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اليونسكو - منظمة رائدة للتربية والتعليم 
على الصعيد العالمي

تعتبر اليونسكو التربية والتعليم األولوية الكبرى للمنظمة، 
إذ يندرج التعليم في ِعداد حقوق اإلنسان األساسية ويرسي 
القواعد الالزمة لبناء السالم وتحقيق التنمية المستدامة. 

وتتولى اليونسكو، بصفتها وكالة األمم المتحدة المتخصصة 
المعنية بالتربية والتعليم، ريادة المساعي العالمية واإلقليمية 

الرامية إلى تحقيق التقدم المنشود في هذا المجال، تعزيز قدرة 
نُظم التعليم الوطنية على  التكيف والصمود وتلبية احتياجات 

جميع المتعلمين، وقيادة الجهود الرامية الى التصدي للتحديات 
العالمية المعاصرة من خالل التعلّم الذي يتيح إحداث التغيير 
المنشود، مع التركيز بوجه خاص على المساواة بين الجنسين 

وعلى أفريقيا في كل أعمال المنظمة.

جدول األعمال العالمي للتعليم حتى عام 2030
لقد ُعهد إلى اليونسكو، بصفتها وكالة األمم المتحدة 

المتخصصة المعنية بالتربية والتعليم، بريادة وتنسيق جدول 
أعمال التعليم حتى عام 2030. ويندرج جدول أعمال التعليم 

حتى عام 2030 في إطار المساعي العالمية الرامية إلى القضاء 
على الفقر عن طريق تحقيق 17 هدفاً للتنمية المستدامة بحلول 

عام 2030. وال يمكن تحقيق أي هدف من أهداف التنمية 
المستدامة السبعة عشر بدون التعليم. وتشتمل هذه األهداف 

على هدف خاص بالتعليم، وهو الهدف 4 الذي يرمي إلى »ضمان 
التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم 

مدى الحياة للجميع«. ويقدم إطار العمل الخاص بالتعليم 
حتى عام 2030 اإلرشادات الالزمة لتحقيق هذا الهدف النبيل 

وااللتزام بالتعهدات الطموحة التي ينطوي عليها.
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تقييم معرفة القراءة والكتابة والمهارات الحياتية لدى الشباب السوري )2021(: تقريـر موجز

1. غــرض الدراسة؟

UNESCO Institute for Statistics )UIS(, Fact Sheet No. 46, September 2017 )UIS/FS/2017/ED/46(  1

تسببت األزمة السورية بتعطيل تعليم األطفال والشباب ألكثر 
من 10 سنوات. وأضافت جائحة كوفيد - 19 وإغالق المدارس 

الناتج عنها، عبًئا إضافًيا على الوضع القائم، وأّثرت على 
نتائج التعلم حول العالم. وتقييم كفاءات الشباب السوريين في 

القراءة والكتابة والحساب ومهاراتهم الحياتية ضروري من 
أجل تخطيط وتنفيذ برامج أفضل لمساعدتهم على تعويض 

خسائرهم التعليمية. والهدف من ذلك هو دعمهم ليكونوا 
قادرين على العودة إلى مسارات التعليم الرئيسية، أو تزويدهم 
بالمهارات األساسية ليكونوا قادرين على التعامل مع متطلبات 

حياتهم اليومية الشخصية والمهنية.

وال تزال مهارات القراءة والكتابة المنخفضة مصدر قلق بالغ 
على مستوى العالم، فأكثر من 617 مليون طفل/ة وشاب/ة ال 

يتمتعون بالحد األدنى من الكفاءة في القراءة والرياضيات، وفًقا 
لتقديرات معهد اليونسكو لإلحصاء1. وتجدر اإلشارة إلى أن 
الحد األدنى من الكفاءة يرتبط بالصف الدراسي، ولكّنه يُقيَّم 

حسب الفئة العمرية. فعلى سبيل المثال، من الممكن أال يتمتع 
شاب في التاسعة عشر من العمر بالحد األدنى من الكفاءة في 

القراءة والرياضيات للصف الثامن أو حتى للصف الخامس. 
وبناًء على ما تقّدم، تقيس دراسة »تقييم معرفة القراءة والكتابة 

والمهارات الحياتية لدى الشباب السوري« )LLASY( مستوى 
الشباب السوريين الحالي في القراءة والكتابة والحساب وفي 

المهارات الحياتية استناًدا إلى الحد األدنى لمستويات الكفاءة.

