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أ َّنـه بالرغـم مـن األثـر اإليجـايب الـذي تركتـه زيـادة املعارف يف
مامرسـاته التعليميـة ،فقـد تركتـه يشـعر بالقلـق“ :أتسـاءل مـا
إذ كان ينبغـي لألطفـال عـدم دخـول القاعـة الدراسـية نظـراً
ُ
أدركت
لحالتهـا السـيئة .إذ سأفشـل مـا مل ُت َح َّسـن حالتهـا .لقـد
أ ّنـه مثـة الكثير مـن األشـياء التـي يتحتّـم فعلهـا ”.لذلـك ،تعـ ّد
إدارة التوقعـات أمـراً مهما للغايـة إىل جانـب التأكيـد على ّأن
بيئـات التع ّلـم ميكـن تحسـينها تدريجيـاً بخطـوات صغيرة.

يهـدف مشروع معاً لتحسين بيئـات التع ّلم إىل إنعـاش إمكانية
أن تكـون التنميـة التشـاركية تحوليـة وتوفير الدعـم واألدلـة
للمجتمعـات املحليـة لتمكينهـا مـن تأكيـد حقوقهـا ومحاسـبة
أصحـاب السـلطة مبـن فيهـم منظمـة إنقـاذ الطفـل (Save the
 )Childrenكما تهـدف إىل إحـداث تغري اجتامعي أوسـع بدءاً
باملدرسة.

زينة بايل zeina.sh.bali@gmail.com
مشـاركة الطفـل :تشير النتائـج يف أوغنـدا إىل َّأن برامج مرشوع مستشارة تربوية ،ريد بارنا/منظمة إنقاذ الطفل،
معـاً لتحسين بيئـات التع ّلم تتطلب اسـتخدام املزيـد من اللغة ) (Save the Childrenالرنويجwww.reddbarna.no .
الصديقـة للطفـل وآليـات املعلومـات مـن أجل تعزيز مشـاركة
bit.ly/ILETpackage .1
الطفـل .فبالنسـبة لألطفـال ممـن شـاركوا فثمـة خطـر أن  .2ملزيد من املعلومات ،انظر وثيقة تأطري التعليم يف حاالت الطوارئ الخاصة مبنظمة
ُتنتَقـى مشـاركتهم للتعبير عـن حاجـات البالغين أو غريهم من إنقاذ الطفل Save the Children
األطفـال مما يعـزز البنـى املوجـودة والقامئـة عىل عـدم تكافؤ bit.ly/SavetheChildren-EiE-Framing-2017
ُ
Kloster M O (2018) ‘Why it Hurts – Save the Children Norway and .3
ال ِقـوى واالمتيـازات .فعلى سـبيل املثـال ،حين ُسـ ِئ َل األطفـال the Dilemmas of ‘Going Global’’, Forum for Development Studies Vol
مبـارشة ّ
عما يريـدون تغييره يف مدارسـهم ،ذكـر عـدة طلاب 46:1: 22-1
يف مـدارس مختلفـة رضورة بنـاء غرفـة أكبر وأفضـل تجهيـزا ً (ملاذا يتسبب ذلك باألمل -منظمة إنقاذ الطفل ( )Save the Childrenيف الرنويج
ومعضالت التوجه نحو العاملية) bit.ly/Kloster-SCF-Going-Global-2018
للمعلمين.

القياس املجدي للتعلم يف أوضاع الطوارئ :الدروس من أوغندا

نيكهي ديسا وأليسون كروبار وكالي ويسرتوب

هجرين.
أداة تقييم جديدة تهدف إىل توفري فهم رسيع شمويل لحاجات املتع ِّلمني ا ُمل َّ
تركــز عمليــات تقييــم التعليــم يف حــاالت الطــوارئ حاليــاً
عــى إمكانيــة الوصــول إىل التعليــم وتهــدف إىل فهــم
خــرة املعلمــن ومؤهالتهــم بــدالً مــن دراســة تجــارب
األطفــال وتعلمهــم عــن كثــب 1.وعــاو ًة عــى ذلــكُ ،ين َعــى
عــى عمليــات التقييــم الدوليــة والوطنيــة طــول مدتهــا
وبأ َّنهــا تتطلــب موظفــن لجمــع البيانــات مدربــن تدريبــاً
عاليــاً وغالبــاً ال يكــون موظفــو جمــع البيانــات متاحــن
ثــم يعنــي االفتقــار إىل
يف أعقــاب التهجــر مبــارشة .ومــن ّ
إج ـراء عمليــات تقييــم صارمــة وعمليــة يف برمجــة التعليــم
يف حــاالت الطــوارئ محدوديــة املعلومــات حــول الثغــرات
القامئــة يف تعلــم األطفــال وتأثــر برامــج التعليــم يف حــاالت
الطــوارئ.

