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 ملخص 

ي   الحديثة  ال�تابات  تؤكد  ي   التعل�م  موض�ع  ع�  تركز   اليت
رة  البيئات  �ف اعات  من  المت�ف ف ف   العالقة  ع�  ال�ف ي   التدخالت  بني

  الطفولة   مرحلة  �ف
ات   الفقر   من   لحد ا و   المبكرة  ي   السلب�ة  التجارب   وتأث�ي

اع  تعرضوا   الذين  ألولئك   الس�ما   الطفولة،   مرحلة   �ف ف   المهمة   العوامل   من   . عن�ف  ل�ف
ي 
ي   الفعالة  التدخالت  �ف َ��ِهم،   الصغار   األطفال  �ستهدف  اليت

�
ي   ك�ف�ة  البع�د،  األجل   ع�   السلو�ي   التغي�ي   استدامة   ثم،  ومن   وأ

  تل�ت
اجع  ما   عادة  االحت�اجات   تقي�م  عمل�ات  فإن  المحل�ة،  االعتبارات  است�عاب  أهم�ة  رغم   . التدخالت  لتلك  المحل�ة   المجتمعات  ي   ت�ت

  �ف
ا   االهتمام  �كون  عندما   األول��ة امج  إعداد   عمل�ة  إن  . المأوىو   الماءو   والغذاء  لألمن  الُمِلح  االحت�اج  تلب�ة  ع�  منصب� ي   ال�ب

  عدم  ظل  �ف
ي   المجتمعات  محفزات و  أول��ات   ألهم  فهم دون  تتم  لالحت�اجات  تقي�م وجود  ي   المبكرة   الطفولة  تنم�ة  برامج  إن   . خدمتها  تتم اليت   اليت
ي  تحمل  المحل�ة  لالعتبارات  مراعاة   دون ُتصمم

ها  �كون  ثم،   ومن  المجتمع؛ جانب   من  عزوفالو  األجل  ط��لة  تداع�ات   ط�اتها   �ف   تأث�ي
  تتجاوز   أن  المرجح  فمن   لهذا،  سنة؛  20  يتجاوز   اآلن  األمد   ط��ل  اللجوء  حاالت  متوسط  أصبح  أن  بعد   وذلك  ،منعدم  إ�  ا محدود� 
ي   االحت�اجات  تقي�م   عدم  تكال�ف

ي   اإل�سان�ة   الس�اقات   �ف
ي   المبدئ�ة  االستثمارات  ق�مة   البع�د   األجل   �ف ه  اليت   . البحوث  تلك   إجراء   إ�  ُتوجَّ

ا 
�
اف ا   المقال  هذا   �قدم  والقيود،  الفرص  بهذە  اع�ت ي   االحت�اجات  تقي�م  عمل�ات  إلجراء  إطار�

،   الس�اق  �ف ي
  توض�ح�ة   نتائج  عن  فض�ً   اإل�سايف

ز  وع   قبل  للمجتمع   أ��ب   فهم  ع�  الوقوف  ق�مة  ت�ب ي   ال�ش
ف   . المبكرة  الطفولة   تنم�ة   برامج  تصم�م  �ف   تقي�م ب  المقال  هذا   �ستعني

ي   التقي�م  ذلك تصم�م  مخَد ستَ و�ُ   المبكرة،  الطفولة  تنم�ة تدخل لتصم�م  الالزمة  المعلومات  توف�ي   بغرض  االحت�اجات
  إطار   تقد�م  �ف

ي   االحت�اجات تقي�م  عمل�ات  �جعل
ي  الس�اق �ف

 . للتنف�ذ  قابلة  اإل�سايف

 

 مقدمة

ف   العالقة   ع�   الحديثة   ال�تابات  تؤكد  ي   التدخالت   بني
ات  الفقر   من  والحد   المبكرة   الطفولة   مرحلة  �ف ي   السلب�ة  التجارب   وتأث�ي

  مرحلة   �ف
 Britto et al. 2016; Bouchane et al. 2018; El-Haj et al. 2018; Murphy, Yoshikawa, and Wuermli)  الطفولة

2018; Shonkoff et al. 2012; Young 2007; Gertler et al. 2013) .   ة  رغم ي  األدلة ك�� ي  االستثمار  ع�   العائد  أن ُتظِهر   اليت
  �ف

 Richter et al. 2016; Young 2007; Gertler et)  أخرى  تعل�م�ة   استثمارات  ع�  العوائد  �فوق  المبكرة   الطفولة   تنم�ة  برامج
al. 2013)،   ي   ندرة  نجد  فإننا

ي   الدراسات  �ف ي   الجودة  عال�ة   واألدلة   التنف�ذ   تناولت  اليت ي   إليها   االرتكان  �مكن  اليت
ي   التدخالت   إثراء  �ف

  �ف
ي  الس�اقاتو   الطوارئ س�اقات اعات تمزقها   اليت ف  . )Murphy et al. 2018(  ال�ف

ي   المهمة  العوامل  من
ي   الفعالة  التدخالت  �ف َ��ِهم،  الصغار   األطفال  �ستهدف  اليت

�
  األجل  ع�  السلو�ي   التغي�ي   استدامة   ثم،  ومن  وأ

ي   ك�ف�ة  البع�د،
ي   التعل�م�ة   التدخالت  تقف   ما   عادةً   . (Dionne2012)  التدخالت  لتلك   المحل�ة  المجتمعات  تل�ت

ق   �ف ف   طرق  مف�ت   بني
ف  ف   المانحني  JeffreyandJeffrey1998; Dionne) المحل�ة  المجتمعات   واحت�اجات   العالم�ة،   �ات � األول  يوجهون  الذين  الدوليني

2012; Foulds 2016) .  ي   البحوث  كفا�ة  عدم  من  مستمرة  مخاوف  هناك  تظل  المتقاطعة،  االعتبارات  هذە  أهم�ة  رغم   تتناول   اليت
ي   التدخالت  تطبيق  عند   المالئم  بالقدر   مراعاتها   وعدم  المحل�ة  والتفض�الت  المواقف   فاعلة   خارج�ة  أطراف  تدعمها   و/أو   تصممها   اليت

(Mohanty 2003; Benavot and Braslavsky 2007; Dionne 2012; Foulds 2013) . 

ي   الفجوات  هذە  إن  بل 
ي   وتعل�مهم   الصغار   األطفال  رعا�ة  �شأن  المتبادل  الفهم   �ف

ا   أ���   تكون   التنشئة  مرحلة   �ف ي   وضوح�
  األوضاع   �ف

ي   بالتم��ل   تتعلق   حديثة  ب�انات  �ش�ي   إذ   والمأوى؛   والماء  والغذاء  ألمن ا   إ�  الحاجة   لسد   األول��ة   تكون  ح�ث  اإل�سان�ة، 
  للتعل�م   اإل�سايف

ه  اإل�سان�ة  المساعدات  من  فقط  بالمائة  25. 2  أن  إ�   إ�   المساعدة  هذە  من  ضئ�ل  قدر   سوى  �ذهب  وال   التعل�م،  تم��ل  إ�  ُتوجَّ
ي   لم  بالمائة  2. 25الـ   هذە  أن  عن  فض�ً   ذا،. هUNOCHA2019(1(   المبكرة  الطفولة  تنم�ة   االحت�اجات  جملة   من  فقط  بالمائة  59  إال   تليب

 . التعل��ي  التم��ل من

ف   زادت  المبكرة  الطفولة   تنم�ة   إ�  الموجهة   اإلنمائ�ة   فالمساعدة   أوسع،  نطاق  ع�    3.8  إ�  بالمائة  1.7  من   2016  و   2002  عا�ي   بني
ي   والتغذ�ة،   بالصحة  المتعلقة   التدخالت   إ�  ذهب   المبكرة  الطفولة   تنم�ة   إ�  الموجه  التم��ل  غالب�ة   ل�نَّ   بالمائة، 

ف   �ف   َينل   لم   حني
ي  قبل التعل�م

ا  �مثل ف�ما  بالمائة،  1 سوى  االبتدايئ   �كون  عندما  . (Zubairi and Rose 2018) التم��ل من النسب�ة لحصته انخفاض�
ا،   التم��ل  ي   رغبة   أقل   المستف�دون   و/أو   الممولون   �كون   محدود�

  الموارد   �ف   إ�  م��ً   وأ���   االحت�اجات،  تقي�م   بعمل�ات   الق�ام  �ف
 . الواضحة الخدمات تقد�م  ع� النادرة 
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ي 
ف   الوقت  أو  التم��ل  غ�اب ظل  �ف   من  �كون  المستهدفة،  المجتمعات  من  أول�ة  ب�انات  �جمع  الذي  لالحت�اجات تقي�م  إلجراء  الالزمني

