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تطبيق التعليم املنزلي على األطفال السوريين خارج املدارس

دراسة ميدانية في مدينة غازي عنتاب التركية

زكريا ظالم)1) 

ملخص البحث

امللتحقين	 غير	 السوريين	 األطفال	 لتعليم	 جديدة	 طريقة	 فاعلية	 قياس	 إلى	 البحث	 هذا	 يهدف	
باملدارس،	أو	املتسربين	منها.	وتضمنت	هذه	الطريقة	تعليم	هؤالء	األطفال	في	أماكن	سكناهم	نفسها	عن	
ن	األحياء	نفسها،	بعد	أن	تم	إخضاعهن	لدورات	تدريبية	على	العملية	التدريسية،	

ُ
طريق	معلمات	يقط

وإكسابهن	مهارات	في	سبل	التعامل	مع	هؤالء	األطفال.	حيث	اعُتِمد	املنهاج	التدري�شي	)B(	املعد	من	قبل	
اليونيسيف،	وهو	منهاج	معد	لتعليم	األطفال	املنقطعين	عن	التعليم.	

فذ	البحث	في	مرحلتين،	تم	في	املرحلة	األولى	التعرف	على	مدى	إمكان	إجراء	هذا	البحث	من	
ُ
وقد	ن

خالل	اختبار	عينة	أولية،	والوقوف	على	مدى	إمكان	التطبيق.	في	حين	تضمنت	املرحلة	الثانية	وضع	
خطة	محكمة	لتنفيذ	البحث	وقياس	النتائج.	وقد	بلغت	عينة	الدراسة	في	املرحلتين	7)3	طفل	أشرفت	
على	تعليمهم	23	معلمة.	وقد	استخدمت	االستبانة	الستطالع	آراء	األطفال	املشاركين	في	املرحلة	الثانية.

بالتجربة	وعند	االنتهاء	منها	على	 البدء	 الذي	أجري	لألطفال	عند	 نتائج	سبر	املعلومات	 وقد	دلت	
تطور	جيد	في	مستوياتهم	العلمية،	من	حيث	إجادتهم	القراءة	والكتابة	واإلمالء	والحساب،	ما	شكل	
لدى	عدد	من	 التجربة	حافًزا	 املدرسة،	وشكلت	هذه	 إلى	 العودة	 منهم	التخاذ	قرار	 لدى	عدد	 حافًزا	
من	 كبيرة	 أعداد	 انتشال	 في	 ستسهم	 مشروعات	 النوع،	 هذا	 من	 مشروعات	 في	 للمشاركة	 املعلمات	
التي	 الصعبة	 األوضاع	 جراء	 من	 املفقودة	 طفولتهم	 واستعادة	 الجهل	 براثن	 من	 السوريين	 األطفال	

يعانونها.	

)1) مدير الدراسات والبحوث في مؤسسة مداد.
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وختم	البحث	بمجموعة	من	التوصيات	املهمة	التي	سيؤدي	اعتمادها	إلى	إنجاح	أي	تجربة	مستقبلية	
لتعليم	األطفال	السوريين	املتسربين	من	املدارس،	وضمان	عودتهم	إلى	مقاعد	الدراسة.	

املقدمة

أدت	الجرائم	التي	ارتكبها	النظام	بحق	املدنيين	السوريين	خالل	السنوات	السبع	املاضيات	إلى	نزوح	
إلى	الدول	 إلى	املناطق	املحررة،	وإلى	هجرة	املاليين	منهم	واللجوء	 الثائرة	 أبناء	املحافظات	 املاليين	من	

املجاورة،	هرًبا	من	املوت	ومحافظة	على	حياة	أبنائهم	ومستقبلهم.	

)	ماليين	 يبلغ	عدد	األطفال	السوريين	النازحين	داخل	سورية	والالجئين	في	الدول	املجاورة	حوالى	
املتحدة،	 )األمم	 مختلفة	 صعد	 في	 عدة	 جهات	 قبل	 من	 املبذول	 الجهد	 من	 الرغم	 على	 طفل)2)،	
لتعليم	 وخارجه(	 السوري	 الداخل	 في	 املدني	 املجتمع	 ومنظمات	 اإلقليمي،	 والدعم	 الدولي،	 والدعم	
الطالب	السوريين	في	مناطق	النزوح	وبلدان	اللجوء،	وما	يزال	ماليين	األطفال	السوريين	خارج	العملية	

التعليمية.

