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وصف التحديات الخاصة باألزمات

نجحــت لبنــان بتمديــد دعمهــا لالجئيــن بينمــا تحافــظ عــى مســتويات نجــاح 
الخدمــات وجودتهــا للطالب/للطالبــات اللبنانييــن بدعــم المجتمــع الــدويل. 
وتشــير التقديــرات إىل أن 60% مــن الالجئيــن الســوريين الذيــن تتــراوح أعمارهم 
بيــن 3 و 18 ســنة غيــر ملتحقيــن بالمــدارس. ســاهم عــدد مــن العوامــل يف 
تصعيــب التحــاق الطالببالمــدارس والبقــاء فيهــا، مــن بينهــا العــدد المحــدود 
للمدرسين/للمدرســات. كانــت المنظمــات غيــر الحكوميــة أساســية يف جهــود 

الوصــول ألطفــال خــارج نطــاق نظــام المــدارس الحكوميــة.

تلــىّق المعلمــون داخــل نظــام المــدارس الحكوميــة تدريبـًـا لمســاعدتهم يف 
ــر  ــالل التطوي ــن خ ــن م ــال الالجئي ــع األطف ــل م ــدي التعام ــى تح ــم ع التأقل
لــدى  ليــس  مهنيــة مختلفــة،  لخلفيــات  انتمائهــم  إىل  باإلضافــة  المهــين. 
ــين  ــر مه ــرورة أي تطوي ــة بالض ــر الحكومي ــات غي ــل المنظم ــون داخ المعلم
البعــد  كل  الراهــن  الوضــع  يبتعــد  المعلمونالســوريين.  خاصــة  منــظَّم، 
عــن كونــه مثاليــا. تدعــو اإلبداعــات السياســية الحاليــة لرفــع أداء التعليــم 
ــرة يف تعــلُّم الطالب)منظمــة التعــاون  ــر عامــل مــؤدي لمكاســب كبي كأكث
ــة 2009(.  ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع ــة 2005؛ منظم ــادي والتنمي االقتص
يمكــن للنازحيــن مــن المعلمونالالجئيــن الذيــن يعملــون يف القطاعــات غيــر 
الرســمية أن يكونــوا مــوردا مهــم ألنظمــة التعليــم المســتنفذة يف األزمــات 

ــدول. ــن ال ــا م ــان وغيره ــد – يف لبن ــة األم طويل

استعراض موجز
الغرض

 )AUB( ــروت ــة يف بي ــة األميركي ــع الجامع ــم م ــر التعلي ــدوق تطوي ــل صن عم
يف هــذه الدراســة التعاونيــة لفحــص بيانــات المعلمونالســوريين النازحيــن 
ــروت،  ــة واقعــة يف بي ــر رســمية لبناني ــة غي ــات تعليمي ــون يف بيئ ــن يعمل الذي
والبقــاع، والمنطقــة الشــمالية. كان الهــدف بنــاء صــورة المعلمونوالســتيعاب 
التحديــات األساســية الــي يواجهونهــا. كمــا أردنــا أيضــا تقييــم المهــارات 
يتعلــق  فيمــا  المتوفــرة  الفــرص  المعلمونورؤيــة  التطويــر  واحتياجــات 

بتطويرهــم المهــين الشــخيص.

المنهجية والوسائل
والمناقشــات  المنظمــة،  شــبه  المقابــالت  مــن  مزيــج  الدراســة  تضمنــت 
 .)PAR( الجماعيــة المركــزة، واســتقصاء، وبحــث قائــم عــى النهــج التشــاريك
يف أعمــال البحــث القائــم عــى النهــج التشــاريك، تــوىل المعلمــون دور شــركاء 
ــية  ــاكل األساس ــد المش ــل تحدي ــن أج ــث م ــق البح ــع فري ــوا م ــث وعمل البح
الــي برأيهــم يف غايــة األهميــة بغــرض اســتيعاب قصصهــم، وتجاربهــم 
المهنيــة، واحتياجــات تطورهــم المهــين. أجــري جمــع البيانــات يف دورتيــن 

رئيســيتين:

الــدورة األوىل: المناقشــات الجماعيــة المركــزة مــع مدرسين/مدرســات . 	
ســوريين، إدارة االســتقصاء، نشــاطات بحــث قائــم عــى النهــج التشــاريك؛  

الــدورة الثانيــة: مقابــالت فرديــة شــبه منظمــة مــع مدرسين/مدرســات . 	
ســوريين ممــن شــارك يف البحــث القائــم عــى النهــج التشــاريك، ودورة 
ــر  ــة المركــزة، وممثــيل التعليــم غي أوىل لجلســات المناقشــات الجماعي

الرســمي.  

