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معا
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حوكمة حقوق الطفل
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معا
تحسين بيئات التعلم ً

ILET

							
داخليا
النازحون
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الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ
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أحيانً ا مع مدارس دائمة أو مساحات تعلم مؤقتة مدعومة من الحكومة أو مساحات تعلم مؤسسة عن طريق المنظمات .حيث
أشرنا إليها في جميع أنحاء الوثيقة باعتبارها مساحات وأماكن للتعلم .ومع ذلك ،بالنسبة لخطة التحسين استخدمنا المصطلح
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 ٤االستجابات ومناقشة النتائج

 ٥خطة تطوير المدارس
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الخمسلتحسين
الخطواتالخمس
علىالخطوات
عامةعلى
نظرةعامة
نظرة
معا
التعلم ً
معاً

المقدمة

يعتبر دليل خطوة بخطوة لكل موظفي البرنامج الذين يقومون بإدارة عملية تحسين بيئات
معا وتنفيذها وتسهيلها في السياقات اإلنسانية.
التعلم ً

كيفية استخدام دليل خطوة بخطوة
تم تنظيم هذا الدليل في خمس خطوات رئيسية (مع خطوات فرعية) .ويحدد كل منها العملية
التي يجب على مديري البرامج وموظفي البرامج اآلخرين اتباعها عند دعم المدارس لتحسين
بيئات التعلم الخاصة بهم.

ومجتمعاتها في تقييم بيئة التعلم
حيث يقدم إرشادات محددة حول كيفية دعم المدارس
ً
وتحسينها ،باستخدام هذا التقييم بفعالية وكفاءة لتطوير خطط تطوير المدارس الخاصة بها
ومن ثم إدارة تنفيذ تلك الخطط ومراقبتها .يقدم الدليل نصائح ملموسة لكل خطوة من
الخطوات الرئيسية مع روابط لألدوات والنماذج الخارجية ذات الصلة.

الخطوات تتبع تسلسل زمني ما لم ينص على خالف ذلك.

معا والتي تشمل :نظرة
جزءا من الحزمة األكبر لتحسين بيئات التعلم ً
يعتبر دليل خطوة بخطوة ً
معا ودليل إدارة
معا ،دليل التدريب لتحسين بيئات التعلم ً
عامة على تحسين بيئات التعلم ً
معا بين الوثائق الرئيسية األخرى .لذلك يوصى بقراءة هذا
البيانات لتحسين بيئات التعلم ً
الدليل مع المستندات األخرى في الحزمة.

يتم تنظيم كل خطوة في قسمين رئيسيين« :ما يجب معرفته» و «ما يجب فعله» .هذه توفر
مخططا لما يجب القيام به بل هي دليل توجيهي حول
االقتراحات والتوجيه فقط .فهي ليست
ً
ما يمكن فعله .يعتمد محتواها على الخبرة والممارسة الجيدة من مكاتب منظمة إنقاذ الطفل
معا.
القطرية التي طبقت بالفعل مشروع تحسين بيئات التعلم ً

معا ILET
مكونات تحسين بيئات التعلم ً
الوثائق اإلرشادية

إدارة البيانات

نماذج البرنامج

توجد مربعات ملونة في جميع األمثلة الحالية حول كيفية تنفيذ العملية في أوغندا (البرتقالية)
وسوريا (الزرقاء) ،بهدف مشاركة الممارسات الجيدة لإللهام أو البناء على السياق الخاص بك.
قسما من «المعضالت الرئيسية للنظر فيها» (األرجواني) وتلميحات البرنامج
أيضا
سوف تجد ً
ً
العام والنصائح (األخضر) .يمكن أن يوفر ذلك نقطة بداية لعملية العصف الذهني أو تسليط
الضوء على المشكالت الرئيسية التي قد ترغب في مناقشتها مع فريقك أثناء بدء هذه
العملية.
كما يقدم الدليل أمثلة ألفضل الممارسات لكل من األنشطة المشاركة في الخطوات
المختلفة ،باإلضافة إلى الروابط أو المراجع أو األمثلة المكتوبة لألدوات والقوالب ذات الصلة.

1.1

PDF

نظرة عامة على الوثيقة
ILET
معا في
تحسين بيئات التعلم ً
حاالت الطوارئ

LDØØSADLSA

نظرة عامة على الوثيقة

منصة إدارة البيانات

نموذج بطاقة النتائج

انواع المربعات

PDF
ILET

معا هي حزمة استخدام التقييم من أجل تحسين
تحسين بيئات التعلم ً
بيئات التعلم في السياق اإلنساني من خالل المشاركة المجتمعية.

دليل خطوة
بخطوة

PDF

دليل خطوة بخطوة
ILET

معا في حاالت الطوارئ
تحسين بيئات التعلم ً

دليل إدارة البيانات

PDF

نصائح

دليل
التدريب

ASLDASØØDL

دليل التدريب
Power point
المنشولت

نموذج SIP

المعضلة الرئيسية

أدوات جمع البيانات

المدرسون والطالب واآلباء والمعلمون
الرئيسيون والفصول الدراسية

خبــر ا ت مــن ا لبلــد ا ن
ا لر ا ئــد ة

4

ILET

رجوع 
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المقدمة

 المحتويات
 ١تصميم البرنامج

 ٣تجميع البيانات وتحليلها
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مع
بيئاتالتعلم
لتحسينبيئات
الخمسلتحسين
الخطواتالخمس
علىالخطوات
عامةعلى
نظرةعامة
نظرة
معاا
التعلم ً ً

نظرة عامة على الخطوات
الخمس لتحسين بيئات
معا
التعلم ً

بينما يوجز دليل خطوة بخطوة التوجيه لجميع الخطوات
الخمس ،تعتبر األولى والثانية تحضيرية ويكفي أن يتم
تنفيذها مرة واحدة فقط في بداية البرنامج ،والخطوات
الثالث األخيرة هي الخطوات األساسية في تحسين بيئات
معا.
التعلم ً

١

٢

٣

٤

ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ

اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت
وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

اﻟﺨﻄﻮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ

الخطوة  :3جمع البيانات وتحليلها هو أول الخطوات الثالث
األساسية ،تليها الخطوة  :4االستجابات ومناقشة النتائج
وينتهي بالخطوة  :5تخطيط تطوير المدارس .بمجرد اكتمال
الخطوة األخيرة يمكنك تحديد موعد تطبيق جولة أخرى تبدأ
من الخطوة .3
وهذا يعني أنه ال ينبغي تنفيذ الخطوات األساسية الثالث
مرة واحدة فقط خالل دورة البرنامج بل ُيوصى باستخدام
«الجولة الثانية» وحتى «الجولة  »3خالل نفس دورة البرنامج.
يمكن للجوالت الالحقة في نفس دورة البرنامج اعتماد نماذج
مختلفة من العمليات كما هو موضح في الجدول  1تحت
الخطوة 1أ.
في الواقع ،قد تقوم المدرسة بإجراء العملية عدة مرات
حسب الضرورة حتى يشعر المجتمع المدرسي بالرضا عن
جودة بيئة مساحة التعلم (طالما تعمل المساحة التعليمية /
المدرسة) .هذا لضمان أن المجتمع لديه الفرصة لـ:
1.تتبع ما إذا كانت المدارس تحقق التقدم المطلوب
والتحسين بمرور الوقت (على سبيل المثال ،مقارنة
نتائج كل جولة لجمع البيانات) .يمكن مقارنة التقدم في
الجولة  1بالجولة  2وما إلى ذلك.

ً
ﻣﻌﺎ
ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ

٥
ﺧﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻤﺪارس
2.للتحقق من جودة أنشطة تنفيذ خطة تطوير المدارس
من خالل النظر في مستوى التحسن في المكونات
المحددة المدرجة في خطة تطوير المدارس.
3.لتغطية الفجوات التي لم تتم تغطيتها في «الجولة »1
من خطة تطوير المدارس خاصة مع األخذ في االعتبار
التحدي لمواجهة جميع الفجوات في جولة واحدة .من
المستحسن أال تتناول خطة تحسين المدارس أكثر من
خمسة مجاالت .هذا موضح أكثر في توجيه الخطوة .5
من المستحسن إجراء جولتين من جمع البيانات ،إذا كان
مناسبا ،في عام دراسي واحد لكل مدرسة  /مساحة
ذلك
ً
تعليمية.
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المادة التقديمية
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المقدمة
المقدمة

 ٢التنســـيق والتــــــدريب

 ٣تجميع البيانات وتحليلها

 ٤االستجابات ومناقشة النتائج

 ٥خطة تطوير المدارس

مع
بيئاتالتعلم
لتحسينبيئات
الخمسلتحسين
الخطواتالخمس
علىالخطوات
عامةعلى
نظرةعامة
نظرة
معاا
التعلم ً ً

 .3تجميع البيانات
وتحليلها

4االستجابات
ومناقشة النتائج

تتضمن الخطوة الثانية التنسيق
مع أصحاب المصلحة في التعليم
في حاالت الطوارئ وتدريب
الموظفين على الحزمة ووضع
خطة عمل المشروع.

الخطوة الثالثة هي كل شيء عن
البيانات :التحضير لجمع البيانات،
ووضع الترتيبات مع المدارس
وجمع وتحليل البيانات .بمجرد
أن يتم جمع البيانات ،سيتم
إدخالها في منصة إدارة البيانات
ومعالجتها بسرعة كبيرة .سيتم
إنتاج النتائج على بطاقات النتائج
داخليا
جاهزة للتفسير والمناقشة
ً
داخل المؤسسة.

في الخطوة الرابعة ،سيكون
لدى موظفي البرنامج فهم جيد
للنتائج .سيتم تقديمها بوضوح
على بطاقات النتائج جاهزة
للمشاركة مع مجتمع مساحة
التعلم .سيقوم موظفو البرنامج
بإعداد وإجراء مالحظات وجلسة
نقاش تعقد في المدرسة /
مساحة التعلم.

1أ االستشارات الداخلية للوكالة

2ج خطة العمل األولية لتحسين
معا
بيئات التعلم ً

3أ التحضير لجمع البيانات

1ج االقتراح والتوظيف

األدوات ذات الصلة*:

 .1تصميم البرنامج

تساعد هذه الخطوة األولى
موظفي البرنامج (على سبيل
المثال ،مدير البرنامج وزمالؤه)
على استكشاف وفهم سبب
مالءمة حزمة تحسين بيئات التعلم
معا بشكل مناسب لسياقك
ً
ونموذج العمل المناسب .تتضمن
هذه الخطوة مناقشة داخلية
وتحليل السياق وكتابة اقتراح
وتعيين الموظفين:

1ب المشاركة وحماية الطفل

األدوات ذات الصلة*:
■وثيقة عامة حول تحسين
معا ILET
بيئات التعلم ً
■مثال على اإلطار المنطقي
معا
لتحسين بيئات التعلم ً
 ILETوالميزانية

 .2التنسيق
والتدريب

2أ اإلعالم والتنسيق مع المجتمع
التعليمي
2ب تقديم التدريب لجميع
الموظفين

■دليل تدريب تحسين بيئات
معا ILET
التعلم ً
■خطة العمل في تحسين
معا ILET
بيئات التعلم ً

تتوفر كل هذه األدوات ذات الصلة في الحزمة الكاملة
ً
معا التي يمكنك تنزيلها من هنا
لتحسين بيئات التعلم

3ب جمع البيانات
3ج إدخال البيانات وضمان الجودة
3د تحليل البيانات لتطوير بطاقات
النتائج المدرسية
األدوات ذات الصلة*:
■كتيب إدارة البيانات
■أدوات جمع البيانات

4أ االستجابات والمناقشة مع
أصحاب المصلحة في التعليم
4ب االستجابات والمناقشة مع
المجتمع المدرسي
األدوات ذات الصلة*:
■برنامج جلسة االستجابات
ومناقشة النتائج
■بطاقات نتائج المدرسة

5خطة تطوير
المدارس

هذه الخطوة تنطوي على تشكيل
فريق تخطيط تحسين المدارس
وتطوير خطة تطوير المدارس
نفسها .بمجرد تطوير الخطة سيتم
نشرها داخل المجتمع المدرسي
حتى يتمكنوا من المساعدة في
تنفيذ األنشطة وكذلك مراقبة
التقدم.
5أ تشكيل فريق خطة تطوير
المدارس
5ب تطوير خطة تطوير المدارس
5ج نشر واعتماد خطة تطوير
المدارس مع المجتمع المدرسي
5د تنفيذ ومتابعة خطة تطوير
المدارس
األدوات ذات الصلة*:
■أدوات تخطيط تحسين
المدارس في دليل ميسر
معا
تحسين بيئات التعلم ً
■ملصق خطة تطوير المدارس
■جدول أعمال خطة تطوير
المدارس
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 ٢التنســـيق والتــــــدريب

والتوظيف
االقتراح
  ج 
الخطواتالطفل
المشاركة وحماية
نظرةب 
المجتمع  
الداخلي في
أ التشاور
معا
لتحسين
الخمس
عامة على
المقدمة
االختصارات
بيئات التعلم ً

تساعد هذه الخطوة األولى
موظفي البرنامج على استكشاف
وفهم سبب كون حزمة تحسين
معا مالئمة ومناسبة
بيئات التعلم ً
لسياقك مع توضيح نموذج
التشغيل الذي يناسبك بشكل
أفضل .تتضمن هذه الخطوة
مناقشة داخلية وتحليل السياق
وكتابة االقتراح.

الخطوة ١

تصميــم
البرنامـــــج

 ٣تجميع البيانات وتحليلها

 ٤االستجابات ومناقشة النتائج

 ٥خطة تطوير المدارس
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والتوظيف
االقتراح
الخمس ج 
الطفل
وحماية
المشاركة
المجتمع ب 
المجتمع
الداخلي
التشاور
والتوظيف
االقتراح
  ج 
الطفل
وحماية
المشاركة
نظرةب 
  
فيفي
الداخلي
التشاور
أ أ
معا
بيئات
لتحسين
الخطوات
على
عامة
المقدمة
االختصارات
التعلم ً

1أ
التشاور الداخلي
في المجتمع
تهدف هذه الخطوة الفرعية إلى تحديد كيف
ولماذا هذا النهج مناسب لمؤسستك مع تحديد
استراتيجية البرنامج الحالية والسياق.
وسوف يساعدك ذلك على فهم ما ينطوي
عليه تنفيذ النهج ،وكيفية النظر في القضايا
المواضيعية الرئيسية طوال الوقت وكيفية تطوير
االقتراح .ابدأ العمل من خالل هذه الخطوة بعد أن
تقرأ مستند نظرة عامة على تحسين بيئات التعلم
معا وبعد أن تقرر تنفيذ نهج تحسين بيئات التعلم
ً
معا.
ً
بعد االنتهاء من هذه الخطوة ،سيكون لديك فكرة
جيدة عما إذا كانت مؤسستك يجب أن تدعم التنفيذ
معا في هذا الوقت.
الكامل لتحسين بيئات التعلم ً

من المشاركون؟
■موظفو البرنامج األساسي
■المستشارون الفنيون الذين هم على
معا
دراية بتحسين بيئات التعلم ً

ما يجب معرفته
معا هو منهج برنامجي لتحسين
■تحسين بيئات التعلم ً
بيئة التعلم في أماكن التعلم ،سواء أكانت موجودة،
أو مدارس دائمة أو أماكن تعليمية مؤقتة في أماكن
مشابهة للمخيمات.
معا ال يقصد مساعدتك على إعداد
■تحسين بيئات التعلم ً
برنامج جديد للتعليم في حاالت الطوارئ .بدال من ذلك،
يمكن إضافته كعنصر لتعزيز استجابة التعليم الموجودة
في حاالت الطوارئ أو التضمين ضمن االستجابة
األكبر للتعليم في حاالت الطوارئ مع ضمان المشاركة
المجتمعية في مركز التغيير المستدام.
معا منهجا شامال للجودة
■يتبنى تحسين بيئات التعلم ً
من خالل ترجمة األسس النظرية في إطار جودة التعليم
إلى أسئلة قابلة للقياس وتحديد الكمية .اقرأ إطار جودة
التعليم لمزيد من المعلومات.
معا حزمة مرنة
■في حين يعتبر تحسين بيئات التعلم ً
يجب تكييفها مع سياقات مختلفة ،هناك بعض الميزات
األساسية التي يجب أن تظل دون تغيير:
•تم تطوير إطار جودة التعليم األساسي اللتقاط رؤية
شاملة وكلية لبيئة التعلم وكيف يمكن تقييمها .لذلك
من المهم أن تتبنى هذا التعريف الشامل للتعلم
الجيد إذا كنت ترغب في تطبيق برنامج تحسين بيئات
معا ،بما في ذلك جميع األسس والمكونات
التعلم ً
في إطار جودة التعليم.
•يجب أن يكون جمع البيانات والتحسين المدرسي مع
دائما ،حيث تعتبر المشاركة
جزءا من العملية
ً
المجتمع ً
المجتمعية في مركز الحزمة .كما يكون التركيز
الرئيسي هو دعم المدارس ومساحات التعلم في
تحسين بيئة التعلم من خالل العمليات التشاركية.

معا يتبنى التعريف
■بما أن تحسين بيئات التعلم ً
الشامل إلطار جودة التعليم للتعليم الجيد ،فإنه يعالج
القضايا المشتركة بين الموضوعات مثل حماية الطفل
والصحة والتغذية .لذلك من المهم أن نضع هذا النهج
المتكامل في االعتبار عند البرمجة ،بحيث يمكنك تضمين
المستشارين المعنيين في هذه االستشارة األولية.
باإلضافة إلى ذلك ،من خالل الفحص الشامل والقوي
معا يدرس تقييم القضايا
فإن تحسين بيئات التعلم ً
الشاملة بما في ذلك اإلعاقة والنوع االجتماعي والعرق
واألصل العرقي في التعليم.
معا عملية تشاركية ،حيث
■يعتبر تحسين بيئات التعلم ً
يتفق أصحاب المصلحة المحليون في المدرسة /
مساحة التعلم ،والمجتمع المحلي والحكومة المحلية
على األولويات القائمة على عمليات التقييم وذلك
تماشيا مع تنمية القطاعين الوطني والمحلي إن وجدت.
ً
ويشكل الطالب والمعلمون وأولياء األمور ومدراء
نشطا من هذا النهج في جميع عمليات
جزءا
ً
المدارس ً
جمع البيانات واالستجابات ووضع خطة تطوير المدرسة
وتنفيذها .سيكون لكل خطوة مستوى  /مفهوم مختلف
للمشاركة (راجع كل خطوة لمزيد من المعلومات) .عند
تحديد الوقت والموارد الالزمة ،ينبغي أن يكون الفريق
على استعداد لتخصيص الوقت والموارد لعمليات
مشاركة األطفال والمجتمع.
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 ١تصميم البرنامج
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والتوظيف
االقتراح
الخمس  ج 
الخطوات الطفل
المشاركة وحماية
  ب 
الداخلي في
أالتشاور
معا
لتحسين
عامة على
المجتمع نظرة
المقدمة
االختصارات
بيئات التعلم ً

المربع  :١المعضلة الرئيسية

الوقت ثمين  -ولكن المشاركة المفيدة أمر بالغ األهمية
معا لديه ثالث خطوات أساسية:
تحسين بيئات التعلم ً

عبر النماذج المختلفة في صفحة  ،١١فإن الوقت الذي تقضيه
في مساحة التعلم لجلسات التعليقات وتخطيط خطة تطوير
تقريبا .ومع ذلك ،فإن الوقت
المدارس هو نفس الوقت
ً
مقدما قد يلعب
األخرى
والمجموعات
الالزم لتعبئة اآلباء
ً
دورا في زيادة ضغوط الوقت .تذكر أن استثمار المزيد من
ً
الوقت في البداية يعني أنه من المرجح أن تحصل على الثقة
والمشاركة مع مجتمع مساحة التعلم ،والذي سيكون له دعم

يعتبر مجتمع مساحة التعلم ،بما في ذلك مدير المدرسة
والمعلمون والطالب وأولياء األمور ،أفضل عوامل التغيير ،مع
وجود آراء حول أفضل ما يمكن أن يكون لمساحة التعلم الخاصة
بهم .هذا هو جزء ال يتجزأ من االعتقاد بأنه في حين أن الناس
قد يكونوا تحت الضغط والتوتر ،فإن لديهم موارد ووجهات نظر
وقدرات يمكن االعتماد عليها للمساعدة في تحسين بيئتهم (بما
في ذلك بيئة التعلم) .ال ينبغي النظر إليهم كمتلقي سلبي
للمساعدات ،أو من حيث حياتهم اليومية في مجمجتمعاتهم.

كبير في تنفيذ خطة تطوير المدارس.

■تجميع البيانات وتحليلها
■االستجابات من النتائج من مجتمع مساحة التعلم
■تخطيط وتنفيذ تطوير المدارس
تعتبر المشاركة الفعالة في صلب الخطوات الثالث

معا على المشاركة
وبالتالي ،تقوم عملية تحسين بيئات التعلم ً
ذات المغزى .هذا يجلب معضالت (على األقل) يحتاج الفريق إلى
أخذها بعين االعتبار:
■يعتبر الوقت هو المورد األكثر قيمة في حالة الطوارئ
 نحن ال نملك ما يكفي! ومع ذلك ،ال ينبغي أن يكون عدمسببا الختيار نموذج عمل بمشاركة أقل.
وجود الوقت وحده
ً

■المشاركة القوية والمشاركة الحقيقية لتخطيط تطوير
فرديا .هذا
اهتماما
المدارس .تتطلب كل مساحة تعليمية
ً
ً
ً
طويل في البداية األولية للنهج في كل مكان.
يستغرق وقتً ا
كلما زاد استثمار الوقت في المشاركة (على سبيل المثال،
أخذ الوقت الالزم لضمان مشاركة األشخاص المناسبين في
النوع المناسب من بيئة حوار الجودة) ،كانت مشاركة مجتمع
مساحة التعلم بالكامل وملكية التعلم على مستوى المساحة
التعليمية أقوى.
يمكن أن تكون مراحل التخطيط األولية للبرنامج أكثر استهالكًا
للوقت ،ولكن هذا يمكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل لجمع البيانات،
وردود فعل النتائج وتطوير خطة التحسين في كل مساحة تعليمية.

 ٤االستجابات ومناقشة النتائج

 ٥خطة تطوير المدارس
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والتوظيف
االقتراح
الخمس  ج 
الخطوات الطفل
المشاركة وحماية
  ب 
الداخلي في
أالتشاور
معا
لتحسين
عامة على
المجتمع نظرة
المقدمة
االختصارات
بيئات التعلم ً

ما يجب فعله
تعيين فريق أساسي صغير لهذه المرحلة االستكشافية.
يجب أن يتكون هذا الفريق من:
•خبير التعليم  /التعليم في حاالت الطوارئ
•خبير حماية الطفل
•خبير الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم

مراجعة المعلومات األساسية في المستندات التالية:
معا.
•وثيقة نظرة عامة على تحسين بيئات التعلم ً
•موجز عن الخطوات الواردة في دليل خطوة بخطوة
في صفحة .٦
•العناوين الرئيسية واألقسام الرئيسية في كتيب إدارة
البيانات.

تماما
يجب على الفريق األساسي أن يدرس ويفهم
ً
معا
ما ينطوي عليه نشر عملية تحسين بيئات التعلم ً
بالكامل.

مناقشة العملية الشاملة والمراجعة في ضوء السياق
والموارد واألنشطة  /البرمجة الجارية وأهميتها.

إذا كان ذلك ممكنً ا ،قم بدعوة مستشارين ذوي صلة
من اإلدارات األخرى (الصحة والتغذية والنوع االجتماعي
واإلعاقة) إلى جانب الموارد البشرية واللوجيستيات
إلجراء مناقشة شاملة للنهج ومقدار الدعم الذي يتطلبه
كل منهم.

من المهم للغاية التواصل مع موظفي الخدمات
اللوجستية في هذه المرحلة المبكرة ،حيث إن بعض
المخرجات الرئيسية لخطط تحسين المدارس ستتطلب
إصدار ومعالجة عدد كبير من طلبات الشراء .هذا يمكن أن
ً
طويلللمعالجة.
يستغرق وقتً ا

استكشاف السياسات أو النظم أو األدلة الحالية بشأن
بيئة التعلم وتخطيط تطوير المدارس في السياق الخاص
بك.
إن أمكن قم بتحليل سياسات وموارد السلطات
التعليمية حول التعليم الجيد وأنظر في كيفية مواءمة
معا مع السياسات الوطنية.
تحسين بيئات التعلم ً
استكشف الموارد البشرية المطلوبة (لالطالع على
التفاصيل ،انظر الخطوة 1ج) .تحقق من عدد الموظفين
حاليا للبرمجة مع وضع خطة للتوظيف .من الناحية
المتاح ً
المثالية ،يجب إجراء جميع عمليات التوظيف بما في
معا
ذلك المتطوعون قبل تدريب تحسين بيئات التعلم ً
(الخطوة 2ب).
بعد النظر في الموارد واألولويات الخاصة بك ،انظر
إلى الجدول  ١لمعرفة أي نموذج للعمل يناسب السياق
الخاص بك بشكل أفضل.
ارجع إلى النماذج المختلفة ألدوات جمع البيانات في
الخطوة .3
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والتوظيف
االقتراح
الخمس  ج 
الخطوات الطفل
المشاركة وحماية
  ب 
الداخلي في
أالتشاور
معا
لتحسين
عامة على
المجتمع نظرة
المقدمة
االختصارات
بيئات التعلم ً

يقدم الجدول  1أربعة نماذج
مختلفة للعمليات في جميع
الخطوات األساسية الثالث
من تحسين بيئات التعلم
معا .يقارن الجدول الوقت
ً
المطلوب والموارد البشرية
عبر النماذج المختلفة .األول،
النموذج القياسي ،+هو
ً
تفصيل
النموذج األكثر
ً
وطول ،حيث يتطلب معظم
الوقت والقدرة على التنفيذ
(على سبيل المثال ،يتطلب
 10ميسرين إلجراء مقابالت
التقييم في المدرسة) .ومع
ذلك ،يمكن إجراء النموذج
السريع الخفيف في ساعة
واحدة .وهو أقل ما تستهلكه
الموديالت األربعة ويستهلك
الكثير من الوقت ،وهو ما
يتطلب من الميسرين فقط
جمع البيانات.
كما تظهر األسهم ،فمن
المستحسن أن تبدأ بنموذج
أخف وأقل شمولية ثم تنتقل
ً
شمول
إلى النموذج األكثر
في “الجولة  ”2أو “الجولة ”3
من التنفيذ.

