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  هــداءاإل

  
  .ولى، أستاذ األساتذة األالقلب والوجدانالصافية ) صافية(س والدتي إلى نف

  
ي ال يغفو قلبه قبل أن تغفو جميـع         ، الذ معلم الفضيلة واألخالق  ) جبر(لدي  إلى وا 
  .القلوب

  
  ").حنان"ة آمن( زوجتي .....  صدوق صديٍق، وخير رفيٍقإلى خير متاع دنياي

  
، وفـوزي،   محمـود (  إخـوتي  .....م في أمري  ، وأشركه إلى من أشدد بهم أزري    

  ).، وميوفايز، وفواز، وجودات، وحسن، وأيمن
  

سامح، وجبر، وأريـج، وأيـوب،      (   أبنائي .....إلى فلذات كبدي، وأملي، وسندي    
  ).وأروى

  
  .إلى نفس المربي الفلسطيني الكبير خليل السكاكيني

  
األول،  الصالح هدفـه     نإلى كل من كانت التربية والتعليم همه األول، وبناء اإلنسا         

  .الوطن الحر قبلته األولىو
  

  هزيادعبد الكريم 
  

 
  
  



أ 

                       
  إقرار

  
دمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنهـا نتيجـة أبحـاثي            أقر أنا مقدم الرسالة أنها قُ     

باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيـل أيـة                    
  .ي جامعة أو معهددرجة أل

  

  

  
  :التوقيع

  
  زيادة محمود "محمد جبر"عبد الكريم : االسم

  
  م2011 /5 /  30  :التاريخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ب 

  الشكر والعرفان
  

 أتقدم بجزيل الشكر والتقدير وعظيم االمتنان إلى جامعة القدس، التي تعلمت في رحابها متمنياً             
/ ، وأخص بالذكر كلية العلوم التربويـة        لها الرفعة والتقدم واالزدهار الدائم لخدمة هذا الوطن       

ماجستير اإلدارة التربوية بكافة أركانها من مشرفين أكاديميين وإداريين، لما قدمته لي            ج  برنام
  ..  من نصح ودعم لتحقيق ما أصبو إليه

  
الشكر والتقدير للـدكتور محمـد      فعظيم  )  من ال يشكر الناس    ال يشكر اهللاَ  ( وقد ورد في األثر   
 عطاء لي طيلـة فتـرة       ، وشعلة نير عو ، كان خ   على هذه الرسالة   المشرفعبداإلله الطيطي   

بعلمه وكرم أخالقه وتواضعه سهل علي الصعب وفرج الكرب، وأوصـلني بـسالم         إعدادها؛ ف 
محمـد  كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير من عضوي لجنة المناقشة الدكتور           ،  إلى نهاية الدرب  
 النظر في   لالة وقبو لتفضلهما بمناقشة الرس   محمد عبد القادر عابدين       والدكتور احمد أبو سمرة  

  .عملي وتقويمه وتسديده نحو الصواب
  

وزارة التربيـة  : إلى المؤسسات التي سهلت مهمتي في البحثأيضاً أتقدم بالشكر الجزيل  وكما  
ومديرية التربية والتعليم لمحافظة رام اهللا والبيرة، واإلدارة العامـة للـصحة             والتعليم العالي، 

دارة العامة للحكم المحلي لمحافظـة رام اهللا والبيـرة، واإلدارة           لمحافظة رام اهللا والبيرة، واإل    
العامة للشباب والرياضة لمحافظة رام اهللا والبيرة، ووزارة العمـل ممثلـة بـاإلدارة العامـة                

  .للتدريب المهني
  

الـدكتور موسـى    :  في رسـالتي   وا عونا لي  ن كان وال بد لي من شكر الزمالء واألصدقاء الذي       
، واألخت خوله سـرحان، واألخـت       ت رهام زغاري  األخ، و ور صافي صافي  لخالدي، والدكت ا

م سرحان، واألخ إبراهيم الخطيـب،      ميساء يونس، واألخ إسماعيل عادي، واألخ المهندس بسا       
والشكر ،  واألستاذ محمد اللبدي   ،حمد عبهري  عليان، واألخ محمد سرور، واألخ أ      واألخ محمد 

غة العربية، واألستاذ حسن عميرة مشرف اللغة العربية        الجزيل لألستاذة سهام سلمه مشرفة الل     
  . لتفضله بتصميمهاولألستاذ عبد الغفار حمادنة ، ونحوياًلتكرمهما بتدقيق هذه الرسالة لغوياً

  
القطـان، البيـرة، رام اهللا،      : وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى المكتبات العامة اآلتية وأمنائها        

 المورد، المعهد الوطني للتدريب، مديريـة التربيـة والتعلـيم           جامعة القدس، جامعة بيرزيت،   
  .لمحافظة رام اهللا والبيرة



ت 

جامعة النجاح الوطنية التي أتاحـت      : للمواقع اإللكترونية اآلتية  وأقدم جزيل شكري وامتناني      
لي الفرصة لالطالع على رسائل الماجستير ذات الصلة بالموضوع وغيرها والمتوفرة علـى             

مركـز اإلحـصاء    وعة االلكتروني ما سهل االستفادة ووفر الوقت والجهد والمال،          موقع الجام 
 الفلسطيني لتوفيره اإلحصاءات الضرورية الالزمة على موقعه االلكتروني، مـا يـسر لـي             

لجميع المواقع االلكترونية التي تقدم دراسـاتها وأبحاثهـا         و،  االطالع على االحتياجات البحثية   
  .خدمة للباحثين

  
 دهلكريم زياعبد ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ث 

خريطة تربوية لمدارس محافظة رام اهللا والبيرة في ضوء واقع الخدمات لتصور مقترح "

  "التربوية

  محمود  زياده" محمد جبر " عبد الكريم 
  

  ملخص الدراسة
  

التعرف على وجهة نظر مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظة          هدفت هذه الدراسة    
الخـدمات  تلـك   تشخيص واقـع     في مدارسهم، و   ةاهللا والبيرة حول واقع الخدمات التربوي     رام  

، وتوزيعها في ضوء أعداد الطلبـة المقـدرة         ات المحافظة من األبنية المدرسية    لتقدير احتياج 
تحديد مدى كفاية   ، و التربوية ل سنوات الخطة المقترحة للخريطة    ومتغيرات النمو السكاني خال   

  .مية من المباني المدرسية لمتطلبات السكانالخدمات التعلي
  

 من مـديري ومـديرات المـدارس الحكوميـة        ) فيما يتعلق باالستبانة  ( تكون مجتمع الدراسة    
عينة عشوائية   منه   ، واختير   ومديرةً اَ مدير 172 في محافظة رام اهللا والبيرة وعددهم        جميعهم

  .% 80.81 نسبتها،يةطبق
  
أمـا    فقرة، 50 مجاالت و    6 ضمت بأداة االستبانة التي      مستعيناً ، الباحث المنهج الوصفي   تّبعا

فيما يتعلق بالمسح الشامل لمعرفة واقع الخدمات التربوية في المحافظة، تم مسح المؤسـسات              
 اسـتخدم   . في محافظـة رام اهللا والبيـرة        جميعها التربوية النظامية وغير نظامية والالنظامية    

تـم التأكـد مـن صـدقها        من إعداد الباحث،    وهي   اإلستبانة   :االدراسة هم الباحث أداتين في    
، والمـسح   ين، ومن ثباتها بطريقة االتساق الداخلي، من خالل معادلة كرونبـاخ الفـا            مبالمحك

  .باإلحصاءات المتوفرةحيث تم الحصول على المعلومات باالستعانة الشامل 
   

  :وكانت نتائج الدراسة كما يلي
 لواقـع الخـدمات     نة الدراسة أفراد عي تقدير   االستبانة إلى أن      أداة لأشارت نتائج الدراسة من خال    

 والبيرة؛ جـاء    التربوية في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة رام اهللا           
  .3.39 وبمتوسط حسابي ،بدرجة متوسطة

  
 أفراد عينة الدراسة     بين تقديرات  إحصائيةذات داللة    عدم وجود فروق  وكشفت نتائج الدراسة    

لواقع الخدمات الخدمات التربوية في المدارس الحكومية التابعة لمحافظة رام اهللا والبيرة تعزى             



ج 

سـنوات الخبـرة    والتخصص،  و،  المؤهل العلمي وجنس مدير المدرسة،     ( :لمتغيرات الدراسة 
  ).موقع المدرسةوجنس المدرسة، ومستوى المدرسة، واإلدارية لمدير المدرسة، 

 نتائج الدراسة من خالل المسح الشامل لواقع الخدمات التربوية في محافظـة رام اهللا               وأشارت
  :يليإلى ما والبيرة 

مـن  % 73.86من مدارس المحافظة، وتشرف الحكومة على       % 75.77تشكل المدارس الحكومية    
 /ل طالـب  ة، وأن معد  /طالب 27.47ة  شعبة دراسية في مدارس المحافظ     /طلبتها، وأن معدل طالب   

 المـدارس   معلـم فـي   /  وبلغت نسبة طالـب    ة،/ طالب 28.17شعبة دراسية في مدارس الحكومة      
من المعلمين واإلداريين في المدارس الحكومية يحملـون        % 43.44 وأن .ة/طالب 18.04الحكومية  
من المعلمين واإلداريين في المدارس الحكوميـة       % 55.39 أقل من بكالوريوس، وأن      اً علمي مؤهالً
 1.48لمـدارس الحكوميـة       شعبة فـي ا   / ن معدل معلم   وأ . عشر سنوات فأقل   لديهموات الخدمة   سن
، %2.86، وفـي الـصف العاشـر      %2.7 بلغت نسبة الرسوب في الصف الرابع األساسي         ،ة/معلم

) العلمي، والعلوم اإلنسانية   (التحق بمسار التعليم الثانوي األكاديمي      و،  %1.27 وبلغت نسبة التسرب  
  .%3.34)  صناعي، تجاري(ن الطلبة، و التحق بمسار التعليم الثانوي المهني م 96.57%

  
من المدارس الحكومية تخالف المعايير المحلية والدوليـة        % 47أن    أشارت نتائج الدراسة     كما

مـن المـدارس تخـالف      % 50في المسافة التي يقطعها الطلبة للوصول الى مدارسهم، وأن          
، وأن  الغرفـة الـصفية   المعايير المحلية والدولية في المساحة المخصصة لكل طالـب مـن            

لية في المساحة المخصصة لكل طالـب       من المدارس تخالف المعايير المحلية والدو     % 45.93
ال % 41.89من المدارس ال يوجد فيها مالعـب، و         % 26.75 و من المساحة الكلية للمدرسة،   

مـدارس  من ال % 24.42ال يوجد فيه غرفة مكتبة، وأن       % 25يوجد فيه حدائق مدرسية، وأن      
مـن  % 18.02، وأن   فيها مختبر علوم  ال يوجد   % 16.86مختبر حاسوب، وأن    ال يوجد فيها    

  . فيزيقية لذوي االحتياجات الخاصةتماالمدارس بحاجة إلى مواء
 ة شـعبة دراسـي  16 مدرسة جديدة بحجم 22وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة بناء         

 شعبة دراسية احتياجات مستقبلية حتى نهايـة        16جديدة بحجم     مدرسة 33، وبناء   احتياجات طارئة 
ا صناعية واألخرى زراعية،    مبناء مدرستين مهنيتين إحداه   و،  2019/2020الخطة في العام الدراسي   

  .وفتح مراكز جديدة لمحو األمية والتدريب المهني، وإيجاد فضائية تعليمية في فلسطين
 مدرسية لمدارس مـديريات     طأوصت الدراسة بضرورة القيام بإعداد خرائط تربوية وخرائ       كما  

ام وزارة التربية والتعليم العـالي بدراسـة االحتياجـات          والتعليم األخرى، وبضرورة قي    التربية
 وجه السرعة، وبضرورة عقـد      ىالحكومية وتلبيتها عل  مدارس محافظة رام اهللا والبيرة      ل الحالية

  . حول أهمية التخطيط التربوي، وعملياته المنهجية ومديراتهادورات لمديري المدارس
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A Visionary Perspective for Developing an Educational Map for 
Ramallah Aِnd Al -bireh Directorate Schools In Light of the Current 

Educational Services. 
 

Abdul Karim "Mohamad Jaber" Mahmoud Zeyadah  
  

Abstract  
 
This study was set out to identify the facilities and services in public schools in 
Ramallah Directorate and assess the governorate needs of schools buildings with their 
distribution in light of estimated numbers of students and population growth during 
the period of the map proposed plan to find out how adequate the educational services 
are for population demands. 
 
The whole population of study comprised of all the 172 schools principals in public 
schools in Ramallah governorate and 80.81% of them were taken as a random sample. 
 
The researcher adopted an analytical descriptive approach, he uitillated a closed 
questionnaire that covered six main arias that consisted of 50 items. The researcher 
also conducted a comprehensive field research. 
 
The results show that the study variables (sex, qualification, field of study, years of 
experience, school level, school sex and school location) made no difference in the 
assessments provided by the sample's individuals about educational services in public 
schools in Ramallah governorate. 
 
The comprehensive field survey reveals that: Public schools make up to (75.77%) of 
all schools in the governorate, the government supervises (73.86%) of students there 
and Students – classroom ratio in the directorate schools is (27.47%) student per 
classroom, that ratio in government schools is (28.17) students per room. 
 
 The student-teacher ratio in public schools is (18.04) students per teacher, and 
(43.44%) of teachers and administrators in public schools that their qualifications are 
less than BA .( (55.39%) of their experience is less than 10 years, and the ratio of 
teacher's per class in government schools is (1.48).  All schools confirm to local 
standards of classroom – school ratio and numbers of students.  
  
The highest percentage of pupils joining school is in grade one ( 94.07 % ) and the 
lowest is in grade 12 ( 68.55% )and the highest failure percentage is in the 12 grade is  
(31.45 % ) , and the lowest failure percentage is in grade one that is( 5.93% ), and the 
failure percentage In the  grade 4 is( 2.7 %) and in grade 10 is(2.86%) . 
The percentage of those who drop out of school is (1.27%). (96.57%) of students 
joined the academic route (scientific, library streams), and(3.34%) of pupils chose the 
vocational schools. 
 
Furthermore,  (47%) of public schools do not comply with the local and international 
standards regarding the distance students have to go to arrive to their schools, (50%) 
of schools don't confirm to local and international student-school space ratio.(45.93%) 
of schools don't confirm to international and local student-school space ratio, 
(26.75%) of schools don’t have playgrounds and (41.89%) of schools lack school 
gardens.(25%) schools lack a library. (24.42%) of schools do not have a computer lab. 
(16.86%) of schools lack a science lab. 18.02 % of schools need physical modification 
to meet the needs of student with students with special needs. 
 
In light of its findings, the study recommends the necessity to establish building 22 
new schools with 16 classes each as an emergent need. It also recommends the 
necessity to establish 33 new schools with 16 sections each as future needs till the 
2019/2020 academic year. As well as establishing two  new vocational school , and 
new centers for vocational and literacy training, and also establishing a new spatial 
satellite channel in Palestine that cares with educational matters. 



خ 

    
The study also recommends the necessity of carrying on conducting educational and 
school maps for all other education directorates in Palestine. The study raises the 
emergent need for MOEHE to establish research on the current needs of the schools in 
wide Ramallah Directorate that the study raises. The MOEHE should conduct proper 
relevant training for school principles about the importance of education planning 
concerning this issue. 
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ةـــكلة الدراســـمش  
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  الفصـــل األول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مشـكلة الدراسـة 

  

  مقدمــة  1.1

  

ـ        ،آالف السنين بدأ التعليم في فلسطين منذ       ، ر التـاريخ  باستخدام أدوات الطبيعة دالئل تعليميـة عبـ
ـ  جلود النخل وال  سعفلحجر والمعدن و  من الحروف والرسومات أو األشكال على ا      فالشواهد    والً، وص

قبـل   إلى بداية القرن     ، واستمراراً حثاً على التعليم واحترام العلماء    " اقرأ " إلى األمر اإللهي لنبيه محمد    
 ،الكنائس وبتمويل شخصي من األهالي    الماضي الذي كان فيه التعليم في المساجد والكتاتيب واألديرة و         

  . من البالدوفي أمكنة محددة ،جـتمعإال لفئات محددة من المصعب المنال،  ،عشوائي التوزيع
  
ـ     وثيقاً إن إدارة التعلـيم في فلسطين كانت وال زالت مرتبطة ارتباطاً         " صادية  بالنظم السياسية واالقت

 "مي فيها هي المـركزيـة   والســمة الغالبة لنظام التـعليم الحكو     ،واالجتمــاعية في المجـتمع  
  ).  296 ، ص2001 (،عابـدين( 
  

ـ     ، و  لمهامها، ورثت تركة ثقيلة    1994تربية والتعليم عام    ة ال وبتسلم وزار  دمرة بنية تربوية شـبه م
ميـة   مسؤولة مسؤولية مباشرة عن إدارة وتمويل المـدارس الحكو         فهي،  خّلفها االحتالل اإلسرائيلي  

 والتي تـشكل    إلى جانب إشرافها على المدارس الخاصة أيضاً      ،  من المدارس % 72.8والتي تشكل   
 فوكالة الغوث الدوليـة مـسؤولة عنهـا         %15.6ا مدارس الوكالة والتي تشكل نسبتها       أم ،11.6%

  .مسؤولية مباشرة إدارة وتمويالً
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ير في األبنيـة والمرافـق      لقد كانت غالبية المدارس تعاني من االكتظاظ في الصفوف والنقص الكب          
 المـستمرة    عقوبات االحتاللية  إلى مواجهة ال   ، إضافة لزيادة عدد المعلمين  ، والحاجة الماسة    المدرسية

  . )2006المورد، ( وحواجز وجدار فصل عنصري غالقات إمن 
  

أن هناك الكثيـر مـن المعوقـات التـي          ) 2006الدرويش،  (  كما ورد في   )2000(ويرى أبو عاشور    
 الالزمة والعائـدة لمجـال      قلة توافر المخصصات المالية    :تعترض اإلصالح التربوي في فلسطين منها     

ري يعدم حصول بعض مـد    و ،مة البناء المدرسي  ء، وقلة توافر األجهزة والوسائل، وعدم مال      طالتخطي
، وحداثـة   لمخصصات المالية للتخطيط التربوي   إن النقص في ا    .على مؤهل تربوي  ومديراتها  المدارس  

يجعل البحث عن تقنيات جديدة في التخطيط التربـوي         بوي في فلسطين ومركزية اإلدارة،      التخطيط التر 
لذلك تعتبر الخريطة التربوية من أساليب التخطيط على المـستوى          ؛  كالخريطة التربوية ضرورة ملحة   

المحلي، وتعنى بالتخطيط التربوي لمنطقة محدودة من أراضي الدولة، متناولة تخطيط التعليم النظامي،             
  .عت المجتموغير النظامي في تلك المنطقة، ساعية إلى ربط التعليم والتدريب بالتنمية وحاجا

  
 بعد أن أظهرت التجارب     ،لتالفي بعض عيوب التخطيط التربوي    مت الخريطة التربوية    خِدوعليه استُ 

م تمثلت فـي عـد     وأوجه قصور،    عيوبالتربوي في بلدان العالم الثالث      السابقة لتطبيقات التخطيط    
 بـين المنـاطق     في إحداث النمو المتوازن للخدمات التعليميـة      تحقيق بعض األهداف الجوهرية له      

  ).1992،محمدالحاج ( وتحقيق ديمقراطية التعليم  تكافؤ الفرص التعليمية لمبادئ تطبيقا ،والفئات
  

 بعد أن أصـبحت الحاجـة       ،ات من القرن العشرين   ينشأت فكرة الخريطة التربوية في مطلع السبعين      
توافرة فـي المجتمـع،     ت والطاقات الم  ملحة إلى توفير خدمات تربوية وتعليمية عن طريق اإلمكانا        

 على التوافـق واالنـسجام بـين        ، اعتماداً التي تغذي العملية التربوية، وتأمين فرص التربية للجميع       
  ).1987ري، النو( المناهج التدريسية وحاجات المجتمع 

  
 بهدف تنظـيم عمليـة      ،)الخريطة التربوية   ( لك التقنية   كفاءة العملية التخطيطية تم استخدام ت     ولرفع  
 اإلمكانـات   ، فـي ظـل    في مختلف مراحل العمـر    ) قة معينة   في منط ( بية لكل فئات السكان     التر

 بقصد االستخدام األمثل للمـوارد      ، ووسائل إعالم  ، من مدارس ومصانع ونواد    المتوافرة في المجتمع  
  ).2009غنيمة، ( محتملة في المجتمع واإلمكانات المادية والبشرية القائمة وال

  
، فـي رسـم سياسـات توزيـع         يفي التخطيط التربو  ) الخريطة التربوية   ( ب  ويؤخذ بهذا األسلو  
 بـه الكثيـر مـن المنظمـات     ، وقد أخذت  توفير احتياجاتها الخاصة والعامة   مع  المدارس ومواقعها   



 3

و اإلقليمي للدول العربية ببيروت، ومنظمة اليونسكو       مكتب اليونسك : منهاواإلقليمية  التربوية الدولية   
حـافظ  ( ير من الـبلدان    ، حيث وضعت خرائط تربوية في الكث       التخطيط في باريس   الدولية، ومعهد 

  .)2006البحيري، و
  

ين عليها مواقع المدارس الحالية، لكنها أوسـع مـن          إن الخريطة التربوية ليست خريطة جغرافية نب      
 عليـه   ، ووضع تصور مستقبلي لما ينبغي أن تكون       يث تتضمن دراسة الواقع التعليمي    ، ح ذلك بكثير 

ين مناطق  ، وتوزيعها المتوازي والمتساوي ب    وء الموارد واإلمكانات المتاحة   الخدمات التعليمية في ض   
  ).1992، محمد( السكان، ومتطلبات بيئتهم ، وأعداد الدولة

  
يشير إلى أن عـدد     ،  2009/2010يرة في العام الدراسي     والواقع التعليمي في محافظة رام اهللا والب      

، يلتحـق بهـا     وتحت إشراف وكالة الغوث   وخاصة  مدرسة حكومية   ) 227(فظة  في المحا المدارس  
يـسكنها   بين مدينـة وقريـة ومخـيم،          سكانياً عاًتجم) 75(موزعين على   .  وطالبة طالباً) 79107(
من مـساحة   % 14.5دل  ما يعا ، أي   2كم855مساحة من األرض تقدر بـ        على  نسمة،  ) 298072(

  .)2008، لإلحصاء الفلسطينيلجهاز المركزي ا  (الضفة الغربية
  

 1998/1999مدرسة في العـام الدراسـي       ) 180(كان عدد المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة         
الرام، من رحم مديرية التربية     /نشئت فيه مديرية التربية والتعليم لضواحي القدس        وهو العام الذي أُ   (

قـسم  (  وطالبـة، طالبـاً ) 72374(ك الوقت  التحق بها في ذل   ) والتعليم في محافظة رام اهللا والبيرة       
ما يدل على زيادة واضـحة فـي        ،   )2010 ،ة والتعليم رام اهللا   مديرية التربي / يط واإلحصاء   التخط

بناء مدارس جديـدة وفـي      لزم   تُ  ما يعني أن هذه الزيادة     ،بة في المحافظة في العقد األخير     عدد الطل 
  .مواقع مختلفة تتناسب مع احتياجات السكان

  
يـادة  ، بأن النمو السكاني الحاصل في مدينتي رام اهللا والبيرة لم يكن نتيجة الز             )2002(د كساب،   أك

، تركزت في الفترة بـين  ا الدور األكبر عبر سنوات مختلفة، بل لعبت الهجرة الداخلية إليهم  الطبيعية
ز مدينتي  ، ما أدى إلى التوسع العمراني الذي يمي       من السكان % 36.1 وبنسبة   1999 -1990عامي  

ـ  بسبب تفرده،احيهما عن باقي المدن الفلسطينية  رام اهللا والبيرة وضو    ا بمركـز النـشاط اإلداري   م
وإدارات ، ومـا يتبعـه مـن مؤسـسات     )العاصمة المؤقتة ( نية  لسطيوالسياسي للسلطة الوطنية الف   

  .ووزارات حكومية
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ي واالقتـصادي واالجتمـاعي،     وبالرغم من أن محافظة رام اهللا والبيرة هي مركز النشاط السياس          
، إال أن ذلك لم يكن ميـزة        التربية والعليم العالي  وفيها تتواجد الوزارات الفلسطينية ومنها وزارة       

 في   سكنياً  تجمعاً  39 أن  )  2002 (، حيث وجد سرحان     رية لتجمعاتها السكانية بشكل عام    تطوي
، حيث ينتقـل الطلبـة      ساسية في مدارسها  مال المرحلة األ  محافظة رام اهللا والبيرة يحتاج إلى استك      

  تجمعـاً  63إضـافة إلـى أن      . لدراسة في تجمعات مجاورة   كم ل ) 12- 2(فيها مسافة تتراوح بين     
كم للدراسة فـي    ) 16- 2(، حيث ينتقل الطلبة ما بين       اج إلى استكمال المرحلة الثانوية     يحت سكانياً

  .تجمعات مجاورة
  

 وررة سوى مدرسة صناعية واحـدة للـذك       رام اهللا والبي  نه ال يوجد في محافظة      أيضاف إلى ذلك    
، ما  في المنطقة الشرقية من المحافظةسست قبل ثالثة عقودوالتي ُأ) مدرسة دير دبوان الصناعية   (

نـه يـصعب    أعلى طالب المنطقتين الغربية والشمالية، مـع        ة المنال   يجعل االستفادة منها صعب   
  .الوصول إليها إال باستخدام وسيطة نقل

  
لما لها من    ،)م اهللا والبيرة    محافظة را ( نجاز الخريطة التعليمية للمدارس في      إلذا ال بد من ضرورة      
 واسـتخدام البنـاء المدرسـي بكفـاءة،         ،ن من خلق فرص متكافئة في التعليم      فائدة كبيرة في التمكي   

ـ   ، وفـي المتا   تيار المدارس الجديدة بصورة أفضل    ، واخ واختيار البناء المدرسي بكفاءة    دة بعـة الجي
والتجديد والتوسع والتجهيـزات وتكامـل       والصيانةمن حيث البناء    والصحيحة للمؤسسات التعليمية    

  .)2002، سرحان(واعه ومستوياته المختلفة النظرة إلى التعليم بأن
  
ـ        ود في م  لتربوية نعمل على التكامل للجه    الخريطة ا فب امي حـافظة رام اهللا والبيرة بين التعلـيم النظ

  ".نساني مكفول للجميع ممن هم في سن التعليمالتعليم حق إ" نظامي لتحقيق مبدأ الظامي وغير والالن
  

    مشكلة الدراسة وأسئلتها2.1
  
، تتركز فيه معظـم المؤسـسات        مركز فلسطين التجاري واالقتصادي     محافظة رام اهللا والبيرة    تعد

 قدوم السلطة   االنتقال إليها وخاصة بعد   ى  وعائالتهم إل ، مما دفع الكثيرين من أبناء فلسطين        الرسمية
طيني فـي   احل الفلس  العائالت الفلسطينية من الس    ن م الكثير بأنها استقبلت     مذكراً الوطنية الفلسطينية، 

وبسبب عدم وجود تخطيط مـسبق      . استقر هؤالء في مدنها وقراها ومخيماتها     قد  ، و 1948نكبة عام   
ت التعليميـة والـصحية والمرافـق العامـة فـي       ظهر ضغط واضح على الخدما     ،الستقبال هؤالء 

  .المحافظة
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المدارس وفـي    بين عدد الطلبة في      يالحظ تباين سكانية  وبسبب اتساع المحافظة وتنوع التجمعات ال     
اقترب ينما البعض اآلخر     ب ،اًقل من عشرين طالب   الطلبة أ عدد  ها  بعض المدارس في  ف،  الشعب الصفية 

ى غرفهـا صـغيرة   ، واألخـر  ذجية البناء وبعضها قديمة   موجديدة ون ، بعض المدارس    من الخمسين 
 اضافة الى   ، فقيرة  ومختبرات ومالعب وساحات واألخرى     مكتبات افيه، بعضها   وتحتاج إلى صيانة  

   ، نقص المدارس المهنية في المحافظة حيث ال يتوفر سوى مدرسة صناعية واحدة 
  

البعيدة عن مراكـز الخـدمات      وشوائية  سكانات والضواحي الع   لإل مودي   التوسع األفقي والع   بسبب
  .يشكل صعوبة في وصول الطلبة اليها بسهولةبشكل عام والتعليمية بشكل خاص ما 

  
 انطالقا من عمله في مديرية التربية والتعليم فـي محافظـة رام اهللا والبيـرة ،                 وعليه يرى الباحث  

محافظة ،  الفي  دمات التعليمية    هناك مشكلة في توزيع الخ     واتصاله المباشر مع مشاكلها احساسه بأن     
حافظة ، ووضع تصور مقترح إلعداد خريطة تربوية للم        دراسة هذا الواقع دراسة علمية     ما يستوجب 

، لبات السكان التعليمية والتربوية   ، وتقديم تصور مستقبلي يفي بمتط     م2020في ضوء ذلك حتى العام      
  .معرفيةافظة والثورة العلمية واليتفق مع الزيادة السكانية للمح

  
  :اآلتيةإلجابة عن األسئلة ل هذه الدراسة جاءتلذلك 

  
 مـن   ما واقع الخدمات التربوية في المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا والبيـرة            : السؤال األول 

  ؟ ها ومديرات المدارس الحكوميةوجهة نظر مديري
  

لواقع الخدمات التربوية فـي     ومديرات   المدارس الحكومية    مديريهل تختلف تقديرات    : السؤال الثاني 
ـ و،  مـدير الجنس  (المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا والبيرة، باختالف متغيرات الدراسة            ، همؤهل

  ؟)موقع المدرسةوجنس المدرسة، وة، مستوى المدرسو،  اإلداريةتهسنوات خبرو، هتخصصو
  

ام اهللا والبيرة في ضوء واقع      محافظة ر خريطة تربوية لمدارس    لما التصور المقترح    : السؤال الثالث 
  ؟الخدمات التربوية

  
    فرضيات الدراسة3.1

  
  :انبثق عن سؤال الدراسة الثاني الفرضيات اآلتية
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فـي  ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة             : الفرضية األولى  -
 في محافظـة رام اهللا      الحكومية واقع الخدمات التربوية في المدارس    ل،  تقديرات أفراد عينة الدراسة   

  .والبيرة تعزى لمتغير جنس مدير المدرسة
  
فـي  ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة             : الفرضية الثانية  -

في محافظـة رام اهللا      الحكوميةواقع الخدمات التربوية في المدارس      ل ،تقديرات أفراد عينة الدراسة   
  .ر المؤهل العلمي لمدير المدرسةغيوالبيرة تعزى لمت

  
فـي  ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة             : الفرضية الثالثة  -

 في محافظـة رام اهللا      الحكومية واقع الخدمات التربوية في المدارس    ل،  تقديرات أفراد عينة الدراسة   
  .والبيرة تعزى لمتغير التخصص

  
فـي  ) α≥ 0.05(جد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة            ال تو  :الفرضية الرابعة  -

في محافظـة رام اهللا      الحكوميةواقع الخدمات التربوية في المدارس      ل،  تقديرات أفراد عينة الدراسة   
  .ة المدرسرير سنوات الخبرة اإلدارية لمديوالبيرة تعزى لمتغ

  
فـي  ) α≥ 0.05(ند مـستوى الداللـة      ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ع      : الفرضية الخامسة  -

في محافظـة رام اهللا      الحكوميةواقع الخدمات التربوية في المدارس      ل،  تقديرات أفراد عينة الدراسة   
  .والبيرة تعزى لمتغير مستوى المدرسة

  
فـي  ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة            : الفرضية السادسة  -

في محافظـة رام اهللا      الحكوميةواقع الخدمات التربوية في المدارس      ل،  الدراسةتقديرات أفراد عينة    
  . والبيرة تعزى لمتغير جنس المدرسة

  
فـي  ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة            : الفرضية السابعة  -

 في محافظـة رام اهللا      ةالحكومي واقع الخدمات التربوية في المدارس    ل،  تقديرات أفراد عينة الدراسة   
  .البيرة تعزى لمتغير موقع المدرسةو
  

   أهـداف الدراسـة4.1
 

  :اآلتيةتهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التربوية 
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 التعرف على وجهة نظر مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا والبيرة حول               -1
  .واقع الخدمات التربوية في مدارسهم

  .ومناطق االفتقار الخدمي المناطق الغنية بالخدمات  واقع الخدمات التربوية، للتعرف علىصتشخي -2
تحديد مدى كفاية الخدمات التعليمية من المباني المدرسية لمتطلبات السكان التعليمية والثقافيـة              -3

، أم تغطـي    والتربوية، وهل تتوافر بالقدر والمستوى المناسب لكل التجمعات السكانية في المحافظة          
  .جهة وتنحسر عن األخرى

تقدير الحاجات من األبنية المدرسية وتوزيعها في ضوء أعداد التالميذ المقدرة ومتغيرات النمو              -4
  .خالل السنوات المقترحة للخريطةالسكاني 

، اقعها المناسـبة ، وموي من خالل دراسة مستويات المدارس     اإلسهام في تحسين كفاءة النظام التعليم      -5
 .، ما يقلل من التكلفة ويزيد من فاعلية أدائهثل للمرافق والتجهيزات والموظفينالستغالل األموا

  . حافظة رام اهللا والبيرةم، وواقع العملية التربوية في خريطة تربوية متالئمةلترح وضع تصور مق -6
  

  أهميـة الدراسـة. 5.1
  

  :اكتسبت الدراسة أهميتها من خالل
  
لتربوية لصالح العملية   من المعلومات التي يمكن توظيفها في اتخاذ القرارات ا        توفير قدر مناسب     -1

، بحيث تكـون     للنهوض بالتعليم فيها   المحتاجة، وتتيح للمخططين التربويين تحديد المناطق       التعليمية
ديد باعها لضمان عدالة توزيع الخدمات التعليمية وتح      تّا لإلجراءات التي ينبغي      واقعياً البيانات أساساً 

 لمبـدأ تكـافؤ     يقاً، تحق فيها وحجمها في المناطق المختلفة    أماكن المدارس الجديدة، ومستوى التعليم      
، وإجراء دراسات تخطيطية دقيقة ومناسبة إلمكانات وخصائص المنطقـة والـذي            الفرص التعليمية 

  .تتطلبه الخريطة التربوية في منطقة البحث
تجمعات السكانية في محافظة رام اهللا والبيرة، يـصعب  اإلسهام في وضع حلول تربوية علمية لل      -2

   .ع عن طريق الخطط التربوية العامةأن توض
كونه يضع بين   دور مهم؛   ألصحاب القرار على المستوى الوطني أو المحلي الرسمي والخاص           -3

  .ضرورية عند اتخاذ القراراتأيديهم بيانات ومعلومات 
ة وإثرائها بأبحاث جديدة لم يتم التطرق إليها في فلسطين على           البحث مهم لتزويد المكتبة التربوي     -4

  .حد علم الباحث
   محددات الدراسـة6.1

  

  :تحددت الدراسة بالمحددات اآلتية
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 وعلـى التجمعـات     محافظة رام اهللا والبيـرة    تم تطبيق هذه الدراسة على مدارس       : محدد مكاني  -
  .السكانية التابعة لها

  
  . في محافظة رام اهللا والبيرةهاومديرات ومية مديري المدارس الحكمن خالل آراءه تم إجراء هذ: محدد بشري -
  
  .2010/2011ألول من العام الدراسي تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراسي ا: محدد زمني -
  
   . تقتصر داللة المفاهيم والمصطلحات كما وردت في الدراسة:محدد مفاهيمي -
  
 دقة المنهج المستخدم ، وشمولية وصـدق وثبـات     ائج هذه الدراسة على   تتوقف نت : محدد منهجي  -

   .أداة الدراسة
  

  مصطلحات الدراسة 7.1
 

، من   التي تسعى لالطالع على المستقبل     ، تقنيات التخطيط التربوي   ىحدإ:" الخريطة التربوية  1.7.1
اف متغيراتها، والقـوى    م واكتش  على قدرتها على تحليل النظ     التي تعتمد أساساً  خالل عمليات التنبؤ    

  ).224ص  ،2009،غنيمة،  ( "خطيط واع ودقيق للمستقبل، من أجل تالمتحكمة فيها
 

المنطقة (هي المنطقة الفلسطينية التي تمتد حدودها من الخط األخضر          : محافظة رام اهللا والبيرة     2.7.1
) ديردبوان إلـى المغيـر     ( ومحافظة أريحا واألغوار شرقاً   ) من رنتيس إلى بيت لقيا    ( غرباً) الساحلية

  ).لى اللبن الغربيإترمسعيا  (ومحافظة سلفيت شماالً) رافات الى البيرة (ومحافظة القدس جنوباً
  

، هداف التربية أجميع الخدمات التي يحتاجها الطلبة كي يتسنى لهم تحقيق          : الخدمات التربوية  3.7.1
ضافة الـى    إ داري والتعليمي في المدرسة،   إلاوالكادر موقع البناءالمدرسي ومرافقه،  : ويتضمن ذلك 
   . واالداريةويةبالتقنيات التر

  

هو تخطيط مستقبلي يرتكز على نتائج الباحث الفعلية ، وهو صيغة أخرى            : التصور المقترح  4.7.1
  .من التوصيات ، لكن الباحث يصيغها بشكل موسع

  
  
  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  الدراســات السابقـة  اإلطــار النظري و
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  انيالفصــل الثـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ابقةـالدراسات السطار النظري وإلا
  

ابقة ذات العالقـة بموضـوع   لبعض الدراسـات الـس     و ، لالطار النظري  يتناول هذا الفصل عرضاً   
، حيث قام الباحث بـاالطالع      ريطة التربوية والخريطة المدرسية   ، التي تناولت موضوع الخ    الدراسة

احث وفق تسلسلها الزمنـي     ، ويعرضها الب   واألجنبية الدراسات العربية و  المراجع ة من على مجموع 
  .من األحدث إلى األقدم

  
  اإلطار النظري 1.2

  
  : تمهيد1.1.2

  
القرن الماضي في خمس مراحل حسب السلطة الحاكمة فـي          مرت العملية التعليمية في فلسطين في       

والمصرية ) ضفة الغربية   في ال  (، واألردنية   )االنتداب البريطاني    (فلسطين، العثمانية والبريطانية    
 مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية وهي الفتـرة        ، ومرحلة االحتالل اإلسرائيلي، وأخيراً    ) في غزة  (

  ).2002سرحان، ( سطيني إلى حكم وطني فلالوحيدة التي خضع فيها التعليم 
  

  :ويمكن تقسيم التعليم في فلسطين إلى المراحل اآلتية
  
  .، وهو خاص وليس حكومياً)العمر أقل من خمس سنوات ونصف (  المدرسي مرحلة التعليم ما قبل -1
  .وهي مرحلة إلزامية)  األساسيوهي من األول األساسي حتى العاشر(   مرحلة التعليم األساسي-2
  ).األول والثاني الثانوي للفروع العلمي، والمهني، والعلوم اإلنسانية(  مرحلة التعليم الثانوي -3
  ).الجامعات والكليات ( عليم ما بعد المدرسي  مرحلة الت-4
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 في معظم البالد الناميـة بإنـشاء أجهـزة           متزايداً شهد النصف الثاني من القرن العشرين، اهتماماً      
 لتعميمه وتطويره، وذلك بهدف التوسع فيه لتلبيـة         التخطيط التربوي، واتخاذ التخطيط للتعليم منهجاً     

وى البشرية لمجاالت اإلنتاج والخدمات والتنمية الثقافية، وتعظيم        الطلب االجتماعي عليه، وإعداد الق    
اإلفادة من الموارد المتاحة، إضافة إلى تحسين نوعيتة، وربما تغييره ليالئم توجهات جديدة في بالد               

لتربية والتعلـيم لـه مـا    ورغم أن تسلم الفلسطينيين ل ). 2002حجي،  (  تغيرت فيها أنظمة الحـكم   
نه كان وال زال بحاجة ماسة إلى التخطيط إلعادة بناء ما دمره االحـتالل،              ، فإ لنصفيقارب العقد وا  

  .ومواكبة احتياجات العصرالتعلّمية وتحسين العملية التعليمية 
  

  :التخطيط 2.1.2
  

التخطيط سمة من سمات الحياة العصرية الحضارية الراقية في أي مجتمع من المجتمعات؛ وألن أي               
 مصيره حتما الفـشل     ، أو أهداف غائية   ، أو برمجة واضحة   ،خطيط مدروس عمل غير مبني على ت    

  . لذا ال بد من التخطيط السليموالزوال؛
  

  :تعريف التخطيط 3.1.2
  

، الختيار أحسن الحلـول     عملية منظمة، واعية   " :التخطيط بأنه ) 206، ص 1987 (عرف النوري   
  ."الممكنة للوصول إلى أهداف معينة

  
التنسيق بـين مـا   : " أن مفهوم التخطيط يعني)83ص ،2009( في غنيمة)2003(ويرى الطراونة 

يرغب الفرد في أن يحققه لنفسه أو ألسرته، أو للجماعة التي ينتمي إليها، وبين إمكانياته وما يقـع                  
  ".تحت يده من قدرات مادية وبشرية، باإلضافة إلى الظروف البيئية التي يمكن أن تتحكم فيه

  
وظيفة ادارية تتضمن االختيار ما بين عدد من :"  فقد عرفه بأنه)44-43ص ص ،1984( الياسأما 

  ".البدائل، ألهداف العمل وسياساته والخطط والبرامج واالجراءات الالزمة لتحقيق تلك االهداف
  

عملية إدارية متشابكة، تتـضمن  :" عرف التخطيط بأنه    Himesز ورد أن هيم)70، ص1999(  الطبيبوفي
تقان ثم العمل من أجل تحقيق األهداف التي تنظر إليها باعتبارها شيئاً مرغوباً فيـه يعنـي                 اللمناقشة وا البحث وا 

ـاك؟: اإلجابة عن التساؤالت اآلتية   أين نحن اآلن؟ وأين نريد أن نذهب؟ وكيف نصل إلى هن
  

ختيـار  عملية منظمة واعيـة  ال     :" فذكر بأن المعنى العام للتخطيط       ) 22، ص 2009( مريزيقأما  
  ".احسن الحلول الممكنة للوصول الى أهداف معينة
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مجموعة من التـدابير المعتمـدة والموجهـة        : " التخطيط بأنه ) 156ص   ،1999(وعرفّ البوهي   
جراءات العلمية الستشراف المستقبل، وتحقيق أهدافه من خالل االختيار بين البـدائل            البالقرارات وا 

الستغالل الموارد البشرية والطبيعية والفنية المتاحة إلى أقـصى         والنماذج االقتصادية واالجتماعية؛    
    ."حد ممكن إلحداث التغيير المنشود

  
هـداف   ألدارية منظمة، الختيار أفضل الحلول الممكنة لتحقيق ا       إعملية  : ويرى الباحث ان التخطيط     
  . المتاحة المادية والبشريةالمستقبلية ، ضمن االمكانات

  
  :يط التربوي تعريف التخط4.1.2

  
لـى مـشكالت    إالنظرة الشاملة المتكاملة    " : بأنه التخطيط التربوي ) 6ص ،1966(عبد الدائم   عرف  

حاطـة  إلـى   إن يستند   أالتربية جميعها، وهو رسم للسياسة التعليمية في كامل صورتها رسما ينبغي            
   ".ماعيةتوضاع البلد السكانية واالقتصادية والتربوية واالجأشاملة ب

  
عملية منظمة ومستمرة لتحقيق أهداف     : "ف التخطيط التربوي بأنه   فعر) 23، ص 2009(مريزيق  أما  

مستقبلية بوسائل مناسبة تستند إلى مجموعة من القرارات الرشيدة لبدائل واضحة وفقـا ألولويـات               
مختارة بعناية وذلك بغية تحقيق أقصى استثمار ممكن للموارد المتاحة وللزمن والتكلفة مـن أجـل                

  ".فع كفاءة وفاعلية النظام التربوير
  

مجموعة من العمليات المتفاعلـة  : " التخطيط التربوي بأنه) 122، ص   1992( وعرف الحاج محمد  
هداف من خـالل جمـع ودراسـة        أللى تحقيق مجموعة من ا    إسلوب علمي منظم، والهادفة     ألوفقا  

ة بالنظام التربوي واستثمارها بأفضل     وتحليل المعلومات والبيانات المتوفرة المادية والبشرية الخاص      
  ".السبل لتنفيذ الخطة المرسومة لتنمية التربية

  
  .للتخطيط التربوي ) 1992(ن يعتمد تعريف الحاج محمد أويرى الباحث 

  
  :أهداف التخطيط التربوي 5.1.2

  
ن األهـداف العامـة للتخطـيط       أ ب ،)1999( ، والبوهي  )2009( ، ومريزيق )1987( النورييرى  

  : وتقسم إلى،تربوي تشتق من األهداف العامة للمجتمعال
  
عنى بالمحافظة على هوية المجتمع وقيمه وتقاليده الحسنة،        وهذه األهداف تُ  : األهداف االجتماعية  -1

واإلسهام في تقدم المجتمع وتطوره، وتحقيق التكامل والتنسيق بين المؤسسات التعليميـة، وتـوفير              
  .وفير التعليم المناسب لكل فرد وتفرص متكافئة في التعليم،
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تتمثل في المحافظة على الكيان السياسي للدولة وتنميـة الـروح القوميـة             : ة األهداف السياسي  -2
  .فرادألللفـرد، وتربية المواطن الصالح، وتدعيم ركائز الديمقراطية والتنمية السياسية ل

نسيق سياسة اإلنفاق فيه، وتوفير القوى العاملة       تهتم بتقليل كلفة التعليم وترشيد وت     :  األهداف االقتصادية  -3
  .لتلبية احتياجات السوق، من خالل زيادة الكفاءة اإلنتاجية للفرد وتقليل البطالة، وتشجيع البحث العلمي

، ترتبط أهداف التعليم دائما بثقافة اإلنسان في أي مجتمع من المجتمعـات           : ةـداف الثقافي ـ األه -4
  .فظ بها اإلنسان ثقافته اإلنسانيةة التي يحدام التعليم هو األداما 
  

  :األهداف اآلتية) 1998(ويضيف متولي 
  
 االستثمار األمثل للقوى والموارد سواء أكانت هذه القوى والموارد قي شكلها الملموس أم في صورتها                -1

  .المعنوية المجردة
 . من تمييز بين الحاجات والرغبات الترتيب النوعي وفقا للتطلعات الجماعية المجتمعية بما يتطلب ذلك-2

  . إعداد المواطنين جميعا إعدادا سليما من النواحي البدنية والعقلية والروحية والسلوكية-3
  

  :أهمية التخطيط التربوي 6.1.2
  

  :لى العناية بالتخطيط التربوي االتيإبرز المبررات التي تدعو أأن من ) 1966(ورد في عبد الدائم 
  
  .لى التنخطيط التربويإط االقتصادي، وشعوره بالحاجة قيام التخطي  -1
 .موالأل لرؤوس ااعتبار التربية مردودا وتوظيفا مثمراً -2

 .ضرورة مجاراة التربية للتقدم السريع والتغير السريع في ميدان العلم والصناعة  -3

 .ن تقدم لهاأالتكامل بين مشكالت التربية والحلول التي ينبغي  -4

  .المستقبل في السيطرة على  المتزايد بالتخطيط وبقيمتهيمانإلا -5
  
، بأن أهمية التخطيط التربـوي  )1999(، والطبيب  )2003( والطراونة   ،)2009(يرى مريزيـق   و

 أكمل وجـه  تنبع من طبيعة المهام التي يضطلع بها في سبيل تهيئة النظام التربوي للقيام بدوره على  
  :وتكمن أهميته فيما يلي

  
يص األوضاع التعليمية والتربوية الحالية، وتقييم الهيكل التعليمي القـائم، ودراسـة مـدى               تشخ -1

  .تناسق أجزائه وتفرعاته، ومدى االرتباط بين هذه المراحل، واحتياجات المجتمع
 تحقيق العدالة االجتماعية بين أفراد المجتمع وفتح الفرص أمام األفراد وتنوع فـرص العمـل                -2

  .هن االقتصاديةاإلنتاجي أو الم
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  .االستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق أكبر استيعاب من األفراد في التعليم -3
  . إحكام استثمار الوقت أو الزمن باعتباره مدخال هاما من موارد التعليم-4
  . استغالل الموارد المادية والبشرية االستغالل األمثل لإلمكانات -5
  . لفاعلة في تحقيق األهــدافاءات ااختيار األساليب واإلجر -6
  

  :أن من مبررات األخذ بالتخطيط التربوي اآلتي) 1999(، والبوهي  )1998(ويضيف متولي 
  
سنويا وما ارتبط بهـا مـن       %) 2.7-2.4(الزيادة السكانية، حيث بلغت الزيادة السنوية ما بين          -1

  .تزايد الطلب على التعليم بأنواعه المختلفة
 .ركيب االقتصاديفي الت التَّغير -2

غير في التركيب الوظيفي والمهن وما يتطلبه ذلك مـن المهـارات والخبـرات الـضرورية                التَّ -3
 .المواكبة للتطور في هيكل العمالة وتغيره

 .عامل ارتفاع مستوى المعيشة -4

لتعليم ضرورة تحقيق التكامل بين أنواع التعليم مما يستلزم التخطيط لتقديم حلول شاملة ألنواع ا              -5
ومشكالته، ومنها تحقيق التوازن بين مراحل التعليم، وبين فروع التعليم النظري والتطبيقـي وبـين               

  .الخدمات التعليمية في مختلف المناطق، أو بين الذكور واإلناث، وبين الكم والكيف
  

  :خصائص التخطيط التربوي 7.1.2
 

ـ از بها التخط  ـص التي يمت  ـد من الخصائ  ـهناك العدي  ـ     التربـوي   يط  ــ وهي ـكمـا يـرى الب
  :وهي اآلتي) 1999(  والطبيب، )1992( محمد الحاج و، )1999(
  
  .لى العقل والمنطق والتفكيرإأي أن التخطيط عملية وصفية تستند : العقالنية -1
 .ألنه يهتم بوضع التدابير الالزمة لمواجهة المستقبل: المستقبلية -2

ن هدف التربيـة     وأ عملية تتم بين اإلنسان واإلنسان،    ليم وهو   تعالتربية نشاط يشمل ال   : اإلنسانية -3
 .هو بناء اإلنسان

، ، ومعرفيـاً   إلى أن هدف التربية النمو الـشامل المتكامـل لإلنـسان عقليـاً             استناداً: الشمولية -4
 . وجسمياً، وروحياًووجدانياً

 وعلـم   ، وعلم النفس  ،تربيةألنه يعتمد على نتائج البحث االجتماعي في مجاالت علوم ال         : العلمية -5
  .  وعلم االقتصاد،االجتماع



 14

  :مجاالت التخطيط التربوي 8.1.2
  

  :أهم مجاالت التخطيط التربويمن 
  
ـ         : التخطيط للمتعلم  -1 الفئـة  : ن العناصـر منهـا    عند التخطيط للمتعلم يجب مراعاة مجموعـة م

