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 داءـاإله

  

 جمعني . والمعرفة العلمب حوزرع في ، الحسن السلوكنيمروح والدي الذي علّإلى 
والدتي العزيزة تلك الشمعة التي ما زالت تحترق إلى و، عالي الجنان به في أاُهللا

لتضيء لي دروب التقدم والنجاح، وإلى من لم تدخر جهداً في توفير كل سبل الراحة، 
زوجتي رمز العطاء والوفاء، وإلى أبنائي أحمد ورؤى وهادي وجنى، وإلى إخوتي 

ى مصلحة هذا الوطن، وإلى كل خواتي، وأصدقائي وزمالئي، وإلى كل الغيورين علأو
  .من علمني حرفاً من أصحاب الفضل والعطاء

  
 المولى عز وجل أن ينفعنا بما  منإليهم جميعاً أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع، راجياً

  .علمنا
  

  غنام محمد مصطفى غنام
  

  

  

  

  

  

  

  



 أ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  رار ــإق
  

وأنها نتيجة أبحاثي ل درجة الماجستير، جامعة القدس لني أنها قدمت ل،أقر أنا مقدم هذه الرسالة
 لم يقدم لنيل ، منها جزٍء أو أي، هذه الرسالة وأنورد، باستثناء ما تمت اإلشارة له حيثما ،الخاصة

  .معهد أو ،درجة ألي جامعة
  

  

  

  : ................التوقيع 

  

  غنام محمد مصطفى غنام

  

  م13/12/2011:التاريخ 

  

  

  

  

  

  

  

  



 ب 
  

  رـر وتقديـشك
  
 ثم أوالً، اهللا فضل لوال ليتم والذي ما كان المتواضع، الجهد هذا إتمام لي ويسر الذي من هللا مدالح

 أثمر حتى بنصحهم، يبخلوا ولم ،بعلمهم وأفاضوا علي الصعاب، ذللوا الذين الفضل، أصحاب فضل

  .الوجود إلى حيز العمل هذا وظهر جهدي،
 

 برئيسها ممثلةً أبو ديس،- جامعة القدس إلى والعرفان بالشكر  أوالًأتقدمنني فإ ألهله، بالفضل واعترافاً

 التعليمي بالمستوى لالرتقاء ينمتجدد وعطاء جهد من تقدمه لما فيها، التدريس وهيئات وإدارتها،

العلوم  وكلية ،االعلي الدراسات لعمادتي وامتناني شكري  كذلك بعظيموأتقدم الحبيب، وطننا ألبناء
  .ورفعتهم العليا الدراسات طلبة رعاية في والطيبة الحثيثة جهودهم على فيهما والعاملين ،التربوية

 
محمد عبد القادر  رالدكتو الفاضل أستاذي إلى االمتنان وعظيم والعرفان، الشكر بجزيل أتقدم كما

 يدخر فلم ،ه وإرشادصحِهنُ في كريماً معطاء كان إذ الرسالة، هذه على باإلشراف لتفضله ،عابدين

 فجزاه ،ةلّالح بهذه خرجت حتى الدراسة، هذه إلتمام وإرشادي وتوجيهي مساعدتي في علماً أو اًجهد

  .خير كل عني اهللا
 
 أبو  أحمدمحمود الدكتورالمناقشة  لجنة لعضوي واحترامي ،تقديري عن أعبر أن إال يسعني ال كما

 أثر من لمالحظتهما لما لدراسة،ا هذه مناقشة بقبول لتفضلهما ، العسيلي زهيرة رجاءوالدكتور ،سمرة

  .الشكر والتقديرهؤالء إلى كل  .أفضل بشكل وإكمالها ، الدراسة إثراء في
  

ما بذله من جهد للمهندس بالل عبد الكريم غنام لو يد سائد أبو بهاء،وأتقدم بشكري الجزيل كذلك للس
 من ساعدني بالترجمة كل من إلىأتقدم كذلك بأسمى كلمات الشكر والتقدير ومضن في مساعدتي، 

  . من األخوة واألصدقاء والزمالءاللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية
  

الخاصة في محافظة رام اهللا  المدارس مديري ومديراتو  أولياء األمورإلى أيضاً بالشكر وأتقدم
  .خير كل  عنياهللا فجزاهم ،  ملحوظتعاون من قدموه لما ،والبيرة

 
 معي وتحملوا والمكان، الزمان لي وفروا الذين ،جميعاً وأبنائي زوجتي إلى والتقدير بالشكر وأتقدم

 في بالتوفيق الغيب في ظاهر لي يدعو وقف من كل وإلى اواحتسبو فصبروا والصعاب، المشاق

  .بهم وبفضلهم أعتز الذين ، وأحبابي وأخواتي إخواني من دراستي
  غنام محمد مصطفى غنام



 ج 
  

  :التعريفات

  
  :أسباب

  

، المجلد األول، 1994ابن منظور، . ( يتوصل به إلى غيرهكل شيء
  ).458ص، 

  
  ): إجرائياً(ن الوالدا

  

  . بهما هنا األب أو األم أو كالهما من عالقة النسب فقطويقصد

  
الخاصة  المدارس

  )إجرائياً():األهلية(

  

ويقصد بها المنشآت التعليمية الخاصة التي تقوم بتقديم خدمة التعليم 
 ية لكال الجنسين، ويملكها أشخاصالدراسية األساسية والثانوللمراحل 

أو جمعيات، أو هيئات خيرية، أو مؤسسات عربية، أو أجنبية، وتلتزم 
  .بقوانين وزارة التربية والتعليم الفلسطينية وتطبق مناهجها الدراسية

  
  :محافظة رام اهللا والبيرة

  

تين متالصقتين لدرجة تقسيم إداري بني على أساس أن المدينتين الشقيق
 محافظة ةأنهما تبدوان كمدينة واحدة، وهذه المحافظة إحدى الست عشر

 يقع في مدينة البيرة، مركز المحافظةو. تابعة للسلطة الفلسطينية
 أقرب مدن المحافظةو. )ليلى غنام. د(والمحافظ الحالي هي السيدة 

عدد سكان الضفة الغربية إلى محافظة القدس، وحسب اإلحصاءات فإن 
 نسمة، ويتبع المحافظة ثالث مدن رئيسية )301,296(المحافظة يبلغ 

 وبيتونيا، ولها مجالس بلدية خاصة بها، ويتبع ، والبيرة،رام اهللا: هي
  قرية بما فيها مخيمات الالجئين الفلسطينيين)77(المحافظة أيضاً 

  .) 2011، اويكيبيدي(

  

  

  
  

  

  
  



 د 
  

   :صـلملخا
  

 وجهتي نظر الوالدين منالمدارس الخاصة ب إلحاق األبناءتعرف إلى أسباب هدفت هذه الدراسة ال
كذلك و ،الجهات المشرفة عليها، ولي تقدم الفائدة الكبيرة ألصحاب تلك المدارس وبالتا،والمديرين

كما أنها تقدم توصيات يمكن  في فلسطين لالستفادة من نتائجها، للجهات المسؤولة عن التعليم
 ، والنهوض بها، لتعزيز دور المدارس الخاصة؛على مستوى المحافظة والوطناالسترشاد بها 

  . بالمقابلوتنمية قطاع التعليم الحكومي
  

 وهو ،والداً) 13724(تكون مجتمع الدراسة من و ،استخدم الباحث المنهج الوصفي في دراستهوقد 
 باإلضافة إلى مديري ،حداً وا أمٍربافتراض أن لكل طالب وليوذلك  ،عدد طلبة المدارس الخاصة
 المعدة  وقد تم استبعاد المدارس الخاصةمديراً ومديرةً،) 41( وعددهم ،ومديرات المدارس الخاصة

  .  لعدم انطباق سؤال الدراسة عليهم وذلك، والمعاقين،للحاالت الخاصة
  

ل صف دراسي من كاختير  مدارس ثم) 10( الخاصة بلغت  المدارسمنعنقودية  عينة اختيرت
 هي  فقد كانت أما عينة المديرين،فرداً) 302(مدرسة بمجموع شعبه، وبالتالي بلغت عينة الوالدين 

أجريت وقد . فقط) 40( استجاب منهم ،مديراً ومديرةً) 41(مجتمع الدراسة بأكمله حيث بلغ عددهم 
راسي بداية العام الدمع  ،الدراسة في المدارس الخاصة في محافظة رام اهللا والبيرة فقط

  .م2011/2012
  

فقرة موزعة على خمسة مجاالت، وقد ) 61( تكونت من أعد الباحث استبانةًاألهداف   تلكولتحقيق
محكماً، ) 16( بلغ عددهم ،بعرضها على مجموعة متخصصة من المحكمينها تم التأكد من صدق
 ات لكل الفقرات حيث بلغ ومعامل الثب، لكل فقرة"كرونباخ ألفا" باستخدام معادلة هاكما تم حساب ثبات

، ثم قام بالتحليل اإلحصائي الستجابات األفراد ث بتطبيق األداةوقام الباح، )0.922(الثبات الكلي 
 Statistical Package for Social (باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية

Sciences. SPSS(  
  
 ها الوالدين إللحاق أبنائهم في مدرسة خاصة هي اهتمامأظهرت النتائج أن أكثر األسباب التي تدفعو

 هاري على تقوية شخصية الطالب، وتوفوعملها وبالزي الموحد لطالبها، ،بتدريس اللغة اإلنجليزية
تبرات  المرافق من مكتبات ومخهاريفتووفرصاً متكافئة لجميع الطالب للحصول على التعليم، 

 وتميزها بنظام إداري وقيادي ،رس ألسلوب العقاب البدني، وحظي عدم استخدام تلك المدامختلفة



 ه 
  

 جاءت الفقرات التي تتحدث بتميز تلك المدارس بنظام فقدأما بالنسبة للمديرين  .نصيب متقدمبجيد 
  . حسنة بنسبة أكبر وأنها تتمتع بمدير له خبرة وسمعة،إداري وقيادي جيد

  
 في متوسطات وجهات نظر لة إحصائيةوأظهرت نتيجة فحص الفرضيات عدم وجود فروق ذات دال

الجنس، والمستوى التعليمي، والمستوى االقتصادي، وعدد األبناء في (الوالدين تبعاً لمتغيرات 
وجاءت الفروق . حول أسباب إلحاق األبناء بالمدارس الخاصة) األسرة، وطبيعة عمل ولي األمر

عن القرى والمخيمات في األسباب وراء الدالة إحصائياً لمتغير مكان السكن ولصالح سكان المدن 
  . إلحاق األبناء بالمدارس الخاصة

  
 حول أسباب اإللحاق بالمدارس الخاصة، فقد كان االتفاق في متغير سنوات أما بالنسبة للمديرين

س األساسية على الخبرة، وجاء االختالف في الجنس لصالح اإلناث من المديرات، ولصالح المدار
وجاء االختالف في وجهات نظر المديرين لصالح مدارس اإلناث عن المدارس  ،المدارس الثانوية

  .المختلطة، ومدارس الذكور
  

الجهات وأوصت   وتطويراً ودعماً، الدراسة بضرورة االهتمام بقطاع التعليم الخاص رقابةًوأوصت
 ن يدفع الوالدا وما،ذه الدراسةالمسؤولة عن التعلم العام الحكومي بضرورة االستفادة من نتائج ه

 الوالدين بضرورة أخذ الوقت الالزم قبل اختيار المدرسة ترك المدارس الحكومية، كما وأوصت
  .الخاصة البنهم، وسؤال من ألحق ابنه سابقاً في مدرسة خاصة
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 Reasons for sending children to private schools from 
parents' and principals' view points at Ramallah and Al Bireh 

Governorate. 
 
Prepared by: Ghannam Mohammed Ghannam 
 
Supervisor: DR. Mohammed Abdul Qader Abdeen 
 
Abstract:                   
 
The purpose of this study is to identify the reasons for sending the children to 
the private schools from their parents' and Principals' view. And the 
responsible authorities of education in Palestine can get the great benefits 
from the study's conclusion. It also offers some recommendations which 
represent a guideline to the governorate and national level in order to promote 
the role of private schools and develop them as well as the governmental 
educating sector. 
 
The researcher uses descriptive approach. The study population consists of 
(13720) parents; it is the number of private schools' students assuming that 
each student has one parent, in addition to (41) principals representing (41) 
private schools, excluding the private schools which are dedicated for 
disabled students due to incompatibility with study's question.  
 
A cluster sample of (10) private schools was taken. One class was chosen 
with all its divisions, so the parents' sample reaches (302) individuals while 
the principals’ sample is (41) individuals which represents the whole study 
population, only (40) answered the questionnaire. This study conducted in the 
private schools in Ramallah and Al Bireh governorate at the beginning of the 
school year 2011/2012.  
 
The researcher uses the questionnaire as a tool to achieve the objectives' of 
the study. The questionnaire consists of (61) items divided into (5) areas. A 
group of (16) specialists examined its validity. The reliability coefficient was 
calculated by Cronbach's Alpha formula which was (0.922) for all paragraphs. 
 
The researcher analysed statistically the individuals' answers using the 
statistical software packages for the social studies (SPSS). 
 
The conclusions show that the most reasons which motivated parents to send 
their children to private school were: its interest in teaching English language, 
imposing a uniform, developing its students' personality, providing equal 



 ز 
  

opportunities for learning to all its students, having facilities such as libraries 
and laboratories, forbidding the corporal punishments, and its advanced 
administrative and leading system. According to principals, the reason was 
that these schools characterized by a good administrative and leading system 
in addition to well reputation and experience of the school's principal. 
 
Upon the examination of the hypotheses, the results show that there is no 
difference in the statistical significant of the parents' views average according 
to these variables (gender, educational level, economical level, the number of 
family's members, and the nature of master's job). 
 
While the statistical significant differences were being in the variable of the 
place of residence, the differences were in favor of the city's residents rather 
than villages' or refugee camps' concerning the reasons of sending the 
children to private schools. 
 
As for principals, there is a relationship between sending the children to 
private schools and the variables of principals’' experience, while the 
difference was being in gender in favor of female principals and elementary 
schools' principals rather than secondary schools owners.  
 
The study recommends the necessity of paying attention to the private 
education sector and attempting to develop it. The study also advises the 
responsible authorities on governmental education to take advantage of this 
study and try to meet parents expectations in public schools.    
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  : الفصل األول
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  مشكلة الدراسة وخلفيتها النظرية

  
  :مقدمة 1.1 

  
 إذ ،يعتبر قطاع التعليم من أهم القطاعات التي تعتمد عليها األمم في النهوض بالحضارة واإلنسان

 المورد البشري هو رأس لى اعتبار أنعلتقدم الحضاري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستوى التعليم، أن ا
 نظراً لما مرت به القضية الفلسطينية من مسيرة مليئة ، وللتعليم الفلسطيني خصوصيتهمال األمم،

ي استهداف بالتغيرات، ولخضوعه طويالً لالحتالل الصهيوني، الذي كان له التأثير السلبي الكبير ف
التي تعتبر رافعة و ، والمدارس والجامعات، إضافةً إلى شح الموارد واإلمكانات،الطلبة والمعلمين

  .مهمة في نهوض القطاع التعليمي
  
 ففي حين  أو الخاصة لم تستقر على حال،،عامة أن نظرة الدولة والناس إلى المدارس الظُالحيو

ة، وإحكام السيطرة عليها باعتبارها أداة لبسط نفوذها،  إلى االهتمام بالمدارس العامسعت دوٌل
 ،وإلزالة التمايز الطبقي، ولتحقيق مبدأ ديمقراطية التعليم، نجد دوالً أخرى تتوسع في السماح لجهات

 ا الناسعين من الرقابة عليها، أم م وإدارتها ضمن نوٍع، وأفراد بافتتاح مدارس خاصة،ومنظمات
قد أثّرا في فعالية المدارس الحكومية، ،دة اإلقبال عليهع في التعليم، وِش التوسفمنهم من يرى أن 

 يسهم في مواجهة ،خاصة وأنه تعليم مجاني، ويرى بعضهم أن فتح المجال أمام المدارس الخاصة



3 
 

 المجتمع تع به أبناء يتم، الثمِن مدفوع، المستوىعليماً رفيع شريطة أن يكون التعليم فيها ت،المشكلة
  .)1999عابدين،  ( استثناءدون

  
من  ، واالزدهار للوصول إلى التقدم والتطور؛ التعليم يعد أهم خدمة تقدمها كل دولة لمواطنيهانإ

 وعند حدوث التدهور في ،)2004نيلسون، ( دة المخرجات التعليميةخالل عنايتها بمستوى جو
ي جودة الخدمات المقدمة في كافة  فإن ذلك بالتأكيد سوف ينتج عنه التردي ف؛المنظومة التعليمية
  .)2011البخيت، (  قطاعات الدولة

  
ويرى الباحث في ازدياد انتشار المدارس الخاصة في محافظة رام اهللا والبيرة عاماً بعد عام، وما 

مؤشراً على تدني سمعة ومستوى المدارس الحكومية  يتبعها من زيادة نسبة الطلبة المسجلين فيها،
ا أظهرت نتائج   كم،رتفاع مستوى القلق لدى الوالدين على مستقبل أبنائهم التعليميفي المحافظة، وا

، ولدادوة،  وآخرونهالل؛ 2005المناعمة،؛ 2000العاجز،؛ 1999عابدين، (:بعض الدراسات مثل
  .)Amra, 2007؛ 2010، وأبو رمضان

  
 لتقديم أفضل ،حافظةويظهر ذلك من خالل التنافس الظاهر والخفي بين المدارس الخاصة في الم

 ،الخدمات التعليمية والترويحية، وبلورة بيئة مدرسية مشجعة لألبناء والوالدين على حٍد سواء
 والذي يحقق تطلعات اآلباء نحو مستقبل ،لحفزهم على إلحاق أبنائهم فيها، لتوفير البديل المناسب

  . أبنائهم
  

رسال أطفالهم إلى المدارس الحكومية، خاصة بشأن إ مختلفة كان كثير من اآلباء لديهم مخاوفوإن 
 عند بهي الخيار األنسبالنسبة لهم  والمدرسة الخاصة ء الذين يبحثون دائماً عن األفضل، اآلباأولئك

  لضمان مستقبل أبنائهم التعليمي؛األهم على اإلطالق لديهمالقرار  و، وهاتخاذ قرار االختيار
)Esteves, 2010(.  
  

أن المدارس الخاصة تظهر وتنمو عندما ) 1982فاركسون، (نقالً عن ) 2000( المطيريويورد 
تكون المدارس الحكومية غير مرغوبة، ويقل عدد المدارس الخاصة عندما تكون المدارس الحكومية 
ذات سمعة جيدة، ويستمر نموها مع وجود مدارس حكومية ذات سمعة جيدة إذا كانت الدوافع 

 وال ،اصة ال تنمو أو أسرية، والمدارس الخ، أو اجتماعية،عرقية أو ،لظهور مدارس خاصة دينية
عوامل محددة ومشتركة، وإنما تخضع كل مدرسة خاصة إلى عوامل خاصة بها تتقلص نتيجة ل

  .تقلصها وأتساعد على نموها 
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ذي وال-  أمام غلبة التقويم السلبي لواقع التعليم في مناطق السلطة الفلسطينية على التقويم اإليجابيو
أكده التقرير المنشور في دنيا الوطن الذي  حيث ،- أشرت إليه سابقاً في بعض البحوث التي ذكرت

 1حتى الجهات الرسمية غير راضية عن التعليم الفلسطيني"أعده الدكتور ماهر إبراهيم بعنوان 
  .)2010إبراهيم،  شباط (
  

على االستثمار في التعليم  ظهرت مقترحات بتقديم حوافز جديدة لتشجيع القطاع الخاص لذلك
 ،، بوصفه أحد المداخل للتخفيف من مشكالت قطاع التعليم))74(، المادة )2(الملحق رقم  (األساسي

  .وتحسين جودته، هذا باإلضافة إلى الحوافز التي تقدمها حالياً السلطة الفلسطينية لهذا القطاع
  
 فق شروط يتفق عليها بين هذا القطاع للقطاع الخاص، و وغيرها حوافز ماديةإن الدعوة لتقديم 

منح القطاع الخاص :  مثلالحوافزالدعوة  بعض  ووزارة التربية والتعليم، وقد شملت هذه الخاص،
 هالل(مج قروض للمدارس الخاصة مرونة في اختيار مناهج إضافة للمنهاج العام، وتوفير برنا

  .)2010وآخرون، 
  

المثالي لكثير من اآلباء، ولكن هذا النوع من التعليم يأتي مع وقد يبدو التعليم الخاص بمثابة الوضع 
مزايا وعيوب ينبغي على الوالدين أن ينظرا بعناية لمجموعة من العوامل التي تقرر ما إذا كانت 

   .)Susie & Ingrid, 2000؛Rose, 2010 ( لهم وألطفالهم مزايا معينةهذه المدرسة توفر 
  

وتشجعهم على لمميزات ما تحفز به الوالدينس الخاصة لديها من ا المدار وفي نفس السياق فإن 
 تعدد المدارس )Harris& lowery, 2002( من هذه المميزات كما يذكرهاإرسال أبنائهم إليها، و
 الحرية في اختيار أفضلها، وما يناسب احتياجات أبنائه، ما يتيح لدى الوالدينالخاصة وتنوعها م
في األنشطة المختلفة، وتوفر برامج ومناهج دراسية  المدرسة والوالدينالة بينووجود مشاركة فع 

  .حديثة، وصغر حجم الفصول الدراسيةثرية وعصرية، وتوفر خدمات ومرافق 

                                                 
 

 الوزارة ليست راضية عن المستوى والوضع التعليمي الحالي في فلسطين، مبينا وجود مساع أن أكد مدير عام المناهج علي مناصرة  "- 1
 يمر بها الشعب التيلون عن الظروف السياسية واالقتصادية والتعليمية ؤوفيما تحدث خبراء ومس. ع وتطويرهالواق ذلك لتغييرحثيثة 

 النظر في الكثير من المحتوى والشكل إعادة الوزارة تعمل حالياً على أن إلى مناصرة وأشار .والمعرفة على التعليم وأثرها الفلسطيني
 اإلنسانيةنه سيتم االنتهاء من عملية مراجعة جميع المناهج أ والمدرسية، من الكتب 32وم حالياً بمراجعة  تقوزارته أن  وللمواد التدريسية

 العملية أن جامعة بيرزيت بالضفة الغربية الدكتورة فتحية نصرو في المناهج أستاذةبينما رأت .  مع بداية شهر تموز من هذا العاموإثرائها
 المناهج واختيارها وفق البحث العلمي ودراسات إخضاع،عدم أبرزهالتعليمي بشكل خاص يعاني من مشاكل ، والمنهاج االتعليمية بشكل عام

  ".علمية
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 هو عدم توفره ، أن من أهم سيئات التعليم الخاص)Harris& lowery, 2002( وفي المقابل يرى 
 التي تستطيع دفع تكاليفه، كذلك يكون الطالب فيه لجميع الطالب، فهو محصور فقط ألبناء األسر

بعيدين عن محيطهم المجتمعي، بمعنى آخر مغتربين عن باقي أفراد مجتمعهم، مما قد يؤثر على 
  .تكيفهم مع البيئة المحيطة

  
 عن إحدى المدارس الخاصة )2010(  وآخرون وقد اتفق هذا الرأي مع الدراسة التي قام بها هالل

، الوالدينلى المدرسة جاءت من المالحظة األبرز ع حيث أشار أن" كدراسة حالة"في المحافظة 
 تشجع على التركيز المبالغ فيه والتي، الية للمدرسة لها تداعيات سلبيةالذين رأوا أن التوجهات الليبر
يدون  يستفالفردية األطفال الذين يستطيعون االستفادة من هذه األجواء على الفردية، وبالتالي فإن

 وأيد الرأي السابق ،نهم ال يتلقون الرعاية الضرورية كو،، والذين يعجزون عن ذلك يتخلفونجيداً
(Amra, 2007)والدول األوروبية، حيث أشار إلى أن نسبة كبيرة من خريجيها يذهبون ألمريكا .  

  
 ، ونشأتها، وتكوينها،وعلى الرغم من الصورة المعقدة لطبيعة المدارس الخاصة، من حيث بنيتها

 واختالف اإليديولوجيات الموجهة لنشاطها الثقافي، فإن إشكالية هذه المدارس تكمن في ،وتنوعها
 بوضعية التمايز  فالمدارس الخاصة ترتبط جوهرياً، واآلخر ثقافي، أحدهما طبقي:أمرين أساسيين

 هذا من جهة، ،لمجتمع وهي تمثل المجال الحيوي ألبناء الطبقات االجتماعية العليا في ا،االجتماعي
 في أغلبها  ترتبط إشكالياً، والقيم التي تؤصلها، فإن الثقافة التي تبثها هذه المدارس،ومن جهة أخرى

 غربية  وما زالت تشكل منصة ثقافية أيديولوجية لثقافة،بالواقع الثقافي واأليديولوجي للدول الغربية
بتها هم من نفس الطبقة االجتماعية أو ، ومعظم طل)2007وطفة، ( بمضامين أيديولوجية غامضة

قريبين منها، بمعنى أنها أقل طبقية، وقلة األعداد فيها ال تقدم فرصاً للطالب للتعرف على طبقات 
  .)Rose, 2010( اجتماعية أكثر

  
  :مبررات الدراسة 2.1

  
محافظة  في  من خالل عمله الطويل في المدارس الخاصةلورت فكرة الدراسة في ذهن الباحثلقد تب

 الملتحقين  لمدة ستة عشر عاماً، الحظ من خاللها الزيادة الملحوظة في أعداد الطلبةرام اهللا والبيرة
لطلبة ، والمدارس الجديدة في المحافظة، كذلك عدم مقدرة هذه المدارس على استيعاب كافة ابها

  .الراغبين في االلتحاق بها
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 الحظ ،ه المدارس، ومن خالل تعامله مع الوالدينومن خالل وظيفة الباحث اإلدارية في إحدى هذ
، والمناهج  ثانياًماتية المتعلقة بالبيئة المدرسية، والخد أوالًتركيزهم على بعض القضايا التعليمية

  زاد منما، و والحديث النبوي الشريف، القرآن الكريم: وأهمها البرامج الدينية مثل، ثالثاًاإلضافية
 هو االنتشار الواسع للمدارس الخاصة في المحافظة، حتى أن ،هذه الدراسة الباحث للقيام بيةفعاد

 ، التي تتوفر فيها الرعاية التعليمية المجانية من قبل وزارة التربية والتعليم والمخيماتىبعض القر
نسبة تعتبر  و فيها،خاصةالمدارس ال بعض اءنشتم إ ،ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

حسب معرفة الباحث من – الفتة للنظر، حيث أنها تستوعب ما يفوق طاقتها سبهذه المدارااللتحاق 
 إذ يبلغ القسط  واإلقبال المتزايد على التسجيل فيها رغم ارتفاع األقساط السنوية،- خالل عمله

  .دوالر سنوياً) 4000(السنوي في بعض المدارس حوالي 
  

 م في محافظة رام اهللا 2008/2009لعام الدراسي  في اهابلغ عددأما على مستوى المدارس فقد 
 )12(، و ) ثانوية 100 أساسية و 67( مدرسة حكومية، )167(:  مدرسة منها)219(والبيرة 

، ) ثانوية 17 أساسية و 26( مدرسة خاصة )43(و ) جميعها أساسية (مدرسة تابعة لوكالة الغوث، 
  . مدرسة في الضفة الغربية)1848(من مجموع 

  
  طالباً)78709(ا على مستوى الطلبة فقد بلغ عدد الطلبة في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة أمو 

  وطالبةطالباً )14345( وتضم المدارس الخاصة ، م2008/2009 وذلك في العام الدراسي وطالبةً
  .)2011 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،( مع طالب الحاالت الخاصة

  
 المدارس بين أساسية والطلبة وتوزيع  الخاصة فيبين عدد المدارس)1.1 (أما الجدول التالي

  :بعد استبعاد طلبة الحاالت الخاصة ومدارسهم من مجتمع الدراسةوثانوية، 
  

 المدارس الخاصة في محافظة رام اهللا والبيرة حسب جنس المدرسة وعدد الطلبة :1.1 الجدول

  : فيها)الذكور واإلناث(

  
عدد 
  المدارس

  عدد 
  بالطال

  عدد 
   الطالبات

  المدارس
   األساسية والثانوية

  عدد
  المدارس الثانوية

  عدد 
  األساسية المدارس

41  8000  5724  16  6  19  
  )2010مديرية التربية والتعليم،(
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 المدارس الخاصةبهم  أبنائإللحاق ى الوالديندوافع عديدة، ومبررات مقنعة لدلذلك ال بد من وجود 
 إضافة إلى مدارس ، المحافظةقرىو  مدنمنتشرة في كافةالحكومية المدارس البالرغم من وجود 

  والتي تقدم خدمات التعليم لالجئين الفلسطينيين في،وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
، وهي تقدم خدماتها التعليمية  ومخيمات محافظة رام اهللا والبيرة منها، الوطن والشتاتمخيمات
حداثة : تمتع بمزايا من حيثت  المدارس الحكومية حديثة النشأة، وحتى أن بعضب لكل الطالمجاناً

 ما هو موجود في بعض المدارس يفوق أحياناً وأ البناء، وسعة المالعب، والخدمات ما يوازي
  .الخاصة

  
  :أهمية الدراسة 3.1

  
لب الدراسات المحلية  حسب أغته العلمية وفعالي، وانحسار قدرته التربوية،مع تراجع التعليم العام

  )Amra, 2007؛ 2005؛ المناعمة، 2000؛ العاجز،1999؛ عابدين،2010هالل وآخرون، (مثل
 للحضور في  استراتيجياًدأ التعليم الخاص يطرح نفسه في دائرة هذه المناورة الحضارية بديالًفقد ب

لف معالم الجدة في عالم  مختية، حيث يتجه هذا التعليم إلى تبنلتطور والجدة والحداثاعالم شديد 
ت التربية، وتمثل مختلف المعطيات العلمية للنظريات التربوية الحديثة، وهو بالتالي يقدم إمكانا

 ،بما يقتضيه هذا المستقبل من قدرة على المشاركةو ،عالم المستقبلل تربوية كبيرة إلعداد األطفال
 وعدم ،ل التعليم العام بنزعته البيروقراطية وفي مقابل هذا التعليم يتحو، والنجاح والعمل،واإلبداع

 على تحقيق متطلبات األجيال في الحصول على غير قادر ،قدرته على مواكبة التحوالت المتسارعة
  .)1998القشطان، ( معاصرة من متطلبات نفسية ومعرفيةما تقتضيه حياتهم ال

  
أسباب إلحاق األبناء   بدراسة انفردتالتيو ، حديثاً أجريتهذه الدراسة أهميتها كونها اكتسبت

 على وجه بالمدارس الخاصة من وجهة نظر الوالدين والمديرين في محافظة رام اهللا والبيرة
المدارس ب لدى الوالدين في إلحاق أبنائهم بشكل مباشر إلى أهم األسباب ، وأنها أشارتالخصوص

 تناولت دراسة المدارس  مع الدراسات األخرى التيصة في المحافظة، كما وأنها تكاملتالخا
 في ذلك أتىالخاصة كجزء فرعي ضمن دراسات عن المدارس الحكومية، أو مدارس الوكالة، وكل 

 ومزدهرة لقطاع المدارس الخاصة في فلسطين بشكل عام، والمحافظة بشكل مرحلة تاريخية نامية
ذلك ال بد من دراسات خاص، وكل ذلك يشير إلى أهمية قطاع التعليم الخاص، وشدة اإلقبال عليه، ل

تواكب هذه الظاهرة المنتشرة للوقوف عليها، لذلك ستكون هذه الدراسة إضافة جديدة للعوامل 
إللحاق أبنائهم لمتنامي عاماً بعد عاٍم لدى الوالدين األساسية الزدهار المدارس الخاصة، وهو الدافع ا

  .في المدارس الخاصة
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وا أشخاصاً  سواء أكان-اب ومالكي المدارس الخاصةأصح أهمية هذه الدراسة في تزويد كما وتكمن
 في هذه المدارس؛ في أهم األسباب وراء توجه الوالدين إللحاق أبنائهم - أم جمعيات، أم مؤسسات

 وتطويرها، ورفدها بكل وب على تحسينهاهم المقدمة، والعمل الدؤمما يدفعهم لتحسين مستوى خدمات
 يمكن لهذه الدراسة أن تقدم لهمليم، والحداثة والتكنولوجيا، وما هو جديد في مجال التربية والتع

ذب المزيد من المادة األساس للبناء عليها، واالنطالق من أجل تلبية هذه الدوافع، والعمل على ج
لهذه الدراسة أن تشجع المستثمرين الذين يرغبون في االستثمار كذلك  ويمكن الطالب إلى مدارسهم،
الل تحديدها للعوامل التي تدفع الوالدين إللحاق أبنائهم في المدارس الخاصة، في هذا المجال، من خ

  . وعليها يبنون خططهم االستثمارية
  

، ومدارس وكالة )الحكومي(كما وتقدم هذه الدراسة تغذية راجعة مهمة للقائمين على التعليم العام 
كما لمدارس خاصة أخرى، ارسهم، والتوجه الغوث، مما يضعهم في حقيقة سبب ترك الطلبة لمد

تساعد هذه الدراسة في زيادة التنافس بين المدارس الخاصة في المحافظة، وغيرها من المحافظات و
على تقديم أفضل الخدمات التعليمية والترويحية، ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي، وكل جديد في 

  .باب التنافس البناء والشريفمجال التعليم، من خالل سعيها لجذب الطالب إلى صفوفها من 
  

مة من مراحل االهتمام بالتعليم الفلسطيني بكل قطاعاته، من خالل وتأتي هذه الدراسة في مرحلة مه
 على بناء مدارس جديدة، واالنتهاء  العاليسعي السلطة الوطنية الفلسطينية، ووزارة التربية والتعليم

 والمعلمين،  اإلدارة، والعمل على تطوير قطاعنيةناهج والمقررات الدراسية الفلسطيمن إقرار الم
واألنشطة التعليمية، لذلك ستسهم هذه الدراسة في لفت أنظار صانعي القرار الفلسطيني حول أهم 
 ،األسباب لدى الوالدين إللحاق أبنائهم في مدارس خاصة، وترك المدارس الحكومية رغم مجانيتها

  .مدارس خاصةال  بعضي ما هو موجود فيورغم توافر مزايا في بعض المدارس تواز
   

  :مشكلة الدراسة 4.1

  
هناك تساؤالت كثيرة  حول األسباب التي تدفع الوالدين إلى إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة ودفع 

  . ومدارس الوكالة،األموال لتعليمهم على الرغم من توفر التعليم بالمجان في المدارس الحكومية
  

 ، الفكريةمالوالدين باختالف توجهاته إن ما يدفع )Walford, 1999( وفي نفس السياق يضيف
 ، إلى إرسال أبنائهم إلى مدارس التعليم الخاصومستوياتهم االقتصادية، واختالف أماكن سكنهم

 أن المدارس الخاصة تعمل على تقديم األفضل ألبنائهم، - بنسب متفاوتة–ودفع تكاليف باهظة 
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 على االنضباط، وتهيئة أبنائهم للحصول على حياة أفضل في  وتعويدهم،وتنمية شخصياتهم
 والسمعة الجيدة التي تتمتع بها المدارس ، على الحياة األكاديمية مستقبالًالمستقبل، وتدريبهم

  . الحكومي ووجود انطباعات سيئة عن التعليم العام،الخاصة
  
 في محافظة رام اهللا والبيرة،  في فلسطين، وخاصةاً وتطوراً انتشار قطاع التعليم الخاصيشهد 

) 41(حيث بلغ عدد المدارس الخاصة فيها حسب إحصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
 مدرسة أساسية وثانوية) 16( و ثانوية،ارسمد) 6(مدرسة أساسية و ) 19(مدرسة خاصة منها 

الجهاز . (م2010/2011سي طالباً وطالبة في العام الدرا) 13724(وبلغ عدد الطالب فيها حوالي 
   )2010المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

  
 والذي بدوره انعكس ، محافظة رام اهللا والبيرةفي عدد سكانزيادة ال يبين )2.1 (والجدول التالي

  : وعدد الطالب الملتحقين بهاة،الخاصو  الحكوميةعلى ازدياد عدد المدارس
  

   م2010-1997منتصف العام من لبيرة وا في محافظة رام اهللا  عدد السكان:2.1 جدول

  

  عدد السكان  السنة

1997  202,759 
1998  209,679 
1999  216,769 
2000  223,896 
2001  230,556 
2002  237,342 
2003  244,328 
2004  251,596  
2005  259,474 
2006  267,598 
2007  275,981 
2008  284,195 
2009  292,629 
2010  301,296  

  )2010, الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني(                                                   
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عام ال ذ من محافظة رام اهللا والبيرةسكاندول السابق، أن الزيادة في عدد  من الج الباحثيالحظو
 ، ألف ساكن جديد في المحافظة، وذلك لعدة أسباب)100(م قاربت 2010عام ال حتى 1997

  :مهاأهو
 من حيث الموقع المتوسط، وسهولة  خاصة ذات أهمية رام اهللا والبيرةمحافظة تعتبر .1

 .المواصالت
 .تعتبر العاصمة السياسية في الضفة الغربية .2
 .مركزاً تجارياً مهماًتعتبر المحافظة  .3
 . وغيرهاوزاراتلتجمع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية من  رئيسياً تعتبر مركزاً .4
 .ت الكبرى، والشركا الخيريةجمعياتال، و غير الحكوميةمؤسساتلل اً رئيسياًتعتبر مقر .5

  
 والتجمع السكاني،وجنس المدرسة، والمرحلة مدارس الخاصة أسماء ال)3( الملحق رقم  يبينكذلك

  .الدراسية فيها
  

  :لذلك تتحد مشكلة الدراسة في السؤال اآلتي
  

وجهة نظر الوالدين والمديرين في محافظة رام اهللا أسباب إلحاق األبناء بالمدارس الخاصة من ما 

  ؟والبيرة

  
  :أسئلة الدراسة 5.1

  
  :تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتيةس 
  

 في محافظة رام اهللا من وجهة نظر الوالدينلمدارس الخاصة با إلحاق األبناء أسبابما  .1
 والبيرة؟

 في جهة نظر مديري المدارس الخاصةمن والمدارس الخاصة ب إلحاق األبناء أسبابما  .2
 محافظة رام اهللا والبيرة؟

 في محافظة رام اهللا المدارس الخاصةب الوالدين إللحاق أبنائهم األسباب عندهل تختلف  .3
، والمستوى التعليمي، ومكان السكن، والمستوى جنس الوالدين  متغيرات باختالفوالبيرة

 .الوالدينألبناء في األسرة، وعمل االقتصادي، وعدد ا
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هل تختلف أسباب إلحاق األبناء بالمدارس الخاصة من وجهة نظر مديري المدارس الخاصة  .4
أساسية فقط، (، وجنس المدير، والمرحلة الدراسية للمدرسة سنوات خبرة المديرينباختالف 

 ).ذكور، إناث، مختلطة(، وجنس المدرسة )ثانوية فقط، أساسية وثانوية
 

  : فرضيات الدراسة 6.1

  
  : الفرضيات الصفرية اآلتية والمتعلقة بالوالدين السابقة،انبثقت عن أسئلة الدراسةهذا وقد 

  
وجهات  متوسطات بين )α ≥0.05 (داللة إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات  .1

 المدارس الخاصةب همء أبناهمإلحاق  في محافظة رام اهللا والبيرة حول أسباب الوالديننظر
  . الوالدينر جنستعزى لمتغي

وجهات  متوسطات بين )α ≥0.05 (داللة إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات  .2
 المدارس الخاصةب همء أبناهمإلحاق  في محافظة رام اهللا والبيرة حول أسباب الوالديننظر

 .تعزى لمتغير المستوى التعليمي للوالدين
وجهات  متوسطات بين )α ≥0.05 (لداللةداللة إحصائية عند مستوى اال توجد فروق ذات  .3

 المدارس الخاصةب همء أبناهمإلحاق  في محافظة رام اهللا والبيرة حول أسباب الوالديننظر
 .تعزى لمتغير مكان السكن

وجهات  متوسطات بين )α ≥0.05 (داللة إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات  .4
 المدارس الخاصةب همء أبناهمإلحاق ة حول أسباب في محافظة رام اهللا والبير الوالديننظر

 .تعزى لمتغير المستوى االقتصادي لألسرة
وجهات  متوسطات بين )α ≥0.05 (داللة إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات  .5

 المدارس الخاصةب همء أبناهمإلحاق  في محافظة رام اهللا والبيرة حول أسباب الوالديننظر
 . أبناء األسرةتعزى لمتغير عدد

وجهات  متوسطات بين )α ≥0.05 (داللة إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات  .6
 المدارس الخاصةب همء أبناهمإلحاق  في محافظة رام اهللا والبيرة حول أسباب الوالديننظر

 .تعزى لمتغير عمل الوالدين
  

تم  و، األصلي للمجتمع بعمل مسح شاملفقام الباحث ،لم يتم أخذ عينة منهمف أما بالنسبة للمديرين
  . الواردة سابقاًاالكتفاء باألسئلة
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  :أهداف الدراسة 7.1
  

  : هذه الدراسة إلىهدفت
  
 من وجهة المدارس الخاصة في محافظة رام اهللا والبيرةب ءبنااأل إلحاق أسباب إلىالتعرف  .1

 .نظر الوالدين والمديرين
المدارس ب ءهم أبناهمإلحاقأسباب  في ن الوالدين م بين المبحوثين االختالفاتإلىالتعرف  .2

 الجنس، والمستوى التعليمي، ومكان السكن، والمستوى االقتصادي لألسرة، الخاصة باختالف
 .وعدد أبناء األسرة، وعمل الوالدين

التعرف إلى أسباب إلحاق األبناء بالمدارس الخاصة في محافظة رام اهللا والبيرة من وجهة  .3
باختالف جنس المدير، وسنوات الخبرة، ومرحلة المدرسة . ارس الخاصةنظر مديري المد

 . وجنس المدرسةالتي يديرها
تقديم رؤية ألصحاب المدارس الخاصة، أو الجهات المشرفة عليها حول الدوافع الكامنة لدى  .4

 .اين إللحاق أبنائهم فيهالوالد
 .ق أبنهم في مدرسة خاصةتقديم النصح واإلرشاد للوالدين قبل اتخاذهم قرارهم في إلحا .5
 

   حدود الدراسة8.1

  
  :المجال البشري. 1.8.1 

  
والداً ) 302(تم أخذ عينة عنقودية من الوالدين في المدارس الخاصة في محافظة رام اهللا والبيرة تبلغ

تم أخذ المجتمع األصلي لمديري ومديرات المدارس الخاصة في محافظة رام اللهو البيرة والبالغ و
  .مديراً ومديرةً) 40(عددهم 

  
  :الحدود الزمنية. 2.8.1

  
 ل األو الدراسيلفصللدوام ال بدايةمع   وهي عبارة عن استبانة قام الباحث بإعدادهاتم تطبيق األداة

 وتحديداً في م في المدارس الخاصة في محافظة رام اهللا والبيرة2011/2012من العام الدراسي 
  .أيلول) 9(شهر 
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  :انيةالحدود المك. 3.8.1

  

  والثانوية معاًة واألساسي، األساسية والثانوية)األهلية(الدراسة على المدارس الخاصة هذه  اقتصرت
  :وذلك لسببينفي محافظة رام اهللا والبيرة، 

 
 كون الباحث من سكان هذه المحافظة،  رام اهللا والبيرةمحافظةسهولة البحث الميداني في  - أ

لخاصة، وعدم مقدرته الوصول إلى مدارس القدس ألسباب وطبيعة عمل الباحث في المدارس ا
  .أمنية
 المدارس  أكبر عدد من الطالب فيخاصة في محافظة رام اهللا والبيرة المدارس الضمت - ب

 .ناء مدينة القدس باستث المحافظات األخرىمنالخاصة 
  

  :الحدود الموضوعية. 4.8.1

  

دارس الخاصة في محافظة رام اهللا والبيرة من  الدراسة على أسباب إلحاق األبناء في الماقتصرت
وتتحدد نتائج الدراسة باألداة  ،وجهة نظر الوالدين والمديرين، وذلك وفق أكثر األسباب شيوعاً

  .المستخدمة
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  : الفصل الثاني
______________________________________________________________  

  
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  
 ، وتطوره،نشأته و،يهدف هذا الفصل إلى استعراض األدب التربوي المتعلق بالتعليم في فلسطين

 وعيوبها، وأهم وأبرز الدراسات السابقة العربية ، ومميزاتها،لمدارس الخاصةونشأة وتطور ا
 واألجنبية التي تناولت المدارس الخاصة بالبحث والدراسة، وسيحاول الباحث أن يبرز أهم النتائج

  .معقباً عليها لتبيان أبرز ما تناولتهالتي توصلت إليها تلك الدراسات 
  

  : تمهيد1.2

يعتبر التعليم في فلسطين جانب مهم للغاية من جوانب حياة الفلسطينيين، فمعدالت االلتحاق 
األعلى بالمقاييس اإلقليمية والدولية، وذلك يعكس بوضوح أهمية تبر بمؤسسات التعليم في فلسطين تع

 ونزوحهم م،1967و  1948التعليم بالنسبة للفلسطينيين، فبسبب لجوء الفلسطينيين بعد حربي عام 
 حاجة ماسة بسبب فقدان مصادر  لهم وفقدانهم للكثير من أمالكهم، أصبح التعليم،عن أراضيهم

  لدى شريحة عريضة من الفلسطينيين، والصناعة، والتجارة، المتمثلة بالزراعة،الرزق األخرى
أصبحت العائلة الفلسطينية مستعدة لبذلك الكثير من فقد  لم تقم بعد، الدولة الفلسطينية ألن ونظراً

أجل تأمين تكاليف تدريس أبنائها في الجامعات، وهي في المقابل تعتمد على مساعدة هؤالء األبناء 
 . في الخارج على األغلبن حصولهم على وظائف، حيالمادية المنتظمة

 وذووهم المستحيل من أجل الحصول على ،وبذلك فمن الطبيعي أن يعمل الطالب الفلسطينيون
ن الدول العربية، وإ ، ففي جامعات ذلك لهمن لم يتيسربول في إحدى الجامعات المحلية، فإقال

، أو حتى في الواليات جامعات األوروبيةعجزوا عن ذلك فلن يترددوا بتحمل نفقات التعليم في ال



16 
 

، حتى  بالهند ال بل وصل الطالب الفلسطينيون إلى جامعات آسيوية من بنغالدش مروراًالمتحدة،
 أعلى نسبة من المتعلمين في العالم اً ونتيجة لهذا، حقق الفلسطينيون على مدار ستين عامفيتنام،

  .)2011، اويكيبيدي (نسب في العالمت الوقت من أعلى الالعربي، والتي تعتبر في ذا

  
  : التعليم في عهد اإلمبراطورية العثمانية .1.1.2

  
 تمت السيطرة على التعليم في األراضي الفلسطينية، من قبل اإلمبراطورية العثمانية، وكان هناك 

رس الخاصة بالمسيحيين والتي الحكومية، والقطاع الخاص، وكانت المدا: نوعان من المدارس
، أو مالك األراضي، وكان هناك بعض المدارس الخاصة بالمسلمين، وبحلول عام ها المبشرونأنشأ

كانت فلسطين كمعظم و ، مدرسة حكومية)95( مدرسة خاصة، و )379( كان هناك )1917(
  من شرائح المجتمع معينٍة على فئٍة ومقتصراً محدوداً العام التعليم فيهاكانحيث األقطار العربية، 

  .)2001، السنبل(
  

 ، منذ قرون عديدةمن المدارس الخاصة نشأت اً نوع-في تلك الفترة وما قبلها-  الكتاتيبوكانت 
 حتى أصبحت المعاهد ، وباألخص المتأخرة منها، العثمانيةدولةوانتشرت بشكل واسع في عهد ال

سست في التي ُأرة  غابت المدارس الكبيأن والسيما بعد ، من أبناء الشعبتعليمية الوحيدة لألغلبيةال
 ، الكريم القرآنلحفظ لحاق أبنائهم في الكتاتيباء حريصين على إ وكان اآلب العباسية، الدولةعهد
فحتى الخاصة   لعامة الناس،مخصصاًابي تّيتعلموا مبادئ القراءة والكتابة، ولم يكن التعليم الكُأن و

 كانت تجد في التعليم ، الدينية لتعليمهم أو تلحقهم بالمدارس،األستانة إلىها ءالتي كانت ترسل أبنا
  .)2009شهيد، ( ابي مرحلة أولية البد منهاالكتّ
  

 مع ، فتضيف أن التعليم في العهد العثماني قد تطور بشكل واضح في فلسطين،)2011( الوحشأما 
 من حيث انفتاحها على التعليم ، ونظام المعارف في فترة متأخرة،بروز حركة اإلصالحات

 أعداد المدارس  والمنافسة إلثبات الهوية التعليمية للدولة اإلسالمية العثمانية، وتضيف أن،ياألوروب
، ) م1871( مدرسة عام )130(الحكومية ذات الصبغة اإلسالمية العربية في كل فلسطين بلغت 

ن  مدرسة في نهاية القر)119(ما يقارب ) التبشيرية واليهودية(بينما بلغ عدد المدارس الخاصة 
 مدرسة، أما )98( فقد تناقص عدد المدارس الحكومية حيث بلغ ) م1914(التاسع عشر، أما عام 

  . مدرسة)209( فقد بلغ تعدادها ،المدارس اإلسالمية الخاصة
 في التعليم نظام خترس وقد ،العثماني التعليم قانون إلى فيرجعن، فلسطي في التعليم لتنظيم بالنسبةأما 

 غالبية ظلتقد على المدارس، و الدولة إشراف لتقوية وضع الذيو ،م 1913 سنة القانون
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 قسم وقد، الدولة رقابة عن اًبعيد اإلرساليات األجنبية بيد القدس في متصرفية التعليمية المؤسسات
 مدارس خصوصية  و،حكومية) عمومية(مدارس :قسمين إلى المدارس العثماني التعليم قانون

 اًمجاني فيها وكان التعليم الفرنسي، النموذج حسب العامة الحكومية دارسالم نظام عِضو وقد خاصة،
 عشر القرن التاسع فيوالتعليم،  لغة هي التركية واللغة فيها، اًأساسي الديني التعليم وكان وإلزامياً،

 ،المناهج التعديالت وشملت ،م 1908القانون سنة على تعديالت فأدخلت ثقافية، نهضة بوادر بدأت
 العربية، اللغة إلى التركية اللغة من في المدارس التعليم لغة وتحولت المتبعة، اإلدارية رقوالط
الوحش، ؛ 1997أبو لغد، ( الوطني الوعي مراكز لبث المدارس جعل في أثر التغيير لهذا وكان
2011(.  

