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تعزیز المساواة والتمكین من خالل محتوى 
YouTube Learning قناة

الفرق بین المساواة واإلنصاف 

الفرصةالمشھد

تھدف المساواة إلى تعزیز العدالة، 
ولكن نجاحھا مشروط ببدایة الجمیع 

من المستوى نفسھ واحتیاجھم إلى القْدر نفسھ 
من المساعدة.

یھدف اإلنصاف إلى منح الجمیع 
ما یحتاجون إلیھ لیحققوا النجاح، 
بینما تھدف المساواة إلى معاملة 

الجمیع بالطریقة نفسھا.

الحرّیات األربع األساسیة التي تحّدد قیم 
YouTube ھي حریة التعبیر وحریة الفرص وحریة 

المعلومات وحریة االنتماء.
ھذه الحرّیات األساسیة 
مھّمة أیًضا في التعلیم.

في YouTube، نعتقد أّن الفیدیوھات على اإلنترنت یمكن أن تؤدي دوًرا مھًما ومؤثًرا في تجھیز 
جمیع المتعلمین لتحقیق إمكاناتھم الحقیقیة، بما في ذلك األشخاص المھّمشین.

نحن ندرك الجھد الذي یبذلھ صّناع المحتوى والمؤسسات التعلیمیة إلنشاء كل فیدیو تعلیمي 
(ونشعر باالمتنان الشدید لھذه الجھود). تم تصمیم ھذا الدلیل للمساعدة على تحقیق تأثیر أكبر 

في حیاة المتعلّمین والمعلّمین ومقدمي الرعایة في العالم. سنحّقق ذلك من خالل استكشاف قسَمین.

سنحّقق ذلك من خالل استكشاف قسَمین:



التعلیم بعد المرحلة الثانویة وما بعده
المشھد

 كان للجھود المبذولة في الحد من انتشار فیروس كورونا تأثیر سلبي غیر مسبوق في مجال التعلیم. 

أظھرت دراسة تحلیلیة قبل الجائحة ارتفاع نسبة االلتحاق في مراحل التعلیم العالي من 19%  
إلى %38  عالمًیا بین عاَمي 2000 و2018، ولكن لم تسّجل المجتمعات األفقر أي تقّدم حیث 

المجتمعات استفادت نسبة %10  من سكاّنھا من خدمات التعلیم العالي بینما كانت نسبة المستفیدین في 
ذات الدخل األعلى 77% . 2

 YouTube Learning لھذا السبب، أصبح محتوى
أكثر أھمیة من أي وقت مضى. 

على الرغم من تفّشي واستمرار عدم اإلنصاف في منح فرص التعلیم، تمّثل 
YouTube طریقًة فّعالة ومجانیة ومتاحة للمساعدة في التصدي لھذه المشكلة.

انقطاع التعلیم عالمًیا بسبب فیروس كورونا المستجد 

220 ملیون
حول العالم

الفجوات في إمكانیة الوصول إلى خدمات التعلیم العالي

91% 
من المتعّلمین الملتحقین

> 188
 بلًدا

لطالما كان عدم اإلنصاف في منح فرص التعلیم مشكلة مستمرة، إال أّن جائحة 
كورونا أّدت إلى تضخیم الفوارق االجتماعیة واالقتصادیة والعرقیة وتوسیعھا.1

 طّالب ما بعد المرحلة الثانویة المتأثرون4  حاالت إغالق المؤسسات التعلیمیة عالمًیا3 

تفاقم أوجھ عدم المساواة في التعلیم العالي 
شھدت البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط تأثیًرا محدوًدا في عملیة االلتحاق بمؤسسات التعلیم العالي.5 

یؤّثر مستوى الدخل في إمكانیة االستفادة من الموارد، ما یعني التأثیر في القدرة على التأقلم مع حاالت 
انقطاع خدمات التعلیم بسبب جائحة كورونا وعلى استمراریة االستفادة من خدمات التعلیم.

