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الدخول في نقاشات 
بشأن القدرات 

المحدودة لآلخرین.

إعطاء األولویة 
للصوت األعلى 

واألقوى.

تخصیص الموارد 
بناًء على العدد 

األكبر المحتمل من 
الطلبة المتأثرة في 

المدرسة.

 التسبب في إیجاد 
العوائق بوضع 

المعاییر للوصول 
إلى الفرصة.

اإلبقاء على فجوة 
الفرص العدسة التاریخیة

إعطاء األولویة 
للمجموعات األقل 

حصوًال على 
الخدمات والمفتقرة 

إلى التمثیل.

تخصیص الموارد 
بناًء على كبرى 

الحاجات للمدارس 
ومجموعات الطلبة 

في المدارس.

إیجاد الفرص من 
خالل التخلص من 
العوائق التي تعرقل 

إمكانیة الوصول.

تخفیف فجوة الفرص عدسة العدل

الدخول في نقاشات 
تؤسس لإلنصاف 

والتحرر بغض النظر 
عن خلفیة الشخص.
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یجب علینا تبني طریقة جدیدة في إدراك كیفیة عمل مبدأ العدل حتى نصیر منطقة تعلیمیة تتحلى بالمزید منھ. 
إن التحول من العدسة التعلیمیة التاریخیة التي تدعم العنصریة الھیكلیة إلى عدسة العدل التي تتیح وصوًال عادًال 
وفرًصا للجمیع یتطلب نظریة للتغییر تقتضي إعادة تصور الشكل الذي یمكن أن تبدو علیھ منطقتنا وما یمكن أن 

تحققھ. 

توفر أبعاد عدسة العدل فھًما وصفًیا ومفاھیمي لما یتطلبھ إعمال العدل من األفراد والجماعات، وكیف یمكننا 
التفكیر والتصرف بما یخدم طالبنا، وخاصة أولئك األكثر تأثًرا بعدم العدل والذین یعانون نقص الخدمات 

تاریخًیا.
وإن عدسة العدل أداة مھمة، ألنھا تساعدنا في إیجاد الظروف التي تمكِّن الطالب من التقدم نحو تحقیق الھدف 
الشامل. تطرح العدسة التساؤالت عن الوضع الحالي وتفككھ، وتعید تصوره بطریقة داعمة وشاملة تعطي 

األولویة لمن ھم أبعد ما یكون عن َنیل الفرص.
ستساعد عدسة العدل التي تستخدم التعمیم المستھدف كل مدرسة من مدارسنا ومكاتبنا اإلداریة على فھم أوضح 
لمجموعات الطالب التي تخدمھا. ویجب على كل منا تحلیل ممارساتنا في ھذه المجاالت وعكسھا وتعزیزھا 

لتقدیم خدمة أفضل للطلبة. 

"ابذل أفضل ما لدیك حتى تحسن معرفتك. وعندما تتحسن المعرفة، قدِّم أداًء أفضل". 
- مایا أنجلو

33 أربعة أبعاد لعدسة العدل

التفكیر المتحرر
شراكات شاملة

السیاسات واألنظمة العادلة
المساواة في الحصول 

على الموارد

تحقیق النتائج 
العادلة

لیة
لعم

سة ا
التحوالت في الممار

تغییر األفكار



"سیقول الناس ’من القائد؟‘ القائد ھو من یؤدي 
العمل المطلوب. األمر بغایة البساطة. إن األمر 

محض اختیار شخصي لمن یضعون وقتھم والتزامھم 
في تأدیة العمل. إنھ اختیار شخصي". 

- دولوروس ھویرتا

التعریف
التفكیر التحرري أو المتحرر ھو إعادة تصور أحد 
االفتراضات والمعتقدات بشأن اآلخرین وقدراتھم 

من خالل اعتراض المعتقدات الداخلیة التي تقوض 
من وجود العالقات واإلجراءات المنتجة. ویتجاوز 

التفكیر المتحرر مجرد تبدیل العقلیات وإیجاد الفرص 
الملموسة لآلخرین لیختبروا بأنفسھم التحرر. وتوفر 

ھذه الفرص الغطاء لألشخاص المفتقرین للتمثیل 
والمھمشین، وتضعھم في المركز. فھي تحمل الناس 

على التدقیق في شأن ھویاتھم المتعددة فیما یخص 
التعامل مع اآلخرین، والتفكیر في تبعات أفعالنا، 

باألخص تجاه الطلبة ذوي االحتیاجات الحرجة. وھي 
تسبر أغوار كیفیة إمكان العقلیات أن تعوق التقدم 

المحرز في الصف الدراسي والمدرسة والمنطقة أو 
تشعل جذوتھ. 

