
2020





مقدمة	 

اإلطار المكاني للدراسة	 

اإلطار الزماني	 

المشاركون	 

الخصائص العامة لعينة الدراسة 	 

أثر العبء المادي على العملية التعليمية	 

أبرز نتائج االستبيان	 

الخالصة	 

التوصيات	 

محتوى التقرير



استبيان حول العبء المادي وأثره على الطلبة الالجئين الفلسطينيين في سورية
 )الجامعيون- المعاهد المتوسطة(

4

مقدمة 

تعانــي ســورية أوضاعــًا اقتصاديــة واجتماعيــة صعبــة منــذ أكثــر مــن تســع ســنوات، أي منــذ بدايــة الصــراع 

فــي مــارس– آذار 2011، نتيجــة تدهــور الوضــع األمنــي ومــا شــهدته مــن أعمــال قتاليــة ومــا ترافــق مــع 

ذلــك مــن تهجيــر ونــزوح داخــل وخــارج ســورية. 

وتشــير التقاريــر االقتصاديــة إلــى أن االقتصــاد الســوري شــهد انحســارًا شــديدًا نتيجــة عوامــل متعــددة 

أهمهــا؛ ارتفــاع نســبة البطالــة بعــد فقــدان غالبيــة الســوريين ألعمالهــم، وكذلــك انهيــار القيمــة الشــرائية 

لليــرة الســورية أمــام الــدوالر، والتضخــم الكبيــر فــي األســعار نتيجــة ارتفــاع ســعر الصــرف الــذي لــم يترافــق 

مــع ارتفــاع فــي الرواتــب واألجــور للعامليــن بمــا يتناســب مــع ذلــك. 

 يســلط هــذا التقريــر -الــذي هــو نتيجــة اســتبيان إلكترونــي- الضــوء علــى واقــع شــريحة واســعة مــن 

شــرائح المجتمــع الفلســطيني فــي ســورية، وهــي شــريحة الطــالب وخاصــة المرحلــة الجامعيــة )المعاهــد 

المتوســطة بعــد الثانويــة العامــة/ المرحلــة الجامعيــة األولــى/ الدراســات العليــا ( بهــدف بيــان تأثيــر 

العامــل االقتصــادي علــى هــذه الشــريحة، ومــدى القــدرة علــى تحــدي عوامــل الضغــط التــي قــد تصــل بهــا 

إلــى االنســحاب مــن العمليــة التعليميــة بالكامــل، أو تجميدهــا بشــكل جزئــي، فعلــى مســتوى األفــراد، قــد 

يتــم االكتفــاء بتعليــم طالــب واحــد مــن العائلــة، حيــث بّيــن االســتبيان أن %56.5 مــن العينــة لديهــم إخــوة 

فــي نفــس المرحلــة الدراســية ممــا يرهــق أســرة الطالــب، ويزيــد أعباءهــا تجــاه أفرادهــا أو التســجيل لفصــل 

والتوقــف لفصــل آخــر وهكــذا. 

كمــا يهــدف التقريــر للســعي إلــى إطــالق مبــادرة لتعزيــز قــدرات هــذه الشــريحة، وتقديــم الدعــم المــادي 

الــالزم الســتمرار مســيرتها التعلميــة التــي هــي رأس مــال كل فلســطيني. 
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اإلطار المكاني للدراسة: 

 
ــة داخــل المخيمــات وخارجهــا فــي المحافظــات والمــدن  ــة الدراســة علــى أماكــن تواجــد الطلب توزعــت عين

الســورية.

فقــد جــاءت نســب توزعهــا كاآلتــي: مخيــم جرمانــا %28.3 مخيــم الحســينية %17.3 مخيــم الســيدة زينــب 

%7.2 مخيــم اليرمــوك %3.4، مخيــم درعــا %3.0، مخيــم ســبينة %1.3، مخيــم النيــرب %1.3، دمشــق 

%10.5، ريــف دمشــق 5.9%، قدســيا %3.8، التــل %1.7، ركــن الديــن %1.7، الذيابيــة %1.3، القنيطــرة 

%0.8، حمــاة %0.4، حمــص %0.8، القامشــلي %0.4 ، مخيــم خــان الشــيح  %0.4، مخيــم  خــان دنــون  

%2.1، مجهــول 8.4% .

