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 الدراسة ملخص

في الجنوب التركي واحدة من  (أديامان)السورية في مدن اللجوء التركية، وتعد مدينة  املرأة وجود تنوع

حيث وجدت نفسها أمام واقع جديد يحتم عليها التكيف والبحث  السورية،فيها املرأة  وجدتالتي  كنةاألم

السورية الالجئة في تركيا باهتمام بعض البرامج الخاصة . وقد حظيت املرأة اتعن سبل الحياة بطرق متباين

  الشأن، بهذا املتخصصة والتركية السورية الجمعيات أو املراكز من يركثمن 
ً

لتنفيذ  وهو ما شكل مدخال

 ومدى استفادتها منها.  ،هذه الدراسة حول فاعلية تلك البرامج التي تستهدف املرأة

 "، بالتعرفأديامان" مدينة في السورية( العلمية النهضة)جمعية و التركي( قمر) مركزي  الدراسة تناولت

 .البرامج تلك من املستفيدات النساء نظر ووجهة برامجهما إلى

 ،وفاعليتها املدينةتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج التي شكلت صورة عن طبيعة النشاطات في  وقد

 أة السورية فيها.الخاصة باملر  والحاجات ،واملقترحات ،والصعوبات

 

 مقدمة

في املخيم  (2)  9490و تركيا،" جنوبي أديامان" مدينة في السوريين الالجئين من )1( 16428 ىالو ح استقر

انسجام قوية  عالقاتالسوريون  أقامسنوات على وجودهم هنا،  أربع نحومض ي  وبعد. (3)املجاور للمدينة

 مختلفة.   يةوحيات واقتصادية اجتماعية مستويات فيمع املجتمع املضيف 

إثر تصاعد القصف على مدن  في يعرف السوريون هذه املدينة إال بعد موجات اللجوء التي تزايدت لم

  التركي الداخل مدنإلى  باالتجاه فيه بدؤواوهو الوقت الذي  السوري،الشمال 
ً

 الحدودية،من املدن  بدال

شهدت املدينة  ثم. 2012 عامذ منتصف املخيم الذي استضافهم من فيكانت  املدينة بهذهمعرفتهم  ىفأول

 املجاور  املخيم سكان من كبير عدد تحركإثر في ، وتزايد عددهم 2012عام  نهايات فيتوافد السوريين إليها 

 .داخلها إلى للمدينة

                                                           
(1) http://adiyaman.goc.gov.tr/tr/page/goc_gecici-koruma-4713-   
(2) http://adiyaman.goc.gov.tr/tr/page/goc_gecici-koruma-4713-  

ال الالجئين السوريين في نهاية النصف الستقب  -كم  34نحو  –مخيم أديامان: أنش ئ هذا املخيم بجانب مدينة أديامان  (3)

 ة، غالبية الالجئين من املدن السورية الحدودية حلب وإدلب بالدرجة األولى ثم تأتي حمص وحما2012األول من عام 

نسمة، تؤمن الحكومة التركية طعامهم  9490يرها من املدن السورية، يسكن في املخيم نحو غوالرقة ودير الزور، و 

وثانوية، ليرة تركية لكل شخص، ويحتوي على مدراس ابتدائية ومتوسطة  100ة لهم راتًبا شهرًيا هو وشرابهم، مخّصص  

 مثل الخياطة وغيرها.ب حرفية متنوعةورشات  وتوجد

http://adiyaman.goc.gov.tr/tr/page/goc_gecici-koruma-4713-
http://adiyaman.goc.gov.tr/tr/page/goc_gecici-koruma-4713-
http://adiyaman.goc.gov.tr/tr/page/goc_gecici-koruma-4713-
http://adiyaman.goc.gov.tr/tr/page/goc_gecici-koruma-4713-
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 في (أغلبهم) السوريين وجود استقر الطرفين، بين املشتركة والثقافية االجتماعية للعالقات ونتيجة

 حرفالسوريون في  ويعملتسكن في املناطق اإلدارية التابعة لها.  جًدا قليلة نسبة مع املدينة، وسط

 .األتراك منبينهم وبين أقرانهم  اإليجابية العالقة دعم ما وذلك مختلفة،

ديامان، هم من ريف املدن الشمالية السورية، وتحديًدا ريف أغالبية الالجئين السوريين في مدينة 

هذا  كوينتونسبة قليلة من املدن السورية األخرى. أدت هذه األصول الدور الرئيس في مدينتي حلب وإدلب، 

وجود لى عيه بالتن معاالجتماعية السورية هنا.  العالقاتالقيم الريفية تحكم منظومة  بقيت إذاملجتمع، 

قافي املشترك عالقات قربى بين بعض العائالت السورية والتركية بحكم التاريخ االجتماعي والسياس ي والث

 .اقتصادًيا الزراعي الطابع بغلبةبين الطرفين. وتتميز املدينة 

التي  والبرامج الخدمات من جملةمن املؤسسات السورية والتركية  كثير قدمت جميعها؛ املدن ومثل

 تستهدف شرائح مختلفة من مجتمع الالجئين، ومنها املرأة بطبيعة الحال.