Inside Higher Ed .1، یونیو 2020 | 2. الیونسكو، دیسمبر 2020 | 3. منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة، نوفمبر 2020 | 4. الیونسكو، یولیو 2021 | 5. الیونسكو، 2021

>

https://www.iesalc.unesco.org/en/2020/12/16/unesco-iesalc-report-reveals-that-access-to-higher-education-increased-from-19-to-38-in-the-last-two-decades/
https://www.insidehighered.com/news/2020/06/17/pandemic-has-worsened-equity-gaps-higher-education-and-work
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-covid-19-on-student-equity-and-inclusion-supporting-vulnerable-students-during-school-closures-and-school-re-openings-d593b5c8/#endnotea0z2
https://en.unesco.org/news/new-unesco-global-survey-reveals-impact-covid-19-higher-education
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378174
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378174
https://en.unesco.org/news/new-unesco-global-survey-reveals-impact-covid-19-higher-education
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-covid-19-on-student-equity-and-inclusion-supporting-vulnerable-students-during-school-closures-and-school-re-openings-d593b5c8/#endnotea0z2
https://www.iesalc.unesco.org/en/2020/12/16/unesco-iesalc-report-reveals-that-access-to-higher-education-increased-from-19-to-38-in-the-last-two-decades/
https://www.insidehighered.com/news/2020/06/17/pandemic-has-worsened-equity-gaps-higher-education-and-work
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توفیر المزید من الفرص

مساعدة المتعّلمین في النظر إلى التعلیم العالي كفرصة 
مشّوقة یمكن االستفادة منھا

1

رأي "في كاتیفھو" حول كیفیة كتابة 
البیانات الشخصیة

م تجارب تعّلم أكثر فعالیة  إّن الفرص المتاحة ضمن محتوى YouTube Learning تقدِّ
وتساعد في اّتخاذ قرارات مدروسة بصورة أفضل عند اختیار المسار المھني، وھذه 

الفرص تكاد ال تنتھي.
في ما یلي بضعة أمثلة على الطرق التي یمكن من خاللھا توفیر المزید من الفرص لالستفادة من التعلیم العالي:

یمكن أن یكون المحتوى بمثابة مرآة أو نافذة.6 ●
من المھم أن یرى المتعلّمون أشخاًصا مثلھم (مرایا) یحّققون أھداًفا 

یمكنھم أن یطمحوا إلیھا. یمكنك استعراض مجموعة متنوعة من 
القصص الواقعیة لنماذج ُیحتذى بھا لتوعیة الطّالب المحتملین بشكل 

الحیاة داخل الكلیة (نوافذ) وأسالیب االستعداد لالنتقال إلى ھذه المرحلة.

الحظنا أّن الجامعات تحقق النجاح عادًة 
من خالل اعتماد التنسیقات التالیة:

ردود األفعال تجاه القبول في الجامعات أو تلّقي المنح الدراسیة •
المحتوى اإلرشادي حول كیفیة تقدیم طلبات االلتحاق بالجامعات • 

الجوالت داخل الحرم الجامعي • 
مدّونات الفیدیو حول روتین الحیاة الیومي • الجوالت داخل السكن 

الجامعي • التدریبات على المقابالت • شھادات الطالب 
حول تجارب دراستھم • خطابات حفالت التخرج

 How to Pay for College |
Crash Course

تثقیف األھل ومقّدمي الرعایة لفھم مرحلة انتقال األطفال 
إلى التعلیم العالي والمساھمة فیھا

2

ننصحك بالتفكیر في طالب الكلیات الذین لم یدخل أي فرد من عائلتھم الجامعة. ●
یمكن لصّناع المحتوى تقدیم فیدیوھات تھدف إلى سد الفجوات المعرفیة وإزالة أوجھ 
التردد التي قد یشعر بھا بعض مقّدمي الرعایة بشأن مساعدة المتعلّمین تحت رعایتھم 

في االنتقال إلى مرحلة التعلیم ما بعد الثانوي. 
یمكن للنصائح حول كیفیة إكمال طلبات االلتحاق بالجامعات والكلیات وكتابة البیانات 

الشخصیة وملء نماذج طلب المساعدات المالیة مساعدة المتعلّمین والعائالت الذین 
ُیحتمل أن یتخلّوا عن التعلیم العالي بسبب الجھل بالمعلومات ذات الصلة أو الحاجة إلى 

المساعدة.

