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1. مقدمة

يهدف جدول أعامل التعلم هذا، والذي وضعته مجموعة عمل التعليم املرُّسع، إىل تنظيم وإنتاج الرباهني الستخدامها عند وضع 

الخطط االسرتاتيجية، وتصميم وتنفيذ املشاريع، والرصد والتقييم، والتدريب أثناء الخدمة يف برامج التعليم املرُّسع. يتكون جدول 

أعامل التعلم من مجموعة من األسئلة البحثية يف مجاالت التطوير ذات األولوية التي من أجلها تعتزم مجموعة عمل التعليم 

املرُّسع تنظيم ونرش املعرفة والبيانات املوجودة، وإنتاج براهني جديدة، ووضع استنتاجات وتوصيات من خالل البحث العلمي، 

وتقييم الربامج، وإجراء اختبارات متعددة الطرق الختبار االفرتاضات واملبادئ التي تم وضعها لتوجيه برامج التعليم املرُّسع. أُعد 

جدول أعامل التعلم هذا ملدة 5 سنوات )من منتصف 2017 – منتصف 2022( ويخضع ملراجعة سنوية. كام إن مواضيع البحث 

واألسئلة هي أولويات للسنتني القادمتني.

2. خلفية

تُعرِّف مجموعة عمل التعليم املرُّسع1 برنامج التعليم املرُّسع عىل أنه: برنامج مرن مالئم للسن يعزز الحصول عىل التعليم يف 

إطار زمني ُمعّجل للمجموعات املحرومة واألطفال ممن تجاوزوا سن االلتحاق باملدرسة، والشباب الذين فاتهم أو تعطل تعليمهم 

بسبب الفقر والتهميش والنزاعات واألزمات. الهدف من برامج التعليم املرُّسع هو تزويد املتعلمني بكفاءات معتمدة ومكافئة 

للتعليم األسايس وأساليب التعلم التي تتوافق مع مستوى النضج املعريف لديهم.

تؤكد أهداف التنمية املستدامة بوضوح عىل رضورة أن يحظى جميع األطفال والشباب بفرص التعليم املناسبة. وكام هو ُمعرّف 

أعاله، تؤمن مجموعة عمل التعليم املرُّسع أن برنامج التعليم املرُّسع هو نهج أسايس لتلبية هذه الحاجة. ومع ذلك، تتسم 

قاعدة األدلة التي تربهن عىل فعالية برامج التعليم املرُّسع بالضعف امللحوظ. يتمثل التحدي الرئييس يف وجود مجموعة واسعة 

جداً من الربامج التي تعترب برامج تعليم ُمرّسع، وهذا بدوره يصعب من عملية إجراء بحوث وتقييامت ملشاريع متعددة، عىل 

النحو املوضح يف املراجعة التي أجريت بتكليف من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية حول التعليم املرُّسع: »هناك تنوع هائل يف 

الربامج املسامة برامج تعليم ُمرّسع. وال يقترص األمر عىل حقيقة أن برامج التعليم املرُّسع تنفذ يف سياقات مختلفة فحسب، بل 

تتطور أهدافها أيضاً بحسب الظروف التي تستجيب لها ... هناك درجة عالية من التباين يف وترية وجودة تنفيذ املكونات املختلفة 

.)NORC-2016/للتعليم والتعلم املرُّسع. »)مركز بحوث الرأي الوطني

كانت هناك توصيتان رئيسيتان نتجتا عن تحليل برامج التعليم املرُّسع يف سياقات األزمات والنزاعات وهام »توفري توجيه قيايس 

للربنامج« و »االستفادة من التقييامت ودراسات املتابعة ملساعدة الباحثني واملامرسني وواضعي السياسات عىل فهم كيفية جعل 

برامج التعليم املرُّسع أكرث فعالية«.

إدراكاً للحاجة املاسة إىل الوضوح حول التعليم املرُّسع كأساس للبحث والتقييم والتنفيذ الفعال، وضعت مجموعة عمل التعليم 

املرُّسع تعريفاً واضحاً لـ التعليم املرُّسع2، وعملت عىل استعراض وتنقيح واختبار مجموعة من أفضل املامرسات العاملية واملبادئ 

التوجيهية لـ برامج التعليم املرُّسع: تعريفات التعليم املرُّسع، مبادئ التعليم املرُّسع؛ دليل مجموعة عمل التعليم املرُّسع إىل 

املبادئ. توفر املبادئ العرش للتعليم املرُّسع إطاراً للبحث والتعلم من خالل وضع 1( العنارص األساسية ألي برنامج تعليم ُمرّسع 

مجموعة عمل التعليم املرُّسع هي مجموعة عمل مشرتكة بني الوكاالت تتكون من رشكاء التعليم العاملني يف مجال التعليم املرُّسع. يتوىل قيادة املجموعة حالياً املفوضية    1

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، وتضم ممثلني عن منظمة وور تشايلد هولندا، واليونيسف، واليونسكو، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ومنظمة أنقذوا األطفال، 

وبالن انرتناشونال، واملجلس الرنويجي لالجئني، وشبكة التعليم يف األزمات والنزاعات. يتمثل الهدف العام ملجموعة عمل التعليم املرُّسع وتعمل لـ: تعزيز جودة برامج 

التعليم املرُّسع من خالل اتباع نهج موحد وأكرث اتساقاً.

