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الشكر والعرفان
بعد شكر اهلل عمى ىعهً ،كلحبيبىا هحهد صمى اهلل عميً كسمـ
أتقدـ بجزيؿ الشكر كعظيـ االهتىاف كالتقدير إلى كؿ هف ساٌـ في اىجاز ٌذي الدراسة هف هبحكثيف ك
هؤسسات أٌمية خصكصا هؤسسة شارؾ ،كها اخص بالذكر الدكتور محمد عوض الذم اشرؼ عمي في
إعداد ٌذي الرسالة كالدكتكر عمى تكجيًٍ كدعهً الهتكاصؿ أثىاء إعداد هشركع البحث الذم بىيت عميً ٌذي
الرسالة.

كأتقدـ بجزيؿ الشكر إلى كؿ هف السادة لجىة الهىاقشة عمى ها قاهكا بً هف جٍد في هراجعة الدراسة ك
تقييهٍا كهف ثـ التكرـ بهىاقشة الباحث كابداء هالحظاتٍـ القيهة كتكجيٍاتٍـ الكريهة.

كها أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى السادة أعضاء لجىة تحكيـ االستباىة عمى تفضمٍـ بقراءة هقترح كاستباىً
الدراسة كابداء هالحظاتٍـ كتكجيٍاتٍـ الكريهة.

كها أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى الهدقؽ المغكم عمى قراءتً الرسالة ك إبداء هالحظاتً ك تكجيٍاتً الكريهة.

كأتقدـ بجزيؿ الشكر أيضا إلدارة جاهعة القدس ك اخص بالشكر إدارة ك هدرسي برىاهج التىهية الريفية عمى
الدعـ الهتكاصؿ لي أثىاء دراستي الجاهعية.

إلى كؿ ٌكالء جزيؿ الشكر ك االحتراـ ك التقدير
ة

التعريفات اإلجرائية
الدور

ٌك السمكؾ الهتكقع هف صاحب هركز ها ،في تعاهمً حسب الهعايير هع صاحب هركز
هعيف آخر (جكرج ٌربرت هيد.)1934 ،

المؤسسات األىمية

ٌي هؤسسات اجتهاعية طكعية ،غير ربحية ،هىفصمة عف الحككهة ،تحكـ كتدار ذاتي نا،
ال تعهؿ بالسياسة بالهعىى الحزبي بؿ بالسياسات العاهة(عبد الرحهف تيشكرم.)2013،

التنمية المستدامة

ٌي التىهية التي تفي باحتياجات الحاضر دكف األضرار بقدرة أجياؿ الهستقبؿ عمى
الكفاء باحتياجاتٍا الخاصةٌ ،ي ىهط تىهكم يهتاز بالعقالىية كالرشد ،حيث تقكـ عمى
تحقيؽ تىهية اقتصادية كاجتهاعية هف جٍة كالهحافظة عمى البيئة كالهكارد الطبيعية هف
جٍة أخرل ،كعميً فٍي عهمية هكهمة لبعضٍا البعض (كيكيبيديا ،الهكسكعة الحرة).

النمو االقتصادي

عبارة عف عهمية يتـ فيٍا زيادة الدخؿ الحقيقي زيادة تراكهية كهستهرة عبر فترة ههتدة
هف الزهف (ربع قرف) بحيث تككف ٌذي الزيادة أكبر هف هعدؿ ىهك السكاف ،هع تكفير
الخدهات اإلىتاجية كاالجتهاعية كحهاية الهكارد الهتجددة هف التمكث ،كالحفاظ عمي
الهكارد غير الهتجددة هف الىضكب (كيكيبيديا ،الهكسكعة الحرة).

