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 الشكر والتقدير

الميـ عمى أشرؼ  يميؽ بجاللو كعظمتو, كصؿ   كثيران  حمدان  ,حسافالحمد هلل ذك الفضؿ كاإل      

صالة تقضي لنا بيا الحاجات كترفعنا بيا  ,الخمؽ كخاتـ األنبياء محمد صمى اهلل عميو كسمـ

 .ككريـ عكنو ,عمى حسف تكفيقو كأخيران  كهلل الشكر أكالن  ,أعمى الدرجات في الحياة كبعد الممات

خإى في اهلل تعال دكما أتقدـ بالشكر كالعرفاف بع     المرجكة إلى  راجو بالصكرةنجاز ىذا البحث كا 

رشاد لي  لمسير قدما أبك سمرة الذم مد يد العكف  كاإل محمكد أ.د. :المشرؼ عمى الرسالة

. كما أشكر عضكم لجنة المناقشة, جر كالثكابسائمة المكلى أف يجزيو األ ,بالرسالة نحك األفضؿ

رسالتي ىذه, لتفضميما بقبكؿ مناقشة  ,محمد شعيبات : كالدكتكر, ة: رجاء العسيمي الدكتكر 

  ثراء.كاإل رشادكتقديميما النصح كاإل

لما قدمكه  ,كمية العمكـ التربكية, كأتكجو بالشكر الجزيؿ ألساتذتي األفاضؿ في جامعة  القدس    

رشاد طيمة فترة دراستي بالجامعة, كأتقدـ بالشكر كالتقدير إلى السادة المحكميف الذيف ا  مف نصح ك 

رشاداتيـلـ  سكاء مف  ,عداد ىذه الرسالةإثناء أكأشكر كؿ مف ساعدني  ,يبخمكا عمي بنصائحيـ كا 

 فجزاىـ اهلل عني خير الجزاء . ,كتنسيؽأك ترجمة أمراجع 



 ت
 

 الممخص

التي تكاجو مدارس مدينة القدس كما يراىا  الصعكبات مستكل إلىىدفت ىذه الدراسة التعرؼ 

, كمف 2016/2017اديمي كقد تـ تطبيؽ الدراسة في العاـ األالمعممكف كالمديركف كالطمبة, ك 

 ان ( طالب189ك) ا,ن كمعمم ان ( مدير 213ختيار عينة مككنو مف )ىداؼ الدراسة تـ اأأجؿ تحقيؽ 

ؿ مف ستبانو لكإداة الدراسة في أالمنيج الكصفي التحميمي, كتمثمت كطالبة, كاستخدمت الباحثة 

حصائية لمعمـك ناتيا باستخداـ برنامج الرزمة اإلمطمبة. كتـ تحميؿ بيالالمديريف كالمعمميف, كأخرل 

 (.SPSSجتماعية )اإل

ا يراىا المديركف الصعكبات التي تكاجو مدارس مدينة القدس كممستكل تكصمت الدراسة الى أف  

مستكل  كجاء(, 3.32مدرجة الكمية ), كبمتكسط حسابي لمتكسط بمستكل جاء كالمعممكف

في  بالمرتبة األكلى (الجية المشرفةك الكزارة, ك المديرية, )بالجيات المسؤكلة الصعكبات المتعمقة 

مشرفكف تربكيكف( ك  ,معممكفك  ,الككادر البشرية )مديركفالصعكبات المتعمقة بمستكل  حيف جاء

, متكسط بمستكلضان يأ كبات مف كجية نظر الطمبة فجاءالصعمستكل . أما بالمرتبة األخيرة

ذات لمصعكبات . كتمثمت أعمى المتكسطات (3.00) مقداره بمتكسط حسابي لمدرجة الكمية

 العالقة بمجاؿ األنظمة كالقكانيف, كأقميا مجاؿ الصعكبات المتعمقة بالمدرسة نفسيا.

كتكصمت الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة مف المديريف كالمعمميف 

يف كجكد فركؽ تعزل لمتغير جية المسمى الكظيفي كمكاف السكف, في حيف تبتعزل لمتغيرم 

لمتغير ركؽ تبعا ن شراؼ, لصالح المدارس الحككمية, أما فيما يتعمؽ بالطمبة فقد تبيف كجكد فاإل

 كاديمي. ل لمتغيرم مكاف السكف كالمسار األ, كعدـ كجكد فركؽ تعز اإلناثالجنس لصالح 



 ث
 

التي تكاجو  الصعكباتمجمكعة مف  إلىراسة مف المديريف كالمعمميف الد كقد أشار أفراد عينة

, كاعتقاالت كتيكيد, كقمة زسرائيمي مف حكاجحتالؿ اإلمنيا: ما يفرضو اإل مدينة القدس مدارس

 لمادة التعميميةبادينة القدس, كعدـ اىتماـ الطمبة الركاتب, كغياب الدعـ المالي الكافي لمدارس م

 .كالعممية

ىتماـ مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ العالي بالتكاصؿ مع النتائج تكصي الباحثة بضركرة اإل كفي ضكء

المدارس في مدينة القدس بشكؿ مستمر, كأْف يتـ رفع مستكل الميزانيات لمدارس القدس لتتمكف مف 

في ضكء  ,داـ الكسائؿ التعميمية المختمفةتعزيز مستكل التعميـ, كالتنكيع في طرؽ التدريس باستخ

عمى المعمميف  قامت الباحثة بإجراء تطبيقي لدراستيا , تمثمت في طرح نتائج الدراسة نتائج الدراسة.

 , كالخركج بتكصيات قابمة لمتنفيذ . كالمديريف كالطمبة, كمناقشة ىذه النتائج
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Abstract: 

The study aims at identifying the level of difficulties that schools of 

Jerusalem face from the perspective of teachers, principals and students. 

The study was conducted in the academic year 2016|2017. The study sample 

consisted of )213( principals and teachers and )189( male and female 

students. The researcher used the analytical descriptive approach. The study 

tool consisted of a questionnaire for both principals and teachers and 

another questionnaire for students. The data were analyzed using the 

Statistical Package for Social Sciences program (SPSS). 

The study found that the level of difficulties faced by the schools in 

Jerusalem from principals and teachers perspective had a medium value 

with an average score of 3.32. The level of difficulties related to the 

responsible authorities (the directorate, the ministry, and the supervising 

authority) came first, while the level of difficulties related to human cadres 

(Principals, teachers, and educational supervisors) came last. The level of 

difficulties from the students' perspective had a medium value with an 

average score of 3.00. The highest averages of the level of  difficulties 

related to the field of rules and regulations, while the lowest average of the 

level of  difficulties related to the school itself. 

The study found that there are no differences between the scores of the 

principals and teachers due to the variables of the job title and the place of 



 ح
 

residence. However, there are differences due to the variable of supervising 

authority for the benefit of the public schools. As for the students, there are 

differences according to sex variable for girls, and there are differences due 

to the variables of the place of residence and the academic stream.  

The sample of the study from principals and teachers refer to a number of 

difficulties facing Jerusalem schools such as the checkpoints of Israeli 

occupation, arrests and Judaization, reduction of salaries, lack of adequate 

financial support for the schools in Jerusalem and the lack of interest in the 

educational material. 

In the light of the results, the researcher recommends that the Ministry of 

Higher Education should communicate with the schools in the city of 

Jerusalem consciously. Also, the budgets of the schools of Jerusalem should 

be raised to enhance the level of education and to diversify teaching 

methods using different teaching tools.Th research had an experimental 

study whose results were presented on the teachers, results were widely 

discussed and some recommendations were available to implement. 
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 الفصل األول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مشكمة الدراسة وأىميتيا

  مقذمت 1.1 

, كىذا التميز أدل إلى إدخاؿ تعد مدينة القدس المدينة األىـ في الشرؽ األكسط مف الناحية الدينية

كاستمرت ىذه الصراعات حتى الكقت دياف, ة حكؿ قدسيتيا لألصراعات مختمف فيالمدينة منذ القدـ 

 سرائيمية. بح المدينة كاممة تحت السيطرة اإللتص 1967سرائيمي ليا في العاـ ي, بعد اإلحتالؿ اإلالحال

فقد  ,ستيالء عمى كؿ ما في المدينة, حتى التعميـإلاأدت السيطرة اإلسرائيمية عمى مدينة القدس إلى ك 

سرائيمية, كذلؾ لسيطرتيا عمى المباني المدرسية كعمى ختصاصات لجنة المعارؼ اإلبح ضمف إصأ

تربية كالتعميـ كالمعمميف ية التربية كالتعميـ في المدينة, حيث عممت عمى محاكالت إجبار مديرية المدير 

سي, كقد قكبمت ىذه المحاكالت بالرفض المطمؽ مف قبؿ مدير التربية التعميـ لتزاـ بالدكاـ المدر عمى اإل

 ضراب عف التعميـ, كالتـز معو المعممكف كأيضان قت حسني االشيب, الذم عمؿ عمى اإلفي ذلؾ الك 

ال يتـ تغيير المناىج ف ت بالفشؿ, كتـ فتح المدارس عمى أكباءت ىذه المحاكالمكر, طمبة كأكلياء األال

 .(2001)النمرم, عمى ذلؾ  حينيا سرائيميةككافقت السمطات اإل, ك المعمميفأ الدراسية

في مدينة القدس, مما دعى مف قبؿ كافة مككنات العممية التعميمية  سرائيمي صدان كبيذا كاجو اإلحتالؿ اإل

 كىي المناىج االردنية. س في السابؽعادة المناىج التي كانت تدر  بو إلى إ

مف خالؿ اإلستدعاء المستمر,  سرائيؿ بالتضييؽ عمى مديرية التربية كالتعميـمحاكالت إكاستمرت 

ضافة إلى رفض لمتشكيش عمى العممية التعميمية, إعتقاؿ بشكؿ متقطع لممعمميف كالطمبة في محاكلة كاإل
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الصفية في لغرؼ عدد اك زيادة بناء أم مدرسة جديدة في القدس, أ سرائيمية بشكؿ قاطعالسمطات اإل

 .(2012السماف, ) كتظاظ الطمبة, كالشعكر بصعكبات كبيرة في التعميـنفس المدارس مما أدل إلى إ

, فيمكف بشكؿ أكثر إيالمان ككضكحان ( 2102/2102)خيرة كقد بدأ ىذا الكاقع يتكشؼ في السنكات األ

العممية التعميمية ال لو تأثير سمبي  عمى في القدس  وكممارسات وحتالؿ كسياساتالعالقة بيف اإل ف  إالقكؿ 

ستثناء اتعاني مدارس المدينة دكف حيث , يمر التعميـ في القدس بمرحمة خطيرةإذ يمكف الفصؿ بينيا, 

ىذه الغرؼ مف الناحية التعميمية كالصحية,  مالئمةمف مشاكؿ في األبنية كالغرؼ الصفية كعدـ 

منح تراخيص البناء كالترميـ, كشح  اإلسرائيميةلسمطات كالتضييؽ عمى ىذه المدارس مف خالؿ رفض ا

التي تعاني  كالصعكباتأصبح مف الصعب معالجة المشاكؿ الدعـ المادم المقدـ ليذه المدارس, حيث 

ستيعابية كالتسرب الطالبي الذم المتعمقة بالمشكمة اإلالصعكبات , كخاصة تمؾ منيا المسيرة التعميمية

 (.2102)مصاركة,  يعد مرتفعان في القدس

قافية, كىي أىـ جتماعية كالثكالظركؼ السياسية كاإل جياز التربية كالتعميـ تؤثر عميو النظـ األخرلإف 

لتعميـ , كانت متردية كمتخمفة بحيث يمكف مف خالليا استنتاج سكء كترد جياز امجاالت محيطة بو

 (. 2112كلى مف إحتالؿ إسرائيؿ )ربيع ,العربي في العشريف سنة األ

 قبؿ مف حتالؿاإل سمطات اتخذت حيث المدينة, تيكيد  مخططات حمقات مف حمقةالتعميـ   عتبارهإبك 

 كالقائميف كمؤسساتو  التعميـ قطاع بحؽ اإلجراءاتمف  عديد" اإلسرائيمية المعارؼ كزارة"  يسمى ما

ءان جز  أصبحت القدس أف أساس عمى المدينة, عمى جديد كاقع فرض أجؿ مف ,أىدافيا لتحقيؽ عميو 

 ضمت أف بعد .التعميـ كمديريات الحككمية المدارس جميع عمىيدىا  فكضعت. المزعكمة دكلتيا  مف

 في المدينة غمؽ إلى عمدت ليا أبدية كعاصمة مكحدة مدينة كأعمنتيا  القدس مدينة حتالؿاإل سمطات

 الضفة سكاف مف الفمسطينييف دخكؿ مسألة عمى شديدة قيكد ككضع الغربية, الضفة سكاف كجو
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 باقي عف بيـ  الخاصة الشخصية اليكية  كبطاقات كنكع لكف في التمييز بعد القدس, لمدينة الغربية

 األراضي سكاف باقي حمؿ حيف في( زرقاء كيةھ) القدس سكاف حمؿ أف فكاف, الضفة كقرل مدف

 حتالؿاإل زمف برتقالية ىكية 1967 العاـ ةالمحتم

 ذلؾ مف األساسي اليدؼ أف كاضحا ككاف ف (اآل حتى 1993) خضراء ثـ(,  1993 / 1967) 

 (.2112 ,)يعقكب الغربية الضفة عف القدس فصؿ تأكيد في يتمثؿ اإلجراء

, فبعد أف ختالؼ تطكر المفاىيـ اإلستعماريةكما أف صعكبات  التربية في البالد المستعمرة قد إختمفت بإ

 , غايتو إستغالؿ ثركات البمداف كنيب الشعكب تحكؿ إلى قير حضارمغزك عسكرم كاف اإلستعمار 

 (.2111)مدني, داة لمتبعية الثقافية كالحضاريةفأصبحت عامؿ ىدـ كفساد كأ

 سباب مختمفة كمتنكعة,, ألوصعكباتك , ىمكمو كمشكالتو,  لمتعميـ في أم منطقة جغرافيةمف جانب آخر 

المدرسية, كقد تككف السياسات التربكية  قد تككف اإلدارات , أكبسب السياسات التي يفرضيا المحتؿ

الدراسة الحالية  . كىذا ما تحاكؿفي تمؾ الصعكبات ان سبب العامة, كقد تككف المناىج, أك الطمبة أك غيرىا

الصعكبات التي تكاجو  مستكل كالمعمميف كالطمبة حكؿ يفر يراء المدآستقصاء إ رؽ لو, مف خالؿالتط

ى التكصية إل أىـ ىذه الصعكبات كأبرزىا, كبالتاليلمكقكؼ عمى  ,التعميـ في مدارس مدينة القدس

 . مكاناتوتمؾ الصعكبات, كؿ في مكقعو ككفؽ إيجاد الحمكؿ المناسبة للى إالسعي إ ضركرة
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 مشكهت انذراست وأسئهتهب 1.1

كما تعيشو مدينة  ,صعبان  القدس كاقعان  مدينةفي  الفمسطينيةالمدارس الحككمية التابعة لمسمطة  تعيش

التي تعيؽ المدرسة مف أداء  حتالليةالسياسات اإل اما تفرضو عميي فقد يككف بسبب القدس نفسيا,

حيث ينعكس أثرىا عمى جميع  ,نجاح مسيرتيا كتحقيؽ أىدافيا التربكية كالتعميميةإكتقمؿ مف  ,رسالتيا

دارات التربية كالتعميـ ,أطراؼ العممية التعميمية كالتربكية , كما ظير في معمميف كطمبة, إدارات مدرسية كا 

المحتؿ في تجييؿ الطمبة الفمسطينييف كمحاكلتو ألسرلة كتيكيد القدس, التي تكضح دكر  دراسة زىد

كقد يككف ألسباب  .سرائمي بالمناىج الدراسية الفمسطينيةالتي تكضح تالعب المحتؿ اإلكدراسة السماف 

قدرة المعمـ عمى ضبط كتسرب الطمبة مف المدرسة أك عدـ  حتالؿ عالقة مباشرة بيا, ليس لإلأخرل

رس الخاصة متعمقة ف أبرز الصعكبات التي تكاجو المداإ  دراسة طكطحفي  ظيركما  ,الصؼ كغيرىا

د منصكر التي تؤك كدراسة كاألنشطة المدرسية, ,كالمقررات ,المدرسية دارةمف ثـ اإلك , بأكلياء األمكر

 .دارة المدرسية كمعكقات ذلؾعمى استخداـ التكنكلكجيا في اإل

مدارس  تكاجو الصعكبات التي مف حيث تمقي الضكء عمى جممةتي ىذه الدراسة في ىذا السياؽ, أكت 

 لحؿ كتذليؿ , الالزمة كالممكنة,في أخذ التدبيراتتساعد المعنييف ل الحككمية كالخاصة, مدينة القدس,

 الصعكبات التي تكاجو النظاـ التربكم السائد. ىذه

, القدس مدينة التي تكاجو مدارس الصعكباتمستكل  لىالتعرؼ إالدراسة حكؿ ىذه تمحكرت  كعميو فقد

 .كالطمبة في ىذه المدارس ,كالمعمميف ,مف كجية نظر المديريف الحككمية كالخاصة,

 :اآلتيعمى النحو  وجاءت أسئمة الدراسة 

 ؟ الصعكبات التي تكاجو مدارس مدينة القدس كما يراىا المعممكف كالمديركفمستكل ما : السؤال األول
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لصعكبات لمستكل ا أفراد عينة الدراسة مف المعمميف كالمديريف ىؿ تختمؼ تقديرات: السؤال الثاني

ى الكظيفي, كمكاف السكف, كجية المسم ختالؼ متغيرات الدراسة:باالتي تكاجو مدارس مدينة القدس 

 ؟شراؼ عمى المدرسةاإل

 ؟الصعكبات التي تكاجو مدارس مدينة القدس كما يراىا الطمبةمستكل ما : السؤال الثالث

لصعكبات التي تكاجو لمستكل ا الطمبةأفراد عينة الدراسة مف  ىؿ تختمؼ تقديرات: الرابعالسؤال 
 ؟األكاديمي, كمكاف السكفمسار كال , الجنس :ختالؼ متغيرات الدراسةبإمدارس مدينة القدس 

 ؟ا المديركف كالمعممكفراىيكما التي تكاجو مدارس مدينة القدس  الصعكباتما السؤال الخامس: 

 

 :فزضُبث انذراست 1.1

 :اآلتية الفرضيات الصفريةسئمة الدراسة أعف  تانبثق

بيف تقديرات (α ≥ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللةال  الفرضية األولى: 
عزل تلصعكبات التي تكاجو مدارس مدينة القدس لمستكل ا أفراد عينة الدراسة مف المعمميف كالمديريف

 .المسمى الكظيفيلمتغير 

بيف تقديرات (α ≥ 0.05) عند مستكل الداللةتكجد فركؽ ذات داللو إحصائية ال  الفرضية الثانية: 
عزل تلصعكبات التي تكاجو مدارس مدينة القدس لمستكل ا أفراد عينة الدراسة مف المعمميف كالمديريف

 . مكاف السكفلمتغير 

بيف تقديرات (α ≥ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللةال : الفرضية الثالثة
شراؼ جية اإلعزل لمتغير تصعكبات التي تكاجو مدارس مدينة القدس ال لمستكل الدراسةأفراد عينة 

 .عمى المدرسة
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بيف تقديرات (α ≥ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللةال : الفرضية الرابعة
لمتغير   تعزلالتي تكاجو مدارس مدينة القدس  لصعكباتمستكل ال الطمبة أفراد عينة الدراسة مف

 .الجنس

بيف تقديرات (α ≥ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللةال: امسةالفرضية الخ
 لمتغير المسارتعزل التي تكاجو مدارس مدينة القدس  لصعكباتمستكل ل الطمبة أفراد عينة الدراسة مف

 .األكاديمي

بيف تقديرات (α ≥ 0.05) إحصائية عند مستكل الداللةتكجد فركؽ ذات داللو ال  الفرضية السادسة:
مكاف لمتغير  تعزلالتي تكاجو مدارس مدينة القدس  لصعكباتمستكل ال الطمبة أفراد عينة الدراسة مف

 .السكف
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 أهذاف انذراست 1.1

 الدراسة إلى تحقيؽ ما يأتي: تىدف

 .كما يراىا المعممكف كالمديركفالصعكبات التي تكاجو مدارس مدينة القدس مستكل لى إالتعرؼ  .1

لصعكبات التي لمستكل ا أفراد عينة الدراسة مف المعمميف كالمديريف تقديرات ختالؼالى إالتعرؼ  .2

ى الكظيفي, كمكاف السكف, كجية المسم ) باختالؼ متغيرات الدراسة:تكاجو مدارس مدينة القدس 

 .(شراؼ عمى المدرسةاإل

 التي تكاجو مدارس مدينة القدس كما يراىا الطمبة. الصعكباتمستكل لى إالتعرؼ  .3

لصعكبات التي تكاجو مستكل ال أفراد عينة الدراسة مف الطمبة تقديرات لى اختالؼإالتعرؼ  .4
 .(األكاديمي, كمكاف السكف مساركال ,الجنس) باختالؼ متغيرات الدراسة:مدارس مدينة القدس 

 التي تكاجو مدارس مدينة القدس كما يراىا المديركف كالمعممكف. الصعكبات لى أىـ . التعرؼ إ5

 .لمدراسة كمقترحات. الكصكؿ إلى تكصيات 6

 أهمُت انذراست 1.1

 من:تنبع أىمية الدراسة 

التي تعاني منيا المدارس  الصعكباتىذه كرصد  ,الصعكبات التربكيةمستكل لى إمحاكلة التعرؼ . 1

كالتصدم   ,ف إيجاد الحمكؿمف الجيات المسؤكلة يمك   الصعكباتتحديد  إف  حيث  ,القدس مدينةفي 

 تأدية رسالتيا  بفاعمية.بالمدارس لكافة الصعكبات إْف أمكف لتقكـ 

كالثقافة  ,تحت طمع المستعمر الذم يريد طمس اليكية ليا أىمية خاصة, فيي تقع ككف القدس. 2

فإنيا باستمرار بحاجة إلى تحديث المعمكمات المتعمقة بالتعميـ مف خالؿ دراستيا بشكؿ  ,الفمسطينية
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طالع مباشر عمى كضع عمى إ في كزارة التربية كالتعميـ العاليمستمر كذلؾ ليككف أصحاب القرار 

 لمدارس.كالتطكيرية ليذه ا لكضع الخطط  التربكية ,التعميـ كالصعكبات التي يعاني منيا في مدينة القدس

في قمة ىناؾ ك  ,في مجاليا ككنيا تعالج قضية ميمةكتبة التربكية, ممتحاكؿ تقديـ دراسة جديدة ل. 3

 عناصرالصعكبات التي تكاجو التعميـ في القدس مف كجية نظر كؿ مستكل الدراسات التي تحدثت عف 

 .الطالب(ك المعمـ, ك العممية التربكية )المدير, 

 محذداث انذراست 1.1

 الدراسة بالحدكد اآلتية: تتحدد

 في ) التكجييي(طمبة الصؼ الثاني الثانكمك  الدراسة عمى مديرم كمعممي تقتصر ا :البشرية الحدكد -1

 .) الحككمية كالخاصة(القدس مدينة مدارس

, كىي المدارس التي تقع داخؿ جدار ) الحككمية كالخاصة(القدس مدينةمدارس  الحدكد المكانية:  -2

 .J1, منطقة القدس  العنصرمالفصؿ 

 .2017 | 2016الحدكد الزمنية:  العاـ الدراسي  -3

يا في معالجة تتبعاالحدكد اإلجرائية: اإلجراءات التي حددتيا الباحثة كاألساليب اإلحصائية التي  -4

 البيانات.

  جزائُتاإل تمصطهحبث انذراس 1.1

الجزء  1967عاـ  الييكد الغاصبكف حتؿا التي تقع في قمب فمسطيف, الفمسطينية ةنيالمد القدس:مدينة 

لى اتقسـ  سكانية تضـ تجمعاتأصبحت ك  كفرضكا كاقعان جديدان عمى تقسيماتيا الجغرافية, ,الشرقي منيا

 :(2014) الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني,  قسميف
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بعد احتالليا لمضفة الغربية  دكلة االحتالؿالقدس الذم ضمتو  مدينة يشمؿ ذلؾ الجزء مف : J1 القدس

 العيسكية, ,مخيـ شعفاط ,:)بيت حنيناكتضـ تجمعات ك مدينة القدسكاطمقت عمييا بمدية أ 1967عاـ 

البمدة  , إضافة إلىكفر عقب ,إـ طكبا ,صكر باىر ,شرفات ,بيت صفافا ,السكاحرة الغربية ,لمكبرا

 (.القديمة في القدس كمحيطيا

 ,بيت دقك ,قمنديا ,جبع ,مخيـ قمنديا, التجمع البدكم ,مخماس ,تضـ تجمعات )رافات: J2القدس 

النبي  ,بدك ,خرائب أـ المحـ ,القبيبة ,بيت أجزاء ,بير نباال ,بيت عناف ,البريدضاحية  ,الراـ ,الجديرة

 ,الزعيـ ,الكعبانية تجمع بدكم ,عناتا ,بيت اكسا ,بيت سكريؾ ,قطنة ,بيت حنينا البمد ,حزما ,صمكئيؿ

الشيخ سعد ( كيقع ىذا الجزء تحت سيادة  ,الشرقية ,السكاحرة ,عرب الجياليف ,أبك ديس ,العيزرية

 .الفمسطينيةكظيفية لمسمطة 

 السمطةىي المدارس التي تتصرؼ  كتتحكـ  بيا  :) التابعة لمسمطة الفمسطينية( المدارس الحكومية

 (.2005 عابديف,) كقاؼالقدس تعرؼ بمدارس األ, كفي مدينة  الفمسطينية

تمؾ المدارس التي تعكد ممكيتيا إلى فرد أك مجمكعة  مف األفراد التي يمتمكيا  كىي:المدارس الخاصة

 (. 2012الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني ,)القطاع الخاص

أم أنيا  ,كتجعؿ منو أمرا غير يسير ,ىي أمكر ذاتية في األمر تخص العمؿ كمتطمباتوالصعوبات: 

كبذؿ الجيد كاليمة مف أجؿ القياـ بالعمؿ المطمكب أك المتكقع القياـ بو   ,مف الجد   كافران  تتطمب حظان 

  (.2005 ,عابديف)



 الإلطار النظري والدراسات السابقةالفصل الثاني: 

 مقدمة 1.2

 (1966-1900عن التعميم في القدي)نبذة تاريخية  1.1.2

 (1993-1967التعميم في ظل اإحتالل اإسرائيمي) 2.1.2

 (1017-1994التعميم في ظل السمطة الوطنية الفمسطينية) 3.1.2

 الصعوبات التي تواجو عمميتي التعمم والتعميم 4.1.2

 الصعوبات في مدارس القدس 5.1.2

 الدراسات السابقة 2.2

 بالمغة العربيةدراسات  1.2.2

 دراسات بالمغة األجنبية 2.2.2

 التعقيب عمى الدراسات السابقة 3.2.2
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 الفصل الثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طبر انىظزٌ وانذراسبث انسببقتاإل

 انمقذمت  1.1

مرت مدارس القدس في مراحؿ تعميمية مخمتفة ذات عالقة بالجية التي كانت تسيطر عمى التعميـ في 

يطاني, ثـ الكجكد االردني, ثـ اإلحتالؿ ىذه المراحؿ, كذلؾ منذ العيد العثماني إلى االنتداب البر 

( لبعض المدارس في مدينة 1994طينية عمى التعميـ منذ عاـ )سرائيمي, تالىا السيطرة الفمساإل

في الفترات  ان ـ إلى الكثير مف الصعكبات, تحديدالقدس, كخالؿ ىذه الحقب المختمفة تعرض التعمي

ف التعميـ حسب تقرير الجنة الممكية الذم منتداب ال يسد سكل نصؼ حاجة السكاف كاف فييا اإلالتي 

 كجغرافيان  تاريخيان  القدس مدينة يا لتيكيد سعي إطار في ,1937البريطاني في صيؼ قدمتو لمبرلماف 

 الشرقي الشطر حتالؿإل األكلى السنة منذ , المتعاقبة الصييكني حتالؿاإل حككمات أكلت كحضاريان 

 باعتباره التعميـ بقطاع كبيران  إىتمامان  ,ىذه أيامنا كحتى 1967 حزيراف/يكنيك مف الرابع في المدينة مف

 كزارة"  يسمى ما قبؿ مف حتالؿاإل سمطات اتخذت حيث , المدينة تيكيد مخططات حمقات مف حمقة

 لتحقيؽ عميو  كالقائميفو كمؤسسات التعميـ قطاع بحؽ اإلجراءاتمف  عديد" اإلسرائيمية المعارؼ

 يادكلت مفء جز  أصبحت القدس أف أساس عمى المدينة, عمى جديد كاقع فرض أجؿ مف ,أىدافيا

 سمطات ضمت أف بعد .التعميـ كمديريات الحككمية المدارس جميع عمى ىايد فكضعت. المزعكمة

و كج في المدينة غمؽ إلى عمدت,يال أبدية كعاصمة مكحدة مدينةيا كأعمنت القدس مدينة حتالؿاإل

 الغربية الضفة سكاف مف الفمسطينييف دخكؿ مسألة عمى شديدة قيكد ككضع الغربية, الضفة سكاف

 القدس لمدينة

 .(2009 )يعقكب,
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 (1011-1011) فٍ مذَىت انقذس وبذة تبرَخُت عه انتعهُم 1.1.1

تداء مف الحكـ العثماني, إلى ثالث حقب مرت عمى مدينة القدس, إبيخية ر تمثؿ ىذه الفترة التا

 1919دني في الضفة الغربية كالقدس, كتمثمت الفترة حتى عاـ اإلنتداب البريطاني, ثـ الحكـ األر 

يجاد كزارة لمتربية كالتعميـ في  العاـ قد عممت عمى إبالكجكد العثماني, ككانت الدكلة العثمانية 

ل, حيث كضع قانكف مفصؿ يخص التعميـ 1857 زامي, ككانت في القدس, ككاف التعميـ مجاني كا 

كالمرحمة المرحمة االبتدائية, كمرحمة الرشد, : ثالث مراحؿ كىياحؿ التعميمية في تتمثؿ المر 

شير المدارس كمف أ دراسيان عاما ن  12صبحت سنكات التعميـ ادية, كفي نياية العيد العثماني أعداإل

)العسمي, التي بنيت في العيد العثماني مدرسة الرشيدية, كالكمية العربية ككمية تدريب المعممات

1990.) 

