص بهم.

يجب أن يشمل العاملون بالمدرسة من أعضاء 
الفريق: 

مدير المدرسة )يلزم وجوده( • 

نائب مدير المدرسة )اختياري(• 

معلم )معلمو( الفصول الدراسية في الصفوف • 
المستهدفة )يلزم وجودهم إذا كان التدريس 

بحسب الصف(

معلمو الفصول الرئيسية )يلزم وجودهم إذا • 
كان المعلمون هم معلمو المواد(

معلم رياضيات )يلزم وجوده إذا كانت المدرسة • 
تضم معلمي فصول رئيسية(

معلم لغة )يلزم وجوده إذا كانت المدرسة • 
تضم معلمي فصول رئيسية(

معلم اتصال لكل مجتمع )اختياري في • 
المدارس التي تضم طالًبا من مجتمع واحٍد 

فقط(.

من المفترض أن يقوم مدير المدرسة بقيادة فريق 
نظام اإلنذار المبكر، واإلشراف عليه، ومتابعته. 

وقد يشارك مدير المدرسة هذه الواجبات مع نائب 
المدير. وفي بعض المدارس، يكون نواب المديرين 

مسؤولين عن المناهج التعليمية أو الخدمات 
الطالبية، وبناًء عليه، يجب وجودهم في اجتماعات 

إدارة الحاالت.

يعتمد عدد المعلمين في الفريق على عدد 
الصفوف والفصول الدراسية في كل مرحلة 

والتي سوف تستخدم نظام اإلنذار المبكر في كل 
مدرسة. المعلم األساسي لنظام اإلنذار المبكر 

هو معلم الفصل الدراسي )للصفوف التي تكون 
فيها الفصول الدراسية مكتفيًة ذاتًيا( أو معلم 
الفصل الرئيسي )للصفوف التي يتم التدريس 

فيها بواسطة معلمي المواد(، ألن هؤالء المعلمون 
يكونون بالفعل مكلفين بالعديد من مهام نظام 

اإلنذار المبكر - تسجيل الحضور، وتوحيد بطاقات 
 التقارير، واالحتفاظ بسجالت الطالب األخرى. 

كما أنهم من المرجح أن يكونوا أكثر معرفة 
بالطالب. بالنسبة للمدارس و/أو الصفوف التي 

تشتمل على معلمي مواد، ينبغي أيًضا أن يتم 
تضمين معلمي الرياضيات واللغة في التدريب. 

إذ غالًبا ما تكون هذه المواد مؤشًرا لعامل التنبؤ 
باألداء الدراسي الذي يعد أحد العوامل األساسية 

الثالثة للتنبؤ بالتسرب الدراسي. سيكون لمعلمي 
المواد أيًضا دور فعال في اجتماعات إدارة الحاالت. 
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كرييتف أسوشيتس انترناشونال

من المهم أن يكون هناك توازن بين الجنسين، 
من أجل التفاعل مع الطالب المعرضين للخطر 
وآبائهم وأمهاتهم. في حالة عدم حدوث ذلك 

بشكل طبيعي من خالل تكليفات معلم الفصل 
الرئيسي أو معلم الفصل الدراسي، يجب بذل جهد 

لتضمين كل من الذكور واإلناث في فريق نظام 
اإلنذار المبكر. ال بد من وجود امرأة أو رجل واحٍد 

على األقل من بين طاقم عمل المدرسة. حتى إذا 
كانت المدرسة للبنات فقط أو البنين فقط، يعتبر 

التوازن بين الجنسين مهًما حتى يكون االتصال 
أكثر فعالية مع األمهات أو اآلباء.

وينبغي أن يشغل أعضاء فريق نظام اإلنذار 
المبكر األساسي في المجتمع مناصب قيادية، 
سواًء رسمية أو غير رسمية، وأن يكونوا موضع 

احترام القيادة في المجتمع. يشمل أعضاء الفريق 
المحتملون:

رئيس لجنة اإلدارة المدرسية، أو موظف، أو • 
عضو نشط بها )يلزم وجوده في حالة وجود 

لجنة إدارة مدرسية(، و
رئيس رابطة اآلباء والمعلمين، أو موظف، أو • 

عضو نشط بها )يلزم وجوده في حالة وجود 
رابطة آباء ومعلمين(، و

ممثلي اآلباء/أولياء األمور في الصفوف • 
المستهدفة )يلزم وجودهم(، و

قائد المجتمع أو القرية، الرسمي أو غير • 
الرسمي )يلزم وجوده(، و

قادة دينيون )اختياري(، و• 
ممثل األعمال )اختياري(، و• 
ممثل الصحة بالمجتمع )اختياري(، و• 
 ممثل المنظمات المجتمعية/المنظمات • 

غير الحكومية )اختياري(، و
 ممثل مجتمعي لحركة التعليم للجميع • 

)يلزم وجوده في حالة وجود لجنة على 
مستوى المجتمع المحلي(.

ينبغي وجود اثنين إلى أربعة من قادة المجتمع 
في الفريق األساسي لنظام اإلنذار المبكر، من أجل 

مشاركتهم في التدريب الرسمي والتدريب خارج 
الموقع. يجب أن يكون أحد األعضاء على األقل امرأًة 

أو رجاًل بناًء على تكوين الفريق.

كما أشرنا في الوحدة السابعة، قد يكون التزام 
أعضاء المجتمع قصير األمد وغير ثابت. وبالتالي، 

يفّضل توسعة عضوية لجان االنتظام في الدراسة 
لتشمل أشخاًصا آخرين بخالف أعضاء الفريق 

األساسي، وخاصة في المدارس الكبيرة أو التي 
تجذب طالًبا من قرى متعددة. ومن المفترض أن 

يكون لكل مجتمع/قرية فريق نظام اإلنذار المبكر 
الخاص بها. ويمكن أن يقوم فريق نظام اإلنذار 

المبكر األساسي في المدرسة بتقديم التدريب 
لهؤالء األعضاء.

تلميح: تضمين مسؤولين 
وطنيين ومسؤولي الوزارة 

المحلية
ال تنس تضمين مسؤولي وزارة التربية 

والتعليم المركزيين وسلطات التعليم 
المحلية في التدريب. يؤكد ذلك على 

حصول نظام اإلنذار المبكر على الموافقة 
الرسمية وتوقع تنفيذه. يحتاج هؤالء 

المسؤولون المشرفون إلى فهم كيفية 
عمل نظام اإلنذار المبكر، وخاصة إذا كانوا 
مسؤولين عن اإلشراف على تنفيذه. وفي 
هذه الحالة، يمكن تضمينهم في تدريب 

مدربي نظام اإلنذار المبكر، على النحو 
الموضح أدناه.

تلميح: االلتزام الشخصي مهم
إن أهم ما يميز كل عضو من أعضاء فريق 

نظام اإلنذار المبكر في مدرستك هو االلتزام 
بإحداث تغيير واالعتقاد الراسخ بأن استخدام 
نظام اإلنذار المبكر في مدرستهم سيسهم 

في حدوث هذا التغيير!
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 تصميم برنامج التدريب 
وهيكله

عندما تبدأ تصميم البرنامج التدريبي، اسأل نفسك 
هذه األسئلة1 )معدة بواسطة روبرت ميجر، أخصائي 

معروف في مجال تصميم طرق التدريس(:
ما هي األمور التي سيستطيع المشاركون  1.

القيام بها نتيجة حصولهم على التدريب؟
ما هي الحاالت أو الظروف التي سيقوم  2.

المشاركون، في ظلها، بتنفيذ األنشطة 
المطلوبة؟

ما هي المعارف أو المواد التي يحتاج إليها  3.
 المشارك للقيام بهذه األنشطة على 

نحو فعال؟
ما هو مستوى البراعة الالزم للمشارك ألداء  4.

 المهمة أو المهارة بنجاح أو لتطبيق 
هذه المعلومات؟

فّكر فيما ستحتاج فرق نظام اإلنذار المبكر 
المدرسية إلى معرفته لتنفيذ نظام اإلنذار المبكر. 

يشمل ذلك الفهم والمعرفة التامة بموضوع 
التسرب الدراسي، وكيفية عمل نظام اإلنذار المبكر، 

والعملية واإلجراءات المطلوبة لتنفيذه، مثل: 
فهم األسباب التي تقف وراء الحاجة إلى منع • 

التسرب الدراسي وأسباب حدوثه؛ و
التعريف المحدد لحاالت التسرب الدراسي؛ و• 
مقدمة عامة حول نظام اإلنذار المبكر، وغرضه • 

ومكوناته والجهات الفاعلة،
تعريف الطالب المعرضين للخطر، وتحديد • 

البيانات الخاصة بالمدرسة أو غيرها من 
البيانات لكل مؤشر من مؤشرات الخطر، وملء 
ورقة درجات الطالب، وإجراء عملية التصنيف؛ و

متابعة ومراقبة الطالب المعرضين للخطر • 
وتسجيل الحضور والسلوك واألداء الدراسي، 

وتحديد المشكالت، وبدء استراتيجيات 
االستجابة األولية؛ و

بدء استراتيجيات االستجابة األولية وتنفيذها • 
واالتصال بأولياء األمور والتفاعل معهم، 

والقيام بالزيارات المنزلية، والتفاعل مع الطالب 
المعرضين للخطر، وإدارة الحاالت؛ و

 إقامة شراكات مع المجتمعات المحلية • 
والعمل معها.  

ستحتاج إلى تدريب فريق نظام اإلنذار المبكر 
األساسي، والذي يضم مديري المدارس والمعلمين 

المختارين وقادة/أعضاء المجتمع المحلي. 
وسيقومون، بدورهم، بتدريب أعضاء فريق نظام 

اإلنذار المبكر الموسع في المجتمع المدرسي. 

ال توجد طريقة واحدة لتنظيم التدريب الخاص 
بنظام اإلنذار المبكر. إذ يعتمد األمر على الموارد 
المتاحة تحت تصرفك. وتتطلب الكفاءة عموًما 

تقديم التدريب لفرق متعددة من فرق نظام اإلنذار 
المبكر المدرسية في وقت واحد، ولكن قد يختلف 

عدد المدارس المضمنة في كل جلسة تدريبية. 
بالنسبة لبرنامج SDPP، يتراوح عدد فرق نظام 

اإلنذار المبكر المدرسية المشاركة في كل جلسة 
بين ثالث وثمان فرق.

يوضح ما يلي كيف قام برنامج SDPP بتنظيم 
التدريب الخاص بنظام اإلنذار المبكر على مدى 

عامين دراسيين.

بالنسبة لطاقم عمل المدرسة: قام برنامج 
SDPP في كمبوديا وطاجيكستان وتيمور 

الشرقية بتنظيم التدريب الخاص بنظام اإلنذار 
المبكر لمعلمي الفصول الدراسية و/أو الرئيسية 

ومديري المدارس على النحو نفسه. وقبل بداية 
العام الدراسي األول )كمبوديا، طاجيكستان( 

لتنفيذ نظام اإلنذار المبكر أو قبل التعرف على 
الطالب )تيمور الشرقية(، قام برنامج SDPP بإجراء 
تدريب مشترك لمديري المدارس والمعلمين لمدة 

 SDPP يومين، مع تقديم تعريف عام ببرنامج
والتركيز على إجراءات وممارسات نظام اإلنذار 
 المبكر. وشملت الجلسات التدريبية ثالث إلى
 ست مدارس، وتراوح عدد المشاركين بين 8 

و27 مشارًكا مع وجود اثنين إلى أربعة مدربين 
لكل جلسة. وفي منتصف العام الدراسي األول، 

تم تقديم دورة تدريبية تنشيطية امتدت على مدار 
يوم ونصف إلى يومين حول نظام اإلنذار المبكر 
للمعلمين ومديري المدارس في طاجيكستان، 

وللمعلمين في كمبوديا وتيمور الشرقية. وفي 
بداية العام الدراسي التالي، تم تقديم يومين 

إضافيين من الدورات التدريبية التنشيطية 
في كمبوديا وطاجيكستان لمعلمي الفصول 

الرئيسية ومديري المدارس لمناقشة نظام اإلنذار 
المبكر وتعزيز أفضل ممارسات العام السابق، 

وكذلك لتعريف العاملين المعينين حديًثا في 
المدارس بنظام اإلنذار المبكر.

في تيمور الشرقية، تم إجراء دورة تدريبية 
تنشيطية لمدة نصف يوم مع معلمي المواد 
ومعلمي الفصول الرئيسية في كل مدرسة.
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تواصل مع العائالت إليجاد طريقة للعمل مًعا ودعم الطالب 
المعرضين للخطر لالنتظام في المدرسة.

أفراد المجتمع في تيمور الشرقية
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اتبع برنامج SDPP في الهند نموذًجا مختلًفا قلياًل. 
على مدار العام األول لتطبيقه في المدرسة، أجرى 

البرنامج ثالثة تدريبات للمدرسين ركزت على سمات 
 مختلفة لنظام اإلنذار المبكر: تحديد الطالب 

المعرضين للخطر والمتابعة وإعداد خطة استجابة 
 أولى وسلوك الطالب وإدارة الحاالت. وتم إدراج 

ما يقرب من 30 مدرسة و30 مشارًكا في كل جلسة. 
 في خالل السنة الثانية لتنفيذ نظام اإلنذار المبكر، 

قام فريق عمل برنامج SDPP بتقديم تدريب 
تنشيطي لمدة يوم واحد حول تحديد الطالب في كل 

مدرسة؛ وتلى ذلك يومين من التدريب في مدارس 
متعددة على استراتيجيات االستجابة األولية ويومين 

آخرين للمراجعة والتأمل. وقد تم تدريب مديري 
المدارس على حدة في ثالث دورات تدريبية استمرت 
لمدة يوم إلى يومين خالل السنة األولى مع التركيز 

على التعريف بنظام اإلنذار المبكر ودوره وريادته، 
ودوره وقيادته ألنشطة إشراك المجتمع وأولياء األمور. 

تم تكرار الدورتين التدريبيتين األخيرتين في السنة 
الثانية لتنفيذ النظام.

 SDPP بالنسبة ألفراد المجتمع: تعامل برنامج
في كل بلد مع مسألة تدريب فئات المجتمع بشكل 

مختلف. ففي كمبوديا، عقد فريق عمل برنامج 
SDPP دورة تدريبية لمدة يوم ونصف في بداية كل 

عام دراسي لمديري المدارس وثالثة أعضاء من روابط 
اآلباء والمعلمين )بما في ذلك رئيس رابطة اآلباء 

والمعلمين أو نائبه( لمناقشة التعاون بين المدرسة 
 والمجتمع بشأن نظام اإلنذار المبكر، وقد شملت 

 كل دورة تدريبية ست مدارس وحوالي 25 مشارًكا. 
وقد أجرى فريق عمل برنامج SDPP في طاجيكستان 

أيًضا دورات تدريبية سنوية لحوالي 20 من أفراد 
المجتمع، ولكن تم إجراء الدورات التدريبية بشكل 

فردي في كل مدرسة. وفي تيمور الشرقية، تم إجراء 
تدريب رسمي لمدة يوم واحد لعشرة من أعضاء لجنة 

"االنتظام في الدراسة" مرة واحدة فقط خالل العام األول 
لتنفيذ نظام اإلنذار المبكر وتم إجراء تدريب غير رسمي 

خالل برنامج الزيارات اإلشرافية للمدارس. وفي الهند، 
اعتمد فريق عمل برنامج SDPP على رواد المجتمع 

لتنفيذ برنامج التوعية، بدالً من فئات المجتمع. وفي 
كل عام دراسي، شاركت مجموعات مكونة من 26 من 
رواد المجتمع )2 لكل مدرسة( في دورة تدريبية مدتها 

يومين إلى ثالثة أيام حول استراتيجيات االستجابة 
والتوعية.

أثناء تخطيط البرنامج التدريبي، ستحتاج إلى تحديد 
ما إذا كان ينبغي تدريب فريق نظام اإلنذار المبكر 

بأكمله أم ال. التخاذ قرارك تحتاج إلى التفكير في عدة 

أمور. أوالً، كم يبلغ عدد المشاركين الذين ستقوم 
بتدريبهم؟ ثانًيا، ما هو مقدار التمويل المتاح 

 للتدريب؟ ثالًثا، ما هو حجم مكان التدريب 
الخاص بك؟ 

يجب على العاملين في المدارس وأفراد المجتمع 
العمل كفريق واحد، لكنهم يتحملون مسؤوليات 

مختلفة )بالرغم من تداخل تلك المسؤوليات 
في بعض األحيان(. يتولى العاملون في المدارس 
مسؤولية إجراء عملية تحديد الطالب المعرضين 

للخطر. وهم بحاجة إلى معرفة أماكن العثور على 
البيانات، وكيفية استكمال نماذج التقييم، وكيفية 

تصنيف الطالب. تعتبر استراتيجيات االستجابة األولية 
داخل المدرسة، بما في ذلك إدارة الحاالت، واجبات 

المعلم في المقام األول في ظل نظام اإلنذار المبكر. 
يلزم إجراء تدريب لمدة يومين على األقل على هذه 

الموضوعات، استناًدا إلى التجارب المكتسبة من 
برنامج SDPP. وبالرغم من أن قادة المجتمع بحاجة 

 إلى فهم أساسيات نظام اإلنذار المبكر، إال أنهم 
ال يشاركون عادًة في عملية تحديد الطالب، والتي 

تستخدم السجالت المدرسية وتتطلب مستوى عال 
من إجادة القراءة والكتابة. لهذا، فليس من الضروري 

مشاركتهم في هذا التدريب. 

ال يحتاج المعلمون إلى المشاركة في كل الدورات 
التدريبية الخاصة بأفراد المجتمع. ومع ذلك، يفّضل 

أن يشارك مدير المدرسة و/أو نائب المدير في تدريب 
قادة المجتمع. وهو مسؤول عن ضمان إحراز هذا 

المكون الخاص بنظام اإلنذار المبكر للتقدم باستمرار، 
وتؤكد مشاركته في تدريب المجتمع على أن نظام 
اإلنذار المبكر يقوم على الشراكة والتعاون وتبادل 

المعلومات. استخدم فريق عمل برنامج SDPP هذا 
النموذج في كمبوديا. في البلدان األخرى التي تم 

تنفيذ برنامج SDPP بها، أسهم التدريب القائم على 
المدرسة واجتماعات المتابعة في لم شمل العاملين 

في المدارس وأفراد المجتمع مًعا. 

يجب عليك أيًضا التخطيط لخلق فرص لفرق نظام 
اإلنذار المبكر بالمدرسة للعمل مًعا واتخاذ القرارات 

األولية بشأن استراتيجيات االستجابة الخاصة بها.
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 جدول برنامج التدريب 
ومكانه

يجب أن تبدأ عمليات تنفيذ نظام اإلنذار المبكر 
خالل الشهرين األولين من العام الدراسي، من 

أجل تحسين الدعم المقدم للطالب المعرضين 
للخطر خالل العام الدراسي. يجب إجراء التدريب 
األولي التنشيطي، ال سيما حول تحديد الطالب 

المعرضين للخطر، بالقرب من بداية العام الدراسي 
قدر اإلمكان، ويفضل أن يتم ذلك قبل أسبوعين 
إلى أربعة أسابيع من بداية العام الدراسي، لكي 
يتم شحذ همة فرق نظام اإلنذار المبكر وإنعاش 

ذاكرتهم باإلجراءات الخاصة به. 