2. هدف الدراسة

تستهدف دراسة LLASY الشباب السوريين من الفئة العمرية 
15-24، الذين يعيشون حالًيا في سوريا. وتتألف العينة من 

فئتين: الشبان والشابات الملتحقين بمؤسسات تعليمية أو 
تدريبية وأولئك غير الملتحقين بها. وتشمل الفئة الثانية 

فين والشباب الذين يبحثون عن وظائف. الشباب الموَظّ
وهذه المجموعة المستهدفة مهمة نظًرا إلى قدرتها على 

المساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية. فمن شأن 
تعزيز مهارات الشباب في القراءة والكتابة والحساب ومهاراتها 

الحياتية أن يحّسن مساهمة رأس المال البشري في التنمية 
االجتماعية واالقتصادية.

واستهدفت الدراسة أيًضا المؤسسات التعليمية والتدريبية ألنها 
تقدم مسارات نظامية وغير نظامية وبديلة لتعليم األطفال والشباب 

القراءة والكتابة والحساب والمهارات الحياتية، وألنها صممت 
وطورت ونفذت لبرامج عبر اإلنترنت خالل فترات اإلغالق التي 

شهدتها المؤسسات التعليمية بسبب جائحة كوفيد- 19.
وستساهم نتائج الدراسة أيًضا في تطوير وحدات تدريبية مناسبة 

للمعلمين في مجال تطوير المناهج وطرق التدريس والمهارات 
القيادية. وسيؤدي ذلك إلى تحسين جودة وتأثير التعليم والتعلم 

في التدخالت التعليمية بغية إنشاء برامج التعلم البديل.
باإلضافة إلى ما سبق، تم استهداف عينة من اأُلَسر أيًضا لفهم 
الخصائص األساسية في بيئة المنزل، وللنظر في العوامل التي 
قد تساهم في تعزيز القراءة والكتابة والحساب لدى الشباب، 

مثل مستويات دخل الوالدين، ومستويات القراءة والكتابة 
لدى الوالدين، وتوافر الكتب والدوريات والكمبيوتر المحمول 

والهواتف المحمولة مع اتصال باإلنترنت، إلخ.
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45.6

2  أداء الشباب العام في مجال الحساب واعد أيًضا، إذ يستوفي 
52.37 في المائة من الشباب الحد األدنى من مستويات الكفاءة 

المتوقعة )الشكل 2(.

الشكل 2. توزيع درجات الحساب

1  يُظهر أداء الشباب العام في مجال القراءة والكتابة أّن معظم 
الشباب )54.4 في المائة( يستوفون الحد األدنى من مستويات 

الكفاءة المتوقعة )الشكل 1(.

الشكل 1. توزيع درجات محو األمية

متوسط نسبة معرفة القراءة والكتابة: 54.40
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المنهجية  .3

تم إجراء »تقييم معرفة القراءة والكتابة والمهارات الحياتية لدى 
الشباب السوري« في الفترة بين نيسان/أبريل وكانون األول/
ديسمبر 2021. والفئة المستهدفة في الدراسة هي الشباب 

السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاًما. تم اختيار 
العينة من 13 محافظة و244 منطقة فرعية.

تقوم المنهجية المعتمدة في هذه الدراسة على أخذ عينات عنقودية 
على مرحلتين وفًقا للنهج الذي طورته منظمة الصحة العالمية. 