والعـادات والتقاليـد، ونوعيـة      الدين  و، والجنس، والمستوى التعليمي، والبيئة المحيطة،       المستهدفة
  .التعليم

توضـيح التبريـر    :  يمر التخطيط للمنهاج بعدة خطوات رئيسة منهـا        ثحي:  التخطيط للمنهاج  -2
تحديد مجال المنهج الدراسي، واختيار األهـداف والمحتـوى وتنظيمـه     والمنطقي لعملية التخطيط،    

ءات التقويم ووسائله مع ضرورة تجريب      واختيار الخبرات التعليمية وطرائق التدريس، وتحديد إجرا      
  ).2001وابراهيم، سعادة(المنهاج الذي تم تخطيطه 

ـلم،   ووتشمل هذه العناصر مدير المدرسـة،       :  التعليمية البشرية  ة التخطيط لعناصر العملي   -3 المـشرف  والمعـ
  .ع التعليمي إلى األفضلالتربوي، والذي يهدف إلى رفع الكفاءة اإلدارية والتعليمية لهم من أجل النهوض بالواق

 من التخطيط إلـى تحديـد       المجالويهدف هذا   :  التخطيط لتمويل المباني والتجهيزات المدرسية     -4
تخطـيط تمويـل البنـاء      ومصادر التمويل وتحديد مواصفات البناء المدرسي واألجهزة التعليمية،         

المباني المدرسية وسبل ترشيد    واألجهزة، وكيفية إشراك البلديات والمجالس المحلية في اإلنفاق على          
  )2007(أبو عيشة (  ورد فيا كم).1973مطاوع،(  لعام في مجال التمويلااإلنفاق 

  
  :المقومات والمبادئ األساسية للتخطيط التربوي 9.1.2

  
  :أن أهم مقومـات ومبـادئ التخطيط التربـوي تتمثـل في اآلتي) 1999، والبوهي1992محمد (يرى 

  
ويقصد بها تناسب اإلمكانات المتاحة والممكنة مع اآلمـال التـي نـسعى            :Realismالواقعية   -1

التخطيط واستراتيجية التنفيذ في ضوء اإلمكانات المادية والبشرية بحيث ال           توضع أهداف  .لتحقيقها
  .تتجاوز الخطة حدود الممكن

 المـوارد   ويقصد بذلك أن تكون للخطة السيطرة علـى كافـة         : Comprehensiveness الشمول   -2
  .المتاحة؛ لضمان تحقيق التناسق والتكامل بين القرارات والسياسات التخطيطية مما يكفل النمو المتوازن

أي أن تكون الخطة قابلة للتعـديل وتـصحيح الخطـأ كلمـا دعـت       : Flexibilityالمرونة  -3
  .الضرورة، ولديها القدرة على مواجهة الظروف الطارئة

وتعني الربط العضوي بين مختلف عمليات التخطيط وبين ما سبقها  : continuityاالستمرارية  -4
  .من خطط حيث تعتبر الخطة الحالية مكملة لها وبين ما يتبعها من خطط قادمة
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وتعني إلزام كافة األفراد والوحدات على مختلف مستوياتهم بترجمة الخطـة إلـى             :  اإللــزام -5
  .ها وفق الجدول الزمني المحدداجرءات عملية تمارس بالفعل ضمانا لتنفيذ

أي أن تعمل أجزاء الخطة كوحدة متناسقة وذلك يتم من خالل التنسيق  : consistencyالتنسيق  -6
  . الالزمةتبين األهداف التي ترمي الخطة إلى تحقيقها وبين الوسائل واالستراتيجيا

فيذ بمعنى أن تتـضمن ترجمـة       يقتضي تنفيذ الخطة أن تكون سهلة التن      : سهولة التنفيذ والمتابعة   -7
الخطة إلى إجراءات وخطط أكثر تفصيلية إلى مستوياتها الدنيا، ثم إسنادها إلى جهاز إداري كـفء                
مع تحديد واضح للمسؤوليات وسبل التنفيذ والرقابة المستمرة لإلدارة والمالحظة المنتظمة من قبـل              

  .المسارأجهزة التنفيذ والتخطيط المركزي إلمكان التعديل وتوجيه 
  

  :العوامل المؤثرة في التخطيط التربوي. 10.1.2
  

  : هيالعوامل المؤثرة في التخطيط التربوي أن من أهم) 2007(بوعيشة ورد في أ
السياسات التربوية لراسمي السياسة التربوية من وزير التربية والمساعدين تؤثر بشكل مباشـر              -1

  .جة الملحة في بعض الجوانب دون األخرى إلى الحافي تخطيط التربية دون النظر أحياناً
الممول يفرض رؤيته وشروطه على التخطيط والتي قد تكون         : الجهات الممولة للخطط التربوية    -2

  .غير مالئمة ألهداف التربية
إن االنتقال من السوق المغلق إلـى الـسوق          :دية والسياسية العالمية والمحلية   التغيرات االقتصا  -3

 خبرات جديدة تواكب ذلك وتزوده بالخبرات الالزمة؛ أما التغيـرات األساسـية             المفتوح يحتاج إلى  
  .هج واألنظمة التربوية وفق رؤيتهاالعالمية فقد تشكل ضغوطا على بعض الدول لتغيير المنا

المشاركة الواسعة من القوى الرسمية والشعبية في التخطيط والتي بدورها تساعد فـي تحديـد                -4
  . تتعارض مع السياسة العامةاألولويات والتي قد

فالعادات والتقاليد والتقسيمات التربوية قد تعيق تنفيذ بعض الخطـط كمـا            :  العوامل االجتماعية  -5
  .يحدث في التعليم المختلط أو تعليم اإلناث في بعض الدول

لمجتمع الـسائد   وهي ما تعرف بالتصورات الجماعية المشتركة والتي تنعكس فيها فلسفة ا          :  العوامل الثقافية  -6
  .في نظرته إلى الكون واألشياء المختلفة والتي إذا تعارضت مع التخطيط التربوي تشكّل معيقاً كبيراً

  
  :صعوبات التخطيط التربوي. 11.1.2

  
 الباحثين  مصطلحي مشكالت التخطيط التربوي   في استخدام    بين الباحثين    الحظ الباحث وجود خلط     

الذي و،  لى استخدام مصطلح صعوبات التخطيط التربوي     إيميل  ، وهو    التربوي وصعوبات التخطيط 
  :إلى جانبين رئيسيين هماصعوبات التخطيط ف صنّي
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  :الجانب المتصل باألفراد العاملين في التخطيط ويتمثل في: األول

  

  .لتخطيط بشكل عام خاصة في الدول الناميةباضعف االهتمام  -1
  .عدم التمييز بين التخطيط والخطة نفسها -2
  .االعتماد على الخبرات األجنبية التي في الغالب ال تكون على دراية بواقع البلد -3
  .غالبية العاملين في التخطيط غير متخصصين فيه -4
  

  :الجانب المتصل بتطبيق عملية التخطيط وهذا يتمثل في: الثاني

  
  .دقة المعلومات التي يتم الحصول عليها -1
  .بة مستجدات العصرمشكلة سرعة التغيير، ومواك -2
  .مشكلة عدم المرونة -3
  .مشكلة الوقت -4
  . مشكلة النفقات -5

بأن هنالك صعوبات ناشئة عن عالقـة التخطـيط التربـوي بـالتخطيط             ) 1999( ويضيف البوهي 
االقتصادي، إضافة إلى بطء استجابة التربية للتغيرات السريعة في المجتمعات مما يحـول خطـط               

رقيع واإلنعاش دون جدوى لزيادتها نظرا للـسرعة الهائلـة للتقـدم العلمـي              التربية إلى خطط للت   
  .والتكنولوجي

  
ن اتساع   اتساع جهاز التربية والتعليم، أل     نالك صعوبات ناشئة من   هبأن  ) 1992 (الحاج محمد ويرى  

تـاج   ألن كل إقليم يخضع لظـروف وعوامـل تح         ،المساحة الجغرافية للتعليم يجعل التخطيط شاقاً     
  .جات فريدة يصعب وجودهالمعال

  
 و  ،2009 مريزيـق (، يـرى     بـشكل عـام    إضافة إلى الصعوبات التي يواجهها التخطـيط التربـوي        

 في الوطن    التربوي أن هنالك العديد من المشكالت التي يعاني منها التخطيط        ) 1999، الطبيب 1999البوهي
  : اآلتيبشكل خاص ومنهاالعربي 

  
  .اسية الالزمة للتخطيط التربوينقص البيانات واإلحصاءات األس -1
  .نقص األفراد المدربين على التخطيط -2
  .عدم وجود الوعي للتخطيط -3
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  .عدم كفاءة أجهزة التخطيط التربوية -4
  . قلة المخصصات المالية -5
  .رسم خطة البلد كوحدة واحدة  -6
  

لتربوية واالجتماعيـة،   والذي تبين فيما بعد أنه لو توفر، فهو غير كاف لمعالجة بعض المشكالت ا             
  :وذلك ألن الخطة العامة ستعاني من صعوبات عند تنفيذها بسبب اآلتي

  
عدم توفر المعرفة الكافية لدى المخططين على المستوى المركزي باألحوال التفصيلية للمناطق             -1

  .المختلفة، واقتصارهم على المعلومات العامة
2-ر بدقة عن حاجات كل منطقة إن العمومية تؤدي لوضع أهداف قد ال تعب.  
قرارها يجعل هذه األجهزة قليلـة االهتمـام        إ عدم مشاركة األجهزة المحلية في وضع الخطط و        -3

  .والحماس لتنفيذها
  

ـ          ) 1992(ويرى القنصل    ة بأن لألنظمة التربوية حركة داخلية ديناميكية ليست بالـضرورة مرتبط
  .ةبوجود أية خط

 
لنتائج تزيد حدة الفوارق في نمو فرص التعليم بين منـاطق الدولـة،             وفي التخطيط اإلقليمي كانت ا    

وبين الذكور واإلناث، أو بين فئات معينة من السكان، عالوة على استمرار الـنظم التعليميـة فـي                  
وما ترتب على ذلك    .  عن حقائق المجتمعات المحلية ومتطلبات بيئاتها      شكلها ومحتواها التقليدي بعيداً   

ع التربية وتفاقم مشكالتها وما نجم عنها من اختالالت في الواقع االقتـصادي             من اضطراب أوضا  
  ).1999 البوهي، و1992 محمد( واالجتماعي 

  
  :أنواع الخطط. 12.1.2

  

جل  التدابير المحددة التي تتخذ من أمجموعة من:" الخطة بأنها) 19، ص1966(عرف عبد الدائم
  ".نفاذ هدف معينإ
  

كما ورد  ، وهي مختلفة    زمنيةاللفترة  ا، و ، محددة الهدف والمنطقة   ضحة التدابير ن الخطة وا  أما يعني   
لذي ينظر منـه عنـد      تبعا للمنظور ا   1987( والنوري   ،)1999( والبوهي،  )2009( مريزيق( في  
  :آلتيلى اإوتقسم  هاوضع
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  : من منظور فترة التخطيط ومدى وزمن الخطة وتقسم إلى:أوالً

  

وتـسمى بالخطـة   )  سنوات فما فـوق  Long Term Planning  ) 10  طويلة المدى الخطة-1
ستراتيجية وترسم لظروف قد نحتاجها في المسـتقبل، ويجب أن تكون جاهزة للتنفيـذ فـي أي                الا

  .وألن التعليم استثمار طويل المدى ودائم الحركة والتجديد ال بد من التخطيط لفترات طويلة. وقت
وتـستخدمه الـوزارات    ) سنواتMedium Term Planning )5-9  الخطة متوسطة المدى -2

 . والمؤسسات لوضع خطط تصورية للمستقبل من أجل تطوير المؤسسة واألفراد والمجتمع

سنوات وتـستخدم فـي جميــع     )Short Term Planning ) 1-4 قصيرة المـدى الخطة -3
 .التطويرـتدامة أو  المسالوزارات والمؤسسـات وغيرها وتكون خطط فورية للتنمية

 
  :من منظور شمول التخطيط وتقسم إلى :ثانياً

  
وتهدف إلى تنمية وتطوير التعليم ككل وبالتالي تتنـاول جميـع مراحـل التعلـيم               : خطة شاملة  -1

  .وأنواعه، وتعديل المناهج الدراسية وتنظيم اإلدارة التربوية وغير ذلك مما يتعلق بالعملية التعليمية
  .ذلك أن تتحدد الخطة بنوع معين من التعليم أو مرحلة معينة من مراحل التعليمويعني :  الخطط النوعية-2
وتستخدم حيث يكون األمر ضروري إذا احتاج األمر إلى تنمية سريعة لجانب            : الخطط الجزئية  -3

  .محدد من جوانب التعليم
  
  : من المنظور الجغرافي أو اإلقليمي، تقسم الخطط إلى:ثالثاً

  

والتي تخدم الدول التي تتبع النظام المركزي وتهدف إلى تنمية التعلـيم علـى              : الخطط القومية  -1
  .مستوى األمة 

  .الخطط اإلقليمية والتي تهدف إلى تخطيط التعليم في إقليم بذاته -2
  

  :أساليب التخطيط التربوي 13.1.2

  
 تقنيـات ، و التخطـيط التربـوي    يب اسـال  مصطلحيالحظ الباحث خلطا بين الباحثين في استخدام        

كثيرة ساليب  أالتربوي  للتخطيط   ، علما بأن  ساليب  ألى استخدام مصطلح    إيميل    وهو التخطيط التربوي 
 إلـى يمكن للمخطط استشراف معطياتها، وتبني األسلوب الذي يراه مناسبا منها لدراسة المستقبل اسـتنادا               

  :ها من أبرزالتياألسلوب العلمي المحكم الدقيق، و
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  :دراسة المقارنةأسلوب ال. 1.13.1.2

  
يسترشد فيه المخطط التربوي، بطرق وخطوات التخطيط       أسلوب  :"  بأنه )1992 (محمدعرفه الحاج   

  ."المتبعة في دول أخرى نجحت في تخطيطها للنظام التربوي في تلك الدولة
  

 مع  بالسهولة والبساطة ويفيد في استنباط التجارب الناجحة وتكيفها       يمتاز  هذا األسلوب   وأضاف بأن   
يد في  البلد المراد تطويره والتخطيط له، خاصة إذا تشابهت الظروف واإلمكانات والتقاليد بينهما ويف            

  .وضع مؤشرات وضوابط للتخطيط
  

  :ومن عيوبه وأوجه نقده
  
نه يتجاوز الواقع االجتماعي واالقتصادي ويلغي ديناميكية التفاعل والتغير في المجتمع ألن أي              أ -1

  .بناء القومي لمكونات األمةر نظام حياة نشأ لحياة مجتمعية وجزء من النظام تعليمي يعتب
  
إن أي نظام تربوي ناجح في بلد معين ال يعني بالضرورة نجاحه في بلد آخر ألنه قـد يكـون                      -2

  .نجح في ظروف ومقومات مختلفة
 
للتخطـيط  اختالف اإلمكانات البشرية والمادية بين البلدين، ما يعني صـعوبة وضـع نمـوذج               -3

  .التعليمي مستمد من بلد آخر
  

  :System Analysesأسلوب النظم  . 2.13.1.2
  

أن كل شئ في الوجـود       " :مدخل هذا األسلوب هو   أن   ،)2006( النجدي، و )2009(مريزيقويرى  
  ". نظام يعتبر يتحرك نحو هدف أو مجموعة من األهداف هو" أو اجتماعيا أو اقتصادياائيافيزي"
  

من أساليب تقدير الحاجات التي تم توظيفها       ظم  ن أسلوب الن   بأ )172ص ،1992(حمد  مالحاج  يرى  
، ونظامية تمكننا   طريقة تحليلية للتخطيط  :"  بأنه ه كوريجان، وكوفمان  في الميدان التربوي، الذي عرف    

من التقدم من األهداف التي حددتها مهمة النظام إلى تحقيق تلك األهداف وذلـك بواسـطة عمـل                  
مرتب لألجزاء التي يتألف منه النظام بأكمـله، وتتكامل األجزاء وفقا لوظائفها التي تقوم             منضبط و 

  .بها في النظام الكلي الذي يحقق األهداف التي حددت للمهمة
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أن كل شئ في الوجود فيزيقيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا يتحرك            " :وببساطة فمدخل هذا األسلوب هو    
  ".ف هو نظامنحو هدف أو مجموعة من األهدا

  
، أنه يمكن تلخيص المراحـل      )2006 (النجدي و ،)2009(مريزيق و ،)1992 (محمدالحاج  ( ويرى

  :الرئيسة في أسلوب النظم باآلتي
  
وهذا يتضمن حدود النظام ومكوناته ونظمه الفرعية ورصد مدخالته وتقويم          :  تحليل النظام القائم   -1

 التفاعل المتبادل مع بقية النظم القريبة من أجل اختيار          أنشطته وعملياته وتحديد بيئة النظام وعالقات     
  .النظام المناسب

ويعني وضع مجموعة من األهداف الواضحة والدقيقة لمواجهة الجوانـب          : تحديد أهداف النظام   -2
وذلك مـن  . ل المتوافرة لتحقيق هذه األهداف الحيوية التي تحتاج إلى حل وكذلك التوصل إلى الوسائ        

هداف الواسعة العريضة إلى أهداف محدده بل وترجمتهـا إلـى سـلوك وأفعـال               خالل ترجمة األ  
  .وانجازات ومن ثم وضعها في صور كمية وقياسها

تحديد البدائل المتوافرة لتحقيق األهداف ومعيقات كل بديل على أن يتم اختيار البديل الذي يحقق                -3
  .أفضل النتائج

بيق على أن يراعى فـي التنفيـذ تجزئـة خطـوات            أي وضع النظام موضع التط    :  تنفيذ النظام  -4
 .وعمليات النظام الجديد وحشد الطاقات الالزمة للتأكد من أنه يسير وفق الخطة المرسومة

تقويم النظام الجديد وتطويره باالستمرار في التعديل والتصحيح لتطوير أجـزاء النظـام عـن                -5
  .طريق ما يسمى بالتغذية الراجعة

  
  :ب الكميةاألسالي. 3.13.1.2

  
  :عداد الطلبة ومنهاأهي أساليب تُستخدم للتنبؤ بأعداد السكان أو التنبؤ ب

  
  :لتحديد أعداد السكانسى  معادلة معدل النمو اُأل-1

R = (  n [P1/p0 ]   ─1) *100 
.السنوي  R   =  معدل النمو  

P1  =  خيرعدد السكان في التعداد األ.  
P0 =  ولد السكان في التعداد األعد.  

n  =   الفرق بين التعدادين بالسنوات.  
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  )1( 2020 معادلة تقديرات السكان -2
  

Pn = P1 (1 + R) n 

 
Pn =  عدد السكان المتوقع.  
P1 =عدد السكان في التعداد األخير.  
R = ل النمو السنويمعد.  
n =  ،2009حسين،( المدة المطلوبة.(  
  
 معدل النمو السنوي ألعداد الطلبة وتقديرات الطلبة حتى مو األسى لتحديد معادلة معدل الن-3

  )2(: أعداد التالميذ2019/2020
  

  .عداد التالميذ حتى نهاية الخطة تم اعتماد معادلة معدل النمو األسىمعرفة أمن أجل 
                                                 

ـام  معدل النمو السنوي للسكان في محافظة رام اهللا والبيرة ،علما بأن التعداد الفعلي للسكان فـي               ): 1(مثال   ) 1 ـان   ،1997 الع ك
  ).2009، ياإلحصاء الفلسطين(، فرداً) 275981(، كان2007فردا، وتعداد العام) 213528(

R = ( n (P1/p0)  ─1) *100 

275981/213528) ─1) *100 (10   R= (  
=2.6%  

  

 :ظة رام اهللا والبيرة في محاف2020تقديرات السكان في العام  : )2(مثال 
Pn = P1   (1 + R) n 
Pn = 275981*(1+2.6/100)13  
= 385296. 

  
علما بأن عدد الطلبة في العام الدراسي  ،طلبة في محافظة رام اهللا والبيرةمعدل النمو السنوي ألعداد ال  ): 1(مثال  )  2

طالبـا وطالبـة،    ) 79113( كان ،2009/2010طالب وطالبة، وتعداد العام الدراسي      ) 69219( ،كان   2000/2001
  ).2010رام اهللا والبيرة / قسم التخطيط في مدرية التربية والتعليم (

R = ( n (P1/p0)  ─1) *100 

(79113  /69219) ─1) * 10010   R= (  
=1.34%  

  

 : في محافظة رام اهللا والبيرة2019/2020م تقديرات الطلبة في العام الدراسي في العا : )2(مثال 
Pn = P1   (1 + R) n 
Pn = 79113*(1+1.34/100)10 
= 90376. 
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  :Delphi Techniqueأسلوب دلفاي . 4.13.1.2
  

البحرية األمريكية ثم أخذ باالنتشار في شتى المحـاور          في سالح    1953استخدام أسلوب دلفي عام     
  ).2009 مريزيق،(غير العسكرية 

  

برنامج مصمم عن طريق رأي مجموعة من المختصين والخبراء ذات الـصلة            " بأنه): 2006(عرفه أحمد   و
لتـي  بموضوع الدراسة بأسلوب المناقشة غير المباشر بين الخبراء دون معرفة شخصية كل منهم اآلخر، وا              

  .يعرف آرائه فقط في أكثر من مره بهدف الوصول إلى النتيجة التي يطمح الباحث في الوصول اليها
  

، بأن هذا األسلوب يعتمد على اتفاق في الـرأي  بـين             )2009، وغنيمة،   1987 النوري،( ويرى  
  :، وذلك من خـاللور المستقبلمجموعة من الخبراء في تص

  
  .عن المستقبل) الخبراء ( مشتركين التوجيه عدد من األسئلة إلى  -1
  .ل تغذية راجعةيتولى القائمون على التجربة مقارنة إجاباتهم وعم -2
 يتكرر العمل في جوالت متتالية حيث يطلب من الخبراء إعادة تقويمهم لمواقفهم الـسابقة فـي                 -3

اء وبالتـالي   ضوء مواقف باقي المشتركين وهذه الخطوات تؤدي إلى تقليل التشعب األولـي لـآلر             
  .ظهور اتفاق في الرأي بينهم أو أصبحت وجهات النظر المتباينة أكثر وضوحا

  
  :بأن أسلوب دلفي يمتاز باآلتي، )2006(ويرى النجدي 

  
  .الوصول إلى اتفاق بين آراء مجموعة من الخبراء في أقصر وقت ممكن -1
  . قلة تكاليف هذه الطريقة مقارنة بالطرق التقليدية-2
  . عن المجامالت في إبداء الرأي، والذي عادة ما يفرضه اجتماع الخبراء في مكان واحد البعد-3
  .صول إلى قرارات دقيقة وسريعةو سهولة تصنيف اآلراء وترتيبها مما يساعد على ال-4
  .أسلوب علمي وموضوعي يلغي عامل التأثير المباشر لألشخاص على نوع الرأي -5
  

  : وبه العيوب اآلتية 
  
  .عيتهم ألسباب نفسية أو أيدولوجيةز بعض الخبراء وعدم موضوتحي -1
 . أسلوب دلفي يستغرق فترة طويلة من الوقت، قد تكون سببا في تسرب بعض الخبراء-2

 .حماسـهم في المراحل الالحقة يالحظ شـدة حمـاس الخـبراء في المراحـل األولى ثم ينضب -3
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 )Program Evaluation & Review Technology(أسلوب التخطـيط الـشبكي   . 5.13.1.2.1
  :   P.E.R.Tبيرت 

  

تي تشتمل  ، يعالج المشروعات الكبيرة ال    )بيرت(، بأن أسلوب    )2009(و غنيمة   ) 1992( محمد   ذكر
، ويتطلب األمر التنسيق بين هذه األعمـال        زمنياً ويرتبط بعضها ببعض  ،  على أعمال جزئية متعددة   

من الكلـي   فيذ كل منها بهدف توفير أطول قدر ممكن من الـز          الجزئية من حيث توقيت البدء في تن      
متشابكة لألعمـال   ، ويعتمد هذا األسلوب على بناء شبكات تبين العالقات ال         الالزم لتنفيذ المشـروع  

، وهذا يعني أن لكل شبكة من هذه الشبكات          نماذج رياضية  ، وهذه الشبكات تناظر   الجزئية للمشروع 
  . وبالعكـس تمثلهاMatrixمصفوفة مناظرة 

  
  على الوقت فقط والمطالبة بإدخال متغــيرات أخـرى ،         )بيرت( اعتراضات حول تركيز     ةوقد ظهرت عد 

 والتي تنفق علـى أداء   Costنجاز في أي مشروع هو النفقاتولعل أهمها والتي تحدد كفاءة األداة وقيمة اال
  :لك أصبح لبيرت النموذجان اآلتيان إلى تحقيق أهدافه الكلية، ولذكل نشاط من أنشطة المشروع وصوالً

  
  . PERT / Timeبيرت الوقت  -1

  . PERT / Costبيرت التكلفة  -2

  .م بشقيه الوقت والتكلفة في شتى مجاالت الحياة بما فيها التعلي)بيرت(وقد أنتشر أسلوب 
  

  :Technique  School Mapأسلوب الخريطة المدرسية. 6.13.1.2
 

، 1925ام  سابق، تنفيذا للقرار المتخذ في ع     ريطة المـدرسية في االتحاد السوفيتي ال     وضعت مبادئ ومفاهيم الخ   
ـليم االبتدائي، وإنشاء شـبكة من المدارس العامة    ).2003حربي، ( والقاضي بـتحقيق إلزامـية التع

  
ـ    ح عن كيفية استخدام الخريطة المدرسية إلصال       متميزاً وعالميا قدمت فرنسا نموذجاً    ، ا التعلـيم فيه

، بهدف رفع سن    1963، تم البدء في تنفيذه عام        بوضع برنامج إلصالحه   1959في عام   حيث بدأت   
، وبرهن على صـعوبة      كبيراً ، وأحرز تطبيقها في فرنسا نجاحاً     التعليم اإللزامي إلى ستة عشر عاماً     

  ).Govinda ،1999جوفيندا ( تطبيق أي إصالح تعليمي بدونها 
  

  أنشأت الهيئة العامة لألبنية التعليمية بداية التسعينيات نظامـا متقـدماً  وفي جمهورية مصر العربية،   
للخريطة المدرسية وذلك بربطها بنظام الحاسب اآللي الذي يحتوي كافة البيانات الالزمة للمـدارس              
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الموجودة على مستوى الجمهورية، وقد قامت الهيئـة بالتحـديث المـستمر للبيانـات اإلحـصائية                
يانات الخريطة المدرسية باستخدام أحدث التكنولوجيا في هذا المجال، وذلك إلصالح           والجغرافية، وب 

  .)2003 ،حربي(تعليم وتحسين نوعيته ال
 

ما يعني أن الهدف الرئيس من الخريطة المدرسية كان رفع سن التعليم االلزامي وتوزيع الخـدمات                
  .التعليمية بشكل عادل في منطقة جغرافية أو اقليم محدد

  
   :School Mapتعريف الخريطة المدرسية . 1.6.13.1.2

 
مفهوم علمي تخطيطي يهدف الى وضع خطة : " بأنها )133-132،ص ص 1987(عرفها النوري

تفصيلية لنمو التعليم في مراحله واشكاله وابعاده الكيفية والنوعية كافة، وتحديد صورة لجغرافية نمو 
البعدين الزماني والمكاني تحليال دقيقا لواقع التعليم التعليم فيها، وهي عبارة عن سجل يضع على 

 ألنها تبدأ بتحليل ، استجابة لحاجة البالد االقتصادية واالجتماعية، وآفاق نموه في المستقبل،في البالد
 في ضؤ ما يحيط به، ومن ثم رسم شبكة المؤسسات التعليمية ،واقع النظام التعليمي ومؤسساسته

  .مامه بعنصر الزمنعلى ارض الواقع من اهت
  

مجموعـة مـن التقنيـات واالجـراءات        : " بأنهـا ) 13 ص ،Govinda)1999 وعرفها جوفيندا 
المستخدمة لوضع خطة مستقبلية لتحديد مواقع المدارس في منطقة جغرافية محددة ومـن جهـات               

  ".رسمية
  

ت الـسكان مـن     التخطيط التربوي المالئم لحاجا   : " بأنها تعني ): 34ص ،1987( وعرفها الذيفاني 
التعليم بكل فئاتهم وفي جميع مناطقهم ،الهادف الى تحقيق جميع المبـاديء التـي يـشملها مفهـوم             

  .ديمقراطية التعليم
  

فعرفت الخريطة المدرسية بأنها عبارة عن جرد وصـفي للمؤسـسات           ) 3، ص 2008(  أما األيام   
خالل تحديد موقعها الجغرافي وإبـراز      التربوية التعليمية الموجودة في محلية أو إقليم أو والية من           
  .طاقمها اإلداري والبشري وتبيان إمكاناتها المادية والمالية

  
 أنه من الصعب إعطاء تعريف مقنع فـي سـطور معينـة             )13، ص Hallak) 1977ويرى هالك 

 في سن التمـدرس وكـذلك تنميـة          مندمجاً لمفهوم الخريطة المدرسية، وهي في نظره تشكل جزءاً       
ت االقتـصادية    للمـوارد المتاحـة والحاجـا      لذي يتجاوز المرحلة اإلجبارية وذلـك تبعـاً       التعليم ا 
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أن الخريطة المدرسية هي التي تتحكم في التمدرس والعمل علـى   بذلكويقصد  ،واالجتماعية للبالد
بعه إلى مراحل أخـرى     ، وتتّ )اإللزامية  (استمرار التلميذ في دراسته حتى نهاية المرحلة اإلجبارية         

، كمـا  انات المتاحة اقتـصادياً واجتماعيـاً    ى نهاية مستوى التعليم الجامعي، كل ذلك حسب اإلمك        حت
تتحكم الخريطة في جودة التعليم من الناحية الكيفية من خالل رسم كافة مكونات النـسق التربـوي                 

  . أو إيجاباًوتحييد عناصره المتفاعلة سلباً
  

قليم محدد  إو  أطة متكاملة للتعليم النظامي في منطقة       خ":  هي   لمدرسيةن الخريطة ا  أ ويرى الباحث   
نواعهـا، ومراحلهـا، ومواقعهـا،      ا، تتضمن عدد المدارس ، و     التخطيط للمستقبل   ب تنبؤلى ال إتستند  

 وكذلك عدد السكان وتجمعاتهم     وعدد الطلبة ومراحلهم وجنسهم،   بنيتها وامكاناتها المادية والبشرية،   أو
  ."تحقيق جميع المباديء التي يشملها مفهوم ديمقراطية التعليم، بهدف وتوسعتها المستقبلية ونوعها

  
  :صفات الخريطة المدرسية. 2.6.13.1.2

  

  :ط التربوي يتميز بالصفات اآلتيةالخريطة المدرسية منهج في التخطي
، فيدرس أحوالها التعليمية ومـا      Areaفهو يحصر عملياته بمنطقة محدودة        : إنه تخطيط محلي   -1

وهذا العمـل يتكامـل بعـد       . ها من األحوال والعوامل، ويعد خريطتها المدرسية المستقبلية       يتصل ب 
االنتهاء منه مع الخرائط المدرسية المحلية األخرى ليشكل الخريطة المدرسية العامة والتـي تـشمل     

  . )2008 الدرويش، ( جميع أراضي الدولة
  
رصد الواقع التعليمي الحاضر،    : يسة هي  يشتمل منهج الخريطة المدرسية على أربع عمليات رئ        -2

وتشخيص أحوال التعليم الحاضرة استنادا إلى المعلومات التي تم جمعهـا، وحـساب االحتياجـات               
  ).2001البداينة،( تصميم الخريطة المدرسية المستقبلية وأخيراً التعليمية المستقبلية للسكان المحليين،

  
توصل إلى بناء خرائط مدرسية مستقبلية، يحـدد مـن           الهدف المباشر للخريطة المدرسية هو ال      -3

خاللها عدد المـدارس والمعلمـين والتسـهيالت التي تلبي الحاجات التعليـمية المحليـة في سنة            
 ويساعد تحقيق هذا الهدف في توفير فـرص          .مقبـلة تسمى سنة الهدف، أو في عدة سنوات متتالية        

بويـة  طق البلد في الخدمات التعليمية وفي بناء الخطـة التر         التعليم لمستحقيه، وفي المساواة بين منا     
  ). 1991 ،رحمة(الشاملة بواقعية أفضل 

 
والذي يبـين إذا    .  وإقليمياً  إلنشاء المدارس وتوزيعها محلياً    Spatial المكانية   ت يهتم باالعتبارا  -4

ـ           دة عـن الـضوضاء     كانت أماكنها تحقق اعتبارات األمان والسالمة، وتسهل األداء التعليمي، وبعي
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 على البعد عـن سـكنى        تكلفتها اعتماداً  ، أو والمواقع الخطرة على الطلبة والمعلمين على حد سواء       
  ). 2002 حجي،( الطالب والعاملين معاً

  
  :أهداف الخريطة المدرسية. 3.6.13.1.2

  
  :الخريطة المدرسية تهدف إلى اآلتيبأن ) 2001(يرى البداينة 

  
 التعليمية من حيث أنواعها ومواقعها وإمكاناتها، وتحدد الواقـع ومـدى            تعرف واقع المؤسسات   -1

  .قدرته على توفير تعليم جيد
  . تعرف النمو السكاني وتوزيعه حسب الجنس والعمر والمناطق الجغرافية ومن هم في سن التعلّم-2
  .يدة وأولوية إلنشاء المدارس الجداالستخدام األمثل للمباني المدرسية ووضع آلية -3
اء مدارس قريبـة مـن       إنش باقتراحتأمين وصول التالميذ إلى المؤسسات التعليمية       لى  إالسعي   -4

  .أماكن سكناهم
  

  :األهداف اآلتية) 2002(ويضيف حجي، 
  
  .تعليم لما بعد التعليم اإللزاميتقديم التعليم لجميع األطفال في سن التعليم، ومد ال -1
وذلك من خالل التوزيع المتكافئ للموارد البشرية والمالية فـي          تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية،      -2

جميع المناطق، وتكافؤ الفرص االجتماعية والقبول في التعليم من خالل تشجيع اآلباء على إلحـاق               
أبنائهم بالمدارس، أو توفير خدمة نقل األطفال إلى المدارس بالمجان ومحاربة التفرقة بين األطفـال               

  .غيرهاألي سبب كالجنس أو 
  .جعل نظام التعليم أكثر فاعلية بتحسين معدالت الكلفة واألداء -3
  .ح البنية والمناهج وطرق التعليمإصال -4
  

  :خصائص الخريطة المدرسية. 4.6.13.1.2
  

  :ن أساسيتين للخريطة المدرسية هماتييأن هنالك خاص) 2003(يرى حربي 
  
  .املة المناطق والمراكز كوحدات رئيسيةأنها تتكون من تحليل مكاني لمواضع المدارس ش -1
ـ                 -2 ة أنها تنقل التركيز من العرض إلى الطلب، وبالتالي يكون لدينا رؤية للطلـب موجـودة وقابل

  .للتغيير وجاهزة للتحليل الدقيق
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  :مراحل إعداد الخريطة المدرسية. 5.6.13.1.2.1

  

 ،) 2002 (وحجـي، ) 2008( الـدرويش،   كما وردت في   تشتمل عمليات إعداد الخريطة المدرسية    
  :على المراحل اآلتية )1991 (رحمة،و
  

  :المرحلة التحضيرية وعملياتها. 1.5.6.13.1.2

  

  :وتشتمل على عدة عمليات نذكر أهمها
  
  .اختيار فريق العمل -1
 .اختيار منطقة الخريطة وتحديد حدودها والتعرف األولي عليها  -2

  ق المختارتوضيح مفهوم الخريطة المطلوبة للفري -3
ما يعني القيـام بإعـداد خريطـة        :  إجراء دراسة استطالعية وإعداد خريطة مدرسية تمهيدية       - 4

مدرسية محلية لمنطقة محدودة، تختار بحيث تمثل خصائص البلد وأوضـاعه التعليميـة بهـدف               
عيقات يجابية والم إلتجريب المنهجية المقترحة إلعداد الخريطة المدرسية وبيان جوانبها السلبية وا         

 وغيرها، إضافة إلى رصـد      تثم إعداد أدوات البحث الالزمة كاالستبانا     . التي تواجه فريق العمل   
  .المتاح من البيانات السكانية وغيرها الالزمة إلعداد الخطة 

  
  :مرحلة جمع المعلومات وعملياتها .2.5.6.13.1.2

  
عـداد  وتعيين أسـاليب الجمـع وإ     ،  نواع المعلومات التي ينبغي جمعها    وتتضمن هذه العملية تحديد أ    

  : بغي جمعها هي بأن المعلومات التي ينعلماً .أدواته، ثم القيام بالعملية
  
  : وتشملالمعلومات التربوية المدرسية -1
  
 وتوزيعهم حسب الجـنس والعمـر والـصف والفـرع           عدد الملتحقين :  تتعلق بالطلبة  معلومات -1

المـسافات  وكل صف،   عدد المتسربين من    ول صف،    في ك  الراسبينعدد   و الدراسي ومكان اإلقامة  
  . للوصول إلى المدرسةالزمن الذي يستغرقه الطالبودرسة،  والمبين سكن الطلبة

عدد المعلمين وتوزيعهم حسب العمر والجنس وسنوات الخدمة فـي          : معلومات تتعلق بالمعلمين   -2
  .التعليم وأنواع المؤهالت ومستوياتهم ونصاب المعلم األسبوعي
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 عدد المباني ومواقعها وحجمها وحالتها والمواد المبنية منهـا          :معلومات تتعلق باألبنية المدرسية    -3
متوسط المساحة للتلميذ فـي     و بعدد ساعات استخدام الغرفة،      مدة االستخدام الفعلي للمدرسة مقاساً    و

  .مـة وغيرهاالساحات العاو، المالعبوالحدائق، ومتوسط المساحة في الفناء المدرسي، والفصل، 
 حالة األثـاث المدرسـي،      :معلومات تتعلق بالتجهيزات المدرسية والوسائل التعليمية تتمثل في        -4

  ...).المقاعد، السبورات، الكتب، الخ( وتجهيزات فصول التدريس والمخابر والمعامل 
  
  :السكانية وتشمل المعلومات -2
  

عدد الذين في    و  . وأماكن اإلقامة ومعدالت نموهم    عدد السكان اإلجمالي، وتوزيعهم بحسب األعمار والجنس      
  .معدالت الهجرةو المدرسي وتوزعهم بحسب العمر والجنس ومكان اإلقامة ومعدالت نموهم، مأعمار التعلي

  
، طـرق   لمنطقـة الدراسـة   الـصفات الطبيعيـة     : المعلومات الجغرافية ووسائل المواصالت    -3

  .ووسائل النقل المستخدمة ،رس القائمةوحالتها وصلتها بالمداالمواصالت وتوزعها 
  
اتجاهات السكان نحو تعليم أبنائهم ونحو أنواع التعليم، ومـواقفهم مـن            : المعلومات االجتماعية  -4

  .التعليم المختلط، ومن إرسال أبنائهم إلى مدارس بعيدة
  
لنمو االقتـصادي،   إمكانات ا و أحوال االقتصاد والموارد المتاحة للتعليم،    : المعلومات االقتصادية  -5
  .توزع السكان بحسب المهنة والنشاط االقتصادي و
  

  : مرحلة تشخيص األوضاع التربوية .3.5.6.13.1.2

  

تعني عمليات التشخيص دراسة مدى كفاية الخدمات التعليمية المتوافرة والمستخدمة فـي المجتمـع              
  :ة اآلتي المعاييرذه العمليات علىالمحلي لتحقيق التعليم المطلوب ألبناء السكان المحليين، وتشتمل ه

  
معيار تغطية الخدمات التعليمية في البيئة المحلية لحاجات السكان التعليمية ومن مؤشرات هـذا               -1

المسافة بين المدرسة وسكن التالميذ، والمدة التي يحتاجها التلميذ للوصول إلى المدرسـة،             : المجال
نمـو الخـدمات    ولتالميذ والتحاقهم وحـضورهم،     معدالت قبول ا  وووسائل المواصالت المتوفرة،    

  .التعليمية وتناسبها مع نمو الطلب على التعليم
 .وأبرز مؤشرات ذلك معدالت الترفيع واإلعادة والتسرب واالحتفاظ:  معيار الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي-2
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ذلك نسبة التالميذ إلى    برز مؤشرات   أو: معيار نوعية الخدمات التعليمية ومدى استخدام مواردها       -3
الفصل، نسبة التالميذ إلى المعلم، نسبة المعلمين المؤهلين، خبرة المعلمين مقاسه بعدد السنوات التي              

 .ة غرف الفصول في حالة سيئة قضوها في التدريس، نسب
 

  : مرحلة إعداد الخريطة المستقبلية .4.5.6.13.1.2

  
تقدير الطلب المستقبلي على التعلـيم والبـدء برسـم          بعد تشخيص األوضاع التعليمية الراهنة، يتم       

الخريطة المدرسية على أن تعكس الخريطة رؤية جديدة لشبكة المدارس بما يحقق العدالـة وتكـافؤ       
  :الفرص التعليمية، وعالج المشكالت التي أظهرها التشخيص وتراعي ما يلي

  
  .لية والمستقبليةتكامل الخدمة التعليمية مع الخدمات األخرى المقدمة الحا -1
 .التجمعات السكانية القائمة والمتوقعة في خطط اإلسكان -2

 .التجديدات التعليمية المرتقبة، واتجاهات تطوير التعليم -3

 .االستغالل األمثل للموارد المتاحة من معلمين ومبان وتجهيزات ومعدات -4

 . الوسائللتعظيم الجهود األهلية لدعم التعليم بك -5

 . كلفة التلميذ، ونسبة المعلم لكل طالب، وما يتطلبه من توفير المعلمين الالزمينتخفيض -6

 .االهتمام بتكنولوجيا التعليم واستخداماتها في التدريس والتعلم واإلدارة المدرسية والتعليمية -7

  .االهتمام بكافة أنواع التعليم دون تمييز بينه  -8
  

  :Educational Mapping Techniqueأسلوب الخريطة التربوية . 7.13.1.2
 

، إال أنه سرعان ما تحول      امي المرتبط بالمدرسة  الخريطة المدرسية على التعليم النظ    اسلوب  اقتصر  
هذا التركيز في أوائل السبعينيات  نتيجة االنتقادات التي وجهت للتخطيط التربوي وقتئذ إلى معالجة               

، وتتصل بـصفة عامـة   خطى حدود التعليم النظاميالتي تت، تلك افة األنشطة التربوية في المجتمع  ك
، وتمتد لتشمل جميع األنشطة التربوية داخل       لصغار منهم أو الكبار   بفئات عديدة من السكان، سواء ا     

وخارج المدرسة، وقد أطلق العديد من المخططين على الخريطة المدرسية في صـورتها الجديـدة،               
  ).2001هر،زا ( The Educational Mapالخريطة التربوية 

  
وقد بدأ االهتمام بالخريطة التربوية، في بداية العقد السابع من القرن العشرين، مـن أجـل تـوفير                  
الخدمات التربوية والتعليمية للسكان، وتوزيع الخدمات التربوية بينهم بعدالة، مـع التـوازن بـين               

  ).1987النوري، ( المناهج الدراسية وحاجات المجتمع على األصعدة كافة 
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من األسباب التي أسهمت في انتشار الخريطة التربوية كأداة تقنية تخطيطية، عدم كفاية تنظـيم               و
الخدمات التربوية والمدرسية التقليدية لمتطلبات الحاجات السكانية، إضافة إلى اإلقبال المتزايـد            

إعطـاء  على التعليم، حيث نصت معظم قوانين دول العالم على مجانية التعليم وديمقراطيتـه، وب             
المرأة الحق في التـعليم، ومن هنا انطلقت دول العالم الستثمار ما لديها من جهـود وطاقـات                 
بشرية ومادية لتوفير وسد حاجات السكان التعليمية، ولكون التخطيط العام ال يعطـي المنطقـة               

ية أبعد  الواحدة حقها من االهتمام والعناية بدأ يتكون مفهوم الخريطة التربوية، حيث اكتسبت أهم            
  .من الخريطة المدرسية كونها أشمل وأوسع وأكثر أهمية منها

  
 من أطوار التخطيط التربوي على المستويين المحلـي          جديداً  أسلوب يمثل طوراً   لخريطة التربوية وا

 ألنها تشمل جميع أنواع التعليم وأنماطه عمليـة شـاملة تأخـذ بعـين          واإلقليمي، وهي أكثر شموالً   
  ).2001البداينة، ( الكمية والنوعية للتعليم والتكويناالعتبار الجوانب 

  
  :تعريف الخريطة التربوية. 1.7.13.1.2

  
أسلوب علمي لتحليل النظام التربوي وتشخيصه الدقيق في منطقة جغرافيـة           :" الخريطة التربوية هي  

ي، وذلـك   معينة أو لبلد بأكمله وذلك لتجميع الموارد واإلمكانات المتاحة ألفضل اسـتخدام مـستقبل             
  ).167،ص1992محمد،الحاج (لمواجهة االحتياجات التعليمية وتوزيعها المناسب 

  
مجموعة مـن  :"  بأنها Educational Mapالخريطة التربوية ) 125،ص1997(وعرف النوري 

، وقد تكون الخريطة المدرسية واحدة منها، تعد من أجل تشخيص الواقع التربوي مـن               رائطالخــ
 داخل المدرسة وخارجها وذلك للكشف عن نواحي القوة والضعف في هـذا الواقـع     أبعاده المختلفة، 

وفق معايير أو مؤشرات معينة، وهي تتجاوز حدود التعليم النظامي بمؤسساته المعروفـة ليـشمل               
  .جميع أنواع وأنماط التعليم األخرى غير النظامية

  
نـشطة التربويـة فـي      ألافة ا جة ك السلوب تربوي لمع  ا ": بأنها) 219ص ،2001(وعرفها زاهر   

المجتمع بما ينخطى حدود التعليم النظامي، ويتصل بصفة عامة بفئات عديدة من الـسكان ، سـواء                 
  ."الصغار مكنهم او الكبار، وتمتد لتشمل جميع االنشطة التربوية داخل وخارج المدرسة

  
ربية ذاتها بأنهـا    بأنه يمكن تمييز الخريطة التربوية من تعريف الت       ) 266 ص ،2002(ويرى حجي   

، وهي بذلك تشمل جميـع أنمـاط        ية من أسرة ومدرسة وإعالم وغيرها     تعني جميع الوسائط التربو   
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التربية والتعليم ووسائطها المختلفة، بما في ذلك األجهزة التثقيفية واإلعالمية واإلرشادية ومؤسسات            
  . والالنظامييلنظام االتعليم النظامي وغير

  
اسلوب تخطيط تربوي، محلي؛  يعالج كافـة االنـشطة          : طة التربوية هي    ويرى الباحث ان الخري   
فراد المجتمع، لضمان عدالة توزيع الخـدمات       أنظامية والالنظامية ولكافة    الالتربوية النظامية وغير    

  . و جنسهمأى كافة أفراد المجتمع ، حيثما كان تواجدهم إلالتربوية ووصولها 
  

  :الخريطة التربويةمبررات ظهور مفهوم . 2.7.13.1.2
  

 المدرسة بمفهومها التقليدي لم تعد المكـان        ذ أن إ،  هكان الستخدام مفهوم الخريطة التربوية ما يبرر      
بتقـديم  الوحيد الذي يوفر اكتساب المعرفة والمهارات بعد أن قامت وسائل عديـدة فـي المجتمـع                 

نتاج وخارجها والتـي تـسدي      مثل شبكات اإلعالم وبرامج التدريب في مواقع اإل       الخدمات التربوية   
  .))2006 الدرويش،( في ) 1999 شعبان،((المعرفة والمهارات إلى مختلف فئات األعمار

  
 إضافة إلى أن الكثير من األطفال ال يسعدهم الحظ بااللتحاق بالتعليم النظامي، ويحـصلون عوضـاً               

لعمـل النظـامي    عنه عن تعليم مواز غير نظامي، وآخرون ممن هم في سن الدراسـة يتركـون ا               
ويلتحقون بسوق العمل بدون تأهيل كاف، فيحتاجون إلى تدريب إلتقان أعمالهم إضافة إلى مـستوى               

  .ه التطورات االجتماعية والمهنيةفكري وثقافي متجدد يواجهون ب
  

يعوا ممارسـة أعمـالهم     ويحتاج من أتموا تعليمهم النظامي إلى مواصلة نموهم الثقافي حتى يـستط           
  ).1977 الزعتري،(  والعيش في توافق مع عصر العلم والتقنية والتغير السريع ،بطريقة أفضل

  
إن جهود نشر التعليم في المجتمع لم تعد تقف عند حدود التعليم المدرسي، الـذي يوجـه لألطفـال                   
والفتية وإنما أصبحت تتناول تعليم األميين الكبار الذين خسروا فرص التعليم في المدارس، وكـذلك               

عليم وتدريب الكبار، لمساعدتهم في مواكبة التغيرات في المـستجدات المعرفيـة والتقنيـة              تجديد ت 
جل مواكبة هذه التطورات وتلبيـة      ولذلك ومن أ  والمهنية واالجتماعية ضمن إطار التربية المستمرة؛       

  ).1990 رحمة،(االحتياجات التخطيطية وجدت الخريطة التربوية 
  

  :ربويةأهداف الخريطة الت. 3.7.13.1.2
  

  :تسعى الخريطة التربوية إلى تحقيق عدة أهداف عامة، مهما اختلفت طبيعة كل منطقة، لعل أهمها ما يلي
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  . تحسين الخدمات التربوية المقدمة-1
  . استخدام اإلمكانات التعليمية المتاحة أفضل استخدام ممكن -2
التعليم، بما يضمن تحقيـق تكـافؤ        تقديم التعليم في مراحله األولى لكل األبناء الذي هم في سن             -3

  .الفرص التعليمية وديمقراطية التعليم
 . التعليمية والمناهج والطرائق بما يتالءم مع االحتياجات والطموحى تعين على إصالح البن-4

 تساعد على الربط بين مراحل التعليم وأنواعه من خالل رسم شبكة المؤسسات التعليميـة فـي                 -5
 .اع التعليم وتكاملها فيما بينها على المستوى اإلقليمي والقوميمراحل التعليم، وأنو

، أم متوافقـة مـع      من اختبار أهداف التخطيط التربوي، وفحصها إذا ما كانـت واقعيـة            تمكّن   -6
  ). 1999 والطبيب، ،1992، محمد( ة للموارد المتاحة المخصصات ومواكب

  
  :اآلتي أهداف الخريطة التربويةمن إن ) 1987( ويرى النوري

  
  :أهداف عامة، ومنها: أوالً

  
توفير البيانات والمعطيات التربوية التي تساعد المخطط من تحقيق التنـسيق والتكامـل بـين                -1

  .األنشطة التربوية داخل المدرسة وخارجها
  .تأمين التنسيق بين التخطيط التربوي والعمراني -2
  .تأمين خطة واقعية للتنمية التربوية -3
  

