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املقدمة
قبل أربع سنوات ،يف تقريره عن التقدم املحرز يف أجندة
التعليم للجميع لعام  ،2015أعرب تقرير الرصد العاملي لعام
 )GMR) (1( 2015عن استنكاره ألن أكرث من  35٪من األطفال الذين
يعيشون يف املناطق املتأثرة بالنزاع والكوارث ،ال يزالون غري
ملتحقني باملدارس .بعد مرور عام عىل ذلك ،ادعت مفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن طفالً واحدا ً فقط من أصل اثنني،
من بني الذين يعيشون يف املناطق املتأثرة بالنزاع ،قادر عىل
االلتحاق بالتعليم االبتدايئ ،عىل نقيض الوضع السائد يف بقية
العامل ،حيث تصل نسبة التحاق الطالب باملدارس االبتدائية إىل
أكرث من  .)2( 90٪يقدر تقرير  ODIلعام « 2016التعليم ال ميكن أن
ينتظر» بأن  75مليون طفل وشاب يف سن املدرسة «يف حاجة
ماسة إىل الحصول عىل الدعم التعليمي» ( .)3باإلضافة إىل ذلك،
تربز البيانات املتاحة أن عوامل التهميش يف حاالت الرصاع ال تزال
قامئة فحسب ،بل إنها يف تزايد ،ال سيام بالنسبة للفتيات الاليئ
يزيد احتامل ترسبهن عن الدراسة مبقدار  2.5مرة مقارنة بالذكور
( .)4إن حاالت الطوارئ ،التي تشمل كال من النزاعات البرشية
والكوارث الطبيعية ،متتد يف كثري من األحيان لفرتة أطول من
ما .وبالرغم
دورة التعليم األسايس النموذجية التي تبلغ  12عا ً
من الدور الحاسم للتعليم يف مساعدة الطالب عىل الحفاظ عىل
بعض اإلحساس بالحياة الطبيعية ،من خالل توفري مكان آمن لهم
يف البيئات املحفوفة باملخاطر ،وإعدادهم ملستقبل ما بعد
الرصاع أو ما بعد الكوارث ،فإن األدلة تشري إىل أن التمويل الذي
يتم الحصول عليه من أجل تحسني التعليم يف هذه الحاالت أمر
محزن للغاية ،وغري كاف عىل اإلطالق .بناء عىل ما تقدم ،تشري
حة للبحث عن حلول
جميع الدالئل املتوفرة إىل أن هناك حاجة مل ّ
مناسبة وفعالة ومستدامة.
يركّز هذا العدد الخاص من نوراغ عىل شبكة السياسات والتعليم
الدويل يف مجال التعليم و سبب أهمية الحصول عىل البيانات
والدالئل األخرى من أجل فهم ومعالجة املشاكل التي تحدث يف
حاالت الطوارئ واألزمات املمتدة .كام يهدف إىل تقديم نظرة
ثاقبة للتحديات األخالقية واملادية التي يجب التغلب عليها أثناء
عملية جمع األدلة واملعلومات ،عندما تصبح الجهود الرامية إىل
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جمعها مشكوك فيها أخالقياً ومستحيلة من الناحية اللوجستية.
إن العمل يف ميادين تفتقر إىل السالمة والتي تتفىش فيها
األوبئة واألمراض ،والتي تكون فيها املوارد البرشية واملادية
محدودة للغاية ،تجرب الجهات الفاعلة عىل عدم إعطاء أولوية
كبرية ملا ميكن اعتباره اهتاممات تكنوقراطية .تعترب عملية
إجراء البحوث خالل حاالت الطوارئ مسألة معقدة للغاية ،ليس
فقط بسبب املخاوف املتعلقة بالسالمة ،ولكن أيضاً بسبب وجود
الحساسيات داخل البيئات السياسية واالجتامعية والثقافية مام
يجعل تحديد «ما الذي ينجح» مهمة شاقة إىل حد ما .تقترص
الصالحية البيئية للنتائج عادة عىل سياقات محددة للغاية بسبب
الطبيعة املميزة لحاالت الرصاع والطوارئ ،وهذه بدورها تؤدي
إىل إضعاف قوة الدعوة والحصول عىل التأييد ،التي تعترب من
األمور املهمة واملطلوبة لتعزيز عملية دعم التعليم يف حاالت
الطوارئ.
تم تحرير املقاالت يف هذا العدد الخاص من قبل املحررة ماري
مندنهال ،وهي أستاذ مشارك يف قسم الدراسات الدولية
وعرب الثقافات يف كلية املعلمني ،جامعة كولومبيا .تقدم
املقاالت تفاصيل حول نقص البيانات واألدلة ،واملامرسات الجيدة
حة لألطفال يف حاالت الطوارئ .من الجدير بالذكر
واالحتياجات املل ّ
أن العديد من مؤرشات أهداف التنمية املستدامة ال ميكن إنتاجها
لألطفال يف املناطق املتأثرة بالرصاع ،سواء عىل املستوى
العاملي أو عىل املستوى املحيل .وعليه ،مشكلة قلة البيانات
واألدلة تؤثر كثريا ً عىل قدرة البلدان عىل إعداد خطط سليمة
وفعالة لقطاع التعليم التي تساعد عىل تحقيق االنتعاش طويل
األجل .باإلضافة إىل ذلك ،تؤثر هذه املشكلة سلبياً عىل عمليات
الرصد والتقييم املطلوبة وكذلك البحث عن التمويل.
تم إعداد اإلصدار الحايل يف خمسة أقسام مختلفة ،والتي
تخاطب مبارشة واضعي السياسات والباحثني واملامرسني
ومنظامت املجتمع املدين وأصحاب املصلحة .الجزء األول يقدم
ملحة عامة عن البحوث التعليمية يف حاالت الطوارئ ،مع الرتكيز
عىل الفرص والفجوات .ويوفر خريطة للمبادرات عىل املستويني
العاملي واملحيل ،ويُنظر إليها عىل أنها فرص لتحسني بحوث

أجل الحصول عىل بيانات أفضل حول التعليم يف حاالت الطوارئ،
ويحث املؤسسات املعنية عىل تنفيذ إجراءات برنامجية محددة،
كام يطلب من الحكومات تخطيط السياسات وتنفيذها بطريقة
فعالة ومستدامة .باإلمكان قراءة املزيد من املعلومات من خالل
زيارة موقع  NORRAGعىل شبكة االنرتنت والضغط عىل الرابط
التايلhttps://www.norrag.org/nsi-02 :

التعليم يف حاالت الطوارئ .يشارك املؤلفون الرأي القائل بأن
هناك تحديات ومشاكل مهمة يجب معالجتها.
يركز الجزء الثاين تحديدًا عىل منهجيات فهم «ما الذي ينجح»،
وبالتايل يقدم املشورة حول «ما مل ينجح» .ويتم خالله تسليط
الضوء عىل مدى أهمية النهج التكميلية يف تصميم أطر بحثية
عالة وصارمة وتشاركية وشاملة.
ف ّ
مفصلة حول املامرسات الواعدة عند
يقدم الجزء الثالث صورة
ّ
جميع البيانات واألدلة .تقدم مساهامت املامرسني املشاركني
املبارشة يف هذا املجال أمثلة عىل التدخالت التعليمية الفعالة،
وبالوقت ذاته ،توضح املخاوف بشأن التحديات العديدة التي
يواجهونها يف حاالت النزوح القرسي.
يستكشف الجزء الرابع كيف متيل البيانات واألدلة التي يتم جمعها
إىل التغايض عن القضايا الحرجة للتعليم يف حاالت الطوارئ،
خاصة عندما يتعلق األمر بالسكان الذين تم تهميشهم قبل حدوث
حالة الطوارئ .وينادي املؤلفون برضورة أن يكون هناك استباق
أكرب لهذه املشكلة ،بهدف تقليل التباينات القامئة عند جمع
البيانات واألدلة ،التي ميكن أن ترض أكرث الفئات ضعفاً.
ريا ،يقدم الجزء الخامس نظرة حول األخالقيات البحثية وبحوث
أخ ً
الجودة يف مجال التعليم يف حاالت الطوارئ .ويشارك
املؤلفون تجاربهم أثناء عملية إجراء بحوث التعليم يف حاالت
الطوارئ مع توضيح التحديات التي واجهوها؛ ويختتمون بنصيحة
قوية ألصحاب املصلحة يف املستقبل حول عملية جمع البيانات
واألدلة يف مجال التعليم يف حاالت الطوارئ .بشكل عام ،يشدد
هذا العدد الخاص عىل أهمية الحاجة إىل املزيد من التعاون من

غيتا شتايـرن -خاميس
أستاذ ومدير
نيويورك وجنيف

متابع ً
ة للعمل الذي تم نرشه يف العدد الخاص  01عىل موقع
 ،NORRAGوالذي تم إطالقه يف عام  ،2018بعنوان «الحق يف
اتجاهات وسياسات التعليم :الوعود والواقع» ،يسعى هذا
العدد إىل تضمني مساهامت من مختلف البلدان .شجعت دعوة
 NSI02عىل تقديم األوراق باللغة العربية واإلنجليزية والفرنسية
واإلسبانية من الباحثني واألكادمييني واملامرسني.
تقوم ماري مندنهال بإجراء أبحاث حول التعليم يف حاالت
الطوارئ ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل سياسات ومامرسات تعليم
الالجئني .وتركز اهتامماتها البحثية عىل جودة وأهمية واستدامة
الدعم التعليمي املقدم من قبل الجهات الفاعلة الدولية
والوطنية لألطفال والشباب النازحني يف البلدان املتأثرة بالنزاعات
وما بعد الرصاع .تتمتع ماري بخربة كبرية وواسعة ،مام يعطيها
املكانة الفريدة املتمثلة بالجمع ما بني البحوث واملامرسة.
وهي تقود حاليًا العديد من املشاريع ،التي تضم طالبي املنح
الدراسية واألكادمييني والباحثني ،بهدف تعزيز الرشاكات التعاونية
بني كلية املعلمني واملنظامت الدولية ،مبا يف ذلك الشبكة
املشرتكة بني وكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ ( )INEEومجتمع
التعليم الدويل األكرب.

ج
وست مونكس
املدير التنفيذي
جنيف

إميلني برايلنسيك
باحث مشارك
جنيف
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التعليم يف حاالت الطوارئ وسياقات األزمات
سها توتونجي ،مدير الربنامج األكادميي ،جسور

مهم
مجال
ً
يعد التعليم يف حاالت الطوارئ وسياقات األزمات
ً
من مجاالت البحث لعدد ال يحىص من األسباب ألنه ينشئ مامرسات
قامئة عىل األدلة التي ميكن استخدامها عىل أرض الواقع
بحيث تكون فعالة وموجهة نحو الطالب الذين هم بأمس الحاجة
ملواصلة تعليمهم يف أعقاب مواجهتهم للصدمات .كام ميكن
لهذه البحوث أن تساعد املنظامت غري الحكومية واملعلمني عىل
تجنب املشاكل السلبية املحتملة.
إن أهمية الحصول عىل البيانات ،وكذلك جمع تلك البيانات
بطريقة أخالقية واستخدام املنهجيات املناسبة ،يف التعليم
يف حاالت الطوارئ وسياقات األزمات هو التأكد من التمسك
بأفضل املامرسات املمكنة ،مع مراعاة االعتبارات األخالقية لجميع
املشاركني يف البحوث ،خصوصاً بالنسبة للفئات املستضعفة.
ميكن استخدام البيانات التي يتم جمعها من أجل اتخاذ القرارات،
ووضع جداول األعامل ،وخطط التمويل املستهدفة .وتعترب هذه
املسألة مهمة للغاية ألنها تساعد عىل تقديم ردود أفعال
أرسع أثناء األزمات ،وإجراء التدخالت بأرسع وقت ممكن لتقليل
آثار األزمات عىل مسارات تعليم األطفال .فمن خالل تحديد خطط
التمويل ،ميكن إجراء توزيع أكرث كفاءة لألموال ،وبالتايل زيادة
القيمة املالية واملادية عىل أرض الواقع بفعالية أكرب .بالتايل،
هذا يضمن تكاليف مالية أقل ،وإدارة أموال أفضل ،وإمكانية
مساعدة عدد أكرب من الطالب باالعتامد عىل نفس امليزانية .كل
هذا يصبح ممكنا من خالل جمع وإدارة وتحليل البيانات ذات الصلة.
عىل سبيل املثال ،لقد عملت يف مجال التعليم ألكرث من 30
ما ،وقد قضيت سبع سنوات منها يف مجال التعليم خالل فرتات
عا ً
الطوارئ واألزمات ،وتحديدا ً مع مجتمعات املهاجرين السوريني
الذين يعيشون يف لبنان .نركز يف هذا املجال عىل التعليم
بطريقة شاملة ،ويف عميل الخاص يعني ذلك الرتكيز عىل
املعلمني بنفس قدر تركيزي عىل الطالب .وذلك ألن املعلمني،
يف نهاية املطاف ،هم الذين يقدمون الدروس للطالب،
ويوفرون لهم بيئة آمنة ويعدونهم ملواجهة تحديات ماضيهم
وحارضهم ومستقبلهم .وعليه ،كلام قمنا بإعداد جميع الكوادر
التعليمية الفاعلة ،خصوصاً املعلمني ،للمهام الهامة التي
تنتظرهم ،كلام كانت فرص بقاء طالبنا يف املدارس وحصولهم
يغي حياتهم لألفضل.
عىل التعليم أفضل ،وهو ما نأمل أن
ّ
مهم يف حاجتنا إىل
تعد هذه اإلمكانية للتغيري اإليجايب سببًا
ً
تطبيق أفضل املامرسات بشكل مسؤول ،أثناء جمعنا للبيانات
من أجل االستثامر يف التمويل والوقت والطاقة واملوارد داخل
املدارس يف سياقات الطوارئ واألزمات .بالنسبة للمعلمني
الذين أعمل معهم ،هذا يعني إعدادهم من خالل التدريبات
املناسبة والفعالة .باإلضافة إىل ذلك ،جزء من عملية إعدادهم
هو تزويدهم بالبيانات واملعلومات والنتائج البحثية املتوفرة
حول التعليم يف حاالت الطوارئ واألزمات بهدف زيادة قاعدة

معرفتهم ومشاركتهم.
لألسف ،فإن معظم املوارد املتاحة ليست مكتوبة باللغة العربية،
مام يحد من تأثري االستفادة من املعلومات املتاحة بالشكل
الصحيح واملطلوب .إن االستثامر يف الكوادر التعليمية الفاعلة
يف سياقات الطوارئ واألزمات يعني توفري الفرص لهم لإلطالع
عىل املعلومات املتوفرة والتعلم من تجارب اآلخرين .أنه يعني
البحث عن أفضل املامرسات والحلول .أنه يعني تجميع املعرفة
والتطبيقات ذات الصلة وخلق ذاكرة مؤسسية وقطاعية داخل
مجتمع البيئة التعليمية .ستساعد نتائج البحوث التي يتم اتاحتها
لآلخرين ،التي تستند عىل البيانات واألدلة والرباهني التي تم
تجربتها ،عىل اعتامد واستخدام أفضل املامرسات داخل الفصول
الدراسية.
بصفتي خبرية تعمل عن قرب مع املعلمني الذين يتحدثون باللغة
العربية ،أجد أنه من الصعب للغاية مشاركة خربات وتجارب ومعارف
ريا وحاج ًزا.
اآلخرين مع الكوادر التعليمية ،ألن اللغة متثل تحدياً كب ً
يعد توفر البحوث باللغة العربية يف سياقات الطوارئ واألزمات
أم ًرا حيويًا ،خاصة وأن هناك أكرث من  290مليون شخص يتحدثون
اللغة العربية يف العامل وأكرث من  10ماليني منهم الجئون.
برأيي ،أفضل طريقة لتوصيل املعلومات هو من خالل توفريها
بلغتهم األم ،العربية .وأؤمن بأنها أفضل طريقة لتزويد كادر
التعليم بالنتائج البحثية وأفضل املامرسات التي أثبتت جدواها،
ومساعدتهم عىل بدء املناقشات داخل مجتمعاتهم العلمية،
ألن كل ذلك سيؤثر إيجابياً عىل األجيال القادمة.
تتحدث املقاالت يف هذا العدد الخاص عن التحديات التي نواجهها
عىل أرض الواقع بصورة يومية يف منطقة الرشق األوسط
وشامل إفريقيا ،حيث يقوم كل جزء ببناء وتعزيز الدعوة إلجراء
ما وقامئة عىل البيانات والحقائق .يركز الجزء
مناقشات أكرث انتظا ً
األول عىل الفرص ،ولكن يف الغالب الفجوات ،يف امليدان ،مام
يوفر قاعدة أساس لحالة ملحة لجمع البيانات وتعزيز بناء األدلة
لدينا ،مبا يف ذلك إدارة املعلومات بشكل أفضل .الجزء الثاين
يبحث بشكل أعمق يف كيفية فهمنا للمامرسات الناجحة وكيفية
التوصل إىل فهم أفضل من خالل استخدام املنهجيات املناسبة.
يبحث الجزءان الثالث والرابع بشكل أعمق يف هذه املناقشات
واملامرسات الواعدة لجمع وتعزيز البيانات واألدلة ،مع الرتكيز
ريا ،يذكرنا الجزء الخامس
عىل سياقات محددة والقضايا الحرجة .أخ ً
مبا هو عىل املحك ،أخالقيات عملنا ،وكيف يلعب التعليم يف
حاالت الطوارئ وسياقات األزمات دورا ً متعدد األوجه داخل
املجتمعات التي يخدمها.
أتطلع إىل مشاركة املواد املرتجمة مع زماليئ يف القطاع،
ورؤيتهم يستخدمون النتائج البحثية كأدلة تساعدهم عىل
ما بثقة ومشاركة معارفهم وخرباتهم والتعلم من
امليض قد ً
بعضهم البعض.
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الجزء 1

الفرص ،لكن يف
الغالب ،الفجوات
يف امليدان

طريقة جديدة للتفكري يف كيفية جمع بيانات
التعليم يف فرتة األزمات والطوارئ
إليزابيث باكـرن ،دكتوراه ،أستاذ مساعد ،معهد أونتاريو للدراسات يف التعليم ،جامعة تورنتو ،تورونتو ،كندا

elizabeth.buckner@utoronto.ca
آن سامييل ،خبرية تعليم ،املدير املساعد للبحوث والتقييمFHI 360 ،

asmiley@fhi360.org
شون كرميني ،باحث مشاركFHI 360 ،

scremin@fhi360.org

ملخص

تلخص هذه املقالة النتائج من  35مقابلة مع أصحاب
املصلحة الرئيسيني العاملني يف منطقة الرشق األوسط
بشأن احتياجاتهم من البيانات .وتجادل بأن إحدى الحلول
املقرتحة للمساعدة عىل تجاوز فجوة التنمية اإلنسانية
يف أنظمة البيانات هو من خالل الرتكيز عىل استخدام
البيانات .وتختتم بإطار تحلييل حول كيفية جمع بيانات
التعليم خالل فرتات الطوارئ .وتناقش أيضاً االحتياجات
والتحديات املرتبطة باستخدامات البيانات املختلفة.

العبارات الرئيسية

البيانات
استخدام البيانات
الرشق األوسط

طريقة جديدة للتفكري يف كيفية جمع بيانات التعليم
خالل حاالت الطوارئ
خالل السياقات املتأثرة بالنزاع ،قد يصعب الوصول إىل البيانات
الدقيقة بالوقت املناسب .يطرح نقص البيانات تحديات أمام
املؤسسات التعليمية التي تقدم برامج لألطفال املحتاجني،
وغالبًا ما تكون البيانات املتاحة للعامة مجزأة أو يصعب تفحصها
عرب شبكة اإلنرتنت ،بسبب عكس أنظمة البيانات للفجوة اإلنسانية
– التنموية القامئة التي تختلف مع غريها من النظم البيانية من
حيث العمل والهيكلة.
تعتمد هذه املقالة عىل  35مقابلة مع أصحاب املصلحة التي
أجريت بهدف فهم االحتياجات البيانية للمنظامت العاملة يف
مجال التعليم يف حاالت الطوارئ ( )EiEيف منطقة الرشق
األوسط ،والتي تغطي كل من القطاعني اإلنساين واإلمنايئ.
وجدنا أن الجهات الفاعلة املختلفة تنتج وتستخدم البيانات ألغراض
مختلفة ،مام يعقّد عملية مشاركة البيانات وتفحصها .نشري إىل
أن إحدى الحلول املحتملة املقرتحة لتجاوز الفجوة القامئة بني
التنمية اإلنسانية وعملية جمع البيانات خالل فرتات الطوارئ هو
من خالل الرتكيز عىل استخدام البيانات كنقطة انطالقة لتعزيز
تبادل البيانات وتطوير األدوات لجمع البيانات ونرشها.

الفجوة القامئة بني التنمية اإلنسانية وعملية جمع
بيانات التعليم يف حاالت الطوارئ
إن االختالفات بني القطاعني اإلنساين والتنموي تعترب من
املشاكل الطويلة األمد ويبدو أنها مستعصية عىل الحل بسبب
التفويضات املميزة ،واألطر الزمنية ،وآليات التمويل ،والعالقات
مع الجهات الفاعلة السياسية ( .)Mendenhall، 2014ومع ذلك،
فإن تقسيم العمل بني الربامج اإلنسانية والربامج اإلمنائية يبدو
غري مستدام بشكل متزايد بسبب زيادة الرصاع بشكل كبري الذي
طال أمده.
تم اعتامد إطار جديد لتعزيز الرتابط املنطقي اإلنساين –
التنموي يف القمة العاملية للعمل اإلنساين ( )WHSيف عام
 ،2016والتي دعا فيها زعامء العامل إىل أهمية االتفاق عىل
«طريقة جديدة للعمل» التي تتجاوز الفجوة القامئة منذ فرتة
طويلة بني الفاعلني يف املجالني اإلنساين واإلمنايئ (CIC ،
 .)2016تعتمد «طريقة العمل الجديدة» ( )NWOWعىل فكرة
تحقيق نتائج جامعية ،بنا ًء عىل املزايا النسبية ملجموعة متنوعة
من الجهات الفاعلة عرب األطر الزمنية املتعددة السنوات (CIC

9

 .)، 2016تبارش طريقة العمل الجديدة  NWOWبتحديد النتائج
الجامعية املؤمل تحقيقها ،أو النتائج املشرتكة ،من أجل تقليل
املخاطر والتغلب عىل نقاط الضعف ( .)UNOCHA ، 2018ثم تعتمد
عىل مفهوم امليزة النسبية لتوضيح كيف ميكن للجهات الفاعلة
اإلنسانية واإلمنائية العمل معاً من أجل تحقيق النتائج .عىل الرغم
من أن «طريقة العمل الجديدة» ما زالت يف مراحلها األوىل
من التنفيذ وتخضع للنقاش ،هناك تفاؤل بشأن إمكانات «طريقة
العمل الجديدة» يف سد الفجوات املستعصية عىل ما يبدو بني
القطاعات.
ومع ذلك ،فإن مفهوم طريقة العمل الجديدة  NWOWبالنسبة
لألسئلة املتعلقة بجمع البيانات ونرشها قد حظي باهتامم أقل.
تُعد معالجة الطريقة الجديدة للعمل  NWOWمن أجل جمع بيانات
التعليم يف حاالت الطوارئ  EiEمشكلة مهمة ،بالنظر إىل أن
الفجوة يف التنمية اإلنسانية تنعكس وتتكرر من خالل أنظمة
البيانات التي تختلف من حيث أغراض جمع البيانات والعمليات
وهياكل النرش واملؤرشات ذات الصلة واألطر الزمنية .يف هذه
املقالة ،نقرتح أن الرتكيز عىل النتائج الجامعية التي تدعو إليها
طريقة العمل الجديدة  NWOWإشارة إىل الحاجة إىل «طريقة
تسهل
جديدة للتفكري يف كيفية جمع البيانات» ،والتي ميكن أن ّ
تنفيذ طرق جديدة للعمل عند جمع بيانات التعليم يف البيئات
املتأثرة بالرصاع .أدناه ،نقدم نتائج من استشارة أصحاب املصلحة
ونقدم إطا ًرا جديدًا للتفكري يف كيفية جمع البيانات يف حاالت
الطوارئ  ،EiEوالتي تحدد كيفية استخدام البيانات.