امج  تط��ر   يتم   أن  الُمرجح ي   المجتمعات  ومحفزات  أول��ات  ألهم  فهم  دون  من  ال�ب   أوضاع   طول  متوسط  أن  إ�  بالنظر   خدمتها.   تتم   اليت
ف  ي   الالجئني ف   لشؤون   المتحدة   لألمم  السام�ة  المفوض�ة(  سنة   26بـ  اآلن   �قدر   أمدها   طال  اليت امج  أن  نزعم  فإننا   )، 2017  الالجئني   ال�ب

َمة ي   ر�ما   المحل�ة  لالعتبارات  مراعاة   دون  الُمصمَّ
ها   �كون  ثم،  ومن   المجتمع؛  جانب   من   والعزوف  األجل  ط��لة  تداع�ات  من  تعايف   تأث�ي

ا  ي   االحت�اجات  تقي�م  عدم  تكال�ف  تتجاوز   أن  المرجح  فمن  لهذا،  منعدم.   إ�  محدود�
ي   اإل�سان�ة  الس�اقات  �ف

  ق�مة   البع�د   األجل  �ف
ي  المبدئ�ة االستثمارات ه اليت  البحوث.  تلك إجراء  إ�  ُتوجَّ

ا 
�
اف ا   المقال  هذا   �قدم  والقيود،  الفرص  بهذە  اع�ت ي   االحت�اجات  تقي�م  عمل�ات  إلجراء  إطار�

  توض�ح�ة   نتائج  عن  فض�ً   ، الطوارئ   حاالت  �ف
ج��ت  دراسة  من

�
ي   البحث   بذلك   الق�ام  ق�مة  الدراسة  ونتائج   اإلطار   من  كل  يؤكد   . الروهينغ�ا   من  نازحة  عائالت  ع�  أ

ي   الس�اق  �ف
  اإل�سايف

وع قبل  ي  ال�ش
ي  اسُتخِدمَ  هنا   المذكور  االحت�اجات  تقي�م  أن  مع . تدخل  أي  تصم�م   �ف

  لتسه�ل ا  بهدف  التدخالت  من   مجموعة  تط��ر   �ف
ر�ن لألطفال اللعب ع�  المعتمد  التعلم عمل�ة  من وح الو  زمات األ  من  المت�ف ف ا  تفص�له  وتم ،�ف ، الس�اق ل�الئم خص�ص�   أنه  إال  المح�ي

 . ةالدراس� المناهجو  اإل�سان�ة الس�اقات  من   متنوعة  مجموعة ل�الئم  اإلطار  تكي�ف باإلمكان

 

 االحت�اجات  تقي�م إطار  تنف�ذ  خطوات

ام  �ضمن  اإلطار   ذلك  وجود   إن  إذ   تنف�ذي،  إطار   وجود   لالحت�اجات  فعال  بتقي�م  الق�ام  يتطلب ف امج�ة   باالحت�اجات  البحث  ال�ت   ال�ب
ف   ع�  اإلطار   �شتمل   أن   �جب  الموجودة.   المعرف�ة  والفجوات ك�ي ي   بالقبول  االهتمام  األخالق�ة  الموافقة  ع�  ال�ت

  تج��ة و   األخال�ت
ا   األدوات  تأِت   أن  لضمان  اإلجراءات    ال   أنه  إال   لالحت�اجات،   العام  للتقي�م  ق�ا�ي   تع��ف   وجود   رغم  المستهدفة.   للمجتمعات  انعكاس�

 اآلت�ة:  اإلجراءات  تبنينا   فقد  لذلك  ؛2تقي�م  إلجراء ق�اس�ة إجراءات  توجد 

كاء مع بالتعاون المعرف�ة  الفجوات  مع  للتعامل استقصائ�ة  أدوات  وتط��ر  بحث�ة   أسئلة وضع -1 وع.  �ش  الم�ش
�ك  تحد�د  -2 ي  ال�ش  المستهدفة.  بالمجتمعات ق��ة عالقات   تجمعه  الذي البلد  داخل  البحي�

�ك مع  العمل ) أ( ي  ال�ش  العينات.  الخت�ار  خطة  وضع و  األدوات تنقيح  ع� البحي�
 للمراجعة.  المؤس�ي  المجلس  خالل  من   البحث تصم�م ع� األخالق�ة  الموافقات  ع� الحصول ) ب(
ي  التطبيق ) ج( ة اللمسات ووضع ألدواتل التج��يب ي  النتائج  مع  باال�ساق عليها   األخ�ي .  التطبيق عنها   أسفر   اليت ي  التج��يب

 لالحت�اجات  شامل   تقي�م  إجراء -3
 للتق��ر.   الوصف�ة النبذة  ووضع   البحث�ة الخطة مع توافقها   ع�  للوقوف الب�انات تحل�ل  ) أ (
كاء ع�  النتائج عرض )ب ( وع �ش  التدخل.  خطة  لتط��ر  الزمة ال المعلومات  توف�ي  بهدف  الم�ش

 

م  اإلطار   �دعم ي   الُمقدَّ
ا   الوث�قة  هذە  �ف ا   تصم�م� ا   بحث��   كان  كلما   بأنه  القائل  المبدأ   ع�  اإلطار   هذا   �عتمد   التصم�م.   ذلك  وتطبيق  صارم�

ي   ال��عة  لالستجابة  القصوى  األهم�ة  رغم  موثوق�ة.   أ���   الب�انات  كانت  �امة،  أ���   االحت�اجات  تحل�ل
ة   باالحت�اجات  الوفاء  �ف   الُملحَّ

،  لمجتمعات  ف ا   انتهاج  فإن  النازحني ا   منهج� ي   صارم�
  من   االستثمار   ع�   أ��ب   عائد   تحقيق  �ضمن   وتطب�قه  االحت�اجات  تقي�م  تصم�م   �ف

ف   والتم��ل  الوقت ا   بأ�ملها.   التدخل  ح�اة  دورة  مدار   ع�  المخصصني  المقال   هذا   من  اآلت�ة  األجزاء  �ستعرض  اإلطار،   هذا   لتطبيق   دعم�
وح   موجات  أحدث   حول  عامة  خلف�ة  التا�ي   الجزء   �قدم  تطب�قها.   وك�ف�ة   الخطوات  هذە  بالتفص�ل  ف ف   ال�ف   جزء   و�عقبه   ،الروهينغ�ا   بني

ا  التوض�ح�ة،  النتائج  إ�  يتطرق  ذلك بعد   أعالە،   المذكورة   االحت�اجات   تقي�م  خطوات   بالتفص�ل   يوضح �   ق�مة  من  تعزز   خاتمة   وأخ�ي
ي  المنهج هذا 

.  الس�اق �ف ي
 اإل�سايف

  

 
ف2 ي   الب�انات  جمع  عمل�ة  أنه  ع�  االحت�اجات  تقي�م  ُ�عرَّ ي   عادةً   تتم  اليت

 المتعلقة   المشكالت  ع�  الوقوف  بهدف  معينة  واحدة  زمن�ة  نقطة  �ف
ها   المشكالت  ومصادر   المتاحة   والموارد   بالحما�ة ر   المجتمع  ع�  وتأث�ي وع  معلومات  (إدارة  الُمت�ف   المتحدة   لألمم  السام�ة  المفوض�ة  ؛2017  الم�ش

ف  لشؤون  ). 2017 الالجئني
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وح حركة  حول عامة خلف�ة ن ة ال�ن ن  األخ�ي  الروهينغ�ا  بني

ي   الروهينغ�ا   من   العظ�  الغالب�ة  كانت   ، 2017  أغسطس   قبل 
ر   م�انمار،  �ف ف   وال�ة   تقطن  �سمة،  المليون  بنحو   عددهم   والُمقدَّ   راخني

ث  نحو   �مثلون  كانوا   ح�ث  )،1  رقم  (شكل
�
ل
ُ
ي   الروهينغ�ا   تعرض  لطالما   ). Albert and Maizland 2020(  السكان  ث

  الضطهادٍ   م�انمار   �ف
ي  ي   دييف

  الهروب   بعد   اللجوء   طلب   إ�  دفعهم   ما   وهو   )، Kingston 2015(  الدولة  برعا�ة   ق��ة   وعمالة   وجنس�ة  بدن�ة  واعتداءات   وِعر�ت
ي   عنف  حملة  من

"  "عمل�ات  فت�لتها   أشعلت  و�رهاب  بديف   خروج   من  جعلت  ،الروهينغ�ا   شعب  ضد   م�انمار   ج�ش  شنها   تطه�ي
ف   أزمات  أ�ع  من  واحدة  م�انمار   من  الروهينغ�ا  ا   الالجئني ي   تفاقم�

ي   من  �سمة  ألف  641 نحو   أن  إ�  التقديرات  �ش�ي   إذ   التار�ــــخ؛  �ف   الجيئ
ي   بنغالد�ش   إ�  فروا   الروهينغ�ا 

ض�فوا   وحدهما،  2017  وسبتم�ب   أغسطس  شهري  �ف
�
ي   من   ألف   278  إ�  أ   �ع�شون   الروهينغ�ا   الجيئ

ي   بالفعل 
ا   �مثلون  كانوا   الذين  بازار   كوكس   �ف ف   من   جزء� ف   موجتني ف   من   سابقتني ف   وال�ة   من   فروا   الالجئني   بال   (أطباء  1978  عام  منذ   راخني

ي   المتحدة  األمم   برنامج  ؛ 2018  حدود 
ي   المساعدة   إ�  �حتاجون   الذين  الروهينغ�ا   عدد   بلغ  ). 2019  اإلنمايئ

ي   بنغالد�ش  �ف
  2019  أب��ل   �ف

 ). 2019 اليون�سف( 908878  نحو 

 

 وم�انمار  بنغالد�ش  خ��طة : 1 رقم   شكل

 
 ) 2017(  أ�ار  المصدر: 

 

َف  ال   لذلك  رسم�ة؛  قانون�ة   وضع�ة  الروهينغ�ا   بنغالد�ش   تمنح  لم  جانبها،  من ا   بهم  ُ�ع�تَ ،   قانون� ف   ع�   الحصول   لهم  �حق  وال   كالجئني
ات  الخدمات   جميع ف ف   المتاحة  والمم�ي ي   المتحدة   األمم  برنامج  ؛Merritt 2017(   لالجئني

ن   رغم   ). 2019  اإلنمايئ
�
  المتحدة   األمم  نظام  تمك

ي   فإنهم  ثم،  ومن   ؛ دول�ة   أو   حكوم�ة   منظمة  أي  تحت  رسم�ة  حما�ة  بأي   الروهينغ�ا   يتمتع  ال   إ�سان�ة،  مساعدات  تعبئة  من 
  "حالة   �ف

 ). 2018  حدود  بال   (أطباء حادة"   ضعف

وح  تحد�ات  ف ي   ال�ف ف   من   فقط   بالمائة  43 أن  إ�  التقار�ر   �ش�ي   إذ   ؛النطاق  واسعة  الروهينغ�ا   أطفال   يواجهها   اليت ي   والبنات البنني
  3 سن  �ف

  حد�ث   تقي�م   نتائج   أظهرت  كما   ). 2018  التعل�م   مجموعة(   بنغالد�ش  إ�  وصولهم   منذ   تعل�م�ة   �ز ا مر   إ�  �ذهبون   سنوات  5  إ�
ي   لدى   واالجتماع�ة  النفس�ة  واالحت�اجات  العقل�ة  للصحة  ي   �ع�شون   الذين  الروهينغ�ا   الجيئ

  بالمائة   40  إ�  30  من  أن  بازار   كوكس  �ف
ي   لصع��ات   متكررة  بصفة  تعرضوني  الروهينغ�ا   أطفال  من 

  مثل   بدن�ة   شكاوى   من  و�عانون   والتوتر،  بالحزن  شعور   و�نتابهم   النوم،  �ف
ي  وآالم العضالت وألم الصداع

 .3) 2018  الدول�ة الهجرة  (منظمة الظهر  �ف

ي   التحد�ات   تفص��ً   توضح  ب�انات  توافر   رغم  ي   الروهينغ�ا   مجتمعات  تواجهها   اليت
  هذە   أن   إال   التعل�م�ة،  الخدمات  ع�   الحصول  �ف

ي   للبحث  تخضع  لم  المجتمعات
  مكافحة   أجل  من  االبتكارات  ؛2018  التعل�م  مجموعة(  التعل�م�ة  باحت�اجاتها   يتعلق  ف�ما   الس�ما   ،ال�ا�ف

ج��ت  دراسة كشفت  ). Merritt 2017 ؛IPA  2018الفقر
�
  يرغبون   اآلباء  غالب�ة  أن  الروهينغ�ا   من الرعا�ة  ُمقد�ي   حول  2018  عام أ

ي 
ئ   تعل�م   ع�   أبنائهم   حصول   �ف ي   يرغبون   أو   العا�ش   الصف   �كا�ف

ة   من  �صبحوا   أن  �ف ي   القرآن،   َحَفظ�   كام�ً   للقرآن  حفظهم   يتموا   أن   بمعيف
 ). IPA 2018الفقر مكافحة   أجل من االبتكارات(

 
ي   بالدراسة   يتعلق   ف�ما 3   7  من  األطفال   من  للدراسة  خضعوا   الذين  األطفال   أعمار   كانت   )،327  =   ن العينة  (حجم  الدول�ة  الهجرة  منظمة   أجرتها   اليت

ف   ومن  سنة،  25  إ�  17  من  الشباب  ومن  سنة،  16  إ� ف   سنة.   55  إ�  30  من  البالغني ف   الجسد�ة   األعراض   اضطراب  يتم�ي ك�ي   األعراض   ع�  الشد�د   بال�ت
ي   التعب،  أو   األلم  مثل  البدن�ة، ي   تتسبب  اليت

ي   ضغط  �ف
ي   ومشكالت  شد�د   عاط�ف

ي   قد   األداء.   �ف
  من   الجسد�ة  األعراض  باضطراب  المصابون  �عايف

ة  نفس�ة و  جسد�ة ضغوط  مؤرخ).  غ�ي  Mayo Clinic( كب�ي
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 المنهج�ة 

كاء  مع بالتعاون وع،  �ش  الم�ش

 داعمة استقصائ�ة وأدوات بحث�ة أسئلة وضع

 المعرف�ة  الفجوات  مع للتعامل

 

ي  فجوة   �مأل  أن  لالحت�اجات الفعال التقي�م  شأن  من
  �دعم  بدورە  وهذا  المستهدفة،  بالمجتمعات المتعلقة  الحال�ة  المعارف  قاعدة  �ف

امج�ة  االحت�اجات ة  للمنظمة  اآلن�ة  ال�ب
�
ل امج  ص�اغة  ع�  تقوم  أخرى   منظمات   به  تقوم  الذي  والعمل  المموِّ   المجتمعات.   لنفس  ال�ب

ي   الفجوة  إن
ي   ال�تابات  �ف ي   ،النطاق  واسعة  الروهينغ�ا   مجتمعات  تتناول  اليت

ا   المذكورة   القيود   ضوء   و�ف   تقي�مات   إجراء  ع�  آنف�
ي   االحت�اجات

  توف�ي   شأنه  من  �كون  لالحت�اجات  تقي�م  إجراء  عاتقه  ع�   �أخذ   به  نقوم  الذي  البحث  فإن  اإل�سان�ة،  الس�اقات  �ف
َ��ِهم،  الروهينغ�ا   أطفال  �ستهدف  المبكرة   للطفولة  تعل��ي   تدخل  وتنف�ذ   لتصم�م   الالزمة   المعلومات 

�
  هذا   �سد   أن   توقعنا   و   وأ

ي   الحال�ة  الفجوات  البحث
ا   تتعلق  أفضل  معرف�ة  قاعدة   إ�جاد   �دعم   وأن  الفهم،  �ف   المبكرة   الطفولة  تنم�ة  باحت�اجات  تحد�د�

ي  الروهينغ�ا  لمجتمعات
 . بازار   كوكس  �ف

ا  ي   واعتباراتها   المستهدفة   المجتمعات   احت�اجات  مراعاة   ألهم�ة  منا   إدرا��
  المجتمعات   من   ب�انات   جمع  ع�  بحثنا   ركز   التدخل،  تصم�م  �ف

ي   الروهينغ�ا   بمخ�م   المح�طة 
  عمل�ة  اآلت�ة   البحث�ة   األسئلة  وجهت   ذاته.   المخ�م   داخل   من  ب�انات   جمع   عن   فض�ً   ،بازار   كوكس  �ف

 العينات:  واخت�ار   التقي�م هذا   تصم�م

اوح  الذين   ألطفالهم   بالنسبة  الُمض�ف  والمجتمع   الروهينغ�ا   من  الرعا�ة   مقد�ي   لدى  التعل�م�ة  األول��ات  ما  • ف   أعمارهم  ت�ت   بني
 سنوات؟   6 إ� 3

اوح  الذين  لألطفال  التعل�م�ة  األول��ات  ما  • ف   أعمارهم  ت�ت ف   سنوات  6  إ�  3  بني ف   بني ي   األطفال  �خدمون  الذين  الممارسني
  �ف

