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وصف التحديات الخاصة باألزمات

يوجــد عــدد كبيــر مــن األطفــال خــارج المدرســة )OOS( يف نيجيريــا أكثــر 
ــة أخــرى )اليونيســف 2019(. إن هــذه األزمــة التعليميــة شــديدة  مــن أي دول
بشــكل خــاص يف المناطــق األكثــر تضــررًا مــن تمــرد بوكــو حــرام الــذي نــزح 
1.9 مليــون نيجيــري ودمــر أو أجبــر عــى إغــالق مــا يقــرب مــن 3000 مدرســة 
)مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية 2017(. ُحــرِم 10.5 مليــون طفــل يف جميــع 
أنحــاء نيجيريــا مــن حقهــم اإلنســاين يف التعليــم واالقتــراب مــن البلــوغ دون 
معرفــة القــراءة والكتابــة والحســاب والمهــارات االجتماعيــة والعاطفيــة الــي 

يحتاجــون إليهــا لالزدهــار وعيــش حيــاة مســتقرة ومســتقلة.

المملكــة  مــن مســاعدات  وبدعــم  األزمــة،  لهــذه  اســتجابتها  مــن  كجــزء 
المتحــدة، قامــت لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة )IRC( ومنظمــة اإلبــداع الــدويل 
بتطويــر نمــوذج برنامــج التعلــم الســريع )ALP( يف نيجيريــا. برنامــج التعلــم 
الســريع يه برامــج تعليميــة مرنــة ومناســبة للعمــر المســتهدف وتســى 
لتلبيــة احتياجــات األطفــال والشــبابالذين ال يزالــون خــارج المــدارس مــن 
خــالل إعدادهــم للدخــول أو العــودة إىل النظــام التعليمــي الســائد. مــن 
خــالل تســجيل هــؤالء الطالب/الطالبــات، يســى برنامــج التعلــم الســريع 
جاهــًدا للتعويــض عــن الوقــت الضائــع ودعــم المهــارات األساســية الــي ربمــا 
ــأو فقدوهــا بعــد خــروج دراســتهم عــن مســارها. ــم يطورهــا هــؤالء الطالب ل

استعراض موجز

يخــدم برنامــج التعلــم الســريع حاليـًـا 35500 طفــل تتــراوح أعمارهــم بيــن 9 
و 14 عاًمــا يف واليــي يــويب وبورنــو يف شــمال شــرق نيجيريــا. مــا يقــدر بـــ 75% 
ــو هــم خــارج المــدارس. تعــيط هــذه  مــن جميــع األطفــال يف يــويب وبورن
البرامــج األولويــة لتطويــر المهــارات األكاديميــة واالجتماعيــة والعاطفيــة 
ــم  ــن أو ل ــن عامي ــر م ــة ألكث ــارج المدرس ــوا خ ــن كان ــال الذي األساســية لألطف
يلتحقــوا بالمدرســة عــى اإلطــالق. يتــم توفيــر دعــم لبرنامــج التعلــم الســريع 

ــر هــذه المنطقــة. ــر رســمي )NFLCs( عب يف 400 مركــز تعليــم غي

منــذ بدايــة تمــرد بوكــو حــرام، ُقتــل أكثــر مــن 2295 معلــم ونـُـزح مــا يقــدر بـــ 
ــد أدى  ــا 2017(. وق ــوارئ WG نيجيري ــاالت الط ــم يف ح ــة التعلي 19000 )مجل
ــول إىل  ــا الوص ــم قضاي ــا وتفاق ــة يف نيجيري ــة التعليمي ــم األزم ــك إىل تفاق ذل
المــدارس. اســتجابة لهــذا العجــز يف المعلمونالمعتمديــن يف شــمال شــرق 
نيجيريــا، يقــوم برنامــج التعليــم الســريع بتوظيــف أفــراد المجتمــع المحــيل 

.)LFs( للعمــل كمســهل تعلــم

يقــوم مســؤولو برنامــج التعلــم الســريع بتزويــد مســهيل التعلــم بمعرفــة 
المحتــوى والمهــارات التربويــة الــي يحتاجــون إليهــا لتعليــم األطفــال خــارج 
المــدارس بشــكل أســايس القــراءة والكتابــة والحســاب والمهــارات االجتماعيــة 

