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تقييم محتوى ترجمة مواد الدراسات الجتماعية التركية في منصات التعليم 

األلكتروني

 محمد نور النمر)1)

  سمير منصور)2) 

املقدمة

أو	 ا	
ً
ترف تركيا	 في	 السوريين	 الطالب	 بتعليم	 الخاصة	 األلكتروني	 التعليم	 منصات	 وجود	 يكن	 لم	

طموًحا	مشروًعا	للوصول	إلى	درجة	متقدمة	في	التصنيف	العالمي	للتعليم	على	غرار	الدول	املتقدمة	
تعليًما	مثل	فلندا	أو	غيرها،	إنما	كان	وجودها	للحاجة	امللحة	التي	فرضها	قرار	دمج	الطالب	السوريين	
القلق	 مشاعر	 التعليمية)3)	 الصدمة	 مفهوم	 يختصر	 إذ	 	.2017 عام	 التركية	 التعليمية	 العملية	 في	
والتوتر	والريبة	والحالة	املعرفية	والنفسية	واالجتماعية	والتربوية	التي	أصابت	الطالب	السوريين	بعد	

قرار	نقلهم	من	املدارس	السورية	املوقتة	إلى	النظام	التعليمي	التركي.

تقدمه	 الذي	 االجتماعية	 الدراسات	 ملواد	 التعليمي	 املحتوى	 ترجمة	 تقييم	 البحث	 هذا	 يستهدف	
	
ً

فضال التركي،	 التعليم	 نظام	 في	 دمجهم	 عملية	 بعد	 السوريين	 للطالب	 األلكتروني	 التعليم	 منصات	
عن	التعرف	إلى	طبيعة	منصات	التعليم	األلكتروني	التي	نشأت	بعد	عملية	الدمج	مباشرة،	ودورها	في	

)1)	عضو	هيئة	التحرير	في	»قلمون:	املجلة	السورية	للعلوم	اإلنسانية«.

)2)	كاتب	وباحث.

)3)	»الصدمة	التعليمية«:	هو	مفهوم	جديد	حاولنا	نحته	على	منوال	أشكال	الصدمات	األخرى:	الصدمة	النفسية،	والصدمة	الحضارية،	

والصدمة	الثقافية،	والصدمة	العصبية	والصدمة	الطبية	وغيرها،	وقد	عرفنا	باملفهوم	الجديد	في	التعريفات	اإلجرائية	للبحث.	
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تسهيل	تكيف	الطالب	السوريين	في	نظام	التعليم	التركي.	

مع	 السوريين	 الطالب	 تكيف	 واقع	 إلى	 التعرف	 في	 املساهمة	 إلى	 االستكشافية	 الدراسة	 وتهدف	
املناهج	التركية،	وتحديًدا	مواد	الدراسات	االجتماعية	بما	لها	من	خصوصية	في	تحديد	هوية	الطالب	

الوطنية	والثقافية	واالجتماعية.

: اإلطار املنهجي للبحث
ً

أول

هذه	دراسة	استكشافية	تسعى	الستطالع	واقع	منصات	التعليم	األلكتروني	التي	نشأت	بعد	 		
عملية	دمج	الطالب	السوريين	في	التعليم	التركي،	ثم	تقييم	املحتوى	الذي	تقدمه	هذه	املنصات،	علًما	
أن	النتائج	التي	تتوصل	إليها	هذه	الدراسة	ال	يمكن	تعميمها،	ولكنها	تشكل	مقدمات	ضرورية	ألي	باحث	

إلجراء	مزيد	من	األبحاث	األكثر	دقة	في	ما	يتعلق	بجملة	املشكالت	التي	يطرحها	هذا	البحث.	

مشكلة	البحث	وتساؤالته

انعطافة	 	2017 عام	 التركية	 التعليمية	 العملية	 منظومة	 في	 السوريين	 الطالب	 دمج	 قرار	 شكل	
أساسية	في	ميدان	تعليم	الطالب	السوريين	في	تركيا؛	ألن	املدراس	السورية	املوقتة	التي	احتضنتهم،	في	
مرحلة	ما	قبل	قرار	الدمج،	لم	تخضع	للمعايير	التعليمية	الدولية	الخاصة	بتعليم	الالجئين،	فكانت	
غير	قادرة	على	تلبية	الحاجات	التعليمية	ملتعلميها؛	نظًرا	ملعاناتها	مشكالت	إدارية	وتعليمية	متعددة	

تمس	جوهر	العملية	التعليمية	منها:	املعلمون	واملناهج	الدراسية	وغيرها.	

أدت	فجائية	قرار	دمج	الطالب	السوريين	في	العملية	التعليمية	التركية،	وعدم	وجود	خطة	تنفيذية	
واضحة	لهذا	القرار،	إلى	مشكالت	متعددة،	يمكن	أن	نسميها	بـ	»الصدمة	التعليمية«	نتيجة	تحويلهم	
د	عقبات	مختلفة	

ّ
من	نظام	تعليمي	ناطق	بلغتهم	األم	إلى	نظام	تعليمي	جديد	ناطق	بغيرها،	وهذا	ما	ول

	عن	املشكالت	املتعلقة	بالهوية	الوطنية	
ً

تتعلق	باستيعاب	الطالب	السوري	للمناهج	التركية،	فضال
دمجين	في	العملية	التعليمية	التركية.

ُ
السورية	للطالب	امل

	نشأت	ظاهرة	منصات	التعليم	األلكتروني	)املواقع	األلكترونية	والفيس	بوك	واليوتيوب	والوتس	
آب(	بفعل	الصدمة	التعليمية	وما	بعدها،	بوصفها	محاولة	حل	املشكالت	الناجمة	عن	دمج	الطالب	
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السوريين،	وبخاصة	مشكلة	فهم	اللغة	التركية	في	مجال	الدراسات	االجتماعية،	ليس	الرتباط	األخيرة	
الرمزية	 الطبيعة	 الفيزياء	والكيمياء	والرياضيات	ذات	 العلمية:	 املواد	 التركية،	واختالفها	عن	 باللغة	
التي	ال	تختلف	كثيًرا	بين	لغة	وأخرى،	وإنما	-	وهو	األهم	-	ارتباط	مادة	الدراسات	االجتماعية	بهوية	

املتعلمين	الوطنية	واالجتماعية.	