 برزت االقتصادي؛ الدور  فيها بما فيها، نفسها السورية املرأة وجدت تيال الجديدة ألدوارى الإ ونظًرا

وذلك للوقوف  ،بشؤون املرأة املعنية واملنظمات املراكز من املقدمة الخدمات تلك واقعأهمية البحث في 

 ايساعده بما ،املدينة في السورية املرأة عليها حصلتومدى االستفادة التي  ،وبرامجها ،عملها طبيعة على

 .الجديد الواقع هذا في الحياة مسببات في االستمرار على
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: اإلطار النظري للدراسة
ا

 أوًل

 مشكلة الدراسة وتساؤًلتها -1

تعد إحدى أضعف حلقات التنظيم  هاألن سورية، في بالحرب تأثًرا الشرائح أكثر منالسورية  املرأة كانت

 .تهجيرو  وتعذيب قتلمن  النظامالعنف املتزايد من عانت  فقدالسن.  وكبار األطفال جانب إلىاالجتماعي، 

دول  في أمسواء في الداخل السوري  -واللجوء  النزوحمن  موجةالحرب في سورية  واقع فرض وقد 

 .واليوميةاألسرية  حياتها مستوى  في جديدة تحدياتجعلها أمام  ما -الجوار

واحدة من  التركي، الجنوب في (أديامان)دينة م وتعدالسورية في مدن اللجوء التركية،  املرأة وجود تنوع

 عن والبحث التكيف عليها يحتم جديد واقع أمام نفسها وجدت إذ السورية،فيها املرأة  وجدتاألماكن التي 

 .متباينة بطرائق الحياة سبل

أو  املراكزمن  عدد فياملرأة السورية الالجئة في تركيا باهتمام بعض البرامج الخاصة  حظيت وقد

 تلك فاعلية حول  الدراسةسؤال ل أسسوهو ما  الشأن، بهذا املتخصصة والتركية السوريةجمعيات ال

 .منها استفادتها ومدى املرأة تستهدف التي البرامج

 :الفرعية اآلتية األسئلةتفرع عن سؤال الدراسة الرئيس،  وقد

  التركية؟ أدياماندينة املرأة السورية في م حاجات إلىهذه البرامج في االستجابة  فاعلية ما -

  تستهدفها؟ التي البرامج من املدينة هذه في النسوة استفادة مدى ما -

 تستهدفها؟ التي البرامج من االستفادة في املدينة في السورية املرأة تواجه التي الصعوبات هي ما -

 

 الدراسة أهداف -2

 .والتركية السورية املراكزإلى واقع البرامج التي تستهدف املرأة السورية من  التعرف -

 السورية املرأة ملشكالت استجابتها في والسورية التركية البرامج كفاية مدى إلى التعرف -

 .مدى استفادة املرأة السورية من هذه البرامج املقدمة لها من تلك املراكز التركية والسورية إلى التعرف -

 .املراكز تلك من إليهااملقدمة  امجللبر التي تواجه استجابتها  العوائق إلى التعرف -

 .التركية أديامانمدينة  فيالبرامج التي تستهدفها  مناملرأة السورية  حاجات إلى التعرف -
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 الدراسة منهج -3

 تقدمها التي البرامج أداء فاعلية عن بالكشف تعنىالتي  التقويمية الدراسات إلى الدراسة هذه تنتمي

 رأة.بشؤون امل   املتخصصة املراكز

 اعلية( لتقويم مدى فاالستبيان) هي دراسة وأداة للمراكز،( الحالة)دراسة  منهج الدراسة اعتمدت لذلك

 .النساء من املستفيدات نظر وجهة من املراكز

 

 عينة الدراسة -4

 مجموع من املئة في 25مستهدفة من مركز قمر التركي بنسبة  20منها  مستهدفة، 35العينة  فرادأ عدد بلغ

 ،السورية العلمية النهضة جمعية من مستهدفة 15 العينة وكانت مستهدفة، 80 عددهن البالغ ستهدفاتامل