العاطفيــة. تُــوَفَّر فــرص التطويــر المهــين لمســهيل التعلــم الــي تشــمل 
ــارات التدريــب يف الموقــع مــن قبــل المســؤولين  التدريــب وجهــا لوجــه، وزي

.)TLCs( ــهرية ــم المعلمونالش ــر تعل ــة ودوائ ــم المحلي ــن وزارات التعلي م

تقــدم برامــج التعلــم الســريع جلســات دراســية تســتمر لمــدة ثــالث ســاعات 
يف اليــوم، ثــالث مــرات يف األســبوع عــى مــدار تســعة أشــهر متتاليــة. الهــدف 
التنظيمــي لبرامــج التعلــم الســريع هــذه هــو أنــه، عنــد اســتنتاجهم، ســيكون 
الطالبالمســجلون قــد طــوروا مهــارات القــراءة والكتابــة والحســاب والمهــارات 
الرســمي.  المــدريس  النظــام  لالنتقــال إىل  الالزمــة  العاطفيــة  االجتماعيــة 
ــة هــذه االحتياجــات األساســية  ــد أفضــل الممارســات لتلبي مــن خــالل تحدي
تلــك  الســريع يف  التعلــم  برامــج  فــإن  يــويب وبورنــو،  لألطفــال يف واليــي 
المنطقــة تبشــر بتقديــم اســتراتيجيات مفيــدة لألزمــة الواســعة الــي تواجــه 

ــا. ــر نيجيري األطفــال خــارج المــدارس عب

األدلة والمخرجات

أجــرت لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة تقييــم األثــر بنــاء عــى تجربــة مختلطــة، تجربــة 
ــج  ــم برنام ــا دع ــن إم ــالج يتلقي ــع ذرايع ع ــة م ــواهد طولي ــوائية ذات ش عش
التعلــم الســريع أو برنامــج التعلــم الســريع زائــد دعــم التدريــب، ومجموعــة 
مراقبــة واحــدة مــن الطالب/الطالبــات، جميعهــم مســجلين يف NFLCs يف 

شــمال شــرق نيجيريــا.

ركــز تقييــم التأثيــر هــذا عــى اعتبــارات عــدة: فعاليــة تكلفــة النهــج األســايس 
لبرنامــج التعلــم الســريع عــى المهــارات األكاديميــة واالجتماعيــة والعاطفيــة 
ــر المســتقل  ــن بالمــدارس، والقيمــة المضافــة والتأثي ــر الملتحقي لألطفــال غي
ــر التدريــب يف الموقــع لُميّســري التعلــم، وتجــارب األطفــال وُميّســري  لتوفي
التعلــم والمدربينالمشــاركين يف برنامــج التعلــم الســريع. كمــا درس التقييــم 
كيفيــة اختــالف تأثيــرات برنامــج التعلــم الســريع لمجموعــات فرعيــة مختلفــة 
ــف حســب الجنــس، والوضــع االجتمــايع واالقتصــادي  ــال تختل مــن األطف
)SES(، وبيئــات اإللمــام بالقــراءة والكتابــة المنزليــة، والنــزوح )الشــخص النــازح 

داخليـًـا(، وحالــة اإلعاقــة.

عملــت العينــة الكميــة لهــذا التقييــم مــع عينــة بحثيــة مــن 2،244 طفــاًل غيــر 
ملتحقيــن بالمــدارس يحضــرون إىل 80 مركــزًا مــن مراكــز التعليــم غير الرســمي 
يف جميــع أنحــاء واليــي يــويب وبرنــو. وركــزت العينــة عــى نتائــج تعلــم 
الطالب/الطالبــات. تــم اختيــار هــؤالء األطفــال مــن خــالل عمليــة مــن مرحلتيــن 
اختــارت 80 مركــزًا مــن مراكــز التعلــم غيــر الرســمي عشــوائيًا لشــروط المعالجة 
االثنتيــن )برنامــج التعلــم الســريع األســايس وبرنامــج التعلــم الســريع باإلضافــة 
إىل التدريــب( ثــم اختــارت األطفــال عشــوائيًا للمعالجــة وانتظــار المجموعــات 

المرجعيــة داخــل كل مركــز مــن مراكــز التعلــم غيــر الرســمي.

