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 ملخص
أو أي وسيلة إلعادة   ،أو موارد  ،دون منازل   تهم منتركو ،  في نزوح ماليين السوريين  ةزمة السورياأل تسببت  

 االعتماد على الذات. 
 
 و ، للبقاء على قيد الحياة األولوية يتعطأ

 
ثمة لكثير من األسر.  أصبح التعليم رفاهية

مثل صعوبة النقل، والجودة، واستياء املجتمع األردني، تمنع السوريين الالجئين من السعي  ،عديدةقضايا 

ان تطوير تفكيرهم  عاألطفال اإلناث    كبحت  كما  ،لحصول على تعليمل أن   إلىاألمر    ينتهي بهن  و ،  اإنتاجي    تطوير 

 . قاصرينمثل زواج ال، عرضة للممارسات الضارة ن  يك

نظام التعليم بالسوريات الالجئات  طفالتسبب انخفاض معدالت التحاق التبحث هذه الدراسة في 

حول تجاربهم مع نظام التعليم في األردن.  ،نالبنات وأولياء أمورهيقتصر البحث على مقابالت مع و األردني. 

عزى 
 
 ع  ،ملدرسةاللتحاق بالاألولوية    همئأسباب عدم إعطا  ت

 
العداء بين الطالب   إلى  قاصرات،ن زواج الفضال

وما هو   .تعليم الالجئين  نظام  لش ف  لقد  وببساطة  ،الصعوبة في االلتحاق باملدرسة  إلىو   ،السوريين واألردنيين

ا من ِقبل املجتمع الدولي عد  ي  التعليم أن ، معروف ا عام    هوأن ،حق 
 
أكثر ألولئك الذين معيشية ر خيارات يوف

 ا،يخترن الحصول على التعليم يصبحن أكثر إنتاج    الالتي. لقد ثبت أن النساء  همن الذين ال يريدون  ،طلبونهي

مزيد من الحوافز للمشاركة تحقيق    إلىإضافة  ،  دخل األسرة غير املستقر  في دعم  ،من الناحية االقتصادية

ى ألن الباحث حدد التأثير القوي لألوصياء عل ،في الشؤون املجتمعية. هذه الدراسة مهمة ةيجابياإل 

وهذا سيضعها في نهاية   ،االعتماد على الذات  إلىمن املرجح أن تسعى الفتاة  ،  اتهنبتشجيع من والدأطفالهم.  

الهيئات التي تهدف تلك  املطاف في وضع أكثر مالءمة لالستقالل والنجاح في الحياة املهنية. البحث ذو صلة ب

 .نعلى االستمرار في تعليمه نلتحفيز الفتيات وأولياء أموره ،تحسين نظام التعليم في األردن إلى

 

 املدخل
 النظام قمععندما ، الربيع العربي في سياق، 2011مارس آذار/ بدأت الحرب األهلية السورية في 

بين قوى عديدة مثل رئيس الجمهورية  ،متعدد الجوانب دائرللحكومة. إنه صراع  ضةاملناه اتظاهر تال

. اتهم املجتمع الدولي  (الدولة اإلسالمية)تنظيم مثل ، عارضةوجماعات امل ،العربية السورية: بشار األسد

حيث   ،الصراع بانتهاك حقوق اإلنسان الشديدة. تسببت هذه االنتهاكات في أزمة الجئين كبيرة  أطرافجميع  

تركيا ولبنان واألردن. لقد حرض الشتات على عدم االستقرار   منها  ،ل مجاورةدو   إلىالسوريون من منازلهم    فر  

 و  ،الفارة سربين األ 
 
تتمتع بسمعة طيبة  ةكانت سوري رتبط بحياة األسرة اليومي.ير كذلك في كل ش يء أث

أو  ،بلد آخر إلى لجوئهمبسبب  التعليم فقدانيعانون باتوا ن يالالجئين السوري إال أن ،لنظامها التعليمي

أعمارهم عن  أن "ما يقرب من نصف الالجئين السوريين تقل  بح معهد سياسة الهجرة . صر  اداخلي   همنزوح

ا 18 ا" 12املئة تقل أعمارهم عن في  40حوالي من هؤالء و ، عام  وهو عمر أساس ي لنمو األطفال ، عام 

 نيلعملية  باتت، األردن إلىالالجئين السوريين  وصول  نذم(. 1، 2015، سيرين-واملراهقين )سيرين وروجر

 ه املواثيق العاملية كحق أساس.مقارنة بما تسن   ،التعليم قليلةفي  تهمفرصيجعل  وهذا، اصعب   االتعليم أمر  
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ثقافية العوامل الوتحديد ، الهدف من هذه الدراسة هو فهم قيمة التعليم في نظر الالجئات السوريات

  فمعهذه الفكرة العاملية.  فيتؤثر التي قتصادية االجتماعية اال و 
 
يمكن للمجتمع ، لهذه القضية أفضل هم  ف

 ، أنفسهم الدولي تحسين حياة الالجئين من منظور األشخاص املعنيين
 

من منظور الحكومة التي  بدال

تعزز قيمة التعليم الجامعي لالجئين املراهقين الذين يلتمسون اللجوء   منظمة    فيتستضيفهم. تعمل الباحثة  

خالل فترة ، جئين السوريين في األردنال لاتعليم  إلىفهم إمكانية الوصول ل سعىت وهي ،في الواليات املتحدة

تحدة. التعليم العالي لالجئين في الواليات امل إلىصعوبات الوصول مع وذلك ملقارنته ، وجودها في الخارج

وتقييم الدوافع التي تشجع الالجئات  ،الهدف من هذا البحث هو تحديد أسباب انخفاض معدل االلتحاق

 ألنها تتيح االعتماد على الذات.، اا كان شكلهأي  ، دراساتهن كمالعلى إ

ا مع مصالح الالجئين لفهم كيف يمكن للعالم أن يخدم و  ،ال تتوافق مصالح الحكومة املضيفة دائم 

التحديات املحددة من وجهة نظر الالجئين.   عرفمن املهم أن ن،  احتياجات الالجئين التعليمية بشكل أفضل

في االعتبار موقف الالجئين تعليم  قضيةمعالجة  إلىتأخذ العديد من اإلصالحات السياسية التي تهدف 

عبء على   أنهمب  صف الالجئينيألن العالم    ،الحكومة أكثر من موقف الالجئ. هذه املسألة ذات قيمة للبحث

 ،أعضاء منتجين في املجتمع أن يكونوا هميمكن، من خالل تعزيز السياسات التعليمية لالجئيناملجتمع. 

ا داخل البلد الذي يقيمون فيه. ليس  اويصبحو  زمة الالجئين السوريين تاريخ انتهاء أل ناشطين اقتصادي 

 يجب معالجتها بحلول طويلة األجل. لذلكو  ،متوقع

 

 عامة  ضوابط

ا الوالدين وبناتهم. ال توجد  تشملمقابلة  ةي عشر تحيث يتكون من اثن، نطاق هذا البحث صغير جد 

كمية. الفرضية معلومات ألن هذا السؤال البحثي يستلزم معلومات نوعية أكثر من  ،دراسات استقصائية

بسبب وجود مخاوف أمنية متنوعة تمنعهن من  ،الالجئات ال يلتحقن باملدرسةهي أن الفتيات السوريات 

باتجاه  الدفعأن أجد أن ]من خالل البحث[ أتوقع ، ذلك إلىالرغبة في متابعة التعليم في األردن. إضافة 

ى أو الذين يخشون عل ،بإنشاء أسرةبناتهم تقوم أن  باء الذين يفضلون أولئك ال ع يشجرتبط بتي نتعليمه

تلك األسر املنخفضة من الناحية الطبيعة املحافظة لباالعتقاد    إلىفرضية  في هذه الستند  أ  أطفالهم.سالمة  

تلك التي تواجه الفتيات هي    املخاوف األخرى املتعلقة بالسالمةاألردن.    إلىتلجأ  التي  االقتصادية  -االجتماعية

الهن مما يجعلها بيئة تعليمية معادية، في املدارس تنمريواجهن ال ، واللواتياملدرسة في سن   إن ، . أخير 

ين /لنظام الفترتين والضعف في التطبيق الصحيحالتعليم املقدم  نقص فيال حول دون حصول ي ،الفوج 

 .من طرف املعتدينزيد من خطر االعتداء تيحل الظالم حين املنزل  إلىالعودة فعلى التعليم.  ناثاإل 
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 املصطلحات

 كيفيجب أن يفهم القارئ ، املصطلحات املحددة ضرورية لفهم محتوى هذا البحث. بادئ ذي بدء

األول هو النوع  :لالجئين لتعليملثالثة أنواع هناك حيث يوجد ، تعرف وزارة التعليم "التعليم" في األردن

وهو منهج ، تعليم غير رسميهو ال الثانيوالنوع  ،وهو التعليم املدرس ي الكالسيكي العام، التعليم الرسمي

 خيروالنوع األ  .املدرسة مدة ثالث سنوات أو أكثر انقطعوا عن ألنهم  ،تديره وزارة التعليم للطالب في املنزل 

 إلىاالستعداد للعودة  فيملساعدة الطالب  ،التعليم"بلحاق ال" بما يعرفتطويره  تعليم غير رسمي تم   هو

 (. Culbertson & Constant ،2015 ،21املدرسة بعد غياب طويل )

 حيث يلتحق، ضمن نظام التعليم الرسمي ،تبحث هذه الدراسة في معدالت االلتحاق بالتعليم الرسمي

 إلىا نوبة الصباح أو نوبة املساء. يهدف هذا النوع من التعليم يحضرون إم   فهم، نظام الفترتينبالطالب 

نظر  إلىالفصل  وقتالتعليم و  ساعاتمن خالل تقسيم  ،م لعدد أكبر من األطفالتوفير التعلي نصفين. ي 

ا على أنه وسيلة لدمج الطالب السوريين في نظام املدارس العامة . بعد من خالل نظام الفترتين ،إليه أيض 

شهادة التوجيه هي دبلوم.  اليجب على الطالب اجتياز التوجيهي للحصول على  ،  االلتحاق باملدرسة الثانوية

ا ملعايير الدولة  أتم    هلشهادة االمتحان التي تحدد  ا  ،الطالب تعليمه الثانوي وفق  يجب أن يفهم ،  أم ال. أخير 

املجتمعات املضيفة. الالجئون الذين يعيشون في بين و  ،الالجئين اتالقارئ الفرق بين العيش في مخيم

وال يمكنهم عادة الخروج من املخيم. الالجئون الذين يعيشون في املجتمعات   ،معايير محددةدون بمقي    املخيم

في األردن السوريين من الالجئين  باملئة 80يقال إن املضيفة محاطون باألردنيين واألحياء األردنية األخرى. 

السوريين  وصول وهذا يشمل فقط أولئك املسجلين لدى املفوضية. مع ، يعيشون في املجتمعات املضيفة

التي هي قليلة  ،املوارد نفسهاعلى مع األردنيين ذوي الدخل املنخفض املجتمعات األردنية والتنافس  إلى

في  ، يتم توفيره لالجئين عالج املتخصص الذي يشعر األردنيون بإحساس متزايد باالستياء من ال، بالفعل

ت ذات قيمة للقارئ لفهم أهمية هذه هذه املصطلحا املقابل ال يمكن للمواطنين أنفسهم الوصول إليه.

 الدراسة.

 

 األبحاث واملراجع
مع التركيز ، لالجئين في بلدان اللجوء عمول بهمن أجل فهم ضرورة إعادة تقييم نظام التعليم الحالي امل

 مدروسة ، على اإلناث
 

يجب دراسة بعض النظريات وشرحها. تتطلب الطبيعة املعقدة لهذه القضية حلوال

 ،  وثقافية تشمل احتياجات الالجئين من وجهات نظرهم الخاصة
 

يعزل  من منظور املجتمع الدولي الذي  بدال

العوامل الثقافية مع األخذ باالعتبار ، الدقيقة للمجتمع الدولي. لفهم املسؤولية احتياجات الالجئين

 الثة مفاهيم ونظريات لدراسةهناك ث، احتياجات مجتمع الالجئين فيواالجتماعية واالقتصادية التي تؤثر 

 شاملة
 

يجب أن نفهم نظرية ،  لجميع الالجئين السوريين. بعد ذلك  عاميجب أن نفهم أهمية التعليم ال،  . أوال

وعلى وجه  ،وكيف تؤثر سلطة الوالدين في املجتمعات العربية على التقيد بالتقاليد ،التعلم االجتماعي
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االتحديد على ا  أنهن ترغبن فيهم تقييم املخاطر الذي يحدث عندما تقرر الفتيات يجب أن نف، لبنات. أخير 

 .مالحصول على التعلي

ا للمفوضية العليا لالجئين ا ألي شخص" عد  "ي  ، وفق  ا أساسي  لالجئين  وفير فرصةتيجب و  ،التعليم حق 

وتحسين مستويات  ،يزيد من قدرتهم على "إعادة بناء حياتهمالذي من خالل التعليم  ،لتطوير مهاراتهم

القول إن "التعليم النوعي الذي في  يثاق ]الدولي[(. يستمر امل127-126ص ، 2014، " )روركاعموم  املعيشة 

(. يواجه الالجئون 127ص ، 2014، يبني املهارات ذات الصلة... يبني مهارات االعتماد على الذات" )رورك

، داخل دولهم األصلية. من خالل توفير التعليمعندما يتم تهجيرهم بسبب األزمات من  ،الضعف الشديد

، وتوفر لهم وسيلة للحرية، حسين قدراتهممفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين بأنها تعمل على ت تقر  

ا  من خالل منحهم األدوات الالزمة ليعيشوا حياة منتجة في بلد اللجوء. ، ملعايير العديد من البلدانوفق 

ا فوائد األيام املدرسية املن  روركتتناول   ألنها تشجع على اإلحساس   ،ألطفال الالجئينإلى ابالنسبة  ظمة  تأيض 

العثور لالجئين ب،  خاصة املهارات اللغويةبو ،  وكيف ستسمح املعرفة الخاصة  ،بالحياة الطبيعية بعد النزوح

ا  ، (. لذلك130-128ص، 2014، روركبسهولة على وظائف ال تنطوي على استغالل ) يعتبر التعليم حق 

ا فإن االتفاقية ال تتناول الوسائل التي يمكن ،  وهذا الحق معترف به بموجب القانون الدولي. ومع ذلك،  عاملي 

 األردن. مثل، صعوباته الداخلية لديه خاصة في بلد  ، بها تحقيق هذه الغاية

ا من األردنذلك كر  قد يكون  ا 659،593 استقبلت البالد فقد ،م  أزمة فيه األردن  يعيش في وقت، الجئ 

(. تؤدي 2017)مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين  في املئة 34بطالة المعدل  يبلغحيث  ،اقتصادية

ى لإالتعليم بالنسبة  عموميةتعقيد مدى  إلى ،وجودة التعليم ،املجتمعية عارضةوامل صعوبة املواصالت،

ويتركز معظمهم ،  فقط من الالجئين في املجتمعات املضيفة مسجلون في التعليم الرسمي  باملئة  62جئين.  ال لا

 ة(. عندما يكون لدى الطفل16، 2015، في املناطق الشمالية الفقيرة من األردن )كولبرتسون وكونستانت

 إلى  هاديعتاملدرسة ثم    إلىتوصلها  وسيلة نقل    إلىفإنها تواجه صعوبة في الوصول  ،  املدرسة  إلىخيار الذهاب  

 عن عالقته ب  ،النقل مشكلة مالية  د  عاملنزل. ي  
 

ا لعدم وجود نظام فضال سالمة بنات الالجئين السوريين. نظر 

، ما ت العامة املكلفة للغايةأو الحافال  ،يجب أن يعتمد األطفال على سيارات األجرة، للنقل املدرس ي العام

 (. إذا ح  Culbertson & Constant ،2015 ،18)تعليمهم ضرورة  إلىيجعل الحاجة 
 
، مشكلة النقل تل

 . الفترتينوهو السبب الرئيس لنظام  ،في املكانفسيواجه الطالب صعوبة نقص 
 
هذا النظام كوسيلة  ئنش أ

الالجئين مع أزمة االكتظاظ في املدارس مع تدفق الالجئين السوريين )على الرغم من أنه بدأ  عالجةمل

ثم في فترة ما بعد  ،املدرسة في الصباح إلىالطالب األردنيون والسوريون الذهاب  تبادليالفلسطينيين(. 

