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 في مدارس محافظة إربد من وجهة نظر المعممين ينفاعمية إدارة أزمة طمبة المجوء السوري

 إسراء أحمد طمفاح

 خميفة مصطفى أبو عاشورد .أ

 :ممخص
 في مدارس ينزمة طمبة المجوء السوريأدارة إفاعمية  لى الكشف عنإىدفت ىذه الدراسة 

 المنيج الوصفي استخدامىداف الدراسة، تم أربد من وجية نظر المعممين، ولتحقيق إمحافظة 
ربد التي تستقبل إ في مدارس محافظة ات ومعممينمعمم (307)المسحي،  تكونت عينة الدراسة من

راء المعممين؛ وتوصمت نتائج آستبانة طمبت إطمبة المجوء السوري، واعتمدت نتائج الدراسة عمى 
ربد من وجية نظر إزمة طمبة المجوء السوري في مدارس محافظة أدارة إن فاعمية ألى إالدراسة 

ووجود فروق  ،(0.62)وانحراف معياري (3.36)المعممين جاءت بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي
 غيريزمة طمبة المجوء السوري تعزى لمتأدارة إذات داللة احصائية في تقديرات المعممين لفاعمية 

. وفي ضوء نتائج الدراسة تم تقديم مجموعة من التوصيات .(الجنس، مستوى المدرسة)
. ، محافظة إربد، األردن المجوء السوريأزمة، طمبةدارة إفاعمية، : الكممات المفتاحية
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The Effectiveness of Managing the Crisis of Syrian Refugee Seekers in 

the Schools of Irbid Irbid Governorate from Teachers' Point of View 

Esraa Ahmad Telfah 

Prof. Khalifah Mustafa Abu Ashour 

Abstract: 
This study aimed at exploring the effectiveness of managing the crisis 

of Syrian refugee seekers in the schools of Irbid governorate from teachers' 

point of view. To achieve the objectives of the study, the descriptive 

methodology was used. The sample of the study consisted of  (307) 

teachers in schools of Irbid government, that teach Syrian refugee students, 

the results of the study found that the (EMCSRSI) from the point of view 

of teachers came with a mean score of (3.36) and a standard deviation of 

(0.62). There were significant statistical differences in the teachers' 

estimations of the (EMCSRSI)   due to the variables (gender, school level). 

Based on the results of the study, some of recommendations were 

presented. 
Keywords: Effectiveness, Crisis Management, the students of Syrian 

refugees, Irbid Governorate, Jordan. 
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 :المقدمة
 من كثيراً شيد األردن عديد من موجات المجوء من الدول المجاورة، األمر الذي جعمو يتحمل 

فتجارب األردن مع قضايا الالجئين . األعباء ووقوعو ببعض األزمات والتحديات التي تفوق مقدراتو
 تمك األزمات أزمة المجوء السوري تمك صعوبتيا، ومن تقاسمت مع الالجئين إذوالنازحين متعددة 

السوريين،  بتشريد أعداد كبيرة من ت تسببوالتياألزمة التي مضى عمييا ما يقارب السبع سنوات، 
 يشكل . توافدوا إلى األردن بحثًا عن األمن الذي أصبح منعدمًا في المناطق المتنازع عميياالذين

رىاق  تدفق السوريين مشكمة كبيرة عمى الموارد األردنية وتحميل البنى التحتية فوق طاقتيا وا 
 .التعميمالخدمات اإلجتماعية وعمى رأسيا قطاع 

 إذ لقد زادت األزمة السورية من حجم المشكالت والتحديات التي تعانييا المدن األردنية، 
 مشكمة أدى إلىإرتفع الضغط عمى البنية التحتية بشكل يتجاوز النمو الطبيعي لمسكان مما 

عمى مستوى البنى التحتية أو الخدمات العامة كالصحة كاممة ديمغرافية تستوجب توفير خدمات 
   (Al-Wazani, 2014) .والتعميم

دت األزمة السورية إلى تدفق عدد ىائل من الالجئين السوريين إلى األردن في السنوات وأ
 أن إجمالي أعداد 2015 أشار التعداد العام لمسكان والمساكن الذي أجري عام األخيرة، فقد

 اإلحصائيات لممفوضية السامية لشؤون نسمة، وتشير مميون 1¸3السوريين في األردن قد بمغ 
 يعادل وأن ما الجئًا سوريًا مسجاًل، 655¸217الالجئين السوريين أن األردن إستضاف 

من الالجئين السوريين في محافظات %( 78)منيم يعيشون في مجتمعات محمية ويعيش %(80)
ربد     (Dept. Of Statistics,2016) .وعمانالمفرق وا 

زمة طمبة أدارة إونتيجة ليذه األعداد المتزايدة من الطمبة وما يترافق مع ذلك من تحديات في 
زمة طمبة أدارة إربد جاءت ىذه الدراسة لمكشف عن فاعمية إ في مدارس محافظة ينالمجوء السوري
 .محافظة إربد في ينالمجوء السوري

: أزمة المجوء السوري وآثارها
برز أ تعد أزمة المجوء السوري من إذيحتل موضوع المجوء أىمية كبيرة لتزايد حجمو وتفاقمو، 
 إلى دول الجوار، وكانت وجيتيا االقضايا التي شيدتيا المنطقة، بدأت خالل ىجرة السوريين قسر

األساسية المناطق الشمالية في األردن بحكم القرب الجغرافي، وىو ما جعل األردن يضاعف 
جيوده ويعزز من إمكانياتو لمواجية ىذه األزمة من خالل خططو التنموية، ومما فاقم من 
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 فرضت أزمة الالجئين السوريين واقعا إذ التي يعاني منيا بطبيعة الحال، االقتصادية كالتالمش
 (Athamneh, 2016).جديدا لو تبعات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وأمنية عمى األردن 

زدياد األعداد إزداد تعقيدا وصعوبة مع إن تزايد أزمة المجوء السوري عمى األراضي األردنية إ
 وصل عدد الالجئين السوريين عمى األراضي فقد. واإلجتماعيةواآلثار السياسية واإلقتصادية 

يعيش منيم .2016 الجئ حسب دائرة اإلحصاءات العامة لمعام نمميو (1.5)األردنية ما يزيد عن 
  (Al-mjali, 2016) .الوطننتشرون في أرجاء ي ما تبقىفي المخيمات و (20%)ما نسبتو 

: أزمة نظام التعميم في األردن في ظل المجوء السوري
مام الطمبة السوريين؛ مما زاد األعباء أوفي األردن تم إتاحة المجال لممدارس العامة مجانا 

