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وصف التحديات الخاصة باألزمات
يف الســنوات األخيــرة ،أظهــرت تقييمــات متعــددة للقــراءة عــى المســتوى
الوطــي يف باكســتان أن عــد ًدا مثيــر للقلــق مــن طالب/طالبــات المــدارس
االبتدائيــة ال يتعلمــون القــراءةً .
وفقــا لـــ  ASERلعــام  ،٢٠١٣لــم يتمكــن 49%
مــن أطفــال الصــف الثالــث مــن قــراءة الجمــل بلغتهــم التعليميــة  45%مــن
أطفــال الصــف الخامــس لــم يتمكنــوا مــن قــراءة قصــة الصــف الثــاين .وتظهــر
هــذه االســتطالعات أزمــة شــاملة فيمــا يتعلــق باإللمــام بالقــراءة والكتابــة يف
باكســتان .قــد يكــون تعلــم القــراءة تحديًــا لألطفــال يف أفضــل الظــروف ،ولكــن
العديــد مــن أطفــال المــدارس يف باكســتان يواجهــون تعقيــدات يف حياتهــم
اليوميــة تتركهــم يف وضــع يسء حيــن يتعلــق األمــر بتعليمهــم ،خاصــة
يف المقاطعــات الحدوديــة مثــل خيبــر باختونخــوا .ويف هــذه المناطــق،
تتســم التحديــات األمنيــة الناجمــة عــن الحــرب األفغانيــة والنشــاط اإلرهــايب
بالحــدة الشــديدة عــى وجــه الخصــوص ،وتعمــل عــى مكافحــة الجهــود
الراميــة إىل تزويــد األطفــال الباكســتانيين بتعليــم آمــن وعــايل الجــودة .يف
العديــد مــن المــدارس الــي تقــع عــى الحــدود ،تتكــون الفصــول مــن الطــاب
النازحيــن داخليًــا والطــاب الذيــن مــن أســر ذات دخــل منخفــض .باإلضافــة
إىل صعوبــة تلبيــة احتياجــات المتعلميــن المتنوعــة يف الفصــول الكبيــرة،
غالبًــا مــا يواجــه المدرســون تحديــات يف التواصــل مــع العائــات النازحــة مــن
خلفيــات لغويــة مختلفــة عــن خلفياتهــم .عــاوة عــى ذلــك ،غالبًــا مــا تجعــل
االعــراف الثقافيــة المتعلقــة بالجنــس مــن الصعــب عــى الفتيــات والمعلمات
الوصــول إىل المــدارس .باإلضافــة إىل ذلــك ،يجــد األطفــال أنفســهم يف
فصــول دراســية مــع مدرســين ليــس لديهــم التدريــب الــكايف.

يتصــدى مشــروع القــراءة يف باكســتان ( )PRPلهــذا التحــدي مــن خــال
نهــج شــامل يهــدف إىل تحســين نتائــج محــو األميــة عــن طريــق زيــادة
مســتوى الدعــم المقــدم للقــراءة يف الفصــول الدراســية ،وأنظمــة التعليــم،
والمجتمعــات يف منطقــة خيبــر باختونخــوا ( )KPوســتة مناطــق إضافيــة
يف جميــع أنحــاء باكســتان :بلوشســتان وجيلجيــت بالتســتان ( )GBوســنده
وأزاد جامــو و كشــمير ( ،)AJKإســام أبــاد عاصمــة اإلقليــم ( ،)ICTوالمناطــق
القبليــة الخاضعــة لــإدارة االتحاديــة (.)FATA
استعراض موجز
منــذ  ،٢٠١٤وصــل مشــروع القــراءة يف باكســتان إىل ٢٦،٦٢٣معلمًــا و١،٦
مليــون طالــب يف الصــف األول والثــاين ،بهــدف محــدد هــو تحســين مهــارات
اإللمــام بالقــراءة والكتابــة لــدى الطــاب والممارســات التعليميــة للمعلميــن.