ففي المرحلة األولى، أُِخَذت عينات باحتمال متناسب مع الحجم 
)PPS(، أما في المرحلة الثانية، فتم اختيار العينات عشوائًيا في 

كل مجموعة. وتم اختيار عينة تتألف من 420 أسرة للمشاركة في 
امتحانات التقييم والمسوح األسرية. وتم اختيار 56 منطقة فرعية 

)مجموعة عنقودية( من 56 منطقة. وقام مركز القياس والتقويم 
التربوي بوزارة التربية بسحب عينة عشوائية من كل مجموعة. 
واعتمد تصميم الدراسة على المعلومات التي اختارها الشباب 
السوريين في الدراسة والتي تندرج تحت فئات »في المدرسة« 

ف حالًيا« أو »باحث عن عمل«. ومن  أو »خارج المدرسة« أو »موظَّ
المرجح أن تكشف الدراسة عن تباين كبير في متوسط الدرجات 

وتوزيع الدرجات حسب المحافظات والفئات الديموغرافية. 

وللحرص على تسجيل هذا التباين من دون فارق كبير بين النتائج 
العليا والدنيا في توزيع الكفاءات، كان من الضروري أن تغطي 

كتيبات االمتحان كافة مستويات الكفاءة. وُطِلَب من فريق تطوير 
العناصر أيًضا أن يصّنف العناصر في واحدة من ثالث مجموعات:

1  العناصر التي كانت مناسبة عمر الشباب الذين خضعوا 
لالمتحان،

2  العناصر التي كانت سهلة للغاية بالنسبة للشباب الذين خضعوا 
لالمتحان،

3  العناصر التي كانت متوسطة الصعوبة أو صعبة للغاية بالنسبة 
للشباب الذين خضعوا لالمتحان. 

وتتكون أدوات الدراسة من مجموعة امتحانات واستبيانات. وقد 
قيمت االمتحانات كفاءة الشباب في 3 مجاالت تعلم معرفية، 

هي، 1. القراءة والكتابة، 2. الحساب 3. المهارات الحياتية. وقد 
تم تكييف وتطوير العملية المعرفية الالزمة لتطوير كل من هذه 
المجاالت، وعملية بناء مقياس لقياس مستويات الكفاءة الفعلية 
من خالل االمتحانات، بهدف تلبية احتياجات الدراسة. ويتمثل 

أحد الجوانب الهامة في دراسة LLASY في اّنها حاولت أن تقيس 
المهارات الحياتية التي تشكل عنصًرا مهًما في الغاية 4.7 من 

الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وأن تقيس مستوى 
القراءة والكتابة والحساب الذي يندرج ضمن الغاية 4.6 من الهدف 

الرابع من أهداف التنمية المستدامة. وتم جمع معلومات من 79 
مؤسسة توفر التعليم اإلعدادي والثانوي والعالي والتعليم والتدريب 

التقني والمهني. ولوحظ توازن عادل بين الجنسين في مجموعة 
الشباب الذين تمت مقابلتهم لجمع المعلومات األساسية. إذ بلغت 

نسبة الشابات 47.5 في المائة مقابل 52.5 في المائة للشّبان. الرئيسية النتائج   .4
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الشكل 3. أداء الشباب والشابات حسب متوسط درجات القراءة والكتابة والحساب وحسب المحافظات

3   كشف األداء في مجال القراءة والكتابة والحساب على 
مستوى المحافظات عن فجوة أوسع بكثير بين المحافظات 

ذات األداء العالي وتلك ذات األداء المتدني.

4    على مستوى المحافظات، كان متوسط الدرجات في 8 
من أصل 13 محافظة أعلى من متوسط الدرجات الوطنية 

في القراءة والكتابة. وسجلت الحسكة متوسط الدرجات 
األعلى، وجاءت السويداء في المرتبة الثانية.  

