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جيل بال تعليم (الالجئون السوريون نموذجاً)

الباحثة رمضاوي مليكة* والباحثة بوسكران فاطمة الزهراء**
ملخص:

أصبحت عملية تطوير اإلسًتاتيجيات ادلنسقة اليت تضمن وصول الالجئني السوريني للدراسة ولتفادي
ظاىرة التسرب ادلدرسي حاجة ملحة وضرورية ،خاصة على مستوى التعليم األساسي ،ألننا سنجد أمامنا
جيال من األطفال يكرب دون أن يصل إىل تعليم ذي جودة عالية.
الكلمات المفتاحية:
اللجوء ،التسرب ادلدرسي ،التعليم.
Abstract :
The process of developing coordinated strategies; That guarantee Syrian
refugees access to study, In order to avoid the phenomenon of school
dropout, there is an urgent and necessary , Especially at the level of basic
education, Because we will find a generation of children to grow up
without access to high quality education.
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مقدمة:
تشهد ادلنطقة العربية منذ  3122حتوالت وتطورات وثورات مضادة ،رغم وجود اختالف يف
األسباب من دولة إىل أخرى إال أن اذلدف واحد وىو حتقيق الدؽلقراطية ،ومن الدول اليت مازالت تشهد
ى ذا الصراع صلد سوريا ،اليت تطور الوضع فيها من ثورة شعبية سلمية على احلكم إىل صراع دامي ،وحتول
البلد إىل ركام وإىل كارثة إنسانية .
أبدت الدول اجملاورة رحابة ملحوظة جتاه الالجئني السوريني ،حيث دتت ىجرة أكثر من نصف
سكان سوريا ومنهم عشرات اآلالف من األطفال والشباب الذين توقفوا عن مواصلة تعليمهم ،ىذا
العدد اذلائل يفرض متطلبات كثرية يف سلتلف اجملاالت قد يفوق طاقة ىذه الدول شلا يؤدي إىل رلموعة
من الضغوطات من زيادة األعباء وثقل كاىل ميزانية احلكومات ،خصوصا وأن الواقع يظهر لنا أن
وجدود الالجئني السوريني يف الدول اجملاورة وغريىا سيكون على مدى متوسط أو طويل وهبذا فإن ادلدة
لن تقل عن عشرين سنة  ،لذا وجب وضع خطط تأخذ بعني االعتبار ادلشاكل اليت يعاين منها كل من
الالجئ و الدول ادلضيفة ،وطلص يف ىذه الدراسة رلال التعليم دلا لو من أعلية وتأثري على مستقبل رلتمع
بأكملو ،فإن مل نتوصل إىل حلول مناسبة سنصل إىل نتيجة واحدة وخطرية وىي جيل بال تعليم يسوده
رلموعة من الظواىر كاألمية ،اجلهل ،الفقر و البطالة....وغريىا.
ومن ىذا ادلنطلق نتوصل إىل إشكالية الدراسة وادلتمثلة يف :ما ىي إسًتاتيجية احلد من العوائق اليت تقف
أمام الالجئ السوري دلواصلة دراستو؟
و لإلجابة على ىذه اإلشكالية نطرح الفرضيات التالية دلعاجلة مشكلة التسرب الدراسي ،إذ غلب
دراسة وحتليل األسباب األساسية النتشار ىذه الظاىرة.
إن الطريقة الفعالة لتخطي خطر انقطاع السوريني عن الدراسة ىو وضع خطط على ادلدى ادلتوسط
وإعطاء التعليم األولوية بالنسبة للمشاكل األخرى.
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أسباب اختيار الموضوع يوجد عدة اعتبارات تدفعنا لالىتمام هبذا ادلوضوع ،منها الوقوف على
أسباب التسرب ومعاجلتها ،ليساىم ذلك يف إيقاف نزيف التدىور ادلعريف.
الهدف من هذه الدراسة يتمثل الهدف األساسي لهذه الورقة البحثية ىو إغلاد حل لظاىرة
التسرب ادلدرسي لضمان حق الطفل السوري يف التعلم.
تتمثل أهمية الدراسة يف اإلضافة ادلعرفية ادلتوقعة ذلا ،خاصة فيما يتعلق بعوامل تسرب للطالب،
فمن شأن ىذه الدراسة أن تلقي الضوء على األسباب اليت تؤدي إىل التسرب ادلدرسي من أجل إغلاد
احللول ادلناسبة لتخطي ىذه األزمة دلا ذلا من تأثري سليب على العملية الًتبوية وانعكاسات على اجملتمع.
المحور األول :تعريف التسرب:
توجد عدت تعريفات للتسرب الدراسي وىو يأخذ أشكاالً متعددة منها التسرب الفكري – شرود
ذىين – من جو احلصة ،أو الغياب عن ادلدرسة أو االنقطاع عن الدراسة.
عرفت ( اليونسيف ) التسرب عام  ( ; 2::3بعدم التحاق األطفال الذين ىم بعمر التعليم
بادلدرسة أو تركها دون إكمال ا دلرحلة التعليمية اليت يدرس فيها بنجاح  ،سواء كان ذلك برغبتهم أو نتيجة
لعوامل أخرى ،وكذلك عدم ادلواظبة على الدوام لعام أو أكثر )(.)1
ىو االنقطاع ادلبكر عن الدراسة ،أو االمتناع والرفض والعزوف عن الدراسة يف وقت مازال فيو
التلميذ لو احلق يف متابعة تعليمو.
ىو العزوف الكلي أو عدم االلتحاق بادلؤسسة التعليمية ألسباب ذاتية أو موضوعية مرتبطة بالتلميذ

