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ي لبنان
ي مرحلة الطفولة المبكرة �ف

وع بحث التعل�م �ف  م�ث

 موجز الس�اسات الموجه للجهات المعن�ة
 

 ف��ق البحث 
 رفيق الح��ري وجامعة إ�ست لندن  جامعة

 2022يوليو تموز/ 

 

 الموجز  هذا هدف       1
ي ر�يع وص�ف 

ي بحث يهدف الستكشاف مدى توف�ي  2021�ف
ي المساهمة �ف

ي البحث بالقبول �ف
، تفضل المشاركون �ف

ي لبنان. هذا البحث ممول من قبل 
ي مرحلة الطفولة المبكرة �ف

برنامج الطفولة المبكرة التابع لأل�اد�م�ة  التعل�م �ف
�طان�ة ي الممل�ة المتحدة، كما أنه مدعوم من قبل  ال�ب

ا من  صندوق بحوث التحد�ات العالم�ة  �ف الذي �شكل جزء�
�طان�ة.   مساعدات التنم�ة الرسم�ة ال�ب

ي والدكتورة م� بروم والدكتورة سا�ي  أجرت العضوات اللبنان�ات  
وف�سورة ه�ام لط�ف وع البحث هذا، وهن ال�ب ي م�ث

�ف
ي منظمات غ�ي حكوم�ة. كما أن الس�دة فاطمة شامدين �ي   حمود،  مقابالت مع صان�ي 

ف �عملون �ف الس�اسات ومسؤولني
ي الممل�ة المتحدة

. أما أعضاء الف��ق الموجودون �ف ي
ي الف��ق اللبنايف

ا عضو �ف وف�سورة إ�فا ل��د والدكتورة   أ�ض� فهم ال�ب
ي را�ت والدكتورة هاث�ي إليوت.   كاييت

�قدم هذا الموجز النتائج الناشئة عن هذا البحث والمبن�ة ع� آراء الجهات المعن�ة باإلضافة إ� آراء الف��ق اإلستشاري 
ي الُتمست خالل ص�ف  ف ف�ه.  ع� أن تع�ب توص�ات هذا البحث . حرص ف��ق البحث 2022اليت   عن صوت المشاركني

ي ص�اغة 
ي إعداد النسخة النهائ�ة لموجز الس�اسات هذا، كما ساعدتنا �ف

ي حصلنا عليها �ف وقد ساعدتنا التعل�قات اليت
ي بلدان أخرى �ستقبل  

ي لبنان و�ف
ا مشاركة هذە الص�غة النهائ�ة �ف ي �شأت عن هذا البحث.  تجري حال�� التوص�ات اليت

ي ال�ث 
ف �ف ها من الدول. األطفال الالجئني  ق األوسط وشمال أف��ق�ا وأورو�ا وغ�ي

 

وع البحث    2   خلف�ة م�ث
وع البحث هذا.   ، م�ث ف �وي الرس�ي للجميع، بمن فيهم األطفال غ�ي اللبنانيني لقد ألهم قرار لبنان الحم�د بفتح نظامه ال�ت

ات�ج�ة2016عام  ��ة والتعل�م العا�ي اللبنان�ة اس�ت ت وزارة ال�ت ي تهدف ال�صال التعل�م إ�   )(II RACE IIرا�س  ، ��ث اليت
ف  18إ�   3جميع األطفال والشباب من عمر  ف كاألوالد السور�ني ا بمن فيهم األوالد غ�ي اللبنانيني ف  عام� هذە    . الالجئني

ات�ج�ة را�س  ات�ج�ة مبن�ة ع� ما حققته اس�ت ف الوصول إ� التعل�م الرس�ي   RACE I)( 1االس�ت ي هدفت إ� تحسني اليت
ء 000,460النظا�ي ل   ا.  سوري  طفل ال�ب ف األقل حظ�   و لألطفال اللبنانيني

https://tinyurl.com/2cund3vf
https://tinyurl.com/2cund3vf
https://www.ukri.org/what-we-offer/international-funding/global-challenges-research-fund/
https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/default/files/ressources/lebanon_race-ii_2017-2021.pdf


