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 اإلْـذاء

 يداهب واىتدى دربو عمى سار ومف وسمـ عميو اهلل صمى سيدنا محمد جميعا الخمؽ أشرؼ إلى
 الديف يـو إلى بسنتو واستف

أغمى الغوالي وأرؽ النسمات  اهلل رضا ارضاى مف وألتمػػس احقي اوفييأ أف عمى أعجز مف إلى
 الحبيبة ونور قمبي.... األـ

متاعب حياتي نور  ليرافقني الميالي وسير الشقاء زمف في العيش كد أجمىمف  تحمؿ مف إلى
 الغالي ب.... األعيني

 وأخواتي يإخوتي ي ورفقاء حياتي وعزوتي.........حيات سند إلى

 بحثي إلنجازبجانبي .......وساعدني  وقؼ وقريب صديؽ كؿ إلى

 .والتعمـ العمـ اإليماف راية حمؿ مف كؿ إلى

 .ىذا البحث ىديأ جميعا إلييـ

 

 





  ب
 

 

 شكـش ٔػشفبٌ

 

 ىذه إلتماـ جيد متواضع مف بو قمت لما وفقني الذي وأخير أوال العالميف رب هلل والشكر الحمد
  األستاذ الفاضؿ...... األفاضؿ وأخص بالذكر لألساتذة والتقدير بالشكر أتوجو ثـ، الدراسة

 الدكتور عبد اهلل عويس المحتـر

 خبراتو خالؿ مف وعطاء وأىمية ثراء فزادىا ىذه الدراسة لمتابعة إخراج الثميف وقتو خصص الذي
 فزاد صدره وسعة بعطفو ولطافتو فشممني يمؿ ولـ يكؿ لـ والذي تخصصي في مجاؿ الواسع وعممو
 وشمولية. قيمة الدراسة

تكرموا بمتابعتيـ أثناء  األفاضؿ في جامعة القدس الذيف لألساتذة والتقدير الشكر بجزيؿ وأتقدـ كما 
  دراستي.

 .دراستي التسييالت النجاز لي قدموا الذيف واألصدقاء اإلخوة لجميع الخالص ربالشك وأتقدـ 

 .سائمة المولى عز وجؿ أف يوفقني في ىذه الدراسة وأف يوفؽ الجميع إلى ما يحب ويرضى. 

 

 

 

 الباحثة        

 وفاء عادي 



  ت
 

 انًهخص
مدارس األساسية واإلعدادية التعرؼ عمى نمط توزيع الخدمات التعميمية لمىدفت الدراسة الحالية إلى 

اتباع الدراسة الحالية لممنيج وذلؾ مف خالؿ  والثانوية الحكومية والخاصة في مدينتي راـ اهلل والبيرة

مدرسة اساسية  46الوصفي التحميمي، واستخداـ االستبانة اداة لمدراسة، وقد تـ توزيع االستبانة عمى 

خمسة ىذه الدراسة عمى  وقد احتوتتي راـ اهلل والبيرة، دنيا واساسية عميا وثانوية موزعيف عمى مدين

 فصوؿ ىي: 

اإلطػار العاـ لمدراسة ويستعرض مشكمة الدراسة ومبرراتيا وأىدافيا وفرضياتيا وأىميتو  الفصؿ األوؿ:

 ومصادر البحث.، والدراسات السابقة، ومنيجيتيا

الخدمات التعميمية ، ة عف منطقة الدراسةاإلطار النظري ويتناوؿ لمحة جغرافية وتاريخي الفصؿ الثاني:

 السكاف والطمب عمى خدمات التعميـ ........، توزيعيا، تطورىا

، وتوزيعيا وكفايتيا وكفاءتيا وتخطيطيا، المفػاىيـ المتعمقة في واقع الخدمات التعميمية الفصؿ الثالث:

 وتقييميا.

خالؿ توضيح المنيجية والمجتمع والعينة مف ، واإلجراءات ونتائج الدراسة )الطريقة الفصؿ الرابع:

حصاءات  واألداة والمعمومات التي سيتـ جمعيا وىي المعمومات المتعمقة بموضوع الدراسة مف بيانات وا 

باإلضافة إلى تحميؿ الواقع  .المالحظة( وتـ االعتماد عمى المنيج الوصفي، مف خالؿ )االستبانة

حميمي بحيث يتـ تحميػؿ البيانات باستخداـ تقنية نظـ الموجود؛ حيث تـ االعتماد عمى المنيج الت

 .spssالمعمومات الجغرافية وبرنامج الرزمة اإلحصائية 

ـ ىكذلؾ اتائج التي توصمت إلييا الدراسة و النتائج والتوصيات ويستعرض أىـ الن الفصؿ الخامس:

تعميمية في المدينتيف التوصيات التي يمكف مف خالؿ تطبيقيا رفع مستوى كفاية وكفاءة الخدمات ال

 وغيرىما مف المدف الفمسطينية.
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 وقد خرجت الدراسة بمجموعة مف النتائج اىميا:

% مف المدارس )محؿ الدراسة( انشئت بعد دخوؿ السمطة الوطنية 58.70تبيف اف  -1

 الفمسطينية.

% مف المدارس الحكومية والخاصة والوكالة في مدينتي 97تبيف مف خالؿ المسح اف حوالي  -2

 ـ اهلل والبيرة متعددة الطوابؽ.را

% 57المدارس االعدادية وما نسبتو  % مف0% مف المدارس االبتدائية و 80.4أف ما نسبتو  -3

 .)أي عدد الطالب في المدرسة( مف المدارس الثانوية تحقؽ معيار حجـ المدرسة

ادية وما % مف المدارس االعد25ونسبتو % مف المدارس االبتدائية  84.8تبيف اف ما نسبتو   -4

 % مف المدارس الثانوية تحقؽ معيار عدد الغرؼ الصفية في المدرسة.70نسبتو 

% مف المدارس االعدادية وما 100% مف المدارس االبتدائية و98اظيرت نتائج التحميؿ اف  -5

 %مف المدارس الثانوية تحقؽ المعيار الخاص بمتوسط عدد الطالب داخؿ الصؼ.91نسبتو 

% مف المدارس االعدادية وما نسبتو 75لمدارس االبتدائية و% مف ا87كما تبيف اف  -6

 %مف المدارس الثانوية تحقؽ معيار نصيب الطالب مف المساحة المبنية.91

( متر، وبيف 944-844تبمغ المسافة بيف التجمع السكني وموقع المدرسة االبتدائية حوالي ) -7

 متر. (44>-44;أقصى وحدة سكنية وبيف المدارس اإلعدادية حوالي )

 بناء عمى نتائج التحميؿ االحصائي لمبيانات والنتائج التي خرجت بيا الدراسة فاف الباحثة توصي بما

 :يمي
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وباألخص اف ىناؾ  مراعاة الخصوصية المناطقية عند البناء المدرسي ووضع اولويات لذلؾ -1

شكؿ افضؿ مناطؽ تعتبر كثافتيا السكانية عالية فكاف البد مف توزيع الخدمات التعميمية ب

 .بحسب الكثافة السكانية وبناء المدارس مستقبال في ىذه المناطؽ

مطابقة لممواصفات  بأخرىوضع خطة الستبداؿ المدارس القديمة والتي ال تحقؽ المعايير  -2

 المعايير الفمسطينية.

انتياج الية جديدة لمموازنة بيف عدد الطمبة الممتحقيف بالمدارس الخاصة والمدارس الحكومية  -3

 .متخفيؼ مف حدة االزدحاـ الحاصؿ في المدارس الخاصة ل

فييا  أمكفاستئجار ابنية مناسبة بالقرب مف المناطؽ الخالية مف المدارس ومحاولة تعديؿ ما  -4

 حتى تتطابؽ مع المعايير الفمسطينية لمخدمات التعميمية.
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Abstract 

 

This study aims to identify the used patterns in distribution of education 

services to the primary, preparatory, and secondary government and private 

schools in Ramallah and AL-Beira, by following the current study analytical 

descriptive approach, and using the questionnaire which is a tool of the 

study, it has been distributed for 46 primary, preparatory, and secondary 

schools in Ramallah and AL-Beira, this study included five main chapters  

In the first chapter the general review was discussed, which include the 

problem, importance, and the methodology of the study as well as the 

previous studies and research sources. 

The second chapter included the literature review, which talks about the 

area from a geographical and historical way, and about the development of 

the education services, and people demands on this service. 

The third chapter included the concepts which is related to the reality of 

education services, distribution, efficiency, adequacy, and planning. 

Then the fourth chapter included (the methods, procedures, and the results 

of the study. By clarify the methodology, community, sample, tool, and the 

collected information’s out of the questionnaire), The descriptive approach 

was adopted as well as analysis the reality; all the information’s was 

analyzed by using GIS and SPSS technology.  
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In the end the fifth chapter included the results, recommendations, and 

comprised the most important results which the study reached as well the 

most important recommendations which can raise the level of competence 

and sufficient in educational services in both earlier mentioned cities and 

other Palestinian cities.  

The study came out with a set of result shows that %58.70 of the schools 

was constructed after the Palestinian Authority and as the survey shows %97 

of the government, private, and UNRWA (UN) schools in Ramallah and Al-

Beira are multi-store building, and that %80.4 of the primary schools, %0 of 

preparatory schools, and %57 of secondary schools match the schools size 

standards. On the other hand, %84.8 of primary schools, %25 of preparatory 

schools, and %70 of secondary schools match the number of class rooms 

standards. And as the results of the analysis showed that %98 of primary 

schools, %100 of preparatory schools, and %91 of secondary schools suits 

the average number of students in classes, there is also %87 of primary 

schools, %75 of preparatory schools, and %91 of secondary schools that 

satisfy student share of built area. 

Based on the results of the statistical analysis of data and study results, the 

researcher recommends the necessity of observance the territorial privacy 

when building schools In particular, there are areas with high population 

density, and educational services had to be better distributed according to 

population density and future school building in these areas.. And develop a 

plan to replace old schools with new ones that suits the required standards, 

also to Adopt a new mechanism to balance the number of students enrolled 

in private and public schools to alleviate overcrowding in private schools 
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 يصطهحبد انذساسخ

 تعميـ كمراكز البحوثلتعميمية مف مدارس ومنشآت تيدؼ إلى الالخدمات: وتشمؿ الخدمات ا

عامة ودور  ترفييية مف أندية ومتاحؼ ومسارح ومكتباتلثقافية والدينية والمات اوالجامعات، والخد

الرعاية الصحية ولكنيا ال  عبادة، كما تضـ الخدمات الصحية مف مستشفيات ومستوصفات ومراكز

 واألعماؿ تجاريلتشمؿ عيادات األطباء والتي تدخؿ ضمف النشاط ا

 باالشتراؾ ناسلا ليستعمميا تقاـ التي والمنشآت مؤسساتوال الخدمات ىي: العامة والمرافؽ الخدمات

 قاعة مسرح، مكتبة، جامع،)ثقافية مباني تعميمية، مباني متاجر، :التالية البنود في إدراجيا ويمكف

 إدارية خدمات صحية خدمات ،(رياضية ومالعب عامة مرافؽ)ترفييية مرافؽ (فنية معارض موسيقى،

 .حديد سكة مجاري، كيرباء، ه،ميا عامة مرافؽ ومطافي، شرطة

التخطيط المكاني يشير إلى األساليب المستخدمة مف قبؿ القطاع العاـ في التأثير عمى توزيع السكاف 

واألنشطة في الفضاءات بمقاييس متعددة. التخطيط المكاني يشمؿ جميع مستويات التخطيط الستخداـ 

ميمي، والخطط المكانية الوطنية، والمستويات األراضي بما في ذلؾ التخطيط الحضري، والتخطيط اإلق

 (2014)وكالة وفا،  الدولية

التخطيط القومي  ىو مستوى مف مستويات التخطيط وىو ىمزة الوصؿ بيف :االقميمي التخطيط

مواكبا  19، بدأ مفيـو التخطيط االقميمي خالؿ النصؼ الثاني مف القرف اؿ  والتخطيط المحمي الشامؿ

في التعامؿ مع  20وج في منتصؼ القرف اؿ لمثورة الصناعية ، و بدأ يأخذ شكؿ العمـ مكتمؿ النض

وخصائصو المختمفة والعالقات والتفاعالت فيما بينيما ،يقـو بالتوزيع المكاني  اإلقميـمكونات 

تي يممييا التخطيط العمراني المحمي القومية في اطار المحددات واإلمكانيات ال الخطة الستثمارات

السميمة التي تحقؽ لمتجمعات العمرانية الحياة الصحية  التخطيطيةعمي نحو ال يتعارض مع القواعد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%A9
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المريحة .فيو عباره عف تخطيط شامؿ عمي مستوي جغرافي محدد بسبب اختالؼ خصائص اقاليـ 

لذي يؤدي معدالت النمو بينيا. وبالتالي فإف األمر ا االقتصادية األنشطةديموجرافيا واختالؼ  الدولة

يؤدى إلي تحقيؽ أعمي معدؿ  المختمفةتنميو األقاليـ وتحقؽ التوازف والتنسيؽ والتكامؿ بيف القطاعات 

 .(1970حسف، ) الشاممة لمتنمية

ية الخدمات التعميمية: تتضمف توفير المدارس، والجامعات، والمراكز التعميمية، ووضع المناىج التعميم

وتطويرىا، إلى جانب العمؿ عمى ُمالئمة أسعار بعض الخدمات التعميمية؛ كاألقساط الجامعية مع قدرة 

ؿ ما سبؽ تقديـ المحاضرات، مالطالب المادية، ويشمؿ ذلؾ الجامعات الحكومية والخاصة، ويتخ

(.2015زيود، ).والندوات، واألنشطة الالمنيجية التي تساعد الطمبة عمى تطوير قدراتيـ التعميمية
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 انفصم األٔل

 انًقذيخ ٔيشكهخ انذساسخ 

 :يقذيخ 1.1

مف الخدمات التي تقع تحت مسؤولية وزارة التربية والتعميـ  تعتبر خدمات التعميـ األساسي في فمسطيف 

أو ، ما قبؿ المدرسة كمراحؿ التعميـ، الوزارة كذلؾ عمى كافة مراحؿ التعميـ األخرى العالي. كما وتشرؼ

والتعميـ ، وكذلؾ التعميـ النظامي وغير النظامي، والتعميـ الميني والتقني، والتعميـ العاـ، ـ الثانويالتعمي

الالجئيف الفمسطينييف " العالي. ويشارؾ وزارة التربية والتعميـ في ىذه المسؤولية وكالة غوث وتشغيؿ 

يف بخاصة في مخيمات الالجئيف التي تشرؼ عمى تعميـ أبناء الالجئيف الفمسطينييف المقيم"، ااألونرو 

وازداد ، الفمسطينييف. وكذلؾ القطاع الخاص الذي زادت مشاركتو في تقديـ خدمات التعميـ وعمى كافة المراحؿ

ف كاف يتركز في المدف. وتعتبر  التسعيناتدوره مف خالؿ عدد المنتسبيف اليو منذ بداية  مف القرف المنصـر وا 

وبمغ عدد طالب ، القطاع الخاص دوره في التعميـ مف خالليا ـالمدف التي يقدمدينتي راـ اهلل والبيرة أكثر 

كما بمغ عدد ، في فمسطيف ( طالب وطالبة ضمف المرحمة األساسية23759المرحمة التعميمية في المدارس )

 .1في فمسطيف ( طالب وطالبة55648طمبة الجامعات )

تنظيـ التعميـ في  المصادر التاريخية أف تاريخ أما بخصوص تاريخ تنظيـ التعميـ في فمسطيف فترجح“ 

ـ. الذي زاد ترسخو بعد إصدار 1869ىػ/ 1286إلى قانوف التعميـ العثماني الصادر سنة  فمسطيف يرجع

                                                           
1

 .7، ص2017، راـ اهلل، فمسطيف، 2017نتائج التعداد العاـ لمسكاف لعاـ الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،  
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الذي سف لتقوية إشراؼ الدولة عمى المدارس. وبالرغـ مف ذلؾ  1913سنة  لقانوف التعميـ ةالسمطات العثماني

  .1ت التعميمية في متصرفية القدس بيد اإلرساليات األجنبية بعيدا عف رقابة الدولةكمو بقيت غالبية المؤسسا

ـ قامت العصابات الصييونية بشف حرب عمى 1948/ أيار /  15د انتياء االنتداب البريطاني في بع

إلى التجمعات الفمسطينية، وقامت بتدمير عشرات مف القرى الفمسطينية وتيجير عشرات األلوؼ مف ساكنييا 

عالف قياـ دولة إسرائيؿ عمييا، وكاف لذلؾ  خارج فمسطيف، واحتالؿ الجزء الخصب مف األراضي الفمسطينية وا 

اثر كبير عمى كامؿ التراب الفمسطيني، وبعد ىذه الحرب تـ ضـ األراضي المتبقية مف فمسطيف في جزئيا 

ية والجزء الجنوبي )قطاع غزة( وضع وقد خضعت  األردنية الياشم .األوسط )الضفة الغربية( إلى المممكة 

تحت الوصاية المصرية طوباس في ىذه الفترة لمقوانيف األردنية والنظاـ اإلداري األردني كغيرىا مف مدف 

 .2وقرى الضفة الغربية

 1وكغيرىػا مػف المػدف  .ـ عاـ أسود في صفحة التاريخ الفمسطيني والعربي كػؿ سػواء، فقػد 1967يعتبر عاـ 

قية أنحاء فمسطيف وأجزاء أخرى مف الدوؿ العربية المجاورة الفمسطينية تأثرت طوباس بيذا االحتالؿ، احتمت ب

مف خالؿ إعالف جزء كبيػر مػف أراضػي المدينػة كمناطؽ عسكرية وأمنية مغمقة، وقاـ بضـ أراضي األغوار 

 الشمالية الى محافظة أريحػا، كمػا

األراضي المحاذية  ،ؽ األردف، الجزء األعظـ مػنيـ أصػحاب ومزارعػيشرد جزء مف أبناء ىذه المدينة إلى شر 

لنير األردف أما بخصوص التعميـ فقد عاش الشعب الفمسطيني ظػروؼ صػعبة متمثمػة بسػيطرة االحتالؿ عمى 

ضابط التربية والتعميـ(، )التعميـ في الضفة وغزة في ىذه الفترة، ووضع إدارة التعميـ بيد ضابط عسػكري 
                                                           

1
رسالة  ،1917-1948دتيف الصييونية والفمسطينية ودورىما في بناء الدولة المواجية بيف فكري القياالزامؿ، نواؼ محمد صالح،  

 .9، ص2011ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، أبو ديس، فمسطيف، 

 .577، ص م9>=5مؤسست الذراساث الفلسطيىيت، فلسطيه تاريخها وقضيتها،  - 2
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تدني الميزانيات التي رصدت لتطوير المدارس مما ترتب عميو نقص في المراكز التعميمية وبالتالي ظيور و 

 40الفترة المسائية باإلضافة إلى االكتظاظ الشديد في الغػرؼ الصفية حيث كاف يصؿ عدد الطالب إلى 

ناؾ إقباؿ مف الشعب عمى الرغـ مف ىذا الوضع التعميمي السيئ إال أف ى .طالب وأكثر داخؿ الشعبة

دراكيـ  الفمسطيني عمى التعميـ بشكؿ اكبر مف المرحمة السابقة )االنتداب البريطاني( بسبب وعي الناس وا 

وبخاصة المدف نموا في أعداد السكاف وكذلؾ في ، لقد شيدت التجمعات السكانية الفمسطينية ألىمية التعميـ،

في حاجة السكاف لمخدمات بوجو عاـ ولخدمات التعميـ بوجو حجـ سكانيا. وعميو فقد رافؽ ىذا النمو زيادة 

خاص. وىذا بدوره كاف واضحا في مدينتي راـ اهلل والبيرة. فقد أصبحت الحاجة إلى توفير خدمات التعميـ 

ضرورة  ختصاصواال ماـتىاإلبتوزيعيا الجغرافي أمرا أساسيا وضروريا. وتطمب األمر مف ذوي  واألىماـ

يط الخدمات التعميمية في مدينتي راـ اهلل والبيرة ومعرفة مدى التوازف الموجود في ىذا دراسة توزيع وتخط

 .1مف خالؿ اختيار الموقع األمثؿ ليا، وذلؾ بيدؼ االرتقاء بيذه الخدمة أيضا، التوزيع

يمية في وعميو فاف تطور الخدمات التعم، االساسية لممدينة "وتعد الخدمات التعميمية جزءا أساسيا مف البنية 

حيث أف الميمة األساسية ليذه الخدمات ىي تمبية ، المدينة يجب أف يكوف بالتوازي مع التطور العمراني ليا

 . 2حاجات السكاف بالشكؿ والنوع المطموب"

ـ عندما أسس المبشر 1846ىنا إلى أف تاريخ تشييد المدارس في المدينتيف يعود إلى عاـ  اإلشارةوتجدر  

ستمرت اإحداىا في مدينة راـ اهلل والتي يؿ غوبات خمس مدارس تبشيرية في فمسطيف كاف البروتستنتي صموئ

                                                           

، رسالة ماجستير غير اس باالستعانة بنظـ المعمومات الجغرافيةتقييـ وتخطيط الخدمات التعميمية في مدينة طوبفلاير،  محمد، - 1
 .32-31، ص2010منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف، 

2
، رسالة ماجستير غير منشورة، ، توزيع وتخطيط الخدمات التعميمية في مدينة جنيف باالستعانة بنظـ المعمومات الجغرافيةزيود، سبأ 

 .6، ص6459، ية، نابمس، فمسطيفجامعة النجاح الوطن
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ت افتتحـ 1857وفي عاـ ، بعد ذلؾ بفترة وجيزة األولى.في تقديـ خدمة التعميـ حتى قبيؿ الحرب العالمية 

التعميـ فييا عمى  وكاف لممدارس السابقة طقوس طائفية واقتصر الالتيف مدرسة ولكنيا لـ تعمر طويال. كنيسة

ـ أوؿ مدرسة مف نوعيا 1889مدارس اإلناث؛ فقد أسست جماعة الفرندز في عاـ  أما بخصوص .الذكور

وكاف افتتاح ىذه المدرسة حافزا لمرـو األرثوذكس إلنشاء ، لإلناث في راـ اهلل. واألولى مف نوعيا في فمسطيف

 .1”تح الفرندز مدرسة البنيف في راـ اهلل كذلؾ افت 1901وفي عاـ ، وحذا حذوىـ الالتيف، مدرسة لمبنات

ف محاور العممية التعميمية متعددة  ، وىي المعمـ، وىناؾ مجموعة مف العوامؿ التي تؤثر في نوعية التعميـ، وا 

والظروؼ السياسية. تشير العديد مف الدراسات ، وأسرة الطالب، والبيئة المدرسية، واإلدارة التعميمية، والمنياج

وباعتبار أف ، ويمكف مف خاللو إحداث تأثير إيجابي عمى مستوى التعميـ، العامؿ البشري ىو األىـ إلى أف

التي يكتسبيا ىي مخرجات  واالتجاىات، والميارات، الطالب ىو محور العممية التعميمية. وأف المعارؼ

العوامؿ وبتكامؿ بينيا  فإف التركيز يجب أف يكوف عمى المعمـ أوال ومف ثـ عمى بقية، العممية التعميمية

 جميعا.

الدراسة عمى أىـ الخدمات التعميمية المقدمة ألفراد المجتمع الفمسطيني مف ىذه وسيتـ التعرؼ مف خالؿ  

 خالؿ توفير جميع متطمبات سير العممية التعميمية ومرافقيا المتعددة لخدمة ىذه القطاعات المتنوعة.

 : يشكهخ انذساسخ: 1.2

والبيرة مف المدف الفمسطينية التي شيدت توسعا عمرانيا متزايدا إضافة إلى زيادة عدد سكاف  مدينتي راـ اهلل 

 تمقائية( أثر عمى توزيع الخدمات التعميمية وانتشارىا بسبب ال2018( في عاـ )70188حيث بمغ )، المدينتيف

                                                           
1

 .1، ص2017، راـ اهلل، فمسطيف، الحدود االدارية –مدينة راـ اهلل  مركز المعمومات الوطني الفمسطيني وفا، 
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مدينة البيرة أكثر منو في في اختيار مواقع ىذه الخدمات والمتمثمة في المدارس. حيث أف عدد المدارس في 

مدينة راـ اهلل. عمما بأف أعداد السكاف داخؿ حدود بمدية مدينة راـ اهلل ىو أكثر منو داخؿ حدود مدينة البيرة. 

وىذا ناتج عف ضعؼ التخطيط المكاني ليذه الخدمات وعدـ إتباع المعايير التخطيطية لتمؾ المدارس في 

 أماكف تواجدىا.

بحيث ، مخدمات التعميمية يخمؽ بيئة متوازنة تيدؼ إلى االستغالؿ األمثؿ ليذه الخدماتونظرا ألف التخطيط ل

وبالتالي ، ال يشكؿ توزيعيا وانتشارىا عبئا عمى السكاف في سبيؿ الوصوؿ إلييا ومدى االستفادة مف توزيعيا

 يضمف خدمة أكبر عدد مف السكاف بأقؿ جيد وتكمفة.

ة كمحاولة لتشخيص وتحميؿ واقع الخدمات التعميمية في مدينتي راـ اهلل ومف ىنا تكمف الحاجة ليذه الدراس

ويمكف تمخيص مشكمة  .وتحديد كيفية توزيعيا ومدى كفايتيا في تقديـ الخدمات التعميمية لمسكاف، والبيرة

غرافية ما واقع الخدمات التعميمية في مدينتي راـ اهلل والبيرة دراسة في جالدراسة بالسؤاؿ الرئيس التالي: 

 ؟تالخدما

 وينبثؽ عف ىذا السؤاؿ عدة أسئمة فرعية وىي كما يمي:

 والبيرة؟ما أىمية الخدمات التعميمية مف حيث مدى نشاط تقديـ ىذه الخدمات في مدينتي راـ اهلل  .1

 والبيرة؟تقديـ ىذه الخدمات في مدينتي راـ اهلل  فعاليةما أىمية الخدمات التعميمية مف حيث مدى  .2

توزيع الخدمات التعميمية في مدينتي راـ اهلل والبيرة مف خالؿ مقارنتيا بمعايير توزيع الخدمات ما أىمية   .3

 ؟الفمسطينيةالتعميمية 

 والبيرة؟في مدينتي راـ اهلل  الخدمات التعميميةما دور تنويع الخدمات التعميمية وأثرىا عمى   .4
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 نتي راـ اهلل والبيرة؟ماىي حاجات السكاف التعميمية مف الخدمات التعميمية في مدي .5

 أًْٛخ ٔيجشساد انذساسخ: :1.3

األولى في مدينتي راـ اهلل والبيرة  اف ىذه الدراسة ىي بعد اجراء المسوحات الميدانية والمكتبية فقد تبيف لمباحثة

ه وتقييـ ىذا الواقع مف خالؿ معرفة مدى مطابقة ىذ، والتي ستقوـ بتشػخيص وتحميؿ واقػع الخػدمات التعميمية

 مختمفة.  الخدمات مف معايير وخصائص وصفات فيزيائية وكمية ونوعية

التي اختصت في تقييـ واقع الخدمات التعميمية وتخطيطيا  الميمةوتعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات  

مب والذي يتط، السكاني المتزايد والتطور العمراني التي تشيده مدينتي راـ اهلل والبيرة تضخـوتوزيعيا في ظؿ ال

التي يجب أف يحصؿ عمييا ، دراسة شاممة لمخدمات التعميمة لما تحتمو مف األىمية في الخدمات العامة

 السكاف بطريقة مناسبة وسيمة.

 أْذاف انذساسخ:  :1.4

 تيدؼ الدراسة لتحقيؽ األىداؼ اآلتية: 

ة الحكومية والخاصة في التعرؼ عمى نمط توزيع الخدمات التعميمية لممدارس األساسية واإلعدادية والثانوي .1

 مدينتي راـ اهلل والبيرة.

 الخدمات التعميمية في مدينتي راـ اهلل والبيرة. زيعدراسة أىمية تو  .2

 التعرؼ عمى العوامؿ التي تؤثر عمى توزيع الخدمات التعميمية في مدينتي راـ اهلل والبيرة. .3
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اهلل والبيرة مف خالؿ مقارنتيا بمعايير دراسة الضوابط التنظيمية الختيار مواقع المدارس في مدينتي راـ  .4

 توزيع الخدمات التعميمية األخرى. 

 التعرؼ عمى معيقات توزيع الخدمات التعميمية في مدينتي راـ اهلل والبيرة.  .5

 : فشظٛبد انذساسخ:1.5

 تسعى الدراسة الحالية لفحص الفرضيات التالية: 

 في مدينتي راـ اهلل والبيرةمات التعميمية عدـ تطبيؽ المعايير الفمسطينية في مجاؿ تقديـ الخد .1

 نقص في توافر الخدمات التعميمية في مدينتي راـ اهلل والبيرة مف وجية نظر معممييا. .2

 : يُٓج انجحث:1.6

اتبعت الدراسة الحالية المنيج الوصفي التحميمي وىو يتناوؿ دراسة أحداث وظػواىر وممارسات قائمة موجودة  

وتستطيع الباحثة أف تتفاعؿ معيا فتصفيا وتحمميا مف خالؿ االستبياف. ، س كما ىيمتاحة لمدراسة والقيا

 وبناء عمى ذلؾ قامت الدراسة عمى المحاور اآلتية:

ومعمومات تتعمؽ بالخدمات ، وتتناوؿ لمحة جغرافية وتاريخية عف منطقة الدراسة أوال: اإلطار العاـ والنظري:

إضافة إلى المفػاىيـ المتعمقة في واقع ، والطمب عمى خدمات التعميـالسكاف ، توزيعيا، التعميمية تطورىا

 وتقييميا.، وتوزيعيا وكفايتيا وكفاءتيا وتخطيطيا، الخدمات التعميمية

يعتمد عمى المنيج الوصفي ويشمؿ المعمومات والبيانات واإلحصائيات التي يتـ  ثانيا: اإلطار المعموماتي:

 جمعيا مف خالؿ االستبانة.
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يعتمد عمى المنيج التحميمي مف خالؿ االعتماد عمى برنامج الرـز اإلحصائية  : اإلطار التحميمي:ثالثا

(SPSS.وتقنية نظـ المعمومات الجغرافية لتحميؿ بيانات الدراسة ) 

استخالص النتائج ووضع التوصيات الالزمة بناء عمى تمؾ النتائج لموقوؼ عمى  التقييـ واالستنتاج: رابعا:

 مات التعميمية في مدينتي راـ اهلل والبيرة ورفع مستوى ىذه الخدمات.واقع الخد

 : انذساسبد انسبثقخ:1.7

قميمية موضوع واقع خدمات التعميـ في مناطؽ مختمفة في فمسطيف  وخارجيا.  تناولت دراسات محمية وا 

وما توصمت إليو مف ، مف منيجيات لدراسة ىذه المشكمة اتبعتوولمتعرؼ عمى ما تناولتو ىذه الدراسات وما 

 نتائج وتوصيات ستستعرض ىذه الدراسة أىـ ىذه الدراسات:

( بعنواف" مدى توافر جودة الخدمات التعميمية والطالبية في كمية فمسطيف 2017، دراسة )أبو شمالة

 "التقنية بدير البمح مف وجية نظر الطمبة

والطالبية في كمية فمسطيف التقنية بدير البمح ىدؼ ىذا البحث إلى تحديد مدى توافر جودة الخدمات التعميمية 

وقاـ بتطوير ، واتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وعالقتو ببعض المتغيرات، مف وجية نظر الطمبة

وتطبيقيا عمى عينة ، بحسب تدريج خماسي، وتحتوي عمى مجموعة مف الفقرات، استبانة تشتمؿ عمى محوريف

، ـ2017/ 2016وطالبة مف طمبة الكمية في الفصؿ الدراسي الثاني  ( طالب142عشوائية مكونة مف )

التحميالت اإلحصائية  إلجراء (SPSS) واستخدـ الباحث برنامج الرزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية

 الالزمة لمبحث.
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طيف أظير البحث مجموعة مف النتائج أىميا: مدى توافر جودة الخدمات التعميمية والطالبية في كمية فمس

وكاف مدى توافر ، %( وىو بدرجة متوسطة64.8التقنية بدير البمح مف وجية نظر الطمبة جاء بوزف نسبي )

 .%( بدرجة متوسطة64.4%( بدرجة متوسطة وجودة الخدمات الطالبية )65.9جودة الخدمات التعميمية )

في كمية فمسطيف ، لطالبيةوفي ضوء نتائج البحث أوصى الباحث بأىمية توافر جودة الخدمات التعميمية وا

ومعالجة نقاط الضعؼ أو التخفيؼ ، وتعزيز نقاط القوة في الخدمات التعميمية والطالبية، التقنية بدير البمح

، والقطاع العاـ، ووزارة التربية والتعميـ العالي، وتفعيؿ التعاوف والشراكة بيف كميات التعميـ التقني، مف حدتيا

 .واالستدامة والتنافسية والجودة، والبيئة اإلبداعية االبتكارية، ناخ التنظيميلتحسيف وتطوير الم، والخاص

 بعنواف" التحميؿ المكاني لمخدمات التعميمية والصحية في محافظة طوباس"، (2016، دراسة )أبو صالح

 ورياض األطفاؿ، ىدفت ىذه الدراسة بشكؿ رئيسي إلى تحميؿ واقع الخدمات العامة التعميمية المدارس

مف حيث توزيعيا ومدى ، والصيدليات في محافظة طوباس، والمراكز الصحية، والصحية المستشفيات

وبياف أىـ المشكالت التي تواجو الخدمات التعميمية ، مواءمتيا لمتوسع العمراني والنمو السكاني في المحافظة

 .واقتراح الحموؿ المناسبة ليا، والصحية

نيج التاريخي في دراسة أعداد سكاف المحافظة ودراسة المراحؿ التاريخية اتبعت الدراسة في منيجيا عمى الم