أﺑﺪأ ﻫﻨﺎ

اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ +
اﻟﺨﻄﻮة :٣
ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ

اﻟﺴﺮﻳﻊ

ادوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻛﻞ اﻷدوات اﻟﺨﻤﺴﺔ

ﻛﻞ اﻷدوات اﻟﺨﻤﺴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
واﻟﻄﻼب

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

ﻛﻴﻒ

اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ

اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺮة

اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺮة

اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

 ٦ﻣﻴﺴﺮﻳﻦ

 ٤ﻣﻴﺴﺮﻳﻦ

 ٢ﻣﻴﺴﺮﻳﻦ

 ٢ﻣﻴﺴﺮﻳﻦ

ﻳﻮم واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﺪرﺳﺔ

ﻳﻮم واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﺪرﺳﺔ

ﻳﻮم واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﺪرﺳﺔ

ﻧﺼﻒ ﻳﻮم ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ

ﻣﻦ

أرﺑﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت

أرﺑﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت

ﻣﺪراء اﻟﻤﺪراس واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
واﻟﻄﻼب

ﻛﻴﻒ

ً
ﺷﺨﺼﺎ
دﻋﻮة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢٠
ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ

ً
ﺷﺨﺼﺎ
دﻋﻮة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢٠
ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ

دﻋﻮة  ١٥ - ١٢ﻣﺸﺎرك
ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ

اﻟﻤﻴﺴﺮﻳﻦ

 ٢ﻣﻴﺴﺮﻳﻦ

 ٢ﻣﻴﺴﺮﻳﻦ

 ٢ﻣﻴﺴﺮﻳﻦ

اﻟﺰﻣﻦ

 ٣ﺳﺎﻋﺎت

 ٣ﺳﺎﻋﺎت

 ٣ﺳﺎﻋﺎت

اﻟﻤﻴﺴﺮﻳﻦ
اﻟﺰﻣﻦ

اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ

اﻟﺨﻄﻮة :٤
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت
واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ

اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ

اﻟﺨﻄﻮة :٥
ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻟﻤﺪراس

اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﺨﻔﻴﻒ

ﻣﻦ

أرﺑﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت

ﻛﻴﻒ
اﻟﻤﻴﺴﺮﻳﻦ
اﻟﺰﻣﻦ

أرﺑﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت

اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ

ﻣﺪراء اﻟﻤﺪراس واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
واﻟﻄﻼب

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻟﻤﺪارس ﺧﻼل ورﺷﺔ
ﻋﻤﻞ ﻟﻤﺪة ﻳﻮﻣﻴﻦ

ورﺷﺔ ﻟﻴﻮم واﺣﺪ
)ﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎت(

ورﺷﺔ ﻟﻴﻮم واﺣﺪ
)ﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎت(

 ٢ﻣﻴﺴﺮﻳﻦ

 ٢ﻣﻴﺴﺮﻳﻦ

 ٢ﻣﻴﺴﺮﻳﻦ

 ٢ﻳﻮم

 ١ﻳﻮم

 ١ﻳﻮم

أذﻫﺐ ﻟﻠﻴﻤﻴﻦ

أذﻫﺐ ﻟﻠﻴﻤﻴﻦ
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االقتراح
الخمس ج
الخطواتالطفل
المشاركة وحماية
الداخلي في
أالتشاور
معا
بيئات التعلم
لتحسين
المجتمع نظرةبعامة على
المقدمة
االختصارات
والتوظيف ً

1ب
المشاركة
وحماية الطفل
تهدف هذه الخطوة الفرعية إلى توفير معلومات
مفصلة حول المشاركة .حيث إن المشاركة هي
معا.
العنصر األساسي لنهج تحسين بيئات التعلم ً
من خالل إكمال هذه الخطوة سوف تفهم وتكون
قادرا على دمج المفاهيم واإلجراءات المتعلقة
ً
بمشاركة الطفل والمجتمع.

ما يجب معرفته

■في هذا القسم ،تم تحديد االعتبارات المواضيعية
مثل المشاركة وحماية الطفل ،بهدف العمل لسرد
لبعض المفاهيم األساسية التي يجب أن تأخذها في
االعتبار أثناء التخطيط وخالل تنفيذ جميع الخطوات.

■إشراك المجتمع بشكل هادف (بما في ذلك
المعلمون والطالب وأولياء األمور ومدراء المدارس)
يعزز الملكية وإمكانات التغيير الدائم والمستدام في
مجال التعلم والمجتمع ككل.

تعرف على االعتبارات
■قبل البدء في التخطيطّ ،
الموضوعية أدناه ومناقشتها مع الفريق األساسي.

■إذا تحولت حاالت الطوارئ إلى طبيعة طويلة األمد،
فإن المشاركة الفعالة يمكن أن تضمن مشاركة
المجتمع مع المدرسة ،وفي الوقت نفسه المشاركة
في استخدام الموارد والقدرات على مستوى
المجتمع.

االعتبار رقم :1
مشاركة المجتمع
تعتبر المشاركة الفعالة في صلب نهج برنامج تحسين بيئات
معا ،ويعني ذلك أنه يتم االستماع إلى األفراد
التعلم ً
ويمكن أن يؤثروا على القرارات المتعلقة بالقضايا ذات
الصلة والمهمة في حياتهم.

معا إلى تنفيذ إجراءات
تسعى حزمة تحسين بيئات التعلم ً
رئيسية تلتزم بالمعيار اإلنساني األساسي للجودة
والمساءلة على النحو المبين في المربع .٢

إدراك أنه في حاالت الطوارئ ،تتحرك األمور بشكل أسرع
ً
وكثيرا ما نواجه المعضلة بين الوقت والمشاركة
قليل،
ً
الهادفة ،وال تزال المشاركة مهمة لعدة أسباب:
■إن السكان المتضررين من حالة الطوارئ هم األفضل
للتعبير عن اآلراء حول االحتياجات والخبرة وتأثير
الوضع الحالي على حياتهم .وسوف يكونون في
العديد من الحاالت في أفضل وضع للتوصل إلى
حلول وأنشطة إبداعية.
■سيكون السكان المتأثرون في معظم الحاالت
مبدعين ومهتمين ومشاركين .في معظم األوقات،
سيكون المجتمع قد أنشأ بالفعل العديد من
المبادرات واآلليات.
شهرا تقودها مبادرة المعايير المشتركة التي تضافرت فيها
*المعايير اإلنسانية األساسية في الجودة والمساءلة هي نتاج عملية مدتها 12
ً
الشراكة الدولية للمساعدات اإلنسانية ومنظمة المساعدات الشعبية وإسفير للسعي إلى قدر أكبر من التماسك لمستخدمي المعايير
اإلنسانية .اقرأ المزيد هنا/https://corehumanitarianstandard.org :
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الخمس  ج 
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االعتبار رقم  :2مشاركة الطفل في تحسين بيئات التعلم
معا
ً

المربع  :٢نصائح

المعيار اإلنساني رقم ٤
يتمتع المعيار اإلنساني األساسي بالمساءلة أمام
المجتمعات المحلية والسكان المتأثرين كمبدأ أساسي.
باإلضافة إلى ذلك ،يتطلب المعيار األساسي رقم  4ما
يلي:
المجتمعات واألشخاص المتأثرون باألزمة يعرفون حقوقهم
ومستحقاتهم ويحق لهم الوصول إلى المعلومات
والمشاركة في القرارات التي تؤثر عليهم.
معايير الجودة :تستند االستجابة اإلنسانية على التواصل
والمشاركة واالستجابات.
اإلجراءات الرئيسية:
■ 1-4توفير المعلومات للمجتمعات واألشخاص
المتضررين من األزمة حول المنظمة والمبادئ التي
تلتزم بها وكيف تتوقع من موظفيها أن يتصرفوا،
والبرامج التي تنفذها ،وما ينوون تقديمه.
■ 2-4التواصل باللغات والنماذج والوسائط التي
يسهل فهمها واحترامها ومالءمتها ثقافيا لمختلف
أفراد المجتمع ،وخاصة المجموعات الضعيفة
والمهمشة.
■ 3-4التأكد من شمولية التمثيل ،بما في ذلك
مشاركة وإشراك المجتمعات واألشخاص

المتضررين من األزمة في جميع مراحل العمل.
■ 4-4تشجيع وتيسير المجتمعات واألشخاص
المتأثرين باألزمة على تقديم استجابات عن مستوى
رضاهم عن جودة وفعالية المساعدة المتلقاة ،مع
إيالء االهتمام للجنس والعمر والتنوع لمن يقدمون
االستجابات.
المسؤوليات التنظيمية:
■ 5-4توجد سياسات لتبادل المعلومات وتشجع
ثقافة التواصل المفتوح.
■ 6-4يتم وضع السياسات إلشراك المجتمعات
واألشخاص المتأثرين باألزمة ،مما يعكس
األولويات والمخاطر التي يحددونها في جميع
مراحل العمل.
■ 7-4االتصاالت الخارجية ،بما في ذلك تلك
المستخدمة ألغراض جمع األموال يجب أن تكون
دقيقة وأخالقية ومحترمة ،وتعرض المجتمعات
بشرا
واألشخاص المتضررين من األزمة باعتبارهم
ً
كراما.
ً

ضروريا في حزمة تحسين بيئات
جانبا
تعتبر مشاركة الطفل
ً
ً
معا .كيف يمكنك ضمان مشاركة الطفل طوال
التعلم ً
العملية؟ لدى منظمة إنقاذ الطفل دليل إرشادي حول كيفية
العمل مع األطفال وضمان مشاركتهم في البرامج.
لماذا يجب علينا تضمين األطفال ،عندما يتم الضغط علينا
من أجل الوقت والموارد ونقوم بالفعل بتقديم الخدمات
التي تفيد األطفال؟
1.لألطفال الحق في ذلك ،كما هو مذكور في اتفاقية
حقوق الطفل فيما يختص في المشاركة الفعالة في
األمور التي تؤثر على حياتهم.
2.األطفال هم الخبراء في حياتهم الخاصة .على الرغم
من أن األطفال ال ينبغي أن يتحملوا المسؤولية
والقرارات التي يتحملها الراشدون إال أنهم يتمتعون
بصوت وصنع القرار فيما يريدون وما يحتاجون إليه في
حياتهم الخاصة.
وموجهون نحو الحلول،
3.األطفال مبدعون وذكيون
ّ
وفقا التفاقية
ً
لذا باإلضافة إلى حقوقهم القانونية
حقوق الطفل ،فإن األطفال يضيفون قيمة إضافية
إلى البرنامج .وغالبا ما تكون مليئة باألفكار واآلراء
والمقترحات وخاصة حول التحديات والقيود الخاصة
بهم .كما يكون لديهم في الغالب أفكار رائعة وملموسة
ومجدية حول كيفية حلها.
مستويات مشاركة الطفل
■ال مشاركة :هذا عندما ال يكون هناك مشاركة من
األطفال في أي مرحلة من مراحل البرنامج .يجب
أن يكون هذا هو الحال فقط حيث يكون هناك خطر
واضح من التسبب في مزيد من األذى لألطفال.
التالعب ،والديكور ،والسياسة الرمزية هي السمات
الرئيسية لما يمكن أن يحدث.
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والتوظيف
االقتراح
الخمس  ج 
الخطوات الطفل
المشاركة وحماية
المجتمع  
الداخلي في
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معا
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■التشاور :حيث ُيطلب من األطفال تقديم وجهات
نظرهم حول قضية حددها البالغون .يضطلع
البالغون بمزيد من البحث والتحليل والتخطيط وتطوير
وتصميم المشروع  /البرنامج.
■التعاون :درجة أكبر من الشراكة بين البالغين
واألطفال .توفير فرص التخاذ القرار المشترك مع
البالغين ،ولألطفال للتأثير أو تحدي كل من العملية
والنتائج .يعمل األطفال مع البالغين لتصميم
وإجراء البحوث ،وتحليل وضع حقوق الطفل،
واالستراتيجيات والخطط.
■القيادة من األطفال :األطفال أنفسهم يحددون
القضايا المثيرة للقلق ويسيطرون على العملية.
يعمل البالغون كميسرين ويمكّنون األطفال من
تحقيق أهدافهم الخاصة ،من خالل توفير المعلومات
والمشورة والدعم.
هناك تسعة متطلبات لمشاركة الطفل الجيدة .هذه األمور
مهمة لضمان أن تكون المشاركة ذات مغزى وليس مجرد رمز.
هذه المتطلبات التسعة هي:
1.المشاركة الشفافة والمستنيرة :يلتزم الموظفون الكبار
والمتطوعون بالممارسات األخالقية التشاركية ،بما
في ذلك فهم المشاركين الكامل للمشاركة واألهداف.
ويشمل ذلك التواصل الواضح حول الغرض من النشاط
والمشاركة المتوقعة لألطفال .يجب تواجد الطرق
المالئمة لألطفال لتبادل المعلومات.
2.المشاركة الطوعية :يتوفر لألطفال خيار المشاركة أو عدم
المشاركة في جميع مراحل النشاط أو البرنامج .تأكد من
حصولك على موافقة مستنيرة.
3.االحترام :قيمة اإلسهامات الفريدة واالحتياجات الخاصة
لجميع األطفال المشاركين ،واتخاذ الترتيبات التي تثبت
القيمة والفهم ألهمية السياق الثقافي والديني
والبيئي.
4.

	.المشاركة ذات الصلة :يشارك األطفال في العمليات
ويعالجون القضايا التي تؤثر عليهم  -سواء بشكل
مباشر أو غير مباشر.
6.المشاركة الصديقة لألطفال :يعيش األطفال بيئة آمنة
ومرحبة ومشجعة لمشاركتهم .فكر في أفضل طريقة
للتواصل مع األطفال ،اعتمادا على العمر والثقافة
والسياق.
7.المشاركة الشاملة :تتحدى األنشطة والبرامج وال تعزز
أنماط التمييز القائمة ،وتشجع مجموعات األطفال
المستبعدة في كثير من األحيان على المشاركة .حدد
عينة جيدة وممثلة لألطفال ،بما في ذلك الفئات
الضعيفة مثل األطفال ذوي اإلعاقة والمزيج الصحيح من
الفتيات والفتيان.
8.الدعم من تدريب البالغين :يتم تدريب المدربين البالغين
والمسؤولين المشاركين في تسهيل مشاركة األطفال
عال.
ودعمهم للقيام بمهامهم على مستوى
ٍ
9.المشاركة اآلمنة والحساسة :يتم الحفاظ على حماية
األطفال وحماية السياسات من قبل جميع الموظفين
والمتطوعين في جميع أنحاء البرنامج .مع إجراء تقييم
مخاطر لعملية البرنامج وااللتزام بمبادئ عدم اإلساءة.
من المستحسن أن يشارك األطفال في عمليات تقييم
المخاطر.
	10.المساءلة :أخذ آراء األطفال على محمل الجد .يشار
إلى احترام مشاركة األطفال من خالل االلتزام بتقديم
االستجابات والمتابعة وتقييم جودة وتأثير مشاركة
األطفال .يجب إخبار األطفال كيف تم تفسير آرائهم
واستخدامها .عند الضرورة ،ينبغي منحهم الفرصة
للتحدي والتأثير على أي نتائج والمشاركة في أنشطة
المتابعة.

خالل هذا المستند ،ستجد المستويات المختلفة
المميزة؛ التشاور ،التعاون أو القيادة عن طريق الطفل.
لقد أشرنا إلى ذلك على المستوى العام لكل من
الطالب والبالغين ،حيث إنها صالحة للجميع ،ولكن قد
يكون النهج والمنهجية مختلفين بعض الشيء.
االعتبار رقم  :3الموافقة المستنيرة
ترتبط الموافقة المستنيرة ارتباطا وثيقا بضمان المشاركة
الواعية واألخالقية والنشطة .يجب تأمين الموافقة
المستنيرة طوال العملية ،للمشاركة في جمع البيانات،
وجلسة االستجابات على النتائج ،وتخطيط تطوير المدارس.
ستحتاج إلى موافقة كتابية مستنيرة من أولياء األمور /
مقدمي الرعاية عندما تكون من الطالب .تأكد من أنك تخطط
أيضا إكمال الموافقة
لهذا (في جميع الخطوات) .يجب عليك ً
المستنيرة مع الطالب والبالغين عند بدء التمرين.
تعني الموافقة المستنيرة أن المشاركين لديهم كل
المعلومات التي يحتاجونها لتقرير ما إذا كانوا يرغبون في
المشاركة في النشاط ،بما في ذلك؛ العملية ،نوع النشاط
الذي تطلب من الناس المشاركة فيه ،ومبادئ الموافقة
المستنيرة ،حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار المشاركة بحرية
ورضاء ،دون أي ضغط أو إكراه.
تؤكد الموافقة المستنيرة على أن المشاركة طوعية
ومجهولة الهوية لحماية الخصوصية .انظر المزيد من
التفاصيل والنماذج للموافقة المستنيرة في قسم
اإلرشادات والنصائح لجمع البيانات  -كتيب إدارة البيانات.
■المشاركة الطوعية :يجب أن تكون المشاركة طوعية
مما يعني أنه ال يتم إجبار أي شخص أو الضغط
عليه بأي شكل من األشكال للمشاركة .هذا يعني
أن المعلم أو أولياء األمور  /مقدمي الرعاية لم
يطلبوا من الطالب المشاركة ،وليس على األطفال
المشاركة ما إذا كانوا ال يريدون ذلك .ويعني ذلك
أيضا أنه يمكنهم مغادرة الجلسة في أي وقت دون
ً
عواقب.
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نظرا ألن المعلومات
■المشاركة المجهولة  /السرية:
ً
التي تناقشها سيتم استخدامها في الخطط
اإلضافية للمدرسة فلن تكون معلومات سرية.
ومع ذلك ،من المهم اإلشارة إلى أننا لن نشارك ما
قاله كل طالب ،وإنما نتيجة للمجموعة ككل .يجب أن
يحترم األقران آراء بعضهم البعض وعلى الرغم من
أنهم أحرار في الحديث عن شعورهم يجب أن يعرفوا
أنه ال ينبغي لهم أن يتحدثوا عما قاله اآلخرون خارج
المجموعة.
االعتبار رقم  :4حماية الطفل:
يلتزم طاقم منظمة إنقاذ الطفل بحماية الطفل ،وبالتالي
نسعى جاهدين لعدم القيام بأي ضرر في جميع األعمال
التي نقوم بها .وهذا يشمل مجموعة من المبادئ
األخالقية واألعمال .هذه االلتزامات هي:
■الوعي :سوف نضمن أن جميع الموظفين والشركاء
والممثلين اآلخرين يدركون مشكلة إساءة معاملة
األطفال واالستغالل الجنسي والمخاطر التي
يتعرض لها األطفال .كما سيتم إطالع األطفال
وعائالتهم على معايير السلوك التي يمكن أن
يتوقعوها من ممثلينا ،وكيف يمكنهم توضيح
االهتمامات والقلق.
■الوقاية :سنضمن من خالل التوعية والممارسة
الجيدة أن يقلل الموظفون وغيرهم من المخاطر التي
يتعرض لها األطفال .سيخلق الموظفون والمديرون
بيئة تُ حترم فيها حقوق األطفال مع منع اإلساءة
لألطفال واالستغالل الجنسي لألطفال.
■اإلبالغ :سنضمن أن يكون الموظفون وغيرهم
واضحين فيما يتعلق بالخطوات التي يجب اتخاذها
حيث تنشأ مخاوف بشأن سوء معاملة األطفال أو
استغاللهم.

■االستجابة :سنضمن اتخاذ إجراءات لدعم وحماية
األطفال حيث تنشأ مخاوف بشأن احتمال إساءة
معاملتهم واستغاللهم.

 ٤االستجابات ومناقشة النتائج

 ٥خطة تطوير المدارس
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1ج
االقتراح
والتوظيف
سترشدك هذه الخطوة الفرعية من خالل كتابة اقتراح
معا ،وتعيين
لتضمين حزمة تحسين بيئات التعلم ً
الموظفين المعنيين قبل االنتقال إلى الخطوة
منطقيا وميزانية
إطارا
التالية .يتضمن االقتراح
ً
ً
وسردا.
ً
من خالل استكمال هذه الخطوة ،سيكون لديك خطة
التوظيف الواضحة والقابلة للتطبيق .سيساعدك هذا
على التعرف والتخطيط لكل الموارد البشرية الالزمة
طوال الوقت.

ما يجب معرفته
قائما بذاته .بدال من
مشروعا
■كما ذكر سابقا ،هذا ليس
ً
ً
معا كإضافة
ذلك ،يجب أن يعتبر تحسين بيئات التعلم ً
أو نهج مدمج الستجابة التعليم في حاالت الطوارئ
بشكل أكبر لتعزيز الجودة في مساحات التعلم الحالية.
معا هو
■يجب األخذ في االعتبار أن تحسين بيئات التعلم ً
نهج برنامج كامل يتبع دورة المشروع .ولذلك ،ال ينبغي
معا كإطار للرصد أو مؤشر
تقديم تحسين بيئات التعلم ً
للجودة.
معا هو
■أحد األهداف الرئيسية لتحسين بيئات التعلم ً
إشراك المجتمعات وتعبئة الموارد المحلية في تحسين
أماكن التعلم .لذلك يعتمد نجاح عملية تحسين بيئات
معا على قبول المجتمع المحلي وتفعيله
التعلم ً
ومشاركته من قبل أكبر عدد ممكن من المجموعات ذات
الصلة وذلك لضمان الحلول المدفوعة محليا والتأثير
الدائم.
أساسيا لتزويد
أمرا
ً
■يعد إجراء توضيح أصحاب المصلحة ً
تأثيرا
وكالتك بالصورة الواضحة للجهات الفاعلة األكثر
ً
ً
رئيسا
عامل
والتي سيكون اشتراكها (أو عدم وجودها)
ً
معا.
في نجاح عملية تحسين بيئات التعلم ً

من المشاركون؟
■موظفو البرنامج األساسي

■على عكس المقترحات األخرى لمشروع التعليم في
مسبقا
ً
حاالت الطوارئ التي تدرج األنشطة المحددة
مثل إعادة تأهيل المدارس وتوزيع مستلزمات المدارس
وأنشطة الدعم النفسي االجتماعي وما إلى ذلك،
معا ً
بدل من
يركز تركيز مقترح تحسين بيئات التعلم ً
ذلك على إبراز الجزء األكبر من األنشطة وتقريره من
قبل المجتمعات نفسها  .لذلك ،يمكن قياس التغيير
من خالل العدد والتأثير لخطط تطوير المدرسة التي تم
تطويرها بمشاركة هادفة من المجتمع.

ما يجب فعله
لصياغة االقتراح ،استخدم وصف الخطوات المختلفة
الواردة في الصفحة  ،٦مع التأكيد على أهمية المشاركة
المجتمعية ومشاركة الطفل .ارجع إلى مستند نظرة عامة
معا لمزيد من الشرح حول اإلطار
على تحسين بيئات التعلم ً
معا.
التعلم
بيئات
تحسين
األساسي والمنطقي وراء
ً
تذكر أن تحافظ على مراعاة النوع االجتماعي كجزء االعتبار
المبكر قبل كتابة االقتراح  .حيث تعد حساسية النوع
االجتماعي جزءا من هذه االعتبارات.
 .1توضيح أصحاب المصلحة
هذا هو تحديد الجهات الفاعلة ذات الصلة والمؤثرة التي
ينبغي أن تشارك في خطوات مختلفة طوال عملية
معا ،من أجل تعزيز الملكية المحلية
تحسين بيئات التعلم ً
وضمان التنفيذ الفعال والمستدام لتحسين بيئات التعلم
معا.
ً
ابدأ اجتماع تعيين أصحاب المصلحة مع فريقك األساسي
الداخلي.
استكشف األسئلة ذات الصلة في المربع  ٣مع فريقك.

*ارجع إلى مجموعة أدوات المساواة بين النوعين
االجتماعيين الخاصة بمنظمة إنقاذ الطفل:
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/8503/
pdf/gender_equality_program_toolkit_2014.pdf
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ستساعدك اإلجابة عن هذه األسئلة على تحديد أصحاب
المصلحة وتحديدهم على مصفوفة تأثير  /فائدة بسيطة.
انظر المثال في الشكل أدناه .يمكن أن يشمل أصحاب
المصلحة :إدارة المخيمات ،وسائل اإلعالم ،الوكاالت
المنفذة ،سلطات التعليم المحلية ،الدفاع المدني،
الوحدات الصحية ،مجموعة التعليم  /مجموعة العمل،
المراكز المجتمعية ،الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة،
نوادي الشباب ،المجموعات النسائية ،الشرطة ،كبار السن
والقادة رجال الدين من بين آخرين.