 
 رامج التعليمبب يدالتقها ألزم فقد العثماني، القانونإليها  تطرق التي الخاصة المدارس وجدت وقد

 إلى  القانوندِهوع المعلمين، وتأهيل ،التربوية بالمناهج يتعلق فيما الحكومية المدارس  فيالمتبعة
 الحرب خالل تم كما ،عام بشكل الدولة أنحاء في  الخاصالتعليم مراقبة مسؤولية عاٍل مجلس

المعلمين  من عدد تخريج في لالفض لها كان التي القدس، في الصالحية الكلية إنشاء العالمية األولى
  .)1997أبو لغد، (التعليم  تعريب في الفضل لهم كان الذين ،األكفاء

 
  :التعليم زمن االنتداب البريطاني .2.1.2

  
 ،1948 فكانت حرب  في فلسطين، لليهود حقاًالذي أعطى" بلفور" يت فلسطين بوعدوقد ابتلهذا  

 ألف فلسطيني إلى الدول العربية )750(حرب طرد وبدأت مأساة الشعب الفلسطيني، فإثر هذه ال
، وقطاع غربية، ولم يبق منها سوى الضفة الها وقامت دولة اليهود على الجزء األكبر من،المجاورة

  .)2001السنبل، (غزة 
  
 تركيا هزيمة  نتيجة،الحكومية المدارس وضع أهمل فقد ،البريطاني ل االحتالأيام التعليم نظام أما
 التي المدارس السيما المحلية واألجنبية، الخاصة المدارس معظم وأغلق األولى، عالميةال الحرب في

 المحلية الخاصة هذه المدارس أعيد فتح وقد والنمسا، كألمانيا ،لبريطانيا معادية دول رعايا يملكها
  .)1984، الموسوعة الفلسطينية((1921)  عام نهاية في واألجنبية

  
  :هي أقسام ثالثة إلى فلسطين في التعليم نظام البريطاني االنتداب حكومة قسمت وقد

 .االنتداب وفلسفة سياسة وفق النظام هذا صمم وقد بالفلسطينيين، خاص تعليمي نظام .1
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 وفق المناهج توجيه في كاملة حرية لليهود بريطانيا تركت  وقدباليهود، خاص تعليمي نظام .2
  .السياسية مخططاتهم تحقيقما يضمن لهم 

 .والخاصة المختلطة بالمدارس خاص ليميتع نظام .3
 
 وحرم  فقط،المدن في التعليم تركز كما ،شامالً أو اًإلزامي فلسطين في االبتدائي التعليم يكن ولم

  .)2004صالح،  (التعليم مؤسسات من كامل شبه حرمانًا الريف
  
 المواطنين ياجاتاحت سد في اًعبئ البريطاني االنتداب عهد في الوطنية الخاصة المدارس تحملتو
 مسيحية مدارس كانت أغلبها أن إال مدرسة)  315 (إلى الخاصة المدارس عدد ووصل التعليم، إلى

   1997). لغد، أبو( تبشيرية
  
 ووقع )1917(سيطر االنتداب البريطاني على فلسطين بعد انهيار الحكم العثماني فيها ابتداء من و

 الطلب على التعليم في تلك الفترة في كل المناطق  حيث نما،ضمن تلك السيطرة قطاع التعليم
 مدرسة متاحة للفلسطينيين، )795( كان هناك ما مجموعه 1946الحضرية والريفية، وبحلول عام 

 )134( مدرسة حكومية، و )478( وكان الطلبة موزعين على ،)118335(وبعدد طالب يقارب 
  .)Prior& Taylor, 1997 (يين مدرسة خاصة بالمسيح)183(مدرسة خاصة بالمسلمين و 

  
وكان الفلسطينيون يجمعون التبرعات من أجل بناء المدارس، وبلغ إجمالي التبرعات التي جمعها 

 ديناراً فلسطينياً، كما كانت )325000(، وصلت إلى 1945 إلى آب 1941القرويون بين نيسان 
بتشييد مدرسة في بيت حنينا عام عدة مبادرات محلية قام بها أفراد، حيث تبرع عبد الحميد شومان 

  .)1990دباغ،  (عرفات مدرسة حديثة في مدينة يافا، كما بنى حسن 1946
  
 وكان التعليم ، وال يعمل على إنشاء المدارس،أن االنتداب البريطاني كان يحارب التعليميالحظ و

ية، والقلة هم الذين  على األغنياء القادرين على دفع نفقاته، ولهذا كثر الجهل وتعمقت األمقاصراً
 إال ، معلمين يقومون بمهمة التعليمعندما ال يجدون فقط يعرفون القراءة والكتابة، وظهر ذلك جلياً

  .)Amra, 2007( تلك نتيجة طبيعية لممارسات المستعمر، ومن حملة االبتدائية
  

ية في فلسطين حيث وقد بسطت بريطانيا سياستها التربوية من أجل تحقيق أهدافها السياسية االحتالل
 إفقار المؤسسات التربوية  أو العلوم الحديثة، وعمدوا إلى،يةركزوا على اللغة اإلنجليزية دون العرب

 وإلغاء مجانية التعليم، وتحديد عدد ، وشل حركتها المادية عن طريق حرمانها من الدعم،العربية
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إقحام اللغة العبرية في الدراسة، الطلبة المقبولين في المدارس، وفرض امتحانات قبول الطلبة، و
 حيث استبدل المفتشون العرب ،واستخدام نظام التفتيش بطريقة االستبداد العنيف في العملية التربوية

العربية، وشح الوظائف التعليمية بآخرين من اإلنجليز، والتضييق في الحصول على الكتب 
  .)2011الوحش، (
  

 في وقت كان فيه التعليم شحيحاً، فقد ظهر دورها جلياً وقد لعبت المدارس الخاصة دوراً هاماً
بالتعليم، فقد نشطت حركات غير حكومية وأنشأت مدارس مختلفة خاصة، لكنها توفر التعليم وفق 
 ،قدراتها للجميع، ودون اعتبارات طائفية أو دينية ومنها المدارس المسيحية مثل مدرسة بيرزيت

 &Prior( وغيرها الكثير ، ومدرسة غزة،لنهضة في القدسومدرسة اوالتي أصبحت جامعة اآلن، 

Taylor, 1997(.  
  

 منذ بدايات القرن  ومنها ما أنشئ في فلسطين،لقد أنشئت المدارس الخاصة في العالم العربي
 بنظام االمتيازات المقدمة للدول الغربية في أواخر العشرين، حيث ارتبطت هذه المدارس واقعياً

 ووظفتها في ،ية، حيث تنافست هذه الدول في مجال إنشاء المدارس الخاصةعهد الدولة العثمان
  .)2011الوحش، ؛ 1998القشطان، (خدمة النزعة التبشيرية الدينية ذات الطابع الثقافي 

  
لذلك كان ال بد من بديل علمي وموضوعي لحالة السبات العميق التي غزت التعليم اإلسالمي بعد 

 وجمعية حيفا ،قد نشطت عدة جهات مثل المجلس اإلسالمي األعلىسقوط الدولة العثمانية، ف
 وغيرها، حيث تأسست العديد من المدارس ، والبلديات وجمعية الشبان المسلمين،اإلسالمية

 م لتجاوز العقبات التي وضعتها حكومة االنتداب البريطاني أما؛اإلسالمية والوطنية في فلسطين
  .)2011ش، الوح( االلتحاق بالتعليم الحكومي

  
ومن وظائف المدارس الخاصة في فلسطين، وباألخص المسيحية منها تدعيم األقلية المسيحية فيها، 
حيث أن بقاءها أصبح أكثر وضوحاً، مع توفيرها التعليم ألفرادها، وتوفير التعليم للطبقات الفقيرة 

اً كبيراً من الكنائس والمحرومة منهم، وتوفير الدعم المادي خاصة من المدارس التي تتلقى دعم
  .)Prior& Taylor, 1997(العالمية 

  
 بسبب الظلم البريطاني على نه في العهد البريطاني زادت األمور سوءاًأ يرى الباحثمما سبق 

 واستيطان ،ين من أرضهميني في طرد الفلسط ومعنوياً ومساعدة اليهود مادياً،الشعب الفلسطيني
وقامت حكومة االنتداب بوضع العراقيل حول تطور التعليم  ,طيناليهود بإقامة وطن لليهود في فلس
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فلم  ,نيا تمرير مخططاتها لصالح اليهود وتستطيع بريطا،ونموه حتى يبقى الشعب الفلسطيني جاهالً
 ولكنها تركت ، حيث تحكم االنجليز في كافة أمور التعليم،يحدث تطور يذكر في مجال التعليم

 ، كما قدمت لهم المساعدة المالية والمعنوية،نهم التعليمة بأنفسهمؤو شةارإدالحرية لليهود في 
 ،ولقد اتسمت هذه المرحلة بالفقر ,ونيةيالصه عليها من الحركات اباإلضافة للتبرعات التي حصلو

  . والحرمان من التعليم، وقلة العمل،وسوء األحوال االقتصادية واالجتماعية بسبب زيادة الضرائب
  

  :زمن األردن ومصرالتعليم . 3.1.2

  

، وحكومة المملكة  قطاع غزة واإلشراف المباشرين علىحكمالا تولت الحكومة المصرية معند
 الضفة الغربية، وشاركها في اإلشراف على التعليم وكالة األردنية الهاشمية الحكم واإلشراف على

 والسلم ،اهج وهذان النظامان يختلفان في المن)UNRWA( ، )Amra, 2007( الغوث الدولية 
  . واللوائح والقوانين، واألنظمة،التعليمي

  
تولت الحكومة األردنية مهمة تعليم الفلسطينيين في الضفة الغربية في ظروف غاية في الصعوبة،              و

 مشكورة في توفير فـرص       و بذلت جهوداً   ،فقد ورثت من االنتداب البريطاني بنية تعليمية ضعيفة       
 وأقبـل التالميـذ علـى       ،1967 وحتى   ،1950تعليم في الفترة من     ذلك ازدهر ال  لالتعليم للجميع، و  

المدارس إقباال منقطع النظير، بحيث شكلت هذه الفترة نقطة تحول في التعليم الفلسطيني، وتكفـي               
 كما يظهر في    ،م1967 وحتى احتالل إسرائيل للضفة الغربية في عام         ،المقارنة هنا بين سنة النكبة    

  :الجدول التالي
  

  :م1967-1950عدد المدارس والطالب والمعلمين في الفترة من  :1.2 جدول رقم
  

 عدد المعلمين عدد الطالب عدد المدارس السنة

1949-1950 240 41825 1163 

1966-1967 697 138891 4229 

  
 وكذلك المعلمين فـي بدايـة اإلشـراف         ، وعدد الطالب  ،ويتضح من هذا الجدول أن عدد المدارس      

تضاعف عدد المدارس ثالثة أضعاف بينما زاد عدد الطالب         ، و  جداً ليم كان قليالً  األردني على التع  
وهذا مؤشر جيد بالنسبة للزيادة السنوية لعدد       ،   )6067( بمعدل زيادة سنوية بلغت      طالباً )97066(

 وتتفق هذه المؤشرات مـع صـدور قـانون          ين تضاعف عدد المعلمين أربع مرات،      في ح  ،السكان



21 
 

 على إلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة اإلعدادية        الذي أكد و م،1964م األردني لسنة    التربية والتعلي 
  . األولىاإللزامية للسنوات التعليمة الستبينما كانت 

 
ولم يقتصر ازدهار التعليم في الضفة الغربية على التعليم العام في المراحل االبتدائية واإلعداديـة                

وية العامـة    حيث التحق خريجو الثان    ، مماثال في التعليم الجامعي    هاراً بل شهد التعليم ازد    ،والثانوية
 هذا  ساهم، وبعض الدول األجنبية، و     والجامعات العربية في الدول المجاورة     في الجامعات األردنية،  

 خاصة دول الخليج مما أدى إلـى ازدهـار      ،ة في الدول العربية   ديالتطور في إيجاد فرص عمل عد     
  .القتصاديةمماثل في الناحية ا

  
 ،الدولية  ولوكالة الغوث،خضع التعليم لمسؤوليات عربية في الدول التي يتواجد فيها الفلسطينيونو

الفلسفة التي تتبعها وكالة   على1948واعتمدت األهداف التربوية للتعليم الفلسطيني بعد نكبة عام 
سفة التعليم العربي، وهذه على فل  اعتمادهاإلى، إضافة نالفلسطينييالغوث المشرفة على تعليم 

 ألنها تنبع من توصيات ، آخرإلىعربي  األهداف والفلسفات التربوية ال تختلف كثيراً من بلد
 ، والدين، ووحدة الدم،والتي تركز على القومية ، ومنظماتها التعليمية المختلفة،الجامعة العربية

  .)2001السنبل، ( .والتراث
  

  :دارس يعتمد التقسيمات والمستويات التاليةوكان نظام التعليم في جميع الم
  

 .االبتدائية) 6- 1(الصفوف  .1
 .اإلعدادية) 9- 7(الصفوف  .2
 .الثانوية) 12-10(الصفوف  .3

 
ووضعت الحكومتان األردنية والمصرية في نظام جميع المدارس الفلسطينية على حد سواء دراسة 

، الذي كان "التوجيهي"ف عموماً باسم شهادة الثانوية العامة في نهاية الصف الثاني عشر، والمعرو
  .)Amra, 2007( يستخدم لتقييم المتقدمين للحصول على التعليم الجامعي

  
وتلقى غالبية األطفال الفلسطينيين من الالجئين المسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذين 

األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل كانوا يقيمون في مخيمات الالجئين التعليم في المدارس التابعة لهيئة 
، واستمر هذا الوضع طوال )UNRWA() األونروا(الالجئين الفلسطينيين، المعروفة اختصاراً بـ 

 والمسيحيين ،تلك الفترة في الضفة الغربية وقطاع غزة في المدارس الخاصة بالمسلمين
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)Education Encyclopedia, 2011( ،أصبح فلسطيني، من تاريخ الشعب الوفي هذه المرحلة 
 ما بين هذه المرحلة والمرحلة التي سبقتها، ، فيما يتعلق بالتعليم الفلسطيني العام كاملهناك اختالف

  .ي تحت إشراف وكالة الغوث الدوليةأال وهي مرحلة التعليم الفلسطين

  
  :التعليم زمن االحتالل اإلسرائيلي .4.1.2

  
األوضاع التي مر بها منذ مرحلة الحكم العثماني   عن مجمل يمكن فصله الفلسطيني ال التعليمإن

 ، من تشرد وضياع عنه االحتالل الصهيوني، وما نجمهبما أحدثو ،مروراً بفترة االنتداب البريطاني
 من المخطط كانت جزءاًكما أن الحرب الثقافية التي شنها االحتالل الصهيوني  )2009دعوس، (

  في تنفيذ حل القضية الفلسطينية الخاصالصهيوني من أجل خدمة التصور ة ومبرمج،الصهيوني
)Abu-saad, 2006(.  
  

إن مصادر التربية الصهيونية ترتكز أساساً على معتقدات دينية عنصرية محضة ضد الفلسطينيين 
 والمخططات الصهيونية، بنى الكيان المتراكم من المفاهيم والمصطلحاتومن هذا الكم الهائل و
السواحري ( فلسطينية منذ نشأة الكيان المحتلبوية ضد السياسة التربوية الاإلسرائيلي سياسته التر

   .)2004، وسمعان
  

 ، فقد شكل نظام التعليم في فلسطين ))6+5 (انالملحق( ورغم كل المواثيق والمعاهدات الدولية 
، المحتلة أحد أهم أهداف حكومة االحتالل اإلسرائيلي، من حيث هيكلتها اإلدارية والتنظيمية

 الغائبين -  منذ البداية –، وكان العرب الفلسطينيون )Amra, 2007(والمحتوى األيديولوجي 
الحاضرين في النظام التعليمي الذي تم تصميمه ألشخاص هم في نظرهم ليس لهم مكان، أو 

  .)2003القزاز، ؛ Abu-saad, 2006("عدو"باألحرى 
  

 والمعلمين ئيلية عدداً كبيراً من اإلداريينإلسراأما بالنسبة للمعلمين، فقد هجرت أحداث الحروب ا
الفلسطينيين جنباً إلى جنٍب مع النقص العام الموجود أصالً، وعلى إثرها أصيب نظام التعليم بالشلل، 
وقد أخذت حكومة االحتالل العسكرية تشدد من قبضتها على المثقفين الفلسطينيين؛ من خالل قبول 

ائية، واستناداً إلى توصيات وقرارات األمن اإلسرائيلي، وأصبحت المرشحين للتدريس بطريقة انتق
 ,Amra( ب إلى معلمين دون تدريب أو تأهيلهذه العوامل سبباً في تحويل قسم كبير من الطال

  .)Abu-saad, 2006؛ 2007
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 أصبحت فلسطين حيث ي،ت سيطرة االحتالل الصهيون وقعت الضفة الغربية تح،م1967في عام و
  .)2009، دعوس (ك جهاز التعليمذل، وبالتالي السيطرة على كل شيء بما في تهت سيطرملها تحبأك

 والخاصة، مصرية تدرس في المدارس الحكوميةهذا وقد ظلت أساسيات المناهج األردنية وال
ومدارس وكالة الغوث في الضفة والقطاع، وظل الوضع التعليمي على حاله بعد احتالل إسرائيل 

  .)Amra, 2007( ،1967لفلسطينية عام لباقي األراضي ا
  

 ية أو وزارة الدفاع أو اإلدارة المدنت االحتالل اإلسرائيلي بمسمياتها العسكرية واتخذت سلطا
تمارس وظائف وزارة التربية والتعليم في األراضي المحتلة، وتمارس السيطرة على المناهج 

 تسعى جاهدة لقمع وتغييب تدريس الدراسية في جميع مدارس فلسطين، وكانت سلطات االحتالل
  . )Abu-saad, 2006؛ Education Encyclopedia (الثقافة والتاريخ الفلسطينيين

  
ويعتبر قطاع التربية والتعليم في ظل االحتالل الصهيوني من أبرز وأوسع وأهم القطاعات التي 

ي وطموحاته الوطنية في شملتها الممارسات الصهيونية لما له من تأثير في مستقبل الشعب الفلسطين
  .)Abu-saad, 2006( هقالل وإقامة دولته على أرضاالست

  
ومن هذا المنطلق، فقد عمدت سلطات االحتالل الصهيوني إلى إحكام قبضتها على جهاز التربية 

ية وإفراغها من والتعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة، عن طريق السيطرة على العملية التعليم
 وعناصرها ، العملية التعليمية بمفهومها الشمولي فقد استهدف،)Amra, 2007( ليميمحتواها التع

 وكذلك الجزء الهام منه أال وهو المنهاج التعليمي ، والمدرسة، والمعلم، الطالب:الكلية، والتي تشمل
ها الذي يدرس في المدارس، وتعتبر هذه جميعها مدخالت العملية التعليمية، فقد حاولت السيطرة علي

بشكل كامل ومتمكن من أجل إعطاء مخرجات تتماشى مع أهداف وبرامج االحتالل اإلسرائيلي 
   .)Abu-saad, 2006 (المستقبلية في األراضي الفلسطينية المحتلة

  
 )150( كتاباً مدرسياً من أصل )132(أن االحتالل اإلسرائيلي قام بمنع ) 2000( العاجزولقد أشار 

 بحجة أنها ،)النكسة( كما تسمى ،م1967دارس الفلسطينية عقب حرب عام كتاباً أن تدرس في الم
مشبعة بالكراهية إلسرائيل، هذا باإلضافة إلى توقيف عدد من الطلبة والمعلمين، وإغالق المدارس، 

نه لم يكن معات العربية واألجنبية، خصوصاً أوحرمان الطالب من إكمال دراستهم الجامعية في الجا
  .لسطينية تقدم الدرجة األولى للطلبة الحاصلين على الثانوية العامةهناك جامعات ف

 ى األول الفلسطينية الشعبيةةاالنتفاض أنه وخالل )UNESCO.Org, 2011( ويشير تقرير لليونسكو
 الرسمي بالتوالي لكل عام  للدوامحيث كان عدد أيام الدراسة) 1989 و1988(وتحديداً في العامين 
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لم تصل نسبة دوام الطلبة الكلية في العامين المذكورين إلى حد يحقق ودراسياً، يوماً ) 210 و205(
حيث بلغت نسبة الدوام للعام  أو يمكّن المعلمين من إنهاء المناهج الدراسية، ،األهداف التعليمية

  . لمعظم الصفوفم فقط1989للعام الدراسي %) 60( و 1988للعام الدراسي %) 40(المذكورين 
  

 أقل  وقطاع غزة، في المناطق المحتلة في الضفة الغربيةآخر كانت المدارس الخاصةوفي جانب 
  ذلك يعطيها قدراً كلن، وكا وتمويالً، وتنظيماً، إدارةًاعتماداً على الحكم العسكري اإلسرائيلي

لتاريخ باإلضافة إلى ا،  في تنفيذ برامجها التربوية، والتحكم في سياساتها التعليميةمن المرونةواسعاً 
 ،سياً في الحفاظ على نظام التعليم جعلها تلعب دوراً رئي،الطويل للكثير من المدارس الخاصة

وتطويره جنباً إلى جنٍب مع بعض المنظمات التعليمية غير الحكومية، حيث سعت بعض هذه 
ية  ودعم المناهج التعليمية، وشارك بعضها في حمالت دول،المدارس لعقد برامج لتدريب المدرسين

الخاصة الفلسطينية في خدمة التعليم أكسبها  للمدارس يم التعليم في فلسطين، وهذا الدور الريادلدع
  وزيادة شهرتها، وكان سبباً بارزاً الزدهارها،االحترام والمصداقية داخل المجتمع الفلسطيني

)Amra, 2007(.  
  

  :التعليم في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية .5.1.2

  
تشكلت وزارة التربية ثم ، 1994طة الوطنية الفلسطينية مهام التعليم في فلسطين عام  السلتتسلم

العام، والوكالة، : ( بأنواعه مسؤولية اإلشراف على التعليم الفلسطينيولتت حيث والتعليم العالي
 وتطويره في مختلف مراحله، وتسعى لتوفير فرص االلتحاق لجميع من هم في سن ،)والخاص
 ، بما يتالءم مع مستجدات العصر،وكذلك تحسين نوعية وجودة التعليم والتعلم لالرتقاء بهالتعليم، 

وكذلك تنمية القوى البشرية العاملة في القطاع التعليمي، من أجل إعداد المواطن الفلسطيني المؤهل، 
  .)م2011وزارة التربية والتعليم،  (والقادر على القيام بواجباته بكفاءة واقتدار

  
في وضع وإقرار المناهج الفلسطينية  ذلتها السلطة الوطنية الفلسطينية الرغم من الجهود التي بوعلى

 م  وضع الخطوط العريضة للمناهج، وفي األعوام التي تلت تم1999الجديدة، حيث تم منذ العام 
 باالعتماد  إال أن هناك انتقادات موجهة للمناهج الفلسطينية تتمثلإقرار المنهاج الفلسطيني الجديد،

  .)2003القزاز، (  حيد أحياناً للحصول على المعلومةعلى الكتاب المقرر كمصدر أساسي وو
  

 حكومة االحتالل، أو حتى الدول الغربية، حيث ورد في تقرير حيبترولكن هذه المناهج لم تلْقَ 
ل على  أن المناهج الفلسطينية تعم)Aaron, 2005(م كما يورد 2005للكونغرس األمريكي عام 



25 
 

بناء جيل جديد من الفلسطينيين رافض إلسرائيل، كذلك عدم وجود إشارات على االعتراف 
بإسرائيل، أو إيجابية ذلك االعتراف، ويزعم التقرير أن الكتب الفلسطينية تشجع ثقافة العنف، وحب 

ريخية فيما االستشهاد والجهاد مقابل السالم واالعتراف بإسرائيل، وأشار التقرير بعدم وجود دقة تا
يتعلق بأسس الصراع العربي الفلسطيني، وحتى أن بعض بنود هذا التقرير انتقدت اإلشارة إلى أن 

 ال تخدم لمرسلين، وما يتضمنه ذلك من معاٍنالنبي محمد صلى اهللا عليه وسلم هو آخر األنبياء وا
سبة الطلبة المشاركين  كانت فيها نم2001السالم، ويستشهد التقرير بأن انتفاضة األقصى مطلع عام 

ضح كبيرة، وأن هذا من اآلثار المحتملة للمناهج الفلسطينية، حيث أن مخرجات أي منهاج جديد تت
  .بعد عامين من البدء في تدريسه

  

 في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية هو مشابه لتلك األنظمة في الدول يإن النظام التعليمي الفلسطين
لطالب يدرسون نفس المنهاج، وفي نهاية الصف الثاني عشر يطلب من العربية المجاورة، وجميع ا

 ونتيجة هذا االمتحان هي ،جميع الطالب الجلوس المتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بكل فروعه
 أو جامعات خارج ت الفلسطينيةالعامل الوحيد الذي سيقرر ما إذا كان سيتم قبول الطالب في الجامعا

  )Mahshi, 2002؛ Amra, 2007 (.الوطن
  

   :الفلسطيني نظام التعليم أقسام .1.5.1.2

  
  :يقسم نظام التعليم الفلسطيني إلى عدة أقسام وهي

  
  :)دور الحضانة رياض األطفال( التعليم ما قبل المدرسة  .1
 

 )4( لألطفال البالغة أعمارهم ما بين ،يتم تقديم التعليم لمرحلة ما قبل المدرسة في رياض األطفال
  ،سنوات )4( وأما دور الحضانة فهي مخصصة لألطفال الذين تقل أعمارهم عن ، سنوات)6(و
ضور هذه المرحلة طوعي بشكل عام رغم أن العديد من المدارس الخاصة ال تقبل طالباً في حو

   .األطفالالصف األول دون أن يكونوا قد أنهوا سنتين في رياض 
  
 :األساسيالتعليم  .2
 
 األول في سن السادسة حيث يلتحق الطالب في الصف األساسي من التعليم لزاميةاإلتبدأ المرحلة  

  .األساسي أي حتى نهاية الصف العاشر ، والتي تستمر لمدة عشر سنوات،األساسيةمن المرحلة 
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 :الثانوي التعليم .3
 

  :  عدة مسالك وهيإلى يتفرع التعليم الثانوي اإللزامية األساسيةبعد االنتهاء من المرحلة 
  
 ويعد الطالب هنا للتقدم المتحان واألدبي،ومدته سنتان بفرعيه العلمي  األكاديميالتعليم الثانوي   - أ 

   .بالجامعاتااللتحاق من  والذي يمكنهم ،التوجيهي
 تجاري،    صناعي، :األربعة فروعه إلى وينقسم ، سنتانأيضاًالتعليم الثانوي المهني ومدته   - ب 

 من  الحقاً يمكنهم ماهنا للتقدم المتحان التوجيهي المهنييعد الطالب و ، وتمريضيزراعي،و
 .المجتمعااللتحاق بكليات 

لى إ و، مهرةل عماإلعداد مدته سنتان األمد تدريب مهني طويل إلىويقسم  المهنيالتدريب    - ج 
 .المهارة محدودي لإلعداد عما)  أشهر 8 -  5( من  األمدتدريب مهني قصير 

  
   :العاليالتعليم  .4

 
المنعقد  واجتيازه امتحان التوجيهي ، المرحلة الثانويةإنهائهالب االلتحاق بالتعليم العالي بعد يحق للط

   :هما مسارين إلىينقسم التعليم العالي و ،على مستوى الوطن بنجاح

  
 في نهايتها على شهادة دبلوم يحصلالتعليم في كليات المجتمع حيث يدرس الطالب لمدة عامين   -  أ

  .  في نفس الوقت التقدم لالمتحان الشامل ويمكنه،كلية مجتمع
 سنوات للحصول على شهادة )4( لمدة  والطالبات حيث يدرس الطالبالجامعيالتعليم   -  ب

 وتقدم سنوات لتخصص الطب،) 7( و، سنوات لبكالوريوس الهندسة)5( البكالوريوس و
ماجستير لمدة  وبرامج ال، برامج دبلوم عال لمدة عام ما بعد البكالوريوسأيضاًالجامعات 

 وهناك تخصصات قد تحتاج وقتاً أطول من ذلك حسب طبيعة .البكالوريوسعامين ما بعد 
    .التخصص مثل التخصصات الطبية

هو ذلك النوع من التعليم الذي ال يقدم في المدارس العامة حيث يتم والتعليم شبه الرسمي   -  ت
وزارة العمل والشؤون (التعليم  غير وزارة التربية وأخرىوزارات قبل تقديمه بالعادة من 
،  العمل والعمالأصحابمنظمات ، والمنظمات الخيرية المحلية والدوليةو ،)االجتماعية وغيرها

  .)م2011وزارة التربية والتعليم العالي،  (الخاصة، والمؤسسات المؤسسات الدينيةو
  

ة والتعليم العالي  موافقة وزارة التربي الحصول علىهذا وتقوم بعض المدارس الخاصة، وبعد
 وفق ترتيبات خاصة  والمواد األكاديمية اإلضافية المختلفة،فلسطينية بتدريس اللغات األجنبيةال
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، وهناك مدارس خاصة تدرس المنهاج الفلسطيني باللغة اإلنجليزية من أجل استيعاب وشروط محددة
على رس الخاصة في فلسطين الطالب الفلسطينيين غير الناطقين بالعربية، وقد اعتمدت بعض المدا

، من أجل الحصول على الشهادة الدولية  الفلسطينيةالبرامج التعليمية الدولية كبديل للمناهج الوطنية
، ومن بينها مدرسة الفرير في القدس، ومدارس )IGCSE(للتعليم الثانوي المسماة اختصاراً 

  األمريكي)SAT( المتحان المستقبل في رام اهللا، وهناك مدارس خاصة تعد الطالب للجلوس
)Amra, 2007(.  
  

  : التعليم الخاص في فلسطين2.2

  
توجد مجموعة من المدارس يطلق عليها اسم المدارس الخاصة، وهي المدارس التي يتولى إدارتها 

 أو أفراد، وتلتزم هذه المدارس بتطبيق ،لها هيئات خاصة، أو جمعيات خيريةواإلشراف عليها وتموي
  والمناهج التربوية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، وتنتشر هذه، والتعليمات،قوانين وال،األنظمة

  .)2001عابدين،  (المدارس في أواسط الضفة الغربية
  
 الخاصة  ومدارس الوكالةالحكوميالقطاع مدارس لف المدارس الخاصة بشكل عام عن تختو

على الرسوم  ظام تعليمي ممركز، ولكونها تعتمد، كونها ال تشكل جزءاً من نبالالجئين الفلسطينيين
، وهي تتباين فيما بينها بحكم أن بعضها األقساط التعليمية السنويةب أو ما يسمى ،السنوية لتالميذها
السمة و ،الطائفية وأ، وبعضها اآلخر يقوم بفعل ارتباطاته الدينية  فقط ربحية ماديةيقوم على أسس

 ، في أنها مدارس للنخبة، أي ألبناء الطبقة الوسطى وبناتهم تتمثلةالخاصاألخرى المميزة للمدارس 
  .)2010،  وآخرونهالل (ائح الغنية في المجتمع الفلسطينيوللشر

  
 من مجموع التعليم في )%6.2(  حوالي في الضفة الغربية وقطاع غزةتشكل نسبة التعليم الخاصو

 )14534(  في قطاع غزةصة، تضم مدرسة خا)347(فلسطين، حيث بلغ عدد المدارس الخاصة 
  .البة وط طالباً)91153(  بمجموع)76619( الباً وطالبة، وفي الضفة الغربيةط
  

  المرحلة األساسية في المدارس الخاصة في الضفة الغربية من صفوفويبلغ معدل الطلبة لكل صف
خاصة في  ومعدل الطلبة في المدارس ال،)%23,8(نسبة  م2010/2011 للعام الدراسي وحدها

بنسبة م 2010/2011 في الضفة الغربية لنفس العام  من صفوفهاالمرحلة الثانوية لكل صف
   : كالتاليوهم) 18,4%(
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- 2010  للعام الدراسيوجنس المدرسة  حسب المنطقة الخاصة أعداد المدارس:2.2 جدول

  م 2011

  
 المنطقة جنس المدرسة

 مختلطة إناث ذكور المجموع
 30 9 7 46 قطاع غزة
 251 29 21 301 الضفة الغربية
 281 28 347 38 المجموع

  )2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (  
  

المعدة مدارس ال بعد استثناء  البيرة في محافظة رام اهللافيبين عدد المدارس الخاصة 3.2 أما الجدول
 وعدد ،مدرسة) 41 (والبيرة رام اهللا محافظة عدد المدارس الخاصة في  حيث بلغ،لحاالت الخاصةل

طالباً وطالبةً ) 13724( بمجموع يساوي ) 5724( وعدد اإلناث ،طالباً) 8000(الطلبة الذكور فيها 
  :موزعين حسب الجدول التالي

  
 وجنس المدرسة ة رام اهللا والبيرة حسب التجمع السكاني المدارس الخاصة في محافظ:3.2 جدول

  م 2011-2010راسي  للعام الد وعدد الطالبوالمرحلة
  

التجمع   عدد الطالب  المرحلة جنس المدرسة
  المجموع  إناث  ذكور ثانوية أساسية مختلطة إناث ذكور السكاني

مجموع عدد 
  المدارس

 19 6397 2570 3827 9 10 17  1 1 رام اهللا

 8 3974 1846 2128 3 5 6 0  2  البيرة

 5 1428 539 889 2 3 3 1 1 بيتونيا

 2 296 144 152 0 2 2 0 0 الجلزون

 2 224 90 134 0 2 2 0 0 عابود

 2 735 267 468 2 0 2 0 0 الطيبة

 1 375 158 217 1 0 1 0 0 بيرزيت

 1 136 50 86 0 1 1 0 0 عين عريك

 1 159 60 99 0 1 1 0 0 جفنا

 41 13724 5724 8000 17 24 35 2 4 المجموع

  )2010مديرية التربية والتعليم، (
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 حيث يوجد فيها ،ن الجدول السابق أن أعلى نسبة مدارس خاصة موجودة في مدينة رام اهللام يالحظ
 مدارس خاصة، كذلك نالحظ أن )8( مدرسة خاصة ثم تليها مدينة البيرة حيث يوجد فيها )19(

 مدرسة، كما ونالحظ أن عدد )35(معظم المدارس الخاصة في المحافظة مختلطة حيث بلغ عددها 
طالبة، ) 5724(طالباً وعدد اإلناث ) 8000(ور أكبر من عدد اإلناث حيث بلغ عددهم الطلبة الذك

  . للنظر وجود مدرستين خاصتين في مخيم الجلزونتوالالف
  

التعليم و ، التعليم بتشجيعي الفلسطينية تقض العاليالتربية والتعليمن سياسة وزارة أ ويرى الباحث 
 األمر الذي ، تكون على مستوى مهني عال، خاصة جديدةح مدارس افتتاها تشجيعالل خالخاص من

وزارة التربية والتعليم العالي  عن كاهل )ماليةً وإداريةً(ى كبرء الاعب األفيساعد في تخفي
، والتي بدورها تشهد في كل عام دراسي جديد زيادة كبيرة في الفلسطينية والمدارس التابعة لها

  . فيهالتحاقداد الطلبة المقبلين على االأع
  

، والمدارس )األونروا(وعلى الرغم من عمل كل من وزارة التربية والتعليم، ووكالة غوث الالجئين 
الخاصة، والمنظمات غير الحكومية في مجال التربية والتعليم، فما زال هناك الكثير الذي يتعين 

ائيلي، فهناك حاجة إلى القيام به للتغلب على الضرر الذي لحق بنظام التعليم من قبل االحتالل اإلسر
الكثير من المدارس الجديدة لحل مشكلة الكثافة داخل الصفوف، والمناهج بحاجة إلى إعادة النظر 
فيها بصورة منتظمة من أجل تطويرها وتحديثها؛ ألن المنهاج يركز على التعلم عن ظهر قلب، 

علم هو المحور األساس، كذلك ويجب أن يصبح الطالب محور العملية التعليمية بدالً من أن يكون الم
  .)Amra, 2007( يجب تشجيع التفكير الناقد واإلبداع

  
وهناك قلق واسع النطاق من قبل المسؤولين عن التعليم حول االختالفات في نوعية التعليم المقدم 

 ودول ، خاصة في الدول النامية، والمدارس التي يديرها القطاع الخاص،من قبل المدارس الحكومية
 بمختلف الم الثالث رغم النفقات الكبيرة التي تقدمها تلك الدول لتحسين نوعية التعليم الحكوميالع

  . االحتياجات األساسية للطالب والمعلمينرمستوياته وتوفي
  

 لدى مسؤولي التعليم رغم كل تلك الجهود، مما يدفع اًَإحباطهناك  يالحظ أن ،نظر إلى النتائج وبال
 ، قبل دعاة إصالح التعليم حول تركيز الجهود لتحسين قطاع التعليم العامإلى تنامي الدعوات من

مقارنة بالتعليم الخاص وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم الخاص من خالل االعتراف بهذا التعليم 
  .)Tooley, et al, 2011( سية من ركائز التعليم في الدولكركيزة أسا
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  التاريخ عبر والبيرة اهللا رام 3.2

  

  :الجغرافي الموقع .1.3.2

  
 تقسيم خط على وبالتحديد فلسطين، في الوسطى الجبلية السلسلة وسط والبيرة اهللا رام مدينة تقع

 بين متوسطاً المدينة هذه موقع وجاء الفلسطيني، الساحلي والسهل ،نغور األرد بين الفاصل المياه
 التي األبعاد خالل من الموقع ذاه ويظهر السهل الساحلي، ومناطق فلسطين، شرقي الغور منطقة
 عن كلم)  16(و ،شمال فلسطين في نقطة أقصى عن كم) 164(تبعد فهي اهللا، رام مدينة تحكم

الميت، وتقع  البحر من كم)  52(و ،المتوسط البحر شواطئ عن كم)  (67بحوالي تبعد كما القدس،
ب إحداثيات فلسطين  شماالً حس)197- 144( ودائرة عرض ، شرقاً)171- 168(على خط طول 

  .)2004نيروز، (
  

  :التسمية سبب .2.3.2

  
 لدرجة ،متالصقتان الشقيقتين المدينتين أن أساس على بني إداري تقسيم والبيرة اهللا رام محافظة
 له والبيرة اهللا رام بين  المكاني والسكانيوالتقارب كمدينة واحدة،  للزوار من خارجهماتبدوان أنهما
 م1550  عام الحدادين المسيحية عشيرة جلت حيث عشر، السادس القرن في أحداثها دارت قصة
العادات  البيرة، وحسب أراضي في اهللا رام تدعى خربة إلى غرباً الكرك منطقة في الشوبك من

 ما إلى اهللا رام تطورت الزمن الوقت، ومع ذلك في المسلمين البيرة عشائر حماية في دخلوا البدوية
  ).2011، اكيبيديوي(اآلن  عليه هي
  

 المنطقة )رام( كلمة تعني حيث ،الصحة إلى أقرب  أخرى حول سبب التسميةتفسيرات  وهناك
 ويتداول الناس إطالقها على فلسطين، مختلفة في أماكن في منتشرة كنعانية كلمة وهي المرتفعة،

اهللا بمعنى  امر فأصبحت )اهللا( كلمة العرب إليها وأضافت األماكن المرتفعة في بعض المناطق،
  )1980أبو ريا، ( ).، أو جبل اهللاهللاقضى ا(
  

 يدعى الشيخ راشد  في األردن المسيحيةالكرك وتأسست مدينة رام اهللا على يد شيخ إحدى عشائر 
 قبيلة تاريخياً أن الثابت ولكن ،)قضى اهللا، أو جبل اهللا (االسم بهذا الصليبيون عرفها وقد الحدادين،
 اهللا رام اسمها حرجية غابه أو ،قرية في وسكنت ،عشر السادس القرن أواخر في جاءت عربية

  .)2011، ويكيبيديا(
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 "يونالحيث" هم بنوها الذين أن الظن وأغلب ،"روتئيب" اًقديم تدعى كانت فقد البيرة، تسمية عن أما
 البيرة اسم "بيئروت" وكلمة القديمة، القدس أي "يبوس" أختها فيها التي بنيت الفترة في ،الميالد قبل

نسبة إلى ) اآلبار( ويعني ،)بيئرون (الكنعانيمشتق من األصل " البيرة" االسم القديم، ويعتقد أن
عين :  وأهمها عين البيرة، والعيون األخرى الكثيرة مثل،العيون الكثيرة المنتشرة في المدينة

  وربما كان االسم،، وعين الملك، وغيرها أو عين الجنان،، وعين أم الشرايط، وعين جنانالقصعة
 ألثري ويعني القلعة، أو الحصن نسبة إلى تل النصبة ا،)بيرتا (اآلرامي من األصل البيرة مشتق
  .)2011، ويكيبيديا (الموجود فيها

 
  :المدارس الخاصة في محافظة رام اهللا والبيرةنشأة  .3.3.2

  
لم يكن  إن مجتمع رام اهللا كان محروماً من التعليم في بادئ أمره؛ ألنه :)1980( أبو ريايقول 

، حيث كان همهم األول أن يضمنوا  أصالً وليس لديه وقت الفراغ لينفقه عليه،مشغوالً بالكماليات
 ،يسكنوا فيها، وبعد مدة من الزمن استقرت أحوالهم وتحسنت معيشتهملسقيفة العيش والألنفسهم لقمة 
 األرثوذكس سنة  فكانت لهم أول مدرسة خاصة ملحقة بالكنيسة الخاصة لدير الروم،وزاد عددهم

  .ستة طالب وقد كان عدد طالبها ال يتجاوز ال،م1706
  
 وقد أسس ،) غويتلصموئي(اسمه و ، م جاء إلى رام اهللا مبشر ألماني1846عام يضيف أنه  و

وسنة " دار حبش"ت أخيراً في  واستقر، وقد انتقلت المدرسة من مبنى آلخر،المدرسة الثانية فيها
 ، وافتتحوا مدرسة أخرى،م جاء الروم الكاثوليك1895سة لألوالد، وعام لالتين مدرم افتتح ا1857
كل  وقد كان معلمو المدارس الخاصة يتقاضون راتبهم من الطالب مباشرة ها لم تعمر طويالً،ولكن

م على أقل 1700إن التعليم في المحافظة موجود لما قبل سنة يوم سبت ما يقارب خمسين قرشاً، 
 أو ، لعدة قرون حسب نظام الكتاتيب في المضافات الخاصة بالحمايل حيث كان فيها،تقدير

 ، ودخلت المدارس بمفهومها الحالي إلى مدينة منهاالمضافات العامة والكنائس خاصة األرثوذوكسية
  ).1980أبو ريا، (رام اهللا منذ القرن التاسع عشر 

  
الحين بمثابة مدارس كنسية تتبع وتعتبر المدارس األولى التي أنشئت في قضاء رام اهللا منذ ذلك 

 ومن أوائل المدارس في ، واإلرساليات التبشيرية، والجمعيات اإلرسالية،الكنيسة بمختلف طوائفها
 ، وجفنا، وأخرى في عين عريك،مدرسة الالتين في رام اهللا) المحافظة حالياً(قضاء رام اهللا 

ي المناطق فقد استمر نظام الكتاتيب  م أما باق1897- 1812 وذلك ما بين سنة ، وعابود،والطيبة
  .)2004نيروز،  (عليم سواء داخل المساجد أو غيرهافي الت
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  : عن تاريخ المؤسسات التعليمية الخاصة في المحافظة نبذة.4.3.2

  
 :الكتّاب .1
 

هم بين سن السادسة والثالثة  تراوحت أعمارنص الكتّاب بتعليم األوالد والبنات الصغار الذي تخت
 يتكون من غرفة واحدة يعلم فيها معلم واحد فقط، وقد كانت تّاب الغالب األعم كان الكُ وفيعشرة،

