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 ملخص

المرأة السورية الالجئة المتعلقة بذاتها،  هاهدفت الدراسة إلى تبيان المشكالت التي تواجه
هذه وأسرتها، والمتعلقة بالمجتمع المحيط بها، والتعرف إلى أثر المتغيرات النوعية في 

( امرأة سورية الجئة من المراجعات للمؤسسات 112وتكونت عينة الدراسة من ) .المشكالت
مقاييس في قصبة السلط، وقد تم اختيارهن بطريقة المسح الشامل. وتم استخدم االجتماعية 

وأظهرت  .Scheffeضافة إلى استخدام اختبار شيفيه إتطبيق تحليل التباين واإلحصاء الوصفي 
 تمثلت ،المتعلقة بذاتها نتائج الدراسة أن أهم المشكالت التي تواجه المرأة السورية الالجئة

اآلخرين، كما أنها تتعرض للتحرش الجنسي  الزائد مع تعاطفالوالتهميش، و بالدونيةبشعورها 
، وأبرز المشكالت المتعلقة بأسرتها كانت لجوء االبناء إلى اآلخرين لتلبية خارج البيت

صعوبة في تلبية نفقات واحتياجاتهم األساسية نظراً للظروف االقتصادية الصعبة التي تواجههم، 
أما  تستطيع أن تتصرف بحرية تامة فيما يتعلق بالقرارات األسرية، أُسرتها مما يجعلها ال

المشكالت المتعلقة بالمجتمع المحيط بها كان أبرزها تدني مستوى الخدمات المقدّمة من 
تقدم الدعم المادي والنفسي التعرف على المؤسسات التي  المؤسسات لالجئات؛ وصعوبة في

طقة بأن الالجئين غريبون عن عاداتهم وتقاليدهم، كما لالجئات، وتعاني من شعور أهالي المن
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المشكالت التي تواجه المرأة 
السورية الالجئة المتعلقة بذاتها تعزى للعمر وكانت لصالح فئة الالجئات السوريات من ذوي 

صائية في مستوى المشكالت التي تواجه ( سنة، ووجود فروق ذات داللة إح25-18األعمار )
وأوصت  المرأة الالجئة السورية تعزى للعمل، كانت لصالح المرأة السورية التي ال تعمل.

بتنمية وعي أفراد المجتمع المحلي بمشكالت األسر الالجئة وحثهم على المشاركه في الدراسة 
 .حلها

 .االجتماعيةالمرأة الالجئة،  المشكالت الكلمات المفتاحية: 



 ......"مشكالت المرأة السورية الالجئة في األردن: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 00

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 10)34مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

Abstract 

The study aimed at identifying the problems faced by Syrian women 

refugee related to themselves, their families, and the surrounding society, 

and the impact of qualitative variables on the problems experienced by 

Syrian women refugee. The study sample consisted of (112) Syrian 

women refugees selected from the women who visited social institutions 

in Qasabt Al-Salt, and they were selected in a comprehensive survey. 

Descriptive statistics scales were used, analysis of variance and Scheffe 

test were applied. Results revealed that the most problems encountered 

by the women that related to their selves were feeling of subordination, 

marginalization, intensive sympathy by others, and sexual abuse outside 

home. Women problems related to their families were their children 

resorting to others to meet their basic needs as a result of the hard 

economic conditions, securing family expenses which hinder them to 

freely make proper family decisions. In terms of the problem related to 

their society, women felt that the level of services given by refugee 

institutions were insufficient, difficulties in affording psychological and 

financial support, and they felt as strangers. Further, results showed that 

there were significant statistical differences in the problems level 

according to women age in favor of (18-25) years old, and there were 

differences in favor of women who were not working. The study 

recommends that increase community awareness of refugees and 

encourage them to be involved in solution. 
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 مقدمة 

ي تواجهها البشرية االجتماعية الت من أصعب وأعقد المشكالت تعد مشكلة الهجرة القسرية

في  واضطهادتهجير بيعية والبشرية وما يترتب عليها من والتي تأتي عادةً بسبب الكوارث الطّ 

عارمة  ةأنتجت الثورة السورية موج فقد فيها،الضحية  االمرأة والطفل هما يجعل ممّ بقاع العالم، 

ً  751,265إجمالي عدد الالجئين في األردن بـ  حيث يقدر ،اللجوءمن  ً  الجئا  مسجلين رسميا

 منهم %88.7 بسجالت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، يشكل السوريون

(Alghad news, 2018). وفي تقرير صادر عن مكتب المفوض األعلى لشؤون الالجئين 

من الالجئين السوريين المدرجين في سجالت "نسبة اإلناث أن  القدس العربيجريدة نقلته 

أعمارهن  290و األف 155الجئة، بينهن  570ألف و 331%، أي نحو 50.4المفوضية، تقدّر بـ 
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أن "نسبة النساء من الالجئات السوريات بسوق العمل ، ووهو سن العمل 59 إلى 18تتراوح بين 

إذا ما وضعنا بالحسبان أن نسبة النساء %"، معتبرا أنها "نسبة ضئيلة 5األردنية ال تتجاوز الـ 

من بين كل أربع أسر من أسر الالجئين هناك أسرة أن و% 40ممن هن بسن العمل تتجاوز الــ

ألف امرأة تواجه وضع اللجوء في دول الجوار بعد أن  145تقودها امرأة؛ مما يعني أن نحو 

(، وإذا AL quds AL Arabia News (2018 ,فقدن أزواجهن في الحرب الدائرة في سوريا 

التي فُرضت على العمالة السورية من الذكور بوجه خاص، في  القيود االعتباربعين  اما أخذن

دول الجوار فإن أعداد النساء المكافحات من أجل العيش يتضاعف، وهنا يبدو دور المرأة 

ً في  بناء األسرة جزءاً كبيراً من عملية  نّ إاللجوء، حيث  مواجهة المشكالت الناتجة عنمحوريا

 علىاألمر الذي يتطلب مساعدتها في السيطرة وتنظيم العالقات يقع على عاتق المرأة، 

 .ت التي تعاني منهاالمشكال

وتبقى المرأة السورية الالجئة تقوم بأدوارها التقليدية باألضافة إلى توسعها بأدوار جديدة لم 

الدور الجديد ظهر إحدى النساء السوريات الالجئات في لبنان  مع تقم بها من قبل ففي مقابلة

تقول المرأة حيث توفير الغذاء، والمأوى، واألمن ألعضاء األسرة، في وكرب أسرة، للمرأة 

وقد  كنت في البداية ضعيفة ...... ..... "أشعر بأنني أم وأب وأخت وكل شيء بالنسبة ألبنائي

 ً من الصعب أن تكون  ...... أن أنهض بنفسي ألبدو قويه أمام أبنائي يّ عل ..... أصبح قلبي قاسيا

وفي كثير من األحيان فرض  (.Gatten, 2014أمرأة وحيدة وبشكل خاص في هذا المجتمع" )

فيعتنين بأنفسهن وبعائالتهن بعيدا  ؛الرئيسيعلى هؤالء النساء أن يصبحن المعيل ومقدم الرعاية 

ويعتمد كثير منهن  العبءلتقليدية. وترزح معظمهن تحت هذا عن مجتمعاتهن ومصادر الدعم ا

وجدت المرأة السورية الالجئة   .(,Al-Ajmi 2005) بشكل كامل على المساعدة الخارجي

 هاليات جديدة فرضؤوأضاف مس، مما شؤونهانفسها وحيدة في مواجهة رعاية األسرة وتدبير 

بصورة خاصة للمخاطر وذلك بسبب عرضة ، وأصبحت المرأة الالجئة الواقع الذي تعيشه

فغالباً ما يكّن عرضة للعنف الجنسي واالعتداء الجنسي  ا،االجتماعي باإلضافة إلي جنسه اوضعه

 من لهن وألطفالهن.آلالملجأ ا إلىحق المرور أو الوصول  واالستغالل في سبيل الحصول على

وفي ضوء ما تقدم تتحدد مشكلة الدراسة بالتركيز على ثالث جوانب أساسية تتجسد في 

والً: أسرتها، وهي حياتها وأ في تؤثروالالجئة السورية المشكالت والمعيقات التي تواجه المرأة 

رأة ثانياً: المشكالت التي تواجه الم ،المشكالت التي تواجه المرأة السورية الالجئة المتعلقة بذاتها

ثالثاً: المشكالت التي تواجه المرأة السورية الالجئة المتعلقة بالمجتمع  ،الالجئة المتعلقة بأسرتها

ً من هذه الجوانب فإن هذه الدراسة تحاول ا .المحيط بها جابة عن ثالثة تساؤالت إلوانطالقا

 أساسية:
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المرأة السورية الالجئة حول المشكالت التي رأي حصائية في إ ةهل هناك فروق ذات دالل .4

 االقتصادية؟والديمغرافية، و  الجتماعيةا المتغيرات )الخصائص( إلىتواجهها تعزى 

 أهداف الدراسة

 المشكالت  التي تواجه المرأة السورية الالجئة المتعلقة بذاتها.التعرف إلى   .1

 الالجئة المتعلقة بأسرتها. السورية المشكالت التي تواجه المرأةالتعرف إلى  .2

 المتعلقة بالمجتمع المحيط.المشكالت التي تواجه المرأة السورية الالجئة التعرف إلى  .3

المرأة السورية الالجئة حول المشكالت التي تواجهها تعزى آراء الفروق في  إلىالتعرف  .4

 االقتصادية؟والديمغرافية، واالجتماعية،  المتغيرات )الخصائص( إلى

 أهمية الدراسة

في  امهم اتناول جانبتتكتسب هذه الدراسة أهميتها كونها من الدراسات السوسيولوجية التي 

 القاسية الحرب ظروفتحديات ومشكالت عديدة نتيجة تواجه ملف الالجئين؛ وهي المرأة التي 

 المعيل وغياب األسرة، أفراد أحد فقدانها جانب إلى ردن؛ألا إلى اللجوء على أجبرتها التي

 المؤسساتالدراسة  ستساعد كما .أسرتها من تبقى ما أمور إدارة في مضاعف وألم لألسرة،

للمرأة المناسبة لتقديم أوجه الرعاية والمساعدة  اإلجراءات اتخاذفي  اإلنسانيةواالجتماعية 

هذه الدراسة إضافة ستغني المكتبتين األردنية  عدّ وت .وعمل البرامج المالئمة الالجئة وأسرتها

ي أجريت حول المرأة السورية الالجئة ف ، كون الدراسات التيةوالعربية بمادة علمية جديد

المجتمع األردني تكاد تكون قليلة حتى الوقت الراهن، األمر الذي سيجعل هذه الدراسة بمثابه 

 متواضعة في هذا المجال.إضافة 

 اإلجرائيةالمصطلحات 

بلد آخر خوفاً  إلىمواطنات سوريات فررن من بلدهن األصلي  الالجئة: السورية المرأة

نتيجة ، الدين أو الرأي السياسيأو  على حياتهن وأسرهن من السجن والتعذيب بسبب العرق

 ألخطار النزاع المسلح الدائر.