آثار	ترتبت	على	دمج	 التعليمية،	وما	نجم	عنها	من	 ا،	هي	الصدمة	
ً
إذ إن	مشكلة	البحث	املتمثلة،	

الطالب	السوري	على	فهم	 التركية،	ومن	أهمها،	عدم	قدرة	 التعليمية	 العملية	 في	 الطالب	السوريين	
محتوى	الدراسات	االجتماعية	لعدم	إتقانه	اللغة	التركية،	األمر	الذي	يضع	أمامنا	سؤالين	أساسيين	

هما:	

	إلى	أي	حد	استطاعت	منصات	التعليم	األلكتروني	نقل	املحتوى	التعليمي	1. 
التركي	إلى	اللغة	العربية،	بغية	تسهيل	اندماج	الطالب	السوريين	في	املدارس	التركية؟

هل	كان	بوسع	منصات	التعليم	األلكتروني	أن	تسهم	بدور	يتجاوز	اهتمامها	. 2
بالترجمة	إلى	القيام	بدور	في	تعزيز	الهوية	الوطنية	السورية؟	

فرضيات	البحث

من	املفترض	بهذه	املنصات	أن	تنقل	محتوى	املناهج	التركية	إلى	اللغة	العربية،	وأن	تحقق	غايات	
متعددة،	منها:

ومساعدتهم	. 1 التركية،	 املناهج	 مع	 السوريين	 الطالب	 اندماج	 عملية	 تيسير	
على	تحقيق	درجة	أعلى	من	التكيف	املدر�شي	بمقت�شى	النظام	التعليمي	الجديد.	

من	املفترض	أن	تسعى	منصات	التعليم	األلكتروني	إلى	نشاط	إضافي	ال	صفي	. 2
من	شأنه	تعزيز	الشعور	بالهوية	الوطنية	حتى	تكتمل	رسالتها.	

أهداف	البحث

تهدف	هذه	الدراسة	االستكشافية	إلى	التعرف	إلى	آثار	دمج	الطالب	السوريين	في	التعليم	التركي،	وما	
نجم	عنه	من	صدمة	تعليمية،	تمثلت	في	أثرين	بارزين	هما:	عجز	أكثرهم	عن	استيعاب	املناهج	التركية،	

وانقطاعهم	عن	هويتهم	الوطنية	واالجتماعية.	
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وعن	هذا	الهدف	الرئيس	تتفرع	مجموعة	من	األهداف	الفرعية:	

التعرف	إلى	املشكالت	التعليمية	التي	ولدتها	الصدمة	التعليمية	وآثارها.. 1
التعرف	إلى	مشكالت	نقل	املحتوى	التعليمي	للمناهج	التركية	الذي	تقدمه	. 2

منصات	التعليم	األلكتروني	للطالب	السوريين	في	تركيا.	
تحديد	أهم	اآلثار	السلبية	لغياب	األبعاد	املختلفة	لهوية	الطالب	السوري	. 3

الوطنية.
والثقافية	. ) واالجتماعية	 الوطنية	 الهوية	 لتعزيز	 وسائل	جديدة	 إلى	 التعرف	

للطالب	السوري.	

منهج	البحث

تعتمد	هذه	الدراسة	االستكشافية	على	املنهج	الوصفي	التحليلي	الذي	يصف	الظاهرة،	
ويتعرف	إلى	عالقاتها،	وآثارها،	كما	يسعى	إلى	تجاوز	تحليل	الظاهرة	وتفسيرها	واستخالص	

	عن	اقتراح	الحلول	التي	يراها	مالئمة	لهذه	الظاهرة.	
ً

النتائج	ونقدها،	فضال

 مجالت البحث

األلكتروني	 التعليم	 منصات	 تشكله	 الذي	 األلكتروني	 بالفضاء	 الدراسة	 مجال	 يتحدد	
الدراسات	 مواد	 وتحديًدا	 التركية،	 الدراسية	 املناهج	 محتوى	 نقل	 على	 جهدها	 انصب	 التي	

االجتماعية	إلى	اللغة	العربية.

التعريفات	اإلجرائية	ملصطلحات

الصدمة	التعليمية

يقصد	بها	ما	يواجهه	الطالب	من	صعوبات	تعّوقه	عن	التكيف	مع	النظام	التعليمي	الجديد،	مثل:	
وعدم	 التعليمية،	 املعايير	 اختالف	 عن	 الناجمة	 واالرتباك	 والقلق	 والريبة	 والخوف	 الذهول	 حاالت	
إتقان	الطالب	للغة	النظام	التعليمي	الجديدة.	يضاف	إلى	ذلك	جملة	املشاعر	السلبية	التي	أصابت	
الطالب	السوريين	بعد	قرار	نقلهم	من	نظام	املدراس	املوقتة	الناطقة	باللغة	العربية	بمناهجها	كلها،	
إلى	النظام	التعليمي	التركي	الناطق	باللغة	التركية	بمناهجه	كلها،	وهو	ما	يعرف	بقرار	الدمج	الذي	بدأ	

تطبيقه	في	تركيا	عام	2017م.	
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منصات	التعليم	األلكتروني

وتمارين	 يتضمنه	من	شروحات	 ما	 مع	 التعليمي	 املحتوى	 تقديم	 بأنه	 األلكتروني	 التعليم	 يعر	ف	
في	 متقدمة	مخزنة	 برامج	 بوساطة	 بعد	 أو	عن	 الفصل	 في	 أو	شاملة	 ومتابعة	بصورة	جزئية	 وتفاعل	

الحاسب	أو	عبر	شبكة	اإلنترنت)4).

وتعرف	منصات	التعليم	األلكتروني	بأنها	ساحة	تحتوي	جميع	ما	يتعلق	بالتعليم	األلكتروني،	من	
التعلم	ونشاط	تعليمي	مختلف،	تتحقق	 مصادر	وموارد	تعليمية	ومقررات	ألكترونية،	وأنظمة	إدارة	

عن	طريقها	عملية	التعلم	باستخدام	مجموعة	من	أدوات	االتصال	والتواصل	الحديثة)5). 

مواقع	 َوظف	 الذي	 األلكتروني	 الفضاء	 فهو	 األلكتروني	 التعليم	 ملنصات	 اإلجرائي	 التعريف	 أما	
الشبكة	العنكبوتية	ألغراض	تعليمية	متعددة،	وتشمل	املواقع	األلكترونية	ومواقع	التواصل	االجتماعي	
باللغة	 السوريين	 للطالب	 التركية	 املناهج	 تقدم	 التي	 واليوتيوب”	 آب	 والوتس	 بوك	 »الفيس	 بمثل	
العربية،	وتحديًدا	الطالب	الذين	يعانون	مشكلة	التواصل	مع	املناهج	الدراسية	التركية	واستيعابها.	

املحتوى	التعليمي

يشمل	 املحتوى	 أن	 بمعنى	 للمتعلمين،	 إكسابها	 املراد	 واملهارات	 املعارف	 من	 مجموعة	 إلى	 يشير	
الخبرات	املعرفية،	واملهارية،	والوجدانية	التي	يتوقع	من	الطلبة	اكتسابها)6). 

واملفهومات	 واألفكار	 والقيم	 املعارف	 مجموع	 فهو	 التعليمي	 للمحتوى	 اإلجرائي	 التعريف	 أما	 	
والحقائق	التي	تنظم	ألغراض	تربوية	نظرية	وعملية،	ويختلف	باختالف	األهداف	التي	تسعى	لتأصيليها	

السلطة	السياسية	واالجتماعية	التي	تحكم	العملية	التعليمية	وتنظم	شؤونها.	