المربع  :٣المشكلة الرئيسية

أسئلة رئيسية يجب وضعها في االعتبار لتوضيح أصحاب المصلحة:
■هل سيوفر أي دعم لمدرسة (أو مجموعة من
المدارس) التوتر بأي شكل من األشكال؟ على سبيل
المثال ،هل سيؤدي هذا إلى توتر في المجتمعات
المدرسية المجاورة التي قد ال يتم منحها نفس
المستوى أو نوع الدعم لتحسين مساحات التعلم،
أو ربما ُينظر إلى أن مجموعة عرقية واحدة يتم
تفضيلها على مجموعة أخرى؟ إذا كانت اإلجابة
بنعم ،كيف يمكنك التخفيف من حدة هذه التوترات؟
هل يمكنك إعطاء أمثلة للتوترات؟ هل يمكنك
العمل مع الجهات الفاعلة األخرى للتخفيف من حدة
هذه التوترات المحتملة؟
■كيف تم دعم كل من المدارس في المجتمع في
الماضي؟
■هل هناك أي تقييمات مستمرة أو تم االنتهاء منها
مؤخرا ،وهل سيستقبل الجميع المزيد من أنشطة
التقييم؟
■هل تقدم الوكاالت األخرى الدعم المستمر لتحسين
المدارس ،وإذا كان األمر كذلك ،كيف ينظر المجتمع
األوسع إلى مزيد من الدعم؟

■هل هيئة التعليم مشمولة في األمر وداعمة؟
■ما الوكاالت التي شاركت في التقييم وإدارة تخطيط
وتحسين المدارس أو مفهوم مماثل؟
■ما التقييمات المتاحة أو المستمرة للمدارس؟

بعد االنتهاء من المصفوفة واإلجابة عن األسئلة ،ارسم
خطة توعية بسيطة .أمثلة :الوصول إلى منسق التعليم
معا في مجموعة التعليم
وإحضار تحسين بيئات التعلم ً
مناسبا
أو اجتماع مجموعة العمل التعليمية  .إذا بدا ذلك
ً
مناسبا ،اطلب اجتماعا مع وزارة التعليم /
وكان الوقت
ً
هيئة التعليم المحلية إلخ .فكر في تضمين هذه الخطة في
اقتراحك.

■ما قدرة أصحاب المصلحة في مجال التعليم على
توفير الدعم الكامل في الوقت الذي يحتاجون إليه؟
على سبيل المثال ،هل سيكون أولياء األمور راغبين
وقادرين على المشاركة في مقابالت أولياء األمور؟
هل يمكن للمعلمين تخصيص الوقت الالزم إلجراء
المقابلة؟
■هل سيكون هناك دعم كامل متاح لكل مرحلة
معا :التقييم،
من مراحل تحسين بيئات التعلم ً
التعليقات والمناقشة ،تخطيط خطة تطوير
المدارس ،التنفيذ؟
LOCAL
TEACHERS

COUNCILS

STUDENTS
PARENTS

DIRECTOR OF
EDUCATION

SUPPLIERS
CIVIL
DEFENSE
ADMIN
STAFF

INTEREST

اﻟﺴــﻠﻄﺔ

POWER

CLUSTER
MEMBERS

اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ  /اﻫﺘﻤﺎم ﻣﻨﺨﻔﺾ

اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ  /اﻫﺘﻤﺎم ﻣﻨﺨﻔﺾ

ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ

ﻻﻋﺐ رﺋﻴﺴﻲ

• اﻻﻧﺨﺮاط واﻟﺘﺸﺎور ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻻﻫﺘﻤﺎم
• اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى
اﻻﻫﺘﻤﺎم
• اﻟﻬﺪف ﻫﻮ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ
اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻷﻳﺴﺮ

• ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻻﻋﺒﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
• إﺷﺮاك ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻢ  /ﺻﻨﻊ
اﻟﻘﺮار
• اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﺸﺎور ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم

اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ /اﻫﺘﻤﺎم ﻋﺎﻟﻲ

اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ /اﻫﺘﻤﺎم ﻋﺎﻟﻲ

أﻗﻞ أﻫﻤﻴﺔ

إﻇﻬﺎر اﻹﻋﺘﺒﺎر

• إﺑﻼغ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟﻌﺎﻣﺔ:
اﻟﻨﺸﺮات اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ،اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻟﻘﻄﺎت اﻟﺒﺮﻳﺪ
• اﻟﻬﺪف ﻫﻮ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ
اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻷﻳﺴﺮ

• اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
• اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻃﻼع واﻟﺘﺸﺎور ﻓﻲ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم
• اﻟﻤﺆﻳﺪ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ  /ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻨﻮاﻳﺎ
اﻟﺤﺴﻨﺔ

ا ﻻ ﻫﺘﻤــﺎ م
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 .2اإلطار المنطقي
هناك طرق مختلفة يمكنك من خاللها صياغة اإلطار
المنطقي ،والذي يعتمد في الغالب على تيار التمويل
معا .األمر
الذي سيتبعه نهج تحسين بيئات التعلم ً
األكثر طبيعية هو أن المنحة المتعلقة بتعزيز جودة
التعليم أو بيئة الجودة في حاالت الطوارئ تبدو وكأنها
الخيار األكثر مباشرة .ومع ذلك ،يعمل تحسين بيئات
معا في مقر المساءلة والمشاركة ،وتنتج
التعلم ً
العديد من األهداف الثانوية والتي تقدم إمكانيات
لتجنيدها في إطار برامج المنح األخرى.
فيما يلي بعض األمثلة التي توضح الهدف العام
والنتائج ذات الصلة:

•الهدف العام :تحسين الوصول إلى فرص التعلم
الجيدة للفتيات والفتيان المتأثرين باألزمات
اإلنسانية في البيئات اآلمنة جسديا مع دعم
رفاهيتهم وتشجيع التعلم النشط وإشراك أولياء
األمور والمجتمعات.
•نتائج محددة ،مثال  :1زيادة القدرات المحلية
والوطنية للمدارس لتقييم وتحسين جودة بيئات
التعلم.

•نتائج محددة ،مثال  :2رفع أصوات المعلمين
واآلباء والطالب في المنتديات التعليمية المحلية
والوطنية والعالمية.
•نتائج محددة ،مثال  :3تفعيل آليات المساءلة من
القاعدة إلى القمة من مجتمعات المدارس حتى
صانعي القرار.
وإليكم بعض األمثلة على مؤشرات النتائج:

•عدد من خطط تحسين المدارس تم وضعها وتنفيذها

من قبل المجتمعات المدرسية.

•نسبة المدارس التي تظهر التقدم في نتيجة تحسين
معا الخاصة بها.
بيئات التعلم ً
•عدد من اإلجراءات والسياسات من قبل الجهات
بناء على النتائج
المعنية األخرى في التعليم المتخذة ً
معا.
التي تولدها في تحسين بيئات التعلم ً

انظر إلى هذا المثال إلطار منطقي في تحسين بيئات
معا وناقش مع فريقك األساسي المؤشرات
التعلم ً
والنتائج ذات الصلة لهذا المشروع.
 .3التوظيف
استنادا إلى النموذج المختار وعدد المدارس التي
ً
معا ،ستعرف
يمكن عليها تطبيق تحسين بيئات التعلم ً
عدد األشخاص واألدوار  /المواضع المحددة التي يجب
تعيينها.
بغض النظر عن النموذج الذي تختاره ،يجب أن يتكون
الحد األدنى األساسي من:

•مدير  /مسؤول  /مستشار برنامج التعليم في حاالت
الطوارئ بدوام كامل

•مسؤول الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم  /الرصد
والتقييم  /إدارة المعلومات بدوام كامل
•مستشار حماية الطفل بدوام جزئي

•تعيين الميسرين (الذكور واإلناث) على عقود
عرضية دورية للمساعدة أثناء جمع البيانات وعملية
االستجابات
ضع في اعتبارك ما إذا كانت هناك قدرة تنظيمية
داخلية ال تسمح إال بتبادل المسؤوليات و  /أو تمديد

العقود ،أو ما إذا كنت بحاجة إلى البحث عن موظفين
جدد.
قم بإعداد وصف وظيفي واضح بناء على الخطوات
الواردة في هذا المستند.
ألق نظرة على المثال التالي لكل خطوة من الخطوات
األساسية:

•الخطوة  :3جمع البيانات :يجب أن يكون هناك ما
يكفي من جامعي البيانات :أربعة لكل مساحة
تعليمية سيكون هو العدد المثالي .ويجب أن يكون
هؤالء الموظفون متاحين للتدريب الكامل ،واإلعداد
والممارسة اإلضافية ألدوات وطرق جمع البيانات في
التحضير وأثناء جمع البيانات ودعم إدخال البيانات.
•الخطوة  :4تعيين الموظفين الذين لديهم خبرة في
التدريس  /التعليم أو قدرات قوية في العمل مع
المجتمع بشكل عام ،ومع األطفال  /الطالب على
وجه التحديد .من الناحية المثالية ،يتطلب األمر
من موظفين اثنين إلى أربعة موظفين لجلسات
في مساحة التعلم ،حيث يتم الفصل بين الطالب
أيضا الفصل بين الجنسين
والبالغين .إذا كان عليك ً
فستحتاج إلى المزيد من الموظفين.

•الخطوة  :5يمكن دعم تطوير خطة تطوير المدارس
بواسطة اثنين من الموظفين ،حيث سيعمل الطالب
معا في هذه الجلسة.
والبالغون ً
ضع في اعتبارك أنه يجب تدريب جميع الموظفين
على حماية األطفال (انظر الخطوة 1ب).
بذل كل جهد لتوظيف الموظفين الذكور واإلناث ،حيث
سيساعد ذلك على ضمان جمع البيانات بشكل أفضل
والوصول إلى جميع أصحاب المصلحة.
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والتوظيف
االقتراح
  ج
الخطواتالطفل
المشاركة وحماية
نظرةب 
المجتمع  
الداخلي في
أ التشاور
معا
لتحسين
الخمس
عامة على
المقدمة
االختصارات
بيئات التعلم ً

يجب تعيين جميع الموظفين قبل تدريب فريق تحسين
معا (الخطوة 2ب) ،حتى يتمكنوا من
بيئات التعلم ً
المشاركة في التدريب الكامل.
قم بتعيين األشخاص المناسبين لألدوار الصحيحة ،ثم
التواصل مع المجموعة من خالل الشخص المعني.
تأكد من أن كل عضو في الفريق يتلقى ويتفهم
األدوات الالزمة لدوره المحدد .سيتم تغطية هذا
خالل التدريب (الخطوة 2ب) .ما أن يعرف الموظفون
أدوارهم تتم إتاحة الوقت بين التدريب والتنفيذ
للتعرف على ما يلي:
•فحص اإلصدارات الطويلة والقصيرة من
االستبيانات.

•مراجعة المحتوى عبر جميع األدوات الخمس.

•معرفة األسئلة التي لديك مساحة لها للمشاركين
لتوسيع اإلجابة.
•معرفة المدة التي يجب أن تستغرقها كل مقابلة.

•فهم القضايا األخالقية والشكليات لضمان أن يتم
العمل مع الحرص الواجب فيما يتعلق األخالق.
•معرفة األساس المنطقي وراء بطاقات النتائج.

•معرفة كيف ستدخل بطاقات نتائج المدرسة في
خطة تحسين المدرسة.

 .4الميزانية
الجزء األكبر من التكاليف سيكون على تطوير خطط
تحسين المدارس وتنفيذها .يمكن تزويد المجتمعات
المدرسية بمنحة صغيرة كحافز لتخطيط برنامج خطة
تطوير المدارس الخاص بهم .يمكن تحديد هذه المنحة
حسب السياق الخاص بك.
استكشف ما إذا كان من الممكن جمع األموال داخل
المجتمع لدعم التعديالت والتغييرات الطفيفة.
أيضا أموال مخصصة لكل مجال تعلم
قد تكون هناك ً
من السلطات التعليمية ،لذا ُينصح باستكشاف ما إذا
كان هذا موجودا وما المبلغ لكل مدرسة.
انظر إلى هذا المثال لميزانية تحسين بيئات التعلم
وفقا لخطة العمل التي سيتم
ً
تدريجيا
معا واعتبرها
ً
ً
تطويرها في الخطوة 2د خطة العمل األولية.

 ٤االستجابات ومناقشة النتائج

 ٥خطة تطوير المدارس
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العمل األولية في تحسين بيئات التعلم ً
معا
الخمس لتحسين
نظرة
التعلم ً

تتضمن الخطوة الثانية التنسيق مع
أصحاب المصلحة في التعليم في
حاالت الطوارئ وتدريب الموظفين على
الحزمة ووضع خطة عمل المشروع.

الخطوة 2

التنسيق
والتدريب
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 ٥خطة تطوير المدارس

معا
الموظفينبيئات جخطة
التدريب لجميع
التعليم
المقدمة مجتمع
االختصاراتوالتنسيق مع
أالمعلومات
العمل األولية في تحسين بيئات التعلم ً
معا
الخمس لتحسين
عامة علىبالخطوات
نظرة
التعلم ً

2أ
المعلومات
والتنسيق مع
مجتمع التعليم
إن الهدف من هذه الخطوة الفرعية هو مساعدتك
على التنسيق الفعال مع أصحاب المصلحة اآلخرين
في استجابة التعليم في حاالت الطوارئ ،لمعرفة
معا مع التوجيه
كيف يتواءم تحسين بيئات التعلم ً
االستراتيجي العام وأنشطة االستجابة اإلنسانية
األوسع.
من خالل إكمال هذه الخطوة الفرعية ،ستضع في
اعتبارك من (بما في ذلك الهيئات  /المجموعات)
أيضا
التي يجب عليك التنسيق معها ،وستعرف ً
المعلومات األساسية التي يجب عليك مشاركتها.

من المشاركون؟
■طاقم  /إدارة البرنامج الذين يقودون البرنامج
■الموظفون الرئيسيون في المدرسة  /مساحة التعلم،
على سبيل المثال مدير المدرسة
■أصحاب المصلحة الرئيسيون في التعليم بما في
ذلك؛ وزارة التعليم و  /أو الوزارات  /اإلدارات المعنية
األخرى ،مجموعة التعليم  /مجموعة العمل التعليمية،
إدارة المخيمات ،وكاالت األمم المتحدة  /المنظمات
غير الحكومية في نفس المناطق الجغرافية في
استجابة التعليم في حاالت الطوارئ

ما يجب معرفته
■بعد كتابة مقترحك ،بعد الحصول على التمويل وإجراء
رسم الخرائط الداخلية الخاصة بك لفهم كيفية تناسب نهج
معا في إطار االستجابة اإلنسانية،
تحسين بيئات التعلم ً
وبناء على إجراءات توضيح أصحاب المصلحة التي أجريتها
ً
في الخطوة  1ج ،يمكنك اآلن البدء في التحضير إلبالغ
جميع أصحاب المصلحة المعنيين لضمان التآزر وتجنب
االزدواجية في العمل.
■أوال ،فهم دور وكالتك :يعتمد دور الوكالة على طبيعة
االستجابة ،وأنت في أفضل وضع لمعرفة ما يجب على
فريق البرنامج دعمه والمشاركة فيه .على سبيل المثال،
قم بتصوير السيناريوهات التالية:

•استجابة التعليم في حاالت الطوارئ حيث يتم تأسيس
مساحة التعلم و /أو يكون لديها قيادة واضحة وقوية
من مدراء المدارس .في هذه الحالة قد تفكر في
دورك لتوفير التوجيه الفني والدعم ،وإجراء التقييم
(إدارة االستبيانات) ،ومعالجة البيانات وإنتاج النتائج في
تنسيق مرئي مع تقديم التوجيه والدعم إذا لزم األمر /
أو المطلوب مع إدارة التنفيذ؛ والمساعدة في تنسيق
األنشطة (على سبيل المثال مع السلطات التعليمية
والمدارس والوكاالت األخرى) .قد تجد أن دورك سيكون
ودعما للعملية للتأكد من أن األنشطة تجري في
توجيها
ً
ً
مكان التعلم ،وليس بالضرورة أن تكون صانع القرار
الرئيسي والمنفذ.

•استجابة أحدث للتعليم في حاالت الطوارئ (على
الرغم من أن حالة الطوارئ قد ال تكون جديدة) حيث يتم
تشغيل مساحة التعلم بشكل رئيسي من قبل المنظمة
ً
مسؤول عنها
التي قد يكون أحد موظفي البرنامج
ولكنه يعمل مع المجتمع وربما قائد المجتمع .هنا قد

تجد نفسك صانع القرار الرئيسي والمحرك الرئيسي
لعمليات معينة بدعم من الجهات الفاعلة األخرى في
مجال التعلم .في هذه الحالة يجب أن يكون الهدف دائما
هو تعزيز القدرة والتخلص التدريجي من عملك وتقوية
المعلم  /المدير الرئيسي في مساحة التعلم.

•استجابة التعليم في حاالت الطوارئ مستمرة،
جديدا من النهج لكثير من
نوعا
ً
ومع ذلك ،هذا يعتبر ً
مدراء المدارس .قد تجد أنه كما في العملية األولى،
سوف تكون قوة دافعة قوية جدا في جمع البيانات،
والتعليقات ،وتطوير خطة تطوير المدارس وتطبيق
واضحا فيما
خطة تطوير المدارس .ومع ذلك قد تكون
ً
ّ
التعلم واإلدارة والطالب
يخص أن مدير مدرسة مساحة
والمعلمين وأولياء األمور يقعون في موقع جيد لتحمل
مسؤولية أقوى .هنا يمكنك معرفة المكان المناسب
لك لتوفير دعم أقوى ،وحيث يجب أن يكون مدير
المدرسة يتمتع بالقيادة واالستقاللية األقوى .ويمكن
مناقشة هذا مع مدير المدرسة كذلك.
■يجب عليك اآلن إعالم الجهات المعنية بالتعليم بما يلي؛
•هدف وإطار البرنامج.

•الخطوات  /العمليات في نهج البرنامج ،وتسليط الضوء
على المشاركة المجتمعية القوية.
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معا
الموظفينبيئات جخطة
التدريب لجميع
التعليم
المقدمة مجتمع
االختصاراتوالتنسيق مع
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معا
الخمس لتحسين
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•المواقع (على سبيل المثال ،مدارس محددة) حيث
معا (إذا تم تأكيد
يمكن تنفيذ تحسين بيئات التعلم ً
ذلك).
■كن مستعدا لشرح كيفية محاذاة تحسين بيئات التعلم
معا وتوافقها مع األهداف االستراتيجية واألنشطة
ً
ومؤشرات التقارير آللية تنسيق التعليم في حاالت
الطوارئ (المجموعة أو مجموعة العمل أو الحكومة).

ما يجب فعله
ينبغي أن يقوم الفريق األساسي بإعداد مذكرة
قصيرة واضحة (ثنائية الصفحات) بشأن الغرض من
البرنامج ،والهيكل العام لإلطار ،ومخطط العملية.
ويمكن تقديم ذلك إلى السلطات التعليمية بما في
ذلك وزارة التربية الوطنية  /المحلية ،والمدرس  /المدير
الرئيسي في كل مساحة تعليمية ،وإدارة المخيمات،
والشركاء اآلخرين الذين يدعمون التعليم في المنطقة،
وربما مجموعة التعليم أو مجموعة العمل التعليمية.
ترجمة الوثائق الرئيسية التي قد تكون مفيدة لشرح
النهج (كتيب ،وثيقة نظرة عامة على تحسين بيئات
ثقافيا
معا) .تأكد من أن المستندات حساسة
ً
التعلم ً
وسياقيا ،وتحقق مما إذا كانت هناك كلمات  /لغة يجب
ً
إخراجها أو تعديلها .ال نوصي بإجراء تغييرات كبيرة على
هذه المستندات .ومع ذلك ،إذا كان هناك خطر التوتر،
أو خطر القبول أو أي صياغة حساسة ،فقد يكون من
الحكمة إجراء بعض التعديالت (على سبيل المثال،
التغيير والتبديل أو تغيير لغة معينة).
يمكنك التفكير في تكييف األدوات والمواد ،مثل
تغيير اللغة.

لقاء مع مدير  /مدير المدرسة في مساحة  /مدرسة
التعلم من أجل:

•شرح األساس المنطقي لمفهوم ونهج تحسين
معا
بيئات التعلم ً
•المناقشة مع المجتمع إيجابيات وسلبيات هذا
النهج

•شرح كيفية حدوث األنشطة الرئيسية (التقييم
وتخطيط تطوير المدارس) على مستوى المدرسة
 /المجتمع وأن المدرسة تدير عملية التخطيط
والتنفيذ
االجتماع مع مدير المدرسة  /مدير مساحة التعلم.
هنا يجب عليك مناقشة كيفية مشاركة معلومات
حول البرنامج والعمليات القادمة مع مساحة التعلم
ومجتمع مساحة التعلم األوسع :الطالب وأولياء
األمور والمعلمين .سيكون هذا مفيدا ،على سبيل
المثال ،لآلباء ،أن يكون لديهم نفس الفهم لماهية
ولماذا وكيف يتم جمع البيانات عندما ندعو المشاركين
إلى جلسات جمع البيانات .قد يكون هذا مهما في
بعض السياقات ،حيث قد يكون هناك احتمال لالرتباك
وسوء الفهم والتوتر في المجتمع .على سبيل
المثال ،يجب التوضيح :لماذا تتم دعوة بعض اآلباء
واألمهات ،ولكن البعض اآلخر ال؟ قد يتم إعطاء هذه
المعلومات لمجتمع المدرسة  /مجتمع التعلم من قبل
مدير المدرسة ،أو مدعومة من قبل موظفي البرنامج،
حسب السياق.

االجتماع مع وزارة التعليم والوزارات  /اإلدارات األخرى
ذات الصلة ،لإلبالغ عن البرنامج ،وفهم ما إذا كانت
وزارة التعليم (أو تخطط ل) القيام بشيء مماثل ،وإذا
إسهاما
معا يمكن أن يكون
ً
كان تحسين بيئات التعلم ً
قيما في استجابة التعليم في حاالت الطوارئ .في
ً
بعض الحاالت ،ال تتعلق الموافقة على استجابة
التعليم في حاالت الطوارئ إال بالمناطق الجغرافية
والهدف العام مثل الوصول والتعلم في التعليم
األساسي .في السياقات األخرى ،قد ترغب الكيانات
الحكومية ذات الصلة في فهمها بالكامل وقد تتطلب
العديد من التفاصيل حول نهج البرنامج والتنفيذ
العتماده.
االجتماع مع الشركاء المعنيين ،أو الشركاء المرتبطين
بمساحات التعلم .لضمان تقاسم المعلومات والتأكد
من أن هناك تنسيق ودعم متبادلين محتملين للبرنامج.
االجتماع مع أمانة مجموعة التعليم  /مجموعة العمل
للتعليم في حاالت الطوارئ .توفير المعلومات في
اجتماعات الشركاء مع إطالعهم على نهج البرنامج .ومع
ذلك ،فأنت تريد أن تفهم ما إذا كانت ضمن التوجه
االستراتيجي العام لالستجابة ،وإذا نفذ شركاء آخرون
مشابها في هذا الصدد.
شيئا
ً
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عامة علىبالتدريب
التعليم
المقدمةمجتمع
االختصاراتوالتنسيق مع
أالمعلومات
العمل األولية في تحسين بيئات التعلم ً
معا
الخمس لتحسين
نظرة
التعلم ً

2ب
التدريب لجميع
الموظفين
الهدف من هذه الخطوة هو إعدادك لتدريب جميع
موظفي البرنامج المشاركين في فهم عملية
معا .من خالل استكمال هذا
تحسين بيئات التعلم ً
التدريب ،سوف تعرف كيفية التحضير لتطبيق تدريب
معا.
الموظفين وتنفيذه لتحسين بيئات التعلم ً
يغطي التدريب ما يلي:
معا
•الغرض من تحسين بيئات التعلم ً
•األدوات والعمليات وكل من الخطوات التي
ينطوي عليها إعداد وتنفيذ تحسين بيئات التعلم
معا
ً
معا،
•كيفية ضمان التوظيف لتحسين بيئات التعلم ً
أي :أدوار األفراد المعنيين ومسؤولياتهم
•مشروع المخطط الزمني األولي لألنشطة
من المشاركون؟
■الفريق األساسي لموظفي البرنامج (لتنظيم التدريب
وتقديمه) ،بقيادة الميسرين الذين يعرفون النهج وكانوا
جزءا من التدريب من قبل
ً
■موظفو البرنامج عند االقتضاء (بما في ذلك أعضاء
الفريق األوسع مثل موظفي جمع البيانات ،والتعليم
الفني ،وموظفي اإلدارة الذين يتعاملون مع إدخال
البيانات ،والمتطوعين المشاركين في البرنامج ،وما إلى
ذلك)

ما يجب معرفته
■هذا التدريب لموظفي البرنامج الذين يدعمون تنفيذ
معا .ال يتم تدريب موظفي
تحسين بيئات التعلم ً
المدرسة .ومع ذلك ،يمكن دعوة أصحاب المصلحة
اآلخرين في التعليم مثل موظفي التعليم المحليين
والشركاء المنفذين الرئيسيين .يجب تقديم التدريب
وجها لوجه .إذا لم يكن ذلك ممكنً ا ،يمكن تطبيقه عبر
ً
اإلنترنت ،على سبيل المثال ،عبر سكايب .ارجع إلى
شرحا
معا إلعطائك
ً
دليل تدريب تحسين بيئات التعلم ً
وافيا لمنهجية التدريب ومحتواه .كما أن الدليل شامل
ً
يجب أن يتم تكييفه ليتناسب مع سياقك واحتياجاتك
التدريبية.
عمليا .يقوم بإعداد البرنامج بأكمله لتنفيذ
■يعتبر التدريب
ً
معا .كما أنه ليس
كل جزء من تحسين بيئات التعلم ً
تقنيا على هذا النحو.
تدريبا
ًّ
ً
يرجى مالحظة أن التدريب يهدف إلى إعداد الفريق بالكامل لتنفيذ
فرصا
معا .لذلك ،يشمل التدريب
ً
برنامج تحسين بيئات التعلم ً
للمشاركين لممارسة األنشطة المختلفة من خالل لعب األدوار،
باستخدام األدوات واألنشطة الجماعية األخرى .إذا كان هناك فارق
زمني بين التدريب وجمع البيانات ،فقد تحتاج إلى جلسة تنشيط
سريعة في اليوم أو اليومين السابقين .سيسمح ذلك بتوفير
الخالصة وإعطاء الموظفين فرصة أخرى للتمرين واإلعداد لكل
نشاطا
خطوة .يمكنك تطوير مواد التدريب والبناء عليها لجعلها أكثر
ً
ومالءمة للمشاركين.

