جمع البيانات بقيادة األطفال
التجارب واالستنتاجات والدروس المستفادة

رؤية منظمة رعاية األطفال ورسالتيا
منظمة رعاية األطفال منظمة عالمية مستقمة ورائدة تعنى بشؤون الطفولة.
رؤيتنا عالم ينعم فيو ك ّل طفل بحق البقاء والحماية والنمو والمشاركة.
رسالتنا فيي التشجيع عمى إحراز تقدم ممحوظ في الطريقة التي يعامل فييا العالم األطفال واحداث تغيير آني ومستدام في حياتيم.
شبكة منارة ىي شبكة إقميمية ترّكز عمى تنسيق وترويج المعمومات والمبادرات الخاصة بحقوق الطفل في الشرق األوسط وشمال
عموما
بأن المجتمع المدني قادر عمى ال بل ممزم باالضطالع بدور رئيسي في حماية وتعزيز حقوق االنسان
أفريقيا .وا ً
يمانا منيا ّ
ً
خصوصا ،تيدف منارة إلى دعم منظمات المجتمع المدني واألطفال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في أداء
الطفل
وحقوق
ً
دورىم كمناصرين لحقوق الطفل وشركاء فاعمين في تنميتيا.

المنظمة السويدية لرعاية األطفال ،المكتب اإلقميمي لمشرق األوسط وشمال أفريقيا – بيروت

سانا جونسون ،المديرة اإلقميمية
ابراىيم فمتس ،مستشار برنامج حوكمة حقوق الطفل
محمد األسمر ،المسؤول اإلعالمي لبرنامج حوكمة حقوق الطفل
مارينا بينيرو ،مسؤولة برنامج حوكمة حقوق الطفل
عبد هلل الخميسي ،اختصاصي في لجنة حقوق الطفل /المجتمع المدني  -اليمن

تولّى برنامج حوكمة حقوق الطفل التابع لممكتب اإلقميمي لممنظمة السويدية لرعاية األطفال في الشرق األوسط وشمال أفريقيا إدارة
عناصر شبكة منارة ونشاطاتيا :مجتمع مدني لحقوق الطفل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
ممول من وكالة التنمية الدولية السويدية.
ىذا المشروع ّ
إدارة المشروع :ابراىيم فمتس
إدارة اإلنتاج :محمد األسمر ،مارينا بينيرو
المؤلفون :ليا إسترىوزن ،مستشارة مستقمة
جمع البيانات وتحميميا :مجموعة من الباحثين الشباب بدعم من شركائيم في شبكة منارة :الحركة العالمية لمدفاع عن األطفال ،فرع
فمسطين (األراضي الفمسطينية المحتمة) ونبع (لبنان)؛
سول لمتنمية (اليمن) وبيتي (المغرب).
المصمم :آالنا كابل ،مستشارة مستقمة
المحرر و
ّ
ّ
المساىمون :مارينا بينيرو ،آالنا كابل
الرسوم :كين لونغ
شكر خاص لجميع موظفي المنظمة السويدية لرعاية األطفال والمنظمات الشريكة عمى مساىمتيم في ىذا المشروع.
المنظمة السويدية لرعاية األطفال

المكتب اإلقميمي لمشرق األوسط وشمال أفريقيا

صندوق البريد  ،113-7167بيروت ،لبنان

ىاتف+ 9611738654.5 :
فاكس+9611739023 :
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مقدمة
ّ
تولّت منظمة رعاية األطفال منذ العام  2009حتى العام  2012مشروعاً بعنوان "مجتمع مدني لحقوق الطفل في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا" .وييدف المشروع إلى دعم األطفال والشباب لفيم منيجية جمع البيانات بقيادة األطفال
ومساعدة المجتمع المدني واألطفال في إجراء األبحاث ومساعدتنا جميعاً في فيم واقع األطفال اليوم.
وتضمنت النتائج الرئيسية لممشروع دليالً مفصالً يرشد القارئ من خالل مجموعة من الخطوات والنشاطات التدريبية
ّ
والموارد ،بما يمكنو من تنفيذ نشاط جمع البيانات بقيادة األطفال.
أثناء إعداد الدليل ،قمنا باختبار المنيجية مع مجموعات مختمفة من الشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وبمساعدة العديد من الشركاء بما فييم بيتي (المغرب) ونبع (لبنان) ومدرسة الديمقراطية (اليمن) باالشتراك مع سول
(اليمن) والحركة العالمية لمدفاع عن األطفال -فرع فمسطين (األراضي الفمسطينية المحتمة) ،عمدنا إلى مراجعة المنيجية
وتعديميا واعداد الصيغة النيائية لمدليل.
وفّرت المشاريع التجريبية معمومات وتجارب ّقيمة .فمن جية ضم الدليل العديد من االستنتاجات ،ومن جية أخرى تضمن
أي شخص يختار جمع البيانات
مجموعة من األمثمة المحددة واالستنتاجات والدروس المستفادة التي رأينا ّأنيا قد تفيد ّ
بقيادة األطفال ،وخاصة المجموعات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .ونتيجة لذلك ،أعددنا ىذا المورد المرفق
لتوفير معمومات أكثر لممستخدمين وتبادل خبراتنا معيم.
نأمل أن تساعدكم خبراتنا في ىذه العممية وأن تم ّكنكم من تحقيق نتائج وتجارب مرضية ،حيث يش ّكل جمع البيانات بقيادة
األطفال نيجاً جديداً لألبحاث ويمكن أن يستفيد دائماً من تطورات وتحسينات إضافية .ندعوكم أيضاً لمشاركتنا خبراتكم،
لذلك يسرنا أن تزوروا موقعنا اإللكتروني  www.manaracrc.orgلمزيد من المعمومات حول تبادل الخبرات واالطالع
مفصل عمى المجموعات والمنظمات األخرى التي تعتمد منيجية جمع البيانات بقيادة األطفال.
بشكل
ّ
منذ البداية ،طورت شبك ة من الفاعمين في المجتمع المدني التواقين لمشاركة األطفال مشروع جمع البيانات بقيادة األطفال
كل تجربة لجمع معمومات بقيادة
في ظ ّل الحاجة إلى تسميط الضوء بصورة أكبر عمى واقع الشباب .ونعتقد ّأنو مع ّ
التقدم خطوة إلى األمام عمى مستوى مشاركة األطفال وجودة البيانات .شك اًر عمى عممكم
األطفال ،سوف نتمكن من ّ
المتواصل ودعمكم لمشباب ومساعدتنا في تحسين وتوسيع نطاق فيمنا لعممية جمع البيانات بقيادة األطفال.
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تجربة جمع البيانات بقيادة األطفال
من ىم المشاركون؟
تم اختبار المنيجية في أربع دول مختمفة بواسطة خمس منظمات من المجتمع المدني المحمي وىي تحديداً :بيتي (المغرب)
ّ
ونبع (لبنان) ومدرسة الديمقراطية (اليمن) باالشتراك مع سول (اليمن) والحركة العالمية لمدفاع عن األطفال -فرع فمسطين
(األراضي الفمسطينية المحتمة) .حضرت ىذه المنظمات مجموعة من ست ورش عمل من تنظيم المنظمة السويدية لرعاية
األطفال (المكتب اإلقميمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا) .وبالتعاون مع المستشارة الدكتورة ليا إسترىوزن ،جرى
تصميم منيجية جمع البيانات بقيادة األطفال وتعمّميا .وبعد ك ّل ورشة عمل ،كان ممثمو ىذه المنظمات يعودون إلى أماكن
عمميم ويتولون تدريب فرق الباحثين الشباب – أكثر من  100باحث في الموقع الواحد – لجمع البيانات وتحميميا واعداد
استنتاجات أبحاثيم.
ما ىي التوقعات من ممخص االستنتاجات؟
يستثني ىذا التقرير المختصر تفاصيل تقارير االستنتاجات المسيب المتوفّر عمى الموقع اإللكتروني
 .www.manaracrc.orgوفي ما يمي االستنتاجات الرئيسية أو بتعبير آخر االستنتاجات التي ترد بوتيرة كبيرة ضمن
المعمومات التي تُجمع بناء عمى أسئمة مختمفة واستناداً إلى دراسات حاالت.
فضالً عن ذلك ،قمنا بمقارنة القواسم المشتركة واالختالفات بين المواقع التجريبية األربعة ووصفنا األبحاث اإلضافية
تم التوصل إلى خالصات مرتبطة باالستنتاجات والمنيجية وتطبيق عممية
الضرورية عمى أساس ىذه االستنتاجات .كما ّ
جمع البيانات بقيادة األطفال خارج إطار ىذه التجربة وبناء عمى أىمية تأييد المشاركة المستمرة لمجيل األول من الباحثين
الشباب.
مستقبل منيجية جمع البيانات بقيادة األطفال
معينة إال في حال كانت تفضي إلى نتائج إيجابية .وتبدأ منيجية جمع البيانات بقيادة
ال يمكننا أن نقتنع بمنيجية أبحاث ّ
األطفال بيدفين واضحين:
 .1الحصول عمى مخرجات أفضل حول أنماط الحياة واالحتياجات اليومية لألطفال في المنطقة.
يحسن مشاركة األطفال في األبحاث ويوسعيا.
 .2إعداد نموذج من شأنو أن ّ
الجيدة ضرورية إلثبات الحالة من أجل
فإن المخرجات ّ
األول .وبالتالي ّ
غير ّأنو في الواقع ىناك اىتمام أكبر باليدف ّ
معينة .واذا كانت النتائج
توسيع مشاركة األطفال في األبحاث .بتعبير آخر ،تعمل نتائج األبحاث كاختبار داللي لمنيجية ّ
قوية ،تظير بحد ذاتيا مزايا منيجية البحث ومشاركة األطفال .أما المخرجات ونتائج البحث الضعيفة فيمكن عمى العكس
أن تؤثّر سمباً عمى احتمال محاولة جيات أخرى إطالق عممية جمع البيانات بقيادة األطفال.
وتبين بالتالي ّأنو سيكون لجودة ىذه االستنتاجات تأثير دائم عمى إرادة منظمات المجتمع المدني والمعنيين وحتى الباحثين
ّ
الشباب في تطبيق منيجية جمع البيانات بقيادة األطفال ودعم المنيجيات التشاركية األخرى في المستقبل.
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المنيجية
وصف موجز عن مراحل منيجية جمع البيانات بقيادة األطفال
جمع البيانات بقيادة األطفال ليس مجرد عممية جمع بيانات بل ىو أيضاً إشراك الشباب بشكل فاعل في تحضير تقارير
ويتم بعدىا تقديم ىذه النتائج إلى شرائح الجميور المناسبة التي يمكن أن تبني
بنتائج األبحاث المحددة وتحميميا واعدادىاّ .
البينات .ترتكز ىذه المنيجية عمى المعمومات
عمى ىذه االستنتاجات كجزء من حممة المناصرة القائمة عمى المعطيات و ّ
البينات وتتضمن األبحاث والمناصرة عمى السواء لمتأثير عمى السياسات وأوجو التدخل .ويمكن فيم المنيجية بشكل أفضل
و ّ
باعتبارىا عممية من  12خطوة.
جمع البيانات بقيادة األطفال في  12خطوة
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تبدأ دورة حياة جمع البيانات بقيادة األطفال بحصول ك ّل قارئ عمى المعمومات التي يحتاجيا ليشعر بالثقة حيال تجربة
جمع البيانات بقيادة األطفال .ويجب أن تكون ىذه المعمومات (الخطوتان األولى والثانية) متوفّرة بحيث يمكن لجميع
المعنيين أن يفيموا ويشرحوا كيف تختمف ىذه المنيجية عن الطرق العادية إلجراء األبحاث وتكون مجدية في الوقت نفسو.
تتعرف في الخطوتين الثالثة والرابعة عمى الموارد والميارات والدعم الضروري إلطالق عممية جمع البيانات بقيادة األطفال.
وتتضمن جيود التحضير:
وحين تتوفّر جميع الموارد ،يمكنك أن تبدأ بتحضير ك ّل باحث شاب إلجراء أول مقابمة لو.
ّ
توظيف الشباب الذين سيشكمون فريق األبحاث؛ تحديد الشباب الذين ستتم مقابمتيم؛ التآلف مع أسئمة المقابمة؛ ممارسة
تقنيات المقابمة وتعمّميا (الخطوتان الرابعة والخامسة) .وفي خالل الخطوة السادسة ،يبدأ الشباب بإجراء المقابالت بدعم من
منظمات المجتمع المدني.
في الخطوة السابعة ،تتعمّم تحميل مجموعة المقابالت من خالل استعمال رسمين بيانيين .وانطالقاً من ىنا ،يمكنك إعداد
تتعرف
التوصيفات أو بتعبير آخر التصنيفات البسيطة التي ّ
تمخص ما تعمّمتو من مقابالتك .وبعد إجراء المقابالت ،سوف ّ
إلى البرنامج اإللكتروني ( )SurveyMonkeyالذي سيتم استخدامو إلعداد االستطالع الذي قمت بو وتحميمو.
ترّكز الخطوتان الثامنة والتاسعة عمى االستعداد لالستطالع ،فيما تتطمّب الخطوة العاشرة جمع بيانات االستطالع من
األطفال والشباب الذين تتراوح أعمارىم بين  8و 18سنة .وحين يتم إدخال البيانات إلى استطالع SurveyMonkey
يتم الدخول إلى نتائج االستطالع واعداد الرسوم البيانية (التي تجعل نتائجك أكثر وضوحاً) ونقل
سوف تتعمّم كيف ّ
استنتاجات االستطالع إلى ما سيعرف الحقاً باستنتاجات التقرير (ىذه ىي الخطوة الحادية عشرة) .ونصل ىنا إلى الخطوة
الثانية عشرة حيث تتعمّم كيف يمكن أن تدمج جميع استنتاجاتك – من المقابالت واالستطالع عمى السواء – لصياغة
تزود جميورك بالقصص واإلحصاءات حول احتياجات وخبرات الشباب في بيئتك.
استنتاجات "الصورة الشاممة" التي ّ
تش ّكل ىذه الدورة الخطوط العريضة لمنيجية جمع البيانات بقيادة األطفال التي قام بتطبيقيا شركاء المجتمع المدني وفرق
الباحثين الشباب في المواقع األربعة المذكورة .يمكنك االطالع عمى المزيد من المعمومات حول المنيجية في دليل جمع
البيانات بقيادة األطفال المتوفر عمى الموقع اإللكتروني التاليwww.manaracrc.org :
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صياغة االستنتاجات النيائية
يوفّر القسم التالي خمفية وشرحاً موجزين عن استنتاجات الدراسة التجريبية.
السياق السياسي
عدة دول في المنطقة مرحمة انتقالية سياسية دراماتيكية .وأصبحت مجموعة
في خالل السنة األخيرة من المشروع ،شيدت ّ
التحوالت ىذه تُعرف بالربيع العربي الذي كان لو انعكاسات إيجابية وسمبية في آن عمى عممية جمع البيانات بقيادة
ّ
التحوالت في تونس ومصر واليمن وسوريا عدد كبير من الشباب الذين دعوا إلى إطالق
في
شارك
وقد
.
األطفال
ّ
مصورة
لقطات
اسع
و
نطاق
عمى
انتشرت
وقد
.
السياسية
القيادة
في
ات
ر
تغيي
اء
ر
ج
ا
و
ع
أسر
إصالحات سياسية بشكل
ّ
وشيادات من ىؤالء الشباب وسيكون ليا بالتأكيد تأثير إيجابي مع الوقت عمى الرأي العام لناحية قدرات الشباب
أن النزاعات بين من يدعو إلى التغيير من جية ومن يتولى القيادات الحالية ّأدت
واحتياجاتيم وأولوياتيم في المنطقة .غير ّ
إلى نشوء حالة من عدم االستقرار انعكست بدورىا عمى قدرة الباحثين الشباب والمنظمات الشريكة عمى تخطيط عممية جمع
البيانات بقيادة األطفال وتنفيذىا .ويصح ذلك بوضوح في حالة اليمن ،حيث برزت مشاكل من حيث التدريب واستدامة
معينة داخل صنعاء وفي محيطيا.
االتصال مع الباحثين الشباب في أحياء ّ
تنقية البيانات
بأن الباحثين الشباب يحتاجون إلى الوقت ليشعروا بالثقة حيال المنيجية الجديدة ويتآلفوا معيا .وىذا يتطمّب
يمكن التوقع ّ
حتماً التعمّم من األخطاء التي برزت في خالل جميع المراحل.
اقترف بعض الباحثين الشباب خطأ واحداً في خالل مرحمة الفرز الخاصة بتحميل البيانات النوعية .وانعكس ىذا الخطأ
بدوره عمى جودة خيارات اإلجابات المستعممة في االستطالع .نتيجة لذلك ،أصبحت "تنقية" بيانات االستطالع ضرورية.
معينة (التي اعتبرت غير متصمة بسياق السؤال) واعادة احتساب
وتطمّب ذلك حذف االجابات المتعمقة بخيارات إجابة ّ
النسب المئوية وفق المجموع الجديد لإلجابات عمى ىذا السؤال .وبالتالي يحتمل إعادة وضع المخطط البياني الدائري وأي
رسوم بيانية أخرى لكي تعكس التغيير (التغييرات) التي جرى إدخاليا.
مجموعة البيانات المختمفة األحجام
جمعت بعض المواقع بيانات أكثر من مواقع أخرى بفعل الق اررات التي اتخذت في خالل المرحمة الثانية من التدريب عندما
تم النظر في أسئمة "ربط الكممات" .من جيتيا ،اختارت بعض المواقع استعمال االستطالع الكامل مع جميع ىذه األسئمة،
ّ
جيداً أو ّأنيا قد تؤدي إلى سوء فيم .ويعود ذلك إلى
فيم
ت
ال
قد
يا
أن
تأت
ر
ا
التي
األسئمة
تعديل
ى
أخر
اقع
و
م
اختارت
فيما
ُ
ّ
ّ
االستنتاجات الطويمة في بعض المواقع واالستنتاجات األقل في مواقع أخرى.
الموقع