Apex Learning مؤسسة  ،College Readiness .7 

https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://www.apexlearning.com/college-readiness
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PBS Education .6، نوفمبر 2020

المساعدة في تعزیز االستعداد 
لمرحلة التعّلم بالكلیات 3

من المھم مساعدة المتعّلمین في صقل مھارات التفكیر النقدي واجتیاز ●
االختبارات المعتادة. إّن ھذه القدرات من شأنھا التأثیر في إمكانیة 
وصول الطالب إلى الجامعات وبقائھم فیھا. وُیعد تطویر مھارات 

التفكیر النقدي المرتبطة بالقراءة والكتابة والریاضیات أمًرا ضرورًیا 
لمرحلة التعلّم في الكلیات. ننصحك بالتفكیر في الطرق التي یمكن 

بھا للمحتوى أن یشّجع على أنشطة "التعّلم العملّي"7 التي ثُبتت قدرتھا 
في زیادة التفاعل وتحسین استیعاب المفاھیم من خالل األمثلة الواقعیة 

والتعلیمات التفاعلیة.

النتائج
یحصل المتعلمون على تأسیس قوي لتحقیق النجاح 
في مرحلة التعلّم ما بعد الثانوي، ما یمكن أن ینعكس 

في اختبارات دخول الكلیة وإكمال مھام الدورة 
الدراسیة على مستوى الكلیة بنجاح. 

شرح العالقة بین التعلیم العالي 
والمسارات المھنیة

4

علیك مساعدة الطالب في فھم أسس اختیارات مساراتھم المھنیة. ھل سیسعون إلى تخّصص ثنائي أم لم یختاروا تخّصًصا بعد؟ ●
ھل سیسعون إلى الحصول على شھادة أو درجة أكادیمیة من سنتین أو 4 سنوات أو أكثر؟ فكِّر كیف یمكن لفیدیوھات أن تقّدم 

معلومات حول كیفیة اختیار التخّصصات األكادیمیة ومساعدة المتعلّمین في رؤیة المسارات المھنیة التي تھّمھم. یمكن للمحتوى 
أن یساعد البالغین الذین یفكرون في االلتحاق بالكلیات مرة أخرى على اختیار المسارات الصحیحة استناًدا إلى خبرتھم الحالیة 

والطریقة التي یریدون بھا تعزیز مھاراتھم.

 Still Don't Know What
Major To Choose! 

  10 AWESOME Highest
 Paying Associate

Degree Jobs

 College as an Adult |
 How I feel About Being

a Student at 30

How to College: قائمة تشغیل

 Fast Guides:
To Electives and Major

  5 tips to improve your
 critical thinking

توفیر المزید من الفرص

https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://www.apexlearning.com/college-readiness
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtNxrUcgYGmPneX1PTStLDQx
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtNxrUcgYGmPneX1PTStLDQx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw&t=4s
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استراتیجیات تعدیل 
العروض.9 2

 University of California First
Generation College Student

من الممكن أن تؤدي مرحلة االنتقال إلى الكلیة ●
إلى االنعزال لعدة أسباب. قد یكون الطالب أول َمن یلتحق 
بالكلیات في عائالتھم.  قد یعاني طالب األقلیات والطالب 
األجانب من صعوبة في التواصل مع زمالئھم في الدراسة 

أو معلّمیھم بسبب االختالفات الثقافیة وحواجز اللغة. 

تعزیز القدرة على الصمود أمام العوائق 
في اللحظات الحرجة 1

على الرغم من أّننا جمیًعا نواجھ صعوبات، یمكن لبعض التحدیات أن تشّكل نقاط انھیار ●
على مستوى التعّلم ویكون التعافي منھا شدید الصعوبة. فكِّر في طبیعة شعور الطالب أثناء تفاعلھم 
مع المحتوى التعلیمي (مثل الشعور باالرتباك أو عدم االستعداد بشكل جید) وكیف یؤّثر ذلك الشعور 

في قدرتھم على مواصلة التعلّم.8 یمكن لصّناع المحتوى مساعدة المتعلّمین من خالل تقدیم نصائح 
بة ومالئمة، أو تقدیم المحتوى بطریقة تجذب المتعلّمین وتحّفزھم، أو توضیح الطرق الفّعالة  ُمجرَّ

لطلب المساعدة (مثل طلب الدروس الخصوصیة أو االستعانة بالمرشدین األكادیمیین)، 
أو حتى من خالل تعزیز شعورھم باالنتماء في "الصفوف االفتراضیة".

