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عنى بإنتاج الدراسات والبحوث السياسية واملجتمعية 
ُ
هو مؤّسسة بحثية مستقلة، ال تستهدف الربح، ت

والفكرية املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر في سورية وسيناريوهات تطوره، وتهتم بتعزيز 
أداء املجتمع املدني، ونشر الوعي الديمقراطي. كما تهتم أيًضا بالقضايا العربية، والصراعات املتعلقة بها، 

وبالعالقات العربية اإلقليمية والدولية.

وقيم  أسس  على  سورية،  مستقبل  بناء  أجل  من  مبادرات  وُيطلق  ونشاطات،  مشاريع  املركز  ُينفذ 
الديمقراطية والحرية واملساواة وحقوق اإلنسان وقيم املواطنة املتساوية، ويسعى ألن يكون ميداًنا للحوار 

البّناء، وساحة لتالقي األفكار.

قسم الدراسات:

وتعالج  األساسية،  السورية  القضايا  تناقش  التي  واملوضوعية  العلمية  الدراسات  القسم  هذا  م  ُيقّدِ
العلمية  البحثّية  املواد  إنتاج  عن  مسؤول  وهو  املناسبة،  والبدائل  الحلول  وتقترح  الرئيسة،  املشكالت 
االجتماعية واالقتصادية والقانونية والثقافية والتربوية، التي تستند إلى جهٍد بحثّي أصيل ورصين يتوافق مع 

أصول العمل البحثّي العلمي.

دراسات  إنتاج  أعماله  جدول  على  ويضع  الراهن،  للواقع  قراءات  تقديم  على  الدراسات  قسم  يحرص 
والتربوية  والثقافية  والقانونية  والسياسية  الفكرية  املنظومة  بناء  إعادة  بهدف  كافة،  البحثية  الفئات  من 
بين السياسة واالقتصاد والقانون واملجتمع والفكر،  املتبادلة  التأثيرات  في سورية املستقبل، ويستكشف 

ويبحث في تأثيرات الحرب السورية وسبل تجاوزها في املستقبل في نظام ديمقراطي تعددي تداولي.
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ملخص

2011، بسبب النزوح وتدمير  يواجه قطاع التعليم السوري كثيًرا من التحديات منذ اندالع الصراع في 
املؤسسات التعليمية وهجرة كوادر املدارس والجامعات. وينعكس هذا األمر على جودة التعليم من املدرسة 
 2015 االبتدائية إلى املرحلة الجامعية، ويظهر ذلك في كثير من تقارير األمم املتحدة املنشورة بين األعوام 

و2019. ومن ثم فإن الفجوات في املعرفة التأسيسية تعوق تقّدم الطالب من خالل مسارات شهاداتهم. 

يتحرى هذا البحث سؤالين: ما الفجوات املعرفية املوجودة لدى الطالب امللتحقين بالجامعة في الرياضيات 
والعلوم وأسبابها؟ وما الحلول الكفيلة بسّد هذه الفجوات؟ 

أجريت هذه الدراسة في جامعَتين أنِشئتا عام 2015، في شمال غرب سورية غير الخاضع لسيطرة النظام. 
وأجريت مقابالت مع )25( مدرًسا جامعًيا من الجامعتين، مع استطالع رأي )165( طالًبا جامعًيا.

ظهر نتائجنا أن هناك فجوات معرفية كبيرة خاصة بفروع املعرفة بين معظم الطالب امللتحقين بالجامعة. 
ُ
ت

ل بسبب الحرب والنزوح، عوامل اجتماعية ونفسية 
ّ
وأسباب ذلك، إضافة إلى التعليم قبل الجامعي الذي تعط

واالقتصادي،  واالجتماعي  النف�سي  الجانب  تشمل  التي  املتكاملة  املؤسسية  املقاربة  أن  نقترح  واقتصادية. 
وكذلك األبعاد التعليمية، هي املطلوبة ملعالجة الفجوات املعرفية املحددة، بدعم من املنظمات ذات الصلة.

 تقّدم الدراسة مساهمة علمية في فهم الفجوات املعرفية املوجودة بين الطالب في شمال سورية. وتلفت 
االنتباه إلى واقع الطالب السوريين وقطاع التعليم في املستويين الثانوي والجامعي، وتحدد الطرائق التي يمكن 
لألكاديميين واملؤسسات وصانعي القرار من خاللها معالجة هذه الحقائق، بغية تعزيز النتائج اإليجابية بين 

طالب الجامعات.
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 املقدمة

الحدة  شديد  دولي  صراع  وهي  األمد،  طويلة  حرب  نحو  وتصاعدت   ،2011 عام  السورية  الثورة  بدأت 
ُيصنف من بين أكثر الصراعات تدميًرا منذ الحرب العاملية الثانية )Milton, 2019(. وقد تسبب هذا الصراع 
في نزوح جماعي داخلي وخارجي، وكان له تأثير خطر في قطاع التعليم العالي، حيث تعّرض قسم كبير من بنيته 
التحتية )املادية والبشرية واملؤسسية واالجتماعية( ألضرار بالغة )Barakat & Milton, 2015(. وعلى الرغم 
من ذلك، استمر نظام التعليم، وإن كان معرًضا للخطر، وافُتِتحت جامعات جديدة في شمال سورية، تدّرس 
مجموعة متنوعة من التخصصات في هذه املناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام التي فّر إليها املاليين. حتى 
مع الجهد املبذول لتلبية االحتياجات التعليمية للطالب في شمال سورية، تشير التقارير الواردة من املنظمات 
غير الحكومية )النشطة في املنطقة( إلى أن الطالب واألكاديميين يواجهون صعوبات كبيرة، تشمل التنقل بين 
لدى  املعرفية  للفجوات  توثيق  وهناك  وغيرها.  املالية  املوارد  ونقص  للنازحين،  اإلقامة  وأماكن  الجامعات 
الطالب في التعلم التأسي�سي، نتيجة الحرب والنزوح )Deane, 2016(. وتركز هذه الورقة على األساس املعرفي 
املستوى  في  الدراسة  في  لالنخراط  استعدادهم  مدى  وعلى  سورية،  شمال  في  بالجامعة  امللتحقين  للطالب 

الجامعي والتقدم من خالل مناهجه. وتركز بصورة خاصة على املعرفة التأسيسية في الرياضيات والعلوم.