 الُمض�ف؟  والمجتمع النازحة الروهينغ�ا  مجتمعات
اوح  الذين  لألطفال  الرعا�ة  مقد�ي   لدى  التنشئة   احت�اجات  ما  • ف   أعمارهم  ت�ت   والمجتمع   الروهينغ�ا   من  سنوات  6  إ�  3  بني

 الُمض�ف؟ 
ي  اللعب ق�مة إدراك مدى ما  •

ف  األطفال تنم�ة   �ف ف   الرعا�ة مقد�ي   بني  الُمض�ف؟  والمجتمع  الروهينغ�ا  من والممارسني
َبَعة العادات ما  • ا  الُمتَّ ي  حال��

ف  الروهينغ�ا  أطفال لدى  اللعب �ف  المض�ف؟  والُمجَتَمع وأ�هم  الالجئني
ي  األدوار  ما  • ي  والرقص  القصص و�د  الغناء بها  �ضطلع   اليت

َ�؟   تلك  ح�اة �ف
ُ
 األ

ي   المهن�ة  والتحد�ات   االحت�اجات  ما  • ة  يتعاملون  الذين   يواجهها   اليت ي   األطفال  مع  مبا�ش
ي   مجتمعات   �ف   الروهينغ�ا   الجيئ

 الُمض�ف؟  والمجتمع

 

  أنماط  ع�   الدراسة  ركزت  أفضل،  بصورة  الروهينغ�ا   صغار   لدى  التعل�م�ة  األول��ات   است�عاب  أجل  من  األسئلة   هذە  ط�ح  ع�  عالوة 
؛   والتعب�ي   اللعب  ي

  �صبحوا   �ي   لديهم  الدعائم   و�ر�ي   الصغار   األطفال  تنم�ة   دعم   ع�   �ساعد   الم�ح  التعل�م  أن   البحث   أظهر   فقد   الثقا�ف
ف   مبتك��ن ي   يرغبون  ومشاركني

ز   الذي  األمر   وهو   ح�اتهم،  طوال  التعلم  �ف ي   عنه  غيف   ال   كعن�   اللعب   أهم�ة  ي�ب
  المبكرة   الطفولة  تنم�ة  �ف

)Brooker and Woodhead 2013؛  Kelly-Vance and Ryalls 2008 .( 

  لجامعة   التابع   Global TIES for Children  أبحاث   ومركز   LEGO  ومؤسسة   BRAC  مع  بالتعاون  Sesame Workshop  قامت
شدةً   التقي�م  أدوات  بص�اغة  4ني��ورك  ي   باألسئلة   مس�ت ي   السابقة  االحت�اجات   تقي�مات  و�استخدام  وضعناها   اليت   بها   قامت  اليت

Sesame Workshop   ي
 .Kohn et al  ؛Foulds and Bucuvalas 2019(  التدخل  برنامج  إلعداد   الالزمة  المعلومات  توف�ي   �ف

كاء  لنا  قدم  ). 2020 وع �ش حات  آراءً  الم�ش ات   دمج  لنا  تتيح  ومق�ت .  توافق �ضمن  بما   أسئلتنا  وتنقيح عمل�ة  خ�ب  �شار�ي

  اشتملت  وقد   الب�انات.  لجمع والنوع�ة ال�م�ة الوسائل �شمل مختلطة  بوسائل  تصم�م بتطبيق قمنا  فقد   الدراسة، بهذە  يتعلق ف�ما 
ي   استب�ان  ع�   الب�انات   جمع   أدوات 

  سنوات   6  إ�  3  من   لألطفال  الرعا�ة   مقد�ي   ل�ال   الشخص�ة   للمقابالت   و�روتوكوالت   د�مغرا�ف
ف   بتحل�لها   قمنا   ومفتوحة  مغلقة  أسئلة  ع�   الشخص�ة   المقابالت  بروتوكوالت   اشتملت  صغار.   أطفال  مع  �عملون   الذين  والممارسني

ت�ب /المق�اس ع�  تعتمد  أسئلة  أضفنا  ل�ننا   مفتوحة،  األسئلة غالب�ة كانت  ونوع�ة.   كم�ة  أسال�ب باستخدام       تحل�لنا.   إلثراء ال�ت

 

 

 
4Workshop Sesame  برنامج وراء �قف الذي ال���ي  غ�ي  ال��ان هو  Street Sesame . لدى المقال لهذا  الرئ�س المؤلف �عمل Sesame

Workshop . 



  5 مجلة التعلیم في حاالت الطوارئ 

�ك تحد�د   البلد  داخل بحث �ش

       المستهدفة بالمجتمعات  ق��ة روابط تجمعه 

 

ي   المهمة  العنا�   من  ومشاركته  المجتمع  دعم
ي   الب�انات  وجودة  البحث�ة  األدوات  تط��ر   �ف �ك  �ستطيع  جمعها.   يتم  اليت     البحث   �ش

ا  كذلك،  البحث.   لتصم�م   الالزمة   المعلومات   توفر  مهمة آراء  �قدم أن    المستهدف   بالمجتمع حال�ة  عالقة  تجمعه   الذي   لتلك  ونظر�
ف   بينه  القائمة  العالقات ف   دعم   احتمال  ي��د   المجتمع،  و�ني   اإلجابات   جودة   من   يرفع  ما   وهو   الب�انات،  جمع  أثناء   للبحث  الُمجيبني
َمة.   الُمقدَّ

ا   تعكف   الطول�ة   الحشد�ة   دراسةال  إجراء   ع�   �ل   Yale  جامعة   مع   بالتعاون  Innovations for Poverty Action  مؤسسة  حال��
َ�   �شمل  اآلن   حيت   سكان�ة  حشد�ة  دراسة  أضخم   و�ي   ،بازار   �وكس ل

ُ
ي   الموجودة  األ

ف ا   مخ�مات  �ف   مؤسسة   نجحت   وقد   . 5لالجئني
Innovations for Poverty Action   ي   الدراسة،   هذە   خالل  من ي   بدأت   اليت

  الروهينغ�ا   من   أ�ة  5000  قوامها   بعينة   2019  عام  �ف
ي  الُمض�ف، والمجتمع

ي  النازحة الروهينغ�ا  مجتمعات إ� الوصول  من   وتمكنت  متينة عالقات  إ�شاء �ف
 .6بازار كوكس  �ف

ف   محور   ل�ست  االحت�اجات   تقي�مات  أن  رغم  ك�ي   تنم�ة   لمنهج  إطار   بتط��ر   Sesame Workshop  اهتمام  ل�نَّ   ،IPAلـ  األسا�ي   ال�ت
ي   المبكرة  الطفولة ي   �ع�شون  الذين  الروهينغ�ا   لالجيئ

  المطب�ع   المحتوىو   الف�ديو   لمحتوى  الدقيق  الفحص  خالل  من   بازار   كوكس  �ف
ا   كان امج  تصم�م  إن  إذ   للمنظمة؛  جاذب� ف   لسكانا   ع�  النفع  من  بال�ث�ي   �عود   المحل�ة  االعتبارات    مراعاة  مع  ال�ب   �شكل   للخطر   المعرضني

ي   بما   البحث�ة،  العمل�ة  إدارة  مسؤول�ة  IPA  تولت  . �صدق  ال 
ف   األدوات  ترجمة  ذلك  �ف ي   وتعيني   الب�انات   وجمع  وتدر�بهم  التعداد   مندويب

 التقار�ر.  وكتابة وترجمتها 

 

 العينة  لجمع  خطة ووضع األدوات تنقيح

 

ا  تهم  المستهدف  للمجتمع   فهمهم   ع�   اعتماد� ي   وخ�ب
َ�   مع  األبحاث  إجراء   �ف

�
ي   الروهينغ�ا   أ

 Sesame  أطلعت  بازار،  كوكس  �ف
Workshop   مؤسسة IPA  �ف  بهدف والتنقيح للمراجعة أدواتها  مسودة  ع  التج��ب�ة.  األدوات من  النهائ�ة  المجموعة تحسني

َعة  عينة  جمعب Sesame Workshop  اهتمامب  مدفوعةIPA  مؤسسة  قامت   34  من  3  ع�  تعتمد   العينة  لجمع  خطة  بوضع  ُمنوَّ
ا  ي   أنحاء  مختلف  من  المخ�مات  بتقس�م   أو�ً   و�دأت   االستب�ان،  إلجراء   للروهينغ�ا   مخ�م�   ثالث   إ�  وتكناف  أوك�ا   )أو�از�ال (  منطقيت