مدرسة إضافية  72بناء  لىإأعلنت وزارة التربية والتعليم األردنية "الحاجة ، الظهر. نتيجة لنقص املساحة

 (.Culbertson & Constant ،2015 ،16لدعم الالجئين" )

أن هذه من  على الرغمكان من الصعب دمج السوريين في املجتمع األردني. ، فترتينبسبب نظام ال

من األطفال السوريين املسجلين في التعليم الرسمي كانوا في  املئةفي  54"، 2014عام  إلىاإلحصائيات ترجع 

قاهرة د أسباب و وج من رغمعلى الو ، في مدارس منفصلة" املئةفي  46و، قاعات الدراسة مع أطفال أردنيين
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 شمل (. تCulbertson & Constant ،2015 ،51على املدى الطويل ) ضر  أنها ستمن املؤكد ف، لفصلا لهذا

أهمية ظروف التعلم املتخصصة  ]لفصل الطالب السوريين عن أقرانهم األردنيين[األجل املنافع قصيرة 

وتجنب املضايقة من األردنيين الذين ال يريدون أن ، واملناهج املعدلة، لألطفال املصابين بصدمات نفسية

 
 
 بأن(. أقرت الدراسات Culbertson & Constant ،2015 ،52أعداد كبيرة من الالجئين" )بغمر فصولهم "ت

  ذلك
 
، وسوء إدارة الخدمات التعليمية، املختلطة صفوفأن "تلك ال إلىمشيرة ، على االندماج ال ضرر  شك

والخالف على املناهج ، والتمييز بين الطالب األردنيين والسوريين، والعنف املدرس ي، واملدارس املكتظة

(. بينما من غير املرجح Culbertson & Constant ،2015 ،52توتر" )ساهم في المن األمور التي ت ،الدراسية

قال إن التعليم القائم على الهوية يمنع التماسك ، أن تختفي هذه العداوة املتبادلة في املستقبل القريب ي 

املنفصلين للسوريين املقدم التعليم سوء جودة عن ر لتصو  ااالجتماعي بين البلد املضيف وطالبي اللجوء. 

  ا فيهمن املرجح أن يقضو  ويمنعهم من النجاح في بلد   ،يعزز االستياء بين الالجئين ،عنهم
 

ا طويال  وقت 

، تعزيز ثقافة االنفصال إلى(. يؤدي فصل الالجئين عن املواطنين 54، 2015، تسون آند كونستانتر )كولب

 
 

ايتحملون عبتين نظام الفتر ضمن الذين يتوقع أن يعملوا  أن املعلمين عن فضال  دون أي حافز مالي.من  ئ 

ن لحرمانهم من املوارد يحيث يكره األردنيون السوري،  جودة التعليم في نظام الفترتين موضوع ازدراء  تعد  

بسبب ما يعتبرونه قلة كرم الضيافة.  ،يستاء السوريون من األردنيين، ها. في الوقت نفسهإلي التي يحتاجون 

تطوير نظام التعليم الخاص به ملساعدة املجتمعات الريفية واملدن الفقيرة.   على  األردن  عمل،  2003في عام  

، على حساب املجتمعات األردنية الضعيفة. لذلكتوقفت هذه اإلصالحات  ،  وبسبب أزمة الالجئين السوريين

الفصول الدراسية  إلى وافيضأائض من الطالب السوريين الذين فإن جودة التعليم تراجعت مع الف

(Culbertson & Constant ،2015 ،69مل .)فرضت الحكومة ، تخصيص املواردمن ملشكلة ا عالجة هذه"

 إلى ،من جميع املساعدات الخارجية املوجهة للسوريين املئةفي  30األردنية سياسة تقض ي بتخصيص 

وفي ، يساعد األردن في االستمرار في نموه األمرهذا (. 69، 2015، ند كونستانتآألردنيين" )كولبرتسون ا

يقال إن نظام ،  ألنه يخفف من االستياء تجاه السوريين. ومع ذلك  ،على االندماجتحفيز  عليها ال  هنفس الوقت  

وهناك ساعات  ،خبرة املعلمون أقل   ديناميكية دونية. يؤسسو ، جودة املفروض على الالجئين أقل   الفترتين

، 2015، )كولبرتسون آند كونستانت ييناألردن نمواطنيساعات التعلم لللالجئين السوريين من أقل تعليم 

، فإن قوانين العمل في األردن تحظر على السوريين العمل في وظائف في القطاع العام،  (. لسوء الحظ70-71

ه مقابل ل دفعولن ي   منوع عليه،لذلك فإن أي سوري يرغب في تعليم الالجئين م، ألردنيينى الإبالنسبة  حتى

مساعدين   كمعلمين،  على األقل  ،  املعلمين األردنيينعلى  عبء  المن    اعلى الرغم من أنه سيخفف كثير  ،  ذلك

(Culbertson & Constant ،2015 ،66ليس ذلك فحسب .) ، رفاهية بل قد يسمح للسوريين باملساهمة في

 بحسن نية. بلدال

ة، والتفاوت املجتمعي  مانعةواملإمكانية املواصالت،  جوانب مثل  بعض اللكن  ،  اللجميع حق  التعليم    د  عي  

 وبما أن تحقق في األردن. الالجودة تمنع هذا الحق من  في
 
فإن ، مسؤولة عن رفاهية الالجئين د  عالحكومة ت

عكس املصالح ي الذي ، مثل امليثاق األردني، هذا الحق إلى تحسين الوصول  إلىالنماذج السياسية تهدف 



 
 9 

أو وجهة نظر الالجئين  ،ملنظور املنظمات غير الحكومية املحليةتاركة مساحة ضيقة ، الحكومية الدولية

(Barbelet et al ،2018 ،5 إذا .)عليهم ف، وجهات نظر الالجئين عكس نماذج السياسات هذهرغبوا في أن ت

وأوجه القصور املتبقية فيه بدقة   ،من أجل قياس إنجازات امليثاق  ،لالجئين الفعليينبين اسوحات  م  إجراء

لكن املجتمع ، (. إن توفير التعليم الشامل هو مسؤولية متأصلة في العالمBarbelet et al ،2018 ،5أكبر )

في كيفية إدراك الالجئين  اال يأخذ في االعتبار العوامل الثقافية التي تلعب دور   ،في كثير من األحيان ،الدولي

 لضرورة التعليم عند االقتران بضعف إمكانية الوصول.

الثقافي واالجتماعي  ال تأخذ فكرة التعليم وإعطاء األولوية له في االعتبار السياق  ، بحكم التعريف

ر عالم النفس ألبرت باندورا نظرية التعلم االجتماعي ين السوريين املقيمين في األردن. طو  واالقتصادي لالجئ

ا ما  نتبي  التي    نظهرو ي  أن األطفال غالب 
 
(. 1057، 2016، للبالغين )كننغهام وكينجهام امشابه   اسلوك

ا ا ما ، تقليدي  توقع أن تعمل النساء في األسر االجتماعية واالقتصادية املنخفضة خارج املنزل. غالب  ر قد  ي  ال ي 

توقع من النساء  ،في العادة .احتشامهن الدينيالالجئات السوريات البقاء في املنزل للحفاظ على على  أن ي 

  
الزواج شعبية  إلىخاصة بالنظر ، طفالمن خالل الزواج املبكر وإنجاب األ  ،مستقبلية يلتزمن بدورهن كأم 

الي على والدي املعبء من ال يقلل   فهواملناطق االجتماعية واالقتصادية السورية املنخفضة.  كر بينبامل

ا بهدف ، لطفلةا ا شعور   بعض الدراسات أن تبحث كيفتحاول . امجتمعهفي ملعايير ابينما يعطيها أيض 

القرارات التي يتخذها  فيكيف يؤثر الباء و  ،عيون الالجئين السوريينعكس شرعية السلطة األبوية في نت

ا للبيانات امل " العصبة، الخضوع  ،... الطاعةعلى "تؤكد األسر العربية ، وجودةاألطفال واملراهقون. وفق 

ا أن "ال485،  2016،  وراي ليك،  أحمد،  )سميتانا  ...    تبعية(. يشرح املؤلفون أيض 
 
 ،االستقاللية"  أكثر منقدر  ت

، أحمد، من نظرائهن الذكور" )سميتانا يةواستقالل اامتياز   أقل   إن النساء على وجه الخصوص "يكن  حيث 

املجتمع  ايجب أن يستهدفه الفئة التييوفر هذا السياق الثقافي نظرة ثاقبة حول  (.485، 2016، وراي ليك

فمن  ، التعليمعلى كان الباء يدعمون ويشجعون  ماالسوريات. إذا  طفالتلعند تحفيز التعليم ل ،الدولي

 الوسائل الالزمة لحضور دروسهن. نتجدوأن  ،التي تواجههناملرجح أن تستعد البنات للصعوبات 

القيود املفروضة على   إلىالنظر  ب  ،ره السوريون على أنه منتجما نوع التعليم الذي يقد    :السؤال هو  ،إذن

 املدة واتوقعولم ي ،طلب العديد من السوريين اللجوء في األردن ؟الوظائف التي تفرضها الحكومة األردنية

ا قصير   بسبب افتراضهم  ،ضرورة التعليميدركوا  وبالتالي لم  ،  التي سوف يقضونها  الطويلة أنه سيكون نزوح 

ا في البلد امل ا منتج  ضيف. تتناول األجل. التعليم الرسمي ليس بالضرورة الوسيلة الوحيدة ألن تصبح عضو 

صاغها املؤلفون من منظور إحدى الدراسات قيمة التدريب املنهي في أكبر مخيم لالجئين في األردن: الزعتري. 

ن إحيث ، "القيميتعزيز "شعورهن  فيجئات في العمل يساعد بالقول إن إشراك الال  ،الدعم االجتماعي

ا  (.2015، التوظيف يعزز الثقة بالنفس )جبار وزازا  إتعاني العديد من العائالت ، وضع الالجئى لإنظر 
 
 ارهاق

، األردنفي حين أن العمل يتعارض مع تقاليد السوريين االجتماعيين واالقتصاديين املقيمين في و .ااقتصادي  

 
 

  وتخفف من القيود املالية. يبقى من الضروري أن تجلب النساء دخال
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طلق على البرنامج الذي ن د هيئة األمم املتحدة للمرأة حيث تزو    ،"واحة النساء والفتياتذ في الزعتري "ف  ي 

 التي نتاجية اإل  الخبراتالالجئين ب ،في األردن
 
  ،ن النساء من االعتماد على الذاتتمك

 
م كيفية من خالل تعل

ال يشبه التعليم   هذا البرنامج (.2015جبار وزازا،  على سبيل املثال )،  أو التحدث باللغة اإلنجليزية  ،تصميمال

 إال أنه قد يحف  ، الرسمي بأسلوب الفصل الدراس ي بشكل واضح
 
 إلى حجم عن إرسال أطفالها ز األسر التي ت

تعكس رؤية ثقافية أكثر للتعليم ، باألدوات الالزمة ليعيشوا حياة منتجةتزويد بناتهم في  ويساهم، املدرسة

 املفيد للسوريين في األردن.

لطالب الذين ل الفعلية خاطراملاالعتبار الرئيس األخير الذي يجب أن نأخذه في االعتبار يتعلق بتقييم 

في نقص وجود دما يالحظ الباء عن، على سبيل املثال .هاركتيقررون  الذين يقررون البقاء في املدرسة أو

اعبذلك فإنهم يعتبرون ، وسائل النقل في املدارس العامة عند  ،ماناأل  سألةكما يقومون بتقييم م ،اي  مال ئ 

ينطبق الش يء نفسه  وضع يكونون فيه أكثر عرضة للعنف القائم على النوع االجتماعي. إلىإرسال بناتهم 

 كونهن الجئات سوريات. ، ب بهامدرسة غير مرح   إلىمن مخاطر الذهاب يقي   الالتيالبنات تلك على 

من منظور علم  ،تبحث دراسة استقصائية ملخاطر السالمة في كيفية فهم األطفال للسالمة واملخاطر

  حين تواجهنفس النمو. يعر ف املؤلفون السالمة بأنها 
 

ا ضئيال ، أو ال يتعرضون لخطر اإلصابة" ،فيه "خطر 

عتبر "وسيلة لتوفير الرضا العاطفي ، في املقابل(. 2016، ملشاركة" )أونيلباوالشعور باألمان... وثقة ، وي 

املرغوب فيها الناجمة عن املخاطر الناشئة عن حدث يوصف الخطر بأنه "اإلدراك املحتمل للعواقب غير 

(. تستمر الدراسة من خالل شرح مقدار املخاطر McGraw- Hill & Parker ،2002 ،1820محتمل" )

وكجزء ال يتجزأ من "تكوين هويتهم"  ،لها من أجل "نموهم األمثل"الصحية التي يجب على األطفال تحم  

 ، كثير من املواطنين  من  عداء    فيه  في بلد    ،املدرسة  إلىن الذين يذهبون  ين السورييالالجئعلى  (.  2016،  )أونيل

 .الواردة تقييم املخاطر

 ويحول دون  يثبطهممما ، سين األردنييناملدر  من يواجه السوريون العداء من الطالب األردنيين و 

في وهي  ،نياألوالد األردنيمن طرف ض لها تعر  تفتاة سورية املضايقات التي  سجلتاالستمرار في املدرسة. 