2 
 

ي وقت كان لبنان �ستض�ف حوا�ي 
ء جراء ال�اع السوري، وقد شكل األطفال نصف   1.5بدأت خطة را�س �ف مليون ال�ب

ي لبنان أ
كز �ف ا أنه ت�ت ، علم� ف ف هؤالء الالجئني ف السور�ني ، بمن فيهم الالجئني ف بالنسبة لمجم�ع السكان.   ،ع� �سبة من الالجئني

. غ�ي أن 2، مما مكننا من بحث تأث�ي تنف�ذ خطة را�س  2019هذا الوضع المتغ�ي أمدنا بالدافع للس�ي إ� التم��ل عام 
ا بعدة تطورات.  وعنا، تأثر سلب�  تنف�ذ هذە الخطة، و�التا�ي تنف�ذ م�ث

�ن  ي مشا�ل  2019األول/أوكت��ر منذ ��ث
ي التسبب �ف

، استمرت االضطرابات االقتصاد�ة واالجتماع�ة والس�اس�ة �ف
ف عام  اب ط��ل للمعلمني ع� تعلم الطالب. باإلضافة إ� ذلك، فإن   22/ 2021جس�مة لسكان لبنان. وقد أثر إ�ف

وت، عايف اللبنانيون من 19كوف�د جائحة  السكان عانوا من تأث�ي  ي ب�ي
ي آب ، و�ف

.  2020اآلثار المأساو�ة النفجار المرفأ �ف
ي المرصد االقتوقد لحظ 

ي ر�يع  صادي اللبنايف
من المرجح أن تصنف أزمة لبنان المال�ة واإلقتصاد�ة ضمن  أنه: " 2021�ف

." (مجموعة البنك الدو�ي  ا منذ منتصف القرن التاسع ع�ث - الع�ث األوائل، ور�ما الثالث األو�، األ��� قسوة عالم��
ق األوسط وشمال أف ي إ� أن تأث�ي لليون�س�ف  ). وأشار تق��ر 6، ص. 2021�ق�ا � منطقة ال�ث

�ن الثايف /��ث ي نوفم�ب
  صدر �ف

 هذە األزمة ع� األطفال يتفاقم ��عة. 

 

وع البحث   3  م�ث
ي مرحلة الطفولة المبكرة ل�ل األطفال 

ات�ج�ات لتحقيق الوصول العادل للتعل�م �ف وعنا الستكشاف اس�ت هدف م�ث
. وكجزء من أهداف بحثنا، فقد خططنا لتقي�م مدى تقد�م نظام الطفولة ا  ف ف السور�ني ف واألطفال الالجئني لمبكرة  اللبنانيني

ف عمر  ي المناطق   5و 3لألطفال بني
ف �ف ف والالجئني ي لبنان لتعل�م ذي جودة ومتاح وم�سور لألطفال اللبنانيني

سنوات �ف
ي جنوب لبنان، 

ي شمال لبنان، وص�دا وصور �ف
ف  وكالثالث: البقاع، عكار وطرابلس �ف لها مناطق �ستض�ف الالجئني

. و�ما أن  ف . كما هدف  ها السور�ني ف ف السور�ني ا إ�  نق��بة من الحدود، فإن منطقة البقاع �ستض�ف العدد األ��ب من الالجئني
ف   ي هذە المناطق لفرص تعل�م متساو�ة  لألطفال اللبنانيني

ي مرحلة الطفولة المبكرة �ف
تحد�د مدى توف�ي التعل�م �ف

ف من مختلف األعمار والجنس والقدرات. ال اللألطفال و  ف السور�ني  جئني

وع األخرى فتضمنت:   أما أهداف الم�ث
 

ي لبنان من أجل تط��ر توص�ات تتعلق �س�اسات   .1
استخدام األدلة والمعرفة عن مرحلة الطفولة المبكرة �ف

ي المناطق الثالث والمناطق األخرى. 
ي مرحلة الطفولة المبكرة �ف

ف جودة التعل�م �ف ات�ج�ات عمل�ة لتحسني  واس�ت
 

ي تحقيق الغا�ة  .2
من أهداف األمم المتحدة للتنم�ة المستدامة. هذا الهدف يركز   4الهدف   من 2دعم لبنان �ف