مخطط بياني لإلطار المكاني لعينة الدراسة
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اإلطار الزمني: 

تــم نشــر االســتبيان إلكترونيــًا عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي منــذ 9 نيســان 2020م  إلــى 21 حزيــران 

2020م. 

المشاركون:

• الطلبــة الالجئــون الفلســطينيون فــي ســورية )المعاهــد المتوســطة بعــد الثانويــة العامــة/ 	

المرحلــة الجامعيــة األولــى/ الدراســات العليــا. 

عدد المشاركين الذين 

أتموا االستبيان

عدد المشاركين 

باالستبيان 

239 186

55.9%44.1%

 77.82%

الخصائص العامة لعينة الدراسة 

التوزع بحسب الجنس: 	 

متغيــر  حســب  الدراســة  عينــة  توزعــت 

ــاث. الجنــس إلــى %44.1 ذكــور %55.9 إن

التوزع بحسب الحالة االجتماعية:	 

لــم  الذيــن  الطــالب  مــن   85.2% االســتبيان  فــي  شــارك 

يســبق لهــم الــزواج )عازبــون(، بينمــا كانــت نســبة مشــاركة 

 .14.8% %85.2 المتزوجيــن 

14.8%

المتزوجون

العازبون
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توزع أفراد العينة حسب حجم العائلة »األسرة« 	 

كان عــدد أفــراد العائلــة التــي ينتمــي إليهــا الطالــب  

6 أفــراد فمــا فــوق بنســبة  متقاربــة بيــن فئتيــن؛ 

بنســبة  أفــراد   5 إلــى   3 ومــن   ،48.7% وقدرهــا 

وقدرهــا %47، بينمــا نســبة %4.3 للعائلــة المكونــة 

مــن اثنيــن ومــا دون. 

التوزع حسب اإلعالة 	 

أظهــرت النتائــج أن النســبة األكبــر مــن عينــة الدراســة 

%65.7؛ يكــون فيهــا الوالــدان همــا المعيــل الرئيــس 

لألســرة، تليهــا نســبة %17.7 الطالــب يعيــل نفســه، 

تليهــا  المعيــل،  هــو  الشــريك  نســبة 8.1%  تليهــا 

األقــل  النســبة  بينمــا  األبنــاء،  أحــد   4.7% نســبة 

%3.8 كانــت ألســر ليــس لديهــا معيــل.

توزع الطالب – عينة الدراسة - حسب السكن:	 

منــزل  فــي  المدروســة  العينــة  مــن   %55 تســكن 

المعنــى  بالملــك  يقصــد  )ال  ملــك  األســرة، وهــو 

ــازي كبيــت  ــل أيضــًا المعنــى المج ــي فقــط ب القانون

فــي  األســرة  مــع  تســكن   38% تليهــا  المخيــم(، 

بيــت مســتأجر، بينمــا تســكن %3.9 فــي الســكن 

ذلــك.  غيــر  إجابتهــا  جــاءت  الجامعــي، و3.1 % 
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التوزع حسب نوع نظام التعليم: 	 

تــوزع الطلبــة المشــاركون باالســتبيان علــى مختلــف 

الســنوات الدراســية، حيــث شــكلت النســبة األكبــر 

ــة، يليهــا  %34.8 مــن طــالب الســنة الدراســية الثاني

طــالب الســنة األولــى بنســبة وقدرهــا %33، ثــم 

الســنة الثالثــة بنســبة %15.2، أمــا الســنة الرابعــة 

فكانــت النســبة %13.9، أمــا نســبة الطــالب فــي 

الســنة الخامســة فكانــت األقــل وقدرهــا 3.1%.