)))	يوسف	العريفي،	التعليم	األلكتروني	تقنية	واعدة	وطريقة	رائدة،	الندوة	العاملية	األولى	للتعليم	األلكتروني	التي	عقدتها	مدارس	امللك	

فيصل	بالرياض،	2003م.	

)5)	دالية	خليل	عبد	الكريم	الشواربة،	درجة	استخدام	طلبة	الدراسات	العليا	في	الجامعات	األردنية	الخاصة	للمنصات	األلكترونية	

واتجاهاتهم	نحوها،	رسالة	ماجستير،	)جامعة	الشرق	األوسط،	2019(،	ص9. 

)))	فريق	عمل،	معجم	مصطلحات	املناهج	وطرق	التدريس،	)الرباط:	املنظمة	العربية	للتربية	والثقافة	والعلوم	)ألكسو(،	2011(،	ص2). 
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ثانًيا: اإلطار النظري للبحث

 تحولت تعليم الطالب السوريين في تركيا

االجتماعية	 البنية	 في	 العميق	 أثره	 السوري	 الشعب	 على	 النظام	 شنها	 التي	 الحرب	 زلزال	 ترك	
في	 انهيارات	اجتماعية	قل	نظيرها	 إلى	 الزلزال	 واالقتصادية	والفكرية	والسياسية	وغيرها،	وأدى	هذا	
التاريخ	املعاصر،	لعل	أهم	مظاهرها	التغيير	الديموغرافي	والهجرات	القسرية	باملاليين	إلى	دول	الجوار	

السوري	هرًبا،	من	املجازر	والحصار	والقتل	واالعتقال.	

لجأت	النسبة	الكبرى	من	املدنيين	السوريين	إلى	تركيا،	بسبب	تركز	جزء	كبير	من	املعارك	في	الشمال	
	عن	اتخاذ	الحكومة	

ً
السوري	املحاذي	لتركيا	)يبلغ	طول	الحدود	بين	الدوليتن911	كيلو	متًرا(،	فضال

التركية	سياسة	الباب	املفتوح،	تحت	شعار	»املهاجرين	واألنصار«	بسبب	تبني	هذه	الحكومة	سياسة	
دعم	الثورة	السورية	آنذاك.	

عد	مشكلة	التعليم	واحدة	من	أعقد	املشكالت	التي	واجهت	الالجئين	السوريين	في	تركيا،	منذ	عام	
ُ
ت

وريين	في	تركيا	بدعم	من	 2011م،	وهو	العام	نفسه	الذي	بدأت	فيه	أولى	محاوالت	تعليم	األطفال	السُّ
املخيمات	وخارجها.	 التعليمية	داخل	 العملية	 تنظيم	 التي	حاولت	 السوري	 املدني	 املجتمع	 جمعيات	
عليمي،	 ا	في	تركيا،	بممارسة	نشاِطهم	التَّ

ً
وريين،	بتوصيفهم	ضيوف ة	للسُّ ركيَّ

ُّ
إذ	»سمحت	التسهيالت	الت

ظام	-واكتفت	 ولم	تضع	أمامهم	عراقيل	كما	ُوضعت	في	دوٍل	أخرى	–كتصديق	الوثائق	من	حكومة	الّنِ
تة،	كما	اعترفت	

َّ
املوق ة	 وريَّ السُّ في	الحكومة	 عليم	 التَّ ادرة	من	وزارة	 الصَّ الوثائق	والشهادات	 بتصديق	

ة	الصادرة	عنها«)7).  ة	العامَّ انويَّ
َّ
بالشهادات	الث

خارج	 موقتة«	 تعليمية	 »مراكز	 باستحداث	 التركية	 التعليم	 وزارة	 بدأْت	 )201م،	 خريف	 وفي	
بعد	 لها،	 مراكز	 التركية	 املدراس	 من	 تتخذ	 وثانوية،	 وإعدادية،	 ابتدائية،	 مدراس	 وهي	 املخيمات،	
دّرس	مناهج	النظام	املعدلة،	وعمل	فيها	مدرسون،	ومهندسون،	ومحامون،	

ُ
الدوام	الصباحي	التركي،	وت

وغيرهم	من	ذوي	االختصاصات	البعيدة	عن	حقل	التعليم.

املوقتة	من	حقائب،	 للمراكز	 الالزمة	 التحية	 والبنية	 املالي	 الدعم	 	« اليونيسف	 	قدمت	»منظمة	

وريين	في	دوِل	الجوار	)دول	اللجوء(،	Journal	Science	Social	and	Educational	Route	،	العدد	5،	2018،	 )7)	زكريا	ظالم،	تعليُم	السُّ

ص)13. 
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وقرطاسية،	وكل	ما	يتعلق	باللوازم	املدرسية،	حتى	بناء	مدراس	جديدة	-في	بعض	املخيمات،	وقدمت	
اليونيسف	للمعلمين	–وما	تزال	-	مساعدات	شهرية،	ال	رواتب؛	ألن	املعلمين	في	قانون	هذه	املنظمة،	
وأهّمها	 الضرورية	 التعليم	 حاجات	 	 تلّبِ لم	 إليها،	 املشار	 املراكز	 أن	 غير	 متطوعين.	 بصفة	 يعملون	
الديمومة	واالستمرار،	وثم	لم	تنجح	في	إيجاد	الحلول	للمشكالت	التي	واجهت	تعليم	السوريين	في	ذلك	
منها:	عدم	قدرتها	على	 بها	ألسباب	عدة،	 يلتحقوا	 لم	 العدد	األكبر	من	الطالب،	 أّن	 الوقت،	ال	سيما	
التعليم	 إلزامية	 بمتطلبات	 الوفاء	 التعليمية	على	 املراكز	 إليها،	وعدم	قدرة	 إليهم،	وجذبهم	 الوصول	
املعمول	بها	عاملًيا،	إضافة	إلى	مشكالت	إدارية	بين	املديرين،	واملدرسين	ناجمة	في	معظمها	عن	ضعف	
التواصل	اللغوي؛	ألن	املدرسين	أغلبهم	ال	يتقنون	اللغة	التركية،	وال	يتقن	املديرون	اللغة	العربية	،	

	عن	غياب	نظام	داخلي	ينظم	تلك	العالقة	ويضبطها)8).
ً

فضال

ا	إليها	عدم	إتقان	الطالب	السوريين	
ً
إن	األوضاع	املذكورة	أعاله	للمدارس	السورية	املوقتة،	مضاف

للغة	التركية،	وهو	الشرط	الضروري	إلكمال	الدراسة	الجامعية،	دفعت	الحكومة	التركية	إلى	أن	تقرر	
التنفيذية	 بالخطوات	 والبدء	 )201م،	 عام	 نهاية	 في	 التركي	 التعليم	 نظام	 في	 السوريين	 الطالب	 دمج	
التمهيدية	لهذا	القرار،	املتمثلة	في	»رفع	حصص	اللغة	التركية	إلى	15	ساعة	أسبوعًيا،	ورفد	املدارس	
املراحل	 من	 األولى	 الصفوف	 طالب	 بنقل	 ذلك	 وأتبعت	 مدرس«)9).	 	2,500 بأكثر	 املوقتة	 السورية	

الدراسية	)االبتدائية	–	املتوسطة	–	الثانوية(	إلى	املدارس	التركية.	

