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وصف التحديات الخاصة باألزمات

يلتمــس أكثــر مــن 2.3 مليــون الجــئ مــن جنــوب الســودان اللجــوء يف البلــدان 
ــن 800000  ــر م ــا أكث ً ــتضيف حالي ــي تس ــدا وال ــك أوغن ــا يف ذل ــاورة بم المج
 .)2019a الجــئ مــن جنــوب الســودان )مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون
ويف جنــوب الســودان هنــاك 1.97 مليــون شــخص آخريــن نازحيــن داخليًــا 
)مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن 2019b(. ويشــكل عــدد الشــباب 
مــن هــؤالء النازحيــن نســبة أكبــر مــن غيرهــم مــن الفئــات وقــد فاتتهــم عــدًدا 
.)2019b مــن ســنوات الدراســة )مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن

الســكان  مــن  الفئــة  لهــذه  التعليميــة  االحتياجــات  لتلبيــة  محاولــة  ويف 
نظمــت منظمــة أوكســفام IBIS مجموعــة مــن الشــركاء المموليــن مــن 
ــوب  ــدا وجن ــاة” يف أوغن ــل الحي ــن أج ــم م ــمى “التعلي ــاد األورويب تس االتح
الســودان. ويتضمــن المشــروع أنشــطة متعــددة مصممــة للمســاعدة يف 
ويركــز  التعليــم.  وأنظمــة  والمعلمــون،  المتعلميــن،  ومرونــة  رفــاه  دعــم 
ــم  ــع بعضه ــم م ــة تفاعله ــن وكيفي ــون والمتعلمي ــاه المعلم ــى رف ــا ع بحثن
البعــض ومــع مكونــات البرنامــج. ونركــز عــى وجــه التحديــد عــى نشــاطين 
رئيســيين للمشــروع: التعليــم الســريع والــذي يهــدف إىل دعــم الشــباب الذيــن 
ــاعد  ــا يس ــون مم ــم المعلم ــين لتعلي ــر المه ــم، والتطوي ــل تعليمه ــم تعّط ت
ــم المتســارع  ــاك شــح يف المعرفــة حــول التعلي ــز كفاءائهــم. وهن عــى تعزي
والتطويــر المهــين لتعليــم المعلمــون والرفــاه يف ســياقات األزمــات والنــزوح 
ومــع ذلــك تشــير األبحــاث إىل الــدور المركــزي للتعليــم والمعلمــون عــى 
وجــه الخصــوص يف دعــم إنجــاز المتعلميــن ورفاههــم يف هــذه البيئــات 
)شــويل، ديمبيــيل وشــوبرت، 2011؛ وينثــروب وكيــرك، 2005(. ويهــدف بحثنــا 
إىل ســد هــذه الفجــوات مــن خــالل إيجــاد األدلــة والمعرفــة مــن أجــل 

ــع. ــاق واس ــى نط ــدان ع ــذا المي ــة ه ــك لمصلح ــروع وكذل المش

استعراض موجز

ــم  ــوكاالت للتعلي ــن ال ــتركة بي ــبكة المش ــدريس الش ــب م ــى تدري ــاد ع باالعتم
يف حــاالت الطــوارئ وتعاونيــة المعلمــون يف ســياقات األزمــات لمعلمــي 
العــايل  للتعليــم  جيوســاين  لويجــي  معهــد  يقــود  االبتدائيــة،  المــدارس 
أجــل  المعلمونمــن  لتعليــم  المهــين  التطويــر  آخريــن  تنفيذييــن  وشــركاء 

الـــتعليم الســريع يف المشــاريع األربعــة
 

أوغنــدا  يف  الدوليــة  الخدمــة  يف  المتطوعيــن  جمعيــة  يه:  والمواقــع 
يف مركــز اإلقامــة يف باالبيــك، أوغنــدا؛ جمعيــة المتطوعيــن يف الخدمــة 
الدوليــة جنــوب الســودان يف توريــت؛ منظمــة أوكســفام جنــوب الســودان يف 
جوبــا؛ ومبــادرة تنميــة المجتمــع يف كابويتــا جنــوب الســودان. ويتّبــع هــؤالء 
الشــركاء يف اتحــاد الشــركاء سياســات وأطــر عمــل التعليــم الســريع الوطنيــة 
يف بلدانهــم. وبالنظــر إىل مــا هــو أبعــد مــن اإلنجــاز األكاديمــي يقــوم فريــق 