ركــزت هــذه الدراســة عــى البقــاع، وبيــروت، والمنطقــة الشــمالية. بلــغ البحث 
عــددا كبيــرا مــن المشــاركين ومــن ضمنهم:

التشــاريك . 	 النهــج  عــى  القائــم  البحــث  يف  شــارك  ممــن  معلــم   70
عامــل(، فريــق   12 عــى  )منظميــن 

30 معلم ممن شارك يف مجموعات النقاش المركزة،. 	
24 مقابلــة فرديــة )5 مــن ممثــيل التعليــم غيــر الرســمي و19 معلــم . 	

ســوري(، و
130 معلم ممن أجاب عى أسئلة االستقصاء.. 	

ُعِقــد أيضــا حــدث يف الجامعــة األميركيــة يف بيــروت حيــث تمكــن المعلمون 
مــن عــرض نتائــج البحــث القائــم عــى النهــج التشــاريك لجمهــور عالمــي. كان 
ــوا  ــر مــن هــذا البحــث أن يكون الهــدف يف المســتفيدين عــى المــدى القصي
ومجتمــع  الطالب/الطالبــات،  مــن  يدرســون  ومــن  أنفســهم،  المعلمــون 

الالجئيــن الســوريين يف لبنــان بكاملهــم.

ــز( )أ(  ــة ومجموعــات التركي ــالت فردي ــة )مقاب ــات النوعي ــل البيان تضمــن تحلي
النســخ والتشــفير باســتخدام NVIVO، و)ب( التحليــل المواضيــي االســتقرايئ 
طريــق  عــن  )االســتقصاء(  النوعيــة  البيانــات  فحــص  جــريَ 

ُ
أ واالســتداليل. 

اســتخدام إحصــاءات وصفيــة وتحليــيل توزيــي. البرنامــج المســتعمل لهــذا 
.STATA الغــرض كان

ســتتضمن نتيجــة هــذا المشــروع تقريــر، وملخــص السياســة، ومقطعيــن 
ــر. ــي قصي ــع وثائ ــة ومقط ــوم بياني ــو؛ رس فيدي

األدلة والمخرجات

وضع المدرسون/المدرسات
أغلب المعلمون ذكور )70%(.	 
الشــهادة يف 	  لمســتوى  المعلمونمتعلميــن  مــن  اإلجمــال، 90%  يف 

مختلــف المــواد كاللغــة العربيــة )%20(، والرياضيــات )%10(، واللغــة 
مؤهــل  عــى  المعلمونحاصليــن  مــن   5% فقــط    .)16%( االنجليزيــة 
دراســات عليــا ومــن ضمــن هــذا الرقــم، أقــل مــن الُخْمــس لديهــم خبــرة 
ــوس،  ــهادة البكالوري ــى ش ــن ع ــن الحاصلي ــن بي ــس. م ــابقة يف التدري س

كان لــدى الثلثيــن بعــض الخبــرة يف التدريــس.
خبــرة 	  لديهــم  يكــن  لــم  المعلمونالســوريين  مــن   39% عــام،  بشــكل 

وضع خريطة بخبرات ومهارات المعلمونالسوريين النازحين يف لبنان

منظمة
المؤلفون

الموقع
مواصفات المعلمون

الموضوع

الجامعة األميركية يف بيروت وصندوق تطوير التعليم
د.هناء أدم الغايل و د.آنا ريجال

لبنان: المعلمون الالجئين يف البقاع وبيروت والمناطق الشمالية
التطوير المهين

المعلمون ورفاه المعلمون
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ــذي 	  ــل ال ــض الدخ ــة بع ــر الحكومي ــات غي ــع المنظم ــس م ــدم التدري ق
ــة. ــر فرص ــالت ويعتب ــم العائ ــاعد يف دع س

غيــر  واقتصاديــة  اجتماعيــة  تحديــات  إىل  الســوريين  الالجئيــن  أزمــة  أدت 
مســبوقة يف لبنــان. يوجــد حــوايل مليــون طفــل الجــئ يف ســن الدراســة يف 
البــالد بحاجــة إىل الحصــول عــى التعليــم. عــى الرغــم مــن جهــود الحكومــة 
اللبنانيــة إليــواء هــؤالء األطفــال ضمــن نظــام التعليــم الرســمي، ال توجــد 
أماكــن كافيــة. كان البديــل للكثيــر مــن األطفــال هــو االلتحــاق بالمــدارس 