المرأة السورية الالجئة القاطنة هي المواقف والعقبات التي تواجه  مشكالت المرأة الالجئة:

، وهذه للطرد والتهجير من ديارها وبيوتهالط، نتيجة تعرضها قصبة السّ  -البلقاءفي محافظة 

المواقف والعقبات تواجه المرأة في كيانها وعالقاتها مع أسرتها، أو عند تعاملها مع مؤسسات 

عاقة أو القصور في أداء المرأة اإلمن  أنواع  إلىالمجتمع المحيط بها، وتؤدي تلك العقبات 

 ألدوارها ووظائفها المختلفة.

 معاناة المرأة الالجئة .... ردنألاللجوء السوري في ا

حيث "سجل الالجئون  ،ألف الجئ 659عدد الالجئين السوريين في األردن، أكثر من  يقدر

ألفًا  335%، بعدد بلغ 51.2، النسبة األكبر من العدد اإلجمالي؛ إذ وصلت 17دون سن الـ
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ألفًا  53و"تم تسجيل ذكور" من ال %، والبقية24.9بنسبة  أنثى 960ألفًا و 162، منهم 107و

، ليبلغ عدد المسجلين في األردن حتى نهاية م2016الجئًا في سجالت المفوضية خالل  626و

الجئًا". والمتتبع ألعداد الالجئين السوريين في األردن يالحظ أن  344ألفًا و 655العام الماضي، 

عدم وجود  إلىيعود ذلك خر، لكنها متقاربة نسبياً، وآلعداد تقريبية وتختلف من مصدر ألهذه ا

تدفق اللجوء السوري عبر الحدود األردنية سواء  إلى باإلضافة الالجئينمصدر واحد يوثق أعداد 

عدد الالجئين  م2017حيث قدرت الحكومة األردنية عام  ؛بطريقة رسمية أو غير رسمية

ضافي غير مسجلين، ربما لم يخططوا إلقامة طويلة األمد في إألف الجئ  643السوريين نحو 

مراكز التسجيل  إلىطرق التسجيل، أو ال يستطيعون الوصول  نأو ال يعرفو األردن

إدارة شؤون  إحصائياتأنه بحسب  إلىشارة إلوتجدر ا ( (AL- Hayat news, 2018بسهولة

%( من الالجئين يعيشون داخل المخيمات، في 21.5) 70ألفًا و 141" يقيمفي األردن الالجئين 

زاد هذا %، حيث 80 حوالي بنسبة يعيشون في القرى والمدن األردنية" 274ألفًا و 514حين أن 

وبحسب استطالع صادر الضغط على الخدمات الصحية والتعليمية، والنظافة، والموارد المائية. 

% من الالجئين السوريين الذين يوجدون خارج 80لــ فإن ا منظمة كيرعن  م2014في 

ً في مساكن  المخيمات، يعيشون في أحياء فقيرة في مناطق حضرية على أطراف المدن وغالبا

،حيث يبلغ متوسط ما يدفعه . وتتشارك أكثر من عائلة في السكن في شقق صغيرة؛ غير الئقة

 ،كي شهرياً، أو ثلثي دخلهم الشهريمريأدوالرات  206الالجئون السوريون مقابل اإليجار 

 ممن شملهم االستطالع الطرد 25%عقود إيجار. وعليه، واجه نحو  إلىويفتقر ثلث األسر 

(Almadina News, 2014.) 

ً من هذه الحقيقة؛ فقد دفعت الحاجة الالجئين السوريين الذين يقيمون خارج   وانطالقا

ل التجارية اعمأصحاب األنتهز اوقد مختلفة، البحث عن عمل في مجاالت  إلىيمات المخ

والمطاعم وصاالت األفراح وصالونات الحالقة وغيرها الفرصة لتشغيل السوريين مقابل أجر 

وأظهرت الدراسات أن العمالة السورية  .زهيد مقارنه بالعمالة الوافدة المرخصة والعمالة المحلية

ختالالت في افي سوق العمل، وعملت على رفع معدالت البطالة، وأحدثت زادت من االختالالت 

فرض قيود ومراقبة على  إلىالسلطات األردنية  دفعمما (. Al-Sarayra, 2014 ) اإلسكان

اتخاذ خطوات ملموسة  إلىبادرت الحكومة األردنية  ، حيث العمالة السورية غير المرخصة

وقد شملت هذه  ،سوق العمل النظامي إلىوتيسير دخولهم لزيادة فرص عمل الالجئين السوريين، 

الخطوات إلغاء رسوم رخص العمل وإثباتات الضمان االجتماعي من قبل أصحاب العمل، 

تطلبه شروط الحصول على رخص العمل، حيث بلغ معدل البطالة في والفحص الطبي الذي ت

ملين رخصة عمل، فيما % من الالجئين السوريين العا10% ويحمل حوالي 61 م2015عام 

جراءات إلبطبيعة الحال، فإن هذه او .(Yehia, 2018) البقية يعملون من دون أوراق رسمية

العمل  إلىي سوق العمل، مما دفع المرأة السورية من فرص العمالة السورية الذكورية ف قللت

وقد أظهرت نتائج الدراسة التي اطلقتها  .المعيشية اليومية لألسرة وتأمين مواردهاة لتدبير الحيا

من حاملي التصاريح هن من النساء، على الرغم من أن القطاعات  جداً  قليالً  ن عدداً أمنظمة كير 

مطابقة لمعظمهن وأن النساء يطلب منهن بشكل  وغيرالمتاحة ال تلبي رغبات النساء في العمل 
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داخل األسر، وتوقعات إضافية بشأن متزايد دعم أسرهن ماليا وهذا يخلق ضغوطات جديدة 

رب ثلث األسر من عينة الدراسة اوأن ما يق ،النساء الالتي يرعين بالفعل اطفالهن واسرهن

ترأسها نساء وتواجه مخاطر متعلقة بالحماية مقارنة باألسر التي يرأسها رجال. وكثيرا ما تفضل 

العمل في المزيد من األعمال  ،"دمي الرعاية ومسؤوالت عن األسرة"بوصفهن مق النساء،

المنزلية أو في قطاعات العمل غير الرسمية التي تتيح لهن قدرا أكبر من المرونة، ولكنها يمكن 

 . (CARE, 2017)أن تعرضهن أيضا لمزيد من المخاطر وقلة الحماية القانونية 

بأنهم انفصلوا من العائالت السورية الالجئة التي شملتها الدراسة  %38 وتشير التقارير أن

 مخيمات الالجئين في األردن إلىتركوهم ليعودوا  الذينأزواجهن بسبب  عن أفراد عائالتهم

(CARE, 2018 مما يشير ،)الذكور عملنحسار اكبر العبء الملقى على النساء في ظل  إلى ،

الحياتية نسانية جديدة تشمل مختلف المناحي إوقد رافق بروز المرأة في واجهة األحداث معاناه 

يكشف أحد التقارير الصادرة عن المفوضية السامية لألمم المتحده لشؤون الالجئين،  ؛ إذللمرأة

أن النساء علقن في المشقة الجئات السوريات من أجل البقاء" صراع ال-الموسوم "نساء بمفردهن

من أجل وأنهن يكافحن والعزلة والقلق بعدما أرغمن على تحمل مسوؤلية عائالتهن بمفردهن، 

ضطرت النساء اللواتي ال يملكن او سداد اإليجار وتأمين الغذاء وشراء المستلزمات األساسية،

 رناضطر حيث، حتياجاتالعتماد على مدخراتهن، أو بيع مقتنياتهن لسد االوسيلة للدعم المالي ا

أيضا  رفضن، ويتعرضنيتلقين عروض زواج لفتياتهن القاصرات لكنهن يو ،لبيع مجوهراتهن

بشكل دوري لتحرشات لفظية صادره عن سائقي سيارات األجره والباصات ومالكي العقار، 

مس النساء بدوام تقريباً ال يعملن، وتعمل خُ  5من  4وأظهر التقرير أن هناك  ومقدمي الخدمات،

وتستفيد بعضهن من كرم من خمس نساء دعماً من أقرباء، ة جزئي أو بشكل متقطع، وتتلقى واحد

وأن ربع النساء تتلقى مساعدة نقدية من العمل،  إلىلمحلي، وبعضهن يرسلن أطفالهن المجتمع ا

حد  إلىكما أن الضوائق المالية زادت من مشقة الحياة ، المفوضية وغيرها من منظمات األغاثة

كبير بالنسبة لألطفال الذين يعيشون ضمن األسر التي ترأسها النساء، حيث يمكن أن تؤدي قلة 

 .((UNHCR, 2014 قرارات أليمة إلىالمال 

ضعيفة في مجتمع تعد و ،لرعايةوا للمساعدة  ومحتاجةمرأة وحيدة الجئة ا هاكونلو

نها إالمزيد من العبء والمشاكل والمعاناة حيث للمرأة السورية الالجئة  ولدفإّن هذا  ذكوري،

فقد أظهرت  واالبتزاز،شكال عديدة من العنف واالستغالل أثناء تدبير معيشة أسرتها أل تتعرض

الجنسي من قبل  لالستغاللبعض التقارير والتحقيقات الصحفية أن الالجئات السوريات يتعرضن 

مختلفة  انتهاكاتمقدمي الخدمات الخاصة، كما بينت أن الالجئات السوريات يعانين من 

تمع، وتحرش جنسي ونظرة سلبية من قبل المج الجتماعياويتعرضن للعنف على أساس النوع 

أن القيود االجتماعية المفروضة على حركة النساء  إلى باإلضافة ،سلعة رخيصة واعتبارها

تقييد مشاركتهن في األنشطة االجتماعية  إلىأدت قد  ايتعرضن له والفتيات نتيجة التحرش التي

% من الالجئات ال يعرفن عن وجود منظمات 71، كما تبين أن واالقتصادية ووصولهن للخدمات

كما  .(Haddadin, 2014) العنفم خدمات اإلرشاد القانوني واالجتماعي والحماية من تقد

أن بعض الالجئات السوريات أكدن حاجتهن للعمل في ضوء عدم كفاية شارت تقارير أ
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 2020( 10)34إلنسانية( المجلد ا)العلوم  بحاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لأل

 تجر اللواتيستمرار معيشتهم، وتتقاضى العامالت الالمساعدات المقدمة لهن وألسرهن 

، مقابل عملهن لساعات طويلة، من دون إعطائهن نيّ دينار أرد 300 إلى 100ما بين  نمقابلته

غلبهن يعملن أضافي، أو شمولهن بمظلة الضمان االجتماعي، وأن إلعن عملهن ا مقابل مادي

ً لما يقمن ببيعه من مالبس قمن  بأجر يعتمد على النسبة حيث يحصلن على أجورهن وفقا

 Tamkeen fields for ية التي يقمن بصناعتها.طعمة الشعبلألأو من خالل بيعهن  بخياطتها

aid 2016) )ليات جديدة وكبيرة وقد يضطلعن ؤوالنساء أنفسهن أمام مس جدت على ما تقدم ءً بنا

وتلبية احتياجاتهم. فالرجال  سرهنأكإعالة  الجئاتبأدوار جديدة ومسؤوليات إضافية بوصفهن 