من	 بنقلهم	 التركي	 التعليم	 نظام	 في	 السوريين	 الطالب	 دمج	 عملية	 بدأت	 2017م	 عام	 بداية	 مع	
املدارس	السورية	املوقتة	إلى	املدارس	التركية	الرسمية،	وعلى	الرغم	من	إيجابية	هذا	القرار	وأهميته	
	عن	مشكلة	التكيف	

ً
د	مشكالت	اجتماعية	ونفسية،	فضال

ّ
في	قضية	تعليم	السوريين	في	تركيا،	فإنه	ول

املدر�شي،	وهذا	املوضوع	األخير	هو	محور	بحثنا	الحالي.	

)8)	محمد	نور	النمر،	»الواقع	التعليمي	لالجئين	السوريين	في	تركيا	في	املرحلة	ما	قبل	الجامعية«،	مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 

)201م،	ص5. 

	،5 العدد	 	، 	Route	Educational	and	Social	Science	 Journal اللجوء(«،	 )دول	 الجوار	 دوِل	 في	 وريين	 السُّ »تعليُم	 زكريا	ظالم،	 	(9(

2018،	ص137.
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منزلة مادة الدراسات الجتماعية في املناهج الدراسية

الطالب،	 األربعة:	 األركان	 ذات	 التعليمية	 العملية	 بناء	 في	 الزاوية	 حجر	 الدراسية	 املناهج	 تشكل	
الفكرية	 الهوية	 تشكل	 الدراسية	 فاملناهج	 املدر�شي،	 والبناء	 اإلدارة	 املعلم،	 التعليمي،	 املحتوى	
التي	تعكس	واقع	املجتمع	وفلسفته	وثقافته	 واالجتماعية	واملعرفية	والوطنية	ملتعلميها؛	ألنها	»املرآة	
وحاجاته	وتطلعاته،	وهي	الصورة	التي	تنفذ	بها	سياسة	الدول	في	أبعادها	كلها؛	السياسية	واالجتماعية	

والثقافية	والتربوية	واالقتصادية«)10).

تنفرد	 الدراسات	االجتماعية	 الدراسية	كلها،	فإن	مواد	 للمواد	 املعرفية	 الرغم	من	األهمية	 وعلى	
بمسؤوليتها	عن	زرع	قيم	االنتماء	الوطني	وما	يتعلق	بها،	من	معرفة	املعالم	األثرية	واملقدسات	وحمايتها	
واملحافظة	عليها.	أضف	إلى	ذلك	أن	هذه	املواد	تيسر	ملتعلميها	التعرف	إلى	املنزلة	الحضارية	لوطنهم	من	
خالل	إملامهم	بالحوادث	التاريخية	في	سياقها	الزماني	واملكاني،	وإدراك	أهمية	املوقع	الجغرافي	لبلدهم،	
	عن	تعزيزها	للقيم	اإلنسانية	املشتركة،	كالتسامح	والتعاون	والصدق	وغيره.	»فإذا	كانت	التربية	

ً
فضال

به	اجتماعًيا	وطبيعًيا،	فإن	 البيئة	املحيطة	 تكيًفا	سلوكًيا	سليًما	مع	 للتكيف	 العامة،	تعد	اإلنسان	
مجتمع	 في	 ليعيش	 اإلنسان	 تعد	 االجتماعية-	 الدراسات	 كتاب	 بمهمتها	 ينهض	 -التي	 الوطنية	 التربية	
معه	 ويتفاعل	 وقوانينه،	 وقواعده	 فيه	 يعيش	 الذي	 املجتمع	 نظم	 مع	 سليًما	 تكيًفا	 ويتكيف	 معين،	

بتقديم	واجباته	نحوه،	وأخذ	حقوقه	منه	داخل	حدود	الوطن	وخارجه)11). 

	في	إعداد	»املواطن	
ً

وفي	مقابل	ذلك	تسهم	املواد	العلمية	األخرى	-ذات	الطبيعة	الرمزية	-	دوًرا	مكمال
إليها«)12).	ثم	إن	املناهج	الدراسية	“تعد	أهم	أدوات	 الذي	يؤمن	بوطنه	وباألهداف	العليا	التي	يسعى	

الدولة	في	غرس	الروح	الوطنية	بين	أطفالها	وشبابها،	وتنميتهم	على	حب	الوطن	والبذل	في	سبيله)13). 

 http://al3loom.com/?p=3377	.»باملجتمع	التربوي	املنهج	»عالقة	الجندي،	محمد	مهند	10)(

)11)	سمية	هنيدي،	تحليل	كتب	التربية	الوطنية	للمرحلة	األساسية	الدنيا	في	املنهاج	الفلسطيني	)دراسة	نقدية(،	أطروحة	لنيل	درجة	

املاجستير،	)فلسطين:	جامعة	النجاح	الوطنية،	2009م(،	ص3.

)12)	شراد	محمد	العلمي،	النظام	التعليمي	وثوابت	الهوية	الوطنية:	كتب	املرحلة	األولى	من	التعليم	االبتدائي	نموذًجا،	أطروحة	مقدمة	

لنيل	درجة	املاجستير	في	علم	االجتماع،	)الجزائر:	جامعة	اسطيف	2،	2015م(،	ص8).

)13)	املرجع	السابق	نفسه.
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االجتماعية	على	تضمينه	 الدراسات	 منهج	 في	 التعليمي	 املحتوى	 بين	مصممي	 اتفاق	 ثم	 كان	 وإذا	
املفهومات	التاريخية	واالقتصادية	واالجتماعية	والقانونية	والسياسية))1)	في	حالة	السلم،	فإن	األمم	
املتحدة	قد	أكدت	أن	املناهج	الدراسية،	»يجب	أن	تكون	مقبولة	في	بلد	األصل	والبلد	املستضيف،	من	
أجل	تسهيل	العودة	الطوعية	إلى	الوطن«)15)،	وقد	نبهت	اليونيسيف	إلى	ضرورة	»إغناء	مناهج	التعليم	

الرسمي	وغير	الرسمي	باملعرفة	واملهارات	املحددة	بسياق	حالة	الطوارئ«))1). 