البيانات واألساليب
تعتمد هذه املقالة عىل  35مقابلة أجريت مع أصحاب املصلحة
الرئيسيني العاملني يف التعليم يف حاالت الطوارئ  EiEيف
منطقة الرشق األوسط حول احتياجاتهم الرئيسية من البيانات
والتحديات التي يواجهونها .تم جمع البيانات كجزء من مرشوع
متوله الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( ،)USAIDومرشوع
أبحاث التعليم والتدريب والدعم يف الرشق األوسط (،)MEERS
الذي يرتأس تنفيذه التأثري االجتامعي وبدعم من  ،FHI 360وهام
منظمتان دوليتان غري حكوميتان مقرهام يف الواليات املتحدة
األمريكية.
تم تحديد أصحاب املصلحة للمشاركة بنا ًء عىل خربتهم مع
املنظامت اإلنسانية والتنموية واملنظامت املانحة التي تعمل
عىل الربمجة التعليمية يف املناطق املتأثرة بالنزاع يف الرشق
األوسط ،واستخدمنا طريقة االعتامد عىل عينات اإلحالة للعثور
عىل أصحاب مصلحة جدد .كانت عملية التشاور عىل مراحل زمنية
وعقدت بطريقة تكرارية؛ وبعد كل جولة من املقابالت ،قمنا
بإعادة النظر يف أسئلة املقابلة وتغيريها حسب الحاجة .خالل
الجولة األوىل ،أجريت  10مشاورات مع العاملني يف مفوضية
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،ومكتب األمم املتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( ،)UNOCHAوالبنك الدويل ،وغريها
من املنظامت والوكاالت متعددة األطراف .خالل املرحلة الثانية،
أجرينا سبع مقابالت فردية ومشاورات جامعية واحدة مع
املنظامت اإلنسانية والتنموية الدولية والوطنية املشاركة يف
ريا ،بنا ًء عىل
تنفيذ برامج التعليم عىل املستوى املحيل .أخ ً
طلب الجهة املانحة ،يف املرحلة األخرية ،أجرينا  13مشاورة مع
أصحاب املصلحة يف حكومة الواليات املتحدة الذين ميثلون مكتب
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف الرشق األوسط ،ومكتب
وزارة الخارجية للسكان ،والالجئني ،والهجرة ( ،)BPRMوبعثات
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الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،وغريها من الجهات .تلخص
النتائج أدناه املوضوعات الرئيسية من هذه املقابالت.

النتائج واملناقشة
كان االستنتاج الشامل من املقابالت هو أن الجهات الفاعلة
املختلفة تنتج وتستخدم البيانات ألغراض مختلفة ،مام ميثل
تحديات ملشاركة البيانات ونرشها .أدناه ،نقوم بتصنيف
االستخدامات الرئيسية ملستخدمي البيانات إىل خمس فئات.
التنسيق القطاعي :داخل القطاع اإلنساين العاملي ،أشارت
املقابالت إىل شبكة واسعة من املنظامت التي تدعم جمع
البيانات عىل املستوى العاملي ،ورشاكات قوية بني مختلف
الجهات الفاعلة العاملة يف مجال التعليم يف حاالت الطوارئ
 .EiEقامت وكاالت األمم املتحدة ( ،)UNمن خالل نظام مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية  ،OCHAواليونيسيف كرائدة يف مجال
التعليم ،بتنظيم جمع البيانات ونرشها من خالل الرشكاء عرب
منصة عىل اإلنرتنت تدعى  ، ActivityInfoحيث يتم جمع البيانات
املتعلقة باالستجابة اإلنسانية واإلبالغ عنها مبارشة من قبل
الرشكاء ذوي الصلة إىل الربمجة الخاصة بهم واملستفيدين.
تشمل املؤرشات ذات الصلة إجاميل عدد املستفيدين الذين
يتلقون الربامج؛ األطفال الذين يتلقون املنح التعليمية؛ األطفال
املسجلون يف التعليم الرسمي أو غري الرسمي ،إلخ.
ومع ذلك ،فإن مشاركة الرشكاء تطوعية وميكن أن تختلف
تعريفات الربامج التعليمية بشكل كبري ،مام يعني أن اآلليات
الحالية ال تلتقط الصورة الكاملة للربمجة التعليمية التي يتلقاها
الشباب .عالوة عىل ذلك ،البيانات حول توفري الخدمات التعليمية
تعد أكرث من بيانات الطلب عىل التعليم ،مبا يف ذلك العدد
اإلجاميل لألطفال املحتاجني .يف بعض الحاالت ،يتم تحديد
األهداف التعليمية بشكل فظ للغاية  -رضب العدد اإلجاميل
لالجئني أو النازحني داخلياً حسب نسبة السكان يف سن املدرسة.
أكد أصحاب املصلحة عىل أن هناك حاجة إىل بيانات أكرث دقة
ومحلية عن األطفال املحتاجني إىل التعليم.
تصميم الربنامج وتقييمه :تتمثل النتيجة الرئيسية املستخلصة
من املشاورات مع املنظامت غري الحكومية يف أن مقدمي
الربامج التعليمية العاملني يف مجال التعليم يف حاالت الطوارئ
 EiEيستخدمون البيانات لتوجيه تصميم الربنامج وتنفيذه .هذه
الجهات الفاعلة تريد بيانات لتقييم االحتياجات وتستخدم أدوات
التحقق التي ثبتت صحتها من أجل تحديد فعالية الربنامج .عند
مواجهة مشكلة نقص يف البيانات ،يعتمد مقدمو الخدمات
التعليمية غالبًا عىل بيانات الرشكاء اآلخرين بهدف التوصل إىل
فهم حول السياق وحجم املشكلة .بالرغم من استخدام البيانات
بطرق مامثلة ،أكد أصحاب املصلحة عىل أن ديناميات الرصاع
مهمة ،وتؤثر بشكل كبري عىل أنواع الربمجة املمكنة ،وبالتايل
تحدد االحتياجات البيانية واستخداماتها.
ومن املثري لالهتامم ،أصحاب املصلحة وضحوا بأن سياقات
الرصاع الطويل قد أجربت الجهات الفاعلة عىل إعادة التفكري يف
الفروق التاريخية .وتتبنى بعض الجهات الفاعلة اإلنسانية بشكل
متزايد وجهات نظر طويلة األجل؛ عىل سبيل املثال ،رصح أصحاب
املصلحة يف  BPRMأنهم يريدون جمع البيانات حول نتائج تعلم
الطالب .ويف الوقت نفسه ،يف اليمن ،تقوم الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية بتمويل املنظامت اإلنسانية والتدخالت من خالل
الربامج الحديثة وتوجيه التمويل لليونيسيف لتمويل لجنة اإلنقاذ

اإلنسانية.

الدولية وصندوق إنقاذ الطفولة للقيام بربمجة تعليمية عالجية.
تشري هذه التحوالت إىل تغيريات يف الربمجة .كان يُنظر عادة
إىل قياس نتائج تعلم الطالب عىل أنه يتامىش مع تفويض بناء
ة
القدرات يف قطاع التنمية ،يف حني أن التمويل اإلنساين عاد ً
ما يكون قصري األجل ويركز عىل الوصول إىل املدارس الستعادة
الحياة الطبيعية لألطفال.
السياسة وصنع القرار :خالل املقابالت التي أجريناها مع مجموعة
متنوعة من الجهات الفاعلة الحكومية األمريكية ،وجدنا أن الجهات
املانحة تحتاج إىل بيانات حتى تتمكن من اتخاذ قرارات اسرتاتيجية
بشأن مكان التمويل وما الذي يجب متويله .أراد املمثلون يف
هذه اإلعدادات املزيد من البيانات يف الوقت املناسب .عىل
سبيل املثال ،وجدنا أن فريق الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
( )USAIDيف اليمن كان يعمل عىل تغذية مؤرشات حول التعليم
ملوظفي البعثة من أجل تسهيل التخطيط القائم عىل سيناريو
املرونة الذي يعد مرن لديناميات الرصاع املتغرية واألزمات

الدعوة :وأخريا ً ،هناك استخدام مهم آخر للبيانات التعليمية يف
حاالت الطوارئ  EiEوهو الدعوة .تستخدم املنظامت اإلنسانية
والحكومات البيانات للدفاع عن سياسات معينة أو لطلب التمويل.
قال أصحاب املصلحة إن الدعوة غالباً ما تعتمد عىل الرسد ،وهناك
حاجة إىل أن يقوم اإلحصائيون املجمعني للمعلومات تقديم
بيانات حول حجم األزمة ،لكن أصحاب املصلحة أكدوا أيضاً أن رسد
املعلومات الشخصية للطالب الفردية وتأثريها تعد بيانات قوية
أيضً ا.
يلخص الجدول  1استخدامات البيانات األولية والجامهري
املستخدمة للبيانات التعليمية يف حاالت الطوارئ  .EiEوال يُقصد
بها أن تكون ممثلة لجميع االستخدامات .عالوة عىل ذلك ،نؤكد
عىل أنه ضمن هذه الفئات الشاملة ،يتم التكييف مع احتياجات
البيانات واستخداماتها وفقًا ملا هو ممكن ومرغوب فيه يف
سياق تعارض معني ووفق إمكانيات واحتياجات مستخدمني
محددين.

الجدول رقم  :1االستخدامات الرئيسية للبيانات ومستخدمي البيانات يف حاالت الطوارئ
البعثة

مستخدمو البيانات املتعارف عليهم

التنسيق القطاعي

وكاالت األمم املتحدة؛ املنظامت اإلنسانية

توجيه تصميم الربامج

املختصني يف مجال التعليم؛ املوظفون الفنيون والرشكاء املنفذين

تقييم الفعالية

موظفو الرصد والتقييم؛ موظفو الربامج والرشكاء املنفذين؛ الباحثني

توجيه السياسات وصنع القرارات

وكاالت التمويل والجهات املانحة؛ الحكومات الوطنية

الدعوة

وكاالت الدعوة (وكاالت األمم املتحدة؛ منظمة مراقبة حقوق اإلنسان)؛ الحكومات الوطنية الداعية للتمويل

استنتاج
تزداد الفجوة اإلنسانية  /التنموية الراسخة يف التعليم يف
حاالت الطوارئ  EiEمن خالل أنظمة البيانات التي تجمع أنواع
مختلفة من املؤرشات ،عىل فرتات مختلفة ،وتنرشها عىل منصات
محددة .توضح هذه املقالة أنه يجب علينا التوصل إىل اتفاق
حول كيفية الحصول عىل واستخدام البيانات التعليمية بشكل
فعال يف طليعة املحادثات حول البيانات التعليمية يف املناطق
املتأثرة بالنزاع ،وعلينا باختصار تحديد البيانات التي توضح ملاذا
نحتاج إىل البيانات ،وأين نحتاجها ،وألي غرض .وعىل نطاق أوسع،
تشري النتائج إىل الحاجة إىل تحسني قابلية مشاركة البيانات
التعليمية يف حاالت الطوارئ  EiEمع مستخدمي البيانات عن
طريق تنسيق مصادر بيانات التعليم عرب نهج استخدام البيانات.
يشري عملنا املستمر بشأن جمع البيانات التعليمية يف حاالت
الطوارئ  EiEيف منطقة الرشق األوسط إىل وجود العديد
من األشكال املتباينة للبيانات وأماكن نرش مختلفة للبيانات
التعليمية يف أماكن الطوارئ  ،EiEمام يجعل من الصعب عىل
غري املتخصصني العثور عىل أحدث البيانات واملعلومات ذات
الصلة الالزمة لإلجابة عىل أسئلة محددة .هناك حاجة إىل مبادرات
جديدة لتحسني إمكانية الوصول إىل املعلومات املوثوقة،
والدقيقة ،واملتسقة ،أثناء عملية جمع البيانات التعليمية ونرشها
يف حاالت الطوارئ  ،EiEولكن يجب أن تراعي هذه املبادرات
الجديدة أيضً ا احتياجات الجهات املختلفة الفاعلة للبيانات ويجب
أن تأخذ يف االعتبار كيف تختلف االحتياجات للبيانات واستخداماتها
وهل تتعارض يف السياق ،والبنية التحتية الحالية ،وتجربة وقدرة
املستخدمني.
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جمع البيانات وتعزيز األدلة لدعم التعليم يف
حاالت الطوارئ انعكاسات من االستجابة يف
سوريا
حمزه اليوسف ،مدير مرشوع التعليم ،منظمة سداد اإلنسانية

hamzahalyosif@gmail.com

أهمية قاعدة البيانات
ملخص

تناقش هذه املقالة بعض املواضيع املتعلقة بآلية جمع
وإعداد قواعد البيانات املتكاملة وأهمية ذلك يف تطوير
ودعم عملية االستجابة القصرية أو الطويلة األمد للتعليم
يف حاالت الطوارئ مع الرتكيز عىل تكامل قواعد البيانات
من خالل دمجها مع معلومات وبيانات القطاعات األخرى
وبعض األثار السلبية الناتجة عن ضعف هذه البيانات.

العبارات الرئيسية

جمع البيانات
تحديد االحتياج
تكامل قاعدة البيانات
دمج و إرشاك أصحاب املصلحة
املساءلة والشفافية
تطوير عملية االستجابة للتعليم
التعليم يف حاالت الطوارئ

تعترب عملية االستجابة الطارئة واالستجابة طويلة األمد للحاجات
التعليمية املتعلقة باألشخاص املتأثرين بالنزاعات أو الكوارث
الطبيعية من أهم قطاعات وعمليات االستجابة اإلنسانية التي
تقوم بها منظامت املجتمع املدين أو الحكومات عىل حد سواء.
كام وتعترب حالة التأهب والتخطيط والتصميم الفعال مبثابة خط
البداية واالستدامة وركيزة االنطالق األساسية التي من املمكن أن
تسهم بشكل كبري يف نجاح برامج ومشاريع االستجابة التعليمية
وخاصة يف حاالت الطوارئ)INEE, 2010( .
تعتمد عملية تخطيط وتصميم برامج االستجابة النسانية عىل
قواعد املعلومات والبيانات التي تتوفر حول سياق كارثة
معينة والتي متكن فرق االستجابة اإلنسانية من فهم السياق
وتحديد احتياجات املجتمع املترضر وبالتايل كلام كانت البيانات
واملعلومات متوفرة بشكل أكرب وبشكل واضح ومفصل ودقيق
كلام زادت مؤرشات النجاح لعمليات االستجابة والتخطيط
والتصميم والتنفيذ.)GEC, 2010( .

تكامل قاعدة البيانات
عىل الرغم من أهمية الدور الذي يلعبه توفر قاعدة البيانات يف
عملية التجهيز والتخطيط واالستجابة القصرية أو الطويلة األمد,
إال أن االعتامد الوحيد عىل تقييامت االحتياج والبيانات التي تخص
قطاع استجابة معني بحد ذاته كالتعليم مثالً دون التنسيق مع
باقي قطاعات االستجابة اإلنسانية أو دون النظر يف التقييامت
واالحتياجات املتعلقة ببعض هذه القطاعات األخرى والتي تعترب
يف األساس ذات صلة بالعملية التعليمية كالصحة أو املياه
أو التغذية أو الحامية وخاصة حامية الطفل والنوع االجتامعي
وغريها ,من املمكن أن يسبب فجوة كبرية يف عملية تصميم
وتنفيذ برامج استجابة ذات جودة وسيكون له أثر كبري يف عدم
استدامة هذه الربامج وأحياناً من املمكن أن يؤدي إىل فشل
برنامج االستجابة ككل)GEC, 2016( .
عندما نحصل عىل نتائج التقييامت والبيانات التي تخص برنامج
استجابة تعليمي عن طريق أشخاص ميثلون العملية التعليمية
مثل املعلمني والطالب ومدراء املدارس واملكاتب التعليمية
واملجالس املدنية وغريها بشكلٍ فردي ويتم إغفال إدراج
االحتياجات القادمة من القطاعات األخرى مثل بيانات مديريات
الصحة أو احتياجات الدعم النفيس واألمور املتعلقة بحامية
الطفل والنوع أو برامج التغذية مثالً وغريها من القطاعات ضمن
عملية إعداد وتجهيز قاعدة البيانات ,فإن ذلك سيؤدي بنا إىل
تعليمي غري قائم عىل مبدأ التكامل وستكون قاعدة
برنامج
ّ
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االستمرارية يف هذا الربنامج قاعدة رخوة ومفككة باإلضافة إىل
ارتفاع سقف املشاكل غري املتوقعة والتي سوف تعرتض طريق
هذا الربنامج التعليمي مام سوف يؤدي إىل انخفاض جودة
املخرجات وعدم القدرة عىل رفع مستوى العملية التعليمية.
()USAID Education Policy, 2018

دروس مستفادة من االستجابة يف سوريا
يعترب قطاع التعليم مبثابة قطاع شامل ومتكامل بحد ذاته وال
ميكننا النظر لهذا القطاع بشكل مستقل ومنفرد أبدا ً .هذا ونجد أن
معظم املجتمعات املتأثرة باألزمات والكوارث يصنفون التعليم
ويضعونه بني األولويات األساسية كالغذاء والصحة وغريها حيث
أن التعليم يوفر لهم الشعور بالحامية واألمان وخاصة يف أوقات
وحاالت الطوارئ ومن هنا ميكننا أن نطلق عىل قطاع التعليم
مى مجتمع مصغّر متكامل ضمن املجتمع األم ومن هذا
مس ّ
املنطلق يجب الرتكيز عىل شمول ّية البيانات وتكاملها لتحقيق
أفضل استجابة وأفضل املامرسات (.)USAID, 2018
لنأخذ عىل سبيل املثال األزمة السورية والتي تعترب من أكرث
األزمات تعقيدا ً حول العامل ويعترب الوضع اإلنساين املرتدي من
أشد األوضاع صعوبة بالنسبة لألشخاص املتأثرين بهذه األزمة
بسبب استمرارية النزاع ملا يقارب  8سنوات مع استمرار عمليات
النزوح الداخيل حيث قارب عدد النازحني داخليا  6.1مليون نازح
وعدد األطفال الذين هم بحاجة للخدمات التعليمية ما يقارب
 5.8مليون طفل من الذكور واناث حسب إحصائية األمم املتحدة
لتقييم االحتياجات يف سوريا (Humanitarian Needs Overview,
.)2018
يف النصف األول من العام  2018استقبلت منطقة معرة النعامن
يف محافظة إدلب السورية عددا ً كبريا من العائالت النازحة
القادمة من مناطق أخرى أكرث تأثرا ً باألزمة مثل مناطق غوطة
دمشق وريف حمص وحامه الشاميل وأدت عملية النزوح هذه
إىل ارتفاع نسبة األطفال املنقطعني واملترسبني خارج املدرسة
يف القرى املضيفة .عند استقرار هؤالء النازحني يف بعض
القرى بدأت عملية االستجابة اإلنسانية من بعض املنظامت
العاملة يف تلك املنطقة عن طريق تقديم مستلزمات املعيشة
والبدء بتحديد احتياجات الغذاء واملستلزمات الصحية وتزويدها
للنازحني املتواجدين ضمن مخيامت النزوح العشوائية أو ضمن
القرى املضيفة .تم إغفال العملية التعليمية بداي ً
ة ملا يزيد
عن  6أشهر نظرا ً إلعطاء األولوية لتقديم مساعدات أخرى
تتعلق باملأوى والغذاء وبدأت بعد ذلك فرقنا الخاصة التابعة
ملنظمة سداد إضافة إىل مسؤويل قطاع التعليم التابعني
لعض الوكاالت األخرى بإجراء تقييامت للحاجات التعليمية وتنفيذ
بعض االستبيانات لجمع مصادر وأدلة ومعلومات جديدة لالعتامد
عليها بسبب فقدان أي مصدر سابق للبيانات الخاصة بالنازحني
واملتعلقة بقطاع التعليم.
قمنا باالنتهاء من عملية جمع البيانات والتي متت عن طريق
استبيانات ورقية أو باستخدام أداة الكوبو أو عن طريق لقاءات
شخصية مع بعض املمثلني عن النازحني يف القرى املجاورة
وبعض العاملني يف مجال التعليم سابقاً باإلضافة لبعض
املسؤولني من القرى املضيفة وتم تجهيز قاعدة البيانات
ووصف السياق والحاجة املوجودة املتعلقة بالناحية التعليمية
مبا فيها عدد الطالب الذين هم يف سن املدرسة ,عدد الطالب
املنقطعني حسب طول فرتة االنقطاع ,املنهاج املعتمد ,عدد
املعلمني ,عدد الغرف الصفية الالزمة وغريها ,إمكانية استيعاب

املدارس املوجودة ألعداد الطالب النازحني.
من خالل البيانات التي تم جمعها وبسبب تأخري االستجابة
التعليمية ألكرث من  6أشهر للنازحني املتواجدين ضمن املخيم
وخارجه الحظنا ازدياد الفجوة وارتفاع مستوى الحاجة لدى
األطفال والعديد من السلبيات التي أثرت عىل نجاح عملية
االستجابة وأضافت أعباء أخرى مل تكن بالحسبان مثل انخراط عدد
من األطفال يف بعض األعامل داخل أو خارج مخيم النزوح أو
يف بعض الجامعات املسلحة املتواجدة يف مكان النزوح لعدم
وجود مساحات تعليمية تقوم عىل احتوائهم وارتفع مستوى
الحاجات التعليمية لألطفال بسبب االنقطاع عن املدرسة والظروف
املحيطة.
فيام بعد قمنا باالعتامد عىل قواعد البيانات التي تم تجهيزها
وقمنا بتقديم االستجابة عن طريق دعم مراكز تعليم مؤقتة
باإلضافة إىل إدراج قسم من األطفال النازحني املتواجدين خارج
املخيم يف املدارس املوجود ضمن القرى املضيفة وتم
تقسيم األطفال إىل مجموعات حسب مستوياتهم الدراسية
وتحديد املنهاج والبدء بعملية االستجابة .عىل أية حال وبعد
بدء الطالب من الذكور واإلناث بالتسجيل ضمن مراكز التعليم
املستحدثة وبعد بدء العملية التعليمية الحظنا ظهور بعض
املشاكل املتعلقة بضعف مصدر البيانات التي تم االعتامد عليها
يف تصميم الربنامج التعليمي و أخذت هذه املشاكل تؤثر بشكل
كبري عىل مستوى جودة وفعالية االستجابة .عندما قمنا بتصميم
هذا الربنامج التعليمي مل يكن هناك أي معلومات وبيانات عن
الحالة النفسية لألطفال واملشاكل املتعلقة بحامية الطفل
املنترشة وخاصة صدمات ما بعد األزمة والتي كان عدد كبري من
األطفال يعاين منها وبالتايل مل يتم وضع اسرتاتيجيات دمج
لحامية الطفل مع االسرتاتيجيات التعليمية لتقليل أو االستجابة
لهذه املخاطر مام أدى إىل انتشار املشاكل النفسية وحتى
السلوكية بني األطفال وازدادت نسبة الترسب وأثرت هذه املشاكل
أيضا عىل قدرة الطالب عىل االندماج أو االستيعاب .إضافة إىل
ذلك مل يتم النظر عند التصميم وجمع البيانات إىل معلومات
الصحة وخاصة االحتياجات الصحية الحالية والوضع الصحي لألطفال
النازحني وخاصة منهم األطفال من ذوي االصابات أو من ذوي
االحتياجات الخاصة ومل يتم وضع تصور للمشاكل أو االحتياجات
الصحية املتوقع أن يتعرض لها األطفال خالل العام الدرايس
ومل يتم وضع اسرتاتيجيات استجابة بهذا الخصوص مام أدى إىل
تفيش بعض األمراض املعدية مثل القمل  /اللشامنيا  /الجرب
 /ضمن األطفال املوجودين يف املدارس وأدى عدم وجود
اسرتاتيجيات استجابة فورية إىل تفيش هذه األمراض وانقطاع
عدد كبري من األطفال عن املدرسة.
من خالل ذلك يجب علينا أن نؤكد مرة أخرى عىل رضورة تكامل
قاعدة البيانات يف القطاع التعليمي ويتم ذلك من خالل النظر
لقطاع التعليم كمجتمع مصغّر متكامل له حاجات املجتمع األم
ويعترب الطالب ضمن هذا املجتمع مواطنني لهم حقوق وواجبات
واحتياجات متغرية وتعترب اإلدارة مبثابة الحكومة التي يجب
عليها أن تضمن حامية حقوق هؤالء املواطنني باإلضافة إىل
الرتكيز بشكل كبري عىل موضوع تحليل مخاطر الحامية واملخاطر
املفرتضة و وضع خطة ملعالجتها والتخفيف منها يف حال حدثت.
ويتم تكامل قاعدة البيانات من خالل دمج القطاعات األخرى
يف عملية تقييم االحتياجات األساسية مثل تطوير أسئلة خاصة
ومشرتكة بني قطاعات مختلفة مثل الصحة والتغذية والحامية
واألمن الغذايئ واملأوى وغريها مع قطاع العمل الرئييس
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(التعليم) ودمج هذه األسئلة يف االستبيانات األساسية من أجل
تكامل قاعدة البيانات واألدلة وتحقيق استجابة أكرث فعالية وأكرث
مرونة.
إضاف ً
ة إىل ما سبق يجب أن ننوه أيضاً إىل أهمية املسائلة تجاه
املستفيدين ضمن جميع مراحل تصميم وتنفيذ الربنامج التعليمي
وضامن التحديث املستمر لقاعدة البيانات املتعلقة بالربنامج
القائم حيث تعترب عملية إرشاك ودمج املستفيدين أو أصحاب
املصلحة عىل اختالف أنواعهم يف تصميم وتطوير وتنفيذ
الربنامج التعليمي من أكرث األمور التي تؤدي إىل تعزيز وتقوية
عملية االستجابة ألن املستفيدين من املجتمع املستهدف هم
أنفسهم من يستطيع تحديد الحاجة بالشكل األمثل ورشح السياق
االنساين بشكل دقيق.
يجب أن تبدأ عملية إرشاك املستفيدين ضمن املراحل األوىل
لعملية جمع البيانات وذلك من خالل لقاءات واستبيانات فردية
أو من خالل جلسات النقاش املركزة مع أولياء أمور الطالب مثالً
ومع الطالب أنفسهم واملعلمني واملعنيني بالربنامج التعليمي
وتسجيل كامل االقرتاحات والتوصيات وأخدها عىل محمل الجد
الستخدامها يف تصميم وتطوير اسرتاتيجيات التدخل من أجل
أفضل استجابة ويجب أن يكون دور الجهة التي تقوم عىل تنفيذ
االستبيان يف هذه املرحلة هو تقديم النصح واالستشارة مثل
طرح بعض الدروس املستفادة أمام املستفيدين أثناء النقاشات
مثال وطرح بعض أفضل املامرسات املوجودة يف سجل املنظمة
أو الجهة وخاصة إن كانت هذه املامرسات أو الدروس من نفس
السياق اإلنساين) USAID Education Policy, 2018( .
ويجب أن تستمر أيضا عملية املسائلة تجاه املستفيدين وأصحاب
املصلحة وإرشاكهم بشكل دوري طيلة فرتة الربنامج التعليمي
عن طريق تقييامت واجتامعات نقاش دورية واستبيانات لرصد
فعالية العملية التعليمية وبقية الخدمات املرتبطة بها والوقوف
عىل بعض النقاط الواجب تحسينها ومناقشة أفضل املامرسات
واالستمرارية يف تطوير االستجابة وتعزيز الربنامج الحايل ورصد
بعض الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمة ومحاولة حلها والتغلب
عليها.