 AE البحــث بفحــص الطــرق الــي يســاهم بهــا متعلمــو التعليــم الســريع
ــر و/أو  ــف يؤث ــض وكي ــم البع ــاه بعضه ــريع AE يف رف ــم الس ــو التعلي ومعلم
يتأثــر رفــاه المــدرس والمتعلــم بالمجتمــع األوســع وتدخــالت اتحــاد الشــركاء. 
ويهــدف البحــث إىل ســد الفجــوة البــارزة يف المعرفــة حــول رفــاه المــدرس 

ــزوح. ــات والن ــياقات األزم ــريع يف س ــم الس ــم والتعلي والمتعل

وتركــز دراســة الحالــة هــذه عــى البحــث المتعلــق برفــاه المــدرس. ولقــد 
عــاىن العديــد مــن المعلمونمــن النــزوح أثنــاء النزاعــات الســابقة يف المنطقــة 
العمــوم مــع وجــود  أوغنديــون يف  الحــايل. والمدرســون  الصــراع  وأثنــاء 
البعــض مــن جنــوب الســودان يف مركــز االقامــة يف باالبيــك. ونظــرا للطبيعــة 
المديــدة للنــزاع يف بلدهــم كان المدرســون مــن جنــوب الســودان يف باالبيــك 
ــم  ــاء نزوحه ــدا أثن ــيف أوغن ــب المعلمون ــات تدري ــابًقا يف كلي ــروا س ــد حض ق
الســابق إىل هنــاك. بينمــا تعــود أصــول عــدد مــن المدرســون األوغندييــن يف 
باالبيــك إىل المنطقــة أو المناطــق المجــاورة يف شــمال أوغنــدا، وقــد نشــؤوا 
إمــا حالــة النــزوح أو متأثريــن بالصراعــات المســلحة المحليــة. كان المدرســون 
يف جوبــا وتوريــت مــن جنــوب الســودان. وقــد تلــىق الكثيــر منهــم التدريــب 
أمــا  ســابًقا  نزوحهــم  أثنــاء  وأوغنــدا(  كينيــا  )مثــل  المجــاورة  البلــدان  يف 
النازحــون داخليـًـا فقــد تلقــوا تدريبـًـا مــن قبــل يف جنــوب الســودان بينمــا لــم 
يتلــق البعــض اآلخــر أي تدريــب رســمي المعلمونقبــل أن يصبحــوا مدرســين/

مدرســات يف جنــوب الســودان.

تجــري دراســة الطــرق المختلطــة لدينــا عــى مــدى أربــع ســنوات )-2018
2021(، ويه نفــس مــدة المشــروع. ولقــد بدأنــا يف إجــراء البحــث النــويع 
ــة والمدرســية(  ــة، والمعمقــة، والمالحظــات الصفي ــالت شــبه المقنّن )المقاب
يف ثالثــة مواقــع للمشــروع ويه: مراكــز اإلقامــة يف باالبيــك Palabek وأوغندا 
وجوبــا وتوريــت يف جنــوب الســودان. وكان الهــدف مــن هــذا البحــث األويل 
هــو فهــم أفضــل للتعريفــات المحليــة والخبــرات حــول الرفــاه بيــن المعلمــون 
يف  نوعيــة  بحــوث  إجــراء  الفريــق  وســيواصل  والمتعلمين/المتعلمــات. 
جميــع مراحــل المشــروع ويف الســنتين الثالثــة والرابعــة مــن الدراســة ســيقوم 

الفريــق بتصميــم دليــل إرشــادي وتنفيــذ اســتقصاء عــن الرفــاه.

