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وصف التحديات الخاصة باألزمات

يعتبــر المعلمــون محــورًا أساســيًا يف ظــروف النــزاع والنــزوح، إلمكانيــة أن 
ــتمر.  ــرر المس ــاهمة يف الض ــن المس ــداًل م ــا، ب ــا ومنتًج ً ــم وقائي ــون التعلي يك
يجــب عــى المعلمونباإلضافــة إىل تقديمهــم محتــوى أكاديمــي، ضمــان 
وتعزيــز  لألطفــال،  العاطفيــة  االحتياجــات  ودعــم  آمنــة،  تعليميــة  بيئــة 
فالتوقعــات  واالســتقرار.  الســالم  أســس  ووضــع  االجتمــايع،  التماســك 
واآلمــال المعقــودة عــى المعلمــون الالجئيــن كبيــرة. ومــع ذلــك، يف العديــد 
مــن األماكــن، فــإن المعلمــون الذيــن يدرســون الالجئيــن هــم مــن الالجئيــن 
أنفســهم. يف كثيــر مــن األحيــان يمــر هــؤالء المعلمــون بنفــس الظــروف 
الصعبــة الــي يواجههــا طالب/طالباتهــم، بمــا يف ذلــك الضغــط االقتصــادي، 

واإلجهــاد العاطــيف، واســتمرار عــدم اليقيــن بشــأن مســتقبلهم.

ــة  ــخصية والمهني ــرات الش ــن الخب ــة بي ــات يف العالق ــن الدراس ــل م ــر قلي تنظ
المعلمونالالجئيــن وكيــف يمكــن للتوتــرات بيــن هــذه الهويــات أن تؤثــر عــى 
عمــل المعلمونورفاههــم. يتطلــع هــذا البحــث إىل بنــاء فهــم أعمــق لكيفيــة 
تأثيــر كونــك مدرًســا عــى تجربــة كونــك الجئًــا، ومــن ناحيــة أخــرى، كيــف 
تؤثــر تجربــة كونــك الجئًــا عــى دور المدرس/المدرســة. تشــير نتائــج هــذا 
البحــث إىل الحاجــة إىل إعــادة التفكيــر يف أنــواع الدعــم والتدريــب المقــدم 

ــدرايس. ــل ال ــل الفص ــاح داخ ــان النج ــل ضم ــن أج ــن م المعلمونالالجئي

استعراض موجز

يجــرى هــذا البحــث يف لبنــان ويركــز عــى المعلمــون الســوريين الالجئيــن 
غيــر  المــدارس  يف  الالجئيــن  الســوريين  الطــالب  بتعليــم  يقومــون  الذيــن 
الرســمية. يســتضيف لبنــان أكبــر عــدد مــن الالجئيــن بالنســبة للفــرد يف جميــع 
أنحــاء العالــم. يعيــش حــوايل 1 مليــون ســوري و 450,000 فلســطيين داخــل 
ــن يف  ــع الالجئي ــن. إن وض ــكان اللبنانيي ــع الس ــان، ويعــادل مجموعهــم رب لبن
لبنــان معقــد بشــكل خــاص ألن حكومــة لبنــان لــم توقــع عــى اتفاقيــة 1951 
المتعلقــة بوضــع الالجئيــن وال تعتبــر نفســها دولــة لجــوء. يعتبــر التدريــس يف 
لبنــان، مهنــة “محميــة”، وهــذا يعــين مــن الناحيــة القانونيــة، أن المواطنيــن 
اللبنانييــن هــم فقــط المؤهلــون للتدريــس يف المــدارس المعتمــدة مــن ِقبــل 
وزارة التربيــة والتعليــم العــايل )MEHE(. يمكــن المعلمونالســورين الالجئيــن 
الذيــن يأملــون يف مواصلــة العمــل يف مهنتهــم العمــل فقــط يف المــدارس 
غيــر المعتــرف بهــا مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم العــايل، والمشــار إليهــا يف 

هــذا البحــث باســم المــدارس غيــر الرســمية.

