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يبحــث هــذا الّتقريــر اســتعداد المــدراس والمعّلميــن و المعلمــات و األهــل و الطلبــة وتحّديــات العــام 
الّدراســي الجديــد )2021-2022(. ويهــدف إلــى استكشــاف تحّديــات العــودة إلــى المدرســة  وجهــًا لوجــه 
ــم عــن ُبعــد وآفاقهــا والحلــول  المقترحــة لتحقيــق عــودة ناجحــة. واســتهدفت هــذه الّدراســة  والّتعّل
جميــع محافظــات لبنــان بمــا فــي ذلــك 2442 مــن األهــل و819 معّلًمــا و معلمــة ليصــل المجمــوع إلــى 

3261 مشــارًكا قــد أكملــوا االســتطالع.

تتنــاول الّدراســة  األهــل المعّلميــن و المعلمــات مــن المــدارس الحكومّيــة والخاّصــة. كمــا أجريــت 
أيًضــا مقابــالت هاتفّيــة مــع ثمانيــة مــن مــدراء و مديــرات المــدارس الحكومّيــة والخاّصــة موّزعيــن 
فــي جميــع المحافظــات الّثمانيــة. وتغطــي الّنتائــج أربعــة محــاور رئيســة: أثــر األزمــة الّلبنانّيــة علــى 
الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي - للطاقــم التدريســي و لألهــل و االســتعداد المدرســي الجهوزيــة و  
ا، الحلــول المقترحــة  مــن وجهــة  ــم عــن ُبعــد؛ وأخيــًر تحّديــات العــودة إلــى الّتعليــم وجهــًا لوجــه والّتعّل

نظــر المعّلميــن و المعلمــات  األهــل و الهيئــات التدريســية فــي المــدارس.

أثر األزمة الّلبنانّية على الوضع االجتماعي واالقتصادي - لألهل و 
للهيئة التدريسية:

وجــدت الدراســة  أّن متوّســط دخــل األســرة الّشــهري المعّلميــن و المعلمــات لألهــل و للطاقــم 
ــة بـــ1300 دوالر - 1600 دوالر فــي  ــوم مقارن ا الي ا - 160 دوالًر ــن 130 دوالًر ــى مــا بي التدريســي انخفــض إل
العــام 2018 قبــل انخفــاض قيمــة الّليــرة الّلبنانّيــة. نتيجــة لذلــك، أفــاد ثالثــة أربــاع )76 فــي المائــة( 
عينــة الدراســة مــن األهــل فــي المــدارس الحكومّيــة وأكثــر مــن نصــف )55 فــي المائــة( أفــراد الطاقــم 
التدريســي فــي المــدارس الحكومّيــة أنهــم  يجــدون صعوبــًة فــي دفــع فواتيرهــم. وفــي حيــن أّثــرت األزمــة 
بشــكل ســلبي علــى كال القطاعيــن كان تأثيرهــا أشــد علــى علــى القطــاع العــام المعّلميــن و المعلمــات 

بشــّدة علــى قطــاع الّتعليــم الخــاص.

 لــم تتــرك األزمــة المالّيــة و انعكاســاتها الســلبية علــى مســتويات المعيشــة للعديــد مــن األســر )78 
فــي المائــة( المعّلميــن و المعلمــات  و الطواقــم التدريســية )79 فــي المائــة( خيــارا ســوى الّتفكيــر فــي 
ــا عــن حيــاة أفضــل فــي مــكان آخــر. وكشــفت مقابــالت مــع  الهيئــات اإلداريــة فــي  مغــادرة البــالد بحًث
المــدارس أّن المعّلميــن و المعلمــات و المعلمــات يغــادرون لبنــان  أمــال فــي الحصــوِل علــى فــرص 
عمــل وظــروف معيشــية أفضــل فــي الخــارج. عــالوة علــى ذلــك، صــّرح حوالي ثلــث )31 فــي المائة( األهل  
ــى المــدارس  ــًرا )فــي العــام الماضــي( بنقــل أطفالهــم إل ــم قامــوا مؤّخ ــة  أنُه فــي المــدارس الحكومّي
الحكومّيــة. وبالمقارنــة، أشــار 15 فــي المائــة منهــم فــي المــدارس الخاّصــة إلــى أّنهــم  يفكــرون فــي نقــل 

أطفالهــم إلــى المــدارس الحكومّيــة بســبب عــدم  قدرتهــم علــى تحّمــل رســوم المــدارس الخاّصــة.

تطــرح العــودة إلــى المــدارس وســط األزمــة االقتصادّيــة والمالّيــة عــدًدا كبيــًرا مــن األعبــاء مثــل تكلفــة 
الّرســوم الّدراســّية والمواصــالت )متــى أمكــن ذلــك، مــع األخــذ في االعتبــار نقص الوقود( والقرطاســّية 
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والتعّلــم و عــن ُبعــد الــذي يفــوق إمكانّيــات الكثيــر مــن الّلبنانّييــن.  و ســنعرض فــي القســم الّتالــي أثــر 
األزمــة الّلبنانّيــة علــى االســتعداد للعــودة الــى مقاعــد الدراســة.  .

أثر األزمة الّلبنانية على الجهوزية للعودة إلى المدرسة 
تشــير الّنتائــج إلــى أّن 29 فــي المائــة مــن  األهــل فــي المــدارس الحكومّيــة و 13 فــي المائــة فــي المــدارس 
الخاّصــة يعتقــدون أّن مدرســة أطفالهــم ليســت جاهــزة لبــدء العــام الّدراســي الجديــد . وبالمثــل، أشــار 
أقــل مــن نصــف المعلميــن و المعلمــات فــي المــدارس الحكومّيــة )45 فــي المائــة( وربــع )26 فــي 
المائــة(  فــي المــدارس الخاّصــة الذيــن شــملهم االســتطالع إلــى أّن مدرســتهم ليســت جاهــزة للعــام 
الدراســي الجديــد. و بهــذا فقــد وجــدت الدراســة أّن األزمــة كان لهــا تأثيــرا أكبــر علــى األهــل والمعلميــن 

و المعلمــات فــي القطــاع الحكومــي .

 و مــن ناحيــة أخــرى ، أفــاد معظــم مديــري و مديــرات المــدارس  أن مدارســهم ليســت جاهــزة للعمــل 
واســتقبال الطلبــة، و أن القليــل منهــم لديهــم خّطــة إلعــادة فتــح مدارســهم. وحــّددت هــذه المــدارس 
بعــض المخاطــر المتعّلقــة بشــكل أساســي بنقــص الوقــود وانقطــاع الّتّيــار الكهربائــي الــذي قــد يعيــق 

تنفيــذ هــذه الخطــط فــي حــال وجودهــا.

وفيما يلي سنسلط الضوء على تحّديات الّتعليم وجها لوجه والتعّلم عن ُبعد..

تحّديات الّتعليم  وجها لوجه:
أفــاد مــا يقــارب  ثالثــة أربــاع أوليــاء األمــور )75 فــي المائــة( وثلثــي المعّلميــن و المعلمــات )62 فــي 
المائــة( إّنهــم يفّضلــون الّتعليــم  وجهــا لوجــه، ألّنــه أكثــر فاعلّيــة وأفضــل لصّحــة  الطلبــة العقلّيــة 
والّنفســّية. ومــع ذلــك، ذكــر ثلــث أوليــاء األمــور )32 فــي المائــة( والمعّلميــن و المعلمــات )35 فــي 
المائــة( أّن الوصــول إلــى المدرســة هــو الّتحــّدي األّول للعــودة إلــى الّتعليــم وجهــا لوجــه وســط أزمــة 

الوقــود الحالّيــة.

أفــاد تقريًبــا جميــع أوليــاء األمــور الذيــن شــملهم االســتطالع )97 فــي المائة( والمعّلمــون و المعلمات 
)99 فــي المائــة( الذيــن يســتخدمون ســّيارة خاّصــة للّذهــاب إلــى المدرســة  أنهــم يجــدون صعوبــة 
كبيــرة  فــي الحصــول علــى وقــود لســياراتهم وبالمقارنــة، ذكــر 91 فــي المائــة مــن أوليــاء األمــور و94 فــي 
المائــة مــن المعّلميــن و المعلمــات الذيــن يســتخدمون وســائل اّلنقــل العــام للّذهــاب إلــى المدرســة 
أنهــم  يجــدون صعوبــة فــي تحمــل تكلفتهــا. إلــى جانــب ذلــك، أفــاد مــا يقــرب ثلثــي أوليــاء األمــور )62 فــي 
ــة(  أن خدمــات الّنقــل العــام والحافــالت  ــاع المعّلميــن و المعلمــات )76 فــي المائ ــة أرب ــة( وثالث المائ
المدرســّية أصبحــت أقــّل توفــرا اآلن مــن ذي قبــل أي قبــل األزمــة فــي العــام 2019 و باإلضافــة إلــى 
ذلــك يجــد خمــس اوليــاء األمــور )22 فــي المائــة( صعوبــة فــي  تغطيــة نفقــات أطفالهــم المدرســّية 

)الّرســوم الّدراســّية والكتــب والقرطاســّية(.

ا، أعــرب ُخمــس األهــل )22 فــي المائــة( والمعّلميــن و المعلمــات )21 فــي المائــة( عــن مخاوفهــم  وأخيــًر
بشــأن فيــروس كوفيــد - 19. وتتزايــد خطــورة هــذه المســألة فــي ضــوء أّن 98 فــي المائــة مــن الطلبــة 

و40 فــي المائــة مــن المعّلميــن و المعلمــات لــم يتلّقــوا اّللقــاح بعــد.

تحّديات الّتعّلم عن ُبعد
كشــفت النتائــج الــواردة فــي هــذا الّتقريــر أّن ُخمــس أوليــاء األمــور )19 فــي المائــة( وربــع المعّلميــن و 
المعلمــات )27 فــي المائــة( يفّضلــون الّتعليــم عبــر اإلنترنــت. ومــع ذلــك، أفــاد ثلــث أوليــاء األمــور )34 
فــي المائــة( والمعّلميــن و المعلمــات )35 فــي المائــة(  أن انقطــاع الّتّيــار الكهربائــي رداءة اإلنترنــت 
كانــت مــن ابرزالمخــاوف للعــودة إلــى الّتعّلــم عــن ُبعــد. وقــد أشــار أكثــر مــن نصــف المســتطلعة 
ــا. وال يــزال  آرائهــم إلــى أّنهــم يعانــون مــن انقطــاع فــي الّتّيــار الكهربائــي يــدوم بيــن 9 إلــى 20 ســاعة يوميًّ
الوضــع أكثــر ســوًء بالنســبة لطلبــة و معلمــي و معلمــات  المــدارس الحكومّيــة، مّمــا يجعــل العــودة 
إلــى الّتعّلــم عــن ُبعــد شــبه مســتحيلة. وإلــى جانــب انقطــاع الّتّيــار الكهربائــي، أشــار ثلثــا أوليــاء األمــور 
)66 فــي المائــة( الذيــن يلتحــق أطفالهــم بالمــدارس الحكومّيــة وأكثــر مــن نصــف معلمــي و معلمــات 

المــدارس الحكومّيــة )51 فــي المائــة( إلــى ضعــف جــودة اإلنترنــت. 

كمــا وكشــفت هــذه الّدراســة أيًضــا أّن متوّســط فاتــورة الكهربــاء واإلنترنــت الّشــهرّية يســتهلك 
حوالــي 125 فــي المائــة و97 فــي المائــة علــى الّتوالــي مــن متوّســط دخــل األســرة المعيشــّية.  ممــا يعنــي 
أن، الكثيــر مــن أوليــاء األمــور والمعّلمــون و المعلمــات ســيواجهون صعوبــات ماديــة  إذا مــا عــادوا إلــى 
التعّلــم عــن ُبعــد حيــث ســينفقون دخلهــم بالكامــل، وفــي بعــض الحــاالت ســيقترضون المــال لتغطيــة 

فواتيــر الكهربــاء واإلنترنــت.