یرفع التفكیر التحرري ویؤسس الفرص ذات الصلة 
ثقافًیا والمستدامة التي تحتفي بھویات الطالب وتقدم 

لھم تجارب تنمویة إیجابیة. 

یدفعنا التفكیر المتحرر إلى تناول ما نریده للطالب 
كنتیجة لتحقیق العدل - وھذا أبعد من مجرد العمل 

على إیقاف التبعات السلبیة من جراء انعدام 
العدل. 

یستلزم التفكیر المتحرر العمل نحو التوصل إلى 
رؤیة مشتركة تجاه العدل والعدالة العرقیة. یقّدر 

التفكیر التحرري ویحتفي باالختالفات بین الناس، 
والتي تشمل -على سبیل المثال ال الحصر- العرق 
أو المجموعة اإلثنیة، أو الجنس أو الھویة الجنسیة 

أو المیل الجنسي، أو اللغة أو مسار التعلم، أو 
االحتیاجات الخاصة، أو الخلفیة العائلیة، أو دخل 

األسرة، أو المواطنة، أو الوضع القبلي.

(استخدم) التفكیر المتحرر

التفكیر المتحرر4



(استخدم) التفكیر المتحرر

إنشاء العالقات في المحیط القریب وعبر حدود 
االختالف  للمبادرة بالتغییر نحو المزید من العدل.

مناصرة المعاملة المنصفة الفرص لآلخرین.

الخوض في نقاشات جریئة بشأن المساواة العرقیة، 
والتحیزات الداخلیة، وعدم العدل النظامیة، وإعادة 
تصمیم النظام، بما في ذلك إعادة النظر في كیفیة 

استخدامھ للبیانات وكیف تؤثر البیانات على تجارب 
الطالب7.

إدارة االمتیازات* واالنحیازات من خالل اإلقرار 
بانحیازاتھم الشخصیة والتخفیف منھا. 

تھیئة الظروف لوجود مساحات آمنة/جریئة  حیث 
یمكن حدوث كل من التعافي والمقاطعة.

الدفع لشمول التقالید التأكیدیة (اإلیجابیة) المتنوعة 
والخبرات الثقافیة الحیة وذات الصلة بالثقافة في 

المناھج في الحیاة المدرسیة

تتوفر أداة التفكیر المتحرر على الرابط التالي: 
https://equity.cps.edu/tools/

cps-equity-framework-
liberatory-thinking-tool

عملًیا
یتسم من ینتھجون التفكیر المتحرر بما یلي:

توسیع اآلفاق في كیفیة التعامل مع البیانات للتحلي 
بالشمولیة تجاه تجارب الطالب بدًال من انتھاج 

الممارسات اإلقصائیة. 

االنخراط في التأمل العمیق لفھم انحیازاتھم وھویاتھم 
متعددة التقاطعات والقصص الشخصیة. 

استعراض كیفیة تأثرھم بالعنصریة الھیكلیة أو 
القمع النظامي مع األخذ في االعتبار كیفیة احتمال 

تعزیزھم استمراریة ھذه الظروف. 

تعطیل الطرق التاریخیة الستخدام البیانات لنتائج 
التقییم لمقارنة الطالب بالمجموعات المھیمنة. 
إیجاد بیانات فردیة ونظامیة تھدف إلى العدل 

لتوجیھ علمیة اتخاذ القرار. 
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"ال یمكننا السعي لتحقیق اإلنجازات ألنفسنا بینما 
ننسى تحقیق التقدم واالزدھار لمجتمعنا. فعلى 
طموحاتنا أن تتسع لتشمل تطلعاتنا واحتیاجاتنا 

لآلخرین، وذلك لصالحھم وصالحنا". 
- سیزار شافیز

التعریف
الشراكات الشاملة إكنان التقدیر وإعطاء األولویة 

لألصوات المتنوعة للطلبة والعائالت ومقدمي 
الرعایة والمجتمعات عند اتخاذ القرارات التي تؤثر 

على تجربتھم. تستلزم ھذه العالقة من األشخاص 
والمؤسسات الذین یمتلكون السلطة أن یفعلوا 

المساءلة عن مظاھر عدم المساواة في الماضي، 
وأن یھیوئا الظروف المناسبة للتعافي والمشاركة في 
التصمیم المشترك* لمستقبل عادل. في عملیة إنشاء 

شراكات شاملة، یقر قائد العدل دائًما بالمجتمعات 
والثقافات ویعترف بھا علًنا، وسیتم االستفادة من 