األدلة والمخرجات

مراجعــة  البحــث  فريــق  أكمــل   2019 وأغســطس   2018 أغســطس  بيــن 
البحــوث الســابقة يف موضــوع رفــاه المــدرس، وأجــرى بحثًــا استكشــافيًا 
لفهــم التعريفــات المحليــة لرفاهيــة المــدرس بشــكل أفضــل، وأجــرى الجولــة 
المتســارع  التعليــم  معلمــي  مــع  المتعمــق  النــويع  البحــث  مــن  األوىل 
AE. وقــد وجدنــا مــن خــالل الدراســة النظريــة لألبحــاث حــول الموضــوع أن 
الدراســات الســابقة حــددت مجاليــن مهميــن للرفــاه همــا - الشــعور واألداء - 
وأربعــة مكونــات مركزيــة للرفــاه ويه - الترابــط االجتمــايع والكفــاءة الذاتيــة، 

والمرونــة، والتوتــر، والقلــق.

بكلماتهم: رفاه المعلموني خضم النزوح والضعف يف أوغندا وجنوب السودان

منظمة
المؤلفون

الموقع
مواصفات المعلمون

الموضوع

كلية اعداد المعلمون، جامعة كولومبيا
دانييل فالك، دانيال شيبارد، د. ماري مندنهال

مراكز اإلقامة باالبيك يف كيتغوم، أوغندا؛ وجوبا وتوريت، مدرسو النازحين يف جنوب السودان 
مدرسو المجتمع المضيف

رفاه المدرس



22

األمــر يســبب يل ذلــك الشــعور بالتوتــر. وذلــك ألين أحــس بــأن مشــاكلهم يه 
مشــاكيل وألين ال أســتطيع أن أقــدم لهــم الدعــم الكامــل يف تلــك األوقــات.”

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

يقــدم العمــل مــع عــدد مــن الشــركاء يف اتحــاد للشــركاء عبــر بلديــن فرًصــا 
مثيــرة وتحديــات فريــدة. ومــن بيــن تلــك التحديات تنســيق أنشــطة المشــاريع 
الــي تأخــر بعضهــا. ويمكــن أن تعــزى هــذه التأخيــرات إىل عوامــل مختلفــة 
مثــل الغمــوض فيمــا يخــص المســؤول عــن أنشــطة مشــاريع محــددة أو كــم 
ــة تعليــم  ــوزارة عــى منهجي ــالزم لضمــان موافقــة مســؤويل ال هــو الوقــت ال
المعلمونوالتطويــر المهــين. وتُحتــم علينــا التكاليــف اإلضافيــة إلجــراء العمــل 
ــن( أن نخفــض عــدد مواقــع  ــل تكاليــف النقــل وأقســاط التأمي الميــداين )مث
البحــث وان نقلــل مقــدار الوقــت الــذي نقضيــه يف الميــدان. واألهــم مــن ذلــك 
أن هــذا األمــر مقترنــا بقضايــا االتصــال يتطلــب منــا تقليــص المنهــج التشــاريك 
والــذي تــم تصــوره مــن البدايــة ونعتقــد أنــه نهــج مناســب بشــكل خــاص 
لتبنيــه عنــد إجــراء بحــث حــول التجــارب الشــاملة مثــل الرفــاه )وســوف يتــم 

شــرح المزيــد أدنــاه(.

ولقــد تعلمنــا العديــد مــن الــدروس مــن هــذه التحديــات والفــرص ونــود أن 
نســلط الضــوء عــى ثالثــة منهــا: تنســيق التقييــم والبحــث يف اتحــاد الشــركاء، 

وزيــادة الطبيعــة “التشــاركية” للبحــوث، ووضــع الرفــاه يف الســياق المالئــم.

ــن أن  ــركاء م ــاد للش ــث يف اتح ــريك يف البح ــون ش ــا تك ــام عندم ــن اله أواًل م
يتــم تنظيــم البحــث بشــكل مســتقل عــن تنفيــذ المشــاريع وتقييمهــا. ولقــد 
صــرح االتحــاد األورويب بالحاجــة إىل البحــث ودعــم مثــل هــذا العمــل مــن 
ــم.  ــالل التعلي ــى الصمــود يف األزمــات مــن خ ــدرة ع ــاء الق ــادرة بن ــالل مب خ
ومــع ذلــك فالبحــوث ال تحــل محــل المراقبــة والتقييــم وعليــه فمــن المهــم 
يف اتحــاد كبيــر للشــركاء تنســيق أنشــطة المراقبــة والتقييــم بيــن مختلــف 
الشــركاء. ومــن الضــروري تمويــل كل مــن البحــث والمراقبــة والتقييــم بشــكل 