ــرى. ــات أخ ــأتها منظم ــي أنش ــمية ال ــر الرس ــول غي والفص

تختلــف خلفيــات أولئــك الذيــن يثدرِّســون يف هــذه البيئــات بشــكل كبيــر، 
بمزيــج مــن المعلمونــذوي الخبــرة والمؤهليــن وأولئــك الذيــن ليــس لديهــم 
يف  المعلمونالالجئيــن  أهميــة  مــن  الرغــم  عــى  ســابقة.  تدريــس  خبــرة 
المهنيــة  باالحتياجــات  واضــح  إهمــال  هنــاك  الطــوارئ،  حــاالت  ســياقات 
المعلمونالالجئيــن وأولئــك الذيــن يقومــون بالتدريــس يف أماكــن التعليــم 
ــا لهــذه القضيــة بشــكل مباشــر. لقــد عملنــا مــع  غيــر الرســمي. تصــدى بحثن
مدرسين/مدرســات الجئيــن مباشــرة وزودناهــم بمنصــة حــى يمكــن ســماع 
قصصهــم. ســتكون الدراســة الكاملــة )الــي ســيتم نشــرها يف أوائــل عــام 
2020( ذات أهميــة لجمهــور واســع، بمــا يف ذلــك وكاالت األمــم المتحــدة، 
بأزمــة  بفعاليــة  تهتــم  الــي  األخــرى  والمنظمــات  المتبرعيــن،  ومجتمــع 

الالجئيــن الســوريين أو أمثلــة أخــرى لألزمــات الممتــدة.
 

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

ــن يمكــن أن نشــركهم يف الدراســة.  حــّدت المــوارد مــن عــدد المعلمونالذي
الصعــب  مــن  كان  المشــاركين.  تناقــص  يف  مشــكالت  أيًضــا  هنــاك  كانــت 
تحديــد جميــع المعلمونبعــد الــدورة األوىل مــن المقابــالت. نعلــم أن بعــض 
أيًضــا صعوبــة يف االنضمــام إىل االجتماعــات والعمــل  المعلمونوجــدوا 

الميــداين بســبب االلتزامــات العائليــة.

ــل: البحــث  ــم بعــض طــرق البحــث، مث ــق بتقدي ــات تتعل ــاك تحدي ــت هن كان
القائــم عــى النهــج التشــاريك، والــي يصعــب التحكــم فيهــا بمجــرد »العيش« 
يف هــذا المجــال.  ُعدِّلــت أولويــة بعــض الموضوعــات البحثيــة الــي ســتكون 
مفيــدة إذا كانــت تعكــس القضايــا والتحديــات الحقيقيــة الــي يواجههــا 
الــي  لألشــياء  يســتجيبوا  أن  الباحثيــن  عــى  كان  المشاركون/المشــاركات. 
أراد المشاركون/المشــاركات أن يخبرونــا بهــا، وهــذا ال يتمــاىش دائًمــا مــع 
أســئلتنا. نظــرًا لرغبتنــا األوليــة يف فهــم احتياجــات التطويــر المهــين، أدى هــذا 

إىل عمــق أقــل ممــا كنــا نتمنــاه داخــل البيانــات.

الروابط

 	https://www. الالجئيــن:  الســوريين  ألزمــة  اســتجابتنا 
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تدريــس ســابقة عــى اإلطــالق، وهــو أمــر غيــر شــائع يف بيئــات التعليــم 
يف  التدريــس  مهنــة  يف  يعملــون  اآلخــرون   61% كان  الرســمي.  غيــر 

ســوريا قبــل الحــرب.
تســع 	  المشــاركين  لــدى هــؤالء  الــي  التدريــس  يبلــغ متوســط خبــرة 

ســنوات. يف المتوســط، لــدى المعلِّمــات حــوايل ثمــاين ســنوات مــن 
الخبــرة، يف حيــن أن المعلمونالذكــور لديهــم ســت ســنوات.

