
تأثير اإلغالق خالل جائحة كوفيد-19
على الوصول إلى التعليم وجودته:

 آراء الطالب والمعلمين في لبنان

محمد حمود
ومها شعيب



 المحتويات
ــداول.................................................................................................................................................................2  قائمة الج
قائمة الرســوم التوضيحية.......................................................................................................................................3 
الملّخــص التنفيــذي......................................................................................................................................................5 
المقّدمة..............................................................................................................................................................................8
المنهجية..........................................................................................................................................................................10 

القيــود............................................................................................................................................................ ....................12  
نتائــج المســح..................................................................................................................................................................13 
الوضــع االجتماعــي واالقتصادي خالل جائحة كوفيد-19...........................................................................13 
الوصول إلى التعليم في ظل جائحة كوفيد-19.....................................................................................18
جودة التعليم خالل جائحة كوفيد-19.......................................................................................................24
االمتحانات الرسمية خالل جائحة كوفيد-19.............................................................................................29

ــات...................................................................................................................................................31  الخالصة والتوصي
المراجع.............................................................................................................................................................................32  



02

قائمة الجداول
الجدول 1. التوزيع حسب الجنسية................................................................................................................10
الجدول 2. التوزيع حسب المحافظات.........................................................................................................10
الجدول 3. التوزيع حسب النوع االجتماعي................................................................................................11
الجدول 4. التوزيع حسب العمر.....................................................................................................................11
الجدول 5. دوام المدرسة / نوع التعليم.....................................................................................................11
الجدول 6. الجنسية حسب نوع المدرسة...................................................................................................11
الجدول 7. المستوى التعليمي للطالب/ للمعلمين...............................................................................12
الجدول 8. نوع وظيفة المعلم....................................................................................................................12
الجدول 9. الوصول إلى اإلنترنت في المنزل............................................................................................18
الجدول 10. انقطاع التيار الكهربائي في اليوم.........................................................................................19
الجدول 11. توفر األجهزة الالزمة )المسح الموّجه إلى الطالب(................................................................19
الجدول 12. طبيعة التعليم خالل األزمات )المسح الموّجه إلى الطالب(.............................................20
الجدول 13. أيام التدريس التي تقدمها المدرسة )المسح الموّجه إلى الطالب(..............................24
الجدول 14. أيام التدريس التي تقدمها المدرسة )المسح الموّجه إلى المعلمين(..........................24

الجدول 15. ساعات التدريس التي تقدمها المدرسة في اليوم الدراسي
)المسح الموّجه إلى الطالب(........................................................................................................................25

الجدول 16. ساعات التدريس التي تقدمها المدرسة في اليوم الدراسي
)المسح الموّجه إلى المعلمين(..................................................................................................................25 
الجدول 17. جودة التعليم اآلن مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19.................................27



03

قائمة الرسوم التوضيحية
الشكل 1: الحالة الوظيفية للوالد خالل جائحة كوفيد-19 وفترة اإلغالق

)المسح الموّجه إلى الطالب(.........................................................................................................................13
الشكل 2: الحالة الوظيفية للوالدة خالل جائحة كوفيد-19 وفترة اإلغالق

)المسح الموّجه إلى الطالب(.........................................................................................................................14
الشكل 3: صعوبة في دفع الفواتير )المسح الموّجه إلى الطالب(......................................................14

الشكل 4: الشعور بالضغط من أجل المساهمة في دخل األسرة
)المسح الموّجه إلى الطالب(.........................................................................................................................15

الشكل 5: الحصول على المساعدة أو الدعم المالي أثناء األزمة
)المسح الموّجه إلى الطالب(.........................................................................................................................15

الشكل 6: مصدر المساعدة أو الدعم المالي الذي تم تلقيه أثناء األزمة
)المسح الموّجه إلى الطالب(.........................................................................................................................16

الشكل 7: المعلمون الذين تأثر دخلهم بجائحة كوفيد-19
)المسح الموّجه إلى المعلمين(...................................................................................................................16
الشكل 8: التأثير على دخل المعلمين )المسح الموّجه إلى المعلمين(...........................................17
الشكل 9: التعويض المالي لقاء واجبات التدريس )المسح الموّجه إلى المعلمين(.....................17

الشكل 10: مصدر الدعم المالي الذي تلقاه المعلمون خالل األزمة
)المســح الموّجه إلى المعلميــن(..................................................................................................................18
لشكل 11: الراحة في استخدام األدوات الرقمية )المسح الموّجه إلى الطالب(...................................20
الشــكل 12: أســباب التوقف عن التعليم )المســح الموّجه إلى الطالب(...............................................21

الشكل 13: الطالب الذين يفكرون في إعادة التسجيل العام المقبل
)المسح الموّجه إلى الطالب(.........................................................................................................................21
الشكل 14: نوع الدعم المطلوب للعودة إلى المدرسة )المسح الموّجه إلى الطالب(....................22
الشكل 15: مواصلة التعليم في المدارس )المسح الموّجه إلى المعلمين(....................................22

الشكل 16: النسبة المئوية للطالب الذين تسربوا من المدرسة بسبب إغالقها
)المسح الموّجه إلى المعلمين(..................................................................................................................23
الشكل 17: الطالب الذين تسربوا من المدرسة )المسح الموّجه إلى المعلمين(............................23
الشــكل 18: رأي الطــالب فــي مهــارات المعلميــن فــي اســتخدام األدوات الرقميــة عبــر اإلنترنــت 
الطــالب(.............................................................................................................25  إلــى  الموّجــه  )المســح 

الشــكل 19: تجربــة المعلميــن فــي اســتخدام التكنولوجيــا قبــل أزمــة كوفيــد-19
)المسح الموّجه إلى المعلمين(..................................................................................................................26 



04

قائمة الرسوم التوضيحية
الشكل 20: تحضير المعلمين للدروس )المسح الموّجه إلى المعلمين(..........................................26 
الشــكل 21: أهداف التعلم خالل فترة التعلم عن بعد )المســح الموّجه إلى المعلمين(..............27

الشكل 22: أداء التعليم الحالي مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19 
)المسح الموّجه إلى الطالب(........................................................................................................................27

الشكل 23: رغبة الطالب في حضور فصول إضافية خالل فصل الصيف المقبل
)المســح الموّجه إلى الطالب(.......................................................................................................................28 
لشــكل 24: اســتعداد الطالب لالمتحانات الرســمية )المســح الموّجه للطالب(..................................29

الشكل 25: نسبة الطالب الذين يؤيدون الترقية التلقائية إلى الصف التالي
)المسح الموّجه إلى الطالب(........................................................................................................................29

الشكل 26: رأي الطالب حول ما إذا كان ينبغي إجراء االمتحانات الرسمية هذا العام
)المسح الموّجه إلى الطالب(.........................................................................................................................30

الشــكل 27: تأثيــر قــرار وزارة التربيــة والتعليــم بشــروط الحصــول علــى تصريــح إقامــة أو جــواز 
ســفر علــى قــدرة الطــالب الالجئيــن علــى التســجيل فــي االمتحانــات الرســمية

)المسح الموّجه إلى الطالب(........................................................................................................................30



05

الملّخص التنفيذي
ــذي يعانــي الصــراع والفســاد وأوجــه عــدم المســاواة الطويلــة األجــل، لمواجهــة  ــّد  أن يســتعّد لبنــان، البلــد ال ال ب
جائحــة جديــدة أصابــت العالــم. وفــي ظــل انهيــار القطــاع المالــي واالقتصــادي، جــاءت الجائحــة لُتفاقــم الوضــع 
الســيئ بشــكل أو بآخــر، األمــر الــذي أدى إلــى تضخــم مدّمــر وخفــض قيمــة الليــرة اللبنانيــة مقابــل الــدوالر األمريكــي. 
وبينمــا كان البلــد يشــهد إغالًقــا مطــوًلا آخــر للمســاعدة فــي الســيطرة علــى معــدالت اإلصابــة، أدى انفجــار مدّمــر 
فــي بيــروت إلــى مقتــل 200 شــخص وإصابــة أكثــر مــن 6000 شــخص. وبلــغ الدمــار واألضــرار الناجمــة عــن االنفجــار أكثــر 
مــن 10 كيلومتــرات. وقــد كان لهــذه األزمــات المتفاقمــة تأثيــر خطيــر علــى الســكان ككل، وال ســّيما الفئــات األكثــر 
ضعفــً وحرمانــً. وأّثــر ضعــف البنيــة األساســية للنظــام علــى العديــد مــن القطاعــات، ولكــن، علــى وجــه الخصــوص، 

النظــام التعليمــي الــذي تــرك العديــد مــن األطفــال مــن دون إمكانيــة االلتحــاق بالمــدارس. 

يتنــاول هــذا التقريــر تأثيــر جائحــة كوفيــد-19 علــى الوصــول إلــى التعليــم وجودتــه لألطفــال فــي لبنــان. وتضمنــت 
الدراســة مســًحا الكترونًيــا ُأجــري للطــالب والمعلميــن عبــر منصــة SurveyMonkey. واســتهدفنا المجيبيــن 
المحتمليــن فــي جميــع محافظــات لبنــان. وأجــرى المســح 916 مشــارًكا، مــن بينهــم 582 طالًبــا و334 معلًمــا. 
وفــي مــا يتعلــق بجنســية المجيبيــن، فــإن مــا يقــرب مــن ثلثــي الطــالب لبنانيــون، فــي حيــن أن ثلثهــم الجئــون، 
ومعظمهــم ســوريون. وتغطــي النتائــج أربعــة محــاور رئيســية: التأثيــر االجتماعــي واالقتصــادي علــى الطــالب 

والمعلميــن، والوصــول إلــى التعليــم، وجــودة التعليــم، ومــدى جهوزيــة الطــالب إلجــراء االمتحانــات الرســمية. 

الوضع االجتماعي واالقتصادي خالل جائحة كوفيد-19

كشــفت الدراســة أن الجائحــة قــد أثــرت علــى ســبل عيــش المواطنيــن والالجئيــن علــى حــد ســواء، وكان تأثيرهــا 
أكثــر حــدة بيــن الالجئيــن. وأفــاد أكثــر مــن 50٪ مــن الطــالب الالجئيــن أن والدهــم فقــَد وظيفتــه خــالل فتــرة اإلغــالق 
مقارنــًة بـــ 16٪ فقــط مــن المواطنيــن. عــالوة علــى ذلــك، أفــاد مــا يقرب مــن ثلثي الطــالب الالجئيــن أن والدَتهم فقَدت 
وظيفتهــا مقارنــًة بربــع الطــالب الالجئيــن فقــط. ولطالمــا كافــح ثلثــا الطــالب الالجئيــن لدفــع فواتيرهــم مقارنــًة بربــع 
الطــالب المواطنيــن. كمــا أبلــغ نصــف الطــالب الالجئيــن الذيــن شــملهم المســح عــن ضغــوط للمســاهمة فــي دخــل 

أســرهم مقارنــًة بـــ 14٪ مــن المواطنيــن الذيــن أبلغــوا عــن ذلــك. 