هــذا التحليــل مســتمد مــن مقابــالت أجريــت مــع 42 معلًمــا الجئـًـا عبــر أربــع 
ــار  ــر رســمية و116 مالحظــة مدرســية وفصــول دراســية. تــم اختي مــدارس غي
المــدارس عــى أســاس الموقــع الفعــيل والهيــكل التعليمــي. تقــع ثــالث 
مــدارس يف ريــف البقــاع، حيــث يقيــم غالبيــة الالجئيــن الســوريين يف لبنــان. 

تقــع مدرســة واحــدة يف العاصمــة الحضريــة لبيــروت، الــي تســتضيف ثــاين 
ــمية  ــر الرس ــدارس غي ــذه الم ــت ه ــوريين. اتبع ــن الس ــن الالجئي ــدد م ــر ع أكب
نفــس  اللبنانيــة، ودرســت  المدرســية  الكتــب  باســتخدام  اللبنــاين  المنهــج 
المــواد األساســية مثــل المــدارس الحكوميــة اللبنانيــة، وكان لديهــا مجموعــة 
عــى  يتحتــم  درايس  مســتوى  لــكل  المنظمــة  األكاديميــة  األهــداف  مــن 
الطالباجتيــازه. كانــت هــذه المــدارس تــدار مــن قبــل منظمــات غيــر حكوميــة 

ليــس لهــا انتمــاء ديــين أو طائــيف.

تــم منــح كل معلــم مهتــم بالمشــاركة يف الدراســة البحثيــة فرصــة للمشــاركة 
ًــا. لقــد قمــت بمالحظــة المعلمونوهــم يدرســون  ــك ممكن عندمــا يكــون ذل
مــرة ومرتيــن قبــل مقابلــة أي منهــم. أثنــاء المالحظــة الصفيــة، ســجلت 
مالحظــات عــن عــدد الطالبــيف الفصــل الــدرايس والبيئــة الماديــة، والمــواد 
والتفاعــالت  الروتينيــة،  الفصــل  وإجــراءات  التعلــم،  وأنشــطة  المتاحــة، 
هــذه  مــن  الهــدف  كان  الــدرس.  الطالبوالمعلمونأثنــاء  بيــن  تحــدث  الــي 
والروتيــن  للمعلــم،  التربويــة  األســاليب  فهــم  تطويــر  هــو  المالحظــات 
تفاعــل  الــدرايس، ومالحظــة كيفيــة  الفصــل  والتعليمــي يف  االجتمــايع، 
الطالبمــع بعضهــم البعــض ومــع المدرس/المدرســة. لقــد أشــرت يف كثيــر 
مــن األحيــان إىل لحظــات مــن هــذه المالحظــات أثنــاء المقابــالت للمســاعدة 
يف وضــع األســئلة واســتنباط أســس تأمــالت مســتندة مــن المعلمــون. يشــعر 
المعلمــون يف الغالــب براحــة أكبــر يف التحــدث مــي بعــد أن أمضيــت 
الحظــت  أنــين  يعرفــون  ألنهــم  الدراســية  فصولهــم  يف  الوقــت  بعــض 
تعقيــدات عملهــم. باإلضافــة إىل ذلــك، أتاحــت هــذه المالحظــات فرصــة 
للتفاعــل عــدة مــرات بشــكل غيــر رســمي. لقــد أجريــت مقابــالت شــبه منظمــة 
مــع المشــاركين والــي كانــت مدتهــا ســاعة واحــدة تقريبـًـا وركــزت عــى فهــم 
يف  كالجئيــن  وتجربتهــم  الالجئيــن  للطــالب  كداعــم  لدورهــم  المعلمــون 
لبنــان. تــم تســجيل المقابــالت، ونســخها، وترجمتهــا عنــد الضــرورة. لقــد 
كتبــت مذكــرات تفصيليــة بعــد كل مقابلــة، مشــيرة إىل المواضيــع واألنمــاط 
الرئيســية الــي نشــأت يف كل مقابلــة وكذلــك أي نتائــج متباينــة. مــن هــذه 
ــر  المذكــرات، قمــت بتطويــر مجموعــة مــن الرمــوز لتحليــل البيانــات. لتطوي
هــذه الرمــوز، اســتفدت أيًضــا مــن نتائــج دراســة تجريبيــة ســابقة واسترشــدت 
بمطبوعــات حــول هويــة المدرس/المدرســة. تضمنــت المجموعــة النهائيــة 
مــن الرمــوز المســتخدمة يف هــذا التحليــل رمــوزًا مثــل “الرحلــة الشــخصية”، 
و “الهويــة المهنيــة”، و “تصــور المســتقبل”. قمــت بتشــفير نــص المقابلــة 
Atlas..والمالحظــات الميدانيــة باســتخدام برنامــج التحليــل النــويع للبيانــات