المربع  :٤نصائح

تحضيرات التدريب
يجب أن تتوقع جميع الموارد الالزمة لجميع خطوات
معا قبل التدريب .على سبيل
تحسين بيئات التعلم ً
المثال ،تأكد من أن التعيين لجميع الموظفين يتم
قبل التدريب ،بما في ذلك جامعو /ميسرو البيانات
وموظفو تنفيذ برنامج  /خطة تطوير المدارس.
يعني التحضير بهذه الطريقة أنك لن تضطر إلى
االستمرار في تكرار التدريب عند انضمام الموظفين
الجدد .إذا لم يكن ذلك ممكنً ا ،فتأكد من تدريب
وفقا لذلك.
ً
موظفي البرنامج الجدد
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ما يجب فعله
تعيين ميسرين للتدريب والتأكد من إعدادهم .السعي
لتحقيق التوازن بين الجنسين.
اسمح بالوقت المناسب للميسرين لفهم محتوى
التدريب .السماح لهم بالوقت الكافي لفهم المنهجية
واالستعداد للتدريب (انظر المزيد من التفاصيل أعاله،
في الرسائل الرئيسية للميسرين).
جزءا من التدريب .هل يعرفون
قرر من يجب أن يكون ً
أدوارهم قبل التدريب وأدوارهم المحددة في تنفيذ
الحزمة؟ ربما يمكن تحديد ذلك خالل التدريب أو بعده.
قم بإخطار جميع المشاركين بتواريخ التدريب  /الوقت
واألهداف والمكان والمدة.
قم بإعداد جميع المواد التدريبية (المستندات المطبوعة،
والنشرات ،والرسوم البيانية ،إلخ - .يرجى االطالع على
دليل التدريب للحصول على القائمة الكاملة).
تأكد من أن األشخاص غير القادرين على الحضور يتلقون
التدريب عبر اإلنترنت.
قم بتطبيق التدريب.
استخالص المعلومات بالكامل بعد كل جلسة والتقاط
أي نقاط للمتابعة فيما يتعلق باإلعداد لجمع البيانات وما
إلى ذلك.
إكمال تقييم التدريب وضمان إدراك كل شخص
لمسؤوليته في تنفيذ مشروع تحسين بيئات التعلم
معا (على سبيل المثال ،يفهم جامعو البيانات الغرض
ً
من األدوات والممارسات الجيدة كما هو موضح في
كتيب إدارة البيانات :التعليمات والنصائح لجمع البيانات
والمنهجية وغيرها)

المربع  :٤نصائح

الرسائل الرئيسية ألولئك الذين يستعدون لتقديم التدريب:
■ينبغي أن يكون هناك مدربان متاحان لتقديم
التدريب ،من الناحية المثالية ذكر واحد وأنثى واحدة.

مجموعة أدوات ترجمة البيانات وترجمتها تحت
الخطوة 3أ :التحضير لجمع البيانات.

محليا من
موظفا
ً
■يجب أن يكون أحدهما على األقل
ً
الجنسية الوطنية.

■ينبغي أن يكون الميسرون على دراية بإطار مشاركة
األطفال في منظمة إنقاذ الطفل ونهج المشاركة
المجتمعية لدعم هذا الجانب في كل خطوة من
معا بما في ذلك أثناء
خطوات تحسين بيئات التعلم ً
التدريب.

■ينبغي توفير العرض للميسرين بعناية فيما يختص
العمليات قبل تقديم التدريب .يجب أن يكون لديهم
متسع من الوقت للتعرف على تحسين بيئات
معا ومسؤولياتهم في تقديم التدريب.
التعلم ً
تدريبا لمدة يوم)
■هناك ثالث وحدات (كل منها يمثل
ً
في دليل التدريب.
■يجب أن يكون لديهم فهم جيد لكل خطوة في
العملية بما في ذلك جمع البيانات ومعالجة
البيانات والتحليل واالستجابات وتخطيط تطوير
المدارس.
■باإلضافة إلى دليل التدريب ،تتوفر PowerPoint
لدعم التطبيق .هذا يشمل كل وحدة.
■ينبغي إعداد الميسرين من خالل دليل التدريب،
وجدول األعمال ،والوثائق (يتم تضمين القوالب
في دليل التدريب) ،والمواد الخاصة بالتمارين
المقترحة واستمارات التعليقات.
■عند ممارسة أدوات جمع البيانات أثناء التدريب
(الوحدة  /اليوم الثاني) تأكد من توثيق التعليقات
على األدوات نفسها واللغة والمصطلحات
المستخدمة فيها :سواء إذا كانت هناك مصطلحات
يلزم تغييرها لتناسب السياق ،أو إذا كان هناك
أسئلة تحتاج إلى أسئلة متابعة إضافية ،أو أسئلة
غير ذات صلة أو غير مالئمة للسياق إلخ .هذا
سيوفر عليك الوقت عندما تعمل على وضع سياق

■يجب عقد اجتماع بعد كل جلسة لتوثيق أي
مشكالت تتعلق بالتخطيط والتنفيذ واألدوار وغيرها.
■ورشة تدريب  /مشاركة الطفل ليست جزءا من
معا .ومع ذلك،
تدريب تحسين بيئات التعلم ً
بالنسبة للفرق ذات الموظفين الجدد ،أو ذوي الخبرة
المحدودة في العمل مع الطالب نوصي بشدة
بإجراء ورشة عمل (حوالي ست ساعات) حول
يقدر الموظفون ذلك عند
مشاركة الطفل .سوف
ّ
العمل مع الطالب من خالل خطوات جمع البيانات،
وجلسة التعليقات ،وتطوير خطة تطوير المدارس
والتنفيذ .ال يلزم بالضرورة أن تكون مرتبطة بتدريب
معا ،ولكن يجب أن تتم قبل
تحسين بيئات التعلم ً
جمع البيانات.
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2ج
خطة العمل األولية
في تحسين بيئات
معا
التعلم ً
تهدف هذه الخطوة الفرعية إلى تطوير خطة عمل
فريق برنامج لتوضيح جميع األنشطة في عملية
معا :جمع البيانات وإدخال
تحسين بيئات التعلم ً
البيانات وتحليل البيانات وبطاقات نتائج المدرسة،
واالستجابات من النتائج والتخطيط لخطة تطوير
المدارس.
من خالل إكمال هذه الخطوة ستتمكن من إنشاء خطة
عمل بما في ذلك جدول زمني واضح يغطي جميع
المدارس  /أماكن التعلم.

ما يجب معرفته
■سوف تساعد خطة العمل الشاملة في ضمان التنفيذ
معا .وينبغي
السلس لعملية تحسين بيئات التعلم ً
تفاصيال عن جميع األنشطة الرئيسية
أن يتضمن ذلك
ً
واألدوار والمسؤوليات والتواريخ (وإن أمكن ،وقت
التنفيذ).
■خطة العمل األولية هذه سوف توضح جميع األنشطة
التي تغطي الخطوات الرئيسية في هذا النهج .انظر هذا
المثال (ورقة إكسل) لخطة عمل برنامج تحسين بيئات
معا.
التعلم ً
أيضا التفكير في أي موارد بشرية أو لوجستية
■يجب عليك ً
طويال .يجب أن
أو اعتبارات عملية داخلية تستغرق وقتً ا
ً
أيضا في خطة العمل.
تنعكس هذه ً
■عند كتابة خطة العمل تذكر تضمين التمويل والخدمات
اللوجستية باإلضافة إلى تدريب المشاركين.
■ال تتضمن هذه الخطة حتى اآلن أنشطة التنفيذ لتحسين
بيئة التعلم .حيث لم يتم تحديدها بعد في هذه المرحلة
نسبة ألنه لم يتم بعد جمع البيانات وجميع الجوانب
األخرى للتقييم.

ما يجب فعله
من المشاركون؟
■موظفو /إدارة البرنامج للقيادة
■أعضاء الفريق على نطاق أوسع لمراجعة مشروع خطة
العمل
■موظفو الدعم في الوكالة ،مثل فريق الرصد والتقييم
والمساءلة والتعلم ،وفريق الخدمات اللوجستية ،وفريق
التمويل (لشراء المواد ووسائل النقل ،لضمان توفر
الدعم والرصد لمتابعة خطة العمل)

معا على
تطوير خطة العمل لتحسين بيئات التعلم ً
أساس النماذج.
تضمين جميع األنشطة لكل خطوة من خطوات عملية
معا :جمع البيانات واإلدخال
تحسين بيئات التعلم ً
والتحليل؛ االستجابات والنقاشات وتطوير خطة تطوير
المدارس.
استشر المدارس لتأكيد التواريخ واألنشطة المخطط لها
بما في ذلك:

لقاء مع مدراء المدارس الجتماع إعالمي أولي حول
معا ومناقشة:
عملية تحسين بيئات التعلم ً
•تواريخ لجمع البيانات
•تواريخ للوقوف على النتائج
•تواريخ تطوير خطة تطوير المدارس
تأكد من عدم تضارب مواعيد المدرسة مع المدارس
األخرى (مثل تدريب المعلمين ،واالجتماعات المدرسية
األخرى ،واإلجازات المدرسية وما إلى ذلك ،ما لم يتم
الموافقة على خالف ذلك).
ضمان عدم اصطدام االجتماعات  /األنشطة مع
األنشطة األخرى في الموقع ،مثل االجتماعات
المجتمعية وتوزيع الطعام وأيام العيادة وما إلى ذلك.
تضمين األنشطة الداخلية األخرى مثل اجتماعات الفريق
اإللزامية واجتماعات الموازنة ،واجتماعات المجموعات /
مجموعات العمل ،واالجتماعات مع الحكومة وأصحاب
المصلحة الخارجيين والتدريب (ذات صلة أو غير متعلقة
معا) والعطالت الرسمية
بتحسين بيئات التعلم ً
والعطالت المدرسية وما إلى ذلك.
تذكر أنه قد تكون هناك أيام غير مناسبة للوالدين للوفاء
بها قد تكون خاصة بكل مدرسة ،مثل يوم توزيع الطعام
أو اجتماعات المجتمع.
مشاركة خطة العمل مع الموظفين المعنيين ،بما
في ذلك أدوارهم وأنشطتهم المحددة ضد المواعيد
المقررة.
نشر خطة العمل بين موظفي البرنامج ،بما في ذلك
فريق الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم .قد يكون
أيضا المشاركة مع المشرفين ،لضمان
ً
أيضا
من الجيد ً
وجود اتفاق على مشاركة الموظفين في األنشطة في
ذلك الوقت.

25

ILET

رجوع 

المادة التقديمية
البيانات
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أ
المقدمة
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معداتحليل البيانات لتطوير بطاقات نتائج المدارس
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تدور هذه الخطوة الثالثة حول البيانات:
التحضير لجمع البيانات وإجراء الترتيبات
مع مساحات التعلم ثم جمع البيانات
بالفعل .بمجرد أن يتم جمع البيانات،
سيتم إدخالها في منصة إدارة البيانات
ومعالجتها بسرعة كبيرة .ستنتج
المنصة بطاقات النتائج التي تكون
جاهزة للتفسير والمناقشة داخليا داخل
المؤسسة.

الخطوة 3

جمع البيانات
وتحليلها

 ٤االستجابات ومناقشة النتائج

 ٥خطة تطوير المدارس
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3أ
االستعداد لجمع
البيانات
الهدف من هذه الخطوة الفرعية هو المساعدة في
إعداد جميع الموارد لجمع البيانات .سيكون لديك
فهم واضح ألدوات جمع البيانات والموارد المطلوبة
(على سبيل المثال الخدمات اللوجستية والوقت
واألشخاص والميزانية).
قادرا على اتخاذ
باستكمال هذه الخطوة ،ستكون
ً
ترتيبات موثوقة لجمع البيانات في كل مدرسة (على
سبيل المثال ،ستتمكن من تأكيد التواريخ واألوقات،
باإلضافة إلى ضمان دعوة المجموعات الصحيحة وعدد
األشخاص لكل اجتماع) .

من المشاركون؟
■موظفو البرنامج والرصد والتقييم والمساءلة والتعلم
■المدارس  /أماكن  /سلطات التعلم والشركاء  /الوكاالت
ذات الصلة

ما يجب معرفته
إصدارات جمع البيانات
هناك إصدارات سريعة وشاملة من
األدوات المتاحة .كشفت الدراسات
التجريبية التي اختبرت نسختين
(القياسية +والسريعة) أن كل منتج
ينتج نفس النتائج (بمعنى أن أدوات
النسخة القياسية +الشاملة ال تعتبر
أكثر موثوقية من أدوات النسخة
السريعة من حيث الناحية اإلحصائية).
سيساعدك النموذج الذي حددته في
الخطوة 1أ على تحديد إصدار تجميع
البيانات الذي ستطبقه.

اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ +
 ٥أدوات ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺎت:
اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ اﻟﻘﻮي
ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻷﺳﺌﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺎت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت:
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ و
اﻟﻤﻮارد
اﻻﺳﺘﺨﺪام:
اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻋﻨﺪ ﺗﻮاﻓﺮ
اﻟﻤﻮارد

اإلصدارات المختلفة لجمع البيانات
عبارة عن مجموعة من اإلرشادات
واالقتراحات الجاهزة الستيعاب الموارد
واالحتياجات المختلفة .ومع ذلك توجد
مرونة الختيار أدوات تجميع البيانات
المختلفة من إصدارات مجموعة
إصدارات جمع البيانات المختلفة هي
مجموعة من اإلرشادات والمقترحات الجاهزة الستيعاب
الموارد واالحتياجات المختلفة .ومع ذلك ،هناك مرونة في
اختيار أدوات مختلفة لجمع البيانات من اإلصدارات المختلفة.
على سبيل المثال ،يمكنك استخدام اإلصدار السريع لجمع
البيانات مع اختيار اإلصدار القياسي +الستبيان الطالب.
إلعطاء مثال آخر  ،يمكنك استخدام اإلصدار السريع باإلضافة
إلى استبيان اآلباء (من اإلصدار القياسي) ،إذا كان إدراج
مطلوبا.
اآلباء في عملية جمع البيانات
ً

أﺑﺪأ ﻫﻨﺎ

اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
 ٥أدوات ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺎت:
اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻤﻮارد
اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ
ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت:
اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻤﻮارد
اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ
ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻻﺳﺘﺨﺪام:
ﻫﺬا ﻫﻮ اﻹﺻﺪار اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ )إﺻﺪار ﺟﻴﺪ ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ(

اﻟﺴﺮﻳﻊ
 ٣ادوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺎت:
اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ
وﻣﻮارد ﻣﺤﺪودة
اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت:
ﻋﺪم اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ
ﻻﻳﺸﻤﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻻﺳﺘﺨﺪام:
ﻋﻨﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻵﺑﺎء
واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﺪودة

اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﺨﻔﻴﻒ
 ١أداة ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺎت:
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻤﻮارد
ﻣﺤﺪودة
اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت:
ﻋﺪم اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ
ﻻﻳﺸﻤﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻄﻔﻞ
ﻻﻳﺸﻤﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻻﺳﺘﺨﺪام:
اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﺣﺎﻻت
ﺧﺎﺻﺔ

تتم محاذاة هذه اإلصدارات مع نموذج العمل الموضح في
الخطوة  1من هذا المستند .سيساعدك النموذج الذي تحدده
في الخطوة األولى (أ) على اختيار إصدار جمع البيانات.
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اعتبارات جمع البيانات
باإلشارة إلى الخطوة ٢ب ،فإنه عند العمل مع األطفال يكون
من األرجح أنك ستعمل على «مستوى استشاري» تشاركي
لألطفال .ضع في اعتبارك أفضل طريقة للتواصل مع
الطالب باستخدام طرق مالئمة لألطفال إليصال األساليب
وعموما
النشطة والمراعية لالعتبارات الجنسانية والشاملة،
ً
أفضل الطرق لجمع البيانات المطلوبة .ارجع إلى التعليمات
والنصائح لجمع البيانات  -دليل إدارة البيانات للحصول على
التعليمات واالعتبارات التفصيلية.
عند تضمين الطالب يعد الحصول على الموافقة المستنيرة
تماما (يرجى الرجوع إلى الخطوة ١ب لالطالع
ضروريا
أمرا
ً
ً
ً
على مثال حول كيفية إجراء نشاط لموافقة مستنيرة مع
أيضا ما إذا كانت هناك حاجة إلى موافقة
الطالب) .اكتشف ً
خطية من الوالد  /الوصي .ال تمنع الموافقة الكتابية من
ّ
ولي األمر  /الوصي الحاجة إلى موافقة مستنيرة من
الطالب .من المحتمل أنك ستحتاج إلى كليهما.
منهجية أخذ العينات لجمع البيانات
لكي نكون غير متحيزين في أخذ العينات لدينا في مشروع
معا ،يجب تطبيق أخذ العينات
تحسين بيئات التعلم ً
العشوائية.
عالوة على ذلك ،يجب علينا التأكد من أن بعض المجموعات
الفرعية ممثلة بشكل جيد في العينة .عندما يحتمل أن تكون
مجموعة فرعية معينة ممثلة بشكل سيئ في عينة عشوائية
بسيطة ،يوصى بأخذ عينة عشوائية طبقية .هنا ،يتم تقسيم
السكان إلى مجموعات فرعية غير متراكبة تسمى طبقات ،ثم
داخل كل طبقة تختار عشوائيا عدد معين من األفراد.
التقسيم الجنسي للمجموعات هو المستوى األدنى
الموصى به لضمان تمثيل كل من الفتيان والفتيات والنساء
والرجال تمثيال جيدا .يمكن تعيين طبقات أخرى محليا وفقا

للسياق (على سبيل المثال ،المجتمع المضيف ،والنازحين
داخليا ،والالجئين ،ومجموعات األقليات ،والفئات العمرية
ً
وما إلى ذلك).

جودة أفضل للبيانات التي يتم جمعها عند إعطاء األفراد
من جميع األعمار الفرصة للتعبير عن آرائهم دون التأثير أو
التخويف من قبل الطالب األكبر سنا أو األصغر سنا.

بالنسبة لمجموعات األطفال ،فكر في إضافة مجموعة
لألطفال ذوي اإلعاقات إذا كانت هناك حاجة إلى طرق تواصل
معينة .على سبيل المثال األطفال الذين يعانون من ضعف
السمع أو البصر .إذا لم يكن ذلك ممكنً ا تأكد من تمثيل
األطفال ذوي اإلعاقة عند إعداد معلمات أخذ العينات الخاصة
بك.

■الطبقة  ،3المضيف  /الالجئ :التمثيل المتساوي لعينات
اعتمادا على السياق واللغة ،تم
المضيف والالجئين -
ً
تحديد خيارين:

بالنسبة لمجموعات اآلباء ،من المهم تضمين آباء األطفال
ذوي اإلعاقة حيث يمكنهم مشاركة االحتياجات الفريدة وإبراز
القضايا والثغرات المهمة في بيئة مساحة التعليم.
أمثلة على معلمات أخذ العينات لعملية جمع البيانات في
معا
تحسين بيئات التعلم ً
■الطبقات  ،1النوع االجتماعي :تمثيل متساو للبنات /
وفقا للسياق ،تم
ً
األوالد والنساء  /الرجال في العينة -
تحديد خيارين:

متساو للنوع االجتماعي :في
•مجموعتان مع تمثيل
ٍ
كل مجموعة لدينا عدد متساو من الفتيان  /الرجال
والفتيات  /النساء.

•مجموعتان منفصلتان حسب النوع االجتماعي:
مجموعة واحدة من الفتيان  /الرجال ومجموعة واحدة
من الفتيات  /النساء ،شريطة أن تكون المجموعتان
متساويتين في عدد المشاركين.
■الطبقات  ،2العمر  /الدرجة :التمثيل المتساوي لمختلف
الدرجات التي يتم تحديدها محليا حسب السياق .على
سبيل المثال ،مجموعة واحدة من الصفوف  3-1ومجموعة
واحدة من الصفوف  .6-4الحظ أنه يتم فصل مجموعات
العمر  /الصف المختلفة إلى مجموعات مختلفة ،لضمان

•مجموعتان من نفس العدد :في كل مجموعة لدينا
نفس العدد من المضيفين والالجئين.
•مجموعتان من نفس العدد :مجموعة واحدة من
المجتمع المضيف ومجموعة واحدة من الالجئين.

■الطبقات  ،4األطفال ذوو اإلعاقة :ضمان تمثيل األطفال
ذوي اإلعاقة وأولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة في عملية
جمع البيانات.
حجم العينة الموصى به لجمع البيانات
■أداة مدير المدرسة :مدير واحد لكل مدرسة  /مساحة
تعليمية.
■أداة الطالب 6 :طالب لكل مجموعة ،بحد أدنى  2مجموعة.
■أداة المعلم 8-6 :معلمين لكل مجموعة ،كحد أدنى 1
مجموعة.
■أداة الوالدين 8-6 :من اآلباء لكل مجموعة ،والحد األدنى 2
مجموعة.
■مراقبة الصف الدراسي :الحد األدنى  2صف دراسي.
معا غير
حجم العينة المقترح لمشروع تحسين بيئات التعلم ً
تمثيلي ،حيث إنه يستهدف نسبة صغيرة من كل ممثلين
في المدرسة بغض النظر عن حجم المدرسة  -لذلك يجب
تعميم النتائج بعناية .يجب أن تكون المتابعة والتحقيقات
اإلضافية دائما بعد جمع البيانات وتفسيرها.
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سياقة أدوات جمع البيانات وترجمتها:
يجب أن يستند سياق أدوات جمع البيانات إلى مناقشات
من التدريب .من المستحسن البدء في وضع السياقية
وترجمة أدوات جمع البيانات مباشرة بعد التدريب ،بعد قيام
المشاركين بمراجعة األدوات وممارستها والتعليق عليها.
يمكن القيام بذلك من خالل:
■إضافة مالحظات وشروح و /أو أمثلة إلى مربعات الوصف
إلى األسئلة عندما ال يتوافق الوصف األصلي مع
السياق بالكامل.
■إضافة سؤال فرعي للمتابعة إلى سؤال حالي لن يتم
تسجيله .سيتم استخدامه لمنحك المزيد من المعلومات،
ولكن لن يتم ربطه بنظام التسجيل في منصة إدارة
البيانات.
■يمكن ترك األسئلة غير المطلوبة دون إجابة إذا تقرر أن
ذلك أفضل للسياق والوضع.
■ترجمة أدوات جمع البيانات إلى اللغة المحلية.
■إذا كان من غير الممكن الترجمة بسبب الموارد المحدودة
أو تنوع اللغات المحلية المختلفة التي يتم التحدث بها
في السياق الخاص بك ،تأكد من ترجمة «المصطلحات
األساسية» للترجمة  -كتيب إدارة البيانات والتأكد من أن
جدا باستخدام تلك الكلمات
جامعي البيانات مرتاحون ً
الرئيسية في اللغات.
■يرجى مالحظة أنه ال يمكنك تحرير األسئلة أو إضافة
أسئلة بصرف النظر عن تلك الحاالت الموضحة أعاله.
يرجى مالحظة أن األدوات تتضمن بعض «األسئلة
األساسية»  -وعلى هذا النحو ،ال يمكن حذفها أو تحريرها
أو تركها فارغة قبل إرسالها .وينظر إلى هذه األسئلة على
أنها األسئلة األساسية الدنيا لتغطية إطار جودة التعليم من
المصدر األكثر مباشرة للمعلومات ،وفقا للوزن المخصص
لكل سؤال .ومع ذلك ،كما هو موضح أعاله ،هناك إمكانية
إلضافة مالحظات إلى مربعات الوصف.

ما يجب فعله
قم بإعداد كل المواد الضرورية.
أخذ العينات هو جزء هام من عملية جمع البيانات .راجع
مستند التدريب للحصول على شرح مفصل حول كيفية
التعامل مع أخذ العينات.
عندما تكون جاهزً ا ،قم بإجراء أخذ عينة عشوائية طبقية
للطالب واآلباء والمدرسين والفصول الدراسية كما
هو موضح أعاله  -انظر قسم منهج أخذ العينات لجمع
البيانات.
تأكد من وجود قائمة احتياطية في حالة عدم رغبة
األشخاص الذين تم اختبارهم في المشاركة في هذا
التمرين.
إذا كنت بحاجة إلى موافقة كتابية مستنيرة من أولياء
األمور  /مقدمي الرعاية من الطالب ،فقم بالتخطيط
أيضا على توقيت أخذ
مسبقا .هذا سوف يؤثر ً
ً
لذلك
العينات الخاصة بك.
بعد أخذ العينات وجدولة تواريخ جمع البيانات ،تواصل
مع عينة من األشخاص إلطالعهم على العملية
والغرض والوقت والمكان .اجمع الموافقة الموقعة إذا
مناسبا.
كان ذلك
ً
تأكد من استعداد الموظفين إلجراء جمع البيانات مع
الطالب .قد ترغب في ممارسة هذه المهارات في أحد
أنشطة تمثيل األدوار  /تمثيل سيناريو مع الفريق قبل
زيارة المدارس .انظر دليل التدريب للحصول على نصائح.
ضع في اعتبارك أن الطالب قد يتواصلون بشكل
مختلف ،وخاصة عندما يتم تضمين األطفال ذوي
اإلعاقة في المجموعات .هذا يحتاج إلى أن تكون
مسبقا .مما يعني أن إعداد عملية جمع
ً
مستعدا
ً
البيانات وممارستها يجب أن يتأثر بمنهجية أخذ العينات
الخاصة بك.
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راجع األقسام ذات الصلة في اإلرشادات والنصائح
لجمع البيانات  -كتيب إدارة البيانات .ارجع إلى القسم
بناء على الموافقة المستنيرة ،وتأكد من أن الفريق
مرتاح لجمع البيانات ،ال سيما مع الطالب.
ضمان فهم جامعي البيانات وممارستهم وإعدادهم لكل
مقابلة.
تأكيد مع السلطات والمدارس على تواريخ  /أوقات جمع
البيانات .الحصول على موافقة على الزيارات والسفر
عند الحاجة.
ترجمة جميع الوثائق المتعلقة بجمع البيانات .ترجمة
جميع أدوات جمع البيانات إذا لم يتم تضمين اللغة
المستخدمة في السياق الخاص بك في الحزمة .إذا
كانت الترجمة الكاملة غير ممكنة و  /أو في حالة تواجد
أكثر من لغة واحدة فيمكنك استخدام المصطلحات
األساسية للترجمة  -كتيب إدارة البيانات.
تأكد من وجود شخصين ،ذكر وأنثى متاحين ومستعدين
إلجراء المقابالت.
ضع في اعتبارك تعيين أحد اختصاصيي حماية الطفل
للجلوس مع مجموعة الطالب لتحديد عالمات اإلجهاد
المحتملة التي قد تنشأ أثناء عملية جمع البيانات
ومتابعتها.
مقدما (قبل
إجراء مقابلة توجيهية مع مدير المدرسة
ً
يوم جمع البيانات) .يجب إحاطة المدير بالكامل ومراجعته
حول خطط اليوم.
يمكن جمع البيانات بطريقتين:

إلكترونيا عن طريق الهاتف الذكي أو أي جهاز آخر:
ً
•
قد يتم إدخال البيانات وحفظها دون اتصال ،ثم تتم
مزامنتها مع المخدم بمجرد توفر اإلنترنت.
يدويا بواسطة الورقة والقلم :في حالة جمع
ً
•
يدويا ،يجب إدخالها من خالل منصة إدارة
البيانات
ً
معا في أقرب وقت
البيانات تحسين بيئات التعلم ً
ممكن .هناك فرصة هنا إلصالح األخطاء ومعالجة

البيانات المفقودة .ستكون هذه فرصة للتحقق
مع جامعي البيانات سواء كانت هناك أي بيانات
(على الورق) غير واضحة أو تحتاج إلى توضيح .قد
يحتاجون إلى العودة إلى المدرسة  /مساحة التعلم
للحصول على البيانات المفقودة (على الرغم
من أن هذا قد ينطبق فقط على مقابلة مدير
المدرسة).
قم بإعداد كل موارد المقابلة (المطبوعات ،اللوحات
الورقية ،األقالم ،األجهزة اللوحية  /الهاتف الذكي،
ومناسبا) مع التأكد من أنها
متاحا
الكاميرا (إذا كان ذلك
ً
ً
جاهزة ويتوفر ما يكفي من اإلمداد لجمع البيانات في
كل موقع من المواقع المخطط لها.
•االستعدادات العملية األخرى:
•تصريح أمني عند الحاجة.