إن مسألة وضع جدول برنامج التدريب ليست 
بسيطة كما تبدو. إذ تكون المدارس والعاملون بها 

مشغولون في بداية العام الدراسي. كما أن هناك 
العديد من المطالب المتعارضة. يرغب المعلمون 

في إكمال عطالتهم. وتتنافس وزارات التربية 
والتعليم )وبرامج أخرى مثل البرنامج الخاص 

بك( على إجراء هذا التدريب مع المدرسين. تحتاج 
المدارس إلى االستعداد للعام الدراسي الجديد، 

 وفي بعض الدول - تقوم بإجراء اختبارات مالحق. 
قد تكون الجداول المدرسية غير ثابتة وعرضة 

للتغيير بسبب ظروف الطقس. اضطرت فرق عمل 
برنامج SDPP إلى وضع جداول الدورات التدريبية 
في مواعيد تتالفى الفيضانات والحرارة الشديدة!

قم بوضع المواعيد في أقرب وقت ممكن واالتصال 
على الفور بجميع المدارس وإخبارهم بموعد 

ومكان االنعقاد. ادرس األسئلة اللوجيستية التالية: 
كم عدد األيام الخاصة بالتدريب؟ أين سيتم عقد 

التدريب؟ هل ستتم تغطية النفقات اليومية 
 والنقل؟ وكيف سيتم سدادها؟ ما هي المواد 

 )أي: سجالت المدرسة( التي يجب عليهم 
إحضارها معهم؟ 

إذا كان من المقرر عقد تدريبات أخرى ضمن نظام 
اإلنذار المبكر على مدار العام، فال بد من جدولتها 

مقدًما لالستفادة من فترات الراحة المدرسية 
وعطالت نهاية األسبوع إلى غير ذلك. ستكون 

هذه التدريبات اإلضافية عرضة لالعتبارات التالية 
المذكورة أعاله، باإلضافة إلى سياسات وزارة التربية 

والتعليم التي قد تحول دون إقامة تدريبات 
للمدرسين خالل أيام الدراسة. تأكد من أنك على 

دراية بالمعايير.

قد يشكل العثور على أماكن التدريب المناسبة تحدًيا 
أمامك. تبًعا لتصميم وهيكل برنامج التدريب الخاص بك، 

ستكون قادًرا على تقدير عدد المشاركين - المتدربين 
والمدربين. قد تتكرر عملية التعرف على ما إذا كانت هناك 

أماكن كافية الستيعاب أعداد األفراد الذين من المقرر 
مشاركتهم أم ال. قد تضطر إلى جدولة دورات تدريبية 

إضافية أو زيادة عدد فرق نظام اإلنذار المبكر المدرسية 
 والمدربين الذين تم التخطيط لتجميعهم في مكان 

 واحد. رّتب لحجز المكان بمجرد تحديد هذه األعداد، 
 فقد يتعارض األمر مع بعض المناسبات األخرى، بما في 

 ذلك حفالت الزفاف واالحتفاالت التي تتزامن عادًة مع 
أوقات الراحة المدرسية.

 يجب عليك وضع العوامل التالية في االعتبار عند 
اختيار المكان:

هل هناك مساحة كافية؟ من المرجح أن يشمل • 
برنامج التدريب جلسات عامة وكذلك مجموعات عمل 
صغيرة. يجب أن تكون المساحة قادرة على استيعاب 

كل منهما.

هل هناك أماكن كافية للمشاركين في حالة • 
التخطيط للمبيت؟ بالرغم من أنه يمكن للمشاركين 

عمل ترتيباتهم الخاصة، إال أن برنامج SDPP وجد أن 
قيام البرنامج بترتيب أماكن اإلقامة )ودفع ثمنها( 

سيكون أكثر فعاليًة.

هل سيقوم المكان الذي يستضيف التدريب بتوفير • 
مواد التدريب مثل األلواح الورقية القالبة والحوامل، أو 

أجهزة العرض والشاشات، أو األسالك الكهربائية، أم 
سيكون عليك إحضار جميع المستلزمات؟

هل يمكن أن تقوم المنشأة بتجهيز وتقديم كميات • 
كافية من الطعام في حالة الحاجة إلى تقديم وجبات 
)ال تنس أوقات االستراحة لتناول الشاي( أم هل سيتم 
طلب خدمات المطاعم الخارجية؟ هل ستكون هناك 

حاجة إلى موّرد خارجي إضافي؟

تلميح: اتباع سياسات الوزارة
ال تنس الحصول على إذن رسمي من 

وزارة التربية والتعليم لعقد التدريب وأن 
تكون لديك نسخة من التصريح الخاص 

بوزارة التربية والتعليم عند إخطار مكاتب 
التعليم الوطنية الفرعية والمحلية 

ومديري المدارس.
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هل هناك فرص ترفيهية بعد التدريب • 
لالسترخاء الفردي وبناء الفريق، مثل النزهات، 

والحدائق، والتمرينات، وما إلى ذلك؟ 

مسؤولو وضع محتوى برنامج 
التدريب والمدربون 

ستحتاج إلى تحديد من سيعد محتوى التدريب 
ومن سيلقيه ويقدمه. سيعتمد اتخاذ هذه القرارات 

على كيفية إعداد برنامجك وكيفية انتقاء طاقم 
عمله. إذا كان لديك طاقم عمل بالمشروع، فيمكنه 
إعداد معظم محتوى التدريب وتقديم معظم أجزاء 

التدريب. إذا كنت تقوم بالتنفيذ من خالل وزارة 
التربية والتعليم، فقد يتم تكليف موظفي الوزارة 

بذلك، تحت إشرافك.

بالنسبة لوضع محتوى التدريب، يجب أن يلعب 
فريق تصميم نظام اإلنذار المبكر الخاص بك 

الدور الرئيسي في هذا األمر. فهو من تولى إجراء 
التحليالت، وتحديد عوامل التنبؤ والمؤشرات، ووضع 

استراتيجيات االستجابة األولية على النحو الموضح 
في الوحدات السابقة. كما أنه من قام بوضع المواد 

الالزمة لتحديد الطالب المعرضين للخطر والدعم 
الذي يشكل المحتوى األساسي للتدريب. تتم 

مناقشة المواد اإلضافية واحتياجات المحتوى أدناه. 
قد ترغب في ضم بعض المتخصصين اآلخرين إلى 

الفريق المسؤول عن محتوى التدريب الخاص بك 
أو مراجعين/مستشارين، مثل الوزارة أو غيرها من 

المتخصصين المحليين في المدارس الصديقة 
لألطفال.

وبالنسبة لتقديم برنامج التدريب، يستطيع فريق 
تصميم نظام اإلنذار المبكر لديك العمل بمثابة 

كبار المدربين، إذا استخدمت أسلوب التدريب 
التسلسلي. وسيقومون بتدريب كادر من المدربين، 

بحيث يقومون، باالشتراك معهم، بتقديم التدريب 
الخاص بنظام اإلنذار المبكر لفرق نظام اإلنذار المبكر 
المدرسية. وسيقوم هؤالء المدربون بتضمين فريق 
نظام اإلنذار المبكر الخاص بك والموظفين اآلخرين 

في المشروع. يجب أن تأخذ بعين االعتبار كذلك 
تضمين موظفي وزارة التربية والتعليم، ال سيما 

موظفي مكتب التعليم المحلي الذين قد يكونون 
مسؤولين عن الرقابة واإلشراف، في الوقت الحالي 

أو في المستقبل. إذا كانت مبادرة مكافحة التسرب 
الدراسي الخاصة بك مبادرة تابعة للوزارة، يجب 

أن يتولى الموظفون على مستوى الوزارة الذين 

يقومون عادًة بتنفيذ عمليات التفتيش الروتينية 
في المدارس المسؤولية الرئيسية عن أعمال 

التدريب والمتابعة.

إذا كنت قد تعرفت في اجتماعاتك مع المدارس 
على مدير مدرسة أو معلم كان مهتًما بشكل 

خاص بنظام اإلنذار المبكر أو قدم رؤية معينة بشأن 
النظام، ففكر في االستعانة به كمدرب. خالل السنة 

الثانية لتنفيذ نظام اإلنذار المبكر، استطاع فريق 
عمل برنامج SDPP االستعانة بمعلمي فصول 

رئيسية ملتزمين بشكل خاص وبارعين كمدربين. 
وعن طريق وضعهم في دور القيادة، قام برنامج 

SDPP بتعزيز شعورهم بالملكية وتقديرهم. 

تتم مناقشة موضوع تدريب المدربين بمزيد من 
التفصيل أدناه.

وضع محتوى ومواد برنامج 
التدريب 

في إطار عملية التصميم الخاصة بك، قمت بالفعل 
بوضع معظم المحتوى التدريبي، بما في ذلك 

المواد واإلجراءات. 

لتحديد الطالب المعرضين للخطر، قمت • 
بتحديد عوامل التنبؤ بالخطر والمؤشرات؛ 
وتهيئة أدوات التقييم والتصنيف؛ ووضع 

اإلجراءات واإلرشادات المصاحبة لذلك.  

وبالنسبة الستراتيجيات االستجابة األولية، • 
قمت بوضع متطلبات المتابعة والنماذج 

والتعليمات الخاصة بكيفية استخدامها؛ ووضع 
نقاط "تطبيق" وربطها بإجراءات االستجابة؛ كما 

قمت بوضع إرشادات حول كيفية تنفيذ هذه 
األنشطة.

من أجل التأييد وزيادة الوعي والتوعية • 
في المجتمع، قمت بإعداد ملصقات ومواد 

إعالمية أخرى باإلضافة إلى اإلرشادات الخاصة 
باستخدامها.

ينبغي تحويل هذه المواد إلى نشرات يسهل على 
فرق نظام اإلنذار المبكر المدرسية فهمها وينبغي 
دمجها في كتيبات الستخدامها في أدلة التدريب 

ولكي تستخدمها كل من المدرسة والمجتمع. 
تتضمن المالحق نماذج من أدلة تدريب برنامج 

.SDPP
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يوضح الجدول 8A في الصفحة التالية محتوى 
دليل التدريب الخاص ببرنامج SDPP والنشرات 

 المستخدمة مع فرق نظام اإلنذار المبكر المدرسية 
في طاجيكستان.

يحتاج المشاركون إلى فرصة لتجربة األدوات 
وإكمال نماذج نظام اإلنذار المبكر المتنوعة، خاصًة 
تلك المتعلقة بتحديد الطالب المعرضين للخطر 

ومتابعتهم. من المهم أيًضا أن يتعامل كل 
المشاركين مع المحتوى نفسه خالل المناقشات. 

لهذا السبب، ينصح بإنشاء حزمة بيانات ومعلومات 
مدرسية وهمية أو مقلدة. يجب أن تتضمن هذه 

الحزمة بيانات الطالب ودراسات الحاالت من أجل جمع 
البيانات أو استخدامها في تمثيل األدوار للزيارات 

المنزلية أو اجتماعات إدارة الحاالت. 

قبل الشروع في جمع البيانات والمعلومات المدرسية 
الوهمية، يجب أن تقرر المعلومات التي تحتاج إليها. 

المعلومات المطلوبة هي البيانات والمعلومات 
العامة الالزمة لالستجابة لعوامل التنبؤ والمؤشرات 

الخاصة بالطالب المعرضين للخطر التي تم تحديدها. 
يوضح مربع النص أدناه بيانات ومعلومات الطالب 

الوهمية.   

بالنسبة لتمرين تحديد الطالب المعرضين للخطر، 
قم بوضع مجموعات من بيانات الطالب لصف أو 

صفين دراسيين من الصفوف المناظرة للصفوف 
الدراسية التي يستهدفها برنامجك. قم بتقديم 

معلومات عن عشرة طالب في كل صف، بالتنسيقات 
المختلفة التي عادًة ما تحتفظ بها المدرسة. على 

سبيل المثال، قد يعني ذلك في بعض البلدان 
دفاتر تسجيل منفصلة للحضور، والسلوك )في حالة 

وجودها(، واألداء الدراسي/الدرجات. تتمثل أسهل 
طريقة للشروع في إعداد مجموعات البيانات هذه 

في استعارة/نسخ بعض سجالت الطالب من إحدى 
المدارس المشاركة وإدراج أسماء وهمية للمدرسة 

والطالب. 

من بين األسباب المهمة األخرى إلعداد بيانات الطالب 
الوهمية تمكين المدرسين من إجراء التقييم 

والتصنيف لكل الطالب. ينبغي أن يكون عدد الطالب 
المطلوب منهم تقييمهم معقوالً بالنسبة للوقت 

المتاح. إذا لزم األمر، قم بإجراء تدريب عملي على 
التقييم والتصنيف مع األفراد الذين ال يعرفون كيفية 

استخدام األدوات عند تصميم الدورات التدريبية من 
أجل قياس الوقت الذي سيستغرقه المدرسون في 
تقييم كل طالب على حدة. يجب عليك أيًضا إتاحة 
الوقت للمشاركين لمناقشة عملية التقييم فيما 
بينهم. إذا لم يدرك المعلمون كيفية القيام بذلك 

بالشكل الصحيح فإن نظام اإلنذار المبكر الخاص بك 
لن يجدي نفًعا!

مثال على بيانات ومعلومات 
محاكاة لطالب

النوع• 

السن• 

المرحلة• 

الحضور في الشهر الماضي أو الربع األخير • 
من العام الدراسي الماضي

درجات الشهر الماضي أو الربع األخير من • 
العام الدراسي الماضي

إنجاز/تقديم الفروض المنزلية• 

السلوك في الفصل• 

الوضع في المنزل )االستقرار المالي لألسرة، • 
أعباء العمل المفروضة على الطالب قبل 

المدرسة أو بعدها، المشكالت الصحية، 
المسافة من المدرسة إلى المنزل، مستوى 

تعليم أولياء األمور/إجادتهم للقراءة 
والكتابة، وضع األيتام واألطفال الضعفاء(

مشاركة اآلباء )تفاعل األسرة مع المدرسة • 
والمعلمين(

تلميح: قد تكون أجهزة الكمبيوتر 
واإلنترنت عوامل مساعدة

إذا كانت المدارس مجهزة بأجهزة كمبيوتر، 
يمكن إدراج قرص فيديو رقمي )DVD( بصحبة 

جميع المواد في حزمة نظام اإلنذار المبكر 
المدرسي من أجل تقييم الطالب المعرضين 

للخطر وتصنيفهم ومتابعتهم بتنسيق 
إلكتروني. في حالة توفر اتصال بشبكة اإلنترنت، 
يمكن إرسال بعض المعلومات إلى مكتب الوزارة 
اإلقليمي للتعرف على صورة أكبر لما يحدث في 

"المؤشرات األساسية الثالثة" في المدارس في 
المنطقة. هذه المعلومات مفيدة ألنها تخطط 

آليات الدعم المستقبلية للوزارة والميزانيات 
وكذلك تشكيل السياسة.
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دليل تدريب العاملين بالمدرسة

الجدول 8A - نظام اإلنذار المبكر في طاجيكستان: دليل تدريب العاملين بالمدرسة

جدول المحتويات

قائمة االختصارات
لمحة عامة

 SDPP 1.  مقدمة حول برنامج
الجلسة األولى: مقدمة حول ورشة العمل

SDPP الجلسة الثانية: لمحة عامة عن برنامج
2. مقدمة حول إجراءات نظام اإلنذار المبكر للحد من 

التسرب الدراسي، األدوار والمسؤوليات
الجلسة الثالثة: إجراءات نظام اإلنذار المبكر، األدوار 

والمسؤوليات
الجلسة الرابعة: مراجعة نماذج نظام اإلنذار المبكر

الجلسة الخامسة: استخدام نماذج نظام اإلنذار المبكر
عينة حاالت لنماذج نظام اإلنذار المبكر وتمثيل أدوار • 

إدارة الحاالت
3.  إدارة الحاالت لألطفال المعرضين لخطر التسرب 

الدراسي 
متابعة السلوك• 
متابعة الفروض المنزلية• 

الجلسة السادسة: دور المدير/نائب المدير
الجلسة السابعة: مناقشة إدارة الحاالت

4.  أنشطة توعية المجتمع 
الجلسة الثامنة: إشراك أفراد المجتمع لدعم الطالب 

المعرضين للخطر
اإلجراءات التي يمكن للمدارس والمجتمعات • 

اتخاذها لمساعدة األطفال المعرضين للخطر على 
االنتظام في الدراسة

5. المدارس الصديقة لألطفال 
الجلسة التاسعة: المدارس الصديقة لألطفال 

6. التواصل مع أولياء أمور الطالب المعرضين للخطر 
نماذج االتصال باآلباء/أولياء األمور بشأن حاالت • 

الغياب
الزيارات المنزلية• 

الجلسة العاشرة: تمثيل أدوار الزيارات المنزلية
7. تحديد الطالب المعرضين لخطر التسرب الدراسي 

بشكل أكبر 
الجلسة الحادية عشر: مقدمة حول ورقة تقييم الطالب 

المعرضين للخطر
المحاضرة الثانية عشر: تحديد الطالب المحتاجين 

للمعالجة الكاملة أو الجزئية
الختام )للمدربين فقط( 

أوراق تدريبية للمشاركين في التدريب

الورقة التدريبية 1: جدول أعمال التدريب
SDPP الورقة التدريبية 2: لمحة عامة عن برنامج

الورقة التدريبية 3: أدوار ومسؤوليات نظام اإلنذار المبكر
الورقة التدريبية 4أ: جدول سلوكيات الطالب

الورقة التدريبية 4ب: نموذج متابعة سلوك الطالب
الورقة التدريبية 5: ورقة متابعة الفروض المنزلية

الورقة التدريبية 6: خطاب لآلباء بشأن حاالت الغياب
الورقة التدريبية 7: نموذج الزيارة المنزلية

الورقة التدريبية 8: سجل الخطابات والزيارات المنزلية 
واللقاءات

الورقة التدريبية 9: نموذج اجتماع إدارة الحاالت
الورقة التدريبية 10: المبادئ التوجيهية الجتماعات إدارة 

الحاالت الشهرية
الورقة التدريبية 11: أداة التخطيط المجتمعي

الورقة التدريبية 12: إرشادات استخدام الملصقات
 الورقة التدريبية 13: مناقشة األسئلة حول الغالف 

الخلفي للملصقات
الورقة التدريبية 14: خطوات إجراء الزيارة المنزلية

الورقة التدريبية 15: سيناريوهات تمثيل أدوار الزيارة 
المنزلية

الورقة التدريبية 16: ورقة تقييم درجة الخطورة
الورقة التدريبية 17: إرشادات ورقة تقييم درجة الخطورة

الورقة التدريبية 18: عينة لمعلومات الطالب
الورقة التدريبية 19: ملخص الحضور ربع السنوي

الورقة التدريبية 20أ: دليل متابعة الطالب ربع السنوي
الورقة التدريبية 20ب: دليل متابعة الطالب ربع السنوي

الورقة التدريبية 21: كيفية تحديد مرحلة الحسم للطالب 
المعرضين للخطر

الورقة التدريبية 22: سمات المدارس الصديقة لألطفال

نصائح للمدربين:
الورقة التدريبية 1: تقديم التعليقات

الورقة التدريبية 2: التعليقات الداعمة/غير الداعمة
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يمكنك دراسة تضمين بعض دراسات الحاالت في 
التدريب. قد تكون دراسات الحاالت المكتوبة أكثر 

جذًبا من جدول "الحقائق"، لكنها قد تستغرق الكثير 
من الوقت لكتابتها. والجيد في األمر هو إمكانية 

استخدامها في العديد من األنشطة التدريبية. يجب 
أن تقدم دراسات الحالة تعريًفا كاماًل للطالب والعائلة 

)ال تستخدم أسماء حقيقية لألفراد في مدرستك أو 
المجتمع(. وينبغي أن تتضمن معلومات عن تصرفات 

 8B الطالب أثناء وجوده في المدرسة. يعد الشكل
في الصفحة التالية مثاالً على دراسة حالة طالب تقدم 

معلومات كافية ألنشطة التدريب المتنوعة.