أو مبحيطو(.)2

ىو االنقطاع الكامل عن مواصلة التعليم حىت هناية ادلرحلة وىو بذلك ال يضم حاالت اذلروب عن

ادلدرسة أياما أو أسابيع أو االنتقال من تعليم آلخر (.)3
;1

التسرب

الدراسي،

صالح

محودة،

مقال

.http://vb.elmstba.com/t207396.html،3128

صادر

عن

قسم

األحباث

العلمية

والثقافية،

;2التسرب ادلدرسي -أسبابو -النتائج النامجة عنو-اإلجراءات الوقائية و العالجية ذلذه الظاىرةolomtec.blogst.com/2016/03/blog-
post-2-html#wsig4t4.Mg
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أما تعريف المتسرب الذي تستخدمو احلكومة الفدرالية للواليات ادلتحدة األمريكية ،ىو الطالب

الذي يًتك ادلدرسة ألي سبب غري ادلوت ،قبل أن يكمل دراستو وػلصل على شهادة الدبلوم ،وال ينتقل إىل

مدرسة أخرى ،يعترب الطالب متسربا بغض النظر عن وقت حدوث التسرب (.)4

إن من احلقوق اليت نص عليها اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان يف ادلادة (( ;)37لكل شخص حق
يف التعليم ،وغلب أن يوفر التعليم رلاناً ،على األقل يف مرحلتيو االبتدائية واألساسية ،ويكون التعليم
االبتدائي إلزامياً ،ويكون التعليم الفين وادلهين متاحاً للعموم ،ويكون التعليم العايل متاحاً للجميع تبعا
لكفاءهتم) ..وحق الطفل بالتعليم نصت عليو ادلادتان ( )3:( )39من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن
األمم ادلتحدة ..فالتعليم حسب ادلادة ( ) 3:ىو (الذي يعمل على تنمية شخصية الطفل ومواىبو وقدراتو
العقلية والبدنية إىل أقصى إمكاناهتا وتنمية احًتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وادلبادئ ادلكرسة يف
ميثاق األمم ادلتحدة ..

()5

المحور الثاني :أسباب االنقطاع الدراسي.
إن ظاىرة التسرب ادلدرسي من ادلشاكل الصعبة اليت يعاين منها الالجئون السوريون ،دلا ذلذه الظاىرة
من آثار سلبية تؤثر على تقدم اجملتمع اقتصاديا و اجتماعيا كل ىذا غلعلنا أمام رلتمع بو خليط من فئة
متعلمة وأخرى بدون تعليم شلا يؤدي إىل عدم توافق يف اجملتمع الواحد وارتباك يف بنيتو(.)6
إن األسباب األساسية للتسرب من ادلدرسة متنوعة ومتداخلة ،وال ؽلكن إرجاع الظاىرة إىل سبب
واحد فقط بل يوجد العديد من العوامل تلعب دوراً يف ذلك.

