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اقع عناصر العملية التعليمية في ولية غازي عينتاب التركية بعد قرار دمج  و

الطالب السوريين ضمن املدارس التركية)1)

)دراسة استطالعية وتحليلية على عينة من الطالب في املرحلة اإلعدادية والثانوية مع رصد أهم 
املشكالت التي واجهت العائالت السورية وأهم التحديات التي واجهت املعلمين األتراك(

أحمد عزام

مقدمة الدراسة

ال	يستطيُع	الباحث	من	خالل	الدراسات	االستطالعية	الصغيرة	االدعاء	بأنه	يقدم	مسحا	شامال	
ملعرفة	املشكلة،	ولكنه	يكتفي	بتقديم	قراءة	تدعي	املوضوعية	لجزء	من	العينة.	لذلك	سوف	يجري	
االعتماد	على	مناهج	عدة	وذلك	من	أجل	اإلملام	بمشكلة	الدراسة	من	جوانبها	كافة	مع	محاولة	للتعمق	
بعت	

ُ
في	قضايا	معينة	على	حساب	قضايا	أخرى،	وذلك	للوقوف	على	شكل	السياسة	التعليمية	التي	ات

منذ	اتخاذ	قرار	الدمج	ومعرفة	مدى	قدرة	الطالب	وتأهيله	لهذا	الدمج	ألن	الطالب	أحد	أهم	عناصر	
نتيجة	 التركية	 واملدرسة	 واألسرة	 الطالب	 واجهت	 التي	 املشكالت	 أهم	 رصد	 مع	 التعليمية	 العملية	
قرار	الدمج.	مع	العلم	أن	البحث	ال	يمارس	أي	حالة	نقد	أو	رقابة	على	سير	عمل	املدارس	التركية	أو	
عالقة	املعلمين	األتراك	بالطالب	السوري	وأسرته	أو	العكس.	إنما	هو	جهد	موضوعي	من	أجل	الخروج	
بتوصيات	تفيد	املستهدفين	من	هذا	البحث	بدرجة	أولى،	سواء	املدارس	التركية	أم	الطالب	السوريين	

وأسرهم.	

وقد	ُجعلت	هذه	الدراسة	ضمن	ثالثة	فصول: الفصل األول وهو	اإلطار	املنهجي	وتعرض	فيه	مشكلة	
املتبعة	 الدراسة	 ملناهج	 باألهداف	وعرض	 املرتبطة	 الدراسة	والتساؤالت	 الدراسة	وأهميتها	وأهداف	

	في	إطار	اتفاق	التعاون	مع	
ً
)1)		أشرف	على	هذا	البحث	يوسف	سالمة،	وستنشر	مجلة	قلمون	جزًءا	منه،	على	أن	تنشر	البحث	كامال

/https://syrian-sfss.org	:األلكتروني	موقعها	في	االجتماعية	للعلوم	السورية	الجمعية
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الخاصة	 اإلجرائية	 التعريفات	 بعض	 على	 الضوء	 وتسليط	 الدراسة	 مجاالت	 تحديد	 مع	 وإجراءاتها	
بالدراسة	ثم	عرض	دراسات	سابقة	تشترك	ببعض	القواسم	مع	دراستنا	والتعليق	عليها	مع	شرح	بعض	
تناول	 جرى	 الثاني  الفصل  وفي	 بالبحث.	 املتعلقة	 والخصوصيات	 الباحث	 واجهها	 التي	 الصعوبات	
تعريفات	تخص	العملية	التعليمية	عموًما	مع	تحديد	أهم	عناصر	العملية	التعليمية	وتسليط	الضوء	
التواصل	 أشكال	 بتحديد	 الخاص	 “أبتسن”	 نموذج	 واألسرة	وشرح	 املدرسة	 بين	 العالقة	 أسس	 على	
املحددة	بعاملي	االرتباط	والتدخل	بين	األسرة	والطالب	واألسرة	واملدرسة	ثم	التحدث	عن	أهم	معايير	
العملية	التعليمية	وضرورة	تكاملها	الوظيفي	أما	الفصل الثالث فسيعرض	النتائج	في	أربعة	محاور،	
طبق	على	عينة	من	طالب	املدرسة	اإلعدادية	في	مدينة	“كراتاش	

ُ
املحور	األول	متعلق	بنتائج	املسح	امل

مركزي”	في	والية	غازي	عنتاب،	واملحور	الثاني	متعلق	بنتائج	بطاقات	دراسة	الحالة	املطّبقة	على	عينة	
قصدية	ملجموعة	من	طالب	الثانوية،	واملحور	الثالث	يتعلق	بنتائج	املجموعة	البؤرية	لعدد	من	أولياء	
األمور	السوريين،	واملحور	الرابع	متعلق	بنتائج	املقابالت	التي	أجريت	مع	ثالثة	وحدات	قصدية	ملدير	
من	 اإلجابة	 الدراسة	 حاولت	 الذي	 املتواضع	 الجهد	 باختصار	 هو	 هذا	 األتراك.	 املعلمين	 من	 واثنين	

خالله	عن	التساؤالت	املطروحة	ما	أمكن	لتحقيق	الهدف	البحثي.

: إطار الدراسة املنهجي 
ً

أول

مشكلة الدراسة وأهميتها

يبقى	مللف	التعليم	األثر	األكبر	في	التغيرات	التي	تطرأ	على	املجتمع	نتيجة	الحروب،	ومنذ	الحراك	
السوري	عام	2011	واجهت	العملية	التعليمية	للتعليم	ما	قبل	الجامعي	تحديات	كبيرة	نفت	أكثر	من	
ثالثة	مليون	طفل	خارج	العملية	التعليمية	ودخلت	املدارس	قائمة	األهداف	العسكرية	لدى	األطراف	

املتصارعة	على	األرض	السورية،	ما	حدا	ببعضها	إلى	فرض	أيديولوجيته	الخاصة	على	التعليم.	

ي	تركيا	استمر	 ى	مخيمات	اللجوء	ف ومع	بداية	دخول	أول	دفعة	من	الالجئين	السوريين	إل
التعليم	بصورة	متواضعة	وتطوعية	من	أصحاب	الشهادات	السوريين	من	دون	وجود	خطة	
تعليمية	واضحة	أو	ملتزمة	بمنهاج	معين	ثم	مع	اشتداد	الصراع	ارتفعت	نسبة	األطفال	من	
ى	سبعمئة	ألف	طفل	داخل	املخيمات	وخارجها	بحسب	اإلحصاءات	التركية	 ى	حوال الالجئين	إل

ى	تدخل	املنظمات	والجمعيات	الخيرية	من	أجل	إنقاذ	ما	يمكن	إنقاذه. عام	2013	ما	أدى	إل
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)201	بدأت	وزارة	التعليم	التركية	باستحداث	مراكز	تعليمية	موقتة	خارج	املخيمات	 	ومنذ	عام	
املراكز	 صفة	 تتخذ	 التعليمية	 املراكز	 هذه	 أن	 إال	 التركي	 الوطني	 اإلطار	 ضمن	 دمجها	 يمكن	 حيث	
	حاجة	التعليم	إلى	الديمومة،	ولم	تستطع	حّل	مشكالته،	وال	سيما	أّن	العدد	األكبر	 تة،	ولم	تلّبِ

ّ
املوق

كلهم	وجذبهم	 الطالب	 إلى	 الوصول	 على	 قدرتها	 منها	عدم	 بها	ألسباب	عدة،	 يلتحق	 لم	 الطالب،	 من	
إليها،	وعدم	جدية	املراكز	التعليمية	في	تطبيق	إلزامية	التعليم	املعمول	بها	عاملًيا،	إضافة	إلى	مشكالت	
إدارية	تتعلق	بالعالقة	بين	املديرين	واملدرسين،	وعدم	وجود	نظام	داخلي	ينظم	تلك	العالقة،	ومشكلة	
اللغة	 األتراك	 املديرون	 يتقن	 وال	 التركية،	 اللغة	 يتقنون	 ال	 أغلبهم	 املدرسين	 ألن	 اللغوي؛	 التواصل	

العربية.

املوقتة	 التعليمية	 املراكز	 انزياح	عمل	 نتيجة	 	2017 عام	 أيلول/	سبتمبر	من	 في	 الدمج	 جاء	قرار	
عن	املعايير	األساسية	للعملية	التعليمية	في	التعليم	ما	قبل	الجامعي	التي	حددها	كثير	من	األدبيات	
املدرسة	 بين	 السليم	 والتواصل	 الطفل	 بحماية	 تتعلق	 التي	 وهي	 اليونيسيف	 من	 املتبناة	 العاملية	
والطالب	واألسرة	وضرورة	وجود	منهج	تعليمي	وتدريبي	وتربوي	سليم.	إذ	سادت	الفو�شى	على	املناهج	
إلى	عدم	توافر	 ليبًيا	أو	سعودًيا	أو	سودانًيا،	إضافة	 تبنى	منهاًجا	 السورية؛	فمنها	املعدل	ومنها	الذي	
املعايير	واملهارات	الرئيسة	في	املعلم	السوري	فأغلبهم	لم	يكونوا	خريجي	معلم	صف	وإنما	من	أصحاب	
املراكز	 هذه	 عن	 الصادرة	 بالشهادة	 اليونسكو	 اعتراف	 عدم	 عن	 	

ً
وعالية،	فضال متوسطة	 شهادات	

بسبب	تبعيتها	للحكومة	السورية	املوقتة	وليس	للحكومة	السورية	في	دمشق،	من	هنا	كان	قرار	الدمج	
قراًرا	حيوًيا	وضرورًيا.	
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هذه	األعمدة	البيانية	توضح	تطور	أعداد	الطالب	السوريين	وحالتهم	بوصفهم	مسجلين	رسميين	
أو	الجئين	في	املدارس	التركية	منذ	بداية	إنشاء	املراكز	التعليمية	مروًرا	بصدور	قرار	الدمج	وحتى	العام	

الدرا�شي	املا�شي.		

ي: نالحظ	من	بعض	األرقام	السابقة	ما	يأت

ارتفاع	نسبة	الطالب	املسجلين	عموًما	من	30	في	املئة	في	العام	الدرا�شي	)2015-201 . 1
إلى	63 في املئة	في	العام	الدرا�شي	2018\2019	أي	أكثر	من	الضعف.	

نالحظ	انخفاض	تسجيل	الطالب	السوريين	املسجلين	طالًبا	الجئين	في	نظام	)أليوبس(	. 2
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على	الشكل	اآلتي:	

	 )201\2015	إلى	59،09	في	املئة	في	سنة	التطبيق	أ. من	82،61	في	املئة	عام	
الجزئي	لقرار	الدمج	من	عام	)201 \2017	وكان	الدمج	يشمل	الصف	األول	
والخامس	والتاسع	)وهي	الصفوف	األولى	من	املرحلة	االبتدائية	واإلعدادية	

والثانوية(.	

	 بالطالب	ب. الخاص	 أليوبس	 في	 السوريين	املسجلين	 الطالب	 انخفاض	نسبة	 	
 2018\2017 سنة	 املئة	 في	 	36،45 حتى	 للدمج	 الثانية	 السنة	 في	 الالجئين	
الثاني	 )الصف	 الثالثة	 للمراحل	 الثانية	 الصفوف	 السنة	 وقد	شملت	هذه	
التعليمي	 النظام	 الثانوي(	بحسب	 االبتدائي	والسادس	اإلعدادي	والعاشر	

التركي.