الحلول المقترحة
يــرى  ثلــث أوليــاء األمــور )34 فــي المائــة( والمعّلمــون و المعلمــات )33 فــي المائــة( أن تزويــد الطلبــة 
و الهيئــات التعليميــة بالّدعــم المالــي لتغطيــة تكاليــف الّنقــل والكهربــاء واإلنترنــت حــّل أساســي 
إلنقــاذ العــام الّدراســي. عــالوة علــى ذلــك، أشــار 24 فــي المائــة مــن أوليــاء األمــور و18 فــي المائــة مــن 
يــادة فــي أســعار  المعّلمــون و المعلمــات إلــى ضــرورة حصــول الطلبــة علــى منــح دراســّية لتغطيــة الّز
الكتــب والقرطاســّية. باإلضافــة إلــى ذلــك، أفــاد 23 فــي المائــة مــن أوليــاء األمــور و 17 فــي المائــة مــن 
المعّلميــن و المعلمــات  أنــُه يجــب علــى الحكومــة تنفيــذ اتفاقّيــة مشــروع شــبكة األمــان االجتماعــي 
)ESSN( مــع البنــك الّدولــي إلنقــاذ العــام الّدراســي الجديــد. وأشــار أيًضــا 16 فــي المائــة مــن أوليــاء األمــور 
و 19 فــي المائــة مــن المعّلميــن و المعلمــات إلــى ضــرورة إنشــاء صنــدوق لتزويــد المــدارس بالّدعــم 
المالــي. كمــا  ذكــر مديــرو و مديــرات المــدارس إلــى أّن تقديــم المســاعدة للمــدارس والمعّلميــن و 

المعلمــات وأوليــاء األمــور أمــر بالــغ األهّمّيــة إلنقــاذ العــام الّدراســي الجديــد.
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  )World Bank, 2021( يعانــي لبنــان منــذ العــام 2019 إحــدى أســوأ األزمــات االقتصادّيــة فــي العالــم
و التــي ادت ,فــي غيــاب حكومــة عاملــة ونقــص التدّخــالت الالزمــة إلنقــاذ الوضــع االقتصــادي  إلــى 
ــة. كمــا  ســاهمت األزمــات المتعــّددة  فــي التدهــور الحــاد فــي  تغييــر قســري فــي حيــاة األفــراد اليومّي
ــا لتأميــن حقوقهــم األساســّية فــي ظــل حرمانهم  مســتويات معيشــة األفــراد. ويكافــح اللبنانيــون يوميًّ
مــن الوصــول إلــى الّســلع والخدمــات األساســّية مثــل الغــذاء والمــاء والّرعايــة الّصّحّيــة والّتعليــم 
والكهربــاء واإلنترنــت والوقــود. فــي آذار/مــارس 2021، ُقــّدر أن 78 فــي المائــة )3 مالييــن فــرًدا( مــن 

. )ERP,2021(ســّكان لبنــان يعيشــون فــي فقــر مدقــع

ــة فــي لبنــان وجائحــة كوفيــد - 19 تحّديــات العــودة إلــى المــدارس هــذا  فاقمــت تداعيــات األزمــة المالّي
العــام. كمــا جعــل االنهيــار االقتصــادي العديــد مــن المــدارس غيــر قــادرة علــى دفــع رواتــب الهيئــة 
ــوازم المدرســية أو توفيــر وســائل الّنقــل  التعليميــة أو شــراء الوقــود للتدفئــة واإلضــاءة أو شــراء الّل
ــة علــى المــدارس والمعّلميــن  ــاء إضافّي ــّم، فقــد فرضــت األزمــة أعب للعــام الّدراســي المقبــل. ومــن ث
و المعلمــات وأوليــاء األمــور وعّرضــت الطلبــة لخطــر خســارة الّتعليــم للعــام الّثالــث علــى الّتوالــي. 
ووفًقــا لتقريــر حديــث لألمــم المّتحــدة، لــم يتلــّق أكثــر مــن 1.2 مليــون طفــل فــي ســن الّدراســة فــي 
 .)ERP, 2021(  لبنــان الّتعليــم المناســب فــي العــام 2020 وحــده، مّمــا أّدى إلــى زيــادة معــّدالت الّتســّرب
يذكــر أن هــذا الوضــع هــو أكثــر تفاقمــا بيــن الّلاجئيــن الّســورّيين والفئــات المهمشــة. ومؤخــرًا وجــدت 
دراســة أجراهــا مركــز الّدراســات الّلبنانّيــة )CLS( حــول أثــر كوفيــد - 19 علــى الّتعليــم فــي لبنــان أّن 43 فــي 
المائــة مــن الّلاجئيــن المســّجلين فــي فتــرة مــا بعــد الّظهــر فــي المــدارس الحكومّيــة  انقطعــوا تماًمــا 
عــن الدراســة )Hammoud and Shuayb, 2021(. ووفًقــا لتقريــر صــادر عــن المفوضّيــة الّســامية لألمــم 
المّتحــدة لشــؤون الّلاجئيــن، انقطــع 58 فــي المائــة مــن األطفــال الّلاجئيــن عــن الّدراســة فــي لبنــان فــي 
ــة مــن  ــار أّن 90 فــي المائ العــام 2019، فــي ظــل توّقعــات بارتفــاع هــذا المعــدل، مــع األخــذ فــي االعتب

.)VAYSyr, 2020( الّلاجئيــن يعيشــون فــي فقــر مدقــع

أعلــن وزيــر الّتربيــة والّتعليــم العالــي اّللبنانــي فــي 23 آب/أغســطس 2021 عــن بــدء العــام الّدراســي 
ّيــة االختيــار  الجديــد فــي 27 أيلول/ســبتمبر 2021 للمــدارس الحكومّيــة ومنــح المــدارس الخاّصــة حّر
طالمــا تســتطيع توفيــر تدابيــر الّســالمة المناســبة والكهربــاء الكافيــة إلدارة مدارســها. وســيتلّقى 
الطلبــة مــا ال يقــل عــن أربعــة أّيــام مــن الّتعليــم وجهــا لوجــه ويــوم واحــد مــن الّتعّلــم عــن بعــد فــي 
األســبوع. وبحســب مــا أفــاد وزيــر الّتربيــة والّتعليــم العالــي، طــارق المجــذوب: “لقــد درســنا كل جانــب 
مــن جوانــب خّطــة العــودة إلــى المــدارس و ال يمكــن للّطــّلاب البقــاء فــي المنــزل بعــد اآلن ». وأشــار 
ــي يجــب علــى  ــى الّتعليــم وجهــا لوجــه، وبالّتال ــا يعــود إل ــد فــي المنطقــة تقريًب ــى أّن كل بل المجــذوب إل
لبنــان أن يحــذو حذوهــم علــى الرغــم مــن ان  معظــم دول المنطقــة ال تواجــه صعوبــات اقتصادّيــة 

واجتماعّيــة كتلــك التــي يواجههــا لبنــان. فاســتقبل قــراره باعتــراض عــام واســع الّنطــاق.

عّبــر أوليــاء األمــور والمعّلمــون و المعلمــات عــن إحباطهــم مــن عــدم قدرتهــم علــى الّذهــاب إلــى 
المســتمر  الكهربائــي  الّتّيــار  انقطــاع  مــع  ومعاناتهــم  المتفاقمــة  الوقــود  أزمــة  بســبب  المــدارس 
ورداءة اإلنترنــت )Ramadan, 2021(. عــالوة علــى ذلــك، تزيــد العــودة إلــى الّتعليــم وجهــا لوجــه مــن خطــر 
اإلصابــة بعــدوى الكوفيــد - 19، خاّصــة بعــد تفّشــي متحــور دلتــا مؤّخــًرا والــذي تســبب فــي وفّيــات  أكثــر 

المقّدمة
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ا متعّدد األدوات لتقييم استعداد المدارس والمعّلمين و المعلمات  يّتبع هذا الّتقرير نهًجا بحثيًّ
وأولياء األمور و والّتحّديات للعام الّدراسي الجديد )2021-2022(.  و يتضمن الّنهج الكّمي 

المستخدم استمارتين عبر اإلنترنت للمعّلمين و المعلمات وأولياء األمور المقيمين في لبنان. 
أّما الّنهج الّنوعي، فيعتمد على مقابالت هاتفّية أجريت مع مديري و مديرات المدارس الحكومّية 

والخاّصة في لبنان.

االستطالع عبر اإلنترنت والمقابالت الهاتفّية
تّم تصميم كال  اإلستبيانين عبر اإلنترنت من قبل فريق مركز الّدراسات الّلبنانّية وتم إطالقهما في 
19 آب/ أغسطس 2021. وتضّمن  اإلستبيانين عّدة أسئلة تهدف إلى تقييم االستعداد والّتحّديات 

التي يواجهها المعّلمون وأولياء األمور ونهج الّتعّلم المفّضل لديهم )عن ُبعد مقابل وجها لوجه(. 
وتّم اإلعالن عن هذا اإلستبيان على وسائل الّتواصل االجتماعي )فايسبوك وتويتر وانستغرام( وتم 

ا. وتواصل الباحثون مع شبكة مركز الّدراسات الّلبنانّية  تداوله عبر سيرفي مونكي بإجمالي 3261 ردًّ
للمدارس الحكومّية والخاّصة والمنّظمات غير الحكومّية والمنّظمات المهنّية. وقد قام الباحثون 

بالتواصل مع أولياء األمور والمعّلمين و المعلمات و الهيئات اإلدارية في  المدارس  في جميع 
المحافظات الّثمانية لزيادة معّدالت االستجابة. وتّم تحليل نتائج المسح باستخدام برنامَجي ستاتا 

وإكسل، حيث تم إجراء جداول متقاطعة مختلفة  كما تّم تقريب جميع الّنسب، لذا قد ال يصل 
المجموع اإلجمالي إلى 100 في بعض الحاالت.

أجرى الباحثون أيًضا مقابالت هاتفّية مع ثمانية مديرين و مديرات من المدارس الحكومّية والخاّصة 
الموّزعين في جميع المحافظات الّثمانية  بهدف تقييم استعداد مدارسهم للعام الدراسي الجديد 

من خالل فهم الّتحّديات المختلفة التي تواجه مدارسهم واإلجراءات الّلوجستّية المّتبعة لكل من 
مناهج الّتعّلم عن ُبعد والّتعليم وجها لوجه.  وفيما يلي نظرة عاّمة مفّصلة عن عّينة البحث.

عّينة البحث
أكمل اإلستبيان عبر اإلنترنت حوالي  2442 ولي أمر و819 معّلًما و معلمة  ليصبح المجموع 3261 
مشارًكا. وغّطت العّينة جميع المحافظات الّلبنانّية الّثمانية على الّنحو المبّين في الجدول 1. غير 

أنه ال يمكن اعتبار العينة تمثيلية بالكامل بسبب عدم تمثيلها لجميع الفئات.  لكن استخدام  
األدوات البحثية النوعية و الكمية قّدم رؤى قّيمة حول االستعداد والّصعوبات التي تواجه العودة 

إلى المدارس.