 ; 3اخلصائص االجتماعية للمتسربني دراسيا وعالقتهما بالتسرب الدراسي ،سعد بن زلمد علي اذلميم ،دراسة اجتماعية لطالب ادلرحلة الثانوية يف
زلافظة حوطة بين دتيم ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض،3121 ،ص .35
 ; 4السياسات واإلدارة يف سليمات الالجئني الفلسطينيني ،أنيس احلروب ،معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية ،اجلامعة األمريكية يف
بريوت ،نوفمرب  ،3122ص.21
:5تعليم األطفال الالجئني السوريني إدارة األزمة يف تركيا ولبنان واألردن ،شيلي كالريتسون و لؤي كولستان ،مؤسسة  ،RANDسانتا مونيكا،
كليفورنيا ،3126 ،ص 23
 ;6التسرب ادلدرسي -أسبابو -النتائج النامجة عنو-اإلجراءات الوقائية و العالجية ذلذه الظاىرةolomtec.blogst.com/2016/03/blog-
.post-2-html#wsig4t4.Mg
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أسباب ذاتية:

إن التغيري الذي يطرأ على التلميذ –تغيري بيئتو-قد غلعلو يعاين من ضعف ادلستوى وال توجد لديو
القدرة على مواكبة الربنامج الدراسي فيتجو ضلو الغياب ادلتكرر كنوع من أنواع اذلروب من فشلو الدراسي.
ىذه الغيابات ادلتكررة مع عدم رقابة الوالدين قد تدفعو إىل اختاذ قرار خطري يتمثل يف االنقطاع عن الدراسة
هنائيا إلهناء معاناتو من ىذا الواجب الثقيل على نفسو وعلى قدرتو الذىنية والفكرية.
 تدين التحصيل الدراسي وصعوبة التعلم نظرا الختالف الربنامج الدراسي باإلضافة إىل اختالف اللغة وىذا يأيت يف ادلرتبة األوىل بالنسبة لالجئني السوريني يف الدولالغربية ،واالختالف يف اللكنة بالنسبة للسوريني ادلوجدين يف الدول العربية اليت تستعمل اللغة احمللية دون
اللغة العربية الفصحى.
 ضعف قابلية التعلم لدى التلميذ; إن اختالف التالميذ من الناحية االقتصادية واالجتماعية قديؤثر يف التلميذ وغلعلو ينفصل عن الدراسة ،وإحساس التلميذ بأنو ال ينتمي إىل ىذا اجملتمع وأنو غريب عنو.
 جلب قوت اليوم ،ألن ادلعاناة ادلادية اليت تعيشها األسرة السورية تدفع باألطفال إىل اخلروجللعمل و قيامهم بوظائف تشغلهم طول اليوم أو التسول يف الشوارع.
 الشعور بعدم جدوى التعليم،الشعور باليأس واإلحباط. االنشغال بأعمال أخرى خارج ادلدرسة.-3

أسباب تعود إلى األسرة:

 عدم االستقرار األسري عدم اىتمام األسرة بالتعليم ،ففي الظروف اليت تعيشها األسرة السورية وكثرة ادلعاناة يعترب التعليمليس من أولوياهتا.
 عدم قدرة األسرة على دفع نفقات التعليم ،رغم أن العديد من العائالت السورية تبدوا مستعدةللتضحية من أجل تعليم أوالدىا إال أنو يبقى الكفاح من أجل البقاء ىدفها األساسي.
-4
-

أسباب تعود إلى المدرسة:
النفور من ادلدرسة لعدم شعور التلميذ باالنتماء إليها وعدم التكيف مع جو ادلدرسة
التمييز بني التالميذ.
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تولد اخلوف لدى الطالب من نيلو الشهادة اجلامعية ومنعهم من شلارسة مهنهم(.)7

-

بعد ادلدرسة عن مكان اإلقامة و عدم توفر ادلواصالت
قلة ادلدارس يف منطقة إقامة التلميذ.