	 انخفاض	النسبة	في	أليوبس	الخاص	بالالجئين	في	السنة	الثالثة	للدمج	حتى	ت.
)ثالث	 الثالثة	 الصفوف	 شملت	 وقد	 	2019\2018 سنة	 املئة	 في	 	16،58

ابتدائي،	سابع	إعدادي،	حادي	عشر	ثانوي(.	

املقيدين	طالبا	 الطالب	 انخفض	عدد	 	2017\201( في	سنة	 الدمج	 أنه	حتى	صدور	قرار	 نالحظ	
الجئين	بحسب	نظام	)أليوبس(	من	82،61	في	املئة	من	إجمالي	الطالب	السوريين	املسجلين	في	املدارس	
58,)1	في	املئة	من	إجمالي	الطالب	املسجلين	في	 إلى	 	\2015 التركية	واملراكز	التعليمية	الخاصة	عام	
السنة	الدراسية	لعام	2019	وهذا	رقم	كبير	الداللة	إذا	أردنا	أن	نقيسه	بما	سيؤثر	في	مستقبل	األطفال	
السوريين	وإنقاذهم	من	املراكز	التعليمية	التي	كانت	ضبابية	وفوضوية	وغير	مضمونة	من	حيث	نوعية	
ّبق	قرار	الدمج	

ُ
ا.	مع	العلم	أنه	خالل	السنة	الحالية	ط

ً
الشهادة	املقدمة،	فهم	اآلن	مسجلين	طالًبا	أتراك

الكامل	كلًيا	بعد	ضم	الصف	الرابع	االبتدائي	والثامن	اإلعدادي	والبكالوريا،	أي	إن	نسبة	السوريين	
املقيدين	في	نظام	أليوبس	قد	ال	تتجاوز	2	أو	3	في	املئة	ولكن	إلى	اآلن	ال	توجد	أي	أرقام	صادرة.

على	الرغم	من	هذه	األهمية	اإلحصائية	التي	نتجت	من	قرار	الدمج	كلها،	يسعنا	بعد	مرور	ثالث	
للطالب	 التعليمية	 العملية	 عناصر	 مع	 الدمج	 هذا	 مواءمة	 مدى	 نقّوم	 أن	 القرار	 هذا	 على	 سنوات	
املؤشرات	 أكثر	 هي	 ما	 ونحدد	 عنها	 انزياحه	 مدى	 ونحلل	 والثانوية	 اإلعدادية	 املرحلتين	 في	 السوري	
بدراسة	 التساؤالت	 لتلك	 التمهيد	 خالل	 من	 وذلك	 اإلدماج،	 هذا	 من	 الناتجة	 والسلبية	 اإليجابية	
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التحليلية	من	 تقديم	بعض	األجوبة	 اإلعدادية	ومحاوالت	 استطالعية	مبسطة	على	عينة	من	طالب	
هذا	 من	 الناتجة	 املشكالت	 أهم	 ومعرفة	 معمقة	 حالة	 لدراسة	 الثانوي	 طالب	 فئة	 إخضاع	 خالل	
الدمج،	ومعرفة	مدى	تفاعل	أولياء	األمور	وشكل	التواصل	الجديد	ونوعه	من	خالل	مجموعة	بؤرية	

ألولياء	األمور	وتحليلها	ورصد	آرائها.	

محاولة	استخدام	مجموعة	من	الطرائق	أو	)املناهج(	من	أجل	كشف	 في  أهمية الدراسة  تكمن	
جوانب	الظاهرة	كلها	ما	أمكن،	من	دون	االدعاء	بإمكانية	التعميم	ولكن	هي	إحاطة	باملشكالت	التي	قد	

تكون	ناتجة	من	قرار	عملية	الدمج	ليس	إال.	

أهداف الدراسة الفرعية

 تقويم	تكيف	الطالب	السوري	في	املرحلة	اإلعدادية	والثانوية	مع	املنهاج	التركي.	1. 

ترتيب	أهم	املشكالت	الناتجة	من	قرار	الدمج	)التنمر،	التسرب،	اإلهمال	الدرا�شي،	. 2
اآلثار	النفسية،	اللغة	العربية(	وتقويمها.

قياس	تفضيالت	الطالب	املدرسية	بعد	تجربة	الدمج.	. 3

تقويم	مدى	تطبيق	آلية	االرتباط	والتدخل	بين	األسرة	واملدرسة.	. )

تقويم	فاعلية	مجلس	أولياء	األمور.. 5

رصد	آراء	العائالت	السورية	عن	أهم	املشكالت	التي	نشأت	بعد	قرار	الدمج.	. )

الطالب	. 7 حول	 التركي	 والتربوي	 والتدري�شي	 اإلداري	 الكادر	 عناصر	 بعض	 آراء	 رصد	
السوريين	بعد	قرار	الدمج.	

الوقوف	على	اآلليات	املتبعة	في	سد	الثغرات	التي	قد	تكون	نشأت	بعد	قرار	الدمج.	. 8
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فرضيات الدراسة

ستوضع	افتراضات تخص الطالب	اإلعدادي	والثانوي	وافتراضات	تخص	األسرة	متمثلة	في	أولياء	
األمور	وافتراضات	تخص	اإلدارة	والهيئة	التدريسية	في	املدارس	التركية.

في ما يخص املرحلة اإلعدادية 

1ـ	قد	يمتلك	الطالب	السوري	املنضم	إلى	املدرسة	التركية	املعارف	األساسية	والكاملة	التي	تؤهله	
لهذا	االندماج.	

2ـ	انضمام	الطالب	السوري	املفاجئ	للمدرسة	التركية	حرمه	من	مهارات	املشاركة	والتفكير.

هنالك	اهتمام	من	املعلم	التركي	بتحفيز	الطالب	السوريين	داخل	الصف.	. 3

قرار	الدمج	في	املرحلة	اإلعدادية	دفع	الطالب	السوري	إلى	اإلهمال	الدرا�شي.	. )

في	5.  الطالب	 عند	 العربية	 اللغة	 مستوى	 تراجع	 إلى	 الحاصل	 الدمج	 قرار	 يؤدي	 قد	 	
املرحلة	اإلعدادية.

ربما	تكون	هناك	ظاهرة	تنُمر	تقع	على	الطالب	السوريين	ضمن	مدارسهم	الجديدة.. )

قد	يكون	هناك	أشكال	مختلفة	للمضايقات	التي	يتعرض	لها	الطالب	السوري.	. 7

الطالب	. 8 لها	 يتعرض	 التي	 للمضايقات	 املدرسة	 خارج	 امتدادات	 هناك	 يكون	 قد	
السوري.	

9.	إن	قرار	دمج	الطالب	السوري	ضمن	املدارس	التركية	أدى	إلى	تأثيرات	سلوكية	ونفسية	سيئة	
عليه.

10.	هناك	مجموعة	من	التفضيالت	لدى	الطالب	السوري	بسبب	وضعه	املدر�شي	الجديد.	

ما يخص املدرسة الثانوية
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 1ـ	قد	يمتلك	الطالب	السوري	املنضم	إلى	املدرسة	التركية	املعارف	األساسية	والكاملة	التي	تؤهله	
لهذا	االندماج.	

2. انضمام	الطالب	السوري	املفاجئ	للمدرسة	التركية	حرمه	من	مهارات	املشاركة	والتفكير.

3. إن	قرار	الدمج	الجديد	فرض	على	الطالب	السوري	عدد	ساعات	أكثر	في	أثناء	الدراسة.	

املدرسة	 اختيار	 على	 يساعده	 اإلعدادية	 املدرسة	 في	 جيد	 بمعدل	 السوري	 الطالب	 نجاح	 إن	 	.(
الثانوية	التي	تناسب	معدله.	

5. ربما	تكون	هناك	ظاهرة	تنُمر	تقع	على	الطالب	السوريين	ضمن	مدارسهم	الجديدة.

).	ربما	يعاني	الطالب	السوري	آثاًرا	نفسية	واجتماعية	سيئة	عليه	كانت	نتيجة	لقرار	الدمج.

 7.	ربما	أدى	قرار	الدمج	إلى	تسرب	بعض	الطالب	السوريين.

ما يخص األسرة

1ـ	قد	يكون	هناك	أزمة	تواصل	)التدخل	واالرتباط(	بين	األسرة	واملدرسة	التركية

2ـ	ربما	يؤدي	املستوى	التعليمي	لألهل	دوًرا	في	تحديد	شكل	التعاون	)التدخل	واالرتباط(	بين	املدرسة	
واألسرة.

3.	ما	مدى	تفعيل	مجلس	أولياء	األمور.	

)ـ	هناك	تجاوب	من	املدرسة	التركية	مع	الشكاوى	التي	يقدمها	أولياء	األمور	السوريين.	

5ـ	نفترض	نوًعا	من	التواصل	بين	املرشد	التربوي	والعائلة	السورية	في	ما	يخص	أبناءهم.

ما يخص اإلدارة واملدرسة 

1ـ	قد	يكون	املعلم	التركي	غير	مؤهل	للتعامل	مع	الطالب	السوريين.	
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2ـ	هناك	وسائل	يستخدمها	املرشد	التربوي	إلحياء	روح	التعاون	بين	األطفال	السوريين	واألتراك.	

3.	قد	يكون	هناك	بعض	السياسات	االجتماعية	والتعليمية	التي	تتخذها	التربية	التركية	من	أجل	
تخفيف	املشكالت	الناتجة	من	العملية	املفاجئة.

منهج الدراسة وإجراءاتها

يمكننا	أن	نصنف	هذه	الدراسة	ضمن	الدراسات	االستطالعية	في	ما	يخص	كشف	أهم	التغيرات	
التي	طرأت	على	العملية	التعليمية	بالنسبة	إلى	الطالب	السوري،	ولكن	نحن	في	هذه	الدراسة	ال	نكتفي	
في	 الصادر	 الدمج	 قرار	 عن	 الناجمة	 املشكالت	 بعض	 عمودًيا	 ونوصف	 نحلل	 بل	 بالكشف،	 فقط	
السنة	الدراسية	)201-2017،	لذا	كان	ال	بد	لنا	من	أن	نمهد	منهجًيا	من	أجل	ضبط	بعض	املفهومات	
	عناصر	عدة	من	

ً
واملتغيرات	التي	يمكن	تناولها	تحليلًيا،	لذلك	ُبنيت	الدراسة	على	ثالثة	أسس	متناولة

الفئات	املرتبطة	بالعملية	التعليمية.	

خالل	 من	 وذلك	 الفئة	 هذه	 على	 املسحية	 الدراسات	 منهجية	 تبني	 جرى	 اإلعدادية:	 املرحلة   .1
صصوا	باملسح	

ُ
القيام	بمسح	على	طالب	اإلعدادية	في	مدرسة	ضمن	مدينة	)كراتاش	مركزي(	وقد	خ

ألنهم	يشكلون	املرحلة	األولى	التي	تصطدم	بقرار	االندماج	بعد	تجربة	املدارس	السورية	التي	تترك	آثارها	
في	املراحل	التالية	)وهذه وجهة نظر ذاتية يتبناها الباحث(. 

إلى	 اختبارها	حتى	وصلت	 بعد	 مراحل	عدة	 على	 ُعّدلت	 ثم	 ومن	 أولية	 استبانة	مسح	 اسُتخدمت	
	منطقًيا	يتناسب	مع	أسئلة	الدراسة	مراعًيا	ضرورة	وجود	أسئلة	

ً
صيغتها	النهائية	وهي	تحمل	تسلسال

مفتوحة	ومالحظات	عامة	من	أجل	إعطاء	رقم	حيوي	وغير	جامد،	وكان	تسلسل	األسئلة	على	النحو	
اآلتي:	

	 أسئلة	حول	املنهاج	واللغة	التركية	واملشاركة	الصفية.	أ.