( مدرسة, كتمثؿ عدد مدارس 825) دارية كاسعة,, كمنطقة إـ كاف في القدس0201كفي العاـ 

( مدرسة مختمطة, ككاف عدد مدارس الذككر 02( مدرسة في حيف كاف ىناؾ )85البنات في )

( لممرحمة الثانية كىي 2( مدرسة ابتدائية لممرحمة االكلى, )081, كاف منيا )( مدرسة285حكالي)

تشرؼ الكزارة العثمانية ككانت  ,, كمدرستاف لمبناتادية, كىي دار المعمميفككاحدة اعد الرشيدية,

, ك 01): ة لـ تكف تشرؼ عمييا الكزارة كىيف ىناؾ مدارس طائفيعمييا في حيف أ ( مدرسة لمرـك

  .(0220فرنسية )الدباغ, (22), ك انجميزية( مدرسة 22( مدرسة لمييكد, كىناؾ )05)

ىتماـ بالتعميـ, إذ عمد البريطانيكف استخداـ البريطاني, فمـ يكف ىناؾ أم إداب نتأما في عيد اإل
سياسة التضييؽ عمى العرب في القدس, في حيف سمحكا لمييكد بممارسة التعميـ دكف أم عقبات أك 

في مدينة القدس, في حيف لـ  1925صعكبات فأنشأكا الجامعات كمنيا الجامعة العبرية في العاـ 
( لـ تستكعب 0225/ 0228) العاـ الدراسي حصائياتإحسب بإنشاء المدارس, ك يسمحكا لمعرب 

طفاؿ المحركميف مف التعميـ ككانت نسبة األ, إال ربع عدد الطمبة الذيف ىـ في سف الدراسة الحككمة
 (.2101)جبريؿ, 0222في العاـ  %( 52.8)حكالي 
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ى عمى عمسالمي األس اإلالقدس عمؿ المجمىمية لمتعميـ في كنظرا لعدـ إيالء اإلنتداب البريطاني أ

تكفير بناء عدد مف المدارس كاإلنفاؽ عمييا مف إيرادات األكقاؼ, كما ساىـ المجمس في إعادة فتح 

 ة( كاف ىناؾ سبع مدارس إسالمي0222) كفي عاـنتداب, غمقت في عيد اإلمدارس كانت قد أ

كمدرسة البنات اإلسالمية, ككمية ركضة  ,الصناعيةمدرسة األيتاـ اإلسالمية  :ىيخاصة في القدس ك 

)مصاركة,  كالكمية اإلبراىيمية, كالمدرسة المحمدية, كالفالح, كمدرسة الحكمة المعارؼ الكطنية,

2102.)  

ردنية مممكة األسرائيؿ, تكلت الدكلة إمع انسحاب القكات البريطانية مف مدينة القدس بعد إعالف قياـ 

ممت كعخرل, التعميـ فييا كباقي القطاعات األ مكر في مدينة القدس, كسيطرت عمىالياشمية زماـ األ

بإلزامية التعميـ ردني إلى قانكف التعميـ األ ان ستنادا  ك ردنية في التدريس, ردف عمى تطبيؽ المناىج األاأل

الثانكية لـ تعد المرحمة كؿ إلى التاسع بالتعميـ, في حيف لصؼ األلزمت الطمبة مف ا( أ16في البند )

 (.2013)عيسى,  لزامية في التعميـإ

ىمية, , إضافة إلى المدارس الخاصة كاأل( مدرسة29)عدد المدارس الرسمية في القدس الشرقية ككاف 

كالتي بمغ  ,1948راضي الفمسطينية عاـ سرائيؿ لألدارس ككالة الغكث التي كجدت بعد إحتالؿ إكم

كمف أىـ , ( مدرسة44ىمية كالخاصة )بمغت المدارس األ( مدارس, في حيف 9عدد مدارسيا حكالي )

ضافة لدكر , كدار الطفؿ العربي, باإلكالدمدرستي دار األ: نشاؤىا بعد النكبةالمدارس التي تـ إ

 ( 85752) , ككاف عدد الطمبة في ىذه الفترة حكاليطفاؿسالمية في إيكاء األمدرسة دار األيتاـ اإل

 (. 7119العارؼ, ) معممة (237)ك ان معمم (793)عمؿ بيا . طالبة (5,,48) طالبان ك

عقب  ,ميمة في تمؾ الفترة ردنية عمى معمكمات حكؿ الكحدة العربية التي كانتكاحتكت المناىج األ

عادة بناء التعميـ تربية كالتعميـ الجيد الكبير في إضي الفمسطينية, كبذلت كزارة اللألسرائيؿ احتالؿ إ

لتحاؽ عدد كبير مف سيمت إلزامية التعميـ بإكأفي القدس بما تناسب مع تطكر المدنية ككاقعيا, 
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 ,كبناء المدارس, بممارسة مياميا في مجاؿ التعميـ الطمبة بالمدارس, كسمحت لككالة الغكث

 .(7113النمرم,  )كاستيعاب الطمبة 

 

 (1001-1011) ائُهٍانتعهُم فٍ ظم االحتالل اإلسز 1.1.1

لى السيطرة عمى مؤسسات إ 1967مى القدس الشرقية في العاـ سرائيمية الكاممة عأدت السيطرة اإل

الحياة بالنسبة لمشعكب,  ف التعميـ ىك عصبرس كمعاىد ككميات, كذلؾ باعتبار أالتعميـ مف مدا

التمييد لتيكيد التعميـ في القدس سرائيمية مف أجؿ ؤسسات التعميـ بكزارة المعارؼ اإللحاؽ مكقامت بإ

سرائيؿ لدل مكاطني القدس لدكلة إبراز اليكية الثقافية سرائيمية, كا  ؿ تدريس المناىج اإلمف خال

 (.2009, يعقكب)

كسعت إلى إصدار أكامر عسكرية كقكانيف مف أجؿ السيطرة عمى المدارس األىمية ككضعيا تحت 

في ىذه المدارس, إال  أيضان ى ليا تطبيؽ المناىج اإلسرائيمية ية, ليتسنسرائيمإشراؼ كزارة المعارؼ اإل

 ,كالمعمميف, كالمدراء , ـ بالقدسكالتعميفض الشديد مف قبؿ مديرية التربية ف ىذا كمو قكبؿ بالر أ

 (.2016)كشاح, كالطمبة , ىاليكاأل

مديرية التربية سرائيمية مف كزارة المعارؼ اإلـ طمبت  (0252/0255العاـ الدراسي )كمع بداية 

ائيمي سر يككف المنيج المطبؽ ىك المنيج اإلف مباشرة عمميا بنفس طكاقميا عمى أ كالتعميـ في القدس

مف الجيات الرسمية اإلسرائيمية  كامراأل بتمقي كطالبتو ,ردني الذم كاف يدرس سابقان كليس المنيج األ

عمى ىذا ان كرد ,ىذا القرار بالرفض سرائيمية, كقكبؿكىي كزارة المعارؼ اإل المشرفة عمى التعميـ

مف المعمميف المستنكفيف عف العمؿ كأخذت عمى  ان عددسرائيمية باعتقاؿ الرفض قامت السمطات اإل

عاتقيا عممية فتح المدارس كمباشرة العمؿ فييا معتمدة عمى النفر القميؿ مف المعمميف كالمعممات 

ستمرار في عمميـ بعده, أما المعممكف الذيف رفضكا اإلكالذيف قبمكا  حتالؿاإلالذيف كانكا يعممكف قبؿ 
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جمعية  أنشىتياالعمؿ فقد قامكا بتكزيع أنفسيـ عمى المدارس الخاصة كاألىمية كالمدارس الخمس التي 

ككميا ظمت تطبؽ المناىج األردنية كعممكا فييا بركاتب رمزية أك  المقاصد الخيرية اإلسالمية آنذاؾ,

دارة اإلسرائيمية عمى باإل ب كطالبات المدارس الحككمية التي ألحقت قسران بشكؿ تطكعي كشجعكا طال

)جابر لى ىذه المدارس لحماية أنفسيـ مف السـ الفكرم لممناىج التي أخذت إسرائيؿ تطبقياإتقاؿ ناإل

 (.2008؛ جبريؿ, 2012, كاخركف

فقد بمغت نسبتيـ حكالي أما الطمبة الذيف رفضكا الدراسة في المدارس التي أصبحت تابعة لممعارؼ 

دد طالب , فقد كاف ع(%4)مف مجمكع الطالب, ككانت نسبة حضكر المدرسيف ال تتجاكز %( 75)

) ( طالبان 498حتالؿ أصبح عددىـ ), كبعد اإل( طالبان 800) حتالؿ حكاليالمدرسة الرشيدية قبؿ اإل

 (.2011اليزايمة, 

ف غير مؤىميف لمتدريس, كفرضت المناىج حتالؿ اإلسرائيمي بتعييف معمميكقد قامت سمطات اإل

جبارية تدريس المغة العبرية في المدارس, كقد أصدرت أمران  بتاريخ  (107) عسكريا رقـ اإلسرائيمية كا 

في مكضكعات المغة العربية  مدرسيان  كتابان  (55), كالذم حظرت فيو تدريس 29/8/1967

مدير التربية كالتعميـ في ذلؾ الكقت السيد  جتماعيات كالتربية اإلسالمية كالفمسفة, كقد عارضكاإل

 .(2014)مصاركة, حسني األشيب ىذه اإلجراءات كرفض التعامؿ معيا

نتظاـ الدراسة ألسباب سياسية محضة في المدارس الرسمية في إب حتالؿاإلكأماـ رغبة سمطات 

بالمنياج اإلسرائيمي القدس العربية المحتمة, كلعدـ عكدة الطمبة إلى ىذه المدارس ألسباب تتعمؽ 

المرفكض, كمسؤكلية كزارة المعارؼ اإلسرائيمية كقسـ المعارؼ في البمدية عف التعميـ, كعدـ استعداد 

بكليـ ألسباب عديدة منيا عدـ ق, البجركت,الطمبة المقدسييف تقديـ امتحاف الثانكية العامة اإلسرائيمي

أعادت المنياج األردني المعدؿ ليذه األمكر  حتالؿاإلتبيت سمطات  فأفي الجامعات العربية, فقد 

 –متحاف الدراسة الثانكية إتفتح المجاؿ أماـ الطمبة لتقديـ , ل1972إلى المرحمة الثانكية في العاـ 
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األردني, كلنفس األسباب فقد اضطرت كزارة المعارؼ اإلسرائيمية إلى تطبيؽ المنياج  -التكجييي

بتدائية في العاـ كالمرحمة اإل 1979/1978ية في العاـ الدراسي األردني المعدؿ عمى المرحمة اإلعداد

لى جانبيا يتـ تدريس المغة العبرية كمدنيات إسرائيؿ في صفكؼ جميع  1980/1981الدراسي  كا 

 (.2012جابر كآخركف, ؛ 2001النمرم, ) المراحؿ

تشكيو المناىج  سرائيمية عمى قدرتيا عمى تطبيؽ  ما كانت تصبك إليو عمدت السمطات اإلكلعدـ 

الدراسية, كتحريفيا, لضماف عدـ استفادة الطمبة مف األىداؼ التربكية التي تتضمنيا المناىج كالتي 

تربطيـ بتراثيـ الفكرم, كذلؾ محاكلة مف السمطات لمكصكؿ إلى أىداؼ التعميـ نفسيا المطبقة عمى 

راثو, ال يرتبط بأرضو كت , كذلؾ لضماف خمؽ جيؿ0225الطمبة العرب في األراضي المحتمة عاـ 

حتالؿ, حيث عممت عمى تطبيؽ المناىج الرسمية, كمع الضغط الذم كتضعؼ فيو ركح مقاكمة اإل

ضافة  تعرضت لو السمطات اإلسرائيمية أعادت المنياج األردني, كلكف بعد أف قامت بتحريفو, كا 

 (.2105؛ العيمة, 2102) بيمد,  مساقات المغة العبرية كالمدنيات

اىتمت إسرائيؿ بشطب اسـ فمسطيف ككضعت مكانيا إسرائيؿ, كالقدس كضعت مكانيا أكرشميـ, كقد 

، السيمي) كالضفة الغربية إلى ييكدا كالسامرة, كغيرىا مف المدف كالقرل كذلؾ في مناىج المدنيات

6106). 

إعطاء المؤسسات الكطنية التراخيص لبناء  حتالؿسمطات اإل منعتكعمى صعيد بناء المدارس فقد 

اإلجراءات مقاكمةن شديدة مف قبؿ السكاف ىذه مدارس جديدة كتكسيع المدارس القائمة, كلقد القت 

 إسرائيمية بأسماء العربية المناطؽ أسماء بدلت التيكيدم عيالمشرك  كاستكماالن ,كالجياز التعميمي

 حرفت أف فكاف. العرب الناشئة أذىاف في األسماء ىذه لترسيخ التعميمية, جھالمنا في ذلؾ مؤكدة
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 كتعني شخيـ:  نابمس :يمي كما فأصبحت العبرية إلى العربية مف الرئيسية الفمسطينية المدف أسماء

 .النجد العبرية في

  .الصعبة كتعني ىيبركف :  الخميؿ

 .الخبز بيت كتعني لخـ بيت:  لحـ بيت

 .(2009يعقكب, )أكرشميػـ:  القدس 

في تطبيؽ سياسات التعميـ لدل العرب في القدس كغيرىـ  ان التمييز كاضح ( إفKhan, 2001) كيرل

نيـ يحاربكف بالمنع م دعـ يذكر لمؤسسات التعميـ, بؿ إف العرب ال يحصمكف عمى أإذ إ ,مف الييكد

التجييؿ مف بناء المدارس كتكسيع المدارس الحالية, في محاكلة لمسيطرة عمييـ مف خالؿ سياسات 

  المستمرة.

ستعماليا مدارس, لذا ستئجارىا إلإالمجكء إلى شراء مباف سكنية أك  تـيلعدـ تكافر أراٍض ليذه الغاية ك 

 ـ2( 0.9-0.5)تتراكح الكثافة الصفية فييا بيف  حيث, غير مالئمة مف الناحية التعميميةفيي 

سيـ ىذا كألمطالب الكاحد, ـ 2( 1.50-1.25)لمطالب الكاحد, في حيف تتراكح النسبة العالمية بيف 

, كأسس ذلؾ الى بيئة غير صالحة لمتعميـ, كذلؾ الطمبة في الصفكؼكبير بيف  اكتظاظ في حدكث 

تمؾ التي تقع  تحديدان تفتقر إلى الترميـ كالصيانة الدكرية,  كانت الكثير مف المدارس ذات البناء القديـ

ىالي لتركيا بسبب رفض األ كبيرالطمبة  باؿكمع ذلؾ كاف إق, قديـككنيا ذات بناء في البمدة القديمة 

نيا تفتقر لممالعب كالساحات كغيرىا مف مع أ لممقدسييف لكجكدىا داخؿ البمدة القديمة كىذا يعني كثيران 

 (.2009كنعاف, )مقكمات المدارس 

نتفاضة الفمسطينية األكلى في العاـ مع بداية اإل ,ان زدادت أكضاع كثير مف المدارس الخاصة سكءاك 

كذلؾ بسبب حتالؿ عمى ىذه المدارس سمطات اإل فرضتياالمتكررة التي  كثرة اإلغالؽ بسبب 1987

اليكمي لإلنتفاضة, كىذا ميات التي قامت بيا المقاكمة الفمسطينية, كالتي كانت جزء مف العمؿ مالع
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طرابات ضكالتعميمية, حيث اتجيت المدارس إلى اإل قتصاديةحكاؿ اإلى سكء األبالتالي أدل إل

تعميـ في ىذه نتفاضة ككانت الكاستمر ىذا الكضع طيمة سنكات اإل نتفاضة,كمساندة لإل المتكررة دعمان 

بداية معدكدة في الشير الكاحد, كمع  يامان ـ يكف ينتظـ طيمة الفصؿ الدراسي أذ ل, إان الفترة يزداد سكء

س عدـ ف أكلياء أمكر الطمبة في كثير مف المدارس الخاصة في مدينة القدالتسعينات بدأ يظير بي

لى الحككمية إأعداد كبيرة مف الطمبة المدارس الخاصة فيجرت , رضى عف النشاطات التعميمية

, نتظاـ التدريس فيياا  مف حيث المباني كالتجييزات ك  , كالتي كاف فييا التعميـ مستقران التابعة إلسرائيؿ

 (0252/0221) عاـ ألؼ طالب كطالبة( 00)حكالي  نتقمكاإأعداد الطمبة الذيف ؿ أف كيمكف القك 

تفاؽ بدأت عممية السالـ كتطبيؽ إحيث  (0220/0222طالب عاـ ) آالؼ  (5) إلى العددكتقمص 

 (.2110)النمرم, كسمكأ

المحافظة عمى أحد الكسائؿ األساسية في تعد  عممية التربية كالتعميـ لى أف إ الباحثة كتمخص

ف المطالبة مف جانب أعضاء المجمكعة إلجماعية لكؿ مجمكعة أيان كانت, فالمكركث الثقافي كالقيـ ا

عتراؼ في حقيـ بإدارة جياز التعميـ كذلؾ مف أجؿ ؼ بالتعمـ ألبنائيـ يشمؿ كذلؾ اإلبحؽ اإلعترا

عندما تفتقر  ,القادمة بمغتيـضماف غرس القيـ الجماعية الخاصة بيـ كنقؿ تراثيـ كثقافتيـ لألجياؿ 

مجمكعة األقمية إلى القدرة عمى تحديد أىداؼ التعميـ كمضامينو الممنكحة ألبنائيا أك عمى األقؿ 

ؿ مف أبناء المجمكعة األقمية نتياؾ حقكؽ كؿ طفإي تحديد ىذه األىداؼ, عندىا يتـ التأثير ف

ىذا األمر مناقض تمامان . المجمكعة كقيمياستفادة مف حضارتيـ كمف تعميـ يمثؿ كيطكر ىذه باإل

 .الدكلية لحقكؽ الطفؿ اتلممعاىد
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 (1111-1001) انتعهُم فٍ ظم انسهطت انىطىُت انفهسطُىُت 1.1.1

 مياـمناطؽ الضفة الغربية كقطاع غزة, أصبحت  لمتعميـ فيبعد استالـ السمطة الكطنية الفمسطينية 

كؿ ما كاف  أم ,كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية اختصاصمف مؤسسات التعميـ في تمؾ المناطؽ 

, أصبح يتبع لكزارة التربية كالتعميـ االردنية يتبع لكزارة التربية كالتعميـ األردنية, كأيضا كزارة األكقاؼ

أم خطر عمى مجية المشرفة عمى التعميـ كلـ يشكؿ ىذا التغير لالفمسطينية مف حيث اإلشراؼ, 

كزارة التربية ككف لبعض المدارس كمدارس األكقاؼ كالمدارس الخاصة كاألىمية, مية العممية التعمي

المنيج األردنية مف حيث انتيجت ذات النظاـ الذم طبقتو كزارة التربية كالتعميـ كالتعميـ الفمسطينية 

 فقد يككف لكزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية الدكر  , كلكف مف حيث المتابعةكطرؽ التدريس

 (.2013)عفكنة,األكبر

سمى مدارس حسني أك ما ت مدارس األكقاؼ,الفمسطينية تسممت كزارة التربية كالتعميـ كفي القدس 

أما المدارس الخاصة كمدارس ككالة الغكث فقد تبنت الرؤية العامة الفمسطينية كالمنياج  األشيب,

  .ةالكطنية الفمسطينييا تتبع قانكنيا لمسمطة بالرغـ مف عدـ كجكد ما ينص عمى أن  

سيمت كزارة التربية كالتعميـ في تمكيف التعميـ في القدس مف خالؿ الدعـ الستمر كالمتكاصؿ كأ

عاني الكثير مف الصعكبات بسبب نيا ت, مع أقدر المستطاع لممدارس التي تقع تحت سيطرتيا

كالمناىج الدراسية, حيث يتـ نيا عممت عمى كضع برامج داعمة لممعمميف كالطمبة إال إ ,حتالؿاإل

 .(2017حتالؿ بشطب بعض المفاىيـ الميمة في المنياج )كفا, دريس المناىج بالكامؿ مع قياـ اإلت

بمغ  بيف أف عدد المدارس  2016/2017حصائية التعميـ لدل مركز االحصاء الفمسطيني لعاـ إكفي 
مدرسة لألعكاـ  251 ,241, 230في حيف كانت  ,مدرسة 258في محافظة القدس 

ستثناء المدارس التي إعمى التكالي؛ كذلؾ ب 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014 الدراسية
كقد بمغ عدد الطمبة في المدارس لمعاـ الدراسي   .تشرؼ عمييا كزارة المعارؼ كالبمدية اإلسرائيميتيف

 378547كر مف الذك 358336طالبان كطالبة, منيـ  728883في محافظة القدس  2016/2017



22 
 

لألعكاـ الدراسية  718351, 708882 , 688661مف اإلناث, بينما كاف عدد الطمبة في المدارس 
 .(2016)مركز االحصاء الفمسطيني,  عمى التكالي 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014
مدينة  الصعكبات التي تعانييا مدارس يفرض المزيد مف كالمعمميف داد الطمبةزدياد في أعكىذا اإل
 .القدس

العامميف في المدارس التابعة لكزارة  المعمميفكتأىيؿ فإف عممية تطكير  المعمميفمستكل كعمى 
كمات التدريب كالتأىيؿ لـ تكف بالشكؿ المطمكب, كذلؾ لعدـ تكفر مق التربية كالتعميـ الفمسطيني

المعمميف في التدريس)التقرير كقاؼ التابعة لكزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية, كضعؼ لمعممي األ
لى مدينة القدس مف حممة ىكية إع المعمميف المتفكقيف مف الدخكؿ (, كمن2010, 6المعمكماتي

الضفة الغربية, كتكجو المعمميف مف ذكم الكفاءة كحاممي اليكية الزرقاء لمعمؿ في المدارس الخاصة 
عكس بشكؿ سمبي عمى الطالب, إن (, كىذا2007قدس حقائؽ كأرقاـ, )ال ألنيا تقدـ ركاتب أفضؿ

ىذا اإلجراء  في حيف أف المعارؼ اإلسرائيمية عممت عمى تأىيؿ المعمميف كرفع ركاتبيـ, ككاف
بصفكفيا, أما المدارس الخاصة فيمكف القكؿ إف مستكاىا أفضؿ, كذلؾ لتحاؽ كإغراء لممعمميف لإل

 (. 2009,يعقكب) بسبب الدعـ الذم تحصؿ عميو

 انتٍ تىاجه عمهُتٍ انتعهُم وانتعهم انصعىببث 1.1.1

ما زاؿ التعميـ يكاجو الكثير مف الصعكبات في العالـ بشكؿ عاـ, كفي فمسطيف بشكؿ خاص, كعمى 

 جميع المحاكر, كيمكف تمخيص أىـ ىذه الصعكبات كما يأتي: 

 المعمم -

في الحياة التعميمية, منيا ضعؼ مستكل التأىيؿ كالتدريب الذم  الصعكباتيكاجو المعمـ الكثير مف 

عمى مكاجية صعكبات المينج الدراسي, أيضا المشكالت اليكمية  يجب أف يحصؿ عميو ليككف قادران 

التي يقكـ بيا الطمبة كالشغب في الصؼ كالفكضى, كىذا يؤدم إلى ضعؼ القدرة عمى ضبط 

 (. 2013ذياب كدعاس, )ظة بالطمبةالصؼ, ككف الصفكؼ عادة ما تككف مكت
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كيعتبر تحديد االحتياجات التدريبية قبؿ الشركع في عممية التدريب كذلؾ مف أجؿ تتبع االحتياجات 

ىـ األفراد المطمكب تدريبيـ كنكع التدريب القصكر في عمؿ المعمـ, فيي تعمؿ عمى تكضيح 

في رفع كفاءة األداء لمعامميف كالحصكؿ  تعد العامؿ الحقيقي, كما أنيا المطمكب كالنتائج المتكقعة