منهجّية الدراسة ــوا اّللقــاح بعــد )دريلينجــر، 2021(. ــم يتلّق ــن ل بيــن األطفــال الذي

إلــى جانــب الّنقــص فــي االحتياجــات األساســّية ومحدودّيــة الوصــول إلــى الخدمــات والمخاطــر الّصّحّيــة، 
يقــوم  الكثيــر مــن أوليــاء األمــور  ذوي الدخــل المحــدود بنقــل أطفالهــم مــن المــدارس الخاّصــة إلــى 
ــا  ــة بســبب عــدم قدرتهــم علــى دفــع رســوم مدارســهم الخاّصــة بعــد اآلن. ووفًق المــدارس الحكومّي
للمركــز الّلبنانــي للبحــث والّتطويــر الّتربــوي، ارتفــع عــدد طــّلاب المــدارس الحكومّيــة مــن 32 فــي المائــة 
فــي العــام CRDP, 2020( 2019( إلــى 36.5 فــي العــام 2021 )CRDP, 2021(. وانخفضــت مــن ناحيــة أخــرى 
نســبة طــّلاب المــدارس الخاّصــة مــن 64.7 فــي المائــة فــي العــام 2019 إلــى 59.9 فــي المائــة فــي العــام 
2021. لذلــك انتقــل العديــد مــن الطلبــة مــن الّتعليــم الخــاص إلــى الّتعليــم الحكومــي خــالل العاميــن 

الماضييــن.

و مــن الجديــر باإلشــارة إلــى ان هــذا الواقــع يزيــد العــبء علــى المــدارس الحكوميــة و التــي تعانــي اصــاًل 
مــن ضعــف فــي اإلمكانيــات الماديــة وجــودة التعليــم مقارنــة بالمــدارس الخاصــة. كمــا و أن العــدد 
الحالــي للمــدارس الحكومّيــة باإلضافــة إلــى عــدد المعّلميــن و المعلمــات فــي بعــض المناطــق ليــس 

.)Abdul-Hamid and Yassine, 2020( ــل والمفاجــئ للّطــّلاب ــق الهائ ــًا الســتيعاب الّتدّف كافي

وضعــت وزارة الّتربيــة والّتعليــم العالــي خّطــة تعليمّيــة لتســهيل عــودة الطلبة إلى المدارس اســتجابة 
لهــذه الّتحّديــات. وتبــدو الخّطــة واعــدة  مــن الناحيــة النظريــة، لكــن نجاحهــا مــن الّناحيــة العملّيــة 
مشــروط بالّتعــاون الّناجــح بيــن وزارة الّتربيــة والّتعليــم العالــي ووزارات المالّيــة واالتصــاالت والّطاقــة 
واالقتصــاد. غيــر ان فــرص نجــاح هــذا التعــاون ضئيلــة إذا مانظرنــا إلــى تجــارب التعــاون الســابقة.فعلى 
ســبيل المثــال، لــم ينجــح الوزيــر فــي الوفــاء بوعــده بتوفيــر إنترنــت منخفــض الّتكلفــة أو مــن دون تكلفــة 
العــام الماضــي بعــد فشــله فــي الّتعــاون مــع وزارة االّتصــاالت. وبالمثــل، فــإّن وعــود الوزيــر بزيــادة 

رواتــب المعّلميــن و المعلمــات وتغطيــة رســوم الّنقــل هــذا العــام لــم تتحّقــق بعــد.

أمــا فــي مــا يتعّلــق بالكتــب المدرســّية الوطنّيــة، فقــد ادى الّتنســيق بيــن وزيــر الّتعليــم والمانحيــن، 
ــة. لكــن توفيــر  ــة للّطــّلاب فــي المــدارس الحكومّي ــا مدرســّية مّجانّي بقيــادة اليونيســف، إلــى توفيــر كتًب
ــا آخــر إذ يتوّجــب عليهــم دفــع ثمنهــا بالــّدوالر، ولــن  الكتــب للّطــّلاب فــي المــدارس الخاّصــة يمّثــل تحّديًّ
ــل  ــن يكــون أمــام المــدارس الخاّصــة أي بدي يقــّدم البنــك المركــزي أي دعــم لشــراء الكتــب وبذلــك فل

ــي زمــام األمــور بنفســها فــي ظــل اقتصــاد منهــار و غيــاب  أي دعــم حكومــي. ســوى توّل

و  والمعّلميــن  المــدراس  اســتعداد  فــي  الّتقريــر  ينظرهــذا  القاســي،  الواقــع  هــذا  إلــى  بالعــودة  و 
المعلمــات وأوليــاء األمــور لمواجهــة تحديــات العــام الدراســي الجديــد )2021-2022(. وتبحــث أيًضــا هذه 
الّدراســة فــي تحّديــات وآفــاق العــودة إلــى الّتعليــم وجهــا لوجــه فــي الفصــول الّدراســّية والّتعّلــم عــن 

ُبعــد والحلــول  المقترحــة التــي قــد تســمح بعــودة ناجحــة.
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الجدول 1. توزيع العينة  المحافظات

عينة المعّلمين و المعلمات )%( عينة أولياء األمور )%(المحافظة

712البقاع

1413الجنوب

1110الّشمال

45الّنبطية

23بعلبك - الهرمل

1010بيروت

5140جبل لبنان

27عّكار

ــة المشــاركين فــي االســتطالع هــم  يوّضــح الجــدول أدنــاه الّتوزيــع بحســب الجنــس للعّينــة. إّن غالبّي
مــن اإلنــاث.

الجدول 2. اّلتوزيع بحسب الجنس

عينة المعّلمين و المعلمات )%( عينة أولياء األمور )%(الجنس

8692أنثى

107ذكر

42أفّضل عدم اإلجابة

تغّطي عّينة البحث مجموعة واسعة من الفئات العمرّية تتراوح أعمارهم بين 25 و50 عاًما.

الجدول 3. التوزيع العمري

عينة المعّلمين و المعلمات )%( عينة أولياء األمور )%(العمر

1810-20 عاّما

2115-25 عاّما

26812-30 عاّما

312220-35 عاّما

362824-40 عاّما

412419-45 عاّما

461110-50 عاّما

5147-55 عاّما

5613-60 عاّما

01أكبر من 60 عاًما

يوّضــح الجــدول الّتالــي توزيــع  العينــة حســب نــوع المدرســة. وتغطــي هــذه الدراســة كاًل مــن المــدارس 
الخاّصــة المجانّيــة وغيــر المجانّيــة، فضــاًل عــن الفترتيــن الّصباحّيــة والمســائّية في المــدارس الحكومّية. 
لكــّن هــذه الّدراســة لــم تتمّكــن مــن جمــع عّينــة تمثيلّيــة مــن أوليــاء أمــور األطفــال فــي فتــرة بعــد الّظهــر 
فــي المــدارس الحكومّيــة نظــًرا لقيــود جمــع البيانــات. لــذا، تغّطــي العّينــة بشــكل أساســي أوليــاء أمــور 
األطفــال المســجلين فــي المــدارس الخاّصــة و الحكومّيــة التــي تتبــع دواًمــا صباحًيــا، وال تغّطــي أوليــاء 
أمــور األطفــال الّســورّيين إلــى حــد كبيــر. ويعمــل 70 فــي المائــة مــن المعّلميــن و المعلمــات الذيــن تــم 
اســتطالع آرائهــم فــي مــدارس خاّصــة، بينمــا يعمــل 30 فــي المائــة منهــم فــي مــدارس حكومّيــة.

الجدول 4. نهجية الحضور المدرسي )عن بعد / وجها لوجه(

عينة المعّلمين و المعلمات )%( عينة أولياء األمور )%(نوع المدرسة

7154مدرسة خاّصة غير مجانّية

1216مدرسة خاّصة مجانّية

 دوام صباحي في مدرسة
حكومّية لبنانية

1625

دوام بعد الظهر في مدرسة 
حكومّية لبنانّية

15

تغّطــي العّينــة جميــع المراحــل الّتعليمّيــة األربعــة: الّروضــة واالبتدائــي والمتوّســط والّثانــوي. لــدى 
معظــم افــراد العينــة مــن أوليــاء األمــور فــي مرحلتــي الّتعليــم االبتدائــي والّثانــوي. كمــا أّن معظــم 
المعّلميــن و المعلمــات الذيــن شــملتهم العّينــة يدّرســون مســتويات الّتعليــم االبتدائي أو المتوّســط، 

كمــا هــو موّضــح فــي الجــدول أدنــاه.

الجدول 5. مراحل التعليم  المدرسي

عينة المعّلمين و المعلمات )%( عينة أولياء األمور )%(

1420روضة

 ابتدائي )من الّصف األول
حّتى الّصف الّسادس(

5135

 متوّسط )من الّصف الّسابع
حّتى الّصف الّتاسع( 

2127

 ثانوي )من الّصف العاشر
حّتى الّصف الّثاني عشر(

1417

العقبات التي واجهتها الدراسة:
ُجمعــت البيانــات الخاّصــة بهــذه الّدراســة فــي ضــوء جائحــة كوفيــد - 19 وأزمــة الوقــود غيــر المســبوقة. 
ا الّتنّقــل وإجــراء اســتطالعات الــّرأي والمقابــالت وجًهــا لوجــه. فاقتصــر جمــع  فــكان مــن الّصعــب جــدًّ
البيانــات علــى االســتطالعات عبــر اإلنترنــت مــع أوليــاء األمــور والمعّلميــن و المعلمــات باإلضافــة إلــى 
ــر اإلنترنــت   ــات عب ــة جمــع البيان ــر ان عملي ــرات المــدارس. - غي ــري و مدي ــة مــع مدي المقابــالت الهاتفّي
حــدت مــن الوصــول إلــى  شــرائِح  ديموغرافّيــة واجتماعّيــة واقتصادّيــة بعينهــا والوصــول إلــى بعــض 

المواقــع الجغرافّيــة  لجعــل العينــة أكثــر شــمولية. كمــا ان ذلــك حــد مــن امكانيــة

تمثيــل األفــراد ذوي اإلعاقــة والّلاجئيــن والفئــات األكثــر هشاشــة فــي لبنــان. علًمــا أّن هــذه الفئــات غالًبــا 
أكثــر معانــاة مــن غيرهــا وقــد  وقــد اظهرت دراســات ســابقة أن هذه الفئــات كان أمامها  فرص محدودة 

  .)Hammoud and Shuayb( 2020, Abu Moghli and Shuayb; 2021 ,جــدا للوصــول إلــى التعليــم
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لتقييــم اســتعداد المــدارس وأوليــاء األمــور والمعّلميــن و المعلمــات للعــام الدراســي الجديــد )2020-
2021( وتحّدياتــه، يحّلــل هــذا الّتقريــر البيانــات الكّمّيــة ) اإلســتبيانات ( والّنوعّيــة )المقابــالت( علــى أربعــة 
ــاء  ــة علــى الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي ألولي ــر األزمــة الّلبنانّي مســتويات رئيســة. أّواًل، يبحــث فــي أث
األمــور والمعّلميــن و الهيئــة التعليميــة. ثانًيــا، يقّيــم مــدى اســتعداد المدارس والمعّلميــن و المعلمات 
ــم عــن ُبعــد.  ــّم يبحــث فــي تحّديــات العــودة إلــى الّتعليــم وجهــا لوجــه والّتعّل للعــام الدراســي الجديــد. ث
وأخيــًرا، تقــّدم هــذه الّدراســة الحلــول  المقترحــة مــن قبــل أوليــاء األمــور و الهيئــة التعليميــة و اإلداريــة.

أثر األزمة الّلبنانية على الوضع االجتماعي واالقتصادي للمعّلمين 
و المعلمات وأولياء األمور

ُصّنفــت األزمــة االقتصادّيــة الحالّيــة فــي لبنــان علــى أّنهــا إحــدى أســوأ أزمــات العالــم فــي العصــر الحديث 
)World Bank, 2021(. وفقــدت الّليــرة الّلبنانيــة أكثــر مــن 90 فــي المائــة مــن قيمتهــا فــي الّســوق 
الّســوداء مّمــا أّدى إلــى تدهــور القــوة الشــرائّية لألفــراد دون أي زيــادة علــى رواتبهــم. يكافــح الّســكان 
ــا للحصــول علــى حقوقهــم األساســّية  و يتعــذر عليهــم الوصــول إلــى الّســلع والخدمــات  فــي لبنــان يوميًّ

األساســّية مثــل الغــذاء والمــاء والّرعايــة الّصّحّيــة والّتعليــم والكهربــاء واإلنترنــت والوقــود.