التي مرت بيا الخدمات التعميمية والصحية. كما اتبعت المنيج الوصفي والتحميؿ الكمي مف خالؿ استخداـ 

وكذلؾ استخداـ بعض النماذج  SPSSالتحميؿ اإلحصائي  وبرنامج (GIS) نظـ المعمومات الجغرافية

ة كمعامؿ صمة الجوار ونطاؽ تأثير الخدمات لالستدالؿ عمى نمط التوزيع المكاني لمخدمات الجغرافي

التعميمية والصحية. كما قامت الدراسة بأخذ رأي عينة مف سكاف محافظة طوباس المتعمميف والعامميف في 
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أنتجت  .والصحيةالمجاليف الصحي والتعميمي لبياف رأي سكاف المحافظة في مدى كفاية الخدمات التعميمية 

والتي تـ إنشاؤىا عف ، الدراسة العديد مف الخرائط المحوسبة التي تبيف واقع الخدمات التعميمية والصحية

، وأظيرت التبايف والنقص في مستوى الخدمات في منطقة الدراسة، طريؽ برنامج نظـ المعمومات الجغرافية

ة الجوار بينيا. واعتمدت عمى مجموعة مف المعايير وصم، كما بينت نطاؽ تأثير الخدمات التعميمية والصحية

 .لتبياف الوضع القائـ لمخدمات التعميمية والصحية وطرؽ حؿ المشكالت التي تواجو تمؾ الخدمات

توصمت الدراسة إلى أف معظـ المشكالت التعميمية والصحية ناجمة عف عدـ التخطيط لدور سياسات  

المتمثمة في فرض التقسيمات و ، حتياجات السكاف الحالية والمستقبميةاالحتالؿ المسبؽ ليا بما يتالءـ مع ا

سياسية األمر الذي أدى إلى إعاقة أي عممية لمتخطيط بشكؿ أفضؿ لمخدمات. كما أظيرت الدراسة الجيو 

 .عدـ رضى السكاف عف الخدمات التعميمية والصحية في منطقة الدراسة

 المدينة" قضاء في االبتدائي التعميـ ماتخد بعنواف " كفاءة، (2015، دراسة )الموسوي

عبر  وذلؾ (2013) لعاـ المدينة قضاء في االبتدائي التعميـ خدمات واقع عمى التعرؼ إلى البحث ييدؼ

 األوؿ التوزيع: جانبيف الدراسة تضمنت وقد، كفاءتيا درجة بياف لمعرفة وتطبيقيا الكفاءة مؤشرات مف عدد

 والخدمات تمؾ المؤسسات كفاءة الثاني الجانب تناوؿ بينما، القضاء في بتدائياال التعميـ لمؤسسات الجغرافي

 اإلحصائي يخص التحميؿ وفيما، والعالمية المحمية المعايير وفؽ لمتالميذ بالنسبة وكفاءتيا تؤدييا التي

statistical analysis إدارية توحدا المعيارية لثالث واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخداـ تـ فقد 

 كفاءة عف لمتالميذ الرضا بالنسبة درجة لتعزيز سميـ الديف وعز الصادؽ اإلماـ وناحيتي القضاء ىي: مركز

% مف مجتمع الدراسة 0.2استمارة بنسبة  (600) توزيع تـ اليدؼ ىذا ولتحقيؽ، االبتدائي التعميـ مؤسسات

 )والسادس الخامس( الصفيف لتالميذ ئيةعشوا مدرسة تـ اختيارىا بطريقة 45موزعة عمى  55242البالغ 
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 بتوزيع مباشرا ارتباطا القضاء في االبتدائي التعميـ مدارس توزيع االبتدائي. ومف أىـ نتائج الدراسة: ارتبط

ومف أىـ  .األرض استخداـ ونمط المساحة تبايف بحكـ لمقضاء اإلدارية الوحدات بيف تبايف الذي السكاف

 يتناسب بما القضاء وقرى نواحي في االبتدائية المدارس مواقع توزيع في رالنظ توصيات الدراسة إعادة

 التخطيطية. والمعايير

براىيـ ( بعنواف" واقع تسويؽ جودة الخدمات التعميمية في كمية المأموف/ الجامعة 2010، دراسة )راضي وا 

 في مدينة بغداد" 

ميمية في كمية المأموف/ الجامعة في مدينة ىدفت ىذي الدراسة إلى قياس واقع تسويؽ جودة الخدمات التع 

وتقييـ ، وقد ارتكزت الدراسة عمى تساؤالت أساسية تتعمؽ بمستوى قياـ الكمية بتسويؽ جودة خدماتيا، بغداد

وقياس ، الواقع التسويقي لمخدمات الجامعية )التعميمية والمساندة والتكميمية( مف منظور العامميف والطمبة

وقد جرت االستعانة ببرنامج الرـز اإلحصائية ، مف منظور أصحاب العمؿمستوى خريجي الكمية 

ويتكوف مجتمع الدراسة مف طمبة الكمية والعامميف فييا وأصحاب العمؿ الذيف يعمؿ لدييـ ، SPSSالجاىز

( 758وتتكوف عينة الدراسة مف عينة عشوائية مكونة مف )، خريجو الكمية مف جميع مدف محافظة بغداد

وقد صممت أداة الدراسة عمى ، ( مف أصحاب العمؿ254( عامال و)98( طالب و)406نيا )مستجيبا م

 .األولى موجية لمطمبة والثانية لمعامميف والثالثة ألصحاب العمؿ، شكؿ ثالث استمارات

ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة: حصمت جميع المجاالت الخدماتية مجتمعة عمى درجة موافقة  

ومف أىـ توصيات الدراسة حث المشرفيف واألكاديمييف لرفع ، %( بنسبة مئوية كمية مقداره0.85جدا ) كبيرة

 .درجة التعاوف والتواصؿ مع الطمبة بما يحقؽ حاجاتيـ ورضاىـ
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( بعنواف" تقييـ وتخطيط الخدمات التعميمية في مدينة طوباس باالستعانة بنظـ 2010، دراسة )محمد

 "المعمومات الجغرافية

كمحاولة لمتغمب عمى عشوائية ، ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ وتخطيط الخدمات التعميمية في مدينة طوباس 

توزيع الخدمات التي ال يراعى فييا المعايير التخطيطية وبالتالي اقتػراح أفضػؿ المواقع بحيث تتناسب مع 

ميمية باالستعانة بتقنية نظـ المعمومات باإلضافة إلى التعرؼ عمى آلية توزيع الخػدمات التع، حجـ السكاف

 الجغرافية وبالتالي إبراز دور التخطيط وأىميتػو فػي توزيع الخدمات التعميمية.

وتيدؼ ىذه الدراسة إلى تقييـ واقع الخدمات التعميمية في منطقة الدراسػة مػف خػالؿ المقارنة بالمعايير  

تعرؼ عمى آلية توزيع الخػدمات التعميمية باالستعانة بتقنية نظـ باإلضافة إلى ال، الوطنية واإلقميمية والدولية

 .المعمومات الجغرافية وبالتالي إبراز دور التخطيط وأىميتػو فػي توزيع الخدمات التعميمية

حيث أف مدينة طوباس كغيرىا مف المدف الفمسطينية التي عانت مف سياسة االحػتالؿ المتمثمػة بالسيطرة  

األمر الذي انعكس سػمبا عمى استخدامات ، لقيود المفروضة عمى التوسع العمرانيعمى األرض ومف ا

 .األراضي ومنيا االستخداـ التعميمي وما ترتب عمى ذلؾ مف عشوائية في توزيع ىذه الخدمات وانتشارىا

ي تـ مف خالؿ تحميؿ وتقييـ البيانات الت، واعتمدت الدراسة في منيجيتيا عمى األسموب الوصفي التحميمي

جمعيا مف الجيات المعنية مثؿ مديرية التربية والتعمػيـ فػي مدينػة طوبػاس مف خالؿ توزيع استبياف عمى عينة 

 مف الطالب كذلؾ عمى مدراء المػدارس ورياض األطفاؿ ثـ تحميؿ البيانات بواسطة برنامج الرزمػة اإلحصػائية

(SPSS) جغرافيةتػـ االستعانة ببرنامج نظـ المعمومات ال وقػد (GIS) انتاج خرائط توضػح آليػة توزيػع  بيدؼ

 الخدمات التعميمية.
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وأظيرت الدراسة أف مدينة طوباس تعاني مف نقص في الخدمات التعميميػة وأف نمػط توزيعيا مف النوع  

يار حيث أف جميع المدارس األساسية الدنيا والعميا والثانوية ال تحقػؽ حتى الحد األدنى مف المع، المتجمع

مف  % 60والعالمي المتعمؽ بنصيب الطالب مف المساحة الكمية والمبنية. جميع المدارس األساسية الدنيا 

مف المدارس الثانوية ال تحقؽ حتى الحد األدنى مف المعيار المتعمؽ  % 50والمدارس األساسية العميا 

 بنصيب الطالب مف المساحة الكمية.

مف المدارس األساسية العميا وجميع المػدارس الثانوية ال تحقؽ  % 80و% مف المدارس األساسية الدنيا 75

% مف المدارس 75و، الحد األدنى مف المعيار المتعمؽ الخاص بنصيب الطالػب مػف المسػاحة المبنية

األساسية الدنيا وجميع المدارس األساسية العميا والمدارس الثانويػة ال تحقؽ المعيار العالمي الخاص بحجـ 

 .درسة وعدد الفصوؿ وعدد الطالب داخػؿ الفصػؿ الواحدالم

، مػع المعايير التخطيطية يتالءـوأوصت الدراسة بضرورة وضع خطة لتنمية وتطوير الخدمات التعميمية بما  

والعمؿ عمى إقامة مواقع خدمات تعميمية جديدة لسد النقص الذي تعاني منو منطقة الدراسة مع مراعاة 

 .النمو السكاني المستقبميالتطور العمراني و 

( بعنواف "توزيػع وتخطػيط الخػدمات التعميمية في محافظة سمفيت باستخداـ تقنية 2009، )شقيردراسة 

 " نظـ المعمومات الجغرافية

تنبع أىمية الدراسة مف كونيا ، تناولت ىذه الدراسة توزيع وتخطيط الخدمات التعميمية في محافظة سمفيت 

لمحافظة ذات  –والذي تتوقؼ عميو عجمة التقدـ واالزدىار  –ىـ القطاعات في المجتمع تناولت قطاعا مف أ

  .أىمية جيوسياسية ومستيدفة في المخططات اإلسرائيمية
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لمتعرؼ عمى مدى تطابؽ مواقعيا ومواصفاتيا مع المعايير ، وىدفت الدراسة إلى مسح الخدمات التعميمية 

ور واضح لتوزيع تمؾ الخدمات مع تناوؿ أىـ المعوقات التي تعترض ووضع تص، العالمية وحتى الفمسطينية

ومف أجؿ تحقيؽ ذلؾ تـ دراسة المفاىيـ المتعمقة بالتخطيط وال سيما تخطيط الخدمات ، تطبيؽ تمؾ المعايير

 كذلؾ نظـ المعمومات الجغرافية التي تـ االستعانة بإمكانياتيا في التحميؿ المكاني لمواقع تمؾ، التعميمية

 الخدمات.

واعتمدت الدراسة في منيجيا عمى األسموب الوصفي التحميمي في إطار تحميؿ البيانات التي تـ جمعيا مف  

الجيات المعنية )مديرية التربية والتعميـ في سمفيت( أو مف خالؿ المسح الميداني لرياض ومدارس محافظة 

وزيع استمارات عمى عينة مف الطالب كما تـ قياس مستوى الرضا عف ىذه الخدمات مف خالؿ ت، سمفيت

كذلؾ عمى مدراء المدارس ورياض األطفاؿ. وقد تـ االستعانة ببرنامج نظـ المعمومات الجغرافية بيدؼ إعداد 

 .كذلؾ برنامج الرزمة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية، المخططات الالزمة وحوسبة البيانات التي تـ جمعيا

ت تفتقد إلى وجود الحضانات المرخصة مف وزارة الشؤوف االجتماعية وأف وأظيرت الدراسة أف محافظة سمفي

 سنوات 5و 4%مف ص األطفاؿ في سف  59وأف ، %مف تجمعات المحافظة تفتقد إلى رياض األطفاؿ 25

كما بينت الدراسة وجود عشوائية في توزيع الخدمات التعميمية؛ لعدـ ارتكازىا ، ال يذىبوف إلى رياض األطفاؿ

معايير التخطيطية وال سيما رياض األطفاؿ التي تعاني مف عدـ انتظاـ توزيعيا وتركزىا بالقرب مف عمى ال

 بعضيا. كما أظيرت أيضا أف الخدمات التعميمية في منطقة الدراسة ال تمبي المتطمبات المساحية العالمية.

كاني الختيار أفضؿ المواقع وأوصت الدراسة بضرورة دراسة اتجاىات التطور العمراني ومعدالت النمو الس 

تباع األسس والمعايير التخطيطية كما ، لممدارس الجديدة واالبتعاد عف العفوية في اختيار مواقع المدارس وا 

أوصت بضرورة تأىيؿ المدارس القائمة مف اجؿ تحقيؽ متطمبات المناىج واألساليب الحديثة في التدريس. أما 
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ورة إقامتيا في التجمعات التي تفتقر إلييا وضرورة قياـ وزارة التربية بالنسبة لرياض األطفاؿ فقد أوصت بضر 

والتعميـ بتحديد رسوـ االلتحاؽ برياض األطفاؿ بما يتناسب والظروؼ االقتصادية السائدة. كما أوصت 

الدراسة بضرورة توفير البيانات الخاصة بالخدمات التعميمية لكؿ الميتميف وذلؾ مف خالؿ عرضيا عمى 

 ات االلكترونية لمديريات التربية والتعميـ.الصفح

بعنواف: إعداد خطة لتحديد احتياجات مديرية التربية والتعميـ في قباطية مف ، (2008، )عطاطرةدراسة 

 األبنية المدرسية خالؿ أربعة سنوات قادمة"

لما لو مف أثر جمي يعتبر قطاع التعميـ في فمسطيف مف أكثر القطاعات التي توليو حكومتنا اىتماما بالغا  

ىذا عدا عف اىتماـ الكثير مػف المؤسسػات غيػر الحكومية في عممية تطوير ىذا ، في تنشئة األفراد وتطويرىـ

القطاع والعمؿ عمى السمو بو لتغدو البيئة المكانية والنفسية ليػذا القطاع بأنسب صوره بحيث تناسب العممية 

في ىػذا القطاع سواء كاف التمويؿ مف جيات حكومية أو غير  التعميمية. وليذا كثرت التمويالت وتنوعت

 حكومية.

وقد قامت الدراسة بتسميط الضوء عمى البيئة المكانية لمعمميػة التعميميػة فػي المػدارس الحكومية التابعة لمديرية 

حتياجاتيا المستقبمية التربية والتعميـ في منطقة قباطية مف خالؿ تحميؿ وتقييـ واقع األبنيػة المدرسية وتحديد ا

 في األربع سنوات القادمة.

ارتكزت الدراسة عمى كافة البيانات والمعمومات واإلحصائيات المتوفرة عف تمؾ األبنيػة مف الناحية الكمية 

التي تـ جمعيا مف خالؿ المسح الميداني واألقساـ المعنية في مديرية ، االستخداـ(نوع ، العدد، )المساحات

 ميـ في قباطية.التربية والتع
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وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عجز حالي باألبنية المدرسية في التجمعات السػكنية ـ في منطقة قباطية. 

وأف ىناؾ حاجة ماسة لتوفير األبنية المدرسية لتمؾ التجمعات خالؿ األربػع سنوات القادمة في ضوء الزيادات 

ف أسباب العجػز الموجود باألبنية المدرسية ترجع إلى قمة الموارد الطبيعية لمطالب. كذلؾ أشارت النتائج إلى أ

 .الماليػة المتاحػة لتمويػؿ إقامػة المشػاريع المدرسية

وكذلؾ لوحظ حاجة  .لوحظ وجود عجز بالغرؼ الصفية والتخصصية في الكثير مف المدارس التابعة لممديريػة

 ناحية أمػور السػالمة العامة ومف الناحية الجمالية.الكثير مف المدارس الى تحسيف البيئة المدرسية مف 

وقد أوصت الدراسة بضرورة التنسيؽ مع المؤسسات المختمفة والمعنية لتمويؿ المشاريع المدرسية والعمؿ  

عمػى تمبيػة االحتياجػات مػف األبنيػة المدرسية. والتنسيؽ المستمر ما بيف أقساـ المديرية المختمفة وبيف المدرسة 

أجؿ متابعة مرافػؽ األبنية المدرسية. ومدى مالئمة تمؾ المرافؽ إلشغاليا مف قبؿ الطالب سواء كاف ذلؾ مف 

لو تأثير عمى الناحية النفسية لمطالب/ة كأعماؿ الدىاف مثال أو التي تػؤثر عمػى الناحيػة الجسمية لمطالب/ة 

 ة./ػى صحة الطالبكأعماؿ األثاث أو أمور السالمة العامة والتي قد تسبب خطرا عم

( بعنواف " التحميؿ المكػاني لمخػدمات التعميمية في مدينة نابمس باستخداـ تقنية 2007، )يوسؼدراسة 

 "نظـ المعمومات الجغرافية

ىدفت ىذه األطروحة بشكؿ رئيسي إلى دراسة واقع الخدمات التعميميػة )المػدارس وريػاض األطفاؿ( في مدينة 

كذلؾ تناولت ، توزيعيا ومدى مواءمتيا لمتوسع العمراني والنمػو السكاني في المدينةنابمس مف حيث كفاءتيا و 

األطروحة مسح شامؿ لجميع المدارس ورياض األطفاؿ فػي المدينة بيدؼ توفير قاعدة بيانات حوؿ مواقع 

بنية والخدمات باإلضافة إلى بيانات تتعمؽ بأعػداد الطمبة والمدرسيف والخصائص المعمارية لأل، تمؾ الخدمات
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ومف جية أخرى تـ قيػاس مستوى الرضا عف ىذه الخدمات التعميمية مف خالؿ نتائج االستبانة التي ، المرافقة

 تـ توزيعيا عمى عينػة مف الطمبة.

وقد ارتكزت الدراسة عمى المنيج الوصفي والتحميمي مػف خػالؿ اسػتخداـ تطبيقػات نظػـ المعمومات الجغرافية  

وكػذلؾ اسػتخداـ بعػض النماذج الجغرافية مثؿ صمة الجوار ونطاؽ (SPSS) حميؿ اإلحصائيوبرنامج الت

 التأثير.

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عشوائية وضعؼ في توزيع المدارس ورياض األطفػاؿ فػي مدينة نابمس  

ارت الدراسة إلى وكذلؾ أش، بسبب عدـ ارتكازىا إلى تخطيط مسبؽ وعدـ مطابقتيا لممعايير التخطيطية

ضعؼ كفاءة وفاعمية ىذه الخدمات وأوصت الدراسة بضرورة إيجاد معايير محمية لتخطيط الخدمات التعميمية 

وأيضا أكدت عمى ضرورة العمؿ عمى ، في مدينة نابمس بشكؿ خاص وباقي المدف الفمسطينية بشكؿ عاـ

توزيع وتخطيط مواقع الخدمات التعميمية وتطبيؽ تأسيس دائػرة تخطيط مكاني في وزارة التربية والتعميـ تعنى ب

 المعايير التخطيطية بما يتناسب مع النمو السكاني والخصائص الجغرافية لمتجمعػات السػكانية.

وقد توصؿ الباحث إلى التوصيات التالية: ال بد مف اختيار المواقع المالئمة لألبنية المدرسية وأف يكوف  

وتحديد المعايير المناسبة لذوي االحتياجات الخاصة في المدارس الجديدة ، يئةتصػميميا مالئمػا لظػروؼ الب

 .وتحديد متطمبات األمف والسالمة العامة في األبنية المدرسية الجديدة والقائمة، وتأىيػؿ المػدارس القائمة

 ويوجد عدة دراسات عربية أخرى تناولت الخدمات التعميمية وىي كما يمي:

 "( بعنواف " العالقة بيف التوزيػع السػكاني والخدمات التعميمية في محافظة الكرؾ2000، )البطوشدراسة 
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باإلضافة ، وىدفت ىذه الدراسة إلى: التعرؼ عمى آلية توزيع الخدمات التعميمية وتخطيطيا داخػؿ المحافظة 

العامة لخصائص والتعرؼ عمى المالمح ، إلى تقدير الحاجات المستقبمية لممنطقة مف الخدمات التعميمية

ومف النتائج التي توصمت إلييا الدراسة: وجود تبايف ، السكاف مف حيث نموىـ وتوزيعيـ وتركيبتيـ وثقافتيـ

وذلؾ بسبب سوء توزيع الخدمات ونقصيا ، كبير في العالقة بيف توزيع السكاف وتوزيع الخدمات التعميمية

 وخاصػة فػي مسػتوى التعميـ اإللزامي.

( بعنواف" العالقة بػيف التوزيػع السػكاني وتوزيع الخدمات التعميمية والصحية 1996، )الحنيطيدراسة  .1

 في منطقة أبو عمندا والقويسمة فػي محافظػة عمػاف"

وىدفت ىذه الدراسة إلى: تقييـ مواقع الخدمات عف طريؽ معرفة مدى التوزيع السكاني وتوزيع الخدمات  

األمثؿ لتمؾ الخدمات. وىدفت أيضا إلى إيجاد أفضؿ موقع لمخدمات التعميمية والصحية مف أجؿ االستخداـ 

ومف النتائج التي  .بحيث يكوف متناسبا مع حجـ السكاف في المنطقة ويقمؿ المسافة بػيف السكاف والخدمات

 توصمت إلييا الدراسة:

سبب سوء توزيع وجود اختالؿ كبير في العالقة بيف توزيع السكاف وتوزيع الخدمات الصحية والتعميمية ب .1

فالخدمات التعميمية ال تتناسب مع حجـ الطمب المتمثػؿ بحجـ الطمبة في منطقة  عددىا؛الخدمات وقمة 

 إضافة إلى سوء توزيع الخدمات التعميمية.، الدراسة

والتي تتمثؿ بالمسافة الطويمة التي يقطعيا السكاف مػف أماكف إقامتيـ ، زيادة تكمفة الحصوؿ عمى الخدمات .2

 مواقع الخدمات الصحية والتعميمية مف أجػؿ االنتفػاع مػف الخػدمات الحكومية المجانية.إلى 

 وقد توصمت الباحثة إلى التوصيات التالية:
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إعادة تقييـ المواقع الحالية لمخدمات الصحية والتعميمية في المنطقة مف أجؿ إعادة توزيعيػا وزيادة عددىا  .1

 .بما يتناسب مع الحجـ السكاني الحالي

ال بد مف اتّباع وزارة التربية والتعميـ لسياسة تنموية منتظمة وغير عشوائية عند توزيعيػا لحصة كؿ منطقة  .2

لكي ، وربط عدد المدارس واسمائيا مع أماكف وجودىػا الفعميػة باستخداـ خرائط مقسمة إداريا، مف المدارس

 عمى توزيع أماكف إقامة الطمبة الفعمية.تضمف حصوؿ كؿ منطقة إدارية عمػى كفايتيػا مػف المدارس بناء 

ضرورة تطبيؽ المنيج العممي باتباع مبادئ نظرية تحديد الموقع عند التفكير بإنشاء مشاريع خدمية  .3

بحيث ال يشكؿ توزيع ىذه المواقع الخدمية عبئا عمى السػكاف فػي سػبيؿ الوصوؿ إلييا ويضمف ، حكومية

 .خدمة أكبر حجـ سكاني

( بعنواف: الّتوزيع الجغرافي لمخدمات الّتعميمية لممرحمة االبتدائية في مدينة 2008، فاردراسة )عبد الغ

 جدة"

حيث اىتـ بالّتوزيع الجغرافي ، ىدؼ ىذا البحث جانبا تطبيقيا مف جوانب الجغرافية الّتعميمية في مدينة جدة 

واستعرضت الدراسة ، مػ1986 – 1924لممدارس االبتدائية الحكومية فقط في مدينة جدة خالؿ الفترة مف 

كما ركزت عمى دراسة عناصر الّتعميـ االبتدائي مثؿ ، نمو وتطور خدمات الّتعميـ االبتدائي خالؿ فترة الدراسة

ومعرفة أنماط توزيعيا ، أعداد الفصوؿ والّطالب والّطالبات والمعمميف والمعممات والتّفاعؿ بيف ىذه العناصر

 الكشؼ عف أوجو الخمؿ أو القصور في ىذا الّتوزيع. المختمفة عمى أحياء جدة بغرض

ولقد أجريت ىذه الدراسة عف طريؽ الحصر الّشامؿ لجميع المدارس االبتدائية الحكومية وألعداد الطالب  

والمنيج السببي ، اتبعت الدراسة منيج الّتحميؿ المكاني إلبراز االختالفات المكانية، والفصوؿ والمعمميف

كما استخداـ األسموب ، المباشرة لنشأة ونمو الخدمات الّتعميمية لممرحمة االبتدائية في جدةلتوضيح األسباب 
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الكمي وذلؾ بتحميؿ إحصاءات الّتعميـ االبتدائي في جدة لتوضيح توزيع لمّتالميذ والمدارس الحكومية في 

ظيار أىـ العوامؿ المكانية المؤثرة فيو. وقد استعرضت الدرا سػة أيضا الّتغير الذي طرأ عمى األحياء السكنية وا 

وأظيرت الدراسة ، والعوامؿ التي أدت إلى ذلؾ، ػ( 1986-1973خدمػات الّتعميـ االبتدائػي خػالؿ الفػترة مػف )

مف نقص  تعانيوحددت األحياء التي ، بعض الفروؽ في توزيع خدمات الّتعميـ االبتدائي بيف مختمؼ األحياء

الحموؿ المناسبة والّتوصيات الالزمة لحؿ ىذه المشكالت التي تعاني منيا واقترحت بعض ، في تمؾ الخدمات

 بعض األحياء.

 : ػهٗ انذساسبد انسبثقخ انتؼقٛت 1.8

نالحظ أف جميع ىذه  بعد االطالع عمى الدراسات الفمسطينية السابقة التي ليا عالقة بموضوع الدراسة

واالزدىار، وذلؾ مف خالؿ تحسيف  ؼ عميو عجمة النموالدراسات ىدفت إلى تطوير واقع التعميـ، والذي تتوق

أجمعت الدراسات الفمسطينية عمى اف الخدمات  فاعمية المدارس ومطابقتيا لممعايير الدولية السميمة. كما

لممعايير الدولية والذي يرجع إلى الظروؼ السياسية  التعميمية تعاني مف عشوائية البناء وعدـ مطابقتيا

الفمسطيني عامة. كما أف معظـ الخدمات مف النمط المتركز واف  بة التي يمر بيا الشعبواالقتصادية الصع

 أجزاء منطقة الدراسة. نطاؽ تأثيرىا ال يغطي جميع

 :مكاف الدراسة والنتائج واختمفت الدراسات في بعض األمور منيا

الزمنية التي غطتيا  ؼ الفتراتاختالؼ المنطقة الدراسية التي تغطييا الدراسات السابقة. باإلضافة إلى اختال

وقد تبيف اف  في كمية فمسطيف التقنية بدير البمح (2017دراسة )أبو شمالة، حيث كانت  ىذه الدراسات.

في التي اجريت  (2016دراسة )أبو صالح، ، اما بدرجة متوسطةكاف  مدى توافر جودة الخدمات التعميمية
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، كما توصمت الدراسة إلى ى الخدمات في منطقة الدراسةأظيرت التبايف والنقص في مستو  محافظة طوباس

أف معظـ المشكالت التعميمية والصحية ناجمة عف عدـ التخطيط لدور سياسات االحتالؿ المسبؽ ليا بما 

أظيرت  مدينة طوباسفي  (2010دراسة )محمد، يتالءـ مع احتياجات السكاف الحالية والمستقبمية اما 

عاني مف نقص في الخدمات التعميميػة وأف نمػط توزيعيا مف النوع المتجمع، حيث الدراسة أف مدينة طوباس ت

أف جميع المدارس األساسية الدنيا والعميا والثانوية ال تحقػؽ حتى الحد األدنى مف المعيار العالمي المتعمؽ 

أظيرت  في محافظة سمفيت (2009دراسة )شقير، ، بينما بنصيب الطالب مف المساحة الكمية والمبنية

دراسة  ، والدراسة أف محافظة سمفيت تفتقد إلى وجود الحضانات المرخصة مف وزارة الشؤوف االجتماعية

وجود عجز حالي باألبنية المدرسية في التجمعات السػكنية ـ في منطقة بينت  في قباطية (2008)عطاطرة، 

ت خالؿ األربػع سنوات القادمة في ضوء قباطية. وأف ىناؾ حاجة ماسة لتوفير األبنية المدرسية لتمؾ التجمعا

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود  في مدينة نابمس (2007دراسة )يوسؼ،  ، والزيادات الطبيعية لمطالب

عشوائية وضعؼ في توزيع المدارس ورياض األطفػاؿ فػي مدينة نابمس بسبب عدـ ارتكازىا إلى تخطيط 

 مسبؽ وعدـ مطابقتيا لممعايير التخطيطية

التفصيؿ  بشيء مففي مدينتي راـ اهلل والبيرة أىـ ما يميز الدراسة الحالية أنيا تناولت الخدمات التعميمية  إف

أنيا تناولت نمط  غرؼ صفية وغيرىا( كما )أعداد الطمبة، المعمميف، المساحات الكمية والمبنية والمالعب،

يمية بنوع مف التفصيؿ، وقد تـ اقتراح مواقع التعم توزيع الخدمات التعميمية باستخداـ نطاؽ تأثير الخدمات

ىذه الدراسة والدراسات السابقة، أنيا عالجت منطقة جديدة لـ  جديدة ليا بناء عمى ذلؾ. كما أف الفرؽ بيف

وعالجت الموضوع في فترة لـ تعالجيا الدراسات السابقة. كما أف ىذه الدراسة  تعالجيا الدراسات السابقة،
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. باإلضافة إلى مناقشة وتقييـ االبتدائية واالعدادية والثانويةجغرافية )تعميمية( لممدارس بيانات  أضافت قاعدة

 واإلجراءات التنظيمية الختيار مواقع الخدمات التعميمية في منطقة الدراسة الضوابط

 يصبدس انجحث: 1.9

 تقسـ مصادر البحث إلى:

جستير واألبحاث حوؿ موضوع الدراسة التي تـ وتشمؿ الكتب والمراجع ورسائؿ الما . المصادر المكتبية:1

 الحصوؿ عمييا مف المكتبات العامة والخاصة.

وتشمؿ المعمومات والبيانات والخرائط والمخططات التي تـ جمعيػا مف الدوائر الرسمية .المصادر الرسمية: 2

 .المعنية مف أىميا الدوائر الحكومية ومراكز األبحاث المختمفة

 .وتشمؿ المعمومات والبيانات التي ستقـو الباحثة بجمعيػا مػف خػالؿ االستبياف :. المسح الميداني3
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 انفصم انثبَٙ

 اإلغبس انُظش٘

 يقذيخ:  2.1

، يتحدث ىذا الفصؿ عف منطقة الدراسة وموقعيا وموضعيا باإلضافة إلى التطرؽ إلى الحالة التعميمية 

المساعدة عمى توفير كافة الخدمات التعميمية تمييدا ومدى توفر الخدمات األساسية وتوفر المناخ والبيئة 

مف خالؿ عرض اإلحصائيات والمعمومات ، لمتعرؼ عمى واقع الخدمات التعميمية في مدينتي راـ اهلل والبيرة

 الخاصة بذلؾ. 