أمــا بالنســبة للمعلميــن، فقــد أفــاد ثمانيــة مــن كل عشــرة معلميــن )83٪( أن دخلهــم تأّثــر ســلًبا خــالل أزمــة 
جائحــة كوفيــد-19. وأبلــغ معظــم المعلميــن عــن قيامهــم بمزيــد مــن األعمــال غيــر مدفوعــة األجــر، وتخفيــض 
رواتبهــم، فــي حيــن أبلــغ نصــف المعلميــن الذيــن يعّلمــون بعــد الظهــر عــن عــدم حصولهــم علــى أي تعويــض 

عــن واجباتهــم التعليميــة. 

وكان لألزمــة االجتماعيــة واالقتصاديــة تأثيــر شــديد علــى الوصــول إلــى التعليــم، حيــث لــم تتمكــن الفئــات األكثــر 
حرماًنــا مــن تحمــل تكاليــف التعلــم عــن بعــد مــن حيــث المعــدات و/أو اإلنترنــت، األمــر الــذي أدى إلــى توقــف العديــد 

مــن الطــالب عــن الدراســة. وهــذا الموضــوع يتناولــه القســم التالــي . 

الوصول إلى التعليم خالل جائحة كوفيد-19

خــالل فتــرة اإلغــالق، كان علــى المــدارس إيجــاد طــرق بديلــة للتعلــم عــن بعــد. ومــع ذلــك، فــإن أي أحــكام تمهيديــة 
للتعلــم عــن بعــد تتطّلــب الوصــول إلــى شــبكة اإلنترنــت والكهربــاء، وكّلهــا تترّتــب عليهــا آثــار ماليــة وتكاليــف. 
وقــد أبلــغ ثلــث الطــالب الالجئيــن عــن عــدم إمكانيــة الوصــول إلــى شــبكة اإلنترنــت فــي المنــزل، مقارنــة بـــ ٪3 
فقــط مــن الطــالب المواطنيــن. وأفــاد أكثــر مــن ثلــث الطــالب المواطنيــن ونصــف الطــالب الالجئيــن الذيــن لديهــم 
إمكانيــة الوصــول إلــى شــبكة اإلنترنــت أّن اتصالهــم بشــبكة اإلنترنــت ضعيــف. وأخيــًرا، ذكــر ثلــث المعلميــن أيًضــا 
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أّن اتصالهــم بشــبكة اإلنترنــت ضعيــف. وفــي مــا يتعلــق بعــدم توفــر األجهــزة اإللكترونيــة للتعلــم عــن بعــد، أفــاد 
81٪ مــن الطــالب الالجئيــن أّنهــم ال يملكــون لوحــة إلكترونيــة، فــي حيــن أفــاد 88٪ منهــم أنهــم ال يملكــون جهــاز 

كمبيوتــر شــخصي. 

وكان انقطــاع التيــار الكهربائــي عائًقــا آخــر أمــام التعليــم خــالل فتــرة اإلغــالق. فقــد أفــاد معظــم الطــالب والمعلميــن 
أّنهــم يواجهــون انقطــاع التيــار الكهربائــي يومًيــا، ال ســيما مــن ســاعة إلــى 12 ســاعة، األمــر الــذي يعّقــد التعلــم عبــر 

اإلنترنــت وتجربــة التعليــم، خاصــة حيــن يكــون االتصــال بشــبكة اإلنترنــت ضعيًفــا.
وفــي مواجهــة كل هــذه الصعوبــات والحواجــز، مــن غيــر المســتغرب أّن 43٪ مــن الطــالب الســوريين المســجلين 
فــي دوام بعــد الظهــر و6٪ فــي الــدوام الصباحــي لــم يعــودوا يلتحقــون بــأي شــكل مــن أشــكال التعليــم. وعنــد 
التحقيــق فــي أســباب التوقــف عــن الدراســة، أفــاد أكثــر مــن ثلــث الطــالب )34٪( أّن مدرســتهم ال تعتمــد التعلــم عــن 
بعــد. علــى غــرار ذلــك، أفــاد 14٪ مــن الطــالب أنهــم أوقفــوا تعليمهــم ألنهــم لــم يتمكنــوا مــن شــراء األجهــزة الالزمــة 
لحضــور التعلــم عبــر اإلنترنــت، فيمــا أفــاد نحــو 25٪ بأّنهــم أوقفــوا تعليمهــم إّمــا بســبب عــدم إمكانيــة الوصــول 
إلــى شــبكة اإلنترنــت أو بســبب انقطــاع التيــار الكهربائــي. وأخيــًرا، أفــاد 13٪ بــأن الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة 
الســيئة أجبرتهــم علــى تــرك التعليــم للعمــل وإعالــة أســرهم، فيمــا ذكــر 9٪ أن الحواجــز البيروقراطيــة المتعلقــة 

بإقامتهــم ووضعهــم القانونــي كالجئيــن أجبرتهــم علــى تــرك التعليــم. 

ومــع ذلــك، فــإّن 91٪ مــن الطــالب الذيــن توقفــوا عــن الذهــاب إلــى المدرســة يفكــرون فــي إعــادة التســجيل فــي العــام 
القــادم. وأفــاد مــا يقــرب مــن نصــف المجيبيــن )42٪( أنهــم بحاجــة إلــى دعــم مالــي للعــودة إلــى المدرســة، مــا يــدّل 
علــى أّن الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي الســيئ الــذي تــم اإلبــالغ عنــه ســابًقا يعيــق بشــكل كبيــر وصــول الطــالب 
ــر محمــول  إلــى التعليــم. عــالوًة علــى ذلــك، أبلــغ حوالــي ثلــث الطــالب عــن الحاجــة إلــى المعــدات الالزمــة )كمبيوت

ولوحــة إلكترونيــة( للوصــول إلــى التعليــم فــي العــام القــادم إذا اســتمر اإلغــالق. 

جودة التعليم خالل جائحة كوفيد-19

ــام التعليــم والســاعات المتاحــة للطــالب. إذ أفــادت األغلبيــة العظمــى مــن الطــالب  ــرز اختــالف كبيــر فــي عــدد أي ب
ــدوام  ــام مــن التعليــم فــي المــدارس الخاصــة )84٪( و90٪ فــي المــدارس الرســمية خــالل ال أنهــا تلقــت خمســة أي
الصباحــي، مقارنــًة بـــ 24٪ خــالل دوام بعــد الظهــر. عــالوة علــى ذلــك، أفــاد 59٪ مــن الطــالب الذيــن يحضــرون خــالل 
دوام بعــد الظهــر بعــدم تلقيهــم أي أيــام تعليميــة. وهــذا أقــل بكثيــر مــن الطــالب الملتحقيــن بالمــدارس الخاصــة 

والذيــن يحضــرون خــالل الــدوام الصباحــي، حيــث أبلــغ 2٪ منهــم فقــط عــن عــدم تلقيهــم أي أيــام تعليميــة.  
وأفــاد 73٪ مــن الطــالب الملتحقيــن بالمــدارس الخاصــة أنهــم يتلقــون مــا بيــن 4-6 ســاعات تدريــس فــي اليــوم. 
وانخفضــت هــذه النســب إلــى 60٪ خــالل الــدوام الصباحــي و46٪  خــالل دوام بعــد الظهــر. ويــدل ذلــك مــرة أخــرى إلــى 
أن جــودة التعليــم هــي األســوأ بيــن الطــالب الالجئيــن المســجلين فــي دوام بعــد الظهــر فــي المــدارس الرســمية. 
ومــن ناحيــة أخــرى، أفــاد 90٪ مــن المعلميــن أنهــم أعطــوا 4-6 ســاعات تدريــس فــي اليــوم مقارنــًة بـــ 46٪ فقــط مــن 

الطــالب الذيــن تلقــوا 4-6 ســاعات تدريــس. 

وأفــادت األغلبيــة العظمــى مــن المعلميــن )86٪( أنهــم يقضــون وقًتــا أطــول فــي التحضيــر للــدروس التــي ُتعطــى 
عــن طريــق التعلــم عــن بعــد. وأفــاد 16٪ مــن المعلميــن أنهــم ال يملكــون أي خبــرة فــي اســتخدام التكنولوجيــا قبــل 
األزمــة، بينمــا أشــار 28٪ فقــط إلــى أنهــم يتمتعــون بخبــرة جيــدة. كمــا أفــاد مــا يقــرب مــن ثلثــي المعلميــن )60٪( أن 

تحقيــق أهدافهــم التعليميــة أصبــح أكثــر صعوبــة.

فــي حيــن يعانــي المعلمــون التعلــم عــن بعــد، أشــار نصــف الطــالب الذيــن شــملهم المســح فــي المــدارس الخاصــة إلى 
أن جــودة التعليــم أصبحــت أســوأ خــالل فتــرة اإلغــالق. وتــزداد هــذه األرقــام بشــكل كبيــر فــي المــدارس الرســمية، لتصل 
إلــى 72٪ للتعليــم خــالل الــدوام الصباحــي و81٪ للتعليــم خــالل دوام بعــد الظهــر. وبالمثــل، أشــار مــا يقــرب مــن نصــف 

المعلميــن الذيــن أجابــوا علــى المســح إلــى أن جــودة التعليــم أصبحــت أســوأ خــالل فتــرة اإلغــالق.
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وقــد دفــع تدنــي جــودة التعليــم وتدهــور األداء المدرســي الكثيرين إلى التعبير عن الحاجة إلى حضور صفوف دراســية 
إضافيــة خــالل فصــل الصيــف. ومــن المثيــر لالهتمــام أن تفضيــل حضــور صفــوف إضافيــة خــالل فصــل الصيــف عّبــر عنــه 
بشــكل أساســي الطــالب الالجئــون المســجلون فــي دوام بعــد الظهــر فــي المــدارس الرســمية )81٪(، حيــث يبــدو أن 

جــودة التعليــم، وفًقــا للنتائــج األوليــة، هــي األســوأ وحيــث لــم يتمكــن نصفهــم مــن االلتحــاق بالمــدارس. 