في األسر.  وايقعأن الجماعات المتحاربة وإّما  إلىأو الذكور في تلك األسر إّما أن ينضموا 

 األقاربوتواجه النساء مطالب جديدة في سبيل إعالة أنفسهن وإعالة أطفالهن وكبار السّن من 

 إلى باإلضافةمع تضاؤل فرصة االنتفاع بالخدمات، وتتزايد األعباء الملقاة على عاتقهن 

ة المرأنتيجة ما ينشر في الصحف حول االنطباع السلبي المعمم حول الالجئات السوريات 

و "الزواج المبكر ينتشر بين الالجئات  الزواج من السوريات سراً" :السورية الالجئة، مثالً 

من شأنها أن تولد التعميمات المبسطة حول عرائس سوريات متدنيات التكلفة" "، السوريات"

من ذلك أن النتائج المترتبة على  هذه األخبار، واألهمرؤون يقالالجئات السوريات في أذهان من 

لحياة  عزيمتها وسعيها وصم الالجئة السورية تزيد من ثقل المعاناة الملقى عليها؛ مما يضعف

نفور المجتمع من  إلىلمعاناة، وهذا من شأنه أن يؤدي اويزيد من  ويشعرها بالدونية أفضل

العزوف  إلىفع أصحاب العمل بناء عالقات اجتماعية معهن، كما تد إلىالالجئات وضعف الميل 

ي تعامل اقتصادي معهن؛ مما يزيد من حجم العبء المعيشي أعن تشغيلهن أو حتى إجراء 

في كافة  نجازإلألداء وامستوى ا فيذلك فإن تقدير الذات لديهن ينخفض، مما يؤثر  إلىباإلضافة 

أن المرأة الالجئة  على ذلك أظهرت التقاريرًء بناو .Al-Haurani, 2016))مستويات المعيشة 

نها تواجه بعض المضايقات واألعراف أو ،اتعاني بشدة من نظرة المجتمع المحلي المتدنية له

(. كما Oxfam International Org ،2018) االجتماعية التي تملي عليها البقاء في المنزل

مية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أّن عائلة من بين صادر عن المفوضية السا تقرير جديدكشف 

أربع ترأسها نساء يخضن بمفردهن كفاحاً من أجل البقاء على قيد الحياة. ويكشف التقرير النقاب 

عن الصراع اليومي من أجل تدبر األمور المعيشية، فيما تناضل النساء للحفاظ على كرامتهن 

يعيش الكثير  ،ة ومكتظة، ومالجئ مؤقتة وخيام غير آمنةواالهتمام بعائالتهن في منازل متداعي

منهن تحت خطر العنف أو االستغالل، ويواجه أطفالهن صدمات نفسية ومآٍس متزايدة 

UNHCR, 2014).) 

 النظريات المفسرة للدراسة

 نظرية الصراع

نتيجة  يحدث جتماعيالالصراع ا أن(Ralf Darhrendorf)  رالف داهرندوف يرى 

ويحدث أيضا نتيجة  ،جماع في محيط اجتماعي معينإللغياب االنسجام والتوازن والنظام وا

لوجود حاالت من عدم الرضى حول الموارد المادية مثل السلطة والدخل والملكية أو كليهما معا. 

أما المحيط االجتماعي المعني بالصراع فيشمل كل الجماعات سواء كانت صغيرة كالجماعات 

http://goo.gl/Qs66zy
http://goo.gl/Qs66zy
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 مم.ألية في المدن وحتى الشعوب واالقبائل والعائالت والتجمعات السكنكبسيطة أو كبيرة ال

(Othman, 1989.) 

 نواع منها:أفي عدّة  لدى المرأة السورية الالجئة ويظهر الصراع

 صراع العالقات

سواء نتيجة عن لدى المرأة الالجئة  ويتولد هذا الصراع بسبب وجود انفعاالت سلبية قوية،

عن المجتمع الذي يختلف عن طبيعة  أو نتيجة لوجود صور نمطية معينة من اآلخرين فهم سوء

بينها وبين أو لسوء االتصاالت  ،وهو المجتمع الذي إضطرت للجوء أليه صليألمجتمعها ا

ما  إلىغالبا ما تؤدي هذه المشكالت والتي نماط سلوكية سلبية، أأو لتكرار المجتمع المحيط بها 

حرمان األفراد من المشاركة في المطالب  عنه يعبر ،اعات غير الواقعيةيسمى بالصر

ن هذا ألاالجتماعية والذاتية، أو عدم قدرة أطراف الصراع المتنافرة على تحديد األهداف، و

النوع من الصراع من الممكن أن يحدث عندما تتوفر الظروف الموضوعية للصراع، مثل 

 نها تتسبب في صراعإالمتبادلة. ف، أو قصور األهداف قصور الموارد المحدودة أو النادرة

 ,Bin Aoun) تصعيد الصراعات التحطيمية والمدمرة إلىيؤدي  العالقات، والذي غالبا ما

2011.) 

 صراع االهتمامات

ي مجال صراعي سواء أكثر انتشارا وشيوعا حيث يرافق أليعد هذا النوع من الصراع ا

ومما ال شك فيه أن الميول واالهتمامات الثقافية  ،اأو حتى ديني أخالقيا أو اكان اجتماعي

نها تمثل لدى البعض المحرك الرئيسي لكل إواألخالقية تلعب دورا بارزا في هذا الصراع، حيث 

في ردود فعل كل فرد اتجاه العقبات والقيود،  كبيرة بها، ويتحكم بصورة الفعاليات التي يقومون

جاه تحقيق أهدافه واهتماماته الذاتية التي تشكل االستهالك الثقافي، التي تحد من انطالقه ات

فالمرأة الالجئة لديها ميول  (.,Hasan 2007) والخبرات االجتماعية والمهنية التي مر ويمر بها

صبح لديها أوفقدان الوطن القسري هتمامات ثقافية وأخالقية خاصة بها لكن نتيجة اللجوء او

   .ردود

 صراع المصالح

بوجه عام، فإن المصالح عادة ما يمكن تحقيقها أو إشباعها بطرق عديدة، ويتطلب حل 

من مصالح األطراف المعنية، ومهم وجوب مناقشة عدد كبير  للمرأة الالجئة صراع المصالح

قضايا موضوعية )النقود،  :نقاط التقاء مشتركة في المجاالت الثالث إلىوأن يحققوا أو يتوصلوا 

الطبيعية، الوقت(، أو موضوعات إجرائية )كأسلوب حل النزاع(، أو حول موضوعات الموارد 

وهكذا فإن هذا  نفسية )مدركات أو تصورات الثقة، العدالة، الرغبة في المشاركة، االحترام(

النوع من الصراعات تسببه المنافسة والحاجات غير المتوافقة سواء كـانت تلك المصالح أو 

التي يقصد به ذلك النوع من متصورة. وغالبا ما يتخذ صورته الظاهرة الحاجات حقيقية أو 

)أو أطرافها( مثل أعمال  الصراعات التى أنتجت، أو ارتبط بها مظاهر سلوكية من قبل أطرافه
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جل الحصول على الموارد أو أمن ، أو التهديدات باستخدام القوة، أو إعالن مطالب محددة العنف

  .(,Badawi 1997) تحتاجها المرأة الالجئة التيالمكافآت ذات القيمة

 صراع القيم

حالةٌ تكون فيها القيم متعارضة متضاربه في داخل النسق القيمي الذي يُعد من المبادئ تعد 

ً ويتضمن كل نظام قيمي  أقره -التي يتمسك بها المجتمع او أغلبه سواء صراحه أو ضمنيا

وأختالف وظيفة كل منها وتعارضها مع وظائف فتباين وأختالف القيم هو تغاير  –المجتمع 

ً لما يحدث في stocker, 2009وغايات قيم أخرى ) (. إن تباين وأختالف القيم يحدث تبعا

يرات االجتماعية والبيئية واالقتصادية التي تحدث للمرأة الالجئة داخل فالتغّ المجتمع من تغيرات، 

التغيرات قد تؤدي الى عدم التوافق والتكامل  المجتمع المستضيف لها هي تغيرات في القيم، وتلك

واالنسجام إما بين القيم والسلوك أو بين القيم التي تحملها المرأة الالجئة من بلدها قبل اللجوء 

دفاع الجماعة  يعد  صراع القيم إلى أن  باألضافة (.snow, 1997ف )وبين قيم البلد المستضي

 عن مصالحها، حيث أن لكل قيم خاصة بها تسعى من أجل إيجاد ظروف تتوافق مع قيمها. 

بأن دونية المرأة ترجع ألسلوب التنشئة االجتماعية التي  نظرية الصراعكما يرى أصحاب 

ها تتعرض لها المرأة فهي تُعَدُّ لتكون ربة بيت أوالً، وهذا النمط من التنشئة يجعلها تضع عمل

وعلمها في درجة ثانية بالنسبة لألسرة، فهي تحاول أن تختار األعمال التي تتناسب مع أعمالها 

، وهذا األمر الذي أدى إلى تعرض األسرية واختيارها لهذه األعمال يجعل دخلها أقل من الرجل

المرأة السورية الالجئة لمشاكل عديدة نتيجة تعدد المسؤوليات وحاجتها إلى العمل 

(2012,Khatib لذا تعتبر النظرية الصراعية المشاكل االقتصادية التي تواجه المرأة الالجئة .)

هي السبب في اعتمادها على الرجال وفي مكانتها المتدنية، وزيادة العبء على المرأة الالجئة في 

 حال رحيل الزوج.

المشكالت التي تواجه  إلىوفي ضوء ما تم ذكره في نظرية الصراع، فإنه يمكن التوصل 

والتي ل متعددة للصراع في مجتمع غير مجتمعها األصلي، التي تتمثل في أشكالمرأة الالجئة وا

فراد المجتمع المحيط أسرتها، وأثارها بوضوح على المرأة نفسها وعالقتها بالرجل وبآتنعكس 

 بها

 (Crisis Theory) نظريه األزمة:

النظرية النفسية االجتماعية، التي تعمل على دراسة إريك أريكسون من أبرز رواد  ديع

هذه المراحل المختلفة، ويطلق عليها  المختلفة والمشكالت التي تواجهه خالل مراحل نمو اإلنسان

أن الصراع ينشأ بين الحاجات الموجودة لدى  إلىمصطلح "األزمات"، ويشير أريكسون 

تنمية  إلى، لهذا يسعى الفرد خالل فترة نموه لهذه الحاجات المطلوبة األفراد، ومطالب المجتمع

وتعرف األزمة:  بكافة الطرق الممكنة. بعض المهارات لديه لمجابهة هذه األزمات ومواجهتها

وجهة نظره وإعادة التكيف مع تغيير  إلىبأنها تأثير موقف أو حدث يتحدى قوى الفرد ويضطره 

 (.,Abdul Khaliq 2001) همايأو مع كل المحيط به أو مع العالم الخارجي نفسه



 ......"جئة في األردن: مرأة السورية الالمشكالت الـــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 00

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 10)34مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

أوضاع غير مستقرة، وتحدث  إلىوتعني األزمة: نقطة تحول، أو موقف مفاجئ يؤدي 

نتائج غير مرغوب فيها، وفي وقت قصير، ويستلزم اتخاذ قرار للمواجهة في وقت تكون فيه 

فاألزمة بالنسبة  (.,Hawash 1998األطراف غير مستعدة، أو غير قادرة على المواجهة )

