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إعداد فاتن الحاج

للمشاركة في صفحة «تعليم» التواصل عبر البريد اإللكترونيfelhajj@al-akhbar.com :

رأي
التعليم العالي للسوريين
حق وليس ترفًا

نـتـيـجــة مختلفة ج ــذري ــا ،أي أن ــه قد
يـنـجــح فــي االخ ـت ـبــار األول ويــرســب
فــي ال ـثــانــي!» .وال ـس ـبــب؟ يـبــدو الفتًا
ّ
مــا يقوله معلمون لجهة أن تالمذة
الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادات ب ـ ــات ـ ــوا م ـن ـ ّـم ـط ــن عـلــى
أس ـئ ـلــة االم ـت ـح ــان ــات ال ــرس ـم ـي ــة ،أي
أنهم يحفظون األجوبة عن األسئلة
بـ ـم ــا ف ـي ـه ــا األسـ ـئـ ـل ــة ال ـ ـتـ ــي تـعـتـمــد
ً
التحليل أو األعـمــال املخبرية مثال.
فــاملـعـلــم ي ـقــول لـتـلـمـيــذه :إذا ســألــوك
ه ــذا ال ـس ــؤال تـجـيــب ب ـهــذه الـطــريـقــة
حتى تضمن العالمة الكاملة! وهنا

فـ ــي م ـ ـ ّـادت ـ ــي الـ ــريـ ــاضـ ـ ّـيـ ــات وال ـع ـل ــوم
ب ــن امل ـ ــدارس ال ـت ــي اع ـت ـم ــدت األلـ ــواح
ّ
التفاعلية وتلك التي لم تعتمدها.
ّ
وه ـ ــذا م ــا اتـ ـف ــق م ــع ن ـت ــائــج ال ــدراس ــة
ّ
التجريبية الـتــي قمنا بتنفيذها في
ل ـب ـن ــان ع ـل ــى  110تـ ــامـ ــذة فـ ــي صــف
الـ ـس ــاب ــع أسـ ــاسـ ــي فـ ــي م ـ ــادة ال ـع ـل ــوم
ال ـط ـب ـي ـع ـ ّـي ــة ،وال ـ ـتـ ــي ام ـ ـتـ ــدت لـفـصــل
دراسي كامل.
وع ـلــى ط ــرف نـقـيــض ،يـشـيــر الـبــاحــث
ال ـتــربــوي األم ـيــركــي روبـ ـ ّـرت م ــارزان ــو
إل ــى ت ـق ـ ّـدم ت ــام ــذة ال ـص ــف الـتـفــاعـلـ ّـي
بـنـحــو  17نـقـطــة عـلــى تــامــذة الـصــف
الـتـجــريـبــي وذلـ ــك ف ــي دراسـ ــة أجــريــت
على  1716تلميذًا ،وفي  50مدرسة من
ّ
ّ
األميركية.
م ــدارس الــواليــات املــتـحــدة
ويشير باحثون تربويون آخرون إلى
ّ
أن استعمال اللوح التفاعلي وحده ال
بالضرورة إلى التعليم األحسن.
يقود
ّ
ويـصـ ّـرحــون بــأنــه ليس واضـحــا حتى
ّ
اآلنّ ك ـيــف يـمـكــن ل ــل ــوح الـتـفــاعـلــي أن
ّ
يــؤثــر فــي ال ـنــواتــج الـتـعـلـيـمــيــة أو في
تطوير املفاهيم.

يشجعه على استخدام الدليل الذي
يتضمن ن ـمــاذج األسـئـلــة والـ ــدورات
الرسمية السابقة وأجوبتها والذي
بـ ــات ي ــأخ ــذ م ـك ــان امل ـن ــاه ــج والـكـتــب
األساسية.

نخبوية معكوسة

التالمذة
ّ
منمطون
على
أسئلة
اإلمتحانات
الرسمية
(مروان
طحطح)

ال تـ ـسـ ـتـ ـغ ــرب س ـ ـكـ ــارل ـ ـيـ ــت صـ ـ ـ ــراف،
األس ـتــاذة فــي كلية التربية واملـنــدوبــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ع ـ ــن ال ـج ـم ـع ـيــة
األوروبية لطرائق التقييم في التربية،
ما يحصل ما دامت مهمة املعلم حاليًا

إذًا ،ف ـمــراج ـعــة الـ ــدراسـ ــات األج ـن ـبـ ّـيــة
تكشف نـجــاحــات وإخـفــاقــات لــألــواح
ّ
التفاعلية ،وصعوبات لتوظيفها في
ّ
ّ
ّ
العملية التعليمية ،ما يعني أن باب
ال ـن ـق ــاش ال ي ـ ــزال م ـف ـتــوحــا وال ـف ــائ ــدة
العلمية لم تحسم بعد.