 يُطقخ انذساسخ 2.2

َتحديدا ، اؿ القدستقع مدينتي راـ اهلل والبيرة في وسط السمسمة الجبمية الوسطى لفمسطيف ضمف سمسمة جب 

، وىي بذلؾ تتوّسط المنطقتيف، عمى الخّط المائي الفاصؿ بيف السيؿ الساحمي الفمسطيني وغور األردف

في عاـ  .شرقا 35°12′وخط عرض ، شماال 31°54′تمتد إحداثيات المدينتيف بيف خط طوؿ ، وفمكيا

بينما ، نسمة 357,968والبيرة وصؿ إلى أظيرت التقديرات أفَّ التعداد السكاني لمدينتي راـ اهلل ، ـ2016

 .1دونما  14.706تبمغ مساحة أراضي راـ اهلل والبيرة 

                                                           
1

 http://mawdoo3.com، منشور عمى موقع 2017، مدينة راـ اهللىيجو، عالء،  

http://mawdoo3.com/
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( وفؽ إحصائية الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني 328861وقد بمغ عدد سكاف راـ اهلل والبيرة حوالي ) 

 (. 2ؾ ـ 855. أما مساحتيما فتبمغ )1( 2017لمعاـ )

سنوات فأكثر( في مدينتي راـ ااهلل والبيرة والممتحقيف  5ف المقيميف مف عمر )وبمغ عدد السكاف الفمسطينيي 

، مف مجمؿ عدد السكاف في المدينتيف % 41.5وىذا يشكؿ ما نسبتة ، فردا 871.91بالمؤسسات التعميمية 

انثى  46.066مف مجمؿ الذكور في سف التعميـ و %41.2ذكرا يشكموف ما نسبتة  45.805موزعيف بواقع 

 % ممف ىف في سف التعميـ.41.7كمف ما نسبتة يش

وبسبب تطور المدينتيف عمرانيا وعدـ اتساع مخططاتيا الييكمية والحاجة الى توفير مرافؽ تعميمية تستوعب  

السكاف الذيف زاد عددىـ وزادت الحاجة لمخدمات التعميمية في ظؿ عدـ استيعاب األماكف المتوفرة لمتعميـ 

 ة السكانية والضرورة إلى توفير خدمات تعميمية حديثة. كالمدارس لحجـ الزياد

 َجزح ػٍ يذُٚخ ساو هللا:  2.3

، تعتبر مدينة راـ اهلل التجمع الحضري الرئيسي في محافظة راـ اهلل والبيرة الواقعة فػي وسط الضفة الغربية 

ذا وترتفع مدينة راـ اهلل حوالي ى، وتحيط بيا أراضي أبو قش وسػردا والبيرة ورافات وبيتونيا والمزرعة القبمية

 .2متػر عػف سطح البحر األبيض المتوسط 867

 313والموقع الفمكي لممدينة ىو ، تقع مدينة راـ ااهلل ضمف إحداثيات نظاـ المساحة المتعارؼ عميو بالمنطقة 

يف تقع شرقا )شرؽ خط غرينتش( وحسب احداثيات فمسط 12َ 353شماال )شماؿ خط االستواء( و  54َدرجة و

شماال وتقع  147، جنوبا 144كما أنيا تقع عمى خط عرض ، شرقا 171، غربا 168راـ اهلل عمى خط طوؿ 
                                                           

1
 .10ص 2018اهلل، فمسطيف،  ، راـتعداد السكاف في فمسطيف حسب المحافظاتصاء الفمسطيني، الجياز المركزي لإلح 
2

 .159ص 2000اهلل، فمسطيف،  (، راـ6: المجمد )محافظة راـ اهلل والبيرة –دليؿ التجمعات السكانية الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،  
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التي ىي أيضا جزء مف سمسمة الجباؿ العربية ، المدينة عمى مجموعة مف التالؿ ضمف سمسمة جباؿ القدس

  .1وتتخمميا أودية طبيعية، لبالد الشاـ

 

 

 )يذُٚخ ساو هللا(( يُطقخ انذساسخ 1) انخبسغخ

 2017وزارة الحكـ المحمي  المصدر: 

 َجزح ػٍ يذُٚخ انجٛشح:  2.4

أصبحتا وكأنيما ، تعتبر مدينة البيرة مف مدف محافظة راـ اهلل وىي متصمة البناء مع مدينة راـ اهلل حتى 

ينة راـ اهلل عمى وتقع مدينة البيرة شرؽ مد. مدينة واحدة تقع في وسط السمسمة الجبمية الوسطى في فمسطيف

                                                           
1

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، ص السكاف والعمراف في بمدة بيتونياتأثير مدينة راـ اهلل عمى خصائأبو ريده، منصور،  
 .17نابمس، فمسطيف، ص
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متر ترتفع عف سطح البحر 170.40متر وخط إحداثي محمي شرقي  146.13خط إحداثي محمي شمالي 

دونـ تحيط  8500دونـ ومساحة المنطقة المبنية تبمغ  22045وتبمػغ مسػاحتيا الكميػة حوالي ، متر 867قرابة 

 .1ومدينة راـ اهلل د القرع وبيتيف وبرقة وكفر عقب وعيف يبرو  بيا أراضي سردا ودورا

 

 يُطقخ انذساسخ )يذُٚخ انجٛشح((: 2انخبسغخ )

 

 2017وزارة الحكـ المحمي  المصدر: 

وفيـ المعيقات ، وكتوطئة لدراسة واقع كفاءة وكفاية الخدمات التعميمية في المدينتيف وتوزيعيا الجغرافي 

 ؼ عمى جغرافية المدينتيف. الفيزيائية والمعنوية عمى ىذا الواقع سيتـ في ىذا الفصؿ التعر 

                                                           
1

 .151، مرجػع سػابؽ، ص2000، محافظة راـ اهلل والبيػرة –دليؿ التجمعات السكانية الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،  
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 يٕقغ يذُٚتٙ ساو هللا ٔانجٛشح: 2.5

إف أف ، وفي وسط الضفة الغربية، إف مػدينتي راـ اهلل والبيرة تقعاف في قمب فمسطيف التاريخية وفي وسطيا

ة كما ال تبعد أكثر مف ذلؾ عف المممكػ، كـ عف أبعد نقطة الضفة الغربية80مركز المدينتيف ال يبعد أكثر مف 

ومف خالؿ ىذا  .1بالتالي فإف موقعيا المتوسط أعطى ليا أىمية كبيرة عمى مدار السنوات، األردنيػة الياشمية

الموقع المتوسط لراـ اهلل والبيرة أعطى ليا أىمية كبيرة تجاريا وسياحيا حيث كانتا عبارة عف قرى صغيرة 

 .2نتيجة االىتماـ بيذا الموقع الجيد حيث ازداد عدد سكانيما، تطورتا مف خالؿ ىذا الموقع المتوسط

 ( توضح موقع مدينتي راـ اهلل والبيرة:1والخارطة رقـ )

 

 ( انحذٔد اإلداسٚخ نًذُٚتٙ ساو هللا ٔانجٛشح3)سقى  خبسغخ

 2017، المصدر: وزارة الحكـ المحمي الفمسطينية

                                                           
1

، رسالة ماجستير غير منشورة، عمى البيئة واألراضي الزراعية في مدينتي راـ اهلل والبيرة دراسة الزحؼ العمراني وأثرهكتانة، محمد،  
 .27، ص2009جامعة بير زيت، راـ اهلل، فمسطيف، 

2
 .31، ص2018، مرجع سابؽفمياف، محمد،  
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 انسكبٌ: 2.6

نعكاسا لتأثير العوامؿ الطبيعية والبشرية يعتبر التوزيع الجغرافي لمسكاف في أي منطقة مف المناطؽ ا 

 . 1وبالتالي تختمؼ درجة التركز السكاني مف منطقة الى اخرى باختالؼ مدى تأثير ىذه العوامؿ، واالقتصادية

وال يمكف ، فيي مختمفة في قوتيا وتأثيرىا، كما أف العوامؿ البشرية المؤثرة في التوزيع الجغرافي لمسكاف 

ة او بمعزؿ عف العوامؿ الطبيعية واالقتصادية. فكؿ عامؿ مرتبط بصورة او بأخرى ببقية تناوليا بصورة مفرد

اليجرات البشرية بأشكاليا المكانية المختمفة: ، ويتفاعؿ معا ويؤثر فييا ويتأثر بيا. فمف ىذه العوامؿ، العوامؿ

ي. ىذه اليجرات تؤثر عمى التوزيع اليجرات الداخمية المؤقت منيا والدائـ واالختياري والجبر ، اليجرات الدولية

، تيجير لمعرب مف أرضيـ مف جية مف 1967و 1948حربي  إثركما حصؿ في فمسطيف ، السكاني

واستقداـ لمييود لالستيطاف في فمسطيف مف جية أخرى. ومف العوامؿ البشرية األخرى التي تؤثر في التوزيع 

ما لـ ، كمما زادت الكثافة السكانية فيو، البشري قديماعمر التجمع البشري: فكمما كاف االستقرار ، السكاني

 . 2تدخؿ عوامؿ اخرى تضعؼ ىذا العامؿ

 حجى انسكبٌ ٔتٕصٚؼٓى:

الفمسطينية  األسرة يرتبط أفراد غالبية األسر الفمسطينية بعالقة قرابة فيما بينيـ تبيف أف أكثر مػف ثمثػي 

وما تبقى أسرة ، األسػر أسرة ممتدة %( مف مجموع28وأف )، %( ىي أسرة نووية أسرة مف مجموع األسر69)

                                                           
1

 .14، ص2014، غزة، فمسطيف، ، منشورات الجامعة اإلسالميةالتوزيع الجغرافي لمسكاف في الضفة الغربية وقطاع غزةغضية، أحمد،  
2

، مجمة قضايا فمسطينية، العدد صفر، مركز الدراسات التوزيع الجغرافي والديموغرافي لممستوطنات في الضفة الغربيةالتفكجي، خميؿ،  
 .3واألبحاث، وزارة التخطيط والتعاوف الدولي، غزة، فمسطيف، ص
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 )52554. وتشير الدراسات أف إلى عدد األسر في محافظة راـ اهلل والبيرة بمػغ )1مركبة أو مف فرد واحد

والجدوؿ التالي يبيف إحصائيات توزيع ، 2(2007( فردا وفؽ إحصائية عاـ )3.5ومتوسط حجميا )، أسػرة

 (:2017والبيرة حسب تعداد السكاف لمعاـ ) األسر في مديني راـ اهلل

 (2117إحصبئٛبد تٕصٚغ األسش فٙ يذُٚٙ ساو هللا ٔانجٛشح حست تؼذاد انسكبٌ نهؼبو )( 1)جذٔل سقى 

 إناث ذكور عدد السكاف المدينة

 34623 35565 70188 راـ اهلل والبيرة

 176062 181907 357969 محافظتي راـ اهلل والبيرة

 (2017، زي لإلحصاء الفمسطيني)الجياز المرك

( مقارنة مع سكاف المحافظتيف الذي بمغ 70188تبيف مف الجدوؿ أف عدد سكاف مدينتي راـ اهلل والبيرة بمغ ) 

  %( مف سكاف المحافظة.20( حيث يشكؿ سكاف المدينتيف ما نسبتو )357969)

مميوف شخص في  1.4لتركز حوالي ويعود ذلؾ ، وتعتبر الكثافة السكانية لألراضي الفمسطينية مرتفعة 

( معظميـ مف الالجئيف الفمسطينييف الذيف ىجروا مف قراىـ وبمداتيـ التي 2ؾ ـ 365مساحة ال تتجاوز )

إذ بمغت الكثافة السكانية المقدرة نياية عاـ ، ىذا باإلضافة إلى الزيادة الطبيعية المرتفعة، 1948احتمت عاـ 

. والجدوؿ التالي يوضح توزيع 2ؾ ـفرد/ 426بواقع ، ي الفمسطينيةفي األراض 2ؾ ـفرد/ 635نحو  2017

 السكاف حسب الفئات العمرية:

                                                           
1

، كػراس المػؤتمر الصحفي إلعالف النتائج 2007لمسكاف والمساكف والمنشػآت التعداد العاـ الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،  
 .31، ص2008األولية لمتعداد )السكاف، المباني، المساكف والمنشآت(، راـ اهلل، فمسطيف، 

2
 .31، ص2008، مرجع سابؽالجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،  
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 (2117( تٕصٚغ سكبٌ يذُٚتٙ ساو هللا ٔانجٛشح حست انفئبد انؼًشٚخ انًختهفخ ٔفق تؼذاد ػبو )2جذٔل سقى )

 العدد الفئة

0-14 11129 

15-64 19279 

+64 12554 

 (2017، الفمسطيني )الجياز المركزي لإلحصاء

 زاؿ والبيرة ما راـ اهلل مدينة في المقيـ الفمسطيني المجتمع أف إلى ( 2017 )تعداد السكاف لعاـ  النتائج تشير 

يشكموف ما نسبتو ، ( فردا11129( حوالي )14-0)بيف  أعمارىـ تتراوح الذيف السكاف عدد بمغ حيث، فتيا

( حوالي 64-15السكاف مف الفئة العمرية ) عدد بمغ حيف في، المدينتيف سكاف مجمؿ مف%( 33.8)

بينما كاف عدد السكاف مف الفئة أكبر ، المدينتيف سكاف مجمؿ %( مف58.6أي ما نسبتو )، ( فردا19279)

 .1المدينتيف سكاف %( مف مجمؿ3.8أي ما نسبتو )، ( فردا12554( سنة حوالي )65مف )

 :2مثؿ فيكما أف المناطؽ السكنية مرتفعة الكثافة تت 

حي مناطؽ ذات كثافة  34( تعتبر األحياء المحيطة بالبمدة القديمة التي يبمغ عددىا 28حوض المدينيف ) .1

 مبنى/دونـ. 2-1.5وتتراوح الكثافة العمرانية ، دونما 3722وتبمغ مساحة األحياء اإلجمالية ، سكانية مرتفعة

وتبمغ الكثافة العمرانية بو ، دونما 626حتو حوض أـ الشرايط في المنطقة الجنوبية الغربية: وتبمغ مسا .2

 مبنى/دونـ.2

 5.1وتبمغ الكثافة العمرانية ، دوف ما ضمف حدود بمدية البيرة 510خمة القرعاف جنوبا: وتبمغ مساحتو  .3

 مبنى/ دونـ.
                                                           

1
 .35، ص2018، مرجع سابؽالجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،  
2

 .38، ص2018، مرجع سابؽفمياف، محمد،  
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ا يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مدينتي راـ اهلل والبيرة شيدت نموا سكانيا متزايدا عمى الرغـ مػف تأثرىمػ 

بمغ عدد سكاف المػدينتيف  1922ففي سنة ، بػالظروؼ السياسية التي أحاطت بيما كباقي المدف الفمسطينية

ويرجع ذلؾ إلى حركة ىجرة شيدتيا المدينتيف ، 1912نسػمة مسػجمة انخفاضا عما كانت عميو عاـ  582,4

وفي ، نسمة 8000إلى  1945اـ ثـ عاد عدد السكاف لمزيادة ليصؿ في ع، في أعقاب الحرب العالمية األولى

نسمة بسبب ىجرة أعداد كبيرة مف الالجئيف  225,26قفز عدد السكاف قفزة كبيرة ليصؿ إلى  1952عاـ 

مباشرة  1967.وتواصمت الزيادة السكانية لتصؿ قبؿ حرب عاـ  1948الفمسطينييف في أعقاب حرب عاـ 

نسمة بسبب حركة النزوح  171,25ليصؿ إلى  نسمة. انخفض عدد السكاف بعد الحرب مباشرة 781,32إلى 

  .التي شيدتيا المدينتيف في أعقاب الحرب

 تأثٛش انًُبخ ػهٗ انتؼهٛى 2.7

، حيث يمعب 21قضية تغير المناخ مف أبرز التحديات التي تواجو المعمميف والطالب في القرف الػ تعتبر

إف ارتفاع الحرارة والجفاؼ والفيضانات وارتفاع مستوى ا في التأثير عمى العممية التعميمية، إذ ا رئيسيالمناخ دور 

سطح البحر نتيجة لتغير المناخ ىي عوامؿ تؤثر عمى معدالت القيد ونسب الحضور المدرسي في التعميـ 

أف اآلثار ستتجمى في عرقمة عممية  كما مع زيادة أعداد البشر الذيف سيتأثروف بتغير المناخ،  .األساسي

عؿ ىو واقع الحاؿ في المنطقة، إذ تحوؿ فترات الحر الشديد دوف ذىاب األطفاؿ بالفعؿ إلى التعميـ، وىذا بالف

ا، كتمؾ التي تشيدىا دوؿ مجمس التعاوف اصؼ الرممية الشديدة األكثر شيوعالمدارس، بالضبط كما تفعؿ العو 

تصاص مياه الخميجي. وفي بعض المناطؽ، حيث تعجز األراضي التي أصبحت صمدة بفعؿ الجفاؼ عف ام



32 
 

األمطار، تتسبب السيوؿ في قطع الطرؽ مما يحوؿ دوف قدرة الطالب عمى الوصوؿ إلى المدارس، ولعؿ 

 .(1)تشيد عمى ذلؾ 2009السيوؿ التي ضربت اليمف عاـ 

كما أف انقطاع التيار الكيربائي، يعد واحدا مف اآلثار الجانبية المحتممة، حيث يمكف أف يضطر المدارس إلى 

شطتيا، وفي الحاالت القصوى يمكف أف يؤدي الطقس إلى تدمير البنية األساسية. ورغـ عدـ معرفة تعطيؿ أن

األثر التراكمي ليذه االضطرابات بشكؿ جيد عمى األداء التعميمي لمطالب، فمف المؤكد أف عدـ انتظاـ 

ى المدى األطوؿ، مع يتوقع أف يتكتؿ تغير المناخ، عمو  الطالب في الحضور يؤثر سمبا عمى نتائج التعمـ.

عوامؿ أخرى مربكة مثؿ ارتفاع معدالت الفقر في المنطقة، ليؤدي إلى تدىور بيئي وما يترتب عميو ذلؾ مف 

 تردي األحواؿ المعيشية وزيادة الضغوط عمى السكاف مف أجؿ اليجرة.

مستوييف اإلقميمي يقتضي الرد الفوري المطموب فيما عاما أفضؿ لفكرة تغير المناخ، ووعيا بآثاره عمى ال

والمحمي، وكالىما سيسمح لواضعي السياسات بتحسيف أنظمة التعميـ المراعية لمظروؼ المناخية، وسيساعد 

 مجتمعات المدارس عمى تحسيف االستعداد في حالة الكوارث الناجمة عف أحواؿ الطقس.

لقرارات بشأف موقع إقامة المدرسة وبالنسبة لممدارس الجديدة، يعني إجراء تقييمات أفضؿ لممخاطر عند اتخاذ ا

واختيار بنى أساسية أكثر مالءمة ومصممة لمصمود أماـ الظواىر المناخية الشديدة. وفي الوقت نفسو، 

سيكوف مف الممكف أيضا إضافة مواصفات أكثر تكيفا مع المناخ المستجد في المنطقة مف خالؿ أبنية أكثر 

مكانيات الوفيرة مف الطاقة الشمسية في المنطقة عمى سبيؿ المثاؿ، كفاءة في استخداـ الطاقة، وتعتمد عمى اإل

                                                           

 6/ 15. 2015.04.04   ، نشر بتاريخ 21تغير المناخ أبرز التحديات التي تواجو المعمميف والطالب في القرف الػسميماف الحارثي،  1
متاح عمى الموقع اإللكتروني  17/8/2019استرجع بتاريخ،    1436/

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=434&Model=M&SubModel=238&ID=2420&Show
All=On 

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=434&Model=M&SubModel=238&ID=2420&ShowAll=On
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=434&Model=M&SubModel=238&ID=2420&ShowAll=On
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وتخزف مياه األمطار إلعادة استعماليا، وبيذه الطرؽ تصبح أنظمة البنية األساسية التعميمية أكثر قدرة عمى 

 مجابية تغير المناخ.

 

 يٕظغ يذُٚتٙ ساو هللا ٔانجٛشح: 2.8

سيـ المياه الذي يفصؿ بيف السيؿ الساحمي غربا ووادي األردف شرقا. تقع مدينتي راـ اهلل والبيرة فوؽ خط تق 

وتكثر المجاري العميا لألودية الجبمية حوليا ويسمؾ بعضيا اتجاه غربيا نحو البحر المتوسط وبعضيا اآلخر 

اتجاىا شرقيا ليرفد نير األردف. وقد أدت أشكاؿ سطح األرض إلى تيسير سبؿ االنتقاؿ بيف مختمؼ الجيات 

في منطقة راـ اهلل والبيرة. ويرجع الفضؿ في ذلؾ إلى وجود ممرات ومنافذ طبيعية وانبساط سطح اليضبة 

 .1النسبي بيف راـ اهلل والقدس

 يُبخ يذُٚتٙ ساو هللا ٔانجٛشح: 2.9

 25 تتبع محافظة راـ اهلل والبيرة مناخ البحر األبيض المتوسط نظرا لقربيا منو إذ أنيا تبعد عنو ما يقرب مف 

وتتمتع محافظة راـ اهلل والبيرة بمناخ معتدؿ يتوسط حر األغوار في الشرؽ ورطوبة البحر في ، ميال ىوائيا فقط

 .2الغرب, كما أف االرتفاع المتوسط لجباليا ال يؤدي إلػى البرودة الشديدة

شبو الرطب. وىو لطيؼ ويتميز مناخ محافظة راـ اهلل والبيرة باعتدالو ألنو ينتمي إلى مناخ البحر المتوسط  

، ( درجة22صيفا بسبب ارتفػاع المديػنة وقػربيا مف البحر. ويبمغ متوسط درجة الحرارة في فصؿ الصيؼ )
                                                           

1
األىالي لمطباعة والنشػر والتوزيع، دمشؽ، سوريا،  ، الطبعة األولى،موسوعة المدف الفمسطينيةدائرة الثقافة، منظمة التحرير الفمسطينية،  

 .285، ص1990

2
، رسالة ماجستير األمراض والخدمات الصحية في مناطؽ مختارة مف محافظة راـ اهلل والبيرة: دراسة في الجغرافيا الطبيةنجار، فتحية،  

 .41، ص2008غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف، 
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التي ، %( وقػد أثرت ىذه الظروؼ المناخية في محافظة راـ اهلل والبيرة55وتتدنى الرطوبة النسبية إلى )

( درجة وتنخفض في 16ػط الػسنوي لدرجػة الحػرارة)ويػبمغ المتوس، أصبحت مف أفضؿ المصايؼ في فمسطيف

وتتعرض راـ اهلل كغيرىا مف المدف الجبمية إلى ، ( درجة5.8) فصؿ الشتاء بشكؿ واضح فيصؿ متوسطيا إلى

 .1موجات باردة في بعض أياـ الشتاء نتيجة ىبوب كتؿ ىوائية باردة قادمة مف الشماؿ

ألنو ينتمي إلى مناخ البحر المتوسط شبو الرطب. وىو لطيؼ ضيقا ويتميز مناخ راـ اهلل والبيرة باعتدالو  

بسبب ارتفاع المدينة وقربيا مف البحر. وتتعرض راـ اهلل كغيرىا مف المدف الجبمية إلى موجات باردة في 

 .2بعض أياـ الشتاء نتيجة ىبوب كتؿ ىوائية باردة قادمة مف الشماؿ

خ التي تؤثر تأثيرا مباشػرا عمػى نشػاط اإلنساف ولباسو ومسكنو, وتعتبر درجة الحرارة مف أىـ عناصر المنا 

ولعناصر المناخ, ، وغذائو كما أنيا تؤثر عمى النظاـ الحيػوي وعناصػره مػف النبػات وىي أكثر مف الحيواف

أىمية لما ليا مف تأثير عمى بقية عناصر المناخ مثػؿ الضغط الجوي والرياح والتبخر والرطوبة النسبية 

 .3لتكاثؼ وغيرىاوا

وتختمؼ درجات الحرارة في منطقة راـ اهلل والبيرة باختالؼ أشير السنة حيث يعتبػر شػيري كانوف الثاني  

درجة  8.7وبمغ المعدؿ العاـ لدرجة الحرارة في شير كػانوف الثاني حوالي ، وشباط مف أكثر األشير برودة

رارة صيفا فترتفع في أشير الصيؼ وخاصة شيري مئوية في شير شباط. أما الح 9.9مئوية ارتفعت إلى 

درجة  23.8مئوية ارتفع درجة إلى  23.6تموز وآب. ووصؿ المعدؿ العاـ لدرجة الحرارة في شير تموز 

مئوية في شير آب. وتتبايف درجػات الحػرارة فػي مناطؽ الدراسة تبعا الختالؼ االرتفاع عف سطح البحر. 

ػوؽ سطح البحر تقؿ درجة الحرارة درجة مئوية واحدة. وبالمقارنة مع مدينة راـ متػر ف 150فكمما زاد االرتفاع 
                                                           

1
 .77، ص6454، رام هللا، فلسطيه، )2كتبة يحبفظخ ساو هللا ٔانجٛشح اإلحصبئٙ انسُٕ٘ )ركسي لإلحصاء الفلسطيىي، الجهاز الم 
2

 .237، ص1995، مرجع سابؽالدباغ، مصطفى،  

3
 ..12، ص2004، دار الشػروؽ لمنشر والتوزيع، راـ اهلل، جغرافية: راـ اهلل-تاريخ –حضارة نيروز، إبراىيـ،  
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اهلل فاف مدينة البيرة ال تختمؼ عف مدينة راـ اهلل في األحواؿ المناخية نظرا اللتصاؽ المدينتيف وتداخؿ 

  .1أراضييما

بريد( في مدارس راـ اهلل أنيت بمدية راـ اهلل تركيب أجيزة تكييؼ )تدفئة وتومف اجؿ تجنب ىذه االجواء 

الحكومية، وتأتي ىذه الخطوة في إطار سعي البمدية إلى توفير كؿ وسائؿ الراحة لمطمبة في المدارس 

مف تركيب أجيزة التكييؼ في جميع المدارس  انتيتأف البمدية  كمامف جيتو، .الحكومية في مدينة راـ اهلل

أف البمدية ستواصؿ رفد ىذه المدارس بكافة  وتبرات(. الحكومية )الصفوؼ المدرسية وغرؼ المعمميف والمخ

أف  كما .العادية وغير العادية مف أجؿ تطوير البيئة التعميمية والصحية في مدارسنا الحكومية االحتياجات

البمدية وضمف خطتيا لتعزيز البيئة التكنولوجية في مدارس مدينة راـ اهلل ستقدـ خدمة نوعية مف خالؿ دمج 

 افتراضيمومات واالتصاؿ في العممية التعميمية، حيث تقوـ حاليا بتوريد برمجيات وأدوات مختبر تقنية المع

التطبيؽ الحقيقي، كذلؾ  يحاكي افتراضيلمدرسة زياد أبو عيف يمكف مف خاللو تنفيذ التجارب العممية بشكؿ 

ريسية، خاصة العمـو يمكف مف خاللو تدريس ميارات التفكير، ويحتوي عمى أنظمة محاكاة لممواد التد

، األمر الذي مف شأنو التخمص مف البرد اجيزة تكييؼ  تـ توفيروفي ذات السياؽ،  بتخصصاتو والرياضيات

تركيب أجيزة التكييؼ في مختمؼ مرافؽ المدرسة، مشيرة أف و  .والحر الشديديف الذي كاف الطمبة يعانوف منو

، إضافة إلى أنيا أكثر أمانا كبديؿ عف المراوح مبةالط ىذه الفكرة الريادية مف شأنيا أف تنعكس عمى أداء

أف بمدية راـ اهلل ومف خالؿ لجنة ضريبة المعارؼ أعمنت سابقا عف طرح مناقصة عامة كما  ."و"الصوبات

                                                           
1

 .42، ص2008، مرجع سابؽة، نجار، فتحي 
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لتوريد وتركيب أجيزة تكييؼ )تبريد وتدفئة( مدارس راـ اهلل الحكومية، وقامت بتقوية شبكة الكيرباء في جميع 

 1لمشروع التدفئة الجديد استيعابيااهلل الحكومية مف أجؿ رفع قدرة مدارس راـ 

 انًٛبِ: 2.10

وىي كمية كافية لنمو الغابات والمحاصيؿ الزراعية وتغذية ، مـ 600يبمغ متوسط األمطار السنوية قرابة  

لى التركز في  أياـ قميمة مف السنة خزانات المياه الجوفية في المنطقة. ولكنيا أمطار تميؿ إلى عدـ االنتظاـ وا 

ال تتجاوز التسعيف يوما. ولذا فرضت ىذه الظروؼ عمى اإلنساف منذ القدـ أف ييتـ بتخزيف مياه األمطار في 

اآلبار والصياريج عمى سطوح المنازؿ الستعماليا وقت الحاجة. وتتساقط الثموج سنويا عمى راـ اهلل في فصؿ 

تكوف األمطار مصحوبة بكتمة ىوائية باردة. وقد بمغ سمؾ الثمج في  كما يتساقط البرد عندما، الشتاء الرتفاعيا

ساعدت طبيعة تركيب  .وعدد لياليو غير كثير، سـ. وأما الندى فقميؿ بصفة عامة 70مثال نحو  1955شباط 

الصخور عمى توافر العيوف المائية التي تشرب المدينة منيا وتروي بعض أراضييا. وتفسر وفرة مياه األمطار 

لعيوف البساط األخضر الذي يدثر المدينة. وىناؾ بعض اآلبار حوؿ المدينة ولكف عددىا قميؿ ومستويات وا

 .2مياىيا عميقة في باطف األرض

                                                           

 26-01-2019، نشر بتاريخ بمدية راـ اهلل تنتيي مف تركيب أجيزة التدفئة والتبريد في مدارس المدينة الحكومية، دنيا الوطف 1
، متاح عمى الموقع 17/8/2019استرجع بتاريخ 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/01/26/1211902.html 
 .285، ص1990دائرة الثقافة، مرجع سابؽ،  2

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/01/26/1211902.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/01/26/1211902.html
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وساعدت طبيعة تركيب الصخور عمى توافر العيوف المائية )عيوف الماء( التي تشرب المدينتيف منيا وتروي  

والعيوف البساط األخضر الذي يدثر المدينتيف. وىناؾ بعض بعض أراضييما. وتفسر وفرة مياه األمطار 

 .1اآلبار حوؿ المدينة ولكف عددىا قميؿ ومستويات مياىيا عميقة في باطف األرض

ف التصميـ الجيد لمواقع الخدمات التعميمية يكوف بتوفير ىذه الخدمات في مناطؽ سيمية بعيدا عف   وا 

  فييا مجاري مياه األمطار لممحافظة عمى صحة الطمبة وحياتيـ.واألماكف التي تكثر ، المنحدرات والسيوؿ

% مف المدارس تتخمص مف مياىيا العادمة عف 48.1أف  الفمسطيني لإلحصاءوقد بيف الجياز المركزي 

% مف 58.6% عف طريؽ الحفر االمتصاصية، فيما تتخمص 39.4طريؽ شبكة الصرؼ الصحي، مقابؿ 

% مف مؤسسات 90.5ة عف طريؽ شبكة الصرؼ الصحي، في حيف أف رياض األطفاؿ مف مياىيا العادم

% عف 7.9التعميـ العالي في فمسطيف تتخمص مف مياىيا العادمة عف طريؽ شبكة الصرؼ الصحي، مقابؿ 

 .2016طريؽ الحفر االمتصاصية وذلؾ خالؿ العاـ 

 انشٚبح ٔاأليطبس: 2.11

الشرقية والجافة والرياح الجنوبيػة والغربية التي تحمؿ معيا تتعرض محافظة راـ اهلل والبيرة لمرياح الشمالية, 

الرطوبة مف البحر فتؤدي إلى ىطوؿ األمطار وتسػاقط الثمػوج فػي الشتاء عند انخفاض درجة الحرارة كذلؾ 

 .2تيب عمى المحافظة في أوائؿ فصؿ الصػيؼ ريػاح جافة كرياح الخماسيف

يومػا وال تتجاوز  9;5بيف تشريف الثاني ونيساف, ومدة ىذا الفصؿ ويحؿ فصؿ الشتاء في راـ اهلل والبيرة  

األياـ الممطرة في راـ اهلل التسعيف يوما في السنة, وينزؿ الثمج في بعض األحيػاف في شير شباط ىذا 

                                                           
1

 .238، ص1995، مرجع سابؽالدباغ، مصطفى،  

2
 ..13، ص2004، مرجع سابؽنيروز، إبراىيـ،  
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مممتر في  44:في راـ اهلل والبيرة  وتتذبذب كمية األمطار الياطمة مف عاـ آلخر, ويبمغ معدؿ سقوط األمطػار

 :1يمكف تقسيـ المطر مف حيث سقوطو عمى محافظػة والبيرة راـ اهلل إلى ثالث فترات زمنية ىي، لسنةا

أمطار الخريؼ: وىذه تسقط في أواخر شير تشريف أوؿ إلى منتصؼ شػير كػانوف أوؿ ويسقط في قرابة  .5

 .%( مف نسبة أمطار السنة ككؿ79ىذه الفترة )

ونسبة المطػر المتساقط في  شباط،نوف أوؿ إلى أواخر شير أمطار الشتاء: وتسقط مف منتصؼ شير كا .6

 %مف نسبة أمطار السنة ككؿ. 99ىذه الفترة تصؿ إلى قرابة 

%مف  54حوالي  ويسقط في ىػذه الفتػرة نيساف،المطر المتأخر: ويسقط في أوساط شير آذار بداية شير  .7

 نسبة أمطار السنة ككؿ.

ف أخد الظروؼ الخاصة باألمطار والر   ياح بعيف االعتبار فإف تصميـ مواقع الخدمات التعميمية يجب أف وا 

يكوف في مناطؽ تتميز بعكس اتجاه الرياح منعا لمتموث إضافة إلى تصميميا في مواقع تقؿ فييا منسوبات 

 المياه الجارية كي تعمؿ عمى حماية الطمبة والمحافظة عمى حياتيـ.

 تؼهًٛٛخ:تأثٛش انظشٔف انًُبخٛخ ػهٗ انخذيبد ان 2.12

مف الخدمات التعميمية التي يجب توفيرىا لمسكاف دور الحضانة ورياض األطفاؿ والمدرسة االبتدائية  

ف توزيع الخدمات التعميمية عمى األماكف السكانية ىدفا لرقي المنطقة وتساىـ ، والمدرسة اإلعدادية والثانوية وا 

مع ضرورة تخطيط موقع وطبيعة الخدمات ، ميةفي زيادة الدور التنموي التي تقوـ بو المؤسسات التعمي

التعميمية وتنوعيا وشموليا عمى أساس احتياجات السكاف الفعمية وبما يناسب التوزيع العمري لمسكاف الذيف 

 وضمف اإلمكانات المادية المتوفرة إليجاد ىذه الخدمات وتنوعيا. ، يشمميـ الخدمات التعميمية
                                                           

1
 .285، ص1990، مرجع سابؽدائرة الثقافة، منظمة التحرير الفمسطينية،  
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، موقع مدينتي راـ اهلل والبيرة مف حيث المناطؽ المحيطة والعوامؿ المؤثرة فييايتأثر وجود الخدمات التعميمية ب 

ومف ىذه العوامؿ ما ىو جاذب كتوفر ، وموضع مدينتي راـ اهلل والبيرة المتعمؽ بالتضاريس ودرجات االنحدار

ومنيا ، ت الشرقيةالخدمات التعميمية في مناطؽ خضراء واسعة كالمدارس التي تقع في مدينة راـ اهلل مف الجيا

ما ىو طارد كتوفر الخدمات التعميمية في مناطؽ مسارات المجاري المائية التي يرتفع منسوبيا مما يشكؿ 

كما تشكؿ العوامؿ الخاصة بالتضاريس أىمية في سيولة   حياة المستفيديف مف ىذه الخدمات.خطرا عمى 

لى وسائؿ مواصالت وبعيدة عف التجمعات فبعض المدارس تحتاج إ، الوصوؿ لمواقع الخدمات التعميمية

 السكانية ومنيا ما ىو قريب مف التجمعات ال يحتاج إلى وسائؿ مواصالت. 