لقد مألت ن رخيصون"...  ي"السوري  أن  ، أي واحد"  دينارمقابل    ةسوري  ال":  شابقال  حيث    ،املدرسة  إلىطريقها  

الالجئين في األردن تدعي أن "العنف في املدرسة (. نظرة عامة على حماية 65، 2015، )سيليالدموع عيني 

(. JIF ،2018 ،9نوعية التعليم )تليه  ثم   ،ب"والعنف داخل الفصل( هو ... السبب الرئيس للتسر   تنمر)ال

قائلين إنها ساهمت في كيفية "ارتباط الشباب السوري ، أهمية عالقاتهم مع املعلمين إلىأشار السوريون 

ما يشعر الالجئون  اغالب  ، مع املعلمين املتعاطفين(. 66، 2015، نطاق أوسع" )سيلي باملجتمع األردني على

السوريون بالحماية من عنف الطالب األردنيين. عندما ينتظر األطفال األردنيون خارج أبواب املدرسة 

باستدعاء السلطات ملنع مثل هذا السلوك. أحدث  تعاطفون سوف يقوم املعلمون امل، ملضايقة السوريين

ا في ،ناصريناملمن قبل املعلمين  ،"ندماجهذا "املوقف اإليجابي تجاه اال  ا كبير 
 
ما يتعلق بالعنف في  اختالف

مو ،  املدرسة
 
، 2015،  )سيلياملدرسة"    إلىالطالب السوريون بالقدرة على الذهاب  أن يشعر    يةكانفي إم"  من ث

ن املعلمون امل :(. بمعنى آخر66
 
 ذلك عهمشج  و  ،السوريين من الشعور باألمان في بيئة معادية ناصرونمك
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زل بالكامل خطر تعرض السوريين لم ي   التأمين من متعاطفينعلى إطالة أمد تعليمهم. في حين أن هذا 

ا للتغلب على ال،  للمضايقات من قبل األردنيين ا كافي  عندما يساهم املعلمون ،  . باملقابلتنمرإال أنه كان حافز 

املدرسة. علقت  إلىمن الذهاب  أفضلأن البقاء في املنزل بويشعرون  ،ن و الالجئالطالب ط حب  ي  ؛ تمييزفي ال

  ،معلمتها "كانت في كل دعوة للصالة أن  بإحدى الطالبات 
 
، ي من أجل طرد السوريين من األردن" )سيليتصل

ا ويقومون بتصنيفهم ، ر"اماسم "الح السوريين ن على طالبهمياملعلمبعض  طلقكما ي  (. 68، 2015 تصنيف 

ا للطالب السوريين الذين يأملون في  وهو أمر  ، ويرفضون السماح لهم باملشاركة، غير عادل محبط تمام 

التي يلقاها (. إن املخاطرة 68، 2015، املدرسة )سيلي إلىمن خالل الذهاب  ،الحياة الطبيعية في حياتهم

 يشعر الطالب في النهاية بعدم االستقرار.ب انعدام األمان، كما بسب لطالب ال تستحق التعليما

بسهولة  قابلة للتطبيق تيسل افإنه، واضح من الناحية النظرية التعليم الشامل حقعملية في حين أن 

تمنع الطالبات من الرغبة   ،املخاطر  كثرةمثل االلتزام بالقيم التقليدية و   ،عوائقحيث إن هناك  في املمارسة.  

يشمل جميع الالجئين السوريين  باملئة 68املدرسة. في حين أن معدل التسرب الحاد البالغ  إلىفي الذهاب 

 ، املراهقين
 
توقع ما أو  ،مثل العنف القائم على النوع االجتماعي، ملخاطر محددة فإن النساء أكثر عرضة ي 

وخفض معدالت   ،. من أجل زيادة معدالت االلتحاق باملدارساملبكر  احترام السلطة األبوية والزواجمن    نمنه

وليس على ، ثقافيةال وعلى القيم تعتمد على الالجئين يجب على املجتمع الدولي تطوير حوافز، التسرب

نظر املتحرشينألنها تحمي النساء من  ،يجب توفير وسائل النقل العامأساس حكومي.   إلى. ينبغي أن ي 

نتج كونه لو  ،ألنه يتوج بوسيلة لتوفير الدخل ،التدريب املنهي بقوة أكبر ا في املجتمع واألسرة. ي  ا منِتج  عضو 

قد يكون الوقت قد حان إلعادة النظر في قيمة التعليم الرسمي لالجئين السوريين الذين ال يستطيعون 

على املجاالت التي ال تتطلب التعليم. إذا لم يكن منافستهم  صر  وتقت  ،التنافس على وظائف في القطاع العام

حيث إن عبء إرسال ، الدراس ي إلبقاء الطالبفيجب تحسين جودة التعليم داخل الفصل ، كذلكاألمر 

 .ةسوري إلىمن العودة  ن يتمكنو  حينها الباء ضرورية د  يع ،املدرسة له فوائد طويلة األجل إلى لبناتا

ال يوجد دليل ، تختار عدم متابعة تعليمها ألنثىهناك العديد من األسباب التي تجعل افي حين أن 

التركيز على منظور الالجئين   إلىسبب محدد النخفاض معدل االلتحاق. يهدف هذا البحث    إلىإحصائي يشير  

من منظور  ،لسوريين في األردناتعليم  تحيث تنظر معظم الدراسات في مشكال ، على وجه الخصوص

ولكن ال يمكن ، السياسة. يجب أن تكون هناك بالفعل سياسات خاصة مطبقة لزيادة الطلب على التعليم

الحكومة وحدها. تقع على عاتق املجتمع الدولي مسؤولية فهم  وفق وجهة نظرتطوير هذه السياسات 

لذي يواجهونه الن في بلد أجنبي. من خالل فهم سياقهم الثقافي وفهم املناخ االجتماعي ا  ،احتياجات الالجئين

أسباب انخفاض معدالت االلتحاق باملدارس في املجتمعات  فترضأن ي اإلنسان الغربيمن السهل على 

إن لم يكن يتحدث  ،يصعب إثبات هذا االفتراضولكن السورية االقتصادية واالجتماعية املنخفضة؛ 

بين الحكومة املضيفة وطالب   عدم التواصلملعالجة    ،أفضل طريقة للمجتمع الدوليإن  الالجئ.    إلىمباشرة  

 .ةعلى حد املصادر وفهم كل وجهة نظر إلىهي الذهاب  ،اللجوء
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 املنهجية
 إلى من خالل جمع البيانات النوعية. بالنظر  ،هذه املرة األولى التي يقوم فيها باحث بإجراء بحث رسمي

 ،باب في املجتمعات املضيفة إلىمن باب ببساطة كان من غير األخالقي االنتقال ، حساسية املوضوع

مجمع إليواء   إلى  ةالباحث  تذهب،  لالستعالم عن تجارب الالجئين السوريين في مجال التعليم في األردن. لذلك

لضمان أن امللجأ يمكن أن يجذب املشاركين الذين كانوا بالفعل على استعداد  ،الالجئين السوريين

حيث كان معظم السوريين ، األردن، افوطصللمساهمة في الدراسة. كان املوقع األول الذي تمت زيارته في 

ي ألن من منظور أكثر إيجابية. كانوا محظوظين بما يكف  نظومةوناقشوا تجاربهم مع امل  ،مسجلين في املدارس

ا من منظمة   عندما يتعلق األمر بقيمة  ،وكان لديهم وجهات نظر متفائلة، تعليمهمعلى شجعت  يكونوا جزء 

ا بما يكفي لتقديم آرائهم كان كريم   ،التعليم. كان املوقع الثاني عبارة عن مجمع سكني لالجئين السوريين

ا مع   ا أكثر توافق  ا كرادع ملواصلة التعليم.  تدداملعلومات التي ح  لغرض الدراسة. عرض الالجئون ردود   سابق 

 

 االعتبارات األخالقية

فقد كانت ، ةهم الباحثتلكل من القاصرين وأولياء أمورهم الذين قابل املستضعفةالطبيعة  إلىبالنظر 

ا ال يتجزأ  ا ، طوال العملية. بسبب العوائق اللغوية لتبقي الصدقيةالسرية جزء  كان من الضروري أيض 

 
 
ا تققجميع أسئلة املقابلة ود   ترجمالتأكد من وجود مترجم في جميع األوقات. ت  ،قبل جمع البيانات جيد 

لضمان  ،واملترجم لجميع املقابالت الباحثةلتجنب أي فرصة لسوء التفسير. ثم تمت مناقشة األسئلة بين 

ا. أرادفهم املح   الباحثة تتوى جيد 
 
 قل التأكد من أن املحتوى قد ن

 
أولئك الذين كانوا على  إلى اصحيح   نقال

بتعيين  الباحثة تقام، قبول استعداد للمشاركة في الدراسة. بعد توقيع املشاركين على نماذج املوافقة وال

للحفاظ على هويتهم. لم يكن  منهما،أو ال أحد "طفل"  م"ولي أمر" أ أهو صفته إلى توأشار  ،رقم للمشارك

مالحظات مكتوبة لغرض كتابة  إلى الباحثة تلذلك لجأ، ل الصوتيمعظم املشاركين مرتاحين للتسجي

 
 
 في األصل.  الباحثةها تالكمبيوتر مع الشروح التي وصف إلىاملالحظات تلك  تقلسهولة. ثم ن

 

 األسلوب

، فوق سن العاشرة،  مقابلة مع األوصياء وبناتهم  الباحثة  تأجر   ،تألف مجتمع الدراسة من أسر متعددة

 توملاذا انتظروا لاللتحاق باملدرسة في املقام األول. أراد ،ما يتعلق بآرائهم حول نظام التعليم في األردن في

التي  تلك التحدياتلفهم أفضل ل باء واألوالد[وجهة نظر كال الطرفين ]ال من  ،الراءالحصول على  الباحثة

فيه تواجه  في وقتالسؤال. من خالل واجه الطالب تالتي تلك الصعوبات مقابل  ،تواجه الباء واألمهات

يتحمل الباء حيث . التعليمية نتائج املنظومة الباء راقبي، اللتحاق باملدرسةفي االبنات صعوبات فعلية 

كال املنظورين العداء من أقرانهن في املدرسة.    تحملن بعناءالبنات يبينما  ،  صاريف النقلالعبء املالي مل  جهدب
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لضمان أن البيانات و . خرتجربة الشخصية والطرف ال ى لإبالنسبة نظرة ثاقبة للتجربة واملالحظة يقدمان 

   ،بالتحديدووالديها    الفتاةقابلة مع  املكان من املهم إجراء  ،  تعكس هذا املوقف الدقيق
 

املقابالت مع من    بدال

تسجيل و  ،ترجمة جميع ردود املشاركين حرص املترجم على. بشكل عشوائيالطالبات وأولياء األمور 

املعنى  الباحثةفهم تتلك الردود ملزيد من التوضيح بعد املقابلة. كفل ذلك أن املالحظات الخاصة حول 

من لبيانات بشكل صحيح  تمييز ا  تم  ،  بفضل املترجم  .جتماعيالسياق اال بالتي كانت محاطة    لردوداملقصود ل

كما فعلت مع البنات )من   ،على الوالدين  هانفسدون تقديم أي افتراض. طرحت الباحثة في الغالب األسئلة  

 املشاركة فيه. كون حسب املوقف الذي تب ،الحظ الفرق في اإلجاباتت كيمنظور كل منهما( 

 

 العقبات والتعديالت

ال للسكان الذين تمت  البسيطة /الطبيعة الضعيفة عديدة بسببنشأت عقبات  ،كون الباحث أجنبي 

ا ما شكك األوصياء في سري    ،مقابلتهم  اهم بمفردهتترك طفل  ة فيبو جدوا صعحيث و ،  ة الدراسة وغرضهاغالب 

 إلىمع تيس  أن إنه يقرر بعض األحيانف ؛وافق الوص ي على املقابلة الفرديةما إذا فواملترجم.  ةمع الباحث

ا  ،اإجاباته د بعضيقي   لكونه، ردود االبنةفي  ؤثرياألمر هذا  ، وكانالنصف األخير من األسئلة واألجوبة وفق 

تما يتعلق باألوصياء الذين ت . فيفكار الوالد املوجودأل  على  ،مرأةااألم/  وه كان الوص ي الوحيد، مقابلتهم م 

إال أن إجراء ، وجهات نظر كال الوالدين تسجيلالدراسة كان من دواعي بينما  ،قابلةاملاستعداد إلجراء 

ا حيث إن األب ،اصعب   اأمر  كان مقابالت مع الباء  اميكن لم  أو على الدوام، لم يكن متاح  لتحدث ى الإ طمئن 

 .أو بقي في سورية يإن لم يكن قد توف ، هذاعن مثل هذه القضايا

الالجئات السوريات  ، بالنسبة إلىالتسرب من املدرسة معدالتتحديد  يه ةالفرضية األولية للباحث

أصبحت صعوبة الحصول على هذه املعلومات ، املوقع األول لجمع البيانات إلىالوصول  معو املراهقات. 