ا   مجموعات ا   اختارت  ثم  والموقع، الحجم  إ�  استناد� ا   مخ�م�   المض�ف   المجتمع   مواقع  أما   . 7عشوائ�ة  بط��قة مجموعة  كل  من  واحد�
ف   ع�  اشتملت  فقد  ي   الس�اق  2  رقم  الشكل  �قدم  المجاورة.   القرى  من  مجيبني

  المظللة   المساحات  تمثل.  العينات  أخذ   لمواقع  المكايف
ي  العينة، مخ�مات  مواقع  باألخ�ف 

ف  �ف  المض�ف.  المجتمع  من العينة جمع مواقع الحمراء العالمات تمثل  حني

 

 العينة  جمع مناطق  خ��طة : 2 رقم   شكل

 
وف�سور  هو  الرئ�س الباحث5 ف  من ثالثة �ل.   جامعة االقتصاد، قسم مبارك،  ُمشِفق ال�ب ف  ذلك منذ  الدراسة؛ وقت IPA لدى عملوا  المؤلفني   الحني

ف  من واحد  غادر   .المؤلفني
 . Khan (2019)و   IPA (2018) انظر  ذلك، ع� للدل�ل6
ي  إدار�ة مناطق �ي  أو�از�ال 7

        بنغالد�ش.   �ف
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 ) IPA  )2019 المصدر: 

 

 للمراجعة  المؤس�ي  المجلس اعتماد  ع�  الحصول

ي  وتدر�ب   التعداد مندويب

 

ي   وتدر�ب   للمراجعة  المؤس�ي   المجلس  اعتماد   ع�  الحصول  إن   �ضمن   ،عل�ي ع� الب�ش  بحث  أي  مع   الحال  هو   وكما   التعداد،  مندويب
ي   البحث  يتسبب أن  دون  للح�لولة  الجهود   كل  بذل

ي   التحد�د   وجه ع� الخطوات  هذە أهم�ة  وتتج� أذى،  أي  إلحاق  �ف
  الس�اقات  �ف

 والدول�ة.   الوطن�ة الحما�ة وسائل من  �خلو  �كاد  الروهينغ�ا  مثل  مجتمع�  مع التعامل  عند  س�ما  وال  اإل�سان�ة، 

ا -IPA  مؤسسة  حصلت  العينة،  جمع   خطة  ووضع  األدوات  تط��ر   من  االنتهاء   بعد    المجلس   اعتماد   ع�   -الداخل�ة  ا إجراءاته  مع   تماش��
وع، للمراجعة  المؤس�ي  ف  االستب�ان إجراءات حول  ال�اف�ة المعلومات  توف�ي  تم قد  أنه من وتأ�دت  للم�ش  .8ف�ه  للمشاركني

جمة  IPA  قامت ف   كال   ب�ت �ة   من  االستب�انني ف ي   وتدر�ب  ،البنغال�ة   إ�  اإلنجل�ي ا   استئجارهم   تم  الذين  التعداد   مندويب ي   من  محل��   مقاطعيت
 الروهينغ�ا.  بلغة  الروهينغ�ا  مجتمع  مع  الشخص�ة المقابالت وأجروا   بازار، وكوكس  شيتاغونغ 

 

ي  االختبار   عليها  النهائ�ة  اللمسات  و�ضفاء لألدوات  التج��يب

 

ي   الختبار�   األدوات   إخضاع  إن ف   أن  من  للتأ�د   تج��يب ي   أن  و   األسئلة  �فهمون  المستجيبني حون   التعداد   مندويب       كاٍف   �شكل  الدراسة  ��ش
ي   المستهدفة  للمجتمعات  المبا�ش   التمث�ل  �ضمن

ي   لالختبار   األدوات  جميع  IPA  أخضعت  البحث.   تصم�م  �ف ا   24  مع  التج��يب   مجيب�
،  8و   الرعا�ة  مقد�ي   من  16و ف   األسئلة،   َنَسقب  الصلة  ذات  العامة  والمشكالت  االستب�ان،  بن�ة  حول  ق�مة  تعقيبات  وفر   ما   وهو   ممارسني

، إلمام ومستوى ف ي  التعقيبات هذە  بمراعاة IPA وقامت المجيبني
ي  التصم�م �ف

 للتقي�م.  النهايئ

ي   الب�انات   ع�  بناءً  ي   من   جمعها   تم   اليت ف   التعداد   مندويب ي   االختبار   عمل�ة   أثناء  الروهينغ�ا   لغة   حول   المحليني   قامت   الدراسة،  لهذە   التج��يب
IPA   ي   الروهينغ�ا   بكلمات  قائمة  بتوف�ي ي   السائدة  المحل�ة   اللهجة  عن   تختلف  اليت

ي   لمساعدة  بازار   كوكس  �ف   إجراء   عند   التعداد   مندويب
 الشخص�ة.  المقابالت

 

 لالحت�اجات   شامل  بتقي�م الق�ام

 
ي   2007 سنة بها  الخاص للمراجعة المؤس�ي  المجلس IPA أ�شأت8

امها  تعكس خطوة �ف ف  لها  يتيح إذ  عال�ة؛ جودة ذات أخالق�ة أبحاث ب�جراء ال�ت
ي   األخالق�ة المسائل مراعاة ع� القدرة المجلس

وعاتها، مختلف �ف ام و�ضمن م�ش ي للعن�  والحما�ة االح�ت ي  المشارك الب�ش
  يتوقف أبحاثها.  �ف

مزمَ  البحث ن�ع ع� IPA لمؤسسة للمراجعة المؤس�ي  المجلس اعتماد  ع� للحصول المطلوب الوقت
�
  ع� المخاطر  ومستوى  إجراؤە عال

ف  ي  المستندات كل  وتقد�م المشاركني ي  المراجعة تتطلب اليت
ي  تأخ�ي  أي نواجه لم أننا  بالذكر  جدير  موعدها.  �ف  المجلس إجراءات �سبب زميف

وع.  هذا  إعداد  أثناء   IPAلمؤسسة للمراجعة المؤس�ي   الم�ش
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ا  الب�انات  وتحل�ل  البحث   خطة مع  تماش��

 

  المقابالت  ذكور ال  مندو�ونال  أجرى بينما   اإلناث، من الرعا�ة  مقد�ي  مع  المقابالت عقد  مندو�اتال  تولت   الب�انات، جمع عمل�ة   أثناء
ف  التوفيق يتم لم  ل�ن الذكور، من   الرعا�ة مقد�ي  مع ي   بني ف  التعداد  مندويب .  الن�ع ع�  بناء  والممارسني   المقابالت  IPA أجرت االجتما�ي

  محم�ة   لوح�ة   حواس�ب  ع�  كلها   �سج�لها   وتم  )،CAPI(  الحاسوب  بمساعدة  الشخص�ة  المقابالت  أجهزة  باستخدام  الشخص�ة
ف  مع  متوسطها   بلغ بينما   دق�قة، 64 الرعا�ة مقد�ي  مع الشخص�ة المقابالت متوسط  بلغ . 9مرور  بكلمات  دق�قة.   55  الممارسني

ي   تف��ــــغ  ب�جراء     أو�ً   IPA  قامت
ا -  وقامت  نص�ة،  صورة  إ�  الصوت�ة  صورتها   من  للمقابالت  صويت  التف��ــــغ  ب�عادة  -للجودة  ضمان�

ي 
ف   ومضاهاة  المقابالت،  من  بالمائة   10لـ  الصويت جري   كذلك  ا�ساقهما.   من   للتأ�د   ببعضهما   النسختني

�
ا   أ ا   تف��غ�   للتسج�الت   صوت��

ي  البنغال�ة  اللغة  إ� الصوت�ة
جمة IPA قامت  ثم  ،ال�د  بخط  مكت��ة وثائق  �ف �ة، إ� البنغال�ة  من   الوثائق هذە ب�ت ف ا  اإلنجل�ي   كررت   وأ�ض�

ف بعد    IPA  قامت   المقابالت.   من   بالمائة   10لـ  الن�ي   التف��ــــغ  عمل�ة م�ي الب�انات    ال�ت  Sesame  مع  النتائج  تلك  بمشاركةوتحل�ل 
Workshop .  النتائج.  تلك من   توض�ح�ة  عينة التا�ي  الجزء �قدم 

 

ي  التحد�ات مع التعامل
 واجهتنا اليت

 

ا  واجهنا  ي  التحد�ات  من عدد�
 وتنف�ذە.  اإلطار  هذا  تصم�م �ف

ن   التعاون كاء   بني كاء  كل  حصول  من   نتأ�د   أن  أردنا   : متعددين  �ش   العينات   اخت�ار   وخطط   البحث�ة  األدوات   لتغذ�ة   الفرصة   ع�  ال�ش
كاء   واعتبارات  احت�اجات  تمث�ل   أن   أدركنا   ومراجعتها.   بالمعلومات ا   �شكل  أن   �مكن   متعددين  �ش   هذا   لمعالجة  التحد�ات.   من عدد�

  متابعة   ومناقشات العمل،   لمجموعة  جماع�ة  اتصاالت ط��ق  عن  شه��ة  نصف تحديثات ووفرنا   متسقة  اتصال قنوات  فتحنا  ،األمر 
�د  ط��ق   عن .  ال�ب ي

ويف  األدوات.  تصم�م  عند   �شارك�ة برمج�ات   استخدمنا  كما   اإلل��ت

ي   : المخ�مات   إ�  الوصول  إذن 
ف   مجتمعات  إ�  الوصول  �مثل  ما   عادةً   ،اإل�سان�ة   الس�اقات  �ف ا   النازحني   المتعلقة   المخاوف  �سبب  تحد��

ف   أهميته   و��ان بالبحث  تتعلق معلومات IPA  قدمت  بأمنها.    استب�انات   ب�جراء  إذن  الستصدار   المعن�ة   المحل�ة  السلطات  إ�  لالجئني
  استصدار   استغرقه   الذي  الزمن   تقل�ص  ع�   مستمرة  ومتابعة  �س�طة  بلغة  واضحة  اتصاالت  وجود   ساعد   وقد   االحت�اجات،  لتقي�م

 المخ�مات.  داخل بالعمل إذن

ي   األدوات  اشتملت   : األداة  بن�ة   من  بينها   ف�ما   االختالف   من   الرغم   وع�   ومغلقة،  مفتوحة  أسئلة   من   م��ــــج�   ع�   استخدمناها   اليت
ا   كالهما   �ظل  التحل�ل�ة،  الناح�ة ة  مجموعة  جمع  عند   مهم� ي   الب�انات؛  من  كب�ي

  األسئلة   عن  اإلجابات  ف�ه  كشفت  الذي  الوقت  ف�ف
َحت   عندما   إال   األخرى  اخت�ار   يتم  لم  الردود،  بعض  عن  المفتوحة ف   ع�  ُطر� ة،  بصورة  المجيبني   المخاوف   أثار   الذي  األمر   وهو   مبا�ش

ا   للمقبول   االنح�از   �شأن   مع   التعامل  يتم   أن   التدخل   لتصم�م   الالزمة  المعلومات   توف�ي   بهدف  بحٍث   إجراء   عند   المهم  من   . اجتماع��
ا   للمقبول  االنح�از  ي   النتائج   تأِت   أن  لضمان   اجتماع��   والسلوك�ات   والق�م  االعتبارات  عن  بدقة   كاشفة   االحت�اجات  تقي�م   عنها   �سفر   اليت

ا   التدخل  تصم�م  �كون  ال   بح�ث   الموجودة ه� ف   نموذج  ساهم  لقد   .   محرفة  بنتائج  ُموجَّ م�ي ي   استخدمناە  الذي  الشامل  ال�ت
  من   التخف�ف  �ف

،  الفارق  هذا   تأث�ي  ف   وتم  التحل��ي ي   المثال،  سب�ل  ع�  النتائج.   عرض  عند   بوض�ح  الصلة  ذات  األجزاء   تمي�ي
  بمدركات   المتعلق  الجزء  �ف

ي   اللعب  دور   حول  الرعا�ة  مقد�ي 
  أن  إ�  ل�كرت   Likertمق�اس  استب�ان  من  عليها   المتحصل   النتائج   �ش�ي   األطفال،  لدى  التعلم  �ف

ي   اللعب  أهم�ة  ع�  �شدة  يوافقون  الرعا�ة  مقد�ي   غالب�ة
  من   القل�لون  تحدث  مفتوحة،  أسئلة  باستخدام  ل�ن  األطفال.   لدى  التعلم  �ف

ي   اللعب   دور   عن   الرعا�ة  مقد�ي 
ا   للمقبول  االنح�از   به  اضطلع  الذي  الدور   إ�  االختالف   هذا   �ش�ي   التعلم.   �ف ي   اجتماع��

  مقد�ي   إجابات   �ف
ة.   بصورة   األسئلة   عليهم  ُطرَحت   عندما   الرعا�ة  ف لل  شامل   برنامج  دون  من   مبا�ش م�ي ف   هذا   لمثل   �مكن   ، �ت   غ�ي   �شكل   �صور   أن   التح�ي
ا  دقيق ي  اللعب  لدور  أقوى فهم�

ي  بالفعل  �حدث  مما  األطفال تعلم �ف
                      المجتمعات.  �ف

،   الرعا�ة  مقد�ي   مع فرد�ة  مقابالت  إجراء  ع�  اشتمل  األص�ي   تصم�منا  أن  مع  :   المقابلة  بن�ة ف   الشائع   من  أنه  عرفنا  ل�ننا   والممارسني
ي 
ي   صع��ة  سنواجه  كنا   ر�ما   . بعضهم  مع   معينة  أمور ب  الناس  �قوم  أن  الس�اق  هذا   �ف

  ؛الفرد�ة   المقابالت  خالل  من   المعلومات   جمع  �ف
ر  قد  إذ  ي  إ�ار  إ� ُينظ�  التعداد  مندو�و   اهتم األمر، هذا  مع  للتعامل   لل��بة.  مث�ي   أمر  أنه ع� فقط   واحد  فرد  وجود  ع�  التعداد  مندويب

ي   فقط  الرئ��ي   المج�ب  ع�  أسئلتهم  بط�ح
ف   تختلف  قد   الفرد   إجابات  أن  بما   مجموعة.   وجود   �ف ا   وجودە  بني ي   ووجودە  منفرد�

  �ف
ا   للمقبول   االنح�از   فإن   مجموعة،    تلك   آخرون   ع �سم  بأن   احتمال  ثمة  كان   إذا   المشارك  إجابات  تغي�ي   شأنه   من   �كون  قد   اجتماع��
 �كررونها. و  اإلجابات

 

 للعينة  الد�مغراف�ة الخصائص اخت�ار  االحت�اجات:  تقي�مات  ب�انات

 
9CAPI  الحاسوب بمساعدة الشخص�ة للمقابالت اختصار . 
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ف   من ف   بني ي   المشاركني
ا،  321  وعددهم  الدراسة  هذە  �ف ف   من   83و   الرعا�ة  مقد�ي   من  238  كان  مجيب�   مثل   ). 3  رقم  (شكل   الممارسني

        والدول�ة.  المحل�ة المنظمات من العد�د  الممارسون 

ف  عينة  تحل�ل  : 3 رقم   شكل  المجيبني

 المض�ف  المجتمع المخ�م  (ن)  العينة حجم

 النساء)  من   %85(  78 النساء)  من %81(  160 الرعا�ة  مقدمو 

 النساء)  من   %67(  30 النساء)  من   %68(  53 الممارسون 

 108 213 المجم�ع 

 IPA (2019) المصدر: 

ف   من  ف   بني وجات  النساء  تمثل   الرعا�ة،   مقد�ي   من  المجيبني ف   التعل�م�ة   مست��اتهم   كانت  . 31  عمر   بمتوسط  بالمائة   83  منهم   الم�ت
ف   بالمائة   41  فنسبة   ؛ محدودة ف   مستوى   أتممن  بالمائة  31و   المدرسة،   إ�  ذهنب ي   التعل�م   من   معني

  من   بلغنه   مستوى  كأع�  االبتدايئ
.  التعل�م  المدر�ي

ي   الرعا�ة  مقد�ي   لدى  األطفال  متوسط   بلغ
  كل   لدى  كان  أنه  رغم  سنوات.   7  سن   بمتوسط  ،18  الـ  سن  دون  أطفال  4  الدراسة  هذە  �ف

اوح  أطفال  بهم  االستعانة  تمت  الذين   اآلخ��ن  الرعا�ة  ومقد�ي   اآلباء ف   أعمارهم  ت�ت   عشوائ�ة  بصورة  IPA  اختارت  فقد   سنوات،  6و  3  بني
ا   طف�ً  ي   فالهمطأ   من  واحد�

  األطفال  عينة  ركزت  بينما   .   المقابالت   أثناء  المستهدف"  "الطفل  حول  أسئلة  وسألت   العمري،  النطاق  هذا   �ف
اوح  الذين  أولئك  ع�  المختار�ن ف   أعمارهم  ت�ت اوح  الذين   األطفال  إ�  انحرفت  العينة  فإن  ،  سنوات  6  و   3  بني ف   أعمارهم  ت�ت   6  و   5  بني

                      سنوات. 