زدياد إما أدى إلى  بتدائية في المناطق التي يتركز بيا الالجئون السوريون،إلعمى المدارس ا
  (Human Rights Watch, 2017) .المدارسالضغوط عمى موارد تمك 
ألف طالب سوري في المدارس الحكومية حسب إحصاءات  (150) عنفقد تم قبول ما يزيد

ما أدى .، وىو عبء إضافي عمى قطاع التعميم2016-2015وزارة التربية والتعميم لمعام الدراسي 
 تزايدت نسبة اإلكتظاظ في مسبوق، إذإلى زيادة الضغط عمى النظام التعميمي األردني بشكل غير 

رتفاع كمفة الخدمات التعميمية المقدمة لمطمبة السوريين في المدارس األردنية إالمدارس الحكومية و
 (. (Qanah, 2016مميون دينار سنويا (250)بنحو

وقد عممت وزارة التربية والتعميم في األردن مع المنظمات الدولية لتزويد األطفال الالجئين 
 طمبة الالجئين السوريين عمى النظامي، ويحصلالسوريين بالتعميم من خالل مبادرات التعميم 

 لذلك تحديًا الفترتين، وكانالتعميم النظامي من خالل المدارس ذات الفترة الواحدة والمدارس ذات 
 تقمص عدد الساعات المقدمة، إذ األردني من حيث الموارد والخدمات يعمى النظام التعميم

وأدت أيضًا .  األعباء التي تقع عمى عاتق المعمموالسوريين، فضاًل عنالمدرسية لجميع األردنيين 
 يعانون من العنف مما يؤدي إلى إذإلى ظيور مؤشرات بين فئتي الطالب األردنيين والسوريين 

 (Queen Rania Foundation, 2017) .تسربيماحتمالية 
: أزمة نظام التعميم في محافظة اربد
 ، ويبمغ(251873) عدد الطالبمدرسة، ويبمغ( 690)ربد فتضم إ أما فيما يخص محافظة 
ربد إفيما يخص واقع األزمة ومواجيتيا في محافظة و(. 15971)مجموع المعممين في المحافظة

ألف طالب سوري الجئ يتمقون  (36) كشفت الخطة اإلستراتيجية لوزارة التربية والتعميم وجودفقد



. 2022،  الثانيالجمعية األردنية لمعموم التربوية، المجمة التربوية األردنية، المجمد السابع، العدد

195 

فترة ) إلى نظام الفترتين ةمدرس (79)زمة المجوء السوري فقد تحولتألتعميميم في المدارس ونظرا 
 عمى حساب التعميم اإلضافي مما ممعل (7000) تعيين ما يزيد عن، وتم(صباحية، فترة مسائية

 Ministry of) لمدارس في تمك المحافظةلتسبب ذلك من ضغوط عمى البنى التحتية 

Planning & International Cooperation, 2017).   

-Al)ة ومن التحديات التي تواجو التعميم في ظل المجوء السوري كما يراىا الرحامن

Rahamneh, 2016): 

عداد الطمبة الالجئين السوريين في المدارس مع ضعف التمويل والدعم من قبل أتزايد  .1
لى أدى إضافات صفية، مما إو أالمنظمات والييئات الداعمة إلستحداث مباٍن جديدة 

. كتظاظ الطمبة في الغرف الصفيةإ
واالجتماعية قتصادية البنائيم في المدارس نتيجة الظروف اأولياء األمور بإلحاق أعدم رغبة  .2

.  اإلستقرار في مكان سكن واحد والتنقل المستمروعدم
ستنزاف البنى التحتية لممدارس من مساحات ومرافق مدرسية وغرف صفية نتيجة لتزايد إ .3

. ثر سمبا عمى جودة التعميمأعداد الطمبة المقبولين في المدارس الحكومية مما أ
دارة الصف وعمل اإلختبارات والتصحيح نتيجة إلكتظاظ إزيادة العبء عمى المعممين في  .4

. وزيادة األعداد في الغرف الصفية
 .عدم وجود بيئة تعميمية جاذبة محفزة عمى اإلبداع .5

 الدراسات السابقة

 قطاعات متعددة فيجريت عديد من الدراسات التي تناولت أزمة المجوء السوري وأثرىا أ
 .ومنيا التعميمية

التي ىدفت إلى تعرف درجة   (Al-Gharaybeh, 2017)ومن ىذه الدراسات دراسة الغرايبة
مكانياتو المادية والمالية، وذلك بحسب تصورات  تأثير المجوء السوري عمى موارد النظام التربوي وا 

 ن في مركز وزارة التربية والتعميم، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي المسحي،يالقادة التربوي
 في اإلدارات المعنية بقضية المجوء السوري في وزارة اً  تربوياً قائد (50)وتكونت عينة الدراسة من 

ثر كبير جدًا لمجوء السوري عمى الموارد المادية في أالتربية والتعميم، وكانت نتائج الدراسة وجود 
ثر كبير عمى الموارد المالية في وزارة التربية والتعميم، أوجود و وزارة التربية والتعميم في األردن،  

عدم وجود فروق ألثر متغير المؤىل العممي أو متغير سنوات الخبرة أو متغير المسمى الوظيفي و
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موارد المادية والمالية في وزارة التربية الثر المجوء السوري عمى أفي تصورات القادة التربويين حول 
 .والتعميم

دراسة ىدفت الى التعرف  (lA–moM‚ina & heniataB 2016)اجرى البطاينة والمومني
إلى الوضع التعميمي لمطمبة االردنيين والسوريين في االردن بعد االزمة السورية، وقد تكونت العينة 

دارية، وقد بنيت ىذه (120)من عدد من االداريين في وزارة التربية والتعميم بمغ عددىم اداريا وا 
الدراسة عمى بيانات ثانوية من باحثين سابقين، وبيانات جمعت من خالل اجراء مقابالت مع 
االداريين في وزارة التربية والتعميم، واظيرت النتائج وجود اولويات متعارضة بين قبول الطمبة 

السوريين في النظام التعميمي في االردن، وبين الحفاظ عمى جودة تعميم لمطالب االردنيين، فقد 
تأثرت المجتمعات المستضيفة باالزمة السورية، ولكن وفي الوقت ذاتو فإن قيمة التعميم لالجئين 

 .ىي افضل قميال في المعدل في دولتيم قبل الحرب
بدراسة استقصائية  (Al-Dalabeeh & Al-Odwan, 2017) والعدوان وقام الدالبيح

