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ــة  ــاع اإلمنائي ــة القط ــس لخط ــي لي ــرضورات الت ــذا يف ال وه
ــا.  أن تعالجه

ــص مــا يكفــي الــوزارات    ينبغــي للخطــط اإلنســانية أن ُتخصِّ
التنفيذيــة مــن الوقــت واملــوارد لتعــزز قدرتهــا عــىل معالجــة 

كل الرضوريــات املحــددة يف الخطــة اإلمنائيــة.

ــم    ــة تكفيه ــة تنمي ــدرات رشكاء الحكوم ــى ق ــي أن ُتنمَّ ينبغ
ــة  ــة االنتقالي ــك يف املقارب ــد، وذل ــة األم ــات الطويل يف األزم

ــاً. ــة أيض ــات اإلمنائي ــايف، واملقارب ــة التع ومقارب

ينبغــي لــكل االســتجابات، ســواٌء اإلنســانية واالنتقاليــة   
واإلمنائيــة، أن ُترَبــط مبقاربــة مشــرتكة، أن ال رضر وال رضار. 

julie.danielle.chinnery@nrc.no جويل تشينريي 
متخصصة يف مجال التعليم، املجلس الرويجي لالجئني، مكتب 

 www.nrc.no .األردن

اآلراء الواردة يف هذا املقال آراء الكاتبة وال تعكس بالرضورة آراء 
املجلس الرويجي لالجئني.

1. منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )2016( أدلة إعداد الخطة االنتقالية 
للتعليم

 bit.ly/UNESCO-transitional-education-ar
 Ministry of Planning and International Cooperation Jordan Response .2

  Plan for the Syria Crisis 2018–2020 www.jrpsc.org
3. وزارة الرتبية والتعليم األردنية )2018( الخطة اإلسرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم 

bit.ly/EducationStrategicPlan-Jordan-2018-22-AR )2022–2018(

تطبيق نظرية التَّعلم يف رسم معامل ‘التَّعلُّم الجيد’ يف أوضاع الطوارئ: خربة من 

داداب، كينيا
أليسون كروبار ومارينا ل.أنسيلمي 

يظهر من تطبيق إحدى نظريات الّتعلم بأثر رجعي عىل برنامج للتعليم غري النظامي للشباب أنَّ نظريات 
الّتعلم ميكن استخدامها لتقييم التَّعليم يف بيئة متنوعة من برامج التعليم يف أوضاع الطوارئ وأنَّ إدخال 
تلك النظريات يف أثناء وضع الربامج قد يكون له دور يف ضامن الجودة وعالقة التعليم بحاجات املتعلمني.

ـــل  ـــات اإلنســـانية واملانحـــني فرصـــة الّتأم ـــا يتســـّنى للهيئ ـــادراً م ن
ـــم  ـــة لتقدي ـــل نتيج ـــذي يحص ـــم ال ـــة التعّل ـــة وماهّي ـــاً بكيفّي جدي
ـــة  ـــاب القاعـــدة النظري ـــم يف حـــاالت الطـــوارئ. غـــري إّن غي التعلي
قـــد يقّلـــل مـــن فعاليـــة الربنامـــج يف دعـــم قـــدرة املتعلمـــني 
ــق  ــعي لتحقيـ ــايب والسـ ــي إيجـ ــري اجتامعـ ــداث تغـ ــىل إحـ عـ

التطلعـــات الحرفيـــة واملهنيـــة. 