وتحدث نتائج غير أوضاع غير مستقرة  إلىتؤدي  ةمواقف مفاجئ دّ عللمرأة السورية الالجئة تُ 

تشكل تهديداً لحياتها وحياة  كونهانفعال الشديد، الحيالها بالضغط والقلق واالمرأة تشعر  ةمرغوب

  .أسرتها

ً  يواجهون عندما األشخاص لبعض تحدث األزمة نإ القول يمكنو  يمثل اجتماعيًا نفسيًا حادثا

 يستطيعون ال جديد لفعل دعوة تمثل األشخاص لهؤالء بالنسبة فاألزمة معينًا، تحديًا لهم بالنسبة

 خالل من التوازن من حالة على المحافظة إلى دائًما يسعى فالفرد الحالية، بمواردهم مواجهته

 إلى تؤدي التي المواقف من العديد تحدث اإلنسان حياة فطوال دورة ،التكيفية الجهود من سلسلة

 المناسبة، التوازن أو التكيف ميكانيزمات له يكون الفرد أن ورغم انعدامه أو التوازن اضطراب

 في الفرد يكون عندما بسرعة التوازن استعادة لمهمة تصلح ال المشكلة لحل العادية األنشطة فإن

 تتطلب األزمة، بحدوث تعجل التي الضاغطة العوامل أو الخطرة األحداث أن كما، أزمة حالة

 Abu  العادية ذخيرته وعلى السابقة حياة خبرات على جديد حل إلى التوصل الفرد من

Zaitoun, 2015)) 

 محاولة لتفسير قضية الدراسة وهي:في عدد من القضايا  إلىويمكن االستناد 

طفاالً أاألردن رجاالً و إلىنزوح الالجئين السوريين  إلىأدى وقوع األزمة السورية  .1

وشيوخاً، والنساء التي كانت أكثر المتضررات نتيجة توليها زمام أسرهن في حال غياب 

  وأقارابها. رب األسرة، وتوليها مسؤوليات كبيرة تجاه أطفالها

يصعب غير متوقع وسريع  اً جديد اً األزمة بالنسبة للمرأة السورية الالجئة تمثل تغير ن  إ .2

  .التي تعيشهاعليها مواجهة الظروف القاسية 

سرهن مسؤوليات أوزيادة أعداد النساء الالجئات اللواتي يرأسن األزمة السورية  ولدت .3

لتدبير الموارد وفرص العمل  إلى المرأة الالجئة وصولوكفاحاً مستمراً في محاولة  ةيدجد

 المعيشة اليومية لألسرة وتأمين موارها، رغم قلة الفرص المتاحة للعمل كونها الجئة، مما

 .نفسية نتيجة حاجتها للعملو اقتصادية شكل لديها أزمة اجتماعية

ً  تسعى وأنهالضغوط مختلفة داخلية وخارجية، الالجئة معرضة  المرأةن إ .4 للبقاء في  دائما

من الحيل التكيفية واألنشطة لحل المشكلة من  حالة من التوازن من خالل استخدام سلسلة

اآلثار المترتبة عن  إلىإضافة   الدوره اومتطلبات أدائه األساسية اأجل مواجهة احتياجاته

 .اللجوء

ً  ترك الالجئة السورية لبالدها .5 د لديها العديد من ، ولّ عديدة ، وتحملها لمسؤولياتقسريا

نسحاب التدريجي الالعزلة وا إلىالمشكالت االجتماعية والنفسية كشعورها بالدونية والميل 

 .من القادمخرين، والقلق على أسرتها آلعن ا



 00ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجهاد السعايدةة، لياضلبنى الع

 2020( 10)34إلنسانية( المجلد ا)العلوم  بحاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لأل

 ذات الصلة بالموضوع السابقة الدراسات

ورجاالً،  ءً  ونسالقد ترتب على اللجوء السوري عدة مشكالت عانت منها كافة الفئات أطفاالً 

الزوج أو األبناء أو  ولكن المرأة السورية كانت األكثر عرضة للتحديات خاصة في ظل فقدان

ة مشكالت الالجئين أنفسهم بدراس لم تُعنَ  لوحظ أنها ، وفي عرض الدراسات السابقةسرةألا

 محلياً؛ 

وفيما يلي أهم تولى مثل هذه الدراسات باحثون أجانب، ومنظمات دولية،   من حيث

 الدراسات التي تناولتها على النحو اآلتي:

األدوار الطارئة للمرأة السورية الالجئة في "( بعنوان 2016ني )أظهرت دراسة الحورا

التي أُجريت على جميع النساء السوريات  "على نظرية الدور وتعديالتهاستدراك ااألردن 

على  اً ( امرأة سورية معتمد61ربد، والتي بلغت )إربد وقراها، خارج مخيم إالمقيمات في مدينة 

د مزيداً بل ولّ  ،ستقالل والرفاهالنتاجي للمرأة لم يحقق لها اإلالمقابلة المعمقة، وبينت أن الدور ا

نضال وكفاح، وترتب عليه  إلىاة وااللتزام االجتماعي إزاء األسرة ومتطلباتها ونقلها من المعان

كما أكدت الدراسة وجود ذاكرة سلبية ناتجة من خبرة  .هبوط وانحدار في توقعاتها الذاتية

، ةطفال من فرصة التعليم نتيجة ظروفهم األسريألحرمان ا إلىالخروج من الوطن إضافة 

نظراً  اإلناثنحسر مقابل زيادة الحرية غير السعيدة لدى ادور األبوي أن ال إلىوأشارت 

لخروجهن للعمل، كما زاد لدى المراة التخوف والقلق واالضطراب خاصة فيما يدور حول 

 سرتها.أمستقبل 

"العنف الواقع على المرأة إبان الحروب والنزاعات  (2014دراسة العقيل )هدفت كما 

أنواع  إلىالتعرف إلى دراسة ميدانية للمرأة السورية الالجئة في مخيم الزعتري"  :المسلحة

العنف الواقع على المرأة جراء الحروب والنزاعات المسلحة، وفي المخيمات بعد مرحلة اللجوء، 

بدراسة حالة المرأة السورية الالجئة في مخيم الزعتري األردني، وذلك بدراسة مظاهر العنف 

المشكالت  إلىنفسي والجنسي والصحي في مرحلتي ما قبل اللجوء وبعده، والتعرف الجسدي وال

ولتحقيق الهدف تم استخدام العينة الغرضية في  .الالجئة السورية داخل المخيم يهاالتي تعان

مجتمع الدراسة المشتمل على الالجئات السوريات في مخيم الزعتري، إذ تكونت العينة من 

أن  إلىوتوصلت الدراسة  .وقد تم اعتماد االستبانة أداة لجمع المعلومات ،( امرأة الجئة306)

المرأة السورية جراء النزاع المسلح  لهالعنف الصحي يشكل أكثر أنواع العنف الذي تعرضت 

قبل اللجوء، ويعد عدم الوصول اآلمن للمستشفيات والمرافق الصحية أكثر  يهاالحاصل في أراض

األكثر تعّرضا للعنف ويحتل العنف النفسي المرتبة الثانية وتدل النتائج على أن  .انتشاراً  هاأشكال

الالجئات المتزوجات و ،الالجئات األصغر سناً وذوات التعليم المتدني واللواتي ال يعملنهّن 

 يعملن. واألصغر سنا ً واللواتي ال

نساء "راسة بعنوان دب (2014)وقامت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

اعتمدت الدراسة على مقابالت أجرتها  ".صراع الالجئات السوريات من أجل البقاء :بمفردهن

كيف  ،امرأة في األردن ولبنان ومصر إللقاء نظرة إنسانية على تجربتهن 135المفوضية مع 
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كيف يتصرف والعوامل التي تهدد سالمتهن و ؟كيف يتكّيفن مع العزلة والقلق ؟يدفعن مصاريفهنّ 

في دوامة من المشقة  الالجئاتوأظهرت نتائج الدراسة أن  ؟أطفالهن حيال الصدمات النفسية

والعزلة والقلق بعدما أرغمن على تحمل مسؤولية عائالتهن بمفردهن بسبب تعرض أزواجهن 

كما أن واحدة من خمس نساء فقط تشغل عمالً  .للقتل أو األسر أو انفصالهن عنهم لسبب أو آلخر

بين أن ربع النساء يتلقين تمدفوع األجر، وتجد الكثير منهن صعوبة في الحصول على وظيفة، و

مساعدة نقدية من المفوضية وغيرها من منظمات اإلغاثة، أما ثلثا اللواتي يتلقين المساعدة 

كما  نساء إنهن ال يملكن كفايتهن من الغذاءفيعتمدن على هذه األخيرة بشكل كامل، ويقول ثلث ال

تحرشات منتظمة صادرة عن سائقي التكسي وسيارات األجرة  إلىأنها تتعرض وبشكل دوري 

 والباصات.

 فيللمرأة السورية  حول األدوار الجندرية( Wiggtt, 2013)ويجات  دراسة لــأجريت و

مختلفة من العنف أهمها:  جه أشكاالاألردن على عينة من مخيم الزعتري، أكدت أن المرأة توا

تخاذ القرارات التي اواالستبعاد؛ وعدم قدرتها على  والالمساواة، ستغالل الجنسي والدعارةالا

أنها تعاني من خبرات عاطفية قاسية ناتجة عن فقدان تتعلق بها وبأسرتها، كما بينت الدراسة  

 .األهل أو غيابهم في مكان مجهول

العمل الفرعي لحماية الطفل والعنف على أساس جندري في مخيم وأضافت دراسة فريق 

 Children Protection & Gender- Based) لالجئين السوريين في األردن الزعتري

Violence,2013 ن تلقي أالموارد ألسباب عديدة منها:  إلى(، أن المرأة ال تستطيع الوصول

إذ ؛ اً المساعدات، واعتبارهن ذلك تمييز ىإللنفس الخدمات منعهن من الوصول الرجال والنساء 

 إلىهل ومنعهن من الوصول ألتقييد ا إلىال توجد امرأة في توزيع المساعدات، وهذا يعود  إنّه

المساعدات، كما أظهرت نتائج المسح أن النساء يتعرضن للعنف من قبل أزواجهن مفسرين سبب 

 زواج اإلنتاجية.ألنحسار أدوار ااذلك ب

( أن الفتيات البورميات الالجئات في أستراليا Diphram, 2013دفروم ) وأظهرت دراسة

م، األمر على بناته هميعانين من التوتر والقلق الدائم والضغوطات من قبل الوالدين؛ نتيجة تخوف

من خالل استخدام العقوبة الجسدية من أجل ضمان في تربيتهن والقسوة الذي دفعهم إلى التسلّط 

 خضوعهن.