تلبية االحتياجات األكاديمية واالجتماعية والعاطفية لألطفال خارج المدارس يف نيجيريا

منظمة
المؤلفون

الموقع
مواصفات المعلمون

الموضوع

لجنة اإلنقاذ الدولية
 أدين ميريتو، كبير منسي البرامج

شمال شرق نيجيريا: واليي بورنو ويويب
مدرسوا المجتمع المضيف والمعلمون الوطنيون الذين يعملون يف ظروف غير آمنة التطوير 

المهين للمدرسين/للمدرسات
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استكشــف التقييــم النــويع تجــارب ُميّســري التعلــم والمدربينمــع العناصــر 
المختلفــة للتطويــر المهــين للمدرسين/للمدرســات. أفــاد ُميّســرو التعلــم أن 
التدريبــات كانــت مفيــدة لكنهــا غيــر كافيــة، ورأوا أن تدريبــات تعــلُّم الُمعلـّـم 
أكثــر أشــكال دعــم التطويــر المهــين فائــدًة؛ إذ إنهــا أتاحــت لميُّســري التعليــم 
فرصــة مســتمرة للتعلــم والتبــادل وتقديــم الدعــم لألقــران وتبــادل أفضــل 
ــات صعوبــات يف تقديــم دعــم فعــال  الممارســات. واجــه المدربون/المدرب
لُميّســري التعلــم نظــرًا لتدريبهــم المحــدود، ونقــص الخبــرة يف مجــاالت 
ــم ن المدربينأقامــوا عالقــات  الموضــوع، وعــبء العمــل. أفــاد ُميّســرو التعل
ــارات مســتمرة. رأى بعــض  ــم يقومــوا بزي ــم، لكنهــم ل ــة ومحترمــة معه ودي
ــن  ــرون إىل أن المدربي ــار آخ ــا أش ــد، بينم ــب مفي ــب أن التدري ــري التدري ميُّس

ــوا فعاليــن. ــرة والقــدرة الالزمــة ليكون يفتقــرون إىل الخب

قامــت لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة، بنــاءً عــى هــذه النتائــج، بتكييــف برامجهــا، 
المهــين  التطويــر  نهــج  لتحســين  الفــرص  واغتنــام  التدريــب،  وخفــض 
لمدريس/مدرســاتها وتقييمــه. كمــا تضطلــع لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة أيًضــا 
جديــد لتوطيــن محتــوى التعلــم االجتمــايع والعاطــيف ومــوارده مــن خــالل 
عمليــة اختبــار صارمــة، وذلــك بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة النيجيريــة.

صانــي  أشــركت  بحثيــة  توجيهيــة  لجنــة  الدوليــة  اإلنقــاذ  لجنــة  أنشــأت 
السياســات يف عمليــة بنــاء أدلــة حــول مــا يصلــح للعمــل. قــدم صانعــو 
ــم البحــث، مدخــالت ومالحظــات  ــذ المراحــل األوىل لتصمي السياســات، من
حــول عمليــة البحــث. كمــا نظمــت لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة فعاليــة لنشــر نتائــج 
البحــوث يف أبوجــا يف الثالثيــن مــن تموز/يوليــو مــن عــام 2019 لمشــاركة مــا 
تــم تعلمــه مــن البحــث مــع الجهــات المعنيــة الحكوميــة الرئيســية وصانــي 
السياســات مــن وزارات الدولــة والــوزارات الفيدراليــة للتعليــم، والمنظمــات 
ــات  ــمل التوصي ــة. وتش ــات المانح ــع الجه ــة، ومجتم ــة الدولي ــر الحكومي غي

الرئيســية مــا يــيل:
وليــس 	  النتائــج،  لتحقيــق  المصممــة  التعليــم  برامــج  يف  االســتثمار 

ومطالبــة  والصراعــات  األزمــات  ســياقات  يف  فحســب،  المخرجــات 
النتائــج. هــذه  تحقيــق  نحــو  المحــرز  التقــدم  برصــد  المســتفيدين 

االســتثمار يف برامــج التعلــم الســريع التكميليــة وعاليــة الجــودة مــع 	 
مســارات النظــام الرســمي بالنســبة لألطفــال غيــر الملتحقيــن بالمــدارس 

