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شكر وتقدير

ــر المهــين ورفــاه المعلمونكانــت نتــاج جهــًدا  هــذه المجموعــة مــن دراســة الحــاالت الــي تفّصــل يف ممارســات واعــدة يف إدارة المعلمــون، ويف التطوي
تعاونيـًـا. كــرّس عــدة أفــراد مــن المجتمــع األكاديمــي والمــدين وقتـًـا وجهــًدا معتبــرًا الختيــار ومراجعــة وتجهيــز دراســة الحــاالت يف هــذه النشــرة.

ــزي، وداين  ــل كوت ــزويل، وأبري ــول فري ــاه، وب ــا موروغي ــات، كيروب ــياقات األزم ــيف س ــر المعلمون ــة لمؤتم ــة المنظم ــاء اللجن ــاهم أعض ــل كل يشء، س أواًل وقب
فالــك، وهيلينــا ســاندبرج، وأيمــي باركــر، وال ســيّما مــاري مندنهــال وشــارلوت بيرجــن، يف مراجعــات دراســة الحــاالت وكانــوا محورييــن يف توفيــر الرؤيــة لهــذه 
المجموعــة، وكذلــك اإلطــار التنظيمــي الــذي يركــز عــى إدارة المعلمــون، والتطويــر المهــين، والرفــاه. ســاعد فيــدور شــوبرا، ماريســا وونــغ، و جيمــي بــاون 
التابعيــن لكليــة المعلمونــيف جامعــة كولومبيــا، مــع ســوزان هيــرش أيــاري المؤلفيــن لتجهيــز مســوداتهم للنشــر و المســودات النهائيــة المنّقحــة. جيهــا شــا 
التابــع لكليــة المعلمونــكان محوريـًـا يف تنظيــم االســتدعاء لدراســة الحــاالت والتواصــل، وتنســيق تقديــم ملفــات المعلمــون. أليســون دويــل، والــذي تابــع أيًضــا 
لكليــة المعلمــون، قــّدم دعًمــا ال يقــّدر بثمــن للمراجعــة النهائيــة والتنقيــح، وعمليــة تنســيق دراســة الحــاالت. كل هــذا كان ممكنـًـا بفضــل القيــادة الرائعــة 
ــر،  ــاء، والتحري ــاالت، االنتق ــة الح ــات دراس ــا مراجع ــذان نّظم ــد، الل ــغ إس يت أرنول ــون وكري ــس هندرس ــاالت، كري ــة الح ــة دراس ــاركين يف هيئ ــاء المش للرؤس

وتقديــم التقاريــر النهائيــة للنشــر.

كمــا نقــدر بشــدة الدعــم والتوجيــه المقــّدم مــن قبــل المنظمــات الشــريكة يف ســياقات المعلمونــيف األزمــات. وباألخــص، نــود أن نشــكر الشــبكة المشــتركة 
لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )INEE(، اليونســكو، أوكســفام، التعليــم الــدويل، الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة USAID، واالتحــاد األورويب.
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ــون،  ــون، إدارة المعلم ــاه المعلم ــد يف رف ــل ومتزاي ــام عاج ــات اهتم ــياقات األزم ــم يف س ــاواة يف التعلي ــم والمس ــودة التعلي ــة لج ــة العالمي ّــب الحرك تتطل
ــاك  ــد المــدارس1، وهن ـّـم التالميــذ عــى صعي ــة أّن المعلمــون المؤهليــن والمهــرة هــم المؤّشــر األفضــل يف تعل ــر المهــين للمعلمــون. تظهــر األدل والتطوي
اعتــراف متزايــد بالعالقــة بيــن رفــاه المعلمــون والتطويــر االجتمــايع والعاطــيف للمتعلميــن2. تتعــرض الجــودة يف التعليــم لخمســة وســتين مليــون طالــب 

يعانــون مــن اضطــراب يف التعليــم بســبب األزمــات كل عــام 3 لخطــر انحــدار أكبــر مــا لــم يكــن هنــاك جهــد عالمــي متضافــر.

عــى الرغــم مــن أّن العديــد- مــن المبــادرات والبرامــج المركــزة عــى تحقيــق تعليــم ذي جــودة يف ســياقات األزمــات موجــودة مســبًقا 4، فإنــه ال يــزال هنــاك 
قاعــدة أدلــة غيــر متطــورة للمســاعدة يف توجيــه وإبــالغ السياســات والممارســات الســياقية. ونتيجــًة لذلــك فــإن البرامــج الحاليــة والجديــدة غالبــا مــا تعــاين 
أو تقّصــر فيمــا يتعلــق بإتمــام االنتقــال مــن الممارســات الواعــدة إىل تغييــر منهجــي، مســتمر، وتحويــيل يف نهايــة المطــاف. 5 لذلــك يســتمر المعلمــون يف 
مواجهــة العديــد مــن التحديــات، مــن ضمنهــا سياســات تعيينيــه وإداريــة غيــر منصفــة والعوائــق الــي تحــول دون الحصــول عــى التراخيــص والنقــص يف 

فــرص التطويــر المهــين ذات الصلــة والمســتدامة، والمخاطــر الغيــر قابلــة للتخفيــف الــي تمــس ســالمتهم الشــخصية ورفاههــم.6

إن مــن األهميــة بمــكان أن يشــارك قطــاع التعليــم يف حــاالت الطــوارئ وأن يتعلــم مــن السياســات والممارســات، وأســاليب البحــث الواعــدة لدعــم المعلمــون 
ــر هــذا اإلصــدار للمانحيــن وصنــاع السياســات والمشــاركين والباحثيــن، والمعلمــون أمثلــة مقنعة لبرامج وممارســات 

ّ
يف ســياقات األزمــات. ولهــذا الســبب، يوف

تؤثــر بشــكل إيجــايب عــى تحقيــق تحســينات يف ظــروف عمــل المعلمونوممارســة التدريس.

يتم تنظيم دراسة الحاالت من خالل ثالث مجاالت مواضيعية:
إدارة المعلمين )أي عملية تعيين المعلمون، والتجهيز، والتعويض المايل، واإلشراف، والترخيص، إلخ.(  	 
التطويــر المهــين للمعلميــن )أي أنمــاط تدريبيــة تتضمــن تدريــب وجًهــا لوجــه، التمريــن واالعــداد، اإلرشــاد، التعلــم عــن بعــد و/ أو عبــر اإلنترنت، إلــخ. من أجل 	 

نهــج مــا قبــل الخدمــة أو أثنــاء الخدمــة؛ التعــاون بيــن المعلمــون؛ التنســيق بين مقدمــي الخدمــات؛ التعاون مــع معاهد تدريــب المعلمــون الوطنية(. 
رفاه المعلمين )أي تضمين تدخالت الرفاهية االجتماعية، العاطفية، الجسدية، الفكرية، المادية، الثقافية، والروحية; لدعم رفاه المعلمون(.  	 

يقدمــون لمحــة عــن طــرق البحــث الواعــدة، وصنــع السياســات المســتندة إىل األدلــة، واألســاليب المبتكــرة لتصميــم البرنامــج وتنفيــذه المســتمّدة مــن بيئــات 
إقليميــة وأزمــات متنوعــة، باإلضافــة إىل منظمــات متنوعــة وملفــات تعريــف تخــص المعلميــن. عــى ســبيل المثــال، تــدرس حالــة مــن الســلفادور تطويــر 
أدوات لقيــاس رفــاه المعلمــون يف مناطــق النــزاع )ســواريس، كونهــا، وفريــزويل، منظمــة صحــة األســرة الدوليــة360(؛ دراســة بأســاليب مختلطــة تقيـّـم تأثيــر 

المقدمة
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فالــك، دي. فــارين، إي، فينــدر، جــي، وفريســويل، يب. )2019(. مراجعــة المناطــق: رفــاه المعلمونــيف ســياقات المــوارد المنخفضــة، األزمــات، والتأثــر بالصراعــات. مبــادرة البحــث يف المســاواة بالتعليــم: . 2

واشــنطن العاصمــة.
3 ..ODI نيكوالي، إس. هاين، إس و ويلز، جي. )2015(. التعليم يف حاالت الطوارئ واألزمات طويلة األمد: نحو نهج قوي. لندن: معهد التنمية الخارجية
4 ./tps://www.promisingpractices.online :ألق نظرة عى ممارسات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين عبر اإلنترنت
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]ورقــة معلومــات أساســية لتقريــر رصــد التعليــم العالمــي لعــام 2019[.
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عــايل الجــودة لالجئيــن يف كينيــا: منهــاج تربــوي يف األحيــاء المدنيــة يف نيــرويب وإعــدادات مخيــم كاكومــا لالجئيــن. مجلــة التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، 1)1(، 130-92.
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برامــج التطويــر المهــين لبرامــج التعلــم الســريع يف شــمال شــرق نيجيريــا )ميهيريتــو، لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة(؛ وتصــف حالــة مــن ميانمــار برنامًجــا تعليميـًـا 
تطوعيـًـا لمعالجــة نقــص المعلمــون ونقــص فــرص العمــل يف واليــة كاشــين المتأثــرة بالصــراع )كايــاه، خدمــة الالجئيــن اليســوعية(.

ــة المعرفــة وتصميــم البرامــج وتنفيذهــا  ــرة الفريــدة الــي يســاهم بهــا يف تنمي ــز أصــوات المعلمــون والخب تعمــل عــدد مــن دراســات الحــاالت عــى تعزي
ــاج دراســة  ــّم خاللهــا انت ــي ت ــر واقــع إنســاين وشــخيص لألزمــة ال

ّ
ــة. تتضمــن دراســات حــاالت أخــرى ملفــات تعريــف تخــص المعلمــون والــي توف بفعاليّ

الحــاالت. بجانــب هــذه اإلصــدار، وتعــد ايضــاً مصــدر قصــص للمعلميــن مــن خــالل تعاونيــة المعلميــن يف ســياق األزمــات والنــداء القــادم لهــذه التعاونيــة 
إىل اتخــاذ إجــراء ســتعيط األولويــة لمشــاركة وإعــالء أصــوات المعلمــون يف ســياقات األزمــات. إنــه لمــن الواضــح مــن هــذه المصــادر أن ســلطة المعلمــون 
ــة مــن  ــم يعــد مــن الممكــن تجاهلهــا، وأن المعلمــون يجــب إشــراكهم يف كل مرحل ــر يف صفوفهــم الدراســية ومجتمعاتهــم ل ــة كصانــي تغيي التحويلي

مراحــل السياســات، وضــع البرامــج، والتصميــم البحــي إذا كنــا نســى لتحقيــق تحســينات دائمــة يف جــودة التعليــم والمســاواة فيــه.

ــارك  ــا يش ــاً. كم ــة ايض ــر مجتمعي ــة نظ ــدم وجه ــن تق ــات، ولك ــياقات األزم ــن يف س ــل المعلمي ــع يف عم ــد والتقاط ــط التعقي ــف فق ــاالت ال تص ــة الح دراس
المؤلفــون معنــا القيــود والتحديــات الــي تحــول دون التوســع واالســتدامة وكذلــك تأثيــر األبحــاث والسياســات والبرامــج ذات الصلــة. إنــه لمــن المأمــول منــه 
أن األدلــة الــي جمعــت هنــا، عبــر هــذه الفئــات الثــالث ويه التطويــر المهــين وإدارة للمعلميــن ورفاهيتهــم، يتــم ترجمتهــا اللتــزام أكبــر مــن قبــل القارئيــن 
ليؤيــدوا ويعملــوا عــى اإلجــراءات الرئيســية وكذلــك تكريــس اهتمــام ومــوارد كافيــة لهــذا البرنامــج والبرامــج األخــرى والــي تهــدف لتحســين الدعــم المعلمــون 

يف ســياقات األزمــات.

أخيــرًا، هــذه وثيقــة قابلــة للتحديــث والتنقيــح وبشــكل مســتمر. تعــد الموضوعــات والســياقات المدرّجــة يف هــذا اإلصــدار األول ملخًصــا مهًمــا ولكــن 
محــدوًدا لعمــل المعلمــون وإحتياجاتهــم يف ســياقات األزمــات. سنســتمر وعبــر الشــهور القادمــة يف جمــع، تقييــم، ودعــم الباحثيــن، والمشــاركين لكتابــة 
ــة بشــكل كايف. ونحــن لهــذا ندعــوك لالنضمــام للمؤلفيــن الــذي قدمــوا دراســة حــاالت لحــد هــذه اللحظــة،  دراســة حــاالت قادمــة مــن مناطــق غيــر ممثّل
ــون، وإدارة  ــين للمعلم ــر المه ــون، التطوي ــاه المعلم ــى رف ــتندة ع ــات TiCC المس ــياق األزم ــون يف س ــة المعلم ــة تعاوني ــتمر ألدل ــاء المس ــاهمة للبن والمس

ــون. المعلم

والشكر لكل واحد من المؤلفين وزمالؤنا الذين تطّوعوا عن طيب خاطر وبال كلل والملل لجعل هذه المنشور أمرًا واقًعا.

كريس هندرسون وغريغوري إس يت. أرنولد
TiCC بالنيابة عن تعاونية هيئة دراسة دراسات الحاالت التابعة لجنة المعلمون يف سياق األزمات
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FHI 360
Fernanda Soares, Nina Cunha, et Paul Frisoli
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Le travail des enseignant nationaux dans des situations d’insécurité 
Bien-être des enseignants

كيــف نعــرف إذا مــا كان المعلمــون بحالــة جيــدة؟ تطويــر وتقييــم خصائــص القيــاس النفــي الســتبيان رفــاه 
المعلمونباســتخدام نمــوذج المعلمونالســلفادوريين

يف ضــوء المشــاكل الحاليــة، تدعــم منظمــة FHI360 للتنميــة البشــرية تطويــر 
اســتبيان قيــاس رفــاه المعلمــون، والــذي سيســاعد يف تلبيــة الدعــوة للبحــث 
والتفّهــم المتزايــد للمســتويات الحاليــة مــن رفــاه المدرســين والمدرســات يف 
الســلفادور. كمشــارك أول يف هــذه العمليــة، أجــرى فريــق البحــث مراجعــة 
لــألدب العلمــي، وقــد نتــج عــن ذلــك أربــع أمــور مفتاحيــة يبــى عليهــا رفــاه 
المعلمــون: التنظيــم النفــيس واإلجهــاد النفــيس والضغــط النفــيس والكفــاءة 
الذاتيــة إلدارة الفصــول الدراســية. ثــم أجــرى الفريــق جــرد ألدوات القيــاس 
المتاحــة وحــددوا المقاييــس التاليــة لتشــمل االســتبيان: اســتبيان التنظيــم 
النفــيس )غــروس وجــون 2003(؛ مقيــاس اإلجهــاد النفــيس الفــريع للدراســة 
جاكســون،  المعلمون)ماســالش،  بيرنــاوت  ماســالش  لجــرد  االســتقصائية 
وليتــر 1997(؛ مقيــاس الضغــط النفــيس المــدرك )كوهيــن وآخــرون 1983(؛ 
الخــاص  الدراســية  الحصــص  إلدارة  الذاتيــة  للكفــاءة  الفــريع  والمقيــاس 
مــوران  )تسشــانين-  أوهايــو  لواليــة  المدرس/المدرســة  كفــاءة  بمقيــاس 

ووولفولــك هــوي 2001(.

الترجمــة  رئيســيتين:  مرحلتيــن  مــن  لالســتبيان  التهيئــة  عمليــة  تتألــف 
والمقابــالت المعرفيــة. أواًل، تــم ترجمــة التدابيــر المختــارة مــن اإلنجليزيــة إىل 
ــة  ــار الدولي ــة االختب ــل مترجــم يعمــل وفــق توجيهــات لجن اإلســبانية مــن قب
مترجمــان   .)2018 الدوليــة  االختبــار  )لجنــة  االختبــارات  وتهيئــة  للترجمــة 
بالمقاييــس  العناصــر  أن  لضمــان  الترجمــة  صحــة  مــن  تحققــا  إضافيــان 
المختلفــة تحمــل معــاين مشــابهة لمعانيهــا باللغــة اإلنكليزيــة. الترجمــة 
يه مرحلــة هامــة جــًدا، فالعناصــر يجــب ترجمتهــا بشــكل لغــوي جيــد 
للحفــاظ عــى المقارنــة بيــن االســتجابات القادمــة مــن عــدة ثقافــات )بيتــون 
وآخــرون 2000( ولضمــان أنهــم يلتقطــون األمــور المبــين عليهــا الضمنيــة 
المقصــودة. باإلضافــة لترجمــة ذات جــودة عاليــة، العناصــر يجــب مالءمتهــا 
ثقافيـًـا للحفــاظ عــى صحــة المحتــوى عبــر عــدة ثقافــات )بيتــون وآخــرون (. 
ــة مــع  ــق البحــث مقابــالت معرفي ــة المالءمــة، أجــرى فري وكجــزء مــن عملي
ــالت  ــالل المقاب ــن خ ــن م ــلفادور. يمك ــن الس ــا م ً ــا محلي ــن 25 مدرًس ــة م عين
المعرفيــة التأكــد “فيمــا إذا كان المجيبــون قــادرون عــى فهــم األســئلة الــي 
تطــرح عليهــم، وفيمــا إذا كانــت هــذه األســئلة مفهومــة بالطريقة نفســها من 
قبــل كل المجيبيــن، وإذا كان المجيبــون راغبــون وقــادرون عــى اإلجابــة عــى 
هكــذا أســئلة” )كولينغــز 2003،229(. تقــدم المقابــالت اإلدراكيــة أدلــة إضافيــة 
عــى صالحيــة المحتــوى مــن خــالل تقييــم مــا إذا كان المتلــي يفهــم البنــود 
بنفــس الطريقــة الــي تقصدهــا الوثيقــة األصليــة. ولقــد تــم تعديــل االســتبيان 

ــة. ــج المقابــالت اإلدراكي ــاء عــى نتائ بن

تــم جمــع البيانــات مــن خــالل اســتبيان وريق والمبلــغ عنهــا ذاتيــا مــن عينــة 
1،653 مــن المعلمونالمحلييــن للمرحلتيــن االبتدائيــة والثانويــة. تــم إجــراء 
تحليــل عامــل استكشــايف )EFA( بشــكل منفصــل لــكل مــن اإلجــراءات األربعــة 

وصف التحديات الخاصة باألزمات

يف  المتقــدم  والبحــث  السياســات  وإعــالم  التوصيــات  تقديــم  بــاب  مــن 
ســياقات الدخــل المنخفــض والتأثــر بالصراعــات ذات الصلــة برفــاه المدرســين 
وصالحــة  معتمــدة  فقــط  ليســت  قيــاس  ألدوات  نحتــاج  والمدرســات، 
ــي  ــه. ل ــياق ذات ــة بالس ــا ذات صل ــن أيًض ــدوى، ولك ــة وذات ج ــة للمقارن وقابل
تقــوم أنظمــة التعليــم والقطاعــات المدرســية وقيــادات المــدارس بدعــم 
ــوا إذا كان  ــم أواًل أن يعرف ــب عليه ــكل كايف، يج ــات بش ــين والمدرس المدرس
المعلمــون بحالــة جيــدة. لقــد تــم تطويــر والتصديــق عــى عــدة أدوات قيــاس 
ــاس رفــاه المدرســين والمدرســات يف  ــة لقي ذات خصائــص ســايكومترية قوي
ســياقات متطــورة وأكثــر اســتقرارًا، ولكننــا ال نعلــم فيمــا إذا كانــت كافيــة 
لجمــع المعلومــات حــول رفــاه المدرســين والمدرســات يف ســياقات الدخــل 
المنخفــض والمتأثــرة بالصراعــات. يســتخدم الباحثــون والممارســون أدوات 
قيــاس مطــّورة يف الواليــات المتحــدة األمريكيــة وإنجلتــرا وألمانيــا وهولنــدا 
يف أغلــب األوقــات مــع قليــل مــن اإلعــداد والتدريــب، وهــذا يطــرح األســئلة 
حــول مــا إذا كان محتــوى األداة ال يــزال يأخــذ بعيــن االعتبــار األمــور الــي 

ــع بهــا الســياقات األخــرى. تتمت

الدخــل  ســياقات  يف  المعلميــن  رفــاه  وفهــم  الدراســة  هــذه  يف  للتقــّدم 
رفــاه  لتقييــم  أدوات  لوجــود  يحتــاج  بالصراعــات،  والتأثــر  المنخفــض 
المدرســين والمدرســات. الغــرض مــن هــذه الدراســة هــو تطويــر وتقييــم 
وتثبيــت الخصائــص الســايكومترية الســتبيان رفــاه المعلمونــيف الســلفادور.

استعراض موجز

ان نســب العنــف المرتبــط بالعصابــات يف الســلفادور مرتفعــة ولهــا تأثيــر 
مباشــر عــى التعليــم. حــوايل %65 مــن المــدارس متأثــرة بتواجــد العصابــات 
 MINED و%30 منهــا تواجــه تهديــدات أمنيــة مــن هــذه العصابــات. )موقــع
الوكالــة  اجرتــه  الــذي  المخاطــر  وتحليــل  المتســارع  التعليــم  يف   )2015
األمريكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID 2016(، قــال المدرســون أنهــم واجهــوا 
ضغوًطــا بســبب العمــل يف بيئــة مــن الترهيــب وشــعروا بالحاجــة إىل الدعــم 
النفــيس. الدراســة أيًضــا كشــفت ان المعلمونشــعروا أنهــم مرهقيــن وأنهــم 
قليــيل اإلعــداد والتأهيــل للتعامــل مــع االحتياجــات العاطفيــة للطــالب/

للطالبــات، الذيــن يأتــون
 

والصعوبــات  والتهديــدات  العنــف  بســبب  بالضغــوط  مثقليــن  للمدرســة 
العائليــة. المدرســون أيًضــا أبلغــوا عــن شــعورهم بالتهديــد والخــوف مــن 
التدريــس وضبــط الطالبالذيــن ينتمــون للعصابــات أو يكونــون مــن أقربــاء أفــراد 

العصابــات.

منظمة
المؤلفون

الموقع
مواصفات المعلمون

الموضوع

FHI360
فيرناندا سوريس، نينا كونها، و بول فريسويل

السلفادور
المدرسون الوطنيون الذين يعملون يف بيئات غير آمنة

رفاه المدرس
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كانــت األســئلة  إذا  المحــددة لمجموعــة األدوات مــن أجــل تحديــد مــا 
ــة  ــن دراس ــد م ــع. لمزي ــط المتوق ــر النم ــات تُظه ــن التركيب ــكل م ــة ب المرتبط
واالنحرافــات  الوســائل،  بحســاب  قمنــا  مكــون  لــكل  النفســية  الخصائــص 
المعياريــة، والمعامــالت الموثوقيــة، والترابــط الــكيل للعناصــر. أجرينــا أيضــا 

ــة. ــة متزامن ــل صالحي تحلي

األدلة والمخرجات

اقتــرح التقييــم النفــيس الــذي تــم االنتهــاء منــه يف هــذه الدراســة أن النســخة 
اإلســبانية مــن المقاييــس المختلفــة الــي تشــمل اســتبيان الرفــاه ذات محتوى 
جيــد وصالحيــة للمكــون. وأيضــا المصداقيــة الداخليــة للمقاييــس المختلفــة 
مقبولــة. وبالتــايل، يمكــن اســتخدام مجموعــة أدوات رفاهيــة المــدرس/

المدرســة كأداة لقيــاس رفاهيــة المعلمونــيف الســلفادور. كممارســة جيــدة، 
ــر أداة محســنة  يُقتــرح إجــراء ترجمــات ومصادقــات إضافيــة مــن أجــل توفي
الثقافــات المختلفــة ودراســة العالقــات المحتملــة  الرفاهيــة عبــر  لقيــاس 
بيــن الرفاهيــة وتنفيــذ دعــم إضــايف للمعلــم )كالهمــا قبــل الخدمــة وداخــل 

الخدمــة(.

تظهــر البيانــات الوصفيــة يف هذه الدراســة أن رفاهية المدرســين والمدرســات 
ــاين المدرســون والمدرســات مــن  ــكل عــام يف الســلفادور. ال يُع ــة بش إيجابي
مســتويات عاليــة مــن اإلجهــاد العاطــيف يف العمــل أو اإلجهــاد المتوقــع 
بشــكل عــام ويميلــون إىل أن يكــون لديهــم مســتوى عال من الثقــة يف قدرتهم 
عــى إدارة الســلوك المشــاغب يف الفصــل الــدرايس. تشــير اإلحصائيــات إىل 
ــم  ــادة تقيي ــتراتيجيات إع ــتخدمون اس ــن أن المعلمونيس ــم م ــى الرغ ــه ع أن

معرفيــة، فــإن القمــع
 

يســتخدم عــادًة. هــذا أمــر مثيــر للقلــق بالنظــر إىل أن القمــع قــد ارتبــط 
 Barsade and Gibson( بانخفــاض نتائــج الرفاهيــة، مثــل االكتئــاب والتشــاؤم

.)Côté and Morgan 2002 2007؛ 

المــدارس  مديــري  مســاعدة  يف  واعــدة  أنهــا  عــى  أيًضــا  األداة  تظهــر 
والممارســين يف قيــاس رفاهيــة المعلمونــيف الســياق الســلفادوري. قــد يجــد 
ــا  ــث صلته ــن حي ــة المعلمونم ــد رفاهي ــدة يف تحدي ــؤولون األداة مفي المس
بالتنظيــم العاطــيف، والتوتــر المتوقــع، واإلجهــاد العاطــيف، والكفــاءة الذاتية 
إلدارة الفصــل الــدرايس. يمكــن للمســؤولين اســتخدام هــذه المعلومــات 
ــك،  ــاس نجــاح المداخــالت. باإلضافــة إىل ذل ــك لقي ــالغ المداخــالت، وكذل إلب
يمكــن اســتخدام األداة كأداة للتقييــم الــذايت مــن قبــل الممارســين لتســليط 
الضــوء عــى المجــاالت الــي يُمكــن أن يســتخدم فيهــا الدعــم، والمــوارد 
المســتقبلية  الدراســة  دعــم  يتــم  وهكــذا،  الــذات.  وتحســين  اإلضافيــة، 

لالســتبيان.

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

ــق مــن مجموعــة  ــم تتحق ــا ل ــية لهــذه الدراســة هــو أنه ــود الرئيس أحــد القي
أدوات قيــاس رفاهيــة المدرس/المدرســة ألغــراض تقييــم البرنامــج. هنــاك 
حاجــة إىل مزيــد مــن البحــث لتحديــد مــا إذا كانــت هــذه األدوات حساســة 
لتدخــالت البرنامــج ذات المــدة القصيــرة ومــا إذا كانــت قــادرة عــى اكتشــاف 
 )CFA( التغييــر بمــرور الوقــت. أيًضــا، يـُـوىص بإجــراء تحليــل العوامــل المؤكــدة

كخطــوة تاليــة.
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وصف التحديات الخاصة باألزمات

ــي  ــس النرويج ــى المجل ــذي يس ــات ال ــاص باألزم ــيس الخ ــدي الرئي إن التح
لالجئيــن إىل معالجتــه يف مداخــالت “دعــم الداعميــن” يف إطــار برنامــج 
 )PSS( هــو أن حاجــات الدعــم النفــيس واالجتمــايع )BLP( التعلــم األفضــل
لألطفــال المتضرريــن مــن األزمــات يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
قــد   )SEL( والعاطــيف  االجتمــايع  التعلــم  واحتياجــات   )MENA( إفريقيــا 
زادت ولــم يتــم تلبيتهــا إىل حــد كبيــر مــن قبــل أنظمــة التعليــم القائمــة. 
ــاء قــدرات إضافيــة المعلمونــيف كال  ونتيجــة لذلــك، هنــاك حاجــة ملحــة لبن

مــن ســياقات التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي لتلبيــة هــذه االحتياجــات:
التعليــم الرســمي يف مــدارس االونــروا / وزارة التعليــم يف فلســطين:   	 

ــن  ــدود م ــين مح ــم مه ــم دع ــن لديه ــمية الذي ــدارس الرس ــو الم معلم
ــة  ــاص بالرفاهي ــعور الخ ــم الش ــن ينقصه ــمي والذي ــام الرس ــالل النظ خ

بســبب األزمــة الطويلــة واالحتــالل؛  
األردن:   	  يف  الالجئيــن  مخيمــات  يف  الرســمي  غيــر  التعليــم  برامــج 

تدريبهــم  تــم  الذيــن  المخيــم  يف  العاملــون  الموظفين/الموظفــات 
التعلــم  برامــج  يف  لالجئيــن  النرويجــي  المجلــس  قبــل  مــن  جيــًدا 
العاطــيف واالجتمــايع والدعــم النفــيس واالجتمــايع، ولكــن لديهــم 
احتياجاتهــم االجتماعيــة، والعاطفيــة، والرفاهيــة الخاصــة بهــم والــي 

غالبــا ال يتــم تلبيتهــا.  

يف كلتــا الحالتيــن، هنــاك حاجــة إىل آليــات “دعــم الداعميــن” لضمــان الدعــم 
ــاء  ــك بن ــين وكذل ــر المه ــث التطوي ــن حي ــواء م ــون، س ــؤالء المعلم ــكايف له ال
قدراتهــم، ومرونتهــم، ورفاهيتهــم ليكونــوا قادريــن عــى تلبيــة احتياجــات 
الدعــم النفــيس واالجتمــايع بشــكل فعــال لألطفــال الذيــن يعملــون معهــم.

استعراض موجز

كانــت اســتجابة المجلــس النرويجــي لالجئيــن للتحديــات المذكــورة أعــاله 
عــى مــدى الســنوات الماضيــة يه إنشــاء “دعــم شــامل” لمكونــات الداعميــن 
المعلمونــيف برمجــة برنامــج التعلــم األفضــل. تشــمل المكونــات كل مــن 
ــي  ــة ُمقدم ــة رفاهي ــات معالج ــك آلي ــة، وكذل ــرص التنمي ــة وف ــدرة المهني الق

الخدمــة أنفســهم. وقــد تــم وضــع المكونــات لالســتجابة لمــا يــيل:
نتائــج التقييــم الخارجــي الــذي أجــراه المجلــس النرويجــي لالجئيــن . 	

ــذي أظهــر أن  ــم األفضــل يف عــام Shah 2016( 2016( وال لبرنامــج التعل
المجلــس النرويجــي لالجئيــن المجلــس لــم يعتين بشــكٍل كاٍف بمقدمي 
ــيين(؛ ــاء، والمدربينالرئيس ــون، واآلب ــارين، والمعلم ــل المستش ــة )مث الرعاي

جلســات التغذيــة الراجعــة المنظمــة المنتظمــة الــي يتــم إجراؤهــا يف . 	
مراجعــات مــا بعــد العمــل مــع الموظفين/الموظفــات مــن خــالل آليــة 
استشــارية داخليــة )موضحــة بمزيــد مــن التفصيــل أدنــاه(، لتصميــم 
الدعــم المحــدد المقــدم لتقديــم خدمــة الدعــم النفــيس واالجتمــايع 

لموظيف/موظفاتهــا وشــركائها كمقدمــي خدمــات؛

ــم  ــة دع ــن يف 2017 و2018، بتجرب ــي لالجئي ــس النرويج ــدأ المجل ــايل، ب وبالت
فــرص  مــع  جنــب  إىل  جنبًــا  واألردن،  فلســطين  يف  الداعميــن  مبــادرات 

للمدرسين/للمدرســات. المهــين  التطويــر 

حفز برنامج التعليم غير الرسمي يف األردن عى المكونات التالية:
استشــاري 	  كقســم  تعمــل  والــي  ودعــم  مراقبــة  وحــدة  تأســيس 

داخــيل لموظيف/موظفــات برنامــج التعلــم األفضــل والدعــم النفــيس 
المقيميــن  المخيــم  موظيف/موظفــات  مــن  وتتألــف  واالجتمــايع 
)الالجئيــن الســوريين(. وتــم تدريــب الفريــق عــى تقنيــات حمايــة الطفــل 
والدعــم النفــيس واالجتمــايع ولديــه تفويــض محــدد لرصــد قضايــا 
حمايــة الطفــل وتحديــد األطفــال الذيــن يحتاجــون إىل الدعــم النفــيس 
واالجتمــايع اإلضــايف، بمــا يف ذلــك مــا إذا كانــوا بحاجــة إىل إحالــة 
داخليــة أو خارجيــة. كمــا تقــدم أيًضــا وحــدة المراقبــة ودعــم المشــورة 
الفنيــة وورش العمــل وبنــاء القــدرات لاللموظفين/الموظفــات اآلخريــن 
مــع  التعامــل  عــى  قادريــن  ليكونــوا  لألطفــال   BLP يقدمــون الذيــن 

ــل. ــكل أفض ــة بش ــاء العاطفي األعب
ــة مــع مدرسين/مدرســات 	  ــة منتظم ــار مهني ــم واختص ــات تعل جلس

تقديــم  بعــد  ويتعافــوا  ويختصــروا  يشــحنوا  المعلمونلــي  كفرصــة 
الدعــم النفــيس واالجتمــايع.   

فــرص تنميــة قــدرات منتظمــة حــول موضــوع محــدد لموظــيف/	 
موظفــات برنامــج التعلــم األفضــل، مــع متابعــة مســتمرة مــن قبــل 

ــين.   ــق ف فري
فيمــا 	  للموظفين/الموظفــات،  المهــين   / الشــخيص  النمــو  فــرص 

ــيس  ــم النف ــالت الدع ــم مداخ ــن تقدي ــاد ع ــى االبتع ــدرة ع ــمل الق يش
واالجتمــايع وبرنامــج التعلــم األفضــل إذا تطلــب األمــر، وفــرص لتحمل 

ــج.   ــر ضمــن البرنام مســؤولية أكث

محلييــن  شــركاء  قبــل  مــن  المبــادرات  هــذه  توظيــف  تــم  فلســطين،  يف 
وبرنامــج   )PCC( الفلســطيين  االستشــاري  بالمركــز  ممثلــة  متخصصيــن، 
بنــاء  الشــركاء  اختيــار  تــم   .)GCMHP( غــزة  العقليــة يف مجتمــع  الصحــة 
عــى خبرتهــم المحليــة يف هــذا المجــال. وتــم عقــد سلســلة اجتماعــات 
مــع المجلــس النرويجــي لالجئيــن لتحديــد هــدف المداخــالت المقترحــة 
واالســتراتيجية واألســلوب المتبــع. ركــزت المداخــالت عــى المكونــات التاليــة:

بنــاء الطاقــات بالتركيــز عــى الــويع الــذايت والتقنيــات المتبعــة 	 
التنفــس واالســترخاء؛ للتعامــل مــع التوتــر فيمــا يشــمل تمرينــات 

المعالجــة بالفــن التعبيــري فيمــا يشــمل الكتابــة والدرامــا والرقــص 	 
والموســيىق؛   والرســم  والحركــة 

ألعــاب ترفيهيــة لتحســين الرفاهيــة والتقليــل مــن التوتــر يف الهــواء 	 
الطلــق؛  

“دعم الداعمين” - معلمو الالجئون والمعلمون الذين يعيشون يف صراع طويل األمد

منظمة
المؤلفون

الموقع
مواصفات المعلمون

الموضوع

المجلس النرويجي لالجئين
كاميال لودي، المستشارة اإلقليمية للدعم النفيس والتعلم االجتمايع العاطيف

األردن وفلسطين
المعلمون الالجئين ومعلمي المجتمع المضيف 
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ــن  ــن تحس ــون ع ــغ المعلم ــبوعيًا. أبل ــر أس ــس او أكث ــاهدة 3 كوابي بمش
أكبــر لرفاهيــة الطالبكنتيجــة المتــالك المعلمونلمهــارات أكثــر وبعــد 

.)2016 )شــاه  المعلمونأنفســهم  رفاهيــة  يف  تحســن 

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

األردن
العاطفيــة 	  المخيمــات صدماتهــم وضغوطهــم  لــدى طاقــم ســكان 

واالجتماعيــة الخاصــة مــع توافــر بعــض الخدمــات يف المخيمــات.
ــع 	  ــي )م ــن النرويج ــز الالجئي ــات لمرك ــكان المخيم ــم س ــمح لطاق ال يس

القليــل مــن االســتثناءات الــي أقرتهــا وزارة الداخليــة( بمغــادرة المخيــم. 
وهــذا يحــد مــن فــرص التبــادل المهــين.

تنــاوب 	  نظــام  العمــل  لسياســة  للســيولة  المخيــم  إدارة  تتضمــن 
الــي  الرئيســية  التحديــات  أحــد  كان  والــذي  الموظفين/الموظفــات 
تعــرض مجلــس الالجئيــن النرويجــي لخطــر فقــدان الخبــرات. لقــد دافع 
المركــز النرويجــي لالجئيــن للحــد مــن تبديــل الموظفين/الموظفــات يف 
ــة  ــن بحماي ــات المرتبطي ــدا الموظفين/الموظف ــا ع ــة م ــب معين مناص
وتعليــم الطفل/الدعــم النفــيس واالجتمــايع ويجــب أال يعتبــروا ضمــن 

ــل. ــة العم ــيولة لخط الس
األزمــة 	  إلدارة  كبيــر  مصــدر  المخيمــات  يف  النازحيــن  الســكان  كان 

ــم تشــجيع  ــرة مــا بعــد األزمــة. يجــب عــى سياســات إدارة المخي ولفت
اســتراتيجية إشــراك الســكان النازحيــن منــذ بدايــة األزمــة.

 
فلسطين

يرفــع الصــراع المســتمر وشــدة الهجمــات يف غــزة وانتهــاك القانــون 	 
اإلنســاين العالمــي يف الضفــة الغربيــة مســتويات التوتــر واليــأس، ويحــد 

ــر التعليمــي عــى التعــايف. مــن قــدرات الطاقــم التعليمــي وغي
بنــاء عــى الخطــة الرائــدة المنفــذة يف فلســطين، تــم اقتــراح زيــادة 	 

عــدد أنشــطة تدريــب بنــاء القــدرات لزيــادة مســتوى الدعــم والمتابعــة 
ــوزارة  ــادرة يف المــدارس التابعــة ل المســتمرة وتــم التأســيس لهــذه المب

ــم. التعلي

المراجع

التعليــم  لبرنامــج  تقييــم  ريتــش. 2016.  تحســين رفاهيــة األطفــال:   شــاه، 
المجلــس   . فلســطين  يف  لالجئيــن  النرويجــي  للمركــز  األفضــل    

النرويجي لالجئين.  
ــد  ــري، بع ــم الزعت ــم يف مخي ــرة لمعل ــر معب ــة تغيي ــش. 2017. قص ــاه، ريت  ش
مراجعة خطة العمل يف األردن . المجلس النرويجي لالجئين.  

الروابط

 	ttps://youtu.be/ vnx6OARQeYs :إنهاء الكوابيس

الخــط الســاخن متوفــر حيــث يقــوم الموظفين/الموظفــات مؤهليــن 	 
بتحويــل طلبــات االستشــارة أو بتقديــم خدمــات استشــارية عــى الهاتف 
بهــدف الخــوض بعمــق يف الضغوطــات الرئيســية الــي تؤثــر عــى حيــاة 

المعلمونالشــخصية والمهنيــة؛  
توفيــر مــواد الدعــم النفــي واالجتمــايع كجــزء مــن مجموعــة 	 

أدوات تتمــاىش مــع بنــاء القــدرات للطاقــم التعليمــي وغيــر التعليمــي 
يف  واالجتمــايع  النفــيس  بالدعــم  المتعلقــة  النشــاطات  لتوظيــف 

المــدارس.  

األدلة والمخرجات

يمكــن أن يــؤدي تقديــم الخدمــات القائمــة عــى الدعم النفــيس واالجتمايع 
لألطفــال يف المخيمــات مــن خــالل إرشــادهم للتعامــل مــع أعــراض الصدمــة 
والضيــق، بمــا يف ذلــك مشــاركة الذكريــات المروعــة حــول الحــرب، والــي 
يمكــن أن تــؤدي إىل أعبــاء عاطفيــة عــى رفاهيــة الموظفين/الموظفــات. 
وانتهــاكات  غــزة  يف  المســتمرة  الهجمــات  تحــت  العيــش  فــإن  وبالمثــل، 
القانــون الــدويل اإلنســاين يف الضفــة الغربيــة، يــؤدي إىل العيــش باســتمرار يف 
مســتويات عاليــة مــن التوتــر. تتضمــن النتائــج الرئيســية لدمــج آليــات “دعــم 

ــة: ــية التالي ــج الرئيس ــن” يف BLP النتائ الداعمي
طاقــم تعلــم أفضــل لألطفــال للتعليــم الــكيل، تــم اإلبــالغ عــن وجــود 	 

شــعور متزايــد بالمرونــة الشــخصية والرفاهيــة. عــى وجــه التحديــد، 
أفــاد %74 )العــدد = 113( ممــن كانــوا جــزءًا مــن هــذه المبــادرة يف 
ــة أنهــا كانــت مصــدر دعــم و%86 فهمــوا بشــكل أفضــل  الضفــة الغربي
الشــخصية  حياتهــم  يف  الذاتيــة  الرعايــة  مناهــج  ممارســة  أهميــة 
والمهنيــة. أظهــر %64 )عــدد = 57( يف غــزة تحســنًا واضًحــا يف قدرتهــم 
المــدرس/ مــن   84% وأبلــغ  النفــيس،  الضغــط  يف  التحكــم  عــى 

المدرســةات عــن تحســن يف عملهــن اليومــي ويف حــل مشــاكل الحيــاة 
الشــخصية. بشــكل عــام، أفــاد %76 يف غــزة بتحســين نتائــج عملهــم 
ــد  ــزًا )شــاه 2016(. يف األردن، أفي ــر تحفي ــر دقــة وأكث حيــث أصبحــوا أكث
ضغــوط  مــع  أفضــل  بشــكل  يتعاملــون  الموظفين/الموظفــات  أن 
العيــش يف المخيمــات: ``بــدأت يف ممارســة محتــوى BLP يف حيــايت 
ــأين  ــح أهــدأ وســرعان مــا تــالىش غضــي. أشــعر ب ــدأت أصب ــة. ب اليومي
معلــم وشــخص أفضــل اآلن. عنــدي المعرفــة واألدوات ال غيــر الطريقــة 
الــي ينظــر بهــا األطفــال وأنــا شــخصياَ للحيــاة. لقــد اعطــاين الطالبالذيــن 
اعمــل معهــم باســتمرار الحافــز والتشــجيع للتعامــل مــع مشــاكيل 

الشــخصية )شــاه 2017(.
تنامــى طاقــم الالجئيــن المقيميــن بالمخيمــات يف األردن، بشــكل 	 

مهــين ليغــيط اآلن الوظائــف اإلداريــة يف مراكــز التعليــم التابعــة لمركــز 
الالجئيــن النرويجــي. لقــد تــم تســليمهم مهمــة تنميــة القــدرات واألداء 
لعشــرة مــن الطاقــم يف كل وحــدة للتعامــل مــع دعــم PSS وانخــراط 

المجتمــع وتطويــر المناهــج وضبــط النوعيــة.
توفيــر خدمــة برنامــج تعلــم أفضــل لألطفــال الذيــن يُعانــون مــن 	 

الصدمــة تمــت تقويتهــم كنتيجــة تحســين مهاراتهــم وممارســاتهم 
وخبرتهــم وتحفيزهــم: “نحــن نفهــم اآلن لمــا يُشــكل األطفــال تحــدي، 
ــذ  ــن نأخ ــم نك ــم، ول ــدى معاناته ــم اآلن م ــون، ونتفه ــم عدائي ــا ه ولم
ــات أن %80 مــن  ــن البيان ــار مــن قبــل”. يف األردن، تبي ــن االعتب ــك بعي ذل
طالب/طالبــات برنامــج تعلــم أفضــل ال يعانــون مــن كوابيــس عــى 
اإلطــالق بعــد إنهــاء جلســات البرنامــج الفرديــة. و %19 أفــادوا بأنهــم 
كوابيــس   5 ب  )مقارنــة  األســبوع  يف  اثنيــن  أو  كابــوس  مــن  يعانــون 
اســتمروا   )1% مــن  الطالب)أقــل  مــن  أقليــة  البدايــة(.  يف  آســبوعيًا 
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ملف تعريف المدرس

القصة األوىل: الموظفين/الموظفات المقيمين يف مخيم الزعتري

انــا مــن ســوريا، درعــا- نــوى. أنــا أعمــل مــع المجلــس النرويجــي لالجئيــن 
منــذ 6 ســنوات وعملــت عــى مــدى 4 ســنوات األخيــرة يف وحــدة الدعــم و 
المراقبــة. قــدم يل المجلــس النرويجــي لالجئيــن فــرص كبيــرة للتنميــة المهنيــة 
ممــا ســاعدين عــى المســتويين الشــخيص والمهــين يف التكيــف مــع حيــاة 
ــن تعرضــوا للصدمــات  ــات. دعــم األطفــال الذي ــم ومواجهــة الصعوب المخي

جعلــين أشــعر بالفخــر عــى المســتويين الشــخيص والمهــين.

كانــت التنميــة المهنيــة مفيــدة جــدا ليــس فقــط مــن وجهــة نظــر مهنيــة. لقــد 
كانــت بيئــة المخيــم جديــدة بالنســبة يل وليســت بالبيئــة الســهلة. لقــد تعلمت 
كيــف أدعــم المجتمــع واألطفــال والمعلموناآلخريــن. يختلــف األطفــال يف 
ــات مختلفــة و الظــروف.  ــون مــن خلفي ــم عــن بعضهــم البعــض ويأت المخي
كان معظمهــم عندمــا بدأنــا BLP 3 )محاربــة الكوابيــس ومشــاكل النــوم( 

ــن  ــة ع ــات مريع ــاركون ذكري ــوا يش ــديد وكان ــاب ش ــراض اكتئ ــن أع ــون م يعان
الحــرب. وكجــزء مــن عمــيل كنــت أدعــم المعلموناآلخريــن الذيــن يعملــون 
يف مركــز التعليــم. يتعامــل المعلمــون مــع تحديــات واحتياجــات مختلفــة 
عنــد العمــل مــع األطفــال الذيــن يعانــون مــن فــرط النشــاط والعزلــة، وقلــة 
التحصيــل، وكل هــذه أعــراض التوتــر الناجــم عــن الصدمــة والــذي نحــاول 
أن نتعامــل معــه يف ظــل عمليــات وحــدة الدعــم والمراقبــة وباســتخدام 

تقنيــات اســترخاء عديــدة.

أحــب أن أقــدم المســاعدة للمحتاجيــن إليهــا، لكــن هــذا صعــب أحيانـًـا ألنــين 
أدرك أنــه ربمــا يؤثــر عــى وضــي العاطــيف. العمــل والعيــش يف مخيــم 
ليــس باألمــر الســهل، البيئــة المحيطــة ال تســاعد كثيــرا عــى التــوازن العاطــيف 
وكذلــك أحيانــا عندمــا ال نســتطيع أن ندعــم األطفــال المحتاجيــن نتأثــر 
شــخصيا. نحتــاج إىل الدعــم المســتمر مــن خــالل ورشــات عمــل وجلســات 
الدعــم  وحــدة  موظيف/موظفــات  مــع  تجربتنــا  مشــاركة  إن  إشــراف. 
والمراقبــة اآلخريــن ســيكون مفيــد عــى الصعيديــن المهــين والعاطــيف. 

معلم وحدة المراقبة والدعم. الصورة من قبل ثيلو ريميين
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“برنامــج دعــم  التعليــم األفضــل  برنامــج  للمشــاركة يف  تــم اختيــار س.م 
بــدت عليهــا عالمــات  أنــه  بســبب  المدرســة  قبــل مديــر  مــن  الداعميــن” 
االكتئــاب والتوتــر باإلضافــة إىل أن أداءهــا يف العمــل بــدأ بالتراجــع. بعــد 
ــا  ًــا، أن ــايت كلي ــرت حي ــًة: “لقــد تغي ــرت س. م. قائل مشــاركتها يف البرنامــج، عب
ــا،  ــي تعلمته ــاليب ال ــارس األس ــين أم ــل ألن ــين أفض ــعر بأن ــعيدة اآلن وأش س
لقــد اســتطعت التخلــص مــن األفــكار الســلبية المتعلقــة بالمــايض، ويمكنــين 
اآلن أن أدعــم اآلخريــن، وتحديــًدا أخــي عندمــا تمــر بأوقــات عصيبــة.” 
ــا  ــخصيتها ونصحه ــى ش ــرأ ع ــذي ط ــر ال ــة س.م. التغيي ــر مدرس ــظ مدي الح

بنقــل المهــارات واألســاليب الــي تعلمهــا إىل أقرانهــا وزمالئهــا.

القصة الثانية: معلم مدرسة رسمية يف غزة

س.م معلمــة رياضيــات تعيــش يف رفــح يف جنــوب قطــاع غــزة. يه تعمــل 
معلمــة منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات، ويه تســاعد عائلتهــا وزوجهــا العاطــل 

عــن العمــل.

ــد  ــزل أح ــة إىل من ــت العائل ــرب 2012 وهرب ــالل ح ــزل س.م خ ــر من ــم تدمي ت
األقــارب لمــدة تزيــد عــن ســتة أشــهر. يف عــام 2015 تــويف أخوهــا الكبيــر 
وتحملــت مســؤولية أوالده الخمســة. أصيبــت بالســرطان خــالل حملهــا األول 

ــرض. ــت الم ولكنهــا قاوم

صور الحكاية الثانية من غزة
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وصف التحديات الخاصة باألزمات

واضطــراب  صــراع  مــن  الفلبيــن،  جنــوب  يف  الواقعــة  ميندانــاو،  عانــت 
متزايديــن زاد مــن وطأتهمــا الظــروف االقتصاديــة الصعبــة وغيــر المســتقرة، 
وانعــدام الثقــة يف الحكومــة والصــراع الجغــرايف الســيايس الواســع. أدى 
العــراق  يف  اإلســالمية  الدولــة  لتنظيــم  التابعــة  مــاوت  مجموعــة  حصــار 
ــن 300,000  ــر م ــزوح أكث ــام 2017 إىل ن ــاراوي ع ــة م ــش( لمدين ــام )داع والش

فــرد قبــل أن يســتعيد جيــش الفلبيــن الســيطرة.

يف خضــم هــذا الظــرف، ســى مشــروع شــباب ميندانــاو للتطويــر التابــع 
المعرضيــن  للشــباب  فــرص  لتوفيــر  الدوليــة  للتنميــة  األمريكيــة  للوكالــة 
للخطــر والذيــن انقطعــوا عــن المــدارس لكســب العيــش والمســاهمة يف 
مجتمعاتهــم، ويف التغلــب عــى العنــف، وممارســات المتطرفيــن العنيفــة 
مندنــاو  شــباب  مشــروع  وقــام  المنطقــة.  يف  واالســتقرار  الســالم  ودعــم 
ــة  ــة واإلقليمي ــوكاالت الوطني أيًضــا بالتعــاون مــع مجموعــة مختلفــة مــن ال
والقطــاع  الحكوميــة،  غيــر  المحليــة  والمنظمــات  المحليــة  والحكوميــة 
 22,000 مــن  أكثــر  وشــجعت  المــدين،  المجتمــع  ومنظمــات  الخــاص، 
والتقنيــة،  الشــخصية،  المهــارات  تدريبــات  يف  المشــاركة  الشــبابعى  مــن 
والتوظيــف، والقيــادة وأنشــطة تطويــر المجتمــع، وبنــاء مهاراتهــم التعليميــة 
ــة.  ــة والقيادي ــارات الحياتي ــش، والمه ــب العي ــى كس ــم ع ــية، وقدرته األساس
الــوزارات  مــع  بالتنســيق  للتطويــر  مندانــاو  شــباب  مشــروع  عمــل  وقــد 
التقــين  )التعليــم  خاصــة  وتقنيــة  وظيفيــة  تدريــب  ومعاهــد  الحكوميــة، 
الحكوميــة. غيــر  المحليــة  والمنظمــات  والشــركات،  والتدريــب(  والمهــين 

يتعــرض الشــبابالذين انقطعــوا عــن المدرســة لمســتويات عاليــة مــن العنــف 
األســري والمجتمــي وهــم عرضــة لخطــر التجنيــد لصالــح مجموعــات 
متطرفــة عنيفــة. يمكــن المعلمونالذيــن يعملــون مــع الشــبابالذين انقطعــوا 
المهــارات  تعلــم  يف  يســتفيدوا  أن  التحديــد  وجــه  عــى  المــدارس  عــن 
األساســية، والمهــارات المبنيــة عــى األدلــة اإلدراكيــة والســلوكية لتحســين 
مهــارات التأقلــم الخاصــة بهــم ولتمكينهــم مــن مســاعدة الشــبابيف التأقلــم 

ــل يف المســتقبل. ــاب القــدرة عــى التحم ــة واكتس مــع المواقــف الصعب
 

المعلمــون يعيشــون ويعملــون يف نفــس الظــروف المجتمعيــة الصعبــة 
تعلــم  مــن  االســتفادة  أيًضــا  يمكنهــم  ولــذا  العنــف،  لــذات  ويتعرضــون 
التأقلــم اإليجــايب ومهــارات التحمــل للحفــاظ عــى صحتهــم العقليــة. إن 
ــة  ــم كيفي ــل وفه ــكل أفض ــاعرهم بش ــم بمش ــى التحك ــن ع المعلمونالقادري
اســتخدام أنمــاط التفكيــر األكثــر مرونــة ســيصبح لديهــم القدرة عــى التحكم 
يف غضبهــم وعــى عــدم التصــرف بعنــف جســدي أو عاطــيف مــع التالميــذ.

نظريتنــا يف التغييــر يه أن المعلمونالقادريــن عــى فهــم احتياجات صحتهم 
العقليــة والمدرَّبيــن بوســائل نفســية تعتمــد عــى األدلــة ممــا يدعــم الصحة 

ــل  ــن يف نق ــات ناجحي ــوا مدرسين/مدرس ــن أن يكون ــة يمك ــة اإليجابي العقلي
هــذه المهــارات للشــباب. عــالوة عــى ذلــك، فالمعلمــون الذيــن تــم تدريبهــم 
التأقلــم ســوف  اإليجابيــة ومهــارات  العقليــة  الصحــة  تعزيــز  كيفيــة  عــى 
ــروع  ــى المش ــذا، يس ــة. ل ــا وفعالي ــر نجاًح ــات أكث ــون مدرسين/مدرس يكون
التعليــم  ومحاضــري  الحياتيــة،  المهــارات  ميسري/ميســرات  تعليــم  إىل 
المهــين والتقــين والتدريــب، والمعلمــون يف المناطــق البعيــدة، ويســى إىل 
تعليمهــم المهــارات النفســية التأسيســية لدعــم الصحــة العقليــة والعاطفيــة 

لهــم ولتالميذهــم عــى حــد ســواء.

استعراض موجز

التدخــل  تــم تطويــر برنامــج تدريــب المدربينلينــاء مهــارات المعلمونــيف 
ــة  ــة للحاج ــود أدل ــات، ووج ــاالت الصدم ــة يف ح ــة العقلي ــوص الصح بخص
ــى  ــدرة ع ــاء الق ــرق بن ــايب وط ــم اإليج ــارات التأقل ــك مه ــا يف ذل ــل بم للتدخ
التكيــف. رغــم أن الكثيريــن يف المجتمــع الــدويل يركزون عى تبين اإلرشــادات 
ــة  الغربيــة يف العــالج النفــيس ألجــواء الصــدام ومــا بعــد الصــدام، إال أن قل
قليلــة )مثــل وينــدت وماريســيك وجودمــان، 2014( تناقــش مــدى فعاليــة 
ــل يف  ــي تعتمــد عــى الدلي ــر التأسيســية ال ــات وطــرق التغيي ــن النظري توطي
علــم النفــس يف هــذه الســياقات. عــالوة عــى ذلــك، فــإن المعلمونيقــع 
عــى عاتقهــم االضطــالع بــدور هــام يف بنــاء قــدرة العمالــة المجتمعيــة 
عــى التكيــف رغــم أن معظــم التركيــز ينصــب عــى تدريــب العامليــن يف 
المؤسســات االجتماعيــة عــى الدعــم النفــيس. يمكــن تطبيــق المقاربــات 
المســتخدمة يف المشــروع عــى نطــاق واســع يف أنظمــة التعليــم الرســمية 
رغــم أنــه يركــز عــى المعلمونــيف األنظمــة خــارج المــدارس. إن المنهــج 
مبــين عــى مزيــج مــن المبــادئ مــن النظريــات اإلدراكيــة الســلوكية ويتقبــل 

ــه. ــزم ب ــي ويلت ــيس العالج التأس

يفتــرض العــالج اإلدرايك الســلويك أن أفكارنــا يه مــا يحــرك ردود أفعالنــا 
العاطفيــة وبالتــايل تحــدد ســلوكنا يف كل المواقــف. وبنــاء عليــه، يجــدر 
ــا تغييــر طريقــة التفكيــر يف المواقــف لــي يتغيــر ســلوكنا. ويعتبــر العــالج  بن
ــة يف  ــى األدل ــكازًا ع ًــا وارت ــا وبحث ــات تمحيًص ــر المقارب ــلويك أكث اإلدرايك الس
علــم النفــس وبالتــايل فهــو فعــال يف الوقايــة مــن االضطرابــات النفســية 
ويف عالجهــا إذا وجــدت )دانيــل وكريســتا وهوفمــان 2018(. إن تعلــم تغييــر 
أســايس  جانــب  هــو  والمتطرفــة  والجامــدة  المرنــة  غيــر  التفكيــر  أنمــاط 
إلعــادة تأهيــل مرتكــي العنــف، وعــالج اضطــراب مــا بعــد الصدمــة، وعــالج 
اضطرابــات االكتئــاب والقلــق. عــالج القبــول وااللتــزام هــو تأهيــل محــدد 
للعــالج الســلويك المعــريف ممــا يســاعد البشــر عــى التمييــز بيــن ظــروف 
حياتهــم الــي يمكنهــم الســيطرة عليهــا وتلــك الــي ال يمكنهــم الســيطرة 
عليهــا. األفــراد والمجتمعــات الــي عانــت مــن مســتويات عاليــة مــن العنــف 
المجتمــي والصراعــات تصبــح لديهــم تجــارب يتحتــم دمجهــا يف قصــص 
حياتهــم بــداًل مــن تجنبهــا عــى الرغــم مــن صعوبــة األمــر بالنســبة لهــم. وقــد 

ــية  ــدرة النفس ــاء الق ــم بن ــات وتعلي ــار الصدم ــة بآث ــة واعي ــول دراس ــق فص ــى خل ــدرات المعلمونع ــر ق تطوي
ــلوكية ــة الس ــج اإلدراكي ــتخدام المناه ــم باس ــى التأقل ع

منظمة
المؤلفون

الموقع
مواصفات المعلمون

الموضوع

مركز التطوير التعليمي
ايدي كار وميريام بام، وأليخاندرا بونيفاز, ونيكول واالس مينداناو

الفلبين
مدرسو المجتمع المضيف

التطوير المهين المعلمون ورفاهتهم
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تســجيلهم يف  تــم  والذيــن  الدراســة  عــن  المنقطعيــن  الشــباب  تــم ضــم 
برامجنــا التعليميــة المســتعجلة وغيــر التقليديــة الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 
24-15 ســنة إىل البرنامــج. بعــد ورشــة عمــل تدريــب المدربيناألوليــة، اســتمر 
المدربون/المدربــات الرئيســيون يف تدريــب جميع المعلمونــيف البرنامج يف 
ورش عمــل لمــدة يوميــن عبــر جنــوب الفلبيــن. وقــدم المدربون/المدربــات 
الرئيســيون ورش عمليــة مباشــرة وظلــوا متاحيــن لألســئلة واالستشــارات بينمــا 
قــدم المعلمــون منهــج ال 16 ســاعة لطلبتهــم. وخــالل ســتة أشــهر، تــم 

ــايل تدريــب 5000 مــن الشباب/الشــابات. ــم وبالت تدريــب 50 معل

األدلة والمخرجات

التحمــل  قــوة  نمــوذج  يف  المشــاركة  أن  إىل  األثــر  تقييــم  بيانــات  تشــير 
وتغييــر  القــرار،  تحســين عمليــة صنــع  إىل  الشــبابأدت  مــن  للمســتفيدين 
وجهــات النظــر حــول تقبــل العنــف، وتعزيــز التفكيــر يف عواقــب التصرفــات 

بشــكل أكبــر قبــل القيــام بهــا، وتحســين القــدرة عــى إدارة الغضــب.