ـــدى  ـــىل إح ــي ع ـــر رجعـ ـــم بأث ـــة تعّل ـــا نظري ـــك، طبقن لذل
املرشوعـــات التـــي ســـبق تنفيذهـــا مســـتهدفة الشـــباب يف مخيـــم 
ـــني  ـــم الالجئ ـــدوق تعلي ـــق صن ـــا. كـــام أطل ـــني يف كيني داداب لالجئ
الـــدويل يف عـــام 2012  مـــرشوع بنـــاء قـــدرات الشـــباب مـــن 
ريـــن األقـــل  أجـــل التغيـــري االجتامعـــي لتمكـــني الشـــباب امُلهجَّ
ــاركتهم  ــادة مشـ ــاً وزيـ ــة 14–24 عامـ ــة العمريـ ــاً يف الفئـ حظـ
االجتامعيـــة مـــن خـــالل املشـــاركة الفعالـــة يف املرشوعـــات 
ـــة  ـــزت يف البداي ـــي رّك ـــيل والت ـــع املح ـــادة املجتم ـــادرات بقي واملب

عـــىل حقـــوق األطفـــال يف التعليـــم.1

وحـــرض املشـــاركون يف الربنامـــج خمســـة أيـــام مـــن التدريـــب 
خـــالل العـــام األول تبعتهـــم ثالثـــة إىل خمســـة أيـــام لتجميـــع 
مـــا تعلَّمـــوه يف األيـــام الســـابقة وذلـــك خـــالل العـــام الثـــاين 
ــن  ــن مـ ــني امُلخَتاريـ ــتجدة للممثلـ ــرص املسـ ــة الفـ ــع إتاحـ مـ
ــن  ــران ضمـ ــني األقـ ــادة وأدوار املعلمـ ــر القيـ ــباب لتطويـ الشـ
وتضّمـــن  املحليـــة.  ومجتمعاتهـــم  الخاصـــة  مجموعاتهـــم 
الربنامـــج املوضوعـــات التاليـــة: تنميـــة املجتمـــع القامئـــة عـــىل 
ــباب  ــني الشـ ــرشاكات بـ ــزاع والـ ــض النـ ــارات فـ ــول2 ومهـ األصـ
ـــىل  ـــة ع ـــع القامئ ـــة املجتم ـــاج تنمي ـــن منه ـــزء م ـــني. وكج والبالغ
ـــر  ـــي تؤث ـــكالت الت ـــات واملش ـــون الحاج ـــدد املتعلم ـــول، ح األص
يف مجتمعاتهـــم املحليـــة باإلضافـــة إىل األصـــول املجتمعيـــة 
ـــادرة  ـــج املجتمـــع املحـــيل لتكـــون ق ـــر برام املتاحـــة بهـــدف تطوي
ـــباب  ـــرش الش ، ين ـــمَّ ـــن ث ـــددة. وم ـــاكل املح ـــّدي للمش ـــىل التص ع
ـــني  ـــة املعلم ـــك مقارب ـــنَي بذل ِف ـــم ُمَوظِّ ـــب ألقرانه ـــاج التدري منه
ـــري  ـــات التغي ـــم مرشوع ـــة إىل تصمي ـــؤدي يف النهاي ـــام ي ـــران م األق
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ـــم  ـــا يف مجتمعاتهـــم بدع ـــا وتنفيذه ـــط له ـــي والتخطي االجتامع
وتوجيـــه مـــن املوظفـــني امليدانيـــني ملنظمـــة ريـــت الدوليـــة.

التَّعلم الجيد 
ـــدد  ـــىل ع ـــان ع ـــكل نيوم ـــد’3 ملاي ـــم الجي ـــة ‘التعّل ـــتمل نظري تش
ـــيّل  ـــرايئ والتواص ـــا: اإلج ـــا فيه ـــة مب ـــم املختلف ـــب التعّل ـــن جوان م
والســـيايس  والّنقـــدي  والجوهـــري  والتفســـريي  واالنفعـــايل 
ــه يف  ــت ونتائجـ ــرشوع ريـ ــا مـ ــي. وحّللنـ ــي واألخالقـ والعاطفـ
ــواع  ــة أنـ ــا نظريـ ــذه الجوانـــب كـــام ربطنـ ــن هـ ــوء كل مـ ضـ
ـــاً مـــن  ـــم املتعلمـــني الشـــباب فعلّي ـــة تعّل ـــكل مـــن كيفّي ـــم ب التعّل

خـــالل املـــرشوع وأي الثَّغـــرات ظهـــرت يف تعّلمهـــم.