, كتعد األساس الذم يقكـ عميو أم نشاط تدريبي, كتعد عمى مستكل أعمى مف اإلنتاج في العمؿ

 ,يؤدم إلى ضياع الجيد, كعدـ التعرؼ عمييا الذم يكجو التدريب في االتجاه الصحيحالمؤشر 

تساعد في معدالت األداء المناسبة, ك , كتسيـ في تحديد المبذكؿ في التدريب ,كالكقت ,كالماؿ

الفرص لتحسيف أداء العامميف كزيادة كفاءتيـ مف خالؿ انتقاؿ  تتيح, ك التخطيط الجيد لمبرامج التدريبية

كشؼ مستكيات األفراد المطمكب تدريبيـ كمجاالت التدريب الالـز , كما أنيا تساعد عمى أثر التدريب

 (.2013)الزدجالي, ليـ

ى مف نف ىناؾ مستكل متدالمادم كالمعنكم, حيث أ الكاقعالتي تكاجو المعمـ  اتالصعكبكذلؾ مف 

خريف في الكزارت آلالدعـ المادم المتمثؿ في الراتب, إذ يحصؿ المعمـ عمى راتب متدني مقارنو با

 االخرل, كىذا يسيـ في تدني شعكر المعمـ بالعدالة, كيقمؿ مف مستكل اىتمامو بالتدريس

 .(2016)العبيدم,

الفيـ العميؽ لمبنى كاألطر المعرفية في المكضكع الذم يدرسو, ركز عمى أف ي ف عمى المعمـ كما أ

مالئمة لقدرات الطالب كالقدرة عمى استخداـ التعميـ الفعاؿ كالطرائؽ المناسبة كاألساليب ال

كأف يككف  ستعداداتيـ, كأف يقكـ المعمـ بدكر المرشد كالمدرب الشخصي كالخبير كالمتخذ لمقرار,ا  ك 

مؤىال لمتعامؿ مع عالـ المعمكمات كاالتصاالت بامتالؾ الميارات المناسبة الستخداـ الحاسكب 

كاالنترنت, كأف يمارس مبدأ القدكة الحسنة أماـ طالبو كبيئتو المدرسية كمحيطيا االجتماعي, كأف 

عمى  ادران قكأف يككف ر في عصر المعمكماتية, ينفتح عمى كؿ جديد مفيد يمكنو مف اإلبداع كاإلبتكا
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التي  الصعكباتألف ىذا يخفؼ مف  إدارة العممية التعميمية الفعالة كالمتفاعمة مع البيئة التكنكلكجية

 (.2012الحجرم, ) تكاجييا العممية التعميمية

  لطالبا -

, ىك ضعؼ الصعكبات ىـ مف أ استخداـ الكسائؿ  التي تكاجو الطمبة في التعميـ حتى ىذا اليـك

لديو ساليب كالطرؽ التي تسيـ في تمكيف الطالب مف المادة الدراسية بتحفيز التفكير التعميمية, كاأل

ستفادة منيا في الحياة اليكمية عادة اإلات كحفظيا كتحميميا كالقدرة عمى إساليب مختمفة لفيـ المعمكمبأ

 (. 2011الشماس, )

مف المدرسة, كعكاقب ذلؾ تفشي  التسرب المدرسي كالخركج حياف إلىكىذا يؤدم في كثير مف األ

  يؿ كضعؼ مستكيات التعميـ بشكؿ عاـ.رتفاع مؤشر الجمية, كا  األ

ىتماـ العالـ بطرؽ مختمفة لمتدريس, كأيضا بناء نماذج المناىج لى إإنفجار المعرفي كقد أدل اإل

, فأصبحت تيتـ الفركؽ الفردية بيف الطالب, بالطالب كب لتتناسب مع البيئات التي يعيشيا العالـ اليـك

لى صالح النظاـ المبني عمى النشاط, كىذا غير متكفر ت مف النظاـ المبني عمى التمقيف إنيا قممكما أ

 (.2014في البيئة العربية بالدرجة المطمكبة )بكالشرش, 

اسة, كىي تمؾ التي قبالو عمى الدر ي يمر بيا الطالب تسيـ في إضعاؼ إف العكامؿ المختمفة التكما أ

ضع لى الماؿ, كطبيعة الك قتصادية كالحاجة إلب, كالظركؼ اإلتتعمؽ بالظركؼ التي يعيشيا الطا

البيتي الذم جتماعي كالعالقة بيف الكالديف, كأيضا المناخ اإلسرم المادم لالسرة, كذلؾ الكضع األ

 (.2012)الناصرية,  ك ال يساعد عمى الدراسةيساعد عمى الدراسة, أ
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التي تكاجو التعميـ في البيئة العربية, كىي  الصعكباتيقع عمى الطالب أيضا مسكؤلية في الحد مف ك 

يشترؾ مع المعمـ في طرح األسئمة كيمعب الطالب دكرا ف أف عمى الطالب أ( 2009)كما كضح سالـ 

في ضكء خاذ القرار كما يشارؾ المعمـ في عممية التخطيط لإلجراءات التي يتخذىا إتفي  فعاالن 

البيانات المجمعة مف مصادر المعمكمات المختمفة فمدرسة المستقبؿ تعطي الطالب الفرصة ليحمـ 

 .كالعمؿ بركح الفريؽ كالتعمـ التعاكني بالتراث كيبتكر كىك متطمع لممستقبؿ شغكفان 

 :لمدرسةا -

في المدرسة ضعؼ اإلمكانيات كالكسائؿ العممية المتكفرة  صعكبات تتمثؿ فيتعاني المدارس مف 

دمج التكنكلكجيا بفعالية في إطار متماسؾ عمى , كذلؾ نتيجة ضعؼ الدعـ كالتمكيؿ المتاح لممدارس

دمج التكنكلكجيا في أنشطة الفصكؿ ضغؼ في القدرة عمى  حيث أف ىناؾ ,مستكل التعميـ المدرسي

التفكير النقدم كالعمؿ الدراسية مثؿ التخطيط المنيجي كتنفيذ الدركس التي تتطمب مف المتعمميف 

 .(Ramorola, 2013) التعاكني كاستخداـ التكنكلكجيا لدعـ التعمـ

عداد أالكاحد عمى  صؼالتكدس الطالبي الكبير داخؿ الفصكؿ, إذا يحتكل الكما تعاني المدارس مف 

كما كبيرة مف الطمبة, كىذا يرفع مف مستكل الصعكبات في استخداـ الكسائؿ التعميمية في التدريس, 

 .(2007)العمايرة, يقمؿ مف فرص ضبط الصؼ عند المعمميف

, حيث يعتبر مف أىـ أسباب التأخر الدراسي لدل الطالبعؼ المنيج الدراسي سبب ميـ مف ض

كالنقطة الحيكية التي تصؿ الطالب بالعالـ المحيط بو كالكسيمة التي يصؿ بيا المكضكعات التربكية 

 (2005الشعب إلى مبتغاه )برىـ,

بيف المدرسة كالمجتمع بكؿ  كسر الحكاجزمبدأ ىتـ النظاـ المدرسي العالمي الحديث بتبني كذلؾ إ

إلى إقامة عالقات مجتمعية مبنية عمى أسس رشيدة بينيا كبيف مف خالؿ سعييا شرائحو كفئاتو, 



24 
 

 كأساس لتطكير التعميـ مف أجؿ بناء مجتمع متكامؿ كمتجانس مف المجتمع المحمى بكؿ مؤسساتو

الطمبة كالمعمميف المرتكزيف عمى تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت لتحديث العممية التعميمية كلتخريج 

ف حجـ الكافي في المدارس العربية, إذ أ , كىذا المبدأ لـ يتكفر بالشكؿأجياؿ أكثر ميارة كاحترافية

 (.2014, الزيف )ى تعميؽ المدني بحاجة إلالتكاصؿ بيف المدرسة كالمجتمع 

ندماج في جميع مجاالت ناسب لمطالب لتحمؿ المسؤكلية كاإلتييئ المناخ الملذلؾ عمى المدرسة أف 

عمى اكتساب ميارة التعمـ  تياالحياة داخؿ المجتمع المحمي كالمجتمع العالمي, كتساعد المدرسة طمب

كالتفاعؿ بيف  جتماعية تقكـ عمى التعاكفمدرسة مف البيئة  المدرسية حياة إمدل الحياة, كتجعؿ ال

كتنفيذ المناىج  ةثناء الدراسلمعمـ في تكاصؿ مستمر مع الطالب أالمعمـ كالطالب, بحيث يككف ا

التي  الصعكبات كفي جميع المكاقؼ التعميمية, كىذا يقمؿ مف حجـ , يضان , كفي األنشطة أالدراسية

 تتعرض ليا المدرسة العربية.

 انقذس مذَىت مذارس فٍ  صعىببثان 1.1.1

يمر جراءات التي اإليمر بنفس ك  ,نظاـ التعميـ في مدينة القدس ىك نظاـ تعميمي لو نفس الخصائص

بيا أم نظاـ تعميمي آخر في أم بمد آخر, كيشترؾ مع أنظمة تعميمية أخرل في اليمكـ كالمشكالت 

عميو  كالتحديات. إال أف التعميـ في مدينة القدس يحاصره االحتالؿ كيضيؽ الخناؽ عميو, كيفرض

كيمكف رصد مجمكعة مف العناكيف الرئيسة  صعكبات أخرل ال يعيشيا التعميـ في مناطؽ مجاكرة.

 :لمصعكبات التي يكاجيا التعميـ بشكؿ عاـ في مدينة القدس

اف مدينة القدس مف كضع : إف ما يعيشو سكالوضع االقتصادي واالجتماعي واإنساني -1

لكاقع الحاؿ في مدينة القدس كالمدف الفمسطينية األخرل  يممسو المتتبعنساني كاجتماعي اقتصادم كا  

فحقكقيـ منقكصة, كالتزاماتيـ مرتفعة, كيتعرضكف لمضايقات المحتؿ كمما حدث  ,,395في فمسطيف 

تصادية, كالتيديد بسحب قفالعقاب الجماعي, كالمضايقات اإلأمر يراه المحتؿ بأنو يمس بأمنيا, 
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نو ينعكس عمى ال شؾ بأ الصعبرائيمية. كىذا الكضع التيديدات اإلساليكية كاإلقامة كغير ذلؾ مف 

  .(7132) التقرير العالمي,العممية التعميمية التعممية برمتيا

 دارس تشؤؼ عمييا بمدية القدس: فيناؾ مجيات اإشراف عمى العممية التعميميةتعدد  -2

كقاؼ(, كرابعة ية كالتعميـ الفمسطينية) األالترب سرائيمية(, كثالثة كزارةاإلحتاللية(, كأخرل المعارؼ)اإل)

عيؽ ي , فيذاتعقيدان  تمف أخطر كأكثر المشكال ىذا يككف كقد مدارس خاصة, كخامسة مدارس الككالة.

إلى غياب  ىذا غياب السمطة المركزية لإلشراؼ كالتكجيو في عممية التعميـ, لذلؾ قادلتطكر التعميـ, 

مف أجؿ ممارستيا كالعمؿ  مدارس مدينة القدسالخطط الفمسفية كاإلستراتيجية التي يمكف كضعيا في 

 . (7132)مطر ,بيا

خطكرة في القدس, كمف  تالتسرب مف المدارس مف أكثر المشكال :التسرب من المدارس -3

القدس كالبمديات في القدس كاف الكاضح أف المدارس التابعة لمكزارة التربية كالتعميـ اإلسرائيمية في 

 , كيحصؿ ىذا%10 كصمت نسبة التسرب قدك  ,مف مدارسيا اىناؾ عدد كبير مف طالب الذيف تسربك 

 لمعالجة ىذه الظاىرة. إضافة الى النتائج التي ال يحمد عقباىا كالمترتبة عمى أم إجراءات في غياب

 إلى عدة أسباب مدينة القدس مدارسلتسرب مف ايعكد قد ك  ظاىرة التسرب, مف ضياع كانحراؼ.

 : منيا

 .تشجيع الغياب أك اليركب مف المدارس بدكف أم عقاب مف اإلدارات التابعة لممدارس المختمفة -أ

 غابكىاض النظر عف مستكل الطالب أك عدد األياـ التي غب الترفيع التمقائي لمصفكؼ االعمى, -ب

 .عف المدرسة

 .تعميـالمف االستمرار في  الن بد ,لمعمؿ الطمبةالذم يدفع  الفمسطينية,لألسر الكضع االقتصادم  -ج

 .(7137)مصاركة, نقص المباني كالغرؼ الصفية -د
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 بينما أسباب التسرب مف كجية نظر الطالب تعكد لألسباب اآلتية:

 عدـ احتراـ إدارة المدرسة لشخصية الطالب. -أ

 عدـ إىتماـ المعمـ بمشاعر الطالب -ب

 (.7119)الخكاجا,  عمى القراءة كالكتابةعدـ قدرة الطالب  -ج

 :النقص في المباني المستأجرة والغرف الصفية -4

 2006حصائيات في عاـ قص الغرؼ الصفية, كتشير اإلمف المباني في القدس تعاني مف ن% 41

غرفة صفية عمى  1354إلى نقص حاد في الغرؼ الصفية في القدس الشرقية حيث كصمت إلى 

غرفة صفية, ىذا النقص كاف لو 1883النقص  يصبح 2010أنو خالؿ عاـ  المتكقعقؿ ككاف مف األ

متر مربع, ( 0.9 – 0.5)في الصؼ الكاحد  ةعدد الطمب نتيجة كثافة التعميـ, تأثير كاسع عمى مستكل

كبة في إيجاد أماكف خاصة في أف الكثير مف الطالب يجدكف صع خطكرة, ىذا النقص يصبح أكثر

)المركز الفمسطيني  إلى المدارس القريبة مف مساكنيـ أك المباني التي يقتنكنيا اإلنضماـليـ مف أجؿ 

 .( ,713 , لإلعالـ

 154جدار الفصؿ العنصرم قاـ بعزؿ أكثر مف  :الحواجز اإسرائيمية وجدار الفصل العنصري -4

غميف عمى الدخكؿ المدينة مف خالؿ بكابات ألؼ شخص خارج المدينة, ىؤالء األشخاص كانكا مر 

مف أجؿ الكصكؿ إلى  لكقت طكيؿ أحيانان االنتظار  عمى كيجبركفعسكرية خاصة كحكاجز خاصة, 

 ة يخسركف عددان مف, كغالبان ما يتأخركف عف, كىذا يعني أف الطمبفي كقت مناسب مدارسيـ

 .(,713د,)عيتاني , كداك  أك يتغيبكف عف الدكاـ نيائيان الحصص 
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 :النقص الحاد في المدرسين -6

تعاني مف نقص حاد في المدرسيف المختصيف كاألكفاء في مختمؼ المكاضيع مدينة القدس مدارس 

 : كالمناىج, كىذا يعكد إلى سببيف رئيسيف

مدارس مقارنو مع المدرسيف الذيف ال ىذه ضعؼ الركاتب كانخفاض ركاتب المدرسيف في: األكؿ

 .أك المعارؼ البمديةيعممكف في مدارس 

, كتككف لمدرسيف الذيف يحممكف ىكية الضفة الغربيةاتصاريح الحتالؿ إصدار رفض قكات اإل: الثاني

 .(7132 )أبك لبدة,.المدارس بحاجتيـ

 : حتالل اإسرائيمية الييمنة عمى قطاع التعميم بشكل كاملمحاوالت سمطات اإ -7

 :مف أجؿ التغمب كالييمنة عمى قطاع التعميـ مف خالؿستراتيجيو إالسمطات اإلسرائيمية لدييا خطط 

 .المدارس كالمدرسيف عمىستمرار الضغط ا -أ

 .اإلسرائيميةالمعارؼ القدس ككزارة ا ةالمحاكالت المستمرة مف أجؿ قبكؿ طالب في مدارس بمدي -ب

ؤالء الذيف مباني جديدة لتككف مدارس, كأصبحت ركاتب المدرسيف أعمى مف ى 10مؤخران قامكا ببناء 

  .%100إلى  60يعممكف في مدارس األكقاؼ بنسبة بيف 

دارس المحاكالت االسرائمية بأسرلة المناىج المدرسية الفمسطينية, كالتيديد بكقؼ الدعـ عف الم -ج

 .(7132, ) بركة سرائمية فيياالتي ترفض تدريس المناىج اإل

كذلؾ بسبب قمة االمكانات كعدـ تكفر الدعـ الكافي ماديا ليذه  :الوسائل التعميمية نقص -8

مف كتقمؿ  ,كتسيؿ عممية التدريس ,المدارس لتقـك بعمؿ الكسائؿ التي تساعد في بناء قدرات الطالب

يقمؿ مف  التضييؽ اإلسرائيميف ناىج الدراسية, كما أف يكاجييا الطمبة في المالصعكبات التي يمكف أ
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لمعمـ لتطبيؽ التجارب جيزة الميمة لمناىج العمكـ في المختبرات كالتي يحتاجيا افرص إدخاؿ األ

 .(7132 ,مطر) جؿ المعبمف أعدـ كجكد الساحات كالمالعب  يضان العممية, كأ

 لى ما جاء في األدب التربكم, حكؿ الصعكبات التي تكاجو التعميـ كالتعمـ في المدارس,كاستنادان إ

الدراسات السابقة حكؿ صعكبات التعميـ في المدارس بشكؿ عاـ, كصعكبات ى ما جاء في إضافة إل

مدارس مدينة القدس بشكؿ خاص, قامت الباحثة بتحديد مجاالت أداتي دراستيا, ككذلؾ بناء فقراتيما, 

 كما ستبينو الباحثة في الفصؿ الثالث.

 انذراسبث انسببقت  222

 دراساتيـ,في  عمى نتائج الباحثيف طالعاإلإلى الدراسات السابقة مف أجؿ  عادة حتاج الباحثي

كقامت الباحثة  نتائجيا.الدراسة, كبناء أدكاتيا, كتفسير  ستفادة منيا في تعميؽ المعرفة بمشكمةاإلك 

مصنفة إلى  دراسات عربية الدراسات السابقة ذات العالقة, تعرضيا ىنا, لى العديد مف بالرجكع إ

 .جنبية, مرتبة حسب تسمسميا الزمنيأ كأخرل

 انذراسبث انعزبُت 1.1.1

ىـ مشكالت التعميـ الثانكم الشرعي في محافظات أإلى  التعرؼ (2017)سطلدراسة األىدفت  .1

( 234)غزة كسبؿ التغمب عمييا, اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي, كتككنت عينة الدراسة مف 

كثر أف أكتكصمت الدراسة إلى ستبانو كأداة لمدراسة, الباحثة اإلحيث استخدمت كمعممة,  معممان 

, يمييا %60.6متعمقة بمجاؿ المجتمع المحمي كأكلياء االمكر, حيث جاءت بنسبة الالمشكالت كانت 

, ثـ المشكالت المتعمقة بمجاؿ المعمميف بنسبة %51.4المشكالت المتعمقة بمجاؿ الطالب بنسبة 

 حصائية عند مستكل الداللة تبعان إنو ال تكجد فركؽ ذات داللة أسة إلى كما تكصمت الدرا. 25.4%

كثر, كبناء أسنكات ف 10لمتغير سنكات الخدمة لصالح  نو تكجد فركؽ تبعان أفي حيف  سنلمتغير الج
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 براز دكر المعمميف في الفرع الشرعي لممجتمع المحمي كخصكصان إت الباحثة بضركرة صك أعميو 

 .ليا مف دكر مف دكر ميـ في حؿ المشكالتعالـ لما كسائؿ اإل

إلى تحديد تأثير السياسة التعميمية اإلسرائيمية عمى الكعي العاـ ( 2016)دراسة زىد ىدفت  .2

كاقع التعميـ في شرقي مدينة إلى لمشباب الفمسطيني في شرقي مدينة القدس, مف خالؿ التعرؼ 

التي تكاجييا المؤسسات التعميمية كالتربكية الفمسطينية العاممة في  التحدياتالقدس, كالكشؼ عف 

شرقي المدينة, ككذلؾ دراسة طرؽ كأساليب تعامؿ إسرائيؿ مع المناىج العربية التي يتـ تدريسيا في 

كاستخدمت الباحثة اإلستبانو اتبعت المنيج الكصفي التحميمي منيجا لمدراسة,  .المدارس العربية ىناؾ

مديرية التربية كالتعميـ في التابعيف ل ( معممان كمعممة2548الدراسة مف ) اشتمؿ مجتمعمدراسة, داة لكأ

أظيرت نتائج الدراسة ك  ,ف أعداد المعمميف في مدينة القدس( م%12القدس, حيث بمغت العينة عمى)

قى مسؤكلية تر في تجييؿ الطمبة المقدسييف كغياب عممية تعميمية كبيرا ن  حتالؿ يمعب دكران إلأف ا

كما أظيرت النتائج أف الكاقع  .حتالؿ يريد بذلؾ أسرلة كتيكيد القدسبمستكل التعميـ الجيد, كأف اإل

التعميمي في شرقي مدينة القدس ىك حصيمة تعدد أنظمة التعميـ المطبقة في المدينة في ظؿ غياب 

التعميمية مثؿ انخفاض نكعية سمطة تشرؼ عمى ىذا التعدد مما أدل إلى ظيكر سمبيات في العممية 

تأىيؿ ككادر  كصت الباحثة بضركرة أكعدـ تطبيؽ التعميـ اإللزامي, ك  التعميـ كتفشي ظاىرة التسر ب

تعميمية مف خالؿ تنظيـ البرامج التدريبية المختمفة بشكؿ دكرم, كالتركيز عمى احتياجاتيـ, كتأميف 

و عجز لدييا كىك نفس قيمة المبمغ التي تحصؿ عميالدعـ المادم لممدارس األىمية كالخاصة لتغطية ال

عتماد عمى المساعدات المالية المشركطة لتمكينيا مف حتالؿ كعدـ اإلالمدارس المستفيدة مف بمدية اإل

بتزاز بمدية القدس ككزارة إعف ضغكطات  تغطية عجزىا المالي كلضماف استمرارية عمميا بعيدان 

 .لدعـ التعميـ في مدينة القدسإنشاء صندكؽ  المعارؼ اإلسرائيمية,
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أىـ مشكالت المدارس الثانكية اإلسالمية في  إلىالتعرؼ ( 2016) دراسة عبد الرازقىدفت  .3

دكلة البكسنة كاليرسؾ مف كجية نظر المعمميف, كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي المسحي, 

كاستخدـ الباحث كمعممة مف معممي البكسنو كاليرسؾ,  معممان ( 54)كتككنت عينة الدراسة مف 

كتكصمت الدراسة إلى أف المدارس الثانكية اإلسالمية بالبكسنة كاليرسؾ ستبانو كأداة لمدراسة, اإل

, مشكالت خاصة بالطالبك  ,تعاني مف بعض المشكالت, مشكالت خاصة بالمناىج الدراسية

مشكالت خاصة بالمباني كالتجييزات, كمف . مميفمشكالت خاصة بالمع. مشكالت خاصة باإلدارةك 

سكء تصرفات الطالب عند قضاء األكقات الحرة خارج : أىـ المشكالت المرتبطة بمحكر الطالب

ندرة معممي المغة العربية الناطقيف : المدرسة,  كمف أىـ المشكالت المرتبطة بمحكر المعمميف

المناىج الدراسية, كقمة الدكرات التدريبية لممعمميف أثناء بالعربية, كقمة فرص المعمـ في إبداء رأيو في 

الخدمة, كضعؼ مراعاة المعمميف لمفركؽ الفردية بيف الطالب, كمف أىـ المشكالت المرتبطة بمحكر 

عدـ كجكد معمؿ صكتيات لتدريس المغات, ككثرة عدد الطالب في الغرفة : المباني كالتجييزات

المكاف, كعدـ كفاية األنشطة لقضاء الكقت داخؿ دار السكف,  الكاحدة بدار السكف نظران لضيؽ

يف استجابات أفراد و ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بأنع كثافة الفصكؿ الدراسية, تبيف كارتفا

 .ستبانة مجممة تبعان لمتغير النكع  الجنس, كالتخصصالعينة عمى اإل

اصؿ أكلياء أمكر طالبات مدرسة التعرؼ إلى أسباب ضعؼ تك  (2015ىدفت دراسة شاىين ) .4

كاقع  , كما ىدفت التعرؼ إلىمدرسة مف كجية نظر أكلياء األمكرالشابات المسممات | القدس مع ال

كعدد األبناء عمى  كالعمؿ , ,كالمؤىؿ العممي لكلي األمر ,: الجنسىذا التكاصؿ في ظؿ متغيرات

عة عمى ( فقرة مكز 30إستبانتيا كضمت ). كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت ببناء مقاعد الدراسة

ؽ بأسباب تعكد إلى أكلياء , كالمجاؿ الثاني يتعماألكؿ يتعمؽ بأسباب تعكد لممدرسة, المجاؿ مجاليف

كتـ التأكيد مف صدقيا كثباتيا بالطرؽ التربكية كاإلحصائية المناسبة. كأجريت الدراسة خالؿ  .األمكر



31 
 

( كلي أمر 108, عمى عينة طبقية عشكائية قكاميا )2015 /2014الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي 

%. كتـ تحميؿ البيانات باستخداـ برنامج الرزمة اإلحصائية 30( أم بما نسبتو 350مف أصؿ )

 (.spssلمعمـك اإلجتماعية )

كتكصمت الدراسة إلى أف تقديرات أفراد عينة الدراسة ألسباب ضعؼ تكاصؿ أكلياء األمكر مع 

كأشارت الدراسة إلى أىـ  ,لمدرجة الكمية (2.51كبمتكسط حسابي بمغ ) متكسطة المدرسة بدرجة

أسباب ضعؼ تكاصؿ أكلياء األمكر مع المدرسة. كتبيف أف تقديرات أفراد عينة الدراسة مف الذككر 

ألسباب ضعؼ تكاصميـ مع المدرسة أعمى مف مف تقديرات اإلناث. كتقديرات أفراد عينة الدراسة مف 

مع المدرسة أعمى مف  حممة الشيادات أعمى مف ثانكية عامة ألسباب ضعؼ ضعؼ تكاصميـ

تقديرات األفراد مف حممة الشيادات األقؿ. كتقديرات أفراد عينة الدراسة مف الذيف يعممكف ألسباب 

كتقديرات  ضعؼ التكاصؿ بيف المدرسة كأكلياء األمكر أعمى مف تقديرات األفراد الذيف ال يعممكف.

اب ضعؼ التكاصؿ مع المدرسة أعمى أفراد عينة الدراسة ممف لديو كلداف عمى مقاعد الدراسة ألسب

قامت الباحثة بإجراء جانب  مف عينة الدراسة ممف لديو ثالثة أكالد فأكثر. في ضكء نتائج الدراسة.