-5

أسباب نفسية:

تتمثل ىذه األسباب يف تعرض الطفل إىل اضطرابات نفسية مثل القلق والتوتر اللذين تسببهما
ادلشاكل من عدم استقرار ،تغري البيئة وادلستوى ادلعيشي وحىت طريقة العيش ،فبعد أن كان يعيش يف سالم
بسوريا وسط أىلو وأقاربو وأصدقائو تغري كل شيء ،شلا يؤدي إىل كثرة الشرود ويقل تركيزه ،باإلضافة إىل
عدم االستيعاب وكثرة الغيابات شلا يضعف مستواه الدراسي فتكون النتيجة النهائية االنقطاع النهائي عن

الدراسة للتخلص من الضغوطات ،وىذا يعترب شكالً من أشكال اذلروب من الواقع (.)8

كل ىذه األسباب كان ذلا دخل بشكل أو بآخر يف ظاىرة التسرب الدراسي ،لكن دون أن ننسى
السبب الرئيس يف ذلك ىو األزمة السياسية اليت تعرضت ذلا سوريا،عرب عن ىذا دانييل أوبست ،نائب
رئيس شؤون الشراكات الدولية يف معهد التعليم الدويل يف نيويورك ،قائال; "جراء احلروب ،يصبح التعليم
كالطفل اليتيم .إذ دائما ما يأيت التعليم يف ذيل قائمة اىتمامات ادلنظمات اإلنسانية"(.)9
المحور الثالث :آثار التسرب ادلدرسي على األطفال.
لقد أثارت ظاىرت التسرب ادلدرسي لدى السوريني قلق احلكومات والسياسيني وادلثقفني ،دلا ذلا من
آثار سلبية ليس على ادلتسربني فقط بل على اجملتمع السوري ككل وعلى الدول ادلضيفة ذلم.
إن االنقطاع عن الدراسة إراديا أو إجباريا نتيجة للمشاكل اليت تعيشها األسرة السورية يف اخلارج
يؤدي إىل آثار سلبية ،ففي الوقت الذي ؼلرج فيو الطفل من التعليم قد يرجع إىل األمية اليت أتى منها،
وينجم عنها رلموعة من ادلشاكل النفسية واالجتماعية واالقتصادية(.)10
 ;7التسرب ادلدرسي -أسبابو -النتائج النامجة عنو-اإلجراءات الوقائية و العالجية ذلذه الظاىرةolomtec.blogst.com/2016/03/blog-
post-2-html#wsig4t4.Mg
 ;8أسباب االنقطاع ادلبكر عن الدراسة ،ناجية ادلالكي  15جانفيwww.alchourouk.com/32864/56/11، 3125
 :9تعليم-الالجئني-التعلّم-حتت-وطأة-األزماتhttp://alghurairfoundation.org/content2-
 ;10التسرب ادلدرسي -أسبابو -النتائج النامجة عنو-اإلجراءات الوقائية والعالجية ذلذه الظاىرةolomtec.blogst.com/2016/03/blog-
post-2-html#wsig4t4.Mg
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اآلثار االقتصادية:

ضعف إنتاجية ادلتسرب نتيجة لضعف نضجو االجتماعي والًتبوي.
اعتبار ادلتسربني من الدراسة عاطلني عن العمل ،شلا يؤدي إىل زيادة نسبة البطالة.

-2

اآلثار الثقافية:

-3

اآلثار االجتماعية:

إن عدم إظلاء الفكر بالدرا سة والتعلم يؤدي إىل تدىوره يف اجملتمع وإىل األمية كذلك ،خاصة بالنسبة
إىل ادلتسربني يف الطور االبتدائي.
إن التسرب ادلدرسي يشكل عبئا كبريا وخسارة فادحة دلوارد الدول وإمكاناهتا ادلادية ،كما أنو إىدار
للعنصر البشري واجلهد والزمن ،فالطالب الذي انقطع عن الدراسة أىدر األموال ورجع إىل األمية،
فال يفيد نفسو وال رلتمعو ،ويقف سدا منيعا يف طريق تلبية حاجات اجملتمع وتطوره ،ػلد من
تطلعات اإلنسان يف حتقيق أكرب مردود من وراء اجلهد التعليمي ،دلواجهة حتديات العصر والوفاء
مبتطلبات ادلستقبل ادلأمول(.)11
عدم التعلم غلعل من أبناء السوريني غري ناضجني اجتماعياً شلا غلعلهم فريسة سهلة لالضلراف بشىت
أنواعو فيصبحون أداة ىدم اجملتمع.
باإلضافة إىل الوضع االجتماعي للتلميذ فهو يلعب دورا فعاال يف تدعيم العملية الًتبوية نظرا ألعليتو،
أن العائالت اليت تعاين من احلرمان تدفع بأبنائها إىل ترك الدراسة وتضطرىم للعمل دلد يد العون ذلا دون
التفطن إىل النتائج النفسية الوخيمة اليت ترافق ىذا التحول ادلبكر يف حياة الطفل وادلراىق(.)12