 .هدفةمست 60 عددهن البالغ املستهدفات مجموع من املئة في 25وقد كانت النسبة 

 كلهن املستهدفات علىمن التعميم  وتمكننا البحث، مجتمعجيدة لتمثيل  نسبة املئة في 25 نسبة وتعد

 .املدينة هذه يف

 

 أداة الدراسة  -5

حول املعلومات العامة، وطبيعية هذه املراكز ومصادر  أسئلة يتضمن االدراسة استبيانً  اعتمدت

 املستوى العلمي للقائمين عليها والبرامج املقدمة فيها. إضافة إلى اإلدارية، الهيكلية لىإتمويلها، ثم التعرف 

 للسوريات،والخدمات التي تقدمها هذه املراكز في استهدافها  رامجالب لىإاالستبيان التعرف  استهدفو 

 استهدفو  املدينة،استهدافها للسوريات الالجئات في هذه  فيوالفئات العمرية التي تشترطها  الشروطو 

 االستبيان املعوقات والصعوبات التي تواجه عمل هذه املراكز في تقديم خدماتها للمستهدفات السوريات. 

في استبيان خاص ركزنا فيه على املعلومات العامة التي  استهدفهنتهدفات السوريات فقد املس أما

للمستهدفة، ثم انتقلنا إلى التركيز على طبيعية البرامج املقدمة لهن في  وشخصية اجتماعية بياناتتعطينا 

دمات املقدمة لهن استفادة املستهدفات من البرنامج والخ ومدىمراكز دعم املرأة السورية وآلية عملها، 

أو خدمات يمكن أن تقدم  ابرامًج املقترحات التي تراها املستهدفات  عرفةملاالستبيان  سعىو  املراكز،من هذه 

 
ً

 .لهن مستقبال
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 امليدانية الدراسة نتائج :اثانيا 

 واقع الخدمات والبرامج في مراكز املرأة -1

 

 جمعية النهضة العلمية  -أ

كغيرها من الجمعيات املدنية السورية املنتشرة في  2014أت في تركيا عام مدنية سورية، نش جمعية هي

 منوحةامل التسهيالت بسببو  تركيا، فيتزايد اللجوء السوري  سببب ؛السوريون فيها  يوجد التي التركية املدن

 .املدني املجتمع جمعيات لنشوء

عد
ُ
بفضل نشاط عدد  أديامان، نشأت جمعية النهضة العلمية، الجمعية السورية الوحيدة في مدنية وت

 ،األسبوع أيام مدار على ها، وهي منظمة تقدم نشاط29من املتطوعين األكاديميين الذين يصل عددهم إلى 

 .بفضل دعم املجتمع األهلي التركي في هذه املدينة يومًيا ساعات 7 وبعدد

 

 الجمعية هيكلية -

 :تخصصية وأقسام إدارية أقسام من للجمعية اإلدارية البنية تتكون 

 اإلعالمي واملكتب القانوني املكتب منها ،صةصختامل املكاتب من وعدد اإلدارة مجلس من تتألف اإلدارية

  .الثقافي واملكتب

قسم التعليم األسري والتعليم العام وتعليم األطفال ومجلس  من فتتكون األقسام التخصصية  أما

 .املرأة

 

 علميةال النهضة جمعية برامج في املرأة -

قضايا املرأة السورية، إال أن  به ناطوت (،املرأة مجلس) يسمىقسم تخصص ي  وجودمن  رغمعلى ال

 بوساطةأقسامها األخرى، وتتواصل مع عدد محدود من النساء السوريات  في اأيضً الجمعية تستهدفها 

تربوية مساعدة لها في توعوية وتثقيفية  برامجب أو الهاتف(، وتقدم آ اتس)الو  االجتماعي التواصل وسائل

  .األسرية الصحية املشكالت مواجهة في الالزم الصحي التدريب دوراتأيًضا  تقدمو  األسرة،إدارة شؤون 

 األمية،امرأة من النساء السوريات اللواتي تستهدفهن الجمعية في نشاطاتها في مجال محو  60 توجد

بالذكر أنه ال  جديرو  فقط،وملدة ساعتين  أسبوعًيا مرات ثالثالتعليم املنهي في مجال الخياطة  إضافة إلى
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 شهرية، أو أسبوعية اشتراك رسوم حتى أو املهنية أو التعليمية الدوارات هذه إلى لالنتسابيوجد شروط 