أدى اندالع الحرب السورية واستمرارها على مدى عشرة أعوام إلى ظهور أسوأ أزمة إنسانية في العقود 
األخيرة، حيث تسببت في نزوح ماليين السوريين داخل سورية وخارجها، وتضررت أو ُدّمرت أكثر من )7,118( 
مدرسة في سورية )UNICEF, 2016(، ونتج من ذلك التدمير جيل من األطفال الذين تسربوا من املدرسة؛ ما 
يقرب من مليوني طفل تراوح أعمارهم بين )5 و17( عاًما )UNESCO & Team, 2019(. ويتناقض هذا األمر 
ا مع الحال قبل عام 2011، عندما حققت سورية معدل االلتحاق الشامل في التعليم االبتدائي، 

ً
تناقًضا صارخ

 International Bureau of Education, 2012 ; Watkins,( وقريًبا من االلتحاق الشامل في التعليم الثانوي
2013(. والتحديات التي تواجه الطالب الذين ما يزالون يدرسون في املدارس املتبقية كبيرة؛ فهناك اكتظاظ 
في الفصول/ الصفوف الدراسية، مع تدريس مناهج عفا عليها الزمن، وغياب جودة التدريس ونقص املواد 
 .)Waite, 2016( التعليمية األساسية، وهو وضع يتفاقم بسبب هجرة املعلمين املؤهلين إلى بلدان اللجوء
وقد أدت هذه العوامل بكل تأكيد إلى وجود فجوات معرفية كبيرة بين الطالب، وهي الفجوات املعرفية التي 

 .)UNESCO, 2016( ما تزال مستمرة مع دخول الطالب التعليم الجامعي

أقّل  )الجامعي(  العالي  التعليم  في  الصراع  تأثير  في  البحث  فإن  الثانوي،  أو  االبتدائي  بالتعليم  مقارنة 
ا العتقاد املجتمع الدولي- 

ً
توثيًقا. ومع ذلك، تشير األدلة الحديثة إلى أن نظام التعليم العالي في سورية -خالف

كما  وأفغانستان،  الصومال  مثل  األخرى  الصراع  مناطق  في  الحال  كما   ،)Milton, 2019( تماًما  َيْنهر  لم 
وصفها فيرهوفن )Verhoeven, 2009(. ويشير ميلتون -في دراسته لعام 2019 حول التعليم العالي في شمال 
غرب سورية- إلى أن املؤسسات التعليمية ما تزال تعمل، لكن جودة التعليم تراجعت بصورة كبيرة. تتشابه 
األسباب املذكورة لهذا االنحدار مع تلك املوجودة في املرحلتين االبتدائية والثانوية من التعليم، من ضمن 
 عالًيا، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن سورية فقدت ثلث أساتذتها 

ً
ذلك خسارة الكادر املؤهل تأهيال

العالي والبحث  التعليم  في اإلنفاق الحكومي على قطاع  2015. ويعود سبب االنخفاض الكبير  بحلول عام 
املخاوف  إلى  الدراسية،  الفصول  في  الطالب  حضور  وانخفاض  واملرافق  التحتية  البنية  وضعف  العلمي، 

األمنية.
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هناك حاجة إلى منهاج قوي ملرحلة ما قبل الجامعة، ملساعدة الطالب في فهم املفهومات التي يدرسونها في 
مستوى متقدم من الدراسة في الجامعة. يؤثر مقدار وجودة املعرفة السابقة إيجابًيا في اكتساب مزيد من 
املعرفة والقدرة على تطبيق حلول متقدمة للمشكالت املعرفية )Dochy, Segers & Buehl, 1999(. هذا مهم 
التطبيقية، مثل الطب، وطب األسنان، والصيدلة، والهندسة، حيث تشكل  العلوم  لتعليم  بشكل خاص 
م في املستقبل، إذ تتطلب مفهومات جديدة تتكامل مع فهم املفهومات 

ّ
املعرفة التأسيسية قاعدة مهمة للتعل

املوجودة مسبًقا )Donald, 2002(. وإضافة إلى املعرفة السابقة، خلصت دراسة أجريت في الواليات املتحدة 
تكوين  في  مباشًرا  تأثيًرا  تؤثر  التعليمية  واملناهج  التدريس  هيئة  وجودة  التعليمية  البيئة  أن  إلى  األميركية 
املعرفة بين الطالب الذين يدرسون العلوم، مثل علم األحياء )Brown, 2018(. من الواضح أن هذه الظروف 
وضت بشكل خطر، بسبب حالة الصراع وعدم االستقرار التي يعانيها الطالب واملعلمون 

ُ
كلها مفقودة أو ق

في سورية على مدى العقد املا�سي.

النتائج  إلى سلسلة من  إذ يؤدي  للحرب،  املعرضين  البشر  في صحة  تأثيٌر سلبي كبير  وللصراع املستمر 
 Catani,( الخطرة، من ضمن ذلك العالقات األسرية واألقاربية، والتحصيل العلمي والرضا العام عن الحياة
2018(. على سبيل املثال، أظهرت دراسة )Veronese, Pepe, Diab, Abu Jamey & Kagee, 2021(، أجِريت 
على عينة من طالب الجامعات الفلسطينية، أن العيش تحت الحصار في قطاع غزة يترافق بانخفاض األداء 
النف�سي بين املشاركين. وقد ثبت أن هذا الضرر النف�سي، في حالة معينة من التعليم بين الطالب السوريين، 
يقلل من تحصيلهم األكاديمي في مواد مثل الرياضيات والعلوم واللغات والعلوم االجتماعية، مقارنة بإنجازات 

.)Ulum & Kara, 2016( ما قبل الحرب

لتحسين  االجتماعية،   – االقتصادية  للتنمية  ضرورية  املستوى  رفيعة  والتقنية  العلمية  املعرفة  تعّد 
ظروف مواطني الدولة )Bekele, 2020 ; Dogbevia, 2014 ; Owens, 2018(. على سبيل املثال، من خالل 

دعم الخدمات الصحية وإعادة اإلعمار والنشاط الزراعي.