خامتة
من خالل ما تم ذكره ميكن لنا أن ندرك األهمية الكبرية التي تلعبها
عملية جمع وإعداد قواعد البيانات املتكاملة أثناء االستجابة
للتعليم يف حاالت الطوارئ ومدى تأثري هذه البيانات عىل جودة
وفعالية عملية التجهيز والتصميم والتنفيذ للربامج التعليمية.
ومن هنا فإن إعداد قواعد البيانات يجب أن يعتمد بشكل كبري
عىل مبدأ الشمولية والتقاطع مع القطاعات األخرى وتنوع مصدر
املعلومات باإلضافة إىل تطبيق مبدأ إرشاك رشائح مختلفة من
املستفيدين وأصحاب املصلحة خالل عملية جمع البيانات وطيلة
فرتة التنفيذ مع عدم إغفال إعداد تقييامت املخاطر والتحديات
املتوقعة وطرق التخفيف واملعالجة.
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املعلومة ودورها يف تدبري وإدارة منظومة
التعليم أثناء األزمات والطوارئ
حسن أرشواو ،باحث يف ماجستري اإلدارة ،حقوق اإلنسان والدميقراطية جامعة ابن زهر ،أكادير -املغرب

achrwaw@gmail.com

متهيد
ملخص

تدرس هذه الورقة أهمية املعلومات والبيانات يف
تدبري وإدارة التعليم يف حالة األزمات ،فالحاصل هو أن
هذا القطاع يقوم باألساس عىل عنرص املعلومة ،وعىل
قدرة املدبر واملدير لألزمة عىل توجيه هذه املعلومات
املتوفرة لخدمة التعليم .وملا كان هذا األخري «حقا مدنيا
حيوياً» ،فإنه البد من الرتكيز عليه بدقة ،والبد من مراكمة
معلومات دقيقة وإنشاء بنك للمعلومات حول عنارص
الرتبية والتعليم قبل وقوع األزمة ،يف أفق استثامرها
لحظة األزمات والطوارئ .وتطرح هذه الورقة األسئلة
األتية :ما دور املعلومات – باختالف مصادرها – يف تدبري
وإدارة التعليم يف حالة الطوارئ واألزمات؟ ثم كيف
ميكن خلق بنوك للمعلومات ميكن استثامرها من طرف
مدبري األزمة يف خدمة التعليم؟ ثم هل نؤمن يف
مجتمعاتنا العربية – حالة املغرب – ببناء بنوك للمعلومات
وإرشاك كافة الفاعلني يف خدمة التعليم يف حالة
الطورائ؟

العبارات الرئيسية

تدبري وإدارة األزمات
التعليم أثناء الطوارئ
دور املعلومة
بنوك املعلومة

تهدف هذه الورقة إىل مناقشة أهمية املعلومة وبناء بنوك
املعلومة يف تدبري منظومة التعليم يف حالة الطوارئ
واألزمات ،وذلك من خالل توضيح يف البدائية ،أهمية التعليم يف
لحظة الطوارئ ،كذلك دور املعلومة يف بناء هذه املنظومة
واالستفادة من إيجابيات التعليم ،ثم يف خامتة الورقة إىل إبراز،
إنطالقا من منوذج املغرب ،غياب تنسيق وتكامل الجهود بني
املؤسسات ،وكذلك غياب الوعي بأهمية بناء بنوك للمعلومات
كمعطى أسايس يف تدبري التعليم ،وننطلق من األسئلة اآلتية:
ما دور املعلومات – باختالف مصادرها – يف تدبري وإدارة التعليم
– التخطيط ،التسيري والتنظيم – يف حالة الطوارئ واألزمات؟
ثم كيف ميكن خلق بنوك للمعلومات ميكن استثامرها من طرف
مدبري األزمة يف خدمة التعليم؟ ثم هل نؤمن يف مجتمعاتنا
العربية – حالة املغرب – ببناء بنوك للمعلومات وإرشاك كافة
الفاعلني يف خدمة التعليم يف حالة الطوارئ؟

أوال :دور التعليم يف حالة الطوارئ واألزمات
يعترب التعليم حقاً من الحقوق اإلنسانية األساسية لجميع الناس،
وهو ميثل أهمية بالغة خصوصاً يف لحظة األزمات والطوارئ،
وتضعه املجتمعات يف أولوياتها أوقات األزمات ،فاملدارس
وفضاءات التعليم األخرى غالبا ما تكون يف قلب املجتمع وترمز
إىل الفرص ألجيال املستقبل واألمل يف حياة أفضل ،كام ال ميكن
املجادلة حول الدور املنوط به يف هذه الحاالت.
وميكن أن نؤسس ملرجعية أهمية التعليم يف حالة الطوارئ من
خالل العديد من الصكوك الدولية املرتبطة بتنظيم حاالت الطوارئ
واألزمات عىل اختالف طبيعتها ،ميكن أن نعود عىل سبيل املثال
إىل كل من« :البندان  2و  26من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
( ،)1948البندان  3و  22من االتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني
( ،)1951البنود  39 ،38 ،30 ،29 ،28 ،22 ،2من اتفاقية حقوق الطفل
( ،)1989باإلضافة إىل البنود  50 ،24 ،3من اتفاقية جنيف الرابعة
( ،)1949والبند  4و  7من الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقية
جنيف (...)1977الخ» (اآليني.)6 :2014 ،
يتجىل دور وأهمية التعليم يف حالة الطوارئ يف عدة
مستويات ،أهمها أنه يقدم فرصاً لحفظ األرواح وإنقاذها وليس
فقط تقديم املعرفة والتلقني ،بل يشكل ركيزة تساهم يف صيانة
كرامة اإلنسان وحفظ الحياة عرب توفري مساحات آمنة للتعلم،
وعرب إتاحة إمكانية التعرف عىل الفئات التي تحتاج املساعدة،
وتوفري لها الدعم االجتامعي والنفيس واملادي والصحي لحفظ
االستقرار والنظام.

15

إن املتعلم حني يكون يف محيط تعلمي آمن ،يصري أقل عرضة
لالستغالل الجنيس أو االقتصادي أو تعرضاً ألي خطر مثل الزواج
املبكر أو القرسي ،التجنيد يف القوات املسلحة أو املجموعات
املقاتلة ومجموعات الجرمية املنظمة ...إلخ ،باإلضافة إىل ذلك
يكتسب ويتعلم آليات التأقلم مع األوضاع وكيفية حامية النفس
وطرق الوصول إىل العناية الصحية والغذائية ،عالوة عىل تخفف
األثر النفيس – االجتامعي للنزاعات والكوارث عرب الدفع نحو
اإلحساس باالعتياد واالستقرار واألمل يف املستقبل.
تجدر اإلشارة كذلك إىل أن التعليم يف حالة الطوارئ ليس
دامئا آلية تساعد عىل حفظ البقاء وضامن االستقرار والنظام،
وإمنا ميكن أن يكون «سالحاً مضادا ً لألمن واالستقرار ،حيث
قد يساهم يف تأجيج النزاع العنيف وتعزيز الكراهية والظلم
االجتامعي والالمساواة ،كام قد يكون عبارة عن مرفق ميكن
استهدافه بالعنف وميكن أن يتعرض للهجوم يف حالة النزاعات
املسلحة»(اآليني.)3 :2014 ،
وعليه نؤكد أن استثامر التعليم يف حالة الطوارئ كآلية إيجابية
لتحقيق األمن واالستقرار وتعزيز التامسك االجتامعي ،يقتيض
التخطيط الدقيق لألمر من طرف مدير ومدبر األزمة ،كام يقتيض
جملة من الرشوط ترتبط بالتنسيق وإرشاك الجميع والحكمة يف
تدبري الوقت ،عالوة عىل أهمية املعلومات املتوفرة ملدبر
األزمة وللمخطط.

ثانيا :أهمية املعلومة يف تدبري حالة الطوارئ
واألزمات
البيانات هي العنرص األسايس الذي يقلل الشك ويزيد من درجة
الثقة يف أي موقف أو أي قرار معني ،وتتحدد قيمة املعلومة
التي تقدمها البيانات املخزنة مبقدار الخسائر الناجمة عن األزمة
يف عدم معرفتها ،كام أن غياب املعلومات أو نقصها وعدم
دقتها كانت دامئا العامل املبارش والرئييس يف اتخاذ القرار
غري السليم .وتربز أهمية الدور الذي تلعبه املعلومات يف
إدارة األزمات من خالل :رسعة اتخاذ القرار وتحقيق أهدافه ،تجنب
املفاجأة ،اتخاذ القرار يف الوقت املناسب ،ضامن التوصل للقرار
السليم بعيدا ً عن أي انطباعات خاطئة لصانعي ومتخذي القرار،
زيادة املرونة يف التخاذ القرار ملواجهة األزمة وتداعياتها
املحتملة ،باإلضافة إىل تعظيم اإلمكانيات والقدرات الخاصة
بإدارة األزمات.
وترتبط املعلومة هنا مبستويات عديدة« ،املستوى األول
يتعلق مبرحلة التخطيط :حيث يحتاج مدبر ومدير األزمات إىل
معطيات عديدة ومعلومات جاهزة ودقيقة متعلقة مبوضوع
التدخل «(لكريني ،)48 :2014 ،وهنا يتعلق األمر برضورة توفر
بنك للمعلومات حول التعليم يف كافة جوانبه ،وليس فقط تلك
املعطيات التقنية املرتبطة بالكم ،أي بعدد املتعلمني ،وعدد
األساتذة واملدارس ...وإمنا تكون الحاجة إىل معطيات أكرث دقة
كامً وكيفياً ميكن أن تسعف مدير األزمة يف التخطيط الصحيح
للتعليم يف حالة الطوارئ ،وهنا يجب أن تراهن املجتمعات عىل
مراكمة بنوك للمعلومات تتحقق فيها الشفافية والتفصيلية
والدقة ،كام يجب أن تكون متاحة للعامة.
املستوى الثاين ألهمية املعلومة يتجىل يف التنظيم ،فألجل
تحقيق أهداف التعليم يجب تأمني العنارص األساسية التي
توفر نوعا من التناسق والتكامل بني مختلف التحركات والتدابري
التي تتم يف إطار مواجهة األزمة ،ويتحقق هذا األمر من خالل
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ترتيب وتنظيم املعلومات لتسهيل استثامرها يف صناعة القرار
(لكريني .)2014 ،وهنا نشري إىل أن الحصول عىل املعلومة
لتنظيم التعليم يف حالة الطوارئ يقتيض بالرضورة مشاركة
الجميع يف تحديد موارد املجتمع املستهدف ،وينبغي لسلطات
التعليم واألطراف املعنية اآلخرى أن تكفل مشاركة املجتمع
املحيل يف تنظيم املؤسسة التعليمية ،ونؤكد هنا عىل
رضورة إدماج الفئات الهشة يف إطار ما يسمى «لجنة التعليم
املجتمعي» والتي تشري إىل مجموعة تنظيمية واسعة تظم
كافة الفئات يف املجتمع املستهدف (مديري املدرسة،
املعلمون ،املوظفون ،األهل ،مقدمو الرعاية ،املجتمع املدين،
منظامت حكومية وغري حكومية ،زعامء تقليديون ...إلخ).
أما املستوى الثالث ألهمية املعلومة« ،يكمن يف التنسيق و
يحيل هذا األخري إىل تحقيق الرتابط والتكامل بني عمل صانعي
القرار؛ لذلك تشكل املعلومة يف هذا الصدد دورا ً مركزياً يف
خلق االنسجام والتكامل بني املتدخلني وتسهيل أداء أدوارهم
ومهامهم» (لكريني .)49 :2014 ،ويتدخل يف هذا اإلطار الكثري
من الفاعلني لتنسيق التعليم ،والبد من أن تكون هناك لجنة
التنسيق املشرتكة التي تعمل مع السلطات التعليمية واملانحني
ووكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية واملجتمعات
املحلية واألطراف املعنية اآلخرى ،ألجل استخدام شفاف للامل
وحشد املوارد وتنسيق جيد للنشاطات الرتبوية ،ويستعدي
األمر كذلك التحيل مببادئ املساواة والشفافية واملسؤولية
واملساءلة لتحقيق النتائج املرجوة من التنسيق.
ويتمثل املستوى الرابع يف املتابعة والتقييم« ،وللمعلومة
يف هذا املستوى دور رئييس يف تحليل وتقييم آثر التدخل
ونتائج املجهودات املتخذة يف جميع املراحل السابقة ،إن
املعلومات يف هذه املرحلة تسمح بالتأكد من كون املخطط
الذي تم وضعه قد تم تحقيقه وتنفيذه طبقا للمؤرشات املحددة
مسبقا» (لكريني .)49 :2014 ،لذلك يتم النظر يف هذه املرحلة
إىل مدى مالمئة التعليم لحاجيات الفئات املستهدفة ،كام
يشرتط األمر تحري الصحة يف البيانات وتوضيح دقيق للمؤرشات
وملصادر البيانات وقواعد جمعها ،باإلضافة إىل جامعي البيانات
وإجراءات التحليل .كام يستوجب هذا التقييم أن يعمل قطاع
التعليم مع قطاعات أخرى (الصحة ،األمن ،السكن ،التغذية،
املياه والرصف الصحي ،)...وأن يتم إرشاك الجامعات املتأثرة
يف التقييم ،وخاصة الفئات الهشة .ويف األخري ينبغي لسلطات
التعليم أن تتقاسم نتائج التقييم ،وهنا ينبغي توحيد عرض
البيانات والنتائج يك يسهل استخدامها مرة أخرى.

ثالثا :هل هناك اهتامم لدى املجتمعات العربية
بأهمية املعلومة يف التعليم يف حالة األزمات؟
قراءة يف حالة املغرب
يف الحقيقة ،هناك جهود مهمة يف املجتمعات العربية
ملواكبة عرص املعرفة وبناء بنوك للمعلومات ميكن توظيفها
يف خدمة التعليم يف حالة الطوارئ ،لكن الحاصل يف نظرنا
هو ثقافة تبقي مصادر املعلومات يف الرفوف ،وال يتم
توظيفها يف تدبري مرحلة األزمات والطوارئ ،يتضح ذلك يف
عدة مستويات :تهميش نتائج البحث العلمي وعدم الربط بني
مخرجات الجامعة ومراكز التكوين والبحث وبني مديري األزمات،
ندرة يف مراكز البحث العلمي املهتمة بتدبري األزمات ،قلة
الدراسة املختصة يف تدبري وإدارة األزمات ،باإلضافة إىل غياب
تكوين جامعي وأكادميي ومهني يف إدارة األزمات .كلها عنارص

تساهم يف ترسيخ ثقافة ال تستثمر املعلومات يف تدبري األزمات
والطوارئ.

املصادر

يف الحالة املغربية نالحظ تركيز كبري عىل املعلومات التقنية
املرتبطة بتنظيم رسمي للقطاع ،وليس هناك لحد الساعة انفتاح
عىل معلومات أكرث علمية ،خاصة تلك التي توفرها املراكز
البحثية ومؤسسات البحث العلمي ،والحاصل أن هناك انفصال بني
جهات التنظيم الرسمي لتعليم والتي تكتفي مبعلومات تقنية
تتجدد كل سنة دراسية ،مع العلم أن هناك إمكانيات متعددة
الستثامر مؤسسات تكوينية يف سياق بناء بنوك للمعلومات
ميكن استثامره يف مجال التعليم ،أذكر عىل سبيل املثال:
املراكز الجهوية ملهن الرتبية والتكوين ،والتي هي عبارة
عن مراكز لتكوين املدرسني واملعلمني ،كام نشري كذلك إىل
املدارس العليا لألساتذة وكليات علوم الرتبية ،كلها مؤسسات
ميكن االستعانة بها يف بناء بنوك للمعلومات ويف محاولة
تبويبها وتنظيمها وعرضها بطرق سهلة.

إدريس لكريني ( ،)2014إدارة األزمات يف عامل متغري:
املفهوم واملقومات والوسائل والتحديات .املركز العلمي
للدراسات السياسية ،الطبعة الثانية ،مراكش ،املغرب.

الجديد يف الحالة املغربية هو دور املجلس األعىل للتعليم
وهو هيئة استشارية مستقلة أحدثت مبوجب الفصل  168من
الدستور املغريب؛ مهمتها إبداء الرأي يف كل السياسات
العمومية ،والقضايا ذات الطابع الوطني ،التي تهم ميادين
الرتبية والتكوين والبحث العلمي .من أدوار املجلس ،تنوير
ذوي القرار والفاعلني والرأي العام ،بواسطة التقييامت الكمية
والنوعية ،املنتظمة والدقيقة ملختلف مكونات منظومة الرتبية
والتكوين والبحث العلمي التي ينجزها .وميكن أن يشكل باإلضافة
إىل املؤسسات السابقة هيئات جدا ً مهمة يف بناء بنوك
للمعلومات ،لكن الحاصل لألسف هو غياب تنسيق الجهود بني
مختلف هؤالء الفاعلني وعدم إرشاك الفاعلني املبارشين يف
املجال ،خاصة الفاعل الرتبوي واملدرس والذي يجب أن يكون
املصدر األساس للمعلومة والحلقة األقوى ،عوض تنميط دوره
وتقصريه يف مترير املعرفة فقط.

وحدة إدارة األزمات ( ،)2005األزمات املعارصة عربيا وإقليميا
– دراسات يف فن إدارة األزمات – .مركز الخليج للدراسات
اإلسرتاتيجية ،مكتبة إتحاد اإلمارات ،ابوظبي ،اإلمارات العربية
املتحدة.
الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حالة الطوارئ (اآليني)
( ،)2014الحد األدىن ملعايري التعليم :الجهوزية ،اإلستجابة،
التعايف .منسق اآليني للحد األدىن ملعايري التعليم،
اليونيسيف ،قسم التعليم ،نيويورك ،الواليات املتحدة
األمريكية.

نعتقد أن االستعداد الجيد لألزمات ولحاالت الطوارئ ،تفرتض
يف الحقيقة حصول تراكم يف املعلومة وحسن تنظيمها،
وهذا ما سيشكل املنطلق ملواجهة كافة املخاطر التي تعصف
بها األزمات ،ولحد الساعة ال تؤمن مجتمعاتنا بأهمية مراكمة
املعلومة يف هذا اإلطار ،وهذا يحتاج إىل تنظيامت مختصة يف
هذا األمر ومؤسسات مستقلة تعمل عىل بناء بنوك للمعلومات
حول التعليم.
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قضية لجمع البيانات واألدلة العاجلة :االحتياجات
التعليمية لألطفال السوريني يف تركيا
مريف مريت ،باحث ،مبادرة إصالح التعليم ( ،)ERGإسطنبول ،تركيا

mervemert@sabanciuniv.edu
كيهان كيسبيك ،طالب دراسات عليا ،جامعة بوغازيتيش ،اسطنبول  ،تركيا

nedim.kesbic@boun.edu.tr

املقدمة
ملخص

تقدم هذه املقالة نظرة عامة موجزة عن سياسات
التعليم املوضوعة للسوريني تحت الحامية املؤقتة يف
تركيا .ثم تقوم بتقييم وتسليط الضوء عىل مؤرشات
التعليم الرئيسية املتعلقة بالسوريني يف سن املدرسة
تحت الحامية املؤقتة ،وتقدم قضية من أجل تحسني
عملية جمع البيانات ومشاركتها بهدف تحسني الخدمات
التعليمية املقدمة.

العبارات الرئيسية

السوريون الخاضعون للحامية املؤقتة
سياسات تركيا لتعليم الالجئني
تعليم الالجئني

تسببت الحرب األهلية السورية يف نزوح أكرث من  5.6مليون شخص
منذ بدء النزاع يف عام ( 2011مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني) .نتيجة لذلك ،طلب غالبية النازحون اللجوء يف البلدان
املجاورة .تعترب تركيا البلد املضيف الرئييس يف منطقة الرشق
األوسط ،وهي تستضيف حوايل  4ماليني الجئ؛  3،622،366منهم
سوريون (املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.)* ،
وفقًا للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني (،).n.d
يشكل السوريون الخاضعون للحامية املؤقتة يف تركيا أكرث من
 60٪من إجاميل عدد السوريني الذين نزحوا بسبب النزاع .تنعكس
الزيادة الرسيعة يف عدد الالجئني السوريني منذ بداية النزاع يف
عدد األطفال يف سن املدرسة الخاضعني للحامية يف تركيا ،مام
أدى يف نهاية املطاف إىل زيادة الرتكيز عىل توفري التعليم
يف أوقات الطوارئ (وزارة الرتبية والتعليم الوطنية MoNE،
 2018أ).
بالرغم من أن املناقشات األخرية حول تعليم الالجئني يف تركيا
تركز عىل األطفال السوريني ،من املهم اإلشارة إىل أن هناك
عدد كبري من الالجئني غري السوريني الذين يعيشون يف تركيا .نقالً
عن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،ت ُربز مبادرة إصالح
التعليم ( )ERGحقيقة أن «هناك  370،400الجئ وطالب لجوء يف
سن الدراسة من دول أخرى غري سوريا» ،وهناك معلومات غري
كافية بشأن حصولهم عىل التعليم (مبادرة إصالح التعليمERG ،
 ،2018aصفحة .)13

األطفال السوريون يف نظام التعليم الرتيك
خالل العامني األولني من هجرة السوريني إىل تركيا ،مل تشارك
الحكومة بشكل مبارش يف تعليم األطفال الالجئني .بدالً من
ذلك ،اختارت الحكومة تفويض سلطتها إىل بعض املنظامت
غري الحكومية واملنظامت الدولية (أريك أكويز ،أكسو ،مادرا
و بوالت .)2018 ،أحد األسباب الرئيسية وراء هذا االختيار كان
االعتقاد السائد بني السلطات ،مبا يف ذلك الحكومة الرتكية ،بأن
األزمة السورية ستنتهي قري ًبا ،وبالتايل ،فإن معظم الالجئني
سيعودون إىل بلدهم األم ( Arasو Yasun، 2016؛ Seydi، 2014
) .مع مرور السنوات ،تأزم الوضع يف سوريا وتحول إىل مأزق
مق الرصاع وتفاقم املصادمات ،وأصبح
سيايس ،مام نجم عنه تع ّ
من املهم للغاية دمج السوريني يف املجتمع الرتيك بسبب
الطبيعة الطويلة للنزاع (مبادرة إصالح التعليمERG ، 2018a؛
 .)Unutulmaz ، 2018بني السنوات  ،2013 - 2012كان فقط  60٪من
األطفال السوريني يف سن الدراسة االبتدائية ممن يعيشون يف
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معسكرات يف تركيا مسجلني يف املدارس ( Arık Akyüzوآخرون،
 ،)2018وكانت نسبة التحاق األطفال الذين يعيشون خارج املخيامت
 14٪فقط (املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.)* ،
بهدف زيادة التحاق األطفال السوريني تحت الحامية باملدارس،
نفذت الحكومة عدة أحكام إلثبات حقهم يف الحصول عىل
الخدمات التعليمية وقامت بتعديل املتطلبات التي تسمح
لهؤالء الالجئني االلتحاق باملدارس ( Arık Akyüzوآخرون2018 ،؛
Unutulmaz ، 2018؛ انظر امللحق ا) .خالل شهر أبريل عام ،2013
تم نرش قانون األجانب والحامية الدولية يف الصحف الرسمية،
التي منحت الحقوق التعليمية لألجانب الذين يحملون تصاريح
إقامة يف تركيا (مبادرة إصالح التعليم .)ERG ، 2018aخالل شهر
سبتمرب عام  ،2013أعلنت وزارة الرتبية والتعليم الوطنية ()MONE
الحق يف التعليم لجميع األطفال السوريني الخاضعني للحامية
املؤقتة ،مام ساعد عىل زيادة التحاق األطفال السوريني يف
سن الدراسة داخل املدارس يف تركيا ( Arık Akyüzوآخرون،
 .)2018اعتبا ًرا من ديسمرب  ،2018كان هناك  1،047.536من األطفال
السوريني يف سن الدراسة يف تركيا؛ لكن مل يتم تسجيل سوى
 645،140منهم يف املدارس (( )61.59٪وزارة الرتبية والتعليم
الوطنية 2018 ،أ) .من بني  645،140من األطفال املسجلني يف
املدارس ،هناك  317،761من الفتيات ( )49٪و  327،379من الذكور
(( )51٪وزارة الرتبية والتعليم الوطنية 2018 ،أ).
أبدت الحكومة الرتكية جهدا ً يستحق الثناء من أجل زيادة حصول
األطفال السوريني عىل الخدمات التعليمية .ومع ذلك ،شكلت
ٍ
تحد آخر
مهمة ضامن مستوى تعليم جيد لهؤالء األطفال
( .)Unutulmaz ، 2018يف البداية ،بدعم من اليونسيف ،قامت
وزارة الرتبية والتعليم الوطنية وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ
بتنسيق الجهود لتوفري الخدمات التعليمية لألطفال السوريني
الذين يتم استضافتهم يف مراكز الالجئني املؤقتة (Arık Akyüz
وآخرون .)2018 ،لكن ،مع زيادة عدد الالجئني وانتقال السوريني
الخاضعني للحامية املؤقتة خارج املخيامت ،قامت العديد من
منظامت املجتمع املدين ،مبا يف ذلك الالجئون السوريون الذين
يعيشون يف املدن ،واملنظامت غري الحكومية ،واملنظامت
الدينية ،بتأسيس مدارس غري رسمية ( Arik Akyüzوآخرون2018 ،؛
اليونسكو .)2018 ،قدمت هذه املدارس التعليم باللغة العربية
وفقًا ملناهج سورية معدلة ،وكانت «غري خاضعة للتنظيم إىل حد
كبري ،وتعمل خارج النظام الوطني وكانت محدودة للغاية من حيث
ضامن الجودة وتوحيد الشهادات يف نهاية املراحل الدراسية  9و
( »12اليونسكو ،2018 ،صفحة .)62
خالل السنوات التالية ،تم تصنيف هذه املدارس وتنظيمها من
قبل وزارة الرتبية والتعليم الوطنية عىل أنها مراكز تعليم
مؤقتة ( )TECsومنح اآلباء السوريني الحق يف اتخاذ قرار إرسال
أطفالهم إىل املدارس العامة أو إىل مراكز التعليم املؤقتة.
ومع ذلك ،هناك إجامع متزايد عىل أن توفري التعليم باستخدام
مناهج مختلفة وضمن بيئات مدرسية منفصلة يعدان عنارص تأخري
رئيسية للتكامل يف البلد املضيف (اليونسكو .)2018 ،نتيجة لذلك،
بهدف ضامن دمج األطفال السوريني يف املجتمع الرتيك ،بدأت
وزارة الرتبية والتعليم الوطنية بتنفيذ الخطوات من أجل تنظيم
وتحويل مراكز التعليم املؤقتة .أوالً ،أعلنت الوزارة يف أغسطس
 2016أنها تهدف إىل إغالق جميع مراكز التعليم املؤقتة بحلول
نهاية عام  ،2020وبالتايل تشجيع األرس السورية عىل إرسال
أطفالهم إىل املدارس العامة .ثانياً ،يف سياق هذه العملية،
أصبحت مراكز التعليم املؤقتة مبثابة «مدارس انتقالية» حيث