ا: نتائج البحث 
ً
ثالث

جاءت	منصات	التعليم	األلكتروني	في	تركيا	استجابة	طبيعية	للمشكالت	التعليمية	والتربوية	 	
يأتي	 ما	 في	 وسنحاول	 التركي،	 التعليم	 نظام	 في	 السوريين	 الطالب	 دمج	 عملية	 ولدتها	 التي	 والفكرية	
في	كتب	 التعليم	األلكتروني	ملساعدة	هؤالء	الطالب	 التي	قدمتها	منصات	 النماذج	 مناقشة	عدد	من	

الدراسات	االجتماعية،	وفي	املراحل	الدراسية	املختلفة.

الخصائص العامة لنماذج الترجمة

الشكل	 على	 املتعددة،	 األلكتروني	 التعليم	 منصات	 من	 مختارة	 نماذج	 هو	خمسة	 النماذج	 عدد	
اآلتي:

	 اللغة	أ. لتعليم	 بسيط	 »منصة	 اليوتيوب،	 من	 االبتدائية	 للمرحلة	 نموذج	
التركية«.	
	 نموذجان	للمرحلة	اإلعدادية	أو	املتوسطة	من	منصة	ألكترونية	»مؤسسة	ب.

فصيح	التعليمية«.	

))1)	تختلف	مضامين	هذه	املفهومات	بين	دولة	وأخرى،	راجع	عطية	أبو	سرحان،	أساليب	تدريس	التربية	االجتماعية	والوطنية،	)دار	

الخليج	للنشر	والتوزيع،	2017(،	ص38. 

	،)2010 )15)	الحد	األدنى	ملعايير	التعليم:	الجهوزية،	االستجابة،	التعافي،	رامي	شمس	الدين	)مترجًما(،	)اليونيسيف	قسم	التعليم،	

ص78. 

))1)	املصدر	السابق	نفسه،	ص78. 
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	 نموذجان	للمرحلة	الثانوية	من	الفيس	بوك	)منصة	ِهمم	التعليمية	ومنصة	ت.
أستاذي	التعليمية(.	

تفسير نتائج البحث ومناقشتها

الصدمة	 آثار	 من	 التخفيف	 في	 الدمج	 عملية	 التي	سبقت	 القليلة	 التمهيدية	 الخطوات	 تفلح	 لم	
التعليمية	التي	تلت	عملية	نقل	الطالب	السوريين	من	نظام	املدارس	املوقتة	إلى	نظام	التعليم	التركي	

بعناصره	كلها،	ألسباب	عدة:	

يأتي	في	مقدمتها	العقبة	األساسية	التي	انتصبت	في	وجه	اندماج	الطالب	السوريين	في	نظام	التعليم	
املرحلة	 طالب	 ألن	 واملتوسطة،	 الثانوية	 املرحلة	 لطالب	 وخصوًصا	 التركية،	 اللغة	 هنا	 نعني	 التركي	
الطالب	 الستيعاب	 الرئيس	 املعّوق	 هو	 اللغة	 هذه	 إتقان	 فعدم	 سريًعا،	 اللغة	 يتعلمون	 االبتدائية	
السوريين	للمناهج	الدراسية	وفهمها،	وهو	ما	أدى	إلى	وجود	ظاهرة	منصات	التعليم	األلكتروني	التي	

حاولت	تقريب	هذه	املناهج	للطالب	السوريين	عن	طريق	ترجمة	هذه	املناهج	إلى	اللغة	العربية.	

على	الرغم	من	األهمية	العظمى	للمهمة	التي	انتدبت	هذه	املنصات	ألدائها،	فإنها	مع	ذلك	لم	تفلح	
،	وذلك	راجع	إلى	القيمة	املحدودة	للمحتوى	العربي	الذي	قدمته	هذه	املنصات	

ً
في	هذا	املجال	إال	قليال

أيًضا	قد	 النقل	الصحيح	ملضمون	هذه	املناهج	فحسب،	ولكنها	 في	 التركية،	فهي	لم	تقصر	 للمناهج	
الصحيح،	 سياقه	 عن	 مبتور	 نحو	 على	 املشوش	 أو	 الواضح	 وغير	 الضعيف	 املحتوى	 هذا	 عرضت	
اختارتها	 التي	 النماذج	 ترجمة	 تتضمن	 املختلفة،	 الدراسية	 املراحل	 من	 مختلفة	 بأمثلة	 وسنكتفي	
دراستنا،	إذ	سنضع	صوًرا	ملتقطة	لترجمة	منصات	التعليم	األلكتروني،	ثم	نتبعها	بالترجمة	الصحيحة،	
الدراسات	االجتماعية،	وهي	 في	مادة	 التعليم	األلكتروني	 في	محدودية	فائدة	منصات	 لندرك	السبب	

املادة	األكثر	طلًبا	أو	حاجة	إلى	الترجمة	من	اللغة	التركية	إلى	اللغة	العربية:	

املرحلة البتدائية

النموذج األول	من	الصف	الثاني	االبتدائي،	وتحديًدا	الدرس	الرابع	من	كتاب	»معلومات	الحياة«،	
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إذ	ترجمت	منصة	بسيط	لتعلم	اللغة	التركية)17)	الشكل	)1))18)	كاآلتي:	

لنا.	أي	 بسبب	عيد	الجمهورية	سيسكت	الصف	أو	يقول	لهم:	يعني	يقول	لهم	أن	يهدؤوا.	)بيزي(	
َسِكت..	سأل	الطالب	كيف	أهدئكم؟	أو	كيف	سنهدئ	الصف؟

ُ
كيف	ن

التي	 األشياء	 التطبيق	 بدأ	 وبعدها	 األخرى،	 تلو	 	
ً
واحدة أشياءنا	 وقلنا	 يقولون،	 اآلن	 الطالب	 يعني	

قلناها،	وأكثرنا	انقبلت	األشياء	التي	قالها،	يعني	تسكيت	الصف	أو	تزيينه..	يعني	يمكن	أن	زينوا	الصف.

أشياءه	 أخذ	 شخص	 كل	 الصف	 زينا	 عندما	 يعني	 قراراتنا	 أي	 قرارات	 حسب	 الصف	 زينا	 يعني	
ومهماته	وهكذا	عملنا	هذا	ال�شيء.:	

الشكل	رقم	)1)

نتساءل	هنا	عن	املعنى	الذي	يفهمه	طالب	الصف	الثاني	ابتدائي،	وهو	املستهدف	من	الترجمة	السابقة،	
وهل	من	شأن	هذا	النموذج	أن	يقرب	الطفل	السوري	من	املضمون	التركي	الصحيح	لهذا	املثال؟	وهل	من	

)17)	منصة	بسيط	لتعلم	اللغة	التركية:	قناة	تعليمية	مجانية،	أسست	2017	م،	تستهدف	تعليم	اللغة	التركية	بأبسط	الطرائق	املمكنة،	

وكذلك	ترجمة	املناهج	الدراسية	من	اللغة	التركية	الى	العربية	في	املرحلة	االبتدائية،	وتنشر	الترجمة	عن	طريق	الفيديوهات	على	قناتها	

أو	على	حساباتها	األخرى	كالفيس	البوك	وغيره.