ti. يف محاولــة لضمــان االتســاق الداخــيل فيمــا يتعلــق بالترميــز، شــاركت يف 
الترميــز المتزامــن مــع شــريك البحــث. يف الحــاالت الــي اختلــف فيها التشــفير 
وناقشــنا هــذه التناقضــات وحللناهــا مًعــا. باســتخدام بيانــات مراقبــة الفصول 
الدراســية، قمــت بإنشــاء ملفــات تعريــف مدرســية مدونــة فيهــا األنمــاط 
الدراســية،  بيــن الطالبوالمعلمــون، وبيئــة الفصــول  بالتفاعــالت  المتعلقــة 

ــائعة. ــة الش ــج التربوي والمناه

معلمو الالجئين: تحديات إدارة التوقعات المهنية من خالل الخبرات الشخصية
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ألنــواع الدعــم المختلفــة الــي يحتاجهــا المعلمــون الالجئــون لضمــان رفاهــم 
المهــين والشــخيص. يف حيــن أن فهــم تجــارب أي معلــم الجــئ مــن شــأنه 
أن يوفــر رؤيــة مفيــدة، فــإن أحــد األســاليب لتوســيع هــذا البحــث عــى وجــه 
التحديــد هــو النظــر يف المعلمــون الســوريين الالجئيــن يف أماكــن أخــرى 
مــن البلــد المضيــف. عــى ســبيل المثــال، كيــف يَُعــلِّم الالجــئ الســوري يف 
تركيــا، أو األردن، أو ألمانيــا معــى مــن تجربــة كونــه الجئـًـا ومعلًمــا؟ بالنظــر 
هــذه  تختلــف  كيــف  المختلفــة،  والسياســية  االجتماعيــة  الســياقات  إىل 
التفاهمــات وتتقــارب ومــا الــذي يمكــن أن تخبرنــا بــه عــن أنــواع الدعــم الــي 
يحتاجهــا المعلمــون عــى نطــاق أوســع ومــا يبــدو أنــه ســيايق بشــكل خــاص؟

الروابط

ــم يف  ــة التعلي ــور يف مجل ــث المنش ــى البح ــذه ع ــة ه ــة الحال ــد دراس تعتم
حــاالت الطــوارئ تحــت عنــوان: عندمــا يصبــح الجانــب الشــخيص مهنيّــا: 

استكشــاف التجــارب الحيــة للمعلميــن الالجئيــن الســوريين  
تشمل المدونات الي قد تكون ذات أهمية:

 	https://www.brookings.edu/blog/education-plus-
development/2016/02/10/inside-syrian-refugee-schools-

