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درجات تقدير معلمي الدراسات االجتماعية
في األردن لتأثير اللجوء السوري على اجلوانب االجتماعية والتربوية

املقدمة
ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إليت�صورات معلمي الدرا�سات
االجتماعية يف مدار�س تربية ق�صبة املفرق يف الأردن لت�أثري اللجوء
ال�سوري على اجلوانب االجتماعية والرتبوية ،وعالقتها مبتغريات
اجلن�س ،ومكان الإقامة .ولتحقيق هدف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث
املنهج الو�صفي ،واعتمد الباحث على ا�ستبانة مكونة من ( )32فقرة
موزعة على جمالني هما :املجال االجتماعي و املجال الرتبوي،
وت�أكد الباحث من �صدقها وثباتها.
وطبقت على عينة قوامها ( )116معلم ومعلمة ,وقد �أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن ت�صورات معلمي الدرا�سات االجتماعية حول
الأداة ككل وحول املجال االجتماعي والرتبوي جاءت مرتفعة .كما
�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى لأثر
اجلن�س ,ول�صالح الإناث يف اجلانب االجتماعي ،وعدم ووجود فروق
ذات داللة �إح�صائية تعزى ملكان الإقامة,ويف �ضوء النتائج قدمت
جمموعة من التو�صيات.
الكلمات املفتاحية( :اللجوء ال�سوري ،اجلانب االجتماعي،
اجلانب الرتبوي ،معلمي الدرا�سات االجتماعية) .
The Level of Awareness Among Social Studies
teachers in Jordan towards the Impact of Syrian
Asylum on the Social and Educational Life Aspects

Abstract
This study aims at identifying the level of
awareness and perception among social studies
teachers at Mafrag public schools in Jordan towards
the impact of Syrian asylum on social and educational
life aspects and its relation to gender and place of
residence variables. To achieve the purpose of the
study, the researcher used the descriptive approach,
and designed a questionnaire of (32) items covering
social and educational domains.
The questionnaire was distributed to a sample
of (116) male and female teachers. The results of the
study showed that social studies teachers’ perception
on the tool as a whole and on the social and educational
field were high. The results also showed differences
due to gender in favor of females in the social aspect.
Moreover, the results showed that there were no
statistically significant differences according to the
place of residence variable. In light at these results,
some recommendations were suggested.
Keywords:
Syrian
Asaylum,
social,
educationallevel, social studies teacher.
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يحتل مو�ضوع اللجوء �أهمية كبرية ومتزايدة ال�سيما يف
ال�سنوات الأخرية ،والدوافع التي �أملت ايالء مو�ضوع اللجوء الإقليمي
والالجئني هذه الأهمية هو تزايد حجمها وتفاقمها ،و�إنت�شارها يف
قارات خمتلفة من العامل.والأ�سباب التي تدفع �إىل اللجوء عديدة
منها؛ احلروب الأهلية ،وال�رصاعات الداخلية ،وعدم اال�ستقرار
ال�سيا�سي والأمني يف بع�ض البلدان ،وانتهاك حقوق الإن�سان يف
العديد من دول العامل �سواء كانت موجهة �إىل جماعات عرقية �أو
دينية �أو �سيا�سية� ،أو كانت موجهة �إىل كل املعار�ضني لنظام حكم
معني �أو اجتاه �سيا�سي �أو ب�سبب اخلالفات العقائدية ،ما ي�ضطر
العديد من الأفراد �إىل الفرار و اللجوء �إىل دول �أخرى طلبا للحماية �أو
اتقاء لال�ضطهاد �أو التع�سف (املجايل. )2016 ،
تعد ق�ضية اللجوء ال�سوري من �أبرز ق�ضايا التهجري التي
�شهدتها املنطقة يف القرن احلادي والع�رشين.بد�أت ف�صولها الأوىل
منذ �شهر �آذار  2011يف بداية حركة هجرة ال�سوريني ق�رسيا �إىل
دول اجلوار ,وخا�صة �إىل الأردن ,ولبنان ,وتركيا ,وقد �أ�ستقبل منذ
ذلك الوقت هجرات فردية وجماعية من �سوريا.كانت وجهتها �إىل
املناطق ال�شمالية من اململكة ،وذلك بحكم القرب اجلغرايف ،وانت�رش
ال�سوريني املوجودين يف الأردن يف معظم �أنحاء اململكة.ومع
ا�ستمرار احلرب الدائرة يف �سوريا واالنفالت االمني هناك ،ات�سمت
هجرة ال�سوريني �إىل اململكة با�ستمراريتها وت�سارع وتريتها عرب
جانبي احلدود بني البلدين ،وهو ما جعل الأردن ي�ضاعف جهوده
ويزيد من امكاناته وموارده ويعزز جاهزيته للتعامل مع ذلك،
مما �أثر منذ �أكرث من خم�س �سنوات على خططه التنموية ،وفاقم
�إىل حد كبري من امل�شاكل االقت�صادية التي يعاين منها يف الأ�صل.
حيث مل يتمكن االقت�صاد الأردين من التعايف من التبعات ال�سلبية
للأزمة االقت�صادية العاملية يف نهاية العقد املا�ضي ،حتى برزت
�أزمة الالجئني ال�سوريني التي فر�ضت واقعا جديدا �ألقى بتبعاته
دميوغرافيا واقت�صاديا واجتماعيا و�أمنيا على املجتمع الأردين
والدولة الأردنية (عثامنة. )2016 ،
ولأن الأردن بلد الرباط ،وملوقعة اال�سرتاتيجي فقد كان
�سباقا ال�ستقبال موجات من النازحني والالجئني وواجهت احلكومة
الأردنية العديد من التحديات ,ومنها النزوح واللجوء اجلماعي
نتيجة احلروب ،واالقتتال واحت�ضن الأردن على مدى عقود ما�ضية،
موجات من النزوح ل�شعوب عربية جماورة نظرت �إىل الأردن
باعتبارها مالذاً �آمناً ،على الرغم من تردي الأو�ضاع االقت�صادية
وحمدودية املوارد (�سمريان. )2014 ،
�إن تزايد �أزمة اللجوء ال�سوري على الأرا�ضي الأردنية ازداد
تعقيداً و�صعوبة مع ازدياد الأعداد والآثار ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية �إىل غري ذلك من �آثار �أخرى مرتبطة باملو�ضوع ،فقد
و�صل عدد الالجئني ال�سوريني على الأرا�ضي الأردنية ما يزيد عن
( )1.5مليون الجئ ح�سب دائرة الإح�صاء العامة للعام .2106
يقطن منهم ما ن�سبته  20%يف املخيمات والباقي ينت�رشون يف
�أرجاء الوطن دون رقابة �أو �ضابط ،ناهيك عن طرق و�آليات الت�رسب
من املخيمات بطرق ر�سمية و�أخرى غري ر�سمية (املجايل. )2016 ،
وي�شكل تدفق الالجئني ال�سوريني عبئ ًا كبرياً على املجتمع
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الأردين ،الذي يعاين من �شح و ِق َدم اخلدمات االجتماعية
الأ�سا�سية واالقت�صادية.فتدفق الالجئني ي�ستنزف املوارد
املحلية املحدودة وي�شكل �ضغط ًا هائ ًال على البنية التحتية
واخلدمات املختلفة ،التي ت�شكل حمور اهتمام املجتمع والدولة
على حد �سواء (القالب.)2014 ،