	 أسئلة	تتعلق	بأهم	املشكالت	التي	تعرض	لها	الطالب	السوري	بعد	قرار	الدمج	)تنمر،	ب.
تسرب،	إهمال	درا�شي،	تراجع	اللغة	العربية(.	
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	 	أسئلة	تتعلق	بأولياء	األمور.	ت.

	 أسئلة	تتعلق	بالسلوك	لدى	الطالب	السوري	في	آخر	ستة	أشهر.	ث.

	 أسئلة	تتعلق	بأهم	التفضيالت	املدرسية	للطالب.	ج.

 2. طالب الثانوية 

سوف	يجري	تناول	مجموعة	من	الحاالت	بالدراسة	وهي	حاالت	قصدية	متنوعة	مختلفة	بحسب	
ألي	 والتفسير	 بالوصف	 الشأن	 ذات	 الحالة	 دراسة	 على	 االعتماد	 جرى	 وقد	 الثانوي،	 االختصاص	
للفرق	 كبيرة	 إحصائية	 وبداللة	 الفتة	 بصورة	 األرقام	 تغير	 من	 البحثية	 مشاهدتنا	 على	 بناًء	 ظاهرة،	
املئة	 في	 	19.17 إلى	 إذ	وصلت	نسبتهم	 العمر	ذاته،	 في	 التسجيل	 الثانوية	ونسبة	 في	عمر	 بين	الطالب	
املرحلة	 بين	 	

ً
تغيًرا	حاصال هناك	 أن	 بينما	سنالحظ	 الثانوية،	 الدراسة	 عمر	 في	 املسجلين	 أعداد	 من	

اإلعدادية	والثانوية	من	حيث	تناقص	أعداد	املسجلين	في	الثانوية	بشكل	كبير	وهنا	من	حقنا	أن	نعلم	
مدى	أثر	قرار	اإلدماج	في	هذا	االنخفاض	بالتسجيل	في	املدارس	الثانوية	علًما	أن	األرقام	الصادرة	كافة	

تعود	إلى	العام	الدرا�شي	2019-2018. 

	معقًدا	ومعمًقا	من	خالل	اإلملام	بمتغيرات	الوحدة	)الطالب(	جميعها؛	
ً

دراسة	الحالة	تأخذ	شكال
في	األسرة	واملدرسة،	من	ثم	سوف	تكون	املقابالت	مع	الطالب	وولي	أمره	وقد	استثني	املعلم	التركي	من	

هذه	املقابالت	بسبب	صعوبة	إجراء	هذه	املقابالت	معه.	

والحقة	 سابقة	 دراسية	 مراحل	 في	 بالطالب	 الخاصة	 الوثائق	 وجمع	 املالحظة،	 على	 االعتماد	 مع	
والتعليق	عليها.

الناتجة	من	قرار	 املنهاج	واللغة	وأهم	املشكالت	 بالطالب	كلها	سوف	تشمل	 إن	األسئلة	الخاصة	
الدمج	وكيفية	التعامل	مع	الوضع	الجديد	وأسباب	التسرب	)أخذ	عينة	من	الطالب	املتسربين(	وكل	ما	

يتعلق	بتنوع	االختصاصات	وآلية	اختيار	الطالب	السوري	للمدارس	املتاحة	له	في	تركيا.

3. فئة املعلمين واإلداريين األتراك

مجموعة	مقابالت	فردية	مع	معلم	وإداري	وتوجيهي	تركي،	مع	العلم	أن	هذه	املقابالت	كان	يجب	
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أن	تكون	مرتبطة	بالحاالت	في	املرحلة	الثانوية	أو	عينة	الدراسة	املسحية	في	املدرسة	اإلعدادية	لكن	
في	 إلى	أخذ	عينة	قصدية	ممن	هم	 في	تركيا	اضطررنا	 املقابالت	 النوع	من	 بسبب	صعوبة	إجراء	هذا	

محيط	الباحث	ومعارفه.	

وقد	 الكيفي	 التحليل	 أساس	 واملالحظة	 املقابلة	 ستكون	 بحيث	 البحثية	 اآللية	 تختلف	 لن	 وهنا	
رحت	أسئلة	تتعلق	بمجلس	أولياء	األمور	وأهم	املشكالت	الناتجة	التي	واجهها	املعلمون	األتراك	بعد	

ُ
ط

قرار	الدمج	وأسئلة	حول	بعض	الشكاوى	التي	يقدمها	أولياء	األمور	السوريين	وكيفية	التجاوب	وفهم	
آلية	املدارس	التركية	في	فرز	الطالب	وتسجيلهم.	

4. أولياء األمور 

وقد	اعُتمدت	آلية	املجموعة	البؤرية	من	خالل	إجراء	مقابالت	متعددة	مع	ست	))(	وحدات	من	
أولياء	األمور.	واملجموعة	البؤرية	تقنية	تهدف	إلى	جمع	املعطيات	الكيفية	عن	أهم	املشكالت	الناتجة	
من	قرار	الدمج	وفهم	اتجاهات	املجموعة	املبحوثة	وسلوكاتها	وتقويمها،	وتسمح	بتقويم	االحتياجات	
مكن	من	فهم	أفضل	لآلراء	والدوافع،	وتمكن	كذلك	من	

ُ
والتوقعات	ودرجة	الر�شى	عن	هذا	الدمج،	وت

التي	اختيرت	 باله.	وبخاصة	أن	املجموعة	 في	 الباحث	ولم	تخطر	 أفكار	جديدة	لم	يتوقعها	 اكتشاف	
تحتوي	على	أولياء	أمور	ذوي	مستوى	تعليمي	عاٍل،	إضافة	إلى	وجود	معلمين	بينهم،	ما	يمنح	الدراسة	

معلومات	مستقاة	من	وحدات	ذات	خبرة	في	املوضوع	املدروس.	

5. مجالت الدراسة

تتوزع	مجاالت	الدراسة	على	ثالثة	أقسام	وهي	على	التوالي:	

	 في	مدينة	غازي	عينتاب	واختيرت	إحدى	مدارسها	أ. الدراسة	 أجريت	 املكاني:	 املجال 
من	 كلهم	 األمور	 وأولياء	 املعلمون	 عليها،	 املسح	 إجراء	 أجل	 من	 اإلعدادية	عشوائًيا	
ساكني	مدينة	غازي	عينتاب	التركية	وقد	اختيرت	هذه	املدينة	بسبب	احتاللها	املركز	
الثالث	من	حيث	أعداد	السوريين	حيث	بلغ	عددهم	330	ألف	نسمة	سنة	2018	وهي	
من	أعلى	النسب	بالنسبة	إلى	الواليات	األخرى،	إذ	بلغت	نسبة	السوريين	فيها	16،75 

في	املئة	من	مجموع	سكان	عينتاب	الكلي.



ملف العددالعدد العاشر - ديسمبر/ كانون األول 2019

72

آالف	 مئة	وعشرة	 ذاتها	حوالى	 التعليم	بحسب	اإلحصائية	 بسن	 املسجلين	 األطفال	 وبلغ	مجموع	
نسمة،	َسَجل	منهم	حوالى	سبعين	ألف	طالب	في	املراكز	السورية	املوقتة	واملدارس،	أي	ما	نسبته	حوال	

0)	في	املئة	من	مجموع	األطفال	السوريين	املسجلين	في	سن	التعليم.

السوريون	 الطالب	 فيها	 يدرس	 التي	 التعليمية	 املراكز	 فيها	 تتوزع	 التي	 املدن	 عدد	 يوضح	 جدول	
بحسب	أهم	الواليات	التركية	حتى	كانون	األول/	ديسمبر	عام	2018 

نالحظ	من	الجدول	السابق	أن	والية	غازي	عينتاب	تحتل	املركز	الثاني	بين	الواليات	من	حيث	عدد	
املدن	التي	تحتوي	املراكز	التعليمية	التي	يسجل	بها	الطالب	السوريون	وقد	بلغت	))	مدينة	في	العام	

الدرا�شي	2018\2019	وهذا	أيًضا	من	العوامل	املهمة	في	أن	تكون	دراستنا	ضمن	هذه	الوالية.	

	 بقت	الدراسة	في	املدة	من	1\10	وحتى	25\11	من	عام	2019.ب.
ُ
املجال الزماني: ط

	 التعليمية	ت. املراكز	 في	 املسجلين	 السوريين	 الطالب	 مجموع	 بلغ	 البشري:  املجال 
على	 موزعون	 وهم	 	2019\2018 الدرا�شي	 العام	 أواخر	 حتى	  (655.075( واملدارس	

الشكل	اآلتي:	
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وبالنسبة	إلى	توزع	الفئات	لدى	الطالب	السوريين	على	مراحل	التعليم	ما	قبل	الجامعي	فهي	كما	في	
األعمدة	البيانية	اآلتية:

نالحظ	من	األعمدة	البيانية	السابقة	ما	يأتي:	

املدرسة	 في	سن	 وأعداد	من	هم	 االبتدائية	 املدارس	 في	 املسجلين	 الطالب	 بين	عدد	 تقارب	 هناك	



ملف العددالعدد العاشر - ديسمبر/ كانون األول 2019

74

االبتدائية،	أي	إن	نسب	التسرب	ليس	لها	أي	داللة	إحصائية	الفتة	وهذا	بطبيعة	األحوال	قد	يكون	
من	النتائج	اإليجابية	لقرار	الدمج	حيث	قانون	التعليم	اإللزامي	ُيطبق	بصرامة	أكبر	عما	كانت	عليه	في	

املراكز	السورية	املوقتة.

	هناك	تفاوت	واضح	بين	أعداد	املسجلين	في	املدرسة	اإلعدادية	والثانوية	وأعداد	من	هم	في	سن	
التعليم	اإلعدادي	والثانوي	وتصل	في	املدرسة	الثانوية	إلى	ما	نسبته	19	في	املئة	أي	فقط	19	في	املئة	
ممن	هم	في	عمر	املدرسة	الثانوية	مسجلين	في	املدارس	الثانوية،	ومن	خالل	املالحظات	العامة	تبين	لنا	
أن	الفئتين	األكثر	تأثًرا	بقرار	الدمج	هما	فئتا	اإلعدادي	والثانوي	لذلك	سوف	ينقسم	املجال	البشري	

في	ما	يخص	الطالب	ضمن	دراستنا	إلى	هاتين	الفئتين:

طالب	اإلعدادي:	وهم	عينة	عشوائية	يمثلون	الفئة	الطالبية	من	صف	الخامس	وحتى	الثامن	في	
مدرسة	واحدة	ضمن	مدينة	كرتاش	مركزي	في	والية	غازي	عينتاب	التركية	التي	تحتوي	على	))	طالًبا	
وطالبة	سوريين	وهم	الذي	سيخضعون	لعملية	املسح	باالستمارة	من	أجل	معرفة	أثر	الدمج	في	معايير	

العملية	التعليمية	بالنسبة	إلى	الطالب	السوريين	ضمن	املدارس	التركية.

يبلغ	حجم	هذه	العينة	22	طالًبا	ويشكلون	أكثر	من	نصف	عدد	الطالب	السوريين	في	املدرسة	أي	
50	في	املئة	من	العدد	الكلي	وفي	ما	يأتي	تعريف	بعينة	البحث	بحسب	متغيرات	البيانات	الشخصية.	