يف ســياقات األزمــات لدعــم التعلــم ونتائــج االنتقــال.
االســتثمار يف تصميــم المــواد التعليميــة والتعليميــة للتعلــم االجتمايع 	 

والعاطــيف ووضعهــا يف ســياقها، وكذلــك تحديــد الممارســات الِفطريــة 
البحــوث  وإجــراء  والعاطــيف،  االجتمــايع  التعلــم  مهــارات  لتعزيــز 
وصلتهــم  ســواء  حــد  المعلمونوالطالبعــى  قبــول  لفهــم  التنفيذيــة 

ومشــاركتهم.
ــن 	  ــح ولم ــا يصل ــل لم ــم أفض ــودة لفه ــة الج ــاث عالي ــتثمار يف أبح االس

ــة وتحــت أي ظــرف يف ســياقات الصراعــات واألزمــات مــن  وبــأي تكلف
خــالل تمويــل تقييمــات األثــر مقترنــة ببيانــات التكلفــة، وبيانــات التنفيــذ 
مــن أنظمــة المراقبــة، والبيانــات النوعيــة الــي يتــم الحصــول عليهــا مــن 

ــز ــالت ومجموعــات التركي المقاب
ضمــان توفيــر المــوارد للتعليــم يف ســياقات األزمــات للفتيــات والفتيــان 	 

بســبب  النازحيــن  لألطفــال  األولويــة  وإعطــاء  المســاواة،  قــدم  عــى 
العنــف والذيــن يعيشــون يف فقــر ولديهــم إعاقــات جســدية.

ــاركًا  ــه 79 مش ــارك في ــويع ش ــم ن ــي بتقيي ــم الكم ــذا التقيي ــتكمال ه ــم اس وت
يف الدراســة األوســع نطاقــا: 48 طفــاًل، و15 مــن ُميّســري التعلــم، وثمانيــة 
مدربيــن، وثمانيــة مــن أفــراد المجتمــع المحــيل، وجميعهــم مــن 15 مركــزًا 
مــن مراكــز التعلــم غيــر الرســمي يف واليــي يــويب وبرنــو. وقــد اُختيــرَت هــذه 
لُوِحَظــت مســتويات  الرســمي حيــث  التعلــم غيــر  العينــة لتشــمل مراكــز 

ــج. ــر البرنام ــن تأثي ــة م ــطة ومنخفض ــة ومتوس مرتفع

ــج  ــريع يه نه ــم الس ــج التعل ــية لبرنام ــة األساس ــم أن المعالج ــد التقيي ووج
أدت  التعلــم.  نتائــج  عــى  إيجــايب  تأثيــر  ولهــا  التكلفــة  مــن حيــث  فعــال 
المعالجــة األساســية لبرنامــج التعلــم الســريع، بتكلفــة بلغــت 66 جنيًهــا 
إجــادة  يف  إحصائيــة  داللــة  ذات  تحســينات  إىل  طفــل،  لــكل  إســترلينيًا 
مــن  ســبع  يف  إحصائيــة  داللــة  ذات  وتحســينات  القــراءة،  وفهــم  اللغــة 
 ،)EGMA( المهــام الفرعيــة الثمانيــة لتقييــم الرياضيــات للصفــوف المبكــرة
وانخفاًضــا كبيــرًا مــن الناحيــة اإلحصائيــة يف توجــه األطفــال نحــو اســتخدام 

الخالفــات. لحــل  عدوانيــة  اســتراتيجيات 

ــكل  ــترلينيًا ل ــا اس ــدار 42 جنيًه ــف بمق ــادة التكالي ــب إىل زي ــة التدري أدت إضاف
طفــل.  تظهــر نتائــج تقييــم التأثيــر أن التدريــب، باإلضافــة إىل برنامــج التعلــم 
ــة عــى  ــة إحصائي ــرة وســلبية وذات دالل ــرات صغي ــج تأثي الســريع وحــده، أنت
مهــارات التعــرف عــى الحــروف، وحقــق خمــس مــن أصــل ثمــاٍن مــن نتائــج 
تقييــم الرياضيــات للصفــوف المبكــرة، وأدى إىل انخفــاض يف مســتويات ســوء 
تنظيــم الغضــب الُمبلـَـغ عنهــا ذاتيـًـا مــن األطفــال وزيــادة يف توجههــم نحــو 

اســتخدام العــدوان.