 ، وقد كانت منتشرة في كل مدن وقرى فلسطين، أو بيوت خاصة، أو المساجد،إما ملحقة بالمدارس
 .)1997يوسف، (ن ضمنها محافظة رام اهللا والبيرة وم
 
 :المسجد .2
 

 الذي أنشأه المسلمون لتعليم الطالب، وقد استخدمت المساجد  األول العلمي يعد المسجد المعهد
 وقد لعبت دوراً عظيماً في المجال التعليمي ربما يفوق الدور الذي ،الفلسطينية كمعاهد للتدريس

 وعلم ، والفقه، والحديث، والتفسير،لعبته دور العلم والمدارس، فدرس فيها الطالب القرآن الكريم
  .)1997يوسف، ( غة وغيرهال وال، والحساب،الكالم

  
وال توجد إشارات تاريخية موثقة عن دور المساجد في رام اهللا والبيرة لتعليم الطالب ولكن هذا  

 وال شك ،النوع من التعليم كان منتشراً في كل مساجد فلسطين وخاصة القدس القريبة من المدينتين
 وذلك ألنها كانت قرية ، البيرةبوجود بعض حلقات التدريس في مساجدهما خاصة مساجد مدينة

 قد مر منها في رحلته  رضي اهللا عنه وقد ثبت تاريخياً أن سيدنا عمر بن الخطاب،إسالمية باألصل
صاله مسجداً يدعى المسجد العمري م وبني مكان ، وقد صلى فيها،إلى القدس لتسلم مفاتيحها

 .)2011، ويكيبيديا(
 
 :المدارس الخاصة .3
 

ي وقتنا الحاضر على جميع المؤسسات التعليمية المخصصة لتعليم األطفال تطلق كلمة مدرسة ف
 دراستهم في مراحل الكتّاب، وأول من أسس اوالطالب، أما سابقاً فقد كانت مخصصة للذين أنهو

ي القدس  وقد كان ف،م11/هـ5المدارس في التاريخ اإلسالمي كان الحكام السالجقة في القرن 
  .)1997يوسف، (  خاصةسة مدر)56(وحدها أكثر من 
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  : المدارس الخاصة في محافظة رام اهللا والبيرة.5.3.2

  
  : كالتالي في المحافظة الخاصة تاريخياً المدارسلقد كانت بداية نشأة

  
 ):سانت جورج حالياً(مدرسة الروم األرثوذكس  .1
 

انت على شكل عندما ك) م1700(وتعتبر المدرسة األولى في رام اهللا حيث تعود إلى ما قبل سنة 
) 1980( ويؤكد هذا القول  أبو ريا، ،)2004نيروز، (م 1890الكتاتيب لكنها بدأت كمدرسة سنة 

 ومن ،م كان الكاهن في رام اهللا يتقاضى راتباً شهرياً مقداره عشرون قرشا1706ًذاكراً أنه عام 
 وفيها خمسة أو ،ةم كانت عبارة عن مدرس1838ألوالد، ويؤكد أنه في العام جملة وظائفه تعليم ا

  .أما حالياً فيقع مقر المدرسة الجديد في حي الطيرة. ستة طالب
 
 : المدرسة اإلنجيلية األسقفية العربية .2
 

 لصاموي" أو ،)2004نيروز، " (صموئيل جوبات"م من قبل المبشر األلماني 1846 تأسست عام 
 وقد تنقل مقر ،ند التأسيس، وقد كان في صفوفها ثالثون طالباً ع)1980أبو ريا، (حسب " غويت

 تم نقل المدرسة إلى البناء م1957 وفي العام كثر من موقع في بيوت أهل المدينة،المدرسة إلى أ
  . وهي اآلن مدرسة ثانوية،الجديد في شارع الطيرة

 
 ):الكلية األهلية( مدرسة الالتين  .3
 

ضمت عند درسة لألوالد  وافتتحوا لهم م،هللاحين قدم الالتين إلى رام ا) م1857( أسست عام 
أبو ريا، (دارس في القرى والمدن الفلسطينية طالباً، وقد قاموا كذلك بتأسيس عدة م) 18(تأسيسها 

  .)2004نيروز، ، 1980
 
 : مدرسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك .4
 

في  وافتتحوا مدرسة للصبيان ،م حينما جاء الروم الكاثوليك إلى مدينة رام اهللا1895 تأسست عام 
 ،)1980أبو ريا، ( ، والدار التي كانت فيها هدمتولكن هذه المدرسة لم تعمر طويالً" دار نزال"
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م  م عندما قامت الكنيسة بإعادة افتتاح المدرسة من جديد باس1953واستمر هذا الوضع حتى عام 
 .)2004نيروز، ( سيدة البشارة وهي مدرسة مختلطة

  
 :مدرسة الفرندز للبنات .5
 

 وزوجته ،"عالي جونز"م عندما وصل مبشران أمريكيان هما 1869اعة الفرندز سنة أسستها جم
 حيث تورد المصادر أن عالي جونز كان سائراً في أحد ، وقد كان لتأسيسها قصة طريفة،"سبل"

 ، وسألته إن كان في نيته فتح مدرسة للبنات،أزقة رام اهللا إذ لقيته فتاة تقارب الخامسة عشرة
 وتذكر المصادر أن اسم الفتاة كان مريم كرم ،ون معلمة المدرسة الجديدة إذا تم ذلكوتعهدت بأن تك
ل فيها شعراً  وقا، الشاعر معروف الرصافية وقد زار المدرس،)1980أبو ريا، (أو مريم بيوك 

  .)2004نيروز، ( جميالً يصف المدرسة
  

 وكانت ،مدارس للذكور فقطيالحظ الباحث أنه حتى القرن التاسع عشر كان في رام اهللا أربع 
 باإلضافة إلى ،جميعها خاصة بطوائف معينة، لذلك من الطبيعي أن يكون التعليم فيها دينياً محضاً

  .بعض المواد التدريسية مثل القراءة والحساب
  
 :  مدرسة راهبات مار يوسف .6
 

القديس  من أخوات رهبنة األورشليميم بناء على طلب البطريرك الالتيني 1873تأسست سنة 
 واللغة الفرنسية، وبعد ،يوسف أن يفتتحن فرعاً في رام اهللا، وكانت المدرسة تعلم اللغة العربية

 ، والتطريز، والخياطة،م أصبحت تعلم اللغة اإلنجليزية1918ول اإلنجليز إلى البالد سنة دخ
  ).1980ا، أبو ري (ة ألن تصبح ربة بيت صالحة ومثقفةوالفنون والموسيقى، وكل ما يؤهل الفتا

  
 ، والتركيز على إسعاف وعالج العيون،وقد قامت الراهبات بافتتاح عيادة لإلسعاف األولي فيها

  .)2004نيروز، ( ة في المناسبات الوطنية والدينيةوشكلن فرقة للكشافة للمشارك
 
 :مدرسة الفرندز للبنين .7
 

سة إلى عدة مباٍن نتيجة  وقد انتقلت المدر،"حرب"م من قبل الفرندز في دار 1901 تأسست سنة 
 تحت رعاية إرسالية الكويكرز، وكان "إلياهو جرانت"ظروف مختلفة، وقد أسسها المؤرخ األمريكي 
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من خدمة التعليم الصناعي  وقد قدمت ولفترة من الز،يأتيها الطالب من مختلف مناطق فلسطين
  .)1980أبو ريا، ؛ 2004نيروز، ( والمهني

 
 : المدرسة الوطنية .8
 

ا ألحقت بوزارة المعارف سنة م من قبل جمعية أبناء رام اهللا في نيويورك، ولكنه1919 سنة تأسست
، ويذكر أبو )2004نيروز، ( ية للبنين امتداداً لهذه المدرسةم ، وتعتبر مدرسة رام اهللا الثانو1927
سبب المدرسة كثيراً ب وقد تنقل مبنى ،أن المدرسة كانت بفرعين للبنين والبنات) 1980( ريا

 وتعتبر المدرسة الوطنية بفرعيها نواة المدارس الحكومية الحالية فمن هذه المدرسة ظروف مختلفة،
  : وهي،نبتت خمس مدارس حكومية كبرى

  
 .مدرسة رام اهللا الثانوية للبنين  .1
 .مدرسة رام اهللا اإلعدادية للبنين  .2
  .درسة رام اهللا االبتدائية للذكورم  .3
  .للبناتمدرسة رام اهللا الثانوية   .4
  . وهي إعدادية وثانوية،مدرسة عزيز شاهين  .5
 
 :مدرسة الشاب اإليراني .9
 

 خاصة تأسيس مدرسةالعمل على م شاب إيراني من أجل 1940 رام اهللا سنة  مدينة جاء إلى
بعد أقل من ستة شهور من ، وأقفلت المدرسة  ألسباب مجهولةها، ولكن المشروع فشلاستثمارية في

  .)2004نيروز، ( افتتاحها
 

 :الكلية الوطنية .10
 

م ألنه الحظ أن كل مدارس رام اهللا والبيرة تصل بالطالب 1947ا األستاذ خليل أبو ريا سنة  أسسه
 ثم تتركه ليجد مدرسة أخرى خارج المدينتين، ونظراً لصعوبة ، األساسي حالياًإلى الصف السابع
وفر عليهم عناء التنقل والتكلفة، وقد  لي؛ قام بتأسيس الكلية الوطنية، وندرتهاالتنقل والمواصالت

 وحولها لتكون دائرة ،رائيلي وقد أغلقها االحتالل اإلستدرس المنهاجين المصري واألردني،كانت 
  .)2004نيروز،  (للسير
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 وسلم ، ولظروف قاهرة اضطر إلى إغالق مدرسته، م1971أنه في سنة ) 1980( ويقول أبو ريا 
أنه ونظراً لرفض ) 2004(  نيروزم اهللا لتستعملها كمدرسة، ويوردبنايتها الجديدة إلى بلدية را

 تم تحويلها إلى مركز لتأهيل المعاقين ،االحتالل افتتاحها كمدرسة لوجودها على الشارع الرئيسي
  ".مركز أبو ريا لتأهيل المعاقين حركياً"عرف باسم 

  
 : البيت اإلنجيلي للبنات .11
 

  وكان معظم طالباته،رام اهللامدينة م في شارع اإلرسال ب1954 سنة  البيت اإلنجيلي للبناتتأسست
  .)2004نيروز، ( حة المعوزة من المجتمع الفلسطينيمن الشري

 
 :البيت اإلنجيلي للصبيان .12
 

 التعليمية  بتقديم الخدمات البيت اإلنجيليمويقحيث  ،م1965 سنة  البيت اإلنجيلي للصبيان تأسس
  والمعوزين تعليمياً ومعيشياً،راء والفق، واأليتام، لألطفالمساعدات وتوفير ال،والصحية واالجتماعية

  .)2004نيروز، (
 

 : مدارس الجمعية الخيرية اإلسالمية .13
 

تعنى بشؤون التربية والتعليم هي جمعية  و،م1978خيرية اإلسالمية مطلع العام تأسست الجمعية ال
 حالياً مدرسة  الخيرية اإلسالميةلجمعية ويتبع ا، وهي األولى في المدينةمن منطلق تربوي إسالمي

ومدرستين ثانويتين ) 2004نيروز، (  وهي باكورة مؤسساتها،، تقع في مدينة رام اهللالصم األساسية
، وتقع جميعها  والثانية لإلناث، وروضةم1999/2000 تأسست مطلع العام الدراسي إحداها للذكور
  .في مدينة البيرة

  
 :مدارس خاصة أخرى .14
 

 وقد أنشئت بعد الحرب العالمية األولى مثل المدرسة ، لم تعمر طويالً أخرىمدارس خاصةوهناك 
  م في بيوتهن1918سنة " الجاجة"المشهورة باسم " مريم صرصور" و،"نعمة شهال"التي افتتحتها 

  ).1980أبو ريا، (
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 :المدارس الجديدة .15
 

 في القرى  رام اهللا والبيرةحافظةم في التي أنشئت حديثاًو ،وهناك العديد من المدارس الخاصة
ها تتوسع وتتفرع عنها ، وما زالت المدارس الخاصة نفس لتقديم خدمة التعليم الخاص؛والمخيمات

  .المدارس الخاصة في المحافظةأسماء  يبين )3( الملحق رقمو مدارس أخرى،
  
  : عالقة المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم 4.2 

  
 بمراقبة التعليم في المدارس ،بحكم اختصاصهاو  العالي الفلسطينية،ة والتعليم وزارة التربيتقوم

ال مشرفين ، حيث تقوم الوزارة بإرس معهامستمرالتنسيق ال ومن خالل ،الخاصة بشكل مباشر
تقارير عن كل مدرسة ال وإعداد ، بصورة دائمة لإلطالع على أوضاع العملية التعليميةلهاتربويين 

 ومدى ،، كما تقوم باإلطالع على مؤهالت المدرسين وخبراتهم في هذا المجالبهدف متابعتها
 من خالل مالحظات تقدمها صفيةها على النشاطات الال بإبداء مالحظاتمتهم لذلك، كما تقوممالء

  .المدارس حول هذه األنشطة
  

ة بالمؤسسات  بوضع قوانين خاص العالي الفلسطينية ومن جهة أخرى قامت وزارة التربية والتعليم
ية  وكافة األمور الفن، تحدد فيها الشروط الخاصة بالمنشآت والمباني الخاصة والعامةالتعليمية

 ، وكذلك كفاءات المدرسين، من خاللها المعايير التربوية والبيئيةىوالهندسية المثلى، والتي يراع
 ،دة وتطبيق المناهج واإلعا والرسوب خاصة للصفوف الدنيا وتعليمات اإلكمالوشروط االلتحاق

وزارة ( ها قانونياًء بالتراخيص واستيفاوالنجاح والعطل، كما حددت الشروط القانونية المتعلقة
  ).2011 العالي، التربية والتعليم

   
 الفلسطينية لتنظيم عمل تعتمدها السلطة الوطنيةتلك األنظمة والقوانين التي ) 2  و1(ويبين الملحقان 

  .ضفة الغربية وقطاع غزةالمدارس الخاصة في ال
  
 الفكرية أو الدينية أو وجهاتتال بتقديم تربية وتعليم تعكس خاصز التعليم في مدارس القطاع التمي

 اإلسرائيلي لألراضي ر هذا الوضع طوال فترة االحتاللواستم ،لجهات التي كانت تديرهال السياسية
، التزمت بالمناهج الرسمية المقررةوإن  ، فقد اختلفت األساليب التربوية في مدارسه،الفلسطينية

 فقد عمل على زيادة القدرة ، مرحلة االحتالل حيوية عالية خالل في فلسطينخاصأبدى القطاع الو
في وقف التدهور في ، وأسهم  الحكومية في المدارسالعجز من اً وسد جزء،االستيعابية الصفية
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الذي قام به القطاع و ،الطلبةواستيعاب  ، وفضالً عن التوسع في عدد المدارس،نوعية التعليم
 ذلك لم يكن في  ورغم، على النهوض بالمعلم والتعليم خاصةعملت عدة مؤسساتحيث ، خاصال

 االجتماعية والسلوكية الناتجة اتاإلفراز حل المشكالت التربوية الناتجة عن خاصوسع القطاع ال
  .عن تدهور الوضع السياسي

  
مة ، قامت مبادرات أهلية عدة إلدارة األز)م1987( مطلع العام  األولىوخالل االنتفاضة الفلسطينية

 الحكومية لفترات طويلة وفي مختلف المناطق الفلسطينية ولفترات التي ترتبت على إغالق المدارس
، وكل من يحاول إعادة العملية التعليمية إلى  والطلبة،ينالمعلمو  اإلداريين، ومالحقةطويلة،
 ولتجاوز إغالق المدارس، استحدث الفلسطينيون نظاماً للتعليم ،لوضع األمني، وتردي اطبيعتها

   ).2010فلسطين، وزارة التربية والتعليم،  (ر المدرسية وبدرجة نجاح متواضعةخارج األط
  

  :إجراءات إنشاء المدارس الخاصة من منظور عالمي 5.2

  
 تقرير شامل عن )Hammons, 2008( كما أورده )Friedman( ورد في دراسة لمؤسسة

 في خمسين دولة، وقد  جديدةإجراءات الحصول على تراخيص إلنشاء وافتتاح مدارس خاصة
لخص التقرير اإلجراءات الالزمة للحصول على التراخيص، وكان أول تلك اإلجراءات الحصول 

 فقط  فيكتفى-  وهي حاالت قليلة - على موافقة الجهات المعنية في الدولة، أما في بعض الدول، 
اسم المدرسة، وعنوانها، وبعض ( : معلومات مثلالتي تتضمنباستكمال وتقديم بعض األوراق 

وفي عدد آخر من الدول تكون اإلجراءات أكثر صعوبة، وتختلف تلك ، )المعلومات األساسية عنها
  .اإلجراءات والمواصفات من دولة ألخرى

  
ل سنوي، واألخرى كل ثالث أو أربع تعتمد أغلب الدول سياسة تجديد الرخصة، وبعضها بشكو

 –سنوات أو أكثر من ذلك، حسب توافر معايير وشروط تجديد الرخصة، ويمكن لبعض الدول 
 رفض تجديد -  والتي تتخذ إجراءات أكثر صرامة يكألمانيا وأمريكا وبعض دول االتحاد األوروب

  .)Hammons, 2008( الترخيص للمدارس إذا خالفت المعايير والشروط
  

 والقوانين التشريعية ، وحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني،أما في فلسطين
 فيالحظ الباحث أن هناك تقاطعاً كبيراً بينها وبين الشروط الدولية إلنشاء مدارس ،الفلسطينية
  .خاصة
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  : نية والتي تتقاطع مع الشروط الفلسطيالشروط الدولية إلنشاء المدارس الخاصة 6.2 

  

، - بعض الدول–تلتزم المدرسة الخاصة بتطبيق مبادئ الدولة فيما يتعلق بالحرية السياسية  .1
ورفع العلم الوطني للدولة فوق علم أو راية المدرسة، ويمكن للمدرسة الخاصة، أن يكون لها 
نشيدها الخاص، ولكن بعد استماع الطالب للنشيد الوطني للدولة، وفي بعض الدول يجب على 

 .وأن تخدم مصالحهاقدم الوالء بكل سياساتها للدولة مدارس الخاصة، أن تال
االلتزام بتدريس المناهج المقررة من قبل الدولة، وفي بعض الدول يكتفى االلتزام بتدريس  .2

بعض المناهج األساسية، وللمدرسة الخاصة الحق في إضافة مناهج إضافية مثل الصحة 
قافات واللغات اإلضافية، وعلى سبيل المثال تشترط والية والتثقيف الجنسي، وتاريخ بعض الث

 أن تلتزم المدرسة المدارس الخاصة للحصول على ترخيصداكوتا الجنوبية في أمريكا على 
ا، ومراعاة فة فيهباحترام التراث والمساهمات الثقافية من األقليات والمجموعات العرقية المختل

 .ذلك في مناهجها
عن سير ) وكاالت تعليمية خاصة- وزارات(ودورية إلى الجهات المسؤولة تقديم تقارير منظمة  .3

 .العمل في المدارس
س، والشهادات المطلوبة لكل االلتزام باعتماد الشروط الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدري .4

 . وتخصصمرحلة
لشروط تطبيق قوانين اإللحاق والنقل والعقوبات التأديبية، والسجالت الصحية والمالية، ووفق ا .5

المتبعة، وبعض الدول تشترط المشاركة في تقييم الطالب من خالل المشاركة في االمتحانات 
 .الموحدة

 اإلشراف، وأمناء المكتبات والصحةوجود مرافق خاصة بالمعلمين، ومستشاري التربية و .6
  ومكافحة األمراض السارية والمعدية، واختباراتة المدرسية، والتي تتضمن التطعيموالسالم

 .السمع والبصر وغيرها
حتى أن والية . تطبيق إجراءات السالمة العامة، وخطط الطوارئ ومكافحة الحرائق وغيرها .7

 تشترط معرفة المعلم بكيفية معالجة عضة الثعبان، ولدغة العقرب في حال قرر اكاليفورني
 . اصطحاب طالبه في رحلة

لة الوصول إليها، ومطابقة ، وسهو)صحية وخدماتية( وجود المرافق الخاصة بالطالب  .8
 .شروطها للمواصفات الحكومية

 
وجاء في آخر التقرير أن كل دولة فريدة من نوعها من حيث عدد وطبيعة األنظمة التي تطبق على 
اعتماد المدارس الخاصة فيها، ولكن أغلبها يلتقي في شيء أساسي هو تشجيع إنشاء المدارس 
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ليم، وذلك من أجل التخفيف على الدولة في حمل عبء الخاصة، وسهولة وصولها إلى سوق التع
  .)Hammons, 2008( كبير يتعلق بتكاليف إنشاء المدارس وإدارتها

  
 ,Kennedy؛ Esteves, 2010؛ Dronkers& Avram, 2010(: وأشارت الدراسات مثل

إلى عدد وافر من العوامل  )1999عابدين، ؛ 2004نيلسون، ؛ Dijkstra& et al, 2001؛2010
التي ساعدت على انتشار المدارس الخاصة، وأهم العوامل إللحاق األبناء فيها، ومنها نجاح 
المدارس الخاصة تربوياً بالدرجة األولى، وتحقيقها للسمعة األكاديمية المتميزة، وقدرتها على اختيار 

ات موظفيها، وممارسة الرقابة عليهم، وتخطيط ما ينظم عملهم بشكل واقعي ومتطور، وإجراء
  .التقويم المختلفة فيها، من تقويم أكاديمي للطالب، وتربوي وتعليمي للمعلمين والعاملين فيها

  
ويرى الباحث أنه ال يمكن لمدرسة خاصة أن تتهاون مقابل سمعتها األكاديمية، أو ضعف األداء 

خاص لما يترتب التربوي للعاملين فيها، وال يمكن التهاون أمام المنافسة الكبيرة في سوق التعليم ال
لذلك تبقى إدارات تلك المدارس متيقظةً ومتابعة لكل ما . على ذلك من بقاء أو اندثار تلك المدارس

من شأنه أن يزيد سمعة مدارسهم مما يشكل دافعاً ومحفزاً للوالدين والطلبة من خالل تنوع الخدمات 
  .للتسجيل وااللتحاق بمدارسهم

  
 والتي تتفق مع الشروط الدولية إلنشاء ،معايير الفلسطينيةالشروط وال) 1(ويبين الملحق رقم 
  .المدارس الخاصة

  
  :المدارس الخاصة التربوية في اإلدارة 7.2

  

 وعلى مدى امتالك مديري ،إن نجاح اإلدارة المدرسية يعتمد على قيامها بواجباتها اإلدارية المختلفة
لتعليمية من ى ما يؤهلهم لقيادة المؤسسة اتلك المدارس للتأهيل واإلعداد المناسبين، وحصولهم عل

  .)2004مؤتمن،  (يزات شخصية فريدة ومم،خبرات ومؤهالت علمية
  

وال شك أن نجاح أية مدرسة سواء أكانت حكومية أو خاصة، ومدى نسبة توجه األهالي إللحاق 
 متميزة بطاقمها أبنائهم فيها يعتمد أساساً على مدى ثقتهم بما تقدمه هذه المدرسة من خدمات تربوية

 ، واالجتماعية، والخدماتية، ومدى قدرتها على توفير احتياجات الطالب التعليمية،التعليمي أوالً
 والترويحية ثانياً، وقد يعزى هذا النجاح للمدارس الخاصة إلى تمتعها بإدارة مدرسية ،والنفسية
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ثير من قراراتها، والمرونة  من حيث استقاللها في كمختلفة عما هو متوفر في المدارس الحكومية
  .)Taylor, July 2006( الكبيرة في رسم سياساتها التعليمية وإقرار المواد اإلضافية

  
 وتميز ، وبينهم وبين طالبهم من جهة ثانية، والعالقات االيجابية بين المديرين والمعلمين من جهة

اء، القدوة في العمل، النزعة االنتم: المدارس الخاصة بمناخ تنظيمي يتضمن أبعاده الثالثة وهي
 ورفقة عالية مع بعضهم ، ويميزها أيضاً أن معلميها يتمتعون بعالقات اجتماعية أفضل،اإلنسانية
   .)John, 1988 (البعض

  
ويرى الباحث أن اإلدارة في المدارس الحكومية أو الخاصة ما هي إال تمثيل لمجموعة من وظائف 

 ، والتوظيف،سة في كيفية التعاطي معها، فتوافر التخطيطاإلدارة التربوية، والصورة المنعك
 وغيرها من وظائف اإلدارة التربوية في إدارة المدرسة ال يميز ، والتوجيه، والتقويم،والرقابة

مدرسة عن أخرى، بل يكمن التميز في كيفية التعامل والتعاطي مع هذه الوظائف بكليتها ومدى 
د الذي يميز مدرسة عن أخرى، ويظهر الصورة المشرقة لهذه  واالستفادة منها إلى الح،توظيفها
  . ومدى تأثيرها على صورة المدرسة في عقول الناظرين إليها،الوظائف

  
التربوية  المؤسسات دور و ، للمجتمعات بأكملها وخاصة المجتمع الفلسطينيالتعليم أهمية مطلب إن
، ودور الغد ثمرة اليوم ليكون تشكِّله الذيالفرد والطالب  تكوين أجل من دورها  وتطويرهتطوير في

 لها كما ، العلمي والتكنولوجيالتقدم مواكبة ووالمستقبل الحاضر تحديات مواجهة في اليوم المدارس
 الفرد خالله من يتلقى الذي الهام التربوي الحضن هيو  وتهذيبها،الطالب شخصية صقل في دور

 وقت في لمعتقداته ويتوصل  المستقبلية،أفكاره خاللها من ويبني واألخالق، واألدب والتعليم التربية
 ولبسهم وسلوكهم ثقافتهم في سواء طالبنا ىعل تظهر بدت التي المنحرفة السلوكيات فيه انتشرت

؛ 2004نيلسون، ؛ 2010السيقلي،  (ومعلميهم أهلهم مع وتعاملهم أخالقهم في أم وشكلهم، ومظهرهم
Collins, 2009(.   

  
 غيرهم، من أكثر القدوة موضع هم والمعلمين اآلباء أن على مؤكدة التربوية راساتالد جاءت وقد
 والمهنية الخلقية حياته مناحي جميع في راسخاًو اًقوي إعداداً نفسه يعد أن المعلم على وجب لذلك

 إذا إال ينجح أن النموذج لهذا يمكن ال ولكن ،جيداً نموذجاً يكون حتى واالجتماعية واألكاديمية
 وأمانة صدق من هميمعلم في الطلبة يلمسها واقعية، ممارسات إلى  مجتمعةالمناحي هذه ترجمت
 يصبح فبذلك وحزم، وتواضع ،للمسؤولية واستشعار ،والحياة للعمل وحب ،وانضباط ورحمة
 ،المدرسة في طلبته سلوك ىعل ايجابياً يؤثر نهإف الحالة هذه على المعلم كان وإذا به، يحتذي نموذجاً
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؛ 1999الطويل، ( الطلبة عند السائدة السيئة والثقافات السلوكيات تقليص في يساعد كما به ويقتدوا
  .)"، تد"،  وآخرونرضوان

  
  :المدارس الخاصة بين المزايا والعيوب 8.2

  

لقد ارتأى الباحث أن يتحدث عن مزايا المدارس الخاصة وعيوبها في هذا الفصل بناء على نتائج 
 ،على أهم هذه المزايا والعيوببحاث التي تناولت هذا الموضوع بكل تفاصيله مركزاً الدراسات واأل

 منها مع الواقع العربي واإلسالمي؛ ألن كل مجتمع تتباين المزايا والعيوب عنده  ويتالءم يتناسبوما
 العادات  واختالف،في نظرته لمؤسساته التعليمية بناء على معتقداته الدينية والثقافية واالجتماعية

  .والتقاليد
  

لهذا قد يبدو التعليم الخاص الوضع المثالي لكثير من الوالدين بخصوص مستقبل أبنائهم، ولكن هذا 
النوع من التعليم يأتي مع مزايا وعيوب ينبغي على الوالدين أن ينظرا إليها بعناية، حيث هناك 

  .)Kenndy, 2009( ة مناسبة أم الا كانت هذه المدرسمجموعة كبيرة من العوامل التي تقرر ما إذ
  

  : مزايا المدارس الخاصة.1.8.2

  
 :السمعة األكاديمية .1
  
 ولها شخصيتها التي تميزها، واإلحساس باالنتماء للمجتمع ، من نوعها فريدةٌ خاصٍة مدرسٍةكلُّ

  .هذا التفرد هو جوهر المدارس الخاصة، وهذه ما يجعل منها خاصة بالفعلومهمتها الخاصة، 
  

االختالف الكبير بين المدارس الخاصة والمدارس الحكومية يتجلى في جانب مهم، وهو السمعة إن 
األكاديمية لكل منهما، كذلك تتمايز المدارس الخاصة فيما بينها بهذا الجانب أيضاً، فلكل مدرسة 

  .)Taylor, July 2006(  نظيراتهانخاصة سمعتها التي تميزها ع
  

انين المدرسية واإلدارية المطبقة على الطلبة والمعلمين فيما يتعلق بقواعد كذلك تمتاز في النظم والقو
لتطبيق السلوك واالنضباط، وتختلف تلك النظم والقوانين عن المدارس الحكومية من حيث قوة ا

 وسن قوانين خاصة تنظم عملها تكون المدارس ، وبهذا التميز في التعامل مع القوانينوالمتابعة،
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حرصاً فيما يتعلق بسمعتها األكاديمية مقارنة بالمدارس الحكومية، ويعتبر هذا الجانب الخاصة أكثر 
  .)2004نيلسون، ؛ Chen, 2002( يجذب اآلباء إللحاق أبنائهم فيهابمثابة المغناطيس الذي 

  
ومن صور السمعة األكاديمية لدى المدارس الخاصة حرصها على استقطاب الكفاءات من الموظفين 

معلمي هذه المدارس من  من )%80 - %70( من حملة الشهادات العليا حيث أن نسبة والمعلمين
 ورؤساء هذه المدارس يبحثون عن الكفاءة الختيار مرشحي  الماجستير، ومديروهاحملة شهادة

  .)2010القصبي، ؛ Jen, 2006(وظائف التعليم، 
  

ر وأخذها هتمام بمالحظات أولياء األمو وتعتبر استجابة وتفاعل مديريها ومعلميها، وتقبلهم للنقد واال
  .)Esteves, 2010( بجدية من أبرز مميزاتها

  
وتهتم المدارس الخاصة بسمعتها األكاديمية من خالل تعزيز الفرص المتاحة لطالبها للوصول إلى 

 وتهيئتهم لذلك من خالل برامج إعداد خاصة لمرحلة ما بعد ،)1996اليوسف، (الدراسة الجامعية 
  .)2004نيلسون، ( ة، بل وتمدهم بما هو أكثر من ذلك مما يفيدهم في حياتهم العمليةالمدرس

  
والمدارس الخاصة تعتبر نموذجاً متقدماً في مجال بيئات التعلم حيث أنها تقدم مقررات متقدمة في 

 ومن ذوي ، وهذه البرامج تتطلب المعلمين المؤهلين تأهيالً جيداً،التنسيب لبرامج البكالوريوس
 وتدريب الطالب على مهارات استقصاء المعلومات من أجل ،الخبرة والكفاءة لتدريس هذه المناهج

  .)2004الراشد، ؛ Kennedy, 2010؛ Rose, 2010( لة معينة خاصة في المواد العلميةحل مشك
  

أن نسبة عالية من الطالب يلتحقون بالمدارس ) 1999عابدين، ؛ Ratteray, 1997( دراسة وتشير
 التعليمية واألكاديمية، ونوعية برامج التعليم المقدم، والتي ب تتعلق بالسمعة والشهرةصة ألسباالخا

  .تعتبر أكثر جذباً للطالب وأهليهم على حد سواء في اختيار المدرسة
  
 دخول  الطلبة بمعدالت جيدة تؤهلهم تخرجتلف أنواعها وجنسياتهاخ بمد أصبحت هذه المدارسولق

 ، ومع ازدهار المدارس الخاصة بكل اقتداري يصبون إليهات التصص التخ واختيار،الجامعات
؛ 2010 العبود، ( التعليمي لكي يطمئنوا على مستقبلهم؛ إليهاأرسلت أغلب العائالت المقتدرة أبناءها

Taylor, July 2006 ، ،1994سالمة(.  
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أن نسبة ) 2005 (لسطينيةقامت بها وزارة التربية والتعليم العالي الفالتي  دراسةالوقد أشارت 
، ومدارس وكالة المتسربين في فلسطين من المدارس الخاصة معدومة مقارنة بالمدارس الحكومية

 ، وقدرتها على الحفاظ على طالبها، بدوره يؤدي لزيادة سمعة المدارس الخاصةالغوث، وهذا
  .واالهتمام بهم

  
أظهرت نتائج دراساتهم ) 2002( لعام كي إلحصائيات التعليموحسب دراسة المركز القومي األمري

 باإلضافة ،أن معلمي المدارس الخاصة أكثر رضا عن مهنة التدريس من معلمي المدارس الحكومية
إلى أن أداء طلبة المدارس الخاصة عموماً أعلى من نظرائهم في المدارس الحكومية في اختبارات 

 )%20(معات إلكمال دراستهم بنسبة تزيد عن  وهم أكثر التحاقاً بالجا،التحصيل التنافسية الموحدة
  .)Capenet, 2002 (من طلبة المدارس الحكومية

  
 :نسبة أعداد الطالب .2
 

 وعلى إدارة المدرسة ، زاد العبء عليه؛ للمعلم لتدريسهمالطالب المخصصةعدد كلما زادت نسبة 
، وتزداد بالتالي إمكانية  وتنفيذ العديد من النشاطات الالصفيةاألهداف الموضوعةفي تنفيذ وتحقيق 

 لمطلوب لهم في العملية التعليميةإهمال بعض الطالب من المشاركة الفاعلة فيها، أو توفير االهتمام ا
)Chen, 2002(.  
  

أن التعرض لضغوط العمل كان بصورة أكبر ) 2006العنزي،  ( التي قام بهادراسةنتائج الوتشير 
 نسبة أعداد الطالب في : وذلك لعدة أسباب أهمها،لخاصةفي المدارس الحكومية مقارنة بالمدارس ا

 دراسة المركز القومي إلحصائيات التعليم في  كذلك وتشير، ونصاب الحصص األسبوعي،الصف
المدارس الخاصة تتميز بنسبة الطالب المخصصين للمعلم أقل بكثير من المدارس أمريكا أن 

أقل من المدارس الحكومية ) لمدرسةطالب اعدد (الحكومية، وأن حجم االلتحاق الكلي فيها 
  .)2004نيلسون، (
  

 وهذا أقل  وطالبة، طالب)400 - 300(المدرسة الخاصة بين في طالب ال ويقدر متوسط عدد 
 طالب وطالبة، حيث يصبح )1000( عدد طالبها عن  فيهابكثير من المدارس الحكومية التي يزيد

 يرد في قائمة الحضور والغياب والعالمات ب مجرد رقم مع هذا الكم الكبير من الطال فيهاالطالب
لتخطيط لتنفيذ برامج أكثر فاعلية ؛ مما يوفر قدرة لدى مديري المدارس الخاصة على افقط

)Capenet, 2002.(  
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 عادة من أكثر النسب انتشاراً في المدارس الخاصة من حيث نسبة الطالب )1:08( وتعتبر النسبة 
 وذلك يعني ،)1996اليوسف، (هتمام الشخصي الذي يحتاجه الطالب وفير االللمعلم مما يمكنه من ت

راً دوره في الحصول على أن الطالب لن يضيع وقته دون فائدة منتظراً أن ينتبه له معلمه، أو منتظ
  ).Jen, 2006( االهتمام

  
 والمالعب  ومن المزايا في هذا المجال نسبة أعداد الطالب بمساحة الغرفة الصفية، أو الساحات

 حيث تعتبر هذه المميزات السابقة من أهم ما ،الخارجية، والقاعات المخصصة لألنشطة الطالبية
 وهي أفضل بكثير من نظيراتها من المدارس الحكومية ،يميز المدارس الخاصة في هذا المجال

اسية في وف الدرمقابل ثالثين أو أربعين طالباً في الصف قد يكون لدى معلميها عشرة طالب حيث
  .)Rose, 2010( المدارس الحكومية

  
 إن متوسط الكثافة في الصفوف يرفع من واقع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي الخاص، ومما يسهم 

نطوي عليه من استعدادات  وما ت،في رفع الكفاءة الداخلية نوعية المدخالت من الطالب والمعلمين
   .)2005العصلب،  (خاصة بهم

  
مدارس الخاصة بنسبة األعداد المخصصة للمعلم تعتبر من الجوانب الجذابة فيها حيث أنه إن تميز ال

ال يمكن ألي طالب أن يكون مجرد رقم فيها، فهو لن يكون قادراً على االنطواء أو االختفاء عن 
صة عيني المعلم مع الفئات الخلفية من الطالب ألنه ال وجود لهم أصالً ألن العديد من المدارس الخا

 في التعليم حيث يجلس عدد قليل من الطالب حول HARKNESS(2هاركنس (تستخدم أسلوب 
ار  وتكون على غر،طاولة المشاركة في المناقشات، ويكثر هذا األسلوب في المدارس الداخلية

  .)Kennedy, 2010( جلوس الطالب حول مائدة الطعام
  
 :البرامج الخاصة .3

  

، ويكون من بينهم  ومن كافة الفئاتسؤولية تعليم جميع الطالبتقع على عاتق المدارس الحكومية م
وهذا يشكل عبئاً )  أو عقلياً، أو جسدياً،أكاديمياًأكان سواء ( ذوي االحتياجات الخاصة  مناألطفال

                                                 
 

حيث آانت فكرته تقوم على وضع الطالب والمعلمين في وضعية الجلوس بشكل بيضاوي؛ لتحقيق ) 1940-1874(إدوارد هارآنس  -2
ية تعليمية بدال من وجود الطالب في محاضرات من خالل وضع المعلم في مقدمة الصف، المشارآة القصوى من قبل الطالب وتحقيق أآبر فاعل

 طالبًا موزعين 15- 12وهذه الفكرة والتي أصبحت تعرف باسم هارآنس تقوم على أساس أن المعلم يجلس على رأس الطاولة، وحوله من 
ة التعلم ويكون المعلم دائما هو العين المراقبة على طالبه، وهذه الطريقة بترتيب معين، وهذا الترتيب يشجع على التفاعل ويلغي السلبية في عملي

. تقع في قلب فلسفة عملية التعلم التي ترى أن الخطاب الحضاري يجب أن يكون في صميم جميع عمليات التعليم الجيد وفي مناحي الحياة آاملة
)Kennedy, 2010(  
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مديري  ويضع هذا الجانب ،لنشاطات الخاصة وا،كبيراً للتوفيق بين هذه الفئات من ناحية المناهج
راعاة الفروق الفردية بين  وبين م، في التوفيق بين المنهاج المقرر كبيٍرمام تحٍد أ الحكوميةالمدارس
  مما قد يؤدي لحدوث خلل في العملية التعليمية إلحداهما، وما يتطلبه ذلك من جهد ووقت،الطالب

)Taylor, July 2006(.  
  

راً ما يكون لديها أما المدارس الخاصة فتكون لديها برامجها المخصصة لرعاية الموهوبين، وناد
.  إال إذا كانت مدرسة للحاالت الخاصة،برامج مخصصة لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة

 ولمختلف ،طالب والفنون بأنواعها لجميع ال،ببرامج رعاية الموهوبين بشكل خاصحيث تهتم 
هية  ويكثر فيها اصطحاب الطالب في رحالت علمية وترفي،)1993 شطا،(المستويات واألعمار
 ألن لديها المرونة إلنشاء برامجها ،ترع وتبدع في برامجها بشكل مستمرخارجية، ولها أن تخ
  .)Chen, 2002( ود وبيروقراطية المدارس الحكوميةالمتخصصة دون قي

  
 والنوادي بجميع أنواعها، وجماعات خدمة المجتمع، ،وتقدم أيضاً العديد من األنشطة األدائية

دامة لطالبها بكفاءة عالية في استخدام الطاقة وبرامج الغذاء والزراعة، ونسبة وبرامج التنمية المست
التلوث في الجو ألن هذه البرامج تعلم المسؤولية داخل المجتمع األكبر وفي العالم، وهذه البرامج 
والدروس من أهم ما تريده هذه المدارس لطالبها أن يتعلموه ألنها برامج مبتكرة ومرنة وتعتبر 

 ,National Center for the study؛Beavis, 2004( سب من حيث عدد الطالب ونوعيتهماألن
2001(.  

  
ومعظم هذه المدارس تطلب من طالبها المشاركة في بعض البرامج الخاصة كمتطلب من متطلبات 
الدراسة فيها، وتلزم معلميها بالمشاركة والتدريب والتخطيط ألن البرامج الخاصة فيها جزء ال 

كما أنها ال تقلص النشاطات والبرامج إذا كانت ميزانيتها محدودة ألهميتها . أ من مهام المعلميتجز
 كبير إذا  فإنها تخفض من برامجها ونشاطاتها إلى حد،في تنمية الطالب ككل بعكس المدارس العامة

  .)Kennedy, 2010( كانت ميزانيتها محدودة
  

 المرافق وبعض هذه ،)1993شطا، (ليمية متميزة وتقدم العديد من المدارس الخاصة مرافق تع
 والمرافق ، والتي تسمى اآلن مراكز إعالمية تعليمية، بالروعة من حيث المكتباتيوصف أحياناً

 ، وتقدم زيادة على الرياضات المعروفة رياضة ركوب الخيل،الرياضية من الدرجة األولى
  .)2004يلسون، ن؛ Jen, 2006(  والرماية وغيرها، والسباحة،والهوكي
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 : وتنمية األخالقالتعليم الديني .4
  

 ال دارس الخاصة، ألن التعليم الديني واالهتمام األخالقيوهذا العامل يتوافر بشكل ملحوظ في الم
 والمدارس الخاصة تعمل ،)Chen, 2002( يسياً ضمن برامج التعليم الحكومي جزءاً رئانيعتبر

، )1996اليوسف، (  وتنمية ثقافة أخالقية مميزة لها ولطلبتها، واألخالقية،على تعزيز القيم الدينية
  وتفعيل المشاركة السياسية واالجتماعية، المدنية والحقوق العامة والخاصةباإلضافة إلى دعم القيم

)Deani, & Patricia, & Derek, J,2007 ؛Beavis, 2004(.   
  

 أن نسبة )Crawford& Freeman, 1996(هذا وقد أكدت الدراسات السابقة باإلضافة إلى دراسة 
عالية من أولياء األمور يرسلون أبناءهم إلى المدارس الخاصة بسبب تراجع القيم األخالقية، وانعدام 
االنضباط، وحتى غياب القيم األساسية للطالب، وكذلك يميل اآلباء لتسجيل أبنائهم في المدارس 

 ية والتي تتماشى مع قيم الوالديناالجتماعالخاصة لتحقيق أكبر قدر ممكن من القيم الدينية و
  )1996اليوسف، ؛ 2004نيلسون، (
  

كذلك فإن المدارس الخاصة ذات الطابع اإلسالمي لها دور رائد في مواجهة السلوك الثقافي 
 األهالي إلى  وتميزها عن المدارس الحكومية في هذا الجانب مما يدفع،المخالف للمعايير اإلسالمية

  .)2010السيقلي، ( فيها إلحاق أبنائهم
  

 أن نظرة الوالدين لتعزيز القيم األخالقية واالجتماعية تأتي من )Maria, 2009( وتشير دراسة 
خالل فصل الجنسين في التعليم، وأن االختالط في المدارس يعلب دوراً هاماً في هذا المجال، حيث 

القيم االجتماعية والدينية في سن تزداد في المدارس المختلطة المشاكل األخالقية والخروج على 
مبكرة للطالب والطالبات، وتؤكد الدراسة التي أجريت في لندن أن شكوى أولياء األمور من التعليم 
المختلط، وما يحمله من مساوئ تزداد يوماً بعد يوم، لذلك يبحث كثير من اآلباء عن مدرسة خاصة 

الخاصة التي تبنت هذه الوجهة فأنشأت مدارس للذكور أو اإلناث فقط، وهناك العديد من المدارس 
  .خاصة ومخصصة لكل جنس

  
واالفتراض العام هو أن مثل هذه الترتيبات المدرسية حول فصل الجنسين سواء في المدارس غير 

 في الفصول غير المختلطة تعتبر بمثابة حقائق ثابتة، ولعلها تمييزاً أو فصالً طبيعياً ، أوالمختلطة
   .)2008شو، ( لدراسات الواردة في بينهم حسب كل ا
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 والمدارس العامة يتركز في الخصائص ،إن السبب الرئيسي في االختالف بين المدارس الخاصة
 وأولياء األمور من حيث تركيزهم على البحث عن القيم االجتماعية في المدارس ،االجتماعية للطلبة

وذلك أن االختالفات في ) 1994سالمة، (اً  مما يسهم في زيادة تحصيل أبنائهم كماً ونوع،الخاصة
 ال تدعم هذا التوجه األخالقي والديني للباحثين ،القيم االجتماعية واألخالقية في المدارس الحكومية

عابدين، ؛Jaap, 2008( ومتباينة  بسبب طبيعة الطالب وتكوينهم من شرائح اجتماعية مختلفة،عنه
    .)2004نيلسون، ؛ 1999

 
 :ديمية اإلضافية، والنشاطات الالصفيةالبرامج األكا .5

  

 في  المصممة لجميع الطالب بتقديم وتعليم برامج التعليم العام غالباًتهتم المدارس الحكومية
، "اللغة األم واللغة اإلضافية"الرياضيات، واللغات(  : على األغلب في هذه البرامجملت، وتشالمجتمع

 وما يتعلمه الطالب يتقرر من قبل ،)الرياضة والفنونم االجتماعية، ووالعلوم الطبيعية، والعلو
رات األساسية لكل مادة من الدولة، ويتم قياس التعليم من خالل االختبارات المقننة التي تقيس المها

  .)Taylor, July 2006؛Chen, 2002( المواد
  

 من فية لذلك يوجد في بعض المدارس الخاصة، مرافق خاصة ببعض البرامج األكاديمية اإلضا
 وهي خطوة متقدمة في إدارة وتنظيم ، مثل المراكز اإلعالمية ومراكز تعليمية،مختبرات متنوعة

المكتبات المدرسية، حيث يتم إشغال المكتبة في المدرسة كمصدر إعالمي متقدم؛ للحصول على 
، والصور، االنترنت، واألفالم: المعلومات عبر الكتب، والوسائل التقنية ذات الجودة العالية مثل

  .)Jen, 2006( والشرائح وغيرها
  

 والمالعب ، فيها المسابح حيث توفر، وما يميزها البرامج الرياضية البعيدة عن النمطية المعروفة
من الدرجة األولى من حيث التجهيزات والمساحات، وتقدم رياضات غير مطروحة في برامج 

السباحة، والرماية، باإلضافة إلى الرياضات التعليم الحكومي مثل رياضة ركوب الخيل، والهوكي، و
  .)2004نيلسون،  (المشهورة، ولكنها تقدم بصورة متقدمة وأكثر إبداعاً

  
 ، والتمثيل، والدراما، ورقص، ورسم،وتركز المدارس الخاصة على الفنون بأنواعها من موسيقى

رنامج الذي يالئم رغباته بوهناك أمام الطالب مجموعة واسعة من الخيارات فيما يتعلق باختيار ال
  .)Esteves, 2010 ( وميوله
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من  خاصة  في المدارس تخفف من مشكلة عدم انضباط الطالب وبمختلف أنواعها وهذه النشاطات
 لذلك يتميز طالب المدارس الخاصة بأنهم أكثر انضباطاً نتيجة النشغالهم ، في مرحلة المراهقةهم

  وال تشعرهم بالملل، أوقات فراغهمالمتنوعة التي تمأل و، المتعددةة، وتوفر األنشطبالدراسة
  .)2001البرغوثي، (
  

 والنشاطات الالصفية اإلضافية عن برامج التعليم ،ومعظمها يقدم العشرات من البرامج األكاديمية
 وجماعات خدمة ، والنوادي بجميع أنواعها)1996 ف،اليوس(  الفنون األدائية والبصرية:العام مثل
 والدراسات الخارجية، ألن هذه البرامج تكمل التدريس األكاديمي باعتبارها شيئاً ،والمناهج ،المجتمع

رئيسياً مكمالً للتعليم والتدريس، وبعضها تطلب من طالبها المشاركة في جزء من هذه البرامج 
  هذه المدارسوكشرط مهم للتخرج فيبصورة إلزامية كمتطلب من متطلبات الدراسة فيها، 

)Kennedy, 2010(.  
  