دارة المدرسة, كمناقشة  تطبيقي لدراستيا, تمثؿ في طرح نتائج الدراسة عمى أكلياء األمكر كا 

 ة المدرسة كأكلياء األمكر عمى حد سكاءالنتائج,كالخركج بتكصيات قابمة لمتنفيذ مف قبؿ إدار 

الفمسطينية  تكضيح التالعب اإلسرائيمي في المناىج الدراسيةإلى ( 2014)دراسة السمان ىدفت  .5

كىي كيؼ  ,سئمة الدراسةأ عفجابة في اإل , كتمثمت مشكمة الدراسةالتي تدرس في مدينة القدس

كاستخدمت الباحثة  ؟كما المفردات التي قامت بحذفيا ؟سرائيؿ عمى تغيير المناىج الدراسيةإعممت 

تكصمت الدراسة إلى أف إسرائيؿ عممت عمى حذؼ كؿ ما يتعمؽ  .المنيج الكصفي في الدراسة

بفمسطيف في المناىج, ككذلؾ قامت بحذؼ بعض الكممات التي كجدت فييا تحريض عمى دكلة 
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كر كاألشعار الكطنية, كالنصكص التعميمية إسرائيؿ حسب التعبير اإلسرائيمي, كقامت بحذؼ كؿ الص

غيير سرائيمية مف تإلخالؿ رصد ما قامت بو الحككمة ال ذات الصبغة الكطنية, كجاء ذلؾ مف

ك بعض الفقرات التي أشعار, تزاع بعض األإثمة, كتصكير كيفية مألممناىج, كالحذؼ منيا بذكر 

ينية, الفمسط كاألراضييشير إلى فمسطيف,  حذفو يؤدم حذفيا إلى تغيرات في المعاني, كجميع ما تـ

 .سرائيميحتالؿ اإلكالكطنية الفمسطينية ضد اإل

دارة التربكية في المدارس تعرؼ إلى المشكالت التي تكاجو اإلال( 2012)دراسة طوطح ىدفت  .6

دارييف كالمعمميف فييا, كتككف اإل ميـ لمقدس الشريؼ مف كجية نظرالخاصة في مديرية التربية كالتع

, مكزعيف عمى معممان ( 1255), كداريان إ( 68), منيـ كمعممان  داريان إ( 1323)مجتمع الدراسة مف 

, داريان إ( 51)ك, معممان ( 161), فردان ( 212)مدرسة خاصة, كتككنت عينة الدراسة مف ( 68)

دراسة بأف كجاءت نتائج ال ستبانو,كتمثمت أداة الدراسة في اإل كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي,

القدس,  مدينةدارييف في ي المدارس الخاصة مف كجية نظر اإلالتربكية ف اإلدارةىناؾ مشكالت في 

نشطة دارة المدرسية, ثـ المقررات كاألثـ اإل ,مكركلياء األأبرزىا المشكالت ذات العالقة بأكمف 

نظمة كقكانيف كاضحة لضماف أعدـ كجكد )ىـ النتائج في أدرسية ثـ مجاؿ المعمميف, كتمثمت الم

عماؿ الممقاء عمى عاتؽ المدير, كلياء االمكر البنائيـ, ككثرة األ, عدـ متابعة ااستقرار المعمـ كظيفيان 

قتراحات المرسمة مف قبؿ مديرم المدارس الخاصة المكجو ىماؿ اإلا  ك  ,المركزية في تيسير االمكر

دارة راد عينة الدراسة لمشكالت اإلأفت حصائية بيف تقديراإتبيف عدـ كجكد فركؽ  لتعميـ, كمالمتربية كا

لمتغير  لممؤىؿ العممي, سنكات الخبرة, المسمى الكظيفي, في حيف ظيرت فركؽ تبعان  المدرسية تبعان 

كصت الدراسة بضركرة اىتماـ كزارة التربية كالتعميـ أالمدرسة, ك الجية المسؤكلة مف المدرسة كجنس 

 .العالي بالمدارس الخاصة كالتعاكف معيا
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تكاجو معممي المدارس التعرؼ إلى درجة المشكالت التي  (2012)دراسة شحادة ىدفت . 7

 معممان ( 230)تككنت عينة الدراسة مف  ساسية المختمطة في شماؿ الضفة الغربية,الحككمية األ

داة اإلستبانو كأك ىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي, أجؿ تحقيؽ أكمعممة, كمف 

ساسية في تكاجو معممي المدارس الحككمية األف ىناؾ مشكالت أكتكصمت الدراسة إلى لمدراسة, 

دارية ثـ المشكالت شكالت في المشكالت الفنية, ثـ اإلشماؿ الضفة الغربية, حيث تمثمت ىذه الم

لمتغيرات الدراسة  حصائية تبعان إنو ال تكجد فركؽ ذات داللة أاسة ظيرت نتائج الدر أكما  جتماعية,اإل

كقد  (مدينةالك العمر, ك اعية, مجتالحالة اإلك عدد سنكات الخبرة, ك صص, التخك المؤىؿ العممي, ك النكع, )

ىالي كالمدرسة, كعقد المزيد مف شة ىذه المشكالت بالتعاكف بيف األكصت الباحثة بضركرة مناقأ

 .المدرسية لتككف قادرة عمى حؿ ىذه المشكالت لإلدارةالدركات 

ؼ التربكم مف اشر عف المشكالت التي تكاجو عممية اإلإلى الكشؼ  (2010)دراسة العبد ىدفت .8

بيت لحـ كالخميؿ, كتككنت عينة  مدينةكجية نظر مديرم المدارس الثانكية  الحككمية كمعممييا في 

قة اختيركا بالطري معممان ( 227)ختيارىـ بالطريقة الطبقية العشكائية, كتـ إ مديران ( 75)مف  الدراسة

ىداؼ الدراسة, فقرة, كخمس مجاالت مثمت أ( 44)اة الدراسة مف العنقكية العشكائية, كتككنت أد

كجاء %(, 76)ؼ التربكم بدرجة كبيرة بمغت شرااسة إلى كجكد مشكالت في عممية اإلكتكصمت الدر 

ية, ثـ مجاؿ المنياج, ثـ النمك الميني, ثـ مجاؿ التقكيـ, ثـ مجاؿ الكسائؿ التعميم: ترتيب المجاالت

حصائية كجكد فركؽ ذات داللة إدارة التربكية كالمدرسية, كذلؾ تكصمت الدراسة إلى عدـ مجاؿ اإل

ينما كاف ىناؾ فركؽ المسمى الكظيفي, بك سنكات الخبرة, ك المؤىؿ العممي, ك تعزل لمتغيرات الجنس, 

عداد اؾ المشرفيف كالمعمميف في عممية إشر , كتكصي الدراسة بضركرة إمدينةالغير تمفيما يتعمؽ ب

 .المناىج كتطكيرىا
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 مدينةالتعرؼ إلى درجة ممارسة مديرم المدارس الحككمية في  (2010)دراسة حمبية ىدفت .9

كمعممة تـ  ان معمم( 341)القدس لمقيادة االخالقية مف كجية نظر المعمميف, تككنت عينة الدراسة مف 

 ةداة لمدراسة كمككنو مف ثالثالعشكائية, كاستخدمت الباحثة اإلستبانو كأ اختيارىـ بطريقة العينة

القدس  ينةمدف درجة ممارسة مديرم المدارس الحككمية في مجاالت, كقد تكصمت الدراسة إلى أ

ظر المعمميف جاءت بدرجة مرتفعة, أما المجاالت فقد حصؿ مجاؿ خالقية مف كجية نلمقيادة األ

اتجاه الطمبة عمى المرتبة األكلى, ثـ مجاؿ أخالقيات القائد تجاه أكلياء األمكر خالقيات القائد أ

نو تكجد فركؽ النتائج أاتجاه العامميف في المدرسة, كأظيرت خالقيات القائد كالمجتمع المحمي, ثـ أ

لمتغيرات المؤىؿ العممي, كسنكات  لمتغير الجنس كلصالح الذككر, كعدـ كجكد فركؽ تبعان  تبعان 

عدادىـ ضمف معايير الدراسة بضركرة تدريب المدراء كا   كصمتكالمرحمة كالمديرية, كقد ألخبرة, ا

 .  ت العممية التعميميةكضكابط مف قبؿ الكزارة ليككف لدييـ القدرة عمى التعامؿ مع مككنا

كاقع التعميـ العاـ كالعالي في القدس كفي األراضي إلى التعريؼ ( 2009)كنعان دراسة ىدفت  .10

المدارس القديمة في بتعريؼ الإلى  تكقد ىدف. فضالن عف مشكالتو كمتطمباتو ,الفمسطينية المحتمة

مدينة القدس, كالكقكؼ عمى كاقع التعميـ العاـ في فمسطيف عمكمان, كفي مدينة القدس خصكصان مف 

, كأىـ المتطمبات الالزمة لتطكير (فيالمعممك المدارس, ك الطمبة, )خالؿ بعض المؤشرات التعميمية 

لمحة تاريخية مكجزة : المحكر األكؿ: مف ثالثة محاكر ت ىذه الدراسةتككن. التعميـ العالي الفمسطيني

بعض المؤشرات عف : كالمحكر الثاني. كعف أبرز المدارس القديمة فييا (العربية)عف مدينة القدس 

أما المحكر . التعميـ العاـ الفمسطيني كبعض المشكالت التي تكاجو التعميـ العاـ في مدينة القدس

طيف كفي مدينة القدس, تاريخو, كأىدافو, كبعض فيمقي الضكء عمى التعميـ العالي في فمس: الثالث

 .مؤشراتو, كأبرز المشكالت التي تكاجيو, كمتطمبات تطكيره
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, حيث تـ اإلعتماد عمى عدد إعتمد الباحث عمى المنيج الكصفي ,كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة

لمتعمقة بكاقع مف المصادر الرسمية كغير الرسمية  كمجمكعة مف الكثائؽ في إستقصاء المعمكمات ا

 التعميـ العاـ  ك العالي في فمسطيف عمكما كفي القدس خصكصان.

دارية لدل مديرم التعرؼ إلى الممارسات اإل( 2010قاسم )و  والطيطي سمرة أبو دراسةىدفت  .11

ختيار عينة طبقية عشكائية ل الركح المعنكية لممعمميف, كتـ إالقدس كعالقتيا بمستك  مدينةمدارس 

كمديرة, كتـ إعداد إستبانو الدراسة كالتي  ( مديران 53كمعممة, ) ( معممان 388, )فردان  (441بمغت )

دارية لدل مديرم ( فقرة(, تكصمت الدراسة إلى أف الممارسات اإل44ك)مجاالت  ةربعتككنت مف أ

( لمدرجة الكمية, ككاف مستكل الركح 4القدس كانت مرتفعة, كبتكسط حسابي بمغ ) مدينةمدارس 

حصائية عند لنتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إظيرت اية لممعمميف بدرجة مرتفعة, كذلؾ أالمعنك 

متغيرات الجنس, كمستكل المدرسة, كجنس المدرسة, المؤىؿ العممي كالخبرة لمدير المدرسة كخبرة 

المعمـ, في حيف كاف ىناؾ فركؽ فيما يتعمؽ بالمسمى الكظيفي لصالح المدير كالسمطة المشرفة 

 لح المدارس الحككمية كككالة الغكث.لصا

 بككالة الذككر مدارس في المعممات مشكالت إلى لتعرؼا (2011)السكني دراسة ىدفت.  12

 الرئيس السؤاؿ عف اإلجابة خالؿ مف كذلؾ عمييا, التغمب كسبؿ غزة بمحافظات الدكليػة الغػكث

 محافظات في الدكلية الغكث بككالة الذككر مدارس في المعممات مشكالت ىي ما  كىك لمدراسة,

 بيف إحصائية داللة ذات فركؽ ىناؾ كاف إذا عما كالكشؼ عمييا؟ التغمب سبؿ ىػي كما غزة؟

 التي لممشكالت غزة محافظات في الغكث بككالة الذككر مدارس في المعممات تقديرات متكسطات

(. العممي المؤىؿك  التعميمية, المرحمةك  التعميمية, المنطقةك  الخدمة, سنكات) راتلمتغي تعزل تكاجييف

 لمتغمب المقترحات بعض إلى التكصؿ كمحاكلة المشكالت تمؾ أسباب أىـ عمى التعرؼ ككذلؾ
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 مػدارس فػي معممػة( 326) الدراسػة مجتمع كبمغ التحميمي, الكصفي المنيج الباحثة كاستخدمت .عمييا

 محافظات في الغكث ككالة بمدارس الذككر مدارس في معممة( 242) الدراسة عينة كبمغت الذككر,

 ستبانة,إ بإعداد الباحثة قامت الدراسة أىداؼ مف كلمتحقؽ ). 2011 / 2010) الدراسي لمعاـ غزة

 كمشكالت التالميذ, مصدرىا مشكالت : )ىي مجاالت, ثالثة عمى مكزعة فقرة( 41) كشممت

 ستبانةاإل صدؽ مف التحقؽ كتـ ,(أنفسيف المعممات مصدرىا كمشكالت المدرسية, اإلدارة مصدرىا

 .الذككر مدارس في معممة(  50) مف مككنة استطالعية عينة عمى بتطبيقيا كثباتيا

أبرز الصعكبات التي تكاجو المعمـ كتحكؿ دكف إلى التعرؼ  (2010)دراسة االشقر ىدفت  .6

فعاليتو في التدريس كما يراىا المعممكف أنفسيـ, حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي, كاقتصرت 

مف محافظتي حمكاف  معممان ( 186)منيـ  فردان, (429)ىذه الدراسة عمى عينة بمغ عدد أفرادىا 

كذلؾ  جامعة حمكاف,/تيف الثالثة كالرابعة بكمية التربيةمف طالب الفرق ان معمم ان طالب( 243)كأكتكبر ك

ىـ النتائح  في أكتمثمت  ستبانو المككنو مف مجمكعة مف المحاكر تمثؿ أىداؼ الدراسة.باستخداـ اإل

ف يف ىناؾ صعكبات  تكاجو المعمـ كتحكؿ دكف فعاليتو, كذلؾ مف كجية نظر عدد مف المعممأ

, كثرة عدد الطالب في  كعدـ تكفير الحكافز المادية كالمعنكية, باتف, مثؿ قمة المرتيكالطمبة المعمم

غير تخصصو, الصفكؼ, كثرة أعداد الحصص لممعمـ, تكميؼ المعمـ بتدريس مكاد كمقررات في 

جتماعية كالنفسية, كما  أكدت نتائج الدراسة عمى أف كثرة نصاب المعمـ, ككثرة تدني مكانة المعمـ اإل

مف الصعكبات التي يتعامؿ فييا المعمـ مع محكريف أساسييف ىما مادتو  عدد الطالب في الصؼ,

فكثرة نصاب المعمـ تؤدم إلى . التي يدرسيا مف جية, كالطمبة الذيف يدرس ليـ مف جية ثانية

لى عدـ قدرتو عمى إعطاء المادة حقيا مف التحضير,  اإلرىاؽ, كاإلجياد الجسمي, كالنفسي كا 

ىتماـ بجميع نتباه, كاإلإلؼ الكاحد تؤدم بالمعمـ إلى عدـ اب في الصكالتنفيذ, ككثرة عدد الطال

الطالب لعدـ تكفر الكقت الكافي مف قبمو إلعطاء كؿ طالب ما يستحقو مف كقت في الحصة, 
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ات إلى كذلؾ مف خالؿ زيادة المرتب. كعمميان  كاجتماعيان  كأكصت الدراسة بتحسيف كضع المعمـ ماديان 

ستمرار في مينتو, كتكعية المجتمع بأىمية دكر المعمـ في التربية, ى اإلالدرجة التي تشجعو عم

 .كأىميتو لممجتمع مف خالؿ أجيزة اإلعالـ المختمفة

 انذراسبث االجىبُت  1.1.1

آراء المعمميف حكؿ تحديات تدريس الصؼ التاسع  بعنكاف ((Stoilescu  et al, 2016دراسة .1

راء المعمميف حكؿ تحديات , ىدفت الدراسة إلى معرفة آتكرنتكالرياضيات التطبيقية في مدارس 

ف عمى ك شارؾ معممك الرياضيات, كرؤساء أقساـ الرياضيات, كالقائمتدريس الصؼ التاسع, كقد 

مجالس مدرسية مف تكركنتك, أكنتاريك,  ةمدرسة في أربع (11)ف مف ك المناىج الدراسية, كاإلداري

كفي كؿ مف ىذه المدارس, تـ إنشاء . كندا, في مشركع لتحسيف التعميـ كالتعمـ في  الصؼ التاسع

فريؽ لمتنفيذ, بحيث يمكف أف يتعاكف ما ال يقؿ عف ثالثة مدرسيف مف كؿ مدرسة مف أجؿ تحسيف 

لتي حددىا المعممكف عند تدريسيـ الصؼ اعف  تقارير الدراسةتقدـ ىذه . مخرجات تعمـ طمبتيـ

( أ: )خمس طبقات رئيسية ىي فيكجيات نظر المعمميف  جاءتكقد . التاسع الرياضيات التطبيقية

قضايا ( ج)احتياجات التعمـ لدل الطالب؛ ( ب)التطكير الميني لممعمميف كالميارات التربكية؛ 

المسائؿ ( ق)الصعكبات كالمكارد اإلدارية؛ ( د)قتصادية لألسر؛ جتماعية كاإلكية كالخمفية اإلالتس

عالجية خاصة مف جانب  ان نت ىذه  مترابطة, مما يتطمب جيكدككا. المتعمقة بالمناىج الدراسية

مة األجؿ مف خالؿ التفكير في  كالممارسات, كضع ىؤالء المعمميف استراتيجية طكي. اإلدارة كالمعمميف

تعمـ بشكؿ أفضؿ كتحسيف إنجازىـ لمـ احتياجات الطالب ر الميني لفينخراط في أنشطة التطكيلإل

 .في اختبارات المقاطعات
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اشتراؾ األىؿ في  ىدفت الدراسة التأكيد عمى ضركرة( Facmir et at, 2015دراسة ). 2

, كزيادة التحصيؿ األكاديمي كالسيككلكجي لمطالب, تطكر كنجاح المدرسةالمدرسة لما ليـ دكر في 

كتحسيف نكعية التعميـ. اشتممت عينة الدراسة عمى المدارس ,فيك يساعد في زيادة فعالية المدرسة 

لياء األمكر باإلضافة إلى , عمى المعمميف كالمدراء كأك  SAKODRAالحككمية في مقاطعة شككدرا

, كثالثة (,سبعة منيا في المدينة10لمدارس)ئي, ككاف عدد اتـ اختيار المدارس بشكؿ عشكا .الطالب

 (كلي أمر.30ك) (معممان 30( ك)10)كاف عدد المديريفمنيا في القرية. 

 ,استخدـ الباحث إستبانة قسميا إلى أربع أقساـ: القسـ األكؿ يحكم معمكمات عامة مثؿ الجنس

, كبعض األسئمة د مف األسئمة المغمقةنة عمى عدكالحالة اإلجتماعية, كما احتكت اإلستبا ,كالعمر

 المقتكحة.

تـ بشكؿ معقكؿ, كاقترحت طرؽ أخرل تكصمت الدراسة إلى أف كاقع التعاكف بيف األىؿ كالمدرسة ي

لزيادة اإلندماج كالتشاركية ما بيف األىؿ كالمدرسة. كخرجت بتكصيات لإلدارة المدرسية كالمعمميف 

 بينيـ لتحسيف ىذا النكع مف التعاكف.كاألىالي, مف أجؿ بناء جسكر فيما 

بعنكاف كجية نظر المعمـ  داخؿ نظاـ التعميـ  ( (Anderson & Terras, 2015دراسة . 3

تعتبر ك . كجيات نظر المعمميف لمتحديات التعميمية في النركيج, ىدفت الدراسة إلى فحص النركيجي

كرفاىية في العالـ, إال أف منظمة التعاكف  زدىاران إجتماعية يج كاحدة مف أكثر دكؿ الرعاية اإلالنرك 

اعترفت بميارات الطالب األساسية الضعيفة كعدـ كفاية ( 2011)كالتنمية في الميداف االقتصادم 

لى  التشارؾ كالمكارد غير إضافة إلسمكب التدريس, باأك أمعمميف عمى السيطرة عمى المحتكل قدرة ال

يعممكف في  مدرسان  (138 )استبياف مفتكح العضكية ؿ كأجرم. المتكازنة كنقاط لتحسيف التعميـ

إكماؿ الكثائؽ الحككمية مع المطالب التربكية المتنافسة, : اآلتيةالنقاط بكقد أفاد المعممكف . النركيج

دارة المشاكؿ  كتكييؼ التعميـ لكؿ طالب بسبب أحجاـ الصفكؼ الكبيرة, كتحفيز الطالب, كا 
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كقد رأل . تمبية تكقعات المجتمع غير الكاقعية عمى نحك متزايداالجتماعية كالعاطفية لمطالب, ك 

التي يكاجيكنيا ناجمة عف نظاـ تعميمي ردمء البناء, كليس مف العجز في   التحديات المعممكف أف

مف ىذه الدراسة أف ىناؾ حاجة إلى صكت المعمـ كمشاركتو  ج الباحثافتستنكقد ا. مياراتيـ التعميمية

رة بيف ىذه النتائج, كالدراسات المتصك  لبعض التناقضات في اتخاذ قرارات التحسيف, نظران 

  .ستقصائية الدكلية, كالتقارير ذات الصمة بالسياساتإلا

في تكفير  maineمقاطعات كالية  حكؿ التحديات في (ernail & Linet, 2014)vSilدراسة  .4

التي تكاجييا  التحديات تحديد( 1: )ما يميإلى  الدراسة, ىدفت الدراسة جكدة عالية في التعميـ

تحديد المجاالت ( 3)ك  ,كصؼ حجـ( 2) ,مقاطعات كالية مايف في تكفير تعميـ عاـ عالي الجكدة

تحدم  ستبانةإتـ تكزيع . التحديات التي شيدت فييا المناطؽ التعميمية بعض النجاح في مكاجية ىذه

.  maine المناطؽ التعميمية عبر اإلنترنت عمى جميع المشرفيف في المدارس الحككمية في كالية

المقاطعات كالمناطؽ الريفية يمثمكف قيادات  ان مراقب (68 )ستقصاءات مفاإلكجمعت الردكد عمى 

حددىا المشرفكف في كؿ مف الثالثة األكلى التي كتمثمت . الريفية ذات المساحة المختمفة كغير

 ,مستكل تمكيؿ الدكلة لممنطقة التعميمية المحمية( 1: )المناطؽ التعميمية الريفية كغير الريفية فيما يمي

قدرة المنطقة التعميمية ( 3) ,ارتفاع مستكل الفقر بيف الطالب في المنطقة التعميمية المحمية( 2)

كتناكلت تحديات أخرل رفيعة المستكل . ارجيةالمحمية عمى التنافس عمى المنح كاألمكاؿ الخ

مكضكعات تتعمؽ بالمكظفيف مثؿ تكافر العامميف في مجاؿ التعميـ الخاص, كتمكينيـ مف تقديـ 

كعندما سئؿ العديد مف المشرفيف . الجكدة كاالحتفاظ بيـ يركاتب كمنافع تنافسية, كتعييف مدراء عالي

أشار العديد مف المشرفيف إلى أنيـ بصدد كضع خطط عف التقدـ المحرز في التصدم لمتحديات, 

لمتصدم لمتحديات المختارة, كلكف قمة منيـ أفادت بأنيا حققت بعض التقدـ, إف كجدت, في التصدم 

تتعمؽ بالقضايا المالية, كتطمب  القضاياكخمصت الدراسة إلى أف العديد مف . لمتحديات التي تكاجييا
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, سكاء في معالجة مقاطعات التعميمية المحمية العمؿ معان مف صانعي السياسات الحككمية كال

 . مستكيات المكارد أك استخداـ ىذه المكارد بأكثر الطرؽ كفاءة كفعالية

دراسة حالة آلراء  -المستقبمية في التعميـ العالي  حكؿ التحديات ((Yemini, 2012 دراسة. 5

نتائج التحميؿ المنيجي لمتحديات التي تكاجو مستقبؿ التعميـ  تحميؿ ىدفت الدراسة ,الخبراء في بكلكنيا

العالي في البمداف األكركبية كالبمداف المجاكرة كما استنبطتيا آراء خبراء بكلكنيا كآراء خبراء إصالح 

ككجد أف ىناؾ . بمدان  (35)مف  ان خبير  (100)كجرل تكثيؽ كتحميؿ آراء أكثر مف . التعميـ العالي

لي قد تناكلتيا آراء خبراء مف المستقبمية في التعميـ العاالتحديات ة في اآلراء بشأف اختالفات كبير 

التي  التحديات كسجمت اختالفات في حجـ كنطاؽ. تحاد األكركبي بالمقارنة مع البمداف المجاكرةاإل

لسياسة عف ا كبيران  قدميا خبراء مف مختمؼ البمداف, ككذلؾ تختمؼ البيانات التي تـ جمعيا اختالفان 

كتكفر ىذه  . الرسمية لمتنمية في المستقبؿ كما يتضح مف الكثائؽ الرسمية لممفكضية األكركبية

لمتنفيذ التدريجي مف أسفؿ إلى أعمى لمنيج بكلكنيا كيمكف أف يككف مفيدا  مكسعان  الدراسة فيمان 

 .لألكاديمييف كصانعي السياسات في مجاؿ التعميـ العالي

قضايا رئيسية كمشاكؿ كتحديات : التعميـ في باكستاف بعنكاف ( (Memon, 2007دراسة .6

الجديدة التعميـ في  كالتحديات جديدة, ىدفت الدراسة إلى التحقيؽ في القضايا الرئيسية, كالمشاكؿ

ف كظائؼ المؤسسات التعميمية ىي أحيث  ,يمعب التعميـ الدكر القيادم في المجتمعحيث . باكستاف

فيك يحسف كيعزز االقتصادم كاالجتماعي . اكركحين  كاجتماعيان  كنفسيان  كعقميان  تطكير الناس جسديان 

حتى اآلف دكر التعميـ الثانكم كالجامعي في باكستاف مجرد إعداد . كالسياسي كالحياة الثقافية لألمة

تكجو في جميع أنحاء العالـ ت. كالذم يعني بدقة في أذىاف معظـ الناس التعميـ الجامعي ,لمتعميـ العاؿ

الجامعات الى التعاكف مع منظمات التنمية الصناعية كالزراعية حيث يطكركف اقتصادىـ بسرعة 
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كمعدؿ المشاركة . كمنذ خمسة عقكد لـ تظير المؤشرات التنمكية نتائج إيجابية. كبطريقة ذات مغزل

في نكعية ف ىناؾ مشاكؿ أحيث . في التعميـ العالي منخفض بالنسبة إلى بمداف أخرل في المنطقة

كث كالمرافؽ, كاألزمة الربط  بيف احتياجات المجتمع, كالبح. المكظفيف, الطالب, المكتبة كالمختبر

, كنقاط الضعؼ في الفحص, كالنظاـ غير الفعاؿ, أالمالية, ك  ف طالب الفنكف أكثر مف طالب العمـك

 . كالنتائج األكاديمية ليست عمى قدـ المساكاة مع المعايير الدكلية

التعرؼ عمى الممارسات اإلدارية اليكمية لدل المديركف الجدد في  (Boullion,1996راسة)د. 7

مدارس كاليفكرنيا, كأكضحت الدراسة أف ىناؾ أثر لمجنس في اإلدارة المدرسية لمتكظيؼ مف داخؿ 

( مديران كمديرة ممف ىـ في السنة 131المنطقة أـ مف خارجيا كحجـ المدرسة. تككنت العينة مف )

األكلى مف اإلدارة, كأظيرت النتائج أف ىناؾ القميؿ مف الدعـ كالمساعدة في مكاضيع مثؿ الميزانيات, 

 ككانت أعمى المعكقات ىي ردكد فعؿ الييئة التدريسية كأكلياء األمكر عند تغيير البرنامج المدرسي.