الجانـــب عـــىل املحتـــوى  التعّلـــم اإلجـــرايئ: يركـــز هـــذا 
القائـــم عـــىل املهـــارات ويتمّثـــل يف هـــذه الحالـــة بتعليـــم 
ريـــن كيفيـــة كتابـــة مقرتحـــات قصـــرية وتطويـــر  الشـــباب امُلهجَّ
ــراء الرصـــد والتقييـــم واإلبـــالغ عـــن  خطـــط النَّشـــاطات وإجـ
النَّشـــاطات ونتائجهـــا والتواصـــل مـــع اآلخريـــن باســـتخدام 

ـــه  ـــرايئ مبجمل ـــم اإلج ـــق التعّل ـــك، يتعّل ـــة. وبذل ـــة اإلنجليزي اللغ
ــة  ــم املحليـ ــاركة يف مجتمعاتهـ ــىل املشـ ــباب عـ ــجيع الشـ بتشـ

ــادة. ــني والقـ ــا كاملخططـ ــاذ أدوار فيهـ الّتخـ

ـــوع  ـــذا الن ـــد ه ـــي: يعتم ـــايل والعاطف ـــيل واالنفع ـــم التواص التعّل
مـــن التعّلـــم عـــىل العالقـــات والســـلوك االجتامعـــي )يف حالـــة 
التعّلـــم التواصـــيّل( وعـــىل كيفيـــة تفســـري املتعلمـــني لألمـــور 
وترّصفهـــم بنـــاًء عـــىل عواطفهـــم )يف حالـــة التعّلـــم االنفعـــايل 
ــل  ــف متثيـ ــرتي الضعـ ــا يعـ ــاً مـ ــي(. ويف داداب، غالبـ والعاطفـ
ـــن  ـــار الس ـــك أّن كب ـــة ذل ـــادة املجتمعي ـــب القي ـــباب يف مناص الش
هـــم مـــن يأخـــذون هـــذه األدوار عـــادة. لذلـــك، ُيعَنـــى هـــذا 
ـــدى الشـــباب  ـــادة ل ـــارات القي ـــر مه ـــم بتطوي ـــن التعّل ـــب م الجان
وإرشاكهـــم يف مجتمعاتهـــم ومتكينهـــم مـــن أن يصبحـــوا أكـــرث 
مهـــارة يف متثيـــل أنفســـهم واآلخريـــن أمـــام أعضـــاء املجتمـــع 
ـــز الســـلطة والشـــباب  ـــن يشـــغلون مراك ـــناً خاصـــة الذي ـــرب س األك
هـــذه  وســـاعدت  بأوســـعه.  املخيـــم  ومجتمـــع  اآلخريـــن 
ــّدي  ــب يف تحـ ــن التدريـ ــزءاً مـ ــّكلت جـ ــي شـ ــات التـ النقاشـ

شباب وشابات من الالجئني يشاركون يف النقاش مع امُليرسِّ التعليمي، داداب. 
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ـــني  ـــّجعت املتعلم ـــام ش ـــباب ك ـــول الش ـــة ح ـــورات املغلوط التص
ـــع  ـــيل. وم ـــع املح ـــاء املجتم ـــن أعض ـــم م ـــر آراء غريه ـــىل تقدي ع
ـــايل  ـــم االنفع ـــن التعّل ـــة ع ـــد األدل ـــن الصعـــب تحدي ـــك، كان م ذل

والعاطفـــي.