مدرسة حيث ستجري المقابالت (راجع التعليمات
والنصائح لجمع البيانات  -دليل إدارة البيانات لمزيد
من المعلومات حول التخطيط لكل من المقابالت /
االجتماعات).
تأكيد التواريخ مع كل من المدارس وأصحاب المصلحة
المعنيين (اجتماعات مع المدارس والشركاء وسلطة
التعليم وغيرها).
شارك الخطة النهائية مع جميع أعضاء الفريق.
بمجرد تأكيد التواريخ لجمع البيانات في كل مدرسة
تأكيدا بتفاصيل التواريخ
 /مساحة تعليمية ،أرسل
ً
والموقع والوقت المحدد وعدد المشاركين المتوقعين
لكل مجموعة (على سبيل المثال ،ستة مدرسين ،ستة
إلى ثمانية آباء بما في ذلك ثالثة ذكور وثالث اإلناث،
وما إلى ذلك).

•الترتيبات اللوجستية المقدمة ،بما في ذلك النقل.

تعيين ضباط تعليم ذوي خبرة (ذكور وإناث) إلجراء
مراقبة الفصول الدراسية ،ال سيما في حالة مالحظة
التدريس والتعلم.

•الطباعة.

إحاطة الموظفين حول كيفية وسبب صياغة األسئلة
على هذا النحو.

•تأكد من عدم وجود تداخالت حتى يتسنى لجميع
الموظفين جمع البيانات وما إلى ذلك.
•مواد الرؤية.

بعد فحص األدوات ،يجب أن يعمل فريق البرنامج
وموظفو الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم على
سياق صياغة أدوات جمع البيانات  -راجع قسم سياق
أدوات جمع البيانات ،واطلع على أمثلة حول وضع
األسئلة في سياق التجربة في كل من أوغندا وسوريا.
في حين تم تطويرها من قبل الفريق األساسي،
ينبغي أن يكون جميع موظفي البرنامج المشاركين في
التنفيذ قادرين على مراجعة المسودة األولى لخطة
العمل.
قم بتأكيد المجموعات التي سيتم مقابلتها داخل كل
مدرسة.
تحقق من وجود مساحات  /مناطق مناسبة داخل كل
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عقد يوم اإلعداد لجمع البيانات .تأكد من قراءة جميع
جامعي البيانات والتعرف على أدوات جمع البيانات قبل
يوم اإلعداد .للحصول على إرشادات وجدول أعمال
مقترحين يرجى الرجوع إلى دليل إدارة البيانات.
فيما يلي بعض األمثلة المفيدة حول كيفية تعامل البرامج
القطرية والتخطيط لجمع البيانات:

المربع  :6خبرات من أوغندا و سوريا

أمثلة على األسئلة السياقية في أدوات جمع البيانات
المثال ( 1المصطلحات المعدلة)
■أوغندا  -هل يوجد مجلس طالبي في المدرسة؟ تغيرت إلى
هيئة المحافظ
■شمال غرب سوريا  -أبقى مصطلح مجلس الطالب
المثال ( 2تم تعديل األمثلة)
■أوغندا  -هل يتعلم الطالب حول الحفاظ على الصحة الصحية
واألساسية في المدرسة  /مجال التعلم؟ (على سبيل المثال،
المالريا والكوليرا واإلسهال وااللتهاب الرئوي واللشماني
واألمراض المعدية األخرى ،إلخ)
■شمال غرب سوريا  -هل يتعلم الطالب حول الحفاظ على
الصحة الصحية واألساسية في المدرسة  /مساحة التعلم؟
(على سبيل المثال ،هل يتعلمون عن المالريا والكوليرا
واإلسهال وااللتهاب الرئوي والتهاب الكبد من النوع ب
والتيفوئيد واألمراض المعدية األخرى ،وما إلى ذلك)

المثال ( 3األسئلة المضافة)
■أوغندا  -أضافت أوغندا أسئلة حول مجموعات دعم اآلباء ،حيث
لم تكن هذه المجموعات ذات الصلة  /المستخدمة في سوريا
المثال ( 4األسئلة المضافة)
■أوغندا  -أضافت أوغندا أسئلة حول لجنة إدارة المدرسة
مثال ( 5أمثلة سياقية)
■أوغندا  -هل هناك مساحات متفق عليها ومحمية ومحددة
بوضوح للناس للتجمع في حاالت الطوارئ مثل اندالع الحرائق
والزلزال وما إلى ذلك؟
■شمال غرب سوريا  -هل هناك أماكن متفق عليها ومحمية
ومحددة بوضوح للناس للتجمع في حالة الطوارئ مثل اندالع
الحرائق والقصف والغارات الجوية والهجوم وما إلى ذلك؟
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المربع  :٧تجارب من أوغندا

التحضير لجمع البيانات في أدجوماني ،أوغندا.
تاريخا لجمع البيانات
ً
■حدد
قبل ثالثة أسابيع من جمع البيانات:
■توظيف الميسرين :المؤهالت المطلوبة

•
•الخبرة السابقة ذات الصلة في التدريس
•المؤهالت في مختلف الكفاءات المحلية
•الشهادة ذات الصلة
•المهارات الشخصية :اختبار القدرة في التحدث إلى
الخبرة ذات الصلة في جمع البيانات

مجموعات من الناس ،مع إعطائهم سيناريوهات مختلفة

■توظيف المزيد من الميسرين أكثر مما تحتاج :اثنان على األقل
■السعي لتحقيق التوازن بين الجنسين
قبل أسبوعين من جمع البيانات:
■التدريب على جمع البيانات للميسرين
■إعداد الخدمات اللوجستية :حجز المكان ،والقرطاسية ،ومواد
التدريب على الطباعة ،إلخ.
■أخبر الوسطاء مقدما أنه سيتم اختبارهم وسوف يتم اختيار
األكفأ فقط
■التدريب لمدة ثالثة أيام باستخدام دليل التدريب بما في ذلك
السياقية والترجمة

•

■االختبار المسبق ليوم واحد في اإلعدادات الحقيقية بعد التدريب
جزءا من عينتك .من المهم
لمدة ثالثة أيام :اختر مدرسة ليست ً
للغاية تعديل األسئلة واالستعداد لجمع البيانات الحقيقية

قم بتسليم قائمة المستجيبين الذين اختبرت عيناتهم إلى
مدير المدرسة إلخبارهم .التوقف مع معلمي الفصل وقدم
قائمة الطالب الذين تم أخذ عينات منهم حتى تتأكد من
إبالغ المعلمين وليس فقط مدير المدرسة .اشرح للمعلمين
بالتفصيل

■مناقشات حول األسئلة غير الواضحة ،وتغيير تفسير وأمثلة
بعض األسئلة التي لم تكن واضحة

بالنسبة ألداة الطالب ،تأكد من أن الطالب الذين يتم أخذ
عينات منهم إلجراء مقابالت الطالب ال يتصلون بوالديهم
لينضموا إليهم في عملية جمع البيانات

بعد يوم واحد من االختبار المسبق:

■استجواب الميسرين بعد االختبار األولي لجمع البيانات على
فهمهم إلطار جودة التعليم ،والمصطلحات ،والسيناريوهات
لجمع البيانات .ونتيجة لذلك ،تمت تصفية بعض الميسرين نسبة
لعدم االختصاص.
■ترجمة قائمة المصطلحات األساسية  -كتيب إدارة البيانات إلى
اللغات المحلية المختلفة.
قبل أسبوع واحد من جمع البيانات:
■أخذ عينات من المستجيبين في كل مدرسة بما في ذلك
“القائمة االحتياطية” في حالة عدم توفر أعضاء مجموعة العينة
■اتصل أو اذهب إلى المدرسة:

•

تحدث إلى مدير المدرسة :اشرح الغرض من التمرين (رابط
إلى نموذج توجيه مدير المدرسة)

•

الموافقة على موعد وجدول زمني :المدرسون والطالب
وأولياء األمور ومدير المدرسة

•

تأكد من عدم وقوع أحداث كبيرة أخرى في التاريخ نفسه (مثل
توزيع الطعام والمهرجانات وما إلى ذلك)

•
•

بالنسبة ألداة الوالدين ،تأكد من أن الطالب الذين يجب
عليهم االتصال بأولياء أمورهم ال يظهرون أنفسهم إلجراء
المقابالت

قبل يومين من جمع البيانات:
■اطبع األدوات
■قم بإعداد صندوق البريد والمواد الخاصة باألنشطة المختلفة
■تحضير المواد الالزمة أثناء جمع البيانات مثل مناديل ألداة
الطالب :الستخدامها بعد ممارسة الموافقة
■ترتيب للنقل
■إعداد المرطبات للمجيبين والميسرين
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3ب
جمع البيانات

ما يجب معرفته

تهدف هذه الخطوة إلى إعدادك لجمع كل بيانات
معا في المدرسة  /مساحة
تحسين بيئات التعلم ً
التعلم.

تتضمن هذه الخطوة الذهاب إلى المدارس أو أماكن
ّ
التعلم وااللتقاء مع مدير المدرسة ثم إجراء كل مقابلة من
المقابالت كما هو مخطط لها.

من خالل إكمال هذه الخطوة ،سوف تفهم كيفية
إكمال كل من المقابالت والمالحظات كما هو
مخطط لها.

تذكير حول أدوات جمع البيانات:
لقد خضعت األدوات الختبارات صارمة في سياقين
إنسانيين مختلفين للغاية (أوغندا وسوريا).
تم تأطير األسئلة بعناية وصياغتها حول األسس الخمسة
إلطار جودة التعليم .إن إطار جودة التعليم ،واألساسات
الخمسة والمكونات الموجودة في كل منها تشكل أساس
العملية.
معا تستكشف أدوات جمع البيانات الخمس نظرة
جميعها ً
شمولية لبيئة التعليم:
1 .قائمة مراجعة المدرسة واستبيان مدراء المدارس
2 .استبيان المعلمين
3 .أداة تشاركية للطالب
4 .أداة مراقبة الفصول الدراسية
5 .استبيان أولياء األمور

من المشاركون؟
■جامعو البيانات (ضباط التعليم ،ميسرو جمع
البيانات)
■المشاركون (المدرسون والطالب وأولياء
األمور ومدراء المدارس)

لقراءة المزيد حول أدوات جمع البيانات وخصائصها
واستخدامها ارجع إلى كتيب إدارة البيانات.

 ٤االستجابات ومناقشة النتائج

 ٥خطة تطوير المدارس
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ما يجب فعله

المربع  :8نصائح

معلومات ومشاكل البرنامج في العمل مع الطالب
■قبل البدء في جمع البيانات ،تأكد من حصول جميع الموظفين
على التدريب واالحتياطات ذات الصلة في مجال حماية الطفل
ومدونة قواعد السلوك .ويشمل ذلك معرفة إجراء اإلبالغ
واإلبالغ عن أي حاالت إساءة.
■قبل البدء في جمع البيانات ،حاول التأكد من أن الموظفين
لديهم بعض الوقت مع األطفال للتحدث معهم ،ولعب
األلعاب ،إلخ.
■إذا أمكن ،فكر في تعيين اختصاصي إضافي في حماية
الطفل لفريق جمع البيانات لتحديد عالمات اإلجهاد المحتملة
التي قد تنشأ أثناء جمع البيانات.
مسبقا كيف ستعمل على أي حاالت إساءة قد تصادفها
ً
■ناقش
أثناء العملية ،وأطلع فريقك على اإلجراءات الصحيحة وغير
الصحيحة .قد تجد نفسك في وضع حيث يكشف األطفال
مستعدا للتعامل
ويتصرفون بناء على المشاعر الصعبة .كن
ً
مع هذا .من الرائع التعاون مع ممارسي حماية األطفال هنا.
وهذا مناسب لجميع خطوات العمل مع األطفال ،بما في ذلك
جمع البيانات ،ومالحظات النتائج ،وعملية تطوير خطة تطوير
معا.
المدارس والمشاركة في تحسين بيئات التعلم ً

■ضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن منظمتك لديها
إرشادات صارمة بشأن ما يعتبر إساءة استخدام ،فقد يتعين
عليك التفكير في كيفية وموعد التصرف .إذا صادفت أي نوع
من أنواع العنف الجنسي أو اإلساءة ،يجب التعامل مع هذا
األمر على الفور (بعد الجلسة) ،وبشكل سري وبتقديم دعم
المتابعة المناسب.
■ومع ذلك ،إذا اكتشفت أثناء جمع البيانات (مثل من خالل
المالحظة الصفية أو اجتماعاتك مع الطالب أو المدرسين أو
منهجيا للعقاب البدني ،يجب التعامل مع
استخداما
الوالدين)
ً
ً
هذا من خالل نهج البرنامج في خطة تطوير المدارس .على
سبيل المثال ،قد يستدعي ذلك تدريب المعلمين أو مبادرة
أخرى توفر التعليم والتوجيه بشأن األساليب المالئمة لألطفال
واحترام جميع حقوق الطفل وااللتزام بمدونة سلوك تحمي
جميع األطفال.
وإلحاحا على ذلك ،ولكن هذا
■هذا ال يعني أننا ال نعلق أهمية
ً
يعني أنه سيتم معالجتها في جميع المجاالت .ومع ذلك،
إذا تم اكتشاف أن العنف الجنسي واالعتداء منهجيان ،يجب
أيضا .
التعامل مع هذا على مستوى نظامي ً

راجع األقسام ذات الصلة في التعليمات والنصائح
لجمع البيانات  -كتيب إدارة البيانات.
يجب على جامعي البيانات استشارة وفهم التفاصيل
مقدما ،قبل
في كل من قوائم التحقق ذات الصلة
ً
يوم جمع البيانات.
تأكد من وجود شخصين يجمعان البيانات في كل
مقابلة (واحد لطرح األسئلة وتسهيل المقابلة في
حين يكتب الشخص الثاني الردود  /السجالت).
تأكد من أن ممارسات فريق جمع البيانات فيما يختص
مقدما!
إجراء المقابالت
ً
تأكد من أن فريق جمع البيانات يمارس جمع البيانات
مناسبا.
المتنقلة ،إذا كان ذلك
ً
وفقا للجدول الزمني
ً
إعداد وتنفيذ جمع البيانات
المخطط لها.
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3ج
إدخال البيانات
وضمان الجودة
تشرح هذه الخطوة ما يحدث للبيانات بمجرد
جمعها .حيث تقدم لمحة عامة عن منصة إدارة
البيانات ،وكيفية التعامل مع تحليل النتائج لكل
مدرسة  /مساحة تعليمية.
وصفا موجزً ا
ً
تقدم لك هذه الخطوة الفرعية
لمعالجة البيانات .كما توفر روابط لمعلومات أكثر
تفصيال ومتخصصة لمعالجة البيانات.
ً

ما يجب معرفته
إلكترونيا على هاتف ذكي
■سيقوم بعضكم بجمع البيانات
ً
أو جهاز آخر .إذا كانت هذه هي الحالة ،فإن الخطوة التالية،
معالجة البيانات ،ستستغرق لحظات فقط .بمجرد االتصال
باإلنترنت ،ستتم معالجة البيانات بسرعة وبشكل تلقائي
بمجرد الضغط على زر “المزامنة” على الهاتف الذكي أو
الجهاز اللوحي.
يدويا على الورق ،فسيكون
■إذا تم جمع البيانات وتسجيلها
ً
من الضروري إدخال البيانات األولية على منصة إدارة
اتصاال باإلنترنت .يجب
البيانات على الويب ،والتي تتطلب
ً
القيام بذلك بعناية لضمان إدخال اإلجابات الصحيحة لكل
سؤال .عندما يكتمل ذلك ،مرة أخرى ،بنقرة واحدة بسيطة
ستتم معالجة البيانات وتخزينها.
■بمجرد إدخالها ،ستقوم المنصة بإنتاج بطاقة النتائج أو
عرض للنتائج جاهزة لتقديمها إلى مجتمع المدرسة أو
فريق تطوير المدرسة.

معا
منصة إدارة البيانات في تحسين بيئات التعلم ً
لتسهيل ترجمة البيانات المجمعة إلى خطط عمل ،تم تعيين
استشاري لتطوير نظام أساسي يمكنه توفير تجميع البيانات
تلقائيا وتخزينها وتصور النتائج مع الحد
في الوقت الفعلي
ً
األدنى من الوقت والموارد والقدرات الالزمة إلنتاج التقارير
المطلوبة وتقديم النتائج في طريقة سهلة االستخدام
ألصحاب المصلحة التعليمية المختلفة بما في ذلك مديرو
فضال عن الممثلين في المدارس
البرامج ،وموظفو التعليم،
ً
الذين سيقومون بتصميم خطط عمل لتحسين نوعية
وفقا لذلك.
ً
مدارسهم  /أماكن التعلم الخاصة بهم
سيتمكن مستخدمو النظام األساسي من تحديد الفجوات
والفرص بسرعة ومقارنة النتائج عبر أدوات جمع البيانات
المختلفة ،ومكونات مختلفة من إطار جودة التعليم وكذلك
إنشاء مقارنات بين المدارس المختلفة.
تصور النتائج المرمزة باأللوان
يوفر النظام األساسي
ّ
استنادا إلى الحد الذي تحدده
باستخدام نظام إشارات المرور
ً
استنادا إلى سياقها وما هو أكثر فائدة لها.
الوكالة
ً
على سبيل المثال:

من المشاركون؟
■فريق جمع البيانات  /المشاركون في جمع
البيانات (لتقديم المساعدة في إدخال البيانات)
■إدارة البيانات  /طاقم الرصد والتقييم
والمساءلة والتعلم
■موظفو البرنامج للتحليل

ال توجد

نتيجة حتى

النتيجة قريبة!

هناك نتيجة!

األحمر > %49

أصفر %69-50

أخضر > ٪ ٧٠

اآلن!
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يتم تنظيم النتائج في لوحة التحكم من خالل مستويات إطار
جودة التعليم المختلفة :األسس والمكونات والمكونات
الفرعية وتسميات األسئلة.
باإلضافة إلى النظام األساسي عبر اإلنترنت ،تم تطوير
تطبيق محمول يمكّن جمع البيانات دون اتصال .انقر هنا
لتحميل تطبيق الجوال.

ما يجب فعله
ارجع إلى قسم التعليمات ونصائح إدخال البيانات في
كتيب إدارة البيانات.
إدخال البيانات :أدخل البيانات األولية على النظام
األساسي .ينبغي القيام بذلك في أقرب وقت ممكن
بعد جمع البيانات.
عند اكتمال إدخال البيانات ،سيتم إنتاج جزء قابل للتصدير
من بطاقة النتائج (لوحة معلومات المدرسة) ،والتي ال
تتضمن سوى المكونات والمكونات الملونة .سيعمل
الجزء األول كأساس لتحليل البيانات في الخطوة التالية.
تنظيف البيانات  1ما قبل التحليل :هي عملية كشف
وتصحيح (أو إزالة) السجالت الفاسدة أو غير الدقيقة من
قاعدة البيانات ،وتشير إلى تحديد أجزاء غير مكتملة أو
غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير ذات صلة بالبيانات ثم
استبدال أو تعديل أو حذف البيانات التالفة.
قم بإجراء فحص الجودة على البيانات التي تم جمعها
وتخزينها في منصة إدارة البيانات في تحسين بيئات
معا لضمان أن البيانات أصبحت نظيفة وجاهزة
التعلم ً
للتفسير.

 ٤االستجابات ومناقشة النتائج

 ٥خطة تطوير المدارس
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البيانات
نظرةجمع
ب
بيئات
لتحسين
الخمس
الخطوات
عامة على
التعلم ً

3د
تحليل البيانات
لتطوير بطاقات
نتائج المدارس
تقدم هذه الخطوة الفرعية إرشادات للعاملين
في برنامج الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم
والبرنامج في تفسير البيانات وتقديم النتائج
إلى مجتمع المدرسة  /مجتمع التعلم.
من خالل استكمال هذا الخطوة الفرعية ،سيعرف
الموظفون النتائج ويفهمونها بما في ذلك
الموضوعات التي ظهرت في كل مدرسة .كما
سيتمكنون من تفسير البيانات بشكل فعال،
ثم إعداد ومشاركة النتائج مع المدارس  /أماكن
التعلم.

ما يجب معرفته

■من تحليل البيانات سوف ينظر فريق البرنامج في النتائج
معا.
ويخطط لتقرير نتائج دليل تحسين بيئات التعلم ً
■عند تطوير بطاقة النتائج ،تأكد من توفر جميع الموارد
للبيانات والمعلومات.
■الدرجات الموضحة في بطاقات النتائج ليست لتصنيف
المدارس أو مقارنتها بأي شكل من األشكال .الدرجات
هي إعطاء إشارة وفهم لالحتياجات والثغرات الموجودة.
■من المستحسن أال تنظر فقط إلى التقييم اإلجمالي،
بل انتقل إلى التفاصيل في البيانات والمعلومات .حيث
تعتمد بطاقة النتائج والمناقشات الواردة من جلسات
التعليقات التالية على هذه النتائج .هذا سوف يؤثر على
مناقشة االستجابات والحلول في خطة تطوير المدارس.
على سبيل المثال ،إذا سجل أحد المكونات أقل من
المتوقع ،فستحتاج إلى فهم السبب .هل حدث ذلك ألن
كل جوانب هذا المكون منخفضة ،أم أجزاء منه فقط؟
ومن األمثلة على ذلك ،إذا كان مكون مدونة قواعد
منخفضا فهل ذلك ألنه
ً
تقديرا
السلوك المدرسي يسجل
ً
غير موجود أو لم ينتج عن عملية تشاركية أم بسبب أن
ممثلي المدرسة غير مدركين به؟ معرفة السبب أمر حاسم
لخطواتك القادمة.
■قد تجد أنه من المفيد المرور عبر كل مكون ،ومقارنة
أيضا
المعلومات بين جميع أصحاب المصلحة .قد تجد ً
أنك بحاجة إلى االطالع على أسئلة محددة.

من المشاركون؟
■موظفو البرنامج  /المشروع
■طاقم الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم

كاف ،نظرا ألن هذا
ٍ
■يجب أن تتأكد من أنك تخطط لوقت
ً
جدا ،سواء للنظر إلى النتائج
قد يستغرق وقتً ا
طويل ً
أو تجميع بطاقة النتائج الفعلية للمشاركة مع المجتمع
المدرسي.