ا بالحاجة إلى بناء تغيير مستدام )Hargreaves & Goodson, 2006(، رفعت املنظمات اإلنسانية 
ً
اعتراف

الدولية واملحلية العاملة في مناطق الصراع أو في بلدان اللجوء مستوى دعم التدريب، بهدف نقل التعليم 
 Mendenhall, 2014( من الطوارئ إلى االستدامة، مع مراعاة مسألة جودة التعليم كجزء من استراتيجيتهم

 .); Naylor, 2015 Visconti & Gal, 2018

منظمة  أنشأت  والعراق،  ولبنان  واألردن  سورية  وتحديًدا  السورية،  األزمة  من  املتضررة  البلدان  في 
)يونسكو( برنامج )سد فجوات التعليم للشباب( الذي يتضمن عدًدا من املبادرات املصممة لدعم الوصول 
لتدريب  برامج متسارعة  توفير  املبادرات  التعليم. وتشمل هذه  في منظومة  املرونة  وبناء  الجيد  التعليم  إلى 
 Deane,( املعلمين وإتاحة الوصول إلى التعليم العالي وخبرات التعلم الفني والصوتي ذات الصلة بالشباب
Visconti & Gal, 2018 ; UNESCO, 2016 ; 2016(. وعلى الرغم من تقديم هذه املبادرات، ال توجد فعلًيا 
دراسات تستكشف تجارب الطالب في أثناء انتقالهم من التعليم ما قبل الجامعي إلى التعليم الجامعي، في 
ظل ظروف الصراع في سورية. ومع ذلك، تشير األدلة املذكورة إلى أن االنتقال يمثل تحدًيا، إذ يحاول الطالب 
االنتقال إلى التعليم العالي املتوقع منهم، والتكيف مع األساليب املختلفة للتعلم والتدريس والتقييم وتطوير 

مجموعة مهارات جديدة.

في البلدان التي ال يوجد فيها صراع، ُيعترف على نطاق واسع باالنتقال من املدرسة/ الكلية إلى الجامعة، 
الناجحة  للدراسة  األساس  يضع  أن  الفاعل  لالنتقال  ويمكن  الطالب،  لتطوير  حاسمة  فترة  بوصفه 
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 Hultberg, Plos, Hendry & Kjellgren, 2008 ; Kitching & Hulme, 2013 ;( املستقبلي  والتحصيل 
Krause & Coates, 2008 ; Merry, 2019(. أصبحت املوارد والتدريبات لدعم االنتقال أكثر شيوًعا اآلن. 
خالل  من  بشدة  متعطل  التعلم  حيث  سورية،  مثل  الصراع  مناطق  عن  ماذا  مهم:  سؤال  ثمة  ذلك،  ومع 

الحروب التي طال أمدها؟
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مشكلة البحث

أثرت الحرب في سورية تأثيًرا مباشًرا في التعليم، وأدت إلى انخفاض مستويات معرفة الطالب في مستويات 
ما قبل الجامعة. ويؤثر هذا األمر حتًما في انتقال الطالب وإنجازاتهم الناجحة من خالل دراستهم الجامعية. 
ونظًرا إلى أهمية الفهم املؤس�سي القوي ملفهومات العلوم والرياضيات في الدورات الدراسية الرئيسة، وهو 
أمر مهم للتنمية االجتماعية واالقتصادية للبلد )مثل العلوم الطبية وطب األسنان والهندسة(، فقد ركزنا 
في دراستنا على تحديد الفجوات املعرفية ضمن العلوم والرياضيات. وركز بحثنا على السؤالين الرئيسين 

اآلتيين:

العلوم  تتطلب  التي  املواد  في  الجامعة  يدخلون  الذين  الطالب  بين  الواضحة  املعرفية  الفجوات  ما   )1
والرياضيات بوصفها موضوعات أساسية، وما أسباب هذه الفجوات؟

 2( ما االستراتيجيات التي يمكن تقديمها للمساعدة في سد فجوات املعرفة املحددة؟
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املنهجية والطرائق/ الوسائل/ املناهج

أجريت هذه الدراسة مع جامعتين وقع عليهما االختيار كممثلتين عن جامعات جديدة ناشئة في شمال 
من  عدد  فيها  افُتتح  وقد  داخلًيا،  السوريين  النازحين  من  عدد  أكبر  فيها  يتركز  منطقة  وهي  سورية،  غرب 
الجامعات منذ عام 2015، استجابة الحتياجات املجتمعات املحلية والنازحين إلى التعليم العالي. حصلنا على 
املوافقة األخالقية من جامعة بريستول، إحدى املؤسستين الراعيتين للدراسة، واستخدمنا مقاربة مختلطة 
وقد  الدراسة،  موضوع  الجامعتين  من  اختيروا  أكاديمًيا،   )25( مع  منظمة  شبه  مقابالت  وأجرينا  املناهج، 
ُعّدوا األفضل لتقديم رؤى حول الفجوات املعرفية لطالبهم، واألسباب املحتملة، واقتراح الحلول املمكنة 
لسّد الفجوات املحددة. دمجنا هذه املقابالت مع استطالع عبر اإلنترنت لـ )41( طالًبا من املؤسستين كلتيهما.

الشكل )1(: املخطط الصندوقي للبحث

راوحت املقابالت بين 30 و60 دقيقة، مع أسئلة مصممة ملعالجة سؤالي البحث الرئيسين، مقسمة إلى 
ثالثة أقسام. ركز القسم األول على الخلفية الديموغرافية والتعليمية للشخص املقاَبل )مثل سنوات الخبرة 
للسماح  العربية  اللغة  أي  باللغات،  املتعلقة  الطالب  معرفة  على  الثاني  وركز  والتخصص(.  التدريس،  في 
نشر بها املعلومات املتعلقة بالتطورات 

ُ
للطالب بفهم املفهومات العلمية بشكل كامل، واللغة اإلنكليزية كلغة ت

العلمية في األغلب، والتركية لدعم إمكانية تعزيز دراساتهم خارج سورية. استكشف القسم الثالث فجوات 
في بداية حياتهم املهنية الجامعية، وأسباب هذه الفجوات،  املعرفة الخاصة بموضوع معين لدى الطالب 
فريق  م 

ّ
تسل املحددة.  الفجوات  لسّد  تنفيذها  يمكن  التي  واالستراتيجيات  ملعالجتها،  املوجودة  واآلليات 

الدراسة نماذج املوافقة املوقعة عبر البريد اإللكتروني بشكل مسبق قبل املقابالت، بسبب جائحة )كوفيد 
-19(، وقابلناهم عن بعد عبر منصة )زووم( وسجلنا املقابالت بموافقة من قابلناهم. خضعت بيانات املقابلة 
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للتحليل املوضوعي بعد النسخ والترميز.