تقدیم لمحة للمتعّلمین عن حیاتھم بعد مرحلة الكلیة 
ومساعدتھم في اختیار المسار المناسب 3

ھل یسعى الطالب إلى الحصول على وظیفة؟ ھل یرید القیام ●
بدراسات علیا؟ إّن معرفة التوقعات المستقبلیة یمكن أن تساعد 
في الصمود أمام التحدیات التي ُتعتبر جزًءا طبیعًیا من رحلة 

الطالب في التعلیم العالي. یمكن لفرص التدریب الداخلي 
وبرامج التعلیم التعاوني توفیر خبرة كبیرة للمساعدة في وضع 

خطط ما بعد التخّرج بشكل مدروس. لذا، ننصح صّناع 
المحتوى بالتفكیر في تطویر الفیدیوھات لمشاركة نصائح حول 

كیفیة التعّرف على تلك البرامج وحجز أماكن فیھا.

 How to get Engineering Internships
(From No Experience to $63/hour) 

یمكن لمحتوى YouTube Learning المساعدة أیًضا في 
تعزیز نسبة بقاء الطالب في مراحل التعلیم العالي. 

في ما یلي بعض االقتراحات:

"عندما تعتقد أّن اآلخرین بحاجة إلى عزیمة أكثر، 
اعلم أّنھم بحاجة إلى المزید من المساعدة.  وعندما تعتقد 

أنھم بحاجة إلى انضباط أكثر، اعلم أّنھم بحاجة إلى 
المزید من اللطف."

- إمیلي ناغوسكي

نصائح من واقع الحیاة في الكلیة من 
"نیكوالس شاي"

تشجیع الطالب على البقاء في التعلیم العالي

https://tilthighered.com/tiltexamplesandresources
https://www.unit4.com/blog/10-ways-to-increase-student-retention
https://www.unit4.com/blog/10-ways-to-increase-student-retention
https://www.youtube.com/watch?v=s_Q7d7uCBGI
https://www.youtube.com/watch?v=s_Q7d7uCBGI
https://www.youtube.com/watch?v=s_Q7d7uCBGI
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
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تقاطع أشكال التمییز: 
دات الھویة مثل الِعْرق والدین والجنسیة والفئة  تكون ُمحدِّ

المجتمعیة والجنس مترابطة وتكّمل بعضھا، ما یؤدي عادة 
إلى تشابك عّدة عوامل ینتج عنھا نوع مركب من القمع.

إّن المحتوى الذي تنشئھ مھم جًدا ویمكنھ إحداث 
فارق بطرق غیر محدودة.

للحصول على نصائح إضافیة، یمكنك االّطالع على "مرجع االستراتیجیة والتصمیم".

الفرصة

- نیلسون ماندیال

یمكن لتجارب المتعّلمین في الحیاة أن تشّكل تجاربھم في الدوارت التعلیمیة ●
التي یلتحقون بھا.  إّن زیادة الوعي بشأن الممارسات والعادات الثقافیة والدینیة 

من شأنھا تحسین تجربة التعلیم وتزوید المؤسسة التعلیمیة بتدابیر لوجستیة مثل تحدید 
مواعید نھائیة للدورات والفعالیات ال تتعارض مع األعیاد والمناسبات الدینیة.

ف على المتعّلمین فیھا مساعدة المؤسسة التعلیمیة في التعرُّ 5

تقدیم أفضل الممارسات التربویة للمساعدة 
في التطویر المھني للمعّلمین 4

ال یقتصر التعّلم على المتعّلمین فحسب، بل یشمل المعّلمین أیًضا. یمكن أن یكّمل ●
المحتوى التعلیمي ما یتعلّمھ الطالب، ویمكنھ أیًضا مساعدة المعلّمین في اكتساب مھارات 
إضافیة في مجاالت مھمة مثل توفیر بیئات تعلیم تّتصف بالشمولیة، وتعزیز مفھوم التعلیم 

المستجیب للفوارق الثقافیة، وفھم كیفیة تحدید أوجھ االنحیاز والحد منھا.
قناة TEDx: االنحیاز الضمني 

في التعلیم العالي

"تمتد قوة التعلیم إلى ما یتخّطى تنمیة المھارات الالزمة لتحقیق النجاح 
االقتصادي. یمكن للتعلیم أن یساھم في بناء األّمة وتسویة خالفاتھا."

"إذا لم تكن فئات المجتمع المختلفة 
متشابكة ومتداخلة، سیقع البعض 

مّنا في الفجوات االجتماعیة، 
ال سّیما األفراد األكثر ضعًفا."

- كیمبرلي كرینشو

تشجیع الطالب على البقاء في التعلیم العالي

https://youtu.be/yiZQaE0q9BY
https://youtu.be/yiZQaE0q9BY
https://youtu.be/yiZQaE0q9BY
https://youtu.be/yiZQaE0q9BY