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

أفــاد المتعلمون/المتعلمــات، وُميّســرو التعلــم، والمدربون/المدربــات أن 
التعلــم االجتمــايع والعاطــيف نافــع وأدى إىل تحســين ســلوك الطالبوقــدرة 
ــدرايس. ومــع هــذا، فقــد  ــم عــى إدارة الســلوك يف الصــف ال ُميّســري التعل
االجتمــايع  للتعلــم  المقــررة  الدراســية  المناهــج  بيــن  الفجــوة  شــكّلت 
ــم االجتمــايع  ــي يســتلزمها التعل ــري للمهــارات ال والعاطــيف والفهــم الِفْط
إتقــان  يف  صعوبــة  المشاركون/المشــاركات  يجــد  تحديًــا.  والعاطــيف 
الفكــرة الشــكلية للتعلــم االجتمــايع والعاطــيف ألنهــا غيــر مألوفــة. أفــاد 
المتعلمون/المتعلمــات، وُميّســرو التعلــم، والمدربون/المدربــات أن الفكــرة 
الشــكلية للتعلــم االجتمــايع والعاطــيف كان أصعــب موضــوع يف التدريــس 
التعلــم لدعــم  التدريــب والتعليــم ومــواد  المزيــد مــن  والتعلــم، وطلبــوا 
التعلــم االجتمــايع والعاطــيف. ولهــذا، ربمــا، لــم تحقــق برامــج التعلــم 
الســريع تقدًمــا ملموًســا بعــد يف الوصــول إىل العديــد مــن النتائــج الرئيســية 

للتعلــم االجتمــايع والعاطــيف.

وقــد وُِجــَد أن عمليــات دعــم التطويــر المهــين مفيــدة وقيّمــة. أظهــر تقييــم 
التأثيــر، مــع ذلــك كمــا هــو مذكــور أعــاله، أن الطالبــيف المــدارس الــي تلــىق 
فيهــا ُميّســرو التعلــم تدريبــات مباشــرة وتدريبــات تعــلُّم الُمعلـّـم فحســب 
ــا  ــىق فيه ــي تل ــدارس ال ــيف الم ــن الطالب ــر م ــم أكث ــى التعل ــن ع ــوا قادري كان
ُميّســرو التعلــم تدريبـًـا يف الموقــع أيًضــا. أنتــج التدريــب، يف الواقــع، تأثيــرات 
والكتابــة،  بالقــراءة  اإللمــام  عــى  إحصائيــة  داللــة  وذات  وســلبية  صغيــرة 
والحســاب، والمهــارات االجتماعيــة العاطفيــة. يشــير هــذا إىل أن نمــوذج 
التدريــب الحــايل ليــس فعــااًل مــن حيــث التكلفــة ويجــب إصالحــه، وأن يكــون 
ديناميــكا لهــا تداعيــات محتملــة عــى القطاعيــن اإلنســاين والتعليمــي داخــل 

ــا وخارجهــا. شــمال شــرق نيجيري
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مــوىس عبــد الــاليه هــو ميُّســر تعلــم مــن مايدوغــوري يف واليــة برنــو. عمــل 
ُميّســرًا للتعلــم ألكثــر مــن عــام ويعمــل مدرًســا يف مدرســة ثانويــة. وقــد 
شــارك يف أنشــطة التطويــر المهــين الــي تشــمل التدريــب المباشــر، وحلقــات 
تعلــم المعلمــون، والتدريــب. وهــو يعتقــد أنــه اســتفاد كثيــرًا مــن التعلــم عــن 
ــرة  ــاه والخب ــذي يتلق ــب ال ــالل التدري ــن خ ــيف م ــايع والعاط ــم االجتم التعل

الــي يكتســبها مــن تعليــم األطفــال مــن خلفيــات محرومــة مختلفــة.