عدم وجود أي دليل تجريبي أو
ّ
حسي يربط بين استعمال اللوح
التفاعلي وارتفاع التحصيل
لـ ـك ــن حـ ـت ــى ل ـ ــو ُح ـ ـسـ ــم دور الـ ـل ــوح
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاع ـ ـلـ ــي ف ـ ـ ــي رف ـ ـ ـ ـ ّـع ال ـت ـح ـص ـي ــل
وتحسني التفكير ،فــإنــه ال يجوز أن
ن ـس ـقــط هـ ــذه ال ـن ـتــائــج ع ـلــى بيئتنا
الـتــربـ ّ
ـويــة اللبنانية املختلفة جملة
ً
وتفصيال عن بيئة املدارس األجنبية،
وال ي ـ ـجـ ــوز أن ن ـع ـت ـم ــد ع ـش ــوائ ـي ــا
بـعــض ا ّلـتـقـنـ ّـيــات الـحــديـثــة مــن دون
أن نتحقق مــن ّ
ّ
فع ّ
عملية
اليتها فــي

هــي إع ــداد تــامــذة قــادريــن على إعــادة
صياغة املعلومة وكتابتها ومعالجة
أن ـ ـمـ ــاط أسـ ـئـ ـل ــة م ـع ـي ـن ــة ت ـض ـم ــن لـهــم
ال ـن ـج ــاح ،ول ـي ــس ال ـه ــدف م ــن الـتـقـيـيــم
ب ـ ـنـ ــاء م ـ ــواط ـ ــن م ـ ـس ـ ــؤول وم ـت ـس ــائ ــل
ون ــاق ــد .فــأن ـمــاط األس ـئ ـلــة ال ـت ــي تــأتــي
فــي االمـتـحــان تعكس طــرائــق التعليم
فـ ــي الـ ـص ــف وت ـق ـي ــس نـ ــواتـ ــج ال ـت ـع ـلــم
(مــن معارف مـحــدودة) وليس التعلم،
وتـ ـح ــاف ــظ ع ـل ــى ن ـخ ـب ــوي ــة م ـع ـكــوســة،
إذ ينجح التلميذ ال ــذي حـفــظ وليس
التلميذ امل ـبــدع وامل ـف ـكــر .وه ــذا النمط
يـضــرب املـنــاهــج الـتــربــويــة والـكـفــايــات
املـبـنـيــة عـلــى أســاس ـهــا ،وال ـك ـفــايــة هي
قــدرة التلميذ على توظيف مجموعة
معارف ومواقف من مــوارده الداخلية
والخارجية إلنجاز مهمة أو نشاط.
ب ـ ــرأي صـ ـ ـ ــراف ،تـ ــواجـ ــه االم ـت ـح ــان ــات
الرسمية امتحانًا عسيرًا :هــل نبحث
عـ ــن م ـ ـعـ ــدالت نـ ـج ــاح أم عـ ــن تـحـقـيــق
ك ـ ـ ـف ـ ــايـ ـ ــات؟ ت ـ ـج ـ ـيـ ــب« :م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـثـ ــوابـ ــت
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،وه ـ ـنـ ــا ي ــوافـ ـقـ ـن ــا امل ــرك ــز
التربوي ووزارة التربية ،العمل على
الكفايات ،ما يستدعي تطوير عملية
التقييم التقليدية القائمة على النجاح
املبني على الحفظ وال ــذاك ــرة املؤقتة،
لتحاكي املستويات العليا في تصنيف
بلوم أي التحليل والتفكير ،وقد يكون
مفاجئًا على سبيل املثال إلغاء «كتابة
امل ــوض ــوع» ( )dissertationف ــي م ــادة
اللغة الفرنسية في البكالوريا ،بحجة
أن الـتـلـمـيــذ «ض ـع ـيــف ل ـغ ــوي ــا» ،فيتم
بذلك إضعافه ذهنيًا وفكريًا».
وتقول« :إذا أرادت االمتحانات قياس
الـكـفــايــات يـجــب ال ــرج ــوع إل ــى السجل
املــدرســي الـكــامــل إلن ـجــازات كــل تلميذ
وليس االكتفاء بامتحان رسمي!».
وتــرى صــراف أن أداء التلميذ في هذه
االمـ ـتـ ـح ــان ــات ل ـي ــس مـ ــؤش ـ ـرًا ل ـج ــودة
الـتـعـلـيــم ف ــي امل ـ ـ ــدارس ألن ـه ــا ال تــأتــي
ب ـ ـمـ ــؤشـ ــرات ح ـق ـي ـق ـيــة حـ ـ ــول ك ـف ــاي ــات
التالمذة ،ما يستدعي تطوير املناهج
التربوية بعناصرها األربعة :األهداف،
ط ــرائ ــق الـتـعـلـيــم ،امل ـضــامــن وط ــرائ ــق
الـتـقـيـيــم ,وإعـ ــادة الـنـظــر بـكــل هيكلية
االم ـت ـح ــان ــات م ــع ب ـ ــروز ال ـح ــاج ــة إلــى
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات وال ـت ـخ ـط ـي ــط واألب ـ ـحـ ــاث
القليلة جدًا في هذا املضمار.

