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 2015أیار / دراسة الحالة من قبل منظمة أوكسفام                                                                مایو 
 

 
 

منظمة / لورا إلدون : الصورة. ندهو، لیتيكاتم تحدیدها حدیثًا على طول ساحل " البناء فیها یحظرمنطقة "الفتة تابعة للحكومة تشیر إلى 
 .أوكسفام

 
 

 إعصار هایان
 النازحین داخلًیا في الفلبین نقلبحث مجتمعي في مجال 

 
 جراءاألشخاص النازحین  بحثًا میدانًیا في الفلبین شمل 2014آذار عام /شباط ومارس/برایرفي فأجرت منظمة أوكسفام 

عملیة بحثیة دوریة شملت وقد اختبر المشروع . والتأثیر علیهاالتي تقودها الحكومة  النقل عملیة إبالغمن أجل إعصار هایان 
، وضمان المشاركة بشكل أفضل والمناصرةعملیة مسح رقمي من أجل االستفادة من النتائج في الوقت المناسب في البرنامج 

 قدمهذا البحث المنهجیة المستخدمة، وی ویستعرض. مع الجهات الفاعلة والسلطات األخرى، وتعقیبات المجتمعات المتضررة
 .رئیسیةال االستنتاجاتمستفادة و ال الدروس
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 مقدمة
 

وترك شخًصا،  6,190ضرب إعصار هایان وسط الفلبین وأسفر عن مقتل ، 2013تشرین ثاني عام /في الثامن من نوفمبر
حیث دمر ما وقد أجبر أكثر من أربعة مالیین شخص على ترك منازلهم . ملیون شخص بحاجة إلى المساعدة العاجلة 14.1

عدید من األشخاص النازحین من بین الفئات األكثر فقًرا في الفلبین، حیث أصبحوا یعیشون في كان الو . یزید عن ملیون منزل
وقد أعلنت حكومة الفلبین بعد مدة قصیرة من اإلعصار أن المنطقة الواقعة ضمن مساحة . خیام أو مراكز إجالء بعد اإلعصار

، وأعلنت عن خطط لنقل السكان من تلك المناطق "فیهاالبناء منطقة یحظر "لیة المتضررة هي متًرا من المناطق الساح 40
من األنشطة  هلقد كانت العدید من المجتمعات المحلیة تعتمد على صید األسماك وغیر . الساحلیة إلى مناطق أخرى أكثر أمًنا

یلو متًرا ك 12 تقع على بعدالخاصة بالموقع الساحلي من أجل كسب عیشهم، ولكن كانت بعض المناطق المحددة لالنتقال 
وقدمت منظمة أوكسفام خدمات المیاه، والصرف الصحي، والنقد، والمواد غیر الغذائیة، بما فیها دعم المأوى، . داخل الیابسة

 .لألشخاص المتضررین جراء اإلعصار
 

 البحث المیداني لمنظمة أوكسفام
 

معلومات، أو تأثیر، ن داخلًیا كانت ضیقة، وأنه كان لدى النازحی النقللقد أدركت منظمة أوكسفام أن فرصة التأثیر على عملیة 
وقد رغبت المنظمة في فهم االحتیاجات العملیة للنازحین داخلًیا، والمساعدات والظروف التي . النقلمحدودة جًدا على خطط 

 المناصرةعدم تفویت فرص من أجل ویجب أن یكون البحث سریًعا . البعیدلهم على المدى  النقل ممكًنایحتاجونها لجعل 
المجال لمجتمعات المحلیة المتضررة یتیح لوالتأثیر، كما یجب أن یمتاز أیًضا بمستوى عاٍل من أجل أن یكون موثوًقا وحتى 

 .لمشاركة بأكبر قدر ممكنل
 

النوع من البحوث لسنوات عدیدة في مواقع في جمیع أنحاء العالم، إال أنها أجرت هذا وعلى الرغم من أن منظمة أوكسفام قد 
تحرص على تحسین العملیة بشكل مستمر من أجل تلبیة أعلى مستویات في المنهجیة، وأخالقیات إدارة البیانات، والردود 

أجرت ، 2013وفي أواخر عام . ناسالفعالة للمجتمعات، واالستخدام السریع للنتائج إلحداث تغییر إیجابي فعلي في حیاة ال
وقد شملت العملیة . حیث بحثت في احتیاجات الالجئین السوریین وتصوراتهم، 1أوكسفام هذه العملیة البحثیة في األردن

الستقاء البیانات النوعیة مثل المناقشات البیانات الرقمیة للمسح الكمي، إلى جانب أسالیب تقلیدیة أكثر استقاء استخدام 
العملیة البحثیة في األردن في البحوث المیدانیة في التعلم من وساعد . الجماعیة المركزة ومقابالت المستجیبین الرئیسیین

 .الفلبین
 

، وهي )IDEALS(البدیلة وقد عمل فریق أوكسفام في هذا المشروع مع مبادرات للحوار والتمكین من خالل الخدمات القانونیة 
وساعدت أیًضا في اختیار المواقع في  ،عدادین من بین موظفیها IDEALSوقدمت . عبارة عن مركز موارد وطنیة قانونیة
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على وجه التحدید نظًرا إللمامها في علم اإلنسان كباحثة  كما وظفت أوكسفام مستشارة محلیة تم اختیارها. إحدى البلدیات
 .األمر ذا فائدة كبیرة في وضع عناصر المشاركة األخالقیة والمجتمعیة لهذه العملیةوأصبح هذا . رئیسیة

 المنھجیة
 

 المنهجیة المقترحة: 1شكل 
 

 
 
 

لقد تم إجراء . العملیة الدوریة على المعرفة المتواجدة حیث تتفادى االزدواجیة وتتیح استخدام المعلومات في المراحل كافة تقوم
البحث في أربعة مواقع، وتم جمع نتائج الدراسة االستقصائیة الكمیة عبر المناقشات الجماعیة المركزة، ومقابالت المستجیبین 

مناقشة جماعیة مركزة،  14فرًدا، و 453وشمل استطالع منظمة أوكسفام . ت الخاصة بالمجتمعالرئیسیین، وجلسات التعقیبا
وقد استهدف . مستجیًبا رئیسًیا في أربع محافظات في سامار الشرقیة، ولیتي، وشمال سیبو 30مقابلة أكثر من  توتم

إما في منازلهم التي رمموها بأنفسهم أو في " یهاالمناطق التي یحظر البناء ف"النازحین داخلًیا الذین یعیشون في االستطالع 
خیام مقدمة من قبل وكاالت اإلغاثة، واألشخاص الذین یعیشون في مراكز اإلجالء، واألشخاص الذین یعیشون في مساكن 
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 المنظماتو وتم اختیار المناطق وفًقا لمكان عمل المنظمة، وبناًء على توصیات من فرق العمل، والمجموعات، . مشتركة
 .األخرى العاملة في المنطقة

 
 تحدید أسئلة البحث

 
عقد الفریق المیداني لمنظمة أوكسفام، كخطوة أولى، جلسة تخطیط مفصلة لتحدید ما نرغب بمعرفته، والسبب، وكیفیة استخدام 

كما شارك موظفون من قطاعات مختلفة الستجابة . المعلومات، والتغییر المرغوب، وكیفیة إدارة المخاطر والحد منها وتجنبها
، واألمن الغذائي وسبل العیش في حاالت الطوارئ، والحمایة، والسیاسات، ات المیاه والصرف الصحي والنظافةخدم –أوكسفام 

كان فیما الوضع الحالي للس: في تبادل األفكار األولي بشأن األسئلة، ونجم عن ذلك الئحة طویلة بأسئلة تتضمن –والحمالت 
یتعلق باإلقامة والحصول على الخدمات والمرافق، والمعرفة والمعلومات واالتصاالت بشأن العملیات والخیارات المتعلقة بإعادة 

 .التوطین، واحتیاجات النازحین، واألولویات والمخاوف بشأن إعادة التوطین، والقضایا المتصلة بالتعویض عن خسارة األراضي
 

 مراجعة مكتبیة
 

أن هنالك العدید من التقاریر المنشورة والتقییمات القائمة التي تم تحلیلها طبیعة األزمة الممتدة في سوریا  تعنياألردن،  في
أن هنالك وثائق  –الكارثة سریعة الحدوث  –أما في الفلبین، فتعني طبیعة األزمة . في بدایة عملیة البحثخالل مراجعة مكتبیة 