ــع مجموعــات مــن  ــة مــع أرب ــز النوعي ــم عقــد مناقشــات مجموعــة التركي ت
ــت مناقشــات  ــون)ن = 16(. وتم ــن المعلم ــن م الشــباب)ن = 41( ومجموعتي
ــن  ــين. تضم ــم فلبي ــود مترج ــة يف وج ــة اإلنكليزي ــز باللغ ــات التركي المجموع
المشاركون/المشــاركات وبقــدر اإلمــكان، شــابة وشــاب مــن كل مجتمــع، 
ــن  ــار كل م ــروع. أش ــق المش ــه تطبي ــم في ــع ت ــن كل مجتم ــد م ــم واح ومعل
تــدل  والــي  والســلوك  التفكيــر  عمليــات  يف  تغيــرات  الشــبابوالمعلمونإىل 
عــى تحســين القــدرة عــى التحمــل، واإلدارة الصحيــة للعواطــف، وتحســن 
مهــارات التأقلــم يف التعامــل مــع قضايــا تشــمل االكتئــاب، والقلــق، والغضب. 
أظهــرت النتائــج النوعيــة أن أكبــر التغييــرات للطالب/للطالبــات كانــت واضحــة 
يف قدرتهــم عــى إدارة غضبهــم بشــكل أفضــل، وقدرتهــم عــى اتخــاذ قــرارات 
ــد  ًــا يف تحدي ــبوها حديث ــي اكتس ــارات ال ــالل المه ــن خ ــاة م ــل يف الحي أفض
ــدة  ــم الجدي ــارات التأقل ــاب مه ــف، واكتس ــلبيات يف المواق ــات والس اإليجابي
الــي ســاعدت الشــبابعى التهدئــة والتفكيــر يف حلــول للمشــكالت عوًضــا 
عــن القيــام بــردود أفعــال لحظيــة، ويف النهايــة، الــويع الجديــد بنقــاط 
الضعــف لديهــم ممــا ســاعد العديــد مــن الشــبابعى اتخــاذ قــرارات أفضــل 
الجماعــات  إىل  لالنضمــام  لهــم  مغريــة  عــروض  تقديــم  عنــد  ألنفســهم 
المتطرفــة أو مشــاركة األصدقــاء يف تعــايط المخــدرات، وغيرهــا. قالــت 
ــا كيــف نتعايــش مــع  ــه: “تعلمن إحــدى الشــابات عندمــا ســئلت عمــا تعلمت
المشــاكل يف الحيــاة. الــكل يواجــه مشــاكل يف الحيــاة، لــذا تعلمنــا كيــف 
ــين  ــا أن ــش. كم ــة يف التعاي ــه المختلف ــخص طريقت ــكل ش ــا ول ــش معه نتعاي
تعلمــت الســيطرة عــى غضبنــا”. وبالتركيــز عــى مهاراتهــا الجديــدة يف إدارة 
الغضــب، قالــت شــابة أخــرى قبــل التدريــب: “عندمــا أكــون غاضبــة فإنــين 
أنفــس عــن غضــي عــى شــخص مــا. وألجــأ إىل اســتخدام العنــف والكلمــات 
الجارحــة، لكــن بعــد )التدريــب( أدركــت أنــه ال يجــب القيــام بذلــك كشــخص... 
ــرًا مــن أجــل أن أهــدأ.” أظهــرت  ــرز العنــف(. وأصبحــت أقــرأ كثي )يجــب أال أب
نتائــج مجموعــي المعلمونالمركــزة أن المعلمــون شــعروا بالثقــة والدافعيــة 
لتقديــم المنهــج بعــد تلقيهــم تدريــب المعلمونعــى المــادة لمــرة واحــدة. 
ــوع  ــول موض ــب ح ــن التدري ــد م ــون للمزي ــون متطلع ــن كان المعلم يف حي
ــية  ــم الرئيس ــم للمفاهي ــق فهمه ــم وعم ــن ثقته ــوا ع ــة، أعرب ــة العقلي الصح
ــة للتدريــب.  ــلوكهم( نتيج ــتفادوا )وغيــروا س ــأن الشباباس ــة ب ــى ثق ــوا ع وكان
خــالل إحــدى مناقشــات مجموعــات التركيــز أوضحــت إحــدى المــدرس/

المدرســةات للطلبــة كيــف قامــت يه بدمــج العناصــر الرئيســية لمنهــج 
العــالج بالقبــول وااللتــزام يف ردود أفعالهــا بقولهــا “كنــا نشــعر بالصدمــة 
ــاركين يف  ــن المش ــا م ــم أيًض ــا{ نتعل ــا }كن ــوذج ألنن ــهيل النم ــد تس ــا عن ً أحيان

ثبــت أن قبــول التجــارب الــذايت مــع التدريــب عــى مهــارات التكيــف اإلدرايك 
ــؤدي إىل  ــريف ي ــلويك المع ــالج الس ــج الع ــالل نه ــن خ ــة م ــلويك الصحي والس

الشــفاء الفــردي والمجتمــي )مثــال، رويــز، 2010(.

المعــريف  الســلويك  العــالج  عــى  القائمــة  التكيــف  مهــارات  أمثلــة  ومــن 
والمطبقــة مــن منظــور عــالج القبــول واإللتــزام يه مســاعدة الشــبابعى 
ــم يف  ــر منازله ــم تدمي ــدل أن يت ــن الع ــس م ــه لي ــن أن ــه يف حي ــرة أن ــين فك تب
الصراعــات األخيــرة، لكــن يمكنهــم اختيــار طريقــة ردود أفعالهــم تجــاه هــذا 
الواقــع. بينمــا يمكنهــم مواصلــة التفكيــر فقــط يف األفــكار الغاضبــة الــي 
تركــز عــى االنتقــام، والــي قــد تــؤدي إىل غضــب شــديد وانتقــام محتمــل أو 
االنضمــام إىل مجموعــة متطرفــة، فــإن لديهــم خيــار تبــين منظــور مختلــف. 
ــأدوار  ــام ب ــر الــي تركــز عــى إيجــاد طــرق للقي ــار أنمــاط التفكي يمكنهــم اختي
أكثــر فاعليــة يف المســاعدة عــى جعــل مجتمعهــم أكثــر أمانـًـا أو يف إعــادة 

ــة. ــه التحتي ــاء بنيت بن
 

الثقافــة  ســياق  يف  األدلــة  عــى  القائمــة  النفســية  المبــادئ  وضــع  تــم 
الفلبينيــة مــن خــالل اختبــارات عميقــة ألنشــطة المناهــج الدراســية مــع 
الطــرق  الشــبابحول  انطباعــات  وإدراج  المعلمونوالشباب/الشــابات، 
المحــددة الــي يعبــرون فيهــا عــن مشــاعر معينــة )مثــل الشــعور باليــأس 
مقابــل الشــعور باالكتئــاب( وأفضــل الســبل لشــرح هــذه المفاهيــم، والتركيــز 
عــى القضايــا المحــددة الــي ذكرهــا الشــباببأنها ذات أهميــة قصــوى يف 

حياتهــم.

ومــن خــالل اســتخدام منهــج متكامــل قائــم عــى األدلــة لدعــم الســالم 
واالســتقرار يف حــاالت النــزاع واألزمــات، تــم تنفيــذ البرنامــج عبــر أربــع مناطــق 
تراوحــت  والريفيــة.  الحضريــة  المناطــق  وبعــض  الفلبيــن،  داخــل جنــوب 
حــاالت االنقطــاع عــن المدرســة مــن خيمــة يف مخيمــات اإلخــالء، إىل غرفــة 
يف المبــاين البلديــة )فصــول خدمــات التعلــم األكاديمــي(، إىل مســاحات 

ــة. ــر تقليدي دراســية أكث

قــدرة  بنــاء  عــى  المدربيــن  لتدريــب  بالتحديــد  المنهــج  هــذا  تطويــر  تــم 
التحمــل تحــت عنــوان نمــوذج أســس الصمــود لرفــع الــويع باحتياجــات 
الصحــة العقليــة للفــرد، ونقــاط الضعــف، والمهــارات النفســية الجديــدة مــن 
أجــل تعزيــز الصحــة العقليــة. وللمنهــج ثالثــة أهــداف رئيســية. الهــدف األول 
هــو رفــع الــويع بالعالقــة بيــن األفــكار، والمشــاعر، والســلوكيات، وانعــكاس 
طريقــة الشــخص يف التفكيــر وكيــف أنهــا تقــود تصرفــه يف المواقــف. حيــث 
أن التماريــن التفاعليــة وأنشــطة تدبــر الــذات تســهل الطريــق نحــو هــذا التعلم 
األســايس. ويركــز الهــدف الثــاين مــن هــذا النمــوذج عــى مســاعدة المعلمون 
ــم. فعندمــا نفهــم مشــاعرنا  والشــباب يف اســتيعاب مفهــوم مهــارات التأقل
)مثــل مشــاعر الحــزن، والغضــب، والخــوف، واالنتقــام(، حينهــا يمكننــا أن 
نربــط بينهــا وبيــن نــوع الدعــم أو مهــارات التأقلــم المطلوبــة للتفكيــر يف 
عواقــب أفعالنــا. بعــد تعلــم كيفيــة التعامــل مــع المشــاعر الســلبية )بمــا 
يف ذلــك تعلــم مهــارات التأقلــم مثــل مهــارات الــويع واإلدراك واســترخاء 
أنمــاط  مــع  يتعاملــون  كيــف  المعلمــون  يتعلــم  التدريجــي(،  العضــالت 
التفكيــر غيــر الصحيــة عــى وجــه التحديــد وقطــع الطريــق عــى المؤشــرات 
ــون  ــم المعلم ــا، يتعل ــف. وختاًم ــدوان والعن ــؤدي إىل الع ــي ت ــة ال التحذيري
أنــه مــن أجــل الحصــول عــى الدعــم مــن اآلخريــن، فعلينــا أن نعــرف كيــف 

ــه. ــذي نحتاج ــم ال ــب الدع نطل
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جميــع نطاقــات الصراعــات والتجــارب الــي تحــدث... ونشــرح لهــم أنهــم 
ليســوا الوحيديــن الذيــن يواجهــون تحديــات يف الحيــاة - مثــيل تماًمــا، كــوين 
ــياء  ــاركهم األش ــاة وأش ــات يف الحي ــن التحدي ــر م ــه الكثي ــين أواج ــة، فألن مثلي

ــات{.” ــون تحدي ــن يواجه ــن }الذي ــوا الوحيدي ــم ليس ــوا أنه ــى يدرك ح

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

عــى الرغــم مــن القلــق مــن أن هــذه المنهجيــة )أن يقــوم خبيــر الصحــة 
بتدريــب  يقومــون  بدورهــم  الذيــن  المدربينالرئيســيين  بتدريــب  العقليــة 
ــر إىل الشــباب/ ــن تســمح بنقــل المعرفــة بشــكل كبي المعلمونــيف المــواد( ل

الشــابات، إال أن األدلــة تشــير إىل خــالف ذلــك. يف الواقــع، تدعــم كل مــن نتائج 
البيانــات الكميــة والنوعيــة هذا النمــوذج باعتباره نموذًجا يمكــن أن يؤدي إىل 
تغييــر فعــيل للســلوك، وتعزيــز القــدرة عــى التحمــل والتأقلــم مــع المشــاعر 
الســلبية عــى وجــه التحديــد. امتــد التدريــب األويل للمدربيــن الرئيســيين 
لمــدة ثالثــة أيــام حيــث تــم فيهــا تعريــف المدربيــن بأســس العناصــر الرئيســية 
لنظريــة الســلوك المعــريف للمســاعدة يف وضــع األنشــطة الفعليــة للمنهــج 
يف الســياق المطلــوب. وقــام هــؤالء المدربون/المدربــات بتدريــب مــدريس/

ــي  ــزة ال ــة المرك ــات المجموع ــرت مناقش ــابات. أظه ــات الشباب/الش مدرس
أجريــت مــع الشــبابأن الشــبابقد اكتســبوا معرفــة كبيــرة وأشــار العديــد منهــم 

إىل تغيــر يف ســلوكهم مــع مــرور الوقــت.

ومــن المثيــر لالهتمــام أن االنتقــاد الرئيــيس أو الــدرس المســتفاد هــو أن 
المعلموناعتقــدوا أنهــم كانــوا ســيكونون أكثــر فعاليــة يف مناهجهــم لــو أنهم 
ــف  ــارات التكي ــق مه ــوا تطبي ــادة وتعلم ــردي يف الم ــب ف ــى تدري ــوا ع حصل
والمنهــج المعــريف والســلويك عــى أنفســهم. يف الواقــع، أظهــر المعلمــون 
رغبتهــم وحماســهم لمزيــد مــن التدريــب المخصــص الحتياجاتهــم الخاصــة، 

كوســيلة لتعزيــز فعاليتهــم مــع طلبتهــم. 

ويعــد المعلمــون العنصــر األســايس لتقديــم تدخــالت الصحــة العقليــة 
عــى مســتوى واســع النطــاق عالميـًـا. يف حيــن أنــه ليــس مــن ضمــن دورهــم 
وتدريبهــم تقديــم عــالج نفــيس مكثــف الضطرابــات معينــة، إال أنهــم قــادرون 
ــادئ النفســية األساســية الــي  ــم دروس قائمــة عــى المب ــد عــى تقدي بالتأكي
ــرق  ــم بط ــم التأقل ــبابعى تعل ــاعد الش ــا أن تس ــي يمكنه ــا وال ــت جدواه أثبت
أكثــر صحيــة والتفكيــر بشــكل مختلــف - وكالهمــا مــن شــأنه أن يحســن 

ــة. ــة العقلي الصح

المراجع
ــل  ــزام )ACT( دلي ــول وااللت ــز، فرانسيســكو جــي. 2010 “عــرض لعــالج القب  روي
ميــداين: علــم النفــس االرتبــايط، وعلــم النفــس المــريض التجريي،    
لعلــم  الدوليــة  المجلــة  والمخرجــات.”   المكونــات  ودراســات    

النفس والعالج النفيس،  10، رقم 1: 125-162.  
 كريســتوفر، جــون، تشــامبرز، دينيــس يس. وينــدت، جيــن ماريســيك، وديفيــد 
النقــدي: مســاهمات يف  الثقــايف  “الــويع  إم. جودمــان. 2014.    

عولمة علم النفس.” أميركان سايكولوجيست 69، رقم 7: 645.  
 ديفيــد، دانييــل، لوانــا كريستســا، وســتيفان جــي. هوفمــان. 2018. “لمــاذا 
ــالج  ــايل للع ــي الح ــار الذه ــو المعي ــريف ه ــلويك المع ــالج الس الع   

النفيس.” المقدمات يف علم النفس 9:4.   



18

وصف التحديات الخاصة باألزمات

يواجــه المعلمــون )والطالب/الطالبــات( يف الســلفادور، تحديــات اجتماعيــة 
وعاطفيــة كبيــرة، بمــا يف ذلــك تهديــدات عنــف العصابــات وانعــدام األمــن 
ويســبب  واالجتماعيــة،  النفســية  صحتهــم  عــى  يؤثــر  الــذي  المجتمــي 
ــر. أفــادت  ــن بشــأن المســتقبل، ويرفــع مســتويات التوت الشــعور بعــدم اليقي
دراســة حديثــة صــادرة عــن وزارة الصحــة يف الســلفادور عــن انتشــار األمــراض 
ــد  ــون إىل تحدي ــن يحتاج ــر والذي ــن للتوت ــون المعرضي ــن المعلم ــة بي المزمن
ومعالجــة عالمــات اإلجهــاد البــدين والنفــيس قبــل أن يلحــق بهــم ضــرر دائــم 
)مينســال، 2017(. تؤثــر مســتويات اإلجهــاد المتزايــدة يف نهايــة المطــاف عــى 
عالقــات المعلمونمــع الطالبوأوليــاء األمــور والزمــالء، ممــا يؤثــر بــدوره عــى 

التدريــس والتعلــم.

ولضمــان حصــول التالميــذ عــى تعليــم نــويع يف هــذه البيئــة المعقــدة، 
االجتماعيــة  الكفــاءات  تطويــر  الســلفادور  يف  المعلمــون  عــى  يجــب 
والعاطفيــة الــي تدعــم صحتهــم، باإلضافــة إىل االحتياجــات االجتماعيــة 
والعاطفيــة لطلبتهــم. عندمــا يتعلــم المعلمــون تنظيــم وإدارة مشــاعرهم، 
الفصــل )جيننجــز،  يرفعــوا مــن درجــة فاعليتهــم يف  أن  يمكنهــم حينهــا 
2015(. كجــزء مــن برنامــج مؤسســة تحــدي األلفيــة الــذي يمولــه برنامــج 
ــة 360  ــرة الدولي ــة األس ــة صح ــوم منظم ــين، تق ــم الوط ــام التعلي ــز نظ تعزي
ببنــاء القــدرات االجتماعيــة والعاطفيــة المعلمــون مــن خــالل اســتراتيجيات 
لتقليــل  الــويع  وممارســات  الموجهــة  والعاطــيف  االجتمــايع  التعلــم 

مســتويات التوتــر وزيــادة فعاليــة إدارة الفصــل الــدرايس.

استعراض موجز

يف  للمعلمــون”  والعاطــيف  االجتمــايع  “التطــور  برنامــج  تطبيــق  يتــم 
ــذي  ــم الوطــين ال ــة التعلي الســلفادور يف 2019-2018 كجــزء مــن نظــام تقوي
تقــوم بتمويلــه مؤسســة تحــدي األلفيــة وتطبقــه منظمــة صحــة األســرة 
الدوليــة 360. يشــمل المشاركون/المشــاركات يف برنامــج التنميــة االجتماعيــة 

والعاطفيــة المعلمونأكثــر مــن 3000 مــدرس ابتــدايئ وثانــوي.
 

كمــا يشــمل المــدراء الذيــن يقومــون بمهــام تعليميــة. حــوايل %65 مــن 
المعلمونمــن النســاء ونحــو %70 ســبعين بالمئة يعشــن ويعملــن يف األرياف 
ومعظمهــن تجــاوزن األربعيــن مــن العمــر. وأظهــرت البيانــات األساســية 
الــي تــم جمعهــا مــن المعلمونالمشــاركين أن %32 مــن المعلمونعانــوا مــن 
ــون إىل  ــر، وأن %38 منهــم يميل مســتويات متوســطة إىل مرتفعــة مــن التوت

كبــت مشــاعرهم، والــي ثبــت أنهــا تــؤدي إىل مســتويات أعــى مــن التوتــر.

ويعمــل المدرســون يف 350 مدرســة تشــكل 45 تجمــع مــدريس. وتشــكل 
هــذه المجموعــات المدرســية 45 مجموعــة بحــث لبرنامــج تعزيــز نظــام 

التعليــم الوطــين SNES وقــد تــم اختيارهــا عشــوائيًا لتكــون مجموعــة للبحــث 
مــن قبــل مقيــم خارجــي بتكليــف مــن مؤسســة تحــدي األلفيــة MCC. يتلــىق 
المدرســون 120 ســاعة مــن التدريــب تتضمــن 48 ســاعة مــن ورش العمــل 
الشــخصية )ســت ورش عمــل لمــدة 8 ســاعات( و48 ســاعة مــن أنشــطة 
التطبيــق بعــد ورشــة العمــل )بمــا يف ذلــك التماريــن الفرديــة واألنشــطة 
ــاعة  ــات( و24 س ــع الطالب/الطالب ــية م ــول الدراس ــق الفص ــة وتطبي الجماعي

ــة. ــطة االفتراضي ــن األنش م

األدلــة  عــى  مبنييــن  وعاطفييــن  اجتماعييــن  إطاريــن  البرنامــج  يدمــج 
لخلــق فرصــة تطويــر مهــين مصممــة خصيًصــا لالحتياجــات االجتماعيــة 
والعاطفيــة المعلمونالســلفادوريين. وتشــكل الكفــاءات األساســية الخمســة 
لتعاونيــة التعلــم االجتمــايع والعاطــيف األكاديمــي )CASEL( أســاس اإلطــار 
النظــري للبرنامــج حيــث تركــز كل مــن الوحــدات الســت عــى واحــدة أو أكثــر 
مــن كفــاءات CASEL الخمــس والــي تشــمل: الــويع الــذايت، وإدارة الــذات، 
والــويع االجتمــايع، ومهــارات العالقــات، ومســؤولية صنــع القــرار. وتــم ربــط 
ــة 40 لمعهــد البحــث المســتمدة مــن إطــار عمــل األصــول  األصــول التنموي
للبالغيــن،  وتكييفهــا   CASEL لـــ األساســية  الكفــاءات  مــع   )1997( التنمويــة 
ممــا أدى إىل 40 مهــارة ملموســة يمكــن المعلمونــيف الســلفادور بناءهــا 

ــس. ــية الخم ــاءات األساس ــر الكف ــى تطوي ــاعدتهم ع لمس

بعــد ورشــة  المباشــرة وأنشــطة مــا  العمــل  اُســتمد محتــوى ورش  وقــد 
العمــل مــن مصــادر متعــددة تســتند إىل األدلــة بمــا يف ذلــك )1( أنشــطة 
الــويع ويقظــة الذهــن مــن كتــاب الويع ويقظــة الذهــن المعلمونواألنشــطة 
النفــيس  الدعــم  مــواد   )2( الكولومبيــة   RESPIRA ريســبيرا  منظمــة  مــن 
حــاالت  يف  للتعليــم  الــوكاالت  بيــن  المشــتركة  الشــبكة  مــن  واالجتمــايع 
  War Child Holland ومنظمــة أطفــال الحــرب الهولنديــة INEE الطــوارئ
ــدة  ــم المتح ــدوق األم ــن صن ــيف م ــايع والعاط ــم االجتم ــادر التعل )٣( مص
ــر الكفــاءات  للســكان ومنظمــة أنقــذوا األطفــال. ويقــوم البرنامــج أواًل بتطوي
الكفــاءات  إىل  االنتقــال  المعلمونقبــل  الداخليــة  واالجتماعيــة  العاطفيــة 
اإليجابيــة، كمــا هــو  الــدرايس  الفصــل  الشــخصية واســتراتيجيات  الذاتيــة 

موضــح يف تسلســل ورشــة العمــل أدنــاه:
االجتماعيــة . 	 للرفاهيــة  مقدمــة  والعاطــيف:  االجتمــايع  الرفــاه 

للمدرسين/للمدرســات والعاطفيــة 
الــويع ويقظــة الذهــن الداخليــة: تطويــر الــويع الذهــين. تحديــد وإدارة . 	

أفكارنــا وعواطفنــا الداخلية
ــة باعتبارهــا . 	 ــة الذاتي ــة لممارســات الرعاي ــة: إعطــاء األولوي ــة الذاتي الرعاي

ــة ــة المتكامل ــة للتنمي ضروري
ــط . 	 ــز التعاطــف والتراب ــة الشــخصية: تعزي ــويع ويقظــة الذهــن الذاتي ال

ــة ــات الهادف والعالق
التجــارب العاطفيــة واالجتماعيــة اإليجابيــة: تعزيز التجــارب االجتماعية . 	

والعاطفيــة اإليجابيــة داخــل أنفســنا ولــدى طالب/طالباتنا

“التطــور االجتمــايع والعاطــي للمدرسين/للمدرســات”: برنامــج مبتكــر لتحســين صحــة ورفــاه المعلمــون 
يف الســلفادور

منظمة
المؤلفون

الموقع
مواصفات المعلمون

الموضوع

منظمة صحة األسرة الدولية 360
جيمس هاهن، مدير عام المشروع

السلفادور
مدرسو المجتمع المضيف

التطوير المهين المعلمونورفاه المعلمون
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لدراســة ســير المعالجــة الذهنيــة لألفــراد واالســتجابة عــى أســئلة االســتقصاء 
المترجمــة  االســتقصاءات  إيصــال  ضمــان  يف  تســاعد  أن  يمكــن  وبالتــايل 
للمعــى المقصــود )الفــراكاس 2008(. ويف هــذه الحالــة أجرينــا مقابــالت 
ــى  ــالت ع ــط التعدي ــلفادور لضب ــا يف الس ــن 30 مدرًس ــة م ــع عين ــة م معرفي
المقاييــس  منطقيــة  يضمــن  ممــا  االســتقصاء  يف  المســتخدمة  اللغــة 

المقتبســة مــن ســياقات أخــرى بالنســبة المعلمونــيف الســلفادور.

قيــاس  وســيتم  السادســة  العمــل  ورشــة  خــالل  االســتبيان  تطبيــق  ســيتم 
تأثيــر ورش العمــل عــى يقظــة ذهــن المعلمونووعيهــم الــذايت وتنظيــم 
انفعاالتهــم والتأثيــر اإليجــايب، والتأثيــر الســلي، والتوتــر، واالحتــراق العاطــيف 

للمــدرس.

ــات  ــة ومجموع ــالت الفردي ــن المقاب ــم م ــن التقيي ــويع م ــزء الن ــون الج ويتك
ــة. ــات الكمي ــة البيان ــة لتكمل ــات إضافي ــع بيان ــون لجم ــع المعلم ــز م التركي

عــى الرغــم مــن أن البيانــات النهائيــة لــم يتــم جمعهــا بعــد إال أن النتائــج 
األوليــة ســتكون متاحــة بحلــول بدايــة نوفمبــر 2019. وقــد جمــع فريــق 
المشــروع يف الســلفادور شــهادات وأدلــة مــن خــالل قصــص رواها المدرســون 
الذيــن شــاركوا يف ورش العمــل. ويشــير المدرســون إىل قيامهــم بتطبيــق 
التوتــر  لتقليــل  والمدرســة  المنــزل  يف  بانتظــام  الذهنيــة  اليقظــة  تقنيــات 
وتحســين صحتهــم العقليــة والبدنيــة. وكمــا يشــيرون إىل تحســن عالقاتهــم 
وتفاعلهــم مــع الزمــالء والطالبمــن خــالل تطبيــق اســتراتيجيات االســتماع 

ــرى. ــور أخ ــن أم ــد م ــن العدي ــن بي ــايب م ــل اإليج ــال والتواص الفع

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

كان حضــور المعلمونأحــد التحديــات الرئيســية يف تنفيــذ هــذا البرنامــج. 
وقــد اســتدىع حضــور سلســلة مــن ورش العمــل هــذه والــي يه واحــدة مــن 
ًــا تغيبهــم عــن صفوفهــم الدرســية مــع الطلبــة.  ســتة أنشــطة تدريبيــة تقريب
ــدرس  ــم 2700 م ــغ عدده ــع المعلمونوالبال ــارك جمي ــم يش ــك ل ــة لذل ونتيج
يف جميــع ورش العمــل العاطفيــة واالجتماعيــة. ويثيــر هــذا األمــر إشــكالية 
حيــث أن ورش العمــل مصممــة بحيــث تعتمــد إحداهــا عــى األخــرى. 
ــا يمكــن أن تتضمــن التكيفــات وإعــادة تنفيــذ هــذه  ولمعالجــة هــذه القضاي
البرامــج يف المســتقبل التعديــالت التاليــة )وقــد تــم مناقشــة المزايــا والعيــوب 

لــكل خيــار(:
ــن . 	 ــد م ــر والمزي ــب المباش ــن التدري ــل م ــدر أق ــى ق ــج ع ــواء البرنام احت

األنشــطة االفتراضيــة. تتمثــل ميــزة هــذا النهــج يف أنــه ســيقلل مــن 
تغيــب المعلمونعــن صفوفهــم الدراســية مــع التالميــذ وســيمكنهم 
مــن التعلــم بالســرعة الــي تناســبهم. ويفتقــر هــذا النهــج الــذي يقــل فيــه 
ــم  ــذا التعل ــدرّب وك ــر ُم ــن ميس ــم م ــة التعل ــر إىل فرص ــب المباش التدري

ــران. ــع األق ــالت م ــن التفاع ــد م ــالل العدي ــن خ م
مــن . 	 تتطلــب  ال  والــي  المباشــر  للتدريــب  أوقــات  اســتغالل 

المعلمونالتغيــب عــن حضــور الفصــول الدراســية )مثــل أيــام الســبت أو 
أيــام التطويــر المهــين الوطنيــة المحــددة مســبًقا(. والميــزة هنــا يه أن 
ــة  المعلمــون ســيفوتون عــدد أقــل مــن الصفــوف الدراســية مــع الطلب
لكــن عيبهــا يكمــن يف أن الحضــور قــد يكــون أقــل يف جلســات الســبت. 
ويف الواقــع يمكــن أن تتعــارض جلســات الســبت مــع ســي المعلمــون 
ــية  ــج عكس ــؤدي إىل نتائ ــد ي ــا ق ــاة مم ــل والحي ــن العم ــوازن بي ــو الت نح

لبرنامــج رفاهيــة المــدرس.
الحــرص عــى تطويــر وحــدات مســتقلة بحيــث تكــون أقــل اعتمــاًدا . 	

ــة المســاهمة . 	 ــة: فهــم أهمي ــة اإليجابي ــة الصفي ــة والبيئ ــة المتوازن العناي
وخلــق نهــج متــوازن لرعايــة اآلخريــن وتهيئــة منــاخ إيجــايب يف الفصــل 

الــدرايس والحفــاظ عليــه

ســياق  يف  تحققــه  مــن  والتحقــق  المحتــوى  هــذا  تكييــف  أجــل  ومــن 
التاليــة: الخطــوات  البرنامــج  اتخــذ  الســلفادور 

مراجعــة . 	 العمــل  ورشــة  تصميــم  عمليــة  مــن  األول  الجــزء  تضمــن 
الكفــاءات األساســية الخمســة لتعاونيــة التعلــم االجتمــايع والعاطــيف 
األكاديمــي و 40 إطــار عمــل للمــوارد التنمويــة مــع فريــق منظمــة صحة 
األســرة الدوليــة FHI 360 يف الســلفادور )حيــث أنــه يتكــون بالكامــل مــن 
مواطنيــن ســلفادوريين(. واســتعرض الفريــق الترجمــة اإلســبانية إلطــار 
 CASEL األكاديمــي  والعاطــيف  االجتمــايع  التعلــم  تعاونيــة  عمــل 
والــي  للبالغيــن  التطويــر  لمــوارد  إطــارًا   40 لتعديــل  تمرينًــا  وأجــرى 
تمــت مراجعتهــا الجًقــا ووضــع اللمســات األخيــرة عليهــا مــن قبــل 
ــق  ــام فري ــم ق ــة FHI 360. ث ــن منظم ــن م ــن وعاطفيي ــراء اجتماعيي خب
الســلفادور بتصميــم هيــكل حلقــات العمــل الســت باالشــتراك مــع فريــق 
خبــراء التعلــم االجتمــايع العاطــيف. ثــم تــم التصديــق عــى مواضيــع 
ــم. ــة والتعلي ــل وزارة التربي ــن قب ــا م ــة عليه ــل والموافق ــة العم ــر ورش وأط

عــى . 	 التصميــم  عمليــة  اشــتملت  فقــد  وحــدة  لــكل  بالنســبة  أمــا 
مطــورة للوحــدة  مســودة   )1( التاليــة:  الخطــوات 

 
بواســطة خبــراء اجتماعييــن وعاطفييــن مــن منظمــة FHI 360، وخبــراء 
التعلــم العاطــيف االجتمــايع، كمــا اســتعرض فريــق منظمــة صحــة األســرة 
العالميــة 360 يف الســلفادور وحدتــان )3( تدقيــق مــواد الوحــدة ومراجعتهــا 
عــى  الميسرين/الميســرات  تدريــب   )4( والتعليــم،  التربيــة  وزارة  قبــل  مــن 
محتــوى الوحــدة الجديــد، وتقديــم توصيــات إلجــراء تعديــالت نهائيــة عــى 

المحتــوى و/ أو اســتراتيجيات التنفيــذ.

األدلة والمخرجات

ــزال برنامــج الســلفادور يف”التنميــة العاطفيــة واالجتماعيــة للمدرســين/ ال ي
للمدرســات” قيــد التنفيــذ. وحــى اآلن، تــم االنتهــاء مــن خمــس ورش عمــل 
مــع زيــارة التدريــب المــدريس، وورشــة عمــل واحــدة أمــا بقيــة النشــاط 
فيتعيــن االنتهــاء منــه يف أوائــل عــام 2020. وســيتم تقييــم البرنامــج مــن 
خــالل دراســة مختلطــة األســاليب حيــث تســتخدم فيهــا كاًل مــن األســاليب 

الكميــة والنوعيــة.

يقــارب  مــا  عــى  اســتقصائية  دراســة  تطبيــق  الكمــي  التقييــم  ويتضمــن 
ــة  ــة ومقارن ــة والعاطفي ــة االجتماعي 1600 مــدرس شــاركوا يف برنامــج التنمي
المخرجــات بمجموعــة ضابطــة تــم إنشــاؤها كجــزء مــن تقييــم عشــوايئ 
بتكليــف مــن مؤسســة تحــدي األلفيــة. وقــد قــام المقيــم الخارجــي باالنتقــاء 
العشــوايئ مــن 147 تجّمــع مدريس/مدرســات حــى أصبــح لدينــا مجموعــة 
تجريبيــة مــن 45 تجّمــع مدريس/مدرســات ومجموعــة ضابطــة مــن 55 
تجّمــع مــدريس. أمــا المجموعــات الســبعة واألربعــون المتبقيــة فــال تشــارك 

يف الدراســة.

يجمــع االســتقصاء بيــن خمســة مقاييــس ســارية الصــدق والثبــات لقيــاس 
يف  ووضعهــا  ترجمتهــا  تمــت  والــي  والعاطفيــة  االجتماعيــة  الكفــاءات 
الســياق المناســب للســلفادور وذلــك مــن خــالل المقابــالت المعرفيــة مــع 
المعلمونوالدليــل اإلرشــادي المعمــول بــه. وتُســتخدم المقابــالت المعرفيــة 
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ــج يف  ــذا النه ــزة ه ــل مي ــرى. وتتمث ــدات األخ ــوى يف الوح ــى المحت ع
أن المعلمونــوإن تغيبــوا عــن جلســة واحــدة ســيتمكنون مــن االنضمــام 
إىل جلســات إضافيــة دون الشــعور بالضيــاع واالرتبــاك. باإلضافــة إىل 
ذلــك ستســمح الوحــدات المســتقلة بمزيــد مــن المرونــة يف تكييــف و/ 
أو إعــادة ترتيــب الوحــدات لتناســب احتياجــات برامــج التطويــر المهــين 
العيــب يف وجــود وحــدات مســتقلة  فــإن  ذلــك  ومــع  المســتقبلية. 
معظــم  ألن  تصميمهــا  جــًدا  الصعــب  مــن  يكــون  قــد   )1( أنــه  هــو 
محتــوى التعليــم االجتمــايع والعاطــيف مترابــط، و )2( قــد يصبــح 
لــدى المعلمونخبــرة PD تطــور مهــين أكثــر تفــككًا )بــداًل مــن أن تكــون 
متكاملــة( وقــد يفشــلون يف إجــراء اتصــاالت بأنفســهم بيــن المحتــوى.

مــا  ألنشــطة  المعلمــون  إكمــال  مراقبــة  وهــو  آخــر  رئيــس  تحــد  وهنــاك 
جميــع  يقــوم  أن  يه  األوليــة  الخطــة  كانــت  لقــد  العمــل.  ورشــة  بعــد 
المعلمونبتوثيــق أنشــطة مــا بعــد ورشــة العمــل الخاصــة بهــم يف أدلــة 
المعلمونالخاصــة بهــم والــي تتضمــن ســجالت لتســجيل أنشــطة الــويع 
ويقظــة الذهــن، وأســئلة التفكــر يف القــراءات، وقوائــم الحضــور، واألســئلة 
الــي تطــرح لــي تــرد عليهــا مجموعــة العمــل. ويف بدايــة كل ورشــة عمــل 
ــدأ المدرســون الجلســة مــن خــالل مناقشــة أنشــطة مــا  ــدة يب مباشــرة جدي
بعــد ورشــة العمــل الخاصــة بهــم بينمــا يتجــول الميســر بينهــم يف الغرفــة 
لتســجيل المــدرس الــذي أكمــل العمــل والــذي لــم يفعــل )بحيــث يُطلــب 
مــن المعلمونإحضــار دليــل المدرس/المدرســة الســابق إىل ورشــة العمــل 

الجديــدة إلظهــار عملهــم الكامــل(.

غيــر أننــا واجهنــا تحديــان: )1( عــدم قيــام عــدد كاٍف مــن المعلمونبمــلء 
صفحــات أنشــطة مــا بعــد ورشــة العمــل يف دليــل المدرس/المدرســة، و)2( 
ــم يقومــوا بعمــل متســق لتوثيــق إكمــال أنشــطة  أن الميسرون/الميســرات ل
مــا بعــد ورشــة العمــل حيــث أنهــم يكافحــون إليجــاد الوقــت لتفحــص عمــل 
ــا  ــطة م ــول أنش ــل أن نح ــن األفض ــل. وكان م ــة العم ــالل ورش ــارك خ كل مش
بعــد ورشــة العمــل إىل نمــوذج رقمــي حــى يســهل علينــا تتبــع اإلنجــاز 
باســتخدام التكنولوجيــا. وقــد اتخــذ البرنامــج قــرارًا بإلغــاء األنشــطة عبــر 
اإلنترنــت نظــرًا لعــدم توفــر اتصــال باإلنترنــت يف جميــع المــدارس، وقــد 
ــت/ ــر اإلنترن ــر أنشــطة عب ــه ربمــا كان مــن األفضــل تطوي ــن أن ــا متأخري أدركن

رقميــة لغالبيــة المشــاركين وتطويــر أنشــطة بديلــة “نســخة مطبوعــة” ألولئــك 
ــا.  ــائل تكنولوجي ــم وس ــس لديه ــن لي الذي

ملف تعريف المدرس/المدرسة

مارثــا بالومــو معلمــة لريــاض أطفــال يف بلديــة أوســولوتان يف الســلفادور 
المعلمونــيف  االجتماعيــة  العاطفيــة  التنميــة  عمــل  ورش  يف  شــاركت 
الســلفادور. قالــت الســيدة بالومــو أنــه مــن خــالل المشــاركة يف ورش العمــل 
تعلمــت التحكــم بعواطفهــا بطريقــة أكثــر منطقيــة وبــدأت يف التركيــز عــى 
العالقــة بيــن ســالمتها الجســدية، وســالمتها العقليــة، وأصبحــت أكثــر انفتاًحا 

ــة. ــات نظــر مختلف ــم آراء ووجه ــن لديه ــاه األشــخاص الذي تج

وأدرجــت الســيدة بالومــو تقنيــات الــويع ويقظــة الذهــن مثــل “األنفــاس 
الثالثــة”، و “األكل الــوايع”، و “المــي الــوايع” يف حياتهــا اليوميــة مــن أجــل 
االســترخاء وتقليــل التوتــر. يف الوقــت نفســه شــاركت هــذه التقنيــات مــع 
ــدرايس. وكان  ــل ال ــة الفص ــا يف بيئ ً ــرًا إيجابي ــت تغيي ــا والحظ طالبها/طالباته
الجــزء المفضــل للســيدة بالومــو يف مهنتهــا كمدرســة هــو قضــاء الوقــت مــع 
ــم  ــة للتدريــس والتعل الطالبوأســرهم وأنهــا تســتطيع أن تخلــق بيئــات حاضن

ــر الــذات اإليجــايب لــدى طالبهــا/ ــر وتنميــة تقدي المنتجيــن إىل جانــب تطوي
طالباتها.

ويتمثــل التحــدي األكبــر الــذي تواجهــه الســيدة بالومــو هــو بيئــة العمــل 
الســامة والــي ترجــع يف معظمهــا إىل الزمــالء الذيــن ال يتآلفــون مــع بعضهم 
البعــض ويرفضــون التغييــر. كمــا قامــت بالومــو باســتخدام اســتراتيجيات 
مــن ورش عمــل التنميــة العاطفيــة االجتماعيــة لتوجيــه الطاقــة اإليجابيــة 
ــم  ــات التنظي ــت منحــى تفكيرهــا ومارســت تقني إىل تدريســها كمــا أنهــا عدل

ــون. ــا المعلم ــع زمالئه ــل م ــد التفاع ــيف عن العاط

الروابط
االجتمــايع 	  للتعلــم  الرئيســية  “الكفــاءات   .2019 كاســل. 
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search-institute.org/our-research/development-assets/
developmental-assets-framework/ حــدد معهــد البحــث 40 دعًما 
ونقــاط قــوة إيجابيــة يحتاجهــا الشــبابللنجاح. تركــز نصــف األصــول 
عــى العالقــات والفــرص الــي يحتاجونهــا يف أســرهم، ومدارســهم، 
ومجتمعاتهــم )األصــول الخارجيــة(. بينمــا تركــز األصــول المتبقيــة عــى 
ــم  ــي يت ــم، وااللتزامــات ال ــة، والقي ــة، والعاطفي نقــاط القــوة االجتماعي

تنميتهــا داخــل الشــباب)األصول الداخليــة(.
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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 
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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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وصف التحديات الخاصة باألزمات

ال يتوفــر ســوى القليــل مــن أســاليب التدخــل المســتندة إىل دليــل لمســاعدة 
المعلمونــيف بنــاء مجموعــات المهــارات المعقــدة الالزمــة للتعامــل بفاعليــة 
مــع المعوقــات والمطالــب المتعــددة األوجــه والــي يواجهونهــا يف حياتهــم 
ــر  ــة فتنظ ــل المتاح ــاليب التدخ ــا أس ــرون، 2011(. أم ــان وآخ ــة )هاردم المهني
إىل المــدرس كوظيفــة لإلنتــاج حيــث: يركــز تدريــب المدخــالت المتاحــة 
ــة  ــبه الطلب ــا اكتس ــي م ــات فه ــا المخرج ــددة وأم ــج مح ــى مناه ــل ع للعم
مــن التعليــم مــع قليــل مــن االهتمــام لمســاعدة المعلمونعــى التنقــل 
بيــن  التــوازن  يوجــد  أن  المــدرس  عــى  أن  كمــا  والتوقعــات،  األدوار  بيــن 
الضغوطــات الــي تفرضهــا حيــاة الطلبــة ومســاءلة األنظمــة )شــفاتز، كابيــال، 
ــن  ــاص بي ــكل خ ــاق، وبش ــاد واإلره ــاث أن اإلجه ــرت األبح ــر 2019(. وأظه وأب
المعلموناألقــل خبــرة يُلــق بآثــاره عــى حضــور المــدرس، وارهاقــه، وعــى 
جــودة التعليــم، والفصــول الدراســية، ونتائــج الطلبــة، ولــه نتائــج متواليــة 
عــى النظــام التعليمــي )هولونــد وآخــرون 2015: ماكليــن وكونــور2015: ولــف 

وآخــالون 2015(.

برنامــج دعــم  الهولنديــة يف فعاليــة  الحــرب”  “أطفــال  وتبحــث منظمــة 
ــا  ً ــا فوري ــة ودعًم ــة والداعم ــية الفردي ــة النفس ــر الرعاي ــون يوف ــامل المعلم ش
المعلمونمــن خــالل نمــوذج تدريــب قائــم عــى التحســين المســتمر للجودة. 
ومــن خــالل إلهــام نمــوذج جينينغــز وغرينبــرغ )2009( النظــري للفصــول 
الدراســية االجتماعيــة اإليجابيــة فــإن الهــدف مــن التدريــب والمراقبــة - التأمــل 
- االنخــراط )CORE( هــو إحــداث تأثيــر إيجــايب عــى منــاخ الفصــل الــدرايس 
تعليميــة  بيئــة  والمعرفــة إلنشــاء  المعلمونبالمهــارات،  تزويــد  مــن خــالل 

ــة. ــرة وآمن ــة مؤث تمكيني

استعراض موجز

شــهدت كولومبيــا أكثــر مــن خمســة عقــود مــن الصــراع المســلح والــذي كان 
لــه أثــر مدمــر عــى نظــام التعليــم يف بعــض مقاطعــات البلــد. كمــا أدى 

ــة ــراف االجتماعي ــار األع ــراع إىل انهي الص
 

ممــا أدى إىل زيــادة االحتياجــات النفســية لألطفــال والعنــف يف غرفة الصف، 
واالفتقــار إىل المشــاركة بيــن المعلمونواألطفــال. أدى الصــراع المتكــرر يف 
قطــاع غــزة إىل تعطيــل الخدمــات التعليميــة وأثــر عــى الرفــاه النفــيس 
واالجتمــايع لألطفــال والمعلمــون ممــا أدى إىل تدهــور مخرجــات التعلــم. 
ــات  ــا أدى إىل صعوب ــم مم ــاظ الدائ ــن االكتظ ــزة م ــدارس يف غ ــاين الم وتع
العنــف  ارتفــاع مســتويات  التركيــز عــى دراســتهم وإىل  الطــالب يف  عنــد 
يف المــدارس. ويف هذيــن الســياقين تــم تنفيــذ المشــروع أو ســيعمل يف 
مــدارس رســمية مــع معلميــن تلقــوا بعــض التدريــب قبــل الخدمــة. ونظــرًا 
ألن المشــروع يطبــق منهــًج مدرســة بأكملهــا فــال بــد أن تختلــف الخصائــص 

الســكانية المعلمونفيمــا يتعلــق بســنوات الخبــرة والتركيــز عــى الموضــوع، 
والعمــر، والنــوع االجتمــايع، والتدريــب قبــل وبعــد الخدمــة. وقــد تــم تطويــر 
النمــوذج للعمــل مــع المعلموناألفــراد قــدر اإلمــكان ممــا يســمح بإجــراء 

ــة. ــى االحتياجــات الفردي ــالت ع بعــض التعدي

وســيؤمن برنامــج تدريب-مراقبــة -انعــكاس انخــراط )CORE( المعلمونومــن 
خــالل المدرســة بأكملهــا وخــالل الوقــت الحــايل، ونمــوذج التدريــب القائــم 
عــى التحســين المســتمر للجــودة بنــاء المهــارات يف ثالثــة مجــاالت رئيســية:

الكفــاءات االجتماعيــة والعاطفيــة للمعلــم: بنــاء قــدارات المعلمــون . 	
لــي يتمكنــوا مــن الوصــول ايل كفــاءات التعلــم العاطــيف واالجتمــايع 
)SEL(: اســتناًدا إىل التعاونيــة يف مجــال التعلــم األكاديمــي واالجتمايع 
والعاطــيف CASEL وذلــك باعتمــاد 5 كفــاءات أساســية حيــث يقــوم 
المدربــون بتوجيــه المعلمــون بشــكل فــردي لبنــاء الكفــاءات االجتماعيــة 
ــون  ــي يرغب ــاءات ال ــرة بالكف ــط مباش ــي ترتب ــخصية وال ــة الش والعاطفي

يف بناءهــا يف األطفــال.
ــزام )ACT( وباســتخدام . 	 ــول وااللت ــاء عــى العــالج بالقب ــم: بن رفــاه المعل

نهــج الــويع والقبــول. حيــث يدعــم المدربــون بنــاء المعرفــة والمهــارات 
لتزويــد المعلمــون بــاألدوات الالزمــة لتحســين الرعايــة الذاتيــة وإدارة 
ــة. ــة إيجابي ضغوطهــم واكتســاب التنظيــم العاطــيف وخلــق بيئــة صفي

اإلدارة الصفيــة اإليجابيــة: تركــز عــى إدارة الســلوك وإدارة الصفــوف . 	
التخطيــط. األساســية ومهــارات 

وقد تضمن تطوير هذا التدخل ما ييل:
الحــايل . 	 المهــين  التطويــر  ونشــر  بحثيــة  دراســة  نطــاق  تحديــد 

التغييــر؛ نظريــة  تطويــر  يف  ســاهمت  والــي   )TPD(المعلمــون
دراســة نوعيــة تكوينيــة يف كولومبيــا بالتعــاون مــع جهــات فاعلة رئيســية . 	

يف مجــال التعليــم بمــا يف ذلــك المدرسون/المدرســات، وهيئــات إدارة 
المــدارس، والــوزارة لتقديــم المعلومــات عــن تطــور التدخــل؛

إمكانيــة . 	 والــذي يختبــر خاللــه  أشــهر  أربعــة  لمــدة  المفهــوم  إثبــات 
التنفيــذ وتجربــة المســتخدم وقبوليــة برنامــج تدريب-مراقبــة -انعــكاس 

)CORE( انخــراط 
وتكييف المنهجية عى أساس نتائج الخطوة السابقة.. 	

ــر برنامــج  ــزم اتخاذهــا يف مجــال تطوي ــة الــي يُعت وتشــمل الخطــوات التالي
تدريب-مراقبــة -انعــكاس انخــراط )CORE( وضــع جــدول أعمــال البحــث 
والــذي ســينتهي بدراســة للفعاليــة. وســيركز هــذا بشــكل خــاص عــى الدراســة 
التجريبيــة الحاليــة المتعلقــة بالســياق يف غــزة بالشــراكة مــع الرابطــة العالمية 
)Global TIES( مــن أجــل االســتمرارية وقابليــة التنفيــذ. وســيتيح ذلــك فرصــة 

لتحســين بروتوكــوالت البحــث وتنفيــذ البرامــج اســتعداًدا لتقييــم االثــر.

التدريب – المراقبة– االنعكاس – االنخراط )CORE(: توفير الرفاه والدعم للمعلمين

منظمة
المؤلفون

الموقع
مواصفات المعلمون

الموضوع

منظمة أطفال الحرب-هولندا
أبريل كيتزي، مستشار التعليم العايل

كولومبيا واألرايض الفلسطينية المحتلة
المدرسون الالجئون والمدرسون النازحون ومدرسو المجتمع المضيف

رفاه المعلم
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ومــع توفــر عــدد قليــل مــن مقاييــس النتائــج الــي تتمتــع بالصــدق يف التعليم 
خاصــة بالنســبة لرفــاه المــدرس والكفــاءات العاطفيــة االجتماعيــة للمــدرس 
-انعــكاس  تدريب-مراقبــة  برنامــج  حــول  األبحــاث  مــن  المزيــد  ســتناقش 
ــان  ــذة لضم ــة المتخ ــات والعملي ــس المخرج ــد مقايي ــراط CORE تحدي انخ

ــة. ــج المفترض ــاس النتائ ــا لقي ــذه األدوات وفعاليته ــة ه صح

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

ــكاس  ــة -انع ــج تدريب-مراقب ــة لـــ برنام ــث الحالي ــة البح ــت عملي ــد تضمن لق
انخــراط CORE فتــرات مــن التفكيــر والتكيــف قبــل دراســة الفعاليــة النهائيــة. 
ــي  ــر الهامــة وال ــة ونقــاط التفكي ــم التالي ــة عــن المفاهي وقــد أســفرت العملي

ــل: ــث المقب ســتفيد البح
 تحديــات واعتبــارات البحــث األخــاليق يف الســياقات المتأثــرة باألزمــات - 
تدريب-مراقبــة  برنامــج  مــن  المســتفادة  الــدروس  ســتحدد    
دراســات  مجــال  يف  فقــط  وليــس   CORE انخــراط  -انعــكاس    
الفعاليــة ولكــن يف جميــع أجنــدة أبحــاث مستشــى جامعــة    

النساء للتأكد من أن عملية البحث أخالقية ومحددة السياق.  
 عمليــة وضــع الســياق لتدخــل معمــم - لم يتــم تطويــر برنامــج تدريب-مراقبة 
-انعــكاس انخــراط CORE لســياق دولــة معينــة وســتحدد الدراســة    
اإلضافيــة الــدروس المســتفادة مــن عمليــات وضــع الســياق لضمــان    
والكفــاءات  الرفــاه  مواضيــع  حــول  خاصــة  والصلــة  المقبوليــة    

االجتماعية والعاطفية.  
 األفــكار التقييميــة الــي تركــز عــى التوســع واإلنفــاق بكفاءة–وســوف تحــدد 
ــت  ــي كان ــة لWCH وال ــكار التقييمي ــص األف ــة بع ــاث القادم األبح   
-انعــكاس  تدريب-مراقبــة  برنامــج  قــدرة  مســألة  يف  مشــتركة    

انخراط CORE عى االرتقاء مع االنفاق بكفاءة.  
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األدلة والمخرجات

االفتــراض الــذي ســيتم اختبــاره هل ســيؤدي برنامــج تدريب-مراقبــة -انعكاس 
انخــراط )CORE( إىل تحســين جــودة التعليــم يف ثالثة مســتويات:

تركــز مخرجاتنــا األوليــة عــى مســتوى المــدرس، بمــا يف ذلــك تحســين . 	
النفســية،  والرفاهيــة  الذهنيــة،  المعلمونواليقظــة  انفعــاالت  تنظيــم 
ــة  ــادة الكفــاءة الذاتي ــق وزي والحــد مــن شــعور المعلمونباإلرهاق/الضي
إدارة  المعلمونــيف  وكفــاءة  معرفــة  وزيــادة  المعلمونومشــاركتهم 

وتخطيــط الفصــول الدراســية.
النتيجــة الثانويــة عــى مســتوى الطالب/الطالبــات: نتطلــع إىل أن قــدرة . 	

المــدرس المحســنة ســتعمل بشــكل مباشــر عــى نمذجــة المهــارات 
االجتماعيــة والعاطفيــة وتحســين جــودة التفاعــل يف الفصــل الــدرايس 

ــات. ــن المعلمونوالطالب/الطالب ــرات يف االنخــراط بي ــؤدي إىل تغيي لت
المــدريس . 	 المنــاخ  نتوقــع تحســينات يف  المدرســة:  وعــى مســتوى 

ــة  ــو برنامــج تدريب-مراقب ــه ودعــم لألقــران حيــث ســيعمل مدرب بأكمل
-انعــكاس انخــراط )CORE( مــع جميــع المعلمونــيف المدرســة.

وقــد أظهــر إثبــات المفهــوم PoC أن بعــض العناصــر األساســية لـــ برنامــج 
تدريب-مراقبــة -انعــكاس انخــراط )CORE( كانــت قابلــة للتنفيــذ ومقبولــة 
وذات صلــة وبالنســبة إىل المعلمــون فقــد حــددت أيًضــا الطــرق الرئيســية 

لتحســين المنهجيــة وتكييفهــا. ويتضمــن ذلــك؛
	 . )CORE( ــراط ــكاس انخ ــة -انع ــج تدريب-مراقب ــة يف برنام ــين الثق تحس

ــة: ــه يف المدرس وقبول
المدرســة  يف  واحــًدا  أســبوًعا  المدربــون  ســيقيض  حيــث   .a
كمدربيــن. أدوارهــم  عــن  بعيــًدا  المعلمــون   لمســاعدة 

المعلمــون  فهــم  مــن  للتأكــد  وذلــك   .b
البدايــة. مــن  بأكملهــا  التدخــل   لعمليــة 

c. ويضمــن نهــج المدرســة كاملــة عــدم وجــود أي شــك أو خــوف 
بشــأن ســبب اختيــار أي مــدرس للتدخــل.

تحسين محتوى المنهجية:. 	
a. يجــب أال يتجــاوز التدريــب األويل للمدربيــن ثالثــة أســابيع مــع 

التركيــز عــى مهــارات التدريــب والتدريــب عــى الرفاهيــة.
b. تقسيم ما تبىق من تمرين التدريب عى بداية كل وحدة.

للســماح  كاملــة  مدرســية  معلومــات  بجلســة  وحــدة  كل  بــدء   .c
المعلمونللمشــاركة. منتــدى  وتوفيــر  الوحــدة  هــدف  بوضــوح 

d. تقليــل مقــدار دعــم داخــل قاعــة التدريــب إىل تمريــن محــدد 
المالحظــات إىل جلســتين يف كل دورة. وزيــادة  لــكل دورة  واحــد 

e. تقويــة التفكــر ودعــم الــويع واليقظــة المعلمــون أثنــاء الدعــم 
الفــردي.

يف  المعلمونالســتخدامها  أخــرى  ألنشــطة  نمــاذج  تقديــم   .f
تهــم. تدريبا

وســتوجز الدراســة أيًضــا النتائــج الرئيســية الــي انتهــى إليهــا تكييــف المنهجيــة 
وســتناقش البيانــات الالحقــة والــي انتهــى إليهــا تطويــر التدخــل.

مراجعة نتائج نطاق البحث،	 
تطوير نظرية تدريب-مراقبة -انعكاس انخراط )CORE( للتغيير.	 
جمع البيانات النوعية والكمية المستمدة من إثبات المفهوم.	 
ورش عمل عن التكييف و تغييرات يف المنهجية.	 
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 وولــف، شــارون، لورانــس أبيــر، جيــري يب بيرمــان، وإدوارد تســينيغو. 2019. 
لغانــا  المدرســة  قبــل  مــا  جــودة  لتدخــالت”  التجريبيــة  “اآلثــار    
“عــى رفــاه المدرس/المدرســة المهنيــة وجــودة الفصــل الــدرايس    
وجاهزيــة المدرســة لألطفــال.”  مجلــة البحــوث حــول الفعاليــة    

التربوية  12 رقم.1: 10–37.  
 وولــف، شــارون، كاتالينــا تورينــت، ماريســا ماكــوي، دميــرة رشــيد، ولورنــس آبــر. 
يف  المدرس/المدرســة  ورفــاه  التراكميــة  “المخاطــر   .2015   
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة.” مراجعــة التعليــم المقــارن 59    

رقم 4: 717-742.   
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وصف التحديات الخاصة باألزمات

يعتبــر المعلمــون محــورًا أساســيًا يف ظــروف النــزاع والنــزوح، إلمكانيــة أن 
ــتمر.  ــرر المس ــاهمة يف الض ــن المس ــداًل م ــا، ب ــا ومنتًج ً ــم وقائي ــون التعلي يك
يجــب عــى المعلمونباإلضافــة إىل تقديمهــم محتــوى أكاديمــي، ضمــان 
وتعزيــز  لألطفــال،  العاطفيــة  االحتياجــات  ودعــم  آمنــة،  تعليميــة  بيئــة 
فالتوقعــات  واالســتقرار.  الســالم  أســس  ووضــع  االجتمــايع،  التماســك 
واآلمــال المعقــودة عــى المعلمــون الالجئيــن كبيــرة. ومــع ذلــك، يف العديــد 
مــن األماكــن، فــإن المعلمــون الذيــن يدرســون الالجئيــن هــم مــن الالجئيــن 
أنفســهم. يف كثيــر مــن األحيــان يمــر هــؤالء المعلمــون بنفــس الظــروف 
الصعبــة الــي يواجههــا طالب/طالباتهــم، بمــا يف ذلــك الضغــط االقتصــادي، 

واإلجهــاد العاطــيف، واســتمرار عــدم اليقيــن بشــأن مســتقبلهم.

ــة  ــخصية والمهني ــرات الش ــن الخب ــة بي ــات يف العالق ــن الدراس ــل م ــر قلي تنظ
المعلمونالالجئيــن وكيــف يمكــن للتوتــرات بيــن هــذه الهويــات أن تؤثــر عــى 
عمــل المعلمونورفاههــم. يتطلــع هــذا البحــث إىل بنــاء فهــم أعمــق لكيفيــة 
تأثيــر كونــك مدرًســا عــى تجربــة كونــك الجئًــا، ومــن ناحيــة أخــرى، كيــف 
تؤثــر تجربــة كونــك الجئًــا عــى دور المدرس/المدرســة. تشــير نتائــج هــذا 
البحــث إىل الحاجــة إىل إعــادة التفكيــر يف أنــواع الدعــم والتدريــب المقــدم 

ــدرايس. ــل ال ــل الفص ــاح داخ ــان النج ــل ضم ــن أج ــن م المعلمونالالجئي

استعراض موجز

يجــرى هــذا البحــث يف لبنــان ويركــز عــى المعلمــون الســوريين الالجئيــن 
غيــر  المــدارس  يف  الالجئيــن  الســوريين  الطــالب  بتعليــم  يقومــون  الذيــن 
الرســمية. يســتضيف لبنــان أكبــر عــدد مــن الالجئيــن بالنســبة للفــرد يف جميــع 
أنحــاء العالــم. يعيــش حــوايل 1 مليــون ســوري و 450,000 فلســطيين داخــل 
ــن يف  ــع الالجئي ــن. إن وض ــكان اللبنانيي ــع الس ــان، ويعــادل مجموعهــم رب لبن
لبنــان معقــد بشــكل خــاص ألن حكومــة لبنــان لــم توقــع عــى اتفاقيــة 1951 
المتعلقــة بوضــع الالجئيــن وال تعتبــر نفســها دولــة لجــوء. يعتبــر التدريــس يف 
لبنــان، مهنــة “محميــة”، وهــذا يعــين مــن الناحيــة القانونيــة، أن المواطنيــن 
اللبنانييــن هــم فقــط المؤهلــون للتدريــس يف المــدارس المعتمــدة مــن ِقبــل 
وزارة التربيــة والتعليــم العــايل )MEHE(. يمكــن المعلمونالســورين الالجئيــن 
الذيــن يأملــون يف مواصلــة العمــل يف مهنتهــم العمــل فقــط يف المــدارس 
غيــر المعتــرف بهــا مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم العــايل، والمشــار إليهــا يف 

هــذا البحــث باســم المــدارس غيــر الرســمية.