إلى	 املادية،	ما	يدفعهم	 في	البحث	عن	األسباب،	فهي	تبدأ	من	حاجة	األسر	 لن	نتوقف	هنا	كثيًرا	
إرسال	أطفالهم	إلى	العمل	عوًضا	عن	إرسالهم	إلى	املدارس،	مروًرا	بالصعوبات	والعقبات	التي	يعانيها	
الراغبون	في	االلتحاق	باملدارس	في	مناطق	النزوح	ودول	اللجوء،	وتنتهي	عند	العجز	الدولي	في	تأمين	

الدعم	املالي	الالزم	للعملية	التعليمية.

أتت	فكرة	هذه	الدراسة	من	خالل	البحث	عن	طرائق	بديلة	لتعليم	هؤالء	األطفال،	الذين	لم	تسمح	
أثر،	 تعليم	بال	حدود/	مداد	وجمعية	 بين	مؤسسة	 باملدارس،	وفي	اجتماع	 بااللتحاق	 لهم	أوضاعهم	

)2) 	تقرير	اليونيسف	)أطفال	تحت	القصف(	عام	2017.

تقرير	هيومان	رايتس	ووتش	)حول	تعليم	السوريين	في	لبنان(	عام	2017.

تقرير	املديرية	العامة	إلدارة	الهجرة	في	وزارة	الداخلية	التركية	بتاريخ	03/ 2017/7.

تقرير	عن	النازحين	السوريين	صادر	عن	منسقي	االستجابة	في	الشمال	السوري	–	مكتب	التنسيق	والدعم	للعام	املا�شي	2017.

تقرير	منظمة	حقوق	االنسان	عن	الهجمات	على	التعليم،	وأعداد	األطفال	خارج	املدارس.	آذار	2018.

تقرير	مكتب	الشؤون	اإلنسانية	التابع	لألمم	املتحدة	الصادر	في	آذار	2018 
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الناشطتين	في	الداخل	السوري	وفي	مدينة	غازي	عنتاب	التركية،	تم	االتفاق	على	تطبيق	تجربة	لتعليم	
بعض	هؤالء	األطفال	في	منازلهم،	أو	باألحرى	ضمن	أحيائهم	التي	يسكنون	فيها.

إشكالية البحث

	أعداد	الطالب	السوريين	غير	املسجلين	باملدارس	
َ
تشير	اإلحصاءات	التي	حصلنا	عليها	إلى	ضخامة

في	الداخل	السوري	وخارجه،	حيث	تبلغ	أعداد	الطالب	خارج	املدارس	في	سورية	2,08	مليون	طالب،	
إضافة	إلى	وجود	5,8	مليون	طالب	سوري	بحاجة	إلى	دعم	تعليمي)3)،	ويبلغ	عدد	األطفال	املتسربين	
في	 طالب	 ألف	 	(5 منهم	حوالى	 ألف	طفل،	 	500 تركيا	 في	 باملدارس	 املسجلين	 غير	 األطفال	 عدد	 مع	
مدينة	غازي	عنتاب	التركية))).	إضافة	إلى	حوالى	255	ألف	طالب	في	لبنان)5)،	وحوالى	75	ألف	طالب	

في	األردن))).

وألن	عملي	في	مدينة	غازي	عنتاب،	فقد	قررت	أن	أجري	البحث	على	عينة	من	أطفال	هذه	املدينة.

من	خالل	االستبيان	الذي	أجريناه	على	شريحة	من	األطفال	غير	امللتحقين	باملدارس،	والقاطنين	
سبعة	أحياء	فقيرة	من	أحياء	غازي	عنتاب،	بلغ	عددها	/181/	استبانة،	يمكن	إيجاز	أهم	األسباب	التي	

أدت	إلى	عدم	التحاقهم	باملدارس	بما	يأتي:

حاجة	األسر	املادية،	ما	يجبرهم	إلى	دفع	أطفالهم	للعمل.

جهل	أولياء	األمور	بأهمية	التعليم	ملستقبل	أطفالهم.

)3)	تقرير	مكتب	الشؤون	اإلنسانية	التابع	لألمم	املتحدة	الصادر	في	آذار	2018.

))) 	تقرير	املديرية	العامة	إلدارة	الهجرة	في	وزارة	الداخلية	التركية	بتاريخ	03/ 2017/7.

)5)		تقرير	هيومان	رايتس	ووتش	)حول	تعليم	السوريين	في	لبنان(	عام	2017.

)))	تقرير	ممثل	الحكومة	السورية	املؤقتة	في	األردن	عام	)201.