/teachers-struggle-to-create-conditions-for-learning
 	https://www.brookings.edu/blog/education-plus-

development/2016/02/24/inside-syrian-refugee-schools-
in-their-search-for-a-destination-teachers-face-difficult-

choices

ملف تعريف المدرس

ــت  ــن. قام ــة يف الف ــهادة علمي ــوريا بش ــة يف س ــن الجامع ــناء م ــت س تخرج
بالتدريــس يف ســوريا مــن عــام 2007 إىل 2013 حــى أجبــرت عــى الفــرار إىل 
ــة  ــل يف مدرس ــدأت العم ــا ب ــرعان م ــد. س ــف المتصاع ــن العن ــا م ً ــان هرب لبن
غيــر رســمية حيــث تقــوم بالتدريــس الطــالب الســوريين الالجئيــن جميــع 
المــواد يف الصفــوف 4-2. كانــت الحيــاة يف لبنــان صعبــة للغايــة عــى ســناء 
ــى  ــف. ح ــى وظائ ــور ع ــر للعث ــكل كبي ــا بش ــح يه وزوجه ــت تكاف ــث كان حي
ــناء  ــدت س ــا وج ــان. كم ــاة يف لبن ــل الحي ــب تحم ــن الصع ــف، م ــع التوظي م
أيًضــا صعوبــة يف إقامــة عالقــات مــع المجتمــع اللبنــاين األوســع. ومــع ذلــك، 
فهــي تحــاول جاهــدة تذكيــر نفســها وطالباتهــا أن “هنــاك شــعبًا لبنانيـًـا جيــًدا 
ــاءً  ــراد بن ــع األف ــى جمي ــوا ع ــب أن يحكم ــيئون” وال يج ــخاص س ــاك أش وهن

عــى بعــض التجــارب الســلبية.

تشــعر ســناء بأنهــا محظوظــة للغايــة ألنهــا وجــدت وظيفــة تدريــس يف لبنــان 
ألن كونهــا معلمــة عنصــر أســايس يف هويتهــا. “لقــد أحببــت التدريــس منــذ 
ــا،  ــبة له ــي.” بالنس ــل أم ــة مث ــح معلم ــأن أصب ــم ب ــت أحل ــة. كن ــت طفل أن كن
كانــت العــودة إىل التدريــس “لحظــة مغيــرة للحيــاة”، فهــي فرصــة كانــت 
بالغــة األهميــة يف قدرتهــا عــى إدارة الوضــع الصعــب والســاحق لكونهــا 
ًــا  ــمية مكان ــر رس ــة غي ــل يف مدرس ــا العم ــر له

ّ
ــناء، وف ــبة إىل س ــة. بالنس الجئ

ــب.  ــن الترحي ــد، م ــل، إن وج ــا إال القلي ــدم له ــم يق ــد ل ــل بل ــا داخ ً ــميه بيت تس
تشــعر بإحســاس بالــغ بالهــدف، ويحافــظ العمــل نفســه عــى حماســها، 

ــا وشــاًقا. بالرغــم مــن كــون دورهــا مرهًق
 

تشــير ســناء أيًضــا إىل الطــرق الــي توســعت بهــا مهاراتهــا التعليميــة نتيجــة 
ــناء  ــدت س ــوريا، اعتم ــان. يف س ــه يف لبن ــت علي ــذي حصل ــين ال ــور المه التط