االمتحانات الرسمية خالل جائحة كوفيد-19

بينمــا تخطــط وزارة التربيــة والتعليــم العالــي فــي لبنــان إلجــراء امتحانــات رســمية، يعبــر ثلثــا الطــالب الذيــن أجابــوا 
علــى المســح عــن عــدم رغبتهــم فــي إجــراء االمتحانــات الرســمية هــذا العــام. وانقســم الطــالب بالتســاوي حــول 
ــا يقــارب نصــف الطــالب )44٪( الملتحقيــن بالمــدارس الخاصــة  ــاد م ــات الرســمية. فأف اســتعدادهم إلجــراء االمتحان
وأكثــر مــن نصــف الطــالب )56٪( المســجلين فــي الــدوام الصباحــي فــي المــدارس الرســمية أنهــم غيــر مســتعدين 
إلجــراء االمتحانــات الرســمية هــذا العــام، مقارنــة بـــ 26٪ فقــط مــن الطــالب المســجلين فــي دوام بعــد الظهــر. ومــن 
المرّجــح أن يكــون األطفــال الســوريون أقــل اســتعداًدا بســبب محدوديــة وصولهــم إلــى التعليــم. وفّضــل معظــم 
ــي، حيــث أفــاد 75٪ مــن الطــالب الملتحقيــن  ــى الصــف التال الطــالب الذيــن شــملهم المســح الترقيــة التلقائيــة إل
بالمــدارس الخاصــة أنهــم يفضلــون الترقيــة التلقائيــة إلــى الصــف التالــي مقارنــًة بأكثــر مــن 60٪ مــن الطــالب 

المســجلين فــي الــدوام الصباحــي ودوام بعــد الظهــر فــي المــدارس العامــة. 

أخيــًرا، أفــاد نصــف الطــالب الالجئيــن الذيــن شــملهم المســح والذيــن تقّدمــوا لالمتحانــات الرســمية أّن أحــد العوائــق 
الرئيســية هــو الوثائــق القانونيــة التــي تطلبهــا وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، والتــي تتطلــب منهــم الحصــول 
ــا للغايــة بالنســبة لالجئيــن، فــي حيــن أن  علــى إقامــة أو جــواز ســفر ســاري المفعــول. ويعتبــر هــذا الطلــب مكلًف

العديــد منهــم ال يســتطيعون حتــى العــودة إلــى ديارهــم ألســباب أمنيــة للحصــول عليهــا. 

وتكشــف نتائــج الدراســة أن النظــام التربــوي اللبنانــي فشــل مــرة أخــرى فــي دعــم األطفــال األكثــر ضعفــً. إن أوجــه 
عــدم المســاواة فــي التعليــم فــي لبنــان تــزداد ســوًءا ألن األزمــة االقتصاديــة والماليــة تلقــي بظاللهــا علــى جميــع 
ــن مــن جائحــة كوفيــد-19، ومــع  ــر المتضرري شــرائح الســكان فــي لبنــان. ويبــدو أن الالجئيــن الســوريين هــم أكث
ذلــك ال تــكاد تتوفــر أي تعبئــة أو محاولــة لإلشــارة إلــى الوضــع المدمــر. كمــا كشــفت الجائحــة عــن هشاشــة ادعــاءات 
وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ومجتمــع المانحيــن المعنييــن بالتحــول مــن االســتجابة اإلنســانية إلــى االســتجابة 
التنمويــة. وبمجــرد أن واجــه األطفــال الســوريون تحدًيــا جديــًدا، تــم التخلــي عنهــم أثنــاء تكييفهــم لمواجهــة 
التحــدي المتمثــل فــي توفيــر التعلــم عــن بعــد لألطفــال الســوريين فــي الــدوام الثانــي. ويّتضــح ذلــك فــي الفــوارق 
ــدوام الصباحــي وتلــك المقّدمــة فــي دوام بعــد الظهــر. ومــع  ــرة بيــن الســاعات واألحــكام المقدمــة فــي ال الكبي
ذلــك، فــإن صمــود األطفــال الســوريين واضــح أيًضــا فــي إصرارهــم علــى مواصلــة التعليــم، حتــى وإن كان ذلــك 
يعنــي القــدوم فــي فصــل الصيــف للتحضيــر لالمتحانــات الرســمية. وفــي حيــن أن عامــة النــاس لــم يؤيــدوا بشــكل 
ــة، إال أن الســكان  ــح المــدارس بســبب الخــوف مــن تصاعــد معــدالت اإلصاب ــة والتعليــم لفت ــر التربي عــام خطــة وزي

األكثــر ضعًفــا يملكــون عــدًدا قليــًلا مــن الخيــارات ليختــاروا منهــا.
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المقدمة
االضطرابــات  مــن  بــدًءا  متفاقمــة،  أزمــات  لبنــان  يواجــه 
السياســية فــي العــام 2019، وصــوالً إلــى األزمــة الماليــة، 
والوبــاء العالمــي، واالنفجــار الهائــل فــي قلــب عاصمتــه 
تــزال  وال   .2020 العــام  فــي  كلهــا  جــرت  التــي  بيــروت، 
ــر  ــا هــذا، وتؤث ــرّدد حتــى يومن ــات هــذه األحــداث تت تداعي
علــى ســبل عيــش جميــع ســكان لبنــان، ويتجلــى تأثيرها 
بشــكل أكبــر بيــن الفئــات األكثــر ضعًفــا وحرماًنــا. وتشــير 
تقديــرات اإلســكوا إلــى أن أكثــر مــن 55٪ من ســكان لبنان 
يعيشــون في فقر ويكافحون للحصول على الضروريات 
المعيشــية األساســية )اإلســكوا، 2020(. وتضّرر العديد من 
القطاعــات بســبب األزمــة الماليــة واالقتصاديــة الرهيبــة، ال 
ســّيما النظــام التعليمــي الــذي تــرك العديــد مــن األطفــال 
أدى  وقــد  المــدارس.  إلــى  الوصــول  إمكانيــة  دون  مــن 
االنتقــال إلــى التعلــم عــن بعــد إلــى تكثيــف أوجــه عــدم 
المســاواة فــي التعليــم بشــكل أساســي بيــن الفئــات 
األكثــر ضعفــً التــي ال تســتطيع تحمل تكلفــة التعلم عن 
ــت، األمــر  ــى اإلنترن بعــد مــن حيــث المعــدات والوصــول إل

ــادة معــدالت التوقــف عــن الدراســة. ــى زي ــذي أدى إل ال

خــالل العــام الدراســي 2018-2019، التحــق 42٪ فقــط مــن 
األطفــال الســوريين الالجئيــن بالمــدارس. ولكــن خــالل 
الفتــرة 2019-2020، تدهــورت معــدالت االلتحــاق بالمــدارس 
بشــكل كبيــر بعد احتجاجــات تشــرين األول/أكتوبــر 2019، 
حيــث أُجبــرت المــدارس علــى إغــالق أبوابهــا. وبالمثــل، لــم 
يكــن العــام الدراســي 2020-2021 أفضــل؛ بســبب جائحــة 
كوفيــد-19، نّفــذ لبنان إغالًقا وطنًيا كامًلا. وأُجبرت جميع 
المــدارس علــى اإلغــالق، األمــر الــذي أّثــر ســلًبا علــى عمليات 
ــد  ــون العدي ــوا بالفعــل يعان ــن كان التعلــم لألطفــال الذي
مــن الحواجــز واالضطرابــات فــي تعليمهــم. واعتبــاًرا مــن 
شــهر آذار/مــارس 2020، كان ال بــّد مــن أن يكــون التعّلــم 
عــن ُبعــد؛ قّدمــت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي التعلــم 
عــن بعــد عــن طريــق ثالثــة مســارات: التلفزيــون واإلنترنــت 

والمــواد المطبوعــة )جــواد، 2020(.

وقــال لــوت ليخــت، مديــر االتحــاد األوروبــي فــي هيومــن 
رايتــس ووتــش، »بعــد ســنوات من وعــود المانحين بدعم 
التعليــم الجيــد لجميــع األطفــال الســوريين الالجئيــن، 

فــإن أغلبيــة األطفــال الســوريين فــي لبنــان ال يحصلــون 
علــى أي دعــم، وخطــة الحكومــة غامضــة، وهــي تقّيــد 
التــي  أيــدي المنظمــات اإلنســانية بالروتيــن والعقبــات 
ال يمكــن تبريرهــا«. وخــالل فتــرة اإلغــالق بســبب جائحــة 
كوفيــد-19، لــم ُتنّفــذ االســتراتيجية التعليمية للحكومة 
الصباحــي  الــدوام  خــالل  متســق  بشــكل  اللبنانيــة 
ــذي  ودوام بعــد الظهــر فــي المــدارس الرســمية، األمــر ال
يتــرك معظــم الطــالب الالجئيــن فــي دوام بعــد الظهــر 
منقطعيــن عــن التعليــم تماًمــا ومــن دون أي دعــم مــن 
وزارة التربيــة والتعليــم العالــي )هيومــن رايتــس ووتــش، 
2020(. وبالمثــل، كادت وحــدة إدارة المشــاريع المســؤولة 
عــن تعليــم األطفــال الالجئيــن فــي المــدارس الرســمية 
أن تصمــت بشــأن أحــكام التعلــم عــن بعــد خــالل دوام 
بعــد الظهــر. لذلــك، كان األمــر متــروًكا لمديــري المــدارس 
المــواد  وتقديــم  الطــالب  لمتابعــة  األفــراد  والمعلميــن 
مديــري  بعــض  يتواصــل  لــم  ذلــك،  ومــع  التعليميــة. 
بافتــراض  الالجئيــن  الســوريين  الطــالب  مــع  المــدارس 
أنهــم لــن يتحملــوا تكلفــة الوصــول إلــى اإلنترنــت )أبــو 
مغلــي وشــعيب، 2020(. ولكــي تــزداد األمــور ســوًءا، أضــرب 
المعلمــون المتعاقــدون الذيــن يعلمــون خــالل دوام بعــد 
الظهــر بســبب الخــالف الــذي لــم يتــم حلــه بشــأن معــدل 
الليــرة  فقــدت  إذ  المشــاريع.  إدارة  وحــدة  مــع  رواتبهــم 
اللبنانيــة 85٪ مــن قيمتهــا، ويطالــب المعلمــون الذيــن 
يعّلمــون خــالل الــدوام الثانــي بدفــع رواتبهــم بالــدوالر 
األمريكــي أو مــا يعادلــه بالليــرة اللبنانيــة حســب ســعر 
الصــرف فــي الســوق الســوداء، نظــًرا ألن المانحيــن الذيــن 
يمولــون برنامــج دوام بعــد الظهــر يدفعــون التكاليــف 
بالــدوالر األمريكــي وقــد اعترفــوا بحــق المعلميــن فــي أن 

يتقاضــوا رواتبهــم بالــدوالر األمريكــي.