  .مجانية الدورات هذه ألن

 غياب من رغمعلى الف لتوسيعها، تسعىو   ،صعيد الخدمات التي تقدمها جمعية النهضة العلمية على

معلومات تخص الدعم النفس ي  تقديملواجتماعيين أو أطباء نفسيين، إال أنها تسعى  نفسيين صاصييناخت

والتوعية التربوية واالجتماعية والقانونية، وغيرها من خالل أشخاص غير اختصاصيين، معتمدة في مصادر 

 األسرةلتابعة لوزارة واملجتمع ا واألسرةمعلوماتها على كتب تركية مترجمة، صادرة عن مديرية الخدمات 

 املدني،املجتمع و  نسان،اإلحقوق و  األسرية،الزواج والحياة  ؛والسياسات املجتمعية، ومن هذه الكتب

 اإلنجابية، الصحةو التثقيف الصحي للمراهقين، و على الوضع القانوني للسوريين في تركيا،  إضاءاتو 

   الصحة النفسية.و  الزوجي،العنف و 

 هنوتستهدف ،قطفحدود الجمعية  داخلفي السوريات  للنساء امجانً املختلفة  خدماتهاالجمعية  تقدم

 .سنة 60و 14بين  نسبًيا طويلة دتعفي مرحلة عمرية 

 

 والصعوبات العوائق -

يقول املشرفون عليها( في تنفيذ خططها لالرتقاء  بمثل مامن الصعوبات ) اكثيرً الجمعية في عملها  تواجه

هذه الصعوبات قلة الدعم املادي القادر على جذب املرأة  ىهذه املدينة الصغيرة. أول بوضع املرأة السورية في

 أساس وجذب تحفيز عامل عديالجانب املادي  توافر أن ون ظنيإلى الجمعية، ألن املشرفين على الجمعية 

 .اوذلك على غرار الجمعيات التركية املشابهة له ،النسوة مثل هذه الجمعيات الرتياد

املنهي التي تنفذها  تعليملل الالزمة الوسائل تأمين على القدرة ملشكلة امسّببً بوصفه تمويل املادي ال نقصد

 امث الخياطة ؛برامجهاالجمعية في 
ً

 أو منتجة،ورشات  افتتاح من ثّم و فهي تحتاج إلى ماكينات لتدريبهن  ،ال

 .الجمعية برامج في لسوريةا املرأة لتطوير التوضيحية األدوات مستلزمات توفير على القدرة غياب
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 قمر مركز  -ب

، ولها أكثر من عشرين 2004عام  أسست ،في مدينة ديار بكر الرئيس مركزها تركية، مدنية جمعية هي

  .وهي مركز متخصص بحقوق املرأة والعنف ضدها وحقوق اإلنسان التركية،في املدن  افرعً 

 

   بالسوريات الخاصة البرامج -

  تستهدف التي البرامج اختالفمن  رغمعلى ال، ف2007عام  أديامانينة في مد الفرعهذا  نشأ
ً

من  كال

اثنان  املركز،عشرة عاملين في  من خاللإال أن املركز يقدم خدماته للسوريات  والسوريات،النسوة األتراك 

بعض  إلى إضافة الثانوية،أو  املتوسطة املرحلة منوبعضهم  الكتابة،أو القراءة  انال يعرف انمنهم أميّ 

 .وممرضةوطبيب  ،وعلم النفسبعلم االجتماع  صينصختاألكاديميين امل

من املنظمات الدولية )منظمة األمم املتحدة(، استهدف املركز في خدماته النساء السوريات في  بتمويل

نفس ي ال ينجوانب عدة، وفق برنامج خاص بهذا األمر، وقد شمل هذا البرنامج تعليم اللغة التركية، والدعم

 .واالجتماعي وخدمات التوعية الصحية

االعتماد  دون من املركز على كوارده في تقديم خدماته للنساء السوريات على مدار أيام األسبوع  يعتمد

إضافة  املركز،التي يجريها  املنزلية الزيارات خالل من معهن التواصل جري ويعلى متطوعين أو متطوعات، 

 .في جذب النساء إليه يعتمدها التيأو أدوات التواصل )الهاتف(  ةاالستفادة من عالقات الصداق إلى

 وزعت فيوقد  التركية،( هو تعليم اللغة 160)الـاألهم التي يقدمها املركز للنساء السوريات  الخدمة

ويقدم هذه الدورات  ،يوًما 35امرأة ملدة  20تعليم  فيها يجري  أشهر، ستةكل دورة  تستمربحيث  دورتين،