ستراتيجيات التكيف احول "( الموسومة بــ Gladden, 2007دراسة جالدن ) كما كشفت

ني من أن المرأة السودانية الالجئة تعا" لدى المرأة السودانية الالجئة في مخيم كاكوما في كينيا

لم تتمكن من التعامل معه، بينما استطاعت أن تتكيف مع نقص  وثقافي طراب وجدانياض

 .الموارد والحاجات

( أن المرأة األفريقية الشرقية في مالوي تعاني Schafer, 2003شفت دراسة شافر )ككما 

من مشكالت عديدة منها قلة فرص العمل، وظروف عيش سيئة، ورعاية صحية سيئة، ومواد 

خر نتيجة آنجاب في ظروف صعبة، ويتراكم عليها عبء إلغذائية غير كافية، واالغتصاب وا
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كما خلصت  .من شؤون المنزل الداخلية، وتأمين الدعم الماديالمسؤوليات التي تقع عليها 

 . أن المرأة الالجئة تناضل من أجل إنقاذ حياتها وحياة أبنائها إلىالدراسة 

النساء المسلمات المهاجرات من "( الموسومة Beltry, 1997دراسة بلتري ) وبينت

نها تتحمل أ إلىوارد مالية، باإلضافة ، أن المرأة الالجئة ال توجد لديها م"كندا إلىالشرق األوسط 

ها، كما أظهرت الدراسة أن المرأة تتعرض للعنف ئبناأمسؤوليات جديدة من أجل حماية 

بالخجل والذنب  اً د لديها شعورصاب من قبل رجال الشرطة والجيران، الذي ولّ غتالالجسدي، وا

 وكراهية نفسها.

ومن خالل أستعراض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الالجئات السوريات، يالحظ 

أنها ركزت على الجوانب المعيشية لالجئين دون التركيز على المشكالت المترتبة من اللجوء، 

أن هذه الدراسة ستضيف الجديد من المعلومات حول المشكالت التي تعاني منها  إلىمما يشير 

 ذاتياً وأسرياً، والمتعلقة بالمجتمع المحيط بها. ية الالجئةالمرأة السور

 جراءاتإلالطريقة وا

 منهج الدراسة

، لمناسبته ألغراض الدراسة المسح االجتماعي الشاملتقوم هذه الدراسة على استخدام 

لمرأة السورية الالجئة، حيث يتم وصف المشكالت التي تواجه ا بمشكالت الحالية والمتعلقة

 .المحيط بها السورية الالجئة المتعلقة بذاتها، وبأسرتها، وبالمجتمعالمرأة 

 مجتمع الدراسة وعينتها

ستخدام المسح االجتماعي الشامل لجميع الالجئات السوريات المراجعات لمؤسسات اتم 

قصبة السلط وهي: مركز جابر العثرات، مركز  محافظة البلقاء/ محلي فيالمجتمع التنمية 

 إلى( 1/11/2017فرع السلط، وذلك في الفترة من ) تحاد المرأةاموسى الساكت، 

ستبانة عليهن في أماكن تواجدهن في قصبة السلط، ا( 114( حيث تم توزيع )30/12/2017)

( لعدم صالحيتها ألغراض التحليل اإلحصائي، وبلغ 2ستبانات، تم استبعاد )الوبعد استرجاع ا

  الجئة. 112 النهائي ألفراد عينة الدراسة العدد

 أداة الدراسة

 التي المنهجية من استفاد الباحث المجال فقد هذا في السابقة الدراسات على االطالع بعد

لجمع البيانات بحيث  ةداأكتم استخدام االستبانه وعليه  األدوات بناء في منها كل في استخدمت

 ي:اشتملت على أربعة محاور جاءت على النحو اآلت

 اتمتغير 6خصائص عينة الدراسة ويتضمن هذا المحور  االول:  المحور –

 17المشكالت التي تواجه المرأة السورية الالجئة المتعلقة بذاتها، ويتضمن  المحور الثاني:  –

 فقرة.
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 فقرة.  18المشكالت التي تواجه المرأة الالجئة المتعلقة بأسرتها، ويتضمن المحور الثالث:  –

اجه المرأة السورية الالجئة المتعلقة بالمجتمع المحيط المشكالت التي توالرابع:  المحور –

 فقرة. 14بها، 

 صدق أداة الدراسة

تم التحقق من صدق أداة الدراسة باستخدام صدق المحتوى، حيث تم عرض أداة الدراسة 

على مجموعة من المحكمين، من أعضاء هيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية وذوي 

أن األداة تقيس الهدف المراد قياسه، ومن ثم تم اقتراح التعديالت  االختصاص، للتأكد من

( فقرة موزعة 49المناسبة، لبيان صالحية الفقرات، وبالنتيجة أصبحت أداة الدراسة تتألف من )

 .على ثالثة أبعاد رئيسية

 ثبات أداة الدراسة

 Cronbach)لحساب ثبات أداة الدراسة تم استخدام معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا 

Alpha) ( يبين قيم معامالت الثبات كالتالي1ألبعاد أداة الدراسة، والجدول ): 

 .سة باستخدام اختبار كرونباخ ألفامعامالت الثبات لفقرات أداة الدرا :(1جدول )

 متغيرات الدراسة

 معامل الثبات

باستخدام 

 كرونباخ ألفا

 0.98 المشكالت التي تواجه المرأة السورية الالجئة المتعلقة بذاتها

 0.98 المشكالت التي تواجه المرأة السورية الالجئة المتعلقة بأسرتها

 0.98 المشكالت التي تواجه المرأة السورية الالجئة المتعلقة بالمجتمع المحيط بها

 0.98 األداة ككل

( 0.98كانت ) لالستبانه( أن قيم معامل كرونباخ ألفا لألبعاد الفرعية 1من الجدول )يتضح 

 لالستبانهلجميع أبعاد الدراسة وكما بلغت قيمة معامل الثبات باستخدام كرونباخ ألفا للدرجة الكلية 

  .(، وهي قيمة مقبولة ألغراض الدراسة الحالية0.98)

 األستبانهمفتاح تصحيح 

تم مراعاة أن يتدرج مقياس ليكرت المستخدم في الدراسة تبعاً لقواعد وخصائص المقاييس 

 كما يلي: 

 مطلقا   نادرا   أحيانا   دائما  

4 3 2 1 
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 2020( 10)34إلنسانية( المجلد ا)العلوم  بحاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لأل

اعتماداً على ما تقدم فإن قيم المتوسطات الحسابية التي توصلت إليها الدراسة تم التعامل 

 التالية:معها على النحو اآلتي وفقاً للمعادلة 

 القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد المستويات، أي:  –القيمة العليا 

 وهذه القيمة تساوي طول الفئة.1.00=   3=    (4-1)

   3        3 

 2أقل من  :وبذلك يكون المستوى المنخفض

 3 - 2 :ويكون المستوى المتوسط

 4 - 3 :ويكون المستوى المرتفع

 اإلحصائية المستخدمةاألساليب 

بيانات الدراسة، حيث تم  ( لتحليلSPSSحصائية للعلوم االجتماعية )إلتم أستخدام الرزمة ا

ستخدام اخصائص عينة الدراسة، كما تم  إلىالحسابية والتكرارات للتعرف  المتوسطات استخدام

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للكشف عن المشكالت التي تواجه المرأة 

وذلك الختبار  One Way ANOVAالسورية الالجئة في األردن، كما تم تطبيق تحليل التباين 

درجة وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة في المشكالت التي تواجه 

للمقارنات البعدية،  Scheffe testاستخدام اختبار شيفيه  إلىالسورية الالجئة، باإلضافة المرأة 

 .Independent Sample t-testواستخدام اختبار 

 ومناقشتها نتائج الدراسة

 الخصائص النوعية ألفراد عينة الدراسة

 .عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية ألفراد التوزيع النسبي: (2جدول )

 النسبة المئوية التكرار المتغير

 السن

 20.5 23 سنة 18-25

 32.1 36 سنة 35 – 26من 

 27.7 31 سنة  45 – 36من 

 19.6 22 سنة  45أكثر من 

 الحالة الزواجية

 62.5 70 متزوجة

 7.1 8 مطلقة

 13.4 15 أرملة
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 (2... تابع جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار المتغير

 2.7 3 منفصلة

 14.3 16 عزباء

 المستوى التعليمي

 32.1 36 أمي

 53.6 60 ثانوي فأقل

 3.6 4 دبلوم

 8.9 10 بكالوريوس

 1.8 2 فأعلى ماجستير

 عدد أفراد أسرة 

1-3  24 21.4 

4-6 65 58.0 

7-9 23 20.5 

 هل تعمِل حاليا  

 75.9 85 تعمل

 24.1 27 تعملال 

 العمل قبل اللجوء

 20.5 23 كنت أعمل

 79.4 89 لم أكن أعمل

 100.0 112 المجموع

تظهر الخصائص المتعلقة بالنساء الالجئات أن معظمهن في سن الشباب، حيث تركزت 

( بنسبة 45-36%(، ومن ثم الفئة )32,1( بنسبة )35-26النسبة األكبر في الفئة من )

%(، 6،19بنسبة ) 45أكثر من (، وتلتها فئة 25,5( بنسبة )25-18فئة )%(، ومن ثم 27,7)

عمال ألوهذا يرتبط بمدى قدرتهن على مواجهة الظروف الصعبة وتدبير المعيشة وممارسة ا

%( من 13,4%( من أفراد العينة، ونسبة االرامل )62,5الشاقة، كما شكلت نسبة المتزوجات )

 اوات.%( عزب3،14أفراد عينة الدراسة، و)

ً بنسبة ) %(  بالرغم من 75,9كما أظهرت النتائج أن معظم النساء الالجئات يعملن حاليا

وبالرغم من أن  اللجوء%( عملن قبل 20,5وبنسبة )%(، 79,4أنهن لم يعملن قبل اللجوء بنسبة )

والرفاه، بل زاد من  االستقاللنه لم يحقق لها أ ~المرأة السورية الالجئة تقوم بدور إنتاجي إال

وهذا يتفق مع النتائج المتعلقة بالمستوى التعليمي لالجئات والتزامها إزاء أسرتها،  امعاناته

 36 إلى، باألضافة )%53,6)السوريات فقد شكلت الحاصالت على تعليم ثانوي فأقل بنسبة 
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%( 2،1سبة )بن 2 بينما لم يكن هناك سوى  تكتبمية ال تقرأ وال أ%( 32,1الجئة بنسبة )

عدد %(58وبنسبة  65)وعددهن (، وتبين من الجدول أن معظم الالجئات ماجستيرجامعية )

أفراد، مما يزيد حجم المعاناة والضغوط الملقاة على عاتق المرأة السورية  6-4أفراد اسرهن بين 

ما نسبته أن وأفراد،  3-1فراد األسرة من أ%( بأن عدد 21,4بنسبة الجئة ) 24جابت أالالجئة، و

  .9-7سرة من أل%( عدد أفراد ا20,5)

ستجابات أفراد عينة الدراسة عن اللحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات ا :(3جدول )

ً السورية الالجئة التي تواجه المرأةالمشكالت "  ." مرتبة ترتيباً تنازليا

 الرقم
النفسية للمرأة  –المشكالت االجتماعية 

 السورية الالجئة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الترتيب

المشكالت التي تواجه المرأة السورية  1

 الالجئة المتعلقة بذاتها.
2.49 0.50 

 متوسط 1

المشكالت التي تواجه المرأة السورية  2

 الالجئة المتعلقة بأسرتها.
2.24 0.46 

 متوسط 2

المشكالت التي تواجه المرأة السورية  3

 الالجئة المتعلقة بالمجتمع المحيط بها
2.13 0.58 

 متوسط 3

 متوسط  0.46 2.29 الدرجة الكلية

النفسية  –المشكالت االجتماعية ( أن المتوسطات الحسابية لـ )3يتضح من الجدول رقم )

(، حيث حازت المشكالت االجتماعية 2.13و  2.49(، تراوحت ما بين )للمرأة السورية الالجئة

(، وهو من 2.29النفسية للمرأة السورية الالجئة بشكل عام على متوسط حسابي إجمالي بلغ ) –

وقد جاء في المرتبة األولى المشكالت التي تواجه المرأة السورية الالجئة  .المستوى المتوسط

( وبانحراف معياري 2.49المتعلقة بذاتها، وقد حازت على أعلى متوسط حسابي والذي بلغ )

المشكالت التي تواجه المرأة السورية الالجئة ثانياً وجاءت  .هو من المستوى المتوسط( و0.50)

(، وهو من المستوى 0.46( وانحراف معياري )2.24المتعلقة بأسرتها، بمتوسط حسابي بلغ )

وفي المرتبة الثالثة جاءت المشكالت التي تواجه المرأة السورية الالجئة المتعلقة  .المتوسط

(، وهو 0.58( وبانحراف معياري )2.13محيط بها، والحاصلة على متوسط حسابي )بالمجتمع ال

 من المستوى المتوسط.