، فإن كل البنات والصب�ان سيتمكنون من  2030إ� ضمان أنه بحلول العام   4.2الغا�ة  تهدف و ع� التعل�م. 
ي مرحلة الطفولة المبكرة والتعل�م قبل اإل الحصول ع� نوع�ة ج�دة من النماء والرعا

ي �ة �ف
�ي �كونوا    بتدايئ

   .  جاه��ن للتعل�م األسا�ي
 

ي لبنان بحلول 
ي عنوان بحثنا "نحو تعل�م للطفولة المبكرة لجميع األطفال �ف

:  2030ينعكس هذان الهدفان اآلخران �ف
ف و  ات�ج�ات لتحقيق حصول عادل ل�ل من األطفال اللبنانيني ف وتحقيق الهدف  استكشاف اس�ت ف السور�ني األطفال الالجئني

ي خطة را�س  ذان الالذي يتعلق بالتنم�ة المستدامة." وه 4.2
ي الس�اسة �ف

ف �ف  :  2هدفان يتطابقان بصورة عامة مع تحولني
 

ستس� إ� دمج   2للتنم�ة المستدامة الذي يتعلق بالتعل�م، فإن خطة را�س  4"بالتوازي مع الهدف رقم  .1
ي عمل�ة تدخلها" و  حقوق اإل�سان، حق

 وق الطفل، ومبادىء حما�ة الطفل باعتبارها أساس�ة �ف
 

2. ". ف ف أم لبنانيني ا، أ�انوا غ�ي لبنانيني "ضمان أن فرص التعل�م الج�د متاحة أل��� األطفال والعائالت األ��� ضعف�
، لبنان،      ��ة والتعل�م العا�ي  ) 3، ص. 2016(وزارة ال�ت

 
ي تتعلق بالصحة العامة تنف�ذ  ر تأث�ي التحد�ات االقتصاد�أّخ  ة واالجتماع�ة والس�اس�ة باإلضافة ا� التحد�ات اليت

ا ع� أسلوب جمعنا لألدلة البحث�ة. فع� سب�ل المثال، منذ   2طموحات خطة را�س  ات�ج�ة. هذا الوضع أثر أ�ض� االس�ت
ات ط��لة �سبب و�اء  2020أوائل  ، وقد تع�� تعل�م األطفال  19كوف�د ، أغلقت المدارس الخاصة والرسم�ة أبوابها لف�ت

، كما نفذ   ف ف السور�ني ف العائالت اللبنان�ة وعائالت الالجئني ا�د بني ف عن بعد بواسطة األدوات الرقم�ة �سبب الفقر الم�ت

https://indicators.report/targets/4-2/
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ا�دة ع� مستوى مع�شتهم، فلم يتمكن ف��ق البحث من ز�ارة  ف  �سبب الضغوط الم�ت
ً

ا ط��� اب� ي  الالمعلمون إ�ف
صفوف �ف

ا أو من عقد مجموعات مناقشة مع األهل.  مرحلة التع  ل�م المبكر شخص��
 

ف �شؤون المنظمات غ�ي   80و�الرغم من حدة هذە المشا�ل، فإن أ��� من   ا، بمن فيهم صان�ي س�اسات ومعنيني
�
مشارك

ف وأ الحكوم�ة ي وأ ول�اء أمور ومدراء ومعلمني
ف من ذوي الدخل المتديف ف ال لامن  ول�اء أمور لبنانيني ف السور�ني كانوا ع�    جئني

ي تتعلق بمرحلة الطفولة   ي ع�ب الهاتف حول معلوماتهم اليت
استعداد لتخص�ص وقت للتحدث مع أعضاء الف��ق اللبنايف

ي أمدنا بها   ي مرحلة الطفولة المبكرة. تنعكس المعلومات اليت
كل هؤالء  المبكرة وحول تج��ة أطفالهم المتعلقة بالتعل�م �ف