هــذا التحليــل مســتمد مــن مقابــالت أجريــت مــع 42 معلًمــا الجئـًـا عبــر أربــع 
ــار  ــر رســمية و116 مالحظــة مدرســية وفصــول دراســية. تــم اختي مــدارس غي
المــدارس عــى أســاس الموقــع الفعــيل والهيــكل التعليمــي. تقــع ثــالث 
مــدارس يف ريــف البقــاع، حيــث يقيــم غالبيــة الالجئيــن الســوريين يف لبنــان. 

تقــع مدرســة واحــدة يف العاصمــة الحضريــة لبيــروت، الــي تســتضيف ثــاين 
ــمية  ــر الرس ــدارس غي ــذه الم ــت ه ــوريين. اتبع ــن الس ــن الالجئي ــدد م ــر ع أكب
نفــس  اللبنانيــة، ودرســت  المدرســية  الكتــب  باســتخدام  اللبنــاين  المنهــج 
المــواد األساســية مثــل المــدارس الحكوميــة اللبنانيــة، وكان لديهــا مجموعــة 
عــى  يتحتــم  درايس  مســتوى  لــكل  المنظمــة  األكاديميــة  األهــداف  مــن 
الطالباجتيــازه. كانــت هــذه المــدارس تــدار مــن قبــل منظمــات غيــر حكوميــة 

ليــس لهــا انتمــاء ديــين أو طائــيف.

تــم منــح كل معلــم مهتــم بالمشــاركة يف الدراســة البحثيــة فرصــة للمشــاركة 
ًــا. لقــد قمــت بمالحظــة المعلمونوهــم يدرســون  ــك ممكن عندمــا يكــون ذل
مــرة ومرتيــن قبــل مقابلــة أي منهــم. أثنــاء المالحظــة الصفيــة، ســجلت 
مالحظــات عــن عــدد الطالبــيف الفصــل الــدرايس والبيئــة الماديــة، والمــواد 
والتفاعــالت  الروتينيــة،  الفصــل  وإجــراءات  التعلــم،  وأنشــطة  المتاحــة، 
هــذه  مــن  الهــدف  كان  الــدرس.  الطالبوالمعلمونأثنــاء  بيــن  تحــدث  الــي 
والروتيــن  للمعلــم،  التربويــة  األســاليب  فهــم  تطويــر  هــو  المالحظــات 
تفاعــل  الــدرايس، ومالحظــة كيفيــة  الفصــل  والتعليمــي يف  االجتمــايع، 
الطالبمــع بعضهــم البعــض ومــع المدرس/المدرســة. لقــد أشــرت يف كثيــر 
مــن األحيــان إىل لحظــات مــن هــذه المالحظــات أثنــاء المقابــالت للمســاعدة 
يف وضــع األســئلة واســتنباط أســس تأمــالت مســتندة مــن المعلمــون. يشــعر 
المعلمــون يف الغالــب براحــة أكبــر يف التحــدث مــي بعــد أن أمضيــت 
الحظــت  أنــين  يعرفــون  ألنهــم  الدراســية  فصولهــم  يف  الوقــت  بعــض 
تعقيــدات عملهــم. باإلضافــة إىل ذلــك، أتاحــت هــذه المالحظــات فرصــة 
للتفاعــل عــدة مــرات بشــكل غيــر رســمي. لقــد أجريــت مقابــالت شــبه منظمــة 
مــع المشــاركين والــي كانــت مدتهــا ســاعة واحــدة تقريبـًـا وركــزت عــى فهــم 
يف  كالجئيــن  وتجربتهــم  الالجئيــن  للطــالب  كداعــم  لدورهــم  المعلمــون 
لبنــان. تــم تســجيل المقابــالت، ونســخها، وترجمتهــا عنــد الضــرورة. لقــد 
كتبــت مذكــرات تفصيليــة بعــد كل مقابلــة، مشــيرة إىل المواضيــع واألنمــاط 
الرئيســية الــي نشــأت يف كل مقابلــة وكذلــك أي نتائــج متباينــة. مــن هــذه 
ــر  المذكــرات، قمــت بتطويــر مجموعــة مــن الرمــوز لتحليــل البيانــات. لتطوي
هــذه الرمــوز، اســتفدت أيًضــا مــن نتائــج دراســة تجريبيــة ســابقة واسترشــدت 
بمطبوعــات حــول هويــة المدرس/المدرســة. تضمنــت المجموعــة النهائيــة 
مــن الرمــوز المســتخدمة يف هــذا التحليــل رمــوزًا مثــل “الرحلــة الشــخصية”، 
و “الهويــة المهنيــة”، و “تصــور المســتقبل”. قمــت بتشــفير نــص المقابلــة 
Atlas..والمالحظــات الميدانيــة باســتخدام برنامــج التحليــل النــويع للبيانــات

ti. يف محاولــة لضمــان االتســاق الداخــيل فيمــا يتعلــق بالترميــز، شــاركت يف 
الترميــز المتزامــن مــع شــريك البحــث. يف الحــاالت الــي اختلــف فيها التشــفير 
وناقشــنا هــذه التناقضــات وحللناهــا مًعــا. باســتخدام بيانــات مراقبــة الفصول 
الدراســية، قمــت بإنشــاء ملفــات تعريــف مدرســية مدونــة فيهــا األنمــاط 
الدراســية،  بيــن الطالبوالمعلمــون، وبيئــة الفصــول  بالتفاعــالت  المتعلقــة 

ــائعة. ــة الش ــج التربوي والمناه

معلمو الالجئين: تحديات إدارة التوقعات المهنية من خالل الخبرات الشخصية

منظمة
المؤلفون

الموقع
مواصفات المعلمون

الموضوع

جامعة هارفارد
إليزابيث أدلمان، محاِضرة

لبنان
مدريس/مدرسات الالجئين

رفاهية المدرس/المدرسة
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ألنــواع الدعــم المختلفــة الــي يحتاجهــا المعلمــون الالجئــون لضمــان رفاهــم 
المهــين والشــخيص. يف حيــن أن فهــم تجــارب أي معلــم الجــئ مــن شــأنه 
أن يوفــر رؤيــة مفيــدة، فــإن أحــد األســاليب لتوســيع هــذا البحــث عــى وجــه 
التحديــد هــو النظــر يف المعلمــون الســوريين الالجئيــن يف أماكــن أخــرى 
مــن البلــد المضيــف. عــى ســبيل المثــال، كيــف يَُعــلِّم الالجــئ الســوري يف 
تركيــا، أو األردن، أو ألمانيــا معــى مــن تجربــة كونــه الجئـًـا ومعلًمــا؟ بالنظــر 
هــذه  تختلــف  كيــف  المختلفــة،  والسياســية  االجتماعيــة  الســياقات  إىل 
التفاهمــات وتتقــارب ومــا الــذي يمكــن أن تخبرنــا بــه عــن أنــواع الدعــم الــي 
يحتاجهــا المعلمــون عــى نطــاق أوســع ومــا يبــدو أنــه ســيايق بشــكل خــاص؟

الروابط

ــم يف  ــة التعلي ــور يف مجل ــث المنش ــى البح ــذه ع ــة ه ــة الحال ــد دراس تعتم
حــاالت الطــوارئ تحــت عنــوان: عندمــا يصبــح الجانــب الشــخيص مهنيّــا: 

استكشــاف التجــارب الحيــة للمعلميــن الالجئيــن الســوريين  
تشمل المدونات الي قد تكون ذات أهمية:

 	https://www.brookings.edu/blog/education-plus-
development/2016/02/10/inside-syrian-refugee-schools-

/teachers-struggle-to-create-conditions-for-learning
 	https://www.brookings.edu/blog/education-plus-

development/2016/02/24/inside-syrian-refugee-schools-
in-their-search-for-a-destination-teachers-face-difficult-

choices

ملف تعريف المدرس

ــت  ــن. قام ــة يف الف ــهادة علمي ــوريا بش ــة يف س ــن الجامع ــناء م ــت س تخرج
بالتدريــس يف ســوريا مــن عــام 2007 إىل 2013 حــى أجبــرت عــى الفــرار إىل 
ــة  ــل يف مدرس ــدأت العم ــا ب ــرعان م ــد. س ــف المتصاع ــن العن ــا م ً ــان هرب لبن
غيــر رســمية حيــث تقــوم بالتدريــس الطــالب الســوريين الالجئيــن جميــع 
المــواد يف الصفــوف 4-2. كانــت الحيــاة يف لبنــان صعبــة للغايــة عــى ســناء 
ــى  ــف. ح ــى وظائ ــور ع ــر للعث ــكل كبي ــا بش ــح يه وزوجه ــت تكاف ــث كان حي
ــناء  ــدت س ــا وج ــان. كم ــاة يف لبن ــل الحي ــب تحم ــن الصع ــف، م ــع التوظي م
أيًضــا صعوبــة يف إقامــة عالقــات مــع المجتمــع اللبنــاين األوســع. ومــع ذلــك، 
فهــي تحــاول جاهــدة تذكيــر نفســها وطالباتهــا أن “هنــاك شــعبًا لبنانيـًـا جيــًدا 
ــاءً  ــراد بن ــع األف ــى جمي ــوا ع ــب أن يحكم ــيئون” وال يج ــخاص س ــاك أش وهن

عــى بعــض التجــارب الســلبية.

تشــعر ســناء بأنهــا محظوظــة للغايــة ألنهــا وجــدت وظيفــة تدريــس يف لبنــان 
ألن كونهــا معلمــة عنصــر أســايس يف هويتهــا. “لقــد أحببــت التدريــس منــذ 
ــا،  ــبة له ــي.” بالنس ــل أم ــة مث ــح معلم ــأن أصب ــم ب ــت أحل ــة. كن ــت طفل أن كن
كانــت العــودة إىل التدريــس “لحظــة مغيــرة للحيــاة”، فهــي فرصــة كانــت 
بالغــة األهميــة يف قدرتهــا عــى إدارة الوضــع الصعــب والســاحق لكونهــا 
ًــا  ــمية مكان ــر رس ــة غي ــل يف مدرس ــا العم ــر له

ّ
ــناء، وف ــبة إىل س ــة. بالنس الجئ

ــب.  ــن الترحي ــد، م ــل، إن وج ــا إال القلي ــدم له ــم يق ــد ل ــل بل ــا داخ ً ــميه بيت تس
تشــعر بإحســاس بالــغ بالهــدف، ويحافــظ العمــل نفســه عــى حماســها، 

ــا وشــاًقا. بالرغــم مــن كــون دورهــا مرهًق
 

تشــير ســناء أيًضــا إىل الطــرق الــي توســعت بهــا مهاراتهــا التعليميــة نتيجــة 
ــناء  ــدت س ــوريا، اعتم ــان. يف س ــه يف لبن ــت علي ــذي حصل ــين ال ــور المه التط

األدلة والمخرجات

ــق  ــل تحقي ــن أج ــون م ــن يكافح ــون الالجئي ــل أن المعلم ــذا التحلي ــر ه يُظه
العيــش  واقــع  مــع  الالجئيــن  بتعليــم  المتعلقــة  االلتزامــات  بيــن  التــوازن 
كالجئيــن. رحــب المعلمــون بفرصــة اســتعادة الهويــة المهنيــة مــن خــالل 
بنــاء حيــاة  إعــادة  أساســيًا يف  يلعبــون دورًا  أنفســهم  رأوا  لقــد  التدريــس. 
المتعلمــون الالجئيــن مــن خــالل دعمهــم يف عمليــة التعلــم والنمــو والحلــم 
بمســتقبل أفضــل. لقــد قدمــت هــذه المســؤولية إحساًســا بالهــدف واإلنجــاز 
حفزهــم عــى االســتمرار يف أدوارهــم كمدريس/مدرســات، بغــض النظــر عــن 
ــم.  ــة له ــية التابع ــول الدراس ــا يف الفص ــي واجهوه ــتمرة ال ــات المس التحدي
ــيلة ملموســة لمســاعدة مجتمعهــم  كمــا رأى المعلمــون جهودهــم كوس
ــة والدعــم لطالب/طالباتهــم. ــم الرعاي ــاح مــن الفرصــة لتقدي وشــعروا باالرتي

 
ومــع ذلــك، يكافــح هــؤالء المعلمــون يف حياتهــم الشــخصية، فقــدان األمــل 
المعلمــون  شــعر  التوتــر.  مــن  العاليــة  والمســتويات  النفــيس،  واإلرهــاق 
بالعجــز عــن تجــاوز الحواجــز االجتماعيــة، واالقتصاديــة، والسياســية القائمــة 
حولهــم يف لبنــان. بصفتهــم الجئيــن، واجــه هــؤالء المعلمــون تحديــات 
كبيــرة أثنــاء انشــغالهم بإعــادة تأســيس حياتهــم الخاصــة، واالتجــاه إىل تلبيــة 
احتياجاتهــم النفســية االجتماعيــة، وتطويــر رؤيتهــم الخاصــة للمســتقبل. 
جعلــت هــذه التحديــات العمــل الشــاق يف التدريــس أكثــر صعوبــة، خاصــة 
ــًدا عــن  ــدا االســتقرار يف المســتقبل بعي ــل األمــد وب ــح طوي وأن الصــراع أصب

ــد. ــاول الي متن

يشــير هــذا البحــث إىل الحاجــة إىل تزويــد المعلمــون العامليــن يف البيئــات 
المتأثــرة بالصــراع بفــرص داخــل مدارســهم لبنــاء مجتمــع مــع زمالئهــم 
باإلجهــاد  المعلمــون  معانــاة  مــن  التخفيــف  يف  للمســاعدة  المعلمــون 
هيــكل  يف  اآلليــات  لدمــج  حاجــة  هنــاك  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة  النفــيس. 
المدرســة الــي تســمح المعلمــون بمعالجــة التحديات المعقــدة الموجودة 
يف الفصــول الدراســية بشــكل تعــاوين. يجــب أيًضــا تزويــد المعلمونبخدمــات 
الدعــم النفــيس والتدريــب فيمــا يتعلــق بأفضــل الســبل لمســاعدة الطالبعــى 
التعــايف االجتمــايع والعاطــيف. وأخيــرًا، كان االســتقرار المــايل أحــد مصــادر 
التوتــر الــي يتقاســمها جميــع مدريس/مدرســات الالجئيــن. يعــد ضمــان 
حصــول المعلمونعــى راتــب يعكــس جهودهــم والواقــع المــايل لموضعهــم 
الحــايل خطــوة ضروريــة لدعــم وإضفــاء الشــرعية عــى عمــل هــؤالء المهنيين.

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

بينمــا يســمح البحــث النــويع بفهــم أعمــق لظاهــرة معينــة، كطريقــة بحــث، 
ــث  ــس البح ــج. يعك ــن النتائ ــعة م ــات واس ــتخالص تعميم ــن اس ــن ال يمك لك
ــن  ــوريين الالجئي ــن المعلمونالس ــارة م ــة مخت ــة مجموع ــا تجرب ــق هن الموث
الــي  بالظــروف  مباشــر  بشــكل  انعكاســاتهم  ترتبــط  لبنــان.  يف  العامليــن 
يواجهونهــا، ويه ظــروف قــد تكــون مختلفــة تماًمــا عــن المعلمونالالجئيــن 
العامليــن يف دول أخــرى أو حــى يف أماكــن أخــرى داخــل لبنــان. يجــب 
ــن  ــق العالقــة بي ــة لتوثي ــه مجــرد نقطــة بداي النظــر إىل هــذا البحــث عــى أن
الخبــرات الشــخصية والمهنيــة المعلمونالالجئيــن. يمكــن أن يســاعد توســيع 
هــذا البحــث ليشــمل دراســة طوليــة لتجــارب المعلمــون الســوريين الالجئيــن 
الذيــن يعملــون يف مواقــع أخــرى يف جميــع أنحــاء لبنــان عــى تقديــم أدلــة 
إضافيــة عــى مــدى تعقيــد العالقــة الشــخصية المهنيــة كمــا يتيــح رؤيــة 
ــات وتطويرهــا مــع مــرور الوقــت. أيًضــا سيســاعد  ــة تحــول هــذه الهوي كيفي
توســيع هــذا العمــل ليشــمل دواًل وأماكــن أخــرى عــى توفيــر فهــم أكبــر 
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عــى تقنيــات التعلــم بالحفــظ عــن طريــق التكــرار. مــن خــالل التدريبــات الــي 
تقدمهــا مدرســتها الحاليــة ومــن ِقبــل منظمــات مثــل الحــق يف اللعــب، 
غيــرت ســناء نهجهــا يف التدريــس تماًمــا. لقــد قامــت بدمــج المزيــد مــن 
األنشــطة العمليــة يف الفصــل وتســتخدم مــواد تفاعليــة يف العديــد مــن 
دروســها. لقــد وجــدت طرًقــا لضمــان مشــاركة كل طفــل يف نشــاط مــا بــداًل 
مــن االضطــرار إىل االنتظــار حــى تتــم دعوتهــم لإلجابــة. تحلــم ســناء باليــوم 
تطبيــق منهجيــة  “يمكنــين  لــي  إىل ســوريا،  العــودة  فيــه  يمكنهــا  الــذي 
التدريــس الــي تعلمتهــا” يف لبنــان عــى التدريــس يف ســوريا. تأمــل ســناء يف 
ــر أصــول التدريــس الخاصــة بهــا. كمــا ترغــب  ــة تطوي ــدة لمواصل فــرص جدي
يف الحصــول عــى فرصــة لبنــاء مهــارات أخــرى مــن شــأنها تحســين قابليتهــا 
للتوظيــف بمــا يف ذلــك تعلــم اللغــة اإلنجليزيــة وكيفيــة اســتخدام الكمبيوتــر.

عــى الرغــم مــن أحالمهــا بالعــودة، تعتــرف ســناء بــأن المســتقبل يبــدو غيــر 
واضــح لهــا تماًمــا مــع اســتمرار النــزاع يف ســوريا. ال تريــد البقــاء يف لبنــان 
ــدم  ــل يف “ع ــدي المتمث ــة التح ــتمرار يف مواجه ــين االس ــا يع ــاء هن ألن البق
معرفــة مــا ســيحدث” لهــا ولزمالئهــا مــن الالجئيــن. عــى وجــه الخصــوص، 
تشــعر ســناء بالقلــق بشــأن مســتقبل أطفالهــا، الذيــن ســيتخرجون قريبـًـا مــن 
المدرســة غيــر الرســمية ويدخلــون نظــام التعليــم العــام يف لبنــان، وهــو 
نظــام تعتقــد أنــه ســيئ الجــودة. بســبب االفتقــار إىل الفــرص التعليميــة 
ــد  ــارج. “لق ــفر إىل الخ ــة يف الس ــناء بجدي ــر س ــا، تفك ــة البنته ــدة المتاح الجي

ــايل.” ــر يف أطف ــب أن أفك ــه؛ اآلن يج ــح إلي ــا أطم ــت م حقق



إدارة المعلمون
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وصف التحديات الخاصة باألزمات

تعــد إثيوبيــا موطــن لواحــد مــن أكبــر مجموعــات الالجئيــن يف أفريقيــا. 
وتعــد أيضــا مــن أوائــل الــدول الــي تبنــت مبكــرًا اإلطــار العالمــي الشــامل 
لالســتجابة لالجئيــن )CRRF(، بحيــث ُعرفــت باســتعدادها الســتقبال الالجئيــن 
الحكومــة  التزمــت  التعليــم، حيــث  ذلــك يف قطــاع  بمــا يف  وحمايتهــم، 

بتحســين حصــول الالجئيــن عليــه.

وبينمــا تخطــط إثيوبيــا لتوســيع سياســتها خــارج المخيــم، فــإن معظــم 
شــؤون  وكالــة  تديرهــا  الــي  المخيمــات  يف  اإلقامــة  يواصلــون  الالجئيــن 
والعائديــن  الالجئيــن  شــؤون  وكالــة  تعتبــر   .)ARRA( والعائديــن  الالجئيــن 
مســؤولة يف المقــام األول عــن تقديــم العديــد مــن الخدمــات األساســية 
داخــل المخيمــات، بمــا يف ذلــك التعليــم االبتــدايئ، ممــا يجعــل إثيوبيــا بيئــة 
ــان  ــان مختلفت ــان حكوميت ــاك وكالت ــث أن هن ــا، حي ــن نوعه ــدة م ــة فري بحثي
مســؤولتان عــن التعليــم االبتــدايئ: وزارة التعليــم )MoE( لمــدارس المجتمــع 
المضيــف ووكالــة شــؤون الالجئيــن والعائديــن لمــدارس مخيمــات الالجئيــن.

يجــب تحليــل نقــاط القــوة والضعــف بعنايــة يف كل مــن طــرق وزارة التعليــم 
ووكالة شــؤون الالجئين والعائدين لتدريب المعلمونوتوظيفهم، واســتبقائهم 
يف التوظيــف بأنظمــة كل منهمــا لدعــم سياســات إدارة المعلمــون الــي تفيــد 
ــالل  ــن خ ــا. م ــون فيه ــي يعيش ــة ال ــات المضيف ــن والمجتمع ــن الالجئي كاًل م
تحليــل السياســات المتعمــق، يهــدف هــذا البحــث إىل كســر هــذه الحــدود بين 
المضيــف والالجــئ وتقديــم توجيهــات هادفــة، وذات صلــة، وعملية للحكومة 

اإلثيوبيــة، وأصحــاب المصلحــة الرئيســيين اآلخريــن.

استعراض موجز

ــى.  ــا يف المن ــم بأكمله ــن طفولته ــال الالجئي ــم األطف ــيض معظ ــوف يق س
ولذلــك تتطلــب االســتجابة الحتياجاتهــم التعليميــة حلــواًل سياســية مبتكــرة 
المــورد  ليــس فقــط ألن المعلمونهــم غالبًــا  المركــز،  تضــع المعلمونــيف 

التعليمــي الوحيــد المتــاح للمتعلميــن أثنــاء األزمــات،
 

ولكــن ألن المعلمونهــم أنفســهم أصحــاب حقــوق كأعضــاء يف المجتمعــات 
المتضــررة. وللمســاعدة يف تعزيــز هــذا البحــث عــن حلــول سياســية مبتكــرة، 
أطلــق معهــد اليونســكو الــدويل للتخطيــط التربــوي )IIEP(، مــع منظمــة 
إدارة  سياســات  حــول  البلــدان  متعــدد  بحــث  مشــروع   ،EdDevTrust
المعلمونــيف ســياقات الالجئيــن، مــع دراســة تجريبيــة يف إثيوبيــا بدعــم مــن 

ــا. ــف يف إثيوبي اليونيس

وألغــراض هــذا البحــث، فــإن الهــدف األســايس لسياســة إدارة المــدرس/
المدرســة الفعالــة هــو رعايــة واســتدامة مجموعــة قويــة مــن المعلمــون 

الرائعيــن الذيــن ييســرون التعليــم والتعلــم الجيــد للجميــع مــن خــالل:
توفير فرص ذات مغزى للنمو داخل العالقات الشخصية والمهنية. 	
تحسين ظروف العمل والتوظيف. 	

يســتخدم البحــث منهًجــا تكراريًــا وتعاونيًــا ومختلًطــا الستكشــاف كيفيــة 
تطويــر سياســات إدارة المعلمــون، وإبالغهــا، وتفســيرها، والتوســط فيهــا، 
والصــراع عليهــا، وتنفيذهــا عــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والمحليــة. 
وشــمل شــركاء البحــث لدينــا PRIN لالستشــارات الدوليــة وخدمــات البحــوث 
)شــركة إثيوبيــة( وIPSOS Kenya وطالب/طالبــات الماجســتير مــن مدرســة 
McCourt للسياســة العامــة واثنيــن مــن االستشــاريين المســتقلين. خــالل 
عمليــة البحــث بأكملهــا، عمــل فريــق البحــث بشــكل وثيــق مــع أصحــاب 
الالجئيــن،  بمــا يف ذلــك وكالــة شــؤون  إثيوبيــا  الرئيســيين مــن  المصلحــة 
والعائديــن، ووزارة التربيــة والتعليــم، ومفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون 

الالجئيــن واليونيســيف.

تــم جمــع البيانــات يف إثيوبيــا عــى ثــالث مراحــل بيــن ســبتمبر 2018 ومايــو 
ــالل  ــن خ ــيايس م ــهد الس ــم للمش ــاء فه ــم بن ــة األوىل، ت ــالل المرحل 2019. خ
مراجعــة المطبوعــات، وتحليــل وثائــق السياســة وبيانــات نظــام معلومــات 
أصحــاب  مــع  المنظمــة  شــبه  والمقابــالت   ،EMIS التعليميــة  اإلدارة 
ــة  ــة الثاني ــت المرحل ــدرايل. تضمن ــتوى الفي ــى المس ــيين ع ــة الرئيس المصلح
مقابــالت مــع الحكومــة والــوكاالت الدوليــة عــى المســتوى اإلقليمــي، وعــى 
مســتوى المناطــق والمقاطعــات، ومقابــالت ومناقشــات مجموعــات تركيــز 
ومســح  المضيفــة،  والمجتمعــات  الالجئيــن  مــدارس  المعلمونــيف  مــع 
المعلمونمــن مزيــج مــن المــدارس يف المقاطعــات المضيفــة لالجئيــن. 
أجرينــا تشــاورات، خــالل المرحلــة الثالثــة، مــع أصحــاب المصلحــة ومقابــالت 
متابعــة مــع المشــاركين مــن المرحلتيــن األوىل والثانيــة لمناقشــة النتائــج 
األوليــة والتحقــق منهــا، ومقابــالت مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين الذيــن 
ــابقة، ودراســات حالــة اســتمرت ليــوم  ــم يف الجــوالت الس ــم مقابلته لــم تت

واحــد يف مــدارس مختــارة يف كل منطقــة.

األدلة والمخرجات

أنتجــت هــذه الدراســة، باإلضافــة إىل اســتعراض شــامل لوثيقــة السياســة، 
بيانــات نوعيــة غنيــة تحــدد مجموعــة مــن وجهــات نظــر أصحــاب المصلحــة 
والنمــو  والرفــاه،  المدرس/المدرســة،  المتعلقــة بوضــع  السياســات  بشــأن 
ــامل  ــح الش ــات المس ــع بيان ــم جم ــل. ت ــروف العم ــين، وظ ــخيص والمه الش
ــن والمــدارس المضيفــة  ًــا يف مــدارس الالجئي ــا والجئ ً ــا إثيوبي مــن 351 معلًم
يف المقاطعــات المضيفــة لالجئيــن يف بنيشــنقول-قماز، وغامبيــال، وتيغراي.

تشــير النتائــج الرئيســية الناشــئة عــن تحليــل البيانــات إىل أنــه عــى الرغــم مــن 
ــون  ــة المعلم ــإلدارة الفعال ــدة ل ــات واع ــوص سياس ــع نص ــا بوض ــام إثيوبي قي
يف المجتمعــات المضيفــة لالجئيــن، فــال تــزال هنــاك مشــكالت يف التواصــل 

مــا يه السياســات واســتراتيجيات التنفيــذ الموجــودة لــإدارة الفعالــة المعلمونــي ســياقات الالجئيــن يف 
إثيوبيــا؟

منظمة
المؤلفون

الموقع
مواصفات المعلمون

الموضوع

معهد اليونيسكو الدويل للتخطيط التربوي
ستيفاين بينغتسون وهيلين ويست

إثيوبيا: الجي بنيشنجول-جوموز، جامبيال، وتيجري
مدريس/مدرسات الالجئين والمجتمع المضيف

إدارة المعلمون
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ووجدنــا أيًضــا أن أحــد العوامــل الهامــة الــي تؤثــر ســلبًا عــى ظــروف عمــل 
المعلمــون الالجئيــن هــو االكتظــاظ يف مــدارس الالجئيــن ومــا يتبــع ذلــك مــن 
ارتفــاع يف نســبة الطــالب إىل المعلمــون. وبينمــا أفــادت معظــم مــدارس 
المجتمعــات المضيفــة الــي تمــت زيارتها بنســبة الطــالب إىل المعلمين تبلغ 
حــوايل 40:1، ضمــن المبــادئ التوجيهيــة اإلثيوبيــة القياســية، كانــت نســبة 
الطــالب إىل المعلمــون يف مــدارس الالجئيــن مرتفًعــا للغايــة إذ تراوحــت بيــن 
ــة لالجئيــن  ًــا إىل قبــول المــدارس االبتدائي 80:1 إىل 120:1. ويرجــع ذلــك جزئي
الطــالب مــن أي عمــر وجزئيًــا إىل عــدم اســتقرار المنطقــة ككل، ممــا أدى 
إىل تدفقــات لالجئيــن. وقــد كان هنــاك أكثــر مــن 6000 طالــب مســجلين مــع 
ــا، يف إحــدى المــدارس الــي تمــت  مــدرس واحــد ومــا مجموعــه 69 معلًم
زيارتهــا، وبذلــك بلغــت نســبة الطــالب إىل المعلمــون89:1 ونســبة الطــالب 
إىل المعلمــون الوطنييــن المؤهليــن 280:1. وقــد كان الرتفــاع نســبة الطــالب 
إىل المعلمــون تأثيــر عميــق عــى جــودة التدريــس الــي َشــُعرَ المعلمــون 
بالقــدرة عــى تقديمهــا، حيــث أفــادوا أن التســجيل يســتغرق مــا يصــل إىل 15 

دقيقــة مــن درس مدتــه 40 دقيقــة.

اآلثار المترتبة عى الرفاه والتحفيز

ــز  ــى التحفي ــراً ع ــراً كبي ــة تأثي ــل الصعب ــروف العم ــف وظ ــر الضعي ــر األج يؤث
المعلــم للعمــل والقيــام بــاي جهــود اضافيــة. ووجدنــا يف بعــض الحــاالت أن 
هنــاك تحديــات تواجــه توظيــف المعلمــون الالجئيــن بســبب عــبء العمــل 
الــذي ينطــوي عليــه التدريــس، عــى الرغــم مــن أن غالبيــة المعلمــون الالجئين 
قــد استشــهدوا بإحســاس بااللتــزام تجــاه المجتمــع باعتبــاره ســببًا للتدريــس. 
كان حــى الالجئــون الذيــن تأهلــوا كمعلميــن يف وطنهــم متردديــن يف بعض 
األحيــان يف التدريــس يف مخيــم بســبب وقــت التحضيــر والتصحيــح اإلضــايف 
الــذي كان عليهــم االلتــزام بــه مــع دفــع كل الوظائــف األخــرى المتاحــة 
لالجئيــن يف المخيمــات للمبلــغ ذاتــه. ويمكنهــم، يف األســاس، القيــام بعمــل 

‘أســهل’ مقابــل المبلــغ ذاتــه.

لالجئيــن/ منفصلــة  بصــورة  والتخطيــط  السياســات  وضــع  تاريخيًــا،  تــم، 
بأهميــة  متزايــد  إقــرار  هنــاك  أن  إال  المضيفــة،  والمجتمعــات  الالجئــات 
للســياق  يســتجيبان  اللذيــن  المشــترك  والتخطيــط  المشــتركة  السياســات 
لألمــم  الســامية  المفوضيــة  ممثــيل  أحــد  تعبيــر  حــد  وعــى  المحــيل. 
ــل  ــا حــى يمكــن تجنــب مث ــا العمــل مًع ــن، “علين المتحــدة لشــؤون الالجئي

ــن  ــع هــذه المشــكالت مــن عــدم تطــور العالقــات بي ــذ. تنب والتفســير والتنفي
ــوح  ــص الوض ــي، ونق ــتوى اإلقليم ــى المس ــيما ع ــة، ال س ــاب المصلح أصح

حــول األدوار والمســؤوليات.

الرغــم  المشــكالت بفعــل تغيــرات ســياقية هامــة. فعــى  وتتفاقــم هــذه 
مــن أن اقتصــاد تيغــراي قــوي نســبيًا، والعالقــات بيــن الالجئيــن اإلريترييــن 
وغامبيــال  بنيشــنقول-قماز،  فــإن  نســبيًا،  جيــدة  المضيفــة  والمجتمعــات 
مــن  والالجئــون  المــوارد،  يف  كبيــرًا  نقًصــا  تواجهــان  ناشــئتان  منطقتــان 
جنــوب الســودان والســودان لديهــم القليــل مــن القواســم المشــتركة مــع 

المضيفــة. المجتمعــات 

العالقــات  ونمــو  الشــخيص  للنمــو  بنّــاءة  فــرص  توفــر  تحــول دون  عوائــق 
الشــخصية والنمــو المهــين ومــن التحديــات الرئيســية الــي حددناهــا هــو كيف 
أن نقــص مؤهــال التدريــس بيــن المعلمونالالجئيــن يعــين، بغــض النظــر عــن 
ــات  ــة، أو منهجي ــم التربي ــيات عل ــون أساس ــم ال يعرف ــرى، أنه ــم األخ مؤهالته
التدريــس، أو معرفــة المحتــوى التربــوي. واســتجابة لذلــك، تــم إطــالق برنامــج 
تحديــث يف منطقتيــن، بتمويــل مــن صنــدوق “التعليــم ال يمكــن أن ينتظــر”. 
ــى  ــم المعلمونع ــات تعلي ــيف يف كلي ــب صي ــن تدري ــج م ــذا البرنام ــون ه يتك
وهــم  الالجئــون  المدرســون  ســيتخرج  ذلــك  وبعــد  أعــوام،  أربعــة  مــدى 

حاصلــون عــى شــهادة. أكمــل 350 الجئًــا حــى اآلن فصليــن دراســيين.

ظروف العمل والظروف المهنية غير المواتية

ومــع ذلــك، أصبــح مــن الواضــح أيًضــا مــن خــالل بحثنــا أن التحديــات ال تــزال 
قائمــة حــول التقــدم والتعويــض المهــين المعلمونالالجئيــن. كان الالجئــون 
غيــر قادريــن، حــى إعــالن الالجئيــن األخيــر، عــى العمــل بصــورة قانونيــة يف 
إثيوبيــا، ممــا يعــين أنهــم يتلقــون “حافــزًا” صغيــرًا تمولــه المفوضيــة الســامية 
جميــع  يحصــل  الراتــب.  عــن  عوًضــا  الالجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  لألمــم 
الالجئيــن عــى المبلــغ الصغيــر ذاتــه )أقــل مــن %20 ممــا يكســبه زمالؤهــم 
اإلثيوبيــون يف مــدارس الالجئيــن(. ال توجــد فــرص للتقــدم أو الحصــول عــى 
ــل  ــىى مــا يحص ــون ع ــري المــدارس يحصل ــواب مدي ــر – حــى ن ــب أكث روات
ــين  ــر المه ــال التطوي ــذا بمث ــط ه ــرون. وبرب ــون اآلخ ــون الالجئ ــه المعلم علي
أعــاله، يعــين ذلــك أن حــى أولئــك المعلمــون الالجئيــن الذيــن ســيتخرجون 
مــن كليــات تعليــم المعلمونومعهــم شــهادة لــن يعــودوا إىل منصــب أعــى 

أجــرًا أو ترقيــة.

صورة 1: مجموعة تفاكر صورة 2: مجموعة تفاكر المعلمون
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هــذه الفــوارق، وذلــك عندمــا تتوفــر لدينــا البيانــات الــي توضــح الفــوارق 
.)2019 آذار/مــارس  )مقابلــة،  فحســب” 

 
ســيتم نشــر النتائــج الــي توصلنــا إليهــا بشــأن إثيوبيــا كموجز للسياســة ودراســة 
حالــة متعمقــة، بمــا يف ذلــك مجموعــة مــن التوصيــات العمليــة المتعلقــة 
بالسياســة، والــي تــم تنقيحهــا بنــاءً عــى مدخــالت مــن إدارة شــؤون الالجئيــن 
والعائديــن )ARRA(، ووزارة التعليــم، والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة 
لشــؤون الالجئيــن، وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن. وقــد شــاركنا النتائــج األوليــة 
مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين، تمشــيًا مــع نهجنــا التكــراري، وستســاهم 

هــذه النتائــج يف وضــع خطــة إثيوبيــا الجديــدة لتطويــر قطــاع التعليــم.

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

أتــاح وجــود نهــج تعــاوين تكــراري يتضمــن زيــارات ميدانيــة متعــددة، بوجــه 
عــام، إنتــاج بيانــات غنيــة. ومــع هــذا، فقــد واجهنــا تحديــات ســيتم النظــر يف 

أمرهــا مــع اســتمرار البحــث:
أثبــت بحثنــا يف الوقــت المناســب، والــذي بــدأ مــع بــدء إثيوبيــا يف . 	

ــن )CRRF( وإصــالح  إطــالق إطــار التعامــل الشــامل مــع مســألة الالجئي
أطــر  تحليــل  أن  ثبــت  فقــد  ذلــك،  المعلمــون. ومــع  إدارة  سياســات 
السياســات وشــبكات السياســات أثنــاء وضــع هــذه السياســات وتنقيحهــا 

ــب. ــر صع أم
وظهــرت مشــكالت أمنيــة، عــى الرغــم مــن أن إثيوبيــا مســتقرة نســبيًا، . 	

لهــذا لــم نتمكــن مــن زيــارة بعــض المــدارس أثنــاء عملنــا الميــداين.
المصلحــة . 	 يمكــن ألصحــاب  الــي  السياســة  توجيهــات  يمثــل وضــع 

اســتخدامها تحديًــا، لكنــه تحــدي حاولنــا التخفيــف منــه مــن خــالل 
التمــاس التغذيــة المرتــدة طــوال العمليــة.

الروابط
 	 Teachers of refugees: A( المؤلفــات  مراجعــة  الالجئيــن:  معلمــو 

يف  شــارك  الــي  الوثيقــة  هــذه  وضعــت   :)review of the literature
تأليفهــا المعهــد الــدويل للتخطيــط التربــوي )IIEP( وصنــدوق تنميــة 
قــدر  هنــاك  أن  وُِجــَد  إذا  للدراســة.  األســاس   )EdDevTrust( التعليــم 
ضئيــل نســبيًا مــن البيانــات المتوفــرة حــول إدارة المعلمونــيف ســياقات 
الالجئيــن، بخــالف البيانــات اإلحصائيــة المحــدودة الــي تشــير إىل نقــص 
المعلمونالمؤهليــن. خلصــت المراجعــة أيًضــا إىل وجــود عــدد قليــل من 
الدراســات حــول وجهــات نظــر المعلمونبشــأن قضايــا السياســة الرئيســية.

مقــال عــن إطــالق دراســة السياســة يف اثيوبيــا مــن تأليــف ســتيفاين 	 
التربــوي- الــدويل للتخطيــط  بينغتســون، أخصــايئ برامــج، المعهــد 

اليونســكو.
مــا نعرفــه ومــا نحتــاج إىل معرفتــه:   تحديــد فجــوات األدلــة والتصــدي 	 

لهــا للدعــم الفعــال لسياســات إدارة المعلمونــيف أوضــاع الالجئيــن يف 
 What We Know and What We Need to Know: Identifying( إثيوبيا
 and Addressing Evidence Gaps to Support Effective Teacher
Management Policies in Refugee Settings in Ethiopia(، مقال من 
تأليــف ســتيفاين بينغتســون، وكاتيــا هينــز، وروث نايلــور، وهيليــن ويســت 
منشــور يف العــدد الخــاص لشــبكة البحــث والمراجعــة والمشــورة بشــأن 
ــة  ــاء ال<ل ــات وبن سياســات التعليــم والتدريــب )NORRAG(: جمــع البيان
 Data Collection and Evidence( لدعــم التعليــم يف حــاالت الطــوارئ

Building to Support Education in Emergencies
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وصف التحديات الخاصة باألزمات

يشــكل الســياق الــذي توفــر فيــه األونــروا التعليــم يف كل مجــال مــن مجــاالت 
ــار يف  ــات عامــة وخاصــة يجــب أخذهــا بعيــن االعتب عملهــا الخمســة تحدي
ــة  ــال العدائي ــول األعم ــع دخ ــزة م ــا يف غ ً ــع متقلب ــزال الوض ــا. ال ي تخطيطه
المتكــررة والحصــار المســتمر عامهمــا الثــاين عشــر. وال يــزال يعــاين الالجئــون 
غالبًــا  صعبــة،  واقتصاديــة  اجتماعيــة  ظــروف  مــن  الغربيــة  الضفــة  يق 
بســبب السياســات والممارســات المتعلقــة باالحتــالل. وتقــّدر األونــروا أن 
النــزاع المســتمر يف ســوريا قــد تــرك %95 مــن الالجئيــن الفلســطينيين يف 
حاجــة ماســة للمســاعدة اإلنســانية المســتمرة. واجــه لبنــان أيًضــا تحديــات 
ــن الســوريين والفلســطينيين مــن ســوريا )PRS(، حيــث يعــاين  تدفــق الالجئي
العمــل  وفــرص  الفقــر،  معــدالت  ارتفــاع  مــن  الفلســطينيون  الالجئــون 
المحــدودة، واالعتمــاد الشــديد عــى خدمــات األونــروا. ويف اآلونــة األخيــرة، 
أدت أســابيع مــن االضطرابــات والمظاهــرات السياســية إىل إغــالق مكاتــب 
ــطينيون يف األردن  ــون الفلس ــاين الالجئ ــة. ويع ــدارس الحكومي ــروا والم األون
مــن ارتفــاع تكاليــف المعيشــة وارتفــاع مســتويات الفــرق واالكتظــاظ يف 
ــذه التحديــات، عــى ضمــان  المخيمــات. وقــد عملــت األونــروا، مــع كل ه

توفيــر التعليــم للطالب/للطالبــات الفلســطينيين الالجئيــن.

وعــى الرغــم مــن أن برنامــج األونــروا للتعليــم قــد حقــق ســمعة جيــدة، 
ــل الخمســينيات،  ــذ أوائ وهــو مــا يعكــس عــى األرجــح دعــم اليونيســكو من
إال أن مراجعــة خارجيــة مســتقلة تــم إجراؤهــا لبرنامــج األونــروا للتعليــم يف 
عــام 2009 أبــرزت الحاجــة إىل التغييــر. ووصفــت هــذه المراجعــة نموذًجــا 
ــة  ــية القائم ــول الدراس ــات الفص ــان أن ممارس ــع بي ــا، م ً ــيًا كان تعليمي تدريس
عــى المعلــم مــن غيــر المرجــح أن تدعــم تطويــر مهــارات التالميــذ يف القــرن 
ــة إىل  ــى الحاج ــوء ع ــة الض ــذه المراجع ــت ه ــا ألق ــرين. كم ــادي والعش الح
تعزيــز التطويــر المهــين المعلمــون وضمــان توفيــر الدعــم المهــين المســتمر 
لــكٍل مــن المعلمــون وقــادة المــدارس. وعــالوة عــى ذلــك، اُعتبِــرَ أن االفتقــار 
إىل السياســات عــى مســتوى الوكالــة، واالســتراتيجيات، والنُُهــج القائمــة عــى 
ــات برنامــج التعليــم لدعــم احتياجــات التعلــم  ــر ســلبًا عــى إمكان ــة يؤث األدل
نقطــة  بمثابــة  التقييــم  كان هــذا  األونــروا.  وكالــة  لجميــع طالب/طالبــات 
انطــالق إلدارة التعليــم يف وكالــة األونــروا لقيــادة إصــالح شــامل للبرنامــج عــى 

ــة مــن عــام 2011 إىل عــام 2016. مســتوى الوكال

استعراض موجز

ــم إىل تعزيــز نظــام التعليــم يف وكالــة األونــروا ولهــذا  ســى إصــالح التعلي
واالســتراتيجية/ السياســة   – رئيســية  مســتويات  لثالثــة  تصــدى  الغــرض 

وتنميــة القــدرات الهيكليــة والفرديــة. كمــا تــم تحديــد المجــاالت البرنامجيــة 
المتداخلــة والمحــددة أيًضــا فيمــا يتعلــق بالمعلمونوالمناهــج الدراســية 
والمراقبــة  التخطيــط  تعزيــز  كان  الطالبوالرفــاه.  الطالبوإدمــاج  وتقييــم 

والتقييــم وقيــاس األثــر همــا األســاس الــذي قامــت عليــه عمليــة اإلصــالح 
كلهــا، وكان دور المعلــم مركزيًــا يف هــذه العمليــة.

تــم وضــع سياســة المعلمــون يف وكالــة األونــروا للتصــدي لهــذا الــدور صراحًة، 
ــم  ــين، وتقدمه ــم المه ــون، وتطوره ــل إلدارة المعلم ــار عم ــر إط ــذا يوف وه
المهــين، ورفاههــم. وبهــذا، تســى السياســة إىل تعزيــز كٍل مــن نظــام الدعــم 
المهــين اليومــي واألطــول أمــًدا. تســاعد مجموعــة أدوات المعلمــون، كتلــك 
النزاعــات  اإلنســان وتســوية  الجامــع وحقــوق  بالتعليــم  الخاصــة  األدوات 
عــى  القائــم  للمعلــم  المهــين  للتطويــر  الرئيســية  والبرامــج  والتســامح 
المعلمونعــى   ،)LftF( المســتقبل  أجــل  مــن  والقيــادة   )SBTD( المدرســة 
التأقلــم بصــورة أفضــل مــع التحديــات الــي يواجهونهــا. كان نهــج اإلصالح يف 
ــن المعلمــون مــن التعلــم يف مواقعهــم  تطويــر المعلمــون مبتكــرًا ألنــه مكّ
إىل جانــب أقرانهــم وتحمــل المســؤولية الشــاملة عــن تطورهــم. ومــع ذلــك، 
يتــم دعمهــم طــوال الوقــت للتفكيــر يف ممارســاتهم الخاصــة، وتعلــم طــرق 
تدريــس جديــدة وتأثيرهــا عــى تعلــم األطفــال، وتجربــة أفــكار ونُُهــج جديدة.

هنــاك مجــال رئيــيس آخ اال وهــو التقــدم الوظيــيف، مــع االنتهــاء بنجــاح مــن 
برامــج التطويــر المهــين الموضــويع، إىل جانــب المعاييــر الرئيســية األخــرى 
)ســنوات يف المهنــة وتقييــم األداء العــام(، وهــو يــؤدي اآلن إىل تعزيــز “رتبــة” 
تــم تعزيــز إدارة المعلمــون ودعمهــم مــن  الموظفين/الموظفــات. كمــا 
خــالل هيــاكل مهنيــة ميدانيــة، أي وحــدات الدعــم االســتراتيجي ويه وحــدة 
والمناهــج  المهــين  التطويــر  التقييــم، ووحــدة  الجــودة، ووحــدة  ضمــان 

الدراســية.
الطريقــة،  بهــذه  المختلفــة،  المعلمــون وخطوطهــا  سياســة  أثــرت  وقــد 
بصــورة مباشــرة عــى رفــاه المعلمــون مــن خــالل التقــدم الوظيــيف والدعــم 
المهــين األفضــل، لكــن أيًضــا مــن خــالل مجتمعــات الممارســة الــي تطــورت 
مــع قيــام المعلمــون بالتطويــر المهــين مًعــا. كان معلمــو وكالــة األونــروا، يف 
ســوريا عــى ســبيل المثــال، مصمميــن عــى المــيض قدًمــا يف دراســة برنامــج 
التطويــر المهــين للمعلــم القائــم عــى المدرســة عــى الرغــم مــن النــزاع. 
وأفــادوا الحًقــا أن مناقشــات األقــران لعبــت دورًا رئيســيًا يف مســاعدتهم عــى 

التأقلــم بصــورة أفضــل مــع تأثيــر النــزاع عــى عملهــم.

األدلة والمخرجات

يتــم قيــاس تقــدم سياســة المعلمــون وتأثيرهــا باســتمرار عى مســتوى النظام 
والمســتوى البرنامجــي، ممــا يعكــس إصــالح التعليــم األوســع نطاًقــا وتأكيــده 
عــى مراقبــة برنامــج التعليــم وتقييمــه ككل. وعــى مســتوى النظــام، تراقــب 
ــار  ــالل إط ــن خ ــهما م ــا وتقيس ــازات وتقيّمهم ــدم واإلنج ــروا التق ــة األون وكال
المراقبــة العامــة )CMF( عــى مســتوى الوكالــة. وتوجــد يف إطــار المراقبــة 
العامــة مؤشــرات عــى التعليــم الشــامل عــى مســتويي النتائــج والمخرجــات. 
“النتائــج”،  الدراســية، عــى مســتوى  وتــم وضــع دراســة لرصــد الصفــوف 

نهج تنظيمي لتطوير قدرات المعلمون– طريقة منظمة األونروا

منظمة
المؤلفون

الموقع
مواصفات المعلمون

الموضوع

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدىن )األونروا(
د. كارولين بونتيفراكت مدير التعليم وفروسس دابت أخصايئ برامج التعليم

غزة واألردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية
المعلمون الالجئون

إدارة المعلمون والتطوير المهين المعلمون ورفاه المعلمون
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ليــس بســبب التهديــد الــذي تشــكله عــى توفيــر األونــروا لتعليم جيد فحســب، 
بــل مــا يــرون أنــه تداعيــات أوســع نطاًقــا فيمــا يتعلــق بمســتقبل الوكالــة 

وأنفســهم بوصفهــم الجئيــن فلســطينيين.

عــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، تواصــل وكالــة األونــروا وإدارة التعليــم يف 
ــن خــالل  ــادل م ــامل وع ــد وش ــم جي ــر تعلي ــي إىل توفي ــة األونــروا الس وكال

مدريس/مدرســاتها. يف  االســتثمار 

المراجع
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ــراف )MOPAN(؛ 	  ــددة األط ــات المتع ــم أداء المنظم ــبكة تقيي ــم ش تقيي
وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين يف 
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mopanonline.org/assessments/unrwa2017-18/ UNRWA%20

Report.pdf
األونــروا 	  منظمــة  برنامــج  الالجئيــن:  تعليــم  يف  واعــدة  ممارســات 

الطــوارئ حــاالت  يف  للتعليــم 
منظمــة إنقــاذ الطفولــة، والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون 	 

https://www.promisingpractices.  )2017( الالجئين، ولجنة بيرسون
/online/unrwa

ــات  ــرايع هــذه الدراســة طبيعــة ممارس ــة شــريكة، وت وتنفيذهــا مــع جامع
التدريــس والتعلــم يف الصفــوف الدراســية. وتقيــس المؤشــرات، عــى مســتوى 
يف  وممارســاتها  اإلنســان  حقــوق  ثقافــة  انتشــار  مــدى  “المخرجــات”، 

ــم. ــة للتعل ــج التعليمي ــام للنتائ ــاف الع ــية واإلنص ــوف الدراس الصف

اإلصــالح،  خــالل  المعلمونمــن  عــى  الشــامل  التركيــز  نتائــج  أدلــة  تتضــح 
ــم  ــروا متوســطة األجــل، مــن خــالل نتائــج تعل ــة األون واآلن اســتراتيجية وكال
جميــع  ويف  والموضوعــات  الصفــوف  جميــع  يف  تحســنت  الطالبالــي 
ــبة  ــت نس ــا(. ارتفع ــر العلي ــارات التفكي ــة ومه ــوى والمعرف ــات )المحت النطاق
الطالبالذيــن يصلــون إىل المســتويات “المنجــزة” أو “المتقدمــة” يف مــادة 
الرياضيــات يف الصــف الثامــن بمقــدار %35 خــالل هــذه الفتــرة. وبالمثــل،

 
بالتدريــس،  المعلمــون  اســتمتاع  يف  تحســنًا  اإلدرايك  االســتقصاء  أظهــر 
ــوف  ــات الصف ــة لممارس ــاب المصلح ــورات أصح ــون، وتص ــز المعلم وتحفي

الدراســية.

ــروا الــي تــم إنشــاؤها  ــة األون ــر عمليــة ضمــان جــودة مــدارس وكال تــم تطوي
المــدارس  أداء  قيــاس  عــى  تركــز  ويه  اإلصــالح.  تنفيــذ  بمجــرد  حديثًــا 
ومدريس/مدرســاتها فيمــا يتعلــق بجميــع الجوانــب الــي تــم التصــدي لهــا 

خــالل الســنوات الســابقة، مــن رفــاه الطالبــإىل مشــاركة أوليــاء األمــور.

وكان هنــاك إقــرار مــن البلــدان المضيفــة، والمنطقــة، وحــى عــى المســتوى 
العالمــي بيــن أصحــاب المصلحــة يف مجــال التعليــم بجــودة برنامــج وكالــة 
ــر البنــك الــدويل لعــام 2014،  ــروا إلصــالح التعليــم وإبداعــه. يصــف تقري األون
 ،)Learning in the Face of Adversity( ”التعلــم يف مواجهــة المعوقــات“
النتائــج القويــة لبرنامــج وكالــة األونــروا للتعليــم مــن حيــث الجودة والشــمولية 
واإلنصــاف. تــم عــرض نهــج وكالــة األونــروا للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ 
ــا  ــي قادته ــادرة ال ــن يف المب ــم الالجئي ــدة” يف تعلي ــة واع ــه “ممارس ــى أن ع
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، ومؤسســة بيرســون، 
ومنظمــة إنقــاذ الطفولــة يف حــدث جانــي يف الجمعيــة العامــة لألمــم 
المتحــدة يف عــام 2017. ويف اآلونــة األخيــرة، أثــى تقييــم خارجــي لــألداء 
تــم بتكليــف مــن عــدد مــن كبــار المانحيــن، مــن خــالل شــبكة تقييــم أداء 
ــروا إلصالحهــا  ــة األون المنظمــات المتعــددة األطــراف )MOPAN(، عــى وكال
المنهجــي يف مجــال التعليــم موضًحــا أنــه “يتميــز بكفــاءة فنيــة عاليــة” 
وبالفاعليــة والجــودة )شــبكة تقييــم أداء المنظمــات المتعــددة األطــراف 

.)7  ،2019

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

المعلمــون،  وإدارة  المعلمــون،  لتطويــر  وجامــع  شــامل  نهــج  وجــود  إن 
ــا  ــرق فيم ــع الف ــا يصن ــو م ــاه ه ــيف، والرف ــدم الوظي ــين، والتق ــر المه والتطوي

يتعلــق بنظــام تعليــم عــايل الجــودة.

كانــت هنــاك بعــض التحديــات المتعلقــة بتنفيــذ نهــج شــامل. ويمكــن القــول 
ــية  ــة وسياس ــة وإداري ــت ذات طبيعــة مالي ــات كان ــأن معظــم هــذه التحدي ب
سياســة  تنفيــذ  عــى  العمــل  بيئــة  اســتقرار  عــدم  تأثيــر  يســتمر  ومهنيــة. 
المعلمــون؛ حيــث أدت التحديــات الماليــة المتكــررة الــي تواجههــا وكالــة 
األونــروا إىل زيــادة حجــم الصــف الــدرايس، وانخفــاض يف وظائــف التعليــم، 
هــذه  أدت  كمــا  يوميــة.  رواتــب  يتقاضــون  المعلمونالذيــن  عــدد  وزيــادة 
التحديــات المختلفــة إىل عــدم اليقيــن بيــن مجتمــع الالجئيــن الفلســطينيين، 
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وصف التحديات الخاصة باألزمات

مركــز تدريــب معلمــي الجيــل الجديــد )NG-TTC( هــو شــراكة مشــتركة بيــن 
اللجنــة األبرشــية للتعليــم )DCE( التابعــة لألبرشــية الكاثوليكيــة للتعليــم يف 
ميتكيينــا والهيئــة اليســوعية لخدمــة الالجئيــن للتصــدي للنقــص يف عــدد 
تدريــب  المهــرة يف واليــة كاشــين يف ميانمــار. يجمــع مركــز  المعلمــون 
والتدريــب  الخدمــة،  قبــل  مــا  التدريــب  بيــن  الجديــد  الجيــل  معلمــي  
الميــداين، وعاميــن مــن التطويــر المهــين المســتمر المعلمــون المتطوعيــن 
يف مخيمــات النازحيــن داخليــا والمجتمعــات يف المناطــق المتأثــرة بالنــزاع.

أدت النزاعــات الداخليــة إىل نــزوح مــا يزيــد عــن 401,000 شــخص داخــل 
ــد  ــار عــى الصعي ــف إطــالق الن ــاق وق ــع اتف ــن توقي ــم م ــار. عــى الرغ ميانم
 )EAOs( الوطــين عــام 2015، فــإن العديــد مــن المنظمــات العرقيــة المســلحة
ــزاع مــع الجيــش البورمــي. ــم توقــع عــى الوثيقــة وتواصــل االنخــراط يف ن ل

 )GCAs( الحكومــة  لســيطرة  مناطــق خاضعــة  إىل  كاشــين  واليــة  تنقســم 
ومناطــق غيــر خاضعــة لســيطرة الحكومــة )NGCAs( تســيطر عليهــا عــدة 
منظمــات عرقيــة مســلحة. يكــون الوصــول إىل التعليــم الجيــد محــدوًدا 
يف هــذه المناطــق النائيــة، وفًقــا لتقريــر صــادر مــن األمــم المتحــدة يف 
أن  التعليــم. كمــا  الوصــول إىل  يفتقــر 35,525 شــخص إىل  إذ  عــام 2017؛ 
ــا  ــاص به ــي خ ــام تعليم ــة نظ ــيطرة الحكوم ــة لس ــر خاضع ــة غي ــكل منطق ل
وتحديــات خاصــة بهــا. وهنــاك نقــص كبيــر يف عــدد المعلمونــيف المراحــل 
الذهــاب إىل  الحكوميــون يف  المعلمــون  يتــرد  مــا  غالبًــا  كافــة.  الدراســية 
المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة لكونهــا نائيــة وقريبــة مــن النزاعــات 
الدائــرة، وهــم ممنوعــون مــن دخــول المناطــق غيــر الخاضعــة لســيطرة 
الحكومــة. تواجــه الــوكاالت اإلنســانية عوائــق مماثلــة أمــام تقديــم الخدمــات 

يف المناطــق غيــر الخاضعــة لســيطرة الحكومــة.

للتعليــم،  األبرشــية  اللجنــة  مثــل  للكنائــس،  التابعــة  المنظمــات  قامــت 
ــزاع يف  ــرة بالن ــة والمتأث ــدارس النائي ــالهم إىل الم ــن وإرس ــتقدام متطوعي باس
كاشــين لســنوات عــدة عــى مــدار النــزاع المســتمر منــذ عقــود. ومــع هــذا، 
نوعــه  مــن  فريــد  الجديــد  الجيــل  مدريس/مدرســات  تدريــب  مركــز  فــإن 
ــين – يف  ــة يف كاش ــاء الخدم ــب أثن ــداد والتدري ــامل لإلع ــج ش ــاره برنام باعتب

وقــت ســابق امتــدت فتــرة تدريــب المعلمونالمتطوعيــن قبــل
 

نشــرهم مــن أســبوع إىل شــهر واحــد. يف ضــوء هــذا، انطلقــت األبرشــية 
تدريــب  مركــز  مــع  الشــراكة  يف  الالجئيــن  لخدمــات  اليســوعية  والهيئــة 
مدريس/مدرســات الجيــل الجديــد لتعزيــز برنامــج التدريــب ورفــع جــودة 

التعليــم بوجــه عــام.