ف   غالب�ة  النساء   ت شكل ف   نصف   نحو   سنة.   24  أعمارهن  متوسط   و�لغ   ، %)67(   الممارسني ف   من  كانوا   الممارسني   تعل�م   ع�  الحاصلني
ف   من   بالمائة  وثالثون   واحد   ثانوي. ال   تعل�مهم  أتموا   بالمائة   39  ونحو   ، عل�ا   دراسات  أو   جام�ي    بالمائة   64  الروهينغ�ا،   من  الممارسني
ف  مجتمعات خدموا   منهم لثهم  الروهينغ�ا، الالجئني

ُ
 المض�ف.  المجتمع خدم وث

ف   غالب�ة   بالمائة   74  وعمل  أع�،   أو   السادس  الصف   إ�  الحضانة  من  بدا�ة  الدراس�ة،  الصفوف  من  واسعة  مجموعة  خدموا   الممارسني
،  منهم ف ي   غالبيتهم وكان مدرسني  بالمائة.  53  واحد  عام  من  ألقل  هناك  عمل من �سبة  تتجاوز   لم إذ  الحال�ة،  وظائفهمب  العهد  حديي�

 

ي  النتائج تحد�د 
ن  الرعا�ة لمقد�ي  التعل�م�ة األول��ات : تاالحت�اجا تقي�م عنها  أسفر  اليت  والممارسني

 

ي   الوالدين  إدراك  ظهر 
  من   ُطِلَب   عندما   ومجتمعهم  ألطفالهم   بالنسبة  التعل�م  ألهم�ة   المض�فة  والمجتمعات   المخ�مات  من  كل  �ف

ف  َد   اجتماع�ة،  تدخالت  خمسة  من  واحد   خ�ار ك  للتعل�م  �سب�ة  ق�مة  تحد�د   المجيبني
�
  النص   قراءة  خالل  من  التعداد   مندو�و   عليها   أ�

 : ي
 اآليت

ي   أرغب  اآلن،
امج  �شأن  رأ�ك  معرفة  �ف ي   ال�ب

ي   رغبتهم  عن  الناس  أعرب  المنطقة.   هذە  �ف
امج  تؤدي  أن  �ف  إ�   ال�ب

ف  ي   ح�اتهم   تحسني
امج   من  المنطقة.   هذە  �ف ي   ال�ب ف   ح�اتهم:   من  تحسن  قد   اليت   م�اە   إ�  الوصول  ع�  القدرة  تحسني

،   وال�ف   النظافة  وخدمات   نظ�فة  ي   الدعم   برامج   ز�ادة  و أ  ، لألم  الصح�ة  الرعا�ة   خدمات   ز�ادة  و أ  الص�ي
 �ف

امج   لهذە   تقي�مك   ما   االقتصاد�ة.   الفرص   وز�ادة   أفضل،   تعل�م�ة  برامج  و أ  األ�ي،   العنف   حاالت   الخمسة   ال�ب
ا 
�

ي   آخذ
ي   األ�   االعتبار   �ف امج  هذە  وأ���   منك،  بالقرب  تع�ش  اليت  أو   ةح صح�  إجابة  توجد   ال   لها؟  أهم�ة  ال�ب

 .10رأ�ك ع�  أتعرف أن  فقط أر�د  بل  خاطئة،

ف   الرعا�ة   مقد�ي   من  كل   اتفاق  اإلجابات  أظهرت   رقم  (شكل  أفضل   تعل�م�ة  برامج   توف�ي   هو   أهم�ة  األ���   التدخل  أن   ع�  والممارسني
ي   والممارسون   الرعا�ة   مقدمو   أجمع  بينما   ). 4

ف   ع�  المخ�مات  �ف   وال�ف   النظافة  وخدمات  نظ�فة  م�اە  إ�  الوصول   ع�   القدرة  تحسني
ي   الص�ي 

ي   النت�جة   و�ي   التدخالت،   أهم  كثايف   والمواقف   المعارف  ع�   التعرف   إ�  يهدف   كان   سابق  عمل   مع  متماش�ة   جاءت   اليت
 ). IPA 2018( النظافةو   بالصحة  المتعلقة والسلوك�ات

 

 
ف  األول��ة إعطاء حول Dionne 2012 به قام الذي العمل من السؤال هذا  استقينا 10 ي  للمالو�ني
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نامج تدخالت   ترت�ب : 4 رقم   شكل  ال�ب

 

ي   الدعم  برامج  ز�ادة
  �ف

 األ�ي  العنف حاالت
  الرعا�ة   خدمات  ز�ادة

 لألم الصح�ة
  الفرص   ز�ادة 

 االقتصاد�ة 
ف    ع�   القدرة  تحسني
  نظ�فة   م�اە  إ�  الوصول

  النظافة   وخدمات 
 الص�ي  وال�ف

 أفضل  تعل�م�ة  برامج

 المخ�مات  المض�ف  المجتمع الممارسون 

 IPA (2019)المصدر: 

 

 

ف  ألول��ات  أفضل الست�عاب ي   عليهم  قرأ  األطفال،  تنم�ة �شأن المجيبني :  النص التعداد  مندويب ي
 اآليت

ا   األول��ات  لهذە  تقي�مك  ما   اآلن،
�

ي   آخذ
ا   أ���   بصورة   االعتبار   �ف   منك،   بالقرب  �ع�شون  الذين   األطفال  تحد�د�

،  األ�اد��ي   النجاح  ولتنميتهم؟  لهم  أهم�ة  األ���   وما  ي ،  والرفاە  الصحة  والمهيف ي   االجتماع�ة،   المهارات  اإل�جايب
 .11الصعبة  المواقف مع  التعامل  ع� القدرة  األ�ة،  مع  السل�مة العالقة  والسعادة، الف�ح

ا  ا  األطفال نجاح   جاء  ،الدرجات  متوسط إ� استناد� ا  أ�اد�م�� ف  كل  أول��ات رأس ع� بوض�ح ومهن��  ). 5 رقم   (شكل المجيبني
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 األطفال تنم�ة أول��ات ترت�ب : 5 رقم   شكل

 

  ع�   القدرة
  مع   التعامل

 الصعبة  المواقف

  السل�مة   العالقة 
 األ�ة  مع

  والرفاە   الصحة والسعادة  الف�ح 
ي   اإل�جايب

 المهارات
 االجتماع�ة 

  األ�اد��ي   النجاح 
ي   والمهيف

 المخ�مات  المض�ف  المجتمع الممارسون 

 IPA (2019) المصدر: 

 

،   أول��ات  ضمن  االجتماع�ة  المفاه�م   جاءت  كذلك ف ي   بما   المجيبني
  االجتماع�ة،   والمهارات  األ�ة،  مع   السل�مة   العالقات   ذلك   �ف

ف   األطفال  انتشار   معدل  ارتفاع  رغم  والرفاە.   الصحة   من  الج�د   والمستوى    وقلق   حزن   مشاعر   وجود   عن   بأنفسهم  أبلغوا   الذين  والبالغني
ف  األول��ة ح�ث من   األديف  جاءت  الصعبة المواقف مع  التعامل ع�   القدرة أن إال  وألم،  وخوف  المجموعات.  كل   بني

 

ي  النتائج تحد�د 
  الرعا�ة مقد�ي   لدى  الروهينغ�ا  ألطفال التعل��ي  المحتوى  أول��ات  االحت�اجات:  تقي�م عنها  أسفر  اليت

ن   والممارسني

 

،   التعل��ي   النجاح   جهة   من   لألطفال  أول��اتهم  ضمن  والممارسون   الرعا�ة  مقدمو   �ضعه  ما   ع�  التعرف  عند    تباينت   واأل�اد��ي
ف   لدى  األول��ات ة؛  بصورة  المجيبني ي   الرعا�ة  مقد�ي   من  ُطِلَب   فعندما   كب�ي

ي   ما   أهم  تحد�د   المخ�مات  �ف
ي   األطفال  يتعلمه  أن  ينب�ف

 �ف
��ة  بالمائة  73  ذكر   للمستقبل،  إلعدادهم  المدرسة ي   الممارسون  ركز   بينما   . اإلسالم�ة  ال�ت

  %)، 68(  العام  التعل�م  ع�  المخ�مات  �ف
م

�
�ة اللغة  وتعل ف م %)، 24(  اإلنجل�ي

�
 %). 16( البورم�ة  اللغة وتعل

��ة  أهم�ة  تجلت  كذلك َ�   اإلسالم�ة  ال�ت
ُ
ي   االنتقال  مناقشة   عند   الصغار   األطفال  أل