الالجئيــن  مــن  تلّقــى 35٪ فقــط  اإلغــالق،  فتــرة  وخــالل 
الســوريين فــي ســن المدرســة التعلــم عــن بعــد، بينمــا 
لــم يتلــق الـــ 65٪ الباقــون أي تعليــم مدرســي )تقييــم 
جوانــب الضعــف لــدى الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان، 
2020(. باإلضافــة إلــى ذلــك، لــم يتمكــن ثلــث الذيــن تمكنوا 
مــن الوصــول إلــى التعلــم عــن بعــد مــن متابعــة الــدروس 
المدرســية بســبب عــدم قدرتهــم علــى تحمــل تكاليــف 
التعلــم عــن بعــد ســواء مــن حيــث األجهــزة أو الوصــول 
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إلــى اإلنترنــت. وإلــى جانــب نضــال الالجئيــن، كشــفت 
أن  اللبنانيــة  الدراســات  مركــز  أجراهــا  ســابقة  دراســة 
الطــالب مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة والطــالب الذكــور 
كانــوا أكثــر عرضــة للتوقــف عــن الدراســة )أبــو مغلــي 
وشــعيب، 2020(، ويعــود ذلــك أساًســا إلى تنفيذ األحكام 

التــي ال تلبــي احتياجاتهــم الخاصــة.

 فــي نيســان/ أبريــل 2021، أعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم 
ــات الرســمية لطــالب الصــف التاســع  ــي أن االمتحان العال
والصــف الثاني عشــر ســتجرى بين شــهري تمــوز/ يوليو 
القــرار  قوبــل  وقــد  العــام.  هــذا  مــن  وآب/أغســطس 
باعتــراض عــام واســع النطــاق يرجع أساًســا إلــى المخاطر 
الصحيــة المرتبطــة بالتقــّدم لالمتحانــات أثنــاء جائحــة 
اســتعداد  وعــدم  البــالد  مســتوى  علــى  كوفيــد-19 
الطــالب الذيــن تم التخلي عنهــم أثناء التكيف للتحدي 
المتمّثــل فــي توفيــر التعلــم عــن بعــد واالســتجابة لــه. 
وإلــى جانــب العوائــق أمــام التعليــم التــي فرضتهــا فترة 
الالجئــون  يواجــه  كوفيــد-19،  جائحــة  بســبب  اإلغــالق 
الذيــن لديهــم امتحانــات رســمية حواجــز بيروقراطيــة 
ــات  إضافيــة تحــّد مــن قدرتهــم علــى الخضــوع لالمتحان
الرســمية. وتفــرض وزارة التربيــة والتعليــم العالــي علــى 
الطــالب الالجئيــن الذيــن يرغبــون فــي التقــدم المتحانات 
يكــون  أن  الرســمية  والثانــي عشــر  التاســع  الصفيــن 
لديهــم إمــا تصريــح إقامــة أو جــواز ســفر ســاري المفعــول 
ومختــوم )شــعيب، 2021(. وال يتــرك هــذا القــرار لكثيــر من 
األطفــال الالجئيــن أي خيــار ســوى تــرك المدرســة، ألنهم ال 
يســتطيعون تحمــل التكلفــة الباهظــة للحصــول علــى 

الوثائــق المطلوبــة.

وفــي ظــل هــذه الخلفيــة، يــدرس هــذا التقريــر البحثــي 
أحــكام التعليــم خــالل أزمــة جائحــة كوفيــد-19 وتأثيــر 
المواطنيــن  لألطفــال  التعليــم  نتائــج  علــى  األزمــة 
والالجئيــن فــي لبنــان. وتبحــث الدراســة في تأثيــر اإلغالق 
علــى الوضــع االجتماعــي واالقتصادي للطــالب، والوصول 
إلــى التعليــم، وجــودة التعلــم المقــدم، ومــدى جهوزيــة 
طــالب االمتحانــات الرســمية الذين ُيتوقــع منهم التقدم 

المتحــان رســمي هــذا العــام الدراســي )2021-2020(.
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 المنهجية
مسح الكتروني

قــام فريــق البحــوث التابــع لمركز الدراســات اللبنانية بتصميم مســحْين الكترونيْيــن، أحدهما موّجه إلى الطــالب واآلخر 
إلــى المعلميــن، وأُطلقــا فــي 22 آذار/مــارس 2021 للتحقيــق فــي تأثيــر اإلغــالق بســبب جائحــة كوفيــد-19 علــى النتائــج 
المدرســية لألطفــال المواطنيــن والالجئيــن فــي لبنــان. وتضّمــن المســحان عــدًدا مــن األســئلة التــي توّضــح الوضــع 
االجتماعــي واالقتصــادي للطــالب والمعلميــن، والوصــول إلــى التعلــم عــن بعــد، وجــودة التعليــم، واألســئلة التــي تقّيــم 
 Survey مدى استعداد الطالب لالمتحانات الرسمية في الصفين التاسع والثاني عشر. وأُجري المسحان على منصة
Monkey وشــارك فيهمــا 916 شــخًصا. وقمنــا باإلعــالن عــن المســحين عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي )Facebook و

Twitter وInstagram(. وتوصلنــا أيًضــا إلــى قائمــة المــدارس الرســمية والمــدارس الخاصــة والمنظمــات غيــر الحكومية 
والمنظمــات المهنيــة التــي يعمــل معهــا المركــز. كما تواصلنا بنشــاط مــع المعلمين والمديريــن والمــدارس في هذه 
 STATA المناطــق مــن أجــل تشــجيع معــدالت االســتجابة مــن المحافظــات المختلفــة. وُحّللــت نتائج المســح باســتخدام
وExcel، حيــث أُجريــت جــداول متداخلــة مختلفــة. وتــم تقريــب جميــع النســب، لــذا قد ال يصــل المجموع اإلجمالــي إلى 100 

فــي بعــض الحــاالت. ويقــّدم القســم التالــي نظــرة عامــة مفصلــة عــن عينــة البحــث لدينــا.

عينة البحث

ــا، بمجمــوع 916 مشــارًكا، بمــلء المســح االلكترونــي. وتغطــي عينتنــا المشــاركين مــن  ــا و334 معلًم قــام 582 طالًب
المواطنيــن والالجئيــن المقيميــن فــي لبنــان. وحوالــي ثلثــي الطــالب الذيــن أجابــوا علــى المســح هــم لبنانيــون، فــي 

حيــن أن ثلثهــم الجئــون، معظمهــم ســوريون، كمــا هــو مبّيــن فــي الجــدول 1.

ــن فــي الجــدول 2. ونظــًرا للقيــود  ــي، كمــا هــو مبّي ــات لدينــا جميــع المحافظــات اللبنانيــة الثمان يشــمل جمــع البيان
المفروضــة علــى جمــع البيانــات، فــإن بيانــات المســح لدينــا ليســت تمثيليــة؛ ومــع ذلــك، فإنهــا ال تــزال تقــدم نظــرة قيمــة 

حــول تأثيــر اإلغــالق بســبب جائحــة كوفيــد-19 علــى التعليــم فــي لبنــان.

 الجدول 1: التوزيع حسب الجنسية

الجدول 2: التوزيع حسب المحافظات
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ُيبّيــن الجــدول التالــي التوزيــع حســب النــوع االجتماعــي فــي العينــة. إن معظــم المجيبيــن كانــوا من اإلناث في مســحي 
الطــالب والمعلميــن على حد ســواء.

تغطــي عينتنــا نطاًقــا عمرًيــا واســًعا لــكل مــن الطــالب والمعلميــن. إذ تتــراوح أعمــار حوالــي نصــف الطــالب المجيبيــن 
بيــن 15 و17 عاًمــا، فيمــا تتــراوح أعمــار معظــم المعلميــن بيــن 30 و50 عاًمــا، كمــا هــو مبّيــن فــي الجــدول أدنــاه.

الدواميــن  علــى  التركيــز  مــع  الرســمية،  والمــدارس  الخاصــة  المــدارس  بنــا  الخاصــة  البيانــات  تغطــي مجموعــة 
الصباحــي وبعــد الظهــر فــي المــدارس الرســمية. ومعظــم المجيبيــن إمــا يتعلمــون أو يدرســون فــي مــدارس 

خاصــة، كمــا هــو مبّيــن فــي الجــدول التالــي.

يلتحــق العديــد مــن اللبنانييــن المجيبيــن بالمــدارس الخاصــة، فــي حيــن يلتحــق معظــم الالجئيــن المجيبيــن 
)الســوريون والفلســطينيون( بالمــدارس الرســمية. ومــن المهــم مالحظــة أنــه ال ُيســمح إال لالجئيــن الســوريين 

بالتســجيل فــي دوامــات بعــد الظهــر فــي المــدارس الرســمية اللبنانيــة، كمــا هــو مبّيــن فــي الجــدول أدنــاه.

الجدول 3: التوزيع حسب النوع االجتماعي

الجدول 4: التوزيع حسب العمر

الجدول 5: دوام المدرسة / نوع التعليم 

الجدول 6: الجنسية حسب نوع المدرسة
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تغطي عينتنا جميع المستويات التعليمية الثالثة )من الصف األول إلى الصف 12(: االبتدائي والمتوسط والثانوي. إّن 
معظــم الطــالب المجيبيــن مســجلون فــي مســتويات التعليم المتوســط أو الثانــوي. وبالمثل، فــإن معظم المعلمين 
الذيــن تــم اختيارهــم فــي العينــة يقومــون بالتدريــس إمــا في مســتويات التعليم المتوســط أو الثانــوي، كما هو مبّين 

فــي الجــدول أدناه.

ُتقــّدم أنــواع مختلفــة مــن الوظائــف للمشــاركين مــن المعلميــن لدينــا، ومعظمهــم مــن المعلميــن بــدوام كامــل، 
كمــا هــو مبّيــن فــي الجــدول 8.