ــة مــع االحتفــاظ بتفــرد كل منهمــا. كاف والنظــر إليهــا عــى أنهــا متكامل

مركــز  يه  المشــاركين  تجــارب  جعــل  يحاولــون  الباحثــون  كان  لمــا  ثانيــا: 
مــع  نقضيــه  الــذي  الوقــت  زيــادة  أهميــة  عملنــا  أكــد  فقــد  االهتمــام 
المشــاركين مــن خــالل: تمضيــة المزيــد مــن الوقــت يف الميــدان وإجــراء 
مقابــالت متعــددة والقيــام بزيــارات ميدانيــة متعــددة عــى مــر الوقــت. وقــد 
يكــون التواصــل الدائــم صعبًــا نظــرًا لقيــود العمــل يف الســياقات المتأثــرة 
باألزمــة ومــع ذلــك فمــن المرجــح أن يكــون إعطــاء األولويــة لمزيــد مــن نقــاط 
االتصــال بشــكل موســع فاعــاًل يف بنــاء العالقــات وتعميــق المعرفــة الالزمــة 

لتقــّدم وجهــات النظــر المحليــة واالنخــراط يف مناهــج أكثــر تشــاركية.

وأخيــرًا تُظهــر النتائــج الــي توصلنــا إليهــا قيمــة اســتثمار الوقــت يف فهــم 
رفــاه المعلمــون يف وقــت مبكــر مــن التدخــل خاصــة وأن الرفــاه ســوف 
ــا مــع اختــالف الســياقات والســكان واألفــراد. وعــى الرغــم مــن  يبــدو مختلًف
اســتقاللية أبحاثنــا فقــد شــاركنا نتائــج أبحاثنــا األوليــة مــع اتحــاد الشــركاء 
ــات  ــع بيان ــأن تجم ــويص ب ــات. ون ــاري بالمعلوم ــم الج ــد عمله ــياق رف يف س
نوعيــة وتحليــل لرفــاه المعلــم يف عمليــات تقويــم لالحتياجــات الروتينيــة 
ــتجابة  ــريع االس ــب وس ــم مناس ــر دع ــى توفي ــاريع ع ــاعدة المش ــك لمس وذل

المعلمونــيف كل مرحلــة مــن مراحــل التدخــل.

نتائــج  اســتخلصناه مــن مراجعــة  الكثيــر ممــا  البحــث االســتطاليع  أكــد 
األبحــاث الســابقة وأضــاف تفاصيــل ذات قيمــة وأهميــة خاصــة بذلك الســياق. 
ويف هــذه المرحلــة أجرينــا 34 مقابلــة ومناقشــتين للمجموعات المســتهدفة 
)والــي تتكــون مــن 11 مدرًســا( يف مراكــز اإلقامــة يف باالبيــك وتوريــت وجوبــا. 
باإلضافــة إىل تعزيــز نتائجنــا مــن مراجعــة نتائــج األبحــاث الســابقة فقــد 
ــون  ــاه المعلم ــاهم يف رف ــة تس ــل هام ــن عوام ــات ع ــذه المناقش ــفت ه كش
والتطويــر  األساســية  االحتياجــات  عــى  الحصــول  إمكانيــة  ذلــك  يف  بمــا 
المهــين للُمــَدرّس والشــعور بالواجــب وااللتــزام تجــاه الجيــل القــادم. عــالوة 
ــة  ــة الفــرد يف رفاهــه الضــوء عــى أهمي ــة بيئ ــك فقــد ســلطت أهمي عــى ذل
ــذي يســلم بــدور البيئــات  ــر االجتمــايع البيــي )1979( وال نمــوذج برونفينبرين