سفام عند إعداد أسئلة المسح الكمي معرفة فریقها وموظفیها وبالتالي، فقد استقطبت منظمة أوك. أقل بكثیر فیما یخص الوضع
المحلیین وشركائها، ومناقشات مع المنظمات األخرى، ومراجعة مكتبیة سریعة غیر رسمیة للتقییمات القائمة واستجابات الكوارث 

 .من المراجعة المكتبیة الرسمیة السابقة بدًال 
 

 المسح الرقمي
 

ناجحة الستقاء البیانات وعقب تجربة سابقة  –واالتصال الجید بشبكة االنترنت نظًرا الرتفاع معدل استخدام الهواتف المحمولة 
ومن النتائج المتوقعة توفیر الوقت بشكل . قررت منظمة أوكسفام استخدام جمع البیانات الرقمي للمسح –الرقمیة في األردن 

 .بشكل آليكبیر في مرحلة جمع البیانات والتحلیل األساسي، وقدر أكبر من الدقة نظًرا إلجراء مرحلة إدخال البیانات 
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منظمة / إلدون لورا : الصورة. یوضح كیفیة استخدامه لجهاز محمول إلجراء مسح النقل أثناء زیارة میدانیة في سامار الشرقیةعداد 

 .أوكسفام
 

ویمكنك الحصول على النتائج بسهولة، كما یمكنك التخطیط على الفور ألي . یساعد استخدام األدوات في تسریع عملیة المسح"
 ".مشاریع أو برامج یمكنك القیام بها

 
 2014شباط /فبرایر: العداد

آراء الفریق مع األخذ بعین االعتبار فرز القائمة األصلیة الطویلة ألسئلة البحث، لقد تم وضع أسئلة االستطالع من خالل 
 20إلى  2وصنفت األسئلة إلى أربعة أقسام حیث یتضمن كل قسم ما بین . والمعلومات المتوافرة من المراجعة المكتبیة السریعة

إما خیار واحد، أو وضع (واالختیار العددي والمتعدد  ،"ال/نعم"أسئلة : حیث تضمن ما یليكما أن نوع األسئلة متنوع . سؤاًال 
واحتوت بعض األسئلة على خیار ). أو وضع عالمة على كل ما ینطبق عالمة على الخیارات الثالثة أو األربعة األولى،

محددة  وسمحت بإدخال نص حر لضمان وجود مجال لتسجیل استجابة الذین تمت مقابلتهم عندما ال یكون هنالك إجابة" أخرى"
ویتم تقلیص النص الحر حیثما أمكن ذلك لتسهیل إدخال البیانات على شاشات األجهزة المحمولة والحد من الوقت . مسبًقا

 .اإلضافي المطلوب لتحلیل المدخالت
 

ویتم إجراء تعدیالت على الترجمة أثناء االختبار األولي . Mobenziترجمتها وٕادراجها في منصة یتم جرد صیاغة األسئلة، وبم
. مع المجتمع المحلي في حالة دراسة استقصائیة من الواقعوقد تم تنفیذ االختبار األولي . للتأكد من ترجمة معنى األسئلة بدقة

للمشاركین حتى یتمكنوا من  عدم كونها مطولة أو معقدة بالنسبةتم تحدید وقت األسئلة في االختبارات األولیة للتأكد من و 
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تم تحدید مدة للعدادین خالل التدریب إلجراء المسح على الورق وباستخدام األجهزة المحمولة على حد كما . اإلجابة علیها
مقارنة بالهواتف المحمولة، ویرجع ذلك إلجراء المسح على الورق  إضافیة ویستغرق األمر في المتوسط نحو خمس دقائق. سواء

عندها وعندما یصبح العدادون أكثر درایة باألجهزة المحمولة  .ر إلى أنماط التجاوز التلقائیة وسهولة اإلدخالبشكل كبی
دقیقة كمعدل إلتمام المسح الواحد  15عدادین وبحلول نهایة االختبار األولي، سجل لل. یصبحون أسرع في استجابات اإلدخال

 .Mobenziمنصة  على
 
لمدة ثالثة أسابیع في قدم خبیر فني في فریق البرنامج من قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت التابع لمنظمة أوكسفام الدعم و 

وحل  Mobenziوفر التدریب الفني بشأن إعداد الدراسة االستقصائیة وتنفیذها وذلك باستخدام تحلیالت منصة المیدان، و 
بات الواردة عن الفریق المیداني أن لهذا األمر أهمیة كبیرة للعنصر الرقمي الذي لم یكن تشیر التعقیو . المشاكل في األجهزة

 .لیتحقق دون هذا الدعم
 

 مجموعات التركیز، والمقابالت، وتحلیل البیانات
 

مستجیًبا رئیسًیا في أربع محافظات في سامار الشرقیة،  30مناقشة جماعیة مركزة، وتمت مقابلة أكثر من  14لقد تم عقد 
وقد . على أسئلة المناقشة الجماعیة المركزة ووضعت بناًء على نتائج المسح تنقیحمزید من ال وأجري. ولیتي، وشمال سیبو

وتم اختیار المشاركین بشكل ذاتي من خالل دعوة من قبل اقع مختلفة للمسح، عقدت المناقشات الجماعیة المركزة في مو 
وبشكل عام، فقد تطوع عدد أكبر . المسؤولین في بارانغاي حیث ضمت مجموعات التركیز أعداًدا متساویة من الرجال والنساء

ربعة رجال فقط، في حین كان هنالك ألفت أصغر مجموعة من أوت. من النساء مقارنة بالرجال للمشاركة في مجموعات التركیز
ویعود ذلك في جزء منه إلى عقد المناقشات الجماعیة المركزة في وقت قریب من موعد . عدد كاٍف من النساء في كل الحاالت

وكان هنالك في بعض المواقع اهتمام أكبر للمشاركة، . الغداء حیث یكون الرجال الذین یخرجون للصید في الصباح الباكر نیاًما
. النقلتأثر فیها عدد قلیل من األسر جراء ولكن كان هنالك عدد قلیل جًدا من المشاركین في مناطق أخرى، ال سیما تلك التي 

ت الرئیسیة وأفضل على جلسات ردود الفعل المجتمعیة التي قدمت االتجاها اكبیرً  ومع ذلك، فقد شهدت تلك المناطق إقباًال 
وقد . وطلبت التحقق من النتائج) الدراسة االستقصائیة والمناقشات الجماعیة المركزة على حد سواء(جمع البیانات النتائج من 

 .صادقت المجموعة الكبیرة في جلسات ردود الفعل المجتمعیة كافة على النتائج التي قدمت لهم
 

فعلى . شكل مشكلة ذلكولكن دوین المالحظات من المناقشات الجماعیة المركزة، وطلب من العدادین الذین أجروا الدراسة ت
تطلب مجموعة مختلفة من من المناقشات الجماعیة المركزة  إال أن تدوین المالحظات الدراسةالرغم من قیامهم بعمل جید خالل 

ویبین الجدول الزمني عدم توافر وقت كاٍف بین المواقع لیتمكن . المهارات، وخاصة لتدوین ردود الفعل وتفاعالت المجموعة
المركزة بشكل أبطأ  مالحظات المناقشات الجماعیة دونواأنهم  ، إلى جانب خبراتهم،وهذا یعني. العدادون من تدوین مالحظاتهم

تسجیل المناقشات على زة شات الجماعیة المركخالل المناقمن قرر الفریق  و. مما هو متوقع، وربما فقدت بعض البیانات
وطلب أخذ موافقة من المشاركین للقیام بذلك، بما في ذلك تسجیل تجریبي قصیر تم عرضه . الهواتف التي أثبتت فائدتها ودقتها

وكان المشاركون كافة سعداء بالتسجیل، . أم ال تسجیل نقاشاتهمعلى المشاركین لمساعدتهم في معرفة ما إن كانوا راضین عن 
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وقد تم التحقق من . ولكن أدرك الفریق أنهم لم یقدموا معلومات كافیة بشأن مدة االحتفاظ بالتسجیالت وكیفیة التأكد من حذفها
، ومستشار ةالرئیسی ةوتم إجراء تحلیل البیانات من قبل الباحث. التسجیالت مقابل المالحظات، وقدمت معلومات إضافیة أساسیة