مقابلة	مع	السيدة	شروق	الفاخوري	مسؤولة	التعليم	باليونيسف	في	األردن	)تلفزيون	أورينت	آذار	2017).
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تسرب	األطفال	من	املدارس	التركية	بسبب	عامل	اللغة،	وُبعد	املدرسة	عن	مكان	السكن.

وجود	حاجز	نف�شي	عند	األطفال	الذين	لم	يتلقوا	أي	تعليم،	وتجاوزت	أعمارهم	سن	الدخول	إلى	
الصف	األول.

أهمية البحث

	تنذر	أعداد	الطالب	السوريين	غير	امللتحقين	باملدارس	بمستقبل	مظلم	لجيٍل	كامل،	وربما	ألجيال	
قادمة،	فال	بد	من	إيجاد	الحلول	التي	يمكن	أن	تسهم	في	تعليمهم،	وتتما�شى	مع	األحوال	التي	منعتهم	

من	االلتحاق	باملدارس.	

لذلك	اتبعنا	في	هذا	البحث	طريقة	تعليم	غير	نمطية،	تعتمد	تعليم	األطفال	في	مناطق	سكنهم،	من	
قبل	معلمات	يسكّن	بالجوار.	

تكمن	أهمية	البحث	أيًضا	في	إمكان	تطبيق	نتائجه	في	مختلف	املدن	التركية	وفي	الداخل	السوري	
التعديالت	 بعض	 مع	 باملدارس،	 األطفال	 التحاق	 إلى	عدم	 أدت	 التي	 األوضاع	 تشابه	 بسبب	 املحرر،	

البسيطة،	بما	يالئم	كل	منطقة	من	املناطق.

أهداف البحث

تعليم	األطفال	املنخرطين	في	سوق	العمل	وفًقا	ألوقات	فراغهم.. 1

يستوعبون	. 2 ال	 ألنهم	 اللغة،	 عامل	 بسبب	 املدارس	 من	 املتسربين	 األطفال	 تعليم	
تدريس	بعض	املواد	باللغة	التركية	)بمثل	العلوم	والرياضيات(،	والعمل	على	إعادتهم	

إلى	املدارس.	

للمحافظة	. 3 التركية	 باملدارس	 امللتحقين	 لألطفال	 العربية	 اللغة	 تدريس	 على	 التركيز	
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على	انتمائهم	الوطني.

سيصبح	. ) حيث	 لديهم،	 األمية	 حاجز	 كسر	 بعد	 املدارس	 إلى	 األطفال	 بعض	 إعادة	
بإمكانهم	االلتحاق	بصفوف	تتناسب	مع	أعمارهم.

منهج البحث

اعتمدنا	في	البحت	املنهجين	اإلحصائي	والتجريبي،	حيث	ُرِبطت	املعطيات	اإلحصائية	التي	حصلنا	
سر	

َ
عليها	من	املؤسسات	الرسمية	واملنظمات	الدولية	ومنظمات	املجتمع	املدني	بالواقع	االجتماعي	لأل

السورية،	آخذين	بالحسبان	العقبات	التي	تقف	عائًقا	أمام	التحاق	األطفال	باملدارس.

ثم	 املستهدفين،	 لألطفال	 أولية	 معلومات	 بعملية	سبر	 قمنا	 أن	 بعد	 أولية،	 بتجربة	 البحث	 بدأنا	
للنتائج	التي	حصلنا	عليها،	تمكنا	من	تحديد	اإلجراءات	 كررناها	في	منتصف	مدته،	وفي	نهايته.	وفًقا	
	في	نهاية	املرحلة	

ً
الواجب	اتباعها	للوصول	إلى	النتائج	املرجوة	من	البحث.	وهذا	ما	حصلنا	عليه	فعال

الثانية.	

مراحل البحث

البحث	على	 بإجراء	 السابقة	لالستفادة	منها	وتطويرها،	فقد	قمنا	 التجريبية	 نظًرا	لعوز	األبحاث	
مرحلتين؛

1. املرحلة	األولى

نهايتها	 في	 البحث.	وحددنا	 إلى	إمكان	إجراء	مثل	هذا	 للتعرف	 أولية	 	اعتبرت	املرحلة	األولى	تجربة	
اإليجابيات	والسلبيات	التي	فرضها	الواقع.