سنقوم أيضاً بتضمني الربامج التي قد ال تفيض إىل حصول املتعلمني عىل شهادات ولكنها تسهل انتقالهم إىل نظام التعليم الرسمي   2

https://www.dropbox.com/s/oz157v88k0ccdd8/AEWG Accelerated Education Guide to the Principles-screen.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ebdk7f674l54rqy/AEWG Accelerated Education 10 Principles-screen.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u1tj5xo17gxgfne/AEWG Key Programme Definitions-screen.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oz157v88k0ccdd8/AEWG Accelerated Education Guide to the Principles-screen.pdf?dl=0
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2( املامرسات الفعالة لتنفيذ برامج التعليم املرُّسع. وبالتايل ميكن أن تسهم املبادئ يف وضع مجموعة من األسئلة البحثية الختبار 

النتائج السببية مثل ما إذا كانت برامج التعليم املرُّسع ستصل عىل نحو فعال إىل األطفال والشباب املحرومني غري امللتحقني 

باملدارس، ومدى مساهمتها يف توفري فرص تعليم وسبل عيش إضافية. خالل عامي 2016 و2017، اخضعت مجموعة عمل التعليم 

املرُّسع مبادئ التعليم املرُّسع الختبار ميداين من خالل مسح شمل 22 مرشوًعا وأربع دراسات حالة يف 3 مواقع، نفذ كل منها 

منظمة مختلفة. أكد هذا البحث فعالية وفائدة هذه املبادئ، ويوفر أساساً إلجراء تقييامت أكرث رصامة لفعالية برامج التعليم 

املرُّسع وتكاليفها.

من املسلم به عىل نطاق واسع بأن هناك حاجة إىل براهني قوية لالنتقال من املنافع املفرتضة إىل املنافع الفعلية للتعليم املرُّسع، 

ولكن تظل مثل تلك الرباهني يف هذا املجال شحيحًة. وقد لوحظ أيضاً أن هنالك حاجة إىل امتالك فهم أعمق للكيفية التي يتم بها 

تنفيذ برامج التعليم املرُّسع حاليًا ومدى فعاليتها يف تحقيق هذه املنافع املفرتضة.

3. املنهجية

تعد الرصامة املنهجية أمراً أساسياً يف تطوير جدول أعامل التعلم هذا. يشري هذا إىل قوة تصميم البحث الذي يستند إليه منطق 

البحث، والتخطيط الواضح ألسئلة البحث واألساليب والربوتوكوالت، والتحديد الشامل لقيود البحث، ومناقشة مستوى املوثوقية 

الذي ميكن من خالله استخالص االستنتاجات، وإدراك قيمة تنوع طرائق البحث مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص: التقييامت 

التجريبية وشبه التجريبية وتقييامت التطور ودراسات الحالة.

4. األهداف

يتضمن جدول أعامل التعلم الخاص بـ مجموعة عمل التعليم املرُّسع هدفني عريضني هام:

1  العمل عىل تقييم فعالية برامج التعليم املرُّسع باستخدام املبادئ من ناحية النتائج: الوصول واإلنصاف، واإلنصاف يف 

مخرجات التعلم التي تفي باملعايري املحددة، واإلكامل، واالنتقال إىل مسارات متعددة: التعليم الرسمي أو غري الرسمي )مبا 

يف ذلك التدريب املهني(، ودعم خلق فرص كسب العيش.

2  تقييم مساهمة برامج التعليم املرُّسع وفعاليتها من حيث التكلفة يف توفري قنوات وطنية وعاملية ميكن من خاللها الحصول 

عىل تعليم أسايس جيد، وخاصة للبيئات الهشة وغري اآلمنة وغري املستقرة.

املحاور واألسئلة البحثية ذات األولوية: 2017-2019

أنشطة التعلم اإليضاحيةاألسئلةاملحور

 1.  كم عدد وما نسبة الدول الهشة وغري اآلمنة وضعيفة التمويل التي تأثري السياسات

لديها سياسات وبرامج تعرتف بربامج التعليم املرُّسع كجزء أسايس 

من التعلم مدى الحياة؟

 2.  ما هي مساهمة برامج التعليم املرُّسع يف االلتحاق بالتعليم 

األسايس، ونتائج التعلم، ومعدالت اإلكامل يف الدول الهشة وغري 

اآلمنة وضعيفة التمويل؟ هل يتم »احتساب« هذه املساهمة يف 

نظام معلومات التعليم الحكومي؟

تحديد الدول ذات الصلة، وتجميع 

السياسات ومقارنتها مببادئ التعليم 

املرُّسع ذات الصلة

تحليل بيانات نظام إدارة معلومات 

التعليم واملقابالت مع املوظفني 

الحكوميني املعنيني
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أنشطة التعلم اإليضاحيةاألسئلةاملحور