ويحــب عبــد الــاليه الطــرق الــي ســاعدها بهــا عملــه ميُّســرًا للتعليــم يف 
صقــل قدراتــه بصفتــه معلًمــا، واستشــهد عــى وجــه التحديــد بكيفيــة تعزيــز 
ــه  ــبة ل ــد بالنس ــوم جدي ــو مفه ــيف، وه ــايع والعاط ــم االجتم ــوم التعل مفه
وللعديــد يف المنطقــة، تطــوره المهــين. وكان التعبيــر عــن االمتنــان للحصــول 
التعلــم  فهــم  وتعلــم  المهنيــة  المهــارات  لتعزيــز مجموعــة  فرصــة  عــى 
جريَــت مــع 

ُ
الــي أ االجتمــايع والعاطــيف أمــرًا شــائًعا خــالل المقابــالت 

ــن. ــم اآلخري ــري التعل ُميّس

يواجــه عبــد الــاليه، يف الوقــت ذاتــه، عــدة تحديــات استشــهد بهــا العديــد 
مــن ُميّســري التعلــم. وتشــمل هــذه التحديــات التدريــس مــع وجــود حاجــز 
اللغــة، فــال يــزال العديــد مــن الطالبوُميّســرو التعلــم يتعلمون كيفيــة التحدث 
بلغــة الهوســا. كمــا يعتقــد أن طالب/طالباتــه سيســتفيدون كثيــرًا مــن توفيــر 
ــة األخــرى، ويــود أن يتــم فتــح  المزيــد مــن كتــب التماريــن والمــواد التعليمي
المزيــد مــن مراكــز التعلــم، حيــث يعيــش طالب/طالباتــه يف منطقــة متناثــرة 

األطــراف ويصعــب عــى الكثيــر منهــم الوصــول إىل المدرســة.
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ــة يــويب. عملهــا  ــرًا للتعلــم يف بوتيســكوم يف والي ــنة إمــام تعمــل ُميّس حس
ُميّســرًا للتعلــم هــو دورهــا المهــين األول. شــاركت مثــل جميــع ُميّســري 
التعلــم اآلخريــن يف التدريبــات المباشــرة وحلقات تعلــم المعلمونوالتدريب. 
أنهــا اســتفادت بصــورة احترافيــة مــن  تعتقــد حســنة، مثــل عبدالــاليه، 
معرفــة المزيــد عــن التعلــم االجتمــايع والعاطــيف وتــرى أن هــذه المعرفــة 
تســاعدها يف الحفــاظ عــى رباطــة جأشــها أثنــاء التدريــس وإدارة الصــف 
الــدرايس. كمــا أنهــا تحــب مــا وفــره لــه تعليــم األطفــال مــن احتــرام ومكانــة 

يف المجتمــع.

تواجــه حســنة، كمــا هــو الحــال مــع معظــم ُميّســري التعلــم، نقًصــا يف 
اإلمــدادات األساســية وتحــذر مــن أن إشــراك األطفــال وتعليمهــم يصبحــان 
أكثــر صعوبــة دون توافــر المــواد التعليميــة. كمــا أن التحــدي المتمثــل يف 
ــنة،  ــى حس ــرًا ع ــر كثي ــديدة يؤث ــن ش ــن مح ــوا م ــن عان ــال الذي ــم األطف تعلي
ــيف  ــايع والعاط ــم االجتم ــى التعل ــب ع ــن التدري ــد م ــد أن المزي ويه تعتق

يمكــن أن يســاعد يف التصــدي لذلــك.

وتــود حســنة أن يقــيض مديــرو البرنامــج وقتًــا أطــول يف البحــث يف أمــر 
الحواجــز الــي تمنــع األطفــال مــن االلتحــاق بالمــدارس الرســمية يف المقــام 
األول، باإلضافــة إىل الوصــول إىل المــواد التعليميــة اإلضافيــة. فهــي تــرى 
ــود  ــم. وت ــري التعل ــز الطالبوُميّس ــاعد يف تحفي ــن أن يس ــم يمك ــذا الفه أن ه
أيًضــا أن يتــم منــح بــدل مواصــالت ألولئــك الذيــن يســافرون إىل حلقــات تعلــم 
المعلمونالشــهرية، وهــو اقتــراح قدمــه العديــد مــن ُميســري التعلــم الذيــن 

وصفــوا تكلفــة الســفر بأنهــا عائــق أمــام التطــور المهــين.