يؤدي التسرب ادلدرسي إىل حرمان اجملتمع من األشخاص ادلؤىلني وادلطلوبني يف سلتلف اجملاالت ،من
خالل إعاقة الفرد من إفراز أي تقدم علمي ويعيق النمو السليم للشباب .
أما من الجانب السياسي فهذا غلعل منهم أداة للمساس بثوابت األمة ومقوماهتا ويؤثر على إدراك

األخطار اليت حتيط هبم وجتعلهم فريسة سهلة أمام اخلطر اخلارجي(.)13

11

:الخصائص االجتماعية للمتسربين دراسيا وعالقتها بالتسرب الدراسي ،محمد علي هيثم ،دراسة اجتماعية لطالب المرحلة الثانوية
في محافظة حوطة بني تميم ،رسالة ماجستير ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،قسم العلوم االجتماعية ،الرياض ،0202 ،ص .6

;12االنقطاع ادلبكر-عن الدراسة-العوائق اذليكلية واحللول ادلرتقبة ،منصوري ىيفاء 38،أكتوبر Jamaily.org،3127
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ومن نتائج التسرب المدرسي نجد
إن العائالت السورية اختذت قرار اخلروج من سوريا باجتاه دول أخرى حلماية أطفاذلا ،لكنها واجهت
مشكالً آخر وىو خطر ضياع مستقبل ىؤالء األطفال.
 تعاطي ادلنشطات غري ادلشروعة. إفراز شرائح رلتمعية غري مؤىلة.-

صعوبات الولوج إىل فرص العمل
التوجو إىل سوق العمل دلساعدة العائلة يف ادلصاريف اليومية
انعدام وجود قاعدة تعليمية تتميز باجلودة.
تأثري على نفسية الطفل واليت قد تنجم عنها عقد وأمراض نفسية.

-

العزلة االجتماعية واحلرمان.

المحور الرابع :خطط تجاوز عوائق التعليم.
إن التس ر ر ر رررب ادلدرس ر ر ر رري أص ر ر ر رربح يش ر ر ر رركل ع ر ر ر رردة مش ر ر ر رراكل ،تتع ر ر ر رردى الف ر ر ر رررد لتش ر ر ر ررمل اجملتم ر ر ر ررع ،فه ر ر ر ررو
ي ر ر ر ررؤدي إىل انتش ر ر ر ررار األمي ر ر ر ررة ،البطال ر ر ر ررة ،اجلرؽل ر ر ر ررة ويه ر ر ر رردر ادل ر ر ر ر روارد ادلالي ر ر ر ررة يف اجملتم ر ر ر ررع ،ل ر ر ر ررذلك مث ر ر ر ررل
إغل ر ر ر ر رراد حل ر ر ر ر ررول ذل ر ر ر ر ررذه األزم ر ر ر ر ررة ىاجس ر ر ر ر ررا ل ر ر ر ر رردى سلتل ر ر ر ر ررف اجملتمع ر ر ر ر ررات ،ى ر ر ر ر ررذه بع ر ر ر ر ررض ادلقًتح ر ر ر ر ررات
لتخطي ظاىرة التسرب ادلدرسي لدى األطفال السوريني.
 تنمية الشراكة والتعاون بني مجيع الفاعلني وادلسئولني. قيام ادلدرسة بادلزيد من اجلهد للتواصل مع األىل من أجل تشكيل شراكة قوية ؽلكن أن يساىمإغلابياً يف تطوير عالقات إغلابيا بني العائالت وادلدارس يف إحساس الطالب بالدعم والتشجيع ،لذلك
وجب ترتيب مواعيد اجتماعات ادلدرسني واألىل حبيث يتناسب مع مواعيد عمل األىل ،من أجل توعية
األىل بضرورة تعليم أطفاذلم (.)14