االندماج االقتصادي

التكاهؿ االقتصادم ٌك عهؿ إرادم هف قبؿ دكلتيف أك أكثر ،يقكـ بإزالة كافة الحكاجز
أهاـ التبادالت التجارية كاىتقاؿ عكاهؿ اإلىتاج فيها بيىٍا ،يقكـ عمى تكحيد السياسات
االقتصادية بيف عدة دكؿ هف خالؿ إلغاء جزئي أك كاهؿ لمقيكد الجهركية كغير
الجهركية عمى التجارة قبؿ اىدهاج تمؾ الدكؿ بشكؿ كاهؿ أك جزئي .كٌذا التكاهؿ بدكري
يؤدم إلى اىخفاض األسعار لكؿ هف الهكزعيف كالهستٍمكيف الىاتج عف زيادة اإلىتاجية
االقتصادية الهشتركة لمدكؿ (كيكيبيديا ،الهكسكعة الحرة).

التعميم

ىظاـ هف االعهاؿ الهقصكدة كسمسمة هف العهميات كالىشاطات الهىظهة الٍادفة إلحداث
التعمـ كٌك عه ميات تفاعؿ هتبادؿ بيف الهعمـ كالهتعمهيف يفترض اف تؤدم الى تغير
إيجابي في سمكؾ.
د

الممخص
ٌدفت ٌذي الدراسة ٌك التعرؼ عمى دعـ الهؤسسات األٌمية في هحافظة القدس لقطاع التعميـ كدكري في
تحقيؽ التىهية الهستداهة ،كبعد هراجعة األدبيات ذات العالقة ،تـ استخدـ الهىٍج الكصفي التحميمي لدراسة
العالقة بيف هتغيرات الدراسة .كاستخدـ الباحث االسمكب الهختمط هف االدكات الكهية كالكيفية بكاسطة
استخداهً لالستباىة كالهقابالت هعا.
حيث تككف هجتهع الدراسة هف جهيع العاهميف في الهؤسسات االٌمية الداعهة لقطاع التعميـ في هحافظة
القدس كجهيع أعضاء هجالس إدارتٍا ،كدكائر ك ازرة التربية كالتعميـ ذات العالقة بهديىة القدس ،كجهيع
الهاىحيف لمهىظهات االٌمية التي تدعـ التعميـ في هديىة القدس كجٍة رقابية عمى عهؿ الهؤسسات االٌمية في
قطاع التعميـ .اها عيىة الدراسة فقد تـ اختيار عيىة طبقية هقصكدة هف هجتهع الدراسة ،كقد تـ تكزيع 120
استباىة كتـ استرجاع  90استباىة ،كبعد فحصٍا اجريت عميٍا الهعالجة كالتحاليؿ االحصائية الهىاسبة
باستخداـ برىاهج  .SPSSكها اعتهد الباحث عمى الهقابالت الشخصية الهعهقة كاداي ثاىية لمدراسة باعتبارٌا
كسيمة كيفية فاعمة لجهع الهعمكهات.
كاظٍرت الىتائج أف درجة التقييـ الكمية التجاي الهبحكثيف في كؿ هتغيرات الدراسة "هتكسطة" التي تصؼ
دكر الهؤسسات االٌمية الفمسطيىية الداعهة لمتعميـ في القدس هف اجؿ تحقيؽ التىهية الهستداهة بىسبة هئكية
( .)%68.96كقد كاىت درجة التقييـ التجاي الهبحكثيف عمى ثهاىي هحاكر بدرجة "هتكسطة" ٌي :كاقع
الهؤسسات االٌمية العاهمة في دعـ التعميـ ،كالعالقة بيف الهؤسسات االٌمية كالهجتهع الهحمي ،كالعالقة بيف
الهؤسسات االٌمية كك ازرة التربية كالتعميـ ،كصىع السياسات التعميهية ،كتطكير الهحتكل التعميهي ،كبىاء قدرات
الهعمهيف ،البعد االقتصادم كالبعد البيئي لمتىهية الهستداهة .كقد كاىت درجة التقييـ الكمية التجاي الهبحكثيف
عمى خهسة هحاكر بدرجة "كبيرة" ٌي :التحديات التي تكاجً قطاع التعميـ ،كتىهية قدرات الطمبة ،كتطكير
الكسائؿ التعميهية ،كتحسيف اساليب التقكيـ ،كالبعد االجتهاعي لمتىهية الهستداهة .اظٍرت الىتائج أىً يكجد
فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء الهبحكثيف حكؿ دكر الهؤسسات االٌمية الفمسطيىية في القدس في تحقيؽ
التىهية الهستداهة ،تعزل لمهتغيرات الديهكغرافية (الجىس ،العهر ،الهؤٌؿ العمهي ،ىكع الكظيفة ،كسىكات
الخبرة) .الىسبة لهتغير الجىس فقد كاىت لصالح الذككر .كاظٍرت الىتائج أىً يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية
د