5    وكان متوسط الدرجات في 7 من أصل 13 محافظة أعلى 
من متوسط الدرجات الوطنية في الحساب. وسجلت 

الحسكة متوسط الدرجات األعلى، وجاءت السويداء في 
المرتبة الثانية.

6    من بين المحافظات األفضل أداًء في هذه الدراسة، كان 
األداء النسبي بين القراءة والكتابة والحساب في معظم 

الحاالت لصالح الحساب. على سبيل المثال في الحسكة 
والسويداء ودمشق والالذقية.

7    بشكل عام، كان أداء الشبان والشابات في القراءة والكتابة 
أفضل من أدائهم في الحساب. ومع ذلك، كانت درجات 

اإلناث اإلجمالية في القراءة والكتابة أعلى قلياًل من درجات 
الذكور. أما في الحساب، فكانت درجات الذكور اإلجمالية 

أعلى قلياًل من درجات اإلناث.
8    يبلغ أداء الشباب النسبي في القراءة والكتابة وفي الحساب 
ذروته في سّن الـ 21، ما يفوق متوسط الدرجات الوطنية في 

القراءة والكتابة والحساب. ويَُعّد تزايد االتجاه نحو قياس 
الدرجات حسب العمر أمًرا إيجابًيا، إذ يبدو أّن الشباب 

األكبر سًنا الذين ينخرطون في سوق العمل يتمتعون 
بمستويات كافية من الكفاءة لتلبية متطلبات سوق العمل.

9    وأداء الشباب الذين يحققون الحد األدنى من مستويات 
الكفاءة في القراءة والكتابة والحساب يُبِرُز فجوة واضحة 

في الدرجات بين المناطق الريفية والحضرية في القراءة 
والكتابة والحساب.

10  يتبع أداء الشباب العام في امتحانات المهارات الحياتية 

نمطًا مشابًها ألدائهم في امتحانات القراءة والكتابة، فقد 
بلغ متوسط النتائج اإلجمالي للشباب 58.45 في المائة.

11  سجلت المحافظات ذات األداء العالي والمحافظات ذات 

األداء المنخفض اتجاهاً مماثاًل في المهارات الحياتية، كما 
توضحه امتحانات القراءة والكتابة والحساب.

12  ونمط أداء المناطق الريفية والحضرية في المهارات 

الحياتية مشابه ألدائها في القراءة والكتابة والحساب، إذ إّن 
أداء العينة الحضرية أفضل نسبًيا من العينة الريفية.
13  أداء الشباب في المهارات والنتائج الحياتية: قابلية 

التوظيف مشجعة، فقد تجاوزت نتائج شباب المناطق 
الريفية والحضرية متوسط النتائج الوطني البالغ 58.4 في 
المائة. وكان أداء شباب المناطق الريفية والحضرية جيًدا 
مجال النتائج الحياتية: المواطنة النشطة، فقد سجلت 

فئتا الشباب نتائج أعلى من متوسط النتائج الوطني.
14  أداء الشباب حسب الجنس مشابه لسيناريو أداء المناطق 

الريفية والحضرية، ما يشكل دلياًل إيجابًيا على أّن الذكور 
واإلناث يسّجلون أداًء أفضل نسبًيا في مجالَين من أصل 

المجاالت األربعة للمهارات الحياتية ويغّطون 6 من أصل 12 
مهارة أساسية.

15  بّين استطالع المعلومات األساسية عن الشباب أّن نسبة 

كبيرة منهم تفّضل العلوم والرياضيات على المواد األخرى. 
وقد يكون ذلك أحد أسباب النسبة المرتفعة من الشباب 

الذين يحصلون على نتائج جيدة في امتحان الحساب.
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3     The performance of both literacy and numeracy 
domains at the governorate level reveals a much 
wider gap between the high-performing and low-
performing governorates.

4     At the governorate level, 8 out of 13 governorates 
have above average literacy scores compared to the 
national average, with Al-Hasakeh having the highest 
score, followed by As-Sweida.