أعامرهــم بــن  4ســنوات إىل  12ســنة يف أربعــة مجــاالت
هــي :معرفــة القــراءة والكتابــة ،والحســاب ،والتعلــم
االجتامعــي واالنفعــايل ،واألداء التنفيــذي 3.ويتضمــن
التقييــم الشــامل لنتائــج التعلــم والتطويــر أيضــاً أســئل ًة
تتعلــق بالخصائــص الدميوغرافيــة واألرسيــة ،والحالــة
4
االجتامعيــة واالقتصاديــة ،وبيئــة التعلــم املنــزيل ،واإلعاقــة.

ويف عــام ُ ،2018و ِضــع التقييــم الشــامل لنتائــج التعلــم
والتطويــر موضــع التجريــب يف  32مركــزاً ومدرســة
تعليميــة تديرهــا منظمــة إنقــاذ الطفــل (Save the
 )Childrenومنظمــة وينــدل إنرتناشــونال أوغنــدا
( )Windle International Ugandaيف مســتوطنتي
رواموانجــا وكيانجــوايل لالجئــن يف غــرب أوغنــدا .ونظــراً
وص ِّمــم التقييــم الشــامل لنتائــج التعلــم والتطويــر لتدفــق الالجئــن مــن جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة
ُ
( )HALDOلســد هــذه الثغــرات املعرفية2.فهــو ّ
ميكــن يف اآلونــة األخــرة لــكال التجمعــن الســكانيني والخلفيــات
املزاولــن مــن فهــم حاجــات املتعلمــن الذيــن تــراوح اللغويــة املتنوعــة ألولئــك الالجئــن (إذ ُو ِجــد أن هنــاك 24
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لغــة أم) ،وجــدت املــدارس أن اســتيعاب املتعلمــن ميثــل
تحديــاً كبــراً.

التحديات التي تواجه التنفيذ

لقــد وجدنــا َّأن التقييــم الشــامل لنتائــج التعلــم والتطويــر
قــدَّ م قياس ـاً صحيح ـاً وموثوق ـاً للمجــاالت املختلفــة لتعلــم
األطفــال وتطورهــم يف هــذه التجمعــات الســكانية .ويف
هــذه املقالــة ،نركــز عــى ثالثــة تحديــات حدثــت أثنــاء
التجربــة وتتعلــق بتطبيقهــا العمــي.

اللغــة :يف النقــاش الــذي أجرينــاه مــع منظمــي املجتمــع،
وجدنــا َّأن اللغــة اإلنجليزيــة ،واللغــة الســواحيلية ،ولغــة
كينيابوشــا  /كينياروانــدا هــي أكــر اللغــات مالءمــة للتقييــم.
وذلــك تطلــب أن يتحــدث غالبيــة ا ُملق ِّيمــن اللغــات الثــاث
بطالقــة َّ
ـمة حســب اللغــة .باإلضافــة
ألن املــدارس غــر مقسـ ّ
ُ
َّ
إىل ذلــكَ ،و َجــد املق ِّيمــون أن الرتجمــة الســواحيلية مل
تســتخدم لغــة مالمئــة لألطفــال ،لــذا فبــدالً مــن الســاح
للمق ِّي ِمــن بإعــادة صياغــة األســئلة أثنــاء التقييــات،
ُ
اضطررنــا إىل مراجعــة صياغــة جميــع عنــارص التقييــات يف
أثنــاء التدريــب لضــان االتســاق واســتخدام املصطلحــات
املالمئــة .وانطالق ًــا مــن اإلقـرار بالتنــوع اللغــوي ،يجــب عــى
الذيــن يجــرون التقييــات يف املســتقبل إجــراء تخطيــط
لغــوي أكــر شــموالً قبــل ترجمــة األداة ،وإنشــاء إطــار
ألخــذ العينــات يعتمــد عــى اللغــات املنطوقــة ،وإرشاك
ا ُملق ِّي ِمــن الذيــن يتحدثــون اللغــات بطالقــة ،والتوصيــة بــأن
يعمــل املرتجمــون مــع أف ـراد املجتمــع إلدمــاج لغــة مالمئــة
لألطفــال.
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للميسيــن :يتمثــل أحــد أهــداف التقييــم
التغذيــة الراجعــة
ِّ
الشــامل لنتائــج التعلــم والتطويــر يف تزويــد املعلمــن
جمعــة عــن ثغ ـرات تعلــم األطفــال
وامليرسيــن مبعلومــات ُم َّ
الذيــن يعملــون معهــم ،وقــد أكــدت التجربــة أهميــة ذلــك.
ومــن طــرق دعــم تقديــم التغذيــة الراجعة هــذه ربــط نتائج
التقييــم مبحتــوى تعليمــي ُم َعــد خصيص ـاً لضــان مصاحبــة
تقييــم حاجــات التعلــم والتطويــر املحــددة بتعليــات
واضحــة حــول املــواد التعليميــة املناســبة املطلوبــة مــن أجــل
معالجتهــا.
ويتضمــن التحســن املســتمر للتقييــم الشــامل للتعليــم
والتطويــر وضــع إرشــادات توجيهيــة حــول كيفيــة تكييــف
التقييــم الشــامل لنتائــج التعلــم والتطويــر وترجمتــه عــى
نحـ ٍو أفضــل وتحســن تدريــب ا ُملق ِّيمــن بحيــث ميكــن نــر
األداة برسعــة يف البدايــة املبكــرة للتهجــر .ومــن خــال إجـراء
املزيــد مــن االختبــارات والتحليــل ،ســوف نســتخدم نتائــج
التقييــم الشــامل لنتائــج التعلــم والتطويــر يف إرشــاد توصياتنا
املقدمــة للمعلمــن وامليرسيــن الذيــن يعملــون مــع األطفــال
يف حــاالت التهجــر القــري لضــان تلبيــة التعليــم املقــدَّ م
الحتياجــات األطفــال تلبي ـ ًة ف ّعالــة.
نيكهي ديسا ndsa@savechildren.org