يتلقى األطفال السوريون التعليم التحضريي وتحسني مهاراتهم
يف اللغة الرتكية قبل االلتحاق باملدارس العامة (Arık Akyüz
وآخرون .)2018 ،تحقيقًا لهذه الغاية ،قامت وزارة الرتبية والتعليم
الوطنية بزيادة عدد فصول اللغة الرتكية يف مراكز التعليم
املؤقتة من خمس ساعات إىل خمسة عرش ساعة يف األسبوع
( وزارة الرتبية والتعليم الوطنيةMoNE ، 2018b؛  Taştanو Çelik
 .)، 2017ومع ذلك ،أعربت منظامت املجتمع املدين والعديد من
املعلمني واملامرسني يف هذا املجال الحاجة إىل أدوات رصد
وتقييم أفضل ،فضالً عن اتباع نهج أكرث شمولية لجمع األدلة حول
نجاح هذه الربامج ( Arasو Yasun، 2016؛  Gökçeو Acar، 2016؛
.)Tüzün 2017

الحاجة إىل البيانات باعتبارها قضية ملحة
بالرغم من أن جهود تركيا إلرشاك األطفال الالجئني يف التعليم
وزيادة عدد األطفال املسجلني يف املدارس العامة أو مراكز
التعليم املؤقتة كانت ناجحة للغاية ،فهناك أيضً ا بعض املجاالت
التي أعاق فيها غياب أو نقص البيانات قرارات صانعي السياسات.
أوالً ،ال يحدد عدد األطفال املسجلني معدل التحاق الفتيات
والفتيان حسب العمر أو املرحلة الدراسية .يبلغ معدل االلتحاق
 33٪يف مرحلة ما قبل املدرسة ،ويبلغ الذروة  97٪يف
املدارس االبتدائية (املراحل الدراسية من  ،)4 - 1وينخفض إىل
 54٪يف املدارس املتوسطة (املراحل الدراسية  )8 - 5و 26٪
يف املدارس الثانوية (مبادرة إصالح التعليمERG ، 2018أ) .هناك
نقص يف البيانات واألبحاث حول انخفاض مستوى التحاق األطفال
الالجئني بعد مرحلة التعليم االبتدائية .البيانات املتعلقة بحضور /
تغيب األطفال السوريني يف املدارس مفقودة أيضاً ،مام يجعل
من الصعب تتبع الحضور عىل مدار العام .ثانياً ،ال توجد معلومات
عن حاالت اإلعاقة أو االحتياجات الخاصة لألطفال الالجئني ذوي
االحتياجات الخاصة يف سن الدراسة .ثالثًا ،عىل الرغم من إجراء
بعض البحوث النوعية حول اللغة والكفاءة األكادميية لألطفال
الالجئني ( Aydinو  Kaya ، 2017؛  Çelikو  İçduygu ، 2018؛ Emin
ما إىل عمل ميداين محدود
 ،)، 2018تستند هذه األعامل عمو ً
وبالتايل ال ميكنها إعطاء صورة دقيقة آلثار اللغة والكفاءة
األكادميية عىل النتائج األخرى لألطفال الالجئني ،مثل معدل
الحضور والتغيب.
أصدرت اإلدارة العامة للتعلم مدى الحياة التابعة لوزارة الرتبية
والتعليم الوطنية تقرير الرصد والتقييم لعام  ،2018والذي يقدم
ملحة عامة عن معدالت التحاق األطفال السوريني ويسلط الضوء
عىل الخدمات اللغوية التي تقدمها الحكومة ورشكاء مختلفون
مثل اليونيسف .وفقًا للوثيقة ،تشتمل خدمات اللغة الرتكية عىل
 990،000مجموعة أدوات اللغة الرتكية للمراحل الدراسية  1و ،2
وهناك  5959من موظفي التعليم للمساعدة يف تعلم اللغة
الرتكية (وزارة الرتبية والتعليم الوطنية .)2018b ،يتضمن التقرير
أيضً ا اإلكامل الناجح لدورات الدعم والتطوير من قبل املشاركني
السوريني ،لكن املعلومات عن الرتكيبة السكانية والتوزيعات
الجغرافية وأعامر املشاركني ،باإلضافة إىل محتوى الدورات غري
متوفر .عالوة عىل ذلك ،يبدو أن املؤرشات التعليمية تركز عىل
األرقام (مثل أعداد مجموعات اللغات املقدمة ،وأعداد األطفال
السوريني املسجلني يف املدارس ،وما إىل ذلك) وليس عىل
تأثري الخدمات املقدمة أو الفوائد التي يحصل عليها املستفيدون.
تقرير الرصد  2018هو خطوة إيجابية للغاية .ومع ذلك ،هناك
مجال للتحسني مبا يف ذلك جمع البيانات الجديدة ،وتصنيف
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البيانات املوجودة حسب املتغريات ،مثل حاالت اإلعاقة ،والوضع
االجتامعي واالقتصادي ،ومستوى التحصيل الدرايس ،واألهم من
ذلك ،مستوى إجادة الطالب للغة .إن مشاركة هذه البيانات مع
األطراف املعنية ،مبا يف ذلك املعلمني ،لن يفيد الطالب فحسب،
ألن احتياجاتهم ستتم معالجتها عىل نحو أكرث فعالية ،ولكن أيضً ا
تسمح بتخصيص املوارد بفعالية أكرب.

االستنتاج
تستحق تركيا الثناء عىل جهودها إلرشاك األطفال السوريني يف
مثال
ً
نظام التعليم الوطني .من ناحية أخرى ،تعد تجربة تركيا

جيدًا للتحديات التي ينطوي عليها التعليم يف حاالت الطوارئ.
يعد التعليم حقًا ووسيطًا لألطفال الالجئني ألنه يساعدهم عىل
التعامل مع والتغلب عىل اآلثار السلبية للنزاعات التي فروا منها.
ويساعدهم أيضاَ عىل اكتساب املهارات الالزمة لالندماج بشكل
أفضل يف البلدان املضيفة لهم (اليونسكو .)2018 ،إن ضامن
وصول الطالب إىل املدارس هو خطوة أوىل حاسمة .ومع ذلك،
فإن الحفاظ عىل مستوى الجودة من خالل االعتامد عىل املناهج
الدراسية وأطر التعليم الفعالة ،متبوعاً بوضع تدابري لتقييم
النتائج األكادميية واالجتامعية بشكل مناسب ،وكذلك اتخاذ التدابري
االحتياطية ضد اإلقصاء االجتامعي لألطفال الالجئني يف املدارس،
رضوري لتحقيق وعود التعليم.

امللحق أ
أبريل 2011

بدأت األزمة السورية بعد انتشار االحتجاجات املحلية يف جميع أنحاء البالد ،وبدأ الالجئون يف دخول تركيا.

مايو 2011

تم افتتاح أول مركز مؤقت لالجئني يف هاتاي من قبل هيئة إدارة الكوارث والطوارئ (.)AFAD

اكتوبر 2011

تعلن حكومة تركيا عن سياسة الباب املفتوح وتقدم إطا ًرا قانون ًيا يعرف باسم «الحامية املؤقتة» للسوريني.

أبريل ( 2013تم تنفيذه يف أبريل )2014

تعلن حكومة تركيا عن سياسة الباب املفتوح وتقدم إطا ًرا قانون ًيا يعرف باسم «الحامية املؤقتة» للسوريني.

سبتمرب 2013

سبتمرب 2014

اكتوبر 2014

الخاضعني للحامية املؤقتة لديهم الحق يف الحصول عىل التعليم.

الخدمات التعليمية للمواطنني األجانب تلغي رشط أن يكون األطفال السوريني حاصلني عىل ترصيح إقامة قبل
أن يتمكنوا من االلتحاق باملدارس.

يوفر نظام الحامية املؤقتة للسوريني املسجلني إمكانية الوصول إىل الخدمات األساسية ،مبا يف ذلك
التعليم.

أغسطس 2016

تعلن وزارة الرتبية والتعليم الوطنية عن خطط إلغالق مراكز التعليم املؤقتة  TECsتدريجياً حتى عام .2020

أكتوبر 2016

إطالق مبادرة دمج األطفال السوريني يف نظام التعليم الرتيك (.)PICTES

يونيو 2017

املصدر :مبادرة إصالح التعليم2018 ،أ
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تعلن نرشة وزارة الرتبية والتعليم الوطنية ( )MONeعىل وجه التحديد بأن جميع األطفال السوريني

تضع الحكومة الرتكية لوائح أكرث رصامة ألنشطة املنظامت غري الحكومية املتعلقة بالعمل مع األطفال
الالجئني.

الهوامش
 ت ُستخدم مصطلحات «السوريون الخاضعون،متاشياً مع االستخدام الشائع1.1
للحامية املؤقتة» و «السوريون» و «الالجئون» بالتبادل يف هذه املقالة وال
.تشري إىل وضع قانوين
 وهي مؤسسة فكرية،2003  يف عامERG تأسست مبادرة إصالح التعليم2.2
مستقلة وغري ربحية تسهم يف التحول املنهجي يف التعليم بهدف تنمية
/  والتفكري اإلبداعي،األطفال واملجتمع من خالل أدلة سليمة وحوار بناء
http://en.egitimreformugirisimi.org  راجع،  ملزيد من املعلومات.النقدي
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الجزء 2

املنهجيات
لفهم «ما يصلح»

منهج التصميم املشرتك الخاص بالتطوير املهني
للمعلمني يف سياقات النزوح الجامعي
د .إيلني كينيدي ،باحث أول مشارك ،معهد التعليم يف كلية جامعة لندن ( ،)UCLاململكة املتحدة الربيطانية

eileen.kennedy@ucl.ac.uk
د .مي أبو مغيل ،باحث مشارك ،معهد التعليم يف كلية جامعة لندن ( ،)UCLاململكة املتحدة الربيطانية

m.abumoghli@ucl.ac.uk
د .إلني تشيس ،أستاذ مشارك ،معهد التعليم يف كلية جامعة لندن ( ،)UCLاململكة املتحدة الربيطانية

e.chase@ucl.ac.uk
د .تيجندرا فريايل ،أستاذ مشارك ،معهد التعليم يف كلية جامعة لندن ( ،)UCLاململكة املتحدة الربيطانية

t.pherali@ucl.ac.uk
د .ديانا لوريارد ،أستاذة التعلم بالتقنيات الرقمية ،معهد التعليم يف كلية جامعة لندن ( ،)UCLاململكة املتحدة الربيطانية

d.laurillard@ucl.ac.uk
تم دعم هذا البحث مبنحة من مجلس البحوث االقتصادية واالجتامعية باململكة املتحدة الربيطانية

الخلفية
ملخص

يحتاج املعلمون الذين يعملون يف سياقات صعبة
املتمثلة يف النزوح الجامعي إىل دعم من قبل الخرباء
واألقران .وتقدم هذه املقالة توضيح حول منهج تصميم
مشرتك يتم استخدامه لتطوير وتجربة تطبيق ما نسميه
التعاون املفتوح والواسع النطاق عىل شبكة اإلنرتنت
 MOOCوالتي تتضمن استخدام مزيج من أدوات التعلم
يف التطوير املهني للمعلمني.

العبارات الرئيسية

النزوح الجامعي
التطوير املهني للمعلمني
منهج التصميم املشرتك
MOOC
لبنان

مع تزايد حاالت الطوارئ الناجمة عن النزاعات والكوارث ،أصبحت الحاجة
حا .يؤدي
إىل حامية وتعزيز حق حصول األفراد عىل التعليم أكرث إلحا ً
النزوح الجامعي إىل إجهاد خدمات التعليم الحكومية يف الدول
املضيفة ،مام يخلق طلب هائل عىل املعلمني املدربني تدريباً مالمئاً
عىل التعامل مع التحديات التعليمية املعقدة التي يواجهونها (Ring
و .)West، 2015
إحدى املهام الرئيسية للمعلمني ،هو االستجابة الحتياجات الطالب
داخل الفصول الدراسية بشكل يومي ،وذلك من خالل تقديم التدريس
واخرتاع الحلول البديلة يف املواقف التي تكون فيها الطرق التقليدية
للتدريس غري مناسبة .لكن التحدي الذي يواجه املدرسون يف كثري
من األحيان يتمثل يف مطالبتهم بالتعامل مع بعض املواقف التي
يواجهونها مبفردهم ،بالوقت الذي ال تكون لديهم دراية كافية
حول الطريقة املثالية للتعامل مع املوقف ،وذلك مع وجود فرص
قليلة ملعرفة ما يفعله املعلمون اآلخرون يف مواقف مامثلة .يحتاج
معلمو الالجئني ،الذين هم إما الجئون أنفسهم أو من مواطني البلد
املضيف ،إىل الدعم حتى يتمكنون من التعامل مع املواقف غري
املألوفة التي مل يتم تدريبهم عليها يف العادة ( Burnsو Lawrie،
.)2015
كيف ميكننا االستجابة لهذه الحاالت؟ كيف ميكننا زيادة املناهج
عالة لتلبية متطلبات التعليم يف حاالت الطوارئ؟ يف هذه
الف ّ
الورقة ،سنناقش أحد األساليب األكرث فاعلية ،وفقاً لألدلة ،أال وهو
استخدامالتكنولوجياالرقميةلتسهيلتبادلاملعلمنيللمعارف
واملهارات ،والتجارب حول ما يصلح استنادا ً إىل تجاربهم الشخصية
خالل املواقف الصعبة التي واجهتهم.

الدراسة
يبحث مرشوعنا منوذج بحث لتصميم مشرتك قائم عىلجمع املعرفة
املوجودة لدى املعلمني والباحثني حول املامرسات الفعالة للتعليم
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يف حاالت الطوارئ ،ومن ثم يتم تعميم وتبادل هذه املعرفة،
ومشاركتها مع بقية املعلمني بهدف تقديم الدعم لهم من خالل
إعادة تعميم النص لتوليد مقتبسات محلية للتطبيقات التي تم
اختبارها من قبل املعلمني اآلخرين.
يعد التعاون والتعلم عرب شبكة اإلنرتنت عنرصين أساسيني يف
هذا النهج .حيث نقوم باستخدام منوذج التعاون املفتوح والواسع
النطاق عىل شبكة اإلنرتنت  ، MOOCولكن ليس بالطريقة املفهومة
واملتعارف عليها يف العادة .عادة ما يتم تعريف  MOOCعىل أنها
دورات مكثّفة مفتوحة عىل شبكة اإلنرتنت ،والتي تقدم التعليم عرب
شبكة اإلنرتنت لعدد هائل من املشاركني من سلطة بعيدة .أما نحن،
فنقوم بإعادة تعريف  MOOCعىل أنها تعاون هائل ومفتوح عرب
شبكة اإلنرتنت .ونوضح كيف ميكن استخدام منصات  MOOCإلرشاك
املعلمني بصفة باحثني ( ، )Laurillard ، 2008من أجل تحديد وتصميم
واختبار تصاميم التعليم وتقنياته داخل الفصل الدرايس ،وجمع
البيانات ،وتبادل كل ما يتعلمه املعلمني من بعضهم البعض.
هذا هو النهج الذي يستخدمه فريق أبحاث تعليم املستقبل يف
مركز  RELIEFيف كلية لندن الجامعية يف لبنان .نحن نستخدم نهج
التصميم املشرتك الذي:
يعمل مع املعلمني وقادة التعليم يف املجتمعات املحلية الستنباط
تجاربهم وخرباتهم الحالية يف توفري التعليم يف حاالت الطوارئ
( Pheraliو  Abu Moghliو  ، Chaseسيصدر قريباً)؛
يتم تصور الفصل الدرايس عىل أنه مخترب حي ،حيث يقوم املعلمون
بإجراء التجارب ،ويراقبون املشكالت ،ويستكشفون ما هو مطلوب،
ويصممونالحلول،ويقيّمونالنتائج؛
نقوم بإرشاك هؤالء املعلمني ملساعدتنا عىل توضيح وتعميم
مامرساتهم عىل اآلخرين ،وتحديد النجاحات ،واملشاكل ،والتغيريات
التي قاموا فيها؛
نشارك يف تصميم املناهج الدراسية الخاصة بالتعاون املفتوح
والواسع النطاق عىل شبكة اإلنرتنت  MOOCمن أجل تبادل هذه
املامرسات مع العديد من املعلمني الذين يعملون يف سياقات
رسمية أو غري رسمية ،عامة أو خاصة أو تطوعية.
نبني التعاون املفتوح والواسع النطاق عىل شبكة اإلنرتنت MOOC
عا من خالل عقد ورش عمل تشاركيه من أجل تصميم أنشطة التعلم
م ً
وتحديد األماكن التي نتمكن فيها من تصوير الفيديوهات الخاصة
باملعلمني الذين يبدون مامرسات فعالة .بالتايل ،يصبح املعلمون
العاملون داخل املجتمع معلمني عرب التعاون املفتوح والواسع
النطاق عىل شبكة االنرتنت  .MOOCتشجع مصادر الفيديو الغنية
واألنشطة التعاونية املصممة من حولهم املعلمني اآلخرين عىل
اختبار أفكار جديدة يف أماكن التدريس والتعلم الخاصة بهم.
قد يكون من الصعب عىل املعلمني االستفادة من الدورات التدريبية
املقدمة عىل شبكة االنرتنت بسبب التحديات القامئة مثل البنية
التحتية الضعيفة ،وضعف االتصال بشبكة اإلنرتنت أو انقطاع الكهرباء
أو توقف املعدات وما إىل ذلك .وعليه ،تتمثل املرحلة األوىل
من تصميم البحث املشرتك يف إنشاء دعم وجهاً لوجه بالتعاون
معجامعتني رشيكتني يف لبنان** من خالل دمج التعاون املفتوح
والواسع النطاق عىل شبكة اإلنرتنت  MOOCيف أنشطة التطوير
املهني الحالية للمعلمني .ويعني هذا النهج أنه ميكننا أن نتوقع
التحديات التي تواجه املعلمني املشاركني عىل شبكة اإلنرتنت قبل أن
يقررون الترسب خالف لذلك.

24

تتمثل املرحلة الثانية يف دمج الربنامج املعتمد عىل MOOC
ضمن دورات تدريب املعلمني الحالية من أجل إنشاء مسار لالعتامد
االكادميي ،وهو أمر بالغ األهمية بالنسبة ملعلمي الالجئني .سيتم
تقييم هذه املرحلة ومناقشتها وتنفيذها بنا ًء عىل تقييم املرحلة
األوىل.
ويكمن الهدف الرئييس من تصميم البحث املشرتك هو أن االستثامر
يف املجتمع سيحفز دورة إعادة التصميم املستمرة للحفاظ عىل
التعاون املفتوح والواسع النطاق عىل شبكة اإلنرتنت  MOOCمام
يخلق مجتمع تعاوين عرب اإلنرتنت من املعلمني  -الباحثني ،الذين
يتعاونون معاً من أجل جمع األدلة عىل ما يصلح داخل الفصول
الدراسية الفردية ضمن عملية ديناميكية من االبتكار التعاوين.
خالل املرحلة األوىل ،عقدنا أربع ورش عمل تصميم مشرتك يف
بريوت والبقاع ،وتم عقد ورشة عمل أخرى يف لندن مدتها ثالثة أيام،
التيجمعت بني املعلمني وخرباء التعليم يف لبنان من املدارس
الخاصة والعامة ،واملنظامت غري الحكومية ،والجامعات العامة
والخاصة ،واإلدارات الحكومية املسؤولة عن تعليم املعلمني .من خالل
عملية التصميم املشرتك ،وافق املشاركون يف ورشة العمل عىل
املوضوعات التالية الخاصة بالتعاون املفتوح والواسع النطاق عىل
شبكة االنرتنت :MOOC
تخيلمساحةالتعليموالتعلم«املثالية»؛
التفكري يف مختلف مساحات التعلم الحالية التي يعمل فيها
املامرسون؛
االنتقال من مساحات التعلم والتعليم الحالية إىل مساحات التعلم
والتعليم التحويلية استعدادا ًللتعامل مع املستقبل املجهول؛ و
فهم كيفية التعامل مع القيود والتحديات التي يواجهها املعلمون
يف سياقات النزوح الجامعي.
ويخلق هذا املزيج من أصحاب املصلحة،قيمة ألن أنشطتهم
يتم مشاركتها عىل نطاق واسع ،السيام يف سياق اإلنقسامات
السياسية الداخلية حيث ال يتم يف العادة تقاسم النجاحات الصغرية.
من خالل املشاركة يف تصميم التعاون املفتوح والواسع النطاق
عا إلنشاء
عىل شبكة اإلنرتنت  ،MOOCعمل ممثلو أصحاب املصلحة م ً
ملكية مشرتكة .عىل سبيل املثال ،منذ بدء عملية التصميم املشرتكة،
ابتكرت الجامعة اللبنانية األمريكية ( )LAUتصميم طريقة تعاونجديدة
من خالل استضافة زمالء من الجامعة اللبنانية ( )LUلورشة عمل
تعليميةمختلطة.وهذايدعمالتعليمالشاملللقطاعاتوالتكنولوجيا
املحسنةألنالجامعةاللبنانيةاألمريكيةوالجامعةاللبنانيةعىل
التوايل مسؤولتان عن تدريب معلمي القطاعني العام والخاص.
ويشمل تصوير املامرسات الخاصة بالتعاون املفتوح والواسع النطاق
عىل شبكة اإلنرتنت  MOOCتصوير املعلمني واملدربني املتدربني
من املدارس واملنظامت غري الحكومية واملدارس الخاصة والعامة
ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني ( .)UNRWAويقوم
املعلمني بتوضيح متكنهم من التكييف مع التحديات التي واجهوها،
ويشاركونتجاربهم الناجحة مع توضيحكيفيةتحقيقهم ألهدافهم،
وكيف تعاملوا مع الفشل .عند تنفيذ التعاون املفتوح والواسع النطاق
عىل شبكة اإلنرتنت ،يتم تشجيع بقية املشاركني عىل التكييف
مع وضعهم الخاص ،والتعبري عن وجهات نظرهم ،وصقل أصولهم
التعليمية ،ومناقشة أفكارهم مع بقية زمالئهم عىل الشبكة،
وتقديم املالحظات والنصائح حول ما ينجح استنادا ً عىل تجاربهم
الناجحةواألدلةاملقدمة.