في آراء الهبحكثيف حكؿ دكر الهؤسسات االٌمية الفمسطيىية في القدس في تحقيؽ التىهية الهستداهة ،تعزل
لهتغير العهر ،كقد كاىت الفركؽ لصالح الفئة العهرية االكبر .كها اظٍرت الىتائج أىً يكجد فركؽ ذات داللة
إحصائية في آراء الهبحكثيف حكؿ دكر الهؤسسات االٌمية الفمسطيىية في القدس في تحقيؽ التىهية الهستداهة
تعزل لهتغير الهؤٌؿ العمهي ،كقد كاىت الفركؽ لصالح الفئة "تخصص محدد" بىسبة ( )%55.5كليس
الدرجة العمهية ،ثـ لصالح درجة عمهية ٌي "الهاجستير" بىسبة ( .) .%37.6كاظٍرت الىتائج ايضا أىً يكجد
فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء الهبحكثيف حكؿ دكر الهؤسسات االٌمية الفمسطيىية في القدس في تحقيؽ
التىهية الهستداهة تعزل لهتغير الهكقع الكظيفي ،كقد كاىت الفركؽ لصالح الفئة ذات الهسهى الكظيفي "هىسؽ
برىاهج" بىسبة ( )%52.4ثـ فئة هكظؼ ادارم -هالي بىسبة ( .)%35.7كاظٍرت الىتائج ايضا أىً يكجد
فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء الهبحكثيف حكؿ دكر الهؤسسات االٌمية الفمسطيىية في القدس في تحقيؽ
التىهية الهستداهة تعزل لهتغير سىكات الخبرة ،كقد كاىت الفركؽ لصالح الفئة ذات عدد سىكات الخبرة االقؿ،
الف اتخاذ القرار في الهؤسسات االٌمية بدعـ التعميـ لتحقيؽ التىهية الهستداهة ال يتطمب خبرة طكيمة.
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The support of non-governmental or-ganizations to education sector and its role in
achieving sustainable development.
Prepared by : Ahmad Esam Abedelaziz Khalil
Supervised by : Dr. Mohammad Awad
Abstract
The purpose of this study is to identify the role of Palestinian NGOs working in the governorate
of Jerusalem in supporting the education sector to achieve sustainable development.
After reviewing related literature, a descriptive methodology was used in collecting data,
analysis, testing hypothesizes and studying the relationship between the variables of this study.
Moreover, a mixed technique of quantitative and qualitative tools by using both questionnaire
and interviews.
The population of the study consists of all employees working in NGOs which supports
education sector in Jerusalem, including their boards of directors, Ministry of Education and
donors to these NGOs. The sample of the study was chosen as Stratified sample from the
population of this study. 120 survey were distributed on the study sample and only 90
questionnaires were retrieved. After the surveys and data were reviewed, an appropriate
statistical analysis was carried out using the SPSS program. The researcher also relied on indepth interviews as a second effective tool in collecting information.
The results showed that the overall evaluation degree of the respondents' trend about the NGOs
role in achieving sustainable development in Jerusalem was 68.96%, this is a moderate
percentage and moderate progress. The results showed also, the level of evaluation of the
respondents' trend in eight axes were (68.96%) "moderate percentage ". These axes are: the real
situation of NGOs working in supporting education sector, the relationship between NGOs and
the local community, the relationship between NGOs and the Ministry of Education, educational
policy making, educational content development, Teachers capacity building, the economic
dimension and the environmental dimension of sustainable development. The overall evaluation
of the respondents' trend in five axes were high percentage. These axes are: challenges facing
education sector in Jerusalem, developing the capacities of students, developing teaching
methods, improving evaluation - rectification methods and the social dimension of sustainable
development.
The study also finds out that there are significant differences in the opinions of respondents
according to the demographic variables (gender, age, qualification, job title, years of experience)
about the role of the Palestinian NGOs achieving sustainable development in Jerusalem by
suporting education. Regarding sex, there was a significant differences in favor of males. In age
groups, there was a significant differences in favor of older age category. Regarding academic
degree: there was a significant differences in favor of the category with the highest qualification
except the category of "particular subject". In job title: there was a significant differences in
ٚ