دور مديريات التربية والتعميم التابعة لمحافظة المفرق في دعم قضايا الالجئين  لمكشف عن ىدفت
السوريين التعميمية، وتكون مجتمع الدراسة من مديريات قصبة المفرق ومديرية لواء البادية الشمالية 

ستنزاف البنية التحتية لممباني التابعة إبرز النتائج التي خمصت إلييا الدراسة ىو أالغربية، ومن 
لمديريات التربية والتعميم في محافظة المفرق نتيجة لزيادة الضغط عمى مدارس المحافظة،  والعمل 

ستيالك موارد إمما أدى الكتظاظ الغرف الصفية وزيادة  (الفترة المسائية) بنظام التعميم المزدوج
 .ستنزاف مصادر التعمم بسبب زيادة أعداد الطمبةإالمدرسة والمرافق و

دراسة ىدفت لعرض واقع الالجئين السوريين وبإستخدام   (Jenkins, 2015) جنكنزأجرى
كثر من نصف الالجئين السوريين من أن أالتحميمي، وأظيرت ىذه الدراسة  المنيج الوصفي

ن الدعم المادي لمدول المضيفة ومنيا األردن أستنزاف لمموارد في األردن، وإن ىناك أو، األطفال
ن ما يعزز إقد يسيم في إعادة استقرار ىذه الدول اقتصاديًا واجتماعيًا ومن ضمنيا التعميم، و

الطاقة االستيعابية لمدارس وزارة التربية والتعميم في الدول المضيفة في االستمرار بإقامة مراكز 
  .ومؤسسات التعميم داخل مخيمات الالجئين

موضوع لتعرف الى ل بدراسة ىدفت (Cristophersen, 2016)وقامت كريستوفيرسون 
ستخدام المنيج الوصفي التحميمي، إ وتم  األردن الالجئين السوريين فيلألطفالتوفير التعميم 

 الالجئين السوريين لألطفالن الحكومة األردنية تبذل جيودا كبيرة لتوفير التعميم أ النتائج وأظيرت
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طفال أ وجود أظيرتمن نسبة الالجئين السوريين في األردن، و (%40) الذين يشكمون ما يقرب
 بوصفيمطفال الالجئين السوريين أىمية تعميم أالجئين سوريين ال يتمقون تعميميم، مع التأكيد عمى 

لتحاق عدد كبير من إمستقبل سوريا والطريق إلعمارىا، وبينت الدراسة التحديات التي تقف دون 
الطمبة الالجئين السوريين في المدارس األردنية، من ضمنيا عدم مقدرة النظام التعميمي العام 

 .األردني عمى تمبية الطمب المتزايد عمى التعميم في البالد

لمعرفة كيفية  (2015tant, nCulbertston & Co)وىدفت دراسة كالبرستون وكونتانت 
زمة الالجئين السوريين في تركيا ولبنان واألردن وعرض معاناة األطفال فترة طويمة خارج أدارة إ

ثار اليجرة القسرية، وقد آنسان لحماية األطفال من إلالمدارس وىذا ما حذرت منو منظمات حقوق ا
مدرسة صباحية ومسائية لحل تمك المشكمة،  (102)لى فتحإعممت وزارة التربية والتعميم في األردن 

طفال الالجئين السوريين ألى الجيود المبذولة من الحكومة األردنية لتعميم إشارت الدراسة أوقد 
ولكن تمك الجيود ليست بالكافية لوجود الضغط المتزايد عمى عممية التعميم األمر الذي يتطمب 

 .كبر من الجيات الداعمة والمنظمات لمتغمب عمى تمك التحدياتأدعما 

 دراسة ىدفت إلى توضيح أثر المجوء  (Smiran, 2014)وقدم الباحثان سميران وسميران
 في كل القطاعات، االقتصاديالمضيف في األردن من حيث البعد السوري عمى المجتمع 

ستخدم المنيج اإلستقصائي وتوصمت اوعرضيا لوضع الالجئين داخل مخيم الزعتري ومعاناتيم، و
ربد تعدان من إمحافظة المفرق و محافظة : ىذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزىا

أكثر المحافظات األردنية تضررًا من المجوء السوري،  من حيث اإلزدحام عمى المراكز الصحية، 
ثر ذلك أزدحام الطالب في المدارس في الفترتين الصباحية والمسائية، وإوكثرة الطمب عمى المياه، و

 .نعكاسو عمى جودة التعميم، ومستوى الخدمات التعميميةإعمى البنى التحتية لممدارس و

 ىدفت إلى الكشف UNDP,2014))في دراسة قدمتيا لجنة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
ربد في إالسوريين عمى المجتمعات المضيفة المتمثمة بمحافظتي المفرق وعن أثر تدفق الالجئين 

عتمدت خالل تحميل الواقع المعيشي في ىاتين األردن، من  ىذه الدراسة عمى المحافظتين، وا 
 تأثر الوضع اإلقتصادي بدرجة كبيرة بسبب  إلىالمنيج التحميمي المقارن، وتوصمت ىذه الدراسة

 .المجوء السوري أثرت وبشكل كبير عمى قطاعات أساسية ومنيا التعميم

يتضح من خالل الدراسات السابقة العربية منيا واألجنبية التي تناولت موضوع المجوء 
 إذ لم يجد الباحثان دراسة تبحث في العالقة بين  القطاعات المختمفةفيالسوري في األردن وأثره 
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المتغيرات المبحوثة في الدراسة الحالية، في حين اقتصرت الدراسات االخرى عمى دراسة متغيرات 
أن الدراسة  ندرة الدراسات العربية واالجنبية التي تناولت العالقة بين متغيرات الدراسة، .اخرى

ثر المجوء السوري أأو عرضيا  الحالية تشترك مع بعض الدراسات السابقة من خالل المنيج المتبع
 (Jenkins.2015) و(Gharaybeh, 2017) عمى القطاعات ومنيا التعميم كما في دراسة غرايبة

نيا من أالدراسة  وما يميز ىذه  (Smiran, 2014)سميرانو (Christophersen,2015) و
ربد من إالدراسات األولى التي ركزت عمى بيان فاعمية إدارة أزمة طمبة المجوء السوري في محافظة 

 رغم اىمية الدراسات السابقة التي عرضت وعالجت موضوع الالجئين .وجية نظر المعممين
 خالل عرض الدراسات السابقة نالسورين وتأثيرىم عمى المجتمعات المضيفة ومنيا االردن، فم

تبين ان تمك الدراسات تركز عمى مشكالت المجوء السوري السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والنفسية، بينما تعالج الدراسة الحالية بشكل محدد فاعمية ادارة مديري المدارس الزمة طمبة المجوء 

