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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.



  ث
 

 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 
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