 .مدرس أو مدرسة من خريجي قسم اللغة التركية

 من شروط أي املركز يطلب الو ، 35و 15املركز النساء السوريات في املرحلة العمرية بين  يستهدف

 اليرة تركية يوميً  20 مقداره اماديً  ادعًم ( األولى الدورة)في  املركز قدم وقد إليه، لالنتساب السوريات

وقدم  ،الدعم املادي فألغيات إلى دورة اللغة التركية، لتكون عامل جذب لهن، أما في الدورة الثانية للمنتسب

إضافة إلى وجبة طعام يقدمها في  والعكس،خدمة أخرى، وهي خدمة النقل املجاني من البيت إلى املركز 

 .أيام( للغة التركية في داخل املركز 4استراحة الدروس األسبوعية )

  صون،صختمتخص الدعم النفس ي واالجتماعي يقدمها  إرشاديةملركز جلسات ا يقدمو 
ً

عن  فضال

وهي الوظيفة التي أضافها  األمر،بهذا  صةصختالتوعية الصحية النسائية التي تقدمها طبيبة نسائية م

 .املركز في إطار توسيع خطته في املرحلة الثانية من برنامجه الذي تدعمه األمم املتحدة

 ترفيهية رحالت خالل من خارجه في حتى أو املركز داخل فيبالكامل  مجانية ملقدمة كلهاا الخدمات

 .إليه املنتسبات للنساء سياحية
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  املعوقات -

 على املركزإن اعتمد ف السوريات، مع التواصل في األكبر العائق تمثلمون على املركز أن اللغة ائالق رى ي

 يقيمها التي الدورات من الخريجات حتى أو السوريات، مع صلالتوا في( اختصاصية)غير  سورية مترجمة

أمام تقديم املركز لخدماته في تأهيل املرأة  عائًقا تزال ما املشكلة هذه أن إال التركية، اللغة تعليم في املركز

 .السورية وتوعيتها

 

 املستفيدات قبل منتقويم الخدمات والبرامج  -2

  الخصائص العامة للعينة -أ

 :يأتيخصائص العينة ما  بينتكل مركز.  من في املئة 25 مستفيدة، 35العينة الكلي هو  عدد

 املئة في 40و سورية،النساء املستفيدات هن من أصول ريفية من حيث مكان املنشأ في  املئة منفي  60 -1

 .املدينة من

 ،مستهدفة( 23) سنة 40و 14 أعمارهن بين ملن في املئة 56 كانت املستهدفات للنساء العمرية الفئات -2

 مستهدفة(. 12) سنة 40أعمارهن تتجاوز  ملن في املئة 35و

 ،في املئة 63وقد كانت نسبتهن  املراكز، هذه برامج في األعلى هي املتزوجاتاملستهدفات  النساءنسبة  -3

 العزباتاءت نسبة وج مستهدفات، 7 أي ،في املئة 20مستهدفة، تلتها نسبة األرامل واملطلقات بنسبة  22 أي

  .مستهدفات 6 أي في املئة17

 النسبة وهي ،في املئة 25 تكان اإلعدادية املرحلة من املستهدفات تعليم نسبة أن العينة أظهرت -4

مستهدفات  8 أي ،في املئة 23مستهدفات، ثم تساوت املرحلة الثانوية واملرحلة االبتدائية بنسبة  9أي  ،األعلى

ميات لكل منهما، ثم جاءت 
ُ
مستهدفات، وجاءت نسبة  5 حوالى أي في املئة 15نسبة املستهدفات األ

جاءت نسبة املستهدفات من أصحاب  اوأخيرً  مستهدفات، 4 أي في املئة 11املستهدفات الجامعيات 

 .واحدة مستهدفة أي ،في املئة 3الدراسات العليا 

مستهدفة، أما نسبة  32 أي ،في املئة 92 هي يعملن ال اللواتي املستهدفات نسبة أن العينة أظهرت -5

 .مستهدفات 3 أي ،في املئة 8اللواتي يعملن كانت 
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 السورية للمرأة املقدمة البرامج طبيعة -ب

( السورية العلمية النهضة جمعية – التركي)قمر  املركزين في املستهدفات لها خضعت التي البرامج كانت

 .الواحد اليوم في ساعات أربع دوام معدلوب ،(األسبوع في أيام)خمسة  يوميةكلها 

إنما على العكس  فيها،مقابل الحضور  مادي جروال تدفع النسوة أي أ مجانية،الدورات والبرامج  كانتو 

 الواحد،ليرة تركية لليوم  عشرينلكل امرأة من املستهدفات مبلغ  يدفعفقد كان مركز قمر التركي  ذلك،من 