القيود

تــم جمــع البيانــات لدينــا فــي ظــل جائحــة كوفيــد-19 وخــالل فتــرة اإلغــالق. ومنــذ ذلــك الحيــن، لــم يكــن مــن 
الممكــن الســفر مــن أجــل جمــع البيانــات واألســاليب المباشــرة؛ لذلــك، اقتصــر جمــع البيانــات لدينــا علــى األســاليب 
االلكترونيــة. وقــد حــّد ذلــك مــن قدرتنــا علــى الوصــول إلــى بعــض الخصائــص الديموغرافيــة والمواقــع الجغرافيــة 

ــا بالضــرورة مجمــوع الطــالب والمعلميــن فــي لبنــان. ــي، ال تمثــل عينتن بطريقــة تمثيليــة. وبالتال

الجدول 7: المستوى التعليمي للطالب / للمعلمين

الجدول 8: نوع وظيفة المعلم
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نتائج المسح
نقــوم بتحليــل النتائــج التــي توصلنــا إليهــا فــي المســوح ضمــن أربــع فئــات رئيســية مــن أجــل دراســة فعاليــة األحــكام 
التعليميــة الحاليــة خــالل أزمــة جائحــة كوفيــد-19 وتأثيرهــا علــى نتائــج التعليــم لألطفــال المواطنيــن والالجئيــن فــي 
لبنــان،. أوالً، ننظــر فــي تأثيــر جائحــة كوفيــد-19 علــى الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي للطــالب والمعلميــن. ثانًيــا، 
نــدرس تأثيــر اإلغــالق علــى وصــول الطــالب إلــى التعليــم. ثالًثــا، نقــوم بتقييــم جــودة أســاليب التعلــم عــن ُبعــد التــي 
تــم اســتخدامها حديًثــا بنــاًء علــى آراء الطــالب والمعلميــن. وأخيــًرا، نقــوم بتقييــم مــدى اســتعداد الطــالب الذيــن مــن 

المتوقــع أن يخضعــوا المتحــان رســمي هــذا العــام الدراســي )2020-2021( إلجــراء االمتحانــات الرســمية.

الوضع االجتماعي واالقتصادي خالل جائحة كوفيد-19

يعــرض هــذا القســم نتائــج المســح الــذي أجرينــاه حــول المؤشــرات االجتماعيــة واالقتصادية المســتخلصة من المســوح 
عبــر اإلنترنــت الموّجهــة للطــالب والمعلميــن خــالل جائحــة كوفيــد-19. نســعى من خالل هذا المســح إلــى التحقيق في 
أوجــه االختالفــات فــي مــا يخــص تأثيــر إجــراءات اإلغــالق بســبب كوفيــد-19 علــى الطــالب الالجئيــن مقارنــًة بأقرانهــم مــن 
المواطنيــن. وتشــير نتائجنــا إلــى أّن اإلغــالق قــد أّثــر ســلبً على ســبل عيــش المواطنين والالجئين على حد ســواء، غير 
أّن تأثيــره كان أكبــر علــى الالجئيــن. علــى غــرار ذلــك، أّثــرت األزمــة ســلًبا علــى دخــل المعلميــن فــي ظــل غيــاب أي تدخــل 

مــن الحكومــة مــن أجــل التخفيــف مــن عواقــب األزمــة علــى أوضاع الطــالب والمعلميــن االجتماعيــة واالقتصادية.
وفًقــا للشــكل 1، أفــاد حوالــي نصــف الطــالب الالجئيــن بــأّن والدهــم قــد خســر وظيفتــه خــالل فتــرة اإلغــالق فــي حيــن 

بلغــت هــذه النســبة 16٪ فقــط لــدى المواطنيــن.

الشكل 1: الحال الوظيفي للوالد خالل جائحة كوفيد-19 وفترة اإلغالق )المسح الموّجه إلى الطالب(
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الشكل 2: الحالة الوظيفية للوالدة خالل جائحة كوفيد-19 وفترة اإلغالق )المسح الموّجه إلى الطالب(

الشكل 3: صعوبة في دفع الفواتير )المسح الموّجه إلى الطالب(

علــى غــرار ذلــك، أفــاد مــا يقــارب ثلثــي الطــالب الالجئيــن بــأّن والدتهــم قــد خســرت وظيفتهــا، فــي حيــن بلغــت هــذه 
النســبة فقــط ربــع الطــالب لــدى المواطنيــن.

ــة فــي دفــع  ــا مــا يواجهــون صعوب ــى أّن ثلثــي الطــالب الالجئيــن دائًم ــة الوظيفيــة، تشــير نتائجنــا إل ــى جانــب الحال إل
ــدى المواطنيــن اللبنانييــن. ــع الطــالب فقــط ل فواتيرهــم، فــي حيــن تبلــغ هــذه النســبة رب
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يعكــس الشــكل 4 إلــى حــد كبيــر أوضــاع الطــالب الالجئيــن االجتماعية واالقتصادية الســيئة الــواردة في األشــكال أعاله. 
فقــد أفــاد نصــف الطــالب الالجئيــن بشــعورهم بالضغــط مــن أجل المســاهمة في دخل أســرهم، في حيــن بلغت هذه 

النســبة 14٪ فقط لدى المواطنين.

علــى الرغــم مــن أّن الطــالب فــي لبنــان مــا زالــوا يواجهــون تحديــات ماليــة خــالل فتــرة اإلغــالق بســبب الجائحــة، فــإّن 
نتائجنــا تكشــف عــن وجــود نقــص فــي الدعــم المالــي، فقــد أفــاد 11٪ منهــم فقــط بتلّقيهــم الدعــم خــالل األزمــة، 

كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 5.

الشكل 4: الشعور بالضغط من أجل المساهمة في دخل األسرة )المسح الموّجه إلى الطالب(

الشكل 5: الحصول على المساعدة أو الدعم المالي أثناء األزمة )المسح الموّجه إلى الطالب(
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وشــكلت وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والدعــم المقــدم مــن األســرة مصــدر غالبيــة الدعــم 
المتواضــع الــذي تــم اإلبــالغ عنــه فــي الشــكل 5، فــي ظــل غيــاب أي تدخــل ملحــوظ مــن الحكومــة، كمــا هــو موضــح فــي 

الشــكل أدنــاه. 

ال تختلــف الحالــة كثيــًرا عنــد االطــالع علــى المؤشــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة المســتخلصة مــن المســح الموّجــه إلــى 
المعلميــن، فقــد أفــاد ثمانيــة مــن كل عشــرة معلميــن )83٪( بــأّن دخلهــم قــد تأثــر ســلًبا خــالل أزمــة كوفيــد-19، كمــا 

هــو موضــح فــي الشــكل أدنــاه.

الشكل 6: مصدر المساعدة أو الدعم المالي الذي تم تلقيه أثناء األزمة )المسح الموّجه إلى الطالب(

الشكل 7: المعلمون الذين تأثر دخلهم بجائحة كوفيد-19 )المسح الموّجه إلى المعلمين(

83%

17%
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أفــاد معظــم المعلميــن بأّنهــم إّمــا يعملــون لســاعات أطــول مــن دون أي تغّيــر فــي دخلهــم أو يعملــون بنفــس عــدد 
الســاعات مــع خفــض رواتبهــم، فــي حيــن أفــاد البعــض بأّنهــم يعملــون لســاعات أطــول مقابــل الحصــول على جــزء من 

راتبهم.

مــن خــالل إلقــاء نظــرة معمقــة علــى تأثيــر األزمــة علــى دخــل المعلميــن فــي القطــاع العــام، يوضــح الشــكل أدنــاه أّن 
الوضــع قــد ازداد ســوًءا بالنســبة لألشــخاص الذيــن يقومــون بالتدريــس خــالل دوام بعــد الظهــر. فعلــى ســبيل المثــال، 
أفــاد نصفهــم بأّنهــم ال يتلقــون أي تعويــض عــن واجباتهــم التدريســية، فيمــا بلغــت هــذه النســبة 19٪ فقــط مــن 
المعلميــن الذيــن يقومــون بالتدريــس خــالل الدوام الصباحي. ويعود الســبب في ذلك كما ذكرنا ســابًقا في المقدمة، 
إلــى الخــالف الحالــي مــع وحــدة إدارة المشــروعات المســؤولة عــن تعليــم األطفــال الالجئيــن فــي قطــاع التعليم العــام، إذ 
يــدور الخــالف حــول أجــر الســاعة والعملــة المدفوعــة للمعلميــن الذين يدّرســون خــالل دوام بعد الظهر. فنظــًرا لهبوط 
قيمــة الليــرة اللبنانيــة بنســبة 85٪، يطالــب المعلمــون الذيــن يعملــون فــي دوام بعــد الظهــر بدفــع رواتبهــم بالــدوالر 
األمريكــي، بمــا أّن المانحيــن الذيــن يمّولــون البرنامــج التعليمي لهذا الدوام يدفعــون بالدوالر األميركي. وحتــى اآلن، لم 
يتــم التوصــل إلــى حــل للنــزاع القائــم وقــد أقــام عــدد كبيــر مــن المعلميــن الذيــن يدرســون خــالل هــذا الــدوام إضرابــات.

الشكل 8: التأثير على دخل المعلمين )المسح الموّجه إلى المعلمين(

 الشكل 9: التعويض المالي لقاء واجبات التدريس )المسح الموّجه إلى المعلمين(



18

تتوافق النتائج التي توصلنا إليها حول الدعم المالي بين المســح الموّجه إلى كل من الطالب والمعلمين، فقد أفاد 
89٪ مــن المعلميــن أيًضــا بعــدم تلقيهــم أي دعــم خــالل األزمــة، فيمــا لــم تقــم الحكومــة بــأي تدخــل لصالــح المعلميــن 

أيًضــا، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل أدناه.

أســفرت األزمــة الماليــة األخيــرة واإلغــالق الناتــج عــن جائحــة كوفيــد-19 عــن عواقــب وخيمــة انعكســت ســلًبا علــى قطــاع 
التعليــم فــي لبنــان. يعكــس القســمين التالييــن إلى حد كبير النتائــج التي توصلنا إليها حول المؤشــرات االجتماعية 
واالقتصاديــة، وقــد قدمنــا فيهمــا لمحــة عامــة حــول إمكانية الوصول إلى التعليــم وجودته في ظل جائحــة كوفيد-19.

الوصول إلى التعليم في ظل جائحة كوفيد-19

يقّيــم هــذا القســم مســتوى وصــول الطــالب والمعلميــن إلــى التعليــم أثنــاء التعّلــم والتعليــم عــن بعــد. وتكشــف 
نتائجنــا عــن وجــود تفــاوت بيــن الطــالب فــي الوصــول إلــى التعليــم مــع فــرض التعّلــم عــن بعــد. وعلــى وجــه الخصوص، 
يتبّيــن أّن الطــالب الالجئيــن هــم األكثــر تضــرًرا فــي هــذا اإلطــار، إذ أّن معظمهــم قد خســر إمكانيــة وصوله إلى التعليم 

أو تلقــي دروًســا عبــر اإلنترنــت خــالل دوام بعــد الظهــر مقارنــة بالــدوام الصباحــي ودوام المــدارس الخاصــة.
ُيعــرف لبنــان بضعــف خدمــات اإلنترنــت المتوفــرة لديه وعدم اســتقرارها، األمر الذي يعّقد تجربة تعلم الطالب ويشــّكل 
عائًقــا كبيــًرا أمــام وصولهــم إلــى خدمــات التعليــم. فعلــى ســبيل المثــال، أفــاد 35٪ مــن الطــالب المواطنيــن و51٪ مــن 
الطــالب الالجئيــن وعــدد كبيــر مــن المعّلميــن )25٪( بــأّن اتصالهــم باإلنترنــت ضعيــف. إلــى جانــب جــودة اإلنترنــت، أفــاد 
22٪ مــن الطــالب الالجئيــن بعــدم توفــر خدمــة إنترنــت فــي منزلهــم، فــي حيــن بلغــت هــذه النســبة 3٪ فقــط مــن 

الطــالب الوطنيين.