https://www.youtube.com/watch?v=q6iMQ3VOy0o&list=PLnZ157RsAgeYJSWI4EeDNw55OoBXX9Xe3&ind  (18(

 .ex=3

https://www.youtube.com/watch?v=q6iMQ3VOy0o&list=PLnZ157RsAgeYJSWI4EeDNw55OoBXX9Xe3&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=q6iMQ3VOy0o&list=PLnZ157RsAgeYJSWI4EeDNw55OoBXX9Xe3&index=3
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شأن	هذه	الترجمة	أن	تيسر	سبل	التكيف	االجتماعي	والنف�شي	للطفل	السوري	مع	زميله	التركي؟	ألننا	إذا	
ترجمنا	النص	ترجمة	صحيحة	فسيكون	الفارق	كبيًرا،	والترجمة	الصحيحة	هي	كما	يأتي:	

	
ً
	أخبرنا	املعلم،	ملاذا	سوف	نزين	صفنا	في	عيد	الجمهورية؟	وسألنا،	كيف	نريد	أن	نزين	صفنا؟	أوال
اقترح	كل	منا	على	حدة،	ثم	قمنا	بالتصويت	على	ذلك،	وعلى	رأي	األغلبية	قمنا	بتزيين	صفنا،	ثم	أخذ	

كل	منا	مهماته	وشاركنا	جميًعا	في	ذلك.	

املرحلة	املتوسطة

موقع  إذ	ترجم	 الثاني	اإلعدادي،	 الثاني	سيكون	من	كتاب	دراسات	اجتماعية	للصف	 النموذج 
فصيح األلكتروني)19)	الشكل	رقم	)2))20)	على	النحو	اآلتي:

	األدوار	املهنية	تكتب	أما	األدوار	االجتماعية	فهي	ال	تكتب،	مثال:	يعني	ممكن	الشرطي	ملا	يعمل،	
له	قوانين	وله	أساسيات	يم�شي	على	طريقها،	ولديه	مهمات	ومسؤوليات	يجب	أيًضا	أن	يفعلها،	وأيًضا	

كذلك	املجتمع	ينتظر	منه،	يعني	الشرطي	حمايتهم	وحمايتهم	وتطبيق	عمله.

املجتمع	ينتظر	من	الشرطي	أن	يكون	أيًضا	إنساًنا	منتظًما	وفدائًيا،	وليس	لديه	طرف	أو	طرف	أو	
يتجه	الى	طرف	معين.	وجهته	الشرطي	هي	مهنة	محترمة.

	الشكل	رقم	)2)

بتقديم	 تهتم	 إلكترونية	 أول	مدرسة	 بأنها	 نفسها	 املنصة	عن	 ألكترونية	غير	مجانية،	وتعرف	 التعليمية:	منصة	 )19)	مؤسسة	فصيح	

شروحات	للصفوف	كلها	وفي	كل	مواد	املنهاج	التركي	باللغة	العربية	والتركية	املبسطة،	من	خالل	أساتذة	أتراك	متمكنين	من	اللغة	العربية	

لشرح	املواد	األدبية	وأساتذة	عرب	متقنين	للغة	التركية	أصحاب	تخصص	في	املجاالت	العلمية،	إضافة	إلى	تقديم	واجبات	واختبارات	

لدروس	يقوم	املوقع	بتصحيحها	ألكترونًيا	وإرسال	النتائج	إلى	حسابات	األهل	املسجلين	ا	في	املوقع	للمتابعة	املستمرة.

 .http://fasih.org/mod/book/view.php?id=7331 (20(

http://fasih.org/mod/book/view.php?id=7331
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يؤكد	املثال	الثاني	ما	ذهبنا	إليه	من	أحكام	سابقة	حول	القيمة	املحدودة	لهذه	الترجمة	في	مادة	
الدراسات	االجتماعية؛	ألن	الترجمة	الصحيحة	للشكل	)	2(	هي	كما	يأتي:

مثال:	 تكتب،	 االجتماعية	ال	 الطبيعة	 األعمال	ذات	 ولكن	 توقعاتها،	 كتابة	 يمكن	 املهنية	 األعمال	
يلتزمون	بقوانين	وأساسيات،	ولهم	مهمات	ومسؤوليات	تؤطرهم،	واملجتمع	 أثناء	عملهم	 في	 الشرطة	
ا	ومضحًيا،	وغير	منحاز؛	ألن	مهنة	

ً
يكون	صادق أن	 الشرطي	 ينتظر	من	 منهم	ذلك،	فاملجتمع	 ينتظر	

الشرطة	هي	من	املهن	التي	تفرض	على	الشرطي	ذلك.

الدراسات	 كتاب	 من	 وتحديًدا	 أيًضا،	 إعدادي	 الثاني	 الصف	 من	 فسيكون	 الثالث	 النموذج	 أما	
االجتماعية،	إذ	ترجم	موقع	فصيح	األلكتروني	الشكل	رقم	)3))21)	كما	يأتي:	

قبل	عصور	قديمة	سقطت	األلوان	على	ورقة،	ورقة	سقط	ألوان	وعبرت	هذه	الورقة،	التي	سقطت	
عليها،	هذه	األلوان	من	طريق	الحرير	سميت	»ايبرو”،	وايبرو	هو	فن	قديم	جًدا،	فٌن	تركي	قديم	جًدا،	

هي	ألوان	على	غالف	الكتب،	ومع	الزمن،	وجدت	حرياتها	في	تقنيات	جديدة.	-حريتها	أو	خاصيتها.	

األيبرو	هي	ثقافة	تكميلية	من	ثقافة	املجتمع.	تضع	هنا	خط،	األيبرو	هي	إثبات	إلمكانية	أن	كل	جزء	
من	أجزاء	املجتمع	على	رأس	إثبات.	من	جيل	الى	جيل.	إثبات	جيل	لعالقة	املعلم	الحرفي	واملعلم	املبتدئ	

هذا	الفن	الذي	بدأ	من	معلم	الى	مبتدئ.	هذا	الفن	يهمس	به	املعلم	بإذن	املبتدئ.

الشكل	رقم	)3)

.http://fasih.org/mod/book/view.php?id=7331 (21(
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على	 يعود	 قد	 الذي	 التعليمي	 املحتوى	 تأكيد	محدودية	 في	 يشذ	عن	سابقه	 ال	 أيًضا	 املثال	 وهذا	
الطالب	السوري	من	هذه	الترجمة،	ألن	الترجمة	الصحيحة	للشكل	رقم	)3(	كما	يأتي:

إلى	 الحرير	 طريق	 خالل	 من	 جنب	 إلى	 جنًبا	 الورق،	 خلف	 األلوان	 سقطت	 قديمة	 عصور	 منذ	
األناضول	جاء	اسم	»إيبرو”.	واإليبروا	فن	تركي	قديم	جًدا،	أصبحت	ألوانه	على	أغلفة	الكتب،	ومع	

الزمن	وجدت	ذاتها	الحرة،	وتقنياتها	الجديدة.