يوّضــح الجــدول أدنــاه متوّســط الّدخــل الّشــهري ألفــراد العينــة . وتعكــس الّنتائــج شــّدة األزمــة علــى 
دخــل األفــراد وعــدم زيــادة رواتبهــم لتتناســب مــع معــّدالت الّتضّخــم الهائلــة. علــى ســبيل المثــال، 
ووفًقــا للجــدول أدنــاه، يبلــغ متوّســط الّدخــل الّشــهري ألوليــاء األمــور حوالــي 2،005،000 ليــرة لبنانيــة، 
ــة، أي حوالــي 130  ومتوّســط الّدخــل الّشــهري للمعّلميــن و المعلمــات حوالــي 2،468،000 ليــرة لبنانّي
ا، وفًقــا لقيمــة الّليــرة الّلبنانّيــة الحالّيــة فــي الّســوق الّســوداء. وكشــفت الّنتائــج أيًضــا  ا - 160 دوالًر دوالًر
أّن أوليــاء األمــور والمعّلميــن و المعلمــات فــي المــدارس الحكومّيــة يحظــون بمتوّســط دخــل  شــهري 

يقــل عــن أولئــك فــي المــدارس الخاّصــة.

الجدول 6. متوّسط الّدخل الّشهري لألسرة

المدارس الخاّصةالمدارس الحكومّية

)%( Parents)%( Teacher)%( Parents)%( Teacher

0271162 ل.ل - 675،000 ل.ل

675،00036222020 ل.ل - 1,500,000 ل.ل

1,500,00019212119 ل.ل - 2,000,000 ل.ل

2,000,00010231925 ل.ل - 3,000,000 ل.ل

3,000,0004101314 ل.ل - 4,000,000 ل.ل

4,000,0001487 ل.ل - 5,000,000 ل.ل

5,000,0001765 ل.ل - 6,000,000 ل.ل

7,000,0001277 ل.ل - 8,000,000 ل.ل
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و  والمعّلميــن  لفواتيرِهــم  األهــل  فــي  صعوبــة ســداد   الشــرائّية  القــوة  فــي  الّتدهــور  تجّلــى  وقــد 
المعلمــات ، كمــا هــو موّضــح فــي الجــدول أدنــاه. وأفــاد ثالثــة أربــاع  أهالــي طلبــة  المــدارس الحكومّيــة 
إّنهــم دائمــًا يواجهــون صعوبــة فــي فواتيرهــم مقارنــة بأكثــر مــن نصــف معّلمــي المــدارس الحكومّيــة. 
ــة فــي  ــة التعليمي ــي و الهيئ ــى األهال ــر وطــأة عل ــر هــذه األزمــة كان اكث ــى ان اث و تشــير هــذه النســب إل
القطــاع العــام منــه علــى القطــاع الخــاص, علــى ان كال الطرفيــن يواجهــان صعوبــات معيشــية جّمــة. 

الجدول 7. الّصعوبة في دفع الفواتير

المدارس الخاّصة المدارس الحكومّية 

أولياء األمور  
)%(

المعّلمين 
والمعلمات 

)%(

أولياء األمور  
)%(

المعّلمين 
والمعلمات 

)%(

76554544دائًما

23435052أحياًنا

1254أبًدا

لــم يشــر ســوى 12 فــي المائــة مــن المعّلميــن و المعلمــات المشــاركين فــي الّدراســة إلــى تلّقيهــم 
ــا مــن مدارســهم وســط انخفــاض القــوة الّشــرائّية وصعوبــة دفــع الفواتيــر. دعًمــا ماليًّ

الشكل 1. نسبة المعّلمين و المعلمات الذين يتلّقون دعًما ماّلًيا من المدارس )عينة المعلمين و المعلمات(

لــم تتــرك األزمــة المالّيــة  الشــديدة وأثرهــا علــى مســتويات المعيشــة أمــام الكثيريــن خيــاًرا ســوى 
مغــادرة البــالد بحًثــا عــن نوعّيــة حيــاة أفضــل فــي أماكــن أخــرى. ويوّضــح الشــكل أدنــاه أّن حوالــي مــن 
80 فــي المائــة مــن أوليــاء األمــور والمعّلميــن و المعلمــات أفــادوا بإّنهــم يخّططــون لمغــادرة لبنــان 
ــرات المــدارس إّن بعــض المعّلميــن و  ــرو ومدي لتحســين مســتوياتهم المعيشــّية. وقــال أيًضــا مدي

المعلمــات يســافرون إلــى الخــارج مــن أجــل الحصــول علــى رواتــب أعلــى: 

»معظــم المعّلميــن و المعلمــات الذيــن غــادروا حصلــوا علــى وظائــف جّيــدة فــي مــدارس تنافســّية، 
»)مديــر  شــهريًّا  دوالر   100 مقابــل  العمــل  ســيوّد  شــخص  أّي  أّن  أعتقــد  ال   ... دولّيــة  ومــدارس 

مدرســة خاّصــة(.

الشكل 2. الّتخطيط لمغادرة لبنان

ُأجبــر العديــد مــن أوليــاء األمــور علــى نقــل أطفالهــم مــن المــدارس الخاّصــة إلــى المــدارس الحكومّيــة 
بســبب عــدم قدرتهــم علــى تحّمــل رســوم الّتعليــم فــي المــدارس الخاّصــة. ويوّضــح الّشــكل أدنــاه 
ــة أفــادوا  ــا فــي المــدارس الحكومّي ــة الذيــن يلتحقــون حاليًّ ــاء أمــور الطلب ــة مــن أولي أّن 31 فــي المائ
15 فــي  أيًضــا  إلــى مدرســة حكومّيــة. وأفــاد  ا )فــي العــام الماضــي( أطفالهــم  إّنهــم نقلــوا مؤّخــًر
ــا بمــدارس خاّصــة إّنهــم ينظــرون فــي نقــل  المائــة مــن أوليــاء أمــور الطلبــة الذيــن يلتحقــون حاليًّ
ــم يعــودوا قادريــن علــى  ــى أّنهــم ل ــا إل ــة تقريًب ــة. وأشــار 85 فــي المائ أطفالهــم إلــى مدرســة حكومّي
تحّمــل الّرســوم الّدراســّية للمــدارس الخاّصــة عنــد ســؤالهم عــن أســباب نقــل أو الّتخطيــط لنقــل 
أطفالهــم إلــى مدرســة حكومّيــة. وبالمقارنــة، أفــاد 12 فــي المائــة إّن المدرســة الحكومّيــة أقــرب إلــى 
منازلهــم، مّمــا يجعــل الّتنقــل أســهل. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الّتدّفــق  الكبيروالمفاجــئ  للطلبــة 

يكتســح المــدارس الحكومّيــة فــي بعــض المحافظــات،

 Abdul-Hamid and(ــة فــي جميــع أنحــاء البــالد فــي ظــل غيــاب الّتوزيــع العــادل للمــدارس الحكومّي
.)Yassine, 2020

الشكل 3. األطفال ينتقلون من المدارس الخاّصة إلى المدارس الحكومّية )عينة أولياء األمور(

كّلا، ال أتلّقى أي دعم مالي من مدرستي

نعم، أتلّقى دعم مالي من مدرستي

12% 88%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

أخّطط لمغادرة لبنان للحصول على حياة أفضل

78% 79%

أولياء األمور
المعّلمين والمعلمات

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

كّلا، لم أقم
ا  بنقل طفلي مؤّخًر

نعم، قمت بنقل 
ا  طفلي مؤّخًر

ّكال، ال أفكر
في نقل طفلي 

نعم، أفكر
في نقل طفلي 

31%

69%

15%

85%

 أولياء أمور طالب المدارس الحكومية أولياء أمور طالب المدارس الخاّصة
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ــات العــودة إلــى المدرســة هــذا العــام. فعلــى ســبيل  ــة مــن تحّدي ضاعفــت تداعيــات األزمــة الّلبنانّي
المثــال، كشــف جميــع مديــري و مديــرات المــدارس الذيــن تمــت مقابلتهــم أّنهــم متردديــن إزاء بــدء 

العــام الّدراســي القــادم نظــرا لألزمــة االقتصادّيــة. 

ألّن  خبــزي  فأعطيتهــا  البارحــة،  ا  خبــًز األّمهــات  إحــدى  تجــد  لــم  حكومّيــة،«  مدرســة  مديــر  وأفــاد 
إّنــه  ا عــن وضعنــا بصفتنــا مــدارس حكوّميــة.  يــر أمــًر أطفالهــا يحتاجونــه أكثــر ّمننــا. ال يعلــم الوز

األساّســية.« الحاجــات  فــي  الّنقــص  أوجــه  فــي  يفّكــر  ال  لّكنــه  اآلمنــة،  للعــودة  يخّطــط 

بالمؤّشــرات االجتماعّيــة واالقتصادّيــة بشــكل كبيــر  علــى األقســام  المتعّلقــة  الّنتائــج  تنعكــس 
ّيــة. الّتاليــة، حيــث يبحــث هــذا الّتقريــر فــي أثــر األزمــة الّلبنانّيــة علــى االســتعداد المدرســي والجاهز

أثر األزمة الّلبنانّية على االستعداد للعودة إلى  المدرسة والجاهزّية
يبحــث هــذا الّتقريــر فــي اســتعداد المعّلميــن و المعلمــات للعــودة إلــى المدارســفي ظــل األوضــاع 
اإلقتصاديــة الراهنــة . ويّقيــم هــذا الّتقريــر االســتعداد المدرســي بنــاًء علــى اســتطالعات الــّرأي التــي 
أجريــت مــع أوليــاء األمــور والمعّلميــن و المعلمــات باإلضافــة إلــى المقابــالت التــي أجريــت مــع مديــري 
و مديــرات المــدارس. وتشــير الّنتائــج إلــى أّن العديــد مــن المــدارس الخاّصــة والحكومّيــة ليســت جاهــزة 
للعــام الّدراســي الجديــد، بحيــث أن المــدارس الحكومّيــة أقــّل اســتعداًدا مــن المــدارس الخاّصــة. كمــا 
أّن العديــد مــن  المعّلميــن و المعلمــات ليســوا مســتعّدين للعــام الّدراســي الجديــد، ألّنهــم المــدارس 

الحكومّيــة أقــّل اســتعداًدا مــن نظرائهــم فــي المــدارس الخاّصــة.