  :هداف تنبؤية، ومنهاأ: ثانياً

  

التوصل إلى تصورات أو بدائل مستقبلية للتربية في البيئة وفق مدى زمني محدد تكـون أكثـر           -1
  .ضمانا لعدالة توزيع مؤسساتها وكفاية برامجها

  .االستخدام األمثل للموارد المتاحة تحقيقا للتنمية الشاملة المرجوةبيان  -2
  

  :أهداف تشخيصية، ومنها: ثالثاً
  
  :معبرا عنها بعدة مؤشرات من أهمهاالتعرف على الحاجات األساسية لسكان بيئة من البيئاتُ  -1

معدالت القبول في التعليم النظامي في مراحله المختلفة، وما يقابله من حرمان لبعض الفئات               •
  .من فرص هذا التعليم
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 .تمعنسبة األمية بين الكبار بحسب فئات العمر والجنس وموقع العمل في المج •

  .مدى تحقيق األفراد لذواتهم ثقافيا ومستوى التربية السياسية والمدنية واالجتماعية والبيئية •
ـات   ( ،  )معلمين، ومثقفين، وأصحاب مهن   (  حصر الموارد واإلمكانات البشرية      -2 ، )مخصـصات وميزاني

  .واالستخدام األمثل لها، والتعرف على مدى كفايتها وعدالة توزيعها  )تأبنية وتجهيزات ومؤسسا( والمادية 
  ...). تعليم غير نظامي–تعليم مدرسي(  التعرف على الوسائل والطرق التي يتم بها سد هذه االحتياجات -3
  

  :ة، األهداف التالي)2009(وأضاف غنيمة، 
  
 حصر الموارد واإلمكانات التربوية القائمة بالفعل حصرا شامال لكل من التعليم النظامي وغيـر               -1

  . وكذلك التعرف من خالل هذا الحصر على الموارد المعطلةالنظامي،
  . الثغرات الموجودة بين الموارد واإلمكانات المطلوبة والمتاحة في صورها الكمية والنوعيةالى التعرف -2
نشاء وتطوير شبكة المدارس بالمنطقة موضع      التوصل إلى وضع مقترحات محددة وواضحة إل       -3

  .لخطة التعليمية قق أهداف االدراسة بحيث تح
  

  :مميزات الخريطة التربوية .4.7.13.6
  

  :تتميز الخريطة التربوية بما يلي
  
تقوم على تنظيم العملية التربوية بعمق أوسع لجميع الفئات السكانية بمختلف المراحل العمريـة،             -1

  .ولكل المعارف والمهارات التي يحتاجونها
 .مدارس، مصانع، نواد، مستشفيات، وسائل إعالم : مناستخدام اإلمكانات المتاحة في المجتمع -2
في البيئة االجتماعية التـي تؤهلهـا       والخبرات بكل الطاقات المتوافرة     نقل المعارف والمهارات     -3

 .؛ فهي أكثر التصاقا بمتطلباتهاطالع بهذه المهمةضاقع اإلنتاج لالمسؤوليتها في مو
 .ر النظاميةتهتم بمختلف أنواع التربية النظامية وغي -4
 . تخطيط األنشطة التربوية كافة بما في ذلك برامج محو األمية خارج المدرسة والتدريب المهني والفني-5
لمختلـف  ترصد واقع التعليم المدرسي وغير المدرسي وتشخصه وتعين االحتياجات المستقبلية            -6

 ).2001، البداينة( أشكال التربية 
 

  :يطة التربويةخطوات إعداد الخر .5.7.13.1.2
  

 أن   ).2006(، والـدرويش    )1987(، والنـوري    )1999( ، وصيام   )2009(غنيمة  كل من   يرى  
  :زمة إلعداد الخريطة التربوية هيهناك مجموعة من الخطوات العملية والمراحل الال
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  :المرحلة التحضيرية :أوالً
  

ر منطقـة الدراسـة،     يـا اختيار فريق العمـل، واخت     وضع التصور النموذجي للخريطة، و     وتتضمن
  .ووضع خطة العملواستطالعها، 

  
  :مرحلة جمع البيانات: ثانياً

  
  :اآلتيةوتتضمن العناصر 

  
 عـددهم، ومعـدالت     :يتم جمع المعلومات عن السكان في منطقة الدراسة من حيـث          : السكان -1

يـين  نموهم، وتوزعهم الجغرافي على القرى والمدن، والسن، والحالـة االجتماعيـة، وعـدد األم             
وتوزيعهم بين الحضر والريف، ومعدالت االلتحاق اإلجمالية والصافية بالدارس، وتحديـد منـاطق             

، والمناطق المحرومـة مـن التعلـيم، ومعـدالت          المخدومة تعليمياً ) القرى واألحياء   ( االستجالب  
لميـة  االلتحاق بمراكز التعليم غير النظامي، وتوزيع السكان في سن العمل بحـسب مـستوياتهم الع            

  .والمهنية وحسب المهن التي يمارسونها
  : والالنظاميةجمع المعلومات عن األحوال التعليمية النظامية وغير النظامية -2
  
 :التربية النظامية، وتتمثل في -

  

بنية التعليم من حيث مراحل التعليم، أنواع التعليم، التوزيع الجغرافي للتعليم، نظـام الدراسـة                -1
  .القبول والتقويم

توزعها حسب موقعها الجغرافي، حسب مراحـل التعلـيم وأنواعـه، حـسب             و ،عدد المدارس  -2
  .الجنس، عدد الصفوف، عدد الشعب في كل مدرسة

عدد الطلبة وتوزعهم حسب المراحل والصفوف والجنس والسكن وكيفية وصولهم إلى المدارس             -3
، والرسـوب ت الرفع والتـسرب     هم وبين المدارس، ومعدال   هم والمسافات بين  حسب مناطق استجالب  

  .ومعدالت القيد والقبول، وعدد المستجدين والمسجلين
  .حسب مؤهالتهم واختصاصاتهم): التدريسية (الهيئة التعليمية  -4
  .عدد الغرف، والمالعب، والحدائق، والساحات: األبنية المدرسية ومرافقها وتشمل -5
  .التجهيزاتل، األدوات، الوسائ، ثاث المدرسيألا: وتشمل الموجودات المادية -6
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  :التربية غير النظامية، وتتمثل في - 
  
، جزئـي،   يـومي ( لدراسة، الدوام   أنواعه، توزيعه الجغرافي، مدة ا    : بنية التعليم غير النظامي    -1

  ).نهاري، ليلي 
مـات  والمراكز الشعبية، الوحدات اإلرشادية، مراكز إنعاش الريف، المنظ       :  مراكز التدريب والتعليم   -2

  .الشعبية، النوادي، الجمعيات، النقابات، غرف الصناعة والتجارة والزراعة
  .، الجنس، المهنة، مناطق االستجالبوى التعليم، العمر المتدربون من حيث العدد، مست-3
  .عددهم، اختصاصاتهم، مؤهالتهم:  المدربون-4
  .كراسي، أثاث، وسائل:  الموجودات المادية-5
  
  :مية، وتتمثل فيالتربية الالنظا - 
  

  .واقع المؤسسات الثقافية في محافظة رام اهللا والبيرة -1
  .ندية الشبابية في محافظة رام اهللا والبيرةأل واقع ا-2
  .المستفيدون من الخدمات الثقافية -3
  

  :مرحلة التشخيص والتحليل -ثالثا
  

  :وتشتمل الخطوات اآلتية
  
 .دراسة العالقات بينها وتقويمها و دراسة المعلومات التي جمعت،-1

 تشخيص الواقع الراهن للخدمات التعليمية، من حيث توزيعها الجغرافي، وتقييم شبكة المـدارس          -2
الموجودة، ومعدالت االستيعاب، ومقارنتها بالسكان في سن التعلـيم وتوزيعهـا حـسب المنـاطق               

  .رافية الواحدةوالمراحل؛ والمقابلة بين الموارد واإلمكانات المتاحة في الوحدة الجغ
  . كتابة تقرير يصف نتائج تحليل الوضع وتشخيصه-3
  

  :ةمرحلة التصورات المستقبلي :رابعاً
 

  :وهي مرحلة وضع تصورات المستقبل والبدائل المقترحة وتتضمن اآلتي
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  .ية تبيان اتجاهات تطور أوضاع المنطقة سواء أكانت تنمية، أم تغييرا، أم نموا في كافة المجاالت التربو-1
، تحديد احتياجات المستقبل خالل فترة الخطة في مجال التربية النظاميـة، و غيـر النظاميـة                -2
 .نظاميةلالوا

  .اقتراح البدائل بتحسين استخدام اإلمكانات الحالية في البيئة أو خارجها -3
 

  :مرحلة تصميم الخريطة التربوية: خامساً

  

  :عمال اآلتيةألوتتضمن ا
  
  .، والالنظاميةريطة ضمن حدود التربية النظامية و غير النظاميةتحديد عناصر الخ -1
  .صياغة التقرير بصورة شاملة ومنظمة ومتكاملة -2
  

  :مقارنة بين الخريطة المدرسية والخريطة التربوية .6.7.13.1.2

  
 كما في  وهيبين الخريطتين التربوية والمدرسيةمجموعة من الفروق  لى إ)2008(شار الدرويشأ

  :ل اآلتيالجدو
  

  .يبين الفرق بين الخريطة المدرسية والخريطة التربوية): 1.1(جدول رقم 
  

  الخريطة التربوية  الخريطة المدرسية  عناصر العملية التعليمية

  .جميع السكان بمختلف فئاتهم العمرية   سنة17 - 6العمر  الفئات المستفيدة
، رات دون اسـتثناء   ارات والخب ، والمه جميع المعارف   المناهج المدرسية  محتوى التعليم

  .والتدريب ومحو األمية
، ادي، المتاحف ، النو المدارس المصانع : جميع األماكن   المدارس  أماكن التعليم

  .، المراكز الثقافية والشعبيةفياتالمستش
سواء في المـدارس أو فـي        :جميع الكفاءات المهنية    المعلمون  الهيئة التعليمية

  .ميادين اإلنتاج والخدمات
  ).ال نظامي(نظامي، غير نظامي، عرضي :جميع أشكال التعليم   التعليم النظامي  الهيكل التعليمي

  .كل التجهيزات المتوافرة في البيئة  التجهيزات المدرسية  األدوات المستخدمة
  .2، ص1981مكتب اليونسكو اإلقليمي في البالد العربية ، : المصدر 
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   الدراسات العربية2.2
  

  ):2009(سة شقير درا. 1.2.2
  

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى التطابق بين الخدمات التعليمية في محافظة سـلفيت والمعـايير                
منطقة محافظـة سـلفيت     وكانت العينة هي نفسها مجتمع الدراسة المتمثلة في          ،العالمية والفلسطينية 

تمـدت الدراسـة المـنهج      عوا ،أسلوب المسح الـشامل   ، واستخدم الباحث     سكانياً  تجمعاً 19ها  فيو
  .، وتم جمع البيانات باستخدام أداتي المقابلة واالستبانةالوصفي

  
%  51.4 و ،ساسية عليـا أن م% 50 ساسية دنيا و  أمن المدارس   % 47.4أظهرت نتائج الدراسة أن     

بــ  للبناء المدرسـي والمحـددة      ، ال تحقق نصيب الطالب من المساحة الكلية         من المدارس الثانوية  
من الغرفـة    وأن نسبة عالية من المدارس تحقق المعيار الفلسطيني الخاص بنصيب الطالب             ،2م10

، وأن المدارس األساسية الدنيا والعليا موزعة بشكل جيد، والمسافة التـي يقطعهـا الطلبـة                الصفية
ومعظـم  . فيهمـا مـدارس ثانويـة     أما المدارس الثانوية فهنالك تجمعان سكانيان ال يوجد         . مناسبة
ر قطعة األرض وشـروط الـدعم   ارس في المحافظة لم تُقَم على تخطيط مسبق وإنما حسب توف          المد

األسـس   تّبـاع اأوصت الدراسة بضرورة االبتعاد عن العفوية في بنـاء المـدارس و            وقد   .المالي
لما لها من أثر    ، إضافة إلى ضرورة العمل على زراعة حدائق داخل المدارس           يةوالمعايير الفلسطين 

  .ة الطالبعلى نفسي
  

  ):2008(دراسة مشاقي . 2.2.2
  

هدفت هذه الدراسة إلى فحص مدى تطابق مواقع توزيع الخدمات الصحية والتعليمية والثقافيـة              
ي محافظـة   ، ووضع تصور واضح لتوزيع تلك الخدمات ف       يهية مع المعايير المتبعة عالميا    والترف
، ظة نابلس بمدنها وقراها ومخيماتها    تحددتّ منطقة الدراسة في محاف     .، ووفق أسس علمية   نابلس

واستخدم الباحث أسلوب المسح الشامل ولم يأخذ عينة حيث اسـتندت الدراسـة إلـى منهجـين                 
والوصفي في البحث، واستخدم الباحث لتحقيـق ذلـك أداة االسـتمارة            التاريخي  : علميين وهما 

  . االختصاصاإلحصائية لجمع المعلومات المعدة لذلك، إضافة إلى المقابلة مع ذوي
  

، بعـض التجمعـات الـسكانية        التعليمية تتركز في مدينة نابلس      الدراسة أن الخدمات    نتائج أظهرت
الريفية ال يوجد بها مدارس، هنالك نقص في المدارس المهنية، اضافة الى وجود تفاوت فـي عـدد      

  . سكان التجمعات السكانية ، ما اثر سلبا على نوع الخدمات المقدمة
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  :)2008(ة العطاطرة دراس. 3.2.2
  

هدفت هذه الدراسة إلى إعداد خطة لتحديد احتياجات مديرية التربية والتعليم في قباطية من األبنيـة                
  .المدرسية خالل األربع سنوات القادمة

  
سلطت الدراسة الضوء على البيئة المكانية للعملية التعليمية في المدارس في قباطية من خالل تحليل               

ة والتعليم  كان مجتمع الدراسة جميع األبنية المدرسية في مديرية التربي         .بنية المدرسية وتقييم واقع األ  
  .محافظة جنين/ قباطية 

  
، وارتكـزت أداة    باحث المسح الشامل ولم يأخذ عينة، واستخدم الباحث المنهج الوصـفي          واستخدم ال 

نية من الناحيـة الكميـة      األبالدراسة على كافة البيانات والمعلومات واإلحصاءات المتوافرة من تلك          
  .م جمعها من المسح الميداني تّقد، ووعدد الغرف، ونوع االستخدام، والمساحات

  
 يقـدر    في التجمعات السكانية في قباطية     أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عجز حالي باألبنية المدرسية        

ل االربع سنوات القادمة    ، ووالعجز المتوقع خال   61   غرفة صفية، والعجز بالغرف التخصصية     40بـ  
، إضافة إلى وجود حاجـة لتـوفير         غرفة صفية وتخصصية   105   مدرسة جديدة، واضافة   18 ، بناء 

  .األبنية المدرسية لتلك التجمعات خالل األربع سنوات القادمة في ضوء الزيادة الطبيعية للطالب
  

  ):2008(دراسة الدرويش . 4.2.2
  

سـوريا   / ، بمحافظة ديـر الـزور       درسية لمركز ناحية هجين   د خريطة م  هدفت هذه الدراسة إعدا   
ية التي تحققها الخدمة     ، وحساب مؤشرات التغط   ضاع التعليمية القائمة في المركز    تتضمن رصد األو  

إضافة إلـى   . ديد عدد الشعب والمدارس ومواقعها     وتح )2010(، والعدد المتوقع حتى العام      والنوعية
 الباحـث   واستخدم. الحاجات ورسمها وبيانها على خرائط جغرافية      المدارس التي تلبي     تخطيط شبكة 

، أما مجتمع الدراسة فكان ناحية هجين من منطقة البوكمـال بمحافظـة             المنهج الوصفي في دراسته   
،  مدرسة أساسـية   13لدة وخمس قرى واثنتا عشرة مزرعة، ويضم مركز هجين          دير الزور وبها ب   

ت البحث استمارة التعليم األساسـي، وسـجالت        خدم من أدوا  ولجاْ الباحث إلى المسح الشامل واست     
  .، وجداول اإلحصاء عن مديرية اإلحصاء في دير الزورالمدارس

  
المدارس األساسية في بعض    وأظهرت الدراسة النقص في عدد المعلمين والشعب ووجود نقص في           

ص تـدريس   أوصـى الباحـث بتخـصي     . حاليا، إضافة لوجود بعض المدارس المستأجرة       المناطق
الستغناء عن المدارس المستأجرة     إضافة إلى ضرورة ا    ،ألولى للمعلمين المميزين ما أمكن    الصفوف ا 

  .)البدالء(  عن المعلمين الوكالء كذلك االستغناءو



 39

  ):2007(النوح دراسة . 5.2.2
  

، والوقـوف   أهمية تطبيقهـا  هدفت هذه الدراسة التعرف على واقع تطبيق الخريطة المدرسية ومدى           
من وجهـة   / على الصعوبات التي تواجه تطبيق أسلوب الخريطة المدرسية في تخطيط التعليم العام             

  .السعوديةنظر مديري ومديرات التربية والتعليم في المملكة العربية 
  

استخدم الباحث المنهج الوصفي وكان مجتمع الدراسة جميع مديري ومديرات التربية والتعليم في المملكـة               
أظهـرت  . ، تم توزيعها عليهم جميعا     االستبانة  مديراً ومديرةً، وأداة الدراسة    83عودية وعددهم   العربية الس 

، وأن أهميـة    لمدرسية يطبق عموما بدرجة متوسـطة     نتائج الدراسة بأن التخطيط العام بأسلوب الخريطة ا       
  .الية تطبق بدرجة عالية، أما مدى تغطية النظام التعليمي فكانت بدرجة عالمدرسيةالخريطة 

   
أوصت الدراسة بوضع خطة عملية لمساعدة مديري التربية والتعليم على تطبيق عالي ألسلوب الخريطـة               

  .المدرسية في تخطيط التعليم العام وكيفية احتساب توقعات الطلب على التعليم
  

  ) 2006(دراسة الدرويش . 6.2.2
  

 ،منطقة البوكمال بمحافظة دير الزور     هدفت هذه الدراسة إعداد خريطة تربوية للتنمية اإلنسانية في        
 وقرى وعـددهم    حا من نوا  مجتمع الدراسة سكان منطقة البوكمال في محافظة دير الزور وما يتبعه          

 الباحث عينة عشوائية من مجتمـع الدراسـة         اختار،   أسرة 34000، موزعين على    فردا 274611
، استخدم االسـتبانة    في دراسته واستخدم المنهج الوصفي     ،من مجتمع الدراسة  % 3 تشكل ما نسبته  

، الواقع التعليمي، واألنشطة االقتصادية، وخدمة االتـصاالت      (  ة إلى استمارات  كأداة للدراسة إضاف  
  ).والموارد البشرية

  
 في مجـال التعلـيم النظـامي وغيـر النظـامي             عليها مؤشرات التنمية اإلنسانية    النتائج التي دلت  

للتعلـيم  % 60واقترح الباحث أن يكون     . عليم الثانوي المهني   النقص الواضح في الت     هي والالنظامي
  .مدارس بيطرية للحاجة الماسة لذلكللتعليم المهني اقترح إنشاء أربع % 40األكاديمي و 

وفي مجال التعليم النظامي اقترح الباحث إعادة توزيع المدارس األساسية، إضـافة إلـى ضـرورة              
 يقترح زيـادة الـدورات      يغير النظام وفي التعليم   . اسيةرس الثانوية عن المدارس األس    فصل المدا 
، وفي التربية غير النظامية أوصت الدراسة بـضرورة         تي تلبي حاجات التنمية اإلنسانية    التدريبية ال 

  .إعداد برامج إذاعية لإلرشاد الزراعي والتوعية الصحية واالجتماعية
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  :)2003(دراسة حربي . 7.2.2
  

 ت الـسكان التعليميـة والتربويـة      ى كفاية الخدمات التعليمية لمتطلبـا     هدفت هذه الدراسة تحديد مد    
طـيط  ، ومناطق االفتقار الخدمي إلعادة تخ     مناطق الجاذبة للخدمات التعليمية    ال  إلى ومحاولة التعرف 

  .متغيرات النمو السكانيفي ضوء أعداد التالميذ المقدرة ومواقع الخدمات التعليمية بها، 
  

  لمنطقـة     والتعليميـة  ، وقام بجمع البيانات السكانية    منهج الوصفي في دراسته    الباحث ال  وقد استخدم 
وجود عجز في   و،  لخدمات التعليمية الموجودة حاليا    وقد أظهرت نتائج الدراسة تشتت ا      ،كفر الزيات 

المباني المدرسية على مستوى المراحل المدرسية المختلفة، وأوضحت النتائج وجود تباين في كثافة             
ـ      ، و تعليمية بين قرى منطقة الدراسة    الالخدمة   يم االبتـدائي   وجود تباعديه واضحة بين خدمات التعل

 ونتيجة لذلك التباعد ازدادت المسافة التـي يقطعهـا الطلبـة للوصـول إلـى                واإلعدادي والثانوي 
خلـل فـي الخريطـة    ، ما يعني وجـود    ج الدراسة مناطق االفتقار الخدمي    وأظهرت نتائ . مدارسهم

  .، والتي تحتاج إلى إعادة النظر في هيكلها العامنطقةالمدرسية للم
  

ح بـين    اإلنجاز التعليمي يكون أكبر في الفصول الدراسية ذات الكثافة التي تتراو           أنوترى الدراسة   
مـن  %  40.6بة    ، أي أن منطقة الدراسة تحتاج إلى زيادة  فصول صـفية بنـس             تلميذاً) 26-30(

 عـدد   إلىلنمو السكاني فالنتائج أظهرت أن منطقة الدراسة بحاجة          لمعدالت ا  ، وطبقاً األعداد الفعلية 
  فـصالً  2160 مدرسة ابتدائية بعدد فصول يصل إلى        216 يصل إلى    من المدارس في نهاية الخطة    

إضافة  .فصل/  تلميذ 30 بكثافة معيارية     معيارياً فصالً 3456، و فصل  /تلميذاً 48 بكثافة تصل إلى  
  . مدارس إعدادية108إلى 

  
 عنـد تـوطين المـدارس       ياالفتقار الخدم مناطق    اإلعتبار وصت الدراسة  بضرورة األخذ بعين     أ

  . التنوع في إنشاء مدارس بمختلف مستوياتهاإلى، إضافة الجديدة
  

  :)2003(دراسة مصطفى . 8.2.2
  

لكيفية  الواقع الحالي لألبنية المدرسية الحكومية من الناحية الكمية وا         إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     
  .في مرحلة التعليم االبتدائي في محافظة الدقهلية وأهم المشكالت التي تعاني منها

  
ظة الدقهلية وعددها   ومجتمع الدراسة كان اإلدارات المدرسية بمحاف      ،استخدم الباحث المنهج الوصفي   

مـن المجتمـع األصـلي، واسـتخدم        % 12.8 عينة عشوائية بنسبة     ثاختار الباح .  مدرسة 1200
  . كأداة للدراسةتبانةاالس
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ـ      %) 83.85(أظهرت نتائج الدراسة أن      % 16.15ة للدولـة بينمـا      من األبنيـة المدرسـية مملوك
تعمـل بنظـام    % 46.92ما  ، بين مدارس تعمل بنظام الفترة الواحدة    من ال % 53.08، وأن   مستأجرة
يوجد بها   ال% 36.92، وأن   العبمن المدارس ال يوجد بها ساحات أو م       % 17.69، وأن   الفترتين
 بها حجـرات متعـددة األغـراض        من المدارس ال يوجد   % 73.87، وأن علوم) مختبرات( معامل  

  .إضافة إلى أن فعاليات األنشطة التربوية في المدارس بدرجة متوسطة). ، ومكتبة رسم، وموسيقى(
  

  :)2003(دراسة يوسف . 9.2.2

  

،  إلى التطورات التاريخيـة    ن مستنداً سطيفي فل ع الحالي للتعليم    هدفت هذه الدراسة إلى دراسة الواق     
وخصائصها ومـدى مالءمتهـا     ) ، والنموذجية   النظامية( رف على طبيعة المدارس     من خالل التع  

 إلى النظريات والنماذج ومعايير     ، استناداً ثم تحليل وتقييم المدارس الرسمية    الحتياجات السكان، ومن    
ع الدراسة المدارس الرسمية في الـضفة الغربيـة         كان مجتم . التخطيط والتصميم المتعلقة بالمدارس   

أظهرت .  والمقابلة والمخططات كأدوات بحث     االستبانة واستخدم الباحث المنهج الوصفي، مستخدماً    
، وأن متوسـط    نية تخطيط الختيار مواقـع المدرسـة      نتائج الدراسة أنه ال يوجد في التجمعات السك       

العالميـة  وهو أقل بكثير من المواصفات      ) طالب/  2م1.3(مساحة الغرف الصفية إلى عدد الطالب       
 وأن متوسط نـسبة البنـاء       ،، ما دل على وجود نقص في الغرف الصفية        )طالب/ 2م2.08(والبالغة  

، وهذا يدل   %44 وهي تقل النسبة المطلوبة      %29المدرسي الكلي إلى المساحة العامة للمدارس هي        
 إن متوسط نسبة عدد الطالب إلـى الغـرف          وأخيراً. على نقص في المرافق التابعة للبناء المدرسي      

 أنه يجـب    غرفة وهذا الرقم مقارب لنهاية المسموح، حيث تبين من الدراسة         /طالب) 32.5(الصفية  
وهذا يدل على ضـرورة بنـاء مـدارس         ) 35-30(في الغرفة الواحدة عن     أن ال يزيد عدد الطلبة      
  .ام في الصفوفـجديدة لتقليل االزدح

  
  :)2002(ة سرحان دراس. 11.2.2

  

مـة حجـم المـدارس      ءهدفت هذه الدراسة إلى تحسين البيئة المدرسية من حيث معرفة مـدى مال            
 ة حالياً ، إضافة إلى توثيق أنماط المدارس القائم      عات السكانية المحيطة والمستفيدة   ومواقعها من التجم  

 بناء مدارس جديدة فـي      ، والمحاولة لمراعاة المتطلبات الضرورية عند     وتحديد جوانب النقص فيها   
  لحاجة المجتمع المحلي، وتحليل أسباب عدم مطابقـة         وفقاً ائمة أو المستحدثة  التجمعات  السكانية الق   

مية في محافظـة رام اهللا       تكون مجتمع الدراسة من المدارس الحكو      مواقع المدارس للمعايير الدولية   
  .والبيرة
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، واسـتخدم   للمـدارس  خالل الزيارات الميدانيـة      سته من لجأ الباحث إلى المسح الشامل كأداة لدرا      
، وبعد تحليل البيانات تمت مقارنتها بالمعايير العالمية المطبقة فـي الـدول             الباحث المنهج الوصفي  

األجنبية المتقدمة والدول العربية، في آسيا وأفريقيا ووجد أن أغلب المدارس غير مطابقة للمعـايير               
  .التخطيطية المطلوبة

  
مـن  % 59.55و  % 51.3 بأن أكثر من نـصف المـدارس األساسـية           نتائج الدراسة فقد أظهرت   

، إضـافة إلـى     من المحددة حسب المعايير الدولية    ية يسير الطالب إليها مسافة أكثر       المدارس الثانو 
حاجة العديد من التجمعات السكانية إلى مدارس جديدة، وأن بعض التجمعات السكانية تفتقـر إلـى                

ليمية، ويحتاج الطالب إلى االنتقال من مكان سكنه إلى مدارس أخرى، والطالب            بعض المراحل التع  
  .، والكثير يحتاج إلى وسيلة نقل)كم2( يسير في بعضها أكثر من

  
ة المخصـصة    من المدارس مطابقة للمعايير الدولية في المساح       38.5%وأظهرت الدراسة أيضا أن     

 2م10 للطالب من أرض المدرسة وهي       ، وبخصوص المساحة المخصصة   2م1.44لكل طالب وهي    
عـدد طـالب    (وبخصوص حجم المدرسة    ،  ارس فقط مطابقة للمعايير الدولية    من المد % 19.3ن  إف

 .طالب في المدرسة  ) 700-200من(فإن جميع المدارس مطابقة للمعايير الدولية وهي        ) المـدرسة  
من  (ير الدولية وهي    من المدارس مع المعاي   % 3.2وبخصوص مساحة أرض المدرسة تطابق فقط       

  ).2م7000 -2000
  

  ):2001(دراسة البداينة . 12.2.2
  

هدفت هذه الدراسة إلى تصميم خريطة مدرسية لعشر سنوات لمدارس محافظة الطفيلـة باسـتخدام               
 القائمة في مختلف مراحل     تقنيات الخريطة التربوية، من خالل تعرف األوضاع السكانية والتعليمية        

جوانب التعليم النظامي بما يحقق إعادة التوازن بين الخدمات التعليمية وتـصميم            ، وتعرف   الدراسة
محافظـة  مجتمع الدراسة   كان  . خريطة مدرسية لمدة عشر سنوات تفي بالحاجات التربوية المطلوبة        

الباحث المـنهج الوصـفي فـي       وقد استخدم    مدرسة،   91 مناطق إدارية وبها     تضم ثالث الطفيلة و 
وقام بتطبيق أداة دراسته على منطقة الدراسة والتي تضم         .  االستبانة  الدراسة فكانت  أداة أما دراسته،

 91يع المدارس وعـددها      مدرسة، وقد تم توزيع أداة االستبانة على جم        91 وبها    سكانياً  تجمعاً 43
، طالب على مسارات التعلـيم الثـانوي      توصلت الدراسة إلى ضعف التوازن في توزيع ال       . مدرسة

، إضافة إلى النقص    افظة ما أدى لظهور دوام الفترتين     ة األبنية المدرسية في مدارس المح     وعدم كفاي 
في التجهيزات المدرسية والوسائل التعليمية على مستوى المحافظة، ووضوح التفاوت بين التجمعات            

  .السكانية في تقديم الخدمات التربوية لهم
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  ):1996(دراسة الترك . 13.2.2
  

 واقع عناصر كفاية المكان التربوي ومدى توفرها في المدارس          لىإلى التعرف   هدفت هذه الدراسة إ   
الحكومية الثانوية في الضفة الغربية، ومن ثم وضع تصور شامل لمدى حاجة هذه المدارس للتجديد               

  .والتطوير من الجانب الفيزيقي؛ كي تصبح مدارس قادرة على القيام بدورها التربوي والتعليمي
  

 210لـضفة الغربيـة وعـددها       ه الدراسة جميع المدارس الحكومية الثانوية فـي ا        مجتمع هذ وكان  
، وقام الباحث بعملية المسح الشامل، حيـث لـم           فقرة 36راسة استبانه تتكون من     ، وأداة الد  مدارس

  .راسةيختر عينة للد
  

ة أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود توازن بين المساحات المختلفة، حيث يفترض أن تكـون مـساح   
 الدراسة  ، إال أن نتائج   أن الطالب يقضون معظم وقتهم فيها     البناء المدرسي هي األكبر على افتراض       

، وهذا مخالف للمواصفات العالمية للمدرسة الحديثة والتـي أشـار لهـا    أثبتت عكس هذا االفتراض 
  ).1979(مرسي 

  
 مـع  النـسبة التـي         وهي نتيجة سلبية مقارنـة     2م2.29حصة الطالب من األبنية المدرسية كانت       

وكانت حصة الطالـب مـن      ،   للطالب 2م9 تفترضها األنظمة الحديثة والتي تشترط أن تكون بحدود       
  . وهي نسبة تتفق مع مواصفات المدرسة الحديثة2 م4.1 الساحات العامة

  
 مدرسة ال يوجد فيها مالعب مـن        39 مدرسة ال يوجد بها ساحات مدرسية و       19كشفت الدراسة أن    

 من المالعـب    2م3.9، و  من الساحة  2م4.1 لطالب لتصل إلى  دارس ما خفض حصة ا      م  210أصل  
  .الحدائق المدرسية

  
  ):1992(دراسة القنصل . 14.2.2

  

استخدام تقنيـة الخريطـة      ب 2000هدفت هذه الدراسة إلى إعداد خطة تربوية للواء مأدبا حتى عام            
علـى ضـوء عدالـة       ،فيـه تعليمية  من خالل التحليل الواقعي والموضوعي للمؤسسات ال      التربوية  

من خالل التحليل الواقعي والموضوعي لمؤسسات التعليم غير النظـامي فـي ضـوء              ، و ـتوزيعال
ما يقابلهـا مـن     ، و 2000اإلمكانات المتوفرة، وتقدير احتماالت النمو السكاني المستقبلية حتى عام          

  .احتياجات  تربوية
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ه السكانية األربعة واألربعين، وقد قام الباحث بعمليـة         مجتمع الدراسة يتكون من لواء مادبا بتجمعات      
وقد استخدم الباحث المنهج الوصـفي فـي دراسـته          . مسح كاملة للمجتمع ومكوناته ولم يأخذ عينة      

% 97.9أن معدل االلتحاق الصافي فـي التعلـيم  أظهرت الدراسة . مع البيانات واستخدم االستبانة لج  
وأن نسبة الرسوب ونسبة التـسرب عاليـة،        ،  %92.9االساسيومعدل االلتحاق الصافي في األول      

وقـد  . ء ووجود نقص في المرافـق المدرسـية     ولوحظ عدم وجود مدارس أساسية في بعض األحيا       
،  في نظام التعلـيم النظـامي      أو كلياً  خلصت الدراسة إلى الكشف عن وجود إمكانات معطلة جزئياً        

 برسم صـورة    ، وقامت الدراسة  ة التعليمية والتربوية  مة العملي وأشارت إلى الوسائل التي يمكنها خد     
، وإظهار حاجات التعليم النظـامي حتـى عـام          ن األبعاد االقتصادية والخدماتية   المستقبل في كل م   

  .م من المدارس والمعلمين والمقاعد2000
  

  الدراسات األجنبية . 3.2

  
  : (Raj , 2007 ) دراسة راج. 1.3.2

  
مثل حجم المدرسة   على تحصيل الطلبة     تأثير بعض العوامل الصفية      هدفت هذه الدراسة إلى معرفة    

، استخدم  ديد معدل استخدام الطلبة للمدرسة    ، وتح مخصصة لكل طالب من الغرفة الصفية     والمساحة ال 
، أشارت نتائج الدراسـة إلـى أن قلـة المـساحة            نهج الوصفي واستخدم عينة عشوائية    الباحث الم 

أوصـت  . بي على أداء الطلبة وعلى تحـصيلهم       لها تأثير سل   يةمن الغرف الصف  المخصصة للطالب   
تهتم بزيـادة مـوارد    وأن   ق هذه الحقائ  في نيجيريا  االتحادية والمركزية    انالدراسة أن تأخذ الحكومت   

التعليم من خالل زيادة المساحة المخصصة لكل طالب وذلك لتقليل االزدحام في الغـرف الـصفية                
   .School Mappingار أثناء القيام بإعداد الخرائط المدرسية  خذ ذلك بعين االعتبؤعلى أن ي

  
 :) Attfield & Tamiru (2001 ,تاميرو دراسة اتفيلد و. 2.3.2

 
  فـي فلـسطين وأثيوبيـا    3GIS من خالل استخدام  التعليم المصغرالتكامل بينالى هدفت الدراسة 

 فـي   IIEPلتربـوي فـي بـاريس       وعملية التخطيط التربوي والذي تم من خالل معهد التخطيط ا         
  .التخطيط المدرسي والتخطيط المحلي في GIS استخدامات، كما تم تقديم عرض 1999العام

                                                 
3 ) (GIS     Geographical Information System:  وهـي مكونـة مـن األجهـزة     وهو عبارة عن تقنية يستخدم  فيها الحاسوب ،

ين وربط  وتحليل وعرض المعلومات ذات الطبيعة المكانية المتعلقـة بـسطح             والبرمجيات والمعلومات التي تستخدم من اجل تحويل وتخز       
  .االرض ما فوقه وما تحنه ، واستخدامات االرض والمصادر الطبيعية وتجمعات السكان والخدمات والمرافق العامة
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تربية من القرارات يتم اتخاذها مركزيا من قبل وزارة ال        % 70إلى أن   في فلسطين   خلصت الدراسة   
،  المشاريع من قبل الحكومة    ل تنفيذ ، ويتم الحصول على الموافقة قب      في الضفة الغربية    العالي والتعليم

  . وأن التخطيط يختلف من منطقة إلى أخرىويتم التخطيط من قبل اختصاصيين، ومستشارين
  

 سـنوية    وزارة التربية والتعليم العالي من عمل خطة نصف        تمكّن الخريطة المدرسية وأظهرت أن   
  على التخطيط بالمعلومات   القائمينستزود  و ، وتطوير العملية التعليمية،   من أجل إنشاء مدارس جديدة    

 فيما يخص أعمار الطلبة وإعـدادهم والمـدارس الواجـب           والتي يتم أخذها بعين االعتبار مستقبالً     
  .اؤهبنا
  

ن من تدريب القائمين على العملية التعليمية من أجل تحليل هذه الخطط باالسـتناد إلـى    كما أنها تمكّ  
  .ة في التخطيط ضرورة اعتماد الالمركزيمع ،المعلومات المتوفرة

  
  :)  (Galabawa, Agu , Miyazawa, 2000، مايازاوا دراسة جاالباوا، واغو. 3.3.2

  
، ولتحقيق الهـدف    ية على تطوير التعليم في تنزانيا     معرفة تأثير الخرائط المدرس   إلى  هدفت الدراسة   

: ئيس، وكان سؤال الدراسة الـر     طعات أجريت فيه الخرائط المدرسية    تم فحص ست تجارب في مقا     
  ماذا حدث بعد الخريطة المدرسية؟

  
،  تطوير التعليم في تلك المقاطعات      وبدرجات متفاوتة على   اًيجابيإ اً للخرائط المدرسية تأثير   أظهرت النتائج 

 إضافة إلى تعزيز قـدرات الجهـات         نسبة التسرب،  ، وانخفاض ك من حيث زيادة االلتحاق والحضور     وذل
  . القرارات، وتحسين المعلومات الالزمة التخاذراءات في مجال تخطيط واتخاذ اإلجالفاعلة

  
،  الخريطة المدرسية كي تحقق أقصى فائدة ممكنة وديمومـة فائـدتها           أكد الباحثون بشكل قاطع بأن    

، يـتم   واحدة، ولجمع البيانات فقط، بل يجب أن تكون عملية مستمرة          لمرة   اًيجب أن ال تكون نشاط    
  .دة بناء الخريطة مرة أخرىالتقييم والتحليل والعمل وإعاها في
  

 ):(Govinda,1999 دراسة جوفيندا . 4.3.2 

  

بدراسة استهدفت تحليل وفهم الطريقة التي تصور الخريطة المدرسية فـي           ،  Govindaقام جوفيندا   
الكامل للتعليم في منطقة  بالهند وعالقتها بالهدف القائم وهو تحقيق االنتشار Lok Jumbishمنطقة 
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ات المتضمنة في الخريطة المدرسية،     العملي:  الدراسة ثالث نقاط رئيسية هي     منت هذه ، وتض الدراسة
وتم تحليل هذه العمليات مـن      . التغيرات التي تنشأ بناء على ذلك     ، و وعملية تحرك الناس والمجتمع   

خالل مالحظة ميدانية، ومن خالل سلسلة من المقابالت واستطالعات الرأي في عدد مـن القـرى                
  .راسةبمنطقة الد

  
  أكثـر جـودة    ، حيث أعطت شكالً    عديدة لعملية الخريطة المدرسية    ةيجابيإأظهرت الدراسة مالمح    

ف تحقيق تعميم التعلـيم     لتشاركي على مستوى القرية بهد    المجموعة متنوعة من استراتيجيات العمل      
التحاق األطفال  ، كما أبرزت الدراسة التقدم الحادث في تحسين التسهيالت المقدمة لمساعدة            االبتدائي

  .بالتعليم االبتدائي
  

 :)(Varghese,1997دراسة فارجس . 5.3.2

  

ومناقشة طريقة إعدادها من خـالل      كرة الخريطة المدرسية وأهدافها،      الدراسة إلى التعريف بف    هدفت
  ).(NIEPAنماذج وضعها المعهد الوطني للتخطيط واإلدارة في الهند 

  
عليم للمراحـل التعليميـة     تسهيل عملية الت  : هيالمدرسية و  أهم أهداف الخريطة     وأوضحت الدراسة 

  ،نجـازات التعلـيم   إيـة و  ، وتطوير المصادر المختلفة للمساعدة في تحسين العمليـة التعليم         المختلفة
، وإعادة النظر في وضع المـدارس المختلفـة         ء المدارس بما يخدم كافة المراحل     وإقرار أماكن بنا  

مـن  % 95أن هناك إحصائية تشير إلـى أن        وة التعليمية خصوصا    وتقديم التسهيالت لخدمة العملي   
 .ثر من كيلو متر واحد إلى مدارسهمطلبة المرحلة األساسية في الهند يمشون ألك

  
 منطقة سكانية للمرحلة األساسية يزيـد       أيوكان من أهم التوصيات بأن ال تفتتح مدرسة جديدة في           

 -250عـن   للتجمع الواحـد    يقل عدد السكان    االّ  و.  عن منطقة استجالب الطلبة    كم1.5بعدها على   
  .، إضافة إلى إعادة تأهيل المدارس الموجودة نسمة300

  
  ): ( Cotton, 1996دراسة كوتون  . 6.3.2

  

، اسـتخدم   مناخها التنظيمي على أداء الطلبـة     هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير حجم المدارس و        
نف ن المشاكل السلوكية والع   أأظهرت الدراسة ب  . أداةتبانة  الباحث المنهج الوصفي في دراسته واالس     

يجابية في المدارس الـصغيرة،  إجاهات الطلبة نحو المدرسة     ن اتّ أ، و أكثر وأشد في المدارس الكبيرة    
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المدارس الصغيرة منها فـي     يجابية في   إن العالقة بين الطلبة والمعلمين واإلداريين واألهالي أكثر         أو
 المدارس الصغيرة   يجابية في إلين أكثر   ؤوأن مواقف المعلمين تجاه عملهم والمس     ، إضافة إلى    الكبيرة

ـ                . عنه في الكبيرة   ن وأظهرت الدراسة بأنه ال يوجد ما يثبت بأن المدارس الكبيـرة أقـل كلفـة م
 مـصطلح مدرسـة     ن على ي الباحث وأظهرت الدراسة بعدم اتفاق   ,. المدارس الصغيرة وأكثر إنتاجية   

ساسـية مـن    ن الحجم المناسب للمدرسـة األ     أ، رغم إشارة بعض األبحاث ب     ةكبيرة ومدرسة صغير  
 وأخيرا أظهرت الدراسـة     ،طالب وطالبة ) 800 -400(، والثانوية من    طالب وطالبة ) 400 -300(

  .كبر من المشاركة الطالبية في األنشطة الالمنهجيةأأن المدارس الصغيرة تسمح بقدر 
  

 :Salfi & Saeed  )   (1987,دراسة سالفي و سعيد. 7.3.2

  

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العالقة بين حجم المدرسة والثقافة المدرسية وتحصيل طلبة الثانويـة               
 ونتائج الطلبة   ،إحصاءات التعليم و ،العامة في الباكستان، استخدم الباحث المنهج الوصفي في دراسته        

  .مدارس والمعلمين فقرة تم توزيعها على مديري ال39  ، واستبانه منالسنوية
  

وكذلك بين حجم المدرسـة      ، بين حجم المدرسة وثقافة المدرسة     أظهرت الدراسة وجود ارتباط كبير    
       نة مـع المـدارس     يجابية مقار إ نتائجها   وتحصيل الطلبة لصالح المدارس الصغيرة، والتي أثبتت أن

المدارس معقول وذلك   أوصت الدراسة صانعي السياسات التعليمية بجعل حجم        . المتوسطة والكبيرة 
  .للمساهمة في تحسين الثقافة المدرسية وزيادة تحصيل الطلبة

  
 :)Allemajne (1974, دراسة الماجن. 8.3.2

  
  في منطقة باس سـاكس فـي       كة المدارس االبتدائية والثانوية   هدفت هذه الدراسة إلى تحليل واقع شب      

  ). الشرقية دنالواقعة في فريال( منطقة اوريش 
  

، والبعد عن سكن التالميذ، حيث      التنظيمدراسة أن مدارس المنطقة تعاني من مشكلة عدم         أظهرت ال 
، وأظهـرت    دقيقـة  45 مدارسهم زمنـا مقـداره       احتاجت المسافة التي يقطعها الطلبة  للذهاب إلى       

  .، إضافة إلى ضعف التأهيل للمعلمين الموجودين في عدد المعلمين واضحاًراسة نقصاًالد
  

 إعـداد وتأهيـل     ، وبضرورة مدارس جديدة في المناطق المحرومة    بضرورة إنشاء   أوصت الدراسة   
  .، إضافة إلى إنشاء جمعيات تهتم بتنظيم المدارس مستقبالًالمعلمين بشكل جيد



 48

  :) Gould  (1973,دراسة جولد. 9.3.2

  

ظهـرت  ، أ وغنداهدفت هذه الدراسة إلى تنظيم وتخطيط شبكة المدارس في مقاطعة انغوال التابعة أل            
نتائج الدراسة الحاجة إلى المزيد من األبنية المدرسية والتجهيزات التعليمية الالزمة للعملية التربوية             

  ).1980(حث بعدد الطلبة حتى العام ولعناصرها كافة، تنبأ البا
  

اجـات  أوصت الدراسة بضرورة تنظيم شبكة المدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية التي تلبي احتي           
كافـة المـستلزمات    ب، إضافة إلى ضرورة تزويد المدارس بالوسائل التعليمية الـضرورية و          بةالطل

  .واللوازم األخرى
  

   التعليق على الدراسات السابقة4.2

  

حاول الباحث الحصول على أكبر عدد من الدراسات الـسابقة المرتبطـة بدراسـته، وبمجاالتهـا                
، سواء تحديد أدوات    استهي مواطن مختلفة من در    المختلفة، حتى يتمكن من توظيف هذه الدراسات ف       

  . النظرياإلطار إثراء مناقشة النتائج وتفسيرها أو في أو وفقراتها، االستبانة أو مجاالت الدراسة،
  

 أجنبية، خالل فترات زمنيـة مختلفـة        دراسات 9دراسة عربية، و   13 إلىاستطاع الباحث الرجوع    
  . الزمان والمكانوحرص الباحث على تنوع هذه الدراسات في

  
 الخرائط التربوية والخرائط المدرسية وتوزيـع       وإعدادوقد تحدثت معظم هذه الدراسات عن تصميم        

 معين من األبنية المدرسـة مـا جعـل لهـذه            إقليم، واحتياجات    أقاليم محددة  الخدمات التعليمية في  
  . هذه الدراسةإثراءالدراسات األثر األكبر في 

  
مل فقد تناولت الدراسات السابقة هذه األداة ما ساهم في التـسهيل علـى               بخصوص المسح الشا   أما

  .في ترتيب خطوات المسح وتبويبهاالباحث 
  

ـ      استخدمت اسـتبانه  تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنها         ـات ، لتقيـيم واقـع الخدم
  .دعما للمسح الشامل ما يعزز النتائج التي أظهرتها الدراسة ،التربوية

  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصـل الثـالث

  الطــريقـة واإلجـــراءات
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  الفصـل الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الطريقة واإلجراءات
  

   مقدمة1.3
  

 أداة الدراسة وصـدقها وثباتهـا،       يعرض هذا الفصل منهج الدراسة ومجتمعها وعينتها كما         يعرض
  .  لتحليل البيانات تم استخدامهالذيإضافة إلى إجراءات تطبيق الدراسة، وبيان المعالجة اإلحصائية 

  
   منهج الدراسة2.3

  

مالءمته لطبيعة هذه   ل نظراالمنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة      في هذه الدراسة    استخدم الباحث   
 وتمكن من التحليل والتعليل والتفسير والتنبؤ وكشف        ،كما استخدم المسح الشامل للمجتمع       ؛الدراسة

  .مستقبالالعالقات واتخاذ القرارات المناسبة لها 
  

  مجتمع الدراسة 3.3

  
 في محافظة رام اهللا والبيـرة       ها ومديرات المدارس الحكومية   من جميع مديري   تكون مجتمع الدراسة  

 69 موزعة حسب مستوى المدرسة إلـى        ،ة  /ير مد 172  وعددها 2009/2010في العام الدراسي    
 للبيانات التي حصل     وفقاً ت تتوزع في المدن والقرى والمخيما      مدرسة ثانوية  103مدرسة أساسية، و  

توزيع ) 1.3( ، ويبين الجدول رقم   لمحافظة رام اهللا والبيرة   عليها الباحث من مديرية التربية والتعليم       
  .أفراد مجتمع الدراسة حسب مستوى المدرسة
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  .توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب مستوى المدرسة): 1.3(جدول رقم 
  

  مستوى المدرسة العدد النسبة المئوية

 أساسية 69 40.11%

 ثانوية 103 59.89%

 المجموع 172 100%
  
  

  ةـة الدراسـعين 4.3
  

 )1  (، ملحق رقم  من مجتمع الدراسة  % 80.81بنسبة  ة مدرسة   / مدير 139تكونت عينة الدراسة من     
 تـم   ة مدرسـة ثانويـة    / مـدير  83ة مدرسة أساسية و   / مدير 56 منهم   ة،/ير مد 172والبالغ عددها   
ة / مدير 56 منهم   ،ة مدرسة / مدير 139  وتم توزيع االستبانات على    ، وبشكل طبقي  ائياًاختيارها عشو 

  . لمجتمع الدراسة حقيقياًة مدرسة ثانوية؛ كي تكون العينة ممثلة تمثيالً/ مدير83مدرسة أساسية، و
  

 وكانت صالحة للتحليل، ساعد في ذلـك        ها االستبانات جميع   استبانة تم استرجاع   139وقد تم توزيع    
أن الباحث يعمل رئيسا لقسم الديوان في مديرية التربية والتعليم لمحافظة رام اهللا والبيرة وهو علـى      

  .ها ومديراتالمدارس اتصال دائم بمديري
  

  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مستوى المدرسة) 2.3( ويبين الجدول رقم
  

  .سةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب مستوى المدر): 2.3(جدول رقم 
  

  مستوى المدرسة العدد النسبة المئوية

 أساسية 56 40.28%

 ثانوية 83 59.72%

 المجموع 139 100%

  
 عن أداة الدراسة تبعـا للمتغيـرات        ا أفراد العينة الذين أجابو    خصائصتوزيع  ) 3.3(ويبين الجدول   

الخبـرة  الجنس، والمؤهل العلمـي، والتخـصص، وسـنوات         متغير  : ستقلة لهذه الدراسة وهي   الم
  .اإلدارية، ومستوى المدرسة، وجنس المدرسة، وموقع المدرسة
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  .خصائص أفراد عينة الدراسة الديمغرافية: )3.3(جدول 
  