حلولھم وأفكارھم لتحقیق المنفعة المشتركة. وسیكون 
الناتج عن األمر ھو المشاركة الصادقة والتنوع*، 

عالوة على اتخاذ قرارات أكثر عدالة كنتیجة لعملیة 
المشاركة. إننا نولي األولویة لثالث مجموعات من 

أصحاب المصلحة: 
األشخاص ذوي الذاكرة المؤسسیة أو  •

التاریخیة، 
األشخاص األكثر تأثًرا بعدم العدل،  •
األشخاص المسؤولون عن تنفیذ التغییر  •

وإحداثھ.

إعطاء األولیة ألصوات ذوي أمس االحتیاجات من 
خالل توفیر إمكانیة الوصول إلى التجارب الحقیقیة 

والتعاونیة في المدارس والمجتمعات وعلى اإلنترنت 
وبما یعزز الشفافیة ومشاركة السلطة. تجمع 

الشراكات الشاملة مجموعة متنوعة من أصحاب 
المصلحة لیتشاركوا في االنخراط في تجارب 

أصیلة وتعاونیة وكذلك التشارك في وضع* الحلول 
المتمحورة حول المجتمع للمشكالت المعقدة والصعبة 
الناجمة عن ترسیخ القمع النظامي. یتضمن الشركاء 
الداخلیون الطلبة ومقدمي الرعایة والمدرسة وطاقم 

عمل المنطقة التعلیمیة والمتطوعین، كما یشمل 
الشركاء الخارجیون المنظمات المجتمعیة والبحثیة 

والممولین من بین آخرین. یجب على جمیع الشركاء 
الحفاظ على التزامھم بمشاركة السلطة والمسؤولیة 

بینما یتقدمون نحو تحقیق المزید من العدل. 

وھذا یستلزم دعوة الطالب8، والعائالت9، ومقدمي 
الرعایة وفائت الموظفین المفتقرة للتمثیل والسماح 

لھم بإبداء احتیاجاتھم لتحقیق جھود تطویر مستنیرة. 

(تحفیز) الشراكات الشاملة

شراكات شاملة6



عملًیا
من یحفزون الشراكات الشاملة:

یعطون األولویة لوجھات النظر واألصوات 
ألصحاب المصلحة الذین لدیھم ذاكرة مؤسسیة و/أو 

تاریخیة، وأولئك األكثر تأثًرا بالقرارات غیر العادلة، 
والمسؤولین عن تنفیذ التغییر وإحداثھ.

التحول من عقلیة المنافسة إلى عقلیة التعاون 
لمعالجة النزاع بشكل منتج، وتعزیز التعافي، وإعادة 

بناء الثقة، باستخدام أدوات مثل تلبیة المعاییر 
ومنحنى اإلنصاف، مع شفافیة أكبر تعمل في صالح 

الطالب. 

االستماع إلى أصحاب المصلحة المتنوعین لفھم 
كیفیة إمكان استغالل الثقافة واالختالفات والتجارب 

الحیة كأصول. 
 

الدخول في شراكات شاملة ومستمرة مع أكثر 
المتأثرین بعدم العدل الھیكلي لتصمیم وتنفیذ 

نظام تعلیمي أكثر إنصاًفا یمّكن الطالب والبالغین 
المفتقرین إلى التمثیل. 

توصیل بیانات وفرص صوت الطالب لمدخالت 
الطالب عبر المنطقة والمدینة لفھم تجارب الطالب 
الحیة من أجل اتخاذ القرارات مع الطالب من أجل 

الطالب. 

احتواء العائالت في جمیع أنحاء مناطق مجتمع 
شیكاغو كحلفاء یشاركون ویوجھون فرص تعلم 

الطالب، بما في ذلك الحوار المستمر حول ھذا 
التحالف ومكافحة التحیز وكیفیة االستفادة من نقاط 

القوة واألصول داخل المدرسة وخارجھا. 

وضع توقعات عالیة وواضحة لجمیع األطراف 
لتعزیز الثقة والشفافیة. 

البحث عن طرق لضم األصوات واألفكار التي ربما 
تم تجاھلھا من قبل.