 لديها المرونة إلنشاء برامجها ، ومراحلهاومستوياتها وبمختلف أنواعها ،إن المدارس الخاصة
المتخصصة لخدمة طالبها، فهي تدرس الفنون لجميع طالبها بمختلف مستوياتهم وأعمارهم، ويكثر 

ا أن تبتكر فيها اصطحاب الطالب في رحالت خارجية علمية بشكل أكثر من المدارس العامة، وله
في مناهجها، وتقيم صالحيتها ومستواها بشكل مستمر، لذلك يلجأ الكثير من اآلباء إلى المدارس 

؛ 2004نيلسون، ( الخاصة للحصول على المناهج البديلة واإلضافية عن مناهج التعليم العام
  ).1995زقزوق، 

  
وب المتقدمة، وبرامج خدمة  ومن برامجها ونشاطاتها الالصفية الدورات الدراسية، وعلوم الحاس

 من )%40( المدرسة الخاصة، حيث أن نسبة ه البرامج شرطاً للتخرج فيالبيئة، وتعتبر هذ
 كشرط للتخرج ،المجتمع والبيئةالمدارس الخاصة في أمريكا تشترط أن يلتزم طالبها ببرامج خدمة 

  .)1993شطا، ؛ Chen, 2002( فيها
  

 وجعلها جزءاً رئيسياً من برامجها ومن متطلبات الوظيفة إن تركيزها على األنشطة الالصفية،
للمعلمين يأتي من باب التنمية المتكاملة لشخصية طالبها ألنها تسير جنباً إلى جنب مع البرامج 
التعليمية التقليدية فالمشاركة في الجوقات والفرق الموسيقية والمسرحية والنوادي والرياضات البدنية 

   .)Taylor, July 2006؛Jen, 2006( فاعل في هذا الجانبية تسهم بشكل والعقل
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 دراسة  نتائجكما أظهرت - إن نسبة عالية من أولياء األمور في الواليات المتحدة األمريكية 
)Crawford& Freeman, 1996(، ودراسة )Chen, 2002( - يرسلون أبناءهم للمدارس 

مقررات دينية، حيث أن التعليم الديني في  وتدريس ، لوجود برامج إضافية تتعلق بالدين؛الخاصة
  . وال يعتبر جزءاً مهما من برامج التعليم العام،المدارس العامة غير إلزامي للطالب

  
 دالتعليم الديني في التعليم العام، وال يوج يةإلزاموالدولة يمنع ) الكنيسة(إن سياسة الفصل بين الدين 

ن يكون م الديني إذا رغب أحد الوالدين بأ التعليقانون يحظر على المدارس الخاصة توفير فرص
هذا النوع من التعليم جزءاً من يوم الطفل في المدرسة، والتعليم الخاص هو الخيار الوحيد للحصول 

  .)2004نيلسون، ؛ Rose, 2010( لنوع من التعليم الدينيعلى هذا ا
  

ن المدارس اإلسالمية الخاصة تلعب  أ)2010السيقلي،  (ئج الدراسة التي قام بهاهذا وقد أظهرت نتا
دوراً مهماً في مواجهة أنماط السلوك الثقافي المخالف للقيم الدينية، والتي يمارسها الطالب بحق 
معلميهم ومدرستهم وأنفسهم وزمالئهم، وهذا ما يشجع الوالدين على إرسال أبنائهم إليها الهتمامها 

  .س وغرس القيم الدينية واألخالقيةبتدري
  
 :يل اإلداريين والمعلمينتأه .6
  

س إن معلمي وإداريي المدارس الخاصة أكثر رضا عن مهنة التدريس من معلمي وإداريي المدار
 ومي إلحصائيات التعليم في أمريكاالمركز الق دراسة ذلك يعود حسب النتائج الواردة في و،الحكومية

)2002 Capenet,( نظرون  حيث ي،المدارس الخاصة إلى التأهيل العالي للمعلمين واإلداريين في
 كما أنهم ال يشعرون بالقلق من تعاملهم مع الطالب وذلك ألن اهتمام .بإيجابية إلى مهنة التعليم

  .الوالدين بهم كبير
  
  : ومنها،هذا وتقوم المدارس الخاصة باختيار معلميها وفق شروط واضحة ومحددة 
  

 .لديهم شهادات متخصصة في مجال عملهم .1
 من مدرسي المدارس الخاصة من )%80(ملة الشهادات العليا حيث أن نسبة األولوية لح .2

 .حملة الشهادات المتقدمة في تخصصهم
 .ال بد من حصول المعلم على رخصة تسمح له بممارسة التدريس .3
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 وذلك من خالل إلحاقهم ، تخصص لمعلميها الوقت الالزم للنمو الذاتي هذه المدارسكما أن بعض
ليكونوا مؤهلين   ودورات متخصصة في مجال عملهم؛،ليامج الدراسات العببرامج خاصة وبرا

 حيث أنهم يعدون الطالب إعداداً يتوافق مع المستويات التي تسمح للطالب بتخطي ،لتدريس المنهاج
 لمستوى المطلوب للدراسة الجامعية  وبدرجات عالية لبلوغ ا، الخاصة والعامةاالمتحانات

)Kennedy, 2010 2005، العصلب؛(.  
  

 حيث أنها ابتكرت أساليب أكثر جاذبية ، وتعتبر المدارس الخاصة أكثر ابتكاراً ألساليب التدريس
 ة من خالل استخدامهم برامج متقدمة ومحوسب،للتعليم من خالل التأهيل الجيد لمعلميها وإدارييها

 أكثر تقبالً آلراء تمكن الطالب من االستفادة القصوى، ومن المميزات الهامة في معلميها أنهم
  ومراعاة الفروق بينهم،م وقدراتهمونصائح األهل حول ما يخص أبناءهم فيما يتعلق بتعليمه

)Rose, 2010 2004نيلسون، ؛ 1999عابدين، ؛(.  
  

 من معلمي المدارس الخاصة من حملة )%80-%70(أن نسبة ) Jen, 2006( وتؤكد دراسة
ي ورؤساء هذه المدارس يبحثون عن الكفاءة لمرشحي الشهادات العليا خاصة الماجستير، ومدير

 &Ross( وغيرها في المدرسة ، واإلدارة واإلشراف،وظائف التعليم Gow,   زقزوق، ؛2001
  ).1992الغامدي وعسيري، ؛ 1995

  
كما أن مدرسيها نادراً ما يجدون شيئاً يدعوهم للقلق من االنضباط؛ ألن الطالب يعرفون أنهم إذا 

  .شاكل، فإنه سيتم التعامل معهم بسرعة، ودون اللجوء ألسلوب أن يكون المعلم شرطياًتسببوا في الم
  

 ، المتزايدأن أهم صفات العاملين في قطاع التعليم الخاص من معلمين ومعلمات تتركز في الطموح
، ولديهم درجة عالية من الرضا الوظيفي، والثقة بالنفس والعزيمة  الدائموالرغبة في النجاح

االنضباط والمرونة، والقدرة على اإلنجاز باإلضافة إلى المواصفات  وما يميزهم كذلك تقالل،واالس
القصبي، ( ومهارات تقنية ودورات تدريبية  غالباً ما تكون مرتفعة،األكاديمية من مؤهالت دراسية

 ، باإلضافة إلى استخدامهم أسلوب التعزيز االجتماعي.)2008الزيودي والزغلول، ؛ 2008
 ، وتميزهم في القدرة على التفكير االبتكاري،تعادهم عن الديكتاتورية في تعاملهم مع الطلبةواب

  ). 2007العرجان، ( كما تشير دراسة ،خاصة حملة الماجستير منهم
  

مهنة  لكنها تبقى ، عاتق المعلمينى واألعباء الهائلة التي تلقى عل، ورغم صعوبتها،إن مهنة التعليم
  والوسائل، اليومي للدروس أكثر من ارتباطها بالتحضير،لحياة والحبإنسانية مرتبطة با
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 ين، حيث أن مشاركة المعلملمهام الملقاة على عاتق المعلمين من اوغيرهاواالختبارات واالمتحانات 
 وغيرها ، والدراما، المسرح: والورش التدريبية البعيدة عن نصوص المنهاج مثل،في الدورات

 ، يجعلهم يحبون المدرسة أكثر؛البه واقعاً جديداً يتميز بالمتعة والتأثير اإليجابيتكون لدى المعلم وط
 وحبهم ، دافعيتهمويشاركون في مختلف النشاطات التي تعقد لهم، وينعكس ذلك على الطالب بزيادة

  .)2011أطرش،  (للمعلم والمدرسة
  
 : التكامل في تنمية شخصية الطالب .7
  

 حسب نتائج عدة أبحاث - فع األهل الختيار المدارس الخاصة ألبنائهامميزات التي تدتتلخص أهم ال
 تركيزها على التكامل في تنمية شخصية الطالب في مختلف الجوانب حيث أن إعداد -ودراسات

 ليفهم ؛ يسير بشكل متواٍز مع تنمية الشخصية، مستقبالًالطالب علمياً ليكون مستعداً للدراسة الجامعية
  .)2004نيلسون، ( ض الكبير لحياته، ويعرف ويفهم من هو؟ويدرك الطالب الغر

  
 وتؤكد الدراسة أن نسبة األذكياء فيها أكثر من المدارس الحكومية، ووجود هؤالء األذكياء سوياً 
يجعل المدرسة تبذل قصارى جهدها لمدهم بالفكر والعلم إلى أبعد الحدود، وال يشعر الطلبة األذكياء 

 وبين ، وذلك للتباين الكبير بينهم،ية، كما لو كانوا في المدارس الحكوميةأنهم محط سخرية اجتماع

  .)1999عابدين، ؛ (Jen, 2006  باقي مستويات الطلبة
  
  :الزي الموحد .8
  
 ، ودراسة)com.education.www://htpp(  التي أشار إليها موقع المختلفة الدراساتإن
)Beavis, 2004 (ق وار ويلغي الف،زز المساواة بين الطالبأظهرت أن الزي المدرسي الموحد يع

 كالمظهر الجذاب للطالب في ، باإلضافة إلى بعض الفوائد األخرى،االجتماعية والطبقية بينهم
باإلضافة إلى بعض  الصفوف والساحات، ويعتبر الزي المدرسي بمثابة هوية لبعض المدارس،

 ، خاصة في الرحالترج المدرسة كسهولة تمييز الطالب والتعرف عليهم خا،الفوائد األخرى
 إعالنية تنتقل من مكان آلخر، ويعتبر ميزة أساسية عن مدارس ة ولوح،الميدانيةوالزيارات 

 والعادات ، حيث كثرت في اآلونة األخيرة المالبس التي ال تتناسب مع القيم واألخالق،الحكومة
رك الطالب أحياناً في اختيار  ويشا،ويكون الزي المدرسي إجبارياً للطالب والطالباتن، والدي

  .موتصميم الزي الخاص بمدرسته
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  :المرافق الصحية .9
  

 من  وجود المرافق الصحية، والتي تهم الوالدين والطالب على حد سواء المهمةومن المميزات
 والتي هي ،التي تفوق التي في نظيراتها من المدارس الحكوميةو وأماكن الشرب والطعام ،حمامات

  لصيانتها المخصصة وقلة الميزانيات، واإلهمال،لة سيئة بسبب كثرة عدد الطالبغالباً في حا
مضار المشاكل والالكثير من  وهذا من شأنه أن يسبب ، واالهتمام بها،وألعمال الصيانة بشكل عام

 وتكيفه مع المدارس، ومدى تقبله للتواجد فيها واستخدامه تؤثر على صحة الطالبالتي صحية ال
 تكون في أفضل حالة في هذا الجانب إلى أن  وبصورة اكبر والمدارس الخاص تميل،فقلتلك المرا

لما له من عالقة كبيرة باهتمام األهالي ومتابعته خاصة الطلبة الصغار الذين يكثر تعرضهم للمشاكل 
 الصحية جراء استخدامهم غير المراقب لتلك المرافق، وعدم مراعاتهم أحياناً لقواعد النظافة

)Rose, 2010 1996اليوسف، ؛(.  
  

 :التكوين االجتماعي .10
 

كل كبير وفي كل إن التكوين االجتماعي األفضل للمدارس الخاصة عن مدارس الحكومة يسهم بش
ة في التحصيل، وبدا واضحاً أن المناخ يمدارس الحكومال عن المستويات لصالح المدارس الخاصة
  .)Taylor, July 2006؛ Jaap, 2008 (االجتماعي فيها يسير على نحو أفضل

  
وليس بعيداً عن التكوين االجتماعي، هناك ما يسمى بالتنوع في المدارس، وفي أمريكا بدأت 

 التخاذ اإلجراءات االستباقية للبحث عن المرشحين المؤهلين 1980مبادرات التنوع بدءاً من عام 
واعد التنوع فيها تقوم للمدارس الخاصة، بغض النظر عن الظروف االجتماعية واالقتصادية، وق

    3.على أساس أن تكون هذه المدارس معاقل لالمتياز والنخبوية
  

أما اآلن فقد تأرجح البندول في االتجاه اآلخر، فقد أنشئت مدارس خاصة لها قيمتها الواقعية، وفيها 
 حيث ، والثقافية، والدينية،ب الطالب من كل الخلفيات العرقيةالتنوع، حيث أنها تسعى الستقطا

أصبحت النخبوية  يختلف عما كان عليه سابقاً، فلمدرسة النخبوية في الوقت الحاليأصبح مفهوم ا
  ولكن ليس لألسباب المعتادة،البها فقط، ويمكن أن تسمى نخبوية ال على طتطلق على المدارس

                                                 
 

خصصة للعائالت الراقية، أو أنشأتها عائالت لتوفير مستقبل وتعليم جيد لها وألبنائها، حيث تلك المدارس الم: يقصد بالمدارس النخبوية -  3
لم تكن هناك مدارس عامة بالمستوى المطلوب، وكانت البداية في بداية النصف األول من القرن العشرين، وكان األغنياء فقط من يستطيع 

 .أن يرسل أوالده إلى المدارس الخاصة
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بعض والتي ذكرت، ولكن بقصد انتقاء واختيار الطالب الذين سيقبلون فيها، وأصبح التنوع في 
  .)Kennedy, 2010( المدارس الخاصة مصدر فخر لها

  
 :معاملة الطالب .11

 
 وتجنب كل ما ، وإنسانية من خالل معاملة الطالب باحترام أوالًالحصول على التعليم األفضل يتم

 ، واإلهانات اللفظية، عن العقاب البدني كلياً واالبتعاديجرح كرامتهم، أو يمس شخصياتهم،
 أو ، سواء من الطالب، ومحاربة األلفاظ الخارجة عن نطاق اآلداب العامة، والشتائم،والسباب
 ، واالستئذان وغيرها آداب الحديث:اجتماعية متعددة مثلإكسابهم سلوكيات العمل على  و،المعلمين

  .)1996اليوسف، (
  
اف  واتص، وتوحيد نظام الثواب والعقاب، ومناقشة األخطاء معهم،مساواةكذلك معاملة الطالب ب 

ي إلى تخفيف السلوك غير المنضبط يؤد) في المدرسة والصف(النظام اإلداري بالديمقراطية 
  .)2001البرغوثي، (
  

أن طبيعة العالقة بين مديري ومديرات المدارس الخاصة في ) 1998أبو غزالة، (وأظهرت دراسة 
 والتواصل معهم بشأن ،لتهم ومعام، وبين أولياء األمور فيما يتعلق بالطالب،محافظة رام اهللا والبيرة

  .ما يخصهم متوفرة بشكل معقول في مدارسنا
  
 الحديث السابق عن مزايا المدارس الخاصة، قد ال يتوافر بالضرورة في جميع المدارس بنفس إن

 مما ؛فر وبنسب متفاوتة في هذا النوع من التعليمة تتوالمستوى والمميزات، ولكن المزايا المذكور
، والحديث عن هذه المزايا في هذا  من الوالدين إللحاق أبنائهم فيهحساناً وإقباالًيجعله يالقي است

 لمعرفة ما يميز  على حد سواءالخاصةالحكومية و جاء ليكون مشجعاً لمدارسنا الفلسطينية ؛الفصل
  . التطوير والتحسين بشكل دائمالعمل على  و،قتداء بها وتشجيعها على اال،المدارس الخاصة

  
  : عيوب المدارس الخاصة.2.8.2

  
  حسب الدراسات السابقةن التعليم الخاص وما يتمتع به من مميزات تميزه عن المدارس الحكوميةإ

ينطوي على بعض العيوب كما أشار المتخوفون منه، سواء أكانوا كتاباً أم باحثين، وهذا الحديث 
كنها جاءت نتيجة دراسات  ورغم محدوديتها، ول- كما أسماها البعض-  أو المساوئ ،عن العيوب
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 اإلشارة إليها تأتي ضمن الوضع الطبيعي للتعليم  تناولت هذا الجانب بشكل محدد، وإن،وأبحاث
  : ومنها يتوافر تعليم ما دون عيوب تشوبه إذ ال يمكن أن،الخاص

  
 :التكلفة .1
 

لنظرة األولى أشارت العديد من نتائج الدراسات التي أجريت حول التعليم الخاص أن تكلفته تشكل ا
 ميزانية م، حيث أن بعضها مكلف جداً، وتشكلبالنسبة لمعظم الناس عند اختيارهم له لتعليم أبنائه

 باإلضافة إلى قيام بعض ،هم الختيار المدرسة الخاصةاألسرة فرقاً كبيراً في الخيارات المتاحة أمام
ميات مختلفة تطلبها منهم المدارس بتحميل األهل تكاليف إضافية غير القسط التعليمي تحت مس

  .)2004نيلسون، ؛ Esteves, 2010 ( المدرسة
  

 كأكبر  المادية المنتظمة على شكل دفعات وأقساط نظرة اآلباء للتكلفةن إRose (2010( وتشير 
 حيث أن بعض المدارس ، ألنه قد يوازي أحياناً التعليم الجامعي في التكلفة،عيب في التعليم الخاص

 ما يكفي لتعليم طالب في أفضل ، اآلالف من الدوالرات-  باإلجمال –طالب تتقاضى على ال
 بل تكثر طلباتها المالية لتنفيذ ، وال تكتفي المدارس الخاصة بالقسط التعليمي السنوي.الجامعات

  .العديد من النشاطات وغيرها
  

ادية يرسلون  والمهن الع، أن األسر من أصحاب الدخل المحدود)Beavis, 2004( وتشير دراسة 
 أكثر من األسر تعليم أبنائهم في المدارس الخاصة بسبب التكلفة العالية ل،أبناءهم للمدارس الحكومية
  .التي تتمتع بدخل مرتفع

  
إن الربح المادي قد يدفع المدارس الخاصة إلى تكرار االمتحانات خالل الفصل الدراسي؛ بغية 

لي األمر، فيبقي ولده في المدرسة  وهذا األمر يرضي وتحسين أداء الطالب في االختبارات النهائية،
  .)Lubienski, 2009 ؛ 2004الراشد، (
  

 ودفع ،وهذا التساؤل حول األسباب التي تدفع أولياء األمور إلى إلحاق أبنائهم في المدارس الخاصة
عود لقناعة  ي،رس الحكوميةاألموال لتعليم أبنائهم على الرغم من توافر التعليم بالمجان في المدا

 والعمل على تقنين ، الوالدين على ضرورة التضحية بجزء من ميزانية األسرةراسخة لدى
  وتحمل تكلفة مدارس النخبة،هابنائ وتحمل ذلك للحصول على األفضل ألالمصروفات اليومية لها،

)Walford, 1999 ؛Ballantine, 2007(.  
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زي في لبنان أن نسبة التالميذ الذين غادروا  وتظهر الدراسة التي أعدتها إدارة اإلحصاء المرك
، وتضيف أن عبء الفاتورة التربوية يعد من )%6,8(المدارس الخاصة بسبب التكلفة العالية تبلغ 

 لتغطية تكاليف تعليم أوالدهم، وأشارت أن نسبة كبيرة من ؛أبرز أسباب االستدانة في األسر اللبنانية
إلى المدارس الخاصة في المراحل التعليمية األولى، ومن ثم تتوجه العائالت اللبنانية تدفع بأبنائها 

 وهذا ، العتقادهم أن التأسيس الجيد هو المهم؛نحو المدرسة الحكومية في مرحلة التعليم الثانوي
  .)2010 خداج، ( رغم تحمل أعباء التكلفة العاليةيتوفر في القطاع الخاص

  
 : والطبقية في المجتمعتعزز التفاوت .2
 
مد المدارس الخاصة على االنتقائية في قبول الطالب للدراسة فيها، وتقوم بفصل الطالب عن تعت

 ،من حيث نوعية الطالب  ويتعايش معه، وتضعه في محيط مختلف،محيطه االجتماعي الذي يألفه
  .)com.education.www://htpp( ومستواهم االقتصادي واالجتماعي

  
 بمعنى أن الموجودين فيها هم من ،قية في مجتمعها الداخليكذلك تعتبر المدارس الخاصة أقل طب

 فرصاً أقل للطالب م أو بالقرب منها، وقلة األعداد الموجودة فيها تقد،نفس الطبقة االجتماعية
 حيث أن معظم  يضر بتكيفه مع المجتمع مستقبالً، مما قد،للتعرف على الطبقات االجتماعية األخرى

 ،رس حكومية لذلك ال يحصلون على فرصة لرؤيتهم بالقدر الكافيأصدقاء الطالب يذهبون لمدا
 وكثير ، الطالب فيها باإلضافة إلى قلة عدد،قدمة للطالبفينتج عن ذلك قلة الفرص االجتماعية الم

  .)Rose, 2010(  يكونوا مع أعداد أكبر من الطالبمن الطالب يفضلون أن
  
 وإن بعهم مغتربين عن باقي أفراد مجتمعهم، مما قد يؤثر  الطالب عن محيطهم االجتماعي يجعلد

  .)2011 البخيت، (يفهم مع البيئة المحيطة مستقبالًعلى تك
  

إضافة إلى غياب التماسك االجتماعي بين الطالب ومحيطه االجتماعي بسبب قيام أغلبية المدارس 
 وبالتالي فهي تحد من الخاصة بتعزيز قيم معزولة عن قيم المجتمع المحيط بالطالب الذي يعيش فيه،

 ,National center for the study(لخطاب والحوار السائدين في محيطه إمكانياته على ا

كانيات تكيفهم  والحد من إم، وبمعنى آخر تأصيل ثقافة االغتراب داخل محيطهم ووطنهم،)2001
  .)Harris,& lowery, 2002( مع بيئتهم األصلية
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 :ب والمدرسةتعزز سلطة الوالدين على الطال .3
 

 خوفاً من  في المدارس الخاصة على أبنائهم والرقابةإن ممارسة اآلباء واألمهات الكثير من السلطة
 من خسارة الطفل من السلبيات والعيوب الواضحة، وقد تتنازل خسارة المبالغ المدفوعة، وخوفاً

ن هذه المطالب في  حتى عندما ال تكو،المدارس الخاصة لمطالب الوالدين حرصاً على إرضائهم
 ومما قد يدفع المدارس لالستجابة لمالحظات غير بناءة فقط من أجل عدم ،مصلحة الطالب

  .)Rose, 2010(خسارتهم 

  
 لم يكن يحترم مفهوم حقوق الوالدين في -  ولفترة طويلة – وبما أن التعليم في المدارس الحكومية، 

 عند الضرورة، حيث كان هذا الحق مغموراً  أو التدخل،م صغارهم، وإبداء النصح والمشورةتعلي
من بيروقراطية المدارس الحكومية ومديريها، وهذا أدى في كثير من األحيان إلى صراع بين 

السلطات السلطة المهنية للمدرسة، والسلطة المعنوية للوالدين، وأصبحت العالقة بين اآلباء و
 حيث أدى هذا الوضع إلى زيادة التدخل من  يشوبها نوع من العداء في كثير من الحاالت،المدرسية

 أو رفض ، في تعيين المعلمينقبل الوالدين في المدارس الخاصة، ووصل األمر أحياناً إلى التدخل
  (Education .State University, 2011). بعضهم 

  
 :الربح والخسارة .4
 
 نتائج، و)National center for the study, 2001 ( الواردة في واألبحاثدراساتال  نتائجتشيرو

أن المدارس الخاصة في حقيقة أمرها ربحية، أي تقوم على مبدأ ) Lubienski, 2009 (دراسة 
 الضريبية، وهذه اإلعفاءات تستهلك المال العام، يدة من تخفيض أو إعفاءات الحكومةالربح، ومستف

 العامة، وهناك  والخدمات،والذي يمكن أن يخصص لقطاعات أخرى أشد حاجة منها مثل الصحة
  .مدارس قليلة جداً تبتعد عن هذا الوصف

 
عن عيوب المدارس في صحيفة الجزيرة في معرض حديثه ) 2009أيار،  18( الفيصلويضيف 

 يجب أن يرافقه استشعار حقيقي ،ن االستثمار في العقول عمل حساس ودقيقأ ،الخاصة التجارية
، فإذا كان التعليم الذي يء لتقويضها بجشعهم الالمتناهلقيمة األمانة الكبيرة التي يسعى بعض األثريا

 أو متهالكاً؛ فإن ذلك سيؤثر سلباً في المستقبل، وتتلخص المشكلة بأن مالك ،تتلقاه األجيال ضعيفاً
 وليس لديهم أي خلفيات ثقافية تؤهلهم للخوض في هذا المجال، ،بعض المدارس الخاصة شبه أميين
انب المادي كشف التجاوزات التي اعتادت هذه المدارس على فحرصهم على المنصب إلى الج
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 ، ال تتوافر فيها أدنى مقومات السالمة الصحية،ارتكابها، إنها مدارس أشبه ما تكون بالمستودعات
  . أو الفكرية

  
إن ازدياد أعداد المدارس الخاصة دون أن تتمتع بمؤهالت كافية تمكنها من لعب الدور المنوط فيها، 

،  والربح بجذب أكبر عدد ممكن من الطالبية أصحابها في معظم األحيان الكسب الماديوتكون غا
 إلى زعزعة الثقة بالتعليم باإلضافة إلى واقعها غير المشجع من نقص التجهيزات والمباني قد يؤدي

  .)2010حرقوص، نيسان ( الخاص
  
 :عيوب أخرى .5
  

المسافة بين بيت الطالب والمدرسة، ألن بعد رس الخاصة في المدن الكبيرة ومن عيوب بعض المدا
 بالقرب من المدارس الحكومية المخصصة للتجمعات السكانية، -  إلى حد ما -معظم الناس يعيشون 

نقل  أو على دراجته، أو قد يتم توفير حافلة خاصة لفل فيها قادراً على الذهاب مشياًويكون الط
ت مخصصة، أو من األهل إليها إال بحافال التي يصعب الوصول الطالب، بعكس المدارس الخاصة

  .)Rose, 2010( مما يخلق متاعب جمة للوصول إليها ،واألصدقاء
  

عدم المساواة، وتشجع العائالت على المدارس الخاصة تشجع بعض  أن إلى  وتشير نفس الدراسة
 ،طنم الشعور واالهتمام بحاجات الوعلى التخلي عن مسؤولية المواطنة، بمعنى التخلي وعد

 بحجة الجدل القائم تخلي عنها، وهناك قلّة من اآلباء يرفضون إرسال أبنائهم للمدارس الخاصةوال
 حيث أن نظرتهم للتعليم الخاص تختلف .عن مسؤوليات المواطنة، والتسبب في إهدار المال العام

  .عن التعليم الحكومي من حيث مدى قربه أو بعده من االهتمام بحاجات الوطن
  

 وتتمترس  تتحيزشأة أو قديمة الن،عيوب، فهناك بعض المدارس العريقةلى كل ما سبق من إضافة إ
 وطرائقها القديمة، ورفضها لألفكار والممارسات التربوية الجديدة، أو ،حول أفكارها ومعتقداتها

وبسببها التعامل مع ما هو جديد من أفكار تخالفها، أو قد تغير من جذورها التي نشأت عليها، 
 باإلضافة إلى محدودية الرقابة على هذه المدارس قد تسمح لهم بتنفيذ لت على السمعة والشهرة،حص

  .)Lubienski, 2009 ( من األهالي ألنها ال تتناسب معهمبرامج قد تالقي اعتراضاً 
  

المستجدات ما يسمى وفي مجال آخر متعلق بشكوى أولياء األمور من مخالفات المدارس الخاصة 
:  مثل وذويهمالتي يعتبرها أولياء األمور استغالالً للطلبةو  والمدفوعات،ي المصاريفالدائمة ف
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 النشاطاتو،  والمهرجاناتاالحتفاالتو،  الخاص بالطالبالكتاب السنويورسوم المطبوعات، (
 حيث يتم تحميل الطالب كافة المصاريف المتعلقة بالنشاطات )، وغيرهاالثقافية والرياضية

إلضافة إلى الفصل التعسفي الذي تلجأ إليه بعض المدارس الخاصة في حاالت عديدة  باالمذكورة،
 وألسباب بسيطة مثل تدني مستوى الطالب، أو ،دون الرجوع إلى قرارات وزارة التربية والتعليم

  .)2004نيلسون، (من والده في التعامل مع المعلمين خطأ بسيط 
  

الس أولياء األمور في كثير منها لمتابعة القضايا التي  عدم توافر مج فيها ومن القضايا السلبية
 ، ومراقبة عمليات التقييم، ومالحظات األهالي، وعدم متابعة وتقييم عملها،تخص طالب المدرسة

. ومدى مطابقتها للشروط المعتمدة، وتأخر بعضها في توفير المعلمين لبعض المواد لفترات طويلة
  )Lubienski, 2009 ؛ 2009عباس، نوفمبر (
  

كذلك فإن المدارس الخاصة تواجه تحديات تختلف كلياً عن تلك التي تواجهها نظيراتها في القطاع 
 وعدم ،على المستوى المطلوب حيث يحتاج معلموها إلى التدريب والتأهيل المستمرين للحفاظ ،العام

لتعليم من أجل  بهذا الجانب قبل تعيين المعلمين في وظائف اةكثير من المدارس الخاصاهتمام 
  .)Ross& Gow, 2001 (ينعكس سلباً على أدائهم التعليميمما  أو قلة اإلمكانيات ،التوفير المالي

  
 المقارنة بين مهمة يجدر بالباحثين والدارسين ذكرها عند إلى قضية )Shanker, 1991 (وأشار

اعين الحكومي ، وهي أن مقارنة تحصيل الطالب في القطخاصة والمدارس الحكوميةالمدارس ال
، والسبب يعود في ذلك أنه لو مرحلة التعليمية بدالً من بدايتهاوالخاص يجب أن تكون في نهاية ال

في اختبار أعطي لطالب الصف الثالث األساسي مثالً، ثم ) ب(على المدرسة ) أ(تفوقت المدرسة 
ن أفضل من أداء يكو) ب(تساوى أداؤهم بعد ثالث أو أربع سنوات دراسية، فإن أداء المدرسة 

  ).أ(المدرسة 
  

 أنه ال يمكن الحكم على أداء القطاعين من مجرد )Sweet, 1981(نقال عن ) 2004( الراشدوأكد 
نتائج اختبارات مقننة تعطى للطالب في لحظة معينة من الزمن، وإن المقارنة يجب أن تكون بين 

 الطالب، وأضاف، حتى ذلك التغيير  أو الحكومية فيغيير التي تحدثها المدارس الخاصةمقادير الت
يجب أال يفسر بأن سببه تفوق مدرسة على أخرى، بل إن هناك متغيرات يأتي بها الطالب معه عند 

صفاته التحاقه بالمدرسة، تتعلق بحالته االجتماعية، ومستوى عائلته االقتصادي والتعليمي، وكذلك 
التي تقوم بها المدارس و ب مستوياتهم، حس عملية انتقاء الطالبالشخصية، وعوامل أخرى، مثل

  . الخاصة
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لذلك يرى الباحث أن ما تحتاجه المدارس الحكومية والخاصة هو بناء ثقافة تربوية واحدة تسهم في 
 ،خدمة الطالب، واالبتعاد عن التلقين والتهميش، والتركيز على التفاعل اإليجابي بين المعلم والطالب

ال يساعدها أن تتمركز فيها األصوليات الدينية أو الفكرية التي تؤول والتعاون المستمر مع األهل، و
إلى رفض اآلخر، ووجوب تنمية أفراد الهيئة التعليمية مهنياً في المجاالت المتخصصة والعمل على 

 وتوفير حقوقهم التقاعدية، وتفعيل دور األهالي في متابعة دورها كي تتمكن ،االهتمام بالمعلمين
  . والتي من أجلها تنفق األسر أموالها،دية واجباتها الرياديةالمدرسة من تأ

  
  الدراسات السابقة 9.2

  
 واختلفت مضامينها من ، عن التعليم الخاص أو اإلنجليزية،تنوعت الدراسات السابقة باللغة العربية

  ولكنها تتعلق بجانب أو آخر من موضوع الدراسة الحالية،، أو دراسات وصفية،دراسات تاريخية
 ، وذلك من أجل االستدالل،المتعلقة بموضوع هذه الدراسةالدراسات السابقة  إيرادها ضمن تملذلك 

  :ألقدم كالتالي إلى ا وهي مرتبة من األحدث،أو التأييد بالجزئيات التي تتضمنها
  

   الدراسات العربية.1.9.2

  
  :)2010(دراسة الرقاد 

 
 ومعلمي المدارس ،قة بين المشرف التربويهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة العال

، ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم استبانة وفقاً ألسئلة  في األردنالخاصة من وجهة نظر المعلمين
معلماً من معلمي المدارس الخاصة، ) 175( وتم توزيعها على عينة عشوائية بلغت ،الدراسة

  :وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها
  

علمي المدارس الخاصة يدركون أهمية اإلشراف التربوي في تطوير أدائهم التعليمي مقارنة  أن م
 ومعلمي ،بمعلمي المدارس الحكومية، وأن هناك عالقة تعاونية إيجابية بين المشرف التربوي

 وبالتالي تحسن وضع طالبهم األكاديمي، وأوصت ، على أدائهمالمدارس الخاصة مما ينعكس إيجاباً
لدراسة بمجموعة من التوصيات تتلخص في ضرورة تعزيز التعاون بين المشرف التربوي هذه ا

 وهذه العالقة بين  واللقاءات اإلشرافية،،الل الدورات وضرورة تبادل الخبرات من خ،والمعلمين
 وإدراك معلمي هذه المدارس ألهمية دور اإلشراف ، ومعلمي المدارس الخاصة،المشرف التربوي
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 مما يؤدي ،ن يكون أداؤهم متميزاً واهتمامهم بأ،على أدائهم التعليمي ينعكس إيجاباً ،االتربوي فيه
  .  وزيادة نسبة االلتحاق بالمدارس الخاصة،إلى تحسن تحصيل الطالب

  
  :)2010(دراسة القصبي 

  
والتعليم العالي في صدرت هذه الدراسة عن المركز الوطني للقياس والتقويم في وزارة التربية 

تتعلق بترتيب المدارس على مستوى المملكة بناء على مستوى متوسط التحصيل و عودية،الس
 إللحاق اآلباء ع وما يعزز الداف،سنوات) 3(للطالب في المدارس الحكومية والخاصة على مدى 

هم في المدارس الخاصة، وقد اتبعت في الدراسة منهجية المسح الشامل للمدارس الحكومية ألبنائ
متوسط أداء طالبها في امتحانات موحدة للقدرات العامة (كانت أداة الدراسة عبارة عن  و،والخاصة

 الدراسة بحصول المدارس الخاصة على ثمانية مقاعد من  وجاءت نتائج،)واالختبارات التحصيلية
أي أن نسبة ) الرابع والخامس(أفضل عشر مدارس، وحصلت المدارس الحكومية على مقعدين فقط 

 من )%7(لمراكز العشرة األولى للمدارس الخاصة على الرغم من أن نسبتها تمثل  من ا)80%(
  .التعليم الحكومي على مستوى المملكة

  
 وقد خلصت الدراسة أن مخرجات التعليم في المدارس الخاصة الجيدة أفضل بكثير من مخرجات 

 المسابقات بأنواعها، المدارس الحكومية، ومن مجاالت تميزها حصولها على المراكز المتقدمة في
ومخرجاتها ) اآليزو(وحصولها على شهادات وجوائز لم تحصل عليها المدارس الحكومية مثل 

التعليمية أفضل من المدارس الحكومية، وأشارت الدراسة أن أغلب األهالي يختارون المدرسة 
  . الخاصة ألسباب تربوية وتعليمية وخدماتية

  
  ):2010(دراسة السيقلي 

  
 الثقافي السلوك أنماط مواجهة في التربوي الدور مجاالت أهم إلى التعرف إلى دراسةال هدفت

 تقديرات بين الفروق إلى التعرف إلى هدفت كما ، في قطاع غزةةاإلسالمي للمعايير المخالف
 المخالف الثقافي السلوك أنماط مواجهة في بدورهم للقيام الخاصة اإلسالمية المدارس في المعلمين
 جميع من الدراسة عينة وتكونت التحليلي، الوصفي المنهج الباحث واستخدم اإلسالمية، يرللمعاي
 والبالغ غزة، محافظات في الخاصة اإلسالمية المدارس ومعلمات معلمي من األصلي المجتمع أفراد
  .ومعلمة معلماً (320) عددهم
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 إلى للتعرف بالمعلمين خاصة ىاألول االستبانة استبانتين، الباحث أعد الدراسة أهداف ولتحقيق 
 مجاالت، (4) شملت فقرة، (51) من وتكونت ،اإلسالمية للمعايير المخالف الثقافي السلوك أنماط

 للمعايير المخالف الثقافي السلوك أنماط مواجهة في لتقدير دورهم بالمعلمين خاصة الثانية واالستبانة
 بتحليل قام ثم الدراسة، عينة على االستبانة طبيقبت الباحث وقام ،فقرة (62) من وتكونت ،اإلسالمية
 أهمها أن المدارس الخاصة ذات الطابع  إلى نتائجالدراسة توصلتو ،العينة أفراد استجابات

 وتميزها عن ،اإلسالمي لها دور رائد في مواجهة السلوك الثقافي المخالف للمعايير اإلسالمية
  .األهالي إلى إلحاق أبنائهمع المدارس الحكومية في هذا الجانب مما يدف

  
  :)2009( دراسة عبيدات و محمد 

  
هدفت الدراسة إلى استطالع أسباب التوجه نحو خصخصة التعليم في األردن، والتعرف على النتائج 

، ومن أجل جمع  في قطاع التعليم العاماإليجابية والسلبية التي قد تنتج عن تطبيق الخصخصة
 فقرة، )62(ملت على تشاعبارة عن استبانة وهي  تصميم أداة للدراسة  تم الالزمة للدراسةالبيانات

  وتعليمإدارياً من مستوى مدير تربية) 57( مجاالت، وتكون مجتمع الدراسة من ةموزعة على ثالث
 وبينت النتائج أن أهم األسباب التي ة في وزارة التربية والتعليم، ومعلممعلماً) 390(ومساعديه و 

استفادة األهل من البرامج النوعية التي يقدمها القطاع الخاص، : خصة التعليم هيقد تؤدي إلى خص
، وتقديم أفضل الخدمات  ويشعرهم بإنسانيتهم، يحترم الطالب....)تعليمياً وأخالقياً (وتوفير جو آمن

ن برامج  باإلضافة النخفاض درجة الرضا ع.التعليمية للطالب من معلمين مؤهلين ومعدين جيداً
  .عليم في القطاع العامالت
  

 ،أما أهم النتائج اإليجابية التي قد تنتج عن خصخصة التعليم فهي تحسين الكفاءة التعليمية للمدارس
والكفاءة التدريسية للمعلمين، وزيادة مقدرة النظام التربوي األردني على المنافسة الدولية، وكان 

عليم ذوي االحتياجات الخاصة من أبرز النتائج  وزيادة رسوم ت،تسرب المعلمين األردنيين من المهنة
 ،السلبية للخصخصة، وفي النهاية قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لصانعي السياسة التعليمية

  .ومتخذي القرار في األردن
  

  :)2008(دراسة الشمراني 

  
من وجهة  أبرز المشكالت في اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة إلى التعرف هدفت الدراسة
، واستخدم الباحث المنهج  في مدينة مكة المكرمة والمشرفين التربويين، والمديرين،نظر أصحابها
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الوصفي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع أصحاب ومديري ومشرفي المدارس الخاصة في مكة 
  .المكرمة، واستخدم الباحث استبانة من إعداده كأداة للدراسة

  
موافقة المالك والمديرين على ل  الكليةدرجةال أن  في دراستهل إليها الباحثأما أهم النتائج التي توص

وجود مشكالت لإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة كانت بدرجة متوسطة مقارنة بالمدارس 
، حين كانت درجة موافقة  على نتائج دراسات سابقة تناولت المدارس الحكومية بناءالحكومية

  محورياًس الخاصة تلعب دوراًن المدار وألى وجود مشكالت بدرجة عالية، عالمشرفين التربويين
  في المدارس الخاصة عن المدارس الحكومية في توجه األهالي إللحاق أبنائهمفي تخفيف األعباء

  . وقلت مشاكلها اإلدارية والتعليمية،فيها كلما زادت فعالية المدارس الخاصة
  

  ):2007(دراسة العرجان 

  
 والعالقة بينهما ،لى السلوك القيادي المميز، ومستوى التفكير االبتكاري الدراسة التعرف إهدفت هذه

) 77(ة الدراسة من عند مدرسي التربية الرياضية في المدارس الخاصة في األردن، وقد تألفت عين
تخداماً  نتائج الدراسة إلى أن أسلوب التعزيز االجتماعي هو األكثر اس أبرزأشارتمعلماً ومعلمة، و

وتميزاً من قبل أفراد العينة، وجاء األسلوب الديكتاتوري في المرتبة األخيرة، وقد كانت الفروق 
لصالح الذكور في أسلوب التعزيز االجتماعي، ولصالح حملة الماجستير في القدرة على التفكير 

  . وقد تميزت المدارس الخاصة بهذا المجال أكثر من الحكومية.االبتكاري
  

   ( 2005 ): المناعمة دراسة

  
 تحسين في والخاصة الحكومية المدارس في المدرسية اإلدارة دور إلى التعرف إلى الدراسة هدفت
 عينة وتكونت ،هافي السائدة اإلدارية األنماط عن والكشف غزة، محافظات في التعليمية العملية
 والتعليم التربية لمديريتي ابعةالت والخاصة الحكومية المدارس من ومعلمة معلماً (400) من الدراسة
 ،الباحث إعداد من المدرسية اإلدارة دور لقياس  استبانةالباحث واستخدم يونس، وخان بغزة

 النمط يتبعون والخاصة الحكومية المدارس مديري معظم ن أ: ومنها، نتائجىإل الدراسة وتوصلت
ألنماط اإلدارية لمديري المدارس  وال توجد فروق ذات داللة ل،المدرسية اإلدارة في الديمقراطي

  . وسنوات الخدمة، ونوع المدرسة، والمنطقة التعليمية،الجنس ،الحكومية والخاصة تعزى لمتغير
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 التعليمة العملية تحسين في ودورها ،المدرسية باإلدارة تتعلق التي المجاالت بعض في اتفاق هناكو
 فهي فيها اتفقت التي المجاالت أما جاالت،الم بعض في واختالف والخاصة، الحكومية المدارس في

 مجال فهي فيها اختلفت التي المجاالت وأما الطلبة، ؤونش ومجال والمالية، اإلدارية الشئون مجال
 وذلك لصالح ،الدراسي المنهاج ومجال المدرسي، العمل تقويم ومجال للمعلمين، يالمهن النمو

  .المدارس الخاصة
  

  :)2005 (دراسة العصلب

  
الدراسة واقتصرت  ،لى واقع الكفاءة الداخلية لنظام التعليم الثانوي الخاصت الدراسة التعرف إهدف

في إدارة تعليم الرياض وجدة، وتناول ) للبنين(على طالب المرحلة الثانوية في المدارس الخاصة 
الطالب، (عليمية الواقع الكمي والكيفي للتعليم الثانوي بالمملكة العربية السعودية حسب المتغيرات الت

 والتعليم الخاص، ،ثم عمل مقارنة بين التعليم الثانوي العام الحكومي) كثافة الفصولوالمعلمون، و
واستخدم الباحث في هذه الدراسة منهج تحليل النظم، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب 

 طالب التعليم الثانوي الخاص  جميعة الثانوية، أما العينة فشملتالتعليم الخاص المسجلين في المرحل
  .في إدارتي تعليم الرياض وجدة

  
 إلى أن واقع الكفاءة الداخلية لنظام التعليم الثانوي الخاص مرتفعة،  في نتائج دراستهوخلص الباحث

وذلك راجع لما يتمتع به النظام من مدخالت عالية ساهمت في رفع كفاءته، حيث أن المعلمين 
ربوية عالية في كافة التخصصات العلمية التي يقومون بتدريسها، يحملون مؤهالت علمية وت

 20(وتدعمها سنوات طويلة من الخبرة، كذلك بينت الدراسة أن كثافة الفصول الدراسية تتراوح من 
 ومراعاة ، مما يسهم في مقدرة المعلم على التعامل مع جميع الطالب، طالباً في الصف)22- 

 فأصبحت مرتفعة وتتراوح بين ،س ذلك على نسبة نجاح الطالبالفروق الفردية بينهم، فانعك
)90,5 %-95,5%(.  
  