العينــة  أفــراد  مــن   52.2% أن  النتائــج  أفــرزت 

بينمــا  العــام،  النظامــي  التعليــم  فــي  مســجلون 

ــم المــوازي تشــكل %26.2، وبنســبة  نســبة التعلي

أقــل وقدرهــا %19 يندرجــون تحــت نظــام التعليــم 

المفتــوح، أمــا الجامعــات الخاصــة تأتــي بنســبة أقــل 

العينــة. أفــراد  مــن  وقدرهــا 2.6% 

التوزع حسب المراحل الدراسية: 	 

رئيســة،  أقســام  ثالثــة  علــى  العينــة  أفــراد  تــوزع 

المرحلــة الجامعيــة ونســبتها األكبــر %55.6 )مرحلــة 

البكالوريــوس %52.4، ومرحلــة الماجســتير وبنســبة 

قدرهــا %3.2( أمــا المرحلــة الثالثــة فهــي المعاهــد 

البكالوريــا وقدرهــا 44.4%. بعــد  المتوســطة 

التوزع حسب الصفوف الدراسية: 	 
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التوزع حسب تخصص الدراسة )أدبي- علمي(: 	 

بلغــت نســبة مشــاركة الطــالب مــن التخصصــات العلميــة %59.5، فــي حيــن بلغــت مشــاركة أصحــاب 

.40.5% اإلنســانية  والعلــوم  األدبــي  التخصــص 

التوزع حسب المساهمة في المصاريف الدراسية: 	 

بّيــن االســتبيان أن الشــريحة األكبــر مــن الطلبــة ال تســاهم فــي تحمــل تكاليــف الدراســة، ونســبتهم 

%43.1، فــي حيــن %22 يســاهمون بقــدر قليــل، و%7.3 تســاهم بشــكل متوســط، و%5.6 تســاهم 

بشــكل جيــد، بينمــا الطلبــة الذيــن يتحملــون مصروفهــم الدراســي كامــاًل تبلــغ نســبتهم %22 فقــط. 
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التوزع حسب األقساط الجامعية: 	 

أظهــرت عينــة الدراســة أن النســبة األكبــر لديهــا مشــكلة بااللتــزام فــي تســديد األقســاط الجامعيــة 

ــل فــإن %38.2 هــم  إذ إّن %36.8 تســدد بشــكل جزئــي، و%17.5 متوقفــة عــن الســداد، فــي المقاب

ملتزمــون بســداد األقســاط، بينمــا %7.5 ال يوجــد لديهــم أقســاط.

التوزع حسب المساعدات )عينية- نقدية(:	 

أظهــرت نتائــج العينــة أن %93.6 ال تتلقــى أي مســاعدات بصفتهــم كطــالب، ســواء عينيــة أم نقديــة، بينمــا 

الذيــن يتلقــون المســاعدات نســبتهم قليلــة وتشــكل %6.4، أي 15 طالبــًا موزعــون حســب الجهــات التــي 

تقــدم المســاعدات إلــى 6 يســاعدهم مغتربــون، و4 االتحــادات الطالبيــة للفصائــل الفلســطينية، وواحــد 

تســاعده مؤسســة اجتماعيــة، و4 طــالب مــن جهــات أخــرى.

التوزع حسب التفرغ التام أو الجزئي للدراسة 	 

أظهــرت اإلجابــات أن النســبة األكبــر مــن عينــة الدراســة 

ال تعمــل وقدرهــا %75.4، وهنــاك نســبة قليلــة تعمــل 

الذيــن  الطلبــة  أمــا   ،14.4% وتشــكل  جزئــي  بــدوام 

األقــل  النســبة  فيشــكلون  كامــل  بــدوام  يعملــون 

 .10.2% وقدرهــا 
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أثر العبء المادي على العملية التعليمية: 	 