كما يجب أف تأخذ درجة الحرارة في مدينتي راـ اهلل والبيرة بعيف االعتبار عند تخطيط مواقع الخدمات  

حفاظ عمى صحة وسالمة الطالب. أما لم، التعميمية فيي متجية نحو الشرؽ كي تدخؿ أشعة الشمس إلييا

بالنسبة لألمطار فيجب أف يصمـ المبنى في المدارس بحيث ال تدخؿ إليو كميات كبيرة مف المياه تضر 

بصحية الطالب. باإلضافة إلى الرياح تكوف المدارس مصممة عكس اتجاه الرياح بحيث ال تؤثر الغبار 

 والمموثات عمى صحة وسالمة الطالب.

 خ انتؼهًٛٛخ فٙ يذُٚتٙ ساو هللا ٔانجٛشح: انحبن 2.13

والمنارة التي تضاء بيا ، في فمسطيف في الوقت الذي يعتبر فيو التعميـ ىو المشروع القومي والحضاري 

تسعى  فاف المؤسسات التعميمية وخاصة المدارس باعتبارىا الشعمة األولى لمتربية والتعميـ حيث، المجتمعات

دخاؿ  بتطويرىا مسؤولة لتحسيف حاليا لتكوف عمى أفضؿ حاؿ ممكف شكال ومضموناالجيات المعنية وال فييا وا 

وتوفير كافة الخدمات الموجستية ، الى جانب جعميا أكثر جاذبية لمطمبة، كؿ الوسائؿ التعميمية الحديثة الييا

تشكؿ منارة لتكوف صروح تعميمية كاممة متكاممة و ، مف بناء وساحات وأسوار وحدائؽ وغرؼ ومرافؽ شاممة
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وفي مدينتي راـ اهلل والبيرة ال زالت ومف خالؿ بعض المدارس وفي بعض ، تضيء فضاء األمة أو الدولة

وأف ىناؾ مدارس ال زالت تعيش نتيجة اإلىماؿ ، المناطؽ الفمسطينية ال تزاؿ بحاجة لمكثير مف االىتماـ بيا

 يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ اعتبارىا مدارس الواضح, وعدـ المتابعة مف المسؤوليف بؿ يمكف القوؿ أنو ال

وعرضة لالنييار  وما ىو، وقديـ، فمنيا ما ىو متصدع، يستطيع الطمبة أف يتمقوا فييا التعميـ بحالة طبيعية

 في أي لحظة.

مدرسة أساسية  (>:مدرسة حكومية ) ;;5منيا ، مدرسة 677بمغ عدد المدارس في محافظة راـ اهلل والبيرة  

مدرسة 66مدرسػة خاصػة )و 88مدرسة تابعة إلى وكالة الغوث جميعيا أساسية و 56س ثانوية ومدار  =54و

ىذا وقد بمغ عػدد ، مدرسة في الضفة الغربية لنفس العاـ 975;=مدرسة ثانوية( مف مجموع  66أساسية و

 .روضة أطفاؿ في الضفة الغربية لنفس العاـ 6>;روضة مف مجموع  ;:رياض األطفاؿ 

مدرسة أساسية  ;7( مدرسة منيا 9:مدينتي راـ اهلل والبيرة فقد بمغ عدد المدارس األساسية فييا )أما في  

عدادي( في البيرة و مدرسة منيا  >6أما المدارس الثانوية فقد بمغت ، مدرسة أساسية في راـ اهلل :6)ابتدائي وا 

( توضح توزيع المدارس 7رقـ ) مدرسة ثانوية في راـ اهلل. والخارطة 57مدرسة ثانوية في البيرة و 59

 األساسية والثانوية في مدينتي راـ اهلل والبيرة:
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 تٕصٚغ انًذاسس األسبسٛخ ٔانثبَٕٚخ فٙ يذُٚتٙ ساو هللا ٔانجٛشح (4)خبسغخ سقى 

 ;645، وزارة الحكـ المحمي

 ومف ناحية توزيع المدارس وفؽ الجنس:

 ي مدينتي راـ اهلل والبيرة:فيما يمي جدوال يوضح توزيع المدارس وفؽ الجنس ف

 2117تٕصٚغ انًذاسس ٔفق انجُس فٙ يذُٚتٙ ساو هللا ٔانجٛشح نؼبو  (3)سقى جذٔل 

 المجموع مدارس مختمطة مدارس إناث مدارس ذكور المدينة

 22 41 7 5 راـ اهلل

 93 22 1 7 البيرة
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 (2017، )الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني
 

مدرسة في البيرة ويبمغ عدد طالبيا  ;7مدرسة مقابؿ  :6ارس في مدينة راـ اهلل مف المالحظ أف عدد المد 

 19;6طالب فػي ريػاض األطفاؿ و 6517وبمغ معدؿ عدد الطمبة لكؿ شعبة ، طالبة 9>565طالب و 8;559

ؽ ( يوضح توزيع المدارس وف9)والشكؿ رقـ  .طالبا في المدارس الثانوية 6716طالب في المدارس األساسية و

 الجنس في المدينتيف:

 

 

 2117وزارة الحكـ المحمي،  ،تٕصٚغ انًذاسس ٔفق انجُس فٙ يذُٚتٙ ساو هللا ٔانجٛشح (5خبسغخ )
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إف ىذا التوزيع لممدارس في مدينتي راـ اهلل والبيرة يحقؽ معايير التخطيط الفمسطينية لمخدمات التعميمية وفؽ  

وتعتبر مواقع المدارس وفؽ معايير التخطيط العالمية والدولية ، ماتالتجمعات السكانية واحتياجاتيا ليذه الخد

 والفمسطينية عمى أنيا:

تعتبر المدارس بمثابة المركز الرئيس لمحي السكاني في التجمعات السكانية وتبمغ المسافة بيف التجمع  . أ

ف المدارس وبيف أقصى وحدة سكنية وبي، ( متر944-844السكني وموقع المدرسة االبتدائية حوالي )

 . ر( مت44>-44;اإلعدادية حوالي )

حيث يحتاج طالب مف المدرسة  لممنطقة السكنية اتعتبر المسافة بيف المدارس والحي السكني حدود . ب

. حيث أف زيادة التجمعات دقيقة لطالب في الثانوية 74دقيقة حتى يصؿ إلى المدرسة و 59االساسية إلى 

 ة توفير المواقع التعميمية وخدماتيا.السكانية وعدد السكاف يعمؿ عمى زياد

وىذه المعايير تنطبؽ عمى مدينتي راـ اهلل والبيرة لكف مع اختالؼ بسيط وىو: أف المسافة بيف المنطقة  

وبيف المنطقة السكنية والمدارس ، حسب المعايير الفمسطينية ( متر44>-844السكنية والمدرسة االبتدائية )

أما المسافة بيف المنطقة السكنية والمدارس ،  ب المعايير الفمسطينيةحس ر( مت5644-44>اإلعدادية )

 .حسب المعايير الفمسطينية متر 5:44الثانوية قد تزيد لتصؿ إلى 

إلى إصالح ما دمره  ومف المالحظ أف السمطة الوطنية الفمسطينية منذ تولييا زماـ إدارة الضفة الغربية سعت 

فمنذ تسمميا مياـ اإلشراؼ عمى الخدمات ، التعميمية والبنية التعميميةاالحتالؿ اإلسرائيمي في الخدمات 

قامت ببناء عدد كبير مف المدارس لسد العجز في عددىا كي يتمكف جميع الطالب ، ـ8==5التعميمية عاـ 

كما قامت بتأليؼ المنياج الفمسطيني الذي تـ ، مف تمقي خدمات التعميـ األساسي ولمحد مف دواـ الفترتيف
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صالح الخدمات التعميمية، تمادهاع ، وعممت عمى زيادة أعداد المعمميف وتوظيؼ الكفاءات التعميمية لتطوير وا 

 وحاولت التقميؿ مف اكتظاظ الطالب في الغرؼ الصفية.
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 انفصم انثبنث

 انًفـبْٛى انًتؼهقخ ثٕاقغ انخذيبد انتؼهًٛٛخ

  يقذيخ: 3.1 

وخاصة في المراحؿ التعميمية ، ميمية في كافة المراحؿ التعميميةلقد حاز موضوع تطوير الخدمات التع 

، بسبب الدور الذي تؤديو ىذه المراحؿ التعميمية في تبني ونشر العمـ بكافة المجاالت، األساسية أىمية كبيرة

حيث يعتبر اليدؼ األساسي الذي يسعى إلى تحقيقو المجتمع الفمسطيني ممثال بمؤسسات التعميـ األساسية 

كما إف المصمحة العامة مف وراء تطوير المراحؿ التعميمية تقتضي بتوفير ، ىي المدارس بكافة مراحمياو 

 خدمات التعميـ بالجودة المطموبة. 

وفي ىذا الفصؿ سيتـ استعراض ماىية الخدمات التعميمية وأىمية تخطيط الخدمات التعميمية وتوفيرىا في  

احؿ التعميمية قبؿ األساسية والمراحؿ التعميمية األساسية وصوال إلى كافة المراحؿ التعميمية بدءا مف المر 

 المراحؿ التعميمية قبؿ الجامعية.

 تؼشٚف انخذيبد انتؼهًٛٛخ: 3.2

إف تطور وسائؿ االتصاالت ساىمت في زيادة التواصؿ بيف الدوؿ المختمفة في العالـ وتبادؿ الثقافات  

ومما زاد في االستفادة مف التطور التقني والتكنولوجي ، األساسي مما انعكس عمى قطاع التعميـ، والحضارات

وىذا يؤدي إلى إعادة النظر في مكونات المنظومة التعميمية ابتداء ، أف التعميـ األساسي أصبح متاحا لمجميع
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اجات مف التعميـ قبؿ األساسي ومرورا بالتعميـ األساسي لتتمكف ىذه المنظومة التعميمية مف توفير جميع احتي

 التعميـ لمطمبة في كافة المراحؿ التعميمية في المدارس وفؽ معايير محددة. 

( أف "مفيوـ الخدمة التعميمية يتمثؿ في توفير االحتياجات األساسية لمنظاـ :644، حيث يذكر )المحيالوي 

دارة والذي يشمؿ جميع، التعميمي وذلؾ ، ية...الخوبنية أساس، أركاف العممية التعميمية مف: معمـ وطالب وا 

إضافة إلى قياس فاعميتيا ، وتحديد جوانب القوة ومواطف الضعؼ، بالنظر إلى المؤسسة نظرة كمية شاممة

ويتحقؽ ىذا المفيـو عف طريؽ توفير كافة المتطمبات الالزمة لسير ، 1تمييدا لتحسيف مخرجاتيا"، وجودتيا

وغيرىا مف الوسائؿ التي تزيد مف مستوى التعميـ وترفع  ،النظاـ التعميمي بكافة مراحميا كاألدوات والتكنولوجيا

ويتحقؽ ذلؾ مف خالؿ توفير كافة ، مستوى كفاءة مخرجات العممية التعميمية في كافة المراحؿ الدراسية

والتي تعتمد ، الخدمات التعميمية األساسية التي تساىـ في رفع كفاءة الطالب في المراحؿ التعميمية المختمفة

حيث تعتبر أف جميع األطراؼ مف طمبة ومعمميف ، إدارة الجودة الشاممة في العممية التعميميةعمى مبادئ 

دارة وأدوات ووسائؿ شركاء في المنظومة التعميمية لتحقيؽ الجودة الشاممة في الخدمات  وىيئة تدريسية وا 

ية. لذلؾ تعتبر الخدمات التعميمية في كافة المراحؿ التعميمية التي تقدميا المؤسسات التعميمية الفمسطين

التعميمية نوع مف أنواع الخدمات التي تتمتع بأىمية عالية في بناء لبنات المجتمع وتوفير جميع الوسائؿ 

 .والدعامات األساسية لموصوؿ إلى التفوؽ والتقدـ العممي في كافة الطرؽ

األساسية في بناء طاقات الطمبة  وتعتبر الخدمات التعميمية في المرحمة األساسية وما بعدىا أىـ المرتكزات 

وتفوقيـ مف خالؿ اكتشاؼ طاقاتيـ الفكرية ألنيا تساىـ في تحقيؽ التنمية في جميع جوانب الحياة التي 

 يتواجد فييا اإلنساف مف خالؿ توفير كافة متطمبات تقديـ الخدمات التعميمية لجميع المراحؿ التعميمية.

                                                           
1

رسالة ماجستير غير ، توزيع وتخطيط الخدمات الّتعميمية في محافظة سمفيت باستخداـ تقنية نظـ المعمومات الجغرافيةشقير، ىبة،  
 .63-62، ص2009منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف، 
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ىي عبارة عف تقديـ وتوفير الخدمات التعميمية األساسية التي تؤدي إلى وترى الباحثة أف الخدمات التعميمية  

 .وبالتالي تحقيؽ درجة رضا الطمبة وجميع المستفيديف مف الخدمة التعميمية المقدمة، رفع كفاءة الطمبة

، والمؤسسات التعميمية المختمفة كالجامعات، وتتضمف الخدمات التعميمية في مجمميا توفير مباني المدارس 

ؿ ما سبؽ مويتخ، والعمؿ عمى تخطيط ووضع المناىج التعميمية والعمؿ عمى تحسينيا وتطويرىا بشكؿ مستمر

 .األنشطة الالمنيجية التي تساعد الطمبة عمى تطوير قدراتيـ التعميمية في كافة المراحؿ التعميمية

 خصبئص انخذيبد انتؼهًٛٛخ: 3.3

المجتمع والتي  ؿ التعميمية مف أىـ الخدمات التي يجب توفيرىا فيتعتبر الخدمات التعميمية في كافة المراح 

وتعتبر مف أىـ األولويات التي يجب ، تسعى لموصوؿ إلى التقدـ والتطور في كافة الحقوؿ التعميمية والعممية

ويوجد عدة خصائص يجب أف تتوفر في الخدمات ، أف يتـ االىتماـ بيا مف قبؿ مؤسسات التعميـ في المجتمع

تعميمية حتى تحقؽ اليدؼ مف تقديميا وأىميا الرقي والتقدـ والتفوؽ التعميمي لمطمبة. ومف خصائص ال

 :1الخدمات التعميمية

يرتبط البعد اإلنساني لتوفر الخدمات التعميمية بمستوى المسئوليف عف  البعد اإلنساني لمخدمات التعميمية: - أ

دارة وىيئة تدريسيةالمنظومة التعميمية التي يتـ تقديـ خدماتيا وىـ أ   .عضاء ىيئة التدريس مف معمميف وا 

الخدمات التعميمية تتسـ بعدـ الممموسية فيي ال تقدـ بشكؿ  اتساـ الخدمات التعميمية بعدـ الممموسية: - ب

 فيشعر المتمقي لمخدمة بيا وبأىميتيا ومستوى جودتيا وتطورىا.، مادي

                                                           
1

طالبية في كمية فمسطيف التقنية بدير البمح مف وجية مدى توافر جودة الخدمات التعميمية والأبو شمالو، فرج، وأبو شمالة، إبراىيـ،  
، فمسطيف، نظر الطمبة  .3، ص2017، جامعة فمسطيف التقنية خضوري، طولكـر
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تتوفر المكونات المادية الممموسة في  مية:وجود مكونات مادية ممموسة مصاحبة لمخدمات التعمي - ت

الخدمات التعميمية كالمباني المدرسية ومرافقيا كالمكتبات والمختبرات والمالعب والصاالت الرياضية وكافة 

 المختبرات األخرى.

نما يتـ مراقبتيا بسبب صعوبة ، عدـ قابمية الخدمات التعميمية لمتنميط - ث فالخدمات التعميمية ليست نمطية وا 

 وصعوبة التنبؤ بجودتيا.، لتحكـ والرقابة عميياا

يجب العمؿ عمى التطوير المستمر في النظاـ ، تأثر الخدمات التعميمية بالثقة مف قبؿ المستفيديف - ج

 التعميمي والخدمات التعميمية المقدمة.

وقد اعتنى  ،وترى الباحثة أف ىذه الخصائص متوفرة في معظميا في الخدمات التعميمية المقدمة في فمسطيف 

وقد ظير اعتناؤىـ ىذا جميا في الرغبة الشعبية الجامحة في إرساؿ أوالدىـ إلى المدارس ، الفمسطينيوف بالتعميـ

فقد ، منذ عشرات السنيف, ومف المعموـ أف فمسطيف لـ تكف يوما بمدا مستقال يدير شؤونو كباقي دوؿ العالـ

في فمسطيف سياسة التعميـ التي انتيجتيا الحكومات  وطبقت، خضعت كغيرىا مف الدوؿ العربية لالستعمار

والتي تميزت بعدـ التشجيع عميو وقصوره عمى طبقة األغنياء القادريف عمى تعميـ أبنائيـ نظرا ، االستعمارية

 لمكمفة الباىظة لمتعميـ. 

 يؼبٚٛش تخطٛػ انخذيبد انؼبيخ 3.4

المدينة في فترة طويمة.  ر التاريخي الذي مرت بواف نمط استخداـ األراضي في أي مدينة يمثؿ نتاجا لمتطو 

لحاجات السكاف، فيو انعكاس ألىمية الوظائؼ التي  واستخداـ األراضي في أي مدينة أكبر مف مجرد صورة

 استخدامات األرض في المدف  تمارسيا المدينة، وفيما يمي أىـ
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نسبتو ما بيف  ساحة المدينة إذ يتراوح. االستخداـ السكني: يشغؿ االستخداـ السكني الجزء األكبر مف م5

وحجميا وتطورىا، تختمؼ المساكف باختالؼ المدينة سواء في الدوؿ النامية أـ المتقدمة. و  % 69 -64

العمراف ونموه بدأ السكاف ّيتجيوف  فالمدينة القديمة تتركز المساكف فييا حوؿ نواتيا بصفة دائمة، لكف بتطور

 تجارية واإلدارية.لكالوظيفة ا لوظائؼ أكثر أىمية إلى خارج المدينة وترؾ وسطيا

وعادة ما يدخؿ  تجاري: يعتبر ىذا االستخداـ مف االستخدامات الرئيسية في المدينة بوجو عاـ،ل. االستخداـ ا6

العامة، وتختار ىذه  ضمف ىذا االستخداـ كؿ ما يؤدي إلى ربح مادي، ليذا تضـ األعماؿ إلى التجارة

تحقؽ أكبر قدر مف سيولة الوصوؿ  المواقع فاعمية في المدف بوجو عاـ، تمؾ المواقع التي االستخدامات أكثر

 إلييا وأكبر عائد مف الربح المادي لمتاجر.

وعمى الرغـ  . االستخداـ الصناعي: تشكؿ االستخدامات الصناعية حصة رئيسة في تكويف المدف العصرية،7

أف المدف ىي المحالت  تصاديات الدوؿ المتقدمة والنامية إالمف الفروؽ الواسعة في مكانة الصناعة في اق

نمو العمراني لبقدر ما ينعكس عمى ا التي تتركز فييا الصناعة وبالقدر التي تسيـ الصناعة في اقتصاد الدوؿ

  ى ذلؾ إلى ارتفاع حجميا السكاني.المدف أد الحضري فييا وكمما ارتفعت مساىمة الصناعة في إحدى

سبؽ ذكرىا ىناؾ استخدامات أخرى ألرض المدينة تتمثؿ  ثالث التيلاالستخدامات الرئيسة ا باإلضافة إلى

 1فيما يمي 

والجامعات،  تعميـ كمراكز البحوثلتعميمية مف مدارس ومنشآت تيدؼ إلى الالخدمات: وتشمؿ الخدمات ا -أ

عامة ودور عبادة، كما تضـ  ترفييية مف أندية ومتاحؼ ومسارح ومكتباتلثقافية والدينية والوالخدمات ا

الرعاية الصحية ولكنيا ال تشمؿ عيادات األطباء  الخدمات الصحية مف مستشفيات ومستوصفات ومراكز

                                                           

 78الزيود، مرجع سابؽ، ص - 1
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واألعماؿ. وتتوزع ىذه الخدمات بيف أحياء المدينة وىنا يظير دور  تجاريلوالتي تدخؿ ضمف النشاط ا

 لسكاف مف ناحية وعوامؿ البعد واالستفادة مف ىذهتوزيع مواقع ىذه الخدمات وفؽ عدد ا الجغرافي في تحميؿ

 الخدمات مف ناحية أخرى.

سكانيا، كما تضـ  المناطؽ المكشوفة: وتشمؿ الحدائؽ العامة والمتنزىات وىي تمثؿ رئة المدينة ومتنفس -ب

ارات، واسعة وأماكف انتظار السي المالعب الخاصة باألندية والمدارس وبقية األراضي المكشوفة مف مياديف

 األراضي الزراعية التي يمكف اعتبارىا أرضا مكشوفة. باإلضافة إلى الغابات واالحراج وبعض المساحات مف

تضـ المطارات  النقؿ والمواصالت: وتشمؿ محطات السكؾ الحديدية وخطوطيا ومواقؼ السيارات، كما -ت

 والموانئ ومواقع مكاتب البريد والتميفونات والتمغرافات.

)المحاكـ( وأقساـ  اإلدارة: وتشمؿ مقار وحدات الحكـ المحمي واإلدارة، باإلضافة إلى دور القضاءالحكـ و  -ث

 شرطة.ال

الحربية ومخازف  المناطؽ العسكرية: وىي المعسكرات والمطارات الحربية، وقد تشمؿ مناطؽ الصناعات -ج

 تمويف واألسمحة ومقر القيادات العسكرية.لاإلمداد وا

 سكانيا الديني. قابر(: ال تخمو منيا أية مدينة ويرتبط توزيعيا وعددىا بنمو المدينة وتركيبالمدافف )الم -ح

السكنية أو خارجيا  نمو العمراني في المستقبؿ سواء كانت داخؿ الكتمةلاألرض الخالية: تمثؿ احتياطي ا -خ

 األراضي في الزراعة. والتي تفصؿ بينيا وبيف الضواحي وكثيرا ما تستغؿ ىذه

المناطؽ مزارات  المناطؽ األثرية: تقتصر عمى المدف القديمة ذات التاريخ الطويؿ وغالبا ما تكوف تمؾ -د

 سياحية بالمدينة.
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 انخذيبد ٔانًشافق انؼبيخ 3.5

إدراجيا في البنود التالية:  ناس باالشتراؾ ويمكفلىي الخدمات والمؤسسات والمنشآت التي تقاـ ليستعمميا ا

موسيقى، معارض فنية(، مرافؽ  يمية، مباني ثقافية)جامع، مكتبة، مسرح، قاعةمتاجر، مباني تعم

خدمات إدارية )شرطة ومطافي(، مرافؽ عامة )مياه،  ترفييية)مرافؽ عامة ومالعب رياضية(، خدمات صحية

في تنظيـ الخدمات العامة بالمدينة ىدفا ووسيمة، ىدؼ لتصبح الخدمات  كيرباء، مجاري، سكة حديد(. ويعتبر

أغراض المجتمع المختمفة، وتحقؽ المستوى المعيشي المطموب ووسيمة إذا أنشئت  متناوؿ السكاف لتخدـ

 ارتباط مناسب باألحياء السكنية لتجميع السكاف وتنمية الروح االجتماعية بينيـ وخمؽ مجتمع الخدمات عمى

السكاف  أساس معرفة احتياجاتحقيقي منيـ. يوضع برنامج إنشاء وتوزيع الخدمات العامة بالمدينة عمى 

 1مف خالؿ  تنفيذ، وتتحدد االحتياجات الفعميةمالفعمية لكافة أنواع الخدمات ودراسة اإلمكانات المادية ل

 ال.ونطاؽ تأثير الخدمات الموجودة فععدد ووظيفة  - 5

 احتياجات األفراد والجماعات.  -6

 اتجاىات السكاف وعاداتيـ االجتماعية -7

المجاورة السكنية وتشمؿ  ىاع مف حيث الحجـ، األوؿ عمى مستو الخدمات العامة إلى ثالثة أنو  ويمكف تقسيـ

الحي السكني ويمبي حاجات أقؿ تكرارا  الخدمات التي يكوف عمييا الطمب بشكؿ يومي، والثاني عمى مستوى

نادرة الطمب، وعادة ما مستوى المدينة ككؿ وتمبي حاجات  وتكوف المسافة المقطوعة إلييا أكبر، والثالث عمى

الوصوؿ إلييا مف جميع أنحاء المدينة. وبذلؾ فاف توزيع الخدمات يتـ بشكؿ  تكوف في مركز المدينة ليسيؿ

عدد السكاف المستفيد مف ىذه الخدمة، وىناؾ بعض الخدمات التي تحتاج إلى حد أدنى  ىرمي ويعتمد عمى

                                                           

 34أبو شمالة ، مرجع سابؽ، ص 1
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حساب  ة والصحية، كما أف ىناؾ بعض الخدمات التي يتـاألفراد لتبرير وجدودىا مثؿ الخدمات التعميمي مف

 1حجميا اعتمادا عمى متوسط نصيب الفرد منيا مثؿ الحدائؽ والمالعب 

 قٕاػذ تخطٛػ انخذيبد انؼبيخ  3.6

 مراعاة الظروؼ القائمة واإلمكانيات المتاحة في البيئات المختمفة. -5

لى معد -6  أو توزيعيا. الت ثابتة سواء في حجميا أو أنواعيااالستناد إلى أصوؿ عممية وتكنولوجية وا 

 إنيا تستيدؼ إلى توسيع نطاؽ الخدمة وتقديميا بأحسف صورة ممكنة. -7

 االجتماعي ليـ. تحديد أنواع الخدمات التي يمـز توفيرىا، الستيفاء حاجة األفراد ورفع المستوى -8

 وعدد وحداتيا ومستوياتيا.حصر الخدمات الموجودة مع بياف توزيعيا وحجـ كؿ خدمة  -9

الكفاية، ومعرفة  تحديد المستوى المراد تحقيقو في كؿ نوع مف الخدمات عمى أساس بموغ أقصى حد مف -:

 تحسيف الفني واإلداري والمادي أو البشري.لمدى الحاجة إلى ا

 ي.تزايد السكانلنمو وتتمشى مع التطور والتقدير الزيادة الالزمة مف الخدمات لتحقيؽ ا -;

 تقدير تكمفة إنشاء وتشغيؿ معدات الخدمات وفقا لمظروؼ البيئية. ->

 واإلدارية واالدواتية. تقدير االستثمارات التي تمتـز بتنفيذ برامج الخدمات ومشروعاتيا واحتياجاتيا الفنية -=

 التنسيؽ والتكامؿ بيف الخدمات والمنافع -54

 .تخطيط الخدمات التعميمية:9.7

ة التعميـ بشكؿ كمي تتطمب إلحاؽ التحسينات في العديد مف األوجو كنوعية البيئة المدرسية إف تحسيف نوعي 

ويقع قطاع التعميـ في فمسطيف تحت مسؤولية  نوعية التدريس ومستويات تحصيؿ الطمبة.، والمصادر كافة
                                                           

 30أبو صالح، مرجع سابؽ، ص 1
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التعميـ ، األساسي والثانوي التعميـ، ما قبؿ المدرسة، وزارة التربية والتعميـ العالي التي تشرؼ عمى كافة مراحمو

إلى جانب مسؤولية وكالة غوث ، والتعميـ العالي، التعميـ النظامي وغير النظامي، التعميـ الميني والتقني، العاـ

وتشغيؿ الالجئيف والقطاع الخاص عف التعميـ الخاص في األراضي الفمسطينية. وتعتبر الخدمات الّتعميمية 

بد مف توفيرىا لجميع السكاف في أماكف سكنيـ وتجمعاتيـ السكانية. وفيما مف الخدمات الضرورية التي ال 

 :1يمي جدوؿ يبيف الخدمات الّتعميمية المطموب توفيرىا لكؿ فئة عمرية

 انخذيبد انتّؼهًٛٛخ انًطهٕة تٕفٛشْب نكم فئخ ػًشٚخ (4جذٔل )

 الخدمات التعميمية المطموبة الفئة العمرية

 مناطؽ خضراء، ت لعب لألطفاؿساحا، دور حضانة سنة 5-8

 مناطؽ خضراء، ساحات لعب لألطفاؿ، رياض أطفاؿ سنوات :-8

 مكتبات عامة، ساحات لمعب ومناطؽ خضراء مناسبة ليذه الفئة، مدارس أساسية دنيا سنة 56-:

 مراكز ثقافية ومساحات لمعب ومكتبات عامة، مدارس ثانوية، مدارس أساسية عميا سنة >56-5

 الجامعات والمعاىد والمراكز الثقافية والمكتبات عامة وفراغات لعب وترفيو وتسوؽ نةس 4:->5

 .مراكز كبار السف وغيرىا مف االحتياجات سنة 4:ما فوؽ اؿ

 .10ص، 2018، الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني

                                                           
1

رسالة ماجستير غير ، يت باستخداـ تقنية نظـ المعمومات الجغرافيةتوزيع وتخطيط الخدمات الّتعميمية في محافظة سمفشقير، ىبة،  
 .63-62، ص2009منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف، 
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ة مختمؼ إذ تعتبر المرحمة وترى الباحثة إف النظاـ المتبع في فمسطيف حسب نظاـ التربية والتعميـ الفمسطيني 

ومف السابع ، مف الصؼ األوؿ إلى السادس مرحمة أساسية دنيا –األساسية مف الصؼ األوؿ وحتى العاشر 

 أساسية عميا والثّانوية تتكوف مف الصفيف الحادي عشر والثّاني عشر. –وحتى العاشر 

فمعدالت التحاؽ ، مف الخدمات التعميمية ومف الواضح أنو يوجد تركيز عاؿ عمى المراحؿ التعميمية األساسية 

عداد  الطمبة بالتعميـ األساسي عالية جدا فقد طرأ عمييا تحسف كبير مف خالؿ توفير األبنية والتجييزات وا 

 .المعمميف ومستوى تأىيميـ

 تٕصٚغ انخذيبد انتؼهًٛٛخ: 3.8

وتحميؿ واقع ىذا التوزيع مف خالؿ إف ىدؼ دراسة توزيع الخدمات التعميمية في مدينتي راـ واهلل والبيرة  

انتشار المؤسسات التعميمية, ومف ثـ معرفة كفاءتيا الوظيفية في تقديـ الخدمات التعميمية في كافة المراحؿ 

المختمفة, ىو التعرؼ عمى عدالة توزيع تمؾ الخدمات مف خالؿ توفرىا في كافة التجمعات السكانية في 

ظيار مستوى التبايف ، المدينتيف في توزيعيا ودراسة األنماط التوزيعية لمواقع تمؾ الخدمات مف حيث العمر وا 

والجنس ومكاف السكف, إذ أصبحت المراحؿ التعميمية األساسية أكثر انتشارا حيث تستند إلييا المراحؿ 

 التعميمية المتقدمة األخرى.

ا مف حيث دراسة خصائص التوزيع وقد حظيت دراسة توزيع الخدمات التعميمية في كافة المراحؿ اىتماما كبير  

والواقع أف أىمية ذلؾ مرتبط بمستوى تقديـ ىذه الخدمات لمسكاف وكيفية ، ليذه الخدمات وكفاءتو وأنماطو

وليذا يجب تحديد األماكف المناسبة لمواقع تمؾ الخدمات ، توزيعيا الجغرافي ومدى كفايتيا في تقديـ الخدمة

ومف خالؿ ىذه الدراسة سيتـ إبراز أىـ االختالفات ، بكافة مناطؽ المدينتيفبما يخدـ جميع الشرائح السكانية و 
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المكانية في توزيع الخدمات التعميمية مف خالؿ توفير المعمومات الضرورية حوؿ كفاءة التوزيع التي تتضمف 

 .1توزيع الخدمات التعميمية في كافة المناطؽ وبحدود المدينتيف لخدمة التجمعات السكانية

الباحثة أف توزيع الخدمات التعميمية تعتبر مف المعايير الميمة لتوزيع الخدمات التعميمية فعادة تحدد  وترى 

فالعالقة عكسية بيف  المتنوعة،المسافة الفاصمة بيف كؿ مدرستيف سواء لنفس المرحمة أو المراحؿ التعميمية 

ت التباعد لمتوزيع المكاني لمخدمات وبالتالي عالقة طردية مع معدال، عدد المدارس والمرحمة التعميمية

حيث تمثؿ شبكة مدارس التعميـ االبتدائي مف المراحؿ التعميمية األساسية وتنتشر في التجمعات  التعميمية،

 السكانية بشكؿ أقؿ تباعدا.

 دٔس انحعبَخ ٔسٚبض األغفبل: 3.9

ؿ إمداده بالخبرات المختمفة تتمثؿ أىمية دور الحضانة ورياض األطفاؿ في بناء شخصية الطفؿ ومف خال 

وىذه الخبرات تؤثر بشكؿ كبير في ، التي تتناسب مع عمر الطفؿ كي يقـو باألنشطة المختمفة بشكؿ صحيح

وتعتبر ىذه المرحمة مف عمر الطفؿ مف أىـ مراحؿ تكويف شخصيتو وبناء ، طبيعة حياتو ونشاطاتو المستقبمية

التي يمضييا الطفؿ في المدرسة االبتدائية بعد عمر الست  وىي أىـ بكثير مف المرحمة التالية، أسسيا

 سنوات.

وىما ليستا ، فدور الحضانة ورياض األطفاؿ ىما مرحمتاف سابقتاف لمرحمة الّتعميـ االبتدائي األساسي 

ال بد  ليذا كاف، فيما تمعباف دورا ىاما حيث أنيا تخفؼ العبء عف األـ نيارا لمقياـ بواجباتيا البيتية، إلزاميتاف

كسابو الخبرات التي  مف وجود ىذه المرحمتاف لكؿ مف يرغب في إلحاؽ أطفالو بيا لبناء شخصية الطفؿ وا 

                                                           
1

(، 20)العدد (، 1)المجمد ، مجمة البحوث الجغرافية التعميمية والصحية، كفبءح خذيبد انتؼهٛى االثتذائٙ فٙ قعبء انًذُٚخالمىسىي، محمذ،  
 .281، ص2010العراؽ،  بغداد،
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أما رياض ، ( سنوات8-619ويتراوح سف األطفاؿ في دور الحضانة بيف: ) .المجتمعتمزمو لمقياـ بدوره في 

اإللزامي ضمف المرحمة االبتدائية  سنوات أي قبؿ االلتحاؽ بالّتعميـ : – 8األطفاؿ فيي لمف ىو في سف 

 األساسية. 