يعتبــر التطويــر المهــي للمعلــم الركيــزة األساســية لنهــج مشــروع القــراءة يف
باكســتان ( .)PRPيشــارك المعلمــون يف نمــوذج ثــايث المحــاور خــال دورة
تدخــل مدتهــا عاميــن .يتضمــن نمــوذج التطويــر المهــي للمعلــم الخــاص
بمشــروع القــراءة يف باكســتان تدريبــات مباشــرة ،ومجموعــات التــدارس
الخاصــة بالمعلميــن الشــهرية وزيــارات دعــم للمــدارس.

يبــدأ المعلمــون مــن مناطــق التدخــل بجلســة تدريــب مباشــرة (Face to
 )Faceمدتهــا خمســة أيــام ،ثــم يعقبهــا جلســة تنشــيطية لمــدة ثالثــة أيــام
أثنــاء الســنة الثانيــة لهــؤالء المعلمــون يف البرنامــج .تركــز جلســات التدريــب
المباشــر عــى معالجــة تقنيــات التدريــس المســتخدمة لمخاطبــة الفئــات
الضعيفــة مــن الســكان باإلضافــة إىل تطويــر المهــارات المتميــزة للمعلميــن
وقبــل تدخــات مشــروع القــراءة يف باكســتان ( ،)PRPلــم يتلــق ثلث المدرســين مــع التركيــز عــى كيفيــة اســتخدام مــواد التدريــس والتعلّــم الــي يوفرهــا
ونصــف المدربيــن الذيــن أجريــت معهــم مقابــات يف برنامــج التعليــم يف مشــروع القــراءة يف باكســتان.
باكســتان تدريبــا قبــل الخدمــة وأثنــاء الخدمــة (مشــروع القــراءة يف باكســتان
تتكــون مجموعــات تــدارس الخاصــة بالمعلميــن مــن أربعــة إىل ثمانيــة
.)٢٠١٨
معلميــن يجتمعــون مــرة واحــدة شــهري ًا لمناقشــة وحــدات تدريــس القــراءة،
ونتيجــة لذلــك ،فــإن الغالبيــة العظمــى مــن مــدريس المــدارس الريفيــة ومشــاركة خبــرات الفصــل الــدرايس ،والتفكيــر يف النجاحــات والتحديــات
والحضريــة يف باكســتان لــم تتعــرض لمنهجيــات القــراءة المبكــرة عــى الــي واجهوهــا .تســمح هــذه الجلســات للمعلميــن بالتشــارك حــول أفضــل
اإلطــاق ،إمــا كتالميــذ أو مــن ِقبــل خدمــات تعليميــة قبــل التدريــب .إن فــرص الممارســات وتحديــد جوانــب خطــط الــدروس اليوميــة الفاعلــة أو الصعبــة
التطويــر المهــي أثنــاء الخدمــة للمعلميــن الباكســتانيين محــدودة للغايــة ،بشــكل خــاص.
ّ
ومعرقلــة بســبب التحديــات اللوجســتية.
وغيــر ممولــة بالقــدر الــكايف،
وإزاء هــذه الخلفيــة الصعبــة ،فــإن ارتفــاع معــدالت األميــة بيــن االطفــال تعــزز زيــارات الدعــم للمعلميــن تطبيــق تــم اكتســابة خــال التدريبــات
الباكســتانيين تمثــل مشــكلة يف حــد ذاتهــا وتترتــب عليهــا تداعيــات يف المباشــرة ومجموعــات التــدارس الخاصــة بالمعلميــن عــن طريــق توفيــر
مجــاالت تعليمهــم االخــرى .تظهــر األبحــاث أنــه إذا كان األطفــال يواجهــون التوجيــه مــن شــركاء الدعــم المــدريس ،المرشــدين والمشــرفين األكاديمييــن
صعوبــات يف مهــارات القــراءة األساســية يف الصفــوف األوىل ،فمــن األرجــح الحكومييــن .خــال هــذه الزيــارات ،يراقــب المرشــدون المعلميــن ويقدمــون
أن يكونــوا أكثــر عرضــة لمواجهــة مشــاكل مــع المهــارات األكاديمية األساســية لهــم المالحظــات ،ويدعمونهــم بقــراءة الممارســات التعليميــة ،كمــا
يســاعدون يف تقييــم احتياجــات الطــاب وتقدمهــم.