  ):2004(  نيلسوندراسة

  

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوامل التي تؤثر على آراء وتقييم أولياء أمور الطالب في اختيارهم 
ير المدارس مدرسة خاصة معينة ألبنائهم في دبي والشارقة، وتوفير دليل منهجي وعلمي لتطو

 معتمدة على ، من أولياء األمور المواطنين فقط فرداً)537(الخاصة، وقد شملت عينة الدراسة 
  : ومن أهم نتائجها،المقابالت الميدانية
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 .يقصدون المدارس الخاصة) دبي والشارقة( من الطالب في اإلمارات )%29(تبين أن  .1
 :بع شرائح هيإن أهالي الطالب في المدارس الخاصة ينقسمون إلى أر .2
 
الباحثون عن القيم الوطنية التي تحرص على انتظام أبنائها بمدارس خاصة تركز على مناهج   -  أ

 .تعليم اللغة العربية
 .الباحثون عن القيم اإلسالمية والمدارس ذات المفاهيم والتوجهات اإلسالمية  -  ب
 ،ت المتطورة والتقنيا،الذين يفضلون توفر المرافق الرياضيةو ،الباحثون عن الخدمات  -  ت

 . المختلفةوالنشاطات االجتماعية
 حيث يركزون على المعايير والتوجهات العالمية للمدارس التي ، الباحثون عن العالمية  -  ث

 .يبتعثون أبناءهم لها
 

  :  على الترتيبيزات المدارس الخاصة أبرز مموجاءت
  
والبيئة االجتماعية السائدة، موقع المدرسة، ومدى تأهيل المعلمين، والمناهج اإلضافية، والثقافة  .1

 .وجودة تدريس اللغة اإلنجليزية من أبرز مميزات المدارس الخاصة
تمتاز بعض المدارس الخاصة بقدرتها على تأهيل الطلبة نفسياً وأكاديمياً لمتابعة تعليمهم  .2

 .الجامعي في الخارج
 . عيوبها من أفراد العينة أن ارتفاع األقساط السنوية فيها من أبرز)%60(أشار  .3
  

  ):2004(دراسة صالح 

  

لى درجة المشكالت اإلدارية في المدارس الخاصة وأثرها على التعليم من هدفت الدراسة التعرف إ
 تكونت و في محافظات شمال فلسطين، والطالب، وأولياء األمور، والمعلمين،وجهة نظر المديرين

من ) 488( و،من أولياء األمور) 488( معلماً ومعلمة، و) 126(مديراً و) 59(عينة الدراسة من 
  .الطلبة

  
مادية (أن درجة المشكالت اإلدارية الخاصة بالمديرين كانت مرتفعة جداً،  وأظهرت نتائج الدراسة 

وكانت المشكالت اإلدارية الخاصة ). ون وأخرى مصدرها المعلم،خاصة فيما يتعلق بالحوافز
 أما درجة المشكالت اإلدارية الخاصة بالمعلمين .بالمديرين مرتفعة عند مديري المدارس المختلطة

 وكانت النسبة المئوية ،)ونالمعلموالطالب، والمدير، (فكانت مرتفعة عند المشكالت التي مصدرها 
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 أما فيما يتعلق بدرجة المشكالت اإلدارية الخاصة بأولياء األمور )74.04(للدرجة الكلية للمشكالت 
أولياء والمعلم، والمدير، (لخاصة للمشكالت التي مصدرها فكانت مرتفعة جداً في المدارس ا

ولم يالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية في ). 73.60(وكانت الدرجة الكلية للمشكالت ) األمور
درجة المشكالت اإلدارية الخاصة بأولياء أمور الطالب بمحافظات شمال فلسطين تعزى لمتغير 

 ذات داللة إحصائية في المدارس الخاصة، بمحافظات في حين وجدت فروق. الجنس، المحافظة
شمال فلسطين، تعزى لمتغير المؤهل العلمي لولي األمر، ولمتغير عدد األوالد، مهنة ولي األمر و 

  .موقع المدرسة
  
 فيما يتعلق بدرجة المشكالت اإلدارية الخاصة بطالب المدارس الخاصة بمحافظات شمال أما 

 ولم يالحظ وجود فروق ،ت التي مصدرها المدير والمعلمين عند المشكالفلسطين كانت مرتفعة جداً
 في حين وجدت ، المؤهل العلمي لولي األمرأو ،المهنةوذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس، 

فروق دالة إحصائياً في درجة المشكالت اإلدارية الخاصة بطالب المدارس الخاصة، بمحافظات 
  .ر المحافظة والمرحلة التعليميةشمال فلسطين تعزى لمتغي

  
  ):1999 (دراسة عابدين

  

هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل التي يراعيها الوالدان عند إلحاق أبنائهم بالمدارس 
الخاصة، ومزايا هذه المدارس المختارة، ومؤشرات ضعف المدارس الحكومية، وإحجام الوالدين 

 المدارس الخاصة األساسية والثانوية في محافظتي القدس عنها، وتكون مجتمع الدراسة من كافة
 منها في كل مديرية، )%35(ورام اهللا والبيرة، وقد تم اختيار عينة عشوائية من المدارس حوالي 

فرداً، ) 655( من عدد طلبتها، فبلغ عدد العينة )%5(مدرسة، واختير ) 30(فبلغ عدد المدارس 
 مع الطالب، بحيث - بانة خاصة أعدت لتحقيق غرض الدراسةوهي است- حيث أرسلت أداة الدراسة 

يجيب عنها أحد الوالدين، وأظهرت الدراسة أن أهم األسباب واالعتبارات التي يراعيها الوالدان 
  :حين اختيارهم المدارس الخاصة، هي

  
  بتنوع المدارس الخاصة على المدارس الحكومية باهتمامهازتمي: في مجال البرنامج التعليمي .1

مها بتعلم مهارات التفكير  واهتما،المعلومات العامة لطلبتها، وتأكيدها على المعارف العلمية
 . العلمي
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 واهتمامها ، المدارس الخاصة بصغر حجم صفوفهاتميز: جال االهتمام الشخصي بالطالبفي م .2
ظافة ، واهتمامها بنار الطالب بإمكانية تحسنه وتفوقه، واهتمامها بتوجيه سلوك الطالببإشع
   . واهتمامها بإعداد الطالب للحياة الجامعية، وترتيبها، وكتبه، ومالبسه،م الطالبجس

تمام  المدارس الخاصة باالهتميز:  وروح المبادأة لديهته،بدافعيو ،الطالببهتمام االفي مجال  .3
  . ، وتوفير فرص التعلم الذاتي للطالببوجود حوافز تعليمية للطلبة

تابعتها لتحصيل  المدارس الخاصة بشكل ملحوظ بمتميز: قة مع األهلالهتمام بالعالفي مجال ا .4
إتقان أساسيات القراءة والكتابة،  و،وجود نظام اتصال مستمر مع األسرة و،الطالب مع األسرة

واستخدام الوسائل التعليمية، وتنوع األنشطة غير الصفية، وإشراف المعلمين على أداء 
تابعة داخلية للطلبة، واالهتمام بممارسة مهارات النقد الواجبات المدرسية، وتوفر حصص م

والتحليل، ومالئمة المنهاج للطالب وحاجاته، إن ما تحرص المدارس الخاصة عليه أكثر من 
غيره هو التجاوب مع رغبات الوالدين وإتاحة الفرصة للطلبة لنمو شخصياتهم بشكل يختلف 

 .جيه منهاعن زمالئهم في المدارس الحكومية بإشرافها وتو
 

وضع و ،إعادة النظر في سياسة التوسع في التعليم الخاص وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها
، قضايا النظام المدرسي، واالهتمام الشخصي بالطلبة، وتبني فلسفة مدرسية تهتم بالقيم اإليجابية

  . وتوجيه سلوك الطلبة
  

  ):1997(دراسة اليوسف 

  
 لى دوافع اختيار التعليم االبتدائي األهلي للبنات من قبل أولياء األمورهدفت هذه الدراسة التعرف إ

 ، والتعليمية،من خالل الدوافع النظامية وذلك ، في المملكة العربية السعوديةبمدينة مكة المكرمة
 ،استخدمت الباحثة المنهجين التاريخيقد  والصحية، و، واألخالقية، واالقتصادية،واالجتماعية
 لتتبع نشأة التعليم األهلي في مكة المكرمة،  حيث استخدمت المنهج التاريخي، دراستهاوالوصفي في

تكونت عينة الدراسة من  اختيار الوالدين للتعليم األهلي، وواستخدمت المنهج الوصفي لدراسة دوافع
 ،أولياء أمور طالبات الصف السادس االبتدائي من جميع المدارس األهلية في مدينة مكة المكرمة

 لقياس الدوافع التي  من إعداد الباحثة، وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة فرداً)203(وعددهم 
  .م اختيار التعليم األهلي لبناتهمتؤثر على الوالدين في قراره

  
كانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة والمتعلقة بالدوافع الختيار التعليم األهلي مرتبة و 

  :ة كاآلتيحسب األهمي
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 وتجويده، وغرس القيم ، وتالوته،حيث كان االهتمام بتحفيظ القرآن الكريم: المحور األخالقي .1
 واالبتعاد عن ، والسلوك االيجابي، والتركيز على تعلم وأداء الصلوات الخمس،األخالقية

 . من أهم ما يدفع أولياء األمور الختيار التعليم األهلي،السلوكيات السيئة
حيث كان من ثاني أهم الدوافع ويركز على تمتع المدارس األهلية ببيئة : صحيالمحور ال .2

صحية جيدة، واالهتمام بالنظافة والسالمة في جميع مرافق المدرسة، وتعويد الطالبات على 
 .االهتمام بنظافتهن الشخصية

لطالبات في حيث االهتمام باللغة اإلنجليزية، وتدريس الحاسوب، وقلة أعداد ا: المحور التعليمي .3
بطريقة أفضل، والتركيز على إتقان المهارات اللغوية، الصفوف مما يساعد على االهتمام بهن 

 للمراحل الدراسة وسائل التعليمية، وتهيئة الطالبوعدم استخدام العقاب البدني، وتوافر ال
 .القادمة

 في المدرسة البات، وعدم إهانة الط للفتياتفضلاألتعليم الالحصول على : المحور االجتماعي .4
، وإكسابهن السلوكيات االجتماعية المتعددة مثل آداب من خالل تعامل المعلمات معهن

 .   المحادثة، ووجود التجانس بالمستوى االجتماعي بينهن
  

  ):1995(دراسة زقزوق 

  
يم لى أساليب اإلدارة المدرسية في جذب الطالب لاللتحاق بمدارس التعلهدفت هذه الدراسة التعرف إ

الخاص في مدينة جدة، والوقوف على واقع أساليب الجذب التي تتبعها اإلدارة المدرسية في 
المدارس الخاصة في جذب الطالب، وتحفيز أولياء األمور إللحاق أبنائهم فيها كما يدركها مديرو 

ب،  وأولياء أمور الطالب، والتعرف على العوامل المؤثرة في عملية جذب الطال،المدارس الخاصة
 وشملت عينة الدراسة جميع مديري ،وقد صمم الباحث استبانة خاصة من إعداده لهذا الغرض

  . وعينة من أولياء أمور الطالب،المدارس الخاصة في المدينة
  

وكانت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن هناك تفوقاً لصالح مديري المدارس الخاصة حاملي 
وجاءت إمكانات المدرسة .  بالدرجة األولىاليب جذب الطالبالمؤهل التربوي األعلى في أس

 ثم قدرة إدارة المدرسة على إقامة عالقات إنسانية ،ووسائل الترفيه المتوافرة فيها بالدرجة الثانية
 وغيرهم، كذلك أظهرت الدراسة عدم وجود أثر ، والمعلمين، والطالب،مختلفة مع المجتمع المحلي
غرافي على أساليب الجذب المستخدمة في محاور قبول الطالب وإمكانات يذكر لموقع المدرسة الج

  .المدرسة
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  ):1994(دراسة سالمة 

  

لى مؤشرات فاعلية كل من المدارس األهلية والحكومية، والتعرف هدفت هذه الدراسة التعرف إ
ن إلحاق على كيفية تحقيق أوليات المنفعة المتحققة منها، والتعرف على أهداف أولياء األمور م

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وكانت عينة ،  في مدينة جدةأبنائهم بالمدارس الحكومية واألهلية
مديرات ) 5(مديراً و) 55(مديرة في المدارس الحكومية و ) 57( و مديراً) 62(الدراسة مكونة من 

ثة نماذج مختلفة من  ثالفرداً من أولياء األمور، وذلك باستخدام) 1200(من المدارس األهلية، و
  :وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية . وزعت على كل فئة من فئات العينة،تاالستبيانا

  
 .المدارس الحكومية أكثر فاعلية من المدارس األهلية في تحقيق األهداف العامة .1
عليم المدارس األهلية لها أهدافها الخاصة التي تميزها عن الحكومية مثل الشمول في البرامج لت .2

 .اللغات وغيرها
إن إلحاق أولياء األمور ألبنائهم في المدارس األهلية يرجع لوجود المستوى األكاديمي األفضل،  .3

 .وتحقيق سلوكيات أفضل للطالب والطالبات
 

  ):1993(دراسة شطا 

  
  بالمملكة العربية السعودية، جدة في للبناتيلى نشأة التعليم األهلهدفت هذه الدراسة التعرف إ

 الوالدين لهذا النوع من التعليم،  والتعرف على أسباب انتشاره، واختيار، وواقعه المعاصر،تطورهو
، وتطوره، والمنهج ياستخدمت الباحثة في دراستها المنهج التاريخي لدراسة نشأة التعليم األهلو

ن أهم  وم،موجهة تربوية) 89(الوصفي لتحقيق أغراض الدراسة، وكانت عينة الدراسة مكونة من 
  :نتائج الدراسة

  
 في مراحله األولى بواسطة  في المملكة العربية السعودية جدة مدينةانتشر التعليم األهلي في .1

 .الكتاتيب
من أسباب انتشار المدارس الخاصة رغبة أولياء األمور في المحافظة على المستوى  .2

 .االجتماعي لبناتهم، وتقديم تعليم مميز جيد لهن
 . والمعلمينعالقة بين المنزل والمدرسة بال الجاداالهتمام .3
 من أهم ما يدفع األهالي إللحاق بناتهم في المدارس ، واألنشطة المدرسية،المواد اإلضافية .4

 .     من أهم مميزات هذه المدارس تعتبر هذه النتيجة وكذلك،ةاألهلي
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  :)1992(دراسة الغامدي وعسيري 

 
، وقد تضمنت  في منطقة الطائف حكوميتينستين، ومدر هذه الدراسة في مدرستين خاصتينأجريت

 للحصول على تن من االستبيانااً واحداً، وقد صمم الباحثان نوعيالدراسة أربعة أسئلة وفرض
كما صمم الباحثان اختباراً موضوعياً شامالً لمواد  أسئلة الدراسة، المعلومات الالزمة لإلجابة عن

ة إلى إجراء مقارنة بين المراجع التعليمية المقدمة الصف السادس الختبار الفرض، وتهدف الدراس
في كال النوعين من المدارس للتعرف على كفاءة وفعالية كل منهما، والوقوف على صحة ما شاع 
في أوساط الناس من أن المدارس الخاصة تقدم تعليماً أفضل من المدارس الحكومية، ولذا يحرصون 

  .على إلحاق أبنائهم بهذه المدارس
  
تضح من خالل النتائج التي توصل إليها الباحثان أن هناك تفوقاً في مستوى التحصيل األكاديمي  ا

لطالب المدارس الخاصة على نظرائهم في المدارس الحكومية بصفة عامة، ويستثنى من ذلك مادتي 
لنوعين الحساب والهندسة والتي تبين أن فيهما قصوراً وتدنياً ملحوظاً في مستوى التحصيل في كال ا

  .من المدارس
  

 كما أظهرت الدراسة وجود عجز في اإلمكانيات المادية الالزمة لتنفيذ البرامج التعليمية مثل 
 كما في كال النوعين من المدارس،) العبالموالمكتبة، والمعامل، والوسائل التعليمية، والمبنى، (

فة عامة أعلى منها في لوحظ من خالل الدراسة أن مؤهالت مدرسي المدارس الخاصة كانت بص
  . المدارس الحكومية

  
   (1991 ): اهللا عوض دراسة

  
 البعدين خالل من الخاصة المدرسة لمدير القيادي السلوك خصائص لىإ التعرف الدراسة هدفت

 عينة تألفت . في عمانالخاصة المدارس في التنظيمي المناخ على وأثرها واالعتباري التنظيمي
 العينة هذه اختيار وتم ،معلمة (400) و معلماً (315) منهم ،ومعلمة اًمعلم (715) من الدراسة
 مقياس الباحث طبق الدراسة هدف تحقيق ألجل .الخاصة المدارس جميع من العشوائي باألسلوب
 استخدم وقد ،"هالبن"ويدعى نموذج  ،االعتباريو التنظيمي البعدين في للمدير القيادي السلوك
  .دراسته في لتحليليا الوصفي المنهج الباحث
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  :هما الخاصة المدارس في السائدين النمطين نى أإل الدراسة توصلت وقد 
  

 بالتفهم أيضا يتميز إلنجازلة معايير عالي ويضع والحزم، الشدة بين يجمع الذي النمط   - أ 
 .واهتماماتهم ورغباتهم المعلمين حاجات وتقدير واالعتبارية،

 المعلمين بين دالة فروق توجد الوأظهرت أنه  ،والتسيب بالالمباالة يتميز الذي النمط   - ب 
 إال ،االعتباري البعد في المدارس لمديري القيادي السلوك خصائص تقدير في والمعلمات

 .التنظيمي البعد في إحصائياً دالة فروق وجدت أنه
  
  :الدراسات األجنبية .2.9.2

  
  ):Rose, 2010 (دراسة

  

ايا وعيوب المدارس الخاصة من وجهة نظر أولياء األمور في لوقوف على مزهدفت هذه الدراسة ا
 واستخدمت الباحثة االتصال الهاتفي ، وطبقت على عينة من مدارس لندن المختلطة،بريطانيا

  : وكانت أبرز المزايا والعيوب من وجهة نظر أولياء األمور كاآلتي،تواالستبيانا
  
) 20-15(س العامة حيث يكون لديهم من انخفاض أعداد الطلبة في الصفوف مقارنة بالمدار .1

 .طالباً بالمقارنة مع ثالثين أو أربعين طالباً في المدارس الحكومية
 .االهتمام الفردي الذي يحظى به الطالب في المدارس الخاصة .2
 .تأثير األهل في تعليم أبنائهم، وكانت هذه النتيجة ضمن االيجابيات والسلبيات .3
 . ألساليب التدريسالمدارس الخاصة أكثر ابتكاراً .4
 .تقدم مرافق مناسبة وصحية ومالئمة وحديثة .5
 .حصول الطالب على التعليم الديني واألخالقي والتركيز على مبادئ القيم واألخالق .6
فرصة مالئمة لذوي االحتياجات الخاصة ألنها تلبي احتياجاتهم بشكل  تعد المدارس الخاصة  .7

 .حقيقي وفاعل
 

اصة هي التكلفة العالية، وأنها تقدم فرصاً اجتماعية أقل ألنها أصغر ومن أبرز عيوب المدارس الخ
عدداً من المدارس العامة، وممارسة اآلباء واألمهات الكثير من السلطة على أبنائهم خوفاً من 

  .خسارة المبالغ المدفوعة، وخسارة الطفل
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  ):Esteves, 2010 (دراسة

  
أولياء أمور المدارس الخاصة في أمريكا إلى  والتي أجريت على عينة من ،هدفت هذه الدراسة

 ، والتخلي عن المدارس الحكومية،الوقوف على أهم األسباب في إلحاق أبنائهم في المدارس الخاصة
  .وقد استخدمت الباحثة في هذه الدراسة استبانة للوقوف على االستجابات

  
  :هيت أهم النتائج التي توصلت إليها وكان

 . يوماً بعد يوم من المدارس الحكومية بسبب تفشي ظواهر سلبية فيهاأن مخاوف اآلباء تزداد .1
 وصغر حجم الصفوف ،ي المدارس الخاصة كان بسبب القيم واألخالقفأن سبب إلحاق أبنائهم  .2

 .الدراسية
 .تركيز هذه المدارس على الفنون واأللعاب  .3
 .المعلمين لمالحظات أولياء األموراستجابة اإلدارة و  .4
يس الدين كان في آخر أولويات األهل، كما أظهرت الدراسة أن الزي المدرسي  تدر وأخيراً .5

 وذلك ألنه يشكل مساساً بحرية ،الموحد يعتبر من مزايا وعيوب المدارس الخاصة في آن واحد
  . ولكنه في الوقت نفسه يلغي الفوارق االجتماعية بين الطالب،الطفل

  
لالزم للعثور على المدرسة المناسبة قبل اتخاذ وأوصت الدراسة األهالي بضرورة أخذ الوقت ا

  .القرار النهائي والسؤال واالستفسار من اآلباء واألمهات الذين أرسلوا أبناءهم لمدارس خاصة
  

  ):Dronkers& Avram, 2010( دراسة

  
هدفت هذه الدراسة إلى تقدير فعالية المدارس الخاصة في عدة مجاالت مقارنة بالمدارس الحكومية، 

اس فعالية المدارس يتيح التمييز بين اختيار اآلباء للمدارس الخاصة عن المدارس الحكومية ، وقي
وقد أجريت  ،وبالتالي مراعاة الطبيعة االنتقائية لآلباء في المقارنة بين القطاعات من قبل اآلباء

االستبانة  واستخدم الباحثان ، عشرة بلدان أوروبية عدة مدارس في من عشوائيةالدراسة على عينة
  .ابالت واالتصاالت كأدوات للدراسةوالمق

  
 أشارت نتائج الدراسة أن فعالية المدرسة وسمعتها األكاديمية هي الميزة الكبيرة للمدارس الخاصةو 
السبب وراء إلحاق األبناء فيها، وهذه الميزة ال تتوافر في المدارس الحكومية بالقدر الذي يضعها و

  .بل مع المدارس الخاصةفي منافسة أو حتى بالمقا
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  :)Kennedy, 2010( دراسة

  

هدفت هذه الدراسة إلى تقديم الحقائق التي تهم أولياء األمور الذين يفكرون في إرسال أطفالهم إلى 
مدرسة خاصة ما، وتم أخذ البيانات والمعلومات من خالل أسئلة ومقابالت أجراها الباحث مع عينة 

 ،مديرين في المدارس الخاصة في الواليات المتحدة األمريكية وال، والطالب،من أولياء األمور
  قومي األمريكي إلحصائيات التعليم، وبالتعاون مع المركز ال،وكانت العينة عشوائية عنقودية

مدارس لذوي مدارس خاصة عسكرية، و، و مدرسة خاصة أكاديمية)350(وتكونت العينة من 
أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يدفع  ومن مدارس داخلية،واصة، االحتياجات الخ

  :أولياء األمور إللحاق أبنائهم فيها أنها
  
 .تغطي حاجات ومتطلبات ال يمكن أن تغطيها المدارس الحكومية  .1
وتقدم  ، حيث أنها تركز على استعدادات الطلبة للدراسات الجامعية،تقدم بيئة تعليمية متميزة  .2

 . ويعدون طالبهم إعداداً جيداً، من ذوي الخبرة ومدرسيها، متقدمةمقررات
 . والفنون األدائية، والرياضية،تتميز بالنشاطات الالصفية  .3
 .طالباً وطالبة) 20- 15(قلة عدد الطالب المخصص للمعلم في الصف لتدريسه من   .4
 .التنوع فيها من حيث أنها تشمل كافة المستويات االقتصادية واالجتماعية  .5
 . منهم من حملة الشهادات العليا)%80( وأن نسبة ،دارس مؤهلون تأهيالً جيداًمعلمو هذه الم  .6
 .الحياة فيها تشبه نمط الحياة األسرية من حيث االهتمام بالطالب في كل النواحي  .7
 حيث ، يسمح لها بالكثير من االهتمام الشخصي المقدم للطالب،صغر حجم المدارس الخاصة    .8

 داخل  وهذا يوفر لهم ميزة المشاركة في جميع النشاطات،لبةطالب وطا) 500- 400(تضم بين 
 .الصف وخارجه

 
  :)Froster & D'Andrea, 2009( دراسة 

  

هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة طبيعة عمل معلمي المدارس الخاصة مقارنةً بمعلمي المدارس 
 ،نسبة تحصيل الطالبارتفاع  على في كال القطاعينالحكومية في أمريكا، وانعكاس الرضا الوظيفي 

الطالب  راً لتحسن مستوىالحكومية نظ  أو،الخاصة ارتفاع نسبة االلتحاق بالمدارس ومقارنة
  .التعليمي
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زارة التربية والتعليم  وبالتعاون مع و،استخدم الباحثان بيانات من خالل عينة من معلمي القطاعين
 ،الحكومية يعانون من سوء البيئة المدرسية، ومن أبرز نتائج الدراسة أن معلمي المدارس األمريكية

ورداءة النظام، وأن المدارس الحكومية ال توفر بيئة مناسبة للتدريس، وأن المعلمين هم ضحايا 
 وعلى نظرة أهاليهم ، سلباً على الطالب هذا ينعكس وبالتالي،الخلل الحاصل لنظام التعليم الحكومي

  .لتلك المدارس
  

 عن نظرائهم في المدارس  فإن ظروف عملهم تختلف اختالفاً كبيراً،ة المدارس الخاصأما معلمو
، وهذه االختالفات تفسر الفجوة بين مخرجات التعليم في كال القطاعين لصالح المدارس الحكومية
 مما ينعكس إيجاباً ، والمدارس الخاصة نفسها، حيث أنها تشجع على التنافس بين المعلمين،الخاصة

  .على الطالب
  

 الفروق لصالح المدارس الخاصة فيما يتعلق بارتفاع نسبة االلتحاق نظراً للفجوة بين وكانت
مخرجات التعليم في كال القطاعين، وانعكاس الرضا الوظيفي على تحصيل طلبة المدارس الخاصة 

  .أدى إلى ارتفاع نسبة االلتحاق فيها
  

  ):Dronkers, 2008 (دراسة

  
الفات اإلجمالية في التحصيل الدراسي بين المدارس العامة هدفت هذه الدراسة إلى تحليل االخت

  ،بلداً من بلدان أوروبا) 22 ( على عينة عشوائية من المدارس فيةوالمدارس الخاصة المستقل
 في مقاربة متعددة )االختبارات الوطنية والمدرسية (ةباستخدام بيانات الطالب التقويميوذلك 

 وأولياء ، على الخصائص االجتماعية للطلبةكما ركزتت،  وتقدير هذه االختالفا،المستويات
  : وكانت من أبرز نتائج الدراسة، وطبيعة التدريس،األمور

  
 وخاصة ،كان الفرق لصالح المدارس الخاصة عن المدارس العامة في التحصيل بشكل عام .1

 .المواد العلمية
 ، وطبيعة التدريس،المدرسيالمناخ  العامة في الخاصة عن المدارس كان الفرق لصالح المدارس .2

 .والتكوين االجتماعي األفضل لطالبها
 

 أو ، أو النظم التعليمية،وجاءت نتائج هذه الدراسة على الرغم من أنه ال توجد فروق في التاريخ
  .وحدة هذه الدول
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  ):Deani, 2007 (دراسة

  

 وأجريت الدراسة لى أسباب اختيار المدارس الخاصة في أونتاريو،هدفت هذه الدراسة التعرف إ
 وتم استثناء ،)مستقلة، أو دينية(أسرة يدرس أبناؤها في المدارس الخاصة ) 919(على عينة من 

  : وقد أظهرت الدراسة عدة نتائج منها،المدارس والطالب من ذوي االحتياجات الخاصة
  
 .إن المدارس الخاصة تتميز بفعالية أكبر من المدارس الحكومية في معظم المجاالت .1
 . وجو مريح للطالب،فر المدارس الخاصة بيئة داعمة وتعاونيةتو .2
 وتشمل ،فيها انتماء قوي للعمل من موظفيها ومعلميها، وتتميز بقيادة تربوية فعالة وجماعية .3

 . ومعلميها واآلباء،مديريها
، والتوقعات بنتائجها أقوى من  وعلى جميع الطالب، بكافة أشكالهتركز على التعليم والتعلم .4

 .ارس الحكوميةالمد
مالمح البيئة المدرسية أكثر إيجابية وفعالية، وتوفر االهتمام الفردي للطالب، وتوفر لطالبها  .5

 .فرصاً أكبر للتقدم كل حسب مستواه وقدراته
 .تميزها بالمرافق المالئمة والحديثة .6
 .تعزز القيم الدينية والثقافية لطالبها .7
 .تعمل على إعداد الطالب للدراسة الجامعية .8

 
 ، ومستوى تعليم الوالدين، والمشاركة السياسية، والمدنية، فإن القيم الدينية،أما فيما يخص الوالدين

 من أبرز العوامل عند اآلباء إللحاق أبنائهم في مدرسة ، ومصدر الدخل المرتفع،والوضع الوظيفي
  . خاصة

  
  ):Taylor, 2006 (دراسة

  

 حيث رس الخاصة عن المدارس العامة في بريطانياهدفت الدراسة إلى الوقوف على ما يميز المدا
وأظهرت  ،ت، واستخدم الباحث المقابالت واالستبياناتم أخذ عينة طبقية من عدة مدارس مختلفة فيها

 أن أهم ما يميز المدارس الخاصة عن القطاع الحكومي، والذي يجذب الناس إليها هو أنها النتائج
ن الطلبة يقضون فيها وقتاً طويالً في تعلم ارات االتصال، وأ، ومهتعلم الطلبة روح العمل الجماعي

 إضافة إلى بناء عالقات ، مما ينعكس إيجاباً على التحصيل الدراسي، والموسيقى، والدراما،الرياضة
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 مما يساعد في بناء شخصية الفرد، وهذا ما يجب أن تتعلمه المدارس الحكومية من ،اجتماعية جيدة
  .المدارس الخاصة

  ):Jen,  2006( ةدراس

  

 للتعرف إلى أهم "لماذا يجب عليك اختيار مدرسة خاصة البنك؟"  والتي هي بعنوان ،هدفت الدراسة
 )400(المدارس الخاصة، وأجريت الدراسة على عينة من األهالي تبلغ ب األسباب وراء االلتحاق

 .لتحقيق غرض الدراسةأمريكا مستخدمة االستبانة في   والية فرجينيا من كال الجنسين فيفرداً
 أبرز النتائج التي توصلت إليها الباحثة أن هناك ستة أسباب قوية تدفع األهل الختيار مدرسة توكان

  : وهي،خاصة ألبنائهم
  
 . عادة)1:08(أعداد الطالب في الصفوف تكون مالئمة حيث أن نسبة الطالب للمعلم تبلغ  .1
 ،يأخذ الطالب حريتهو ممارسة النشاطات،تكون مالئمة لمساحة الصفوف والمالعب والقاعات  .2

 .ويحظى باالهتمام المناسب
 منهم من )%80-%70( حيث أن نسبة ،إن معلمي المدارس الخاصة من حملة الشهادات العليا .3

 ورؤساء هذه المدارس كذلك يبحثون عن الكفاءة دائماً في اختيار ،حملة شهادة الماجستير
 .معلميهم

 معظم األلعاب ة وممارس،مرافق رياضية من الدرجة األولى و،مكتبات من روعة مرافقها .4
 .الرياضية المختلفة غير المتوفر في المدارس الحكومية

لفرق الموسيقية  ومنها الجوقات وا، وهي جزء رئيسي من برامجها،األنشطة الالصفية .5
 .والمسرحية

 . وإعداده للمستقبل،التركيز على تنمية شخصية الطالب في كل النواحي .6
 
  ):Beavis, 2004 (اسةدر

  
 في هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أسباب إلحاق الوالدين أبناءهم في المدارس الخاصة والحكومية

، وتم أخذ عينة عشوائية طبقية باستخدام الحاسوب من خالل األسماء المدرجة فيه ألولياء استراليا
 أحد الوالدين الذي له من) 609( بلغ حجمها أمور الطالب، وقام الباحث بعمل مقابالت مع عينة

 في اًطالب) 204( في مدارس حكومية، واًطالب) 204(طفل مسجل حالياً، وكانت العينة موزعة إلى 
  : في مدارس خاصة، وقد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التاليةاًطالب) 201( و،مدارس دينية

  العامة؟ما تأثير خلفية العائلة على اختيارهم للمدارس الخاصة أو .1
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 ما هي العوامل االقتصادية التي تؤثر على اختيار مدرسة خاصة أو عامة؟ .2
 ما هي التصورات المشكلة عند اآلباء عن المدارس الخاصة أو العامة؟ .3

 
وكانت نتائج الدراسة تشير إلى أن الوضع السياسي واألفكار السياسية تؤثر في قرار إلحاق األبناء 

حزب الوطني إلرسال أبنائهم إلى مدارس خاصة ونسبة أقل مدارس  حيث يميل أنصار ال،للمدارس
دينية خاصة، أما حزب العمل فهم أكثر ميالً إلرسال أبنائهم إلى المدارس الحكومية، كذلك فإن 
 ،األسر ذات المهن الراقية والوظائف العليا هم أكثر ميالً إلرسال أبنائهم إلى المدارس الخاصة

  .لعادية فيرسلون أبناءهم إلى المدارس الحكوميةوأصحاب المهن األقل أو ا
  

أما فيما يتعلق بدخل األسرة، فإن األسر ذات الدخل المرتفع أكثر ميالً إلرسال أبنائها إلى المدارس 
 والخلفيات االجتماعية ،أما األسر ذات القيم االجتماعية .الخاصة بعكس ذوي الدخل المحدود

ع هم أكثر الشرائح توجهاً إلرسال أبنائهم إلى المدارس الخاصة،  والوضع االقتصادي المرتف،الراقية
  .ولكن ليس إلى المدارس الدينية

  
  ):Dijkstra & et al, 2001 (دراسة

  
تقديم معلومات بخصوص توسيع نطاق خيارات الوالدين الختيار المدرسة  هدفت هذه الدراسة 

  . الخاصة المناسبة من بين عدة خيارات متاحة أمامهم
  
 ينة الدراسة اآلباءملت ع حيث ش،مدرسة) 136(جريت الدراسة في هولندا على عينة تحتوي أ

المسجلين أبناءهم فيها، وركزت الدراسة على الخيار الحقيقي لدى اآلباء إللحاق أبنائهم في المدارس 
وأخالق  وما يتضمنه من قيم ، والدافع الديني،الخاصة، وكان من أهم نتائجها أن المناهج الدراسية

  . والتكاليف المادية تلعب دوراً محورياً ورئيسياً في اختيارهم للمدرسة،محافظة
  

  :)Walford, 1999 (دراسة

  
اء األمور بلغت  بريطانيا على عينة عشوائية من أولي المدارس الخاصة فيأجريت الدراسة في

عرفة األسباب التي  وذلك لم، وذلك باستخدام استبانة صممت خصيصاً لهذا الغرضوالداً) 546(
ك المدارس الحكومية رغم تدفع الوالدين إللحاق أبنائهم في المدارس الخاصة البريطانية وتر

 الفكرية م بمختلف توجهاته،ن ما يدفع أولياء األمورأ  وقد كانت أبرز نتائج الدراسةمجانيتها،
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 ،دارس التعليم الخاص إلى إرسال أبنائهم إلى مومستوياتهم االقتصادية، واختالف أماكن سكنهم
 أن المدارس الخاصة تعمل على تقديم األفضل ألبنائهم، - بنسب متفاوتة–ودفع تكاليف باهظة 

وتنمية شخصياتهم وتعويدهم على االنضباط، وتهيئة أبنائهم للحصول على حياة أفضل في المستقبل، 
ع بها المدارس الخاصة ووجود وتدريبهم على الحياة األكاديمية مستقبالً، والسمعة الجيدة التي تتمت

  . الحكوميانطباعات سيئة عن التعليم العام
 

  ):Ratteray, 1997(دراسة 

  
من قبل ) المستقلة(قدمت هذه الدراسة وصفاً تفصيلياً لآلليات المتبعة في اختيار المدارس الخاصة 

راسة في ، حيث أجريت الد خاصة بهم بأمريكاس من أصل أفريقي في عدة مدارأولياء األمور
المناطق الحضرية كتعبير عن السلطة والهوية الثقافية، وقد اعتمدت الدراسة على المقابالت 

 )220(الهاتفية، واستبانة لعينة من أولياء األمور من طلبة كل مدرسة حيث بلغ مجتمع الدراسة 
ن أولياء  وم، طالباً وطالبة وتم اختيار العينة من مديري المدارس)12,000(مدرسة تضم حوالي 

  . مدرسة مختلفة عشوائياً)15( عائلة مختارة من )35( ومقابالت مع ،األمور
  

  تلتحق بالمدارس الخاصة ألسباب دينية )%80(وكانت النتائج تشير إلى أن نسبة عالية حوالي 
 ونسبة ، من الطالب يلتحقون ألسباب تتعلق بالمنهاج)%87(خاصة من الطلبة السود، وأن نسبة 

 من )%87(سباب تتعلق بالخلفيات العرقية والثقافية في المدرسة، وأكدت الدراسة أن نسبة مماثلة أل
 ونوعية البرامج التعليمية األكثر ،الطالب يلتحقون ألسباب تتعلق في البيئة التعليمية في المدرسة

  .جذباً في اختيار المدرسة
  

  )Crawford & Freeman, 1996 (دراسة

  

 "لماذا يختار اآلباء المدارس الخاصة؟" : التالي المحدداإلجابة عن السؤالإلى  هدفت هذه الدراسة
واآلثار المترتبة على برامج المدارس العامة، وأجريت الدراسة على اآلباء المسجلين أبناءهم في 

من أولياء األمور في أوماها ونبراسكا، وكانت النتائج ) 1107(على عينة تبلغ و ،المدارس الخاصة
  :كالتالي

  
من أولياء األمور يرسلون أبناءهم للمدارس الخاصة بسبب النتائج المرتفعة ) 384(إن حوالي  .1

 .في التحصيل لطالبها
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 .منهم لوجود التعليم الديني) 293(وحوالي  .2
 بسبب سياسات االنضباط الصارم والمتابعة) 145( .3
اً ملحوظاً من ونال التثقيف الجنسي وبعض جوانب االهتمام بالمنهاج وطرق التدريس جانب .4

 .عزوف األهالي عن التسجيل في المدارس الحكومية
كذلك أظهرت الدراسة ميل اآلباء لتسجيل أبنائهم في مدارس خاصة تتوافق مع معتقداتهم  .5

 .الدينية وقيمهم االجتماعية
 
  :تعقيب على الدراسات السابقةال 10.2

  

بمعظمها لم تتناول أسباب   سات العربيةمن خالل استقراء الدراسات السابقة، تبين للباحث أن الدرا
) 1999عابدين، (إلحاق األبناء بالمدارس الخاصة من وجهة نظر الوالدين والمديرين، سوى دراسة 

 هذه تحيث تناول) 1993شطا، (و) 1995زقزوق، (و) 1997اليوسف، (و ) 2004نيلسون، (و 
ختلفة، هذا ولم يعثر الباحث على الدراسات أسباب اإللحاق بالمدارس الخاصة، ولكن من جوانب م

 من وجهة  تناولت هذا الجانب من أسباب إلحاق األبناء بالمدارس الخاصة أخرىدراسات عربية
  .نظر الوالدين والمديرين

  
 أما باقي الدراسات تناولت أسباباً مختلفة في معرض حديثها عن المدارس الخاصة، أما الدراسات 

قاً بموضوع الدراسة الحالية، وذلك يعود لالهتمام بهذا النوع من  فقد كانت أكثر التصا،األجنبية
التعليم، وكثرة المدارس وتنوعها، والحرص الكبير من الدول الغربية على التعليم، وقد أظهرت تلك 
الدراسات أن أهم أسباب إلحاق األبناء بالمدارس الخاصة تبدأ بالسبب الرئيسي وهو تدني مستوى 

ومية، حيث تبدأ معه رحلة اآلباء بالبحث عن مدرسة خاصة تلبي النقص وسمعة المدارس الحك
الحاصل في التعليم الحكومي، ومنها سمعة المدرسة األكاديمية، وجودة التعليم المقدم فيها، وتميزها 

 وجودة التعليم خاصة في اللغة ،بجوانب عن المدارس الحكومية من حيث المناهج اإلضافية
 وإدراك معلميها ألهمية دور اإلشراف التربوي في تطوير أدائهم التعليمي اإلنجليزية والحاسوب،

  .لينعكس إيجاباً على طالبهم
  

ومن أهم ما اتفقت به الدراسات السابقة، أن حصول المدارس الخاصة على تميز في التفوق 
مدارس اإلسالمية األكاديمي لطالبها من أهم األسباب الدافعة للوالدين إللحاق أبنائهم فيها، وتميزت ال

 وتميزها ،الخاصة بدور رائد في مواجهة السلوك األخالقي والثقافي المخالف للمعايير اإلسالمية
 وقلة ، واحترام الطالب،بشكل الفت عن المدارس الحكومية، وجاءت أسباب مثل الجو اآلمن
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 من ،عامل مع الطالب واعتماد الديمقراطية في الت، وأساليب التعزيز االجتماعي،المشكالت اإلدارية
  .األسباب الهامة كذلك

  
 أن الوالدين يبحثون عن القيم الوطنية  الواردة في هذه الدراسة الدراسات العربيةوتناولت

 وتأمين ، أن جودة الخدمات المدرسية والتعليمية وأشارت، والعادات والتقاليد، واألخالق،واإلسالمية
 ألن المدارس الخاصة تعمل على إعداد ،سبق ألبنائهممستقبل جامعي مزدهر من خالل اإلعداد الم

 ، والمختبرات، وتوافر المكتبات،الطالب للدراسة الجامعية، وجاء عدد الطلبة في الصفوف
والمالعب بدرجة ملحوظة للباحثين عن التعليم الخاص، وأظهرت كذلك أن تجاوب المدارس 

 وتنمية ،احة الفرصة للطلبة للنمو الذاتي وإت، واالستماع لنصائحهم،الخاصة مع رغبات الوالدين
 وإدراكهم للمسؤولية الكبيرة في ، وتميز معلمي تلك المدارس بمؤهالتهم العلمية األعلى،الشخصية

  .تعليم طالبهم من األسباب التي يراعيها الوالدان عند اختيارهم للمدرسة الخاصة
  

  :ةأوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابق .1.10.2

  
 وخاصة بعد مجيء السلطة الوطنية  بحداثتها أوالً في محافظة رام اهللا والبيرةذه الدراسةتتميز ه

 إلى  مباشركونها تشير بشكلو  موضوع إلحاق األبناء في المدارس الخاصة،ها لتناول،الفلسطينية
بناء في مدرسة  إلى إلحاق األ الوالدين التي تدفعظر الوالدين والمديرينأهم األسباب من وجهة ن

زيادة التنافس البناء كما وتعمل على  االفتراضات المتوقعة لمثل هذا االختيار،  وذلك لتناولها،خاصة
  . بين المدارس الخاصةوالشريف

  
 من ، في مرحلة هامة من مراحل االهتمام بالتعليم الفلسطيني بكل قطاعاته كذلك وتأتي هذه الدراسة

 ورفع مستواه، لذلك ، ووزارة التربية للنهوض بالتعليم،سطينيةخالل عمل السلطة الوطنية الفل
ستسهم في لفت أنظار صانعي القرار الفلسطيني حول أهم ما يدفع الطالب لترك المدارس 

  . والعمل على تفاديه،الحكومية
  

  :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة .2.10.2

  
حداثتها، واإلطالع على األدوات  واألجنبية من  العربيةاحث من الدراسات السابقةلقد استفاد الب

 والتغذية الراجعة التي ،المستخدمة فيها وتنوعها في ذلك مما رفد الباحث بكم هائل من المعلومات
 ومراعاة لكافة ما تناولته ،بتكامل) االستبانة(أفادته في هذه الدراسة، وتمكن من بناء أداة الدراسة 
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 أو صعوبات ومشكالت واجهت ، الباحث ما رأى أنه قصور فيهاالدراسات السابقة، كما وتجنب
  .الباحثين فيها

  
 كذلك مالحظة ،وتكمن االستفادة في اإلطالع على األدب التربوي المتعلق بالمدارس الخاصة
 والوقوف على ،االختالفات بين الدول العربية واألجنبية حول أسباب االلتحاق بالمدارس الخاصة

  .لتقاء بينهانقاط االختالف واال
  
  : أوجه االختالف عن الدراسات السابقة.3.9.2 

  

حالية كثيراً عن الدراسات السابقة، ولكنها اختلفت بطريقة اختيار العينة حيث لم تختلف الدراسة ال
كانت العينة في الدراسة الحالية هي العينة العنقودية في اختيار المدارس الخاصة، كذلك اختلفت 

لها وجهة نظر الوالدين والمديرين معاً، حيث أن أغلب الدراسات السابقة ركزت عنها من حيث تناو
اختلفت ق األبناء بالمدارس الخاصة، كما على الوالدين كأهم مصادر التعرف على أسباب إلحا

 بموضوعها والمتعلق بالبحث عن األسباب التي قد تدفع الوالدين إللحاق أبنائهم في الدراسة الحالية
ر موضوع بحثها على ية، أما باقي الدراسات العربية فقد تناولت هذا الجانب ضمن تأثمدرسة خاص

 ودراسة ،)1999( ودراسة عابدين ،)2004(دوافع وأسباب اإللحاق ما عدا دراسة نيسلون 
 حيث تناولت موضوع ،)1993( ودراسة شطا ،)1995(زقزوق ( ودراسة ،)1997(اليوسف (

  .وجهات نظر مختلفةاإللحاق بالمدارس الخاصة من 
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  فصل الثالثال

  الطريقة واإلجراءات

  

 منهج الدراسة  1.3

 مجتمع الدراسة  2.3

 عينة الدراسة  3.3

  أداة الدراسة  4.3

 خطوات بناء االستبانة  5.3

 صدق األداة  6.3

 ثبات األداة  7.3

  الدراسة تطبيقإجراءات 8.3 

 متغيرات الدراسة  9.3

  ت اإلحصائيةالمعالجا 10.3

   والمشاكل التي واجهها الباحث، العقبات11.3
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  : الفصل الثالث
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الطريقة واإلجراءات
  

 من حيث مكوناته ،ات التي اتبعها الباحث في دراستهلطريقة واإلجراء توضيحاً ليتضمن هذا الفصل
، )االستبانة( وأداتها المستخدمة ،ة، وتحديد مجتمع وعينة الدراسة فيههج الدراسة المتبعالمتعلقة بمن

كما ويتضمن وصفاً لكيفية إعداد هذه األداة، وإجراءات التأكد من صدقها وثباتها ويتضمن كذلك 
  .إجراءات تطبيق الدراسة، والمعالجات اإلحصائية التي استخدمها الباحث في تحليل النتائج

  
  :منهج الدراسة 1.3

  
 الدراسة طبيعة مع يتناسب ألنه من أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي

  .تبويبها وتحليلهاو ،البيانات جمع على يعتمد حيث ،الحالية
   

  :مجتمع الدراسة 2.3

  
 عن أسئلة نو سيجيبنالذي (  من جميع والدي طلبة المدارس الخاصة الحالية مجتمع الدراسةتكون

وتفصيل ذلك . م2011- 2010 ومديريها في محافظة رام اهللا والبيرة للعام الدراسي )االستبانة
  :كالتالي

  
  وبما أن عدد الطلبة،)األب أو األم ( واحداً والداً لكل طالب تم افتراض أن حيث:الوالدان .1