الدراسات السابقة
هناك العديد من الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت مو�ضوع
ت�أثري اللجوء ال�سوري على الأردن ومنها:
درا�سة فريق من الباحثني يف املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
الأردين (” )2012حول الآثار االقت�صادية واالجتماعية لتدفق
الالجئني ال�سوريني على الأردن” هدفت الدرا�سة �إىل �إلقاء ال�ضوء
على الآثار االقت�صادية واالجتماعية لتدفق الالجئني ال�سوريني على
الأردن ،وركزت على التكاليف االقت�صادية املبا�رشة وغري املبا�رشة،
على االقت�صاد الوطني.وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج التحليلي ،وكانت
عينة الدرا�سة تتكون من الالجئني ال�سوريني يف الأردن.وبينت
الدرا�سة �أن الأزمة ال�سورية �أ�ضعفت من قدرة احلكومة وجتاوبها
يف تقدمي اخلدمات.وتلبية احتياجات وتطوير �شعبها ،و�أ�سهمت يف
تعري�ض �أمن وا�ستقرار املنطقة ال�شمالية للخطر.
كما �أجرى مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية اجلامعة الأردنية
( )2012درا�سة “عن اجتاهات الراي العام حول الأزمة ال�سورية
«هدفت �إىل الوقوف على ر�أي املجتمع الأردين حول ما يجري يف
�سورية ،وكانت العينة الوطنية تتكون من (� )1800شخ�ص ،مت
اختيارهم ب�شكل ع�شوائي من ( )180موقعا تغطي مناطق اململكة
الأردنية الها�شمية كافة ،وكان حجم عينة قادة الر�أي ()700
.و�أظهرت النتائج ان  65%من �أفراد العينة �ضد ا�ستمرار ا�ستقبال
الالجئني ال�سوريني ،و�أ�شارت الدرا�سة �أنه من الأف�ضل وجود الالجئني
ال�سوريني يف خميمات منف�صلة بهم ،وجاء م�ستجيبو �إقليم ال�شمال
يف املرتبة الأوىل من حيث اعتقادهم ب�أهمية وجود الالجئني يف
خميمات منف�صلة بهم ،تالهم �إقليم اجلنوب ،ومن ثم �إقليم الو�سط.
ويعتقد الغالبية �أن وجود الالجئني ال�سوريني يف الأردن يزيد من
ال�ضغط االقت�صادي واخلدماتي على احلكومة الأردنية.
و�أجرى الوزين ( )2014درا�سة :جاءت بعنوان “الآثار
االقت�صادية واالجتماعية لالجئني ال�سوريني على االقت�صاد الأردين
“�إطار املغامن واملغارم» وهدفت �إىل معرفة �أثر تدفق الالجئني
ال�سوريني يف الأردن على اجلانب االقت�صادي واالجتماعي ،وبينت
الدرا�سة �أن املغامن �أو العوائد املادية التي �سيح�صل عليها الأردن
تبلغ ( )3.8مليار دينار مع نهاية  2014فيما يبلغ حجم الكلف
على الأردن حوايل ( )7.2مليار دينار.وبينت الدرا�سة �أنه رغم
املكا�سب املادية التي ح�صل عليها الأردن جراء تدفق الالجئني
ال�سوريني؛ �إال �أن املح�صلة النهائية ت�شري �إىل �أن كلفا و�أعباء كربى
حتملها االقت�صاد الأردين من هذه الأزمة.
ويف درا�سة الر�شايدة ( )2014التي هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف
عن ت�أثري الالجئني ال�سوريني على احلياة االجتماعية واالقت�صادية
والبيئية وال�صحية للمواطنني الأردنيني يف مدينة الرمثا ،حيث
تكونت عينة الدرا�سة من ( )413مواطن ًا �أردني ًا من مدينة الرمثا.
وتو�صلت نتائج �إىل وجود درجة مرتفعة لأثر ا�ستقبال الالجئني

على الأمن االقت�صادي ،وقد �أثر الالجئون ال�سوريون على االقت�صادي
الأردين ب�شكل �سلبي و�أثر على القوى املحلية ،و�أثر على متطلبات
احلياة اليومية للمواطنني ،كما �أثر ا�ستقبال الالجئني ال�سوريني
يف الأردن على زيادة ال�سلوكيات االنحرافية ،وعلى زيادة عالقات
الزواج مبا فيها ظاهرة تعدد الزوجات.
قدمت املجايل ( )2016درا�سة هدفت من خاللها �إىل درا�سة
التحول الدميوغرايف يف الأردن نتيجة الكثافة ال�سكانية املرتفعة
بعد الأزمة ال�سورية �إىل الأردن ،و�أثر ذلك على القطاعات املختلفة
وقد اعتمدت الدرا�سة املنهج التحليلي.وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل
وجود ت�أثري على االقت�صاد الأردين ب�شكل كبري ،وذلك ا�ستنادا �إىل
بع�ض امل�ؤ�رشات االقت�صادية و�سوق العمل.كما �أثر اللجوء ال�سوري
على بع�ض القطاعات مثل؛ التعليم وال�صحة واملياه والطاقة والبنية
التحتية واخلدمات العامه وخدمات احلماية واالمن.
قدمت قناة ( )2016درا�سة هدفت �إىل عر�ض اال�ستجابة
الأردنية حلركات اللجوء �إليه وماهي التحديات التي نتجت يف
الأردن عن هذه احلركات.وقد مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي.وتو�صلت
نتائج الدرا�سة �أن الأردن واجه م�شكالت نتيجة اللجوء ال�سوري على
�أرا�ضية وما ترتب على ذلك من انعكا�س �سلبي على جميع قطاعات
الدولة ومنها التعليم؛ حيث ارتفعت الكثافة الطالبية يف املدار�س،
مما �أدى �إىل ارتفاع الطلب على اخلدمات التعليمية ،مبا ال يتنا�سب
مع خم�ص�صات وزارة الرتبية والتعليم.
�أجرى اللوباين ( )2016درا�سة هدفت �إىل حتديد �أثر اللجوء
ال�سوري على اال�ستقرار االقت�صادي وال�سيا�سي� ،إ�ستنا ًدا �إىل فر�ضية
عك�سية تقت�ضي بوجود عالقة عك�سية بني اللجوء ال�سوري واال�ستقرار
االقت�صادي وال�سيا�سي يف الأردن.وقد اعتمدت هذه الدرا�سة على
مقارنة امل�ؤ�رشات الكمية لال�ستقرار االقت�صادي واالجتماعي لثالث
�سنوات قبل اللجوء ال�سوري ،وثالث �سنوات �أخرى بعده.وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن اللجوء ال�سوري ي�شكل عبئا على الواقع االقت�صادي
وال�سيا�سي يف الأردن ب�شكل كبري.
�أجرى بيكر ( )Becker,2013درا�سة بعنوان املا�ضي واحلا�رض
وامل�ستقبل للنزاع االنتقايل يف الأردن :درا�سة حالة عن الالجئني
ال�سوريني يف اململكة الأردنية الها�شمية ،هدفت الدرا�سة �إىل
معرفة �آثار الأزمة ال�سورية على الأو�ضاع يف الأردن� ،إ�ضافة �إىل
تق�صي �أو�ضاع الالجئني ،والتعرف �إىل�أبرز الق�ضايا التي يعاين
منها الالجئون�.أجريت الدرا�سة يف الأردن ،وتكون جمتمع الدرا�سة
من الالجئني ال�سوريون يف الأردن ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )50000الجئ.حيث مت التعرف على �آثار اللجوء ال�سوري يف
الأردن على النواحي املختلفة ودور اللجوء ال�سوري يف ال�ضغط على
اخلدمات املختلفة.
�أجرى اللوزي ( )Lozi ,2013درا�سة حتليلية هدفت �إىل التعرف
�إىل ت�أثري الالجئني على االقت�صاد الأردين ,وت�شري النتائج �إىل �أن
ت�أثري الالجئني على معدل البطالة و�أ�سعار املواد الغذائية يف الأردن
ب�شكل كبري.و�أ�شارت نتائج اال�ستطالع �إىل �أن ن�سبة  65%يري �أن
لالجئني ت�أثري على الو�ضع ال�سيا�سي يف الأردن.ويري � %70أن
الالجئني كان لهم ت�أثري على احلياة االجتماعية يف الأردن.ويري
� 60%أن الالجئني كان لهم ت�أثري على الو�ضع البيئي يف الأردن.
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في األردن لتأثير اللجوء السوري على اجلوانب االجتماعية والتربوية