تلميح: استخدام مقاطع الفيديو 
ودراسات الحالة لتحسين التعلم

فّكر في تضمين مقاطع فيديو تعليمية في 
التدريب الخاص بك، ومشاركتها على أقراص 
فيديو رقمية )DVD( أو محركات USB أو أحد 

مواقع الويب. تتضمن مقاطع الفيديو الممكنة: 
عملية التقييم والتصنيف، والزيارة المنزلية، 

واجتماع إدارة الحاالت، والممارسات اليومية 
 للمعلم لدعم الطالب المعرضين للخطر. 

فّكر أيًضا في إعداد دراسة حالة لبعض الطالب 
الوهميين في المدرسة الوهمية. ويمكن 

استخدام مقاطع الفيديو هذه لتوفير معلومات 
حول سلوك الطالب )إذا لم تكن مسجلة في 

السجالت المدرسية(.

تدريب مدربي نظام اإلنذار 
المبكر الخاص بك

يجب أن تقوم بتدريب المدربين قبل أن يكون 
بإمكانك تدريب فرق نظام اإلنذار المبكر المدرسية. 

وهذا يعني أنك بحاجة إلى تحديد المدربين أثناء 
قيامك بتصميم نظام اإلنذار المبكر الخاص بك. 
كما ناقشنا سابًقا، قد يكون مدربو نظام اإلنذار 

المبكر من فريق عملك، أو موظفي وزارة التربية 
والتعليم، أو غيرهم. ويفضل اختيار المدربين من 
األشخاص الذين سيتولون مسؤولية متابعة فرق 

نظام اإلنذار المبكر المدرسية، واإلشراف عليها، 
وتقديم الدعم لها. في الواقع، يفضل تضمين 
هؤالء الموظفون - إذا كان ذلك ممكًنا - في 

برنامج تدريب المدربين الخاص بك. وحتى في حالة 
عدم عملهم كمدربين، فسيحتاجون إلى المعرفة 

المتعمقة التي يوفرها التدريب.

يعتمد عدد المدربين الذين تحتاج إليهم على 
االعتبارات التالية: 

1. عدد المواقع الجغرافية في المناطق 
المستهدفة الخاصة بك؛ و 

2. عدد المدارس في كل منطقة؛ و 

3. عدد المشاركين؛ و  

4. مدى إلمام المشاركين بالبرنامج الخاص بك 
وبنظام اإلنذار المبكر - هل سيتم اختيارهم من 

الموظفين الذين عملوا في برنامجك أو من "الخارج" 
)مثل وزارة التربية والتعليم أو المؤسسات األخرى( 

5. من سيؤدي دور المنسقين - هل سيكونون من 
مسؤولي الوزارة أم أنك ستحتاج إلى موظفين من 

الخارج؛ و 

6. مستويات المهارات الخاصة بمعلميك؛ و

7. اإلطار الزمني المتاح لعملية التدريب. 
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"سوثيرا" طالبة في الصف الرابع لكنها تبلغ من 
العمر 12 عاًما وهي أكبر من الطالب اآلخرين في 
فصلها. وهي تواجه صعوبات في القراءة وإجراء 

العمليات الحسابية. وقد تغيبت خالل الشهر األول 
من الدراسة لمدة 12 يوًما من أصل 22 يوًما. تعاني 

والدتها من حالة صحية متدهورة للغاية ونظًرا 
لكون "سوثيرا" أكبر أخواتها الستة سًنا، فإن والديها 

يتوقعون منها البقاء في المنزل في حالة مرض 
األم. يعمل والدها في كشك صغير على جانب 

الشارع حيث يبيع السجائر والفواكه والخضروات 
والخبز وصابون الغسيل والماء والبيض المسلوق. 

تساعد "سوثيرا" والدها في الصباح قبل الذهاب 
إلى المدرسة حيث تقوم بسلق البيض عندما تكون 

والدتها مريضة وال تقوى على القيام بذلك، ثم تحمل 
البيض إلى الكشك. وفي عطلة نهاية األسبوع 

عندما ال تكون "سوثيرا" في المدرسة، فإنها تعتني 
بأشقائها األصغر سًنا.

بالرغم من أن "سوثيرا" خجولة للغاية إال أنها تحاول 
االنخراط في األنشطة مع الطالب اآلخرين. وبالرغم من 

كونها أكبر سًنا من بقية زميالتها، إال أنها صغيرة 
الحجم، وتميل زميالتها إلى إشراكها في األنشطة 

عندما تكون موجودة في المدرسة. لكنها تواجه 
صعوبات في القيام بأبسط األشياء، وغالًبا ما تبتعد 

عن أنشطة الفصل، ويمكن مالحظتها وهي تحدق 
نظرها تجاه النافذة. ولم تكن عائلتها تستطيع شراء 

الحد األدنى لها من اللوازم المدرسية التي تحتاجها، 

ولذلك فعندما تكون المدرسة غير قادرة على 
توفير كراسات التمرينات والقلم الرصاص لها فإنها 

ال تتمكن من المشاركة غالًبا.

تأتي "سوثيرا" في الغالب متأخرة إلى المدرسة 
بسبب ضرورة توصيل البيض إلى كشك والدها. 

وهي نادًرا ما تعمل في الفصل لكنها تكون بوجه 
عام غير مستعدة، فهي ال تؤدي الفروض المنزلية 

الخاصة بها، وال ترفع يدها مطلًقا لكي تسأل أو 
تجيب على أي سؤال، كما أنها ال تنظر عموًما في 

 الكتب المدرسية التي تشترك فيها مع اثنتين 
من زميالتها. 

بالرغم من أنك غير متأكد، إال أنك تشك أن "سوثيرا" 
ال تحصل على قسط كاف من النوم ألنها قد نامت 

في الفصل أكثر من مرة. كما أنك تتساءل ما إذا 
كانت جائعة نظًرا ألنها في المرات القليلة التي 

تم تقديم طعام لها في المدرسة كانت تلتهمه 
بسرعة. 

انتقلت جدة "سوثيرا"، التي عاشت مع األسرة 
وكانت تساعد في األعمال المنزلية، إلى منزل 

خالتها مؤخًرا. لقد الحظت أن "سوثيرا" قد أصبحت 
حزينة منذ انتقال جدتها إلى منزل خالتها وأصبحت 

تشعر بمزيد من اإلرهاق. تمتلك "سوثيرا" شقيًقا 
أصغر منها بثالث سنوات يدرس معها في نفس 

الفصل. ومعدل غيابه عن المدرسة أقل بكثير من 
أخته وال يعاني من نقص اللوازم المدرسية. 

لم يحدث مطلًقا أن حضر والدا "سوثيرا" إلى 
المدرسة لمناقشة أي من األمور المتعلقة بتعليم 

أبنائهم. لقد شاهدت "سوثيرا" ذات مرة في السوق 
بصحبة والدتها. وقد لوحت لك بيدها وبدت وكأنها 

متحمسة لرؤيتك هناك. وعندما لوحت لها بيدك، 
مألت ابتسامتها وجهها بالكامل. وقد رأيتها تجذب 

ثوب والدتها وتشير إليك. لم تلتفت أمها لتنظر 
إلى ما كانت تشير إليه؛ بل واصلت المشي بعيًدا 

وقامت بسحب "سوثيرا" معها. 

في العام السابق، وضعت أم "سوثيرا" طفاًل وقد 
مات بعد والدته. تبدو األمور صعبة للغاية لكل فرد 

في األسرة منذ وفاة الطفل.

قبل أسبوعين، أخبرتك "سوثيرا" أنها تحب رسم 
 الصور وقامت برسم صورة لطائر على السبورة. 

لقد كان ذلك الرسم متقًنا بدرجة مدهشة!

الشكل 8B - دراسة حالة توضيحية: "سوثيرا" 

* ليس اسمها الحقيقي. ال يتم اإلفصاح عن هوية األطفال القّصر في التقارير العامة كجزء من تطبيق سياسة حماية الطفل.
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سواًء تم اختيار المدربين من فريق عمل المشروع 
لديك أو من العاملين بوزارة التربية والتعليم أو من 

المؤسسات األخرى، يجب أن تضع في االعتبار إجراء 
سلسلة من الدورات التدريبية لضمان إلمامهم 

بشكل كامل بأدوات نظام اإلنذار المبكر، وعملياته، 
وإجراءاته وإظهار المهارة في استخدامها. فهم 

ليسوا بحاجة فقط إلى تدريب فرق نظام اإلنذار المبكر 
المدرسية على هذه األمور، بل قد يتم تكليفهم أيًضا 

بتوفير الدعم الميداني. إن إجراء دورة تدريبية لمرة 
واحدة قد ال يكون كافًيا لتحقيق مستوى المهارة 

المطلوب. يوضح الجدول 8C الموضح أعاله التدريب 
الذي قدمه برنامج SDPP حول نظام اإلنذار المبكر 

في ثالثة بلدان.

ستحتاج أيًضا إلى إعداد دليل مدرب لكل دورة 
تدريبية. يجب أال تكون هذه األدلة مطولة )انظر 

الجدول 8D في الصفحة التالية(. تمثل المواد أو 
األوراق التدريبية التي قمت بإعدادها للمشاركين 

محور دليل المدرب. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يشمل 
دليل المدرب ما يلي:

تعليمات حول كيفية إقامة رابطة بين المشاركين • 
وفهمهم )انظر نصائح تنسيق األعمال في مربع النص 

في الصفحة التالية(.

تحديد أهداف المدرب )على سبيل المثال نقل المعارف • 
واألساليب الجديدة، وخلق الحماس للموضوع، وتحديد 

"النقاط الصعبة" في الفهم ومعالجتها، وطلب 
إسهامات المشاركين وتأمالتهم، إلى غير ذلك(؛ و

تحديد أهداف التعلم للمشاركين )على سبيل • 
المثال فهم أهمية منع التسرب الدراسي، واألدوار 

والمسؤوليات، وكيفية القيام باألنشطة، واالفتراضات 
الخاطئة(؛ و

تحديد قطاع أو وحدة التدريب مع تحديد الوقت • 
واألهداف واألساليب. 

8C الجدول

الهند

طاجيكستان

تيمور الشرقية

تحديد الطالب التدريب 1 

كيفية التدريب والتنسيق التدريب 2 

خطة المتابعة واالستجابة التدريب 3 

 SDPP مقدمة حول برنامج  التدريب 1 
ونظام اإلنذار المبكر  

كيفية تدريب فرق نظام اإلنذار  التدريب 2 
المبكر  

المراجعة والتأمل التدريب 3 

نظام اإلنذار المبكر وحماية األطفال التدريب 1 

اتجاه نظام اإلنذار المبكر التدريب 2 

نظام اإلنذار المبكر والتوازن   التدريب 3 
بين الجنسين   

المراجعة والتأمل لنظام اإلنذار  التدريب 4 
المبكر  

تحديد الطالب التدريب 1 

تدريب تنشيطي  التدريب 2 

المراجعة والتأمل التدريب 3 

دورة تدريبية تنشيطية  التدريب 1 
وتحسين تنفيذ نظام اإلنذار   

المبكر  

دورة تدريبية تنشيطية،   التدريب 2 
كيفية تدريب فرق نظام اإلنذار   

المبكر المدرسية  

التدريب التنشيطي لنظام  التدريب 1 
اإلنذار المبكر والتخطيط  

نظام اإلنذار المبكر للموظفين   التدريب 2 
الجدد  

السنة الثانيةالسنة األولى

برنامج التدريب الخاص ببرنامج SDPP لمدربي نظام اإلنذار المبكر
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نصائح التنسيق للمدربين
• بناء الثقة

• تجسيد المواقف اإليجابية

• إعطاء تعليقات داعمة

• االلتزام بالجدول الزمني

• إنشاء "ساحة انتظار" لتجنب الخروج عن الموضوع

• طرح األسئلة المفتوحة التي ليس لها إجابات محددة

• احترام مشاعر المشاركين

 8D الجدول

-14:30

15:30 م

ساعة 
واحدة

فهم -
1( كيفية إجراء اجتماع 

إدارة الحاالت

2( إجراءات المتابعة

3( كيفية استكمال 
النماذج 

الجلسة السابعة: مناقشة 
إدارة الحاالت

تمثيل أدوار االجتماع الشهري إلدارة • 
الحاالت. 

يقوم المديرون أو نواب المديرين • 
بمراجعة سجالت المعلمين الخاصة 

بطالب واحد )استخدام "عينات حاالت 
لنماذج نظام اإلنذار المبكر وتمثيل 
أدوار إدارة الحاالت"(. مناقشة حضور 

الطالب وسلوكياتهم ودرجاتهم وأي 
اتصال مع أولياء األمور. 

بعد ذلك، يقوم المديرون بقيادة • 
المناقشات حول اإلجراءات التي يمكن 

اتخاذها لدعم الطالب المعرضين 
للخطر؛ وتحديد إجراءات المتابعة 

ومواعيد استكمالها. اطلب إجراًء 
إيجابًيا واحًدا على األقل لكل طالب. 

يقوم المديرون أو نواب المديرين • 
باستكمال نموذج اجتماع إدارة الحاالت.

الورقة التدريبية 9: نموذج 
اجتماع إدارة الحاالت

الورقة التدريبية 10: المبادئ 
التوجيهية الجتماعات إدارة 

الحاالت الشهرية

نماذج نظام اإلنذار المبكر 
)المدرجة في الجلسة الرابعة(

دراسات حاالت الطالب

األهداف: الموادأساليب تقديم الجلسةالوقت

SDPP مثال لقطاع التدريب "الموضح" لبرنامج
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تدريب فرق نظام اإلنذار المبكر 
المدرسية

بالوصول إلى هذه النقطة، تكون قد حددت من يحتاج 
إلى التدريب وموضوعات التدريب، وتكون قد وضعت 

خطة التدريب الخاصة بك، وأعددت مواد التدريب، 
 وقمت بتدريب المدربين التابعين لك. أنت اآلن 

جاهز لتدريب فرق نظام اإلنذار المبكر المدرسية. 
يتناول هذا القسم وضع جدول األعمال الخاص بك 

وأساليب التدريب.

وضع جدول أعمال التدريب 
لديك الكثير من الموضوعات التي ينبغي تغطيتها. 

كيف يمكنك تغطيتها جميًعا خالل التدريب؟  

وجد برنامج SDPP أن يومين من التدريب لكل 
محاضرة للعاملين بالمدرسة يكفيان بشكل عام، 

إذا تلى ذلك دورة تدريبية تنشيطية أو غيرها 
من الدورات الموضوعية األخرى. موضح أدناه اثنان 
من جداول أعمال التدريب من برنامج SDPP في 

طاجيكستان - أحدهما للمعلمين ومديري 
المدارس، واآلخر لمديري المدارس وأفراد المجتمع 

)الجدوالن 8E الموضح أدناه و8F في الصفحة 
التالية(.

طرق التدريب 
من المهم أن تضع في اعتبارك أنك ستتعامل مع 

مجموعة من المشاركين، يتمتعون بمستويات 
مختلفة من المهارات ولديهم أنماط تعلم مختلفة. 

قد تختلف قدرات المشاركين حسب البلد والمنطقة، 
وحتى المجتمع المدرسي. وبعضهم قد يكون 
لم يشارك من قبل في أنشطة تدريب رسمية. 

والبعض اآلخر - مثل المعلمين - قد يشعر بالراحة 
مع استخدام أساليب التدريس التقليدية بصورة 

أكبر. قبل بدء التدريب، تأكد من مستوى المهارات 
)على سبيل المثال، طالقة استخدام اللغة، ومعرفة 

القراءة والكتابة، إلى غير ذلك( التي يتسم بها 
المشاركون حتى يمكنك تحديد أفضل أساليب 

التدريب الستخدامها.  

تابع

8E الجدول

جدول أعمال التدريب الخاص بنظام اإلنذار المبكر لبرنامج SDPP في 
طاجيكستان لمديري المدارس ومعلمي الفصول الرئيسية

اليوم األول

SDPP 1.  مقدمة حول برنامج

التسجيل  8:30 - 8:00

الجلسة 1: مقدمة حول ورشة العمل  9:00 - 8:30

SDPP الجلسة 2: لمحة عامة عن برنامج  9:45 - 09:00

2.  مقدمة حول إجراءات نظام اإلنذار المبكر للحد من التسرب الدراسي لجميع الطالب

الجلسة 3: مقدمة حول إجراءات نظام اإلنذار المبكر للحد من التسرب الدراسي  10:45 - 09:45

استراحة لتناول القهوة  11:00 - 10:45

الجلسة 4: مراجعة نماذج نظام اإلنذار المبكر  12:00 - 11:00

الغداء  01:00 - 12:00

الجلسة 5: استخدام نماذج نظام اإلنذار المبكر  02:45 - 01:00

3.  إدارة الحاالت لألطفال المعرضين لخطر التسرب الدراسي

الجلسة 6: دور المدير/نائب المدير  02:30 - 01:45

الجلسة 7: مناقشة إدارة الحاالت  03:30 - 02:30

استراحة لتناول القهوة  03:45 - 03:30

4. أنشطة توعية المجتمع

الجلسة 8: إشراك أفراد المجتمع لدعم الطالب المعرضين للخطر  04:45 - 03:45

الختام    04:45
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8F الجدول

جدول أعمال التدريب الخاص بنظام اإلنذار المبكر لبرنامج SDPP في 
طاجيكستان لمديري المدارس وجمعيات اآلباء والمعلمين وقادة المجتمع

التسجيل  8:00 - 7:15

النشاط 1: مقدمة  8:15 - 08:00

SDPP النشاط 2: نظرة عامة حول برنامج  8:45 - 08:15

النشاط 3: أسباب التسرب وأسباب البقاء في المدرسة  9:45 - 08:45

استراحة لتناول القهوة  10:00 - 09:45

النشاط 4: إجراء زيارة منزلية  11:30 - 10:00

الغداء  01:30 - 11:30

النشاط 5: عرض ملصقات لمناهضة التسرب  02:30 - 01:30

النشاط 6: تنظيم اجتماع مجتمعي حول الملصقات  04:00 - 02:30

النشاط 7: تعبئة الموارد المجتمعية القائمة إلشراك األطفال من أجل البقاء في المدارس  04:30 - 04:00 

الختام والتقييم  04:40 - 04:30

الجدول 8E - تابع

 SDPP جدول أعمال التدريب الخاص بنظام اإلنذار المبكر لبرنامج 
في طاجيكستان لمديري المدارس ومعلمي الفصول الرئيسية

اليوم الثاني

7. تحديد الطالب المعرضين لخطر التسرب الدراسي بأكبر درجة

الجلسة 11: مقدمة حول ورقة تقييم الطالب المعرضين للخطر  12:00 - 11:30

الغداء  01:00 - 12:00

الجلسة 11 )تابع(: مقدمة حول ورقة تقييم الطالب المعرضين للخطر  03:00 - 01:00

استراحة لتناول القهوة  03:15 - 03:00

الجلسة 12: تحديد الطالب للمعالجة الكاملة أو الجزئية  04:00 - 03:15

6. التواصل مع أولياء أمور الطالب المعرضين للخطر

الجلسة 10: تمثيل أدوار الزيارات المنزلية  10:15 - 09:00

استراحة لتناول القهوة  10:30 - 10:15

الجلسة 10 )تابع(: مقدمة حول نموذج الزيارة المنزلية؛ المتابعة حتى الزيارة المنزلية  11:30 - 10:30

8. الختام وتقييم التدريب

الختام  04:45 - 04:00

5. المدارس الصديقة لألطفال

الجلسة 9: المدارس الصديقة لألطفال  9:00 - 08:30

الترحيب  8:30 - 8:00
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ومن الخصائص التي يشترك فيها المشاركون 
في التدريب الخاص بك ما يلي: أنهم كبار. يجب أن 
يأخذ التدريب الخاص بك ذلك في الحسبان ويقوم 

بتضمين خمسة عوامل مهمة لتعزيز تعليم الكبار. 
يساعدك اتباع هذه المبادئ في تحديد كيفية تقديم 

التدريب الخاص بك. )انظر مربع النص أدناه(.