استعراض موجز

بــدأ مركــز تدريــب مدريس/مدرســات الجيــل الجديــد يف عــام 2014 كتعــاون 
األبرشــية  واللجنــة  ميانمــار  يف  الالجئيــن  لخدمــة  اليســوعية  الهيئــة  بيــن 
للتعليــم يف ميتكيينــا. وكل عــام، تســتقدم اللجنــة األبرشــية للتعليــم وتختــار 
متطوعيــن مــن المجتمعــات المضيفــة والنازحين داخليًا عبر شــبكة الكنيســة 
ًــا والمجتمعــات  ــة للعمــل كمعلميــن يف مخيمــات النازحيــن داخلي المحلي
ــم  ــة األبرشــية للتعلي ــي تديرهــا اللجن ــة ال ــة يف المــدارس المجتمعي المحلي
مــن   )88%( المتطوعيــن  معظــم  يــأيت  المســلحة.  العرقيــة  والجماعــات 
واليــة كاشــين؛ %28 منهــم مــن النازحيــن داخليًــا، بينمــا يــأيت البقيــة مــن 
ــزاع لكنهــا لــم تشــهد نزوًحــا. ومعظــم المتطوعيــن مــن  ــرة بالن مناطــق متأث
ــم  ــتوى التعلي ــف مس ــنة. يختل ــار 21 س ــط األعم ــغ متوس ــاث )%77(، ويبل اإلن
بيــن المتطوعيــن: %17 مــن خريجــي الجامعــات، و%32 اجتــازوا امتحانــات 
القبــول الثانويــة ويواصلــون تعليمهــم الجامــي بعــد خدمتهــم التعليميــة، 
و%49 لــم يجتــازوا امتحانــات القبــول الثانويــة. هنــاك عوامــل عــدة تدفــع 
المتطوعيــن إىل التدريــس. غالبًــا مــا تدفعهــم رغبتهــم يف المســاهمة يف 
التنميــة طويلــة األمــد للمنطقــة. كمــا يــرى بعــض المتطوعيــن المدرســة 
أداة هامــة يتــم مــن خاللهــا منــع تجنيــد األطفــال يف الجماعــات المســلحة، 

ــاء الســالم. ولهــذا يــرون التدريــس شــكاًل مــن أشــكال بن

يتلــىق المتدربــون الدعــم التــايل أثنــاء مــدة خدمتهــم مــع مركــز تدريــب 
الجديــد: الجيــل  مدريس/مدرســات 

سبعة أشهر من التدريب قبل الخدمة
ــم عــى  ــل التوظيــف ســبعة أشــهر مــن التدريــب القائ يحضــر المعلمــون قب
تدريــب  حزمــة  التدريــي  المنهــج  مصــادر  تتضمــن  الدراســية.  الفصــول 
عمــل  وإطــار   )TiCC( األزمــات  ســياق  يف  بالمعلمــون  المعلمونالخاصــة 
ــر كفــاءة المعلميــن يف ميانمــار وحزمــة تكويــن المعلمــون العالميــة  معايي
بيــن مصــادر أخــرى.  الالجئيــن، مــن  اليســوعية لخدمــة  بالهيئــة  الخاصــة 
يتصــدى المنهــج التدريــي لمشــكالت تواجــه األطفــال يف كاشــين، ومنهــا 
األلغــام،  بخطــر  والتوعيــة  بالبشــر،  واإلتجــار  الشباب/الشــابات،  هجــرة 
ــة  ــية للغ َــت دورة أساس دِخل

ُ
ــة. أ ــالم، والمصالح ــاء الس ــة، وبن ــة البيئي والتوعي

اإلنكليزيــة يف عــام 2017 للمســاعدة يف تحســين التعليــم يف صفــوف اللغــة 
ـُـزُل، حيــث يتعلمــون مهــارات  ــة. يعيــش المتدربــون كمجتمــع يف ن اإلنكليزي
الطهــو والتنظيــف الــي ســيحتاجون إليهــا أثنــاء توظيفهــم للمعلميــن يف 
الُمنّظــم، نظــرًا ألن العديــد مــن  البرنامــج  النائيــة. وبوفــر هــذا  المناطــق 
المتدربيــن هــم أنفســهم مــن المراهقيــن، تكويــن قيمــة شــخصية مهمــة 
باإلضافــة إىل تعلــم المهــارات العمليــة للعيــش المســتقل الــي ســيحتاجون 

إليهــا للنجــاح أثنــاء التدريــس يف المناطــق النائيــة.

ــامل  ــي ش ــج تدري ــار: نه ــزاع يف ميانم ــرة بالن ــين المتأث ــة كاش ــون يف والي ــدد المعلم ــص يف ع ــدي للنق التص
لمدريس/مدرسات المجتمع 

منظمة
المؤلفون

الموقع
مواصفات المعلمون

الموضوع

)JRS( المدير الُقطري للهيئة اليسوعية لخدمة الالجئين
البرنامج الدويل للتنمية، ومخيمات النازحين داخلين يف ميانمار، ومعلمي المجتمع المضيف

ميانمار روزالين كاياه يف ميتكيينا بوالية كاشين

التطوير المهين المعلمون ورفاهيتهم
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الرئيســيين اآلخريــن يف  المصلحــة  وكايــاه يف ميانمــار، وكذلــك أصحــاب 
مجــال التعليــم. وُأجــريَ تحليــل ُمقــارَن بالنظــر إىل إطــار عمــل وطــين لكفــاءة 
طــر عمــل أخــرى وطنيــة وفــوق وطنيــة 

ُ
المعلمونــيف ميانمــار وإىل ثمانيــة أ

جــريَ تحليــٌل 
ُ
للكفــاءة لزيــادة الكفــاءات الخاصــة بحــاالت الطــوارئ. وأخيــرًا، أ

لحزمــة تدريــب المعلمونالخاصــة بالمعلمونــيف ســياق األزمــات وقائمــة 
الكفــاءة، وكذلــك ألطــر التطويــر المهــين الحاليــة المســتخدمة يف المشــروع 
وتســتخدمها الهيئــة اليســوعية لخدمــة الالجئيــن. تــم االسترشــاد بنتائــج 
نقاشــات مجموعــات التركيــز )FGDs( يف تطويــر إطــار عمــل كفــاءة التطويــر 
المهــين للمعلميــن، وهــو قيــد التحقــق مــن جانــب مجموعــة واســعة مــن 
الهيئــة  لــدى  التعليميــة  الهيئــة  وأفــراد  المعلمــون  ومرشــدي  المعلمــون 

اليســوعية لخدمــة الالجئيــن.

األدلة والمخرجات

تدريــب  مركــز  تأسيســها،  منــذ  لالجئيــن،  اليســوعية  اللهيئــة  تابعــت  وقــد 
معلمــو الجيــل الجديــد بانتظــام؛ إذ تقــوم بجمــع البيانــات عــن التقــدم 
وأثنــاء  الخدمــة  قبــل  الــدرايس  المنهــج  أثنــاء  المعلمــون  يحــرزه  الــذي 
ــدد  ــي متع ــم خارج ــد تقيي ــام 2018، وج ــس. ويف ع ــة التدري ــم لخدم أدائه
األســاليب يســتخدم مجموعــات التركيــز، والمقابــالت الــي تــم إجراؤهــا مــع 
المســتجيبين والمشــاركين، واســتعراض مســتندي لبيانــات المشــروع أن مركــز 
تدريــب معلمــو الجيــل الجديــد قــد ســّجل منــذ عــام 2014 مــا مجموعــه 88 
ــًدا  ــا واح ــم وعاًم ــم تدريبه ــّم 81 منه ــة، أت ــل الخدم ــا قب ــب م ــا يف تدري ً طالب
عــى األقــل مــن خدمــة التدريــس. بلــغ متوســط مــدة خدمــة المعلمونــيف 

ــن. ــن عامي ــدارس التعيي م

وصــف المدرســون المتطوعــون تجربــة التدريــس يف المناطــق النائيــة بأنهــا 
إيجابيــة للغايــة، مستشــهدين بعوامــل مثــل قدرتهــم عــى التأقلــم واإلبــداع 
باســتخدام المــوارد المتاحــة يف مدارســهم، وتعلــم مواقــف الحيــاة الفعليــة 
لهــذه  مناصريــن  أصبحــوا  وكونهــم  المناطــق،  تلــك  يف  الكفــاح  وأوجــه 
ــب الســنوي عــى مدريس/مدرســات  المجتمعــات المهمشــة. يتجــاوز الطل
ــث  ــتمرار، حي ــرض باس ــد الع ــل الجدي ــات الجي ــب مدريس/مدرس ــز تدري مرك
يتمكــن المركــز مــن شــغل مــا يقــرب %20 مــن الشــواغر. أفــاد المتطوعــون 
ــط  ــت تخطي ــوي كان ــب الترب ــاالت التدري ــم مج ــون أن أه ــون والخريج الحالي
التدريــس  ووســائل  وإشــراكهم،  الطــالب  تحفيــز  واســتراتيجيات  الــدروس، 
الفعالــة والــي تركــز عــى األطفــال. كما أشــار الخريجون إىل الــدور الذي لعبته 
تجربتهــم التطوعيــة يف تطويــر حياتهــم المهنيــة المســتقبلية. فاستشــهد 
البعــض بالنمــو الشــخيص والمهــارات الــي اكتســبوها خــالل فتــرة تعيينهــم: 
ــادة الــويع الــذايت، والثقــة بالنفــس، والمهــارات االجتماعيــة. بــي بعــض  زي
المعلمونبعــد انتهــاء تعيينهــم بينمــا انتقــل آخــرون ألدوار تعليميــة أخــرى: 
مدرسين/مدرســات حكومييــن )القلــة الحاصلــون عــى شــهادات جامعيــة(، 
ومدرســين خصوصييــن، أو واصلــوا تعليمهــم العــايل. ولــدى الهيئة اليســوعية 
العــايل يف  التعليــم  لخدمــة الالجئيــن شــراكات مــع شــريكين يف مجــال 
يانغــون يمكنهــا أن تحيــل إليهمــا بعًضــا مــن خريجــي مركــز تدريــب مــدريس/

مدرســات الجيــل الجديــد الذيــن يرغبــون يف متابعــة دراســتهم، إال أن تكلفــة 
المعيشــة والدراســة باهظــة بالنســبة للكثيريــن. كمــا تــم التفــاوض عــى عــدد 
قليــل مــن األماكــن يف مؤسســات التعليــم المحليــة لخريجــي مركــز تدريــب 

ــهادات/الدبلومات. ــج الش ــة برام ــد لمتابع ــات الجدي مدريس/مدرس

شهران من التدريب العميل يف مخيمات النازحين داخليًا
مركــز  مــن  بالقــرب  داخليًــا  للنازحيــن  مخيــم  يف  المتدربيــن  تعييــن  يتــم 
التدريــب، حيــث يقومــون بوضــع خطــة بــدورة صيفيــة وتدريســها للطــالب.

تعيينات لمدة عامين يف مخيمات للنازحين داخليًا والمدارس األهلية
تقــوم اللجنــة األبرشــية للتعليــم بتعييــن المعلمونــيف أماكنهــم بالتنســيق 
مــع كهنــة األبرشــية والمســؤولين المحلييــن. يتلــىق المعلمــون إحاطــات 
عــن الســالمة قبــل تعيينهــم يف أماكنهــم، ويقــوم موظفــو اللجنــة األبرشــية 
للتعليــم باصطحابهــم إىل أماكــن تعيينهــم، حيــث يتــم تعريفهــم بقــادة 
المخيــم والمــدارس. يوفــر المجتمــع المحــيل الســكن والدعــم الغــذايئ 

للمدرسين/للمدرســات. العيــين 

المتابعة المستمرة يف المدارس أثناء تعيينات المتطوعين لفترة العامين
لخدمــة  اليســوعية  والهيئــة  للتعليــم  األبرشــية  اللجنــة  موظفــو  يقــوم 
حيــث  مختلفــة،  جغرافيــة  لمناطــق  مشــتركة  متابعــة  بزيــارات  الالجئيــن 
يف  معلــم  كل  ممارســة  عــن  الراجعــة  والتغذيــة  المالحظــات  يأخــذون 
ــن هــذا النمــوذج مســتهلكًا  ــد أماكــن التعيي الصفــوف الدراســية. يجعــل بُع
ــد.  ــهر واح ــل إىل ش ــدة تص ــة لم ــارات المتابع ــتمر زي ــن أن تس ــت، ويمك للوق
كمــا يتلــىق المعلمــون هــذه المالحظات/التغذيــة الراجعــة مرتيــن كل عــام، 
و هــذا ال يكــيف للتأثيــر عــى ممارســتهم. لهــذا، تــم إداخــال نهــج جديــد، مــع 
اســتمرار المتابعــة المشــتركة، لتدريــب مديــري المــدارس عــى القيــام بالمزيــد 
مــن المالحظة/التغذيــة الراجعــة يف مدراســهم، إىل جانــب التقييــم الــذايت 

المعلمونلتقديــم صــورة أكثــر شــمولية لممارســة المعلمــون. أدى هــذا
 

بالعمليــة أن تصبــح أكثــر فاعليــة، كما أن إشــراك مديري المــدارس قد أدى إىل 
تحســين التغذيــة الراجعــة، إذ إنهــم يعرفــون مهــارات المعلمونومواقفهــم 
الفرديــة بصــورة أفضــل مــن المراقبيــن الخارجييــن. بيــد أن هــذا يتطلــب تدريبًا 
أقــوى لمديــري المــدارس للقيــام بــدورات المتابعة/التغذيــة الراجعــة بصــورة 
صحيحــة. كمــا يفــرض ذلــك متطلبــات إضافيــة عــى مديــري المــدارس الذيــن 

لديهــم واجبــات تدريــس منتظمــة هــم أنفســهم.

التدريب المستمر أثناء الخدمة خالل العطالت الدراسية
يقــدم موظفــو “مركــز تدريــب معلمــو الجيــل الجديــد” تدريبـًـا أثنــاء الخدمــة 
المعلمــون المتطوعيــن وزمالئهــم مــن معلمــي المجتمــع. تســتند هــذه 
الجلســات إىل بيانــات مســتقاة مــن زيــارات متابعــة الموظفين/الموظفــات. 
كمــا توفــر الجلســات منتــدى المعلمونلاللتقــاء ومشــاركة التجــارب وتقديــم 

الدعــم التعليمــي والنفــيس االجتمــايع لبعضهــم.

مفرق طريق ُمنّظم لكفاءة المعلمون عىل مستوى الحكومة
عمــل مركــز تدريــب معلمــو الجيــل الجديــد والهيئــة اليســوعية لخدمــة 
عمــل  إطــار  لتنفيــذ  فوردهــام  جامعــة  مــع   ،2018 عــام  منــذ  الالجئيــن، 
إطــار  مــع  يتوافــق   )TPDF(المعلمــون المهــين  التطويــر  لكفــاءة  موحــد 
المعلمونالمبتدئيــن. يحــدد  المعلمونــيف ميانمــار  عمــل معاييــر كفــاءة 
إطــار العمــل هــذا مســار تعلــم المعلمونالعامليــن يف ســياق الطــوارئ، 
خمســة  يف  تتضــح  الــي  والترتيبــات  والمهــارات،  المعرفــة،  ويتضمــن 
مســتويات مــن الكفــاءة المبنيــة عــى المعاييــر )ليســتر، 2005(. يســتمد إطــار 
العمــل الموحــد لكفــاءة التطويــر المهــين المعلمونمــن اإلطــار الوطــين 
المرحلــة  تضمنــت  والمؤشــرات.  الدنيــا،  والمتطلبــات  معاييــره،  لتحديــد 
ــر المهــين المعلمونمناقشــات  ــر إطــار عمــل كفــاءة التطوي األوىل مــن تطوي
ــز مــع المعلمــون ومرشــدي المعلمونــيف واليــي كاشــين  مجموعــات تركي



38

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة
ــة 	  ــق الكنيس ــن طري ــول، ع ــد الوص ــو الجدي ــب معلم ــز تدري ــن لمرك يمك

بســبب  إليهــا  الوصــول  لآلخريــن  يمكــن  ال  مناطــق  إىل  الكاثوليكيــة، 
ــر  ــوكاالت التابعــة لألمــم المتحــدة والمنظمــات غي ــك ال ــزاع، بمــا ذل الن
الحكوميــة الدوليــة. وممــا يعنيــه ذلــك أن الشــبكات الدينيــة شــريك نشــط 
يف توفيــر تعليــم جيــد يف األماكــن الــي قــد تكــون فيهــا الســلطات 

الرســمية ضعيفــة.
 

ال يمتلــك مركــز تدريــب معلمــو الجديــد اعتمــاد رســمي. إقامــة شــراكة 	 
مــع مؤسســة ُمعتِمــَدة أمــر مرغــوب بــه، إال أن المتطوعيــن يفتقــرون 
ــاز امتحــان  إىل الشــروط المســبقة لاللتحــاق بمثــل هــذه البرامــج: اجتي
القبــول للصــف العاشــر، وبالنســبة للمعاهــد الخاصــة امتــالك مهــارات 

قويــة يف اللغــة اإلنجليزيــة.
يتمــى العديــد مــن الخريجيــن أن يصبحــوا معلميــن حكومييــن، لكــن 	 

يف الوقــت الحاضــر ال توجــد مســارات أو سياســة حكوميــة تمنحهــم 
مــدريس/ تدريــب  مركــز  خــالل  مــن  خدمتهــم  بســنوات  االعتــراف 

بيــن  دائمــة  دفــاع  نقطــة  األمــر  وهــذا  الجديــد.  الجيــل  مدرســات 
الحكومــة والشــركاء مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة. تشــير الخطــة 
الوطنيــة لقطــاع التعليــم )NESP( الحكوميــة إىل مجــاالت عــدة لإلصالح 
المســتمر لتعليــم المعلمــون، مــن بينهــا: “نظــام مفتــوح لتوفيــر تعليــم 
مــا قبــل الخدمــة الملعميــن، والــذي تعــرض مــن خاللــه معاهــد إعــداد 
الخــاص،  القطــاع  مؤسســات  تشــمل  قــد  الــي   ،)TEIs(المعلمــون
لقطــاع  الوطنيــة  )الخطــة  مختلفــة”  علميــة  بدرجــات  تخصصــات 

التعليــم يف حكومــة اتحــاد ميانمــار 2016، 146(.
◦“نظــام مفتــوح لتوفيــر تعليــم مــا قبــل الخدمــة للمعلميــن،    
 ،)TEIs(المعلمــون إعــداد  معاهــد  خاللــه  مــن  تعــرض  والــذي    
الــي قــد تشــمل مؤسســات القطــاع الخــاص، تخصصــات بدرجات    
ــم يف حكومــة  ــة لقطــاع التعلي ــة مختلفــة” )الخطــة الوطني علمي   

اتحاد ميانمار 2016، 146(.  
◦“نظــام محّســن لتعييــن المعلمــون العامليــن يف المناطــق    
والمؤهليــن  الخبــراء  المعلمــون  لجــذب  والريفيــة...  الحدوديــة    
يمكــن  حــى  الســابق،  بالتعلــم  االعتــراف  ذلــك  يف  بمــا  إليهــا...    
المعلمــون الذيــن قامــوا بالتدريــس يف ســياقات تعليميــة مختلفــة    
الالجئيــن، عــى ســبيل  الرهبانيــة ويف مخيمــات  المــدارس  )يف    

المثال،( الحصول عى اعتراف بمؤهالتهم يف ميانمار” )الخطة   
الوطنية لقطاع التعليم يف حكومة اتحاد ميانمار 2016، 144(.  

المراجع
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وأخيــرًا، وليــس آخــرًا، إليقــاف الحــرب األهليــة! فانقطــاع التعليــم، والتأثيــرات 
ــم الســلي ومخاطــر تعــايط المخــدرات واالتجــار بالبشــر،  النفســية، والتأقل

وغيــر لــك، تبعــات للحــرب... 

مــا يه بعــض الموضوعات/المهــارات الــي ترغبيــن يف تعلمهــا يف برنامج 
للتطويــر للمهين؟

علــم نفــس األطفــال. طــرق تدريــس المــواد )أود أن أكــون ماهــرة يف المــادة 
الــي أدرســها كالرياضيــات والعلــوم. فالنســبة للعلــوم عــى ســبيل المثــال، 
ــة  ــات العملي ــة التدريب ــات تجرب ــن للطالب/للطالب ــرات يمك ــا مختب ــس لدين لي

ــة( ــارب المختبري ــا كالتج فيه

القيــام بزيــارات دراســية الستكشــاف/مالحظة كيفيــة قيــام المعلمــون يف 
مناطق/بلــدان أخــرى بالتدريــس يف حــاالت الطــوارئ أو يف مناطــق النزاعــات 

طويلــة األمــد أو مناطــق مــا بعــد النــزاع.

ملف تعريف المدرس

جــا أونــغ نازحــة داخليـًـا ومعلمــة متطوعــة تــم تدريبهــا ودعمهــا مــن مركــز 
المدرســة  يف  تُــدرَّس  ويه  الجديــد.  الجيــل  مدريس/مدرســات  تدريــب 

.)N Hkwang pa( اإلعداديــة يف قريــة إن هكوانــغ بــا

ما أكثر يشء تستمتعين به كونك معلمة؟
أكثــر مــا يســعدين هــو أنــين أســتطيع أن أشــارك التعليــم الــذي أمتلكــه مــع 
الطالبالذيــن يتوقــون للتعلــم يف مخيمــات النازحيــن داخليًــا يف المناطــق 
غيــر الخاضعــة لســيطرة الحكومــة ورؤيــة االبتســامة عــى وجــوه الطالبعنــد 

ــية. ــوف الدراس ــم يف الصف وجوده

وقــد كان الغنــاء والرقــص يف الفتــرة األخيــرة مــن كل يــوم جمعــة للطــالب/
الممارســات  الثــاين مــن  المســتوى  ريــاض األطفــال حــى  للطالبــات مــن 
الجيــدة الــي أدخلتهــا يف مدرســي الســابقة. كانــوا األطفــال ســعداء للغايــة 

ــم. ــن رفاهه ــزز م ــر يع ــذا األم ــد أن ه ــرًا. وأعتق ــم كثي ــتمتعوا بوقته واس

ما يه التحديات األكبر الذي يواجهك بصفتك معلمة؟
درَّس بهــا 

ُ
ــي أ ــذي يواجهــين هــو التواصــل. فالمــدارس ال ــر ال التحــدي األكب

تقــع يف المناطــق الحدوديــة بيــن الصيــن وميانمــار ويتحــدث الطالببلهجــات 
ــتركة،  ــس لغــة كاشــين المش ــة المختلفــة، ولي ــة كاشــين ولغاتهــا المحلي والي
جينغفــو، فحســب. أمــا عــن كيفيــة تأقلمــي فقــد كانــت بمحاولــي االســتماع 

إليهــم بانتبــاه وتعلــم اللغــة مــن األطفــال والمعلمــون اآلخريــن.

وباإلضافــة لهــذا، يمثــل معــدل التضخــم المرتفــع وفــرق العملــة الهائــل بيــن 
ــل  ــن نحص ــن. فنح ــا كمعلمي ــبة لن ــا بالنس ــرًا أيًض ــا كبي ً ــوان تحدي ــات والي الكي
عــى راتــب ضئيــل بالكيــات، إال أن علينــا إنفاقــه باليــوان لشــراء الطعــام حيــث 
نعمــل. كانــت الوجبــات اليوميــة البســيطة والالئقــة أمــرًا غيــر مؤكــد دون 

ــاء. الدعــم الســخي الــذي نحصــل عليــه مــن المجتمــع، الســيما مــن اآلب

ما الذي تريدين أن يعرفه العالم عن حياتك، أو عملك كمعلمة، أو كليهما؟
كنــت يف التاســعة عشــرة مــن عمــري عندمــا عملــت معلمــة متطوعــة ألول 
مــرة )التحقــت بمركــز تدريــب مدريس/مدرســات الجيــل الجديــد عندما كنت 
يف الثامنــة عشــرة( ولــم أكــن أعــرف الكثيــر عــن الحيــاة يف ذلــك الوقــت. إال أن 
العــام األول مــن الخدمــة التطوعيــة يف مخيــم للنازحيــن داخليـًـا يف هبــوم 
لــوم يانــغ قــد أتــاح يل أن أنضــح أكثــر وبــدأت أيع وأفكــر يف حيــاة النازحيــن 
ــق؛  ــك المناط ــا يف تل ً ــن داخلي ــال النازحي ــم األطف ــم وتعلي ــا يف المخي ً داخلي

فأنــا نفــيس مــن النازحيــن داخليـًـا.

ذ عىل البرامج/السياسات؟
ّ
ما يه التغييرات الي تودين رؤيتها تُنف

بالنســبة يل، أريــد أن تســتخدم الحكومتيــن )الوطنيــة والمحليــة( كلتيهمــا 
المنهــج الــدرايس ذاتــه. ســيكون مــن الرائــع لــو أن الحكومــة الوطنيــة اعترفــت 

بالتعليــم يف المناطــق غيــر الخاضعــة لســيطرة الحكومــة.

يجــب عــى حكومــة ميانمــار، للتصــدي للنقــص يف عــدد المعلمونعــى 
األم  اللغــة  عــى  قائــم  اللغــات  متعــدد  تعليــم  ولتعزيــز  البــالد  مســتوى 
لمدريس/مدرســات  ومســار  سياســة  وضــع  بالدنــا،  يف  الســالم  لتعزيــز  و 
المجتمــع الذيــن تلقــوا تدريبًــا وخدمــوا لســنوات لــي يصبحــوا معلميــن 
يف  العمــل  بمقدورهــم  ويكــون  ومعتمديــن  بهــم  معتــرف  حكومييــن 

الحكوميــة. المــدارس 

صورة: جا أونغ مع مجموعة من األطفال يف إن هكوانغ با



40

وصف التحديات الخاصة باألزمات

ــم رســمي عــايل الجــودة عــى نطــاق واســع أمــرًا  ــر تعلي َــر ضمــان توفي يُعتب
ــق  ــع تدف ــل م ــد تتعام ــان، ويه بل ــة لبن ــروف. يف حال ــل الظ ــا يف أفض ً صعب
كبيــر لألطفــال الالجئيــن المتأثريــن بالعنــف والنــزاع - األمــر الــذي تســبب يف 
تضاعــف عــدد الطالبخــالل أربعــة أعــوام - تمثــل هــذه المهمــة تحديًــا ال 

ــا. ً ــه تقريب ــب علي يمكــن التغل

اإلنســانية  المســاعدة  لجــان  ومئــات  الــدوالرات  مليــارات  تدفقــت  وقــد 
الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة إىل لبنــان لالســتجابة لهــذا التدفــق غيــر 
المســبوق مــن الالجئيــن. عانــت الكفــاءة يف توفيــر تعليــم جيــد مــن التنســيق 
ــن  ــد م ــذ العدي ــن تنفي ــم م ــى الرغ ــا ع ــا بينه ــوكاالت وفيم ــل ال ــزأ داخ المج
ــد  ــل العدي ــق ح ــك، يعي ــة لذل ــم. باإلضاف ــاع التعلي ــدة يف قط ــج المفي البرام
مــن المنظمــات غيــر حكوميــة باســتخدام حــزم مناهــج دراســية مجهــزة 
مســبًقا وتحمــل عالمــات تجاريــة— ُمحسَّنــة ليتــم تنفيذهــا بســرعة يف 
ظــروف األزمــات— دمــج البرامــج يف أطــر العمــل التعليميــة المتاحــة يف 

ــد. ــة األم ــات طويل األزم

يجــب أن ينتقــل التعليــم يف مجــال حــاالت الطــوارئ، حيث توجــد احتياجات 
ــر خدمــات مجــزأة  ــة، مــن توفي ــر فاعــل وســريع لخدمــات فعال ــرة لتوفي كبي
لمناهــج دراســية مجهــزة مســبًقا وغيــر مرنــة إىل “المكونــات األساســية” 
القائمــة عــى األدلــة للتدخــالت التعليميــة الــي يمكــن تكييفهــا ودمجهــا 
نهــج تطويــر مهــين  تبحــث دراســتنا يف  بســهولة يف ســياقات متعــددة. 
ــة  ــية المتاح ــج المدرس ــه يف المناه ــهل دمج ــرن ويس ــدرب م ــم والم للمعل

ــية. ــج الدراس ــج المناه ــق بنه ــا يتعل ــد فيم ومحاي

استعراض موجز

السكان المستهدفون: الممثلون والشركاء والسياق:
يف العام الدرايس 2020-2019، وزارة التربية والتعليم العايل اللبنانية،

 
ــة عشــوائية  ــة ميداني ــورك بتجرب ــدويل و TIES / جامعــة نيوي بدعــم البنــك ال
الختبــار تأثيــر برنامــج التطويــر المهــين الجديــد المعلمونعــى الالجئيــن 
الســوريين والطالباللبنانييــن المســتضعفين.  وعــى وجــه التحديــد، ســيعمل 
والعلــوم  واإلنجليزيــة   )4-8( والمتوســطة  األوىل  الدرجــات  مــع  الشــركاء 

والمدربينالفرنســيين يف قســم التوجيــه المــدريس والتربــوي.

سيشــارك يف الدراســة جميــع مــدريب اللغــة اإلنجليزيــة والفرنســية والعلــوم 
إىل  الرابــع  مــن  الصفــوف  المعلمونــيف  مــع  يعملــون  الذيــن  )األحيــاء( 
ــار  ــة، ســيتم اختي الثامــن يف انتظــار الموافقــة. داخــل كل منطقــة موضوعي
المدربينبشــكل عشــوايئ حســب حالــة العــالج أو الرقابة. ســيواصل المدربون/

ــاد”.  ــة “كالمعت ــاتهم التدريبي ــم ممارس ــروف التحك ــون لظ ــات المعين المدرب
عــى  للتدريــب  العــالج  لحالــة  المعينــون  المدربون/المدربــات  ســيخضع 
الممارســات األساســية البؤريــة واســتراتيجيات التدريــب الموضحــة يف قســم 

ــاه. البرنامــج أدن

المنهجية والنهج والمدة:
المهــين  للتطويــر  متماســكة  تحتيــة  بنيــة  توجــد  ال  البلــدان،  معظــم  يف 
للمدرسين/للمدرســات، بــل باألحــرى “خليــط مــن الفــرص - رســمية وغيــر 
رســمية، إلزاميــة وطوعيــة، مصادفــة ومخططــة” )ويلســون وبيــرن 1999، 
174(. غالبـًـا مــا يوفــر هــذا المرقــع إشــارات متضاربــة المعلمونبشــأن التعليــم 
واألهــداف ذات األولويــة يف الفصــل الــدرايس مــع الحــد من فرص الممارســة 
وتطبيــق المحتــوى والمهــارات التربويــة. وهــذا مهــم بشــكل خــاص يف لبنــان، 
ــن  ــد م ــي والعدي ــام التعليم ــا يف النظ ً ــتقلة تاريخي ــد إدارات مس ــث توج حي

ــر المهــين خارجهــا. ــي تقــدم خدمــات التطوي ــة ال ــة الفاعل الجهــات الدولي

إضافــة إىل النهــج المجــزأ، يمثــل عــدم االهتمــام بالتطويــر المهــين للمعلــم 
تحديـًـا كبيــرًا يف توفيــر تعلـّـم نــويع. وغالبـًـا مــا تعمــل نمــاذج تقديــم البرامــج 
ممارســات  يف  بالكفــاءة  مجهزيــن  المعلمــون  أن  بافتــراض  النموذجيــة 
ــا مــا  ً ــك، غالب ــد. ومــع ذل ــذ مفهــوم أو منهــج جدي التدريــس األساســية لتنفي
يفتقــر المعلمــون يف حــاالت األزمــات إىل التدريــب والمهــارات األساســية، 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــاح. وع ــالت بنج ــذ التدخ ــى تنفي ــم ع ــوق قدرته ــا يع مم
فــيف مبادرتنــا متعــددة البلــدان )بمــا يف ذلــك لبنــان( المصممــة الختبــار 
فعاليــة أنشــطة التعلــم االجتمــايع العاطــيف منخفضــة التكلفــة والموجهة؛ 
وجدنــا أن جــزءًا مهًمــا مــن نظريــة التغييــر للتدخــل إمــا تــم حذفــه بالكامــل 
أو أداء المعلمونضعيــف يف جميــع ســياقات الدولــة بســبب االفتقــار إىل 
راحــة المدرس/المدرســة مــع الممارســات التعليميــة األساســية مثــل إجــراء 
محادثــات الفصــل الــدرايس )3EA ، 2018(. تســى هــذه الدراســة إىل إيجــاد 
حلــول تعليميــة لســياقات األزمــات الــي يمكــن أن تندمــج عــى نطــاق واســع، 
ــر  ــع تغي ــه م ــن أن يتحمل ــج يمك ــف - نه ــل للتكي ــرن وقاب ــج م ــتخدام نه باس

المناهــج الدراســية وتغييرهــا. 

البرنامج
نحــن نركــز دراســتنا عــى تطوير مجموعــة من ممارســات المدرس/المدرســة 
األساســية: الممارســات عاليــة التأثيــر الــي )1( تحــدث بتواتر عــال يف التدريس، 
)3( تســتند  التعليميــة،  المناهــج  أو  المختلفــة  المناهــج  )2( تتقاطــع مــع 
ــد،  ــل الطالب)ماكدونال ــين تحصي ــى تحس ــدرة ع ــا الق ــث، ) 4( لديه إىل البح

كاظمــي، وكافانــوج، 2013(.

يف لبنــان، قامــت مجموعــة فرعيــة مــن مــدريب ومنســي قســم التوجيــه 
المــدريس والتربــوي باشــتقاق مجموعــة مــن الممارســات المعلمونالتجريبية 
)الحــوار التعليمــي والتفكيــر النقــدي ومــا وراء المعرفــة( وهــم معلمــون مــن 

نزع التغليف: تنمية المعلمونالمستمرة للتوسيع والتضمين يف لبنان

منظمة
المؤلفون

الموقع
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مركز جلوبال تايز لألطفال
)3EA( ليندزي بروان، مدير األبحاث، دليل العمل

لبنان
مدرسو المجتمع المضيف

التطوير المهين للمدرسين/للمدرسات
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القائمــة عــى الممارســة األساســية لفهــم األهميــة الحاســمة لجــودة وكميــة 
التنفيــذ، بمــا يف ذلــك اآلثــار المحتملــة النســياب البيانــات عــى التأثيــرات. 
باإلضافــة إىل جمــع البيانــات الكميــة هــذا، ســتُعقد مجموعــات تنســيق بيــن 
الجديــد  التدريــب  المشــاركين يف نظــام  المدربينوالمعلمونلفهــم تجربــة 

ــوده. ــك تكاليفــه وقي بشــكل أفضــل، بمــا يف ذل

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

ــة  ــل الحكوم ــات داخ ــن الوالي ــي بي ــل التاريخ ــو الفص ــات ه ــد التحدي كان أح
البحــث  مركــز  الخدمــة  المعلمونأثنــاء  تدريــب  عــى  ويشــرف  اللبنانيــة. 
ــس  ــوي لي ــر الترب ــث والتطوي ــز البح ــإن مرك ــك، ف ــع ذل ــوي. وم ــر الترب والتطوي
لديــه تفويــض لتوفيــر دعــم متابعــة المعلمونــيف المــدارس؛ هــذا يف واليــة 
ال  مــا  غالبًــا  وبالتــايل،  المــدريس.  التوجيــه  لقســم  التابعيــن  المستشــارين 
يكــون المدربون/المدربــات عــى درايــة بمحتــوى التدريبــات وال يســتطيعون 
الوصــول إىل المــوارد لتعزيــز أهدافهــا. وذلــك يــؤدي إىل حــدوث خلــل كبيــر 

يف المالءمــة داخــل نظــام التطويــر المهــين للمعلــم.

ويتمثــل التحــدي الثــاين يف عــدد الــوكاالت المتعــددة الهائــل ومصالحهــا 
غيــاب  ويف  العــايل.  والتعليــم  التربيــة  وزارة  مــع  تعمــل  الــي  المتنافســة 
التخطيــط والتنســيق داخــل القطاع، يفــرط المعلمــون والمدربون/المدربات 
يف التوســع، ومشّوشــون بشــأن الممارســات ذات األولويــة، ويكافحــون مــن 
ــت هــذه  ــة. وقــد قلل أجــل إيجــاد الوقــت والمســاحة لتنفيذهــا بجــودة عالي
األولويــات المتنافســة مــن توافــر مــدريب قســم التوجيــه المــدريس ومنســي 
الموضوعــات للتدريــب وورش العمــل وكذلــك فتــرة التدخــل ككل. عــى الرغــم 
مــن أن البحــث يشــير إىل أن المعلمونيحتاجــون إىل حــوايل 50 ســاعة مــن 
ــن  ــرون 2007(، م ــون وآخ ــدة )ي ــات جدي ــاب ممارس ــين الكتس ــر المه التطوي
والتنفيــذ  والممارســة  للتدريــب  المجمعــة  الســاعات  تكــون  أن  المحتمــل 

ــك الحــد األدىن يف هــذا التدخــل. المدعــوم أقــل مــن ذل

المراجع

 كوهيــن، جــويل، لوريــن شــامبر شــولد، لينــيس بــراون، باميــال قروســمان. 2016. 
“االســتفادة مــن أدوات المالحظــة لتحســين التعليــم: استكشــاف    
ــة الطموحــة.” ســجل  التبايــن يف اســتيعاب الممارســات التعليمي   

المعلمونيف الكلية 118 رقم. 11: 1-36.  
 التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، دليــل العمــل:3دع. 2018. نتائــج مالحظــة 

الفصل. بيانات أولية لم تُنشر.  
ــوف. 2013.  ــس ويك ــن، جيم ــا كوهي ــب، جولي ــوزانا لوي ــال، س ــمان، بامي  قروس
الممارســة  بيــن مقاييــس  العالقــة  التدبيــر:  أجــل  مــن  “القيــاس    
التعليميــة يف فنــون اللغــة اإلنجليزيــة يف المدرســة اإلعداديــة    
ــة  ــات.” مجل ــة للمدرسين/للمدرس ــة المضاف ــات القيم ــن درج وبي   

التعليم األمريكية 119 رقم 3: 445-470.  
 قروســمان، باميــال، جــويل كوهيــن، ماثيــو رونفيلــد، لينــديس بــراون. 2014. 
“مســائل االختبــار: العالقــة بيــن درجــات المالحظــة يف الصــف    
التقييــم  أنــواع  عــى  للمدرس/مدرســة  المضافــة  والقيمــة    

المتعددة.” الباحث التعليمي 43 رقم 6: 293–303.  
تدريــب  “أثــر   .2018 هوغــون.  ديــالن  بــالزار،  ديفيــد  أ،  ماثيــو   كرافــت، 
لألدلــة  اســتخاليص  تحليــل  واإلنجــاز:  التدريــس  المعلمونعــى    

السببية” مراجعة للبحوث التربوية  79، رقم 4: 491-525.  
 .2013 كافانــاخ.  شــنايدر  ســارة  كاظمــي،  إلهــام  مورفــا،   ماكدونالــد، 

إطــار كفــاءات المعلموناللبنانييــن الحــايل. ثــم اســتخدمت مجموعــة العمــل 
مقطــع فيديــو التُقــط مــن الفصــول الدراســية اللبنانيــة إلنشــاء طيــف جــودة 
)أي أداة مراقبــة( لــكل ممارســة مركزيــة رائــدة، ليتــم اســتخدامها كأســاس 
لمالحظــات الفصــل والتغذيــة الراجعــة طــوال فتــرة الدراســة. إن اســتخدام 
هــذه األداة الــي طورهــا قســم التوجيــه المــدريس والتربــوي يهدف إىل إنشــاء 
ــدريس  ــه الم ــم التوجي ــل قس ــس المعلمونداخ ــتركتان لتدري ــة مش ــة ولغ رؤي
والتربــوي وكذلــك لتشــجيع تجربــة تطويــر مهــين أكثــر تماســكًا وتوحيــًدا 

ــر مجــاالت المحتــوى ومســتويات الصفــوف الدراســية. المعلمونعب

ضمــن  الحاليــون  والتربــوي  المــدريس  التوجيــه  قســم  مدربــوا  ســيحضر 
مــا  العــالج  حالــة  يف  الموضــوع  ومجــاالت  المؤهلــة  الصــف  مســتويات 
ــة التابعــة  ــام مــن التدريــب عــى اســتخدام أداة المراقب مجموعــه ســبعة أي
لقســم التوجيــه المــدريس والتربــوي واســتراتيجيات التدريــس / التدريــب لــكل 
ممارســة مركزيــة. يتــم تنظيــم الــدورات التدريبيــة بشــكل مشــترك وتيســيرها 
مــن قبــل منســي مجــال قســم التوجيــه المــدريس والتربــوي، مــن أجــل 
البرنامــج.  واســتدامة  الســياقية،  والمالءمــة  المؤسســية،  الملكيــة  زيــادة 

ُمدربــون تلّقــوا التدريــب
 

عــى  التركيــز  مــع  المعلمــون،  مــع  شــهرية  تدريــب  جلســات  ســتعقد 
الممارســات األساســية التجريبيــة واســتخدام أداة المراقبــة المطــورة حديثـًـا.

األدلة والمخرجات

ــاث  ــت األبح ــة، أثبت ــياقات المتقدم ــن الس ــا م ــدة وغيره ــات المتح يف الوالي
أن إرشــادات المعلمونتســتجيب للتطــور المهــين يف الممارســات األساســية 
)كوهيــن وآخــرون. ومــع ذلــك، حســب علمنــا، كان هنــاك القليــل مــن األبحــاث 
أو ال يوجــد بحــث حــول مــا إذا كانــت هــذه التأثيــرات تمتــد إىل ســياقات 

ــل. ــطة الدخ ــة أو متوس ــوارئ أو دول منخفض الط

تركــز الدراســة الحاليــة عــى تقييــم تجريــي بشــأن تأثيــر نهــج التطويــر المهــين 
القائــم عــى الممارســة األساســية عــى مســتوى المــدرب والمــدرس، مــع 
األخــذ يف االعتبــار: )1( الــدور المحــوري للمدربيــن يف دعــم المعلمــون؛ 
التحديــات   )3( الفعــال؛  التدريــب  دعــم  كيفيــة  حــول  البحــث  نــدرة   )2(
الجــودة  عاليــة  تقديــم خدمــات  المدربون/المدربــات يف  يواجههــا  الــي 
للمدرسين/للمدرســات، خاصــة عندمــا يتــم تطويــر خدمــات التدريــب إىل 

مســتوى األنظــم )كرافــت وآخــرون 2018(.

وبشــكل أســايس، ســيختبر البحــث التأثيــر الســبي لنظــام محّســن بشــأن 
التدريــب عــى التطويــر المهــين المعلموناســتناًدا إىل الممارســات األساســية 
الســياقية والمرنــة مقارنــة بحالــة العمــل المعتــاد. تشــمل النتائــج المحــددة 
الملحوظــة  التعليميــة  والممارســة  المحتــوى،  ومعرفــة  المــدرب  إرضــاء 
أداتــا  المدرس/المدرســة. ستســتخدم  الطالبلجــودة  للمعلــم، وتصــورات 
ــة:  ــات الصفي ــم للعملي ــدور الحاس ــم ال ــل فه ــن أج ــة م ــة يف الدراس مالحظ
البروتوكــول المصــدق لمالحظــات تدريــس فنــون اللغــة )قروســمان وآخــرون 
المــدريس  التوجيــه  قســم  أنشــأها  مطــّورة  أدوات  إىل  باإلضافــة   ،)2013
سيســمح لنــا اســتخدام مجموعــي البيانــات مًعــا بالتحقيــق يف الخصائــص 

النفســية ألداة قســم التوجيــه المــدريس.

ســتُجمع بيانــات بشــأن كل مــن حضــور المدربينــيف الــدورات التدريبيــة، 
وتكــرار جلســات تدريــب المعلمــون، واســتخدام األنشــطة / االســتراتيجيات 
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“الممارســات األساســية والخطــوات األساســية لتعليــم المــدرس/   
مجلــة  جمــايع.”   ونشــاط  مشــتركة  لغــة  إىل  دعــوة  مدرســة:    

تعليم المعلمون64، رقم. 5: 378–86  
 ويلســون، ســوزان م، جينيفــر بيــرن. 1999. “الفصــل 6: تعلـّـم المدرس/مدرســة 
واكتســاب المعرفــة المهنيــة: فحــص البحــث يف التطويــر المهــين    
المعاصــر.” مراجعــة البحــوث المختصــة يف التعليــم 24، رقــم. 1:    

.209–173  
بيــث ســكارلوس،  وان-يــو يل،  دانــكان، ســيلفيا  تريــزا  كوانــغ ســوك،   يــون، 
كايث شــابيل. 2007. مراجعــة األدلــة بشــأن كيفيــة تأثيــر التطويــر    
المشــكالت  الطالب)تقريــر  تحصيــل  المعلمونعــى  المهــين    
-2007رقــم.  ريــل  واألجوبــة،  المواضيــع  عــن  )تقريــر  واإلجابــات    
األمريكيــة،  والتعليــم  التربيــة  وزارة  العاصمــة:  واشــنطن،   .)033   
التعليــم  لتقييــم  الوطــين  المركــز  التربويــة،  العلــوم  معهــد    
والمســاعدة اإلقليميــة، المختبــر التربــوي اإلقليمــي يف الجنــوب    

الغريب.   
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وصف التحديات الخاصة باألزمات

وهنــاك اختالفــات كبيــرة يف عــدد الموظفين/الموظفــات بيــن المــدارس 
ــا  ــة شــائعة يف أفريقي ــق النائي ــدارس يف المناط ــة والم ــق الحضري يف المناط
جنــوب الصحــراء الكبــرى. وهــذا يجعــل المــدارس يف المناطــق النائيــة تــؤدي 
دور المســاهم الرئيــس يف أزمــة التعلــم يف إفريقيــا، بمــا يف ذلــك العديــد 
ـًـا  مــن الالجئيــن والنازحيــن الذيــن يخدمــون، ويواجهــون نقًصــا حــاًدا ومزمن

ــم. ــال التعلي ــن يف مج ــن العاملي ــم م يف المعلمونوغيره

أكثــر مــن %80 مــن ميزانيتهــا  تنفــق مــالوي  تعــد مــالوي مثــااًل جــيلًّا: 
مــدريس/ لكــن  المعلمــون،  رواتــب  عــى  األســايس  للتعليــم  المســخرة 

مدرســات المــدارس االبتدائيــة البالــغ عددهــم 61000 يوزعــون بيــن المــدارس 
بشــكل متفــاوٍت. وداخــل منطقــة واحــدة، يمكــن أن تختلــف نســب التالميــذ 
إىل المعلمونمــن أقــل مــن 10 تالميــذ لــكل مدرس/مدرســة إىل أكثــر مــن 
1000 تلميــذ يف الحــاالت القصــوى. عــادًة مــا تحتــوي المــدارس النائيــة عــى 
مرافــق أقــل وطالب/طالبــات أكثــر فقــرًا، وتــؤدي هــذه الثغــرات يف التوظيــف 

إىل تفاقــم التفاوتــات الموجــودة يف النظــام.

توضــح منطقــة ناثينجــي، بالقــرب مــن العاصمــة ليلونغــوي، أنــه كيــف يمكــن 
أن تختلــف نســبة التالميــذ المعلمونبشــكل كبيــر داخــل منطقــة صغيــرة. 
تقــع مدرســة نســانجيكو االبتدائيــة يف قريــة صغيــرة، عــى بعــد 10 كــم مــن 
بلــدة ناثنجــي عــى طريــق تــرايب. تضــم القريــة محــالت تجاريــة صغيــرة تُعــد 
ــق  ــب أو المراف ــاه األنابي ــاء أو مي ــر إىل الكهرب ــا تفتق ــد، ولكنه ــع الي ــى أصاب ع
الصحيــة. يعيــش اثنــان مــن مدريس/مدرســات المدرســة يف الموقــع؛ يرتــاد 
البقيــة المدرســة إمــا ســيرًا عــى األقــدام أو ركوبًــا عــى الدراجــة إمــا مــن 

ناثينجــي أو عــى طــول طريــق خلــيف مــن ليلونغــوي نفســها.

 ،2013 عــام  منــذ  الموظفين/الموظفــات  يف  نقًصــا  المدرســة  واجهــت 
ــن  ــد تعرضه ــًدا بع ــال بعي ــةات باالنتق ــع مدرسين/مدرس ــمح ألرب ــا ُس عندم
وقــد  ليلونغــوي.  مــن  المدرســة  إىل  الدراجــات  ركوبهــن  أثنــاء  للجريمــة 
ــن  ــتبدالهّن، ولك ــريطة اس ــادرة ش ــة بالمغ ــة اإلذن لألربع ــر المدرس ــح مدي من
ــم يتحقــق. ومنــذ ذلــك الحيــن، وصــل مدرســون جــدد ولكــن غــادر  ذلــك ل
آخــرون بســبب الــزواج أو بســبب مشــاكل طبيــة. يبلــغ معــدل نســبة التالميــذ 
ــالوي  ــط م ــن متوس ــر م ــى بكثي ــو أع ــًذا، وه ــة 94تلمي ــيف المدرس المعلمون

البالــغ 68 تلميــًذا.

يقــول مديــر المدرســة، ديكســون كاشــامبا: “بيئتنــا يف هــذه المدرســة ال 
تــيف بمتطلبــات بعــض المعلمــون، ال ســيّما المدرس/المدرســة”. “يصــل 
ــى  ــدأون ع ــا، ويب ــاع هن ــى األوض ــون ع ــّم يتعرف ــي، ث ــون إىل ناثينج المعلم
الفــور يف محاولــة االنتقــال إىل المــدارس يف المركــز التجــاري. جــاء أحدهــم 
مؤخــرًا ومكــث هنــا مــدة أســبوع فقــط قبــل أن ينتقــل إىل مدرســة قريبــة 

ــه.” وعــى النقيــض، فــيف مدرســة مواتيــي، عــى  ليكــون بالقــرب مــن زوجت
ــط. ــًذا فق ــون34 تلمي ــذ المعلم ــبة التالمي ــغ نس ــي، يبل ــة ناثينج ــارف قري مش

استعراض موجز

ــر  ــات المتعلقــة بمــكان المعلمونمجــزأة وغي حــى وقــت قريــب، كانــت البيان
متســقة بيــن الــوكاالت الحكوميــة. ونتيجــة لذلــك، كانــت سياســات تخصيــص 
المعلمونواســعة النطــاق وغيــر قابلــة للتملــك، وغيــر مطبقــة بشــكل مســتمر. 
جميــع المــدارس الــي تزيــد نســبة التالميــذ المعلمونفيهــا عــن 60 تلميــًذا- يف 
ثــالث مــن كل أربــع مــدارس- مؤهلــة الســتقبال الموظفين/الموظفــات جــدد 
كل عــام، لذلــك ال يتــم توجيــه المعلمونبشــكل فعــال إىل المــدارس األكثــر 
ــة مــن  ــأة أقلي ــذي يهــدف إىل مكاف ــدل المشــقة، ال ــا. يتلــىق برنامــج ب احتياًج
المعلمونالعامليــن يف المــدارس النائيــة، أكثــر مــن %80 مــن المعلمــون، ممــا 
ــة مــن  ــر فعــال كحافــز. بينمــا تعــاين المــدارس يف المناطــق النائي ــه غي يجعل
نقــص المعلمــون، فــإن أولئــك الذيــن لديهــم حاجــة مشــروعة للعمــل بالقــرب 
مــن المناطــق الحضريــة - عــى ســبيل المثــال، الذيــن يعانــون من حــاالت طبية 
تتطلــب عالًجــا منتظًمــا - ال ينجحــون دائًمــا يف الحصــول عــى تنقالتهــم. قــام 
ــى  ــول ع ــاواًل الحص ــرات، مح ــالث م ــدارس ث ــن الم ــل بي ــد المعلمونبالتنق أح

موقــع أقــل بعــًدا، قبــل وصولــه إىل ســانجيكو قبــل عشــر ســنوات.

ــد أن أكــون بالقــرب مــن المستشــى”. “يف آخــر  ــو. وأري ــا مصــاب بالرب قــال “أن
مرتيــن نقلــت فيهمــا، قدمــت شــهادة طبيــة. قلــت إنــين أريــد أن أكــون يف 
البلــدة، لكنهــم قالــوا إنــه يوجــد نقــٌص يف الموظفين/الموظفــات يف مدينــة 
نســانجيكو، وإذا أتيــت إىل هنــا، فربمــا يمكنهــم مســاعديت يف بضــع ســنوات. 
لكنــين مازلــت ُهنـَـا. ال أعــرف لمــاذا يتجاهلــون وجهــات نظــري، غادر آخــرون إىل 
المدينــة بعــد العمــل هنــا لمــدة ســنتين أو ثــالث ســنوات، لكنــين لــم أغــادر.”

مــن خــالل العمــل مــع المســؤولين عــى المســتوى المركــزي ومســتوى 
حديثــة  بيانــات  قاعــدة  أول  الــدويل  البنــك  يف  فريــق  طــور  المقاطعــات، 
ودقيقــة وشــاملة لجميــع مدريس/مدرســات المــدارس االبتدائيــة يف مــالوي 
العوامــل  وتحليــل  بتحديــد  قامــوا  ثــم  الحاليــة.  المدرســية  ومنشــوراتهم 
ــل  ــذ للمدرسين/للمدرســات. أكــد التحلي الدافعــة وراء اختــالف نســبة التالمي
ــقة يف  ــية للمش ــادر رئيس ــون كمص ــا المعلم ــي حدده ــد ال ــب البع أن جوان
للمدرســين/ التالميــذ  نســبة  لتغيــر  للغايــة  تنبؤيــة  يه  البعيــدة  النشــرات 

للمدرســات. كانــت هــذه يه المســافة بيــن المدرســة وأقــرب مركز تجــاري )أي 
قريــة أو منطقــة مأهولــة بالســكان والمحــالت تجاريــة، ولكــن ليــس بالضــرورة 
مركــز المقاطعــة(؛ ولكــن أيًضــا توفــر المرافــق األساســية يف المدرســة، مثــل 
الكهربــاء وطريــق يمكــن الوصــول إليــه حــى خــالل موســم األمطــار؛ وتوافــر 
تســهيالت معينــة يف المركــز التجــاري مثــل البنــك أو المستشــى أو العيــادة 
ــا  ــذ المعلمونتختلــف وفًق ــاء. توفــر حقيقــة أن نســبة التالمي ــاه والكهرب والمي
لهــذه العوامــل دليــاًل عــى أن المعلمونقادريــن عــى إحــداث تأثيــر كبيــر عــى 

نقل المعلمونإىل مجتمعات مالوي النائية: نهج قائم عى البيانات بشأن تعيين المعلمون
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أصبــح تحســين اســتهداف المعلمونجانــب أســايس مــن نظــام مــاالوي إلدارة 
المعلمــون. يف عــام 2018 نُِقــل 7،000 معلــم إضــايف جديــد للمــدارس. نُِقــل 
تقريبـًـا نصــف هــؤالء المعلمــون)%49( لمــدارس يكــون نصــاب كل معلــم فيهــا 
أكثــر مــن 100 طالــب، وهــو تحــسُّن ضخــم يف قــدرة النظــام عــى اســتهداف 

المعلمونللمــدارس الــي فيهــا حاجــة مــاسَّة للمدرسين/للمدرســات.

باإلضافــة إىل ذلــك، ينتقــل الحــوار حــول وضــع السياســات المبــينَّة عــى 
إىل  المبســطة  الرئيســية«  »األرقــام  عــى  االعتمــاد  مــن  مــاالوي  أدلــة يف 
براهيــن مبنيــة عــى بيانــات ذات مصداقيــة، ومفصَّلــة، وموثوقــة. تقــود 
مــاالوي جمــع بيانــات عاليــة التــردد ومبنيــة عــى أجهــزة الكمبيوتــر اللوحيــة 
لمؤشــرات المــدارس األساســية، وإجــراء دراســة مســح طوليــة واســعة النطــاق 
ــات  وعــى مســتوى الوطــن للمــدارس، بجمــع مجموعــة واســعة مــن البيان
لظــروف، ونشــاطات، ومخرجــات المــدارس االبتدائيــة يف مــاالوي. ســتدعم 
هــذه النمــاذج الجديــدة مــن البيانــات الحكومــة يف إنشــاء إطــارات عمــل 
إضافيــة مبنيــة عــى القوانيــن التخــاذ القــرارات، وتزويدهــا للحكومــة بغــرض 

ــاريع. ــات والمش ــر اإلصالح ــاس تأثي قي

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

المعلمونــاألويل  توزيــع  تحســين  يف  الجهــود  نجــاح  مــن  الرغــم  عــل 
طــة –  الثــاين لإلصالحــات المخّطّ الــذي أدى لترســيخ الجانــب  للمــدارس، 
تحــسُّن بــدالت المشــقًّة المعلمونتحــت تعيينــات يف مناطــق نائيــة – 
أثبتــت الجهــود أنهــا أكثــر صعوبــة مــن المتوقــع. يف ســبيل جعــل اإلصــالح 
المخطــط لــه غيــر مرتبــط باإليــرادات، مطلــوب ســحب البــدالت ممــن يتلقــاه 
حاليـًـا مــن المعلمونبالرغــم مــن كونهــم يف مــدارس غيــر نائيــة. ولكــن أثبــت 
ذلــك كونــه غيــر مستســاغ سياســيا، مؤديًــا لتأخيــر يف تنفيــذ اإلصالحــات 
المخططــة. يتحــرى فريــق المهــام يف الوقــت الحاضــر عــن مصــادر محتملــة 
ــة لدعــم مقدمــة خطــة البــدالت الُمنقَّحــة كبــدالت  ــل شــركاء التنمي لتموي
إضافيــة دون االحتيــاج إلزالــة البــدالت ذات القيمــة المنخفضــة القائمــة مــن 
الســتَلِمين الحالييــن. مــن المتوقــع تســوية هــذه المســألة ممــا يتيــح لتقديــم 

البــدالت خــالل 2020.

التنقــالت، ممــا يعــين أن نقــص الموظفين/الموظفــات هــو األكثــر حــدة 
ــوا. ــون يف أن يُنقل ــب المعلم ــث ال يرغ حي

ومــن خــالل المناقشــات الجماعيــة المركــزة ورســم خرائــط شــبكة االقتصــاد 
الســيايس، حــدد الفريــق القنــوات الــي يُْحــِدُث المعلمــون مــن خاللهــا هــذا 
التأثيــر. ســاهم مديــرو التعليــم يف المنطقــة، ومديــرو المــدارس، ورؤســاء 
القــرى، وغيرهــم مــن أصحــاب المصلحــة يف المناقشــات، ووضــع صــورة 
وغيــر  الرســمية  القنــوات  خــالل  مــن  المعلمونالضغــط  ممارســة  لكيفيــة 
ــن  ــؤولون م ــح المس ــة. ويكاف ــدارس النائي ــم يف الم ــب وضعه ــمية لتجن الرس
أجــل تبــين خــط حــازم يف مواجهــة هــذا الضغــط، خاصــة حينمــا يقــوم 
المســتوى  رفيــع  مســؤول  أو  سياســية  بشــخصية  المرتبطــون  المعلمــون 
بإقنــاع أولئــك النافذيــن بالتدخــل نيابــة عنهــم. قــال أحــد مديــري التعليــم يف 
المنطقــة: “يريــد النــاس أن يكــون أصدقاؤهــم يف مدرســة يشــعرون أنهــا 

ــداء.” ــق أع ــتعًدا لخل ــا ومس ً ــون قوي ــب أن تك ــدة”. “يج ــت بعي ليس

وباســتخدام هــذه النتائــج، وضــع الفريــق تصنيفــا جديــدا مــن الفئــة “ألــف - 
جيــم” لبعــد المــدارس، لــم يقتصــر عــى تحديــد الموقــع المــادي فحســب بل 
يشــمل أيضــا مرافــق المــدارس ومراكــز التجــارة. وتوفــر هــذه النتائــج تصنيًفــا 
بســيًطا ودقيًقــا يلتقــط العوامــل الرئيســية الــي تؤثــر عــى المعلمونللضغــط 
ــذا  ــتخدام ه ــا. باس ــدم مغادرته ــا أو ع ــدارس بعينه ــاق بم ــل االلتح ــن أج م
التصنيــف الجديــد واألكثــر دقــة، طــور الفريــق إصالحيــن للسياســة مصممــان 
ــة. أواًل،  ــف إضافي ــرعة دون أي تكالي ــاوت يف أعــداد المعلمونبس ــل التف لتقلي
يتــم اآلن اســتهداف النشــر الســنوي لعــدد 5000 مدرس/مدرســة جديــد 
لمــدارس الفئــة “ألــف” و “بــاء”، الــي تعتبــر أكثــر المناطــق النائيــة. هــذه 
الطريقــة يجــب أن تكــون أكثــر فعاليــة مــن السياســة الســابقة يف تخصيــص 

ــر حاجــة. مدرسين/مدرســات جــدد للمــدارس األكث

الهــدف  لتحقيــق  المشــقة  بــدل  نظــام  عــى  جاريــة  اإلصالحــات  ثانيًــا، 
يف  المعلمونالعامليــن  مغــزى  ذات  مكافــأة  توفيــر  يف  المتمثــل  األصــيل 
المــدارس النائيــة. ســيوفر المخطــط المحســن بــداًل شــهريًا قــدره 35.00 
دوالرًا )مــا يعــادل تقريبًــا ثلــث معــدل راتــب المدرس/مدرســة(، يســتهدف 
ــض  ــغ مخف ــة، بمبل ــدارس النائي ــون يف الم ــن يعمل ــن المعلمونالذي %20 م
المعلمونــيف المــدارس النائيــة المعتدلــة. مــن المتوقــع تخفيــف الضغــوط 
للبقــاء  النائيــة، وتحفيزهــم  المناطــق  التعييــن يف  المعلمونلتجنــب  عــى 
يف الداخــل أو النقــل لمــدارس المشــقَّة. ومــن المتوقــع تعميــم السياســة 

الجديــدة يف عــام 2020.