  الرعا�ة.   مقد�ي   مع  االجتما�ي   التعامل   وآداب   الثقا�ف
ي   وال��ف�ة  ثقافتهم  توص�ف   الرعا�ة  مقد�ي   من  ُطِلَب   عندما  ي   يتبعونها   اليت

  بالثقافة   يتعلق  ما   تدر�س  ع�   ركزوا   لألطفال،  تدر�سها   �ف
ي   وقواعدە  االجتما�ي   التعامل  آداب  عن  فض�ً   الدين�ة،  والق�م   واألعراف   آداب   تفاص�ل  مناقشة  منهم  ُطِلَب   عندما   بها.   �حيون  اليت

ر   جاء  الروهينغ�ا،  لدى  وقواعدە  االجتما�ي   التعامل
�
ي   المحركة  القوة  بوصفه  بوض�ح  الدين  ِذك

ي   النسيج  �ف
  الروهينغ�ا.   ألعراف  الثقا�ف

ل  من  للخروج  قواعد   �شمل  إضاف�ة  اجتماع�ة  أعراف  اتباع  الفت�ات  ع�  كان ف ة  األ�ة  خارج   الناس  مع  والتعامل  الم�ف َدة   المبا�ش ُ  . 12وال�ب

 
َدة12 ي  الممارسة �ي  ال�بُ م اليت ل بمالزمة والنساء الفت�ات ُتلز� ف  البل�غ.  بمجرد  الزواج  حيت   األ�ة م�ف
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ا   المقابالت  أثناء  المجيبون  �د   فقد   الفن،  خالل  من  ُتنَقل  ما   عادةً   الثقاف�ة  األعراف  أن  بما    واألشعار   واألساط�ي   القصص  بعض  أ�ض�
ي 
ي   واألغايف ي   استخدامها   �شيع  اليت

ا   تلك  أبرزت  وقد   مجتمعاتهم،  �ف ر   ح�ث  اإلسالم،  أهم�ة  أ�ض�
�
�

َ
  �د   الرعا�ة  مقد�ي   كل  من  بالمائة  76  ذ

ي  ألطفالهم والغناء الشعر 
ل، �ف ف ي  بما   الم�ف

 . 13والقوا�ي  القرآن ور سو   الغزل قصائد  ذلك �ف

 

 خاتمة 

 

ف   أن   رغم  ي   الممولني
ي   المبكرة   الطفولة  لتعل�م   األول��ة   �عطون  ال   األح�ان  من   كث�ي   �ف

ي   االستثمار   ع�   العوائد   أن   إال   ،الطوارئ   حاالت  �ف   اليت
ا   العالم.   حول  راسخة  المبكرة  الطفولة  تنم�ة  تدخالت  تحققها  ي   األدلة  فإن  التم��ل،  لمحدود�ة  نظر�   محدودة   الفعال  التنف�ذ   تدعم  اليت

ا.  ا  �مثل  أن �مكنه التقي�م هذا   ل�ن المبكرة.  الطفولة تنم�ة  لتدخالت الفعال التصم�م أوجه أهم من االحت�اجات تقي�م  أ�ض� ي  تحد��
  �ف

ا   االهتمام  �كون   عندما   اإل�سان�ة   األزمات    توضح   هنا   الواردة  التوض�ح�ة  والنتائج اإلطار   أنَّ   ب�د  الُملحة.  االحت�اجات  تلب�ة  ع�  منصب�
  المبكرة   ولة الطف  تنم�ة   تدخالت  لتصم�م  الالزمة  المعلومات   توف�ي   بغرض   اإل�سان�ة  االحت�اجات   تقي�مات   إلجراء  الجوه��ة   الق�مة
مةو   مالئمة   تكون  أن  ع�   القادرة ي   ). Bouchane et al. 2018(   فعالة  ذلك  من  واألهم  تمث�ل�ةو   وداعمة  مح�ت

ف   �ف   تقي�م   إجراء    أن  حني
ي   لالحت�اجات

ي   الس�اق  �ف
نامج  تنف�ذ  يؤخر  قد   اإل�سايف ي   للتدخل  بالمعلومات  مدعوم  تصم�م  إ�  الحاجة  ل�نَّ   تكال�فه،  وز�ادة  ال�ب

  �ف
ي  مستمر  ازد�اد 

ي  المطردة ال��ادة ضوء  �ف
 األمد.  ط��لة  خدمات تقد�م إ� الحاجة واحتمال السكان نزوح   ةمد  �ف

ي  مفصل  هو  كما   ،االحت�اجات  لتقي�م دقيق تصم�م استخدام إن
ف  �منح هنا، المقدم العمل إطار  �ف   لجمع  الفرصة التنف�ذ  ع� القائمني

  الطفولة   تنم�ة   لتدخالت  ومستدامة  فعالة  تدخالت  لتصم�م   الالزمة   المعلومات  لتوف�ي   منتظمة  بصورة  المهمة  والرؤى  الب�انات
  ترت�ب   ع�   الوقوف  لنا   ليتسيف   �كن  لم   ، نهجال  هذا   تطبيق   دون   فمن   المقال،   هذا   من  يتضح  كما   المحل�ة.   األوضاع  تالئم  المبكرة
ا  المنخفضة  األول��ة  تلك  س�ما   وال  الروهينغ�ا،  من  الرعا�ة   مقد�ي  لدى األطفال  تنم�ة  أول��ات ي   �سب��   ع�  األطفال  لقدرة   يولونها  اليت
ف   يواجه   الذي  للتدخل  واضحة  فرصة   وجود   إ�  هذا   �ش�ي   الصعبة.   المواقف  مع  التعامل  ف   للعالقة   الرعا�ة  مقد�ي   فهم   لدعم   البالغني   بني

ي  المؤلمة التجارب من  والتخف�ف  المرونة،
 الط��ل.  المدى ع� لألطفال السل�مة والتنم�ة الطفولة،  �ف

ا  ي   للتعل�م  األول��ة  اإل�سان�ة  الِمَنح  مقد�ي   �ع�ي   ال   ما   غالب�
ي   المبكرة  الطفولة  مرحلة  �ف

ر   ال   إذ   اإل�سان�ة،  الس�اقات  �ف   ضمن   إل�ه  ُينظ�
.   وال�ف  والماء   والغذاء  الصحة  عكس  ع�   للح�اة  المنقذة  االحت�اجات ف   هنا   الواردة  التوض�ح�ة   النتائج  ل�نَّ   الص�ي ي   األول��ة  تبني   اليت

ز   ما   وهو   الصغار،  ألطفالهم  بالنسبة  التعل�م  إ�  للوصول  الروهينغ�ا   من  الرعا�ة  و مقدم  �منحها  ي   التعل�م  فرص  تم��ل  أهم�ة  ي�ب
  �ف

ي   المبكرة   المراحل
ز   كذلك  الس�اقات.   تلك   �ف ي   السائدة   األعراف  االحت�اجات  تقي�م   ي�ب ي   اليت

ي   تأخذها   أن  الفرص  تلك   ع�  ينب�ف
  االعتبار.   �ف

ا   المهم  من      انطالق   كنقطة لألشخاص  الحال�ة  التعل�م�ة  والدوافع  األول��ات  ُ�ستخَدم  أن الط��ل  المدى  ع�  النجاح  لتحقيق  جد�
ا   جد�دة.   تعل�م�ة  لمفاه�م  وتبن�ه  المجتمع مشاركة  لضمان ي   والسلب�ة  اإل�جاب�ة  التجارب  من  كل  ألن  نظر�

  المبكرة   الطفولة  مرحلة  �ف
ي   تمث�لهم   و   إليهم   باالستماع  والديهم   و   األطفال  شعور   ضمان  فإن الحرجة،  والعمل�ات  المسارات  �شك�ل  ع�  تؤثر 

  أمر ل  التدخ   �ف
ي  للنمو  أسا�ي 

ي   واالجتما�ي   المعر�ف
 الط��ل.  المدى ع�  لألطفال والجسدي  والعاط�ف

 

 شكر وتقدير  

 

ولجنة اإلنقاذ    BRACو  Sesame Workshopمع    Play to Learnكجزٍء من برنامج    LEGOمن مؤسسة    بتم��ل تم دعم البحث  
اب�ثالدول�ة. نتقدم بالشكر للدكتورة/   ف ي إعداد إطار    / كينغ ع� تعل�قاتها المف�دة، والدكتور   إل�ي

ي ع� مساعدته �ف
ف صد��ت بلبل أ�ش

ي ساعدتنا    JEiEتحل�ل الب�انات. كما نود أن �شكر ف��ق تح��ر   ف آخ��ن لم ُتحدد ه��تهم ع� تعقيباتهم الق�مة اليت إضافة إ� مراجعني
ف جودة هذا المقال.   ع� تحسني
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