صة في محافظة في المدارس الخام 2011- 2010للعام الدراسي والمسجلين  ذكوراً وإناثاً
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طالباً وطالبةً فسيكون عددهم ) 13724(  بلغحسب اإلحصائيات الرسميةرام اهللا والبيرة، 
  .والداً) 13724(نفس عدد الطلبة 

 
لعام الدراسي  محافظة رام اهللا والبيرة لبلغ عدد المدارس الخاصة في حيث :المديرون .2

) 41 ( المديرينكون عددمدرسة وعليه ي) 41(م حسب اإلحصائيات الرسمية 2011- 2010
 .مديراً ومديرة

 
المدارس الخاصة في المحافظة عدد  و في المدارس الخاصة، يبين عدد الطلبة)1.3 (والجدول التالي
  .م2011- 2010للعام الدراسي 

  
األساسية، والثانوية،  ( فيهامرحلةوال  عدد المدارسمجتمع الدراسة حسب :1.3 الجدول

  : والطالباتد الطالب وعد،)واألساسية والثانوية

  
  أساسية وثانوية  ثانوية  أساسية  المرحلة

  16  6  19  عدد المدارس
  4236  1269  2272 ذكور

  عدد الطلبة
  3007  1164  1776  إناث

  7243  2433  4048  المجموع
  13724  المجموع الكلي للطلبة

  
   . في المحافظة الخاصة المدارس أسماءبين ي) 3 (:الملحق رقمو
  

  :لدراسةعينة ا 3.3

  
  في الخاصة اختيار المدارسالعنقودية فيالعشوائية  طريقة العينة  في دراستهاستخدم الباحث

) 41 ( الكليلتي بلغ عددها وا،من المدارس الخاصة%) 25(نسبة ب  عينة بأخذ، حيث قامستهراد
 دارس حيث تم اختيار الم، بطريقة عشوائية منتظمة الخاصة وتم اختيار المدارس،مدرسة خاصة

بلغ مجموعها  حيث ،)38- 35- 31- 27- 23-19-15-11- 7- 3: ( التي تحمل األرقامالخاصة
 التجمعات السكانية كما هو موضح  وهي موزعة حسب، من مدارس المحافظةمدارس خاصة) 10(
  :)2.3 ( الجدول التاليفي
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لعشوائية  بطريقة العينة ا من الوالدينالتي تمثل عينة الدراسةالخاصة المدارس : 2.3 جدول

  :العنقودية

  
  التجمع السكاني  جنس المدرسة  المدرسة  الرقم

  البيرة  إناث  اإلسالمية الثانوية للبنات  1
  رام اهللا  ذكور  األوائل الثانوية للبنين  2
  عين عريك  مختلطة  البطريركية الالتينية  3
  رام اهللا  مختلطة  الجميل األساسية  4
  رام اهللا  إناث  سيدة البشارة للروم الكاثوليك  5
  مخيم الجلزون  ةمختلط  الفردوس األساسية  6
  رام اهللا  إناث  الفرندز للبنات  7
  البيرة  مختلطة  محمد بن راشد آل مكتوم الخاصة  8
  البيرة  إناث  النجاح الثانوية للبنات  9
  بيتونيا  ذكور   للذكورنور الهدى التطبيقية  10

  
  :عينة الوالدين .1.3.3

  
 من المدارس التي تم بطريقة عشوائية من كل مدرسة يع شعبهبجماختيار صف دراسي  تم

والداً من أحد والدي طلبة المدارس الخاصة في محافظة رام ) 369 (وقد بلغ عدد األفراد ،هااختيار
 للعام الدراسي في المحافظة  الخاصةمدارسالمدارس من ) 10(اهللا والبيرة موزعين على 

 والذي يوضح )3.3 ( الجدول التالي حسبالتي تم تحديدها العينة والصفوف وكانتم 2010/2011
 .توزيع العينة

 
 حسب التجمع السكني  توزيع أفراد العينة من الوالدين على المدارس الخاصة:- أ3.3 جدول

  .والصف وعدد طالب الصف

  
  عدد طالب الصف  الصف  التجمع السكاني  المدرسة  الرقم
  56  ثاني األساسيال  البيرة  اإلسالمية الثانوية للبنات  1
  21  السابع األساسي  البيرة  محمد بن راشد آل مكتوم   2
  25  العاشر األساسي  رام اهللا  سيدة البشارة للروم الكاثوليك  3
  85  الثالث األساسي  رام اهللا  الفرندز للبنات  4
  22  السادس األساسي  عين عريك  البطريركية الالتينية  5
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 ،نيا حسب التجمع السك،من الوالدين على المدارس الخاصة توزيع أفراد العينة  :- ب3.3 جدول

  . وعدد طالب الصف،والصف

  
  17  التاسع األساسي  رام اهللا  الجميل األساسية  6
  11   األدبيالثاني عشر  البيرة  النجاح الثانوية للبنات  7
  30   العلميالثاني عشر  بيتونيا  )أ(نور الهدى التطبيقية   8
  53  األول األساسي  جلزونال.م  الفردوس األساسية  9
  49  الحادي عشر األدبي  رام اهللا  األوائل الثانوية للبنين  10

  369  المجموع
  

استباناً ) 316( عدد االستبيانات المستردة هو ها تبين أن وعد،وبعد جمع االستبيانات من المدارس
ئة الخانات، أو ترك  وذلك لمالحظة عدم الجدية في تعب، منهااستبانة) 14(تم استبعاد و ،معبًأ

 العدد النهائي الصالح  بذلك ويكونو فقدان صفحة من صفحات االستبانة،عبارات دون إجابة، أ
، من العدد الكلي%) 2.2( وبنسبة من العدد اإلجمالي،%) 81.8( أي بنسبة ،)302(للدراسة هو 

  . فرداً)13724( والبالغ نسبة صالحة للدراسة نظراً لعدد المجتمع الكبيرالوتعتبر 
  

  :نو المدير. 2.3.3

  
وهو عدد قليل فلم ير الباحث ضرورة ألخذ الخاصة  بما أن عدد المديرين يساوي عدد المدارس 
أي مسحاً شامالً  ( مديراً ومديرة) 41 ( األصلي والبالغعينة منهم فكانت عينة الدراسة هي مجتمعها

   .استبياناً منها) 40(تعادة وبعد توزيع االستبيانات وإعادة جمعها تم اس. )للمديرين
 

  :أداة الدراسة 4.3

  
 حيث تعتبر االستبانة األداة المالئمة واألكثر فاعلية ، كأداة للدراسةاستبانة من إعدادهاستخدم الباحث 

  .للدراسة الميدانية للحصول على المعلومات والبيانات التي يجري تعبئتها من قبل المستجيبين
  

  :بانةخطوات بناء االست .1.4.3

  
  :يلي بما الباحث قام االستبانة لبناء
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 العربية السابقة والدراساتالمتعلق بموضوع الدراسة،  التربوي األدب على اإلطالع .1
 &Crawford(و ،)Esteves, 2010( : هما دراستين أجنبيتين عناألجنبية، واستبانتينو

Sharon, 1996( دادها  واستبانة قام بإع،الدراسة بموضوع  مباشرةصلة ذات) ،عابدين
 .فقراتها وصياغة االستبانة بناء في  جميعها منهاث الباحاستفاد وقد ،)1999

 .االستبانة شملتها التي ةيالرئيس المجاالت تحديد .2
 .مجال كل تحت تقع التي الفقرات صياغة .3
 .فقرة ( 98 ) و مجاالت (8 ) من تكونت وقد ،األولية صورتها في االستبانة إعداد .4
 هيئة التدريس أعضاء من بعضهم ،التربويين المحكمين من (16) على تبانةاالس عرض تم  .5

جامعة و ، بيرزيت جامعةو ،القدس المفتوحة جامعةو ،جامعة القدس أبو ديس: من في كل
 التربيةمديرية ب يعمل من ومنهم ،كلية العلوم التربوية في رام اهللاو ،جامعة عجمان، والخليل
 .بين أسماء السادة الذين قاموا بتحكيم االستبانةي) 7( والمحلق رقم .التعليم

تم  ،وتوجيهاتهم مالحظاتهم ودراسة المحكمين األساتذة من  المحكمةتاالستبيانا استعادة  بعد .6
 :حيث من وذلك ،بها أوصوا التي الالزمة التعديالت إجراء

 
 .للمجال متهاومالء االستبانة فقرات مناسبة مدى تحديد    -  أ
  .المكررة تالفقرا بعض حذف    -  ب
 .صياغتها وإعادة الفقرات من العديد دمج    -  ت
 .فقط واحدا هدفاً لتقيس المركبة الفقرات بعض تجزئة    -  ث

  
 ُقسمت وقد ،فقرة(61) ، ومجاالت (5) على النهائية صورتها في االستبانة استقرتوبعد ذلك 
  :التالي النحو على قسمين إلى االستبانة

  
  :بالمستجي عن شخصية بيانات: أوالً

  
 ،مستوى الدخل الشهريو ،مكان السكنو ،المؤهل العلمي و،الجنس(  البيانات وتشمل :الوالدان .1

  .)عمل الوالدعدد األبناء في البيت، وو
جنس و ، الدراسيةةالمرحل, وسنوات الخبرة ،الجنس ( وتشمل البيانات: مديراتال ونمديروال .2

  ).المدرسة
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  :فقرات االستبانة: ثانياً

  
 من الوالدين أو المديرين تعبئتها حسب بِل، وطُمجاالت) 5( موزعة على فقرة) 61(وعددها 
االستبانة بصورتها ) 4(ويبين الملحق رقم .  الخماسيليكرت مقياس استخدام تم وقد ،المطلوب
  .النهائية

مجاالتها بعد إتمام  من مجال كل حسب االستبانة فقرات عدد )4.3 (التالي ويوضح الجدول
  :التعديالت

  
  : توزيع فقرات االستبانة حسب كل مجال من مجاالتها:4.3الجدول 

  
  فقرات المجالعدد   عنوان المجال  المجال
  14  البرنامج التعليمي للمدرسة  األول
  13  مميزات المدرسة  الثاني
  10  رسالة المدرسة وفلسفتها  الثالث
  15  االهتمام الشخصي بالطالب  الرابع
  9  ولياء األموراعتبارات شخصية أل  الخامس

  61  مجموع فقرات االستبانة
  

  :مقياس ليكرت الخماسي .2.4.3

  
معارض  ( : خمسة اختيارات مثلىحدا أفراد العينة هي إهالتي سيجيب عنإذا كانت االستجابات 

كما في ) األوزان (  ما تدخل القيم نه عادةًفإ) موافق بشدة وموافق، ومحايد، وض، معاروبشدة، 
  :يالجدول التال

  
  : كيفية تحديد رأي المستجيبين على فقرات االستبانة:5.3 جدول

  
  الرأي  األوزان 

  معارض بشدة  1
  معارض  2
  محايد  3
  موافق  4
  موافق بشدة  5
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  : ويحدد اتجاه العبارة كما في الجدول التالي
  

  : كيفية تحديد اتجاه فقرات الدراسة:6.3 جدول

  

               
 وقد )0.8(أي حوالي ) 4/5( أن طول الفترة المستخدمة هي  من خالل الجدول السابقيالحظ

 قد حصرت فيما )5( و )4( و )3( و )2( و )1( الخمسة حسبت طول الفترة على أساس أن األرقام
  .اً حسب االتجاه الوارد في الجدول وعليه يكون االتجاه لكل فترة متدرج. مسافات)4(بينها 

  
  :صدق األداة 5.3

  
 صدق من الباحث بالتأآد وقام لقياسه، وضعت ما االستبانة عبارات تقيس أن االستبانة بصدق يقصد

  :نبطريقتي االستبانة

  
 : صدق المحكمين .1.5.3

  
 من تألفت المحكمين التربويين، من مجموعة على األولية صورتها في االستبانة بعرض الباحث قام

 أسماء السادة يبين) 7( رقم ملحقوال ، مجال التربية والتعليمفي المتخصصين من اً محكم(16)
  . وأماكن عملهممحكمي االستبانة

  
 لقياس ما فقرة كل مالئمة ومدى االستبانة، فقرات في آرائهم إبداء نالمحكمي من طلب الباحث وقد 

 والدمج إليها، إلضافةوا ،بعضها حذف أو بها، الخاص للمجال فقرة كل انتماء ومدى ألجله، وضعت
 بإجراء الباحث قام المحكمون،  السادةأبداها التي التوجيهات والمالحظات ضوء وفي بينها،

  .الت على بنية االستبانة وفقراتها، وذلك بإجراء تعديالمحكمون يهاعل اتفق التي التعديالت
  

  االتجاه  المتوسط المرجح
  غير موافق تماماً  1.79 إلى 1من 
  غير موافق  2.59 إلى 1.80من 
  محايد  3.39 إلى 2.60من 
  موافق  4.19 إلى 3.40من 

  موافق تماماً  5 إلى 4.20من 
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 :صدق االتساق الداخلي .2.5.3

 
الذي  المجال مع الفقرات من فقرة كل درجات بين االرتباط قوة الداخلي االتساق بصدق يقصد
 صدق من حققبالت الباحث قام  وقد،لالستبانة الكلية الدرجة مع مجال كل ارتباط ودرجة إليه، تنتمي

 فقرات من فقرة كل درجة بين االرتباط معامالت بحساب وذلك االستبانة، لفقرات الداخلي االتساق
حساب معامالت ) 8( ويبين الملحق رقم .إليه تنتمي الذي للمجال الكلية  والدرجة،االستبانة مجاالت

 والدرجة ،فقرة) 98(الغة  والب،االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانة بصورتها األولية
  .الكلية للمجال

  
 مع الدرجة الكلية للمقياس  األولية وقد بلغ مقياس حساب مصفوفة االرتباط الخاص بفقرات الدراسة

م تثم  ، حذف الفقرات غير الدالة إحصائياً تمعليهبناء  و، من قيم مصفوفة ارتباط فقراتها%)70(
 ،األداة تفي بالغرضشير أن نسبة االتساق الداخلي لفقرات مما ي .إخراج االستبانة بشكلها النهائي

تم حساب صدق المحك عن طريق جذر معامل و ما وضعت ألجله،وأنها تشترك معاً في قياس 
  .الثبات

   
 والدرجة ،بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانة  معامالت االرتباطيوضح) 7.3(والجدول التالي 
  : بعد حذف الفقرات غير الدالة إحصائياً، لالستبانة بصورتها النهائيةالكلية للمجال

  
 والدرجة ، حساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانة: - أ 7.3 جدول

  :الكلية للمجال

  
  اإلحصائيةالدالة   )ر(قيمة  رقم الفقرة الدالة اإلحصائية  )ر ( قيمة   رقم الفقرة

1  0.350*  0.027  32  0.626**  0.000  
2  0.477**  0.002  33  0.347*  0.028  
3  0.376*  0.017  34  0.468**  0.002  
4  0.466**  0.002  35  0.716**  0.000  
5  0.487**  0.001  36  0.363*  0.022  
6  0.407**  0.009  37  0.487**  0.001  
7  0.367*  0.020  38  0.542**  0.000  
8  0.597**  0.000  39  0.659**  0.000  
9  0.633**  0.000  40  0.490**  0.001  

10  0.346*  0.028  41  0.468**  0.002  
11  0.349*  0.027  42  0.363*  0.023  
12  0.662**  0.000  43  0.683**  0.000  
13  0.432**  0.005  44  0.351*  0.027  
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حساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة  : - ب7.3 جدول

  :مجالالكلية لل
  

14  0.481**  0.002  45  0.651**  0.000  
15  0.446**  0.004  46  0.590**  0.000  
16  0.355*  0.027  47  0.576**  0.000  
17  0.772**  0.000  48  0.350*  0.027  
18  0.380**  0.016  49  0.517**  0.001  
19  0.529**  0.000  50  0.410**  0.009  
20  0.412**  0.009  51  0.510**  0.001  
21  0.361*  0.022  52  0.638**  0.000  
22  0.453**  0.003  53  0.408**  0.009  
23  0.483**  0.002  54  0.773**  0.000  
24  0.363*  0.023  55  0.369*  0.020  
25  0.359*  0.026  56  0.357*  0.024  
26  0.592**  0.000  57  0.481**  0.002  
27  0.370*  0.019  58 0.365*  0.022  
28  0.480**  0.002  59 0.684**  0.000  
29  0.363*  0.022  60 0.450**  0.002  
30  0.485**  0.002  61 0.362*  0.023  
31  0.486**  0.001    

   
 لألداة ت أداة الدراسة مع الدرجة الكلية قيم مصفوفة ارتباط فقرا أن،لنا من الجدول السابق يتبين 

 وقيمها تفي بأغراض ،داة االتساق الداخلي لفقرات األ، مما يشير أن نسبةكانت دالة إحصائياً
خاصة من  وأنها تشترك معاً في قياس األسباب الكامنة وراء إلحاق األبناء بالمدارس ال،الدراسة

  . والمديرينوجهة نظر كل من الوالدين
  

  :االستبانة ثبات  6.3
 

 مرة من رأكث االستبانة توزيع إعادة تم لو النتيجة نفس االستبانة هذه تعطي أن االستبانة بثبات يقصد

 ،االستبانة نتائج في االستقرار يعني االستبانة ثبات أن أخرى بعبارة أو والشروط، الظروف نفس تحت
 زمنية فترات خالل مرات عدة العينة أفراد على توزيعها إعادة تم لو فيما كبير بشكل تغييرها وعدم

اة الدراسة على عينة  تطبيق أدخالل من الدراسة استبانة ثبات من الباحث تحقق وقد، معينة
تم و ، الحقاً وتم استبعادهم من عينة الدراسة، فقط الوالدينعينةمن %) 20(بلغت  استطالعية

 Cronbach,s( بطريقة االتساق الداخلي وبحساب معادلة الثبات كرونباخ ألفا التحقق من ثباتها

Alpha ( على عينة الدراسة الكلية، حيث بلغت قيمة الثبات)يتمتع االستبيان لكوبذ، )0.922 
  .  جداً من الثباتعاليةبدرجة 
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  :ةاالستبان ثبات لقياس آرونباخ ألفا معامل  :8.3 جدول

  
  قيمة معامل الثبات  عدد فقرات االستبانة

61  0.922  
  

  .  يوضح النتائج)9.3(كما تم حساب الثبات لكل محور من محاور الدراسة والجدول 
  

  : في االستبانةحاور معامل الثبات لكل الم:9.3جدول 

                
  *الصدق  الثبات  عدد الفقرات  )عنوان المجال (المحور  المجال

  0.890  0.800  14  البرنامج التعليمي للمدرسة  1
  0.897  0.806  13  مميزات المدرسة  2
  0.850  0.729  10  رسالة المدرسة وفلسفتها  3
  0.922  0.851  15  االهتمام الشخصي بالطالب  4
  0.849  0.722  9  ارات شخصية ألولياء األموراعتب  5

      61  المجموع
  

 حيث بلغ ،لطالبها ثباتاً محور االهتمام الشخصي باأعالو ،بات في المحاور جمعيها عاليةثلدرجة ا
 حيث بلغ معامل الثبات ،للوالدين محور االعتبارات الشخصية قلها ثباتاً، وأ)0.851(معامل الثبات 

   .دق المحك عن طريق جذر معامل الثباتتم حساب صو ،)0.722(
  

  : الدراسة تطبيقإجراءات 7.3

  
  :التالية اإلجراءات  بتطبيق الدراسة حسبالباحث امق
 
 . لدراسة بصورتها األولية أداة اإخراج .1
 .التحقق من معاملي الصدق والثبات ألداة الدراسة .2
 .إخراج أداة الدراسة بصورتها النهائية .3
 ومديرية ة الدراسات العليا إلى وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيةتم توجيه كتاب من عماد .4

 .التربية والتعليم في محافظة رام اهللا والبيرة
 .تم توجيه كتاب رسمي من مديرية التربية والتعليم إلى المدارس المعنية لتسهيل مهمة الباحث .5
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 . ومديرات المدارس الخاصةريقام الباحث بتوزيع االستبيانات المخصصة للمديرين على مدي .6
قام الباحث بتوزيع االستبيانات المخصصة للوالدين على عينة الدراسة التي تم تحديدها  .7

 من الطلبة  ومتابعة جمعها بها والطلب منهم االهتمام،مديرات المدارسوبالتعاون مع مديري و
صفوف المختلفة نفس ي الضرورة عدم إعطاء األخوة ف والتوضيح لهم  والمعلمينوبالتعاون مع

 .االستبانة
 ومعالجتها ، في الحاسوب، وإدخالهاترميزهامن ثم  و،تم جمع االستبيانات من أفراد العينة .8

 Statistical Package for(إحصائياً باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
Social Sciences.( 

 
  :متغيرات الدراسة 8.3 

  
  :لمستقلة وتشتمل على المتغيرات التاليةالمتغيرات ا: أوالً

  
 :المديرون .1
 
 .الجنس  -  أ
 10 إلى أقل 5من (و، )5 إلى أقل من 1من : (نوات الخبرة ولها ثالثة مستوياتس  -  ب

 ) سنوات فأكثر10من (و، )سنوات
أساسية فقط، ثانوية : ( ولها ثالثة مستويات)مستوى المدرسة ( المرحلة الدراسية للمدرسة  -  ت

 )ويةفقط، أساسية وثان
 ).ذكور، إناث، مختلطة: (جنس المدرسة وله ثالثة مستويات  -  ث

 
 :الوالدان .2
 
 .الجنس  -  أ
 )ماجستير فأعلىوبكالوريوس، ودبلوم وأقل، : (وله ثالثة مستويات: المؤهل العلمي  -  ب
 ) مخيموقرية،ومدينة، : (وله ثالثة مستويات: مكان السكن  -  ت
 أقل من -3000(و، ) شيكل3000أقل من : ( مستوى الدخل الشهري وله ثالثة مستويات  -  ث

 ). شيكل4000أكثر من ( و، ) شيكل4000
 ). فأكثر7(و، )6- 4من (و، ) فأقل3: (عدد األبناء في األسرة وله ثالثة مستويات  -  ج
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موظف (و، )موظف قطاع عام(و، )تاجر(و، )عامل: (عمل ولي األمر وله ستة مستويات  -  ح
 .جيببتحديد المست) غير ذلك( و، )وظيفة عليا(  و،)قطاع خاص

 
  :المتغير التابع: ثانياً

  
  . على فقرات االستبانةالمديرينجميع  من أحد الوالدين و ويتمثل باستجابة أفراد العينة

  
  :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 9.3

  
 من إليها التوصل تم والتي ،االستبانة  عن اإلجابة على فقراتنتجت التي نتائجال أبرز استعراضتم 

إلى أسباب إلحاق األبناء بالمدارس  بهدف التعرف ، وذلك في الفصل الرابع،فقراتها تحليل خالل
 متغيرات على والوقوف ،الخاصة من وجهة نظر الوالدين والمديرين في محافظة رام اهللا والبيرة

  .الدراسة
  
 استخدام برنامج تم الدراسة، إذ استبيانات من عةالمتجم للبيانات اإلحصائية المعالجات إجراء تم  لذا

 )Statistical Package for Social Sciences (االجتماعية للدراسات اإلحصائية الرزم
  .  الحقاًعرضها سيتم التي الدراسة نتائج على لحصولل
  

، وقد ى الحاسوب بعد مراجعتها وتدقيقها، قام الباحث بإدخالها إل ومراجعتهابعد جمع بيانات الدراسة
 معينة، أي بتحويل اإلجابات  بإعطائها أرقاماً وذلكلبيانات للحاسوب بعد ترميزهاتم إدخال جميع ا

 )3( درجات، محايد )4( درجات، موافق )5(اللفظية إلى رقمية، حيث أعطيت اإلجابة موافق بشدة 
 درجة، وذلك في فقرات الدراسة الموجبة وقد )1( درجة، ومعارض  بشدة )2(درجات، معارض 
  . عند إدخالها في الحاسوبرجات في الفقرات السالبةتم عكس هذه الد

  
  :ـ وقد تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات ب

  
 .استخراج األعداد والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .6

 .لفحص الفرضية األولى .)t- test(اختبار ت  .7

 لفحص . ( One Way Analysis Of Variance)اختبار تحليل التباين األحادي  .8
   )6.5.4.3.2( الفرضيات 
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 .لتحديد االتساق الداخلي لفقرات األداة . )Pearson Correlation( معامل االرتباط  .9

 .لتحديد ثبات االستبانة .)Cronbach,s Alpha(معامل الثبات كرونباخ ألفا  .10

   . حيثما يلزمللمقارنات البعدية للفروق) LCD(اختبار  .11
 

  : الباحثهالعقبات والمشاكل التي واجه ا10.3

  
  : الباحث علىزعت الصعوبات والمشاكل التي واجههالقد تو

  
 العتقادها أن ،امتناع إحدى مديرات المدارس الخاصة عن تعبئة االستبانة الخاصة بالمديرين .1

الدراسة التي يقوم بها الباحث قد تلحق ضرراً بمدرستها، وتسهم في كشف أسباب إلحاق 
 . ألبنائهم في مدرستها، وبالتالي يسهل سحبهم من قبل المدارس المنافسةلدينالوا

 وأخذ الموافقات من الهيئات ،بعض اإلجراءات الروتينية المتبعة في بعض المدارس الخاصة .2
 .ر تنفيذ توزيع بعضها مما أخّ، المدارس لقبول توزيع االستبانة على الطلبة ومالكي،المسؤولة

الفتات واضحة  و،بعض المدارس بسبب بعدها، أو عدم وجود عناوين إلى وبة الوصولعص .3
وتكرار العودة  ر الوصول إليها،مما أخّ. تدلل على وجودها خاصة المدارس الصغيرة

 .لبعضها
 الباحث بتسليم تلك المدارس النتائج  خطي منالتزامتراط بعض المدارس لقبول التعاون اش .4

  . كذلكنتائج الدراسة الحاليةتزويدهم ب، ودراسة وبشكل منفصل عن ال،الخاصة بمدارسهم
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  :لفصل الرابعا

  مقدمةال 1.4

  معالجة البيانات العامة للدراسة2.4

  نتائج أسئلة الدراسة3.4

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول. 1.3.4

 علقة بالسؤال الثانيالنتائج المت. 2.3.4

 لمديرين والوالدين مقارنة الدرجة الكلية لمجاالت ا.1.2.3.4

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث .3.3.4

 السؤال الرابع. 4.3.4
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  : الفصل الرابع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  نتائج الدراسة

  
  :مقدمة 1.4

 
البيانات العامة ألفراد عينة ، ومعالجة الدراسة  التي خرجت بهانتائجلل عرضاً  الرابعالفصل يتضمن

 ونتيجة ،الدراسة أسئلة على اإلجابة  من خاللتوصل إليها الباحثوالنتائج التي  ،الوالدين وللمديرين
الذين تم من الوالدين والمديرين  العينة  أفراد لخصائص عرضاًكما يتضمن فحص فرضياتها كذلك،

بات المبحوثين عليها موزعة على جداول تحليل استجاباتهم، كما تم عرض فقرات األداة الستجا
  .حسب مجاالت األداة، وتم عمل مقارنة بينها

  
  : البيانات العامة للدراسةمعالجة 2.4

  
 المتغيرات المتعلقة بخصائصو ، ونتائجهاالدراسةب  العامة الخاصةلبياناتاتحليل ل  عرضوفيما يلي
 الذين  والمديرات ومن المديرين،بئة االستبيانالذي قام بتع الوالدينأحد  من فراد العينةأل المستقلة

  .استجابوا للدراسة
  

وقد أتبعها  ، على جداول خاصة بكل متغير من متغيرات الدراسة المستقلة وقد تم توزيع النتائج
  وإبراز ما تم التوصل إليه من خالل النتائج، وفيما يلي توضيح ذلك،الباحث بتعليقاته لتوضيحها

  :مفصالً
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  :زيع أفراد عينة الوالدين حسب الجنستو. 1.2.4

  

  : حسب الجنس أفراد العينة من الوالدين يبين توزيع)1.4(الجدول التالي و 
  

  : بتعبئة االستبانة منهمالذي قامو ،الوالدين توزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير جنس :1.4 جدول

  
  المتغير  الجنس العدد النسبة المئوية

 ذكر 175 57.9

 أنثى 126 41.7

  القيم المفقودة  1  0.4
  المجموع  302  100%

 بانة الطالب معبئ االستجنس ولي أمر

  
نسبة الذين قاموا بتعبئة االستبيانات أكبر من و  من الوالدينيالحظ من الجدول أن نسبة الذكور

 في حين . من نسبة أفراد العينة)%41.7( حين بلغت نسبة اإلناث ،)%57.9( حيث بلغت اإلناث
  ).1(نت القيم المفقودة كا
  

2.2.4 .ب المؤهل العلميتوزيع أفراد عينة الوالدين حس:  

  
  . والذي قام منهم بتعبئة االستبانة،يبين المؤهل العلمي لعينة الوالدينف )2.4(الجدول التالي أما 

   
  : معبئ االستبانةللوالدتوزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي  :2.4 جدول

  
  المتغير  المؤهل العلمي  العدد  سبة المئويةالن

 أقلفدبلوم  131 43.4

 بكالوريوس 108 35.8

 ماجستير فأعلى 55 18.2

  القيم المفقودة  8  2.6
  وعـالمجم 302 100%

  المؤهل العلمي

  
 ، منها مثل التوجيهيأقلف شهادة الدبلوم  أن نسبة حملة،)2.4 ( الجدول السابق خالل بياناتيالحظ

  طلبة المدارس الخاصةوالدي من غيرها هي نسبة أعلى من )اإلعدادية سابقاً (األساسيةالمرحلة و أ
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 ، ما يقارب النصف من نسبة العينة)%43.4(  النسبة المئوية لهمبلغتو ،)131( كان عددهم حيث
مئوية  ونسبة ،)108(بعدد وصل إلى  "البكالوريوس"  الجامعية األولىشهادةالوتليها نسبة حملة 

حيث بلغ  ،)%18.2( أقل النسب )ماجستير فأعلى ( نسبة حملة الشهادات العليا، وجاءت)35.8%(
  فقد تكون من غير حاملي الشهادات بكافة مستوياتها،أما بالنسبة للقيم المفقودة ،)55(عددهم كذلك 
  .)8(حيث بلغت 

  
  :توزيع أفراد عينة الوالدين حسب مكان السكن. 3.2.4

  
 والبيرة، في محافظة رام اهللا  العينة على أماكن السكن فيبين توزيع أفراد)3.4(ل التالي أما الجدو

  . للمدن القريبة منها الكبيرةوقد تم ضم األحياء والضواحي
  

 معبئ للوالد )مدينة، وقرية، ومخيم ( توزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير مكان السكن:3.4 جدول

  :االستبانة
  

  المتغير  مكان السكن  عددال  النسبة المئوية
 مدينة 202 66.9

 قرية 65 21.5

 مخيم 33 10.9

    القيم المفقودة  2  0.7
  المجموع  302  100%

 مكان السكن

  
كانت قد  و،على نسبة هي أ من العينة من الجدول السابق أن نسبة ساكني المدنيالحظ الباحث

 وقد كان ،)%21.5(حيث بلغت  القرى  وتليها نسبة سكان،)202( ووصل عددهم إلى ،)66.9%(
وكان ، )%10.9( حيث بلغت  الالجئين الفلسطينيينلمخيماتة هي نسبقل  وقد جاءت أ،)65(عددهم 
  ).2( في حين كانت القيم المفقودة )33(عددهم 

  
  :توزيع أفراد عينة الوالدين حسب مستوى الدخل الشهري. 4.2.4

  
 وهو ،للوالدين مستوى الدخل الشهري حسبأفراد العينة  توزيع  فيبين)4.4( أما الجدول التالي

  :مقسم ألربعة مستويات
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  : معبئ االستبانةللوالد توزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير الدخل الشهري :4.4 جدول

  
  المتغير  الدخل الشهري  العدد  النسبة المئوية

   شيكل3000أقل من  58 19.2
   شيكل4000لى أقل من  إ3000من  97 32.1
   شيكل4000أكثر من  137 45.4
  القيم المفقودة  10  3.3
  المجموع 302 100%

  مستوى الدخل الشهري

  
شيكل هي ) 4000 (يزيد عن الجدول السابق أن نسبة ذوي الدخل الذي  خالل بيانات منيالحظ

 ذوي الدخل، وتليها نسبة )%45.4(، وقد بلغت  بين أفراد العينة الموجودةأعلى نسبة من بين النسب
أصحاب الدخل المحدود ممن يقل من ثم و )%32.1(  حيث بلغت )4000- 3000( بين الشهري

 فأكثر 4000( ويالحظ الباحث أن أصحاب الدخل من .%)19.2( وقد بلغت نسبتهم ،دخلهم عن ذلك
أفراد  في حين كانت القيم المفقودة من ،%)77.5( وبنسبة مئوية تبلغ ،هم النسبة األكبر من الوالدين

  ).10(العينة 
  

  : حسب عدد األبناء في األسرةتوزيع أفراد عينة الوالدين. 5.2.4

  
  :لكل عائلة من أفراد العينة من الوالدين فيبين عدد أبناء األسرة )5.4(أما الجدول التالي 

  
  :تبانة معبئ االس)الذكور واإلناث (للوالد توزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير عدد األبناء :5.4 جدول 

  
  المتغير  عدد األبناء في األسرة  العدد  النسبة المئوية

  فأقل3 122 40.4

 6 إلى 4من  151 50.0

  فأكثر7 28 9.3

  القيم المفقودة  1  0.3
  المجموع 302 100%

 عدد األبناء في األسرة

  
من حيث  سبعة عن من الجدول السابق تقارباً بين العائالت التي يقل فيها األبناء يالحظ الباحث

من )  فأقل3( والتي فيها ، العددصغيرة العائالت كانت حيث ،إلحاق أبنائهم في المدارس الخاصة
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األفراد بين عدد   األسر التي فيها لعدد من جميع النسب كانت وبنسبة أعلى،%)40.4 (األبناء نسبتها
 أقل ) فأكثر7 (األبناء دكبيرة عد بينما كانت نسبة العائالت ،)%50( حيث بلغت نسبتهم )6- 4(

  .)%9.3( النسب
  

  :الوالدين حسب طبيعة عمل الوالدينتوزيع أفراد عينة . 6.2.4

  
 كل من  ووظيفة طبيعة عملحسب فيبين توزيع أفراد العينة من الوالدين )6.4(أما الجدول التالي 

جاالً لتحديد ، وقد ترك الباحث مقام بتعبئة االستبانة موزعة حسب أشهر األعمال في المحافظة
  : في االستبانةطبيعة األعمال غير الواردة

  
 ين والذي قام منهم باإلجابة عن فقراتالوالدمتغير عمل  توزيع أفراد العينة حسب :6.4جدول 

  :االستبانة

  
  المتغير  عمل الوالدين  العدد  النسبة المئوية

 عامل 41 13.6

 تاجر 75 24.8

 مموظف قطاع عا 58 19.2

 موظف قطاع خاص 64 21.2

 غير ذلك 62 20.5

  القيم المفقودة  2  0.7
  المجموع  302  100%

 عمل الوالدين

  
 ،جار من أعلى النسب إلحاقاً ألبنائهم في مدرسة خاصة التّ من الجدول السابق أنيالحظ الباحث

 ،)%21.2(  ونسبتهم، الخاصة الوظائف قطاعيوأن ،)75( وقد كان عددهم ،)%24.8(وذلك بنسبة 
 ورجال  بأنواعها، التخصصات الطبية والتي لم ترد في االستبانة مثل،تلفةأصحاب المهن المخو

 ومجالس محلية، ،، وأعضاء مجلس تشريعي، وموظفي بلديات ومندوبي المبيعات،األعمال
 )الحكومية (الوظائف العامةأصحاب  و،%)20.5(بلغت نسبتهم  والذين ، وغيرهم، وقضاة،ومحامين

 تدني نسبة  مالحظة مع، مهتمة بإرسال أبنائها إلى المدارس الخاصة األمورأولياءمن  )19.2%(
  .)%13.6 ( نسبتهم والبالغ،العمال في العينة
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   : الجنس مجتمع المديرين حسبتوزيع أفراد. 7.2.4

  

 حسب مديري ومديرات المدارس الخاصة  من إفراد المجتمع فيبين توزيع)7.4(أما الجدول التالي 
  .الجنسمتغير 

   
  : الخاصة تبعاً لمتغير جنس مدير المدرسةتوزيع أفراد المجتمع :7.4 جدول

  
  النسبة
  المئوية

 العدد
  جنس
   المدير

  المتغير

 ذكر 19 47.5

 أنثى 21 52.5

  المجموع  40  100%
 جنس مدير المدرسة

  
في محافظة رام اهللا  في المدارس الخاصة  من الجدول السابق أن عدد المديراتيالحظ الباحث

  من أفراد المجتمع)%52.5(  حيث بلغت نسبتهن، في المحافظةأكبر من عدد المديرين والبيرة
  . األصلي من نسبة أفراد المجتمع)%47.5(  المديرينوقد بلغت نسبة ،األصلي

  
  : المديرين حسب سنوات الخبرةتوزيع أفراد مجتمع. 8.2.4

  
 ،رة للمديرين والمديرات في المدارس الخاصة بالمحافظةت الخب فيبين عدد سنوا)8.4(  الجدولأما

  :ومقسمة إلى ثالثة مستويات
  

  :ينسنوات الخبرة للمدير تبعاً لمتغير  توزيع أفراد المجتمع :8.4 جدول

  
  النسبة 
  المئوية

  سنوات   العدد
  الخبرة

  المتغير

 5 إلى أقل من 1من  2 5.0

  سنوات10إلى أقل  5من  6 15.0

  سنوات فأكثر10من  32 80.0

  المجموع 40 100%

  ة/سنوات الخبرة للمدير
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 الجدول السابق أن نسبة المديرين والمديرات من أصحاب سنوات  خالل نتائجمنو ،يالحظ الباحث
 في مجتمعفراد ألل  النسب من أكبر نسبةأنها ) سنوات فأكثر10 ( من والمحددة،الخبرة الطويلة

 تليها  ثم،من أفراد المجتمع األصليمديراً ومديرةً ) 32(وعددهم  ،)%80( حيث بلغت ،المديرين
  لهم النسبة المئوية حيث بلغت، سنوات)10 إلى أقل من 5(نسبة أصحاب سنوات الخبرة من 

  فقد بلغت، سنوات)5 إلى أقل من 1(سنوات الخبرة من ل  المئويةنسبةالأما  ،)6( وعددهم ،)15%(
  .)40( ومجموع عددهم ،)2( وكان عددهم ، األصليفقط من أفراد المجتمع )%5(المئوية  نسبتهم

  
  : المديرين حسب مرحلة المدرسةتوزيع أفراد مجتمع. 9.2.4

  
 في مدارسهم مقسمة إلى  والمديراترسة التي يديرها المديرون مراحل المد فيبين)9.4( أما الجدول

 ذلك المدارس التي تجمع بين المرحلتين  ويلي كذلك،ويليها الثانوية فقط ،مدارس أساسية فقط
  :ي وه،األساسية والثانوية في نفس المبنى

  
  : المدرسةمرحلةلل توزيع أفراد المجتمع تبعاً  :9.4 جدول

  
  النسبة
   المئوية

  العدد
  المرحلة
   الدراسية

  المتغير

 أساسية 18 45.0

 ثانوية 6 15.0

 أساسية وثانوية 16 40.0

  المجموع  40  100%

 مرحلة المدرسة

  
 بلغت  الجدول السابق أن نسبة المدارس األساسيةالبيانات الواردة فيخالل   من الباحثيالحظ

 من بين أكبر النسب وهي من ،مدرسة أساسية) 18( من المدارس الخاصة، وكان عددها )45%(
كان ، حيث ىاألساسية والثانوية في نفس المبن  المدارس، ثم تليهاالمدارس الخاصة في المحافظة

 كانت وأقل النسب ،النسبأكبر  ثاني يهو ،)%40( بنسبة مئوية بلغتو مدرسة،) 16(عددها 
) 6(عددها كان و، )%15(  المئوية لها حيث بلغت النسبة، في نفس المبنىالمدارس الثانوية فقط

ي مدرسة مخصصة للمراحل حسب التوزيع الوارد ف) 40(الكلي للمدارس  وبلغ المجموع ،مدارس
  .الجدول السابق
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  : المديرين حسب جنس المدرسةتوزيع أفراد مجتمع. 10.2.4 

  

 سواء أكانت ، من المديرين على جنس المدرسة فيظهر توزيع أفراد المجتمع)10.4( أما الجدول
  : وهي، أم مختلطة، أم لإلناث،للذكور فقط

  
  : تبعاً لمتغير جنس المدرسة توزيع أفراد المجتمع :10.4 جدول

  
  المتغير  جنس المدرسة  العدد  لنسبة المئويةا

  ذكور 4 10.0
  إناث 6 15.0
  مختلطة 30 75.0

  المجموع 40 100%

  جنس المدرسة

  
  المختلطة الخاصة عدد المدارس أن، الجدول السابق الواردة فيبياناتال خالل  منيالحظ الباحث

 حيث بلغ  من بين المدارس الخاصة عدداًكبر األ رام اهللا والبيرة هيمحافظةفي ) ذكوراً أو إناثاً(
 ، في المحافظة من مجموع المدارس الخاصة)%75(  مئوية بلغت وبنسبة،مدرسة) 30(عددها 
 بنسبةو مدارس مخصصة لإلناث،) 6(، حيث بلغ عددها  فقطإلناث المخصصة لمدارسالتليها 

 وكان ، من بين المدارس حيث كانت األقللذكور المخصصة لمدارسال، ثم )%15( مئوية بلغت
  .)%10(  مئويةبنسبةو مدارس،) 4(عددها 

  
  : أسئلة الدراسة نتائج 3.4

  
ما أسباب إلحاق األبناء بالمدارس الخاصة من وجهة نظر الوالدين في  : السؤال األول.1.3.4

  محافظة رام اهللا والبيرة ؟ 

  
  :)البرنامج التعليمي للمدرسة الخاصة ( األولالمجال. 1.1.3.4

  
البرنامج التعليمي للمدرسة الخاصة  وهو ، من االستبانةل األوللمجا والمتعلق با)11.4(  الجدول

  : تنازلياًمرتبةمن وجهة نظر الوالدين 
  



105 
 

 الستجابات الوالدين  المئويةوالنسب ، واالنحرافات المعيارية الحسابيةالمتوسطات :11.4 جدول

  .مرتبة تنازلياً ارس الخاصةالمدب بناء األيتعلق بأسباب إلحاقفيما  للمجال األول

  

رقم
ال

  

  ال األولــالمج
  البرنامج التعليمي للمدرسة الخاصة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  %89  0.784  4.45  تبدي اهتماماً بتعليم اللغة االنجليزية  1
  %85  0.786  4.25  توفر فرصاً متكافئة لكل الطلبة للحصول على التعليم  2
  %83.8  1.041  4.19   أسلوب الضرب والعقاب البدني بحق الطلبةاستخدام  3
  %82.4  0.795  4.12  تتبع أساليب وطرق تدريس مختلفة  4
  %81.4  0.832  4.07  تقدم تعليماً ذا جودة عالية في جميع المواد  5
  %80.4  0.845  4.02  تستقطب معلمين مؤهلين علمياً وأكاديميا  6
  %80.2  0.851  4.01  افس الدراسي بين طالبهاتعزز التن  7
  %79.8  0.821  3.99  تعتمد المناهج والمقررات الفلسطينية  8
  %77.8  0.987  3.89  تدرس مقررات إضافية غير المقررات الحكومية  9
  %76.2  0.932  3.81  )علميـة وترفيهيـة ( تهتم بالرحالت المدرسية   10
  %76  1.013  3.84   وكثيرةتعطي الطالب واجبات بيتية متنوعة  11
  %75.4  0.968  3.77  توفر أنشطة ال صفية متنوعة غير متوفرة في مدارس الحكومة  12
  %74.2  1.006  3.71  )التوجيهي ( تحقق نتائج متميزة في االمتحانات العامة   13
  %61.2  1.192  3.06  تهتم بتدريس الموسيقى والغناء  14

  %78.8  0.487  3.94  الدرجة الكلية للمجال

  
  اهتمام تلك المدارس عن عالية على الفقرات التي تتحدثكانت  أفراد العينةأن إجابات يالحظ

 ،%)89(وبنسبة مئوية بلغت ) 4.45(  حيث بلغ المتوسط الحسابي لها،دريس اللغة االنجليزيةتب
بنسبة و) 4.25( وبمتوسط بلغ توفر فرصاً متكافئة لكل الطلبة للحصول على التعليمأنها وكذلك 
 حيث بلغت  فيها بحق الطلبة الضرب والعقاب البدنيألسلوب ها استخداملندرة ،%)85(مئوية 

   ،%)83.8(النسبة المئوية 
  

ة تهتم بتدريس في حين كانت نظرة أفراد العينة بالنسبة إلى الفقرة التي تقول أن المدارس الخاص
 كانت الدرجة ، وبشكل عام%)61.2(بلغت  حيث  من أقل النسب لهذا المجالالغناء والموسيقى

 وبنسبة مئوية ، بالنسبة ألفراد العينة جيد بشكلةلبرنامج التعليمي للمدارس الخاصة مقدرالكلية ل
  ).3.94(ومتوسط  ،%)78.7(بلغت 
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  ):مميزات المدرسة الخاصة(المجال الثاني . 2.1.3.4

  

حو المجال الثاني بعنوان مميزات  يبين كل فقرة من فقرات االستبانة ن)12.4(أما الجدول التالي 
  .تنازلياً وهي مرتبة  الخاصةالمدرسة

  
الستجابات الوالدين  والنسب المئوية ، واالنحرافات المعيارية الحسابيةالمتوسطات :12.4 جدول

  :ارس الخاصة مرتبة تنازلياًالمدب  األبناءفيما يتعلق بأسباب إلحاق للمجال الثاني

  

رقم
ال

  

  المجال الثاني
  زات المدرسة الخاصةممي

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  %84.8  0.714  4.24  تحظى بسمعة حسنة وشهرة واسعة  15
  %84.2  0.805  4.21  )مكتبة، مختبرات، حاسوب( تتوفر فيها المرافق المساعدة للتعلم   16
  %83.4  0.788  4.17  )قديمة ولها خبرة( عراقة المدرسة في المجتمع   17
  %82.8  0.828  4.14  نسبة عالية من طالبها الخريجين يلتحقون بالجامعات  18
  %82.6  0.767  4.13  تتميز بنظام إداري وقيادي جيد  19
  %82.4  0.854  4.12  تتمتع بمدير له خبرة وسمعة طيبة  20
  %79.4  1.031  3.97  قلة عدد الطالب المخصص للمعلم لتدريسه  21
  %78.8  0.767  3.94   وأوسمة تقدير وتميزحاصلة على شهادات  22
  %77.6  1.050  3.88  )نظافة الحمامات والمرافق والصفوف( تتميز ببيئة صحية مناسبة  23
  %75.8  1.032  3.79  .)مخارج حريق، طفايات، ملجأ( توفر وسائل األمن واألمان   24
  %72.4  1.126  3.62  قريبة من مكان السكن  25
  %69.2  1.169  3.46  مرحلتين األساسية والثانويةتضم في نفس المبنى ال  26
  %68.2  1.251  3.41  توفر خدمة نقل الطالب من البيت إلى المدرسة وبالعكس  27