السوري وعالقتيا باالداء المدرسي بشكل تفصيمي وىذا مالم يتم التطرق لو بشكل خاص في 
 . النتائجالنظري، وتحميلستفاد الباحثان من الدراسات السابقة في اإلطار إوقد . الدراسات السابقة
 ةمشكمة الدراس

 ما أدى الى آثار سمبية ،شكل المجوء السوري ضغطًا كبيرًا عمى قطاع التعميم في األردن
زدياد أعداد الطمبة السوريين في المدارس بشكل يفوق الطاقة إعمى المدارس األردنية جراء 

المدرسي داريًا مناسبًا بيدف اإلرتقاء باألداء إما يتطمب منيا تخطيطًا م ،اإلستيعابية ليذه المدارس
 فقد قدمت لجنة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي . المشكالت اآلنية والمستقبمية التي قد تواجيياوحل
((UNDP,2014 السوريين عمى المجتمعات المضيفة  في دراستيا لمكشف عن أثر تدفق الالجئين

 خالل تحميل الواقع المعيشي في ىاتين األردن، منربد في إالمتمثمة بمحافظتي المفرق و
 تأثر الوضع اإلقتصادي بدرجة كبيرة بسبب المجوء السوري  إلىالمحافظتين، وتوصمت ىذه الدراسة

 .أثرت وبشكل كبير عمى قطاعات أساسية ومنيا التعميم

 فإن ىذه ،مكانًا ميمًا لمستقبل الطمبة وتحسين الخدمات التعميمية ليمد  وبما أن المدرسة تع
 المجوء السوري في مدارس محافظة أزمة طمبةالدراسة تيدف إلى الكشف عن مدى فاعمية إدارة 

 .إربد من وجية نظر المعممين
أسئمة الدراسة 

: ألجل معالجة ىذه المشكمة تم طرح األسئمة اآلتية
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ربد من وجية إزمة طمبة المجوء السوري في مدارس محافظة أدارة إما درجة فاعمية : 1س
 نظر المعممين؟

ستجابات إفي  (α=0.05)ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: 2س
؟  (الجنس ومستوى المدرسة)ي متغيرلفراد العينة حول فاعمية إدارة أزمة طمبة المجوء السوري ُتعزى أ
: سعت الدراسة الى تحقيق األىداف اآلتية: هداف الدراسةأ

المعممين، ربد من وجية نظر إ في محافظة ينزمة طمبة المجوء السوريأدارة إتعرف فاعمية  .1
. لى مزيد من التطوير والتفعيلإ لتسميط الضوء عمى الجوانب التي تحتاج وذلك

زمة طمبة أدارة إفي درجة تقديرىم لفاعمية  (الجنسومستوى المدرسة، )ي ثر متغيرأتعرف  .2
ربد من وجية نظر المعممين وذلك لموصول الى فيم إالمجوء السوري في مدارس محافظة 

دارة ىذه األزمة واإلستفادة من النتائج لمتوصية بتحسين ىذا الواقع إعمق لواقع أفضل وأ
. هوتطوير

 :همية الدراسةأ
 القرار في المعنية، وأصحاب من الجيات اً ن تفيد عديدأمكانية إ ىمية ىذه الدراسة فيأتبرز 

ن أ يؤمل إربد، كمازمة طمبة المجوء السوري في مدارس محافظة أدارة إاإلدارات العميا فيما يخص 
زمة طمبة أدارة إيستفيد من نتائجيا المسؤولون في وزارة التربية والتعميم من خالل تقييم فاعمية 

ىمية ىذه الدراسة فيما أوتكمن . ربد من وجية نظر المعممينإالمجوء السوري لدى مدارس محافظة 
: يأتي

 زمة وفي تطوير األداء المدرسي في ألدارة ىذه اإمكانية تطوير فاعمية إ عنعطاء مؤشرات إ
. تمك المدارس

 دارة تمك األزمة في إمكانية تنفيذ مشاريع وبرامج ودورات تدريبية متخصصة في مجال إ
. المحافظة

  لييا الدراسة في فتح المجال إويمكن اإلستفادة من النتائج والحمول والتوصيات التي تخمص
مام الباحثين وطمبة الدراسات العميا في مختمف المجاالت التربوية والنفسية بحث الموضوع أ

. عمى مجتمعات وعينات جديدة
 زمة طمبة أدارة إثراء المعرفة في مجاالت العموم اإلدارية من خالل تناوليا ألبعاد إ في اإلسيام

ضافة عممية جديدة لألدب التربوي إربد األمر الذي يشكل إالمجوء السوري في مدارس محافظة 
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.  في موضوع الدراسة
  ىمًا في ممف مىميتيا ألنيا من الدراسات القميمة التي تتناول جانبًا أوتكتسب ىذه الدراسة

. زمة طمبة المجوء السوريأدارة إالالجئين وىو 
حدود الدراسة 

 زمة طمبة المجوء السوري أدارة إقتصرت ىذه الدراسة عمى معرفة فاعمية إ: الحدود الموضوعية
 .ربد من وجية نظر المعممينإفي مدارس محافظة 

 ربد التي تستقبل الطمبة الالجئين إالمعممين في مدارس محافظة  تشمل: الحدود البشرية
 .مدارس ذات الفترتينال في .السوريين

 واإلناثربد الحكومية لمذكور إمدارس محافظة : الحدود المكانية. 
 2018)تم جمع بيانات ىذه الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي: الحدود الزمانية-

2019.) 

التعريفات اإلصطالحية واإلجرائية 
ىداف المؤسسة في زيادة أالفاعمية اإلدارية في نظر اإلدارة العممية تعني تحقيق : "فاعمية

والنفسية، اإلنتاج وفي نظر العالقات اإلنسانية تعني العمل عمى تحقيق حاجات األفراد اإلجتماعية 
ىداف أاألول مقدرتيا عمى تحقيق :  في نظر اإلدارة الحديثة فالفاعمية اإلدارية ليا بعدانأما

 كما ذكر أخو ىداف األفراد اإلجتماعية والنفسية والماديةأ مقدرتيا عمى تحقيق المؤسسة، والثاني
   (Akho-Ershaideh, 2006, 23) .إرشيده

دارة طبيعية تتضمن تجنيد جميع الطاقات والوسائل لمواجية وضع إ:"صطالحاً إدارة األزمة إ
  (Battah, 2006, 177).ن يتمخض عنو من سمبياتأطارئ لمسيطرة عميو وتقميل ما يمكن 