ــاه. ــاهم يف الرف ــد تس ــي ق ــات وال ــالت والعالق ــة والتفاع المتداخل

النــويع المتعمــق يف مراكــز  البحــث  الثانيــة مــن  وقــد تضمنــت الجولــة 
األوىل مقابلتيــن  الجولــة  إىل  اســتندت  والــي  باالبيــك وجوبــا  يف  اإلقامــة 
مــع 29 مدرســاً يف برنامــج للثقافــة واألفــكار عبــر برامــج التطويــر المهــين 
المعلمونغيــر الناطقيــن باللغــة اإلنجليزيــة حــول العالــم AE )حيــث كان 
إجمــايل المقابــالت = 58(. وركــزت المقابلــة األوىل عــى خبــرات المعلمونــيف 
المدرســة بينمــا ركــزت الثانيــة عــى حياتهــم ضمــن المجتمــع. وتشــير النتائــج 
ــذي  ــام ال ــدور اله ــالت إىل ال ــذه المقاب ــالل ه ــن خ ــا م ــل إليه ــم التوص ــي ت ال
يمارســه التعليــم والعالقــات بيــن المــدرس والطلبــة يف المســاعدة عــى 

تحقيــق الرفــاه أو إعاقتــه.

فيمــا يتعلــق بــدور التعليــم فقــد ناقــش المدرســون مــرارًا وتكــرارًا دوافعهــم 
خــالل  مــن  بالدهــم  عــى  المــدى  طويــل  تأثيرهــا  حيــث  مــن  للتدريــس 
متعلميهــم. ودار حديــث المعلمونــيف جنــوب الســودان حــول أن التعليــم 
ــم يف  ــق مــن تعل ــد للســالم ممــا يجعــل عــى عات ــق الوحي قــد يكــون الطري
المدرســة مســؤولية تعليــم الجيــل الالحــق. وقــال أحــد المعلمــون يف غوبــا 
يف جنــوب الســودان مفســرًا الســبب وراء عملــه كُمــَدرّس: >أصبحــت ُمَدرًّســا 
حــى أســتطيع تحقيــق االســتقرار يف هــذا البلــد، وحــى ينعــم بالســالم 
الدائــم -- فالذهــاب إىل المدرســة والتعلــم يجلــب الســالم الدائــم لهــذا البلــد 
-- فلنذهــب إذا إىل المدرســة. وإذا كنــت تمتلــك المعرفــة فلتذهــب إىل هنــاك 

ــاس.” ــم الن وتعل

أمــا فيمــا يتعلــق بموضــوع العالقــات بيــن المــدرس والطالــب، فقــد تحــدث 
المدرســون عــن فخرهــم بتفــوق متعلميهــم وبمــا أخــذوا عــى عاتقهــم مــن 
مهمــات إضافيــة لضمــان نجــاح هــؤالء المتعلميــن. ويف أوغنــدا أشــارت 
ُمَدرّســة إىل أن إحــدى المتعلمــات قــد عــادت إىل المدرســة مؤخــرًا بعــد 
إنجــاب طفلهــا. وأوضحــت المعلمــة: “لقــد جعلــين هــذا أشــعر بالفخــر 
دراســتها.  بمتابعــة  قرارهــا  أخــذت  معهــا  حديــي  وبعــد  ألنــه  الشــديد 
ــا لالمتحــان... ــاء تأديته ــاء بطفلهــا أثن ــا مهمــة االعتن ــا عــى عاتقن وقــد أخذن

ًــا يف إجــراء  ًــا كافي ــاء بطفلهــا حــى تأخــذ وقت ــا بنفــيس باالعتن وقــد قمــت أن
االمتحــان.” ومــع ابتســامة عريضــة أكملــت المعلمــة بــأن هــذه الطالبــة 

حققــت أعــى المعــدالت يف صفهــا.

ومــن ناحيــة أخــرى يمكــن أن تكــون العالقــات مــع المتعلميــن مــن مصــادر 
ــل  ــن للتعام ــر مؤهلي ــم غي ــعروا بأنه ــك إذا ش ــون وذل ــى المعلم ــط ع الضغ
مــع التحديــات الــي يواجههــا المتعلمــون - خاصــة عنــد البــدء بالتدريــس يف 
حالــة النــزوح. وأكملــت المدرســة قائلــة “أشــعر بالتوتــر يف األحيــان الــي يــأيت 
فيهــا تالميــذي إىل المدرســة وهــم يشــعرون بالحــزن. كمــا أشــعر بأنــه عــى 
معرفــة المشــكلة الــي يعــاين منهــا المتعلــم وعندمــا أســألهم و يتوضــح يل 
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