�أجرت �ألك�سندرا فران�سي�س ()Alexandra fransess ،2015
“درا�سة عن �أزمة الالجئني يف الأردن“ .و�أ�شارت الباحثة �إىل
�أن �أزمة الالجئني ال�سوريني �أدت �إىل تفاقم التح ّديات ال�سيا�سية
واالقت�صادية ومعها حت ّديات املوارد املزمنة يف الأردن.وفيما
يدخل ال�رصاع يف �سورية و�ضع ًا مديداً ،وتزداد وترية اال�ستياء
العام والتو ّترات الأخرى.ومع ذلك تبدو جذور التح ّديات التي
تواجه اململكة �أعمق من �أزمة الالجئني.و�إذا ما ُت ِركت بدون معاجلة,
ف�سوف ت�شكّل �إرها�صات حلالة من عدم اال�ستقرار.و�إذا ما �أراد الأردن
مواجهة التح ّديات الوطنية واال�ستمرار يف توفري مالذ �آمن لالجئني
ال�سوريني� ،سيحتاج �إىل زيادة الدعم الدويل.
وقدم جنكيز ( )Jenkins, 2015من خالل  UNICEFدرا�سة
هدفت �إىل تقدمي عر�ض الالجئني ال�سوريني يف الأردن ،ا�ستخدم
املنهج الو�صفي التحليلي ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن �أكرث من ن�صف
الالجئني هم من الأطفال ،و�أنه يوجد �ضغط على اخلدمات العامة،
ويجب تقدمي الدعم املايل الكايف للدول امل�ضيفة لالجئني ،ومنها
الأردن حتى ت�ستعيد ا�ستقرارها االقت�صادي وال�سيا�سي.وتقدمي
اخلدمات الأ�سا�سية لالجئني ال�سوريني ,ومنها التعليم وال�صحة
وغريها.

التعقيب على الدراسات السابقة
يت�ضح من خالل الدرا�سات ال�سابق َة العربية منها واالجنبي َة
التي تناولت مو�ضوع اللجوء ال�سوري يف الأردن وت�أثريه على
القطاعات املختلفة�.إن الدرا�سة احلالية ت�شرتك مع بع�ض الدرا�سات
ال�سابقة من خالل املنهج املتبع �أو عر�ضها لأثر اللجوء ال�سوري
على �أحد قطاعات الدولة امل�ضيفة.وما مييز هذه الدرا�سة �أنها من
الدرا�سات الأوىل التي ركزت على بيان ت�أثري جلوء �أعداد كبرية
من الالجئني ال�سوريني �إىل الأردن ،وما له من ت�أثري على النواحي
االجتماعية والرتبوية للمملكة الأردنية الها�شمية ،من وجهة نظر
معلمي الدرا�سات االجتماعية يف تربية ق�صبة املفرق.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
ت�أتي الأزمة احلالية يف وقت حرج بالن�سبة للأردن الذي
يواجه حتديات اقت�صادية واجتماعية كبرية ،نتيجة ا�ست�ضافته
الالجئني ال�سوريني يف املخيمات واملجتمعات امل�ضيفة ,ونتيجة
حلدوث تغريات كبرية يف الآونة الأخرية� ،أدت �إىل تطورات �إقليمية
غريت من �أ�شكال و�أمناط التهديدات والتحديات التي يتعر�ض لها
الأردن ،وا�ستجابة لإفرازات هذه التحوالت ومتغرياتها وحتدياتها
ومتطلباتها ،ف�إن احلاجة تدعو �إىل ت�ضافر وتن�سيق كافة اجلهود
وطنيا ،ملواجهة التهديدات والتحديات مبهنية واحرتافية للحفاظ
على الأمن مبفهومه ال�شامل (اللوباين. )2016 ,
�إن الأعباء التي يواجهها الأردن باتت ت�شكل �ضغط ًا كبرياً على
موارده و�إمكاناته املحدودة ،مبا يف ذلك اجلانب االجتماعي ،ودور
اللجوء ال�سوري يف الأردن ،وت�أثريه يف زيادة معدالت الفقر والبطالة،
وارتفاع تكلفة املعي�شة ,وزيادة ال�ضغط على اخلدمات املتنوعة,
وزيادة ظاهرة الت�سول ,وعمالة الأطفال ،وارتفاع ن�سبة اجلرمية,
واختالط يف اللهجة املحكية ،وتعر�ض الأ�رسة للتفكك ،والقلق،
وتفاقم م�شاكلها املرتبطة بحاالت الطالق ،والزواج من ال�سوريات،
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وملكانتها االجتماعية ،واختالل القيم والعادات وال�سلوكيات�.أما يف
القطاع الرتبوي فقد مت قبول ما يزيد عن (� )150ألف طالب �سوري
يف املدار�س احلكومية ح�سب �إح�صاءات وزارة الرتبية والتعليم للعام
الدرا�سي ،2016 /2015وهو عبء �إ�ضايف على قطاع التعليم.
مما �أدى �إىل زيادة ال�ضغط على النظام التعليمي الأردين ب�شكل غري
م�سبوق� ،إذ تزايدت ن�سبة االكتظاظ يف املدار�س احلكومية واللجوء
�إىل العمل بنظام الفرتتني ،وارتفاع كلفة اخلدمات التعليمية املقدمة
للطلبة ال�سوريني يف املدار�س الأردنية بنحو ( )250مليون دينار
�سنويا ،ح�سب تقرير وزارة املالية 2016م .وعملت وزارة الرتبية
والتعليم على بناء ما يقارب من (� )5آالف غرفة �صفية بتكلفة
كبرية ،لتلبية حاجات ا�ستيعاب الطلبة ال�سوريني ،مما �أدى �إىل ت�أخر
يف تنفيذ برامج تطوير التعليم املختلفة(.قناة. )2016 ،
وبالتحديد ف�إن م�شكلة الدرا�سة تكمن يف الإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
1 .1ما ت�صورات معلمي الدرا�سات االجتماعية يف الأردن لت�أثري
اللجوء ال�سوري على اجلوانب االجتماعية والرتبوية؟
2 .2هل يختلف ت�أثري اللجوء ال�سوري على الأردن من النواحي
االجتماعية والرتبوية ح�سب ت�صورات معلمي الدرا�سات
االجتماعية باختالف متغريي اجلن�س ومكان الإقامة؟
3 .3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائيةعند م�ستوى الداللةٍ
( )α≥0.05يف ت�صورات معلمي الدرا�سات االجتماعية يف
مدار�س تربية ق�صبة املفرق يف الأردن تعزى ملتغري اجلن�س؟
4 .4هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائيةعند م�ستوى الداللةٍ
( )α≥0.05يف ت�صورات معلمي الدرا�سات االجتماعية يف
مدار�س تربية ق�صبة املفرق يف الأردن تعزى ملتغري مكان
الإقامة؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة احلالية �إىلما ي�أتي:
 بيان ت�أثري الالجئني ال�سوريني على الأردن من النواحي
االجتماعية والرتبوية كما يت�صورها معملو الدرا�سات االجتماعية.
 التعرف �إىل داللة الفروق يف ت�صورات املعلمني عن اللجوء
ال�سوري يف الأردن وفقا ملتغريات النوع االجتماعي ومكان االقامة.
 تقدمي تو�صيات وحلول للجهات املعنية بامل�شكلة مثل،
وزارة الداخلية ،ووزارة الرتبية والتعليم وباقي الوزارات للتخفيف
من حدة امل�شكلة.