favor of job title "program coordinator" (52.4%), then administrative or financial employees
category (35.7%). And in years of experience: there are significant differences in favor of the
category with less years of experience, because decision-making in NGOs to support educational
programs does not require long experience.
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 1.1المقدمة
لعبت الهؤسسات األٌمية دك انر بالغ األٌهية عمى صعيد تقديـ الخدهات الهختمفة لمهجتهع الفمسطيىي،
خاصة في قطاعات الصحة كالتعميـ كالرعاية اإلجتهاعية كالزراعة كتىهية الهصادر البشرية .كهع
هجيء السمطة الكطىية الفمسطيىية ،كتأسيس الك ازرات الهتخصصة ،إىتقمت اغمب الخدهات التي تقدهٍا
الهؤسسات األٌمية إلى السمطة الكطىية الفمسطيىية ،كأصبح كاجبان عمى ٌذي الهؤسسات التكاهؿ هع
السمطة الكطىية الفمسطيىية في تقديـ ٌذي الخدهات خصكصا لمفئات الهٍهشة كالفقيرة كالهىاطؽ الىائية
كلذكم االحتياجات الخاصة.
كيفترض اف يتـ تقديـ الخدهات هف قبؿ الهؤسسات األٌمية في إطار التكاهؿ كالتىسيؽ كالشراكة هع
السمطة الكطىية الفمسطيىية بحيث يتـ تالفي التكرار كاإلزدكاجية ،كها يتـ تقديـ ٌذي الخدهات في إطار
استىادا الى هبدأ تقكية الهجتهع الهحمي كتعزيز هشاركتً
رؤية تربط ها بيف اإلغاثة كالتىهية البشرية .ك ن
في إدارة البراهج التىهكية الهختمفة هثؿ برىاهج التعميـ غير الرسهي كالتكعية الجهاٌيرية .كتتضهف