البيانات الصحيحة ألسئمة ربط الكممات ( )12/

األراضي الفمسطينية المحتمة
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اليمن

9

لبنان

5

المغرب

7
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الدورة الثالثة لجمع البيانات في اليمن
في حالة اليمن ،اختار الباحثون الشباب – الذين عمموا في جميع مراحل دورة جمع البيانات بقيادة األطفال – العودة إلى
االستطالع الميداني وجمع معمومات جديدة الستبدال البيانات التي ارتأوا ّأنيا غير صالحة .في الواقع ،كان جزء كبير من
أن ىذه البيانات تتضمن بعض الثغرات
االستنتاجات التي
توصل إلييا فريق األبحاث اليمني صحيح وقابل لمتنفيذ .غير ّ
ّ
عينة جديدة إذا اقتضى األمر لتحقيق نتائج أمثل.
العينة نفسيا أو استعمال ّ
التي يجب تصحيحيا وعند الحاجة استعمال ّ
وسيتم توفير االستنتاجات األكثر اكتماالً في تقرير منفصل سينشر في تاريخ الحق.
عممية جمع البيانات قيد التنفيذ حالياً
ّ

المم ّخص التنفيذي لالستنتاجات
يجري اختبار عممية جمع البيانات بقيادة األطفال كمنيجية لمحصول عمى ّبينات متينة عمى أساس االحتياجات واألولويات
وعينة إقميمية من أكثر من  4400طفل وشاب
اليومية لألطفال والشباب في أربع دول مع أكثر من  400باحث شاب ّ
(تتراوح أعمارىم بين  8و 18سنة).
ولكنيا أفضت جميعيا إلى نتائج ثاقبة قادرة عمى
اختبرت المواقع األربعة جميعيا تحديات مختمفة في ممارسة المنيجية ّ
تعميم السياسة والممارسة في آن.
االستنتاجات الرئيسية:
التنمر الذي يمارسو الرفاق أو الترىيب
 العنف المدرسي :ينتشر العنف المدرسي عمى نطاق واسع سواء من خالل ّالمدرسين والمدراء.
من جانب ّ

 اختبر بعض األطفال الحرب أو النزاعات العنفية خارج الصف بشكل مباشر. يعيش البعض في خوف دائم من إمكانية االنفصال عن أىميم أو فقدان عزيز خاصة من األقرباء. يش ّكل الحزن والحاجة إلى مواجية وفاة أحد األقرباء واقعاً آخر يكرر ذكره ىؤالء األطفال .وفي حين ارتبط ذلكأن البؤس كان أكثر انتشا اًر في األراضي الفمسطينية المحتمة
بشكل وثيق بالتعاسة السائدة في المواقع األربعة ،إالّ ّ

ولبنان.

تم التركيز
 ىناك أربعة مصادر متكررة لمتوتر مع الجيران واالنزعاج منيم والرغبة في قضاء وقت أقل معيم .وقد ّعمى ذلك في االستنتاجات الخاصة باألراضي الفمسطينية المحتمة واليمن.

 يظير البيت وخاصة الوقت الذي يمضيو األطفال مع األميات في االستنتاجات ،خاصة في ما يتعمّقيتم التشجيع عمى مشاركة األطفال وتمكينيم .لكن
باألشخاص واألماكن حيث يجد األطفال ً
آذانا صاغية وحيث ّ
ليست ىذه ىي الحال في البيئة المدرسية التي لم تُذكر في األسئمة المتعمقة بأشكال الحرية المختمفة (حرية

التصرف) والمشاركة (اإلصغاء إلى األطفال وأخذ آرائيم عمى محمل الجد).
االختيار و ّ

 الضغط األكاديمي :ذكرت نسبة عالية من الذين شاركوا في االستطالع في المواقع األربعة الخوف من الفشلأن ىناك وعي كبير آلثار األداء واإلنجازات
األكاديمي والرغبة في تحقيق النجاح األكاديمي .ومن الواضح ّ
األكاديمية في صفوف غالبية األطفال المشاركين في االستطالع.