األدلة والمخرجات

ــق  ــل تحقي ــن أج ــون م ــن يكافح ــون الالجئي ــل أن المعلم ــذا التحلي ــر ه يُظه
العيــش  واقــع  مــع  الالجئيــن  بتعليــم  المتعلقــة  االلتزامــات  بيــن  التــوازن 
كالجئيــن. رحــب المعلمــون بفرصــة اســتعادة الهويــة المهنيــة مــن خــالل 
بنــاء حيــاة  إعــادة  أساســيًا يف  يلعبــون دورًا  أنفســهم  رأوا  لقــد  التدريــس. 
المتعلمــون الالجئيــن مــن خــالل دعمهــم يف عمليــة التعلــم والنمــو والحلــم 
بمســتقبل أفضــل. لقــد قدمــت هــذه المســؤولية إحساًســا بالهــدف واإلنجــاز 
حفزهــم عــى االســتمرار يف أدوارهــم كمدريس/مدرســات، بغــض النظــر عــن 
ــم.  ــة له ــية التابع ــول الدراس ــا يف الفص ــي واجهوه ــتمرة ال ــات المس التحدي
ــيلة ملموســة لمســاعدة مجتمعهــم  كمــا رأى المعلمــون جهودهــم كوس
ــة والدعــم لطالب/طالباتهــم. ــم الرعاي ــاح مــن الفرصــة لتقدي وشــعروا باالرتي

 
ومــع ذلــك، يكافــح هــؤالء المعلمــون يف حياتهــم الشــخصية، فقــدان األمــل 
المعلمــون  شــعر  التوتــر.  مــن  العاليــة  والمســتويات  النفــيس،  واإلرهــاق 
بالعجــز عــن تجــاوز الحواجــز االجتماعيــة، واالقتصاديــة، والسياســية القائمــة 
حولهــم يف لبنــان. بصفتهــم الجئيــن، واجــه هــؤالء المعلمــون تحديــات 
كبيــرة أثنــاء انشــغالهم بإعــادة تأســيس حياتهــم الخاصــة، واالتجــاه إىل تلبيــة 
احتياجاتهــم النفســية االجتماعيــة، وتطويــر رؤيتهــم الخاصــة للمســتقبل. 
جعلــت هــذه التحديــات العمــل الشــاق يف التدريــس أكثــر صعوبــة، خاصــة 
ــًدا عــن  ــدا االســتقرار يف المســتقبل بعي ــل األمــد وب ــح طوي وأن الصــراع أصب

ــد. ــاول الي متن

يشــير هــذا البحــث إىل الحاجــة إىل تزويــد المعلمــون العامليــن يف البيئــات 
المتأثــرة بالصــراع بفــرص داخــل مدارســهم لبنــاء مجتمــع مــع زمالئهــم 
باإلجهــاد  المعلمــون  معانــاة  مــن  التخفيــف  يف  للمســاعدة  المعلمــون 
هيــكل  يف  اآلليــات  لدمــج  حاجــة  هنــاك  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة  النفــيس. 
المدرســة الــي تســمح المعلمــون بمعالجــة التحديات المعقــدة الموجودة 
يف الفصــول الدراســية بشــكل تعــاوين. يجــب أيًضــا تزويــد المعلمونبخدمــات 
الدعــم النفــيس والتدريــب فيمــا يتعلــق بأفضــل الســبل لمســاعدة الطالبعــى 
التعــايف االجتمــايع والعاطــيف. وأخيــرًا، كان االســتقرار المــايل أحــد مصــادر 
التوتــر الــي يتقاســمها جميــع مدريس/مدرســات الالجئيــن. يعــد ضمــان 
حصــول المعلمونعــى راتــب يعكــس جهودهــم والواقــع المــايل لموضعهــم 
الحــايل خطــوة ضروريــة لدعــم وإضفــاء الشــرعية عــى عمــل هــؤالء المهنيين.