األدلة والمخرجات

نِشــئت التصنيفــات الجديــدة ألول مــرة يف 2017 لتوجيــه نقــل للمــدارس مــن 
ُ
أ

4570 مدرس/مدرســة جديــد. تلــقِّى مــدراء المناطــق التعليميــة تعليمــات 
بإعطــاء األولويــة للمــدارس يف تصنيفــات »نائيــة« و »بعيــدة« عوًضــا عــن 
التصنيفــات يف »غيــر بعيــدة«. قدِّمــت سلســلة مــن ورش العمــل عــى 
المســتوى اإلقليمــي لمســؤويل المنطقــة التصنيفــات الجديــدة وأســباب هــذا 
التغييــر. نجــح العديــد مــن مســؤويل المناطــق بتوزيــع جميــع مدرســيهم/

ــدد  ــن المعلمونالج ــع %76 م ــرى توزي ــة ج ــدارس نائي ــا لم ً ــاتهم تقريب مدرس
رِســل 

ُ
عــى نطــاق الدولــة لمــدارس تحــت تصنيــف »بعيــدة« أو »نائيــة«. أ

%42 منهــم إىل أبعــد المــدارس تصنيًفــا، وتعــد هــذه خطــوة مهمــة يف 
ــة. ــدارس المحتاج ــذه الم ــع المعلمونله ــة توزي موازن
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وصف التحديات الخاصة باألزمات

نجحــت لبنــان بتمديــد دعمهــا لالجئيــن بينمــا تحافــظ عــى مســتويات نجــاح 
الخدمــات وجودتهــا للطالب/للطالبــات اللبنانييــن بدعــم المجتمــع الــدويل. 
وتشــير التقديــرات إىل أن 60% مــن الالجئيــن الســوريين الذيــن تتــراوح أعمارهم 
بيــن 3 و 18 ســنة غيــر ملتحقيــن بالمــدارس. ســاهم عــدد مــن العوامــل يف 
تصعيــب التحــاق الطالببالمــدارس والبقــاء فيهــا، مــن بينهــا العــدد المحــدود 
للمدرسين/للمدرســات. كانــت المنظمــات غيــر الحكوميــة أساســية يف جهــود 

الوصــول ألطفــال خــارج نطــاق نظــام المــدارس الحكوميــة.

تلــىّق المعلمــون داخــل نظــام المــدارس الحكوميــة تدريبـًـا لمســاعدتهم يف 
ــر  ــالل التطوي ــن خ ــن م ــال الالجئي ــع األطف ــل م ــدي التعام ــى تح ــم ع التأقل
لــدى  ليــس  مهنيــة مختلفــة،  لخلفيــات  انتمائهــم  إىل  باإلضافــة  المهــين. 
ــين  ــر مه ــرورة أي تطوي ــة بالض ــر الحكومي ــات غي ــل المنظم ــون داخ المعلم
البعــد  كل  الراهــن  الوضــع  يبتعــد  المعلمونالســوريين.  خاصــة  منــظَّم، 
عــن كونــه مثاليــا. تدعــو اإلبداعــات السياســية الحاليــة لرفــع أداء التعليــم 
ــرة يف تعــلُّم الطالب)منظمــة التعــاون  ــر عامــل مــؤدي لمكاســب كبي كأكث
ــة 2009(.  ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع ــة 2005؛ منظم ــادي والتنمي االقتص
يمكــن للنازحيــن مــن المعلمونالالجئيــن الذيــن يعملــون يف القطاعــات غيــر 
الرســمية أن يكونــوا مــوردا مهــم ألنظمــة التعليــم المســتنفذة يف األزمــات 

ــدول. ــن ال ــا م ــان وغيره ــد – يف لبن ــة األم طويل

استعراض موجز
الغرض

 )AUB( ــروت ــة يف بي ــة األميركي ــع الجامع ــم م ــر التعلي ــدوق تطوي ــل صن عم
يف هــذه الدراســة التعاونيــة لفحــص بيانــات المعلمونالســوريين النازحيــن 
ــروت،  ــة واقعــة يف بي ــر رســمية لبناني ــة غي ــات تعليمي ــون يف بيئ ــن يعمل الذي
والبقــاع، والمنطقــة الشــمالية. كان الهــدف بنــاء صــورة المعلمونوالســتيعاب 
التحديــات األساســية الــي يواجهونهــا. كمــا أردنــا أيضــا تقييــم المهــارات 
يتعلــق  فيمــا  المتوفــرة  الفــرص  المعلمونورؤيــة  التطويــر  واحتياجــات 

بتطويرهــم المهــين الشــخيص.

المنهجية والوسائل
والمناقشــات  المنظمــة،  شــبه  المقابــالت  مــن  مزيــج  الدراســة  تضمنــت 
 .)PAR( الجماعيــة المركــزة، واســتقصاء، وبحــث قائــم عــى النهــج التشــاريك
يف أعمــال البحــث القائــم عــى النهــج التشــاريك، تــوىل المعلمــون دور شــركاء 
ــية  ــاكل األساس ــد المش ــل تحدي ــن أج ــث م ــق البح ــع فري ــوا م ــث وعمل البح
الــي برأيهــم يف غايــة األهميــة بغــرض اســتيعاب قصصهــم، وتجاربهــم 
المهنيــة، واحتياجــات تطورهــم المهــين. أجــري جمــع البيانــات يف دورتيــن 

رئيســيتين:

الــدورة األوىل: المناقشــات الجماعيــة المركــزة مــع مدرسين/مدرســات . 	
ســوريين، إدارة االســتقصاء، نشــاطات بحــث قائــم عــى النهــج التشــاريك؛  

الــدورة الثانيــة: مقابــالت فرديــة شــبه منظمــة مــع مدرسين/مدرســات . 	
ســوريين ممــن شــارك يف البحــث القائــم عــى النهــج التشــاريك، ودورة 
ــر  ــة المركــزة، وممثــيل التعليــم غي أوىل لجلســات المناقشــات الجماعي

الرســمي.  

ركــزت هــذه الدراســة عــى البقــاع، وبيــروت، والمنطقــة الشــمالية. بلــغ البحث 
عــددا كبيــرا مــن المشــاركين ومــن ضمنهم:

التشــاريك . 	 النهــج  عــى  القائــم  البحــث  يف  شــارك  ممــن  معلــم   70
عامــل(، فريــق   12 عــى  )منظميــن 

30 معلم ممن شارك يف مجموعات النقاش المركزة،. 	
24 مقابلــة فرديــة )5 مــن ممثــيل التعليــم غيــر الرســمي و19 معلــم . 	

ســوري(، و
130 معلم ممن أجاب عى أسئلة االستقصاء.. 	

ُعِقــد أيضــا حــدث يف الجامعــة األميركيــة يف بيــروت حيــث تمكــن المعلمون 
مــن عــرض نتائــج البحــث القائــم عــى النهــج التشــاريك لجمهــور عالمــي. كان 
ــوا  ــر مــن هــذا البحــث أن يكون الهــدف يف المســتفيدين عــى المــدى القصي
ومجتمــع  الطالب/الطالبــات،  مــن  يدرســون  ومــن  أنفســهم،  المعلمــون 

الالجئيــن الســوريين يف لبنــان بكاملهــم.

ــز( )أ(  ــة ومجموعــات التركي ــالت فردي ــة )مقاب ــات النوعي ــل البيان تضمــن تحلي
النســخ والتشــفير باســتخدام NVIVO، و)ب( التحليــل المواضيــي االســتقرايئ 
طريــق  عــن  )االســتقصاء(  النوعيــة  البيانــات  فحــص  جــريَ 

ُ
أ واالســتداليل. 

اســتخدام إحصــاءات وصفيــة وتحليــيل توزيــي. البرنامــج المســتعمل لهــذا 
.STATA الغــرض كان

ســتتضمن نتيجــة هــذا المشــروع تقريــر، وملخــص السياســة، ومقطعيــن 
ــر. ــي قصي ــع وثائ ــة ومقط ــوم بياني ــو؛ رس فيدي

األدلة والمخرجات

وضع المدرسون/المدرسات
أغلب المعلمون ذكور )70%(.	 
الشــهادة يف 	  لمســتوى  المعلمونمتعلميــن  مــن  اإلجمــال، 90%  يف 

مختلــف المــواد كاللغــة العربيــة )%20(، والرياضيــات )%10(، واللغــة 
مؤهــل  عــى  المعلمونحاصليــن  مــن   5% فقــط    .)16%( االنجليزيــة 
دراســات عليــا ومــن ضمــن هــذا الرقــم، أقــل مــن الُخْمــس لديهــم خبــرة 
ــوس،  ــهادة البكالوري ــى ش ــن ع ــن الحاصلي ــن بي ــس. م ــابقة يف التدري س

كان لــدى الثلثيــن بعــض الخبــرة يف التدريــس.
خبــرة 	  لديهــم  يكــن  لــم  المعلمونالســوريين  مــن   39% عــام،  بشــكل 

وضع خريطة بخبرات ومهارات المعلمونالسوريين النازحين يف لبنان

منظمة
المؤلفون

الموقع
مواصفات المعلمون

الموضوع

الجامعة األميركية يف بيروت وصندوق تطوير التعليم
د.هناء أدم الغايل و د.آنا ريجال

لبنان: المعلمون الالجئين يف البقاع وبيروت والمناطق الشمالية
التطوير المهين

المعلمون ورفاه المعلمون
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ــذي 	  ــل ال ــض الدخ ــة بع ــر الحكومي ــات غي ــع المنظم ــس م ــدم التدري ق
ــة. ــر فرص ــالت ويعتب ــم العائ ــاعد يف دع س

غيــر  واقتصاديــة  اجتماعيــة  تحديــات  إىل  الســوريين  الالجئيــن  أزمــة  أدت 
مســبوقة يف لبنــان. يوجــد حــوايل مليــون طفــل الجــئ يف ســن الدراســة يف 
البــالد بحاجــة إىل الحصــول عــى التعليــم. عــى الرغــم مــن جهــود الحكومــة 
اللبنانيــة إليــواء هــؤالء األطفــال ضمــن نظــام التعليــم الرســمي، ال توجــد 
أماكــن كافيــة. كان البديــل للكثيــر مــن األطفــال هــو االلتحــاق بالمــدارس 

ــرى. ــات أخ ــأتها منظم ــي أنش ــمية ال ــر الرس ــول غي والفص

تختلــف خلفيــات أولئــك الذيــن يثدرِّســون يف هــذه البيئــات بشــكل كبيــر، 
بمزيــج مــن المعلمونــذوي الخبــرة والمؤهليــن وأولئــك الذيــن ليــس لديهــم 
يف  المعلمونالالجئيــن  أهميــة  مــن  الرغــم  عــى  ســابقة.  تدريــس  خبــرة 
المهنيــة  باالحتياجــات  واضــح  إهمــال  هنــاك  الطــوارئ،  حــاالت  ســياقات 
المعلمونالالجئيــن وأولئــك الذيــن يقومــون بالتدريــس يف أماكــن التعليــم 
ــا لهــذه القضيــة بشــكل مباشــر. لقــد عملنــا مــع  غيــر الرســمي. تصــدى بحثن
مدرسين/مدرســات الجئيــن مباشــرة وزودناهــم بمنصــة حــى يمكــن ســماع 
قصصهــم. ســتكون الدراســة الكاملــة )الــي ســيتم نشــرها يف أوائــل عــام 
2020( ذات أهميــة لجمهــور واســع، بمــا يف ذلــك وكاالت األمــم المتحــدة، 
بأزمــة  بفعاليــة  تهتــم  الــي  األخــرى  والمنظمــات  المتبرعيــن،  ومجتمــع 

الالجئيــن الســوريين أو أمثلــة أخــرى لألزمــات الممتــدة.
 

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

ــن يمكــن أن نشــركهم يف الدراســة.  حــّدت المــوارد مــن عــدد المعلمونالذي
الصعــب  مــن  كان  المشــاركين.  تناقــص  يف  مشــكالت  أيًضــا  هنــاك  كانــت 
تحديــد جميــع المعلمونبعــد الــدورة األوىل مــن المقابــالت. نعلــم أن بعــض 
أيًضــا صعوبــة يف االنضمــام إىل االجتماعــات والعمــل  المعلمونوجــدوا 

الميــداين بســبب االلتزامــات العائليــة.

ــل: البحــث  ــم بعــض طــرق البحــث، مث ــق بتقدي ــات تتعل ــاك تحدي ــت هن كان
القائــم عــى النهــج التشــاريك، والــي يصعــب التحكــم فيهــا بمجــرد »العيش« 
يف هــذا المجــال.  ُعدِّلــت أولويــة بعــض الموضوعــات البحثيــة الــي ســتكون 
مفيــدة إذا كانــت تعكــس القضايــا والتحديــات الحقيقيــة الــي يواجههــا 
الــي  لألشــياء  يســتجيبوا  أن  الباحثيــن  عــى  كان  المشاركون/المشــاركات. 
أراد المشاركون/المشــاركات أن يخبرونــا بهــا، وهــذا ال يتمــاىش دائًمــا مــع 
أســئلتنا. نظــرًا لرغبتنــا األوليــة يف فهــم احتياجــات التطويــر المهــين، أدى هــذا 

إىل عمــق أقــل ممــا كنــا نتمنــاه داخــل البيانــات.
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 	https://www. الالجئيــن:  الســوريين  ألزمــة  اســتجابتنا 
educationdevelopmenttrust.com/our-research-and-insights/

commentary/our-response-to-the-syrian-crisis
 	https://www. المؤلفــات:  اســتعراض  الالجئيــن:  مدريس/مدرســات 

educationdevelopmenttrust.com/our-research-and-insights/
research/teachers-of-refugees-a-review-of-the-literature

 	https://www. الالجئيــن؟:  يعلــم  مــن  الطــوارئ:  يف  التعليــم 
educationdevelopmenttrust.com/about-us/news/education-

in-emergencies-who-teaches-refugees

تدريــس ســابقة عــى اإلطــالق، وهــو أمــر غيــر شــائع يف بيئــات التعليــم 
يف  التدريــس  مهنــة  يف  يعملــون  اآلخــرون   61% كان  الرســمي.  غيــر 

ســوريا قبــل الحــرب.
تســع 	  المشــاركين  لــدى هــؤالء  الــي  التدريــس  يبلــغ متوســط خبــرة 

ســنوات. يف المتوســط، لــدى المعلِّمــات حــوايل ثمــاين ســنوات مــن 
الخبــرة، يف حيــن أن المعلمونالذكــور لديهــم ســت ســنوات.

التطوير المهين
حضــر المعلمــون الســوريون فــرص التدريــب، وكان بعضهــا مرتبًطــا 	 

بشــكل مباشــر بالتدريــس )مثــل: إدارة الصــف، وإدارة الوقــت، والقيــادة، 
)مثــل  للتعليــم  مكــمِّل  اآلخــر  والبعــض  إلــخ(،  اإلنجليزيــة،  واللغــة 
التعامــل مــع اإلجهــاد، وحقــوق اإلنســان، وصناعــة األفــالم، إلــخ(. قــام 
مــا يقــارب بـــ %85 مــن عينــة االســتقصاء بأنشــطة التطويــر المهــين يف 
األشــهر الـــ 18 الماضيــة، بمــا يف ذلــك التدريــب عــى التطويــر المهــين أو 
قــراءة األدب المهــين. %15 فقــط مــن المعلمونالذيــن شــملتهم العينــة 

ــة. ــم يشــاركوا يف أي أنشــطة مهني ل
يـُـوَفَّر غالبيــة التدريــب داخليـًـا مــن قبــل منظمــات المجتمــع المــدين 	 

)CSOs( الذيــن يعملــون لصالحهــم )%65.19( أو مــن قبــل منظمــات 
أخــرى: المنظمــات الدوليــة )%20( أو منظمــات المجتمــع المــدين 
ــا  ــي تقدمه ــب ال ــرص التدري ــدد ف ــإن ع ــل ف ــرى )%34.84(. بالمقاب األخ
الحكومــة اللبنانيــة محــدود )%9.63(. يشــير تحليلنــا لبيانــات االســتقصاء 
إىل تمــايش محتويــات التدريب مــع التوصيات واألدلة الرئيســية القادمة 
مــن األدبيــات الموجــودة. الغالبيــة العظمــى مــن المعلمونالســوريين 
)%55.56( مدربــون عــى األســاليب التربويــة المتعلقــة بالطــوارئ ويتلــىق 
%45.19 منهــم تدريبـًـا عــى موضوعــات تتعلــق بالطــوارئ.  وهــذا يعــين 

مــدى أهميــة ومالءمــة بعــض التطويــر المهــين. 
ــة 	  ــواد التقليدي ــع الم ــايش م ــب المتم ــة بالتدري ــات المتعلق ــير البيان تش

واالســتراتيجيات التربويــة إىل أن القليــل مــن المعلمونالســوريين يتلقــون 
ــة  ــة )%13.33( والمناهــج التربوي ــب عــى تدريــس المــواد التقليدي التدري
ــع التوصيــات الرئيســية  ــة م ــذه النتيج ــض ه التقليديــة )%26.67(. تتناق
للمدرسين/للمدرســات.   الخلفيــة  والمعلومــات  األدب  مــن  القادمــة 
بالفعــل بــدأ %38.52 مــن المعلمونحياتهــم المهنيــة كمــدرس بعــد 
حــول  الالزمــة  المعرفــة  لديهــم  وليــس  للنــزوح  نتيجــة   2011 عــام 
ــة. باإلضافــة  ــة التقليدي ــات التربوي ــذي يدرســونه والمنهجي الموضــوع ال
إىل ذلــك، يعمــل %36.30 مــن المعلمونالســوريين حاليًــا يف مجــال 
تخصــص مختلــف عــن تعليمهــم، ممــا يعــين أنهــم بحاجــة إىل دعــم 

يف مجــال التدريــس الجديــد.
ــى 	  ــب ع ــن التدري ــد م ــة إىل مزي ــى الحاج ــوء ع ــون الض ــلط المعلم ّس

كيفيــة معالجــة القضايــا االجتماعيــة والعاطفيــة.
أراد 	  الحتياجاتهــم.  مالئًمــا  التدريــب  يكــون  بــأن  المعلمــون  طالــب 

الخاصــة  المشــاكل  لمواجهــة  أكثــر تحديــًدا  المعلمــون ورش عمــل 
تعليميــة  وبيئــات  األعمــار،  )فصــول مزدحمــة ومختلطــة  بالطــوارئ 

إلــخ(.  التدريــس،  أســلوب  المــوارد،  قليلــة 

الوضع الشخيص المعلمونالالجئين:
أظهــرت المقابــالت بوضــوح أن العديــد مــن مخــاوف المشــاركين لــم تكن 	 

تتعلــق بحياتهــم المهنيــة، بــل حــول حياتهم الشــخصية خــارج عملهم.
وشــملت مخاوفهــم الرئيســية الوضــع الســكين والقانــوين يف الدولــة 	 

المضيفــة، واألمــن المــايل والقــدرة عــى توفيــر أبســط األشــياء لعائالتهم 
وأطفالهــم، وســالمة أنفســهم وأســرهم.
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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.
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ــن  ــم م ــي ه ــا وكالوبي ــن يف كاكوم ــن المعلمي ــة م ــون يف المائ ــعة وثمان تس
الالجئيــن الذيــن لــم يتلقــوا أي تدريــب قبــل الخدمــة )الصنــدوق االســتئماين 
األورويب 2018(. تبيــن مــن خــالل مســح أويل لجمــع البيانات يف نيســان/أبريل 
2019 أن 16 بالمائــة فحســب مــن 874 مدرًســا يف المــدارس االبتدائيــة كانــوا 
مؤهليــن رســميًا. هنــاك 13 جهــة فاعلــة تعليميــة رئيســية تعمــل يف جميــع 
ــة  ــن مختلف ــب معلمي ــا اتدري ــد منه ــدم العدي ــي، يق ــا وكالوبي ــاء كاكوم أنح

تتــراوح مــا بيــن لمــدة يوميــن وبرامــج تدريبيــة مدتهــا تســعة أشــهر.

وقــد تــم ســابًقا توفيــر تدريــب للمعلميــن مــن قبــل مشــاريع أو جهــات مانحــة 
موظفوالمنظمــات غيــر الحكوميــة، ولكــن دون ان يكــون هنالــك تعــاون مــن 
ــب  ــص يف التدري ــك نق ــن ذل ــج ع ــد نت ــة. وق ــات التعليمي ــاء الجه ــع أنح جمي
المتســاوي للمعلميــن وكذلــك محدوديــة االســتهداف الدقيــق للمعلميــن 
الذيــن بحاجــة التدريــب. وقــد قامــت كليــة المعلميــن يف جامعــة كولومبيــا 
بتطويــر حزمــة “التدريــب التمهيــدي للمعلميــن يف ســياق األزمــات” وتجريبها 
يف كاكومــا كجــزء مــن مشــاركتهم يف تعاونيــة “المعلمــون يف ســياقات 
األزمــات “التابعــة للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ. 
تــم تدريــب العديــد مــن المعلميــن باســتخدام مــواد تدريــب “ المعلمــون يف 
ســياق األزمــات”، مــن خــالل مشــروع “ المعلميــن للمعلميــن” الــذي بــدأ يف 
عــام 2016، ممــا يعــين أنــه كان هنــاك بالفعــل بعــض الــويع بتدريــب ومــواد 
ــن  ــترك بي ــل المش ــق العم ــاء فري ــاء إنش ــات “ أثن ــياق األزم ــون يف س “ المعلم
ــك، وبســبب ارتفــاع معــدل اســتقالة , ومغــادرة معظــم  ــوكاالت. ومــع ذل ال
الــويع لــدى المعلميــن داخــل المخيــم، وليــس لــدى أعضــاء فريــق العمــل 

المشــترك بيــن الــوكاالت الــذي تــم تطويــره.

التدريــب  وتبســيط  مواءمــة  إىل  الــوكاالت  بيــن  المشــترك  النهــج  يهــدف 
التمهيــدي األســايس لمــدريس المــدارس االبتدائيــة عبــر المخيــم مــن خــالل: 
تحديــد مســارات التطويــر المهــين، وإنشــاء قاعــدة بيانــات شــاملة للمعلمين، 
ومواصلــة تأطيــر حزمــة التدريــب التمهيــدي “للمعلميــن يف ســياق األزمــات” 
مــن خــالل إشــراك مختلــف الجهــات التعليميــة لقيــادة وحــدات تدريبيــة 

ــددة. مح
 

استعراض موجز

 )1992 عــام  منــذ  يعمــل  )الــذي  لالجئيــن  كاكومــا  مخيــم  يســتضيف 
ومســتوطنة كالوبيــي المجــاورة )الــي تعمــل منــذ عــام 2015( يف شــمال 
ــرين  ــدى وعش ــن إح ــجلين م ــوء مس ــب لج ــئ وطال ــا 188,513 الج ــرب كيني غ
جنســية مختلفــة، وينحــدر معظــم ســاكين المخيــم مــن جنــوب الســودان 
والصومــال )مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن 2019(. 
ومســتوطنة  كاكومــا  مخيــم  يف  الالجئيــن  مــن   60% األطفــال  ويشــكل 

كالوبيــي، وال يــزال التعليــم حاجــة رئيســية لألطفــال والشــباب.

يهــدف النهــج المشــترك بيــن الــوكاالت إىل التركيــز عــى الحاجــة إىل ربــط 
ــة.  ــورة منهجي ــس بص ــودة التدري ــين ج ــة لتحس ــانية واإلنمائي ــود اإلنس الجه
ولهــذا، فــإن التطويــر المهــين المســتمر للمعلــم أولويــة عوًضــا عــن التدريبــات 
مــن  الهــدف  يتمثــل  واحــدة.  لمــرة  تتــم  الــي  والمتقطعــة  المنفصلــة 
ــز  ــر نهــج منظــم لتعزي مجموعــة العمــل المشــتركة بيــن الــوكاالت يف تطوي
الهيــاكل والبرامــج القائمــة وتنفيــذه. تــم تأســيس فريــق العمــل يف شــهر آذار/

مــارس 2019 وال يــزال قيــد التقــدم حاليـًـا، ويتــم تطويــر األولويــات واإلجــراءات 
والعمــل عليهــا باســتمرار. ومــع ذلــك،  ســتوفر دراســة الحالــة هــذه مراجعــة 

ــذه حــى اآلن. ــة لتنفي نقدي

وهنــاك أحــد عشــر عضــوًا يف الفريــق العمــل )مســؤولو ضمــان الجــودة 
األمــم  ومفوضيــة  الفرعيــة،  بالمقاطعــة  التعليــم  وزارة  مــن  والمعاييــر 
المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن، واالتحــاد اللوثــري العالمــي، ومنظمــة 
النرويجــي  والمجلــس   ،)Finn Church Aid( الفنلنديــة  الكنيســة  معونــة 
والهيئــة   ،)Humanity and Inclusion( كاب  هانــدي  ومنظمــة  لالجئيــن، 
اليســوعية لخدمــة الالجئيــن، ومؤسســة والــدورف، ومنظمــة ونــدل العالميــة 
 ) VOS  ”منظمــة التطــوع الدوليــة “مــا وارء البحــار ،)Windle International(
يعملــون جميًعــا بصــورة تعاونيــة لتوفيــر التطويــر المهــين المنظــم لجميــع 

ملعمــي المــدارس االبتدائيــة يف جميــع أنحــاء كاكومــا وكالوبيــي.

ــد  ــات، وتحدي ــع االختصاص ــم وض ــات. ت ــاِن جلس ــل ثم ــق العام ــد الفري وعق
األهــداف الرئيســية، واالتفــاق عــى االلتــزام بالتعــاون مبدئيـًـا. وانصــب التركيــز 
األويل للمجموعــة عــى تحديــد احتياجــات التدريــب اإلنمــايئ للمعلميــن 
المرحلــة االبتدائيــة وتحديــد برامــج التدريــب القائمــة الــي يجــري تقديمهــا. 
تــم اســتخدام البيانــات بمجــرد جمعهــا كتقييــم أويل لالحتياجــات مــن أجــل 
ــة مــن حيــث  ــون أولوي ــوا يمثل ــد تلــك المــدارس والمعلميــن الذيــن كان تحدي

التدريــب.

وتــم تحديــد حزمــة التدريــب التمهيــدي “ المعلميــن يف ســياق األزمــات” 
الســتخدامها كأداة أساســية لتدريــب المعلميــن. وقــد اتُِخــَذ هــذا القــرار 
نتيجــة لنجــاح تنفيذهــا يف وقــت ســابق، فضــاًل عــن التــزام مفوضيــة األمــم 
ــب  ــتخدامها كتدري ــام 2017 باس ــن يف ع ــؤون الالجئي ــامية لش ــدة الس المتح
تمهيــدي لجميــع المعلميــن العامليــن داخــل المخيــم. وتــم موائمــة هــذا 
التدريــب التمهيــدي بصــورة أكبــر، عــن طريــق الفريــق العمــل المشــترك بيــن 
الــوكاالت، مــن خــالل تقســيمه عبــر الــوكاالت المتخصصــة لتلبيــة احتياجــات 
ــدرايس  ــا ال ــن منهجه ــا ع ً ــا حالي ــف كيني ــال، تكش ــبيل المث ــى س ــياق. فع الس
الجديــد القائــم عــى الكفــاءة، وبالتــايل قــام مســؤول ضمــان الجــودة يف 
التعليــم بتطويــر وحــدة “مقدمــة إىل  لــوزارة  التابــع  الفرعيــة  المقاطعــة 
ــدي كاب  ــت منظمــة هان ــاءة”. كمــا قام ــى الكف ــم ع ــدرايس القائ ــج ال المنه

التطوير المهين للمعلمين: نهج مشترك بين الوكاالت
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قــد ســاعد يف  الــوكاالت  بيــن  “الجمــع  أن  فاعلــة متعــدده  مــن جهــات 
ــوع  ــى الن ــم ع ــف القائ ــة ألن العن ــة يف المدرس ــات المختلف ــة االحتياج تلبي
عــى  القائــم  الــدرايس  والمنهــج  الخاصــة،  واالحتياجــات   ، االجتمــايع  
الكفــاءة كلهــا أمــور ذات صلــة يف مدارســنا لــذا كان مــن الجيــد أن يتــم القيــام 

ــا”. ــا مًع به

ــاع  ــن قط ــة م ــاب المصلح ــن أصح ــتة م ــع س ــة م ــالت متعمق َــت مقاب جري
ُ
أ

التعليــم. اشــتملت المنافــع الرئيســية للنهــج المشــترك بيــن الــوكاالت الــي تــم 
ــيف  ــف موظ ــن مختل ــرات م ــادل الخب ــة تب ــى: فرص ــا ع ــوء عليه ــليط الض تس
الــوكاالت، وتخفيــض عــبء العمــل المضاعــف )مــن حيــث تقاســم مــواد 
منســق  نهــج  ووجــود  العمــل(،  ورشــات  وتكاليــف  والُميّســرين  التدريــب، 
وموحــداَ للتدريــب. أشــار منســقو التعليــم يف االتحــاد اللوثــري العالمــي 
ومنظمــة معونــة الكنيســة الفنلنديــة )Finn Church Aid(، وهمــا الشــريكان 
التطويــر  ســجالت  بهــا  ســاعدت  الــي  الكيفيــة  إىل  الرئيســيان،  المنفــذان 
المهــين يف “التحديــد الســريع لعــدد المعلميــن الذيــن تــم تدريبهــم” و”تتبــع 
ســجالت تدريــب المعلمــون” بســهولة أكبــر.  وقــال مســؤول شــؤون التعليــم 
النهــج  إن  الالجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  لألمــم  الســامية  المفوضيــة  لــدى 
المشــترك بيــن الــوكاالت ســيغير عملــه ألبعــد مــن الفريــق العامــل إذ”ســيتم 
اســتخدام هــذا الجهــد التعــاوين يف المســتقبل لوضــع نظــام شــامل لتطويــر 
النعلميــن وإدارتهــم بحيــث يأخــذ بعيــن االعتبــار كامــل نطــاق توظيــف 

المعلميــن، واســتبقائهم، ودفــع أجورهــم، وتدريبهــم، ودعمهــم”. 

ومــن المقــرر إجــراء المزيــد مــن نقاشــات مجموعــات التركيــز مــع المعلميــن 
والجهــات التعليميــة يف وقــت الحــق مــن العمليــة لمعرفــة التأثيــر الــذي 

بتهيئــة الميســرين لتقديــم وحــدة” اإلدمــاج” وذلــك بإدخــال المزيــد مــن 
ــاق  ــم االتف ــا ت ــياق. كم ــة بالس ــدده والمرتبط ــرات المح ــتراتيجيات والخب االس
عــى إضافــة وحــدة حمايــة الطفــل، والعنــف الجنــيس والعنــف القائــم عــى 
النــوع االجتمــايع، ومكافحــة االســتغالل واالســاءه الجنســية. وقــام بتطويــر 
ذلــك أحــد األخصائييــن مــن مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون 
الالجئيــن والــذي قــام أيًضــا بتدريــب فريــق مــن الُميّســرين “الخبــراء” لتنفيــذ 

ــام.  ــذه األقس ه

األدلة والمخرجات

تــم تطويــر ســجل التطويــر المهــين للمدرســين الــذي يجســد مســتويات 
التدريــب واحتياجــات جميــع مدرســين المــدارس االبتدائيــة ، وتــم وضــع 
إجــراءات تشــغيلية موحــدة تحــدد مســارات التطويــر المهــين للمدرســين 
ــياق  ــن يف س ــب “ المعلمي ــة تدري ــب حزم ــم تجري ــد ت ــا. وق ً ــن حديث المعيني
األزمــات “ مــع 40 معلمــاَ ، علمــا بــأن التدريــب قــد تــم اعــداده بشــكل 
يالئــم الســياق الــذي ُطبــق فيــه. وأظهــرت اســتطالعات مــا بعــد التدريــب 
أن وحــديت “مقدمــة إىل المنهــج الــدرايس القائــم عــى الكفــاءة” و”حمايــة 
الطفــل والتربيــة االيجابيــة” همــا أكثــر الوحــدات فائــدة. وقــد تــم حــى اآلن 
ــه  ــدث التوجي ــن. يح ــة كمدربي ــيف الوكال ــن موظ ــا و15 م ــب 162 معلًم تدري
بيــن األقــران عبــر خمــس مــدارس تضــم 44 معلًمــا، إال أن هــذا األمــر ال يــزال 

يف مراحلــه األوليــة. 

ــن  ــة م ــن )أربع ــة معلمي ــع خمس ــز م ــات التركي ــات مجموع ــن نقاش ــن م تبي
مختلفــة  وحــدات  بتلقيهــم  يتعلــق  فيمــا  اإلنــاث(  مــن  وواحــدة  الذكــور 

الفريق العالمي المشترك بين الوكاالت
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ملفات المعلمون

ملف تعريف المدرّس/الُمدرّسة 1:
ســيم هــو معلــم يف المدرســة االبتدائيــة العليــا بجنــوب الســودان يبلــغ مــن 
العمــر ٢٤ عاًمــا وقــد وصــل إىل كاكومــا يف عــام ٢٠١٦. لم يكــن لديه مؤهالت 
أو تدريــب ســابق، ســوى إكمــال الدراســة الثانويــة يف جنــوب الســودان، وقــد 
بــدأ التدريــس يف يونيــو ٢٠١٨. ويـُـدرس يف فصــل درايس مزدحــم يضــم ٨٠ 
متعلًمــا. ويتمتــع مــن خــالل التدريــس “بتمكيــن المتعلميــن - تغييــر شــخص 
مــا مــن ال يشء إىل يشء”. ولكــن، مــا بيــن مواجهــة “عــدم معرفــة أي يشء” 
يف بدايــة عملــه إىل التحديــات المســتمرة المتمثلــة يف ارتفــاع عــبء العمــل 

وانخفــاض األجــر، قــد يكــون التدريــس صعبـًـا عليــه.

لقــد تلــىق ســيم التدريــب األول بعــد شــهر واحد مــن البدء. كان لمدة خمســة 
أيــام عــن االحتياجــات الخاصــة التعليــم الــذي قدمتــه منظمــة اإلنســانية 
التدريــب  “كان   - الحكوميــة  غيــر   )Humanity and Inclusion( والشــمول 
جيــًدا ولكــن لــم تكــن جميــع المصــادر متوفــرة يف الفصــول الدراســية.” وقــد 

شــمل التدريــب الالحــق، بحســب التسلســل الزمــين؛
خمســة أيــام تدريــب عــى المناهــج الدراســية القائمــة عــى الكفــاءة 	 

وهــو المنهــج الكيــين الجديــد الــذي جــرى تعديلــه ويجــري نشــره حاليـًـا 
ــة(، ــاء المقاطع ــع أنح يف جمي

يوم واحد، مقدمة للتدريب عى تعليم ذوي االحتياجات الخاصة،	 
تدريب عى التقييم لمدة يومين	 

وأخيــرا تلــي التدريــب التمهيــدي “ المعلمــون يف ســياق األزمــات” يف يوليــو 
.٢٠١٩

ولقــد ذكــر ســيم أن تدريــب المناهــج الدراســية القائمــة عــى الكفــاءة كان 
ــس  ــرق التدري ــث أّن ط ــددة ، حي ــات مح ــى توجيه ــتمل ع ــه يش ــًدا ألن “مفي
تــدور حــول كــون المتعلــم محــور التركيــز، بــداًل مــن القــاء المحاضــرات 
تأثيــر  لــه  كان  األزمــات”  ســياق  يف  المعلمــون  تدريــب”  أن  شــعر  ولقــد   .
لــدي  ليــس  ولكــن  الســابق  بالتدريــس يف  لــدي معرفــة  “كان  عليــه حيــث 
ــة المعلمــون يف ســياق األزمــات قــد  ــأن لجن اإلســتراتيجيات.” وهــو يشــعر ب
أعطتــه إســتراتيجيات إلدارة الفصــل الــدرايس والــي يشــعر باإليجابيــة حــول 

تدريســه. لتحســين  اســتخدامها 

ــه  ــر تدريب ــس وتأثي ــال التدري ــين يف مج ــر المه ــه للتطوي ــر يف رحلت ــد النظ عن
ســياق  يف  “المعلمــون  تدريــب  يــأيت  أن  “يجــب  قائــاًل  علــق  وتسلســله، 
الــي يحتــاج  التدريــس  أنــه يغــيط طــرق  المقدمــة حيــث  األزمــات” يف 
المعلــم إىل وضعهــا، يف حيــن أن المناهــج الدراســية القائمــة عــى الكفــاءة 
تركــز عــى المنهــج الــدرايس. يجــب أن يكــون لديــك فهــم أســايس )للتدريــس( 

قبــل التعمــق يف فهــم المنهــج.”

تســلط رحلــة ســيم الضــوء عــى ضــرورة تحقيــق التنســيق والمواءمــة داخــل 
مجموعــة العمــل المشــتركة بيــن الــوكاالت، فضــاًل عــن االســتخدام التفاعــيل 
لســجل التطويــر المهــين للمعلميــن الــذي تــم تطويــره بهــدف اســتهداف 

احتياجــات تطويــر المعلميــن بدقــة.

ملف تعريف المدرس/الُمدرّسة 2:
وصــل اجويــر إىل كاكومــا مــن جنــوب الســودان يف ســن الرابعــة. حصــل عــى 
ــرويب.  ــة يف ني ــة والثانوي ــة االبتدائي ــن المدرس ــور كل م ــية لحض ــة دراس منح

المهــين الســتهداف  التطويــر  يرونــه مــن حيــث كيفيــة اســتخدام ســجل 
التدريــب وكذلــك كيفيــة تغييــر مســارات التدريــب لممارســتهم. كمــا تنظــر 
هــذه الــوكاالت يف كيفيــة تحليــل البيانــات الــي تــم جمعهــا مــن خــالل 
تكويــن  أجــل  البحــوث، مــن  وإرشــاد  لتعزيــز  الســجالت واســتخدامها يف 
صــورة أوضــح عــن احتياجــات التدريــب يف ســياق معيــن، ممــا يتيــح وضــع 

تصميــم برامــج أكثــر دقــة فيمــا يتعلــق بتدريــب المعلمــون.

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

ــة )مــاوراء  ًــا متطــوع مــن منظمــة التطــوع الدولي ــرأس فريــق العمــل حالي وي
البحــار( )VSO(”، بالمشــاركة مــع موظــف ضمــان الجــودة يف المقاطعــة 
الفرعيــة. بيــد أنــه مــن أجــل تحقيــق أثــر مســتديم، فانه يلــزم إجراء تحــول آخر 
إىل ممثــل الــوزارة لقيــادة فريــق العمــل. وتشــمل التحديــات الجاريــة أيًضــا، 
ارتفــاع معــدل تغييــر منســي الــوكاالت الذيــن يحضــرون اجتماعــات فريــق 
العمــل. ويف حيــن أن التدريــب عــى المناهــج الدراســية القائــم عــى الكفــاءة 
لــه أولويــة عاليــة يف جميــع المــدارس يف كينيــا، وهــو ايضــا محــور تركيــز 
للتدريــب داخــل المخيــم، إال أنــه ال تــزال هنــاك حاجــة إىل مراعــاة االعتبــارات 
ــر  ــة المحــددة المعلمــون غي ــة االحتياجــات التدريبي ــات التكيــف لتلبي وعملي
المؤهليــن الذيــن يعملــون يف مثــل هــذه الظــروف القاســية. إن العمــل عــى 
ــا  ــات” وجعله ــياق األزم ــون يف س ــب” المعلم ــهاد لتدري ــى الش ــول ع الحص
ــة  ــًدا للغاي ــيكون مفي ــم س ــل المخي ــن داخ ــر المؤهلي ــن غي ــة للمعلمي إلزامي
ــوكاالت عــى  ــن ال ــويع بالنهــج المشــترك بي ــادة ال ــة. كمــا أن زي لهــذه العملي
صعيــد تصميــم البرامــج ومســتويات الجهــات المانحــة مــن شــأنه أن يعــزز 
النجــاح يف المشــاركة التفاعليــة يف العمــل بهــذه الطريقــة. كان مــن المفيــد 
أيًضــا عقــد اجتماعــات أصحــاب المصلحــة الرئيســيين يف بدايــة العمليــة 
وكذلــك مواءمــة خطــط عمــل كل وكالــة الســتكمال خطــة التدريــب الشــاملة 

بيــن الــوكاالت.

ــن تلقــوا التدريــب التمهيــدي” المعلمــون يف  ــن الذي تُظهــر قــدرات المعلمي
ســياق االزمــات” عــى النمــو والتطــور، فرًصــا واضحــة لالســتدامة، وذلــك 
ليصبحــوا مدربيــن ألقرانهــم ولقيــادة التيســير المســتقبيل . ومــن األدوات 
المفيــدة عــى وجــه الخصــوص والــي نشــأت يف الوقــت الراهــن عــن فريــق 
العمــل المشــترك بيــن الــوكاالت ، اســتخدام ســجل التطويــر المهــين لتحديــد 
الفجــوات التدريبيــة واســتهداف المــدارس واألفــراد بدقــة أكبــر. يتيــح النهــج 
ــب  ــالءم حزمــة تدري ــا أن تت ــن أيًض ــب المعلمي ــوكاالت لتدري ــن ال المشــترك بي
“ المعلمــون يف ســياقات االزمــات” مــع مشــاريع التعليــم الحاليــة لتعزيــز 
جــودة التدريــب وتوحيدهــا. وقــد ســاعد عــى توفيــر اســتجابة منســق بشــكل 

ــر المهــين للمعلــم. ــر للتطوي أكب
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بعــد أن لــم يتمكــن مــن مواصلــة تعليمــه يف الجامعــة بــدأ يبحــث عــن 
وظيفــة داخــل المخيــم كمعلــم. وقــد أكمــل أول ســبعة أشــهر يف منصبــه 
دون تلــي أي تدريــب. يف ينايــر ٢٠١٧، كان اجويــر واحــد مــن ضمــن أول 
ــة “ المعلمــون يف  ــب التمهيدي ــن تلقــت حزمــة التدري مجموعــات المعلمي

ــات “  ــياق االزم س
 

مــن خــالل مشــروع “معلمــون مــن أجــل المعلميــن” وقــد قــال، “كان ذلــك 
مفيــًدا للغايــة بالنســبة يل حيــث كان المحتــوى مطابًقــا للكثيــر مــن الخبــرات 
ــدرب  ــل كم ــدأ يف العم ــا، ب ــن هن ــيل.” م ــا يف فص ــي واجهته ــات ال والتحدي
لألقــران، ويف عــام ٢٠١٨، كان اجويــر واحــًدا مــن الفريــق األســايس مــن 
ميســري ومنفــذي البرنامــج الــذي يســى مــن أجــل توســيع نطــاق مشــروع “ 
معلمــون مــن أجــل المعلميــن “ يف كاكومــا و كالوبيــي. وأثنــاء هــذه الفتــرة، 
قــدم أيًضــا طلــب ذايت لجامعــة ماســيند موليــرو، وأكمــل شــهادة مدتهــا 
ثمانيــة أشــهر لتدريــس المرحلــة االبتدائيــة. اآلن يف عمــر ٢٥ عاًمــا يعمــل 
كمعلــم منســق لحمايــة الطــالب يف المدرســة االبتدائيــة وهــو يترأس تســهيل 

ــن. ــر المتدربي ــن غي ــب “ المعلمــون يف ســياق األزمــات “ للمعلمي تدري

اثنــاء عمليــة التخطيــط والتقييــم للتدريــب يف مجموعــة العمــل المشــتركة 
بيــن الــوكاالت، تــم تحديــد اجويــر، ضمــن مجموعــة صغيــرة مــن األشــخاص 
اآلخريــن، كمشــارك قــوي لتيســير لتدريــب” المعلمــون يف ســياق األزمــات” يف 
المســتقبل. يف عــام ٢٠١٩، اشــترك يف تيســير تدريــب “ المعلمــون يف ســياق 
االزمــات “ الُمحــّدث جنبًــا إىل جنــب مــع منظمــة “الخدمــات التطوعیــة 
عبــر البحــار” ومجموعــة العمــل المشــتركة بيــن الــوكاالت، وقــام بتقديــم 
مدخــالت للتوصيــات وعمليــات الموائمــة والتعديــل للتدريــب بشــكل مناســب 
للســياق . مؤخــرًا، انتقــل لدعــم  ورشــة عمــل تدريــب المدربيــن لتدريــب” 
المعلمــون يف ســياق األزمــات”  ) TiCC ToT( ليصبــح الميســر الرئيــيس يف 

تقديــم التدريــب لـــ٣٠ معلًمــا غيــر مــدرب.

“إنــين حًقــا أقــدر التحديــث والتغييــرات الــذي تمــت لتدريــب “ المعلمــون يف 
ســياق األزمــات “.)هــذه( التغييــرات جيــدة جــًدا ، فالمعلمــون يحتاجــون إىل 
فهــم هــذا التحــول. قضايــا اإلنســانية والشــمول، العنــف القائــم عــى النــوع 
االجتمــايع، االســتغالل واالســاءة الجنســية بالفعــل تحــدث يف مدارســنا، 
لذلــك مــن الجيــد معرفــة االبــالغ عــن هــذه االمــور، كان ذلــك تعليــق أجويــر 
 . التدريــب حســب الســياق اذي ُطبــق فيــه  بخصــوص موائمــة وتحديــث 
يقــول أجويــر إن االســتفادة مــن شــركاء مختلفيــن لقيــادة وحــدات محــددة 
ــراء يف  ــم خب ــد مــن المعرفــة. فُه “يســاعدنا كمنســقين عــى اكتســاب المزي

ــر مــن المعرفــة حــول كل موضــوع.” هــذه المجــاالت ولديهــم الكثي

وهــو يتحــدث عــن مــدى أهميــة الحاجــة إىل اســتهداف األفــراد بدقــة لتلبيــة 
احتياجاتهــم التدريبيــة، وأن “الميســرين/المنفذين يحتاجــون إىل متابعــة 
تحديــد مــن يتــم اختيــاره، ويتعيــن عــى “المعلميــن الرئيســيين”  أن يدركــوا 

أن التدريــب يفيــد المتعلميــن وليــس أولئــك الذيــن يعملــون معهــم.”
ــاعدته  ــد س ــات” ق ــياق األزم ــون يف يف س ــب” المعلم ــر أن تدري ــعر أجوي يش
يف مجــال “التعامــل مــع الخالفــات مــع كال مــن المتعلميــن والبالغيــن يف 

ــه.  ــدرايس وخارج ــل ال ــع” يف الفص المجتم
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وصف التحديات الخاصة باألزمات

ــرة، أظهــرت تقييمــات متعــددة للقــراءة عــى المســتوى  يف الســنوات األخي
الوطــين يف باكســتان أن عــدًدا مثيــر للقلــق مــن طالب/طالبــات المــدارس 
االبتدائيــة ال يتعلمــون القــراءة. وفًقــا لـــ ASER لعــام ٢٠١٣، لــم 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 تحديـًـا 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 
ــودة. يف  ــايل الج ــن وع ــم آم ــتانيين بتعلي ــال الباكس ــد األطف ــة إىل تزوي الرامي
العديــد مــن المــدارس الــي تقــع عــى الحــدود، تتكــون الفصــول مــن الطــالب 
النازحيــن داخليـًـا والطــالب الذيــن مــن أســر ذات دخــل منخفــض. باإلضافــة 
إىل صعوبــة تلبيــة احتياجــات المتعلميــن المتنوعــة يف الفصــول الكبيــرة، 
غالبـًـا مــا يواجــه المدرســون تحديــات يف التواصــل مــع العائــالت النازحــة مــن 
خلفيــات لغويــة مختلفــة عــن خلفياتهــم. عــالوة عــى ذلــك، غالبـًـا مــا تجعــل 
االعــراف الثقافيــة المتعلقــة بالجنــس مــن الصعــب عــى الفتيــات والمعلمات 
أنفســهم يف  األطفــال  يجــد  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  المــدارس.  إىل  الوصــول 

فصــول دراســية مــع مدرســين ليــس لديهــم التدريــب الــكايف.

وقبــل تدخــالت مشــروع القــراءة يف باكســتان )PRP(، لــم يتلــق ثلث المدرســين 
ــم يف  ــالت يف برنامــج التعلي ــت معهــم مقاب ــن أجري ــن الذي ونصــف المدربي
باكســتان تدريبــا قبــل الخدمــة وأثنــاء الخدمــة )مشــروع القــراءة يف باكســتان 

  .)٢٠١٨

الريفيــة  المــدارس  العظمــى مــن مــدريس  الغالبيــة  فــإن  لذلــك،  ونتيجــة 
عــى  المبكــرة  القــراءة  لمنهجيــات  تتعــرض  لــم  باكســتان  يف  والحضريــة 
اإلطــالق، إمــا كتالميــذ أو مــن ِقبــل خدمــات تعليميــة قبــل التدريــب. إن فــرص 
ــة،  ــن الباكســتانيين محــدودة للغاي ــاء الخدمــة للمعلمي ــر المهــين أثن التطوي
اللوجســتية.  التحديــات  بســبب  لــة 

ّ
ومعرق الــكايف،  بالقــدر  ممولــة  وغيــر 

وإزاء هــذه الخلفيــة الصعبــة، فــإن ارتفــاع معــدالت األميــة بيــن االطفــال 
يف  تداعيــات  عليهــا  وتترتــب  ذاتهــا  حــد  يف  مشــكلة  تمثــل  الباكســتانيين 
مجــاالت تعليمهــم االخــرى. تظهــر األبحــاث أنــه إذا كان األطفــال يواجهــون 
صعوبــات يف مهــارات القــراءة األساســية يف الصفــوف األوىل، فمــن األرجــح 
أن يكونــوا أكثــر عرضــة لمواجهــة مشــاكل مــع المهــارات األكاديمية األساســية 

.)Abadzi et al. 2005(( المســتقبل  األخــرى يف 

خــالل  مــن  التحــدي  لهــذا   )PRP( باكســتان  يف  القــراءة  مشــروع  يتصــدى 
نهــج شــامل يهــدف إىل تحســين نتائــج محــو األميــة عــن طريــق زيــادة 
مســتوى الدعــم المقــدم للقــراءة يف الفصــول الدراســية، وأنظمــة التعليــم، 
ــة  ــق إضافي ــتة مناط ــوا )KP( وس ــر باختونخ ــة خيب ــات يف  منطق والمجتمع
يف جميــع أنحــاء باكســتان: بلوشســتان وجيلجيــت بالتســتان )GB( وســنده 
وأزاد جامــو و كشــمير )AJK(، إســالم أبــاد عاصمــة اإلقليــم )ICT(، والمناطــق 

.)FATA( القبليــة الخاضعــة لــإلدارة االتحاديــة

استعراض موجز

منــذ ٢٠١٤، وصــل مشــروع القــراءة يف باكســتان إىل٢٦،٦٢٣ معلًمــا و١،٦ 
مليــون طالــب يف الصــف األول والثــاين، بهــدف محــدد هــو تحســين مهــارات 
اإللمــام بالقــراءة والكتابــة لــدى الطــالب والممارســات التعليميــة للمعلميــن. 
يعتبــر التطويــر المهــين للمعلــم الركيــزة األساســية لنهــج مشــروع القــراءة يف 
باكســتان )PRP(. يشــارك المعلمــون يف نمــوذج ثــاليث المحــاور خــالل دورة 
ــم الخــاص  ــر المهــين للمعل ــن. يتضمــن نمــوذج التطوي تدخــل مدتهــا عامي
التــدارس  القــراءة يف باكســتان تدريبــات مباشــرة، ومجموعــات  بمشــروع 

ــارات دعــم للمــدارس. الخاصــة بالمعلميــن الشــهرية وزي

 Face to( يبــدأ المعلمــون مــن مناطــق التدخــل بجلســة تدريــب مباشــرة
ــام  ــة أي ــام، ثــم يعقبهــا جلســة تنشــيطية لمــدة ثالث Face( مدتهــا خمســة أي
ــة لهــؤالء المعلمــون يف البرنامــج. تركــز جلســات التدريــب  ــاء الســنة الثاني أثن
ــات  ــة الفئ ــتخدمة لمخاطب ــس المس ــات التدري ــة تقني ــى معالج ــر ع المباش
الضعيفــة مــن الســكان باإلضافــة إىل تطويــر المهــارات المتميــزة للمعلميــن 
مــع التركيــز عــى كيفيــة اســتخدام مــواد التدريــس والتعلّــم الــي يوفرهــا 

مشــروع القــراءة يف باكســتان.

تتكــون مجموعــات تــدارس الخاصــة بالمعلميــن  مــن أربعــة إىل ثمانيــة 
معلميــن يجتمعــون مــرة واحــدة شــهريًا لمناقشــة وحــدات تدريــس القــراءة، 
ومشــاركة خبــرات الفصــل الــدرايس، والتفكيــر يف النجاحــات والتحديــات 
الــي واجهوهــا. تســمح هــذه الجلســات للمعلميــن بالتشــارك حــول أفضــل 
الممارســات وتحديــد جوانــب خطــط الــدروس اليوميــة الفاعلــة أو الصعبــة 

بشــكل خــاص.

التدريبــات  خــالل  اكتســابة  تــم  تطبيــق  للمعلميــن  الدعــم  زيــارات  تعــزز 
المباشــرة ومجموعــات التــدارس الخاصــة بالمعلميــن عــن طريــق توفيــر 
التوجيــه مــن شــركاء الدعــم المــدريس، المرشــدين والمشــرفين األكاديمييــن 
الحكومييــن. خــالل هــذه الزيــارات، يراقــب المرشــدون المعلميــن ويقدمــون 
كمــا  التعليميــة،  الممارســات  بقــراءة  ويدعمونهــم  المالحظــات،  لهــم 

يســاعدون يف تقييــم احتياجــات الطــالب وتقدمهــم.

خبرات المعلمونمع نموذج تطوير المدرس/المدرسة الثاليث المحاور لمشروع القراءة يف باكستان
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 PRP ،شهيدة ماهين، مديرة تنمية الموارد التكميلية

باكستان
مدرسو المجتمع المضيف

التطوير المهين للمعلمين



57

الضابطــة(، إنهــا أداة تســتخدم لتحليــل البيانــات.( لتحديــد مكتســبات التعلــم 
الــي تمــت مالحظتهــا لــدى الطــالب والمعلميــن يف المجموعــات المعالجة 
التجريبيــة ) االوىل والثايــة( والظابطــة ) المجموعــة الثالثــة ( والــي ســاهمت 

ــل. يف التدخ

أشــارت البيانــات إىل أن مشــروع القــراءة يف باكســتان كان لــه آثــار إيجابيــة ذات 
ــة إحصائيــة عــى نتائــج قــراءة الطــالب. فقــد أظهــر الطــالب يف الصــف  دالل
األول الذيــن تلقــوا عاًمــا واحــًدا مــن التدخــل مكتســبات قليلــة ليــس لهــا 
ــن  ــاين الذي ــف الث ــالب الص ــن ط ــراءة، ولك ــم يف الق ــة مهاراته ــن جه ــة م دالل
تلقــوا عاميــن مــن التدخــل أظهــروا مكتســبات تعليميــة ذات داللــة إحصائيــة، 
متوســطة إىل كبيــرة. كمــا توصلــت الدراســة أيًضــا إىل أن مشــروع القــراءة يف 
باكســتان كان لــه تأثيــرات إيجابيــة متوســطة إىل كبيــرة، ذات داللــة إحصائيــة 

ــدرايس. عــى الممارســات االرشــادية للمعلميــن يف الفصــل ال

ويف الوقــت الحــايل، يعمــل مشــروع القــراءة يف باكســتان )PRP( عى تصميم 
تجريــي بأســاليب مختلطــة باســتخدام أربــع مجموعــات تجريبيــة معالجــة، 
لفهــم تكلفــة وتأثيــر المكونــات المختلفــة للتطويــر المهــين عــى نتائــج قــراءة 
 )٢ المباشــرة،  التدريبــات   )١ للمعلميــن  التعليميــة  والممارســات  الطــالب 
مجموعــات تــدارس الخاصــة بالمعلميــن   ، ٣( اإلرشــاد يف الموقــع )مقابــل 
المعالجــة لكاملــة(. وقــد جمعــت دراســة نوعيــة أساســية أجريــت كجــزء 
مــن تقييــم هــذا التأثيــر يف نوفمبــر ٢٠١٨ يف خيبــر مــن منطقــة باختونخــوا

KP(( بيانــات مــن ثــالث مجموعــات نقــاش ُمركــزة مــع ١٣ مدرّبًــا، وســتة 
ــن  ــاين ،و٨١ م ــف الث ــا للص ــع ٢٣ معلًم ــز م ــاش المرك ــات النق ــن مجموع م

مجموعــات النقــاش المركــز مــع ٤٨٤ مــن طــالب الصــف الثــاين.

إىل  بالنظــر  خاصــة  بأهميــة  للمعلــم  المهــين  التطويــر  برنامــج  ويتســم 
ــن  ــه. وم ــم الباكســتاين بأكمل ــام التعلي ــه نظ ــي تواج ــتمرة ال ــات المس العقب
خــالل وضــع معيــار جديــد للتطويــر المهــين للمعلــم يف باكســتان، فــإن 
برامــج مثــل برنامــج مشــروع القــراءة يف باكســتان )PRP( يســد فجــوة كبيــرة 

يف دعــم المعلمــون.

ألدلة والمخرجات

جــرى توثيــق تأثيــر مشــروع القــراءة يف باكســتان عــى نتائــج قــراءة الطــالب 
والممارســات التعليميــة للمعلــم، وذلك من خالل دراســة شــبه تجريبيــة قارنت 
نتائــج القــراءة لمجموعتيــن مــن الطــالب الذيــن تلقــوا تدخــل مشــروع القــراءة 
يف باكســتان يف المجموعــات المشــاركة االوىل والثانيــة )المعالجــة التجريبيــة( 
ــرون  ــوا ينتظ ــم كان ــج، لكنه ــاركوا يف البرنام ــم يش ــن ل ــالب الذي ــج الط ــع نتائ م

التدخــل يف المجموعــة المشــاركة الثالثــة )مجموعــة االنتظــار الضابطــة(

تــم جمــع البيانــات خــالل مختلــف مرااحــل التدخــل عبــر عينــة احصائيــة 
مــن ١٩٢ مدرســة )١٣٢ تجريبيــة و٦٠ ضابطــة(، ٣٤٤ معلًمــا )٢٣٣ تجريبيــة، 
١١١ ضابطــة(، و٥،٥٢٣ طالبـًـا )٣،٧٦٧ تجريبيــة، ١،٧٥٦ ضابطــة( يف خمــس 
مقاطعــات يف باكســتان باســتخدام تقييــم القــراءة يف الصفــوف المبكــرة 
الطــالب وآليــة مالحظــة الفصــول  لــدى  القــراءة  )EGRA( لقيــاس مهــارات 
ــون  ــن. اســتخدم الباحث ــة للمعلمي ــات التعليمي ــجيل الممارس ــية لتس الدراس
طريقــة “التبايــن يف الفروقــات difference-in-differences “ )نهــج يقــارن 
التغيــرات يف النتائــج بمــرور الوقــت بيــن مجموعــة مســجلة يف البرنامــج 
)المجموعــة  ليســت مســجلة  المعالجــة( ومجموعــة أخــرى  )مجموعــة 
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ــز البرمجــة قــد  ــم وتعزي ــات الالزمــة لتقيي ــذ التدخــالت وجمــع البيان  إن تنفي
شــكل أيًضــا تحديـًـا كبيــرًا 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 درًســا هاًمــا يف تنميــة الثقــة والتعــاون الصالحــات القــراءة 
والبحــوث عــى مختلــف مســتويات مســؤويل التعليــم يف النظــام – الوطــين، 

واإلقليمــي، الريــيف او عمســتوى المقاطعات. 