 -ذكر العديد من األطفال االستمتاع بالوقت الذي يمضونو في ممارسة الرياضة .وكان ىذا الرأي شائعاً في
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يتم التحقق من االختالفات في النوع االجتماعي والسن.
االستنتاجات الخاصة بالحالة المغربية .غير ّأنو لم ّ
التطرق إلييا بمالحظات إيجابية ،حيث أشار العديد ّأنيم يرغبون في
تم
ّ
 حين ذكرت أندية الشباب ومراكزىمّ ،التصرف في سياق مماثل .وفي بعض المواقع،
قضاء وقت أكثر في ىذه البيئة وأن يشعروا بحرية االختيار و ّ
يفسر النسبة العالية
خاصة في
ّ
المخيمات المبنانية ،بدا واضحاً ّ
أن ىناك نقص في ىذه المنشآت الشبابية؛ ما ّ
تعبر عن الضجر والرغبة في قضاء وقت فراغ أقل.
لمتقارير التي ّ
 يحمم كثيرون بالخروج من بيئتيم الفورية أكثر أو حتى السفر إلى الخارج .كان ذلك الوضع سائداً بين األطفالأن العديد من األطفال الذين
في مخيمات الالجئين في لبنان وفي صفوف األطفال الفمسطينيين .ومن الواضح ّ
شاركوا في االستطالع أعربوا عن رغبتيم في استكشاف أماكن خارج نطاق حياتيم اليومية .ولما سئموا عن تحديد
مفضل لدييم ،ذكرت نسبة عالية منيم الخارج كمصطمح عام.
مكان
ّ
التنمر في المدرسة والضغوط الدراسية والقيام باألعمال المنزلية جزءاً من التحديات
واعتبرت الصعوبات مع
ّ
المدرسين و ّ
المشتركة التي ذكرت في المواقع األربعة .وبرز بشكل ىام العنف والحرب كجزء من البيئة التي يعيش فييا األطفال حيث
أن الحزن
أن الشارع ليس بيئة آمنة يمكنيم
التحرك فييا واالجتماع والمعب .كما ّ
يربطونو باأللم والخوف .ويشعر كثيرون ّ
ّ
عمى فقدان األقارب كان أيضاً مصد اًر شائعاً لمتعاسة.
أن قضاء وقت أكثر مع األصدقاء والعائمة (خاصة مع
من حيث األولويات المشتركة ،أشار العديد من المشاركين إلى ّ
يحسن حياتيم واألمر نفسو بالنسبة إلى ممارسة الرياضة بشكل أكبر .وفي الختام ،تعتقد نسبة كبيرة
الوالدين) من شأنو أن ّ
أن القوة الالزمة لتغيير محاور ميمة من حياتيم تكمن في النجاح األكاديمي.
من األطفال الذين شاركوا في االستطالع ّ
التدين الواضح في صفوف شريحة واسعة من المشاركين اليمنيين ،فيما أظيرت
ومن بين االختالفات الرئيسية ،ظير ّ
شريحة كبيرة من المشاركين المقيمين في مخيمات الالجئين في لبنان حاجة ممحة إلى مزيد من التحفيز وتوفير منشآت
أن ىناك وعي لدى المشاركين في األراضي الفمسطينية المحتمة
لمشباب لمعالجة مشكمة الممل .وفي النيايةّ ،
تبين ّ
أن إنياء احتالل فمسطين من شأنو أن يؤدي إلى تحسن ىائل في حياتيم اليومية.
و ّ
المخيمات في لبنان ّ
تعتبر ىذه االستنتاجات ميمة لمغاية في المساعدة عمى تحديد األولويات في ما يخص األبحاث اإلضافية والتدخل الفعال
أن الباحثين يفتقرون إلى إمكانية النفاذ إلى حمقات صانعي القرار ومطبقي اإلجراءات الذين يمكنيم
عمى السواء .غير ّ
استعمال نتائج عمميم الصعب.
البينات التي جمعوىا تساعد عمى تعميم
أن جيود الباحثين الشباب و ّ
بالتالي ،كان عمى شركاء المجتمع المدني أن يضمنوا ّ
الخطوات التي سوف تتخذ.
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استنتاجات عممية جمع البيانات بقيادة األطفال من األراضي الفمسطينية المحتمة
مقدمة
ّ
في سياق مشروع تجريبي مماثل ،نأمل في تقديم توجييات واضحة حول المواضيع حيث كان األسموب أو النيج أقل
نجاحاً ،باإلضافة إلى أمثمة واضحة عما يمكن إنتاجو حين يكون األسموب أو النيج ناجحاً .وتندرج االستنتاجات التي
توصل إلييا فريق الباحثين الشباب من األراضي الفمسطينية المحتمة ضمن الفئة األخيرة حيث أظيرت نتائج األبحاث بشكل
ّ
أن منيجية جمع البيانات بقيادة األطفال يمكن أن تفضي إلى استنتاجات غنية وعميقة وصحيحة وقابمة لمتنفيذ.
فيو
لبس
ال
ّ
ودخل فريق الباحثين الشباب بجرأة في مواجية ُبعد جديد في تحدي جمع البيانات .ففيما اختارت فرق أبحاث أخرى تفادي
ىذا البعد ،تولّى فريق األبحاث في األراضي الفمسطينية المحتمة معالجة األسئمة التي ترتبط بمصطمحات "الحقوق
والحريات" .كما قاموا بقيادة جيود جمع البيانات وتحميميا واستنباطيا وعمموا معاً لترجمة االستنتاجات إلى مجموعة من
وتتضمن ىذه الوثيقة ك ّل ما ورد أعاله مع إضافات محدودة من المستشار.
التوصيات.
ّ
باختصار :االستنتاجات من األراضي الفمسطينية المحتمة
التوجيات الواضحة في تجاربيم وأولوياتيم اليومية.
يظير ىؤالء الفمسطينيون الذين تتراوح أعمارىم بين  8و 18سنة بعض
ّ
فقد اختبر العديد منيم االحتالل كتحد مصيري في حياتيم اليومية وعندما سئموا عن إمكانية تحسين ىذه الحياة ،أشار ستة
تعرضيم لألذى جراء
من أصل عشرة منيم إلى انتياء احتالل فمسطين ،كما أشار أقل من ستة من أصل عشرة إلى ّ
احتكاكيم بالجيش االسرائيمي.

بالتعرض لألذى؟
أي من الخيارات التالية يذ ّكرك
ّ
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إذا أمكنك إجراء ثالثة تحسينات فقط في حياتك اليومية ،فما ستكون ىذه التحسينات؟
الرجاء إعطاء ثالثة خيارات فقط.

من المدىش أيضاً ّأنو عند التفكير بما يربط األطفال بالتعاسة ،أكثر من أربعة من أصل عشرة يشيرون إلى تجربة فقدان
أن الحزن ىو جزء من التجربة اليومية لمعديد من ىؤالء األطفال بين الثامنة والثامنة عشرة
شخص عزيز .ويبدو واضحاً ّ
من العمر حيث يعكس واقع البالغين الذي غالباً ما يواجيو األطفال الفمسطينيون.
أي من االحتماالت التالية يذ ّكرك بأ ّنك تعيس؟
ّ
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اختبر أقل من نصف األطفال الذين شاركوا في االستطالع صعوبات حادة مع مدرسييم ووجدوا بيئتيم المدرسية قمعية
أن المدرسة ىي المكان الذين يودون أن يقضوا فيو وقتاً أقل.
وغير مريحة .واعتبر واحد من أصل ثالثة تقريباً ّ

الفشل عمى المستوى األكاديمي مصدر لمتعاسة لطفل من أصل أربعة (الرجاء مراجعة المخطط البياني السابق في الصفحة
بأنك تعيس؟) .ومن باب التشابو ،يربط أقل من طفل من أصل ثالثة
أي من االحتماالت التالية يذ ّكرك ّ
 10تحت عنوانّ :
من الذين شاركوا في االستطالع الضغوط األكاديمية بالضعف.
أي من الخيارات التالية يذ ّكرك بعجزك عن تغيير أمر ىام؟
ّ
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أن العديد من األطفال ينظرون إلى النجاح األكاديمي (أقل من طفل من أصل اثنين) كوسيمة لتمكين الذات والتمتع
غير ّ
بخيارات أوسع بشأن المستقبل.

عدم الشعور بالراحة مع الجيران والعالقات المرىبة معيم كانت من بين اإلجابات األكثر توات اًر (أكثر من واحد من أصل

خمسة).

مع من ترغب في قضاء وقت أقل (في خالل وقت االستراحة)؟
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تمت اإلشارة بشكل متواتر في االستطالع إلى الرغبة في تفادي االنفصال عن الوالدين أو األصدقاء (لدى ثمث األطفال
ّ
تقريباً ،الرجاء مراجعة المخطط البياني في الصفحة  )11واختبار التعاسة حين يعاني األطفال من ىذا االنفصال.

وعمى العكس ،يمنح التواجد في المنزل وقضاء وقت مع الوالدين شعو اًر باألمان لنصف المشاركين في االستطالع .وتجمّى
ذلك بوضوح في إجابات المشاركين حيث ربطوا ذلك بالشعور باالحترام وباإلصغاء إلييم (وربطوا ذلك بشكل خاص بصورة
األم :فقط أقل من أربعة من أصل عشرة) وامكانية القيام بخيارات (أيضاً أقل من أربعة من أصل عشرة).
أي من الخيارات التالية تذ ّكرك بالشعور باألمان؟
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بأن صوتك مسموع وأراؤك مأخوذة عمى محمل الجد؟
أي من الخيارات التالية يذ ّكرك ّ

بأن قادر عمى القيام بخيارات؟
أي من االحتماالت التالية يذ ّكرك ّ

تحدد ىذه االستنتاجات بوضوح بعض المجاالت ذات األولوية لألبحاث اإلضافية والتدخل الفعال .ومن بين ىذه المجاالت،
تجدر اإلشارة عمى وجو التحديد إلى ما يمي:
 الميارات والدعم في مواجية التشنجات المتعمقة باحتالل فمسطين (بما في ذلك الدعم النفس-اجتماعي فيمواجية الحزن واالنفصال).
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المدرسين والمدراس والتدخل الطارئ لتمكين ىؤالء
معمق في مدى انتشار المالحظات السمبية حول
ّ
 تحقيق ّاألطفال من االستفادة من التجربة المدرسية بدالً من المعاناة منيا.

استنتاجات عممية جمع البيانات بقيادة األطفال من اليمن
مقدمة
ّ
قدم فريق الباحثين الشباب اليمني مجموعة من االستنتاجات التي تناولت بشكل رئيسي الدين مقارنةً مع االستنتاجات
ّ
أن
أن الدور المعطى لمدين واطاعة القواعد الدينية في االستطالع كان نتيجة عمل األطفال الذين يعتبرون ّ
األخرى .ويعتقد ّ
ىذه اإلجابات كان أكثر قبوالً وتوقعاً من "األطفال الصالحين".
صممت منظمات المجتمع المدني الشريكة التي تدعم الباحثين الشباب عمى إدخال نيج مختمف قميالً في طرح األسئمة
ّ
عبر االقتراح عمى الباحثين الشباب التركيز في بداية االستطالع وفي خاللو عمى ّأنيم يودون معرفة "ما الذي ترغب فيو
شخصياً وبشكل محدد تغييره في حياتك اليومية".
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن لمباحث الشاب أن يشرح عند تعريف الطفل عمى االستطالع قائالً" :أفيم ّأنو بالنسبة إلى بعض
معين ،ولكنني ميتم أكثر باإلجابة التي تعطييا إذا
األسئمة ،تتوقع عائمتك أو أي شخص ميم في حياتك أن تجيب بشكل ّ
طمع أحد من خارج فريق األبحاث مطمقاً عمى
ي
ما قررت أن تكون صادقاً بالكامل في التعبير عما تف ّكر بو شخصياً .لن ّ
ألنيا السبيل الوحيد الذي يسمح
اإلجابات التي تعطييا .فمن الميم جداً أن نحصل عمى اإلجابات الشخصية األكثر صدقاً ّ
لنا ببناء صورة واضحة لما يريد األطفال والشباب في اليمن اختباره وتغييره بالفعل".
باختصار :االستنتاجات من اليمن
أظير ىؤالء اليمنيون الذين تتراوح أعمارىم بين  8و 18سنة بعض الخصائص الواضحة في تجاربيم وأولوياتيم اليومية،
أن العديد منيم ممتزمون دينياً :يشعرون باألمان إذا كانوا قريبين من اهلل (أكثر من سبعة من أصل عشرة) .ومن
كما ّ
تبين ّ
المفضل لدييم (أكثر من أربعة من أصل عشرة) .وكانت ىذه
أن المسجد ىو المكان
ّ
باب التشابو ،اعتبر العديد منيم ّ
الخاصة مثيرة لالىتمام في مجموعة البيانات الخاصة باليمن.

19

أي من الخيارات التالية يذ ّكرك بالشعور باألمان؟
ّ

المفضل؟
ما ىو مكانك
ّ

عرض لبعض الضغوط المشتركة مثل الضغوط األكاديمية ،حيث أشار أكثر من أربعة من
فضالً عن ذلك ،ذكر كثيرون الت ّ
أصل عشرة إلى ّأنيم يحبذون القيام بفروض منزلية أقل في يوم الراحة العادي .وتربط نسبة عالية من المشاركين في
التوجو األكاديمي بتحسين مستواىم األكاديمي واستكمال الميمة الموكمة
االستطالع الشعور بالقدرة عمى تنفيذ الميام ذات
ّ
إلييم (أقل من ربع المشاركين) والشعور بالفرح عند تحقيق نجاح أكاديمي (أقل من طفل من أصل اثنين) .كما ربط طفل
من أصل خمسة مشاركين الشعور بالعجز باالرتباك في خالل الشرح.