برىاهج قبؿ الهؤسسات األٌمية العديد هف الىشاطات هف أٌهٍا الىدكات كالهحاضرات كالهٍرجاىات
كالىشرات كالكسائؿ التربكية كالتعميهية الحديثة ،كها يتضهف إقاهة الهكتبات العاهة ،كبراهج خاصة
لمشباب ،كأىشطة ترفيٍية ،براهج تكعية لمهرأة ،دركس تقكية لمطالب ،هخيهات صيفية.الخ هف البراهج
األخرل التي تساٌـ كتساعد عمى خمؽ فرصة لمتعميـ كالتعبير عف الرأم (عبد الٍادم.)2004 ،
كالهؤسسات األٌمية ٌي عبارة عف هؤسسات غير الحككهية ،ذات شخصية هعىكية هستقمة ،ذات
هصمحة عاهة ،غير ربحية ،كطكعية ،كتقكـ باىشطة خيرية في الهجاالت اإلىساىية ،كالتعميهية،
كالرعاية الصحية ،كحقكؽ اإلىساف ،كالبيئية ،كالسياسة العاهة ،كاإلجتهاعية ،كاالقتصادية كغيرٌا هف
الهجاالت إلحداث تغييرات كفقان ألٌدافٍا العاهة ،عمى ىطاؽ هحمي اك اقميهي اكدكلي كعمى إختالؼ
أىكاعٍا فإىٍا تسعى دائها لتحقيؽ التىهية الهستداهة (.)www.NGOs.org
ظٍر هفٍكـ التىهية الهستداهة في أكاخر القرف الهاضي ليحتؿ هكاىة ٌاهة لدل الباحثيف كالهٍتهيف
بالبيئة كصىاع القرار كيعكد ٌذا االٌتهاـ إلى الضغكط الهتزايدة عمى اإلهكاىات الهتاحة في العالـ
الهتقدـ كالهتخمؼ لكف في حقيقة األهر كاف الىهك الديهغرافي كالتىهية االقتصادية هف جٍة كاستعهاؿ
الهكارد البشرية هف جٍة أخرل أٌـ الظكاٌر التي الزهت البشرية في تطكرٌا عبر الزهف.كقد عرؼ
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هفٍكـ التىهية تغيرات عبر الزهف حيث أختمؼ االقتصاديكف في تحديد هفٍكـ التىهية ،كٌىاؾ هف
يصىفٍا بأىٍا عهمية ىهك شاهمة تككف هرفقة بتغيرات جكٌرية في بىية اقتصاديات الدكؿ الىاهية كأٌهٍا
اإلٌتهاـ بالصىاعة.في حيف أف البىؾ الدكلي يضع تصكر آخر لمتىهية حيث يصىؼ العالـ كفقا لمدخؿ
الكطىي اإلجهالي لمفرد عمى أساس أربع هعايير -:الدخؿ الهىخفض؛ -الدخؿ الهتكسط؛ -الدخؿ
العالي؛ -الدخؿ األعمى.غير أف ٌذا الهقياس هشككؾ في هصداقيتٍا.
إذا كاىت التىهية الهستداهة كهفٍكـ يعتبر قديها فإىً هصطمح يعد حديث الىشأة ،حيث كاف أكؿ ظٍكر
لً في ىادم ركها  ،1986الذم اقترح ها يسهى  eco- developpementالتفاعؿ بيف االقتصاد
كاإليككلكجيا في دكؿ الشهاؿ كالجىكب.أها في  1987فقد أعطي لٍا تعريؼ هف طرؼ المجىة الدكلية
حكؿ التىهية كالبيئة التي ترأستٍا الكزيرة األكلى الىركيجية السابقة السيدة بركىد طالىد حيث يعتبر
التعريؼ األكثر شيكعا أك ها يسهى بهستقبمىا لمجهيع أك بعىكاف هستقبمىا الهشترؾ ،حيث عرفت بأىٍا
التىهية التي تمبي حاجات الحاضر دكف الهساكهة عمى قدرة األجياؿ الهقبمة عمى تمبية حاجاتٍـ.
كطرح هصطمح التىهية الهستداهة عاـ  1974في أعقاب هؤتهر ستككٍكلـ ،الذم عقبتً قهة ريك لمهرة
األكلى حكؿ البيئة كالتىهية الهستداهة الذم أعمف عاـ  1992عف خصائص التىهية الهستداهة .كتُجرل
التىهية الهستداهة في ثالثة هجاالت رئيسة ٌي الىهك االقتصادم ،كحفظ الهكارد الطبيعية كالبيئة،
كالتىهية االجتهاعية .اها التعميـ هف أجؿ التىهية الهستداهة فيتهثؿ بتهكيىىا هف هكاجٍة التحديات
العالهية الحالية كالهستقبمية هكاجٍة ّبىاءة كخالّقة ،كفي إىشاء هجتهعات أكثر استداهة كسٍكلة في