; 13التسرب ادلدرسي -أسبابو -النتائج النامجة عنو-اإلجراءات الوقائية و العالجية ذلذه
الظاىرةolomtec.blogst.com/2016/03/blog-post-2-html#wsig4t4.Mg
 ; 14السياسات واإلدارة يف ادلخيمات الالجئني الفلسطينيني ،أنيس احلروب ،معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية ،اجلامعة األمريكية
يف بريوت ،نوفمرب  ،3122ص.43
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 تفعيل دور ادلرشد الًتبوي يف ادلساعدة يف حل مشكالهتم الًتبوية وإن أمكن حىت غري الًتبويةيف التعاون مع اجلهاز التعليمي وأولياء التالميذ.
 عدم التمييز بني التالميذ تغطية النفقات وتوفري كل ادلستلزمات الدراسية.-

نشر الوعي وتثقيف األسر بقيمة التعليم وأعليتو ،وادلخاطر النامجة عن تسرب األطفال(.)15

 بذل اجلهد من طرف اخلرباء على الربنامج التعليمي يف وضع ظلاذج دتكن الدولة من اختاذإجراءات الحتواء أكرب عدد شلكن من الالجئني إىل ادلدارس من خالل النظر يف رصد إلعانات اجتماعية
ودرلهم بسهولة العقبات اإلدارية ودمج من مل يتسن ذلم ذلك يف احلياة االجتماعية عرب آليات تكوينية

تشغيلية(.)16
-

تنويع برامج التكوين حسب متطلبات السوق.

-

تفعيل دور رللس ادلؤسسات التعليمية.
وضع اسًتاتيجيات تعليمية ،لتنسيق اجلهود واختاذ القرارات الالزمة لتحسني الكفاءة والفاعلية .
وضع برامج منظمة يف ادلدرسة تليب حاجات الطالب النفسية واالجتماعية باإلضافة إىل ذلك

تدريب ادلعلمني من أجل التعامل مع احلاجات اخلاصة بالالجئني (.)17
 وضع منهج مدرسي لو عالقة بالطالب السوري. توفري برامج دعم لغوي ،خاصة لألطفال يف سن ادلرحلة ادلتوسطة أو ادلرحلة الثانوية.ادلدرسني السوريني
 -على الوزارة – بدعم من ادلاضلني – حتسني تدريب ادلعلمني ،وزيادة توظيف ّ

ادلؤىلني(.)18
 من ادلالحظ أن التمويل يف رلال التعليم زلدود ،وػلتمل أن يتناقص يف ادلستقبل ،لذا يتوجبإعطاؤه أولوية إىل جانب التزامات اجلهات ادلاضلة بربامج طويلة األمد يف رلال التعليم ،خالفا جملموعة من
الربامج قصرية األمد اليت يتم اعتمادىا حاليا(.)19

;15التسرب ادلدرسي -أسبابو -النتائج النامجة عنو-اإلجراءات الوقائية و العالجية ذلذه الظاىرةolomtec.blogst.com/2016/03/blog-
post-2-html#wsig4t4.Mg
 ;16االنقطاع ادلبكر عن الدراسة –العوائق اذليكلية و احللول ادلرتقبة ،منصوري ىيفاء ،االنقطاع ادلبكر عن الدراسة –العوائق اذليكلية و احللول
ادلرتقبة.Jamailyorg/2016/10/
 ;17تعليم األطفال الالجئني السوريني إدارة األزمة يف تركيا ولبنان واألردن ،شيلي كالريتسون و لؤي كولستان ،مؤسسة  ،RANDسانتا مونيكا،
كليفورنيا ،3126 ،ص 25
 ;18ما يتعني على ادلاضلني والدول ادلضيفة القيام بو لتعليم األطفال السوريني الالجئنيhttps://www.hrw.org/ar/news/2017/06/01/304479،

 ;19شيلي كالريتسون و لؤي كولستان ،ادلرجع السابق ،ص .22
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الشكل رقم  ; 12اخليارات االسًتاتيجية لوصول االطفال السوريني إىل التعليم.