يوّضــح الجــدول أدنــاه أّن 29 فــي المائــة مــن أوليــاء األمــور أشــاروا إلــى أّن مدرســة أبنائهــم الحكومّيــة 
ليســت جاهــزة للعــام الّدراســي الجديــد مقارنــة بـــ 13 فــي المائــة فــي المــدارس الخاّصــة. وبالمثــل، أشــار 
ــى أّن مدرســتهم ليســت جاهــزة للعــام الّدراســي  ــة إل ــة مــن معّلمــي المــدارس الحكومّي 45 فــي المائ
لــكل مــن أوليــاء األمــور  بـــ26 فــي المائــة مــن معّلمــي المــدارس الخاّصــة. فوفًقــا  الجديــد مقارنــة 
ــة غيــر مســتعّدة للعــودة هــذا العــام، بحيــث أّن  والمعّلميــن ثّمــة نســبة كبيــرة مــن المــدارس الّلبنانّي

ــة أقــل اســتعداًدا مــن المــدارس الخاّصــة. المــدارس الحكومّي

الجدول 8. آراء أولياء األمور والمعّلمين والمعلمات حول االستعداد المدرسي للعام الدراسي الجديد

المدارس الخاّصة المدارس الحكومّية 

أولياء األمور  
)%(

المعّلمين 
والمعلمات 

)%(

أولياء األمور  
)%(

المعّلمين 
والمعلمات 

)%(
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أشــار معظــم أوليــاء األمــور والمعّلمــون و المعلمــات إلــى أّن المــدارس ال يمكنهــا العمــل مــن دون 
وقــود للكهربــاء والّتدفئــة والمواصــالت عنــد ســؤالهم عــن ســبب اعتقادهــم أّن مدارســهم ليــس 
يــادة فــي األســعار تجعــل المــدارس غيــر قــادرة علــى تغطيــة تكاليــف  مســتعّدة. وذكــر البعــض أّن الّز
الّتشــغيل األساســّية. وذكــر آخــرون أّن المــدارس ال تســتطيع أن تطبــق بشــكل فّعــال قواعــد الّتباعــد 
االجتماعــي بيــن الطلبــة، مّمــا ينطــوي علــى مخاطــر صحيــة كبيــرة  فــي حــال الحضور للمدرســة للدراســة  

وجهــا لوجــه. وتكشــف هــذه الّدراســة الحًقــا أّن معظــم الطلبــة والعديــد مــن المعّلميــن و المعلمــات 
لــم يتلّقــوا الّلقــاح بعــد. وأفــاد أيًضــا مشــاركون آخــرون  أنــه علــى الّرغــم مــن جميــع الّتحّديــات التــي تواجــه 
الّتعليــم  وجهــا لوجــه، فــإن المــدارس ليســت مســتعّدة العتمــاد الّتعّلــم عــن ُبعــد أيًضــا،  بســبب رداءة 

خدمــات الكهربــاء واإلنترنــت.

وأفــاد معظــم مديــري و مديــرات المــدارس الذيــن تّمــت مقابلتهــم  أن مدارســهم ليســت جاهــزة 
للعمــل. ولــم يذكــر ســوى القليــل منهــم أن خططهــم جاهــزة، ومــع ذلــك، فــإّن تنفيذهــا إن وجــدت 
معــّرض للخطــر بســبب الّتحّديــات القائمــة والمتشــعبة، مثــل نقــص الوقــود وانقطــاع الّتّيــار الكهربائي 

ــات المعلميــن. ــوزارة و نقاب وأّي تعديــل محتمــل فــي قــرارات ال

أفــاد أحــد مديــري المــدارس الحكومّيــة، »لســنا علــى يقيــن كيــف ســتبدأ الّســنة الّدراســّية« بينمــا أفــاد 
آخــر، »ال نتوّقــع بــدء العــام الّدراســي 2021-2022 هنــا فــي عــّكار بنــاًء علــى وضــع أوليــاء األمــور وأوجــه 

الّنقــص الحالّيــة.«

بالّنســبة لتقييــم أوليــاء األمــور اســتعداد أطفالهــم، يوّضــح الجــدول أدنــاه أّن 25 فــي المائــة مــن طــّلاب 
المــدارس الحكومّيــة ليســوا مســتعّدين للعــام الّدراســي الجديــد، مقارنــة بـــ 13 فــي المائــة مــن طــّلاب 
المــدارس الخاّصــة. وبالمثــل، فــإّن اســتعداد المعّلميــن و المعلمــات أســوأ أيًضــا فــي المــدارس 

ــة )46 فــي المائــة( مقارنــة بالمــدارس الخاّصــة )33 فــي المائــة(. الحكومّي

الجدول 9. استعداد الطلبة )بالنسبة ألولياء األمور( والمعّلمين و المعلمات للعام الّدراسي الجديد
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هــذه  والجاهزّيــة، هدفــت  المدرســي  االســتعداد  علــى  الّلبنانّيــة  األزمــة  أثــر  دراســة  إلــى  وباإلضافــة 
الّدراســة إلــى إجــراء تحقيــق متعّمــق حــول تحّديــات العــودة إلــى الّتعليــم وجهــا لوجــه والّتعّلــم عــن ُبعــد 

ــن. ــي ســتتم مناقشــتها فــي القســمين الّتاليي الت

تحّديات الّتعليم وجها لوجه
وفًقــا لــوزارة الّتربيــة والّتعليــم العالــي، ســيحصل الطلبــة العائــدون إلــى المــدارس هــذا العــام علــى 
أربعــة أّيــام علــى األقــل مــن الّتعليــم وجهــا لوجــه ويــوم واحــد مــن الّتعّلــم عــن ُبعــد فــي األســبوع. لــذا، 
ســيّتبع نهــج الّتدريــس لهــذا العــام فــي الغالــب الّتعليــم وجهــا لوجــه فــي الفصــول الّدراســّية. ويبحــث 
هــذا القســم فــي الّتحّديــات التــي تواجــه المــدارس والمعّلميــن و المعلمــات وأوليــاء األمــور  فــي العودة 
ــه رغــم تفضيــل معظــم أوليــاء األمــور والمعّلميــن و  إلــى الّتعليــم وجهــا لوجــه. وتشــير الّنتائــج إلــى أّن
المعلمــات العــودة إلــى الّتعليــم وجهــا لوجــه، فقــد تعــد صعوبــة الّتنّقــل إلــى المدرســة وخطــر اإلصابــة 
بـــ كوفيــد - 19، وعــدم قــدرة أوليــاء األمــور علــى دفــع الّرســوم الّدراســّية واألدوات المكتبّيــة والكتــب 

عوائــق كبيــرة أمــام عــودة دراســّية ناجحــة.



 تحّديــات العــودة إلى المــدراس وآفاقها:
آراء األهــل المعّلميــن و المعلمــات المديريــن و المديرات في لبنان
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يوضــح الّشــكل أدنــاه أّن 74 فــي المائــة مــن أوليــاء األمــور و62 فــي المائــة مــن المعّلميــن و المعلمــات 
يفّضلــون الّتعليــم وجهــا لوجــه، مقارنــة بـــ 19 فــي المائــة مــن أولياء األمــور و27 في المائة مــن المعّلمين 
و المعلمــات الذيــن يفّضلــون الّتعّلــم عــن ُبعــد. وقــد أشــار معظــم أوليــاء األمــور والمعّلمــون إلــى أّن 
الّتعليــم وجهــا لوجــه فــي الفصــل الّدراســي أكثــر كفــاءة وفّعالّيــة فــي الّتعّلــم وإدارة الّســلوك عنــد 
ســؤالهم عــن ســبب تفضيلهــم للتعليــم وجهــا لوجــه.  كمــا أشــار الكثيــرون إلــى حاجــة الطلبــة، بعــد 
عاميــن مــن الّتعلــم عبــر اإلنترنــت، إلــى الّتفاعــل مــع زمالئهــم فــي الفصــل للحفــاظ علــى صّحتهــم 

ــة والّنفســّية. العقلّي

الشكل 4. نهج اّلتدريس المفّضل لدى أولياء األمور والمعّلمين

علــى الّرغــم مــن أّن معظــم أوليــاء األمــور والمعّلميــن و المعلمــات يفّضلــون العــودة إلــى الّتعليــم 
وجهــا لوجــه، يوضــح الجــدول أدنــاه أّن نهــج الّتعّلــم هــذا يواجــه العديــد مــن الّتحّديــات التــي قــد تحــول 
دون نجاحــه. فعلــى ســبيل المثــال، أفــاد أوليــاء األمــور والمعّلمــون و المعلمــات إّن صعوبــة الّتنّقــل 
إلــى المدرســة وســط أزمــة الوقــود المتفاقمــة هــي مصــدر قلــق كبيــر للعــودة إلــى الّتعليــم وجهــا لوجــه. 
وتبــع هــذا الّتحــّدي عــدم قــدرة أوليــاء األمــور علــى دفــع الّرســوم الّدراســّية والكتــب والقرطاســّية وخطــر 
ا، ُاعتبــرت الّصعوبــة فــي الحصــول علــى  الوثائــق الثبوتيــة للتســجيل، األمــر  اإلصابــة بـــ كوفيــد - 19. وأخيــًر
الــذي تــم الّتطــّرق إليــه فــي مقابالتنــا مــع مديــري و مديــرات المــدارس، علــى أّنهــا أقــل مــا يثيــر القلــق، 

ويعــود ذلــك أساًســا إلــى أّن المــدارس تقبــل  أوراق ثبوتيةمدنّيــة أو بطاقــات هوّيــة قديمــة.

الجدول 10. تحديات التعليم وجها لوجه في الفصول الدراسية 

 عينة المعلمين )%( عينة أولياء األمور )%(

3235الوصول إلى المدرسة

 عجز أولياء األمور عن دفع
الرسوم المدرسية

2222

2221خطر كوفيد - 19

 عجز أولياء األمور
عن شراء الكتب والقرطاسية

2221

22الحصول على أوراق ثبوتية للتسجيل

يصــف أوليــاء األمــور والمعّلمــون صعوبــة الّتنّقــل إلــى المــدراس علــى أّنهــا الّشــاغل األكبــر للعــودة إلــى 
الّتعليــم وجهــا لوجــه بســبب تداعيــات أزمــة الوقــود التــي أّثــرت علــى الّتنّقــل والقــدرة علــى الوصــول إلــى 
المدرســة علــى مســتويات متعــّددة. أّواًل، أّدى نقــص الوقــود بالنســبة ألولئــك الذيــن يتنّقلون باســتخدام 
ســّيارة خاّصــة، إلــى تشــكيل طوابيــر ال نهايــة لهــا فــي محّطــات الوقــود، مّمــا أجبــر أصحــاب الّســّيارات 
ــر فــي الّشــكل  ــى حــد كبي ــوم كامــل لمــلء ســّياراتهم بالوقــود. وينعكــس هــذا األمــر إل ــى تكريــس ي عل
أدنــاه، حيــث أفــاد جميــع أوليــاء األمــور تقريًبــا )97 فــي المائــة( والمعّلمــون والمعلمــات )99 فــي المائــة( 
الذيــن يســتخدمون ســّيارة خاصــة للذهــاب إلــى المدرســة  أنهــم يجــدون صعوبــة فــي مــلء ســّياراتهم 
بالوقــود. ثانًيــا، تســّببت أزمــة الوقــود وخفــض دعــم الوقــود فــي ارتفــاع حــاد فــي أســعار الوقــود، مّمــا أّدى 
إلــى زيــادة رســوم الّنقــل العــام والحافــالت المدرســّية. وينعكــس هــذا أيًضــا فــي الّشــكل أدنــاه، إذ أفاد 91 
فــي المائــة مــن أوليــاء األمــور  أنهــم  يجــدون صعوبــة فــي دفــع تكاليــف المواصــالت العاّمــة/ الحافــالت 

المدرســّية، وقــد أفــاد 94 فــي المائــة مــن المعّلميــن والمعلمــات بالمثــل.

الشكل 5. صعوبة الّتنّقل إلى المدرسة

وأشــار مديــرو المــدارس أيًضــا إلــى أّن - التنقــل هــو الّتحــّدي األبــرز للتعليــم وجهــا لوجــه. وأفــادوا أيّضــا  
أن أوليــاء األمــور والمعّلميــن و المعلمــات لــن يتمّكنــوا مــن تغطيــة تكاليــف الّنقــل ســواء بســبب شــح 
الوقــود أو غــالء أســعاره. – و أضــاف أحــد مديــري المدارس الحكومّيــة، »يّمثل الّتنقل، الضروري تأمينه... 
تحّدًيــا. لــن يقبــل جميــع أوليــاء األمــور أن يبــدأوا هــذا العــام  وجهــا لوجــه …. وللحفــاظ علــى مخزونهــم مــن 

الوقــود، لــن يتمّكــن المّعلمــون مــن دفــع ثمــن لتــر واحــد للذهــاب إلــى المدرســة«.