لقــد عــززت الجهــود الــي يبذلهــا موظفــو مشــروع القــراءة يف باكســتان يف 
إشــراك أصحــاب المصلحــة بشــكل مســتمر مــن خــالل اجتماعــات التشــاور 
وبنــاء القــدرات طــوال فتــرة المشــروع  مــن قــدرة وثقــة أصحــاب المصلحــة 

ــتمرة ــراءة المس ــات الق ــتثمار يف إصالح لالس
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ــن  ــم م ــى الرغ ــه ع ــن إىل أن ــين والمدربي ــن المدرس ــات م ــل البيان ــير تحلي يش
ــزل، إال  ــراءة يف المن ــلبية للق ــرة س ــرات مبك ــر خب ــارك بذك ــام أي مش ــدم قي ع
أن القليــل منهــم أبلــغ بالفعــل عــن خبــرات ومشــاعر إيجابيــة. كانــت خبــرات 
ــن  القــراءة المبكــرة للمعلميــن والمدربيــن مرتبطــة يف األغلــب بالذكــور الذي
قــرأوا القــرآن أو ســاعدوا يف دروس اللغــة األرديــة، ولكــن ليــس مــع النســاء  
ــوا أطفــااًل، كان  ــة. كمــا أفــاد المعلمــون بأنهــم عندمــا كان أو المــواد الترفيهي
لديهــم اضطــالع محــدود لمــواد القــراءة الترفيهيــة، وقــد تعلمــوا القــراءة 
ــة  ــل الكتاب ــة مث ــاليب التقليدي ــتخدموا األس ــن اس ــن الذي ــاعدة المعلمي بمس
ــز عــى  ــدرس بعدهــم دون التركي ــة الطــالب بتكــرار ال عــى الســبورة، ومطالب

ــرى: ــج األخ ــات. النتائ ــى الكلم ــرف ع ــروف أو التع ــوات الح أص
يعتقــد 	  القــراءة:  عــى  الطــالب  تشــجيع  كيفيــة  حــول  قناعــات 

المعلمــون والمدربــون أنــه لتشــجيع القــراءة بفاعليــة، يجــب أن يتعــرض 
ــى  ــدرة ع ــم الق ــون لديه ــطة وأن يك ــة النش ــات التعليمي ــالب للتقني الط
الوصــول إىل مــواد القــراءة الترفيهيــة ويه الــي ســتنمي اهتمامهــم 
لتعزيــز  للطــالب  بالقــراءة. كمــا يؤمنــون بأهميــة توفيــر دعــم مميــز 
ــم وفًقــا الحتياجاتهــم. اســتطاع المدرســون والمدربــون تحديــد  التعل
بعــض االســتراتيجيات بشــكل فّعــال لدعــم الطــالب لــذوي االحتياجــات 

المختلفــة.
ــة: 	  ــراءة بفاعلي ــس الق ــين لتدري ــم المدرس ــة بدع ــات المتعلق القناع

المدرســين يف عملهــم  أن أفضــل طريقــة لدعــم  المدربــون  يعتقــد 
وتزويدهــم  الــدروس،  وخطــط  لــألدوات  اســتخدامهم  ضمــان  يه 
طريقــة  حــول  فــردي  بشــكل  ومخصصــة  مســتمرة  بمالحظــات 
اســتخدام  أهميــة  يف  المدربــون  يفكــر  لــم  ذلــك،  ومــع  تدريســهم. 
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 
للمدرســين.  التعليميــة  الطــالب والممارســات  قــراءة  نتائــج  إيجابيــة عــى 
وتعمــل لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة حاليـًـا 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 
ــتدامة.  ــرات مس ــا تأثي ــع وله ــاق واس ــى نط ــا ع ــن تنفيذه ــا يمك ــة، كم التكلف
رغــم النتائــج المشــجعة، لكــن المعلميــن الباكســتانيين يحتاجــون إىل مزيــد 
مــن المســاعدة مــن خــالل “التطويــر المهــين للمعلــم” واإلرشــاد. يحتــاج 
معلمــو المرحلــة االبتدائيــة إىل فــرص التدريــب الــي تزودهــم بإرشــادات 
ــم  ــى فه ــاعدهم  ع ــية،  وتس ــراءة األساس ــارات الق ــس مه ــة تدري ــول كيفي ح
ــن  ــك الذي ــا، وأولئ ً ــن داخلي ــل النازحي ــات الضعيفــة مث ــة احتياجــات الفئ وتلبي
اللغــات،  متعــددي  والمتعلميــن  ضعيفــة،  أمنيــة  أوضاًعــا  يواجهــون 
وتحديــات التمييــز والتحيــز المتعلقــة بالنــوع االجتمــايع يف التعليــم. يحتــاج 
الموجهــون إىل مهــارات إضافيــة يف توجيــه المعلميــن بالتفكيــر والتأمــل 

ــودة التدريــس. ــين ج ــة تحس ــول كيفي ــذايت ح ال
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وصف التحديات الخاصة باألزمات

يســتجيب المدرســون يف ســياقات النــزوح الجمــايع لالحتياجــات االســتثنائية 
تتطلــب  الــي  واوضاعــا  ويواجهــون مواقفــا  يتعرضــون  كمــا  للمتعلميــن، 
اســتجابات تتجــاوز أنشــطة التدريــس والتعلــم.  باإلضافــة إىل نقــص المــوارد 
والبنيــة التحتيــة الضعيفــة، فإن المتعلمون والمدرســون يف ســياقات األزمات 
النفســية  المشــاكل  الصعوبــات:  مــن  مــع مجموعــة متنوعــة  يتعاملــون 
األكاديمــي،  االعتمــاد  حــول  والمعضــالت  التدريــس،  ولغــة  االجتماعيــة، 
إىل  المعلمــون  يحتــاج  المضيفــة.   المجتمعــات  العدائيــة يف  واألعمــال 
فــرص التطويــر المهــين المصممــة للتعامــل مــع هــذه التحديــات. كثيــرًا مــا 
يُطلــب مــن المدرســين  إدارة االحتياجــات المعقــدة مــع فــرص قليلــة للتعلــم 
مــن معلميــن آخريــن يف مواقــف مماثلــة. وكثيــرًا مــا يكونــون غيــر معتاديــن 
ــكل  ــتجابة بش ــى االس ــم ع ــم تدريبه ــا ت ــادرًا م ــف، ون ــدات الموق ــى تعقي ع
ــن  ــراك التربويي ــادرة إىل إش ــذه المب ــدف ه ــوري 2015(. ته ــز و ل ــب )بيرن مناس
الممارســة  لتطويــر  المشــترك  التصميــم  دورات  يف  لبنــان  يف  الالجئــون 
التعليميــة التعاونيــة، والجمــع بيــن المســاحات الرقميــة يف دورة مكثفــة 
مفتوحــة عبــر اإلنترنــت )MOOC( والتدريــب المباشــر وجًهــا لوجــه يف الحــرم 

ــم. ــم اختياره ــن ت ــاركين الذي ــي للمش الجام

استعراض موجز

بنــاءً عــى الخبــرات الســابقة يف إنشــاء جلســات التعلــم المختلطــة )كينيــدي 
ولوريــالرد 2019(، قمنــا بتصميــم الــدورة التدريبيــة بشــكل تعــاوين مــن خــالل 

إجــراء ورشــات عمــل تشــاركية مــع أصحــاب الشــأن. تــم إنتــاج مــواد المناهــج 
باالعتمــاد عــى البيانــات التجريبيــة وتصويــر المعلميــن يف بيئاتهــم الخاصــة، 
ــح المعلمــون يف هــذا المجتمــع  ــة. أصب بشــكل يوضــح الممارســات الفعال
مرشــدين للمعلميــن مــن خــالل الــدورات المكثفــة المفتوحــة عبــر اإلنترنــت. 
شــجعت مصــادر الفيديــو الغنيــة واألنشــطة التعاونيــة المصممــة المعلمون 
اآلخريــن عــى اختبــار أفــكار جديــدة يف المســاحات التعليميــة الخاصــة بهــم.

لقــد عملنــا مــع المعلمونــيف مراحــل مختلفــة: مــن فبرايــر إىل مايــو 2018، 
ــاع  ــروت والبق ــترك يف بي ــم المش ــل التصمي ــات عم ــن ورش ــد م ــا العدي أجرين
للتصويــر،  مواقــع  وتحديــد  واســتطالع  المعلمــون،  احتياجــات  لتحديــد 
التدريبيــة.  يف أغســطس 2018، أجرينــا  للــدورة  وتطويــر التصميــم األويل 
ورشــة عمــل لمــدة يوميــن مــع 12 متخصًصــا يف التعليــم يعملــون يف وزارة 
ــة،  ــة الدولي ــر الحكومي ــات غي ــدة، والمنظم ــم المتح ــم، ووكاالت األم التعلي
ــوى  ــل محت ــك لتفعي ــة، وذل ــات المجتمعي ــة، والمنظم ــاط األكاديمي واألوس
الــدورة التدريبيــة وهيكلهــا وتصميمهــا. بمجــرد االنتهــاء مــن محتــوى الــدورة 
وهيكلهــا بشــكل تعــاوين، أنتجنــا وأطلقنــا دورة مكثفــة مفتوحــة عبــر اإلنترنت 

ــو 2019. ــة يف يوني ــة والعربي ــن اإلنجليزي باللغتي

ارهــاق  مــن  يعانــون  والذيــن  الــدورة  تلّقــوا  الذيــن  المدرســون  قــّدر  لقــد 
ــودة يف  ــرص الموج ــول إىل الف ــن الوص ــل م ــت والقلي ــق الوق ــن ضي ــر وم كبي
الحــرم الجامــي تلــك القيمــة المضافــة لنمــوذج التعلــم المختلــط والــذي 
ضّمــن الــدورة المكثفــة المفتوحــة عبــر اإلنترنــت يف دورة الحــرم الجامــي 
)MOOC(.  لقــد استكشــفنا هــذا النمــوذج مــن خــالل إنشــاء دورة وجًهــا لوجــه 

التصميم المشترك 
الحداث التغيير 

المستدام

المشاركة

التصميم 
المشترك

الدمج

التضمين

االكتفاء الذايت

دمج المناهج الجديدة يف األنشطة القائمة

تضمين الشركاء للمناهج الجديدة يف 
برامجهم الخاصة.

يستمر الشركاء يف التحديث الدائم والتطوير - 
إىل أن ينتهي الدعم

التعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة المحليين
العمل استنادا إىل المعرفة المحلية

تطبيق ورش عمل التصميم المشترك لبرنامج المقررات اإللكترونية مفتوحة 
المصدر / تصوير المعلمين المحليين وهم يتبادلون الممارسات

تنظيم مساهمات المشاركين يف برنامج المقررات اإللكترونية مفتوحة المصدر

نهج مختلط مصمم بشكل مشترك للتطوير المهين للمعلم يف سياقات النزوح الجمايع 

منظمة
المؤلفون

الموقع
مواصفات المعلمون

الموضوع

كلية لندن الجامعية - مشروع اإلغاثة، مركز الدراسات اللبنانية - الجامعة اللبنانية األمريكية
د. إيلين تشيس، د. إيلين كينيدي، أ.ديانا لوريالرد، د. مي أبو مغيل، د. تيجيندرا فرايل، د. مها شعيب

لبنان
التطوير المهين للمعلم 

المعلمين الالجئين ومعلمي المجتمع المضيف 

 الشكل 1: عملية التصميم المشترك متضمنة مشاركة الشركاء يف لبنان عى كل مستوى وكيف ساهمت هذه العملية يف االستدامة.
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النظريــات قابلــة  المقــاالت األكاديميــة وملخصــات  بمــا يف ذلــك 
للتحميــل أيًضــا.  أضــاف المشــاركون يف الــدورة المكثفــة المفتوحــة 
عبــر االنترنــت إىل هــذه المــادة مــن خــالل مشــاركة خطــط الــدروس 

ونمــاذج الممارســة الجيــدة.
األدوات الرقميــة المســتخدمة يف الفصــل الــدرايس - التماريــن . 	

عىل Mentimeter و Padlet و Word Cloud. تم تعريف المعلمون 
عــى األدوات الــي يمكــن اســتخدامها يف الفصــل الــدرايس لتحســين 
جــودة التعليــم. عمــل المشاركون/المشــاركات يف الــدورة المكثفــة 
المفتوحــة عبــر اإلنترنــت مــع هــذه األدوات وتبادلــوا األفــكار يف 
ــت - الستكشــاف األفــكار حــول  ــر اإلنترن ــدى عب المناقشــة عــى المنت

ــة تعديلهــا وموائمتهــا حســب ممارســاتهم الخاصــة. كيفي
المشــاركون/. 	 عمــل  التعليــم.  جــودة  لتحســين  الــدرايس  الفصــل 

المشــاركات يف الــدورة المكثفــة المفتوحــة عبــر اإلنترنــت مــع هــذه 
األدوات وتبادلــوا األفــكار يف المناقشــة عــى المنتــدى عبــر اإلنترنــت 
حســب  وموائمتهــا  تعديلهــا  كيفيــة  حــول  األفــكار  الستكشــاف   -

الخاصــة. ممارســاتهم 
إنتــاج ونشــر المعرفــة والممارســات الجيــدة بنــاًء عــىل تجــارب . 	

مــن  ُطلــب  فمثــاًل  المســندة.  المهــام  خــالل  مــن  المعلميــن 
المشــاركين تبــادل خبراتهــم كمعلميــن ناقليــن للخبــرة والمعرفــة 
الــي اكتســبوها. كان هــذا نشــاًطا تمــت مراجعتــه مــن قبــل األقــران، 
ــيف  ــع ص ــيناريوهات لوض ــم س ــم بتقدي ــاركون أفكاره ــف المش ووص
والتكيــف،  الســيطرة،  للتعلــم:  مختلفــة  مناهــج  وتطبيــق  صعــب 
والنقــد، والتحويــل. أخيــرًا ُطلــب منهــم اقتــراح الطــرق األكثــر مالءمــة 

للحالــة الــي وصفوهــا.

السياسة واالستدامة	 
تســتعد كلٌّ مــن وزارة التربيــة والتعليــم، والجامعــة اللبنانيــة . 	

الســامية  والمفوضيــة  اللبنانيــة،  والجامعــة  األمريكيــة، 
ــة  ــدورة المكثف ــج ال ــن لدم ــؤون الالجئي ــدة لش ــم المتح لألم
المفتوحــة عبــر اإلنترنــت يف تدريبهــم يف “التطويــر المهــين 

للمعلــم” )برنامــج مــا قبــل الخدمــة والتعليــم المســتمر(.

بالتعــاون مــع الجامعــة اللبنانيــة األمريكيــة والجامعــة اللبنانيــة. تــم تحديــد 
موعــد ذلــك بالتزامــن مــع الــدورة المكثفــة المفتوحــة عبــر االنترنــت: تخــرج 
ــر االحتــرايف للمعلميــن” التدريبيــة المختلطــة  29 معلًمــا مــن دورة “التطوي
تلــك.  تتكــون دورة المصممــة وجًهــا لوجــه من ثالث جلســات مدة كل جلســة 
منهــا يوميــن: جلســة واحــدة قبــل الــدورة المكثفــة المفتوحــة عبــر االنترنــت، 
وأخــرى خاللهــا، وأخــرى بعدهــا.  تــم تصميــم الجلســات وجًهــا لوجــه لتوفيــر 
المزيــد مــن فــرص التعلــم مثــل العــروض التقديميــة والمناقشــات الجماعيــة 
واألنشــطة باســتخدام األدوات المقدمــة يف الــدورة المكثفــة المفتوحــة عبــر 
االنترنــت. ركــزت الجلســات وجًهــا لوجــه عــى التأكــد مــن أن ممــاريس التعليم 
كانــوا مرتاحيــن الســتخدام المنصــة واألدوات عبــر اإلنترنــت )مثــل Padlet و 
ــن  ــت. م ــر اإلنترن ــات عب ــاركة يف المناقش ــى المش ــن ع Mentimeter( وقادري
حيــث المحتــوى، فقــد ركزنــا عــى التعامــل مــع القضايــا المثيــرة للجــدل 
يف الفصــل الــدرايس، مثــل التمييــز والعنــف القائــم عــى النــوع االجتمــايع. 

وركزنــا أيًضــا عــى تصميــم التعلـّـم.
 

األدلة والمخرجات
نتائج البرنامج

المحتوى	 
تجــارب . 	 عــن  ونصوًصــا  مترجًمــا  فيديــو  مقطــع  عشــر  ســتة 

العربيــة  باللغتيــن  الجيــدة  الممارســة  عــىل  المعلمونوأمثلــة 
واإلنجليزيــة. تــم عقــد الــدورة المكثفــة المفتوحــة عبــر اإلنترنــت 
عــى مــدى أربعــة أســابيع وغطــت قضايــا متنوعــة انبثقــت مــن 
ورش عملنــا البحثيــة مــع المعلميــن الالجئيــن، تلتهــا مشــاورات مــع 
متخصــيص التعليــم يف لبنــان. شــملت القضايــا الي تــم تناولها كيفية 
ــع  ــل م ــدودة، والتعام ــوارد مح ــر بم ــاء التغيي ــن بإنش ــام المعلمي قي
الصدمــات يف الفصــل الــدرايس، وربــط تجربــة األطفــال بالمحتــوى 
ــا يف مســاحة  ــم، واســتخدام التكنولوجي المقــدم يف مســاحة التعل
التعلــم وتصميــم الــدروس، والتعامــل مــع القضايــا المثيــرة للجــدل، 

وكيفيــة االســتجابة لتطلعــات الطــالب.
اإلنترنــت . 	 عبــر  المفتوحــة  المكثفــة  الــدورة  يف  الغنيــة  المــواد 

ــة  ــوص النظري ــك النص ــا يف ذل ــة( بم ــة واإلنجليزي ــن العربي )باللغتي
وخطــط  التماريــن  ومتابعــة  التعليــم  ونقــل  المعلمــون  حــول 
الــدروس وأمثلــة عــىل الممارســة الجيــدة. جميــع هــذه المــواد 

 تلي مقاطع الفيديو الضوء
 عى الممارسات المهنية يف

هذا المجال

 روابط نشطة للمصادر واألدوات
الرقمية

 مناقشات وحوارات مع أخصائيي
 التعليم/ المشاركين يف تصميم
 المقررات اإللكترونية مفتوحة

المصدر

الشكل 2
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ّــم  ــة التعل ــريع عملي ــه”( إىل تس ــا لوج ــون “وجًه المعلمون)المك
وإتاحــة الفرصــة للتفاعــل معهــم لتوضيــح المفاهيــم النظريــة 

الرقميــة. األدوات  فهــم  وتطويــر 

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

ــرة  ــث الخب ــم المشــترك مــن حي ــة التصمي ــات عملي ــوارد: متطلب ــت والم الوق
والوقــت والتمويــل.  إنهــا تتطلــب زيــارات ميدانيــة، والعديــد مــن ورش العمــل، 
وإنشــاء مقاطــع فيديــو تعليمــي وتماريــن ذات صلــة، ومــع ذلــك فــإن الــدورة 
المكثفــة المفتوحــة عبــر اإلنترنــت تزيــل الحاجــة إىل العــرض المتكــرر لألفــكار، 
ممــا يتيــح لجلســات الفصــل الــدرايس التركيز عى المناقشــة والتأمــالت النقدية 
حــول التطبيــق العمــيل لألفــكار واألدوات.  ســيتم إعــادة تشــغيل الــدورات 

المكثفــة المفتوحــة عبــر اإلنترنــت المطــورة مســبًقا بتكلفــة ماليــة قليلــة.

معرفــة  واإليجابيــة  المفتوحــة  المشــاركة  تتطلــب  المشــترك:  التصميــم 
متعمقــة بالســياق مــن قبــل أعضــاء الفريــق األســايس.  إن تطويــر والحفــاظ 
عــى شــراكات إيجابيــة مــع مختلــف المؤسســات والمنظمــات واألفــراد يف 
ســياق تنافــيس وحســاس لقضايــا الوضــع والشــراكات والمــوارد والتمويــل 

ــا. ــب أيًض ــر صع ــو أم ــة، ه والرؤي

ســياق معقــد وديناميــي وحســاس من الناحيــة السياســية: تأثرت المشــاركة 
الكاملــة يف المكــون “وجًهــا لوجــه” بعــدد مــن المشــاركين المختاريــن الذيــن 
اضطــروا إىل االنســحاب بســبب العراقيــل المتعلقــة باالمــان والتصريــح.  يســلط 
هــذا الضــوء عــى أن منهــج الــدورة المكثفــة المفتوحــة عبــر اإلنترنــت هــو خيــار 
بديــل هــام لــدورة “التطويــر المهــين للمعلــم”، عــى الرغــم مــن أنــه ليــس فعااًل 

كمــا هــو الحــال يف الــدورة التدريبيــة المختلطــة بالكامــل.
 

المراجع

ــر  ــه: التطوي ــة إلي ــتد الحاج ــث تش ــرران(. 2015. حي ــوري، ج. )مح ــز، م. ول  بيرن
الشــبكة  نيويــورك:  المــدريس.   لجميــع  الجــودة  عــايل  المهــين    

المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ.  

البحث واألدلة: كان التقييم جزًءا ال يتجزأ من التجربة.
منهجية التقييم	 
ــة . 	 ــدورة التدريبي ــاركين يف ال ــل المش ــن قب ــتبيانين م ــلء اس ــم م ت

اإلنجليزيــة  منصــة،  لــكل  اإلنترنــت  عبــر  المفتوحــة  المكثفــة 
.)1209  = )العــدد  والعربيــة   )82  = )العــدد 

ــن . 	 ــن الذي ــل المعلمي ــن قب ــدورة م ــد ال ــتبيانات بع ــلء االس ــم م ت
ــدد = 29( ــه )الع ــا لوج ــدورة وجًه ــروا ال حض

ُعِقــدت المجموعــات المركــزة مــع جميــع المعلميــن الـــ 29 . 	
الذيــن حضــروا دورة وجًهــا لوجــه

 تــم إجــراء المقابــالت الفرديــة مــع المعلميــن الذيــن حضــروا . 	
الــدورة وجًهــا لوجــه )العــدد = 9(، ومــع المعلمونالذيــن شــاركوا 
ــت )العــدد = 7(. ــر اإلنترن ــدورة المكثفــة المفتوحــة عب فقــط يف ال

النتائج	 
للمعلــم” . 	 المهــين  “التطويــر  المعلمونلــدورة  احتياجــات 

تحديــد  تــم  الجمــايع:  النــزوح  ســياق  يف  خــاص  بشــكٍل 
االحتياجــات المحــددة التاليــة: الفصــول الدراســية المتباينــة )مــن 
حيــث اللغــة ، القــدرة واألعمــار(؛ الدعــم النفــيس واالجتمــايع؛ 
االســتخدام المتقــدم للتكنولوجيــا لتصميــم الــدروس والمحتــوى 

والمنهجيــة.  
ــات . 	 ــل الممارس ــت أفض ــات: تضمن ــل الممارس ــتخدام أفض اس

الشــبكات  التعاطــف وفهــم  بنــاء  أهميــة  تــم تحديدهــا  الــي 
الســلوك  تعــزز  الــي  المدرســة  يف  المختلفــة  االجتماعيــة 
اإليجــايب للطــالب وكيفيــة تفاعلهــم معهــم وقيمــة مشــاركة 
أفــكار التدريــس وتوثيــق عمليــات التدريــس وأهميــة التواصــل مــع 

اآلخريــن. المعلميــن 
التكنولوجيــا . 	 باســتخدام  المتعلقــة  الممارســات  أفضــل 

األدوات  تــم تحديدهــا تضميــن  الــي  تلــك  شــملت  الرقميــة: 
الرقميــة يف خطــط الــدروس، وتكييــف القوالــب والتماريــن الــي 
تــم اختبارهــا مســبًقا، واالســتعداد ووضــع خطــط احتياطيــة يف 

حــال لــم تعمــل التكنولوجيــا
الفعــيل . 	 الحضــور  أّدى  المختلــط:  المنهــج  تجربــة 

الشكل 3: تمرين عى Padlet حيث شارك المعلمون ممارساتهم. يف التمرين الذي يحمل العنوان: “الحصول عى وجهات نظر المتعلمين “، طلب من المعلمين مشاركة وجهة نظر طالبهم حول: ما 
الذي يجعلهم يرغبون بالحضور إىل المدرسة؟ ما يه الدروس الي يتّطلعون إليها ولماذا؟ ماذا يحلو لهم فعله يف الفصول الدراسية؟ ما الذي يجعلهم سعداء يف المدرسة؟
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وصف التحديات الخاصة باألزمات

تشــير األبحــاث إىل أن المدرّســين ذوي الجــودة العاليــة يف كل فصــل درايس 
هــم عامــل رئيــيس يف تعلّم األطفــال )دارلينج-هامونــد 2000(.  وينطبق هذا 
بشــكل خــاص عــى األطفــال الالجئيــن الذيــن أعيــد توطينهــم يف دولــة ثالثــة 
أو يعيشــون يف دولــة مضيفــة مجــاورة، والذيــن غالبـًـا مــا يكونــون بمســتويات 
ــا  ــدة، كم ــة جدي ــان لغ ــى إتق ــون ع ــف، ويعمل ــتوى الص ــة دون مس تعليمي
عليهــم التعــايف مــن الصدمــة الــي تعرضــو اليهــا بالمــايض، بينمــا يتأقلمــون 
ــور وســيدو 2012(. ومــع تفاقــم النقــص  أيًضــا مــع بلــد وثقافــة جديــدة )تايل
الحــايل بحــوايل 110,000 مــدرّس يف الواليــات المتحــدة )VOA 2019(، يجــد 
العديــد مــن الطــالب الالجئيــن أنفســهم يف الفصــول الدراســية مــع معلميــن 
ــر كاِف. يتصــف معظــم  ــر المســتعدين، أو المســتعدين ولكــن بشــكِل غي غي
المعلمــون األمريكييــن بنقــص التدريــب المتخصــص أو انعدامــه بمــا يخــص 
العمــل مــع الالجئيــن.  يســى معهــد كاري للصالــح العــام إىل معالجــة هذه 
ــين(،  ــن الممارس ــع م ــة ) مجتم ــع ممارس ــاء مجتم ــالل إنش ــن خ ــوة م الفج
ومســاحة تعلــم وديناميكيــة  مخصصــة وموجهــه للحــوار والتفكيــر، وتبــادل 
ــزون عــى  المــوارد والممارســات مــن أجــل المعلميــن األمريكييــن الذيــن يركّ

.)NCTE 2011 تعليــم الالجئيــن )ســتوريش 2015؛

استعراض موجز

مؤسســات معلمــي الالجئيــن الممارســين هــو مشــروع ممــول قائــم يف 
ــة:  ــة مختلف ــات أمريكي ــالث والي ــا يف ث ً ــذه حالي ــم تنفي ــدة يت ــات المتح الوالي
أريزونــا ونيويــورك وواشــنطن.  يف حيــن أن جميــع هــذه الواليــات الثــالث 
قــد اســتقبلت أعــداًدا كبيــرة مــن الالجئيــن الذيــن أعيــد توطينهــم خــالل 
العقــد المــايض وتواجــه حاليـًـا نقًصــا يف المعلميــن، نقــص التمويــل الخــاص 
بالتعليــم، الهيــاكل السياســية ، تخلــق ســياقات فريــدة للتدريــس والتعلــم 
يف كل واليــة )انظــر الجــدول 1 أدنــاه( وتوفــر تحليــاًل مقارنًــا مفيــًدا لتأثيــر 
ــات لتنــوع مجتمعاتهــا  ــار هــذه الوالي ــم اختي ــه للتوســع.  ت المشــروع وقابليت

مــن الالجئيــن، ونتائــج الطــالب  واحتياجــات التعلــم المهــين للمعلميــن.
 

األشــخاص المســتهدفون للمشــروع هــم معلمــو الطــالب الالجئيــن، وبشــكل 
مســاعدي  أيًضــا  يشــمل  ولكنــه  الدراســية،  الفصــول  لمعمــيل  أســايّس 
المعلميــن، والمســاعدين ضمــن الفصــول الدراســية، والمدربيــن التعليمييــن. 
يعمــل معهــد كاري مــع مجموعــة مشــاركين مؤلفــة مــن 315 معلًمــا، 
مدرّســين/  105 حــوايل  مــن  نموذجيــة  مجموعــات  ثــالث  إىل  مقســمة 

ــاعد  ــي 2021-2019. يس ــن عام ــة بي ــة التجريبي ــم للدراس ــكل منه ــات ل مدرّس
ــدة. ــذه الم ــالل ه ــر خ ــج والتأثي ــع النتائ ــى تتب ــي ع ــم خارج مقي

 12 لمــدة  اإلنترنــت  عبــر  تدريبيــة  دورة  مرحلتيــن:  مــن  المشــروع  يتألــف 
أســبوًعا، تليهــا ســتة أشــهر مــن الحــوار المســتمر والتدريــب داخــل مجتمــع 

الممارســين.  يتــم اختيــار خبــراء تعليــم الالجئيــن ومعلمــي الفصول الدراســية 
الــدورة  لتيســير  الثالثــة  لــكل مجموعــة مــن المجموعــات  مــن كل واليــة 
الميســرون/المدربون يف  يشــارك هــؤالء  الــدورة.   بعــد  التدريــب  وتقديــم 
دورة تدريبيــة عبــر اإلنترنــت وورشــة عمــل وجًهــا لوجــه قبــل قيــادة وتدريــب 
مجموعاتهــم.  يتــم دعمهــم مــن خــالل مناقشــات تجــري كل أســبوعين فيمــا 
بينهــم ومــع مديــر برنامــج أكاديميــة معلمــي الالجئيــن يف معهــد كاري. 
توفــر الــدورة التدريبيــة للمعلميــن المســاحة المناســبة والتركيــب والنهــج 
المســاعد للتفكيــر يف الممارســات ومشــاركة المــوارد واالنخــراط النقــدي يف 
المحتــوى مــن أجــل زيــادة كفاءتهــم وثقتهــم والتزامهــم وارتباطهــم بدورهــم 

ــن. ــن لالجئي كمعلمي

مــن خــالل االســتفادة مــن إطــار التعلــم المســتدام لمعهــد كاري، نهــدف إىل 
دعــم المعلمونــيف:

بالثقافــة 	  الصلــة  ذات  التربيــة  مثــل  التأسيســية  المفاهيــم  اســتيعاب 
الناتجــة  والممارســات  العاطــيف،  االجتمــايع  التعلــم  واالســتجابة، 
الصقــل  وأســاليب  والمــواد،  المناهــج  وتصميــم  الصدمــات،  عــن 
)مجموعــة متنوعــة مــن األســاليب التعليميــة المســتخدمة لتحريــك 
الطــالب تدريجيًــا نحــو فهــم أقــوى ، ويف النهايــة ، اســتقالل أكبــر يف 
عمليــة التعلــم(، والتمايــز )التمايــز يعــين تصميــم التعليمــات لتلبيــة 
ــا  ــز عندم ــس المتماي ــدث التدري ــن، يح ــة للمتعلمي ــات الفردي االحتياج
يخطــط المعلــم لــدرس يضبــط إمــا المحتــوى الــذي تتــم مناقشــته 
ــالب  ــن الط ــع م ــج المتوق ــم ، أو المنت ــتخدمة للتعل ــة المس ، أو العملي
للتأكــد مــن أن المتعلميــن يف نقــاط البدايــة المختلفــة، يمكنهــم تلــي 
التعليمــات الــي يحتاجــون إليهــا للنمــو والنجــاح( مــن حيــث صلتهــا 

بالتحديــد بالعمــل مــع الطــالب واألســر الالجئــة؛
إظهــار الكفــاءة المتزايــدة مــن خــالل الحــوار التأمــيل، واالعتمــاد الجــزيئ 	 

والبناء للمحافظ اإللكترونية؛ 
االســتفادة مــن االســتراتيجيات واألســاليب الفّعالــة القائمــة عــى البحــث 	 

يف الفصــول الدراســية )أو يف ســياق التدريس/التعلـّـم(؛
 الشــعور بزيــادة الثقــة بالنفــس والكفــاءة الذاتيــة الخاصــة بعملهــم مــع 	 

الطــالب الالجئيــن؛
الملتزميــن 	  المعلميــن  مــن  مجتمــع  إىل  باالنتمــاء  الشــعور  وتنميــة 

لألطفــال/ العاطفيــة  واالجتماعيــة  األكاديميــة  االحتياجــات  بتلبيــة 
الشــباب الالجئيــن

أســس الممارســة المعلمونالالجئيــن: دعــم المعلمونــي البلــدان المضيفــة وســياقات إعــادة التوطيــن لتلبية 
احتياجــات الطالبالالجئين

منظمة
المؤلفون

الموقع
مواصفات المعلمون

الموضوع

معهد كاري للصالح العام
جويل كاسبر، مديرة برنامج أكاديمية معلمي الالجئين،

 الواليات المتحدة األمريكية
مدرسو المجتمع المضيف

التطويرالمهين للمعلمين
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الشكل 1: شارات االعتماد الصغيرة.  يوجد حاليًا أربعة 
أوراق اعتماد صغيرة متاحة للمعلمين يف مجموعة 

معلمي الالجئين الي أنشأها معهد كاري للصالح 
العام.
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مــع الطــالب متنوعــو الثقافــة واللغــة، وأولئــك الذيــن لــم يخضعــوا لتدريــب 
وبرامــج  أنظمــة  يف  يعملــون  الذيــن  وأولئــك  المجــال،  هــذا  يف  رســمي 
الســحب التعليميــة )  برامــج الســحب يه برامــج تخــرج الطالب مــن الفصول 
ــة  ــدرايس العــادي ويضعــه يف برامــج بديل ــوم ال ــة خــالل الي الدراســية العادي
،تهــدف هــذه البرامــج لألطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة، بمــا يف ذلك ذوي 
صعوبــات التعلــم أو الموهوبيــن أو المضطربيــن عاطفيـًـا، إىل تزويــد الطالــب 
بالتعليمــات يف أماكــن الفصــل األصغــر وبتعليمــات فرديــة أكثــر. الهــدف هــو 
إعطــاء الطالــب فرصــة أفضــل للنجــاح يف بيئــة تعليميــة دامجــة ومســتوعبة 
لجميــع المتعلميــن .وبينمــا قــد قدمنــا مجموعــة متنوعــة مــن المــواد 
والمســارات لتلبيــة احتياجــات المتعلّميــن المختلفــة هــذه، فإننــا نتعلــم مــع 
المجموعــة األوىل ونخطــط لمراجعــة الــدورة التدريبيــة للمجموعــة الثانيــة. 

إنـّـه حًقــا مشــروع يمكــن تكــرارة وملــي للحاجــات.
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األدلة والمخرجات

تضــم المجموعــة األوىل للمشــروع حاليًــا 100 معلــم يشــاركون مــن أكثــر 
مــن 70 مدرســة أو مكاتــب فرعيــة. ســيكون لدينــا بيانــات نوعيــة وكميــة 
نهائيــة لمشــاركتها يف عــام 2021، مــع تحليــل البيانــات وإعــداد التقاريــر مــن 
ــن يســتخدمون نهــج األســاليب المختلطــة  ــن الذي ــن الخارجيي ــل المقيّمي قب
لتوثيــق النتائــج قصيــرة وطويلــة األمــد للمبــادرة.  يف المقــام األول، ســنبحث 
عــن التحــّوالت يف الســلوكيات والممارســات المتعلقــة بتعليــم الالجئيــن 
ــا، والممارســات الناتجــة عــن  ً ــة الحساســة ثقافي ــب التربي خاصــة حــول جوان
الصدمــات، والتنميــة النفســية االجتماعيــة، والمناهــج الدراســية والتقييــم.  
يف خريــف هــذا العــام، نقــوم بجمــع البيانــات األوليــة بمــا يف ذلــك البيانــات 
الكميــة الــي تــم إنشــاؤها بواســطة نظــام إدارة التعلّــم لدينــا والــي تــم 
جمعهــا مــن منشــورات المناقشــة واالجتماعــات واالســتطالعات وبيانــات 
االعتمــاد الصغيــرة، باإلضافــة إىل البيانــات النوعيــة مــن اســتطالعات التغذيــة 
الراجعــة والمهــام والمحافــظ اإللكترونيــة ومناقشــات المجتمــع والمقابــالت 

ــزة. ــاش المرك ــات التق ومجموع

يف  نــرى  أننــا  إال  حاســمة،  نتائــج  تقديــم  ألوانــه  الســابق  مــن  أنــه  رغــم 
مجموعتنــا االفتتاحيــة معــدل مشــاركة مرتفًعــا مــع 589 منشــورات أصليــة  
أوليــة أ )المنشــور االصــيل االويل يختلــف عــن المنشــورات الــي تأيت عل شــكل 
ــت مشــاركتهم  ــات و 144 مصــدرًا تم ــور األصــيل(  يف المناقش ردود عالمنش
خــالل األســابيع الســتة األوىل مــن الــدورة. تشــير إحصائيــات المنصــة إىل أن 
%88 مــن المشــاركين المســجلين يتقدمــون مــن خــالل صفحــات الــدورة 
ومقاطــع الفيديــو واالختبــارات.  يُبلــغ الميســرون الحاضريــن المنتظميــن يف 
ــا لوجــه، ويشــير المشــاركون  ــر اإلنترنــت واالجتماعــات وجًه االجتماعــات عب
الــي يســتخدمونها ويشــاركون  الطــرق  المضافــة ويالحظــون  القيمــة  إىل 
المعلومــات فيهــا مــن مجتمع الممارســين يف الفصــول الدراســية والمدارس 
والمقاطعــات )المحافظــات(. فعــى ســبيل المثــال؛ يقــول أحــد المشــاركين: 
“لطالمــا اعتقــدت أّن عالقــي بطــاليب جيــدة ولكن بعــد متابعــة الفيديوهات 
ــدي  ــل. ل ــاج أن أتمه ــّن أيّن أحت ــر. أظ ــين الكثي ــد فات ّــه ق ــول أن ــتطيع أن أق أس
طالــب EL )متعلــم اللغــة اإلنجليزيــة( كان يتــردد إىل فصــيل الــدرايس العــام 
المــايض ثــالث مــرات يف األســبوع. وأشــعر بالســوء أليّن حقيقــًة ال أعــرف عنــه 
الكثيــر. إّن األســئلة الــواردة يف الوحــدات يه بعــض األســئلة الــي ســآخذها 
مــي يف المــرة القادمــة الــي ســأراه فيهــا.” وأفــاد مشــارك آخــر يف اســتطالع 
للــرأي: “لقــد أحببــت المقــاالت الــي تــم تبادلهــا حــول مخــزون المعرفــة 

ــن والموظفيــن يف مدرســي”. وقمــت بجمعهــا ،لمشــاركتها مــع المعلمي

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

ــون.  ــت المعلم ــى وق ــس ع ــا التناف ــي يفرضه ــاء ال ــات األعب ــن التحدي تتضم
بينمــا قــد عملنــا مــع كلٍّ مــن الواليــات الثــالث لنضمــن تطويــرًا مهــينًّا 

معتمــًدا.
 

ســاعات مــن العمــل لتأميــن متطلبــات التعليــم المســتمر وتأميــن رواتــب 
المعلميــن يف إحــدى مقاطعــات واليــة أريزونــا؛ نواصــل الجهــود لتأميــن 

المــوارد الالزمــة لتحفيــز وتعزيــز المشــاركة.

باإلضافــة إىل ذلــك، نحــن نعمــل عــى تحويــل وتعديــل البرنامــج بشــكل 
أفضــل ليالئــم مجموعــة المشــاركين المتنوعــة لدينــا. يشــمل المشــاركون 
المدرّســين المبتدئــون وذوي الخبــرة، والمدرســين ذوو الخبــرة يف العمــل 
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ــتطيع  ــن أس ــن الالجئي ــرًا م ــدًدا كبي ــم ع ــرمٍ يض ــودة يف ح ــا. وألين موج منه
أن أرى الحاجــة لتمريــن ُمدرّسينا/ُمدرّســاتنا...وأنا أرســُل مقــاالت ومعلومــاٍت 
ــم  ــد قس ــد وأناش ــا الجدي ــق مقاطعتن ــة إىل منس ــدورة التدريبي ــذه ال ــن ه م
التطويــر المهــين  PD الخــاص بنــا أن يركــز أكثــر عــى تعليــم الالجئيــن الســنة 

القادمــة... لحســن الحــظ، إنهــا عــى اســتعداد للنظــر يف هــذا...”

مــن الواضــح أن هــذه المعلمــة تســى لدعــم وتأييــد الطــالب الالجئيــن 
مــن  كل  يف  المعلميــن  وإعــداد  الممنوحــة  الدراســية  البرامــج  وتحســين 
مدرســتها ويف منطقتهــا لتلبيــة احتياجــات الطــالب الالجئيــن بشــكل أفضــل.

ملف التعرييف الشخيص 2

مختلًفــا  شــخصيًا  ملًفــا  األوىل  المجموعــة  يف  أخــرى  ُمشــارِكٌة  تُقــّدم 
ثانويــة  مدرســة  يف  مســاعدة  كُمدرّســًة  الُمشــارْكة  هــذه  تعمــل  تماًمــا. 
كبيــرة ومتنوعــة خــارج مدينــة ســياتل، واشــنطن. لقــد عملــت يف المدرســة 
لمــدة عاميــن، وتســاعد الطــالب الالجئيــن يف حصــص الرياضيــات واللغــة 
ــة  ــم اللغــة العربي ــُة األصــل وتتكل ــدرّس عراقي ــة بوصفهــا مســاعد ُم اإلنجليزي
نموذًجــا يحتــذى 

ُ
بطالقــة، وتعتبــر هــذه المدرســة مصــدر قــّوٍة لمجتمعهــا وأ

بــه لطــالب مدرســتها. ويه بمثابــة جســرٍ بيــن المنــزل والبيئــة التعليميــة. 

الروابط

 	https://careyinstitute.org/programs/ education/:الموقــع
/refugee-educator-academy

 	Introduction video for the course: https://www. youtube.com/
watch?v=K_4JjEie6Qg

 	Project related micro-credentials: https://
microcredentials.digtalpromse.org/explore?page_
size=24&page=1&organization__name=Carey%20
I n s t i t u t e % 2 0 f o r % 2 0 G l o b a l % 2 0 G o o d

ملفات المعلمون

الملف التعرييف 1

إحــدى االمدرســات الــاليت تعتبــرن أكثــر نشــاطا وصراحــة يف المجتمــع والــي 
مــا زالــت حــى اآلن مدرّســًة للغــة االنجليزيــة يف ثانويــة اللغــة الجديــدة 
ــس  ــل يف تدري ــة تعم ــذه المعلم ــت ه ــد كان ــا. لق ــة أريزون ــس بوالي يف فينيك
الالجئيــن ألكثــر مــن 15 عاًمــا وتحمــل درجــة الماجســتير. وعملــت أيًضــا زميلًة 
يف اللغــة اإلنجليزيــة يف برنامــج وزارة الخارجيــة األمريكية لمدة تســعة أشــهر 
يف البيــرو. وعندمــا تقاعــدت عــادت لفصلهــا الــدرايس لتعمــل مــع متعلّمــي 
اللغــة اإلنجليزيــة. عــى الرغــم مــن خبرتهــا الواســعة مــع الطــالب المتنوعيــن 
ثقافيـًـا ولغويـًـا، فقــد ذكــرت يف اســتطالٍع تمهيــدي أنهــا تشــعر أنهــا “إىل حــدٍّ 
مــا” مســتعدة لتعليــم الطــالب الالجئيــن. وأشــارت إىل أســبابها الثالثــة األوىل 
للتســجيل يف هــذا المشــروع ويه )1( رغبتهــا يف التفكيــر يف عملهــا كمعلمــة 
ــم  ــواد لدع ــاء م ــا و/أو إنش ــور مهاراته ــج، )2( وأن تُط ــن النتائ ــن وتُحّس لالجئي
هــذا العمــل، و )3( زيــادة معرفتهــا فيمــا يتعلــق بتعليــم الالجئيــن. وبعــد 

ســتة أســابيع مــن الــدورة، نشــرت:

“... هــذه الوحــدات مدهشــة تفتــح بصيرتــك وتحثــين عــى التمّعــن والتفكيــر 
مــيلًّا. أعتقــد، كمقاطعــة، ليــس لدينــا مــا يكــيف لمســاعدة المعلميــن عــى 
فهــم التعلـّـم االجتمــايع العاطــيف والصدمــات وكيفيــة التعامــل والتعــايف 

الصورة 1: تعاون مدريس/مدرسات الالجئين والية واشنطن خالل 
ورشة عمل مباشرة
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والمدرســة لكثيــرٍ مــن العائــالت، وتعشــق عملهــا. وتســتمد خبرتهــا حاليًــا 
ــم  ــة حيــث ل مــن تجربتهــا الشــخصية ومــن معرفتهــا بالمجتمعــات المحلي
تخضــع بعــد لتدريــٍب رســمي أو تُشــارك يف دوراٍت دراســية يف التعليــم. 
وتشــمل تطلّعاتهــا العــودة إىل المدرســة لتصبــح معلمــة يف يــوم مــن األيام، 
ــذي  ــد ال ويســعدها جــًدا أن تكــون جــزءًا مــن هــذا المشــروع التجريــي الرائ
يتيــح لهــا فرصــة تعليميــة فريــدة إىل جانــب زمالئهــا المعلميــن. تدفعهــا 
المعرفــة بــأن “التعليــم ينيــر درب الالجئيــن، ويمنحهــم المعرفــة والمهــارات 

ــتقلة.”  ــة ومس ــاة منتج ــوا حي ليعيش

الصورة 2: تعاون مدريس/مدرسات الالجئين يف والية واشنطن خالل ورشة 
عمل مباشرة
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وصف التحديات الخاصة باألزمات

مــن أجــل تزويــد كل طفــل بالتعليــم االبتــدايئ والثانــوي بحلــول عــام 2030، 
يلزمنــا 69 مليــون معلًمــا جديــًدا )الشــراكة العالميــة للتعليــم 2019(. ويف 
الوقــت نفســه، يشــهد العالــم أكبــر عــدد مــن النازحيــن يف تاريــخ البشــرية، مع 
تحديــات يف توظيــف وتدريــب واالحتفــاظ بالمعلمونــيف حــاالت الطــوارئ. 
إّن أطفــال الالجئيــن هــم األكثــر تأثــرًا بالنقــص الحــايل يف المعلميــن. وإّن 
احتماليــة عــدم التحاقهــم بالمــدارس تزيــد خمســة أضعــاف عــن غيرهــم 

ــن 2016(. ــؤون الالجئي ــدة لش ــم المتح ــامية لألم ــة الس )المفوضي

 ،2011 عــام  مصــر  إىل  الســوريين  الالجئيــن  مــن  كبيــر  عــدد  بعــد وصــول 
مصــر  يف  الســوريين  الالجئيــن  معاملــة  يســاوي  رئــايس  مرســوم  صــدر 
والخدمــات  بالتعليــم  يتعلــق  فيمــا  المصرييــن  المواطنيــن  بمعاملــة 
حــرز تقــدم كبيــر منــذ ذلــك الحيــن نحــو تحســين معــدالت 

ُ
الصحيــة. وقــد أ

االلتحــاق. ومــع ذلــك، ال تــزال هنــاك بعــض العوائــق والمصاعــب المتعلقــة 
بالوصــول إىل التعليــم ونوعيتــه يف نظــام المــدارس العامــة، بمــا يف ذلــك 
المتعلقــة  والعوائــق  المــوارد،  واســتنفاد  المكتظــة،  الدراســية  الفصــول 
باختــالف اللهجــات، والمســافات الطويلــة الــي يجــب قطعهــا للوصــول إىل 
المــدارس. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإّن عــدد العامليــن يف التعليــم والمتــاح 
ــر كاف. ونتيجــة  لدعــم االحتياجــات المتنوعــة للمتعلميــن مــن الالجئيــن غي
ــتخدمون  ــر يس ــوريين يف مص ــن الس ــال الالجئي ــن أطف ــد م ــإن العدي ــذا ف له
مزيًجــا مــن المــدارس العامــة والمــدارس المجتمعيــة )المــدراس الــي تقيــم 
انشــطتها يف الجمعيــات المحليــه( لتحقيــق أفضــل تعليــم ممكــن. يف عــام 
2018، تلقــت منظمــة بــالن  الدوليــة يف مصــر تمويــاًل مــن DG ECHO ألجــل  
تواصــل: التعايــش التعليمــي ، وهــو مشــروع يســتجيب الحتياجــات التعليــم 
وحمايــة الطفــل للفتيــات والفتيــان األكثــر ضعًفــا بيــن مجتمــع الالجئيــن 
الســوريين والمجتمعــات المصريــة المضيفــة يف ســت مناطــق عبــر القاهــرة 

الكبــرى واإلســكندرية ودميــاط.

استعراض موجز

من خالل  تواصل، التزمت PIE بدعم 14 
تعمــل العديــد مــن مراكــز التعلــم الســورية )SLCs( بأقــل المــوارد وبــدون 
عينــة  مــع  المشــاورات  أجريــت  وقــد  عاليًــا.  تأهيــاًل  مؤهليــن  معلميــن 
ــن  ــخًصا والذي ــغ 255 ش ــدف البال ــايل اله ــن إجم ــا م ــن 166 معلًم ــة م تمثيلي
ــك 14  ــا يف ذل ــورية SLCs، بم ــم الس ــز التعل ــرة يف مراك ــات مباش ــوا تدريب تلق
ــود  ــتجيبين وج ــن المس ــة م ــدت عين ــا. وأك ً ــرًفا أكاديمي ــة / مش ــر مدرس مدي
ضغــط شــبه متســاوي عــى احتياجــات التدريــب بمواضيــع الدعــم النفــيس 
االجتمــايع ))PSS( والتعلــم االجتمــايع العاطــيف )SEL( وإدارة الفصــول 
ــدروس،  ــط ال ــى تخطي ــب ع ــات التدري ــا طلب ــرة. ويليه ــوف الكبي وإدارة الصف
وحمايــة الطفــل، والمناهــج المصريــة، وقواعــد الســلوك. وأكــد العديــد مــن 

ــول  ــب الوص ــد، إىل جان ــن بع ــم ع ــاف التعل ــتعدادهم الستكش المعلموناس
إىل تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالتICT ومهــارات اســتخدامها.

حــاالت  يف  االبتدائيــة  المــدارس  معلمــو   “ لوجــه(  مباشــر)وجهاَ  تدريــب 
الطــوارئ - حزمــة التدريــب التمهيــدي )iCC-ITP(”، الــي طورتهــا الشــبكة 
جريــت لمــدة 

ُ
المشــتركة لــوكاالت ل التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، والــي أ

خمســة أيــام يف كل موقــع خــالل شــهر كانــون الثــاين 2019. وقــد كان الهــدف 
مــن ذلــك بنــاء الكفــاءات التعليميــة األساســية المعلمــون الجــدد أو عديمــي 
الخبــرة. وتتألــف حزمــة التدريــب التمهيديــة TiCC-ITP مــن تدريــب تمهيــدي 

ــع وحــدات أساســية حــول: باإلضافــة إىل أرب
a. دور الُمدرّس/الُمدرّسة ورفاهيته؛
b. حماية الطفل ورفاهيته ودمجه؛

c. أصول التدريس؛ و
d. المنهج والتخطيط.

 )Plan Innternational Eygpt (بعــد تدريــب منظمــة بــالن الدوليــة يف مصــر
المباشــر لحزمــة التعليــم التمهيديــة “ المعلميــن يف ســياقات األزمــات، ويه 
دورة تجريبيــة عبــر اإلنترنــت )تســمى أيًضا   تواصل ( طّورتهــا  ونفّذتها منظمة 
ــة  ــم يف الممارس ــر العالمــي للتعلي ــز الخي ــري لمرك ــد كي ــة ومعه ــالن الدولي ب
)CIGG-CLP(، تهــدف إىل توســيع نطــاق التعلــم وتعميــق المحادثــات حــول 
الــدروس  وتخطيــط  والعاطــيف،  االجتمــايع  والتعلــم  والدمــج،  الرفــاه، 
وتقييمهــا. ُصممــت الــدورة التجريبيــة حــول الكفــاءات األساســية للمعلميــن 
 “ التمهيديــة  التعليــم  حزمــة  محتــوى  باســتخدام  األزمــات  ســياقات  يف 
المعلمــون يف ســياقات األزمــات” ، و إطــار التعلــم المســتدام لمعهــد كاري 

للخيــر العالمــي.

ُصممــت دورة تدريبيــة ميّســرة مدتهــا ســتة أســابيع ومجتمــع ممارســة 
زُّود  مصــر.  يف  المضيــف  المجتمــع  ومعلميــن  الســوريين  للمعلميــن 
المشاركون/المشــاركات بالمــواد المتعلقــة باللغــة العربيــة، بمــا يف ذلــك 
مقاطــع الفيديــو واألنشــطة للتدريــب والتطبيــق، وأتيحــت لهــم فــرص الحــوار 
ــق معهــد  ــه مــن فري ــق مــن الميســرين، وبتوجي مــع بعضهــم البعــض وفري
كيــري للخيــر العالمــي للتعلــم عبــر فريــق تدريــب تعليمــي. وُقّدمــت جميــع 
المحتويــات والتســهيالت باللغــة العربيــة عــى منصــة تعليميــة متنقلــة لدعــم 
وتســهيل المشــاركة. يمكــن اعتبــار الــدورة التجريبيــة تواصــل بأكملهــا بمثابــة 
مســى تعليمــي مختلــط؛ يدمــج مكونــات التدريــب المباشــر والتدريــب عــى 

ــر اإلنترنــت. منصــة عب

طلقــت لتطويــر واختبــار برنامــج التطويــر 
ُ
تواصــل دورة تدريبيــة تجريبيــة أ

المهــين التعليمــي المختلــط والــذي يســتفيد مــن فهــم االمكانــات والقــدرات 
مصــر  يف  المضيــف  والمجتمــع  الســوريين  الالجئيــن  لمعلمــي  المحليــة 

ــا.   ــا أيًض ويصقله

ــن  ــوريين والمصريي ــون الس ــت المعلم ــر اإلنترن ــًعا عب ــا موس ــرًا مهنًي ــّدم تطوي ــي يُق ــروع تجري ــل: مش تواص
ــر ــمي يف مص ــر الرس ــوري غي ــم الس ــاع التعلي ــن يف قط العاملي

منظمة
المؤلفون

الموقع
مواصفات المعلمون

الموضوع

التخطيط الدويل المصري ومعهد كاري للخير العالمي
آية سعيد، مديرة مشروع تواصل وجويل كاسبر، مديرة برنامج

 مصر
مدرسو الالجئين

التطوير المهين للمعلمين
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األدلة والمخرجات

كانــت االســتطالعات مصــدرًا رئيســيًا للتغذيــة الراجعــة خــالل هــذه التجربــة 
جريــت يف بدايــة الــدورة التدريبيــة ويف وســطها ونهايتهــا. وأكّد المشــاركون 

ُ
وأ

أّن الــدورة التجريبيــة “ تواصــل”  كانــت ناجحــة حيــث أفــادو عــن زيــادة الثقــة 
والتطــّور عبــر نتائــج المســح قبــل وبعــد التدريــب. )الشــكل 2(.

تعليقــات  كانــت  ناجًحــا.  تجريبيًــا  مشــروًعا  تواصــل  اعتبــر  عــام  بشــكٍل 
الــي  البيانــات  مــن  كل  وتشــير  للغايــة،  إيجابيــة  والميســرين  المشــاركين 
ــا  ــدم الحاصــل وفًق ــا وتقييمــات الميســرين إىل التطــور والتّق ً ــغ عنهــا ذاتي أبل

للمشــروع. الرئيســية  للمؤشــرات 

المعلمــون العاملــون يف مراكز التعلّم متحمســون لالنخــراط يف مجتمعات 
التعلــم المهنيــة. يعــاين المعلمــون يف هــذا الســياق مــن مشــاكل التنمــر بيــن 
الطــالب، وتوفيــر الدعــم النفــيس للطــالب، وبنــاء أنظمــة معالجــة الصدمــات 
ّــم الخاصــة بهــم وداخــل المجتمــع  القائمــة عــى المعرفــة يف مراكــز التعل
،حيــث تطــى عليهــم هــذه المخــاوف وتُعــى األولويــة للتعلـّـم والدعــم يف 
هــذه المجــاالت. إّن تقديــم فرصــة تعليميــة ذات نهــج مختلــط ) اســتخدام 
ــت(  ــر االنترن ــم عب ــر والتعل ــم المباش ــل التعل ــم، مث ــة للتعل ــن  منهجي ــر م اكث
فكــرة جديــدة وخالّقــة. فهــي تســمح بالتعلّــم المركّــز والمناقشــة حــول 
ــاءات  ــّد اللق ــت. وتع ــر اإلنترن ــدورة عب ــة يف ال ــواد المقدم ــات والم الموضوع
األســبوعية عنصــرًا مهًمــا يف بنــاء المجتمــع ومشــاركة االهتمامــات والمــوارد 
يف الوقــت المحــدد. إن وجــود العديــد مــن الميســرين يســمح  بالمرونــه 
مــن حيــث الجدولــة الزمنيــة المطلوبــة، ويعــزّز التعلــم يف بوجــود الخبــرات 

المتنوعــة للميســرين، ويوفــر شــبكة قويــة مــن الدعــم.
 

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

ومن بين التحديات الي ُحّددت:
صعوبــات يف الترجمــة وتحديــد مــوارد الوســائط المتعــددة عاليــة 	 

الجــودة باللغــة العربيــة؛
النقــص يف التحــاق المشــاركين بالــدورة واســتيعابهم عــى المنصــة، 	 

ممــا يبــرز الحاجــة لنظيــم أو اطــالق فعاليــة او دورة تدريــب مباشــرة 
)وجهــاَ لوجــه(؛

تركز الدورة التدريبية التجريبية “ تواصل” عى األهداف اآلتية:  
تطويــر مجتمــع امــن الممارســين داخــل مراكــز التعلــم لتعزيــز التعــاون 	 

ومشــاركة المــوارد، وتشــجيع قيــادة المعلميــن، وبنــاء نمــاذج تعلــم 
مهنيــة مســتدامة.

ــة، 	  ــة إيجابي ــر ثقافــات صفي ــز معــارف ومهــارات المعلمــون لتطوي تعزي
وبنــاء بيئــات تعلــم آمنــة ومنتجــة، وزيــادة التحصيــل األكاديمــي للطالب 

ورفاههــم.

ُســّجل أربعــة عشــر مشــاركًا يف منصــة التعلــم عبــر اإلنترنــت مــن جميــع 
مراكــز التعلــم الســورية ))SLC : عشــرة ممثليــن

مــن مجتمعــات مراكــز التعلم الســورية ))SLC يف دمياط، واثنــان من القاهرة 
الكبــرى، واثنــان مــن اإلســكندرية. أكمــل ثمانيــة منهــم الــدورة التدريبيــة كاملًة. 

وكان لــدى الســتة اآلخريــن مســتويات متغيــرة من المشــاركة عــى المنصة.
إّن نهــج التعلـّـم المختلــط يتيــح ويّمكــن مــن التعليــم المركّــز والمــرن والــذي 
ــل  ــم بأفض ــوى المنظ ــول إىل المحت ــه الوص ــن خالل ــاركين م ــتطيع للمش يس
شــكل وذلــك بمــا يتناســب مــع جداولهــم الزمنيــة والتقنيــة المتوفــرة، بينمــا 
عــى  المقدمــة  والمــواد  الموضوعــات  حــول  والمناقشــة  الدعــم  يتوفــر 

ــت. ــر اإلنترن ــة عب المنص

تــم تقديــم المحتــوى االلكتــروين” لتواصــل” يف أربــع وحــدات موزّعــة عــى 
ــياقات  ــن يف س ــة للمعلمي ــم التمهيدي ــة التعلي ــدًة حزم ــابيع مجّس ــتة أس س
األزمــات، وتضــم أســبوع تمهيــدي ووحــدة لمــدة أســبوعين حــول مفاهيــم 
الرفاه،ووحــدة لمــدة أســبوعين حــول تخطيــط الــدروس وأنــواع التقييــم 
األســبوع  يف  المهــين  التطويــر  تخطيــط  حــول  ختامية/إضافيــة  ووحــدة 

األخيــر. )الشــكل 1(.

