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تستعني برامج التَّعلم املت َِّصل
بالتكنولوجيا الرقم ّية لِربط
املتعلمني بكل من املوضوعات
والدورات التدريبية املعتمدة
ذات املنفعة كام تربطهم بأقرانهم سواء محل ًيا أو عامل ًيا وبشبكة
واملوجهني
اإلنرتنت والخطاب العاملي وث ّلة من املعلمني املتدربني
ّ
وا ُمل َي ّسين .وغال ًبا ما ينطوي التع ّلم ا ُملت ِّصل عىل التع ّلم ا ُملد َمج
حيث يتعلم الطالب من خالل وسائط اإلعالم اإللكرتونية
ولكنّهم يُدعمون يف الوقت نفسه من خالل التعليم املبارش.
وتتش َكل منظمة ا ّتحاد التع ّلم ا ُملتَّصل يف األزمات من 23
عض ًوا مبا فيها الجامعات واملنظامت غري الحكومية واملنظامت
الدولية ومقدمي الخدمات التعليمية كام يتشارك يف قيادتها
كل من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ومركز
إنزون التابع لجامعة جنيف .وتهدف إىل تعزيز توفري تعليم
عالِ الجودة ودعمه يف سياقات ال ِّنزاع واألزمات والتَّهجري من
خالل التع ّلم ا ُملت ِّصل .و ُتر ّكز منظمة ا ّتحاد التّعلم املتّصل عىل
التشارك باملعارف والخربات واألد ّلة كام تش ّدد عىل تطوير

املامرسات الجيدة وضامن املساءلة للطالب ومجتمعاتهم بُغ َية
تعزيز االعتامد عىل الذات والقدرة عىل مقاومة الظروف.
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ففي عام  ،2017نرشت منظمة ا ّتحاد التّعلم املتّصل دليل
ُفصل مجموعة مامرسات
اإلرشادات التوجيهية للجودة الذي ي ِّ
واعدة ودروس مستفادة يف أربع محاور رئيس ّية هي:
الوصول إىل التعليم العايل وتصميم مسار التع ّلم وبيداغوجيا
التع ّلم املتّصل والدعم األكادميي .ويتناول دليل اإلرشادات
التوجيهية ً
كل من املحاور السابقة فيام يتع ّلق بتقديم التَّعلم
املتّصل يف حاالت الطوارئ واألزمات وذلك بتقديم أمثلة
ملموسة من برامج أعضاء منظمة ا ّتحاد التع ّلم املتّصل.
وتنوي منظمة ا ّتحاد التّعلم املتّصل إصدار نسخة رقمية من
دليل اإلرشادات التوجيهية يف أواخر عام  2019إذ سيحتوي
عىل وظيفة إضافية تتيح للمنظامت تحميل محتواها الخاص.
ميكنك الوصول إىل دليل اإلرشادات التوجيهية وغريه من اإلصدارات
عىل الرابط التايل
.www.connectedlearning4refugees.org/publications

التَّع ُّلم املتَّصل :مستقبل التَّع ُّليم العايل؟
هناء آدم الغايل وإميا غصن

ينبغي ملؤسسات التَّع ُّليم العايل يف لبنان أن تراعي قدرة التَّع ُّلم ا ُملتَّصل يف تحسني الوصول إىل التَّعليم
العايل لشباب الالجئني وأفراد املجتمع املضيف.

يستضيف لبنان نحو  1.1مليوناً من الالجئني السوريني كثري منهم
من الشباب م ّمن هم يف سن الجامعة ويكافحون من أجل إكامل
تعليمهم يف وضع التَّهجري 1.ومع ذلك ،يتم ّكن بعض السوريني
الشباب من الوصول إىل التعليم العايل :إذ بلغ عدد الشباب
امللتحقني مبؤسسات التعليم العايل سبعة آالف و 315طالباً يف
العام الدرايس  2018-2017يف لبنان بزيادة قدرها  20باملائة منذ
العام الدرايس  .2015-2014وترجع تلك الزيادة لعدة أسباب
منها زيادة توافر املنح الدراسية باإلضافة إىل توا ّفر وسائط بديلة
للتعليم من بينها التعليم ا ُملتَّصل .ويشري ‘التعليم املتَّصل’ إىل
تعليم الطالب باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي
تسمح للتعليم أن يكون أكرث مرونة إذ ال يصبح محصوراً بزمان وال
مكان محددة عىل عكس التَّعليم العايل التقليدي 2.كام مت ّكن هذه
الطريقة التعليم ليكون أكرث تفاعل ّية وتساعد عىل توفري الوصول
إىل التعليم لعدد أكرب من الطالب يف أجزاء مختلفة من العامل
3
بتكلفة منخفضة.