 املحددة واضح
 
ا أوسع لتوظيف املزيد  تغيير إلى الباحثةاضطرت . سفمع األ  ،ة موضوعها لتعكس موضوع 

ا. لكل مقابلة فردية،  عدين ملناقشة تجاربهم. مع تغيير الفرضيةمن املشاركين املست ، تم تعديل املنهجية أيض 

 جعل البيانات أكثر سهولة للباحث.ما هذا و األسئلة بشكل خاص للمشارك في متناول اليد.  تهج  و  

 ، وحدةأي   إلىنها تفتقر  لك،  بينما أكدت البحوث النوعية أن الدراسة تضمنت نتائج واستجابات للعمق

مجموعة متنوعة من األسئلة  كان هناك ،كل مقابلة فيالبيانات الكمية هي توحيد األسئلة. فائدة فإن 

 غطم كنتمت تغطية أمور في بعض املقابالت لم ت، لذلك ،ا على ردود معينةاملعدلة اعتماد  
 
في مقابالت  اة

ر،  أخرى. في حين أن املوضوعات الشائعة كانت قابلة لالستخراج يقلل من دقة   وهذا  ،اتساق كل مقابلة  تغي 

 قابلة.امل
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 النتائج / املخرجات
ا ألن املقابالت أجريت في موقعين فقط ا،  نظر  ا كبير 

 
 في  ،كانت ردود املشاركين في املقابالت تختلف اختالف

فوت. ال مكان لجمع البيانات كان في ملجأ خيري في صبناء  على مكان املقابالت. أو   ،يتعلق بتجارب معينة ما

وسعي  ،لبنات وأمهاتهنلتعليم  وهناك دعم التعليم كوسيلة لتعزيز تمكين املرأة. على اكان اإلجماع عام  

 ،التحرشقضية ناقشت الفتيات ما  اللحصول على مزيد من التعليم لغرض االعتماد على الذات. نادر  

النساء كانت  حيث  ،  . كان املوقع الثاني في شمال عماندراستهنوأكدت األمهات مشاركتهن في قرارات بناتهن و 

وقد أعربت العائالت بصوت عال  لجوء سوري.    اتكطالب  ،صعوبات التعليم في األردن  ينعانت  هنقابلت    الالتي

أدت االستجابات البحث.    اتأولويليس من  هذا األمر  أن    ن  له  أوضحت  قد  و   ،لنظام األردنيمن ا  اعن سخطه

ا.، زعزعة الفرضية األولية إلى ،املستقطبة الناتجة عن االختالفات املحلية  لكنها لم تدحضها تمام 

 

 املواضيع املشتركة

جريت موضوعات مشتركة  تأظهرت ردود املقابال 
 
مماثلة  افكار  حيث ناقش املشاركون تجارب أو أ، التي أ

ت التي تمت قابال امل في لم تختلف اإلجابات على السؤال املطروححول نظام التعليم املقدم في األردن. بينما 

 دعمهنكان  ، و بناتهن التي تواجهكانت األمهات على دراية تامة باملواقف    ،ةكل  على حداألوصياء والبنات   مع

 املسموح به.ضمن الهامش ، بناتهنهداف وطموحات لأل 

 

 دور املعلم كحليف للخبرة األكاديمية للفتيات السوريات 

لالجئين السوريين.   نفس يالستقرار اللضمان ا ،مع الطالبأهمية تحالف املعلم  الباحثة تأوضح

الطالب األردنيين الذين   يدين  املعلم أو املعلمة سوف  ألن  ،سيضمن املعلم الحليف بيئة آمنة لجميع الطالب

الشعور من في التخلص السوريين األطفال من شأنه مساعدة وهذا ، عاملة الطالب السوريينيسيئون م

 عالقاتهن مع أقرانهن كانت دن على وجود تربوي إيجابيبالعزلة من قبل املجتمع ككل. البنات الالتي شد  

 دنع. و ةسوري الكونه، املدرسةفي  صبي أردني يضايقهافيه إحدى الفتيات الوقت الذي كان تتذكر إيجابية. 

عندما شرح املعلم عواقب  ،بسرعة تنمرقالت الفتاة إنه تم حل ال، لها هئعداسبب الخوض في تفاصيل 

على الفور عن مضايقتها. كما شرح جميع الصبي توقف ، ا للفتاة. وفق  حالتها النفسيةأفعاله املؤذية على 

مجموعة متنوعة من األصدقاء لديهم في و األطفال الذين أبلغوا عن وجود عالقات إيجابية بين املعلمين 

ا ، السوريينمن لفتيات أصدقاء ليس فقط لكان ، املدرسة. مع وجود بيئة حليفة للمعلمين من ولكن أيض 

ا  الفتاةذكرت  ،أبلغت عن التمييز العنصري  طالبةي أل جيع تش كان هناكاألردنيين والفلسطينيين.  أن أيض 

 بغض النظر عن اإلحباط املؤقت.، تابعة تعليمهاملمن شخصيات السلطة  كان يأتي الدعم
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ضد بيئة املدرسة  فييكون لذلك تأثير ، عندما ال يتولى املعلم أو املشرف دور الحليف، في املقابل

. ابنتها مع على عداء مديرة املدرسةأن إحدى الفتيات والدة  أكدتاستقرارهم العقلي.  فيويؤثر  ،لسوريينا

ع شج    ،واملضايقة  تنمراملعلمين في مواجهة المع تعاطف    اهتناقضو   ،ة بين املسؤولينهذه الديناميوجود مثل  

ترجم عن كيفية وضع وامل الباحثةوأبلغت ، تنمراألطفال على مضايقة الفتاة السورية. تحدثت االبنة عن ال

عرض كما أن أحد األطفال الذكور "حمار للبيع".  مكتوب عليها ،عالمة على ظهرهافي املدرسة وضع أقرانها 

ا لتحسين املوقف. عند سؤال األم عن التحرش، علميهام إلىوعندما اشتكت ، لها هعضو  ، لم يفعلوا شيئ 

اتصلت مديرة املدرسة ، نتيجة لسلوكهاو من اإليذاء البدني الذي تعرضت له.  أكدت أن ابنتها انتقمت

ا لألمتحت  كانوا  ، وأنهم  والدي املضايقين  إلىوهددت بتقديم شكوى    ،بوالديها فإن هذا ،  وطأة انتقامها. ووفق 

 فقد تف، التهديد يعني أنه إذا قرر آباء املضايقين تقديم شكوى ضد الفتاة السورية ووالديها
 
ر الحكومة ك

سلوك أقرانها  على عيشجلتوا، . في مواجهة ازدراء معلميها ومدير املدرسةةسوري إلىاألردنية في إعادتهم 

ا الفرضية القائلة الفتاة قررت ، املس يء ن املعلمة الحليفة عززت بشكل إترك املدرسة. هذا يدعم أيض 

اس  أثر ات املعلمة املعادية  كر تبينما  ،  إيجابي أولوية التعليم واالندماج وحالت   ،تجربة الطالب السوري   في  لبي 

 دون االندماج مع أقرانه.

لجمع مختلف الشركات واملؤسسات التي قد  مدرستيأطلقت ملكة األردن رانيا حملة ، 2008في عام 

ا لألبحاث (.  2018،  تكون قادرة على تحسين البيئات التعليمية للمدارس في جميع أنحاء األردن )مدرستي وفق 

فإن بيئة التعلم البدني "لها تأثير على سالمة الطالب وصحتهم وحضورهم وأدائهم ، التي أجرتها الحملة

من أجل تحسين  ،لتحسين بيئة التعلم املذكورة طرق   عنتبحث الحملة (. 2018، األكاديمي" )مدرستي

ل ،2018أبريل نيسان/ تحفيز التعليم للطالب. في 
 
باالشتراك  ،"تنمر"قل ال للحملة املغني عزيز مرقة  شك

مدرسة في جميع  ةي عشر تتخطط امللكة رانيا لزيارة اثن مدرستي.حملة مع كل من وزارة التربية والتعليم و 

من  ،بتيسير ورش العمل مدرستي. تقوم تنمرثار البهدف معالجة أسباب وآ، مع هذا امللحن ،أنحاء األردن

(. 2018، وتدابير منعه" )جوردان تايمز، وآثاره الضارة على ضحاياه، أجل "معالجة السبب الجذري للتنمر

 ، بعد أن شارك الطالب في نشاط عملي "لتصميم أداة لرفع الوعي"
 

ه تأقام اموسيقي   حضر الطالب حفال

 (.2018، )جوردان تايمز رقةف

يوجد لدى أكاديمية امللكة رانيا للمعلمين ، لدى املعلمين في املدارس شعور النصيرما يتعلق بتعزيز  في

(QRTAبرامج متعددة سارية )،  لتحسين جميع جوانب التعليم في األردن. أطلق "النهج املخلوط لتدريب

تحسين نوعية التعليم لالجئين السوريين.  إلىيهدف  ،( دورات كجزء ثان  من مشروع أوليBATTاملعلمين" )

وتشجيع الحوار ... وضمان ، تدريب املعلمين على "كيفية إدارة أعداد كبيرة من الطالب إلىتهدف الدورة 

جمهور قوي من املعلمين في  إلى(. يأمل هذا املشروع في الوصول QRTA ،2015إشراك جميع األطفال" )

تحسين املناخ العام واملمارسات البيئية في املدارس  إلى QRTAتهدف ، . بشكل عامواملنطقة ككلاألردن 

يمكن للمعلمين أن يفهموا أهمية ، تدريب املعلمين. مع مثل هذه املبادراتلمن خالل مبادرات  ،األردنية

بية. إذا أظهر املعلم دينامية الفصول الدراسية الصحية لتعزيز شمول العالقات وعالقات النظراء اإليجا
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ا ا معين 
 
أو أن يكونوا أكثر استجابة لنظام  ،هنفس فمن األرجح أن يقوم طالبه بإعادة إنتاج السلوك ، سلوك

 املعلم.

 

 فترتيننظام ال، القيود املالية،  سهولة الوصول  -أوجه القصور في النظام 

كانت هناك حاالت لم تستطع ، لسوء الحظولكن تدعم سعي ابنتها للتعليم.  وجدت الباحثة أن كل أم  

أو  ،تمنع تطور الفتاة األكاديمي ،األمبسبب عوامل خارجية ال ترتبط ب ،فيها الفتيات االلتحاق باملدرسة

قادرة على ن البنت و كأن تاحتمالية  في  التعليمي الحواجز التقليدية. تؤثر أوجه القصور في النظامبسبب 

الصعوبات التي تحول دون االلتحاق باملدرسة ومدى قدرتها على تحقيقه. ، تحقيق هذا الحق العام أم ال

ا مدرسة الحي تركت. كانت االبنة األولى التي قابلتها الباحثة قد سجيلتبدأ بالت
 
. اتخذت والدتها وابنتها حديث

تجاهل مسؤولو ،  كانت تعيش في مخيم الزعتري   وقت  ففيبسبب رفض املدرسة أوراقها.    ،قرار إنهاء تعليمها

ا لسنها.ثبوتيةاألوراق ال إلىافتقارها هناك  التعليم  . وهذا يعني أنها وضعت في املستوى املدرس ي الشرعي وفق 

 إلىانتقالها مع و  ،املوادوتفوقت في كل  ،أن ابنتها كانت طالبة استثنائية في املدرسة ةوأوضحت األم للباحث

وهي السنة األولى من املرحلة الثانوية في النظام لصف السابع، ى الإكانت قد وصلت ، املجتمع املضيف

في الفصل الدراس ي  ،قبولهاقررت املدرسة ، بحوزتهاالوثائق التي عدم تصديق على الرغم من و األردني. 

ا في الصف ا ثبوتيةاألوراق ال إلىالثالث )يتم وضع أي طالب يفتقر  ن ذلك بألثالث(. وعلقت االبنة تلقائي 

ا طالبة  ة،جعلها مكتئب فيما تم التصديق على األوراق  ،في األردن قط ترسبولم  ،متفوقةألنها كانت دائم 

 ةالوحيدة سيئهي ا ألعمارهم ومستويات التعليم. كانت وفق   والتحقوا ،الثبوتية املوجودة لدى أشقائها

  حيث لم ،الحظ
 
ملدرسة كانت نتيجة اقرار ترك ى لإ. القشة األخيرة التي دفعت االبنة واألم ق أوراقهاصد  ت

ورفضت ذلك ،  سنوات  الذي لم ترده،  انتهاك تأديبي. كان من املتوقع أن ترتدي الفتاة الزي املدرس ي االبتدائي

 ، تتبع أسلوب مدرسة البيت البنتها البكربسبب شعورها باإلهانة. قررت األم أن 
 

ماح للمدرسة من الس  بدال

ا   ا،أخير  فتاة قابلناها، وقد تزوجت  أظهرت  ،  كذلكبمنعها من مواصلة التعليم.  ا ساذج 
 
ما يتعلق تجاه  سلوك

ولم تقدم سوى القليل من الرأي حول أهمية دراستها. لم تقدم أي فكرة عن سبب عدم  ،بقيمة التعليم

اللتحاق ى الإوكانت ستضطر    ،وثائقها  تفضأو محاولة اجتياز التوجيهي. ر    ،اهتمامها بالتسجيل في الفصول 

. صلة تعليمهااألمر الذي لم يشجعها على موا،  بصفتها طالبة في الصف الثالث في املجتمع املضيفباملدرسة  

 أنها  و   ،سعادتهاى  لإقررت العروس أن التعليم ليس أولوية بالنسبة  
 

 في أسرع وقت ممكن.  تريد أن تنجب طفال

ا الفتيات والنساء عن متابعة التعليم أو حتى  طتثب من مجموعة عن اكتساب القيود املالية أيض 

، تعليمها في الصف التاسع. أثناء وجودها في األردن أعاله(التي قابلتها ) أنهت األم، املهارات. على سبيل املثال

ولكن كان عليها ، بدأت تأخذ دروس اللغة اإلنجليزية لتصبح أكثر قدرة على املنافسة في القوى العاملة

األم نفسها أنها تنوي أن تبدأ بالتعليم ميزانية الفصول املذكورة. ذكرت   إلىألن أسرتها كانت تفتقر    ،التوقف

نشر و  هاترغب األم في تشجيعو ، في الونة األخيرةباالكتئاب لي البنتها املوهوبة، حيث بدأت البنت تشعر املنز 
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دروس فنية معينة من شأنها أن تساعد في بلوغ  إلىإلرسالها  واردال تملك األسرة امل، أعمالها. لسوء الحظ

بحثه نضمن فئة التعليم الرسمي الذي املستوى الضروري للعمل املنشور. هذا النوع من الدورات ال يندرج 

ألنه يظل وسيلة محتملة لتوفير الدخل لألسرة. ، من الضروري االعتراف بذلكو  ،ناقشه في هذه الدراسةنو 

 إلىتطوير مهارة قد تكون مربحة لعائالتهم. إضافة  من، حتى النساء، من هذا النوع تمنع األطفال تكاليفال

 مل تكلفة النقل.ال يمكن لألم تح  ، عدم وجود املوارد املالية لهذه الدورات

يشكل ذلك ا يزال م ،املدرسة إلىمنع الفتيات من الذهاب تال  تنقلال تكلفةأن  إلىوبينما تشير البيانات 

ا أمام األطفال وأمهاتهم.  إذا  ،املدرسة إلىمن غير املحتمل أن ترسل ابنتها  نبأاألمهات  تحدثت إحدى عائق 

تمتلك عائلة الفتاة املوارد الالزمة لتقسيم ، ألسباب تتعلق بالسالمة. لحسن الحظ، كان عليها أن تمش ي

ا. بخالف ذلك  لم  ،  أجرة الحافلة مع فتيات أخريات ينتهي بهن املطاف بالركوب مع 
 
ذكر رسوم النقل كعقبة ت

ا في النظام يظل  ، رئيسية أمام االلتحاق باملدرسة مصدر إزعاج للعائالت السورية. لم  بل باعتبارها قصور 

على الرغم من أن و تدعم ردود املقابالت فكرة أن النقل )من تلقاء نفسه( يثني الفتيات عن متابعة التعليم.  