ُقــّدم اإلصــدار التجريــي عبــر منصــة التعلــم عبــر اإلنترنــت الخاصــة بمعهــد 
مــن  فريــق  ييســرها  الــي  اســبوعية  لقــاءات  مــع  العالمــي،  للخيــر  كيــري 
ــة يف مجــاالت  ــرة التعليمي ــة يتمتعــون بالخب ــن بالعربي ــن الناطقي المتطوعي

)Zoom( متنوعــة ومتكاملــة وذلــك باســتخدام منصــة زووم

األسبوع األول: البدء

التوجيه	 
معايير وممارسات 	 

مجتمعنا
لماذا ندرِّس وما يه 	 

فلسفتنا التعليمية
أهدافنا التعليمية 	 

المهنية

الرعاية	 
التعليم االجتمايع 	 

والعاطيف
تأمين فصول دراسية 	 

آمنة وجامعة 
ومنتجة

التحقق والتقييم 	 
وتقديم المالحظات

تخطيط الدروس	 
الدرس رقم 1	 
التقييم )التكويين 	 

والنهايئ(
الدرس رقم 2	 

المالحظات 	 
الشخصية

اآلمال الجماعية	 
الخطوات التالية	 
تقديم المالحظات 	 

والتقييم

األسبوع الثاين والثالث: الرفاه 
والتعليم

األسبوع الرابع والخامس: 
التربية والمناهج والتخطيط

األسبوع السادس: اختتام 
الدورة والخطوات التالية

الشكل 1:  تواصل  وحدات الدورة التدريبية التجريبية عى اإلنترنت
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يمكــن أن يكــون العثــور عــى مــواد عــى اإلنترنــت باللغــة المعنيــة 	 
)العربيــة( تحديـًـا، ولذلــك فــإن اســتثمار المــوارد الكافيــة لتحديــد المــواد 

ــة؛ ــغ األهمي ــر بال ــة أم ــا وللترجم ً ــبة لغوي المناس
إّن بساطة تصميم الدورة يه المفتاح؛	 
ــق 	  ّــم االجتمــايع والعاطــيف يف فري ــراء يف التعل ُــدرج الخب ينبــي أن ي

ــدورة؛ ــف” لل ــدث الضي ــدول “المتح ــير و/أو يف ج التيس
يُعــّد تصميــم المهــام التأمليــة والمشــاركة يف المناقشــات التأمليــة أمــرًا 	 

ــت  ــر اإلنترن ــاء المعرفــة المســتدامة )أي أّن المــواد عب ــة لبن ــغ األهمي بال
ليســت ســوى محّفــز لتطويــر مهــارات إضافيــة وبنــاء المعرفــة(؛ و

تقديــم الدعــم والمتابعــة لتعزيــز بنــاء المعرفــة وبنــاء العالقــات المهنيــة 	 
أثنــاء وبعــد الــدورة.

المراجع

//:https ”.الشــراكة العالميــة مــن أجــل التعليــم. 2019. “التحديات التعليميــة 
-www.globalpartnership.org/education/education   

challenges  
ــؤون الالجئيــن. 2016. “المفقــود:  ــدة لش ــة الســامية لألمــم المتح  المفوضي
 .September 2016 .2016 تعليــم الالجئيــن يف األزمــات”. ســبتمبر   

https://www.unhcr.org/57d9d01d0  

الروابط

 	https:// بالممارســة:  التعلــم  مركــز   - العــام  للصالــح  كاري  معهــد 
learning.careyinstitute.org

 	https://inee.org/resources/ :حزمة تدريب المعلمونيف ســياق األزمات
teachers- crisis-contexts-training-primary-school-teachers

نقص الموارد والكفاءات التكنولوجية المناسبة بين المشاركين؛ و	 
للمشــاركين مــن مراكــز 	  المتزامنــة  مشــاكل يف جدولــة االجتماعــات 

المتعــددة. التعلّــم 

الــدورات  بتنفيــذ  والمرتبطــة  المســتفادة  والــدروس  التوصيــات  تتضمــن 
يــيل: مــا  المســتقبلية  المختلطــة 

	أن تُؤخــذ جــداول العمــل المختلفــة والمناطــق الزمنيــة يف االعتبــار 	 
ــدورة؛ ــط ال ــاء تخطي أثن

مثــل 	  المتزامنــة)  االجتماعــات  إجــراء  إىل  بالحاجــة  االســتهانة  عــدم 
وجًهــا  المباشــرة  اللقــاءات  و  االنترنــت(  عبــر  المباشــرة  االجتماعــات 

لوجــه.
ــة(  مــع جميــع المشــاركين 	  ــاَ ) داخــل الدول ــة داخلي يُعــد تنظيــم فعالي

ــا؛ ــك ممكنًن ــا، إن كان ذل ً ــرين مثالي والميس
مراعاة أساليب التواصل المختلفة واحتياجات المشاركين؛	 
ــة المخصصــة الجتمــاع المجموعــة 	  الحفــاظ عــى المســاحات الرقمي

بعــد انتهــاء الــدورة التدريبيــة أو النشــاط “الرســمي” والتخطيــط إلبقــاء 
منتديــات المناقشــة وقنــوات االتصــال األخــرى مفتوحــة بعــد انتهــاء 

ــتمرين؛ و ــوار المس ــم والح ــة للدع ــدورة التدريبي ال
ــي ســيتم اســتخدامها، بمــا 	  ــا ال التأكــد مــن فهــم المعلمونللتكنولوجي

ــك التســجيل، ونشــر الرســائل، والتواصــل مــع بعضهــم البعــض،  يف ذل
ــة. ــذه التقني ــاح إزاء ه ــعور باالرتي ــرين، والش والميس

البرنامــج  بتصميــم  المتعلقــة  المســتفادة  والــدروس  التوصيــات  تتضمــن 
التدريــس: وطرائــق  الــدرايس  والمنهــج 

دعــوة المعلمونــإىل التعبيــر عــن احتياجاتهــم وأهدافهــم التعليميــة 	 
مــن خــالل اســتطالعات مــا قبــل الــدورة التدريبيــة وخاللهــا وذلــك عبــر 

ــم؛ ــدريب التعل ــع المنســقين وم الحــوار م

الشكل 2: بيانات استطالع تواصل التجريبية قبل وبعد الدورة التدريبية

االستبيان السابق للدورة االستبيان الالحق للدورة

إنشاء مجتمع تعليمي داعم وجامع وإيجايب

.إدارة الفصل الدرايس

تخطيط الدروس

االستخدام االستراتيجي الستراتيجيات التدريس 
المتنوعة )مثل التفاضل والدعائم التعليمية و التعليم 

التطبيي، إلخ(

 استخدام التقييمات التكوينية لتحسين التعليم وتعزيز
تعلم الطالب

التعاون وحل المشاكل مع الزمالء

)مبتدئ( )خبير( )مبتدئ()خبير(

 دعم الرفاه االجتمايع والعاطيف لطالبكم وتنمية
السمات الشخصية اإليجابية
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وصف التحديات الخاصة باألزمات

وطبًقــا لتقديــرات مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، ومنظمــة 
األمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف(، وبرنامــج األغذيــة العالمــي )2018( 
فــإن 1.5 مليــون ســوري نــازح يقيمــون اآلن يف لبنــان، %54 منهــم تحــت ســن 
18 عامــا. ويواجــه المهجــرون الســوريون يف لبنــان الفقــر والتهميــش الســيايس 
)يقيــم نحــو %20 مــن كل األســر يف مســتوطنات الخيــام غيــر الرســمية(. 
وبحلــول عــام 2019، بلــغ عــدد الالجئيــن الســوريين يف ســن المدرســة، الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 3 و 18 عاًمــا، مــا مجموعــه 488000 )تقديريـًـا(، ومــع 
ذلــك فــإن %48 فقــط مــن الالجئيــن يف ســن المدرســة ملتحقــون بالتعليــم 
الرســمي )مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، اليونيســيف وبرنامــج 
إىل  الالجئيــن  لتعليــم  جســور  برنامــج  يهــدف   .)2018 العالمــي  األغذيــة 

معالجــة فجــوة التســجيل لألطفــال الســوريين النازحيــن هــذه.

تأســس جســور يف عــام 2011 مــن قبــل أعضاء ســوريين يف الشــتات ويهدف إىل 
توفيــر مســتقبل أكثــر إشــراًقا للشــباب الســوري. يعمــل برنامــج جســور لتعليــم 
الالجئيــن يف ثــالث مــدارس ابتدائيــة ويقــوم بالتدريــس يف ريــاض األطفال حى 
الصــف الثامــن يف بيــروت ووادي البقــاع والــذي يخــدم أكثــر مــن 1200 طفــل 
ســوري نــازح ســنويًا. تتمثــل مهمــة برنامــج جســور لتعليــم الالجئيــن بالعمــل 

كجســر إلعــداد الطــالب الســوريين لدخــول المــدارس اللبنانيــة.

عندمــا بــدأ برنامــج تعليــم الالجئيــن يف عــام 2014، قــاد المديــر األكاديمــي 
لجســور عمليــة توظيــف المعلمونداخــل المجتمعــات الســورية النازحــة 
ــروت والبقــاع األوســط والبقــاع الغــريب. وافتقــر %60 مــن المرشــحين  يف بي
مجموعــة  ضمــن  التعليميــة.  الخبــرة  إىل  المتقدميــن  مجموعــة  ضمــن 
المقدميــن، لــم يكــن لــدى %60 مــن المرشــحين خدمــة التعليــم. وكان لــدى 
%40 منهــم خبــرة يف مجــال التدريــس أو شــهادة تعليميــة، ولــم يبــدي ســوى 
عــدد قليــل منهــم لمهــارات يف التعليــم الــذي يركــز عــى الطفــل أو التعليــم 

يف حــاالت الطــوارئ.

وكانــت تحديــات التوظيــف هــذه خطيــرة بشــكل خــاص يف ضــوء تحديــات 
ــة  ــون ثالث ــال الالجئ ــه األطف ــن. يواج ــباب الالجئي ــال والش ــع األطف ــل م العم
عوائــق رئيســية أمــام تعلمهــم وتعافيهــم: )1( تحديــات العامــل النفــيس 
واالجتمــايع، )2( النزاعــات ضــد لغــة تعليم جديــدة، و )3( القــدرة المحدودة 
عــى المتابعــة مــن دون وجــود الدعــم المّوجــه )إنقــاذ الطفــل 2018(. وكانت 
الغالبيــة العظمــى مــن األطفــال المســجلين يف جســور قــد تركــوا المدرســة 
لفتــرة طويلــة مــن الزمــن أو لــم يلتحقــوا بالمدرســة. ومــن ناحيــة أخــرى عــاىن 

بعــض األطفــال مــن صدمــة نفســية وإرهــاق بســبب النــزوح.

استعراض موجز

واالحتفــاظ  والتدريــب  للتوظيــف  اســتراتيجية  وضــع  إىل  جســور  احتــاج 
ــاظ  ــك للحف ــازح وذل ــوري الن ــع الس ــراد المجتم ــن أف ــن بي بالمعلمونالمؤهلي
لتحقيــق  مبكــرة  ســن  يف  الســوريين  لألطفــال  وحيــوي  آمــن  مــكان  عــى 
النجــاح أكاديميـًـا. عــالوة عــى ذلــك، احتــاج جســور إىل ضمــان تزويــد هــؤالء 
االحتياجــات  ولتلبيــة  الطــوارئ  حــاالت  يف  للتعليــم  بمهــارات  المعلميــن 

الخاصــة لألطفــال والشــباب الذيــن شــردتهم الحــرب.

يتبــى جســور اســتراتيجية اإلدارة التكيّفيــة يف التوظيــف والتدريب واالحتفاظ 
بالمعلميــن المؤهليــن يف مــدارس جســور الثالثــة. يحتفــظ جســور بأكثــر مــن 
أربعيــن موظًفــا مــن المعلميــن واإلدارييــن يف المــدارس الــي تســتوعب 

حــوايل 1200 طفــل عــى أســاس ســنوي.

االحتياجــات  تقييــم  عــى  االســتراتيجية  هــذه  لتحقيــق  جســور  يعتمــد 
المســتمرة، بــدءًا مــن تقييــم االحتياجــات األوليــة يف عــام 2013 وبرنامــج 
تدريــب تجريــي يف 2015-2014. يتــم إجــراء تقييمــات االحتياجــات هــذه 
مــن قبــل المديــر األكاديمــي لجســور ومديــري المــدارس عــى أســاس نصــف 
ســنوي. باإلضافــة إىل ذلــك يســتخدم جســور  ثــالث مقاربــات لتقييــم أثــر 
التدريــب والموائمــة المســتمرة للتدريــب وذلــك لضمــان تلبيــة تدريــب جســور 
 )2( الصفيــة،  المراقبــة   )1( أفضــل وجــه، ويه:  عــى  الطــالب  الحتياجــات 

األقــران يف مجتمعــات التعلّــم، و )3( التعليــم يف مجتمعــات التعلّــم.
يوفــر برنامــج التدريــب التعليمــي يف جســور وحدتيــن ســنويتين ألعضــاء هيئة 
التدريــس ممــن تزيــد أعمارهــم عــن أربعيــن يف ثــالث مــدارس. يتركــز البرنامــج 
ــم يف  ــوكاالت التعلي ــة ل ــبكة العالمي ــية للش ــاءات األساس ــى الكف ــي ع التدري
ــة يف  ــا مــدريس المــدارس االبتدائي ــي يجــب أن يمتلكه حــاالت الطــوارئ ال

ســياقات األزمــات.

األدلة والمخرجات

يعتمــد نهــج التدريــب لدينــا عــى البحــوث المنشــورة مــن قبــل منظمــة إنقــاذ 
ــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ومدرســة  ــة ل الطفــل والشــبكة العالمي
هارفــارد للدراســات العليــا يف التعليــم فيمــا يتعلــق بأهميــة التعلـّـم الــذي يركز 
عــى الطفــل يف تعليــم الالجئيــن. تفيــد منظمة إنقــاذ الطفــل أن “المعلمون 
قــد يتبنّــوا نهًجــا يتركــز ويتمحــور حــول المعلــم، او نهجــا ســلطويًا عنــد 

تعليــم المتعلميــن الالجئيــن”.

عامنــا  يف  التوظيــف  مــن  االنتهــاء  بعــد  التجريــي  التقييــم  بأجــراء  قمنــا 
األول. وأخــذ ثالثــة أعضــاء مــن فريقنــا وهــم - المديــر األكاديمــي ومديــر 
مدرســتنا ومستشــارها- المراقبــة الصفيــة. قمنــا بتحديــد مــدى انتشــار النهــج 
ــر طــرق التدريــس  ــة لتغيي ــم برامــج تدريبي ــم وتصمي المتمحــور حــول المعل

دراسة حالة جسور: نهج إداري تكيي لتدريب المعلمين الجدد يف سياقات األزمات

منظمة
المؤلفون

الموقع
مواصفات المعلمون

الموضوع

ُجسور
سهى توتنجي، مديرة أكاديمية

 لبنان
مدرسو الالجئين

التطوير المهين للمعلمين
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دليل عىل مخرجات الطالب

ــرًا  ــا، أظهــر %72 مــن طالبنــا تحســنًا كبي ــا لمؤشــرات األداء الرئيســية لدين وفًق
يف معــدالت معرفــة الحســاب والقــراءة والكتابــة. جميــع الطــالب ممــن 
مييــن ) ال يســتطيعون 

ُ
تتــراوح أعمارهــم بيــن 14-12 عاًمــا يأتــون إىل المدرســة أ

القــرءة والكتابــة( حيــث يتمكنــون مــن الحصــول عــى مســتوى الصــف األول. 
مــن ناحيــة أخــرى فــإن %66 مــن الطــالب الذيــن التحقــوا بالمــدارس العامــة 

لــم يتســربوا منهــا.

ــراء  ــوم بإج ــا نق ــم. كم ــات التقيي ــين تقني ــى تحس ــل ع ــور العم ــل جس يواص
ــا  ــام طالبن ــث ق ــة حي ــدارس الخاص ــن يف الم ــع المعلمي ــة م مقابــالت نوعي
بالتســجيل لديهــم. وبحســب مقابلــة أجريــت مــع مــدرس يف مدرســة ثانويــة 
يف البقــاع فــإن طــالب جســور يبــرزون ويتميــزون بيــن بقيــة الطــالب اآلخريــن 

ــداَ. ــم جي ــة التعلي ــم يف عملي ــم وإدماجه ــة إلعداده نتيج

شهادات المعلم

يقــوم الموظفــون يف جســور بمــلء اســتمارات تقييــم بعــد كل تدريــب. وهــذا 
يســاعد مؤسســتنا عــى فهــم أفضــل الحتياجــات المعلميــن وجمــع تغذيــة 

راجعــة للبرامــج المســتقبلية، ونــورد أدنــاه  ثــالث شــهادات:

ســوزان، معلمــة يف مخيّــم الجراحيــة لالجئيــن يف لبنــان: “هنــاك فــرق 
كبيــر بيــن الطريقــة الــي اعتــدت عــى التدريــس بهــا يف ســوريا والطــرق الــي 
تعلمتهــا يف منظمــة جســور. آمــل أن أكــون قــادرة عــى اســتخدامها عندمــا 

ــوريا.” ــود إىل س أع

ــم الجراحيــة لالجئيــن يف لبنــان: “عندمــا أعــود إىل  ســارة، مديــرة يف مخيّ
ــي  ــة ال ــم بالطريق ــب المعلمونوتدريبه ــز تدري ــح مرك ــأن افتت ــم ب ــوريا أحل س

تدربنــا بهــا هنــا.”   

ــب  ــاعدين التدري ــدا: “س ــه يف كن ــادة توطين ــم إع ــابق، ت ــدرس س ــامر، م س
الــذي تلقيتــه يف جســور يف الحصــول عــى وظيفــة مــدرّس لالجئيــن يف مركــز 

مجتمــي صغيــر.”   

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

جســور  تدريــب  نمــوذج  يهــدف  بينمــا  )المغــادرة(  االســتقالة  معــدل 
لمعالجــة التحديــات الــي يفرضهــا معــدل االســتقالة أو المغــادرة المرتفــع، 
إال أن المعــدل ال يــزال يمثــل تحديـًـا هاًمــا. يعــاد توطيــن العديــد مــن موظيف 
جســور الموهوبيــن يف بلــدان ثالثــة وذلــك مــرده إىل قضايــا سياســية أو عائليــة 

خارجــة عــن نطــاق ســيطرة جســور.

المدربــون والعوائــق اللغويــة: تــدرك جســور وفــرة المــوارد المتاحــة للتعليــم 
يف حــاالت الطــوارئ، وســعت بنشــاط إىل عقــد شــراكات مــع المنظمــات 
ــم  ــك معظ ــى اآلن ال يمتل ــة. ح ــر الحكومي ــة غي ــة والدولي ــة والوطني المحلي
ــة  ــة والمحادث ــة التدريســية ســوى مهــارات القــراءة والكتاب ــا مــن الهيئ أعضائن
باللغــة العربيــة. لذلــك يمكــن أن تشــكل الترجمــة وتيســير العمــل مــع الشــركاء 

الدولييــن باللغــة اإلنجليزيــة تحديـًـا.

تدريــب  عنــد  رســمية  شــهادات  أي  جســور  منظمــة  تقــدم  ال  الشــهادة: 

ــاالت: ــالث مج ــى  ث ــاص ع ــه خ ــا بوج ــذه. ركزن ه
الحاجة إىل التعلم المتمايز )متعدد المستويات(؛	 
للطــالب/	  واالجتمــايع  النفــيس  الدعــم  عــى  التدريــب  إىل  الحاجــة 

ــات؛  للطالب
التدريب عى المواد العملية يف الفصل الدرايس.	 

ــب أويل عــى  ــه لتدري ــك بغــض النظــر عــن مــدى خبرت ــم وذل يخضــع المعل
منهجيــة التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، اســتناًدا إىل المعاييــر الدنيــا للتعليــم 
يف حــاالت الطــوارئ للشــبكة العالميــة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، 
وعــى أفضــل الممارســات لتعليــم الكفــاءات األساســية وعــى موائمــة المــواد 
ــات  ــم مخرج ــى تقيي ــاءة وع ــطة البنّ ــداد األنش ــى إع ــة وع ــوارد المتاح والم

التعلــم.

ــات  ــالث مقارب ــن، يســتخدم جســور ث ــب األويل للمعلمي باإلضافــة إىل التدري
ــة المســتمرة للمعلــم: ــة المهني لضمــان التنمي

مالحظــة الفصــل: تبــىق المراقبــة الصفيــة جزءًا متمًمــا لمجتمع الممارســين 
لدينــا. وعــادة مــا تتــم مراقبــة المعلميــن مــن قبــل واحــد مــن ثالثــة أشــخاص، 
ــر المدرســة والمستشــار. يتلــىق المعلمــون  ــر األكاديمــي ومدي وهــم: المدي
ــنوية للتأكــد  ــة الس ــدورات التدريبي ــة خــالل ال ــة الصفي التدريــب عــى المراقب
مــن أن المراقبــة ال تهــدد المعلــم أو تعطــل الفصــل الــدرايس. وعــادة مــا 
يرصــد كل شــخص وهــو يضــع يف اعتبــاره هدًفــا مختلًفــا، وقــد صمــم جســور 
ــر  مجموعــة أدوات تتمــاىش مــع كل هــدف. صمــم مــدراء مدارســنا والمدي
الصــف يف  وإدارة  المشــاركة  الطالــب  لتقييــم  تقييــم  نمــوذج  األكاديمــي 
الفصــول الدراســية لجســور. قــام مستشــارنا بتصميــم نمــوذج تقييــم مصمــم 
لتقييــم الحالــة النفســية واالجتماعيــة للطــالب يف مدارســنا. هنــاك نوعــان من 
المراقبــة الصفيــة: المراقبــة العامــة ويه عبــارة عــن زيــارات قصيــرة خاطفــة 
ومراقبــة الفصــل بأكملــه. تســتند المالحظــات عــى كيفيــة تنفيــذ التدريبــات أو 

إذا طلــب المعلــم المســاعدة يف مجــال معيــن.

التعلــم مــن األقــران: يواجــه بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس لدينــا عقبــات 
شــخصية ممــا يجبرهــم عــى المغــادرة خــالل العــام الــدرايس. عــى ســبيل 
المثــال يختــار بعــض الموظفيــن إعــادة التوطيــن يف بلــد ثالــث. ولذلــك يجــب 
ــد  ــام بس ــن القي ــس المتواجدي ــة التدري ــاء هيئ ــى أعض ــان ع ــض األحي يف بع
فجــوة منتصــف العــام الــدرايس. نحــدد ذوي األداء األفضــل يف مجــاال 
هــؤالء  يالزمــون  المتدربيــن  المعلميــن  ونجعــل  بنــا،  الخاصــة  المهــارات 
الموظفيــن. يعمــل هــؤالء المعلمــون المتميــزون أيًضــا كمدربين خــالل فترتنا 
التدريبيــة. تتيــح لنــا هــذه التقنيــة الحفــاظ عــى معاييــر الجــودة بالرغــم مــن 

ــون. ــتقالة المعلم اس

برنامــج مجتمــع تعلــم المّعلــم: مــع مطلــع عــام 2017 بدأ جســور مجتمًعا 
جديــًدا مــن تقنيــة الممارســة بالشــراكة مــع صنــدوق تنميــة التعليــم: برنامــج 
مجتمــع تعلــم المعلــم. يوفــر البرنامــج مجتمًعــا للممارســة الــذي يجتمــع 
فيــه المدرّســون عــى أســاس شــهري للتفكيــر مليـًـا يف ثالثــة عناصــر أساســية، 
ويه: )1( رفــاه المعلــم، )2( التدريــب عــى المناهــج، )3( التدريــب عــى اللغــة. 
يصــور المعلميــن شــريط فيديــو للصــف ويقــوم بعــرض جــزء منــه عــى بقيــة 
المدرّســين، ثــم يقــوم مســير الجلســة زمــام المبــادرة لمناقشــة مــا تمــت 
ــم  ــع تعل ــول مجتم ــى بروتوك ــن ع ــع المعلمي ــب جمي ــم تدري ــه. ت مالحظت

المعلــم..



73

معلميهــا. يف حيــن أن الحصــول عــى شــهادة مهنيــة يمكــن أن يســهل النمــو 
المهــين للعديــد مــن مــدريّس جســور عنــد حصولهــم عــى فــرص تعليميــة 
ــالب  ــهادات الط ــد ش ــان. تع ــارج لبن ــم خ ــادة توطينه ــم إع ــا يت ــرى عندم أخ
مصــدر أقــل للقلــق حيالهــا - حيــث يديــر جســور “نــادي الواجبــات المنزليــة” 
بغيــة مســاعدة الطــالب عــى االســتعداد المتحــان بريفــات الشــريط للدخول 

ــة. يف نظــام المــدارس العامــة اللبناني

ــن  ــد م ــع العدي ــراكات م ــور ش ــدى جس ــل: ل ــات العم ــور ورش ــفر لحض الس
ــن  ــات يف كل م ــع الجامع ــل م ــات العم ــة وعالق ــر الحكومي ــات غي المنظم
لبنــان والواليــات المتحــدة األمريكيــة. يقــوم العديــد مــن الشــركاء بدعــوة 
الموظفين/موظفــات/ جســور والمدرّســين للمشــاركة يف ورش العمــل إال أن 
ــر وســائل  ــن أن تكــون باهظــة. وهــذا يشــمل حــى توفي ــفر يمك ــف الس تكالي

ــس. ــة التدري ــاء هيئ ــع أعض ــروت لجمي ــاع إىل بي ــا يف البق ــن مراكزن ــل م النق
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يعمل المعلمون ضمن مجموعات عمل عقدت من خالل منظمة جسور 
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وصف التحديات الخاصة باألزمات

يعــد تحقيــق مســتوى عــاٍل مــن جــودة البرنامــج هــو التطلــع النهــايئ لجميــع 
الممارســين إال أن التحســن يف كثيــر مــن األحيــان بــيطء ومتقلــب وغيــر 
منتظــم. نــادرًا مــا يعتمــد التحســن عــى دليــل، أو يســتغرق هــذا الدليــل 
ســنوات للحصــول عليــه مــن خــالل عمليــة التنفيــذ المتحســنة، ويف الوقــت 
ــذل قصــارى جهدهــم ولكــن مــن  ــا إىل ب نفســه يســى مدرســونا وموظفون

دون األدوات الــي تســاعدهم عــى تحويــل تطلعاتهــم إىل حقيقــة.

يتألــف النهــج متعــدد الجوانــب للجنــة اإلنقــاذ الدوليــة للتنميــة المهنيــة 
للمعلميــن يف لبنــان مــن خمســة إىل عشــرة أيــام مــن التدريــب المباشــر، 
ودورات تعلــم المعلميــن الشــهرية، باالضافــة اىل وزيــارات التدريــب شــهرية. 
تظهــر األبحــاث أن اســتمرار الدعــم أكثــر فعاليــة مــن التدريبــات لمــرة واحــدة 
)ماكإيــوان، 2012( وأن أداء المعلمــون يتحســن بشــكل أفضــل مــن خــالل 
التدريــب التعليمــي )نايــت، 2007( باإلضافــة إىل الفــرص اإلضافيــة للتعلّــم 
اإلنقــاذ  لجنــة  أن  مــن  بالرغــم  حــال،  أيــة  عــى   .)2012 )أور،  األقــران  مــن 
نقــص يف األدوات  أن هنــاك  إال  المعلميــن  قــدرات  لبنــاء  الدوليــة تســى 
ــج.   ــة للبرنام ــوا وكالء لتحســين الجــودة العام ــى أن يكون ــاعدهم ع ــي تس ال
نعتمــد بشــكل كبيــر عــى الــدروس المســتفادة وأفضــل الممارســات القوليــة 
)الســردية( لتحســين جــودة البرنامــج بشــكل مســتمر.  أصبحــت نظــم الرصــد 
لدينــا أكثــر اســتجابة حيــث نقــوم بإســتخدام االنظمــة الرقميــة لمراقبــة 
الحضــور وغيــره مــن مقاييــس تصحيــح البرنامــج المهمــه األخــرى، لكننــا مــا 
نــزال نفتقــر إىل اآلليــات لتفعيــل نظــام إليجــاد حلــول للعقبــات الــي تحــول 

دون تنفيــذ الجــودة.   

ــا  ــذ، فإنن ــة لســد هــذه الفجــوة بيــن برمجــة الجــودة ودقــة التنفي ويف محاول
نجمــع بيــن التطويــر المهــين القوي الحــايل ونظم الرصد، لدينــا مع منهجيات 
تحســين الجــودة /علــم التحســن( وهــذا يعــزز إمكاناتنــا لتحقيــق البرنامــج 
بجــودة عاليــة وعــى أســاس مســتمر مــن خــالل تمكيــن جميــع الجهــات 

ــم األدوات  ــالل منحه ــن خ ــون م ــا المعلم ــام وخصوًص ــة يف النظ الفاعل
 

الي يحتاجونها ليكونوا وكالء أنفسهم يف التحسين والتعلم التجريي
المســتمر كمنهجيــة ومجموعــة مــن األدوات  الجــودة  يضيــف تحســين 
ــر يف  ــة تحســين جــودة البرنامــج، ويضــع دافــع للتغيي تضيــف الدقــة لعملي

أيــدي أقــرب األشــخاص لتحديــات التنفيــذ –المعلمــون أنفســهم. 

استعراض موجز

يعــد علــم التحســين منهجيــة وعمليــة، ومجموعــة مــن األدوات والــي 
تــم تطويرهــا يف األصــل يف مجــال التصنيــع لخفــض التكاليــف وتحســين 
ــة حيــث أصبحــت  ــة الصحي ــت الطريقــة إىل قطــاع الرعاي ــم انتقل الجــودة. ث

للمخرجــات  المستشــفيات  تحســين  لكيفيــة  االنتشــار  واســع  جــزءًا  اآلن 
بالنســبة للمــرىض. ولــم يتــم موائمــة علــم التحســين مــع قطــاع التعليــم إال 
يف العقــد المــايض لكنهــا تبــدو واعــدة عبــر مجموعــة واســعة مــن الســياقات 
ــار  ــة المنفــذ األول الختب ــة اإلنقــاذ الدولي ــة.  )بريــك، 2015( تعــد لجن التعليمي

المنهجيــة يف ســياق هــش.

ــة  ــة للتعبئ ــوارد الالزم ــتمر األدوات والم ــودة المس ــين الج ــج تحس ــر منه يوف
المعلميــن  وخصوًصــا   - النظــام  يف  الفاعلــة  الجهــات  لجميــع  الســريعة 
ــين  ــف تحس ــة يتأل ــات. كمنهجي ــين المخرج ــو تحس ــم - نح ــة التعلي يف حال
هــذه  واختبــار  التحســين  حــول  تطويــر  نظريــات  مــن  المســتمر  الجــودة 
التغييــرات يف دورات ســريعة وآمنــة مــن الفشــل وجمــع البيانــات للتحقــق مــا 
إذا كانــت هــذه التغييــرات تفــيض إىل التحســين ومــن ثــم مشــاركة التغييــرات 

مــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن يف المجتمعــات الشــبكية.

ــودة  ــين الج ــات تحس ــج منهجي ــب دم ــة ببتجري ــاذ الدولي ــة اإلنق ــت لجن قام
العــالج  لمعلمــي  بالنســبة  الخــاص  الدعــم  بنمــوذج   )CQI( المســتمر 
ــهر  ــة أش ــدة ثماني ــب لم ــتمر التجري ــان. اس ــرق لبن ــمال وش ــالح( يف ش )واالص
وتضمــن عــى تدريــب ســتة مدربيــن مــن موظــيف لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة و 30 
مدرًســا لبنانيـًـا عــى علــوم التحســين، وذلــك مــن خــالل دمجهــا يف  تدريبــات 
حلقــات  بروتوكــوالت  موائمــة  تــم  ثــم  الحاليــة.  والمرشــدين  المعلميــن 
تعلــم المعلميــن )TLCs-Teacher Learning Circles ( , وزيــارات التدريــب 
لتعكــس منهجيــات تحســين الجــودة المســتمر ولـ اســتخدام أدواتهــا ) ادوات 
ــم  ــة لتعل ــات مجدول ــة حق ــتمر(.لكل ثالث ــودة المس ــين الج ــات تحس منهجي
المعلميــن )TLC( ستســتضيف لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة حلقــة تعلــم معلميــن 
كبيــرة )تشــمل الجميــع مــن دورات التعلــم الثالثــة( للتدريــب وتوحيــد أغــراض 
ــة  ــع اول حلق ــتمر م ــودة المس ــين الج ــات تحس ــزت أوىل منهجي ــم. رك التعل
المعلمونلهدفهــم  تحديــد  عــى  المثــال،  ســبيل  عــى  معلميــن  تعلــم 
والتخطيــط للتغييــرات الــي يجــب اختبارهــا. يف عــكار مثــال، أراد المعلمــون 
تحســين اســتيعاب اللغــة الفرنســية.  حيــث أنهــم اختــاروا عــدد األطفــال يف 
الفصــول الدراســية ممــن يمكنهــم نطــق جميــع أحــرف األبجديــة الفرنســية 
ــول  ــتركة ح ــة مش ــوروا نظري ــويًا وط ــون س ــع المعلم ــح. اجتم ــكل صحي بش
ــة لتحســين هــذه المخرجــات  مــا يعتقــدون بأنهــا كانــت العوامــل الجوهري
بالنســبة للطــالب. كمــا قــدم الخبــراء ذوي العالقــة يف لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة 
معلومــات للمعلميــن الســتخدامها ودمجهــا مــع خبراتهــم وتجاربهــم. 
ركــز المعلمــون بعــد تطويــر النظريــة عــى عامليــن نوعييــن همــا- إدارة 
الســلوك يف الفصــل الــدرايس وضمــان حضــور الطــالب بانتظــام. تــم توجيــه 
المعلميــن يف سلســلة مــن األنشــطة لتطويــر “تغييــر األفــكار” أو الممارســات 
ــا  ــلت يف تطبيقه ــات او فش ــر ان أخط ــي ال تؤث ــن- ال ــل اآلم ــرة ) الفش الصغي
مــع االطفــال( الــي يمكنهــم اختبارهــا يف غــرف الصــف الخاصــة بهــم عــى 
مــدار يــوم أو أســبوع، وخطــط المعلمــون مــى يختبــرون هــذه التغييــرات. 
جمــع المعلمــون البيانــات حــول الدافــع الــذي كانــوا يحاولــون تحســينه مثــل 

والدليل يكمن بالتحسن:  استخدام الجودة المستمر إلشراك المعلمين يف لبنان
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عقــدت جلســات نقــاش عــى شــكل مجموعــة التركيــز مــع مجموعــات مــن 
ــن يف كل منطقــة. ذكــر المعلمــون أنهــم وجــدوا هــذا  ــن والمدربي المعلمي
النهــج مفيــًدا وكانــوا متحمســين بشــكل خــاص للمشــاركة يف عمليــة توليــد 
ــض  ــم البع ــع بعضه ــم م ــون بياناته ــادل المعلم ــدة. تب ــكار جدي ــة أف وتجرب

بشــكل علــين وهــو الســلوك الــذي تمــت معالجتــه يف األصــل بحــذر.

تعزيــز االســتجابة المشــجعة مــن قبــل المعلمــون، ذكــر المدربيــن الذيــن 
كانــوا  المعلميــن  غالبيــة  بــأن  التركيــز  مجموعــة  مناقشــات  يف  شــاركوا 
يف  يســاعد  المســتمر  الجــودة  تحســين  وأن  النهــج،  بهــذا  متحمســين 
هيكلــة حلقــات تعلــم المعلــم. وعــى وجــه التحديــد، أفــاد المدربــون أن 
بروتوكــوالت مراجعــة التغييــرات والبيانــات عــى مســتوى النتائــج أثنــاء تعلــم 
األقــران عــززت المحادثــات حــول الممارســة النوعيــة وجــذب المعلمــون إىل 

محادثــات ومشــاركة أعمــق.

الذيــن قامــوا بتجريــب فكــرة  شــهد المدرّســون يف كل مــن عــكار وبقــاع 
ــا كبيــراَ يف  التغييــر بمــدح الطــالب طــوال اليــوم عــى حســن الســلوك ارتفاًع
ــراء إدارة  ــر إىل أن إج ــم. بالنظ ــايب لطالبه ــات المتعلقــة بالســلوك اإليج البيان
الســلوك تــم اإلبــالغ عنــه مــن قبــل المعلــم، فليــس مــن الواضــح مــا إذا كان 
اليــوم  الطــالب طــوال  أن عمليــة مــدح  أم  بالفعــل  قــد تحســن  الســلوك 

جعلــت المدرّســين أكثــر عرضــة لتســجيل الســلوك الجيــد.

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

وتفســيرها.  البيانــات  جمــع  يف  وســعهم  يف  المعلمونمــا  معظــم  بــذل 
يعــد تفســير البيانــات أنــه مجموعــة مهــارات ســنحتاج إىل بنائهــا مــع مــرور 
الوقــت، كمــا ســنحتاج إىل العمــل عــى تقديــم البيانــات بطــرق ســهلة القراءة. 
وهنــاك حاجــة إىل أدوات جمــع بيانــات ونظــم أقــوى لتقييــم أدق للتغييــرات 
ًــا عــى  ـًـا إضافي ــة العمليــة حــى ال تشــكل عبئ الــي تــؤدي إىل تحســين وأتمت
ــة )مدتهــا أربعــة أشــهر(  الموظفيــن. كمــا وجــدوا أن دورة البرنامــج العالجي

كانــت قصيــرة للغايــة لينتــج أدلــة هادفــة وذات فائــدة.

وبالنظــر إىل أن نفــس الهــدف وُجــد بأنــه أكثــر فائــدة يف عــكار، ســتقوم لجنــة 
اإلنقــاذ الدوليــة يف العــام الــدرايس القــادم بــإدراج منهــج تحســين الجــودة 
المســتمر يف المناهــج الدراســية، حيــث ســيتبع جميــع المدرّســين نفــس 
ــك مــع  ــه.   ســيتم ذل الجــدول الزمــين ومســار تقــدم الطــالب يف الوقــت ذات
المدرّســين العالجييــن وبعــض مــدريّس محــو األميــة األساســية  جميــع 
والحســاب. وسيســاعد التوافــق عــى األهــداف المدرّســين عــى التعــاون 
بشــكل أكثــر فعاليــة حيــث ســيتمكنون مــن مقارنــة التغيــرات بمــرور الوقــت. 
اقتــرح المعلمــون أن يشــارك الطــالب يف الســنة القادمــة يف تحســين الجودة 
المســتمر مــن خــالل المســاعدة يف تطويــر أفــكار التغييــر بأنفســهم )خاصــة 
ــع  ــيتماىش جم ــات. وس ــع البيان ــاعدة يف تتب ــلوك( والمس ــبة إلدارة الس بالنس
ــات  ــة دمــج بيان ــدء يف عملي ــات مــع األدوات الموجــودة مــن أجــل الب البيان

ــات. ــات التحســين وتخفيــف عــبء إدارة البيان الرصــد وبيان

مــن خــالل تعزيــز التعليــم لدينــا مــن هــذا المشــروع التجريــي خــالل العــام 
ــة يف  ــع الجهــات الفاعل ــين وجمي ــة المدرّس المــايض، نأمــل أن يســتمر تعبئ

ــا مــن أجــل تحســين مخرجــات التعلــم لألطفــال يف لبنــان.  نظامن

اســتخدام مخطــط إدارة الســلوك يف الفصــل الــدرايس لجمــع البيانــات. ثــم 
يجتمعــون مًعــا خــالل حلثــات تعلــم المعلــم )TLC( لمناقشــة التغييــرات 

ــات. ــات والنقاش ــه المحادث ــات لتوجي ــتخدام البيان ــا واس ــي اختبروه ال

تهــدف التجربــة لخلــق ثقافــة يشــعر فيهــا المعلمــون عــى المشــاركة يف 
التأمــل الــذايت وعكــس االفــكار والتحســن. كمــا تهــدف إىل توليــد أدلــة تكشــف  
عــن مخرجــات ممارســات التدريــس المختلفــة، وتطويــر قاعــدة معرفيــة 
حــول كيفيــة دمــج تحســين الجــودة المســتمر بشــكل أفضــل يف نمــوذج 

ــم. ــان والعال ــن يف لبن ــة للمعلمي ــة المهني ــة للتنمي ــاذ الدلوي ــة اإلنق لجن

األدلة والمخرجات

وكان الغــرض مــن البرنامــج التجريــي هــو معرفــة كيــف ســتعمل هــذه 
ــل  ــن قب ــا م ــيتم تلقيه ــف س ــة وكي ــى القائم ــا يف الب ــم دمجه ــة إذا ت الطريق
ــا نهًجــا ذا شــقين، همــا: )1( قمنــا  المدربيــن والمعلميــن. إلدراك هــذا اتخذن
بتغييــر التدخــل بحســب المنطقــة لمعرفــة أيهمــا أكثــر نجاًحــا؛ و )2( أجرينــا 
بإجــراء مناقشــات ضمــن  البرنامــج  نهايــة  روتينيــة، وقمنــا يف  مســوحات 

مجموعــات تركيــز مــع المعلميــن والمدربيــن.

قمنــا بتغييــر التدخــل بحســب المنطقــة لمعرفة أيهــا كان األكثــر نجاًحا.. 	
قمنــا بتغييــر التدخــل بحســب مســتويات االســتقاللية مقابــل االســتقالل 
يف المنطقتيــن. أردنــا تحقيــق التــوازن لمنــح المعلمــون االســتقاللية 
االهتمــام  مجــال  تحســين  عــى  يركّــزون  أنهــم  مــن  للتأكــد  الكافيــة 
ــا.  ً ــا ذاتي ــايل تســخير قــوة النهــج ليكــون محفــزًا وموجًه األســايس وبالت
ــة  ــادات مهم ــم إرش ــة إىل تقدي ــرار بالحاج ــم اإلق ــه، ت ــت نفس ويف الوق
نظــرًا لحداثــة العامــة للمنهجيــات.  كان للمعلميــن يف عــكار نفــس 
ــن أن  ــن للمعلمي ــي يمك ــر ال ــكار التغيي ــة بأف ــم قائم ــم تقدي ــدف وت اله
يضيفــوا إليهــا، ولكــن أفــكار التغييــر كانــت محــددة إىل حــد كبيــر. يختــار 
المعلمــون يف البقــاع أهدافهــم الخاصــة وجعلنــا اســتخدام أفــكار 
التغييــر أكثــر مرونةوسالســة. ووجدنــا أن الهــدف المشــترك أمــر حاســم 
لتحقيــق النجــاح. وســمح بالتبــادل فيمــا بيــن المعلميــن لتكــون أكثــر 
فائــدة حيــث يمكنهــم المقارنــة بثقــة عبــر الفصــول الدراســية. كمــا أنــه 
جعــل جمــع البيانــات والتصــّور أســهل بكثيــر لموظــيف  الرصــد والتقييــم 
لدينــا، حيــث كانــوا يجمعــون بيانــات مماثلــة مــن كل معلــم. وكان 
عــبء إدارة بيانــات يف البقــاع أكبــر ألن األهــداف لــم تكــن عالميــة وكان 
عمــل المعلمــون مًعــا أصعــب، وبالرغــم مــن ذلــك، كان المعلمــون 
ــرة  ــر المثي ــر مــن أفــكار التغيي ــة وقامــوا بصياغــة الكثي متحمســين للغاي
لالهتمــام حًقــا. عــى ســبيل المثــال، أنشــأ أحــد المعلمــون أوراق لتتبــع 
ــة  ــة متنوع ــب يف مجموع ــاط الطال ــجل نق ــي تس ــب ل ــلوك كل طال س
مــن الســلوكيات اإليجابيــة وترســل إىل المنــزل أســبوعيًا لمشــاركتها مــع 

ــاء األمــور.  أولي

أجرينــا مســوحات روتينيــة وقمنــا يف نهايــة البرنامــج بإجــراء مناقشــات . 	
ضمــن مجموعــة التركيــز مــع المعلمونوالمدربين/المدربــات.

بالنســبة لمســوحات الرضــا، قمنــا بإجــراء اســتطالع آلراء المعلميــن يف نهايــة 
كل جلســة تعليميــة. تــم ســؤال المعلميــن عمــا تعلمــوه وتقييــم فائــدة 
المعلومــات مــن حيــث قابليتهــا للتطبيــق الفــوري يف الفصــول الدراســية. 
وقــال %100 مــن المعلميــن يف نهايــة المداخلــة أنهــم يريــدون مواصلــة 

العمــل بمنهــج تحســين الجــودة المســتمر يف العــام الــدرايس القــادم.
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وقيــل لهــا أن تجــرب كل منهــا لمــدة أســبوع وتالحــظ كيــف تشــعر حيــال 
أثرهــم. كمــا تــم تعليمهــا تتبــع البيانــات حــول األهــداف المحــددة الــي 
ــي أدت  ــرات ال ــدرايس حــى تتمكــن مــن معرفــة التغيي حددتهــا لفصلهــا ال

إىل التحســن المرجــو الــذي تســى لــه.

حضــرت ريــم ثــالث جلســات تعليميــة ويه عبــارة عــن حلقــات تعلــم معلــم 
)TLC( أكبــر لتتلــىق تدريــب إضــايف حــول أدوات تحســين الجــودة المســتمر. 
ــار  ــذ( الختب ــتقيص- نف ــل - اس ــط –إعم ــراء دورات )خط ــة إج ــت كيفي وتعلم

وتحليــل أفكارهــا.

شــقت ريــم طريقهــا بجهــد يف البدايــة مــع التفســير النظــري لعمليــة تحســين 
الجــودة المســتمر ولكــن بعــد إجــراء جلســة عمليــة أخــرى مــع أمثلــة ألفــكار 
التغييــر، بــدأت تتفهــم وازداد حماســها لتكــون قــادرة عــى اختبــار األفــكار 

الجديــدة.

وأشــارت إىل أن “تدريــس الفصــول الدراســية العنقوديــة كان التحدي الرئيي 
ــدرس  ــة ال ــم خط ــىل تقدي ــدرة ع ــة والق ــي التعليمي ــين يف رحل ــذي واجه ال
لطالب/طالبــات متعــددي الدرجــات. عىل أيــة حال، عندما بدأت باســتخدام 
منهــج تحســين الجــودة المســتمر، أصبحــت قــادرة عــىل إيجــاد عــدة طــرق 

لتقديــم دريس وتنــاول جميــع أنمــاط المتعلمين/المتعلمــات لــدي.”

أتقنــت ريــم يف نهايــة البرنامــج األدوات وأنشــأت بعــض أدواتهــا الخاصــة 
لتتبــع البيانــات حــول أفكارهــا. وأنشــأت الرســم البيــاين لمســارها يف دفتــر 
مالحظــات حيــث تتبعــت عــدد المــرات الــي اختبــرت فيهــا أفــكارًا مختلفــة 
ــودة  ــين الج ــج تحس ــت منه ــارات. تناول ــذه االختب ــا ه ــي حققته ــج ال والنتائ

ملف تعريف المدرّس/المدرّسة

تقــوم ريــم عمــر بالتدريــس لــدى لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة منــذ ثــالث ســنوات يف 
البرنامــج العالجــي يف منطقــة البقــاع يف لبنــان. إنهــا تعمــل يف أحــد الفصــول 

الدراســية القائمــة عــى األنشــطة المجتمعيــة يف بعلبــك يف حــوش بــردى.

تبلــغ ريــم مــن العمــر 23 ســنة ويه لبنانيــة الجنســية. ويه حاصلــة عــى 
شــهادة البكالوريــوس يف المحاســبة. كجــزء مــن تطورهــا المهــين المدعــوم 
مــن قبــل لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة، تلقــت التدريــب المباشــر والتمريــن وشــاركت 

.)TLCs( ــم ــم المعل ــات تعل يف حلق

وشــاركت ريــم يف المشــروع التجريــي لمنهجيــة تحســين الجــودة المســتمر. 
كانــت مرشــحة جيــدة وباألخــص ألنهــا تلقــت بالفعل حزمــة الدعــم التقليدية 

مــن لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة عــى مــدى الســنوات الثــالث الماضيــة.

وعنــد تحديــد األهــداف، ذكــرت ريــم أن التحــدي الرئيــيس لهــا هــو إدارة 
ســلوك طالبهــا أثنــاء الفصــل الــدرايس، باالضافــة اىل التدريــس يف فصــل 
ــالب.  ــن الط ــة بي ــات مختلف ــة وحاج ــتويات تعليمي ــى مس ــوي ع ــيف يحت ص
ويه تــي تماًمــا أن طالّبهــا مــروا بســنوات مــن التوتــر، وتريــد اســتخدام 
تقنيــات إيجابيــة للحفــاظ عــى صفهــا منظــم، وجميــع الطــالب قادريــن عــى 

االنتبــاه والتعلــم.

ــأن  ــة بش ــكار مختلف ــر أف ــا لتطوي ــع مدربه ــا م ــوء أهدافه ــم يف ض ــت ري عمل
ــرة  ــن مجب ــم تك ــدرايس. ول ــا ال ــا يف فصله ــن أن تختبره ــي يمك ــرات ال التغيي
عــى تنفيــذ أي اســتراتيجية محــددة وإنمــا أعطيــت عــدة اســتراتيجيات 

صورة 1: المدرسون مع لوحات المعلومات يف عكار
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الشــخصية  حياتهــا  يف  النهــج  اســتخدام  يف  إضــايف  بشــكل  ريــم  بــدأت 
مختلفــة  أفــكار  الختبــار  اســتخدامه  يف  بــدأت  كمــا  نفســها.  لتحســين 

الحســابية. مهاراتــه  يف  ابنهــا  لمســاعدة 

تُظهــر تجربــة ريــم كيــف أن تحســين الجــودة المســتمر هــو أكثــر مــن مجــرد 
منهجيــة. يمكــن أن يكــون أيًضــا بمثابــة طريقــة مرّكــزة يف التفكيــر يمكــن أن 

تســاعد أي فــرد عــى تحســين نوعيــة عملهــم وحياتهــم الشــخصية.

مــن  بعدئــذ  تمكنــت  تغييــرات.  إلجــراء  بيئتهــا  ترصــد  كعالمــة  المســتمر 
تقديــم هــذا النهــج لجلســات التعلــم وعرضــت عــى المعلمــون اآلخريــن مــا 

اكتشــفته.

قالــت ريــم: “آمــل أن نتمكــن مــن اســتخدام منهــج تحســين الجــودة 
اضافيــة  مهمــة  ليــس  ألنــه  والخاصــة  العامــة  مدارســنا  يف  المســتمر 
اليوميــة  حياتنــا  يف  تســاعدنا  للتفكيــر  طريقــة  إنهــا  بــل  لمجهودنــا 

والعمليــة.”

صورة 1: ريم عمر يف صفها

صورة 2: أداة جمع بيانات إدارة السلوك المعدلة من ريم عمر. وضعت السلوك العام لليوم يف واحدة من ثالث أماكن ثم تلتقط صورة له وترسلها إىل موظف الرصد 
والتقييم الذي يقوم بتسجيلها.
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وصف التحديات الخاصة باألزمات

مــن  الروهينغــا، حــوايل %60 منهــم  مــن  قرابــة 900000 الجــئ  يعيــش 
األطفــال، حاليـًـا يف مســتوطنات يف كوكــس بــازار ببنغالديــش. تشــير تقديــرات 
اليونيســيف إىل أن حــوايل 300000 طفــل يحصلــون عــى التعليــم،  فيمــا 
ــراوح  ــن تت ــال الذي ــن األطف ــرك %16 م ــا ت ــي، مم ــق تعليم ــارب 5000 مرف يق
أعمارهــم 14-3 عاًمــا،و %81 مــن المراهقيــن )الذيــن تتــراوح أعمارهــم -15

ــذه  ــم ه ــة 2019(. تحت ــع اإلغاث ــم )موق ــى التعلي ــول ع ــا( دون الحص 24 عاًم
ــم. ــاس لجــودة التعلي ــل للقي الثغــرات وضــع نهــج قاب

بوصفــه الكيــان األســايس الــذي يوفــر التعليــم لالجئيــن الروهينجــا، كافحــت 
اليونيســيف مــن أجــل تنفيــذ نهــج يصــل إىل جميــع األطفــال ويوفــر العناصــر 
الرئيســية لنهــج التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، مثــل النظافــة والخدمــات ذات 
الصلــة بالتغذيــة )مكتــب التقييــم لليونيســيف 2018(. ومــع نهايــة عــام 2018، 
شــملت التحديــات األخــرى الــي تواجــه التعليــم يف كوكــس بــازار نقًصــا يف 
المــواد التعليميــة والمعلميــن باإلضافــة إىل عــدم التركيــز عــى األنشــطة 
االجتماعيــة والعاطفيــة الــي تعالــج الصدمــة النفســية االجتماعيــة وتشــجع 

عــى المرونــة.

إىل  كاريتــاس  تهــدف  األخــرى،  المنظمــات  مــن  مجموعــة  إىل  باإلضافــة 
المســاعدة يف مواجهــة هــذه التحديــات بفتــح ســت مســاحات صديقــة 
لألطفــال يف كوكــس بــازار بعــد فتــرة وجيــزة مــن التدفــق األخيــر لالجئيــن 
األنشــطة  لألطفــال  الصديقــة  كاريتــاس  مســاحات  تقــدم  الروهينجــا. 
وتــدرج  والعاطــيف  االجتمــايع  التعلــم  عــى  تعتمــد  الــي  التعليميــة 
ــج  ــدف البرنام ــايع. يه ــيس واالجتم ــم النف ــة والدع ــة والتغذي ــر النظاف عناص
إىل معالجــة نقــص المــوارد مــن خــالل تشــجيع اســتخدام المــواد المعــاد 
للتعلــم ونقــص المعلميــن باســتخدام أســلوب تدريــب يســمى  تدويرهــا 
جوهــر التعلــم، والمصمــم ليكــون متاًحــا المعلمــون الذيــن يفتقــرون إىل 

التعليــم الرســمي أو لديهــم خبــرة محــدودة بالتعليــم.

استعراض موجز

إن جوهــر التعلـّـم هــو نهــج تربــوي وضعتــه مؤسســة كاريتــاس يف سويســرا 
يف  لألطفــال  والتربــوي  واالجتمــايع  النفــيس  الدعــم  توفيــر  إىل  ويهــدف 
حــاالت األزمــات. يتبــع نهــج جوهــر التعلــم عرًضــا روتينيـًـا مســتهدًفا لألنشــطة 
الحســية الــي تســتخدم مــواد معــاد تدويرهــا يمكــن لألطفــال الوصــول إليهــا 
يف بيئتهــم. يتيــح البرنامــج المعلمونــأن يقومــوا بتدريــس منهــج نموذجــي 
مــن خــالل التســلية واللعــب لدعــم األطفــال وهــم يتعافــون مــن األحــداث 

ّــم. المؤلمــة ويســتعيدون قدرتهــم عــى التعل

يتــم تدريــس المفاهيــم األساســية لبرنامــج جوهــر التعلــم للمعلميــن يف 

ــة  ــام، ممــا يضمــن بــدء ســريع يركــز عــى تلبيــة االحتياجــات الفوري أربعــة أي
يف  متضمــن  هــو  كمــا   – المعلــم  تدريــب  الطــوارئ.  ســياق  يف  للطــالب 
اســم البرنامــج - يســى البرنامــج إىل نقــل جوهــر التعليــم عــايل الجــودة 
ــة المســتمدة مــن أصــول التدريــس يف شــتاينر،  ــن العملي مــن خــالل التماري
مونتيســوري وريجيــو اميليــا. يســتخدم التدريــب مــواد كتابيــة محــدودة 
ــك  ــا يف ذل ــة المعلمــون بم ــات التربوي ــة مجموعــة واســعة مــن الخلفي لتلبي
أولئــك الذيــن يفتقــرون إىل التدريــب عــى التعليــم الرســمي. كمــا يتــم دعــم 
المعلميــن مــن خــالل مكــون اإلرشــاد الــذي يبــدأ مباشــرًة بعــد التدريــب. 
يراقــب الموجهــون ويدعمــون األنشــطة التعليميــة مرتيــن يف األســبوع حــى 
يكتســب المعلميــن الثقــة الكافيــة يف قدرتهــا عــى تقديــم البرنامــج )بنــاءً عى 
ــارة الموجهيــن  ــرة زي ــة وتي ــك المرحل ــة البرنامــج(. تقــل يف تل مؤشــرات مراقب

ــج. ــوال البرنام ــران ط ــن األق ــة م ــة الراجع ــتمر التغذي ــن تس ولك

مــع  شــراكة  لوكســمبورغ  يف  وكاريتــاس  سويســرا  يف  كاريتــاس  عقــدت 
كاريتــاس يف بنغالديــش يف أواخــر عــام 2017 ليبــدأ التنفيــذ يف اســتجابة 
ــت  ــش كان ــاس يف بنغالدي ــن أن كاريت ــا. وبالرغــم م ــن الروهينج ــة الالجئي ألزم
تطبــق منهــج جوهــر التعلــم يف دكا ومــا حولهــا منــذ عــام 2013، بــدأ تنفيــذ 
منهــج جوهــر التعلــم يف مســتوطنات الروهينجــا يف أبريــل 2018. تــم تشــييد  
ســت مســاحات صديقــة للطفــل بتمويــل مــن مفوضيــة األمــم المتحــدة 
لشــؤون الالجئيــن لخدمــة األطفــال مــن 1100 أســرة حــى ســن 12 ســنة. 
ــي تدعــم إدارة  ــن ال ــة اليســوعية لخدمــة الالجئي ــاس مــع الهيئ تعمــل كاريت

الحــاالت النفســية واالجتماعيــة.

يف  الروهينجــا  مســتوطنات  يف  التعلــم  جوهــر  منهــج  كاريتــاس  تقــدم 
مناوبتيــن صباحيــة ومســائية. يحضــر كل طفــل البرنامــج لفصليــن )ثــالث 
إّن  واحــد.  لعــام  يمتــد  أن  ويفضــل  األســبوع،  يف  منهمــا(  لــكل  ســاعات 
المعلمــون يف المســاحات الصديقــة لألطفــال هــم مــن المجتمــع المضيف. 
التعليــم  المجموعــة األوىل عــى تدريــب  المعلميــن يف  حصــل معظــم 
لــم يكــن لديهــم ســوى القليــل مــن الخبــرة يف الفصــول  الرســمي ولكــن 
الدراســية. يشــمل الدعــم المســتمر للمعلميــن عــى أربعــة تدريبــات للتفكيــر 
ــادل فيمــا  ــدورة وتقديــم اإلرشــاد لمرتيــن كل أســبوع، والتب والتأمــل طــوال ال
بيــن األقــران. كمــا يتــم دعــم المدرّســين يف الفصــول الدراســية مــن قبــل 
مســاعدين الجئيــن الذيــن ال يحضــرون التدريــب الكامــل. وأخيــرًا، تســتضيف 
كاريتــاس ورش عمــل للتوعيــة لآلبــاء ومقدمــي الرعايــة خــالل البرنامــج وتقــدم 

وجبــات خفيفــة صحيــة لألطفــال.

