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ممخصالدراسة


المشكالتالتيتواجهالتعميمالمدرسي فيالقدسالمحتلــة 
ـ
منوجهةنظرالمعممينوالمدراءوالمشرفينالتربويين
إشراف:

إعداد الطالب :

األستاذالدكتورأحمدفهيمجبر

محمدعميانصوان

التاريخ2002م–1423هـ
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد المشكالت التي تواجو التعميم المدرسي في القدس المحتمة

من وجية نظر المعممين والمديرين والمشرفين التربويين وعمى وجو التحديد فقد ىدفت إلى الكشف
عن المشكالت المتعمقة باألبعاد الستة لإلستبانة وىي :مشكالت مرتبطة بالطالب ,مشكالت

مرتبطة بالمعمم ,مشكالت مرتبطة بالنظام التعميمي ,مشكالت مرتبطة باإلمكانيات ,مشكالت
مرتبطة باألىل ومشكالت مرتبطة بوجود اإلحتالل اإلسرائيمي.
وقد حاولت الدراسة اإلجابة عمى األسئمة التالية:

ما ىي المشكالت التي تواجو التعميم المدرسي في القدس المحتمة من وجية نظر
المعممين والمد راء والمشرفين التربويين؟

ىـل تختمف المشكالت التي تواجو التعميم المدرسي في القدس المحتمة بإختالف كل

مـن:الجنس والمؤىل العممي وسنوات الخبرة والسمطة المشرفة عمى المدرسة ومستوى

المدرسة (أساسي أو ثانوي)وجنس طمبة المدرسة.

ولإلجابة عن أسئمة الدراسة تم تحويميا إلى فرضيات صفرية عند مستوى ذي داللة

إحصائية ( , )0.05=aوإلختبار ىذه الفرضيات طبقت الدراسة :عمى عينة طبقية عشوائية

معممي ومعممات مدارس القدس المحتمة التابعة لمسمطة الوطنية الفمسطينية والمدارس الخاصة

من

ومدارس وكالة غوث الالجئين وعددىم (  )160معمما ومعممة ,وبمغت نسبة العينة (  )%12من

مجتمع الدراسة المكون من ( )1305معمما ومعممة وذلك خالل العام الدراسي .2002/2001
وطبقت عمى عينة من المدراء والمشرفين التربويين في مدارس القدس المحتمة
التابعة لمسمطة الوطنية الفمسطينية والمدارس الخاصة ومدارس وكالة غوث

ب

الالجئين وعددىم ( )103وىم جميع مجتمع الدراسة لممد راء والمشرفين

التربويين خالل العام الدراسي 2002/2001
وقدأظهرتالدراسةالنتائجالتالية:
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إن المشكالت التي تواجو التعميم المدرسي في القدس المحتمة عمى مستوى

األبعاد الستة وبدرجة كبيرة جدا كانت "لمبعد السادس المتعمق بالمشكالت

المرتبطة بوجود االحتالل اإلسرائيمي في القدس المحتمة فقد كانت نتائج تحميل

إستبانات المعممين

(  )0.835والمد راء (  )0.817والمشرفين التربويين

(.)0.834

أما عمى مستوى العبارات فقد كانت عبارة "غياب الشعور باألمن بسبب

االحتالل" بنسبة مئوية (  )0.912عند المعممين و(  )0.912عند المدراء
و( )0.892عند المشرفين التربويين عمى عبارة "صعوبة وصول المعممين
لمدارسيم بسبب الحواجز وتوقيف الشرطة ليم".
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يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05=aفي متوسطات

المشكالت التي تواجو التعميم المدرسي في القدس المحتمة يعزى لمسمطة

المشرفة عمى المدارس عمى مستوى البعد الكمي وعمى مستوى كل بعد من

األبعاد الستة لإلستبانة وكانت النتيجة لصالح سمطة الوكالة مقارنة بكل من
السمطة الوطنية الفمسطينية والمدارس الخاصة  ,لصالح السمطة الوطنية
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الفمسطينية مقارنة مع المدارس الخاصة .

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 )0.05=aفي

متوسطات المشكالت التي تواجو التعميم المدرسي في القدس المحتمة يعزى إلى

كل من مستوى المدرسة (أساسي أو ثانوي) ونوع المدرسة ( ذكور  ,إناث ,
مختمطة ) وجنس المستجيب ودرجة تأىيل المستجيب وسنوات خبرة
المستجيب في التعميم .
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في ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج طرح الباحث مجموعة من التوصيات أىميا
توجيو اىتمام المسؤولين في مدارس القدس المحتمة إلى

معالجة المشكالت

التي تواجو التعميم المدرسي وتأتي في دائرة مسؤولياتيم مثل:
تخفيف األعباء الممقاة عمى عاتق المعممين.

إيجاد نظام الحوافز المادية والمعنوية لممعممين.

العمل عمى إيجاد آلية لمعالجة إىمال الطمبة لواجباتيم المدرسية من خالل
التعاون بين األىل والمدرسة.

العمل عمى إيجاد بيئة تربوية جيدة تساعد الطمبة عمى رفع مستواىم التعميمي.
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