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١إنصاًفاأكثرعالمأجلمنالتعلیمتحسینالموضوع:

كل التحسینات تتطلب التغییر، ولكن لیس كل تغییر ھو تحسین.
٢The Improvement Guide من١٩٠صفحة -

تمییزدونالتعلیمعنعام2500منذكونفوشیوسدافعلقدخلفیاتھم.عنالنظربغضالمتعلمین،لجمیعالفرصبتكافؤحلًماالتعلیمیظلللكثیرین،بالنسبة
وھو حلم التعلیم للجمیع. وقد تجددت ھذه الرؤیة المتطورة مباشرة بعد الحرب العالمیة الثانیة من خالل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم

المتحدة، والذي نص على أن لكل شخص الحق في التعلیم. على الرغم من أن الرائدین في ھذا المجال مثل زعیمة األقلیات باتسي مینك، قد تصوروا منذ فترة
طویلة وبجد جّبار المساواة بالتعلیم في الوالیات المتحدة األمریكیة، إّال أن الواقع فیھا وفي باقي دول العالم ال یعكس ھذا الحلم.

تكثر اإلصالحات التعلیمیة في جمیع أنحاء العالم ولكن تم إجراء تحسینات محدودة لتحقیق المساواة في التعلیم، كما ورد مراًرا وتكراًرا من قبل الیونسكو في
المترابطةالعواملمنالعدیدھناك).2022("للتعلیمجدیداجتماعيعقدمًعا:مستقبلناتصورإعادة"فيومؤخراً)2021("التعلیملرصدالعالمیةالتقاریر"

التي غالًبا ما تعمل جنًبا إلى جنب، تعزى إلى ھذه التحسینات المحدودة. وتشمل ھذه العوامل التفاوت في القوة والدخل والجنس والعرق واللغة والقدرة والثقافة
والدین والجغرافیا السیاسیة واالستعمار الجدید، من بین أمور عدیدة أخرى. ومن المھم مالحظة السیاق الذي توجد فیھ ھذه العوامل حیث أننا نواجھ حالة
طوارئ عالمیة لتغیر المناخ ونعیش في عالم یشھد الكثیر من التغیرات بعد جائحة كورونا. ومع ذلك، فإن األشخاص والمجتمعات األكثر تضرًرا من ھذه
األزمات ھم بالفعل ضعفاء وسیزداد الوضع سوًءا إذا لم یتم إجراء تغییرات جذریة على الفور؛ ھذه العوامل لن تؤدي إال إلى توسیع التفاوتات الموجودة،

وعلى وجھ الخصوص، سوف تزید من اتساع الفجوات الموجودة في الوصول إلى التعلم والنجاح. یجب علینا بعد ذلك أن نسأل أنفسنا سؤاالً عاجالً وحاسماً:
ما ھي المسؤولیات واألجندات والحلول التي یمكن أن تعالج بشكل صحیح ھذه التحدیات المقلقة والُمجمعة؟

إن تحسین التعلیم لیس مجرد مصطلح تقني كما یتضح من مجال دراسات تحسین التعلیم الناشئ وسریع النمو و المتعدد التخصصات. إنھ یشكل نھًجا قوًیا و
عملیة دینامیكیة للنھوض بالتعلیم، یتم من خاللھا فحص الواقع وعدم الیقین ومعالجة المشكالت. وھي تختلف عبر المستویات التعلیمیة واألشكال والسیاقات،

بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، المساواة والشمول والتنوع والجودة والفعالیة واالستدامة. یستحق كل منھا إجراءات سیاسیة أقوى ونظریات
وتطبیقات أكثر تكامالً، تتطلب بناء القدرات والمجتمع ونھًجا منھجًیا واستفسارات متعددة وجھات النظر.

تعتبر وجھات النظر المقارنة والدولیة ضروریة لتحقیق حلم التعلیم العادل. كیف یجب أن ننظر بشكل ناقد إلى النتائج المرجوة ونحققھا عبر الزمان والمكان؟
ما ھي الطرق التي یمكن بھا تحسین االستراتیجیات والھیاكل والعملیات التعلیمیة الجزئیة والمتوسطة و / أو الكلیة جنًبا إلى جنب مع بیئاتھا؟ كیف نعرف من
خالل األسالیب الصارمة أننا نحقق تقدًما یستجیب للمتطلبات؟ ما ھي التغییرات التي یمكن أن تؤدي إلى تقدم مسؤول ومستدام في التعلم والتعلیم والتدریس؟
وما اآلثار التي قد تكون لھذه التغییرات على األنظمة الفردیة والسیاقات والكوكب المعرض للخطر حالًیا؟ وكیف یمكن أن تساعد مساعینا في إعادة تعریف

التعلیم المقارن والدولي بطریقة تعید ربطھ بالسیاسة والممارسات التعلیمیة السیاقیة؟

تستمر مھمتنا في تحسین التعلیم لتمكین المتعلمین والمعلمین وغیرھم الكثیر على المستویات المحلیة والوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة یومًیا. یكمن أملنا في
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