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بطاقات التقييم املجتمعي
أداة لتحسني تقديم الخدمات التعليمية؟
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ُملخص
الخدمات ومقدميها .ومع ذلك ،ولتحقيق النجاح
أبدت الجهات الدولية املانحة والحكومات
املرجو ،تعتمد بطاقات التقييم املجتمعي عىل
الوطنية اهتام ًما كب ًريا مببادرات املساءلة
بعض مؤسسات الحوكمة الرئيسية واستعداد
االجتامعية باعتبارها طرقًا ممكنة ملعالجة
مزودي الخدمة ليخضعوا للمساءلة التنازلية أمام
االستياء واسع االنتشار بسبب سوء جودة
مستخدمي خدماتهم .ويف حني أن املنظامت
الخدمات األساسية ،والفساد يف تقدميها ،مبا يف
املحلية غري الحكومية سالتي تستعني ببطاقات
ذلك التعليم .وتعد بطاقات التقييم املجتمعي
التقييم املجتمعي قد وجدت بعض الحلول
أحد أنواع مبادرات املساءلة االجتامعية التي
توفر مساحة أكرب ملستخدمي الخدمة للتعبري عن العملية لزيادة فرص النجاح ،فهناك خطر أن
آرائهم واحتياجاتهم ،وهو ما قد يؤدي إىل تحسني تنقل هذه الحلول عن غري قصد عبء توفري
الخدمة من الدولة إىل مستخدمي الخدمات.
استجابة مقدمي الخدمة لالحتياجات املحلية
وبناء نظام مساءلة متبادلة بني مستخدمي

خلفية

تلعب منظمة كري الدولية يف منطقة الرشق األوسط
وشامل إفريقيا دورا ً رائدا ً يف نرش وتعزيز مبادرات
املساءلة االجتامعية وبطاقات التقييم املجتمعي عىل
وجه الخصوص .ففي نوفمرب  ،2010قامت منظمة كري
الدولية يف مرص بالتعاون مع البنك الدويل بتنظيم أول
ورشة عمل إقليمية حول املساءلة االجتامعية ،والتي
نتج عنها إنشاء شبكة تابعة للمساءلة االجتامعية يف
العامل العريب  ،ANSA-Arab Worldوالتي خصصت
خالل العامني  2013-2014من ًحا صغرية (بقيمة
 25,000دوالر أمرييك يف املتوسط) لتنفيذ آلية بطاقات
التقييم املجتمعي لصالح  11منظمة من منظامت
املجتمع املدين العاملة يف قطاعات متعددة شملت
الصحة  ،ورعاية األطفال  ،والتعليم  ،واملياه والرصف
الصحي  ،وغريها من الخدمات يف املنطقة (أستون ،
غري مؤرخ .)18-19 ، 5-8 :تركز دراسة الحالة هذه
عىل تنفيذ بطاقات التقييم املجتمعي يف قطاع التعليم
بوصفه قطاع رئييس يعاين من تدين جودة تقديم
الخدمة يف املنطقة (أنظر بريكيس والست ووودكوك
)2015
الرشكاء

بدعم من

الجهات الفاعلة

الجهات الفاعلة الرئيسية املشاركة يف إعداد بطاقات
التقييم املجتمعي هي الجهات الدولية املانحة (التي
تقدم التمويل ،مثل الرشاكة العاملية من أجل املساءلة
االجتامعية يف البنك الدويل Global Partnership
 ،)for Social Accountabilityوواحدة أو أكرث من
املنظامت الوطنية غري الحكومية ( ، )NGOواملنظامت
املحلية غري الحكومية الرشيكة أو منظامت املجتمع
املدين ،ومقدمي الخدمات (ومن املثايل أن يكون كل
من مقدمي الخدمات املبارشين مثل مديري املدارس
واملعلمني وكبار املسؤولني يف وزارة التعليم) ،وأولياء
أمور أطفال املدارس  ،والتالميذ أنفسهم.