أهمية الدراسة:
تتمثل �أهمية الدرا�سة احلالية بالآتي:
 تقدم الدرا�سة �إطارا نظريا �شامال حول الأثر الذي �أحدثه
اللجوء ال�سوري على اجلانب االجتماعي والرتبوي يف الأردن.
 ت�أتي �أهمية الدرا�سة كونها من الدرا�سات النادرة التي
تناولت �أثر اللجوء ال�سوري على اجلانب االجتماعي ب�شكل دقيق من
وجهة نظر معلمي الدرا�سات االجتماعية.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثامن  -ع ( - )23آب 2018

 تقدمي تو�صيات وحلول عملية للجهات املعنية بامل�شكلة
مثل ،وزارة الداخلية ،ووزارة الرتبية والتعليم وباقي الوزارات
للتخفيف من حدة امل�شكلة.
 توفر هذه الدرا�سة فر�صة للمهتمني والباحثني ب�ش�ؤون
الالجئني الو�صف التحليلي الدقيق للجوء ال�سوري على الأردن من
النواحي االجتماعية والرتبوية وبيان التحديات التي يواجها الأردن
من اللجوء ال�سوري على �أرا�ضيه.

حمددات الدراسة
�سوف تقت�رص الدرا�سة على املحددات الآتية:
Ú Úاملحدد املكاين :جميع املدار�س احلكومية التابعة
ملديريات الرتبية والتعليم يف لواء ق�صبة املفرق.
Ú Úاملحدد الزماين� :أجريت الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي الثاين
من العام الدرا�سي 2017 /2016م.
Ú Úاحلدود املو�ضوعية :اقت�رصت الدرا�سة على ك�شف
ت�صورات معلمي الدرا�سات االجتماعية مل�شكلة اللجوء و�أثرها يف
اجلانب االجتماعي والرتبوي.
Ú Úاملحدد الب�رشي :تكونت عينة الدرا�سة من معلمي
الدرا�سات االجتماعية يف املدار�س احلكومية والتابعة ملديريات
الرتبية والتعليم يف لواء ق�صبة املفرق.

على النظام التعليمي الأردين ،ب�شكل غري م�سبوق ،حيث تزايدت ن�سبة
االكتظاظ يف املدار�س احلكومية واللجوء �إىل العمل بنظام الفرتتني
وبناء املئات من الغرف ال�صفية اجلدد.

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي ملدى مالءمته
لأغرا�ض الدرا�سة.
جمتمع الدراسة وعيِّنتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من ( )116معلم ومعلمة ،وقد مت �أخذ
جمتمع الدرا�سة بكامله ،اذ بلغت عينة الدرا�سة ( )116معلما ومعلمة
من معلمي الدرا�سات االجتماعية الذين يدر�سون مباحث (التاريخ،
واجلغرافيا ،والرتبية الوطنية واملدنية) يف مديرية الرتبية والتعليم
يف لواء ق�صبة املفرق.
عينة الدراسة:
جدول ()1
التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة

ذكر

58

50.0

�أنثى

58

50.0

مدينة

56

48.3

قرية

60

51.7

116

100.0

اجلن�س

مصطلحات الدراسة:
◄◄اللجوء ال�سوري :يعرف ب�أنه «منح الدولة حماية يف
اقليمها لأ�شخا�ص من دول �أخرى يفرون من اال�ضطهاد� ،أو من
التهديد اخلطري ،وي�شمل اللجوء عنا�رص متنوعه من بينها عدم
الرتحيل ،وال�سماح بالبقاء على اقليم دولة اللجوء وفق ًا للمعايري
الإن�سانية للمعاملة» (املنظمة الدولية للهجرة 2006 ،املجلد
الثالث) .
ويعرف �إجرائي ًا ب�أنه قيام جمموعة من الأ�شخا�ص ال�سوريني
مبغادرة بالدهم الأ�صيلة واللجوء �إىل الأردن منذ اندالع الأزمة
ال�سورية عام 2011م نتيجة �أعمال عنف �أو نزاعات داخلية� ،أو
خوفا من اال�ضطهاد ،ب�سبب العرق �أو اجلن�س �أو الدين �أو �أية ظروف
�أخرى �أخلت بالنظام العام.
◄◄معلمو الدرا�سات االجتماعية :هم جميع املعلمني يف
املدار�س احلكومية الذين يدر�سون مباحث (التاريخ ,واجلغرافيا,
والرتبية الوطنية واملدنية) يف مديرية الرتبية والتعليم للواء ق�صبة
املفرق للعام الدرا�سي (2016م2017 /م) .
◄◄اجلانب االجتماعي :دور اللجوء ال�سوري يف الأردن
وت�أثريه يف زيادة معدالت الفقر والبطالة ،وارتفاع تكلفة املعي�شة
وزيادة ال�ضغط على اخلدمات املتنوعة وزيادة ظاهرة الت�سول
وعمالة الأطفال وارتفاع ن�سبة اجلرمية واختالط يف اللهجة املحكية
وتعر�ض الأ�رسة للتفكك ،والقلق ،وتفاقم م�شاكلها املرتبطة بحاالت
الطالق ،والزواج من ال�سوريات ،ومكانتها االجتماعية واختالل
القيم والعادات وال�سلوكيات.
◄◄اجلانب الرتبوي :دور اللجوء ال�سوري يف زيادة ال�ضغط

الفئات

التكرار

الن�سبة

مكان
االقامة
املجموع

أدوات الدراسة:
قام الباحث ب�إعداد ا�ستبانة للدرا�سة بعد الرجوع �إىل الأدب
النظري والدرا�سات ال�سابقة اخلا�صة باملو�ضوع ،وتكونت اال�ستبانة
من ( )32فقرة موزعة على جمالني هما املجال االجتماعي ،واملجال
الرتبوي للمعرفة من وجهة نظر معلمي الدرا�سات االجتماعية.
● ●�صدق الأداة:
مت الت�أكد من �صدق �أداة الدرا�سة بعر�ضها على جمموعة من
املحكمني بلغ عددهم ( )12حمكم.من �أ�صحاب اخلربة واالخت�صا�ص،
ومت الأخذ مبقرتحاتهم املتعلقة بال�شطب �أو التعديل بع�ض الفقرات
�أو �إ�ضاقة فقرات جديدة
● ●ثبات �أداة الدرا�سة:
للت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة ،فقد مت التحقق بطريقة االختبار
و�إعادة االختبار ( )test - retestبتطبيق املقيا�س ،و�إعادة تطبيقه
مكونة من
بعد �أ�سبوعني على جمموعة من خارج عينة الدرا�سة ّ
( ، )30ومن ثم مت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني تقديراتهم
يف املرتني.
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درجات تقدير معلمي الدراسات االجتماعية
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ومت �أي�ض ًا ح�ساب معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي
ح�سب معادلة كرونباخ �ألفا ،واجلدول رقم ( )1يبني معامل االت�ساق
الداخلي وفق معادلة كرونباخ �ألفا ،وثبات الإعادة للمجاالت والأداة
ككل واعتربت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدرا�سة.
جدول ()2
معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية

املجال
ت�أثري اللجوء ال�سوري يف
اجلانب االجتماعي يف الأردن
ت�أثري اللجوء ال�سوري يف
اجلانب الرتبوي يف الأردن

ثبات الإعادة

االت�ساق الداخلي

0.93

0.92

0.90

0.90

متغريات الدراسة:
�Ú Úأوالً :املتغريات امل�ستقلة :اجلن�س وله م�ستويان (ذكر،
�أنثى)  ،مكان الإقامة وله م�ستويان (مدينة ،قرية) .
Ú Úثانياً :املتغريات التابعة :اجلانب الرتبوي واالجتماعي.

املعاجلة اإلحصائية:
بعد جمع اال�ستبانات ،قام الباحث بح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات عينة الدرا�سة لكل �س�ؤال
من �أ�سئلة الدرا�سة.
املعيار اإلحصائي:
مت اعتماد �سلم ليكرت اخلما�سي لت�صحيح �أدوات الدرا�سة،
ب�إعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحدة من بني درجاته اخلم�س
(بدرجة كبرية جداً ,بدرجة كبرية ,بدرجة متو�سطة ,بدرجة قليلة,
بدرجة قليلة جداً) وهي متثل رقمي ًا ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على الرتتيب،
وقد اعتمد املقيا�س التايل لأغرا�ض حتليل النتائج:
		
من 2.33 - 1.00

قليلة

		
من 3.67 - 2.34

متو�سطة

		
من 5.00 - 3.68

كبرية

جدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتأثير اللجوء السوري في الجانب االجتماعي في
األردن مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة

الرقم

1

1

2

11

3

9

4

15

5

2

6

17

7

12

8

18

9

10

10

7

11

8

12

16

13

13

14

6

14

19

16

14

17

5

18

3

19

4

وهكذا
وقد احت�سب املقيا�س من خالل ا�ستخدام املعادلة الآتية:
احلد الأعلى للمقيا�س ( - )5احلد الأدنى للمقيا�س ()1
عدد الفئات املطلوبة ()3
1.33 = 1 - 5
3
ومن ثم �إ�ضافة اجلواب (� )1.33إىل نهاية كل فئة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوالً :تأثري اللجوء السوري يف اجلانب االجتماعي يف األردن

الفقرات
�أدى �إىل زيادة ال�ضغط على
البنية التحتية.
�أدى �إىل ارتفاع �إيجارات
ال�شقق وامل�ساكن يف جميع
حمافظات اململكة.
�أدى �إىل ارتفاع تكلفة
املعي�شة يف الأردن.
�أدى �إىل مناف�سة العمالة
ال�سورية للعمالة الأردنية.
�أدى �إىل ارتفاع ن�سبة
البطالة بني الأردنيني يف
بع�ض املهن احلرفية.
�أدى �إىل زيادة ظاهرة
الت�سول.
�أدى �إىل زيادة حجم الإنفاق
وتراجع جودة اخلدمات.
�أدى �إىل زيادة االزدحام
املروري.
�أدى �إىل زيادة م�شكلة
التلوث البيئي.
�أدى �إىل زيادة ال�ضغط على
اخلدمات ال�صحية ونق�ص
يف الأدوية.
�أدى �إىل خف�ض دعم
املنظمات التطوعية للأ�رس
الأردنية الفقرية.
�أدى �إىل زيادة ظاهرة
عمالة الأطفال.
�أدى �إىل ارتفاع ن�سبة
اجلرمية يف الأردن.
�أدى �إىل خلق نوع من التوتر
والقلق بني املواطنني.
�أدى �إىل اختالط يف اللهجة
املحكية يف الأردن.
�أدى �إىل زيادة انت�شار
الأمرا�ض املعدية وال�سارية
ك�شلل الأطفال وال�سل
واملالريا.
�أدى �إىل انت�شار عادات
و�سلوكات �سلبية.
�أدى �إىل زيادة تفكك الأ�رسة
الأردنية.
�أدى �إىل زيادة حدوث
حاالت الطالق.
�أثر اللجوء ال�سوري على
اجلانب االجتماعي يف
الأردن.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الدرجة