قــال مديــر مدرســة خاّصــة، »ليــس لدينــا حافلــة مدرســّية. يمكننــي أن أّوفــر لهــم وســيلة مواصــالت لمــّدة 
أســبوع لتّلقــي الّتدريــب للعــام الّدراســي الجديــد. لكّننــي ال أســتطيع تحّمــل أعبــاء ذلــك. كمــا ّأننــي ال 
ــا، فقــد نطلــب مــن أوليــاء  أســتطيع تغطيــة الّتكاليــف حّتــى وإن  توفــر الوقــود ...وإذا  توفــر الوقــود حقًّ

األمــور دفــع المزيــد أو طلــب المعونــة«.

أّدت أزمــة الوقــود إلــى زيــادة رســوم الحافــالت العاّمــة وأّثــرت علــى توفــر خدمــات الّنقــل العــام هــذه. 
وتوّقــف العديــد مــن ســائقي الحافــالت عــن العمــل بســبب عــدم تمّكنهــم مــن مــلء ســّياراتهم بالوقــود 
ومواكبــة ارتفــاع أســعار الوقــود وتكاليــف الّصيانــة. وأفــاد 62 فــي المائــة مــن أوليــاء األمــور أّن خدمــات 
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الّنقــل العــام والحافــالت المدرســّية باتــت أقــّل توفــًرا اآلن مقارنــًة بفتــرة مــا قبــل األزمــة. كمــا قــدم 76 في 
المائــة مــن المعّلميــن و المعلمــات  اإلجابــات ذاتهــا كمــا هــو موّضــح فــي الّشــكل أدنــاه.

الشكل 6. توفر الحافالت المدرسّية /المواصالت العاّمة

يؤّثــر نقــص الوقــود أيًضــا علــى انتظــام حضــور الطلبــة والمعّلميــن و المعلمــات - إلــى المدرســة. فعلــى 
ــر نقــص الوقــود  ــرات المــدارس، يؤّث ــري و مدي ــي أجريــت مــع مدي ــا للمقابــالت الت ــال، وفًق ســبيل المث
علــى  توفــر الميــاه  فــي بعــض المــدارس نظــًرا لعــدم تمّكــن  صهاريــج الميــاه  مــن توصيــل الميــاه إلــى 

المــدارس، مّمــا يؤّثــر علــى ا النظافــة و الصحــة العامــة.

أفــاد مديــر مدرســة حكومّيــة، »ال يســعنا فعــل أي شــيء كمدرســة. لقــد أفلســت معظــم المــدارس 
بالفعــل. نحتــاج إلــى القرطاســّية والميــاه ومــواد اّلنظافــة ...كمــا يحتــاج  البــاص المدرســي إلــى الوقــود 

للوصــول إلــى المدرســة«.

ســيواجه الطلبــة والمعّلمــون و المعلمــات الذيــن ســيتمّكنون مــن الوصــول إلــى المدرســة خطــر 
اإلصابــة بعــدوى كوفيــد - 19، خاّصــة بعــد تفّشــي متحــور دلتــا مؤّخًراوقــد كشــفت الّنتائــج أّن 2 فــي 
المائــة ال أكثــر مــن أوليــاء األمــور أشــاروا إلــى أّن أطفالهــم قــد تلّقــوا الّلقــاح. وبالمقارنــة، أفــاد 80 
ــدون أن يأخــذ  ــة أّنهــم ال يري ــوا الّلقــاح بعــد، بينمــا أشــار 17 فــي المائ ــم يتلّق ــة أّن أطفالهــم ل فــي المائ

أطفالهــم الّلقــاح، كمــا هــو موّضــح فــي الّشــكل أدنــاه.

الشكل 7. نسبة الطلبة الذين تلّقوا الّلقاح )عينة أولياء األمور(

تبلغ نسبة المعّلمين والمعلمات الذين تلّقوا الّلقاح 60 في المائة مقارنة 2 في المائة  من الطلبة.

الشكل 8. نسبة المعلمين الذين تلّقوا الّلقاح )عينة المعّلمين و المعلمات(

ووفًقــا لمديــري و مديــرات المــدارس الذيــن تّمــت مقابلتهــم، تتفــاوت نســبة المعّلميــن و المعلمــات 
ــة و95  ــوا الّلقــاح بيــن المــدارس وبيــن المناطــق أيًضــا، إذ تتــراوح برأيهــم بيــن 40 فــي المائ الذيــن تلّق
فــي المائــة. وذكــر البعــض أّن ال علــم لهــم بنســبة المعّلميــن و المعلمــات الذيــن تلّقــوا الّلقــاح، كمــا 

يعتقــدون أّن معظــم الطلبــة لــم يتلّقــوا الّلقــاح بعــد.

قــال أحــد مديــري المــدارس الحكومّيــة، »ال يمكننــي إجبــار المعّلميــن و المعلمــات أو الطلبــة علــى أخــذ 
اّللقــاح إذا لــم يتــم إصــدار قــرار رســمي مــن  الــوزارة«.

أّكــدت وزارة الّتربيــة والّتعليــم العالــي أّنهــا ســتلتزم بصرامة بتوصيات منّظمة الّصّحة العالمية لضمان 
عــودة آمنــة للّطــّلاب والمعّلميــن و المعلمــات إلــى المدرســة. أّمــا أوليــاء األمــور، فقــد أعــرب بعضهــم 
عــن خوفهــم مــن عــدم  تطبيــق المــدارس الّتباعــد االجتماعــي بشــكل فّعــال، مّمــا يشــّكل مخاطــر كبيــرة 

علــى الّتعليــم وجهــا لوجــه. لــذا فّضلــوا العــودة إلــى الّتعّلــم عــن ُبعــد لضمــان ســالمة أطفالهــم. 

تحّديات العودة للتعّلم عبر اإلنترنت
وفًقــا للرســم البيانــي 4، أفــاد 19 فــي المائــة مــن أوليــاء األمــور إّنهــم يفّضلــون الّتعّلــم عــن ُبعــد، وأفــاد 
27 فــي المائــة مــن المعّلميــن و المعلمــات األمــر ذاتــه. غيــر انــه اتضــح مــن اإلجابــات ان تحديــات التعلــم 

عــن بعــد هــي ذات التحديــات التــي يواجههــا التعلــم وجهــا لوجــه.

 لذلــك يفّضــل أوليــاء األمــور والمعّلمــون و المعلمــات الّتعّلــم عــن ُبعــد لمجــّرد اعتقادهــم أّن الّتعليــم 
وجهــا لوجــه غيــر قابــل للتطبيــق. وكشــفت الّنتائــج أيًضــا أّنــه علــى الرغــم مــن أّن بعــض أوليــاء األمــور 
والمعّلميــن و المعلمــات يفّضلــون العــودة إلــى الّتعّلــم عــن ُبعد، فقد يشــّكل انقطــاع الّتّيار الكهربائي 
ورداءة اإلنترنــت وعــدم قــدرة أوليــاء األمــور علــى دفــع الّرســوم الّدراســّية والقرطاســّية والكتــب عوائــق 

كبيــرة أمــام العــودة الّناجحــة إلــى الّتعّلــم عــن ُبعــد.

كمــا ويوّضــح الجــدول أدنــاه أّن الّتعّلــم عــن بعــد يواجــه العديــد مــن الّتحّديــات التــي قــد تحــول دون 
نجاحــه. فعلــى ســبيل المثــال، أفــاد أوليــاء األمــور والمعّلمــون والمعلمــات أن انقطــاع الّتّيــار الكهربائــي 

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

62%

76%

خدمات الّنقل العام والحافالت المدرسّية
باتت أقل توافرا اآلن مقارنًة بفترة ما قبل األزمة

أولياء األمور
المعّلمين والمعلمات

كال، لم يتلّق لقاح كوفيد - 19

ال أريد أن يتلّقى طفلي لقاح كوفيد - 19

نعم، تلّقى طفلي لقاح كوفيد - 19

2%

17%

80%

60%

13%

27%
كال، لم أتلّق لقاح كوفيد - 19

ال أريد تلّقي لقاح كوفيد - 19

نعم، تلّقيت لقاح كوفيد - 19



 تحّديــات العــودة إلى المــدراس وآفاقها:
آراء األهــل المعّلميــن و المعلمــات المديريــن و المديرات في لبنان

27نتائج الدراسة 26

و رداءة اإلنترنــت وســط أزمــة الوقــود المتفاقمــة همــا مصــدرا قلــق كبيــر للعــودة إلــى الّتعّلــم عــن ُبعــد.  
و يلــي هــذا الّتحــّدي عــدم قــدرة أوليــاء األمــور علــى دفــع الّرســوم الّدراســّية والكتــب والقرطاســّية وخطــر 
ا، اعُتبــرت صعوبــة الحصــول علــى الوثائــق الثبوتّيــة للتســجيل أّنهــا  اإلصابــة بفيــروس كوفيــد - 19. أخيــًر
أقــل مــا يثيــر القلــق، ويعــود ذلــك أساًســا إلــى أّن المــدارس تقبــل اخراجــات قيــد أو بطاقــات هوّيــة 

قديمــة كمــا ذكرنــا ســابًقا. 

الجدول 11. تحّديات الّتعّلم عن ُبعد

عينة المعّلمين و المعلمات )%( عينة أولياء األمور )%( 
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اســتناًدا إلــى المقابــالت مــع مديــري و مديــرات المــدارس، يمّثــل الّتحــّدي الّرئيســي للتعّلــم عبــر اإلنترنــت 
فــي المــدارس الحكومّيــة عــدم إمكانّيــة الوصــول إلــى اإلنترنــت للعديــد مــن المعّلميــن والمعلمــات 
ــة ايجــاد حلــول  للحصــول علــى خدمــات اإلنترنــت.  والطلبــة.  ويحــاول أحــد مديــري المــدارس الحكومّي

»أنظر في جمع كافة المّعلمين في المدرســة حتى يتمّكنوا من الوصول إلى إنترنت مســتقر  ولضمان 
حصــول الطلبــة علــى المــواد الّتعليمّيــة الخاّصــة بهــم. لكــّن المشــكلة تكمــن فــي أّن الطلبــة لــن يتمّتعوا 
بإنترنــت مســتقر، إذ لــم يتفاعــل معنــا ســوى 30 فــي المائــة مــن الطلبــة العــام الماضــي. إضافــة إلى ذلك، 

نواجــه هــذا العــام مشــاكل في الكهربــاء والوقود«.

وصّنــف مديــري ومديــرات المــدارس تكلفــة خدمــات اإلنترنــت والكهربــاء تحــّدي آخــر، إذ ال يســتطيع 
العديــد مــن أوليــاء األمــور تحّمــل تكلفتهــا.

قــال مديــر مدرســة خاّصــة أيًضــا، »تتعّلــق مشــكلة الّتعّلــم عبــر اإلنترنــت هــذا العــام بقــدرة أوليــاء 
األمــور علــى شــحن هواتفهــم أثنــاء انقطــاع الّتّيــار الكهربائــي وقدرتهــم علــى توفيــر بيئــة تعليمّيــة 

مريحــة ألطفالهــم«.

 اعتمــد ســّكان لبنــان لســنوات علــى مصدريــن رئيســّيين للكهربــاء، همــا شــركة كهرباء لبنــان والموّلدات 
الخاّصــة التــي عــادة مــا تســد الفجــوة بيــن الّتّيــار الكهربائــي المحــدود الــذي توّفــره شــركة كهربــاء لبنــان 
وحاجــة الّســّكان )Ahmad, 2020(. لكــن تداعيــات أزمــة الوقــود أّدت إلــى نقــص إضافــي فــي إمــدادات 
الّتّيــار الكهربائــي فــي شــركة كهربــاء لبنــان ومنعــت أصحــاب الموّلــدات الخاّصــة مــن ســد االنقطاعــات 
ــار  المتزايــدة. ويفّســر هــذا الموقــف تصريــح أوليــاء األمــور والمعّلميــن و المعلمــات ّ بــأن انقطــاع الّتّي

الكهربائــي يشــكل مصــدر قلــق كبيــر للعــودة إلــى الّتعّلــم عــن ُبعــد.