ا.   ي النتائج الناشئة تال��
 �ف

 
ي بحثنا. ونحن ممتنون ع� نحو خاص ألن األشخاص الذين أج��نا معهم  �دي

ف �ف ن الف��ق بعميق الشكر ل�ل المشاركني
�فضل مشاركتهم هذە،  . و المقابالت وافقوا ع� المشاركة بينما كانوا �ع�شون و�عملون تحت ظروف صعبة واستثنائ�ة

ي نها�ة ص�ف 
وع البحث ا�تمل �ف   . 2022فإن م�ث

ي موجز البحث هذا.   
ي نلخصها �ف ي أج��ناها واليت ي �شأت عن المقابالت اليت ا �شارككم بعض النتائج اليت  نحن حال��

 

 النتائج الناشئة عن المقابالت 4
ي توصلنا إليها و�ي ملخصة هنا وكلها مرتبطة    الموجز �قدم هذا الجزء من  مجموعة مختارة من النتائج الناشئة اليت

ي لبنان بحلول   4.2بقضا�ا تحتاج إ� معالجة من أجل تحقيق هدف التعل�م المستدام رقم  
 .  2020بنجاح �ف

 
ي تحد�د ا 

ء عن المناخ اإلجتما�ي واإلقتصادي والس�ا�ي �ف ي �جب معالجتها  نحن نقدر التحدي ال�ب�ي النا�ث لقضا�ا اليت
ي �جب معالجتها ل  ي تحد�د تلك القضا�ا اليت

لبنان نحو تحقيق   توج�همن أجل توف�ي الحصول العادل ع� التعل�م  كما �ف
ف  2030بحلول  4.2هدف التنم�ة المستدامة رقم  ف السور�ني .  نحن أ�َضا ندرك أن الوضع المتعلق بقبول األوالد الالجئني

ي 
ي تنف�ذ  ال ر�اض األطفال�ف

كة أخرى تؤثر �ف ف بوجود قضا�ا مش�ت رسم�ة قد تغ�ي منذ جمع هذە الب�انات. كما أننا نع�ت
ي لبنان. 

ي مرحلة الطفولة �ف
 التعل�م �ف

 
ي هذا الموجز، تم تصن�ف

ي توصلنا إليها  النتائج �ف ت  ع� تجارب كل من األطفال  اليت ي أث�ي بحسب تأث�ي القضا�ا اليت
ف المتحدر�ن من أ .  اللبنانيني ف ف الالجئني ف أو فقط األطفال السور�ني ف الالجئني � منخفضة الدخل  واألطفال السور�ني

 . ف  باستثناء ذلك، ترد هذە النتائج أدناە بدون أي ترت�ب معني

 

ض من عمر       أ  ض الالجئني ض واألطفال السور�ني ي تؤثر ع� كل من األطفال اللبنانيني
 5إ�  3القضا�ا الئت

ي ر�اض 
 األطفال سنوات �ض

نت (الواي  1 ي الحاد �سبب أزمة المحروقات ع� قدرة حصول األطفال ع� شبكة االن�ت
) ف�ما أثر انقطاع التبار ال�ه��ايئ

ف األطفال الذين  ي  يفاي) أو األدوات الرقم�ة، فقد ترك االنقسام الرق�ي بني
تحدرون من عائالت ذات الدخل المتديف

ا  ا عم�ق� �  تأث�ي
ً

أو صع��ة  و/ ع� العد�د من األوالد الذين تحدثنا مع أهلهم. تم اإلبالغ عن عدم  ونظرائهم األفضل حا�
ي ال

ي من المشاركة �ف
علم عن بعد بما أن معظم  تتمكن العد�د من األوالد الذين ينتمون إ� عائالت من ذوي الدخل المتديف

 
ً

ا محمو� أحد أفراد العائلة أو أحد أفراد العائلة   �متل�ه  العائالت كانت تمتلك أداة رقم�ة واحدة، عادة ما تكون هاتف�
�ــــج   ان. كما أن تكلفة الحصول ع� الواي فاي و��ث الممتدة، بينما تمكن البعض اآلخر من استعارة أداة كهذە من الج�ي

 بطاقات الهاتف شكلت مشكلة لهؤالء. 