وذلك للوصول إىل الالجئني السوريني والطالب الذين يعيشون
يف األجزاء النائية من لبنان ويف الخارج باإلضافة إىل تقديم بعض
املقررات عىل اإلنرتنت بالكامل .و ُتظ ِهر املعلومات التي ُج ِم َعت
مؤخراً عن التعليم ا ُملتَّصل يف لبنان أن مؤسسات التعليم العايل
عادة ما تستخدم ثالثة أنواع من التعليم ا ُملتَّصل مبا فيها التعليم
ا ُملد َمج والتعليم عرب اإلنرتنت بالكامل والتجسري الذي يركز
عىل تعليم اللغة4.وميكن أن تتضمن طرق التعليم االفرتاضية
املستخدمة للتفاعل اآلين بني ا ُمل َو ّجه والطالب مثل مؤمترات
الفيديو أو املحادثات املبارشة عرب اإلنرتنت أو التفاعل غري اآلين
مثل النرش يف منتديات املناقشة أو التع ّلم من خالل املحارضات
سجلة بالفيديو .كام يسهم استخدام وسائل التواصل االجتامعية
ا ُمل َّ
وغريها من املنصات عىل اإلنرتنت بتسهيل التفاعل غري الرسمي
بني الطالب وأقرانهم والطالب وموجهيهم مام يعمل عىل تكملة
الرسمي.
تع ّلمهم
ّ

العوائق التي تحول دون التعليم ا ُملتّصل

وتستفيد الجامعات اللبنانية أص ًال من التعليم ا ُمل َي َّس عىل اإلنرتنت ُتع ّد برامج التعليم ا ُملتَّصل جديدة بالنسبة للبنان ،لذا ظهرت
يف مقرراتها التعليمية ،لكنَّها بدأت بالتوجه نحو التعليم ‘ا ُملد َمج’ مجموعة من العوائق الهيكيلية والرتبوية والفنية التي تحول دون
الذي ُيعنَى بالدمج بني التعليم التقليدي والتعليم عىل اإلنرتنت تطبيقها.
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وتتم ّثــل ُأوىل العوائــق الهيكليــة بعــدم وجــود سياســات الفرص

تعــرف بالتعليــم عــر اإلنرتنــت يف لبنــان حتــى اآلن.
إال ّأن وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل أصــدرت مــروع
قانــون يف مايو/أيــار مــن عــام  2016يهــدف إىل تحديــد
رشوط وإجــراءات تقديــم برامــج التعليــم العــايل الرســمي
مــن خــال طــرق غــر تقليد ّيــة مبــا فيهــا التعليــم ا ُملتَّصــل.
ويعكــس مــروع القانــون هــذا إرصار الــوزارة عــى رضورة
املحافظــة عــى الجــودة يف التعليــم عــر اإلنرتنــت كــا يحــدد
رشوط معينــة مبــا فيهــا فريــق ضــان الجــودة ألي منظمــة
أو مؤسســة تنــوي تقديــم برامــج التعليــم غــر التقليديــة.

ُت َقـ َّدم كثــر مــن الربامــج وخاصــة تلــك التــي توفرهــا املنظــات
غــر الحكوميــة املحليــة والوطنيــة والدوليــة مجان ـاً أو بتكلفــة
منخفضــة جــداً .ويف أثنــاء ذلــك ،تبــدو املهــارات التــي توفرهــا
املؤسســات التعليميــة يف لبنــان والتــي تقــدم برامجــاً أكــر
تقليد ّيــة منفصلــة عــن متطلبــات ســوق العمــل اليــوم .كــا
يتجاهــل بنــد حجــم واحــد يناســب الجميــع االســتخدام املتزايــد
ـي .وتبع ـاً لذلــك ،مثــة حاجــة
للتكنولوجيــا ومنــو االقتصــاد الرقمـ ّ
لتعزيــز التوعيــة إىل جانــب املزيــد مــن التعــاون الــدويل مــن
أجــل العمــل عــى وضــع سياســات تعليميــة محليــة أكــر مرونــة
ميكنهــا اســتيعاب التطــورات االقتصاديــة مــن خــال التحســينات
والتعديــات يف التعليــم العــايل .ونقــرح أن تكــون الجهــود
التعاونيــة بقيــادة وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل بالتعــاون
مــع مؤسســات التعليــم العــايل املحليــة والدوليــة وغريهــا مــن
املنظــات الدوليــة ذات الخــرة املناســبة إذ ُت َعـ ّد ُفـ َرص التعليــم
ا ُملت َِّصــل أدوات تقــدّم فرصــة التع ّلــم خصوصــاً ألولئــك الذيــن
يعانــون مــن أجــل الوصــول إىل التعليــم التقليــدي ســواء مــن
الالجئــن أو الشــباب مــن البلــدان ا ُملســتضيفة.