حاولــت الدراســة مــن خــالل االســتبيان المطــروح معرفــة أثــر العــبء المــادي أو الوضــع االقتصــادي علــى 

اســتمرار العمليــة التعليميــة، مــن خــالل توجيــه العديــد مــن األســئلة، فكانــت النتائــج علــى النحــو التالــي: 

هل تفكرون بإيقاف الدراسة؟

النســبة األكبــر مــن اإلجابــات %45.9 مــن أفــراد 

ذلــك  وتــال  دراســتهم،  بتوقيــف  فكــروا  العينــة 

نســبة %33.6 قــد يفكــرون بإيقــاف دراســتهم، 

فــي حيــن أن نســبة قليلــة وهــي %20.5 فقــط 

لــم تفكــر بإيقــاف الدراســة. 

هل تفكرون بتغيير االختصاص؟ 

تبيــن أن ربــع العينــة تقريبــًا %22.4 فكــروا بتغييــر 

ــة مــن ذلــك  اختصاصهــم األكاديمــي، ونســبة قريب

بينمــا  اختصاصهــم،  بتغييــر  يفكــرون  قــد   24.6%

النســبة المتبقيــة وقدرهــا %53 لــم تفكــر بتغييــر 

األكاديمــي. االختصــاص 

45.9%

22.4%

33.6%

53%

20.5%

24.6%

فكروا بتوقيف الدراسة 

فكروا بتغيير االختصاص

قد يفكروا بتغيير االختصاص

قد يفكروا بتوقيف الدراسة 

لم يفكروا بتغيير االختصاص

لم يفكروا بتوقيف الدراسة 
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هل لديكم القدرة لتلبية االحتياجات والمستلزمات الدراسية؟ 

أظهــرت نتائــج الدراســة أن النســبة األكبــر %87.5 مــن أفــراد العينــة لديهــا عجــز بالقــدرة الشــرائية 

لتلبيــة مســتلزمات دراســتهم، والالفــت للنظــر أن أصحــاب االختصــاص العلمــي لديهــم عجــز بأكثــر مــن 

ســلعة، وأن جهــاز الحاســوب المحمــول أكثــر المســتلزمات التــي يعجــز الطلبــة عــن شــرائها. )انقطــاع 

الكهربــاء وعــدم توفرهــا يجعــل الحاســب المكتبــي ال يفــي بالغــرض(. 

العددقائمة المستلزمات األكاديمية التي يعجزون عن شرائها

116كمبيوتر محمول بنظام جديد

5سماعات طبية وهيكل عظمي وأدوات تشريح

2أدوات ومواد سنية

10أدوات هندسية

6مراجع وكتب

4آلة حاسبة

1أدوات مخبرية

1لوحات إلكترونية

ما التكاليف االفتراضية للدراسة؟ 

المحاضــرات  )الكتــب-  مــن  كل  علــى  الطلبــة  يدفعهــا  التــي  التكاليــف  تحديــد  محاولــة  اقتضــت 

ــم جمــع التكاليــف  ــوح، ث والمطبوعــات- المواصــالت- الطعــام( االستفســار بطريقــة الســؤال المفت

التكلفــة. متوســط  حســاب  وبعدهــا 

تكاليف الكتب للفصل الدراسي الواحد بالليرة السورية )1(.

أدنى تكلفةأعلى تكلفةمتوسط تكلفة الكتبمجموع التكاليفاإلجاباتالتخصص

1162236195192771000001000طالب الفرع العلمي

721442000200271200003000طالب الفرع األدبي

3678195195641200001000 188مجموع الطلبة

1  سعر صرف الليرة السورية أمام الدوالر األمريكي عند إجراء الدراسة 1256 ليرة. 
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تكاليف المحاضرات والمطبوعات للفصل الدراسي الواحد بالليرة السورية.