ي واألط2
ف ضمن  ) �ع�ش األطفال اللبنانيون الذين ينتمون إ� عائالت من ذوي الدخل المتديف ف الالجئني فال السور�ني

ك لهم مساحة كاف�ة النجاز فروضهم   كما أنهم كانوا �عانون من مرافق صح�ة سيئة.   ،ظروف ع�ش مكتظة ال ت�ت
 

ي مرحلة الطفولة المبكرة  10من   5) 3
ي التعل�م �ف

ي عينتنا كن مختصات �ف
ي ر�اض األطفال �ف

وثالثة منهن    معلمات �ف
 امتل�ن مؤهالت ت����ة أول�ة.  
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ي مرحلة الطفولة المبكرة كانت  4
) إن قدرة األطفال ذوي االحت�اجات الخاصة و/أو اإلعاقات للوصول إ� التعل�م �ف

ي  
ف �ف ف أطفال األهل السور�ني ي تتعلق باإلحت�اجات الخاصة بني محدودة للغا�ة. ومن الجدير بالذكر أن مدى المشا�ل اليت

ا.  �  دراستنا كان كب�ي

 لقهم من كلفة نقل أوالدهم إ� ر�اض األطفال.  ق  أول�اء األمور ) أبدى بعض 5

ف 6 اوح أعمارهم بني ���ة لألطفال الذين ت�ت ي المدارس الرسم�ة غ�ي   5و 3) بدت المرافق ال�ت
ي ر�اض األطفال �ف

سنوات �ف
ف ومدراء و�عض األهل الذين تحدثنا إليهم.    مالئمة ألعمارهم، وذلك بحسب عدة معلمني

ا ما �عمد األهل إ� إخراج  ) ال توفر المدارس الرسم�ة ا7 لتعل�م لألوالد ذوي االحت�اجات الخاصة و/أو اإلعاقة. غالب�
���ة الخاصة و/أو اإلعاقة من المدارس  ي قد تلحق بهم خش�ةأوالدهم ذوي االحت�اجات ال�ت و�ما   الوصمة االجتماع�ة اليت

ا.   أنهم ال �دخلون أوالدهم إ� المدرسة أبد�

���ة غ�ي  ) �حتاج األطفال  إ� شه8 ي ذلك المرافق ال�ت
ي ر�اض األطفال، بما �ف

ادة م�الد �ي ُ�سمح لهم بالتسج�ل �ف
ي هذە المستندات. عدة سبابوأل  ،النظام�ة

    ، ال تمتلك العد�د من العائالت من ذوي الدخل المتديف

 

ي      ب
ض �ض ض الالجئني  ر�اض األطفال قضا�ا أخرى تؤثر ع� األطفال السور�ني

ا ع� تقد�م الدعم النف�ي  9 ي قابلناهن كانت قد تلقت تدر�ب�
ي ر�اض األطفال اللوايت

) واحدة فقط من ع�ث معلمات �ف
 . ف  االجتما�ي لألطفال الالجئني

 
ي ر�اض األطفال أن يت10

ف �ف ف الالجئني علموا لغة جد�دة، و�ي لغة ال يتحدثها أهلهم  ) يتوجب ع� األطفال السور�ني
�ة أو الفر�س�ة، األمر الذي جعل التعل�م عن بعد   ف ي معظم األح�ان. إن لغة التدر�س �ي اإلنكل�ي

الناطقون باللغة الع���ة �ف
ي التسج�الت  

جمة المخصصة أو  أي ن�ع آخر من التفاعل، خاصة �ف ي غ�اب الدالالت الب��ة أو ال�ت
أ��� صع��ة �ف

ا. ا  لمعدة مسبق�
 

ي  11
ة بعد الظهر �ف ي ف�ت

ف �ف ف الالجئني ي لبنان بتعل�م  األوالد السور�ني
ف الذين �حملون مؤهالت سور�ة  �ف ) ال ُ�سمح للمعلمني

ال �سمح لغ�ي   ألنهأي جزء من النظام التعل�م الرس�ي  ضمن ر�اض األطفال الرسم�ة، كما ال �سمح لهؤالء بالتعل�م 
ف بال ف اللبنانيني ي المدارس اللبنان�ة الرسم�ةالمواطنني