ــار الكهربائــي. وأشــار أكثــر مــن  ــة  افــراد العينــة يعانــون مــن انقطــاع الّتّي يوّضــح الجــدول أدنــاه أّن غالبّي
نصــف افــراد العينــة  إلــى أّنهــم يعانــون مــن انقطــاع الّتّيــار الكهربائــي بيــن 9 إلــى 20 ســاعة وأفــاد 25 فــي 
المائــة مــن أوليــاء أمــور طــّلاب المــدارس الحكومّيــة  انهــم يعانــون مــن أكثــر مــن 20 ســاعة مــن انقطــاع 
الّتّيــار الكهربائــي وصــّرح 29 فــي المائــة مــن معّلمــي و معلمــات المــدارس الحكومّيــة إّنهــم يعانــون مــن 

نفس الوضع. وكشــفت الّنتائج أّن انقطاع الّتّيار الكهربائي في لبنان ازداد بشــكل ملحوظ في شــهري 
تّموز/يوليــو وآب/أغســطس 2021 مقارنــة بنتائــج دراســة أخــرى لمركــز الّدراســات الّلبنانّيــة أجريــت فــي 

حزيــران/ يونيــو 2021 )حمــود وشــعيب، 2021(.

الجدول 12. عدد ساعات انقطاع الّتّيار الكهربائي في اليوم )لكّل من شركة كهرباء لبنان وخدمات الموّلدات الخاّصة(

المدارس الخاّصةالمدارس الحكومّيةعدد ساعات انقطاع التّّيار الكهربائي في اليوم

أولياء األمور  
)%(

 المعّلمون 
والمعلمات 

)%(

أولياء األمور  
)%(

 المعّلمون 
والمعلمات 

)%(

0000ال انقطاع

14243-3 ساعة انقطاع

313152722-9 ساعة انقطاع

924202627-12 ساعة انقطاع

1218171718-16 ساعة انقطاع

1616181318-20 ساعة انقطاع

25291312أكثر من 20 ساعة انقطاع

إلــى عــدم انتظــام اإلنترنــت فــي بعــض  الّتّيــار الكهربائــي ونقــص الوقــود  أّدى أيًضــا تزايــد انقطــاع 
.)Sakr, 2021( االحتياطّيــة  الموّلــدات  مــن  الوقــود  نفــد  حيــث  المناطــق 

 وعلــى ســبيل المثــال، أفــاد ثلثــا أوليــاء األمــور ونصــف المعّلميــن و المعلمات في المــدارس الحكومّية 
ان اّتصالهــم باإلنترنــت ضعيــف. وأشــار 15 فــي المائــة مــن أوليــاء أمــور الطــّلاب و8 فــي المائــة مــن 
المعّلميــن و المعلمــات فــي المــدارس الحكومّيــة إلــى عــدم تمّكنهــم مــن الوصــول إلــى اإلنترنــت. 
وعلــى الّرغــم مــن أّن هــذه األرقــام أفضــل قليــاًل فــي المــدارس الخاصــة، يعانــي عــدًدا كبيــًرا مــن الطلبــة 
والمعّلميــن و المعلمــات أيًضــا مــن رداءة خدمــات اإلنترنــت. وتجــدر اإلشــارة أيًضــا إلــى أّن الّنتائــج 
كشــفت أّن جــودة خدمــات اإلنترنــت فــي لبنــان قــد تدهــورت بشــكل كبيــر فــي شــهري تّموز/يوليــو وآب/

أغســطس 2021 مقارنــة بنتائــج دراســة أخــرى لمركــز الّدراســات الّلبنانّيــة أجريــت فــي حزيران/يونيــو 
ــاه. ــي فــي الجــدول أدن ــت الحال ــّم تفصيــل وضــع اإلنترن Hammoud and Shuayb, 2021( 2021(. ت

الجدول 13. الوصول إلى اإلنترنت في المنزل

المدارس الخاّصةالمدارس الحكومّية

أولياء األمور  
)%(

 المعّلمون 
والمعلمات 

)%(

أولياء األمور  
)%(

 المعّلمون 
والمعلمات 

)%(

1335خدمة انترنت جيدة

18384857خدمة انترنت مقبولة

66514536خدمة انترنت ضعيفة

15841خدمة انترنت منعدمة
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توّضــح الجــداول أدنــاه فواتيــر اإلنترنــت والكهربــاء الّشــهرية التــي أفــاد بهــا أوليــاء األمــور والمعّلميــن 
ــاء األمــور  ــورة اإلنترنــت ألولي ــج أّن متوّســط فات و المعلمــات المســتطلعة آرائهــم. وكشــفت الّنتائ
يبلــغ حوالــي 95000 ليــرة لبنانيــة، فــي حيــن يبلــغ متوّســط فاتــورة اإلنترنــت للمعّلميــن حوالــي 104000 

ليــرة لبنانيــة.

الجدول 14. فاتورة اإلنترنت الّشهرّية

عينة المعّلمين والمعلمات )%( عينة أولياء األمور  )%(

0106-50،000 ل.ل

50،0005349-100،000 ل.ل

100،0002529-150،000 ل.ل

150،000710-200،000 ل.ل

200،00022-250،000 ل.ل

23أكثر من 250،000 ل.ل

وبنــاًء علــى الّنتائــج أدنــاه، يبلــغ متوّســط فاتــورة الكهربــاء ألوليــاء األمــور حوالــي 2،410،000 ليــرة 
تقريًبــا للمعّلميــن والمعلمــات. لبنانّيــة  ليــرة  يبلــغ 2،280،000  بينمــا  لبنانّيــة، 

الجدول 15. فاتورة الكهرباء الّشهرّية )لكّل من شركة كهرباء لبنان وخدمات الموّلدات الخاّصة(

عينة المعّلمين والمعلمات  )%(عينة أولياء األمور  )%(

01210-500،000 ل.ل

500،0002529-1،000،000 ل.ل

1،000،0001214-1،500،000 ل.ل

1،500،00077-2،000،000 ل.ل

2،000،00033-3،000،000 ل.ل

3،000،00011-4،000،000 ل.ل

4،000،0003834-5،000،000 ل.ل

22أكثر من 5،000،000 ل.ل

أعــاله، يمكننــا حســاب متوّســط نســبة فاتــورة  الّتقريبّيــة المحســوبة  المتوّســطات  إلــى  اســتناًدا 
ــاء واإلنترنــت إلــى متوّســط دخــل األســرة ألوليــاء األمــور والمعّلميــن و المعلمــات الــوارد فــي  الكهرب
الجــدول 6. وتكشــف حســاباتنا أّن متوّســط فاتــورة الكهربــاء واإلنترنــت الّشــهرّية ألوليــاء األمــور 
ــا 125 فــي المائــة مــن متوّســط دخــل األســرة(  2،005،000 ليــرة  2،505،000 ليــرة لبنانّيــة يعــادل تقريًب
ــاء واإلنترنــت الّشــهرّية للمعّلميــن و المعلمــات  ــورة الكهرب ــة، يبلــغ متوّســط فات ــة(. وبالمقارن لبنانّي
للمعّلميــن  المعيشــي  الّدخــل  متوّســط  مــن  المائــة  فــي   97 حوالــي  أي  لبنانّيــة  ليــرة   2،384،000

لبنانّيــة(. ليــرة   2،468،000(

توّضــح هــذه األرقــام الّصعوبــات التــي ســيواجهها العديــد مــن أوليــاء األمــور والمعّلميــن و المعلمــات 
إذا عــادوا إلــى الّتعّلــم عــن ُبعــد، إذ مــن المتوّقــع أن ينفقــوا أكثــر مــن دخلهــم بالكامــل لتغطيــة فواتيــر 
الكهربــاء وخدمــات اإلنترنــت. ويقــّدم القســم الّتالــي الحلــول المقترحــة مــن منظــور أوليــاء األمــور 

ــرات. الحلــول  المقترحــة: ــن و المدي والمعّلميــن و المعلمــات و المديري

الحلول المقترحة
يقــّدم هــذا القســم  حلــول و اقتراحــات أوليــاء األمــور والمعّلميــن و المعلمــات ومديــري و مديــرات 
المــدارس. وكشــفت الّنتائــج أّن ثلــث أوليــاء األمــور والمعّلميــن و المعلمــات يعتقــدون أّن تزويــد 
الطلبــة والمعلميــن و المعلمــات بالدعــم المالــي لتغطيــة تكاليــف النقــل والكهربــاء واإلنترنــت يعتبــر 

أفضــل حــل إلنقــاذ العــام الدراســي. 

وأشــار أيًضــا 24 فــي المائــة مــن أوليــاء األمــور و18 فــي المائــة مــن المعّلميــن و المعلمــات إلــى ضــرورة 
يــادة فــي أســعار الكتــب والقرطاســّية. وذكــر أيًضــا 23  حصــول الطلبــة علــى منــح دراســّية لتغطيــة الّز
فــي المائــة مــن أوليــاء األمــور و17 فــي المائــة مــن المعّلميــن و المعلمــات أّنــه يجب علــى الحكومة تنفيذ 
اّتفاقّيــة مشــروع شــبكة األمــان االجتماعــي الموّقعــة مــع البنــك الّدولــي إلنقــاذ العــام الّدراســي 2021-
2022. وتهــدف هــذه  اإلتفاقيــة إلــى دعــم األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 13 و18 عاًمــا مــن خــالل 
توفيــر الّتحويــالت الّنقدّيــة والوصــول إلــى الخدمــات االجتماعّيــة )World Bank, 2021(، مّمــا قــد يخّفــف 
مــن بعــض األعبــاء المالّيــة التــي تواجههــا حاّلًيــا معظــم األســر. وأفــاد 16 فــي المائــة مــن أوليــاء األمــور 
و19 فــي المائــة مــن المعّلميــن و المعلمــات بضــرورة إنشــاء صنــدوق لتزويــد المــدارس بالدعــم المالــي 
إلنقــاذ العــام الّدراســي 2021-2022. بحيــث يســاعد هــذا الحــل المــدارس فــي تغطيــة بعــض تكاليــف 
ا، لــم  الّتشــغيل والّصيانــة، إلــى جانــب القــدرة علــى تزويــد المعّلميــن و المعلمــات بالدعــم المالــي. أخيــًر
يقتــرح ســوى 3 فــي المائــة مــن أوليــاء األمــور و13 فــي المائــة مــن المعّلميــن و المعلمــات حــل تقصيــر 
العــام الّدراســي. ولرّبمــا تعــود هــذه الّنســب المنخفضــة إلــى حقيقــة أّن الطلبــة قــد فاتهــم بالفعــل 
العديــد مــن األســابيع الّدراســّية علــى مــدار العاميــن الماضييــن، لــذا يجــب إنقــاذ العــام الّدراســي الجديــد 

مــن خــالل عــدم الّتضحيــة بــأي فــرص تعليمّيــة إضافّيــة.