 المتغير المستقل المستوى العدد النسبة المئوية

 ذكر 68 48.9%

 أنثى 71 51.1%
 الجنس

 المجموع  139  100%
 أدنى من بكالوريوس 23 16.5%

 بكالوريوس 88 63.3%

 أعلى من بكالوريوس 28 20.1%

 المؤهل العلمي

 المجموع  139  100%
 علوم طبيعية 39 28.1%

 علوم إنسانية 100 71.9%
 التخصص

 المجموع  139  100%
 سنوات) 5(أقل من   28 20.1%

 )10-5(من     37 26.6%

 سنوات) 10(أكثر من 74 53.2%

 سنوات الخبرة اإلدارية

 وعالمجم  139  100%
 أساسية 56 40.3%

 ثانوية 83 59.7%
 مستوى المدرسة

 المجموع  139  100%
 ذكور 45 32.4%

 إناث 52 37.4%

 مختلط 42 30.2%

 جنس المدرسة

 المجموع  139  100%

 حضر 38 27.3%

 ريف 101 72.7%
 موقع المدرسة

  المجموع  139  100%
  

  ةـأداة الدراس 5.3
  

ـ   ها ومديرات المدارس الحكومية  تبانة موجهة إلى مديري    اس  في دراسته  استخدم الباحث  افظة ـ في مح
 قام الباحث ببناء أداة االستبانة من     . كأداة لجمع المعلومات ولتحقيق أهداف الدراسة      ،رام اهللا والبيرة  
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خالل الرجوع إلى األدب التربوي ذي العالقة بموضوع الدراسة، واستشارة بعض المختصين فـي              
  .اإلدارة التربويةالتخطيط التربوي و

  
المبنـى المدرسـي    :"  فقرة موزعة على سبعة مجاالت هـي       58تكونت أداة الدراسة األولية من      و

ومرافقه، وموقع المدرسة، والكادر التعليمي، والكادر اإلداري والفني، والكتاب المدرسي والمنهـاج            
  ".المقرر، والتقنيات التعليمية، والتقنيات اإلدارية المساندة

  
، درجة كبيرة جـداً   : الخماسي المكون من خمس درجات وهي     ج االستبانة وفق مقياس ليكرت      وتتدر

) 3(، ودرجـة متوسـطة وأعطيـت        درجـات ) 4(ت، ودرجة كبيرة وأعطيت     درجا) 5(وأعطيت  
  .درجة واحدة فقط) 1( وأعطيت درجة، ودرجة قليلة جداً) 2(درجات، ودرجة قليلة وأعطيت 

  
  :المسح الشامل حسبما يليدراسة واقع التجمعات السكانية والفعاليات التربوية من أجل استخدم الباحث كما 

  
  الصادر عن وزارة التربية والتعلـيم      2010-2009استبيان مسح إحصاءات المدارس للسنة الدراسية        -1

   ).2  (محافظة رام اهللا والبيرة، ملحقالفلسطينية، بالتعاون مع قسم التخطيط في مديرية التربية والتعليم ل
  

  صـدق أداة الدراسـة 6.3
  

قام الباحث بعرضها على مجموعة من المحكمـين مـن          ) االستبانة( للتحقق من صدق أداة الدراسة      
من أسـاتذة    ،تخطيط التربوي من حملة الدكتوراة    ذوي الخبرة واالختصاص في اإلدارة التربوية وال      

، حيث توجه    )4( ، ملحق رقم     محكماً 12 هم وعدد )النجاح وبيرزيت والقدس  (الجامعات الفلسطينية   
، وإبداء الرأي في هذه الفقـرات        ومجاالتها ستبانةالاع على فقرات    الباحث للمحكمين بالرجاء لالطال   

سـة، وتعـديل    والمـجاالت؛ من حيث انتماء الفقرات إلى مجاالتها، ومدى ارتباطها بأهداف الدرا          
  . ويخدم أهداف الدراسةوحذف ما يرونه مناسباً

  
اها الباحث باالطالع على المالحظات التي أبـد      المشرف و ، قام    من المحكمين  تاالستباناعد جمع   بو

 المجاالت ،حيث تم حذف مجال الكتاب المدرسي والمنهاج المقرربكامل          في حذف بعض   المحكمون
  :اآلتي) 2.3(كما في الجدول بعض الفقرات، تعديل صياغة وتم  فقراته،
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  .تبانةمين المتعلقة باالس وتعديـالت المحكمالحظات): 2.3(دول رقم ج
  

  بعد التعديل
رقم 

  الفقرة
 قبل التعديل

رقم 

  الفقرة

تشكل المدرسة موقعا استراتيجيا لغالبية الطلبة 
  11  .من حيث القرب

ـ        باً يشكل موقع المدرسـة موقعـاً مناس
  1  .لغالبية الطلبة من حيث القرب

 تقع المدرسة في أكثر مناطق التجمع  من حيث        
  .الكثافة السكانية

  4  .ط موقع المدرسة بالوحدات السكنيةيحا  15

تتناسب المساحة المخصصة في الغرف الصفية      
  1  .مع احتياجات الطلبة

تتالءم المساحة المخصصة في الغـرف      
 .الصفية مع احتياجات الطلبة 

7  

  5  . الطلبةةالمدرسة محاطة باألسوار لحماي
تحمــي األســوار المحيطــة بــالمبنى 

 .مدرسي الطلبة من األخطارال
11  

يوجد في المدرسة مرشد تربوي يتابع قـضايا        
  .الطلبة النفسية ويرشدهم

36  
يتابع المرشد التربوي القضايا النفـسية      

 .للطلبة
34  

يوجد في المدرسة عدد مناسـب مـن االذنـة          
  38  .يحافظون على نظافة المدرسة

يحافظ اآلذن علـى نظافـة المدرسـة        
  36  .باستمرار

جد في المدرسة حارس ليلي يحـافظ علـى         يو
  .المدرسة وممتلكاتها من االعتداء

39  
يحافظ الحارس الليلي علـى ممتلكـات       

  .المدرسة
37  

تتوفر في مختبر الحاسوب األجهـزة الالزمـة        
  .لالحتياجات التربوية للطلبة والمعلمين

48  
يوفَر مختبـر الحاسـوب االحتياجـات       

  .ة الالزمة لتحسين العملية التعليمي
39  

الوسائل التعليمية ومصادر التعلم في المدرسـة       
  .مفعلة

52  
يفعــل المعلمــون الوســائل التعليميــة 

  .المتوفرة في المدرسة
43  

تتوفر البيانات عن الهيئتين اإلدارية والتعليميـة       
  54  .بشكل محوسب ويسهل التعامل معها

تعمل المدرسة علـى تـصميم بيانـات        
 .ة والتعليميةمحوسـبة عن هيئتها اإلداري

45  

  

التـي  و ،)5( اج االستبانة في صورتها النهائية، ملحق رقم        إخرقام باجراء التعديالت المطلوبة و     و
والمبنى المدرسي  ،  )6-1 (موقع المدرسة  :موزعة على المجاالت الستة اآلتية      فقرة، 50تكونت من   

، والكـادر اإلداري  )27 -19( والكادر التعليمي ويشمل الفقرات ،)18-7( ويشمل الفقرات ومرافقه  
ـ ، والتقنيات التعليمية و   )37-28( والفني ويشمل الفقرات   ، والتقنيـات   )46 -38(شمل الفقـرات    ت

  ).50-47( وتشمل الفقرات اإلدارية المساندة
  

  : من األقسام اآلتية بصورتها النهائية أداة الدراسةوقد تكونت
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الجنس، والمؤهل  :  وهي متغيرات  فيها المدرسة التي يعمل     يشمل معلومات عامة عن المجيب وعن     : القسم األول 
  .وموقع المدرسة وجنس المدرسة، وسنوات الخبرة اإلدارية، ومستوى المدرسة، العلمي، والتخصص،

  

 فقرة تدور حول واقع الخدمات التربوية في المدارس الحكومية فـي            50أما القسم الثاني فقد احتوى      
 تدريج استجابات المستجيب على فقرات القسم الثاني من االستبانة وفق           وتم .محافظة رام اهللا والبيرة   

درجات، ودرجة كبيرة وأعطيـت     ) 5( وأعطيت   درجة كبيرة جداً  : مقياس ليكرت الخماسي كاآلتي   
درجة، ودرجـة   ) 2(درجات، ودرجة قليلة وأعطيت     ) 3(درجات، ودرجة متوسطة وأعطيت     ) 4(

أما عالمة المجال الواحد فيتم حسابها من خـالل جمـع            .فقطدرجة واحدة   ) 1( وأعطيت   قليلة جداً 
  .مستجيب على جميع فقرات االستبانةعالمات ال

  

   ثبــات أداة الدراســة7.3
  

 ، من خـالل معادلـة كرونبـاخ ألفـا          الدراسة بطريقة االتساق الداخلي    تم حساب معامل ثبات أداة    
Cronpch Alpha مجاالت االسـتبانة  ول، )0.88 ( ككلبانة، حيث  بلغت قيمة معامل الثبات لالست

، )0.77(، و الكادر التعليمي     )0.78(، و المبنى المدرسي ومرافقه      )0.78(موقع المدرسة   : كما يأتي 
 )0.84(، والتقنيات االدارية المـساندة      )0.79(والتقنيات التعليمية   ،  )0.83(والكادر االداري والفني    

  .ثبات مرتفعةما يعني أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة 
  

  متغيــرات الدراســة 8.3
  

  :المتغيرات المستقلة، وتشمل .1.8.3
  
  .وأنثىذكر، : فئتانوله  :جنس المستجيب -1
  .أدنى من بكالوريوس، وبكالوريوس، وأعلى من بكالوريوس: ثة مستوياتوله ثال :المؤهل العلمي -2
 .، وعلوم إنسانيةعلوم طبيعية:  وله فئتان:التخصص -3

، )10-5(سـنوات، ومـن  ) 5(أقل من: للمستجيب ولها ثالثة مستويات :نوات الخبرة اإلدارية  س -4
 .سنوات) 10(منأكثر و

 .ثانويةأساسية، و: فئتانوله  :مستوى المدرسة -5

 .ذكور، وإناث، ومختلطة:  وله ثالث فئات:جنس المدرسة -6

 .ريف، حضر: ولها فئتان :التجمع السكاني -7
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  :لتابعالمتغـير ا .2.8.3
  

  .محافظة رام اهللا والبيرةالحكومية في مدارس الات التربوية في ـتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع الخدم
  

  إجراءات الدراسة . 9.3

  

  :قام الباحث بالخطوات اآلتية
  

  :االستبانة: أوالً

  

  .إعداد أداة الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها -1
  . العينة، واختيارحصر مجتمع الدراسة -2
، على موافقة الجهات ذات العالقة بتطبيق الدراسة      جراءات الرسمية المتعلقة بالحصول     استكمال اإل  -3

  .)3(والحصول على كتاب تسهيل مهمة لكل جهة من الجهات ذات العالقة بالدراسة، ملحق رقم 
 توزيع أداة الدراسة على أفـراد عينـة الدراسـة فـي شـهر تـشرين الثـاني مـن العـام                      -4

  .2010/2011الدراسي
  .دارس الستالم االستبانات الجاهزةالتعاون مع مديري الم -5
  .مراجعة االستبانات للتأكد من صالحيتها للتحليل اإلحصائي -6
، ومن ثّم تفريغ بياناتها إلى الحاسوب؛ وذلك إلجراء التحليـل           إعطاء االستبانات أرقاما متسلسلة    -7

  . وفرضياتهااإلحصائي المناسب ألسئلة الدراسة
  

  :المســـح: ثانياً

  

  :بما يلي استعان الباحثللحصول على المعلومات المطلوبة  -1
  
  :قسم التخطيط التربوي في مديرية التربية والتعليم لمحافظة رام اهللا والبيرة -
  

هم لتزويد الباحث بالمعلومات المتوفرة عن أعداد المدارس والجهة المشرفة عليها، وأعداد الطلبة وجنس            
، بنية المدرسية، واإلشراف التربوي، إضافة إلى أقسام األاكز التعليمية واإلدارية والفنية  ، والمر والمعلمين

  .حة المدرسية، والتقنيات التربوية، والصية الخاصة، والتعليم العامواإلرشاد، والترب
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  :لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيا -
  

 في محافظة رام اهللا والبيرة كل على انفراد، ولسنوات سابقة،           لتزويد الباحث بأعداد سكان التجمعات    
إضافة إلى تزويد الباحث بمعلومات     . 2010 حسب خطة الباحث لعام      ةوالتوقعات للسنوات المستقبلي  

  .المحافظةغير النظامي في حول التعليم 
  
  : رام اهللا والبيرة محافظة رام اهللا والبيرةصحةل دارة العامةإلا -
  

  .، والعاملين فيهاحكومية في المحافظة وعدد األطباء، والممرضيندد العيادات الصحية اللمعرفة ع
  
  :دارة العامة للتعليم المهني في وزارة العملإل ا -
  

  . للتعرف على عدد الملتحقين بالتعليم المهني والبرامج التي يحصل عليها الدارسون في المراكز
  
  :ة رام اهللا والبيرةاإلدارة العامة للحكم المحلي محافظ -

   
  .للتعرف على التجمعات السكانية الجديدة، من ضواحي ومدن واحتياجاتها من المدارس مستقبالً

  
  :تم جمع المعلومات المتوافرة وتبويبها كما يلي -2

  
  .، ولفترات زمنية مختلفةعن عدد سكان كل تجمع من تجمعاتهامعلومات عن عدد سكان المحافظة، و

  

  :معلومات عن التعليم النظاميمع التم ج -3
  
، عبـالـش وعـدد    هم،ـمعلومات عن المدارس الحكومية في المحافظة وعدد الطلبـة، وجنـس           -

 إضافة إلى جمع معلومات عن بعد موقـع المدرسـة عـن             ،، والفنية  واإلدارية ،والمراكز التعليمية 
خصصية ومالعب  الطلبة، إضافة معلومات عن مكونات البناء المدرسي من غرف صفية وغرف ت           

  .، وتقنيات إدارية وتربويةساحاتو
  .عبـمعلومات عن المدارس الخاصة في المحافظة وعدد الطلبة، وجنسهم، وعدد الش - 
  بمعلومات عن المدارس التابعة لوكالة الغوث في المحافظة وعدد الطلبة، وجنسهم، وعدد الشع - 
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  :التعليم غير النظامي -4
  
  .و األمية وأماكن تواجدها، وعدد الدارسين فيهامعلومات عن عدد مراكز مح -
  .، وأماكن تواجدها وعدد الدراسين فيهاات عن عدد مراكز التعليم الموازيمعلوم - 
  .معلومات عن المراكز الثقافية والمهنية المرخصة في المحافظة - 
  
  :م الالنظامي التَّعل-5

  

  .فظة ومواقع تواجدهامعلومات عن األندية الشبابية وأندية الطفل في المحا - 
  .والمتاحف ومواقع تواجدها ،والمسارح لمكتبات العامة،معلومات عن ا - 
  

   المعالجة اإلحصائية10.3

  

 االجتماعيـة برنامج الرزم اإلحصائية للعلـوم      تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات باستخدام       
SPSS،  ية لتقديرات أفراد عينة الدراسـة  يار تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعاذ

 فقـرات أداة    بحـسب ،  ومية في محافظة رام اهللا والبيرة     لواقع الخدمات التربوية في المدارس الحك     
 داة الدراسـة بحسـاب معامل الثبـات     تم التحقق من ثبـات أ    و .الدراسة ومجاالتها والدرجة الكلية   

Cronpch Alpha ستوى الداللة ، كما تم فحص فرضيات الدراسة عند م)α≥ 0.05 (يـق  عن طر
  . One Way ANOVA، وتحليل التباين األحادي(t-test)اختبار : االختبارات اإلحصائية التالية

  
ـ                 ي وتم اعتماد المقياس الوزني اآلتي لتحديد تقدير أفراد عينة الدراسة لواقع الخـدمات التربويـة ف

، من خـالل    اتهامديرو المدارس مديري نظر من وجهة  المدارس الحكومية لمحافظة رام اهللا والبيرة     
   :قيم المتوسطات الحسابية

  
  .)5.00-3.68( إذا كان المتوسط الحسابي للفقرة أو المجال أو الدرجة الكلية من :مرتفعةدرجة  -
  
  . )3.67- 2.34(إذا كان المتوسط الحسابي للفقرة أو المجال أو الدرجة الكلية  : درجة متوسطة -

  

   ).2.33- 1.00(من إذا كان المتوسط الحسابي للفقرة أو المجال أو الدرجة الكلية :منخفضةدرجة  -
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصـل الرابع

  نتائــج الدراســة
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 الفصــل الرابــع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نتــائج الدراســة
  

 لنتائج الدراسة، ألداتي االستبانة والمسح الشامل؛ وسيتم عرض النتـائج           يتضمن هذا الفصل عرضاً   
  :أداة منفردة كما يليلكل 

  
 االستبانة 1.4

 
 النتائج  ألداة الدراسة وفق التقنيات اإلحصائية التي تم استخدامها لإلجابة عن أسئلتها،              سيتم عرض  

  .وفحص فرضياتها، وتم عرض هذه النتائج حسب تسلسل أسئلتها وفرضياتها
  

  :نتائج السؤال األول .1.1.4
  

ـ  ارس الحكومية في محافظة رام اهللا والبيـرة       ما واقع الخدمات التربوية في المد       يراهـا   ا، كم

  ؟ ها ومديراتالمدارس مديري
  

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول، قام الباحث باستخراج المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات              
، لواقع الخدمات التربوية في المدارس الحكومية في محافظـة رام           المبحوثينالمعيارية لتقديرات   

الكلية، وبلغ المتوسط الحـسابي     والمجاالت والدرجة   يرة، من خالل فقرات أداة الدراسة       اهللا والب 
 .)0.41 (أي بدرجة متوسطة، أما االنحراف المعياري لالستبانة فقد بلغ         للدرجة الكلية، ) 3.39(
استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسـة، لواقـع            بو
دمات التربوية في المدارس الحكومية في محافظـة رام اهللا والبيـرة، حـسب مجـاالت أداة          الخ

  ):1.4 (كما يشير الجدول رقم  ،الدراسة وقام الباحث بترتيبها تنازلياً
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لواقـع الخـدمات    المبحوثين   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات       ):1.4( جدول رقم 
  .لحكومية في محافظة رام اهللا والبيرة، حسب مجاالت أداة الدراسة مرتبة تنازلياًالتربوية في المدارس ا

 

رقم المجال  المجال المتوسط الحسابي االنحراف المعياري الدرجة الترتيب
  في االستبانة

التقنيات اإلدارية المساندة 4.25 0.65 كبيرة 1 6  
التقنيات التعليمية 3.49 0.55 متوسطة 2 5  
موقع المدرسة 3.41 0.50 متوسطة 3 1  
المبنى المدرسي ومرافقه 3.40 0.63 متوسطة 4 2  
الكادر التعليمي 3.37 0.46 متوسطة 5 3  
الكادر اإلداري والفني 3.03 0.60 متوسطة 6 4  
  الدرجة الكلية 3.39 0.41 متوسطة

  

ـ         تقديرات المبحوثين يالحظ من خالل      ؛ بـأن  )1.4( م لمجاالت أداة الدراسة من خالل الجـدول رق
واقع الخدمات التربوية في محافظة رام اهللا والبيرة في مجاالت االستبانة كـان بدرجـة               تقديراتهم ل 

 موقع المدرسة، والمبنى    :للمجاالت اآلتية  "متوسطة " في مجال التقنيات اإلدارية المساندة، و      "كبيرة"
  .والتقنيات التعليميةالمدرسي ومرافقه، والكادر التعليمي، والكادر اإلداري والفني، 

  
 لكل فقرة من فقرات األداة بـصورة تفـصيلية؛ تـم اسـتخراج              تقديرات المبحوثين وللتعرف على   

 مجاالتها، كما هـو      مجال من  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات االستبانة في كل       
  .)7.4(و ،)6.4(، )5.4(، )4.4(، )3.4(،)2.4(مبين في الجداول 

  

  :ال موقع المدرسة مج -1
 

الخـدمات   لواقـع  المبحوثينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات      ): 2.4(دول رقم   ج
  .مرتبة تنازلياً) موقع المدرسة (مجال  التربوية في المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا والبيرة، في

  

االنحراف  الدرجة
 المعياري

المتوسط 
الحسابي

رقم 
رةالفق   الرقم الفقرة

 3 4.18 0.98 كبيرة
 يقترب موقع المدرسة من مصادر تزويـد الخـدمات العامـة     

 ...)وهاتف، ماء، وكهرباء،(
1  

  2 يبتعد موقع المدرسة عن مصادر التلوث 6 3.84 0.97 كبيرة
  3 يبتعد موقع المدرسة عن مصادر اإلزعاج والضوضاء 2 3.67 1.02 كبيرة
متوسطة   4 اط موقع المدرسة بالوحدات السكنيةيح 4 3.31 0.89
متوسطة   5 يشكل موقع المدرسة موقعا مناسبا لغالبية الطلبة من حيث القرب 1 2.8 0.87
متوسطة   6 يسهل موقع المدرسة نقل الطلبة من وإلى بيوتهم بالمواصالت العامة 5 2.7 1.18
  الدرجة الكلية للمجال  3.41  0.50 متوسطة
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؛ بأن واقـع    )2.4(  لفقرات أداة الدراسة من خالل الجدول رقم       يرات المبحوثين تقديالحظ من خالل    
الخدمات التربوية في محافظة رام اهللا والبيرة في مجال موقع المدرسة كان بدرجة كبيرة للفقـرات                

 لهذا المجال بدرجة متوسـطة،      المبحوثين، وكانت تقديرات    )4،1،5(، ومتوسطة للفقرات    )3،6،2(
  ).0.50(وانحراف معياري) 3.41(وبمتوسط حسابي

  
 يقترب موقع المدرسة من مصادر تزويـد الخـدمات العامـة            :، ونصها )3( فقرة رقم    علىوكانت أ 

 يسهل موقع المدرسة نقل الطلبة من وإلـى         : ونصها )5(وأقل فقرة رقم    ،  ...)ماء، وكهرباء، وهاتف،  (
  .)بيوتهم بالمواصالت العامة

  
 :فقهمجال المبنى المدرسي ومرا -2

  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المبحوثين لواقع الخدمات التربويـة        ): 3.4(جدول رقم   

  .مرتبة تنازلياً) المبنى المدرسي ومرافقه(في المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا والبيرة، في مجال 
 

االنحراف  الدرجة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

رقم 
الفقرة  الرقم  لفقرةا

  1   مناسبة تعتبر اإلنارة في المبنى المدرسي  13 4.10 0.93 كبيرة
 2 تعتبر تهوية الغرف الصفية مناسبة 10 4.07 0.73 كبيرة

 3 تحمي األسوار المحيطة بالمبنى المدرسي الطلبة من األخطار 11 4.02 1.03 كبيرة

 4  الصحية العامةتتالءم المرافق الصحية مع القواعد 9 3.76 0.95 كبيرة

 5 تتناسب مساحة المبنى المدرسي مع أعداد الطلبة الموجودين فيها 8 3.61 1.10 كبيرة

متوسطة   6  يتالءم البناء المدرسي مع النسيج العمراني للمنطقة المحيطة  17 3.48 0.99
متوسطة   7  صةتتناسب ممرات البناء المدرسي ومرافقه مع ذوي االحتياجات الخا  15 3.07 1.88
متوسطة  8 تتالءم المساحة المخصصة في الغرف الصفية مع احتياجات الطلبة 7 3.01 0.97

متوسطة 0.99 2.87 12 
مكتبة، ( تتوفر في المبنى المدرسي غرف تخصصية مناسبة        

 )وحاسوب، وقاعة، وتدبير منزلي، ومختبر علوم
9 

متوسطة   10  سة على طرق فرعيةتنفتح أبواب الساحات الخارجية للمدر  16 2.71 1.13
متوسطة   11 تتالءم الساحات والمالعب الموجودة في المدرسة مع عدد الطلبة  14 2.7 1.2
  12  يتسع البناء المدرسي لكافة األنشطة التربوية التي تنفذها المدرسة  18 2.46 0.94 قليلة

  الدرجة الكلية للمجال  3.40  0.63 متوسطة
  

؛ بأن واقـع    )3.4( لفقرات أداة الدراسة من خالل الجدول رقم         ينتقديرات المبحوث يالحظ من خالل    
 كـان بدرجـة     )المبنى المدرسي ومرافقه  ( الخدمات التربوية في محافظة رام اهللا والبيرة في مجال        
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، )18( وقليلة للفقرة    )17،15،7،12،16،14(، ومتوسطة للفقرات    )13،10،11،9،8(كبيرة للفقرات   
وانحـراف  ) 3.40(ذا المجال بدرجة متوسـطة، وبمتوسـط حـسابي         له المبحوثينوكانت تقديرات   

  ).0.63(معياري
  

تعتبر اإلنارة في المبنى المدرسي مناسبة ،وأقل فقـرة رقـم           : ، ونصها )13( فقرة رقم    أعلىوكانت  
   . يتسع البناء المدرسي لكافة األنشطة التربوية التي تنفذها المدرسة:ونصها) 18(
  
 :مجال الكادر التعليمي -3

  
لواقـع الخـدمات    المبحوثين  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات      ): 4.4(جدول رقم   

  مرتبة تنازلياً) الكادر التعليمي(التربوية في المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا والبيرة، في مجال 
  

االنحراف  الدرجة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

رقم 
الفقرة   الرقم الفقرة

  25 4.2 0.66 كبيرة
يسود جو من العالقات اإلنسانية الجيدة بين أعضاء الهيئة 

  التدريسية
1  

  2  تتناسب مؤهالت المعلمين العلمية ومستوى المدرسة  19 3.97 0.70 كبيرة
  3 يصل المعلمون إلى المدرسة بسهولة 20 3.84 0.88 كبيرة
  4 يدرس معظم المعلمين تخصصاتهم 21 3.76 0.92 كبيرة
متوسطة   5 ينتمي المعلمون إلى مهنة التعليم 23 3.35 0.82
متوسطة   6 يتوفر لدى المعلمين رضا وظيفي عال نحو مهنتهم 27 3.2 0.81
متوسطة   7  يتعاون معلمو المبحث الواحد لمصلحة الطلبة  24 2.79 0.63
متوسطة   8 تتأثر المدرسة سلبا بأنصاف المراكز التعليمية 26 2.69 0.99

توسطةم   9 يسعى المعلمون إلى تطوير أنفسهم مهنيا 22 2.55 0.67
 الدرجة الكلية للمجال    3.37  0.46 متوسطة

  
؛ بأن واقـع    )4.4( لفقرات أداة الدراسة من خالل الجدول رقم         تقديرات المبحوثين يالحظ من خالل    

 كان بدرجة كبيرة للفقرات     )الكادر التعليمي ( الخدمات التربوية في محافظة رام اهللا والبيرة في مجال        
 لهـذا   المبحـوثين ، وكانت تقـديرات     ) 22،26،24،27،23( ومتوسطة للفقرات    )25،19،20،21(

  ).0.46(وانحراف معياري) 3.37(المجال بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي
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يسود جو من العالقات اإلنسانية الجيدة بين أعضاء الهيئـة          : ، ونصها )25(وكانت أعلى فقرة رقم     
   .يسعى المعلمون إلى تطوير أنفسهم مهنيا: ونصها) 22(تدريسية ،وأقل فقرة رقم ال
  
  :مجال الكادر االداري والفني -4
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المبحوثين لواقع الخدمات التربويـة        ): 5.4(جدول رقم   
  .مرتبة تنازلياً) الكادر االداري والفني( مجال في المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا والبيرة، في

  
االنحراف  الدرجة

 المعياري
المتوسط 
الحسابي

رقم 
الفقرة  الرقم الفقرة

  1 ينفذ سكرتير المدرسة المهام الموكلة إليه بدقة 33 3.93 0.99 كبيرة
  2 يخفف نائب المدير من أعباء مدير المدرسة 32 3.82 3.48 كبيرة
  3 يدرب مشرف الحاسوب الطلبة على مبادئ الحاسوب 31 3.58 1.04 كبيرة
متوسطة   4 يحافظ اآلذن على نظافة المدرسة باستمرار 36 3.25 0.85
متوسطة   5  يتابع المرشد التربوي القضايا النفسية للطلبة  34 3.22 1.21
متوسطة   6 يساعد منسق الصحة الميداني على تحسين بيئة المدرسة الصحية 35 2.78 0.79
متوسطة   7  يتعاون مسؤول مختبر العلوم مع زمالئه في تحضير التجارب المخبرية  29 2.69 0.71
متوسطة   8  يشجع أمين المكتبة الطلبة على القراءة  28 2.63 0.71
  9 يدرب مشرف الكشافة الطلبة على األسس الكشفية 30 2.48 0.80 قليلة
  10  ممتلكات المدرسةيحافظ الحارس الليلي على  37 1.91 1.32 قليلة

  الدرجة الكلية للمجال  3.03  0.6 متوسطة
  

؛ بـأن   )5.4(يالحظ من خالل تقديرات المبحوثين لفقرات أداة الدراسة من خالل الجدول رقم             
كـان  ) الكادر االداري والفنـي   ( واقع الخدمات التربوية في محافظة رام اهللا والبيرة في مجال         

 وقليلة للفقرات   ،)36،34،35،28،29( ومتوسطة للفقرات    )33،32،31(بدرجة كبيرة للفقرات    
) 3.03( وكانت تقديرات المبحوثين لهذا المجال بدرجة متوسطة، وبمتوسط حـسابي          ،)37،30(

ينفذ سكرتير المدرسة المهام    : ، ونصها )33( وكانت أعلى فقرة رقم      ).0.60(وانحراف معياري 
يحـافظ الحـارس الليلـي علـى ممتلكـات           :ونصها) 37(،وأقل فقرة رقم    الموكلة إليه بدقة    

  .المدرسة
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  :مجال التقنيات التعليمية -5
 

لواقـع الخـدمات    المبحوثين  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات      ): 6.4(جدول رقم   
  .يازلمرتبة تنا) التقنيات التعليمية(التربوية في المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا والبيرة، في مجال 

 
االنحراف  الدرجة

 المعياري
المتوسط 
الحسابي

رقم 
  الرقم الفقرة الفقرة

  1 .يوجد في المدرسة الخرائط التعليمية الالزمة للطلبة 41 3.96 0.85 كبيرة

 40 3.72 0.92 كبيرة
يوفر مختبر العلـوم األدوات والمـواد  الالزمـة إلجـراء            

 .التجارب العلمية لجميع الصفوف
2  

  3 يفعل المعلمون الوسائل التعليمية المتوفرة في المدرسة 43 3.63 0.81 كبيرة
متوسطة   4 يوفر مختبر الحاسوب االحتياجات الالزمة لتحسين العملية التعليمية 39 3.39 1.10
متوسطة   5 تساهم مكتبة المدرسة في تحسين العملية التعليمية 38 3.28 0.97
  6  .ة المدرسية كوسيلة تعليمية للطلبةيستفاد من الحديق  42 2.3 0.92 قليلة

 الدرجة الكلية للمجال    3.49  0.55 متوسطة

  
؛ بأن واقـع    )6.4( لفقرات أداة الدراسة من خالل الجدول رقم         تقديرات المبحوثين يالحظ من خالل    

 كـان بدرجـة كبيـرة       )التقنيات التعليمية ( الخدمات التربوية في محافظة رام اهللا والبيرة في مجال        
 وكانـت تقـديرات     ،)42 (ةوقليلـة للفقـر    ،)38،39( ومتوسطة للفقـرات     )41،40،43(فقرات  لل

  ).0.55(وانحراف معياري) 3.49( لهذا المجال بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابيالمبحوثين
  

يوجد في المدرسة الخرائط التعليمية الالزمة للطلبة ،وأقـل         : ، ونصها )41(وكانت أعلى فقرة رقم     
  .يستفاد من الحديقة المدرسية كوسيلة تعليمية للطلبة :  ونصها)42(فقرة رقم 

  
  :مجال التقنيات االدارية المساندة -6

لواقـع الخـدمات    المبحوثين  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات      ): 7.4(جدول رقم   
) نيات اإلداريـة المـساندة    التق(التربوية في المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا والبيرة، في مجال            

  .يامرتبة تنازل
 

االنحراف  الدرجة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

رقم 
الفقرة   الرقم الفقرة

كبيرة 
 جدا

0.72 4.51 50  
مرتان (تقريرا دوريا   تسلم المدرسة أولياء أمور الطلبة      

  عن مستوى تحصيل أبنائهم) سنويا
1  

  49 4.38 0.73 كبيرة
لرسـمية المحفوظـة فـي      يسهل الوصول إلى الكتب ا    

  2  الملفات الورقية
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  3 توفر المدرسة ملفات ورقية للتعليمات اإلدارية 48 4.25 0.78 كبيرة

 45 3.94 0.77 كبيرة
تعمل المدرسة على تصميم بيانات محوسبة عن هيئتها        

 اإلدارية والتعليمية
4  

 47 3.84 1.11 كبيرة
يوجد في المدرسـة بيانـات محوسـبة عـن األثـاث           

  رسيالمد
5  

  6 يوجد في المدرسة بيانات محوسبة عن البناء المدرسي 46 3.75 1.12 كبيرة
  7 يوجد في المدرسة بيانات محوسبة عن طلبتها 44 3.46 1.11 متوسطة
  الدرجة الكلية للمجال  4.25  0.50  كبيرة

  
 بأن واقـع    ؛)7.4( لفقرات أداة الدراسة من خالل الجدول رقم         تقديرات المبحوثين يالحظ من خالل    

 كـان بدرجـة   )التقنيات اإلدارية المـساندة (الخدمات التربوية في محافظة رام اهللا والبيرة في مجال     
وكانـت   ،)44 (ه ومتوسطة للفقـر   ،)49،48،45،47،46(كبيرة للفقرات   ، و )50(كبيرة جدا للفقرة    

  ).0.65(ياريوانحراف مع) 4.25(، وبمتوسط حسابيكبيرة لهذا المجال بدرجة المبحوثينتقديرات 
  

مرتـان  (م المدرسة أولياء أمور الطلبة تقريرا دوريـا         لّ تس :، ونصها )50(وكانت أعلى فقرة رقم     
 يوجد فـي المدرسـة بيانـات        :ونصها) 44(وأقل فقرة رقم     ،عن مستوى تحصيل أبنائهم   ) سنويا

  .محوسبة عن طلبتها
 

  :المتعلقة بسؤال الدراسة الثانيالنتائج  .2.1.4

في محافظـة رام     لواقع الخدمات التربوية في المدارس الحكومية        المبحوثينيرات  هل تختلف تقد  

ـ    (، باختالف متغيرات الدراسة     اهللا والبيرة  ، ه العلمـي، وتخصـص    هجنس مدير المدرسة، ومؤهل

  ، ومستوى المدرسة، وجنس المدرسة، وموقع المدرسة؟ته اإلداريةوسنوات خبر

  

استخراج المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة         ، قام الباحث ب   هذا السؤال لإلجابة عن   
، وللتحقق فيما إذا كانت الفروق بـين        هلتقديرات أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة الوارد       

قام الباحث بفحـصها    ) α≥ 0.05( قيم المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        
 :ةيات الصفرية اآلتيمن خالل الفرض

  
  :  الفرضية األولىيجةنت .1.2.1.4

واقع ل المبحوثينفي تقديرات   ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

 في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير جـنس مـدير      الحكومية الخدمات التربوية في المدارس   

   .المدرسة
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  ):8.4(كما في الجدول ) t- test(  استخدم الباحث اختبار ولفحص الفرضية
  

واقع الخدمات التربوية   متوسطات استجابات المبحوثين ل   للفروق بين   ) ت( اختبار   يجةنت: )8.4(جدول
  . في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير جنس مدير المدرسة الحكوميةفي المدارس

 
الداللة 
 اإلحصائية

قيمة  ت 
 المحسوبة

درجات 
  الحرية

االنحراف 
 عياريالم

المتوسط 
 الجنس العدد الحسابي

 ذكر 68 3.42 0.34
0.092 0.92 

139  
 أنثى 71 3.36 0.47

  
 ≤α( السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة               )8.4 (يتضح من الجدول  

 محافظـة   فيالحكومية  بين تقديرات أفراد عينة الدراسة، لواقع الخدمات التربوية في المدارس           ) 0.05
  . االولىرام اهللا والبيرة تعزى لمتغير جنس مدير المدرسة؛ لذلك تقبل الفرضية الصفرية

  
 :الفرضية الثانيةيجة نت .2.2.1.4

  
واقع ل المبحوثينفي تقديرات ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 المؤهل العلمي والبيرة تعزى لمتغير  في محافظة رام اهللا  الحكوميةالخدمات التربوية في المدارس

  مدير المدرسةل
  

 كما في الجدول (One Way ANOVA)تحليل التباين األحادي  استخدم الباحث ولفحص الفرضية
)9.4:(  
  

متوسـطات   ، للفـروق بـين  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي): 9.4(جدول 
ي المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير          لواقع الخدمات التربوية ف    استجابات المبحوثين 

  .ل العلمي لمدير المدرسةالمؤه
  

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة  ف 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 مصدر التباين درجات الحرية المربعات

 بين المجموعات 2 0.29 0.14

 0.87 0.419 داخل المجموعات 136 22.93 0.16

 لمجموعا 138 23.22 
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 ≤α( السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة               )9.4 (يتضح من الجدول  
في محافظـة   الحكومية  بين تقديرات أفراد عينة الدراسة، لواقع الخدمات التربوية في المدارس           ) 0.05

  . الثانية الصفريةمدير المدرسة؛ لذلك تقبل الفرضيةل المؤهل العلميرام اهللا والبيرة تعزى لمتغير 
  

  : الفرضية الثالثةيجة نت.3.2.1.4

، في تقديرات أفراد عينة الدراسة) α≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

  .اهللا والبيرة تعزى لمتغير التخصص في محافظة رام  الحكوميةواقع الخدمات التربوية في المدارسل

  
  ):10.4(كما في الجدول ) t- test(احث اختبار   استخدم البولفحص الفرضية

  
واقـع الخـدمات    متوسطات استجابات المبحـوثين ل    للفروق بين   ) ت(نتائج اختبار   ): 10.4(جدول

  التخصص في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير  الحكوميةالتربوية في المدارس
  

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة  ت 
 المحسوبة

درجات 
  الحرية

اف االنحر
 المعياري

المتوسط 
 التخصص العدد الحسابي

 علوم طبيعية 39 3.36 0.48
0.326 0.97 

139  
 علوم إنسانية 100 3.40 0.38

  
 ≤α( السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة             )10.4 (يتضح من الجدول  

 فـي    الحكوميـة  ية فـي المـدارس    بين تقديرات أفراد عينة الدراسة، لواقع الخدمات التربو       ) 0.05
  . الثالثةخصص؛ لذلك تقبل الفرضية الصفريةمحافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير الت

  
  : الفرضية الرابعةيجة نت.4.2.1.4

 
في تقـديرات أفـراد عينـة       ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

في محافظـة رام اهللا والبيـرة تعـزى         الحكومية  لمدارس  واقع الخدمات التربوية في ا    ل ،الدراسة

  .ةبرة اإلدارية لمدير المدرسلمتغير الخ

  

 كما في الجدول (One Way ANOVA) استخدم الباحث تحليل التباين األحادي ولفحص الفرضية
)11.4:(  
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متوسـطات   ، للفروق بـين (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي): 11.4(جدول 
 في محافظـة رام اهللا والبيـرة         الحكومية  لواقع الخدمات التربوية في المدارس     ابات المبحوثين استج

  . لمدير المدرسةالخبرة االداريةتعزى لمتغير 
  

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة ف 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

مجموع 
درجات الحرية المربعات  مصدر التباين

 بين المجموعات 2 0.97 0.48

 2.96 0.055 داخل المجموعات 136 22.26 0.16
 المجموع 138 23.21 

  
 ≤α(السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة    ) 11.4(يتضح من الجدول    

 في محافظـة     الحكومية ، لواقع الخدمات التربوية في المدارس     تقديرات أفراد عينة الدراسة   بين  ) 0.05
  .تغير الخبرة اإلدارية لمدير المدرسة؛ لذلك تقبل الفرضية الصفرية الرابعةرام اهللا والبيرة تعزى لم

  
  :خامسة الفرضية اليجة نت.5.2.1.4

 
واقع ل في تقديرات أفراد عينة الدراسة    ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

  .والبيرة تعزى لمتغير مستوى المدرسة في محافظة رام اهللا  الحكوميةالخدمات التربوية في المدارس

  

  ):12.4(كما في الجدول ) t- test( استخدم الباحث اختبار  ولفحص الفرضية
  

واقـع الخـدمات    متوسطات استجابات المبحـوثين ل    للفروق بين   ) ت(نتائج اختبار   ): 12.4(جدول
  .توى المدرسةمس في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير  الحكوميةالتربوية في المدارس

 
الداللة 
 اإلحصائية

قيمة  ت 
 المحسوبة

درجات 
  الحرية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 مستوى المدرسة العدد الحسابي

 أساسية 56 3.46 0.42
0.268 1.24 

139  
 ثانوية 83 3.35 0.40

  
 ≤α (السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة          ) 12.4(يتضح من الجدول    

فـي   الحكوميـة    بين تقديرات أفراد عينة الدراسة، لواقع الخدمات التربوية في المـدارس            ) 0.05
  .الخامسة، لذلك تقبل الفرضية الصفرية محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير مستوى المدرسة
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  : الفرضية السادسةتيجة ن.6.2.1.4
، في تقديرات أفراد عينـة الدراسـة      ) α≥ 0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        

  . في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير جنس المدرسة الحكوميةواقع الخدمات التربوية في المدارسل
  

  ):13.4(كما في الجدول )  One Way ANOVA)  (تحليل التباين األحاديولفحص الفرضية استخدم الباحث 
  

متوسـطات   ، للفروق بـين (One Way ANOVA)لتباين األحادينتائج تحليل ا): 13.4(جدول 
 في محافظـة رام اهللا والبيـرة         الحكومية  لواقع الخدمات التربوية في المدارس     استجابات المبحوثين 

  .جنس المدرسةتعزى لمتغير 
  

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة ف 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

مجموع 
درجات الحرية المربعات   مصدر التباين

 بين المجموعات 2 0.29 1.47

 0.87 0.421 داخل المجموعات 136 22.93 1.69
 المجموع 138 23.22 

  
 ≤α(السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة            ) 13.4(يتضح من الجدول    

ـ  بين تقديرات أفراد عينة الدراسة، لواقع الخدمات التربوية فـي المـدارس           ) 0.05  فـي   ة الحكومي
  .السادسة؛ لذلك تقبل الفرضية الصفرية جنس المدرسةمحافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير 

  
  :  الفرضية السابعةيجة نت.7.2.1.4

  
عينـة  في تقديرات أفـراد     ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

البيـرة تعـزى    في محافظـة رام اهللا و       الحكومية واقع الخدمات التربوية في المدارس    لالدراسة  

  .لمتغير موقع المدرسة
  

  ):14.4(كما في الجدول ) t- test( استخدم الباحث اختبار  ولفحص الفرضية
  

واقـع الخـدمات    متوسطات استجابات المبحـوثين ل    للفروق بين   ) ت(نتائج اختبار   ): 14.4(جدول
  .موقع المدرسةيرة تعزى لمتغير  في محافظة رام اهللا والب الحكوميةالتربوية في المدارس

 
الداللة 
 اإلحصائية

قيمة  ت 
 المحسوبة

درجات 
  الحرية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 موقع المدرسة العدد الحسابي

 حضر 38 3.35 0.32
0.212 1.57 

139  
 ريف 101 3.41 0.44
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 ≤α(وى الداللـة    السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مست        ) 14.4(يتضح من الجدول    
فـي   الحكوميـة    بين تقديرات أفراد عينة الدراسة، لواقع الخدمات التربوية في المـدارس            ) 0.05

  .السابعة المدرسة، لذلك تقبل الفرضية الصفرية موقعمحافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير 
  

 المسح الشامل لمجتمع الدراسة 2.4

  

تقنيات اإلحصائية التي تم استخدامها لإلجابة عن سؤال الدراسـة          ألداة الدراسة وفق ال   سيتم عرض النتائج    
السكان، التعليم  (األول، وتم عرض هذه النتائج حسب مكونات المسح الشامل لمنطقة الدراسة وفق العناوين              

  :اآلتية) م الالنظاميامي، التعليم غير النظامي، التَّعلالنظ
 

  :الثالث نتائج سؤال الدراسة .1.2.4
  

    فيها؟واقع الخدمات التربويةفي ضوء ور المقترح لخريطة تربوية لمدارس محافظة رام اهللا والبيرة ما التص
  

  :يتكون المسح الشامل لمنطقة الدراسة من العناوين اآلتية
  

  )4(: السكـان.1.1.2.4

  

 )75(، مـوزعين علـى      نسمة) 298072 (2010بلغ عدد سكان محافظة رام اهللا والبيرة في عام          
كما يـشير   ،  7، ومخيم 6ريف ،5حضر،  السكانية؛ مصنفة إلى ثالثة أنواع من التجمعات        كانيتجمع س 

  :اآلتي) 15.4(وكما يظهر في الجدول )  6( الملحق رقم 
  

                                                 
  . مصدر معلومات المسح للسكان الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني . 4
 التي التجمعات حجمها، وجميع عن النظر بغض المحافظات مراكز وجميع أكثر، أو نسمة 10,000 سكانه عدد بلغي تجمع كل هو:  الحضر . 5

 عامة كهرباء شبكة( :األقل على التالية من العناصر عناصر أربعة فيها يتوفر أن شريطة   نسمة9999 -4,000 بين  ما سكانها عدد يبلغ

الجهاز ( ،)العامة الثانوية شهادة تمنح ثانوية ومدرسة األسبوع طيلةأيام لطبيب كامل بدوام صحي ومركز بريد ومكتب عامة مياه وشبكة
 ).24-23، ص ص 2009المركزي لالحصاءالفلسطيني، 

 فيه تتوفر أن  نسمة دون9999-4000بين  ما سكانه عدد يبلغ تجمع وكل نسمة، 4,000 عن سكانه عدد يقل تجمع كل وهو : الريف . 6
 ).24-23، ص ص 2009الجهاز المركزي لالحصاءالفلسطيني، ( هأعال المذكورة الخدمات من عناصر أربعة

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، ( ولية الد الغوث وكالة قبل من ويدار مخيم، اسم عليها يطلق التي التجمعات كافة وهو : المخيم. 7
 ).24-23، ص ص 2009
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 حسب نـوع التجمـع والنـسبة        2010عدد سكان محافظة رام اهللا والبيرة في عام         : )15.4(جدول  
  :2020 المئوية والمتوقعة في العام

 
  النسبة المئوية  2020عدد السكان المتوقع  2010عدد السكان   التجمعاتعدد  التجمع

 %51.88 199889 154639 18  حضر

 %42.31 163017 126114 52  ريف

 %5.81 22390 17319 5  مخيم

 %100 385296 298072 75  المجموع

  
بمـا نـسبته     الحـضر عـيش فـي     يالحظ من الجدول السابق أن أغلبية سكان محافظة رام اهللا والبيرة ت           

فقط من سكان   %) 5.81(، أما سكان المخيمات فيشّكلون      %)42.31( بما نسبته    الريف، ويليها   %)51.88(
  .المحافظة

  
نوعه ويتوزع السكان في التجمعات السكانية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب عدد سكان التجمع و              

 :اآلتي) 16.4(كما في الجدول 

  
ن في التجمعات السكانية في محافظة رام اهللا والبيرة فـي العـام             توزيع السكا : )16.4(جدول رقم   

  .كان التجمع ونوعه حسب عدد س2010
  

النسبة  نوع التجمع

  المئوية
 المجموع

 حضر ريف مخيم
 الرقم عدد السكان

 1  نسمة1000قل منأ 0 14 1 15  20%

 2 نسمة) 2000-1001(من  1 13 2 16  21.33%

 3 نسمة) 3000-2001(من 1 10 0 11  14.67%

 4 نسمة) 4000-3001(من 1 7 0 8  10.67%

 5 نسمة) 5000-4001من 4 6 0 10  13.33%

 6 نسمة) 6000-5001(من 4 2 1 7  9.33%

 7 نسمة) 7000-6001(من 2 0 0 2  2.67%

 8 نسمة) 8000-7001(من 1 0 0 1  1.33%

 9 نسمة) 9000-8001(من 1 0 1 2  2.67%

 10  نسمة9000ن كثر مأ 3 0 0 3  4.00%

 المجموع 18 52 5 75  100%
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 )2000(من التجمعات السكانية في المحافظة يسكنها       %) 41.33(يالحظ من الجدول السابق أن      
ـ  %) 16(نسمة، بينما   ) 5000- 2000(يسكنها من   %) 38.67(نسمة فأقل، بينما     ات من التجمع

) 9000(يد عدد سكانها عن     من التجمعات يز  %) 4(، وفقط   نسمة) 9000- 5001(كنها مابين   سي
) 385296(  ،2020 رام اهللا والبيـرة فـي العـام          ويتوقع أن يصبح عدد سكان محافظة      .نسمة
  .)21 صالمشار اليها سابقاكما ورد في االساليب الكمية  (نسمة

  
 :اآلتي) 17.4(وتتوزع المدارس في التجمعات السكانية في المحافظة حسب الجدول 

 
 المدارس الحكومية في كل تجمع من التجمعات السكانية في محافظـة رام اهللا              عدد): 17.4(جدول رقم   

  2009/2010لبيرة في العام الدراسيوا
  

  الرقم  تجمع/ عدد المدارس  عدد التجمعات  النسبة المئوية

13.4% 10 0 1 
21.3% 16 1 2 
28% 21 2 3 
16% 12 3 4 

13.3% 10 4 5 
4% 3 5 6 

2.7% 2  6  7 
 8  6 مناكثر 1 1.3%
 المجموع 75 100%

  
من التجمعات السكانية ال يوجد فيها مـدارس حكوميـة،          %) 13.4(أن  ) 17.4( يالحظ من الجدول  

ما يعني الحاجة الماسة لفتح مـدارس جديـدة فـي            ،يوجد بها مدرسة واحدة فقط    %) 21.3(بينما  
ها مدرسة واحدة فقـط،     التجمعات التي ال يتوفر فيها، وضرورة فصل المراحل في التجمعات التي ب           

  .وهذا يدلل على عدم توزيع الخدمات التعليمية بشكل عادل في المحافظة
  

  )8(:التعـليم النظـامي .2.1.2.4
 

للتعرف إلى التعليم النظامي في محافظة رام اهللا والبيرة ال بد من االطالع على مدارس المحافظة بـشكل                  
  :لخاصة ومدارس وكالة الغوث كما يليعام؛ ومن ثم االطالع على مدارسها الحكومية وا

 

                                                 
  .2010-2009 استبيان مسح إحصاءات المدارس للسنة الدراسية ظامي مصدر معلومات المسح للتعليم الن. 8
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 :س في المحافظةالمدار: 1.2.1.2.4
 
  : أعداد المدارس-1

) 227(في محافظة رام اهللا والبيرة      ) ، ومدارس وكالة الغوث     الحكومية، والخاصة  ( بلغ عدد المدارس  
  :اآلتي) 18.4(حسب الجدول ، مدرسة موزعة حسب الجهة المشرفة