الشكل 10: مصدر الدعم المالي الذي تلقاه المعلمون خالل األزمة )المسح الموّجه إلى المعلمين(

 الجدول 9: الوصول إلى اإلنترنت في المنزل



علــى غــرار ذلــك، قــد يشــّكل انقطــاع التيــار الكهربائــي رادًعــا كبيــًرا أمــام وصــول الطــالب إلــى خدمــات التعلــم عــن بعــد. 
فقــد أفــاد معظــم الطــالب والمعلميــن بأّنهــم يواجهــون انقطاًعــا فــي الكهربــاء بشــكل يومــي، تتــراوح مّدتــه مــا بيــن 

ســاعة إلــى 12 ســاعة، وهــو مــا يعّقــد عمليــة التعلــم والتعليــم عــن بعــد، خاصــًة مــع وجــود اتصــال ضعيــف باإلنترنــت.

إلــى جانــب ضعــف االتصــال باإلنترنــت وانقطــاع التيــار الكهربائــي، ال يملــك جميــع الطــالب األجهــزة الالزمــة لالتصــال 
باإلنترنــت. فيوضــح الجــدول أدنــاه أّن عــدًدا كبيــًرا منهــم ال يملــك أجهــزة شــخصية أساســية، مثــل اللوحــات اإللكترونيــة 
أو الكمبيوتــر الشــخصي مــن أجــل الوصــول إلــى الــدروس عبــر اإلنترنــت. وتكشــف نتائجنــا أّن الطــالب الالجئيــن هــم 
الذيــن يفتقــرون بشــكل رئيســي إلــى هــذه األجهزة األساســية، فقــد أفاد 81٪ منهم بأنهم ال يملكــون لوحة إلكترونية 

فــي حيــن أّن 88٪ منهــم ال يملكــون كمبيوتــر شــخصي.

الجدول 10: انقطاع التيار الكهربائي في اليوم

 الجدول 11: توفر األجهزة الالزمة )المسح الموّجه إلى الطالب(
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خلــق االنتقــال الســريع إلــى أســاليب التعّلــم عــن بعــد اربــاًكا كبيــًرا لــدى بعــض الطــالب، وخاصــة الذيــن اعتــادوا علــى 
تقنيــات التعلــم التقليديــة. فعلــى ســبيل المثــال، ذكــر 32٪ مــن الطــالب الوطنييــن و19٪ مــن الطــالب الالجئيــن أّنهــم 
غيــر مرتاحيــن الســتخدام األدوات الرقميــة، مــا يؤكــد أهميــة التدريــب علــى األدوات الرقميــة قبــل اعتمــاد أي أســاليب 

تعليــم جديــدة.

عــدا عــن الحواجــز التقنيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة، فــإّن بعــض المــدارس ال تقــدم خدمــات تعليــم خــالل فتــرة اإلغــالق. 
إذ يكشــف المســح الموّجــه إلــى الطــالب أّن علــى الرغــم مــن تقديــم جميــع المــدارس الخاصــة لــدروٍس عبــر اإلنترنــت أو 
خدمــات التعليــم المدمــج خــالل فتــرة اإلغــالق، فــإّن الوضــع يختلــف تماًمــا فــي المــدارس الرســمية. فقــد أفــاد حوالــي ٪6 
مــن الطــالب المســجلين فــي الــدوام الصباحــي بــأّن مدرســتهم الرســمية أوقفــت التعليــم بشــكل كامــل، فيمــا بلغت 
هــذه النســبة 43٪ لــدى الطــالب الســوريين المســجلين فــي دوام بعــد الظهــر. ويشــير ذلــك إلــى الوضــع المقلــق الــذي 
يعيشــه الطــالب الالجئيــن وإلــى وجــود تفــاوت كبيــر بيــن المواطنيــن والالجئين في ما يتعلــق بالوصــول إلى التعليم.

الشكل 11: الراحة في استخدام األدوات الرقمية )المسح الموّجه إلى الطالب(

 الجدول رقم 12: طبيعة التعليم خالل األزمات )المسح الموّجه إلى الطالب(
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من خالل إلقاء نظرة فاحصة على أســباب توقف بعض الطالب عن التعّلم، يعكس الشــكل أدناه نتائجنا المعروضة 
حتــى اآلن بشــكل دقيــق. فقــد أفــاد 34٪ مــن الطــالب بــأّن الســبب وراء ذلــك هــو عدم اّتباع مدرســتهم لوســائل التعلم 
عــن بعــد. علــى غــرار ذلــك، أفــاد 14٪ مــن الطــالب بأّنهــم توقفــوا عــن التعّلــم ألّنهــم ال يســتطيعون تحمــل تكاليــف 
ــا إلــى لالفتقــار إلــى اإلنترنــت أو إلــى انقطــاع  ــأّن الســبب وراء ذلــك يعــود إّم المعــدات الالزمــة، فيمــا أفــاد حوالــي 25٪ ب
التيــار الكهربائــي. فضــًلا عــن ذلــك، أفــاد 13٪ مــن هــؤالء بــأّن الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة الســيئة أجبرتهــم علــى 
تــرك التعليــم للعمــل ودعــم أســرهم، فيمــا ذكــر 9٪ منهــم أّن الحواجــز البيروقراطيــة المتعلقــة بوضعهــم القانونــي 

كالجئيــن قــد أجبرتهــم علــى تــرك التعليــم.

علــى الرغــم مــن أّن الطــالب الذيــن تركــوا التعليــم يواجهــون عــّدة عوائــق، فــإّن 91٪ منهــم يفكــرون فــي التســجيل 
مــن جديــد فــي العــام المقبــل، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل أدنــاه.

الشكل 12: أسباب التوقف عن التعليم )المسح الموّجه إلى الطالب(

الشكل 13: الطالب يفكرون في إعادة التسجيل العام المقبل )المسح الموّجه إلى الطالب(
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غيــر أّن هــؤالء الطــالب بحاجــة إلــى الدعــم لكــي يتمّكنــوا مــن العــودة إلى المدرســة من جديــد، إذ أفــاد عدد كبير منهم 
)42٪( بأّنهــم بحاجــة إلــى دعــم مالــي لذلــك. وهــذا يــدل علــى أّن الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي الســيئ الــذي تــم اإلبــالغ 
عنــه ســابًقا يعيــق بشــكل كبيــر وصــول الطــالب إلــى التعليــم. عــالوة علــى ذلــك، أفــاد حوالــي ثلــث الطــالب بحاجتهــم 

إلــى المعــدات الالزمــة )مثــل الكمبيوتــر المحمــول واللوحــة اإللكترونيــة( للوصــول إلــى التعليم في العــام المقبل.  

تتوافــق النتائــج المســتخلصة مــن المســح الموّجــه إلــى المعلميــن مــع تلــك المســتخلصة مــن المســح الموّجــه إلــى 
الطــالب فــي مــا يتعلــق بالمــدارس التــي تواصــل تقديــم خدمــات التعليــم. علــى ســبيل المثــال، أفــاد 9٪ مــن المعلميــن 
الذيــن يدّرســون خــالل الــدوام الصباحــي بــأّن مدرســتهم الرســمية قــد توقفــت عــن تقديــم التعليــم، فيمــا بلغــت هــذه 

النســبة 30٪ لــدى المعلميــن الذيــن يدّرســون خــالل دوام بعــد الظهــر، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل أدنــاه.

 الشكل 14: نوع الدعم المطلوب للعودة إلى المدرسة )المسح الموّجه إلى الطالب(

الشكل 15: مواصلة التعليم في المدارس )المسح الموّجه إلى المعلمين(
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علــى غــرار ذلــك، أفــاد المعلمــون الذيــن يدّرســون خــالل دوام بعــد الظهــر بــأّن 43٪ من الطالب قد تســربوا من المدرســة 
بســبب إغالقهــا، فيمــا بلغــت هــذه النســبة 30٪ فقــط مــن الطــالب بحســب المعّلميــن الذيــن يدّرســون خــالل الــدوام 
الصباحــي. ويــدل ذلــك مــن جديــد علــى أّن وصــول الطــالب الالجئيــن إلــى التعليــم هــو أقــل بكثيــر مقارنــة بالطــالب 

المواطنين.

مــن خــالل إلقــاء نظــرة فاحصــة علــى توزيــع الطــالب الذيــن تســربوا مــن المدرســة، يتبّيــن أن معظــم المعلميــن )٪46( 
قــد أفــادوا بــأّن الطــالب القادميــن مــن خلفيــات اجتماعيــة واقتصاديــة صعبــة شــّكلوا النســبة األكبــر مــن الطــالب الذين 
تســربوا مــن المدرســة، فــي حيــن أفــاد 20٪ منهــم بــأّن الطــالب الالجئيــن شــكلوا النســبة األكبــر مــن الطــالب الذيــن 
تســربوا مــن المدرســة. لكــن قــد ُينظــر إلــى هــذا الرقــم علــى أّنــه غيــر كبيــر، نظــًرا إلــى أّن المعلميــن المجيبيــن إلــى 

المســح ال يقومــون كافــة بتدريــس الطــالب الالجئيــن، مــا يجعلهــم غيــر متصليــن بهــذه المســألة. 

الشكل 16: النسبة المئوية للطالب الذين تسربوا من المدرسة
 بسبب إغالقها )المسح الموّجه إلى المعلمين(

الشكل 17: الطالب الذين تسربوا من  المدرسة )المسح الموّجه إلى المعلمين(
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إلــى جانــب الوصــول إلــى التعليــم، مــن الضــروري تقييــم جــودة التعليــم المقــدم خــالل أزمــة كوفيــد-19. لهــذا الســبب، 
يعكــس القســم التالــي آراء الطــالب والمعلميــن الذيــن حالفهــم الحــظ فــي الوصــول إلــى التعليــم عــن بعد أثنــاء فترة 

اإلغــالق ويقــدم معلومــات حــول جودتــه.