الجامعتين  الطالب من  آراء  النتائج، استطلعنا  اتجاه  عمقة ولغرض تحديد 
ُ
امل الرؤى  لتقديم مزيد من 

لجمع  مجانية  أدوات  مجموعة  )وهو   )Kobo Toolbox( وفق  املسح  استبانة  وجهزنا  كلتيهما.  الدراسة  موضوع 
تشفير  لتسهيل  اإلنسانية(  الطوارئ  حاالت  في  استخداًما  األكثر  األداة  وهو  الصعبة،  البيئات  في  وإدارتها  البيانات 
.)Deane, 2016( البيانات، مع أسئلة االستطالع التي تعتمد على أداء نظرة عامة شبه منظمة ودراسة دياني

لظهور  الرئيسة  األسباب  عن  إجابات  على  الحصول  إلى  تهدف   ،
ً

سؤاال  )41( من  املسح  استبانة  تتكون 
الفجوات املعرفية في مستوى الطلبة الجامعيين في العلوم واللغات، ومعلومات عن الطالب ودراساتهم في 
كل من مستوى ما قبل الجامعة ومستوى الجامعة، من ضمن ذلك دراسات اللغات األجنبية، ومعلومات عن 

طبيعة تجاربهم في السكن والنزوح، حيث كان املشاركون من املهجرين. 

ُوّزع االستطالع على الطالب الذين يدرسون في الجامعتين باستخدام وسائل التواصل االجتماعي. وحللنا 
يوضح   .)Kobo Toolbox( باستخدام  الترميز  بعد   )Excelو  Power BI( برنامج  باستخدام  املسح  بيانات 

الشكل )1( خطة عمل الدراسة.
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العينة

من  واللغات  العلوم  في  املتخصصين  األكاديميين  أي  للدراسة،  املحتملين  باملشاركين  اتصلنا  التطوع. 
مع  للدعوة،  اإللكتروني  بالبريد  رسائل  أرسلنا  الجامعتين.  إدارة  بمساعدة  الدراسة،  موضوع  الجامعتين 
الدراسة،  بفريق  باالتصال  وطالبناهم  املحتملين،  املشاركين  إلى  املوافقة  واستمارات  الدراسة  معلومات 
إذا كانوا مهتمين باملشاركة. استجاب خمسة وعشرون شخًصا بشكل إيجابي، وأعادوا استمارات املوافقة 
املوقعة إلى فريق الدراسة قبل املقابالت. انظر الشكل )2( للحصول على تفصيل لتخصصات األشخاص 

الذين قابلناهم.

الشكل )2(: األكاديميون الذين قابلناهم بحسب االختصاص

استهدف االستطالع الطالب الجامعيين في العلوم الطبيعية من جامعتي الدراسة. املعلومات الديموغرافية 
التي حصلنا عليها من املستجيبين للمسح تتعلق بسنة دراستهم وموضوعها )انظر الشكلين: 3 و4(.
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الشكل )4(: املتجاوبين مع االستطالع بحسب االختصاص
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النتائج الرئيسية

الفجوات املعرفية. 1

الفجوات املعرفية في اللغاتأ. 

العربية،  اللغات  في  الطالب  بين  لغوية  فجوات  بوجود  قابلناهم  الذين  األكاديميون  املشاركون  أفاد   
املعرفة  أهمية  وأكدوا  سورية.  في  الطالب  يدرسهما  اللتان  األجنبيتان  اللغتان  وهما  والتركية،  واإلنكليزية 
اللغة  بقواعد  تتعلق  الرئيسة  الطالب  ضعف  نقاط  وأن  العلمي،  املحتوى  لفهم  العربية  باللغة  السليمة 
اللغة  في  معرفية  فجوات  بوجود  أيًضا  قابلناهم  الذين  األشخاص  وأفاد  املكتوبة.  العربية  واللغة  العربية 
اإلنكليزية، ما يحد من قدرات الطالب على البحث والتعرف إلى التطورات العلمية التي ُينشر كثير منها باللغة 
اإلنكليزية. والحظوا أيًضا أن هناك ضعًفا في اللغة التركية التي توصف بأنها مهمة، ألن تركيا، بوصفها دولة 

مجاورة، تقّدم منًحا دراسية للطالب السوريين إلكمال دراستهم في الجامعات التركية.

“اللغة العربية جسر للموضوعات العلمية، لذلك فهي ذات أهمية قصوى في فهم املعلومات وتطويرها”. 
ع رقم 6(

َ
)املستطل

ع رقم 
َ
“ يؤثر الضعف في اللغة العربية لدى الطالب في فهمهم للمفهومات والتعبير عن األفكار. )املستطل

)12

ع رقم 3(
َ
 “يؤثر الضعف في اللغة اإلنكليزية لدى الطالب في تطورهم في التخصصات العلمية”. )املستطل

إلى تطويرها”.  املتقدمة. يحتاج الطالب  ]الدراسة[  في سنوات  للغاية، وبخاصة  “اللغة اإلنكليزية مهمة 
ع رقم 4(

َ
)املستطل

بمواصلة  للطالب  للسماح  مهمة  التركية  اللغة  الطالب.  بين  التركية  اللغة  في  ضعف  هناك  “عموًما، 
ع رقم 7(

َ
دراستهم في تركيا”. )املستطل

فوا أنفسهم بوجود نقاط ضعف في اللغة العربية،  أظهرت نتائج استطالع الطالب أن %83 من الطالب عرَّ
ف %27 و%57 من الطالب أنفسهم بأنهم يتمتعون بمستوى فهم مبتدئ للغة اإلنكليزية والتركية  بينما عرَّ

)الشكل 5(.
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الشكل )5(: الطلبة بحسب تعريفهم ألنفسهم باللغتين اإلنكليزية والتركية

الفجوات املعرفية في العلوم التأسيسيةب. 

 من بين األكاديميين الذين قابلناهم، أكّد %65 وجود فجوات في املعرفة بين الطالب في املراحل األولى 
من الدراسة الجامعية. كانت هذه الفجوات بشكل رئيس في العلوم األساسية )الرياضيات واألحياء والفيزياء 
أثر  وقد  األساسية،  واملفهومات  املصطلحات  فهم  سوء  في  تتجلى  الفجوات  هذه  أن  وأفادوا  والكيمياء(. 
ذلك في فهمهم للمحاضرات الجامعية، وأن ذلك التأثير سيرافق الطالب في مراحل أكثر تقدًما من الدراسة 

عالج هذه املسألة.
ُ
الجامعية، ما لم ت

وأضاف األكاديميون أن مثل هذه األسس مطلوبة في املواد التخصصية جميعها في فروع الهندسة وحتى 
الطب، وأن استمرار الفشل في استيعابها وفهمها سيمنع الطالب من التقدم في مجاالت تخصصهم وعملهم 

املستقبلي.