20

ما الذي ترغب في القيام بو بوتيرة أقل (في يوم االستراحة العادي)؟

أي من الخيارات التالية يذ ّكرك بالشعور بالقوة والقدرة عمى تغيير أمر ىام؟
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أي من الخيارات التالية يذ ّكرك بالشعور بالسعادة؟

22

أي من الخيارات التالية يذ ّكرك بالشعور بالعجز؟

يش ّكل اليوم المدرسي موقع ٍ
تحد آخر خاصة من حيث قضاء الوقت بصحبة "رفاق كرييين" .وتواجو شريحة كبيرة من
األطفال (أقل من أربعة من أصل عشرة) صعوبات في خالل اليوم المدرسي مع الرفاق حيث أعرب أكثر من نصفيم عن
التنمر التي
رغبتو في قضاء وقت أقل بصحبة "أصدقاء كرييين" في يوم الدراسة العادي .ويمكن تفسير ذلك بتجارب ّ
تستحق إجراء أبحاث إضافية.
تود أن تمضي وقتاً أقل (في يوم العمل /اليوم الدراسي العادي)؟
مع من ّ
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مع من تود أن تمضي وقت أقل في خالل وقت االستراحة؟

غير ّأنو وفقاً ليذه االستنتاجات ،استمتع العديد من المشاركين بقضاء الوقت في المدرسة ،حيث لم تمثّل المدرسة بالنسبة
أن المدرسة تش ّكل لميمنيين الشباب المكان الذين
إلى ىؤالء مصد اًر لمضغوط األكاديمية والتجارب السمبية مع الرفاق .كما ّ
فإن عدداً من الشباب اليمنيين ال يحظون
يمضون فيو وقت مع األصدقاء ويحظون بفرصة ممارسة الرياضة .وبالفعل ّ
بإمكانية الدخول إلى األندية أو المنشآت الشبابية األخرى التي توفّر ىذا النوع من المساحات االجتماعية والمخصصة
لمنشاطات.
مع من ترغب في قضاء وقت أكثر (في خالل وقت الفراغ)؟
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أين تود أن تمضي وقتاً أكثر (في يوم العمل أو اليوم الدراسي العادي)؟

أن العديد من ىؤالء اليمنيين الشباب يتمتعون بعالقة وثيقة مع أمياتيم (طفل من أصل أربعة تقريباً
كما يبدو واضحاً ّ
يرغبون في قضاء وقت أكبر مع أمياتيم في يوم الراحة العادي) .وعمى العكس ،أشار أكثر من ربع المشاركين في
االستطالع إلى وجود عالقات مضطربة مع جيرانيم (الرجاء مراجعة الرسم البياني في الصفحة .)19
مع من ترغب في قضاء وقت أكثر (في خالل وقت الفراغ)؟

25

فإن بعض المشاركين في االستطالع
أن البيت ال يمثّل المكان
ّ
المفضل لمجميع لناحية قضاء وقت أكثر فيو .وبالفعلّ ،
إالّ ّ
يرغبون في قضاء وقت أقل في البيت .وقد يعود ذلك إلى النسبة المرتفعة من األطفال الذين يشعرون بضغوط كبيرة لمقيام
باألعمال المنزلية (أربعة من أصل عشرة أطفال ذكروا ذلك في يوم الراحة العادي) .ومن الميم االطالع عمى ىذه
االستنتاجات المفصمة بحسب النوع االجتماعي.
ما ىو النشاط الذي ترغب في القيام بو لوقت أقل (في خالل وقت الراحة)؟

أن العديد من األطفال (أقل من أربعة من أصل عشرة) يعتبرون السوق مكاناً
ويشير أحد االستنتاجات األقل وضوحاً إلى ّ
غير مريح ومخيف .ومن شأن األبحاث اإلضافية أن تساعد عمى شرح سبب ىذا الشعور.
أين ترغب في قضاء وقت أقل (في خالل وقت الراحة)؟
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أن نسبة عالية من
كما ربط أقل من أربعة من أصل عشرة مشاركين في االستطالع الشعور باألذى بالحرب موضحين ّ
فإن ىؤالء األطفال تآلفوا مع ىذه البيئة في حالة
اليمنيين الشباب تعرضوا إما لمحرب أو آلثار الحرب ّ
المدمرة .وعميوّ ،
تبين أي اختالف في السن
النزاعات .ومن المثير لالىتمام تنقية البيانات بشكل أكبر واختبار ما إذا كان ىذه االستنتاجات ّ
أو النوع االجتماعي.
.
أي من الخيارات التالية تذ ّكرك بالشعور باألذى؟

أن أكثر من طفل من أصل عشرة من الذين سئموا عن الشعور بالعجز ربطوا ىذا الشعور بحاالت
وتجدر اإلشارة أيضاً إلى ّ
أن ىذه النسبة مرتفعة أصالً وىي تستثني حتماً األطفال الذين يخشون
استغالليم .ويش ّكل ذلك مدعاة لمقمق نظ اًر إلى ّ
اإلفصاح عن أي اعتداء تعرضوا لو .نتيجة لذلك ،ال بد من إجراء مزيد من األبحاث الفورية حول االعتداء عمى األطفال
والدفاع عنيم.
أي من الخيارات التالية يذ ّكرك بالشعور بالعجز؟
ّ
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الفعال .وتجدر اإلشارة في ما
ّ
تبين ىذه االستنتاجات بوضوح بعض المجاالت ذات األولوية لألبحاث اإلضافية والتدخل ّ
يتعمّق بيذه المجاالت إلى ما يمي:
 حجم وطبيعة الضغوط األكاديمية والبحث عما يمكن فعمو لمحد من ىذه الضغوط ومساعدة األطفال اليمنيين عمىأي اختالف في النوع االجتماعي والسن من شأنو أن
إدارة ىذا النوع من الضغوط بشكل أفضل .ىل ىناك ّ
يساعد عمى ضمان تدخل أكثر استيدافاً ودقة؟
التنمر وتجارب الترىيب من جانب الرفاق داخل المدرسة وخارجيا باإلضافة إلى الميارات الالزمة
 حجم وطبيعة ّلمساعدة األطفال عمى إدارة النزاع.
 موروثات الحرب وآثارىا عمى الشباب بمن فييم األطفال اليمنيين األكثر حاجة إلى الدعم لمواجية واقع الحربوتداعياتيا.
انضغىط فً انبٍث :هم جرهق األعمال انمىزنٍة كاهم األطفال انٍمىٍٍه؟ ما انذي ٌمكه فعهه نهحأثٍر عهى جىقعات انىاندٌه
واألقرباء بانىسبة إنى األعمال انمىزنٍة؟ هم هىاك أ ّ
ي اخحالف مه حٍث انىىع االجحماعً وانسه مه شأوه أن ٌساعد عهى
ضمان جدخم أكثر اسحهدافا ً ودقة؟
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استنتاجات عممية جمع البيانات بقيادة األطفال من لبنان
مقدمة
رّكز فريق الباحثين الشباب في عممية جمع البيانات والعمل الشاق ذي الصمة عمى الشباب بين  8و 18سنة الذين يعيشون
وقدم الفريق مجموعة من االستنتاجات الغنية والداللية المستقاة من األبحاث .غير ّأنيم
مخيمات الالجئين في لبنانّ .
في ّ
التصرف وتغيير أمر ىام)
اختاروا أال يطرحوا أسئمة ربط الكممات التي تتناول حريات وقدرات محددة (حرية االختيار و ّ
تم جمعيا في لبنان أقل
والمشاركة (اإلصغاء إلييم وأخذ آرائيم عمى محمل الجد) .وبالتالي ،تعتبر مجموعة البيانات التي ّ
حجماً من مجموعات البيانات التي جمعت في المواقع الثالثة األخرى .ونط اًر إلى حجم االستنتاجات وخبرة ىذا الجيل من
المرة المقبمة انطالقاً من األسئمة القائمة عمى ربط الكممات التي
الباحثين الشباب ُيتوقّع
التوصل إلى نتائج أبحاث ّ
ّ
شيقة في ّ
اعتبرت في خالل المرحمة التجريبية ىذه مصد اًر محتمالً لمتحدي واإلرباك.
باختصار :االستنتاجات من لبنان
تم تضمينيم في الدراسة (البص،
أظير األطفال والشباب بين  8و 18سنة المقيمين في ّ
مخيمات الالجئين والذين ّ
الرشيدية ،عين الحموة ،نير البارد ،البدواي) بعض الخصائص في تجاربيم وأولوياتيم اليومية.
 ّأوالً ،تقاسم العديد من ىؤالء الشباب انطباعات سمبية عن المدرسة والمدرسين والضغوط التي يواجيونيا لمدراسةالمدرسين في خالل اليوم
وتحقيق النجاح األكاديميّ .
وتمنى أقل من ستة من أصل عشرة قضاء وقت أقل مع ّ
المدرسي العادي.
مع من ترغب في قضاء وقت أقل (في يوم العمل أو اليوم الدراسي العادي)؟
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أن العنف في المدارس والضغوط األكاديمية المفرطة يمكن أن
عاد الباحثون الشباب إلى االستنتاجات التالية عندما اقترحوا ّ
تكون سائدة:


المدرسين في خالل العطل ووقت االستراحة.
 %26.6من المجموعة المستيدفة ّ
يفضمون قضاء وقت أق ّل مع ّ



أن الدراسة ىو النشاط الوحيد الذي يرغب األطفال في خفض الوقت
 %30.5من المجموعة المستيدفة اعتبروا ّ
المخصص لو ،خاصة في خالل وقت االستراحة أو عطمة نياية األسبوع.



 %38.4من المجموعة المستيدفة يفضمون قضاء وقت أقل مع مدرسييم في خالل الدوام المدرسي.



يفضمون قضاء وقت أقل في المدرسة في خالل الدوام المدرسي.
 %30.1من المجموعة المستيدفة ّ



يفضمون خفض الوقت المخصص لمدراسة في خالل الدوام المدرسي.
 %36.7من المجموعة المستيدفة ّ



أن العنف والضرب يشكالن ذكرى مؤلمة بالنسبة إلييم.
 %24من المجموعة المستيدفة أجابوا ّ



يفضمون قضاء وقت أكثر في النشاطات واألندية (خارج المدرسة) في خالل
 %41.2من المجموعة المستيدفة ّ
الدوام المدرسي أو وقت الفراغ ،مقارنة مع المدرسة أو مراكز التدريب الميني (.)%21.1



المدرسين" يذ ّكرىم بالشعور بالخوف.
 %11.5من المجموعة المستيدفة أجابوا ّ
أن "صراخ ّ

ويبين ىذا
والجدير ذكره ّأنو أكثر من نصف المشاركين في االستطالع ربطوا النجاح األكاديمي بالشعور بالسعادةّ .
أن الفشل في تحقيق النجاح عمى المستوى األكاديمي يمكن أن يؤدي إلى آثار طويمة األمد عمى ىؤالء األطفال.
االستنتاج ّ
المفصمة والتدخل لدعم ىؤالء األطفال في إدارة ىذه الضغوط.
وىناك حاجة إلى بذل المزيد من الجيود من حيث األبحاث
ّ
أي من الخيارات التالية يذ ّكرك بأ ّنك سعيد؟
ّ

ونتيجة لالئحة االستنتاجات المذكورة أعاله ،قام فريق الباحثين الشباب بصياغة التوصيات التالية:
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"نتيجة االستنتاجات التي خمصت إلييا عممية جمع البيانات بقيادة األطفال ،نوصي بشدة العمل في خالل السنة المقبمة
عمى معالجة مشكمة العنف ضد األطفال في مدارس األنروا .ويجب أن يرمي ذلك إلى تحقيق جميع األىداف من جانب
المدرسين واألطفال باإلضافة إلى صانعي القرار في مكاتب التعميم التابعة لإلنروا".
األىل و ّ
وسواء كانت المعمومات أعاله تتضمن أم ال أبحاث إضافية أو توصي بالتركيز فقط عمى المناصرة ،إالّ ّأنو يجب توضيح
أن األبحاث اإلضافية حول طبيعة وحجم األشكال المختمفة لمتجارب السمبية في البيئة المدرسية أمر ال بد
الصورة ،حيث ّ
منو.
أن تجربة العيش في
أن الضغوط والتوترات المدرسية ليست وحدىا التحديات التي تواجو ىؤالء الشباب .ويبدو واضحاً ّ
غير ّ
مخيم والتمتع بفرص محدودة لمغاية لالنضمام إلى بيئة أخرى تؤثر عمى الكثيرين ،فثالثة من أصل عشرة أطفال عمى سبيل
ّ
المخيم في يوم االستراحة العادي.
ج
خار
أكثر
وقت
قضاء
ا
و
تمن
المثال
ّ
أين ترغب في قضاء وقت أكثر (في خالل فترة االستراحة)؟
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يعتبر الممل وغياب النشاطات المحفّزة والمنشآت الشبابية المناسبة مشكمة شائعة .حيث وردت عبارة "ليس ىناك ما أقوم بو"
بشكل متكرر كنشاط يرغب األطفال في خفض تواتره في يوم االستراحة العادي (أقل من ثالثة أطفال من أصل عشرة)
ويوم المدرسة العادي (طفل من أصل أربعة).
ما الذي ترغب في القيام بو بشكل أقل (في خالل وقت االستراحة)؟