 وفيما يتعلق بكل من المحاور الثالثة، فقد كانت النتائج على النحو التالي:
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 ؟السورية الالجئة المتعلقة بذاتهاالمشكالت التي تواجه المرأة  ما ول:ألالتساؤل ا

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن  :(4جدول )

 ً  .فقرات "المشكالت التي تواجه المرأة السورية الالجئة المتعلقة بذاتها" مرتبة ترتيباً تنازليا

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الترتيب

 مرتفع 1 0.66 3.23 همال والتهميش.إلأعاني من ا 7

 ورغبتهمأشعر بتعاطف اآلخرين معي  3

 بمساعدتي.
3.07 0.60 

 مرتفع 2

 متوسط 3 0.91 2.84 أتعرض للتحرش الجنسي خارج البيت. 13

 متوسط 4 0.70 2.83 بالنقص بسبب نظرة الناس لي. أشعر 8

لست قوية بما يكفي للتأقلم مع وضعي  17

 الحالي 
2.69 0.84 5 

 متوسط

 متوسط 6 0.76 2.64 أخجل من سوء وضعي المعيشي. 2

 متوسط 7 0.93 2.58 أشعر بنظرات الشفقة من اآلخرين. 1

ك الجرأة الكافية لمواجهة متلأال  15

 التي تعترضني. المشكالت
2.56 0.67 8 

 متوسط

 متوسط 9 0.90 2.52 أتعرض للعنف خارج البيت. 14

 ال يوجد من أتحدث إليه عن المشكالت 10

 التي تواجهني.
2.34 1.14 10 

 متوسط

أشعر بالحرج من إبداء رأيي أمام  5

 اآلخرين.
2.30 0.86 11 

 متوسط

 متوسط 12 0.86 2.27 استباحة اآلخرين لي كوني الجئة. 16

 متوسط 13 0.84 2.21 أشعر بالقلق وعدم االستقرار. 11

أشعر بنوبات غضب مصحوبة بسلوك  9

 عدواني.
2.17 0.86 14 

 متوسط

يعاملني البعض بشيء من عدم  4

 االحترام أمام اآلخرين.
2.08 0.84 15 

 متوسط

بالخوف  عدم وجود زوجي يشعرني 6

 . من الوحدة
2.08 0.94 15 

 متوسط

الصحية تتزايد بسبب مستوى  التيمشك 12

 الحياة المتدني.
1.84 0.72 17 

 منخفض

 متوسط  0.50 2.49 المتوسط الحسابي العام



 00ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجهاد السعايدةة، لياضلبنى الع
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المشكالت التي تواجه المرأة ( أن المتوسطات الحسابية لـ )4من الجدول رقم ) يتضح

(، حيث حازت المشكالت 1.84و  3.23(، تراوحت ما بين )السورية الالجئة المتعلقة بذاتها

(، وهو من 2.49التي تواجه المرأة السورية الالجئة المتعلقة بذاتها على متوسط حسابي إجمالي )

الفقرات نلحظ أن أعلى درجات الموافقة كانت المعاناة من  مستوى أما على، المستوى المتوسط

 اإلهمال والتهميش جراء اللجوء ووجودها في مجتمع غير مجتمعها األصلي بمتوسط حسابي

(، يليها 3.07يليها شعورها بتعاطف اآلخرين ورغباتهم بمساعدتها بمتوسط حسابي )(، 3.23)

كونها غريبة في وستباحة اآلخرين لها كونها الجئة االبيت وتعرضها للتحرش الجنسي خارج 

بالنقص يولد شعورها أن وهذا من شأنه  ،(2.84مجتمع غير مجتمعها األصلي بمتوسط حسابي )

لشعورها ستقرار نظرا الوتشعر بالقلق وعدم ا (،2.83بسبب نظرة الناس لها بمتوسط حسابي )

 (2،17و ، 2,21حباط والتوتر بمتوسط حسابي )إلبالغضب وا اً مما يولد لديها شعور غترابالبا

بمتوسط حسابي  التي تواجهها ية لمواجهة المشكالتويجعلها ال تمتلك الجرأة الكاف .على التوالي

وتبين النتائج معاناة المرأة الالجئة التي تعاني من شعورها  بالدونية والتهميش من  .(2.56)

أقل أما ، العزلة والتوراي عن المجتمع إلىعقد النفسية ويؤدي بها المجتمع؛ مما يجعلها أسيرة لل

بمتوسط  ،الصحية تتزايد بسبب مستوى الحياة المتدني مشكالتيكانت "لفقرات موافقة فقد ا

 .(0.72( وبانحراف معياري )1.84حسابي )

 ؟بأسرتهالسورية الالجئة المتعلقة المشكالت التي تواجه المرأة االتساؤل الثاني: ما 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن  :(5جدول )

 ً  .فقرات "المشكالت التي تواجه المرأة السورية الالجئة المتعلقة بأسرتها" مرتبة ترتيباً تنازليا

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الترتيب

اآلخرين لتلبية  إلىيلجأ أبنائي  15

 احتياجاتهم األساسية.
 مرتفع 1 0.69 3.41

 متوسط 2 0.79 2.58 أواجه صعوبة في تلبية نفقات أسرتي. 17

ال أستطيع أن أتصرف بحرية تامة فيما  3

 يتعلق بالقرارات األسرية.
 متوسط 3 1.00 2.53

مجرد التفكير بإمكانية إصابة أسرتي  14

أو أي مأزق في المستقبل بأي مشكلة 

ني بضعف قدرتي على أمر يشعر

 .مواجهة المشكالت

 متوسط 4 0.89 2.50

دون قدرتي على  حال وضعي كامرأة 8

توفير المتطلبات واالحتياجات الدراسية 

 ألبنائي.

 متوسط 5 0.74 2.39

 متوسط 6 0.88 2.38 تغيرت معاملة أبنائي لي نحو األسوأ. 9
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 (5رقم )... تابع جدول 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الترتيب

استخدم الضرب كأسلوب لتأديب األبناء  7

 عند قيامهم بسلوكيات غير مقبولة.
 متوسط 7 0.78 2.35

أثناء التعامل مع  عنفيستخدم أبنائي ال 12

 اآلخرين.
 متوسط 8 0.71 2.32

 متوسط 9 0.68 2.22 أشعر بقسوة أبنائي  2

 متوسط 10 1.08 2.21 أفضل تزويج بناتي القاصرات. 16

أسرتي مظلم في ظل  مستقبلأرى بأن  1

الظروف واألوضاع المعيشية الحالية 

 السيئة.

 متوسط 11 0.93 2.20

أفقد السيطرة على أبنائي ورفضهم  4

 االنصياع لتوجيهاتي.
 متوسط 12 0.63 2.14

أبنائي أعجز عن مواجهة مشاكل  5

 وحلها.
 متوسط 13 0.74 2.11

مسؤولية اإلجراءات  تقع علي 18

 والمعامالت الرسمية ألفراد أسرتي.
 منخفض 14 0.91 1.92

 منخفض 15 0.89 1.88 عالقتي بأسرتي غير مستقرة. 10

يتجنب أبنائي الحديث معي عن  13

 مشكالتهم.
 منخفض 16 0.61 1.87

 االحتياجاتعن تلبية  قادرةأشعر بأنني  11

 األساسية ألسرتي.
 منخفض 17 0.86 1.73

 منخفض 18 0.80 1.68 يشعرني أبنائي باللوم والتقصير. 6

 متوسط  0.46 2.24 المتوسط الحسابي العام

المشكالت التي تواجه المرأة السورية الالجئة المتعلقة ( أن 5يتبين من الجدول رقم )

(، وقد بلغ أعلى 2.24قد تراوحت بين المتوسط والمرتفع، حيث بلغ المتوسط العام ) بأسرتها

نظرأ للظروف  ،"اآلخرين لتلبية احتياجاتهم األساسية إلىيلجأ أبنائي "( للفقرة 3.41متوسط )

بمتوسط  سرتهاتواجه صعوبة في تلبية نفقات أُ  ، بسبب أنهاالتي تواجههماالقتصادية الصعبة التي 

ال تستطيع أن تتصرف بحرية تامة فيما يتعلق بالقرارات  ، مما يجعلها (2.58بلغ ) حسابي

بأي  التفكير بإمكانية إصابة أسرتها (، وهذا يجعلها وبمجرد2.53األسرية بمتوسط حسابي )

بمتوسط حسابي  المشكالتبضعف قدرتها على مواجهة  تشعرمشكلة أو أي مأزق في المستقبل 

وكونها امرأة الجئة حال دون قدرتها على توفير المتطلبات واالحتياجات الدراسية (، 2.50)
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(، مما أدى تغير معاملة أبنائها لها نحو األسوأ بمتوسط حسابي 2.39ألبنائها بمتوسط حسابي )

بنائها وتنشئتهم أاألعباء والمصاعب والتحديات التي تعانيها في تربية  إلى، ويعود ذلك (2.38)

نهم أالسليمة وتأمين متطباتهم المادية والمعنوية والنفسية وتأمين الحماية لهم خاصة  التنشئة

وفي المرتبة األخيرة  تأمين مستوى حياة جيد لألبناء والرعاية الصحية الالئقة. إلىبحاجة ماسة 

(،  وهو من المستوى 0.80( وبانحراف معياري )1.68( بمتوسط حسابي )6جاءت الفقرة رقم )

 ض، حيث نصت الفقرة على )يشعرني أبنائي باللوم والتقصير(.المنخف

 ؟المشكالت التي تواجه المرأة السورية الالجئة المتعلقة بالمجتمع المحيط بهاالتساؤل الثالث: 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن  :(6جدول )

يط بها" مرتبة المرأة السورية الالجئة المتعلقة بالمجتمع المحفقرات "المشكالت التي تواجه 

 ترتيباً تنازلياً.