ا من املشاركين إن أي  ف، لعديد من السوريينا إلىا يزال يمثل مصدر قلق بالنسبة م يهاإلو من املدرسة  نقلال

تحضرها   الفترة التيأكثر صلة باالعتماد على    نقلع أنه سبب عدم التحاقهم باملدرسة. تصبح سالمة اليد  لم  

أكثر  ،املنزل بعد نوبة املساء إلىإذا كان عليها املش ي  ،رضاالحيث أعربت األمهات عن عدم ، الفتاة السورية

 من نوبة الصباح.

 يسعلى نوبة املساء. ل تتفوق أن نوبة الصباح  أولياء أمورهنو  تايفتال أكدت جميعمن دون أي تردد، 

 ة يساعدهن فيالصباحي فترةالأن دوام بل إن الفتيات تحدثن عن ، هذاأهمية يدركون  وحدهماألوصياء 

من قضاء بعض  تمكن  يو ، وقت مبكر الستيقاظ فيابإمكانهن ، نوبة الصباح فيأنماط الحياة الصحية. 

ا تأخرالفراش في وقت م إلىيذهبن و ، الوقت مع أسرهن في الصباح يكن  نأنهإلى . تطرقت الفتيات أيض 

ولكن يبدو أن نظام ، هي الخيار املفضلفحسب املساء. ليس نوبة الصباح  صافيات الذهن، أكثر من

ا. ت فترتينال كل شهر مع زمالئهم األردنيين. قالت  نوباتحدثت فتاتان عن كيفية تبديل الغير متسق أيض 

 ةمتميز  ةطالب نها كانتإو فتاة أخرى في الصف الخامس إنها لم تكن في نوبة املساء منذ الصف األول. 

إذا شعرت   ،ألنها كانت قادرة على حضور نوبة املساء  ،. تحدثت عن تفضيل نوبة الصباحباملئة  98بمتوسط  

من  الباحثةتمكن تلم  .الدروس املستفادة من أي موضوع. بسبب عدم االتساق الظاهرتعزيز  إلىبالحاجة 

. قالت أم ال املدرسة إلىالفتيات عن الذهاب إعاقة  ملنع اكافي  هل كان تحديد نظام الفترتين املتحولتين 

بغض  ،املدرسة إلىعلى الذهاب  اتصر  ملكنهن ، ةالصباحي فترةالالتي قابلتهن إنهن يفضلن الالفتيات 

ا  طلب من أي فتاة قابلتها حضور نوبة املساء ، حضورها. ومع ذلكمنهن النظر عن أي نوبة كان مطلوب  لم ي 

 فقط.
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 تأثير الوالدين 

 احترامدعمت البيانات االفتراض بأن كما قيمة السلطة األبوية بين األسر العربية.  الباحثة تناقش

ينبغي إعطاء األولوية  هليميزون لقرارات التي يتخذها األطفال الذين ى الإالوص ي كان له وزن بالنسبة 

 إحدى املشاركاتاة  حمكانت ترغب في ذلك.  ما  إذا    عها عليه،شج  دعم كل ولي أمر تعليم ابنته و للتعليم أم ال.  

اا تخذ موقف  تلم  ، مهارة ل في أن تتعلمسنة( على األق 16) تهاكن  الفوائد املالية لكانت تدرك ، ومع ذلك. معين 

ن ياللذمن والديها حتى ) أبوي تأثير  لم يكن هناكحتى تتمكن من املساهمة في دخل األسرة. ، مثل الخياطة

واصلة مفي    ألي ضغوط ةالكن    خضعلم ت،  اثابت    اأو موقف    امعين   ااتجاه  اتخاذها  الزعتري( في  مخيم  في  يقيمان  

جهاإنجاب طفل. زواج و قررت البقاء داخل املنزل والهي من وبالتالي ، دراستها ها وهي قاصر، اوالد زو 

 ،  الزواجالغتصاب داخل املخيم. من خالل  عالية لمخاطر    ظهور بعد    لضرورات السالمة،
 
 كانت الفتاة قادرة

 أي خطر للعنف الجنس ي.   تجنبو  ،على دخول مجتمع مضيف

فقد حافظت معظم األمهات على اعتقادهن بأن بناتهن ، النظر املوضوعية من الحماةبخالف وجهة 

 ،عن االلتحاق باملدرسة في سنها )ذكرناها أعاله( يجب أن يكملن دراستهن قبل الزواج. بعد أن عجزت ابنة

نفسها متعلمة وقادرة على ذلك(. هي األم بتعليم ابنتها في املنزل ) تعهدت، عدم التصديق على وثائقهابسبب 

 ،لكنها شعرت بأنها مجبرة على إبعادها عن املدرسةو ، موضع تقدير تعليم ابنتها الكبرى ترى في أخرى  أم  

ها ياملتسرع ضد أقرانها الذين يتحرشون بها في املدرسة. ذكرت أن ابنتاالنتقام  إلىبسبب ميل ابنتها 

 قالتمن الكلية. و  اتخرجتأمل أن تو  ،املدرسة الثانوية جتازافي املدرسة على الطريق الصحيح لت نيتر يالصغ

جماع تعليمها. كان اإل  تمامسوف تشجع ابنتها الكبرى على إإنها ف، ةسوري إلىإذا كانت لديهم فرصة للعودة 

ويزيد من  ،النساء في األوقات الصعبةدور ألنه يعزز  ،العام على أن التعليم ضروري للبقاء على قيد الحياة

 تواجههن. ةفرصهن في مواجهة أي صعوب

   إلىدفعن بناتهن    الالتيجميع األمهات  
 
بناتهن في الحصول على الشعور باملثابرة.   فيرن  مواصلة تعليمهن أث

ا ألن تفاني االبنة في تحقيق   ،هذه النظرية  تعموقد د  ،  الحظت الباحثة قيمة السلطة األبوية في فرضيتها نظر 

فإن  ؛أمرها. إذا فرضت األم التعليم كضرورة لنمو الطفل ولي  لها مه التعليم يعتمد على التفاني الذي قد  

 لتدريساملنزل    تي تلتزماألم التلك  ابنة  حالة  ك  ،بشأن قيمتها  ،إن لم تكن أقوى   ،ات متشابهةلديهن قناع  ابناته

عالمات عالية في املدرسة قبل إبطال وثائقها. كما ذكرت األم   تفوق ابنتها وحصولها علىللحفاظ على    ،ابنتها

عالماتها العالية قبل   إلى، حيث أشارت  األخرى التي أخرجت ابنتها بسبب سلوك الطفل العدواني واالندفاعي

 بناتهن حذوتتردن أن اللواتي أمهاتهن ن التحفيز من يحيث نجد أن الفتيات يتلق. أن تتأثر باملضايقات

 حذوهن.

أهمية االعتماد على الذات من خالل التعليم.   نباإلجماع ع  (فوتاص)هن في  تحدثت الفتيات الالتي قابلت  

هم في يلإم بالنسبة  هِ لم  أن ذلك ت الفتيات  ذكر و .  نمواصلة تعليمه  إلى  ندفعه  أن تعليم أمهاتهنب  نتحدثلقد  

 ،قالت فتاة سوريةقادرات على تقديم املساعدة ألطفالهن في املستقبل.  كن  يبحيث  ،تقديم هذه املعرفة
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 ،إنها ستشعر بالخجل إذا لم تستطع اإلجابة عن سؤال الواجب املنزلي  ،أن تكون مهندسة معمارية  إلىتطمح  

ظهر ألطفالها املستقبليين ضرورة التعليم إذا ما استفسرت منها ابنتها في املستقبل
 
لغرض . إنها تريد أن ت

 بنفسها. الشهادةاالعتماد على الذات كوسيلة لتمكين املرأة. أفضل طريقة للقيام بذلك هي الحصول على 

 

 الفروقات

ولكن االختالف في ، نشأت موضوعات متكررة في كل مقابلة، كما هو مذكور في مقدمة هذا القسم

ر مستوى ا تعليمهم أو تعليم أطفالهم. وبينما أظهرت ردود الذي شعر به املشاركون تجاه لتزام الاألحياء غي 

فإن هذه النظرية ، أو األوصياء على أطفالهم ،من أجريت معهم املقابالت التأثير الذي ال جدال فيه لآلباء

ا على موقع املقابالت.، في طرق مختلفة ظهرت  اعتماد 

 

 فوت اص

فوت. عند مقارنة االستجابات من ااملوقع األول بواسطة مؤسسة زاد الخيرية في صتم تأمين زيارة 

ئلت  ناالعتماد على الذات واالستقالل لبناتهأكدت كلهن  ،  األمهات عن املسار الذي   إحدى األمهات. عندما س 

همية لالزدهار في إن التعليم هو األكثر أ  :أجابت بإصرار  ؛الزواج  وأ  ،نفسها  عليمتفضل أن تتبعه ابنتها بين ت

 ةألننا أتينا من سوري ،تمستقال  ن  من أن يك ن"أريد تمكينه القول: مع التركيز بشكل خاص على، املجتمع

ألنها تقدر  ،ناجحة وزوجة أثناء العمل" اأخرى عن إكمال ابنتها دراستها لتكون "أم   ". تحدثت أم  هنلتعليم

 شكال. من األ ةخاصة بعد تحملها الحرب في سوري،  تزوجهتاعتماد ابنتها على نفسها واستقاللها عن أي رجل  

حدد عن الصعوبات األكاديمية مسؤال هناك  ، كاناألخرى التي أظهرت بها األم مدى تقديرها لتعليم ابنتها

سوف أستمع ،  ددة أو صعوبات في موضوع معينمح  دروسالبنتها: "في أي وقت يكون لدى ابنتي شكوى بشأن  

ا؛ خالف ذلك  ،بأفضل ما أستطيع في هذه ها أن تتعامل مع مواقفها االجتماعية".  طلب منأ،  إذا كان ذلك مهم 

بين  مشاكسات بمنزلةهي  ،ابنتهاها لالتي تتعرض "املواقف االجتماعية"  أناألم  اعتبرت، الحالة بالذات

فوت بمستوى اقابلتهن في ص الالتيتتمتع جميع األمهات مضايقات من طالب آخرين.  توليس ، الفتيات

ا في األردن. إحدى النساء كانت مهندسة في سوري ة،ن يعملن في سوريكو ، ديجتعليمي  قبل  ةأو يعملن حالي 

وهي قادرة ،  حتى تتمكن من اجتيازها التوجيهي  ،س ابنتها في املنزل أن تدر    بالفطرةقررت    أخرى   بدء الحرب. أم  

في توفير دخل لعائلتها.  همتسا، فوتاعلى فعل ذلك بسبب خلفيتها التعليمية. األم األخيرة التي قابلتها في ص

حيث أوضحن أهداف حياتهن الخاصة وأهمية ، مهاتاأل ن مبالتأكيد هذه النوعية  البناتلقد الحظت 

 تمكين النساء.

من بين البنات   ؟لاطفاأل تفضل الزواج وإنجاب    هل، و املهنة التي قد ترغب في متابعتها  عنكل ابنة    ألت  س

 ،يعتزمن السعي بنشاطأنهن أكدن ، و طموحات محددة ملهنهنمنهن كان لكل واحدة ، نتهلأساألربع الالتي 
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 التي لم  فتاةال. الزواج املبكر إلىن ر اضطر  إذا
 
؛ ةعربي لغةتريد أن تكون معلمة  الثبوتيةق أوراقها صد  ت

وهو مصدر إلهام للمساهمة   ،ألنها الحظت أن "لديهم شخصيات قوية"  ،شقيقتها من عشاق شرطة الحدود

". تحدثت االبنة الثالثة من حدوثهاتقليل لمن خالل "تعزيز التعليم حول الحوادث املرورية ل ،في املجتمع

تكون طبيبة وتتبع خطى والدتها في متابعة الدراسات املستفيضة. أخبرت االبنة األخيرة أن حلمها عن 

 تلك  ناقشتنت متزوجة أم ال".  اك أ  سواء  ،او"تكون مستقلة مالي    ،ستصبح مهندسة معمارية  نهابأباإلنجليزية  

 نوأهدافه  ،املجتمع  في  نأدواره  مساواة  حول   ناملرأة العاملة واملتعلمة. ناقش   ةصلحالفتيات بشكل حاسم مل

، من خالل التعليم واالعتماد على الذات  ،في القدرة على املساهمة في تحسينه. أوضحت طبيبة املستقبل أنها

ا على املجتمع وستقابل الناس بسهولة أكبر". تسهل هذه العقلية  ،ستكون قادرة على "أن تكون أكثر انفتاح 

فإن عقلية االعتماد على ، . على أمل أن تنتهي هذه الحربةلجوء من سوري طالبةوهي  ،اندماجها في األردن

ا. ذكرت   ،الذات ستجعل السوريين أكثر مرونة كمجتمع بأكمله وهم يسعون جاهدين إلعادة بناء بلدهم مع 

 
 
ططها لالنخراط في منظمات خيرية ملساعدة املستضعفين الذين ال يستطيعون رعاية أنفسهم. ابنة أخرى خ

ا مماثلة لبناته ،اهذا اإلحساس بتمكين الذات بشكل أكثر تكرار   ظهر
 
 اولنفسه، اعندما عرضت األم أهداف

ا  . تحاكي البنات قوة مقدمي الرعاية.أيض 

هناك مبادرات ، لديهم وسائل التعليم الرسميليس أولئك الذين ال يملكون هذا التفاني أو ى لإبالنسبة 

دعم ال عروفة بتقديمم ملةهي ح مكانيالسوريين بطريقة غير نمطية.  متعددة موجهة نحو تمكين األطفال

وتعطي األولوية ألولئك الذين هم خارج املدرسة. لقد تبنوا ،  على حد سواء  ضعفاءال  الذكور واإلناثألطفال  ل

"بغض النظر عن  ،جميع األطفالى لإيعزز اإلحساس باالندماج وتكافؤ فرص الوصول  ،ا غير تمييزي نهج  

 مكاني حملة (. تقدم2، يونيسفجنسيتهم أو دينهم أو عرقهم أو لغتهم أو قدراتهم أو جنسهم أو طبقتهم" )

ا بديلة للتعليم قبل وزارة  البرامج املدرسية املعتمدة من إلىتشجيع األطفال على العودة  إلىتهدف  ،فرص 

غير في لألطفال  اانتقالي   اأن يكون وقت  فترض ي  أنها توفر املهارات الحياتية ملا كما (. 3، يونيسفالتعليم )

ا في املجتمعو أن يصبح هؤالء األطفال واملراهقمكاني ريد تاملدرسة. 
 