 
  .ة المئويونسبتهارس حسب الجهة المشرفة اعدد المد): 18.4(جدول 

  
 الجهة المشرفة  عدد المدارس  ونسبتها المئوية

 حكومة 172  75.77%

 وكالة  12  5.29%

 خاصة  43  18.94%

 المجموع  227  100%

  
مـن  %) 75.77 (السابق أن الحكومـة تـشرف علـى       ) 18.4( يالحظ من الجدول رقم   

 %)5.29(ووكالة الغوث على    %) 18.99(ى  بينما يشرف القطاع الخاص عل    المدارس،  
  .المدارسمن 

  
  : جنس المدرسة ومستواها-2

  

) 19.4(تتوزع مدارس المحافظة حسب جنس المدرسة ومستواها والجهة المشرفة كما في الجـدول          
  :اآلتي

  
  .توزيع مدارس المحافظة حسب السلطة المشرفة ومستوى المدرسة وجنسها: )19.4(جدول

  
  خاصة  وكالة  ومةحك

  جنس المدرسة
  ثانوي  أساسي  ثانوي  أساسي  ثانوي  أساسي

  4  0  0  4  31  25  ذكور
  2  0  0  6  47  14  اناث
  16  21  0  2  25  30  مختلط

  22  21  0  12  103  69  المجموع
  43  12  172  المجموع الكلي
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ثانوية،  )103(أساسية، و ) 69(السابق؛ أن عدد المدارس الحكومية      ) 19.4(يالحظ في الجدول رقم     
 وعـدد المـدارس     ،أساسية، وال تشرف على مـدارس ثانويـة       ) 12(ث  وعدد مدارس وكالة الغو   

  .ثانوية) 22(و ،أساسية) 21(الخاصة
  
  : توزيع الطلبة حسب السلطة المشرفة والجنس-3
 

  :اآلتي) 20.4(يتوزع الطلبة في محافظة رام اهللا حسب الجهة المشرفة والجنس كما في الجدول 
  

 حسب السلطة   2009/2010ع الطلبة في محافظة رام اهللا والبيرة للعام الدراسي          توزي: )20.4(جدول
  .المشرفة وجنس الطالب والنسبة المئوية

  
  النسبة المئوية  المجموع  إناث عدد الطلبة  ذكور عدد الطلبة  السلطة المشرفة

  %73.86  58428  30163  28265  حكومة
  %8.71  6894  3714  3180  وكالة
  %17.43  13785  5998  7787  خاصة

  %100  79107  39875  39232  المجموع
  

من الطلبة، بينما تشرف الوكالـة      %) 73.86(ومة تشرف على    ، أن الحك  )20.4(يظهر الجدول رقم    
%) 18.71(ويشير الجدول إلى أن      ،من الطلبة %) 17.43(ف الخاصة على    ، وتشر %)8.71(على

ي نسبة مرتفعة، إضافة إلـى أن نـسبة         من المدارس في المحافظة يشرف عليها القطاع الخاص وه        
الذكور أعلى من نسبة اإلناث بين الطلبة وهذا يخالف النسبة الطبيعية للطلبة في المحافظـة والتـي                 
يزداد فيه عدد الطالبات عن عدد الطلبة الذكور، ما يعني أن التوجه للمدارس الخاصة قد يكون لـه                  

كثر من اإلناث، وقد يكون سبب موضـوعي لـه         سبب اجتماعي مرتبط باهتمام األسرة في الذكور أ       
رام اهللا،  (عالقة بقلة عدد المدارس الحكومية المخصصة بالذكور وتحديداً في التجمعـات الـسكانية              

، أو عدم تالؤم موقع هذه المدارس مع التجمعات السكانية ما يجبر األهـالي علـى                )البيرة، بيتونيا 
  .إرسال أبنائهم إلى المدارس الخاصة

  
  :سيةشعب الدرا ال-4
  

 ،شعبة) 2879 (2009/2010م الدراسي   بلغ عدد الشعب الدراسية في محافظة رام اهللا والبيرة للعا         
  :اآلتي) 21.4(موزعة حسب جنس الشعبة كما في الجدول رقم 
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مجموع الشعب الدراسـية فـي محافظـة رام اهللا والبيـرة للعـام الدراسـي                : )21.4(جدول رقم   
  . موزعة حسب جنس الشعبةشعبة،) 2879 (2009/2010

  
  النسبة المئوية  العدد  جنس الشعبة

 %34.40 989  ذكور

 %37.10 1069  إناث

 %28.50 821  مختلط

 %100 2879  المجموع

  
ذكـور،  %) 34.40(شـعبة، منهـا     ) 2879( الـشعب الدراسـية بلـغ        يظهر في الجدول أن عدد    

 عدم وجود مشكلة اجتماعيـة فـي        وهذه النسبة تشير إلى    مختلط،%) 28.5(، و إناث%) 37.10(و
  .المحافظة بالنسبة للتعليم المختلط خصوصاً  في المرحلة األساسية الدنيا

ن مع العلـم أ    .طالب لكل شعبة  ) 27.47(وبالتالي بلغ معدل طالب لكل شعبة في مدارس المحافظة          
 :ةحساب معدل طالب لكل شعبة يكون وفق المعادلة اآلتي

  عدد الشعب الدراسية في المحافظة /د الطلبة في مدار المحافظة عد=معدل طالب لكل شعبة 
                         =  79107÷  2879  
  .شعبة/  طالب27.47 =                          

  
 . توزيع مدارس المحافظة حسب عدد الشعب-5

    
، حـسب   ل مدرسـة   عدد الشعب الموجودة في ك     تتوزع المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة حسب       

  :اآلتي) 22.4(الجدول 
  

  .توزيع المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة حسب عدد الشعب فيها:  )22.4(جدول رقم 
  

  النسبة المئوية  عدد المدارس عدد الشعب

  %19.82  45  شعب) 9( أقل من 
  %60.36  137  )16-9( من

  %19.82  45  شعبة) 16( أكثر من
  %100  227  المجموع
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، عدد الـشعب الدراسـية لكـل        من مدارس المحافظة  %) 60.36(، أن   )22.4(ي الجدول   يظهر ف 
، شـعب ) 9 (أقـل مـن    ،%)19.82(  وأن   شـعبة دراسـية،   ) 16-9(مدرسة يتراوح مـا بـين       

من مدارس المحافظـة مطابقـة      %) 80.17(ويالحظ أيضا أن     ،شعبة) 16(أكثر من   %) 19.83(و
شعبة، مع ضرورة   ) 18-6(ب الدراسية في المدرسة وهو من       للمعايير المحلية والعالمية بعدد الشع    

أن يتناسب عدد الشعب الدراسية في كل مدرسة مع عدد المالعب المتوفرة في المدرسـة، وعـدد                 
  .مختبرات العلوم والحاسوب فيها

  
  : توزيع مدارس المحافظة حسب عدد الطلبة-6

  
 حسب عدد الطلبة في كل      2009/2010سي  تتوزع المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة لعام الدرا        

  :اآلتي) 23.4(حسب الجدول  ؛مدرسة
  

، حـسب   2009/2010توزيع المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة للعام الدراسي          : )23.4(جدول  
  .عدد الطلبة في كل مدرسة

  
  النسبة المئوية  عدد المدارس  عدد الطلبة

  %66.5  151  )400( أقل من
  %31.3  71  )800-401( من

  %2.2  5 )801(أكثر من 
  %100  227  المجموع

  
 ،طالـب ) 400(ظة عدد طلبتها أقل من      من مدارس المحاف  %) 66.5(أن  ) 23.4(يظهر في الجدول    

 ،طالـب ) 801(عدد طلبتها أكثـر مـن     %) 2.2(، و طالب) 800-401(عدد طلبتها من    ) 31.3(و
وهو من  ) عدد الطلبة   (بحجم المدرسة   ويظهر أن معظم المدارس مطابقة للمعايير المحلية الخاصة         

  .طالب وطالبة) 700 -180(
  
  .ة توزيع مدارس المحافظة حسب جنس المدرس-7
  

، حسب جنس المدرسـة،     2009/2010تتوزع المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة للعام الدراسي          
  :اآلتي) 24.4(كما في الجدول 
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 2009/2010م اهللا والبيـرة للعـام الدراسـي         توزيع المدارس في محافظة را    ): 24.4(جدول رقم   
  .حسب جنس المدرسة

  
  النسبة المئوية  عدد المدارس  جنس المدرسة

  %28.20  64  ذكور
  %30.40  69  اناث
  %41.40  94  مختلط

  %100  227  المجموع
  

ـ %) 30.40(، وأن   من مدارس المحافظة جنسها ذكور    %) 28.20(أن  ) 24.4(يظهر في الجدول     ، وأن  اًإناث
ويعود ارتفاع نسبة المدارس المختلطة إلى توجه وزارة التربية والتعليم العـالي إلـى               ،ةمختلط%) 41.40(

تأنيث صفوف المرحلة األساسية الدنيا ما أمكن عند إنشاء مدارس جديدة، إضافة إلى أن بعـض التجمعـات                  
أو كاملة على   ) كالعلمي  ( بة  السكانية قليلة األعداد توافق على أن تكون مدارسها مختلطة في مرحلة، أو شع            

  .من الشعب الدراسية مختلطة%) 28.5(انتقال أبنائها إلى التجمعات األخرى، إضافة إلى أن 
  

  :كوميةالمدارس الح. 2.2.1.2.4
  

  :المدارس. 1.2.2.1.2.4
  
  : عدد المدارس ومستواها وجنسها-1
  

) 172 (2009/2010م الدراسـي    البيـرة للعـا   بلغ مجموع المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا و        
  .والمشار اليه سابقا) 18.4(، موزعة حسب جنس المدرسة ومستواها التعليمي، كما في الجدول مدرسة

  
  :البناء المدرسي ملكية -2
  

  :اآلتي) 25.4(بناء كما في الجدول ملكية الوتتوزع 
  

  .البناء حسب ملكية 2009/2010راسي مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية للعام الد :)25.4(جدول رقم 
  

  ملكية البناء  عدد المدارس  النسبة المئوية

  ملكية حكومية 146 84.88%
  )بلديات(مستأجر  25 14.52%
  )قطاع عام( مستأجر  1 0.60%
  المجموع 172 100%
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مملوكـة  %) 14.52(من المدارس مملوكة للحكومـة، و     %) 84.88(أن  ) 25.4(يظهر في الجدول    
، مـا يعنـي أن      مستأجر قطاع عام، وهي مدرسة بيتونيا األساسية المختلطـة        %) 0.6(، و   ياتللبلد

  .مشكلة األبنية المدرسية المستأجرة في المحافظة قليلة
  
  :لمدارس الحكوميةدوام ا -3

  

   )172 (2009/2010بلغ مجموع المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا والبيرة للعام الدراسي 
  ما يعني عدم وجود مشكلة  ، وال يوجد أي مدرسة تداوم فترتين، فترة واحدة صباحيةجميعها تداوم

  . دوام المدارس ال يشكل مشكلة لألهالي والطلبةنفي دوام الطلبة وا
  

  :الكادر اإلداري والتعليمي. 2.2.2.1.2.4
  
  :نأعداد المعلمي -1
  

 والبيـرة للعـام الدراسـي       بلغ مجموع المعلمين في المدارس الحكوميـة فـي محافظـة رام اهللا            
 في المدارس االساسية  ) 1018(في المدارس الثانوية، و   ) 2050(منهممعلما، )3068( 2009/2010

) 27.4(و) 26.4( كمـا فـي الجـدولين        ، وجنس المدرسة ومستواها،   موزعين حسب جنس المعلم   
  :اآلتيين

  
  :معلمي المدارس الثانوية -1

  
 الثانوية في المدارس الحكومية في محافظـة رام اهللا          مجموع معلمي المدارس   ):26.4( جدول رقم 

  .، موزعين حسب جنس المدرسة وجنس المعلم2009/2010والبيرة للعام الدراسي 
 

 المرحلة الثانوية جنس المعلم
 مجموع معلمي المرحلة الثانوية

 عدد المدارس ذكور إناث
  جنس المدرسة

  ذكور  31  601  23  624
  إناث  47  06  955  961
  مختلط  25  299  166  465
 المجموع  103  906  1144  2050

  
معلمـاً  ) 2050(أن عدد معلمي المدارس الثانوية في محافظـة رام اهللا والبيـرة             ) 26.4(يظهر في الجدول    

  .ةفي المدارس المختلط) 465(اث، وفي مدارس اإلن) 961(ور وفي مدارس الذكـ) 624(ومعلمة، منهم 
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  :معلمي المدارس االساسية -2
  
مجموع معلمي المدرسة األساسية في المدارس الحكوميـة فـي محافظـة رام اهللا              ): 27.4(ول  جد

  .، موزعين حسب جنس المدرسة وجنس المعلم2009/2010والبيرة للعام الدراسي 
  

 المرحلة األساسية جنس المعلم
  المرحلة األساسيةمجموع معلمي

 عدد المدارس ذكور إناث
  جنس المدرسة

  ذكور  25  252  81  333
  إناث  14  176  451  627
  مختلط  30  83  299  382
 المجموع  69  511  507  1018

  
معلمـاً   )1018(رس األساسية في محافظة رام اهللا والبيرة        اأن عدد معلمي المد   ) 27.4(يظهر في الجدول    

  .في المدارس المختلطة، )382( وفي مدارس اإلناث،) 627(في مدارس الذكور و) 333(ومعلمة، منهم 
  

 في المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا والبيـرة للعـام الدراسـي              بلغت نسبة الطالب لكل معلم    
  .معلم/ طالب ) 19.04(، 2009/2010

  
  : على مستوى المديرية وفق المعادلة اآلتيةلما بأن حساب نسبة طالب لكل معلمع
  

  ين في المدارس الحكوميةعدد المعلم÷ عدد طلبة المدارس الحكومية =  نسبة طالب لكل معلم 
   معلم)3068(  ÷ طالب)58428(      =                 

  .معلم/ طالب) 19.04(                      = 
  .، لكنها تتفاوت من مدرسة ألخرىوهي نسبة مطابقة للمعايير المحلية

  
  :المؤهل العلمي للمعلمين واإلداريين -2

  

ـ          يون في المـدار   يتوزع المعلمون واإلدار   ام الدراســي   س الحكوميـة لمحافظـة رام اهللا والبيـرة للع
  :اآلتي )28.4(موظفا حسب المؤهل العلمي كما في الجدول رقم ) 3895(  والبالغ عددهم 2009/2010
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مجموع المعلمين واإلداريين في المدارس الحكومية لمحافظة رام اهللا والبيـرة           : )28.4(جدول رقم   
  .ن حسب المؤهل العلمي موزعي2009/2010للعام الدراسي

  
النسبة  الجنس

  المئوية
 المجموع

 ذكور إناث
  المؤهل العلمي

   من بكالوريوسأقلأ  741  951  1692  43.44%
 بكالوريوس 832 1178 2010  51.61%

  أعلى من بكالوريوس  84  109  193  4.95%
  المجموع 1657 2238 3895  100%

  

مـن  قل  ن مؤهال علميا أ   لمعلمين واإلداريين يحملو  من ا %) 43.44(أن    ) 28.4(يظهر في الجدول    
%) 43.44(ما يعني أن     ،أعلى من بكالوريوس  ) 4.95( ، و بكالوريوس%) 51.61( و ،بكالوريوس

 أقل من بكالوريوس بحاجـة ماسـة إلـى          مؤهالً علميا من المعلمين واإلداريين وهم الذين يحملون       
ى الشهادة الجامعية األولى، وهذا ال يعفي حملة        التأهيل من خالل الدراسة في الجامعات للحصول عل       

  . من ضرورة الحصول عليهمؤهالً تربوياالبكالوريوس فأكثر الذين ال يحملون 
   
  :وات الخبرة للمعلمين واإلداريينسن -3

  
 والبيـرة للعـام الدراسـي       يتوزع المعلمون واإلداريون في المـدارس الحكوميـة لمحافظـة رام اهللا           

  : اآلتي)29.4(حسب سنوات الخبرة كما يظهر في الجدول رقم  ،)3895(لغ عددهم  والبا2009/2010
  

المعلمون واإلداريون في المدارس الحكومية لمحافظة رام اهللا والبيـرة للعـام            : )29.4(جدول رقم   
  . موزعين حسب سنوات الخبرة2009/2010الدراسي

  
 الجنس

 المجموع  النسبة المئوية
 رذكو إناث

 سنوات الخدمة

 سنوات) 5(أقل من  444 599 1043  26.79%

 سنة) 10-5( من 348 766 1114  28.60%

  سنوات) 10(أكثر من  865  873  1738  44.61%
  المجموع  1657  2238 3895  100%
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من المعلمين واإلداريين سنوات الخبرة عندهم أقل مـن         %) 26.79 (أن) 29.4(يظهر في الجدول    
ما يعني أن    ،سنوات) 10(أكثر من   %) 44.61(، و سنوات) 10-5(من  %) 28.60( و سنوات،) 5(
  .خدمة ال يزالون في أوج عطائهمداريين حسب سنوات المن المعلمين واإل%) 55.39(
   

  :الطلبة. 3.2.2.1.2.4
  

طالبا وطالبة موزعين حـسب     ) 58428 (2009/2010بلغ مجموع الطلبة في المدارس الحكومية       
  :آلتيا) 30.4(  الجنس كما في الجدول رقم

  
 اهللا والبيـرة للعـام الدراسـي        الطلبة في المدارس الحكوميـة لمحافظـة رام        ):30.4(جدول رقم   

  . حسب الجنس ونسبتها المئوية، موزعين2009/2010
  

  النسبة المئوية  عدد الطلبة  جنس الطلبة

  %48.38  28265  ذكور
  %51.62  30163  اناث

  %100  58428  المجموع
  

وهذا يدلل على  ،إناث%) 51.62(من الطلبة ذكور، و%) 48.38(أن ) 30.4(يظهر في الجدول 
  ..عدم وجود تميز في المحافظة بين الذكور واإلناث، وأن الفرصة متساوية لكال الجنسين

  
  :الشعب الدراسية. 4.2.2.1.2.4

  
   : عدد الشعب الدراسية وجنسها-1
  

  رام اهللا والبيـرة للعـام الدراسـي         لمحافظـة  الحكوميـة المـدارس    في    الدراسية عدد الشعب بلغ  
  :اآلتي) 31.4(كما في الجدول رقم ، الجنسموزعة حسب شعبة ) 2074  (2009/2010

  
عدد الشعب الدراسية في المدارس الحكومية لمحافظة رام اهللا والبيـرة للعـام             ): 31.4(جدول رقم   

  . حسب جنس الشعبة ونسبتها المئوية2009/2010الدراسي 
  

  النسبة المئوية  د الشعبعد  جنس الشعبة
  %39.63  822  ذكور
  %42.29  877  إناث
  %18.08  375  مختلط

  %100  2074  المجموع
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، إنـاث %) 42.29(الدراسـية ذكـور، و    من الـشعب    % ) 39.63(أن  ) 31.4(يظهر في الجدول    
  .ةمختلط% ) 18.08(و
  
  : معدل طالب لكل شعبة-2
  

شعبة، علما بأن حساب نـسبة      / طالب) 28.17(،  بلغ معدل طالب لكل شعبة في المدارس الحكومية       
  : لكل شعبة على مستوى المديرية وفق المعادلة اآلتيةبطال

   
  .الحكومية عدد الشعب الدراسية في المدارس ÷عدد طلبة المدارس الحكومية =  لكل شعبة بنسبة طال

   شعبة)2074( ÷طالب  )58428(=                     
  .شعبة/ طالب) 28.17 (       =             

  
) 32(أقل من المقترح في الخريطة التربوية كحد أعلـى وهـو          و  مطابقة للمعايير المحلية   وهي نسبة 

  .ة لكل شعبة، لكن هذه النسبة تتفاوت من مدرسة إلى أخرى/طالب
  
  : معدل معلم لكل شعبة-3
  

  :م احتسابها وفق المعادلة اآلتيةشعبة، وت/ معلم )1.48(بلغت نسبة معلم لكل شعبة على مستوى المديرية 
  

  عدد الشعب الدراسية÷ عدد المعلمين في المدارس الحكومية =  نسبة معلم لكل شعبة 
     شعبة)  2074(  ÷معلم ) 3068(                   =          

  .شعبة / معلم ) 1.48(                 =            
  

المخصصة للمواد المقررة في الصفوف المدرسية حسب وهي نسبة مقبولة مقارنة بعدد الحصص 
  .خطة المناهج الفلسطينية، رغم اختالف هذه النسبة بين المدارس الثانوية واألساسية

  
  :  توزيع الشُعب لكل مدرسة -4

  

 لمحافظة رام اهللا والبيرة للعـام  عب الدراسية لكل مدرسة من المدارس الحكومية    شُأما توزيع عدد ال    
 :اآلتي) 32.4(  فكانت موزعة حسب الجدول رقم 2009/2010الدراسي

  



 82

مجموع الشعب الدراسية في كل مدرسة من المدارس الحكومية لمحافظـة رام اهللا             : )32.4(جدول رقم   
  . ونسبتها المئوية2009/2010والبيرة للعام الدراسي 

  
  النسبة المئوية  عدد المدارس  عدد الشعب

  %18.02  31  شعب) 9(أقل من 
  %68.61  118  شعبة) 16-9(من 

  %13.37  33  شعبة) 16(أكثر من 
  %100  172  المجموع

  
شـعب دراسـية،    ) 9(من المـدارس بهـا أقـل مـن          %) 18.02(أن  ) 32.4( الجدول   يظهر في 

ـ     شعبة دراسـية  ) 16( أكثر من %) 13.37(، و شعبة) 16-9 (من %)68.61(و ع يالحـظ أن جمي
ـ    المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا و        المتعلقـة بعـدد الـشعب       ةالبيرة مطابقة للمعايير المحلي

  .شعبة) 18-6(الدراسية وهو من 
  
   : توزيع المدارس حسب أعداد الطلبة-5

  
 حسب مجمـوع  2009/2010كان توزيع المدارس الحكومية لمحافظة رام اهللا والبيرة للعام الدراسي  

  :تياآل )33.4(وزعة حسب الجدول رقم أعداد الطلبة لكل مدرسة م
  

 2009/2010توزيع المدارس الحكومية لمحافظة رام اهللا والبيرة للعـام الدراسـي          :  )33.4(جدول  
  .حسب مجموع أعداد الطلبة لكل مدرسة ونسبتها المئوية

  
  النسبة المئوية  عدد المدارس  عدد الطلبة

  %41.89  72  طالب) 300(أقل من 
  %55.78  96  طالب) 600-301(من 

  %2.33  4  بطال) 601(أكثر من 
  %100  172  المجموع

  
، طالـب ) 300(رس يقـل عـدد طالبهـا عـن          من المـدا  %) 41.89(أن  ) 33.4(يظهر في الجدول    

مـن مـدارس    % ) 2.33(طالـب، و  ) 600-301(من المدارس عدد الطلبة فيها ما بين        %)  55.78(و
ـ      طالب وطالبة ) 601(عدد طلبتها عن    المحافظة الحكومية يزيد     دارس المحافظـة   ، يالحظ أن جميـع م

  .طالب وطالبة) 700 -180(وهو ) عدد الطلبة(الحكومية مطابقة للمعايير المحلية المتعلقة بحجم المدرسة 
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  :د الطلبة حسب الصفوفأعدا -1
 

بلغ مجموع الطلبة حسب الصفوف فـي المـدارس الحكوميـة لمحافظـة رام اهللا والبيـرة للعـام                   
  اآلتي) 34.4(ول موزعين حسب الجد) 58428 (2010 /2009الدراسي

  
مجموع طلبة المـدارس الحكوميـة فـي محافظـة رام اهللا والبيـرة للعـام                ): 34.4(جدول رقم   
  . موزعين حسب الصفوف2009/2010الدراسي

  
  المجموع  النسبة المئوية  عدد الطلبة

 ذآور  إناث
  الصف

  األول األساسي 2293 2243 4536 7.77%
 يالثاني األساس 2273 2168 4441 7.60%

  الثالث األساسي 2348 2328 4676 8.00%
 الرابع األساسي 2458 2473 4931 8.44%

  الخامس األساسي 2447 2348 4795 8.20%
  السادس األساسي 2491 2305 4796 8.21%
  السابع األساسي 2358 2484 4842 8.29%
  الثامن األساسي 2566 2553 5119 8.76%
 ساسيالتاسع األ 2433 2587 5020 8.59%

  العاشر األساسي 2618 3043 5661 9.69%
  الحادي عشر 2158 3082 5240 8.97%
  عشرالثاني  1822 2549 4371 7.48%
  المجموع 28265 30163 58428 100%

  
 ) 9 -1(السابق أن أعداد الطلبة متقاربة في الصفوف األساسـية مـن            ) 34.4(يالحظ من الجدول    

سنويا، أمـا أعـداد     % ) 1.34( ي للطلبة في المحافظة والبالغة      وذلك بسبب قلة معدل النمو السنو     
فإن زيادة عدد الطلبة فيها يعود إلى انتقال الطلبة من مدارس الوكالة إلى المـدارس               ) 10-11-12(

  .الحكومية بسبب عدم تواجد هذه الصفوف فيها
  

  )9(: الحكوميةالكفاءة الداخلية للتعليم في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة. 3.2.1.2.4
  

  : الداخلية للتعليم بالطرق اآلتيةتقاس الكفاءة
                                                 

مدى قدرة النظام التعليمي الداخلية على القيام باألدوار المتوقعة منه وتشمل قدرته على االحتفاظ بالطلبة، وعلى تعليم                .  9
ل و                     ة ؛ بأق ية معين نة دراس ي س وا ف نهم ممن التحق ة مال        اآبر عدد ممكن م ل تكلف شرية   قت ممكن وأق ة وب ا  ويعب  ،ي ر عنه

  .، التأخر الدراسي، نسبة النجاح والرسوب والتسرببمؤشرات االلتحاق الدراسي
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 يوذلك من خالل حصر أعمار الطلبة الذين أعمارهم تنطبق على السن القـانون            :  أعمار الطلبة  -1
ـ                 فـي    يوالذي تزيد أعمارهم عن ذلك، وذلك لمعرفة التأخر بااللتحاق ودراسـة التـأخر المدرس

  .الصفوف المختلفة
  

 حـسب  2009/2010ة في المدارس الحكومية لمحافظة رام اهللا والبيرة للعام الدراسـي       يتوزع الطلب 
  : اآلتي)35.4( الطالب، كما في الجدول رقماألعمار وحسب سنة الميالد، وجنس 

 
-2009 والبيرة للعام الدراسـي      أعمار الطلبة في المدارس الحكومية لمحافظة رام اهللا       ): 35.4( جدول  
  .عة حسب سنة الميالد والعمر والنسبة المئوية موز2010

  سنة الوالدة
العمر   العدد  الصف )31/12-1/1(من

النسبة  المجموع بالسنوات
  المئوية

نسبة 
الطلبة التي 

تنطبق 
  أعمارهم

نسبة الطلبة 
اق المتأخرين بااللتح
  )10(أو الراسبون

+5  492  10.85% 
 4536  األول األساسي  2003 83.22%  3775  6+
+7  369  5.93%  

94.07%  5.93%  

+6  462  10.40% 
4441 الثاني األساسي  2002 80.57%  3578  7+
+8  401  09.03% 

90.97%  9.03%  

+7  471  10.07% 
4676  الثالث األساسي  2001  76.5%  3578  8+
+9  627  13.40% 

86.96%  13.03%  

+8  547  11.13% 
4913 الرابع األساسي  2000 76.74%  3770  9+
+10  596  13.40% 

86.60%  13.40%  

+9  577  12.03% 
4795  الخامس األساسي  1999 79.35%  3805  10+
+11  413  8.62%  

91.38%  8.62%  

+10  734  15.3%  
4796 السادس األساسي  1998 71.63%  3435  11+
+12  627  13.07% 

86.93%  13.07%  

+11  745  15.39% 
4842  السابع األساسي  1997 70.47%  3412  12+
+13  685  14.14% 

85.86%  14.14%  

+12  680  13.28% 
4795  الثامن األساسي  1996 71.11%  3640  13+
+14  799  15.61% 

84.39%  15.61%  

+13  539  10.74% 
5020 التاسع األساسي  1995 71.61%  3595  14+
+15  886  17.65% 

82.35%  17.65%  

                                                 
الي                     .  10 يم الع ة والتعل انوني المحدد من وزارة التربي سن الق ي ال هم الطلبة الذين لم تتح لهم فرصة االلتحاق بالمدرسة ف

ات أسس النجاح         ألي سبب آان، أو الطلبة الذين أعادوا صف أو أآثر خالل    د الدراسة حسب تعليم ى مقاع تواجدهم عل
  .واالآمال والرسوب
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+14  462  8.16%  
5661  العاشر األساسي  1994 73.78%  4177  15+
+16 1022  18.06% 

91.84%  8.16%  

+15 483  9.22%  
5240   الحادي عشر  1993 18.06%  1022  16+
+17  483  9.22%  

90.78%  9.22%  

+16  375  6.98%  
5371  عشرالثاني   1994  61.57%  3307 17+
+18 1689  31.45%  

68.55%  31.45%  

  
قل ، وأن أ  %)94.07( األساسي لالسباق أن أعلى نسبة التحاق كانت في األو       ) 35.4(يالحظ من الجدول    

 الـصف ، وأعلى نسبة تأخر أو رسوب كانت  فـي           %)68.55(في الصف الثاني الثانوي     نسبة كانت   
 ويعود سبب ذلك إلى أن الطالب قد استنفذ السنوات التي سمح له بالرسـوب               %)31.45( الثاني الثانوي 

  %)5.93(في الصف األول األساسي ، وأقل نسبة تأخر أو رسوب كانت في المرحلة األساسية
  
  : الرسوب-2

  

 لدراسة ظاهرة الرسوب في المـدارس الحكوميـة لمحافظـة رام اهللا والبيـرة للعـام الدراسـي                 
، كعينـة   األساسيالطلبة الراسبون في الصفين الرابع األساسي، والعاشر        ، تم حصر    2009/2010

من خالل جداول العالمات المدرسية وبالتعاون مع قسم التعليم العام فـي مديريـة               لباقي الصفوف، 
  .لتعليم لمحافظة رام اهللا والبيرةالتربية وا

  :تم احتساب الرسوب وفق المعادلة اآلتية
  

  100×)عدد طلبة ذلك الصف في المديرية ÷ن في الصف يعدد الطلبة الراسب= (ن في الصف ينسبة الراسب
  .%2.70=     100 ) × 4931 ÷ 133(  = في الصف الرابع نينسبة الراسب: وبناء عليه

  .%2.86 =  100)  × 5661  ÷ 162(  = في الصف العاشرني نسبة الراسبو
  

العاشر األساسي أقـل مـن نـسبة الرسـوب          يالحظ أن نسبة الرسوب في الصفين الرابع األساسي و        
من الطلبة، لجميع الـصفوف     %) 5(المقررة في تعليمات النجاح واإلكمال والرسوب المدرسية وهي         

  . األولى والتي ال يسمح بالرسوب فيها إال بموافقة ولي أمر الطالبالثالثة الصفوف األساسية ءباستثنا
  

رس الحكومية يعود إلى عـدم قناعـة المعلمـين          يرى الباحث أن انخفاض نسبة الرسوب في المدا       
 ألن الطالب سيرفع تلقائيا في العام القادم، إضافة إلى عدم وجود خطة لمعالجـة               ؛بجدوى الرسوب 

  الضعف الذي كان سببا للرسوب
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  : التسرب-3
  

 لمحافظـة رام اهللا     متم دراسة الطلبة المتسربين من خالل قسم التخطيط في مديرية التربية والتعلـي            
خذ عدد  ه المدارس إلى المديرية، حيث تم أ      والبيرة واستنادا إلى نموذج التسرب الشهري الذي ترسل       

المتـسربين مـن     بلغ عدد الطلبـة       وقام الباحث بتوزيعهم الى مراحل،     الطلبة المتسربين وجنسهم،  
 ،طالبـة طالباً و ) 745 (2009/2010ي  المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا والبيرة للعام الدراس        

  :اآلتي ) 36.4( ن حسب جنس الطالب كما في الجدول موزعي
 

مـن المـدارس الحكوميـة لمحافظـة رام اهللا والبيـرة للعـام              عدد الطلبة المتسربين    ): 36.4 ( جدول
  .د الطلبة الفعلي والنسبة المئوية حسب الجنس وعد2009/2010الدراسي

  
  تسربنسبة ال  المتسربون  عدد الطلبة الفعلي جنس الطلبة

  %1.6  452  28265  ذكور
  %0.97  293  30163  إناث

  %1.27  745  58428  المجموع
  

، منهـا   %)1.27(أن نسبة تسرب الطلبة من المدارس الحكومية  هـي           ) 36.4(يظهر في الجدول    
  .من اإلناث% ) 0.97(، ولطلبة الذكورمن ا%) 1.6(
  

  حـسب المرحلـة      2009/2010 سـي يتوزع الطلبة المتسربون من المدارس الحكومية للعام الدرا       
  :اآلتي) 37.4( كما في الجدول رقم ،التعليمية

  
عدد الطلبة المتسربين من المدارس الحكومية لمحافظـة رام اهللا والبيـرة للعـام              : )37.4( جدول  
  .  موزعين  حسب جنس الطالب والمرحلة التعليمية2009/2010الدراسي

  
  عدد الطلبة حسب الجنس

 المرحلة التعليمية
  المجموع  إناث  ذكور

النسبة المئوية من 

  مجموع المتسربين

  %4.96  37  19  18  )4-1(األساسية الدنيا 
  %59.73  445  133  312  )10-5(األساسية العليا 

  %35.10  263  141  122  )12-11(المرحلة الثانوية 
  %100  745  293  452  المجموع

  
لبة نتيجة ضعف التحصيل األكاديمي، بينمـا فـي   يعود التسرب في المرحلة األساسية العليا عند الط   

  .المرحلة الثانوية، الزواج المبكر عند اإلناث، والتوجه للعمل عند الذكور
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  :أعداد طلبة المرحلة الثانوية موزعين حسب الصفوف والمسارات. 4.2.1.2.4
 

ة للعـام الدراسـي     بلغ مجموع طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية لمحافظة رام اهللا والبيـر            
  :اآلتي) 38.4(طالب وطالبة في جميع المسارات موزعين كما في الجدول ) 9813(  ،2009/2010

 
أعداد الطلبة في صفوف المرحلة الثانوية في مدارس محافظة رام اهللا والبيـرة             : )38.4(جدول رقم   

  .ر والجنسا موزعين حسب الصف والمس2009/2010الحكومية للعام الدراسي 
  

  د الطلبةعد

  ذكور  إناث  المجموع  النسبة المئوية
  الصف

78.98% 7750 4572    )العلوم اإلنسانية( األكاديمي  3178
  )العلمي( األكاديمي  761 966 1727 17.59%

  )التجاري (  المهني 41 93 134 1.37%
   )الصناعي( المهني  202 0 202 2.06%
100% 9813 5631   المجموع 4182

  
ا يشكل  ، بينم %)78.98(يشكل  ) األكاديمي  (  السابق إلى أن مسار العلوم اإلنسانية     ) 38.4(دول  أشار الج 

، فقط%) 3.43(، بينما يشكل التعليم المهني بكامل مساراته        %)17.59(يشكل   ،)األكاديمي( مسار العلمي   
 يحتاج إلى تعديل بزيـادة      ما يعني أن توزيع الطلبة في المرحلة الثانوية إلى المسارين األكاديمي والمهني،           

بناء مدارس صناعية وزراعية جديدة، وفتح شـعب للتعلـيم          الفرص بااللتحاق بالتعليم المهني من خالل       
، يضي والفندقي كما الدول المجـاورة     ، كالتمر ارس، إضافة إلى إضافة مسارات مهنية جديدة للمد       التجاري

 .من طلبة المرحلة الثانوية) %30(والسعي الحثيث إلى أن ال يقل التعليم المهني عن 
 

  :   التعليم المهني في المدارس الحكومية.  5.2.1.2.4
  
  : التعليم الصناعي-1
  

، هـي   مدرسة صناعية واحـدة    2009/2010يوجد في محافظة رام اهللا والبيرة في العام الدراسي          
عشر مـشاغل    وبها   ادونم) 27(، التي تقع على أرض مساحتها        ذكور دير دبوان الصناعية    مدرسة

  .ات فيهاتتالءم والتخصص
 موزعين علـى الـصفين      اطالب) 202  (2009/2010بلغ عدد الطلبة في المدرسة للعام الدراسي        

موزعين . طالباً)94(، وعدده    الصناعي عشر، والثاني   اطالب) 108 (م الصناعي وعدده  الحادي عشر 
  :اآلتي) 39.4(التخصصات حسب الجدول رقم على 
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  .توزيع الطلبة في مدرسة دير دبوان الثانوية الصناعية موزعين حسب الصف والتخصص: )39.4( جدول رقم 
  

 المجموع
 توزيع طلبة الثاني 

  الصناعيعشر

توزيع طلبة الحادي 

  الصناعيعشر
 الرقم التخصص

 1  ميكانيك السيارات 11 10 21

 2 النجارة والديكور 7 6 13

 3 الكهرباء استعمال 12 11 23

 4 هندسة االتصاالت 13 11 24

 5  )الكمبيوتر (صيانة اجهزة الحاسوب  13 11 24

 6  البناء والمساحة 11 9 20

 7  اللحام وتشكيل المعادن 6 5 11

 8  االلكترونيات الصناعية 11 10 21

 9  التكييف والتبريد 11 10 21

 10  التمديدات الصحية والتدفئة المركزية 13 11 24

 المجموع 108 94 202
  
، ما يعني المزيد من اإلرشاد لطلبة الصف العاشر الذكور          ة عدد الطلبة الملتحقين بالمدرسة    الحظ قل ي

  .في التجمعات السكانية المحيطة بالمدرسة للتعريف بأهميتها
  
  : التعليم التجاري-2
  

ا مسار  ديمية وبه  أربع مدراس ثانوية أكا    2009/2010يوجد في محافظة رام اهللا والبيرة للعام الدراسي         
  :اآلتي) 40.4( البة موزعين حسب الجدول طالباً وط) 134(، مجموع طلبتها التعليم التجاري

  
ــم  ــدول رق ــام  : )40.4(ج ــرة للع ــة رام اهللا والبي ــي محافظ ــاري ف ــيم التج ــدارس التعل م

  . وعدد الطلبة في كل منها وجنسهم2009/2010الدراسي
  

  الجنس

  ذكور  إناث

 الصف الثاني

  التجاريعشر

 الحدي عشرالصف 

  التجاري
  المدارس

  بنات سلواد الثانوية 22 14 0 36
 بنات رام اهللا الثانوية 36 21 0 57

  ذكور الهاشمية الثانوية 17 16 33 0
  ذكور نعلين الثانوية 08 0 8 0
  المجموع 83 51 41 93
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  :موقع المدرسة. 6.2.1.2.4
 
  : بعد المدرسة عن المجاورات السكنية-1

  

المسافة التي يقطعها الطلبة من منازلهم حتى موقع المدرسة في المدارس            بعد) 41.4(جدول  يظهر ال 
  :2009/2010الحكومية في محافظة رام اهللا والبيرة في العام الدراسي 

  
المسافة التي يقطعها الطالب في المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا والبيرة            ): 41.4(جدول رقم   
  . ونسبتها المئوية2009/2010 دراسيفي العام ال

 
  )كم(المسافة التي يقطعها الطالب عدد المدارس نسبتها المئوية

  كم  )1.5(أقل من   92  53.49%
  كم) 2.5-1.51(من  64  37.21%
  كم ) 2.51( أكثر من   16  9.30%
  المجموع  172  100%

  
 ير الطلبة إليها مسافة   من مدارس المحافظة الحكومية يس    %) 53.49(أن  ) 41.4(أظهر الجدول رقم    

كـم،  )2.5-1.51( بين   من المدارس يقطع الطلبة إليها مسافة تقدر      %) 37.21(، و   كم) 1.5(أقل من 
من المدارس تخالف المعايير    %) 47(أي أن    ،كم) 2.51 (من الطلبة يسيرون أكثر من    % ) 9.30(و

  . .ةالمحلية والدولية في المسافة التي يقطعها الطالب من سكنه إلى المدرس
 
  : موقع المدرسة من الشارع-2

موقع المدرسة من الشارع في المدارس الحكوميـة فـي محافظـة رام اهللا              ) 42.4(يظهر الجدول   
  . ونسبتها المئوية2009/2010والبيرة في العام الدراسي 

موقع المدرسة من الشارع في المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا والبيـرة             ): 42.4(جدول رقم   
 . ونسبتها المئوية2009/2010العام الدراسي في 

 موقع المدرسة من الشارع الرئيسي عدد المدارس نسبتها المئوية

  شارع رئيسي  81  47.09%
  شارع فرعي  91  52.91%

  المجموع  172 100%
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، من مدارس المحافظة الحكومية تقع على شارع رئيسي       %) 47.09(أن  ) 42.4(أظهر الجدول رقم    
ورغم اتفاق ذلك مع المعايير المحلية والدوليـة         . تقع على شارع فرعي    المدارسمن  ) %52.91(و

، والدنيا على شارع فرعي،     العليا والثانوية على شارع رئيسي    في أن يكون موقع المدارس األساسية       
، كون غالبية المدارس الثانوية في المحافظـة تـشمل          ر على سالمة الطلبة ال زال قائما      إال أن الخط  
  .ةلثالثلتعليم امراحل ا

  
  :األبنية المدرسية. 7.2.1.2.4

  

  :المساحة المخصصة للطالب من الغرفة الصفية. 1.7.2.1.2.4

  

بلغت مساحة الغرف الصفية في المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا والبيرة في العام الدراسـي                
يكون المعدل العـام    طالباً وطالبة؛ وبذلك    ) 58428(، وعدد الطلبة    )2 م 84067.2  (2009/2010

 وقد بلغت المـساحة المخصـصة       )2م1.43(للمساحة المخصصة لكل طالب من طلبة المحافظة هو         
لكل طالب من الغرف الصفية في كل مدرسة من المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا والبيرة في                 

  :اآلتي) 43.4( كما في الجدول رقم 2009/2010العام الدراسي 
  

المساحة المخصصة لكل طالب من الغرف الصفية في كل مدرسة من المدارس            : )43.4(جدول رقم   
  . ونسبتها المئوية2009/2010دراسي الحكومية في محافظة رام اهللا والبيرة في العام ال

  
  من الغرفة الصفية )2م  (المساحة المخصصة لكل طالب عدد المدارس نسبتها المئوية

 2م)1(أقل من  16 9.30%

 2م)1.4-1.1( من 70 40.70%

 2م)1.80-1.41( من  51 29.70%

 2م) 1.81( أكثر من 35 20.30%

 المجموع 172 100%
  

من المدارس خصص للطالب فيهـا مـن المـساحة          % ) 9.3( أن  ) 43.4(يالحظ في الجدول رقم     
من المدارس خـصص للطالـب      % ) 40.70(، وأن   2م) 1(المخصصة في الغرف الصفية أقل من       

 -1.41( من المـدارس خـصص للطالـب فيهـا مـن            %) 29.7(، وأن   2م) 1.4-1.1(فيها من   
، وبناء عليه   )2 م 1.81(من المدارس فكانت حصة الطالب فيها، أكثر من         %) 20.30(، أما   )2م1.80
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من المدارس تقل عن المعايير المحلية في المساحة المخصـصة للطالـب            %) 50(وجد أن حوالي    
  ).2003نزيه ،(بكثير من المعايير الدولية والتي تعتبر أقل ) 2م1.5(وهي 

  
  :المساحة المخصصة للطالب من المساحة الكلية للمدرسة. 2.7.2.1.2.4

 
بلغت المساحة المخصصة لكل طالب من المساحة الكلية من أرض المدرسـة فـي المـدارس                

رقـم   كما في الجـدول      2009/2010الحكومية في محافظة رام اهللا والبيرة في العام الدراسي          
  :اآلتي) 44.4(
  

المساحة المخصصة لكل طالب من المساحة الكلية من أرض المدرسة في           ): 44.4(جدول رقم   
 ونـسبتها   2009/2010المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا والبيرة في العـام الدراسـي             

  .المئوية
  

  كلية للمدرسةمن المساحة ال) 2م (المساحة المخصصة لكل طالب عدد المدارس نسبتها المئوية

 2م)5(أقل من  36 20.93%

 2م)9-5(من  43 25.00%

 2م) 9(أكثر من 93 54.07%

 المجموع 172 100%
  

من المدارس خصص للطالـب فيهـا مـن         % ) 20.93( أن  ) 44.4(يالحظ في الجدول رقم     
من المـدارس خـصص     %) 25.00(، وأن   2م) 5(المساحة الكلية من أرض المدرسة أقل من        

) 9(من المدارس خصص للطالب فيها أكثر من        %) 54.07(، وأن   2م) 9- 5(يها من   للطالب ف 
من المعايير غير مطابقة للمعايير المحلية للمـساحة المخصـصة          %) 45.93(، ويتضح أن    2م

، علما بأنها أقل من المعايير الدوليـة        )2م10(للطالب من المساحة الكلية ألرض المدرسة وهي      
  ).2007( حسب عبد اهللا

  
  :رسيةالمالعب المد. 3.7.2.1.2.4

  

بلغ عدد المدارس التي يوجد به مالعب مدرسية من المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا والبيرة                
  :اآلتي) 45.4(مدرسة موزعة كما في الجدول رقم ) 126  (2009/2010في العام الدراسي 
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ة في محافظة رام اهللا والبيرة      مجموع  المالعب المتوفرة في المدارس الحكومي      ): 45.4(جدول رقم   
  . ونسبتها المئوية2009/2010في العام الدراسي 

  
  المالعب عدد المدارس نسبتها المئوية

 مالعب مدرسية) 4(مدارس بها  10 5.81%

 مالعب مدرسية) 3(مدارس بها  37 21.51%

 مالعب مدرسية) 2(مدارس بها  38 22.10%

 سيةمالعب مدر) 1(مدارس بها  41 23.83%

  مدارس ال يوجد به مالعب مدرسية  46  26.75%
  المجموع  172  100%

  
من المدارس الحكومية ال يوجد فيها مالعـب، بينمـا          %) 26.75(بأن  ) 45.4( يالحظ من الجدول    

) 3(يوجد بهـا    %) 21.51(يوجد فيها ملعبان، و   %) 22.10(يوجد بها ملعب واحد، و    %) 23.83(
 علـى   امالعب، ويالحظ أن نقص المالعب أو قلتها يـؤثر سـلب          ) 4(يوجد بها   ) 5.81(مالعب، و 

  ).1996(األنشطة الطالبية في المدارس، وهذا يتفق مع تشخيص مركز المناهج الفلسطينية 
  

  :الحدائق المدرسية. 4.7.2.1.2.4
  

بلغ عدد المدارس التي يوجد بها حدائق مدرسية من المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا والبيرة                
 :اآلتي) 46.4( كما في الجدول رقم 2009/2010ي العام الدراسي ف
  

مجموع  الحدائق المدرسية المتوافرة في المدارس الحكومية في محافظـة رام اهللا             ): 46.4(جدول رقم   
  . ونسبتها المئوية2009/2010والبيرة في العام الدراسي 

  
 الحدائق عدد المدارس نسبتها المئوية

 ا حديقة مدرسيةيوجد به 100 58.13%

 ال يوجد بها حديقة مدرسية 72 41.87%

  المجموع  172  100%
  

%) 41.87(، و   من المدارس يوجد بها حديقة مدرسية     % ) 58.13(أن  ) 46.4(يالحظ من الجدول    
من المـدارس ال تتــفق مـع        %) 58.13(ال يوجد بها حديقة مدرسية، ما يعني أن         من المدارس   

  .رسةة في ضرورة وجود حديقة مدرسية لكل مدالمعايير الدولية والمحلي
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  :المكتبات المدرسية. 5.7.2.1.2.4
  

حكومية فـي   مدرسة من المدارس ال   ) 129( بلغ عدد المدارس التي يتوافر بها غرفة مكتبة مدرسية        
  :اآلتي) 47.4( كما في الجدول رقم 2009/2010محافظة رام اهللا والبيرة في العام الدراسي 

  
غرف المكتبة المدرسية المتوافرة في المدارس الحكومية في محافظـة          مجموع  ): 47.4(جدول رقم   

  . ونسبتها المئوية2009/2010رام اهللا والبيرة في العام الدراسي 
  

 المكتبة المدرسية عدد المدارس نسبتها المئوية

 يوجد بها غرفة مكتبة مدرسية 129 75.00%

 ال يوجد بها غرفة  مكتبة مدرسية 43 25.0%

  المجموع 172  100%
  

ال يوجد فيها، % ) 25(من المدارس يوجد بها غرفة مكتبة، وأن    %) 75.00(أن  ) 47.4(أظهر الجدول   
ورغم أن وجود غرفة مكتبة ال يعني وجود مكتبة مناسبة، فقد تكون صغيرة وقد تكون خالية من الكتب، 

  ).1996( يتفق مع الترك، أو ال تحتوي على النوع والكم المناسب من الكتب للطلبة، وهذا
  

إلى أن من أسباب تدني خدمات المكتبات المدرسية،        ) 2009(وأشارت وزارة التربية والتعليم العالي      
عدم وجود مكتبة، عدم وجود حصص مكتبية، وعدم تشجيع المعلمين الطلبة على استخدام المكتبـة،               

  .إضافة إلى أن بعض الكتب قديمة وال تلبي حاجات الطلبة
  

  :مختبرات الحاسوب. 6.7.2.1.2.4
  

مدرسة من المدارس الحكومية فـي      ) 130( بلغ عدد المدارس التي يتوافر بها غرفة مختبر حاسوب        
  :اآلتي) 48.4( كما في الجدول رقم 2009/2010محافظة رام اهللا والبيرة في العام الدراسي 

  
 الحكومية في محافظـة     مجموع  غرف مختبر حاسوب المتوافرة في المدارس       ): 48.4(جدول رقم   

  . ونسبتها المئوية2009/2010رام اهللا والبيرة في العام الدراسي 
  

 مختبر حاسوب غرفة  عدد المدارس نسبتها المئوية

 يوجد بها غرفة مختبر حاسوب 130 75.58%

 ال يوجد بها غرفة مختبر حاسوب  42 24.42%

  المجموع  172  100%
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يوجد  بهـا غرفـة مختبـر حاسـوب، وأن           من المدارس   %) 75.58(أن  ) 48.4(أظهر الجدول   
   .ال يوجد فيها% ) 24.42(
  

  :مختبرات العلومغرفة . 7.7.2.1.2.4

  

مدرسة من المدارس الحكوميـة فـي       ) 143(بلغ عدد المدارس التي يتوافر بها غرفة مختبر علوم          
  :اآلتي) 49.4( كما في الجدول رقم 2009/2010محافظة رام اهللا والبيرة في العام الدراسي 

  
غرف مختبر العلوم المتوافرة في المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا           مجموع  ): 49.4(جدول رقم   