ما الذي ترغب في القيام بو بشكل أقل (في يوم العمل أو اليوم الدراسي العادي)؟
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المخيمات بصفة شيود أو
اختبرت نسبة مرتفعة من ىؤالء الشباب العنف سواء عمى مستوى العالقات الشخصية أو في
ّ
ضحايا أو مشاركين في االستطالع .،ويبدو ىذا االستنتاج جمياً في اإلجابات عمى ثالثة من األسئمة المطروحة ما
تتضمن عمى سبيل المثال طبيعة العنف
يستدعي مزيداً من البحث في ىذا الصدد .ويمكن لالستفسارات المماثمة أن
ّ
وحجمو فضالً عن اآلثار الجسدية والنفسية الناجمة عن ىذه التجارب .وقد ربط أكثر من نصف المشاركين في االستطالع
الشعور بالخوف بحالة الحرب ،فيما ع از أكثر من النصف أيضاً الشعور باألذى إما إلى "األسمحة والخناجر" إما إلى
"العنف والضرب".
أي من الخيارات التالية يذ ّكرك بالشعور بالخوف؟

أي من الخيارات التالية يذ ّكرك بالشعور باألذى؟
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أي من الخيارات التالية يذ ّكرك بالشعور باألمان؟
ّ

وكانت تجربة فقدان أحدىم إجابة مشتركة أخرى تالزمت مع االستنتاجات المتعمقة بالعنف .ويعتبر الربط المتكرر بين
التعاسة والحزن عمى فقدان أحد األقرباء (أكثر من نصف المشاركين في االستطالع) جدي اًر باالىتمام ويستحق بالتالي
متابعة خاصة
أي من الخيارات التالية يذ ّكرك بأ ّنك تعيس؟
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حي اًز كبي اًر في الحياة اليومية ليؤالء الشباب ،حيث ذكر
أن احتالل فسمطين ال يزال يش ّكل ّ
ومن األىمية بمكان اإلشارة إلى ّ
أكثر من ستة من أصل عشرة الرغبة في العودة إلى فمسطين إجابة عمى السؤال عن كيفية تحسين حياتيم اليومية
إذا كان باستطاعتك إجراء ثالثة تحسينات عمى حياتك اليومية ،فماذا ستكون؟
الرجاء تحديد ثالثة خيارات.

الفعال .ومن ىذه
ّ
تحدد ىذه االستنتاجات بوضوح بعض المجاالت ذات األولوية لألبحاث اإلضافية والتدخل ّ
المجاالت ،تجدر اإلشارة إلى ما يمي:
-

حجم العنف المدرسي وطبيعتو.

-

تفسر الربط المتكرر بين السعادة والنجاح األكاديمي.
حجم الضغوط األكاديمية وطبيعتيا والعوامل التي ّ

-

المخيمات وفرص أكبر لقضاء الوقت خارج المخيمات.
احتماالت إدخال منشآت شبابية أفضل إلى
ّ

-

التعرض لمعنف خارج البيئة المدرسية وتوفير الدعم لمواجية آثار العنف.
حجم وطبيعة ّ

-

الميارات والدعم لمتعامل مع الحزن والواقع المرتبطين بوفاة أحد األقارب.
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استنتاجات عممية جمع البيانات بقيادة األطفال في المغرب
مقدمة
ّ
رّكز فريق الباحثين الشباب في المغرب في جيودىم الحثيثة لجمع البيانات عن األطفال والشباب الذين تتراوح أعمارىم بين
 8و 18سنة المقيمين في مراكز حضرية وتحديداً في السويرة والدار البيضاء .وعمى غرار نظرائيم في لبنان ،اختار فريق
الباحثين الشباب المغربيين تعديل األسئمة التي تتناول الحرية والقدرة والمشاركة .فرّكزت نتائج األبحاث أيضاً عمى نتائج
تم الحصول عمييا من عمميات سابقة لجمع البيانات النوعية
االستطالع ولم
تتضمن ّ
ّ
أي إشارة إلى دراسات الحاالت التي ّ
يفسر نوعاً ما القيود
تم جمعيا في خالل ىذه المقابالت إنما ّ
(المقابالت) .وىذا ال يعكس بالضرورة جودة البيانات التي ّ
الزمنية التي واجييا فريق العمل في نياية العممية التجربيبة لجمع البيانات بقيادة األطفال في المغرب.
باختصار :االستنتاجات من المغرب
عبر األطفال والشباب المغربيون الذين تتراوح أعمارىم بين  8و 18سنة والذين شممتيم الدراسة (المقيمين في الدار
ّ
البيضاء أو السويرة) عن احتياجات وتجارب واضحة في ما يتعمّق بحياتيم اليومية .وش ّكمت البيئة المدرسية أحد األماكن
المدرسين الذين يمجؤون أحياناً إلى العنف (أقل من %50
حيث يشعر العديد من ىؤالء األطفال بعدم األمان ،إما بسبب ّ
التنمر (واحد من اثنين تقريباً ذكر رغبتو في تفادي "مثيري المشاكل" في يوم الدراسة
ذكروا "المدرسين العنيفين") أو بفعل ّ
العادي) .وبالتالي ،فإ ّن ىذه االستنتاجات تدعو إلى إجراء أبحاث إضافية حول السياق الدقيق وطبيعة وحجم العنف
المدرسي والحمالت التي تسعى إلى استعادة الشعور باألمان .غير ّأننا اخترنا استعمال ىذه االستنتاجات حيث يعتبر
العنف المدرسي سائداً بشكل ال لبس فيو بين األطفال الذين شاركوا في االستطالع من ىاتين المنطقتين المغربيتين.
مع من ترغب في قضاء وقت أقل (في يوم العمل أو اليوم الدراسي العادي)؟

مع من ترغب في قضاء وقت أقل (في خالل وقت االستراحة)؟
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أن معظم
والمثير لمعجب ّأنو عمى الرغم من ىذه التوصيفات السمبية التي ذكرىا العديد من المشاركين عن المدرسة ،إالّ ّ
ىؤالء األطفال ما زالوا متحمسين جداً لتحقيق نتائج جيدة في المدرسة مع نسبة مرتفعة (أكثر من  )%60من الذين يربطون
السعادة بالنجاح األكاديمي.
أي من الخيارات التالية يذ ّكرك بالشعور بالسعادة؟
ّ

يتعرضون لضغوط من
ال يبدو واضحاً في ىذه االستنتاجات ما إذا كان ىذا التوصيف يشير إلى ّ
أن ىؤالء األطفال ّ
بد من إجراء
جيد في المدرسة أو ّأنيم ببساطة يتمنون تحقيق نتائج مرضية .لذلك ،ال ّ
اآلخرين (مثالً الوالدين) لتحقيق أداء ّ
أبحاث إضافية ،حيث ربط أكثر من نصف المشاركين في االستطالع الشعور بالخوف في وقت "االمتحانات المدرسية"
التي تشير إلى ّأنو إلى جانب الرغبة في النجاح في المدرسة يبرز الخوف من الفشل أو اإلخفاق في تحقيق ذلك.
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أي من الخيارات التالية يذ ّكرك بالشعور بالخوف؟
ّ

عدة،
أن العديد من ىؤالء األطفال يشعرون بعدم األمان في أحيائيم وحتى في شوارعيم الخاصة .وفي حاالت ّ
من الواضح ّ
تعرضوا لألذى من
ثمة شعور بالضعف نتيجة التجارب السمبية مع الجيران (أقل من ثالثة من أصل عشرة ذكروا ّأنيم ّ
ومرة أخرى ،ال بد من إجراء أبحاث إضافية حول السياق الدقيق الذي تنشأ فيو ىذه التوترات وتبرز التجارب التي
الجيران)ّ .
اختبرىا ىؤالء األطفال .وتعتبر ىذه األبحاث ضرورية قبل إطالق الحممة حول التدخل الفعال الرامية إلى جعل األحياء
أماكن أكثر أماناً ليؤالء األطفال.

أي من الخيارات التالية يذ ّكرك بالشعور باألذى؟
ّ
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أن العديد من ىؤالء الشباب يستمتعون جداً بممارسة الرياضة (خاصة كرة القدم) والنشاطات
باإلجمال ،يبدو جمياً ّ
الثقافية والوقت الذي يقضونو عمى البحر .كما ّأنيم يتحمسون أيضاً لتحقيق نتائج إيجابية في المدرسة ويخشون بعض
المدرسين والرفاق والجيران الذين اختبروا معيم تجارب سمبية عمى نحو خاص .وفي النياية ،توفّر ىذه االستنتاجات
ّ
جيدة إلجراء مزيد من األبحاث في ىاتين البيئتين الحضريتين في المغرب.
قاعدة ّ

وتحدد ىذه االستنتاجات بوضوح بعض المجاالت ذات األولوية لألبحاث اإلضافية والتدخل الفعال .ومن ىذه
ّ
المجاالت ،تجدر ِ
اإلشارة إلى ما يمي:
-

حجم وطبيعة العنف المدرسي سواء من جانب المدرسين العنيفين أو الرفاق المتنمرين.

-

العوامل والضغوط التي تعزز اإلرادة القوية لتحقيق النجاح األكاديمي.

-

السياق الذي تنتشر فيو حاالت التوتر مع الجيران والميارات الالزمة إلدارة النزاعات المماثمة.

-

البحر والوقت الذي يتم قضاؤه عمى الشاطئ الذي يعتبر بيئة مفضمة لدى العديد من األطفال الذين شاركوا في
االستطالع وسبل نقل بعض من ىذه العناصر والتجارب البيئية إلى أماكن أخرى تدخل ضمن حياتيم اليومية.