وأن يستخدموا مهارات  ،ن أكثر انخراط

أو مهارات العمل الجماعي؛   ،ر املبادرة املهارات االجتماعيةتقد  ،  الحياة كأساس لالستقالل. على سبيل املثال

مثل املهارات ، "مواقف حياة مختلفة" مكاني حملة هد  عتيطبقون تلك املهارات في أربعة مما ، بعد ذلك

تريد ،  ملة(. مع هذه الح9،  يونيسفحاالت املساعدات اإلنسانية )  الحياتية للمهارات اليومية أو الحياتية في

 مكانيوضح ت(. 9، يونيسف من األطفال الضعفاء "تعزيز مشاركتهم النشطة في مجتمعاتهم" )يونيسف

ا ذكره املشاركون في الدراسة. من خالل امتالك املهارات الالزمة ملواصلة العمل أو على أمل  ا مشابه  مفهوم 

يصبح األطفال أكثر قدرة على املشاركة في مجتمعاتهم املحلية عن طريق تحسينها ، إكمال دراساتهم

من خالل وضعها موضع  ،بمفردهم. سوف يستمد االعتماد على الذات من استخدام املهارات املكتسبة

 غرض تحسينات املجتمع املختلفة.بالتنفيذ 

. إنه يربط بين مكاني ملةضمن ح (يونيسف)اقترحته ، يوجد برنامج محدد مصمم لإلناث الضعيفات

البرنامج من أجل "املشاركة في عمل آمن  ئنش ِ أاإلنتاجية. على فرص التمكين وسبل املعيشة التي تشجع 
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(. كما يحاول تحسين صحة األم 4، 2017، يونيسفلزيادة "حصول املرأة على الرعاية املالية" ) ،وقانوني"

ستتلقى ، وهي قضية خطيرة أخرى تواجهها النساء السوريات كالجئات في األردن. على هذا النحو، والوليد

عديد من العناصر على ال عدةاألطفال حديثي الوالدة. تحتوي العدة  صناعةعلى كيفية  االنساء تدريب  

الشتوية األساسية" و"حفاضات األطفال"  حاجياتمثل "ال، األساسية لصحة األم وحديثي الوالدة

. حاجياتينتجن هذه ال الالتيدفع أجر شهري للنساء ي  ، (. بعد اكتمال التدريب املنهي5، 2017، يونيسف)

متابعة  إلىدون الحاجة ، على الذاتيشجع البرنامج النساء على توفير دخل لعائالتهن وبناء االعتماد 

  ،التعليم
 
 مربحة.  د  م مجموعة مهارات تعولكن مع االستمرار في تعل

 

 شمال عمان 

  ةه الباحثتاملوقع الثاني الذي زار 
 
ا عن املكان أظهر دينامية مختلفة كثير  وقد  ،في شمال عمان كان ملجأ

فيه  الذي دافعالسابق لجمع البيانات. في حين أن األمهات لم يدافعن عن تعليم أطفالهن بنفس القدر 

إذا  ،وشجعوا بناتهم على متابعة ذلك ،ة التعليما يزال األوصياء يعترفون بفائدم، ن في املوقع األول و املشارك

 االعتماد على الذات كوسيلة لتمكين املرأة في أي وقت.لم تناقش النساء ، اختاروا ذلك. ومع ذلكما 

ا،ها في املوقع الثاني قد تزوجت كانت االبنة األولى التي قابلت  
 
وشيكة.  اوقالت إنها تنوي أن تصبح أم   حديث

 ،دراستها. ستعتمد الفتاة على زوجها للحصول على دخل  اها على إكمالأو يثبط  اهاحماتها وزوجها لم يشجع

". االبنة الثانية التي قابلت    ،أنه "يتابع دراسته املهنية  إلىبالنظر  
 

ها في هذا املوقع لم تكن ويتوقع أن يحقق دخال

بسبب "سلوكها  ،أنهما ملزمان بإخراجها من املدرسةبتعرف شكل مستقبلها. شعرت والدتها ووالدها 

ا لكنها قا، العدواني". تحدثت عن أهدافها املتمثلة في أن تصبح مهندسة لت إن خطيبها لم يكن مولع 

 ،هاالعمل". خطيبها هو ابن عم  ب ولن يسمح لي بالتأكيد ،"لن يسمح لي بإكمال دراستي ت:قالو ، بتعليمها

، حد بعيد استكمال دراسات ابنة أختها بالضغط على ابنها )خطيبها(. ومع ذلك  إلىوذكرت أن خالتها ستدعم  

إذا كان لديها  ،قالت الفتاة إنها ستكون على استعداد الحترام رغباته، رفض خطيبها الستقاللها إلىبالنظر 

ا   ا(.   16أطفال عندما تبلغ سن الثامنة عشرة )تبلغ حالي  أن لها  ال تريد   انفسه  أن والدتها  وعلى الرغم منعام 

فمن ، إنها تعتقد أنه إذا كانت ابنتها ترغب في الزواجإنها لم ترفض اقتراح زواج ابنتها. ف، تتزوج على الفور 

وعملت طباخة   ،تعليمها بعد الصف التاسع  بمجرد بلوغها الثامنة عشرة. أنهت األم    ،ها دعم هذا القرارواجب

ن األن الوالدين قلقو تخرج الن من املنزل في األردن.  هي  و   ،نزلهاعمل من موكانت ت  ،ةكانت تعيش في سوري  حين

فقد أبقوها داخل املنزل مدة عامين. كل من خطيبها ، من انتقام ابنتهما بعنف ضد مرتكبيه في املدرسة

أكثر من خطيبها(. ذلك  برران  ييجب على املرء أن يعترف بأن والديها    ووالديها يعوقان مواصلة دراستها )ولكن

فهي ليست ، لدى البنات األخريات في املوقع األول  ت الحالكان كما ،دون التشجيع اإلضافي من والديهامن و 

تصبح   على الرغم من أنها تريد أن،  ة منزل رب    في النهايةتكون  نها سوف  أل،  لتطوير اعتمادها على نفسها  مثابرة

ها تعشج  ل، ةكنا في سوري لوقالت والدتها: "، خطيبها. ومع ذلكو  عائلتها ا ما تريده لهاكان هذ إذا، مهندسة
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لكن ال يمكننا املخاطرة بذلك". يرى األهل أن هذا التثبيط ضروري ،  كما هو حلمها  ،على أن تصبح مهندسة

 لبقائهم في األردن.

. كما ةمخطوب أخرى  تكانو  ،ةمتزوج نهاحدإ تستة عشر؛ كان يناملوقعهن في قابلت   الالتيالبنات عدد 

ا ألنها لم تشعر باألمان داخل املخيمات.   ،اختارت الفتاة املتزوجة هذا املسار بدافع الضرورة،  أوضحنا سابق 

ى نمو لعع كنتيجة شج  عدم توفر األمان الذي شعر به املشارك يدعم الفرضية القائلة بأن زواج األطفال ي  

ا ( تقرير  HPC)نشر املجلس األعلى للسكان في الونة األخيرة،  .مخاوف العنف القائم على النوع االجتماعي

ا  الالتييكشف موجز السياسات أن الفتيات يدين ممارسة زواج األطفال في األردن.   أقل  هن يتزوجن مبكر 

ا للتقريرHPC ،2017 ،2أدنى في االقتصاد )مشاركة ولديهن  ،اتعليم   لن ، بمجرد أن تتزوج الفتيات، (. وفق 

ا  ،تكون لديهن رغبة في الدخول في القوة العاملة مرحلة البلوغ  إلىألن الزواج كان طريقهن املقبول اجتماعي 

(HPC ،2017 ،8 يستمر .) التوصية بطرق معينة ملنع هذه املمارسة ككل. أول سياسة معتمدة في التقرير

اهي جعل التع (. من شأن HPC ،2017 ،16حيث يجب على النساء "إكمال التعليم الثانوي" ) ،ليم إلزامي 

أو  ،إذا لزم األمر ،على األقل على الوسيلة الالزمة ملواصلة العمل فتاةهذا اإلجراء أن يضمن حصول كل 

يمكن ، شهادة لتكون أقل عرضة للتغلب على األوقات الصعبة. مع ،الحصول على الحد األدنى من الدبلوم

ويفترض أن سعادتها لن تستلزم بالضرورة  ،ةكانت شاب   وإن، ا على النفسألي امرأة أن تكون أكثر اعتماد  

 التعليم.

 

 الخاتمة
بسبب مجموعة من املخاوف  ،كانت الفرضية هي أن الفتيات السوريات الالجئات ال يلتحقن باملدرسة

 ،كيف يكون التعليم ةالباحث تتمنعهن من الرغبة في متابعة التعليم في األردن. ناقش  ،املتعلقة بالسالمة

والتوتر االجتماعي. ، والتوتر، عندما تكون هناك قضايا تتعلق بالجودة ،بعيد املنال ا،عام   احق  بوصفه 

مثل الزواج ، باع وسائل أكثر جدوى لدخول مرحلة البلوغقد تختار النساء ات، صعوباتنتيجة لهذه ال

لسبب انخفاض معدل  النظرية املفترضةتدعم  الباحثة عليها تاملبكر. في حين أن البيانات التي حصل

في كانوا في الواقع مسجلين  في البحث  أن غالبية املشاركين    إلىبالنظر    ةيحض ثبات الفرضد  فقد  ،  االلتحاق

 إلىأن الفتيات اللواتي يسعين بعناد ، ذلك إلىإضافة ، ةالباحث ت. ووجدسجلواأو يحاولون أن ي ،املدرسة

 من أولئك الذين لم يعطوا األولوية للتعليم. أكثر  ،العتماد على الذاتلبقوة  ينالتعليم سع

أولئك الذين ما زالوا ضعفاء و   ،ألنه يميز بين أولئك الذين يستطيعون التغلب على املشقة  ،التعليم مهم  

 وال ي
 
كما قال أحد األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت. من أجل التقليل من ضعف ، ون ستقل

ايخأاألشخاص الذين تم تهجيرهم  ر للحد من مقدا ،يجب إعطاء األولوية لتطوير االعتماد على الذات، ر 

ويجب أن  ستقاللية،ن من اال و د الالجئر  مثل الحكومة املضيفة. لقد ج  ، االعتماد على مجتمع منفصل

نتيجة كالحرمان املتأصل من االستقالل  إلىالعالم. بالنظر  منا على التعاطف والرحمة يعتمدوا حتم  
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مدى ضعفهم. يجب على فإن استخدام التعليم كوسيلة الستعادة االعتماد على الذات يخفف من ، نزوحلل

ا ما يقلدن أعمالهن  كبار السن،ألن البنات يحترمن  ،مستقالت تمكين بناتهن من أن يكن   مهاتاأل  وغالب 

فهناك حالة  ؛إذا وجدت البنات أن أمهاتهن قدوة محترمة، ن. وفي مالحظة مماثلةفكارهويحافظن على أ

 الالتين للفتيات  و ن املثاليو ن واملتعلمو ن التقدميو مع معلمين حليفين. املعلمون هم املرشد  ،إلرشاد مشابه

منفصلين عن حياتهن املنزلية غير املستقرة. سيؤدي اتباع سلوك البالغين ، ندماجال يبحثن عن جانب من ا

 حث الفتيات في اتجاه االستقالل. إلىذوي السلوك اإليجابي 

الالتي  البناتفحسب مستوى االلتزام بتعليم الفرد. ب ،الفرق في االعتماد على الذات ةالباحث تالحظ

ن أمهاتهمستقالت،    كن  يلحصول على مهنة للالالتي تسعين جاهدات  و   ،على متابعة دراستهنات  ممصم    كن  

عتهذه العقلية و   تملكن تحت رحمة   نأن يك  إلى  نر ال يضطر لكي  ،الخاصة  نعلى تحسين حياته  نبناته  نشج 

ا للتنازل عن أهدافهن  الالتيقوة خارجية. كانت الفتيات  اخترن عدم متابعة تعليمهن أكثر استعداد 

أو  نه خطيبهفيلتعكس بسهولة أكبر ما يرغب  ،الطموحة نوطموحاتهن. سوف يقمن بتعديل مساراته

م  اترغب ةصلحمل نن عن استقاللهييتخل، . في هذه العمليةنمن أجل مستقبله نهؤ آبا قِي 
 
شخص آخر. ت

ال يعالج عدم  مرحلة البلوغ كبديل للتعليم وشهادة. هذا الخيار إلىوصل يكطريق  الزواج املبكرالنساء 

والسماح ألنفسهم   ،وجود الحرية الشخصية التي تتطور بمجرد تفويضهم لسلطة صنع القرار لشخص آخر

، بل سيضر هذا الخيار على الفتاة وحدها ال يقتصر ضرر باالعتماد عليهم من أجل سالمتهم ومعيشتهم. 

 املجتمع ككل.