التعّلـــم التفســـريي: يتعلـــق هـــذا الجانـــب بالوعـــي بالـــذات: 
أي فهـــم املـــرء لنفســـه يف العـــامل وكيـــف يتصـــّوره اآلخـــرون. 
ــاً  ــب أيضـ ــذا الجانـ ــق هـ ــباب يف داداب، يتعّلـ ــبة للشـ وبالنسـ
ــني  ــه كالجئـ ــم فعلـ ــامَّ ميكنهـ ــم عـ ــن الفهـ ــد مـ ــب مزيـ بكسـ
ـــي يســـاعدوا  ـــا ل ـــي يعيشـــون فيه ـــات الت ـــن املنظوم شـــباب ضم
يف إحـــداث التغيـــري االجتامعـــي وخاصـــة عـــىل ضـــوء أمنـــاط 
ــات.  ــزودي الخدمـ ــني ومـ ــني الالجئـ ــا بـ ــرَتَف بهـ ــامد امُلعـ االعتـ
ـــة املجتمـــع القامئـــة عـــىل األصـــول  ـــب مـــرشوع تنمي ـــدأ تدري ويب
بتحديـــد األصـــول الفرديـــة ومناقشـــة نقـــاط القـــوة والضعـــف 
الشـــخصية ومـــن َثـــمَّ يتوّســـع باتجـــاه املجموعـــة واملجتمـــع 

املحـــيل.

ـــة َفهـــِم  ـــه عملي ـــم الجوهـــري أّن ـــرَّف التعّل ـــم الجوهـــري: ُيَع التَّعل
مـــا يصفـــه نيومـــان “باألهميـــة الرمزيـــة والقيمّيـــة والجاملّيـــة 
ـــّد  ـــياء واألحـــداث”: ويع ـــل يف األشـــخاص واألش ـــام تأّص ـــا م وغريه
ـــات  ـــني املجتمع ـــة ب ـــرات القامئ ـــراً للتوت ـــاًم نظ ـــر مه ـــذا التقدي ه
املتنوعـــة يف داداب، إذ كان املتعلمـــون قـــادرون عـــىل تحديـــد 
ـــق  ـــة عملهـــم يف مجتمعاتهـــم لتحقي ـــري يف املخيـــامت وأهمي التغي
ـــة املجتمـــع  هـــذه التغيـــريات خصوصـــاً مـــن خـــالل مـــرشوع تنمي
ـــم الجوهـــري.  ـــاره أحـــد أوجـــه التعّل ـــىل األصـــول باعتب ـــة ع القامئ
ـــر املتعلمـــني  ـــت تقدي ـــي تثب ـــة الت ـــا بعـــض األدل ـــا وجدن ـــع أّنن وم
لألشـــخاص يف مجتمعاتهـــم مّمـــن ال يشـــبهونهم واتخاذهـــم 
ــباب  ــني الشـ ــات بـ ــاالت الخالفـ ــاً يف حـ ــطاء خصوصـ دور الوسـ
اآلخريـــن، كان مـــن الصعـــب تبـــنّي الكثـــري مـــن األدلـــة حـــول 

ـــج. ـــري يف الربنام ـــم الجوه التعّل

التعّلـــم النقـــدي:  يعـــود هـــذا الجانـــب إىل كيفيـــة فهـــم 
ـــني لعالقـــات القـــوى. فمنـــذ بدايـــة الربنامـــج، عولَِجـــت  املتعلم
ـــا  ـــتثَنى فيه ـــا ُيس ـــادًة م ـــي ع ـــامت الت ـــوى يف املخي ـــات الِق دينامي
ـــات  ـــجيع العالق ـــق تش ـــن طري ـــرار ع ـــة الق ـــن صناع ـــباب م الش
ـــن  ـــة م ـــب ومجموع ـــالل التدري ـــن خ ـــني م ـــباب والبالغ ـــني الش ب
ـــن  ـــني. وم ـــباب والبالغ ـــات الش ـــل منتدي ـــددة مث ـــطة املح األنش
أجـــل تطويـــر صـــوت املجتمـــع ومتهيـــد الطريـــق للعـــودة إىل 
ـــىل  ـــهم ع ـــر إىل أنفس ـــىل النظ ـــباب ع َع الش ـــجِّ ـــاً ُش ـــن نهائي الوط
ـــس  ـــن تكري ـــم م ـــىل الرغ ـــتقبل. وع ـــارض واملس ـــادة الح ـــم ق أّنه
مشـــاريع العمـــل االجتامعـــي التـــي ُأِسَســـت عـــن طريـــق 
ــج  ــم، مل تعالـ ــول إىل التعليـ ــادة الوصـ ــني لزيـ بـ ــباب امُلَدرَّ الشـ