التكيؼ هع البيئة الهحيطة بىا.
ّ

تٍدؼ ٌذي الدراسة لمتعرؼ عمى دعم المؤسسات االىمية لقطاع التعميم في محافظة القدس وما ىو
دوره في تحقيق التنمية المستدامة؟
 2.1مشكمة الدراسة
قاهت سمطات االحتالؿ في القدس الشريؼ عمى هدل العقكد الهاضية باىتٍاج العديد هف الههارسات
بحؽ الفمسطيىييف في الهديىة ،كالتي تشهؿ جهيع جكاىب الحياة كخصكصا الهتعمؽ ببىاء الفرد،
كتربيتً ،كبىاء حياتً العقمية كالفكرية ،بٍدؼ فرض كقائع جديدة عمى األرض .كشكؿ االحتالؿ هعيقا
بىيكيا لمعهمية التعميهية الفمسطيىية كحاكؿ جاٌدا تٍهيش دكر التعميـ في تعزيز الهفاٌيـ الكطىية
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كاألخالقية كاإلىساىية التي يطهح أم ىظاـ تعميهي لغرسٍا في الهجتهع ،فٍك يسعى بشكؿ هىٍجي
عمى إحكاـ السيطرة عمى قطاع التعميـ ،فهف ىاحية تزيد الضغكطات كاإلجراءات التعسفية بحؽ
الهدارس كالهعمهيف العرب كهف ىاحية أخرل يسعى الستقطاب الطالب كالككادر إلى هدارس البمدية
كالهعارؼ ،هف أجؿ تٍكيد التعميـ كتدهيري ،هف خالؿ استٍداؼ الطالب كالهعمـ كالهادة الدراسية كالبىاية
الهدرسية كها حكلٍا ،كارتفعت ىسبة التسرب كالعىؼ بيف الطمبة ،كزاد تدٌكر القيـ كالهبادئ كاختمطت
الهفاٌيـ .إف افتقار الهديىة لهرجعية هكحدة إلدارة العهمية التربكية ٌك أبرز كاٌـ هعيؽ لمتعميـ كتطكري
في القدس الهحتمة .فهف جٍة تفرض سمطات االحتالؿ ىفسٍا هف خالؿ هدارس الهعارؼ كالبمدية كهف
خالؿ التضييقات الهختمفة التي تهارسٍا عمى الهدارس األخرل ،كهف خالؿ ضهٍا شرقي القدس إداريان
إلى دكلة االحتالؿ ،كهف جٍة ثاىية ،تعتبر السمطة الفمسطيىية شرقي القدس جزءان إداريان هف الضفة
الغربية ،كلكف ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطيىية ال تدير فعميان إال هدارس األكقاؼ ،كتتعاكف هدارس
ككالة الغكث هع تكجٍات ٌذي الك ازرة ،أها الهدارس األٌمية كالخاصة فإىٍا هختمفة االىتهاءات
كالتكجٍات ،فهىٍا ها يتعاكف هع الك ازرة الفمسطيىيةن ،كهىٍا ها يتهتع بدعـ سمطات االحتالؿ كبالتالي
يحابيٍا ،كهىٍا ها ٌك هستقؿ أك يتبع لٍيئات عربية أك دكلية أك ديىية هختمفة ،لذلؾ بات التعميـ في
القدس يعاىي هف سياسات هختمفة كتكجٍات هتىاقضة ليككف الطالب ٌك الضحية .إف عدـ كجكد
هصادر تهكيمية ثابتة كهستقرة كهيزاىيات كافية كهستهرة تغطي احتياجات القطاع التعميهي هف هشاكؿ
التعميـ االساسية في القدس الهحتمة ،كهف أبرز ىتائج ٌذي الهشكمة الىقص في عدد الهدارس كعدـ
كفايتٍا ألعداد الطالب الهتزايدة ،كعدـ صياىة أك تكسيع القائـ فيٍا ،هها أدل الى استئجار هباف غير
هؤٌمة ،كحاكيات كأبىية هتىقمة كهالجئ كهخازف كههرات ،كاستخداهٍا أهاكف لمدراسة تفتقر لمحد األدىى
هف الظركؼ الصحية كالتصهيهية كالهرافؽ التعميهية الهىاسبة ،األهر الذم أدل إلى ازدحاـ كاكتظاظ
الصفكؼ الدراسية لضيقٍا كلعدـ إهكاىية التكسع ببىاء هدارس جديدة أك ترهيـ بعضٍا اآليؿ لمسقكط
حيث باتت تبمغ الكثافة الصفية حكالي  30طالب بالصؼ الكاحد ،ىاٌيؾ عف ازدياد الهشاكؿ في البىى
التحتية لمهدارس كتردم حالة الكثير هىٍا الفتقارٌا لمهرافؽ كالساحات كالتجٍيزات الهخبرية كالطكاقـ
اإلدارية التعميهية كالخدهات ألساسية الالزهة لمعهمية التعميهية كالهالئهة لمبيئة الهدرسية كرياض
األطفاؿ ،كىقص البراهج لذكم االحتياجات الخاصة كعدـ تكفر األهاكف التي تخصص لألىشطة
الالهىٍجية كالهكتبات كالقاعات كالصاالت كهالعب الرياضة كخالفً .يعاىي جٍاز التعميـ في القدس
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أشد بكثير هف ذاؾ القائـ في القدس الغر ّبية يصؿ
قية هف اكتظاظ شديد داخؿ غرؼ التدريسّ ،
الشر ّ