ن  ،ح كل مشارك أهدافه املتمثلة في إكمال املدرسة بشغفشر   كيف أن مستقبله املنهي سيفيد وبي 

يصبح هذا الشخص أكثر قدرة على مساعدة ، االعتماد على الذات إلىاملجتمع. بمجرد أن يصل شخص ما 

ايعمتمتغير ا يزالون ماألشخاص املستضعفين الذين  ويعتمدون على  ،ن بالرفاهية ليكونوا مكتفين ذاتي 

التي واجهها نفسها ما بعد أن عانوا األزمة ال سي  و ، اإلحسان األجنبي. عندما يساهم الناس في قضية مشتركة

على تحقيق هدف طويل  ون يعمل مفإنه، قون املساعدات اإلنسانيةاألشخاص املستضعفون الذين يتل

من  افإن إعادة بناء املجتمع تتطلب جهد  ، يةاألجل إلعادة التنمية. على أمل أن تنتهي الحرب في سور 

ستكون هناك حركة أقوى إلعادة ،  الجماهير. مع وجود عدد أكبر من السوريين الذين يعتمدون على أنفسهم

ويجعل العودة  ،التأهيل يسترشد بها السوريون أنفسهم. هذا سوف يقلل من االعتماد على البلدان األخرى 

 ال يريد دمجهم كمواطنين.، مثل األردن، الوطن أكثر جاذبية للسوريين الذين بنوا حياة في بلد إلى

التعليم على معدالت االلتحاق. حددت في كيف أثرت املفاهيم الثقافية ذات الصلة  ةالباحث تدرس

 
 
ا أمر  فس  إجابات املقابلة الشخصية أن التعليم الرسمي بالطريقة التي ت ى لإمرغوب فيه بالنسبة  ر عاملي 

ن بالسعي للحصول على تعليمهن مال يهتم الالتيتيات يتحملن االعتماد على الذات. الف الالتيلفتيات ا

بعد االعتراف بأن هذا الحق العاملي في ، لذلكالتدريب املنهي. بن بنفس القدر مال يهتم، بطريقة رسمية

عزز مسؤولية املجتمع الدولي لجعل هذا الحق في متناول تت،  ملن يسعون لالعتماد على الذات  التعليم مطلوب  

أن يدافع عن التعليم لفائدة   ،وكذلك املجتمع الدولي  ،وتحسين نوعيته. من مصلحة املجتمع النازحالجميع  
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مما ال شك فيه أن أفراد املجتمع املعتمدين على الذات و االعتماد القوي على الذات. في سبيل طويلة األجل 

ا في املجتمع ن خالل تحسين دينامية يسهمون في تحسين املجتمع ككل. مسو ،  سيصبحون ناشطين اقتصادي 

، ودعم تكاليف النقل، ئيةاملسا الفتراتصباحية أكثر من  فتراتوتوفير ، األقران داخل الفصل الدراس ي

 
 

وليس كخيار غير  ،وإعطاء األولوية لتعليمهن كضرورة ،اللتحاق باملدارسى الإتكون الفتيات أكثر ميال

ا. يتم تجريد الالجئين من ممتلكاتهم مثل الزواج مبكر  ، مرغوب فيه وسط حلول أسهل على ما يبدو للبقاء

للهروب من   ،عن حياته السابقةلنازح  ومنازلهم واستقرارهم العقلي وسبل عيشهم. يجب أن يتخلى املجتمع ا

 األزمة والبقاء على قيد الحياة باملالبس املوجودة عل
 
أمتعة يمكن ألي شخص حملها هو  ى ظهورهم. أخف

 يمكن أن يتحمل أقس ى األوقات ويزدهر ضد كل الصعاب. ،عقل متطور ومعرفي

 

 حدود الدراسة
 
 
هذا البحث من خالل العديد من العوامل التي أعاقت صحة نتائج البيانات. كان القيد  جالد مي  ق

ي تاألساس ي هو النطاق الضيق للدراسة. يتطلب التحليل العملي لجمع البيانات بيانات أكثر من مجرد اثن

جريتمقابلة.  ةعشر 
 
بأكمله داخل نظام التعليم  إلىلإلشارة  وال يكفي هذا ،ين فقطموقع   فياملقابالت  أ

 ناألرد
 
ظهر االستجابات املستقطبة الناتجة عن مواقع منفصلة ضرورة إجراء مقابالت إضافية من مواقع . ت

ا هذا األمر شأن من؛ أخرى  ظهر الصعوبات التي تواجهها الفتيات السوريات في األردن عموم   على نحو أن ي 

ا لحي  ، أفضل ألن النتائج الحاسمة لم تكن  ،أو دحضهاين مختلفين. ال يمكن دعم الفرضية وليس وفق 

لنطاق املحدود. لم يسمح الوقت إلكمال هذا املشروع بالعمق الالزم إلجراء عدد املقابالت ا بسببممكنة 

 الالزمة لتحقيق نتائج حاسمة.

حيث ، كفاية اللغة العربية ةإتقان الباحث ثبت أن حاجز اللغة هو قيد آخر على الدراسة. بسبب عدم

املترجم   تاعتمد  ةوال إجراء املقابالت بنفسها. وهذا يعني أن الباحث،  تكن قادرة على ترجمة أسئلة املقابلةلم  

مما يجعل ،  تمكن من فك رموز الردود التي وردت خالل املقابلةتلم  و عليها.    تلفهم جميع البيانات التي حصل

ااحتمال فقدان ش يء ما في الترجمة  ، كان على دراية جيدة باللغة اإلنجليزية ترجم. على الرغم من أن املوارد 

  معن طريق الصدفة أسواء أكان ذلك  ،ذكرفليس هناك طريقة لحساب ما لم ي  
 
قصدها ي مقل بطريقة لن

 املشارك.

قد  ن أن املشاركين ربما يكونو  ةفترض الباحثت، التفسير الخاطئ الناجم عن حاجز اللغة إلىإضافة 

ر العديد من األمهات واألوصياء عن قلقهم من قيام امرأة أجنبية بإجراء عب  حيث قيدوا بعض ردودهم. 

من ، مقابلة مع أطفالهم حول نظام التعليم في األردن. لم يشعروا بالراحة بعد تسجيل مقابالتهم. لذلك

نظام التعليم األردني. قد يكون  إلقاء ضوء أكثر إيجابية علىب ت،ر املمكن افتراض أن بعض ردودهم قد تغي  

  ،تجاه القائم بإجراء املقابلة ،عدم الثقة الذي شعر به املشاركون 
 
األمر الذي سيؤثر ، النتائج فير قد أث

 التحليل. فيبدوره 
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ا  ، أخير 
 
خطوة الالبحث الذي أجري. في حين أن هذه  وحدة فير االختالف في أسئلة املقابلة األصلية أث

لى ع  ت املحادثات التي جرتركز ت  ولذلك،  أكثر دقة  على نحوضرورية لفهم الوضع الفردي لكل مشارك  كانت  

أثناء  في املزيد من األسئلة لطرحها الباحثة تمصم  ، . نتيجة لذلكدون غيرهم، األمهات وبناتهنحديث 

كانت املدرسة خاصة )هل  مثل  ،  لتكون ذات صلة في وقت الحق في جمع البيانات. األسئلة  تدداملقابلة التي ح  

حيث من الواضح ، جودة التعليم في األردنمستوى  الباحثةفهم بها تكانت ستغير الطريقة التي ، (أم عامة

 الثانية.أن النوعية األولى ستكون ذات جودة أعلى من 

 

 توصيات ألبحاث مستقبلية
ا ناكما ذكر  من أجل  ،سيكون من املفيد إجراء مقابالت مع املشاركين من مجموعة من املواقع، سابق 

ا.  إلىتحديد أوجه القصور في التعليم في األردن التي تمنع الفتيات من الذهاب  املدرسة بشكل أكثر حسم 

ا بإجراء مقابلة مع أعضاء هيئة التدريس الباحثةوص ي ت لفهم وجهات نظرهم الشخصية حول  ،أيض 

ا ملعرفة وجهات   ،فستفيد الدراسة من إجراء مقابالت مع الباء،  دينامية الفصل الدراس ي. إذا كان ذلك ممكن 

تتمثل  ،تمام. قد تكون هناك دراسة أخرى مثيرة لالهأم ال تتوافق مع وجهات نظر زوجاتهم وبناتهمأنظرهم 

ا إلرسال بناتهم   ا ملموس  ، وسائل النقل العام  تعماملدرسة. إذا د    إلىفي تحليل ما يعتبره مجتمع الالجئين حافز 

ا لتسجيل بناتهم؟ مع هذا النطاق املتزايد للدراسة ستحدد العوامل ، فهل سيكون الباء أكثر استعداد 

وكيف تؤثر املنظورات املختلفة داخل النظام ،  م التعليميالفروق الدقيقة في النظا  ،أدق    بطريقة  ،اإلضافية

 ن يكون.أيمكن    كيف  تحديد أولوياتها  فيو  ،وجهات نظر املدرسة  في  ،)مثل الوالدين والطفل واملعلم( والجوار
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 املالحق

 استبیان

 :السؤال الرئیس ي

 أسباب تسرب الطالبات السوریات املراھقات من املدارس في األردن؟ هي ما

 (مقابلة: )لآلباء واألمھات

 ماذا ترید ملستقبل ابنتك؟ -1

 البنتك؟ أ( ما نوع التعلیم الذي تریده

 ب( ماذا ترید أن یكون وضع ابنتك الوظیفي؟

 ا؟أن تتزوج ابنتك قریب  في ج( ھل ترغب 

ا؟نأن تفي د( ھل ترغب   جب ابنتك األطفال قریب 

 تعلیمھا الرسمي؟ إلىفي الحیاة باإلضافة  امنتج   اھل لدى ابنتك طرق أخرى لتكون عضو   -2

 أ( ما رأیك بھذا؟

 ؟ ;quot& الزوجیة...... ا منتجة وبين حالتھا االجتماعیةب( ما مدى العالقة بين كونھ

 ج( ما رأیك بخصوص اعتماد الشابات على أنفسھن؟

  ؟ما يخص تعليم ابنتك رأيك في ما .في املدارسكيف يؤثر نظام الفترتين الصباحية واملسائية  -3

 في املدارس؟ الصباحیة واملسائیة :أ( ما رأیك بنظام الفترتين

ا من دوام الصباح أو بعد الظھر؟  ب( ھل تفضل أن تكون ابنتك جزء 

 املدارس؟ إلىك بخصوص إرسال بناتك املراھقات اج( ما ھي مخاوفك وشكاو 

 املدرسة؟

 ھي أكثر شكوى تشكو منھا ابنتك بخصوص املدرسة؟ ھل یمكنك وصف ما -4

 أ( كیف ھي عالقة ابنتك بمدرسیھا/ مدرساتھا؟

 یف ھي عالقتھا بزمالئھا/ زمیالتھا؟ب( ك

 ج( ھل غالبیة أصدقائھا أردنیون أم سوریون؟

 ابنتك؟ ى املدرسة لشكاو  هد( ما الدعم الذي تقدم

 ھل تناقش ابنتك العالقة في بیئة املدرسة وفي الصفوف بين الطالب األردنیين والسوریين؟ -5

 تتعامل ابنتك معھا؟ كیف، أ( إذا كانت ھناك نزاعات بين الطالب

 ب( ھل سبق لك أن شاركت في نزاع؟

 ج( ھل یشارك املعلمون في ھذه النزاعات؟

 ملاذا سمحت البنتك بترك املدرسة؟ -6

 أ( ھل كانت ھذه فكرتك أو فكرتھا؟
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 ب( ھل أنت سعید بھذا القرار؟

 ج( ما ھو الش يء الذي ستغيره بخصوص ھذا القرار إن استطعت؟

 مقابلة: )للبنات)

 ماذا تریدین ملستقبلك؟  -1

 ؟هما نوع التعلیم الذي تریدین .1

 ماذا تریدین أن تكون حالتك الوظیفیة؟ .2

 ھل تعتقدین أن الفتاة یجب أن تعمل؟ .3

 ھل تریدین أن تتزوجي قریبا؟ .4

 ھل تریدین إنجاب األطفال قریبا؟ .5

 تعلیمك الرسمي؟ إلىفة في الحیاة باإلضا امنتج   اھل لدیك طرق أخرى لتكوني عضو   -2

 أ( ما رأیك بھذا؟

 ؟ ;quot& الزوجیة ;quot& ب( ما مدى العالقة بين كونك منتجة وبين حالتك االجتماعیة

 ج( ما رأیك بخصوص اعتماد الشابات على أنفسھن؟

یخص ما ي رأیك ف ما ؟؟ في املدارس ;quot& الصباحیة واملسائیة ;quot& )كیف یؤثر نظام الفترتين  -3

 ؟تعلیمك

 أ( ما رأیك بنظام الفترتين/ الصباحیة واملسائیة في املدارس؟

ا من دوام الصباح أو بعد الظھر؟  ب( ھل تفضلين أن تكوني جزء 

 ج( ما مدى جودة أدائك في املدرسة؟

 د( ھل لدیك زمالء في الصف قد تزوجوا؟

 درسة؟ھل یمكنك أن تصفي ما ھي أكثر شكوى تشكين منھا لوالدیك بخصوص امل-4

 أ( كیف ھي عالقتك بمدرسیك؟

 ب( كیف ھي عالقتك مع زمالئك؟

 ج( ھل أكثر أصدقائك أردنیون أم سوریون؟

 ك؟ااملدرسة لشكاو  هد( ما الدعم الذي تقدم

 ھل تناقشين العالقة في بیئة املدرسة والصفوف بين الطالب األردنیين والسوریين؟-5

 كیف تتعاملين معھا؟، أ( إذا كانت ھناك نزاعات بين الطالب

 ب( ھل سبق لك أن شاركت في نزاعات؟

 ج( ھل یشارك املعلمون في ھذه النزاعات؟

 ملاذا تركت املدرسة؟-6

 أ( ھل كانت فكرتك أو فكرة والدیك؟

 ب( ھل أنت سعیدة بھذا القرار؟
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 ذا القرار إذا استطعت ذلك؟هبخصوص  هج( ما الذي ستغيرین

 

 

وافقة على   املشاركة في بحثنموذج م

 هدف البحث:

ھدف ھذه الدراسة ھو البحث في معدالت تسرب الالجئات السوریات من املدارس. نتمنى أن تساعد 

 نتائج

ما یتعلق باالحتیاجات التي  املقابالت في توضیح كیف یمكن للعالم أن یساعد الالجئات السوریات فی

ا لجمیع األطفال ألنفسھن. بما أن التعلیم یعتبر یطلبنھا ا عاملی  ال یستطیع أن توفر ، فإن طلب اللجوء، حق 

ما یتعلق بنظام التعلیم في األردن وكیفیة  للنجاح. أود أن أعرف عن تجاربكن الشخصیة فی أفضل الفرص

 .للتعلیم وللنجاح الشخص ي تأثيره على نظرتك

 :يةوالسر  يةالخصوص

  الباحثةستعامل بسریة تامة من قبل  كل املعلومات التي سیتم جمعھا
 
 الباحثةولن یطلع على البیانات ِإال

 .نفسھا

 .وتحلیل النتائج ةتالف البیانات فور االنتھاء من الدراسإذلك سیتم  إلى فةضاباإل 

 :حقوق املشاركين

 هلیو ما یدل عأال یتطلب االشتراك في البحث ذكر االسم    املشاركة في البحث طوعیة وبمحض اختیارك.