األســـباب الجذريـــة وراء تـــرّسب األطفـــال يف ســـياقات حـــاالت 
الطـــوارئ.  وبـــدالً مـــن ذلـــك، ركـــزت عـــىل تشـــجيع األطفـــال 
الذيـــن كانـــوا يف وقـــت مـــا غـــري قادريـــن عـــىل االلتحـــاق يف 
املدرســـة للعـــودة إليهـــا. فمثـــاًل، مل يبحـــث املتعلمـــون بعـــني 
ناقـــدة الظـــروف التـــي يضطـــر األطفـــال إىل مغـــادرة املدرســـة 
ـــىل  ـــة ع ـــدارس القامئ ـــام امل ـــدرة نظ ـــدم ق ـــباب ع ـــل وال أس باألص
املحافظـــة عـــىل األطفـــال املســـتضعفني واالســـتجابة إىل حاجاتهـــم 
ـــبقة  ـــكار املس ـــىل األف ـــدوا ع ـــم اعتم ـــي بأّنه ـــام يوح ـــددة م املح
ـــىل  ـــاح ع ـــا باالنفت ـــن معالجته ـــدالً م ـــاكل ب ـــذه املش ـــة ه ملعالج
ـــاة  ـــوى يف حي ـــات الِق ـــق لعالق ـــم الدقي ـــن أو الفه ـــارب اآلخري تج

األخريـــن.

ـــد’  ـــم الجي ـــيايس ‘للتَّعلُّ ـــب الس ـــط الجان ـــيايس:  يرتب ـــم الس التَّعل
ـــاء  ـــدرة أعض ـــع وق ـــلطة يف املجتم ـــم الس ـــة فه ـــن عملي ـــزء م بج
ـــدو مـــن الواضـــح  ـــه يب املجتمـــع عـــىل اتخـــاذ اإلجـــراءات. غـــري إّن
ــدودان  ــدي محـ ــم النقـ ــيايس والتعّلـ ــم السـ ــن التعّلـ أّن كاًل مـ
ـــني. فعـــىل ســـبيل  ـــة املتعلمـــني كالجئ ـــا حال ـــي تفرضه ـــود الت بالقي
ـــع املحـــيل حـــول  ـــني للمجتم ـــة املتعلم ـــن تعبئ ـــم م ـــال، بالرغ املث
ـــرص  ـــدارس، اقت ـــال يف امل ـــاء األطف ـــدالت إبق ـــاض مع ـــة انخف قضي
تناولهـــم للقضيـــة عـــىل مســـتوى العائلـــة واألفـــراد بـــدالً مـــن 
العـــودة إىل النظـــام الســـيايس يف داداب أو غيـــاب التواصـــل 
ـــن  ـــم.4ومل يؤم ـــاع التعلي ـــايئ يف قط ـــاين واإلمن ـــل اإلنس ـــني التموي ب
الشـــباب الالجئـــون املشـــاركون باملـــرشوع بأّنهـــم قـــادرون 
ُظـــم وبـــدالً مـــن ذلـــك رّكـــزوا عـــىل  كالجئـــني عـــىل تغيـــري النُّ
ـــن  ـــه م ـــيطرتهم. ولعل ـــاق س ـــن نط ـــاً ضم ـــرث إلحاح ـــا األك القضاي
ـــة  ـــرث الحـــدود النظامي ـــج أن يدرســـوا أك املجـــدي ملخططـــي الربام
ـــع  ـــل م ـــىل التعام ـــني ع ـــدرة املتعلم ـــن ق ـــّد م ـــي تح ـــة الت والذاتي

العنـــارص الحاســـمة والسياســـية  يف إعـــداد الربامـــج. 