البحث

الهوامش

فيام يتعلق بجمع البيانات ،تعمل منصات MOOCبشكل أوتوماتييك
عىلجمعالبياناتالرقميةاملوثوقهللتطبيقاتاملحليةالناجحة
بأشكالمتعددة.تتضمنمجموعاتالبياناتاملتاحةالتسجيالت
عالة ،واالختبارات ،واستخدام
ومشاركة أنشطة التعلم الناجحة والف ّ
الفيديو،والتقدميات،ومراجعاتاألقران،ومساهامتاملناقشة.عندما
يتم تضمني األدوات الخارجية يف  MOOCكنشاطات تعاونية ،ميكن
للمشاركني مشاركة مصادر معلوماتهم الخاصة أو تعزيز بناء املوارد
مع املعلمني اآلخرين .من خالل هذه الطريقة ،تشجع  MOOCجميع
املعلمني عىل االلتزام الجامعي بهدف مشاركة وتطبيق املامرسات
الناجحة والفعالة .غالبًا ما يستفيد املشاركون من أقرانهم كوسيلة
للتعلم من املوارد الرسمية املتوفرة (Laurillard، Kennedy،Wang،
 ،Escorciaو .)Hooker، 2018

1.1مركز  RELIEFهو مركز تعاون بحثي متعدد التخصصات يركز عىل إحدى أهم

من خالل األنشطة املختلفة يف  ، MOOCيتم تشجيع املشاركني
عىل املشاركة والتأمل يف مامرساتهم واملشاركة يف تعليقات
ومناقشات انعكاسية .يتم توثيق هذه األفكار واملناقشات من خالل
أدوات خارجية مثل  .***Padletsسيتم تفسريجميع هذه البيانات
ومشاركتها من خالل تقارير مفتوحة املصدر ومتاحة للمامرسني
وواضعي السياسات ،وستساعد عىل تطوير مصادر وموارد تدريب
أخرى عىل شبكة التعاون املفتوح والواسع النطاق عىل اإلنرتنت
.MOOC
يستمد النهج املنهجي من إمياننا بأهمية إنشاء منصة التعاون
املفتوح والواسع النطاق عىل شبكة اإلنرتنت عىل العديد من
املستويات .باالعتامد عىل عمل  ، Wengerو Traynerو )De Laat (2011
نؤمن بأنه ميكن الحصول عىل قيمة فورية من مجرد االنخراط يف
مجتمع التعلم االجتامعي .تنطوي القيمة املحتملة عىل املعرفة
الجديدة ،والتي تصبح قيمة مطبقة عند تطبيقها داخل الفصول
الدراسية .عندما يجمع املعلم أدلة حول مستوى تقدم طلبته ،يتم
إدراك القيمة املحققة ،وعندما تؤدي املشاركة إىل إعادة تقييم
النهج الذي تتبعه مؤسسته بالكامل ،تصبح هذه القيمة ذات قيمة
تحويلية .باإلضافة إىل ذلك ،نقوم باالستفادة من املالحظات املقدمة
مة
داخل الفصول الدراسية ومقابالت املتابعة ،يف شكل قصص قي ّ
ومفيدة ،الكتشاف ما يحدث بعد اكتامل تنفيذ .MOOC
تظهر األدلة من التطوير املهني للمعلمني املصممة بشكل مشرتك
مثل  MOOCsمثل  Blended Learning Essentialsجامعة ليدزUCL ،
و ( Becoming Better Teachersاملجلس الثقايف الربيطاين و UCL،
 )ndبأن هذا النهج يعمل بفعالية (املجلس الثقايف الربيطاين،
 2017؛ Deepwell ، 2017؛ ، Laurillard، Kennedy ، Wang، Escorcia
و  .)Hooker ، 2018من أجل تحويل  MOOCإىل أداة بحث ،يجب علينا
تسهيل ومراقبةمشاركة املعلمني للموارد ،وتشجيعهم عىل
االستفادة من املصادر املتاحة ،ومشاركة النجاحات التي متكنوا من
تحقيقها مع طلبتهم .األدوات الرقميةجن ًبا إىلجنب مع منوذجنا
املتمثل يف التصميم املشرتك لـ  MOOCوتضمينه ضمن املامرسات
الحالية ستمكّن من إقامة عالقة مستمرة مع املشاركني ،مام يتيح
لنا استكشاف هذه الطريقة لجمع األدلة حول ما ينجح يف التعليم،
إستنادًا إىل البيانات واألدلة التي يقدمها املعلمون بصفة باحثني

االستنتاج
ميكن استخدام هذا النهج يف أي موقف من مواقف التعليم يف
حاالت الطوارئ ،حتى نتمكن من استمرارية بناء ما تعلمناه بالفعل.
يف لبنان ،استخدمنا MOOCلتعزيز خربة املعلمني النامية .وسيعزز
بحثنا املتواصلفهمنالهذا النهج املنهجي املبتكر.

حة يف العامل بالوقت الراهن ،تحديدا ً :كيفية بناء مستقبل
التحديات املل ّ
مزدهر وشامل للمجتمعات املتأثرة بالنزوح الجامعي .ويركز بحث املركز حول
كيفية متكننا بنجاح من قياس االزدهار والنمو يف لبنان – وهي دولة تعاين
من نزوح جامعي هائل لألفراد  -تتجاوز مؤرشات مثل الناتج املحيل اإلجاميل
لتشمل تدابري الرفاهية والصحة والتوظيف والتعليم.
2.2الجامعة اللبنانية األمريكية الخاصة ( )LAUوالجامعة اللبنانية العامة (.)LU
 Padlets3.3هي لوحات مفاتيح عىل اإلنرتنت ملشاركة األفكار ،راجع
https://padlet.com/gallery
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املقدمة
ملخص

تناقش هذه املقالة أهمية استخدام طرق البحث
التشاركية املخصصة لألطفال عند إجراء البحوث التعليمية
مع األطفال يف السياقات اإلنسانية .وتقوم مبشاركة
مثاالً حول دراسة حديثة أجرتها منظمة أنقذوا األطفال
حول االنتقاالت بني برامج التعلم الرسيع ( )AEPوالفرص
املتوفرة بعد املشاركة يف برامج التعلم الرسيع AEP
يف أوغندا.

العبارات الرئيسية

مشاركة األطفال
أوغندا
طرق البحث
التشاريك
التعلم الرسيع

يف عام  ،2018كلفت منظمة أنقذوا األطفال ( )SCبإجراء دراسة
نوعية الستكشاف العوامل التي يحددها األطفال الالجئون واآلباء
واملعلمون وأصحاب املصلحة يف مجال التعليم عىل أنها
دعمت أو عرقلت عملية االنتقال بني دورات برامج التعليم الرسيع
واالستفادة من الفرص املتاحة بعد املشاركة يف دورات برامج
التعليم الرسيع  AEPيف ثالث مواقع تستضيف الالجئني يف
ة ما تقوم الربامج التعليمية الرسيعة  AEPبتكثيف
أوغندا .عاد ً
املناهج الدراسية يف املدارس االبتدائية وتهدف إىل دعم
األطفال األكرب سناً الذين حرموا من التعليم ،ملساعدتهم عىل
تعويض كل ما فاتهم من مناهج دراسية وتعليمية خالل إطار
زمني قصري (.)AEWG ، 2017
استخدام أساليب البحث التشاركية كان مهامً لهذه الدراسة
بالنسبة إىل مكتب منظمة أنقذوا األطفال .خالل مؤمتر القمة
العاملي للعمل اإلنساين يف عام  ،2016التزمت منظمة «أنقذوا
األطفال» SCبتعزيز املشاركة الهادفة مع األطفال والشباب كرشط
إلزامي للتأهب واالستجابة اإلنسانية (منظمة أنقذوا األطفال،
 .)2016من خالل االستامع إىل األطفال تكون هناك نوع من
املساءلة تجاه السكان املترضرين .ميكن تعريف املساءلة تجاه
السكان املترضرين  AAPعىل أنها «التزام فعال من ِ
قبل الجهات
الفاعلة واملنظامت اإلنسانية عىل استخدام النفوذ مبسؤولية
من خالل املساءلة ،وإعطاء الحق ملن لديه حق ،وإلزام األفراد
باحرتام حق من لديه حق ،وتحميل األفراد مسؤولية احرتام األفراد
الذين يسعون ملساعدتهم ( .) IASC ، 2018ال تقترص طرق البحث
التشاركية مع األطفال عىل اكتساب خربات متنوعة للتعليم يف
مجال النزوح فحسب ،بل تُ كّن أيضً ا األطفال من املشاركة ولعب
دور نشط يف القرارات التي ستؤثر عىل حياتهم ورفاهيتهم
وكرامتهم وحاميتهم.

الخلفية
خالل عامي  2016و  ، 2017تأثرت أوغندا بثالث حاالت طوارئ موازية
من جنوب السودان وجمهورية الكونغو الدميقراطية وبوروندي
(مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني .)2018 ،اليوم ،مع وجود
أكرث من  1.1مليون الجئ ،تعد أوغندا أكرب دولة مضيفة لالجئني
يف أفريقيا ،وتحتضن ما ال يقل عن  61٪من إجاميل الالجئني من
فئة األطفال دون سن  18سنة (وزارة الرتبية والتعليم.)2018 ،
نظ ًرا لطبيعة النزوح ،فقد خرس الكثري من األطفال فرصة الحصول
عىل التعليم االبتدايئ قبل وصولهم إىل أوغندا ،كام أن الفصول
الدراسية املكتظة بالسكان ،فضالً عن العوامل االجتامعية
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واالقتصادية السيئة ،تجعل االلتحاق باملدارس االبتدائية أم ًرا صع ًبا
للغاية ،خاصة بالنسبة لألطفال األكرب س ًنا .منذ عام  ، 2017دعمت
منظمة إنقاذ الطفولة  2،984طفالً وطفلة من أجل مساعدتهم
عىل االلتحاق مبراكز التعلم الرسيع (.)Oddy ، 2019

والثقة إلعادة تقديم التدريب وتكييفه استجاب ً
ة لحقائق السياق
املختلفة واحتياجات وظروف املشاركني .سعت الدورة إىل
مساعدة البالغني عىل االستامع إىل اآلراء املقدمة من قبل
األطفال والشباب ،وفهمها والترصف وفقاً لها .كام ساهم
املوظفون أيضً ا يف أدوات تصميم البحث ،وتأكدوا من أنها
مناسبة ثقاف ًيا ومفيدة وذات صلة (.)Tuhiwei-Smith، 1998

ينبغي تشجيع األطفال املتأثرين بحاالت الطوارئ ومتكينهم
من املشاركة يف تحديد وتحليل وضعهم وطموحاتهم .ومع
ذلك ،مل نشهد بعد نقلة نوعية يف االستجابات اإلنسانية التي
تضع األطفال يف مركز الدورة الربنامجية اإلنسانية (O ‹Kane،
 .)2013هذه املسألة مهمة للغاية ألن مشاركة األطفال ميكن
أن تقلل إىل أدىن حد من املخاطر والتحديات األخالقية ،وتعزز
الدقة األخالقية واملنهجية ،واالعرتاف بحقوق األطفال كعنارص
فاعلة ( Groundwater-Smith، Dockettو  .)Bottrell، 2015وفقًا
إىل « ،)Boyden (2018غال ًبا ما يفهم األطفال املشكالت التي
يواجهونها ،واملعضالت التي يعانون منها ،واملعضالت التي
تواجه أرسهم ،والقرارات الصعبة التي يجب اتخاذها ،لكن لديهم
أيضً ا أفكا ًرا حول الحلول املمكنة» .أثناء فرتة إجراء البحث من قبل
منظمة أنقذوا األطفال يف أوغندا ،عىل الرغم من وجود العديد
من الوكاالت التي تنفذ برنامج التعلم الرسيع ، AEPمل يكن هناك
يف السابق أي تشاور مع األطفال حول أفكارهم وتجاربهم
وتصوراتهم حول مرحلة انتقالهم خالل أو بعد برنامج التعلم
الرسيع .AEP

تم استخدام مزيج محدد ألخذ العينات ،الذي شمل أخذ العينات
املرجعية من خالل مقابلة األفراد إىل جانب مقارنة البيانات
املدرسية املتوفرة (حيث يكون تحديد املشاركني املحتملني،
واملقدمات ،واملوافقة عىل أهداف الدراسة والباحثني مضمونًا
من خالل املصادقة الشخصية) .لقد تم اإلقرار أنه عند محاولة
دراسة املجموعات املخفية التي ال تتاح لها قوائم كافية التي
تسمح بأخذ العينات بسهولة ،يتم تنفيذ منهجية أخذ العينات
املرجعية (كرة الثلج) ألنها الطريقة الوحيدة املتاحة للحصول عىل
املعلومات ( Faugierو  ،Sargeant، 1997الصفحة رقم .) 794تم
األخذ بنظر االعتبار أن هذا النهج ميكن أن يؤدي إىل التحيز ،وعليه،
تم التشديد عىل مسألة التحيز بشكل مكثف أثناء تقديم الربامج
التدريبية للمشاركني يف االختيار وتوعيتهم حول أهمية عدم
التحيز عند تقديم اإلجابات ،كام كانت هناك العديد من املشاورات
بني كادر فريق البحث واملوظفني والعاملني باملدرسة للتأكد
من وجود مشاركة متنوعة من قبل طالب املدارس .باإلضافة
إىل ذلك ،تعاون املوظفون بشكل مكثف مع املعلمني واألرس
واألطفال للتأكيد عىل أن املشاركة كانت طوعية ومناسبة ألعامر
املشاركني .تم الحصول عىل موافقة مستنرية من قبل جميع
األطفال وأولياء أمورهم عىل املشاركة يف البحث.

شارك مائة وخمسة وأربعون فتاة وفتى ترتاوح أعامرهم بني
ما يف ورش العمل ( 74تراوحت أعامرهم بني 14 - 10
 10و  18عا ً
عاماً ،يف حني  71من املشاركني تراوحت أعامرهم بني 18 - 15
ما) يف مستوطنات رينو ،ورواموانجا ،وإدجوماين .تم تحديد
عا ً
( 36٪ن =  )53من األطفال الذين شاركوا عىل أنهم أطفال غري
مصحوبني بذويهم ومنفصلني عن ذويهم ( ، )UASCوهو انعكاس
لربامج التعلم الرسيع  AEPالتي تهدف إىل دعم املتعلمني األكرث
تهميشً ا .جاء األطفال من أوغندا ورواندا وإثيوبيا والسودان،
وكان معظم املشاركني من جنوب السودان وجمهورية الكونغو
الدميقراطية.

عىل الرغم من كل ذلك ،كانت هناك بعض القيود لضامن مشاركة
جميع املجموعات يف الدراسة .عىل سبيل املثال ،بسبب
التناقضات عرب املواقع امليدانية يف التنسيقات املستخدمة
لتسجيل الطالب ،البيانات القليلة املتوفرة حول األطفال ذوي
االحتياجات الخاصة مل تكن متاحة بسهولة .بينام أشارت املقابالت
التي أجريت مع املعلمني إىل وجود أقلية صغرية جدًا (3٪
عىل األقل) من األطفال ذوي االحتياجات الخاصة املعرتف فيها
يف مراكز التعلم الرسيع  ، AEPإال أنه يلزم القيام باملزيد من
الدراسات والبحث للتأكد من مشاركة األطفال ذوي االحتياجات
الخاصة يف الدراسات البحثية.

أثناء تصميم البحث ،تقرر أن يكون موظفو منظمة أنقذوا األطفال
 SCهم املسؤولني عن جمع البيانات .بينام أثارت هذه بعض
املخاوف املنهجية بسبب ديناميات القوة املحتملة والتحيز
بسبب تضارب املصالح ،نظر الفريق أيضً ا يف أهمية املوقفية.
املوقفية هي إشارة إىل موقف أو وضع الباحث فيام يتعلق
بجمع البيانات من املجموعة ( Groundwater-Smithوآخرين2015 ،
) .عند إجراء البحوث مع األطفال ،تعد الثقة والتواصل والقدرات
االجتامعية والثقافية من العنارص الرئيسية التي يجب أخذها بنظر
االعتبار(  Coghlanو .)Brydon-Miller، 2014

اعتمدت أدوات جمع البيانات بشكل كبري عىل عملية «االستامع
والتعلم :التقييم التشاريك مع األطفال واملراهقني» التي
حددتها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،والتي تشجع
عىل إجراء املشاورات الشاملة والهادفة مع األطفال الذين تكون
أعامرهم مناسبة ،بهدف تعزيز مشاعرهم املتعلقة بتقدير الذات
( .)Skeels ، 2012تم تقسيم األطفال يف ورش عمل منفصلة
للفتيات والفتيان ومن ثم تم تقسيمهم إىل فئتني عمريتني
ما) .شاركت كل
ما و  18-15عا ً
(ترتاوح أعامرهن بني  15 - 10عا ً
مجموعة يف أنشطة منظمة تفاعلية شملت ألعاب الدمى ،ولعب
األدوار ،وتم تخصيص وقت محدد القرتاح حلول يقودها األطفال
باإلضافة إىل رفع التوصيات للرشكاء املنفذين.

عرض املشكلة

األساليب

باإلضافة إىل ذلك ،عند إجراء البحوث مع األطفال ،من املهم
للغاية تخصيص وقت وموارد كافية للتدريب عىل مهارات البحث
التشاريك ،ألن هذا يضمن بأن امليرسين تم تزويدهم باملهارات
واملعارف والثقة املناسبة واملطلوبة ،وفهم دقيق عىل
القبول  /املوافقة ،ومعرفة حول آليات املخاطرة واإلحالة يف
حالة نشوء حادث يتعلق بحامية الطفل .عىل هذا النحو ،هدفت
الدورة التدريبية البحثية التي استغرقت أربعة أيام والتي تم
تطويرها لهذه الدراسة إىل ضامن امتالك املوظفني القدرة

النتائج
متكنت النتائج املستخلصة من ورش عمل األطفال فريق أبحاث
منظمة أنقذوا األطفال  SCمن اكتساب فهم ثري للتجارب اليومية
الحية لألطفال والشباب يف مخيامت الالجئني ،وميكن أن يعزى
ذلك جزئيًا إىل األساليب التشاركية التي تم استخدامها .تم تنظيم

27

ورش العمل بعد استخدام األساليب التي كانت أقل تهديدا ً،
وسمحت لألطفال بالحصول عىل مزيد من االستقاللية والتحكم
يف عملية البحث ،ودمجت العديد من أساليب االتصال التي تدعم
األطفال ليشعروا مبزيد من األمان والراحة .أبرزت إحدى النتائج
الرئيسية أن جميع األطفال الذين شاركوا يف الدراسة ذكروا أنه
مبجرد التسجيل يف برامج التعلم الرسيع  AEPمل يرغبوا العودة
مرة أخرى إىل نظام املدارس االبتدائية الرسمية (.)Oddy، 2019
أرادت  100٪من الفتيات مواصلة الدراسة الثانوية ،لكنهن أعربن
بأن هناك العديد من التحديات أمامهن ملواصلة مسريتهن
التعليمية ( .)Oddy، 2019من خالل تحليل النتائج ،متكّن فريق
العمل من التوصل إىل فهم أكرث دقة حول تجارب مجموعات
مختلفة من األطفال يف برنامج التعلم الرسيع  . AEPهذا األمر
بالغ األهمية ،ألن عىل الرغم من أخذ النوع االجتامعي بنظر
االعتبار ،إال أن بحوث التعليم يف حاالت الطوارئ ال زالت يف
مراحلها املبكرة ،ومل يتم دراستها بعد بجدية ،ويجب التفكري
بجدية يف سياسات «التقاطع» التي تشري إىل الطرق التي
يتفاعل فيها العرق ،والطبقة ،والجنس ،والعمر ،واإلعاقة ،وفئات
االختالف األخرى وآثار هذه التفاعالت عىل عالقات القوة ( Hillو
 .)Bilge ، 2016نادرا ً ما تظهر الفروق الدقيقة بني الفتيات والفتيان
واختالف القدرات وحيث يكون األطفال يف دورة حياتهم بالنسبة
لفهم األدبيات والفهم السياقي للفرص والقيود والتعقيدات
التي تؤثر عىل حياتهم وفرصهم املستقبلية .بالوقت الحايل كل
هذه املعلومات مطلوبة ،لكن البحوث التي أجريت للحصول عىل
هذه املعلومات تعد قليلة للغاية أو شبه معدومة .ميكن القول

إن هذا انعكاس ألبحاث الالجئني بشكل عام ،حيث يتم إدراج أفراد
متنوعني تحت عنوان «األطفال الالجئون» وهناك «ميل لتمثيل
الالجئني بطرق أساسية ومن خالل منطق ثنايئ مثل الضحية /
الناجية «(دونا  ، 2007 ،ص .)221
يف عام  ،2019ستستكشف منظمة أنقذوا األطفال  SCطرقًا إلنتاج
نسخ مناسبة من التقارير الخاصة باالطفال ،التي سيتم تطويرها
ومشاركتها بشكل مثايل من قبل األطفال واألرس التي شاركت
يف الدراسة .هذا أمر بالغ األهمية إذا كانت الجهات الفاعلة يف
املجال اإلنساين تسعى جاهدة حقًا نحو ضامن املساءلة بالنسبة
للسكان املترضرين( ، )AAPوهو التزام نشط من قبل الجهات
الفاعلة واملنظامت اإلنسانية الستخدام السلطة مبسؤولية
من خالل املساءلة ،وإعطاء الحق ملن لديه حق ،وإلزام األفراد
باحرتام حق من لديه حق ،وتحميل األفراد مسؤولية احرتام األفراد
الذين يسعون ملساعدتهم.)IASC ، 2018( .

االستنتاجات
ميكن ويجب إجراء البحوث التشاركية مع األطفال ضمن السياقات
اإلنسانية إذا أراد املامرسون ضامن أن تكون التدخالت التي
تستهدف األطفال مناسبة لغرض البحث .يف حني أن البحث
التشاريك قد يستغرق وقتًا أطول ،إال أن النتائج مثمرة بوضوح.
ستؤدي هذه الفرص إىل تعزيز حياة األطفال كعاملني نشيطني
ولديهم خربة فيام يتعلق بحياتهم وطرق عيشهم ومستقبلهم
( Groundwater-Smithوآخرين.)2015،
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املقدمة
ملخص

يوضح هذا املقال الجهود التعاونية التي تبذلها الجهات
الفعالة يف مجال التعليم يف كينيا إلنشاء نظام يدعم
جمع بيانات التعليم وتحليلها واإلعالن عنها ،والتي تشجع
عىل دمج الطالب الالجئني يف نظام التعليم الوطني،
فضالً عن تحسني نتائج التعلم وتوفري الحامية لجميع
املتعلمني.

العبارات الرئيسية

بيانات الالجئني
الشمول
إدارة املعلومات

يعتمد التخطيط الشامل والفعال عىل توفري البيانات الصحيحة
والدقيقة ،ألن ذلك يضمن بالتايل إصدار السياسات وتخصيص
املوارد واتخاذ القرارات بالشكل الصحيح واملطلوب .تحتل البيانات
واملعلومات مكانة بارزة يف أي برنامج تعليمي ،إال أنه غالبًا ما
يتم استبعاد املتعلمني الالجئني أثناء عمليات التخطيط الوطنية
وتحديد األولويات الخاصة بقطاع التعليم .مينع هذا االستبعاد
من تقديم تعليم بشكل جيد ،وتوفري آليات التمويل املناسبة،
وتحقيق االستدامة الطويلة األجل ،والتنبؤ بخدمات التعليم
املطلوبة ،مام ينجم عنه تراجع الثقة بني السكان الالجئني يف
الخدمات التعليمية املقدمة.
أحياناً تقوم بعض الحكومات الوطنية باستبعاد املتعلمني الالجئني
عن قصد من سياسة التعليم والتخطيط .وأحياناً أخرى ،تفتقر
بعض الحكومات ببساطة إىل القدرة عىل إرشاكهم ،أو تفرتض
أن الخدمات التعليمية لالجئني هي مسؤولية املجتمع الدويل.
حتى يف حالة وجود خدمات مامثلة (التي تدار من قبل املجتمع
الدويل) ،فإن ضامن توفري بيانات التعليم داخل مخيامت الالجئني
تعد مشكلة .أثرت األعداد الكبرية من املتعلمني الالجئني ،والكوادر
التعليمية املحدودة داخل املخيامت ،وضعف القدرة عىل حفظ
السجالت والبيانات ،واالعتامد عىل البيانات الورقية ،والرؤية
الضعيفة تجاه إدارة املعلومات التعليمية ،بشكل كبري عىل عملية
التخطيط التعليمي وإعداد التقارير الخاصة بالالجئني ،مع وجود
عجز خاص يف تسجيل حضور الطالب الفردي ومستوى تقدم كل
طالب
تتناول هذه املقالة دراسة حالة يف كينيا ،حيث تتعاون الحكومة
مع قطاع التنمية والجهات اإلنسانية من أجل إنشاء نظام قوي
إلدارة بيانات التعليم الذي من شأنه أن يشجع عىل إدماج الطالب
الالجئني داخل نظام التعليم الوطني ،فضالً عن تحسني نتائج
التعلم وتقديم الحامية لجميع املتعلمني.