 .اإلنسانیةالحمایة، ومستشار السیاسات 
 

 التخطیط والتدریب
 

 المعدات
 

 10واستخدمت من أجهزة أندروید،  29لقد قام فریق الرصد والتقییم والمساءلة والتعلم التابع لمنظمة أوكسفام في الفلبین بشراء 
وقد كان . أجهزة منها لهذا المشروع، مما أدى إلى تفادي التأخیرات اللوجستیة وتأخیرات الشراء التي حدثت في تجربة األردن

برامج جمع البیانات المتنقلة في / نظًرا لمالءمته ألكبر عدد من أدوات نظام التشغیل أندروید في األجهزة ذا أهمیة كبیرة، 
قابًال للتكیف مع التغیرات "وهذا یجعل الجهاز . ، وهي المنصة التي تم اختیارها لهذا المشروعMobenziالسوق بما فیها 

 .أو برامج أخرى أنظمةلالستخدام في الفرق األخرى، باإلضافة إلى إمكانیة استخدامه مع " المستقبلیة
 

 منصة البرمجیات
 

الرقمیة حیث أنها تتضمن تحلیالت ذاتیة التطور ولوحة تحكم عبر كمنصة لجمع البیانات مرة أخرى  Mobenziتم اختیار 
رنت تنتج رسوًما بیانیة للبیانات، ویمكن مشاركتها على الفور مع أصحاب المصلحة الرئیسیین عن بعد عن طریق شبكة االنت

من روف اللغویة كانت متوفرة جمیع الح. استخدمها بنجاح كبیر في تجربتهوكان فریق أوكسفام في األردن قد . دلیل موارد موحد
المسح في أربع لهجات مختلفة، ویمكن دمج نتائج هذا المسح أجل محتوى الدراسة االستقصائیة مما یسمح لفریق الفلبین بإجراء 

 .في عملیة واحدة
 

 تدریب العدادین
 

للعدادین یوم كامل للتدریب بشأن أهداف البحث ومنهجه، بما في ذلك تعریف العدادین بالنسخة الورقیة من الدراسة، یلیه  كان
بعد ذلك یتم إجراء اختبار أولي یحدد مجاالت . على حد سواء Mobenziیوم یتم فیه التركیز على كل من الجهاز وتطبیق 

إدخال النتائج، واستخدام واجهة المسح،  كیفیة تدریب األجهزة المحمولة علىویركز . التحسین في الدراسة االستقصائیة ذاتها
على كما كان هنالك أیًضا تدریب . أفضل طریقة لتوضیح جمع البیانات الرقمیة للمشاركین من أجل ضمان الموافقة المستنیرةو 

حیثما وكان یتم نقل العدادین من موقع إلى آخر . التفاعل مع المشاركین، وجمع البیانات األخرى واالستجابة لها وتلخیصها
على البروتوكوالت األساسیة في استخدام األجهزة، على سبیل المثال، وركز التدریب أیًضا . ، مع مراعاة مهاراتهم اللغویةأمكن

مع ذلك فقد استخدم و . إزالة بطاقات التعریف، وأنه یجب استخدام األجهزة فقط للمسح، وأنه ال ینبغي التقاط الصور أنه سیتم
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أثناء االختبار األولي اللتقاط صورة للشخص الذي أجریت معه المقابلة بما یتعارض مع أحد العدادین الكامیرا الخاصة بالهاتف 
وفي هذه الحالة تم استبعاد العداد وأعید التأكید على . بشكل خاص بعدم القیام بذلك البروتوكوالت المحددة ورغم إخباره

وقام الخبیر الفني في فریق البرامج من قسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت التابع لمنظمة . ت مع العدادینالبروتوكوال
أوكسفام في وقت الحق بالبحث وتحمیل تطبیق یمنع استخدام الهواتف ألي غرض آخر غیر الدراسة االستقصائیة لألنشطة 

 .المستقبلیة
 

 
 .منظمة أوكسفام/ لورا إلدون : الصورة. استقصائیة باستخدام الهواتف المحمولة في تاكلوبان عدادون یشاركون في تدریب إجراء دراسة

 
 

الدراسة االستقصائیة، ولم یختر أي مستجیب االنسحاب من المسح الرقمي عند ورقیة من  انسخً  معهاالفرق  لقد اصطحبت
بالنسبة للذین أجریت معهم المقابالت في كل المواقع باستثناء وقد كان استخدام أداة المسح الرقمي أمًرا جدیًدا . إعطائه الخیار

وشعر األشخاص الذین أجریت معهم المقابالت أن ونجح العدادون في ضمان الحصول على الموافقة المستنیرة، . موقع واحد
الذین أجریت معهم وفي الحقیقة شعر بعض . هذا األمر جدید بالنسبة لهم مقارنة مع التقییمات األخرى التي جرت مؤخًرا

، بالرغم من أن األشخاص بشكل عام كانوا سعداء بتوضیح الطابع الطوعي في "في غایة التهذیب"المقابالت أن األمر 
 .مشاركتهم

 
على الهواتف في نهایة كل یوم  جمعتوباستخدام العملیة المقررة في المشروع التجریبي في األردن، فقد تم تحمیل البیانات التي 

واشترطت العقود الخاصة بالعدادین اعتناءهم بالهواتف للحد من مخاطر . للتقلیل من خسارتها ومن ثم حذفها من الهواتف
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لضمان مزید من األمان وصنفت وبشكل واضح على أنها تنتمي إلى منظمة سرقتها أو كسرها، ویتضمن كل هاتف رمز مرور 
 .عدادینأوكسفام ولیس لل

 

 جمع البیانات وتحلیلھا
 

خمسة أسابیع في المجمل، وتم تحلیل النتائج  –المسح، ومجموعات التركیز، والمقابالت  –استغرقت عملیة جمع البیانات 
ویعد هذا توفیًرا كبیًرا للوقت . في غضون شهر من استكمال تحلیل البیانات إصدارهتم بشكل مفصل وصیاغتها في هیئة تقریر 

مقارنة بالتجربة السابقة في األردن، حیث جرى التركیز وبشكل كبیر على إصدار تقریر، ولكن لم ینشر التقریر لعدة أسابیع بعد 
. جراءات ومفاوضات التوقیع المطولة مع الجهات الفاعلة اإلنسانیة األخرى بشأن المحتویات الحساسةجمع البیانات نتیجة إل

في كل موقع ثم استخدمت النتائج لوضع سبعة أسئلة مستهدفة لمجموعات التركیز والمقابالت مع وقد أجري المسح الرقمي أوًال 
، وساعدت Mobenziوفي غضون ساعات من إجراء كل عملیة مسح، تم تحمیل البیانات على منصة . المستجیبین الرئیسیین

لى سبیل المثال، كان الفریق قادًرا على تحدید فع. مراجعة هذه البیانات الموظفین على تحدید الموضوعات والقضایا الهامة
المخاوف المتعلقة بسبل العیش على الفور، مما أتاح المجال أمام الفریق المعني بسبل العیش للمشاركة في جلسات ردود الفعل 

 .المجتمعیة واستخدام البیانات للتأثیر على أولویات برنامجهم على الفور
 

وقد استهلك ذلك نحو خمسین في المئة من عمر بطاریة على كل هاتف في الیوم الواحد، بلة مقا 12و 8لقد تم إجراء ما بین 
من قبل العداد ثم إدخالها إلى الهاتف " أخرى"تضمن خیار توتم تلخیص إجابات األسئلة الخاصة بالمشاركین التي . الهاتف

في مكتب أوكسفام والتي ) واي فاي(االتصال الالسلكي كما تم تحمیل االستجابات في نهایة الیوم عن طریق . المحمول
مرتبطة بإجراء عملیات المسح الورقیة التي وهذا أدى إلى استبعاد مرحلة إدخال البیانات المعتادة ال. استغرقت نحو خمس دقائق

سئلة الخیارات وترجمت اإلجابات عن أ. تستغرق وقًتا أطول بكثیر إلى جانب وجود خطر أكبر فیما یتعلق بوقوع أخطاء
وكان األمر بسیًطا نسبًیا حیث أن الدراسة االستقصائیة مصممة أساًسا . المتعددة والحصریة بشكل تلقائي إلى اللغة اإلنجلیزیة

وتم إدخال المعلومات . في نسختین وٕالى اللغة السیبوانیة في نسختین أخریینباللغة اإلنجلیزیة ثم ترجمت إلى لغة واراي 
. والمستشار ةالرئیسی ةاللهجة المحلیة وتطلب ذلك ترجمة یدویة في المكتب أجریت من قبل الباحث/ باللغة " رىاألخ"اإلضافیة 