املؤسسات الرئيسية واألسس املعيارية

تعترب املؤسسات الرئيسية إطا ًرا قانون ًيا مالمئًا (مبا
يف ذلك حرية التجمع والقوانني املتعلقة بالحق يف
الحصول عىل املعلومات) ،ومجتم ًعا مدنيًا نشطًا
فهم جي ًدا ملعنى املساءلة االجتامعية .يعتمد
لديه ً

ما الذي جرى عىل نحو جيد؟

Amman, Jordan

نهج بطاقات التقييم املجتمعي أيضً ا عىل العديد من
االفرتاضات (وايلد وويلز  )2015:13وهي أوالً ،أن
الدولة ُمستعدة للخضوع لفحص دقيق من جانب
املواطنني وميكنها أن متارس ُسلطتها عىل مقدمي
الخدمات؛ وثانياً ،أن تزويد الدولة بأدلة إضافية حول
تصورات املواطنني لتقديم الخدمات سوف يُسهم يف
عملية التخطيط القائم عىل األدلة أو تخصيص املوارد
وتنفيذ تلك التصورات؛ ثالثًا ،أن املواطنني يريدون
املشاركة يف عمليات صنع القرار ،وأنهم قادرون عىل
القيام بذلك بفعالية ،وراب ًعا ،أن الجمع بني مختلف
أصحاب املصلحة سيؤدي إىل عمل جامعي وتعاوين
أقوى (بدالً من زيادة الشعور بعدم الثقة).

ًوجد التقييم الذي أُجري لربنامج املنح الصغرية أنه
فيام يتعلق بالتعليم ،واجه املعلمون مشكالت مامثلة
مثل انخفاض األجور وزيادة ضغط العمل وساعات
العمل الطويلة .ميكن لبطاقات التقييم املجتمعي أن
تؤدي إىل فهم أفضل من جانب أولياء األمور لهذه
القيود ،والتحفيز عىل حل املشكالت بطريقة إبداعية.
عىل سبيل املثال ،نتج عن إجراء عملية بطاقات
التقييم املجتمعي يف إحدى املدارس يف األردن ،إنشاء
لجنة دامئة تجمع بانتظام بني التالميذ وأولياء األمور
واملعلمني واإلداريني وتتمتع بروابط مبارشة مع وزارة
التعليم (أستون ،غري مؤرخ .)24-5 :ويف اليمن ،حددت
بطاقات التقييم املجتمعي مستوى جودة البنية التحتية
للمدرسة وأداء املعلمني بوصفها تحديات رئيسية
ووضعت خطة عمل أدت إىل زيادة كبرية يف مستوى
رضا املجتمع عن الخدمات (أستون ،غري مؤرخ.)26 :
وأخ ًريا ،ساعدت عملية تنفيذ بطاقات التقييم املجتمعي
يف أحد مراكز التدريب املهني بالدار البيضاء باملغرب
املواطنني عىل إدراك أهمية املشاركة يف إدارة املدارس
بدالً من االعتامد عىل إدارة املركز وإجراءاته (أستون،
غري مؤرخ.)26 :