4.78

0.561

كبرية

4.67

0.571

كبرية

4.59

0.605

كبرية

4.58

0.592

كبرية

4.52

0.666

كبرية

4.46

0.727

كبرية

4.45

0.714

كبرية

4.45

0.738

كبرية

4.44

0.816

كبرية

4.41

0.823

كبرية

4.36

0.762

كبرية

4.34

0.699

كبرية

4.20

0.935

كبرية

4.08

1.056

كبرية

4.08

0.886

كبرية

3.99

1.115

كبرية

3.96

1.091

كبرية

3.74

1.224

كبرية

3.60

1.110

متو�سطة

0.558

كبرية

4.30

يبني اجلدول (� )3أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت ما بني
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( ، )4.78 - 3.60حيث جاءت الفقرة رقم ( )1والتي تن�ص على”�أدى
�إىل زيادة ال�ضغط على البنية التحتية” يف املرتبة الأوىل ،ومبتو�سط
ح�سابي بلغ (. )4.78بينما جاءت الفقرة رقم ( )19ون�صها „�أدى
�إىل زيادة حدوث حاالت الطالق” باملرتبة الأخرية ومبتو�سط
ح�سابي بلغ (. )3.60وبلغ املتو�سط احل�سابي لت�أثري اللجوء ال�سوري
يف اجلانب االجتماعي يف الأردن ككل (. )4.30و�أظهرت نتائج
التحليل املتعلقة بال�س�ؤال الأول �أن هناك �أثراً للجو ِء ال�سوري على
اجلوانب االجتماعية يف الأردن ،ح�سب ت�صورات معلمي الدرا�سات
االجتماعية يف مدار�س تربية ق�صبة املفرق ،وبدرجة كبرية جدا على
اجلانب االجتماعي.حيث بلغ املتو�سط احل�سابي للت�صورات �أفراد
العينة ( ، )4.30وانحراف معيار ( ، )0.558وبدرجة كبرية جدا
يف جمال �أثر اللجوء ال�سوري على اجلانب االجتماعي ،حيث جاءت
الفقرة رقم ( )1والتي تن�ص على”�أدى �إىل زيادة ال�ضغط على البنية
التحتية” يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ، )4.78ويعزى
ذلك �إىل ال�ضغط الوا�ضح والكبري على اخلدمات املتنوعة.بينما جاءت
الفقرة رقم ( )19ون�صها „�أدى �إىل زيادة حدوث حاالت الطالق”
باملرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ (. )3.60وقد يعزى ذلك
�إىل الأثر الفعلي لت�أثري اللجوء ال�سوري على اجلانب االجتماعي يف
الأردن ،وما ترتب على ذلك من زيادة ال�ضغط على البنية التحتية
واخلدمات ال�صحية واملرافق العامةوت�أثريه يف زيادة معدالت
الفقر والبطالة ،وتعر�ض الأ�رسة للتفكك ،والقلق ،وتفاقم م�شاكلها
املرتبطة بحاالت الطالق ،والزواج من ال�سوريات ،ومكانتها
االجتماعية واختالل القيم والعادات وال�سلوكيات.وارتفاع يف تكلفة
املعي�شة وزيادة حجم الإنفاق يف الأردن وارتفاع �إيجارات ال�شقق
وامل�ساكن ،وزيادة م�شكلة التلوث البيئي ،وخف�ض دعم املنظمات
واجلمعيات التطوعية للأ�رس الأردنية واختالط باللهجة املحكية,
وانت�شار العديد من الأمرا�ض ال�سارية ،وزيادة ظاهرة الت�سول
وعمالة الأطفال.وما يرتتب على ذلك من تكاليف مادية عالية
و�أعباء جديدة للحكومة الأردنية؛ مما ي�ؤثر �سلبا على تقدمي اخلدمات
املختلفة للمواطنني ،وت�أجيل الكثري من اخلطوات اال�صالحية التي
ت�ؤثر على احلياة االجتماعية للموطنني ,وت�شعرهم بالقلق ,والتوتر,
واملعاناة ال�صعبة التي يعي�شونها ,نتيجة هذا اللجوء.وبذلك اتفقت
مع درا�سة الر�شايدة ( )2014واملجل�س االقت�صادي واالجتماعي
( )2012التي �أ�شارت �إىل الت�أثري ال�سلبي للجوء ال�سوري على الأردن
على القطاعات املختلفة.
ثانيا :تأثري اللجوء السوري يف اجلانب الرتبوي يف األردن
جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتأثير اللجوء السوري
في الجانب التربوي في األردن مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الدرجة

0.547

كبرية

0.748

كبرية

الرتبة

الرقم

الفقرات

1

1

�أدى �إىل زيادة ن�سبة االكتظاظ
يف املدار�س.

4.70

2

7

�أدى �إىل العمل بنظام الفرتتني
يف املدار�س احلكومية.

4.42

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الدرجة

0.756

كبرية
كبرية

الرتبة

الرقم

الفقرات

3

3

�أدى �إىل زيادة ال�ضغط على
النظام التعليمي.

4.40

4

4

�أدى �إىل زيادة ال�ضغط على
الكوادر الب�رشية.

4.39

0.669

5

5

�أدى �إىل اللجوء �إىل اال�ستئجار
املدر�سي.

4.30

0.935

كبرية

6

6

4.28

0.861

كبرية

7

8

4.26

0.856

كبرية

8

2

4.21

0.818

كبرية

9

13

4.07

0.958

كبرية

10

12

4.06

1.015

كبرية

11

11

4.03

0.937

كبرية

12

10

3.91

1.087

كبرية

13

9

3.53

1.205

متو�سطة

4.19

0.616

كبرية

�أدى �إىل �رشاء املزيد من
التجهيزات الالزمة من �أثاث
وكتب ومقاعد...الخ.
�أدى �إىل انخفا�ض نوعية التعليم
من خالل تق�صري فرتة الدرا�سة
اليومية.
�أدى �إىل زيادة كلف التعليم.
�أدى �إىل ت�أجيل بع�ض اخلطوات
الإ�صالحية يف النظام التعليمي.
الت�أثري �سلبا على العملية
التدري�سية.
معاناة الطلبة الأردنيني من
�ضغوط نف�سية نتيجة ملزاحمة
الطلبة ال�سورینی لهم يف
املدار�س.
�أدى �إىل زيادة العنف املدر�سي.
�أدى �إىل تبادل اخلربات
الإيجابية.
�أثر اللجوء ال�سوري يف اجلانب
الرتبوي يف الأردن.