تتوفر أداة المجموعة الواسعة من 
الشراكات الشاملة على الرابط التالي: 

https://equity.cps.edu/tools/
cps-equity-spectrum-of-

inclusive-partnerships

(تحفیز) الشراكات الشاملة
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"المعرفة والمھارات لتعلیم جمیع األطفال متوفرة 
بالفعل، وال توجد حواجز تربویة أمام التدریس 
والتعلم عندما یتم إعداد األشخاص الراغبین في 

األمر وتوفیرھم لألطفال". 
- آسا جي. ھیلیارد

التعریف
یكمن الھدف من المساواة أو العدل في الحصول 
على الموارد في خلق تجارب طالبیة عادلة في 

بیائت ُمعدة للتعلم10. تعني المساواة في الحصول على 
الموارد تحدید األولویات وتخصیص األشخاص 

والوقت والمال باستمرار بما یتماشى مع مستویات 
الحاجة والفرص.

تدرك المساواة في الحصول على الموارد أن 
توفیر نفس القدر من الموارد للطالب والمدارس 

ذات الخبرات واألصول والتحدیات المعیشیة 
المختلفة سیحافظ على الوضع الراھن المتمثل في 

اإلنجاز غیر المتكافئ. 

تتنوع الموارد التي یحتاجھا الناس بناًء على 
جودة حیاتھم. یخلق تكافؤ الموارد فرًصا لمشاركة 
الموارد داخل مدرسة أو مؤسسة أو عبر المدارس 

لتلبیة االحتیاجات المتنوعة لجمیع الطالب.11 
تتضمن الدعوة إلى تكافؤ الموارد تتبع مستوى 

الفرصة فیما یتعلق باألداء أو التأثیر وخلق أنماط 
إنفاق تقدمیة. 

تحدث الناقالت التي تؤثر على تجارب الطالب 
في جمیع مستویات المنطقة، بما في ذلك الفصول 

الدراسیة والمدارس وإدارات ومكاتب المنطقة. 
یشارك قادة المنطقة ومدیرو المدارس والمعلمون 

وموظفو الدعم في التعلم المستمر لتحدید طرق 
التعطیل، ولتصمیم سیاساتھم وممارساتھم الخاصة 

لتعزیز المساواة في الحصول على الموارد في 
الوقت المناسب للطالب في أنحاء المنطقة. توازن 

المساواة في الحصول على الموارد بین الحلول 
الفوریة مع التوزیع المستدام وطویل األجل للموارد 

لسد فجوات الفرص للطالب.

(توجیھ) المساواة في 
الحصول على الموارد
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الطالب إمكانیة الوصول إلى الموارد والفرص 
والرسوخ التعلیمي الذي یحتاجون إلیھ للنجاح. 

إعادة تنظیم أنفسھم لتخصیص الوقت والموارد 
ضمن نطاق سیطرتھم للتركیز على الطالب 

والمدارس في المناطق ذات الحرمان المستشري. 

تیسیر الفرص للمدارس والشبكات لمشاركة 
الموارد داخل المدارس وفیما بینھا بما في ذلك 

رأس المال البشري والمواد والممارسات الواعدة 
لمعالجة المشاكل المشتركة. 

اعتبار أنفسھم موارد مع وكالة، ومنح األولویة 
للطالب الذین یعانون أكثر عوامل الخطر التي 
لیست في صالحھم ضمن جھودھم وإجراءاتھم 

المتخذة لدعم المدارس والمجتمعات.

تتوفر أداة المساواة في الحصول على الموارد على 
الرابط التالي: 

https://equity.cps.edu/tools/
cps-equity-framework-

resource-equity-tool

عملًیا
من یوجھون المساواة في الحصول على الموارد:

یتخذون قرارات التخصیص عبر المدارس وداخل 
المدارس بناًء على البیانات التي تعرض احتیاجات 

وأصول كل مجتمع و/أو مدرسة و/أو مجموعة 
طالبیة— وموقعھا الحالي ضمن النتائج - لدعم 

تحقیق األھداف العالمیة. 

یستخدمون مجموعة واسعة من البیانات، بما في 
ذلك البیانات النوعیة والمتعددة القطاعات، لتقییم 

التأثیر الحالي والمستقبلي لتوزیع الموارد فیما 
یتعلق بتوزیع الفرص وتوافق كل منھا مع النتائج.

تأیید التوزیع العادل للموارد في سیاقھم أو أدوارھم.
االنخراط في حوار ممتد وحساس مع مجموعة 

من أصحاب المصلحة، لبناء اإلرادة األخالقیة 
واالقتصادیة والسیاسیة العامة من أجل توفیر الموارد 

والدعم إلیجاد الفرص بشكل مشترك، ومنح جمیع 

(توجیھ) المساواة في 
الحصول على الموارد
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"یتعذر فھم الھیاكل أو األنظمة بالنظر إلى دالالتھا، 
بل علینا معاینة ما تفعلھ على الحقیقة -كیف تعمل 
وماھیة النتائج. یمكن بالطبع إنشاء نظام أو ھیكل 

لغرض االستثناء أو اإلقصاء، إال أن أغلب الھیاكل 
تصدر نتائج عنصریة بال داللة".