1	 توزع	العينة	بحسب	الجنس:	تتوزع	عينة	الدراسة	من	الطالب	اإلعدادي	على		-
النحو	الذي	يوضحه	الجدول	رقم	)1)

توزع	العينة	بحسب	الجنس

النسبةالتكراراتالجنس

%1150أنثى

%1150ذكر

22100مجموع

الجدول	رقم	)1)
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2	 الذي		- اإلعدادية	 املدارس	 ضمن	 الصفية	 املراحل	 بحسب	 العينة	 توزع	
يوضحه	الجدول	رقم	)2) 

توزع	العينية	بحسب	املراحل	الصفية

النسبةالتكراراتالصف

527.27الخامس

527.27السادس

22.73)السابع

22.73)الثامن

22املجموع

الجدول	رقم	2

	 وحدات	أ. تناول	خمس	 تم	 حيث	 الثانوية	 من	طالب	 قصدية	 عينة	 وهم  الثانوي:  طالب 
الجن�شي	 التنوع	 مراعاة	 مع	 عليهم	 معمقة	 دراسة	حالة	 إجراء	 أجل	 من	 الثانوي	 للطالب	
واملدرسة	الثانوية	بشقيها	املسلكي	ومدارس	األئمة	والخطباء. فكانت	الحاالت	على	الشكل	

اآلتي:

الحالة	األولى:	طالب	حادي	عشر	ثانوي	من	مدارس	األئمة	والخطباء	

الحالة	الثانية	طالبة	صف	تاسع	ثانوي	من	مدارس	األئمة	والخطباء	

الحالة	الثالثة:	طالبة	صف	تاسع	من	املدارس	املسلكية	)..(

الحالة	الرابعة:	طالب	صف	عاشر	من	املدارس	املسلكية	

الحالة	الخامسة	طالبة	تاسع	ثانوي	مسلكية	)متسربة	بسبب	قرار	الدمج(

مع	العلم	أن	املقابلة	أجريت	بتعمق	مع	أولياء	أمور	الطالب	والطالبات	السابقين	بوصفهم	وحدات	
مؤثرة	في	وحدة	البحث	األساسية	التي	هي	الطالب	الثانوي	في	املدارس	املهنية	ومدارس	األئمة	والخطباء.	
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	 املعلمين واإلداريين والتربويين األتراك:	وهذه	من	أكثر	العينات	التي	واجه	فيها	الباحث	ب.
شرح	األسباب	ضمن	الصعوبات	املدرجة	أدناه،	

ُ
صعوبات	جعلته	يغير	آلية	عمله	وسوف	ت

وكانت	الحالة	املستقر	عليها	ضمن	الشكل	اآلتي:	

الحالة	األولى:	معلم	تركي	»أدبيات«	ضمن	مدارس	األئمة	والخطباء.

الحالة	الثانية:	معلم	التربية	الرياضية	ضمن	إحدى	املدارس	اإلعدادية.

الحالة	الثالثة:	مدير	إلحدى	املدارس	اإلعدادية	التركية.	

	 مجموعة من أولياء األمور السوريينت.

الطالب	 أمور	 أولياء	 مع	 جرت	 التي	 املعمقة	 املقابالت	 عن	 بعيًدا	 آراؤها	 ُرِصدت	 املجموعة	 وهذه	
التي	 املركزة	 البؤرية	 املجموعة	 أمر	واحد	ضمن	عمل	 وولي	 أمهات	 أربع	 خذت	عينة	من	

ُ
أ إذ	 الثانوي،	

جرت	من	خالل	جلسة	مناقشة	موسعة	حول	أهم	املشكالت	التي	نجمت	عن	قرار	الدمج	وقد	اختيرت	
هذه	العينة	قصدًيا	بحيث	أنهم	جميًعا	من	ذوي	الشهادات	العليا	أو	املتوسطة	ويوجد	لدينا	اثنتين	من	

أولياء	األمور	معلمات	في	املدارس	التركية	فكانت	عينة	املجموعة	البؤرية	على	الشكل	اآلتي:	

الحالة	األولى:	معلمة	صف	وولية	أمر	طالبين	إعدادي	وطالب	ثانوي

الحالة	الثانية:	معلمة	صف	وولية	أمر	طالبين	إعدادي	وثانوي

الحالة	الثالثة:	مرشدة	نفسية	وولية	أمر	طالب	إعدادي	

الحالة	الرابعة:	سيدة	لديها	طالب	وطالبة	في	الثانوي

الحالة	الخامسة:	ولي	أمر	لديه	أطفال	في	االبتدائية	)وحدة	ضابطة(.
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تعريفات الدراسة اإلجرائية

الدمج في العملية التعليمية

اصطالًحا:	هو	التكامل	االجتماعي	والوظيفي	للطالب	من	ذوي	االحتياجات	الخاصة	أو	الطالب	
من	ذوي	املتغيرات	الطارئة	كمتغيرات	الحرب	التي	تضعهم	في	بيئات	غريبة	عنهم	ما	ُيتيح	لهم	التفاعل	
	يساعدهم	على	امتالك	جو	تعليمي	حيوي	وطبيعي	يؤمن	لهم	الحماية	

ً
مع	محيطهم	وأقرانهم	تفاعال

والتنشئة	املالئمة)2).

إجرائًيا: وهو	القرار	الصادر	من	مديرية	التربية	التركية	في	أيلول/	سبتمبر	من	عام	2017م	والخاص	
من	 الدمج	 نشأ	عن	عملية	 وما	 التركية	 املدارس	 تدريجًيا	ضمن	 السوريين	 األطفال	 ببدء	عملية	دمج	

إيجابيات	وسلبيات. 

التنمر

اصطالحًيا:	أحد	أشكال	العنف	الذي	يمارسه	طفل	أو	مجموعة	من	األطفال	ضد	طفل	آخر	
عن	عمد	وبطريقة	متكررة،	سواء	وجها	لوجه،	أو	عبر	اإلنترنت،	بدءا	من	األذى	الجسدي	إلى	اإلساءة	
اللفظية	والنفسية	واالجتماعية	التي	يمكن	أن	تؤدي	إلى	اإلقصاء،	واالكتئاب،	وأحيانا	االنتحار)3).

إجرائًيا:	وهو	العنف	املمارس	على	الطالب	السوري	ضمن	املدارس	التركية	سواء	كان	لفظًيا	أم	
جسدًيا	أم	نفسًيا	أم	اجتماعًيا	استناًدا	إلى	كونه	طالًبا	أجنبًيا	ضمن	املدارس	الحكومية	التركية	بعد	

قرار	الدمج	الذي	وصلت	مؤشراته	الخطرة	إلى	درجة	انتحار	أحد	الطالب	السوريين))). 

التواصل بين األسرة واملدرسة

)2)	مجموعة	مختصين،	الدليل	اإلجرائي	للتعلم	النشط،	ص	37	بتصرف.

https://www.unicef.org/egypt/ar/bullyingاليونيسيف.	 )3(

.https://www.unicef.org/egypt/ar/bullyingاليونيسيف	 )4(
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اصطالًحا:	وهو	أحد	أهم	عوامل	نجاح	معايير	العملية	التعليمية	وقد	اتجهت	بحوث	التنمية	
توجيه	األبناء	فكرًيا	 في	 يساهم	 ما	 واملدرسة	 األسرة	 بين	 التواصل	 أهمية	 إلى	 مؤخًرا	 كلها	 التربوية	
أي	 ومالحظة	 واالجتماعية،	 والدراسية	 النفسية	 مشكالتهم	 متابعة	 في	 وكذلك	 ومهنًيا،	 وعلمًيا	

تغيرات	في	سلوك	الطالب	أو	تفكيره)5).

التسرب املدر�سي

اصطالًحا: هو	انقطاع	الطالب	عن	الدراسة	وعدم	إتمامه	هذه	املرحلة،	وهي	من	الظواهر	الخطرة	
املنتشرة	كثيًرا	في	مختلف	املجتمعات،	إذ	إّنها	تؤثر	في	الطفل	سلًبا	وتعّوق	نمو	املجتمع	وتطوره،	وتقّدمه	

في	مختلف	مجاالت	الحياة))).

إجرائًيا:	هو	انقطاع	الطالب	السوري	عن	الدراسة	ألسباب	تتعلق	بقرار	الدمج	وما	نتج	منه	من	
مشكالت	اجتماعية	أو	تعليمية	أو	شخصية	تخص	الطالب	السوري.	

املفهومات	 من	 عدًدا	 تتناول	 الدراسة	 أن	 العلم	 مع	 دَرس	
ُ
ت سوف	 التي	 املصطلحات	 أهم	 هذه	

واملتغيرات	الفرعية	كاإلهمال	الدرا�شي	وساعات	الدراسة	واملشاركة	الصفية	وغيرها	من	املتغيرات	التي	
نشأت	نتيجة	الدمج	في	العملية	التعليمية	ضمن	املدارس	التركية.	

التواصل

	مصطلح	التدخل	يرتبط	بنشاط	متنوع	
ً

د	إجرائًيا	بعنصري	التدخل والرتباط؛	فمثال 	وقد	ُحّدِ
يدعم	أولياء	األمور	من	خالله	تعليم	أبنائهم	داخل	املدرسة	وخارجها	بإشراف	وتوجيه	من	املدرسة	
أما	 أبنائهم.	 مع	 الدروس	 بعض	 األهل	 حضور	 أو	 املدرسية	 الواجبات	 حل	 في	 الطفل	 كمساعدة	
االرتباط	فيقصد	به	النشاط	املرتبط	بالتعلم	داخل	املنزل	الذي	يمكن	للطفل	أن	يتعلم	منه	من	
ا	بالتعلم	املدر�شي	بصورة	مباشرة	أو	غير	

ً
خالل	تفاعله	مع	والديه	وأفراد	أسرته	وقد	يكون	مرتبط

)5)	عبد	الكريم	بكار،	حول	التربية	والتعليم،	ص88.

)6(	https://2u.pw/6QiNh
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مباشرة	لكنها	ليست	تحت	توجيه	املدرسة	كتشجيع	الطفل	على	قراءة	القصص)7).

بعض الدراسات السابقة والتعليق عليها

الدراسة األولى 

دراسة	استطالعية	ممولة	من	مركز	»السياسات	العامة	في	الشرق	األوسط”	توفر	ملحة	عامة	عن	
	لالجئين	)األردن،	لبنان،	تركيا(	2015

ً
وضع	تعليم	الالجئين	في	الدول	األكثر	استقباال

تقديم	 مع	 الثالثة	 البلدان	 ضمن	 التعليمية	 العملية	 في	 التعقيدات	 وصف	 إلى	 الدراسة	 هدفت	
مفاضلة	بينهم	من	أجل	التقدم	بتوصيات	عملية.	

	جداول	
ً
التحليلي	مستخدمة باملنهج	الوصفي	 الدراسة	على	ما	يسمى	 الدراسة:	اعتمدت	 منهجية	

وآليات	 املتسربين	 وعدد	 الدول	 تلك	 في	 املسجلين	 عدد	 بخصوص	 صادرة	 بيانية	 وأرقاما	 معتمدة	
تفعيل	اإلدارة	والوصول	إلى	الطالب	وأهم	السياسات	التي	يمكن	اتباعها	في	ما	يخص	جودة	التعليم	
واستمراريته	مع	مسح	باالستبانة	من	أجل	تسويغ	نتائجها	بنسب	مئوية	تخص	اإلدارة	والوصول	وجودة	

التعليم	والسياسات	املتبعة.	