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ويتســم برنامــج التطويــر المهــي للمعلــم بأهميــة خاصــة بالنظــر إىل
العقبــات المســتمرة الــي تواجــه نظــام التعليــم الباكســتاين بأكملــه .ومــن
خــال وضــع معيــار جديــد للتطويــر المهــي للمعلــم يف باكســتان ،فــإن
برامــج مثــل برنامــج مشــروع القــراءة يف باكســتان ( )PRPيســد فجــوة كبيــرة
يف دعــم المعلمــون.
ألدلة والمخرجات
جــرى توثيــق تأثيــر مشــروع القــراءة يف باكســتان عــى نتائــج قــراءة الطــاب
والممارســات التعليميــة للمعلــم ،وذلك من خالل دراســة شــبه تجريبيــة قارنت
نتائــج القــراءة لمجموعتيــن مــن الطــاب الذيــن تلقــوا تدخــل مشــروع القــراءة
يف باكســتان يف المجموعــات المشــاركة االوىل والثانيــة (المعالجــة التجريبيــة)
مــع نتائــج الطــاب الذيــن لــم يشــاركوا يف البرنامــج ،لكنهــم كانــوا ينتظــرون
التدخــل يف المجموعــة المشــاركة الثالثــة (مجموعــة االنتظــار الضابطــة)
تــم جمــع البيانــات خــال مختلــف مرااحــل التدخــل عبــر عينــة احصائيــة
مــن  ١٩٢مدرســة ( ١٣٢تجريبيــة و ٦٠ضابطــة) ٣٤٤ ،معل ًمــا ( ٢٣٣تجريبيــة،
 ١١١ضابطــة) ،و ٥،٥٢٣طالبًــا ( ٣،٧٦٧تجريبيــة ١،٧٥٦ ،ضابطــة) يف خمــس
مقاطعــات يف باكســتان باســتخدام تقييــم القــراءة يف الصفــوف المبكــرة
( )EGRAلقيــاس مهــارات القــراءة لــدى الطــاب وآليــة مالحظــة الفصــول
الدراســية لتســجيل الممارســات التعليميــة للمعلميــن .اســتخدم الباحثــون
طريقــة “التبايــن يف الفروقــات ( “ difference-in-differencesنهــج يقــارن
التغيــرات يف النتائــج بمــرور الوقــت بيــن مجموعــة مســجلة يف البرنامــج
(مجموعــة المعالجــة) ومجموعــة أخــرى ليســت مســجلة (المجموعــة
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الضابطــة) ،إنهــا أداة تســتخدم لتحليــل البيانــات ).لتحديــد مكتســبات التعلــم
الــي تمــت مالحظتهــا لــدى الطــاب والمعلميــن يف المجموعــات المعالجة
التجريبيــة ( االوىل والثايــة) والظابطــة ( المجموعــة الثالثــة ) والــي ســاهمت
يف التدخــل.
أشــارت البيانــات إىل أن مشــروع القــراءة يف باكســتان كان لــه آثــار إيجابيــة ذات
داللــة إحصائيــة عــى نتائــج قــراءة الطــاب .فقــد أظهــر الطــاب يف الصــف
األول الذيــن تلقــوا عامًــا واحــ ًدا مــن التدخــل مكتســبات قليلــة ليــس لهــا
داللــة مــن جهــة مهاراتهــم يف القــراءة ،ولكــن طــاب الصــف الثــاين الذيــن
تلقــوا عاميــن مــن التدخــل أظهــروا مكتســبات تعليميــة ذات داللــة إحصائيــة،
متوســطة إىل كبيــرة .كمــا توصلــت الدراســة ً
أيضــا إىل أن مشــروع القــراءة يف
باكســتان كان لــه تأثيــرات إيجابيــة متوســطة إىل كبيــرة ،ذات داللــة إحصائيــة
عــى الممارســات االرشــادية للمعلميــن يف الفصــل الــدرايس.