لمدارس ىدفت إلى تحديد المشكالت التي يكاجييا مديرك ا (Carpenter,1993). دراسة 8

اإلبتدائية الحضرية, كتحديد عالفات تمؾ المشكالت بالمياـ كالعمميات اإلدارية, تككنت عينة الدراسة 

( مدير مدرسة إبتدائية في المدينة, كقد استخدـ الباحث استباف مسحية لجمع المعمكمات عف 20مف)

لى أىمية براعتيـ في مديرم المدارس كتصكراتيـ المتعمقة بأىميةثمانية مف مجاالت العمؿ اإلدا رم كا 

ثالث عشرة عممية إدارية باإلضافة إلى ذلؾ فقد طمب إلى أفراد الدراسة تحديد الكقت الفعمي كالكقت 

تصكر مديرك المدارس  المطمكب في إنجاز الميمات اإلدارية, كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

ة, ك اإلدارة التسييمية لممكظفيف المينييف, كاإلدارة في مجاالت اإلدارة المالي -عمى األقؿ-أنيـ بارعكف

المدرسية الكاسعة, كقد كقد عدت مجاالت المياـ اإلدارية األكثر أىمية ىي المناىج, كالتعيـ , 

كالطمبة, كالمكظفيف, كعالقات مجتمع المدرسة. كيرل المديركنأنيـ يقضكف جؿ كقتيـ في مجاؿ 
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كف أف أقؿ المجاالت أىمية برأييـ كانت تتعمؽ بالمفاكضات, المكظفيف المينييف, كما بيف المدير 

 كتحديد المشكالت, كالتخطيط, أما المجاالت األكثر أىمية فقد كانت في مجاؿ كضع األىداؼ. 

 انتعقُب عهً انذراسبث انسببقت 1.1.1 

تناكلت الدراسات السابقة بمكضكعات مختمفة ذات عالقة مباشرة بالتعميـ, كمنيا ما يخص المعمـ, 

مية برمتيا مسمطة التي كاجيت العممية التعمي الصعكبات كالمدير, كالطمبة, حيث بحثت الدراسات 

ي نكاع مختمفة مف المشكالت بشكؿ عاـ, كمشكالت التعميـ في القدس بشكؿ خاص فالضكء عمى أ

( عمى مشكالت التعميـ في القدس مركزة عمى تكجو 2016فركزت دراسة زىد ) بعض الدراسات,

( كذلؾ تطرقت دراسة طكطح 2014االحتالؿ نحك التعميـ كمحاكلة تيكيده, كذلؾ دراسة السماف )

ة دراستطرقت ك  ,ارة التربكية في القدس فيما ركزتد( إلى المشكالت التي تكاجو اإل0122)

المشكالت التي كاجيت جياز التعميـ بشكؿ عاـ في القدس خالؿ مراحؿ زمنية ( 9200كنعاف)

دارية لدل المدراء ( عمى الممارسات اإل2009ي كقاسـ )كسمرة كالطيطفيما ركزت دراسة أبمختمفة, 

 كعالقتيا برفع الركح المعنكية لممعمـ.

في القدس, ثـ حتالؿ يعد مف أىـ الصعكبات التي تؤثر عمى التعميـ كاتفقت ىذه الدراسات عمى أف اإل

 دارة المدرسية كالمعمميف كالطالب.المتعمقة باإلخرل تأتي الصعكبات األ

( عمى مشكالت التعميـ الشرعي, 2017) سطؿالصعكبات العامة فقد ركزت دراسة األا فيما يتعمؽ بأم  

صة فقد تطرقت الى مشكالت المدارس العامة كالمشكالت الخا (2016)ما دراسة عبد الرزاؽ أ

تصرفات الطالب عند قضاء األكقات الحرة خارج المدرسة, كسكء الطالب ك بالمباني كالتجييزات, 

دارية ثـ المشكالت الفنية, ثـ اإللى ( إ2012ت, كما تطرؽ دراسة شحادة )كغيرىا مف المشكال

 .جتماعيةالمشكالت اإل
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في استخداـ المنيج  ضان ؿ كبير مف ىذه الدراسات في بناء أداة الدراسة, كأيالباحثة بشكاستفادت 

 داة لمدراسة.عمى استخداـ اإلستبانو كأالكصفي حيث ركزت كثير منيا 

ىداؼ كالمنيج, كلكنيا اختمفت في تحديد ة مع الدراسات السابقة مف حيث األاتفقت الدراسة الحالي

م مف  الدراسات المدراء, كىذا لـ يتـ تناكلو مف أالمعمميف كالطمبة ك الصعكبات مف كجية نظر 

 السابقة. 

مكانية تحديد الصعكبات التي تكاجو التعميـ في مدينة القدس مف كجية يـ في إسكىذا اإلختالؼ أ

ككنات العممية التعميمية بالكامؿ, حيث تميزت بذكر عدد مف الصعكبات كأسباب تمؾ نظر م

 تكاجو أطراؼ العممية التعميمية .الصعكبات التي 
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 الفصل الثالث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انطزَقت واإلجزاءاث 

 
منيج بتعريؼ الالدراسة, كمف ذلؾ  لمنيجيةكصفان مفصالن بعرض الفصؿ قامت الباحثة في ىذا 

عداد أداالالدراسة, ككصؼ مجتمع الدراسة, كتحديد  صدؽ ال, كالتأكد مف (ستبانةاإل) الدراسة تيعينة كا 

, كفيما  اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتائجثبات, كبياف إجراءات الدراسة, كاألساليب الك 

 .يمي كصؼ ليذه اإلجراءات

 مىهج انذراست 1.  1

كىك أحد أشكاؿ . الباحثة باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي تمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قام

خضاعيا لمدراسات المشكمة, كتصنيفيا كتحميميا  ظاىرة أكالالتحميؿ كالتفسير العممي المنظـ لكصؼ  كا 

 .ءمتو لطبيعة ىذه الدراسة كيستجيب لتحقيؽ أىدافيا, كذلؾ لمالبالفحص كالتحميؿ

 مجتمع انذراست  1.  1

 الحككمية كالخاصة() الثانكية مدارسالمديرم كمعممي جميع فئتيف, األكلى تألؼ مجتمع الدراسة مف 

كبمغ عدد المدراس,  التكجييي( في ىذهؼ الثاني الثانكم )الص ةلى طمبإضافة إ القدس, مدينة في

ما عدد أ ,ن ا( مدير 70) المديريف عدد, كبالتالي (2016/2017) لدراسيا( مدرسة, لمعاـ 70المدارس )

في مدارس االكقاؼ,  ان ( طالب1584) أما الطمبة فعددىـ, كمعممة ان ( معمم1235)فبمغ المعمميف

  .في المدارس الخاصة ان ( طالب744ك)
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 انذراستعُىت   1.  1

( 213)مف مجتمع الفئة األكلى, المديريف كالمعمميف, بمغ عددىا( طبقية)قامت الباحثة باختيار عينة 

كالجداكؿ  طالبان, تـ اختيارىا عشكائيان أيضان, (189)مف فئة الطمبة اشتممت عينة الدراسة , ك ان فرد

جدكؿ لممديريف كالمعمميف, كال حسب المتغيرات الديمكغرافية يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة( 1.3)

 .الدراسةتكزيع أفراد عينة الدراسة مف الطمبة حسب متغيرات  يبيف (2.3)

 .توزيع أفراد عينة الدراسة من المديرين والمعلمين حسب متغيراتها المستقلة(: 3.1)جدول 

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 76.5 163 معمـ المسمى الكظيفي

 23.5 50 مدير

 64.3 137 داخؿ الجدار العازؿ مكاف السكف

 35.7 76 خارج الجدار العازؿ

 54.5 116 (سمطة كأكقاؼ)حككمية  شراؼ عمى المدرسةجية اإل

 45.5 97 خاصة
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 (: توزيع أفراد عينة الدراسة من الطمبة حسب متغيرات الدراسة.2.3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 33.9 64 أنثى الجنس

 66.1 125 ذكر

 49.7 94 (عمىـ طبيعية) عممي التخصص

 35.4 67 (عمىـ انسانية) أدبي

 14.8 28 غير ذلؾ

 81.0 153 داخؿ الجدار العازؿ مكان السكن

 19.0 36 خارج الجدار العازؿ

 أداتب انذراست 1.1

بالطمبة, قامت الباحثة ببنائيما ستبانتيف, األكلى خاصة بالمديريف كالمعمميف كالثانية تمثمت في إ

 ( كدراسة عبد الرازؽ7137) طكطح ستعانة باألدب التربكم كالدراسات السابقة ذات العالقة, كدراسةإ

ـ يف, القسـ األكؿ ضكلية مف قسملمديريف كالمعمميف, في صكرتيا األستبانة اإ كتككنت (7132)

شراؼ عمى جية اإلك مكاف السكف, ك سمى الكظيفي, الم)كالمعمميف  يفر يساسية عف المدالمعمكمات األ

ضـ مجمكعة مف : , في حيف تككف القسـ الثاني مف مجاالت الدراسة األربعة, المجاؿ االكؿ(المدرسة

, كالمجاؿ (المشرفةلجية ك الكزارة, اك المديرية, )الفقرات تناكلت الصعكبات الخاصة بالجيات المسؤكلة 

صعكبات تتعمؽ بالطمبة, كالمجاؿ : الصعكبات التي تتعمؽ بالككادر البشرية, كالمجاؿ الثالث: الثاني
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التي تكاجو مدارس  الصعكبات حكؿ إضافة إلى السؤاؿ المفتكح. حتالؿصعكبات تتعمؽ باإل: الرابع

 (.1)ة, ممحؽ فقر ( 42)ستبانة في صكرتيا األكلية , كضمت ىذه اإلىـالقدس بنظر 

ستبانو الثانية كىي مكجو لمطمبة, تككنت أيضان مف قسميف, األكؿ يتككف مف المعمكمات العامة أما اإل

, كالقسـ الثاني تككف مف ثالثة مجاالت (مكاف السكفك االكاديمي,  المسارك الجنس,  ) عف الطمبة

, مدير)تتعمؽ بالمدرسة نفسياصعكبات : المجاؿ االكؿ: تناكلت الصعكبات التي تكاجو الطمبة, ىي

: المجاؿ الثالثك صعكبات تتعمؽ باألنظمة كالقكانيف, : , المجاؿ الثاني(بيئة مدرسيةك معمـ, ك 

 (.2)فقرة, ممحؽ ( 11)كضمت . صعكبات مصدرىا االحتالؿ

 صذق أداتٍ انذراست 1.1

ختصاص تـ التحقؽ مف صدؽ أداتي الدراسة بعرضيما عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم اال

ستبانة مف مب منيـ إبداء الرأم في فقرات اإلحيث ط. (3, ممحؽ )محكمان  (12كعددىـ ) ,كالخبرة

ضافة أم : حيث مدل كضكح لغة الفقرات كسالمتيا لغكيان, كمدل شمكؿ الفقرات لمجانب المدركس, كا 

المحكميف,  حظاتطالع عمى مال, قامت الباحثة باإلمعمكمات أك تعديالت أك فقرات يركنيا مناسبة

مف %( 80) ليو المحكمكف في العديد مف القضايا, كأخذت بما اتفؽ عميوكأخذت بما أشار إ

ستبانة بصكرتيما ككفؽ ىذه المالحظات تـ إخراج اإل. المحكميف في قضايا اختمؼ حكليا المحكمكف

فقرة مكزعة عمى ( 50)ستبانة المعمميف كالمديريف في صكرتيا النيائية مككنة مفكأصبحت إ .النيائية

 :كاآلتي ة الكاردة في صكرتيا األكليةمجاالتيا األربع

 .فقرة( 19) كعدد فقراتو صعكبات تتعمؽ بالجيات المسؤكلة :المجاؿ األكؿ

 فقرة( 13)كعدد فقراتو   : صعكبات تتعمؽ بالككادر البشريةالمجاؿ الثاني

 فقرة( 10)كعدد فقراتو  صعكبات  تتعمؽ بالطمبة  المجاؿ الثالث:



49 
 

 فقرة( 8)كعدد فقراتو  صعكبات تتعمؽ باالحتالؿ  المجاؿ الرابع:

فقرة مكزعة عمى مجاالتيا الثالثة الكاردة ( 33)فقد ضمت في صكرتيا النيائية ستبانة الطمبةأما إ

 :كاآلتي

 .فقرة( 13) كعدد فقراتو  صعكبات مصدرىا المدرسة نفسيا :.المجاؿ األكؿ

 .فقرة( 11) كعدد فقراتونظمة كالقكانيف صعكبات مصدرىا األ :.المجاؿ الثاني

 .فقرة( 9) كعدد فقراتو حتالؿصعكبات مصدرىا اإل:. المجاؿ الثاث

لفقرات مف ناحية أخرل تـ التحقؽ مف صدؽ األداتيف أيضان بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف 

ستبانة, كيدؿ ىذا داللة إحصائية في جميع فقرات اإل كتبيف كجكداالستبانتيف مع الدرجة الكمية لألداة, 

 :ذلؾ يكضحافكالجدكليف التالييف . عمى أف ىناؾ اتساؽ داخمي بيف الفقرات
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( لمصفوفة Pearson Correlation(: نتائج معامل ارتباط بيرسون )3.3جدول )

 ستبانة المديرين والمعممينإارتباط فقرات 

 الذالة R قيوة الرقن

 اإلحصائية

 الذالة R قيوة الرقن

 اإلحصائية

 الذالة R قيوة الرقن

 اإلحصائية

0 0.393
**

 0.000 18 0.542
**

 0.000 36 0.443
**

 0.000 

6 0.491
**

 0.000 19 0.616
**

 0.000 37 0.378
**

 0.000 

3 0.488
**

 0.000 20 0.665
**

 0.000 38 0.510
**

 0.000 

4 0.548
**

 0.000 21 0.629
**

 0.000 39 0.546
**

 0.000 

5 0.606
**

 0.000 22 0.663
**

 0.000 40 0.490
**

 0.000 

6 0.469
**

 0.000 23 0.606
**

 0.000 41 0.250
**

 0.000 

7 0.591
**

 0.000 24 0.485
**

 0.000 42 0.489
**

 0.000 

8 0.341
**

 0.000 25 0.382
**

 0.000 43 0.556
**

 0.000 

9 0.581
**

 0.000 26 0.570
**

 0.000 44 0.585
**

 0.000 

10 0.584
**

 0.000 27 0.488
**

 0.000 45 0.626
**

 0.000 

00 0.627
**

 0.000 28 0.591
**

 0.000 46 0.491
**

 0.000 

06 0.636
**

 0.000 29 0.620
**

 0.000 47 0.638
**

 0.000 

03 0.479
**

 0.000 30 0.510
**

 0.000 48 0.463
**

 0.000 

04 0.529
**

 0.000 31 0.554
*
 0.000 49 0.533

**
 0.000 

05 0.469
**

 0.000 32 0.546
**

 0.000 50 0.466
**

 0.000 

06 0.455
**

 0.000 33 0.566
**

 0.000    

07 0.521
**

 0.000 34 0.452
*
 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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( لمصفوفة Pearson Correlation(: نتائج معامل ارتباط بيرسون )4.3جدول )

 استبانة الطمبةارتباط فقرات 

 انذانت R قُمت انزقم

 اإلحصبئُت

 انذانت R قُمت انزقم

 اإلحصبئُت

 انذانت R قُمت انزقم

 اإلحصبئُت

0 0.521
**

 0.000 06 0.29

6
**

 

0.000 23 0.559
**

 0.000 

6 0.445
**

 0.000 03 0.54

1
**

 

0.000 24 0.429
**

 0.000 

3 0.455
**

 0.000 04 0.29

6
**

 

0.000 25 0.333
**

 0.000 

4 0.489
**

 0.000 05 0.36

6
**

 

0.000 26 0.340
**

 0.000 

5 0.365
**

 0.000 06 0.41

4
**

 

0.000 27 0.447
**

 0.000 

6 0.410
**

 0.000 07 0.43

6
**

 

0.000 28 0.425
**

 0.000 

7 0.468
**

 0.000 18 0.58

7
**

 

0.000 29 0.407
**

 0.000 

8 0.523
**

 0.000 19 0.46

2
**

 

0.000 30 0.357
**

 0.000 

9 0.418
**

 0.000 20 0.48

4
**

 

0.000 31 0.446
**

 0.000 

10 0.341
**

 0.000 21 0.46

4
**

 

0.000 32 0.353
**

 0.000 

00 0.228
**

 0.002 22 0.41

3
**

 

0.000 33 0.448
**

 0.000 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 ثببث أداتٍ انذراست 1.  1

مجاالت ك ثبات الدرجة الكمية  معامؿ , مف خالؿ حسابتيفالتحقؽ مف ثبات األدابالباحثة  تقام

 (.6.3)ك( 5.3)كما ىك مبيف في الجدكليفحسب معادلة الثبات كركنباخ الفا,  األداتيف

               ستبانة المعممين والمديرينمعامل الثبات لمجاالت إ (: نتائج5.3جدول )

 معامل الثبات عدد الفقرات المتعمقة بــــ الصعوبات/ المجال

 0.887 19 (المشرفةالمديرية, الكزارة, الجية )الجيات المسؤكلة 

 0.880 13 (بكييفف تر يمشرف, ك فيمعمم, ك فيمدير )الككادر البشرية 

 0.910 10 الطمبة  

 0.816 11 حتالؿاإل

 0.945 50 الدرجة الكمية

 معامل الثبات لمجاالت أداة الطمبة (: نتائج6.3جدول )

 معامل الثبات الفقرات المتعمقة بــــ الصعوبات/ المجال

 0.790 13 (بيئة مدرسيةك معمـ, ك مدير, )المدرسة نفسيا 

 0.825 11 نظمة كالقكانيفاأل

 0.785 9 حتالؿاإل

 0.838 30 الدرجة الكمية

القدس كما يراىا  مدينةمصعكبات التي تكاجو مدارس لمدرجة الكمية ل جاءت قيمة معامؿ الثباتك 

القدس  مدينةمصعكبات التي تكاجو مدارس لككانت الدرجة الكمية  ,(0.945)المعممكف كالمديركف 

 .بثبات يفي بأغراض الدراسة تيفدالى تمتع األإكىذه النتيجة تشير   ,(0.838) الطمبةكما يراىا 
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 إجزاءاث انذراست  1.  1

قامت الباحثة بتكزيع أداتي الدراسة عمى أفراد العينة, بعد الحصكؿ عمى المكافقة الرسمية مف الجيات 

أية مالحظات الطمبة لبياف  إستبانةشرفت بنفسيا عمى تكزيع كفؽ المراسالت المتبعة, كألعالقة ذات ا

ستعانة تبانة المديريف كالمعمميف باإليف مف الطمبة, في حيف تـ تكزيع إسستجابات المبحكثتتعمؽ بإ

ف أفراد م تستبياناكبعد أف أكتممت عممية تجميع اإل. القدس مدينةالتربية كالتعميـ في  ةبمكتب مدير 

المستردة الصالحة كالتي  تستبياناباحثة أف عدد اإلالعينة بعد إجابتيـ عمييا بطريقة صحيحة, تبيف لم

 .ستبانة مف الطمبةإ( 189)ريف, ك يستبانة مف المعمميف كالمدإ( 213: )خضعت لمتحميؿ اإلحصائي

 انمعبنجت اإلحصبئُت   8.  1

 , كذلؾ تمييدان (إعطائيا أرقاما معينة)كالتأكد مف صالحيتيا لمتحميؿ تـ ترميزىا  تستبيانابعد جمع اإل

إلدخاؿ بياناتيا إلى جياز الحاسكب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة, كتحميؿ البيانات 

كفقا ألسئمة الدراسة كفرضياتيا, كقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتكسطات 

ستبانة, كلكؿ مجاؿ كلمدرجة الكمية, كاختبار المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات اإل لحسابية كاالنحرافاتا

رتباط بيرسكف, , كمعامؿ إ(one way anova)األحادم تحميؿ التبايف , كاختبار (t- test( )ت)

, كذلؾ باستخداـ برنامج الرزمة اإلحصائية (Cronbach Alpha)كمعادلة الثبات كركنباخ ألفا 

 (.SPSS( )Statistical Package For Social Sciences)جتماعية لمعمـك اإل

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الرابع: نتائج الدراسة

 تمييد 1.1

 نتائج أسئمة الدراسة  4.1

 أسئمة الدراسة  1.4.1

 نتائج السؤال األول 1.1.4.1

 نتائج السؤال الثاني  4.1.4.1

  نتائج السؤال الثالث 1.4.2.4

 نتائج السؤال الرابع  4.4.2.4

 نتائج السؤال الخامس 4.1.4.1

 نتائج  فرضيات الدراسة 4.1

 

 



55 
 

 الفصل الرابع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وتبئج انذراست

 تمهُذ  1.  1

 "إلييا الباحثة عف مكضكع الدراسة كىك  تتي تكصمتضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة, ال

كبياف " والمعممون والطمبة المديرونا القدس كما يراى مدينةالتي تواجو مدارس  الصعوباتمستوى 

ستجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة, إمف خالؿ  الدراسة في مستكل ىذه الصعكبات, متغيرات دكر

ستجابة أفراد اديد درجة متكسطات كحتى يتـ تح. تـ الحصكؿ عميياكتحميؿ البيانات اإلحصائية التي 

 :اآلتي المقياس الكزنيعينة الدراسة تـ اعتماد 

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 فأقؿ 2.33 منخفضة

 3.67-2.34 متكسطة

 فأعمى 3.68 عالية
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 :وتبئج أسئهت انذراست  1.  1

كما القذس  هذينةالصعوبات التي تواجه هذارس هستوى ها : نتائج السؤال األول 0.6.4

 ؟ يراىا المعممون والمديرون

انحرافات المعيارية عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاإل لإلجابة

  عفالتي تعبر ك  الخاصة بالمعمميف كالمديريف, ستبانةإلا مجاالت الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى

 . (1.4)القدس كما تراىا ىذه الفئة, كيبينيا الجدكؿ  مدينةالصعكبات  التي تكاجو مدارس مستكل 

نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة (: المتوسطات الحسابية واإ 1.4ل )جدو

 .الدراسة لمجاالت من المعممين والمديرين

 الرقم
المتوسط  بــــ الصعوبات المتعمقة/ المجال

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

الجية و الوزارة، و المديرية، )الجيات المسؤولة  3
 (المشرفة

 متوسطة 0.60 3.52

 متوسطة 0.78 3.48 حتاللاإ 7

 متوسطة 0.86 3.44 الطمبة 1

ن يمشرف، و  نيمعمم و ،نيمدير )الكوادر البشرية  5
 (نيتربوي

 متوسطة 0.71 2.84

 متوسطة 0.58 3.32 الدرجة الكمية       

نحرافات المعيارية الستجابات يعبر عف المتكسطات الحسابية كاإل الذم يالحظ مف الجدكؿ السابؽ,

المتكسط الحسابي  أفالقدس  مدينةالصعكبات التي تكاجو مدارس مستكل أفراد عينة الدراسة حكؿ 

نك ( 3.32)ىك لمدرجة الكمية الصعكبات التي مستكل أف عمى  ؿكىذا يدل ,(0.58)حراؼ معيارم ا 
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كلقد حصؿ مجاؿ . متوسطةجاءت بدرجة المعممكف ك  القدس كما يراىا المديركف مدينةتكاجو مدارس 

عمى أعمى متكسط ( الجية المشرفةك الكزارة, ك المديرية, )الصعكبات المتعمقة بالجيات المسؤكلة 

بالككادر البشرية , كبدرجة متكسطة, كحصؿ مجاؿ الصعكبات المتعمقة  (3.52)حسابي كمقداره 

 كمتكسط حسابي( 2.84)عمى أقؿ متكسط حسابي كقدره  ف(يف تربكييمشرفك  ,فيمعمم, ك في)مدير 

 متوسطة.كجاءت جميع المجاالت بدرجة  (.0.71)

نحرافات إلاحثة بحساب المتكسطات الحسابية ك قامت الباأما بخصكص فقرات ىذه المجاالت, فقد 

كفؽ مجاالتيا, كتبينيا الجداكؿ  ستبانةاإل فقرات الدراسة عمىالمعيارية الستجابات أفراد عينة 

 .الالحقة

كيبينيا .  الجية المشرفة(و الوزارة، و  الصعوبات المتعمقة بالجيات المسؤولة )المديرية،مجال : أوالً 

 (.2.4) الجدكؿ 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 2.4جدول )

الجية و الوزارة، و الدراسة لمجال الصعوبات المتعمقة بالجيات المسؤولة )المديرية، 

 المشرفة(.