إن أفضل تدريب هو ما يبني على ما يعرفه الناس، 
فهو يعزز أفضل الممارسات ويمكنه تبديد المفاهيم 

الخاطئة. تذكر أن تقوم بتضمين ما تعلمته خالل 
الزيارات األولية ومحادثاتك مع المدارس والمجتمعات 

المحلية حول تصوراتهم وأفكارهم بشأن التسرب 
الدراسي. )انظر الوحدة الرابعة(. 

قد تحتاج إلى مساعدة المشاركين في قبول أسلوبك 
في التدريب. من بين أساليب القيام بذلك بدء ورشة 

العمل بأسلوب BANG حيث:

1. تعني البدء باستخراج ما يعتقد المشاركون أنهم 
يعرفونه بالفعل عن التسرب الدراسي.

2. تعني سؤالهم عما يريدون معرفته بشأن 
التسرب الدراسي.

3. تعني تدوين أفكارهم الكبيرة عن التسرب 
الدراسي ومراجعتها في نهاية كل يوم.

4. تعني العودة في مراحل مختلفة في ورشة 
العمل للبداية - هل تغير أي شيء فيما يعرفونه 
عن التسرب الدراسي وكيفية التقليل من حدته؟ 

هل تمت اإلجابة عن أسئلتهم حول التسرب 
الدراسي؟ هل لديهم أسئلة جديدة يودون طرحها 

حول التسرب الدراسي؟

حتى إذا لم تكن قادًرا على اإلجابة على جميع 
األسئلة، فاطلب من المشاركين بناء نظام من 

المرجح أن تتم عملية التعلم الجديدة استناًدا إليه.

نحن نعرف أنه إذا لم يتم ربط التعلم الجديد 
بالمعرفة القائمة، فإنه من غير المحتمل أن يكون 

هناك تكامل فيما بينهما في الواقع العملي. 
فالحافز والرغبة في إدخال ابتكارات في النظم 

الروتينية القائمة - خاصًة عند محاولة تغيير 
سلوكيات المدرس - تتطلب تأماًل دائًما. حتى عند 

وجود شخص داعم لالبتكار والتغيير )يمكنه التحدث 
عن التغيير ومدى فائدته ولديه ثقة في قدرته على 
القيام به(، فإن قوة جذب العادات واألنماط الثقافية 

القديمة قد تعوق تعلم ممارسات وسلوكيات 
جديدة. باإلضافة إلى األنشطة األساسية لنظام اإلنذار 

المبكر، ينبغي أن تقوم الدورات التدريبية الخاصة 
بك بمعالجة هذا القصور الذاتي وجًها لوجه من 
خالل تضمين وقت لتأمل المشاركين ومناقشة 
ما يجب القيام به لتحقيق التغيير. للتعرف على 

مثال لتمرين التأمل المستخدم من قبل فريق عمل 
 8G في تيمور الشرقية، انظر الشكل SDPP برنامج

في الصفحة التالية. 

اجعل ورشة العمل الخاصة بك تفاعلية وتشاركية. 
فستسهم في أن يكون التدريب أكثر متعة وجذًبا 

للمشاركين، كما ستساعد على التعامل مع أنماط 
التعلم المختلفة في المجموعة وتساعد في بناء 
الفريق. من بين األساليب التي استخدمها برنامج 

SDPP للنجاح تقسيم المشاركين إلى مجموعات 

وتعيين مهام إعداد تقارير لألفراد. كان المشاركون 
مسؤولين عن تلخيص النقاط األساسية في نهاية 

كل نشاط تدريبي. يقدم الجدول 8H في الصفحة 
بعد التالية بعض األساليب التي استخدمها برنامج 

SDPP في التدريب.

 المبــادئ األساسية لتعليم 
الكبار

1. يجب أن تحتوي المادة المقدمة على فائدة 
مباشرة للمتعلمين.

2. يجب أن تكون المواد المقدمة ذات صلة 
بحياة المتعلمين الكبار.

3. يجب أن تكون بيئة التدريب مليئة بالترحيب 
بحيث يشعر كل المتعلمين باألمان من أجل 

المشاركة.

4. يجب أن يكون عرض التدريب جذاًبا.

5. وينبغي تقديم التدريب بطريقة محترمة، 
بحيث يتاح للمتعلمين فرصة لمشاركة 

خبراتهم.

المصدر: التعليم الفعال للكبار: مجموعة 
أدوات للتعليم، مركز نورث ويست لممارسة 

الصحة العامة، جامعة واشنطن )2012(
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السيناريو:
 ماريا، فتاة في الصف الرابع، تتغيب عن 

 المدرسة 4 أيام أسبوعًيا منذ بدء الدراسة. 
قم بإجراء نشاط تمثيل األدوار لزيارة مع والديها. 

لقد الحظت، أثناء وجودك في المنزل، أن ماريا 
مشغولة برعاية 3 أطفال صغار - إخوتها 

وأخواتها األصغر منها سًنا. ماذا تقول لتشجيع 
والديها إلرسالها إلى المدرسة كل يوم؟

فرانسسكو، فتى في الصف الرابع، تغيب عن 
المدرسة 12 يوًما في الشهرين الماضيين. 

قم بإجراء نشاط تمثيل أدوار للمحادثة التي 
ستقوم بها مع والدته لمعرفة سبب غيابه. 

يقول أشخاص آخرون في قريته أنهم قد 
شاهدوه وهو يعمل في مزرعة العائلة ألن هذا 

الوقت هو موسم الحصاد. ماذا تقول للتأكد 
 من أن والديه يقومان بإرساله إلى المدرسة 

كل يوم؟

لويزا، فتاة في الصف الخامس، رسبت في 
اختبارات الشهر الماضي في اللغة البرتغالية 

واللغة التيتومية، ربما بسب أنها تغيب كثيًرا، 
أو ربما بسبب أنها ال تفهم المادتين. قم بإجراء 

نشاط تمثيل األدوار لالجتماع الذي ستعقده 
مع والدتها لمعرفة سبل مساعدتها على 

النجاح في المدرسة. تعيش عائلتها في منزل 
بسيط جًدا يسكن فيه الكثير من الناس في 

مساحة صغيرة جًدا. لويزا لديها خمسة أشقاء 
وشقيقات أصغر منها سًنا.   

دومنجوز، فتى في الصف الخامس، كان طالًبا 
متفوًقا من قبل، لكنه أظهر مؤخًرا قدًرا كبيًرا 

من التغير في سلوكياته. وفي الشهر الماضي 
فشل في اختبارات الرياضيات والعلوم واللغة 
البرتغالية. يدعي بعض الطالب اآلخرين بأنه قد 
سرق طعامهم واألقالم الرصاص الخاصة بهم، 

وأنه قد دخل في معارك مع زمالء آخرين خارج 
المدرسة. يقول بعض المعلمين في المدرسة 

أنه أصبح "صفيًقا" جًدا. قم بإجراء نشاط تمثيل 
األدوار للمحادثة التي قد تقوم بإجرائها مع 

والديه الستكشاف ما يحدث.

النشاط:
قسم المدرسين إلى مجموعات تتكون من 

2-5 مشاركين. اطلب منهم اختيار أحد 

السيناريوهات وفكر في الوضع في مدرستهم. 
هل هذا وضع شائع أم ال؟ هل يعرفون حاالت 

مماثلة؟ 

ثم بعد ذلك، اطلب من المجموعات اقتراح 
خطوات عملية للمعلم للعمل بالتعاون مع 

قائد المجتمع/المجموعة لتحسين الحضور في 
هذا السيناريو المحدد. 

اطلب منهم تحديد المسؤول عن اتخاذ اإلجراءات 
في كل خطوة، وتحليل ما إذا كان هذا اإلجراء 

ممكًنا بالنظر إلى العوامل المؤثرة )الوقت، 
وعبء العمل، والجوانب الثقافية(. 

وبعد 20 دقيقة من النقاش، اطلب من كل 
مجموعة تقديم تقرير إلى جميع المشاركين. 

اسأل المشاركين: 

هل العمليات الموصوفة هنا مجدية في • 
واقعك؟ 

وما هي االلتزامات التي يحتاج المعلم إلى • 
إجرائها من أجل تحسين الوضع؟ 

كيف يمكن الحصول على المساعدة • 
الدقيقة لحفظ السجالت؟ 

ما هي الفوائد التي تعود على المدرسة، • 
وعلى المعلم وعلى المجتمع؟

وّضح الخطوات العملية العامة وقم بتقديم 
جدول زمني )على سبيل المثال، تحتاج سجالت 

الحضور إلى التعبئة بصفة يومية؛ ويجب 
تحليلها بشكل أسبوعي، وعقد مناقشات 

أسبوعية مع أفراد المجتمع المحلي، إلخ(

التفكير والمناقشة: الخطوات األولى نحو الحلول التشاركية

8G الجدول
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الجدول 8H - يبين الجدول التالي بعض األساليب التي استخدمها برنامج SDPP في التدريب. 

بناء الفريق• 

نظرة عامة على • 
التسرب الدراسي

التقييم والتصنيف• 

التتبع والتحفيز• 

المدرسة الصديقة • 
لألطفال/التدريس 

والتعلم

االتصال بأولياء األمور• 

إشراك المجتمعات • 
المحلية

اإلدارة• 
المراقبة• 

المنشطات/األلعاب• 
مجموعة العمل• 
المناقشة• 
التأمل• 

العرض• 
العصف الذهني• 
األسئلة واإلجابات• 

العرض• 
المحاكاة/الممارسة• 
العروض الجماعية• 

العرض• 
المناقشة• 
تمثيل األدوار• 

العرض• 
الشرح• 
تمثيل األدوار• 

العرض• 
تمثيل األدوار• 
دراسة الحالة• 

العرض• 
العصف الذهني• 
تمثيل األدوار• 

العرض• 
العصف الذهني• 
المناقشة• 

المجموعة كاملة• 
المجموعات في • 

المدرسة
فرق نظام اإلنذار المبكر• 

المجموعة كاملة• 
المجموعات في • 

المدرسة

المجموعة كاملة• 
فرق نظام اإلنذار المبكر• 

المجموعة كاملة• 
المجموعات في • 

المدرسة

المجموعة كاملة• 
المجموعات في • 

المدرسة

المجموعة كاملة• 
المجموعات في • 

المدرسة

المجموعة كاملة• 
فرق نظام اإلنذار المبكر• 

المجموعة كاملة• 
المجموعات في • 

المدرسة
فرق نظام اإلنذار المبكر• 

مدراء المدارس• 
المعلمون• 
قادة المجتمع• 

مدراء المدارس• 
المعلمون• 
قادة المجتمع• 

مدراء المدارس• 
المعلمون• 

مدراء المدارس• 
المعلمون• 

مدراء المدارس• 
المعلمون• 

مدراء المدارس• 
المعلمون• 
قادة المجتمع• 

مدراء المدارس• 
قادة المجتمع• 

مدراء المدارس• 
المعلمون• 
قادة المجتمع• 

الطريقة المشاركونتقسيم المجموعاتالمحتوى

أساليب التدريب التوضيحية للتدريب الخاص بنظام اإلنذار المبكر
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يعتبر نشاط تمثيل األدوار أسلوًبا فعاالً بشكل خاص 
لتوفير فرص للمشاركين لممارسة طرق تنفيذ بعض 

األنشطة الخاصة بنظام اإلنذار المبكر. يوضح الجدول 
8I أدناه بعض األفكار الستخدام تمثيل األدوار في 

التدريب على نظام اإلنذار المبكر.

موضح هنا بعض الدروس المستفادة لتدريب فرق 
نظام اإلنذار المبكر المدرسي:

1. اجعل األدوار والمسؤوليات المتعلقة بتنفيذ نظام 
اإلنذار المبكر واضحة للغاية.

2. تحتاج فرق نظام اإلنذار المبكر المدرسية أن يتم 
تدريبها في الشهر السابق لبداية العام الدراسي.

3. دع العاملين في المدارس يستكشفون مواقف 
"الحياة الحقيقية" للطالب في مدارسهم خالل 

الجلسات التدريبية. دعهم يستكشفون كيف يمكن 
لنظام اإلنذار المبكر تقديم المساعدة. قم بتشجيع 

هذا النوع من الحوار والمشاركة خالل األنشطة 
الجماعية.

4. تأكد خالل التدريب أن مساهماتهم بشأن سبل 
تحسين نظام اإلنذار المبكر مقدرة وذات أهمية بالغة. 

5. قم بتشجيع الفرق المدرسية على مناقشة كيفية 
تفعيل أنشطة نظام اإلنذار المبكر، أثناء تخصيصهم 

الوقت للقيام بذلك ومناقشة بعض االنحرافات. 

يتضمن الجدول 8J في الصفحة التالية بعض 
النصائح النهائية للتدريب الخاص بك. 

تذكر، يعتمد نجاح نظام اإلنذار المبكر لديك إلى حٍد 
كبير على نجاح تدريبك!

أنت اآلن جاهز لبدء التدريب. هناك شيء أخير ينبغي 
معالجته في تخطيط نظام اإلنذار المبكر الخاص بك. 

نناقش في الوحدة النهائية من دليلنا إدارة نظام 
اإلنذار المبكر الخاص بك ومراقبته والحفاظ عليه.

 8I الجدول

أفكار تمثيل األدوار

الزيارات المنزلية: 

قسم المشاركين إلى مجموعات بحيث تتكون كل مجموعة من اثنين. سيقوم أحد األشخاص 
بإجراء الزيارة المنزلية؛ وسيقوم اآلخر بتمثيل دور الوالد/ولي األمر. قم بتوفير بعض المعلومات 

)اسم الطفل والعمر والجنس وسبب الزيارة المنزلية(. استخدم شجرة القرارات التي تم 
 استخدامها في الهند والموجودة في الوحدة الخامسة. دع المجموعة تتعامل مع الموقف. 

يمكن أن يقوم المراقبون بتقديم تعليقات.

اجتماع إدارة الحالة: 

قم بتقسيم المشاركين إلى مجموعات من ثالثة. يقوم أحد األشخاص بتمثيل دور مدير المدرسة، 
ويقوم الشخصان اآلخران بتمثيل دور المعلم الخصوصي ومعلم المواد. قم بتوفير بعض 

 المعلومات عن الطفل لمناقشتها )استخدم مؤشرات نظام اإلنذار المبكر الخاص بك(. 
دع المجموعة تحدد مسار العمل. يمكن أن يقوم المراقبون بتقديم تعليقات. 

استخدام الملصقات:  

قم بتعيين ثالثة من المشاركين للملصق. وسيقومون بعرض رسالتهم ثم يقوم اآلباء وأفراد 
المجتمع بطرح أسئلة ميدانية من الجمهور.
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تعليقات ختامية

http://blog.convergencetraining.com/ "1 دالتو، جيفري )2014(. "أهداف التعلم المستندة إلى األداء بقلم روبرت ميجر

  .robert-magers-performance-based-learning-objectives

 8J الجدول

استخدم أنواع متعددة من المجموعات؛ المجموعات الكلية، والمجموعات صغيرة، أزواج. 1.

غّير تركيب المجموعات، أحياًنا باستخدام مجموعات من مدارس مختلفة ومجموعات من مدرسة واحدة. 2.

استخدم دراسات الحالة وتمثيل األدوار لدعم ما يتم "قوله" للمجموعات. 3.

امنح المشاركين وقًتا كافًيا لطرح أسئلتهم وعرض أفكارهم حول التسرب الدراسي. 4.

تذكر استخدام دواعي قلقهم وأفكارهم المطروحة خالل ورشة العمل اإلدارية والزيارات المدرسية. 5.

امنح فرصة للمشاركين لقيادة الجلسات إن أمكن. 6.

قدم وقًتا كافًيا لهم للتدريب باستخدام أوراق التقييم والتصنيف وإكمال كل نماذج المتابعة. 7.

تأكد من إحضار حزم بيانات مدرسية إضافية. 8.

قدم تعليقات بناءة. 9.

تأكد من إدراك المشاركين أنهم سيحصلون على فرص أثناء تنفيذ نظام اإلنذار المبكر لتقديم مقترحات  10.
حول أساليب تحسين هذا النظام.

أكد على المشاركين عدم استخدام الهواتف الخلوية خالل ورشة العمل. 11.

نصائح لورشة العمل التفاعلية
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سيؤدي إضفاء سمة التفاعل والمشاركة على التدريب، كما هو موضح هنا، 
إلى تحسين التعلم.

تدريب فرق عمل نظام اإلنذار المبكر في طاجيكستان
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 إدارة نظام اإلنذار 
المبكر ومراقبته 

والحفاظ عليه

الوحدة التاسعة

منع التسرب الدراسي

دليل برمجة نظام اإلنذار المبكر
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"لقد أردت التسرب من المدرسة ألنني كنت غير قادر على القراءة والكتابة. لقد اعتقدت أن الهروب هو أسهل خطوة 
يمكنني القيام بها"، هذا ما صرح به تيلو هويبوف، طالب في الصف التاسع في مدرسة مقاطعة فوز في طاجيكستان.

 يذهب والد تيلو وأخواته األكبر يومًيا بحًثا عن عمل بينما تتولى والدته األعمال المنزلية لرعاية عشرة أطفال. 
"نحن نعيش حياة صعبة،" قالت والدته. "بصراحة، أنا غير متعلمة، لذا فإنني ال أستطيع مساعدة أطفالي في الفروض 

المنزلية. تيلو ال يستطيع القراءة والكتابة، وأردنا أن نخرجه من المدرسة." 

يتسرب األطفال من المدارس في طاجيكستان ألسباب عديدة. فعائالتهم ال تستطيع سداد المصروفات المدرسية، أو 
تعتمد العائالت كثيًرا على أطفالها للعمل أو المساعدة في أعمال المنزل. في بعض األحيان، يتخلف الطالب أمثال 

تيلو عن المدرسة كثيًرا، ويرسبون ويصابون باإلحباط. لحسن الحظ، شارك مدرسو تيلو في التدريب على برنامج 
SDPP، الذي علمهم كيفية تحديد الطالب المعرضين لخطر التسرب الدراسي وتزويدهم بدعم أكاديمي وتشجيع 

إضافي ومتابعة تقدم الطالب والتواصل عن قرب مع عائالتهم.