 :1وتوجد بعض الّشروط الخاصة بموقع الحضانة والرياض وفيما يمي بعض منيا

لى المنػزؿ وأف تتراوح المػسافة التي يقطعيا الّطفػؿ بيػف .5  ـ.844-644 سػيولة الوصػوؿ مف وا 

 (.مصانع وغيرىا، أف يكوف الموقع في مكاف بعيدا عف الضوضاء )طرؽ .6

 .الرياضعدـ عبور األطفاؿ شوارع رئيسية أثناء الّذىاب والعودة مف  .7

 توفير مساحة كافية لمعب.و ، أف يكوف الموقع في مكاف صحي ذو توجيو سميـ لو .8

 استواء السطح وجفافو. .9

التأكد مف أف ضوضاء األطفاؿ ال تزعج الجيراف إذ يفضؿ أف تكوف المالعب بعيدة عف المنازؿ المجاورة  .:

 .لمدار

 94وال يقؿ طوؿ حد األرض المطؿ عمى الشارع عف ، متر مربع 8944تقؿ مساحة الرياض عف  أال .;

 متر.

والمثاؿ التالي يوضح مثاال لتخطيط مدرسة مف مدارس الحضانة ورياض األطفاؿ حيث يراعى أف تكػوف  

روقػة مسقوفة أو األرض مكشوفة باإلضافة إلى ضرورة الزراعة والتشجير وربطيا ببعضيا البعض بواسطة أ

                                                           
1

، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف، رسالة ماجستير غير منشورةانًؼبٚٛش انتخطٛطٛخ فٙ تطٕٚش انًذاسس، سرحان، بسام،  
 .=:، ص2009
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الفعالة حتى  وتقميؿ سخونة السطح واستعماؿ المػواد العازلػة، إضافة إلى توفير التيوية المباشرة، مظالت

 .1نحافظ عمى درجة حرارة مناسبة في الصفوؼ التعميمية

د وترى الباحثة أف قرب رياض األطفاؿ ودور الحضانة مف مكاف سكف لألطفاؿ بحيث تكوف المسافة في حػدو  

عند توزيع المساكف في األحياء أو التجمعات ، وعميو يجب أخذ ذلؾ في عيف االعتبار، ـ( 644-844)

، والتأكد مف أف الضوضاء الناتجة عف رياض األطفاؿ غير مزعجة لمسػكاف المجػاوريف ليذه الرياض، السكنية

عب في الخمؼ بعيدا عف المنازؿ كما يفضؿ أف تواجو حديقة رياض األطفاؿ لممنازؿ المجاورة واف تكوف المال

 .المجاورة

 فٙ فهسطٍٛ: يؼبٚٛش حجى سٚبض األغفبل 3.10 

، يفضؿ ربط روضة األطفاؿ مع المدرسة االبتدائية حيث توفر المدرسة ليؤالء األطفاؿ بعض الخدمات 

ر يفصميا "ويمكف أف تقاـ روضة األطفاؿ في مبنى عاـ عمى أف يكوف لفناء المدرسة في كؿ ىذه الحاالت سو 

 . والجدوؿ التالي يوضح معايير حجـ رياض األطفاؿ2فصال تاما عف أي نشاط خارجي أو في مبنى مستقؿ"

 في فمسطيف:

 يؼبٚٛش حجى سٚبض األغفبل فٙ فهسطٍٛ (5)جذٔل 

 المعيار عدد األطفاؿ الرقـ

 نسمة مف السكاف حيث يمكف توفير: 5444طفؿ لكؿ  59 طفؿ 59-564 5

 سنوات 7ؿ عمره طف 64مشرفة لكؿ  .5

                                                           
1

 .7:4ص، >==5القاهرة ، المصريت،، مكتبت االوجلى تخطٛػ انًذٌأحمذ خالذ عالم،  
 .58، صالمرجع السابؽ محمد،2
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 سنوات 8طفؿ عمره  69مشرفة لكؿ  .6

 سنوات 9طفؿ عمره  74مشرفة لكؿ  .7

وعمى ىػذا يمكػف أف تخدـ الدار ، نسمة مف السكاف 5444طفؿ لكؿ  30 طفؿ 564 6
 .( أسرة متوسط عدد أفرادىا خمسة أفراد44>حوالي )

ألطفػاؿ في ىذا سنوات يقدر عدد ا 9سف االلتحاؽ بروضة األطفاؿ ىو  طفؿ 9-564; 7
نسمة مف  5000طفؿ لكؿ  9;السف في كثير مف الدوؿ الصناعية بحوالي 

 نسػمة مػف السكاف 444>طفؿ لكؿ  564السكاف أو 

طفؿ عمؿ مدرسة لكؿ  544عدد األطفاؿ في المدرسة المثالية ال يزيد عف  طفؿ 544 8
 بكؿ ثالث أسر. مسكف في الحي عمى أساس وجود طفؿ 744

رسالة ، التحميؿ المكاني لمخدمات التعميمية في مدينة نابمس باستخداـ تقنية نظـ المعمومات الجغرافيػة، طاىر جمعة، وسؼالمصدر: ي
 .49ص، 2007، فمسطيف، جامعة النجاح الوطنية، ماجستير غير منشورة

 

األرض الواقع  ( وال يقػؿ طػوؿ حػد6ـ8944ويفضؿ أف تكوف المساحة الالزمة لموقع رياض األطفاؿ حوالي ) 

 ـ( ويفضؿ أف تكوف أكثر مساحة مف ىذ المساحة المذكورة.94عمى الشارع عف )

وفي فمسطيف عامة ومدينتي راـ اهلل والبيرة خاصة يتراوح عدد األطفاؿ في دور الحضانة ورياض األطفاؿ ما  

 74دة ليا لكؿ سنوات أو معممة ومساع 9طفؿ عمره أقؿ مف  59وىناؾ مشرفة لكؿ ، طفؿ 564 – 59بيف 

 .سنوات 9طالب عمره 

 انًذاسس االثتذائٛخ: 3.11

حيث يجب عمى ، وىي مرحمٌة إلزامّية، تعتبر المدرسة االبتدائية المرحمة األولى مف المراحؿ األساسية لمتعميـ 

ومف مختمؼ الطبقات االجتماعية أو ، كافة الطالب في كافة التجمعات السكانية سواء الريؼ أو الحضر
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فيي ، كما وتعتبر مف أىـ المراحؿ في حياة الطالب، وتتكوف عادة مف ستة صفوؼ، تصادية االلتحاؽ بيااالق

 .تشكؿ أىـ مراحؿ التعميـ أىمية مف حيث تزويد الطالب بالمعارؼ والمعمومات والسموكيات المقبولة

لـ سواء األجنبية أو ( صفوؼ وىي الغالبة في معظـ دوؿ العا:-5والمدرسة االبتدائية تتكوف مف نظاـ ) 

سنة والذيف يمثموف نسبة ال  55 - : وىي تستقبؿ األطفاؿ الػذيف يتراوح عمرىـ بيف، العربية ومنيا فمسطيف

 .1بأس بيا مف مجموع السكاف في كثير مػف الدوؿ

 ـ أصوؿ موفييا يبدؤوف بتع، وىي المرحمة األولى واألساسّية التي يدخميا الطالب لتمقي تعميميـ 

مف شأنيا التأثير عمييـ في المراحؿ المتقدمة في ، وىي عممّية تراكمية وبنائّية، اءة والكتابة الصحيحةالقر 

وتكويف ، وتعتبر المدرسة االبتدائية ىي المكاف الذي يبدأ فيو الطالب ببناء ىوياتيـ الوطنّية .العممية التعميمّية

ضافة إلى المجتمع الدولي. والجدوؿ التالي يوضح باإل، انتمائيـ لممجتمع المحمي المصغر الذي ينتموف لو

 معايير التخطيط المتبعة في بعض الدوؿ لمخدمات التعميمية لممرحمة االبتدائية:

 يؼبٚٛش انتخطٛػ انًتجؼخ فٙ ثؼط انذٔل نهخذيبد انتؼهًٛٛخ نهًشحهخ االثتذائٛخ (6)جذٔل 

الواليات  المعيار الرقـ
المتحدة 
 االمريكية

 مسطيفف عالميا عربيا

 لبناف العراؽ مصر

 700-200 1200-250 960-240 500-200 840 800-500 عدد الطمبة  .1

 7-2 79-31 10-5 5-2 10-8.5 110-22 (2مساحة الموقع )الؼ ـ  .2

-1.01 1.75-2.5 4.2-2.04 24-9 (2المساحة المبنية )الؼ ـ  .3
3.25 

8.82 0.8-3 

-21.8 نسبة المساحة المبنية )%(  .4
40.9 

24-42 26-35 20-32 11.2-28.5 42.8 

                                                           
1

 .58، صمرجع سابؽفلاير،  محمد، 
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نصيب الطالب مف مساحة   .5
 (2الموقع )ـ

44-137.5 10-11.9 10 10-21 25-35 10 

نصيب الطالب مف المساحة   .6
 (2المبنية )ـ

18-30 2.4-5 2.6-3.5 3.4-4.2 7.3-35 1.57 

 18-6 38-8 24-6 16-6 24 20 عدد الفصوؿ  .7

 37 32-30 40 30 35 32-30 عدد الطمبة في الفصؿ  .8

المسافة بيف السكف   .9
 والمدرسة )ـ(

400-800 400-800 500-750 400-800 400-800 2000-3000 

 فرعي فرعي فرعي فرعي فرعي فرعي الموقع بالنسبة لمشوارع  .10

 

، الوطنية جامعػة النجاح، رسالة ماجستير غير منشػورة، المعايير التخطيطية في تطوير المدارس، بساـ عبد العزيز، المصدر: سرحاف 

 86ص، ـ2002

 :1وفي المدرسة االبتدائية ال بد مف توفر العناصر اآلتية

 ( صؼ.69-:صفوؼ دراسية يتراوح عددىا مف ) .5

 تمثيؿ........الخ. أشغاؿ، موسيقى، رسـ، اليوايات،صفوؼ   .6

وقاعة ، والمخازف، وصالة محاضرات واجتماعات ومسرح مع وجود مدرج كبير، األغراضصالة متعددة   .7

 وصالة رياضية.، كتبةم

 المدير ونائب المدير والسكرتير وشؤوف الطمبة والمحاسبة. اإلدارة،وحدة  .8

سعاؼ ومقصؼ. مختمفة،غرؼ  .9  مشرؼ اجتماعي وطبيب واستقباؿ وا 

 . ومواقؼ لمسيارات.6ـ 544فناء واسع حوالي  .:

                                                           
1

 .52، صمرجع سابؽيوسؼ، طاىر جمعة،  
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 تدائيػةوالجدوؿ التالي يوضح عدد الفصوؿ والتالميذ واألسر والسكاف المكافئ لمدرسة اب

 ػذد انفصٕل ٔانتاليٛز ٔاألسش ٔانسكبٌ انًكبفئ نًذسسخ اثتذائٛـخ (7)جذٔل سقى 

مدرسة ذات حجـ  مدرسة ذات حجـ صغير البياف
 متوسط

 مدرسة ذات حجـ كبير

 33او  25 17او  13 8او  6 عدد الصفوؼ

 990او  750 510او  290 240او  180 عدد الطمبة

 1650 850 400 عدد االسر

 8250 4250 2000 د السكافعد

 .72ص، المرجع السابؽ، المصدر: زيود
  

مف الجدوؿ السابؽ يالحظ أف عدد الطالب والصفوؼ لممدرسة االبتدائية لممرحمة التعميمية األساسية نظاـ  

  .نسمة لممدرسة واف يكوف متوسط حجـ األسػرة خمس أفراد 5444طالب لكؿ  4=بحيث يكوف  :-5

أي مدرسة ، رسة االبتدائية كاممة إال إذا توفرت غرؼ التدريس لكؿ شعبة دراسية عمى األقػؿوال تعتبر المد 

ويتوقؼ ، السادس االبتدائي مكونة مف ست غرؼ لمتدريس حيث تشتمؿ بيذا عمى الصػفوؼ مػف األوؿ إلػى

ويعتبر عدد ، يةويختمؼ كذلؾ عدد الطمبة في الصؼ الواحػد باختالؼ الظروؼ المحم، ذلؾ عمى نظاـ الدراسة

 ( طالب.44>-844والحجػـ األمثػؿ لممدرسة يتراوح بيف )، ( طالب في الصؼ كحد أقصى74)

 :1وبالنسبة لموقع المدرسة االبتدائية ال تختمؼ عف موقع المدارس عامة مف احتياجيا إلى ما يمي 

 در اإلمكاف.وأف يكوف موقع المدرسة في مركز المجاورة السكنية ق. المكاف المستوي واليادئ .5

                                                           
1

 320ـ، ص1995-1994الييئة المصرية لمكتاب طبعة  ،العصورتخطيط المدف اإلنساف عبر  حماد، محمد، 
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أال يكوف عمى الشارع العاـ مف طرؽ المواصالت الرئيسية بؿ عمى شارع فرعي لمحفػاظ عمى سالمة الطمبة  .6

 مف أخطار قطع الطرؽ الرئيسية.

 أف يكوف بعيدا عف مصادر الضوضاء والمصانع وسكة الحديد. .7

 .دمة المدرسةأف يكوف بجوار الحدائؽ العامة والممعب أو ساحات النوادي حتى تساىـ في خ .8

 والجدوؿ التالي يوضح مفردات مساحة موقع المدرسة االبتدائية حسب حجـ المجاورة

 

 ( يفشداد يسبحخ يٕقغ انًذسسخ االثتذائٛخ حست حجى انًجبٔسح8)جذٔل سقى 

 عدد السكاف 

 عناصر المدرسة

 نسمة 8000 نسمة 5000 نسمة 4000 نسمة 3000 نسمة 2000

 1600 1000 800 600 400 عدد االسر )اسرة(

 720 450 360 270 180 % مف السكاف9عدد الطمبة 

 5760 3600 2880 2160 1440 2اراضي مغطاة بمباني  ـ

 5800 3700 3330 2870 2590 2خدمات وحدائؽ وممرات ـ

 2310 1460 1240 1010 810 2% ـ20توسعات المستقبؿ 

 13870 7860 7450 6040 4840 2المساحة الكمية ـ

 1767 1767 1852 2020 2440 نسمة 2/1000ـ

 8.6 8.8 9 10 12 / اسرة2ـ

 .72ص، مرجع سابؽ، سبأ، زيىد المصدر: 

 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف المساحة الصافية المطموبة لممدرسة االبتدائية التي تجاور تجمع سكني تعداده  

والمالعب عمى اعتبػار انػو يمكػف دوف احتساب المساحة المخصصة لمحديقة  6"ـ4;>57" نسمة ىو" 6444"
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أما إذا لـ يتوفر جميع ىذه التسييالت ، االستفادة مف المالعب والحدائؽ المخصصة لمتجمع السكاني المجاور

لكؿ طالب لغرض استعماليا في  6ـ54فال بد مػف إضافة مساحة تقدر ب " ، في أماكف المدارس االبتدائية

واف يكوف المبنى عمى شػكؿ طابؽ ، 6(ـ>باني المدرسية عمى أساس )وقدرت مساحة الم، المالعب الرياضية

وبالتالي تقؿ المساحة ، واحػد حيػث أنو إذا لـ تنفذ المدرسة بيذا األسموب فقد يكوف المبنى مػف أكثر مف طابؽ

 لألبنية المدرسية عمى أف يكوف ارتفاع المبنػى ال يتجػاوز ثالث طوابؽ.

إلشارة إلى أف وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية تسعى الف تطبؽ نظاـ الصػؼ وفي ىذا الموقع ال بد مف ا 

الدوار )انتقاؿ الطالب إلى الغرفة المخصصة لموضوع ما( ولكف لف يتحقؽ ذلؾ فػي القريػب العاجؿ لوجود 

ة طبقا لمعجز فػي الغػرؼ التخصصية المطموب، بعض المعوقات لعدـ جاىزية المدارس الحالية لتطبيقو فييا

 لممنياج الفمسطيني.

 المدارس اإلعدادية والثانوية: 9.42

، والتعميـ الثانوي التعميـ االبتدائي ويكوف بيف مرحمتي، المتوسط التعميـ اإلعدادي ىو المستوى التعميمي 

مة التعميـ وذلؾ بعد اجتيازىـ مرح، والتعميـ الثانوي ىو آخر مرحمة مف التعميـ اإللزامي الذي يتمقاه جميع الطمبة

وىي المرحمة التي تُقرر طبيعة التخصص الجامعي الذي ، واإلعدادّية، األساسي الُمتمثمة بالصفوؼ االبتدائّية

وىذا ما ُيطمؽ عميو اسـ ، أو طبيعة المينة التي سيتعمميا الحقا، سيمتحؽ بو الطالب بعد تخرجو مف الثانوية

وغالبا ما يبدأ التعميـ الثانوي خالؿ سنوات ، بالمدارس الثانوية وُتسمى مدارس التعميـ الثانوي، التعميـ العالي

 .المراىقة
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"وىذه ذات اشػتراطات متماثمة  56-5"والمدرسة الثانوية نظاـ " =-;وبالنسبة لممدرسة اإلعدادية نظاـ "

 :1كاألتي

 "طالب. 5444-94;يتراوح عدد الطمبة فييا ما بيف " .5

 دونـ. 40"لمخصصة لممدارس االبتدائية بحث تكوف حػوالي المساحة المخصصة ليا ضعؼ المساحة ا .6

 أف تكوف مجاورة لممالعب والحدائؽ العامة لالستفادة منيا. .7

يراعى في موقع المدارس الثانوية أف يكوف قريبا وعمى اتصاؿ بخطوط المواصالت التػي تدور حوؿ قمب  .8

 .الطمبةوقد تكوف بعيدة عف مساكف بعض  أكبرالمدينة ألنيا تخدـ قطاعا 

يرعى العمؿ عمى إيجاد مجمع رياضي تابع ليا أف أمكف وقريب منيا مع مراعاة االىتمػاـ بالبيئة المحيطة  .9

 .بيا

تتوفر عمى المستوى عدد مف المجاورات السكنية لكونيا تستوعب عدد كبير مف الطمبة الذي قد ال يتوفر  .:

" ألؼ نسمة قػد تكوف المدرسة الواحدة تخدـ  64-59والمجاورة ذات تعداد يتراوح بيف "، في مجاورة واحدة فقط

 .ىذه المجاورة الواقعة في المدف الكبيرة فقط

 والجدوؿ التالي يوضح معايير تخطيط الخدمات التعميمية دوليا وعالميا وفمسطينيا لممراحؿ التعميمية اإلعدادية

 ( يؼبٚٛش تخطٛػ انخذيبد انتؼهًٛٛخ دٔنٛب ٔػبنًٛب ٔفهسطُٛٛب نهًشاحم انتؼهًٛٛخ اإلػذادٚخ9)جذٔل 

الواليات  المعيار الرقـ
المتحدة 
 االمريكية

 فمسطيف عالميا عربيا

 لبناف العراؽ مصر

-800 عدد الطمبة  .1
1200 

840 350-550 320-
1120 

79-141 440-560 

                                                           
1

 .56، صمرجع سابؽيوسؼ، طاىر جمعة،  
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 5.4-4 141-79 10-7 6-4-2 13-3 221-44 (2مساحة الموقع )الؼ ـ  .2

-0.91 6-2 48-22.4 (2المساحة المبنية )الؼ ـ  .3
1.92 

1.35-4 22 1.4-2.3 

-21.7 نسبة المساحة المبنية )%(  .4
50.9 

46-67 26-35 19.3-
40.1 

15.6-27.8 42 

نصيب الطالب مف مساحة   .5
 (2الموقع )ـ

28-182.2 3.6-15.5  8.9-21.9 25-30 10 

مف المساحة نصيب الطالب   .6
 (2المبنية )ـ

18-30 2.4-5 2.6-3.5 3.4-4.2 3.7-35 1.57 

 18-6 38-8 6-24 16-6 24 20 عدد الفصوؿ  .7

 37 32-30 46-40 30 35 27 عدد الطمبة في الفصؿ  .8

المسافة بيف السكف   .9
 والمدرسة )ـ(

1000-
1500 

1000-
1500 

1000-
1500 

1000-
1500 

800-1200 2000-3000 

 رئيسي رئيسي رئيسي رئيسي رئيسي رئيسي ة لمشوارعالموقع بالنسب  .10

 

 87ص، المرجع السابؽ، المصدر: سرحاف

 فالجدوؿ التالي يوضح معايير تخطيط الخدمات التعميمية دوليا وعالميا وفمسطينيا ليا:أما المرحمة الثانوية  

 انتؼهًٛٛخ انثبَٕٚخ يؼبٚٛش تخطٛػ انخذيبد انتؼهًٛٛخ دٔنٛب ٔػبنًٛب ٔفهسطُٛٛب نهًشحهخ( 10)جذٔل 

الواليات  المعيار الرقـ
المتحدة 
 االمريكية

 فمسطيف عالميا عربيا

 لبناف العراؽ مصر

-1200 عدد الطمبة  .11
2000 

720-
1260 

400-600 320-
1120 

100-2700 180-540 

 5.4-1.8 220-141 10-7 6-4-11.9 442-88 (2مساحة الموقع )الؼ ـ  .12
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25.2 

-1.35 2.1-1.04 11.2-4.4 100-42 (2لؼ ـالمساحة المبنية )ا  .13
4.01 

27 0.8-2.3 

-22.6 نسبة المساحة المبنية )%(  .14
47.8 

17-61 26-35 19.3-
40.1 

12.3-19.1 42 

نصيب الطالب مف مساحة   .15
 (2الموقع )ـ

73-221 13.2-
30.9 

10 8.9-21.9 25-30 10 

نصيب الطالب مف المساحة   .16
 (2المبنية )ـ

35-50 4-13.2 2.6-3.5 3.6-4.1 10-27 1.57 

 18-6 77-28 24-8 13.20 40-24 75-50 عدد الفصوؿ  .17

 30 35-30 46-40 30 36-30 25 عدد الطمبة في الفصؿ  .18

المسافة بيف السكف   .19
 والمدرسة )ـ(

1500-
2000 

1500-
2000 

1500-
2000 

1500-
2000 

1200-1600 3000-5000 

 رئيسي رئيسي يرئيس رئيسي رئيسي رئيسي الموقع بالنسبة لمشوارع  .20

 88ص، المرجع السابؽ، المصدر: سرحاف

 والجدوؿ التالي يوضح متطمبات المراحؿ التعميمية المختمفة: 

 يتطهجبد انًشاحم انتؼهًٛٛخ انًختهفخ (11جذٔل سقى )

 نوع المدرسة البياف

 الثانوية االعدادية االبتدائية النظاـ

1-6 7-9 10-12 

 عدد اكبر مف المجاورات موعة مجاورات )حي سكني(مج مجاورة سكنية مجاؿ الخدمة

 كـ 2-1.5 كـ 1.5-1 (كـ0.8-0.4) المسافة بيف السكف والمدرسة

 30-20 25-15 20-10 المسافة بالدقيقة
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 رئيسي رئيسي فرعي الموقع بالنسبة لمشوارع

 2000-1200 1200-800 800-500 حجـ المدرسة

 25 27 30 عدد تالميذ الفصؿ

 75-50 40-30- 20 المدرسة عدد فصوؿ

 المساحة الكمية

 حد ادنى حد ادنى حد ادنى حد ادنى

 حجـ متوسط حجـ متوسط حجـ متوسط حجـ متوسط

 حجـ مفضؿ ومرغوب حجـ مفضؿ ومرغوب حجـ مفضؿ ومرغوب حجـ مفضؿ ومرغوب

 المساحة المغطاة في المباني

 الحد االدنى الحد االدنى الحد االدنى الحد االدنى

 الحد المفضؿ او المرغوب الحد المفضؿ او المرغوب الحد المفضؿ او المرغوب الحد المفضؿ او المرغوب

 المالعب

 الحد االدنى الحد االدنى الحد االدنى الحد االدنى

 الحد المفضؿ او المرغوب الحد المفضؿ او المرغوب الحد المفضؿ او المرغوب الحد المفضؿ او المرغوب

  59ص، مرجع سابؽ، فلاير، مدالمصدر: مح

إف ىػذه المعػايير أو المعدالت ىي لالسترشاد فقط وتختمؼ ليس مف دولة إلى أخرى بؿ مف مدينة إلى  

وليػذا يجب عمى المخطط االتصاؿ بالجيات المعنية ودراسة الظروؼ المحمية لمتعرؼ عمى المعػدالت ، مدينة

 .السائدة واالسترشاد بيا

 انًذاسس ٔسٚبض األغفبل فٙ فهسطٍٛ: يؼبٚٛش تصًٛى 3.13

 رياض األطفاؿ:
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حيػث يمتحػؽ األطفاؿ في رياض ، يعتبر التعميـ في رياض األطفاؿ مف المراحؿ شبو الرسمية في التعمػيـ 

يدير مؤسسات التعميـ في مرحمػة ريػاض األطفاؿ القطاع الخاص والبعض ، األطفاؿ قبؿ التحاقيـ بالمدرسة

ومدة مرحمة رياض األطفاؿ في فمسطيف سنتاف تسبقاف الصؼ ، رة التربية والتعميـ العاليمنيا يشرؼ عميو وزا

 األوؿ األساسي.

 :1وتتضػمف ىذه المرحمة صفيف فقط 

 .بستاف: مف عمر ثالث سنوات وثمانية أشير وحتى أربع سنوات وثمانية أشير .5

 .تمييدي: مف عمر أربع سنوات وثمانية أشير فما فوؽ .6

 ص رياض األطفاؿ:ومف شروط ترخي

 .توفر الشروط الصحية مف حيث اإلضاءة المناسبة والتيوية الجيدة والمرافؽ الصحية .5

 (.خ.. المكتب...، منزؿ، أف تكوف الروضة مستقمة عف أية أماكف أخرى في المبنى )مدرسة .6

 .ال يجوز استخداـ الممرات المؤدية إلى غرؼ الروضة الستيعاب مجموعػات أو شػعب أو أطفاؿ .7

 .قاعة لممربيات، توفر غرفة إدارة، شترط توفر قاعة لمنشاطات الحرةي .8

، ( 6ـ616)ساحة خارجية بمعدؿ ضعفي المساحة المخصصة لمطفؿ في داخؿ الروضة ) :يجب توفير .9

%( مف مساحة الساحة 69وقسـ مظمؿ يتناسب مع عدد األطفاؿ في الروضة بحيث ال تقؿ مساحتو عف )

وجزء مف ساحة الروضة مغطى ، لساحة الخارجية لزراعة األزىار والشجيراتوجزء مناسب مف ا، الخارجية

 .2ويشترط توفر أراجيح متنوعة ودراجات ثالثية العجالت وعربات صغيرة وغيرىا(، بالرماؿ لأللعاب الخارجية

 .وتوفر األلعاب الداخمية والخارجية اآلمنة، داخؿ غرفة األنشطة 6ـ6915لكؿ طفؿ مساحة تقدر ب  .:

                                                           
1

 .71، صمرجع سابؽزيىد، سبأ،  

2
 .58، صمرجع سابؽشقير، ىبة،  
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طفال كحد أدنى وبمقاييس خاصة  56-54وحدات صحية تكفي األطفاؿ بواقع فتحة صحية لكؿ  توفر .;

 .باألطفاؿ

وأال يزيد عدد األطفاؿ في الشعبة في رياض األطفاؿ عف ، 6ـ.64توفر غرفة صفية ال تقؿ مساحتيا عف  .>

 .طفؿ 69

 .544إلى  5:9ؿ مف وتخفيض معدؿ مربية / مشرفة رياض أطفا، 69أال تزيد نسبة طفؿ / مربية عف  .=

 79) 6ـ35 يكوف الحد األقصى لعدد األطفاؿ المسموح بو في الغرفة الصفية التي تتجػاوز مسػاحتيا .54

 .1شريطة أف تكوف مربيتاف معا بالعمؿ في ىذه الشعبة، / طفؿ( 6ـ5طفال )

 انًذاسس: 3.14

ي أنشئت مف أجمو وتتمثؿ ىذه تتكوف المدارس في فمسطيف مف عناصر ال بد مف وجودىا حتى تمبي الدور الت 

دارية( باإلضافة إلى الوحدات الصحية والمشارب  العناصر في؛ المباني الدراسية )غرؼ صفية وتخصصية وا 

ولكؿ مف ىذه المرافؽ شروط ومواصفات تضعيا وزارة الّتربية والّتعميـ ، والمالعب والساحات كما تشمؿ الحدائؽ

 ية الّتعميمية.مف اجؿ تحقيؽ بيئة مثالية تصمح لمعمم

ف المساحة المخصصة لمطالب تكوف حسب المرحمة فيي:   لممرحمة  6ـ41.1، لممرحمة األساسية 6ـ 6515وا 

الثانوية باإلضافة إلى توفير أكبر عدد مف الغرؼ التخصصية في الطابؽ األرضي ليسيؿ استخدامو لذوي 

ي الطابؽ األرضي بمكاف ليشرؼ كما يفضؿ وجود اإلدارة ف، االحتياجات الخاصة خصوصا غرؼ الحرؼ

وتوفير ، عمى مساحة تجمع الطالب وبمكاف يسيؿ الوصوؿ إلييا مف العامة ويطؿ عمى ساحة تجمع الطمبة

                                                           
1

 .60، صمرجع سابؽ، وأبو شمالة، ابراىيـ، جشمالة فر أبو  
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أكبر عدد مف الغرؼ التخصصية في الطابؽ األرضي ليسيؿ استخدامو لذوي االحتياجات الخاصة خصوصا 

  .رفة اإلدارةويفضؿ إبعاد غرفة المرشد االجتماعي عف غ .غرؼ الحرؼ

ف الموقع سواء كاف في مدينة أو في ضاحية أو في الريؼ ىو الذي يحدد احتياجات  الحد األدنى أو  وا 

األقصى الالـز لبناء مدرسو التعميـ األساسي والنسبة المئوية لالستفادة مف الموقع في البناء أو لمخدمات 

  المختمفة.

عالـ فيما يخص الخدمات التعميمية نالحظ أف نصػيب الطالب مف وىناؾ معايير متباينة في العديد مف دوؿ ال 

المساحة الصفية يختمؼ مف دولة إلى أخرى وىذا يدؿ عمى مدى اإلمكانات المتوفرة لمخدمات التعميمية وىذا 

يعتمد عمى مستوى الدعـ المالي والتخطيطي لمجاالت الخدمات التعميمية والعمؿ عمى توفرىا بالمعايير 

 خدمات التعميمية مف حيث الموقػع والمسػاحة وعػدد الطمبة الذيف يستفيدوف مف الخدمة.الخاصة لم

كما أف المعايير الفمسطينية قريبة إلى حد ما مف المعايير العربية باستثناء المسافة بيف السكف والمدرسة  

ؼ االقتصادية ويعود ىذا إلى تشابو الظرو ، ونصيب الطالب مف المساحة المبنية والتي تختمؼ قميال

ويعود ىذا إلى ، واالجتماعية بيف الدوؿ العربية. وأف نصيب الطالب مف المساحة المبنية والتي تختمؼ قميال

 تشابو الظروؼ االقتصادية واالجتماعية.

أما في  6ـ )15=5ونالحظ "أف فمسطيف ىي مف أىـ الدوؿ في توفر نسبة مساحة صفية لمطالب وتصؿ إلى ) 

والياباف قريبة مف النسبة في فمسطيف وتصؿ  6(ـ915واألردف ) 6(ـ 15:=ة وفرنسا تصؿ إلى )الواليات المتحد

 .1"6(ـ15;6إلى )

                                                           
1

 .58، صمرجع سابؽشقير، ىبة،  
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 :تفصٛم انًؼبٚٛش انًتجؼخ فٙ تصًٛى انًذاسس انفهسطُٛٛخ 3.15

 مساحة البناء والتوجيو: .4

مما ىو لممدارس التي  كبرأإف متوسط المساحة لممدارس التي تدرس المرحمتيف األساسية واإلعدادية والثانوية  

تدرس المرحمة األساسية فقط أو اإلعدادية فقط أو الثانوية فقط؛ ذلؾ الرتفاع متوسط عدد طالبيا مقارنة 

أما عف ارتفاع متوسط مساحة المدارس ، بالمدارس األساسية أو اإلعدادية أو المدارس الثانوية المنفردة

أف معظـ أراضي المدارس الحكومية ىي تبرع مف أىالي التجمع  الحكومية مقارنة بالمدارس الخاصة فيعود إلى

 .السكاني

وتقسـ مساحة مبنى المدرسة إلى مساحة التػدريس والمسػاحة غيػر المخصصػة لمتػدريس كالمختبرات  

وأفضؿ طريقة لتحديد المسػاحة اإلجماليػة لممبنػى ىي ربطيا بعدد الطمبة والمرحمة ، خ.. الوالمكتبات...

ويجب أف يكوف توجيو الغرؼ الصفية والتخصصية ىو ، يمية فالمراحؿ األساسية تتطمب مساحات أكبرالتعم

توجيو شمالي وفي حػاؿ تعػذر التوجيػو الشمالي يمكف التوجيو الغربي أو الجنوبي ولكف باستخداـ كواسر شمس 

وتوجيو المالعب ، صيؿ الطمببسبب الحرارة التي تؤثر عمى تح، وال يفضؿ التوجيو الشرقي، عمػى الشػبابيؾ

 .يفضؿ أف يكوف شمالي جنوبي

وفي فمسطيف فإف المساحة الخاصة بالمدارس تتوفر فييا كافة الخدمات كالساحات والوحدات الصحية  

 والمشارب وغيرىا مف المرافؽ التي تساىـ في توفير البيئة المثالية لمتعميـ.