التطوير المهين
حضــر المعلمــون الســوريون فــرص التدريــب، وكان بعضهــا مرتبًطــا 	 

بشــكل مباشــر بالتدريــس )مثــل: إدارة الصــف، وإدارة الوقــت، والقيــادة، 
)مثــل  للتعليــم  مكــمِّل  اآلخــر  والبعــض  إلــخ(،  اإلنجليزيــة،  واللغــة 
التعامــل مــع اإلجهــاد، وحقــوق اإلنســان، وصناعــة األفــالم، إلــخ(. قــام 
مــا يقــارب بـــ %85 مــن عينــة االســتقصاء بأنشــطة التطويــر المهــين يف 
األشــهر الـــ 18 الماضيــة، بمــا يف ذلــك التدريــب عــى التطويــر المهــين أو 
قــراءة األدب المهــين. %15 فقــط مــن المعلمونالذيــن شــملتهم العينــة 

ــة. ــم يشــاركوا يف أي أنشــطة مهني ل
يـُـوَفَّر غالبيــة التدريــب داخليـًـا مــن قبــل منظمــات المجتمــع المــدين 	 

)CSOs( الذيــن يعملــون لصالحهــم )%65.19( أو مــن قبــل منظمــات 
أخــرى: المنظمــات الدوليــة )%20( أو منظمــات المجتمــع المــدين 
ــا  ــي تقدمه ــب ال ــرص التدري ــدد ف ــإن ع ــل ف ــرى )%34.84(. بالمقاب األخ
الحكومــة اللبنانيــة محــدود )%9.63(. يشــير تحليلنــا لبيانــات االســتقصاء 
إىل تمــايش محتويــات التدريب مــع التوصيات واألدلة الرئيســية القادمة 
مــن األدبيــات الموجــودة. الغالبيــة العظمــى مــن المعلمونالســوريين 
)%55.56( مدربــون عــى األســاليب التربويــة المتعلقــة بالطــوارئ ويتلــىق 
%45.19 منهــم تدريبـًـا عــى موضوعــات تتعلــق بالطــوارئ.  وهــذا يعــين 

مــدى أهميــة ومالءمــة بعــض التطويــر المهــين. 
ــة 	  ــواد التقليدي ــع الم ــايش م ــب المتم ــة بالتدري ــات المتعلق ــير البيان تش

واالســتراتيجيات التربويــة إىل أن القليــل مــن المعلمونالســوريين يتلقــون 
ــة  ــة )%13.33( والمناهــج التربوي ــب عــى تدريــس المــواد التقليدي التدري
ــع التوصيــات الرئيســية  ــة م ــذه النتيج ــض ه التقليديــة )%26.67(. تتناق
للمدرسين/للمدرســات.   الخلفيــة  والمعلومــات  األدب  مــن  القادمــة 
بالفعــل بــدأ %38.52 مــن المعلمونحياتهــم المهنيــة كمــدرس بعــد 
حــول  الالزمــة  المعرفــة  لديهــم  وليــس  للنــزوح  نتيجــة   2011 عــام 
ــة. باإلضافــة  ــة التقليدي ــات التربوي ــذي يدرســونه والمنهجي الموضــوع ال
إىل ذلــك، يعمــل %36.30 مــن المعلمونالســوريين حاليًــا يف مجــال 
تخصــص مختلــف عــن تعليمهــم، ممــا يعــين أنهــم بحاجــة إىل دعــم 

يف مجــال التدريــس الجديــد.
ــى 	  ــب ع ــن التدري ــد م ــة إىل مزي ــى الحاج ــوء ع ــون الض ــلط المعلم ّس

كيفيــة معالجــة القضايــا االجتماعيــة والعاطفيــة.
أراد 	  الحتياجاتهــم.  مالئًمــا  التدريــب  يكــون  بــأن  المعلمــون  طالــب 

الخاصــة  المشــاكل  لمواجهــة  أكثــر تحديــًدا  المعلمــون ورش عمــل 
تعليميــة  وبيئــات  األعمــار،  )فصــول مزدحمــة ومختلطــة  بالطــوارئ 

إلــخ(.  التدريــس،  أســلوب  المــوارد،  قليلــة 

الوضع الشخيص المعلمونالالجئين:
أظهــرت المقابــالت بوضــوح أن العديــد مــن مخــاوف المشــاركين لــم تكن 	 

تتعلــق بحياتهــم المهنيــة، بــل حــول حياتهم الشــخصية خــارج عملهم.
وشــملت مخاوفهــم الرئيســية الوضــع الســكين والقانــوين يف الدولــة 	 

المضيفــة، واألمــن المــايل والقــدرة عــى توفيــر أبســط األشــياء لعائالتهم 
وأطفالهــم، وســالمة أنفســهم وأســرهم.
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