 الرقم
المتكسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

 عالية 0.97 4.11 القدس قمة الحكافز المادية لمعامميف في مدارس 1

 عالية 0.97 4.06 تدني ركاتب العامميف في المدرسة  7

 عالية 0.99 3.86 تدني الميزانية السنكية لممدرسة 1

 عالية 0.92 3.84 كثافة البرنامج اليكمي لممعمـ  5
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 عالية 1.02 3.83 غياب األمف الكظيفي لمعامميف في المدرسة 4

 عالية 1.03 3.76 كالمكائح في المراسالت المدرسيةكثرة التعميمات  2

 عالية 1.01 3.75 غياب االىتماـ  الفعمي بمدارس القدس  2

 متوسطة 1.01 3.64 كثرة المياـ الممقاة عمى المديريف   ,

 متوسطة 0.96 3.61 المركزية في اتخاذ القرارات االدارية 9

مباني  غياب مكاصفات البيئة المدرسية السميمة عف 31
 المدرسة

 متوسطة 1.27 3.55

النظاـ التعميمي المطبؽ عمى ىيبة قمة محافظة  33
 المعمـ 

 متوسطة 1.18 3.52

 متوسطة 1.06 3.48 غياب العدالة عند تطبيؽ األنظمة كالتعميمات 37

 متوسطة 1.16 3.48 كبيرة لمطمبة داخؿ الغرؼ الصفيةعداد كجكد أ 31

المدارس مف قبؿ الجيات التمييز في التعامؿ مع  35
 المسئكلة

 متوسطة 1.09 3.34

 متوسطة 0.98 3.25 قمة اىتماـ الجيات المسئكلة  بالكسائؿ التعميمية  34

 متوسطة 1.13 3.23 غياب المعايير المينية في تعيينات المديريف 32

تكفر التدريب الميني أثناء الخدمة لكادر  ندرة  32
 المدرسة 

 متوسطة 0.98 3.22

صعكبة التعامؿ مع المنياج المدرسي الفمسطيني في  ,3
 مدارس القدس

 متوسطة 1.01 2.85

محاباة المدير لمجية المشرفة عمى المدرسة عمى  39
 حساب المعمميف

 متوسطة 1.23 2.60

 متوسطة 0.60 3.53 الدرجة الكمية
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نحرافات المعيارية الستجابات يعبر عف المتكسطات الحسابية كاإل يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم

الجية ك الكزارة, ك المديرية, )أفراد عينة الدراسة عمى مجاؿ الصعكبات المتعمقة بالجيات المسؤكلة 

 ( 0.60)نحراؼ معيارم ا  ك ( 3.53) لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  أف( المشرفة

. فقرة بدرجة متكسطة( 12)ك جاءت بدرجة عاليةات فقر ( 7)أف ( 2.4)كما تشير النتائج في الجدكؿ 

 عمى أعمى متكسط حسابي " قمة الحوافز المادية لمعاممين في مدارس القدس" كحصمت الفقرة 

محاباة المدير لمجية المشرفة عمى المدرسة عمى حساب " , كحصمت الفقرة (4.11) مقدارهك 

 (.2.60)عمى أقؿ متكسط حسابي " المعممين 

كيبينيا  ن(،ين تربوييمشرف،و نيمعمم،و نيبالكوادر البشرية )مدير صعوبات المتعمقة المجال : ثانياً 

  (.3.4الجدكؿ )

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 3.4جدول )

ن يمشرفو  ،نيمعممو  ،نيالدراسة لمجال الصعوبات المتعمقة بالكوادر البشرية )مدير 

 ن(يتربوي

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.10 3.34 اقتصار دكر المشرؼ التربكم عمى الزيارة الصفية كما يتبعيا 1

 متوسطة 1.24 3.24 غياب الدافعية لمعمؿ لدل العامميف في المدرسة 2

 متوسطة 1.08 3.21 غياب االبداع  في عممية اإلشراؼ التربكم 3

 متوسطة 1.18 3.10 بيف المشرؼ التربكم كالمعمـضعؼ التكاصؿ الميني  4

 متوسطة 1.03 2.97 غياب التجديد في طرائؽ التدريس مف قبؿ المعمميف 5
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 متوسطة 1.05 2.93 غياب جانب العالقات االنسانية بيف المشرؼ التربكم كالمعمـ 6

 متوسطة 1.06 2.92 قمة اىتماـ المعمميف بتطكير أنفسيـ مينيان  7

 متوسطة 1.12 2.77 التأىيؿ اإلدارم لممديرغياب  8

 متوسطة 1.17 2.64 تكميؼ معمميف بتدريس مكاد خارج مجاؿ تخصصيـ 9

 متوسطة 1.12 2.62 ضعؼ احتراـ المعمميف لمطمبة 10

 متوسطة 0.99 2.42 ضعؼ العالقة بيف المدير كالمعمـ 11

 متوسطة 1.12 2.38 إدارة مدير المدرسة إدارة دكتاتكرية 12

 متوسطة 1.07 2.38 قمة مراعاة  المدير لظركؼ المعمميف 13

 متوسطة 0.71 2.84 الدرجة الكمية

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات 

ف يمشرفك  ,فيمعمم ك ,فيمدير )صعكبات المتعمقة بالككادر البشرية المجاؿ أفراد عينة الدراسة عمى 

 .كجاء بدرجة متكسطة ,( 0.71)نحراؼ معيارم ا  ك ( 2.84)لمدرجة الكمية ىكالمتكسط الحسابي  أف (فيتربكي

كحصمت الفقرة  .جميع الفقرات جاءت بدرجة متكسطةأف ( 3.4)كما تشير النتائج في الجدكؿ 

 كمقداره عمى أعمى متكسط حسابي "  اقتصار دور المشرف التربوي عمى الزيارة الصفية وما يتبعيا"

 .الصعوبات  المتعمقة بالطمبةمجال : ثالثاً 
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 4.4جدول )

 الدراسة لمجال الصعوبات  المتعمقة بالطمبة

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.98 3.98 متابعة أكلياء األمكر ألبنائيـ في المدرسةقمة  1

 عالية 1.08 3.97 تدني دافعية الطمبة لمدراسة 2

 عالية 1.11 3.69 استيانة الطالب بأنظمة كتعميمات المدرسة  3

 عالية 1.04 3.68 ضعؼ الطمبة في ميارات القراءة كالكتابة األساسية  4

 متوسطة 1.11 3.40 لمعمميوغياب احتراـ الطالب  5

 متوسطة 1.20 3.31 تأخر الطمبة عف بداية الدكاـ الصباحي 6

 متوسطة 1.32 3.26 (انتشار سمككيات غير مقبكلة )التدخيف, العنؼ المفظي, تخريب في ممتمكات 7

 متوسطة 1.06 3.21 معاناة الطمبة مف مشكالت نفسية 8

 متوسطة 1.29 3.18 الطمبةبيف (  الجسدم) انتشار ظاىرة العنؼ 9

 متوسطة 1.31 2.70 تسرب الطمبة مف المدرسة   10

 متوسطة 0.86 3.44 الدرجة الكمية

نحرافات المعيارية الستجابات يعبر عف المتكسطات الحسابية كاإل يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم

لمدرجة الكمية المتكسط الحسابي  أف صعكبات  المتعمقة بالطمبةالمجاؿ أفراد عينة الدراسة عمى 

 .جاء بدرجة متكسطةالمجاؿ أف عمى  ؿكىذا يدل( 0.86)كانحراؼ معيارم ( 3.44)ىك

فقرات جاءت بدرجة ( 6)عالية كجاءت بدرجة فقرات ( 4)أف ( 4.4)كما تشير النتائج في الجدكؿ 

عمى أعمى متكسط "  قمة متابعة أولياء األمور ألبنائيم في المدرسة" كحصمت الفقرة . متكسطة

 (.2.70) كقدره عمى أقؿ متكسط حسابي"  تسرب الطمبة من المدرسة ", كحصمت الفقرة (3.98) كمقداره حسابي

 (.5.4)كيبينيا الجدكؿ  حتالل،مجال الصعوبات المتعمقة باإ: رابعا  
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نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة (: المتوسطات الحسابية واإ 5.4ول )جد

 حتاللاسة لمجال الصعوبات المتعمقة باإالدر 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.07 4.17 منح مدارس القدس التراخيص الالزمة لمبناء قمة 3

 عالية 1.02 4.09 الضرائب الباىظة التي يفرضيا االحتالؿ عمى التعميـ في القدس 7

 عالية 1.13 3.88 التي تقدميا سمطات االحتالؿ لمدارس المعارؼاالغراءات المادية  1

 متوسطة 1.14 3.55 تقميص عدد معممي الضفة العامميف في مدارس القدس 5

 متوسطة 1.31 3.41 تأخر الطمبة عف الدكاـ بسبب حكاجز االحتالؿ   4

 متوسطة 1.29 3.10 محاكلة فرض المنياج االسرائيمي عمى مدارس القدس 2

 متوسطة 1.24 3.04 اعتقاؿ الككادر البشرية في المدارس مف قبؿ قكات االحتالؿ 2

 متوسطة 1.26 2.66 مداىمة قكات االحتالؿ المتكرر لمدارس القدس ,

 متوسطة 0.78 3.49 الدرجة الكمية

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات 

لمدرجة الكمية المتكسط الحسابي  أف صعكبات المتعمقة باالحتالؿالمجاؿ أفراد عينة الدراسة عمى 

 .جاء بدرجة متكسطةالمجاؿ أف عمى  ؿكىذا يدل( 0.78)كانحراؼ معيارم ( 3.49)ىك

فقرات جاءت بدرجة ( 5)فقرات جاءت بدرجة عالية ك( 3)أف ( 5.4)كما تشير النتائج في الجدكؿ 

عمى أعمى متكسط "  منح مدارس القدس التراخيص الالزمة لمبناء قمة" كحصمت الفقرة  .متكسطة

عمى "  مداىمة قوات االحتالل المتكرر لمدارس القدس" , كحصمت الفقرة (4.17) مقداره حسابي

 (.2.66) كمقداره متكسط حسابي أقؿ
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أفراد عينة الدراسة من المعممين  ىل تختمف تقديراتنتائج السؤال الثاني:  2.42.

باختالف متغيرات القدس  مدينةلصعوبات التي تواجو مدارس مستوى ل والمديرين

 ؟شراف عمى المدرسةى الوظيفي، ومكان السكن، وجية اإالمسم الدراسة:

 :كاآلتيجابة عف ىذا السؤاؿ تـ فحص الفرضيات الصفرية المنبثقة عنو, كىي كلإل

 : نتائج الفرضية األولى

بين تقديرات أفراد عينة  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "

عزى لمتغير تالقدس  مدينةلصعوبات التي تواجو مدارس مستوى ل الدراسة من المعممين والمديرين

 ".المسمى الوظيفي

 (.  6.4) كما يبينيا الجدكؿ . "ت"اختبار  مف خالؿ األكلىحص الفرضية تـ ف

مستوى  حول  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:6.4جدول )

 المسمى الوظيفيمتغير  القدس حسب مدينةالصعوبات التي تواجو مدارس 

المسمى  المجال
 الوظيفي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "t"قيمة
 الداللة

صعكبات تتعمؽ بالجيات 
 المسؤكلة 

 1095 1012 2.59 3.52 163 معمـ

 2.64 3.52 50 مدير

صعكبات تتعمؽ بالككادر 
 البشرية 

 1022 1011 2.71 2.83 163 معمـ

 2.69 2.86 50 مدير

 1091 ,101 2.84 3.43 163 معمـ بالطمبةصعكبات  تتعمؽ 
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 2.90 3.44 50 مدير

صعكبات تتعمؽ 
 باالحتالؿ

 10,1 1075 2.74 3.48 163 معمـ

 2.918 3.51 50 مدير

 10,5 1071 2.56 3.31 163 معمـ الدرجة الكمية

 2.62 3.33 50 مدير

, (0.841), كمستكل الداللة (0.201)لمدرجة الكمية " ت"يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة 

لصعكبات مستكل الأم أنو ال تكجد فركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة مف المعمميف كالمديريف 

كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الصفرية . المسمى الكظيفيتعزل لمتغير القدس  مدينةالتي تكاجو مدارس 

 . األكلى

 : نتائج الفرضية الثانية

بين تقديرات أفراد عينة  (α ≥ 0.05) ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروقال  "

عزى لمتغير تالقدس  مدينةلصعوبات التي تواجو مدارس مستوى ال الدراسة من المعممين والمديرين

 ". مكان السكن

 (. 205)كيبينيا الجدكؿ . مكاف السكفمتغير  حسب" ت"اختبار  باستخداـ الثانيةحص الفرضية تـ ف
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 مستوى  حول العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:7.4جدول )

 مكان السكنمتغير  القدس حسب مدينةالصعوبات التي تواجو مدارس 

المتوسط  العدد مكان السكن المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "t"قيمة
 الداللة

صعكبات تتعمؽ 
 بالجيات المسؤكلة 

داخؿ الجدار 
 العازؿ

137 3.57 2.55 3021 1031 

خارج الجدار 
 العازؿ

76 3.43 2.68 

صعكبات تتعمؽ 
 بالككادر البشرية 

داخؿ الجدار 
 العازؿ

137 2.86 2.67 1025 1054 

خارج الجدار 
 العازؿ

76 2.79 2.77 

صعكبات  تتعمؽ 
 بالطمبة

داخؿ الجدار 
 العازؿ

137 3.49 2.82 3071 1077 

خارج الجدار 
 العازؿ

76 3.33 2.92 

صعكبات تتعمؽ 
 حتالؿباإل

داخؿ الجدار 
 العازؿ

137 3.55 2.74 3027 1031 

خارج الجدار 
 العازؿ

76 3.37 2.85 

داخؿ الجدار  الدرجة الكمية
 العازؿ

137 3.37 2.52 3047 1031 

خارج الجدار 
 العازؿ

76 3.23 2.65 

, (0.130), كمستكل الداللة (1.523)لمدرجة الكمية " ت"يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة 

 مدينةلصعكبات التي تكاجو مدارس مستكل الأم أنو ال تكجد فركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة 

 . كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثانية. , ككذلؾ لممجاالتمكاف السكفتعزل لمتغير القدس 
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 : نتائج الفرضية الثالثة

بين تقديرات أفراد عينة  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "

شراف عمى جية اإعزى لمتغير تالقدس  مدينةلصعوبات التي تواجو مدارس مستوى ال الدراسة

 ".المدرسة

كما في . شراؼ عمى المدرسةاإل جيةمتغير  حسب" ت"اختبار  باستخداـ الثالثةحص الفرضية تـ ف

 ( .  05,) الجدكؿ 

مستوى حول  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:8.4جدول )

 شراف عمى المدرسةجية اإمتغير  القدس حسب مدينةالصعوبات التي تواجو مدارس 

نوع  المجال
 المدرسة

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "t"قيمة
 الداللة

صعكبات تتعمؽ بالجيات 
 المسؤكلة 

 1011 ,504 2.518 3.69 116 حككمية

 2.64 3.32 97 خاصة

صعكبات تتعمؽ بالككادر 
 البشرية 

 1073 3075 2.67 2.89 116 حككمية

 2.74 2.77 97 خاصة

 1079 3014 2.80 3.49 116 حككمية صعكبات  تتعمؽ بالطمبة

 2.92 3.37 97 خاصة

 1055 1022 2.75 3.52 116 حككمية صعكبات تتعمؽ باالحتالؿ

 2.82 3.44 97 خاصة

 ,1011 7022 2.50 3.41 116 حككمية الدرجة الكمية

 2.63 3.20 97 خاصة

, (0.008), كمستكل الداللة (2.663)لمدرجة الكمية " ت"يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة 

 مدينةلصعكبات التي تكاجو مدارس مستكل الأم أنو تكجد فركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة 
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كبذلؾ . , ككانت الفركؽ لصالح المدارس الحككميةشراؼ عمى المدرسةجية اإلتعزل لمتغير القدس 

 . الفرضية الثالثة رفضتـ 

 مذَىتانصعىببث انتٍ تىاجه مذارس مستىي مب : انثبنثانسؤال وتبئج   1.1.1

 ؟ انقذس كمب َزاهب انطهبت

نحرافات المعيارية ثة بحساب المتكسطات الحسابية كاإلقامت الباح الثالث عف السؤاؿ لإلجابة

الصعكبات مستكل  عفستبانة التي تعبر اإل مجاالت عمى مف الطمبة الستجابات أفراد عينة الدراسة

 (.  905) كيبينيا الجدكؿ . القدس مدينةالتي تكاجو مدارس 

نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة (: المتوسطات الحسابية واإ 9.4جدول )

 الدراسة من الطمبة عمى مجاالت  أداة الدراسة

 الرقم
المتوسط  تتعمق بــــصعوبات / المجال

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.73 3.26 االنظمة كالقكانيف 3

 متوسطة 0.77 3.14 االحتالؿ 7

 متوسطة 0.65 2.68 (بيئة مدرسيةك معمـ,  كمدير,)المدرسة نفسيا  1

 متوسطة 0.49 3.00 الدرجة الكمية

نحرافات المعيارية الستجابات يعبر عف المتكسطات الحسابية كاإل يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم

 أف ,القدس كما يراىا الطمبة مدينةالصعكبات التي تكاجو مدارس  مستكل  حكؿأفراد عينة الدراسة 

مستكل أف كىذا يدؿ عمى ( 0.499)كانحراؼ معيارم ( 3.00)لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي 

كلقد حصؿ . متوسطةجاء بدرجة  القدس كما يراىا الطمبة مدينةالصعكبات  التي تكاجو مدارس 
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مجاؿ , كيميو (3.26)عمى أعمى متكسط حسابي كمقداره  كالقكانيفنظمة األب المتعمقةصعكبات المجاؿ 

 (.بيئة مدرسيةك معمـ, ك مدير, )المدرسة نفسيا ب المتعمقة صعكباتالكمف ثـ مجاؿ , االحتالؿب  المتعمقةصعكبات ال

نحرافات تكسطات الحسابية كاإلقامت الباحثة بحساب المفقد ستبانة, أما بخصكص فقرات مجاالت اإل
 المجاالت الثالثة, كتبينيا الجداكؿ الالحقة. فقرات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى

  (.1.14ويبينيا الجدول )، بيئة مدرسية(و معمم، و المدرسة نفسيا )مدير، ب المتعمقةصعوبات الال مج أواًل:

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 10.4جدول )

بيئة  ومعمم،و المدرسة نفسيا )مدير، ب المتعمقةصعوبات اللمجال  من الطمبة الدراسة

 مدرسية(

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.23 3.15 مشاركة الطمبة في القرارات المدرسية ندرة 2
 متوسطة 1.30 3.05 مناسبة المرافؽ المدرسية لمطمبة قمة 4

 متوسطة 1.32 3.01 تحيز المعمميف لطمبة دكف غيرىـ 13
 متوسطة 1.11 2.93 ارة الدافعية لدل الطمبةإث عدـ 7
 متوسطة 1.29 2.88 قمة المختبرات لمنشاطات العممية 5

 متوسطة 1.52 2.86 قساط المدرسية المرتفعةاأل 12
 متوسطة 1.26 2.66 قمة  المعمميف الذككر في مدارس الذككر 11
 متوسطة 1.06 2.62 خكؼ الطمبة مف االدارة المدرسية 1
 متوسطة 1.23 2.58 عدـ المتابعة لمشكالت الطمبة  8
 متوسطة 1.12 2.46 قمة المعمميف المتخصصيف كالمؤىميف 6
 متوسطة 1.15 2.37 كالطمبةضعؼ العالقة بيف المعمميف  3

 منخفضة 1.09 2.20 نقص  المعمميف طكؿ  السنة  الدراسية 10
 منخفضة 1.18 2.13 الترحيب بأكلياء األمكر قمة 9

 متوسطة 0.65 2.68 الدرجة الكمية
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يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات 

 أف( بيئة مدرسيةك معمـ, ك مدير, )المدرسة نفسيا ب المتعمقةصعكبات الأفراد عينة الدراسة عمى مجاؿ 

 .(0.65)كانحراؼ معيارم ( 2.68)لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي 

متكسطة كفقرتيف جاءتا بدرجة جاءت بدرجة ة فقر ( 11)أف ( 10.4)كما تشير النتائج في الجدكؿ 

عمى أعمى متكسط "  مشاركة الطلبة في القرارات المدرسية ندرة" كحصمت الفقرة . منخفضة

 (.2.13)عمى أقؿ متكسط حسابي " الترحيب بأولياء األمور قلة" , كحصمت الفقرة (3.15)حسابي 

 .(33.4)جدكؿ ال كيبينيا االنظمة والقوانين.ب المتعمقةصعوبات المجال ثانيًا: 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة  (:11.4الجدول)

 االنظمة والقوانينب المتعمقةالدراسة لمجال صعوبات 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.22 3.83 قمة الحصص الترفييية 2

 متوسطة 1.34 3.62 كثرة الحصص اليكمية 4

 متوسطة 1.25 3.45 كثافة المناىج المدرسية 5

 متوسطة 1.20 3.39 سياسات االمتحانات تحد مف ابداع الطالب  9

 متوسطة 1.24 3.35 كثرة األعباء الدراسية عمى الطالب 3

 متوسطة 1.21 3.35 التقيد بيا داخؿ المدرسة كثرة االنظمة التي  يجب 7

 متوسطة 1.11 3.13 انعداـ الحكافز المعنكية لمطمبة 31

 متوسطة 1.14 3.06 عدـ مراعاة المكاد الدراسية لمفركؽ الفردية لمطمبة 2
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 متوسطة 1.14 2.91 عدـ مالءمة االنظمة لمفئة العمرية 1

 متوسطة 1.24 2.88 االىتماـ بالظركؼ الطارئة لمطمبة ضعؼ ,

 متوسطة 1.20 2.86 إرىاؽ الطمبة بنشاطات غير ىادفة  33

 متوسطة 0.73 3.25 الدرجة الكمية

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات 

لمدرجة المتكسط الحسابي  أف ظمة كالقكانيفمجاؿ صعكبات مصدرىا األنأفراد عينة الدراسة عمى 

 .(0.73)كانحراؼ معيارم ( 3.25)الكمية

فقرات جاءت ( 10)فقرة كاحدة جاءت بدرجة عالية, كأف ( 11.4)كما تشير النتائج في الجدكؿ 

, (3.83)عمى أعمى متكسط حسابي "  قمة الحصص الترفييية" كحصمت الفقرة  .بدرجة متكسطة

 .(2.86)عمى أقؿ متكسط حسابي "  بنشاطات غير ىادفةإرىاق الطمبة " كحصمت الفقرة 

  (.3705كيبينيا الجدكؿ ) .االحتاللب المتعمقةصعوبات المجال  ثالثًا: 
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 412.جدول )

 مجال صعوبات مصدرىا  االحتالللالدراسة 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

معاناة الطمبة مف المشكالت النفسية التي يسببيا  1

 االحتالؿ

 متوسطة 1.35 3.40

 متوسطة 1.26 3.37 صعكبة الكصكؿ إلى المدرسة بسبب الحكاجز 2

 متوسطة 1.23 3.30 منافسة مدارس االحتالؿ لمدارس السمطة 4

 متوسطة 1.42 3.29 تحريؼ كتشكيو المناىج الفمسطينية 5

اختالؼ قكانيف القبكؿ بيف مدارس السمطة الفمسطينية  7

 في القدس

 متوسطة 1.13 3.27

 متوسطة 1.25 3.11 ارتفاع كمفة المكاصالت نتيجة الحكاجز 9

 متوسطة 1.30 2.97 انتشار ظاىرة التسرب عند الطالب لمعمؿ 3

 متوسطة 1.30 2.97 تغيب الطمبة خكفان مف االعتقاالت  8

 متوسطة 1.26 2.61 تدريس الطمبة مناىج تدعـ االحتالؿ 6

 متوسطة 0.77 3.14 الدرجة الكمية
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يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات 
لمدرجة المتكسط الحسابي  أف االحتالؿب المتعمقةصعكبات المجاؿ أفراد عينة الدراسة عمى 

 .(0.77)كانحراؼ معيارم ( 3.14)الكمية

" كحصمت الفقرة . متكسطةجاءت بدرجة جميع الفقرات أف ( 12.4)كما تشير النتائج في الجدكؿ 
, (3.40)عمى أعمى متكسط حسابي "  معاناة الطمبة من المشكالت النفسية التي يسببيا االحتالل

  .(2.61)عمى أقؿ متكسط حسابي "  االحتاللتدريس الطمبة مناىج تدعم  "كحصمت الفقرة 

 أفراد عينة الدراسة من الطمبة ىل تختمف تقديراتنتائج السؤال الرابع:  2.4.4

 ،الجنس باختالف متغيرات:القدس  مدينةلصعوبات التي تواجو مدارس مستوى ال

 ؟األكاديمي، ومكان السكنوالمسار 

 :اآلتية  الصفرية لفرضياتفحص اجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تكلإل

 : الرابعةنتائج الفرضية 

بين تقديرات أفراد عينة الدراسة من  توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "
 ."الجنسلمتغير  تعزىلصعوبات التي تواجو مدارس مدينة القدس مستوى ال الطمبة

 (.3105في الجدكؿ ), كما " ت"اختبار  باستخداـ الرابعة الصفرية حص الفرضيةتـ ف
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 حول العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:413.جدول )

 الجنسمتغير  القدس حسب مدينةالصعوبات  التي تواجو مدارس مستوى 

/ صعوبات المجال
 تتعمق بــ

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "t"قيمة
 الداللة

 10722 30331 2.56 2.75 64 انثى  المدرسة نفسيا 

 2.69 2.64 125 ذكر

 10171 70141 2.68 3.43 64 انثى  االنظمة كالقكانيف 

 2.74 3.16 125 ذكر

 ,1019 30227 2.65 3.27 64 انثى  االحتالؿ

 2.82 3.07 125 ذكر

 ,1011 70223 2.40 3.12 64 انثى  الدرجة الكمية

 2.53 2.93 125 ذكر

, (0.008), كمستكل الداللة (2.671)لمدرجة الكمية " ت"يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة 

القدس  مدينةلصعكبات  التي تكاجو مدارس مستكل ال بيف تقديرات أفراد العينةأم أنو تكجد فركؽ 

 . الصفرية الرابعةكبذلؾ تـ رفض الفرضية . , ككانت الفركؽ لصالح اإلناثالجنستعزل لمتغير 

 : الخامسةنتائج الفرضية 

بين تقديرات أفراد عينة  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "

 المسار لمتغير تعزىلصعوبات التي تواجو مدارس مدينة القدس مستوى ال الطمبةالدراسة من 

 ." األكاديمي



74 
 

مستكل  عمىعينة الدراسة  أفرادتـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة  الخامسةلفحص الفرضية 

  (.3505كيبينيا الجدكؿ ) .األكاديمي المسارمتغير  حسبالقدس  مدينةالصعكبات  التي تكاجو مدارس 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة 441.جدول )

 المسارامتغير  حسبالقدس  مدينةالتي تواجو مدارس لصعوبات مستوى ال الدراسة

 األكاديمي

 المسار / صعوبات تتعلق بـــالمجال
 األكاديمي

االنحراف  المتوسط الحسابي العدد
 المعياري

 2.62 2.69 67 عمميالمدرسة نفسيا 

 2.69 2.62 94 أدبي

 2.66 2.77 28 غير ذلؾ

 2.71 3.32 67 عممي االنظمة كالقكانيف 

 2.76 3.22 94 أدبي

 2.70 3.11 28 غير ذلؾ

 2.70 3.14 67 عممي االحتالؿ

 2.84 3.13 94 أدبي

 2.87 3.14 28 غير ذلؾ

 2.42 3.02 67 عمميالدرجة الكلية

 2.55 2.96 94 أدبي

 2.58 2.99 28 غير ذلؾ
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 مدينةالصعكبات  التي تكاجو مدارس  مستكل  كجكد فركؽ ظاىرية في (4..0)يالحظ مف الجدكؿ 

تـ استخداـ تحميؿ  , كلمعرفة داللة الفركؽاألكاديمي المسارمتغير حسب  ةالقدس كما يراىا الطمب

 (:34.4كما يظير في الجدكؿ ) (one way anova)األحادم التبايف 

مستوى  حولالعينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج تحميل التباين : (415.)لجدو

 األكاديمي المسارمتغير   حسبالقدس  مدينةالصعوبات  التي تواجو مدارس 

/ صعوبات تتعمق المجال
 بـــ

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

بيف  المدرسة نفسيا 
 المجمكعات

0.47 2 0.23 0.55 

 

0.57 

 

داخؿ 
 المجمكعات

80.52 186 0.43 

 
 188 81.00 المجمكع

بيف  االنظمة كالقكانيف 
 المجمكعات

1.015 2 0.50 0.94 

 

0.39 

 

داخؿ 
 المجمكعات

100.03 186 0.53 

 
 188 101.04 المجمكع

بيف  االحتالؿ
 المجمكعات

0.00 2 0.00 0.00 

 

0.99 

 

داخؿ 
 المجمكعات

113.80 186 0.61 

 
 188 113.81 المجمكع
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بيف  الدرجة الكمية
 المجمكعات

0.16 2 0.08 0.32 

 

0.72 

 

داخؿ 
 المجمكعات

46.71 186 0.25 

 
 188 46.88 المجمكع

مف مستكل الداللة  أكبركىي ( 0.720)كمستكل الداللة ( 0.329)يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية 

(α ≥ 0.05 ) مدينةالتي تكاجو مدارس الصعكبات مستكل تكجد فركؽ دالة إحصائيان في ال أم أنو 