ربد إدارات مدارس محافظة إدارية التي تقوم بيا إلمجموعة العمميات ا :دارة األزمة اجرائياً إ
تخاذ التدابير والتقميل من األثار إزمة طمبة المجوء السوري في تمك المدارس وأجل التعامل مع أمن 

 . وكيف تقاسالسمبية لتمك األزمة

 المسجمون في مدارس محافظة إربد من ة الطمبمه: إجرائياً طمبة المجوء السوري في األردن 
.  ن في األردنين السورييأبناء الالجئ
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جراءات إلالطريقة وا
منهج الدراسة 

 لمناسبتو ليذا النوع من ستخدام المنيج الوصفي المسحيإىداف الدراسة تم أجل تحقيق أمن 
. الدراسات

مجتمع الدراسة 
 في المدارس الحكومية المسائية  فيمعمماتالمعممين والتكون مجتمع الدراسة من جميع 

معمما ومعممة موزعين  (9103)والبالغ عددىم  (الجئين)ربد التي تستقبل طمبة سوريين إمحافظة 
 .ربدإمديريات تربية وتعميم في محافظة  (8)عمى 

عينة الدراسة 
 2018/2019 من مجتمع الدراسة الكمي لمعام الدراسي  بسيطةختيار عينة عشوائيةإتم 
 لمتعرف ات ومعممينمعمم (307)، وذلك بما يقارب  والمعمماتمن جميع المعممين (%35)بنسبة 
في مدارس محافظة إربد من وجية دارة مديري المدارس ألزمة طمبة المجوء السوري إ فاعمية الى

. يوضح ذلك (1)نظر المعممين، والجدول 
 متغيرات الدراسةحسب  التكرارات والنسب المئوية (1)الجدول 
 النسبة التكرار الفئات المتغير

 64.2 197 ذكر الجنس

 35.8 110 نثىأ 

 78.5 241 ساسيأ المرحمة

 21.5 66 ثانوي 

 100.0 307 المجموع 

داة الدراسة أ
 المدارس في مديرية مديري الباحثان ببناء اإلستبانة من خالل اإلستعانة بمقابالت مع قام
ربد ومديرية بني عبيد التي تستقبل طمبة المجوء السوري لموقوف عمى التحديات التي تخص إقصبة 

 تم صياغة الفقرات بطريقة  فقرة، إذ(23)وقد تضمنت األداة بصورتيا النيائية . موضوع الدراسة
. واضحةوسمسة 

تصحيح المقياس 
 كل فقرة من فقراتو درجة الدراسة، بإعطاءعتماد سمم ليكرت الخماسي لتصحيح أدوات إ تم

، 5)وىي تمثل رقميًا  (جدا جدا، كبيرة، متوسطة، قميمة، قميمةكبيرة )واحدة من بين درجاتو الخمس 
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:  ألغراض تحميل النتائجاآلتيعتماد المقياس إ تم الترتيب، وقدعمى  (1، 2، 3، 4
 قميمة   2.33- 1.00من 
   متوسطة  3.67- 2.34 من
 كبيرة    5.00- 3.68 من

  : اآلتيةالمعادلةستخدام إحتساب المقياس من خالل إوقد تم 
 1.33 = 3 (/1-5)= عدد فئات المقياس  /(لممقياسالحد األعمى – الحد األدنى لممقياس )
داة الدراسة أصدق 

 : صدق المحتوى .1

زمة طمبة المجوء السوري؛ بعرضيا عمى أدارة إتم التحقق من صدق المحتوى ألداة فاعمية 
اإلدارة ) في مجاالت صعضاء ىيئة تدريسية من ذوي الخبرة واإلختصاأمجموعة مؤلفة من عشرة 

بداء آرائيم إوذلك بيدف  ( وطرائق التدريسوالتقويم، والمناىج العالي، والقياس التربوية، والتعميم
قترحاتيم وتعديل فقرات وا األخذ بمالحظات المحكمين تيا، وتم وصحاألداةحول دقة محتوى 

 .جماع غالبية المحكمين واخراج اإلستبانة بصورتيا النيائيةإاإلستبانة بناء عمى 

  :ألداةلالصدق البنائي  .2

ذ تم تطبيق األداة إ التحقق من صدق البناء؛ الدراسة، تم ألداة محتوىبعد التأكد من صدق ال
ربد إمعمما ومعممة في مدارس محافظة  (30)عمى مجموعة من خارج عينة الدراسة مكونة من 

 معامالت اإلرتباط البنائي، وحساب من مؤشرات الصدق السوري؛ ولمتأكدالتي تستقبل طمبة المجوء 
تحميل معامالت  (2)ويوضح الجدول . ليو اإلستبانة ككلإبين كل فقرة والمجال الذي تنتمي 

 .اإلرتباط لفقرات مجاالت أداة الدراسة
 
 

 التي تنتمي إليه والمجالمعامالت اإلرتباط بين الفقرات والدرجة الكمية  (2)الجدول
رقم 

الفقرة 
معامل 
اإلرتباط 
 مع المجال

معامل 
اإلرتباط 
مع األداة 

رقم 
الفقرة 

معامل 
اإلرتباط 
 مع المجال

معامل 
اإلرتباط 
مع األداة 

رقم 
الفقرة 

معامل 
اإلرتباط 
 مع المجال

معامل 
اإلرتباط 
مع األداة 

1 .77(**) .77(**) 9 .59(**) .44(*) 17 .65(**) .55(**) 

2 .71(**) .63(**) 10 .63(**) .45(*) 18 .44(*) .42(*) 

3 .75(**) .76(**) 11 .37(*) .63(**) 19 .63(**) .44(*) 

4 .63(**) .62(**) 12 .75(**) .50(**) 20 .72(**) .65(**) 
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رقم 
الفقرة 

معامل 
اإلرتباط 
 مع المجال

معامل 
اإلرتباط 
مع األداة 

رقم 
الفقرة 

معامل 
اإلرتباط 
 مع المجال

معامل 
اإلرتباط 
مع األداة 

رقم 
الفقرة 

معامل 
اإلرتباط 
 مع المجال

معامل 
اإلرتباط 
مع األداة 

5 .75(**) .70(**) 13 .78(**) .68(**) 21 .71(**) .73(**) 

6 .60(**) .50(**) 14 .60(**) .65(**) 22 .59(**) .62(**) 

7 .69(**) .67(**) 15 .55(**) .63(**) 23 .57(**) .57(**) 

8 .63(**) .62(**) 16 .42(*) .57(**)    