األدلة والمخرجات

حــول  نوعيــة  بيانــات  وكاريتــاس  لألبحــاث  األمريكيــة  المعاهــد  جمعــت 
ــج مــن  ــو 2018. أشــارت النتائ ــع أنحــاء بنغالديــش يف يولي البرنامــج يف جمي
التركيــز والدراســة المســحية مــا بعــد  التدريــب ومجموعــات  مالحظــات 
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يف  بالتدريــب  بــازار  كوكــس  يف  الموجهيــن  قيــام  مــن  وبالرغــم  البرنامــج. 
“جوهــر التعلّــم “إال أنهــم ال يدرســون نهــج” جوهــر التعلّــم “بأنفســهم، 
ولديهــم ســوء فهــم للممارســات الصفيــة. باإلضافــة إىل ذلــك، كان يُنظــر إىل 
ــدم مــن األعــى اىل ألســفل )مــن  ــه يُق ــازار بان مســؤول اإلرشــاد يف كوكــس ب
شــخص ذو خبــرة اكبــر اىل شــخص ذو خبــرة أقــل( عــى عكــس التعــاون. 
يكــون عنصــر التوجيــه أقــوى يف الحــاالت الــي يكــون فيهــا للموجهيــن خبــرة 
ــا  ــة يف دكا وم ــز التعليمي ــال يف المراك ــت الح ــا كان ــس )كم ــابقة يف التدري س
ــات  ــم. تتفــق هــذه النتيجــة مــع األدبي ــم ألســاليب التعلي حولهــا( وفهــم قائ
ــز وأرانســبيا  ــل بوبوفــا، إيفان حــول اإلرشــاد وممارســة الفصــول الدراســية )مث

.)2016

لتطويــر  المســتمرة  حاجتهــم  بســبب  باالرتبــاك  يشــعرون  المعلمــون  كان 
تدريــب،  كأدوات  والتماريــن  األمثلــة  مــن  المزيــد  طلبــوا  فقــد  دروســهم؛ 
باإلضافــة إىل زيــادة مشــاركة الزمــالء والمرشــدين. ، إّن النشــاطات التعليميــة 
أتتطلــب الحــد األدىن مــن التحضيــر مــن قبــل  المعلميــن، حــى ال تزيــد مــن 
عــبء العمــل.  كمــا اقتــرح المعلمــون خيــارات متنوعــة للتعــاون المســتمر، 
والــي مــن الممكــن أن تتضمــن مجموعــة مجتمعيــة عبــر اإلنترنــت أو طــرق 
اجتماعــات  أو  المدرّســين،  اجتماعــات  اإلنترنــت،  عبــر  للمشــاركة  أخــرى 
يف  اآلخريــن  المدرّســين  مــع  التعــاون  المســتمرة.  الجمــايع  التوجيــه 
اليونيســيف أو المدرّســين يف لجنــة األمــن الغــذايئ العالمــي كجــزء مــن نهــج 
شــامل للتعلــم )اليونســيف بنغــالدش 2019( يمكــن أيًضــا أن يعــزز الممارســة 

.)EoL(”ــم ــة لـــ “ جوهــر التعل ــح مشــاركة األفــكار المركزي ويتي

شــدد المعلمــون عــى الحاجــة إىل نهــج واضــح ومنظــم للتدريب يربــط نظرية 
“ جوهــر التعلــم”  )EoL( بالــدروس ومرحلــة التطويــر. مــن هــذا المنطلــق، 
يمكــن للمدرّســينتطوير دروســهم بشــكل أكثــر فعاليــة والتأكــد مــن أن التدريــس 
مناســب بنــاءً عــى عمــر األطفــال. عــى الرغــم مــن رؤيــة فوائــد منهــج التدريــب 
يف البيئــات غيــر الطارئــة مــن خــالل ممارســة المعلميــن بمــرور الوقــت، إال 
أن حــاالت الطــوارئ تتطلــب المزيــد مــن التوجيــه تمكّــن المعلميــن مــن 
الشــعور بأنهــم أكثــر اســتعداًدا لتطبيــق األســاليب فــورًا بعــد التدريــب. يمكــن 
ــم” ( ــب “جوهــر التعل ــا دمــج تدري ــة أيًض أن تســهل هــذه اإلرشــادات المكتوب

EoL( للمعلميــن يف حــالت الطــوارئ بشــكل عــام، الذيــن قــد يســتفيدون 
مــن التدريــب عــى التعليــم القائــم عــى اللعــب واســتخدام المــواد المحليــة 

ــدرايس. ــم خــارج الفصــل ال لتشــجيع األطفــال عــى ترجمــة التعل

النفــيس  التطــور  تدعــم  التدريــس  طــرق  أن  مــن  الرغــم  عــى  وأخيــرًا، 
االجتمــايع، إال أنــه يجــب تعزيــز مكــون الدعــم النفــيس واالجتمــايع بشــكل 
كبيــر مــن خــالل ربــط تطويــر التعلــم باألهــداف النفســية االجتماعيــة بشــكل 
ــة للمتابعــة  ــر خطــوات واضحــة قائمــة عــى األدل خــاص، ومــن خــالل توفي
مــع األطفــال الذيــن يحتاجــون إىل دعــم إضــايف، بمــا يف ذلــك األطفــال 
ذوي اإلعاقــة. تتمــاىش هــذه النتيجــة متوافقــة مــع األدلــة الــي توضــح 
 INEE( الفجــوات بآثــار برامــج التعليــم عــى النتائــج النفســية واالجتماعيــة
2016(. ستســاعد الروابــط بيــن القطاعــات وتوظيــف أخصــايئ دعــم نفــيس 
اجتمــايع متخصــص يف كل موقــع لتشــغيل تلــك العناصــر مــن البرنامــج 
عــى زيــادة فعاليــة وشــرعية هــذا المكــون البرنامجــي.  كمــا أن إضفــاء الطابع 
الرســمي عــى الدعــم النفــيس واالجتمــايع ســيمكن المعلميــن مــن التركيــز 

ــم. ــة والتعل ــطة الصفي ــى األنش ع

ــى  ــب ع ــدوا التدري ــن وج ــن إىل أن المعلمي ــن والموجهي ــب للمعلمي التدري
مــع  للعمــل  مجهــزون  أنهــم  وشــعروا  مفيــًدا  التعــل”م  “جوهــر  منهــج 
األطفــال بعــد التدريــب لمــدة 4 أيــام باســتخدام النهــج التربــوي الــذي يركــز 
ــه عــى الرغــم مــن الحاجــة  ــج إىل أن عــى التدريــس العمــيل. وأشــارت النتائ
إىل مزيــد مــن التوجيــه بشــأن األنشــطة والممارســة والتغذيــة الراجعــة، فــإن 
ــدرب  ــر م ــد نظي ــن مرش ــتمر م ــه مس ــه توجي ــل - يرافق ــر األج ــب قصي التدري
التعليــم يف  لتقديــم  أدوات  المعلمونمجموعــة  يوفــر  أن  يمكــن   - جيــًدا 
حــاالت الطــوارئ. كانــت هــذه النتائــج قويــة بشــكل خــاص يف مواقــع حــول 
ــذه  ــم تنفي ــودة وكان يت ــايل الج ــا ع ً ــا أولي ً ــون تدريب ــىق المعلم ــث تل دكا، حي

ــنوات. ــع س ــدة أرب لم

تُظهــر البيانــات الــي تــم جمعهــا أن الخبــرة العمليــة للمدربيــن والموجهيــن 
الرئيــيس  العامــل  يه  الدراســية  القاعــة  يف  التعلــم  جوهــر  منهــج  يف 
قبــل  مــن  المنهجيــة  فهــم  إضافيــة يف  ثغــرات  عــن  اإلبــالغ  تــم  للنجــاح. 
ــراد  ــل أف ــن قب ــه م ــب والتوجي ــري التدري ــا أج ــب عندم ــاركين يف التدري المش
ــه المســتمر  ــة. إن التوجي ــة التعليمي ــداًل مــن الخلفي ــة ب ــة اإلداري ذوي الخلفي
بشــكل خــاص  فّعــال  ويكــون  للبرنامــج  أســايس  الجــودة عنصــر  والعــايل 
عندمــا يســتطيع الموجهيــن تقديــم مجموعــة مــن األنشــطة المناســبة 
للتنميــة واالســتراتيجيات العمليــة للفصــل الــدرايس. أفــاد المعلمــون أنــه 
كان مــن الصعــب القيــام بالتطويــر المســتمر والمتناســب مــع الســياق للمــواد 
والــدروس بعــد فتــرة وجيــزة مــن تعلــم النهــج. كمــا طلــب المعلمــون وثائــق 

مكتوبــة مرافقــة للتدريــب ومراجــع طــوال البرنامــج.
 

بممارســة  المتعلقــة  التوجيــة  لعمليــة  آخــر  تحــٍد  إىل  البيانــات  أشــارت 
وتصرفــات  المعلمــون: حيــث أّن  بعــض الموجهيــن كان مشــتت لالنتبــاه 
لمقاطعــة  ســلطتهم  ويســتخدمون  المراقبــة  أثنــاء  الــدرايس  الفصــل  يف 
المعلمــون لتصحيحهــم، ويف بعــض الحــاالت يتولــون أمــر التدريــب يف 
الموجهيــن  أن  باإلجمــاع  المعلمــون  ذكــر  حيــن  يف  الــدرايس.  الفصــل 
يلعبــون دورًا مهًمــا يف تطويــر مهاراتهــم التعليميــة وبصفــة أكثــر عموًمــا 
ــادرة  ــدرايس، مــن المهــم أال يأخــذوا زمــام المب دعــم عملهــم يف الفصــل ال
ــك إنهــم قــد يقوضــون ثقــة  ــام بذل ــدرس مســتمر. والخطــر مــن القي بينمــا ال

المعلمــون بأنفســهم وكذلــك ثقــة األطفــال يف قيادتهــم.

وقــال قــادة المجتمــع واألمهــات إنهــم الحظــوا بــأن األطفــال يقومــون بصناعة 
ألعــاب مــن مــواد معــاد تدويرهــا أو يرســمون رســومات عــى الرمــال منــذ أن 
باشــروا يف حضــور جلســات منهــج جوهــر التعلـّـم، مشــيرين إىل أن المنهجيــة 
تمكــن األطفــال مــن اإلبــداع خــارج بيئــة المســاحات الصديقــة لألطفــال. 
وكذلــك يقــدر قــادة المجتمــع وأوليــاء األمــور بشــكل إيجــايب اجتماعــات 
مجتمــع المســاحات الصديقــة لألطفــال - الــي تجمــع بيــن أوليــاء األمــور 
ولجنــة المســاحات الصديقــة لألطفــال - كنهــج إيجــايب ومســتدام لإلبــداع 
المشــترك والقبــول واالنتمــاء. عــى ســبيل المثــال، منحــت االجتماعــات فرصــة 
لألمهــات للتعبيــر عــن طلبــات مثــل أن لــدى أطفالهم مظــالت وبطاقة انتســاب 
للمســاحات الصديقــة لألطفــال. ســمحت االجتماعــات بالمثــل ألوليــاء األمــور 
بتقديــم اقتراحــات حــول الموضوعــات ذات االهتمــام وطــرح أســئلة حــول 

ــزل. ــة اســتكمال تعلــم األطفــال يف المن كيفي

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة
وبالرغــم مــن أن التدريــب مختصــر وعــايل المســتوى لــي يضــع األســاس 
ــز  ــة الطــوارئ، ويعــد التركي للمناهــج الــي يديرهــا المعلــم إال أنــه مثــايل لبيئ
ــودة أمــرًا ضروريًــا لنجــاح  عــى االســتثمار المســتمر يف التوجيــه عــايل الج
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وصف التحديات الخاصة باألزمات

نــزوح أكثــر مــن 1.9 مليــون طفــل يف ســن المدرســة يف شــمال غــرب ســوريا 
ــا. ونتيجــة  ــن داخلي ــرا مــا تكافــح المــدارس الســتيعاب الطــالب النازحي ،وكثي
لذلــك، غالبًــا مــا يكــون مــن الصعــب معالجــة الصدمــة النفســية للطــالب 
ومســاعدتهم عــى اللحــاق بزمالئهــم إذا فاتتهــم فتــرات دراســية. واحــد مــن 
ــب  ــة تتطل ــية واجتماعي ــات نفس ــه احتياج ــوريا لدي ــال يف س ــة أطف كل ثماني
تدخــالت متخصصــة، ويف بعــض مناطــق ســوريا، أكثــر مــن نصــف األطفــال 
ــة عــى  ــة احتياجاتهــم التعليمي ــم تلبي ــة ال يت ــة والبدني ذوي اإلعاقــات العقلي
اإلطــالق. إن العوائــق الــي تمنــع األطفــال الســوريين مــن الحصــول عــى 
تعليــم جيــد معقــدة، وتشــمل مجموعــة واســعة مــن الحمايــة وقضايــا 
اجتماعيــة واقتصاديــة تتجــاوز قطــاع التعليــم. ومــع ذلــك، ال يــزال التدريــس 
عــايل الجــودة الــذي يــرايع رفاهيــة المدرّســين والطــالب يســهم بشــكل كبيــر 
مجموعــة  بحــث  يشــير   .)29  ،2013 )اآليــين  اإليجابيــة  الطــالب  نتائــج  يف 
النزاهــة )2019( لتحســين جــودة التدريــس والتعلــم داخــل ســوريا يف عــام 
2019 إىل أنــه يف حيــن أن موظــيف التعليــم الســوريين عــادة مــا يكــون لديهــم 
ــم ال  ــم، إال أنه ــال التعلي ــًدا يف مج ــا جي ً ــن تدريب ــة، والمدربي ــة التقني المعرف
يطبقــون أفضــل الممارســات المبنيــة عــى األدلــة يف عملهــم. يشــمل ذلــك 
التخطيــط الفّعــال للــدروس، والتعلــم النشــط والحــواري ، والتمايز)التمايــز 
يعــين تصميــم التعليمــات لتلبيــة االحتياجــات الفرديــة للمتعلميــن، يحــدث 
التدريــس المتمايــز عندمــا يخطــط المعلــم لــدرس يضبــط إمــا المحتــوى 
الــذي تتــم مناقشــته ، أو العمليــة المســتخدمة للتعلــم ، أو المنتــج المتوقــع 
المختلفــة،  البدايــة  نقــاط  يف  المتعلميــن  أن  مــن  للتأكــد  الطــالب  مــن 
يمكنهــم تلــي التعليمــات الــي يحتاجــون إليهــا للنمــو والنجــاح(، واســتخدام 
التقييمــات للتعلــم )Integrity Group 2019(. عــالوة عــى ذلــك، تتضخــم 
الطبيعــة المجهــدة لمهنــة التدريــس يف ســياقات متأثــرة باألزمــات والنزاعــات 
ًــا بــدون دعــم التطويــر المهــين أو الشــهادة أو  حيــث يعمــل المعلمــون غالب
الحصــول عــى تعويضــات )فــوك وآخــرون. وجــدت دراســة أجريــت عــام 2017 
حــول أنظمــة التعليــم يف ســوريا أن %87 مــن المدرّســين يتلقــون رواتــب غيــر 
منتظمــة مــن مختلــف مقدمــي الخدمــات المحلييــن والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة الدوليــة )وحــدة تنســيق المســاعدة 2017(. وجــدت دراســة أخــرى 
تناولــت معنويــات المدرّســين أن االهتمامــات األساســية للمدرّســين تضمنــت 
ــم، وانخفــاض الرواتــب، وانعــدام األمــن،  ــة مــواد التدريــس والتعل محدودي
والنقــل مــن وإىل أماكــن التعلــم، ومهــارات محــدودة للتعامــل مــع حــاالت 

ــد   ــة إىل أن أح ــة القصصي ــير األدل ــة، تش توتراألطفــال. يف نفــس الدراس

المعلميــن.  رفاهيــة  ضعــف  هــو  التدريــس  لممارســة  الســيئة  العناصــر 
وبالتــايل، ال ينبــي دائًمــا توقــع أداء المعلميــن وفًقــا للمعاييــر حــى إذا تــم 
دعمهــم بشــكل احتــرايف. تثيــر هــذه التحديــات التســاؤل حــول كيــف يمكننــا 
دعــم طاقــم التعليــم بشــكل أفضــل وتحســين رفاهيتهــم وممارســتهم لتلبيــة 

ــالب. ــع الط ــات جمي احتياج

استعراض موجز

مناهــل هــو مشــروع مدتــه ثــالث ســنوات بتمويــل مــن وزارة التنميــة الدوليــة 
ــة  ــم آمن ــرص تعل ــول إىل ف ــر الوص ــاد األورويب يوف ــة )DFID( واالتح البريطاني
ــة  ــات التعليمي ــز الجه ــع تعزي ــوريا، م ــال يف س ــودة لألطف ــاملة وذات ج وش
يف التعليــم إلدارة التعليــم بفعاليــة. يف العــام الــدرايس 2018/2019، دعمــت 
ًــا  مناهــل 9,866 مــن موظــيف المــدارس الذيــن يعملــون مــع 270,،177 طالب
يف 1,125 مدرســة ابتدائيــة وثانويــة رســمية يف شــمال غــرب ســوريا )المناطــق 
الــي تســيطر عليهــا المعارضــة يف محافظــي إدلــب وحلــب(. ومــن بيــن 
ــل  ــل مناه ــذ عم ــم تنفي ــاث. يت ــن اإلن ــوا م ــم كان ــالب، %48.8 منه ــؤالء الط ه
يف ســوريا بالتنســيق النشــط مــع شــركاء المنظمــات غيــر الحكوميــة الســورية: 
مركــز بوصلــة للتدريــب واالبتــكار، وشــبكة حــراس، وأورانــج. كجــزء مــن جهــود 
ــن  ــط م ــس فق ــم لي ــة المعل ــى رفاهي ــر ع ــكل كبي ــل بش ــز مناه ــج، يرك البرنام
أجــل المعلــم، ولكــن أيًضــا بســبب األدلــة القويــة عــى أن المدرّســين لديهــم 

تأثيــر كبيــر عــى تحصيــل الطــالب

تعمــل مناهــل عــى تحســين ممارســات أعضــاء الهيئــة التدريســية مــن خــالل 
التأكــد مــن أن آليــات الدعــم واإلشــراف تعمــل بشــكل فّعــال للمعلميــن مــن 
خلفيــات تعليميــة مختلفــة، ألن المدرّســين يف بيئــة التشــغيل هــذه لديهــم 
مجموعــة مــن الخبــرة التعليميــة الثانويــة. تتضمــن آليــات اإلشــراف هــذه:1( 
تعزيــز دور المعلمــون يف المتابعــة ، باإلضافــة إىل 2( تعزيز مســاءلة المدربين 
الرئيســيين، المعلميــن الرئيســيين والطالبــت لضمــان آليــات التغذيــة المرتــدة 

ذات الجــودة ومواصلــة التعلــم والتطويــر.

لقــد ســاعدت مناهــل يف إعــادة هيكلــة نظــام اإلشــراف التعليمــي الرســمي 
إىل نمــوذج متتــايل مــن خمــس خطــوات )الشــكل 1( حيــث يقــوم المــدرب 
ــم.   ــوايل 2400 معل ــين وح ــن الرئيس ــم المعلمي ــيون بدع ــون الرئيس والمجرب
بعــد إجــراء تقييــم أويل للقــدرات يف بدايــة كل فصــل درايس، ينظــر هــذا 
التقييــم يف موقــف المشــرف ومعرفتــه ومهاراتــه المحــددة لــدوره أو وصفها 
ــطة  ــا يف أنش ــيتم تناوله ــي س ــداف ال ــم األه ــج التقيي ــدد نتائ ــيف. تح الوظي

متعــددة بمــا يف ذلــك حلقــات التعلــم الشــهرية،
 

المالحقــة  ومالحظــات”  مشــرفهم،  مــع  أســبوعية  فرديــة  اجتماعــات 
التعليــم اآلخريــن. تســاعد  “ والتعلّــم لموظــيف    Shadowingوالتعــقُّب
هــذه األنشــطة عــى تحديــد مجــاالت التطويــر المهــين، ويقــوم المعلمــون 

ــة والتعليــم المكلفــون باإلشــراف والمراقبــة ودعــم . 1 ــة التربي إن مــدريب التعليــم هــم كادر مديري
ــدارس. 10 م

المدربــون الرئيســيون هــم مشــرفو المدربين/المدربــات، كل 10-8 مدربيــن لديهــم مشــرف . 2
واحــد يوفــر الرعايــة اإلداريــة والتطويــر ورعايــة الموظفيــن للمشــرفين.

المعلمونالرئيســيون هــم مــن موظــيف  المدرســة الذيــن يدعمــون 12-10 معلًمــا يف التخطيط، . 3

وتقديــم، وتقييــم الدروس.

نماذج اإلشراف والتوجيه يف مناطق النزاع

منظمة
المؤلفون

الموقع
مواصفات المعلمون

الموضوع

)Chemonics International( برنامج التعليم السوري - مناهل
 عالء زازا، مسؤول جودة التعليم، مناهل

شمال غرب سوريا
مدرسو المجتمع المضيف

التطوير المهين للمعلمين
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بإنشــاء دعــم مخصــص، والــذي يتــم تعزيــزه مــن خــالل المراقبــة المســتمرة 
أثنــاء دوائــر التعلــم واالجتماعــات لتشــجيع التطويــر المهــين.

تتطلــب صيانــة النمــوذج القليــل مــن الدعــم خــارج أنظمــة التعليــم القائمــة. 
عــى ســبيل المثــال، يف هــذا العــام األكاديمــي، حافــظ المدرّســون عــى 
ال  الــي  والمــدارس  للموظفين/الموظفــات  اإلشــراف  أدوات  اســتخدام 
بــدون  النمــوذج  بــدأ مناهــل يف اختبــار  تدعمهــا مناهــل بشــكل مباشــر. 
التقنيــة  المســاهمات  ويه  الحكوميــة،  غيــر  المنظمــات  مــن  مدربيــن 
الخارجيــة الوحيــدة، وتشــير المالحظــة األوليــة إىل أن األنشــطة مســتمرة 
بنفــس الجــودة. ونتيجــة لذلــك، نتوقــع أن يســتمر تأثيــر مناهــل بعــد تدخــل 

المشــروع لمــدة ثــالث ســنوات.

األدلة والمخرجات

نهــج  تأثيــر  لتحديــد  وتقييمهــا  البيانــات  جمــع  يف  حاليًــا  مناهــل  تشــارك 
اإلشــراف والتدريــب عــى المدرّســين والطــالب يف شــمال غــرب ســوريا، مــع 
توقــع النتائــج بحلــول نوفمبــر 2019. يتضمــن جمــع البيانــات مقارنــات بيــن 
مالحظــة الــدروس واإلشــراف الفــردي، باإلضافــة إىل جلســات تغذيــة راجعــة 

ــن ــر نقــاط مختلفــة م ــة عب ــدة مختلف ــات مرت ومالحظ
 

الوقــت اللتقــاط أي تغييــرات يف ممارســة المعلمــون مــن حيــث صلتهــا 
مناهــل  تخطــط  عليهــم.  المشــرفون  وضعهــا  الــي  الواضحــة  باألهــداف 
يف  للمراقبــة  ســتالينجز  نظــام  )يعــد   Stallings Snapshot الســتخدام  
ــة -يف  ــات الموقت ــع للمالحظ ــواًل لجم ــتبيانًا وبروتوك ــية ،اس ــول الدراس الفص
وقــت معيــن- الــي تنتــج بيانــات كميــة حــول تفاعــالت المعلميــن والطــالب 
يف الفصــول الدراســية.( إللقــاء نظــرة عــى مجموعــة مــن المدرّســين بمــرور 

الوقــت. ستســاعدنا البيانــات الــي تــم جمعهــا يف تحديــد كيفيــة اســتخدام 
المعلميــن لوقتهــم التعليمــي وأيــن يمكنهــم التحســين. ســيوضح مــدى 
فعاليــة المدرّســين يف الحفــاظ عــى تفاعــل الطــالب، وكــم مــن الوقــت 
يقضيــه المدرّســون يف إدارة الفصــل الــدرايس، ومــا يه األنشــطة و المــواد 

التعليميــة الــي يســتخدمها المدرّســون.
يف عمليــة تقييــم البيانــات األوليــة، الحــظ مناهــل وشــركاؤها مــن المنظمــات 
ــد زاد  ــراف ق ــب واإلش ــوذج التدري ــتخدام نم ــذة أن اس ــة المنّف ــر الحكومي غي
مــن المشــاركة بيــن المدربيــن الرئيســين، والمدرّســين الرئيســيين واالمعلميــن. 
ــن  ــوذج بي ــذا النم ــة له ــورات إيجابي ــتفيدين تص ــع المس ــالت م ــر المقاب تظه

المشــاركين.

قال مدرس يف سمان، حلب: 
“كانــت العالقــة بيــن المّدرســين والمدربيــن ضعيفــة ومحــدودة، ولكنهــا 
اآلن عالقــة أخويــة، مســتمرة وتفاعليــة، أعطتنــا مســاحة للمناقشــة والتعبيــر 

ــم.” ــل له ــاد ح ــة وإيج ــا التعليمي ــارة إىل القضاي ــى اإلش ــجعتين ع وش

قــال مديــر أجــرى مقابلــة مــع موظــيف/ موظفــات منظمــة مناهــل الشــريكة 
للمنظمــات غيــر الحكوميــة يف حلــب:

“يتحســن مســتوى المعلمونخاصــي بشــكل أفضــل بســبب قنــاة االتصــال 
الــي أنشــأها المدرّسون/المدرّســات، وهــذا هــو

 
مــا جعــل مدرســتنا مصنًعــا متجــدًدا للخبــرة. لقــد قمــت باإلعــالم عــن 
األســاليب  واالســتراتيجيات الجديــدة الــي أنشــأها المعلمــون واإلشــراف عــى 
ــت  ــا. تلق ــاد عليه ــم أعت ــي ل ــة ال ــالب بالطريق ــع الط ــل م ــدرب يف التعام الم
ــت  ــك، دفع ــة إىل ذل ــع. باإلضاف ــايع واس ــدى اجتم ــتراتيجيات ص ــذه االس ه
منهجيــة اإلشــراف الجديــدة المدرّس/الُمدرّســة إىل األمــام وشــجعته عــى 

ــه.” ــه وحب إتقــان عمل

الشكل 1: تتايل نموذج إشراف وتدريب من خمس خطوات

مستوى المقاطعات / التعليم

EA/مستوى المنطقة

مستوى المدرسة

مستوى الفصول الدراسية

 اإلشراف والتدريب التوجيهي والمتابعة

يجري تدريب رؤساء األقسام* لمدة 4 أشهر 
لإلشراف عى 13 مدربًا رئيسيَا عى مستوى 
المقاطعة 

5 مدربين للمنظمات غير الحكومية 
تدريب المدربين الثالثة عشر الرئيسين 
والعمل عن كثب مع رئيس قسم

13 مدربا رئيسيا 
توفير التدريب واإلشراف لـ 89 مدربا 
)النسبة 1: 6-7(( 

9 مدربا 
توفير التدريب واإلشراف لـ 256 
معلما رئيسيا )النسبة 1: 3 يف فصل 
الخريف، 1: 5.7 ابتداء من صيف 
عام 2019( 

256 مدرس رئييس يف خريف 
2019 و515 بدءا من صيف 2019 
توفير الدعم والتوجيه ل 2376 
معلما نسبة 1 إىل 10، و 6988 
معلما 
 1:13.5

يتلىق المدرسون الدعم واإلشراف 
من المعلمين الرئيسيين 
والمدربين والمديرين. 
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البيانــات  هــذه  فــإن  النظــام معلــق،  لهــذا  الكامــل  التحليــل  أن  يف حيــن 
ــة  ــة إيجابي ــتفيدين وعالق ــف المس ــوالت يف مواق ــر تح ــة تظه ــة األولي النوعي

المدرّس/الُمدرّســة. وإشــراك  واإلشــراف  التدريــب  نمــوذج  بيــن 

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

كان التحــدي األســايس الــذي وجــد تحــت Idarah )المشــروع الســابق( لتدخل 
التدريــب واإلشــراف هــو المقاومــة األوليــة مــن قبــل كل مــن مديريــات التعليــم 
وقيــادة المعلمونلتغييــر كيفيــة تــم توفيــر التدريــب واإلشــراف المعلمونمــن 
قبــل.  باإلضافــة إىل ذلــك، كان إعــداد المشــرفين للزيــارات والتدريــب غيــر 
ــة الوصــول إىل بعــض المناطــق،  ــر واقــي بســبب عــدم إمكاني متــكائف وغي
كمــا أدى العــدد المحــدود مــن المشــرفين المعلمــون)3:120 يف إدلــب( إىل 

زيــادة عرقلــة تقديــم دعــم التدريــب.

لمعالجــة هــذه القضايــا، عملــت مناهــل وشــركاؤها مــع موظــيف/ موظفات 
التعليــم عــى جميــع المســتويات لضمــان شــرائهم مــن خــالل العمليــة. 
الفرصــة لمشــاركة مخاوفهــم واكتســاب فهــم لفوائــد اإلشــراف الداعــم عــى 
المســتوى المهــين والشــخيص. تحــت إشــراف مدربيــن مــن المنظمــات غيــر 
الحكوميــة المؤهليــن والمحفزيــن للغايــة، تمكــن الموظفــون مــن تخصيــص 
نهجهــم الفــردي والتغلــب عــى الحواجــز؛ وبالتدريــج، تمكنــوا مــن رؤيــة كيف 
أضافــت اآلليــة الجديــدة قيمــة لعملهــم. كمــا وفــرت مناهــل فرًصــا منظمــة 
لموظــيف /موظفــات التعليــم )بمــا يف ذلــك أولئــك الذيــن قاومــوا النهــج 
يف البدايــة( للتفكيــر يف التقــدم المحــرز يف إطــار النمــوذج وزادت نســبة 
ــل  ــت مناه ــم(، جمع ــكل 12 معل ــرف ل ــم إىل 1:12 ) مش ــرف إىل المعل المش
أدلــة لمقارنــة جــودة العمــل قبــل وبعــد اســتخدام النمــوذج، بمــا يف ذلــك 

التأثيــر عــى المشــرفين واألطفــال. 

تلخيص أدوات اإلشراف والتدريب 

دوائــر التعليــم. شــبكات التعلــم مــن األقــران لتقييم وتعزيــز رفاهيــة المعلمون 
ــر  ــم. دوائ ــين للمعل ــر المه ــين التطوي ــن تحس ــن م ــي تمك ــارات ال ــاء المه وبن
التعلــم المنظمــة يه فــرص تطويــر مهــين قصيــرة ومتكــررة تتيــح للموظفيــن 
التفكيــر يف الممارســات الجيــدة ومشــاركتها واكتســاب المعرفــة الجديــدة. 
المعلمونوغيرهــم مــن  بيــن  والممارســة  التعلــم  يخلقــون مجتمًعــا مــن 
الموظفيــن ، ممــا يســمح لهــم بمشــاركة االهتمامــات والتحديــات يف بيئــة 
منظمــة. توفــر دوائــر التعلــم أيًضــا آليــة تدريــب أثنــاء العمــل فعالــة مــن حيــث 
التكلفــة بحيــث ال تعطــل التدريــس والتعليــم والــي أصبحــت جــزءًا مــن نظــام 

ــر التعلــم بشــكل شــهري. اإلشــراف والروتيــن. ســتقام دوائ

ــم الرئيــيس  ــة بيــن المعل جلســات اإلشــراف الفــردي. جلســة منتظمــة فردي
مــن  مجموعــة  يــرأس   رئيــيس  المعلــم  أن  )حيــث  والُمدرّس/الُمدرّســة 
المعلميــن(، والمــدرب الرئيــيس. تتنــاول الجلســات جميــع وظائــف اإلشــراف 

الثــالث وتعقــد كل أســبوعين.

مراقبــة الــدرس. تتــم مراقبــة جــودة الــدروس مــن خــالل مالحظــات الــدروس 
الرســمية الــي أجراهــا المشــرفون الرئيســيون والذيــن يرافقهــم المعلمــون 
ــع  ــات م ــون المالحظ ــيتبادل المدرب ــات، س ــذه المالحظ ــد ه ــيون. بع الرئيس
تتضمــن  وتحســينه.  التدريــس  يف  التفكيــر  عــى  لمســاعدتهم  المعلميــن 
متعلــق  نمــوذج  المعلــم  يكمــل   )1 خطــوات:  ثــالث  الــدرس  مالحظــات 
بالمراقبــة  المشــرق  . 2( يقــوم  الشــخصية(  الــذايت )لعكــس االراء  بالتفكيــر 

وجمــع المالحظــات؛ و 3( يجتمــع المــدرب والمعلــم لمناقشــة المالحظــات 
ــدرس.  ــول ال ح

جــوالت التعلــم. الزيــارات المســتمرة مــن قبــل المعلمــون الرئيســيون تهــدف 
إىل جمــع البيانــات حــول التدريــس والتعلــم مــن خــالل المالحظــة والتفاعــل 
مــع الطــالب. تــم تصميــم جــوالت التعلــم لدعــم التعلــم المهــين للمعلميــن، 
ــجيع  ــة وتش ــو األمي ــم الحســاب ومح ــتهم يف تعلي ــى ممارس ــز ع ــذي يرك ال
المحادثــات الجماعيــة. هــذا الشــكل مــن جــوالت التعلــم المتكــررة الــي 
تحــدث مــرة واحــدة كل شــهر مــن قبــل معلــم لديــه القــدرة عــى مســاعدة 
ــر وعكــس ارائهــم، وإبــالغ الممارســة التعليميــة ودعــم  المعلميــن يف التفكي

نتائــج التعلــم المحســنة للطــالب.

عمليــة الدعــم مــن خــالل التظليــل: يحضــر “المعلــم الرئيــيس” التفاعــل 
وجًهــا لوجــه بيــن المــدرب والمعلــم أثناء مراقبــة الدرس وجمــع المالحظات. 
“للمعلميــن  التعلــم والتطويــر  تلبيــة احتياجــات  والغــرض مــن ذلــك هــو 
ــد  ــدة. بع ــات الجي ــة الممارس ــادة هيكل ــة واع ــالل نمذج ــن خ ــيين” م الرئيس
الجلســة، تتــاح” للمــدرّس الرئيــيس” الفرصــة للتفكيــر وطــرح أســئلة حــول 
ــل”  ــدث “ التظلي ــم.  تح ــلوك المعل ــرف وس ــدرس وتص ــودة لل ــرات الج مؤش
مــرة واحــدة عــى األقــل يف العــام الــدرايس ويمكــن أن يزيــد اعتمــاًدا عــى 

احتياجــات التعلــم للمعلميــن الرئيســيين.

تقييــم القــدرات: ســيقوم كل مشــرف بإجــراء تقييــم القــدرات للمشــرفين 
مــرة واحــدة يف كل فصــل درايس. يتــم تحديــد أهــداف محــددة، ويتــم 
طــوال  لتحقيقهــا  أعــاله  المذكــورة  األدوات  باســتخدام  المشــرفين  دعــم 
المــدة حــى يتــم اســتخدام التقييــم التــايل لتقييــم التقــدم وتحديــد أهــداف 

جديــدة.
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وصف التحديات الخاصة باألزمات

إن برنامــج التطويــر المهــين للمعلميــن يف دراســة الحالــة هــذه يســاعد 
المعلميــن عــى التعــرف عــى ســياقهم والتحــدث عنــه. يمنحهــم البرنامــج 
مهــارات ليكونــوا مراعيــن للنــزاع والصــراع ) conflict sensitive(  أثنــاء عملهم، 
ولكتســبوا فهًمــا أفضــل للتحديــات المتعلقــة بالعنــف - بمــا يف ذلــك العنــف 
القائــم عــى النــوع االجتمــايع )GBV( واألزمــات األخــرى وكيــف تتقاطــع 
هــذه األزمــات مــع التعليــم. ويعــزز البرنامــج التعلــم االجتمــايع والعاطــيف 
والممارســات اإلصالحيــة الــي تزيــد مــن إحساســهم بالقــوة وتســاعدهم عــى 

تقديــم التعليــم بشــكل أكثــر فعاليــة.

ويواجــه التعليــم يف هنــدوراس  تحديــات كثيــرة. تواجــه البــالد معــدالت 
وال  يدرســون  ال  الهندوراســيين  الشــباب  مــن   27%( للغايــة  عاليــة  تســرب 
يعملــون(؛ ودرجــات اإلنجــاز المنخفضة،، ومعــدالت االمية وعدم المســاواة 
ــة 2017(  ــدان األمريكي ــة. )حــوار البل ــكا الالتيني مــن اعــى المعــدالت  يف أمري
وفًقــا لبيانــات مــن مرصــد التعليــم يف هنــدوراس، انخفــض معــدل االلتحــاق 
ــالد يف  ــكان يف الب ــا بالس ــر اكتظاًظ ــن( األكث ــمين )الواليتي بالمــدارس يف القس
الســنوات األخيــرة - مــن 172126 طالبًــا يف عــام 2014 إىل 157662 يف عــام 
2019، بانخفــاض بلــغ أكثــر مــن %8 يف التســجيل )مونــكادا 2019(. نتائــج 
ــا تأثــرت إىل  ــدة مختلفــة، لكنه ــات معق ــة لتحدي ــم الســيئة يه نتيج التعلي
حــد كبيــر بالعنــف المجتمــي. لقــد وجــد حــوار البلــدان األمريكيــة ودراســات 
أخرى،عالقــة بيــن معــدالت جرائــم القتــل والهجــرة ومعــدالت االلتحــاق 
هــم  متزايــد(  بشــكل  واإلنــاث  )الذكــور  والشــباب  األطفــال  إّن  بالمــدارس. 
أهــداف للعصابــات الــي تســى إلشــراكهم يف أنشــطة غيــر مشــروعة مثــل 

االبتــزاز واالتجــار بالمخــدرات، ممــا يجعــل العنــف المجتمــي يتغلغــل يف 
المــدارس. وجــدت دراســة داخليــة حديثــة أجراهــا مشــروع ضمــان التعليــم 
ــن  ــدام األم ــن انع ــة م ــتويات عالي ــن مس ــون م ــن يعان ــالب والمعلمي أن الط
يف مبــاين المدرســة ويف طريقهــم إىل المدرســة وطريــق العــودة منهــا. 
فعــى ســبيل المثــال، أفــادت أكثــر مــن %60 مــن الطالبــات عــن تصــورات 
المعلمــون  أفــاد  المدرســة.  يف  الميــاه  دورات  يف  األمــن  انعــدام  بشــأن 
بشــأن “الخــوف مــن بعــض الطالب/الطالبــات” ممــا يعــوق تقديــم التعليــم 
المناســب. وعــالوة عــى ذلــك، فــإن أزمــة الهجــرة الــي تؤثــر عــى أمريــكا 
الوســى تتــرك العديــد مــن المــدارس بأرقــام قياســية يف معــدالت التخــيل 
عــن الدراســة. أظهــر إحصــاء داخــيل أجــراه مشــروع ضمــان التعليــم يف 
تموز/يوليــو المــايض مــع مديريــن مــن 90 مدرســة يف البلــد أنــه يف هــذا 
العــام فقــط، فقــدت بعــض المــدارس %15 مــن طالبهــا بســبب الهجــرة غيــر 

ــالد. ــارج الب ــة خ النظامي

باإلضافــة إىل ذلــك، أثبتــت األحــداث يف عــام 2019 أن ذلــك العــام يمثــل 
أضــرب   ،2019 أبريــل  يف  هنــدوراس.  يف  التعليــم  لقطــاع  خاًصــا  تحديًــا 
المعلمــون يف معظــم المــدن الــي يعمــل فيهــا هــذا المشــروع. اســتمرت 
اإلضرابــات لفتــرة تتــراوح بيــن شــهرين وأربعــة أشــهر يف مــدن مختلفــة. ظلــت 
آالف المــدارس مغلقــة خــالل اإلضرابــات، حيــث كان المدرّســون يف الشــوارع 

ــة. ــان مــع قــوات األمــن الحكومي ــر مــن األحي يشــتبكون يف كثي

استعراض موجز
دوســينتوز بــور ال بــاز )”مدرّســون مــن أجــل الســالم“، باألســبانية( هــو برنامــج 
تطويــر مهــين مبتكــر ومكــون مــن خمــس وحــدات لمعلمــي المــدارس 
ــد  ــم جي ــر تعلي ــى توفي ــي ع ــدرة المعلم ــن ق ــد م ــدوراس يزي ــة يف هن العام
يف ســياقات األزمــات والصراعــات، ويعــزز بيئــات التعلــم اآلمنــة داخــل نظــام 
التعليــم.  يســتجيب هــذا البرنامج التشــاريك للحاجة إىل دعــم المعلمونوهم 
يتنقلــون يف ســياقات تتســم بالنــزاع المعمــم والعنــف والهجــرة غيــر النظامية 
والنــزوح. وبينمــا تــم تُطوِّيــر البرنامــج يف األصــل لــي يُســتخدم يف الصفــوف 
مــن 4 إىل 9، قامــت العديــد مــن المــدارس بتوســيعه ليشــمل المعلميــن مــن 

الصفــوف مــن 1 إىل 3 والصفــوف مــن 10 إىل 12 أيًضــا.
يعــد البرنامــج جــزءًا مــن مشــروع ضمــان التعليــم الممــول مــن الوكالــة 
يف  “المعلمــون  إطــار  إىل  ويســتند   )USAID( الدوليــة  للتنميــة  األمريكيــة 
ســياق األزمــات TiCC”  التابــع للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حالــة 
الطــوارئ. تعتمــد الوحــدات عــى ورشــة العمــل، ويتــم تقديمهــا مــن خــالل 
طريقــة متتاليــة تبــدأ مــن خبــراء تربوييــن مــن المديريــة العامــة للتطويــر 
المهــين )DGDP( التابعــة لــوزارة التعليــم مــرورًا بمديــري المقاطعــات، وتصــل 
يف نهايــة المطــاف إىل المعلميــن. ويف الوقــت الــذي ُُطــّور فيــه البرنامــج 
ونُّفــذ بشــكل مشــترك مــع المديريــة العامــة للتطويــر المهين، إال أن المشــروع 
ــن عــى  ــم الضافــة اعتمــاد للمعلمي ــة والتعلي ــزال يعمــل مــع وزارة التربي ال ي
صيغــة شــهادة. ويتوقــع أن يعمــل المشــروع هكــذا يف عــام 2020، ممــا 

يوفر هذا البرنامج المعلمون األدوات الالزمة لتعزيز التعلم العاطيف االجتمايع ومساعدتهم عى تطوير 
الممارسات التصالحية، مما يزيد من إحساسهم بالقوة.  

تجهيز وتفعيل دور المعلمين يف هندوراس لمواجهة العنف يف المدارس واألزمات األخرى 
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ســيكون معلمــا بــارزًا لتعميــم البرنامــج. عــالوة عــى ذلــك، أعربــت الجامعــة 
الــدرايس  مــن منهجهــا  بوصفــه جــزءً  بالبرنامــج  اهتمامهــا  عــن  التربويــة 

ــة. ــابق للخدم الس

األدلة والمخرجات

زالــت محــدودة بســبب  البرنامــج واعــدة، ولكــن األدلــة مــا  ونتائــج هــذا 
ــد  ــام، وج ــج. وبشــكل ع ــذ البرنام ــاء تنفي ــات أثن ــتمر والتحدي ــق المس التطبي
ــم  ــر مهــين مالئ المعلمــون أن “ مدرســون مــن أجــل الســالم” برنامــج تطوي
ــف يف  ــل )العن ــكل أفض ــياقهم بش ــات يف س ــاوز التحدي ــى تج ــاعدهم ع يس
ــه  ــف المجتمــي واألزمــات األخــرى( ووصفــوا البرنامــج بأن المدرســة والعن

ذو جــودة عاليــة.

أجــرى دعــم المراقبــة والتقييــم التابــع للوكالــة األمريكيــة للمســاعدة الدوليــة 
 )MESCLA( التكيفيــة  واألنشــطة   التعــاوين  التعلــم  مجــال  يف   USAID
تقييًمــا ســريًعا )شــمل دراســات اســتقصائية، ومجموعــات النقــاش المركــزة 
، ومقابــالت مــع اصحــاب المصلحــة الرئيســين( يتبعــون لبرنامــج مدرســون 

ــة: ــج التالي ــص النتائ ــالغ ملخ ــالم  لإلب مــن أجــل الس

الوحــدة األوىل: دور المعلــم:  المــدرس بوصفــه قائــًدا يف ســياقات النزاعــات 
المــرايع  والتعليــم  النظاميــة(؛  غيــر  والهجــرة  العنــف  )مثــل  األزمــات  أو 
الوصــول  لتعزيــز  النفســية-االجتماعية  والرفاهيــة  والنزعــات؛  للصراعــات 

واالبقــاء والجــودة يف مجــال التعليــم.  
الوحــدة الثانيــة: الحقــوق والعنــف والجنــس: الكفــاءات لتحديــد وتصنيــف 
أنــواع العنــف الــي يمكــن أن تؤثــر يف التعليــم، اســتناًدا إىل إطــار حقــوق 
ــايع.   ــوع االجتم ــى الن ــم ع ــف القائ ــع العن ــل، ومن ــة الطف ــان، وحماي اإلنس
الوحــدة الثالثــة: التعلــم العاطــيف االجتمــايع: منهــج تعليمــي قائــم عــى 
تعزيــز الكفــاءات االجتماعيــة العاطفيــة: أ( الــويع الــذايت، ب( اإلدارة الذاتيــة، 
ج( الــويع االجتمــايع، د( القــدرة عــى االرتبــاط، هـــ( التحــيل بالمســؤولية يف 

صنــع القــرار.   
الوحــدة الرابعــة: التعليم الشــامل والهجرة المعرفــة واألدوات المعلمونمن 
أجــل دعــم الطــالب والعائــالت بشــكل فعــال للتخفيــف مــن تــرك المدرســة 
بســبب الهجــرة غيــر النظاميــة وإعــادة إشــراك الطالبالعائديــن واألســر بنجــاح.   
الوحــدة الخامســة: طرائــق التدريــس التصالحيــة تطبيقــات النهــج التصالحية 
لمنــع الصراعــات وإدارتهــا والتوســط فيهــا وحلهــا يف المدرســة مــع مراعــاة 

المراحــل اإلنمائيــة للطــالب وتعزيــز االرتبــاط العاطــيف.  

يتكــون برنامــج مــدرّس الســالم مــن 80 ســاعة بواقــع )16 ســاعة/للوحدة( 
ــّدم يف ســنة دراســية واحــدة. تُشــرك طريقــة  وُصّمــم هــذا البرنامــج لــي يُق
التدريــب التفاعــيل المشــاركين بنشــاط وتُســتكمل بتقنيــات مثــل دوائــر التعلم 

ــدرايس”. والبحــث اإلجــرايئ والتزامــات “التطبيــق يف الفصــل ال

ــار 88%  ــث أش ــًدا، حي ــواًل جي ــي قب ــد ل ــب ق ــم أن التدري ــج التقيي ــر نتائ تظه
مــن المســتجيبين إىل أن البرنامــج بشــكل عــام كان “جيــًدا جــًدا” )انظــر 
الرســم البيــاين 1(، و %91 يقيمــون جــودة التدريــب عــى أنهــا “جيــدة جــًدا” 
المقابــالت ومجموعــات  الــردود عــى  2(. ســلطت  البيــاين  الرســم  )انظــر 
التنســيق الضــوء عــى عــدد مــن األنمــاط المتعلقــة بجــودة تدريــب الوحــدة 
1 والوحــدة 2. وعــى ســبيل المثــال، فــإن تكييــف أنشــطة التدريــب وأمثلــة 
المحتــوى مــع الســياقات المحــددة لمدارســهم ســمح للمدربيــن الرئيســيين 
بإشــراك زمالئهــم / أقرانهــم بشــكل مباشــر أكثــر- مثــل، توفيــر مســاحة آمنــة 

المعلمونلمناقشــة التجــارب المتعلقــة بتهديــدات العصابــات واســتراتيجيات 
مــن أجــل منعــا أو تخفيفهــا.

االســتطالع  يشــير  الملحــوظ،  والتأثيــر  البرنامــج  بمحتــوى  يتعلــق  وفيمــا 
ًــا  ــه كان برنامًجــا مؤقت ــردود مــن المقابــالت ومجموعــات التنســيق إىل أن وال
المعلمونبــأن  مــن  أجــاب 87%  عــام،  بشــكل  األولييــن.  الوحدتيــن  فوائــد 
المحتــوى أو الموضــوع ينطبــق عــى الفصــل الــدرايس )انظــر الرســم البيــاين 
3( وأن جميــع توقعــات المعلميــن تقريبـًـا  تــم تلبيتهــا فيمــا يتعلــق بالمحتوى 

ــاين 4(. ــم البي ــر الرس )انظ

أفــاد معظــم المدرســون أنّهــم تعلمــوا اســتراتيجيات يمكــن مــن خاللهــا 
تحديــد أنــواع النزاعــات والعنــف بشــكل أفضــل، بينمــا قــال آخــرون أنهــم 
اســتفادوا مــن فرصــة المناقشــة بشــكل علــين لمثــل هــذه المواضيــع بيــن 
تغيــرات  حــدوث  يف  يتلخــص  اإلجابــات  يف  آخــر  نمــط  وهنــاك  الزمــالء. 
ــة  ــببًا يف عرقل ــت س ــات كان ــن العقب ــن، ولك ــلوكيات المعلمي ــخصية يف س ش

اإلمكانــات الكاملــة لتنفيــذ البرنامــج

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

وفيمــا يــيل ملخــص موجــز للتحديــات الرئيســية الماثلــة حــى اآلن فيمــا 
والتقييــم: بالتصميــم  يتعلــق 

تلّقــوا . 	 الذيــن  المعلميــن  مــن  فوجيــن  أول  إىل  بالنســبة  التصميــم. 
التدريــب يف أول وحدتيــن، فلــم تتضمــن المــواد الــي تــم تطويرهــا 
والنظريــات  المفاهيــم  مــع  مكثفــة  ووثيقــة  الميــسِّر،  دليــل  ســوى 
األساســية المضمنــة. بالنســبة للفــوج الثالــث مــن المعلميــن الذيــن 
تلّقــوا التدريــب، فقــد حــدد المشــروع الحاجــة إىل تطويــر “إطــار نظــري” 
ــر  ــد أكث ــا بع ــتخدامها فيم ــح اس ــي أصب ــسِّر، وال ــة المي ــتكمال أدل الس
ــد  ــوا المزي ــة ليعرف ــوارد إضافي ــوا م عط

ُ
ــد أ ــون ، فق ــا المدرب ــهولة. أم س

عــن مواضيــع محــددة قــد ال يكونــون خبــراء فيهــا )مثــل التعليــم الــذي 
يــرايع النزاعــات والعنــف القائــم عــى النــوع اإلجتمــايع(. وثمــة تحــٍد 
إضــايف يتمثــل يف إيجــاد خبــراء مــن داخــل البلــد ليقومــوا بوضــع بعــض 
الوحــدات. بعــض هــذه األســاليب جديــدة يف نظــام التعليــم يف الدولــة 
التصالحيــة(،  أو الممارســات  التعــلُّم االجتمــايع والعاطــيف  )مثــل 
ــل اإلضــايف يف  ــة. يمكــن أن يســاعد التموي ــرة محلي ــك ال توجــد خب لذل
بنــاء قــدرة محليــة كافيــة لدعــم تنفيــذ برنامــج عــى نطــاق واســع مثــل 
برنامــج مدرســون مــن أجــل الســالم وتوفيــر المســتويات المناســبة مــن 

ــدارس. ــة وآالف الم ــق التعليمي ــات المناط ــين لمئ ــم الف الدع
األدلــة والتقييــم. تشــير البيانــات الــي ُجمعــت حــى اآلن يف الغالــب إىل . 	

الجــودة والقيمــة المضافــة للتدريــب، ولكنهــا ال تمتــد حــى اآلن للتأثيــر 
عــى نتائــج التعليــم الرئيســية مثــل االلتحــاق واالســتدامة والتعلّــم. 
ــا تقييــم البرنامــج عــى طــرح أســئلة صعبــة، مثــل “كيــف نقيــس  أجبرن
قيــاس  الصحيــح  مــن  “هــل  ثــم  الــدرايس؟”  الفصــل  يف  التغييــرات 
ــك  ــل لتحســين التدريــس؟” ال يمتل ــدة كبدي ــم الجدي اســتيعاب المفاهي
المشــروع المــوارد الالزمــة بشــأن إجــراء تقييــم شــامل للتغييــرات يف 
الفصــل الــدرايس، لــذا فإننــا نجــري فقــط اختبــارًا بعــدي )بعدالتدريــب( 
يركــز بشــكل أكبــر عــى التغييــرات الــي تنشــأ يف معرفــة المعلمــون. 
ــا نظــل مهتميــن بالتطــورات  ــة عــى المحيــط، فإنن ــا دواًل مطل وبوصفن

ــار. ــون البح ــات وقان ــؤون المحيط ــق بش ــا يتعل ــة فيم الجاري
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تتمثــل إحــدى التوصيــات الرئيســية يف تقييــم تأثيــر برنامــج مدرســون مــن 
أجــل الســالم عــى مســتوى الفصــل الــدرايس والمدرســة والمجتمــع، خاصــًة 
فيمــا يتعلــق بتحديــات محــددة متعلقــة بالســياق . ويف هــذه الحالــة، يمكــن 
ــت  ــي أجري ــروع ال ــية للمش ــالمة المدرس ــة الس ــن دراس ــات م ــون البيان أن تك
ــر عــى  ــل التأثي ــة خــط األســاس. يمكــن أن يســاعد دلي يف 135 مدرســة بمثاب
حشــد أصحــاب المصلحــة الرئيســيين يف مجــال التعليــم )الــوزارة، الجهــات 
ــر الحكوميــة( لدعــم برنامــج” مدرســون مــن أجــل  المانحــة، المنظمــات غي
الســالم” وذلــك مــن اجــل توســيع نطــاق التنفيــذ أثنــاء الخدمة وقبــل الخدمة.

 >”g id=“3< لبرنامــج التعليــم تقييًمــا ســريًعا آخــر  وبينمــا يجــري ضمــان 
مدرســون مــن أجــل الســالم   يف تشــرين األول/أكتوبــر- تشــرين الثاين/نوفمبــر 
2019، حــدت قيــود التمويــل الــي تفرضهــا الحكومــة األمريكيــة عــى أمريــكا 
الوســى يف عــام 2019 مــن قــدرة المشــروع عــى إجــراء تقييــم أكثــر صرامــة. 
ــم  ــن لدع ــن آخري ــتدعاء ممولي ــة الس ــذا فرص ــة ه ــة الحال ــرض دراس ــل ع يمث
البحــث الضــروري بشــأن برنامــج مدرســون مــن أجــل الســالم، والــذي ســيكون 

لــه آثــار ليــس فقــط عــى هنــدوراس، بــل عــى اإلقليــم أيًضــا.

المراجع

 الحــوار بيــن البلــدان األمريكيــة )2017(. “التحديــات التعليميــة يف هنــدوراس 
والتنميــة”. البشــري  المــال  رأس  عــى  المترتبــة  والعواقــب    

-https://www.thedialogue.org/analysis/educational   
-challenges-in-honduras-and-consequences-for-human   

/capital-and-development  
 مونــكادا، جيــراردو. “الوضــع التربــوي للــدورة الثالثــة.” عــرض يقدمــه موظفــو 
ضمــان التعليــم. مايو/أيــار، 2019. يمكــن االطــالع عــى العــرض    
https://drive.google.com/file/d/1ZY9G4T3 :التقديمــي هنــا   

GkS3hijZu00vyM_9WgFoQWYDM/View?usp=sharing  
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عادًة ما يقوم المدرسون المشاركون يف البرنامج باإلبالغ عن استراتيجيات التعلم الي يمكنهم من خاللها التعرف عى أنواع النزاعات والعنف الموجودة يف الفصل الدرايس بشكل أفضل
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ملف تعريف المدرس/المدرسة 2:

االسم: خافيير إنريكيه راموس

ــو  ــتو روفين ــة “خوس ــابع 7 يف مدرس ــف الس ــدرس الص ــة: م ــات عام معلوم
ــمايل(   ــاحل الش ــدوراس )الس ــيبا، هن ــة يف ال س ــبيلبوري”، الواقع س

كيــف قــّدم البرنامــج المســاعدة: “لقــد تعلمــت التقنيــات واالســتراتيجيات 
ــه،  درّس في

ُ
ــذي أ الــي تلــي احتياجــات األطفــال بشــكل أفضــل يف الصــف ال

مــع إيــالء اهتمــام خــاص للطــالب الذيــن يظهــرون ســلوكًا عدوانيـًـا وعنيًفــا.” 

باإلضافــة إىل التقنيــات الــي تســاعد الســيد رامــوس عــى إشــراك الطــالب 
ــج   ــن برنام ــة ع ــة الناتج ــد التالي ــر يف الفوائ ــه يفك ــدواين، فإن ــلوك الع يف الس

ــالم:   ــل الس ــن أج ــون م مدرس
مــن المحفــز مناقشــة “دور المعلميــن يف ســياقنا” ومعرفــة المزيــد . 	

والنــوع  و”العنــف  الطفــل”  “حقــوق  مثــل  أخــرى  مواضيــع  حــول 
االجتمــايع.”

ومــن أجــل أن يصبــح الســيد رامــوس مدرًســا أكثــر فعاليــة، تعلـّـم تقنيات . 	
ــر  ــكل أكث ــب بش ــرة الطال ــراك أس ــف، وإش ــر والتعاط ــيل بالصب ــل التح مث

فعاليــة.
أصبــح أكثــر إدراكًا لحقــوق األطفــال، وخاصــة يف مجــال التعليــم، وهــذا . 	

ــا  ــة قضي ــودة الرامي ــر يف جه ــكل أكب ــز بش ــل للتركي ــاعده يف العم ــا س م
الشــمول وتعزيــز العدالــة يف الفصــول الدراســية.

مــا هــو أكثــر يشء يحبــه بوصفــه معلًمــا: تدريــس الطــالب وتشــكيل حيــاة 
اإلنســان؛ مشــاركة تجربتــه مــع اآلخريــن  

أقــل مــا يحبــه هــو: العــبء اإلداري المفــرط )مثــل التقاريــر والتوثيــق( الــذي 
تفرضــه الســلطات التعليميــة  

التحديــات الرئيســية: والواقــع أن ســلوكيات بعــض الطــالب )العدوانيــة 
والعنــف( تنبــع مــن االفتقــار إىل اإلشــراف األبــوي واالنضبــاط؛ وتفــكك األســرة؛ 

ــة   والفقــر والبطال

ــره: الحصــول عــى كتــب مدرســية مــن  ــوس بتغيي ــيد رام ــيقوم الس ــا س م
وزارة التربيــة والتعليــم والحصــول عــى مســتلزمات مــن المشــروع بخصــوص 

برنامــج مدرســون مــن أجــل الســالم. 

ملفات المعلمون

ملف تعريف المدرس/المدرسة 1

األويل  الفيديــو  عــى  العثــور  ويمكــن  هيرنانديــز.  أزوســيا  وينــدي  االســم: 
هنــا. بمقابلتهــا  الخــاص 

معلومــات عامــة: معلمــة الصــف الثامــن8 ومنســقة أكاديميــة لمدرســة 
فيالفرانــكا  منطقــة  يف  )تقــع  الــي   “Desarrollo Juvenil”الشــباب تنميــة 
الــي يســيطر عليهــا عصابــة الشــارع الثامــن عشــر 18th Street Gang( يف 
تيغوســيغالبا، )عاصمــة هنــدوراس(. ويه تعمــل معلمــة منــذ 15 عاًمــا.

 Docentes por la كيــف قــّدم البرنامــج المســاعدة: “لقــد جــاء برنامــج
Paz”مدرســون مــن أجــل الســالم” لتعزيــز ثالــوث التعليــم الــذي يوجــد لدينــا: 

ــالب.”   ــاء، والط ــون ، واآلب المعلم

وقــد تلّقــت الســيدة وينــدي هيرنانديــز تدريبًــا بوصفهــا “مدربــة مــدريس/
مدرســات” يف برنامــج مــدرّس الســالم. وباإلضافــة إىل تعزيــز العالقــة بيــن 
الرئيســيين يف المدرســة، تعتقــد الســيدة وينــدي أن  أصحــاب المصلحــة 

البرنامــج ســاعد المدرســين يف مدرســتها ألنــه:
لــم . 	 الــي  المواضيــع  للتحــدث عــن  للمدرســين  آمنــة  يوفــر مســاحة 

أخــرى بطريقــة  تناقــش 
تســاعد المشــكالت الــي نوقشــت يف أن يصبــح المعلمــون أكثــر قــدرة . 	

يف التعامــل مــع بعــض الطــالب ذوي الســلوكيات الصعبــة
إنها طريقة لتحديث واكتساب معرفة جديدة. 	
فقــد . 	  - وســلوكياتهم  بميولهــم  وعيًــا  أكثــر  اآلن  المدرســون  أصبــح 

الطــالب وطــورو  مــع  يتعامــل  لــم  آخــر  لمعلــم  بمثــال  استشــهدت 
ــة اىل  ــه الطالب،باالضاف ــش في ــذي يعي ــياق ال ــة للس ــر دق ــا أكث اآلن فهًم

والتســامح. التعاطــف  وتنميــة  اكتســاب 

مــع  اليومــي  التواصــل  معلمــًة:  بوصفهــا  تحبــه  يشء  أكثــر  هــو  مــا 
الطالبوكونهــا يف وضــع يســمح لهــا بتغيـّـر إيجــايب. ويف هــذا الصــدد، تقــول 
ــرًا يف أن أكــون معلمــًة هــو أنــين  ــي أحبهــا كثي ــدي: “إن أحــد األشــياء ال وين
ــرك بصمــة لمــا يمكــن أن  ــب مــا هــو ت ــوم مــع طال ــه الي ــم أن مــا أقــوم ب أعل

يفعلــه يف حياتــه. “

أقــل مــا تحبــه هــو: كيــف يقــوم النــاس داخــل المدرســة وخارجهــا بمــن 
فيهــم اآلبــاء بالتقليــل مــن قيمــة مهنــة التدريس/يحطــون مــن قدرهــا.  

تحديــات رئيســية: “أعمــل يف مجتمــع غيــر آمــن يغلــب فيــه تمثيــل الشــباب 
الذيــن يتبعــون لمجموعــة ]عصابــات[. أحــد أعظــم التحديــات هــو كيــف أن 

الشباب”أســرى” ]جندتهــم عصابــات[“

ــايس  ــج األس ــدي أن المنه ــد وين ــره: تعتق ــدي بتغيي ــتقوم وين ــذي س ــا ال م
الوطــين يجــب أن يعــاد تنظيمــه، وأن يأخــذ الســياق يف االعتبــار، وأن يكــون 
عمليـًـا أكثــر. يجــب أن يُجّهــز المنهــج الطــالب للحيــاة وأن يقــدم المزيــد مــن 

المهــارات العمليــة.