ف    بغض النظر عن مؤهالتهم.   تعل�م �ف ف السور�ني �مكن للمعلمني
ي المدارس الخاصة

ي المدارس  المخصصة   تلك   بما فيها بعض ،بالتدر�س فقط �ف
ي أ�شأها الالجؤون السور�ون و�ف اليت

ي تديرها الجمع�ات غ�ي الحكوم�ة.  ف اليت  لالجئني
 

ف  ) بما أن األوالد �كونون أقل ت 12 ف السور�ني ة بعد الظهر، فإن األطفال الالجئني ي ف�ت
ا �ف ا بدن�� فرصة أقل للتعلم   �مل�ونحفز�

ة بعد الظهر هو أق� من ي ف�ت
ا أن دوام الدراسة �ف ة الصباح�ة، علم� ي الف�ت

ة    همن نظرائهم الذين يتلقون التعل�م �ف ي الف�ت
�ف

 الصباح�ة. 
 

ا ما �عانون من الج�عع) إن الفقر الذي تع�ش ف�ه العد�د من ال13 ي أن األطفال غالب� مما يؤثر   ،ائالت الالجئة السور�ة �عيف
 م وقدرتهم ع� التعلم. هع� تنبه

 
ي صفوف ر�اض األطفال، 14

ا يوضعون �ف ف األ��ب سن� ف السور�ني ) أبدى بعض األهل قلقهم من أن بعض األوالد الالجئني
ي حيت �حصلوا ع� شهادة   للتالم�ذ األمر الذي �عد وصمة عار بالنسبة إليهم. ال �مكن  

ي إ� الصف األول االبتدايئ
�ت ال�ت

تثبت أنهم قد اجتازوا صف الروضة الثالثة بنجاح، وقد �ضطر هؤالء إلعادة الصف حيت �حصلوا ع� شهادة تثبت أنهم  
 . قد اجتازوا صف الروضة الثالثة بنجاح
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ف  يرتاد التالمذة اللبنانيون المدارس الرسم�ة والذين   )15 واح أعمارهم بني سنوات صفوف الروضة األو� والثان�ة   5و 3ت�ت
ي يتوجب عليهم اجت�ازە بنجاح   والثالثة ف�ما يرتاد األطفال النازحون السور�ون صف الروضة الثالثة وهو صف تحض�ي

 . ف لاللتحاق بالصف األول من مرحلة التعل�م األسا�ي  والحصول ع� شهادة تثبت ذلك �ي �كونوا مؤهلني
 

حوا عدة طرق �مكن أن تحسن الوضع الراهن لألطفال ل ي البحث ثغرات ومشا�ل فحسب، بل اق�ت
م �حدد المشاركون �ف

ي مرحلة الطفولة المبكرة. 
 الذين يتلقون التعل�م �ف
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ض التعل�م �ض حها المشاركون لتحسني ي اق�ت

ات الئت  التغي�ي
ف ومدراء المدارس والمنظمات غ�ي الحكوم�ة  ئلت أر�ــع من خمس ُس  ي البحث من المعلمني

ف �ف مجموعات من المشاركني
ي مرحلة الطفولة  

ي تنف�ذ برامج التعل�م �ف
ي يودون رؤ�تها �ف ات اليت وصان�ي الس�اسات الذين تحدثنا إليهم عن التغي�ي

حه عدد من األشخاص الذين أ ف �ق�ت ف حني ا إ� تغي�ي معني ج��نا معهم  مقابالت. وقد قدم األهل بضعة المبكرة. �ش�ي  تال��
حات، رغم أننا لم نطلب إليهم ذلك �احة.   اق�ت

 األوضاع االجتماع�ة 
ورة تصدي المنظمات غ�ي الحكوم�ة والحكومة  ح المعلمون �ف عاجل للفقر غ�ي المحتمل والج�ع والظروف  �شكل اق�ت

ي ر�اض األطفال 
ي تمنع األطفال �ف ا من التعلم. وقد أفاد أحد مدراء المدارس إ� أن غ�ي الصح�ة اليت واألوالد األ��ب سن�

ي المدرسة، بينما عزا مدير آخر شعب�ة مدرسته لدى األهل الفقراء لتوز�ــــع  
بعض األطفال �فقدون الو�ي �سبب الج�ع �ف
ا.  احات مع أهم أول��ات العملو قطعة واحدة من الفا�هة ل�ل األوالد يوم�� لألهل، أال و�ي التصدي   تتطابق هذە االق�ت

 للج�ع والسكن غ�ي المالئم.  