ّ
التعليم ،وخصوصًا ّأننا نعاني من
مشاكل تعليمية معقدة ليس أقلها
تراجع مستوى تالمذتنا التعليمي
ف ــي مـ ــادة ال ـع ـل ــوم وف ـق ــا الخ ـت ـب ــارات
ّ
(،)Timss 2011
"الـتـيـمـ
ـس" الـعــاملــيــة ّ
ّ
حيث حــل تالمذة الصف الثامن في
املــرتـبــة  39عامليًا مــن أصــل  46دولــة
مشاركة.
وبـعــد م ــرور سـنــوات مــن االستثمار
ف ــي ه ــذه الـتـكـنــولــوجـيــا ف ــي لـبـنــان،
لــم ي ـصــدر حـتــى الـلـحـظــة أي دراس ــة
ت ـق ــوي ـم ـي ــة رس ـم ـي ــة ح ــول ـه ــا وحـ ــول
جـ ــدوى االس ـت ـث ـمــار فـيـهــا (ع ـلــى حـ ّـد
عـ ـلـ ـمـ ـن ــا) ،وآثـ ـ ــارهـ ـ ــا عـ ـل ــى ال ـع ـم ـل ـيــة
التعليمية ،ما خال بعد األرقــام التي
ّ
ّ
واملروجة
املسوقة
تنشرها الشركات
ل ــأل ــواح ال ـت ـفــاع ـلـ ّـيــة ،والـ ـت ــي تفتقر
ّ
املوضوعية ،وخصوصًا ّ عندما
إلــى
ّ
ّ
تسوق كل منتج جديد على أنه الحل
ّ
ّ
ال ـس ـحــري ل ـكــل امل ـش ــاك ــل الـتـعـلـيـمـ ّـيــة
ّ
والتربوية التي تعانيها مدارسنا.
*طالب دكتوراه في جامعة القديس يوسف