(. 0.01)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة . ** (0.05)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة * 

ودالة ناسبة  أن جميع معامالت اإلرتباط كانت ذات درجات م(2)يتبين من الجدول 
مع األداة رتباط الفقرات إ معامالتوقد تراوحت .  لم يتم حذف أي من ىذه الفقرات، ولذلكإحصائيا
 .(0.78-0.37) المجال ومع، (0.77-0.42)بين  ماككل 

 ثبات أداة الدراسة

عادة اإلختبار الدراسة، فقدلمتأكد من ثبات أداة  ( test-retest) تم التحقق بطريقة اإلختبار وا 
عادةبتطبيق   تطبيقو بعد أسبوعين عمى مجموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من المقياس، وا 

. رتباط بيرسون بين تقديراتيم في المرتينإ ثم تم حساب معامل ومعممة، ومنمعمما  (30)
ألفا، وتم أيضًا حساب معامل الثبات بطريقة اإلتساق الداخمي حسب معادلة كرونباخ 

يبين معامل اإلتساق الداخمي وفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لممجاالت  (3 )والجدول
.  ىذه القيم مالئمة لغايات ىذه الدراسةُوّعدتواألداة ككل 

معامل اإلتساق الداخمي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لممجاالت والدرجة الكمية  (3)الجدول 
 اإلتساق الداخمي ثبات اإلعادة المجال

 0.76 0.84 المجال اإلداري

 0.77 0.89 المجال الفني

 0.87 0.89 فاعمية إدارة مديري المدارس ألزمة طمبة المجوء السوري

 طمبة المجوء أزمةأن معامالت اإلتساق الداخمي لمقياس فاعمية إدارة  (3) من الجدول يظير
لفا أ كرونباخ ومعامل( 0.77)وفي المجال الفني بمغ  (0.76)السوري في المجال اإلداري بمغ 

غراض أوىي معامالت مرتفعة وتدل عمى درجة ثبات عالية لتطبيق . (0.87)لممجموع الكمي
. الدراسة

 :اإلساليب اإلحصائية المستخدمة
: حصائياإستخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية لمعالجة البيانات إتم 
 .ستخدام المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعياريةإ تم األول عن السؤال لإلجابة .1



 د خميفة أبو عاشور.أ، إسراء طمفاح......                                              فاعمية إدارة أزمة طمبة 

  204 

 .ستخدام تحميل التباين الرباعيإ الثاني، تم عن السؤال لإلجابة .2

نتائج الدراسة ومناقشتها 
 درجة فاعمية إدارة أزمة طمبة المجوء ا م:األول عن السؤال باإلجابة النتائج المتعمقة 

ستخراج إ عن ىذا السؤال تم لإلجابةربد من وجهة نظر المعممين؟ إالسوري في مدارس محافظة 
زمة طمبة المجوء السوري في أدارة إالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمجاالت فاعمية 

 . الدراسةمجاالت مجال من عام، ولكلربد من وجية نظر المعممين فييا بشكل إمدارس محافظة 
: يوضح ذلك (4)والجدول 
لدرجة فاعمية إدارة أزمة طمبة المجوء   والرتبةالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية (4)الجدول 

  مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةربد من وجهة نظر المعممينإالسوري في مدارس محافظة 
 درجةالاالنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال  الرقمالرتبة 

 ةمتوسط 64. 3.37 المجال الفني 2 1

 ةمتوسط 66. 3.34 المجال اإلداري 1 2

 ةمتوسط 62. 3.36 فاعمية إدارة مديري المدارس ألزمة طمبة المجوء السوري
  جاءفقد، (3.37-3.34)المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين أن ( 4)يبين الجدول 

 في المجال اإلداري جاء ، بينما(3.37)متوسط حسابي بمغ بأعمى  في الرتبة األولى المجال الفني
فاعمية إدارة  المتوسط الحسابي ل بدرجة متوسطة، وبمغ(3.34)ة وبمتوسط حسابي بمغ ثانيالرتبة ال

.  وبدرجة متوسطة(3.36 ) ككلمديري المدارس ألزمة طمبة المجوء السوري
وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى 

 :اآلتيكانت عمى النحو ف، كل مجال عمى حدةفقرات 
المجال اإلداري 

مرتبة والرتبة والدرجة  المجال اإلداري بالمتعمقةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 5)الجدول 
 تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط الفقرات الرقم الرتبة 
الحسابي 

االنحراف 
 درجةالالمعياري 

1 1 
يشرف مباشرة عمى إجراءات قبول طمبة المجوء السوري 

 لمتأكد من وجود بطاقات التطعيم وشيادات الميالد
 ةمتوسط 1.12 3.59

2 3 
يطمع عمى الموائح والتشريعات التي تخص طمبة المجوء 

 السوري
  ةمتوسط 1.06 3.54

 ةمتوسط 1.16 3.54 يخطط الستغالل الوقت في نظام الفترتين بالشكل الكافي 12 2

4 4 
يتأكد من كفاية المقاعد وجودتيا في الغرف الصفية 

 الستيعاب إعداد طمبة المجوء السوري
 ةمتوسط 1.18 3.47

 ةمتوسط 1.14 3.45يتابع حضور طمبة المجوء السوري في المدرسة لرصد  6 5
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المتوسط الفقرات الرقم الرتبة 
الحسابي 

االنحراف 
 درجةالالمعياري 

 حاالت التسرب المدرسي

6 7 
ينظم اجتماعات دورية مع المعممين لموقوف عمى 

 الصعوبات التي تواجو المعممين مع طمبة المجوء السوري
 ةمتوسط 1.09 3.40

7 8 
يطمع المعممين عمى التعميمات الصادرة من الوزارة فيما 

 يخص طمبة المجوء السوري
 ةمتوسط 1.07 3.36

8 11 
يطبق نظام متطور لمراقبة األداء واإلنجاز لمواجية 

 الزيادة في طمبة المجوء
 ةمتوسط 1.02 3.28

9 9 

يفكر بطريقة ابتكارية لمواجية حاجات طمبة المجوء 
 وعمى الصعيدالسوري عمى صعيد الدعم النفسي 

 التحصيمي

 ةمتوسط 1.12 3.25

 ةمتوسط 1.24 3.15 يخطط لواقع المدرسة في ظل المجوء السوري 10 10

11 2 

يتابع أعمال المرافق المدرسية ومرافقو وأثاثو وتجييزاتو 
بشكل دوري الستيعاب الزيادة الناجمة عن المجوء 