5     Similarly, 7 out of 13 governorates have above 
average numeracy scores compared to the national 
average, Al-Hasakeh having the highest average 
score, followed by As-Sweida.

6     Among the better performing governorates in the 
study, the relative performance between literacy and 
numeracy is, in most cases, in favour of numeracy, 
for example- Al-Hasakeh, As-Sweida, Damascus and 
Lattakia. 

7     Overall, both female and male youth have 
performed better in literacy than numeracy. 
However, the overall score for literacy is slightly 
higher for females than the overall percentage 
literacy score for males. For numeracy, it is slightly 
higher for males than for females.

8     The relative performance of youth in literacy and 
numeracy peaks at 21 years which is above the 
national average scores for literacy and numeracy. 
The increasing trend of scores by age is a positive 
aspect as older youth entering the labour market 
seem to be having adequate proficiency levels to 
meet the demands of the labour market.

9     The performance of youth achieving minimum 
competency levels in literacy and numeracy shows 
a distinct gap between rural and urban scores for 
both literacy and numeracy. 

10   The overall performance of youth in the life skills 
test follows a similar pattern to the performance of 
literacy tests, with the overall mean score for youth 
being 58.45 percent.

11   The top performing and low performing 
governorates in life skills show a similar trend as seen 
in the cases of literacy and numeracy tests.

12   The life skills performance by rural and urban also 
follows a similar pattern as the literacy and numeracy 
performance, with the urban sample doing relatively 
better than the rural one.

13   The performance of youth on the life skills 
framework of life outcomes domain: employability 
is encouraging, with rural and urban youth scoring 
above the national mean score of 58.4 percent. Both 
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?
التوصيات  .5

1   تبدو مستويات الكفاءة الدنيا التي سجلها الشباب السوريون 
واعدة رغم التحديات التي تواجههم في المناطق الريفية 

ورغم وضعهم االقتصادي. ويمكن للبرامج التي تستهدف 
فئة محددة، مثل مسارات التعلم البديلة وغيرها من 

مبادرات التعليم غير النظامي أن تقطع شوًطا طوياًل في 
مساعدة الشباب غير الملتحقين بالمدارس على تحقيق 

المستوى الالزم في مهارات القراءة والكتابة أو تنمية 
مهاراتهم أكثر فأكثر. يوفر ذلك لهم فرًصا أفضل ليعثروا 

على عمل الئق ويعيشوا حياة أفضل.
2   في حين أّن الفرق في مستوى األداء في االمتحانات بين 

الشباب والشابات ليس واسًعا، يبدو أّن الفرق في مستوى 
األداء بين المحافظات كبير. قد تحتاج محافظات مثل 

حمص وحلب وطرطوس ودير الزور إلى تدخالت أكثر 
استهداًفا، وبرامج للشباب غير الملتحقين بالمدرسة، 
واستراتيجيات تعليمية محددة للشباب في المدارس 

لمساعدتهم في تحقيق مستويات الكفاءة المرتقبة.
3   إّن الفجوة الواسعة في األداء بين شباب الريف والحضر تُبِرُز 

الحاجة إلى تركيز تدخالت محو األمية على شباب الريف 
بشكل أكبر.

4   يمكن إجراء دراسات نوعية لجمع المزيد من المعلومات 
بشأن السياق االجتماعي واالقتصادي، وجودة التعلم، 

والتحديات، ولفهم المزيد عن األسباب السياقية األخرى 
التي تسبب انخفاض درجات شباب الريف.

5   نظًرا إلى أداء الشباب في المحافظات، قد يحتاج واضعو 
السياسات ومخططو البرامج إلى بذل المزيد من الجهود 

الستهداف شباب الريف في المحافظات ذات األداء المتدني 
ووضع برامج خاصة لمساعدتهم على اللحاق بالركب 

وتحسين مستويات كفاءتهم العامة في القراءة والكتابة 
والحساب.