هل هناك دروس ميكن تعلمها للسياق املعني أو
لسياقات أخرى؟

عىل الرغم من أن الدليل ليس منهج ًيا ،إال أن األمثلة
االبتكار
توضح أنه ميكن لبطاقات التقييم املجتمعي تحسني
بطاقات التقييم املجتمعي هي أداة مراقبة مجتمعية املساءلة االجتامعية وتقديم خدمات التعليم .ومع
(عادة ما ت ُيرسها منظمة محلية غري حكومية) تُعنى
ذلك ،فإن العديد من تجارب تطبيق بطاقات التقييم
بتقييم أداء الحكومة يف تقديم الخدمات العامة.
املجتمعي تكشف أيضً ا أن مقدمي الخدمات يُشككون
واستنا ًدا إىل تحليل مشرتك للبيانات النوعية والنتائج
يف فوائد هذه األداة ،ال سيام بالنظر إىل التزامهم
التي تم الحصول عليها من خالل مجموعات النقاش
بالخضوع للمساءلة التصاعدية أمام رؤسائهم ،بدالً
املركزة مع املجتمع والتقييم الذايت من ِقبل مقدمي
من مستخدمي خدماتهم (أستون ،غري مؤرخ.)36 :
الخدمة ،تشتمل العملية عادة عىل اجتامعات بينية
واستطاعت بعض املنظامت املحلية غري الحكومية
بني مقدمي الخدمات ومستخدميها لصياغة خطة عمل التي تسهل تنفيذ بطاقات التقييم املجتمعي بحل
(عامة) ملعالجة أي مشكالت وأوجه قصور تم تحديدها هذه املشكلة عن طريق تجنب كلمة “املساءلة” وبدالً
(جراندفوينت ،أسالم وراها)2015:295-6 ،
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من ذلك تشجيع مشاركة مستخدمي الخدمة يف إدارة
املدرسة أو املنشأة .وعىل الرغم من أن هذا يعترب نه ًجا
عمل ًيا ،إال أن مثل هذه االسرتاتيجية ت ُخاطر “بإعفاء”
الدولة من مسؤولياتها وإجبار مستخدمي الخدمات
عىل تحمل عبء ضامن توفري الخدمات الكافية (مثل
جمعيات أولياء األمور التي تجمع األموال من أجل
أعامل صيانة املدارس وتتعاقد عليها).

املراجع:

أستون ،ت( .غري مؤرخ)“ .نحو مامرسة أفضل يف
مراقبة الخدمات العامة :أدلة من مرشوع الشبكة
العربية للمساءلة االجتامعية” .منظمة كري الدولية
مرص ،برنامج الحوكمة واملشاركة املدنية ،الشبكةالتابعة للمساءلة االجتامعية يف العامل العريب
( ، )ANSAمجموعة البنك الدويل .متوفر من
خالل الرابطhttp://governance.care2share. :
wikispaces.net/file/view/ANSA%20Review.
( pdf/594810202/ANSA%20Review.pdfتم
االطالع عليه يف  4أغسطس )2017
بريغ ،س .ل( .سيصدر قريباً“ .)2019 ،املساءلة

الرشكاء

املنهجية

أُعدت هذه الدراسة باألساس عىل مراجعة األدبيات
واالعتامد عىل تقييم برنامج املنح الصغرية الخاص
بشبكة املساءلة االجتامعية بالعامل العريب الذي تم
تنفيذه خالل ( 2013-2014انظر أيضً ا إصدار بريغ
القادم .)2019

االجتامعية واملواطنة والحامية االجتامعية يف
منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا :استكشاف
الروابط” ،يف :ر .جواد ،ن .جونز وم .مسكوب
(محرران) :السياسة االجتامعية يف الرشق األوسط
وشامل إفريقيا :من املساعدة االجتامعية إىل الحامية
االجتامعية الشاملة (لندن :إدوارد إلجار)
بريكس ،ه .إي الست ،م .وولكوك ( .)2015الثقة
والصوت والحوافز :التعلم من قصص النجاح املحلية
يف تقديم الخدمات يف الرشق األوسط وشامل
إفريقيا .واشنطن العاصمة :البنك الدويل.
جراندفوينت ،ه ،.ج .أسالم و س .راها (.)2015
فتح الصندوق األسود :الدوافع السياقية للمساءلة

بدعم من

االجتامعية .واشنطن العاصمة :البنك الدويل.
وايلد ،ل .و ج .ويلز مع ف .شامربز (.)2015
“تجربة كري مع بطاقات التقييم املجتمعي :ما الذي
يجري عىل نحو جيد وملاذا؟” .التقرير التجميعي.
لندن ODI :وهيئة كري

بيانات االتصال

الدكتورة سيلفيا ل .بريغ ،أستاذ مشارك يف إدارة
التنمية والحوكمة
املعهد الدويل للدراسات االجتامعية ،جامعة
إراسموس روتردام ،هولندا .الربيد اإللكرتوين:
 bergh@iss.nlوانظر أيضً ا .www.iss.nl/bergh