السياق الكيني
تعد كينيا واحدة من الدول التي تستضيف أكرب عدد من الالجئني
عىل مستوى العامل حيث تواجد أكرث من  460،000الجئ بحلول
عام  .2018يقيم غالبية الالجئني يف كينيا يف مخيمني يف داداب
وكاكوما ،مع أقلية يف املناطق الحرضية يف جميع أنحاء البالد.
هؤالء الالجئون نزحوا من عدد من الدول املجاورة يف املنطقة
مبا يف ذلك الصومال وجنوب السودان وجمهورية الكونغو
الدميقراطية والسودان وإثيوبيا .أكرث من نصف الالجئني يبلغون
من العمر ما دون سن .18
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يتبع الالجئون يف جميع املواقع املنهج التعليمي الكيني
ويشاركون يف جميع االمتحانات الوطنية الكينية .ميكن دمج
الالجئني وطالبي اللجوء املقيمني يف املناطق الحرضية يف
جميع أنحاء كينيا يف نظام التعليم الوطني مام يسمح لهم
من االستفادة من الدعم الحكومي الكامل .هذا يسمح لهم من
االلتحاق باملدارس العامة إىل جانب نظرائهم الكينيني ،ويف
كثري من الحاالت ،ال يتم اإلفصاح عن كونهم الجئني ملن حولهم.
ومع ذلك ،تدار الخدمات التعليمية املقدمة للغالبية العظمى من
الالجئني الذين يقيمون يف املخيامت (حوايل  90٪من الالجئني
املستضافني يف كينيا) من قبل املجتمع الدويل .هذه الطريقة
لتقديم الخدمات تعترب أقل استدامة ،وغالبًا ما تكون أقل جودة،
مع وجود آليات أقل ملساعدة الطالب الالجئني عىل مواصلة
تعليمهم والحصول عىل شهاداتهم بشكل رسمي.
يف املايض ،مل تعالج السياسات التعليمية والتخطيط التعليمي
عىل املستوى الوطني االحتياجات التعليمية للسكان الالجئني
بشكل فعال ،وغال ًبا ما ينظر إىل املتعلمني الالجئني عىل أنهم
يشكلون خطرا ً ،مام يؤثر سلبًا عىل تقديم الخدمات بانتظام.
يتم جمع البيانات واملعلومات حول تسجيل الالجئني وانتقالهم
يف جميع مستويات التعليم ،ومن ثم تحليلها وإدارتها من قبل
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ()UNHCR
وغريها من املنظامت الدولية.
يف الحاالت التي تم فيها إرسال مناذج جمع البيانات املدرسية
الوطنية إىل مدارس الالجئني ،مل يكن هناك أي قرار لرصد
جنسيات الالجئني املختلفة ،مام يجعل من املستحيل استخدام
املعلومات التي تم الحصول عليها إلجراء أي تخطيط ذي معنى،
والتوجيه ،واتخاذ القرارات.

الرغبة املتجددة إلدماج الالجئني يف نظام التعليم
الوطني
لقد أدركت كينيا إىل أن هناك حاجة أكرب إىل املزيد من املشاركة
والتعاون من أجل تقديم املساعدة والحامية لالجئني ودعم الدول
واملجتمعات املضيفة من خالل االعرتاف بإطار االستجابة الشاملة
لالجئني ( )CRRFوامليثاق العاملي لالجئني ( .)UNHCR ، 2018يف
يناير  ،2018تم توقيع إعالن جيبويت للتأكيد عىل إدماج الالجئني
يف نظام التعليم الوطني .توفر الصكوك القانونية الكينية
أساسا متي ًنا إلدراج املتعلمني الالجئني يف نظام التعليم الوطني.
ً
عىل سبيل املثال ،ينص دستور كينيا ( )2010وقانون التعليم
األسايس ( )2013عىل إتاحة التعليم كحق من حقوق كل طفل يف
كينيا ،مبا يف ذلك غري املواطنني.
ريا فيام يتعلق
لقد أحرزت وزارة الرتبية والتعليم تقد ً
ما كب ً
بااللتزامات الدولية التي تم التعهد فيها فيام يتعلق بإدراج
الالجئني وطالبي اللجوء .وتقوم وزارة الرتبية والتعليم حال ًيا
بتطوير سياسة التي من شأنها توفري سابقة قانونية وتوجيه
عملية االنتقال من نظام موا ٍز إىل نظام متكامل وشامل عىل
جميع املستويات ويتامىش مع التزامات كينيا الدولية والوطنية
– التي تعد واحدة من أوىل السياسات من نوعها عىل املستوى
العاملي .وتم ايضاً دمج الالجئني يف الخطة االسرتاتيجية الوطنية
لقطاع التعليم  .)NESSP( 2022 - 2018يعد السامح لالجئني
باالستفادة من خدمات التعليم الوطنية وإدماجهم يف خطط
التنمية الوطنية أم ًرا رضوريًا لكل من الالجئني واملجتمعات التي
تستضيفهم ،ويتسق مع التعهد «بعدم ترك أي شخص يف
الوراء» التي نصت عليها خطة التنمية املستدامة لعام 2030

(األمم املتحدة.) 2015 ،
ومع ذلك  ،ليك تكون الجهود املبذولة إلدماج الالجئني مفيدة
وفعالة ،يجب أن تكون البيانات واملعلومات الدقيقة والشاملة
حول السكان الالجئني متوفرة بحيث يتم إدراجها يف السياقات
والخطط الوطنية .خالل العام املايض ،بذلت وزارة التعليم جهودًا
لتحسني الحصول عىل املعلومات يف قطاع التعليم من خالل
إدخال نظام معلومات إدارة التعليم الوطني  .NEMISوهو برنامج
إلدارة البيانات عىل شبكة اإلنرتنت الذي يقوم بجمع البيانات
واملعلومات من املؤسسات التعليمية ،ومن ثم معالجتها،
واإلبالغ عن حالة املؤرشات املصممة .تم تصميم  NEMISإلدارة
التناقضات يف البيانات واملعلومات عرب قطاع التعليم الكبري
واملعقد يف كينيا وتوفري املعلومات التي تساعد عىل التخطيط
املستند عىل األدلة ،ووضع امليزانيات ،والرصد ،ووضع السياسات.
أتاح تقديم  NEMISمن ِ
قبل وزارة التعليم الكينية الفرصة إلدراج
حا لجميع املدارس العامة
مفتو
كان
النظام
بيانات الالجئني ألن
ً
والخاصة يف كينيا .يتم تضمني املتعلمني الالجئني تدريجياً يف
 ،NEMISمام سيمكن من شملهم أثناء عمليات التخطيط ووضع
االسرتاتيجيات الوطنية واملحلية .بالرغم من ذلك ،مع املبارشة
بتشغيل النظام ،هناك اعتبارات محددة التي يجب أن تؤخذ بعني
االعتبار لضامن متكني وشمول املتعلمني الالجئني.

إدخال بيانات تعليم الالجئني يف نظام  EMISالوطني
بينام تسمح وزارة التعليم باستخدام وثائق بديلة بدالً من
شهادات امليالد لتسجيل املتعلمني يف  ،NEMISقد يحتاج تعديل
النظام نفسه ليتمكن من استيعاب النوع الفريد من الوثائق
الذي ميكن لالجئني تقدميها .يجب اإلشادة بتقديم نظام NEMIS
 ،ولكن يف الوقت نفسه ،يعد االستثامر يف ضامن البنية التحتية
الالزمة (معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،الطاقة ،توصيل
الطاقة ،الكامريات الرقمية ،وما إىل ذلك) ،وقدرة االستيعاب عىل
املستوى املدريس أمر بالغ األهمية ،ال سيام يف املناطق
النائية ،مبا يف ذلك املدارس املوجودة يف مخيامت الالجئني.
باإلضافة إىل ذلك ،هناك مخاوف محددة تتعلق بالحامية التي
يجب معالجتها عند دمج بيانات الالجئني يف النظم الوطنية.
وتشمل هذه االعتبارات بروتوكوالت أهمية املحافظة عىل
رسية البيانات ،أو قلة وجود وثائق تحدد هوية الفرد ،أو غريها
من الوثائق املقدمة من قبل الدارسني الكينيني التي تعترب غري
مقبولة أو ال تتوافق مع النظام الوطني.
لقد حفزت اإلمكانات التي يوفرها نرش  NEMISالجهات الفاعلة
يف القطاع الحكومي ،وقطاع التنمية ،والقطاعات اإلنسانية
األخرى عىل التعاون معاً إلنشاء نظام قوي إلدارة معلومات
التعليم ال يشجع فقط عىل إدماج املتعلمني الالجئني يف نظام
التعليم الوطني ولكنه يلبي أيضً ا املتطلبات الخاصة بالوكاالت
اإلنسانية املعنية بتوفري الحامية واملساعدة لالجئني .يستبدل
نظام  EMISالنظام السابق الذي كان يستند عىل الورق ،الغري
فعال ،ويستغرق وقتًا طويال ،وال يحتفظ مبعلومات الطالب
الفردية املهمة لتتبع تقدم الطالب الفردي.

التوصيات
•بهدف شمل الطالب الالجئني بنجاح يف نظم البيانات
التعليمية الوطنية ،ويعد التعاون والتنسيق الفني الفعال
واملتسق مع وزارة الرتبية والوزارات املختصة األخرى ،مثل
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املقدمة
ملخص

تقدم هذه املقالة تعريف حول (( )ILETتحسني بيئات
عا) ،وهي أداة مبتكرة لتقييم وتحسني جودة
التعلم م ً
التعليم بشكل جامعي يف حاالت الطوارئ من خالل
عملية تدعمها البيانات وتقودها املجتمعات .وتوفر
حزمة تحسني بيئات التعلم معاً ( ،)ILETمستندات إرشادية،
ومناذج ،وأدوات لجمع البيانات ،وتسمح للمستخدمني من
االستفادة من نظام رئييس إلدارة البيانات عىل شبكة
اإلنرتنت ،التي تكون متوفرة لالستخدام من قبل عامة
الناس.

العبارات الرئيسية

التعليم يف حاالت الطوارئ
التعليم الجيد
مشاركة األطفال
مشاركة املجتمع
جمع البيانات بالهاتف املحمول بدون الحاجة إىل اإلنرتنت
التحليل يف الوقت الفعيل

عا ( *)ILETيف حاالت الطوارئ عبارة
تحسني بيئات التعلم م ً
عن حزمة مبتكرة تستخدم التقييامت لتحسني بيئات التعلم
يف البيئات اإلنسانية من خالل مشاركة املجتمع .حيث متكّن
املجتمعات من تحسني جودة بيئة التعلم من خالل عملية قامئة
عىل جمع البيانات ومشاركتها لتنفيذ خطط لتحسني املدارس أو
األماكن املؤقتة املخصصة للتعلم ( .)TLSمن خالل عملية موجهة
من خمس خطوات ،وتوفر أيضاً مجموعة من األدوات سهلة
االستخدام لجمع البيانات ،وتحليلها يف الوقت الحقيقي ،وتقنيات
التصور عىل منصة عرب شبكة اإلنرتنت وتطبيق لجهاز الهاتف
املحمول الذي ال يعتمد عىل شبكة اإلنرتنت ،من أجل جمع البيانات
واملعلومات .حتى اآلن ،تم تجريب ( )ILETيف سوريا وأوغندا (بني
السنوات  )2018-2017ويتم تنفيذه حاليًا يف كولومبيا والنيجر
ومايل وجمهورية الكونغو الدميقراطية وجنوب السودان ولبنان.
وتوضح هذه املقالة املشكلة الرئيسية التي تعالجها (، )ILET
ثم تعرض كيف تقوم بجمع األدلة الخاصة بالتعليم يف سياق
الطوارئ ( )EiEمن خالل االعتامد عىل املجتمع من أجل جمع
عال لتحسني بيئات التعلم بشكل
البيانات وتحليلها بشكل ف ّ
جامعي .وتتناول هذه املقالة أيضً ا املنهجية ،وجودة البيانات،
وتتطرق إىل بعض املشاكل التي تم مواجهتها عند تطبيق ()ILET
يف امليدان.

تحليل املشكلة
تتصدى ( )ILETللتحديات املتعلقة بالفجوات يف قياس جودة
التعليم يف حاالت الطوارئ ،والنطاق الضيق للتدخالت التعليمية
اإلنسانية الحالية ،واالفتقار إىل مشاركة هادفة لألطفال
واملجتمع من أجل التخطيط القائم عىل األدلة وتحسني بيئات
التعلم يف حاالت الطوارئ .وبشكل أكرث تحديدًا ،وتسلط ()ILET
الضوء عىل مشكلة افتقار وجود خطط صارمة لتقييم االحتياجات،
وتنفيذ الخطط ،وقلة وجود البيانات يف الوقت الفعيل ،وعدم
وجود بيانات أساسية حول التعليم الجيد يف حاالت الطوارئ،
وعدم وجود تحليل كايف يف الحاالت التي تتواجد فيها بيانات
التقييم (Nicolaiوآخرون . )2016 ،وتقوم هذه الثغرات يف البيانات
املتعلقة بجودة التعليم يف حاالت الطوارئ ،عىل الحد من نطاق
التدخالت يف مجال التثقيف اإلنساين وتركز فقط عىل اإلنجازات
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الكمية (مثل عدد الفصول الدراسية ،وعدد املعلمني املدربني،
وما إىل ذلك) بدالً من استهداف املجاالت الرئيسية التي ينبغي
الرتكيز عليها من أجل تحسني بيئات التعلم .إىل جانب تحديات
البيانات هذه ،هناك نقص يف اآلليات املنهجية والشفافة التي
تسمح بتبادل نتائج التقييم مع املجتمعات والسلطات التعليمية
املحلية ،مام يعيق بالتايل تلبية احتياجات األطفال واملجتمع نظرا ً
لعدم وجود فهم واضح حول هذه االحتياجات.

الشكل  :1إطار التعلم الجيد لألطفال الخاص مبنظمة
إنقاذ األطفالQLF ، 2017

االستجابة للمشكلة :بناء األدلة وإضفاء الطابع
الدميقراطي عىل تحسني بيئات التعلم الجيدة
تستجيب ( )ILETللفجوات املذكورة أعاله عن طريق قياس جودة
التعليم املقدمة وإضفاء الطابع الدميقراطي عىل عملية تحسني
بيئات التعلم .يتم تنفيذ الخطوة األوىل من خالل تفعيل إطار
عمل التعيلم الجيد لألطفال الخاص مبنظمة انقذوا األطفال (Save
 ،)the Children، 2017املوضحة يف الشكل رقم  .1وتقوم()ILET
برتجمة املفاهيم النظرية إىل أسئلة ملموسة وقابلة للقياس،
استنادا ً إىل تعريف شامل يركّز عىل الطفل وحقه يف الحصول
عىل تعليم جيد .يف هذا السياق ،تركز أول خطوتني من عملية
( )ILETعىل تصميم الربنامج وتقديم التدريب .خالل الخطوة الثالثة،
ومن خالل االعتامد عىل منصة إدارة البيانات عىل شبكة اإلنرتنت،
يتم إجراء تحليل تلقايئ للبيانات التي تم جمعها ومن ثم يتم
تحويل النتائج إىل بطاقات مرئية وسهلة الفهم لكل مدرسة او
بيئة تعليم مؤقتة  .TLSخالل الخطوة الرابعة ،يتم مشاركة بطاقات
النتائج ومناقشتها والتحقق من صحتها واستخدامها من قبل
املجتمعات املدرسية استعدادا ً إلستكامل الخطوة الخامسة،
وهي مشاركة النتائج مع املجتمع من أجل تحسني بيئات التعلم.

تحديد بيئات التعلم الجيدة التي تحركها املجتمعات
املحلية يف حاالت الطوارئ :التقييم ،التثليث،
الرتجيح ،والتسجيل
من أجل تفعيل إطار عمل التعليم الجيد لألطفال  ، QLFتقسم
( )ILETاألسس الخمسة إلطار العمل إىل أربع مستويات :املكونات،
واملكونات الفرعية ،وتسميات األسئلة ،واألسئلة (انظر الشكل .)2

الشكل  )ILET( :2تقسيم إطار عمل التعليم الجيد لألطفال إىل خمس مستويات تنتهي مع أسئلة ملموسة

لضامن مشاركة املجتمع عىل نطاق واسع ،يتم طرح األسئلة عىل
مجموعات مختلفة من املجتمع املدريس.

تقييم بيئات التعلم
يتم استخدام خمس أدوات لجمع البيانات الخاصة بتقييم جودة
بيئة التعلم:
1.1قامئة التدقيق الخاصة باملدرسة واستبيان مدراء
املدارس
2.2إستبيان املعلمني
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3.3أداة مشاركة الطالب
4.4أداة مراقبة الفصول الدراسية
5.5إستبيان أولياء األمور
تتألف االستبيانات بشكل رئييس من أسئلة تتطلب إجابات محددة
التي يتم تقييمها وفقاً لدرجات (أرقام) محددة .كام تم تصميم
بعض األسئلة التي تتطلب اإلجابات املفتوحة ،وأسئلة متابعة التي
ليس عليها درجات ،وهي لغرض التوضيح فقط .يستند محتوى
االستبيان وقوائم املراجعة عىل إطار عمل التعليم الجيد وتم
تحديده وفقًا للمعايري الدنيا للشبكة املشرتكة بني وكاالت التعليم

يف حاالت الطوارئ ( :)INEEاالستعداد ،واالستجابة ،واالسرتداد
( .)2010من أجل تلبية االحتياجات واملوارد املختلفة يف برنامج
التعليم يف حاالت الطوارئ ،يف كثري من األحيان ،توفر ()ILET
إصدارات مختلفة من أدوات جمع البيانات هذه من حيث شموليتها
وطولها والطلب عىل املوارد (انظر دليل خطوة بخطوة يف
الخاص مبنظمة انقذوا األطفال.)2018 ،

منهجية التثليث وتسجيل املعدالت
وتعمل عملية جمع البيانات من مصادر مختلفة عىل مساعدة
منظمة أنقذوا األطفال عىل تثليث املعلومات ،مام يساعد بالتايل
عىل تحسني جودة البيانات .هذا يعني أنه ،بنا ًء عىل مستوى
أهمية البيانات ،ميكن إدراج نفس السؤال يف أدوات جمع البيانات
الخمسة .عىل سبيل املثال ،نسأل املعلمني وأولياء األمور
والطالب عن منهجيات التدريس املستخدمة خالل عملية التعليم.
ولكن ،هناك إدراك بأن اآلباء واملدرسني والطالب يختلفون يف
خصائصهم ومستويات مشاركتهم يف املدرسة وداخل الفصل
الدرايس ،وعليه ،يتم تخصيص مقياس محدد لكل مصدر من
مصادر املعلومات لكل سؤال بنا ًء عىل العوامل املؤثرة التالية:

تحسني بيئات التعلم
كام ذكرنا سابقًا ،فإن النتيجة الرئيسية لخطوة جمع البيانات
وتحليلها هي إنشاء بطاقة نتائج مرئية وسهلة الفهم لكل
مدرسة أو بيئة تعليم مؤقتة (انظر الشكل  .)3يتم فيام بعد
استخدام هذه البطاقات يف جلسات التغذية الراجعة مع أفراد
املجتمع ملامرسة املساءلة ،وفرض الشفافية ،والتحقق من
صحة النتائج ،وإنشاء منصة للخطوة األخرية :استخدام نتائج
التقييم لتطوير وتنفيذ خطة تحسني للمدارس استنادا ً عىل األدلة
( .)SIPيف كل من سوريا وأوغندا ،أظهرت النتائج من الجولة الثانية
من جمع البيانات التي جرت بعد شهرين وثالثة أشهر من تنفيذ

الشكل  :3مقتطف من بطاقة النتائج

1.1املوضوعية :من هو املجيب (املستفتى) وما هي تجربته
الحية فيام يتعلق مبوضوع السؤال (لقياس ما إذا كانت
إجابته منحازة أم ال)؛
2.2االكتامل :ما مقدار املعلومات التي قد تكون لدى املجيب
(املستفتى) لإلجابة عىل السؤال.
مبجرد إدخال البيانات يف نظام إدارة البيانات الخاصة مبنظمة
أنقذوا األطفال عىل شبكة اإلنرتنت (،).Save the Children ، n.d
يتم احتساب النقاط لكل سؤال لكل أداة تلقائيًا من خالل مراعاة
أهمية اإلجابة ،وتثليثه ،ومتوسطه اىل جانب مجموعة من األدوات
األخرى .يتم تجميع هذه الدرجات لتكوين املستوى الرابع من
إطار العمل ،التي تشمل تسميات األسئلة ،والتي بدورها تحدد
املستوى الثالث وما إىل ذلك ،حتى تحصل كل مدرسة عىل معدل
لكل من األسس الخمسة (أي املستوى األول).
بعد احتساب النتائج يف املنصة الرئيسية ،يتم تحويل النتائج إىل
معادلة سهلة التي ميكن مشاركتها مع املجتمعات .تنشئ
منصة إدارة البيانات بطاقة بسيطة خاصة بالنتائج لكل مدرسة
أو بيئة تعليم مؤقتة .يتم تصنيف جميع النتائج وتدوينها يف
بطاقة النتائج وفقا للمستويات الخمسة ،حيث تحتوي البطاقة
عىل مربعات فيها تعليقات وأسئلة لدعم املزيد من االستكشاف
للنتائج التي مل تكن واضحة خالل جلسات املقابلة  ،وجداول مقارنة
ملصادر املعلومات املختلفة ،والتوصيات ،التي تساعد عىل اتخاذ
تدابري إضافية .إلثراء عملية التحليل ،تتيح منصة إدارة البيانات أيضً ا
للمستخدمني تطبيق مقارنات مختلفة عند النظر يف لوحات بيانات
النتائج .عىل سبيل املثال ،باإلمكان إجراء املقارنات مع االستبيانات
األخرى ،أو تقسيم االستبيانات وفق مجاميع إستنادا ً إىل طبيعة
األسئلة ،أو املدارس ،وغريها من املقارنات مع مرور الوقت.
من أجل اختبار صحة ودقة البيانات وصالحيتها ،تم اتخاذ تدابري
واختبارات إحصائية مثل املوثوقية البينية وغريها من التامرين
للتعرف عىل دقة النتائج .تتوفر معلومات أكرث تفصيالً حول هذه
االختبارات يف كتيب ( )ILETإلدارة البيانات (بشري.)2018 ،

خطة تحسني املدارس ( ،)SIPSعىل التوايل ،تحس ًنا يف املعدالت
الدراسية داخل املدارس يف كل أطار من أطر عمل ضامن توفري
تعليم جيد لألطفال.
أظهرت الدروس املستفادة من كال البلدين الرائدين (بايل)2019 ،
أن أعضاء مجتمع املدارس مبا يف ذلك املعلمني وأولياء األمور
واألطفال ،باإلضافة إىل خرباء التعليم يف حاالت الطوارئ يف
الوكاالت املحلية والوطنية والدولية ،يقدرون جدا ً عمليات (.)ILET
وبشكل أكرث تحديدا ً ،أعرب كل من أعضاء هيئة التدريس ومختلف
أعضاء املجتمعات املدرسية عن الحاجة إىل مثل هذا اإلطار
النظري الشامل الذي ساعدهم عىل تحديد ومناقشة مفهوم
وكيفية تقديم التعليم الجيد وتعبئة املوارد املحلية استنادا ً إىل
عال
عالة قامئة عىل األدلة التي سهلت االستخدام الف ّ
إجراءات ف ّ
للبيانات لتحسني بيئات التعلم وجودة التعليم املقدمة للطالب.
تُظهر األدلة القصصية من كال البلدين الرائدين أن تبادل النتائج
مع املجتمعات ساعد عىل إجراء مناقشة مفتوحة وشفافة.
عىل سبيل املثال ،يف أوغندا ،بنا ًء عىل بطاقات النتائج ،أثار
األطفال أسئلة حول سبب تأخر منظمة انقذوا األطفال يف توفري
املواد الدراسية .كام سمحت بطاقات النتائج ببدء محادثة موازية
مع مكتب التعليم يف املقاطعة ومفوضية األمم املتحدة
السامية لشؤون الالجئني ،حيث تم تجميع التقييامت الخاصة
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بالتعليم الجيد بهدف توفري نظرة شاملة للمدارس التي تدعمها
مختلف الجهات الفاعلة .أدت هذه املناقشات ،التي تستند إىل
البيانات والتي تجسد وجهات نظر األطفال واملجتمعات ،إىل
زيادة االلتزام وتحسني تقسيم املسؤوليات .عىل سبيل املثال،
إستجابة للثغرات الكبرية التي تم العثور عليها بعد دراسة البيانات
املقدمة ،قدمت املقاطعة ومفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني (الحامية املادية) ،عىل شكل آبا ًرا ومواقف مراحيض وأثاث ًا
بهدف دعم إطار عمل تقديم التعليم الجيد.