ألسباب عملیة، ولیس أثناء جمع البیانات، حتى ال تؤخذ بعین االعتبار أثناء البحث  المرحلةوتم تنفیذ األمر في نهایة 
ع البیانات د من إنجاز األمر أثناء عملیة جمبین مواقع المسح للتأكوینبغي في المستقبل تخصیص مزید من الوقت . المیداني
 .المیدانیة

 
، ومجموعات التركیز، والمقابالت الدراسات االستقصائیةجمع البیانات، و  جمع المعلومات بطرق مختلفة، یجري عملیة وخالل

إلیجاد مثل إحدى سلبیات هذا األمر في عدم إمكانیة استخدام نتائج عملیات المسح الكمیة وتت. في وقت واحد للحد من التأخیر
، فقد أتاحت سرعة تحمیل وبالرغم من ذلك. فروق بسیطة في العملیات النوعیة واستكشاف بعض النتائج بمزید من العمق

. مقابالت األفراد ومجموعات التركیزلالعتماد علیها خالل  المجال األولیةالبیانات الكمیة من الدراسات االستقصائیة والنتائج 



11 
 

من قبل كبار الموظفین في منظمة أوكسفام وتم توثیقها من قبل العدادین خطًیا وتم تسهیل المناقشات الجماعیة المركزة 
ئیسیة للدراسة والتحقق من وقد سمحت هذه المناقشات لألفراد باإلسهاب في النتائج الر . وتسجیلها صوتًیا على الهواتف المحمولة

وٕاحدى مزایا الفریق المتنقل هي جمع األفكار بشأن الممارسة والتعلم من إحدى المناطق من أجل إبالغ وتنقیح العملیة . صحتها
ومع ذلك، فقد بدأت بعض المشاكل غیر المتوقعة التي لم تثر من قبل المشاركین في المسح الرقمي بالظهور . في الموقع التالي

وهذا یعني توافر معلومات نوعیة في بعض القضایا التي . النقلالمناقشات الجماعیة المركزة، مثل ضمان الحیازة في مواقع  في
 .لم یتوافر فیها بیانات كمیة

 

 
/ لورا إلدون : الصورة. النتائج األولیة من الدراسة االستقصائیة أثناء جلسة ردود الفعل المجتمعیةإحدى الموظفات في أوكسفام تناقش 

 .منظمة أوكسفام
 

أشعر أننا تمكنا من وضع أسئلة أفضل للمناقشات الجماعیة المركزة والحصول على بعض القضایا التي لم نكن "
 ".لنحصل علیها

 
 .2014آذار /عضو الفریق، مارس

 
 حجم العینة والتوزیع

 
وتم استخدام عینة . مستجیًبا للدراسة 453بوجود قدر اإلمكان في كل موقع،  ممثلةهو أن تكون الهدف من حجم العینة  كان

استهدف بعض العدادین المشاركات من اإلناث وبعض المشاركین و . منزل بعد عدد معینعشوائیة حیث یزور العدادون كل 
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ن هنالك أحد في المنزل، أو في في حال لم یكصدرت تعلیمات للعدادین بأنه و و . الذكور من أجل ضمان المساواة بین الجنسین
المنازل فیجب علیهم الذهاب إلى المنزل المجاور ومن ثم استئناف الذهاب إلى أنثى في أسرة معینة، /حال لم یكن هنالك ذكر

 .كما كانوا یفعلون في السابق بعد عدد معین
 

 كشف حقائق غیر متوقعة
 

مجموعة متنوعة من المعلومات اإلضافیة تتجاوز إجاباتهم عن أسئلة بحثیة تم إعطاء المشاركین في البحث المیداني السابق 
ومع ذلك، . كبیرة في جمع القضایا غیر المكتشفة وٕاضافة السیاق إلى البحثوكان بعض من هذه المعلومات ذا فائدة . محددة

وفي حال تقدیم ادعاءات . البحثفقد واجه الفریق في بعض الحاالت كشف حقائق أو ادعاءات بشكل غیر متوقع تتجاوز نطاق 
بشأن أفراد المجتمع اآلخرین، أو السلطات، أو الجهات الفاعلة اإلنسانیة فقد یكون من الصعب في بعض األحیان التعامل معها 

د قلیل كان هنالك في الواقع عدوفي هذه الحالة، . تقدم بشكل مفردات مبهمة تستند إلى معرفة من الدرجة الثانیة أو الثالثة ماعند
ویعود سبب ذلك وبشكل كبیر إلى وجود استجابة إیجابیة للغایة للمجتمع جًدا من التعلیقات التي تم إبداؤها خارج أسئلة البحث، 

 .النقلاإلنساني ودعمه، وألن البحث قد ركز بشدة على قضیة واحدة محددة وهي 
 

 التعقیبات
 

ویتضمن هذا المشروع ثالثة . لبناء الثقة وتمكین االستخدام الفعال للمعلومات والتحلیل إلحداث تغییرتعد التعقیبات إجراًء مهًما 
وللمجتمعات والسلطات، ومشاركة المعلومات مع المنظمات داخلًیا لموظفي منظمة أوكسفام وشركائها، : أنواع من التعقیبات

. بالنسبة للموظفین المختلفین للبرنامج من أجل جمع أفضل النتائج واالستماع لهایكون هنالك افتقار للوقت وغالًبا ما . األخرى
وقد قدمت في هذه الحالة تعقیبات . هي جزء من عملیة اإلدارة، فهي دائًما تخضع لتقییم المخاطروفي حین أن مشاركة النتائج 

وقد . لفور في تشكیل االستجابة اإلنسانیة وتعدیلهاعلى أفضل النتائج لفریق اإلدارة في أوكسفام بحیث یمكن استخدامها على ا
وأفادت المجتمعات . ساعة من جمع البیانات وأثبتت أنها قیمة جًدا ومنتشرة 72-24في غضون أجریت ردود الفعل المجتمعیة 

غیر الحكومیة لم  ، وأن المنظماتبالنقلعلى الشعور بالطمأنینة حیث أن نظراءها قد شاركوا مخاوفهم المتعلقة أن ذلك ساعدها 
ملكیة المعلومات التي إلى ردود الفعل بسرعة  االستماع یمنحهاكما . لها أیًضا استجابتلمخاوفهم وحسب، وٕانما  تستمع

وركزت التعقیبات على . وٕان كان ذلك بأسلوب محلي للغایةوقد كانت تستخدم هذه النتائج األولیة للتأثیر على التغییر، . یقدمونها
القضایا الرئیسیة من الدراسة االستقصائیة، ومناقشات المجموعات المركزة، والمقابالت، وقد عملت على الناشئة و االتجاهات 

وشارك زعماء القرى بشكل مباشر في االجتماعات، وتلقى رؤساء البلدیات . إطالع المجتمع وكانت بمثابة الخطوة األولى للدعوة
نسخ مطبوعة من  وقدمت التعقیبات شفهًیا، وعرضت. نفصلة في لیتي وبالوالتعقیبات بشكل ثنائي من خالل اجتماعات م

وقد طلب منهم بصفة خاصة التحقق . الجداول والرسوم البیانیة على المجتمع رغم عدم تقدیمها بسبب عدم إتمام تحلیل البیانات
قدم الموظفون المیدانیون ومن أجل دعم هذا األمر، . من النتائج أو االعتراض علیها رغم وجود تأكید غالب على النتائج الرئیسیة

أفضل النتائج من التحلیل األولي الذي أجري في كل موقع لفظًیا للمجموعات ذات الصلة، بما فیها األمم المتحدة والوكاالت 
 .األخرى، وذلك من أجل تسهیل نهج متكامل لجمع البیانات وتجنب االزدواجیة
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 ".هو أمر في غایة التواضع والقوة إن سماع آرائك بهذه السرعة"
 

 .2014شباط /أحد المشاركین في ردود الفعل المجتمعیة، فبرایر
 تحلیل البیانات

 
ولم یقتصر األمر على تدقیق نتائج . ردود الفعل المجتمعیة والتحقیق أهمیة كبیرة على عملیة تحلیل البیاناتمرحلة  أضافتلقد 