 . الصفرية الخامسةالفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ . األكاديمي المسارعزل لمتغير تالقدس كما يراىا الطمبة 

 : السادسةنتائج الفرضية 

بين تقديرات أفراد عينة  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "

  مكان السكنلمتغير  تعزىلصعوبات التي تواجو مدارس مدينة القدس مستوى ال الطمبةالدراسة من 

  (.3205, كيبينو الجدكؿ )"ت"اختبار  باستخداـ السادسةحص الفرضية تـ ف

 مستوى  في العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:16.4جدول )

مكان متغير  القدس كما يراىا الطمبة حسب مدينةالصعوبات  التي تواجو مدارس 

 السكن

/ صعوبات المجال
 تتعمق بـــ

مكان 
 السكن

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "t"قيمة
 الداللة

داخؿ  المدرسة نفسيا  
الجدار 
 العازؿ

153 2.66 0.61 0.88 0.37 
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خارج 
الجدار 
 العازؿ

36 2.77 0.80 

داخؿ  االنظمة كالقكانيف 
الجدار 
 العازؿ

153 3.28 0.72 1.10 0.27 

خارج 
الجدار 
 العازؿ

36 3.13 0.76 

داخؿ  االحتالؿ
الجدار 
 العازؿ

153 3.15 0.77 0.48 0.62 

خارج 
الجدار 
 العازؿ

36 3.08 0.78 

داخؿ  الدرجة الكمية
الجدار 
 العازؿ

153 3.00 0.48844 0.287 0.775 

خارج 
الجدار 
 العازؿ

36 2.97 0.55023 

, (0.775), كمستكل الداللة (0.287)لمدرجة الكمية " ت"يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة 

تعزل القدس كما يراىا الطمبة  مدينةالصعكبات  التي تكاجو مدارس مستكل أم أنو ال تكجد فركؽ في 

 . الصفرية السادسة, كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية مكاف السكفلمتغير 
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من وجية نظر  مدينة القدس مدارس التي تواجو الصعوباتالسؤال الخامس: ما نتائج  5.2.4

 المديرين والمعممين؟

السؤاؿ المفتكح المتعمؽ  فحصر إجابات المبحكثيف علإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة ب

ثـ قامت الباحثة  ,القدس مف كجية نظر المعمميف كالمديريف مدينة تكاجييا مدارسالتي  بالصعكبات

كما  الصعكبات( ترتيب ىذه 17.4. كيبيف الجدكؿ ) ستجاباتيذه االحساب األعداد كالنسب المؤية لب

 تكراراتيا كنسبيا المئكية.تنازليان كفؽ   أشار الييا المبحكثكف

من وجية نظر  التي تواجييا مدارس مدينة القدس الصعوبات(: 7.41جدول )

  المديرين والمعممين

النسبة  العدد الصعوبة/  جابةاإ الرقم
 المئوية

سرائيمي المتمثمة بكثرة الحكاجز كصعكبة اإل حتالؿاإل 1
 28.8 46 المكاصالت كاالعتقاالت كالتيكيد كغيرىا

 11.3 18 قمة الركاتب 2

 10.0 16 لممدارس عدـ تكفير الدعـ المادم 3

 9.4 15 عدـ اىتماـ الطمبة بالمكاد التعميمية 4

 8.1 13 تثبيت المعمميف كالحصكؿ عمى تراخيص البناء 5

 7.5 12 المنياج 6

 6.9 11 مدينة القدس عدـ اىتماـ الكزارة بمدارس 7

 6.3 10 النظرة الدكنية لمينة التعميـ 8

 5.0 8 الصفيةاألعداد الكبيرة لمطمبة كقمة الغرؼ  9
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 3.1 5 البيئة الصفية السيئة كقمة المرافقؼ العامة 10

 2.5 4 الكاسطةبعدـ كجكد مركزية في اتخاذ القرارات كالتكظيؼ  11

 1.3 2 ارتفاع االقساط 12

ات التي تكاجو مدارس يبيف الجدكؿ السابؽ عدد تكرارات عينة الدراسة مف المعمميف كالمديريف لمصعكب

, حيث حصمت صعكبة "االحتالؿ االسرائيمي المتمثمة  بكثرة الحكاجز كصعكبة المكاصالت مدينة القدس

, , كيمييا بالصعكبة قمة الركاتب46كاالعتقاالت كالتيكيد عمى أعمى تكرار بيف أفراد عينة الدراسة بمغت 

 صعكبات المتعمقةكالبعدـ كجكد مركزية في اتخاذ القرارات كالتكظيؼ بالكساطة بينما الصعكبات المتعمقة 

 .حصمت عمى أقؿ تكرارات بيف أفراد عينة الدراسة قساطبارتفاع األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الخامس: مناقشة النتائج والتوصيات
 مناقشة نتائج السؤال األول الرئيس 1.5

 مناقشة نتائج السؤال الثاني  2.5

 مناقشة نتائج السؤال الثاني 3.5

 مناقشة نتائج السؤال الثالث 4.5

 مناقشة السؤال الرابع 5.5

 توصيات الدراسة 6.5
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 الفصل الخامس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مىبقشت انىتبئج وانتىصُبث 

راسة, كذلؾ مف خالؿ عرض نتائج األسئمة التي تكصمت الدسئمة كفرضيات تناكؿ ىذا الفصؿ مناقشة أ

كما . ا لمدراسات السابقة, لمكصكؿ إلى المعمكمات المطمكبةييا الدراسة, ثـ العمؿ عمى مناقشتيا طبقن اإ

 . تضمف ىذا الفصؿ مجمكعة مف التكصيات التي تكصمت الييا الباحثة بناء عمى نتائج دراستيا

انصعىببث انتٍ تىاجه مذارس مذَىت مستىي مب : ألولمىبقشت وتبئج انسؤال ا 1.1

 ؟ انقذس كمب َزاهب انمعهمىن وانمذَزون

جابة عمى ىذا السؤاؿ بدرجة متكسطة, بمتكسط حسابي بمغ في الدرجة الكمية ئج اإلجاءت نتا

 (الجية المشرفةك الكزارة, ك المديرية, )بالجيات المسؤكلة (, كجاء مجاؿ الصعكبات المتعمقة 3.32)

مشرفكف تربكيكف( بالترتيب ,ك معممكف,ك الككادر البشرية )مديركف, كالصعكبات المتعمقة ببالترتيب األكؿ

 األخير.

ؤكلة عف التعميـ في القدس مقسمة إلى اأثر مف جية, حيث ف الجيات المسكتعزك الباحثة ذلؾ إلى أ

ميـ عمى الجزء اآلخر, فيما عمى جزء منيا,  كتشرؼ كزارة التربية كالتع اإلسرائيميةتشرؼ المعارؼ 

يجاد يؤدم إلى إشراؼ بعة ليا, كىذا التنكع في جيات اإلتشرؼ ككالة الغكث عمى المدارس التا

الجيات التابعة لمسمطة الفمسطينية ككنيا ال  الصعكبات في التكاصؿ مع الجيات المسؤكلة, كتحديدان 

ئيمي مما يشكؿ الكثير مف الصعكبات سراامؿ في القدس, لكجكد اإلحتالؿ اإلتستطيع العمؿ بشكؿ ك

لييا النتائج ضعؼ الركاتب كتدني الميزانية السنكية لتعميمي في المدارس, كمما تكصمت إلدل الكادر ا

لى تردم مستكل التعميـ, حيث أف المعمـ اذا امج الدراسي, كىذه العكامؿ تؤدم إلممدرسة, ككثافة البرن

يو مف مؿ فال يستطيع القياـ بما أككؿ إلالتي تؤىمو لمعلـ يستطع الحصكؿ عمى كافة االمتيازات 
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في تعزيز العممية  ( في أف الجيات المشرفة ال تساعد كثيران ,711مياـ, كىك ما يؤكده جبريؿ)

التعميمية في مدينة القدس بسبب عجز كزارة التربية كالتعميـ عف تقديـ كافة الخدمات المطمكبة 

عمى العممية التعميمية, فالكثير مف المعمميف ال يستطيعكف  سمبان لممدراس التابعة ليا, كىذا يؤثر 

حتالؿ مدينة المقدسة إال بتصاريح مف اإلحتالؿ, كقد تؤخر سمطات اإلالدخكؿ كالخركج الى ال

( 1500)عمى الحكاجز, كمع أف معممي مدراس القدس يحصمكف عمى منحة القدس كالبالغة  كجكدىـ

ء المعيشة الذم يطبؽ القانكف داخؿ القدس لكجكد غال المعمـحتياجات إال أف ىذا ال يفي بإ شيقؿ,

شيقؿ, لذلؾ يحتاج المعمـ الفمسطيني في ( 5400) دنى لدخؿ الفرداإلسرائيمي, حيث أف  الحد األ

السماف, )القدس إلى الدعـ مف قبؿ الجيات المشرفة عمى التعميـ كىذا ما تكصمت اليو دراسة 

 (.2014)كدراسة مصاركة ( 2014

مكر, ة تتمثؿ في قمة متابعة أكلياء األـ الصعكبات ذات العالقيما يتعمؽ بالطمبة فقد تبيف أف أىكف

ستيانو بقكانيف المدرسة, كتعزك الباحثة ذلؾ إلى حجـ الضغط الذم دني دافعية الطمبة لمدراسة كاإلكت

كالضرائب, غير الغرؼ جكر غالؽ, كذلؾ إرتفاع األ, حيث الحصار كاإل ينةيعاني منو طمبة المد

ىائمة مف الطمبة في  أعدادالمدارس مكتظة بالطمبة, كيكجد  صالحة لمتدريس, ككف الصفية غير

ش كضعؼ القدرة لدل مر الذم يؤدم إلى التشكي, األطالبان ( 60)الصؼ الكاحد, قد يصؿ العدد إلى 

لمدرسية, كىذا يسمح بتدني ستيعاب, كذلؾ قمة الكسائؿ المستخدمة لضعؼ المكازنات االطمبة عمى اإل

د مف اإلىتماـ كىك مستكل التحصيؿ الدراسي ليـ, لذلؾ يحتاج الطمبة في المدينة المقدسة إلى المزي

 (. 2008), كجبريؿ (2014)كدراسة مصاركة ( 2014السماف, ) يضان ما تكصؿ اليو أ

تبذليا كزارة التربية كالتعميـ ف يعرقؿ كؿ الجيكد التي يمكف أ اإلحتالؿف ذلؾ إلى أكتعزك الباحثة 

لتجييؿ التي , كاليدؼ ىك سياسة اكجية مشرفة عمى التعميـ في القدس الفمسطينية لتطكير التعميـ
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قامة المدارس ؿ ال يمكنو مقاكمة اإلحتالؿ, فاإلحتالؿ يمنع إحتالؿ لخمؽ جيؿ جاىيتبعيا اإل

إضافة إلى اعتقاؿ الطمبة مف المدارس  المدارس القائمة, يمنع بناء غرؼ صفية فيالمنفصمة, كذلؾ 

غراض التي تخص المدرسة في مصادرة األك كمداىمتيا بشكؿ مستمر كالعبث بمحتكيات المدارس, 

تغيير المناىج الدراسية كمنع تدريس المنيج الفمسطيني بشكؿ كيعمد إلى المختبرات كالحكاسيب, 

ي حتالؿ الرافضة لكجكد اسـ فمسطيف فلمحذؼ بما يتناسب مع سياسة اإل ضف يتعر إال بعد أ ,كامؿ

مى التعميـ يؤدم إلى صعكبات في تمكيف الجيات المشرفة عسرائيمي القدس, كىذا الدكر لإلحتالؿ اإل

القياـ بعمميـ في  يعمؿ عمى عرقة الككادر البشرية مف معمميف كمشرفيف مف ضان مف القياـ بدكرىا, كأي

( 2008)كجبريؿ ( 2001النمرم, )ييا ما تكصؿ إلمؿ كجو, كيتفؽ ذلؾ مع مى أكالتدريس ع

 ت السابقة جميعان , حيث اتفقت الدراسا (2014)السماف يضان كأ( 2014)كمصاركة ( 2012)كاالشيب

حتالؿ يخمؽ الكثير مف الصعكبات التي تكاجو االدارة المدرسية كتسيـ في إضعاؼ المسيرة ف اإلإلى أ

دارة المدرسية كالمعمميف كالطمبة كالمباني كالمناىج خالؿ  العبث بكؿ مككناتيا مف اإل فالتعميمية م

 . الدراسية

ھل تختلف تقذيرات أفراد عينة الذراسة هن الوعلوين : هناقشة نتائج السؤال الثاني  6.5

لصعوبات التي تواجو مدارس مدينة القدس باختالف متغيرات مستوى اوالمديرين ل

 شراف عمى المدرسة؟ى الوظيفي، ومكان السكن، وجية اإالمسمالدراسة: 

 :كاآلتيجابة عف ىذا السؤاؿ تـ فحص الفرضيات الصفرية المنبثقة عنو, كىي كلإل

 : نتائج الفرضية األولى
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بين تقديرات أفراد عينة  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "

عزى لمتغير تلصعوبات التي تواجو مدارس مدينة القدس مستوى ال والمديرينالدراسة من المعممين 

 ".المسمى الوظيفي

لمصعكبات نو ال تكجد فركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة مف المعمميف كالمديريف أظيرت النتائج أ

أف ىناؾ , كتعزك الباحثة ذلؾ إلى المسمى الكظيفيتعزل لمتغير التي تكاجو مدارس مدينة القدس 

جو المدارس في مدينة القدس, حيث دارة المدرسية كالمعمميف عمى الصعكبات التي تكاتكافؽ بيف اإل

دارة المدرسية, ىي ذاتيا التي يعاني منيا دير المدرسة مف صعكبات تتعمؽ باإلف ما يتعرض لو مأ

تكاصؿ مع الجيات ضعؼ ال يضان االقتحامات كالمنع كالتأخير, كأك , المعمـ ككنو في نفس المدرسة

سرائيمي, كصعكبة أكلى يكاجييا قطاع التعميـ, سؤكلة, كؿ ذلؾ يعد مف مسؤكلية اإلحتالؿ اإلالم

ف ىناؾ ضعؼ في مستكل التكاصؿ مع كزارة كالمعمميف عمى أ تفاؽ مف قبؿ المديريفىناؾ إكذلؾ 

عمؽ بالتعميـ في مدينة القدس, مف الجيد فيما يت ف تبذؿ مزيدان كالتعميـ الفمسطينية, التي يجب أ التربية

نظمة أعدـ كجكد كالتي بينت ( 2012)كدراسة حمبية ( 2012)كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة طكطح 

قتراحات المرسمة مف قبؿ مديرم ماؿ اإلإىكذلؾ  , كقكانيف كاضحة لضماف استقرار المعمـ كظيفيان 

 .المدارس لمتربية كالتعميـ

 : نتائج الفرضية الثانية

بين تقديرات أفراد عينة  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "

عزى لمتغير تلصعوبات التي تواجو مدارس مدينة القدس مستوى ال الدراسة من المعممين والمديرين

 ". مكان السكن



85 
 

لصعكبات التي تكاجو مستكل لو ال تكجد فركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة أظيرت النتائج أن

ف مكاف السكف كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أ ,مكاف السكفتعزل لمتغير مدارس مدينة القدس 

سكاء داخؿ القدس أك خارج اسكاقيا فالمدير كالمعمـ يعاني مف كجكد صعكبات, كقد تكثر الصعكبات 

حكاجز العسكرية, لمدرسة عبر اللدل المدراء كالمعمميف مف خارج المدينة الذيف يضطركف لمقدـك إلى ا

تفاؽ بيف المسيرة التعميمية, لذلؾ جاء اإل حتراؽ مف أجؿكالذم يؤدم إلى إجياد المعمـ كتعرضو لإل

المعمميف كالمدراء بكجكد حجـ مف الصعكبات المتعمقة بالركاتب كعدد الحصص العالي, إضافة إلى 

يشيا المعمـ كالمدير في مدينة القدس ضعؼ التكاصؿ مع الجيات المسؤكلة, ككف ىذه الحالة يع

 .( 2012), كىك ما كتكصمت اليو دراسة طكطح بشكؿ دائـ

 : نتائج الفرضية الثالثة

بين تقديرات أفراد عينة  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "

شراف عمى جية اإعزى لمتغير تلصعوبات التي تواجو مدارس مدينة القدس مستوى ال الدراسة

 ".المدرسة

لمصعكبات التي تكاجو مدارس ظيرت نتائج الدراسة أنو تكجد فركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة أ

  ., ككانت الفركؽ لصالح المدارس الحككميةشراؼ عمى المدرسةجية اإلتعزل لمتغير مدينة القدس 

كبر مف الطمبة, كتحتاج إلى المزيد مف تمتمؾ أعداد أف المدارس الحككمية كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أ

ستئجار كىذا يرفع مف حيث ال يسمح بالبناء األمر الذم يؤدم إلى اإل الدعـ عمى مستكل المباني

فيي متدنية لعدـ قدرة المعمـ عمى  االنشطة كالكسائؿمستكل صعكبات التكاصؿ, كفيما يتعمؽ ب

كذلؾ , خرلص الدعـ المادم مف ناحية ككثافة أعداد الصفكؼ مف ناحية أقاستخداميا في ظؿ ن

ككف كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية ال تستطيع المتابعة عمى ىذه المدارس متدني شراؼ التربكم اإل
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كثر مف المدارس , فإف ىذه المدارس تكاجو صعكبات أحتالؿبب اإلالمستمرة ليذه المدارس بس

ضافة إلى عدـ كجكد تمكيؿ مف الطمبة كمف جيات خاصة, إمصادر يككف ليا الخاصة, كالتي 

, كتتفؽ ىذه النتيجة مع الكثير مف الطمبة فييا, فتقؿ الصعكبات التي تكاجييا المدارس الخاصة

 (. 2012) كتختمؼ مع دراسة طكطح( 7131) األشقردراسة 

تىاجه مذارس مذَىت  انصعىببث انتٍمستىي مب : مىبقشت وتبئج انسؤال انثبنث 1.1

 انقذس كمب َزاهب انطهبت؟ 

(, كبدرجة 3.00جابة عمى ىذا السؤاؿ أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية بمغ )أظيرت نتائج اإل

عمى الصعكبات في القكانيف كاالنظمة المدرسية, كأدنى الصعكبات المتعمقة كتمثمت أ متكسطة,

 بالمدرسة نفسيا مف مديريف كمعمميف.

 ل ىذه النتيجة, أم أف متكسط الصعكبات مف كجية نظر الطمبة جاء بدرجة متكسطة, ككفكقد تعز 

راسي الجيد, كتبذؿ ما تتعامؿ مع الطمبة بما يضمف ليـ التحصيؿ الد أف اإلدارة المدرسية تحاكؿ ,

ات ف مف حقيـ المشاركة في القرار ـ في القدس, كمع ذلؾ يرل الطمبة أجؿ استقرار التعميبكسعيا مف أ

دارة المدرسية في مدارس القدس, كقد تككف المركزية في اتخاذ القرار المدرسية كىك ما لـ تقـ بو اإل

يعد مف العكامؿ التي تظير مستكل عالي مف الصعكبات, حيث تككف القرارات بيد مدير المدرسة, 

مبة ألف يككف ليـ رأم كالجيات المسؤكلة عنو كمديرية التربية كالتعميـ كايضا الكزارة, لذلؾ يحتاج الط

عة مف قبؿ في القرارات المتعمقة بيـ فيما يخص التدريس, سكاء في آليات التدريس كطرقو المتب

دارة المدرسة مف قبؿ المدير, فقمة المرافؽ المدرسية كالمالعب كالساحات المعمـ, أك في طريقة إ

لضغط الشديد, لذلؾ الطالب بالى شعكر سبب عدـ القدرة عمى البناء تؤدم إالكاسعة كالمختبرات ب

في القرار التعميمي مف خالؿ السماح ليـ بالتعبير عف رأييـ فيما  ف يككف شريكان يحتاج الطالب إلى أ

لى الدعـ الكافي شرح المنيج, لذلؾ يحتاج الطمبة إ طريقة يخص مدة الحصة المدرسية, كأيضان 
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ف الطمبة يعانكف مف قمة ة, إذ بينت النتائج أنظمة المدرسيمف عدـ التمرد عمى القكانيف كاأل ليتمكنكا

ىاؽ الطالب, كيقمؿ مف مستكل ر الحصص اليكمية, كىذا يؤدم الى إ الحصص الترفييية, كزيادة في

كىك ما تسعى إليو ستيعاب كالفيـ, كيرفع مستكل الضغط النفسي كيسمح بالتسرب مف المدرسة, اإل

لى المدرسة بسيكلة, تقاؿ الطمبة, كتعرقؿ كصكليـ إعسمطات اإلحتالؿ اإلسرائيمي التي تعمؿ عمى إ

يو ما تكصمت إلكذلؾ تخيؼ الطمبة مف خالؿ المداىمات المستمرة لممدارس. كتتفؽ ىذه النتيجة مع 

تماـ كالرعاية حتى يتمكنكا ىلى مزيد مف اإل( في أف الطمبة في مدارس القدس بحاجة إ2009) كنعاف

في ضركرة التنكع  (2010األشقر).  كما اتفقت النتيجة مع دراسة ة,لعممية التعميميستمرار في امف اإل

ساليب التدريسية حتى يستطيع الطالب الفيـ, كىذا يقمؿ مف مستكل الضغط عمى الطالب في األ

 كشعكره بالممؿ
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مستىي هم تختهف تقذَزاث أفزاد عُىت انذراست ن: مىبقشت وتبئج انسؤال انزابع 1.1

مدارس مدينة القدس باختالف متغيرات الدراسة: الجنس التي تواجو نصعىببث ا

 والمسار األكاديمي، ومكان السكن؟

 :المنبثقة عنو كلمناقشة  نتائج ىذا السؤاؿ تـ مناقشة الفرضيات التالية

 ≤ α) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  : "مناقشة نتائج الفرضية الرابعة

عزى تلصعوبات التي تواجو مدارس مدينة القدس مستوى ال أفراد عينة الدراسةبين تقديرات  (0.05

 .الجنسلمتغير 

 . ناثما يراىا الطمبة, ككانت لصالح اإلف ىناؾ فركؽ في الصعكبات كأظيرت نتائج الدراسة أ

 ث ككنيا فئةدارة المدرسية عمى مدارس اإلنااإل ف ىناؾ تشديد مف قبؿعزك الباحثة ذلؾ إلى أكت

ف يؤدم إلى تدني مستكل لشدة في القكانيف المدرسية يمكف أىتماـ, كىذا الضغط كاتحتاج إلى اإل

لكف التعميـ, فالطمبة يتسربكف مف المدارس عند الشعكر بالضغط كعدـ الفيـ داخؿ الحصة الصفية, 

القدس ط المدرسي في مدينة ناث بالضغاإلناث يككف مستكل التسرب لدييف أقؿ, لذلؾ تشعر اإل

مف قمة الحصص الترفييية, كقمة المرافؽ لعدـ كجكد يضا ن بدرجة أكبر مف الذككر, حيث تعاني أ

ستراحة بيف الحصص, كما قسط مف الراحة فييا خالؿ فترة اإلخذ مباني مدرسية كاسعة يمكف لمطمبة أ

في ( 2012) يمنع كجكد المرافؽ مف قياـ الطمبة بالنشاطات الالمنيجية, كاتفقت مع دراسة حمبية

 (2012)كطكطح ( 2031) خركفأبكسمرة كآ كجكد الفركؽ, كاختمفت مع دراسة
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 : مىبقشت وتبئج انفزضُت انزابعت

بين تقديرات أفراد عينة  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "

المسار عزى لمتغير تلصعوبات التي تواجو مدارس مدينة القدس مستوى ال الرداسة من الطمبة

 ."األكاديمي

تكجد فركؽ دالة إحصائيان في الصعكبات  التي تكاجو مدارس مدينة القدس كما نو ال ظيرت النتائج أأ

 .المسار األكاديميعزل لمتغير تيراىا الطمبة 

ب سكاء كاف في التخصصات الطال ف مستكل االصعكبات التي يتعرض لوإلى أ كتعزك الباحثة ذلؾ

ك التجارية ىي ذاتيا ككف المدرسة تخضع لنفس الظركؼ, فال يختمؼ الطمبة في العممية أك األدبية أ

أف ىناؾ صعكبات تتعمؽ بالتدريس كالضغط كالمدرسي كعدـ كجكد أم كسيمة ترفيو, ككما بيف 

Stoilescu  et al, 2016)) لى تفكيؾ المنيج الدراسي الصعب لمطالب في دراستو فإف الحاجة إ

تساعده في بناء معمكماتو بشكؿ يضمف حصكلو عمى تحصيؿ جيد, كفي ظؿ الصعكبات التي يعاني 

ساليب كطرؽ التدريس مف قبؿ فضؿ أف يككف ىناؾ تنكع في أمف األمنيا الطمبة في مدارس القدس 

 المعمـ, فيذا يخفؼ مف مستكل الضغط الخارجي عمى الطالب.
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 : وتبئج انفزضُت انسبدست

بين تقديرات أفراد عينة  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "

مكان عزى لمتغير تلصعوبات  التي تواجو مدارس مدينة القدس مستوى ال الدراسة من الطمبة

 ." السكن

التي تكاجو مدارس مدينة  الصعكباتمستكل نو ال تكجد فركؽ في أ ان يضأظيرت نتائج الدراسة أ

 .مكاف السكفتعزل لمتغير القدس كما يراىا الطمبة 

ت ف الطمبة يعيشكف في نفس المكاف, كيتعرضكف لنفس الضغكطاكتعزك الباحثة ذلؾ إلى أ

سرائيمي, لذلؾ كاف ىناؾ تكافؽ في اآلراء بيف الطمبة كالصعكبات مف نفس الجية كىي اإلحتالؿ اإل

 . كالطالبات فيما بتعمؽ بالصعكبات التي يكاجيكنيا

في  بة الذم يسكنكف في راس العامكد أكفالطمبة الذيف يسكنكف البمدة القديمة يعانكف نفس معاناة الطم

 . سرائيميناطؽ كحارات القدس التي تتعرض لإلحتالؿ اإلبيت حنينا كغيرىا مف م

لمقدس, كالذيف يكاجيكف صعكبات بسبب كجكد  لمجاكرةاكذلؾ الطمبة القادميف مف القرل الفمسطينية 

 ففي الكصكؿ السريع إلى المدرسة, كيمكف أجدار الفصؿ العنصرم, فيك يقمؿ مف فرص الطمبة 

 .ياـ فال ينتظمكف في الدكاـ, كذلؾ فيما يتعمؽ بالصفكؼيسيـ في عرقمة كصكليـ في بعض األ

 انقذس مذَىت انتٍ تىاجه مذارس انصعىببثمب : مىبقشت وتبئج انسؤال انخبمس 1.1

 ؟مه وجهت وظز انمعهمُه وانمذَزَه

, جاء التي تكاجو مدارس مدينة القدس الصعكباتمف النتائج السابقة لمقترحات المديريف كالمعمميف حكؿ 

سرائيمي المتمثمة بكثرة الحكاجز كصعكبة المكاصالت كاالعتقاالت كالتيكيد حتالؿ اإلاإلكلى في المرتبة األ