ويف الوقــت الحــايل ،يعمــل مشــروع القــراءة يف باكســتان ( )PRPعىل تصميم
تجريــي بأســاليب مختلطــة باســتخدام أربــع مجموعــات تجريبيــة معالجــة،
لفهــم تكلفــة وتأثيــر المكونــات المختلفــة للتطويــر المهــي عــى نتائــج قــراءة
الطــاب والممارســات التعليميــة للمعلميــن  )١التدريبــات المباشــرة)٢ ،
مجموعــات تــدارس الخاصــة بالمعلميــن  )٣ ،اإلرشــاد يف الموقــع (مقابــل
المعالجــة لكاملــة) .وقــد جمعــت دراســة نوعيــة أساســية أجريــت كجــزء
مــن تقييــم هــذا التأثيــر يف نوفمبــر  ٢٠١٨يف خيبــر مــن منطقــة باختونخــوا
 ))KPبيانــات مــن ثــاث مجموعــات نقــاش ُمركــزة مــع  ١٣مدرّبًــا ،وســتة
مــن مجموعــات النقــاش المركــز مــع  ٢٣معلمًــا للصــف الثــاين ،و ٨١مــن
مجموعــات النقــاش المركــز مــع  ٤٨٤مــن طــاب الصــف الثــاين.

يشــير تحليــل البيانــات مــن المدرســين والمدربيــن إىل أنــه عــى الرغــم مــن
عــدم قيــام أي مشــارك بذكــر خبــرات مبكــرة ســلبية للقــراءة يف المنــزل ،إال
أن القليــل منهــم أبلــغ بالفعــل عــن خبــرات ومشــاعر إيجابيــة .كانــت خبــرات
القــراءة المبكــرة للمعلميــن والمدربيــن مرتبطــة يف األغلــب بالذكــور الذيــن
قــرأوا القــرآن أو ســاعدوا يف دروس اللغــة األرديــة ،ولكــن ليــس مــع النســاء
أو المــواد الترفيهيــة .كمــا أفــاد المعلمــون بأنهــم عندمــا كانــوا أطفـ ً
ـال ،كان
لديهــم اضطــاع محــدود لمــواد القــراءة الترفيهيــة ،وقــد تعلمــوا القــراءة
بمســاعدة المعلميــن الذيــن اســتخدموا األســاليب التقليديــة مثــل الكتابــة
عــى الســبورة ،ومطالبــة الطــاب بتكــرار الــدرس بعدهــم دون التركيــز عــى
أصــوات الحــروف أو التعــرف عــى الكلمــات .النتائــج األخــرى:
•قناعــات حــول كيفيــة تشــجيع الطــاب عــى القــراءة :يعتقــد
المعلمــون والمدربــون أنــه لتشــجيع القــراءة بفاعليــة ،يجــب أن يتعــرض
الطــاب للتقنيــات التعليميــة النشــطة وأن يكــون لديهــم القــدرة عــى
الوصــول إىل مــواد القــراءة الترفيهيــة ويه الــي ســتنمي اهتمامهــم
بالقــراءة .كمــا يؤمنــون بأهميــة توفيــر دعــم مميــز للطــاب لتعزيــز
التعلــم ً
وفقــا الحتياجاتهــم .اســتطاع المدرســون والمدربــون تحديــد
بعــض االســتراتيجيات بشــكل ّ
فعــال لدعــم الطــاب لــذوي االحتياجــات
المختلفــة.