  %78.4  0.521  3.92  الدرجة الكلية للمجال

  
 كانت عالية على الفقرات التي  أفراد العينةأن إجاباتمن خالل بيانات الجدول السابق  يالحظ
  حسابي بلغتوسطمبو ،لمدارس الخاصة تحظى بسمعة حسنة وشهرة واسعةعلى أن ا تتحدث

لمرافق المساعدة للتعلم على أن المدارس الخاصة تتوفر فيها او ،%)84.8( ونسبة مئوية )4.24(
  تراوحت بين مئوية ونسب،)4.21( وبمتوسط ،)...مختبراتو حاسوب، أجهزةو، مكتبات(
 ومنها أنها توفر ،المدارس الخاصة تتميز بميزات عديدة على أن أجابوا كذلك، %)84.2- 84.8%(
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 وكذلك نسبة عالية من طالبها يلتحقون ، صحية جيدةةببيئ وأنها تتميز ،وسائل األمن واألمان فيها
  .%)82.8( مئوية بلغت ةبنسبو ،بالجامعات

  
والثانوية في  تضم المرحلتين األساسية نهاأعلى  التي تتحدث جاءت أقل النسب المئوية للفقراتو 

 ب وحصلت الفقرة التي تتحدث عن توفر خدمة نقل الطال،%)69.2(نفس المبنى بنسبة مئوية بلغت 
، ومتوسط حسابي وصل %)68.2(من البيت إلى المدرسة وبالعكس أقل االستجابات بنسبة مئوية 

جيدة بموافقة ت مميزا المدارس الخاصة لها وبلغت الدرجة الكلية للمجال والمتعلق بأن ،)3.41(إلى 
 )0.521( معياري  وبانحراف)3.92(  للمجال الثانيفراد العينة القائلين بذلكجداً حيث بلغ متوسط أ

  . %)78.4( بلغت ةوبنسبة مئوي
  

  ):رسالة المدرسة وفلسفتها( المجال الثالث .3.1.3.4

  
 رسالة الث بعنوانكل فقرة من فقرات االستبانة نحو المجال الث يبين )13.4(أما الجدول التالي 

  .تنازلياً مرتبة المدرسة وفلسفتها وهي
  

الستجابات الوالدين  والنسب المئوية ، واالنحرافات المعيارية الحسابيةالمتوسطات :13.4 جدول

  :ارس الخاصة مرتبة تنازلياًالمد األبناء بفيما يتعلق بأسباب إلحاق للمجال الثالث

  

رقم
ال

  
  المجال الثالث
  فلسفتهارسالة المدرسة و

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  %85.2  0.807  4.26  تعمل على تقوية شخصية الطالب  28
  %82.4  0.745  4.12  توفر فرصاً للتواصل االجتماعي بين المدرسة والبيت  29
  %82.2  0.787  4.11  تعامل الطالب بلطف واحترام  30
  %81  0.884  4.05  اللفظي والجسديتوفر بيئة آمنة خالية من العنف   31
  %80.8  0.895  4.04  تشجع الحرية الشخصية للطالب  32
  %79.2  0.836  3.96  تدعم العادات والتقاليد االجتماعية  33
  %78.2  0.816  3.91  تعتمد نهج الديمقراطية كأسلوب حياة مدرسية  34
  %74.6  0.919  3.73  ذات توجهات فكرية خاصة تناسب أفكار ولي األمر  35
  %66.6  1.215  3.33  غير مختلطة في صفوفها ومبانيهاتتميز بكونها   36
  %60.6  1.402  3.03  تشجع االختالط بين الذكور واإلناث  37

  %77  0.513  3.85  الدرجة الكلية للمجال



108 
 

 أن للمجال الثالث كانت عالية على الفقرات التي تتحدث على أفراد العينة أن إجابات يالحظ
%) 85.2(ونسبة مئوية  )4.26( وبمتوسط بلغ ،صة تعمل على تقوية شخصية الطالبالمدارس الخا

، اصل االجتماعي بين المدرسة والبيت على أن المدارس الخاصة توفر فرصاً للتوأجابواكما أنهم 
  .)4.11-4.12( بمتوسط بلغ وأنها تعامل الطالب بلطف واحترام

  
، )4.05 (ة من العنف اللفظي والجسدي بمتوسط بلغ كذلك فإن هذه المدارس توفر بيئة آمنة خالي

 بالنسبة لموضوع االختالط في المدارس في حين كانت إجاباتهم، %)81(ونسبة مئوية بلغت 
) 3.85( بلغ طهذا وقد كانت النظرة الكلية للمجال بمتوس. %)60.6( قليلة حيث بلغت الخاصة

  %).77( ونسبة مئوية وصلت )0.513(وبانحراف معياري بلغ 
  

  ):االهتمام الشخصي بالطالب( المجال الرابع . 4.1.3.4

  
االهتمام  يبين كل فقرة من فقرات االستبانة نحو المجال الرابع بعنوان )14.4(أما الجدول التالي 

  .تنازلياً مرتبة الشخصي بالطالب وهي
  

ستجابات ال والنسب المئوية ، واالنحرافات المعيارية الحسابيةالمتوسطات :- أ14.4 جدول

  :ارس الخاصة مرتبة تنازلياًالمدب  األبناءفيما يتعلق بأسباب إلحاق الوالدين للمجال الرابع

  

رقم
ال

  
  المجال الرابع

  االهتمام الشخصي بالطالب
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  %86.4  0.755  4.32  تهتم بالزي المدرسي الموحد لطالبها  38
  %83.8  0.702  4.19  لية التواصل مع المعلمينتسهل عم  39
  %82  0.841  4.10  توفر مرشداً مدرسياً متخصصاً  40
  %81.2  0.908  4.06  حازمة مع الطلبة المخالفين لقواعد االنضباط والنظام  41
  %81  0.858  4.05  متسامحة مع الديانات والمذاهب الفكرية والسياسية المتعددة  42
  %80.8  0.789  4.04  لب الوالدين بخصوص الطالبتستجيب لنصائح ومطا  43
  %80.2  0.701  4.01  تتيح الفرصة للمجتمع المحلي ومؤسساته التفاعل مع نشاطاتها  44
  %78.2  1.045  3.91  تستبعد الطلبة المنحرفين والمشاغبين لتتجنب تأثيرهم على اآلخرين  45
  %75  0.932  3.75  تقدم رعاية نفسية لطالبها  46
  %72.2  1.090  3.61  رامج خاصة للموهوبينتقدم ب  47
  %71  0.979  3.24  طالبها من نفس المستوى االجتماعي لعائلة ولي األمر  48
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الستجابات  والنسب المئوية ، واالنحرافات المعيارية الحسابيةالمتوسطات: - ب14.4جدول 

  :ة مرتبة تنازلياًارس الخاصالمدب  األبناءفيما يتعلق بأسباب إلحاق الوالدين للمجال الرابع
  

  %70.6  1.007  3.53  ..)مساعداتوزيارات، ( تقدم خدمات اجتماعية لطالبها   49
  %70.2  1.024  3.51  تقدم حوافز مادية ومعنوية لتشجيع الطالب  50
  %67.8  1.195  3.39  تعطي خصماً خاصاً لألخوة فيها  51
  %60.6  1.157  3.03  يتناسب القسط التعليمي فيها مع الدخل الشهري للعائلة  52

  %75.6  0.537  3.78  الدرجة الكلية للمجال

  
 أن المدارس الخاصة تهتم ن ع كانت عالية على الفقرات التي تتحدث أفراد العينةأن إجابات يالحظ

 أجابوا كما أنهم %)86.4( ونسبة مئوية بلغت )4.32( وبمتوسط بلغ ،بالزي الموحد لطالبها
لتواصل فيما بين  تسهل علمية اها على أن%)83.8(بة مئوية  ونس)4.19(وبمتوسط حسابي بلغ 

وقد كانت .)4.10( توفر مرشداً خاصاً لطالبها وبمتوسط بلغ  كذلك يرون أنها.األهل والمعلمين
 هاإجاباتهم حول مواضيع حزم تلك المدارس مع الطلبة المخالفين لقواعد االنضباط والنظام، وتسامح

  .%)81.2( والفكرية المختلفة بنسبة ةسيمع الديانات والمذاهب السيا
  

، %)70.6( للخدمات االجتماعية من زيارات ومساعدات فقد بلغت النسبة ها وحول موضوع تقديم
أجابوا حول موضوع تقديم المدارس الخاصة للحوافز التشجيعية %) 70.2(وبنفس النسبة تقريباً 

األخوة في نفس المدرسة كانت استجاباتهم والمعنوية للطالب، وحول اإلعفاءات والخصومات للطلبة 
 فقد القسط التعليمي فيها مع الدخل الشهري للعائلة أما بالنسبة لموضوع مناسبة%).67.8(بنسبة 

 الستجاباتهم على فقرات وبشكل عام%) 60.6( حيث بلغت النسبة المئوية كانت أقل اإلجابات
 وبنسبة مئوية بلغت ، الخاصة تهتم بالطالب أن المدارس على)3.78( يرون وبمتوسط المجال الرابع

)75.6(%  .  
  

  :)اعتبارات شخصية للوالدين(س المجال الخام. 5.1.3.4

  

ان اعتبارات  بعنوستبانة نحو المجال الخامس  يبين كل فقرة من فقرات اال)15.4( أما الجدول
  .تنازلياًمرتبة كذلك  وهي شخصية للوالدين
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الستجابات الوالدين  والنسب المئوية ، واالنحرافات المعياريةية الحسابالمتوسطات :15.4 جدول

  :ارس الخاصة مرتبة تنازلياًالمدب  األبناءفيما يتعلق بأسباب إلحاق للمجال الخامس

  

رقم
ال

  

  المجال الخامس
  لوالديناعتبارات شخصية ل

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  %72.8  1.123  3.64  سون في نفس المدرسة أو فروعهاوجود أخوة وأخوات يدر  53
  %72.6  0.948  3.63  تتناسب مع المستوى االجتماعي لألسرة  54
  %72  1.130  3.60  اإلضرابات المتكررة في المدارس الحكومية  55
  %68.8  1.193  3.44  تدني سمعة ومستوى المدارس الحكومية  56
  %68  1.112  3.40  مية بكثرةتبدل الطاقم التعليمي في المدارس الحكو  57
  %65.8  1.098  3.29  المخرجات المتدنية  للمدارس الحكومية  58
  %61  1.143  3.05  أصدقاء األبناء أو أقرباؤهم يدرسون فيها  59
  %60.8  1.210  3.04  من تقاليد األسرة إرسال أبنائهم لمدرسة خاصة  60
  %54.2  1.123  2.71  ة مرموقةتسجيل األبناء فيها يشعر ولي األمر بمكانة اجتماعي  61

  %66.2  0.625  3.31  الدرجة الكلية للمجال

  
 أن وجود  للمجال الخامس كانت عالية على الفقرات التي تتحدث أفراد العينة أن إجابات يالحظ

 أن المدرسة كذلك )3.64(أخوة وأخوات يدرسون في نفس المدرسة أو فروعها وبمتوسط بلغ 
، كما يوافقون أن اإلضرابات %)72.6( بنسبة مئوية ماعي لألسرةتتناسب مع المستوى االجت

، حين %)68( بنسبة مئوية بلغت  وكثرة تبدل الطاقم التعليمي فيها،المتكررة في المدارس الحكومية
 أو أنه يشعرهم ،إجاباتهم بنسبة متدنية بأن من تقاليد األسرة إرسال أبنائها للمدارس الخاصة تكان

ستجاباتهم للمجال ال وبلغت الدرجة الكلية، %)54.2( وبنسبة مئوية بلغت ،مرموقةبمكانه اجتماعية 
%) 66.2(بلغت النسبة المئوية للمجال الخامس حيث  ، الشخصيةتالخامس والمتعلق باالعتبارا

  ).3.31( حسابي طوبمتوس
  
 في مديريندارس الخاصة من وجهة نظر الما أسباب إلحاق األبناء بالم:  السؤال الثاني.2.3.4 

  محافظة رام اهللا والبيرة ؟ 

  
  ):البرنامج التعليمي للمدرسة الخاصة(المجال األول . 1.2.3.4
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 يبين )16.4( ، فإن الجدولأما فيما يخص عينة المديرين في أسباب إلحاق األبناء للمدارس الخاصة
  .مج التعليمي للمدرسة وذلك بالنسبة للمجال األول والمتعلق بالبرنا على فقرات المجالاستجاباتهم

  
الستجابات المديرين  والنسب المئوية ، واالنحرافات المعيارية الحسابيةالمتوسطات :16.4 جدول

  :ارس الخاصة مرتبة تنازلياًالمدب  األبناءفيما يتعلق بأسباب إلحاق للمجال األول
  

رقم
ال

  

  المجال األول
  البرنامج التعليمي للمدرسة

المتوسط 
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  %96  0.564  4.80  تبدي اهتماماً بتعليم اللغة االنجليزية  1
  %93.6  0.474  4.68  م أسلوب الضرب والعقاب البدني بحق الطلبةاستخدندرة ا  2
  %92  0.632  4.60  توفر فرصاً متكافئة لكل الطلبة للحصول على التعليم  3
  %92  0.709  4.60  مياتستقطب معلمين مؤهلين علمياً وأكادي  4
  %91.6  0.549  4.58  تقدم تعليماً ذا جودة عالية في جميع المواد  5
  %91  0.597  4.55  تتبع أساليب وطرق تدريس مختلفة  6
  %91  0.552  4.55  تعزز التنافس الدراسي بين طالبها  7
  %90  0.751  4.53  تدرس مقررات إضافية غير المقررات الحكومية  8
  %89.4  0.679  4.47  فية متنوعة غير متوفرة في مدارس الحكومةتوفر أنشطة ال ص  9
  %84.4  0.698  4.22  )علمية وترفيهية ( تهتم بالرحالت المدرسية   10
  %83  0.864  4.15  تعتمد المناهج والمقررات الفلسطينية  11
  %81.6  0.944  4.08  )التوجيهي ( تحقق نتائج متميزة في االمتحانات العامة   12
  %77  0.921  3.85  لطالب واجبات بيتية متنوعة وكثيرةتعطي ا  13
  %66  1.159  3.30  تهتم بتدريس الموسيقى والغناء  14

  %87 0.369 4.35  الدرجة الكلية للمجال

  
أن المدارس الخاصة   من المديرين أفراد العينةأن إجابات الجدول السابق  نتائج من الباحثيالحظ

 كذلك ،%)96 ( وصلتة ونسبة مئوي،)4.80( وبمتوسط بلغ ،ليزيةتبدي اهتماماً بتعليم اللغة اإلنج
بنسبة مئوية و ، والعقاب البدني بحق الطالب، أسلوب الضربأن تلك المدارس ال تستخدم

 وبمتوسط بلغ ، تستقطب معلمين مؤهلين علمياً وأكاديمياً الخاصة أن المدارس، كذلك%)93.6(
)4.60(.  
  

 ،هالية في جميع المواد، وقيامها بتعزيز التنافس الدراسي بين طالبوأنها تقدم تعليماً ذا جودة عا
  متدنية فيما يتعلق باهتمامها بتدريس الموسيقى والغناءحين كانت إجاباتهمفي  )4.55(وبمتوسط بلغ 
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بمتوسط بلغ بلغ االتجاه الكلي للمجال األول و. %)66( حيث بلغت النسبة مقارنة بباقي الفقرات
  %).87(ونسبة مئوية بلغت ) 0.369( معياري  وانحراف)4.35(
  

  ):مميزات المدرسة الخاصة( المجال الثاني 2.2.3.4

  
ي بعنوان مميزات  يبين كل فقرة من فقرات االستبانة نحو المجال الثان)17.4(أما الجدول التالي 

  .تنازلياً مرتبة المدرسة وهي
  

الستجابات  والنسب المئوية ،عيارية واالنحرافات الم الحسابيةالمتوسطات :17.4 جدول رقم

  :ارس الخاصة مرتبة تنازلياًالمد األبناء بفيما يتعلق بأسباب إلحاق المديرين للمجال الثاني
  

رقم
ال

  

  المجال الثاني
  مميزات المدرسة الخاصة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  %94  0.467  4.70  تحظى بسمعة حسنة وشهرة واسعة  15
  %94  0.464  4.70  تتمتع بمدير له خبرة وسمعة طيبة  16
  %92  0.496  4.60  تتميز بنظام إداري وقيادي جيد  17
  %89.4  0.599  4.47  )نظافة الحمامات والمرافق والصفوف( تتميز ببيئة صحية مناسبة  18
  %89.4  0.599  4.47  قلة عدد الطالب المخصص للمعلم لتدريسه  19
  %88.6  0.675  4.43  )مكتبة، مختبرات، حاسوب( رافق المساعدة للتعلم تتوفر فيها الم  20
  %88  0.672  4.40  )قديمة ولها خبرة( عراقة المدرسة في المجتمع   21
  %86  0.758  4.30  .)مخارج حريق، طفايات، ملجأ( توفر وسائل األمن واألمان   22
  %83  0.791  4.13  نسبة عالية من طالبها الخريجين يلتحقون بالجامعات  23
  %81.6  0.656  4.08  حاصلة على شهادات وأوسمة تقدير وتميز  24
  %81.6  0.758  4.03  قريبة من مكان السكن  25
  %80.6  1.143  4.03  توفر خدمة نقل الطالب من البيت إلى المدرسة وبالعكس  26
  %72.6  1.125  3.63  تضم في نفس المبنى المرحلتين األساسية والثانوية  27

  %86  0.335  4.30  لكلية للمجالالدرجة ا
  

أن المدارس على كانت عالية على الفقرات التي تتحدث  أفراد العينة أن إجابات  من الجدوليالحظ
 بمدير له هامتعت كذلك ،)4.70(بمتوسط حسابي بلغ ، وشهرة واسعة  تحظى بسمعة حسنةالخاصة
تتميز بنظام إداري أنها  لثانيةتبة ا ويأتي في المر،)4.70( وبمتوسط بلغ ، وسمعة طيبة،خبرة

 وبنفس المتوسط البالغ إجاباتهم وكانت ،%)92( ونسبة مئوية ،)4.60( وبمتوسط ،وقيادي جيد
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 ببيئة صحية مناسبة من هاميز وت،عدد الطالب المخصص للمعمل لتدريسهقلة  على أن )4.47(
ألساسية والثانوية في نفس  ان وقد كانت الفقرة الخاصة في أنها تضم المرحلتي،نظافة الحمامات

وقد كانت الدرجة الكلية للمجال الثاني موافقة  ،%)72.6( النسب المئوية حيث بلغت  من أقل،المبنى
  %).86( ونسبة مئوية بلغت )0.335( وبانحراف معياري بلغ )4.30(بشدة وبمتوسط بلغ 

  
  )رسالة المدرسة وفلسفتها( المجال الثالث .3.2.3.4

  
 رسالة  يبين كل فقرة من فقرات االستبانة نحو المجال الثالث بعنوان)18.4(الي أما الجدول الت

  .تنازلياً مرتبة المدرسة وفلسفتها وهي
  

الستجابات المديرين  والنسب المئوية ، واالنحرافات المعيارية الحسابيةالمتوسطات :18.4 جدول

  :خاصة مرتبة تنازلياًارس الالمد األبناء بفيما يتعلق بأسباب إلحاق للمجال الثالث
  

رقم
ال

  

  المجال الثالث
  رسالة المدرسة وفلسفتها

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  %93.6  0.526  4.68  توفر فرصاً للتواصل االجتماعي بين المدرسة والبيت  28
  %93  0.483  4.65  تعمل على تقوية شخصية الطالب  29
  %92  0.496  4.60  رامتعامل الطالب بلطف واحت  30
  %91  0.552  4.55  توفر بيئة آمنة خالية من العنف اللفظي والجسدي  31
  %88  0.632  4.40  تشجع الحرية الشخصية للطالب  32
  %87.6  0.540  4.38  تعتمد نهج الديمقراطية كأسلوب حياة مدرسية  33
  %87  0.622  4.35  تدعم العادات والتقاليد االجتماعية  34
  %76.6  0.747  3.83  ات فكرية خاصة تناسب أفكار ولي األمرذات توجه  35
  %70.6  1.281  3.53  تشجع االختالط بين الذكور واإلناث  36
  %60.6  1.387  3.03  غير مختلطة في صفوفها ومبانيها  37

  %84  0.345  4.19  الدرجة الكلية للمجال

  
فرصاً للتواصل االجتماعي بين أن مدارسهم توفر   يرون المديرين والمديرات من الجدول أنيالحظ

 أنها تعمل على تقوية شخصية الطالب بمتوسط بلغ كذلك ،)4.68(المدرسة والبيت وبمتوسط بلغ 
خالية من العنف اللفظي أو المنة اآلبيئة التوفير جاء  و،%)93( ونسبة مئوية وصلت )4.65(

كانت ، و%)88(وية بلغت بنسبة مئتشجيع الحرية الشخصية للطالب جاء ، و%)91( بنسبة الجسدي
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درجة لثالث فقد كانت ال، وإجماالً للمجال ا قليلة في أنها غير مختلطة في صفوفها ومبانيهاإجاباتهم
  %).84(، ونسبة مئوية بلغت )0.345( واالنحراف المعياري لها )4.19( بمتوسط حسابي كليةال
  

  ):االهتمام الشخصي بالطالب( المجال الرابع .4.2.3.4
  
  . نحو المجال الرابع بعنوان االهتمام الشخصي بالطالباالستجابات  يبين)19.4( جدولما الأ
  

الستجابات المديرين  والنسب المئوية ، واالنحرافات المعيارية الحسابيةالمتوسطات :19.4 جدول

  :ارس الخاصة مرتبة تنازلياًالمد األبناء بفيما يتعلق بأسباب إلحاق للمجال الرابع
  

رقم
ال

  

  ل الرابعالمجا
  االهتمام الشخصي بالطالب

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  %93  0.533  4.65  تسهل عملية التواصل مع المعلمين  38
  %90  0.751  4.53  تهتم بالزي المدرسي الموحد لطالبها  39
  %89  0.714  4.45  توفر مرشداً مدرسياً متخصصاً  40
  %89  0.677  4.45  المحلي ومؤسساته التفاعل مع نشاطاتهاتتيح الفرصة للمجتمع   41
  %89  0.677  4.45  حازمة مع الطلبة المخالفين لقواعد االنضباط والنظام  42
  %87  0.949  4.35  تعطي خصماً خاصاً لألخوة فيها  43
  %86.6  0.859  4.33  متسامحة مع الديانات والمذاهب الفكرية والسياسية المتعددة  44
  %86.6  0.694  4.33  اية نفسية لطالبهاتقدم رع  45
  %84.4  0.530  4.22  تستجيب لنصائح ومطالب الوالدين بخصوص الطالب  46
  %83.6  0.813  4.18  تقدم حوافز مادية ومعنوية لتشجيع الطالب  47
  %81.6  0.694  4.08  ..)زيارات، مساعدات( تقدم خدمات اجتماعية لطالبها   48
  %79.6  1.025  3.98   والمشاغبين لتتجنب تأثيرهم على اآلخرينتستبعد الطلبة المنحرفين  49
  %79.6  1.250  3.98  يتناسب القسط التعليمي فيها مع الدخل الشهري للعائلة  50
  %78  0.709  3.90  تقدم برامج خاصة للموهوبين  51
  %71  0.875  3.55  طالبها من نفس المستوى االجتماعي لعائلة ولي األمر  52

  %84.6  0.453  4.22  للمجالالدرجة الكلية 

  
 وجاءت )0.453(انحراف معياري ب و)4.22( ت وصلةكليال  فإن االستجابات،عالمجال الرابما أ
 ،)4.65(لفقرات المتعلقة بأن المدارس الخاصة تسهل عملية التواصل مع المعلمين بمتوسط بلغ ا

 ،)0.751(نحراف معياري  وبا)4.53(ويأتي االهتمام بالزي المدرسي الموحد لطالبها بمتوسط 
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 للفقرات التي تحدث أن تلك المدارس توفر )4.45( وبنفس المتوسط الحسابي الفقراتوجاءت 
 ونسبة مرشداً مدرسياً متخصصاً، وتتيح الفرصة للمجتمع المحلي ومؤسساته التفاعل مع نشاطاتها

 أما .النضباط والنظام وفي نفس الوقت حازمة مع الطلبة المخالفين لقواعد ا،%)89(مئوية بلغت 
بخصوص أن طلبتها من نفس المستوى االجتماعي لعائلة ولي األمر فكانت أقل النسب من بين 

  %).71(االستجابات حيث بلغت نسبتها المئوية 
  

  )خصية للوالديناعتبارات ش(المجال الخامس . 5.2.3.4
  

المجال الخامس واألخير بعنوان كل فقرة من فقرات االستبانة نحو  يبين )20.4( التالي أما الجدول
  .تنازلياًاعتبارات شخصية ألولياء األمور وهي مرتبة 

  
الستجابات المديرين  والنسب المئوية ، واالنحرافات المعيارية الحسابيةالمتوسطات :20.4 جدول

  :ارس الخاصة مرتبة تنازلياًالمدب  األبناءفيما يتعلق بأسباب إلحاق للمجال الخامس
  

رقم
ال

  

  ال الخامسالمج
  لوالديناعتبارات شخصية ل

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  %86  0.648  4.30  تتناسب مع المستوى االجتماعي لألسرة  53
  %85  0.742  4.25  وجود أخوة وأخوات يدرسون في نفس المدرسة أو فروعها  54
  %80.6  0.832  4.03  أصدقاء األبناء أو أقرباؤهم يدرسون فيها  55
  %76  0.966  3.80  تسجيل األبناء فيها يشعر ولي األمر بمكانة اجتماعية مرموقة  56
  %75.6  0.832  3.78  من تقاليد األسرة إرسال أبنائهم لمدرسة خاصة  57
  %72  1.105  3.60  تدني سمعة ومستوى المدارس الحكومية  58
  %70.6  1.037  3.53  المخرجات المتدنية  للمدارس الحكومية  59
  %70  0.906  3.50  اإلضرابات المتكررة في المدارس الحكومية  60
  %65  1.006  3.25  تبدل الطاقم التعليمي في المدارس الحكومية بكثرة  61

  %75.6  0.543  3.78  الدرجة الكلية للمجال

  
ذي  من وجهة نظر المديرين، والالعتبارات الشخصية للوالدينتعلق بام وال،لمجال الخامسنتائج ا أما

 ونسبة مئوية كلية للمجال )0.543( وبانحراف معياري )3.78(بلغ بمتوسط   باإلجاباتتتجه فقراته
 ونسبة )4.30( يرى أن تناسب المدرسة مع المستوى االجتماعي لألسرة بمتوسط بلغ %)75.6(
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 أو أن ، ويليها وجود أخوة وأخوات يدرسون في نفس المدرسة أو فروعها،%)86(مئوية بلغت 
  )4.03( وبمتوسط بلغ ، أو أقرباؤهم يدرسون في نفس المدرسة،قاء األبناءأصد

  
  :لوالدين المديرين والمجاالتمقارنة الدرجة الكلية  . 1.2.3.4  

  
فقد تم إيراده قبل استعراض تحليل نتائج مجاالت الدراسة الخمسة  ،)21.4(أما الجدول التالي 

المجاالت الخمسة لكل من   ألداة الدراسة حسب الكلية الدرجةبالتفصيل، وذلك من أجل تبيان توزيع
استجابات عينة الوالدين، والستجابات مديري ومديرات المدارس الخاصة في محافظة رام اهللا 
والبيرة حول أسباب إلحاق األبناء بالمدارس الخاصة، مبيناً فيه االستجابات الكلية لكل مجال، 

الستجابات للمجال، والنسبة المئوية له كذلك، متبوعاً وترتيبه بين المجاالت، من حيث متوسط ا
  .بالتعليق؛ لتوضيح محتواه

  
أسباب إلحاق األبناء بالمدارس الخاصة من وجهة نظر الوالدين والمديرين لمجاالت : 21.4جدول 

  :الدراسة الخمسة، ومرتبة حسب النسب المئوية

  
   مجتمع المديرين   عينة الوالدين

المتوسط   عنوان المجال  المجال
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

  %87  4.35  %78.8  3.94  البرنامج التعليمي للمدرسة  األول
  %86  4.30  %78.4  3.92  مميزات المدرسة  الثاني
  %83.8  4.19  %77  3.85  رسالة المدرسة وفلسفتها  الثالث
  %84.4  4.22  %75.6  3.78  االهتمام الشخصي بالطالب  الرابع
  %75.6  3.78  %66.2  3.31  اعتبارات شخصية للوالدين الخامس

  %83  4.16  %75.2  3.76  الدرجة الكلية
  

 مقارنة الدرجة الكلية للمجاالت في عينة الوالدين ومجتمع المديرين  من الجدول السابق أنيالحظ
  :ياألصلي كانت كالتال

  
الدرجة الكلية لمجاالت عينة ت أعلى من يالحظ أن الدرجة الكلية لمجاالت المديرين كان .1

، أما عينة الوالدين فقد كان المتوسط الحسابي )4.16(الوالدين حيث بلغ المتوسط الحسابي 
 ). 3.76(لهم 
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في كانت النسبة المئوية مرتفعة للمجال األول والمتعلق بالبرنامج التعليمي للمدرسة الخاصة  .2
%) 78.8(نة حيث بلغت في عينة الوالدين في العيمحافظة رام اهللا والبيرة، وذلك 

 %).87(واستجابات المديرين 

 %).86( المديرين ، وعند%)78.4(ة الوالدين  بلغت النسبة في عين فقدالمجال الثانيأما  .3

أما المجال الثالث بعنوان رسالة المدرسة وفلسفتها فقد كان في المرتبة الثالثة في متوسط  .4
أما في استجابات المديرين فقد كانت %) 77(ينة الوالدين االستجابات وبلغت النسبة في ع

 %)83.8(النسبة أقل من المجال الرابع، وبلغت نسبته 

%) 75.6(أما المجال الرابع، كانت النسبة المئوية للمديرين أعلى منها للوالدين حيث بلغت  .5
 %).84.4(أما المديرين فقد بلغت 

الشخصية للوالدين فقد كانت النسبة المئوية أما المجال الخامس والمتعلق باالعتبارات  .6
أما في عند المديرين فقد كانت النسبة %) 66.2(للمجال منخفضة عند الوالدين حيث بلغت 

 %).75.6(المئوية للمجال 

 . في النسب المئوية للمجاالت عند المديرين منها عند الوالدينيالحظ الباحث ارتفاعاً .7

 ).3.31(بلغ ن حصلت على متوسط حسابي إن أقل المجاالت في عينة الوالدي .8

ونسبة مئوية ). 3.78( المديرين حصلت على متوسط حسابي بلغ أقل المجاالت في مجتمع .9
)75.6.(% 

 
  :نتيجة السؤال الثالث .3.3.4

  
  في محافظة رام اهللا والبيرةالمدارس الخاصةب الوالدين إللحاق أبنائهم األسباب عندهل تختلف 

س الوالدين، والمستوى التعليمي، ومكان السكن، والمستوى االقتصادي، جن  متغيراتباختالف

  ؟وعدد األبناء في األسرة، وعمل الوالدين

  

  :تمت اإلجابة عنه من خالل فحص الفرضيات المحددة في الدراسة على النحو اآلتي 
  

  :األولىالفرضية  .1.3.3.4

  

بين متوسطات وجهات نظر ) α ≥0.05( عند مستوى الداللة إحصائية داللةال توجد فروق ذات 

متغير  الخاصة تعزى لبالمدارس  أبناءهمإلحاقهم أسبابالوالدين في محافظة رام اهللا والبيرة حول 

   .الجنس
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لمعرفة الفروق في متوسطات ) -test t ("ت" اختبار  الباحثللتحقق من صحة الفرضية استخدم
 الخاصة بالمدارس همأبناء إلحاقهم أسبابحول وجهات نظر الوالدين في محافظة رام اهللا والبيرة 
   : يوضح النتائج)22.4 (تعزى لمتغير الجنس عند الوالدين والجدول التالي

  
 في متوسطات وجهات نظر الوالدين حول  للفروق)-test t( "ت": نتائج اختبار :22.4 جدول

   .جنسال حسب متغير لخاصة ابالمدارس األبناء إلحاق أسباب

  

  المتوسط الحسابي  دالعد  الجنس
االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

  قيمة ت المحسوبة
الداللة 
  اإلحصائية

  0.43  3.77  175  ذكر
  0.38  3.81  126  أنثى

299  0.761-  0.447  

  
  عند المستوىإحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  )22.4 ( أعالهالجدول  خالل بيانات منيتضح
 أسباب وجهات نظر الوالدين في محافظة رام اهللا والبيرة حول في متوسطات) α ≥0.05( الداللة
 اإلحصائية حيث بلغت قيمة الدالة ، في محافظة رام اهللا والبيرة الخاصةبالمدارس همأبناء إلحاقهم

 قبول الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود  ذلك مما يعني)0.05 > 0.447(  الكليةالستجاباتهم
 في وجهة نظرهم حول واإلناث ويؤيد ذلك تقارب المتوسطات بين الذكور ، الدالة إحصائياًالفروق

الذكور استجابات  الخاصة حيث كانت متوسط بالمدارس  أبنائهمإلحاق الدافعة لهم في األسباب أهم
 وبانحراف ،)3.81(الحسابي  هن فبلغ متوسطاإلناث أما ،)0.43(  بلغ وبانحراف معياري،)3.77(

  .)3.81(  بلغمعياري
  

  :الثانيةالفرضية  .2.3.3.4

  

بين متوسطات وجهات نظر ) α ≥0.05( عند مستوى الداللة إحصائية داللةال توجد فروق ذات  

 الخاصة تعزى لمتغير المستوى التعليمي أبناءهم بالمدارس إلحاقهم أسباب حول الدينالو

   .للوالدين

  
االنحرافات المعيارية للتعرف على  و،لإلجابة عن هذا التساؤل استخرجت المتوسطات الحسابية 

  في محافظة رام اهللا والبيرة،االختالفات في األسباب الدافعة لهم إللحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة
  :)23.4 (وكانت النتائج كما في الجدول
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في وجهة نظر الوالدين حول أسباب : 23.4 جدول

  .م بالمدارس الخاصة وذلك حسب المستوى التعليمي للوالدينإلحاق أبنائه

  

 العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
  المستوى التعليمي

  للوالدين

 دبلوم فأقل 131 3.771 0.414

 بكالوريوس 108 3.777 0.416

 ماجستير فأكثر 55 3.854 0.388

   
بين متوسطات استجابات الوالدين بخصوص هناك اختالفاً بسيطاً  يتضح من الجدول أعاله أن

 حيث كانت المتوسطات ،هم بالمدارس الخاصة في محافظة رام اهللا والبيرةأبناءإلحاقهم أسباب 
لوالدين من حملة  حيث بلغ متوسط وجهة نظر ا، لآلباءةالحسابية متقاربة عند المستويات الثالث

 وهو قريب جداً من متوسط وجهة نظر )0.414( وبانحراف معياري )3.771(قل شهادة الدبلوم فأ
 وباختالف )0.416( وبانحراف معياري )3.777(الوالدين من حملة شهادة البكالوريوس حيث بلغ 

 وبانحراف )3.854(طفيف كان متوسط وجهة نظر الوالدين من حملة شهادة الماجستير فأكثر 
  ).0.388(معياري 

  
 استخدمروق الواردة سابقاً ذات داللة إحصائية أم ال قيما إذا كانت الفللتحقق من صحة الفرضية و

للفروق في متوسطات ) one way analysis of variance (األحادي اختبار تحليل التباين الباحث
 الخاصة في محافظة رام اهللا والبيرة حسب بالمدارس أبناءهم إلحاقهم ألسبابوجهات نظر الوالدين 

   .النتائج يوضح )24.4(والجدول التاليمتغير المستوى التعليمي للوالدين 
  
 فيما يتعلق بمتوسطات وجهات نظر الوالدين حول األحادي نتائج تحليل التباين :24.4 جدول 

   .للوالدين متغير المستوى التعليمي حسبلخاصة ا بالمدارس أبناءهم إلحاقهم أسباب

  

مجموع   درجات الحرية  مصدر التباين
  المربعات

متوسط 
  المربعات

ة ف قيم
  المحسوبة

الدالة 
  اإلحصائية

  0.145  0.290  2  بين المجموعات
  0.168  49.014  291  داخل المجموعات

    49.304  293  الكلي
0.861  0.424  
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 عدم وجود فروق ذات  والمتعلق بالفرضية الثانيةالجدول السابقنتائج   خاللمنللباحث يتضح 
 أسبابي متوسطات وجهات نظر الوالدين حول ف) α ≥0.05 ( الداللة عند مستوىإحصائيةداللة 
 بالمدارس الخاصة في محافظة رام اهللا والبيرة حسب متغير المستوى التعليمي أبناءهم إلحاقهم

 )0.05 > 0.424( بلغت اإلحصائية  والدالة )0.861(للوالدين حيث بلغت قيمة ف المحسوبة 
وق في متوسطات وجهات نظر الوالدين حسب وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فر

   .التعليميمتغير المستوى 
  

  :الثالثةالفرضية . 3.3.3.4

  
 وجهات نظر بين متوسطات )α ≥0.05(الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ير  تعزى لمتغ في محافظة رام اهللا والبيرة بالمدارس الخاصةاألبناء إلحاق أسبابحول الدين الو

  .لألسرةالمستوى االقتصادي 

  
لإلجابة عن هذا التساؤل استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمستويات 

 للوالدين للتعرف على االختالفات في األسباب الدافعة لهم إللحاق أبنائهم ةاالقتصادية الثالث
  :)25.4 (الي وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول الت،بالمدارس الخاصة

  
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في وجهة نظر الوالدين حول أسباب 25.4جدول 

  .إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة وذلك حسب المستوى االقتصادي لألسرة

  
 مستوى الدخل الشهري لألسرة العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري 

 يكل ش3000أقل من  58 3.71 0.360

  شيكل4000 أقل من – 3000 97 3.78 0.431

  شيكل4000أكثر من  137 3.83 0.412

  
  الباحثاستخدم  بين المتغيرات،الستخراج الفروق اإلحصائيةو ، الثالثةللتحقق من صحة الفرضيةو 

للفروق في متوسطات ) One way analysis of variance (األحادياختبار تحليل التباين 
وذلك  ، الخاصة في محافظة رام اهللا والبيرةبالمدارس أبناءهم إلحاقهم ألسبابالوالدين وجهات نظر 

 )26.4 ( والجدول التالي، وبالقيم المبينة في الجدول،لألسرةحسب متغير المستوى االقتصادي 
   .النتائجيوضح 
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ين حول  فيما يتعلق بمتوسطات وجهات نظر الوالداألحادي نتائج تحليل التباين :26.4 جدول

 الخاصة في محافظة رام اهللا والبيرة حسب متغير المستوى بالمدارس أبناءهم إلحاقهم أسباب

   .لألسرةاالقتصادي 

  

درجات   مصدر التباين
  الحرية

مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

الدالة 
  اإلحصائية

  0.315  0.631  2  بين المجموعات
  0.168  48.431  289  داخل المجموعات

    49.062  291  الكلي
1.882  0.154  

  
 إحصائية وجود فروق ذات داللة مالسابق، عد الجدول  بيانات مالحظةمن خالل للباحث، ويتضح

 أبناءهم إلحاقهم أسباب في متوسطات وجهات نظر الوالدين حول )α ≥0.05(  الداللةعند مستوى
 ،لألسرةحسب متغير المستوى االقتصادي ك وذل ،بالمدارس الخاصة في محافظة رام اهللا والبيرة

 قبول الفرضية الصفرية القائلة  ذلك مما يعني)0.05 > 0.154( اإلحصائيةحيث بلغت قيمة الدالة 
 لألسرة حسب المستوى االقتصادي  الواردة في المتوسطات ذات داللة إحصائيةبعدم وجود فروق

  . في الجدولةالمبين
  

  :الرابعةالفرضية  .4.3.3.4

  

 وجهات نظر بين متوسطات )α ≥0.05(الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 بالمدارس الخاصة تعزى لمتغير أبناءهم إلحاقهم أسبابالوالدين في محافظة رام اهللا والبيرة حول 

  . مكان السكن

  
 لوجهات نظر ،يارية واالنحرافات المع، المتوسطات الحسابيةاجاستخرتم لإلجابة عن هذا التساؤل و

حسب متغير وذلك  ، في محافظة رام اهللا والبيرةالوالدين ألسباب إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة
 في الجدول ة موضحكما هي وكانت النتائج ، للتعرف على االختالفات فيما بينهم؛مكان السكن

  ):27.4(التالي 
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 نظر الوالدين حول أسباب ة في وجهاتية واالنحرافات المعياري المتوسطات الحساب:27.4 جدول

  وذلك حسب مكان سكن األسرة في محافظة رام اهللا والبيرة،إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة

  . )مدينة، قرية، مخيم(

  
 مكان السكن العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 مدينة 202 3.83 0.396

 قرية 65 3.69 0.484

 مخيم 33 3.72 0.279
 
لفروق في إليجاد ا األحادي اختبار تحليل التباين  الباحثللتحقق من صحة الفرضية استخدمو

اهللا  الخاصة في محافظة رام بالمدارس أبناءهم إلحاقهم ألسبابمتوسطات وجهات نظر الوالدين 
  . يوضح النتائج)28.4 ( والجدول التاليوالبيرة حسب متغير مكان سكن،

  
 إلحاقهم أسبابمتوسطات وجهات نظر الوالدين حول  لاألحاديلتباين نتائج تحليل ا :28.4 جدول

  . الخاصة حسب متغير مكان السكنبالمدارس أبناءهم

  
  مصدر
   التباين

  درجات
   الحرية

  مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

الدالة 
  اإلحصائية

  0.568  1.137  2  بين المجموعات
  0.164  48.633  297  داخل المجموعات

    49.770  299  الكلي
3.471  0.032  

  
  الداللة عند مستوىإحصائية وجود فروق ذات داللة ، الجدول السابقنتائجخالل   من للباحثيتضح

)0.05≤ α ( في  بالمدارس الخاصةأبنائهم إلحاقهم أسبابفي متوسطات وجهات نظر الوالدين حول 
 مقارنة اإلحصائية حيث بلغت قيمة الدالة ،األسرةن  سكن مكامتغير محافظة رام اهللا والبيرة حسب

  وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق،)0.05 < 0.032( بمستوى الداللة
 مصدر هذه الفروق تم وإليجاد  بين الفئات، الفروق موجودةأن مما يعني ذات داللة إحصائية،

 إلحاق ألسباب في متوسطات وجهات نظر الوالدين لفروقإليجاد مصدر ا ) LCD (استخدام اختبار
  والجدول التالي،لألسرة حسب متغير السكن  في محافظة رام اهللا والبيرة، بالمدارس الخاصةأبنائهم

   .النتائج يوضح )29.4(
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للمقارنات الثنائية البعدية في متوسطات وجهات نظر الوالدين ) LCD(نتائج اختبار  :29.4 جدول

  : حسب متغير مكان السكن في محافظة رام اهللا والبيرة الخاصة بالمدارساألبناء قإلحا ألسباب

  
  اإلحصائيةالدالة   )(I-J  متوسط الفروقات   )J( المقارنات    )I( مكان السكن 
  0.015  *0.14123  قرية  مدينة
  0.159  0.10727  مخيم  
        
  0.015  -*0.14123  مدينة  قرية
  0.695  -0.0339  مخيم  
        
  0.695  0.0339  قرية  مخيم
  0.159  -0.10727  مدينة  
        

  
 ، والوالدين من سكان القرية، الفروق كانت بين الوالدين من سكان المدينةأن إلى تشير النتائج

 وسكان القرية ،  حيث كان متوسط الفروقات بين سكان المدينة،ولصالح الوالدين من سكان المدينة
 وبالتالي ، الفرق معنويأن مما يعني ،)0.05 < 0.015( حصائيةاإل وكانت الدالة ،*)0.14123(

 بالمدارس الخاصة األبناء إللحاق التي تدفع الوالدين األسباب إلىنستنتج وجود فروق في النظرة 
لصالح .  وسكان القرية، بين سكان المدينةاألسرةفي محافظة رام اهللا والبيرة حسب متغير سكن 

  ).3.69(مقارنة مع سكان القرية بمتوسط بلغ ) 3.83(متوسط استجاباتهم سكان المدينة، حيث كان 
  

  :الخامسةالفرضية . 5.3.3.4

  
 وجهات نظر بين متوسطات )α ≥0.05(الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 لمتغير  بالمدارس الخاصة تعزىأبنائهم إلحاقهم أسبابالوالدين في محافظة رام اهللا والبيرة حول 

   .األسرة أبناءعدد 

  

لإلجابة عن هذا التساؤل استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوجهات نظر 
 للتعرف على عدد األبناء في األسرةالوالدين ألسباب إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة حسب متغير 

  ):30.4(لكما هو موضح في الجدواالختالفات فيما بينهم وكانت النتائج 
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في وجهة نظر الوالدين حول أسباب :30.4 جدول

  . األبناء في األسرةعددألحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة وذلك حسب 

  
 عدد األبناء في األسرة العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري 

 قل أبناء فأ3 122 3.82 0.393

 6 إلى 4من  151 3.78 0.425

  فأكثر7من  28 3.77 0.384

  
لفروق في متوسطات ا  إليجاداألحادياستخدم اختبار تحليل التباين  للتحقق من صحة الفرضيةو

 الخاصة في محافظة رام اهللا والبيرة حسب بالمدارس أبناءهم إلحاقهم ألسبابوجهات نظر الوالدين 
   .النتائج يوضح )31.4(  والجدول،األسرة  فياألبناءمتغير عدد 

  
 فيما يتعلق بمتوسطات وجهات نظر الوالدين حول األحادي نتائج تحليل التباين :31.4 جدول

  .األسرة أبناء حسب متغير عدد لخاصة ابالمدارس أبناءهم إلحاقهم أسباب
  

درجات   مصدر التباين
  الحرية

مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

الدالة 
  ائيةاإلحص

  0.058  0.116  2  بين المجموعات
  0.168  49.917  298  داخل المجموعات

    50.033  300  الكلي
0.346  0.708  

  
 ≥0.05 ( الداللة عند مستوىإحصائية عدم وجود فروق ذات داللة الجدولنتائج خالل يتضح من 

α ( ة لخاصة في محافظ بالمدارس اهمأبناء إلحاقهم أسبابفي متوسطات وجهات نظر الوالدين حول
 > 0.708( اإلحصائية حيث بلغت قيمة الدالة ،األسرة  فياألبناء متغير عدد رام اهللا والبيرة حسب

ين متوسطات وجهات نظر  الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ب وبالتالي نقبل،)0.05
   .لبيرةام اهللا وا في مدارس محافظة رالخاصة بالمدارس همأبناء إلحاقهم أسباب حول الوالدين

  
  :السادسةالفرضية . 6.3.3.4

  
 وجهات نظر بين متوسطات )α ≥0.05(الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

بالمدارس الخاصة تعزى لمتغير  أبناءهم إلحاقهم أسبابالوالدين في محافظة رام اهللا والبيرة حول 