ومــن العوائــق الهيكليــة األخــرى محدوديــة الوعــي والنظــرة
الســلبية الشــعبية تجــاه التع ّلــم عــر اإلنرتنــت .وغالب ـاً مــا
يعنــي قصــور الوعــي ّأن النــاس يشـ ّ
ـكون بفائــدة وأثــر برامــج
التعليــم ا ُملتَّصــل إذ يؤمــن العديــد مــن النــاس أنــه ميكــن
للتكنولوجيــا أن تكــون مفيــدة باعتبارهــا أداة داعمــة لتعزيــز
التع ّلــم والتعليــم وليــس كوســيلة أساســية وحرص ّيــة لتقديــم
التعليــم .ومتتــدّ املقاومــة الثقافيــة إىل مجتمعــات الالجئــن
الســوريني أيضــاً ،فعــى ســبيل املثــال ،ترفــض الالجئــات
ً
الســور ّيات الظهــور عــى الكامــرا يف مؤمتـرات الفيديــو نظـرا هناء آدم الغايل ha58@aub.edu.lb
َّ
مديرة الربامج ،برنامج البحوث يف سياسات التعليم والشباب
ألن هــذه املامرســة غــر مقبولــة ثقاف ّي ـاً.
( ،)EYPRمعهد عصام فارس ،الجامعة األمريكية يف بريوت
باإلضافــة إىل ذلــك ،ظهــرت عوائــق تعليميــة أيض ـاً تشــتمل https://website.aub.edu.lb/ifi/Pages/index.aspx
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والتــي تــؤدي إىل تأخــر الحصــول عــى املــوارد فض ـ ً
ا عــن إميا غصن emma.ghosn@mail.utoronto.ca
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وتقدميهــا .كــا متتلــك الهيئــة التدريســية مهــارات محــدودة www.utoronto.ca
يف تدريــس مقــررات التعليــم ا ُملت َِّصــل فضــ ًا عــن أنهــم
El-Ghali H A, Berjaoui R and McKnight J (2017) Higher Education .1
يكافحــون مــن أجــل دعــم طالبهــم عــر اإلنرتنــت .ونتيجــة and Syrian Refugee Students: The Case of Lebanon (Policies, Practices, and
لذلــك ،ال يــزال العديــد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس )Perspectives
يفضلــون التعليــم وجهــاً لوجــه عــى تدريــس املقــررات (التعليم العايل والطالب السوريون الالجئون :حالة لبنان (السياسات واملامرسات
واملنظورات)) bit.ly/UNESCO-HE-Arab-region-2017
عــر اإلنرتنــت .ومــع َّ
أن كثــرا ً مــن الطــاب مــا مل يكــن UNHCR (2014) Roundtable Report on Connected Higher Learning .2
جميعهــم ميتلكــون هواتــف ذكيــة إال ّ
أن بعضهــم يفتقــرون Programmes for Refugees
إىل مهــارات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت الالزمــة مــن (تقرير الطاولة املستديرة حول برامج التعلم العايل املتصل لالجئني)
bit.ly/UNHCR-Connected-Learning-2014
ً
أجــل متابعــة مثــل هــذه املقــررات .ويعــدّ التقييــم عائق ـا Gladwell C, Hollow D, Robinson A, Norman B, Bowerman E, Mitchell .3
آخـراً ،إذ تفتقــر الكثــر مــن املؤسســات إىل وســائل معتمــدة J, Floremont F and Hutchinson P (2016) Higher education for refugees
in low-resource environments: landscape review, Jigsaw Consult, United
لتقييــم التعليــم ا ُملت َِّصــل.
( Kingdomالتعليم العايل لالجئني يف البيئات التي تعاين من شح من املوارد :مراجعة
وأخــراً ،متثــل العوائــق التكنولوجيــة مثــل االتصــال البطــيء
باإلنرتنــت وإمــدادات الكهربــاء غــر املوثــوق فيهــا ونقــص
املعــدات إحباطــاً كبــراً لــكل مــن القــادة وأعضــاء الهيئــة
التدريســية والطــاب املشــاركني يف برامــج التعليــم ا ُملت َِّصــل.

املشهد العام) bit.ly/JigsawConsult-HE-refugees-2016
El-Ghali H and Ghosn E (2019) ‘Connected Learning in Lebanon’, .4
Issam Fares Institute at the American University of Beirut and UNHCR
( Lebanonالتَّع ُّلم املتصل يف لبنان)