 السوري

 ةمتوسط 1.22 3.08

12 5 

يقوم بجوالت تفقدية لتحديد المشكالت التي تواجو 
المدرسة في ظل المجوء السوري من نقص في 

 المستمزمات المدرسية والمقاعد

 ةمتوسط 1.26 3.02

 ةمتوسط 66. 3.34 المجال اإلداري  

يشرف مباشرة عمى إجراءات قبول طمبة المجوء " والتي تنص عمى( 1 )ة جاءت الفقرلقد
في الرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ " السوري لمتأكد من وجود بطاقات التطعيم وشيادات الميالد

يقوم بجوالت تفقدية لتحديد المشكالت التي تواجو "ونصيا ( 5) ة جاءت الفقر، بينما(3.59)
في الرتبة األخيرة " المدرسة في ظل المجوء السوري من نقص في المستمزمات المدرسية والمقاعد

 (.3.34)داري ككل إل وبمغ المتوسط الحسابي لممجال ا.(3.02)وبمتوسط حسابي بمغ 
يشرف مباشرة عمى "التي تنص عمى (1)عمى قيمة لممتوسط الحسابي كان لمفقرة أن أ

 ، ويمكن"جراءات قبول طمبة المجوء السوري لمتأكد من وجود بطاقات التطعيم وشيادات الميالدإ
 المدارس يقومون باألعمال او الميمات اإلدارية المنوطة بيم بحكم الوظيفة ين مديرأتفسير ذلك 

، من التي تتطمب القيام بتمك األعمال الروتينية في فترة محددة وقصيرة في بداية العام الدراسي
ضمنيا المتابعة واإلشراف عمى تسجيل الطمبة وكل ما يتعمق بعممية تسجيميم من أوراق ثبوتية، 

 .وُتعد ىذه االجراءات من صمب الميمات االدارية
يقوم بجوالت تفقدية لتحديد " والتي تنص عمى (5) الفقرة  األخيركما جاء في الترتيب

المشكالت التي تواجو المدرسة في ظل المجوء السوري من نقص في المستمزمات المدرسية 
ن مدير المدرسة كان يقوم أن المعممين لم يكن من الظاىر لدييم أويمكن تفسير ذلك ، "والمقاعد
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حتياجات المدرسة إبجوالت تفقدية لتحديد المشكالت ألن المدير ربما يقوم عادة باإلطالع عمى 
 ميماتوي بحكم أضمن روتين الحركة اإلداري دون اإلفصاح عن تحرك معين بأنو جولة تفقدية 

  أوسعطالعإ عمى فيكون بطبيعة الحال مدير المدرسة يدير المدرسة بالفترتين إذ أناإلعتيادية 
 .بحاجات المدرسة

 المجال الفني
مرتبة والرتبة والدرجة  المجال الفني بالمتعمقةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (6)الجدول 

 تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية
المتوسط الفقرات الرقم الرتبة 

الحسابي 
االنحراف 
 درجةالالمعياري 

1 18 
يقوم مدير المدرسة بالتعاون مع المنظمات والجيات الداعمة 

 ذات العالقة لتوفير الدعم المادي لألبنية المدرسية
 ةمرتفع 73. 4.40

2 23 
يشجع المبادرات التطوعية من أولياء امور الطمبة والمجتمع 
 المحمي إلعطاء محاضرات توعوية لطمبة المجوء السوري

 ةمرتفع 83. 3.90

3 15 

ينسق مع الجيات المعنية إلعطاء المعممين عمى حساب 
التعميم االضافي دورات تدريبية لمتعامل مع طمبة المجوء 

 السوري

 ةمتوسط 96. 3.55

4 22 
يقوم بعمل خطة الستغالل المساحات المدرسية المتاحة 

 لمواجية االعداد المتزايدة من طمبة المجوء السوري
 ةمتوسط 1.09 3.46

5 16 
يتواصل مع اولياء امور طمبة المجوء السوري لحل مشكالت 

 ىمئابنا
 ةمتوسط 1.00 3.32

 ةمتوسط 1.13 3.25 يضع خطة تطويرية إلدارة ازمة طمبة المجوء السوري 19 6

7 17 
 (التنمر)يضع استراتيجيات اضافية لمعالجة مشكمة 

 .المضايقات في المدرسة
 ةمتوسط 1.26 3.20

8 13 
يتابع تنمية المعممين مينيا لمتعامل مع الحاجات النفسية 

 والفردية لطمبة المجوء السوري
 ةمتوسط 1.33 3.05

9 20 
يجري دراسات تربوية لتحميل العوائق التي تواجييا المدرسة 

 في ظل المجوء السوري
 ةمتوسط 1.36 3.01

10 21 
يقوم بمتابعة األنشطة التي تعمل عمى دمج طمبة المجوء 

 السوري بأقرانيم األردنيين
 ةمتوسط 1.31 2.98

11 14 
يتعاون مع المرشدين االجتماعيين لمعالجة الحاالت 

 المضطربة لطمبة المجوء السوري
 ةمتوسط 1.25 2.91

 ةمتوسط 64. 3.37 المجال الفني  

يقوم مدير المدرسة بالتعاون مع المنظمات والجيات " والتي تنص عمى( 18 )ةجاءت الفقر
في الرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ " الداعمة ذات العالقة لتوفير الدعم المادي لألبنية المدرسية

يتعاون مع المرشدين االجتماعيين لمعالجة الحاالت "ونصيا ( 14) ة جاءت الفقر، بينما(4.40)
 وبمغ المتوسط .(2.91)في الرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ " المضطربة لطمبة المجوء السوري
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 ويمكن تفسير ذلك أن اآلثار النفسية واالضطرابات لدى (.3.37)الحسابي لممجال الفني ككل 
طمبة المجوء السوري تكاد تكون متشابية ألن السبب الرئيس أو المظمة التي تندرج تحتيا تمك 

اآلثار والمسبب الرئيس ليا الصراع السوري، وتمك الحاالت بين الطمبة ُتعد من ميمات المرشد 
 .االجتماعي والنفسي في المدرسة

 ,Al-Dalabeeh & Al-Odwan)الدالبيح، والعدوان وتتفق ىذه النتائج مع دراسة 

ستيالك موارد المدرسة والضغط عمى البنى التحتية لممدرسة نتيجة إ والتي بينت زيادة  (2017
ن أ( Jenkins،2015)وبينت دراسة جنكينز.  أزمة المجوء السورينتيجة الطمبةعداد أالزيادة في 