- جون باویل

التعریف
تعزز السیاسات واألنظمة العادلة من الفرص 

المتكافئة للوصول إلى نتائج أكادیمیة واجتماعیة 
وعاطفیة إیجابیة متساویة لجمیع الطالب 

ومجموعات أصحاب المصلحة، مع التركیز على 
األشخاص األكثر تأثًرا بعدم العدل وعدم المساواة 

الھیكلیة. تتحقق السیاسات واألنظمة العادلة بعد تناول 
تأثیر السیاسات والممارسات والمیزانیات الرئیسیة 

على الطالب والمجتمعات13 ثم تتبعھا التوصیة 
باإلجراءات الھادفة للتغییر وتنفیذھا. تستلزم جمیع 
السیاسات أنظمة تعمل من خاللھا؛ ولكن ال تتطلب 

جمیع األنظمة سیاسات. یمكن أن یعمل النظام بشكل 

(تصمیم) السیاسات واألنظمة 
العادلة

عادل مع السیاسات أو دونھا، ویمكن استخدام 
السیاسات للتأثیر إیجاًبا على األنظمة لتعمل بشكل 

عادل للطالب. 

لمعاینة السیاسات واألنظمة، یجب أن نسأل 
من ھو المثقل بالسیاسات والممارسات السابقة 

والحالیة، ومن المستفید من أجل رسم خطة 
مستقبلیة لمعالجة تأثیر عدم العدل وتعزیز 

الوصول والفرص. 

قد یشتمل أثر عدم العدل على التنبؤ العرقي بنجاح 
الطالب ودفع المجتمع والمدرسة إلى الخارج 

والنزوح، على سبیل المثال ال الحصر. نظًرا لوجود 
السیاسات واألنظمة على مستوى الفصل الدراسي 
والمدرسة والمنطقة والمدینة، فإن معاینة الروابط 
بین السیاسات واألنظمة أمر بالغ األھمیة إلحداث 

التحول.

یجب تحسین جمیع السیاسات واألنظمة باستمرار 
مع مراعاة مركزیة المساواة والعدالة االجتماعیة.

السیاسات واألنظمة العادلة10



(تصمیم) السیاسات واألنظمة 
العادلة

وضع الخبرات الحیة للطالب في مركز اتخاذ 
قرارات السیاسة. 

یخبرون أصحاب السلطة الحالیین ومن تقع علیھم 
المسؤولیة بالقضاء على مظاھر عدم العدل التي 

تظھر.

یعیدون تصمیم السیاسات واألنظمة لتناول الحاجات 
الملحة لتحقیق العدل العرقي، وتلبیة احتیاجات 

األشخاص األكثر تأثًرا بمظاھر عدم العدل.

یطرحون مجموعة من األسئلة المتفق علیھا عند 
تقییم أي سیاسة أو نظام للحد من االنحیاز.

مراقبة أثر السیاسات واألنظمة لضمان نجاحھا مع 
جمیع مجموعات الطالب.

االستفادة من قوة التنوع في شیكاغو إلدماج رأس 
المال االجتماعي والثقافي لمجتمعاتھا في جمیع 

عملیات اتخاذ القرار.

تعزیز الروابط بین المدرسة والفصول الدراسیة 
والمنزل لزیادة سھولة الوصول والفرص لآلباء.

تتوفر أداة إطار العمل على الرابط التالي: 
https://equity.cps.edu/tools/

chicago-public-schools-racial-
equity-impact-assessment

عملًیا
من یصممون السیاسات واألنظمة العادلة:

یعاینون األثر في نطاق سیطرتھم ویستعرضون 
الحلول المتاحة القائمة على العدل.

ینشوئن الفرص التي ترعى الثقة والفھم المتبادلَین 
اللَذین یساعدان أصحاب المصلحة على جمیع 

المستویات في المسائلة عن العدل.

یتحققون من وجود أي جھد یؤدي إلى تھمیش أي 
مجموعة من األشخاص أو یتسبب في أعباء كبیرة*. 

یحرصون على الشمول والمعاملة المتساویة 
للمجموعات األكثر احتیاًجا* في سیاق مدرستھم.

یبحثون عن األسباب الجذریة ووضع الخطة إلعادة 
تصمیم السیاسات أو النظام.
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