المربع  :9نصائح

تحليل البيانات:■الهدف من التقييم هو فهم نقاط القوة والفجوات في
مساحة التعلم ،واستخدام ذلك إلنشاء خطة تحسين
المدرسة المدروسة .لذلك يعتبر تحليل البيانات عملية
ً
ً
تفصيل ،تمكنت من
تحليل أكثر
مهمة .حيث إنه كلما أجري
الرد على المشكلة بشكل أفضل.
ُّ
ً
التعلم مستوى
ملموسا .تسجل مساحة
مثال
■دعونا نأخذ
ً
جدا في مرافق المياه والصرف الصحي
ً
منخفضا ً
والنظافة العامة ومرافق المراحيض .ترى من قائمة
المراجعة المدرسية أن هناك مراحيض كافية ،كما أنها
نظيفة ،وهناك ماء لغسل األيدي .إذن ،لماذا تسجل
مساحة التعلم أقل من المتوقع؟ إذا انتقلت إلى محتوى
مجموعات األسئلة لهذا المكون ،فستجد أن جميع
المجموعات تفيد بعدم وجود صابون في مرافق غسل
اليدين .بفضل هذا التحليل التفصيلي ،يمكنك اآلن
االستجابة لهذا األمر من خالل تدخل ونشاط على مستوى
منخفض للغاية.
■ال تحتاج بالضرورة إلى الحصول على مثل هذه التحليالت
والمعلومات التفصيلية في بطاقة النتائج أو عند تقديم
نتائج التقييمات .ومع ذلك ،يمكنك اآلن فهم الفجوات
بمزيد من التفاصيل ،التي ستدعم بقوة تطوير خطة
تطوير المدارس .سوف يستغرق األمر بعض الوقت ،كما
أن هذا الوقت يعتبر غير موجود في أي استجابة للتعليم
في حاالت الطوارئ .ومع ذلك ،إذا كنت تأخذ هذا الوقت،
ستستجيب خطة تطوير المدارس بشكل أفضل لالحتياجات
والفجوات في مساحة التعلم.
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مــا يجــب فعلــه

ارجع إلى قسم “التعليمات ونصائح لتحليل البيانات”
في كتيب إدارة البيانات.
استعراض وتفسير البيانات لتطوير النتائج األولية
واالستنتاجات والتوصيات .ينبغي إشراك كل من
موظفي الرصد والتقييم وموظفي البرنامج في هذه
العملية لضمان كفاءة التفسير.
ابحث عن االتجاهات في البيانات :الحظ بسرعة العالقة
بين المتغيرات في كل جدول أو رسم بياني .أين
ترتفع البيانات أو تنخفض بشكل ملحوظ؟ أين الفجوات
الرئيسية؟ يمكنك القيام بذلك على مستوى المدرسة
(باستخدام “لوحة بيانات المدرسة”) وكذلك المقارنة بين
المدارس المختلفة إن وجدت (باستخدام “لوحة مقارنة
المعلومات”) ،لمعرفة ما إذا كانت هناك أي اتجاهات
في مواقع مختلفة وتطبيق التعلم عبر المدارس.
ابحث عن التفاصيل التي يمكن أن تجسد جوانب معينة
من بيئة التعلم.
اكتب مالحظات باستخدام “مربع المالحظات” في
لوحات المعلومات ألي مبررات أو مالحظات تجدها مثيرة
لالهتمام .سيتم تخزين هذه المالحظات وتضمينها في
الملفات المصدرة إذا اخترت ذلك.

مزيدا من
•القياسي  :+ستمنحك هذه النسخة
ً
المعلومــات والتثليــث ممــا قــد يتيــح عمليــة
ـراء.
تحليــل أســهل وأ ك ثــر ثـ ً

ً
تثليثا
•القياسي :هذا اإلصدار سيعطيك بيانات أقل
قد تولد أسئلة عندما تنظر إلى البيانات وتجعل من
األصعب عليك تحديد الثغرات.

•لن يمكن كل من اإلصدار السريع و اإلصدار السريع
الخفيف أي عملية تثليث البيانات ،وبالتالي ،سيتم
الحصول على كل معلومة من مصدر واحد.
يعتبر من المطلوب تصدير «لوحة بيانات المدرسة»
إلى صيغ مثل excel, PDFأو  wordمع النظر في المربع
 ١١فيما يختص األسئلة التي يجب طرحها عند النظر في
بطاقات النتائج.
يجب أن يجتمع كال البرنامجين (التعليم في حاالت
الطوارئ وحماية الطفل) ويناقشا مع ضابط الرصد
والتقييم والمساءلة والتعلم كل بطاقة من نتائج
المدرسة .لفهم المزيد حول كيفية عمل الرصد والتقييم
معا ،يرجى
والمساءلة والتعلم وموظفي البرنامج ً
االطالع على المربع .١٢

إظهار البيانات باستخدام منصة
إدارة البيانات
■لوحة معلومات بطاقة نتائج المدرسة :تسمح بعرض
النتائج لكل مدرسة إلنشاء بطاقة نتائج المدرسة والتي
الحقا في الخطوة  4من عملية تحسين
ً
سيتم استخدامها
ً
معا :االستجابات ومناقشة النتائج.
بيئات التعلم
■لوحة المقارنات :تسمح بعرض بيانات مدرسة واحدة
أو أكثر مجمعة مع وظيفة إضافية تتيح مقارنة عوامل
مختلفة :حسب المدرسة  ،أداة جمع البيانات  /نوع
المستجيب  ،اإلصدار  ،السياق  ،الموقع  ،المجموعة ،
إلخ.
■ارجع إلى قسم نصائح تحليل بيانات تحسين بيئات التعلم
ً
معا في دليل إدارة البيانات لالطالع على لوحات النتائج
األخرى المتوفرة ووظائفها المختلفة داخل المنصة.
■تسمح لك لوحات النتائج بتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت
(سنوات وجوالت جمع البيانات).
■توفر الرسوم البيانية في لوحات النتائج مساحة لتدوين
مالحظات السرد التي يمكن حفظها وإدراجها في الملفات
المصدرة.

تنظيف البيانات ( 2ما بعد التحليل) والتحقق من
البيانات :البحث عن القيم المتطرفة الشاذة والمفارقات
بين المدارس أو عبر الفترات الزمنية مع التحقق من
صحة البيانات التي تم جمعها مقابل معرفتك بالوضع
في المدارس التي تم تقييمها .تحديد ما تعتقد أنه غير
دقيق والتحقيق في ذلك.
قم بتطوير بطاقة نتائج مدرستك :يمكنك استخدام
“لوحة بيانات المدرسة” لتطوير بطاقة النتائج الخاصة
بك عن طريق إضافة المالحظات وملء مربعات
“النجاحات الرئيسية” و “التحديات الرئيسية” و
“التوصيات”.

المربع  :10نصائح

■توفر لوحات النتائج خيارات تصفية متعددة مثل مستوى
اإلطار  ،والدرجات الشرطية (أكبر أو أصغر من نسبة مئوية
معينة)  ،والمدرسة  ،والسنة  ،إلخ.
■يتم دعم تصدير لوحات النتائج إلى تنسيقات  pdfو  xlsو
doc

* القيم الشاذة المتطرفة :قيمة بيانات تقع خارج النطاق المتوقع
وتقع على مسافة غير طبيعية من القيم األخرى .بمعنى أن هذا
التعريف يترك األمر للمحلل ليقرر ما يعتبر غير طبيعي.
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رجوع 

المادة التقديمية
البيانات
االستعداد لجمع
أ
المقدمة
االختصارات

 المحتويات

 ١تصميم البرنامج

 ٢التنســـيق والتــــــدريب

معداتحليل البيانات لتطوير بطاقات نتائج المدارس
الجودة
وضمان
البيانات
إدخال
ج
البيانات
نظرةجمع
ب
بيئات
لتحسين
الخمس
الخطوات
عامة على
التعلم ً

المربع  :11نصائح

المربع  :12خبرات من أوغندا

أسئلة يجب طرحها عند إلقاء نظرة على بطاقة النتائج:

تعاون مسؤول الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم ومسؤول البرنامج لتحليل النتائج

■تحقق من كل مكون وتساءل عن سبب وجود مكونات معينة باللون األخضر ،ولماذا
بعضها أحمر ولماذا يكون بعضها أصفر.
أيضا فهم مناطق القوة
■ال يكفي النظر إلى المكونات الحمراء فقط .من المهم ً
أيضا.
ً
■هل األلوان تحت كل مكون تؤكد توقعاتك؟ ما الذي يثير الدهشة أكثر عندما تنظر
إلى البيانات؟
■إذا كانت لديك مخاوف بشأن مكون واحد:
جميعا
انظر إلى كيفية تسجيل األدوات المختلفة في هذا المكون .قد تكون
ً
منخفضة ،أو يمكن أن تكون جهة مدرسية محددة تسحب النتيجة أكثر من الالزم
أو منخفضة للغاية.
إذا كانت لديك مجموعات مختلفة ضمن األداة نفسها ،فاختر األداة باستخدام
معلمات أخذ العينات المختلفة الخاصة بك ،مثل العمر أو الجنس أو غير ذلك
(مثل مجموعة أولياء أمور الالجئين مقابل مجموعة أولياء األمور المضيفين،
الطالب األكبر سنا مقابل الطالب األصغر سنا).
انتقل إلى المستويات أدناه وانظر إلى المكونات الفرعية واألسئلة لفهم كيفية
تجميع نتيجة المكون بشكل أفضل.
اكتب مالحظاتك وشروحك في مربع التعليقات.
إذا كنت ال تزال ال تعرف اإلجابة ،قم بتدوين األسئلة التي تريد إجراء مزيد من
التحقيق فيها أثناء جلسة التعليقات.
ً
معا ال تنوي إنشاء سرد تفصيلي
نظرا ألن أدوات جمع بيانات تحسين بيئات التعلم
■ ً
أو وصف للسياق و الوضع  ،بل تقتصر على إعطاء لمحة عامة معروضة بلقطة ،
يمكن إجراء عمليات جمع بيانات سريعة و متابعة إذا وعندما تكون هناك حاجة إلى
معلومات إضافية لم يتم تغطيتها في أدوات جمع بيانات تحسين بيئات التعلم
ً
معا.

•
•
•
•
•

 ٣تجميع البيانات وتحليلها

 ٤االستجابات ومناقشة النتائج

 ٥خطة تطوير المدارس

مسؤول الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم:
■إدخال البيانات
■تنظيف البيانات
■االحتفاظ باإلصدار الورقي
■تصفية البيانات وفقا لوحدات التحكم المختلفة
■سحب المعلومات من منصة إدارة البيانات إلى
صيغ وورد مع معايير مرمزة باأللوان
■مشاركة بطاقات النتائج المدرسية مع مسؤول
البرنامج

مسؤول البرنامج:
■استعراض البطاقات مع مسؤول الرصد
والتقييم والمساءلة والتعلم عن كل بطاقة فردية
لنتائج المدارس
معا
■تحليل نقاط القوة والفجوات ً
■الوصول إلى مسؤول الرصد والتقييم
والمساءلة والتعلم لشرح التثليث وإبراز
التناقضات أو المحاذاة عبر إجابات لنفس السؤال
من قبل مجموعات مختلفة (مثل المدرسين
مقابل الطالب)
■تقديم توصيات لألنشطة
■طلب الدعم من مسؤول الرصد والتقييم
والمساءلة والتعلم عند إجراء مزيد من التحري
عن سبب انخفاض المكون أو ارتفاعه .يمكن
لمسؤول الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم
إظهار مدى استجابة المجموعات  /األدوات
المختلفة

يشارك ضابط الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم في جمع البيانات ،وجلسات التعليقات ،وجلسات خطة
وأخيرا خالل الجولة الثانية لجمع البيانات .وقد ساعد هذا
تطوير المدارس وتطبيق خطة تطوير المدارس،
ً
ضابط الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم في تفسير النتائج وفهم الصورة في اتساع وعمق .كما أن
المشاركة في التنفيذ تعطي مسؤول الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم االخالقيات والثقة للحدث الى
مجموعات مختلفة في المدرسة ومتابعة أنشطة خطة تطوير المدارس ومتابعتها وتقييمها.
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رجوع 

 المحتويات

المادة التقديمية

 ١تصميم البرنامج

 ٢التنســـيق والتــــــدريب

 ٣تجميع البيانات وتحليلها

مع مجتمع مساحة التعلم
االستجابات
ب
في التعليم
المصلحة
المقدمة أصحاب
االختصاراتوالمناقشة مع
أاالستجابات
معا
بيئات التعلم
الخمس لتحسين
الخطوات
على
نظرة عامة
والمناقشة ً

الخطوة ٤

االستجابات
ومناقشة
النتائج
تهدف هذه الخطوة إلى شرح كيفية مشاركة النتائج من التقييم
مع مساحة التعلم ،وكذلك أصحاب المصلحة المعنيين من التعليم
في حاالت الطوارئ .من أجل االنتقال من التقييم إلى التخطيط
المدروس علينا أوال فتح حوار حول النتائج من أجل:
 .1التأكد من فهم كيفية قراءة النتائج من بطاقات النتائج واللون
والنسبة المئوية للعرض التقديمي.
 .2ضمان فهم النتائج الفعلية والتفاصيل وراء النتائج عند الحاجة.
 .3التأكد من أننا جميعا نفهم كيفية ارتباط النتائج بإطار عمل إطار
قدما في تخطيط النشاط.
جودة التعليم والمضي
ً
 .4التحقق من صحة النتائج في مجال التعلم .نريد من الجهات
الفاعلة في مساحة التعلم  -مدير المدرسة والطالب والمعلمين
وأولياء األمور  -أن تتاح لهم الفرصة للرد على الحوار وإجراء حوار
قدما في خطة تحسين
حوله إلنشاء أرضية مشتركة للمضي
ً
المدارس (الخطوة .)5
ال يمثل ترتيب اإلجراءين الموجودين هنا4 :أ االستجابات
والمناقشة مع أصحاب المصلحة في التعليم ،و 4ب االستجابات
زمنيا.
ترتيبا
والمناقشة مع مجتمع مساحة التعلم بالضرورة
ً
ً

 ٤االستجابات ومناقشة النتائج

 ٥خطة تطوير المدارس
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المادة التقديمية

 المحتويات

 ١تصميم البرنامج

 ٢التنســـيق والتــــــدريب

 ٣تجميع البيانات وتحليلها

 ٤االستجابات ومناقشة النتائج

 ٥خطة تطوير المدارس

مع مجتمع مساحة التعلم
االستجابات
في
المصلحة
مع أصحاب
االختصاراتوالمناقشة
أاالستجابات
معا
بيئات التعلم
ب لتحسين
التعليمالخمس
الخطوات
على
نظرة عامة
المقدمة
والمناقشة ً

4أ
االستجابات
والمناقشة مع
أصحاب المصلحة
في التعليم
تهدف هذه الخطوة الفرعية إلى شرح كيف يمكن
مشاركة النتائج من التقييمات مع أصحاب المصلحة
الرئيسيين في التعليم في استجابة التعليم في
حاالت الطوارئ.
ينبغي تقاسم النتائج لتعزيز التعاون والتنسيق مع
أصحاب المصلحة في التعليم.

من المشاركون؟
■فريق البرنامج
■وزارة التربية والتعليم ،مكتب التعليم  /السلطة
التعليمية بالمنطقة
مناسبا،
■الوزراء المعنيون ذوو الصلة ،إذا كان
ً
المشاركون في االستجابة اإلنسانية
■مجموعة التعليم  /مجموعات عمل التعليم في
حاالت الطوارئ
■أصحاب المصلحة التنفيذيون المعنيون ،بما
في ذلك وكاالت األمم المتحدة والمنظمات
غير الحكومية الدولية
■إدارة المخيمات (إذا كانت استجابة التعليم
في حاالت الطوارئ في إعدادات المخيم /
مناسبا.
المستوطنة) إذا كان ذلك
ً

ما يجب معرفته
ضروريا للتنسيق والتعاون
أمرا
ً
■تعد مشاركة المعلومات ً
الجيدين في االستجابة اإلنسانية.

المشتركة لتحقيق بعض أنشطة تطوير المدرسة خاصة إذا
كنت تعمل في نفس المناطق الجغرافية.

■استخدم تمرين أصحاب المصلحة الذي قمت به في وقت
سابق للوصول إلى أصحاب المصلحة المعنيين بالتعليم
في حاالت الطوارئ الذين قمت بتحديدهم.

■قد يوفر الحفاظ على التواصل والتحديثات المستمرة
مزيدا من الثقة والشفافية ومساحة
على البرنامج
ً
التشغيل لفريق العمل.

■عند االقتضاء ،قد تكون النتائج ذات صلة بوزارة التعليم،
على األرجح على المستوى اإلقليمي  /المنطقة /
نظرا ألن التقييم سيوجه إجراءاتك وأنشطتك
المحلي.
ً
إلى األمام فمن المستحسن أن تشارك النتائج مع
السلطات قبل البدء في التخطيط .على سبيل المثال ،إذا
أظهرت النتائج الحاجة إلى وجود مدونات لقواعد السلوك،
فستحتاج إلى إبالغ وزارة التعليم أو السلطات القائمة.

■كما أنك تريد التأكد من أن التدخالت ذات الصلة بمؤشرات
التقارير المشتركة مفهومة بوضوح من قبل المجموعة /
مجموعة العمل.

أيضا وجود اتجاه عبر مساحات التعلم في
■قد تظهر النتائج ً
هذا المجال ،والتي قد تكون ذات صلة بالمشاركة بين
السلطة التعليمية والجهات الفاعلة األخرى في التعليم
في االستجابة في حاالت الطوارئ.
■من الناحية المثالية ،تحتوي استجابة التعليم في حاالت
الطوارئ على مجموعة تعليمية نشطة أو مجموعة عمل
تعليمية .من الحكمة إبالغ المجموعة أو شركاء مجموعة
العمل بالنهج والنتائج وكيفية استخدامها بشكل أكبر في
العمل للتنفيذ.
أيضا ربط ذلك بالخطوات ذات الصلة في
■يمكنك ً
استراتيجية استجابة التعليم في حاالت الطوارئ الشاملة
التي يلتزم بها شركاء التعليم على األرجح .يمكنك
استخدام ذلك كمنصة لتبادل المعلومات ،وقد تكون
أيضا تقدر النتائج من التقييم .يمكنك
المنظمات األخرى ً
أيضا التفكير فيما إذا كانت هناك فرص للتعاون والجهود
ً

جدا في الوقت ولديك
■عامل الوقت :إذا كنت
مضغوطا ً
ً
حوار مستمر وتواصل مع أصحاب المصلحة ،فقد تجد
أنه من المناسب االلتقاء ببعض أصحاب المصلحة بعد
االنتهاء من برامج خطة تطوير المدارس في كل مساحة
تعليمية ،واالنضمام إلى المعلومات حول االستجابات
والنتائج .لتحديد كيف يتم استخدامها في تطوير خطط
تطوير المدارس .ويعتمد ذلك على طبيعة العالقة مع
المعنيين  /أصحاب المصلحة في مجال التعليم ،ومدى
معرفتهم بالمعلومات ،ومقدار الوقت المتاح للفريق.
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المادة التقديمية
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ما يجب فعله
إعداد تقرير النتائج لمشاركته مع أصحاب المصلحة.
استخدم منصة إدارة البيانات الستخراج التقرير اآللي
(رابط إلى دليل المستخدم) .يمكن تجميع النتائج على
مستوى األساس والمكون ً
بدل من المعلومات
التفصيلية عن كل مدرسة.
اعتمادا على السياق ،يجب الحرص على مشاركة بطاقة
ً
نتائج مساحة التعلم الكاملة لكل مدرسة ما لم يتم طلب
ذلك بشكل محدد .تجنب خلق ثقافة «الشهرة والعار»
بين أماكن التعلم .الهدف من البرنامج هو تحسين بيئة
التعلم في كل مساحة تعليمية فردية ،وليس لتشجيع
مفهوم المنافسة بين المدارس أو أماكن التعلم.
قم بإعداد اجتماع مع أصحاب المصلحة في التعليم في
حاالت الطوارئ وقم بإعداد المعلومات :كل من الرسائل
الرئيسية التي ترغب في مشاركتها (تعرف على نتائجك
بشكل جيد) ،والمواد التي ترغب في مشاركتها في هذه
المرحلة.

نصائح حول ما يجب تغطيته في اجتماع االستجابات
والتعليقات:

•تحديث سريع لعملية جمع البيانات :الوقت ،عدد
أماكن التعلم ،المجموعات المشاركة في المدرسة،
إلخ.
•اعرض بطاقة النتائج ،واشرح باختصار كيفية تطوير
قالب بطاقة النتائج مع تذكير سريع بإطار جودة
التعليم ،وكيفية تنظيمه ،ومعنى األلوان والنتائج
المقدمة بنسب مئوية.

•عرض النتائج ،مع التأكيد على كل من المكونات
الخضراء والحمراء .كن على استعداد للحصول على
مزيد من المعلومات التفصيلية حول المكونات التي
تشك أنها قد يصعب قبولها.
حوارا لمناقشة كيفية قراءة الجهات الفاعلة
•افتح
ً
األخرى للنتائج وإذا كانت توافق  /ال توافق.

قدم معلومات عن االستمرارية في المسار مع
• ّ
تحديد جلسات التعليقات وخطط خطة تطوير المدارس
وتطويرها على مستوى مساحة التعلم ،ومناقشة
معا.
آفاق التعاون ودعم مساحة التعلم ً

 ٤االستجابات ومناقشة النتائج

 ٥خطة تطوير المدارس
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4ب
االستجابات
والمناقشة مع
مجتمع مساحة التعلم
توضح هذه الخطوة الفرعية كيفية مشاركة النتائج من
معا مع مجتمع مساحة
تقييم تحسين بيئات التعلم ً
التعلم وذلك الكتساب فهم مشترك للنتائج وفتح
مناقشة حول نقاط القوة والثغرات في مساحة
التعلم والتحقق من صحة النتائج.
تعتبر مشاركة نتائج التقييم خطوة ضرورية نحو خطة
تطوير المدارس .من خالل إكمال هذه الخطوة ،سيكون
لديك فهم جيد لسبب أهميتها ،وكيفية تقييم النتائج
لمجتمع مساحة التعلم.

من المشاركون؟
■موظفو البرنامج (جامعو البيانات ،وموظفو
التعليم ،ومديرو البرامج)
■أعضاء مجتمع مساحة التعلم :اآلباء
والمعلمون والطالب ومدير المدرسة ،وأعضاء
لجنة إدارة المدرسة  /رابطة لجنة أولياء األمور
والمعلمين ،والسلطة التعليمية (إذا كانت
مالئمة للسياق  /البرنامج)

ما يجب معرفته
■يوضح الجدول  2االختالفات في تنسيقات جلسة
التعليقات عبر نماذج العملية مع توجيهات حول المشاركين
والوقت واإليجابيات والسلبيات:
■الوقت المستثمر اآلن هو الجودة المكتسبة في وقت
الحق! قد تكون عملية طويلة لتعبئة وترتيب االجتماعات
مع مجموعات المجتمع المختلفة لمناقشة النتائج ،ومع
ذلك ،أظهرت لنا تجربة من البلدان الرائدة أن هذا سيأتي
في وقت الحق من حيث بناء الثقة وزيادة المساءلة
والشفافية .في كل من البلدين سوريا وأوغندا ،فوجئت
المجتمعات المدرسية عندما عاد موظفو البرنامج وشاركوا
متدن من إشراك
النتائج ،مما يدل على مستوى منخفض
ٍ
المجتمعات في تحليل ومناقشة احتياجاتهم والتخطيط
وفقا لذلك.
■ستقوم نتائج جمع البيانات بتوجيه تطوير خطة تطوير
المدارس وتطبيقها مع مساحة التعلم .لذا من المهم أن
يكون هناك حوار مفتوح حول النتائج مع طلب مدخالت من
المجتمعات المحلية ومزيد من البحث عن معلومات حول
مكونات معينة (سواء كانت خضراء أو حمراء) لتحديد نوع
اإلجماع الذي يمكن أن ييسر الخطوة التالية :تخطيط تطوير
المدارس.

■وبالنظر إلى مستويات مشاركة الطفل (الخطوة ١ب) ،من
المرجح أن تكون هذه الخطوة على مستوى المشاورة.
للتلخيص :نطلب من المشاركين وجهات نظرهم حول
القضايا التي حددناها بالفعل .لذا تأكد من أن جلسة ردود
أفعال النتائج هي عبارة عن حوار حول النتائج (على عكس
كونها مجرد عرض تقديمي من جانبك).
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الجدول  :2جلسة االستجابات في كل من نماذج العمل المختلفة.

قياسي  +و قياسي *

سريع

من المشاركون؟

الطالب ومدير المدرسة والمعلمون وأولياء
األمور وعضو لجنة إدارة المدرسة  /مساحة
التعلم وموظفو البرنامج

الطالب ومدير المدرسة والمعلمون وموظفو
البرنامج

الزمن

ساعتان إلى ثالث ساعات لكل مجموعة .إذا
تمت استشارة الطالب والبالغين بالتوازي
معا) فستحتاج من ساعتين إلى
(ولكن ليس ً
ثالث ساعات بما في ذلك وقت اإلعداد في
مساحة التعلم .إذا تعذر إكمال الجلستين
بالتوازي فستحتاج إلى ست ساعات في كل
مساحة تعليمية

ساعتان إلى ثالث ساعات لكل مجموعة .إذا
تمت استشارة الطالب والبالغين بالتوازي
معا) فستحتاج من ساعتين إلى
(ولكن ليس ً
ثالث ساعات بما في ذلك وقت اإلعداد في
مساحة التعلم .إذا لم يكن من الممكن إجراء
الجلستين بالتوازي فستحتاج إلى ست ساعات
في كل مساحة تعليمية

اإليجابيات

مشاركة أوسع من جميع أصحاب المصلحة
المعنيين .سيكون لديك حوار مع كل من
تهدف إلى تضمينه في تنفيذ األنشطة

توفير الوقت .إذا لم يكن هناك رابطة أولياء
األمور والمعلمين فسوف توفر الوقت على
حشد اآلباء لالنضمام إلى جلسة االستجابات
للنتائج

السلبيات

قد يحتاج تضمين أولياء األمور إلى مزيد من
الوقت للتعبئة من أجل الجلسة ،وفهم متى
يكون أفضل وقت لتطبيقها

باستثناء الوالدين  -الوقت الذي تقضيه في
مساحة التعلم الخاصة بالجلسة سيكون أقل.
ال نوصي باتخاذ هذا النهج ما لم يكن هناك
تفكير جيد من خالل األسباب مثل عدم تمكن
أولياء األمور من االنضمام إلى التخطيط
واالجتماعات في هذه المرحلة بسبب ارتباطات
العمل واالجتماعات والتعيينات للتطبيقات
واألوراق وااللتزامات لتأمين العائلة ،إلخ.