مقابل المناقشات الجماعیة المركزة والمقابالت الفردیة وحسب، وٕانما تم التحقق من صحة التحلیل األولي من قبل المسح بالمقارنة 
یستغرق وقًتا طویًال، وینبغي تحقیق التوازن بین دقة توقیت صدور البیانات ومع ذلك، یمكن لتحلیل البیانات أن . المجتمعات أیًضا

ق تبادل مجموعة البیانات والنتائج الكاملة مع الوكاالت األخرى وأصحاب المصلحة كما یستغر . والتأكد من صحة النتائج
بأنه من وقد كان فریق منظمة أوكسفام على علم . الخارجیین وقًتا أطول بسبب انتظار الفریق لتحلیل النتائج من كل المواقع

وكان  –المشروع التجریبي السابق في األردن  حیث شكل ذلك قضیة خاصة في –الممكن تفسیر البیانات األولیة بطرق مختلفة 
وأدى ذلك إلى الشعور باإلحباط من جانب . حذًرا بشأن مشاركة النتائج المفصلة على نطاق واسع إلى أن یتم تحلیلها بشكل كامل

المیدانیة  ونجم عن هذا األمر فرض ضغوطات على المكاتب. انت تتوقع مشاركة المعطیات على الفورالوكاالت األخرى التي ك
من أجل مشاركة البیانات، والشعور باإلحباط من كال الجانبین حیث اضطرا إلى االنتظار مدة ستة أسابیع إلى أن یصبح التحلیل 

وتم تعویض ذلك من قبل أوكسفام من خالل مشاركة بعض االتجاهات والتحلیالت القویة التي تم تأكیدها من خالل . الكامل جاهًزا
وینبغي في المستقبل توجیه التوقعات، لیس على مستوى المجتمع وحسب وٕانما أیًضا التوقعات من قبل . ردود الفعل المجتمعیة

ة البیانات، واألخالقیات المتصلة بتبادل النتائج الجزئیة التي قد یساء بشأن مدى سرعة مشاركالوكاالت والسلطات األخرى 
 .تفسیرها

 
ویعد وظیفة هامة حیث یتم جمع المعلومات اإلضافیة ذات . كما شكل قسم النص الحر من الدراسة االستقصائیة تحدًیا أیًضا

المتعددة األكثر احتماًال ویقلل الحاجة إلى هذا الخیار، أن یحدد الخیارات وعادة ما یمكن للبحث الدقیق في بدایة العملیة . الصلة
وكان العدادون . ولكنها قد تكون الطریقة الوحیدة بالنسبة لبعض النصوص الحرة لمعرفة الرأي الخاص بالمستجیب أو ظروفه

في بعض الحاالت " أخرى" وقد استخدم خیار. بحاجة إلى التدریب بشأن إدخال البیانات باستمرار كلما أمكن ذلك من أجل إدارتها
عند مالءمة اإلجابة مع أحد الخیارات المتعددة، وتطلب هذا األمر عملیة اإلدخال الیدوي وٕاعادة الحساب الیدوي التي تستغرق 

 ةالرئیسی ةوتعّین على الباحث. مفیدة جًداوقًتا طویًال للبیانات على صفحة برنامج إكسل، حیث یمكن للموارد اإلضافیة أن تكون 
ونتیجة لذلك، فقد كان هنالك متطلبات كثیرة . لغات/ إعادة إدخال هذه المعلومات یدوًیا كما تم تقدیمها في واحدة من أربع لهجات 

وتم تخصیص وقت غیر كاٍف في الجدول الزمني للقیام بذلك بشكل یومي مما أدى إلى . للترجمة تتخطى الموارد المخطط لها
 .تراكم األعمال غیر المنجزة

 
إلى تحلیل متین للنوع مما أتاح المجال  النوع االجتماعيوتسعى منظمة أوكسفام على الدوام لضمان بیانات مصنفة حسب نوع 

باستخدام بیانات من إجابات اإلناث كافة على السؤال، ومن ثم إنشاء تقریر  Mobenziومن الممكن في منصة . االجتماعي
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منفرد یعمل من أجل الحصول على تقریر جب نقل البیانات األولیة إلى برنامج إكسل یو . تقریر منفصل عن إجابات الذكور كافة
على واآلثار المتباینة  ،وكان من الممكن أثناء تحلیل البیانات تمییز االتجاهات المختلفة. على تصنیف مجموعتین من البیانات

وتم تصنیف المناقشات الجماعیة المركزة حسب العمر . الرجال والنساء، والفئات العمریة المختلفة، والمواقع بسهولة من الدراسة
 .والنوع االجتماعي والموقع

 

 ، والحمایةات المیاه والصرف الصحي والنظافةسبل العیش، وخدم
 

وتعتبر مسألة إیجاد حلول دائمة . اإلنسانیة المناصرةأوكسفام ومستشار الحمایة التابع لمنظمة تم البدء بالبحث من قبل فریق 
بوجود مدخالت من ووضعت أسئلة البحث . قضیة حمایة في هذا السیاق –مع وضع سبل العیش في الصمیم  –لمشكلة النزوح 

وقد كانت النتائج مفیدة . سبل العیش في كل موقعوالصرف الصحي والنظافة و مدیري البرنامج الذین یشرفون على برامج المیاه 
وكانت بعض النتائج معروفة بالفعل لدى السلطات والجهات الفاعلة . للغایة للفریق المعني بسبل العیش على وجه الخصوص

، المناصرةل من عملیة ذات مصداقیة قیمة لرسائ" حقائق ال تقبل الجدل"قد منح وجود أساس داللي متین وومع ذلك، فاإلنسانیة، 
والحاجة إلى تواصل وتشاور أفضل مع السكان وخاصة بشأن اإلعالنات المتعلقة بالمناطق التي ال یسمح بالبناء فیها، 

وقد قدم التقریر الذي نشر . المتضررین، وزیادة المساعدات ألولئك الذین عاشوا في المناطق التي یحظر البناء فیها قبل اإلعصار
 . واعتبر أن سبل العیش ینبغي أن تعطى األولویةعدًدا من التوصیات الرئیسیة  22014عام 

وینبغي أن . النقلجعل سبل العیش جزًءا ال یتجزأ من خطة : "بما یلي القیام لحكومة المحلیةأنه ینبغي لوتضمنت التوصیات 
طیط، وتطویر فرص لكسب العیش للرجال والنساء إجراء دراسات اجتماعیة واقتصادیة في المراحل األولى من التخیتضمن ذلك 

 ".النقلقبل 
 

ما هو األمر األكثر أهمیة الذي یجب على السلطات "نتائج الدراسة االستقصائیة الخاصة بمنظمة أوكسفام للسؤال : 2شكل 
 "؟للنقلأخذه بعین االعتبار عند اختیار موقع 

 



15 
 

 
 
 
 
 
 

تتمثل في حقوق األرض، وضمان الحیازة، والعوامل الكامنة األخرى مثیرة للجدل  بمسألةتتعلق كما قدم التقریر أیًضا توصیات 
وهذا یربط . یتم التصدي لها ما لمالتي جعلت الكثیر من الناس عرضة لآلثار المترتبة على اإلعصار والتي ستستمر في ذلك 

 .مع احتیاجات التنمیة طویلة األمداالستجابة اإلنسانیة 
 

والتعقیبات لفرق برنامج أوكسفام في المقام األول من خالل ردود الفعل للفریق المیداني التابع النتائج أفضل وتمت مشاركة 
جلسة ردود الفعل المجتمعیة في فقد حضر الفریق المعني بسبل العیش التابع للمنظمة بأكمله وباإلضافة إلى ذلك، . للمنظمة

 النقلوقد أتاح ذلك للفریق تقییم آثار . جابة للمخاوف المتعلقة بسبل العیشلیتي، األمر الذي عزز قدرتهم على المبادرة واالست
على سبل العیش، والتفاعل مع أفراد المجتمع المحلي، والبدء في االستجابة للمخاوف، على سبیل المثال، الدمج من منظور سبل 

 .المستهدفة النقلالعیش مع المجتمعات المضیفة في مناطق 
وٕالى جانب . ألعمال الدعوة مع مختلف المسؤولین الحكومیین اإلقلیمیین والمحلیینمعلومات في وقت الحق وقد استخدمت هذه ال

بشأن حقوق مجتمعات الصید وتحسین تخطیط استخدام األراضي، فقد استخدمت بیانات خبرة طویلة األمد فیما یتعلق بالحمالت 
. النقلالوطنیة الرسمیة وغیر الرسمیة حیث صاغت الحكومة سیاسات  المناصرةمن قبل أوكسفام وشركائها من أجل الدراسة أیًضا 