ع 
َ
“هناك بعض الطالب الذين يبدو أنهم يتعرفون إلى مصطلحات العلوم األساسية ألول مرة”. )املستطل

رقم 12(

“يعاني الطالب نقًصا في املعلومات األساسية في الكيمياء. ويفتقر بعضهم إلى املعرفة األساسية بالرموز 
الكيميائية”.  املعادلة  طرفي  موازنة  وكيفية  الكيميائي،  التفاعل  وآلية  املعادالت،  وتوازن  الكيميائية، 

ع رقم 1(
َ
)املستطل

“هناك طالب غير قادرين على حل املعادالت أو موازنتها وغيرها من املبادئ األساسية للرياضيات، ويمنعهم 
هذا األمر من التقدم في موضوعاتهم املتخصصة«. )املستطلع 4(

فهمهم  في  وكذلك  الحيوية،  ووظائفها  الخلية  مثل  األساسية،  للمصطلحات  فهمهم  في  أخطاء  “هناك 
ع رقم 12(

َ
لتكامل علم األحياء مع علوم مثل الفيزياء والكيمياء« )املستطل

سلط معظم طالب االستطالع الضوء على الفجوات في فهمهم للموضوعات العلمية، كما يوضح الشكل )6(.
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الشكل )6(: الفجوات املعرفية ذات الصلة باملوضوع التي حددها الطالب بأنفسهم.

أسباب الفجوات املعرفية لدى الطلبة. 2

بين طالبهم، وكان  التي لوحظت  املعرفية  الفجوات  قابلناهم كثيًرا من أسباب  الذين  ذكر األكاديميون 
أبرزها:

النزوح املتكرر مع االنقطاع عن الدراسة لبعض الفصول الدراسيةأ. 

 أكد األشخاص الذين قابلناهم أنهم تعرضوا للنزوح الجماعي إلى املنطقة، من ضمن ذلك النزوح املتعدد 
تعليمية  مؤسسات  وجود  عدم  بسبب  التعليم  عن  الطالب  غياب  مع  عدة،  مرات  أخرى  إلى  منطقة  من 
االستقرار  وعدم  األمن  انعدام  بسبب  الدراسة،  عن  للتغيب  تعرضوا  وأنهم  إليها.  نزحوا  التي  املناطق  في 
االقتصادي واألثر النف�سي للصراع والنزوح. وأفاد األشخاص الذين قابلناهم بأن االنقطاعات في التعليم 
التي  املوضوعات  كانت من  واللغات  الطبيعية  العلوم  أن  إلى  نظًرا  املواد،  تلك  في  إلى فجوات معرفية  أّدت 

سب فيها املعرفة بشكل تراكمي. وسلط األكاديميون املشاركون الضوء على هذه القضايا، إذ قالوا:
َ
تكت

مستوياتهم  في  وانخفاض  بالتعليم  اهتمامهم  انخفاض  إلى  أخرى  إلى  منطقة  من  الطالب  نزوح  “أدى 
التعليمية”. )األكاديمي رقم 5(

ر سلًبا 
ّ
“أدى النزوح املتكرر إلى عدم استقرار الطالب وتسربهم من عدد من الفصول الدراسية، وهو ما أث

في شخصيتهم وتعليمهم”. )األكاديمي رقم 16(
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 وفي ما يتعلق بنتائج استطالع الطالب، أكد )75( % من الذين شاركوا أنهم وأسرهم قد نزحوا بضع مرات، 
جبروا بسبب الظروف على التسرب من فصول عدة.

ُ
بمتوسط )4( حاالت نزوح، وأكد )38,18( % أنهم أ

الفقر املدقع والظروف املعيشية السيئة والحاجة إلى العملب. 

 أفاد من قابلناهم أن كثيًرا من األشخاص في شمال سورية يعيشون حالة فقر مدقع. وقالوا إن الناس 
نزحوا وليس لديهم عمل. عاش بعضهم في مخيمات أو غرف فردية، ألنهم لم يتمكنوا من استئجار مسكن. 
ترك هذا الفقر املدقع والظروف املعيشية السيئة أثًرا في تعليم األطفال؛ إذ لم يعد التعليم أولوية، وصار 

الهدف هو البقاء.

ع رقم 2(
َ
“االلتزام بالدراسة يكاد يكون معدوًما بين معظم الطالب، وأولويتهم هي العيش”. )المستطل

“عندما يكون هناك نقص في أهم ضروريات الحياة، لن يبقى أي اهتمام باملجاالت األخرى. أدى الفقر 
ع رقم 8(

َ
واملعيشة البائسة إلى عدم االهتمام بالتعليم”. )المستطل

ع رقم 19(
َ
“ليس لديهم حّيز في منازلهم للدراسة، فكيف يمكنهم الدراسة؟« )المستطل

لتحديد مستوى معيشة الطالب، سألناهم عن دخلهم الشهري بالدوالر األميركي. يوضح الشكل )7( أن ما 
يقرب من )60( % من عائالت الطالب لديهم متوسط دخل شهري قدره )100( دوالر أو أقّل.

الشكل )7(: دخل عائالت الطالب الشهري
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مساكن  في   %  )62,4( حوالى  يعيش  حيث  الطالب،  فيه  يعيش  الذي  السكن  نوع   )8( الشكل  يوضح 
مستأجرة، و)19,4( % في مخيمات النازحين. وأفاد األكاديميون الذين قابلناهم أن الفقر أجبر الطالب على 
العمل لتوفير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، وأدى إلى االنقطاع عن الدراسة الجامعية وتركها لفترات، 
كانوا  منهم   %  )30( أن  الطالب  استطالع  كشف  املعرفة.  واكتسابهم  العالي  تعليمهم  في  أيًضا  أثر  ما  وهو 

يعملون ويدرسون في الوقت نفسه.

الشكل )8( نماذج سكن الطالب

“نصف الطالب يعملون، لذا ال يحضرون الدروس”. )األكاديمي رقم 23(

عمليات التدريس السيئة في املرحلة ما قبل الجامعيةج. 

 أكد األشخاص الذين قابلناهم أن حالة املدارس سيئة، وأن عددها املحدود يجعلها مكتظة، وأكدوا 
التعليم قبل الجامعي والتعليم  بين  ناتجة  الدراسية، مع وجود فجوة  املناهج  غياب موضوعات مهمة من 
املعلمين  نقص  إلى  التدريس  ضعف  سبب  ويعود  الطالب.  لدى  املعرفية  للفجوة  أسباب  وكلها  الجامعي، 

الخبراء. ومعظم أولئك الذين يدّرسون اآلن ليس لديهم شهادات جامعية أو خبرة في التدريس.