يبني اجلدول ( )4ان املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت ما
بني ( ،)4.70 - 3.53حيث جاءت الفقرة رقم ( )1والتي تن�ص
على”�أدى �إىل زيادة ن�سبة االكتظاظ باملدار�س” يف املرتبة الأوىل
ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)4.70ويعزى ذلك �إىل زيادة يف �أعداد
الطلبة ال�سورين يف املدار�س احلكومية.بينما جاءت الفقرة رقم
( )9ون�صها „�أدى �إىل تبادل اخلربات الإيجابية” باملرتبة الأخرية،
ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( . )3.53وبلغ املتو�سط احل�سابي لأثر اللجوء
ال�سوري يف اجلانب الرتبوي يف الأردن ككل (� . )4.19أما يف ما
يتعلق ب�أثر اللجوء ال�سوري على اجلانب الرتبوي ،فقد �أظهرت نتائج
التحليل �أن هناك �أثراً للجو ِء ال�سوري على اجلانب الرتبوي يف
الأردن ح�سب ت�صورات معلمي الدرا�سات االجتماعية يف مدار�س
تربية املفرق ،وبدرجة كبرية جدا على اجلانب الرتبوي ،حيث
بلغ املتو�سط احل�سابي لت�صورات �أفراد العينة ( ،)4.19وانحراف
معياري ( .)0.616وبدرجة كبرية جدا حيث جاءت الفقرة رقم ()1
,والتي تن�ص على”�أدى �إىل زيادة ن�سبة االكتظاظ باملدار�س” يف
املرتبة الأوىل ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ، )4.70ويعزى ذلك �إىل
زيادة يف �أعداد الطلبة ال�سورين يف املدار�س احلكومية يف حني
جاءت الفقرة رقم ( , )9ون�صها „�أدى �إىل تبادل اخلربات الإيجابية”
باملرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( . )3.53وقد يعزى ذلك �إىل
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درجات تقدير معلمي الدراسات االجتماعية
في األردن لتأثير اللجوء السوري على اجلوانب االجتماعية والتربوية

الأثر الفعلي الكبري على ت�أثري اللجوء ال�سوري على النظام التعليمي
الأردين ،وما ترتب على ذلك من �ضغط على �إمكاناته وموارده املالية
والب�رشية ،وذلك نتيجة الكثافة الطالبية العالية داخل مدار�سه وما
ترتب عليه من تدهور يف البنى التحتية للمدار�س واحلاجة �إىل مزيد
من الغرف ال�صفية واملرافق العامة واللجوء �إىل اال�ستئجار املدر�سي،
والعمل بنظام الفرتتني ،وزيادة ال�ضغط على الكوادر الب�رشية ،وما
ترتب على ذلك من تكاليف مادية للوزارة؛ كي ت�ستطيع ال�سيطرة
على الكثافة الطالبية العالية وما ينعك�س �سلب ًا على نوعية وجودة
اخلدمات التعليمية املقدمة وخمرجاتها.
�إن واقع اللّجو ِء ال�سوري فر�ض كثاف ًة �سكاني ًة عالي ًة ترتب
عليها باملقابل كثاف ٌة طالبي ٌة مرتفع ٌة داخ َل مدار�س وزار ِة الرتبي ِة
والتعليم� ،أثرت �سل ًبا على النظام التعليمي يف الأردن ،وما يتطلب
وم�ستلزمات العملي ِة التعليمية؛
جتهيزات
ذلك من �رضورة تعزيز
ِ
ِ
واملختربات وغريها من
كالكتب املدر�سيةِ ،واملقاعدِ ،والألواح
ِ
ِ
م�ستلزمات التعليم.واتفقت مع درا�سة جنكيز ()Jenkins, 2015
ِ
التي �أ�شارت �إىل ال�ضغط الكبري على قطاعات الدولة امل�ضيفة مبا
فيها التعليم.
◄◄ال�س�ؤال الثاين :هل يختلف ت�أثري اللجوء ال�سوري على
الأردن من النواحي االجتماعية والرتبوية ح�سب ت�صورات معلمي
الدرا�سات االجتماعية باختالف متغريي اجلن�س ومكان الإقامة؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لت�أثري اللجوء ال�سوري على الأردن من
النواحي االجتماعية والرتبوية ح�سب ت�صورات معلمي الدرا�سات
االجتماعية باختالف متغريي اجلن�س ،ومكان الإقامة ح�سب
متغريي اجلن�س ومكان الإقامة واجلداول �أدناه تبني ذلك.
�Ú Úأوالً :ت�أثري اللجوء ال�سوري يف اجلانب االجتماعي يف
الأردن
جدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتأثير اللجوء السوري على األردن
من النواحي االجتماعية والتربوية حسب تصورات معلمي الدراسات االجتماعية
باختالف متغيري الجنس ومكان اإلقامة

اجلن�س

مكان
االقامة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

العدد

ذكر

مدينة

4.16

0.684

36

قرية

4.12

0.460

22

املجموع

4.14

0.605

58

مدينة

4.36

0.488

20

قرية

4.50

0.446

38

املجموع

4.45

0.462

58

مدينة

4.23

0.624

56

قرية

4.36

0.484

60

املجموع

4.30

0.558
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يبني اجلدول ( )5تباين ًا ظاهري ًا يف املتو�سطات احل�سابية
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واالنحرافات املعيارية لت�أثري اللجوء ال�سوري على الأردن من
النواحي االجتماعية والرتبوية ح�سب ت�صورات معلمي الدرا�سات
االجتماعية باختالف متغريي اجلن�س ومكان الإقامة ب�سبب
اختالف فئات متغريي اجلن�س ومكان الإقامة ،ولبيان داللة الفروق
الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية مت ا�ستخدام حتليل التباين
الثنائي جدول (. )6
جدول ()6
تحليل التباين الثنائي ألثر الجنس ومكان اإلقامة لتأثير اللجوء السوري
على األردن من النواحي االجتماعية