بجميع	شرائحه	 املجتمع	 أن	 دليل	على	 إيبرو	هي	 التقليدية.	 والثقافة	 الحياة	 اإليبرو	هي	جزء	من	
يمكن	أن	يجتمع	على	رأس	قارب	مائي.	

تنتقل	هذه	املهنة	من	جيل	إلى	جيل،	ومن	معلم	إلى	تلميذه،	فاملعلم	يهمس	حكاية	هذه	املهنة	بصبر	
إلى	تلميذه.

املرحلة الثانوية

يؤكد	النموذج	الرابع	أن	الصعوبات	التي	تواجهها	هذه	املنصات	في	نقل	املحتوى	التركي	إلى	اللغة	
العربية	تتزايد	كلما	تقدم	املستوى	الدرا�شي	للطالب	السوري	في	املراحل	الدراسية،	وبخاصة	ما	يبدو	
من	ضعف	في	ترجمتها	للمحتوى	التعليمي	فيي	مادة	الدراسات	االجتماعية،	فقد	ترجمت	منصة	»ِهمم	

التعليمية)22)”	الشكل	رقم	))))23)	كما	يأتي:

كاالالر،	عفًوا.	ضمن	اليابسة	أو	ضمن	القارة،	انهيارات	الجليدية	مع	القوة	الخارجية	-اليابسات	مع	
البحار،	ماذا	تنقل؟	كيف	يمكن	أن	يكون	هناك	ارتفاع	خفيف	في	القشرة	األرضية؟	يكون	حدث	أكثر	
نموذجية	-	طبًعا	منرجع	للفكرة	ألن	الفكرة	مهمة.	انهيارات	الصفحة	الجليدية	ضمن	اليابسات	يكون	
ون	بانجراف	إلى	البحار،	وتنتقل	إلى	البحار،	هذه	األحداث	أكثر	

َ
ك
َ
مع	القوى	الخارجية.	اليابسات	هنا	ت

نموذجية	كمثال	ارتفاع	شبه	الجزيرة	االسكندنافية	بخفة	نتيجة	االنجراف	للجليديات.

)22)	ِهمم	التعليمية:	منصة	ألكترونية	مجانية،	تقدم	محتوى	تعليمًيا	ُمترجًما	للمناهج	الدراسية	كافة.	وتركز	نشاطها	على	حل	أسئلة	

للدروس	التركية	وترجمتها	إلى	اللغة	العربية،	وتعرف	عن	نشاطها	بأنها	تقدم	شرًحا	للمنهاج	التركي	الى	اللغة	العربية	لكل	املراحل	الدراسية	

في	تركيا.

)23(	https://www.facebook.com/130926537553716/videos/434491184078053.
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الشكل	رقم	)))

إذا	تأملنا	الترجمة	السابقة	للشكل	رقم	))(	فسنجد	أن	الفائدة	من	ترجمة	هذا	املحتوى	التعليمي	
لطالب	في	الصف	األول	الثانوي	معدومة.	أما	الترجمة	الصحيحة	لهذا	املحتوى	فهي:

االنهيارات	الجليدية	وانجرافات	القوى	الخارجية	فوق	التربة	باتجاه	البحار	هي	سبب	ارتفاع	طفيف	
في	القشرة	األرضية.

	لذوبان	
ً
	هذا	النوع	من	الحوادث	يكون	أكثر	نموذجية	كارتفاع	شبه	الجزيرة	اإلسكندنافية	نتيجة

الثلوج.	

الدقيقة	واملبتورة	من	 للترجمة	غير	 في	تقديمه	 السابقة	 النماذج	 النموذج	األخير	عن	 وال	يختلف	
سياقها	للمحتوى	التعليمي،	فقد	ترجمت	»منصة	أستاذي))2)”	الشكل	)5))25)	كما	يأتي:

	نقول	هنا	هذه	كلها	اتفاقيات	أسست	بين	الدولة	العثمانية	والدولة	الصفوية	»إيران«،	أي	هذه	
األجوبة	هي:	اتفاقية،	أي	من	هذه	األجوبة	خاطئة	جًدا؟

-	يعني	أنه	في	اتفاقية	فرحات	باشا	وصلت	الدولة	العثمانية	من	ناحية	الشرق	إلى	أق�شى	حدود	لها-	
إلى	أق�شى	توسع	لها	من	ناحية	الشرق.	

-	الجواب	الثاني	يقول:	أنه	في	اتفاقية	“نصوح	باشا”	األرا�شي	التي	كسبتها	أو	أخذتها	الدولة	العثمانية	
في	هذه	االتفاقية	تمت	إعادتها	إلى	إيران.

باللغة	العربية،	مع	تقديم	حل	 ))2)	أستاذي	التعليمية:	منصة	ألكترونية	تنشط	في	تقديم	ملخصات	للدروس	التركية،	وحل	أسئلتها	

أسئلة	هذه	الدروس	مقابل	أجر	مادي	تحدده	املنصة،	وقد	أسست	عام	2019	م	.

)25(	https://www.facebook.com/375870163283777/videos/802771640152572.
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-	أنه	في	اتفاقية	“سيراف”	أنه	في	هذه	االتفاقية	حددت،	أوقفت	توسع	الدولة	العثمانية	من	ناحيه	
الشرق.

-	اتفاقية	“أماسيا”	كانت	أول	اتفاقية	أساًسا	بين	الدولة	العثمانية	وإيران.

-	اتفاقية	“قصر	شيرين”	هي	االتفاقية	التي	حددت،	و	التي	رسمت	الحدود	املعروفة	اليوم	بين	إيران	
وتركيا.

أي	من	هذه	املعلومات	خاطئة	أو	االتفاقيات	خاطئة؟.

هي	اتفاقية	»سيراف”؛	ألنها	من	التي	حددت	ورسمت	أرا�شي	الدولة	العثمانية،	هي	اتفاقية	قصر	
شيرين،	ولذلك	فالجواب	الصحيح	هو	اتفاقية	سيراف.

الشكل	رقم	)5)

بمعنى	أن	هذه	املنصات	عندما	حاولت	مساعدة	الطالب	السوريين	في	ترجمة	األسئلة	االمتحانية	
الترجمة	 تؤكده	 ما	 وهذا	 التركية،	 للمناهج	 التعليمي	 للمحتوى	 ترجمتها	 في	 إليه	 انتهت	 ما	 إلى	 انتهت	

الصحيحة:	

العثمانية	 الدولة	 بين	 املبرمة	 باالتفاقيات	 يتعلق	 ما	 في	 خاطًئا	 يعّد	 األسفل	 في	 الخيارات	 من	 أي	
وإيران؟
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1.	اتفاقية	»فرحات	باشا«:	حدود	الدولة	العثمانية	من	ناحية	الشرق	وصلت	إلى	أق�شى	حد.
2.	اتفاقية	»نصوح	باشا«	األرا�شي	التي	جرى	كسبها	من	اتفاقية	فرحات	باشا،	أعيد	إلى	

إيران.
3.	اتفاقية	»سيراف«	حددت	حدود	الدولة	العثمانية	من	ناحية	الشرق.