سريع خفيف
مدير المدرسة ،وربما رئيس لجنة إدارة المدرسة  /مساحة
التعلموموظفو البرنامج

ساعة إلى ساعتين في كل مساحة تعليمية

توفير الوقت ألنك ستتحدث فقط مع شخص واحد هو
مدير المدرسة

مشاركة محدودة .أنت ال تشارك المعلومات على نطاق
واسع ،األمر الذي سيكون من الصعب على األرجح عند
تطوير خطة تحسين المدرسة وفي الحصول على االشتراك
والمشاركة في تنفيذ األنشطة

* يرجى مالحظة أن جمع البيانات يختلف بين اإلصدارات القياسية والقياسية  +فيما يتعلق بعدد األسئلة والوقت .ومع ذلك ،بالنسبة لجلسة التعليقات ،يكون الوقت والنهج بين هذين األمرين متماثلين ،لذلك يتم
فقط توضيح اإلصدار القياسي في الجدول أعاله .سيكون الفرق الرئيسي في تحليل البيانات مع عدد األسئلة التي تؤدي إلى تثليث أقوى وهذا بالطبع سيكون جزءا من التحليل.
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مع مجتمع مساحة التعلم
االستجابات
ب
في التعليم
المصلحة
المقدمة أصحاب
االختصاراتوالمناقشة مع
أاالستجابات
معا
بيئات التعلم
الخمس لتحسين
الخطوات
على
نظرة عامة
والمناقشة ً

بعد النظر في النموذج الصحيح للعملية ،لديك ثالثة أسئلة
رئيسية للمناقشة واتخاذ القرار بشأنها مع الفريق األساسي:

المربع  :1٣نصائح

كيف يمكنني اختيار المشاركين للتعليقات ومناقشة النتائج مع المجتمع؟

السؤال األول :من الذي ينبغي إدراجه؟
■لكل مجموعة في المجتمع المدرسي ،ناقش كيفية اختيار
الطالب والمعلمين وأولياء األمور للمشاركة في تعليقات
النتائج .إليك بعض األشياء التي يجب التفكير فيها عند
اتخاذ هذا القرار:

تستند األفكار واألمثلة أدناه إلى البلدين المذكورين في التجربة
ويمكن أن تكون بمثابة نقاط تفكير لفريقك:
الطالب:
■السعي للحصول على تمثيل شامل :مثل الفتيان والفتيات،
والفئات العمرية ،واألطفال ذوي اإلعاقة ،والمجموعات العرقية
المختلفة ،واألطفال من خلفيات مهمشة.

■استفد من الهياكل الموجودة مثل مجالس الطالب
وجمعيات اآلباء والمدرسين ولجان إدارة المدرسة /
المجتمع .وتتمثل الميزة الواضحة في أنها راسخة
وتستعمل للقيام بدور نشط في المجتمع المدرسي.
يمكنك بعد ذلك تقديم مالحظات للمجموعة بأكملها ،مثل
جميع أعضاء رابطة لجنة أولياء األمور والمعلمين ،أو جميع
أعضاء مجلس الطالب.
■ضمان عدم قيام الهياكل القائمة بفرض ممارسات
تمييزية .إذا كنت تعتقد أن هذا قد يكون مخاطرة ،فكر
فيما إذا كان ال يزال عليك العمل داخل هذه الهياكل ،أو إذا
معا
استطعت اغتنام فرصة عملية تحسين بيئات التعلم ً
ً
شمول دون إنشاء أنظمة موازية.
لجعلها أكثر

■يمكن لكل فئة أن تنتخب فتى واحد وفتاة واحدة لتشجيع
المشاركة في الفصول الدراسية .تأكد من مشاركة معلومات
واضحة حول العملية حتى يتمكن الطالب من التطوع
والمشاركة في االنتخابات .أو
عشوائيا من كل صف ،فتى واحد وفتاة واحدة ،وذلك
■اختر
ً
باستخدام سجل الصف .تأكد من وجود استعداد وموافقة
مستنيرة من الطالب الذين تم اختيارهم.
أو
■اطلب من المدرسين تحديد فتى واحد وفتاة واحدة من كل
فصل .قد تحصل على الطالب النشطين؛ ومع ذلك ،يمكن أن
يزيد هذا من خطر التحيز والمحسوبية في الفصل.
المعلمون:

المهم مناقشة النتائج بتعمق مع المدرسين حتى يتمكنوا من
وفقا لذلك وعندما يطلب منهم على
ً
التوصل إلى األنشطة
سبيل المثال المشاركة في تدريب المعلمين أو دورة المعلم
أيضا فهم
أو تحسين صفوفهم الدراسية .سيكون لديهم ً
مشترك لماذا يحدث هذا.
اآلباء:
■السعي للحصول على تمثيل شامل :على سبيل المثال
التوازن بين الجنسين وآباء األطفال ذوي اإلعاقة واآلباء من
خلفيات مهمشة.
■إذا لم يكن هناك رابطة لجنة أولياء األمور والمعلمين موجودة
فقد تكون هذه فرصة إلنشاء واحدة.
عددا من أولياء األمور من كل فئة  /مستوى واستخدم
■اختر
ً
عشوائيا ،رجل واحد وامرأة
سجل طالب الصف الختيار الوالدين
ً
واحدة .ضع في اعتبارك أن اآلباء قد يكون لديهم أطفال في
فصول مختلفة ،لذلك تأكد من عدم اختيار الوالد نفسه أكثر من
مرة.
ادع جميع أولياء األمور إلى اجتماع معلومات األهل .سيضمن
■ ُ
ذلك التعبئة الواسعة وتبادل المعلومات والمشاركة .تذكر رغم
ذلك أن مثل هذه التعبئة قد تتطلب المزيد من الوقت والجهد.

■السعي إلى التمثيل الشامل :مثل التوازن بين الجنسين
والمجموعات العرقية المختلفة.
■من المرجح أن يتأثر المعلمون في يوم العمل بالتغييرات
واألنشطة الجديدة التي يتم تنفيذها في المدرسة ،لذلك
ننصح بشدة بتضمين جميع المعلمين في االستجابات .من

يتبع في الصفحة التالية
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تابع

مجموعات أخرى؟
■فكر في دعوة مجموعات أخرى من المجتمع من المخيم
 /المستوطنات  /المناطق التي تعمل فيها .فاألهل
هم على األرجح أعضاء في مجموعات مختلفة مثل
المجموعات النسائية والمنظمات المجتمعية والزعماء
الدينيين والدفاع المدني.
ً
بدل من ذلك …
■يمكنك تقديم مالحظات إلى فريق خطة تطوير المدارس
فقط
إذا اخترت العمل مع فريق خطة تطوير المدارس فقط،
فيمكنك الجمع بين جلسة االستجابات والنتائج من خطة
تحسين المدرسة في نفس اليوم .إن العيب في ذلك
هو أن مجتمع مساحة التعلم األوسع ال يدرك النتائج،
وقد يكون من األصعب خلق تفاعل أوسع لتنفيذ برنامج
خطة تطوير المدارس .ارجع إلى الخطوة 5أ للحصول على
نصائح وإرشادات حول كيفية إنشاء فريق خطة تطوير
المدارس.
أو
■يمكنك تضمين جميع أعضاء مساحة التعلم في
االستجابات والتعليقات ودعوتهم إلى اجتماع مفتوح.
هذا سوف يشجع على المشاركة على نطاق واسع .من
ناحية أخرى ،يتطلب ذلك المزيد من التحضير وقد يستغرق
وقتً ا أطول على مستوى المدرسة .تذكر أنه في هذه
المرحلة أنت ترغب في تشجيع المشاركة على مستوى
االستشارات (انظر أعاله) مع حوار جيد ،وتجنب أن تصبح
مجرد اجتماع للمعلومات.

مناسبا إلجراء جلسة
السؤال الثاني :متى يكون الوقت
ً
ردود أفعال النتائج؟
ّ
التعلم التي تعمل معها ،ستتم
اعتمادا على عدد أماكن
■
ً
جلسة تقييم النتائج بشكل مثالي بعد أسبوعين من جمع
البيانات وال يجب أن تتم بعد أكثر من شهر.
■خذ في االعتبار متى يكون أفضل وقت في اليوم إلجراء
الجلسة .مع االعتراف بمعضلة عدم الرغبة في مقاطعة
اليوم الدراسي ،تذكر أن هذا االنقطاع سيحدث مرة واحدة
في الفصل الدراسي بأكمله ،وربما يكون اليوم الدراسي
هو أنسب وقت للمشاركينً .
بدل من ذلك ،فكّر فيما إذا
كان يمكن أن تتم الجلسة في يوم عطلة أو بعد ساعات
الدوام المدرسي .ضع في اعتبارك حظر التجول ،أيام
توزيع الطعام ،وقت السفر والقيود األخرى التي قد تؤثر
على تواجد المشاركين.
اعتمادا على نموذج العمليات الذي اخترته ،يوصى بإجراء
■
ً
مالحظاتك حول النتائج وتطوير خطة تطوير المدارس
(الخطوة  )5في أيام مختلفة .سيستغرق تطوير خطة
تطوير المدارس حوالي يوم واحد .باإلضافة إلى ذلك
فإنه بعد جلسة استجابات النتائج يمكن للمشاركين
تخصيص بعض الوقت للتعبير عن النتائج ومشاركتها مع
أعضاء آخرين في المجتمع.
■ومع ذلك ،إذا لم يكن من الممكن اجراء جلسة تعليقات
واستعالمات النتائج وتطوير خطة تطوير المدارس في
يومين مختلفين فمن المهم ان يتم وضع وقت كافي
في يوم واحد إلجراء مناقشة مناسبة حول كل من النتائج
وعند وضع خطة تطوير المدارس.

السؤال الثالث :كيف يجب أن أدير الجلسة؟
■ضع في اعتبارك أنه ينبغي أن يكون لديك أطفال وكبار
مفصولين في هذه الجلسة لضمان مشاركة األطفال
الحقيقية.
أيضا في التفكير في فصل مجموعات األطفال
■قد ترغب ً
استنادا إلى
استنادا إلى الجنس و  /أو السن ،والبالغين
ً
ً
الجنس.
■للحصول على جدول أعمال مفصل لجلسة التعليقات،
يرجى الرجوع إلى جدول جلسات التعليقات في نماذج
البرامج.
■فيما يلي ملخص موجز لالستجابات من ساعتين إلى
ثالث ساعات ومناقشة جلسة النتائج:

•

معا ،التي تتنقل
لمحة موجزة عن حزمة تحسين بيئات التعلم ً
عبر الخطوات المختلفة :جمع البيانات ،واالستجابات ،و خطة
تطوير المدارس ،والتأكيد على أخذ العينات بحيث يفهم
الجميع سبب تواجدهم هنا ولماذا تم اختيارهم.

•

األساس المنطقي وراء هذه الجلسة :شرح سبب مطالبتك
للمشاركين بالمشاركة في نتائج التعليقات مع التأكيد على
أهمية الشفافية والمساءلة.

•

الموافقة المستنيرة مع كل من الطالب والبالغين (انظر
الخطوة 1ب).

•

مشاركة النتائج باستخدام بطاقة النتائج وطلب اإلدخال
والتحقق من صحة النتائج وفتح المناقشة.

•

مناقشة طرق نشر النتائج خارج نطاق المشاركين في هذه
الجلسة.

•

اختيار فريق خطة تطوير المدارس (انظر المربع  14على سبيل
المثال من أوغندا).
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المربع  :1٤تجارب من أوغندا

مثال على مشاركة األطفال أثناء التعليقات ومناقشة النتائج
في أدجومانى ،أوغندا
■تم فصل الطالب عن مجموعة البالغين.
■العدد اإلجمالي للطالب.18 :
■من الذي تم اختياره؟ في برامج التعلم السريع ،كل
مستوى لديه اثنين من ممثلي الطالب ،تمت تسميتهم
رئيس الفتيان ورئيسة الفتيات .في الصفوف االبتدائية،
كل فصل له ممثلين اثنين ،بنت واحدة وصبي واحد .اختار
الفريق استخدام هذا الهيكل الموجود في هذا العمل.
■لم تتم دعوة األطفال الذين شاركوا في جمع البيانات
عشوائيا
للمشاركة في هذه الجلسة .بما أنه تم اختيارهم
ً
للخطوة األولى فقد تقرر أن استهدافهم في هذه
الخطوة قد يربك ويقوض رسالة أخذ العينات العشوائية.
■فريق خطة تطوير المدارس 4 :أطفال 2 :صبي 2 ،بنت تم
انتخابهما من قبل الطالب في نهاية الجلسة.

ما يجب فعله
إعداد الشكل األكثر فعالية لمشاركة النتائج مع كل من
المدارس المعنية .قد يكون هذا عن طريق:
•استخدام بطاقات النتائج المطبوعة

•استخدام جهاز عرض (ربما مدعوم بواسطة بطارية أو
مولد)
•استخدام ملصق بخط اليد  /لوحة فليب شارت

راجع نتائج المدرسة أو مساحة التعلم التي تزورها .يجب
أن يحدث ذلك بالتعاون الوثيق بين موظفي البرنامج
وموظفي الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم أو
مسؤول إدارة المعلومات الذي يدير وصول الفريق إلى
منصة إدارة البيانات.
مقدما.
التخطيط مع كل مساحة تعليمية للتاريخ والوقت
ً
دائما من تعيين اثنين من الميسرين  /الموظفين
تأكد
ً
عند التعامل مع الطالب (راجع سياسة حماية الطفل
وحماية األطفال).
مسبقا مع فريقك المعلومات الحساسة أو
ً
ناقش
المثيرة للجدل التي ظهرت من خالل النتائج ،وأفضل
طريقة لتصميم عرضك التقديمي وفقا للمجموعات
المختلفة؛ حيث يمكن تقديم نفس النتائج بشكل مختلف
للبالغين واألطفال ،وحتى للمعلمين وأولياء األمور.
يلخص المربع  ١٥بعض النصائح حول كيفية إجراء جلسة
مالحظات حول النتائج في مساحة التعلم.

 ٤االستجابات ومناقشة النتائج

 ٥خطة تطوير المدارس
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المربع  :1٥نصائح

نصائح يمكن أن تساعدك في تقديم تعليقات فعالة ومحترمة ومالئمة لألطفال*:
■ال تتأخر  -كلما كان ذلك في فترة زمنية أقصر كان أفضل!
■استمر في التعلم ورفع مستوى التركيز .هذه في قلب
التعليم الجيد.
■تجنب خلق ثقافة “الشهرة والعار” بين مساحات التعلم.
الهدف هو تحسين بيئة التعلم في كل مساحة تعليمية فردية،
وال ينبغي بأي حال من األحوال أن يكون هناك أي شكل أو
إدراك للمنافسة بين المدارس أو أماكن التعلم.
■عرض النتائج بطريقة واضحة وتوضيحية .بشكل واضح مع
لغة بسيطة جيدة .بالنسبة لجلسات استجابات الطالب قد
ترغب في تقديمها بطريقة مالئمة لألطفال باستخدام األلوان
والرسومات وما إلى ذلك.

■شارك النتائج اإليجابية ً
اهتماما
أول .خالل المناقشة ،اعطي
ً
متساويا لنقاط القوة والفجوات .أكد أن هذه العملية تدور حول
ً
تسليط الضوء على كليهما.
■كن على استعداد جيد .تأكد من فهمك التام للنتائج ،حتى
مستعدا لإلجابة على األسئلة وتوضيح الحاالت المتنوعة.
تكون
ً
مقدما كيف سيتم تقاسم النتائج الصعبة
■المناقشة
ً
والحساسة (مثل العقاب البدني) .قد ال يكون من المناسب
مشاركة نفس المعلومات مع جميع المجموعات.
■إذا أظهرت النتائج درجات منخفضة في العديد من المناطق،
فال تركز على كل السلبيات .ركز على األهم].

■تقديم التعليقات باحترام  -واطلب من المشاركين أن تكون
األمور منطقية.

* بعض النصائح مأخوذة من  ، edutopia.orgانظر هنا:
https://www.edutopia.org/blog/tips-providing-students-meaningful-feedback-marianne-stenger

 ٤االستجابات ومناقشة النتائج

 ٥خطة تطوير المدارس
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الخطوة 5

خطة تطوير
المدارس
تشرح هذه الخطوة تطوير خطة تطوير المدارس ونشرها وتطبيقها.
من خالل استكمال هذه الخطوة ،سيكون لديك كل المعلومات
التي تحتاجها إلنشاء خطة لمساحة التعلم.
هناك حد أدنى من عدد خطوات البرنامج التي يجب عليك إتباعها:
■إنشاء فريق خطة تطوير المدارس (أو استخدام الهياكل
الموجودة)
■حدد طراز العملية (القياسي ،+القياسي ،السريع ،السريع
الخفيف).
■تطوير خطة تطوير المدارس
■تخصيص الميزانية
■وضع خطة عمل الفريق لضمان متابعة خطة تطوير المدارس

 ٤االستجابات ومناقشة النتائج
د تنفيذ ومتابعة خطة تطوير المدارس

 ٥خطة تطوير المدارس
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5أ
تشكيل فريق
التخطيط لتطوير
المدارس
توضح هذه الخطوة كيفية إنشاء فريق خطة تطوير
المدارس وأدوار ومسؤوليات أعضاء الفريق.
مستعدا لتوجيه
باستكمال هذه الخطوة ،ستكون
ً
تأسيس فريق خطة تطوير المدارس.

 ٤االستجابات ومناقشة النتائج
د تنفيذ ومتابعة خطة تطوير المدارس

ما يجب معرفته
■إذا كنت تعمل في سياق يكون فيه فريق خطة تطوير
جزءا من بنية مساحة التعليم الحالية ،فمن
المدارس ً
المستحسن استخدام فرق خطة تطوير المدارس الموجودة
أيضا في بلد يكون منهج خطة
بالفعل .قد يكون عملك ً
تطوير المدارس كجزء من نظام التعليم الوطني ولكنه
شائعا حتى اآلن في االستجابة لحاالت الطوارئ.
ليس
ً
في هذه الحالة ،ضع في اعتبارك ما إذا كان يمكنك اتباع
نفس التوجيه إلنشاء فريق خطة تطوير المدارس.
■إذا لم يكن هناك فريق خطة تطوير المدارس ،فعليك
إنشاء فريق.
■اطلب من المشاركين في جلسة االستجابات و منافشة
النتائج انتخاب فريق خطة تطوير المدارس (انظر إلى المربع
)14
■أدوار ومسؤوليات فريق خطة تطوير المدارس باختصار
هي:

•

تطوير خطة تطوير المدارس استنادا إلى مالحظات النتائج
وعملية المناقشة.

•

العمل كحلقة وصل بين فريق تخطيط التطوير واألعضاء
اآلخرين الذين يمثلونهم ،ونشر المعلومات ،واستشارة
أقرانهم وتعبئة أفراد المجتمع وفقا ألنشطة برنامج خطة
تطوير المدارس.

من المشاركون؟
■موظفو البرنامج الذين يقدمون الدعم
والتوجيه إذا لزم األمر
■قد تتكون المجموعة من :مدير المدرسة ،أولياء
األمور ،المدرسين ،ممثلين من لجنة إدارة
المدرسة ،وممثلين عن الطالب ،وموظفي
التعليم

 ٥خطة تطوير المدارس

•

قيادة تنفيذ خطة تطوير المدارس ،وتشجيع دعم األنشطة
من الطالب اآلخرين والمعلمين وأولياء األمور بالتعاون مع
فريق البرنامج.

■عند إعداد فريق خطة تطوير المدارس ،من المهم إعادة
النظر في نماذج العمليات في البرمجة:
اإلصدار القياسي :مدير المدرسة والمعلمين والطالب
أيضا قد يشمل المشاركة
وأولياء األمور وموظفي البرنامجً .
من لجنة إدارة المدرسة  /لجنة مجتمع مساحة التعلم إذا كانت
موجودة

اإلصدار السريع :مدير المدرسة والمعلمين والطالب
وموظفي البرنامج
اإلصدار السريع الخفيف :مدير المدرسة وموظفي البرنامج
كم عدد أعضاء فريق خطة تطوير المدارس؟
عضوا .يجب عليك ضمان
العدد الجيد يتراوح بين 18-10
ً
التوازن بين الجنسين والتمثيل الشامل.

ما يجب فعله
اكتشف ما إذا كان يوجد بالفعل فريق خطة تطوير
المدارس (أو مجموعة مماثلة) .إن لم يكن هناك فريق
يجب دعم المدرسة في إنشاء واحد .قد يتم تناول
طرقا
ً
هذا من خالل التصويت .قد يكون لدى المدرسة
تقليدية النتخاب مثل هذه المجموعة ،وإذا كان األمر
كذلك ،فقد يرغبون في استخدام مثل هذه األساليب.
فكر في أفضل تكوين للمجموعة في السياق .توفر
حزمة التعليم الحساسة للصراع (رابط) إرشادات مفيدة
للمساعدة على تجنب التوترات.
قم بتطوير وصف  /اختصاصات بسيطة وأدوار
ومسؤوليات لفريق خطة تطوير المدارس .هذا ليس
بالضرورة أن يكون وثيقة رسمية للتوقيع ولكن باألحرى
أن يكون الجميع متفقين في المفهوم سواء فريق خطة
تطوير المدارس وموظفي البرنامج .يمكن أن يشمل
ذلك الحوافز (أو عدمها) ،وصالحيات اتخاذ القرارات،
وااللتزامات المتوقعة ،إلخ.
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المدرسة
تحسين
خطة
ب تطوير
المدارس
فريق التخطيط
أ تشكيل
معا
التعلم
لتحسين
الخمس
الخطوات
عامة على
لتطوير نظرة
المقدمة
االختصارات
نشر ً

5ب
تطوير خطة تحسين
المدرسة
تقدم هذه الخطوة إرشادات حول
كيفية دعم المجتمع في صياغة
وتطوير خطة تطوير المدارس.

 ٤االستجابات ومناقشة النتائج

ما يجب معرفته
■في جدول  ٣أدناه ،سوف تجد نظرة عامة على االختالفات
بين تطوير وتنفيذ خطة تطوير المدارس عبر نماذج
العمليات المختلفة:
■سيستغرق تطوير خطة تطوير المدارس يوما واحدا على
األقل (حوالي  6إلى  7ساعات) وفي بعض الحاالت
يومين.
■فكر في مستويات مشاركة األطفال التي تحتاجها (انظر
مربع ١ب) .من المرجح أن يكون على المستوى التعاوني:
درجة أكبر من الشراكة .توفير الفرص التخاذ القرار
المشترك والتأثير في العملية والنتيجة .حيث يعمل
مجتمع تعلم الطالب والطالب والمعلمين ومدير المدرسة
وموظفي البرنامج مع البالغين على تصميم الخطة
وتنفيذها ،بما في ذلك تحديد األنشطة وتنفيذها.

•

نتائج التقييم ،لكل مساحات تعليمية وعبر جميع مساحات
التعلم

•

الميزانية المتاحة (و  /أو األموال التي قد تحتويها كل مدرسة
 /مساحة تعليمية)

•

استجابة التعليم في حاالت الطوارئ والبرنامج الموجود
لديك بالفعل ،بما في ذلك التوجيهات االستراتيجية
للمنظمة ،المجموعة  /مجموعة العمل

•

أفضل طريقة تخطيط وتنظيم للدورة لتطوير خطة تطوير
المدارس

■فريق خطة تطوير المدارس
■موظفو البرنامج (دعم العملية)

 ٥خطة تطوير المدارس

د تنفيذ ومتابعة خطة تطوير المدارس

■عند بدء تخطيط خطة تطوير المدارس هناك العديد من
المشكالت التي تحتاج إلى وضعها في االعتبار:

من المشاركون؟
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•
•ما موارد البرنامج  /النشاط الموجودة

ما اإلرشادات واألدوات والقوالب والنماذج المتوفرة لديك؟

■عادة ما تتميز برامج خطط تطوير المدارس القوية بثالثة
عناصر:

•
•الوقت :متى سيتم ذلك
•تخصيص الموارد :األشخاص والميزانية ،ما الموارد المتاحة

مهام محددة :ما الذي سيتم القيام به ومن الذي سيقوم به

لكل نشاط

■يمكنك استخدام ملصق خطة تطوير المدارس في نماذج
ً
أيضا  ،انظر إلى الصفحة .57
البرنامج.
■مثال استخدم في أوغندا في الصفحة .53
■للحصول على جدول األعمال التفصيلي  ،يرجى الرجوع
إلى جدول أعمال جلسة خطة تطوير المدارس في نماذج
البرنامج.

ما يجب فعله
تأكد من وجود ما يكفي من الوقت لتنفيذ اإلجراء دون
أخذ الوقت والجهد بعيدا عن التدريس.
تأكد من أن أنشطة خطة تطوير المدارس تراعى الفوارق
بين الجنسين.
شجع المدرسة على إيجاد حلول بسيطة محلية ولكن
ال تتردد في اقتراح التدريب على مواضيع مثل مدونة
السلوك المدرسي وتخطيط سالمة المدرسة والدعم
النفسي االجتماعي.
يجب أن يركز واحد على األقل من التدخلين أو الثالثة
على انتباه الطالب أو عملية التعلم.
الميسرون على دراية بمجموعة األدوات
يجب أن يكون
ّ
األساسية لحفظ الموارد الخاصة بمنظمة إنقاذ الطفل
للوصول إلى اقتراحات للتدخل.