دعمت منظمة أوكسفام الشركاء في المزارع السمكیة لعقد منتدى وطني من أجل مناقشة األساس القانوني لسیاسة األربعین وقد 
 .اسالتنا مع الوزارات الحكومیة الرئیسیةمتًرا، مما أدى إلى تطویر مجموعة عمل حكومیة لمنظمات المجتمع المدني وتعزیز مر 
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 استخدام البحوث المیدانیة لتحقیق فوائد ملموسة: التأثیر
 

التحلیالت مع فرق برنامج منظمة أوكسفام وقدمت إلى المجتمعات والسلطات خالل عملیة جمع لقد تمت مشاركة النتائج و 
بشأن البیانات، إلى جانب وجود خطط منذ البدایة من أجل إنشاء تقریر أیًضا لیكون بمثابة المحور الرئیسي لكسب التأیید والدعم 

. 3"بعد إعصار هایان نقل دائماالنتقال الصحیح؟ ضمان " ، تم نشر بحث بعنوان2014نیسان عام /ي أبریلوف. قضایا النقل
منذ بدء جمع البیانات وتحلیلها إلى نشر التقریر فعالة جًدا، وهذا أمر مهم بشكل خاص من أجل استخدام وكانت الفترة الزمنیة 

ى، مثل الرسومات المعلوماتیة في وقد سلط التقریر واإلصدارات األخر . النتائج للتأثیر على العملیة التي تم التخطیط لها مسبًقا
وسائل اإلعالم االجتماعي، الضوء على كیفیة تحسین عملیة إدارة المناطق التي یحظر البناء فیها، والدعم الذي یحتاجه سكان 

 .تلك المناطق، والحاجة إلى تواصل أفضل بكثیر بین تلك المجتمعات المحلیة والسلطات
 

بما في ذلك  النقلتم تحقیق تغییرات ملموسة في سیاسات وممارسات السلطات التي تشرف على كما بدأ كسب التأیید على الفور و 
زیادة مستویات المساعدات للمجتمعات التي تعیش في المناطق التي یحظر البناء فیها، وزیادة التشاور مع هذه المجتمعات من 

، وتغییر في سیاسة النقلتحدید توجیهات واضحة بشأن قبل السلطات، وجهود مشتركة بین الحكومة والمجتمع المدني من أجل 
تواصل المستشار ، 2014أیار /وفي مایو. الحكومة من أجل حظر البناء بشكل كلي في المناطق التي ال یسمح بالبناء فیها

بعد قراءة التقریر الرئاسي لإلنعاش وٕاعادة التأهیل بعد إعصار هایان، وهو ممثل الحكومة األسمى لالستجابة، مع منظمة أوكسفام 
 .من أجل مناقشة النتائج، مما یدل على إمكانیة سماع آراء السكان المستضعفین المهمشین من قبل المستویات العلیا في الحكومة
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المناقشات البحث في إحداث هذه التغییرات أو المساهمة فیها من خالل عوامل الضغط غیر الرسمیة و وقد تم التحقق من تأثیر 
 .بشأن المبادئ التوجیهیة إلعادة التوطین، حیث استخدم كالهما الرسائل والمقترحات الخاصة بمنظمة أوكسفام وشركائهاالفنیة 

 
للمساعدة في وضع مقترحات الجهات المانحة، ومن أجل اآلراء وتقدیم البیانات التي تم جمعها على الصعید الداخلي  واستخدمت

وكان موظفو أوكسفام قادرین على تحدید . التقاریر للجهات المانحة الحالیة، بما في ذلك مساهمات للمناشدة العامة ألوكسفام
 والشواغل المتصلة بسبل العیش مخاوف المجتمع ووضع استراتیجیات للتغلب على هذه المخاوف، وخاصة فیما یتعلق بالقضایا

ومنذ ذلك الحین، تم . وقد أعجب مدیرو البرنامج بسرعة تحلیل البیانات وكانوا مسؤولین عن هذا المفهوم. واستراتیجیة الحمایة
 .فیهااستخدام أدوات جمع البیانات الرقمیة لرصد مرحلة ما بعد التوزیع، وزیادة استهداف العملیة والثقة 

 

 
 
 

 األخالقیات، والمخاطر، والمعاییر
 

المتعلقة بالحمایة، فقد تم تصمیم الدراسة االستقصائیة حسب الممارسة المعتادة في منظمة أوكسفام فیما یتعلق بجمع البیانات 
 وقد عملت منظمة. بشكل خاص كیال یتم جمع األسماء أو أي معلومات تعریفیة أخرى مثل الصور أو تحدید مواقع المشاركین
وال سیما الفصل ، 4أوكسفام مع اللجنة الدولیة للصلیب األحمر وغیرها من الوكاالت لوضع المعاییر المهنیة ألعمال الحمایة

المتعلق بإدارة المعلومات الحساسة الخاصة بالحمایة، وتعد هذه التجارب المیدانیة فرصة الختبار الجوانب العملیة لترسیخ هذه 
مثل (كما تم تضمین إجراءات اتخاذ قرار بشأن منهجیة تشمل تدابیر تقییم المخاطر والتخفیف منها . یرالمعاییر وغیرها من المعای

 .في العملیة) عدم أخذ األسماء، وٕاحداثیات نظام تحدید المواقع وغیرها
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التي  المحمولةوضعت من قبل خبراء أوكسفام في المجال الرقمي، تم تنفیذ المسح باستخدام الهواتف وباستخدام البروتوكوالت التي 
على وضع الطیران بغیة الحفاظ على مدة البطاریة ودون وجود بطاقات التعریف للمساعدة في ضمان عدم جمع  ضبطت

هواتف دون بطاقات التعریف یعني أیًضا أنه ال یمكن كما أن استخدام ال. معلومات حساسة أو تعریفیة عبر نظام تحدید المواقع
ویكون في حوزة العدادین أیًضا نسًخا ورقیة من المسح في حال . استخدمها لالتصال بشبكة االنترنت أو إجراء مكالمات هاتفیة

لم (شاكل تقنیة حتیاطي في حال حدوث موكخیار اكان یفضل األشخاص الذین یتم إجراء مقابالت معهم عدم إجراء مسح رقمي، 
وتم توضیح استخدام الهواتف المحمولة بشكل مفصل لألشخاص الذین أجریت معهم المقابالت حتى ). یحدث أي مشكلة تقنیة

ویعد كل من الموافقة . یتمكنوا من إعطاء موافقة مستنیرة، وكان العدادون یحملون معهم دلیل استكشاف األخطاء وٕاصالحها
وحقه في أن یعامل دون إصدار أحكام وحقه في الخصوصیة، سح، وحق المشارك في رفض المشاركة، المستنیرة للمشاركة في الم

دام الهواتف المحمولة في الفلبین، كما أن هنالك مستوى عاٍل من الثقة واستخ. أثناء جمع البیانات المحور الرئیسي لعملیة البحث
 .ألسلوب الجمع الرقمي% 100وكان هنالك نسبة قبول 

 
اقتباسات مجهولة المصدر الستخدامها في النتائج وكنشاط منفصل، وتم الوصول إلى الل المناقشات الجماعیة المركزة خجمعت و 

 .األفراد إلجراء مقابالت معهم بحیث یمكن إدراج قصصهم في التقریر المنشور
 

فكیف یمكننا االستمرار في . كومعظم الرجال في بارانغاي یعملون في صید األسما. تكمن مشكلتنا في سبل العیش" 
 كسب العیش إذا تم نقلنا إلى مناطق جبلیة؟

 
 .أحد المشاركین في مجموعة التركیز الخاصة بالرجال، لیتي

 
وعلى الرغم من أن منظمة أوكسفام تشمل في العادة تعمیم معلومات عن الخدمات األساسیة المتعلقة بقضایا مثل العنف القائم على 

في عملیات جمع البیانات، إال أن الفریق المعني بالحمایة قد قرر في هذه الحالة عدم تنفیذ مثل هذه األنشطة  النوع االجتماعي
منظمة أوكسفام بهذا األمر یضفي قیمة  حیث أن مزودي الخدمات كانوا قد نشروا بالفعل هذه المعلومات بشكل فعال، وألن قیام