ـ لكؿ طالب بحيث يكوف المبنى عمى شكؿ طابؽ ² >س فمساحة المدرسة االبتدائية فقد قدرت عمى أسا 

أما إذا كاف المبنى مكوف مف عدة طوابؽ فاف المساحة تنخفض وقد قدرت المساحة دوف اعتبار ، واحد
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أما إذا لـ يتسنى ذلؾ ، لممالعب والحدائؽ عمى اعتبار انو يمكف االستفادة مف مالعب وحدائؽ المجاورة

 .البـ ط²/  54فيضاؼ مساحة قدرىا 

 .الغرؼ الصفية والبوابات والممرات:2

يجب أف يتكوف المبنى المدرسي مف مبنى واحد وأال يزيد عف ثالث مباني بأي حاؿ مف األحواؿ موزع فييا  

غرفة بجميع اختصاصاتيا وباستخداماتيا المختمفة مع عدـ بعثرتو في مباني كثيرة متناثرة في الموقع وعدـ 

التعميمية مف التي تزيد مبانييا عف ثالث مباني منفصمة والتي أنشئت وصممت  استخداـ أي مباني لألغراض

 لألغراض السكنية.

ويجب أف تكوف الفصوؿ الدراسية وغرؼ الخدمات التعميمية عمى أشكاؿ منتظمة تحتوي عمى أربعة أضالع  

ة لإلدارة والدراسة وأف تكوف الغرؼ المخصص، متوازية مع بعضيا البعض ويسيؿ فييا الرؤية لجميع الطالب

 والنشاط نظيفة جيدة التيوية واإلضاءة مزودة بمعدات التكييؼ المناسبة.

، مرسـ، مختبر عموـ، توفير عدد ست صفوؼ دراسية )يتـفالعناصر المكونة لممدرسة االبتدائية كحد أدنى  

دورات ، غرفة حارس ،غرفة استقباؿ، مخزف، مكتب لمييئة التدريسية، مكتب لممدير، عيادة، قاعة رياضية

 األحياء(.، الكيمياء، مياه( أما المدارس اإلعدادية والثانوية يجب توفير ثالثة مختبرات لمعموـ )الفيزياء

"ويستند تصميـ مساحة الغرؼ الصفية عمى عدد الطمبة في الشعب الصفية وعمى المرحمة وعمى عدد  

%  4:ـ(. والتي تعادؿ ما نسبتو ;1=ـ *:71ا )حيث تعتمد مساحة الغرفة التي أبعادى، الحصص األسبوعية

/ طالب مف مساحة الغرفة  6ـ 615مف مساحة البناء المدرسي عمى أساس أف توفر لمطالب مساحة ما تعادؿ 

ف الحد األدنى لممسافة بيف المعمـ والصؼ األخير لمطمبة يجب أف ال يزيد عف ، الصفية عمى  يؤثرـ ألنو  ;وا 
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ويفضؿ توفر ، 1راعى في توزيع األثاث توفير إنارة طبيعية عمى يسار الطالب"وأف ي، وضوح صوت المعمـ

 .غرفتيف صفيتيف عمى األقؿ في الطابؽ السفمي لتسييؿ وصوؿ ذوي االحتياجػات الخاصة

سـ وبوابة أخرى لممشاة وتكوف 864أما بالنسبة لمبوابات يفضؿ عمؿ بوابتيف لممدرسة بوابة لمسيارات بعرض  

أما األبواب الداخمية تكوف مصنوعة مف الخشب. "كما يتـ استخداـ أبواب حديد لجميع الغرؼ  .يةبوابات حديد

فتستخدـ في  band double أما في مدارس اؿ، single band الموجودة عمى الممر الرئيسي في مػدارس

 .2جميع الغرؼ التخصصية المطمػة عمى الممر الرئيسي"

 ي عمى غرؼ تخصصية والتي تشمؿ كػؿ مػف:كما يجب أف يحتوي البناء المدرس 

عمـو واألحياء والكيمياء ومساحة كؿ منيما ال تقؿ عف ، المختبرات: وتشمؿ مختبري الفيزياء والّتكنولوجيا .5

 .²ـ4>

ولكف عندما تكوف المدرسة مف الصؼ األوؿ إلى الرابع تحوي  ²ـ4>المكتبة: ومساحتيا ال تقؿ عف  .6

 المكتبة قاعة الحاسوب.

 التدبير المنزلي.، حرؼ والفنوفغرؼ ال .7

 .ـ ويفضؿ أف تكوف في الّطابؽ األرضي² 94غرفة الحاسوب لمكبار مساحتيا ال تقؿ عف .8

 ـ وذلؾ حسب حجـ المدرسة.² 64- 56المقصؼ تتراوح مساحتو ما بيف  .9

عرض أما الممرات فيختمؼ تصميميا باختالؼ حجـ المدرسة ونوعيا ففي المدارس األساسية المفردة فيكوف  

 ـ. 617ـ أما المدارس المزدوجة فيكوف عرض الممر فييا 716الممر 

 .الوحدات الصحية:9

                                                           
1

 .73، صمرجع سابؽسرحان، بسام،  

2
 .63، صمرجع سابؽفلاير،  محمد، 
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، وتكوف معدؿ عدد الحمامات حماـ لكؿ صؼ دراسي، عدد الوحدات الصحية تعتمد عمى عدد الغرؼ الصفية 

ؼ ويضا .حيث أف عدد المغاسؿ في الوحدة الصحية نصؼ عدد الحمامات، ولكؿ حماميف مغسمة واحدة

وحماـ خاص لذوي االحتياجات الخاصػة مػع مراعػاة المعايير ، في الوحدة الصحية في مدارس الذكور مباوؿ

 ويفضؿ أف تكوف الوحدة الصحية في الطابؽ الرئيسي.، الخاصة بتوزيع مكونات وأدوات الحمامات

فع البالط فوؽ كاونتر باإلضافة إلى أنو يجب أف يرت، ـ915ـ * 5"كما أف بعاد فراغ الحماـ الواحد ىي  

والبالط المستخدـ في ، ـ616كما أف ارتفاع سيراميؾ الحمامات يجب أف يكوف ، سـ وعمى طولو 4:المجمى 

 .1أرضية الحمامات يجب أف يكوف غير زلؽ"

 ومف معايير تصميـ الوحدات الصحية: 

 فصؿ خط تصريؼ المراحيض عف خط تصريؼ المغاسؿ. - أ

 لمياه العادمة في الحمامات.وضع ىوايات عمى خطوط تصريؼ ا - ب

 تزويد المراحيض بالمياه مف خالؿ مواسير معدنية متنوعة الحجـ. - ت

 استعماؿ مراوح شفط. - ث

 تزويد المختبرات بالمياه عف طريؽ أنابيب بالستيكية. - ج

 .األدراج:1

اج وفؽ تتوفر في المدارس بيوت درج لسػيولة وسرعة تفريغ الطالب مف الطوابؽ المختمفة وتتنوع ىذه األدر  

ـ بحيث 817حجـ وعدد الغرؼ الصفة المتوفرة وعدد الطوابؽ لكؿ مدرسة والعرض المعتمد لبيت الدرج ىو 

 ـ.15:يكوف عرض الشاحط 

 
                                                           

1
 .62، صمرجع سابؽ، وأبو شمالة، ابراىيـ، شمالة فرجأبو  
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 .المستمزمات:5

باإلضافة إلى ، يتوفر في المدارس األساسية األلواح المتنوعة لغرؼ الصفوؼ والطباشير وغيرىا مف الخزائف 

عممية التعميمية. أما غرؼ المعمميف والمختبرات يستخدـ فييا ألواح بيضاء وغالبا األدوات المساعدة في ال

 تستخدـ أقالـ ممونة لمكتابة عمييا.

المرشد ، التدبير المنزلي، المكتبة، مختبر الحاسوب، غرفػة المدرسيف، السػكرتارية، أما غرؼ اإلدارة 

 ف األدوات الصفية.االجتماعي ال يستخدـ فييا األلواح والطباشير وغيرىا م

 .مستمزمات تقنية:2

 تتطمب المدارس باختالؼ أحجاميا وعدد صفوفيا ومبانييا إلى عدة مستمزمات تقنية وىي: 

 إضاءة. عاكس( واط بوجود :7*6كؿ صؼ يحتوي ست وحدات إنارة بقوة تيار ) .5

لبالط في الصفوؼ سـ فوؽ ا574ويكوف ارتفاع المفاتيح الكيربائية ، مفتاحيف كيرباء لكؿ غرفة صفية .6

 سـ في غرؼ اإلدارة والغرؼ المتخصصة.4:و، سـ فوؽ سطح البالط في الممرات5:4و

  .المسافة بيف أي وحدتي إنارة متجاورتيف يجب أف تكوف ضعؼ المسافة بيف وحدة اإلنارة والجدار .7

 مروحتي سقؼ في كؿ غرفة صفية. .8

والتعميـ تسعى الف تطبؽ نظاـ الصػؼ الدوار )انتقاؿ  وفي ىذا الموقع البد مف اإلشارة إلى أف وزارة التربية 

ولكف لف يتحقؽ ذلؾ فػي القريػب العاجؿ لوجود بعض المعوقات  ما(الطالب إلى الغرفة المخصصة لموضوع 

 .لمعجز فػي الغػرؼ التخصصية المطموبة طبقا لممنياج الفمسطيني، لعدـ جاىزية المدارس الحالية لتطبيقو فييا

 



76 
 

 ثغانفصم انشا

 يذُٚتٙ ساو هللا ٔانجٛشح فٙ انتؼهًٛٛخ انخذيبد ٔاقغ

 تًٓٛذ 4.1

 وخصائصيا بأنواعيا الدراسة منطقة في المتواجدة التعميمية الخدمات عمى التعرؼ الفصؿ ىذا في تـ

ابتدائية واعدادية )وثانوية تحتوي مرحمة  مدارس مف الخدمات ىذه مف قسميف تناوؿ سيتـ حيث، ومواصفاتيا

 المدارس وكؿ راـ اهلل والبيرة/ والتعميـ التربية مديرية مف جمعيا تـ التي البيانات تحميؿ وسيتـ، فقط( اعدادية

معممي المرحمة  واستبانة )او سكرتير المدرسة( المدارس مدراء استبانة ىي اداتيف خالؿ مف جمعت والتي

 مدينتي راـ اهلل والبيرة في مدارسال في المعايير بعرض الفصؿ ىذا في سنقـو كما، االعدادية واالساسية

 .يميو الذي الفصؿ في والتوصيات النتائج وضع إلى باإلضافة، فمسطينيا ومطابقتيا

 الشوارع عمى بناء مدينتي راـ اهلل والبيرة في األحياء تقسيـ اعتماد تـ التحميؿ و الدراسة عممية تسييؿ أجؿ مف

 مف مساعدة إلى باإلضافة وأسمائيا األحياء حدود حيث مف السكاف بيفو عمي متعارؼ ىو ما وعمى الرئيسية

 تقسيـ وجود ذلؾ في والسبب الدراسة منطقة ألحياء مقترح تقسيـ عمى الحصوؿ اجؿ مف البمدية موظؼ

 42 تشمؿ والتي الدراسة منطقة ألحياء بمدية راـ اهلل وال يوجد تقسيـ رسمي لبمدية البيرة مف ومعتمد رسمي

 التعامؿ لتسييؿ راـ اهلل مدينتياسميا بناء عمى اسماء االحواض في  منطقة كؿ عطاءإ وتـ (حي) منطقة

  (GIS).نظاـ إلى البيانات إدخاؿ وتـ، معيا
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 .انًقتشح انتٕصٚغ حست يذُٚتٙ ساو هللا ٔانجٛشح فٙ ٔأسقبيٓب األحٛبء أسًبء تجٍٛ( 6) انخبسغخ سقى

المصدر: بمدية راـ اهلل والبيرة
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 تٙ ساو هللا ٔانجٛشحًذاسس فٙ يذُٚٔاقغ ان 4.2

 المدينة موزعة عمى احياء / 2019 - 2018( مدرسة لمعاـ الدراسي 65) راـ اهلل والبيرة تييوجد في مدين

( 36و)مدرسة حكومية  (26)منيا ، البيرةة مدين( حي في 27راـ اهلل و) ةمدينفي  حي 15والتي بمغ عددىا 

كما أف جميع المدارس تعمؿ ، عمييا جميعا وزارة التربية والتعميـ وتشرؼ ( مدارس وكالة3و) مدارس خاصة

حسب تي راـ اهلل والبيرة ( يوضح توزيع المدارس في مدين12رقـ ) جدوؿيمي  وفيما، في الفترة الصباحية فقط

 المدرسة.الحي وجنس 

 حست انحٙ ٔجُس انًذسسخ يذُٚتٙ ساو هللا ٔانجٛشحتٕصٚغ انًذاسس فٙ  تجٍٛ( 12)جذٔل 

 المجموع جنس المدرسة الحي المدينة

 مختمطة اناث ذكور

بيرة
ال

 

 1 0 0 1 شعاب كساب

 1 1 0 0 السالمية

 1 1 0 0 البالوع

 3 3 0 0 االذاعة

 5 3 1 1 قرعافخمة ال

 20 13 4 3 المدينة

 3 1 0 2 جبؿ الطويؿ

 2 2 0 0 اـ الشرايط

 1 1 0 0 سطح مرحبا
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 3 2 0 1 خمة العمياء

هلل 
ـ ا
را

 

 1 0 0 1 االذاعة

 4 3 1 0 الطيرة

 1 1 0 0 راـ اهلل الجديدة

 10 5 3 2 المدينةمركز 

 1 1 0 0 باطف اليوا

 5 3 1 1 يوفسالما

 **62 40 10 12 المجموع

 المصدر: بمدية راـ اهلل والبيرة وتربية وتعميـ راـ اهلل والبيرة.

لـ يتـ تصنيفيا بعد مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ لذلؾ كاف حيث  مف المدارس قيد االنشاءمجموعة تـ استثناء **مالحظة 

 .كما ذكر سابقا 65وليس  62العدد 

( مدرسة 37في مدينتي راـ اهلل والبيرة و) مدرسة (27) بمغت فقد األساسية المدارس بعدد يتعمؽ فيما أما

في حيف بمغ عدد المدارس ، مدرسة مختمطة 41اث ومدرسة ان 12مدرسة ذكور و 11 عمى موزعة ثانوية

تبيف توزيع ( 6)خارطة  يمي ماوفيمدرسة خاصة  36ومدارس تابعة لوكالة الغوث  3مدرسة و 25الحكومية 

 المدارس في مدينتي راـ اهلل والبيرة حسب الحي وجنس المدرسة

 



80 
 

 

  انحٙ ٔجُس انًذسسختجٍٛ تٕصٚغ انًذاسس فٙ يذُٚتٙ ساو هللا ٔانجٛشح حست ( 6)خبسغخ 

 المصدر: الباحثة 

 المدارس  تأسيسسنة  4.3

ىي اقؿ النسب  1950( نالحظ أف نسبة المدارس التي تـ إنشاؤىا في الفترة ما قبؿ 13مف الجدوؿ رقـ )

بمغت نسبتيا 1950/ 1966والفترة الواقعة ما بيف ، المدارس% مف مجموع 8.70حيث بمغت لكؿ فترة 

وىذا % 19.57ةالنسبوبمغت ىذه  لثةفي المرتبة الثا 1993/ 1967لفترة ما بيف كما جاءت ا، 13.04%

يشرؼ عمى التربية والتعميـ  يعود إلى أف الضفة الغربية كانت تحت سيطرة االحتالؿ اإلسرائيمي والذي كاف

 ىذهوبمغت  1994في المقابؿ نالحظ أف أعمى نسبة شيدت فييا مدارس كانت بعد عاـ  في الضفة الغربية.
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بالتعميـ وبناء  % وىذه الفترة ىي فترة ما بعد قدوـ السمطة الوطنية الفمسطينية والتي اىتمت58.70النسبة 

 المدارس.

 ( تٕصٚغ انًذاسس حست سُخ انتأسٛس13جذٔل )

 النسبة المئوية التكرار سنة التأسيس

 %8.70 4 1950اقؿ مف 

 %13.04 6 1966-1951مف 

1967-1993 9 19.57% 

 %58.70 27 فاكثر 1994

 %100 46 المجموع

 

 اػذاد انطهجخ ٔتصُٛفبتٓى4.4

 مدينتي مدارس في الذكور نسبة أف فتبيف الجنس حيث مف المدارس في الطالب عدد مؤشر فحص تـ وقد

 المجموع مف %57.87 اإلناث نسبة شكمت بينما، %42.12 بمغت 2018/2019 لمعاـ راـ اهلل والبيرة

 في الذكور نسبة مف أعمى اإلناث نسبة أف ويتضح ( طالبا وطالبة19,915والذي بمغ ) الطالب لعدد الكمي

 مدارس في الجنس حسب الطالب توزيع يبيف( 19) رقـ الجدوؿ يمي وفيما، راـ اهلل والبيرة مدينتي مدارس

 .راـ اهلل والبيرة مدينتي
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 .جٛشحساو هللا ٔان يذُٚتٙ يذاسس فٙ انجُس حست انطالة تٕصٚغ (14) جذٔل

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 8,389 الذكور

 

42.12% 

 

 11,525 االناث

 

57.87% 

 

 19,915 المجموع

 

100% 

 عدد اف يتضح أداة الدراسة خالؿ مف عمييا الحصوؿ تـ التي البيانات تحميؿ خالؿ ( ومف14) الجدوؿ مف

 (794االعدادية ) المدارس طالب وبمغ %36.94ا ونسبتيـ طالب (3099الذكور ) االبتدائية المدارس طالب

 الباتط عدد بمغ بينما %.53.59طالبا ونسبتيـ  4496فعددىـ  الثانويةاما المدارس  %9.46ونسبتيـ 

 %7.64ونسبتيـ  881وطالبات المدارس االعدادية  %34.40طالبة ونسبتيـ  (3965) االبتدائية المدارس

( 20وبناء عمى الجدوؿ رقـ ) .%57.95ونسبتيـ  6679طالبات اما فيما يتعمؽ بالمدارس الثانوية فعدد ال

 طالب عدد بمغ بينما( طالبة 4497طالبا و) (3719) عدد طالبيا بمغ فقد الخاصة المدارس فاف عدد

( 1436طالبات مدارس الوكالة ) بينما تبيف اف عدد ( طالبة5592( طالبا و)4570)الحكومية  المدارس

 تقسيـ وعند، عالية الخاصة بالمدارس االلتحاؽ تكاليؼ اف الى الطمبة عدد يف عددفارؽ ال ويعودطالبة 

 بمغقد  والذكور )المختمطة( اإلناث مدارس الطالب عدد اف نالحظكما  المدرسة جنس المدارس حسب

 ( طالبا وطالبة10072)
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 ( تٕصٚغ انطالة حست انجُس ٔانًشحهخ15جذٔل )

 يةالنسبة المئو  التكرار  المرحمة الجنس

ور
ذك

 

 %36.94 3099 ابتدائي

 %9.46 794 اعدادي

 %53.59 4496 ثانوية

 %100 8389 المجموع

اث
ان

 

 %34.40 3965 ابتدائي

 %7.64 881 اعدادي

 %57.95 6679 ثانوية

 %100 11525 المجموع

 ( تٕصٚغ انطالة حست انجٓخ انًششفخ16جذٔل )

 النسبة المئوية التكرار  المرحمة الجنس
ور
ذك

 

 %55.13 4570 حكومي

 %44.87 3719 خاص

 0 0 وكالة

 %100 8289 المجموع

اث
ان

 

 %48.52 5592 حكومي

 %39.02 4497 خاص

 %12.46 1436 وكالة
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%100 11525 المجموع  

 

 حست ػذد انطالة يذُٚتٙ ساو هللا ٔانجٛشحتٕصٚغ يذاسس  (17)جذٔل 

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 19.60 9 طالب 200 اقؿ مف

 6.50 3 طالب 299-200مف 

 17.40 8 طالب 399-300مف 

 17.40 8 طالب 499-400مف 

 39.10 18 طالب فاكثر 500

 100 46 المجموع

 

 400يقؿ عدد طالبيا عف مدينتي راـ اهلل والبيرة% مف مدارس  43.5نالحظ اف ( 17)مف الجدوؿ رقـ 

( مدرسة مختمطة )محؿ الدراسة( 26عددىا )ىي مدارس مختمطة وتبمغ  طالب عمما بأف غالبية ىذه المدارس

 المدارس. % مف ىذه 56.5ما نسبتو 

 انٓٛئخ انتذسٚسٛخ 4.5

التدريسية فقد بمغت نسبة  الجوانب التعميمية يجدر بنا تناوؿ الجانب األخر اال وىو الييئة أحدبعد اف تناولنا 

مف مجموع الييئة التدريسية  %76.2اؿ إناثنسبة المعممات % في المقابؿ بمغت 23.8المعمميف الذكور 
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المفضمة لدى اإلناث وعائالتيف واف المعممات  ويعود سبب ارتفاع نسبة المعممات الى اف مينة التعميـ ىي

وفيما يمي جدوؿ ، طبيعتيف والدور الذي يقمف بو كأميات ىف األكثر قدرة عمى التعامؿ مع األطفاؿ بحكـ

  الجنس ييئة التعميمية حسبيبيف توزيع ال

 ( تٕصٚغ انٓٛئخ انتذسٚسٛخ حست انجُس.18جذٔل )

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 %23.8 367 ذكور

 %76.2 1172 اناث

 %100 1539 المجموع

 

محافظتي راـ  في والتعميـ التربية مديرية مف عمييا الحصوؿ تـ التي والبيانات (18) الجدوؿ خالؿ مف يتبيف

 ىيئتيا المدارس مف %1.5 واف فقط اإلناث مف التعميمية ىيئتيا المدارس مف %40.6 اف والبيرة اهلل

 حساب وعند معا واإلناث الذكور مف التعميمية ىيئتيا المدارس مف %57.9 واف فقط الذكور مف التعميمية

يفسر ىذا بسبب العدد طالب تقريبا و  8أي انو يوجد معمـ لكؿ  1:8 انيا تبيف الطالب الى المعمميف نسبة

كبير جدا مف المعمميف والمعممات وعدد الطالب في المدرسة الواحدة قميؿ  الكبير لممدارس الخاصة والتي فييا

 مقارنة بالمدارس الحكومية ومدارس الوكالة.
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 ػذد انطٕاثق 4.6

 المدارس مف% 97أما فيما يتعمؽ بعدد طوابؽ المبنى المدرسي فقد تبيف مف خالؿ المسح اف حوالي 

 في مدينتي راـ اهلل والبيرة متعددة الطوابؽ وىذا يعود الى محدودية األراضي الحكومية والخاصة والوكالة

ميندسو المديرية الى بناء المدارس المتعددة الطوابؽ وذلؾ لتوفير  اذ يسعى، وغالء اسعار االراضي فييا

ب حيث تقؿ المساحة المبنية بزيادة عدد الطوابؽ المالعب والساحات الكافية لمطال المساحات الالزمة إلقامة

في  طوابؽ 4يقارب  طابقا أي ما 3.5متوسط عدد الطوابؽ المدرسية في مدينتي راـ اهلل والبيرة )  حيث بمغ

وىذا ما يشير إلى تقارب بيف ( طوابؽ  4طابؽ لكؿ مدرسة خاصة اي ما يقارب  3.4، المدارس الحكومية

 ـقد يعود الى ارتفاع أسعار األراضي كما انو يتو عدد الطوابؽ والخاصة في  نتائج المدارس الحكومية

مف المساحة  ؿاستغالؿ المساحة الى ساحات ومالعب لمطالب لذلؾ فانو يتـ إتباع نمط البناء العمودي لمتقمي

 لنفس كما نالحظ تعدد طوابؽ المدارس الخاصة وذلؾ بالتوجو الى البناء العمودي وذلؾ المطموبة لمبناء

 األسباب التي تـ ذكرىا سابقا فيما يتعمؽ بالنسبة لممدارس الحكومية.

 .ٔانجٓخ انًششفخ تٕصٚغ انًذاسس حست ػذد انطٕاثق (19)جذٔل 

 النسبة المئوية التكرار  عدد الطوابؽ الجية المشرفة

مي
حكو

 

2 4 17.39 

3 14 60.87 

4 4 17.39 

5 1 4.35 

 100 23 المجموع
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ص
خا

 

1 1 4.76 

2 9 42.86 

3 5 23.81 

4 5 23.81 

7 1 4.76 

 100 21 المجموع

الة
لوك

ا
 

3 2 100 

 

 مساحات المدارس

2( ـ2848.452قدره ) حسابي بمتوسط 2( ـ131028.8) كافة لممدارس الكمية المساحة مجموع تبيف
 موزعة 

 2ـ 3202.8، مة االعداديةلممرح 2ـ 2594.5، لممرحمة االساسية 2ـ 2724.5) المدرسة مرحمة حسب

لمدارس  2ـ 5339، لممدارس الخاصة 2ـ 2945.5، لممدارس الحكومية 2ـ 2751.03) لممرحمة الثانوية(

، لممدارس االساسية 2ـ 877.2بحسب مرحمة المدرسة ) المالعب متوسط مساحةالوكالة( في المقابؿ بمغ 

لممدارس  2ـ 971.13وبحسب جية االشراؼ ) (لممدارس الثانوية 2ـ1183.4، لممدارس االعدادية 2ـ501.8

 متوسط المساحة المبنيةكما بمغ  .لمدارس الوكالة( 2ـ 653.5، لممدارس الخاصة 2ـ 1059.5، الحكومية

لممدارس  2ـ1355.9، لممدارس االعدادية 2ـ1602.5، لممدارس االساسية 2ـ1483بحسب مرحمة المدرسة )

 3355، لممدارس الخاصة 2ـ 1678.7، لممدارس الحكومية 2ـ 1426.5الثانوية( وبحسب جية االشراؼ )

 لمدارس الوكالة(. 2ـ
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 لممدارس التي ىو مما أكبر ثانويةال المرحمة تدرس التي لممدارسالكمية  المساحة متوسط اف سبؽ نالحظ مما

ي عمى مرحمة تحتو الثانوية وتفسر الباحثة ذلؾ إلى اف معظـ المدارس ، عداديةواال االساسية المرحمة تدرس

 طالبا 7064 األساسية لممدارس بمغ بحيث الطمبة يعكسو اعداد ما وىذا عدادية او اساسية مع اعدادية معاا

 المدارس مساحة متوسط ارتفاع عف اما .طالبا 11175 الثانوية طالبا والمدارس 1675 اإلعدادية والمدارس

مف  او األىالي مف تبرع ىي الحكومية مدارسال أراضي معظـ اف فيعود الخاصة مقارنة بالمدارس الخاصة

الخاصة كما اف عدد  المدارس في الطمبة اعداد متوسط ارتفاع الى باإلضافة ىذا المحمي والمجمس البمدية

 اعداد في تفاوت ىناؾ أف وخاصة، المدارس الخاصة يفوؽ عدد المدارس الحكومية في مدينتي راـ اهلل والبيرة

 األساسية مف كؿ مف أعمى اإلعدادية لممدارس المبنية المساحة متوسط كما اف ،طالبياو  ةخاصال المدارس

كوف اف معظـ  المرحمتيف األخرييف مف اكبر األساسية المدارس في الطمبة اعداد اف الى يعود والثانوية وىذا

 ندرج اوضوح أكثر المعمومات والتعرؼ بشكؿ مف ولممزيد .المدارس ىي مدارس خاصة ليذه المرحمة بالذات

 حسب موزعة المبنية والمساحة المالعب الكمية ومساحة المساحة متوسط يوضح الذي (20) رقـ الجدوؿ

 .عمييا المشرفة والجية المدرسة مرحمة

 ٔانجٓخ يشحهخ انًذسسخ حست يٕصػخ انًجُٛخ ٔانًسبحخ انًالػت ٔيسبحخ انكهٛخ انًسبحخ يتٕسػ (21) جذٔل

 ػهٛٓب انًششفخ

 المبنية متوسط المساحة المالعب متوسط مساحة الكمية ساحةمتوسط الم البياف

 مرحمة المدرسة

 1483 877.2 2724.5 اساسي

 1602.5 501.8 2594.5 اعدادي
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 1355.9 1183.4 3202.8 ثانوي

 جية االشراؼ

 1426.5 971.13 2751.03 حكومة

 1678.7 1059.5 2945.5 خاصة

 3355 653.5 5339 وكالة

 

مف المدارس قمت مساحتيا عف % 6.5اف  تبيف فقد جمعيا تـ التي والبيانات (20) دوؿالج خالؿ ومف

اما ، 2ـ 2999-1000% مف المدارس كانت مساحتيا الكمية ما بيف 54.4كما قد تبيف اف ، 2ـ1000

فنسبتيا تساوت مع نسبة المدارس التي مساحتيا  2ـ 3999-3000المدارس التي تراوحت مساحتيا ما بيف

الى محدودية مساحة المخططات الييكمية بسبب  ويعود سبب ذلؾ، %19.6حيث بمغت  2ـ 4000عف 

باإلضافة الى اعتماد وزارة التربية والتعميـ العالي في عممية ، القيود التي تفرضيا سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي

والجدوؿ التالي ، ء مف مخصصاتياقمما تقوـ وزارة التربية والتعميـ بالبنا البناء عمى المعونات الخارجية ألنيا

 يوضح ذلؾ (21)رقـ 

 حست انًسبحخ انكهٛخ نهًذسسخ يذُٚتٙ ساو هللا ٔانجٛشحتٕصٚغ يذاسس  (21)جذٔل 

 النسبة المئوية التكرار المساحة الكمية لممدرسة

 6.5 3 متر مربع 1000اقؿ مف 

 26.1 12 متر مربع 1999-1000مف 

 28.3 13 متر مربع 2000-2999
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 19.6 9 متر مربع 3000-3999

 19.6 9 متر مربع فاكثر 4000

 100 46 المجموع

 

بينما  2ـ 500% ىي لممالعب التي مساحتيا اقؿ مف 26.1 نسبة اف أما بالنسبة لمساحة المالعب فقد تبيف

% وىي االعمى بينما 56.5كانت  2ـ 1500-500كانت نسبة المالعب التي مساحتيا تراوحت ما بيف 

% والجدوؿ 17.4ىي االقؿ حيث بمغت نسبتيا  2ـ 1501سبة المالعب التي مساحتيا تزيد عف كانت ن

 ( يبيف ذلؾ.22)

 .فٛٓب انًالػت يسبحخ حست يذُٚتٙ ساو هللا ٔانجٛشح يذاسس تٕصٚغ (22جذٔل )

 النسبة المئوية التكرار المالعب مساحة

 26.1 12 متر مربع 500اقؿ مف 

 21.7 10 متر مربع 500-999

 34.8 16 متر مربع 1000-1500

 17.4 8 متر مربع1501اكثر مف 

 100 46 المجموع

 

بينما  2ـ 400% ىي لممدارس التي مساحة البناء فييا اقؿ مف 13نسبة  اما بالنسبة لممساحة المبنية فتبيف اف

% وكانت 30.4فيي  2ـ 1000-400كانت النسبة المئوية لممدارس التي تتراوح مساحة بنائيا مف بيف 
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% وىذا ما 56.5حيث بمغت نسبتيا  2ـ 1001النسبة االعمى لممدارس االكبر والتي يزيد مساحة بنائيا عف 

 ( يبيف ذلؾ.23يفسره عدد الطالب المتزايد في مدينتي راـ اهلل والبيرة. والجدوؿ )

 نهًذسسخ ًجُٛخ( تٕصٚغ يذاسس يذُٚتٙ ساو هللا ٔانجٛشح حست انًسبحخ ان23جذٔل )

 النسبة المئوية التكرار لممدرسة مبنيةساحة الالم

 13 6 متر مربع 400اقؿ مف 

 6.5 3 متر مربع 400-599

 23.9 11 متر مربع 600-1000

 56.5 26 متر مربع فاكثر 1001

 100 46 المجموع

 

 ػذد انغشف انًذسسٛخ 4.7

 عدد بمغ متوسط ( غرفة وقد829) ةمدينتي راـ اهلل والبير  بمغ عدد الغرؼ اإلجمالية في كافة المدارس في

 18.8و، لممرحمة االعدادية 2.48و، لممرحمة االبتدائية 17.1( غرفة )20.23) المستخدمة الصفية الغرؼ

 متوسط عدد الغرؼ الصفية المستخدمة (24بيف الجدوؿ )يلممرحمة الثانوية( كما يظير في الجدوؿ. بينما 

( 20.06)الغرؼ  لعدد الحسابي المتوسط بمغ جية المشرفة حيثبحسب اللمدارس مدينتي راـ اهلل والبيرة 

 .لمدارس الوكالة(غرفة  23، لممدارس الخاصةغرفة  22.5، لممدارس الحكوميةغرفة  14.7غرفة موزعة )
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 نكم يشحهخ يتٕسػ ػذد انغشف انصفٛخ انًستخذيخ( تٕصٚغ يذاسس يذُٚتٙ ساو هللا ٔانجٛشح حست 24جذٔل )

 سط عدد الغرؼ الصفية المستخدمةمتو  مرحمة المدرسة

 17.1 ابتدائي

 2.48 اعدادي

 18.8 ثانوي

 20.23 المجموع

 ٔانجٓخ انًششفخ ( تٕصٚغ يذاسس يذُٚتٙ ساو هللا ٔانجٛشح حست يتٕسػ ػذد انغشف انصفٛخ انًستخذيخ25جذٔل )

 متوسط عدد الغرؼ الصفية المستخدمة الجية المشرفة

 14.7 حكومة

 22.5 خاصة

 23 الةوك

 20.06 المجموع

 

 ػذد انشؼت 4.8

 بمغ بحسب الجية المشرفة حيث مدارس مدينتي راـ اهلل والبيرةل الشعبمتوسط عدد  (31يبيف الجدوؿ )

 شعبة 17.5، لممدارس الحكومية شعبة 13.5ة موزعة )شعب( 16.83) شعبال لعدد الحسابي المتوسط

توزيع المدارس في مدينتي راـ اهلل  ( يبيف32اما الجدوؿ ) لمدارس الوكالة(. شعبة 19.5، لممدارس الخاصة

 والبيرة حسب عدد الشعب.
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 ( تٕصٚغ يذاسس يذُٚتٙ ساو هللا ٔانجٛشح حست يتٕسػ ػذد انغشف انصفٛخ انًستخذيخ ٔانجٓخ انًششفخ26جذٔل )

 متوسط عدد الغرؼ الصفية المستخدمة الجية المشرفة

 13.5 حكومة

 17.5 خاصة

 19.5 وكالة

 16.83 المجموع

 تٕصٚغ انًذاسس فٙ يذُٚتٙ ساو هللا ٔانجٛشح حست ػذد انشؼت. ( ٚج27ٍٛانجذٔل )

 النسبة المئوية التكرار عدد الشعب

 15.2 7 شعب 6اقؿ مف 

 23.9 11 شعبة 12-6مف 

 50 23 شعبة 12-20

 10.9 5 شعبة 20اكثر مف 

 100 46 المجموع

، شعبة 20-8ما بيف  شعبيا عدد تراوح المدارس % تقريبا مف74 ثر مفأف أك (27)نالحظ مف الجدوؿ رقـ 

  %.10.9نسبتيا قميمة بنسبة  فولك .شعبة 20 عف شعبيا عدد زاد مدارس يوجد أنو حيف في

، والسكرتير او النائب، غرؼ غير صفية كغرؼ اإلدارة مبنى المدرسةباإلضافة إلى الغرؼ الصفية يوجد في 

 المنزلي و ختبرات بأنواعيا وغرفة المرشد االجتماعي والمكتبة والمقصؼ وغرفة التدبيروالم، المعمميف غرفة

أما عف مدى  ( غرفة غير صفية 387)  تيفإذ يتواجد في مدارس المدين، غرفة الحارس وغرفة االجتماعات

 ساسيةالمدرسة في توفر الغرؼ غير الصفية فقد تبيف أف ىناؾ اختالؼ ما بيف المدارس األ تأثير نوع
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غرفة غير صفية في  146عدد الغرؼ الصفية بناء عمى نوع المرحمة ) والمدارس الثانوية إذ بمغواالعدادية 

غرفة غير صفية في المدارس  210و ، غرفة غير صفية في المدارس االعدادية 28، المدارس االبتدائية

لعدد  كما بمغ المتوسط 7.68دائية االبتفي المدارس غير الصفية المتوسط لعدد الغرؼ اما عف  الثانوية(

 وبالمقابؿ فقد بمغ المتوسط الحسابي لعدد الغرؼ في غرؼ 7االعدادية في المدارس  غير الصفية الغرؼ

 واإلعدادية في المدارس األساسية ويعود انخفاض متوسط عدد الغرؼ غير الصفية، 9.13المدارس الثانوية 

المدارس الثانوية مف حيث  أقؿ مف متطمبات طالب لدنيا والعمياا إلى أف متطمبات طالب المرحمة األساسية

او مختبر الحاسوب  عموـ عامة(، احياء، كيمياء، سواء اكنت مختبر العموـ الحياتية )فيزياءتوفر المختبرات 

أما انخفاضيا في المدارس الثانوية فيعود إلى قمة عدد طالبيا ، وقاعات الرياضة وغرؼ التدبير المنزلي

 .وتحويميا إلى قاعة اجتماعات او مقصؼ إلى االستغناء عف بعض الصفوؼ يا مما حداوشعب

اف ىناؾ اختالؼ  أما عف تأثير كوف المدرسة حكومية او خاصة بالنسبة لعدد الغرؼ غير الصفية اذ تبيف

 غرفة في المدارس 178، غرفة في المدارس الحكومية 196عدد الغرؼ غير الصفية كما يمي ) بحيث بمغ

المتوسط الحسابي لمغرؼ غير الصفية في المدارس الخاصة كما بمغ  (غرفة في مدارس الوكالة 14، الخاصة

 غرفة في المدارس الحكومية. (8.52)غرفة مقابؿ  (8.48)

 مدينتي راـ اهلل والبيرةتـ جمعيا فقد تبيف أف جميع المدارس في  والبيانات التي( 28)ومف خالؿ الجدوؿ 

% منيا تتوفر فيو غرفة سكرتير 93.48واف ، %100وذلؾ بنسبة  ة لإلدارة وأخرى لممعمميفتتوفر فييا غرف

% لكؿ مف المختبرات  91.30باإلضافة إلى ما نسبتو ، ومكتبة % تتوفر فييا غرفة مرشد 95.65كما اف 

% 41.30لغرفة التدبير واخيرا  %43.48و، % لغرؼ الرياضة واالجتماعات45.65وما نسبتو ، والمقصؼ
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في  يبيف نسبة تواجد الغرؼ غير الصفية ومتوسط مساحة كؿ منيا (28)وفيما يمي جدوؿ لغرفة الحارس. 