 مع ،ذلك األجر وجبة يوميةب استبدلإنما  الذكر، آنفذلك األجر العيني  ملركزا لم يقدم األخيرة ةرحلاملوفي 

 وإليه. املركزتأمين مواصالت مجانية من 

 ،أم تركيا ةسوري في ذلك كان سواء سابقة برامج أو لدورات املستهدفات حضور  عدممن  رغمعلى الو 

  العينة أظهرت فقد
ً

 املركزين في في املئة 100التركية بنسبة  على حضور دورات تعلم اللغة شديًدا إقباال

كانت تلك الدورات مقتصرة على املستوى األول  وقدالنهضة العلمية السورية(،  وجمعية)قمر التركي  كليهما

 .اليومية واملحادثة ،وكتابتها ،الذي يتضمن قراءة األحرف

املرتبة الثانية بعد دروات  في كانتفقد  ،يخص البرامج التوعوية صحية كانت أم اجتماعية ما في أما

تعليم من مثل وقد جاءت البرامج املهنية  ،جمعية النهضة العلمية في في املئة 90تعلم اللغة التركية بنسبة 

 .في املئة 27 بنسبة الثالثة املرتبة فيالخياطة وصناعة السجاد والتطريز 

)دورات اللغة التركية(  صينصختامل من كانوا املذكورةهذه الدورات  معلمي أن العينة بّينت فقد ،أخيًرا

 .املركزان قدمها التي والدورات البرامجبعض  في العلمية النهضةوجمعية  قمرفي مركز 

 

 مدى اًلستفادة من برامج جمعيات ومراكز دعم املرأة  –ج

مل )إال في إيجاد فرصة ع افعليً  إسهاًما يسهما لمكليهما  املركزيناملستهدفات أن  تأكيدمن  رغمعلى ال

 في املئة 80 كبيرة بنسبة استفدن قد املستهدفات أنالعينة  أظهرتمركز قمر(، فقد  منمستهدفة واحدة 

 جمعية في عالية النسبة كانت وكذلك(، األول )املستوى  التركية اللغة ممركز قمر التركي في مسألة تعل في

 .واألسرية الصحية التوعية بشؤون يتعلق ما في العلمية النهضة

واألسرية، فقد كانت إجابة العينة  الشخصية املستهدفة حياةفي تغيير  والدورات البرامج هذه أثر وعن 

أنهن بنسبة من أجبن  فكانتالتركي  قمر مركزأما  ،جمعية النهضة العلمية في في املئة 100بنسبة  ةإيجابي

 املستهدفات مع التواصلموانع  أحد بوصفهامرده إلى أن أثر اللغة األجنبية  وهذا ،في املئة 35 لم يستفدن

فقد أظهرت العينة أن  املدينة،هذه املراكز على تلبية حاجات املرأة في هذه  قدرة فيوهو ما أثر  السوريات،

 العلمية حاجاتهن تلب لم)قمر التركي وجمعية النهضة العلمية السورية(  كليهما املركزينمستهدفة في  12

حضور هذه البرامج  أضافها التي الجديدة الخبرات سؤال نعالعينة  أجابتا من هن واالجتماعية، واملهنية
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النسبة أكبر في جمعية النهضة  وكانت  ،في املئة 55 بنسةفي مركز قمر التركي  متوسطةوالدورات، فكانت 

 البرامج هذه حضور  في جديدة خبرات أخذن أنهن أجبناملستهدفات  من في املئة 85العلمية بنسبة 

 .اتوالدور 

 مشكلةب تتعلق كانت فقد والدورات، البرامج هذه حضور الصعوبات التي تواجه املستهدفات في  أما

  أمية،بين مستويات املستهدفات العلمية بين متعلمة أو  التمييز غيابو املستوى التعليمي 
ً

عن  فضال

 أو املستهدفات،ن بيوت ع كزااملر  هذه بعد أو والدورات البيت بين التوفيق صعوبة منهاالصعوبات األخرى 

 .السوريات لمستهدفاتل الئقةال غيراملعاملة 

 

  مقترحات املستهدفات حول برامج دعم املرأة السورية  -د

 في الرغبة ذاتها النسبة أكدت وقد مستقبلية، دورات حضور  في في املئة 78 قوية رغبة العينة أظهرت

ودورات تعلم اللغة التركية، وهذا  ،لدورات الصحيةا إضافة إلى املهنية، بالدورات ترتبط عملية دورات