بدأ تيلو حضور برنامج ما بعد المدرسة، حيث يقدم المعلمون المدربون على برنامج SDPP دروًسا إضافية في المواد 
األساسية. بفضل استراتيجيات التعلم األكثر تفاعلية ومشاركة والتدريس لمجموعات صغيرة التي استفاد منها تيلو 

بوصفه طالًبا معرًضا للخطر، فقد تحسنت كثيًرا مهاراته في القراءة والكتابة. 

كما تابعت المدرسة أيًضا عن قرب حضور تيلو ودرجاته لمراقبة حضوره وأدائه. وتواصلت بانتظام مع والدي تيلو بشأن 
الصعوبات التي يواجهها وتقدمه. كما التقت والدة تيلو بالمدرسين وطاقم عمل البرنامج لمعرفة ما يمكنها القيام 

به في المنزل لدعم أطفالها وتحسن أدائهم في المدرسة. 

يشعر تيلو اآلن بثقة أكبر في الفصل وبرغبة شديدة في الدراسة. قال مدير مدرسة تيلو "للبرنامج تأثير ملحوظ للغاية"  
"مدرسو تيلو يشعرون بالسعادة من إنجازاته. فهو نشيط اآلن ليس فقط في البرنامج التعليمي بعد المدرسة، لكن 

أيًضا في فصوله النظامية." يخطط تيلو إلكمال المدرسة الثانوية حتى يمكنه مواصلة دراسته ويصبح مدرًسا أيًضا.

يحصل التالميذ على الدعم للنجاح
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تم تصميم نظام اإلنذار المبكر؛ وتم تكوين فرق عمل 
 نظام اإلنذار المبكر؛ وقد أنهيت تدريبك وأصبحت 

 مستعًدا لبدء التنفيذ. لكن هناك ثالثة أشياء أخرى 
يجب مناقشتها:

كيفية إدارة نظام اإلنذار المبكر، ودعمه: • 

كيفية مراقبة نظام اإلنذار المبكر؛ • 

متى وكيف نقوم بإجراء تعديالت؛ و • 

أفضل الممارسات حول كيفية الحفاظ على • 
عمليات نظام اإلنذار المبكر السليمة.

إدارة نظام اإلنذار المبكر 
ودعمه

كيف ستدير نظام اإلنذار المبكر؟ للحصول على أفضل 
النتائج، يحتاج نظام اإلنذار المبكر إلى هيكل إداري 
مكون من مستويين. المستوى األول هو الهيكل 

الذي يتم وضعه على مستوى المدرسة والمجتمع، 

إدارة نظام اإلنذار المبكر ومراقبته والحفاظ عليه
ال لنظام اإلنذار المبكر الخاص بك؟ تم تصميم نظام   كيف يمكنك الحفاظ على التنفيذ الفعَّ

اإلنذار المبكر بحيث يتم تنفيذه من خالل المدارس والمجتمعات، ولكن من المسؤول عن إدارته؟ 
 كيف تعرف أنه يتم تنفيذه جيًدا بالفعل أو أنه يحتاج إلى التعديل لكي يصبح أكثر نفًعا؟ 

 ما الذي يمكنك القيام به لتشجيع المدارس والمجتمعات على الحفاظ على العمل الجيد؟ 
تقترح هذه الوحدة األخيرة - الوحدة التاسعة - هيكاًل إدارًيا مكوًنا من مستويين لنظام اإلنذار 

المبكر، يوجد في المدرسة والمجتمع، والمشروع المحلي أو مكتب التعليم. وتتناول بالدراسة بعد 
ذلك خيارات المراقبة المختلفة وتقدم أمثلة على أدوات وعمليات المراقبة التي يتم استخدامها 

بواسطة برنامج SDPP. وتنتهي بمناقشة أفضل الممارسات والدروس المستفادة - من كل من 
برنامج SDPP والكتابات األخرى الخاصة بالواليات المتحدة - حول الحفاظ على نظام اإلنذار المبكر. 

تقدم هذه الوثيقة توجيهات بشأن إعداد نظام اإلنذار المبكر وتشغيله، لكن هذه التوجيهات 
تمثل مقترحات فقط. يجب أن تحدد أنت وفريق عملك العناصر المفيدة التي يمكن تطبيقها في 

دولتك وفي المدارس لبناء أول خط دفاع ضد التسرب الدراسي. 

حيث يركز على التنفيذ المباشر لنظام اإلنذار المبكر. 
والمستوى الثاني هو الهيكل الذي يتم وضعه في 

وحدة إدارة المشروع أو هيئة )أو منظمة( التعليم 
القريبة من المدرسة والمكلفة باإلشراف والمراقبة 

الروتينية على المدرسة، مثل مكاتب التعليم 
بالمقاطعة في كثير من الدول. ويركز على دعم 

نظام اإلنذار المبكر واستدامته بشكل عام في شبكة 
المدارس والمجتمعات المستهدفة. 

لقد ركز معظم هذا الدليل على تعلم كيفية تنفيذ 
نظام اإلنذار المبكر. وسيكون نقاشنا بشأن اإلدارة على 
المستوى األدنى أو المستوى األول موجًزا. تركز الوحدة 
التاسعة بشكل أساسي على المستوى الثاني لإلدارة 

على مستوى شبكة المدارس. 
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هيكل إداري لنظام اإلنذار المبكر 
مكون من مستويين

يوضح الشكل 9A أدناه الهيكل اإلداري لنظام اإلنذار 
المبكر المكون من مستويين. يتم تحديد المهام 

الرئيسية التي يتم تنفيذها على كل مستوى في 
المربعات النصية. على الرغم من أن ما يحدث على 

المستوى األول )المدرسة والمجتمع( هو أساس تنفيذ 
نظام اإلنذار المبكر، فإن المستوى الثاني )شبكة 

المدارس( يركز على مكان الدعم المستمر وإجراءات 
التعديل والتغييرات التي تطرأ على نظام اإلنذار 
المبكر. إذا نفذت الوزارة نظام اإلنذار المبكر، فمن 

المحتمل أن تتولى المقاطعة الفرعية، أو المقاطعة 
أو المكتب اإلقليمي تنفيذ هذه المسؤوليات 

والمهام. ولكن إذا قام مشروع أو منظمة أخرى بإدارة 
التدخل، فقد يتحمل طاقم عملها مسؤولية القيام 

بمهام إدارة شبكة المدارس. في كلتا الحالتين، 
إذا كنت تعمل في مدارس حكومية، يجب أن تكون 

الوزارة على علم وأن تقوم بترخيص أنشطتك. حتى 
وإن تم تنفيذ نظام اإلنذار المبكر من خالل مشروع، فإن 

إشراك الوزارة في إدارته بأكبر قدر ممكن سيؤدي إلى 
زيادة احتمالية توسع نظام اإلنذار المبكر والمحافظة 

عليه على المدى البعيد. 

المستوى األول: إدارة نظام اإلنذار 
المبكر على مستوى المدرسة

على الرغم من أنه تم تكوين نظام اإلنذار المبكر على 
أساس من الشراكة والشفافية في اتخاذ القرار، حتى 
يتم تنفيذه والحفاظ عليه بشكل المناسب، يجب أن 

يقوم شخص ما بإدارة تنفيذه في المدرسة والمجتمع. 
إلى حٍد معين، تتسم فرق نظام اإلنذار المبكر الفردية 

المدرسية بالمرونة التي تتيح لها تحديد الفرد 
"المسؤول". لكن بغض النظر عمن يتولى القيام بهذا 

الدور، يجب التعامل مع مشكالت ومهام معينة إذا 

الشكل 9A - هيكل اإلدارة ثنائي المستوى لنظام اإلنذار المبكر

 المهام الرئيسية للمستوى الثاني 
)شبكة المدارس(

تدريب فرق عمل نظام اإلنذار المبكر بالمدرسة• 

إجراء زيارات مدرسية/مراقبة فرق عمل نظام اإلنذار • 
المبكر بالمدرسة 

عقد مراجعات فصلية للمنسقين على المستوى • 
اإلقليمي/على مستوى المقاطعة

تقديم الدعم المستمر لفرق نظام اإلنذار المبكر • 
في المدرسة

تكييف عملية نظام اإلنذار المبكر وإطار العمل• 

تدفق المعلومات من أحد مستويات وزارة • 
التعليم إلى اآلخر

 المهام الرئيسية للمستوى األول 
)المدرسة والمجتمع(

تكوين فرق نظام اإلنذار المبكر في المدرسة• 

تحديد مواعيد للتسجيل والتصنيف• 

استضافة اجتماعات شهرية إلدارة الحالة• 

تشكيل لجان االنتظام في الدراسة• 

تنفيذ استراتيجيات االستجابة األولية• 

 تقديم الدعم المستمر لفرق نظام اإلنذار المبكر • 
في المدرسة

عقد فعاليات "اليوم المفتوح"• 

 عقد اجتماعات إدارية فصلية لفريق عمل نظام • 
اإلنذار المبكر بالمدرسة لمراقبة ما يحدث

س
دار

إدارة نظام ا�نذار المبكر في شبكة الم

إدارة نظام ا�نذار 
المبكر في المدرسة 

والمجتمع
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كان نظام اإلنذار المبكر يهدف إلى االستمرار وتحقيق 
نتائج. )انظر الشكل 9A( في الصفحة السابقة.

تنقسم فرق عمل اإلنذار المبكر بالمدرسة إلى 
مجموعتين فرعيتين - العاملين بالمدرسة وأعضاء 

المجتمع - وفًقا ألدوارهم ومسؤولياتهم المختلفة 
بنظام اإلنذار المبكر. كما ناقشنا في الوحدات 

السابقة، تنشئ المدارس فرق نظام إنذار مبكر 
تتضمن العاملين بالمدرسة وأفراد المجتمع حتى 

يمكنها منع الطالب من التسرب من المدرسة. ومن 
بين األساليب المفيدة في تنفيذ نظام اإلنذار المبكر، 

االستعانة بإحدى اللجان التي تضم العديد من الجهات 
المهتمة المختلفة كفريق عمل. يتيح هذا النوع من 
التعاون ألعضاء اللجنة الذين يتمتعون بمستويات 

مختلفة من األوضاع في المجتمع أن يعملوا مًعا التخاذ 
قرارات مشتركة بشأن إجراءات دعم الطالب المعرضين 

للخطر وتنفيذ األنشطة.  

على الرغم من أنه ينبغي أن يكون هيكل لجنة 
نظام اإلنذار المبكر بالمدرسة موحًدا نسبًيا، إال أنه من 

المناسب أن يكون على رأسه مدير المدرسة أو نائب 
المدير. وهناك سببان لذلك. أوالً، يستند تدخل نظام 

اإلنذار المبكر على سجالت المدرسة ويتم توجيهه 
حسب قرارات المدرسة بشأن الطالب المعرضين 

للخطر. ثانًيا، ال يتم تمكين العاملين غير الموظفين 
في المدرسة بشكل عام من ممارسة سلطة على 

أنشطة العاملين بالمدرسة. وفي النهاية، سيكون 
مدير المدرسة مسؤوالً عن قيادة تنفيذ نظام اإلنذار 

المبكر، خاصًة إذا كان برنامًجا مصرًحا به من قبل وزارة 
التعليم. وفي معظم الحاالت، يكون مدير المدرسة 

موظًفا حكومًيا يتحمل التزامات ومسؤوليات محددة 
كجزء من وظيفته. األهم من ذلك أن مدير المدرسة 

باعتباره "المسؤول الرئيسي عن العمل" لديه دور 
محدد، ومستوى من السلطة والوضع في المجتمع.

هذا ال يعني أن مدير المدرسة وحده هو الذي يجب أن 
يتخذ القرارات. فهناك أسلوبان لتشجيع المساواة في 

فريق نظام اإلنذار المبكر:  وجود جدول ينظم جميع 
اجتماعات لجنة نظام اإلنذار المبكر لتخطيط األنشطة 

ومراجعتها، ومسؤولية تبادلية لرئاسة االجتماعات 
بين مدير المدرسة ورئيس لجنة االنتظام في الدراسة 

.)SSC(

يجب انتخاب رئيس لجنة االنتظام في الدراسة بواسطة 
أعضاء اللجنة. على الرغم من أنه سيكون شخًصا 

تنطبق عليه معايير عضوية اللجنة، فإنه قد ال يتمتع 
بمكانة أو بمستوى من السلطة مساو لمدير المدرسة. 

يلخص مربع النص أدناه معايير اختيار أعضاء لجنة 
االنتظام في الدراسة التي تمت مناقشتها في 
الوحدة السابعة. تعتمد السلطة المخولة لهذا 

الشخص بدرجة عالية على نزاهة والتزام الشخص 
الذي تختاره المجموعة. هذا منصب مهم نظًرا ألن 

رئيس لجنة االنتظام في الدراسة سيتعاون في إدارة 
أنشطة نظام اإلنذار المبكر المدرسية.

من الذي ينبغي أن يكون رئيس لجنة االنتظام في 
الدراسة SSC؟ من بين خيارات تحديد رئيس لجنة 

االنتظام في الدراسة SSC ترشيح شخص آخر 
كرئيس لفترة محددة من الوقت، على سبيل المثال، 

خالل العام الدراسي. والطريقة األخرى هي ببساطة 
تعيين رئيس لجنة اإلدارة المدرسية SMC أو جمعية 

اآلباء والمعلمين PTA كرئيس للجنة االنتظام في 
الدراسة SSC. على الرغم من وجود مزايا واضحة 

للقيام بهذا، فإنك إذا أردت أن تعمل اللجنة بصورة 
جيدة، فستؤدي مضاعفة مسؤوليات هذا الشخص 
إلى منعه من أداء وظيفته بصورة جيدة. في كلتا 

الحالتين، ينبغي تحديد نطاق عمل رئيس لجنة 
االنتظام في الدراسة بوضوح حتى يعرف الجميع ما هو 

متوقع بالضبط من الرئيس وكيف يمكن دعمه.

هيكل اإلدارة ثنائي المستوى لنظام اإلنذار المبكر

 معايير عضوية لجنة االنتظام 
في الدراسة 

ينبغي على أعضاء لجنة االنتظام في الدراسة:

أن يكونوا متاحين للمشاركة• 

أن يكونوا ممثلين للمجتمع وأن يتضمنوا • 
سيدات وشباًبا

أن يكونوا متعلمين• 

أن يكونوا ملتزمين• 

أن يكونوا أعضاًء فاعلين في الفريق• 

أن يكونوا محترمين• 

أن يكون لديهم اهتمام بالموضوع• 

أن يكون لديهم الرغبة في التطوع• 

أن يهتموا "بالمشكالت التي تطرأ"• 

أن يتسموا بالحكمة واحترام السرية• 
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من المهم تذكر أن أعضاء لجنة االنتظام في الدراسة 
متطوعين. ليس لمدير المدرسة وال رئيس لجنة 
االنتظام في الدارسة SSC سلطة على أعضاء 

المجتمع. تعتمد هذه "السلطة" على اإلقناع األخالقي 
والتزام أعضاء لجنة االنتظام في الدراسة SSC بشكل 

فردي. ويجب تنمية هذا االلتزام. من المهم أن يشعر 
أعضاء المجتمع بأنهم جزء من الفريق وأن إسهامهم 

له قيمة. على مدير المدرسة ورئيس لجنة االنتظام 
في الدراسة التأكد من مشاركة أعضاء المجتمع 

في االجتماعات ومن إشراكهم في المناقشات 
ومعاملتهم باحترام.

المستوى الثاني: إدارة نظام اإلنذار 
المبكر في شبكة المدارس

بغض النظر عن التدريب التنشيطي األولي والدوري 
لفريق عمل نظام اإلنذار المبكر بالمدرسة، تدور معظم 

مهام إدارة شبكة المدارس بالمستوى الثاني حول 
مراقبة ما يحدث في المدارس والمجتمع للتأكيد على 
التنفيذ السليم، والمساعدة في استكشاف األخطاء 

المتعلقة بمشكالت تنفيذ نظام اإلنذار المبكر وحلها، 
 وإجراء تعديالت على إطار العمل وعمليات نظام 

اإلنذار المبكر حسب الحاجة لدعم العمليات وجعلها 
أكثر كفاءة.

يجب أن تقوم وحدة إدارة الشبكة المدرسية المشرفة 
على نظام اإلنذار المبكر في مجموعة من المدارس 

بإنشاء فرق تنسيق أعمال نظام اإلنذار المبكر. 
يعتمد عدد الفرق على عدد المدارس الموجودة 

ضمن الشبكة، وطريقة تجميعها إدارًيا )على سبيل 
المثال، إدارة تعليمية واحدة في مقابل إدارات تعليمية 

متعددة(، واالنتشار الجغرافي. 

ينبغي أن يتضمن كل فريق عمل لتبسيط نظام 
 اإلنذار المبكر منسًقا وعدًدا من المبسطين، بناًء 
 على االعتبارات المذكورة أعاله. ينبغي تخصيص 

كل مبسط لمجموعة من المدارس وفرق عمل نظام 
 اإلنذار المبكر بالمدرسة للقيام بالمراقبة وتوفير 

الدعم بشكل منتظم. على الرغم من وجود اختالفات 
 SDPP كبيرة بين الدول التي طبقت برنامج 

)ُبعد المدارس، ومستويات مهارة العاملين بالمدرسة، 
وقادة المجتمع ومنسقي األعمال، وعدد المدارس التي 

تخضع للمعالجة، إلى غير ذلك( فقد كانت القاعدة 
 العامة المطبقة وجود منسق أعمال واحد لكل

20-25 مدرسة. كلما قل عدد المدارس لكل منسق، 

 كان ذلك أفضل؛ العدد المثالي هو 10 مدارس 
لكل منسق.

ضع في اعتبارك األسئلة التالية أثناء تحديد عدد 
المنسقين الذين ستحتاجهم:

هل سيحتاجون إلى استخدام المواصالت العامة؟ • 
)يتسبب استخدام المواصالت العامة في زيادة 

وقت االنتقال بين المدارس بشكل كبير.(

كم عدد مرات الزيارة التي تريد من المنسقين • 
القيام بها لكل فريق من فرق نظام اإلنذار المبكر 
بالمدرسة؟ بوجه عام، يستغرق إجراء الزيارة يوًما 

كاماًل. يتيح ذلك لمنسق األعمال الوقت المطلوب 
لمراقبة ثالثة فصول دراسية بحد أدنى، ومراجعة 

السجالت والتحدث مع المعلمين، ومدير المدرسة، 
وقادة المجتمع، وأولياء األمور وبعض الطالب. 

هل تريد من المنسقين زيارة اجتماعات أعضاء • 
المجتمع على مدار العام الدراسي؟

كم عدد المدارس المدرجة في جولة كل منسق؟ • 
قم بإجراء الحسابات. إذا كنت تريد أن يقوم كل 

فريق من فرق نظام اإلنذار المبكر بإجراء زيارة 
كل فصل، فما هو الحد األقصى لعدد المدارس 
التي يمكن للمنسق زيارتها؟ ضع في االعتبار، 

إذا كان منسقو األعمال موظفين في الوزارة 
فمن المحتمل أن يكون لديهم مهام إضافية 

أخرى. هل هذه المسؤوليات اإلضافية تتداخل مع 
مسؤوليات نظام اإلنذار المبكر؟ كلما زاد عدد 

مرات زيارة المنسق، تم التنفيذ بشكل أفضل، 
خاصًة في العام األول.