 .وربما یسبب اإلرباك ،مضافة بسیطة
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 الدروس الرئیسیة المستفادة
 

ناجًحا جًدا دون وجود مشاكل  Mobenziلقد كان االختبار الثاني لجمع البیانات الرقمیة باستخدام منصة : جمع البیانات الرقمیة
البروتوكوالت الخاصة باستخدام  یجب أن تكونومع ذلك، . تقنیة، وأثبتت المنصة أیًضا قدرتها على التعامل مع اللهجات المتعددة

وأن تشكل فرًصا مستمرة للتحسین والمالءمة، على سبیل المثال، استخدام التطبیق للحد من استخدام قویة المعدات واألدوات الرقمیة 
یح مسح التي تتالهواتف المحمولة في أي شيء سوى جمع البیانات ومنع استخدام الكامیرا، واستخدام تطبیقات اإلدارة عن بعد 

وفي هذا المثال، كان هنالك قبول كامل لألدوات الرقمیة، ومع ذلك، فقد ال . عن بعد في حال فقدانه أو سرقته البیانات على الجهاز
ویتطلب استخدام األدوات . تكون هذه هي الحال في كل الدول وینبغي أخذها بعین االعتبار عند اتخاذ قرار بشأن منهجیة البحث

 .واتصال جید بشبكة االنترنت لتحمیل البیانات) إعادة شحن األجهزة(الیومي إلى الكهرباء الرقمیة الوصول 
 

طورت مجموعة أدوات للمسح باستخدام األجهزة الك عدد كبیر من األدوات المتاحة، وفي حین أن أوكسفام قد هن: األدوات
وبینما . توضع كمجموعة أدوات على هذا النحو في وقت النشرلم المحمولة، إال أن الجوانب االكثر اتساًعا لهذه العملیة والنهج 

إال أنه تم التغاضي عن بعض أدرجت معظم الدروس المستفادة من المشروع التجریبي األول في األردن وبنیت على هذه العملیة، 
بالتالي، فقد یكون من و . العناصر مثل البروتوكوالت المتعلقة بتسجیل المناقشات الجماعیة المركزة وحذف هذه التسجیالت

لقد جذبت . الضروري وضع مجموعة بسیطة من األدوات لتنفیذ مثل هذه العملیات في المستقبل باإلضافة إلى دراسات الحالة
وهنالك اهتمام . المسح باستخدام األجهزة المحمولة اهتماًما كبیًرا، وتطور منظمة أوكسفام حالًیا نسخة خارجیةمجموعة أدوات 

 .ل من أوكسفام والوكاالت الخارجیة لمجموعة أدوات تشمل العملیة والنهج بشكل كاملمماثل من ك
 

تقییمات فعالة للمخاطر لتحدید منهجیة البحث، واستخدام جمع البیانات الرقمي، وردود استخدمت منظمة أوكسفام : إدارة المخاطر
ام وسائل اإلعالم المجتمعیة ممكًنا بسبب طبیعة هذه األزمة وكان التقدم المحرز في ردود فعل المجتمع واستخد. الفعل المجتمعیة

 .أما في السیاقات األخرى، فیتطلب استخدام البیانات وتبادلها، بما في ذلك ردود الفعل المجتمعیة إدارة مخاطر صارمة. وسیاقها
 

بیانات بشكل فعال جًدا من إحدى المراحل لالنتقال إلى  ، واستخدمت"دوریة"لتكون تم تصمیم العملیة : عملیات البحث الدوریة
وقد عززت إضافة ردود الفعل المجتمعیة إلثبات وتأكید النتائج الرئیسیة منهجیة . األخرى، وبالتالي جعل عملیة البحث أكثر عمًقا

 .البحث بشكل كبیر
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هنالك قیمة كبیرة ناجمة عن ضمان التعاون صل تدبر بشكل منف" القطاعیة"على الرغم من ان االوجه : الحمایة وسبل العیش

وفي هذه الحالة، فقد استندت الحلول الدائمة، التي ینظر إلیها باعتبارها مسألة حمایة، إلى عوامل سبل العیش بشكل كبیر، . الفعال
للنتائج في عمل البرنامج لضمان االستخدام الفعال  القطاعینوكانت الفرق التابعة للمنظمة قادرة على جمع خبراء ومدیرین في كال 

 .والسیاسات
 

على الرغم من عدم تمكن الدراسة السابقة في األردن من الحصول على ردود فعل المجتمع : المشاركة وردود الفعل المجتمعیة
تمعات المحلیة المتضررة بفعل األزمة فقد أثبت هذا المشروع أنها تقدم قیمة كبیرة لهذه العملیة وللعالقة مع المجألسباب أمنیة، 

وعلى الرغم من أنه سیتم تحدید . الذي یمثل المعاییر في هذا القطاع" المستخرج"الخالص من النموذج حیثما أمكن ذلك من خالل 
 .عاتنماذج ردود الفعل المجتمعیة من خالل السیاق وملف المخاطر، فإن هذا یدل على أنها ممكنة ومرحب بها من قبل المجتم

 
جعلنا غیر وهذا ما . تتیح بعض األسئلة المجال إلجابات متعددة الخیارات دون ترتیب: أسئلة تأخذ بعین االعتبار المناصرةوضع 

" الحقائق التي ال جدال فیها"على سبیل المثال من خالل استخدام  –قادرین على تقدیم اإلجابات في الوثائق العامة كما كنا نرغب 
 .أننا ال نعلم أي إجابة تم اختیارها أوًال كأن تكون األرقام غیر منطقیة، أو  –
 

من ) تحتل بریطانیا المرتبة الثامنة عشر(تحتل الفلبین المرتبة الخامسة في المؤشر العالمي للفوارق بین الجنسین : النوع االجتماعي
ووجد أن هنالك مستویات . في عملیة البحث والنتائجن الجنسین وقد انعكس هذا المستوى المرتفع من المساواة بی. دولة 186بین 

یة من اإللمام بالقراءة والكتابة، فضًال عالیة من استخدام الهواتف المحمولة من قبل كل من الرجال والنساء، وكذلك مستویات عال
الرجال  ه قد یكون لدىبدأ بافتراض أنوبالمثل، فعلى الرغم من أن الفریق قد . عن الحصول على األجهزة المحمولة بشكل متساوٍ 

اختالًفا بسیًطا ملحوًظا في إمكانیة الوصول إلى إمكانیة وصول إلى المعلومات أكثر من النساء، إال أن تحلیل نتائج المسح وجد 
الة، فإن من وحیث أن أوكسفام ستبحث دائًما في القضایا المتعلقة بالنوع االجتماعي في أي ح. المعلومات بین الرجال والنساء

ومع ذلك، فقد وجد أن لدى كل من الرجال والنساء مستویات منخفضة جًدا من المعلومات بشأن . یات وتحدیهاالمهم اختبار الفرض
نه یتم اإلعداد للحمالت اإلعالمیة فإن من المهم رصد اتجاهات النوع االجتماعي الناشئة في الحصول على ، وحیث أالنقلعملیات 

 .درة على التصرف وفقهاالمعلومات والق
 

، ومستشار ةالرئیسی ةالباحث: تضم العملیة العدید من الموظفین على أساس الدوام الكامل لعدة أسابیع وهذا یشمل: موارد الموظفین
الحمایة، ومستشار السیاسات اإلنسانیة، والخبیر الفني، باإلضافة إلى العدادین والموظفین المحلیین المعنیین بالحمایة وسبل العیش 

وأثمر ذلك من حیث كسب التأیید  –استثماًرا كبیًرا في وقت الموظفین ومواردهم ویتطلب هذا البحث . الذین ساهموا بشكل كبیر
 .الفوائد بشكل مسبق/ ات إیجابیة فعلیة، ولكن تحتاج مثل هذه الدراسات إلى تحلیل واضح للتكالیف وجلب تغییر 
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 االستنتاجات
 

لبیانات بشكل سریع اح بمشاركة االسمفي الفلبین مدى فعالیة عملیة البحث هذه في  بالنقللمتعلقة أظهرت الدراسة االستقصائیة ا
التخاذ القرار وٕاجراء وتتیح هذه العملیة المجال . الفجوة بین أولئك الذین یجمعون البیانات والذین یقدمونها ومتجاوب وٕاغالق