الدعم المادي لمدول المضيفة ومنيا األردن قد يسيم في إعادة استقرار ىذه الدول اقتصاديًا 
ن ما يعزز الطاقة االستيعابية لمدارس وزارة التربية والتعميم في أواجتماعيًا ومن ضمنيا التعميم،  و

 .الدول المضيفة في اإلستمرار بإقامة مراكز ومؤسسات التعميم داخل مخيمات الالجئين

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند : النتائج المتعمقة باالجابة عن السؤال الثاني
ستجابات أفراد العينة حول فاعمية إدارة أزمة طمبة المجوء إفي  (α=0.05)مستوى الداللة

 ؟والجنسمستوى المدرسة، : يالسوري ُتعزى إلى متغير
  منستخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعياريةإلإلجابة عن ىذا السؤال تم 

المدرسة،  مستوى ي حسب متغيرستجابات أفراد العينة حول فاعمية إدارة أزمة طمبة المجوء السوريإ
.  أدناه يوضح ذلك، والجدولوالجنس

ستجابات أفراد العينة حول فاعمية إدارة أزمة إل المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية (7)الجدول 
 المدرسة، والجنسمستوى  يحسب متغيرطمبة المجوء السوري 

 المجال الفني المجال اإلداري  الفئة المتغير
فاعمية إدارة مديري المدارس ألزمة 

 طمبة المجوء السوري

 الجنس

 ذكر
 3.29 3.29 3.28 س

 61. 62. 65. ع

 3.48 3.50 3.45 س انثى

 63. 65. 67. ع

مستوى 
 المدرسة

 اساسي
 3.42 3.42 3.42 س

 61. 63. 64. ع

 3.13 3.18 3.08 س ثانوي

 63. 61. 69. ع

االنحراف المعياري =المتوسط الحسابي    ع= س

ستجابات إلتباينًا ظاىريًا في المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية  (7)يبين الجدول 
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 مستوى يختالف فئات متغيرإبسبب  أفراد العينة حول فاعمية إدارة أزمة طمبة المجوء السوري
. المدرسة، والجنس

ستجابات أفراد العينة حول إ عمى  مستوى المدرسة، والجنسألثر الرباعي تحميل التباين (8)الجدول 
 فاعمية إدارة أزمة طمبة المجوء السوري

الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين 
 005. 7.995 2.930 1 2.930 الجنس

 001. 11.701 4.288 1 4.288 مستوى المدرسة

   366. 297 108.838 الخطأ

    306 119.001 الكمي

حصائية عند مستوى الداللة إوجود فروق ذات داللة ( 8)في الجدول  النتائج ظيرتأ
(α=0.05)  فراد عينة البحث تعزى لمتغير الجنس وفي جميع المجاالت، وجاءت أستجابات إفي

مدارس التي تضم الطالبات ال راتن مقدرة مديأويمكن عزو ىذه النتيجة الى .الفروق لصالح االناث
كثر من مقدرة مديري مدارس الذكور عمى أدارة وضبط مدارس اإلناث إ عمى ىاضبطواإلناث 

مدارسيم ويعود ذلك الى خصوصية اإلنضباط عند الطالبات اإلناث وميولين نحو اإللتزام 
دارة شؤون إكبر من نظيره عند الطالب الذكور، مما يسيل عممية أواإلنضباط الدراسي واألخالقي 

سيل من ميمة المدير أدارة المدرسة تكون إن ميمة المديرة األنثى عمى إمدارس اإلناث وبالتالي ف
. الذكر في مدارس الذكور

في  (α=0.05)حصائية عند مستوى الداللة إ النتائج وجود فروق ذات داللة وبينت
فراد عينة البحث تعزى لمتغير مستوى المدرسة وفي جميع المجاالت، وجاءت الفروق أستجابات إ

لمدارس األساسية التي لويمكن عزو ىذه النتيجة الى خصوصية الفئة العمرية .لصالح األساسي
يسيل التعامل معيم من قبل مديري المدارس مما يساعد مديري المدارس في المدارس األساسية 

 طمبتيا من الفئة العمرية ُتعدفضل منيا في المدارس الثانوية التي أدارة مدارسيم بشكل إعمى 
األكبر سنا واألصعب من حيث التركيبة الفسيولوجية التي يصعب ضبطيا من قبل مديري 

 ةن المدارس األساسية التي تضم اإلناث والذكور في الصفوف الثالثأالمدارس لتمك المرحمة،  كما 
.  إلنضباط الجنسين معا في المدرسةاً يجابيإ شراً األولى مما قد يشكل مؤ

ن اإلىتمام من قبل المنظمات والجيات الداعمة لتمك أضافة تفسير آخر وىو إكما ويمكن 
 النتيجة مع ىذهوتتفق  .كبر منيا في مثيالتيا لممراحل الثانويةأالفئة العمرية لطمبة المدارس ُتعد 
شارت الدراسة أفقد  (Contant‚ and Culbertson 2015)نتائج دراسة كالبرستون وكونتانت 
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طفال الالجئين السوريين ولكن تمك الجيود ليست أالى الجيود المبذولة من الحكومة األردنية لتعميم 
كبر من الجيات أبالكافية لوجود الضغط المتزايد عمى عممية التعميم األمر الذي يتطمب دعما 

 .الداعمة والمنظمات لمتغمب عمى تمك التحديات
التوصيات 

: في ضوء نتائج الدراسة، يوصي الباحثان باآلتي
ي أدارة األزمات وكيفية التعامل مع إالعمل عمى عقد دورات تدريبية لمديري المدارس حول  .1

 .و حدث يطرأ عمى المدرسةأازمة 

 .زمة المجوء السوريأتقديم الدعم والمساندة من قبل الوزارة لممدارس األكثر تضررا جراء  .2

عمل شراكات مع القطاع الخاص والمنظمات ذات العالقة التي من شأنيا رفع سوية البنى  .3
 .التحتية لممدارس التابعة لممحافظة

عمل ورش توعية ألىالي الطمبة الالجئين وتعريفيم بوجود مثل ىذه المشكالت وحثيم عمى  .4
 . القيام بدورىم التربوي والتعميمي وتوعية أبنائيم لإلنخراط السمس في العممية التعميمية

تنبيو المجتمع الدولي في المحافل الدوليو لمثل ىذه المشكالت والضغوط عمى قطاع التعميم  .5
األردني إلشراكو في اإلسيام ودعم األردن لتمكينو من معالجة ىذه المشكالت وقيام المجتمع 

. الدولي بواجبو األخالقي واإلنساني تجاه الدول المتأثرة بموجات الالجئين
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