كم عدد الجوالت الدورية أو أنشطة الدعم على • 
مستوى المجموعة التي تتوقع من المنسقين 

المشاركة بها؟

إذا كنت تخطط الستخدام أسلوب متابعة مكثف، • 
فمن األفضل تقليل عدد الزيارات المدرسية بمرور 

الوقت. على سبيل المثال، يتم القيام بزيارة 
واحدة للمدرسة كل فصل دراسي في العام األول 
للتنفيذ، لكن تتم الزيارة مرتين في العام الثاني، 

ومرة واحدة في العام الثالث. يتيح لك هذا 
تخفيف دعمك لتوفير المزيد من الدعم لمدارس 

جديدة. 

هل ستستخدم فرق مراقبة عبر المدرسة • 
يمكنها دعم جهود المنسقين على المستوى 

اإلقليمي/مستوى المقاطعة؟
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التعلم واللعب واالنتظام في الدراسة
يلعب الطالب في طاجيكستان الشطرنج بعد ساعة من التعلم. من الممكن أن 
يساعد مزج الدعم األكاديمي واألنشطة االجتماعية في تقليل التسرب الدراسي.  
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إن أحد أكثر المهام أهمية لفرق إدارة شبكة 
المدارس هو التأكيد على تدفق المعلومات من 

مستوى إلى آخر. تعتمد االستدامة وتغيير الحجم 
المستقبلي لنظام اإلنذار المبكر على السماح 

لصانعي القرار الرئيسيين داخل وخارج الوزارة 
بمعرفة ما يحدث وتأثيره. إن مجرد توفير قدر كبير 

 من المعلومات ال يجدي - فاألفراد مشغولون 
 جًدا بحيث ال يمكنهم قراءة التقارير الكبيرة 

وال مراجعة البيانات الكثيرة. يحتاج الذين يعملون 
في المستوى الثاني - خاصًة رؤساء فريق العمل 

المدرسي لنظام اإلنذار المبكر - إلى انتقاء ما 
يشاركونه ومتى يشاركونه. في حالة وجود أكثر 

من فريق إلدارة شبكة واحدة، فُينصح باجتماعهم 
مرة في العام لمشاركة ما تعلموه ووضع 

استراتيجيات بشأن كيفية مشاركة المعلومات 
مع اآلخرين.

مراقبة نظام اإلنذار المبكر 
الخاص بك

أنت تريد الحفاظ على نظام اإلنذار المبكر وتنفيذ 
الغرض المقصود منه. لهذا، يجب أن تعرف ما 

يحدث في المدارس والمجتمعات. تتيح المتابعة 
تحديد ما إذا كان نظام اإلنذار المبكر منفًذا وفًقا 
للغرض المقصود منه أم ال، وهو األمر المعروف 

"بمصداقية التنفيذ".  تتيح لك المراقبة معرفة ما 
إذا كان يتم تنفيذ األمور بشكل مناسب وبشكل 

كامل أم ال والجوانب التي تواجه "صعوبات". 
ستتم بعض المراقبة من خالل المالحظات 

المباشرة ومراجعة السجالت. سيتم جمع 
المعلومات األخرى عندما يتحدث منسقو األعمال 

إلى أعضاء فريق نظام اإلنذار المبكر بالمدرسة 
الذين ينفذون نظام اإلنذار المبكر والمستفيدين 

 المستهدفين )الطالب، أولياء األمور، إلى 
غير ذلك(. يتمثل الغرض الرئيسي من المتابعة 
في معرفة مدى جودة تنفيذ أنشطة نظام اإلنذار 

المبكر )أو حتى تنفيذها من عدمه( والخطوات 
التي يمكن القيام بها لتحويل نظام اإلنذار 

المبكر إلى أداة أفضل للمدارس والمجتمعات.

كما يحتاج صناع القرار في مشروعك، و/أو 
منظمتك، و/أو الوزارة إلى تكوين فهم أفضل 

لمدى جودة عمل نظام اإلنذار المبكر، وخاصًة إذا 
كانوا يفكرون في توسيع الشبكة. على سبيل 

المثال، يحتاج صناع القرار إلى جمع معلومات 
حول مقدار التدريب الالزم لفرق نظام اإلنذار المبكر 

في المدرسة، وأنواع المشكالت التي قد تنشأ 

خالل تنفيذ نظام اإلنذار المبكر، وعدد المدارس 
التي يمكن لكل منسق اإلشراف عليها، ومقدار 

الوقت الالزم لتحديد ما إذا كان نظام اإلنذار 
المبكر يحدث فارًقا في تغيير سلوكيات الطالب 

المعرضين للخطر أم ال، إلى غير ذلك.

من المهم أن يفهم كل من المنسقين، الذين 
ينفذون عملية المراقبة، وفرق نظام اإلنذار المبكر 

في المدرسة الهدف من أنشطة المراقبة. هناك 
اعتقاد شائع بأن المراقبة ترتبط بتقييم األداء 

بشأن نتائج الطالب التي تم تصميم نظام اإلنذار 
المبكر لعالجها، أي التسرب، والحضور، والسلوك، 
والدورات الدراسية. عندما يعتقد الناس أنه سيتم 

الحكم عليهم وعلى مدارسهم ومجتمعهم على 
أساس التحسينات التي تطرأ على هذه النتائج، 
وفي بعض األحيان ال تستطيع أفضل جهودهم 

تحقيق ذلك، توجد خطورة من أن يكون هناك 
تحيز. يتسم نظام اإلنذار المبكر بالحساسية ألن 

فاعليته تعتمد على وجود سجالت دقيقة عن 
سلوكيات الطالب. على سبيل المثال، تعتبر 

مسألة زيادة نسبة الحضور أمًرا متغيًرا قد يتقلب 
من وقت آلخر. وبالتالي فإن التقييم حسب النتائج 

التي قد تكون بعيدة عن سيطرتهم يمكن 
أن يكون محبًطا. يعد هذا مهًما ألن جزًءا كبيًرا 
من التنفيذ يعتمد على أعضاء المجتمع الذين 

يتطوعون بوقتهم وخدماتهم. 

ولمنع ذلك يجب أن تشرح بوضوح ما الذي يجب 
مراقبته، ولماذا وكيف. اعرض على فرق نظام 

اإلنذار المبكر ما تقوم به قبل البدء وناقش معهم 
ما قمت بمالحظته وتدوينه خالل زيارتك. كلما 

جعلت القيام بهذه العملية مرة في كل حوار، 

تلميح: وقت إدخال نظام 
المراقبة

تقدم تدريبات فريق نظام اإلنذار المبكر 
المدرسي فرصة جيدة لتقديم موضوع 

 المراقبة. ينبغي لفريق التدريب الخاص 
بك مراجعة خطة المراقبة، وأدواتها 

 وإجراءاتها. فمعرفة هذه األمور وإتاحة 
 الفرصة لمناقشتها يجعل المراقبة 

 عملية تعاونية تهدف لتحسين عمل 
نظام اإلنذار المبكر.
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زادت الثقة لديهم في أن المراقبة ضرورية لتحقيق 
التحسينات.

يمكن للعاملين بالمدرسة وقادة المجتمع استخدام 
قوائم التحقق أو األدلة خالل زيارة المدرسة/الفصل 
الدراسي لتشجيع هذا التغيير. إن استخدام شكل 

موحد سيقلل من مخاطر عدم التجرد ويعمل على 
تكوين أرضية مشتركة إلجراء النقاشات. يجب أن 

تكون النماذج بسيطة يسهل تنفيذها واستخدامها، 
حتى يتم إجراء عملية المراقبة بسرعة وسهولة.

  

التكرار
كم عدد مرات احتياجك للمراقبة؟ ينبغي أن تتم 
المراقبة والدعم المستمر مًعا. ينبغي استخدام 

المعلومات التي يتم جمعها خالل زيارات فريق إدارة 
نظام اإلنذار المبكر لشبكة المدارس أو زيارات المراقبة 

التي يقوم بها المنسقون لتحديد مواطن الضعف 
التي تحتاج إلى تقديم دعم تنشيطي للمدرسة 

أو مجموعة المدارس. ينبغي زيارة كل مدرسة/
مجتمع مرة واحدة على األقل كل فصل وأكثر من 
ذلك إذا سمح الوقت. ينبغي مراجعة جميع نماذج 

ودفاتر مراقبة الزيارات المدرسية بشكل رسمي في 
 اجتماعات المراجعة الخاصة بمنسقي األعمال. 

يتيح هذا لفريق التخطيط إمكانية إجراء تعديالت 
على نظام اإلنذار المبكر حسب الحاجة. 

إن مقولة "حجم واحد يناسب الجميع" ال تجدي عندما 
يتعلق األمر بتوفير الدعم للمبادرات المدرسية. 

يفترض نظام اإلنذار المبكر أن الطالب المعرضين 
للخطر يحتاجون إلى مزيد من الدعم وينطبق هذا 
أيًضا على فرق عمل نظام اإلنذار المبكر بالمدرسة. 
قد تكون هناك فرق تريد تنفيذ نظام اإلنذار المبكر 
لكنها تواجه صعوبات إلنجاحه. ينبغي عليك، خالل 

فترة التنفيذ، أن توجه الدعم لفرق نظام اإلنذار المبكر 
المدرسية األكثر حاجة في كل جولة. ينبغي تقديم 

 المساعدة لمن يحتاج إلى مزيد من المساعدة. 
 ومن يحتاج إلى مساعدة أقل يمكنهم العمل 

كـ "مرافقين" لمساعدة المدارس القريبة التي تعاني 
من صعوبات.

تفيد هذه الطريقة بشكل خاص عندما تتم إضافة 
مجموعات جديدة من المدارس إلى الشبكة. قم 

بالبناء على المعارف التي اكتسبتها فرق نظام 
اإلنذار المبكر األكثر خبرة واستخدم ذلك في كل 
من التدريب وأنشطة الدعم المستمرة التي يتم 

تقديمها للمجموعات الجديدة. ولتقديم دعم مختلف 

إلى فرق نظام اإلنذار المبكر بالمدرسة، ستكون بحاجة 
إلى إجراء المراقبة بقدر كاف لتحديد الفرق التي تعاني 

من مشكالت. يلزم تقديم الدعم قبل ترسيخ اآلليات 
واإلجراءات غير المناسبة.

أدوات وإجراءات المراقبة
يمكنك استخدام العديد من األدوات المختلفة لمراقبة 

ما يحدث في المدرسة وعلى مستوى المجتمع. 
يحدد الجدول 9B في الصفحة التالية أدوات المراقبة 

المختلفة ويشارك بعض مزايا وعيوب كل منها. 
ليس الغرض من هذه القائمة أن تكون شاملة لكنها 

توضح عدًدا من األدوات واإلجراءات المتوفرة. ضع في 
االعتبار أن أفضل خطط المراقبة تستخدم مجموعة 
من األساليب لجمع المعلومات بشأن ما يحدث مع 
الحصول على وجهات نظر متعددة من مجموعات 

مختلفة - في هذه الحالة المعلمين، وأولياء األمور، 
إلى غير ذلك.

على الرغم من أنه يتم تحديد مدارس محددة لكل 
منسق أعمال، فمن األفضل أن تدرس، إذا سمحت 

الموارد اللوجيستية، مطالبة منسقي األعمال بإجراء 
 زيارات مراقبة للمدارس المخصصة لكل منهم. 

قد يكون تناوب زيارات المنسقين على كل المدارس 
أمًرا مفيًدا للغاية في بعض األحيان. قد يعزز ذلك 

التحسين المتبادل ألفضل الممارسات. وقد يقلل أيًضا 
من مخاطر ارتباط المنسقين بفرق نظام اإلنذار المبكر 

في مدارسهم إلى الحد الذي يجعلهم يترددون في 
التصدي لعالج المشكالت التي تطرأ.

يمكنك جعل نظام مراقبة نظام اإلنذار المبكر بسيًطا 
أو معقًدا كما تحب. تنحصر عملية التبادل، بالطبع، 

بين سهولة التنفيذ والقدرة على التنفيذ من جانب، 
وتفاصيل المعلومات وعمقها من جانب آخر. نوفر 

فيما يلي خيارات لكل من ذلك. يمكن العثور على 
مزيد من التفاصيل عن أدوات المراقبة وتطبيقها في 

الملحق الرقمي للوحدة التاسعة.

تتمثل المهمة األساسية لمراقبة نظام اإلنذار المبكر 
في التحقق مما إذا كانت أنشطة نظام اإلنذار المبكر 

يتم تنفيذها وإلى أي مدى يتم تنفيذها ومما إذا 
كان يتم اتباع اإلجراءات المرتبطة بها في المدرسة 

والمجتمع وإلى أي مدى يتم اتباع هذه اإلجراءات. 
يتم جمع البيانات بشكل رئيسي من خالل مراجعة 
مستندات نظام اإلنذار المبكر في كل مدرسة، مثل 
أوراق التسجيل والتصنيف، وسجالت متابعة الطالب 

المعرضين للخطر، وسجالت جهات االتصال المنزلية، 
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كرييتف أسوشيتس انترناشونال

ومحاضر اجتماع إدارة الحالة. تتمثل الميزة في أن 
هذا النوع من مراجعة قائمة التحقق سريع ويسهل 

القيام به نسبًيا. أما العيب فهو أن هذه الميزة 
تعتمد على السجالت. قد تعمل بعض المدارس 

على تنفيذ األنشطة بشكل جيد، لكن قد ال تحتفظ 
بسجالت هذه األنشطة، على اعتبار أن هذا يمثل 

عبًئا إضافًيا.

يوضح مربع النص في الصفحة التالية عناصر 
برنامج المراقبة واألسئلة األساسية التي يجب أن 

يجيب عنها البرنامج: االلتزام والتميز واالستهداف/
المعايرة، الجودة وسرعة االستجابة.

تصميم أدوات المراقبة. تتمثل الخطوة األولية في 
إعداد نظام المراقبة في تحديد المكونات األساسية 

لنظام اإلنذار المبكر الذي ستراقبه. 
 SDPP راقبت فرق عمل الدول المطبقة لبرنامج

خطوات متنوعة في عملية تنفيذ نظام اإلنذار المبكر. 
وكانت األربعة عناصر األساسية المحددة من قبل 

برنامج SDPP هي:

تحديد الطالب المعرضين للخطر. 1.

تتبع الطالب المعرضين للخطر. 2.

التواصل مع أولياء أمور الطالب المعرضين للخطر. 3.

تنفيذ إجراءات المتابعة لدعم الطالب المعرضين  4.
للخطر.

الجدول 9B - قياس دقة التنفيذ

المزايا)+(/العيوب)-(قياس دقة التنفيذ 

بيانات اإلبالغ الذاتي

المالحظات

السجالت، والتقارير

االستبيانات	 

االستطالعات	 

المقابالت	 

التفتيشات المفاجئة	 

مالحظات األقران/مدير 	 
المدرسة/قادة المجتمع

القواعد	 

أدوات مراقبة الطالب	 

سجالت قادة المجتمع	 

سجالت إدارة الحالة	 

سجالت المكالمات الهاتفية، 	 
زيارات األسرة، إلى غير ذلك. 

التقارير الذاتية للعاملين   -
بالمدرسة/األسر، إلى غير ذلك.

كفاءة متوسطة  +

يمكن االعتماد عليها بشكل   +
متوسط

سهولة تحليل البيانات  +

متحيزة وقد ال تكون   -
موثوقة

فعالة  +

يمكن تحليل البيانات   +
بسهولة

قد يكون من الصعب تنفيذها   -
وقد يحدث تحيز

تستغرق كثيًرا من الوقت  -

من الصعب تحليل المعلومات  -

تقدم أفضل المعلومات حول ما   +
يحدث في مواقف معينة مثل 

التفاعل داخل الفصول الدراسية
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بمجرد تحديد مكونات نظام اإلنذار المبكر األساسية، 
ستكون بحاجة إلى إعداد أدوات المراقبة الخاصة بك. 

يجب وضع أسئلة محددة لكل مكون حيث يسهم 
ذلك في توجيه المراقبة لجمع معلومات عن مدى 

تنفيذ هذا المكون. على سبيل المثال، قام برنامج 
SDPP بتحديد األسئلة التالية للتعامل مع المكون 

1 لنظام اإلنذار المبكر )سواًء تم تحديد الطالب 
المعرضين للخطر أم ال(:

هل قام المعلم بإعطاء درجة مخاطر لكل طالب؟• 

هل تتوافق درجات المخاطر لكل طالب بشكل • 
صحيح مع عدد حاالت الغياب الموجودة في ورقة 

تسجيل الحضور؟

هل تاريخ ميالد الطالب مسجل في دفتر تسجيل • 
الحضور، أم دفتر متابعة الطالب أم دفتر سجل 

الطالب؟

أي من الطالب حصل على درجة في ]اللغة[ • 
والرياضيات في دفتر متابعة الطالب أو دفتر 

درجات الفصل الشهرية؟

لجمع البيانات وتحليلها بأسهل ما يمكن، نوصي 
بطريقة "قائمة التحقق":  يتم تصميم كل سؤال 

بحيث يتم تحديد مقدار اإلجابة، )على سبيل المثال 
نعم/ال، تحديد عدد الساعات، إلى غير ذلك(. يجب أن 

 يكون كل سؤال مصحوًبا بتعليمات "عملية". 
على سبيل المثال، اسم النموذج الذي ينبغي 

الرجوع إليه للحصول على المعلومات واسم 
 9C الشخص الذي "يحتفظ" بهذا النموذج. الجدول

الذي يرد الحًقا هو مثال ألداة مراقبة من برنامج 
 SDPP في الهند والتي تتعامل مع المكون 1 

)ما إذا كان يتم تحديد الطالب المعرضين للخطر(.  

 كلما كانت األداة قصيرة، كان ذلك أفضل. 
 استخدم برنامج SDPP حوالي 40 عنصًرا في 

 قائمة التحقق الخاصة بمراقبة نظام اإلنذار المبكر، 
 بما يعادل عشر عناصر تقريًبا لكل مكون. 

في الوضع المثالي، ينبغي عليك تصميم أدوات 
المراقبة الخاصة بك بالتزامن مع برنامجك. تساعد 
قوائم التحقق بشكل أكبر على متابعة اإلجراءات 

الالزمة، لذلك فإن معرفة ما هو مطلوب في البداية 
)على سبيل المثال، أنشطة دعم طالب معين( 

يمكن دمجه في أدوات التدريب والمراقبة الخاصة 
بنظام اإلنذار المبكر لديك.