   .العمل
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ت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوجهات نظر لإلجابة عن هذا التساؤل استخرج 
الوالدين ألسباب إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة حسب متغير عمل الوالدين للتعرف على 

  ):32.4(كما هو موضح في الجدولاالختالفات فيما بينهم وكانت النتائج 
  

جهة نظر الوالدين حول أسباب  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في و:32.4 جدول

  .  عمل الوالدين طبيعةالمدارس الخاصة وذلك حسبألحاق أبنائهم ب

  
 الوالدينعمل  العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 عامل 41 3.75 0.39

 تاجر 75 3.77 0.46

 موظف قطاع عام 58 3.83 0.36

 موظف قطاع خاص 64 3.72 0.37

  غير ذلك 62 3.86 0.38
   
للفروق في إليجاد  األحادي اختبار تحليل التباين  الباحث استخدم،للتحقق من صحة الفرضيةو

 الخاصة في محافظة رام اهللا بالمدارس أبناءهم إلحاقهم ألسبابمتوسطات وجهات نظر الوالدين 
   .النتائج يوضح )33.4(  والجدول،الوالدينعمل طبيعة  حسب متغير ،والبيرة

  
 فيما يتعلق بمتوسطات وجهات نظر الوالدين حول األحاديائج تحليل التباين  نت:33.4 جدول

  . والبيرة حسب متغير العمل الخاصة في محافظة رام اهللابالمدارس أبناءهم إلحاقهم أسباب

  

درجات   مصدر التباين
  الحرية

مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

الدالة 
  اإلحصائية

  0.197  0.789  4  بين المجموعات
  0.162  47.803  295  داخل المجموعات

    48.592  299  الكلي
1.217  0.304  

  
  عند مستوىإحصائية عدم وجود فروق ذات داللة ، الجدول السابقنتائجخالل   من للباحثتضحي

 بالمدارس همأبناء إلحاقهم أسباب في متوسطات وجهات نظر الوالدين حول )α ≥0.05 (الداللة
 اإلحصائية بلغت قيمة الدالة  حيث،الوالدين متغير عمل  حسب في محافظة رام اهللا والبيرة،الخاصة

)0.304 < 0.05(.  
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ين متوسطات  ب إحصائية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق الفرضيةبقبول  نستطيع القول وبالتالي
   .الوالدينمتغير عمل  بالمدارس الخاصة تبعاً لهمأبناء إلحاقهم أسباب حول وجهات نظر الوالدين

  

  نتيجة السؤال الرابع .4.3.4

  

 الخاصة هل تختلف أسباب إلحاق األبناء بالمدارس الخاصة من وجهة نظر مديري المدارس

   ؟ ، وجنس المدير، والمرحلة الدراسية للمدرسة، وجنس المدرسةباختالف سنوات الخبرة

  
 واالنحرافات المعيارية حول وجهات ،ةلإلجابة عن هذا التساؤل استخرجت المتوسطات الحسابي 

  : على النحو اآلتيالنظر ألسباب إلحاق األبناء بالمدارس الخاصة
  

  ينمتغير سنوات الخبرة للمدير 1.4.3.4

  
بخصوص سنوات الخبرة للمديرين في المدرسة الخاصة حول األسباب إللحاق األبناء بالمدارس  

  :ائجيوضح النت) 34.4(الجدول التاليالخاصة فإن 
  

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لوجهات نظر مديري المدارس حول أسباب :34.4 جدول

  .لخبرة للمديرلمدارس الخاصة حسب متغير سنوات اإلحاق األبناء با

  
 ة/سنوات الخبرة للمدير العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

  سنوات5  أقل منإلى 1من  2 4.23 0.10

  سنوات10  من أقل سنوات إلى5من  6 4.11 0.35

  سنوات فأكثر10 32 4.21 0.26

   
 وجود اختالفات في وجهات نظر المديرين حول أسباب إلحاق األبناء ،يتضح من الجدول السابق

، حيث أن المتوسط الحسابي األعلى جاء بالمدارس الخاصة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة للمدير
، ويليه المتوسط الحسابي لسنوات )4.23(بلغ و ،) سنوات5أقل من  إلى 1( الخبرة من تلسنوا

من (  وجاء أخيراً المتوسط لسنوات الخبرة ،)4.21(حيث بلغ المتوسط ، ) سنوات فأكثر10(الخبرة 
  .)4.11(  حيث كان المتوسط الحسابي لهم ،) سنوات10 سنوات إلى أقل من 5
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  ين للمديرجنسالمتغير . 2.4.3.4
  

لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات وجهات نظر مديري المدارس  استخرجت ا
  :تائج كما هو في الجدول التالي وقد كانت الن،الخاصة حول أسباب إلحاق األبناء بالمدارس الخاصة

  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوجهات نظر مديري المدارس : 35.4جدول رقم 

  .س الخاصة حسب متغير جنسأسباب إلحاق األبناء بالمدارالخاصة حول 
  

  االنحراف
  المعياري

  المتوسط
  الحسابي

 العدد
  جنس

  مدير المدرسة

 ذكر 19 4.08 0.30

 أنثى 21 4.30 0.19

  
الذكور من   عن المديريناإلناثمن  وجود اختالفات واضحة بين المديرات يتضح من الجدول أعاله
 حيث ،سباب إلحاق األبناء بالمدارس الخاصة في محافظة رام اهللا والبيرةفي وجهة نظرهم حول أ

 في حين )0.19(بانحراف معياري مقداره و ،)4.30(بلغ المتوسط الحسابي لوجهات نظر المديرات 
 وبالتالي نالحظ ،)0.3(بانحراف معياري و ،)4.08( متوسط الحسابي لوجهات نظر المديرينكان ال

  .  وجهات نظر المديرات كما يظهر ذلك من قيمة االنحراف المعياريكبر في التجانس أأن
  

  متغير المرحلة الدراسية للمدرسة. 3.4.3.4
  

استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حول وجهات نظر المدراء ألسباب إلحاق 
  .لك األبناء بالمدارس الخاصة حسب متغير مرحلة المدرسة والجدول التالي يبين ذ

  
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لوجهات نظر مديري المدارس حول أسباب : 36.4 جدول رقم 

  . الخاصة حسب مرحلة المدرسةإلحاق األبناء بالمدارس

  
  االنحراف
  المعياري

  المتوسط 
 الحسابي

 مرحلة المدرسة العدد

 أساسية 18 4.22 0.221

 ثانوية 6 3.96 0.377

 ساسية وثانوية أ  16 4.26 0.254



128 
 

 المدارس الثانوية  في وجهات النظر عند مديري واضحةختالفات يتضح من الجدول أعاله وجود ا
 وهو األعلى من )4.26(  عن غيرهم، حيث كان متوسط وجهات نظرهم في نفس المبنىواألساسية

متوسط ، وجاء )4.22(  فقط المدارس األساسيةمتوسط وجهات نظر مديريوكان  ،بين المتوسطات
، وهذا يبين أن االختالفات قائمة في وجهات )3.96 ( فقطالثانويةوجهات نظر مديري المدارس 

 حول أسباب إلحاق نظرهم حول أسباب إلحاق األبناء بالمدارس الخاصة في محافظة رام اهللا والبيرة
  .األبناء بالمدارس الخاصة في محافظة رام اهللا والبيرة

  
  ).مختلطةوإناث، وذكور، ( سة  جنس المدرمتغير .4.4.3.4

 
 إلحاق ألسباب  المعيارية حول وجهات نظر المديرين واالنحرافات،استخرجت المتوسطات الحسابية

  .ذلك يبين )37.4 ( والجدول التالي،جنس المدرسة الخاصة حسب متغير بالمدارس األبناء
   

 أسبابيري المدارس حول  المتوسطات واالنحرافات المعيارية لوجهات نظر مد:37.4جدول رقم 

  . بالمدارس الخاصة حسب جنس المدرسةاألبناء إلحاق

  
  االنحراف
  المعياري

  المتوسط
 الحسابي

 جنس المدرسة العدد

 ذكور  4  3.91 0.213

 إناث 6 4.36 0.269

 مختلطة 30 4.20 0.259

  
اصة في  الخ المدارسختالفات في وجهات النظر عند مديري وجود اأعالهيتضح من الجدول 

 في محافظة رام اهللا والبيرة  بالمدارس الخاصةاألبناء إلحاق أسباب حول محافظة رام اهللا والبيرة
 من بين ى وهو األعل،)4.36( اإلناث حيث بلغ المتوسط الحسابي لمدارس ، جنس المدرسةحسب

متوسط  ثم كان ال،)4.2( حيث بلغ ، يليه المتوسط الحسابي للمدارس المختلطةالمتوسطات، ثم
  .  )3.91( حيث بلغ ، الذكورالحسابي لمدارس
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  لفصل الخامسا

  
  النتائج والتوصيات 

  

   الدراسة التي تم التوصل إليهانتائجأهم  1.5

  المتعلقة ببيانات الدراسةالنتائج . 1.1.5

   نتائج أسئلة الدراسة2.5

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول. 1.2.5

 لسؤال الثانيالنتائج المتعلقة با. 2.2.5

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث. 3.2.5

 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع. 4.2.5

  .التوصيات 3.5
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: لفصل الخامسا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  نتائج والتوصياتال
  

، حيث  وأهم التوصياتفرضياتها و نتائج الدراسة في ضوء أسئلتها وأهدافهايتضمن هذا الفصل
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أسباب إلحاق األبناء بالمدارس الخاصة من وجهة نظر 

معرفة أثر كل من  في محافظة رام اهللا والبيرة، كذلك هدفت هذه الدراسة إلى الوالدين والمديرين
  .متغيرات الدراسة المستقلة على تلك األسباب

  
  :التوصل إليها  تمدراسة التي أهم نتائج ال1.5

  
  : النتائج المتعلقة ببيانات الدراسة.1.1.5

  
بينت نتائج الدراسة أن نسبة الذكور من أفراد عينة الوالدين أكبر من نسبة اإلناث حيث بلغت  .1

 .)%41.7( ونسبة اإلناث )%57.9(نسبة الذكور 
كبر من عينة الوالدين حيث بلغت أقل هي النسبة األنتائج أن نسبة حملة شهادة دبلوم فأظهرت ال .2

 .)%35.8( سبة حملة شهادة البكالوريوسليها ن وت)43.4%(
هم في المدارس الخاصة هي األعلى وبنسبة ئبناألبينت النتائج أن نسبة إلحاق سكان المدن  .3

)66.9%(   
شيكل هم أكثر ) 4000( أن أصحاب الدخل المرتفع الذين يزيد دخلهم عن أظهرت النتائج .4

  . من أفراد العينة)%45.4(إلحاقاً ألبنائهم في المدارس الخاصة وقد بلغت نسبتهم الناس 
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بينت النتائج أن األسر التي يقل فيها عدد األبناء هم أكثر الناس إلحاقاً ألبنائهم في المدارس  .5
 واألسر التي فيها من )%40.4( نسبتها )3(الخاصة حيث كانت األسر التي فيها أبناء أقل من 

 .)%9.3( أبناء )7( واألسر التي فيها أكثر من وهي من أكثر النسب) %50( نسبتها )6- 4(
 ويليها فئة أصحاب المهن غير )%24.8(لقد بينت نتائج الدراسة أن فئة التجار ونسبتهم  .6

 ، ألبنائهم في المدارس الخاصة هم أكثر الناس إلحاقاً)%21.2(الواردة في االستبانة ونسبتهم 
  . فقط)%13.6( حيث بلغت نسبتهم ال أقلها،وكانت فئة العم

والمديرات ) %47.5( مديراً بنسبة )19(لقد بينت نتائج الدراسة أن عدد المديرين الذكور بلغ  .7
وأن عدد المدارس ،  من أفراد عينة المديرين)%52.5( مديرة وبنسبة )21(غ عددهن بل

مدرسة ) 18( فقط أما األساسية )6(الثانوية أقل من عدد المدارس األساسية حيث بلغ عددها 
 ).9.4( محافظة، وذلك موضح في الجدول رقموهي أكثر المدارس التي تديرها مديرات في ال

 والتي تزيد  أن مديري ومديرات المدارس من أصحاب سنوات الخبرة الطويلةلقد بينت النتائج .8
   . من أفراد عينة المديرين)%80(بلغت نسبتهم  سنوات )10(عن 

أن توزيع أفراد عينة المديرين تبعاً لمرحلة المدرسة أظهرت أن المدارس ت النتائج لقد بين .9
 أما المدارس األساسية والثانوية في نفس المبنى )%45(األساسية هي أكبر نسبة حيث بلغت 

، وكانت المدارس الثانوية فقط الخاصة بالذكور أو اإلناث من أقل النسب )%40(فقد بلغت 
 .ن مجموع المدارس الخاصة م)%15(حيث بلغت 

 النسب حيث بلغت أعلىلقد أظهرت النتائج العامة للدراسة أن المدارس المختلطة هي من  .10
 .اصة في محافظة رام اهللا والبيرة من مجموع المدارس الخ)%75(نسبتها 

  
  :أسئلة الدراسة نتائج 2.5

  

   : األولالسؤال 1.2.5

  

  من وجهة نظر الوالدين في محافظة رام اهللا والبيرة ؟ ما أسباب إلحاق األبناء بالمدارس الخاصة 

  

الدراسة أن أهم األسباب من وجهة نظر الوالدين إللحاق أبنائهم بالمدارس أسئلة لقد بينت نتائج 
 باعتبارها ، الكبير بتعلم أبنائهم للغة اإلنجليزيةاهتمامهاالخاصة في محافظة رام اهللا والبيرة كانت 

اق أمام  وفتح اآلف، للحصول على ميزة التحدث بها وإتقانها،األبناء تعلمهالغة عالمية يجب على 
ن  يرسل الوالداألنها دليل على تميز المدارس الخاصة في هذا الجانبو الطالب للدراسة أينما يريد،

  كما يرى أفراد ،، ويليه اهتمام المدارس الخاصة بالزي المدرسي الموحد لطالبهاأبناءهم إليها
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 وهذا ،من أفراد العينة الذين يبدون اهتماماً بهذا الجانب%) 86.4( حيث بلغت النسبة المئوية ،العينة
ه في نفوس الطالب من مساواة وإلغاء ، وما يغرسدليل على تميز المدارس الخاصة بزيها الموحد

دارس  أو دعاية متنقلة للم،، كما ويعتبر الزي المدرسي بمثابة رسالة بينهمللفوارق االجتماعية
 .لخاصة تظهر فيه اهتمامها بطالبهاا

 
ويأتي بعد ذلك بنسبة جيدة جداً اهتمام المدارس الخاصة بتقوية الشخصية للطالب بعيداً عن القمع 

 والحد من الحريات، واهتمامها بتوفير الفرص المتكافئة لجميع الطالب للحصول على ،والكبت
 وتوافر المرافق ،عة والشهر الواسعة للمدرسة وعدم إهمال أي طالب، كذلك تأتي السم،التعليم

، وتسهيلها عمليات التواصل مع البيت والمدرسة ، ومكتباتالمساعدة على التعلم من مختبرات
 كأحد أهم خيارات الوالدين في بحثهم عن ، واالبتعاد عن استخدام أسلوب العقاب البدني،والمعلمين

  .مدرسة خاصة البنهم
  
المطالب أهم حد  أتوفير الفرص المتكافئة لكل الطالب للحصول على التعليم،قد أظهرت النتائج أن ل

 تتمتع ،عريقة وقديمة وهي باألساس ،وأن تلك المدارس تحظى بسمعه وشهرة واسعة ،األساسية لهم
ن  يسهم في التوجه إليها، وأعدم لجوئها الستخدام العقاب البدني بحق طالبهاأن ، وبخبرة كبيرة

 طالبها الخريجين يلتحقون بالجامعات، وأنها تتميز بنظام إداري وقيادي جيد، وتتبع نسبة عالية من
  .طرقاً وأساليب مختلفة في التدريس

  
 وبين الطالب ، بين الطالب أنفسهمكما وتوفر هذه المدارس بيئة خالية من العنف اللفظي والجسدي

ية، وحزم هذه المدارس مع الطلبة ، وتقدم تعليما مختلفاً بجودته عن المدارس الحكوموالمعلمين
  .المخالفين لقواعد االنضباط والنظام

  
أن تدني سمعة ومستوى المدارس الحكومية، وتبدل الطاقم التعليمي فيها %) 68.8( وبنسبة أقل تبلغ 

 الخاصة في محافظة رام اهللا المدارس يرسلون أبناءهم إلى ن، من األسباب التي تجعل الوالدابكثرة
  .والبيرة

  
 فقد ، في عملية التعلم والتعليميةعتبر أساسجابات كانت عالية على الفقرات التي تن نسبة االستإ

 وهذا يظهر أن الوالدين يبحثون ألبنائهم ،جاءت الفقرات التي تتحدث عن المكمالت بدرجة أقل منها
كيز على ما  فقد كان الترمن شأنه أن يعطل أو يؤخر تحصيلهم،عن تعليم مميز بعيداً عن كل ما 
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 المميزة، ج والتواصل، والنتائل االتصا ويخدم الطالب بشكل أساس من توافر،يخدم العملية التعليمية
  . وتوفير البيئة اآلمنة وغيرها، للمرشد الطالبي المتخصصوتواجد

  
إن الوالدين لم يبدوا اهتماماً كبيراً يتعلق بالفقرات التي تتحدث عن مشاكل التعليم في المدارس 

 أو غيرها، أو أنها قريبة من ، أو مساعدات، أو عن تقديم المدارس الخاصة حوافز مادية،لحكوميةا
حتى أن تدريس تلك المدارس .  مستواها االجتماعي يتناسب مع مستوى األسرة أو أن،مكان السكن

  .لمقررات إضافية غير المقررات الحكومية كان متأخراً بالنسبة الهتمام أفراد العينة
  
 أن التعليم الذي يهم الوالدان هو التعليم  على يدلللك يرى الباحث أن ظهور النتائج بهذا الشكللذ

 وقدرة الطالب على تعلم ، بتحقيق نتائج أفضل في التحصيل الدراسي،الذي يلبي طموحات األسرة
هو طالب  أن من يتحدث اإلنجليزية -حسب االعتقاد السائد– ودليل ،اللغة اإلنجليزية كلغة عالمية

 وهو التعليم الذي ما يريد، ويكون مصدر فخر لعائلته،مميز قد حصل على تعليم يؤهله لدراسة 
 ليتمكن من ؛ ويخرج الطالب في نهاية المرحلة الثانوية متفوقاً،يركز على تعلم المهارات األساسية

ود لطبيعة  وحسب اعتقادهم يع، ليختار التخصص الذي يرغب بدراسته، وكل ذلك؛دخول الجامعة
 ، مقارنة بمن تخرج من تلك المدارس، وقدرتها على غرس التعليم المميز، وشهرتها،المدرسة

  .وحصولهم على مراتب متقدمة في نتائج التوجيهي
  

ويرى الباحث أن الوالدين يضعان ثقتهم بالمدرسة التي يثق بها المجتمع، ويقيسون على ذلك ما 
قدرة المدرسة على التواصل االجتماعي معهم، و ن الطالب،فيها كما حصل لغيره مسيحصل البنهم 

وتلبية حاجاتهم األساسية لمساعدتهم على التكيف مع البيئة المحلية والمدرسية، وتقديم الدعم 
والتوجيه لهم، وتحسين تحصيلهم الدراسي وحل مشكالتهم التعليمية أوالً بأول، وإشراكهم بالعملية 

 والقيادة اإلدارية ، بتوافر المدير القيادي المشهود له بالسمعة الحسنةالتعليمية كل ذلك ال يتم إال
  .المشهورة

  
 ودراسة القصبي، )2010(وهذه الترتيب في نتائج الفقرات يتقارب كثيراً مع نتائج دراسة الرقاد، 

 &Dronkers(ودراسة  )2009(دراسة عبيدات و محمد  و)2010(دراسة السيقلي  و) 2010(

Avram, 2010(  ودراسة)Kennedy, 2010(  ودراسة العصلب،  ( 2005 ) المناعمة دراسةو
كما ) Esteves, 2010(ودراسة  ،)1999(ودراسة عابدين،  )2004نيلسون، (ودراسة  )2005(

ودراسة  )1994(ودراسة سالمة  )1995(ودراسة زقزوق  )1997(ويتقاطع مع ودراسة اليوسف 
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)Froster & D'Andrea, 2009( ودراسة) Dronkers, 2008 ( ودراسة)Deani, 2007 (
  .)Dijkstra & et al, 2001(ودراسة 

  
ومن أهم ما اتفقت به الدراسات السابقة، أن حصول المدارس الخاصة على تميز في التفوق 
األكاديمي لطالبها من أهم األسباب الدافعة للوالدين إللحاق أبنائهم فيها، وأجمعت معظم الدراسات 

الوالدين يبحثون عن القيم الوطنية واإلسالمية واألخالق والعادات والتقاليد وأشارت العربية أن 
معظم الدراسات أن جودة الخدمات المدرسية والتعليمية وتأمين مستقبل جامعي مزدهر من خالل 

  .اإلعداد المسبق ألبنائهم ألن المدارس الخاصة تعمل على إعداد الطالب للدراسة الجامعية
  

الطلبة في الصفوف وتوافر المكتبات والمختبرات والمالعب بدرجة ملحوظة للباحثين وجاء عدد 
عن التعليم الخاص، وأظهرت كذلك أن تجاوب المدارس الخاصة مع رغبات الوالدين واالستماع 
لنصائحهم وإتاحة الفرصة للطلبة للنمو الذاتي وتنمية الشخصية وتميز معلمي تلك المدارس 

 األعلى وإدراكهم للمسؤولية الكبيرة في تعليم طالبهم من األسباب التي يراعيها بمؤهالتهم العلمية
  .الوالدان عند اختيارهم للمدرسة الخاصة

  
وتميزت المدارس اإلسالمية الخاصة بدور رائد في مواجهة السلوك األخالقي والثقافي المخالف 

 وجاءت أسباب مثل الجو اآلمن للمعايير اإلسالمية وتميزها بشكل الفت عن المدارس الحكومية،
واحترام الطالب وقلة المشكالت اإلدارية وأساليب التعزيز االجتماعي واعتماد الديمقراطية في 

  .التعامل مع الطالب من األسباب الهامة كذلك
  

 وجود مشاكل  تظهرحيث ،)2004(وال يتفق ترتيب فقرات أفراد العينة الحالية مع دراسة صالح 
  .دة النظر في إلحاق األبناء فيهايجب إعاأنه  و،ارس الخاصة بصورة واضحةإدارية في المد

  
ودراسة  ،)Taylor, 2006( ودراسة ،)1992(دراسة الغامدي وعسيري،  التالية مثل والدراسات

)Jen,  2006(، ودراسة )Beavis, 2004(، كانت الفقرات ،اختلفت في ترتيب أهم األسباب حيث 
 وغيرها من أهم ما يجذب أولياء ، ودراما وموسيقى، مالعبنترفيه مالتي تتحدث عن عوامل ال

األمور إللحاق أبنائهم في المدرسة الخاصة، وذلك قد يعود ألن تلك المدارس تهتم أصال بهذه 
المجاالت في نظامها التعليمي، وهي تختلف نظراً لطبيعة اختالف اهتمامات المجتمعات العربية عن 

  .تركيزها على الترفيه كسبيل للوصول إلى تعليم أفضلالمجتمعات الغربية في 
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  :الثاني السؤال 2.2.5

  
  ؟  في محافظة رام اهللا والبيرةمن وجهة نظر المديريندارس الخاصة ما أسباب إلحاق األبناء بالم 

  
لقد بينت نتائج أسئلة الدراسة أن أهم األسباب من وجهة نظر المديرين إللحاق أبنائهم بالمدارس 

 تركزت حول اهتمام تلك المدارس بتدريس اللغة اإلنجليزية صة في محافظة رام اهللا والبيرةالخا
 وهي النسبة المتقدمة كذلك عند عينة %)96(ية الستجابات أفراد العينة حيث بلغت النسبة المئو

يادة  عن المناهج الفلسطينية في تدريسها وذلك لز للغة اإلنجليزيةاعتماد مناهج مختلفةو الوالدين
قناعة األهالي باهتمام تلك المدارس باللغة اإلنجليزية، ويأتي في المرتبة الثانية تميز تلك المدارس 
بنظام إداري وقيادي جيد، وأن تلك المدارس تحظى بسمعة حسنة وشهره واسعة، وأنها تتمتع بمدير 

  %).94(ذلك كله بنسبة له خبرة وسمعة طيبة و
  

ن بأهمية قيادتهم وتحكمهم بتلك المدارس وذلك لضمان تميزها عن ومن الطبيعي أن يشعر المديرو
المدارس الحكومية، كذلك لتوفير القدرة على منافسة المدارس الخاصة األخرى، ويأتي بعد ذلك 

عدم استخدام تلك المدارس ألسلوب الضرب والعقاب %) 93 - % 90(وبنسب عالية تتراوح بين 
يالحظ الباحث تقارباً كبيراً بين وجهة نظر الوالدين وعملها على تقوية شخصية الطالب، و

  . السابقةتوالمديرين حول الفقرا
  

 ودراسة ،)Dronkers. 2008(ودراسة ) 2010(القصبي،  وتتفق تلك النتائج مع نتائج دراسة
ودراسة (2005)  المناعمة دراسةو ،)2008( ودراسة الشمراني ،)2009(عبيدات و محمد 

حول تلك األسباب وغيرها مثل تسهيل عمليات ) 2004نيلسون، (اسة ودر ،)2005 (العصلب
التواصل بين المدرسة والبيت، ومعاملة الطالب بلطف واحترام،، وأنها توفر فرصاً متكافئة لجميع 

  .الطالب للحصول على التعليم
  

ودراسة  .)Dronkers& Avram, 2010(دراسة و ،)Rose, 2010( وأيضا تتفق مع دراسة 
)Walford, 1999(وأن تلك المدارس تحظى بسمعة حسنة وشهره   بخصوص اإلدارة الجيدة

  .واسعة
  

 للمعلمين المؤهلين علمياً هاولكنها ال تقل أهمية استقطاب%) 90إلى % 89(وجاءت بنسب أقل من 
وأكاديمياً، وتوفير بيئة آمنة خالية من العنف اللفظي والجسدي، وإتباعها أساليب وطرق تدريس 
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ة واهتمامها بالزي الموحد لطالبها، وتدريس مقررات إضافية غير المقررات الحكومية، وما مختلف
توفره من مرافق صحية مالئمة ونظيفة، ومرافق مساعدة على التعلم، وقد اتفق ذلك مع دراسة 

 )1995(ودراسة زقزوق  )1997(ودراسة اليوسف  )1999(ودراسة عابدين،  )2007(العرجان 
ودراسة  )Esteves, 2010(ودراسة  )1993(ودراسة شطا  )1994(ودراسة سالمة 

)Kennedy, 2010(  ودراسة)Froster & D'Andrea, 2009(  وأخيراً دراسة)Deani, 

2007.(  
  
ما أقل اهتمامات الوالدين حول أسباب إلحاق األبناء بالمدارس الخاصة من وجهة نظر المديرين أ

 الطاقم التعليمي في المدارس الحكومية بكثرة، للغناء، وتبد بتدريس الموسيقى وام أنها تهتفكانت
 وذلك %)60.6-%66( مختلطة في صفوفها ومبانيها وذلك بنسبة مئوية بلغت من روأنها غي

ودراسة  )Froster & D'Andrea, 2009(ودراسة  )Kennedy, 2010( يختلف عن دراسة
)Taylor, 2006(  ودراسة)Jen,  2006 ( ودراسة)Beavis, 2004( وذلك لن تلك الدراسات 

تلف قيمها وعاداتها عن المجتمعات العربية التي ال تبدي اهتماماً كبيراً بهذه خأجريت في مجتمعات ت
  .المواضيع

  

  :السؤال الثالث. 3.2.5

  

 في محافظة رام اهللا  من وجهة نظر الوالدين هل تختلف أسباب إلحاق األبناء بالمدارس الخاصة

والمستوى التعليمي، والمستوى االقتصادي، ومكان السكن، وعدد الجنس، : والبيرة باختالف

  األبناء، وطبيعة العمل؟

  

  : مبينة كاآلتي من خالل نتيجة فحص الفرضيات وهيتمت اإلجابة عن السؤال السابقوقد 
  

   :الفرضية األولى. 1.3.2.5

  

ين متوسطات وجهات نظر ب) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

متغير  بالمدارس الخاصة تعزى ل أبناءهمالوالدين في محافظة رام اهللا والبيرة حول أسباب إلحاقهم

   .الجنس



137 
 

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات وجهات نظر الوالدين في 
مما يعني أن ولي األمر . ناثمحافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لجنس ولي األمر من الذكور واإل

  .وبصرف النظر عن جنسه يرى نفس األسباب الدافعة إللحاق األبناء في المدارس الخاصة
ودراسة زقزوق  )1997(دراسة اليوسف   الدراسات األخرى الواردة مثل جميع وهذا يتفق مع

راسة ود )Esteves, 2010(ودراسة  )1993(ودراسة شطا  )1994(ودراسة سالمة  )1995(
)Kennedy, 2010(  ودراسة)Froster & D'Andrea, 2009(  وأخيراً دراسة)Deani, 

2007.(  
  

وذلك ألن االهتمام بالتعليم وتوفيره لألبناء من أهم مسؤوليات األسرة وأهم مقومات التربية 
قيقها  كحالة واقعية يجب تححيث ال فرق بين الوالدين بالنظرة ألهمية التعليم وواجباتها األساسية

  .لألبناء تربوياً من الناحية األولى
  

  :الفرضية الثانية. 2.3.2.5

  

بين متوسطات وجهات نظر ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

متغير  بالمدارس الخاصة تعزى ل أبناءهمالوالدين في محافظة رام اهللا والبيرة حول أسباب إلحاقهم

   .يالمستوى التعليم

 
لقد بينت نتائج أسئلة الدراسة أن ال اختالف يذكر عند الوالدين إللحاق أبنائهم في المدارس الخاصة 

حيث جاءت النتائج متقاربة جداً مما يدعم القول أن بعدم وجود . باختالف المستوى التعليمي لهم
اصة وبمعنى أدق أنه اختالفات في األسباب عند الوالدين بالنسبة إللحاقهم أبناءهم بالمدارس الخ

  .يوجد اتفاق حول األسباب عند المستويات التعليمية الثالثة
 

 بينت النتائج كذلك أن الوالدين وباختالف مستوياتهم التعليمية من حملة الشهادات الدنيا أو حيث
م في اق أبنائهتختلف األسباب عندهم  إللحال العمال أو حملة الشهادات العليا كالماجستير والدكتوراة 

  .المدارس الخاصة
 
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات وجهات نظر  نتيجة فحص الفرضيةأظهرتو

الوالدين حول أسباب إلحاقهم أبناءهم حسب متغير المستوى التعليمي لهم، مما يعني أن الوالدين 
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بناء بالمدارس الخاصة في ومهما كان مستواهم التعليمي أو كانا أميين يريان بنفس األهمية إلحاق األ
  .محافظة رام اهللا والبيرة

  
  األبناء على التحصيل خاصة وأنوهذا يعود للنظرة المقدسة للتعليم وضرورة االهتمام به، وحثِّ

عتمد على الوظائف والعلم والتعليم،  بل تة وال زراعيةمحافظة رام اهللا والبيرة محافظة غير صناعي
ون محط تقدير واحترام المجتمع، لذلك يحرص جميع اآلباء على أن كما أن النظرة للمتعلمين تك

  . يحصل أبناؤهم على التعليم الالئق كواجب عليهم بحق أبنائهم
  

 و )Deani, 2007( دراسة  أغلب الدراسات التي تناولت الموضوع مثلوهذه النتيجة تتفق مع
 ,Walford(راسة  ود)Beavis, 2004(ودراسة ) Crawford & Freeman, 1996(دراسة 

التي تحدثت عن أن الخلفية التعليمية واالجتماعية للوالدين تكون سبباً مهماً في اختيار ) 1999
لمدرسة خاصة ولكن لكل  التعليم ألبنائهم مع اتفاقها على أن جميع اآلباء يرغبون بإرسال أبنائهم

ختيار التعليم الخاص يكون خياراً عائلة ظروفها التي قد تحد من اللجوء لهذا الخيار، وهذا يعني أن ا
  .لدى الوالدين باختالف مستوياتهم التعليمية

  
   :الفرضية الثالثة. 3.3.2.5

  

بين متوسطات وجهات نظر ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

متغير لخاصة تعزى ل بالمدارس ا أبناءهمالوالدين في محافظة رام اهللا والبيرة حول أسباب إلحاقهم

   .المستوى االقتصادي

 
 في أسباب إلحاق أبنائهم  الوالدينةال اختالفات جوهرية في نظرأن مبينة  النتائج لقد جاءت

 يث كانت نسبة أصحاب الدخل الذي يزيدبالمدارس الخاصة حسب المستوى االقتصادي لألسرة ح
  . بين النسب  شيكل هي النسبة األكبر من) 4000(عن 

  
 أنها لم تكن تشكل فرقاً في أسباب إلحاق ج المستوى التعليمي للوالدينا يرى الباحث بالنسبة لنتائكم

األبناء، فإن األمر ذاته ينطبق باختالف المستوى االقتصادي لألسرة، حيث أظهرت النتائج أن 
  .ألفراد العينة كانت متقاربة جداًالفروق بين كافة المستويات االقتصادية 
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ت نظر  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات وجهاالفرضيةفحص ة جيتنأظهرت و
ما يعني أن االتفاق حول . هم حسب المستوى االقتصادي لألسرةالوالدين حول أسباب إلحاق أبنائ

األسباب الواردة ال تختلف عليه المستويات االقتصادية الممثلة لعينة الوالدين وذلك يبين أهمية إلحاق 
  .ناء في المدارس الخاصةاألب
  

شكل مانعاً ال ت  والجنسكما المستوى التعليمي للوالدينمما يعني أن المستوى االقتصادي لألسرة 
أمامهم إلرسال أبنائهم لمدرسة خاصة، حيث يبدو أن أصحاب الدخل المنخفض مستعدون لتحميل 

ضل، وذلك بسبب األهمية ميزانية األسرة فوق طاقتها من أجل أن يحصل أبناؤهم على تعليم أف
  .الكبرى التي توليها األسرة الفلسطينية للتعليم وأهمية حصول أبنائهم على التعليم الجيد

  
إن التعليم يعتبر من الخيارات األولى التي يختارها الوالدان ألبنائهم وذلك بسبب طبيعة محافظة رام 

ائف الحكومية، فيعتبر التعليم المفتاح اهللا والبيرة غير الزراعية أو الصناعية بل تعتمد على الوظ
  .األول لحصول االبن على وظيفة تحقق له االستقرار في حياته

  
دراسة  و)Dijkstra & et al, 2001(ودراسة ) 2004(دراسة صالح  يتفق هذا الرأي معو
)Kennedy, 2010( دراسة و)Rose, 2010( ودراسة )Walford, 1999( أن اآلباء على 

 التكاليف الباهظة أحياناً مقابل حصول أبنائهم على تعليم جيد، وأن تحمل تلك استعداد لتحمل
  .مالئمة ألبنائهم ال يعتبر خسارةالتكاليف مقابل اختيار مدرسة 

  
وبناء عليه يرى الباحث أن المستوى االقتصادي لألسرة ال يلعب دوراً محورياً في إلحاق األبناء 

 أيضاً أن تكاليف المدارس الخاصة في محافظة رام اهللا بالمدارس الخاصة، وقد يعود سبب ذلك
  . والبيرة ال تعتبر باهظة من حيث األقساط التعليمية لو قورنت بمدارس غربية

  
وحسب خبرة الباحث ومعرفته من خالل عمله في قطاع المدارس الخاصة في المحافظة، فإن هناك 

تسهيل والتيسير على ب، أو من باب الالعديد من المدارس ومن باب المنافسة الستقطاب الطال
 فإنها تقوم بعمل خصومات من األقساط للطلبة المميزين أو األخوة واألخوات، أو أبناء الوالدين

  . بشكل عامماألسرى والشهداء واأليتا
  

ودراسة ) Beavis, 2004(ويختلف تأثير المستوى االقتصادي في إلحاق األبناء مع دراسة 
)Deani, 2007( ة ودراس) ،(ودراسة ) 2004نيلسونWalford, 1999(  ًوقد يكون ذلك عائدا



140 
 

 بريطانيا حيث تعتبر تكاليف التعليم األن الدراسات السالفة الذكر قد أجريت في بلدان غربية ومنه
وال يقدر عليها إال من كان دخله مرتفعاً، كذلك فإن وتوازي التعليم الجامعي أحياناً، باهظة جداً 

أيضاً قد أجريت في دبي وتعتبر من البلدان ذات الدخل المرتفع ألفرادها ) 2004، نيسلون(دراسة 
  .وبالتالي تكون تكاليف التعليم والحياة فيها مرتفعة مقارنة بدخل الفرد

  
   :الفرضية الرابعة. 4.3.2.5

  

بين متوسطات وجهات نظر ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

متغير  بالمدارس الخاصة تعزى ل أبناءهمالدين في محافظة رام اهللا والبيرة حول أسباب إلحاقهمالو

   .مكان السكن

  

لقد بينت النتائج أن أسباب إلحاق األبناء عند سكان المدن تختلف عنها عند سكان القرية، حيث بينت 
سكان القرية والمخيم، النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر سكان المدينة و

وتظهر تلك الفروق لصالح سكان المدينة، وذلك لألسباب المتعلقة بواقع التعليم الحكومي في المدينة 
 .وما يعانيه من اكتظاظ وازدحام في الصفوف الدراسية والسمعة المتردية للتعليم الحكومي فيها

  
 إرسال األبناء للمدارس الخاصة موجودة بالتالي نستطيع القول أن االختالف في األسباب الدافعة إلى

أن سكان المدن أكثر ميالً ) 26.4(لذلك يرى الباحث في نتائج الجدول رقم . عند سكان المدينة
إلرسال أبنائهم للدراسة في مدرسة خاصة وبنسبة تبتعد عن سكان المخيم والقرية، وذلك يعود 

 وعراقة تلك المدارس ،ى والمخيماتالنتشار المدارس الخاصة في المدن بشكل أكبر من القر
غط الكبير في وشهرتها، واالكتظاظ الكبير الذي تعاني منه مدارس الحكومة في المدن بسبب الض

  .نسبة الملتحقين بها
  

كما أن سكان المدن من أصحاب الوظائف والتجار وغيرهم أي ممن يستطيعون تحمل تكاليف تعليم 
ك كثيراً عن نصيب سكان المخيمات من إلحاق أبنائهم في أبنائهم في مدرسة خاصة، وال يبعد ذل

المدارس الخاصة، نظراً للبحث الدائم لدى الوالدين عن التعليم المميز واألفضل والذي يحقق لألبناء 
حيث توجد المخيمات بشكل مالصق للمدن كمخيمي الجلزون وقلنديا أما مخيم . مستقبالً جيداً

ة البيرة، فيكون إلحاق األبناء لديهم في مدارس المحافظة الخاصة األمعري وقدورة فهما داخل مدين
  .أسهل من سكان القرى الذين يبعدون كثيراً عنها
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أما بالنسبة لسكان القرى فقد جاؤوا  في المرتبة الثالثة من حيث األسباب وقد يكون ذلك بسبب عدم 
أو بعد مكان السكن عن ،  أغلب القرى التي ليس فيها سكان مسيحيونوجود مدارس خاصة في

مما يصعب من إمكانية وصول األبناء  ،وصعوبة المواصالت بالنسبة للطالب الصغار خاصةالمدن 
كذلك عدم اكتظاظ مدارس القرى بالطالب مثل نظيراتها في المدن نظراً لقلة  .للمدرسة الخاصة

 عن إرسال األبناء  علماً أن بعد مكان السكن عن المدرسة ال يعتبر مانعاًعدد ساكني القرى،
حيث أن مكان  )2004نيلسون، (للمدرسة الخاصة وفق إجابات أفراد العينة، وذلك يتفق مع دراسة 

  .السكن أو البعد والقرب عن المدرسة ال يشكل عائقاً أمام إلحاق األبناء فيها
  

   :الفرضية الخامسة. 5.3.2.5

  

بين متوسطات وجهات نظر ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

متغير  بالمدارس الخاصة تعزى ل أبناءهمالوالدين في محافظة رام اهللا والبيرة حول أسباب إلحاقهم

   .عدد األبناء في األسرة

  
بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر الوالدين حول أسباب إلحاقهم 

حسب عدد أبناء األسرة، مما يعني أنه مما كان عدد األبناء في األسرة أبناءهم بالمدارس الخاصة 
فإن األسباب تبقى ملحة إللحاق األبناء بالمدارس الخاصة ورغم عدم توجه العائالت ذات األعداد 

بينت وكما  .الكبيرة إللحاق أبنائها بالمدارس الخاصة ولكنهم يتفقون مع غيرهم في األسباب الدافعة
 أو ، وتوفيره لألبناء باختالف المستوى االقتصادين والحصول عليه،ابقة أن أهمية التعليمالنتائج الس
 ولو من باب العدل بينهم في حصولهم ، أو العمل ال تشكل مانعاً لتوفيره لألبناء جميعهم،الجنس

  .على نفس القدر من االهتمام
 

   :الفرضية السادسة. 6.3.2.5

  

بين متوسطات وجهات نظر ) α ≥0.05(ة عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائي

متغير  بالمدارس الخاصة تعزى ل أبناءهمالوالدين في محافظة رام اهللا والبيرة حول أسباب إلحاقهم

   .عمل الوالدين

  
لقد أظهرت النتائج أنه ال توجد اختالفات جوهرية في األسباب الدافعة للوالدين إلرسال أبنائهم إلى 

 وبينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول ،رس الخاصة باختالف عمل الوالديناالمد
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وجهات نظر الوالدين حول أسباب إلحاقهم أبناءهم بالمدارس الخاصة حسب طبيعة عمل الوالدين، 
 مما يعني أن االتفاق قائم بين كافة فئات العمالة في المحافظة حول تلك األسباب، ورغم عدم توجه

نسبة كبيرة من العمال وموظفي القطاع العام الحكومي إللحاق أبنائهم في المدارس الخاصة ولكنهم 
 .يؤيدون تلك األسباب

  
 رى الباحث أن النتائجوي .حيث كان التقارب شديداً في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

بالدرجة األولى، حيث بلغ أو أصحاب المهن الحرفية " غير ذلك" المهن أن أصحابأظهرت 
، ثم التجار )3.83( موظفي القطاع العام بمتوسط بلغ ثم يليها) 3.86(ط الحسابي لهم المتوس

من ) 3.72(ومن ثم باقي المهن والوظائف وجاء أقلها بمتوسط حسابي بلغ ) 3.77(بمتوسط 
  .موظفي القطاع الخاص

  
حرف والمهن يتمتعون بدخل أفضل من ويرى الباحث أن تلك الفروق طبيعية حيث أن أصحاب ال

 نظراً لدخلهم الثابت المحدود والمرتبط بنظام الرواتب الذي يعاني الكثير الموظفين في كال القطاعين
، كما وأن أصحاب ةمن المشاكل والتأخر في صرفه أحياناً نتيجة للظروف االقتصادية والسياسي

 رغبة منهم في أن يكون أبناؤهم أكثر وذلك ئهم، أبناميعل أكثر قدرة على تالمهن والحرف والصناع
 وإن وجدت بين كافة فئات العمل والوظائف فإنها فروق ال ويالحظ الباحث أن تحصيالً للعلم منهم،

، وقد يكون ذلك الهتمام كافة أفراد العينة ورغم ذلك تظهر غير بعيدة عن بعضها ومتقاربة نوعاً ما
 ,Walford(  ويتفق ذلك مع دراسةليم واختيار األفضل لألبناء،بالتعوبالتالي المجتمع الفلسطيني 

 حول عدم االختالف في طبيعة العمل بالنظرة إلى أهمية التعليم وتقديمه خاصة وإن كان )1999
  .في مدرسة خاصة

  
  :رابعالسؤال ال. 4.2.5

  
 في صة الخاهل تختلف أسباب إلحاق األبناء بالمدارس الخاصة من وجهة نظر مديري المدارس

  : باختالفمحافظة رام اهللا والبيرة

  

   :سنوات الخبرة .1.4.2.5

  

 اختالفات في وجهات نظر المديرين حول أسباب إلحاق األبناء بالمدارس وجودالنتائج لقد أظهرت 
  .الخاصة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة للمدير
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باب إلحاق األبناء في  وجهات نظر مديري ومديرات المدارس الخاصة حول أسأن  النتائج وبينت
 . تختلف حسب سنوات خبرتهمالمدارس الخاصة

 
سنوات ) 10(ويالحظ الباحث أن سنوات الخبرة للمديرين كانت النسبة فيها أعلى للسنوات من 

) 9-5(مديراً ومديرة، ويليها أصحاب سنوات الخبرة من ) 32(فأكثر حيث بلغ عدد المديرين 
، وهذا يدلل على أن أصحاب ومالكي المدارس الخاصة سواء سنوات حيث بلغ عددهم ستة مديرين

أكانوا أفراداً أم مؤسسات أو جمعيات خيرية إنما يبحثون عن الخبرة إلدارة المدرسة مما ينعكس 
جوهرية بين الختالفات اال كذلك أظهرت النتائج أن. هدافهاإيجاباً على مدى تحقيق تلك المدارس أل

 ولكن  وذلك يعود للتقارب الكبير بين سنوات الخبرة بينهم،هموجهات نظرهم حسب سنوات خبرت
، مما يعني أنهم على وعي ودراية تامة بحاجات تلك المدارس وتطلعات باختالف أماكن عملهم

 منها، فهم يدركون الواقع المنافس المحيط بهم من المدارس يمنتسبيها من الطالب وتوقعات األهال
  .األخرى

  
 أن المدارس الخاصة تبحث عن المؤهلين علمياً ت السابقة الواردة فيع الدراساوتتفق تلك النتيجة م

 )Froster & D'Andrea, 2009(وأكاديمياً ومن أصحاب سنوات الخبرة الطويلة مثل دراسة 

التي ). Deani, 2007(ودراسة  ،)Jen, 2006( ، ودراسة جين)Kennedy, 2010(ودراسة 
حثهم عن مدرسة خاصة ما فإنهم يضعون بالحسبان مدير أشارت إلى أن األهالي ومن ضمن ب

  .المدرسة وما يتمتع به من خبرة طويلة وسمعة حسنة
  

  : الجنس.2.4.2.5

  
لقد جاءت النتائج مظهرة وجود اختالفات واضحة بين المديرين والمديرات في وجهة نظرهم حول 

 في تائج وجود فروقيرة، وبينت النأسباب إلحاق األبناء بالمدارس الخاصة في محافظة رام اهللا والب
وجهات نظر مديري المدارس تبعاً لمتغير الجنس، وقد كانت الفروق لصالح اإلناث عن الذكور، 
مما يعني أن األسباب تختلف عندهن عن الذكور وذلك كما بين الباحث سابقاً أن دخول المرأة 

 قد أدى لتلك -ت الباحثحسب معلوما–مجاالت العمل واإلدارة وحتى امتالك مدارس خاصة 
 .الفروق وتشجيعهن اإلناث على التعليم وإكمال دراستهن الجامعية والعليا

  