).	اتفاقية	»أماسيا«	كانت	أول	اتفاقية	أبرمت	بين	الدولة	العثمانية	وإيران.

5.	اتفاقية	»قصر	شيرين«	هي	التي	رسمت	الحدود	املعروفة	اليوم	مع	إيران.

للمحتوى	 األلكتروني	 التعليم	 منصات	 ترجمة	 بعض	مشكالت	 السابقة	 الخمسة	 النماذج	 تحدد	
التعليمي	التركي،	فهي	ليست	محدودة	الفائدة	في	مساعدة	الطلبة	السوريين	على	فهم	املحتوى	التعليمي	
بعد	عملية	الدمج	فحسب،	ولكنها	أيًضا	محدودة	الجدوى	في	تسهيل	عملية	التكيف	النف�شي	واالجتماعي	
للطالب	السوري	مع	زمالئه	األتراك،	ألن	مظاهر	التكيف	هذه	تنبني	أساًسا	على	التكافؤ	العلمي	بين	
واستيعابه،	 التركي	 املنهج	 فهم	 على	 قادًرا	 السوري	 الطالب	 كان	 إذا	 إال	 يتحقق	 ال	 ما	 وهو	 الطرفين،	
والدخول	من	ثم	في	عملية	تنافس	نزيه	مبنية	أساًسا	على	الفهم	واإلدراك	العلميين.	وهذا	يعني	أن	عمل	
هذه	املنصات	قد	يؤدي	–عن	غير	دراية	-	إلى	نتائج	عكسية،	تزيد	من	أثر	صدمتهم	التعليمية	األولى؛	ما	

قد	يؤثر	سلًبا	في	حاضر	اندماج	الطالب	السوريين	في	املدراس	التركية	ومستقبلهم.	

وقد	يظن	بعض	أن	منصات	التعليم	األلكتروني	تسهم	بدور	رئيس	في	عملية	دمج	الطالب	السوريين	
في	التعليم	التركي،	ألن	دورها	ال	ينحصر	في	تقديم	املحتوى	التركي	باللغة	العربية	من	أجل	التحصيل	
هذه	 تمثله	 وما	 األم،	 ولغته	 السوري	 الطالب	 بين	 صحيحة	 عالقة	 تخلق	 ولكنها	 فحسب،	 الدرا�شي	
العالقة	من	قيم	اجتماعية	وفكرية	ووطنية	وتربوية	تشكل	أساًسا	لهوية	الطالب	السوريين	في	تركيا.	

بلغة	عربية	 التركية	 املناهج	 تقدم	محتوى	 املنصات	ال	 نظًرا	ألن	هذه	 أن	األمر	بخالف	ذلك،	 غير	
فصحى	سليمة،	وإنما	تقدم	ترجمة	ناقصة	بلهجة	عامية	ال	تعبر	بدقة	عن	محتوى	التعليمي	التركي،	
َصَرَت	مهمتها	على	ترجمة	املحتوى	التعليمي	التركي	إلى	اللغة	

َ
وأهم	من	ذلك	كله	أن	هذه	املنصات	قد	ق

العربية	فحسب،	فنجم	عن	ذلك	إهمالها	تخصيص	حيز	-يضاف	إلى	حيز	الترجمة-	ُيكرس	لزرع	كل	ما	
من	شأنه	تعزيز	الهوية	الوطنية	السورية.	
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التوصيات واملقترحات

تقديم	 يمكن	 االستكشافية،	 الطبيعة	 ذو	 البحث	 هذا	 إليها	 توصل	 التي	 النتائج	 أهمية	 على	 بناء	
مجموعة	من	املقترحات	والتوصيات	نجملها	في	ما	يأتي:	

العمل	مع	وزارة	التربية	التركية،	وتحديًدا	مديرية	التربية	مدى	الحياة	-ألنها	. 1
عنى	

ُ
ت ألكتروني	 تعليم	 -	إليجاد	منصات	 بعد	 التعليم	عن	 املسؤولة	عن	دعم	 الجهة	

بتعليم	اللغة	التركية	للناطقين	بغيرها،	تستهدف	بها	الطالب	السوريين	املدمجين	في	
املدراس	التركية.	

العربية،	. 2 اللغة	 إلى	 التركية	 للمناهج	 ودقيقة	 صحيحة	 ترجمة	 إلى	 السعي	
ألن	اللغة	التركية	مانع	موقت	-طويل	املدى-	الندماج	الطالب	السوريين	في	املدارس	
التركية،	والعمل	على	نقل	محتوى	املناهج	الدراسية	التركية	بدقة	للطالب	السوريين؛	
ألن	نقل	املحتوى	الصحيح	يساهم	إيجابًيا	في	اندماج	الطالب	السوريين	في	العملية	

التعليمية	التركية.	
املناهج	. 3 وهي	 رئيسة:	 عناصر	 أربعة	 من	 تتكون	 التعليمية	 العملية	 أن	 بما	

واملعلمين	والطالب	واإلدارة	املدرسية،	فيجدر	بمنصات	التعليم	األلكتروني	أن	تشمل	
باهتمامها	هذه	العناصر	جميًعا.	إذا	يمكن	لهذه	املنصات	على	سبيل	املثال	أن	تشجع	
	عن	

ً
الطالب	السوريين	على	العالقات	الودية	مع	زمالئهم	وأساتذتهم	األتراك،	فضال

التي	 املالحظات	 بعض	 املنصات	 هذه	 تقدم	 أن	 ويمكن	 املدرسية.	 باإلدارة	 عالقاتهم	
تستفيد	منها	اإلدارة	التركية.	ومن	شأن	ذلك	كله	أن	يعود	بالنفع	على	الطالب	السوري	

بصفة	خاصة،	وعلى	العملية	التعليمية	بصفة	عامة.	
بتقديم	. ) الالصفي	 النشاط	 خالل	 من	 األلكتروني	 التعليم	 منصات	 قيام	

اإلنسانية.	 الحضارة	 في	 السورية	 املساهمات	 وثقافي	وحضاري	حول	 تاريخي	 محتوى	
فمن	شأن	ذلك	أن	يساهم	بدور	مهم	في	الربط	بين	الطالب	السوري	وهويته	الوطنية.	

ما	لم	تنخرط	هذه	املنصات	جدًيا	في	أداء	ما	تقتضيه	الوظيفتان	السابقتان	. 5
تمكن	 في	حال	 إليها	 بحاجة	 تركيا	 في	 السوري	 املجتمع	 يكون	 فلن	 والرابعة-	 -الثالثة	

الطالب	السوريون	من	اللغة	التركية.
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