الجدول 16. مقترحات إلنقاذ العام الّدراسي الجديد

عينة المعّلمين )%( عينة أولياء األمور )%( 

توفير الّدعم المالي للمعّلمين و 
المعلمات و الطلبة لتغطية تكاليف 

الّنقل والكهرباء واإلنترنت

3433

توفير الّدعم المالي للمعّلمين و 
المعلمات و الطلبة لتغطية تكاليف 

الّنقل والكهرباء واإلنترنت

2418

تنفيذ اتفاقّية مشروع شبكة األمان 
االجتماعي الموّقعة مع البنك 

الّدولي التي تّقدم المساعدة المالّية 
 لألسر التي لديها أطفال

في المدارس

2317

إنشاء صندوق لتزويد المدارس 
بالّدعم المالي

1619
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أمــا مديــرو و مديــرات المــدارس فقــد اقترحــوا حلــواًل قصيــرة وطويلــة األجــل إلنقــاذ العــام الّدراســي 
الجديــد. وقــد تجّلــى أحــد هــذه الحلــول بتقديــم المعونــة للمــدارس والمعّلميــن و المعلمــات وأوليــاء 
األمــور. وأفــاد البعــض  ان الحكومــة مســؤولة عــن تغطيــة تكاليــف الوقــود. وصــّرح آخــرون  انــه يجــب 
ــم اعتمــاد الّتعليــم وجهــا لوجــه. وذكــر أحــد  ــم يت ــاء واإلنترنــت فــي حــال ل ــى الحكومــة تأميــن الكهرب عل
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مديــري المــدارس الحكومّيــة، »يجــب أن تدعــم الحكومــة تكاليــف الوقــود وأن توّفــره لجميــع المــدارس 
حتــى يباشــروا فــي بــدء الّتعليــم  وجهــا لوجــه«.

أفــاد مديــر مدرســة حكومّيــة آخــر، »يجــري تــداول أنبــاء عــن إعــادة إغــالق البــالد بســبب كوفيــد - 19، لــذا 
ــر آخــر، لمدرســة  ــاء واإلنترنــت إلنقــاذ العــام الدراســي«. وقــال مدي ــر الكهرب ــى الحكومــة توفي يجــب عل
خاّصــة هــذه المــرة، »يجــب أن يتمّتــع الوزيــر بقــدرة الحصــول علــى أمــوال لنقــل الطلبــة لمســاعدتهم 

علــى الهــروب مــن بيئاتهــم المنزلّيــة الّســلبّية ...«

بيــن أصحــاب  الشــأن مثــل لجنــة أوليــاء  الّتعــاون  أيًضــا ضــرورة  اقتــرح بعــض مديــري المــدارس 
األمــور ووزارة االّتصــاالت لتغطيــة تكاليــف اإلنترنــت وتســهيل الوصــول إلــى خدمــات  إنترنــت جيــدة. 
أمــا بالّنســبة للحلــول طويلــة األجــل، فقــد اقتــرح بعــض مديــري و مديــرات المــدارس الحاجــة إلصــالح 
المناهــج الّدراســّية للتعويــض عــن الــّدروس والمهــارات التــي فقدهــا  الطلبــة فــي العاميــن الماضييــن 

بســبب جائحــة كوفيــد - 19.

قــال أحــد مديــري المــدارس الخاّصــة، »لقــد حــان الوقــت ألن يبــدأ المركز اّلتربوي للبحــوث واإلنماء العمل 
علــى  تطويــر المنهــج الّدراســي ... إذ يحتــاج إلــى تعديــالت بســبب فقــدان  الطلبــة لعامين من التعليم .«

صــّرح مديــر مدرســة خاّصــة آخــر، »علــى وزارة اّلتربّيــة والّتعّليــم العالــي أن تمنــح  المديريــن و المديــرات 
ّيــة االختيــار فــي تقريــر مــا هــو األفضــل للّطــّلاب والمعّلميــن.« حّر

مــن اآلن فصاعــًدا، وعلــى المــدى القصيــر، يعــد توفيــر حلــول لمشــاكل الّنقــل والكهربــاء واإلنترنــت أمــًرا 
بالــغ األهميــة ألي محاولــة ناجحــة للعــودة إلــى المدرســة هــذا العــام.

لعــام     األمــور     وأوليــاء  المعلمــات  و  والمعّلميــن  المــدراس  اســتعداد  فــي  الّتقريــر  هــذا  يبحــث 
دراســي جديــد )2021-2022(. ويهــدف إلــى استكشــاف تحّديــات العــودة إلــى الّتعليــم  وجهــا لوجــه 
ــم عــن ُبعــد  و التوصياتلتحقيــق عــودة ناجحــة. واســتهدفت هــذه الّدراســة  عينــة مــن جميــع  والّتعّل
محافظــات لبنــان بمــا فــي ذلــك 2442 مــن أوليــاء األمــور و819 معّلًمــا ليصــل المجمــوع إلــى 3261 

مشــارًكا قــد أكملــوا اإلســتبيان .

ــة فــي لبنــان تفــرض العديــد مــن  المعوقــات أمــام  ــة الحالّي و أظهــرت نتائــج الدراســة  أّن األزمــة المالّي
ــة والخاّصــة و أوليــاء  ــذا، فــإّن كالًّ مــن المــدارس الحكومّي العــودة الّناجحــة إلــى المدرســة هــذا العــام. ل
األمــور والمعّلميــن و المعلمــات ليســوا مســتعّدين للعــودة إلــى الّتعليــم  وجهــا لوجــه وال إلــى الّتعّلــم 
عــن ُبعــد. وتشــير الّنتائــج إلــى أّن تداعيــات األزمــة المالّيــة أكثــر بــروًزا فــي المــدارس الحكومّيــة عنهــا فــي 

المــدارس الخاصــة  بغــض الّنظــر عــن نهــج الّتعّلــم.

تســّببت األزمــة فــي انخفــاض كبيــر فــي القــّوة الّشــرائّية ألوليــاء األمــور والمعّلميــن، مّمــا تركهــم بــال 
خيــار ســوى الّتفكيــر فــي مغــادرة البــالد. وُأجبــر الكثيــرون علــى نقــل أطفالهــم مــن المــدارس الخاّصــة إلــى 

المــدارس الحكومّيــة بســبب عــدم قدرتهــم علــى تحّمــل الّرســوم الّدراســّية فــي المــدارس الخاّصــة.

علــى الّرغــم مــن أّن معظــم أوليــاء األمــور والمعّلميــن و المعلمــات و المديريــن و المديــرات يفّضلــون 
الّتعليــم  وجهــا لوجــه فــي الفصــول الّدراســّية ألّنــه أكثــر فاعلّيــة مــن الّناحيــة الّتعليمّيــة والّنفســّية 
للطــّلاب، فــإن هنالــك  العديــد مــن الّتحّديــات التــي تعيــق اعتمــاده. وتعــد صعوبــة الّتنّقــل إلــى المدرســة 
مــن بيــن أهــم العوائــق التــي تحــول دون العــودة إلــى الّتعليــم  وجهــا لوجــه وهــذا نتيجــة مباشــرة ألزمــة 
الوقــود المســتمّرة. وال يملــك أوليــاء األمــور والمعّلمــون و المعلمــات الذيــن يســتخدمون ســّيارات 
خاّصــة للّذهــاب إلــى المدرســة الوقــود. كمــا يعانــي أولئــك الذيــن يعتمــدون علــى وســائل الّنقــل العــام 
مــن صعوبــة تغطيــة  كلفتهــا المتزايــدة أو حّتــى عــدم توفرهــا . وال يســتطيع العديــد مــن أوليــاء األمــور 
تغطيــة نفقــات الّتعليــم )الّرســوم الّدراســّية والكتــب والقرطاســّية( لهــذا العــام. وقــد أّكــدت وزارة 
ــة لضمــان عــودة  الّتربيــة والّتعليــم العالــي أّنهــا ســتلتزم بصرامــة بتوصيــات منّظمــة الّصّحــة العالمّي
آمنــة للمقاِعــد الدراســية . لكــّن أوليــاء األمــور والمعّلمــون أعربــوا عــن مخاوفهــم بشــأن كوفيــد - 19 إذ 
كشــفت نتائــج هــذه الّدراســة أّن جميــع  الطلبــة تقريًبــا والعديــد مــن المعّلميــن و المعلمــات لــم يتلّقــوا 

الّلقــاح بعــد.

ومــن ناحيــة أخــرى، فّضــل بعــض المشــاركين التعّلــم عبــر اإلنترنــت ألّنهــم يعتبــرون الّتعليــم  وجهــا 
لوجــه غيــر قابــل للّتطبيــق. ومــع ذلــك، يعانــي جميــع المشــاركين مــن انقطــاع الّتّيــار الكهربائــي وضعــف 
االّتصــال باإلنترنــت، حيــث يعانــي أوليــاء األمــور والمعّلمــون و المعلمــات فــي المــدارس الحكومّيــة أكثــر 
مــن نظرائهــم فــي المــدارس الخاّصــة. كمــا تجــاوز متوّســط فواتيــر الكهربــاء واإلنترنــت متوّســط دخــل 

ــا وســط هــذه األزمــة. األســرة؛ وبالّتالــي، فــإّن اعتمــاد الّتعّلــم عــن ُبعــد يمّثــل أيًضــا تحّدًيــا ماليًّ

تظهــر الّنتائــج الــواردة فــي هــذا الّتقرير أيًضا الحلــول التي اقترحها أولياء األمور والمعّلمون و المعلمات 
ومديــرو و مديــرات المــدارس. فعلــى ســبيل المثــال، ُصّنــف تزويــد  الطلبــة والمعّلميــن و المعلمــات 

االستنتاجات والتّوصيات
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بالّدعــم المالــي لتغطيــة تكلفــة الّنقــل والكهربــاء علــى أّنه الحــل األكثر تفضياًل ألوليــاء األمور والمعّلمين 
و المعلمــات إلنقــاذ العــام الّدراســي. كمــا و اقترحــوا زيــادة رواتــب المعّلميــن و المعلمــات وطلبــوا مــن 
جميــع أصحــاب الشــأن الّتعــاون وتقديــم حلــول لعــودة  الطلبــة إلــى الّتعليــم  وجهــا لوجــه والّتعّلــم عــن 
ــا علــى المــدى الّطويــل، فقــد دعــا مديــرو و مديــرات المــدارس إلــى  ُبعــد كحــّل علــى المــدى القصيــر. أّم

إصالحــات فــي المناهــج للتعويــض عــن األجــزاء التــي لــم تتــم تغطيتهــا خــالل جائحــة كوفيــد - 19.

ــر واســتلهاًما  مــن الحلــول التــي قّدمهــا المشــاركون، فــي مــا يلــي  بنــاًء علــى تحليــل بيانــات هــذا الّتقري
بعــض الّتوصيــات:

•  تتطّلب العودة الّناجحة إلى الّتعليم  وجها لوجه تنفيذ خّطة شاملة تضمن قدرة  الطلبة والمعّلمين 
و المعلمــات علــى  الوصــول إلــى المدرســة. ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل توفيــر قســائم دعــم لشــراء 

الوقــود أو لمخّطــط نقل مدرســي لــكّل من الّطّلاب والمعّلمين.

إلــى خدمــات الكهربــاء واإلنترنــت ذات  إلــى التعليــم عــن ُبعــد الوصــول  الّناجحــة  •  تتطّلــب العــودة 
المقبولــة. األســعار 

• تعديل رواتب المعّلمين و المعلمات  لتتناسب مع الّتضّخم الحالي وانخفاض قيمة الّليرة الّلبنانّية.

• مراقبة الّزيادة في الّرسوم الّدراسّية والحد من  زيادة األقساط الدراسية للمدارس الخاّصة.

• دعم تكلفة الكتب والقرطاسّية حيث أّن تكلفتها تفوق اإلمكانات المالّية لمعظم عّينة االستطالع.

•  الّتنفيــذ الفّعــال لتوصيــات منظمــة الّصّحــة العالمّيــة فــي جميــع المــدارس بما في ذلــك  توفير لقاحات 
كوفيــد  للطلبــة ولــكل العامليــن في مجــال التعليم .

•  منــح مديــري و مديــرات المــدارس اســتقاللّية اّتخــاذ القــرار بشــأن كيفيــة اســتئناف الدراســة ســواء عــن 
بعــد أو وجهــًا لوجــه. .

•  تعديل المناهج المدرسية لتعويض الفاقد من الّدروس التي لم تتم تغطيتها بسبب كوفيد - 19.
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