م�صدر
التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

اجلن�س

2.319

1

2.319

7.954

0.006

مكان
االقامة

0.082

1

0.082

0.280

0.597

اخلط�أ

32.940

113

0.292

الكلي

35.798
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يتبني من اجلدول ( )6الآتي:
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α=0.05تعزى لأثر
اجلن�س ،حيث بلغت قيمة ف ( )7.954وبداللة �إح�صائية بلغت
( ، )0.006وجاءت الفروق ل�صالح الإناث.
 ويعزى ذلك �إىل ت�أثري اللجوء ال�سوري الكبري على الأردن.
واملر�أة الأردنية �أكرث �أفراد املجتمع ت�أثرا بذلك فقد �أثر اللجوء
ال�سوري على م�ستوى حياة املر�أة اقت�صاديا ونف�سيا واجتماعيا.
حيث �أدى اللجوء ال�سوري �إىل حرمان املر�أة الأردنية من فر�ص
العمل التي كانت متاحة قبل اللجوء وت�شغيل املر�أة ال�سورية
وذلك ب�سبب تدين الأجور.كما �ساهم اللجوء ال�سوري يف زيادة عدد
وقوعات الطالق وزاد من ن�سب تفكك �أ�رسة املر�أة الأردنية ،وزاد
من امل�شاكل العائلية للمر�أة الأردنية ,و�أثر �سلبا على �سلوكات
املتزوجني ،وعلى عالقة املر�أة الأردنية بزوجها ،وخف�ض من �إقبال
ال�شباب الأردين على الزواج من الأردنيات ،وزاد من الزواج بالفتيات
ال�سوريات القا�رصات ,وخف�ض من ح�صة املر�أة الأردنية من خدمات
التعليم والرعاية ال�صحية ،وخف�ض من دعم املنظمات واجلمعيات
اخلريية للمر�أة الأردنية ,وتعرث يف امل�شاريع ال�صغرية املمولة للمر�أة
الأردنية.وهذا يتفق مع درا�سة املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
(. )2014درا�سة ا�ستطالعية حول �أثر الالجئني ال�سوريني على
اخل�صائ�ص االجتماعية واالقت�صادية للمر�أة الأردنية والتي �أ�شارت
�إىل الأثر ال�سلبي للجوء ال�سوري على املر�أة الأردنية.
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α= 0.05تعزى
لأثر مكان الإقامة ،حيث بلغت قيمة ف ( )0.280وبداللة �إح�صائية
يدل على وجو ِد �أثر فعلي وكبري للّجو ِء على
بلغت (. )0.597وهذا ُّ
اجلانب االجتماعي يف الأردن �أ�شار �إليه و�أكده جميع معلمي
الدرا�سات االجتماعية يف عينة الدرا�سة بغ�ض النظر عن �أماكن
�إقامتهم �أي �أن اجلميع ت�أثروا مبوجات اللجوء ال�سوري ويعزى
ذلك �إىل ان الالجئني ال�سوريني ارحتلوا �إىل املدن واىل القرى ب�شكل
مت�ساو حيث جند موجات من اللجوء ال�سوري يف القرى وموجات
ٍ
�أخرى يف املدينة.
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Ú Úثانيا :ت�أثري اللجوء ال�سوري يف اجلانب الرتبوي يف الأردن
جدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتأثير اللجوء السوري على األردن من النواحي
التربوية حسب متغيري الجنس ومكان اإلقامة

اجلن�س

مكان
االقامة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

العدد

ذكر

مدينة

4.06

0.794

36

قرية

4.10

0.561

22

املجموع

4.08

0.710

58

مدينة

4.25

0.462

20

قرية

4.34

0.497

38

املجموع

4.31

0.483

58

مدينة

4.13

0.695

56

قرية

4.25

0.531

60

املجموع

4.19

0.616
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�أنثى

املجموع

يبني اجلدول ( )7تباين ًا ظاهري ًا يف املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لت�أثري الالجئني ال�سورين على الأردن من
الناحية الرتبوية ،ح�سب ت�صورات معلمي الدرا�سات االجتماعية،
ب�سبب اختالف فئات متغريي اجلن�س ،ومكان الإقامة.ولبيان داللة
الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية مت ا�ستخدام حتليل
التباين الثنائي جدول (. )8
جدول ()8
تحليل التباين الثنائي ألثر الجنس ومكان اإلقامة على تأثير اللجوء السوري في الجانب
التربوي في األردن

م�صدر
التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

اجلن�س

1.286

1

1.286

3.467

0.065

مكان
االقامة

0.101

1

0.101

0.272

0.603

اخلط�أ

41.921

113

0.371

الكلي

43.638
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يتبني من اجلدول ( )8الآتي:
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α = 0.05تعزى
لأثراجلن�س ،حيث بلغت قيمة ف ( )3.467وبداللة �إح�صائية بلغت
(. )0.065ويعزى ال�سبب �إىل وجو ِد �أثر فعلي وكبري للّجو ِء على
اجلانب الرتبوي يف الأردن�أ�شار �إليه و�أكدهجميع معلمي الدرا�سات
االجتماعية يف عينة الدرا�سة بغ�ض النظر عن جن�سهم ،وذلك لتعر�ض
مدرا�س الذكور والإناث لأعداد من الطلبة ال�سوريني ,و�أنعك�س الأثر
مت�ساو
على ت�صورات عينة الدرا�سة ب�شكل
ٍ
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ()α= 0.05
تعزى لأثر مكان الإقامة ،حيث بلغت قيمة ف ( )0.272وبداللة

�إح�صائية بلغت ( )0.603تعزى لأثر مكان الإقامة ،حيث بلغت قيمة
يدل على
ف ( )0.272وبداللة �إح�صائية بلغت ( ،)0.603وهذا ُّ
وجو ِد �أثر فعلي وكبري للّجو ِء على اجلانب الرتبوي يف الأردن�أ�شار
�إليه و�أكدهجميع معلمي الدرا�سات االجتماعية يف عينة الدرا�سة
بغ�ض النظر عن مكان الإقامة �إذ �أن اجلميع ت�أثروا من موجات
اللجوء ال�سوري يف من ي�سكن القرية �أو املدينة ،وذلك لالنت�شار
اللجوء ال�سوري يف جميع �أنحاء املحافظة.

توصيات الدراسة:
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت اليها الدرا�سة يقدم الباحث
التو�صيات االتية:
1 .1اجراء املزيد من الدرا�سات عن مو�ضوع اللجوء ال�سوري يف
الأردن لتعميق الفهم لدى �صانعي القرار يف الأردن.
2 .2تكاتف جميع اجلهود والتخطيط امل�سبق ملواجهة املزيد من
موجات اللجوء ال�سوري يف الأردن.وتعزيز التعاون املتبادل
بني خمتلف الوزارات للمعاجلة م�شكلة اللجوء.
3 .3تقدمي الدعم املايل ملديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة
املفرق لتمكينهم من �أداء مهامهم وتوفري البيئة املنا�سبة
للطلبة ،وبناء مدار�س جديدة ،و�صيانة بع�ضها وتخفيف
االعباء املتزايدة عليها.
4 .4اال�ستفادة من جتارب الدول االخرى التي تعاملت مع م�شكلة
اللجوء اليها واخلطط التي اعتمدتها للت�صدي للم�شكلة.
5 .5ا�رشاك جميع القيادات الرتبوية يف عملية اتخاذ القرارات
وو�ضع اخلطط امل�ستقبلية املنا�سبة.
6 .6تزويد الأردن بامل�ساعدات واملنح املالية لي�ستطيع القيام
مبتطلبات اللجوء ال�سوري على �أرا�ضيه.
7 .7تقدمي التو�صيات للجهات املعنية مبا�رش ًة بامل�شكلة مثل،
وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة ال�صحة ،وزارة التخطيط وباقي
الوزارات للتخفيف من حدة امل�شكلة.
�8 .8رضورة التعامل مع تداعيات الأزمة ال�سورية على البالد
ب�شكل م�ؤ�س�سي و�شفاف للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة
على البالد ،وحفظ الأمن الوطني والوحدة الوطنية.
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