جودة التعليم خالل جائحة كوفيد-19

ــرة اإلغــالق بســبب جائحــة كوفيــد-19.  يعــرض هــذا القســم آراء الطــالب والمعلميــن حــول جــودة التعليــم خــالل فت
وتكشف النتائج التي توصلنا إليها أّن الطالب والمعلمين يجمعون على تدهور جودة التعليم بعد اعتماد أساليب 
التعلــم عــن بعــد خــالل اإلغــالق. وُتعــزى الجــودة المنخفضــة بشــكل أساســي إلــى خفــض عــدد أيــام التدريــس وســاعات 
التدريــس اإلجماليــة، إضافــًة إلــى خبــرة المعّلميــن المحــدودة في اســتراتيجيات وتقنيات التدريس عــن بعد، والصعوبة 
التــي يواجهونهــا فــي إعــداد هــذا النــوع مــن الــدروس، وصعوبــة تحقيــق أهــداف التعليــم. وقــد أّثــر هــذا تدهــور الجــودة 
هــذا علــى الطــالب الالجئيــن فــي المــدارس الرســمية أكثــر مــن غيرهــم، إذ يبــدو أّن جــودة التعليــم هــي األســواء فــي 

دوام بعــد الظهــر لــدى المــدارس الرســمية مقارنــة بالــدوام الصباحــي والمــدارس الخاصــة.
وفًقــا للمســح الموّجــه إلــى الطــالب، أفــاد 84٪ منهــم أّنهــم يتعّلمــون خمســة أيــام فــي األســبوع فــي المــدارس الخاصــة، 
فيمــا بلغــت هــذه النســبة 90٪ بالنســبة إلــى الــدوام الصباحــي، و24٪ بالنســبة إلــى دوام بعــد الظهــر. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، أفــاد 59٪ مــن الطــالب الذيــن يحضــرون دوام بعــد الظهــر بعــدم تلقيهــم أي يــوم تعليمــي. وُيعــد هــذا الرقــم 
أعلــى بشــكل ملحــوظ مقارنــة بطــالب المــدارس الخاصــة والذيــن يدرســون فــي الــدوام الصباحــي، حيــث أبلــغ 2٪ فقــط 

منهــم عــن عــدم تلقيهــم أي يــوم تعليمــي.  

يختلــف الوضــع بحســب المســح الموّجــه إلــى المعلميــن فــي ما يتعلق بعــدد أيام التعليــم المقدمة في األســبوع خالل 
دوام بعــد الظهــر. فعلــى الرغــم مــن أّن 59٪ مــن الطــالب الذيــن يحضــرون دوام بعــد الظهــر أفــادوا بعــدم تلقيهــم 
أي يــوم تعليمــي فــي األســبوع، فــإّن 10٪ فقــط مــن المعلميــن أفــادوا بعــدم تقديــم أي يــوم تعليمــي. ومــن المحتمــل 
أن يعــود الســبب فــي هــذا التناقــض فــي نتائجنــا إلــى عــدم وجــود جــدول تعليمــي يتــم فرضــه بشــكل موحــد بيــن 

المــدارس، مــع العلــم أّن كل مدرســة تتمتــع بحريــة تحديــد عــدد أيــام وســاعات التعليــم التــي ترغــب فــي تقديمــه.

الجدول 13: أيام التدريس التي تقدمها المدرسة )المسح الموّجه إلى الطالب(

الجدول 14: أيام التعليم التي تقدمها المدرسة )المسح الموّجه إلى المعلمين(
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فضــًلا عــن ذلــك، ســجل معظــم الطــالب انخفاًضــا إجمالًيــا فــي عــدد ســاعات التعليــم فــي اليــوم. فعلــى ســبيل المثال، 
أفــاد 73٪ مــن الطــالب المســجلين فــي المــدارس الخاصــة أنهــم يتلقــون مــا بيــن 4-6 ســاعات مــن التعليــم فــي اليــوم، 
فــي حيــن تنخفــض هــذه النســبة إلــى 60٪ فــي الــدوام الصباحــي و46٪ فــي دوام بعــد الظهــر. ويشــير ذلــك مــن جديــد 

أّن جــودة التعليــم هــي األســوأ بيــن الطــالب الالجئيــن المســجلين فــي دوام بعــد الظهــر فــي المــدارس الرســمية.

تــروي مجــدًدا نتائــج المســح الــذي أجرينــاه والموّجــه إلــى المعلميــن قصــة مختلفــة فــي مــا يتعلــق بــدوام بعــد الظهــر، 
حيــث أفــاد 90٪ مــن المعلميــن بأّنهــم يدّرســون مــدة 4 إلــى 6 ســاعات فــي اليــوم مقارنــة بـــ 46٪ فقــط مــن الطــالب الذيــن 
أفــادوا بتلقيهــم 4 إلــى 6 ســاعات مــن التعليــم. وعلــى غــرار ذلــك، يعــود هــذا التناقــض فــي نتائجنــا إلــى عــدم وجــود 

جــدول دراســي يتــم فرضــه بشــكل موحــد بيــن المــدارس.

وفًقــا للطــالب، يفتقــر بعــض المعلميــن إلــى المهــارات الالزمــة للتدريــس عبــر اإلنترنــت. فعلــى ســبيل المثــال، أفــاد ٪7 
مــن الطــالب المســجلين فــي المــدارس الخاصــة أّن معلميهــم ال يملكــون المهــارات المطلوبــة، فيمــا يرتفــع هــذا الرقــم 
إلــى 18٪ للمعلميــن فــي الــدوام الصباحــي فــي المدرســة الرســمية، 6٪ فقــط لــدى الطــالب الذيــن يدرســون فــي فتــرة مــا 

بعــد الظهر.

الجدول 15: ساعات التعليم التي تقدمها المدرسة في اليوم الدراسي )المسح الموّجه إلى الطالب(

 الجدول 16: ساعات التدريس التي تقدمها المدرسة في اليوم التعليمي )المسح الموّجه إلى المعلمين(

الشكل 18: رأي الطالب في مهارات المعلمين في استخدام األدوات الرقمية
عبر اإلنترنت )المسح الموّجه إلى الطالب(
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علــى غــرار ذلــك، أفــاد 16٪ مــن المعلميــن بأّنهــم ال يتمّتعــون بــأي خبــرة فــي اســتخدام التكنولوجيــا قبــل األزمــة، فيمــا 
أشــار 28٪ فقــط منهــم بأّنهــم يتمتعــون بخبــرة جيــدة، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل أدنــاه.

قــد يفّســر االفتقــار إلــى المهــارات والخبــرات الالزمــة فــي اســتخدام التكنولوجيــا الســبب وراء حاجــة 86٪ مــن المعلميــن 
إلــى مزيــد مــن الوقــت إلعــداد الــدروس عبــر اإلنترنــت، كمــا يظهــر فــي الشــكل أدنــاه.

الشكل 19: تجربة المعلمين في استخدام التكنولوجيا قبل أزمة كوفيد-19
)المسح الموّجه إلى المعلمين(

الشكل 20: تحضير المعلمين للدروس
)المسح الموّجه إلى المعلمين(



إلــى جانــب التحــدي المتمثــل فــي إعــداد الــدروس، أفــاد 60٪ مــن المعلميــن أّن تحقيــق أهدافهــم التعليميــة بــات 
أكثــر صعوبــة، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل أدنــاه.

يعكــس الجــدول 17 النتائــج الســابقة إلــى حــد كبيــر، إذ يظهــر بوضوح تدهــور جودة التعليم خالل أزمــة كوفيد-19. 
ويشــير معظــم المســتجيبين مــن المســح الموّجــه إلــى الطــالب والمعلميــن إلــى أّن جــودة التعليــم باتــت اآلن أســوأ 
ممــا كانــت عليــه قبــل الجائحــة. فعلــى ســبيل المثــال ، يشــير 51٪ مــن الطــالب المســجلين فــي المــدارس الخاصــة 
إلــى أّن جــودة التعليــم قــد ازدادت ســوًءا خــالل فتــرة اإلغــالق، فيمــا ترتفــع هــذه األرقــام بشــكل كبيــر فــي المــدارس 
الرســمية، لتبلــغ النســبة 72٪ مــن الطــالب المســجلين فــي الــدوام الصباحــي، و81٪ مــن الطــالب المســجلين فــي 
دوام بعــد الظهــر. علــى غــرار ذلــك، أشــار مــا يقــارب نصــف المعلميــن الذيــن شــملهم المســح إلــى أّن جــودة التعليم 

باتــت أســوأ خــالل اإلغــالق.

قــد يشــّكل التدهــور فــي جــودة التعليــم ســبًبا معقــوًلا لتدهــور أداء الطــالب فــي المدرســة، حيــث أفــاد 60٪ مــن 
الطــالب أّن أدائهــم المدرســي قــد تراجــع أثنــاء فتــرة اإلغــالق مقارنــة بمــا كان عليــه قبــل أزمــة كوفيــد-19.

 الشكل 21: أهداف التعلم خالل فترة التعلم عن بعد )المسح الموّجه إلى المعلمين(

الجدول 17: جودة التعليم اآلن مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19

عليــه  بمــا كان  الحالــي مقارنــة  المدرســي  األداء   :22 الشــكل 
الطــالب( إلــى  الموّجــه  )المســح  قبــل جائحــة كوفيــد-19 
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دفــع ســوء جــودة التعليــم وتدهــور األداء عــدًدا كبيــًرا مــن الطــالب إلــى الرغبــة فــي حضــور فصــول إضافيــة خــالل 
فصــل الصيــف. ومــن المثيــر لالهتمــام، أّن الطــالب الالجئيــن المســجلين فــي دوام بعــد الظهــر فــي المــدارس 
الرســمية )81٪( قــد عبــروا بشــكل أساســي عــن رغبتهــم هــذه فــي حضــور فصــول صيفيــة إضافيــة، نظــًرا إلــى أّن 

جــودة التعليــم باتــت أســوأ وفًقــا للنتائــج الســابقة.

بعــد تقديــم لمحــة عامــة شــاملة حــول إمكانيــة الوصــول إلــى التعليــم وجودتــه أثنــاء فتــرة اإلغــالق بســبب جائحــة 
ــى التعليــم وتدهــور  ــر الوصــول المحــدود إل ــر تأثي ــر المتبقــي فــي هــذا التقري كوفيــد-19، يعكــس القســم األخي

جودتــه علــى اســتعداد طــالب االمتحانــات الرســمية المتوقــع حصولهــا فــي هــذا العــام الدراســي )2021-2020(.