6   في ما يتعلق بأداء الشباب في المهارات الحياتية حسب 
الموقع الجغرافي، تبّين أن الشباب في المناطق الريفية 
والحضرية قد حققوا أداًء أفضل نسبًيا، وال سيما في 6 
من أصل 12 مهارة أساسية. ويمكن تقديم تدخالت أكثر 

استهداًفا من خالل تطوير مناهج تتضمن محتويات مرتبطة 
بالمهارات الحياتية وأنشطة تشجع على اكتساب هذه 

المهارات واستخدامها في سياقات مختلفة كجزء من عملية 
التعلم.

7   بّين استطالع المعلومات األساسية أّن العديد من الشباب 
يفّضلون العلوم والرياضيات على المواد األخرى، ما يشّكل 
عالمة إيجابية من ناحية التوظيف. فالحساب هو مهارة 

أساسية تتطلب وظائف معرفية معقدة وغالًبا ما تشكل 
تحدًيا للعديد من الطالب والمتعلمين مقارنة بمهارات القراءة 

والكتابة.
8   ينبغي أن تؤخذ في االعتبار إمكانية الوصول إلى األدوات 

عبر اإلنترنت، ومحتويات التدريس وجودته، ومدى اهتمام 
المتعلمين، عند التفكير في إمكانية اعتماد التعلم عن بعد 

كبرنامج بديل للتعلم. 
9   األسباب األساسية التي تحول دون حضور الشباب إلى 

الدروس عبر اإلنترنت هي عدم قدرتهم على الوصول إلى 
جهاز كمبيوتر مكتبي أو محمول، وانقطاع الكهرباء، ومشاكل 

إشارة الهاتف المحمول، والصعوبات المالية، وعدم توفر 
الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز، فضال عن اضطرارهم 

إلى االهتمام باألعمال المنزلية والعمل. وينبغي األخذ في 

تقييم معرفة القراءة والكتابة والمهارات الحياتية لدى الشباب السوري )2021(: تقريـر موجز
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ر األجهزة واالتصال باإلنترنت، ومرونة  االعتبار مدى توفُّ
توقيت الصفوف، عند التفكير في إمكانية اعتماد التعلم عن 

بعد كبرنامج بديل للتعلم.
10  إّن المهارات األساسية المتعلقة بالمواطنة النشطة وتعلم 

العيش مًعا - المنصوص عليها الغاية 4.7 من الهدف الرابع 
من أهداف التنمية المستدامة - بالغة األهمية. وكانت 

نتائج الدراسة مشجعة للغاية نظًرا إلى استجابة نسبة عالية 
من الشباب للمهارات االجتماعية والعاطفية. ويشير ذلك 
إلى أن مكونات تعليم المهارات الحياتية في برامج التعلم 
النظامية وغير النظامية في سوريا لها تأثير إيجابي على 

المتعلمين. ويمكن العمل على تعزيز هذا الجانب لدى 
الشباب غير الملتحقين بالمدارس الذين يبحثون عن عمل.

11  طرحت المؤسسات عدة أسباب لتسرب الطالب. وفي 

حين يندرج »العثور على وظيفة« و»الهجرة إلى بلد آخر 
أو محافظة أخرى« ضمن األسباب المعقولة للتسرب من 

المدرسة، ينبغي إيالء مزيد من االهتمام لقضايا أخرى، مثل 
»المرض« و»إعادة العام الدراسي/الرسوب« و»رعاية األسرة« 

لضمان التعليم المستمر مدى الحياة للجميع. ويبدو أن 
التدخالت المالئمة على غرار المساعدة الطبية واإلرشاد 

وتوفير مسارات بديلة الستمرار التعليم لها مبرراتها.