القيود والتوترات املحتملة
نظ ًرا ألن ( )ILETتعتمد عىل البيانات الكمية لتقييم بيئات التعلم
الجيدة ،فمن املهم اإلشارة إىل أن األداة ال توفر رسدًا تفصيليًا
تحليل للتعليم الجيد يف مدرسة معينة أو بيئة تعلم مؤقتة.
ً
أو
بدالً من ذلك ،تنشئ( )ILETنظرة عامة عىل الوضع يف بيئة التعلم
التي تم تقييمها ،والتي تظهر من خالل لقطات مرئية آلية ،أي
بطاقات نتائج املدرسة .عالوة عىل ذلك ،من خالل الخطوة الرابعة
 التعليقات ومناقشة النتائج  -يتم التحقق من صحة البياناتاملجمعة ويتم عقد املناقشات ،وبالتايل توفري الفرص للحصول
عىل البيانات النوعية.
بينام تعتمد ( )ILETعىل نهج تشاريك وتهدف إىل متكني
مجتمعات املدارس من اتخاذ القرارات واإلجراءات املستندة إىل
األدلة لتحسني بيئاتها التعليمية ،فإن الوكالة الداعمة ،سواء كانت
مهم وتوجه القرارات الرئيسية
محلية أو دولية ،ال تزال تلعب دو ًرا
ً
خالل العملية .عالوة عىل ذلك ،نظ ًرا ألن الوصول إىل التكنولوجيا
والبيانات ،يف معظم الحاالت ،يتم إدارته بشكل حرصي من قبل
ريا عىل مشاركة املعلومات والتخطيط
الوكاالت ،فإن لها تأث ً
النهايئ لخطط تحسني املدارس .لذلك ،من املهم مراعاة
ديناميات الطاقة الناتجة عند استخدام هذا النهج.
ميثل إجهاد التقييم تحديا آخر إلدراج املجتمعات يف حاالت
الطوارئ يف عمليات التقييم .ما يخفف من هذا التحدي
ومييز( )ILETمن العديد من التقييامت ،ومع ذلك ،هو حقيقة أن
النتائج يتم تقاسمها مع املجتمعات .وقد حظيت هذه الجهود
برتحيب إيجايب من املجتمعات يف كل من سوريا وأوغندا؛ أثناء
جلسات التعليقات ،حيث أخرب أعضاء املجتمع موظفي الربنامج
أنهم مل يصدقوهم عندما قالوا إنهم سيعودون.
ريا ،أظهرت املقابالت من أوغندا (بايل )2019 ،أن املعلمني كانوا
أخ ً
بالفعل ينظمون أنفسهم ويدافعون عن حقوق األطفال قبل أن
تبدأ منظمة انقذو األطفال يف دعمهم .يف حاالت كهذه ،ميكن
أن تكون ( )ILETذات قيمة كبرية ،حيث تولد بيانات وأدلة لدعم
مطالب املجتمع وتأطري جهودها الحالية بالفعل يف خطاب قائم
عىل الحقوق.

الهوامش
1.1الحزمة متاحة للتنزيل واالستخدام العام .انظر منظمة إنقاذ األطفال.2018 ،
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املقدمة
ملخص

تقدم تقييامت مبادرة صندوق األفكار الخاصة باملكتبات
بدون حدود أدلة تؤكد دعم التكنولوجيات التعليمية
لعملية التعيلم والتعلم ،وتساعد يف تخفيف الصدمات
النفسية وتعزز السلوكيات االجتامعية اإليجابية بني
األطفال واملراهقني املترضرين يف حاالت الطوارئ.
باإلضافة إىل ذلك ،توفر هذه الدراسات أدلة وبراهني
التي تساعد عىل تعزيز التقييامت املستقبلية للمبادرات
املامثلة يف حاالت الطوارئ.

العبارات الرئيسية

األطفال واملراهقني
التعليم
الرفاهية النفسية واالجتامعية
الطوارئ
االبتكارات والتقنيات
بوروندي

تؤثر الرصاعات وحاالت الطوارئ املزمنة سلبياً عىل األطفال
واملراهقني؛ السيام عن طريق تقييد حركتهم ،وحصولهم عىل
فرص التعليم ،وقدرتهم عىل اتخاذ خيارات الحياة ،مام يؤثر بشكل
كبري عىل تشكيل شخصياتهم ،وصحتهم النفسية والعقلية،
ونجاحهم عموماً يف املستقبل.
خالل سياقات الطوارئ ،حيث قد يكون الوصول إىل املعلومات
التقليدية واملواد التعليمية العالية الجودة محدودًا ،هناك
قناعة بأن تكنولوجيا االتصاالت والتعلم عرب األجهزة املحمولة
يتمتعان بإمكانيات هائلة لدعم عملية التعليم والتعلم والتطوير
الشخيص للسكان املترضرين من األزمات ( .)Miao et al. ، 2018بنا ًء
عىل هذه القناعة ،هناك العديد من املبادرات التي تحاول دمج
املامرسات التعليمية القامئة عىل التكنولوجيا ضمن االستجابة
اإلنسانية والربامج املقدمة؛ ومع ذلك ،فإن الدراسات التي تحقق
فعالية هذه املامرسات ال تزال محدودة ( Miaoوآخرون.)2018 ،
بهدف املساعدة يف سد الفجوة البحثية حول فعالية التقنيات
التعليمية ،تعمل املكتبات بدون حدود ( )LWBعىل سلسلة من
دراسات التأثري إلثبات فعالية مبادرة ابتكار صندوق األفكار  -وهو
ابتكار يقوم بجمع املوارد التعليمية اإللكرتونية املوجودة عرب
شبكة اإلنرتنت ،ويوفرها أثناء عدم وجود تقنية اإلنرتنت – مام
يساعد يف تعزيز نتائج التعليم والرفاهية النفسية واالجتامعية
لألطفال واملراهقني الالجئني.

التعليم واملرونة النفسية واالجتامعية تعد من
أولويات األطفال واملراهقني خالل حاالت الطوارئ
تجادل املكتبات بدون حدود أنه مبجرد تأمني متطلبات البقاء
الحيوية (الغذاء ،واملاء ،واملأوى ،واملالبس) لألطفال
واملراهقني املترضرين من حاالت الطوارئ ،ينبغي للجهات
الفاعلة اإلنسانية تلبية إحتياجاتهم الفكرية والنفسية .وتحتضن
املكتبات بدون حدود هذا املبدأ لثالثة أسباب رئيسية .أوالً،
االستثامر يف الدعم النفيس واالجتامعي يساعد األطفال
واملراهقني عىل مواجهة املشاكل واملصاعب الناجمة بسبب
الطوارئ ،مام يخفف بالتايل اآلثار النفسية السلبية التي قد
يعانون منها يف املستقبل (مثل االضطرابات الالحقة للصدمات).
ثانياً ،يسد التعليم يف حاالت الطوارئ الفجوة املعرفية لدى
األطفال الناتجة عن ترسبهم من املدرسة ،وبالتايل ،يدعم عملية
إعادة التحاقهم باملدارس مبجرد تخفيف سياق الطوارئ .ثالثًا ،ال
يتم تحديد مكاسب الطالب يف الرفاهية فقط من خالل نتائجهم
املعرفية ،ولكن أيضً ا من خالل قدراتهم عىل استخدام تلك
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النتائج املعرفية ملصلحتهم الشخصية .غال ًبا ما يشار إىل هذه
القدرات عىل أنها مهارات نفسية  -اجتامعية أو غري معرفية
وتشكل صفات وسلوكيات مرغوبة اجتامعيًا مثل املثابرة والتواصل
الفعال والعمل الجامعي (Kattan ، 2017؛  )Zhou ، 2016التي تعزز
مكاسب الطالب املعرفية والرفاهية عىل املدى الطويل.

ابتكار صندوق األفكار
ابتكار صندوق األفكار الخاص باملكتبات بدون حدود هو مركز
متعدد الوسائط عرب االجهزة املحمولة .تضم هذه املبادرة
جهاز خادم ،وجهاز مولد ،وأجهزة حاسب آيل محمولة ،وسينام،
وألعاب ،وفنون وحرف يدوية ،ومرسح للموسيقى والعروض
(مكتبات بدون حدود( .)LWB) ، 2018إن الجدول النموذجي البتكار
صندوق األفكار  IDBيسمح للمستخدمني من االستخدام املجاين
للخدمات املقدمة عىل مدى خمسة أيام يف األسبوع ،ملدة
سبع ساعات يف اليوم.
يساعد ابتكار صندوق األفكار السكان الذين يعيشون يف املناطق
النائية من االستفادة من الخدمات التي يقدمها كونه يعتمد
عىل خادم غري متصل بشبكة اإلنرتنت .إن هذا الخادم يسمح
للمستخدمني من االستفادة من املواد التعليمية الرقمية ،حتى
ما .إن
عندما تكون إمكانية االتصال باإلنرتنت محدودة أو غائبة متا ً
ابتكار صندوق األفكار ال يعد بديالً عن الخدمات والتدخالت التعليمية
التي تقوم الحكومات والجهات الفاعلة اإلنسانية بتطويرها يف
حاالت الطوارئ .بدالً من ذلك ،إنه مجموعة من األدوات التكميلية
التي ميكن تصميمها لدعم أي نوع من الربامج التعليمية
املقدمة يف حاالت الطوارئ.

تأثري ابتكار صندوق األفكار عىل النتائج املعرفية
والنفسية واالجتامعية
بعد فرتة تجريبية مدتها ثالث سنوات ،أجريت دراستان لطرق
مختلطة إلظهار نتائج ابتكار صندوق االبتكار عىل الرفاهية
النفسية واالجتامعية ونتائج تعلم املستخدمني .أجريت الدراسة
النوعية األوىل من قبل طبيب نفيس محرتف يف مخيمي
كافومو وبواجرييزا لالجئني يف بوروندي .تم إجراء التقييم
بعد تجربة ابتكار صندوق األفكار ملدة عام واحد يف املخيمني،
وتضمن ذلك إجراء مقابالت مع  180الجئًا ( 15مجموعة تركيز و
 18مقابلة شخصية) ( .)Lachal ، 2015ميثل األطفال واملراهقون
ما) حوايل  47٪من الذين
الكونغوليون (من سن  1إىل  17عا ً
متت مقابلتهم .تم اختبار االحتياجات النفسية واالجتامعية PSW
لألطفال بني  1و  3سنوات من خالل مقابلة أمهاتهم .أبرز التقييم
أن الالجئني الكونغوليني (السكان األساسيني يف املخيامت)،
مبن فيهم األطفال ،يتأثرون سلبياً بسبب مستويات مختلفة من
الصدمات النفسية واالضطرابات النفسية .عىل سبيل املثال ،كان
سكان املخيامت مييلون إىل إعادة إنتاج التوترات األثنيه التي
فروا منها ومارسوا سلوكيات عنيفة ضد بعضهم البعض داخل
املخيامت (.)Lachal ، 2015
كشفت الدراسة أن ابتكار صندوق األفكار كان له آثار إيجابية عىل
الرفاهية النفسية واالجتامعية لألطفال ،)PSW) (Lachal) ، 2015
فقد قدم ابتكار صندوق االفكار األطفال واملراهقني محيطاً
آمناً الذي متكنوا خالله من التعبري والتحدث بحرية عن تجاربهم
الخاصة دون الشعور بالخوف يف غياب التحيزات وسوء املعاملة
أو أي نوع من أنواع العنف االجتامعي ( .)Lachal ، 2015تم تعزيز
هذه املساحة اآلمنة بواسطة مقدمني مؤهلني إلدارة الربنامج
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(يتم توظيفهم يف الغالب من املجتمع املحيل) وتوفري موارد
ومواد تعليمية آمنة ،وتقديم الحامية ،واملواد الرتفيهية (عرب
اإلنرتنت  /غري متصل باإلنرتنت) .من خالل محتوياته ،يعمل ابتكار
صندوق االفكار عىل تحفيز الخيال ،وتشجيع التفكري الذايت والحث
عىل التأمل يف التجارب اإليجابية املرغوبة ،وكيفية التخلص من
التجارب السلبية ،ومساعدة األطفال عىل تصور مستقبل مختلف،
ميلء باألمل واالحتامالت التي يرغبون يف متابعتها (Lachal ،
 .)2015كشفت الدراسة أن هذا النموذج االيجايب نجح يف تحسني
وتعزيز الوعي الذايت واألمل والثقة يف املستقبل لدى االطفال.
باإلضافة إىل ذلك ،ساهم ابتكار صندوق األفكار يف تعزيز الثقة
بالنفس بني الشباب ،األمر الذي انعكس من خالل تعبريهم عن
أفكارهم وتصوراتهم الشخصية ومناقشتهم لهذه األفكار مع
زمالئهم واملدربني ومقدمني الربامج.
كانت الدراسة النوعية السابقة فرصة لجمع وتحليل األدلة األولية
وتوجيه الشهادات من مستخدمي ابتكار صندوق االفكار عىل
الديناميات التي من خاللها يؤثر ابتكار صندوق االفكار عىل
الرفاهية النفسية واالجتامعية لألطفال واملراهقني .ومع ذلك،
فإن عدم وجود مجموعة أو بيانات رئيسية للمقارنة معها منع
من أن يكون هناك إطار مرجعي للدراسة الذي من شأنه أن
يسمح بإجراء تقييم أكرث قوة لحجم تأثري ابتكار صندوق األفكار.
عالوة عىل ذلك ،فإن منهجية جمع البيانات الرئيسية ومناقشات
مجموعة الرتكيز ( ،)FGDsبحد ذاتها ،ميكن أن تكون قد أنتجت
تحي ًزا .نظ ًرا ألن مجموعات املناقشة املتخصصة ،بحكم تعريفها،
تقوم بالكشف عن هويتها ،مام يعني أن هناك خطر من تقديم
املشاركني لبعض الشهادات غري الصحيحة بسبب ضغط األقران أو
استجابة ملا هو متعارف عليه اجتامعيًا ،وبالتايل ميكن أن أثر ذلك
عىل صحة بعض النتائج .بهدف معالجة هذه القيود ،يجب عىل
املكتبات بدون حدود النظر يف استخدام املزيد من مقاييس
الرفاهية النفسية واالجتامعية املوضوعية يف املستقبل .منذ
تنفيذ الدراسة ،بارشت املكتبات بدون حدود ( )LWBيف اختبار
استخدام استبيان نقاط القوة والصعوبات ( ،)SDQوهو مؤرش
كمي موحد يقيس التطورات يف الرفاهية النفسية واالجتامعية
لألطفال واملراهقني .تتمتع هذه األداة بالقدرة عىل الوصول
إىل عينة أكرب من املستخدمني  /غري املستخدمني البتكار صندوق
االفكار بتكاليف إدارية منخفضة وتقديم نتائج متسقة وقابلة
للمقارنة للثقافات املتعددة.
استخدمت الدراسة الثانية تجربة عشوائية للتحري عن العالقة
بني نتائج اختبار ماديت الرياضيات واللغة الفرنسية ومشاركة
الالجئني الكونغوليني يف ابتكار صندوق االفكار يف مدرسة
مخيم  Bwagirizaيف بوروندي ( .)Peich، 2016كان لدى املدرسة
فصالن دراسيان لكل مستوى تعليمي ،تم اختيار عشوايئ للفصل
الدرايس يف الصف الرابع االبتدايئ والفصل الدرايس يف السنة
الثانية من املستوى الثانوي ليكونا فصول دراسية بحثية التي
تم فيها عقد دروس خاصة مباديت الرياضيات واللغة الفرنسية
من قبل ابتكار صندوق األفكار عىل مدى  12أسبوع .نظ ًرا ألن
التجربة طبقت يف بداية السنة الدراسية ،متكّن ابتكار صندوق
االفكار من التعاون مع مدرسة املخيم وتعيني املعلمني بشكل
عشوايئ يف الفصول الدراسية ،لتقليل احتامل وجود تحيّز يف
االختيار الناجم عن خصائص املعلمني الثابتة ،مقارنة بتعيينهم
عىل أساس غري عشوايئ .إجامالً ،كان هناك  120تلميذا ً يف
مرحلة التعليم االبتدايئ ( 60عالجية و  60سيطرة) ،و  68تلميذًا
يف مرحلة التعليم الثانوي ( 38عالجية و  30سيطرة) (Peich،
 .)2016تم استخدام تقييم القراءة للصف املبكر ( )EGRAوتقييم

الرياضيات للصف املبكر ( )EGMAلقياس النتائج التعليمية بسبب
دقتها وقبولها عىل نطاق واسع.
أكدت النتائج العملية أن الطالب استفادوا من مشاركتهم يف
ابتكار صندوق األفكار داخل فصولهم الدراسية؛ حيث متكن
املشاركون يف هذا الربنامج من تحقيق نتائج اختبار أعىل بنسبة
 23٪يف املتوسط مقارنة باملجموعات التحكمية (.)Peich، 2016
الطالب الذين حققوا يف السابق أدىن النتائج هم الذين متكنوا
من تحسني نتائجهم بشكل كبري بعد مشاركتهم يف برنامج ابتكار
صندوق األفكار ( .)Peich، 2016قدّمت املقابالت مع املدرسني
املحسنة؛ حيث أفاد
مزيدًا من التبرص يف نتائج االختبارات
ّ
املعلمون أنهم متكنوا من مالحظة زيادة يف فضول الطالب،
ومشاركتهم وتفاعلهم داخل الفصول الدراسية بعد مشاركتهم
يف برنامج ابتكار صندوق االفكار .اقرتحت الدراسة أن توفري
بيئة تعليمية داعمة وتصميم املحتوى حسب احتياجات الطالب
واملعلمني أدى إىل تحسني تحفيز الطالب ومشاركتهم يف
الفصول الدراسية ( .)Peich، 2016عالوة عىل ذلك ،ذكر املعلمون
أن املحتوى الذي يقدمه ابتكار صندوق األفكار كان مفيدًا لهم
أثناء إعدادهم للدروس ومكنهم من تقديم طرق ومواد تعليمية
مبتكرة داخل الفصل الدرايس.
بالرغم من األهمية النسبية للتجربة ،هناك بعض االعتبارات
التي يجب أن تضعها التقييامت املستقبلية يف االعتبار من أجل
تعزيز االستنتاجات حول فعالية ابتكار صندوق األفكار .عىل سبيل
املثال ،افرتضت الدراسة أن الفرق الهيكيل الوحيد بني الفصول
الدراسية العالجية والتحكمية هو اإلعدادات التي متت فيها
الفصول الدراسية .قد ال تكون النتائج صحيحة وثابتة إذا كانت هناك
اختالفات يف مؤهالت املعلمني ودوافعهم التي مل تؤخذ بعني
االعتبار .يف هذا الصدد ،قد يؤدي التعيني العشوايئ للمعلمني
إىل عدم معالجة مشكلة وجود تحيز ،نظ ًرا ألن حجم العينة
الصغري ( )n = 4ال يكفي لتقييم االختالفات الهيكلية يف خصائص
حا
املعلمني .باإلضافة إىل ذلك ،مل تقدم الدراسة تقري ًرا رصي ً
ريا،
عن القوة اإلحصائية للتجربة ،أو األهمية اإلحصائية للنتائج .أخ ً
ينبغي أن تستكشف التقييامت املستقبلية ما إذا كانت النتائج
املحسنة التي يتمكن الطالب من تحقيقها هي نتيجة املحتوى
ّ
االلكرتوين والتقليدي الذي يستند عليه ابتكار صندوق االفكار ،أو
بسبب حامس الطالب نتيجة تلقيهم للتعليم ضمن حصص دراسية
مختلفة مقدمة من قبل صندوق االفكار .هذا من شأنه أن يلقي
بعض الضوء عىل استدامة تأثري ابتكار صندوق االفكار ،وما إذا كان
سيرتاجع مع مرور الوقت.
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االستنتاج
أنتجت دراستان تقيميه أدلة توضح بأن إدخال ابتكار صندوق االفكار
عىل عملية التعليم ميكن أن يحسن النتائج النفسية واالجتامعية
والتعليمية لألطفال واملراهقني النازحني .قدمت الدراستان
براهني رئيسية التي ميكن االستفادة منها أثناء إجراء التقييامت
املستقبلية أثر تنفيذ ابتكار صندوق األفكار ،وغريها من االبتكارات
املامثلة املؤمل تطبيقها يف حاالت الطوارئ .وقد يكون من
املهم أيضً ا دراسة العالقة املتبادلة بني الرفاهية النفسية -
االجتامعية ونتائج التعلم من أجل تحديد تأثري الرفاهية النفسية
واالجتامعية املعززة عىل التحصيل العلمي لألطفال واملراهقني
يف النزوح.
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املقدمة
ملخص

تبحث هذه املقالة يف التحديات التي تؤثر عىل تحديد
وتقييم األطفال الالجئني ذوي االحتياجات الخاصة يف
تركيا وتقدم توصيات تتعلق بجمع البيانات وتقييم هؤالء
الطالب ذات الصلة عىل نطاق واسع يف إعدادات الالجئني.

العبارات الرئيسية

األطفال الالجئني
الطالب ذوو االحتياجات الخاصة
جمع البيانات
التدخل املبكر
التعليم الخاص
الطفولة املبكرة

وفقًا التفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل (اليونيسيف،)1989 ،
من حق كل طفل الحصول عىل تعليم مجاين عايل الجودة.
باإلضافة إىل ذلك ،تنص املادة  24من اتفاقية حقوق األشخاص
ذوي االحتياجات الخاصة عىل أن الحكومات يجب أن تضمن توفري
«التعليم الشامل والجيد واملجاين للطالب يف مرحلة الدراسة
االبتدائية والثانوية عىل قدم املساواة مع الطالب اآلخرين يف
املجتمعات التي يعيشون فيها» (األمم املتحدة . )2016 ،ومع
ذلك ،فإن األطفال الالجئني ذوي االحتياجات الخاصة غالباً ما يتم
تجاهلهم يف حاالت الطوارئ (اللجنة النسائية لالجئني من فئة
النساء واألطفال.)2008 ،
تعد تركيا واحدة من الدول التي وقعت اتفاقية حقوق األطفال،
وهي تستضيف أكرب عدد من الالجئني يف العامل ،حوايل 3.6
مليون الجئ ،من بينهم أكرث من  1.4مليون طفل (مفوضية األمم
املتحدة لشؤون الالجئني .)2017 ،وبالرغم من أن األزمة السورية
بدأت يف مارس  ،2011إال أن البيانات التفصيلية التي متثل الرتكيبة
السكانية لألطفال الالجئني ذوي االحتياجات الخاصة يف تركيا
محدودة (مفوضية شؤون الالجئني .)2016 ،تتناول هذه املقالة
التحديات التي تؤثر عىل تحديد األطفال الالجئني ذوي االحتياجات
الخاصة يف البلدان املضيفة ،خصوصاً يف تركيا ،مبا يف ذلك
نقص املختصني املؤهلني ،وأدوات التقييم املحدودة مع
الخصائص السيكومرتية الجيدة ،والعوائق اللغوية.

ماذا نعرف عن األطفال الالجئني ذوي االحتياجات
الخاصة يف تركيا؟
تضمنت املنهجية املستخدمة يف مراجعة األدبيات يف هذه
املقالة إجراء عمليات بحثية باستخدام عبارات رئيسية ،مثل
«األطفال الالجئني ذوي االحتياجات الخاصة» و «األطفال الالجئون
ذوو اإلعاقة» يف املواقع اإللكرتونية وقواعد البيانات التالية:
 ،Academic Search Premierاملفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني ( ،)UNHCRواليونيسيف ،ولجنة الالجئني النسائية.
كام متت مراجعة التقارير الصادرة عن وزارة التعليم الرتكية
( )MoNEواملعهد اإلحصايئ الرتيك ،وهي متاحة باللغة الرتكية
فقط .كانت هذه خطوة رضورية الكتساب معرفة أوسع حول
الوضع الحايل لألطفال الالجئني ذوي االحتياجات الخاصة يف تركيا.
وفقًا لوزارة األرسة والسياسات االجتامعية الرتكية (،)MoFSP
كحامية مؤقتة للمستفيدين ،فإن جميع األطفال الالجئني ،ذوي
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االحتياجات الخاصة ،أو بدون احتياجات خاصة ،لهم الحق يف
التسجيل يف املدارس العامة يف تركيا .يوجد أكرث من  1.1مليون
الجئ سوري مسجل من األطفال والشباب يف سن املدرسة
(من  17 - 5سنة) يعيشون يف تركيا ( .)Carlier ، 2018خالل العام
الدرايس  ،2018 - 2017تلقى  7025طفالً الجئًا يف سن الخامسة
من العمر التعليم يف مراكز تعليم غري معتمدة ومؤقتة متاحة
يف مخيامت الالجئني ( .)MEB ، 2018وخالل نفس العام الدرايس،
التحق  36,601من األطفال الالجئني بعمر خمس سنوات يف
املدارس الحكومية الرتكية ( .)MEB ، 2018ومع ذلك ،فإن البيانات
املتعلقة مبعدل التحاق األطفال الالجئني (من سن الوالدة إىل 5
سنوات) ذوي االحتياجات الخاصة يف هذه الخدمات ليست متاحة
للجمهور ،مام يخلق فجوة كبرية يف نظام التعليم يف مرحلة
الطفولة املبكرة.
منذ عام  ،2016أنشأت وزارة األرسة والسياسات االجتامعية الرتكية
مراكز لألطفال ،ومراكز أنشطة ،ومدارس حضانة لألطفال الالجئني
ذوي االحتياجات الخاصة الذين يعيشون خارج مخيامت الالجئني
( .)ASPB ، 2016عالوة عىل ذلك ،تقدم وزارة األرسة والسياسات
االجتامعية الرتكية الدعم النفيس واالجتامعي وخدمات الرعاية
الوقائية والحامية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة يف مراكز
إعادة التأهيل ( .)ASPB ، 2016توفر وزارة الرتبية والتعليم قاعات
تدريس خاصة لدعم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة الذين
يعيشون يف مخيامت الالجئني .ومع ذلك ،هناك حاجة لرصد
وتقييم جودة الخدمات املقدمة من قبل هذا الربنامج (قاعدة
بيانات معلومات اللجوء.)2015 ،
أظهرت مراجعة لألدبيات أن البيانات الفردية التفصيلية التي متثل
العمر الزمني ،والجنس ،ومكان الوالدة ،وتاريخ الوالدة ،والتاريخ
الطبي ،وفئة اإلعاقة ،أو تاريخ اإلحالة إىل خدمات التدخل الخاص
يف مرحلة الطفولة املبكرة ( )EI / ECSEغري متوفرة لألطفال
الالجئني ذوي االحتياجات الخاصة يف تركيا .يف مجال،EI / ECSE
يعد احتساب العمر الزمني ،الذي يتم تقسيمه إىل سنوات
وشهور وأيام الطفل ،الخطوة األوىل يف أي بروتوكول تقييم.
ينجم عن أي سوء تقدير للعمر الزمني إىل التوصل إىل تفسريات
ونتائج بيانية خاطئة .لذلك ،من املهم للغاية تحديد العمر الزمني
للطفل يف وقت االختبار .لكن ،إذا مل يكن األطفال برفقة أفراد
األرسة ،فإن الكثري منهم ال يعرفون متى ولدوا أو قد ال يقدمون
املعلومات الصحيحة.
أظهرت النتائج أن الربوتوكوالت القياسية املستخدمة لجمع
البيانات الخاصة بتحديد األطفال الالجئني ذوي االحتياجات الخاصة
تعد قليلة للغاية ( .)Rohwerder، 2018وعالوة عىل ذلك ،هناك
نقص يف الوثائق املتعلقة بالخدمات املقدمة لألطفال الالجئني
ذوي االحتياجات الخاصة ( Curtisو Geagan، 2016؛ .)UNICEF، 2018
عىل سبيل املثال ،إذا تم تقييم األطفال لتحديد نقاط القوة
واالحتياجات التعليمية ،فمن املهم توثيق تاريخ التقييم وعمر
الطفل الزمني وأداة (أدوات) القياس املستخدمة ،ولغة األداة
حا باللغة الرتكية أو اللغة األم
(األدوات) ،وإذا كان التقييم متا ً
للطفل ،وتحديد اسم املوظف الذي أدار األداة (عىل سبيل املثال
أخصايئ التدخل املبكر /األخصايئ .وأفراد األرسة ،واملرتجمني
الفوريني ،و  /أو الوسطاء الثقافيني) ،ونتيجة تقييم كل طفل تم
تقييمه .إذا كان األطفال الالجئون ذوو االحتياجات الخاصة يتلقون
خدمات  ، EI / ECSEفمن املهم توثيق املعلومات الهامة حول
الخدمات التعليمية مبا يف ذلك نسبة األطفال إىل البالغني،
وعدد األطفال ذوي االحتياجات الخاصة يف الفصل الدرايس،
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والخلفية التعليمية للمعلمني ،واللغة (اللغات) املستخدمة
يف الربنامج ،وساعات العمل ،والجدول اليومي .جميع هذه
املعلومات ستساعد مقدمي الخدمات وصانعي السياسات
والباحثني عىل فهم املوارد املتاحة لألطفال الالجئني ذوي
االحتياجات الخاصة وتوجيههم فيام يتعلق مبا قد يلزم القيام
فيه من أجل تلبية احتياجات هؤالء الطالب.