املدير ،البحث والتقييم والتَّع ُّلم

أليسون كروبار akrupar@savechildren.org

متخصصة رئيسية ،بحوث التَّع ُّلم

كالي ويسرتوب cwestrope@savechildren.org

تدريــب ا ُملق ِّيمــن :أجرينــا تجربــة عــى منــوذج ‘التدريــب متخصصة رئيسية ،بحوث التَّع ُّلم
للمق ِّيــم’ ميكــن اســتخدامه يف برامــج التعليــم يف
الرسيــع ُ
حــاالت الطــوارئ املحــدودة الوقــت واملــوارد .وقــد أبــرزت  Save the Childrenمنظمة إنقاذ الطفل
هــذه التجربــة يف أوغنــدا التحديــات التــي تواجــه هــذا www.savethechildren.org
النمــوذج .ومــن الجديــر بالذكــر َّأن النتائــج املرتتبــة عــى
 .1ملزيد من املعلومات حول ‘التَّعلم الجيد’ يف التَّهجري ،انظر كروبار وأنسيليم يف هذا
نــر هــذا النمــوذج التدريبــي ميكــن أن تــؤدي إىل اإلرضار العدد.
مبصداقيــة تقييــم ا ُملق ِّيمــن؛ إذ قــد ال يكــون هنــاك وقــت  .2ملزيد من املعلومات حول التقييم الشامل لنتائج التعلم والتطوير ( ،)HALDOميكن
كاف لوضــع فهــم متســق للتقييــم واســتخدامه .وقــد التواصل من خالل الربيد اإللكرتوين .learningassessment@savechildren.org
ٍ
 .3محو األمية تقيس املفردات وتحديد األحرف ودقة القراءة ومهارة االستيعاب .بينام
ســاعدتنا هــذه التجربــة يف تحديــد األســئلة التــي يواجــه تقيس مهارة الحساب العد وتحديد األرقام ومهاريت الجمع والطرح ومسائل الكلامت .أ َّما
ـت زمني التعلم االجتامعي واالنفعايل ( )SELفيقيس املفهوم الذايت والتقمص العاطفي .وتقيس
فيهــا ا ُملق ِّيمــون صعوبــة  -مثــل املهــام املحــددة بوقـ ٍ
والبت يف االســتجابات املناســبة وغري املناســبة ألســئلة التعلم القدرة الوظيفية التنفيذية الذاكرة قصرية املدى والذاكرة العاملة من خالل طرح األسئلة
حول سلسالت األرقام.
االجتامعــي والعاطفــي -مــا يتيــح لنــا تعديــل تدريــب  .4يتضمن التقييم الشامل لنتائج التعلم والتطوير ( )HALDOثالثة أسئلة حول اإلعاقة
للمق ِّي ِمــن فيــا عىل ضوء املجموعة امليرسة ملجموعة واشنطن حل القدرات الوظيفية
ا ُملق ِّيــم الرسيــع مــن أجــل دعــم فهــم أفضــل ُ
bit.ly/WG-SS-2017
يتعلــق بهــذه املناطــق وكيفيــة تقييــم االســتجابات.
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