الوصول واالستبقاء 

واإلكامل

 3.  ما هي املساهمة النسبية يف القدرة عىل الحصول عىل التعليم، 

ونتائج التعلم، واالستبقاء، وإكامل برامج التعليم املرُّسع التي تلتزم 

مببادئ التعليم املرُّسع الخاصة مبجموعة عمل التعليم املرُّسع، 

وتلك التي ال تلتزم بهذه املبادئ؟

 استعراض برامج التعليم املرُّسع 

ومقارنتها مببادئ التعليم املرُّسع

 4.  إىل أي مدى تنجح برامج التعليم املرُّسع يف الوصول إىل الفئات اإلنصاف

املهمشة واملحرومة3؟

 5.  أي من مبادئ التعليم املرُّسع هي األكرث تأثرياً يف توسيع الوصول 

والتعلم واالستبقاء واإلكامل، لدى الفئات السكانية املحرومة؟

 6.  إىل أي مدى تعترب برامج التعليم املرُّسع منوذجاً ناجحاً للربامج 

الساعية إىل تعزيز اإلنصاف فيام يخص نوع الجنس؟

تحديد الفئات املهمشة، والدرجة التي 

تخدم فيها عينة من برامج التعليم املرُّسع 

هذه الفئات.

تحليل جنساين4 لعينة من برامج التعليم 

املرُّسع التي تلتزم مببادئ التعليم املرُّسع، 

مبا يف ذلك يف املقابالت القطرية مع 

أصحاب املصلحة الرئيسيني.

الوسائل )املنهاج؛ 

طرق التدريس؛ 

املعلمني؛ التدريب 

واإلرشاف؛ 

الدعم النفيس-

االجتامعي(

 7.  ما هو تأثري 1( املنهاج املضغوط، 2( املنهاج الجزيئ5، 3( املنهاج 

املضغوط والجزيئ عىل حد سواء عىل االستبقاء ونتائج التعلم؟

 8.  ما مدى شيوع استخدام أساليب تدريس »التعلم املرُّسع« يف 

برامج التعليم املرُّسع؟ ما مدى فعالية أساليب تدريس التعلم 

املرُّسع يف نتائج التعلم؟

 9.  ما هو الوقت املستغرق يف إنجاز الواجبات الدراسية يف برامج 

التعليم املرُّسع ملواد املهارات األساسية )عىل سبيل املثال، القراءة، 

الرياضيات( باملقارنة مع النظام الرسمي؟ ما هو تأثري الوقت 

املستغرق يف إنجاز الواجبات الدراسية عىل نتائج التعلم؟

10.  ما هي سامت املعلم والتدريب واإلرشاف والدعم املرتبطة بالوقت 

املستغرق يف إنجاز الواجبات الدراسية ومخرجات التعلم؟

 مراجعة بيانات األثر الثانوي لربامج 

التعليم املرُّسع التي تستخدم هذه األنواع 

من املناهج.

استعراض دراسة حالة حول برامج التعليم 

املرُّسع الجارية.

الفعالية وكفاءة 

املوارد

11.  ما مدى نجاح التعليم املرُّسع يف دمج الطالب يف التعليم النظامي 

أو التعليم املهني أو سبل العيش؟

12.  ما هو تأثري برامج التعليم املرُّسع عىل الرفاه النفيس واالجتامعي 

والصحة النفسية للطالب؟

13.  ما هي تكاليف الوحدة املقارنة اللتحاق مشارك يف برنامج التعليم 

املرُّسع )سنوياً(، واإلكامل )عىل سبيل املثال: نسبة اإلكامل *عدد 

السنوات * التكلفة السنوية للوحدة(، ونتائج التعلم )ملكميل 

الربنامج( فيام يتعلق بتكاليف الوحدة املكافئة/لكل تلميذ يف 

الربامج املدرسية الرسمية؟

 دراسات التتبع

تحليل القيمة مقابل املال لربامج التعليم 

املرُّسع يف العام األخري من التنفيذ.

 للمزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

 مارثا هيويسون

hewison@unhcr.org

سيتم تعريف املجموعات املهمشة واملحرومة وفقاً للسياق   3

نوع الجنس هو مثال، وميكن أن يكون هذا تحلياًل لـ برنامج التعليم املرُّسع من قبل املجموعات املهمشة أو املحرومة األخرى كام هو محدد وفقاً للسياق   4

املنهاج الجزيئ: هو منهاج ال يغطي املنهاج بأكمله، مثل: حذف أي مواضيع ال تشملها االمتحانات   5