هزة المحمولة في هذه الحالة كان استخدام جمع البیانات على األجوقد . تحسینات مباشرة وعلى المستوى المحلي في تقدیم الخدمات
الموظفین،  –ردود الفعل السریعة لألطراف المعنیة كافة من خالل ملك القضایا فقد زادت من مشاركة وت. بشكل خاص فعال

وفي الوقت ذاته التأكد من النتائج وٕاتاحة المجال للمناقشات بشأن التغییر، والتنمیة،  –والمشاركین من المجتمع، والسلطات المحلیة 
المعرفة الشاملة لمنظمة أوكسفام وقدم األساس المنطقي ساهم البحث في و . والدعم للبدء بینما ال تزال نتائج الدراسة ذات صلة

بل استقى أیًضا نتائج البحث مجرد تقریر عن النتائج وحسب،  5إلى االنتقال الصحیح المناصرةلم یكن تقریر و . لمناصرةللبرنامج وا
والخبرات من أجل ضمان وصول التوصیات إلى بشكل فعال، وكذلك البحث في السیاسات " الحقائق التي ال تقبل الجدل"واستخدم 

 .أعلى مستوى في الحكومة الوطنیة من أجل إحداث تغییر
 

وتتمثل إحدى النتائج المهمة للعملیة حتى اآلن، باإلضافة إلى كسب التأیید وتغییرات السیاسات، في زیادة التفاؤل والثقة التي 
یبات السریعة وتقدیم البیانات الفوري، وخاصة ألولئك الذین خضعوا لعملیات المستهدفة من خالل التعقذكرتها المجتمعات المحلیة 

في البحوث المیدانیة، مع التركیز على أربعة وستواصل منظمة أوكسفام اختبار وتحسین هذا النهج . بحث استخراجیة متعددة
تحسین المنهجیة، والمعاییر العلیا في األخالق وٕادارة المخاطر، والمشاركة المجتمعیة والتعقیبات، وضمان أن : مجاالت محددة هي

لحصول على ى اأوكسفام حالًیا إلوتسعى منظمة . یؤدي البحث والتقییمات إلى نتائج ملموسة وتحسینات في الوضع اإلنساني
 .تمویل لمواصلة تطویر هذا العمل واختباره في بیئات ذات تقنیات منخفضة ومجموعة واسعة من السیاقات
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 شكر وتقدیر
 

كتبت دراسة الحالة هذه من قبل راشیل هاستي وهارییت هوفلر، بمساهمة قّیمة من لورا إلدون، ولو الساب، وكارولین بودو، 
ونود أن دعًما قیًما في الفلبین، ) IDEALS(وقدمت مبادرات الحوار والتمكین من خالل الخدمات القانونیة البدیلة . یكس بادیالاوم

مجتمعات سامار الشرقیة، ولیتي، وشمال سیبو التي رحبت بموظفي منظمة أوكسفام وشاركت في الدراسة نشكر وبشكل خاص 
 .من حیاتهاالمیدانیة بحماس في لحظة صعبة جًدا 

 

 مزید من الموارد
 

دائمة بعد  عملیة نقلضمان : االنتقال الصحیح) "2014(كارولین بودو : یمكن االطالع على التقریر الكامل عبر االنترنت
durable-ensuring -move-right-practice.oxfam.org.uk/publications/the-http://policy-": إعصار هایان

316093-haiyan-typhoon-after-relocation )2015أیار /في مایو تم التصفح.( 
 

ونماذج المراجعة األدبیة وما إلى ذلك بما في ذلك االختصاصات، ونموذج المیزانیة، في هذه العملیة تتوافر األدوات المستخدمة 
  llasap@oxfam.org.uk، أو rhastie@oxfam.org.uk: عبر

 
أو  leldon@oxfam.org.uk: عن طریق" كیفیة االستخدام"وتقدیم المشورة ودلیل الدعم الرقمي، یتوافر 

aodonnell@oxfam.org.uk  
 

  rhastie@oxfam.org.ukكما تتوافر دراسة حالة الستخدام عملیة بحث مماثلة في األردن عند الطلب من 
 

http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-right-move-%20ensuring-durable-relocation-after-typhoon-haiyan-316093
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-right-move-%20ensuring-durable-relocation-after-typhoon-haiyan-316093
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-right-move-%20ensuring-durable-relocation-after-typhoon-haiyan-316093
mailto:rhastie@oxfam.org.uk
mailto:llasap@oxfam.org.uk
mailto:leldon@oxfam.org.uk
mailto:aodonnell@oxfam.org.uk
mailto:rhastie@oxfam.org.uk
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 2015أیار /منظمة أوكسفام الدولیة مایو ©
 

وتقر منظمة أوكسفام بمساعدة لورا إلدون، ولو الساب، وكارولین . راشیل هاستي وهارییت هوفلركتبت دراسة الحالة هذه من قبل 
وتود منظمة أوكسفام أیًضا أن تشكر مبادرات الحوار والتمكین من خالل الخدمات القانونیة . بودو، ومایكس بادیال في إصدارها

بصفة خاصة أن تشكر مجتمعات سامار الشرقیة، ولیتي، وشمال سیبو  التي قدمت دعًما قیًما في الفلبین، وتود) IDEALS(البدیلة 
وتشكل هذه الدراسة . التي رحبت بموظفي منظمة أوكسفام وشاركت في الدراسة المیدانیة بحماس في لحظة صعبة جًدا من حیاتها

 .لسیاسات اإلنسانیةجزًءا من سلسلة من البحوث والتقاریر التي كتبت لنقل الحوار العام بشأن قضایا التنمیة وا
 

: بشأن القضایا الواردة في هذا البحث، یرجى التواصل عبر البرید االلكتروني معلمزید من المعلومات 
rhastie@oxfam.org.uk  أوleldon@oxfam.org.uk  

 
یمكن استخدام النص دون أي رسوم ألغراض الدعوة، والحمالت، والتعلیم، إن حق التألیف والنشر لهذا المنشور محفوظ، ولكن 

ویجب الحصول على . تسجیل هذا االستخدام ألغراض تقییم األثرویطلب الناشر . والبحث بشرط أن یذكر المصدر بشكل كامل
. عادة االستخدام في منشورات أخرى، أو الترجمة أو التعدیل، وربما یتم فرض رسومإذن من أجل النسخ في أي ظروف أخرى، أو إ

  policyandpractice@oxfam.org.uk: البرید االلكتروني
 

 .وقت النشرالمعلومات الواردة في هذا المنشور صحیحة 
 

 .2015أیار /في مایو 8-864-78077-1-978: الدولیة بموجب الرقم الدولي المعیارينشرت من قبل منظمة أوكسفام 
 .، المملكة المتحدةOX4 2JYمنظمة أوكسفام الدولیة، أوكسفام هاوس، جون سمیث درایف، كاولي، أوكسفورد، 

 

mailto:rhastie@oxfam.org.uk
mailto:leldon@oxfam.org.uk
mailto:policyandpractice@oxfam.org.uk
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 منظمة أوكسفام
 

دولة، كجزء من حركة عالمیة من أجل  90منظمة متصلة مًعا في أكثر من  20منظمة أوكسفام عبارة عن اتحاد دولي یضم 
یرجى مراسلة أي من المنظمات للحصول على مزید من المعلومات، أو زیارة . التغییر، وذلك لبناء مستقبل خاٍل من الظلم والفقر

  www.oxfam.org: الموقع
 
 

 

 
 

 مالحظات
                                                           

  rhastie@oxfam.org.uk: تتوافر دراسة حالة لعملیة البحث في األردن عند الطلب من خالل 1 
http://policy-": ضمان إعادة توطین دائمة بعد إعصار ھایان: االنتقال الصحیح) "2014(كارولین بودو  2 

316093-haiyan-typhoon-after-relocation-durable-ensuring -move-right-ications/thepractice.oxfam.org.uk/publ ) تم
 ).2015أیار /التصفح في مایو

 .المرجع السابق  3
املین في مجال المعاییر المھنیة ألعمال الحمایة التي یتم تنفیذھا من قبل الجھات الفاعلة اإلنسانیة والع"، )2013(اللجنة الدولیة للصلیب األحمر   4

 /http://www.icrc.org/eng/resources/documents" حقوق اإلنسان في النزاعات المسلحة وغیرھا من حاالت العنف
publication/p0999.htm )2015أیار /تم التصفح في مایو.( 

 .، المرجع المذكور سابًقا)2014(كارولین بودو   5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oxfam.org/
mailto:rhastie@oxfam.org.uk
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