•القناعــات المتعلقــة بدعــم المدرســين لتدريــس القــراءة بفاعليــة:
يعتقــد المدربــون أن أفضــل طريقــة لدعــم المدرســين يف عملهــم
يه ضمــان اســتخدامهم لــأدوات وخطــط الــدروس ،وتزويدهــم
بمالحظــات مســتمرة ومخصصــة بشــكل فــردي حــول طريقــة
تدريســهم .ومــع ذلــك ،لــم يفكــر المدربــون يف أهميــة اســتخدام
مجموعــة متنوعــة مــن األســئلة لتشــجيع التأمــل الــذايت والتطــور بيــن
المعلمــون.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،تُظهــر النتائــج األوليــة للدراســة الكميــة ( أثنــاء التدخــل)
الوســطية أن توفيــر التدريــب يف الموقــع هو المكــون الوحيد الذي لــه تأثيرات
إيجابيــة عــى نتائــج قــراءة الطــاب والممارســات التعليميــة للمدرســين.
وتعمــل لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة حاليًــا عــى تحليــل البيانــات النوعيــة الــي تــم
الحصــول علهــا اثنــاء التدخــل  .وبحلــول شــهر نوفمبر/تشــرين الثــاين ســيكون
لدينــا معلومــات أكثــر ثــراءً عــن خبــرات المدرســين والمدربيــن والطريقــة الــي
أثــرت بهــا القــدرة عــى الوصــول إىل هــذه التنميــة المهنيــة عــى مشــاركتهم
يف البرنامــج.
القيود والتحديات و  /أو الدروس المستفادة
تظهــر نتائــج البحــث أن مشــروع القــراءة يف باكســتان فعالــة ومنخفضــة
التكلفــة ،كمــا يمكــن تنفيذهــا عــى نطــاق واســع ولهــا تأثيــرات مســتدامة.
رغــم النتائــج المشــجعة ،لكــن المعلميــن الباكســتانيين يحتاجــون إىل مزيــد
مــن المســاعدة مــن خــال “التطويــر المهــي للمعلــم” واإلرشــاد .يحتــاج
معلمــو المرحلــة االبتدائيــة إىل فــرص التدريــب الــي تزودهــم بإرشــادات
حــول كيفيــة تدريــس مهــارات القــراءة األساســية ،وتســاعدهم عــى فهــم
وتلبيــة احتياجــات الفئــات الضعيفــة مثــل النازحيــن داخليًــا ،وأولئــك الذيــن
يواجهــون أوضا ًعــا أمنيــة ضعيفــة ،والمتعلميــن متعــددي اللغــات،
وتحديــات التمييــز والتحيــز المتعلقــة بالنــوع االجتمــايع يف التعليــم .يحتــاج
الموجهــون إىل مهــارات إضافيــة يف توجيــه المعلميــن بالتفكيــر والتأمــل
الــذايت حــول كيفيــة تحســين جــودة التدريــس.
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إن تنفيــذ التدخــات وجمــع البيانــات الالزمــة لتقييــم وتعزيــز البرمجــة قــد
شــكل ً
أيضــا تحديًــا كبيـرًا يف المناطــق النائية يف باكســتان .يف هــذه المناطق،
يواجــه المعلمــون وموظفــو المشــروع أوقــات ســفر طويلــة ومخاطــر أمنيــة.
باإلضافــة إىل ذلــك فقــد أدت الصعوبــات الــي ينطــوي عليهــا الحصــول عــى
إذن مــن الســلطات المختصــة لتنفيــذ المهــام الميدانيــة إىل تعقيــد جهــود
المشــروع.
لقــد تعلــم الجميــع درسً ــا ها ًمــا يف تنميــة الثقــة والتعــاون الصالحــات القــراءة
والبحــوث عــى مختلــف مســتويات مســؤويل التعليــم يف النظــام – الوطــي،
واإلقليمــي ،الريــي او عمســتوى المقاطعات.
لقــد عــززت الجهــود الــي يبذلهــا موظفــو مشــروع القــراءة يف باكســتان يف
إشــراك أصحــاب المصلحــة بشــكل مســتمر مــن خــال اجتماعــات التشــاور
وبنــاء القــدرات طــوال فتــرة المشــروع مــن قــدرة وثقــة أصحــاب المصلحــة
لالســتثمار يف إصالحــات القــراءة المســتمرة
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