  . ونسبتها المئوية2009/2010والبيرة في العام الدراسي 
  

 مختبر علوم عدد المدارس نسبتها المئوية

 يوجد بها غرفة مختبر علوم 143 83.14%

 رفة مختبر علومال يوجد بها غ 29 16.86%

  المجموع  172  100%
  

من المدارس يوجد  بهـا غرفـة مختبـر حاسـوب، وأن             %) 75.58(أن  ) 48.4(أظهر الجدول   
 في فعالية مختبر الحاسوب سببها عدد األجهزة الفعالة         تدنياال يوجد فيها، إال أن هنالك       % ) 24.42(

  ).2009(لتربية والتعليم العالي في المختبر ال يتناسب وعدد الطلبة، وهذا يتفق مع وزارة ا
  
 

  : فيزيقية لذوي االحتياجات الخاصةتماحتاج إلى مواءالمدارس التي ت. 8.7.2.1.2.4

  

ـ            الـصادر   72/90/390رة رقـم    باإلشارة إلى كتاب مديرية التربية والتعليم لمحافظة رام اهللا والبي
) 31(م العالي الفلـسطينية بـأن       والموجه إلى معالي وزيرة التربية والتعلي     ،  24/10/2010بتاريخ  

لمـساعدة الطلبـة ذوي     ) حمـام وشـاحط     (مدرسة حكومية بحاجة إلى مواءمة فيزيقية تتكون من         
من المدارس الحكومية في المحافظة، وهذا ال يعني        % ) 18.02(أي ما نسبته    ،  االحتياجات الخاصة 

، بل يوجد فيه بعض الخدمات      اصة تماما مع ذوي االحتياجات الخ     أن جميع المدارس المتبقية متناسبة    
  .فقط للمعاقين كشاحط أو حمام أو كليهما
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  : المراكز اإلدارية.8.2.1.2.4

  

مدير المدرسة، وسكرتير : وهيية في المدارس ذات مسميات إدارية، تعتبر المراكز الوظيفية التال

  .المدرسة، ونائب مدير المدرسة

  

مدرسة، والتي يتـوافر بهـا سـكرتير        ) 172( درسةبلغ مجموع المدارس التي يتوافر بها مدير م       
مجموع المدارس الحكومية في محافظة     نائب مدير مدرسة من     مدرسة بها   ) 127(و) 149(مدرسة  

  :اآلتي) 50.4( كما في الجدول رقم 2009/2010رام اهللا والبيرة في العام الدراسي 
  

مدارس الحكومية فـي محافظـة رام اهللا    مجموع  المراكز اإلدارية المتوافرة في ال      ): 50.4(جدول رقم   
  . ونسبتها المئوية2009/2010والبيرة في العام الدراسي 

  
 المركز اإلداري عدد المدارس نسبتها المئوية

 )مركز كامل(  يوجد بها مدير مدرسة 172 100%

  المجموع  172  100%
  ) مركز0.25(يوجد بها نائب مدير  127  73.83%
  ائب مديرال يوجد بها ن  45 26.17%
  المجموع  172  100%

 )مركز كامل( يوجد بها سكرتير  139  80.81%

  )نصف مركز( يوجد بها سكرتير   10 05.82%
  ال يوجد بها سكرتير  23  13.37%
  المجموع  172  100%

  
من مدارس المحافظة الحكومية بها مركز مدير مدرسـة،         %) 100(أن  ) 50.4(يتضح من الجدول    

% ) 80.81(ال يوجد بها نائب مدير، و       % ) 26.17(س بها نائب مدير، و    من المدار %) 73.83(و
ال %) 13.37(بها سكرتير نـصف مركـز، و        %) 5.82(من المدارس بها مركز سكرتير كامل، و      

، مـا   %)20(ويظهر الجدول وجود نقص في سكرتيري المدارس بواقع حوالي          . يوجد بها سكرتير  
ما كان عدد شعبها للقيام باألعمال الكتابيـة اإلداريـة          يعني ضرورة تعيين سكرتير لكل مدرسة مه      

 مهام نائب المـدير،     دوتفرغ مدير المدرسة لألعمال الفنية ومتابعة الطلبة، إضافة إلى ضرورة تحدي          
  .إضافة إلى تفويضه بتلك المهام للتخفيف عن مدير المدرسة
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  ):التعليمية( المراكز الفنية . 9.2.1.2.4
  

مـسؤول  ومسؤول مكتبة،   : وهي،   في المدارس ذات مسميات فنية     فية التالية تعتبر المراكز الوظي  

  .، ومسؤول الكشافةمسؤول النشاط الرياضي، وؤول مختبر حاسوب، ومسمختبر علمي
   

وتتوزع المراكز الفنية بين المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا والبيـرة فـي العـام الدراسـي         
  :اآلتي) 51.4( كما في الجدول رقم 2009/2010

  
مجموع  المراكز الفنية المتوافرة في المدارس الحكومية في محافظـة رام اهللا             ): 51.4(جدول رقم   

  .  حسب ونسبتها المئوية2009/2010والبيرة في العام الدراسي 
  

 المراكز الفنية عدد المدارس النسبة المئوية

 مركز) 2( يوجد بها أكثر من 1 0.58%

  مركز) 2-1(من يوجد فيها   21  12.22%
  يوجد فيها أقل من مركز واحد  100  58.14%
  ال يوجد بها مركز  50  29.06%
  المجموع  172  100%

  
من المدارس يوجد فيها أقل من مركـز فنـي واحـد،            %) 58.14(أن  ) 51.4(يالحظ من الجدول    

، مركـز ) 2(يوجد بها أكثر مـن      %) 0.58(مركز فني، بينما    ) 2-1(يوجد بها من    %)  12.22(
ال يوجد فيها مركز فني، ورغم أهمية هذه المراكز إال أن الباحث يرى أنهـا تـوزع                 %) 29.06(و

للتخفيف من عبء بعض المعلمين، ما يعني أن فاعليتها قليلة، إضافة إلى أن خبرة المعلـم الـذي                  
نـه   فني في مدرسة ال يستفاد منها في المدرسة الجديدة في حالة انتقاله إليهـا أل               غحصل على تفري  

  .ا يعني خسارة تأهيله لهذا المركزسيجد معلم آخر له نفس التفريغ م
  
  

  :اإلرشاد التربوي. 10.2.1.2.4

   

بلغ مجموع المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظـة رام اهللا والبيـرة فـي العـام       
  :تياآل) 52.4(مرشدا ومرشدة موزعين كما في الجدول رقم ) 75  (2009/2010الدراسي 
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عدد المرشدين التربويين في المدارس الحكوميـة لمحافظـة رام اهللا والبيـرة للعـام               ): 52.4( جدول  
  :م بخدمة اإلرشاد والنسبة المئويةوعدد المدارس وعدد الطلبة التي تم تغطيته ،2009/2010الدراسي

  
  النسبة المئوية

 للطلبة
مجموع طلبة 
 المدارس

  النسبة
  المئوية

  عدد
المدارس

  عدد
  المرشدون التربويون  المرشدين

 مدرسة/ مرشد تربوي مركز كامل   23 23  13.37% 11513 19.7%

مدرسة / مرشد تربوي نصف مركز  52 104  60.47% 34953 59.8%
 ال يتوفر مرشد تربوي  0 45  26.16% 11962 20.5%

 المجموع  75 172  100% 58428 100%

  
وذلـك  ) مرشد تربوي / طالبا779( تربوي هي    ل مرشد نسبة طالب لك  يالحظ من الجدول السابق أن      
مرشداً ومرشدة تربوية،   ) 75(على عدد المرشدين التربويين     ) 58428(من خالل قسمة عدد الطلبة      

وهذا يدلل على النقص في خدمة اإلرشاد التربوي في المدارس ما يعني ضرورة وجود مرشد فـي                 
مركز مرشـد فـي المـدارس التـي تقـل           طالب، ونصف   ) 400(المدارس التي يزيد عددها عن      

 .طالب) 400(عن

  
ـ  يمن المدارس يوجد  بها مرشد تربو       %)13.37(أن  ) 52.4(أظهر الجدول    يقدمــون   ،ل كامـ

 ،ييوجد بها نصف مركز مرشد تربو     % ) 60.47(من الطلبة، وأن    %) 19.7(خدمـة اإلرشاد إلى    
المدارس ال يتـوفر بهـا      من  %) 26.16(وأن  من الطلبة،   %) 59.8(ة اإلرشاد إلى    يقدمـون خدم 
  .محرومون من هذه الخدمة%) 20.5(، ما يعني أن مرشد تربوي

  
وذلك من خالل   ) مرشد تربوي / طالبا779(يالحظ من الجدول السابق أن نسبة طالب لكل مرشد تربوي هي            

 يدلل علـى    مرشداً ومرشدة تربوية، وهذا   ) 75(على عدد المرشدين التربويين     ) 58428(قسمة عدد الطلبة    
النقص في خدمة اإلرشاد التربوي في المدارس ما يعني ضرورة وجود مرشد في المـدارس التـي يزيـد                   

 .طالب) 400(طالب، ونصف مركز مرشد في المدارس التي تقل عن) 400(عددها عن 
 

  : الصحة المدرسية. 11.2.1.2.4

  
 المدارس الحكومية فـي     في) موظف ميداني صحة مدرسية   ( بلغ مجموع الموظفين بمسمى وظيفي      

، يتابع كل موظف منهم عشر      نموظفي) 4( 2009/2010محافظة رام اهللا والبيرة في العام الدراسي        
  :اآلتي) 53.4(، موزعين كما في الجدول رقم سمدار
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في المدارس الحكومية )  موظف ميداني صحة مدرسية( عدد الموظفين بمسمى ): 53.4( جدول 
  : حسب عدد المدرس والنسبة المئوية2009/2010رة للعام الدراسيلمحافظة رام اهللا والبي

  
  موظف ميداني صحة مدرسية عدد المدارس نسبتها المئوية

 يوجد بها موظف صحة ميداني يزور المدرسة مرة كل أسبوعين 40 23.26%

  ال يوجد بها موظف صحة ميداني  132  76.74%
  المجموع  172  100%

  
من المدارس يزورها موظف ميداني صحة مدرسية مـرة         %) 23.26(أن  ) 53.4( يالحظ من الجدول    
من المدارس ال يوجد بها موظف ميداني صحة مدرسية، مـا يعنـي             %) 76.74(كل أسبوعين، بينما    

  ضرورة وجود مشرف صحة ميداني لكل مدرسة لرعاية صحة الطلبة ومرافق المدرسة المختلفة
  

  : المستشفيات. 12.2.1.2.4
  

  .سرير) 402(مستشفيات منها واحدة حكومية وستة خاصة بها ) 7(محافظة رام اهللا والبيرة يوجد في 
  

  :عيادات أمومة وطفولة. 13.2.1.2.4
  

  2009/2010عدد عيادات ومراكز األمومة والطفولة الحكومية في محافظة رام اهللا والبيرة للعـام              
ة حسب الخـدمات المقدمـة للمـواطنين    فقط بها طبيب يداوم يوميا، وموزع) 4(عيادة، منها   ) 55(

  :اآلتي) 54.4(حسب الجدول رقم 
  

عدد العيادات ومراكز األمومة والطفولة الحكومية في محافظة رام اهللا والبيرة           ): 54.4(جدول رقم   
  . والخدمات التي تقدمها للمواطنين في المحافظة2009/2010للعام 
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55  45  18  55  3  12  110  21  7  5  1  
  

واقع خدمات الرعاية الصحية األولية في محافظة رام اهللا والبيرة فـي            ) : 2010.(فلسطين، وزارة الصحة ، اإلدارة العامة لصحة رام اهللا        
   . 2009/2010العام 
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وطبيب أسنان، ومثقفة صـحية،     ) 2(طبيب عام، وممرض عدد     : الصحة المدرسية من  يتكون فريق   
ومنسق بيئة، وتهدف زيارة هذا الفريق إلى المدارس للتعرف على وضع الطلبة الـصحي العـام،                

  .واالهتمام بأسنان الطلبة وعيونهم، وتثقيف الطلبة نحو الوضع الصحي والبيئي
  

ا صحيا في المؤسـسات الـصحية الحكوميـة، إال أن عـدد             رغم أن الطالب المدرسي يعتبر مؤمن     
العيادات في المحافظة يشير إلى  أن عدد من التجمعات ال يتوفر فيها عيادة، وإن وجدت ال يتواجد                  

  .فيه الطبيب يوميا ما يعني حاجة الطلبة إلى االنتقال إلى تجمعات أخرى للحصول على العالج
 

  :اإلشراف التربوي. 14.2.1.2.4
 
 مجموع المشرفين التربويين في مديرية التربية والتعليم لمحافظة رام اهللا والبيـرة فـي العـام                 بلغ

  :اآلتي) 55.4( موزعين حسب الجدول رقممشرفا،)37.5  (2009/2010الدراسي 
  

والبيـرة  مجموع المشرفين التربويين في مديرية التربية والتعليم لمحافظـة رام اهللا            ): 55.4(جدول  
  .، والمباحث التي يشرفون عليها والمعلمون واالحتياجات الالزمة2009/2010سي للعام الدرا

  

 المبحث
 عدد

المشرفين 
 التربويين

عدد 
المعلمين

/ نسبة معلم 
 مشرف تربوي

عدد المشرفين الالزم 
/ معلم 70حسب معيار(

)مشرف  

عدد المشرفين الالزم 
 50حسب معيار(

)مشرف/ معلم   
 3.4 2.4 84 168 2 التربية الرياضية
 11.6 8.3 72.5  580 8 المرحلة األساسية

 3.1 2.2 77 154 2التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
 4.0 2.9 100 200 2 التربية اإلسالمية

 7.8 5.6 78 390 5 اللغة العربية
 7.3 5.2 91.3 365 4 اللغة االنجليزية

 6.4 4.6 80 320 4 العلوم االجتماعية
 6.2 4.4 62 310 5 الرياضيات
 6.9 4.9 115.3 346 3 العلوم العامة

 3.8 2.7 95 190 2 الفنون والحرف
 0.9 0.64 90 45 0.5 التربية الموسيقية

 61.4 46.2 81.8 3068 37.5 المجموع
  

) 37.5(ظـة رام اهللا والبيـرة       أن عدد المشرفين التربـويين فـي محاف       ) 55.4(يالحظ من الجدول    
معلما في مختلف المباحـث مـا يعنـي أن          ) 3068(اف التربوي إلى    ، يقدمون خدمة اإلشر   مشرف
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، واعتمادا على المعيار المعتمد     امعلم) 81.8(حصة المشرف التربوي بشكل عام في المحافظة هي         
اإلدارة العامة لإلشراف التربوي بأن ال يزيـد عـدد المعلمـين            / من وزارة التربية والتعليم العالي      

مركز إشراف اعتمادا علـى هـذا       ) 8.7( ن المديرية تحتاج إلى    فإ علماًم) 70(للمشرف الواحد عن    
 مالمعيار، واعتمادا إلى المعيار المقتـرح فـي الخطـة اإلسـتراتيجية لـوزارة التربيـة والتعلـي                 

ن المديريـة   ، فإ معلماً) 50(، بأن ال يزيد عدد المعلمين للمشرف التربوي الواحد عن           )2008(العالي
  .ز مشرف تربويمرك) 23.9(تاج إلى تح
 

 :التعليم غير النظامي. 3.1.2.4
  

  :مراكز التعليم الموازي. 1.3.1.2.4
  

سنة والذين تسربوا من التعليم النظامي بعـد        ) 20 -15(هذا البرنامج للشباب خارج المدرسة في عمر      
 وبعد  لبرنامج ليسمح لهؤالء األفراد إلكمال تعليمهم األساسي      االصف الخامس األساسي، تم تصميم هذا       

 ).2008، وزارة التربية والتعليم العالي( ذلك الثانوي والعالي والتدريب ما بعد الثانوي 
  

مركـز   (2009/2010بلغ عدد مراكز التعليم الموازي في محافظة رام اهللا والبيرة للعـام الدراسـي       
  . ودارسةدارساً) 84(، في مدرسة ذكور رام اهللا الثانوية، وبه )واحد

  
  :اكز محو األمية وتعليم الكبارمر. 2.3.1.2.4

  
، الـذين لـم يتـسنى لهـم     40 سنة وحتى 15هذا النوع من التعليم مصمم لألفراد في عمر أكبر من         

  سنوات وال يستطيعون القراءة والكتابـة جيـدا  4قل من  به لفترة قصيرة أ  اااللتحاق بالتعليم أو التحقو   
  ).2008وزارة التربية والتعليم العالي، (
 

 مراكز األمية وتعليم الكبار في محافظة رام اهللا والبيرة التي تشرف عليها مديريـة التربيـة                 بلغ عدد 
عة فـي   دارسة موز ) 17(مراكز بها   ) 3 (2009/2010والتعليم لمحافظة رام اهللا في العام الدراسي        

ومركـز  ،  دارسات) 6(خربثا بني حارث وبها     دارسات، و ) 7(وبها   جمالة   :التجمعات السكانية التالية  
  .ال يوجد أي مركز خاص بالذكور، ودارسات) 4(مدرسة الكرامة في البيرة وبها 

 
  :م العالي والدورات المعتمدة فيهاالمراكز الثقافية المرخصة من وزارة التربية والتعلي. 3.3.1.2.4

  
تابعة للقطاع ) ز الثقافية المراك( يوفر هذا التعليم دورات قصيرة لعدة أشهر أو أسابيع في مراكز خاصة 

، وتمنح الوزارة التـراخيص لهـذه        والبرمجة ،علم الحاسوب : ن األمثلة على هذه الدورات    ، وم الخاص
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يوجد في محافظة  ،)2008، وزارة التربية والتعليم العالي ( المراكز لتوفير الدورات تبعا لمعايير محددة
  . العاليمركزا مرخصا من وزارة التربية والتعليم) 13(رام اهللا والبيرة 

  
  :المهنية المرخصة من وزارة العملالمراكز . 4.3.1.2.4

  :وتقسم إلى
المراكز المهنية الحكومية المرخصة من وزارة العمل في محافظة رام اهللا والبيرة في العـام                -1

  . والتي تشرف عليها مباشرة2010/ 2009
 

/ كان يدعى مركز التدريب المهني     (يوجد مركز تدريب مهني واحد في محافظة رام اهللا والبيرة هو            
اآلتي يبين  ) 56.4( والجدول رقم   ) بيت عور التحتا  / رام اهللا، وأصبح يدعى مركز التدريب المهني        

  :الدورات المعتمدة فيه
  

المراكز المهنية الحكومية المرخصة من وزارة العمل والـدورات المعتمـدة فيهـا             : )56.4(جدول  
  .2009/2010د المتدربين في العام وعد

  
 جنس المتدربين

 المجموع
 ذكر أنثى

  المركز الدورات

 الحدادة واأللمنيوم 11 0 11

 السكرتارية التنفيذية 0 37 37

 الخياطة وتصميم األزياء 0 10 10

 البالط 10 0 10

بيت / مركز التدريب المهني 
  عور التحتا

  المجموع  21  47  68
  

  2010.(عامة للتدريب المهنياإلدارة ال/ فلسطين ، وزارة العمل
  

السابق قلة عدد المتدربين في المركز، رغم أهمية الـدورات المعتمـدة            ) 56.4(يالحظ من الجدول    
  .وذلك بسبب بعد موقع المركز عن التجمعات السكانية األخرى في المحافظة

  
  . وزارة العملالمراكز المهنية الخاصة المرخصة من -2
  

) 860 ( 2009/2010لعام الدراسي مراكز مهنية، تدرب فيها في ا) 7 ( فظة رام اهللايوجد في محا
  .متدربا ومتدربة
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  :م الالنظاميالتَّعل. 4.1.2.4
  

  :تيآلؤثرة في التعلّم الالنظامي اممن المؤسسات ال
  
  :لمرخصة من وزارة الشباب والرياضةالمراكز الشبابية واألندية ا  -1
  

، تُعنى بالنـشاطات الرياضـية      مؤسسة) 83(ظة رام اهللا والبيرة     فبلغ عدد المؤسسات الشبابية في محا     
  :اآلتي) 57.4(وتم توزيع التجمعات السكانية حسب وجودها كما في الجدول الثقافية، والفنية ووالكشفية 

  
  توزيع المراكز واألندية الرياضية حسب وجودها في التجمعات السكانية): 57.4(جدول

 
 المراكز واألندية سكانيةالتجمعات ال النسبة المئوية

 يوجد بها مراكز وأندية شبابية 71 94.67%

 ال يوجد بها أندية ومراكز شبابية 4 5.33%

 المجموع 75 100%
  )2010.(اإلدارة العامة لمحافظة رام اهللا والبيرة/فلسطين، وزارة الشباب والرياضة

  
مراكـز شـبابية    سكانية تفتقر الى    من التجمعات ال  %) 5.33(ان  السابق  ) 57.4(يالحظ من الجدول    

 مع ضرورة تفعيل المؤسسات   ،  اليهافي التجمعات التي تفتقد     ها  يجادإلضرورة  ، ولذلك هنالك    وأندية
  .جل التكامل مع المؤسسات التربويةمن أالموجودة 

  
  : الخدمات الثقافية-2

  

مات الثقافية في الـضفة     حصاءات واقع الخد  إ، أن   )2009(ورد في الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،     
  ) .9(، المجالت )5(،المتاحف )1085(عدد دور القرآن في الضفة الغربية :  كما يأتي2007الغربية للعام

   
: لى مؤسسات ثقافية من السكان عشر سنوات فـأكثر، كانـت كمـا يـأتي              إوبلغت نسبة المنتسبين    

، جمعيـات   %)3.9( عامـة    ، مكتبـة  %)3.1(، نادي ثقافي    %)6.2(لى نادي رياضي    إالمنتسبون  
  %).7.6(، نقابات واتحادات%)6(
  

الـذين  : لى مؤسسات ثقافية عشر سنوات فأكثر فكانـت       إاالفراد الذين يذهبون    نسبة  أما بخصوص   
، %)8.3(ندية الرياضـية    أللى ا إ،  %)7.3(، الى مكتبة عامة   %)15.7(يذهبون الى نشاطات ثقافية     

  %).3.2(، الى نشاطات موسيقية %)2.6(، الى معارض %)62.3(لى دور العبادة إ



 103

يالحظ وجود نقص في المكتبات العامة ، ما يعني ضرورة تشجيع المجالس البلدية والقروية علـى                
لى دعم النشاطات الثقافة المختلفة، مع ضرورة وجود فضائية         إضرورة انشاء مكتبات عامة، اضافة      

  .تربوية تعليمية في فلسطين
  

  :ةالمدارس الخاص. 3.2.1.2.4

  
طالبا وطالبة كمـا فـي      ) 13785(مدرسة  ) 44( بلغ عدد الطلبة في المدارس الخاصة التي عددها       

  :اآلتي) 58.4(الجدول رقم 
  

مجموع الطلبة في المدارس الخاصة في محافظة رام اهللا والبيرة للعـام الدراسـي              : )58.4(جدول  
  . حسب الجنس والنسبة المئوية2009/2010

  
 النسبة خاصةالمدارس الالطلبة في 

 %56.49 7787 ذكور

 %43.51 5998 ناثإ

 %100 13785 مجموع
  

 موزعة  2009/2010شعبة للعام الدراسي    ) 603(المدارس الخاصة   في  الدراسية  عب  عدد الشُ بلغ  
  :اآلتي) 59.4(كما في الجدول رقم حسب جنس الشعبة 

  
فظـة رام اهللا والبيـرة للعـام        عدد الشعب الدراسية في المدارس الخاصة في محا       : )59.4: (جدول

  . موزعة حسب جنس الشعبة ونسبتها المئوية2009/2010الدراسي 
  

  النسبة المئوية  عدد الشعب  جنس الشعبة

  %13.10  79  ذكور
  %14.4  87  ناثإ

  %72.50  437  مختلط
  %100  603  المجموع

  

قل بكثير من   وهي أ  .طالب لكل شعبة  ) 22.86(  بلغ معدل الطالب لكل شعبة في المدارس الخاصة       
، ما يعني قلة االكتظاظ في الغرف       )شعبة  /  طالب 27.47(هللا والبيرة   النسبة العامة في محافظة رام ا     

  .الصفية



 104

 :وكالة الغوثمدارس . 4.2.1.2.4
 

طالبا وطالبـة مـوزعين     ) 6900(مدرسة،  ) 12( بلغ عدد الطلبة في مدارس وكالة الغوث وعددها       
  :اآلتي) 60.4(ول رقم حسب جنس الطلبة كما في الجد

  

مجموع الطلبة في مدارس وكالة الغـوث فـي محافظـة رام اهللا والبيـرة للعـام                 ): 60.4(جدول  
  . حسب الجنس والنسبة المئوية2009/2010الدراسي

  
 النسبة الطلبة

 %46.17  3186 ذكور

 %53.83 3714 ناثإ

 %100 6900 مجموع
   

 شعبة موزعة حسب جـنس      2010 /2009بة للعام شع) 202 (مدارس الوكالة عدد الشعب في    بلغ  
  :اآلتي) 61.4(كما في الجدول قمالشعبة  

  
مجموع الشعب الدراسية في مدارس وكالة الغوث في محافظـة رام اهللا والبيـرة              ) : 61.4(: جدول

  . حسب جنس الشعبة ونسبتها المئوية2009/2010للعام الدراسي
  

  النسبة المئوية  عدد الشعب  جنس الشعبة

  %43.56  88  ورذك
  %52.00  105  إناث
  %4.44  09  مختلط

  %100  202  المجموع
  

وهو أعلى بكثير مـن     .  طالب لكل شعبة   )34.16(بلغ معدل الطالب لكل شعبة في مدارس وكالة الغوث          
غـوث تعـاني مـن      ، ما يعني أن مدارس وكالة ال      )شعبة  /  طالب   27.47( لمحافظة وهو   المعدل العام ل  

  .، ما يشير إلى ضرورة بناء غرف صفية جديدة الستيعاب الزيادة في أعداد الطلبةوفاالكتظاظ في الصف
  

  : المدن والضواحي الجديدة. 5.2.1.2.4

  

ـ     والبيرة اعتمادا على اإلدارة العامة للحكم المحلي في محافظة رام اهللا          دن والـضواحي   ، يتوقع إنشاء الم
  :اآلتي) 62.4( حسب الجدول  ،الجديدة في المحافظة
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، حسب  2010المدن والضواحي الجديدة في محافظة رام اهللا والبيرة في العام           : )62.4(جدول رقم   
، واالحتياجـات   مخصصة للمدارس والمدارس المقترحة   وعدد السكان المتوقع، واألراضي ال     ،موقعال

  .2020المتوقعة حتى نهاية الخطة 
  

االحتياجات 

المتوقعة من 

  المدارس

المدارس 

  المقترحة

رض أ

  لمدرسةل

عدد السكان 

  المتوقع
  الرقم  الضاحية/المدينة  الموقع

15-20 
  مدرسة

 1  الروابي  عجول-عطاره 40000-30000  متوفر   مدارس6

 مدرسة 2   مدارس4
  أساسية

 2  الريحان  ابو قش 10000-8500  متوفر

مدرسة 
  واحدة

متوفر ارض  غير متوفر
  عامة

 3  الغدير  عين سينيا 1000-1200

أساسية 
  مختلطة

 ير متوفرغ
متوفر ارض 

 عامة
 4  السنديان  عين سينيا 400-500

  

رس تتناسـب    ومدا يالحظ من الجدول السابق أن المدن الجديدة والضواحي تحتاج إلى توفير أراضٍ           
  .مع عدد السكان المتوقع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  امســــل الخـالفص

  

 منــــاقشـة النتــــائج 
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 ـامس ـل الخـالفص

 ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

  ة ــــئج الدراسنتامناقشة 
  

 ةـ مقدم1.5

  
يتناول الباحث في هذا الفصل نتائج الدراسة، استنادا إلى ما تضمنته الدراسة من خـالل االسـتبانة                 

  . في المحافظةوالمسح الشامل من نتائج في ضوء واقع الخدمات التربوية
  

   مناقشة نتائج الدراسة، حسب تسلسل أسئلتها وفرضياتها2.5

  
  : سؤال الدراسة األولجةنتيمناقشة  1.2.5

  

، من وجهة نظـر  ةما واقع الخدمات التربوية في المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا والبير          

  ؟مديري ومديرات المدارس
  

 أظهرت نتائج دراسة السؤال األول أن تقييم أفراد عينة الدراسة من مـديري المـدارس الحكوميـة               
) 3.39( ، حيث بلغ المتوسط الحـسابي     ان بدرجة متوسطة  م اهللا والبيرة ك    في محافظة را   ومديراتها

  ).0.410(وفق مقياس ليكرت الخماسي، وانحراف معياري مقداره 
  

عاني من قلة   ي  غير مناسبة، ومعظمها   المدارسمواقع  ن معظم   ألى  إوعليه يعزو الباحث هذه النتيجة      
،  ومساحات الغـرف الـصفية     والمختبراتتوافر الخدمات المادية والبشرية والمتمثلة في المالعب        
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مة مواقع المدارس للتجمعات السكانية، وموقعـا مـن         ء، وقلة مال  لى نقص التقنيات التربوية   إضافة  إ
  .الشارع

  
كما يعزو الباحث هذا الخلل الى أن هنالك خلال تخطيطيا في توزيع المراكز االدارية والفنيـة فـي                  

لى قلة تـوافر    إضافة  إوالمرشدين التربويين    في نقص عدد المشرفين      لمتمثلالمدارس الحكومية، وا  
  .أمناء المكتبات، ومسؤولي المختبرات العلمية والحاسوبمثل المراكز الفنية 

  
بأن معظم المدارس لم تُقم على تخطيط مسبق وانما حـسب           ) 2009(وهو ما اتفق مع دراسة شقير     

ساسية ألصف المدارس ا  ن اكثر من ن   في أ ،  )2002(وتتفق مع دراسة سرحان     ،  رض  ألتوفر قطعة ا  
  .ليها مسافة اكثر من المحدد دوليايسير الطالب ا

  
من المـدارس ال يوجـد بهـا        %) 17.69( التي تشير بأن     )2003(وهذا يتفق مع دراسة مصطفى      

 التي  )2007 (Raj ودراسة راج ال يوجد بها مختبرات علوم،    %) 36.92(و مالعب ، وأن     أساحات  
صصة للطالب لها تأثير سلبي على اداء الطلبة وعلى تحـصيلهم،           لة المساحة المخ  قلى أن   إأشارت  

يجابية في المدارس الصغيرة ،     إكثر  أن المعلمين   بأ )Cotton) 1996 وقد اختلفت مع دراسة كوتون    
عدد طلبتها أقل     في محافظة رام اهللا والبيرة     المدارس من %)55.78(نأالمسح  نتائج   تحيث أظهر 

  .طالب) 300(من 
  

ن حصول هذا المجال على درجة مرتفعـة         فيرى الباحث ا   ،تقنيات اإلدارية المساندة  مجال ال وفي  
لين بتخـصص   تعيين سكرتيري مدارس مـؤه    توجه وزارة التربية والعليم العالي الى        كان بسبب 
 وبدون تحديد التخصص، إضـافة إلـى        ين كما كان سابقا   معلمإدارة أعمال، وليس    ، أو   سكرتاريا

رسة بحد أدنى حاسوب عند المدير أو السكرتير، مـا سـهل األعمـال              توافر حواسيب في كل مد    
  . ل االداريةاإلدارية وحوسبتها، إضافة إلى توجه الوزارة إلى حوسبة الكثير من األعما

  
  :مناقشة نتائج السؤال الثاني 2.2.5

  

تابعـة  ال هل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع الخدمات التربوية في المدارس الحكومية           

 جـنس مـدير    (، باختالف متغيرات الدراسة     عليم في محافظة رام اهللا والبيرة     لمديرية التربية والت  

ية لمدير المدرسة، مستوى المدرسة،     ، سنوات الخبرة اإلدار   المدرسة، المؤهل العلمي، التخصص   

  ، موقع المدرسة؟جنس المدرسة
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  :قشة كل فرضية على انفراد كما يليوسيتم منا
  

  :مناقشة نتيجة الفرضية األولى 1.2.2.5

  

في تقـديرات أفـراد عينـة       ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

الدراسة، نحو واقع الخدمات التربوية في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظـة              

  .رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير جنس مدير المدرسة

  

) α≥ 0.05(ائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة              أشارت نت 
، نحو واقع الخدمات التربوية في المدارس التابعة لمديرية التربيـة           بين تقديرات أفراد عينة الدراسة    
ـ     رة تعزى لمتغير جنس مدير المدرسة     والتعليم في محافظة رام اهللا والبي      ال ه  ، ويمكن تفسير ذلك بأن

فـوزارة  ،   أو تديرها انـاث        التي يديرهها ذكور    مدارسال بين  الخدمات التربوية  يوجد اختالف في  
عنـد تزويـده    ال تميز بين مدارس تديرها اإلناث عن مدارس يديرها الذكور         التربية والتعليم العالي    

   . تعليمات موحدة  علىبتقنيات تعليمية أو مراكز فنية أو أدارية بل يستند ذلك
  

  : مناقشة نتيجة الفرضية الثانية 2.2.2.5

  

في تقـديرات أفـراد عينـة       ) α≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        

، نحو واقع الخدمات التربوية في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظـة              الدراسة

  . المدرسةغير المؤهل العلمي لمديررام اهللا والبيرة تعزى لمت

  

) α≥ 0.05(أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة               
، نحو واقع الخدمات التربوية في المدارس التابعة لمديرية التربيـة           بين تقديرات أفراد عينة الدراسة    

يعزو الباحث هذه    المدرسة،والتعليم في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير المؤهل العلمي لمدير            
دارة مدرسة؛ ال يوجد عالقة بين المؤهل العلمي  وتلك المدرسة مـن             إالنتيجة الى أنه وعند شغور      

حيث مستواها وخدماتها وعدد طلبتها وجنسها ونوعية الكادر التعليمي المتواجد فيها ومدى تـوافر              
  . غرالموارد المالية أو الفنية بها ، بل يتم التعيين حسب الشا
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  :مناقشة نتيجة الفرضية الثالثة 3.2.2.5 
  

في تقـديرات أفـراد عينـة       ) α≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        

، نحو واقع الخدمات التربوية في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظـة              الدراسة

  .يرة تعزى لمتغير التخصصرام اهللا والب
  
 بـين   )α≥ 0.05(رت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة               أشا

، نحو واقع الخدمات التربوية في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم في            تقديرات أفراد عينة الدراسة   
، سـواء   و مديرة المدرسة  ر ذلك بأن مدير أ    محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير التخصص، ويمكن تفسي        

، ويخـضعان   المهام الموكلة إليهم في المدرسة    ، يقومان بنفس    صصه علوم إنسانية أو علوم طبيعية     كان تخ أ
إلنسانية أو العلوم الطبيعية فقط، كي يظهر فـروق         ال يوجد مدارس متخصصة بالعلوم ا     و ،الظروفلنفس  

  .  علمين والتدريس ومساراته، بل جميع المدارس متشابهة في الطلبة والمفيما بينهما
  

  :مناقشة نتيجة الفرضية الرابعة 4.2.2.5
  

في تقـديرات أفـراد عينـة       ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

، نحو واقع الخدمات التربوية في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظـة              الدراسة

  ".ةى لمتغير الخبرة اإلدارية لمدير المدرسزرام اهللا والبيرة تع
  

) α≥ 0.05(أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة               
، نحو واقع الخدمات التربوية في المدارس التابعة لمديرية التربيـة           بين تقديرات أفراد عينة الدراسة    

ويمكن تفسير ذلك     اإلدارية لمدير المدرسة   ةتعزى لمتغير الخبر  والتعليم في محافظة رام اهللا والبيرة       
دارية ألنهـا   إلى مهارات   إ  وال ترتقي     ،خبرة مدير المدرسة هي خبرة فنية في األعمال اليومية        بأن  

عاقتـه فـي تطـوير      إ المـدير و   لى الكثير من القيود االدارية والفنية مما يساهم في تكبيل         إتخضع  
  . و صعوبة اتخاذ القرار بسبب المركزية االداريةأالمعيقات المالية ، مثل الصعوبات ومدرسته

  
  : مناقشة نتيجة الفرضية الخامسة5.2.2.5

  
في تقـديرات أفـراد عينـة       ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

التعليم في محافظـة    ، نحو واقع الخدمات التربوية في المدارس التابعة لمديرية التربية و          الدراسة

  ".رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير مستوى المدرسة
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 )α≥ 0.05(أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة               
، نحو واقع الخدمات التربوية في المدارس التابعة لمديرية التربيـة           بين تقديرات أفراد عينة الدراسة    

غالبيـة  ، ويمكن تفـسير ذلـك        المدرسة ىظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير مستو      والتعليم في محاف  
، والبـاقي   )المـستويين ( المدارس الجكومية في محافظة رام اهللا والبيرة بها صفوف اساسية وثانوية          

اساسية فقط ما يعني أن غالبية المدارس متشابهة من حيث الشعب واالمكانات والموارد والمـستوى               
  .هر اتفاقا بعدم وجود فروق بسبب مستوى المدرسة ما اظوهذا

  
  : مناقشة نتيجة الفرضية السادسة6.2.2.5

  
في تقـديرات أفـراد عينـة       ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

، نحو واقع الخدمات التربوية في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظـة              الدراسة
  .ام اهللا والبيرة تعزى لمتغير جنس المدرسةر
  

 )α≥ 0.05(أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة               
، نحو واقع الخدمات التربوية في المدارس التابعة لمديرية التربيـة           بين تقديرات أفراد عينة الدراسة    

ن ألـى   إ ويعزو الباحث النتيجـة      ، المدرسة سعزى لمتغير جن  والتعليم في محافظة رام اهللا والبيرة ت      
لى إدى  أمكانات ، وتتعامل مع مجتمع واحد ؛ ما         إل تتواجد في بيئة متشابهة وبنفس ا       جميها المدارس

لى ان البناء المدرسي معد كمدرسة دون التمييز بين         إضافة  إتشابه الخدمات التي تقدمها المدارس ،       
ن وجد اختالف بين الذكور واالناث يكون بتوفير غرفة تـدبير           إ، و  )لطةذكور، اناث، مخت  ( الجنس  
  . ضافة وحدة صحية اخرى في المختلطةإناث، والفرق بين المختلط وغيره بإلمنزلي ل

  
  :السابعة مناقشة نتيجة الفرضية 7.2.2.5

  
ينـة  يرات أفـراد ع   في تقـد  ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

، نحو واقع الخدمات التربوية في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظـة              الدراسة
  .رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير موقع المدرسة

  
 ≤α(أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة                  

 واقع الخدمات التربوية فـي المـدارس التابعـة          ، نحو  الدراسة بين تقديرات أفراد عينة   ) 0.05
، ويمكن تفسير    المدرسة علمديرية التربية والتعليم في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير موق          

ن أرض وموقعها ما يعني     أل، بناء على توافر قطعة ا     اختيارموقع المدرسة كان عشوائيا   ذلك بأن   
و حتى مديريـة    أ ،رأي أو عالقة  مديرة المدرسة   / ، ليس لمدير  موقع المدرسة كان محددا مسبقا    

  . بنية المدرسيةاالرض لتغطية العجز في األن البناء يتم بناء على توفر التربية والتعليم، أل



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ادســـل الســـالفص

  ترحــــور المقـــالتص
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  الفصل السادس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   والتوصياتلتصور المقترحا 
  

 ، يقـدم تـصوراً     ومناقـشتها   خالل االستبانة والمسح الشامل    بعد أن قام الباحث بعرض النتائج من      
 لمدارس محافظة رام اهللا والبيرة في ضوء واقع الخدمات التربويـة            ةإلعداد خريطة تربوي   مقترحاً

  : يشتمل اآلتي2020حتى العام
  

  :يشمل اآلتيو )11(التعليم النظامي، 1.6

  

 ية واالحتياجات الضرورية الحاليـة اسـتناداً   واقع المدارس الحكومية الحالي في التجمعات السكان      -
على أن ال تقل المساحة المخصصة لكـل         ).شعبة  / طالب 32الحد األقصى   (إلى معيار عدد الطلبة     

  ).1997مركز تطوير المناهج الفلسطينية،(  ،)2م1.7-1.5(طالب عن 
كوميـة حتـى نهايـة      احتياجات التجمعات السكانية في محافظة رام اهللا والبيرة من المدارس الح           -

سـنويا، ومعـدل    %) 2.6( للسكان وهو  ي مع األخذ بعين االعتبار، معدل النمو السنو       2020الخطة  
  .سنويا%) 1.34(النمو السنوي للطلبة وهو

االحتياجات الحالية والمستقبلية من المدارس الجديدة، أو من إضافة الغرف الـصفية للتجمعـات               -
 . اهللا والبيرةالسكانية المختلفة في محافظة رام

  .احتياجات المدارس القائمة من مختبرات الحاسوب، والعلوم والمكتبة والقاعات متعددة األغراض -

                                                 
 ةهو النظام التعليمي الهرمي ، المتدرج زمنيا يبدأ بالمدرسة االبتدائي : "  Formal Learning التعليم النظامي - 11

  ).1992القنصل،" (ويستمر حتى الجامعة وما بعده من دراسات عليا
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  :ويشمل اآلتي)12(، التعليم غير النظامي2.6

  

  .واقع مراكز محو األمية والتعليم الموازي في محافظة رام اهللا والبيرة -
  . والبيرةواقع المراكز الثقافية في محافظة رام اهللا -
 .االحتياجات المستقبلية -
  

  : ويشمل اآلتي)13(، التعلّم الالنظامي3.6
  
 .واقع المؤسسات الثقافية في محافظة رام اهللا والبيرة - 

  .واقع األندية الشبابية في محافظة رام اهللا والبيرة - 
  .االحتياجات المستقبلية - 
 

  :منطلقات التصور المقترح 4.6
  

  : مما يليينطلق التصور المقترح
  
الهدف من إعداد الخريطة التربوية هو تقدير احتياجات محافظة رام اهللا والبيـرة مـن األبنيـة           -1

والمدرسية، وتوزيعها في ضوء أعداد الطلبة المقدرة ومتغيرات النمو الـسكاني خـالل الـسنوات               
  .2020المقترحة للخريطة حتى العام

 من خالل دراسة مستويات المدارس ومواقعها المناسبة        اإلسهام في تحسين كفاءة النظام التعليمي      -2
  .واالستغالل األمثل للمرافق والتجهيزات والعاملين

 :ترح إلعداد الخريطة التربوية علىيرى الباحث ضرورة أن يركز التصور المق -2
  
كـادر  ومجاالته، موقع المدرسة، المبنى المدرسي ومرافقه، الكادر التعليمـي، ال         : التعليم النظامي  -

  .اإلداري والفني، والتقنيات التعليمية، والتقنيات اإلدارية المساندة
 .ومجاالته، مركز محو األمية وتعليم الكبار، والتعليم الموازي، والمراكز الثقافية: التعليم غير النظامي -

 .ومجاالته األندية الشبابية، ومراكز التدريب المهني:  التعلّم الالنظامي-
                                                 

ا   - 12 ر النظ يم غي دخل         " Informal learning  :  مي التعل ان ، ال ي ي الزم نظم ومنخرط ف وي م شاط ترب هو أي ن
ن      ا م ات وغيره الي والجامع يم الع سات التعل دارس ومؤس ن الم ة م ة المكون ة النظامي نظم التربوي ار ال ي إط د ف بالتحدي

  ).2006اليونسكو،" ( القائمة على نحو نظامي ةالمؤسسات التربوي
  

ة    : " Non Formal learningامي  التعّلم الالنظ- 13 ة النظامي أي نشاط تربوي غير منظم ، ويتم خارج األطر التربوي
ة                      ائل اإلعالم المكتوب ة، ومن خالل وس ات العام شبابية، والمكتب ة ال ادة، واألندي ق دور العب تم عن طري ه ي التربوية، لكن

  .والمقروءة والمسموعة
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 :صور المقترحأهمية الت 5.6
  

  :تتمثل أهمية التصور المقترح في اآلتي
  
ـ عليم العالي ، ومديرية التربية والتعليم في محافظ   تإعطاء المسؤولين في وزارة التربية وال      -1 ة ــ

ليـات التنفيـذ    آرام اهللا والبيرة تصورا لكيفية إعداد الخريطة التربوية للمحافظة، وكيفية تطبيقها، و           
  .لعوائق ، مما يساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن التغلب على اةوكيفي

 .اإلسهام في وضع حلول تربوية علمية للتجمعات السكانية في المحافظة -2

 .في التخطيط التربوي) المحلي( االستفادة من تقنية التخطيط المصغر  -3

  .ي إلنجاح الخريطة التربويةالتنسيق بين جميع الوزارات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدن -4
  

  : مالمح التصور المقترح6.6

  

يمكن عرض أهم مالمح التصور المقترح إلعداد خريطة تربوية لمدارس محافظة رام اهللا والبيـرة               
  :الحكومية في ضوء واقع الخدمات التربوية كما يلي

  

  : التخطيط-1

بل إنه األساس الذي تقـوم عليـه         ،قلية اإلدارية وأهمها على اإلطال    التخطيط أول مراحل العم   د  يع
فكرة التي تنصب بعـد  المراحل األخرى مثل التنظيم والتنسيق والرقابة واتخاذ القرار، إذ أنه يمثل ال         

  .ى مجال التطبيق في الواقع العملي، ثم يحملها التنظيم إلذلك في الخطة
  

لخطـة  ، وهو يمثـل بالنـسبة ل      ةنبؤ بالمستقبل وركيزتها األساسي   كما أن قوام عملية التخطيط هو الت      
خر والمرحلة الثانية   أما االستعداد لمواجهة المستقبل فيمثل الجانب اآل       ،الجانب الذهني والفكري منها   

، وهي بمثابة الجانب العملي أو التطبيقي لها، وهي تشمل اتخاذ اإلجراءات والقـرارات              من العملية 
  .الكفيلة بوضع الخطة موضع التنفيذ

  

 في وظيفة التخطيط لدى وزارة التربيـة والتعلـيم          اًلدراسات الميدانية أن هناك قصور    ولقد أثبتت ا  
العالي بفلسطين، وللمساعدة في التغلب على هذا القصور سنقوم بإجراء تطوير لعملية التخطيط من              

 .خالل ربط التخطيط بالواقع الخدماتي وصوال إلى االحتياجات للتغلب على مشكالت التخطيط
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لتعليم بمحافظـة رام اهللا  أسلوب المسح الشامل للموارد واإلمكانيات المتوافره في مديرية احيث يأتي  
ليم في محافظـة رام اهللا       كمساعد في التغلب على المشكالت التي تواجه مديرية التربية والتع          والبيرة

ألمثـل  ن طريق االسـتخدام ا    ن غاية التخطيط السليم هو الوصول إلى الهدف المنشود ع         والبيرة، أل 
، ومن هنا كان ضروريا معرفة كيف يمكن وضع الخطة في المكان والوقت المناسب حتـى                للموارد

  .يتدخل حيز التنفيذ الفعل
  

جل تطوير التخطيط والوصول إلى الجودة فيه البد للتخطيط من التعامل مع الواقـع بمجملـه           ومن أ 
لعقبات التي تعترض النظـام     الجة ا وبالتالي تحديد احتياجاته ومن ثم وضع تصور لمع        ،ائهدون إخف 
  : التربوية تتضمن األنشطة التالية، ويعني ذلك أن وظيفة التخطيط للخدماتبأكمله

  

  .عليمي بمحافظة رام اهللا والبيرةتحليل الواقع الت -1

 .التنبؤ بالظروف المستقبلية التي يمكن أن تواجهها مديرية التربية والتعليم بمحافظة رام اهللا والبيرة -2

 .ضمن العشرة سنوات المقبلةوضع أهداف ومعايير الخدمات واالحتياجات  -3

 .واجب إتباعها لتحقيق تلك األهدافتحديد االستراتيجيات ال -4

 .يجياتتقرير األنشطة المختلفة المرتبطة بتلك االسترات -5

ظـة رام اهللا    تحديد الموارد المطلوبة إلنجاز األهداف وتلبية االحتياجات للمـدارس فـي محاف            -6
 .والبيرة التعليمية

 . لجميع المناطق صاحبة االحتياجاتتحديد مسارات العمل المستقبلي -7

، فالعمليـة  التأكيد في عملية اتخـاذ القـرارات   ويتضح مما تقدم أن التخطيط يؤدي إلى تدني درجة          
للنظر إلى األمام   ، وتدفعهم   لتعليمية التداعيات لكل موقف   التخطيطية توضح إلى حد كبير لإلدارات ا      

  .لصياغة الخطط المستقبلية

  

، فكلما صعدنا إلـى     يط والمستويات التنظيمية لإلدارة    بين التخط  اً وثيق اًومن هنا نرى أن هناك ترابط     
تـرة  أعلى الهرم التنظيمي للمنظمة كمستوى اإلدارة العليا، ازداد نطاق التخطيط اتساعا وطالت الف            

  .الزمنية التي تغطيها الخطة
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، مـرورا بمـستوى اإلدارة الوسـطى ،يـضيق           اتجهنا إلى أسفل الهرم التنظيمي     ي المقابل كلما  وف
 .ةأدناها في المستوى األول لـإلدار     التخطيط وتقصر الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة لتصل إلى          

  : التالي)1.5( رقم وهذا ما يوضحه الشكل

  مستويات االدارة:  )1.5(شكل رقم 

  

االستفادة من عملية التخطيط البد من فهم عناصر ومراحل التخطيط حتى نـتمكن             جل  ألذلك ومن   و
 . تحد من فاعلية وكفاءة المخططـين      من معالجة المشكالت التي تقف عائقا في وجه التخطيط والتي         

رقم ولذلك هناك عدة مراحل يجب أن يمر بها التخطيط قبل الوصول إلى الجودة والنجاح، والشكل                
  . يوضح التخطيطالتالي ) 2.5( 
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  عناصر ومراحل التخطيط: )2.5(شكل رقم 

  

  : الخريطة التربوية-2

  

سلوب العلمي في تحليـل     ألتعتمد ا  الخريطة التربوية من تقنيات التخطيط التربوي المحلي التي          دتع
مكانـات  إلالنظام التربوي وتشخيصه الدقيق في منطقة جغرافية معينة، وذلك لتجميـع المـوارد وا             

  .ة ألفضل استخدام مستقبلي وذلك لمواجهة االحتياجات التعليمية وتوزيعها المناسبالمتاح
  

وهي تتجاوز حدود التعليم النظامي حيث إن المدرسة بمفهومها التقليدي لم تعد المكان الوحيد الذي يوفر                
  .نظاميةالغير بوية، النظامية، والالنظامية، واكتساب المعرفة، لذلك فهي تعني جميع الوسائط التر

  
لى تحسين الخدمات التربوية المقدمة، وتساعد على تحقيق تكـافؤ الفـرص التعليميـة           إوهي تهدف   

  .بناء في سن التعليمألوديمومة التعليم لجميع ا
  

عـداد  إويستند القيام ب  . صالح البنى التعليمية المختلفة بما يتالءم مع االحتياج والطموح        إوتعين على   
  : هي مراحلةى عدإلخريطة التربوية ال