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

بينمــا يســمح البحــث النــويع بفهــم أعمــق لظاهــرة معينــة، كطريقــة بحــث، 
ــث  ــس البح ــج. يعك ــن النتائ ــعة م ــات واس ــتخالص تعميم ــن اس ــن ال يمك لك
ــن  ــوريين الالجئي ــن المعلمونالس ــارة م ــة مخت ــة مجموع ــا تجرب ــق هن الموث
الــي  بالظــروف  مباشــر  بشــكل  انعكاســاتهم  ترتبــط  لبنــان.  يف  العامليــن 
يواجهونهــا، ويه ظــروف قــد تكــون مختلفــة تماًمــا عــن المعلمونالالجئيــن 
العامليــن يف دول أخــرى أو حــى يف أماكــن أخــرى داخــل لبنــان. يجــب 
ــن  ــق العالقــة بي ــة لتوثي ــه مجــرد نقطــة بداي النظــر إىل هــذا البحــث عــى أن
الخبــرات الشــخصية والمهنيــة المعلمونالالجئيــن. يمكــن أن يســاعد توســيع 
هــذا البحــث ليشــمل دراســة طوليــة لتجــارب المعلمــون الســوريين الالجئيــن 
الذيــن يعملــون يف مواقــع أخــرى يف جميــع أنحــاء لبنــان عــى تقديــم أدلــة 
إضافيــة عــى مــدى تعقيــد العالقــة الشــخصية المهنيــة كمــا يتيــح رؤيــة 
ــات وتطويرهــا مــع مــرور الوقــت. أيًضــا سيســاعد  ــة تحــول هــذه الهوي كيفي
توســيع هــذا العمــل ليشــمل دواًل وأماكــن أخــرى عــى توفيــر فهــم أكبــر 



29

عــى تقنيــات التعلــم بالحفــظ عــن طريــق التكــرار. مــن خــالل التدريبــات الــي 
تقدمهــا مدرســتها الحاليــة ومــن ِقبــل منظمــات مثــل الحــق يف اللعــب، 
غيــرت ســناء نهجهــا يف التدريــس تماًمــا. لقــد قامــت بدمــج المزيــد مــن 
األنشــطة العمليــة يف الفصــل وتســتخدم مــواد تفاعليــة يف العديــد مــن 
دروســها. لقــد وجــدت طرًقــا لضمــان مشــاركة كل طفــل يف نشــاط مــا بــداًل 
مــن االضطــرار إىل االنتظــار حــى تتــم دعوتهــم لإلجابــة. تحلــم ســناء باليــوم 
تطبيــق منهجيــة  “يمكنــين  لــي  إىل ســوريا،  العــودة  فيــه  يمكنهــا  الــذي 
التدريــس الــي تعلمتهــا” يف لبنــان عــى التدريــس يف ســوريا. تأمــل ســناء يف 
ــر أصــول التدريــس الخاصــة بهــا. كمــا ترغــب  ــة تطوي ــدة لمواصل فــرص جدي
يف الحصــول عــى فرصــة لبنــاء مهــارات أخــرى مــن شــأنها تحســين قابليتهــا 
للتوظيــف بمــا يف ذلــك تعلــم اللغــة اإلنجليزيــة وكيفيــة اســتخدام الكمبيوتــر.

عــى الرغــم مــن أحالمهــا بالعــودة، تعتــرف ســناء بــأن المســتقبل يبــدو غيــر 
واضــح لهــا تماًمــا مــع اســتمرار النــزاع يف ســوريا. ال تريــد البقــاء يف لبنــان 
ــدم  ــل يف “ع ــدي المتمث ــة التح ــتمرار يف مواجه ــين االس ــا يع ــاء هن ألن البق
معرفــة مــا ســيحدث” لهــا ولزمالئهــا مــن الالجئيــن. عــى وجــه الخصــوص، 
تشــعر ســناء بالقلــق بشــأن مســتقبل أطفالهــا، الذيــن ســيتخرجون قريبـًـا مــن 
المدرســة غيــر الرســمية ويدخلــون نظــام التعليــم العــام يف لبنــان، وهــو 
نظــام تعتقــد أنــه ســيئ الجــودة. بســبب االفتقــار إىل الفــرص التعليميــة 
ــد  ــارج. “لق ــفر إىل الخ ــة يف الس ــناء بجدي ــر س ــا، تفك ــة البنته ــدة المتاح الجي

ــايل.” ــر يف أطف ــب أن أفك ــه؛ اآلن يج ــح إلي ــا أطم ــت م حقق