أما	عن	أهم	توصيات	الدراسة	فقد	تنوعت	على	الشكل	اآلتي:	

بناء	. 1 في	 واالستثمار	 األمد	 طويلة	 للتطوير	 خطط	 تضمين	 خالل	 من	 التعليم:	 إدارة	
قدرات	الحكومات	إلدارة	األزمة	في	املستقبل	وإعطاء	األولوية	لدعم	التعليم	النظامي	

أي	ما	يعتمد	على	الدمج	ضمن	املدارس	الحكومية	

املجتمع:	من	خالل	قياس	سلبيات	دمج	السوريين	في	املدارس	الحكومية	وإيجابياتها	. 2
وتنسيق	معايير	املناهج	التعليمية	وتطوير	برامج	خاصة	بمعلمي	البلد	املضيف	من	

أجل	تأهيلهم	للتعامل	مع	حاجات	الالجئين	النفسية	واالجتماعية.	

على	. 3 والتركيز	 للتعليم	 مالئمة	 أوقات	 تقديم	 على	 الحرص	 من	خالل	 وذلك	 الجودة:	

)7(  https://www.stqou.com/ar/learning-theories.بتصرف	

https://www.stqou.com/ar/learning-theories
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دعم	املعلمين	الذين	يتعاملون	مع	الطالب	الالجئين)8).

الدراسة الثانية

دراسة	نظرية	وصفية	عن	»الواقع	التعليمي	لالجئين	السوريين	في	تركيا	في	التعليم	ما	قبل	الجامعي«	
مركز	حرمون/	محمد	النمر،	تهدف	لإلجابة	عن	مجموعة	من	التساؤالت	التي	برزت	في	تلك	املّدة	)201-	
2017	وهي	السنة	التي	بدأ	فيها	اتخاذ	قرار	الدمج	ضمن	املدارس	التركية.	وأهم	هذه	التساؤالت	كان	عن	
األعداد	الكبيرة	من	املتسربين،	وأهم	مشكالت	الطالب	السوريين،	والوضع	القانوني	إللزامية	التعليم	

وتطبيقها	على	الطالب	السوري.	

منهجية	الدراسة	اعتمدت	على	أرقام	صادرة	ومن	ثم	تحليل	نظري	تناول	املناهج	الدراسية	السائدة	
وفوضويتها؛	مناهج	ليبية	سودانية	نظامية	معدلة..	إلخ	من	ثم	تناولت	الدراسة	مراكز	التعليم	املوقت	
وبداية	التحاق	السوريين	بها	وبعض	املشكالت	املتعلقة	باالنتماءات	السياسية	للمسؤولين	عنها	وكيفية	
للعوامل	االقتصادية	 التسرب	املدر�شي	مع	تحليل	 تناولت	 ثم	 التعليم	 في	 أيديولوجيات	معينة	 فرض	

والقانونية	واالختبارات	املعيارية	لالمتحانات.

األتراك	 من	 تعليمي	 مجلس	 تشكيل	 	-1 وأهمها:	 التوصيات	 من	 بمجموعة	 الدراسة	 خرجت	
والسوريين	لوضع	سياسة	تعليمية	واضحة	تراعي	خصوصية	الطالب	السوري	2-	تطبيق	مبدأ	إلزامية	
آليات	إجرائه،	 وّضُح	

ُ
ت املعياري،	 باالمتحان	 3-	تشكيل	لجنة	خاصة	 السوريين.	 الطالب	 التعليم	على	

وتصدر	تعليماته	باللغة	العربية،	والتركية،	وتكون	هذه	اللجنة	معّينة	من	املجلس	التعليمي	املذكور	
آنًفا.	)-	وضع	برامج	خاصة	بالدعم	النف�شي	وتنويع	النشاط	املختلف	الذي	يساهم	في	عملية	التكيف	

االجتماعي)9).	ثامًنا-	الصعوبات	والخصوصية	

بحيث	خضعت	 الدراسة	 مسار	 في	 مؤثًرا	 كان	 ما	 منها	 الصعوبات	 من	 مجموعة	 الباحث	 واجهت	
الدراسة	لبدائل	متناوبة	في	كل	مرحلة	من	مراحل	البحث،	ومنها	ما	أعاق	وقت	الباحث	ونحددها	في	ما	

يأتي:

)8( https://2u.pw/NaJXd

)9(	https://harmoon.org_#/الواقع-التعليمي-لالجئين-السوريين-في-ت/Toc((0(33519
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صعوبات إجرائية:	وتتعلق	بإجراءات	البحث	التي	اصطدمت	بـ:	

	 عدم	إمكانية	أخذ	موافقة	من	مديرية	التربية	إلجراء	املقابلة	في	مدرسة	ضمن	أ.
مدينة	“كراتاش	مركزي”.

	 عدم	موافقة	املعلمين	على	إجراء	مقابالت	ضمن	املدرسة	ذاتها	وعدم	موافقة	ب.
مدير	املدرسة	على	إجراء	البحث	بين	الطالب	السوريين	ما	اضطر	الباحث	

إلى	االلتفاف	على	املوضوع	بطرائق	متعددة.

	 عدم	موافقة	بعض	األهالي	على	إجراء	لقاءات	مع	بناتهن	وبخاصة	املتسربات	ت.
من	املدرسة.

خِبر	املبحوثون	جميعهم	أن	املعلومات	التي	يدلون	بها	ستكون	كلها	من	أجل	العمل	
ُ
الخصوصية: أ

ستخدم	في	أي	محتوى	أو	مجال	آخر،	وسُتخفى	األسماء	
ُ
كشف	بياناتهم	الشخصية	أو	ت

ُ
البحثي	ولن	ت

في	 يرغبون	 ال	 الذين	 باملبحوثين	 تتعلق	 ألسباب	 وذلك	 عليها	 املسح	 بق	
ُ
ط التي	 املدرسة	 اسم	 فيها	 بما	

اإلفصاح	عن	أسمائهم)10). 

ثانًيا: اإلطار النظري

مقدمة 

إن	كل	عملية	تعليمية	ناجحة	تعتمد	على	مجموعة	من	املعايير	التي	تسهم	في	تطوير	النمو	والتعلم	
لدى	الطالب	ومع	تقدم	الدراسات	التربوية	الحديثة	صار	من	الواضح	تشابك	األدوار	وتعقيدها	بين	
عناصر	 ملساعدة	 دائًما	 يسعى	 الذي	 بينهم	 الوظيفي	 التكامل	 حيث	 من	 واألسرة	 والطالب	 املدرسة	
العملية	التعليمية	في	التخطيط	والتطوير	والتوجيه	بحيث	يسهم	ذلك	في	تحسين	األداء	لدى	العناصر	
جميعها	في	العملية	التعليمية	وتحليل	األدوار	املتوقعة	من	كل	عنصر	من	عناصرها	آخذين	بالحسبان	

نسبية	املعايير	التعليمية	من	دولة	إلى	أخرى	ومن	مكان	إلى	آخر.	

)10(	https://harmoon.org_#/الواقع-التعليمي-لالجئين-السوريين-في-ت/Toc((0(33519.
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في تعريف العملية التعليمة

هناك	تعريفات	متعددة	للعملية	التعليمية	سنحاول	أن	نشملها	بتصرف	ضمن	هذين	التعريفين:

الذي	. 1 السلوك	 عن	 تماًما	 يختلف	 للمتعلم	 جديد	 سلوك	 ظهور	 منها	 ينتج	 التي	 العملية	 هي	
الالزمة	إلحداث	هذا	 املعلومات	 نتيجة	حصوله	على	كم	ونوع	جيدين	من	 يتبعه	سابًقا	 كان	
شكل	نمًوا	في	استجابات	املتعلم	التي	يكتسبها	بفعل	املثيرات	البيئية	

ُ
التغيير	اإليجابي،	أي	إنها	ت

املحيطة.	

درس	الذي	. 2
ُ
علم	أو	امل

ُ
ل	في	امل

ّ
هي	العملية	التي	تقوم	على	ُجملة	من	العناصر	األساسية	التي	تتمث

تقع	على	عاتقه	مسؤولية	نقل	املعلومات	واملعارف،	والحقائق،	واألرقام	إلى	املتعلم	بأساليب	
إليها	من	العملية	 متعددة	يثق	بها	ويؤمن	بدورها	الفاعل	في	تحقيق	األهداف	املراد	الوصول	
من	 يهدف	 الذي	 املعلومات	 لهذه	 ستقبل	

ُ
امل الطرف	 ل	

ّ
ُيمث الذي	 املتعلم	 وكذلك	 التعليمية،	

العلم،	 إلى	 إلى	مرحلة	املعرفة،	ومن	مرحلة	الجهل	 إلى	االنتقال	من	مرحلة	الالمعرفة	 خاللها	
فيزياء،	 من	 املختلفة	 الحياتية	 املوضوعات	 يضم	 الذي	 املساق	 أو	 التعليمية	 املادة	 وكذلك	
األسرة،	 وبخاصة	 التعليمية	 والبيئة	 الصف	 عن	 	

ً
فضال وغيرها،	 ولغات	 وتاريخ،	 وكيمياء،	

ساندة	واملسهمة	في	تسهيل	وصول	املعلومة	للمتعلم.)11)
ُ
والوسائل	الجانبية	جميعها	امل

 عناصر العملية التعليمية

إلى	 تتغير	من	مجتمع	 التعليمية	وقد	 للعملية	 التعليمية	يوجد	مكونات	أساسية	 العملية	 عناصر	
آخر	وفًقا	ملتطلباته	وما	يحتاج	إليه	لتحسين	إنجاز	الطالب،	وهذه	العناصر	هي:

عنصًرا	 . 1 يعّدون	 الذين	 الطالب	 أداء	 قياس	 على	 التعليمية	 األنظمة	 تركز	 الطالب،	  
أساسًيا	في	التعليم،	ويجري	إنجاز	تقارير	ليتمكن	الطالب	من	فهم	آلية	سير	عملية	
التعليم	والعمل	بها،	إضافة	إلى	أهمية	استعداد	الطالب	للتعلم	وتحضيرهم	املسبق	
للمدارس	وهذا	يشمل	تأهيل	الطالب	في	املستويات	كافة	من	حضانة	إلى	مدرسة	أو	

من	مدرسة	محلية	إلى	أجنبية	الخ.	

)11)	منصور	بن	سلمة	وآخرون،	معايير	عناصر	العملية	التعليمية،	ص	23-30	بتصرف.
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الوالدان،	تعد	مشاركة	الوالدين	في	العملية	التعليمية	أمًرا	مهًما،	إذ	يدعمون	األبناء	 . 2
ويؤثرون	في	املدارس	في	اتخاذ	القرارات	املالئمة	لتحسين	تعليم	أطفالهم.

املدارس،	النظام	الذي	ُيتبع	من	املدارس	في	تعليم	األطفال	يؤثر	في	كفاءة	العملية	3 .   
التعليمية	وأداء	العمل	فيها،	ومن	الضروري	تحديث	املهمات	والخطط	الداخلية	من	

اإلدارة	واملدرسين	بصورة	دورية.

 تقنيات التعليم،	تؤثر	التقنيات	التعليمية	املّتبعة	في	جودة	التعليم،	إذ	إن	استخدام	) . 
التكنولوجيا	الحديثة	يسهل	الوصول	إلى	املعرفة	ويجعل	إنتاج	الطالب	أكثر.	