*يرجى االتصال بسينثيا كونز للوصول إلى مجموعة أدوات الموارد األساسية
حيث إنها ال تزال في المرحلة التجريبيةcynthia.koons@reddbarna.no:
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جدول  :٣نظرة عامة على االختالفات بين تطوير وتنفيذ خطة تطوير المدارس عبر نماذج العمليات المختلفة:

القياسي +
فريق تطوير
المدارس مع:

السريع

القياسي

السريع الخفيف

الطالب

الطالب

الطالب

مدير المدرسة

مدير المدرسة

مدير المدرسة

مدير المدرسة

موظفو البرنامج

المعلمين

المعلمين

المعلمين

اآلباء

اآلباء

موظفو البرنامج

موظفو البرنامج

موظفو البرنامج

الزمن

من  6إلى  12ساعة (وقت العمل)

من  6إلى  12ساعة (وقت العمل)

االعتبارات
اإليجابيات
والسلبيات

مشاركة قوية مع جميع الجهات الفاعلة .ما
يكفي من الوقت للمناقشة والتفكير في
األنشطة والحلول ،وكذلك إكمال نموذج خطة
تطوير المدارس الكامل

مشاركة قوية مع جميع الجهات الفاعلة .قد
يكون الوقت المتاح للمناقشة والتفكير في
محدودا
األنشطة
ً

ست ساعات ،أو

ساعة إلى ساعتين

من ثالث إلى أربع ساعات في
اليوم نفسه استجابات على النتائج

إذا قمت بتنفيذ الست ساعات كاملة
قد تجد أن هناك وقت محدود لمناقشة
الموارد واألدوار والمسؤوليات والقسم
األخير .قد ال يكون هناك موارد كافية من
الموظفين لتحديد أولويات الوقت ،وهذا
يتوقف على عدد الموظفين لديك وعدد
المدارس
أيضا التفكير في تنفيذ نشاط من
يمكنك ً
ثالث إلى أربع ساعات ،ولكن مع األخذ في
االعتبار ما إذا كنت ستوفر الوقت مع أعمال
المتابعة ،حيث تخاطر بعدم اكتمال عملية خطة
تطوير المدارس بالكامل

المشاركة من الجهات الفاعلة في مساحة التعلم
ولكن باستثناء الوالدين
من المهم مالحظة أن وقت خطة تطوير
المدارس الفعلي سيكون هو نفسه ،حيث
تعمل في مجموعات .هنا ،عليك أن تأخذ في
االعتبار ما إذا كان اآلباء غير متاحين للمشاركة ،أو
أنك غير قادر في هذا الوقت على القيام بنشاط
تعبئة يضم أولياء االمور
إذا قمت بتنفيذ الست ساعات كاملة،
قد تجد أن هناك وقت محدود لمناقشة الموارد
واألدوار والمسؤوليات والقسم األخير
قد ال يكون هناك موارد كافية من الموظفين
لتحديد أولويات الوقت ،وهذا يتوقف على عدد
الموظفين لديك وعدد المدارس
يمكنك اختيار تنفيذ نشاط من ثالث إلى أربع
محدودا
ساعات ،ولكن قد تجد أن هناك وقتً ا
ً
للمناقشات والتفكير اإلبداعي حول األنشطة.
قد يكون هناك وقت محدود للغاية لصنع القرار
وتوافق اآلراء ال سيما بشأن تخصيص الموارد

المشاركة ضعيفة جدا ،ألنها ليست سوى
لمدير المدرسة ،ونحن ال نحصل على اآلراء
واألفكار والقرارات من اآلخرين في مجال
التعلم
الميزة الواضحة هي الوقت الذي تم توفيره
يتمثل العيب الواضح في عدم وجود
مشاورات أو تعاون من األعضاء اآلخرين،
مما قد يؤدي إلى نقص الدعم والمشاركة
المجتمعية خالل مرحلة التنفيذ .قد يكون هذا
هو الحال خاصة بالنسبة للمدرسين ،الذين
متأثرا بأي
سيكون على األرجح يوم عملهم
ً
تغييرات وأنشطة مخطط لها
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عندما تقوم بتطوير خطة تطوير المدارس ،يمكن لفريق
خطة تطوير المدارس التفكير في ما يلي:
•من الذي يقود األنشطة ومن المشاركون اآلخرون؟
•ما رؤية مدرستك لبيئة التعلم؟

•ما التحديات الرئيسية على المدى القصير والطويل؟
•ما اإلطار الزمني والموارد؟

إيجاد الحلول المحلية

•حلول قوية تأتي من المجتمع نفسه .في حين تأتي
معا بقائمة شاملة من التدخالت
تحسين بيئات التعلم ً
المقترحة فإننا نعتقد أن التحسن الفعال يأتي من
مدير المدرسة والمعلمين وأولياء األمور والمجتمعات
واألهم من الطالب أنفسهم.

•أسئلة مفيدة لمناقشة اإلجراءات واألنشطة المناسبة.
•ما الحل المحلي الناجح الموجود بالفعل؟

•ما التدخالت واإلجراءات التي يمكن للطالب ومدير
المدرسة والمعلمين وأولياء األمور والمجتمع األوسع
المساعدة في تنفيذها؟
•ما اإلجراءات البسيطة قصيرة األجل (المكاسب
السريعة) التي يمكننا تنفيذها؟
اسم خطة تطوير المدارس
يجب أن تحتوي خطة التطوير لكل مساحة تعليمية على
اسم مساحة التعلم  ،خطة تطوير [اسم مساحة التعلم] ،
على سبيل المثال:
•خطة تحسين مدرسة األطفال السعداء االبتدائية
•خطة تحسين الحكمة
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د تنفيذ ومتابعة خطة تطوير المدارس

خطة تطوير (اسم المدرسة)
اسم المدرسة:

الحي والمجتمع:

نوع المدرسة  /المركز التعليمي:

ضابط تعليم يعمل مع المدرسة  /مركز التعلم:

اسم مدير المدرسة:

مجموع الميزانية المخصصة:

 #المدرسين # :الموظفون اآلخرون # :الطالب:

التاريخ و الوقت

عنصر
إطار
الجودة
4-2

عمل
ستستخدم مؤسسة
إنقاذ الطفل أداة إدارة
الكوارث المدرسية
لتدريب موظفي
المدرسة والطالب
والمجتمعات على الحد
من مخاطر الكوارث
والتأهب للطوارئ
باللغتين اإلنجليزية
واللغة المحلية.
التدريبات  4xمع
الموظفين والطالب

الهدف
يتم تطبيق
خطة
السالمة
المدرسية
واستخدامها
من قبل
المجتمع
المدرسي
بأكمله

المسؤول
ضابط
تعليم
ومدير
المدرسة

المتابعة
طاقم
المدرسة
والطالب

الموعد
النهائي
 1أكتوبر 2017

الميزانية
يديرها
مدير
التعليم

قائمة
التحقق
في الوقت
المحدد:
نعم
ال
جزئيا
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المربع  :1٦نصائح

القواعد الذهبية في خطة تطوير
أعط األولوية لثالثة
١ .ال يمكنك القيام بذلك دفعة واحدة ِ -
أو خمسة كحد أقصى من األنشطة لتبدأ بها.
٢ .التركيز على مجموعة من التدخالت الناعمة والصلبة .يجب
أن يكون لجميع برامج خطة تطوير المدارس تدخالت تركز
على الطفل والتي تؤثر على الرفاهية والحماية وإمكانات
التعلم وتتجنب التكيف مع البنية التحتية فقط.
٣ .التخطيط الجيد لـ “من وكيف”  -كيف يمكنك تنفيذ
النشاط ومن سيشارك؟
٤ .أنت لست وحدك! يجب أن تكون خطة تطوير المدرسة
عملية قائمة على المشاركة .تأكد من أن العملية لها
مشاركة هادفة ومتوازنة بين الجنسين ،بما في ذلك من
الطالب .هذا ال يعني أن الطالب يقومون بالعمل فقط،
أيضا جزء من عملية صنع القرار “ماذا وكيف”.
بل هم ً
٥ .الموارد :على الرغم من وجود ميزانية لتنفيذ خطة تطوير
المدرسة ،ضع في اعتبارك أن هناك موارد أخرى ذات
قيمة مساوية لألنشطة ،مثل مساهمة المتطوعين من
المجتمع ،والمنح المدرسية (حسب السياق) ،والمواد
المتاحة في المحيط الخ

 ٤االستجابات ومناقشة النتائج

 ٥خطة تطوير المدارس

د تنفيذ ومتابعة خطة تطوير المدارس

الموارد الخارجية  -مجموعة أدوات الشبكة المشتركة
بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ وحزمة
الموارد األساسية للتعليم في حاالت الطوارئ من
منظمة إنقاذ الطفل
في بعض األحيان نحتاج إلى النظر إلى ما وراء الحلول
واختبارا .هناك
انتظاما
المحلية والبحث عن طرق وتدخالت أكثر
ً
ً
مجموعة متنوعة من أدوات التعليم في حاالت الطوارئ
واألدلة والحزم المتاحة .أهم مصدرين على شبكة اإلنترنت
هما مجموعة أدوات الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم
في حاالت الطوارئ وحزمة الموارد األساسية للتعليم في
حاالت الطوارئ من منظمة إنقاذ الطفل حيث توفران تغطية
المجاالت الرئيسية لبيئة تعلم األطفال وتتوفر على اإلنترنت
أو عند الطلب.
كشبكة عالمية مفتوحة ،طورت الشبكة المشتركة بين
الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ مكتبة شاملة من
الموارد المستخدمة والمختبرة .تحتوي مجموعة أدوات
الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ
على مجموعة واسعة من األدوات والموارد العملية الميدانية
الصديقة لتوجيه التربويين والعاملين في المجال اإلنساني
والمسؤولين الحكوميين العاملين في مجال التعليم في
حاالت الطوارئ وخالل فترات االنتعاش.

فيما يلي بعض األمثلة عن األدوات والحزم في المكتبة:
■مدونة السلوك المدرسي واالنضباط اإليجابي
■دليل تدريب التطوير المهني للمعلمين
■حزمة التعليم الحساسة للصراع
■دمج االستعداد والحد من مخاطر الكوارث
■مواد الدعوة
■دليل التعليم الجامع
■كيفية دعم األطفال ذوي اإلعاقة
■دليل البناء اآلمن للمدارس
طورت منظمة إنقاذ الطفل حزمة الموارد األساسية
للتعليم في حاالت الطوارئ وهي متوفرة عند الطلب على
البريد اإللكتروني (بعد المرحلة
التجريبية) .حزمة الموارد هي
مجموعة من الموارد الفنية
واألدوات العملية .تم إنشاء
هذه الحزمة بواسطة مجموعة
متنوعة من المصادر :منظمة
إنقاذ الطفل ،الشبكة المشتركة
بين الوكاالت للتعليم في حاالت
الطوارئ ،الشبكة المشتركة بين
الوكاالت ،األمم المتحدة ،مراكز
التفكير وغيرها.
حتوي حزمة الموارد األساسية على ثالثة مكونات )1( :وثيقة
اإلطار التي تحدد نهج منظمة إنقاذ الطفل في التعليم في
حاالت الطوارئ بالتفصيل وتقترح تدخالت بسيطة في حاالت
الطوارئ )2( ،مجموعة األدوات ،والتي تتضمن دليل خطوة
بخطوة الختيار وتتبع التدخالت وفقا لعوائق محددة للتعليم،
كما تم تنظيمها من قبل إطار جودة التعليم ،و ( )3المكتبة،
التي تتكون من تعليم محقق بموارد الطوارئ التي ينظمها
إطار جودة التعليم .في مجموعة األدوات والمكتبة ستجد
مجموعة من األدوات المختلفة التي يمكن استخدامها في
خطط تطوير المدارس.
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اﻷﺳﺎس

اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت

 -٥اﻟﻘﻴﺎدة
واﻻدارة
اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ و اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ

 ٤االستجابات ومناقشة النتائج
د تنفيذ ومتابعة خطة تطوير المدارس

الميزانية:

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﺧﻼت
• ﺗﻘﻴﻴﻢ أوﻟﻮﻳﺎت ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻄﻮارئ.
• دﻋﻢ اﻟﻘﻴﺎدة ﻟﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ  ،وﺣﻤﺎﻳﺔ
ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﻤﺎت  ،واﻻﻧﻀﺒﺎط اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ  ،وﻣﺪوﻧﺎت ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك
اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ  ،واﻻﻧﺪﻣﺎج  ،واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.

في وثيقة اإلطار ،يظهر كل أساس ومكون بقائمة تدخل
والتي يمكن أن يستخدمها الفريق المنفذ لإللهام أو
األنشطة العملية في خطة تطوير المدارس.
تتكون المكتبة من قائمة تضم حوالي  100من الموارد التي
تم فحصها وترتبط بمكونات عمل إطار جودة التعليم .جزء
مهم من اإلطار هو دليل شامل حول كيفية استخدام وتنفيذ
مختلف الموارد.
عند استخدام حزمة الموارد األساسية ،ضع في اعتبارك أن
هذه الموارد يمكن أن تكون واسعة النطاق .البعض يحتاج
أيضا إلى أن يكون في سياقه وترجمته .قبل استخدام
ً
هذه ،ستحتاج إلى تقييم وتدقيق األدوات ذات الصلة .من
المستحسن أن تناقشها مع المستشار الفني.
العثور على الموارد لخطة تطوير المدارس
يتطلب تخطيط تطوير المدرسة أو مساحة التعلم الموارد
والميزانية .كخطوة افتراضية ،ينبغي أن تدار من قبل
موظفي البرنامج أو السلطات التعليمية .يوصى بأن يقوم
موظفو البرنامج بقيادة ومراقبة الموارد والميزانيات ،حيث
إن العديد من المدارس وأماكن التعلم قد ال يكون لديها
القدرة على إدارة الميزانية بفعالية حيث يتم تنفيذ العديد من
األنشطة .لذلك ،نوصي بأن يقوم موظفو البرنامج بدور في
تطوير برنامج خطة تطوير المدارس وتسهيل النقاش حول
كيفية تعبئة الموارد المحلية.
ومن المغري التركيز فقط على «المكونات الصلبة» مثل
الكتب ،ومواد التدريس والتعلم ،والمراحيض ،والطالء
والهياكل .ومع ذلك ،فمن الحكمة في كثير من األحيان أن

 ٥خطة تطوير المدارس

تستثمر  ٪50من جهودك في المكونات الناعمة .تستثمر
هذه األنشطة في األشخاص بما في ذلك معارفهم
ومواقفهم وسلوكهم .يمكن أن تتضمن التدخالت الناعمة ما
يلي:
•التعلم والحماية النفسية واالجتماعية لكل من الطالب
والموظفين
•التدريب والتوجيه مع الدعم المستمر
•تدريب الموظفين وأولياء األمور

•إنشاء أنظمة مثل المجالس والجمعيات

•التنسيق والشراكات مع الجهات الفاعلة الرئيسية

إحدى الطرق لضمان توفر التمويل لبرنامج خطة تطوير
المدارس هو وضع الميزانية وفقا لذلك في مرحلة الطلب.
في خطوط الميزانية ،يمكن إعطاء كل مدرسة (يديرها
صغيرا من المال لتنفيذ الجولة األولى
مبلغا
ً
الشريك المنفذ)
ً
من تخطيط التطوير .ومع ذلك ،فإن خطوة النهاية تكون
هي التحرك نحو مجتمع ممول (أو من قبل سلطات التعليم
المحلية) وخطة التحسين المستدام.

•جزء كبير من وضع خطة هو معرفة مقدار الميزانية
المتاحة لديك .هذا سوف يرشد األنشطة التي يمكنك
القيام بها وكيف يجب أن تعطي األولوية لها.
•يحتاج الفريق إلى فهم الميزانية المتاحة لتنفيذ
البرنامج.

•يحتاج الفريق إلى فهم ما يلزم تقريبا لألنشطة العامة
مثل تدريب المعلمين ،وشراء المواد التعليمية وما
إلى ذلك.
•يتبقى لك اآلن مبلغ مالي لتنفيذ خطة تطوير
المدرسة .يجب أن تقرر ما إذا كان يجب التوزيع
بالتساوي على جميع مساحات التعلم ،أو التقسيم
على أساس االحتياجات  -على سبيل المثال ،إذا
كان لديك مساحة تعليمية واحدة متأخرة بشكل كبير
عن اآلخرين ،فهل ستفكر في تخصيص المزيد من
التمويل؟

•يجب القيام بذلك قبل أن تبدأ في برنامج خطة تطوير
المدرسة في مكان التعلم .حيث يحتاج فريق خطة
تطوير المدرسة إلى معرفة مقدار التمويل المتاح ،من
أجل وضع الخطة األكثر واقعية ،بما في ذلك تحديد
األولويات.

•عندما يتم الطلب من فريق خطة تطوير المدرسة فيما
يختص اتخاذ القرارات والحصول على الملكية ،يجب أن
يتضمن ذلك المعرفة بشأن الميزانية  /المال  /التمويل
المتاح لهم .ال يعني ذلك بالضرورة أن عليك تحويل
التمويل مباشرة إلى المدرسة ،ولكن الهدف هو
التواصل والمعرفة الشفافة والواضحة.
•إذا كانت إجراءات منظماتية من حيث اإلنفاق  ،فسر
ذلك بوضوح.
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5ج
نشر وإعتماد خطة
تطوير المدارس داخل
المجتمع المدرسي
تهدف هذه الخطوة إلى توفير التوجيه العتماد ونشر
خطة تطوير المدارس داخل المجتمع المدرسي
األوسع.
من خالل إكمال هذه الخطوة ،ستكون مستعدا لنشر
خطة تطوير المدارس بشكل فعال ألعضاء المجتمع
المدرسي.

 ٤االستجابات ومناقشة النتائج
د تنفيذ ومتابعة خطة تطوير المدارس

ما يجب معرفته
■من المرجح أن يتضمن برنامج خطة تطوير المدارس
األنشطة التي سيقودها وينفذها موظفو البرنامج ،مثل
تدريب المعلمين ،وشراء المواد وما إلى ذلك ،في حين
قد تنطوي بعض األنشطة على مشاركة أكبر ويقودها
الطالب وأولياء األمور .لذلك ومن أجل الحصول على
تدخالت ناجحة يجب أن يكون هناك التزام في مجال التعلم
بشكل أبعد من فريق خطة تطوير المدارس.
■لنشر خطة تطوير المدارس خارج الفريق يمكنك استخدام
ملصق خطة تطوير المدارس لتوفير العرض على مستوى
أيضا مشاركة خطة تطوير
المدرسة .ومع ذلك ،يمكن ً
المدارس في االجتماعات مع المعلمين وأولياء األمور
والطالب.

ما يجب فعله
ناقش مع مدير المدرسة ،وربما فريق خطة تطوير
المدارس ،أفضل نهج لضمان نشر مساحة تعليمية
أوسع من خطة تطوير المدارس.
قم بإعداد الرسائل الرئيسية قبل االجتماع مع المجتمع.
كما يجب ضمان التواصل الواضح حول سبب تنفيذ هذه
األنشطة المحددة على مستوى المدرسة ،بما في ذلك
العملية من جمع البيانات إلى المالحظات واستخدام
النتائج في تطوير خطة تطوير المدارس.

من المشاركون؟
■المجتمع المدرسي األوسع (المدرسون،
أولياء األمور ،الطالب) خارج فريق خطة تطوير
المدارس ،بما في ذلك أصحاب المصلحة
الرئيسيون المعنيون.

 ٥خطة تطوير المدارس

امتالك جدول زمني لتقديمه ،بحيث يمكنك إشراك
المعلمين وأولياء األمور والطالب في تنفيذ األنشطة.
إعادة فرض ودعم وتدريب لجنة إدارة المدرس  /المدرسة
والمدرسين والطالب في كيفية دعم تنفيذ ومراقبة
خطة تطوير المدارس بشكل فعال.

خطة جيدة لالجتماع مع مدير المدرسة و  /أو أعضاء
آخرين في فريق خطة تطوير المدارس.
دعم الطالب في إعداد نشاط لمشاركة المعلومات مع
الطالب اآلخرين (بشكل منفصل عن البالغين).

المربع  :17نصائح

كيفية نشر خطة تطوير المدارس

■تشجيع أعضاء فريق تخطيط التطوير على إبالغ
أقرانهم.
■عرض مالحظات أو رسائل أو ملصقات في
المدرسة أو مساحة التعلم.
■إنشاء آليات للموظفين والطالب ولجان إدارة
المدارس وأعضاء المجتمع لتبادل األفكار
واالهتمامات أو مجاالت التحسين .قد يكون هذا
في شكل إعداد مربع االقتراح أو مجموعة واتساب
أو اجتماعات وجها لوجه.
■تضمين الطالب باستخدام مجلس الطالب.
■تضمين الوالدين من خالل لجنة  /رابطة أولياء األمور
والمعلمين وممثلي اآلباء  /مقدمي الرعاية.
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د تنفيذ ومتابعة خطة تطوير المدارس

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺪء

اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺘﻬﺎء

ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻧﺘﺎﺋﺞ

ﺧﻄﺔ

اﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﺰﻣﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻌﺎً

 .١اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

١

٢

٣

اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت

اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ

اﻟﺘﺪﺧﻞ  /اﻟﻨﺸﺎط

اﻟﻤﺴﺆول

اﻟﺤﺎﻟﺔ

اﻟﻤﻮارد

 :١٫١اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﻪ واﻟﻤﺤﺘﺮﻣﺔ
 :٢٫١اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﺎﻃﻔﻲ
 .٢اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ

١

٢

٣

 :١٫٢ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻵﻣﻨﻪ و اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻬﺎ
 :٢٫٢اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
 :٣٫٢اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
 :٤٫٢إداره اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ
 .٣اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ

١

٢

٣

 :١٫٣رﻓﺎﻫﻴﺔ و ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
 :٢٫٣ﻣﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ
 :٣٫٣ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 :٤٫٣اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
 :٥٫٣اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
 .٤أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

١

٢

٣

 :١٫٤ﻣﺸﺎرﻛﻪ اﻟﻄﻔﻞ و اﻵﺑﺎء واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ
 :٢٫٤اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل وﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 .٥ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﺪرﺳﺔ وإدارﺗﻬﺎ
 :١٫٥اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ و اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ
 :٢٫٥ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
 :٣٫٥إدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ

١

٢

٣

اﻟﺘﻮاﻗﻴﻊ

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

 ٥خطة تطوير المدارس
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وإعتماد خطة تطوير المدارس داخل المجتمع المدرسي
بيئات ج
المدرسة
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5د
تنفيذ ومتابعة
خطة تطوير
المدارس
تحتوي هذه الخطوة على عمليتين منفصلتين
للتنفيذ .األولى هي خطة تطوير المدارس الفردية
لكل مساحة للتعلم ،والثانية هي خطة عمل
البرنامج ،والتي تتضمن تجميع ومقارنة األنشطة
المشتركة عبر جميع برامج خطة تطوير المدارس.
وبعبارة أخرى ،فإن تجميع خطط تطوير المدارس
الفردية ستوفر التغذية لخطة عمل البرنامج .الغرض
من متابعة التنفيذ هو فهم ما إذا كان كل نشاط يتم
في الواقع كما هو مخطط له ،وإذا كان يتم تحقيق
أهدافه المنشودة.

من المشاركون؟
■فريق خطة تطوير المدارس في كل مساحة
تعليمية
■مجتمع مساحة التعلم بما في ذلك الطالب
والمعلمون وأولياء األمور
■طاقم البرنامج بما في ذلك موظفو البرنامج
وموظفو الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم
■المستشارون الخارجيون مثل المدربين ،إلخ.

 ٤االستجابات ومناقشة النتائج

 ٥خطة تطوير المدارس

د تنفيذ ومتابعة خطة تطوير المدارس

ما يجب معرفته
بشكل عام ،هناك فئتان من األنشطة:
■األنشطة المتشابهة في جميع مساحات التعلم في
برنامجك :هي عادة تكون تدريب المعلمين ،دوائر
المعلمين ،ومدونات السلوك ،وإنشاء آليات مخاطر
الكوارث وآليات السالمة الشاملة للمدارس ،ورابطات
اآلباء والمدرسين ،والدعم النفسي واالجتماعي
للمدارس.
■األنشطة الفردية لكل مساحة تعليمية :على سبيل
المثال ،مناطق خارجية أكثر أمانً ا ومالئمة لألطفال ،وإنشاء
األسوار ،والمكتبة  /زاوية القراءة في مساحة التعلم إلخ.
■انظر إلى خطة عمل فريق البرنامج في نماذج البرنامج.

ما يجب فعله
تنفيذ خطة تطوير المدارس على
مستوى مساحة التعلم:

إبالغ مدير المدرسة وفريق اإلدارة عن اإلرشادات
واإلجراءات المتعلقة باإلنفاق المالي ،من حيث الميزانية
المقدمة للمدرسة وإجراءات التوريد في المنظمة
واللوجستيات وأدلة وأنظمة الموارد البشرية .من
المستحسن تجنب أي إحباط أو ارتباك إذا تأخرت العملية
أو إذا كانت تبدو معقدة.
التحدث إلى قسم الخدمات اللوجستية! تأكد من فهم
جميع اإلجراءات والمواعيد النهائية للمشتريات .ستكون
فرق اللوجستيات أفضل زمالئك وأكثرهم قيمة في
التنفيذ.
خطة عمل فريق البرنامج:
تطوير خطة عمل فريق برنامج ،بما في ذلك متابعة خطة
تطوير المدارس على مستوى مساحة التعلم.
إنشاء خطة إجراء  /عمل على أساس خطة تطوير
المدارس .وسيوجه هذا التدخالت المختلفة وسيخلق
ً
واضحا ومجاالت المسؤولية وما يلزم
زمنيا
جدول
ً
ً
لتنفيذ نشاط وكيفية القيام به.

تأكد من حصولك على جميع خطط التطوير النهائية لكل
مساحة تعليمية.

خطط لألنشطة في وقت مبكر والتي ستكون مشتركة
لجميع مساحات التعلم مع إبالغ مدير المدرسة و  /أو
فريق خطة تطوير المدارس لضمان عدم تصادم هذه
األنشطة مع تواريخ األنشطة على مستوى مساحة
التعلم.

التواصل مع مدير المدرسة و  /أو فريق خطة تطوير
المدارس حول أفضل الطرق لتقديم الدعم ومتابعة
األنشطة.

التعاون مع زمالئك في الرصد والتقييم والمساءلة
والتعلم حول أفضل طريقة لمراقبة تقدم األنشطة.

قسم المهام في الفريق للمتابعة ،إما عن طريق
ّ
مساحة التعلم أو عن طريق النشاط المشترك عبر
مساحات التعلم المتعددة.

الموافقة على شخص محوري للتواصل بين موظفي
البرنامج ومساحة التعلم.

المتابعة مع فريقك حول الممارسات الجيدة ،ما النقاط
الناجحة ،ما القضايا غير الناجحة ،هل أنت على المسار
الصحيح أم أن هناك حاجة إلى رسائل تصحيحية.
فهم ميزانية التنفيذ الخاصة بك والسيطرة عليها.
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