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الترتيب

يشعر أهالي المنطقة بأن الالجئين  4

 غريبون عن عاداتهم وتقاليدهم.
 متوسط 1 0.78 2.78

المؤسسات أجد بأن الخدمات المقدمة من  7

 لالجئات غير كافية.
 متوسط 2 0.69 2.41

مؤسسات تقدم  إلىصعوبة في التعرف  13

 الدعم المادي والنفسي.
 متوسط 3 0.89 2.37

أجد صعوبة في تلبية احتياجاتي من  14

 .يالمجتمع المحلي المحيط ب
 متوسط 4 0.97 2.35

أتجنب حضور المناسبات االجتماعية  10

 هدايا.التي تتطلب تقديم 
 متوسط 5 0.64 2.30

الناس من حولي ال يعززون ثقتي بنفسي  1

 كوني امرأة الجئة.
 متوسط 6 0.93 2.29

أشعر بنظرات ناقدة من قبل الناس لي  9

 كوني الجئة.
 متوسط 6 0.78 2.29

أشعر بالخجل أثناء مراجعتي للمؤسسات  2

 التي تقدم لنا المساعدة.
 متوسط 8 1.08 2.03

من عدم ثقة الجيران بي كوني أعاني  6

 الجئة.
 منخفض 9 0.95 1.95

أعاني من العزلة مع من حولي من  5

الجيران بسبب االختالف في العادات 

 والتقاليد.

 منخفض 10 0.75 1.89
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 (6... تابع جدول رقم )

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الترتيب

 

11 

إقامة عالقات مع المجتمع أتردد في ال 

 المحلي.
 منخفض 11 0.92 1.84

أرى أن فرص العمل المتاحة أمام  3

 الالجئة في المجتمع محدودة.
 منخفض 12 0.86 1.79

 ال البرامج المقدمة لنا من المؤسسات 8

 تلبي احتياجاتنا.
 منخفض 12 0.70 1.79

أسمع باستمرار بعض التعليقات  12

 المزعجة من الجيران.
 منخفض 14 0.84 1.74

 متوسط  0.58 2.13 المتوسط الحسابي العام

المشكالت التي تواجه المرأة السورية الالجئة المتعلقة ( أن 6أظهرت نتائج الجدول )

متوسطة المستوى من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، حيث كانت أهم ، بالمجتمع المحيط بها

بمتوسط حسابي  الالجئين غريبون عن عاداتهم وتقاليدهمشعور أهالي المنطقة بأن المشكالت 

ترى بأن الخدمات المقدمة من وهو من المستوى المتوسط، وفي المرتبة الثانية (، 2.78)

صعوبة (، تليها 2.41المؤسسات لالجئات غير كافية بالقدر المطلوب بمتوسط حسابي بلغ )

صعوبة في تليها ، (2.37) بمتوسط حسابي مؤسسات تقدم الدعم المادي والنفسي إلىلتعرف ا

، وهذا يعود لعدم 2.37)تلبية احتياجات األسرة من المجتمع المحلي المحيط به بمتوسط حسابي )

أن ظهرت النتائج أتقبل أهالي المنطقة الالجئين باعتبارهم غرباء عن عاداتهم وتقاليدهم، لذلك 

بمتوسط  االجتماعية في المجتمع المحيط بهالمرأة الالجئة السورية تتجنب حضور المناسبات ا

غتراب لعدم أستجابة المجتمع المحيط بها الوهذا يعود لشعور المرأة الالجئة با .(2,30حسابي )

هتماماتها االجتماعية وقلة مشاركتها في المنظمات احساس قلة إللحاجاتها حيث ينتج عن هذا ا

باستمرار بعض التعليقات المزعجة  أسمع" إلىأما الفقرات األقل موافقة فقد أشارت  االجتماعية.

فرص العمل المتاحة "وى المنخفض، وأن وهو من المست )1.74بمتوسط حسابي ) "من الجيران

، وهذا يدل على أن المرأة السورية الالجئة تحاول تدبير "أمام الالجئة في المجتمع محدودة

وفق مقتضيات الضرورة في مكان اللجوء؛ رغم المعاناة والضغوطات الهائلة  المعيشة واإلنتاج

 التي تتعرض لها. 
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مشكالت وجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ت: هل الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال 

 تعزى لسن المرأة السورية الالجئة؟  المرأة الالجئة

الفروق في مستوى  لبيان One Way ANOVAالتباين األحادي  تحليل اختبار :(7جدول )

 .للعمرتعزى  مشكالت المرأة الالجئة

  مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

الداللة 

 اإلحصائية

المشكالت المتعلقة 

 بذاتها

 000.* 8.693 1.778 3 5.334 بين المجموعات

   205. 108 22.089 داخل المجموعات

    111 27.422 المجموع

المشكالت المتعلقة 

 بأسرتها

 872. 234. 050. 3 150. بين المجموعات

   213. 108 23.020 داخل المجموعات

    111 23.170 المجموع

المشكالت المتعلقة 

 بالمجتمع المحيط بها

 400. 990. 337. 3 1.012 بين المجموعات

   341. 108 36.782 داخل المجموعات

    111 37.794 المجموع

 153. 1.792 369. 3 1.106 بين المجموعات القياس الكلي

   206. 108 22.214 داخل المجموعات

    111 23.320 المجموع

 .( فأقل0.05* دالة عند مستوى الداللة )

( وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المشكالت التي تواجه 7يتضح من الجدول )

السورية الالجئة المتعلقة بذاتها تعزى لسن المرأة السورية الالجئة، حيث بلغت قيمة المرأة 

مصدر  إلى(، وللتعرف 0.05( وهي قيمة دالة عند مستوى الداللة )8.693) (F)حصائي إلا

ويالحظ  ( اآلتي.8لتي تظهر في الجدول )اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ا الفروق تم استخدام

ق ذات داللة إحصائية في مستوى المشكالت التي تواجه المرأة السورية الالجئة عدم وجود فرو

المتعلقة بأسرتها، والمتعلقة بالمجتمع المحيط بها، والقياس الكلي تعزى لسن المرأة السورية 

 ( فأقل.0.05الالجئة، وهي قيم غير دالة عند مستوى الداللة )

مصدر الفروق في مستوى المشكالت  إلىاختبار شيفيه للمقارنات البعدية للتعرف  :(8جدول )

 .التي تواجه المرأة السورية الالجئة المتعلقة بذاتها تعزى لسن المرأة السورية الالجئة

 (I) العمر (J) الداللة اإلحصائية الفرق بين المتوسطات العمر 

18-25 26-35 .17498 .554 

36-45 .47843* .003 
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 (8... تابع جدول رقم )

(I) العمر (J) الداللة اإلحصائية الفرق بين المتوسطات العمر 

 45 > .57917* .001 

26-35 18-25 -.17498- .554 

36-45 .30345 .063 

45 > .40419* .015 

36-45 18-25 -.47843* .003 

26-35 -.30345- .063 

45 > .10074 .887 

45 > 18-25 -.57917* .001 

26-35 -.40419* .015 

36-45 -.10074- .887 

 ( فأقل0.05* دالة عند مستوى الداللة )

( أن مصدر الفروق في مستوى المشكالت التي تواجه المرأة السورية 8يتضح من الجدول )

( سنة، 25-18الالجئة المتعلقة بذاتها كانت لصالح فئة الالجئات السوريات من ذوي األعمار )

( سنة، فهاتين الفئتين 35-26ومن ثم كانت لصالح فئة الالجئات السوريات من ذوي األعمار )

من النساء السوريات الالجئات تواجهن مشكالت تتعلق بذاتهن أكثر من الفئات العمرية العمريتين 

أن هاتين الفئتين العمريتين هما األقل خبرة في الحياة وفي  إلىاألخرى، وقد تعزى النتيجة 

 قاهرة يعتادون على التعامل معها. التعامل وأكثر حساسية، نظراً لعدم مرورهن في ظروف

وجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تلقة بالسؤال الثالث: هل النتائج المتع

 النفسية  تعزى لعمل المرأة السورية الالجئة؟ –المشكالت االجتماعية 

التي الفروق في مستوى المشكالت  لبيان Independent Sample T-test اختبار :(9جدول )

 .للعملعزى التي تُ  الالجئة السورية تواجه المرأة

 العدد العمل المصدر
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

(t) 

الداللة 

 اإلحصائية

 0.52 2.40 85 تعمل المشكالت المتعلقة بذاتها
3.160 0.002* 

 0.33 2.74 27 ال تعمل

المشكالت المتعلقة 

 بأسرتها
 0.44 2.12 85 تعمل

5.814 0.000* 
 0.21 2.64 27 ال تعمل
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 (9جدول رقم ) ... تابع

 العدد العمل المصدر
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

(t) 

الداللة 

 اإلحصائية

المشكالت المتعلقة 

 بالمجتمع المحيط بها
 0.57 1.97 85 تعمل

5.831 0.000* 
 0.21 2.63 27 ال تعمل

 0.46 2.17 85 تعمل القياس الكلي
5.608 0.000* 

 0.16 2.67 27 ال تعمل

( وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المشكالت االجتماعية 9يتضح من الجدول )

النفسية لدى النساء السوريات الالجئات تعزى لعمل المرأة السورية، وهي قيم دالة إحصائياً  –

( فأقل ألبعاد المشكالت التي تواجه المرأة السورية الالجئة المتعلقة 0.05عند مستوى الداللة )

والمشكالت  بأسرتهالمشكالت التي تواجه المرأة الالجئة المتعلقة كذلك األمر بالنسبة لبذاتها، و

التي تواجه المرأة السورية الالجئة المتعلقة بالمجتمع المحيط بها، حيث كان مصدر الفروق في 

 عملتلصالح المرأة السورية التي ال  التي تواجه المرأة السورية الالجئةمستوى المشكالت 

ويتضح ذلك جلياً من خالل النظر  تعملفمستوى المشكالت لديها أعلى من المشكالت للمرأة التي 

 المتوسطات الحسابية. إلى

 ناقشة النتائجم

، أن أهم المشكالت التي تواجه المرأة السورية الالجئة المتعلقة بذاتهاأظهرت النتائج 

 ورغبتهمالمعاناة من اإلهمال والتهميش جراء اللجوء وشعورها بتعاطف اآلخرين كانت 

وأنها تتعرض للتحرش الجنسي خارج البيت واستباحة اآلخرين لها كونها الجئة ها، بمساعدت

حيث أصبحت المرأة الالجئة عرضة بصورة خاصة وغريبة في مجتمع غير مجتمعها األصلي، 

االجتماعي وجنسهن. فغالباً ما يكّن عرضة للعنف الجنسي اء النس للمخاطر وذلك بسبب وضع

د يولّ أن وهذا من شأنه الملجأ،  إلىواالستغالل في سبيل الحصول على حق المرور أو الوصول 

بالنقص بسبب نظرة الناس لها، وشعورها بالقلق وعدم االستقرار نظرا لشعورها شعورها 

بالغضب واإلحباط والتوتر ويجعلها ال تمتلك الجرأة الكافية  اباالغتراب مما يولد لديها شعور

ترك ن إ إذ نظرية األزمةالتي تواجهها، وتتفق هذه النتائج مع ما جاءت به  المشكالتلمواجهة 

الالجئة السورية لبالدها قسرياً، وتحملها لمسؤوليات عديدة؛ ولد لديها العديد من المشكالت 

العزلة واالنسحاب التدريجي عن اآلخرين  إلىبالدونية والميل  االجتماعية والنفسية كشعورها

وتتفق هذه النتيجة مع ما جاءت به دراسة المفوضية السامية لألمم والقلق على أسرتها من القادم. 