 من البرامج. هذا النوععلى  اتركيفي دعم املرأة السورية  مراكز تركيزيشير إلى أهمية 

 في في املئة 56 منها ،يرغبن في إعادة الدورة املستهدفات، من في املئة 60 كبيرة نسبة نأ االفتً  أمًرا كان

 بهذه بااللتحاق تهنااملستهدفات لصديق نصحية سوغيما  وهو ،في املئة 25 ونسبة ،جمعية النهضة العلمية

 .املرأة دعم مراكز في الدورات

 ،أسرية تتعلق باألزواج موانع فهيبرامج هذه املراكز،  حضور  في املستهدفات تراها التي املعوقات أما

 التيالخاصة بدورة اللغة التركية  أما املعوقات ،عموًما كهذه دوراتونظرة املجتمع تجاه حضور  ،واألطفال

إضافة  التركية، اللغة في املستهدفات مستويات بينالفوارق  مراعاة غيابب فتتعلق ،في هذه املراكز أقيمت

 دون من  وحده األول  املستوى  على اقتصارها من ثّم و  الدورة،القصيرة لهذه  واملدة ،الالئقة غيراملعاملة  إلى

 .التركية اللغة في متقدمة مستويات على الحصول 

 مثلب حياتهن في عملية مهنية بدورات تتعلقجمعية النهضة العلمية  فياملستهدفات  اقتراحات كانت وقد

  وتجميل، ،وحالقة نسائية ،خياطة دورات
ً

 ،األولى بالدرجة التركية اللغةمثل بالتعليمية  دوراتالعن  فضال

تعليم اللغة  دورات على مقترحاتهنلتركي فقد تركزت املستهدفات من مركز قمر ا أما الرسم،و  ،والحاسوب

  تأتيولكن في مستويات متقدمة  ،التركية
ً

 للدورات السابقة. استكماال

  



 
 13 

 خاتمة

 تاحةإلاملهتمة بشؤون وقضايا تأهيل املرأة السورية في تركيا  والتركية السورية املراكز من كثير سعىي

 السورية املرأة وإكسابمع التركي الحاضن من جهة، مساحات مختلفة من أجل تحقيق التكيف مع املجت

 وجدت الذي الجديد واالقتصادي االجتماعي الوضع في العيش سبل تحمل على تعينها قد التي املهارات بعض

 .من جهة أخرى  فيه نفسها

 يبقى الطموح أن إال سواء، حد على والنساء املراكز تلك طريق تعترض التي العقبات من رغمعلى الو 

 مت
ً

 املستويات في تأهيليةبرامج  تفعيلوجود هيئات وجهات سورية وتركية ودولية تضع نصب عينيها ب واصال

 .السورية الحال شأن في الدولية التغيرات إليه ستؤول ما انتظار في تركيا، في السورية املرأة تستهدف ،كافة
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 لحقاتم

 ( 1رقم ) ملحق

املرأة السورية في  ظمات التركية والسورية التي تهتم بشؤوناستبانة البحث امليداني حول املراكز واملن

 مدينة أديامان

 عن املركز أو املنظمة معلومات عامة -1

 اسم املركز / املنظمة  

 الوالية املوجود فيها  

 املنطقة  

 تاريخ التأسس   

 فروع املركز / املنظمة العدد  وجودمكان ال 

   

 طبيعة التمويل  

 و طبيعة املركز / املنظمةقطاع أ  

 

 هيكلية املركز -2

   

 

عدد أعضاء كادر العاملين في املنظمة / 

عدد أقسام املركز ومسمياتها )اإلدارية    املركز

 والتخصصية(

 العدد

 

 

 

 

 مستوى التحصيل العلمي

 

 مستوى التحصيل العلمي للعاملين في املركز

 م يقرأ ويكتبأمي / ل   
 ابتدائي 

 يادعدإ 

 ثانوي  

 معهد / جامعة 
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 دراسات ما فوق جامعية 

 عدد أيام الدوام في األسبوع  

 عدد ساعات العمل اليومية  

 

 

 

هل يوجد قسم تدريبي تأهيلي للعاملين في  

 ؟املركز

االعتماد على املتطوعين في العمل  جري هل ي   

 ؟باملركز

 ؟في حال وجود املتطوعين، ما هو عددهم  

 