ن لدیك أجابات والراء لن تؤثر بأي شكل كان على وضعك. كما ن ھذه اإل إو رأیك فأجابتك إكانت  ومھما

نك امكإن بإف  ،رت رأیك وقررت االنسحاب بعد املشاركةذا ما غي  إن شئت، و إ  ،املشاركة في البحثم  الحق بعد

أخرى ستقوم   ةي دراسأفي    ةبیانات الدراسباستخدام    ةومن حقك رفض السماح للباحث،  االنسحاب كذلك

 ةالرئیسی الباحثةبھا 

 :مریكیةملؤسسة التعلم األ  ةخالقیاملعایير األ 

من حقك رفض  ة،كل املعلومات سیتم تسجیلھا وحمایتھا كما ستعامل بسریة تام -أ. الخصوصیة 

 ةالرئیسي الباحثةوذلك من خالل ة، تسجیل املقابل

إال إذا اختار  هو ما یدل علیأال یتطلب االشتراك في البحث ذكر االسم  -ب. عدم الكشف عن الھویة 

 .خالف ذلك املشارك

 .الباحثةا ومحمیة بالكامل من قبل إن جمیع األسماء ستبقى سریة تمام   -ج. السریة 

. كما سیتم هاملسؤولیة الكاملة لحفظ ھذا العقد ومحتویات الباحثةمن خالل التوقیع أدناه، فإنك تعطي 

 .عطائھا للمشاركإمن ھذا العقد و  توقیع نسخة

 :ةقرار موافقإ-5
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: من خالل التوقیع أدناه، فإنك توافق على استخدام ردودك على أسئلة االستطالع في دراسة بحثیة بعنوان

ال تمانع   تطویر االعتماد على النفس لدى الالجئات السوریات املراھقات(. كما أن توقیعك یعني أنك  )التعلیم

في دراسات مستقبلیة على مواضیع مماثلة .  ،باستخدام ردودك على أسئلة االستطالع خالل ھذه الدراسة

 یعني فھمك الكامل لحقوقك أثناء املشاركة في ھذه الدراسة توقیعك وعالوة على ذلك

 املشارك______________________________ التاریخ توقیع :________________--

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 :يةقرار سر إ.6

 ة في جمیعنك ملتزم بحفظ املعلومات املقدمة من قبل املشاركين في الدراسة بسری  إمن خالل التوقیع أدناه ف

 جوبتھم على األسئلة، أو أي معلومات أخرى أاألحوال. وھذا یشمل ھویاتھم، 

 ____________________التاريخ:__________________________توقيع الباحثة

 التاریخ___________________________مجتوقیع املتر 

 

 

وافقة على املشاركة في بحث للقاصرین  نموذج م

االعتماد على النفس لدى الالجئات السوریات  التعلیم: تطویر)عنوان ھذه الدراسة املستقلة: 

 (املراھقات

 Mathilde Geannopulos :  اسم الطالب

 شكرا ألخذك الوقت للمشاركة في ھذا املشروع

 الالجئين  ;SIT Study Abroad program.&quot أنا طالبة في برنامج . Mathilde Geannopulos اسمي

ن أدعوك للمشاركة في دراسة أجریھا. ولكن قبل املوافقة على ; . أود أquotوالصحة والعمل اإلنساني &

من املھم أن تعرف ما یكفي عنھا التخاذ قرار سلیم. إذا كانت لدیك أیة أسئلة، ، ھذه الدراسة املشاركة في

ا عن اإلجابات قبل املوافقة على املشاركة في   من فضلك ال تتردد في السؤال في أي وقت. یجب أن تكون راضی 

 .الدراسة ھذه

ا من ھذه الدراسة؟ لب منك أن تكون جزء 
 
 ملاذا ط

ھدف ھذه الدراسة ھو البحث في معدالت تسرب الالجئات السوریات من املدارس. نتمنى أن تساعد 

 نتائج

ما یتعلق باالحتیاجات التي  املقابالت في توضیح كیف یمكن للعالم أن یساعد الالجئات السوریات فی

ا لجمیع األطفال یطلبنھا ا عاملی  ال یستطیع أن توفر ، فإن طلب اللجوء، ألنفسھن. بما أن التعلیم یعتبر حق 

ما یتعلق بنظام التعلیم في األردن وكیفیة  الفرص للنجاح. أود أن أعرف عن تجاربكن الشخصیة فی أفضل

 .نظرتك للتعلیم وللنجاح الشخص ي تأثيره على
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 ماذا سیطلب منك أن تفعل؟

فستطلب منك املشاركة في مقابلة حیث سیتم سؤالك ،  موافقتك على املشاركة في ھذه الدراسة  في حال

 دقیقة من وقتك 30نحو تجربتك في املدرسة. وھذا یتطلب  عن

 ھل ھناك أي مخاطر أو إزعاجات محتملة لك؟

عروفة. املشاركة في ھذه الدراسة تحمل مخاطر معقولة )أو متوقعة(. وقد تكون ھناك مخاطر غير م

 إذا كانت لدیك الرغبة في ،على علم بھذه الدراسة وقد تم أخذ موافقتھما على مشاركتك فیھاك ووالدا

حیث سیتم االحتفاظ بسجالت األبحاث في  ،سیتم االحتفاظ بسجالت ھذه الدراسة بسریة تامة، فالسریة

محمي بكلمة مرور. لن نقوم ترميز جمیع املعلومات اإللكترونیة وتأمینھا باستخدام ملف  ملف مغلق مع

  بذكر أي معلومات في
 

 أي تقریر قد ننشره مما یجعل تحدید ھویتك مستحیال

 الحق في رفض املشاركة أو االنسحاب

ا. یمكنك رفض املشاركة في الدراسة في أي وقت  قرار املشاركة في ھذه الدراسة ھو قرار خاص بك تمام 

ا. لن یؤدي قرارك دون التأثير على عالقتك مع القائم على ھذ  إلىه الدراسة أو على أي خدمات تتلقاھا حالی 

 وكذلك،  أي مزایا غير التي یحق لك الحصول علیھا. لدیك الحق في عدم اإلجابة عن أي سؤال  خسارة أو  أي 

ا من البحث یحق لك أن تطلب من ، ذلك إلىفي أي مرحلة خالل العملیة؛ باإلضافة  ،االنسحاب كلی 

 .استخدام أي من إجاباتك عدم الباحثة

 
 
 لع على املعلومات التي تم جمعھا عنك؟من سیط

. ولن یتضمن ھذا التقریر اسمك أو ها تعلمتعم   اسأكتب تقریر  ، عند االنتھاء من ھذه الدراسة

 مشاركتك في

ا ا مزیف  املواد التي سجلتھا. إذا كان لدیك أي أسئلة  من ولن أحتفظ بأي  ،ھذه الدراسة. سأعطیك اسم 

أو عبر البرید اإللكتروني  0798705988على رقم الھاتف  ،فال تتردد في االتصال بي، الدراسة متعلقة بھذه

 على

geannopm@umich.edu .  ا التواصل مع املدیر األكادیمي لبرنامجي على  یمكنك أیض 

bayan.aabdulhaq@sit.edu. 

 :یرجى التوقیع أدناه

یمكنني التوقف عن املشاركة في أي وقت. وأود  هھذه الدراسة وأنفي  هأفھم ما سیطلب مني القیام ب

 .في ھذه الدراسة املشاركة

 ______________________________ التاریخ _____________

 توقیع القاصر

 ______________________________ التاریخ _____________

 توقیع الباحث

 ______________________________ التاریخ _____________
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 توقیع املترجم

 

 

 نموذج إذن الوالدین ملشاركة الطفل في البحث

 عنوان ھذه الدراسة املستقلة: التعلیم: تطویر االعتماد على النفس لدى الالجئات السوریات املراھقات

 Mathilde Geannopulos :  اسم الطالب

یحتوي ھذا النموذج على معلومات مھمة حول سبب إجراء طلب من طفلك املشاركة في دراسة بحثیة. 

 ھذه

والطریقة التي سیتم فیھا استخدام املعلومات املتعلقة ، هوما سیطلب من طفلك القیام ب، الدراسة

 .وافقت على السماح لطفلك باملشاركة في ھذه الدراسة إذا ،بطفلك

 SIT Study  الالجئين والصحة والعمل اإلنسانيوأنا طالبة في برنامج  .Mathilde Geannopulos اسمي

Abroad .   أود أن أدعو طفلك للمشاركة في دراسة أجریھا. ولكن، قبل موافقتك وموافقة طفلك على

، من املھم أن تكون على درایة كافیة بھا التخاذ قرار سلیم. إذا كان لدیك أي أسئلة،  في ھذه الدراسة  املشاركة

ا عن اإلجابات قبل أن توافق على السماح لطفلك فضلك اسألني في أي و  من قت. یجب أن تكون راضی 

 .في ھذه الدراسةة باملشارك

 ملاذا تقوم بھذه الدراسة؟

سوف یشارك طفلك في دراسة بحثیة حول معدالت تسرب الالجئات السوریات من املدارس. نتمنى أن  

 تساعد

الالجئات السوریات فیما یتعلق باالحتیاجات  نتائج املقابالت في توضیح كیف یمكن للعالم أن یساعد

 التي 

ا لجمیع األطفال ا عاملی  ال یستطیع أن ، فإن طلب اللجوء، یطلبنھا ألنفسھن. بما أن التعلیم یعتبر حق 

 وفري

أفضل الفرص للنجاح. أود أن أعرف عن تجاربكن الشخصیة فیما یتعلق بنظام التعلیم في األردن 

 .للتعلیم وللنجاح الشخص يتأثيره على نظرتك  وكیفیة

 
 
 ا في ھذه الدراسة؟ماذا سیطلب من طفلي أن یفعل إذا كان مشارك

 30 نحوعن تجربة املدرسة. وھذا یتطلب  هحیث سیتم سؤال ،ستطلب من طفلك املشاركة في مقابلة

 دقیقة

 ه.من وقت

 املخاطر أو اإلزعاجات املحتملة لطفلي؟ ما ھي
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فإن األشیاء التي سیطلب من طفلك فعلھا في ھذه الدراسة لیس فیھا أي مخاطر أكثر ، حسب معرفتنا

 .مخاطر الحیاة الیومیة من

 السریة

ھناك احتمال أن یتم اختراق للمعلومات التي سیتم جمعھا عن ، كما ھو الحال مع جمیع األبحاث -

 طفلك

كما ھو موضح بالتفصیل أدناه في ھذا النموذج. سیتم ، باتخاذ خطوات لتقلیل ھذه املخاطر وسنقوم

 االحتفاظ

حیث سیتم االحتفاظ بسجالت األبحاث في ملف مغلق مع ترميز  ،بسجالت ھذه الدراسة بسریة تامة

 جمیع

باستخدام ملف محمي بكلمة مرور. لن نقوم بذكر أي معلومات في أي  املعلومات اإللكترونیة وتأمینھا

  ،ننشره تقریر قد
 

 .مما یجعل تحدید ھویتك مستحیال

 ما ھي املنافع املمكنة لطفلي أو غيره؟

 :ھذه الدراسة قد تكون مفیدة بالطرق التالیة

 فة في مجال التعلیم لالجئين واملساھمة في زیادة املعر   ،القدرة على مشاركة تجربتك في بیئة آمنة وخاصة

املعلومات التي یمكن الحصول علیھا من خالل ھذا املشروع البحثي قد تكون مفیدة للمنظمات غير 

ومنظمات الرعایة الصحیة والعاملين وواضعي السیاسات والالجئين واألكادیمیين واملنظمات ، الحكومیة

 .املعلومات املالیة الدولیة في تقدیم

دفع راتب لطفلك مقابل  كة في ھذه الدراسة أي تكلفة علیك أو على طفلك. لن یتم  لن تشمل املشار 

 .ھذه الدراسة املشاركة في

 ما ھي حقوق طفلي كمشارك في ھذا البحث؟

املشاركة في ھذه الدراسة طوعیة. ویجوز لطفلك االنسحاب من ھذه الدراسة في أي وقت. لن تتعرض 

 ال أنت

 إذا قررت إیقاف املشاركة في ،أو تخسر أي نوع من املزایا ،من األشكال وال طفلك ألي عقوبة بأي شكل

 استخدام املعلومات  عن إمكانيةفیسأل الباحثون  ،  البحث. إذا قرر طفلك االنسحاب من ھذه الدراسة

 .من طفلك تمعالتي ج  

التقریر اسمك أو . ولن یتضمن ھذا ها تعلمتعم   اسأكتب تقریر  ، عند االنتھاء من ھذه الدراسة

 مشاركتك في

ا ا مزیف  تعلق تاملواد التي سجلتھا. إذا كان لدیك أي أسئلة بولن أحتفظ  ،ھذه الدراسة. سأعطیك اسم 

 بھذه

 أو عبر البرید اإللكتروني على 0798705988فال تتردد في االتصال بي على رقم الھاتف ، الدراسة

geannopm@umich.edu .   او  التواصل مع املدیر األكادیمي لبرنامجي على یمكنك أیض 
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bayan.aabdulhaq@sit.edu. 

 

 یرجى التوقیع أدناه إذا

وتم شرح ھذه الدراسة البحثیة لي. لقد قرأت ھذا النموذج. لقد تم إعطائي  ،لقد قرأت ھذا النموذج

د تم إخباري بمن یجب فق،  وتمت اإلجابة على أسئلتي. إذا كانت لدي أسئلة إضافیة  ،األسئلة  الفرصة لطرح

 .هعلي التواصل مع

ا لطفلي للمشاركة في الدراسة البحثیة املوضحة أعاله وسأحصل على نسخة من نموذج   ،أعطي تصریح 

 إذن

 ه.بعد التوقیع علی ،الوالدین

 ______________________________ التاریخ _____________

 الوالد/ الوص ي القانوني توقیع

 ______________________________ التاریخ _____________

 االسم الوالد/ الوص ي القانوني كتابة

 ______________________________ التاریخ _____________

 اسم الطفل املشارك
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