  .مدينتي راـ اهلل والبيرةمدارس 

 يذُٚتٙ ساو هللا ٔانجٛشحَسجخ تٕفش انغشف غٛش انصفٛخ ٔيتٕسػ يسبحتٓب فٙ يذاسس  (28)جذٔل 

 2 ـ ساحةالم متوسط % المدارس في توفرىا نسبة نوع الغرفة

 31.89 %100 غرفة ادارة

 20.42 %93.48 رغرفة سكرتي

 51 %100 غرفة معمميف

 18.25 % 95.65 غرفة مرشد

 61.83 % 95.65 غرفة مكتبة

 91.69 % 91.30 غرفة مختبر

 23.62 % 91.30 غرفة مقصؼ

 51.09 %45.65 غرفة رياضة

 21.44 %43.48 غرفة تدبير

 30.74 %45.65 اتغرفة اجتماع

 6.71 %41.30 غرفة حارس
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المدير)اإلدارة( والمعمميف  أف أعمى نسبة لتوفر الغرؼ غير الصفية ىي لغرؼ (28)يتضح مف الجدوؿ 

 %41.30لغرؼ الحارس بحيث بمغت  % أما اقؿ ىذه النسب فمف الواضح 100بحيث بمغت ىذه النسبة 

اد تكوف غير موجودة في المدارس الحكومية اف غرفة الحارس تكيعود الى  ةانخفاض ىذه النسب والسبب في

 حيث اف غرفة الحارس عادة تكوف في المدارس الخاصة.
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 انفصم انخبيس

 تحهٛم ٔتقٛٛى انخذيبد انتؼهًٛٛخ )انًذاسس( فٙ يذُٚتٙ ساو هللا ٔانجٛشح

 تًٓٛذ 5.1

والبمدية في مدينتي راـ  ميـسيتـ في ىذا الفصؿ تحميؿ البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا مف مديرية التربية والتع

ومطابقة  مف خالؿ التحميؿ اإلحصائي، مدينتي راـ اهلل والبيرة مدارسلاهلل والبيرة وكذلؾ المسح الميداني 

المعايير التخطيطية التي  مقارنة نتائج التحميؿ مع اي، النتائج مع المعايير الفمسطينية لمخدمات التعميمية

، وسوؼ يتـ تقسيـ المدارس إلى ثالث مراحؿ، تـ أخذىا بعيف االعتباروالتي سي رابعوردت في الفصؿ ال

  ثانوية حسب النظاـ المتبع في فمسطيف.ال رحمةمالو  االعداديةالمرحمة االبتدائية والمرحمة 

 إجشاءاد انتحهٛم 5.2

وجود تقسيـ ل مف أجؿ تسييؿ عممية التحميؿ تـ اعتماد التقسيـ المقترح لألحياء في مدينتي راـ اهلل والبيرة

في مدينة راـ  حي (15)تشمؿ والتي  رسمي ومعتمد مف قبؿ البمدية أو الحكـ المحمي ألحياء منطقة الدراسة

عطاء كؿ منطقة رقما خاصا لتسييؿ، ( حي في مدينة البيرة27اهلل و) الرابع وقد وضحنا ذلؾ في الفصؿ  وا 

 األحياء وأرقاـ بأسماء (6) رقـ خارطة عرضت حيث، ( التعامؿ معياGISومف ثـ إدخاؿ البيانات إلى نظاـ)

 .الدراسة منطقة في
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 انًذاسس 5.3

مدرسة حكومية  (46)يتبيف مف خالؿ البيانات التي تـ جمعيا أف عدد المدارس التي في منطقة الدراسة 

 في فمسطيف تـ تقسيـ وبناء عمى المعايير التخطيطية المتبعة 2018/2019 لمعاـ الدراسي ووكالة وخاصة

 المدارس إلى ثالثة أقساـ ىي:

 رابعمدارس أساسية دنيا مف الصؼ األوؿ أساسي حتى الصؼ ال -1

 حتى العاشر األساسي خامسمدارس أساسية عميا مف الصؼ ال -2

بشرط اف تشمؿ عمى مرحمة اساسية  مدارس ثانوية مف الصؼ الحادي عشر حتى الصؼ الثاني عشر -3

 دنيا وعميا او عميا فقط.

 اسس أسبسٛخ دَٛبيذ 5.4

( مدارس 7) مختمطة( منيا 13، إناث 3، ذكور 3)مدرسة أساسية دنيا تتوزع  (19)يوجد في منطقة الدراسة 

وردت في الفصؿ الرابع حسب الجدوؿ  وعند تحميؿ البيانات ومطابقتيا بالمعايير الفمسطينية والتي، خاصة

 ( كانت النتائج كاآلتي:34)

ما  % مف المدارس تحقؽ معيار حجـ المدرسة والتي تتراوح 80.4و أي ما نسبت رسة( مد37)أف   -1

 .طالب 700-200بيف 

المدرسة  في الغرؼ الصفية% مف المدارس تحقؽ معيار عدد  84.8مدرسة أي ما نسبتو  (39)أف  -2

 غرفة صفية 18-6 والتي تتراوح ما بيف
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 مما، طالب 37 عف الواحد صؼال طالب عدد متوسط فييا زيدي ةباستثناء مدرس المدارس جميع أف -3

 الصؼ داخؿ الطالب عدد بمتوسط الخاص المعيار تحقؽ % مف المدارس98 اف يعني

ما نسبتو  مما يعني أف 2( ـ53.19-0.54) بيف ما تراوحت المبنية المساحة مف الطالب نصيب أف  -4

 لبالطا نصيب حددت والتي المبنية المساحة مف الطالب نصيب معيار تحقؽ المدارس مف% 87

 2 ـ 1.57 المبنية المساحة مف

 ام مما يعني أف 2ـ (8.30-0.87) بيف ما تراوحت المالعب مساحة مف الطالب نصيب أف -5

 نصيب حددت والتي المالعب مساحة مف الطالب نصيب معيار تحقؽ المدارس مف %87نسبتو

 2 ـ1 عف يقؿ ال بمقدار فمسطيف في الطالب

% مف  23.9نسبتو ( أي ما 85.11-3.72) وحت ما بيفأف نصيب الطالب مف مساحة الموقع ترا -6

نصيب الطالب مف  تحقؽ معيار نصيب الطالب مف مساحة الموقع والتي حددت فقطالمدارس 

 2ـ 10مساحة الموقع 

 ( يذٖ كفبءح انًذاسس األسبسٛخ انذَٛب فٙ أداء انؼًهٛخ انتؼهًٛٛخ 29جذٔل )

ب الطال نصيب الشعب عدد الطمبة عدد المدرسة اسـ
 المساحة مف

 2الكمية ـ 

الطالب  نصيب
 المساحة مف

 2المبنية ـ 

الطالب  نصيب
 مساحة مف

 المالعب ـ

 عدد متوسط
 الطالب في

 الشعبة

مدرسة االسبانية 
 االساسية العميا المختمطة

**738 

 

19**  

 

** 6.47 *3.27 

 

0.87**  

 

35*  

 

مدرسة الخطيب 
 االساسية

*376 

 

18*  
** 5.32 

*2.66 
2.66* 22* 
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مدرسة الروضة 
 االسالمية االساسية

**138 

 

7*  
*10.87 

*2.03 
3.48* 17* 

15.0* 270* مدرسة الزيتونة  **9.26 *5.93 2.96* 20* 

مدرسة الفجر الجديد 
 االساسية

*388 

 

13*  
** 4.69 

** 1.16 
1.37* 35* 

 لإلعاقةمدرسة القبس 
 البصرية االساسية

**60 

 

9*  
*25 

*15.83 
4.17* 5* 

 امة االساسيةمدرسة الكر 

*400 

 

12*  
** 6.57 

*3.86 
1.16* 35* 

مدرسة المستقبؿ الصالح 
 االساسية العميا

*470 

 

13*  
** 5.32 

*6.28 
3.84* 35* 

 مدرسة الناصر

**160 

 

8*  
** 6.88 

*2.50 
4.38* 20* 

 مدرسة النور االساسية

**170 

 

9*  
** 4.12 

*1.88 
2.59* 18* 

مدرسة الوحدة االساسية 
 لمبنيف

*450 

 

16*  
** 6.78 

** 1.51 
4* 30* 

مدرسة بنات راـ اهلل 
 االساسية

*850 

 

21**  

 

** 5.88 *3.53 

 

1.18*  

 

38**  
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مدرسة بنت االزور 
 االساسية العميا

*514 

 

16*  
** 6.83 

*6.83 
2.27* 30* 

مدرسة بنت االزور 
 االساسية المختمطة

*377 

 

12*  
** 5.09 

*2.55 
3.82* 35* 

مدرسة ذكور عيف منجد 
سيةاالسا  

*550 

 

17*  

 

** 6.90 *1.88 

 

1.82*  

 

35*  

 

مدرسة سمية خميؿ 
 االساسية العميا المختمطة

*484 

 

17*  

 

** 3.72 0.540** 

 

2.55*  

 

30*  

 

مدرسة محمود درويش 
 االساسية

**94 

 

5**  *85.11 *53.19 
8.30* 8* 

مدرسة مغتربي البيرة 
 االساسية المختمطة

*350 

 

11*  ** 4.29 ** 2.86 
1.43* 30* 

مدرسة ىواري بو مديف 
 االساسية المختمطة

*222 

 

8*  

 

**9.77 

 

*3.70 

 

2.84*  

 

35*  

 

 تحقؽ المعيار **ال تحقؽ المعيار*
 المتعمقة المعايير كافة تحقؽ الدنيا االساسية المدارس مف اي يوجد ال أنو (29) رقـ الجدوؿ مف نالحظ

 الرابع الفصؿ في ذكره ورد الذي (10) رقـ الجدوؿ في المعتمدة لممعايير وفقا وذلؾ الدنيا االساسية بالمدارس

 الفصؿ في الوارد الجدوؿ عمى باالعتماد وذلؾ، الفمسطينية العالي والتعميـ التربية وزارة قبؿ مف والمعتمدة

 .الرابع
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 جدوؿ يبيف صور بعض المدارس االبتدائية في مدينتي راـ اهلل والبيرة

 لمختمطةمدرسة االسبانية االساسية العميا ا

 

 مدرسة بنات راـ اهلل االساسية

  

 مدرسة ذكور عيف منجد االساسية

 

 مدرسة القبس لإلعاقة البصرية االساسية
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 ػهٛبيذاسس أسبسٛخ  5.5

رس ( مدا2) مختمطة( منيا 2، إناث1، ذكور1)تتوزع  عمياأساسية  ارسمد (4)يوجد في منطقة الدراسة 

وردت في الفصؿ الرابع حسب الجدوؿ  وعند تحميؿ البيانات ومطابقتيا بالمعايير الفمسطينية والتي، خاصة

 ( كانت النتائج كاآلتي:13)

% مف المدارس 0أي ما نسبتو مف المدارس االساسية العميا تحقؽ المعيار  رسةمدو ال يوجد أي أن  -1

 .طالب 560-440ما بيف  تحقؽ معيار حجـ المدرسة والتي تتراوح

المدرسة  في الغرؼ الصفية% مف المدارس تحقؽ معيار عدد 25أي ما نسبتو  مدرسة واحدةأف  -2

 غرفة صفية 15-12 والتي تتراوح ما بيف

% مف 100اف  يعني مما، طالب 37 عف الواحد الصؼ طالب عدد متوسط يقؿ المدارس جميع أف -3

 الصؼ خؿدا الطالب عدد بمتوسط الخاص المعيار تحقؽ المدارس

ما نسبتو  مما يعني أف 2( ـ9.9-0.52) بيف ما تراوحت المبنية المساحة مف الطالب نصيب أف  -4

 الطالب حددت نصيب والتي المبنية المساحة مف الطالب نصيب معيار تحقؽ المدارس % مف75

 2 ـ 1.57 المبنية المساحة مف

 ما مما يعني أف 2( ـ2.62-0.52) بيف ما تراوحت المالعب مساحة مف الطالب نصيب أف -5

 حددت نصيب والتي المالعب مساحة مف الطالب نصيب معيار تحقؽ المدارس مف %50نسبتو

 2 ـ1 عف يقؿ ال بمقدار فمسطيف في الطالب
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% مف  25نسبتو ( أي ما 11.88-3.30) أف نصيب الطالب مف مساحة الموقع تراوحت ما بيف -6

نصيب الطالب مف  الموقع والتي حددت تحقؽ معيار نصيب الطالب مف مساحة فقطالمدارس 

 2ـ 10مساحة الموقع 

 فٙ أداء انؼًهٛخ انتؼهًٛٛخ  ؼهٛب( يذٖ كفبءح انًذاسس األسبسٛخ ان31جذٔل )

الطالب  نصيب الشعب عدد الطمبة عدد المدرسة اسـ
 المساحة مف

 2الكمية ـ 

الطالب  نصيب
 المساحة مف

 2المبنية ـ 

الطالب  نصيب
 مساحة مف

 المالعب ـ

 عدد متوسط
 الطالب في

 الشعبة

 **25 **0.83 *2.48 **3.30 **27 **606 مدرسة االنجميزية الحديثة

مدرسة بنات االمعري 
 االساسية

586** 18** 9.69** 6.33* 0.52** 35** 

مدرسة ذكور عيف مصباح 
 الثانوية

382** 12* 3.93** 0.52** 2.62* 15** 

مدرسة طالئع الغد 
 االساسية

101** 10** 11.88* 9.90* 1.98* 15** 

 تحقؽ المعيار **ال تحقؽ المعيار*
 المتعمقة كافة المعايير تحقؽ عمياال االساسية المدارس مف اي يوجد ال أنو (30) رقـ الجدوؿ مف نالحظ

 الرابع الفصؿ في ذكره الذي ورد (13) رقـ الجدوؿ في المعتمدة لممعايير وفقا وذلؾ اعميال االساسية بالمدارس

 الفصؿ الوارد في الجدوؿ عمى باالعتماد وذلؾ، الفمسطينية العالي والتعميـ التربية وزارة قبؿ مف والمعتمدة

 .الرابع

 في مدينتي راـ اهلل والبيرة عداديةجدوؿ يبيف صور بعض المدارس اال
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 مدرسة االنجميزية الحديثة

 

 مدرسة بنات االمعري االساسية

 

 يذاسس ثبَٕٚخ 5.6

رسة ( مد12) مختمطة( منيا 11، إناث7، ذكور5)ثانوية تتوزع  رسة( مد23)يوجد في منطقة الدراسة 

وردت في الفصؿ الرابع حسب الجدوؿ  ومطابقتيا بالمعايير الفمسطينية والتيوعند تحميؿ البيانات ، خاصة

 ( كانت النتائج كاآلتي:14)

ما بيف  % مف المدارس تحقؽ معيار حجـ المدرسة والتي تتراوح 57أي ما نسبتو  رسة( مد13)أف   -1

 .طالب 180-540

تتبع  المدارس الثانوية فمدرسة م 16و، غرفة 18مف  أكثرمدارس ال تتبع المعيار كونيا  7أف  -2

المدرسة والتي تتراوح  في الغرؼ الصفية% مف المدارس تحقؽ معيار عدد 70أي ما نسبتو  المعيار

 غرفة صفية 18-6 ما بيف
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 طالب عدد متوسط بينما يقؿ 37يزيد متوسط عدد الطالب عف  المدارس مدرستيف فقط مف أف -3

 المعيار تحقؽ % مف المدارس91اف  يعني مما، طالب في باقي المدارس 37 عف الواحد الصؼ

 الصؼ داخؿ الطالب عدد بمتوسط الخاص

ما نسبتو  مما يعني أف 2( ـ11.45-0.03) بيف ما تراوحت المبنية المساحة مف الطالب نصيب أف  -4

 الطالب حددت نصيب والتي المبنية المساحة مف الطالب نصيب معيار تحقؽ المدارس % مف91

 2 ـ 1.57 المبنية المساحة مف

 ما مما يعني أف 2( ـ8.96-0.78) بيف ما تراوحت المالعب مساحة مف الطالب نصيب أف -5

 حددت نصيب والتي المالعب مساحة مف الطالب نصيب معيار تحقؽ المدارس مف %87نسبتو

 2 ـ1 عف يقؿ ال بمقدار فمسطيف في الطالب

% مف  61نسبتو أي ما  (20.77-1.69) أف نصيب الطالب مف مساحة الموقع تراوحت ما بيف -6

نصيب الطالب مف  تحقؽ معيار نصيب الطالب مف مساحة الموقع والتي حددت فقطالمدارس 

 2ـ 10مساحة الموقع 

 ( يذٖ كفبءح انًذاسس األسبسٛخ انؼهٛب فٙ أداء انؼًهٛخ انتؼهًٛٛخ 31جذٔل )

الطالب  نصيب الشعب عدد الطمبة عدد المدرسة اسـ
 المساحة مف

 2الكمية ـ 

الطالب  صيبن
 المساحة مف

 2المبنية ـ 

الطالب  نصيب
 مساحة مف

 المالعب ـ

 عدد متوسط
 الطالب في

 الشعبة

االسقفية  ةاإلنجيميالمدرسة 
 العربية

524* 18* 12.99* 2.86* 4.77* 29* 

 *26 *1.85 **1.21 *10.64 *12 *346 بنات التركية الثانوية

 *30 *4.91 *4.75 **4.90 *12 *400 ـ ذكور راـ اهلل الثانوية
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مدرسة االسالمية الثانوية 
 المختمطة

431* 20** 4.64** 2.32* 2.32* 22* 

مدرسة االمريكية االردنية 
 الثانوية

400* 17* 10* 5* 5* 25* 

 ذكورمدرسة االوائؿ 
 الثانوية

440* 20** 4.55** 3.41* 2.27* 22* 

مدرسة االوائؿ الثانوية 
 المختمطة

708** 20** 2.82** 2.12* 1.41* 22* 

 *25 *1.35 *4.04 **5.39 **20 *371 مدرسة البشارة

 *20 *5.56 *3.06 **9.17 10 *180 مدرسة الجميؿ الثانوية

مدرسة الصـ االساسية 
 الثانوية

67** 8* 13.43* 9.73* 8.96* 6* 

مدرسة الكمية االىمية 
 الثانوية

652** 24** 15.34* 7.67* 6.13* 25* 

 *35 **0.78 *7.31 *11.34 16* *540 البيرة الثانويةمدرسة بنات 

مدرسة بنات البيرة الجديدة 
 الثانوية

670** *16 5.22** 2.24* 0.90** 35* 

مدرسة بنات راـ اهلل 
 الثانوية

500* 15* 6** 3* 2* 49** 

مدرسة بنات عزيز شاىيف 
 الثانوية

300 9* 4.84** 2.83* 2* 30* 

مدرسة بنات فيصؿ 
 الحسيني

620** 16* 4.84** 3.56* 1.76* 35* 
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مدرسة ذكور البيرة الجديدة 
 الثانوية

238* 7* 8.71** 2.70* 1.26* 35* 

مدرسة ذكور البيرة 
 الشرعية الثانوية

130** 7* 20.77* 11.54* 7.69* 25* 

مدرسة ذكور الياشمية 
 الثانوية

500* 16* 7.64** 0.03** 3.01* 60** 

مدرسة ذكور اميف 
 ني الثانويةالحسي

590** 18* 1.69** 4.24* 1.69* 28* 

 *30 *1.24 *1.86 **3.72 **28 **807 مدرسة راىبات ماري يوسؼ

 *25 **0.85 *2.56 **3.41 **20 **587 مدرسة فمسطيف االمريكية

مدرسة نجاح لمبنات 
 الثانوية

1178** 55** 4.24** 4.24* 1.70* 25* 

 رتحقؽ المعيار **ال تحقؽ المعيا*
 المتعمقة كافة المعايير تحقؽ ثانويةال االساسية المدارس مف اي يوجد ال أنو (31) رقـ الجدوؿ مف نالحظ

 الفصؿ في ذكره الذي ورد (14) رقـ الجدوؿ في المعتمدة لممعايير وفقا وذلؾثانوية ال االساسية بالمدارس

 الوارد في الجدوؿ عمى باالعتماد وذلؾ، ينيةالفمسط العالي والتعميـ التربية وزارة قبؿ مف والمعتمدة الرابع

 .الرابع الفصؿ

 جدوؿ يبيف صور بعض المدارس االبتدائية في مدينتي راـ اهلل والبيرة

 مدرسة راىبات ماري يوسؼ ـ ذكور راـ اهلل الثانوية
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 مدرسة بنات البيرة الجديدة الثانوية

 

 مدرسة ذكور اميف الحسيني الثانوية
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الفمسطينية  ومدى مطابقتيا لممعايير مدينتي راـ اهلل والبيرةمدى كفاءة المدارس في  (32)دوؿ رقـ يبيف الج

 وذلؾ حسب مرحمة المدرسة.

انفهسطُٛٛخ ٔرنك حست  ٔيذٖ يطبثقتٓب نهًؼبٚٛش يذُٚتٙ ساو هللا ٔانجٛشحيذٖ كفبءح انًذاسس فٙ  (32)انجذٔل سقى 

 يشحهخ انًذسسخ.

 مدارس ثانوية مدارس اساسية عميا ساسية دنيامدارس ا المتغير الرقـ

 23 4 19 عدد المدارس  -1

 *485.9 **418.75 *371.8 حجـ المدرسة )عدد الطالب(متوسط   -2

 *18 *17 *13 متوسط عدد الشعب  -3

 متوسط نصيب الطالب مف المساحة  -4

 2الكمية ـ

11.92* 7.2** 7.53** 

 متوسط نصيب الطالب مف المساحة  -5

 2المبنية ـ

6.4* 4.71* 4.27* 

 متوسط نصيب الطالب مف مساحة  -6

 2المالعب ـ

2.93* 1.49* 2.92* 

 *29 *23 *17 متوسط عدد الطالب داخؿ الصؼ  -7

 *تحقؽ المعيار **ال تحقؽ المعيار

 والتي فمسطيف في المتبعة لممعايير مطابقة جاءت الدنيا األساسية المرحمة مدارس أف (32) الجدوؿ مف يتبيف

 والمبنية الكمية المساحة مف الطالب ونصيب فصوليا وعدد المدرسة بحجـ والمتعمقة سابقا إلييا اإلشارة تـ

 فإنيا العميا األساسية المدارس أما، الصؼ داخؿ في الطالب عدد متوسط معيار تحقؽ أنيا كما، والمالعب
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الكمية  المساحة متوسط نصيب الطالب مف، متوسط حجـ المدرسة )عدد الطالب( معياري مف كال تحقؽ لـ

  .فقط 2 ـ الكمية المساحة مف الطالب نصيب متوسط معيار تحقؽ لـ فإنيا الثانوية لممدارس بالنسبة أما، 2ـ

 يذٖ انشظب ػٍ انخذيبد انتؼهًٛٛخ 5.7

 انًذاسس ذساءي 5.8

ي راـ اهلل مدينت مدارس معممي المرحمة االساسية الدنيا والعميا فيولإلجابة عف سؤاؿ الدراسة ما مدى رضا 

 المتوفرة؟ عف الخدمات التعميمية والبيرة

المدارس لقياس مدى  معممي المرحمة االساسية الدنيا والعميا فيأداة الدراسة عمى  استبانةقامت الباحثة بتوزيع 

% 5التي تـ دراستيا  العينة وبمغ حجـ% 3عف الخدمات التعميمية وكاف ىامش خطأ العينة  رضاىـرضا 

واسترجع  تيفالمدين مدارس معممي المرحمة االساسية الدنيا والعميا فيعمى  استبانة( 360) حيث تـ توزيع

العينة العشوائية التي شممت  وتـ استخداـ( استبانة كانت موزعة عمى الذكور واالناث منيـ. 358منيـ )

االستبانات  اف عددوك، تيفالمدين مدارس معممي المرحمة االساسية الدنيا والعميا فيالذكور واالناث مف 

 يبيف وصؼ عينة الدراسة: (33والجدوؿ التالي رقـ ) استبانة (355)لمتحميؿ  ةالصالح

 ٔانًؤْم انؼهًٙ ٔانخجشح انجُس حٛث يٍ انذساسخ ػُٛخ ٔصف (33) جذٔل

 النسبة المئوية التكرار المتغير المتغير المستقؿ

 25.63 91 ذكر الجنس

 74.37 264 انثى
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 100 355 المجموع

 9.86 35 دبمـو فاقؿ المؤىؿ العممي 

 79.72 283 بكالوريوس

 10.42 37 فأعمىماجستير 

 100 355 المجموع

 22.54 80 سنوات 5اقؿ مف  سنوات الخبرة

 30.70 109 سنوات 5-10

 46.76 166 سنوات 10اكثر مف 

 100 355 المجموع

 .الميداني المسح نتائج مف الباحثة :المصدر

 .لممدرسة الخارجية بالبيئة تتعمؽ التي خصائصال

 تجؼب انًذسسخ خصبئص ػٍيذاسس انًذُٚتٍٛ انًشحهخ االسبسٛخ انذَٛب ٔانؼهٛب فٙ  يذٚش٘ سظب يذٖ (34)جذٔل 

 يكَٕبتٓب حست انخبسجٛخ نهجٛئخ

مديري المرحمة االساسية مدى رضا 

 الدنيا والعميا في مدارس المدينتيف

 عف البيئة الخارجية

 مديري المرحمة االساسية الدنيا والعميا في في مدارس المدينتيفرضا  مدى

 غير مناسبة مناسبة

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

 %13 6 %87 40 موقع المدرسة

 %19.57 9 %80.43 37 مساحة المدرسة

 %28.26 13 %71.74 33 الساحات والمالعب
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 %15.22 7 %84.78 39 الغرؼ الصفية

 %17.39 8 %82.61 38 عدد الدورات الصحية

 %21.74 10 %78.26 36 عدد مشارب المياه

 .الميداني المسح نتائج مف الباحثة :المصدر

 المكاف اختيار عمى المخطط لذلؾ، التعميمية العممية في تؤثر التي الميمة األمور مف المدرسة موقع يعتبر

 مديري أعداد مف% 87ما نسبتو  أف يبيف (34) الجدوؿ، تخدمو الذي السكاني لمتجمع والمناسب الصحي

 العممية تعزز التي القضايا مف المدرسي البناء مساحة أف كما، مناسب مدرستيـ موقع أف أجابوا المدارس

المدينتيف كما يتبيف مف خالؿ الجدوؿ في  لمدارسا ومعممي وطمبة مديري أداء مف وترفع والتعممية التعميمية

مدى رضا  أما، مناسب بأنو ويؤكدوف المدرسي البناء مساحة عف يفراض مف المدراء %80.43ما نسبتو  اف

انيـ راضوف عف الساحات  %71.74الساحات والمالعب فانو يتضح مف خالؿ النسبة المدراء عف 

ث العدد يفي المدرسة مف ح الغرؼ الصفيةمف اراء المدراء راضوف عف  %84.78واف ما نسبتو ، والمالعب

والحجـ لمغرفة الواحدة باإلضافة إلى االلواف المناسبة لدىاف الغرؼ الصفية والتمديدات الكيربائية فييا 

عدد مف المدراء راضوف عف  %82.61باإلضافة إلى التيوية والرطوبة المناسبة ليذه الغرؼ. اما ما نسبة 

عدد مبة في المدرسة. واخيرا نجد اف اذ يروف اف عددىا مناسب ومتكافئ مع عدد الط الدورات الصحية

مف  %78.26مناسب بشكؿ مرتفع لعدد الطمبة في المدارس المبحوثة اذ تبيف اف ما نسبتو  مشارب المياه

 اعداد المدراء يروف مناسبة اعداد مشارب المياه مناسب لعدد الطمبة في المدرسة.