أن الالجئات في دوامة من المشقة والعزلة  إلىالتي أشارت  2014المتحدة لشؤون الالجئين 

والقلق بعدما أرغمن على تحمل مسؤولية عائالتهن بمفردهن بسبب تعرض أزواجهن للقتل أو 

 كذلكو ،تحرشات إلىخر وأنها تتعرض وبشكل دوري آلاألسر أو انفصالهن عنهم لسبب أو 

 Children Protection and Gender- Basedدراسة )تتفق النتائج مع 
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Violence,2013مع( و ( دراسة بلتريBeltry,1997 التي )أن النساء يتعرضن  إلىشارت أ

 زواج اإلنتاجية. ألللعنف من قبل أزواجهن مفسرين سبب ذلك بانحسار أدوار ا

المشكالت التي تواجه المرأة السورية الالجئة المتعلقة بأسرتها أهم أن كما بينت النتائج 

اآلخرين لتلبية احتياجاتهم األساسية نظرا للظروف االقتصادية الصعبة  إلىبناءها ألجوء كانت: 

ال تستطيع أن تتصرف نها تواجه صعوبة في تلبية نفقات أُسرتها مما يجعلها ألالتي تواجههم، 

بحرية تامة فيما يتعلق بالقرارات األسرية، وهذا يجعلها وبمجرد التفكير بإمكانية إصابة أسرتها 

ي مأزق في المستقبل أمر يشعرها بضعف قدرتها على مواجهة المشاكل، وكونها مشكلة أو أ ةبأي

امرأة الجئة حال دون قدرتها على توفير المتطلبات واالحتياجات الدراسية ألبنائها مما أدى تغير 

األعباء والمصاعب والتحديات التي تعانيها في  إلىويعود ذلك  ،معاملة أبنائها لها نحو األسوأ

ائها وتنشئتهم التنشئة السليمة وتأمين متطلباتهم المادية والمعنوية والنفسية وتأمين تربية ابن

تأمين مستوى حياة جيد لألبناء والرعاية الصحية  إلىالحماية لهم خاصة انهم بحاجة ماسة 

( حيث Al-Haurani ، 2016)الحوراني  النتائج مع ما جاءت به دراسة  هذهالالئقة، وتتفق 

الوضع الراهن لألبناء من حيث ترك  عنأن المرأة تعاني من متاعب وجدانية ناتجة  إلىأشارت 

فالمقارنة بين  ،االمتيازات التي كانوا يتمتعون بها في موطنهم األصلي إلىالدراسة أو االفتقار 

مع  ، وتتفق كذلك الستقاللمرتفعة من اإلحباط والتوتر وعدم االحاضر والماضي تولد مستويات 

( التي أكدت عدم قدرة المرأة على اتخاذ القرارات التي تتعلق بها (Wiggtt,2013ويجت  دراسة

الظروف  إلىأرجعت الدراسة األسباب ووبأسرتها نتيجة الظروف الصعبة التي تعيشها، 

المعيشية الصعبة المحيطة باألسرة الالجئة وعدم قدرتها على تلبية حاجتها كذلك ضعف قدرتها 

 على التكيف مع الظروف الجديدة بعد اللجوء.

المشكالت التي تواجه المرأة السورية الالجئة المتعلقة أهم وبينت نتائج الدراسة أن 

 بأن الالجئين غريبون عن عاداتهم وتقاليدهم كانت شعور أهالي المنطقة بالمجتمع المحيط بها

صعوبة وتدني مستوى الخدمات المقدمة من المؤسسات لالجئات وغير كافية بالقدر المطلوب و

مؤسسات تقدم الدعم المادي والنفسي وصعوبة في تلبية احتياجات األسرة من  إلىالتعرف 

نطقة الالجئين باعتبارهم غرباء عن هذا عدم تقبل أهالي الميعود و .المجتمع المحلي المحيط به

بأن التي ترى صراع القيم  هذه النتائج مع ما جاءت به نظريةحيث تتفق  .عاداتهم وتقاليدهم

الحالي والماضي وضعها والمقارنه بين  الالجئةالعادات والتقاليد التي تتمسك بها المرأة السوريه 

أن المرأة الالجئة السورية كما اظهرت النتائج  يشكل حاجزاً لتقبل المجتمع المستضيف لها.

تتجنب حضور المناسبات االجتماعية في المجتمع المحيط بها، وهذا يعود لشعور المرأة الالجئة 

باالغتراب لعدم استجابة المجتمع المحيط بها لحاجاتها حيث ينتج عن هذا اإلحساس قلة 

أن  فيما بينت نتائج الدراسة  ت االجتماعية.اهتماماتها االجتماعية وقلة مشاركتها في المنظما

متوفرة ولكن بأعمال محددة مثل  المحلي في المجتمع السورية فرص العمل المتاحة أمام الالجئة

البيوت، وحضانة األطفال وصناعة المونة والعمل في الصالونات وغيرها من في الخدمة 

تدبير المعيشة واإلنتاج وفق مقتضيات محاولة المرأة السورية الالجئة مما يجعل   ،األعمال

هذه تتفق و .الضرورة في مكان اللجوء رغم المعاناة والضغوطات الهائلة التي تتعرض لها



 00ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجهاد السعايدةة، لياضلبنى الع

 2020( 10)34إلنسانية( المجلد ا)العلوم  بحاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لأل

أن اللجوء أدى  إلىأشارت  ( التي Schafer,2003( )Beltry,1997) دراستيالنتيجة مع 

وصعوبة الحصول  عمل،فرص المحدودية الدخول في دائرة الفقر، وأنها تعاني من  إلىبالمرأة 

ترتبت عليه. كما  التي ضافية كتأمين المواردإتحملها مسؤوليات  إلىضافة إلعلى الموارد، با

أن الميول واالهتمامات الثقافية  إلىالتي أشارت  االهتماماتوتتفق النتيجة مع نظرية صراع 

البعض المحرك الرئيسي نها تمثل لدى إن حيث مفي هذا الصراع،  بارزاً  واألخالقية تلعب دوراً 

يتحكم بصورة في ردود فعل كل فرد تجاه تجعل البعض بها، و لكل الفعاليات التي يقومون

تحقيق أهدافه واهتماماته الذاتية التي تشكل االستهالك نحو العقبات والقيود التي تحد من انطالقه 

الالجئة لديها ميول الثقافي، والخبرات االجتماعية والمهنية التي مر ويمر بها، فالمرأة 

صبحت أهتمامات ثقافية وأخالقية خاصة بها لكن نتيجة اللجوء القصري وفقدان الوطن او

اعية لتستطيع التغلب على العقبات التي و اجتمأ اقتصاديةفعاالً جديدة سواء أتمارس أدواراً و

 .فرضت عليها

الت التي تواجه كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المشك

المرأة السورية الالجئة المتعلقة بذاتها تعزى لسن المرأة السورية الالجئة، مستوى المشكالت 

التي تواجه المرأة السورية الالجئة المتعلقة بذاتها كانت لصالح فئة الالجئات السوريات من ذوي 

-26ذوي األعمار )( سنة، ومن ثم كانت لصالح فئة الالجئات السوريات من 25-18األعمار )

ن مشكالت تتعلق ان من النساء السوريات الالجئات تواجهاالعمريت انالفئت ان( سنة، فهات35

أن هاتين الفئتين العمريتين هما  إلىبذاتهن أكثر من الفئات العمرية األخرى، وقد تعزى النتيجة 

 دناألقل خبرة في الحياة وفي التعامل وأكثر حساسية، نظراً لعدم مرورهن في ظروف قاهرة يعت

 على التعامل معها.

وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المشكالت التي تواجه المرأة 

انت لصالح المرأة السورية التي ال تعمل فمستوى الالجئة السورية تعزى لعمل المرأة السورية، ك

، ، وذلك لعدم قدرتها على تلبية احتياجاتهاالمشكالت لديها أعلى من المشكالت للمرأة التي تعمل

أن النساء الالجئات لم  إلى( اشارت  Al-Haurani 2016,)الحوراني من أن دراسة بالرغم 

ً يدر دخالً تعتمد عليه األسرة، وقد أجبرتهن الظروف على العمل من  يكن يمارسن عمالً منتجا

ستثمرت معظم النساء الالجئات مهاراتهن في العمل اوتدبير معيشتها، حيث  أجل أعالة األسرة

قق استقاللية المرأة نتاجي لم يحالمنزلي بوجه عام للحصول على الدخل، ولكن هذا الدور اإل

كما يتوافق مع ما جاءت به النظرية ورفاهها، بل أثقل كاهلها وزاد من معاناتها وهمومها. 

أن المشاكل االقتصادية التي تواجه المرأة الالجئة هي السبب في  التي أشارت إلىالصراعية 

جئة في حال رحيل اعتمادها على الرجال وفي مكانتها المتدنية، وزيادة العبء على المرأة الال

 الزوج

 توصيات الدراسة

 تنمية وعي أفراد المجتمع المحلي بمشكالت األسر الالجئة وحثهم على المشاركه في حلها -
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تشجيع المرأة الالجئة على المشاركة في البرامج واألنشطة التي تقدمها المنظمات المحلية  -

 والدولية

من  لالستفادة ؛امرأةإعداد دليل توجيه ألسر الالجئين وخاصة االسرة الالجئة التي ترأسها  -

مصادر الخدمات المتوفرة في المؤسسات المجتمعية لتسهيل الوصول إلى الموارد التي 

 يحتاجون أليها وال يستطيعون تحديدها أو معرفة مصدرها وشروط الحصول عليها.

من خالل التنسيق بين جهود  اتصالموية والجمعيات للعمل كحلقة االستفادة من المراكز التن -

 المؤسسات الوطنية المحلية والدولية ذات العالقة لمواجهة مشكالت المرأة الالجئة 

المتاحة  واإلمكانياتالتنسيق بين مؤسسات ومراكز المجتمع المحلي لالستفادة من الموارد  -

الالجئات والمجتمعات المحلية في مجاالت في المجتمع والمؤسسات الدولية لصالح أسر 

 .واإلرشادالتوجيه 

 والمنظمات الهيئات قبل من واإلرشادية التربوية والبرامج الدورات عمل نحو السعي -

 المجتمع في السوريات الالجئات لدى النفسي واالجتماعي التكيف درجات لزيادة  المعنية

 النفسي لهم. اإلرشاد خدمات لتقديم متخصصة نفسية مراكز وتوفير االردني
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