ـــواب  ـــئلة الص ـــىل أس ـــب ع ـــذا الجان ـــز ه ـــي:  يرك ـــم األخالق التعّل
والخطـــأ: أي كيـــف يصـــدر املتعلمـــون األحـــكام ويقّيمـــون 
األوضـــاع. ويف هـــذه الحالـــة، كيـــف يصـــل املتعلمـــون إىل 
ــن  ــات ضمـ ــش والنزاعـ ــأن التهميـ ــة بشـ ــتنتاجاتهم الخاصـ اسـ
ـــا.  ـــات الشـــبابية وداخله املجتمـــع، وبشـــأن التعـــاون عـــرب الجمعي
ـــات  ـــة يف املرشوع ـــي واضح ـــم األخالق ـــىل التعّل ـــة ع ـــت األدل وكان
ــة  ــىل أهميـ ــاركون عـ ــّدد املشـ ــباب إذ شـ ــا الشـ ــي يقودهـ التـ
ـــني  ـــات ب ـــض النزاع ـــة إىل ف ـــدرات والحاج ـــب املخ ـــم وتجن التعلي

املجموعـــات وبـــني األفـــراد.

التوصيات 
مل يبـــدأ مـــرشوع بنـــاء قـــدرات الشـــباب مـــن أجـــل التغيـــري 
ــان  ــة نيومـ ــق نظريـ ــم وفـ ــاد التعّلـ ــق أبعـ ــي بتطبيـ االجتامعـ
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ـــر. إال  ـــي األث ـــاً رجع ـــاً أكادميي ـــم مترين ـــذا التقيي ـــّد ه ـــايل يع وبالت
أّنـــه ميكـــن بتطبيـــق هـــذه النظريـــة يف مرحلـــة التخطيـــط أن 
يصبـــح املخططـــون قادريـــن عـــىل التفكـــري بعمـــق بالعنـــارص 
ـــك   ـــن بذل ـــف ميك ـــد’ وكي ـــم الجي ـــكل ‘التَّعلُّ ـــي تش ـــة الت املختلف

للربنامـــج أن يحقـــق املزيـــد مـــن أهدافـــه.

ـــم  ـــل تصمي ـــم قب ـــة التعّل ـــت نظري ـــاّم إذا ُطبَِّق ـــر ع ـــض النظ وبغ
ــني  ــبة لالجئـ ــه بالنسـ ــح أّنـ ــن الواضـ ــى مـ ــرشوع أو ال، يبقـ املـ
الشـــباب يف داداب فـــإّن القيـــود املفروضـــة عـــىل الحركـــة 
باإلضافـــة إىل غيـــاب التَّعليـــم النَّوعـــي املتوفـــر منـــذ الطفولـــة 
ــا  ــة كلهـ ــرص التنمويـ ــاب الفـ ــب غيـ ــوغ إىل جانـ ــى البلـ وحتـ
ـــر الكامـــل  ـــة التطوي عوامـــل ســـتؤثر عـــىل أي حـــال مبـــدى إمكاني
ألبعـــاد التعّلـــم السياســـية والنقديـــة حســـب نظريـــة نيومـــان. 
ـــي  ـــياقات الت ـــة يف الس ـــن الدراس ـــوع م ـــذا الن ـــرار ه ـــد أنًّ تك بي
ــن  ــول إىل كل مـ ــرب للوصـ ــرص أكـ ــون بفـ ــا الالجئـ ــع فيهـ يتمتـ
ـــن  ـــن م ـــد ميّك ـــف ق ـــع املضي ـــا املجتم ـــف ومزاي ـــم والتوظي التعلي
إجـــراء تقييـــم أكمـــل ملـــدى تأثـــري الســـياقات الهيكليـــة عـــىل 

‘التَّعلُّـــم الجيـــد’ كـــام ُعـــرَِّف يف نظريـــة نيومـــان.