استنتاجات عممية جمع البيانات بقيادة األطفال عمى مستوى المنطقة:
القواسم المشتركة واالختالفات
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تظير استنتاجات العممية التجريبية لجمع البيانات بقيادة األطفال بعض القواسم المشتركة من حيث االحتياجات والتجارب
واألولويات في صفوف المشاركين الشباب من المغرب ولبنان واليمن واألراضي الفمسطينية المحتمة .وىنا تبرز فرصة مثيرة
لمشركاء والباحثين الشباب في ىذه المواقع لمتعاون عمى إطالق حممة مشتركة وتبادل الموارد واالتصاالت اإلقميمية
والخبرات في استرعاء انتباه شرائح الجميور األكثر مالءمة لمعالجة االحتياجات الخاصة في ىذا اإلطار.
تميز ك ّل موقع عن المواقع األخرى ,وانطالقاً
أن ىناك استنتاجات ّ
بقدر ما قد تبدو االستنتاجات المشتركة ممزمة ودالّة ،إالّ ّ
أن بعض
معينة.
ّ
من ىذه الروحية ،تتبمور مجموعات إقميمية محددة عند النظر في استنتاجات ّ
وتشدد ىذه االختالفات عمى ّ
فعال وبالتالي تحديد األىداف بدقة.
األطر المحددة ّأدت إلى احتياجات خاصة تتطمّب أبحاث إضافية وتدخ ّل ّ
القواسم المشتركة بين المواقع
رجاء
وقت أقل مع المدرسين
ً
سجمت المواقع األربعة نسبة عالية (الخمس أو أكثر) من الذين يرغبون في قضاء وقت أقل برفقة
نبدأ مع التحدياتّ :
المدرسين
تمت مناقشتيا في وقت سابق ،يبدو واضحاً ّ
أن العالقات المتوترة مع ّ
المدرسين .واستناداً إلى دراسات الحالة التي ّ
توجياً قوياً وتستحق االنتباه والتدخل الفوري .فطبيعة المشكمة السائدة تشير أيضاً إلى إمكانية إطالق حممة تعاونية
تش ّكل ّ
تحديا
تشرك المواقع األربعة جميعيا .وتقترح االستنتاجات التجريبية ىذه إجراء مزيد من األبحاث التي من شأنيا أن تعكس ً
مدرسين .والواقع ّأنو ال يمكن تأكيد ما إذا كانت ىناك نسب مرتفعة من العنف
ً
إقميميا في ما يخص العالقة بين الطالب وال ّ
المدرسي عمى مستوى المنطقة أم ال عمى أساس الطبيعة العامة ليذه االستنتاجات.
أن ىناك مشكمة ىامة في الثقافة المدرسية في ما يتعمق بالطرق التي يتعامل فييا المدرسون مع طالبيم
ّ
لكنو من الواضح ّ
في المواقع التجريبية األربعة ىذه.
جدول مقارنة المواقع األربعة:
المسجمة :وقت أقل مع المدرسين في يوم الدراسة أو العمل العادي
النسب المئوية
ّ
أشخاص أقل (يوم الدراسة)
الموقع

المدرسين
نسبة األطفال الذين ذكروا ّ
في إجاباتيم

األراضي الفمسطينية المحتمة

%32.5

اليمن

%19.6

لبنان

%38.4

المغرب

%32.1

المعدل اإلجمالي

%30.7
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وقت أقل لمدراسة والقيام بالفروض المنزلية
كما أعرب األطفال المشاركون في االستطالع عن رغبتيم في خفض الوقت المخصص لمقيام بالفروض المنزلية ،خاصة
في أيام االستراحة (المعدل :اثنان من أصل خمسة أطفال).
جدول مقارنة المواقع األربعة:
المسجمة :وقت أقل لمدراسة أو القيام بالفروض المنزلية في يوم االستراحة العادي
النسب
ّ
نشاطات أقل (يوم االستراحة)
الموقع

نسبة األطفال الذين ذكروا "الدراسة/الفروض المنزلية"
في إجاباتيم

األراضي الفمسطينية المحتمة (الدراسة)

%45.8

لبنان (الدراسة)

%30.0

المغرب (الدراسة)

%38.8

اليمن (الفروض المنزلية)

%42.0

المعدل اإلجمالي

%39.2

وبالمقابل ،يظير الجدول أدناه (الذي يشير إلى األولويات المذكورة في اليوم الدراسي العادي) بوضوح إلى االختالفات بين
المواقع .فقد أشار الشباب اليمنيون بنسبة أدنى بكثير إلى ّأنيم يريديون فروضاً منزلية أقل مقارنة مع أقرانيم في المواقع
الثالثة األخرى .وفي مواقع أخرى ،أعرب واحد عمى األقل من أصل ثالثة عن رغبتو في خفض حجم الفروض المنزلية،
أن الشباب
فيما ش ّكل اليمن وحده نصف ىذه النسبة .ويتطابق ىذا مع االستنتاجات األخرى حول اليمن التي تظير ّ
مضطرون بشدة إلى الرضوخ لمتوقعات والضغوط العالية في ما يتعمّق بأدائيم األكاديمي.
جدول مقارنة المواقع األربعة:
المسجمة :وقت أقل لمدراسة في اليوم الدراسي العادي
النسب
ّ
نشاطات أقل (اليوم المدرسي)
الموقع
األراضي الفمسطينية المحتمة

نسبة األطفال الذين ذكروا "الدراسة" في إجاباتيم
%32.60

اليمن

%16.80

لبنان

%36.70

المغرب

%49.70

المعدل اإلجمالي

%34
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وقت أقل مع المتنمرين
سجمت جميع المواقع األخرى نسباً عالية في ما يتعمق بقضاء وقت أقل مع الرفاق المتنمرين في المدرسة.
باستثناء لبنانّ ،
وبناء عمى المعدل اإلجمالي لممواقع الثالثة المتبقية والبالغ  ،%30تتجمّى بوضوح الحاجة إلى إجراء أبحاث إضافية حول
التوجيات السكانية (خاصة السن والنوع االجتماعي) والعوامل األساسية ذات الصمة.
التنمر في المدارس و ّ
حجم وطبيعة ّ
جدول مقارنة المواقع الثالثة:
المسجمة :وقت أقل مع "الرفاق السيئين" في اليوم الدراسي العادي
النسب
ّ
أشخاص أقل (اليوم الدراسي)
الموقع

نسبة األطفال الذين ذكروا "الرفاق السيئين" في إجاباتيم

األراضي الفمسطينية المحتمة

%21.7

اليمن

%37.1

المغرب

%30.6

المعدل اإلجمالي

%29.8

يرتبط القاسم أو التحدي المشترك اآلخر باألعمال المنزلية ،حيث ذكر باإلجمال أكثر من ربع األطفال المشاركين في
أن ىذا االستنتاج يستثني المغرب حيث
أن الميام المنزلية التي طمب منيم إنجازىا تش ّكل عبءاً عمييم .غير ّ
االستطالع ّ
تتم اإلشارة إلى األعمال المنزلية كأحد الضغوط التي يخضع ليا األطفال.
لم ّ
جدول مقارنة المواقع الثالثة:

المسجمة :تخصيص وقت أقل لمقيام باألعمال المنزلية في يوم االستراحة العادي
النسب
ّ
نشاطات أقل (يوم االستراحة)
الموقع

نسبة األطفال الذين ذكروا "األعمال المنزلية" في إجاباتيم

األراضي الفمسطينية المحتمة

%31.3

اليمن

%40.0

لبنان

%28.7

المعدل اإلجمالي

%33.3

عنصر مفاجأة بالنظر إلى انتشار العنف والعالقات المتوترة مع الجيران .وأعربت شريحة
ال يش ّكل القاسم المشترك التالي
َ
تم
كبيرة من األقميات في ثالثة من المواقع األربعة عن رغبتيا في قضاء وقت أقل في الشارع .ولم تتضمن البيانات التي ّ
أي إشارة إلى الشارع ولكنيا احتوت أيضاً عمى نسبة مرتفعة من األطفال الذين
جمعيا حول األطفال المقيمين في لبنان ّ
المخيم .وجاءت النسب الخاصة بقضاء الوقت في الشارع لممواقع الثالثة المتبقية متشابية
يرغبون في قضاء وقت أقل في
ّ
بشكل الفت
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جدول مقارنة المواقع األربعة

المسجمة :وقت أقل في الشارع في يوم االستراحة العادي
النسب
ّ
أماكن أقل (يوم االستراحة)
نسبة األطفال الذين ذكروا "الشارع" في إجاباتيم

الموقع
المغرب

%27.1

األراضي الفمسطينية المحتمة

%20.2

اليمن

%28.3

المخيم)
لبنان ( ّ

%23.3
%25.2

المعدل اإلجمالي
ّ

أن الشارع – البيئة العامة خارج المنزل والمدرسة – يمثّل لكثيرين (بين %20
من الواضح بناء عمى ما ورد أعاله ّ
و )%28مكاناً غير مريح ال بل خطير.
اختبار فقدان شخص عزيز والحزن الذي يمي ذلك
والجدير ذكره أيضاً أ ّن النسب المرتفعة نسبياً لممشاركين في االستطالع عمى مستوى المواقع األربعة (ما بين %18
و )%53ربطوا التعاسة بالحزن عمى فقدان أحد أفراد العائمة .ويبدو واضحاً ليؤالء األطفال خاصة في لبنان واألراضي
أن الحزن ىو تجربة مألوفة ليا وقع شخصي قوي .وحتى في اليمن ،حيث ربط اقل من واحد من أصل
الفمسطينية المحتمةّ ،
خمسة أطفال ىذه الخسارة الشخصية أكثر من أي تجربة أخرى بالتعاسة ،ال تزال النسبة مرتفعة ،ويبرز ذلك بشكل أكبر
حين نأخذ في االعتبار ّأنو سمح لك ّل طفل بإعطاء إجابة واحدة في ما يتعمّق بالشعور بالتعاسة.
جدول مقارنة المواقع األربعة

المقربين بالشعور بالتعاسة
المسجمة :ربط الحزن أو فقدان أحد
النسب
ّ
ّ
الشعور بالتعاسة
الموقع

الخيار

النسبة

األراضي الفمسطينية المحتمة

فقدان عزيز

%44.5

اليمن

وفاة قريب

%18.2

لبنان

وفاة أحد األقرباء

%53.0

المغرب

خسارة فرد من العائمة

%23.4

المعدل اإلجمالي

%34.8
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وقت أكثر مع األصدقاء
أن نصف المشاركين في االستطالع تقريباً عمى مستوى جميع المواقع يريدون قضاء وقت
من الناحية اإليجابيةّ ،
يتبين ّ
أكثر مع أصدقائيم سواء في خالل ساعات العمل أو في اليوم الدراسي أو يوم االستراحة العادي.
جداول مقارنة المواقع األربعة

المسجمة :وقت أكثر مع األصدقاء في اليوم الدراسي ويوم االستراحة العادي
النسب
ّ
أشخاص أكثر (المدرسة)
الموقع

الخيار

النسبة

األراضي الفمسطينية المحتمة

األصدقاء

%58.8

اليمن

األصدقاء

%52.8

لبنان

األصدقاء

%47.5

المغرب

الرفاق الطيبون

%36.6

المعدل اإلجمالي

%48.9

أشخاص أكثر (يوم االستراحة)
الموقع

الخيار

النسبة

األراضي الفمسطينية المحتمة

األصدقاء

%49.0

اليمن

األصدقاء

%51.7

لبنان

األصدقاء

%48.6

المغرب

األصدقاء

%50.5

المعدل اإلجمالي

%50.0

جيد مفيد
تحقيق أداء أكاديمي ّ
لسوء الحظ ،تولّى موقعان فقط من أصل أربعة جمع البيانات الخاصة بيذا السؤال من االستطالع وبالتالي يمكن أن
نخمص إلى بيانات شاممة في ما يتعمّق بالتمكين والنجاح األكاديمي (الذي يتضمن أيضاً التحسن األكاديمي) عمى مستوى
سجال نسباً مرتفعة.
أن الموقعين الذين طرحا ىذا السؤال ّ
المواقع األربعة .لكن تجدر اإلشارة إلى ّ
جدول مقارنة الموقعين:

المسجمة لربط النجاح األكاديمي بالشعور بالقوة.
النسب
ّ

الشعور بالقوة
الموقع

الخيار

النسبة

األراضي الفمسطينية المحتمة

التفوق في الدراسة
النجاح أو ّ

%47.0

اليمن
المعدل اإلجمالي
ّ

تحسين مستواي األكاديمي

%36.6
%41.8
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أن النجاح األكاديمي يتساوى مع أحد
يشير االستنتاج أعاله بوضوح وبموازاة منح األولوية لتحقيق النجاح األكاديمي إلى ّ
أشكال التمكين بحسب شريحة واسعة من المشاركين في االستطالع (بين  %40و.)%75
جدول مقارنة المواقع األربعة