تعزيز قدرات
الحكومة
اإلستفادة بشكل
أفضل من المقاعد
المتاحة
خلق مناوبا ت
إضافية

تطوير البيئة التحتية
للمدارس

معالجة عوائق
التعليم

تصميم بدائل نظامية
عالية الجودة

ادلصدر; تعليم األطفال الالجئني السوريني إدارة األزمة يف تركيا ولبنان واألردن ،شيلي كالريتسون و لؤي كولستان ،مؤسسة  ،RANDسانتا
مونيكا ،كليفورنيا ،3126 ،ص .34

الخاتمة
أنتجت احلرب األىلية السورية إحدى أضخم األزمات اإلنسانية و أكثرىا تعقيدا ،إذ هتجر أكثر من
نصف السكان ،وبذلك أصبحوا يشكلون ثاين أضخم رلتمع الجئ يف العامل بعد الفلسطينيني(.)20

 ;20تعليم األطفال الالجئني السوريني إدارة األزمة يف تركيا ولبنان واألردن ،شيلي كالريتسون و لؤي كولستان ،مؤسسة  ،RANDسانتا مونيكا،
كليفورنيا ،3126 ،ص 2:
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ورغم اجلهود ادلبذولة من طرف الدول ادلضيفة لالجئني ،من بناء مدارس جديدة بدعم من عدة
جهات وإقامة مناوبات جديدة مسائية الستيعاب العدد اذلائل من األطفال ،إال أهنا تبقى زلدودة بادلقارنة
مع عدد الالجئني السورين ،أدى ىذا إىل انتشار ظاىرة التسرب الدراسي واليت أصبحت من ادلشكالت
ادلثرية للقلق ومن الواجب على كل اجلهات ادلعنية دراستها والبحث عن أسباهبا والعوامل اليت أدت لظهورىا
هبذا الشكل الكبري دلا ذلا من آثار مدمرة على اجملتمع وكذلك إىدار دلوارد الدولة ادلالية والبشرية.
و من أهم التوصيات:
 تعاون وتضافر جهود ادلدرسة واجملتمع ادلدين يف إغلاد حلول عملية دلشكلة االنقطاع عنالدراسة.
 إجراء دراسات ميدانية لرصد حجم مشكلة التسرب ادلدرسي. تعاون الدول وبذل اجلهود لتخطي ادلشكلة. االجتاه ضلو الًتكيز على ادلضامني ،ادلعايري ،األفكار والربامج الثرية أىم من الًتكيز على األشكالوادلظاىر واألرقام واإلحصائيات والشعارات.
 وضع دروس لتقوية فهم الطفل على مستوى مادة الدراسة وكذلك على مستوى التثقيفاالجتماعي.
 التكافل االجتماعي بني أفراد اجملتمع تعاونا وزلبة وإخاء وإيثاراً للمصلحة العامة على ادلصلحةاخلاصة.
قائمة المالحق:
 الكتب:

-2

تعليم األطفال الالجئني السوريني إدارة األزمة يف تركيا ولبنان واألردن ،شيلي كالريتسونو

-3

لؤيكولستان ،مؤسسة  ،RANDسانتا مونيكا ،كليفورنيا.3126 ،
السياسات واإلدارة يف سليمات الالجئني الفلسطينيني ،أنيس احلروب ،معهد عصام فارس
للسياسات العامة والشؤون الدولية ،اجلامعة األمريكية يف بريوت ،نوفمرب .3122
 الرسائل الجامعية:

-2

اخلصائص االجتماعية للمتسربني دراسيا وعالقتها بالتسرب الدراسي ،زلمد علي ىيثم،
دراسة اجتماعية لطالب ادلرحلة الثانوية يف زلافظة حوطة بين دتيم ،رسالة ماجستري ،جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية ،قسم العلوم االجتماعية ،الرياض.3121 ،
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أسباب االنقطاع ادلبكر عن الدراسة ،ناجية ادلالكي  15جانفي3125
،www.alchourouk.com/32864/56/11
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