 

 التخطيط
 انواع التخطيط

 عناصر التخطيط مقومات التخطيط

 االهداف

االستراتيجيات

السياسات

االجراءات

 القواعد

 البرامج

الموازنات

 علنية الخطة ووضوحها

 مرونة الخطة 

تحديد الوقت الالزم  
 لتنفيذ الخطة

تحديد الوسائل الالزمة  
 لتحقيق االهداف

 تحديد االهداف 

 من حيث المدى والزمن من حيث التأثير 

 التخطيط االستراتيجي

 التخطيط التآنيآي

 التخطيط التشغيلي

 من حيث الشمولية

 التخطيط الجزئي التخطيط الشامل

 طويل المدى

 متوسط االجل

 قصير االجل
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  .والتي تتضمن اختيار منطقة الدراسة وفريق العمل:  المرحلة التحضيرية-1
واالحـوال التعليميـة النظاميـة، وغيـر النظاميـة،          وتتضمن السكان،   :  مرحلة جمع البيانات   -2

اضافة الـى االبنيـة     . والالنظامية، حسب توفرها في التجمعات السكانية والملتحقين بها، وأعمارهم        
  .سية ومواقعها، والهيئة الدريسية، والموجودات الماديةالمدر

  .والتي تتضمن دراسة المعلومات وتقويمها وتحليلها ووصف الوضع الحالي:  مرحلة التشخيص والتحليل-3
تحديد احتياجات المستقبل خالل فترة الخطة في مجـال التربيـة           :  مرحلة التصورات المستقبلية   -4

  .الالنظاميةالنظامية، وغير النظامية، و
وتتضمن تحديد عناصر الخريطـة ضـمن حـدود التعلـيم           :  مرحلة تصميم الخريطة التربوية    -5

  .النظامي، وغير النظامي، والالنظامي، وصياغة التقرير بصورة شاملة ونظمة ومتكاملة
  

  : المعوقات التي تعيق تنفيذ التصور المقترح7.6
  
داد وتنفيذ الخريطة التربوية في مـديريات التربيـة    االفتقار إلى وجود سياسة واضحة لكيفية إع       -1

  .والتعليم في محافظات الوطن
 .قلة اكتراث مديري ومديرات المدارس بأهمية استجاباتهم للبحث العلمي ما يعني صعوبة ضمان دقة النتائج -2

 .المرجوةقلة التنسيق بين الوزارات المختلفة في األمور المتشابهة ، يعيق الوصول إلى النتائج  -3

قلة اكتراث األشخاص الذين يقومون بتعبئة االستمارات اإلحصائية المدرسية بأهمية دقـة تلـك           -4
 .األرقام ما يدلل على الخطأ فيها

 .عدم التعاون من قبل  بعض المؤسسات مع الباحثين -5

 .تعدد الجهات التي تمتلك المعلومة المطلوبة ما يشتت الباحث -6

 .ع المدارسصعوبة تغيير مواق -7

 جديدة في مواقع  محددة بسبب عدم وجود مخططـات هيكليـة لغالبيـة               صعوبة توفر أراضٍ   -8
 .التجمعات السكانية

  .وقلة توافر األراضي العامة أو أراضي الوقف ،ارتفاع أسعار األراضي -9
كبيـرة  عدم تملك المجالس البلدية والمجالس القروية ألجزاء من قطع األراضي ذات المساحة ال            -10

  .بعد فرزها، ما يشكل ازدحاما للسكان دون توفر بناء مدرسي
  .ها على التمويل الخارجيؤ صعوبة توفر التمويل المناسب، حيث أن نسبة عالية من المدارس يعتمد بنا-11
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  .خطوات وضع التصور المقترح إلعداد خريطة تربوية لمدارس محافظة رام اهللا والبيرة 8.6

   

ظـة رام اهللا والبيـرة      مقترح بتحديد المستفيدين من الخـدمات التربويـة فـي محاف          التصور ال يبدأ  
، ومقدمي الخدمات واحتياجاتهم والقيود واإلمكانات المطلوبة، ويتم ذلك من خالل تكوين            واحتياجاتهم

يتكون من القيادات التربوية في مديريـة التربيـة         ) مجلس تطبيق الخريطة التربوية   (مجلس يسمى   
كن أن تنبثق عنـه     ، يكون من ممثلين عن اإلدارات المدرسية، ويم        لمحافظة رام اهللا والبيرة    لتعليموا

على أن يأتي ذلك فيما بعد، يمكن لهذا المجلس أن يـستخدم            " فرق التحسين  "ـفرق أخرى تعرف ب   
 من الخدمات التي تقدمها مديرية التربيـة والتعلـيم          ون،أدوات عملية للتعرف على من هم المستفيد      

محافظة رام اهللا والبيرة وما هي متطلباتها وما هي األقسام التي تقـدم تلـك الخـدمات والمعوقـات                   ل
 )3.5( كما يظهر الـشكل      والمشكالت التي تعاني منها المديرية واإلمكانيات البشرية والمادية المطلوبة        

  :اآلتي
 

  ساليب الدعمأالخدمات المقدمة و: )3.5(شكل 
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  :حطريقة القيام بالتصور المقتر 9.6
  

  :للقيام بالتصور المقترح ال بد من القيام باالتي
  
التعرف على احتياجات العاملين في مديريـة التربيـة والتعلـيم لمحافظـة رام اهللا والبيـرة،                  -1

  .والمشكالت التي تعوق عملهم، وتحديد احتياجاتهم حتى يمكنهم اإليفاء بمتطلبات المستفيدين
رف إلى متطلبات المستفيدين وهم في هذه الحالة الطـالب وأوليـاء األمـور والمعلمـون                التع -2

والمشرفون التربويون واإلداريون بالمدارس والمجتمع المحلي وكل من له صـلة بـالتعليم بـشكل               
  .مباشر أوغير مباشر

  .تحديد المعيقات التي تعيق تطبيق الخريطة التربوية الداخلية والخارجية -3
ـ  ميد اإلمكانات المادية والبشرية التي يمتلكها العاملين في مديرية التربية والتعلي          تحد -4 افظة ـ لمح

 .رام اهللا والبيرة ومدارسها
 

  : آليات تنفيذ التصور المقترح10.6
  

  :يمكن تنفيذ التصور المقترح من خالل اآلليات التالية
  
العالي بشكل عام وفي مديريـة التربيـة        تفعيل فكر التخطيط الحالي في وزارة التربية والتعليم          -1

  .محافظ رام اهللا بشكل خاصلوالتعليم 
بفلسطين ويتفـرع منهـا     دارة عليا للتخطيط على مستوى وزارة التربية والتعليم العالي          إنشاء إ  -2

وأقسام في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم والوطن تكون متـصلة بوحـدة الـنظم                إدارات  
  .مركزية بوزارة التربية والتعليم العالي ويشرف عليها وزير التربية بنفسهوالمعلومات ال

  :هيكلية الهيئة العليا للتخطيط تكون كما يلي -3
 

 .الوزير 
 .وكيل الوزارة 
 .الوكيل المساعد لشؤون التطوير والتخطيط 
 .دائرة التخطيط 
 .دائرة المعلومات والدراسات 
 .دائرة اإلحصاء والمتابعة والتقويم 
 .تربوي في كل مديرية تربية وتعليمم التخطيط القس 

تشرف هيئة التخطيط العامة على وضع التصورات الصحيحة للمسيرة التعليمية بكافة جوانبها  -4
 .ذالعلمية والخدماتية والتربوية وتقدمها إلى الجهات المختصة للمتابعة والتنفي
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  نبها العلمية والخدماتية والتربويةالتصورات للمسيرة التعليمية بكافة جوا: )4.5(شكل رقم 

  
  

  : النقاط اآلتية أن يتم التركيزعلىعلى
  

، والتي يجب أن ينبع منها قـرار التغييـر          وخاصة مستويات اإلدارة العليا   :  واإلدارات اتالقياد -1
، من خالل حصر االحتياجـات      ول إلى التحسين المستمر والتطوير    ، وذلك من خالل الوص    والتطوير
من التركيز علـى األولويـات      ، على أن تتض   اطق االحتياج والتابعة للمديريات   فرها في من  الالزم تو 
  .، مما يؤثر على النظام التعليمي بأسرهمنظومة التعليمية في هذه المناطق، حتى تتحسن الالملحة

لية التغييـر والتطـوير التـي       وفقا للمسح الشامل المتكامل ،فأن عم      :التطوير من   نالمستفيدو -2
  .هدفها األول إيجاد حلول مناسبة لجميع التجمعات السكانية في المحافظة  ،دثستح

ئف ، وتتبلور فيها كافة الوظا    العملي النشاط الرئيسي لإلداريين    هي في الواقع     :العلميات اإلدارية  -3
، ويقصد بها ممارسة العمل اإلداري من خالل عناصر ومكونـات مترابطـة موضـوعيا               اإلدارية

ع بينهما وحدة المعالجة لالحتياجات للمدارس والمناطق التعليمية  بحيث يسهم كل منها             ومرحليا يجم 
 .نجاز جانب من جوانبه للوصول لالنجاز األمثل له ولتحقيق أهدافهإفي 
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  : االحتياجات11.6

  
حـسب المـسح     2019/2020 الدراسي تقسم احتياجات مدارس محافظة رام اهللا والبيرة حتى العام        

النظـامي كمـا فـي    ، وال وغير النظامي ،إلى احتياجات التعليم النظامي   قام به الباحث    الشامل الذي   
  :اآلتي) 5(الشكل 

  
  2019/2020 الدراسيمدارس محافظة رام اهللا والبيرة حتى العاماحتياجات : )5.5(شكل 
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  :احتياجات التعليم النظامي وتقسم إلى اآلتي 1.11.6
  
  : حالية طارئة مادية احتياجات-1

 .مدرسة 22: شعبة) 16( مدارس نموذجية - 
 ) المكان المقترح عابود ( مدرسة صناعية واحدة - 
  ) المكان المقترح ترمسعيا( مدرسة زراعية واحدة  - 
 43: غرفة مكتبة - 
 42 :مختبر حاسوب - 
 29: مختبر علوم - 
 31: تأهيل مدارس لذوي االحتياجات الخاصة - 
 
  : حالية طارئة بشرية احتياجات-2

  22 :سةمدير مدر - 
  343: معلم - 
 31 :مشرف تربوي - 
 34 :مرشد تربوي - 
  15:موظف صحة ميداني - 
   55 :سكرتير مدرسة - 
  194: مسؤول مكتبة - 
  21: مسؤول حاسوب- 
  
  : احتياجات مستقبلية مادية وبشرية-3

وتعيـين الكـوادر البـشرية      ،  شعبة دراسية، وتجهيزها  ) 16( نموذجية بواقع    مدرسة) 33(بناء   -
  .بال الطلبةالالزمة لها الستق

  33: مدير مدرسة- 
  515:  معلم- 
 10 :مشرف تربوي - 
 33 :مرشد تربوي - 
  3 :موظف صحة ميداني - 
  33: سكرتير مدرسة- 
  33: مسؤول مكتبة - 
  33: مسؤول حاسوب - 
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اهللا والبيـرة مـن     اآلتي يبين احتياجات كل تجمع من تجمعات محافظـة رام           ) 1.5(والجدول رقم   
  :الغرف الصفية أو األبنية المدرسية الحالية والمستقبلية

    
احتياجات كل تجمع من تجمعات محافظة رام اهللا والبيرة من الغرف الصفية أو             ): 1.5(جدول رقم   

  .2019/2020المدارس الحكومية  حتى العام الدراسي
  

ات  التجمع  المدرسة الرقم
اج
حتي
اال

 
لية
حا
ال

  
20

10
  

حتي
اال

ات
اج

 
ى 
حت

هاي
ن

ة 
طة 

لخ
ا

20
20

  
  المقترح

  10  3 االتحاد بيتللو الثانويةالمختلطة  1
  8  6 االتحاد بنات بيتللو الثانوية  2
  1  0 االتحاد جمالة الثانوية المختلطة  3
  1  0 االتحاد ةالثانوية المختلطدير عمار   4
  0  0 االتحاد بنات دير عمار الثانوية  5

  20  9  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

) 4-1(بناء مدرسة جديدة بمستوى     
شعبة، أساسية مختلطة   ) 16(بواقع

االتحاد حاليـا،   / في ضاحية بيتللو  
 ر في دير عما    واحدة وإضافة صفية 

   مستقبالجماالفي وأخرى 

  9  3 البيرة بنات البيرة الثانوية  6
  7  5 البيرة البيرة األساسية المختلطة  7
  3  3 البيرة ية المختلطة األساسالبيرةمغتربي   8
  4  1 البيرة الفجر الجديد األساسية المختلطة  9

  11  7 البيرة الكرامه األساسية المختلطة  10
  7  5 البيرة مين الحسيني األساسيةأذكور   11
  6  3 البيرة الوحدة االساسية للبنين  12
  9  4 البيرة بنات بنت االزور الثانوية  13
  10  5 البيرة يدة الثانويةذكور البيره الجد  14
  6  3 البيرة ذكور الهاشمية الثانوية  15
  10 6 البيرة المدرسة اإلسبانية الثانوية  16
  9  8 البيرة سميحة خليل الثانوية المختلطة  17

  91  53  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

تم افتتـاح مدرسـة المـستقبل       = 
  .2010/2011الصالح 

دينة بحاجـة إلـى     ال زالت الم  = 
غرفة صفية حاليا   ) 37=53-16(

 )3(ما يعني الحاجـة إلـى بنـاء         
مدارس جديدة لتخفيف االكتظـاظ،     
على أن يكون عدد الغرف الصفية      

 2020المبنية في نهايـة الخطـة       
غرفة صفية  أي    ) 75= 91-16(
  .مدارس) 5(

  0  0 الجانية الجانية األساسية المختلطة  18
  1  0 الجانية الجانية االساسية العليا المختلطة  19

  1  0  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

رفـة صـفية    بحاجة إلى بناء غ   = 
  واحدة  في نهاية الخطة

 في  2010/2011تم افتتاح مدرسة    =   2  1 الزيتونة بو شخيدم الثانوية المختلطةأ  20
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  2  1 الزيتونة  المختلطةاألساسيةالمزرعة القبلية   21
  6  3 الزيتونة  الثانويةبنات المزرعة القبلية  22
  2  - الزيتونة ذكور المزرعة القبلية الثانوية  23

  12  5  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

الزيتونـة ،   / ضاحية أبـو شـخيدم      
ليس والتجمع اآلن وحتى نهاية الخطة      

  بحاجة إلى أبنية جديدة
إضافة غرف صفية لمدرسة بنات     = 

  المزرعة القبلية الثانوية
ـتبدال مدرسـة      =   في نهاية الخطة اس

ـية المزرعة القبلية      المختلطـة  األساس
 .مختلطة) 4-1(بمدرسة جديدة  بمستوى

  4  0 الطيرة بنات الطيرة الثانوية  24

  4  0  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

ال يوجد احتياجات طارئـة، لكـن       = 
التجمع يشترك مع بيت عور الفوقا في       
  .مدرسة الطيرة بيت عور الفوقا الثانوية

مختلطة في  ) 4-1(بناء مدرسة   : قترحالم= 
  قرية الطيرة للتخفيف على المدرسة المشتركة

  6  4 اللبن الغربي اللبن الغربي الثانوية المختلطة  25

  6  4  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

ـام    =  ـة العـ ـاح مدرسـ ـم افتتـ تـ
 لذلك التجمـع ال     2010/2011الدراسي

 يحتاج إلى غرف صفية حتى نهاية الخطة
  10  6 المدية المدية األساسية المختلطة  26

  10  6  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع
اقتراح بنـاء مدرسـة جديـدة       = 

  مختلطة) 6-1(بمستوى 
  2  0المزرعة الشرقية بنات المزرعة الشرقية االساسية  27
  1  0المزرعة الشرقية ذكور المزرعة الشرقية األساسية  28
  3  2المزرعة الشرقية بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانوية  29
  5  1المزرعة الشرقية )المزرعة الشرقية( محمد بن راشد  30

  11  3  غرف الصفية الالزمة للتجمعمجموع ال

غـرف  ) 3(التجمع بحاجة إلى    = 
فـي نهايـة    ) 11(حاليا، و صفية  
واالقتراح إضافة غـرف     ،الخطة

  صفية إلى المدارس القائمة

  11  2 المغير بنات المغير الثانوية  31
  08  3 المغير ذكور المغير الثانوية  32

  19  5  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

ـدة      =  ) 4-1( المقترح بناء مدرسة جدي
شعبة في نهاية الخطة على     ) 16(بواقع  

  .غرف صفية حاليا) 5(أن يضاف 
  0  0 النبي صالح الح األساسية المختلطةالنبي ص  33

  0  0  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع
ـأن   على أن يكون الت   ،  ال حاجة  وجه ب

  في نهاية الخطةتصبح مدرسة ثانوية 
  0  0 ام صفا م صفا األساسية المختلطةأ  34

  0  0  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع
ـأن        ال حاجة =  ـه ب ، على أن يكون التوج

  تصبح مدرسة ثانوية كاملة في نهاية الخطة
  0  0 أبو قش بو قش األساسيةأذكور   35
  0  0 أبو قش بنات ابو قش الثانوية  36

  0  0   للتجمعمجموع الغرف الصفية الالزمة

ال حاجة، على أن تصبح مدرسة      = 
 ثانوية كاملـة فـي      ةالذكور مدرس 

نهاية الخطة، ويستفاد منها لخدمـة      
  الضواحي الجديدة حول التجمع
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  1  0 بدرس بدرس األساسية المختلطة  37
  2  0 بدرس بدرس الثانوية المختلطة  38

  3  0  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

مطلوب إضافة غـرف صـفية      = 
  في نهاية الخطة)  3(لعدد 

  1  1 برقة ذكور برقا االساسية  39
  3  3 برقة بنات برقا االساسية  40
  6  3 برقة بنات برقا الثانوية  41
  3  1 برقة ذكور برقا الثانوية  42

  13  8  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

) 4-1(بنــاء مدرســة جديــدة = 
نات والتخلص من ب  ) 16(مختلطة    

  برقا األساسية

  0  0 برهام برهام وجيبيا األساسية المختلطة  43
  0  0  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

  ال حاجة= 

  0  0 بلعين بنات بلعين الثانوية  44
  2  1 بلعين   45

  2  1  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

إضافة غرف صفية إلى مدرسة     = 
فـي  ) 3 (بلعين الثانوية المختلطة  

  .نهاية الخطة
  6  0بني زيد الشرقية بنات مزارع النوباني وعاروره الثانوية  46
  4  0بني زيد الشرقيةبنات مزارع النوباني وعارورة األساسية  47
  3  2بني زيد الشرقية)المزارع(ذكور الجالل  األساسية  48
  5  3بني زيد الشرقية )عارورة(ذكور مسقط االساسية   49
  5  3بني زيد الشرقية لنوباني وعارورة الثانويةذكور مزارع ا  50

  23  8  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

يحتاج التجمع إلى بناء مدرسـة      = 
) 4-1(مختلطة بمـستوى    أساسية  
  .مختلطة 

يعاد توزيع المدارس بما يتناسب     = 
  .مع ذلك

  1  0 بني زيد الغربية بنات بني زيد االساسية  51
  0  0 بني زيد الغربية ذكور بني زيد األساسية  52
  6  0 بني زيد الغربية بنات قاسم الريماوي الثانوية  53
  5  1 بني زيد الغربية ذكور بشير البرغوثي الثانوية  54

  12  1  صفية الالزمة للتجمعمجموع الغرف ال

بناء مدرسـة أساسـية جديـدة       = 
في ضاحية بيت ريمـا     ) 4-1(من

 على الطلبة الذين يسيرون     لللتسهي
إضافة إلى زيـادة    . مسافات بعيدة 

 الدراسية في بنات بني     عدد الشعب 
شـعبة،  ) 12(زيد األساسية إلـى     

) 14(وذكور بني زيد األساسية إلى    
  .شعبة 

  5  5 بيت سيرا ذكور بيت سيرا األساسية  55
  10  6 بيت سيرا بنات بيت سيرا الثانوية  56

  15  11  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

) 4-1(جديدة مـن    بناء مدرسة   = 
، مع إضـافة    شعبة) 12(مختلطة  

  غرف صفية نهاية الخطة
  3  2بيت عور التحتا يةبنات بيت عور التحتا األساس  57
  3  1بيت عور التحتا ذكور بيت عور التحتا األساسية  58
  1  1بيت عور التحتا الشيخ محمد الشامي الثانوية للبنات  59

  7  4  الغرف الصفية الالزمة للتجمعمجموع 

إضافة غرف صفية إلى بنات بيت      = 
) 16( التحتا األساسـية لتـصبح     عور
و إضافة غرف صـفية إلـى        ،شعبة
  شعبة) 16( الشامي لتصبح خالشي
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  0  0بيت عور الفوقا بيت عور الفوقا األساسية المختلطة  60
  6  0بيت عور الفوقا المختلطةالثانويةالطيرة بيت عورالفوقا   61

  6  0  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

-1(بناء مدرسة أساسية في الطيرة      = 
مختلطة وذلك للتخفيف عن مدرسة     ) 4

ـا    الطيرة بيت عـور     الثانويـة الفوق
 ألنها محاصرة بجدار الفصل     المختلطة

العنصري ويمنع البناء عليهـا وهـي       
  . بين الطيرة وبيت عور الفوقامشتركة

  4  1 بيت لقيا ذكور بيت لقيا الثانوية  62
  3  1 بيت لقيا ذكور بيت لقيا األساسية الدنيا  63
  9  5 بيت لقيا بو عبيدة األساسيةأبنات   64
  5  3 بيت لقيا ساسية العلياألالفاروق ا  65
  8  3 بيت لقيا بنات بيت لقيا الثانوية  66

  29  13  زمة للتجمعمجموع الغرف الصفية الال

شـعبة  ) 16(يقترح بناء مدرسة    = 
على أن يتم توزيع الشعب الدراسية      

ت ما  يتناسـب مـع المجـاورا       ب
، على أن يتم بناء مدرسـة       السكنية

  جديدة  أخرى مع  نهاية خطة

  10  06 بيتونيا بنات بيتونيا األساسية  67
  16  15 بيتونيا بيتونيا األساسية المختلطة  68
  10  06 بيتونيا الشروق األساسية المختلطة  69
  11  7 بيتونيا ساسية العلياألذكور بيتونيا ا  70
  7  3 بيتونيا بنات بيتونيا الثانوية  71
  8  4 بيتونيا ذكور بيتونيا الثانوية  72

  62  41  صفية الالزمة للتجمعمجموع الغرف ال

ضرورة بناء ثالث مدارس جديـدة      = 
فورا، إحداها بـدال مـن المـستأجرة        

ـين  ) بيتونيا األساسية المختلطة    ( واثنت
الستيعاب الفرق بسبب ازدحام الغرف     
ـاء         الصفية ، على أن تنتهي الخطة ببن
مدرسة رابعة و أن يكون عدد الشعب       

  شعبة دراسة) 16(ي كل مدرسة ف
  3  0 بيتين بنات بتين الثانوية  73
  0  0 بيتين ذكور بيتين الثانوية  74

  3  0  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

 إلى غرف صفية حاليا ويحتاج      ةاجال ح = 
 مستقبال إال انه يقتـرح       ثالث غرف  إلى

  .مختلطة) 4-1(إنشاء مدرسة أساسية 
  3  1 بير زيت وسيلة الثانويةبنات الماجدة   75
  7  5 بير زيت ذكور بيرزيت األساسية  76
  6  4 بير زيت ذكور االمير حسن الثانوية  77

  16  10  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

شـعبة  ) 16(بناء مدرسة جديدة    = 
  .حاليا، وإعادة توزيع المدارس

  3  0 ترمسعيا ترمسعيا األساسية المختلطة  78
  7  1 ترمسعيا بنات ترمسعيا الثانوية  79
  4  0 ترمسعيا ذكور ترمسعيا الثانوية  80

  14  1  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

) 4-1(مدرسـة أساسـية     بناء  = 
مختلطة تستوعب جميع الطلبة في     

شـعبة  ) 16(هذا المستوى بـسعة     
  .دراسية

  0  0 جلجليا جلجليا األساسية المختلطة  81
  0  0   الغرف الصفية الالزمة للتجمعمجموع

  ال حاجة

  2  1 ابو فالح ذكور ابو فالح األساسية  82
  1  1 ابو فالح بنات ابو فالح االساسية  83

غرف صفية إلى مدرسة    إضافة  = 
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  3  2 ابو فالح الثانويةبنات ابوفالح   84
  3  0 ابو فالح ذكور ابو فالح الثانوية  85

  9  4  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

ساسية لتخفيـف   بنات أبو فالح األ   
، وإضافة أبنية   الضغط عن الثانوية  

مدرسية إلى ذكـور أبـو فـالح        
  .الثانوية

  4  2 خربثا المصباح بنات خربثا المصباح األساسية  86
  5  4 خربثا المصباح ساسيةألذكور خربثا المصباح ا  87
  6  2 خربثا المصباح بنات خربثا المصباح الثانوية  88
  7  2 خربثا المصباح ذكور خربثا المصباح الثانوية  89

  22  10  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

شعبة ) 16(اء مدرسة جديدة      بن= 
، على ان يتم اعـادة توزيـع        حاليا

. المدارس ، في خربثا المـصباح     
 صفية للمدارس   غرف) 6(واضافة  
  .القائمة

  10  5حارث  بنيخربثا بنات خربثا بني حارث الثانوية  90
  6  2خربثا بني حارث ذكور خربثا بني حارث الثانوية  91

  16  7  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

بناء مدرسة أساسـية مختلطـة      = 
،  شعبة دراسية  )16(بسعة  ) 1-4(

  .حاليا  للتخفيف على المدرستين
  0  0 دورا القرع ذكور دورا القرع الثانوية  92
  0  0 دورا القرع القرع الثانوية المختلطةدورا   93

  0  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

  ال حاجة

  3  1 دير ابزيع بنات دير إبزيع الثانوية  94
  6  2 دير ابزيع ذكور دير ابزيع الثانوية  95

  9  3  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

) 4-1(بناء مدرسـة أساسـية      = 
  شعبة في نهاية الخطة) 12(بواقع 

  0  0 السوداندير بنات دير السودان الثانوية  96
  2  1 السوداندير ذكور دير السودان الثانوية  97

  2  1  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

غرف صـفية فـي     ) 3(زيادة  = 
  مدرسة ذكور دير السودان الثانوية

  5  3دير أبو مشعل ساسية المختلطةألبو مشعل اأدير   98
  7  5دير أبو مشعل بو مشعل الثانويةأبنات دير   99
  5  2مشعل دير أبو سعدات عالن الثانوية للذكور 100

  17  10  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

-1(جديدة بمستوى   بناء مدرسة   = 
شعبة بدل األساسية   ) 16(بسعة  ) 4

المختلطة وإضافة غرف صفية إلى     
  .الثانويتين

  5  3 ديرجرير ساسيةألذكور دير جرير ا 101
  1  1 ديرجرير ذكور ديرجرير الثانوية 102
  9  7 ديرجرير بنات ديرجرير الثانوية 103

  15  11  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

بناء مدرسـة أساسـية جديـدة = 
شعبة دراسـية   ) 16(للبنات بواقع   

حاليا، للتخفيف على مدرسة البنات     
  الثانوية

  4  1 دبواندير ساسيةذكور دير دبوان األ 104
  2  0 دبواندير بنات الياسر االساسية 105
  6  2 دبواندير بنات دير دبوان الثانوية 106

أساسـية  ) 4-1(بناء مدرسة جديدة    = 
شعبة دراسية في   ) 16(مختلطة بواقع   
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  6  0 دبواندير دير دبوان الثانوية المختلطة 107

  18  3  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

 مدرستي ذكـور    نهاية الخطة، لتصبح  
ـا،  ، أساسـية ع   دير دبوان األساسية   لي

  .وكذلك بنات الياسر األساسية
  0  0 دير قديس ساسيةألبنات دير قديس ا 108
  0  0 دير قديس بنات ديرقديس الثانوية 109
  0  0 دير قديس ديس الثانويةذكور دير ق 110

  4  0  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

تحويل مدرسة بنات ديـر قـديس       = 
األساسية إلى مدرسة أساسية مختلطة     

)1-4(.  

  0  0 دير نظام دير نظام الثانوية المختلطة 111
  0  0  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

  ال حاجة

  5  2 راس كركر بنات راس كركر األساسية 112
  3  0 راس كركر الجانية راس كركر الثانوية المختلطة 113

  8  2  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

إضافة غرف صفية إلـى بنـات       = 
راس كركر األساسية وإعداد خطـة      

  .مختلطة) 4-1(لبناء مدرسة أساسية 
  6  4 رافات رافات األساسية المختلطة 114

  6  4  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع
  ) .4-1(بناء مدرسة مختلطة 

  10  7 رام اهللا ية المختلطةفيصل الحسيني األساس 115
  2  0 رام اهللا بنات رام اهللا الثانوية 116
  7  4 رام اهللا ذكور رام اهللا الثانوية 117
  4  1 رام اهللا سية المختلطةهواري بومدين األسا 118
  8  6 رام اهللا ذكور عين مصباح األساسية 119
  11  7 رام اهللا بنات عزيز شاهين الثانوية 120

  42  25  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

، بناء مدرستين جديدتين فـورا    = 
شعبة للمدرسة الواحدة ) 16(بواقع  

مع ضرورة أن تكون للذكور، على      
 .مدارس )3(أن تنتهي الخطة ببناء 

  6  1 رمون بنات رمون الثانوية 121
  7  5 رمون ذكور رمون األساسية 122

  13  6  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

بناء مدرسة أساسـية مختلطـة      = 
حاليا السـتيعاب الحـالي     ) 1-4(

  والمستقبلي
  5  0 رنتيس ذكور رنتيس الثانوية 123
  4  1 رنتيس بنات رنتيس الثانوية 124

  9  1  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

بناء مدرسة أساسـية مختلطـة      = 
  في نهاية الخطة )1-4(

  0  0 سردا ختلطةسردا األساسية الم 125
  0  0  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

  ال حاجة

  5  1 سلواد بنات سلواد االساسية 126
  6  4 سلواد ذكور سلواد االساسية 127
  8  5 سلواد بنات سلواد الثانوية 128

) 4-1(بناء مدرسة أساسية مختلطة     = 
شعبة دراسية حالياعلى أن    ) 16(بواقع  

يتم بناء مدرسة أخـرى فـي موقـع         
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  6  4 سلواد ذكور شهداء سلواد الثانوية 129
  25  14  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

مناسب نهاية الخطة مع األخذ بعـين       
  .االعتبار إعادة توزيع المدارس

  4  2 سنجل بو بكر الصديق األساسيةأذكور  130
  4  3 سنجل ساسيةألبنات سنجل ا 131
  7  4 سنجل سراء لبنات سنجل الثانويةإلا 132
  7  2 سنجل ذكور سنجل الثانوية 133

  22  11  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

حاليا ) 4-1(بناء مدرسة جديدة     = 
ـ     ىعل  و بكـر   أن تصبح مدرسة أب

، الصديق أساسـية عليـا للـذكور      
  .وبنات سنجل أساسية عليا للبنات

  0  0 شبتين شبتين الثانوية المختلطة 134
  0  0  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

  جةال حا

  6  1 شقبا بنات شقبا الثانوية 135
  4  1 شقبا ذكور شقبا الثانوية 136

  10  2   للتجمعمجموع الغرف الصفية الالزمة

بسبب زيادة عدد الشعب الدراسـة      = 
، يقتـرح   ) 16(في المدرستين عـن     
مختلطـة  ) 4-1(بناء مدرسة أساسية   

  . وإعادة توزيع المدارساحالي
  2  1 صفا ذكور صفا األساسية 137
  2  1 صفا تحاد صفا الثانويةاذكور  138
  2  2 صفا بنات صفا الثانوية 139

  6  4  وع الغرف الصفية الالزمة للتجمعمجم

) 4(إضافة غرف صـفية عـدد     = 
في ذكور صفا األساسية لتخفيـف      

 دالضغط عن مدرسة ذكور اتحـا     
صفا الثانوية والتي يمنع االحتالل     

  .توسعتها أفقيا اوعموديا 
  0  0 عابود ذكور عابود الثانوية 140
  0  0 عابود حميدي البرغوثي الثانوية المختلطة 141

  0  0  ة للتجمعمجموع الغرف الصفية الالزم

يقترح بناء مدرسة صناعية على     = 
ارض مدرسة عابود وذلك خدمـة      
للتجمعات المحيطة المنطقة الغربية    

  .ولتناسب مساحة األرض
  0  0 عبوين ساسية المختلطةألعبوين ا 142
  7  6 عبوين بنات عبوين الثانوية 143
  5  2 عبوين عبوين الثانوية المختلطة 144

  12  8  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

) 12(بناء مدرسة جديدة بواقـع      = 
ــا  وإعــادة توزيــع  شــعبة حالي

  .المدارس

  6  1 عجول ختلطةعجول الثانوية الم 145
  6  1  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

) 4-1(بنــاء مدرســة جديــدة = 
  مختلطة في نهاية الخطة

  6  1 عطارة بنات عطارة الثانوية 146
  6  0 عطارة ذكور عطارة الثانوية 147

  12  1  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

أساسـية  ) 4-1(بناء مدرسـة    = 
  مختلطة في نهاية الخطة

  0  0 عين سينيا عين سينيا األساسية المختلطة 148
  0  0  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

  ال حاجة

  ال حاجة  0  0 عين قينيا عين قينيا األساسية المختلطة 149
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  0  0  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع
  3  2 عين يبرود عين يبرود األساسية المختلطة 150
  5  5 عين يبرود بنات عين يبرود الثانوية 151
  4  4 عين يبرود ذكور عين يبرود الثانوية 152

  12  11  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

جديدة أساسية للذكور   بناء مدرسة   = 
شـعبة  ) 12(حاليا  بواقـع     ) 1-6(

دراسة وتحويل مدرسة عين يبـرود      
  .األساسية المختلطة إلى بنات فقط

  5  2 قبيا ساسيةألبنات قبيا ا 153
  3  1 قبيا ذكور قبيا األساسية 154
  5  1 قبيا بنات قبيا الثانوية 155
  7  3 قبيا ذكور قبيا الثانوية 156

  20  7  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

ة إلى ذكور قبيا    إضافة غرف صفي  = 
ـات   ) 2( و ،)3(الثانوية عدد  غرفة لبن
واحدة لكل مـن    ، وغرفة   قبيا األساسية 

وذكور قبيا الثانويـة    ،بنات قبيا الثانوية  
سة جديدة بواقـع    على أن يتم بناء مدر    

  في نهاية الخطة ،شعبة دراسية) 16(
  2  0قراوة بني زيد ذكور قراوة األساسية 157
  4  1قراوة بني زيد ذكور قراوة وكفرعين الثانوية 158
  8  6قراوة بني زيد بنات قراوة الثانوية 159

  14  7  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

ة إلـى   غرف جديـد  ) 6(إضافة  = 
، علـى   مدرسة بنات قراوة الثانوية   

أن يتم بناء مدرسة جديدة في نهاية       
  . غرفة صفية)12(الخطة بواقع 

  3  1 كفر عين كفرعين الثانوية المختلطة 160

  3  1  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

-1(ية مختلطة   بناء مدرسة أساس  = 
وهـذا يخفـف    في نهاية الخطة    ) 4

 عن مدرستي بنات كفرعين     الضغط
، ومدرسة ذكور قراوة وكفر     لثانويةا

  .عين الثانوية
  2  0 كفر مالك بنات كفرمالك الثانوية 161
  4  0 كفر مالك نويةذكور كفرمالك الثا 162

  6  0  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

ـفية   غر)6(الحاجة إلى  بناء     =  ، ف  ص
على ان يكون اقتراح ببناء مدرسة جديدة       

  .مختلطة) 1-4(
  5  2 كفر نعمة بنات كفر نعمة الثانوية 163
  9  4 كفر نعمة ذكور كفرنعمة الثانوية 164

  14  6  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

-1(بناء مدرسة جديدة أساسية     = 
  مختلطة  في نهاية الخطة) 4

  4  3 كوبر المختلطةكوبر األساسية  165
  5  4 كوبر بنات كوبر الثانوية 166
  4  2 كوبر ذكور كوبر الثانوية 167

  13  9  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

-1(بناء مدرسة جديدة أساسية     = 
شعبة ) 12( بسعة   اللذكور حالي ) 6

دراسية وتحويل كـوبر األساسـية      
  .المختلطة إلى بنات أساسية

  6  3مخيم الجلزون ون الثانويةبنات الجلز 168

  6  3  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

) 3( عـدد    إضافة غرف صـفية   = 
، على  لمدرسة بنات الجلزون الثانوية   

ان يكون عـدد الغـرف الدراسـية        
  ).6(المضافة في نهاية الخطة 
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  4  2 نعلين نعلين األساسية المختلطة 169
  1  0 نعلين بنات نعلين الثانوية 170
  9  4 نعلين ذكور نعلين الثانوية 171

  15  6  مجموع الغرف الصفية الالزمة للتجمع

-1(بناء مدرسة جديدة أساسية     = 
شعبة ) 16( بسعة   اذكور حالي لل) 6

دراسية وتحويل نعلين األساسـية     
  .المختلطة إلى بنات أساسية

  0  0 يبرود يبرود األساسية المختلطة 172
  0  0  الصفية الالزمة للتجمعمجموع الغرف 

  ال حاجة= 

  
  :احتياجات التعليم غير النظامي وتقسم إلى اآلتي. 2.11.6

  

نـسمة بمـا    ) 5000(فتح مراكز جديدة للتعليم الموازي في التجمعات التي يزيد عدد سكانها عن              -
  .، وبالتعاون مع المؤسسات غير الحكوميةيخدم التجمعات المجاورة

نسمة بما  ) 5000(ليم الكبار في التجمعات التي يزيد عدد سكانها عن           وتع ةميألفتح مراكز لمحوا   -
  .وبالتعاون مع المؤسسات غير الحكومية يخدم التجمعات المجاورة

زيادة عدد مراكز التدريب المهني في المحافظة وتوزيعها بشكل عادل على التجمعات المختلفـة               -
 .ارة العمل والجهات ذات العالقةتسهيال لوصول المستفيدين منها وذلك بالتنسيق مع وز

  
  : وتقسم إلى اآلتيالالنظامي ماحتياجات التعل. 3.11.6

  

عـالم المقـرؤة    على التعاون مع المؤسسات التربويـة والثقافيـة ووسـائل اإل          تشجيع المدارس    -
  .والمسموعة والمرئية

  .ضرورة وجود فضائيات تعليمية تربوية فلسطينية -
  

  التوصيات12.6 

  

  :باحث بما يلييوصي ال

  

  .يريات التربية والتعليم األخرىمد لمدارس القيام بإعداد خرائط تربوية وخرائط مدرسية -1
موقـع  (  وبشكل منفرد بواقع الخدمات التربية    مستقبلية عن عالقة كل من اآلتية        القيام بدراسات    -2

 المراكـز اإلداريـة،     المدرسة، المبنى المدرسي، مختبرات العلوم، مختبرات الحاسوب، المكتبات،       
  ).المراكز الفنية، الخدمات الصحية
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  . أن تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بدراسة واقع مسارات الثانوية العامة وجدواه، وفاعليته-3
 اإلدارية عند فتح الـشعب       أن تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بإجراء تعديالت على تعليماتها          -4

بعدد الطلبة ومساحة الغرفة الصفية بما ال تقل المساحة المخصصة          بأن تربط ذلك    الدراسية الجديدة   
  ).2م1.5( للطالب الواحد عن

أن يتم التنسيق بين وزارات السلطة الوطنية بإلزام المجالس البلدية باقتطاع جزء من األراضي               -5
  .سكانات المختلفةذات المساحات الواسعة للمدارس والخدمات العامة قبل إعطاء التراخيص لال

أن يتم التنسيق بين وزارات السلطة الوطنية لوقف االعتداءات من الجهات الرسمية والـشعبية               -6
  .على أراضي المدارس ومنع ذلك منعا باتا مهما كان السبب وتحت أي مسوغات

غ  لكل مدرسة مهما كان عدد طلبتها كي يقوم باألعمال اإلدارية وليتفـر            ر ضرورة تعيين سكرتي   -7
  المدير إلى المهام الفنية ومتابعتها

 ضرورة توزيع المراكز اإلدارية والفنية بما يخدم المدارس وليس بهدف تخفيف العـبء عـن                -8
  .المعلمين في بعض المدارس

  .  حول أهمية التخطيط التربوي وعملياته المنهجية ضرورة عقد دورات لمديري المدارس-9
 يتحمله  يلتعليم إلى مديريتين بسبب عبء اإلشراف الكبير الذ        ضرورة قسمة مديرية التربية وا     -10

  .الموظفين وبسبب صعوبة التواصل مع المدارس التساع رقعة المحافظة
 ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم العالي بدراسة االحتياجـات الحاليـة لمحافظـة رام اهللا                -11

 .والبيرة وتلبية هذه االحتياجات على وجه السرعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  راجعالمـــ
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  :المراجع العربية واألجنبية
  

 -الطبعة األولى، المـورد، رام اهللا     . قيادة التغيير التربوي  ): 2006. ( مركز تطور المعلم   ،المورد
  .فلسطين

  
مـشروع التنميـة البـشرية      . سـتراتيجية االتعليم في فلسطين لمحة     ): 1997. (أبو دحو، ابتسام  

  .ينوزارة التربية والتعليم، فلسط.المستدامة
  

مشكالت التخطيط التربوي لـدى مـديري ومـديرات         : )2007. (أبو عيشه، غيداء عبد اهللا صالح     

 رسالة ماجستير غيـر     .(فلسطين،  جامعة النجاح الوطنية  . المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين    
  .)منشوره

  
ة، مـن منظـور     السياسة التعليمية في المجتمعات العمرانية الجديد      ):2002( .، حنان إسماعيل  أحمد

  ).174-129ص ص (، 24مجلة مستقبل التربية العربية، المجلد الثامن، العدد. تخطيط تنموي
  

تصور مقترح لمستقبل المدرسة االبتدائية في مملكة البحـرين         ): 2006. (أحمد، محمد علي حميد   

  ).رةرسالة دكتوراه غير منشو. ( جامعة الزهر، مصر. في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية
  

المدن والضواحي الجديدة فـي     ): 2010. (اإلدارة العامة للحكم المحلي في محافظة رام اهللا والبيرة        

  ).نشرة داخلية غير منشورة . ( رام اهللا، فلسطين .2010محافظة رام اهللا والبيرة في العام 
  

 الشبابية واألنديـة    المراكز): 2010. (اإلدارة العامة للشباب والرياضة في محافظة رام اهللا والبيرة        

  ).نشرة داخلية غير منشورة . ( رام اهللا، فلسطين. المرخصة من وزارة الشباب والرياضة
  

جريـدة األيـام   .  إدارة التخطيط التربوي والمعلومات تقود اإلصـالح   ): 29 تموز   2008. ( األيام

  ).3-1 صص(السودان /

  
ية لمدارس محافظة الطفيلة في األردن      تصميم خريطة مدرس  : )2001. (البداينة، عادل عوده فالح   

 .، العـراق  جامعة بغداد . باستخدام تقنيات الخريطة التربوية   ) 2009/2010( حتى العام الدراسي    
   .) غير منشورهدكتوراةرسالة (
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 عملياته ومدخالتـه وارتباطـه بالتنميـة        –التخطيط التربوي   . )1999. ( البوهي، فاروق شوقي  

  .إلسكندرية، دار المعرفة الجامعية ا. والدور المتغير للمعلم
  

فـي  كفاية المكان التربوية في المدارس الحكومية الثانويـة         ): 1996. (الترك، عبد الرحمن عوده   

   ).رسالة ماجستير غير منشورة. (جامعة النجاح الوطنية، فلسطين. "دراسة مسحية" الضفة الغربية 
  

، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمـان     . لتربيةالمرجع في مبادئ ا   ): 1993. (التل، سعيد وزمالؤه  
  .األردن

  
ثر استخدام الحاسوب على تحصيل طلبـة الـصف الـسابع فـي             ا): 2007. (جبر، وهيب وجيه  

 .جامعة النجاح الوطنية، فلـسطين     .الرياضيات واتجاهات معلميهم نحو استخدامه كوسيلة تعليمية      
  .) منشورةر غيرسالة ماجستير(
  

. )2025-1997( السكان في األراضي الفلسطينية   ): 1999.(حصاء الفلسطيني الجهاز المركزي لإل  
  .رام اهللا،  فلسطين

  
قرير السكان، محافظـة     ت -النتائج النهائية للتعداد  ): 2009.(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   

  . رام اهللا،  فلسطين.لبيرةرام اهللا وا
  

). 19(، رقـم    اب فلسطين اإلحصائي الـسنوي    كت): 2009( .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   

  . فلسطين،رام اهللا
  

أثر استخدام المختبر في تنمية مهارات التفكير العلمي        ): 2010.(وآخرون، ناصر بن علي،   يالجهور
مجلة جامعـة الـشارقة     . واالتجاهات نحو العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي بسلطنة عمان         

  ) .86-57ص ص ( ، )2 العدد( ، 7المجلد واالجتماعية، إلنسانية للعلوم ا
  

عـالم  . تخطيط المؤسـسات التعليمـي    : )2006 (.، محمد صبري، والبحيري، السيد محمود     حافظ
   .، مصرالكتب

  
   .، مصررـدار الفك. اقتصاديات التربية والتخطيط التربوي: )2002. (حجي، احمد اسماعيل
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 دراسـة تطبيقيـة فـي       –درسية وسبل تطويرها    واقع الخريطة الم  ): 2003.(حربي، منير عبد اهللا   
صـادر عـن    ،  )10العـدد   (،  مجلة التربية . التخطيط المكاني لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية      
  ).236-171  صص( ،الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية

 
 التعليميـة للمـدارس     بناء نموذج تحليلي لمحاكاة الخـدمات     ): 2009( .حسين، خديجة عبد الزهرة   

جامعـة  /مركز دراسات البصرة مجلة دراسات البصرة، .  GISالثانوية في مدينة البصرة باستخدام
  .)28-1ص ص (، البصرة، العراق

  

في دراسـة   (GIS )استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية : )2003. (حلبي، رائد صالح طلب

رسـالة ماجـستير غيـر    . (فلسطين، النجاح الوطنية جامعة .ستعماالت األراضي في مدينة نابلس   ا
  .)منشوره

  
إعداد خريطة للتنمية اإلنـسانية فـي منطقـة البوكمـال           : )2006 ( .الدرويش، فواز ويس العلي   

  ). غير منشورةةرسالة دكتورا( .، سورياجامعة دمشق. بمحافظة دير الزور
  

دراسة في  ( رحلة التعليم األساسي    إعداد خريطة مدرسية لم   : )2008( .الدرويش، فواز ويس العلي   
، 24جامعـة دمـشق، المجلـد    مجلـة  . )مركز ناحية هجين منطقة البوكمال بمحافظة دير الزور     

  . )483- 445 صص (،)1(العدد
  

مجلة البحوث  .  الخارطة المدرسية ضرورة لتخطيط تربوي سليم      ):1987. (الذيفاني، يحي عبد اهللا   

-33 ص ص(،  السنة األولى مركز البحوث والتطوير التربـوي      ث،  والدراسات التربوية، العدد الثال   
46.(  

  

المنظمـة  المجلة العربية للتربية،    . الخريطة المدرسية ومنهجيتها  ): 1991. (رحمة، أنطون حبيب  
  .)242-191ص ص  (،12، المجلد 2 العدد ، تونس–العربية للتربية والثقافة والعلوم 

  
 ، العدد 7مجلة مستقبل التربية العربية، المجلد      . المدرسيةالخريطة  ): 2001( .زاهر، ضياء الدين  

  ).221-219  صص(  .المركز العربي للتعليم والتنمية، أسد. )20(
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المجلة العربية للتربية،   . التخطيط التربوي والتحوالت التقنية المعاصرة    ): 1997.(زحالن، انطوان 

  .)178-150ص ص (،ية والثقافة والعلومصادر عن المنظمة العربية للترب. )1( العدد ،17المجلد 
  

  .دار جرير، عمان. التدريب على إعداد الخطط التربوية). 2005. (زريقات، محمد نايف ابو كشك
  

الـسنة  ،  )12( مجلة التربية الجديدة، أب، العدد       .الخريطة المدرسية ): 1977. (زعتري، مصطفى 
  .الرابعة

  

راسية حالة د ( عايير التخطيطية في تطوير المدارس      الم: )2002 (.سرحان، بسام عبد العزيز أحمد    

  ).رسالة ماجستير غير منشوره ( .، فلسطينجامعة النجاح الوطنية ).لمحافظة رام اهللا والبيرة 
  

توزيع وتخطيط الخدمات التعليميـة فـي محافظـة سـلفيت           : )2009. (شقير، هبه محمد حموده   

رسـالة   ( .، فلـسطين جامعة النجاح الوطنيـة .  (GIS )يةباستخدام تقنية نظم المعلومات الجغراف
  ).ماجستير غير منشوره

  
صعوبات التخطيط التربوي كمـا يراهـا مـديرو ومـديرات           ): 2003. (صافي، حسن عبد الرحيم   

 رسـالة   ( .جامعة القدس، فلـسطين   . مدارس الحكومة ووكالة الغوث في محافظة رام اهللا والبيرة        
  .)ماجستير غير منشورة

  
/ ريطـة المدرســية     الدورة التدريبية القومية في مجال إعداد الخ      : )1999. (  وحيد  محمد صيام،

 -185ص ص   (،  )64( العـدد    مجلـة شـؤون اجتماعيـة،    . 7/10/1999-2،  التربوية، دمشق 
193.(  

  
ـ          ): 2007.(الطاهر، غادة بنت عبد اهللا أحمد        ة مباني مدارس التعليم العـام للبنـات فـي محافظ

رسـالة  (،  الـسعودية ،  جامعة الملـك سـعود     .مية باستخدام نموذج مكليري   ، دراسة تقوي  اإلحساء
  ). غير منشورةماجستير

  
المكتب الجـامعي   .  المعاصرة ااإلدارة التعليمية أصولها وتطبيقاته   ): 1999( .الطبيب، أحمد محمد  

  .، اإلسكندرية، مصرثالحدي
  
  .  األردن التوزيع، عمان،دار الشروق للنشر و. التطوير التربوي): 2003.(طراونة، خليفال
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 دار الـشروق للنـشر والتوزيـع،        .اإلدارة المدرسية الحديثة  ): 2001. (عابدين، محمد عبد القادر   
  .، االردنعمان

  
  .بيروت، ، دار المعلم للماليين7 ط.ويـط التربـالتخطي: )1997( .عبد الدايم، عبد اهللا

  
محافظة ( العامة وتخطيطها في بلدة طمون      توزيع الخدمات   ): 2007( .عبد اهللا، كفاح محمد صالح    

رسالة ( جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،      ).GIS(باالستعانة بنظم المعلومات الجغرافية     ) طوباس  
  .) منشورةرماجستير غي