 الفئات املستفيدة من خدمات املركز -3

ين من التواصل مع املستفيد جري كيف ي  

 السورية؟ أةخدمات املركز على صعيد املر 

ما هي الحاالت التي تستهدفها املؤسسة   

 بالرعاية والخدمة؟

في املركز حالًيا: ) يرعاهاعدد الحاالت التي   

 (هوخارجاملركز داخل 

في حالًيا: )في املركز  دةوجو عدد الحاالت امل  

 في املركز( وجود مقيمينحال 

ما هو متوسط عدد الحاالت التي تتلقى   

 خدمات ورعاية املركز؟

الحالة في هل يوجد شروط يجب أن تتوفر   

  حتى تستفيد من خدمات املركز؟

   

 

 يجري ما هي الفئات العمرية التي 

 استهدافها؟ 
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 لحاًلت املستفيدةالخدمات والبرامج الخاصة با -4

ما هي الخدمات املقدمة للحاالت   

 املستفيدة من املركز؟

هل هناك برامج وخدمات تستهدف أسر   

 الحاالت املتلقية للخدمة في املركز؟

 ؟في حال وجود مثل هذه البرامج فما هي  

 طبيعتها؟

الخدمات منذ تأسس في التوسع  حصلهل   

 اآلن؟ حتىاملركز و 

ط وتصورات مستقبلية هل يوجد خط  

 للتوسع؟

 ؟لديكم املوجودة االختصاصات هي ما  

ما هي طبيعة خدمات املركز من ناحية   

 األجور؟

 الخدمة؟ تقدمأين   

 

 الحاجات والصعوبات -5

 ؟حسب األهمية(ب تثالثة معوقاذكر أهم  )يرجىما هي أهم املعوقات التي تواجه عمل املركز؟ 

 

 ؟حسب األهمية(بذكر أهم ثالث حاجات  )يرجىلتحسين عمل املركز؟  ما هي أهم الحاجات
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 ( 2)رقم  ملحق

املراكز واملنظمات التركية والسورية التي تهتم بشؤون املرأة السورية في  استبانة البحث امليداني حول 

 مدينة أديامان

 معلومات شخصية -1

 االسم 

 العمر 

 جتماعيةالحالة اال  عزبة متزوجة مطلقة رملةأ

 جامعية دراسات عليا

 

 ثانوي 

 

 املستوى التعليمي ابتدائي متوسطة

 

 نوع العمل دائم متقطع

............................................................ 

 تعمل

 

 العمل
 

 

 
 ال تعمل 

 

 طبيعة البرامج التي خضعت لها -2

ما طبيعة البرامج السابقة  

 التي خضعت لها؟

اسم املركز الذي ذهبت  ما 

 ليه إ

ما محتوى البرامج الذي  

 ؟اخضعت له

 هل كانت البرامج؟ يومية سبوعيةأ شهرية

 هل كانت الدورات  مجانية مأجورة

  
ً
 اماديً  اهل دفع املركز مبلغ

أو مساعدات مادية 

 لحضورك الدورة؟
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كم عدد أيام الدورة في  

 األسبوع؟

كم عدد الساعات في  

 احد؟اليوم الو 

هل كان هناك  

ون يقدمون اختصاصي

 برامج الدورة؟

، ةتركي –هل كانت اللغة  

عائًقا في  حىفص ةعربي

برامج الدورة التي انتسبت 

 إليها؟

 مدى اًلستفادة من البرامج -3

 ماذا اكتسبت من انتسابك إلى هذه الدورات؟ 

ت الخبرات التي اكتسبتها من املركز في عدهل سا 

 عمل؟صة يجاد فر إ

هل غيرت هذه البرامج في نظام حياتك الشخصية  

 أو األسرية؟

إلى أثناء انتسابك في ما الصعوبات التي واجهتك  

 مركز دعم املرأة؟

 ها املركز؟جريما رأيك بالدروات والبرامج التي ي 

 ديامان؟أهل لبى املركز حاجاتك في  

 هل ساعدك املركز في إيجاد عمل؟ 

املركز خبرات لم تكن موجودة سابقة  هل قدم لك 

 لديك؟
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 ؟ماذا تحتاج املرأة من برامج ودورات -4

ها يلإما الدورات التي ترغبين في االنتساب  

؟
ً

 مستقبال

 ؟هل ترغبين في إعادة الدورات األولى في مركز آخر 

 هل نصحت صديقاتك بدورة محددة؟  

 ماذا تقترحين من الدورات التي من املمكن أن 

 يقدمها مركز دعم املرأة في دورات مستقبلية؟

 ها املركز؟جريلدروات والبرامج التي يل يمكو تقما  

 

نها تواجه املرأة في دورات أين ظنقات التي تو ما املع 

 ؟كهذه وبرامج
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