ذت	املرحلة	األولى	وفق	الخطوات	اآلتية:	 ّفِ
ُ
ن
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أ. تحديد املنهاج التدري�سي املعتمد

التعليم	 ملرحلة	 اليونيسيف	 من	 املعتمد	 املكثف	 التدري�شي	 املنهاج	 األطفال	 تدريس	 في	 اعتمدنا	
األسا�شي	)ب(	واملخصص	لتعليم	األطفال	الين	لم	يذهبوا	إلى	املدارس،	واألطفال	املنقطعين	عنها.	

	يتألف	هذا	املنهاج	من	مستويين:

املستوى	األول	املؤلف	من	الكتب	اآلتية:

1	 كتاب	اللغة	العربية.	-

2	 كتاب	الرياضيات	الجزء	األول.	-

3	 كتاب	الرياضيات	الجزء	الثاني.	-

(	 كتاب	العلوم.	-

املستوى	الثاني	املؤلف	من	الكتب	اآلتية:

1	 كتاب	اللغة	العربية.	-

2	 كتاب	الرياضيات.	-

3	 كتاب	العلوم.	-

ب. اختيار املناطق

بحثنا	في	مدينة	غازي	عنتاب	عن	األحياء	التي	توجد	فيها	كثافة	كبيرة	من	الالجئين	السوريين،	ووقع	
اختيارنا	على	األحياء	األكثر	فقًرا،	وهي:

طاش	لجا،	غونيش	محال�شي،	الجمهوريات،	تشار�شي،	كارشيكا.

ج. اختيار املعلمات
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تركز	البحث	في	األحياء	املختارة	عن	املعلمات	اللواتي	لديهن	خبرة	تدريسية،	وعند	عدم	توافر	العدد	
الكافي،	بحثنا	عن	خريجات	جامعيات،	ثم	خريجات	معاهد	متوسطة،	أو	حملة	شهادة	الثانوية	العامة.	
واجهتنا	في	البداية	بعض	الصعوبات	في	طريقة	التواصل	مع	املعلمات،	وفي	طرق	إقناعهن	بتبني	فكرة	
التعليم	املنزلي،	وال	سيما	أن	التدريس	سيكون	في	منازلهن	ومن	دون	أي	أجر	)التدريس	تطوعي(.	ثم	ما	
لبثت	أن	تالشت	هذه	الصعوبات،	وانقلب	ترددهن	إلى	حماس	كبير	بعد	أن	اقتنعن	بالهدف	النبيل	للتجربة.

د . اختيار الطالب

التي	يسكنون	 في	األحياء	 التعليم	 املنقطعين	عن	 بالبحث	عن	األطفال	 املختارات	 املعلمات	 قامت	
.
ً

فيها،	وطلبنا	من	كل	معلمة	أن	تكّون	مجموعة	من	األطفال،	تضم	كل	مجموعة	ما	بين	)10	-	15(	طفال

عدد	الطالب عدد	املجموعات اسم	الحي
81 7 طاش	لجا
39 3 غونيش	محال�شي
27 2 كارشيكا
10 1 تشار�شي
9 1 الجمهوريات

1(( 1( املجموع



ملف العددالعدد العاشر - ديسمبر/ كانون األول 2019

102

جدول	رقم	)1(	يمثل	توزع	األطفال	عينة	الدراسة	وفًقا	ألماكن	سكنهم	في	مدينة	غازي	عنتاب

	ه.	تحديد	السوية	التعلمية	لألطفال)7)

مستوياتهم	 على	 وبناء	 الطالب،	 ملعلومات	 سبر	 عملية	 أجريت	 التدريسية،	 بالعملية	 البدء	 قبل	
التعلمية،	وّزعناهم	على	الفئة	األولى	أو	الفئة	الثانية.	

درجة	 أعلى	 وكانت	 باملئة.	 	30 األسئلة	 بعض	 على	 اإلجابة	 استطاعوا	 الذين	 األطفال	 نسبة	 بلغت	
حصل	عليها	الطالب	حوالى	0)	باملئة.

	في	املستوى	األول،	و)	أطفال	فقط	في	املستوى	الثاني.
ً

وضع	150	طفال

بعت	الكتب	للمستويين	األول	والثاني،	وقمنا	بتأمين	القرطاسية	
ُ
قبل	انطالق	العملية	التعليمية،	ط

لألطفال	واملعلمات.	واتفقنا	مع	املعلمات	على	التدريس	أربعة	أيام	في	األسبوع	بمعدل	ساعتين	في	كل	
يوم.	

وبعد	شهرين	من	بدء	العملية	التعليمية،	وملعرفة	الفائدة	التي	حصل	عليها	األطفال،	قمنا	بعملية	
سبر	ثانية	للسوية	التعليمية	لألطفال.