  

إعداد خطة لتحديد احتياجات مديرية التربية والتعليم فـي         ): 2008( .عطاطره، سالم رفيق حمدان   

رسـالة  . ( جامعة النجاح الوطنية، فلسطين   . رسية خالل أربع سنوات قادمة    قباطية من األبنية المد   
  ).ماجستير غير منشورة

  
 درجة معرفة مديري التربية والتعلـيم فـي مـديريات           ):2008. (عويضة، عدنان إبراهيم محمود   

جامعة القـدس،   . الضفة الغربية لعملية التخطيط التربوي، ودرجة ممارستهم لها في مجال عملهم          
  ).رسالة ماجستير غير منشورة.( سطينفل
  

  .عمان، دار المسيرة. التخطيط التربوي: )2009(حمد متولي، ، مغنيمة
  

 دار أزمنـه    .قضايا تربوية، دراسات في الشؤون التربوية المعاصـرة       ). 2008.(الفريجات، غالب 
  .للنشر والتوزيع، عمان

  
 باستخدام تقنيـة    2000دبا حتى عام    إعداد خطة تربوية للواء مأ    : )1992 (.القنصل، حنا مرجي  

  ).رسالة ماجستير غير منشوره. (، األردنالجامعة األردنية. الخريطة التربوية
  

جامعـة  . لى مـدينتي رام اهللا والبيـرة      إالهجرة الداخلية   : )2002. ( كساب، ياسر محمد سرحان   
  ).رسالة ماجستير غير منشوره ( .، فلسطينالنجاح الوطنية

  
مركز اإلسـكندرية للكتـاب، اإلسـكندرية،       . طيطـكلة التخ ـمش): 1998. (يونيمتولي، فؤاد بس  

  .مصر
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المؤسسة الجامعية  . التخطيط التربوي إطار لمدخل تنموي جديد     : )1992. (محمد، أحمد علي  الحاج  
  .، لبنانللدراسات والنشر والتوزيع

  
 .)استخدامها في سورية   واقع وآفاق    (،  (GIS)نظم المعلومات الجغرافية    : )2000. (محمد، بهجت 

  .)113-77ص ص( ، )2(، العدد 16مجلة جامعة دمشق، المجلد
  

 رام اهللا،   .2009/2010استمارة اإلحـصاءات المدرسـية      ): 2010. (مدرسة دير دبوان الصناعية   
  ).نشرة داخلية غير منشورة(  .فلسطين

  
اسـتمارة  ): 2010. (مدرسـية مديرية التربية والتعليم لمحافظة رام اهللا والبيرة، قـسم األبنيـة ال           

رام . 2009/2010إحصاءات األبنية المدرسية للمدارس الحكومية في  محافظة رام اهللا والبيـرة             
  ).نشرة داخلية غير منشورة (  .اهللا، فلسطين

  
الـدليل  ): 2010. (مديرية التربية والتعليم لمحافظة رام اهللا والبيرة، قـسم التخطـيط واإلحـصاء            

نشرة داخلية غيـر    .( رام اهللا، فلسطين  . 2009/2010حافظة رام اهللا والبيرة     اإلحصائي لمدارس م  
  ).منشورة 

  
إحصاءات مراكز محو   ): 2010. (مديرية التربية والتعليم لمحافظة رام اهللا والبيرة، قسم التعليم العام         

اهللا، رام  . 2009/2010األمية وتعليم الكبار والمراكز الثقافيـة فـي محافظـة رام اهللا والبيـرة               
  ).نشرة داخلية غير منشورة (  .فلسطين

  
اسـتمارة  ): 2010. (مديرية التربية والتعليم لمحافظة رام اهللا والبيرة، قـسم التقنيـات التربويـة            

. 2009/2010إحصاءات التقنيات التربوية في المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا والبيـرة             
  ).رة نشرة داخلية غير منشو(  .رام اهللا، فلسطين

  
الطبعة االولـى،   . التخطيط التربوي، المفهوم والواقع والتطبيق    ): 2009( .مريزيق، هشام يعقوب  

  .دار جرير، عمان، االردن
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  )1( ملحق رقم 
  عينة الدراسة
  المدارس الثانوية

  
  اسم المدرسة  الرقم  اسم المدرسة  الرقم
 ذآور آفرنعمة الثانوية 43 ذآور إتحاد صفا الثانوية 1
 ذآور آوبر الثانوية 44  أبو شخيدم الثانوية المختلطة 2
 ذآور آوبر الثانوية 45 سراء لبنات سنجل الثانويةإلا 3
 ذآور آفرنعمة الثانوية 46 الشيخ محمد الشامي الثانوية للبنات 4
 ذآور آفرمالك الثانوية 47 ختلطةالطيرة بيت عورالفوقا الثانوية الم 5
 ذآور قراوة وآفرعين الثانوية 48 الشيخ محمد الشامي الثانوية للبنات 6
 ذآور بيتونيا الثانوية 49 اللبن الغربي الثانوية المختلطة 7
 ذآور بيت لقيا الثانوية 50 المدرسة اإلسبانية الثانوية 8
 قبيا الثانويةذآور  51 اللبن الغربي الثانوية المختلطة 9
  بيتللو الثانوية المختلطة 52 إتحاد الجانية راس آرآر الثانوية المختلطة 10
 شبتين الثانوية المختلطة 53 بدرس الثانوية المختلطة 11
 ذآور عابود الثانوية 54 بلعين الثانوية المختلطة 12
 شبتين الثانوية المختلطة 55 بنات ابو قش الثانوية 13
  بنات رام اهللا الثانوية 56 فالح الثانويةبنات ابو 14
 ذآور بيتين الثانوية 57 بنات البيرة الثانوية 15
 ذآور ترمسعيا الثانوية 58 بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانوية 16
 ذآور خربثا المصباح الثانوية 59 بنات الطيرة الثانوية 17
 بني حارث الثانويةذآور خربثا  60 بنات الماجدة وسيلة الثانوية 18
 ذآور دورا القرع الثانوية 61 ذآور دير قديس الثانوية 19
 ذآور دير ابزيع الثانوية 62 بنات المزرعة القبلية الثانوية 20
 ذآور دير السودان الثانوية 63 بنات عطارة الثانوية 21
 )المزرعة الشرقية(محمد بن راشد ال مكتوم 64  بنات قبيا الثانوية 22
 آفرعين الثانوية المختلطة 65 بنات عين يبرود الثانوية 23
 عجول الثانوية المختلطة 66 بنات قاسم الريماوي الثانوية 24
 عبوين الثانوية المختلطة 67 بنات قراوة الثانوية 25
 ذآور ديرجرير الثانوية 68 حميدي البرغوثي الثانوية المختلطة 26
 شبتين الثانوية المختلطة  69 سميحة خليل الثانوية المختلطة 27
 سميحة خليل الثانوية المختلطة 70  ذآور رام اهللا الثانوية  28
 سعدات عالن الثانوية للذآور 71 بنات آفر نعمة الثانوية 29
 ذآور مزارع النوباني وعارورة الثانوية 72 بنات آفرمالك الثانوية 30
 لمختلطةسميحة خليل الثانوية ا 73 بنات آوبر الثانوية 31
 جمالة الثانوية المختلطة 74 ذآور برقا الثانوية 32
 حميدي البرغوثي الثانوية المختلطة 75 ذآور بشير البرغوثي الثانوية 33
 دورا القرع الثانوية المختلطة 76 ذآور بيت لقيا الثانوية 34
 ذآور المزرعة القبلية الثانوية 77  ذآور قبيا الثانوية 35
 دير دبوان الثانوية المختلطة 78 الثانويةذآور نعلين  36
 دير عمار الثانويةالمختلطة 79 بو فالح الثانويةأذآور  37
 دير نظام الثانوية المختلطة 80 مير حسن الثانويةألذآور ا 38
 جمالة الثانوية المختلطة 81 ذآور البيره الجديدة الثانوية 39
 ثانويةلبنات رام اهللا ا 82 ذآور قبيا الثانوية 40
 بيتللو الثانوية المختلطة 83 ذآور قراوة وآفرعين الثانوية 41
     ذآور آفرمالك الثانوية 42
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  المدارس االساسية
 

  اسم المدرسة  الرقم  اسم المدرسة  الرقم
 هواري بومدين األساسية المختلطة 29 يبرود األساسية المختلطة 1
 تلطةيبرود األساسية المخ 30 ذآور قبيا األساسية 2
 ذآور قبيا األساسية 31 ذآور قراوة األساسية 3
   بيتونيا األساسية المختلطة 32 )عارورة(ساسية ألذآور مسقط ا 4
 البيرة األساسية المختلطة 33 رافات األساسية المختلطة 5
 الجانية األساسية العليا المختلطة 34 سردا األساسية المختلطة 6
 الجانية األساسية المختلطة 35 ساسية المختلطةألعبوين ا 7
 ام صفا األساسية المختلطة 36 مدرسة الوحدة االساسية للبنين 8
 بدرس األساسية المختلطة 37 مغتربي البيره األساسية المختلطة 9
 النبي صالح األساسية المختلطة 38 نعلين األساسية المختلطة 10
 ساسية المختلطةالشروق األ 39 هواري بومدين األساسية المختلطة 11
 ذآور ابو بكر الصديق األساسية 40 الجانية األساسية العليا المختلطة 12
 مدرسة الوحدة األساسية للبنين 41 الجانية األساسية المختلطة 13
 مغتربي البيره األساسية المختلطة 42 الشروق األساسية المختلطة 14
  المختلطةنعلين األساسية 43 الفاروق االساسية العليا 15
 هواري بومدين األساسية المختلطة 44 الفجر الجديد األساسية المختلطة 16
 يبرود األساسية المختلطة 45 الكرامه األساسية المختلطة 17
 ذآور قبيا األساسية 46 المدية األساسية المختلطة 18
   بيتونيا األساسية المختلطة 47 المزرعة القبلية االساسية المختلطة 19
 البيرة األساسية المختلطة 48 بنات قبيا االساسية 20
 مدرسة الوحدة األساسية للبنين 49 آوبر األساسية المختلطة 21
 مغتربي البيره األساسية المختلطة 50 عين سينيا األساسية المختلطة 22
 نعلين األساسية المختلطة 51 عين قينيا األساسية المختلطة 23
 هواري بومدين األساسية المختلطة 52 ة المختلطةعين يبرود األساسي 24
 برهام وجيبيا األساسية المختلطة 53 فيصل الحسيني األساسية المختلطة 25
 بنات ابو عبيدة األساسية 54 مدرسة الوحدة االساسية للبنين 26
 ترمسعيا األساسية المختلطة  55 مغتربي البيره األساسية المختلطة 27
 بنات ابو فالح االساسية 56 ة المختلطةنعلين األساسي  28
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  )2(ملحق رقم 

  مبسم اهللا الرحمن الرحي
 
 

 

  
  

   العاليــموزارة التربيـة والتـعليـــ
   إحصاءات المدارساستبيان مسح

  2010/2011الدراسية للسنة 

  : ......................................................سم المدرسةا  : .......................................مديرية التربية والتعليم

         :الرقم الوطني للمدرسة  

     ):يترك فارغًا(الجديد الرقم الوطني   )خاصة وآالة الغوث، حكومة،( :....................الجهـــة المشرفـة

       ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  رمز التجمع  : ............................ فيه المدرسةاسم التجمع الذي تقع

           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: هاتف  :..........................................اسم معبئ االستمارة

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: فاآس  2010:   /   /التاريخ: ................... توقيع معبئ االستمارة            ـــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ب.ص  :..........................................لمدرسةة ا/اسم مدير        ـــــ

  سنة عن السنة الماضية اآتب االسم اسم المدرسة هذه الإذا تغير  2010:   /   /التاريخ: .................. ة المدرسة/توقيع مدير

  
  : ....................................................القديم للمدرسة  : .................توقيع مدير التربية والتعليم بصحة المعلومات

  التربية والتعليمبمديريةخاص 

       : .................ستمارة لإلدخالمعتمد اال        : .............................مدقق اول

         ...................: ..........مدخل البيانات        : ............................مدقق ثاني

 :مالحظة هامة
  .ب توخي الدقة أثناء تعبئة االستبيان، لذا يطل2000لسنة ) 4(إن بيانات هذا المسح ذات أهمية كبيرة، وهي خاضعة لقانون اإلحصاءات العامة رقم 
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   المدارسإحصاءاتدليل تعبئة وترميز استمارة 
  2009/2010للسنة الدراسية 

  :إرشادات عامة

ومن اجل تسهيل التعامل مع هذه المعلومات آليا فقد         .  في جمع المعلومات   الدقة التامة تقتضي تعبئة االستمارة مراعاة     
 مراعاة اإلرشادات التالية  ولتحقيق الهدف المنشود يجب     . وبهل التعامل بها مع الحاس    تم تصميم االستمارة بحيث يس    

  :عند تعبئة االستمارة
  . تقرأ االستمارة ودليل الترميز لكل صفحة بتمعن قبل تعبئتها.1

  .دليل الترميز هذا يتناسب مع صفحات االستمارة نفسها2. 
رها في جمع المعلومات ومن ثم تعبئـة االسـتمارة ، ويفـضل             فضل الطرق وأيس  أيحدد معبئ االستمارة مسبقا     3. 

وإذا كانت اكثر من شـعبة للـصف الواحـد تجمـع            .  االستعانة بمربي الصف في تعبئة الصفحتين الثانية والثالثة       
  .المعلومات عن جميع الشعب لذلك الصف وتعبأ في المكان المخصص له

  . تعبئة بقية االستمارةالمدرسة والمعلم المختص فيدارة إباالستعانة 4. 
  ...) .،4، 3، 2، 1(تعبأ األرقام باستخدام األرقام العربية فقط. 5 

   نهائي مع األخذ بعين االعتبار عدم الشطب عليها        وتعبأ بشكل  من االستمارة    ة واحدة توزع على كل مدرسة نسخ    6. 
  .الحتفاظ بها ل  إلدخالها حاسوبيا ووترسل  إلى مديرية التربية والتعليم في المحافظة

بعد تعبئة االستمارة كاملة تدقق المعلومات الواردة فيها باإلضافة إلى تدقيقها من واقع السجالت المدرسـية قبـل                  7. 
  .المحافظةاعتمادها نهائيا في مديرية التربية والتعليم في 

ة عن دقـة المعلومـات    مباشرن مسؤوال نيوقع المدير ومعبئ االستمارة في المكان المخصص لكل منهما ويكونا         . 8
  الواردة في االستمارة

  .تعبأ الصفحة األولى بعد االنتهاء من تعبئة االستمارة: 1مالحظة رقم 
  .تكتب المعلومات كتابة على الخط المنقط أو المتصل إن وجد، والرموز في المربع المناسب: 2مالحظة رقم 
  .ومكتبيا للتأكد من دقة البيانات بتدقيق المعلومات ميدانيا المديريةستقوم : 3مالحظة رقم 

  إرشادات تعبئة صفحة الغالف

  .يكتب اسم المدرسة كتابة 1. 
 .يعبأ الرقم الوطني للمدرسة في المدرسة نفسها. 2

  .يكتب اسم المديرية والجهة المشرفة التي تتبع لها المدرسة على السطر المخصص له3. 
 .تربية والتعليمة الييترك رمز التجمع فارغاً الستخدام مدير4. 

  .في المديرية) المقترح(يعبأ الرقم الجديد. 5
  تعليمات تعبئة الصفحة االولى

  
  .2) = قائم من قبل(، قديم 1) = ول مرهألاستخدم هذا العام و(جديد  : المبنى المدرسي. 1
لمدرسـة  وا.  ال يحدد جنس المدرسة حسب اسمها وإنما حسب جنس الطلبة الملتحقين بهـا             :جنس المدرسة . 2

المختلطة  هي المدرسة التي فيها طلبة من الجنسين بغض النظر عن العدد، ويعبأ كتابة ورمـزا ويرمـز لجـنس                     
  :المدرسة

  .3= ،       مختلطة 2= ،        إناث 1=  ذكور    
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 يتكون رمزي أعلى صف وأدنى صف مـن ثـالث           )أنظر رمز الصف في الصفحة الثانية     ( :مستوى المدرسة . 3
ويعبأ فـي المربعـات الـرقم       ) السابع(إذا كان الصف السابع هو أدنى صف يكتب على الخط كلمة            : مثال. خانات

ويعبأ في المربعات ) التاسع(كل رقم في خانة، وإذا كان الصف التاسع هو أعلى صف يكتب على الخط كلمة ) 207(
  .كل رقم في خانة) 209(

  . حسب ترتيب الصفوف في الصفحة الثانيةالثانوية يكتب رمزإذا تعددت الفروع ألعلى صف في المرحلة : مالحظة
  .3=،  أكاديمي ومهني 2= ،  مهني 1= أكاديمي  : نوع التعليم في المدرسة. 4
  . في المربع المناسب)X(ضع اشارة .5
ملك و مستأجر    , 2) = معارف+حكومي,جمعيات,وكالة,خاص,معارف(مستأجر , 1= ملك   :ملكية بناء المدرسة  . 6

 =3.   
  .في المربع المناسب ) X(شارة إ ضع :فترة دوام المدرسة. 7
  تدوام في نفس البناء المدرسي في       عدد المدارس التي   :عدد المدارس التي تشغل نفس البناء المدرسي في اليوم        . 8

لـى  إ اًسوموإذا كان البناء مق   . فقد تكون مدرسة واحدة او مدرستين او ثالث مدارس        . اليوم الواحد في فترات مختلفة    
جزئين تدوام في كل جزء مدرسة في نفس الوقت فيعتبر كل جزء  كبناء مدرسي منفـصل ويـتم احتـساب عـدد                       

  .المدارس التي تدوام في الجزء الواحد في نفس اليوم
  .يعبأ عدد الشعب والطلبة في الخانات المخصصة لها حسب الجنس. 9-10

، وتعبأ أعداد المراكز حـسب      االشخاص العاملين الدائمين فقط   المقصود عدد المراكز الفعلية وليس عدد       . 11-51
 ).تعبأ هذه المعلومات بعد االنتهاء من تعبئة الصفحة السادسة(. مسمى الوظيفة والجنس في الخانات المخصصة

  .يعبأ مجموع الحصص الفعلية المفرغة على حساب المختبر العلمي او المكتبة المدرسية. 16
  .هي الغرف التي يداوم فيها الطلبة في الفترة الصباحية : صباحيغرف صفية تستخدم . 17

  .هي الغرف التي يداوم فيها الطلبة في الفترة المسائية  : غرف صفية تستخدم مسائي
هي الغرف المخصصة كغرف صفية ولكن ال يداوم فيها طلبـة            : غرف صفية غير مستخدمة في الفترة الصباحية      

  .احيةألي سبب كان في الفترة الصب
هي الغرف المخصصة كغرف صفية ولكن ال يداوم فيها طلبـة   : غرف صفية غير مستخدمة في الفترة المـسائية  

  .أليا سبب كان في الفترة المسائية
  .هي جميع الغرف غير الصفية وتشمل جميع أنواع الغرف األخرى في المدرسة : غرف غير صفية

 ) وليس سنة إنشاء البناء المدرسي     درسة ولو كانت تحت اسم آخر     وهي سنة افتتاح الم    (:سنة تاسيس المدرسة  . 18
  .ويكتب بالميالدي من أربع خانات

  .5=  ، الخامس 4=  ، الرابع 3=  ، الثالث2=   ، الثاني1=  ، األول 0=ن يكون تسوية أما إالطابق . 19
حات األرض التي تتبع للمدرسة     يقصد بها مجموع مسا   : )2م(المساحة الكلية ألرض المدرسة بما فيها المباني      . 20

  .و لم يكن ، وتسجل المساحة بالمتر المربعأكان عليها بناء أسواء 
بغـض  ( فيعني المساحة الكلية للسطح العلوي لجميع المباني في المدرسـة            :)2م(مساحة مسطح بناء المدرسة     ما  أ

  .وتسجل  المساحة بالمتر المربع). النظر عن نوع استعمال المبنى
 يقصد بها مجموع مساحة الساحات المخصصة للعب في المدرسة وبغض           ):2م(ة المالعب في المدرسة     مساح. 12

  النظر عن نوع ا
  .لعاب التي تمارس على هذه المالعب، وتسجل المساحة بالمتر المربعألا

انت هنـاك   ذا ك إ يعبأ االسم    :وارقامها الوطنية ) ن وجدت إ(اسماء المدارس التي تشغل نفس البناء المدرسي        . 22
  . ذا كانت روضة تشغل نفس بناء المدرسةإو أخرى تدوام في نفس البناء المدرسي أمدارس 

  
  تعليمات تعبئة الصفحة الثانية

  :عدد الشعب*
 الصفوف المجمعة يكتب لكل صف جزء عشري من الشعبة بحيث يكون مجموع األجزاء العشرية لكـل                في حالة  -

  . يساوي الواحد الصحيحالصفوف المجمعة في غرفة صفية واحدة
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 طالب والصف الثاني األساسي     20 إذا كان في غرفة صفية صفان مجمعان هما الصف األول األساسي وفيه              :مثال(
 ويوضع في خانة عدد الـشعب       0.7 طالب فإنه يوضع في خانة عدد الشعب مقابل الصف األول األساسي             10وفيه  

  ).0.3مقابل الصف الثاني األساسي 
  :ة حسب حالة القيدعدد الطلب* 

 عدد الطلبة المترفعين من صف في العام الدراسي الماضي إلى الصف األعلـى فـي العـام                  : الطلبة المترفعون  -
  .الدراسي الحالي

 . عدد الطلبة الذين يعيدون نفس الصف الذي كانوا فيه في العام الدراسي الماضي: الطلبة الراسبون-

ركوا المدرسة نهائيا خالل العام الدراسي الماضي ولم ينتقلوا إلى مدارس أخرى             الطلبة الذين ت   :الطلبة المتسربون  -
أي لـم   (وفي حالة انتقال طلبة صف معين من مدرسة إلى أخرى وتسرب عدد من الطالب خالل العطلة الـصيفية                   

  .يسجل هؤالء الطالب على أنهم تسربوا من المدرسة المنقولين إليها) يلتحقوا في المدرسة الجديدة
  .تسجل أعداد الطالب المتسربين حسب الصف والجنس -
  . مهما كانت نوعية الهوية التي يحملها األبمنهم الجئونإذا كان األب يحمل بطاقة الجئين يسجل االبن تحت بند  -
 :توزيع الطلبة حسب الديانة*

  . تسجل أعداد الطالب حسب ديانتهم -
 :طفالألعدد الطلبة الذين التحقوا برياض ا* 

 .طفال في المكان المخصص لذلكأل يعبأ عدد الطلبة الذين التحقوا قبل الصف االول برياض ا-

  تعليمات تعبئة الصفحة الخامسة
  :الغرف الصفية .أ
  .على صف على الترتيب بالتسلسل مع رقم الغرفةأدنى صف في المدرسة الى أ بتعبئة معلومات الغرف الصفية من أيبد -
  . لمتر المربعتعبا مساحة الغرف با -
  .5=  ، الخامس 4=  ، الرابع 3=  ، الثالث2=   ، الثاني1=  ، األول 0=ن يكون تسوية أما إالطابق  -
دنى صف فـي حالـة      أ، ويعبأ رمز    )لى الصفحتين الثانية والثالثة لمعرفة رمز الصف        إارجع  ( رمز الصف    -

  .الصفوف المجمعة
ن أيعبا عدد الطلبة ورمز الصف فقط ويراعـى        )  لها غرف صفية     التي ال يوجد  ( في حالة الصفوف الدوارة      -

  .تكون في اخر القائمة
ضة        - ة          ( في حالة الغرف الصفية الفائ ا طلب د فيه ي ال يوج ة        ) وهي الت ه الغرف ع في ذي تق ساحة والطابق ال ا الم تعب

  .والملكية فقط و الباقي  يترك فارغًا
يتم تعبئته من قبل المدارس التي تدوام       ) ذا كان الصف يداوم مسائي      إ في المربع المقابل     9ضع الرقم   (  البند    -

  .دارتين مختلفينإدارة واحدة او فترتين بإذا كانت فترة دوام المدرسة فترتين بإفي الفترة المسائية 

  :الغرف غير الصفية. ب
  ).غرف المدير ومساعد المدير وسكرتير(دارة تشمل إلغرف ا -
  ).طباعة وصالة مستودعات وتلفزيون و متعددة األغراض ومناماتال(غرف الخدمات وتشمل  -
  .المختبرات هي جميع المختبرات باستثناء مختبر الحاسوب -
  . تعبا مساحة الغرف بالمتر المربع -
  .5=  ، الخامس 4=  ، الرابع 3=  ، الثالث2=   ، الثاني1=  ، االول 0=ن يكون تسوية أما إالطابق  -
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غرف الحد األنواع من الغرف اكثر من غرفة واحدة وتقع هذه الغرف في طوابق مختلفة يـتم                 اذا كان عدد ال    -
مثال اذا كانت هناك غرفة لإلدارة فـي الطـابق          ( وضع أرقام الطوابق بحيث يكون هناك فاصلة بين األرقام          

   ) 1،2ي االول وغرفة اخرى في الطابق الثاني يتم تعبئة بند الطابق الذي تقع فيه الغرفة كالتال
  تعليمات تعبئة الصفحة السادسة

  .2=  ، أنثى 1= ذكر :  الجنس                   .2=  ، اخرى 1) = ضفة ، غزة ، قدس(هوية : نوع الوثيقة
  :مسمى الوظيفة

االذنة  الفنيون المعلمون داريونإلا
والمستخدمون

 المسمى

مز
لر
ا

 

 المسمى

مز
لر
ا

 

 المسمى

مز
لر
ا

 

المسمى

مز
لر
ا

 

مساعد 
50 آذن30 طبيب21 معلم 9 داريإ

مدير ال 
40 حارس31 ممرض24 )4-1(معلم صف للصفوف 10 يدرس

مدير 
11 ويدرس

المدارس (مدرب ويعلم /مشرف
41 عامل32 مرشد27 )المهنية

42 سائق33قيم مختبر العلوم28 مسؤول النشاط الرياضي12 نائب مدير
43 أخرى  29 ل مختبر الحاسوبمسؤو13 سكرتير

14 أمين مكتبة
لذوي االحتياجات (معلم مصادر 

    47 )الخاصة

داري إ
48 مسؤول الكشافة20 أخرى

    49 منسق اللجنة الصحية المدرسية

  :تحدد نسبة المركز الذي يعمل فيه الموظف في المدرسة: المراكز الفعلية
  .وهكذا...  ، 1/4= ، ربع مركز 1/3= ، ثلث مركز 1/2=  ، نصف مركز 1= امل مركز ك

  .يعتبر معلم دائم ويدون اسمه ضمن قائمة العاملين في المدرسة: المعلم المجاز: مالحظة

  .2= ، بديل1= دائم: الوضع الوظيفي

  أعلى مؤهل علمي

 الرمز المؤهل الرمز المؤهل
 17 )ليسانس(بكالوريوس  10 أمي
 18 مع دبلوم تأهيل تربوي) ليسانس(بكالوريوس  11 ملم

 19 )بعد البكالوريوس او الماجستير (دبلوم عالي 12 ابتدائي
 20 ماجستير 13 عداديإ

 21 دآتوراه 14 ثانوي بدون توجيهي
 22 غير ذلك 15 )توجيهي(ثانوية عامة 

 16 )سنتين او ثالث سنوات(دبلوم متوسط 
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أساسية :  مستوى المرحلة التي يدرسها المعلم    .تشمل سنوات الخبرة داخل الوطن وخارجه     : لخبرة في التعليم  سنوات ا 
  .4= ، ال يدرس 3= ، أساسية وثانوية 2=  ، ثانوية فقط 1= فقط 

  .عدد الحصص االسبوعية الصفية للمعلم بدون حصص التفريغ: عدد الحصص
 )ليس المباحث(التخصصات ورموزها 

الرمز ة واساليب التدريسالتربي
اآلداب والعلوم االنسانية 
الرمز واالجتماعية واالدارية

العلوم  الطبيعية والتطبيقية 
الرمز والهندسة

701 الرياضيات402 ادارة االعمال101 ولىألساسية األالمرحلة ا
702 صاديةالرياضيات االقت403 االدارة العامة102 التربية االبتدائية وعلم النفس

703 الفيزياء404 االقتصاد103 التربية االسالمية
704 الكيمياء405 المحاسبة104 التربية المسيحية

705 االحياء406 العلوم المالية والمصرفية105 التربية التكنولوجية
706 الجيولوجيا407 التسويق106 تعليم االجتماعيات

707 االحصاء408 العربية وآدابهااللغة 107 تعليم العلوم
708 علم الحاسوب409 اللغة االنجليزية وآدابها108 تعليم الرياضيات والحاسوب

709 تكنولوجيا المعلومات501 اللغة الفرنسية109 اللغة العربية والتربية االسالمية
801 ةتخصصات الزراع502 اللغة االلمانية201 ساليب تدريسهأالتاريخ و

802 الطب البيطري503 التاريخ202 ساليب تدريسهاأالجغرافيا و
803 تخصصات مهنية فندقية504 الجغرافيا203 ساليب تدريسهاأاللغة العربية و

804تخصصات مهنية للفرع الصناعي 505 علم االجتماع204ساليب تدريسهاأاللغة االنجليزية و
805 الصحة العامة ومهن التمريض506 الخدمة االجتماعية205 هاساليب تدريسأالرياضيات و
806 الطب البشري507 التوجيه واالرشاد206 ساليب تدريسهاأالفيزياء و
807 تحاليل طبية ومختبرات508 علم النفس207 ساليب تدريسهاأالكيمياء و

808 يدلةالص509 الصحافة واالعالم208 االحياء واساليب تدريسها
809 علوم المياه والبيئة601 الدراسات الدولية209 ساليب تدريسهأالحاسوب و
901 الهندسة المدنية602 الدراسات العربية المعاصرة301 ساليب تدريسهاأالجيولوجيا و

902 الهندسة المعمارية603 العلوم السياسية302 التربية الرياضية
903 الهندسة الميكانيكية604 دراسات انسانية303 التربية المهنية

904 الهندسة الكهربائية605 الفنون الجميلة304 التربية الموسيقية
905 هندسة الحاسوب606 علم اآلثار305 التربية الفنية
906 الهندسة االلكترونية607 ادارة وريادة306 تربية طفل

907 الهندسة الصناعية608 علم المكتبات307 تربية منزلية
908 الهندسة الكيميائية609 التصميم الجرافيكي308 ساليب التدريسأمناهج و

909 الهندسة الزراعية**********************309 االدارة التربوية
999 غير ذلك من التخصصات**********************401 التربية الخاصة
ى اختيار التخصص الدقيق للمعلم كما ورد في الشهادة، وفي حال عدم وجوده ضمن القائمة يرجى اختيار أقـرب                يرج :مالحظة هامة 

 .ن أمكنإتخصص 
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    )4  (ملحق 
  قائمة بأسماء المحكمين

  
  عملمكان ال  المؤهل العلمي  االسم  الرقم

  جامعة القدس  دكتوراه  غسان سرحان. د   1
  جامعة القدس  دكتوراه  محمود أبو سمرة .د  2
  جامعة القدس  دكتوراه  محمد شعيبات. د  3
  جامعة القدس  دكتوراه  محمد عابدين. د  4
  جامعة القدس  دكتوراه  عفيف زيدان. د  5
  جامعة بير زيت  دكتوراه  موسى الخالدي. د  6
  جامعة بير زيت  كتوراهد  اجنيس حنانيا.د  7
  جامعة بير زيت  دكتوراه  خوله شخشير. د  8
  جامعة بير زيت  دكتوراه  احمد فتيحة.د  9

  جامعة النجاح  دكتوراه  عبد عساف.د  10
  جامعة النجاح الوطنية  دكتوراه   اتيم حسن. د  11
   امد يست-شبكة المدارس النموذجية  دكتوراه  سعيد عساف. د  12
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  )5(حق رقم مل
  

 دســـة القـجامع

  عمادة الدراسات العليا
  ةـكلية العلوم التربوي

 اإلستبـــانة
   ومديرات المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا والبيرة المحترمينيمدير

  تحية طيبة وبعد ، 
 والبيـرة   تصور مقترح إلعداد خريطـة تربويـة لمـدارس محافظـة رام اهللا            "جراء دراسة بعنوان    إيقوم الباحث ب  

اإلدارة وذلك الستكمال متطلبات الحصول على شهادة الماجستير فـي         ،"الحكومية في ضوء واقع الخدمات التربوية     
التعامل مع البيانـات    ، وسيتم   ات المطلوبة حول الموضوع   ، تم إعداد هذه األداة لجمع البيان      التربوية من جامعة القدس   

  .ضل بتعبئة هذه االستبانة بكل دقة منكم التفجياًث العلمي فقط، راوألغراض البحبسرية تامة 
 مع االحترام

   الباحث                                                                                  
   محمود زياده"محمد جبر"عبد الكريم 

 

   :القسم األول
  :التي تنطبق عليكفي المربع المناسب وفق الحالة ) (برجاء التكرم بوضع إشارة 

  : متغيرات هيةضمن معلومات حول ثالثتتو: المعلومات الشخصية لمدير المدرسة -ا
  
     ذكر             أنثى    :     الجنس -1
  
         أعلى من بكالوريوس              بكالوريوس     أدنى من  بكالوريوس    :  المؤهل العلمي-2
  
  وم طبيعية                  علوم إنسانيةعل:         التخصص -3
 
   سنوات) 10(أكثر من      )10-5(من       سنوات) 5( أقل من    :   الخبرة اإلدارية لمدير المدرسة سنوات-4
  

  : متغيرات هية وتتضمن معلومات حول أربع: المعلومات عن المدرسة-ب
  
  ة ثانوي   أساسية      :         المدرسة مستوى-1
  
  ة   مختلط           إناث          ذكور     :           جنس المدرسة-2
  
   مهني        أكاديميأكاديمي             مهني            :        تخصص المدرسة-3
   
  ريف             حضر    :     موقع المدرسة-4
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  :القسم الثاني
 التكرم بوضـع    ، راجياً خمسون فقرة وفقراتها   ، وعددها ستة  الخدمات التربوية الت  ا يشتمل على مج  

لـدرجات  تدل األرقـام علـى ا     حيث  ،  اًأمام  كل عبارة في المكان الذي تراه مناسب         )   (ة  إشار
) 2(بدرجـة متوسـطة،     ) 3 (،بدرجة كبيرة ) 4(،  بدرجة كبيرة جداً   )5(:المحددة على النحو التالي   

  .بدرجة قليلة جداً) 1(، بدرجة قليلة
  :مجيبا عن درجة مالئمة الفقرات التالية لما يتوفر في مدرستك

 
 بدرجة

قليلة 
 1جدا 

قليلة   
2 

 متوسطة
3 

  آبير
4 

آبيرة 
 5جدا 

الرقم الفقرات المجال

ة  بًا لغالبي ًا مناس ع المدرسة موقع شكل موق ي
 1  .الطلبة من حيث القرب 

 عن مصادر اإلزعاج       يبتعد موقع المدرسة   
 2 .والضوضاء 

د    صادر تزوي ن م ة م ع المدرس رب موق يقت
ة  دمات العام اء ، آ( الخ اتفم اء ، ه ، هرب

 ) .صرف صحي ، مواصالت عامة
3 

  4  .يحاط موقع المدرسة بالوحدات السكنية 

ى              ة من وإل ل الطلب ع المدرسة نق يسّهل موق
  5  .بيوتهم بالمواصالت العامة

  6  يبتعد موقع المدرسة عن مصادر التلوث 

1-
سة
در
الم

ع 
وق
 م

 

رف    ي الغ صة ف ساحة المخص تالءم الم ت
 7 .الصفية مع احتياجات الطلبة 

داد            ع أع ى المدرسي م ساحة المبن تتناسب م
 8 .الطلبة الموجودين بها 

د     ع القواع صحية م ق ال تالءم  المراف ت
 9 .حية العامة الص

 10 .تعتبر تهوية الغرف الصفية مناسبة 
المبنى المدرسي  وار المحيطة ب تحمي األس

 11 .الطلبة من األخطار

رف    ي غ ى المدرس ي المبن وفر ف   تت
بة  صية  مناس وب( تخص ة ، حاس ، مكتب

  ) .قاعة تدبير منزلي ، مختبر علوم 
12 

 13  .بنى المدرسي مناسبةإلنارة في المتعتبر ا
ي     ودة ف ب الموج ساحات والمالع تالءم ال ت

  14  .ةالمدرسة مع عدد الطلب

ي    اء المدرس رات البن ب مم ه تتناس  ومرافق
 15  .وذوي االحتياجات الخاصة

ساحات واب ال تح أب ة  تنف ة للمدرس  الخارجي
 16  .على طرق فرعية

ي     يتالءم البناء المدرسي مع    سيج العمران  الن
 17  .للمنطقة المحيطة

شطة     ة األن ي  لكاف اء المدرس سع البن يت
 18  .التربوية التي تنفذها المدرسة 

2-
قه
راف
وم

ي 
رس
مد
 ال
نى
مب
 ال
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ة    ين العلمي ؤهالت المعلم ب م  تتناس

  19  .ومستوى المدرسة 

  20  .يصل المعلمون إلى المدرسة بسهولة  

  21  .يّدرس معظم المعلمون تخصصاتهم فقط  

  22  .يسعى المعلمون إلى تطوير أنفسهم مهنيا  

  23  .ينتمي المعلمون إلى مهنة التعليم  
صلحة   د لم ث الواح و المبح اون معلم  يتع

  24  .الطلبة 

ين           دة ب يسود جو من العالقات اإلنسانية الجي
  25  .ريسية أعضاء الهيئة التد

 
ز    صاف المراآ لبًأ بأن ة س أثر المدرس تت

  26 التعليمية

يتوفر لدى المعلمين رضا وظيفي عال نحو        
  27  مهنتهم

3-
مي
علي
الت

ر 
كاد
 ال

  

تخدام      ى اس ة عل ة الطلب ين المكتب شجع أم ي
  28 المكتبة

ه             ع زمالئ وم  م ر العل يتعاون  مسؤول مختب
  29 .تجارب المخبرية في تحضير ال

ى األسس           ة عل شافة الطلب يدّرب مشرف الك
  30  .الكشفية 

ادئ  يدّرب مشرف الحاسوب الطلبة على مب
  31 .الحاسوب 

دير    اء م ن أعب دير  م ب الم ف نائ يخَف
  32  .المدرسة 

ه   ة إلي ام الموآل ة المه كرتير المدرس ذ س ينَف
  33  .بدقة

اب سية يت ضايا النف وي الق د الترب ع المرش
  34 .للطلبة

ى تحسين          داني عل يساعد منسق الصحة المي
  35  .بيئة المدرسة الصحية

ة   ة المدرس ى نظاف افظ اآلذن عل يح
  36  .باستمرار

ات     ى ممتلك ي عل ارس الليل افظ الح يح
  37  .المدرسة

4-
ني
الف
 و
ري
الدا
ر ا
كاد
 ال

 

بة      ب المناس ة الكت ة المدرس وّفر مكتب ت
  38 .حسين العملية التعليمية لت

ة      يوَفر مختبر الحاسوب االحتياجات الالزم
  39  .لتحسين العملية التعليمية 

يوَفر مختبر العلوم األدوات والمواد الالزمة      
  40  .إلجراء التجارب العلمية لجميع الصفوف

ة ال   رائط التعليمي ة الخ وَفر المدرس ة ت الزم
  41 .للطلبة

يلة     ية آوس ة المدرس ن الحديق ستفاد م ُي
  42  .تعليمية

وفرة  ة المت ائل التعليمي ون الوس ل المعلم يفّع
 43  .في المدرسة

5-
ية
يم
تعل
 ال
ات
قني
الت
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  44  .يوجد بالمدرسة بيانات محوسبة عن طلبتها 

بة  تعمل المدرسة على تصميم بيانات       محوس
  45 عن هيئتها اإلدارية والتعليمية

اء            بة عن البن ات محوس يوجد بالمدرسة بيان
  46  .المدرسي

اث        يتوفر بالمدرسة بيانات محوسبة عن األث
  47 المدرسي

ات  ة للتعليم ات ورقي ة ملف وفر المدرس ت
  48 .اإلدارية 

مية   ب الرس ى الكت ول إل سهل الوص ي
  49 . في الملفات الورقيةالمحفوظة

را     ة تقري ور الطلب اء أم ة أولي سّلم المدرس ت
ا  نويا  ( دوري رتين س ستوى  ) م ن م ع

  .تحصيل أبنائهم
50  

6-
دة
سان
الم

ة 
ري
الدا
ت ا
نيا
لتق
 ا
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    )6(  ملحق رقم 

  التجمعات السكانية في محافظة رام اهللا والبيرة حسب نوع التجمع وتقديرات أعداد السكان

  )14()2020(، والمتوقع ) 2010، 2007(للسنوات 
  

 التجمع  الرقم
نوع 

  التجمع
2007  2010  2020  

  1933  1495  1385  2  قشأبو  1
  9370  7249  6712  1 )بيتللو ، دير عمار ، جماال(االتحاد   2
  52618  40706  37690  1 البيرة  3
  1601  1238  1147  2 الجانية  4
  68  52  49  2 الدوحة  5
  8525  6595  6107  1 ) شخيدم أبوالمزرعة القبلية ، (الزيتونة   6
  2000  1547  1433  1 الطيبة  7
  1118  865  801  2 عين قينيا  8
  1870  14447  1340  2 الطيرة  9
  2032  1572  1456  2 اللبن الغربي  10
  1792  1386  1284  2 المدية  11
  6191  4790  4435  1 المزرعة الشرقية  12
  3261  2522  2336  2 المغير  13
  735  569  527  2 النبي صالح  14
  843  652  604  2 ام صفا  15
  1926  1490  1380  2 بدرس  16
  1037  802  743  2 بدو المعرجات  17
  2878  2227  2062  2 برقة  18
  848  656  608  2 برهام  19
  2342  181  1678  2 بلعين  20
  7001  5416  5015  1 )بيت ريما ودير غسانة (بني زيد الشرقية   21
  75596  5876  5441  1 )وعارورة  مزارع النوباني(ي زيد الغربيةبن  22
  3786  2929  2712  2 بيت سيرا  23
  6021  4658  4313  2 بيت عور التحتا  24
  1189  920  852  2 بيت عور الفوقا  25
  10620  8215  7607  1 بيت لقيا  26

                                                 
.سنويا% 2.6  معدل نمو السكان - 14  
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  343  265  246  2 بيت نوبا  27
  2712  21056  19496  1 بيتونيا  28
  2951  2283  2114  2 بيتين  29
  5237  4825  4468  1 بير زيت  30
  5146  3981  3686  1 ترمسعيا  31
  2363  1828  1693  2 جفنا  32
  1020  789  731  2 جلجليا  33
  203  157  146  2 جيبيا  34
  5503  4257  3942  2  فالحأبوخربة   35
  7177  5552  5141  2 خربثا المصباح  36
  3920  3032  2808  2 خربثا بني حارث  37
  3909  3086  2858  2 دورا القرع  38
  2849  2204  2041  2 دير ابزيع  39
  4851  3753  3475  2  مشعلأبودير   40
  2741  2121  1964  2 دير السودان  41
  5490  4247  3933  2 دير جرير  42
  7234  5596  5182  1 دير دبوان  43
  2674  2069  1916  2 دير قديس  44
  1210  936  867  2 دير نظام  45
  2290  1772  1641  2 س كركررا  46
  37823  29260  27092  1 رام اهللا  47
  3617  2798  2591  2 رمون  48
  3490  2700  2500  2 رنتيس  49
  8433  6524  6041  1 سلواد  50
  7212  5579  5166  1 سنجل  51
  1162  899  833  2 شبتين  52
  6194  4792  4437  2 شقبا  53
  1419  1098  1017  2 صردا  54
  5236  4051  3751  2 صفا  55
  2870  2220  2056  2 عابود  56
  4295  3323  3077  1 عبوين  57
  1703  1317  1220  2 عجول  58
  3127  2419  2240  1 عطارة  59
  978  757  701  2 عين سينيا  60
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  2158  1669  1546  2 عين عريك  61
  4131  3159  2959  2 عين يبرود  62
  6750  5222  4835  2 قبية  63
  4015  3106  2876  2 قراوة بني زيد  64
  2401  1857  1720  2 كفر عين  65
  3839  2970  2750  2 كفر مالك  66
  5165  3996  3700  2 كفر نعمة  67
  5065  3918  3628  2 كوبر  68
  6299  4873  4512  1 نعلين  69
  886  685  635  2 يبرود  70
  6906  5342  4947  3)15( مخيم االمعري  71
  10761  8324  7708  3 مخيم الجلزون  72
  2525  1953  1809  3  دير عمارمخيم  73
  526  407  377  3 مخيم سلواد  74
  1664  1287  1192  3 مخيم قدوره  75
  385296  298072 275981    المجموع  

  
  .ملحق النتائج النهائية للسكان. 2008.الباحث  مستندا إلى الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر 
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  )7(ملحق 
  

  ة محافظة رام اهللا والبيرةخارط
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  فهرس الجداول

  

الصفحة رقم  اسم الجدول
 الجدول

 1.1 الفرق بين الخريطة المدرسية والخريطة التربوية 36

 1.3 .توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب مستوى المدرسة 50

 2.3 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مستوى المدرسة 50

 3.3  الديمغرافيةخصائص أفراد عينة الدراسة 51

 4.3 مالحظات وتعديـالت المحكمين المتعلقة باالستبانة 53

59 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة، لواقع         
الخدمات التربوية في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعلـيم فـي            

 االت أداة الدراسة مرتبة تنازلياًمحافظة رام اهللا والبيرة، حسب مج

1.4 

59 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة، لواقع         
الخدمات التربوية في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعلـيم فـي            

 .مرتبة تنازلياً) موقع المدرسة( محافظة رام اهللا والبيرة، في مجال 

2.4 

60 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة، لواقع         
الخدمات التربوية في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعلـيم فـي            

 .مرتبة تنازليا) المبنى المدرسي ومرافقه(محافظة رام اهللا والبيرة، في مجال 
3.4 

61 

واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة، لواقع       المتوسطات الحسابية   
الخدمات التربوية في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعلـيم فـي            

 .مرتبة تنازلياً) الكادر التعليمي(محافظة رام اهللا والبيرة، في مجال 

4.4 

62 

فراد عينة الدراسة، لواقع    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أ     
الخدمات التربوية في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعلـيم فـي            

 .مرتبة تنازليا) الكادر اإلداري والفني(محافظة رام اهللا والبيرة، في مجال 

5.4 

63 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة، لواقع         
خدمات التربوية في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعلـيم فـي            ال

 مرتبة تنازليا) التقنيات التعليمية(محافظة رام اهللا والبيرة، في مجال 

6.4 

63 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة؛ لواقع         
مية التابعة لمديرية التربية والتعلـيم فـي        الخدمات التربوية في المدارس الحكو    

 ).التقنيات اإلدارية المساندة مرتبة تنازليا(محافظة رام اهللا والبيرة، في مجال 

7.4 
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65 

 للفروق بين أفراد عينة الدراسة، نحـو واقـع الخـدمات            (t-test)،  )ت(نتائج اختبار   
محافظة رام اهللا والبيرة تعـزى      التربوية في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم في         

 .لمتغير جنس مدير المدرسة

8.4 

65 

، للفروق بين تقديرات أفراد (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي
عينة الدراسة لواقع الخدمات التربوية في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم           

  العلمي لمدير المدرسةفي محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير المؤهل

9.4 

65 

 للفروق بين أفراد عينة الدراسة، نحو واقع الخـدمات  (t- test)، )ت(نتائج اختبار 
التربوية في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظـة رام اهللا والبيـرة              

 .تعزى لمتغير التخصص

10.4 

67 

 للفروق بين تقديرات أفراد (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي 
عينة الدراسة لتقييم واقع الخدمات التربوية في المدارس التابعة لمديريـة التربيـة             
 والتعليم في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير الخبرة اإلدارية لمدير المدرسة

11.4 

67 

الخـدمات   للفروق بين أفراد عينة الدراسة، نحـو واقـع           (t-test)نتائج اختبار ت    
التربوية في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظـة رام اهللا والبيـرة              

 .تعزى لمتغير مستوى المدرسة

12.4 

68 

، للفروق بين تقـديرات  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي 
 التربية  أفراد عينة الدراسة لواقع الخدمات التربوية في المدارس التابعة لمديرية         

 والتعليم في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير جنس المدرسة

13.4 

68 

، للفروق بين أفراد عينة الدراسة نحو واقـع الخـدمات   (t- test)، )ت(نتائج اختبار 
التربوية في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى     

 .سةلمتغير موقع المدر

14.4 

70  
 حسب نوع التجمع والنسبة     2010عدد سكان محافظة رام اهللا والبيرة في عام         

  15.4  2020المئوية والمتوقعة في العام 

70  
توزيع السكان في التجمعات السكانية في محافظة رام اهللا والبيرة فـي العـام              

  16.4   حسب عدد سكان التجمع ونوعه2010

71  
كل تجمع من التجمعات السكانية في محافظة رام اهللا         عدد المدارس الحكومية في     
  17.4  2010  /2009والبيرة في العام الدراسي

  18.4  .عدد المدارس حسب الجهة المشرفة ونسبتها المئوية  72
  19.4  .توزيع مدارس المحافظة حسب السلطة المشرفة ومستوى المدرسة وجنسها  72
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73  
 حسب  2009/2010بيرة للعام الدراسي    توزيع الطلبة في محافظة رام اهللا وال      

  20.4  .السلطة المشرفة وجنس الطالب والنسبة المئوية

74  
مجموع الشعب الدراسية فـي محافظـة رام اهللا والبيـرة للعـام الدراسـي               

  21.4  .شعبة، موزعة حسب جنس الشعبة) 2879 (2009/2010

  22.4  . فيهاتوزيع المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة حسب عدد الشعب  74

75  
، 2009/2010توزيع المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة للعام الدراسـي           

  23.4  .حسب عدد الطلبة في كل مدرسة

76  
 حـسب   2009/2010توزيع المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة للعام الدراسي          

  24.4  .جنس المدرسة

76  
 حسب  2009/2010لدراسي  مدارس محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية للعام ا       

  25.4  .ملكية المدارس

77  
مجموع معلمي المدارس الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا والبيرة            

  ، موزعين حسب جنس المدرسة وجنس المعلم2009/2010للعام الدراسي 
26.4  

78  
 مجموع معلمي المدرسة األساسية في المدارس الحكوميـة فـي محافظـة رام اهللا             

  .، موزعين حسب جنس المدرسة وجنس المعلم2009/2010والبيرة للعام الدراسي 
27.4  

79  
مجموع المعلمين واإلداريين في المدارس الحكومية لمحافظة رام اهللا والبيرة          

  28.4  . موزعين حسب المؤهل العلمي2009/2010للعام الدراسي

79  
 رام اهللا والبيرة للعـام      المعلمون واإلداريون في المدارس الحكومية لمحافظة     

  . موزعين حسب سنوات الخبرة2010 /2009الدراسي
29.4  

80  
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