ي تطال الصب�ان ي عمالة األطفال اليت
 و�ن كان ع� نحو غ�ي ح�ي.   ،كذلك أبدى المعلمون قلقهم �سبب االرتفاع �ف

ي إ�شاء  
وشدد صانعو الس�اسات والمنظمات غ�ي الحكوم�ة ع� أهم�ة التقي�م الفعال لالحت�اجات وذلك للمساعدة  �ف

ي تركز ع� االحت�اجات. ا  لخدمات اليت

 حاجات األوالد اإلضاف�ة 
ف ومدراء المدارس خلق الم��د من الفرص لتقد�م الدعم النف�ي االجتما�ي لألوالد الذين   ح العد�د من المعلمني اق�ت
ي المنظمات 

غ�ي  تعرضوا للصدمات النفس�ة �سبب تجار�ــهم الشخص�ة و تجارب أهلهم. وقد أشار األهل والمعنيون �ف
 الحكوم�ة وصانعو الس�اسات إ� عدم توفر التعل�م لألوالد ذوي االحت�اجات الخاصة و/أو اإلعاقات. 

���ة  البينة التحت�ة ال�ت
ف ومدراء المدارس �شكل أسا�ي ع� الحاجة لعدد أ��ب من المالعب المجهزة �شكل أفضل لألوالد   شّدد كل من المعلمني

ي عمر ر�اض األطفال.  
 �ف

حوا استخدام التصم�م الملون وزوا�ا القراءة  وأشار هؤال  ، كما اق�ت ف ء إ� أن تصم�م وتنسيق الصفوف �حتاج إ� تحسني
ي إحدى المنظمات  

ح موظف �ف ي هذا اإلطار، اق�ت
ومحطات التعلم، باإلضافة إ� تزو�د كل طفل باألدوات الرقم�ة. �ف
ي سبق  ي   ،وا�تسبها األطفال الحكوم�ة االستفادة من مهارات تكنولوج�ا المعلومات اليت ح إ�شاء صندوق خ�ي كما اق�ت

ف معدات كهذە.   �مكن استخدامه لتأمني

حدد المعلمون ومدراء المدارس حاجة ملحة للوسائل التعل�م�ة والقرطاس�ة واألدوات المكتب�ة بعد أن أصبحت هذە 
ف ومدراء مدارس تو  ف و�عادة  �ع�دة عن متناول هذە المدارس �سبب التضخم. وقد قدم عدة معلمني ص�ات تتعلق بتحسني

ف للمرونة والخلق.   النظر بمنهاج صفوف الروضات، وشملت هذە التوص�ات توف�ي مجال أ��ب للمعلمني
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ض   تواصل األهل والمعلمني
ت أهم�ة قض�ة عدم التحاق األطفال السو  ف من قبل عدد من  أث�ي ي سن مبكرة كاألطفال اللبنانيني

ف ب��اض األطفال �ف ر�ني
ف ومدراء المدارس.  لذلك أوصوا بالق�ام بأعمال   ي المنظمات غ�ي الحكوم�ة وصان�ي الس�اسات والمعلمني

ف �ف الموظفني
ي ر�اض األطفال.  كما 

ف للتشد�د ع� ق�مة تج��ة التعل�م �ف ف الالجئني أن توف�ي فرص أ���  التوع�ة مع األهل السور�ني
ف لاللتحاق بصف الروضة األو� والثان�ة، ول�س فقط بأحدهما، ضغط منهاج صف الروضة الثالثة   لألطفال النازحني

ا كما هو عل�ه اليوم. وتم ي لتمكينهم من   تالذي أصبح مكثف�
ا بتقد�م المساعدة لألهل ذوي الدخل المتديف التوص�ة أ�ض�

 ابة. دعم تعل�م أطفالهم القراءة وال�ت 

ض   ظروف عمل المعلمني
ي بدل النقل وكلفة الوقود. لم �كن الموظفون 

يو�ي المعلمون ومدراء المدارس �شدة بتقد�م األجر العادل والمساعدة �ف
ي الوقت الذي أج��ت ف�ه المقابالت مع مدراء المدارس  

ي إحدى المدارس قد تلقوا أجر عملهم منذ أر�عة فصول �ف
�ف

. وقد كان العد� ف ي الوقت الذي تحدثنا ف�ه  والمعلمني
ف عن العمل �ف �ني د من األشخاص الذين أج��نا معهم مقابالت م�ف

 إليهم.  

ض  ي للمعلمني
 التطور المهئض

�ة والتعل�م عن بعد ومشاركة الطالب ع� رأس الئحة أجندة   ف ي باللغة اإلنكل�ي حل التدر�ب المستمر والتطور المهيف
، بينما أو� مدراء المدارس بتدر�ب  ف المدراء ع� التكنولوج�ا الحديثة واإلدارة والمال�ة وطرائق التعل�م  المعلمني

ا أ�َضا.    الجد�دة. كما اعت�ب خلق الفرص لمدراء المدارس لتجميع المعارف والتعلم المتبادل مهم�

احات األهل   اق�ت
ي مرحلة ر�اض األطفال، كما آثروا 

التعل�م الحضوري بالنسبة اعت�ب األهل التعل�م عن بعد �شكل عام غ�ي مجٍد لألطفال �ف
ي المدارس الرسم�ة �سبب الضغط ع�  

ألوالدهم. وكان قد ُطلب من بعض األهل سحب أوالدهم من ر�اض األطفال �ف
ف الذين كانوا يرتادون المدارس الخاصة  إ� المدارس الرسم�ة   األما�ن الشاغرة جراء توافد عدد كب�ي من التالمذة اللبنانيني

وأو� األهل السور�ون بوجوب عدم حدوث هذا األمر.  وأشار عدد منهم إ� خطر    قتصاديإثر تدهور الوضع اال
ا وجهة نظر األها�ي هذە.   ف العن�ي والتنمر، وقد ذكر المعلمون أ�ض�  تعرض ااألطفال للتمي�ي
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ي �شأت موجز �ف عن البحث والمرتبطة بالتجارب   الس�اسات هذا، قمنا بمشاركة مجموعة مختارة من النتائج اليت
ي عمر ر�اض األطفال 

ف �ف ف وغ�ي اللبنانيني ي مرحلة الطفولة المبكرة ل�ل من األطفال اللبنانيني
ي �ف

المتعلقة بالتعل�م �ف
ي أثارها المشاركون كانت بارزة   ا من القضا�ا اليت .  يبدو أن عدد� ي

واألطفال الذين ينتمون لعائالت من ذوي الدخل المتديف
ف وأن هذە القضا�ا  قبل الجا ف ونصف العام السابقني ي العامني

ي شهدها لبنان �ف ئحة وقبل االضطرابات االقتصاد�ة اليت
ي تلقاها الف��ق.   ي هذا الموجز أن ننصف كل التوص�ات المف�دة اليت

ا اليوم. لقد حاولنا �ف  أضحت أ��� الحاح�

ي مجالت أ�اد�م�ة  
ي مجس�قوم ف��ق البحث بن�ث نتائج هذا البحث �ف

ف  الت و�ف ف المتخصصني أخرى تهم الممارسني
�ة والع���ة.  ف ف اإلنكل�ي  باللغتني

ي جامعة رفيق الح��ري ع� العنوان  
ي �ض

وف�سورة ه�ام لط�ض الرجاء إرسال أ�ة تعل�قات ع� هذا الموجز لل�ب
ي 
ويض ي  lotfihr@rhu.edu.lbاالل��ت

ويض ي جامعة إ�ست لندن ع� العنوان االل��ت
وف�سورة إ�فا ل��د �ض أو لل�ب

e.lloyd@uel.ac.uk 

 ول�م خالص الشكر،

ي لبنان  
ي مرحلة الطفولة المبكرة �ف

وع بحث التعل�م �ف  ف��ق م�ث
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