12  في وقت االستطالع، بلغت نسبة التطعيم بجرعتين ضد 

كوفيد- 19 في جميع فئات المستجيبين )أي الطالب 
والمعلمين والموظفين( 9 في المائة، وهي نسبة منخفضة 
للغاية. ونظًرا إلى أّن ظهور العديد من المتغيرات الجديدة 

للفيروس يزيد احتمال انتشار الجائحة بسرعة أكبر، من 
المستحسن زيادة جهود التطعيم بجرعتين في جميع 

المؤسسات التعليمية التي فتحت أبوابها من جديد.
13  بشكل عام، يجب على البرامج التي تستهدف الشباب 

الملتحقين وغير الملتحقين بالمدرسة مراجعة المناهج 
واألساليب التربوية الحالية لتحسين فعالية عملية 

التعليم والتعلم، وذلك لضمان قدرة الشباب المتأخرين عن 
الركب في القراءة والكتابة على اللحاق بزمالئهم وتحسين 

مستويات كفاءتهم العامة.
14  ينبغي تعليم المزيد من المهارات المرتبطة باحتياجات 

السوق في برامج التعلم البديلة والبرامج غير النظامية التي 
تستهدف الشباب غير الملتحقين بالمدرسة.

 ،LLASY 15  ينبغي إجراء تقييمات القراءة والكتابة، مثل تقييم

بانتظام )مرة واحدة كل 3-5 سنوات تقريًبا( لمراقبة تقدم 
التعلم واتجاهات الدراسة.

16  ينبغي إنشاء مسارات تعلم مرنة لتلبية احتياجات الشباب 

التعليمية ومعالجة الفجوة في برامج التعليم غير النظامي 
المتاحة للشباب.

م بيئة التعلُّ
من المهم إتاحة بيئة مواتية للتعلّم لضمان إمكانية التعلم مدى 
الحياة للجميع. وقد تناولت الدراسة ثالثة جوانب مهمة ذات 
صلة: مستوى قرائية الوالدين، وعادات القراءة لدى الشباب، 

وتوافر األدوات اإللكترونية الحديثة في المنازل. ويوضح الرسم 
البياني التالي مستوى قرائية الوالدين:

يوّضح الشكل 4 أّن أرباب األسر الذين أكملوا »المرحلة العليا 
من التعليم االبتدائي« و»التعليم الجامعي« و»الماجستير أو أعلى« 

يشكلون 63 في المائة من العينة، وهي نسبة عالية لتوفير بيئة 
مواتية لتعلُّم األطفال والشباب الذين ينتمون إلى هذه األسر.

عادات القراءة لدى الشباب
يوضح الشكل 5 التالي عادات القراءة في العّينة، ويبّين أّن القراءة 
عدة مرات في األسبوع تشكل اتجاًها خطًيا نسبًيا يتراوح بين 20 

و30 في المائة.

تقييم معرفة القراءة والكتابة والمهارات الحياتية لدى الشباب السوري )2021(: تقريـر موجز
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الشكل  7. حالة التطعيم ضد كوفيد - 19

2   يعتمد الرقم أعاله على بيانات املسح التي مت جمعها خالل الفترة من أيلول/سبتمبر إلى تشرين األول/أكتوبر 2021.

ر المرافق اإللكترونية في األسر توفُّ
يَُعدُّ توّفر المرافق اإللكترونية أمًرا مهًما للمتعلمين، ويشّكل 
مسألة أساسية في سياق التفكير في اعتماد التعلم عن بعد 

كمسار تعليمي بديل للشباب، وال سيما منهم الشباب غير 
فين أو المتعلمين أو المتدربين. ولكّن المعلومات المتعلقة  الموظَّ

ر المرافق االلكترونية مهمة حتى للطالب: فكلما  بمدى توفُّ
عرفنا المزيد عن الوضع، تمكّنا من تقييم تأثير أنشطة التعلم 

عبر اإلنترنت لتجنُّب خسائر التعلُّم خالل فترات إغالق المدارس 
)بسبب جائحة كوفيد - 19 أو أي سبب آخر(. ويوضح الشكل 6 

الوضع في أَُسر العّينة.