بلغت	نسبة	األطفال	الذين	استطاعوا	اإلجابة	عن	األسئلة	0)	باملئة.	وكانت	أعلى	درجة	حصل	عليها	

)7)	لقد	وضعنا	أنموذًجا	من	آلية	السبر	ملواد	العلوم	والرياضيات	كملحقات	في	نهاية	البحث.



103

العدد العاشر - ديسمبر/ كانون األول 2019ملف العدد

الطالب	حوالى	70باملئة.

في	نهاية	املرحلة	األولى	التي	استمرت	ثالثة	أشهر،	أجرينا	عملية	سبر	ثالثة.	في	الواقع	الحظنا	تقدًما	
كبيًرا	في	السوية	التعليمية	لألطفال،	حيث	استطاع	75	باملئة	من	األطفال	اإلجابة	عن	األسئلة.	وحصل	

عدد	ال	بأس	به	من	األطفال	على	درجات	تراوحت	ما	بين	70	باملئة	و80	باملئة.

ولدى	فرز	أوراق	السبر	ومقارنة	أوراق	كل	طالب،	استطعنا	تحديد	نسبة	الفائدة	التي	حصل	عليها	
األطفال	وفق	اآلتي:	

0)	باملئة	من	األطفال	تطورت	مستوياتهم	التعليمية	تطوًرا	جيًدا.

)3	باملئة	من	األطفال	استفادوا	استفادة	متوسطة.

	.
ً
20	باملئة	من	األطفال	تحسنت	مستوياتهم	التعليمية	تحسًنا	مقبوال

)	باملئة	غادروا	العملية	التعليمية.	

10 31 3( (2 0 أعداد	الطالب
غادروا مقبول متوسط جيد جيد	جًدا السوية	العلمية

جدول	رقم	)2(	يمثل	نتائج	السبر	النهائي	لألطفال	في	املرحلة	األولى	
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مخطط	بياني	رقم	)2(	يمثل	نتائج	السبر	النهائي	لألطفال	في	املرحلة	األولى

و. تقييم املرحلة األولى

بعد	انتهاء	املرحلة	األولى	عقدنا	جلسة	تقييم	مع	املعلمات	للوقوف	على	اإليجابيات	لتطويرها،	وعلى	
السلبيات	لتجاوزها.	ويمكن	إيجاز	النتائج	بما	يأتي:

التعليمية	1.  السوية	 لتطور	 عليها	 حصلنا	 التي	 اإليجابية	 النتائج	 من	 الرغم	 على	 	
لألطفال،	إال	أنها	لم	تكن	بالصورة	املطلوبة.	

بتكثيف	. 2 تسبب	 ما	 كافيين،	 غير	 األسبوعية	 الساعات	 املشروع	وعدد	 مدة	 كانت	
الدروس	في	الشهر	األخير،	وانعكس	ذلك	سلًبا	في	النتائج	النهائية.

التزامهن.	وال	سيما	. 3 في	 أثر	 كان	عمل	املعلمات	تطوعًيا	)من	دون	أي	مكافأة(،	ما	
أنهن	استقبلن	األطفال	في	منازلهن.

األلواح	. ) مثل:	 الضرورية،	 املستلزمات	 بعض	 إلى	 حاجاتهن	 عن	 املعلمات	 َعبرت	
للشرح،	ومقاعد	لألطفال.

لم	نشرف	مباشرة	)ميدانًيا(	على	العملية	التعليمية.. 5
والخبرات	. ) تحملها(،	 التي	 )الشهادة	 للمعلمات	 العلمية	 السوية	 اختالف	 أدى	

التدريسية	السابقة	إلى	اختالف	النتائج	بين	مجموعة	وأخرى.
االلتزام	. 7 على	 لحثهم	 لألطفال،	 التشجيعية	 املكافآت	 أهمية	 بالحسبان	 نأخذ	 لم	

بالدوام	والدراسة.
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2. املرحلة الثانية

بدأ	التخطيط	للمرحلة	الثانية	من	اليوم	التالي	النتهاء	املرحلة	األولى.	ووضعنا	خطة	لتجاوز	سلبياتها.	