المسجمة :النجاح األكاديمي كأحد األمنيات الثالثة لتحسين الحياة اليومية
النسب
ّ

األمنيات الثالثة
الموقع

الخيار

النسبة

األراضي الفمسطينية المحتمة

النجاح األكاديمي

%39.7

اليمن

النجاح والتفوق في المدرسة والحياة

%74.7

لبنان

استكمال الدراسة بنجاح

%55.2

المغرب

النجاح في المدرسة

%68.6

المعدل اإلجمالي

%59.6

ال يمكن تحديد إلى أي مدى يمكن اعتبار تصنيف األداء األكاديمي كأولوية نتيجة لضغوط خارجية – سواء المدرسين أو
الوالدين أو غيرىم – انطالقاً من المعمومات التي يتم جمعيا وبالتالي ضرورة إجراء تحقيقات إضافية.
العنف كجزء من الحياة اليومية
أن العنف ورد في مجموعات أخرى من
في حين لم يربط المشاركون من المغرب بشكل متكرر الشعور باألذى بالعنف ،إالّ ّ
التعرض لألذى من الجيران.
البيانات المستقاة من المغرب .وتجمّى ذلك تحديداً في سياق العنف المدرسي أو ّ
التعرض لألذى ببعض أشكال العنف في المواقع الثالثة المتبقية مرتفعة حيث تراوحت بين 39
كانت نسب الذين ربطوا ّ
وسجل األطفال الفمسطينيون أعمى تواتر في ىذه الحالة (ثالثة من أصل خمسة تقريباً) ،ما يؤ ّكد وجود العنف
وّ .%59
مخيمات الالجئين نسباً مشابية
سجل المشاركون من لبنان المقيمون في ّ
والتوتر في حياة الطفل الفمسطيني العادي .كما ّ
أن أكثر من نصف المشاركين من فمسطين والمخيمات المبنانية اختاروا العنف في الدرجة األولى
( .)%56وىذا يعني ّ
تعرض ىؤالء األطفال لمعنف ،ما يجعل من ىذا
لربطو
بالتعرض لألذى .وبالتالي يدعو ذلك إلى القمق ّ
ويدل عمى مستوى ّ
ّ
فعال لدعم وتمكين األطفال األكثر تأث اًر.
االستنتاج محف اًز لمقيام بأبحاث إضافية وتدخل ّ
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جدول مقارنة المواقع الثالثة:

التعرض لألذى والعنف
النسب
ّ
المسجمة :الربط بين ّ
ربط الكممة – األذى
الموقع

الخيار

النسبة

األراضي الفمسطينية المحتمة

الجيش اإلسرائيمي

%58.8

اليمن

الحرب

%39.2

لبنان

النزاع ،العنف ،األسمحة والخناجر

%56.4
%51.5

المعدل اإلجمالي

السعادة ىي التواجد مع العائمة
أن الوقت الذي
إلى جانب قضاء الوقت مع األصدقاء وتحقيق النجاح األكاديمي ،كان واضحاً في المواقع األربعة جميعيا ّ
يقضيو األطفال مع العائمة وخاصة األىل يتسم بقيمة إضافية .وتجمّى ذلك بشكل خاص في مجموعتين من االستنتاجات،
وتحديداً تمك التي تندرج في خانة "قضاء وقت أكثر مع" (فئة األشخاص في يوم االستراحة العادي) وخانة الربط بالشعور
مبين في الجدول أدناه ،حيث تتراوح نسب الذين
بالسعادة .وتعتبر استنتاجات الفئة األخيرة واضحة بشكل كبير كما ىو ّ
تم تحديد األىل بشكل خاص في
يرغبون في قضاء وقت أكثر مع األىل أو العائمة بين  %24و ،%46مع العمم ّ
بأنو ّ
بيانات المقابالت التي جرت مع المشاركين الفمسطينيين واليمنيين والمبنانيين (المقيمين في لبنان آنذاك).
جدول مقارنة المواقع األربعة:
المسجمة :وقت أكثر مع األىل أو األقارب في يوم االستراحة العادي
النسب
ّ
السعادة
الموقع

الخيار

النسب

األراضي الفمسطينية المحتمة

الخيار

%29.3

اليمن

األىل

%23.4

لبنان

األم

%37.8

المغرب

األىل

%45.8

المعدل اإلجمالي

%34.1

أن نسب المشاركين الذين يربطون الشعور بالسعادة بقضاء الوقت مع العائمة أو الوالدين تحديداً أدنى بشكل
عمى الرغم من ّ
ممحوظ إالّ ّأنيا تستحق االىتمام حيث تتراوح من حيث التواتر بين طفل من أصل عشرة (المغرب) وطفمين من أصل عشرة
(األراضي الفمسطينية المحتمة).
جدول مقارنة المواقع الثالثة:
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المسجمة :الربط بين التواجد مع الوالدين والعائمة والشعور بالسعادة
النسب
ّ
السعادة
الموقع

الخيار

النسب

األراضي الفمسطينية المحتمة

التواجد مع العائمة

%21.1

لبنان

األىل

%15.4

المغرب

الخروج بصحبة الوالد

%9.8
%15.4

المعدل اإلجمالي

أن األىل والعائمة ساعدوا في المواقع األربعة عمى توفير مساحة
لذلك ،ي ّ
تبين باختصار من خالل ىذه االستنتاجات ّ
وتجارب آمنة ومريحة لنسبة عالية من األطفال الذين شاركوا في االستطالع.
وتجدر ِ
أن  %38من المشاركين في االستطالع في األراضي الفمسطينية المحتمة (الموقع الوحيد حيث طرح
اإلشارة إلى ّ
الجد) ذكروا "األم" مقارنة مع أقل من نصف ىذه النسبة
السؤال حول "اإلصغاء إلى األطفال وأخذ آرائيم عمى محمل ّ
( )%16الذين ذكروا "األب" .وفي حال جرت عممية جمع البيانات بقيادة األطفال لمسنة الثانية عمى التوالي في جميع ىذه
عينات عمى أساس ىذا السؤال المحدد بيدف تقييم ما إذا
المواقع ،فسيكون من المفيد الحصول عمى بيانات من خالل ّ
كانت نسبة التكرار العالية إلجابة "األم" ونسبة التكرار األدنى إلجابة "األب" ىي نفسيا أو ما إذا كان ذلك انعكاساً لسياق
ثقافي محدد.
وقت أكثر لممارسة الرياضة وخاصة كرة القدم
ثمة قاسم مشترك آخر ال بد من مناقشتو وىو يتجمّى فقط في ثالثة من المواقع األربعة ويرتبط بالرغبة في قضاء وقت أكثر
المخيمات في لبنان) .فقد كانت
في ممارسة الرياضة (ليس واضحاً ما إذا كان ىذا التفضيل مشتركاً بين المشاركين من
ّ
نسب الذين أبدوا ىذا الخيار مرتفعة بشكل الفت ،ما ّأدى إلى تسجيل معدل إجمالي يفوق الثمث عمى مستوى المواقع
الثالثة .وتركز الخيار في حالة المغرب واليمن عمى كرة القدم بالتحديد.
يتم تفصيل ىذه االستنتاجات في أي من المواقع عمى أساس النوع االجتماعي ولكن من المفيد فيم ىذه النتائج ومعرفة
لم ّ
كيفية توزيعيا بين البنات والصبيان بالتحديد.
الموقع :نشاطات أقل (يوم االستراحة)

نسبة األطفال الذين اختاروا الرياضة/كرة القدم

األراضي الفمسطينية المحتمة (الرياضة)

%41.8

المغرب (كرة القدم)

%38.0

اليمن (كرة القدم)

%27.1

المعدل اإلجمالي

%35.6
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االختالفات بين المواقع األربعة
تميز بعض االستنتاجات بوضوح بين تجارب واحتياجات األطفال في ك ّل من
بعيداً عن القواسم المشتركة المذكورة أعالهّ ،
تم جمعيا عمى مستوى المواقع
المواقع األربعة .وفي ما يمي مجموعة من التمايزات التي برزت عند مقارنة المعمومات التي ّ
األربعة.
التمسك بالدين في اليمن
ّ
معين وىو تكرار الدين والتقوى
مجال
في
اضح
و
بشكل
اليمن
حالة
في
إلييا
التوصل
تم
التي
يبية
ر
التج
االستنتاجات
تختمف
ّ
ّ
في اإلجابات ،حيث تأثّرت إجابات األطفال بشكل فاعل بما ُيتوقع منيم دينياً .وكما ذكر في الفصل المخصص ليذه
تم اقت ارح نيج جديد لطرح األسئمة بيدف تجاوز ىذه القواعد والتركيز عمى التجارب الشخصية واالحتياجات
االستنتاجاتّ ،
واألولويات ذات الصمة ضمن الحدود المعقولة.
تصدرت النسب الرئيسية
أن القواعد والقيم أو أنماط السموك الدينية
ّ
استناداً إلى ىذه االستنتاجات بالتحديد ،يمكننا أن ّ
نبين ّ
في ثالثة من األسئمة التسعة القائمة عمى ربط الكممات:
السؤال

الموجية نحو الدين
خيارات اإلجابات
ّ

النسبة

الربط بالشعور باألمان

القرب من اهلل

%71.4

الربط بالشعور بالتعاسة

البعد عن اهلل

%57.6

المفضل
الربط بالمكان
ّ

المسجد

%40.3

تتم اإلشارة إلى الدين بيذا الشكل في أي من االستنتاجات الخاصة بالمواقع األخرى.
لم ّ
تكرار احتالل فمسطين كعامل مؤثر في تجارب األطفال
توقع ذلك ولكن تجدر ِ
بقوة في مجموعتين من االستنتاجات ،وتحديداً
اإلشارة إلى ّ
صحيح ّأنو يمكن ّ
أن احتالل فمسطين يرد ّ
تم جمعيا من األطفال
التي
البيانات
من
المستقاة
وتمك
المحتمة
مسطينية
الف
اضي
ر
األ
في
باألطفال
االستنتاجات الخاصة
ّ
مخيمات الالجئين في لبنان ،التي يتحدر غالبية األطفال فييا من أبوين من أصل فمسطيني.
المقيمين في بعض ّ
ثالث أمنيات لتحسين الحياة اليومية
النسبة

الخيار

الموقع

األراضي الفمسطينية المحتمة

تحرير الفمسطينيين وانياء االحتالل

%60.9

اليمن
لبنان
المغرب

العودة إلى فمسطين
-

%61.6
-
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أن تواتر إجابات األطفال في لبنان أعمى مقارنة مع المشاركين من
في ّ
ظل تشابو النسب إلى ّ
حد كبير ،تجدر اإلشارة إلى ّ
فمسطين.
وقت فراغ أقل
المخيمات في لبنان لم تكن مشتركة مع أقرانيم في المواقع الثالثة األخرى.
تم تحديد حاجة واضحة لدى األطفال في
ّ
ّ
أن شرائح واسعة من
الالفت
و
.
المخيمات
في
الشبابية
المنشآت
و
النشاطات
من
ا
يد
ز
م
خاص
نحو
عمى
ذلك
ن
وتضم
ً
ّ
ّ
األقميات الذين شاركوا في االستطالع أفادت ّأنيا ال تفتقر إلى الحماسة وتمتعض من الممل وعدم الفعالية .ويتجمّى ذلك
بوضوح في الجدول أدناه:
النسبة

خيار اإلجابة

السؤال

نشاطات أقل (يوم االستراحة)

عدم القيام بأي شيء

%29.2

نشاطات أقل (اليوم الدراسي)

وقت حر إنما عدم توفر أية نشاطات

%23.2

المالحظة الختامية:
المقارنات عمى مستوى المواقع التجريبية األربعة
بكل موقع مثل الحاجة
وبالرغم من تعدد القواسم المشتركة ،إالّ ّأنو من األىمية بمكان معالجة االستنتاجات الممحة الخاصة ّ
المخيمات في لبنان وىي خفض أوقات الفراغ وعدم الفعالية.
التي شددت عمييا أقمية ىامة تعيش في
ّ
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األبحاث اإلضافية