العناصر الخمسة لدقة تنفيذ المراقبة
االلتزام: هل يتم تقديم التدخل كما هو مخطط له أو على النحو المقصود منه؟ 

تميز البرنامج: ما سمات التدخل المهمة التي تختلف عن التصميم؟

 االستهداف أو المعايرة: هل تلقى المشاركون )كل من فرق عمل نظام اإلنذار المبكر بالمدرسة 
 والطالب المعرضين للخطر( عدد المساهمات المستهدفة أو شاركوا في العدد المستهدف 

من األنشطة؟  

 جودة التسليم: هل تم تنفيذ التدخل بشكل جيد وبمستويات الجودة المتوقعة )على سبيل 
 المثال، مواد ذات جودة عالية، أو وكالء يتمتعون بالمعرفة، أو المهارة، أو لديهم الحماس المتوقع 

لتنفيذ البرنامج(؟ 

 سرعة استجابة المشاركين: هل شارك المنفذون )أي فرق عمل نظام اإلنذار المبكر بالمدرسة( 
والمستفيدون على النحو المقصود )على سبيل المثال، كانوا فاعلين، ومتحمسين(؟

 تلميح: التشاور مع فرق نظام 
اإلنذار المبكر لديك

ينصح باستشارة فرق نظام اإلنذار المبكر 
لشبكة المدارس. قد تجد لديهم آراًء حول 

 العناصر "األساسية" تختلف عن آرائك. 
لقد تشاور فريق عمل برنامج SDPP مع كل 

الدول األربعة المطبق فيها البرنامج للوصول 
إلى قائمة معيارية يتم استخدامها في كل 

مدرسة - مجتمع.
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التشاور مع الطالب
أحد أفراد فريق مراقبة نظام اإلنذار المبكر يتحدث مع طالب معرض للخطر في مدرسة 
مطبق بها برنامج SDPP في كمبوديا لجمع معلومات عن تجربته وخبرته في نظام 

اإلنذار المبكر. 
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تأكد من تجربة أدوات المراقبة في عدٍد قليٍل من 
المدارس المختارة لهذا الغرض مع وجود مجموعة 

متنوعة من منسقي األعمال ضمن فريق نظام اإلنذار 
المبكر لشبكة المدارس. ينبغي أن تتمتع المدارس 

بمستويات مختلفة من القدرة على تنفيذ نظام 
اإلنذار المبكر وأن يتمتع المنسقون بمستويات 

 مختلفة من القدرة على إكمال نماذج المراقبة -
حتى تتمكن من إنشاء نموذج يلبي معظم 

السياقات. في حالة إعداد األدوات بلغة تختلف عن 
اللغة التي سيتم إدارتها بها، كن على استعداد 

لمعرفة أن بعض األسئلة الخاصة بك لن تكون 
"صالحة" عند ترجمتها. 

جمع بيانات المراقبة. لجمع بياناتك، ستكون بحاجة 
إلى من يقوم باإلحصاء. ألسباب تتعلق بالتكلفة 
وأسباب فنية، نقترح عليك استخدام المنسقين 

الذين يعملون ضمن فريق نظام اإلنذار المبكر 
لشبكة المدارس. فهم يعملون بالفعل في نظام 

اإلنذار المبكر وعلى علم بإجراءات نظام اإلنذار المبكر. 
ويتمثل الجانب السلبي في أنهم قد يقدمون 
معلومات متحيزة إذا كان األمر يتعلق بمدرسة 

يدعمونها. أرسل المنسقين الذين يعملون لديك 
 إلى مدارس أخرى، إن أمكن. وإذا كان األمر غير ممكًنا، 

فقم بإجراء اختبار سريع للتأكد من صحة البيانات 
التي تم جمعها.

قدم برنامًجا تدريبًيا يستغرق يومين لتدريب 
منسقي األعمال لديك على أدوات المراقبة 

وتطبيقاتها. سيتيح لك ذلك إمكانية إطالعهم على 
كل أداة وتوفير فرص للممارسة باستخدام النماذج، 

سواًء مع األقران من خالل المحاكاة أو في المدارس 
الفعلية التي تنفذ نظام اإلنذار المبكر. ينبغي أن 
يستخدم المدربون - أعضاء فريق تصميم نظام 
اإلنذار المبكر الذين قاموا بإعداد أدوات المراقبة - 

نماذج المراقبة التي تم إعدادها لتصنيف المنسقين 
وتوفير تعليقات لتكوين فهم شامل لمستويات 

األداء المتوقعة.

وبشكل مثالي، ينبغي إدارة النماذج في كل مدرسة 
ومجتمع في كل فصل. ومع هذا، قد ال يكون هذا 

ممكًنا في السياق الخاص بك. فكر في خيارات 
مختلفة، مثل: تنفيذ أنشطة مراقبة مرة واحدة أو 

مرتين كل عام، أو تنفيذ جولة ثانية من عملية 
جمع البيانات في المدارس التي لم تصل إلى حد 

األداء المطلوب، أو تنفيذ أجزاء األدوات التي تتناول 
المكونات التي تمثل مشكلة في جوالت جمع 
 البيانات التالية، أو التنفيذ في عينة متوالية 

من مدراسكم.

تحليل البيانات. كما هو الحال مع أي نشاط جمع 
بيانات، ينبغي عليك إعداد قاعدة بياناتك واتباع 

البروتوكوالت المناسبة إلدخال البيانات وتنظيفها.
تتمثل الخطوة األولى في إعداد تحليل البيانات 

في اختيار المؤشرات أو إعدادها. يستلزم هذا 
تحديد األسئلة التي ينبغي جمعها إلعداد تقارير 
عن المكونات الفرعية والمكونات األساسية. قد 

تختار عدم جمع األسئلة، لكن ستحتاج إلى اتخاذ 
قرار بشأن تسجيل درجات لإلجابات. سيعتمد 

تسجيل الدرجات على اإلجابات التي تسعى 
للحصول عليها. في بعض الحاالت، قد تكون 

اإلجابات بسيطة "نعم" )1( أو "ال" )0(. وفي حاالت 
أخرى قد تكون هناك إجابات متعددة لرغبات 

مختلفة. سيتعين عليك تحديد الدرجات التي 
تعكس تقييمك.

قد تهتم أيًضا بالترجيح بين اإلجابات حسب 
األهمية النسبية لكل عنصر، أو المكون أو المكون 

الفرعي. على سبيل المثال، إذا كان تصميم 
المراقبة الخاص بنظام اإلنذار المبكر لديك يتضمن 

أربعة مكونات ووجدت أن جميعها متساوية في 
األهمية، فإن األهمية اإلجمالية لكل مكون ينبغي 
أن تمثل الربع. ومع هذا، قد ال يتضمن كل مكون 

نفس العدد من األسئلة أو العناصر. ستحتاج إلى 
تعديل الدرجة بحيث تعكس األهمية التي قمت 

بتحديدها.

وفي النهاية، ستحتاج إلى تحديد حد القبول 
للدرجة اإلجمالية. حدد برنامج SDPP نسبة %80 
باعتبارها الحد المقبول، حيث يتم تحديد المدارس 

التي تقل عن هذه النسبة باعتبارها "مدارس 
تعاني من صعوبات"، وإذا وصل تنفيذ نظام اإلنذار 

المبكر إلى أعلى من هذه النسبة يكون التنفيذ 
مقبوالً. من خالل تحديد المدارس التي تقل عن 

80% من الحد، يمكن لطاقم عمل المشروع في 

كل دولة المتابعة مع المدارس و/أو طاقم عمل 
البرنامج لتحديد األسباب الجذرية لهذا االنخفاض. 
تم تطبيق نسبة الـ 80% على مستوى المكون، 

لذلك يمكن تحديد الجوانب التي تعاني من 
مشكالت. 
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تم تحديد الطالب المعرضين للخطر

الجدول 9C - نموذج ألداة مراقبة من برنامج SDPP في الهند

 في هذا القسم، ستحدد ما إذا كانت ورقة المتابعة/التقييم مكتملة أم ال ومدى صحة إعدادها من 
قبل المدرس.

2

3

4

المهمة: قارن سجل حضور طالب الصف الخامس بورقة سجل الطالب المعرضين للخطر للتحقق من اكتمال 
ورقة المتابعة

 كيفية االختيار عشوائًيا ألربعة طالب من الصف الخامس: انظر إلى سجل الحضور. احسب عدد الطالب، 
 ثم اقسمهم على 4 - سيصبح هذا العدد هو "عامل" االختيار - على سبيل المثال 28 طالب بالقسمة 

على 4 = 7. حدد الطالب السابع والرابع عشر والحادي والعشرين والثامن والعشرين. إذا كان لديك 33 طالًبا، 
فبالقسمة على 4 = 8.25؛ في هذه الحالة، قرب النسبة إلى 8، ثم احسب بمضاعفات 8.

هل يوجد لدى معلم فصل الصف 
الخامس ورقة تقييم تراكمي مكتملة 

للمتابعة؟  

اكتب إجمالي عدد الطالب الموجودين بورقة 
 التقييم التراكمي للمتابعة. اكتب "0" 

إذا لم يوجد أحد

اكتب رقم هوية كل طالب ضمن مجموعة 
االختبار:

 SDPP هل تمت كتابة رقم تعريف برنامج 
الخاص بكل طالب بشكل صحيح في ورقة 

المتابعة المرفق بها ورقة تسجيل؟ راجع سجل 
 الصف الرابع لشهر يوليو 2013 للتأكد من 

صحة ذلك.

تم ملء جميع المربعات	 
تم ملء جميع المربعات باستثناء 	 

المربعات الفارغة من 1 إلى 3
تم ملء جميع المربعات باستثناء 	 

المربعات الفارغة من 3 إلى 6
يوجد أكثر من 6 مربعات فارغة	 
لم يتم ملء مربعات على اإلطالق )فارغة(	 
غير متوفر• 

 رقم 
المعرف____      

 رقم 
المعرف____      

 رقم 
المعرف____      

 رقم 
المعرف____      

O   نعم
O   ال

O   نعم
O   ال

O   نعم
O   ال

O   نعم
O   ال

نموذج السبب المنطقي لدرجة االلتزام بالعمل 	 
والسلوك. 

ورقة الحضور المسائي	 

الوثائق الضرورية لهذا القسم:
سجل حضور الصف الرابع	 

سجل حضور الصف الخامس 	 

ورقة تقييم تراكمي للمتابعة 	 

تابع

أجب على هذه األسئلة:

1
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الجدول 9C - تابع

5

6

7

هل المعلومات مقدمة لكل مؤشر لكل 
طالب مضمن في العينة في ورقة التقييم 

التراكمي للمتابعة؟ )الحضور، الخروج 
المبكر، أداء المقرر الدراسي، االلتزام بالعمل، 

تعليم أولياء األمور، السلوك(. اضغط على 
"نعم" إذا تم تسجيل المعلومات، حتى وإن 

تم ذلك بشكل غير صحيح. الحظ أيًضا أن 
أداء المقرر الدراسي ينبغي أن يتضمن درجة 

أداء أو نعم أو ال.

هل سجل المدرس بشكٍل صحيح الحضور 
على ورقة المتابعة لكل طالب بناًء على 

سجل حضور الصف الرابع لشهري ديسمبر 
2013 وفبراير 2014؟

المغادرة في وقت مبكر: افحص سجل 
الحضور للصف الخامس وقارنه بورقة سجل 

الحضور المسائي، هل سجل المدرس 
بشكٍل صحيح كل رموز المغادرة المبكرة 

الصحيحة )P، أو X، أو A( على ورقة التقييم 
التراكمي للمتابعة لهذا الطالب؟

O   نعم
O   ال

O   نعم
O   ال

O   نعم
O   ال

O   نعم
O   ال

O   نعم
O   ال

O   نعم
O   ال

O   نعم
O   ال

O   نعم
O   ال

O   نعم
O   ال

O   نعم
O   ال

O   نعم
O   ال

O   نعم
O   ال

االلتزام بالعمل: تحقق من درجة االلتزام بالعمل 8
لكل طالب وقارنها بالصيغة الخاصة بقاعدة 

تقييم االلتزام بالعمل والسلوك. 

O   نعم
O   ال

O   نعم
O   ال

O   نعم
O   ال

O   نعم
O   ال

درجة السلوك: تحقق من درجة السلوك لكل 9
طالب وقارنها بنموذج قاعدة تقييم االلتزام 

بالعمل والسلوك. 

O   نعم
O   ال

O   نعم
O   ال

O   نعم
O   ال

O   نعم
O   ال

تم تحديد الطالب المعرضين للخطر
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استخدام بيانات المراقبة. من المهم مشاركة 
بيانات المراقبة الخاصة بكل من فرق نظام اإلنذار 

المبكر بالمدرسة، وفريق )فرق( نظام اإلنذار المبكر 
لشبكة المدارس، والجهات المعنية األخرى، مثل 

مكاتب التعليم التابعة للوزارة.

ولتشجيع المناقشة، ينبغي عليك االجتماع مع فرق 
نظام اإلنذار المبكر بالمدرسة قبل ممارسة المراقبة 

وبعدها. ال تغادر بدون مشاركة المالحظات. ناقش أي 
مخاوف تساورك وقم بالثناء على المهام التي تمت 

بشكل جيد. احرص قدر اإلمكان، على التركيز على 
استخالص المعلومات المتعلقة بكيفية التحسين 

واألمور التي تمت بشكل جيد. تذكر، أن تنفيذ 
استراتيجيات جاذبة لألطفال ليس مقصوًرا على 

المعلمين فحسب. إذ يحتاج المنسقون أيًضا إلى 
استخدام هذه االستراتيجيات! 

ومع مرور الوقت قد تتمكن من تعديل نماذج 
المراقبة التي تستخدمها لمراقبة إجراءات نظام 

اإلنذار المبكر بدقة أكبر. باإلضافة إلى نماذج المراقبة 
الرسمية، قد يحتفظ كل منسق بدفتر زيارات 

مدرسته لتحديد ما تم مناقشته مع فرق عمل نظام 
اإلنذار المبكر بالمدرسة ومتابعة التدابير. ينبغي 

استضافة اجتماعات شهرية تشمل كل المنسقين 
في المنطقة لمراجعة دفاترهم ونماذج المراقبة 

الخاصة بهم.

مع فريق عمل نظام اإلنذار المبكر بالمدرسة...
1. اسمح لهم باالطالع على أداة تقييم نظام اإلنذار 

المبكر وملخص النتائج الواردة من مدارسهم. فذلك 
يمثل جزًءا من عملية الشفافية. اطلب منهم 

مشاركة أفكارهم حول ما قمت بمالحظته. 

2. اطلب منهم إخبارك بوجهة نظرهم في األمور 
التي أدوها بشكل جيد والجوانب التي يمكنهم 

تحسينها.

3. في حالة وجود ممارسات أفصل في المدارس 
األخرى، شاركها معهم. لكن ال تجعل األمر يبدو 

وكأنهم في منافسة. حاول تشجيع مجتمع 
الممارسة حتى وإن كان الطريق لذلك من خاللك 

ومن خالل المنسقين اآلخرين فقط.

4. في حالة مالحظة أن الجميع يقوم بشيء واحد 
على نحو غير مالئم، على سبيل المثال، ال يملئون 

 النماذج بشكل صحيح، فال تفرض أي عقاب. 
قم بالتدريب مرة أخرى. فقط قل، "دعونا نستعرض 

كيف تقومون بـ ..." مرة أخرى، ضع في اعتبارك أن 
الهدف هو التحسين، وليس إطالق األحكام.

5. في حالة إظهار بعض أعضاء الفريق ألداًء أفضل 
من اآلخرين، قم بالعمل مع مدير المدرسة ورئيس 
لجنة االنتظام في الدراسة إلعداد خطة للتنشيط 

 وإعادة تدريب العاملين في فريق نظام اإلنذار 
المبكر بالمدرسة.

 مع فرق إدارة نظام اإلنذار المبكر لشبكة 
المدارس...

1. شارك النتائج الواردة من شبكاتهم الخاصة، 
والنتائج العامة. يمكنك تحديد ما إذا كان من 

 المناسب مشاركة نتائج فرق العمل األخرى 
أم ال.  

2. اسألهم عما إذا كانت النتائج تتوافق مع 
 مالحظاتهم أم ال. ناقشهم لماذا يعتقدون أنه 

تم الحصول على هذه النتائج.

3. أسألهم عن النجاحات ونقاط الضعف التي 
الحظوها في عملية التنفيذ. هل توجد أنماط 

مميزة؟

 4. اسأل عن نقاط الضعف وأسبابها. هل ترجع 
نقاط الضعف تلك لمشكالت إجرائية، أو لمشكالت 

 في التصميم، أو لفهم غير كاف أو لمشكالت 
القوى العاملة؟  

5. ناقش الخيارات المتاحة لعالج نقاط الضعف 
وتحقيق تحسينات.

6. قم بإعداد خطط تحسين فردية للمدارس 
والشبكات.

7. في حالة وجود بعض المنسقين أو الفرق التي 
تحقق أداًء أفضل من األخرى، فكر في إجراء تبديالت.

معرفة المزيد من البيانات. بعد االنتهاء من 
مراجعة بياناتك، قد تجد لديك رغبة في معرفة 
المزيد عما يجري في المدارس. إذا سمح الوقت 
والموارد، يمكنك تعميق فهمك من خالل جمع 

معلومات أكثر جودة. 

قام برنامج SDPP بإعداد مجموعة أخرى من 
األدوات التي تتابع عالج مجموعة صغيرة من 

الطالب المعرضين للخطر للتحقق من تلقيهم 
لعالج نظام اإلنذار المبكر بشكل كامل. تستخدم 

مجموعة األدوات هذه مالحظات الفصل ومراجعة 
المستندات والمناقشات لمتابعة كل مكون لنظام 

االستجابة األولية للطالب األربعة المعرضين للخطر 
المستهدفين )الطالب األول، والثاني، والثالث، 

والرابع( )انظر الجدول 9D: أداة استراتيجيات 
االستجابة األولية بنظام اإلنذار المبكر للطالب 
المعرضين للخطر، في الصفحة بعد التالية(. 
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يستخدم المبسط النموذج نفسه لمقارنة ما يحدث 
في الفصول المختلفة. تتكون المجموعة من أربعة 
أقسام: مالحظات الفصل؛ ومراجعة سجالت متابعة 

الطالب وسجالت إدارة الحالة؛ وسجل التواصل مع 
أولياء األمور؛ والمناقشات التي تتم مع الجهات 

المهتمة األساسية. توجد مجموعة األدوات الكاملة 
في الملحق الرقمي بالوحدة التاسعة.

الحفاظ على نظام اإلنذار المبكر 
الخاص بك

يعتمد تنفيذ نظام اإلنذار المبكر على جهود 
 المدرسة، والعاملين بها وأعضاء المجتمع. 

يعد الدعم المستند بشكل كبير على المدرسة 
والمجتمع أساسًيا الستمرار فاعلية نظام اإلنذار 

المبكر الخاص بك. 

لقد قمنا بمشاركة أفضل ممارسات برنامج 
SDPP خالل هذا الدليل. في هذا القسم نقدم 

مجموعة إضافية من أفضل الممارسات، وبخاصًة 
تلك الممارسات التي تدعمها األبحاث الناتجة عن 
البرامج األمريكية. مثل جميع المعلومات الواردة 

في هذا القسم، تعتبر هذه مجرد اقتراحات وليست 
متطلبات ملزمة يجب عليك اتباعها. تعتمد غالبية 

أفضل الممارسات على التجارب المشتركة التي 
تم اكتسابها من الدول األربع التي طبقت برنامج 

 SDPP. هناك عدد قليل من التجارب األخرى، 

غير موجودة بالدول األربع محل التجربة، تعتبر مهمة 
بدرجة كبيرة وتم تضمينها في الدليل كذلك.