ع رقم 1(
َ
“عدم كفاية املدارس، ونقص الكادر التعليمي املؤهل في املرحلة الثانوية”. )المستطل

“لقد أصبح التعليم ما قبل الجامعي أضعف مما كان عليه سابًقا، حيث ال يتم تناول موضوعات معينة 
ع رقم 12(

َ
في الكتب املدرسية”. )المستطل

ا ملوضوعات مهمة من املناهج 
ً
وفًقا للنتائج استطالع الطالب، أكد )33( % من الطالب أن هناك حذف

املدرسية.
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التحديات التي تواجه الجامعاتد. 

نتيجة الحرب، كما  الذين قابلناهم أن عدًدا كبيًرا من املتعلمين قد غادروا سورية   أدرك األكاديميون 
حدث في العراق )Morand-Ferron & Quinn, 2011( والبلدان األخرى املتأثرة بالصراع. وقد أدى ذلك إلى 

نقص أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في شمال سورية، وتدريس املواد الجامعية من غير املختصين.

“هاجر عدد من املعلمين واألكاديميين من سورية، وأدى ذلك إلى نقص عدد املختصين في شمال سورية، 
ومن ثم أدى إلى ضعف لدى الطالب”. )األكاديمي رقم 11(

التحديات التي تواجه الطالب. 3

التحديات النفسيةأ. 

 يواجه طالب الجامعات في شمال غرب سورية عدًدا من املشكالت النفسية، وقد أكد ذلك األكاديميون 
الحرب،  أفراد األسرة، وإعاقات  النفسية عن فقدان األحبة، من ضمن ذلك  تنجم املشكالت  املشاركون. 
األساسية،  االحتياجات  تلبية  على  القدرة  وعدم  املالي،  والعجز  وإليها،  الجامعة  من  االنتقال  من  والخوف 
املحلية  املجتمعات  تواجه  التي  املشكالت  ملعالجة  حلول  وجود  عدم  إلى  إضافة  أيًضا،  الحرب  نتاج  وكلها 

واملقيمين، كما أكد األكاديميون املشاركون:

“تتفاقم هذه املشكلات بسبب عدم قدرة بعض أساتذة الجامعات على التعامل بإيجابية مع املشكالت 
النفسية املختلفة لطالبهم ... يعاملونهم كطالب عاديين ال يعانون أي مشكالت نفسية. وهؤالء الطالب في 

وضع خاص جًدا، يختلفون عن معظم نظرائهم في بقية العالم”. )الأكاديمي رقم 20(

وزاد العبء التدري�سي على املحاضرين في الجامعة، حيث يضطرون إلى شرح املحاضرة مرات عدة، بسبب 
عدم قدرتهم على التركيز نتيجة مشكالت نفسية عدة”. )الأكاديمي رقم 15(

التحديات التقنيةب. 

 أبرز األكاديميون املشاركون أيًضا تحديات أخرى، مثل نقص الكهرباء في منازل الطالب، أو عدم قدرة 
الطالب على تحمل تكاليفها، في حال توفرها. كان االفتقار إلى الوصول إلى اإلنترنت وعدم القدرة على تحمل 

تكاليف أجهزة الحاسوب للدراسة من األسباب اإلضافية املركبة للفجوات في معرفة الطالب.

على  النف�سي  الضغط  من  تزيد  أموٌر  تكلفته  وارتفاع  اإلنترنت  ونقص  تكلفتها  وارتفاع  الكهرباء  قلة  “إن 
الطالب”. )األكاديمي رقم 22(

“إن عدم قدرة الطالب على شراء أجهزة الحاسوب، ومن ثم قلة خبرتهم والنقص في مهارات الحاسوب، قد 
تؤدي أيًضا إلى زيادة الفجوات املعرفية بين الطالب، وبخاصة في التخصصات التي تتطلب أجهزة حاسوب، 

مثل الهندسة وغيرها”. )الأكاديمي رقم 18(



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

19

الشكل )9(: وصول الطلبة إلى اإلنترنت

إلى  )68(% من املشاركين  في املنطقة، حيث يفتقر  أيًضا عن ضعف اإلنترنت  كشف استطالع الطالب 
أن   %)20( الحاسوب، حيث ذكر  مهارات  إلى  االفتقار   عن 

ً
9(، فضال الشكل  )انظر  اإلنترنت  إلى  الوصول 

مهاراتهم الحاسوبية كانت ضعيفة، و)7(% فقط قالوا إن لديهم مهارات حاسوبية »ممتازة« )انظر الشكل 
.)10
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الشكل )10(: تقييم الطالب ملعرفتهم بمهارات الحاسب

التحديات املاليةج. 

وإليها،  الجامعة  من  التنقل  تكاليف  ارتفاع  أيًضا  عانوا  الطالب  معظم  أن  املشاركون  األكاديميون  أكد 
 عن ارتفاع تكلفة السكن، وغالًبا ما كانوا غير قادرين على دفع الرسوم الجامعية. وعلى الرغم من أن 

ً
فضال

بعض املنظمات الدولية تقدم منًحا دراسية لتغطية الرسوم الجامعية واإلسكان والتكاليف األخرى، فإن 
.

ً
عددها ما زال قليال

“يعاني طالبنا عدم قدرتهم على دفع الرسوم الجامعية وتكاليف السكن، وعدم قدرتهم على توفير اللوازم 
 جًدا من املنح الدراسية الكاملة 

ً
األساسية ألي طالب في الجامعة، حيث تقدم املنظمات الدولية عدًدا قليال

واملنح الدراسية الجزئية لطالبنا، على الرغم من ظروفهم الصعبة”. )األكاديمي رقم 12(

أظهر مسح الطالب أن )2,42(% فقط من املستجيبين حصلوا على منح مالية.
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طرائق سد الفجوات. 4

األساليب الحالية التي يستخدمها حالًيا أساتذة الجامعةأ. 

بذلوا  أنهم  وأكدوا  للطالب،  املعرفية  الفجوات  بخصوص  مخاوفهم  في  املشاركون  األكاديميون  يشترك 
جهًدا كبيًرا لتطوير استراتيجيات تعليمية وتنفيذها للمساعدة في سد الفجوات. وشمل ذلك تقديم منهاج 
يخص املعلومات األساسية قبل بدء الدروس املناسبة، وتوفير واجبات منزلية واختبارات إضافية، وزيادة 
التطبيقات العملية مثل )MATLAB وGeoGebra(، وتوجيه الطالب إلى املصادر عبر اإلنترنت، على سبيل 
النف�سي  باإلرشاد  الطالب  أيًضا  األكاديميين  بعض  دعم  ذلك،  إلى  وإضافة  فيديو.  ومقاطع  دروس  املثال، 

ملحاولة تشجيعهم على االهتمام بالدراسة.