الخطط	 . 5 ووضع	 املعايير	 تحديد	 التعليم	 في	 املهمة	 العناصر	 من	 املعايير،	 تحديد 
املالئمة	ملا	يحتاج	الطالب	إلى	معرفته،	إضافة	إلى	تحديث	النظم	والبرامج	لتتما�شى	

مع	ما	تتطلبه	العملية	األكاديمية.	

السالمة والنضباط،	يوفر	النظام	التعليمي	بيئة	مالئمة	للتعليم،	ويجب	أن	تكون	 . 6
آمنة	ومنظمة.	

الطالب واملعلمون،	يجب	أن	تحرص	املدارس	واملعلمون	على	تعليم	الطالب	بكفاءة	 . 7
فائدة	 ذات	 عملية	 التعليم	 لجعل	 واملعرفة	 والكتابة	 القراءة	 في	 مهاراتهم	 وتحسين	

وكفاءة،	وتطوير	الطرائق	الدراسية	بما	ال	يكتفي	بالنقل	اآللي	للمعلومات.

مهارات	 . 8 تعزيز	 شأنه	 من	 تعليًما	 األطفال	 تلقي	 املهم	 من	 النقدي،	 التفكير  مهارات 
التفكير	النقدي	لديهم،	إذ	إن	هذه	املهارات	ضرورية	للتعلم	والتحليل	وحل	املشكالت	
واتخاذ	القرارات،	فاعتماد	خطط	وأنظمة	هدفها	تحسين	هذه	املهارات	لدى	الطالب	

سيؤدي	إلى	تحسين	األداء	األكاديمي	لديهم.

يجعلهم	9 .  مبكر	 سن	 في	 لألطفال	 واألخالقيات	 القيم	 تعليم	 األخالقية	 القيم  تعزيز   
الطالب	وغرس	 لتثقيف	 مهًما	 املدارس	 دور	 ويعد	 يكبرون.	 عندما	 أفضل	 أشخاص	
القيم	 من	 مجموعة	 يطورون	 األمر	 هذا	 ويجعلهم	 أنفسهم،	 في	 األخالقية	 القيم	

الخاصة	بهم	وتتكون	لديهم	أفكار	وآراء	في	املوضوعات	املختلفة.
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التعليمية	سنواٍت	 . 10 العملية	 في	 البشرية	 الحساسية	 هِملت	
ُ
أ واألحاسيس،	 املشاعر   

وطموحات	 أحالم	 لهم	 إذ	 الطالب،	 لدى	 املشاعر	 أهمية	 إدراك	 يجب	 لكن	 طويلة،	
	منهم	مختلًفا	عن	اآلخر،	ومن	املهم	

ً
وقدرات	فردية	وحساسيات	مختلفة	تجعل	كال

تشجيعهم	على	االستقالل	في	شخصياتهم	والقدرة	على	تطوير	أنفسهم)12).

نموذج أبتسين 

هناك	مجموعة	من	النماذج	التعليمية	الحديثة	التي	تناولت	العالقة	بين	األسرة	واملدرسة	والطالب.	
سأختار	نموذج	“أبتسين”	ألنه	أكثر	النماذج	شمولية	للبيئات	االجتماعية	املختلفة	كافة	وهو	األكثر	

	لبحثنا.	
ً
خدمة

	قدمت	»جويس	أبتسين”	الباحثة	املعروفة	في	مجال	العالقة	ما	بين	البيت	واملدرسة	تصنيًفا	لستة	
أنواع	من	نشاط	مشاركة	أولياء	األمور	في	تعليم	أبنائهم	وهي	كما	يأتي:

الرعاية	األبوية. 1

	ويقصد	بها	توفير	الوالدين	ألبنائهم	البيئة	املنزلية	الجيدة	التي	تدعم	التعلم	وتتضمن	توفير	األمن	
السلوك	 تنمية	 اإليجابية،	 والتنشئة	 التربية	 أساليب	 املالئمة،	 والتغذية	 الصحية	 الرعاية	 النف�شي،	
ويؤسس	 املدرسية	 للحياة	 الطفل	 ييهئ	 ما	 وغيرها	 التعليم	 بأهمية	 والوعي	 النصح	 واألخالق،	 والقيم	

شخصيته	وسلوكه	ودافعيته	نحو	التعلم.

2 . (Communication(	التواصل

	ويقصد	بها	عملية	التواصل	ما	بين	أولياء	األمور	واملعلمين	للحصول	على	معلومات	تتعلق	بتحصيل	
الطفل	وسلوكه	وأدائه	في	االختبارات،	ميوله	واهتماماته	وغيرها.	ويمكن	أن	تجري	عملية	التواصل	من	

خالل	الزيارات	املدرسية،	اليوم	املفتوح،	االتصاالت	الهاتفية،	الرسائل	واملالحظات.

)12( https://2u.pw/NA7v0
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اتجاهين	أي	إن	املعلم	يقدم	معلومات	لولي	األمر	بشأن	 ذات  التواصل  	وينبغي	أن	تكون	عملية	
تحصيل	الطفل	أو	سلوكاته	داخل	الصف	وكذلك	ولي	األمر	يقدم	للمعلم	معلومات	بشأن	شخصية	

الطفل	وميوله	واهتماماته	وأدائه	لألعمال	املدرسية	في	املنزل.

3 . (Volunteering(	التطوع

االحتفاالت،	 في	 كاملساهمة	 املدرسة	 تنظمها	 التي	 النشاط	 أنواع	 في	 األمور	 أولياء	 تطوع	 وتتضمن	 	
املسابقات	الرياضية،	الرحالت،	توفير	الخبرات	أو	الدعم	املادي.

( . (Learning at home(	املنزل	في	التعلم

	ويقصد	به	مساعدة	أولياء	األمور	ألبنائهم	في	أداء	النشاط	التعليمي	كالواجبات	املدرسية،	املذاكرة،	
لتقديم	 األمور	 ألولياء	 املدرسة	 مساعدة	 ويتضمن	 والتجارب.	 املشروعات	 عمل	 البحث،	 القراءة،	
الدعم	التعليمي	الكافي	ألبنائهم.	فمثال	يمكن	إرشاد	أولياء	األمور	إلى	أفضل	الطرائق	واالستراتيجيات	
التي	يمكنهم	استخدامها	في	أثناء	تعليم	أبنائهم	في	املنزل،	كيفية	التغلب	على	املشكالت	السلوكية	أو	

التعليمية	التي	يواجهها	املتعلمون،	أو	التعرف	إلى	املناهج	أو	املشروعات	التربوية	الجديدة.	

5 . (Decision making(	القرار	اتخاذ

	أي	مشاركة	أولياء	األمور	في	عملية	اتخاذ	القرار	في	املدرسة	كاالنضمام	إلى	مجلس	اآلباء	أو	مجلس	
إدارة	املدرسة،	أو	قيادة	مجتمع	أولياء	األمور	وتمثيله.	

( . (Collaborating	with	the	community(	املجتمع	مؤسسات	مع	التعاون

	وهي	العالقة	التعاونية	بين	األسرة	واملدرسة	ومؤسسات	املجتمع	املختلفة	التي	توفر	خدماتها	في	
املجال	الصحي،	الديني،	الريا�شي،	االجتماعي،	العلمي	وغيرها.	ويجري	فيها	تحديد	املوارد	والخدمات	
املوجودة	في	محيط	املدرسة	واستغاللها	وتوظيفها	لتطوير	الخدمات	املدرسية،	وتنمية	مهارات	أولياء	

األمور	ورفع	التحصيل	العلمي	واملهارات	والقيم	لدى	املتعلمين)13).

)13)		مرزوق	عبد	املجيد،	االتجاهات	الحديثة	في	التعلم	التعاوني،	ص	)9	بتصرف.
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ا: نتائج البحث النهائي 
ً
ثالث

املستخدمة	 املناهج	 وتغير	 املرصودة	 املتغيرات	 مجموعة	 على	 مبني	 نهائي	 تقرير	 إعطاء	 يبدو	 قد	
ضمن	الدراسة	املطروحة،	وكأنه	دخول	في	حقل	ألغام	ملا	له	من	تأثير	في	أن	كل	ما	سيطرح	من	خالل	
التقرير	هو	بمنزلة	تلخيص	عام	لنتائج	البحث،	وإننا	نتيجة	التعقيدات	والتشابكات	املرتبطة	بالعينات	
والفئات	املختلفة	ضمن	البحث	سوف	ندعي	أننا	نقدم	تقريًرا	موضوعًيا	ما	أمكن	ولكن	هذا	التقرير	ال	
،	مع	إقرارنا	بعدم	إمكان	التعميم	من	العينات	التي	أجري	البحث	معها.	

ً
يغني	عن	مراجعة	البحث	كامال

وأهم	النتائج	التي	حصلنا	عليها	كانت	اآلتي:	

بالنسبة إلى املسح الخاص بطالب اإلعدادي 

إشارة	. 1 تجعلنا	نضع	 اإلعدادية	 املرحلة	 لدى	طالب	 باملسح	 والخاصة	 الصادرة	 األرقام	 إن	
استفهام	حول	السياسة	التعليمة	والتربوية	املتبعة	بعد	قرار	الدمج	نتيجة	ظهور	مشكالت	
	ولم	يخضع	ألي	دورة	تأهيلية	

ً
متعددة،	حيث	نالحظ	أن	الطالب	السوري	لم	يكن	مؤهال

تساعده	على	االندماج	مع	املنهاج	التركي	أو	مع	املحيط	االجتماعي	الجديد	إذ	أجاب	73	في	
ما	ترك	مشكالت	 تأهيلية،	وهو	 إلى	أي	دورة	 انضمامهم	 بعدم	 املدروسة	 العينة	 املئة	من	
بالقدرة	على	املشاركة	 تفاوتت	االستجابات	 الدرا�شي	فقد	 في	مستوى	املشاركة	واإلهمال	
بصورة	ملحوظة	عند	أفراد	العينة	جميًعا،	بينما	استجابت	ثماني	مفردات	من	أصل	)22) 
مفردة	وهم	كامل	العينة،	بأن	مشاركاتهم	أغلبها	تكون	في	املواد	العلمية	كالرياضيات	وذلك	
واملتابعة	 املشاركة	 في	شكل	 تأثيره	 في	 كبيًرا	 دوًرا	 يؤدي	 زال	 ما	 اللغة	 أن	عامل	 مؤشر	على	

ضمن	الصف.	

تقدم	لنا	نتائج	البحث	مؤشًرا	يعّد	سلبًيا	في	درجة	اهتمام	املعلمين	ضمن	املدارس	اإلعدادية	. 2
بتحفيز	الطالب	للمشاركة	داخل	الصف	حيث	أجابت	)8(	مفردات	بعدم	وجود	اهتمام	
تقديم	 في	 وإطالتهم	 السوريين	 الطالب	 تلعثم	 بسبب	 وذلك	 األتراك	 املعلمين	 مقصود	من	
الخاصة	 التعليمة	 السياسة	 إهمال	 إلى	 يأخذنا	 وهذا	 األتراك،	 بأقرانهم	 قياًسا	 اإلجابات	

بتأهيل	املعلمين	األتراك	لالستجابة	ملثل	هذا	النوع	من	املشكالت.	