تضمنت	الخطة	املوضوعة	الخطوات	اآلتية:

	 البحث	في	األحياء	التي	سنختارها	عن	معلمات	من	ذوات	الخبرة	ما	أمكن.	أ.
	 إقامة	دورات	لتعريف	املعلمات	بطرائق	التدريس.	ب.
	 تقديم	مكافآت	مالية	رمزية	للمعلمات.	ت.
	 تأمين	مستلزمات	العملية	التعليمية	من	كتب	وقرطاسية	وألواح	ومقاعد.	ث.
	 والتخطيط	ج. رمزية.	 مكافآت	 منهم	 املجدين	 بإعطاء	 األطفال	 تشجيع	 	

الصطحاب	األطفال	برحلة	ترفيهية.
	 اعتماد	املنهاج	الذي	اعتمد	في	املرحلة	ألولى.ح.
	 زيادة	مدة	املشروع	إلى	خمسة	أشهر.خ.
	 على	د. موزعة	 ساعة	 بخمس	عشرة	 األسبوعية	 التدريس	 ساعات	 عدد	 ُحدد	

خمسة	أيام	على	األقل.
	 	ضرورة	متابعة	العملية	التعليمية	عبر	زيارات	ميدانية	ألماكن	التدريس.ذ.
	 إقامة	اجتماعات	شهرية	دورية	للمعلمات	للتعرف	إلى	ما	أنجزته	كل	منهن	من	ر.
املنهاج.

	 ضرورة	تقديم	املعلمات	تقارير	أسبوعية	عن	سير	العملية	التعليمية	والتزام	ز.
األطفال	بالدوام.

	 اإلشراف	املباشر	على	عمليات	سبر	معلومات	األطفال،	في	بداية	مدة	املشروع	س.
)البحث(،	ومنتصفها،	وفي	نهايتها.	

		اتبعنا	في	املرحلة	الثانية	الخطوات	نفسها	التي	اتبعناها	في	املرحلة	األولى.

البدء بمشروع املرحلة الثانية

أ. التفاق مع املعلمات
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بعد	اختيار	املعلمات،	عقدنا	اجتماعنا	األول	معهن	بتاريخ	2017/8/15،	شرحنا	فيه	خطة	العمل	
املقترحة،	وتم	التوقيع	مع	كل	منهن	على	بروتوكول	التعاون	إلنجاز	املشروع.	ثم	تركنا	لهن	حرية	اختيار	
األطفال	في	األحياء	التي	يسكنون	فيها،	وحددنا	تاريخ	2017/9/15	موعًدا	نهائًيا	لبدء	العملية	التعليمية.

وألواح	 وقرطاسية،	 كتب،	 من	 التعليمية	 العملية	 مستلزمات	 بتأمين	 قمنا	 املدة،	 هذه	 وخالل	
ومقاعد.

ب. األحياء املختارة وعدد األطفال في كل منها

نبين	في	الجدول	اآلتي	األحياء	التي	أقيمت	فيها	املرحلة	الثانية	مع	عدد	املجموعات	وأعداد	األطفال	
في	كل	حي.	

جدول	رقم	)3(	يمثل	توزع	األطفال	عينة	الدراسة	في	املرحلة	الثانية	وفًقا	ألماكن	سكنهم	في	مدينة	
غازي	عنتاب

عدد	الطالب عدد	املجموعات اسم	الحي
93 7 طاش	لجا
12 1 غونيش	محال�شي
22 2 غازي	كنت
2( 2 تشار�شي
2( 2 يوخر	باير
12 1 الجمهوريات

191 15 املجموع

املخطط	رقم	)3(	يمثل	توزع	األطفال	عينة	الدراسة	في	املرحلة	الثانية	وفًقا	ألماكن	سكنهم	في	مدينة	
غازي	عنتاب.
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ج. تحديد السوية العلمية لألطفال)8)

نتائج	 على	 وبناء	 ملعلوماتهم،	 سبًرا	 املشروع	 بداية	 في	 أجرينا	 لألطفال	 التعليمية	 السوية	 لتحديد	
د	املستوى	الذي	سيوضع	فيه	الطفل. السبر	ُحّدِ

دلت	نتائج	هذا	السبر	على	أمية	شبه	كاملة	لألطفال	املسجلين	في	هذه	املرحلة،	لذلك	وضع	األطفال	
جميعهم	تقريًبا	في	املستوى	األول،	عدا	ستة	أطفال	وضعوا	في	املستوى	الثاني.

وقد	كان	التدريس	في	منازل	املعلمات	أو	في	املساجد.	