بناء االحترام والثقة
يعتبر المؤشر األكثر شيوًعا لنظام اإلنذار المبكر 

الناجح إجراء حوار صريح يستند إلى الثقة واالحترام 
داخل المدرسة وخارجها. تشير تقييمات برنامج اختبار 

األبحاث إلى الحاجة إلى آليات تبادل رسمية وغير 
رسمية حول كيفية القيام باألمور بشكل جيد. يؤدي 

عقد منتدى مفتوح لمناقشة سبل تحسين نظام 
اإلنذار المبكر إلى إجراء تحسينات مهمة في تلبية 
احتياجات الطالب المعرضين للخطر الذين يمثلون 

محور تركيز نظام اإلنذار المبكر. وفًقا لما ذكر في 
أحد التقييمات، لقد ساعد التبادل الحر لبيانات تنفيذ 

البرنامج في "التركيز على الطالب محور االهتمام."  

الحفاظ على حيوية المناقشات - استخدام 
أسلوب الحوار الحر والصريح والشفافية

يعد أيًضا إجراء التدقيق بشكل متكرر مع بعضكم 
البعض مهًما جًدا لنجاح عمل نظام اإلنذار المبكر. 

يعني هذا أنه من المهم في كل من جلسات 
المراقبة القبلية والبعدية الحفاظ على التركيز 

حيثما ينبغي: على تحسين كيفية تنفيذ المهام. 
تعد استضافة اجتماعات مراقبة كل ربع سنة أو 
كل فصل دراسي مع العاملين بالمدرسة وقادة 

المجتمع بمثابة آلية أخرى لمراقبة ما يحدث 
وتحسين ما يجري. تعد مشاركة تقارير التقدم في 

 المنتديات العامة عامل تحفيز مهم لمعرفة ما 
تم تحقيقه كما أنها تعزز الشفافية وتحمل 

المسؤولية أيًضا. 

ال تخف من تغيير نظام اإلنذار المبكر - 
عدله إذا لم يكن يعمل

استخدم زيارات دقة التنفيذ للمحافظة على سير 
األمور في مسارها الصحيح أو قم بإجراء تعديالت 
إذا لزم األمر. استمع إلى ما يقوله المنفذون حول 
 الجوانب التي تسير على ما يرام والجوانب التي 

ال تسير على ما يرام. قم باستضافة أحد المنتديات 
لتبادل المعلومات بشأن تجاربهم واستخدم 

مجموعة الممارسات لتبادل األفكار وأفضل 
الممارسات. من المهم أيًضا تعديل نظام اإلنذار 

المبكر ليواكب تطورات أولويات الوزارة بمرور الوقت. 
 يجب أن يعكس نظام اإلنذار المبكر الخاص بك 

هذه التغييرات.

 أعد النظر في المؤشرات الخاصة بك 
 خالل فترة التنفيذ وقم بمراجعتها 

حسب الحاجة.
يعد تركيز االهتمام على مجموعة صغيرة من 

 المؤشرات أفضل من استخدام الكثير منها. 
ويجب مراجعتها بشكل دوري للتأكد من أن 

الجميع قد فهمها. ويجب أيًضا مراجعتها عند تغير 
مشكالت التسرب الدراسي بمرور الوقت. ركز وقتك 

وجهدك على كبرى المشكالت - المهام التي 
يمكنك تنفيذها بالفعل. تذكر، أنه يفضل التركيز 

على عدد أقل من المؤشرات ومتابعتها بشكل 
جيد عن استخدام العديد من المؤشرات ومتابعتها 

بشكل غير جيد.

استخدام االستجابة متعددة المستويات 
للتدخل المعين وفًقا لمستوى الخطر 

المعرض له الطالب والمميز حسب مستوى 
الصف الدراسي

في المستوى االبتدائي، وجه تركيزك على مستوى 
المدرسة بحيث تستهدف كل الطالب لمتابعة 

الغياب بوصفه عاماًل محفًزا لبدء التواصل مع اآلباء. 
استخدم استراتيجيات تدريس وتعليم جاذبة 
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الجدول 9D - أداة استراتيجيات االستجابة األولية بنظام اإلنذار المبكر للطالب المعرضين للخطر

التاريخ: المدرسة:      

القسم األول: سلوكيات المعلم التي تمت مالحظتها

المعلم األول

الصف:

المادة:

ينادي على الطالب باسمه
يراقب األعمال المدرسية

يقدم مساعدة فردية
يرحب بالفصل

يقدم الدعم اإليجابي

يقف بجانب مكتب الطالب
يبتسم للطالب

ينادي على الطالب
يساعد زمالئه

يوفر الفرصة للقيادة

التعليقات: األنماط، 
ردود فعل الطالب، 

إلى غير ذلك.

التعليقات: األنماط، 
ردود فعل الطالب، 

إلى غير ذلك.

التعليقات: األنماط، 
ردود فعل الطالب، 

إلى غير ذلك.

A

G   B   S1

G   B   S1

G   B   S1

B

G   B   S2

G   B   S2

G   B   S2

C

G   B   S3

G   B   S3

G   B   S3

D

G   B   S4

G   B   S4

G   B   S4

المعلم الثاني

الصف:

المادة:

ينادي على الطالب باسمه
يراقب األعمال المدرسية

يقدم مساعدة فردية
يرحب بالفصل

يقدم الدعم اإليجابي
يقف بجانب مكتب الطالب

يبتسم للطالب
ينادي على الطالب

يساعد زمالئه
يوفر الفرصة للقيادة

المعلم الثالث

الصف:

المادة:

ينادي على الطالب باسمه
يراقب األعمال المدرسية

يقدم مساعدة فردية
يرحب بالفصل

يقدم الدعم اإليجابي
يقف بجانب مكتب الطالب

يبتسم للطالب
ينادي على الطالب

يساعد زمالئه
يوفر الفرصة للقيادة
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لألطفال، بما في ذلك إشراك الطالب ضعاف المستوى 
في المحتوى الرئيسي مع رفاقهم في الدراسة. 

في المستوى اإلعدادي والثانوي، استخدم أسلوًبا 
مستهدًفا وأسلوب المتابعة والتطبيق لمتابعة 

السلوكيات واألداء الدراسي. قم بتضمين المساعدة 
في الواجبات المنزلية والتعليم التكميلي كجزء 

من استراتيجيات االستجابة األولية. حدد عدد الطالب 
المعرضين للخطر في نظام اإلنذار المبكر الخاص بك 

إلفساح مجال لمن لديهم مخاطر أكبر. يتيح استخدام 
أسلوب المعالجة الكلية والجزئية لطاقم عمل 

المدرسة استخدام نظام مصنف يحصل من خالله 
الطالب األكثر تعرًضا للخطر على دعم فردي مخصص 

والطالب المعرضين لخطر متوسط على دعم من 
خالل الشراكة مع الرفقاء والتدريس في مجموعات 

صغيرة. 

 قم بالتقييم والتصنيف بشكل 
أكثر تكراًرا

يفضل استخدام عدد محدود من المؤشرات لتحديد 
 الطالب المعرضين للخطر وتسجيلهم بشكل 
متكرر بحيث ال يحتاج الطالب الذين "يعانون من 

مشكالت" إلى االنتظار حتى يتم تحديدهم ويتم 
 توفير دعم استراتيجيات االستجابة األولية لهم. 
قد تهتم المدارس بالتسجيل والتصنيف نصف 

السنوي على أساس الحضور فقط لتحديد الطالب 
الذين قد يتعرضون للخطر.

المراقبة أساسية
يستخدم نظام اإلنذار المبكر الناجح أنظمة المراقبة 
متعددة المستويات والتي تشمل عملية مستمرة 

لمراجعة األعمال التي تسير على ما يرام وتلك التي 
ال تسير على ما يرام. على الرغم من ندرة األبحاث 

التي تم إجراؤها في عمليات تنفيذ نظام اإلنذار 
المبكر في الواليات المتحدة، على النقيض من شهرة 

نظام اإلنذار المبكر، فمن الواضح أن المراقبة على 
مستوى المدرسة تعد إحدى المهام األكثر أهمية 
التي يمكن أداؤها. تحدث إلى المعلمين، ومدراء 

المدارس، وأولياء األمور، وقادة المجتمع حول إنشاء 
جدول مواعيد منتظم لمعرفة ما إذا كان نظام اإلنذار 

المبكر يساعدهم في تحديد الطالب ودعمهم أم ال. 
إذا "رفضوا" ذلك، فابحث عن سبب الرفض.

ال تفرض نظام اإلنذار المبكر على المعلمين، 
 وال على الطالب، وال على األسر، وال على 

قادة المجتمع 
 يتيح منح المدارس والمجتمعات االختيار لتنفيذ 

نظام اإلنذار المبكر شعوًرا متزايًدا بامتالك البرنامج. 

فال بد من وجود رغبة لديهم في تنفيذه وقدرة 
على صياغته بحيث يلبي احتياجاتهم، ومواردهم 

وأولوياتهم. ومع ذلك، فعندما تتيح لهم فرصة 
االختيار، ستواجه خطورة احتمالية توقفهم عن تطبيق 

البرنامج قبل االطالع على النتائج. يجب أن تتوفر 
لديك هياكل للحفاظ على دوافعهم ومشاركتهم. 

تتشابه بعض هذه الحوافز مع ما يتم استخدامه على 
مستوى المدرسة والمجتمع. ومع هذا، إذا كانت الوزارة 

أو منظمة كبرى تدعم نظام اإلنذار المبكر، ستتوفر 
لديهم الفرصة لالستجابة إلى هذه المتطلبات على 

مستوى أعلى وأكثر وضوًحا. 

انشر النجاحات التي يحققونها
لتحقيق قاعدة واسعة من دعم المجتمع، يجب أن 

تنشئ أي مبادرة - بما في ذلك نظام اإلنذار المبكر - 
هوية قوية في المجتمع. إن استخدام وسائل اإلعالم 

للترويج لنظام اإلنذار المبكر يساعد على ضمان 
الحفاظ على مكانة عالية للنظام في المجتمع. تعّرف 

على أصحاب األداء العالي. أقم شراكة مع وسائل 
اإلعالم لمشاركة قصص النجاح. يعتمد تنفيذ نظام 
اإلنذار المبكر بشكل كبير على التطوع. اطلب من 

الصحف كتابة قصص إنسانية عن المتطوعين لديك؛ 
واطلب من محطات الراديو التحدث عن البرنامج وما 

تقوم به المدارس والمجتمعات لمعالجة التسرب. 
استخدم اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي لسرد 

قصصهم. قم بإنشاء موقع ويب، وصفحة على 
Facebook وحساب على Twitter لمشاركة ما يتم 

القيام به. 

إنشاء مجتمع نظام اإلنذار المبكر 
عند توسعة نظام اإلنذار المبكر لمجتمعات - مدارس 

أخرى، استعن بطاقم عمل المدرسة ورواد المجتمع 
الذين قاموا بعمل جيد "للترويج" لهذا النظام. 

تذكر، أنه من المرجح انتشار نظام اإلنذار المبكر في 
مجتمعات أخرى عندما تؤدي الجهات المهتمة التي 
 استخدمت البرنامج بالفعل دوًرا بارًزا في الترويج له.

تلميح: إذا كنت تستخدم الصور أو 
مقاطع الفيديو أو تشارك قصص النجاح، 

فمن المهم أن تحصل على موافقة اآلباء/
أولياء األمور قبل استخدام الصور و/أو أسماء 
األطفال. توجد إرشادات حول كيفية الحصول 

على موافقة مسبقة ونسخة من نموذج 
الموافقة في الملحق.
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تلميح: يمكن استخدام مكالمات الهاتف المحمول بين مدراء المدرسة، و/أو المعلمين المكلفين 
 بإدارة الحالة، و/أو المعلمين المحددين )مثل مكالمة من معلمي الرياضيات للطالب المعرضين 
 للخطر، إلى غير ذلك(، و/أو رواد المجتمع لمناقشة ما يتعلمونه حول تنفيذ نظام اإلنذار المبكر. 

توفر هذه المكالمات طريقة منخفضة التكلفة لجمع أفراد المجتمع لمناقشة المشكالت التي 
يواجهونها ومشاركة الحلول.

تلميح: قم بإعداد نشرة شهرية أو فصلية حول أفضل ممارسات نظام اإلنذار المبكر وقم بتوزيعها 
على المدارس والمجتمعات. في حالة توفر االتصال باإلنترنت لدى المدارس/المجتمعات، استخدم 

لوحة نشرات رقمية أو موقع ويب لتشجيع الحوار بين فرق العمل بالمدرسة. تعد هذه طريقة تتعرف 
من خاللها فرق عمل المدرسة على إنجازاتهم وأفكارهم اإلبداعية. في حالة توفر مقهى إنترنت في 
المجتمع، يمكنهم التفاوض بشأن توفير وقت مجاني كإسهام في نظام اإلنذار المبكر من المالك. 

ينبغي تقديم الشكر علًنا لهذا النوع من الدعم لدوره في إبقاء الطالب في المدرسة. حيث يتم تقديم 
الشكر لكرم الفرد أو جهة العمل ويمكن أن يمثل هذا حافًزا ألن تقوم المؤسسات التجارية األخرى بدعم 

الجهود المبذولة.

)COP( بعض المبادئ التوجيهية إلنشاء مجتمع الممارسة

الواجبات والمسؤوليات الرئيسية

تأمين تمويل لألنشطة الشخصية المباشرة   .1

تناول القضايا ذات االهتمام المشترك لجميع المشاركين.   .2

تحديد رئيس إلدارة المجموعة.   .3

توفير التدريب ألحد األشخاص حتى يتمكن من تحمل المسؤولية وتنسيق االجتماعات ويقوم بوسائل    .4 
التبادل األخرى.

التأكد من تحديد رؤية وأهداف مجتمع الممارسة بوضوح.   .5

طرح السؤال األكثر أهمية - "ما الفائدة التي أحصل عليها؟"   .6

تشجيع الهوية المشتركة واألسباب المشتركة.    .7

استكشاف طرق بديلة "لالجتماع" لدعم التبادل: اإلنترنت، ونشرات الويب/النشرات الصوتية، وصفحات    .8 
 الفيس بوك، وحسابات تويتر، ومواقع الويب، والمدونات. عند عدم توفر اإلنترنت وأجهزة الكمبيوتر، 

جرب استخدام الهواتف المحمولة لتعزيز التبادل "عن ُبعد".

يمثل الوقت تحدًيا لمجتمعات الممارسة. يعتبر التأكيد على قيمة الوقت لكل من يستثمر وقته أحد المبادئ    .9
الرئيسية لرعاية المجتمع.  

10. التركيز على ما يمكن االستفادة منه.

11.  عدم تقييد المشاركة من خالل تعريفات جامدة للمؤهلين لالنضمام إلى مجتمع الممارسة. التنوع ينمي القدرة.

9E الجدول
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حدد "رواد" نظام اإلنذار المبكر األساسيين 
واستخدمهم. يمكن للرواد تكوين الرؤية 

)المصداقية( لنظام اإلنذار المبكر من خالل جذب 
اهتمام وسائل اإلعالم عن طريق اإلعالنات العامة، 

والمؤتمرات الصحفية، والرسائل التي يتم إرسالها 
إلى المحررين ومقاالت الرأي. يمكنهم أيًضا تعيين 

قادة آخرين الستثمار الوقت والموارد في أنشطة 
التوعية بنظام اإلنذار المبكر.

من الطرق الممتازة للحفاظ على النشاط تجميع 
األفراد المتشابهين في الفكر مًعا لتناول مشكالت 

محددة. ُيستخدم مجتمع الممارسة بشكل متزايد 
لدعم الحوار والمساهمة في انضمام مجموعات 

جديدة. ابحث عن فرص لجمع فرق نظام اإلنذار 
المبكر مًعا. يوفر الجدول 9E في الصفحة السابقة 

مبادئ توجيهية بشأن طرق إنشاء مجتمع 
الممارسة. 

الخاتمة
 SDPP يوضح هذا الدليل كيفية تصميم برنامج

وتنفيذ أنظمة اإلنذار المبكر. يوفر اقتراحات وأمثلة 
لألدوات التي تستخدمها فرق برنامج SDPP داخل 

الدولة. يشارك أفضل الممارسات، ويقدم النصيحة 
بشأن األمور التي يجب تجنبها لضمان تنفيذ نظام 

اإلنذار المبكر بنجاح في بلدك ولتحديد الطالب 
المعرضين للخطر ودعمهم. 

يجب على فريقك تكييف محتويات هذا الدليل بما 
يتوافق مع السياق المحلي لديك ومواءمة التدخالت 

إلنشاء شبكة شاملة لتحديد الطالب الذين قد 
يتم تجاهلهم بطريقة ما. يوفر نظام اإلنذار المبكر 

خط الدفاع األول لعالج التسرب؛ ويقدم إطار عمل 
وإجراءات لمساعدة المدارس والمجتمعات في دعم 

طالبهم المعرضين للخطر. ومع هذا، ال يمكنه 
وحده الحد من التسرب في بلدك. يجب دعم نظام 

اإلنذار المبكر بواسطة السياسات والبرامج التي 
تعالج أسباب التسرب المتعددة، سواًء كانت ظروف 

المدرسة هي التي تدفع الطالب للتسرب أو ظروف 
المنزل هي التي تتسبب في ذلك. يستحق جميع 
الطالب الحصول على فرصة الستكمال تعليمهم، 
والتحصيل بناًء على أفضل قدراتهم، واالستمتاع 

بالتجربة أثناء القيام بذلك.

تهانينا. لقد أكملت دليل البرمجة هذا وأنت جاهز 
اآلن لبدء البرنامج!
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صفحة 226          الوحدة التاسعة

كرييتف أسوشيتس انترناشونال



 



 .)USAID( قام بإعداد هذا المنشور أشخاص أمريكيون من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
.)USAID( الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 ،USAID برنامًجا لمدة خمس سنوات بين العديد من الدول، تموله الوكالة األمريكية للتنمية الدولية SDPP ُيعد برنامج
 لتقليل تسرب الطالب من التعليم األساسي والثانوي. استخدم برنامج SDPP، في الفترة من 2010 حتى 2015، أسلوب 

البحث التطبيقي لتجربة فعالية تدخالت منع التسرب واختبارها في أربع دول: كمبوديا والهند وطاجيكستان وتيمور الشرقية. 
في عملية مكونة من ثالث مراحل، قام برنامج SDPP بتحديد أفضل الممارسات في تدخالت منع التسرب؛ وتحليل اتجاهات 

التسرب والظروف والعوامل التي تؤثر على التسرب في كل بلد؛ كما قام بتصميم التدخالت للحفاظ على الطالب المعرضين 
للخطر في المدارس وتنفيذ هذه التدخالت وتقييم فعاليتها بدقة، باستخدام تجارب الرقابة العشوائية والجمع بين األساليب 

الكمية والكيفية.
 

يقدم دلياًل منع التسرب الدراسي - دليل برمجة نظام اإلنذار المبكر ودليل برمجة برنامج اإلثراء التعليمي- إرشادات عملية 
 بشأن كيفية تصميم تدخالت منع التسرب الناجحة المستندة إلى أدلة وإعدادها وتنفيذها. يمكن الوصول أيًضا إلى 

 كل دليل في مجموعة من وحدات التعلم اإللكتروني القصيرة على الويب والتي يمكن الوصول إليها عبر األجهزة 
 المحمولة على www.dropoutpreventionlab.org أو عبر تطبيق قابل للتنزيل لألجهزة المحمولة. كما توفر بوابة

 www.dropoutpreventionlab.org أيًضا الوصول إلى موارد وأدلة منع التسرب األخرى باإلضافة إلى مجتمعات الممارسة 
للمنفذين وواضعي السياسات والممارسين. 

منع التسرب الدراسي

نظام اإلنذار المبكر
دليل البرمجة