يتضح	لدينا	من	نتائج	املسح	الخاص	بطالب	اإلعدادية	أن	هناك	تفاوًتا	شاسًعا	بين	اإلهمال	. 3
الدرا�شي	واالجتهاد	الدرا�شي	لدى	الطالب	السوريين	فحوالى	نصف	العينة	)9(	مفردات	من	
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أصل	)22(	مفردة	يدرسون	أقل	من	نصف	ساعة	في	اليوم	و)9(	مفردات	تتجاوز	دراستهم	
ثالث	ساعات	ونصف،	وهذا	يعتمد	على	املستوى	التعليمي	لألسرة	واملستوى	املادي	وكان	
ملتغير	الجنس	أثر	واضح	من	حيث	ارتفاع	مستوى	االجتهاد	لدى	اإلناث	على	حساب	الذكور.	

يخبرنا	املسح	بوقوع	حاالت	تنمر	متعددة	األشكال	على	)77	في	املئة(	من	عينة	البحث	ككل	. )
وقد	راوحت	أشكال	التنمر	املتكررة	بين	تنمر	لفظي	وجسدي	واجتماعي	وممتلكات	من	دون	
وجود	أي	داللة	إحصائية	تتعلق	بمتغير	الجنس،	حيث	إن	نسبة	اإلناث	اللواتي	تعرضن	
للتنمر	بلغت	53	في	املئة	بينما	تعرض	7)	في	املئة	من	الذكور	ألشكال	مختلفة	من	التنمر	
مرتفعة	عما	هو	عند	 نسًبا	 الذكور	سجل	 بين	 الجسدي	 التنمر	 أن	 بالحسبان	 األخذ	 مع	

اإلناث.	

تجاه	. 5 األتراك	 األقران	 سلوك	 في	 تأثيرها	 في	 السياسية	 للدعاية	 واضح	 بروز	 هناك	 كان	
تدخل	ضمن	 وهي	 املهذبة	 غير	 الشتيمة	 ارتفاع	 لوحظ	 إذ	 الصف،	 في	 السوريين	 زمالئهم	
نطاق	التنمر	اللفظي	عن	غيرها	من	أشكال	التنمر	األخرى	وقد	تبين	أن	هذه	الشتائم	أغلبها	

مشابهة	ملا	يجري	ترديده	من	أحزاب	املعارضة	التركية.	

أن	. ) العينة	 املئة	من	 في	 	(1 أجاب	 فقد	 املدرسة،	 بالبقاء	ضمن	مجال	 التنمر	 يقتصر	 لم	
التنمر	امتد	من	املدرسة	ليصل	إلى	الحافلة	الخاصة	باملدرسة	والشوارع	أو	الحدائق.	

الدمج	. 7 بقرار	 تتعلق	 السوري	 بالطالب	 الخاصة	 النفسية	 التأثيرات	 أن	 الجزم	 يمكننا	 ال	
الطالب	 في	 أثرها	 تركت	 التي	 السلبية	 الخاصة	 التأثيرات	 بعض	 مالحظة	 لنا	 يمكن	 ولكن	
السوري،	إذ	وزعت	نسب	اآلثار	النفسية	على	الشكل	اآلتي	21	في	املئة	للشعور	بالخوف	
داخل	الصف،	و)1	في	املئة	للرغبة	في	االنضمام	إلى	جماعات	سورية	خاصة	و13	في	املئة	
العزلة	 مثل	 ملشاعر	 وخفيفة	 متوسطة	 بين	 النسب	 راوحت	 بينما	 عنيفة،	 أفكار	 لتخيل	
واالكتئاب	والفوضوية	والتشتت	والغضب	املفاجئ،	الخ	وعلينا	التنبيه	إلى	أن	عدم	خبرة	
أولياء	األمور	السوريين	بالتعامل	مع	أبنائهم	تجاه	وضعهم	الجديد	دفع	الطالب	إلى	شعور	
االغتراب	داخل	املدرسة،	إذ	يمارس	بعض	أولياء	األمور	سلوك	لوم	دائم	للمعلمين	األتراك	
تجاه	 القلق	 من	 دائمة	 حالة	 يعيش	 السوري	 الطالب	 يجعل	 ما	 أبنائهم،	 أمام	 والطالب	

محيطه	وهذا	ما	لوحظ	مباشرة	من	الباحث.	
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الناتجة	من	قرار	الدمج	إال	. 8 من	الواضح	أن	الطالب	السوريين	على	الرغم	من	املشكالت	
أنهم	استجابوا	بنسبة	)59	في	املئة(	على	أنهم	يفضلون	البقاء	ضمن	املدارس	التركية	وذلك	
بعد	تطبيق	قوانين	تمنع	التجاوزات	بحقهم	في	حين	من	عبر	عن	رغبته	بالعودة	للمدارس	
السورية	السابقة	لم	تتجاوز	نسبتهم	)1	في	املئة	من	نسبة	العينة	ككل	وهذا	مؤشر	على	أن	
التجاوزات	التي	تحصل	بحق	الطالب	السوريين	هي	تجاوزات	فردية	وليست	جماعية	وإال	

كانت	املدرسة	التركية	الجديدة	طاردة	للطالب	ولرغبتهم	في	البقاء	واالستمرار	فيها.	

بالنسبة إلى دراسة الحالة الخاصة بطالب الثانوية 

كبيرة	. 1 لديه	مشكالت	 كانت	 السوري	 الطالب	 أن	 تخبرنا	 الحالة	 بدراسة	 الخاصة	 النتائج	
	لقرار	الدمج	في	حين	إن	الحاالت	التي	كانت	مؤهلة	

ً
في	مستوى	اللغة	وأنه	لم	يكن	مؤهال

لالندماج	ضمن	املدرسة	التركية	اعتمدت	على	دورات	خاصة.	

االجتهاد	. 2 يخص	 ما	 في	 كبيًرا	 دوًرا	 الفردية	 للفروق	 أن	 الحالة	 دراسة	 ضمن	 الواضح	 من	
إهمال	شديد	من	 بين	 راوحت	 بحيث	 الجنسين	 بين	 املؤشرات	 تغير	 الدرا�شي	مع	مالحظة	

الذكور	وارتفاع	عدد	ساعات	الدراسة	لدى	اإلناث.	

إن	التسرب	املدر�شي	الذي	يسجل	أعلى	مستوى	له	في	املدارس	الثانوية	بحسب	اإلحصاءات	. 3
الصادرة	من	مراكز	بحثية	تركية	كافة	كان	نتيجة	عوامل	عدة،	منها	صعوبة	املنهاج	للطالب	
وتعرض	الطالب	في	املدرسة	الثانوية	ألنواع	مختلفة	من	التنمر	وكذلك	بسبب	الفرز	إلى	
مدارس	مختلطة	الذي	ال	يبدو	أنه	يتالءم	مع	بعض	العادات	االجتماعية	لدى	بعض	األسر	

السورية.	

واجتماعي،	. ) لفظي	وجسدي	 من	 الثانوي	 طالب	 لها	 يتعرض	 التي	 التنمر	 أشكال	 اختلفت	
ويبدو	أن	ملفهوم	الهوية	الذي	يبدأ	بالتشكل	لدى	الطالب	في	هذا	العمر	مؤشر	خطر	على	
قمع	الطالب	النتمائهم	السوري،	وتزداد	أشكال	التنمر	الجسدي	في	هذا	العمر	وتصل	إلى	
في	 واضح	 أثر	 السياسية	 الدعايات	 لتأثير	 أن	 ويبدو	 والسكاكين،	 الع�شي	 استخدام	 حد	
التنمر	 	مختلفة	من	

ً
الذين	يمارسون	أشكاال الجمعي	لدى	بعض	الطالب	األتراك	 العقل	

اللفظي.	
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نمطية	. 5 أفكار	 لديهن	 اإلناث	 وبخاصة	 الثانوية	 الحاالت	من	طالب	 بعض	 أن	 املالحظ	 من	
مسبقة	عن	أقرانهن	من	األتراك	بحيث	يعّدون	أنهم	ذوو	سلوك	�شيء	وهذه	أفكار	تعززها	
بعض	آراء	العائالت	السورية	وبخاصة	املحافظة،	ما	يترك	أثره	في	تقبل	األقران	السوريين	

ألقرانهم	األتراك.	

	ليس	هناك	عالقة	سببية	بين	معدل	الطالب	السوري	وفرزه	إلى	املدارس	الثانوية	املختلفة	). 
وخصوًصا	أن	امتحان	)lgs(	الذي	يتقدم	به	األتراك	لكي	يفاضلوا	على	مدارسهم	الخاصة	
في	اختيار	الطالب	السوريين	 ال	يشمل	السوريين	جميعهم،	بل	يعتمد	على	حالة	مزاجية	
أو	عدم	اختيارهم،	وهو	ما	رمى	بظالله	على	تسرب	بعض	الطالبات	ألسباب	تتعلق	بفرز	

الفتيات	إلى	مدارس	مختلطة.	

بالنسبة إلى املجموعة البؤرية من أولياء األمور 

منبوذ	. 1 بأنه	 الطالب	 وطأة	شعور	 من	 التخفيف	 السورية	 لألسرة	 الشاغل	 الشغل	 أصبح	
تعيشها	 التي	 النف�شي	 الالاستقرار	 حالة	 على	 انعكس	 بدوره	 وهذا	 أقرانه	 من	 ومرفوض	
األسرة	وبسبب	أن	العينة	أغلبها	من	ذوي	التعليم	العالي	الجيد	واملستوى	املادي	املتوسط	
فقد	اتخذت	إجراءات	ملساعدة	الطالب	ضمن	االمكانيات	املتاحة،	بينما	من	هم	من	ذوي	
التعليم	املنخفض	أبدو	استجابات	أقل	نحو	االهتمام	بتسجيل	أبنائهم	في	دورات	خاصة.	
ونالحظ	ظهور	أعباء	مادية	جديدة	ومرهقة	لبعض	األسر	السورية	بحيث	إن	بعض	أولياء	
األمور	ربطوا	بين	متطلبات	الطالب	والحصول	على	عمل	إضافي	يساعدهم	على	ردم	هذه	

الهوة.	