تشمل اآلراء التي عبر عنها املشاركون ما يأتي:

املفهومات  ترسيخ  أجل  من  والتكرار  املحاضرات  تبسيط  ذلك  ضمن  من  مختلفة،  طرائق  “أستخدم 
األساسية، إضافة إلى زيادة عدد االختبارات للطالب، من أجل الحصول على املالحظات التي يمكن أن تكون 

مفيدة في تعديل طريقة الشرح الخاصة بي”. )األكاديمي رقم 17(

“زيادة عدد األمثلة في أثناء الشرح وإعطاء محاضرات إضافية قبل االمتحانات”. )األكاديمي رقم 8(

“أقدم اإلرشاد النف�سي للطالب لتشجيعهم على الدراسة بجد”. )األكاديمي رقم 16(

اآلليات املوجودة في مستوى الجامعةب. 

أكد األكاديميون املشاركون أن اآلليات املدعومة من الجامعة متوفرة، وتسمح للطالب بتعزيز معرفتهم 
الخاصة بموضوع معين في أثناء انتقالهم إلى الجامعة، كما هو موضح في ما يأتي:

“هناك بعض اآلليات الرسمية وغير الرسمية، التي أنشأتها الجامعة لسد الفجوات، مثل عقد دورات 
للطالب الجدد لسد الفجوات، ومطالبة املعلمين بسد الفجوات منذ البداية، وتوفير فصول دراسية إضافية 

للطالب، واالتصال باملنظمات الدولية لتطوير املخابر«. )األكاديمي رقم 5(

“تحاول جامعتنا جاهدة التعاقد مع أكاديميين سوريين متخصصين يعيشون في تركيا”. )األكاديمي رقم 
)17

“تقدم جامعتنا دورات مكثفة للقادمين الجدد في الرياضيات والفيزياء”. )األكاديمي رقم 19(
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استراتيجيات إضافية مقترحة من األكاديميين املشاركين. 5

اقترح املشاركون في الدراسة أيًضا استراتيجيات جديدة للمساعدة في سد الفجوات املعرفية، في كل من 
مرحلتي ما قبل الجامعة والجامعة.

في املرحلة ما قبل الجامعيةأ. 

إلى إجراء دورات تحضيرية للطالب قبل دخولهم الجامعة، وبخاصة في التخصصات العلمية،  الحاجة 
في  إلى معلمين مؤهلين  )57( % من األكاديميين أن هناك حاجة  أفاد  الرياضيات والفيزياء والكيمياء.  مثل 

املرحلتين الثانوية واإلعدادية لدعم الدورات العلمية.

سلط األكاديميون الضوء على الحاجة إلى تطوير املناهج وتوحيدها في جميع أنحاء املنطقة الشمالية من 
سورية، حيث أشار )26( % من املشاركين إلى الحاجة إلى إنشاء مجلس للتعليم العالي مسؤول عن اإلشراف 
على العمليات التعليمية في جميع املجاالت ذات الصلة، مثل تطوير املناهج وتعيين أعضاء هيئة التدريس 
والعمل على زيادة عدد املدارس املتاحة. وشدد )30( % من األكاديميين على الحاجة إلى دعم طالب املرحلة 
الثانوية مالًيا، للسماح لهم بالدراسة بشكل مناسب، وأشار )13( % إلى الحاجة إلى بناء مختبرات في املدارس 
الثانوية، لتمكين الطالب من وضع النظرية موضع التنفيذ. وأكد بعضهم توافر التطبيقات القابلة للتحميل 
اللغة  إتقان  إلى ضرورة  العلوم. وأشار آخرون  في  التجارب املخبرية  عبر اإلنترنت للسماح للطالب بمحاكاة 

اإلنكليزية في املرحلة الثانوية، ليتمكنوا من متابعة دراستهم في املستوى الجامعي.
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في املرحلة الجامعيةب. 

الحاجة  ذلك  ضمن  ومن  الجامعيين،  لطالبهم  املعرفية  الفجوات  ملعالجة  اقتراحات  املشاركون  قدم   
اعتمدت  وقد  جامعاتهم.  في  وتوظيفهم  الخبرة  وذوي  واملختصين  املؤهلين  األكاديميين  من  مزيد  جذب  إلى 
الجامعات بالفعل هذه االستراتيجية في وقت الدراسة، ولكنها بحاجة إلى تسريعها، إلى جانب تقديم برامج 
التطوير املنهي الداخلية للموظفين الحاليين. واقترح بعض املشاركين أن على الجامعات أن تعيد النظر في 
سياساتها املتعلقة بالقبول، ورفع درجات ومتطلبات املبتدئين للراغبين في دراسة الكليات العلمية والطبية، 
أي فقط أولئك الذين حصلوا على شهادة البكالوريا الفرع العلمي. أما بالنسبة إلى رفع القدرة اللغوية، فقد 
أكد األكاديميون أن هناك حاجة إلى تعزيز دورات اللغة اإلنكليزية، حتى يتمكن الطالب من الوصول إلى املواد 
املهمة باللغة اإلنكليزية، من ضمن ذلك مواقع اإلنترنت باللغة اإلنكليزية، واستخدام التطبيقات العلمية. 
واقترح البعض دعم الطالب مالًيا، من خالل السكن الجامعي والرواتب الشهرية للسماح للطالب بالتركيز 

على دراساتهم.

العلمية  الفجوات  ملعالجة  تنفيذها  يمكن  التي  املقترحة  االستراتيجيات  بعض   )11( الشكل  يلخص 
واللغوية التي تعد مركزية مثل دورات الرياضيات، واللغة اإلضافية، والدعم املالي، والنف�سي.

الشكل )11(: الحلول املقترحة لسد الفجوات املعرفية
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الخاتمة

بين  العلوم  في  األساسية  املعرفية  بالفجوات  يتعلق  األول  محددين:  سؤالين  على  الدراسة  هذه  زت 
ّ

رك
الطالب املسجلين في الجامعة؛ والثاني يبحث في املبادرات واملمارسات التي يمكن تنفيذها للمساعدة في سد 

هذه الفجوات املحددة.