يبّين الشكل 6 أّن نسبة عالية من األسر )بين 64 و100 في 
المائة( في جميع المحافظات أبلغت أنها تملك هواتف محمولة. 
ر الهواتف المحمولة  وأفادت محافظتا القنيطرة والرقة عن توفُّ
بنسبة 100 في المائة، وتراوحت النسبة بين 91 و96 في المائة 

في محافظات دمشق ودرعا والسويداء والالذقية والحسكة.

جائحة كوفيد - 19 وتحدياتها
تسببت جائحة كوفيد - 19 في تعطيل التعليم بشكل ملحوظ 
وفاقمت أزمة التعلم العالمية القائمة. وكانت إحدى العواقب 

الوخيمة التي أسفرت عنها الجائحة إغالق المدارس الذي أدى 
بدوره إلى خسائر تعليمية كبيرة لدى الطالب.

في وقت االستطالع )أيلول/سبتمبر - تشرين األول/أكتوبر 
2021(، كانت نسبة التطعيم بجرعتين منخفضة للغاية لكل 

الفئات )الشكل 7(. وكان عدد اإلناث اللواتي تم تطعيمهّن أعلى 
نسبًيا من عدد الذكور. 

إغالق المؤسسات وتقديم الصفوف الدراسية 
عبر اإلنترنت

بلغ عدد المؤسسات التي أغلقت أبوابها أثناء الجائحة 67 
مؤسسة )85 في المائة(. أّما عدد المؤسسات التي وّفرت دروًسا 
عبر اإلنترنت، فبلغ 12 مؤسسة )15 في المائة(. وأفاد عدد كبير 
من المؤسسات عن أّن أسباب عدم لجوئه إلى توفير دروس عبر 

اإلنترنت أثناء فترات اإلغالق هي »انقطاع التيار الكهربائي« 
ر وسائل لتطوير المحتوى  )60 من أصل 79 مؤسسة(، و»عدم توفُّ

الرقمي« )51 من أصل 79 مؤسسة(، و»مشاكل في اإلرسال 
واإلنترنت« )46 و45(. وذكرت 46 مؤسسة صعوبات مالية.

ينبغي معالجة هذه المشاكل التي تواجه المؤسسات وكذلك 
المشاكل التي أبلغ عنها الشباب )وال سيما استخدام الهواتف 
المحمولة التي تم اإلبالغ عن أنها متوفرة بنسب أكبر( وذلك 

للحرص على قدرة جميع المؤسسات على مواصلة الدروس عبر 
اإلنترنت إذا طرأ أي إغالق آخر في المستقبل.
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تسببت األزمة السورية بتعطيل تعليم األطفال والشباب ألكثر من 10 سنوات. وأضافت جائحة كوفيد - 19 وإغالق المدارس 
الناتج عنها، عبًئا إضافًيا على الوضع القائم، وأّثرت على نتائج التعلم حول العالم. وتقييم كفاءات الشباب السوريين في 
القراءة والكتابة والحساب ومهاراتهم الحياتية ضروري من أجل تخطيط وتنفيذ برامج أفضل لمساعدتهم على تعويض 

خسائرهم التعليمية. والهدف من ذلك هو دعمهم ليكونوا قادرين على العودة إلى مسارات التعليم الرئيسية، أو تزويدهم 
بالمهارات األساسية ليكونوا قادرين على التعامل مع متطلبات حياتهم اليومية الشخصية والمهنية.

تقيس دراسة »تقييم معرفة القراءة والكتابة والمهارات الحياتية لدى الشباب السوري« )LLASY( مستوى الشباب السوريين 
الحالي في القراءة والكتابة والحساب وفي المهارات الحياتية استناًدا إلى الحد األدنى لمستويات الكفاءة.

تقييم معرفة القراءة والكتابة والمهارات الحياتية لدى الشباب السوري )2021(

تقــريــر مـــوجـــز

مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية فـي الدول العربية - بيروت
بئر حسن - جادة المدينة الرياضية
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