ىتماـ الطمبة بالمكاد إعدـ  يضان , كأعدـ تكفير الدعـ المادم لممدارس, يمييا قمة الركاتبثـ  كغيرىا
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, لكضع اإلجتماعي كاإلقتصادم الصعبرغبات الطمبة أك ا,ألسباب اإلكتظاظ في الصفكؼ أك التعميمية

عميـ ل غير التيؤدم إلى تسرب المعمميف إلى مجاالت عمؿ أخر  المعمميفتثبيت لى صعكبات إضافة إ

التي تتحكـ بيا السياسات  الحصكؿ عمى تراخيص البناءكصعكبات باإلضافة إلى تدني األجكر, 

 .اإلحتاللية بيدؼ عرقمة المسيرة التعميمية بيف صفكؼ أبناء الشعب الفمسطيني

تؤثر عمى العممية التعميمية  صعكباتىي التي تكاجو المدراء كالمعمميف  الصعكباتف ىذه ترل الباحثة أ

سرائيمي حتالؿ اإل( ,إف اإل2010جبريؿ) كية, فكما بينت في القدس كتطاؿ كافة مككنات العممية الترب

كضع الكثير مف الصعكبات في كجو التعميـ في مدينة القدس مف خالؿ تعطيؿ العممية التربكية بكثرة 

لركاتب المعطاة ليـ في ظؿ رفع الضرائب كغالء قمة ا ضان جز كاعتقاؿ الطمبة كالمعمميف, كأيالحكا

المعيشة في مدينة القدس, كىذا يكجب عمى الجيات المختصة في كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية دراسة 

 أكضاع معممييا كمناسبة ركاتبيـ مع طبيعة المعيشة في القدس. 
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 تىصُبث انذراست  1.1

 :يمكن لمباحثة أن توصي بما يأتي

بالتكاصؿ مع المدارس في مدينة  الفمسطيني  ىتماـ مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ العاليضركرة اإل .1

القدس بشكؿ مستمر, كذلؾ لحاجتيـ الدائمة إلى الدعـ مف قبؿ الكزارة كتحقيؽ ما يطمبكف مف أجؿ 

 . مستقبؿ التعميـ في القدس

خالؿ رفع ركاتبيـ إلى مستكل يتالئـ كغالء ضركرة أف يككف ىناؾ تمييز لمعممي مدراس القدس مف  .2

 . كمؿ كجويستطيع المعمـ القياـ بكاجو عمى أالمعيشة في المدينة حتى 

يـ, كتنكيع طرؽ التدريس رفع مستكل الميزانيات لمدارس القدس حتى يتمكنكا مف تعزيز مستكل التعم. 3

 . ستخداـ الكسائؿ المختمفةمف خالؿ إ

المدارس كالمعمميف في القدس لمتقميؿ مف البرنامج الدراسي, حتى ال يشعر  طاء الصالحية لمدراءإع. 4

 . الطمبة بالممؿ مف كثرة الحصص الدراسية

سرائيمي ليتمكنكا تالؿ اإلحالذم يتعرضكف لالعتقاؿ مف قبؿ اإلتقديـ الدعـ المادم كالمعنكم لمطمبة . 5

 . مف الصمكد كالعكدة مرة أخرل إلى مقاعد الدراسة

طالعيـ عمى كؿ ما يتعمؽ بالطمبة نائيـ كالتكاصؿ معيـ كا  كلياء األمكر لمتابعة أبضركرة مراجعة أ. 6

 . لضماف مستقبؿ التعميـ في مدارس القدس

تقمؿ مف حجـ ك قريبة منيا كاستئجارىا لمعمؿ المدرسي لالسعي إلى تكفير أماكف مجاكرة لممدارس أ. 7

.لطمبة في المدرسةداد افي أع اإلكتظاظ الضغط الناتج عف 
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, مجمة جامعة القدس المفتوحةالمدارس في مدينة القدس كعالقتيا بالركح المعنكية لممعمميف, 

 .150-115, ص ص18, عدد2مج

 التعميم الثانوي الشرعي في محافظة غزة وسبل التغمب مشكالت  .(2017).االسطؿ, كفاء

 ., فمسطيفاالسالمية, غزة , رسالة ماجستير غير منشكرة, الجامعةعمييا

 , المؤتمر  (. مقاكمة التيكيد الثقافي كالتربكم في مدينة القدس ,2012). اعتداؿ  األشيب

 .27/2/2012-26قطر , بتاريخ -, الدكحةالدولي لمدفاع عن القدس

 نحك مقاربو : االصالح التربكم في المدرسة الجزائرية.( 2014).بكالشرش, نكر الديف

 .290-279 , ص ص15 عدد, جامعة الجمفة, الجزائر,دراسات وأبحاث مجمة, سسيمكجية

 (.2009بيمد, نكريت .)ترجمة: ياسيف السيد, فمسطين في الكتب المدرسية في إسرائيل ,

 .المركز الفمسطيني لمدراسات االسرائيمية )مدار(, راـ اهلل

  إدارة اإلعالـ  , مؤسسة القدس الدكلية,التعميم في القدس(.2010)التقرير المعمكماتي

 ., القدسكالمعمكمات

  القدس: التغيرات االسرائيمية عمى المناىج الفمسطينية في القدس(. 2012).جابر, غدير .

 دراسة ميدانية لمديرية التربية كالتعميـ.
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 (.2008جبريؿ, سمير).  .القدس:تعدد مرجعيات التعميم في القدس واقع وتحديات 

 الفمسطينيف في القدس. ىمي لمدفاع عف حقكؽاالئتالؼ األ

  التعميم في القدس واقع وتحديات(. 2014.)جبريؿ, سمير ,

http://alqudsgateway.ps/wp/wp-content/uploads/2014/02/05- 

  راـ  (.16كتاب القدس اإحصائي السنوي رقم )(. 2014لجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني.)ا

 اهلل: منشكرات الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني. 
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492. 
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 . النجاح الكطنية, فمسطيف, رسالة ماجستير غير منشكرة, جامعة في مدارس شرق القدس
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 .296-279ص
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 .القدس, كزارة التربية كالتعميـ, القدس
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 .148-119 , ص ص60عدد, مجمة اتحاد الجامعات العربية, كمية التربية بجامعة دمشؽ
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 المالحق

 ( استبانو المدراء والطمبة بصورتيا األولية1ممحق)

 ستبانة الدراسةإ

 :ة/ة المحتـر/حضرة المدير

 :ة/ة المحتـر/حضرة المعمـ

الصعوبات التي تواجو مدارس محافظة  مستوى":تقكـ الباحثة بدراسة ميدانية بعنكاف          
استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة كذلؾ " القدس كما يراىا المعممون والمديرون والطمبة

الماجستير في اإلدارة التربكية مف جامعة القدس, كليذا الغرض طك رت استبانة تضـ عدد مف 
ـ  تكزيعيا عمى مجاالت الدراسة كتؤكد الباحثة أف جميع اإلجابات ستعامؿ  .الصعكبات كالت حديات ت

 .بسرية تامة كلف تستخدـ إال ألغراض الدراسة فقط

     

 :معمومات عامة: القسم األول  

 ( في المكاف المخصص ×) أرجك كضع اشارة 

 الجنس: -1
 ذكر        ب   أنثى            أ

 المؤىل العممي: -2
  ماجستير فأعمى        جبكالكريكس            ب  أدنى  مف بكالكريكس              أ

       
 القدس:الخبرة التعميمية في مدارس  -3
 سنكات 10أكثر مف        ج     (سنكات   10- 5)       ب   سنكات  5أقؿ مف    -    أ 
 المسمى الوظيفي: -4

 معمـ                  مدير
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 البطاقة الشخصية -5
 زرقاء  خضراء               

 مكان السكن : -6
 خارج الجدار  داخؿ الجدار              

 :نوع المدرسة  -7

 ككالة                خاصة                   (             سمطة)حككمية 

 :القسم  الثاني 

صعوبات مصدرىا السمطة المسؤولة) المديرية والوزارة(:كما يراىا  المجال األول:
 :المعممون والمديرون

 الرقم
 

 السؤال
 

معارض 
 بشدة

 معارض
 

 موافق محايد
 

موافق 
 بشدة

      تعذر االتصاؿ الياتفي بمديرية التربية عند الضركرة 1
      قمة حجـ مكازنة المدرسة  السنكية 2
      تدخؿ األىؿ في القرارات المتعمقة بإدارة المدرسة 3
امكانية تبادؿ الخبرات ضمف ما يسمى لجاف  قمة 4

 المباحث المدرسية
     

      المدرسيةكثرة التعميمات  كالمكائح في الكثائؽ  5
      ضعؼ المساءلة القانكنية لممدير 6
جتماعية إي التعامؿ مع المدارس العتبارات التمييز ف 7

 مع مدير المدرسة
     

      ضركرة الرجكع إلى الكزارة في بعض القرارات اليامشية 8
      صدار قرارات تعسفية بحؽ المعمميفإ 9

      مراعاة الظركؼ العامة لمككادر البشرية قمة 10
      اىتماـ الكزارة بالكـ العددم مف الطمبة 11
      نعداـ الحكافز المعنكية لمككادر البشريةإ 12
      المركزية في اتخاذ القرارات االدارية 13
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      عداد الكبيرة لمطمبة داخؿ الغرفة الصفيةاأل 14
      حاـز لاللتزاـ بقكانيف المدرسة عدـ كجكد نظاـ ضبط 15

 ( :مشرفون تربويون، و معممون ، ومديرون)صعوبات مصدرىا الكوادر البشرية: المجال الثاني 
معارض  معارض الفقرة الرقـ 

 بشدة
مكافؽ  مكافؽ محايد

 بشدة
      تدني الركاتب الشيرية لمككادر البشرية 1
شعكر  الككادر البشرية باآلماف كالخكؼ مف  قمة 2

 المستقبؿ
     

      تمقي الككادر البشرية التأىيؿ التربكم المناسب ندرة 3
      عدـ التزاـ الكادر البشرم بالمياـ المككمة لو 4
      عدـ الماـ االدارم بمشكالت المعمميف  5
      عدـ كجكد فرص مناسبة لإلبداع 6
      مشرؼ تربكم في المدرسة عدـ كجكد 7
قياـ نائب المدير بحصص أسبكعية تعيؽ ميامو  8

 االساسية
     

      كجكد معمميف متخصصيف في األنشطة الفنية قمة 9

      ضعؼ العالقة بيف المعمميف كاإلدارة 10
      كثرة الحصص اليكمية لممعمـ  11

 

 :صعوبات مصدرىا الطمبة : المجال الثالث 

معارض  الفقرة الرقم 
 بشدة

موافق  موافق محايد معارض
 بشدة

ضعؼ في الميارات األساسية كالقراءة كالكتابة  1
 لدل الطمبة

     

      تمرد الطالب عمى قكانيف المدرسة  2
      معاناة بعض الطمبة مف مشاكؿ نفسية 3
      تدني مستكل الدافعية لمتعمـ 4
      انتشار ظاىرة التسرب  5
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      عدـ متابعة أكلياء األمكر ألبنائيـ دراسيان  6
      ضعؼ العالقة بيف الطالب كالمعمـ 7
      قمة اسياـ الطمبة بالنشاطات الالصفية 8
      انعداـ ركح التنافس بيف الطمبة 9

      العنؼ الزائد بيف الطمبة 10

 
 :صعوبات مصدرىا البيئة المدرسية : المجال الرابع

معارض  الفقرة الرقم
 بشدة

موافق  موافق محايد معارض
 بشدة

      النقص في الكسائؿ التعميمية 1

نقص الخدمات الفنية المقدمة مف أقساـ التقنبات  2
 التربكية

     

      عدـ مالئمة المباني المدرسية لمبيئة التعميمية 3

      صغر الساحات بالمقارنة مع عدد الطمبة 4

      اقتصار النشاطات عمى فئة معينة مف الطمبة 5

      عدـ اتساـ البيئة المدرسية  بالتشاركية  6

      عدـ ربط المنيج الدراسي بالكاقع 7

اعتماد ميزانيات المدرسة عمى المؤسسات المانحة  8
 كالمجتمع المحمي

     

      كجكد ساحات ترابية غير معبدة 9

      لألجيز الضركرية افتقار المختبرات 10

      سكء التيكية في غرؼ التدريس 11

      عدـ كجكد أسكار لحمايتيا 12
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 حتاللتتعمق باإصعوبات : المجال الخامس 

معارض  الفقرة الرقم
 بشدة

موافق  موافق محايد معارض 
 بشدة

اختالؼ قكانيف  القبكؿ الخاصة بيف مدارس  1
 القدس 

     

      مدارس االحتالؿ لمدارس السمطةمنافسة  2
اعتقاؿ الككادر البشرية المتكرر مف قكات  3

 االحتالؿ
     

منع سمطات االحتالؿ معممي مناطؽ السمطة  4
 مف العمؿ في مدارس القدس

     

      مداىمة قكات االحتالؿ لممدارس 5
صعكبة كصكؿ المعمميف كالطمبة لمدارسيـ  6

 بسبب الحكاجز
     

      تثبيط  االحتالؿ لمنشاطات الكطنية 7
      عدـ منح المدارس التراخيص الالزمة لمبناء  8

 

 خرى ترغب بإضافتيا؟أ صعوباتىل ىناك 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 تعاكنكـشاكرة لكـ 
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 بصورتيا األوليةستبانو الطمبة إ(: 2ممحق )

 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العميا

 كمية العموم التربوية

 ستبانة الطالبإ

 ة المحترم\حضرة الطالب 

الصعوبات التي تواجو مدارس محافظة  مستوى":تقكـ الباحثة بدراسة ميدانية بعنكاف          
كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة " والمعممون والطمبةالقدس كما يراىا المديرون  

ستبانة تضـ عدد مف إجامعة القدس, كليذا الغرض طك رت الماجستير في اإلدارة التربكية مف 
كتؤكد الباحثة أف جميع اإلجابات ستعامؿ بسرية تامة  .الصعكبات تـ تكرزيعيا عمى مجاالت الدراسة

 .دراسة فقطكلف تستخدـ إال ألغراض ال

 :معمومات عامة: القسم األول 

 ( في المكاف المخصص ×) أرجك كضع اشارة 

 ذكر       بأنثى           أ :الجنس -1
 غير ذلؾ  ج   أدبي            ب عممي              أ  األكاديمي: المسار -2
 خارج الجدار      بداخؿ الجدار           أ مكان السكن : -3

 خاصة        ب         (  سمطة)حككمية     أ : نوع المدرسة -4
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  الصعكبات التي تكاجو المدرس:القسم  الثاني 

 ( :بيئة مدرسيةك معمـ, ك مدير, )صعكبات مصدرىا المدرسة  نفسيا :المجال األول

الر
 قم

معارض  الفقرة
 بشدة

موافق  موافق محايد معارض
 بشدة

      االدارة المدرسية خكؼ الطمبة مف 1

      مشاركة الطمبة في القرارات  المدرسية قمة 2

      ضعؼ العالقة بيف المعمميف كالطمبة 3

      مناسبة المرافؽ المدرسية لمطمبة قمة 4

      قمة المختبرات لمنشطات العممية 5

      قمة المعمميف المتخصصيف كالمؤىميف 6

      اثارة الدافعية لدل الطمبة قمة 7

      المتابعة لمشكالت الطمبة  قمة 8

      الترحيب بأكلياء األمكرقمة  9

      نقص  المعمميف طكؿ الفترة السنكية  الدراسية 10

      قمة  المعمميف الذككر في مدارس الذككر 11

      االقساط المدرسية المرتفعة 12

      لطمبة تبعا ألبعاد اجتماعيةتحيز المعمميف  13
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 نظمة والقوانيناأل مصدرىا صعوبات : المجال الثاني 

 

معارض  الفقرة الرقم
 بشدة 

موافق  موافق محايد معارض
 بشدة

      كثرة االعباء الدراسية عمى الطالب 14

كثرة االنظمة التي  يجب التقيد بيا داخؿ  15
 المدرسة

     

      االنظمة لمبيئة كالفئة العمريةعدـ مالئمة  16

      كثافة المناىج المدرسية 17

      كثرة الحصص اليكمية 18

      قمة الحصص الترفييية 19

عدـ مراعاة  المكاد المدرسية لمفركؽ الفردية  20
 لمطمبة  

     

      ىتماـ بالظركؼ الطارئة لمطمبةاإل قمة 21

تحد مف ابداع  سياسات االمتحانات التي 22
 الطالب

     

      الحكافز المعنكية لمطمبة قمة 23

      إرىاؽ الطمبة بنشاطات غير ىادفة  24
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 :حتاللصعوبات مصدرىا اإ: المجال الثالث 

الر
 قم

معارض  الفقرة
 بشدة

موافق  موافق محايد معارض
 بشدة

المشكالت النفسية التي معاناة الطمبة مف  25
 حتالؿيسببيا اإل

     

      صعكبة الكصكؿ إلى المدرسة بسبب الحكاجز 26

انتشار ظاىرة التسرب خاصة في مدارس  27
 الذككر لمعمؿ

     

      منافسة مدارس المعارؼ لمدارس السمطة 28

      تحريؼ كتشكيو المناىج الفمسطينية 29

      تدريس الطمبة مناىج تدعـ االحتالؿ 30

قكانيف القبكؿ بيف مدارس السمطة اختالؼ  31
 الفمسطينية في القدس

     

      تغيب الطمبة خكفا مف االعتقاالت  32

      ارتفاع كمفة المكاصالت نتيجة الحكاجز 33

 

 

 شاكرة لكـ  تعاكنكـ
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 اسماء المحكمين  :(3ق)حمم

 العمل  االسم

 جامعة القدس ابراىيـ صميبي.د

 القدسجامعة  ابراىيـ عرماف.د

 جامعة القدس المفتكحة د.إسراء ابك عياش 

 جامعة القدس سيير الصباح.د

 جامعة النجاح سييؿ صكالحة .د

 جامعة القدس أ. د.عفيؼ زيداف

 جامعة القدس محسف عدس.د

 .القدس -مديرية التربية/النائب الفني محمد الطيطي.أ

 جامعة القدس محمد شعيبات .د

 القدس جامعة محمد عابديف.د.أ

 جامعة القدس المفتكحة محمكد فكاقة .د

 جامعة القدس المفتكحة ك خمؼ أبنادر .د
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 ةالنيائي يصورتيان يوالمعمم يرينستبانو المدإ( 4ممحق )

 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العميا

 كمية العموم التربوية

 ستبانة الدراسةإ

 :ة/ة المحتـر/حضرة المدير

 :ة/ة المحتـر/حضرة المعمـ

القدس كما يراىا  مدينةالتي تواجو مدارس  الصعوبات تقكـ الباحثة بدراسة ميدانية حكؿ         
كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة " المعممون والمديرون والطمبة

ـ  تكزيعيا عمى ستبانة تضـ عددان مف الصعكبات إجامعة القدس, كليذا الغرض طك رت التربكية مف  ت
كتؤكد الباحثة أف جميع اإلجابات ستعامؿ بسرية تامة كلف تستخدـ إال ألغراض  .مجاالت الدراسة

 .البحث العممي فقط

 :معمومات عامة: القسم األول 

 ( في المكاف المخصص ×) أرجك كضع اشارة 

 مدير        ب  معمـ            أ المسمى الوظيفي: -1
 خارج الجدار العازؿ          بداخؿ الجدار العازؿ           أمكان السكن :  -2

 خاصة                           ب    (   سمطة كأكقاؼ)حككمية         أ:  جية االشراف -3

 ***************************************************** 
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 :المدرسةالصعوبات التي تواجو : القسم  الثاني 
 (الجية المشرفة و الوزارة ، و المديرية ، ) صعوبات تتعمق بالجيات المسؤولة : المجال األول   

 الرقم

 

 (الصعوبة)الفقرة

 

 الدرجة

قميمة  قميمة متكسطة كبيرة كبيرة جدان 
 جدان 

      غياب االىتماـ  الفعمي بمدارس القدس  1

عدـ تكفر التدريب الميني أثناء الخدمة  2
 لكادر المدرسة 

     

      تدني ركاتب العامميف في المدرسة  3

      كثافة البرنامج اليكمي لممعمـ  4

غياب األمف الكظيفي لمعامميف في  5
 المدرسة

     

كثرة التعميمات كالمكائح في المراسالت  6
 المدرسية

     

المنياج المدرسي صعكبة التعامؿ مع  7
 الفمسطيني في مدارس القدس

     

التمييز في التعامؿ مع المدارس مف قبؿ  8
 الجيات المسئكلة

     

      المركزية في اتخاذ القرارات االدارية 9

      تدني الميزانية السنكية لممدرسة 10

غياب العدالة عند تطبيؽ األنظمة  11
 .كالتعميمات

     

     قمة الحكافز المادية لمعامميف في مدارس  12
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 .القدس

االعداد الكبيرة لمطمبة داخؿ الغرؼ  13
 الصفية

     

محاباة المدير لمجية المشرفة عمى  14
 المدرسة عمى حساب المعمميف

     

النظاـ التعميمي المطبؽ ال يحافظ عمى  15
 ىيبة المعمـ 

     

      كثرة المياـ الممقاة عمى المديريف   16

غياب المعايير المينية في تعيينات  17
 المديريف

     

قمة اىتماـ الجيات المسئكلة  بالكسائؿ  18
 التعميمية 

     

غياب مكاصفات البيئة المدرسية السميمة  19
 عف مباني المدرسة

     

 

 ( نين تربوييمشرف، و نيمعمم ، ونيمدير )صعوبات تتعمق بالكوادر البشرية : المجال الثاني 

قميمة  قميمة متكسطة كبيرة كبيرة جدان  (الصعكبة) الفقرة            الرقـ 
 جدان 

      غياب التأىيؿ اإلدارم لممدير 20

      ضعؼ العالقة بيف المدير كالمعمـ 21

      دكتاتكريةإدارة مدير المدرسة إدارة  22

      قمة مراعاة  المدير لظركؼ المعمميف 23
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تكميؼ معمميف بتدريس مكاد خارج مجاؿ  24
 تخصصيـ

     

      غياب االبداع  في عممية اإلشراؼ التربكم 25

غياب جانب العالقات االنسانية بيف  26
 المشرؼ التربكم كالمعمـ

     

ضعؼ التكاصؿ الميني بيف المشرؼ  27
 التربكم كالمعمـ

     

اقتصار دكر المشرؼ التربكم عمى الزيارة  28
 الصفية كما يتبعيا

     

      قمة اىتماـ المعمميف بتطكير أنفسيـ مينيان  29

غياب التجديد في طرائؽ التدريس مف قبؿ  30
 المعمميف

     

      ضعؼ احتراـ المعمميف لمطمبة 31

العامميف في غياب الدافعية لمعمؿ لدل  32
 المدرسة

     

 .صعوبات  تتعمق بالطمبة: المجال الثالث

كبيرة  الفقرة )الصعوبة( الرقـ 
 جدا

 قميمة جدان  قميمة متكسطة كبيرة

      تدني دافعية الطمبة لمدراسة 33

ضعؼ الطمبة في ميارات القراءة كالكتابة  34
 األساسية 

     

      معاناة الطمبة مف مشكالت نفسية 35
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انتشار سمككيات غير مقبكلة ) التدخيف,  36
العنؼ المفظي, تخريب في ممتمكات 

 المدرسة

     

استيانة الطالب بأنظمة كتعميمات  37
 المدرسة

     

قمة متابعة أكلياء األمكر ألبنائيـ في  38
 المدرسة

     

      غياب احتراـ الطالب لمعمميو 39

      تسرب الطمبة مف المدرسة   40

      تأخر الطمبة عف بداية الدكاـ الصباحي 41

بيف (  الجسدم) انتشار ظاىرة العنؼ 42
 الطمبة

     

 .صعوبات تتعمق باالحتالل: المجال الرابع 

كبيرة  (الصعوبة) الفقرة الرقم
 جدان 

 قميمة جدان  قميمة متكسطة كبيرة 

تأخر الطمبة عف الدكاـ بسبب حكاجز  43
 االحتالؿ  

     

تقميص عدد معممي الضفة العامميف في  44
 مدارس القدس

     

مداىمة قكات االحتالؿ المتكرر لمدارس  45
 القدس
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محاكلة فرض المنياج االسرائيمي عمى  46
 مدارس القدس

     

االغراءات المادية التي تقدميا سمطات  47
 االحتالؿ لمدارس المعارؼ

     

البشرية في المدارس مف اعتقاؿ الككادر  48
 قبؿ قكات االحتالؿ

     

عدـ منح مدارس القدس التراخيص  49
 الالزمة لمبناء

     

الضرائب الباىظة التي يفرضيا االحتالؿ  50
 عمى التعميـ في القدس

     

 

 التي تواجو مدارس القدس بنظرك ؟ الصعوباتما 

 

 أشكر لكـ تعاكنكـ
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 ةالنيائي بصورتياستبانو الطمبة إ( 5ممحق )

 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العليا

 كلية العلوم التربوية



 ستبانة الطالبإ

 ة المحتـر\حضرة الطالب 

القدس كما يراىا المديرون  مدينةالصعوبات التي تواجو مدارس  تقكـ الباحثة بدراسة حكؿ         
لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة التربكية مف كذلؾ استكماالن والمعممون والطمبة، 

 .جامعة القدس, كليذا الغرض طك رت استبانة تضـ عددان مف الصعكبات كردت في ىذه االستبانة
 .كتؤكد الباحثة أف جميع اإلجابات ستعامؿ بسرية تامة كلف تستخدـ إال ألغراض الدراسة فقط

      

 :امةمعمومات ع: القسم األول  

 ( في المكاف المخصص ×) أرجك كضع اشارة 

 ذكر     بأنثى               أ  الجنس: -1
 غير ذلؾ       ج    أدبي       بعممي            أ  األكاديمي:  المسار -2
 خارج الجدار العازؿ     ب داخؿ الجدار العازؿ        أمكان السكن:  -3
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 الصعوبات التي تواجو المدرس:  القسم  الثاني

 (:بيئة مدرسيةو معمم، و مدير، )صعوبات مصدرىا المدرسة نفسيا :  المجال األول 

 

الر
 قم

 

 (الصعوبة) الفقرة

 الدرجة

محا أكافؽ أكافؽ بشدة
 يد

 أعارض بشدة أعرض

      خكؼ الطمبة مف االدارة المدرسية 1

عدـ مشاركة الطمبة في القرارات  2
 المدرسية

     

      ضعؼ العالقة بيف المعمميف كالطمبة 3

      عدـ مناسبة المرافؽ المدرسية لمطمبة 4

      قمة المختبرات لمنشاطات العممية 5

      قمة المعمميف المتخصصيف كالمؤىميف 6

      عدـ اثارة الدافعية لدل الطمبة 7

      عدـ المتابعة لمشكالت الطمبة  8

      الترحيب بأكلياء األمكرعدـ  9

      نقص  المعمميف طكؿ  السنة  الدراسية 10

قمة  المعمميف الذككر في مدارس  11
 الذككر

     

      االقساط المدرسية المرتفعة 12

      تحيز المعمميف لطمبة دكف غيرىـ 13
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 :صعوبات مصدرىا االنظمة والقوانين: المجال الثاني    

الر
 قم

مكافؽ  مكافؽ محايد معارض معارض بشدة  الفقرة
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