العلوم للمفهومات  أّن هناك فجوات كبيرة بين فهم طالب  نتائج رئيسة من دراستنا: األولى  تظهر ثالث 
التأسيسية عند بدء دراستهم الجامعية، وأّن هذا األمر يتفاقم مع انخفاض التدريب على اللغة األساسية 
م؛ والثانية أن هذه الفجوات هي نتيجة للحرب. وتشمل هذه 

ّ
)العربية( والثانوية )اإلنكليزية( كوسيلة للتعل

املدارس،  وإغالق  املتعددة  النزوح  عمليات  خالل  التعليم  إلى  ل 
ّ
املعط الوصول  نقاط:  مجموعة  الفجوات 

املعلمين  ونقص  املدمرة،  التعليمية  التحتية  البنية  بسبب  كبير  بشكل  والتعليم  التعلم  بيئات  وضعف 
 

ً
فضال والعجز،  الجسدية  اإلصابات  أو  النفسية  والّرضات  والخارجي،  الداخلي  النزوح  بسبب  املؤهلين 

عن ذلك، تعيش األغلبية العظمى من الطالب في فقر مدقع، وهم يجمعون بين العمل والدراسات لتلبية 
االحتياجات األساسية من الغذاء واملأوى ألنفسهم وألسرهم. هذه العوامل كلها تؤدي في كثير من األحيان 
في  خاص  بشكل  التعليم  عن  االنقطاع  فترات  وتؤثر  املدر�سي.  التعليم  عن  االنقطاع  من  طويلة  فترات  إلى 
بنى بشكل تراكمي على مدى فترة 

ُ
املعرفة العلمية التأسيسية التي تتطلب استمرارية املناهج واملعرفة، حيث ت

من الزمن. ونظًرا إلى قلة الوصول إلى مرافق الحاسوب واإلنترنت، لنسبة كبيرة من الطالب الذين شملهم 
م عبر اإلنترنت الذي استلزمته جائحة )كوفيد -19( سيؤدي إلى مزيد من 

ّ
االستطالع، فإن االنتقال إلى التعل

.)David et al., 2020( م
ّ
التحديات، وهو ما يؤدي إلى مزيد من ضياع التعل

مهم 
ّ
تعل في  الطالب  لدعم  املبادرات  من  كثير  وجود  على  الضوء  ط 

ّ
تسل دراستنا  أن  الثالثة  والنتيجة 

من   
ً

بدال األساس،  في  الفرديون  األكاديميون  يستخدمها  التي  املقاربات  هي  هذه  الجامعة.  دخولهم  عند 
الناجح  والتقّدم  الجامعة  إلى  منهجًيا  الطالب  انتقال  لدعم  املصّممة  املؤسسة  مستوى  في  االستراتيجيات 
من خاللها. تركز طرائق الدعم املستخدمة -في األغلب- على أوجه القصور املعرفية )مثل الدروس اإلضافية 
التي  النفسية واالجتماعية واالقتصادية األوسع  بالتحديات  القليل من االهتمام  التعليمية(، مع  املواد  أو 
االنتقال  دعم  في  التعلم  على  تركز  التي  الفردية  االستراتيجيات  هذه  فاعلية  مدى  إن  الطالب.  يواجهها 

واالستمرار من خالل الجامعة هو أمٌر غير واضح.

الصحة النفسية الجيدة هي عامٌل مهٌم في األداء األكاديمي الجيد، وقد ارتبط التعرض للعنف املرتبط 
بالصراع باألداء األكاديمي السيئ. على سبيل املثال، وجدت دراسة Brück, Di Maio & Miaari, 2019( التي 
تدرس تأثير الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني في مختلف النتائج التعليمية أن الطالب كانوا أقل عرضة الجتياز 
االختبارات عند تعرضهم للعنف. وهناك أنماط مماثلة في ما يتعلق بالفقر، مع انخفاض التحصيل التعليمي 
املرتبط بانخفاض املوارد املالية لألسرة بسبب الصراع )Dabble & Paul, 2014(. وقد كان انخفاض املوارد 
على  األسرة،  دخل  لدعم  املال  لكسب  بالعمل  الطالب  بمطالبة  املثال،  سبيل  على  ا، 

ً
مرتبط لألسرة  املالية 

.)Justino, Leone & Salardi, 2014( حساب تعليمهم

بالنظر إلى تأثير الشدة النفسية والضائقة املالية في التحصيل العلمي، نقترح أن تنظر أّي مبادرة تسعى 
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 إلى العوامل املساهمة، وأن توفر االحتياجات النفسية واالجتماعية 
ً
 شمولية

ً
لسد الفجوات املعرفية نظرة

النهج  قيمة  إلى  ميانمار،  في   2020 لعام  دراستهما  في  وماتسوشيما،  يامادا  أشار  والتعليمية.  واالقتصادية 
املتكامل؛ حيث أكد املؤلفان أن دعم التعليم يوجب على االستراتيجية أن تدعم أيًضا احتياجات الطالب 

.)Yamada & Matsushima, 2020( املادية واالجتماعية والنفسية

ونظًرا إلى تعدد القضايا وحجم املشكلة التي تحتاج إلى املعالجة، ال ينبغي ترك هذا الدعم لألكاديميين 
 من ذلك، ُيعد تطوير استراتيجية متماسكة في مستوى املؤسسة أمًرا ضرورًيا لدعم انتقال 

ً
بمفردهم. وبدال

الطالب والتقدم الناجح، من خالل دراساتهم التي تتضمن بعض االقتراحات التي طرحها األكاديميون الذين 
للرضات  عالج  وتوفير  واملالية  الدراسية  واملنح  التمهيدية  الدورات  تضمين  املثال،  سبيل  على  قابلناهم، 
حقق مثل هذه التدابير بعض النجاح، ولذلك نؤكد أن هناك حاجة 

ُ
النفسية واالجتماعية. ومن املرّجح أن ت

إلى رؤية أوسع للوضع، وهذا يستلزم إقامة روابط أقوى بين التدريب في مستوى ما قبل الجامعة وفيها، وتوحيد 
مناهج املدارس الثانوية، وتحسين التطوير املنهي لـ موظفي املدرسة والجامعة. إّن الشراكة مع املنظمات غير 
التي تدعم حالًيا تعليم الالجئين  )Badaiwi et al., 2020( والبلدان املجاورة  الحكومية واملعلمين الدوليين 
املبادرات  بتطوير  التي تسمح  واملوارد  الخبرات  إلى  الوصول  )Visconti & Gal, 2018(، ستسهل  السوريين 
ونشرها بسرعة أكبر. تَُعد هذه التطورات ضرورية لتحسين جودة التعليم، وتمكين الطالب من الوصول 
والتقدم بنجاح من خالل التعلم عالي املستوى واملساهمة بدورهم في تنمية املجتمع. مع االعتراف بأن إرساء 

األمن هو خطوة أولى أساسية لتطوير مجتمع متعلم بشكل شامل.
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