متوسط مجموع التكاليفاإلجاباتالتخصص
أدنى تكلفةأعلى تكلفةالتكلفة

128267155020871250000150طالب الفرع العلمي
739211001261770000700طالب الفرع األدبي

201358765017849250000150مجموع الطلبة

تكاليف المواصالت خالل الفصل الدراسي )14أسبوعًا( بالليرة السورية )2(.

متوسط التكلفة مجموع التكاليفاإلجابات
اإلسبوعية

متوسط التكلفة الفصلية )14( 
أسبوعًا

213955000448362762مجموع الطلبة

تكاليف الطعام خالل الفصل )14أسبوعًا( بالليرة السورية.

متوسط التكلفة مجموع التكاليفاإلجابات
اإلسبوعية

متوسط التكلفة الفصلية )14( 
أسبوعًا

18817733009432132048مجموع الطلبة

متوسط تكلفة الطالب للفصل الدراسي الواحد
الدوالر )الحواالت(الليرة السوريةالبند

1956415.57الكتب األكاديمية

1784914.16المحاضرات والقرطاسية

6276249.96النقل

132048105.13الطعام

232223184.82المجموع

 

مالحظة: سعر الصرف متغير بشكل كبير ومتسارع 

2  للحصول على تكاليف الطعام والنقل خالل الفصل الدراسي الواحد نضرب تكلفة كل منهما بعدد األسابيع في الفصل الدراسي الواحد 
)الفصل الدراسي= 14 أسبوعاً(
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ئــج االســتبيان  نتا بــرز  أ
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تشكل الطالبات النسبة األكبر 55.9%.	 

المعيــل األساســي لألســرة 	  الوالــدان همــا 

يكــون   17.7% حيــن  فــي   ،65.7% بنســبة 

ــاًل ألســرته، و%3.8 مــن  ــب نفســه معي الطال

الطلبــة وأســرهم ليــس لديهــم معيــل.
تعــد العائلــة التــي ينتمــي إليهــا الطالــب 	 

كبيــرة مــن حيــث عــدد األفــراد، إذ إّن 48.7 

%مــن أســر الطلبــة مكونــة مــن ســتة أفــراد 

إذا  المــادي  العــبء  ويــزداد  فــوق،  فمــا 

عرفنــا أن %56.5 مــن األســر لديهــا أكثــر 

مــن طالــب فــي نفــس المرحلــة الدراســية 

ممــا يرهــق أســرة الطالــب.

رســوم 	  لديهــم  الطــالب  مــن   52.2% إّن 

تســجيل رمزيــة، فــي المقابــل %47.3 لديهــم 

رســوم تســجيل عاليــة كونهــم مســجلين بــكلٍّ 

مــن نظــام التعليــم المــوازي أو المفتــوح أو 

الخــاص.

ــة فــي الســنوات الدراســية 	  معظــم الطلب

ممــا  كثيــرة،  متطلبــات  لديهــم  األولــى 

يجعلهــم معرضيــن لضغــط ازديــاد األعبــاء 

الماديــة فــي الســنوات الالحقــة، فــي ظــل 

ارتفــاع األســعار وتدنــي القــدرة الشــرائية 

لليــرة الســورية وعــدم وجــود حــل باألفــق.

األكبــر 	  النســبة  أن  الدراســة  عينــة  أظهــرت 

لديهــم مشــكلة بااللتــزام بتســديد األقســاط 

الجامعيــة.

إن النســبة األكبــر مــن الطلبــة ال تعمــل، 	 

دراســتها. مصاريــف  تتحمــل  ال  وبالتالــي 
مــن 	  نــوع  أي  يتلقــون  ال  الطلبــة  معظــم 

المســاعدات علــى الرغــم أنهــم بحاجــة ماســة 

لذلــك. تقديــم 	  فــي  للمغتربيــن  دور  بــروز 

ضئيــاًل،  كان  وإن  للطلبــة،  المســاعدات 

الفصائــل  قبــل  مــن  تقصيــر  وجــود  مــع 

القليــل  العــدد  عليــه  دل  الفلســطينية، 

مســاعدات  علــى  الحاصليــن  للطلبــة 

للفصائــل   الطالبيــة  االتحــادات  مــن 

 . لفلســطينية ا
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أظهــر االســتبيان أن %87.5 مــن الطــالب 	 