ّ
عضام الغالي *
هناء
االرتـفــاع املتزايد في عــدد املنح الدراسية لالجئني السوريني لم يترجم
ازديادًا في نسب االلتحاق بالتعليم العالي في لبنان ،فبعدما كانت النسبة
قد وصلت إلى  %26قبيل الحرب في الجامعات السورية ،انخفضت بعد
اللجوء إلى ما يقارب %2.57في األردن ،و % 4.5في تركيا ،و% 0.57
في إقليم كردستان في العراق.
أما في لبنان ،فقد التحق نحو  % 6فقط من السوريني الذين تبلغ أعمارهم
بني  18و 24عامًا ،بالتعليم العالي ،فمن أصل  101,892ألف الجئ في
هذه السن ،تسجل  7072طالبًا في الجامعات في العام الدراسي  2014ـ ـ
 2015وانخفض العدد إلى  5860طالبًا في عام  2015ـ ـ .2016
في الواقع ،إن الطالب املحتملني للتعليم العالي من الالجئني هم في كثير
من األحيان من يعيلون أسرهم ،ويواجهون حالة من عدم اليقني بشأن
توظيفهم بعد التخرج في بلد اللجوء.
كذلك ّ
فإن الوضع القانوني لالجئني واشتراط حصولهم على إقامة سارية
املفعول واع ـتــراف الـبـلــدان املضيفة بــالــدرجــات والـشـهــادات األكاديمية
عــوامــل تـحـ ّـد هــي األخ ــرى مــن قدرتهم على االلـتـحــاق بالجامعات ،فال
يستطيع الــاجــئ الـســوري فــي لبنان الحصول على معادلة للشهادة
الثانوية ،والـتــي تخوله الــدخــول الــى إحــدى الجامعات املحلية ،مــن دون
الحصول على اإلقامة .فالالجئون يصارعون ،بل يقعون أسرى البتزاز
سوق سوداء يضطرون فيها لدفع مئات الدوالرات ملجرد الحصول على
نسخ مصدقة مــن شهاداتهم ونسخ طبق األصــل مــن تلك الشهادات،
والتي تطلبها بعض البلدان املضيفة واملؤسسات املحلية ،ومنها لبنان.
وعلى هذا النحو ،يتخلى العديد من الالجئني الشباب عن حلم الحصول
على التعليم الجامعي.
للوقوف على الوضع الحالي لوصول الالجئني السوريني إلــى التعليم
الجامعي في الدول املضيفة في لبنان واألردن وتركيا وإقليم كردستان،
وتقييم الثغر وفهم األولويات واالحتياجات ،أنجز معهد عصام فارس
للسياسات العامة والـشــؤون الدولية ،في آذار  ،2017دراســة حالة في
البلدان األربعة بتكليف من منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
ُ
وشاركت شخصيًا في الدراسة مع زميلتي رلى برجاوي،
(اليونسكو)،
منسقة بــرامــج فــي املـعـهــد ،وجـنـيـفــر ديـكـنــايــت ،طــالـبــة ماجستير في
الجامعة األميركية.
ّ
بدا في املالحظات األساسية ّ
اليونسكو
فاقية
ات
على
يوقع
لم
لبنان
أن
ّ ّ
لالعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلميةّ ،إل أنه
أب ــرم مــع ســوريــا اتـفــاقــا يسمح بــاالعـتــراف املـتـبــادل لـشـهــادات كــل من
التعليم الثانوي والجامعي .وبفضل هــذه السياسات ،التحق تاريخيًا
العديد من الطالب السوريني بالجامعات اللبنانية.
وفــي األزم ــة األخـيــرة ،تـ ّـم إس ــداء نصيحة للجامعات للعمل مــع الطالب
السوريني وتسهيل وصولهم إلى التعليم الجامعي .وعلى الرغم من ّأن
اإلقامة ُملزمة للقبول الجامعي ،أشار مشاركون من بعض الجامعات
ّ
الـخــاصــة إلــى أنـهــم ال يـتــابـعــون هــذه األم ــور ،فــالـطــاب يحصلون على
ّ
شهاداتهم حتى من دون إظهار إثبات اإلقامة.
وبالنسبة إلــى التوظيف ،يقول بعض الطالب السوريني إن عملهم في
ً
بلد اللجوء دونه معوقات كثيرة ،ففي لبنان مثال يمنعون من االنضمام
إلــى  25نقابة مهنية ،إذا أرادوا أن يبقوا أو يعملوا هنا بعد استكمال
دراستهم.
ورغم تهافت منظمات وطنية ودولية على تقديم منح دراسية بهدف دعم
الطالب املؤهلني من الالجئني السوريني ،أظهرت النتائج بعض الفرص
ّ
غير املقتنصة .بحسب الــدراســة ،ال تــزال التوعية تشكل مشكلة إذ ال
يــدرك العديد من الطالب املؤهلني وجــود املنح الدراسية أو أي دعــم من
شكل آخر.
ّ
إال ّأن سبب االنقطاع قد يتعلق برأيي بشكل أساسي بهيكلية املؤسسات
الجامعية التي تقدم للطالب الالجئني في العادة دراسة تقليدية في حني
ّ
أنــه يمكنها التفكير بشكل مختلف من خــال إضافة وحــدات للتنمية
املهنية واملـهــارات الحياتية ،لتشجيع الالجئني على التصدي للعقبات،
ودفعهم لالعتقاد بأن التعليم العالي يستحق حقًا هذا الجهد.
مــن الـضــروري تطوير الجامعات لتصبح مؤسسات متعددة األبـعــاد،
عبر إضافة طرق تدريس جديدة وممارسات تربوية ديناميكية ال يعود
التركيز فيها منحصرًا باألستاذ ،وإنما يالمس احتياجات املتعلم من
خالل أساليب تعلم فاعلة وتفاعلية وتجريبية ،حيث يتعلم الطالب من
تلقاء نفسه أو من أقــرانــه .كذلك فاملطلوب تطوير شخصيات الطالب
الالجئني لتشجيع فضولهم وإحساسهم باملبادرة ومثابرتهم وقابليتهم
على التكيف ووعيهم األخالقي ومنطقهم.
ّ
ويمكن لهذه التغييرات أن تمكن الجامعات فــي أن تصبح أكثر قــدرة
على املنافسة في عصر يزداد فيه الطلب على التعليم العالي .كذلك فإنّ
االستثمار فــي تعليم الالجئني الـســوريــن مــن الشباب فرصة لتمكني
هؤالء السكان ،وتزويدهم بوعي نقدي التخاذ القرارات الحكيمة ،وأدوات
لتحسني خيارات الحياة واألمل بالنسبة لهم ولغيرهم ،وخصوصًا في
بلد مضيف مثل لبنان .فتعليم الالجئني السوريني ّ
يقدم فرصة تطور
للبنان بخالف مــا يعتقد البعض لجهة ّأن تعليم هــؤالء الشباب يزيد
التنافس مع الشباب اللبناني .نعيش في عالم تتقلص فيه الحواجز ما
يقدم فرصًا للبنانيني والسوريني للتطلع إلــى فــرص عمل في السوق
املحلية ،اإلقليمية ،ال بل والعاملية ،من خالل التسلح بالعلم.
* أستاذة في كلية التربية في الجامعة األميركية