المتنوعة استنتاجات األبحاث
يتم إجراء أبحاث اجتماعية حول األطفال لغايات مختمفة تماماً .وغالباً ما تطبع ىذه الغايات
ّ
ّ
وكيفية استعماليا في نياية العممية .واألمر ال يختمف بالنسبة إلى منيجية جمع البيانات بقيادة األطفال ،حيث كانت الغاية
معينة من حيث قدرتيا عمى ضمان مشاركة األطفال والتوصل إلى خالصات
من ىذه العممية التجريبية اختبار منيجية ّ
أوضح حول احتياجات وتجارب األطفال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذين تتراوح أعمارىم بين  8و 18سنة.
المقدمة في ىذا التقرير ّأنو يمكن لممنيجية ،عند تطبيقيا من خالل منظمات متخصصة من المجتمع
وأظيرت المعمومات
ّ
المدني وباحثين شباب أن تخمص إلى استنتاجات مجدية حول احتياجات وتجارب األطفال والشباب في أطر مختمفة ضمن
األول (بالرغم من أىميتو) عمى االحتياجات واألولويات الممحة
المنطقة .غير ّ
أن ىذه المعمومات التوضيحية ىي المؤشر ّ
معقدة من أنماط وأطر العيش.
في مجموعة ّ
أن المعمومات الرامية إلى تغذية السياسة والممارسة تتمتّع بييكمية شبيية بالمجير .فقاعدة المعمومات األولى –
وعميو نجد ّ
تشغل المجير .فتطمعك ىذه الصورة عما تبحث عنو فضالً عن
عمى غرار ىذه – ىي الصورة التي تحصل عمييا عندما ّ
الخصائص العامة لمموضوع .ولكن إن كنت ترغب في رؤية كيفية اتصال الرجمين بالجسم بالتحديد أو في ىذا السياق
فإنك تحتاج إلى تعديل المجير والمعاينة من جديد لتحصل عمى
معرفة من ىم األكثر تأث اًر بالعنف المدرسي وبأية أشكالّ ،
صورة أكثر تفصيالً عن الموضوع .فال يمكن استخراج معمومات أكثر تفصيالً انطالقاً من بيانات المستوى العام األول
المماثمة.
لذلك تبرز الحاجة ىنا إلى إجراء أبحاث إضافية.
التوصل إلييا ىنا استنتاجات تشخيصية ممتازة يمكن أن تساعدنا في معرفة احتياجات
تم
ّ
بتعبير آخر ،االستنتاجات التي ّ
األطفال لتغيير حياتيم بحسب األطفال أنفسيم .لكن ينبغي ،من خالل إجراء أبحاث إضافية ،توضيح التفاصيل المتعمقة
بمن يحتاج أكثر إلى ىذا التغيير وما ىو البعد المدرسي أو الخاص بالعالقات مع الجيران أو المدرسين الذي يجب
معالجتو.
لذلك يجب تحديد جميع االحتياجات ذات األولوية وبالتالي إجراء مزيد من األبحاث .وفي ما يمي اقتراح لألسئمة التي من
شأنيا تحفيز األبحاث اإلضافية .وفي حال إمكانية اإلجابة عن ىذه األسئمة ،يمكن تصميم التدخل المبني عمى المعمومات
فعال.
وتنفيذه في محاولة لالستجالة إلى ىذه االحتياجات بشكل ّ
يتم استعمال االستنتاجات الحالية كأرضية الستفسارات بحثية أكثر تحديداً .ويمكن
ترد أدناه أسئمة األبحاث ىذه بحيث ّ
أن."...
بالتالي أن تسبق جميع ىذه األسئمة البحثية الجممة التالية" :نعرف من خالل ىذه االستنتاجات ّ
 . .1عادة ما يشير األطفال إلى مالحظات سمبية حول مدرسييم ويرغب كثيرون منيم بتفادييم .ما ىي التجارب
وأنماط السموك واألطر التي تساعد في شرح ىذه النظرة السمبية؟
 .2غالباً ما يذكر األطفال تجارب سيئة مع مثيري المشاكل ورفاق الصف الذين يسيئون إلييم جسدياً أو معنوياً
داخل البيئة المدرسية أو خارجيا .ما ىي طبيعة ىذه التجارب وحجميا ،ومن ىم األطفال األكثر تأث اًر بيا وما
التنمر من جية أخرى؟
ىي الظروف التي تؤثر عمى مستويات حساسية األطفال من جية وحمايتيم من ّ
يفسر ىذا االندفاع وىذا الرابط
 .3يسعى األطفال عادة إلى تحقيق النجاح األكاديمي ويربطونو بالسعادة .ما الذي ّ
معينة أو بسبب
وما ىي انعكاسات ذلك عمى األطفال الذين يعجزون عن تحقيق النجاح األكاديمي بفعل ظروف ّ
قدراتيم الذاتية أو لمسببين معاً؟
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 .4يربط األطفال الخوف والتعاسة والعجز بالعنف والحرب .ما ىي طبيعة وحجم ىذه التجارب التي تش ّكل أساس
ىذا االستنتاج وما ىي العواقب النفسية لمعيش في مجتمعات تتسم بمستويات عالية من النزاعات والعنف عمى
األطفال في ىذه األطر المختمفة ،وعمى من تنعكس ىذه اآلثار النفسية واالجتماعية والمادية بشكل رئيسي؟
 .5غالباً ما يربط األطفال الشعور باألمان واالحترام باألصدقاء واألىل .ما ىي الظروف وأنماط السموك التي تضمن
الثقة واالحترام المطموب لتجربة المشاركة ىذه والشعور باألمان؟
 .6يذكر األطفال عادة الشعور بالضعف في أحيائيم المباشرة ويعزون ذلك إلى الجيران في معظم األحيان .ما ىي
وتحده من جية أخرى؟
تفسر ىذا الضعف وما ىي الظروف التي تعزز ىذا الشعور من جية
ّ
التجارب التي ّ
 .7يشير األطفال عادة إلى ّأنيم يرغبون في قضاء وقت أقل في بيئتيم المباشرة والتنقل أكثر وحتى السفر .ما مدى
قدرة األطفال في ىذه األطر المختمفة عمى الخروج من أحيائيم؟ وما ىي النشاطات التي يشاركون فييا ومن
ينظميا ليم؟ متى تكون ىذه الرحالت أو الفرص ممتعة أكثر ولماذا وما ىي إمكانية توفير ىذه الفرص؟
لكن يجب أال ُيساء فيم األسئمة البحثية ىذه عمى اعتبار ّأنو ال يمكن استعمال ىذه االستنتاجات لتوجيو الخطوات العممية
مباشرة .عمى العكس ،فعمى المستوى اإلستراتيجي ،يمكن استعمال ىذه االستنتاجات بقوة لوضع أولويات السياسة وتحديد
الموارد الالزمة لمتدخل واألبحاث المطموبة.
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الخالصات عمى أساس اختبار منيجية جمع البيانات بقيادة األطفال
ما الذي تعممناه بشأن احتياجات األطفال وتجاربيم في المواقع األربعة ىذه؟
التوصل إلى
تم
ّ
ما تعمّمناه بشأن تجارب الشباب واحتياجاتيم وأولوياتيم في ىذه المواقع استثنائي ،آخذين في االعتبار ّأنو ّ
ىذه االستنتاجات كجزء من العممية التجريبية.
أن البيئة المدرسية ،وبخاصة سموك المدرسين والترىيب الناجم عن المتنمرين،
وأشارت ىذه االستنتاجات بوضوح إلى ّ
تتطمّب جميعيا انتباىاً فورياً .وفي المنزل ،ذكر العديد من األطفال تعرضيم لضغوط مفرطة لمدراسة والقيام باألعمال
وتقر شرائح واسعة من المشاركين في
المنزلية ،في وقت يتوقون لقضاء وقت أكثر لالسترخاء مع األصدقاء والعائمةّ .
أن النجاح األكاديمي سيمنحيم القدرة عمى تغيير حياتيم بطرق يرونيا ميمة.
االستطالع ّ
تعبر عن تجارب واحتياجات مختمفة .فاألطفال اليمنيون عمى سبيل المثال يذكرون بشكل متكرر
أن بعض األطر ّ
غير ّ
العالقة الوثيقة مع اهلل كمصدر لمحماية واألمان فيما يؤ ّكد األطفال المقيمون في المخيمات في لبنان الحاجة إلى القيام
بنشاطات أكثر والحد من أوقات الفراغ التي ال يفعمون في خالليا شيئاً .وأخي اًر ،ش ّكل احتالل فمسطين حي اًز ىاماً من
إجابات الفئة األخيرة عمى غرار أقرانيم في األراضي الفمسطينية المحتمة ،حيث يمثّل ذلك واقعاً ينعكس عمى حياتيم اليومية
ويحمل مزيداً من التوتر والحزن وانعدام األمان.
كيف يمكن استعمال ىذه االستنتاجات خارج نطاق االختبار؟
انطالقاً من ىذه االستنتاجات ،يمكن لمنظمات المجتمع المدني تحديد االحتياجات ذات األولوية واليواجس اإلقميمية التي
يمكنيم عمى أساسيا بدء العمل عمى الحمالت والتدخالت .غير ّأنو في ما يتعمّق بإعداد برنامج العمل وتصميم التدخل
المستيدف ،ال بد من إجراء أبحاث إضافية أكثر تركي اًز.
تم تحقيقيا؟
ما ىي المنافع األخرى التي ّ
نتيجة ليذا التقرير ،نعرف اآلن ما ىي األسئمة التي تحتاج إلى إعادة صياغة أو تفسير إضافي في سياق محدد .كما بتنا
أن أسئمة
نعرف بناء عمى االستنتاجات التي
توصمت إلييا فرق الباحثين الشباب في األراضي الفمسطينية المحتمة واليمن ّ
ّ
ربط الكممات  ،عند طرحيا بشكل صحيح ،يمكن أن تؤدي إلى استنتاجات غنية حول قدرة األطفال وحجم مشاركتيم .ومن
أن بيانات المقابالت حيث ُبذلت جيود حثيثة ،ش ّكمت مصد اًر ممتا اًز لمحصول عمى خالصات ساىمت
الواضح ّ
االستنتاجات اإلحصائية في إكماليا وتحسينيا.
ونظ اًر إلى مستوى ىذه االستنتاجات ،ال بد من التنويو بقدرة الباحثين الشباب عمى إجراء أبحاث معمقة ووضع برامج عمل
فعالة .ىؤالء الباحثون الشباب ىم الخبراء الجدد والتزاميم المستمر في نقل معرفتيم وخبرتيم وحماستيم إلى األجيال المقبمة
من الباحثين في إطار منيجية جمع البيانات بقيادة األطفال ىو الوسيمة الوحيدة لتكون ىذه االستنتاجات بداية متواضعة
بدالً من خالصة مؤثّرة لعممية جمع البيانات بقيادة األطفال في المنطقة.
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المرة القادمة...
ّ
تكون المشاريع التشاركية أكثر فعالية عندما يتولى تحفيزىا الجيل األول من المشاركين أو بتعبير آخر الباحثون الشباب
وشركاء المجتمع المدني الذين وفّروا ليم التدريب والدعم .وسيكون الباحثون الشباب والشركاء عمى السواء أكثر ثقة
واطالعاً واستعداداً لتنفيذ عممية جمع البيانات بقيادة األطفال في المرة القادمة.
يمكن أن تصبح االستنتاجات أفقية ،بحيث يمكن لعممية جمع البيانات بقيادة األطفال أن تقيس التغيير مع الوقت (في حال
معينة ،إنما يتطمّب اإلبقاء عمى
تتغير أسئمة االستطالع المعيارية) .وىذا ال يعني إضافة أسئمة أكثر تركي اًز في مجاالت ّ
لم ّ
األسئمة العامة إذا كانت الغاية قياس التغيير مع الوقت.
تعزز الخطوات العممية لمباحثين الشباب
البينات التي ّ
أىمية ّ
ال تتوقف عممية جمع البيانات بقيادة األطفال عند ىذه المرحمة من تبادل االستنتاجات بل من الضروري أن يرى الباحثون
الشباب النتائج وأن تنعكس ىذه االستنتاجات عمى الممارسة والسياسة ومعرفة االحتياجات والتوعية وما إلى ىنالك .كما
يتعين عمى جميع الجيات المعنية أن تساعد في تحديد النماذج المالئمة وشرائح الجميور لالستفادة فعمياً من وقع
ّ
االستنتاجات.
بأنو يمكن استعمال ىذه البيانات لتحفيز
ولكي يبقى الباحثون الشباب متحمسين ليذه المبادرة ،من الميم أن يعززوا ثقتيم ّ
وبأن جيودىم الحثيثة ّأدت دو اًر ىاماً في ىذه العممية.
التغيير اإليجابي ّ
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