الشــرائية  القــدرة  فــي  عجــز  لديهــم 

لتلبيــة مســتلزمات دراســتهم، وأصحــاب 

عجــز  لديهــم  العلمــي  االختصــاص 

الحاســوب  جهــاز  وإن  ســلعة،  مــن  بأكثــر 

المحمــول أكثــر المســتلزمات التــي يعجــز 

شــرائها. عــن  الطلبــة 

بتوقيــف 	  يتعلــق  المذكــورة فيمــا  النســب 

علــى  واضــح  مؤشــر  وتغييــره  االختصــاص 

للطالــب  بالنســبة  المــادي  العــبء  وطــأة 

وأســرته، وينــذر بخطــورة خــروج هــؤالء مــن 

العمليــة التعليميــة، ويصبحــون مــن أصحــاب 

يرافــق  ومــا  المتدنــي،  العلمــي  التحصيــل 

ذلــك مــن آثــار ســلبية علــى مجتمــع اللجــوء. 
للفصــل 	  الطالــب  تكلفــة  متوســط  إّن 

الدراســي الواحــد مبلــغ وقدره )232223( 

ليرة ســورية يشــمل الكتب والمطبوعات 

يمكــن  الرقــم  هــذا  والطعــام،  والنقــل 

أمــان  هامــش  لتوفيــر  منــه  االنطــالق 

للطالــب.

يمكــن 	  الصــرف  ســعر  فــي  الفجــوة 

لصالــح  قــوة  عامــل  وجعلهــا  اســتغاللها 

منظمــات(.  )أشــخاص-  الداعمــة  الجهــات 

الخالصة 

ــر واألرقــام الــواردة فيــه بخطــورة أوضــاع الطلبــة الفلســطينيين فــي ســورية  ينــذر التقري

نتيجــة األزمــة االقتصاديــة، وتدهــور الوضــع المعيشــي، وعجزهــم عــن تلبيــة احتياجاتهــم 

التعليميــة، ممــا يؤثــر ســلبًا علــى اســتمرارية دراســتهم، وإمكانيــة خروجهــم مــن العمليــة 

التعليميــة، وبالتالــي يفقــد المجتمــع الشــريحة ذات التعليــم العالــي، إضافــة إلــى العديد من 

اآلثــار الســلبية بالنســبة لمجتمــع الالجئيــن فــي المنظــور القريــب والمتوســط والطويــل.
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التوصيات 

- يجــب إطــالق حملــة جمــع تبرعــات لصالــح الطلبــة الفلســطينيين أبنــاء الالجئيــن فــي 

ســورية.

عــدد  زيــادة  إلــى  فــي ســورية  الفلســطينية  للفصائــل  الطالبيــة  االتحــادات  دعــوة   -

قبلهــم. مــن  المقدمــة  المســاعدات  مــن  المســتفيدين 

- زيــادة المنــح الماليــة المقدمــة للطلبــة مــن قبــل وكالــة األونــروا ومنظمــة التحريــر 

لفلســطينية. ا

- اســتهداف فئــة الطــالب الجامعييــن والمعاهــد ضمــن برامــج ومشــاريع التنميــة التــي 

تقــوم بهــا األونــروا كبرنامــج تمكيــن المــرأة، باعتبــار أن غالبيــة الطلبــة مــن اإلنــاث علــى 

ســبيل المثــال ال الحصــر.

- حّث المنظمات النسوية على دعم الفتيات في تحصيلهن العلمي.

- التعاون مع المنظمات الداعمة للطلبة على مستوى العالم.

- العمــل علــى إعــداد قائمــة بالشــركات )المصّنعــة - المــوردة( التــي توفــر المســتلزمات 

التعليميــة بأســعار تفضيليــة.