 مكوناتيا. حسب سةالمدر  ومدى رضاىـ عف البيئة الداخمية لغرؼمدراء انطباع ال
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 حست يكَٕبتٓب. نغشف انًذسسخٔيذٖ سظبْى ػٍ انجٛئخ انذاخهٛخ  ًذساءاَطجبع ان (35)انجذٔل 

مدى رضا مديري المرحمة االساسية 

 الدنيا والعميا في مدارس المدينتيف

 عف البيئة الداخمية

 مدى رضا مديري المرحمة االساسية الدنيا والعميا في مدارس المدينتيف

 غير مناسبة بةمناس

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

 %4.35 2 %95.65 44 اإلضاءة

 %4.35 2 %95.65 44 التيوية

 %17.39 8 %82.61 38 الرطوبة

 %21.74 10 %78.26 36 الحرارة

 .الميداني المسح نتائج مف الباحثة :المصدر

 المكاف ىي وغرؼ المرشد واالجتماعات وغيرىا كاإلدارةة وغرؼ المدرسة الغير صفي الصؼ غرفة أف شؾ ال

 البيئة مكونات تكوف أف الضروري مف لذلؾ الدراسي يومو معظـوالمعمـ والمدير  الطالب فيو يقضي الذي

 .كذلؾ والمعمـ لمطالب ومناسبة مريحة المدرسة لغرؼ الداخمية

 غرؼ المدرسة داخؿ اإلضاءة أف ابواأج الطمبة أعداد مف %95.65 نسبتو ما أف يبيف (35) الجدوؿ

 أما، مناسبة بأنيا ويؤكدوف غرؼ المدرسيةال داخؿ التيوية عف وفراض %95.65 نسبتو ما واف، مناسبة

 ويؤكدوف راضوفمدراء ال مف%82.61 أف يتضح فانو غرؼ المدرسة داخؿ لرطوبةا عف الطمبة رضا مدى

 ويؤكدوف غرؼ المدرسيةال داخؿ الحرارة عف راضوف أنيـ أجابوا مدراءال مف %78.26 أف كما، مناسبة أنيا

 ة.مناسب ابأني
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 وبمغت مدرسةالغرؼ  في حوؿ االضاءة والتيوية كانت مدراءلم رضا نسبة أعمى أف (35)الجدوؿ  مف يتضح

 أف يؤكدوف ثمثي المدراء مف أكثر أف أي %70 مف أعمى السابقة النسب جميع أف ويالحظ 95.65%

 .مناسبة غرؼ المدرسةل داخميةال البيئة عناصر

 مف %57 اف حوالي فتبيف عنو المدارس مدراء سؤاؿ تـ الرئيس لمشارع بالنسبة المدرسة موقع عمى ولمتعرؼ

 عمى تقع المدارس الثانوية مف % 82.60و االساسية العميا المدارس مف %75 وأف، األساسية الدنيا المدارس

 لؾذ ( يبيف36التالي ) والجدوؿ رئيس شارع

 يٕقغ انًذسسخ ثبنُسجخ نهشبسع انشئٛس تجؼب نًشحهخ انًذسسخ( 36)جذٔل 

 مرحمة المدرسة موقع المدرسة

 ثانوية اساسية عميا اساسية دنيا

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

 82.60 19 75 3 57.90 11 شارع رئيسي

 95.70 22 100 4 84.20 16 منطقة سكنية

 60.90 14 50 2 68.40 13 شارع فرعي

 21.10 4 0 0 60.90 14 منطقة صناعية

 17.40 4 50 2 21.10 4 منطقة زراعية

 .الميداني المسح نتائج مف الباحثة :المصدر

السالمة  عف مدى توفر عناصر مدينتي راـ اهلل والبيرةالمدارس في  عممييبيف مدى رضا م (36)الجدوؿ 
 ماف لمبيئة المدرسيةواأل
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 انًذسسٛخ نهجٛئخ األيبٌ ػُبصش تٕفش ( يذ36ٖجذٔل )

 توفر

 عناصر

 األماف

 لمبيئة

 المدرسية

 غير موافؽ بشدة غير موافؽ محايد موافؽ موافؽ بشدة

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

سبة الن التكرار
 المئوية

تستخدـ 
وسائؿ 

مواصالت 
لموصوؿ 
إلى 
 المدرسة

144 40.56% 167 47.04% 17 4.79% 21 5.92% 6 1.69% 

يوجد 
مصادر 
تموث قرب 
 المدرسة

19 5.35% 80 22.54% 66 18.59% 136 %38.31 54 %15.21 

يحيط سور 
مناسب في 
 المدرسة

147 41.41% 162 45.63% 26 7.32% 16 4.51% 4 1.13% 

يوجد 
مستمزمات 
طوارئ 
، )حريؽ
 كوارث(

111 31.27% 171 48.17% 49 13.80% 19 5.35% 5 1.41% 

يتوفر 
حواجز 

157 44.23% 140 39.44% 38 10.70% 16 %4.51 4 1.13% 
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حماية تمنع 
سقوط 

الطمبة مف 
الطوابؽ 
 العميا

يتوفر 
وسائؿ 
مساعدة 

لمطمبة ذوي 
االحتياجات 
 الخاصة

61 17.18% 126 35.49% 84 23.66% 66 18.59% 18 5.07% 

يتوفر 
بوابات 
ومخارج 
 مناسبة

117 32.96% 175 49.30% 37 10.42% 19 5.35% 7 1.97% 

يتوفر 
بوابات 
داخمية 

تتناسب مع 
طبيعة 
الغرؼ 

 واستخداميا

112 31.55% 168 47.32% 44 12.39% 26 7.32% 5 1.41% 

 المصدر: الباحثة مف نتائج المسح الميداني.

مواصالت لموصوؿ إلى  ال يستخدموف اي وسيمة% 7.61أف ( 42ؿ )الدراسة وكما يبينو الجدو  أظيرت

وىذا يدؿ عمى أف ، لموصوؿ إلى المدرسة يستخدموف وسيمة مواصالت لمعمميف% مف ا 87.6مدارسيـ واف 
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ف وجود عمعمميف مدارسيـ. أما بخصوص سؤاؿ ال يسكنوف في مناطؽ بعيدة عف معمميفالنسبة األعمى مف ال

% أجابوا 53.52منيـ بوجود تمؾ المصادر واف  %27.89مصادر تموث بالقرب مف مدارسيـ فقد أجاب

% مف  87.04فقد أشار سور مناسب يحيط في المدرسة لتوفر  أما بالنسبة، بعدـ وجود ىذه المصادر

معمميف وعند سؤاؿ ال، دنى% منيـ أشاروا إلى عدـ توفره وىي األ 5.63مقابؿ  ىذا السور إلى توفر معمميفال

إلى توفر  معمميف% مف ال79.44فقد أشار  كوارث(، مستمزمات طوارئ )حريؽعف وجود مكاف يتوفر فيو 

معمميف اف كما يتضح مف خالؿ اجابة ال، دنى% إلى عدـ توفره وىي األ6.76المكاف بالمقابؿ أشار  ىذا

% بينما وصمت نسبة عدـ التوفر 83.66 ياتوفر حواجز حماية تمنع سقوط الطمبة مف الطوابؽ العمنسبة 

 82.25أف ما نسبتو  توفر بوابات ومخارج مناسبةكما بينت اجابات المعمميف عمى ، % وىي االدنى5.63

 % حسب 7.32 تونسبما  واف توفر بوابات ومخارج مناسبة بسببيشعروف باالرتياح  معمميف% مف ال

توفر وسائؿ مساعدة عف  معمميفوعند سؤاؿ ال، نسبة قميمة معمميف فال يوجد بوابات مناسبة وىيتوجيات ال

بتوفر ىذه الوسائؿ وىذا دليؿ عمى التحسينات التي تجرى %  52.68أشار لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة 

منيـ  %23.66 رحيف أشا في المدارس في المحافظتيف حتى يتـ دمج ىذه الفئة مف الطمبة بكؿ اريحية في

بوابات داخمية تتناسب مع طبيعة الغرؼ % إلى وجود 82.25واخيرا اشار ، الوسائؿتوفر ىذه الى عدـ 

 .% عدـ وجود مثؿ ىذه البوابات7.32بينما بيف  واستخداميا

 

السالمة  عف مدى توفر عناصر مدينتي راـ اهلل والبيرةالمدارس في  عممييبيف مدى رضا م (37)الجدوؿ 
 واألماف لغرفة الصؼ
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 نغشفخ انصف األيبٌ ػُبصش شتٕف ( يذ37ٖجذٔل )

 عناصر توفر

لغرفة  األماف
 الصؼ

 غير موافؽ بشدة غير موافؽ محايد موافؽ موافؽ بشدة

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

يوجد فراغ 
كاؼ في 
الصفوؼ 
لمعمؿ دوف 

زعاج إ
 اآلخريف

69 

 

19.44% 

 

120 

 

33.80% 

 

72 

 

20.28% 

 

73 

 

20.56% 

 

21 

 

5.92% 

 

يتصؼ 
الصؼ 
باليدوء 
وبعده عف 
الضجيج 
 واإلزعاج

70 

 

19.72% 

 

144 

 

40.56% 

 

72 

 

20.28% 

 

58 

 

16.34% 

 

11 

 

3.10% 

 

تتوفر كافة 
التجييزات 
داخؿ 

الصفوؼ مف 
 خزائف وأدراج

71 

 

20% 

 

130 

 

36.62% 

 

55 

 

15.49% 

 

75 

 

21.13% 

 

24 

 

6.76% 

 

أعداد الطمبة 
مناسب في 
 كؿ صؼ

83 

 

23.38% 

 

118 

 

33.24% 

 

56 

 

15.77% 

 

73 

 

20.56% 

 

25 

 

7.04% 

 

 %12.96 46 %18.31 65 %15.49 55 %29.01 103 %24.23 86يوجد وسائؿ 



120 
 

تدفئة في 
الصفوؼ 
 المدرسية

          

 المصدر: الباحثة مف نتائج المسح الميداني.

فراغ كاؼ في مف المعمميف يؤكدوف عدـ وجود % 26.48أف ( 37ؿ )أظيرت الدراسة وكما يبينو الجدو 

فراغ كاؼ في الصفوؼ  يؤكدوف وجود لمعمميف% مف ا 53.24واف  الصفوؼ لمعمؿ دوف إزعاج اآلخريف

عمى توسط  متوسطة لوجود فراغات في الصفوؼ ويدؿوىذا يدؿ عمى أف النسبة ، لمعمؿ دوف إزعاج اآلخريف

الصؼ باليدوء وبعده عف الضجيج واإلزعاج  اتصاؼعف معمميف أما بخصوص سؤاؿ ال الصؼ.الراحة في 

 أما بالنسبة، باتصاؼ الصؼ باليدوء% أجابوا 60.28منيـ بوجود تمؾ المصادر واف  % 19.44فقد أجاب

 هىذ إلى توفر معمميفال% مف  56.62فقد أشار كافة التجييزات داخؿ الصفوؼ مف خزائف وأدراج لتوفر 

أعداد الطمبة عف معمميف وعند سؤاؿ ال، دنى% منيـ أشاروا إلى عدـ توفره وىي األ27.89مقابؿ  التجييزات

% إلى عدـ 27.61أشار  اف االعداد مناسبةإلى  معمميف% مف ال56.62فقد أشار مناسب في كؿ صؼ 

وسائؿ تدفئة في  وجودمعمميف اف نسبة ة الكما يتضح مف خالؿ اجاب، دنىوىي األمناسبة اعداد الطمبة 

 % وىي االدنى31.27% بينما وصمت نسبة عدـ التوفر 53.24الصفوؼ المدرسية 

 عف البيئة الداخمية لممدرسة مدينتي راـ اهلل والبيرةالمدارس في  عممييبيف مدى رضا م (38)الجدوؿ 

 شح ػٍ انجٛئخ انذاخهٛخ نهًذسسخسظب يؼهًٙ انًذاسس فٙ يذُٚتٙ ساو هللا ٔانجٛ ٖ( يذ38جذٔل )

عف الرضا 
البيئة 
الداخمية 
 لممدرسة

 غير موافؽ بشدة غير موافؽ محايد موافؽ موافؽ بشدة

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية
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يوجػػػػػػػػػػػػػػػػد 
خزانػػػػػػػػػػات 
 مياه كافية

124 34.93% 174 49.01% 42 11.83% 12 3.38% 3 0.85% 

تتػػػػػػػػػػػػػػوفر 
مسػػػػػاحات 
مناسػػػػػػػػػبة 
لمرافػػػػػػػػػػػؽ 

 المدرسة

92 25.92% 152 42.82% 45 12.68 55 15.49% 11 3.10% 

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ 
معالجػػػػػػػػػػة 
خزانػػػػػػػػػػات 
 الميػػػػػػػػػػػػػػاه

  دوريا

100 28.17% 135 38.03% 90 25.35 22 6.20% 8 2.25% 

يوجػػػػػػػػػػػػػػػػد 
مكػػػػػػػػػػػػػػػاف 
لحفػػػػػػػػػػػػػػػظ 
 الحاجات

75 21.13% 140 39.44% 68 19.15 52 14.65% 20 5.63% 

تتػػػػػػػػػػػػػػوفر 
عناصػػػػػػػػػر 
السػػػػػػػالمة 
واألمػػػػػػػػػاف 
عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
اسػػػػػػتعماؿ 
مرافػػػػػػػػػػػػػؽ 

 المدرسة

69 19.44% 170 47.89% 88 24.79 23 6.48% 5 1.41% 
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يشػػػػػػػػػػػػػػعر 
الطمبػػػػػػػػػػػػة 
والمعمموف 
باالرتيػػػػػاح 
داخػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 المدرسة

77 21.69% 172 48.45% 78 21.97 22 6.20% 6 1.69% 

يوجػػػػػػػػػػػػػػػػد 
سػػػػػػػػػػيولة 
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
الػػػػػػػػػدخوؿ 
والخػػػػػػروج 

لػػػى مػػػف  وا 
 المدرسة

104 29.3 189 53.24% 34 9.58 21 5.92% 7 1.97% 

األرضػػػيات 
واألرصػػػػفة 
داخػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
المدرسػػػػػػة 

 مناسبة

72 20.28% 167 47.04% 63 17.75% 45 12.68% 8 2.25% 

يوجػػػػػػػػػػػػػػػػد 
مشػػػػػػػػػاغؿ 
ومختبػػػرات 
تجػػػػػػػػػػػػارب 
لممػػػػػػػػػػػػػػواد 
 التعميمية

65 18.31% 172 48.45% 71 20% 34 9.58% 13 3.66% 

المظيػػػػػػػػػر 
الخػػػػػػارجي 

96 27.04% 180 50.70% 45 12.68% 29 8.17% 5 1.41% 
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رسػػػػػػة لممد
مناسػػػػػػػػػػب 

 ومريح

تتػػػػػػػػػػػػػػوفر 
مكتبػػة فػػي 
المدرسػػػػػػة 
تحتػػػػػػػػػػػوي 
عمػػى كتػػب 

 متعددة

106 29.86% 162 45.63% 60 16.90% 20 5.63% 7 1.97% 

 المصدر: الباحثة مف نتائج المسح الميداني.

مدارسيـ واف  خزانات مياه كافية وجود يؤكدوف عدـ% 4.23أف ( 38ؿ )أظيرت الدراسة وكما يبينو الجدو 

تتوفر عف معمميف . أما بخصوص سؤاؿ الخزانات مياه كافية مدارسيـ يؤكدوف عمى وجود%  83.94

توفر % أجابوا بعدـ 18.59واف  بتوفرىامنيـ بوجود  %68.73فقد أجابمساحات مناسبة لمرافؽ المدرسة 

 معمميف% مف ال 66.2فقد أشار  جة خزانات المياه دوريامعالامكانيات لتوفر  أما بالنسبة، ىذه المساحات

عف معمميف وعند سؤاؿ ال، دنى% منيـ أشاروا إلى عدـ توفره وىي األ 8.45مقابؿ  ىذه االمكانية إلى توفر

% 20.28المكاف بالمقابؿ أشار  إلى توفر ىذا معمميف% مف ال60.56فقد أشار لحفظ الحاجات وجود مكاف 

عناصر السالمة واألماف توفر معمميف اف نسبة كما يتضح مف خالؿ اجابة ال، دنىاأل إلى عدـ توفره وىي

كما بينت ، % وىي االدنى7.89% بينما وصمت نسبة عدـ التوفر  67.32 عند استعماؿ مرافؽ المدرسة

ياح يشعروف باالرت معمميف% مف ال 70.14أف ما نسبتو شعور الطمبة باالرتياح توفر اجابات المعمميف عمى 

 باالرتياح شعورمعمميف فال يوجد توجيات ال % حسب 7.89 تونسبما  واف شعور الطمبة باالرتياح بسبب

لى المدرسة وجو عف  معمميفوعند سؤاؿ ال، نسبة قميمة %  82.54أشار د سيولة في الدخوؿ والخروج مف وا 
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لى المدرسة وجودبتوفر  معظـ المدارس عمى الشارع  وقوعوىذا دليؿ عمى  سيولة في الدخوؿ والخروج مف وا 

لى المدرسة وجودمنيـ الى عدـ  %7.89 حيف أشار في الرئيسي وتبيف ، سيولة في الدخوؿ والخروج مف وا 

اما ، %14.93% وغير متوافرة بنسبة 67.32متوافرة بنسبة  األرضيات واألرصفة داخؿ المدرسة مناسبةاف 

% وغير متوافرة بنسبة 66.76كانت متوفرة بنسبة ف مشاغؿ ومختبرات تجارب لممواد التعميمية عف وجود

% وغير مناسب بنسبة 77.75بنسبة  المظير الخارجي لممدرسة مناسب ومريحكما تبيف اف ، 13.24%

تبيف بنسبة بينما  ر مكتبة في المدرسة تحتوي عمى كتب متعددةتواف% إلى 75.49واخيرا اشار % 9.58

 رسة.توافر المكتبات في المد% عدـ وجود 7.61
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  دسانفصم انسب

 َتبئج انذساسخ ٔتٕصٛبتٓب 

 َتبئج انذساسخ  6.1

 % مف المدارس )محؿ الدراسة( انشئت بعد دخوؿ السمطة الوطنية الفمسطينية.58.70تبيف اف  -1

% مف المدارس الحكومية والخاصة والوكالة في مدينتي راـ اهلل 97تبيف مف خالؿ المسح اف حوالي  -2

 ؽ.والبيرة متعددة الطواب

% مف  57% مف المدارس االعدادية وما نسبتو 0% مف المدارس االبتدائية و 80.4أف ما نسبتو  -3

 المدارس الثانوية تحقؽ معيار حجـ المدرسة.

% مف المدارس االعدادية وما نسبتو 25ونسبتو % مف المدارس االبتدائية  84.8تبيف اف ما نسبتو   -4

 الغرؼ الصفية في المدرسة.% مف المدارس الثانوية تحقؽ معيار عدد 70

% مف المدارس االعدادية وما نسبتو 100% مف المدارس االبتدائية و98اظيرت نتائج التحميؿ اف  -5

 %مف المدارس الثانوية تحقؽ المعيار الخاص بمتوسط عدد الطالب داخؿ الصؼ.91

%مف 91% مف المدارس االعدادية وما نسبتو 75% مف المدارس االبتدائية و87كما تبيف اف  -6

 المدارس الثانوية تحقؽ معيار نصيب الطالب مف المساحة المبنية.

% مف 87% مف المدارس االعدادية وما نسبتو 50% مف المدارس االبتدائية و87اف ما نسبتو -7

 المالعب مساحة مف الطالب نصيب معيار المدارس الثانوية تحقؽ
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%  61دارس االعدادية وما نسبتو % مف الم 25% مف المدارس االبتدائية و 23.9اف ما نسبتو  -8

 مف المدارس الثانوية تحقؽ معيار نصيب الطالب مف مساحة الموقع

اظيرت النتائج وجود ارتفاع في نسبة الرضا عند المدراء والمعمميف عف الخدمات التعميمية في  -9

 مدارس مثؿ درجة االماف والبيئة الداخمية والخارجية في المدرسة.

نيا تحقؽ جميع المعايير الفمسطينية المتعمقة وباألخص المتعمقة بحجـ المدارس األساسية الد -10

مف المساحة الكمية والمبنية والمالعب باإلضافة إلى عدد  ونصيب الطالبالمدرسة وعدد الفصوؿ 

العميا لـ تحقؽ المعيار الخاص بحجـ المدرسة والمدارس  والمدارس األساسيةالطالب داخؿ الصؼ 

المعايير الفمسطينية المتعمقة وباألخص المتعمقة بحجـ المدرسة وعدد الفصوؿ ّالثانوية تحقؽ بعض 

باستثناء نصيب الطالب مف المساحة الكمية التي تختمؼ عنيا لكف بشكؿ ايجابي إذ قؿ المتوسط عف 

 المعيار الفمسطيني المحدد.

 الفمسطينية ييرلممعا مدينتي راـ اهلل والبيرة مدارس محدودية تحقيؽ في األساسي السبب يعود -11

باإلضافة إلى ، المساحات المتاحة لمبناء مف البمدية لممدارس ومحدودية المساحة اإلجمالية قمة إلى

مدينتي راـ اهلل والبيرة وطغياف عدد المدارس الخاصة عمى المدارس  ألراضيالناحية االستثمارية 

 الحكومية كونيا تعتبر مشاريع استثمارية.

رت بشكؿ كبير عمى واقع الخدمات التعميمية في مدينتي راـ اهلل والبيرة اف الناحية المالية اث -12

نسبة مف  أكبروباألخص عمى عدد المدارس الحكومية لذلؾ نجد اف المدارس الخاصة حصمت عمى 

 تحقيؽ المعايير الفمسطينية.
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 تٕصٛبد انذساسخ  6.2

 بيا الدراسة فاف الباحثة توصي بمايمي بناء عمى نتائج التحميؿ االحصائي لمبيانات والنتائج التي خرجت

وباألخص اف ىناؾ مناطؽ  مراعاة الخصوصية المناطقية عند البناء المدرسي ووضع اولويات لذلؾ -1

تعتبر كثافتيا السكانية عالية فكاف البد مف توزيع الخدمات التعميمية بشكؿ افضؿ بحسب الكثافة 

 .السكانية وبناء المدارس مستقبال في ىذه المناطؽ

مطابقة لممواصفات المعايير  بأخرىوضع خطة الستبداؿ المدارس القديمة والتي ال تحقؽ المعايير  -2

 الفمسطينية.

انتياج الية جديدة لمموازنة بيف عدد الطمبة الممتحقيف بالمدارس الخاصة والمدارس الحكومية لمتخفيؼ  -3

 .مف حدة االزدحاـ الحاصؿ في المدارس الخاصة 

فييا حتى  أمكفسبة بالقرب مف المناطؽ الخالية مف المدارس ومحاولة تعديؿ ما استئجار ابنية منا -4

 تتطابؽ مع المعايير الفمسطينية لمخدمات التعميمية.

( ومرحمة 9-5( ومرحمة التمكيف )4-1اعادة توزيع المدارس لممستويات الثالثة وىي مرحمة اساسية ) -5

 اممة.( مع ضرورة ابقاء نماذج لمدارس ش12-10االنطالؽ )

الكمية في المدرسة  المساحة مف الطالب بنصيب يتعمؽ فيما الفمسطينية بالمعايير االلتزاـ ضرورة -6

 وذلؾ في المدارس االبتدائية واالعدادية.

محاولة الوصوؿ إلى طريقة او مخطط لتخفيؼ االكتظاظ في بعض المدارس الثانوية التي يزيد فييا  -7

 طالبا. 37عدد طالب الصؼ الواحد عف 
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 العممية األسس المدرسية بإتباع باألبنيةقياـ وزارة التربية والتعميـ وباألخص القسـ المختص  رورةض -8

 التعميمية توزيع الخدمات في العشوائية عف واالبتعاد المدارس مواقع اختيار عند

امنا لمطمبة مثؿ تحسيف التيوية والحرارة في الصؼ  أكثرضرورة العمؿ عمى تقديـ خدمات تعميمية  -9

 المدرسي.

محاولة ايجاد وتوفير داعميف لمخدمات التعميمية مف قبؿ البدلية لتوفير مقاعد في الساحة  -10

ليجمس عمييا الطالب أثناء استراحتيـ باإلضافة إلى توفير جزء مف الساحة مظمؿ يمجأ اليو الطالب 

 وقت الحاجة.

الباحثة توصي بضرورة  بناء عمى النتيجة التي مفادىا قمة عدد مدارس الذكور االساسية فاف -11

بناء مدارس اساسية دنيا وعميا لمذكور فقط في المناطؽ التي ال يوجد فييا مدارس في مدينتي راـ اهلل 

 .مثؿ منطقة راـ اهلل الجديدة، باطف اليوا، الواد وغيرىا والبيرة

 .الطوارئ حالة في الطالب إخالء عممية لتسييؿ لممدرسة مدخؿ مف أكثر توفير ضرورة -12

توصي بضرورة  فأنياء عمى ما وجدتو الباحثة مف عدـ تعاوف مف قبؿ بعض المدارس بنا -13

 أفضؿاف يتعاونوا مع الباحثيف حتى تخرج الوزارة بنتائج المدارس  إلدارةوزارة التربية والتعميـ  إلزاـ

 لمخدمات التعميمية المقدمة مف قبميا.

ة نموذج االستمارة وبخاصة في بعض المعمميف في تعبئعند االىتماـ عدـ وجدت الباحثة  -14

وبناء عمى ذلؾ فاف الباحثة توصي بضرورة اعطاء المعمميف دورات وندوات لتبياف  المدارس الخاصة

 اىمية التعاوف مع الباحثيف وذلؾ لالستفادة مف نتائج دراستيـ.
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وبناء  عض المدارس عف بعضيا البعض شكؿ عائؽ في توزيع االستمارة عمى المدارسبعد ب -15

فاف الباحثة توصي بعمؿ دراسة تبحث في توزيع وتخطيط المدارس القامة والتي سيتـ اقامتيا  عميو

الطمبة وذلؾ بيدؼ  ألىاليوذلؾ مف ناحية اىمية ربط المواقع الجديدة بمكاف االقامة والعمؿ  مستقبال

 .تخطيط الخدمات التعميمية باسموب عمراني مستداـ.
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 :المراجع

مدى توافر جودة الخدمات التعميمية والطالبية في كمية فمسطيف التقنية بدير ، (2017أبو شمالة، فرج، )

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية فمسطيف التقنية، دير البمح، غزة، فمسطيف.البمح مف وجية نظر الطمبة

لة ، رساالتحميؿ المكاني لمخدمات التعميمية والصحية في محافظة طوباس(، 2016أبو صالح، محمد، )

 ماجستير غير منشورة، جامعة بير زيت، راـ اهلل، فمسطيف. 

 .1998، القاىرة المصرية،، مكتبة االنجمو تخطيط المدفأحمد خالد عالـ، 

، وزارة التربية والتعميـ العالي، راـ ااهلل، قسـ التصميـ المدرسي (2008)والمشاريع اإلدارة العامة لألبنية 

 .فمسطيف

رسالة العالقة بيف التوزيػع السػكاني والخدمات التعميمية في محافظة الكرؾ،  (’2000البطوش، نزيو، )

 ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموؾ، عماف، األردف.

 ، راـ اهلل، فمسطيف.2017نتائج التعداد العاـ لمسكاف لعاـ ( 2017الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، )

توزيػع السػكاني وتوزيع الخدمات التعميمية والصحية في منطقة العالقة بػيف ال (،1996الحنيطي، ميا، )

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عماف، األردف.أبو عمندا والقويسمة فػي محافظػة عمػاف، 

براىيـ، جياد، ) واقع تسويؽ جودة الخدمات التعميمية ـ دراسة تطبيقية في كمية ( 2010راضي، محمد، وا 

، مجمة اإلدارة واالقتصاد، العدد الخامس والثمانوف، قسـ إدارة األعماؿ، كمية اإلدارة الجامعة" المأموف/

 .واالقتصاد، الجامعة المستنصرية، مدينة بغداد، العراؽ
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المواجية بيف فكري القيادتيف الصييونية والفمسطينية ودورىما في بناء الدولة الزامؿ، نواؼ محمد صالح، 

 .2011ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، أبو ديس، فمسطيف،  رسالة ،1948-1917
توزيع وتخطيط الخدمات التعميمية في مدينة جنيف باالستعانة بنظـ المعمومات  (2015)زيود، سبأ، 

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.الجغرافية

، جامعة النجاح طوير المدارس، رسالة ماجستير غير منشورةالمعايير التخطيطية في تسرحاف، بساـ، 

 .2009الوطنية، نابمس، فمسطيف، 

، المقدسة كربالءتقويـ كفاءة الخدمات التعميمية والصحػية في مدينة عيف التمر في محافظة شبع، محمد، 

 .2011، (، بغداد، العراؽ20)العدد (، 1)المجمد التعميمية والصحية،  ةالجغرافيمجمة البحوث 

توزيػع وتخطػيط الخػدمات التعميمية في محافظة سمفيت باستخداـ تقنية نظـ ( 2009شقير، ىبة، )

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.المعمومات الجغرافية، 

 152.ص1970-مكتبو وىبو، القاىره ، االجتماعيةالتنمية  ،عبد الباسط محمد حسف

رسالة الّتوزيع الجغرافي لمخدمات الّتعميمية لممرحمة االبتدائية في مدينة جدة، ( 2008لغفار، سامية، )عبد ا

 ماجستير غير منشورة، جامعة الممؾ عبد العزيز، السعودية.

دراسة حالة عمى  :درجة رضا الطمبة نحو الخدمات التعميمية (2016)أيمف عز الديف، منذر، والعرموطي، 

 . 2016(، أبو ظبي، 3)العدد (، 43)المجمد ، مجمة دراسات لمعمـو التربوية، فرع العيف -يجامعة أبو ظب

إعداد خطة لتحديد احتياجات مديرية التربية والتعميـ في قباطية مف األبنية ( 2008عطاطرة، سالـ، )

 نابمس، فمسطيف.رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، المدرسية خالؿ أربعة سنوات قادمة، 

 ـ1995-1994الييئة المصرية لمكتاب طبعة  ،العصورتخطيط المدف اإلنساف عبر  (1994)حماد  محمد،
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تقييـ وتخطيط الخدمات التعميمية في مدينة طوباس باالستعانة بنظـ المعمومات ( 2010محمد، فلاير، )

 بمس، فمسطيف.، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، ناالجغرافية

، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، إدارة الجودة في الخدمات مفاىيـ عمميات تطبيقات (2006)قاسـ المحيالوي، 

 .2006بيروت، لبناف، 

 ، راـ اهلل، فمسطيف.الحدود االدارية –مدينة راـ اهلل ( 2017مركز المعمومات الوطني الفمسطيني وفا، )

الجغرافية،  البحوث مجمةالمدينة"،  قضاء في االبتدائي التعميـ ماتخد كفاءة( 2015الموسوي، محمد، )

 (، بغداد، العراؽ.21)العدد (، 1)المجمد 

 ، منشور عمى موقع2018، إحصائية مدارس راـ اهلل والبيرةموقع وزارة التربية والتعميـ، 

foundation/schools?page-//www.rbedu.ps/abouthttps:  
 ـ1985، فمسطيف تاريخيا وقضيتيامؤسسة الدراسات الفمسطينية، 

 .http://mawdoo3.com، منشور عمى موقع مدينة راـ اهلل( 2017ىيجو، عالء، )

ميمية في مدينة نابمس باستخداـ تقنية نظـ التحميؿ المكاني لمخدمات التع( 2007يوسؼ، طاىر، )

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.GIS" المعمومات الجغرافية

 

https://www.rbedu.ps/about-foundation/schools?page
http://mawdoo3.com/
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 ( اسًبء انًحك1ًٍٛانًهحق سقى )

 يكبٌ انؼًم تخصصّ  اسى انًحكى
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 ( االستجبَخ ثصٕستٓب انُٓبئٛخ2انًهحق سقى )

 سـ اهلل الرحمف الرحيـب
 
 القدس جامعة 

  الدراسات العمياكمية 
 الجغرافيا والتخطيط اإلقميميتخصص 

 ستبانةا

 أخي المعمـ/ أختي المعممة:
 تحية طيبة وبعد:

واقع الخدمات التعميمية في مدينتي راـ اهلل قياس تيدؼ إلى والتي  االستبانةأرجو التكـر باإلجابة عمى ىذه     
 وذلؾ استكماال لمتطمب الحصوؿ عمى درجة الماجستير في تخصص ،الخدماتدراسة في جغرافية  -والبيرة 

 ، حيث أف ىذه االستبانة موجية لممعمميف في المدارس في مدينتي راـ اهلل والبيرة.الجغرافيا والتخطيط اإلقميمي

كأرقاـ إجمالية فقط. كما أف  عمما بأف المعمومات التي ستدلوف بيا ستستخدـ ألغراض البحث العممي، وستعرض 
 مساىمتكـ في اإلجابة عف ىذا االستبياف تشكؿ دعما لمبحث العممي وخدمة لطمبة العمـ.

 .ونكـ واستجابتكـالكـ حسف تع يفشاكر 

 عادي. ءوفا: ةالباحث 
 :/ األساسيةالقسـ األوؿ: المعمومات الديموغرافية .1

 مف األسئمة الشخصية التالية:  فقرةكؿ ما ينطبؽ عمى حالتؾ لأماـ  (o) إشارةضع 

 أوال: معمومات المدارس:

   اسـ المدرسة 5

   .البيرة2 .راـ اهلل 1 المدينة  اسـ 6



135 
 

  . وكالة3 .خاص2 . حكومي1 الجية المشرفة 7

  ػ.ثانوي3 .إعدادي2 .ابتدائي1 مرحمة الدراسة 8

   سنة تأسيس المدرسة 9

   عدد طالب المدرسة :

 عدد االناث: عدد الذكور: طةاذا كانت مختم ;

 ثانيا: معمومات المدرسيف:

  .أنثى2 .ذكر1 الجنس >

  ػ.ماجستير فأعمى3 .بكالوريوس2 .دبموـ فأقؿ1 المؤىؿ العممي 9

  سنوات 10أكثر مف .3 ( سنوات10-5).2 سنوات 5أقؿ مف .1 عدد سنوات الخبرة 10

 

 القسـ الثاني: معمومات اإلنشاءات المدرسية:

 : الة المباني: ح4

 ( مقابؿ اإلجابة المناسبة لكـ: Xوضع إشارة )أرجو مف حضرتكـ 

 سيئة متوسطة جيدة ممتازة حالة المبنى الرقـ 

     الحالة اإلنشائية لممدرسة 4

 غير ذلؾ مختمط اسمنت حجر مادة بناء المدرسة 2

      

  مختمط إناث  ذكور  عدد الغرؼ الصفية  9
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 :مكونات المدرسة : مساحة2

 أرجو مف حضرتكـ تعبئة العدد المناسب في مدرستكـ

 عددال كوفالم الرقـ 

  عدد طوابؽ المدرسة 1

  2مساحة األرض المقامة عمييا  المدرسة ـ 2

  2مساحة المالعب ـ 3

  2مساحة البناء ـ 4

  عدد الشعب المدرسية  5

  عدد الغرؼ الصفية 6
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