اآلثار املرتتبة عىل امليدان
ريا
ميثل تعليم األطفال الالجئني ذوي االحتياجات الخاصة تحديًا كب ً
يف تركيا .هناك حاجة لتحديد األطفال الالجئني ذوي االحتياجات
الخاصة (منذ عمر الوالدة وحتى عمر  5سنوات) وتقديم خدمات
 EI / ECSEلدعم األطفال من أجل مساعدتهم عىل الوصول إىل
إمكاناتهم الكاملة .من املهم للغاية التدخل خالل السنوات
األوىل لنمو الطفل ،حيث ميكن لخدمات  EI / ECSEمن أن تؤثر عىل
مسار منو الطفل وتحسني النتائج لألطفال واألرس واملجتمعات
مثال بالغ
ً
ككل .إن الحالة يف تركيا معقدة للغاية ،لكنها تقدم
األهمية لتسليط الضوء عىل االحتياجات التعليمية لألطفال
الالجئني ذوي االحتياجات الخاصة.
تشمل التوصيات الرامية إىل تلبية احتياجات األطفال الالجئني
ذوي االحتياجات الخاصة يف تركيا بشكل أفضل ما ييل :أ) إنشاء
بروتوكول أكرث رصامة لجمع البيانات وتسهيل إمكانية توفري هذه
املعلومات إىل الجمهور؛ ب) تطوير نظام تقييم عاملي لألطفال
ذوي االحتياجات الخاصة؛ ج) توفري تدريب مستمر للمعلمني حول
تقييم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة .أوالً ،يجب أن يكون هناك
حسن يف مبادرات جمع البيانات .ميكن أن يساعد تطوير عملية
ت ّ
منهجية لجمع البيانات يف جميع أنحاء البالد لألطفال الالجئني
ذوي االحتياجات الخاصة يف تنظيم وتنسيق خدمات ذات مغزى
لـ  .EI / ECSEعالوة عىل ذلك ،هناك حاجة لتطوير نظام تقييم
عاملي ،وهو خطوة حاسمة لفهم نقاط القوة واحتياجات األطفال
الالجئني .عىل سبيل املثال ،ميكن أن تفكر تركيا بتوسيع إدارة
التقييم الدويل وتقييم التعليم املبكر ( ،)IDELAوالتي تهدف
إىل قياس منو الطفل من  3.5إىل  6سنوات يف أربعة مجاالت:
التنمية الحركية ،واللغة الناشئة ومحو األمية ،والحساب الناشئ
 /حل املشكالت ،و املهارات االجتامعية  -العاطفية (Pisani ،
 ،Borisovaو  .)Dowd، 2015بالوقت الحايل ال يوجد سوى عدد
محدود من أدوات التقييم ذات الخصائص السيكومرتية الجيدة
املتاحة للمعلمني التي ميكن استخدامها مع األطفال ذوي
االحتياجات الخاصة .من املهم أيضً ا توفري تدريب داخيل منتظم
للمعلمني حول التقييم مع الرتكيز بشكل خاص عىل التعاون مع
أفراد األرسة واملرتجمني ومقدمي الخدمات  /الوسطاء الثقافيني
خالل عملية التقييم.

استنتاج
ميكن لجميع األعامل املستقبلية التي تركز عىل األطفال الالجئني
ذوي االحتياجات الخاصة أن تحدث تغيريا ً كبريا ً يف حياة جميع
األطفال الذين يواصلون دراستهم خالل حاالت الطوارئ .عىل
سبيل املثال ،قد يحتاج الطفل الذي يعاين من ضعف السمع إىل
معلومات توضيحية مكتوبة أو وصف فيديو ،التي بدورها ميكن
أن تدعم أيضً ا األطفال الذين يتعلمون لغة أخرى لرؤية الكلامت
عىل الشاشة أثناء استامعهم لطريقة نطق هذه الكلامت .هناك
حاجة ملحة لالعرتاف باحتياجات األطفال الالجئني ذوي االحتياجات
الخاصة واالستجابة لها ،وإال فإنهم يف كثري من األحيان ال يتلقون

ٍ
،كاف ضمن حقوقهم كأطفال (األمم املتحدة
الخدمات بشكل
 ولكنها قضية، هذه ليست مجرد مشكلة تتعلق برتكيا فقط.)2016
عاملية تحتاج إىل االهتامم وميكن أن يستفيد منها جميع األطفال
.ذوي االحتياجات الخاصة

 تقترص نتائجنا.أو الدعم الذي يحتاجون إليه/الخدمات والتمويل و
 وبالرغم من هذا.عىل الالجئني من سوريا املقيمني يف تركيا
 يقرتح بحثنا بأنه ال توجد بيانات موثقه تشري إىل أنه يتم،القيد
أو يتلقون/تحديد األطفال الالجئني ذوي االحتياجات الخاصة و
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الجزء 5

إجراء أبحاث الجودة
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تقدم هذه املقالة الخطوط العريضة للمعضالت األخالقية
أثناء إجراء البحوث يف املناطق املتأثرة بالنزاعات
واألزمات .نحن ندعي أن املجموعة املتنامية من البحوث
يف مجال التعليم يف حاالت الطوارئ تدعم بشكل
غري متناسب املخاوف بشأن دعم الحساسيات األخالقية
واحتياجات التطوير املهني للباحثني.

العبارات الرئيسية
أخالقيات البحث
التعليم والرصاع
اإلنسانية
املساءلة

إن إجراء البحوث يف املناطق املتأثرة بالنزاعات أو الكوارث يشكل
تحديات أخالقية ومنهجية كبرية ترتبط بقلة الحامية املتوفرة لكل
من املشاركني والباحثني .لقد أثريت العديد من املخاوف من أن
املشاركني يف األبحاث يف البيئات املتأثرة باألزمات قد يتعرضون
للرضر الناجم عن الطلبات املتكررة للمشاركة يف الدراسات
البحثية ( Collogan، Tuma، Dolan-Sewell، Borjaو Fleischman،
 )2004أو أن املقابالت الخاصة باألبحاث ميكن أن تعرض املشاركني
لخطر «إعادة الصدمات» ( Newmanو  .)Kaloupek ، 2004يف
جميع الحاالت ،يتحمل املشاركون يف سياقات األزمات آثار التعرض
للصدمات والقلق ،والتي قد يكون لها آثار مدمرة عىل قدرتهم
عىل اتخاذ القرارات ( Colloganوآخرون )2004 ،أو عىل قدرتهم
فيام يتعلق باملوافقة عىل املشاركة يف البحوث (Alderson
 .)& Morrow ، 2014تتعلق القضايا األخالقية األخرى بأهلية
املشاركني عىل املشاركة يف البحوث بسبب العمر أو العوامل
الظرفية األخرى ( Fureyو  .)Kay، 2010عىل وجه الخصوص ،عندما
يتعلق األمر مبشاركة األطفال يف بحوث التعليم اإلنساين ،فإن
هذه التوترات تصبح أكرث تعقيدًا وغري مستقرة أخالقياً .ميكن أن
تؤدي مشاركة األطفال يف األنشطة البحثية إىل تعريضهم
للمخاطر الجسدية والنفسية واالجتامعية نظ ًرا لتجربتهم مع
العنف أو الكوارث ،هذا إىل جانب الظروف املعيشية السيئة
التي يواجهونها يف العادة نتيجة وضعهم املعييش خالل
األزمة .باإلضافة إىل ذلك ،ميكن للباحثني الذين يفتقرون إىل
املعرفة املطلوبة وال يفهمون التعقيدات األخالقية التي قد
تحدث ولو عن غري قصد ،استخدام ما ميكن اعتباره مقاربات تدخلية
واستغاللية وقهرية أثناء مناقشة القضايا الحساسة مع األطفال
يف السياقات املتأثرة باألزمات .عىل الرغم من أن البحث الجيد
أمر حيوي لتعزيز تقديم التدخالت املنقذة للحياة ،يجب أن تكون
حامية األشخاص من أعىل األولويات األخالقية التي ينبغي أخذها
بنظر األعتبار ،بهدف تخفيف املخاطر األمنية والتقلبات العامة
لألحداث يف حياة األفراد (.)Wood ، 2006
ينبغي الحصول عىل املوافقة الرسمية من قبل لجنة أخالقيات
البحوث قبل إجراء البحوث امليدانية املتعلقة بالقضايا البرشية
من قبل األوساط االكادميية ،ويعد هذا أمر أسايس متعارف
ومتفق عليه يف جميع أنحاء العامل ( Beauchampو Childress،
 .)2001تضمن جميع هذه اآلليات سالمة املشاركني يف األبحاث
ورسية املعلومات املقدمة وعدم الكشف عن هوية املشاركني،
ويعد ذلك جزء ال يتجزأ من املراجعة األخالقية .ومع ذلك ،فإن
االهتامم ينصب يف املقام األول عىل الحامية املؤسسية (عىل
سبيل املثال ،خطر األرضار بسمعة املؤسسة ،وسالمة املوظفني،
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واملخاوف املتعلقة باملسؤولية) .املنهجيات البحثية التقليدية
التي متارس يف سياقات مستقرة يف كثري من األحيان غري كافية
لفهم املعضالت األخالقية والحساسيات امليدانية يف سياق
األزمات .باإلضافة إىل ذلك ،قد ال تعطي البحوث امليدانية التي
تجريها املنظامت والوكاالت اإلنسانية دامئًا أولوية للمساءلة
األخالقية نظ ًرا لرضورة الحصول عىل استجابة رسيعة أو لتلبية
االحتياجات العاجلة للسكان املترضرين ،الخ .تعد مسألة الحصول
عىل املوافقة املسبقة ،وموازنة السلبيات واإليجابيات ،واختيار
عا
املشاركني ،واإلكراه املحتمل ،بعضً ا من أكرث املشكالت شيو ً
التي قد يواجهها الباحثون اإلنسانيون أثناء العمل امليداين
( .)O’Mathuna ، 2009وهذا يعني أن هناك حاجة ماسة لتدريب
الفرق امليدانية عىل أساليب إجراء البحوث ،والتعاون الوثيق
مع الخرباء املختصني بهدف دعم تصميم وتنفيذ وتحليل البحوث
بالشكل الصحيح واملطلوب ( Ford ، Mills ، ZachariahوUpshur
 .)2009ومع ذلك ،فإن التطبيق املحدود لربوتوكوالت الحامية
املطلوبة وقلة وجود مبادئ توجيهية واضحة بشأن االلتزامات
األخالقية قد يؤدي إىل زيادة مخاطر الرضر املحتملة عىل
املشاركني يف البحوث ،وتؤثر سلبياً عىل سالمة الباحثني ،وعىل
سمعة املمولني ( Fordوآخرين.)2009 ،
إن إجراء البحوث الرتبوية يف املناطق املعرضة للنزاعات
واألزمات الطويلة ميثل تحديًا من حيث الوصول إىل هذه امليادين،
واملحافظة عىل سالمة الباحثني واملشاركني يف األبحاث،
وغريها من املعضالت األخالقية حول توثيق التجارب املؤملة
لألشخاص املتأثرين باألزمة .تهدف هذه الورقة إىل استكشاف
القضايا الرئيسية التي يواجهها الباحثون الرتبويون أثناء أنشطة
جمع البيانات يف البيئات املتأثرة باألزمات ،وخاصة التوترات التي
يتعرضون لها أثناء تأديتهم لدورهم يف حامية املشاركني
يف البحث ،مع تعزيز تطويرهم املهني لضامن إجراء البحوث
األخالقية يف السياقات اإلنسانية بالشكل الصحيح واملطلوب.
نناقش العديد من القيود التي يواجهها الباحثون الرتبويون أثناء
العمل يف األماكن املعقدة والبعيدة والخطرة ،والتي يشوبها
انعدام األمن والقيود املالية واألطر الزمنية الضيقة .قد تعرض
هذه الضغوط رفاهية املشاركني للخطر وسط الحاجة املاسة إىل
ريا ،نسلط
الحصول عىل أدلة تجريبية إلثراء العمل اإلنساين .أخ ً
الضوء عىل الدور الهام للباحثني املحليني يف تشكيل جدول
أعامل البحث والنهج املنهجية يف البيئات املتأثرة باألزمات.

عوائق البحث األخالقي يف ظروف غري مستقرة
تعمل الوكاالت اإلنسانية بشكل متزايد عىل البحوث يف البيئات
املتأثرة بالنزاع ،تقديرا ً للحاجة املاسة للحصول عىل أدلة وبيانات
واقعية وفعالة بهدف توعية املجتمع العاملي وتوجيه الدعوات
والسياسات اإلنسانية وتقديم املساعدة املطلوبة ،مبا يف
ذلك التعليم .ومع ذلك ،فإن املنظامت الدولية التي تتعامل مع
مستشاري األبحاث ليس لديها دامئًا تدابري أمنية كافية لضامن
سالمة الباحثني يف هذا املجال ( Gallagher، Haywood، Jonesو
 .)Milne، 2010عندما يكون الرتكيز منصب عىل الكفاءة والفعالية
بأقل تكلفة ممكن ،قد يتم منح العقود البحثية للباحثني الذين
قد ال يكونون مدربني تدريباً كافياً عىل إجراء التقييامت األخالقية
املناسبة للدراسات البحثية يف حاالت األزمات .غال ًبا ،الوكاالت
املعنية ال تعترب مسؤولية ضامن الباحثني للمعايري األخالقية
العالية أثناء إجرائهم للبحوث اإلنسانية عىل أنها جزء من
أولوياتهم الرئيسية ( Fordوآخرون .)2009 ،ومع ذلك ،قد يتطلب
من الباحثني زيارة مناطق خطرية ،أو غري مستقرة سياسياً ،أو التي
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حدث فيها تفيش األمراض املعدية ،مام يعرض هؤالء الباحثني
للخطر.
أثناء العمل يف إعدادات بعيدة وغري مستقرة ،قد ال تتاح لهؤالء
الباحثني فرصة إبالغ مرشفيهم املبارشين عن املشكالت التي
تنشأ خالل إجرائهم للبحوث عىل الفور ،وحتى عندما يتمكنون
من القيام بذلك ،فقد ال يتلقون ردود فعل فورية .ويف بعض
الحاالت ،قد يشعرون بالضغط من أجل املشاركة يف ما ميكن
اعتباره عملية صنع قرار بسبب حالة مقلقة تتطلب منهم اتخاذ
قرار فوري من أجل االستجابة أو مراعاة لضيق الوقت ،وهذا القرار
قد يكون غري سليم أخالقياً .عىل سبيل املثال ،قد يؤدي اإلخفاق
يف تزويد املشاركني بالوقت واملوارد والدعم الكايف التي
متكنهم من املشاركة بفعالية يف البحث إىل تعريضهم للخطر.
عالوة عىل ذلك ،فإن املحققني الذين يفتقرون إىل الخربة الذين
يتعاملون مع مواضيع حساسة قد يعرضون املشاركني لخطر
األذى الجسدي ،أو وصمة عار ،أو تعريضهم لالنتقام أثناء أو بعد
أنشطة جمع البيانات ،خاص ً
ة عند العمل ضمن أطر زمنية قصرية.
وبالتايل ،فإن السلوك املهني دون املستوى املطلوب للباحثني
قد يؤثر سلبيا عىل نتائج البحوث التي يجرونها (Goodhand
 ،)، 2000مام قد يعرضهم ويعرض املشاركني يف البحوث
واملجتمع التعليمي بأكمله إىل رضر غري مقصود.
ريا ،أحياناً الباحثون الذين يعملون يف مجال التعليم ميرون
أخ ً
بفرتات طويلة من الشعور بالوحدة أثناء إجراء البحوث امليدانية
ومحاولتهم التكيف مع املحيط الثقايف الجديد .وعليه ،من
املحتمل أن يواجهون تحديات عاطفية ،مبا يف ذلك الشعور
بالخوف والشفقة أثناء مشاهدتهم آلثار األزمات اإلنسانية عىل
السكان املترضرين ( .)Wood ، 2006قد تؤثر العزلة التي تحدث
يف بيئات الرصاع والطوارئ يف بعض األحيان عىل قدرة الباحثني
عىل الحفاظ عىل رسية مصادر معلوماتهم ( Jacobsenو
 .)Landau، 2003وقد يشعرون أيضً ا بالتوتر والضغط أثناء سعيهم
لاللتزام باملواعيد النهائية املحددة والتفاوض مع توجيهات
الجهات املانحة نحو إجراءات وتدابري محددة ،والتي قد تكون أو
ال تكون متوافقة مع االحتياجات الفعلية وتطلعات ووجهات نظر
متلقي املعونة (.)Stockton ، 2006
ال تقدم هذه الورقة مؤرشات واضحة حول كيفية إدارة أمن
الباحثني ورفاهيتهم ،لكنها تسلط الضوء عىل كيفية تطوير فهم
دقيق للسياق والثقافة واملخاطر الفعلية التي تواجه الباحثني
ومجتمع البحث ( .)Goodhand ، 2000و تعترب تقييامت املخاطر
والضعف ،من بني أمور أخرى ،ليست دامئاً تدابري كافية ويجب أن
تقرتن بالتجارب املهنية السابقة يف بيئات الرصاع والطوارئ .يف
حني أنه من غري األخالقي إرشاك الباحثني عدميي الخربة بشكل
مستقل يف السياقات اإلنسانية ،إال أن التطوير املهني املستمر
وتعزيز الوعي النقدي حول أرضار ومنافع محددة يعد أم ًرا بالغ
األهمية لجميع الباحثني ،املتمرسني وغري املتمرسني ،قبل
تكليفهم للمشاركة يف املشاريع البحثية الجديدة يف حاالت
الطوارئ (.)Goodhand، 2000
قد يقدم املمثلون الوطنيون ،مبا يف ذلك السلطات املدنية أو
العسكرية ،مساهامت ذات صلة بالبحث امليداين .كون الجهات
الفاعلة املحلية عىل دراية بالسياقات وتعقيداته ،بإمكانهم
تقديم املساعدة للباحثني مام ميكّنهم بالتايل من تحديد القضايا
ذات الصلة التي تستحق االستكشاف .التنسيق املستمر مع وزارة
التعليم قد يساعد الباحثني عىل الوصول إىل األماكن التعليمية
املتأثرة باألزمة؛ يف بعض السياقات املتقلبة بشكل خاص ،لن

يكون من املفيد إجراء العمل امليداين دون موافقة الوزارة
ودعمها .ومع ذلك ،من املهم أيضً ا الوعي إىل أن سلطات الدولة
قد تكون يف بعض األحيان معادية للسكان املترضرين من األزمة
ألسباب مختلفة مثل االختالفات السياسية والدينية واإلثنية .يف
أي حال ،ميكن أن يساعد إنشاء فرق بحثية داخل البلد ،التي يتم
اختيارها بعناية ،عىل مساعدة الباحثني عىل فهم السياقات
واملامرسات األخالقية املحلية بشكل أفضل ،وتجريب أدوات البحث.
ميكن ملثل هذا التعاون أن يفيد البحوث من خالل املساعدة يف
تجنب حاالت عدم الثقة الثقافية غري املقصودة التي قد تيسء
إىل املجتمعات املحلية (.)O’Mathuna ، 2009
عىل الرغم من امليزة التضامنية للتعاون بني الباحثني الدوليني
واملحليني ،حالها حال جميع الحاالت األخرى ،قد يكون للباحثني
«املحليني» مواقف مؤكدة أو متناقضة بشأن قضايا سياسية
معينة .هناك مسألة أخرى يجب أخذها بنظر االعتبار ،وهو خطر
االعتامد الكبري عىل الباحثني املحليني الختيار مواقع ومجتمعات
بحثية معينة ،وذلك بسبب انتامءاتهم الشخصية ،والتي ميكن أن
تستبعد األصوات املتنوعة يف الدراسة .عىل الرغم من أن تجنب
هذا السيناريو قد يكون أم ًرا صعبًا ،إال أنه من املهم الحفاظ عىل
الحياد والدقة إىل أقىص مستوى ممكن من خالل اإلبالغ الصادق
ريا،
عن مواقف الباحثني وتصوراتهم املسبقة وانحيازهم .أخ ً
قد تساعد مشاركة الباحثني املحليني أيضً ا الباحثني «الخارجيني»
يف اكتساب نظرة ثاقبة للتاريخ املحيل ،والديناميات الثقافية
واالجتامعية من خالل املحادثات والعمل الجامعي وكذلك بناء
الثقة مع املشاركني وتأمني املوافقة املستنرية يف إطار
زمني قصري إىل حد معقول .يف الوقت نفسه ،نجادل بأن وجود
الباحثني «الخارجيني» قد يساهم يف تحديد االهتاممات الرئيسية
بشكل مستقل ،مع تحدي بعض االفرتاضات الثقافية والتحيزات
االجتامعية والسياسية التي يحملها الباحثون «الداخليون».

استنتاج
تعد النزاهة الشخصية والصدق والدقة املنهجية من املتطلبات
األساسية إلجراء أبحاث عالية الجودة يف البيئات اإلنسانية .عىل
الرغم من تنامي البحوث التي تستكشف التحديات التعليمية
يف سياق األزمات ،تظل هناك فجوات كبرية يف املعرفة حول
كيفية تقييم مخاطر البحث وتخفيفها والحفاظ عىل معايري
أخالقية عالية أثناء إجراء البحوث يف هذه الحاالت .هناك حاجة
حة لزيادة فرص التطوير املهني للباحثني الذين يعملون يف
مل ّ
سياق األزمات .وكام هو الحال مع أي مجال من مجاالت البحوث
التي تنطوي عىل املشاركة اإلنسانية ،ينبغي أيضاً إجراء البحوث
الرتبوية يف البيئات اإلنسانية بدقة منهجية ،وفقاً ملعايري
أخالقية عالية .نظ ًرا لوجود مشاركة متزايدة من االستشاريني
املستقلني الذين يقومون بإجراء البحوث يف حاالت الرصاع
واألزمات ،ال يوجد تدقيق كاف لإلجراءات األخالقية املتعلقة
بالدراسات البحثية يف مجال التعليم يف حاالت الطوارئ .لذلك،
من الرضوري أن تنشئ وكاالت التكليف آلية للتقييم األخالقي
املستقل لجميع البحوث املتعاقد عليها ،وأن يوضح الباحثون
بوضوح كيف تم اتباع املبادئ التوجيهية األخالقية ذات الصلة
ريا ،تقديم التدريب الكايف للباحثني
أثناء إجرائهم للبحث .أخ ً
حول كيفية إجراء البحوث ميكن أن يساعد عىل توقع ومعالجة
املعضالت املختلفة ،ولكن يف النهاية تعتمد األبحاث األخالقية
عىل خربة الباحثني وحكمهم وتفسريهم للمواقف املعقدة
( .)Wood ، 2006من خالل عملية التفكري الذايت هذه ،يجب عىل
الباحثني الرتبويني تبني املعايري األخالقية العالية واالسرتاتيجيات

امليدانية غري الضارة أثناء إجراء البحوث يف البيئات املتأثرة
باألزمات.
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