التمريــن مجموعــة توصيــات أهمهــا  وينبثــق عــن هــذا 
التشــجيع عــىل زيــادة تطبيــق نظريــات التعّلــم يف أثنــاء 
تدريــب املزاولــني وتطويــر برامــج التَّعليــم ســواء أكانــت 
رســمية أم غــري رســمية. ونحــن نــدرك أّنــه ال ميكــن للمنظــامت 
غــري الحكوميــة إعطــاء األولويــة دامئــاً لكيفيــة حــدوث التعّلــم 
يف برامجهــا نظــراً لــكل مــن القيــود الزمنيــة والعزلــة وغريهــام 
مــن التحديــات الســائدة يف البيئــات املتأثــرة بالطــوارئ، ولكننــا 
نقــرتح أّنــه ينبغــي للمنظــامت غــري الحكوميــة أن تبنــي قــدرة 
داخليــة متخصصــة بالتعليــم أو أن تعمــل مــع مختــيص التعليم 
لتطويــر الربامــج وتنفيذهــا ومراقبتهــا وتقييمهــا وخاصــة عــن 
طريــق ترجمــة الجوانــب الرئيســية ملثــل هــذه النظريــات إىل 

ــى يف ســياقات الطــوارئ.  ــاس حت ــة للقي مــؤرشات أداء قابل

ــة  ــادة فعالي ــدم املانحــون مهمــة داعمــة لزي ــأن يق ــويص ب ون
الربامــج مــن خــالل االســتثامر الواضــح بتطبيــق نظريــات 
ــم. وميكــن أن ينعكــس ذلــك يف معايــري تقييــم املانحــني  التعّل
ورصــد األمــوال الخاصــة كــام ميكــن للامنحــني أن ينظمــوا 
ــا  ــع فيه ــي يجتم ــل الت ــات العم ــبات ومجموع ــوا املناس ويرع
ــني واملانحــني وغريهــم مــن أصحــاب املصلحــة  كل مــن املزاول
الرئيســيني ملناقشــة وتعريــف اإلرشــادات التوجيهيــة وخارطــة 
الطريــق واملقاربــات مــن أجــل دمــج نظريــة التعّلــم يف 
أثنــاء تصميــم برامــج التعليــم يف حــاالت الطــوارئ وتنفيذهــا 

ــا. وتقييمه

وال بــد مــن إجــراء دراســة أخــرى لفهــم كيفيــة حــدوث التعّلــم 
ــوارئ  ــاالت الط ــم يف ح ــن التعلي ــي يف كل م ــايل والعاطف االنفع
ــل  ــني أق ــن الجانب ــن أّن هذي ــم م ــىل الرغ ــني. وع ــم الالجئ وتعلي
ــم  قابليــة للقيــاس الكمــّي مــن الجوانــب األخــرى لنظريــة التعّل
ــة  ــن فعالي ــد م ــام أن يزي ــن لتحقيقه ــان، فيمك ــا نيوم لصاحبه
الربامــج التعليميــة وخاصــة يف التعليــم املراعــي لظــروف النــزاع. 
أن تصبــح أصــوات املزاولــني واملتعلمــني  ومــن املهــم أيضــاً 
واملعلمــني وغريهــم مــن العاملــني يف التعليــم يف أوضــاع الطــوارئ 
التعليميــة  برامجهــم  تشــكل  التــي  للنظريــة  مرثيــة  روافــد 

ــا.  ــعون إىل تحقيقه ــي يس ــداف الت واأله

ومــع تغــرّي حــاالت الطــوارئ وتبــّدل بيئــات التعّلــم ينبغــي 
للربامــج التعليميــة أن تتكيــف أيضــاً. وُتظهــر هــذه الدراســة أّن 
‘التعّلــم الجيــد’ ميكــن أن يحــدث يف أوضــاع الطــوارئ كــام ميكــن 
أن يكــون جــزءاً مــن عمليــة إمنــاء متثيــل األفــراد واملجتمــع وذلــك 
شــني ويف أفضــل الحــاالت العمــل  ــار صــوت الشــباب املهمَّ إلظه
ــؤدي إىل  ــي ت ــة الت ــة والدولي ــة والوطني ــم املحلي ُظ ــري النُّ إزاء تغي

التهميــش.
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