د. دورات لتأهيل املعلمات

بالتزامن	مع	بدء	التدريس،	أخضعت	املعلمات	إلى	دورة	في	اللغة	العربية	وطرائق	تدريسها	استمرت	
ملدة	شهر	واحد.	ثم	أتبعت	بدورة	أخرى	في	الرياضيات.	وإلكساب	املعلمات	خبرة	في	طرائق	التعامل	مع	

األطفال	وجذبهم	إلى	التعليم،	أخضعت	املعلمات	إلى	دورة	ثالثة	بعنوان	املعلم	املحترف.	

الدورات	 تلقينه	من	معلومات،	وأضفن	أن	هذه	 بما	 لقد	عبرت	املعلمات	معظمهن	عن	سرورهن	
لعبت	دورا	مهما	وكبيرا	في	إنجاح	العملية	التعليمية.

)8)	يمكن	مراجعة	نماذج	السبر	في	امللحقات.
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	بأهميتها	من	الفرح	في	عيون	
ً

زادت	الزيارات	امليدانية	من	حماس	املعلمات	والتزامهن،	وشعرنا	فعال
األطفال.

ه. تقييم منتصف املشروع

إليها	 وصل	 التي	 السويات	 لتحديد	 معلومات	 سبر	 أجرينا	 الثانية،	 املرحلة	 بدء	 من	 شهرين	 بعد	
األطفال.	ووضعنا	األسئلة	بعد	اجتماع	مع	املعلمات	تم	من	خالله	معرفة	الجزء	الذي	أنهين	تدريسه.	

العلمية،	 األطفال	 سويات	 في	 امللحوظ	 التطور	 إلى	 فإضافة	 ممتازة،	 املعلومات	 سبر	 نتائج	 كانت	
املجموعات.	 بين	 الفوارق	 تضاءلت	 حيث	 للمعلمات،	 أجريت	 التي	 للدورات	 اإليجابي	 التأثير	 الحظنا	

وأصبح	أكثر	من	نصف	الطالب	يجيد	القراءة	والكتابة	والحساب.

استمرت	العملية	التعلمية	بخطى	واثقة،	وقدمنا	لألطفال	املتفوقين	هدايا	رمزية	وأخرى	معنوية،	
والحظنا	األثر	اإليجابي	لهذه	الخطوة	في	حماس	األطفال.

مع	بداية	الشهر	الرابع	للمشروع،	رافقنا	األطفال	برحلة	إلى	أحد	املنتزهات	الجميلة،	حيث	أم�شى	
األطفال	يوما	رائعا.	ظل	األطفال	ملدة	طويلة	يتغنون	بذلك	اليوم.	ولألسف	لم	يسمح	الطقس	بتكرارها.

ومن	خالل	االجتماعات	الدورية	مع	املعلمات،	كنا	نتابع	ما	أنجز	من	املنهاج.	وتابعنا	اإلشراف	على	
العملية	التعليمية	حتى	نهايتها.

و. النتائج النهائية

لسبر	 نموذج	 وضع	 املعلمات	 من	 معلمة	 كل	 من	 طلبنا	 املقرر،	 املنهاج	 تدريس	 من	 االنتهاء	 بعد	
املعلومات	النهائي،	ثم	وضعنا	نموذًجا	موحًدا،	وأجرينا	السبر	النهائي	في	يوم	واحد.

كانوا	 التي	 الجهل	 حال	 معظمهم	 ألطفال	 تجاوز	 على	 دلت	 حيث	 رائعة،	 السبر	 هذا	 نتائج	 كانت	
يعيشونها،	بل	أصبحوا	جاهزين	للعودة	إلى	املدرسة.

	نبين	في	الجدول	اآلتي	درجات	األطفال	في	السبر	النهائي	موزعة	ضمن	شرائح	مختلفة.	

الدرجة	العظمى	)0)).
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أقل	من		30 39	-	30 (9	-	(0 5(	-	50 (0	-	55 شريحة	الدرجات

2 ( 37 31 117 عدد	األطفال

جدول	رقم	))(	يمثل	شرائح	درجات	نتائج	السبر	النهائي	لألطفال	في	املرحلة	الثانية.

 تدل هذه النتائج على أن: 

 1)	باملئة	من	األطفال	أصبحت	مستوياتهم	التعليمية	ممتازة.

17	باملئة	من	األطفال	أصبحت	مستوياتهم	التعليمية	جيدة	جًدا.

19	باملئة	من	األطفال	أصبحت	مستوياتهم	التعليمية	جيدة.

2	باملئة	من	األطفال	أصبحت	مستوياتهم	التعليمية	متوسطة.

1	باملئة	من	األطفال	لم	يستفيدوا	من	املشروع.