الشــكل 23: رغبــة الطــالب فــي حضــور فصــول إضافيــة خــالل فصــل الصيــف 
ــى الطــالب( ــه إل المقبــل )المســح الموّج
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االمتحانات الرسمية خالل جائحة كوفيد-19

نســعى فــي هــذا القســم إلــى تقييــم تأثيــر التعّلــم عــن بعــد خــالل فتــرة اإلغــالق بســبب جائحــة كوفيــد-19 علــى 
اســتعداد الطــالب لالمتحانــات الرســمية. وتكشــف النتائــج التــي توصلنــا إليهــا أّن اســتعداد الطــالب قــد تأّثــر ســلًبا 
بمحدوديــة الوصــول إلــى التعليــم وضعــف جــودة التعليــم خــالل هــذه الفتــرة. فعلــى ســبيل المثــال، أفــاد 44٪ مــن 
الطــالب الملتحقيــن بمــدارس خاصــة بأّنهــم غيــر مســتعدين لخــوض االمتحانــات الرســمية فــي هــذا العــام، فيمــا 
بلغــت هــذه النســبة 56٪ لــدى الطــالب المســجلين فــي الــدوام الصباحــي فــي المــدارس الرســمية، و26٪ فقــط لــدى 

الطــالب المســجلين فــي دوام بعــد الظهــر.

عّبــر معظــم الطــالب عــن عــدم اســتعدادهم إلجــراء االمتحانــات الرســمية، مفيديــن بأّنهــم يفّضلــون إصــدار إفــادات  
للترقيــة التلقائيــة إلــى الصــف التالــي. فقــد بلغــت نســبة الطــالب الذيــن يرغبــون بذلــك 75٪ مــن بيــن الملتحقيــن 
ــدوام الصباحــي ودوام بعــد  ــدى الطــالب المســجلين فــي ال بالمــدارس الخاصــة، فيمــا بلغــت هــذه النســبة 63٪ ل

الظهــر فــي المــدارس الرســمية أن كمــا هــو موضــح فــي الشــكل أدنــاه.

الشكل 24: استعداد الطالب لالمتحانات الرسمية )المسح الموّجه للطالب(

الشــكل 25: نســبة الطــالب الذيــن يؤيــدون الترقيــة التلقائيــة إلــى الصــف 
التالــي )المســح الموّجــه إلــى الطــالب(
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وبحســب ثلثــي الطــالب وبمعــزٍل عــن نــوع دراســتهم، ال ينبغــي إجــراء االختبــارات الرســمية هــذا العــام، كمــا هــو 
موضــح فــي الشــكل أدنــاه.

ــة الوصــول إليــه خــالل أزمــة كوفيــد-19، يواجــه الالجئــون المتوجــب  إلــى جانــب جــودة التعليــم الســيئة ومحدودي
ــات  ــة تحــد مــن قدرتهــم علــى الخضــوع لالمتحان ــات رســمية حواجــز بيروقراطيــة إضافي عليهــم الخضــوع المتحان
الرســمية. إذ تفــرض وزارة التربيــة والتعليــم العالــي علــى الطــالب الالجئيــن الذيــن يرغبــون فــي التقــدم المتحانــات 
ــة الرســمية أن يكــون بحوزتهــم إمــا تصريــح إقامــة أو جــواز ســفر ســاري المفعــول  للشــهادة المتوســطة والثانوي
مختــوم )شــعيب، 2021(. وتكشــف نتائجنــا أّن هــذا النظــام يمنــع 53٪ مــن الطــالب الســوريين الالجئيــن و33٪ مــن 

الطــالب الفلســطينيين الالجئيــن مــن التقــدم لالمتحــان الرســمي هــذا العــام

.

ــى اســتعداد  ــران ســلًبا عل ــه الســيئة يؤث ــى التعليــم وجودت ــة الوصــول إل ــا أّن محدودي ــي، تكشــف نتائجن وبالتال
حواجــز  وجــود  ظــل  فــي  الرســمية،  لالمتحانــات  الرســمية  االمتحانــات  إلجــراء  والالجئيــن  المواطنيــن  الطــالب 

الالجئيــن. الطــالب  بيــن  رئيســي  بيروقراطيــة تضيــف تحديــات بشــكل 

ــات الرســمية  الشــكل 26: رأي الطــالب حــول مــا إذا كان ينبغــي إجــراء االمتحان
هــذا العــام )المســح الموّجــه إلــى الطــالب(

الشــكل 27: تأثيــر قــرار وزارة التربيــة والتعليــم بشــروط الحصــول علــى تصريــح إقامــة أو جــواز ســفر 
علــى قــدرة الطــالب الالجئيــن علــى التســجيل فــي االمتحانــات الرســمية )المســح الموّجــه إلــى الطالب
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الخالصة والتوصيات
تتنــاول هــذه الدراســة أحــكام التعليــم خــالل أزمــة جائحــة كوفيــد-19 وتأثيــر األزمــة علــى نتائــج التعليــم لألطفــال 
المواطنيــن والالجئيــن فــي لبنــان. وتبحــث الدراســة فــي تأثيــر اإلغــالق علــى الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي للطالب، 
ــات الرســمية الذيــن ُيتوقــع منهــم التقــدم  والوصــول إلــى التعليــم، وجــودة التعليــم، واســتعداد طــالب االمتحان

المتحــان رســمي هــذا العــام الدراســي )2021-2020(.

إلــى تفاقــم الوضــع االجتماعــي  أّن أزمــة جائحــة كوفيــد-19 قــد أّدت  إلــى  وتشــير النتائــج التــي توصلنــا إليهــا 
واالقتصــادي لــكل مــن الطــالب والمعلميــن. وكان لذلــك تأثيــر شــديد علــى الوصــول إلــى التعليــم، حيــث أّن الفئــات 
األكثــر حرماًنــا ال تســتطيع تحمــل تكلفــة التعلــم عــن بعــد مــن حيــث المعــدات واإلنترنــت، األمــر الــذي أّدى إلــى 
توّقــف العديــد مــن الطــالب عــن الدراســة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تدهــورت جــودة التعليــم بشــكل كبيــر خــالل فتــرة 
اإلغــالق، وفًقــا لمــا ذكــره الطــالب والمعلميــن. ويعــود ســبب ســوء الجــودة بشــكل أساســي إلــى انخفــاض عــدد أيــام 
التعليــم وســاعات التدريــس اإلجماليــة، وخبــرة المعلميــن المحــدودة فــي اســتراتيجيات وتقنيــات التعلــم عــن بعــد، 
وصعوبــة المعلميــن فــي إعــداد دروس التعلــم عــن بعــد، وصعوبــة تحقيــق األهــداف التعليميــة. وتعــرض الدراســة 
أيًضــا التحديــات التــي يواجههــا طــالب االمتحانــات الرســمية الذيــن أعــرب معظمهــم عــن عدم اســتعدادهم لخوض 

االمتحانــات الرســمية لهــذا العــام، مشــيرين إلــى أّنهــم يفضلــون الترقيــة التلقائيــة للصــف التالــي.

وتبــرز نتائــج دراســتنا أوجــه عــدم المســاواة المســتمرة التــي ال تــزال تضــر بالفئــات األكثــر ضعفــً فــي النظــام. 
وبحســب نتائجنــا، وعلــى الرغــم مــن كل المســاعدات الدوليــة وتمويــل المانحيــن، يســتمر النظــام فــي تهميــش 
الفئــات األكثــر ضعفــً. كمــا كشــفت هــذه الدراســة عــن هشاشــة القطــاع التربــوي اللبنانــي، وهــو مــا أثبــت عــدم 

ــدة الناشــئة بشــكل فعــال. ــه علــى االســتجابة لألزمــات الجدي قدرت

 وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن دراســتنا تســتثني الفئــات األكثــر ضعًفــا الذيــن ليــس لديهــم إمكانية الوصول إلــى اإلنترنت، 
نظــًرا إلــى أن جمــع البيانــات الــذي قمنــا بــه جــرى عبــر اإلنترنــت. وبالتالــي، مــن الضــروري إجــراء المزيــد مــن البحــوث 

المعمقــة لكشــف تأثيــر أزمــة جائحــة كوفيــد-19 علــى نتائــج تعليــم األطفــال فــي لبنــان.

علــى الرغــم مــن أّن البيانــات التــي جمعناهــا عبــر اإلنترنــت تســتثني الفئــات الســكانية األكثــر ضعًفــا واألشــخاص 
الذيــن ليــس لديهــم إمكانيــة الوصــول إلــى اإلنترنــت، فــإّن النتائــج التــي توصلنــا إليها تدعــو إلى ضرورة االســتعجال 
فــي تنفيــذ سياســات مــن أجــل تســهيل الوصــول إلــى التعلــم والتعليــم عــن بعــد وتحســين جودتــه. وتبــرز الحاجــة 
إلــى إجــراء المزيــد مــن األبحــاث العميقــة  للكشــف عــن التأثيــر الحتمــي الــذي خلفتــه أزمــة كوفيــد-19 علــى تجربــة 

التعليــم لــدى أطفــال لبنــان. وحتــى ذلــك الحيــن، نقــّدم التوصيــات التاليــة:

• التأّكد من تلقيح جميع المعّلمين والطالب لضمان عودة آمنة إلى المدرسة.
• اســتخدام طــرق التعّلــم البديلــة مثــل الــدروس الورقيــة أو عبــر الراديــو أو التلفــاز أو أي طــرق تعليــم عــن بعــد ال 
تعتمــد كثيــًرا علــى التكنولوجيــا، مــن أجــل إشــراك الطــالب الذيــن ال يســتطيعون تحمــل كلفــة التعّلــم عبــر اإلنترنــت.

• وضــع خطــة اســتجابة للطــوارئ تضمــن المســاواة بيــن الجميــع فــي الحصــول علــى تعليــم جيــد أثنــاء األزمــات، ال 
ســيما للفئــات األكثــر تهميًشــا.

• تطوير منصات دائمة عبر اإلنترنت تساعد الطالب خالل التعّلم عن بعد.
• تكييــف المــدارس لمناهــج العــام المقبــل بمــا يســمح بتنظيــم صفــوف تعويضيــة للطــالب الذيــن غابــوا عــن 

المدرســة خــالل فتــرة اإلغــالق.
• البحــث عــن طــرق جديــدة إلخضــاع طــالب االمتحانــات الرســمية لالختبــار بشــكل عــادل. ويمكــن تحقيــق ذلــك عــن 
طريــق تقليــل المــواد المطلوبــة لالختبــار، وإطالــة مــدة االختبــار، وتقليــص الدرجــة المطلوبــة للنجــاح، والســماح 

بإجــراء االختبــار عــّدة مــرات.
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