هذا	. 2 أن	 الواضح	 من	 وكان	 لتنمر،	 أبنائهم	 بتعرض	 العينة	 نصف	 من	 أكثر	 أجابت	 لقد	
أن	 والواضح	 التنمر	ومن	 يدخل	ضمن	خانة	 أنه	 لنا	 يؤكد	 ما	 دائًما	وهو	 يتكرر	 السلوك	
	في	االستجابة	ألشكال	التنمر	بحيث	يمكننا	أن	نجزم	أن	هذا	النوع	من	التنمر	

ً
هناك	تماثال

	متماثلة	في	العقل	الجمعي	لدى	الطالب	األتراك	وبخاصة	في	ما	يتعلق	بالتنمر	
ً
يأخذ	أشكاال

األتراك	مع	مالحظة	 الطالب	 يرددها	 التي	 السياسية	 بالدعاية	 متأثًرا	 يبدو	 الذي	 اللفظي	
تجاه	 مسؤول	 غير	 ا	

ً
سلوك يمارسون	 الذين	 األتراك	 املعلمين	 من	 جًدا	 قليلة	 فئة	 وجود	

الطالب	السوريين	بما	يجعل	الطالب	األتراك	متأثرين	بمعلميهم.	
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في	. 3 الحيوي	 دورها	 األسرة	 فقدان	 في	 تكمن	 األهالي	 كما	حددها	 التسرب	 مؤشرات	 أخطر	
توجيه	الطالب	نحو	االلتزام	بالدوام	املدر�شي	بسبب	قلقهم	من	تأزم	حالة	الطالب	النفسية	
الطالب(	ومن	املؤشرات	 )كانتحار	 الواقع	 أفعال	شاهدوها	على	أرض	 إلى	 التي	قد	تدفعه	
الخطرة	أيًضا	تسرب	عدد	كبير	من	الطالب	اإلثاث	في	املرحلة	الثانوية	بسبب	فرزهم	إلى	

َسر	السورية.	
ُ
مدارس	مختلطة	وهو	ما	ال	يتوافق	مع	العادات	املحافظة	لبعض	األ

	معيارًيا	أثبتت	الدراسات	الحديثة	. )
ً

إن	التواصل	بين	األسرة	-	والطالب	واملدرسة	يعاني	خلال
جميعها	أهميته	في	سد	الفجوة	بين	األطفال	وبخاصة	األطفال	ذوي	املرجعيات	االجتماعية	
األمور	 أولياء	 بين	مجلس	 التواصل	 أن	 الواضح	 ومن	 رعاية	 إلى	 تحتاج	 التي	 واالقتصادية	
وأولياء	أمور	الطالب	السوريين	يحدث	من	جهة	واحدة	)one way(((،	ويتبين	أنه	ال	يوجد	
ضمن	املدارس	التركية	أو	ضمن	املستويات	العليا	في	مديرية	التربية	أي	سياسة	اجتماعية	
أو	تعليمية	واضحة	تجاه	طرح	برامج	تساعد	أولياء	األمور	السوريين	على	طرح	املشكالت	
املتعلقة	بأبنائهم	دورًيا،	وهذا	ما	أثر	بدوره	في	عمليتي	التدخل	واالرتباط،	ما	أفقد	بعض	
إقناع	 على	 قدرتهم	 حتى	 أو	 بهم	 خاصة	 ميول	 تنمية	 أو	 أبنائها	 توجيه	 على	 قدرتها	 األسر	
أبنائهم	بضرورة	تقبل	أقرانهم	من	األتراك	وتحفيزهم	من	أجل	تعلم	اللغة	وتحقيق	االندماج	

السريع.	

من	الواضح	أن	أولياء	األمور	السوريين	لديهم	ارتدادات	سلبية	وأفكار	مسبقة	عن	أن	ما	. 5
يحدث	من	إهمال	في	التواصل	هو	ألنهم	سوريون،	ما	يترك	انطباًعا	سيًئا	لدى	العائلة	عن	
املدرسة	وبطبيعته	سوف	ينتقل	هذا	الشعور	إلى	الطالب	السوري	الذي	سيبدأ	هو	اآلخر	

بتشكيل	مفهوم	سلبي	عن	مدرسته	أو	أنه	مرفوٌض	فيها.	

استجابت	املجموعة	البؤرية	لألسر	السورية	ملالحظة	مجموعة	من	السلوكات	لدى	أبنائهم	. )
والتلعثم	 الدائم	 والتمارض	 والعزلة	 السريع	 والغضب	 والفوضوية	 الالمباالة	 أهمها	 وكان	

والعنف	املتزايد	والشللية.

بالنسبة إلى املقابالت الخاصة بالكادر التدري�سي واإلداري التركي 

على	الرغم	من	الجهد	الحثيث	الذي	يمارسه	املعلمون	األتراك	والتحديات	الجديدة	التي	. 1
للتعامل	مع	هذه	 التأهيل	املالئم	 أنهم	ال	يمتلكون	األرضية	املالئمة	وال	 ظهرت	أمامهم	إال	
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التحديات	فقد	أظهرت	النتائج	أن	املعلمين	األتراك	بأفضل	الحاالت	عندما	نسألهم	عن	
الرابط	 أو	استخدام	 التعاطف	الشخ�شي	 بلغة	 التحدث	 إلى	 يميلون	 أو	حلول	 اقتراحات	
	
ً

الديني	بين	الطالب	بعيًدا	عن	وجود	أي	خطة	أو	فكرة	أو	أرضية	للتعامل،	فيقول	املعلم	مثال
أنا	أهتم	بالطالب	السوريين	أنا	أحبهم،	أطلب	من	الطالب	األتراك	أن	يقدروا	وضعهم	الخ.	
وهو	ما	ينفي	وجود	سياسة	اجتماعية	أو	تربوية	لوضع	خطة	استراتيجية	لحل	املشكالت	
الناتجة	من	قرار	الدمج	ومن	ثم	حاجة	املعلمين	األتراك	إلى	إعادة	تأهيل	بما	يالئم	الخبرات	

الجديدة	التي	يواجهونها	مع	هذا	الكم	من	أعداد	الطالب	السوريين	في	مدارسهم.

يعاني	املعلم	التركي	االرتدادات	السلبية	النفسية	للطالب	السوري	تجاه	أي	نوع	من	أنواع	. 2
واالنتباه	 االنضباط	 يخص	 ما	 في	 املعلم	 توجيهات	 بين	 يربط	 السوري	 فالطالب	 التوبيخ	

للدرس	وكونه	سورًيا،	ما	يوقع	املعلم	التركي	في	مآزق	لم	يكن	معتاًدا	عليها	في	السابق.	

األزمات	. 3 مع	 اجتماعية	 لبرامج	 خاضعة	 علمية	 بطريقة	 التربويون	 املرشدون	 يتعامل	 ال	
الشفوية	وهذا	 تتجاوز	املالحظات	 املقدمة	ال	 الحلول	 الدمج،	وأكثر	 إثر	قرار	 في	 الناشئة	

يعطينا	مؤشر	واضح	النعدام	الوسائل	املعرفية	لدى	املرشد	التربوي.

الخاصة	. ) الحاالت	 متابعة	 مستوى	 في	 كلًيا	 معدوم	 واألسرة	 التربوي	 املرشد	 بين	 التواصل	
للطالب	السوريين	وقد	يكون	ذلك	بسبب	الخلل	في	العملية	التعليمة	ضمن	املدارس	التركية	

ككل	وليس	بسبب	اإلهمال	املتعمد	من	املرشدين	التربويين.

ُرصدت	بعض	اإلجراءات	التي	تتخذها	التربية	التركية	في	إنشاء	مراكز	تخصصية	للطالب	. 5
املراكز	 ولكن	هذه	 الدمج،	 قرار	 ثالث	سنوات	من	 بعد	 الناشئة	 الثغرات	 لسد	 السوريين	
أغلبها	تهتم	بتقوية	اللغة	التركية	لدى	الطالب	السوريين،	وهي	إلى	اآلن	ال	ترقى	إلى	مستوى	
حل	املشكالت	ذات	الشأن	بفرز	الطالب	أو	املشكالت	االجتماعية	والنفسية	املتأثرة	بقرار	

الدمج.	
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التوصيات واملقترحات

	إدراك	املنهاج	التركي	ساعده	ذلك	على	االندماج	 نَّ
ّ
كلما	ازداد	تعلم	الطالب	السوري	للغة	التركية	وتمك

مع	املحيط	الجديد،	وكلما	تقبل	املحيط	الخاص	باألقران	واملعلمين	األتراك	الطالب	السوري	داخل	
املدرسة	سّرع	ذلك	في	إمكان	تعلمه	اللغة	التركية	وإدراكه	املنهاَج	ومهارات	املشاركة،	وأي	اقتراحات	أو	
توصيات	ال	تأخذ	هذه	القاعدة	بالحسبان	سوف	تكون	جهًدا	مشتًتا	وبال	أي	نتيجة،	ومن	هنا	بناًء	على	

مشاهداتنا	نو�شي	بما	يأتي:	

ضرورة	إنشاء	مراكز	تأهيلية	تساعد	الطالب	السوريين	على	فهم	املنهاج	التركي	والقيم	. 1
الثقافية	التركية	الغريبة	عنهم.	

إقامة	جلسات	خاصة	باملعلمين	األتراك	من	مختصين	من	أجل	تدريبهم	على	أفضل	. 2
الطرائق	التي	يمكن	التعامل	بها	مع	وجود	طالب	أجانب	في	صفوفهم.	

زيادة	النشاط	الترفيهي	الذي	يحيي	روح	التعاون	بين	الطالب	األتراك	والسوريين.	. 3

تفعيل	مجلس	أولياء	األمور	بحيث	ينظم	لقاءات	بين	أولياء	األمور	السوريين	واألتراك	. )
وتوجيههم	إلى	االبتعاد	عن	أي	خطابات	تنمي	روح	العداء	بين	أبنائهم.	

ضرورة	توعية	الطالب	واملعلمين	األتراك	بأن	الوجود	التركي	في	سوريا	ليس	دفاًعا	عن	. 5
السوريين	بل	دفاًعا	عن	األمن	القومي	التركي	بدرجة	أولى.	

اتباع	سياسات	تعليمية	واجتماعية	واضحة	ومركزية	من	مديرية	التربية	منًعا	لحدوث	. )
أو	 باملديرين	 الخاصة	 الشخصية	 لألهواء	 السوريين	 الطالب	 أو	خضوع	 تذبذب	 أي	

املعلمين	األتراك.	

بناًء	. 7 التركية	 املدارس	 تفعيل	دور	املرشدين	االجتماعيين	من	سوريين	وأتراك	داخل	
على	خطة	تربوية	واضحة	تتبع	برامج	خاصة	في	تسريع	عملية	الدمج.	

نكتفي	بهذه	التوصيات	ويمكن	ألي	دارس	للسياسات	التعليمة	والتربوية	أن	يقترح	ما	يجده	مالئًما	
بهذا	الخصوص.	
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مواكِبة	 تكون	 بحيث	 التركية	 الدولة	 جهد	 لدعم	 منا	 محاولة	 جميعه	 البحث	 خالل	 ُعِرض	 ما	
املراكز	 في	 كانت	حاصلة	 التي	 الفو�شى	 من	 قرار	دمجهم	إلنقاذهم	 صدر	

ُ
أ الذين	 السوريين	 ملشكالت	

رحت	ال	تقلل	من	أهمية	قرار	الدمج	وحيويته	
ُ
السورية	السابقة	وإن	املشكالت	السابقة	كافة	التي	ط

ثبت	ذلك	من	خالل	رأي	الطالب	السوريين	وأولياء	
ُ
	وأخيًرا	هو	الطالب	السوري،	وقد	أ

ً
وأن	املستفيد	أوال

أمورهم	الذين	يجدون	في	املدارس	التركية	خطوة	جيدة	إلعطاء	أبنائهم	فرصة	في	التعليم	ضمن	متغيرات	
أكثر	طبيعية	واستقرار،	ولكن	ال	بد	من	تضافر	الجهد	من	الحكومة	التركية	واملنظمات	الدولية	ذات	
الشأن	بتعليم	الالجئين	حول	دعم	برامج	مديرية	التربية	التركية	الخاصة	بالنشاط	الذي	تساعد	على	
من	 ُيعرض	 ما	 إلى	 التركية	 الحكومة	 نظر	 وتوجيه	 واألتراك،	 السوريين	 الطالب	 بين	 االندماج	 تسهيل	
دعايات	سياسية	ضد	السوريين	وتأثيرها	في	تشكيل	أفكار	مسبقة	عنهم	من	أقرانهم	األتراك،	من	أجل	
السير	بالعملية	التعليمية	نحو	غايتها	اإلنسانية	والنبيلة	وتأمين	الدعم	بأشكاله	كافة	لعناصر	العملية	

التعليمية	جميعها	التي	تصب	في	النهاية	في	مصلحة	الجميع.	

 

 