مخطط	رقم	))(	يمثل	شرائح	درجات	نتائج	السبر	النهائي	لألطفال	في	املرحلة	الثانية

مخطط	بياني	رقم	))(	يمثل	شرائح	درجات	نتائج	السبر	النهائي	لألطفال	في	املرحلة	الثانية
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بهذه	النتائج	الرائعة،	نرى	أن	البحث	قد	حقق	هدفه،	حيث	إن97	باملئة	من	األطفال	استفادوا	من	
هذا	املشروع،	وأصبحوا	قادرين	على	العودة	إلى	املدرسة.

لرأي	 استبيانين	 أجرينا	 له.	 واملنفذين	 املشروع،	 من	 الحقيقين	 املستفيدين	 آراء	 على	 للوقوف	
األطفال	ولرأي	املعلمات	في	نهاية	املشروع.	حيث	عبر	األطفال	عن	سعادتهم	بما	تعلموه،	وقرر	معظمهم	
العودة	إلى	املدرسة.	كانت	سعادة	املعلمات	كبيرة	جًدا،	ألنهن	أسهمن	بمحو	أمية	عدد	كبير	من	األطفال	
املشروعات	 في	 للمشاركة	 استعدادهن	 عن	 وعبرن	 املدرسة.	 إلى	 بالعودة	 األطفال	 وبرغبة	 السوريين،	

املستقبلية.

التوصيات

لقد	كانت	نتائج	السبر	النهائي،	وآراء	األطفال	واملعلمات	الدافعين	الحقيقين	وراء	كتابة	هذا	البحث.	
التي	 التجربة	 حبيسة	 تبقى	 أال	 ويجب	 وتعمم،	 نشر	

ُ
ت أن	 يجب	 عليها	 حصلنا	 التي	 الرائعة	 فالنتائج	

أجريناها.	وال	سيما	أنها	صالحة	للتطبيق	في	أي	زمان	ومكان،	وما	أكثر	املناطق	التي	يعيش	فيها	النازحون	
والالجئون	السوريون،	والتي	تكتظ	باألطفال	غير	املتعلمين،	وغير	امللتحقين	باملدارس،	وسيؤدي	تعميم	
هذه	التجربة	إلى	إنقاذ	جيل	من	الجهل،	وهذا	بدوره	سيؤدي	حتًما	إلى	حماية	ألطفال	من	االنجراف	إلى	
التطرف،	أو	االنحراف	إلى	الجريمة	والتشرد،	كما	سيؤدي	إلى	ضمان	مستقبٍل	أفضل	ألبناء	سورية،	
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ليكونوا	فاعلين	في	بناء	سورية	الجديدة.

سنقدم	فيما	يأتي	توصيات	واقعية	جًدا،	وقابلة	للتطبيق،	وسيؤدي	تنفيذها	حتًما	إلى	إعادة	مئات	
آالف	الطالب	السوريين	إلى	مقاعد	الدراسة:

	متسربين	من	املدارس.
ً
إعادة	تطبيق	التجربة	في	األماكن	التي	تحوي	أطفاال

السويات	 باختالف	 التحكم	 املعلمة	 تستطيع	 ،	حتى	
ً

12	طفال من	 أكثر	 املجموعة	 تضم	 أال	 يجب	
العلمية	لألطفال.

وضع	األطفال	العاملين	في	مجموعات	خاصة،	ليتم	التحكم	بأوقات	الدروس	مساء	وفي	ُعطلة	نهاية	
األسبوع.

إيالء	الجانب	النف�شي	أهمية	كبرى،	واإلكثار	من	املكافآت	التشجيعية.

اجراء	دورات	تأهيل	للمعلمات	قبل	البدء	باملشروع.

إضافة	دورة	في	الدعم	النف�شي	للمعلمات،	إلكسابهن	خبرة	في	التعامل	مع	األطفال	الذين	يعانون	
آثار	الحرب	التي	عاشوها.	حيث	جاءت	هذه	االقتراحات	من	املعلمات	معظمهن.	

يمكن	تعميم	التجربة	على	األطفال	اليافعين	املنقطعين	عن	التعليم	في	مرحلة	التعليم	املتوسطة.	
فهم	أكثر	شريحة	معرضة	للضياع.

	على	الرغم	من	الكلفة	املادية	البسيطة،	مقارنة	بالنتائج	الرائعة	التي	حصلنا	عليها،	إال	أن	تنفيذ	
التجربة	يحتاج	إلى	جهة	داعمة	لتأمين	مستلزمات	العملية	التعليمية	ومكافآت	املعلمات.
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