الصؼ
قية إلى  32طالبا تقريبان في
هعدؿ عدد الطالّب في الهدارس االبتدائية
ّ
ّ
البمدية في القدس الشر ّ
ّ

الصؼ الكاحد في القدس الغر ّبية ،أها في التعميـ فكؽ االبتدائي
الكاحد ،هقابؿ  21طالبان تقريبان في
ّ

قية إلى  32طالبان ،بيىها يصؿ
هعدؿ عدد الطالّب في
ّ
فيصؿ ّ
الصؼ الكاحد في هدارس القدس الشر ّ
الصؼ الكاحد .كاضافة لمهشاكؿ التي تعاىي هىٍا الهباىي
في الهديىة الغربية إلى  24طالبان في
ّ
كالهستمزهات التعميهية في القدس الهحتمة ،فاف الهىٍاج الدراسي بيف يدم الطمبة الهقدسييف ،حيث اف
الهىٍاج يتعرض لمتعديؿ كالتشكيً كحذؼ أجزاء هف الكتب الدراسية كطهس هادة العقيدة اإلسالهية،
كغياب بعض السكر القرآىية ،كتجزئة هادة التاريخ ،كتحريؼ أسهاء الهدف الفمسطيىية بدكاعي
تحريضية بٍدؼ تٍكيد كاسرلة هىٍاج التعميـ في القدس ،بخطكات هدركسة كههىٍجة لتجٍيؿ كىشر
ثقافة التخمؼ .كهف الهشاكؿ كالهصاعب التي تكاجً التعميـ في القدس الهحتمة تىاهي ىسبة التسرب
كالتسريب خاصة الهراحؿ العميا التي تجاكزت أكثر هف  %50بيف أبىاء الهديىة ،جراء جذب سكؽ
العهؿ اإلسرائيمي لٍـ بسبب ارتفاع األجكر ،كهشاكؿ الىظاـ التربكم كالىقص في عدد الهدارس،
كالغرؼ الصفية الضيقة كالتي تفتقر لمشركط الصحية كالسالهة التربكية ،كتكتر عالقات الهعمهيف هع
الطمبة كالتي لعبت دك انر كبي انر في التسرب حتى أصبحت ظاٌرة هقمقة لمغاية ،خصكصان كاف ذركتٍا
بالهرحمة الثاىكية .كها كتتعهد ك ازرة التعميـ اإلسرائيمية الهساس بالمغة العربية كهحاكلة طهسٍا هف
خالؿ احتكاء الهىاٌج عمى أخطاء لغكية كاستبداؿ المغة الفصحى بالمٍجة العاهية ،أها بخصكص
الجاهعات اإلسرائيمية التي يدرس فيٍا الطالب العرب فقد لكحظ أف التدريس يتـ بالعبرية كهكضكعات
الىحك كالصرؼ هٍهشة في الهىاٌج ،كها أىٍا تفتقر لكؿ ها يتعمؽ بجهاليات العربية التي تحبب المغة
إلى الهتمقيف كخاصة األطفاؿ هىٍـ ،في هحاكلة كاضحة لقياـ العبرية هحؿ العربية كتشكيً الٍكية
اإلىساىية الكطىية كالقكهية لمطالب الهقدسي.
ظٍرت الهؤسسات االٌمية في فمسطيف الهحتمة ىتيجة لحاجة همحة تتهثؿ بتكفير الخدهات لمهكاطىيف
في ظؿ غياب الدكلة الكطىية الفمسطيىية .كاستطاعت ٌذي الهىظهات بىاء إطار هف العالقات كالقيـ
التي هف شأىٍا تقكية بىية الهجتهع الفمسطيىي كحهاية الٍكية كالتاريخ الفمسطيىي في ظؿ االحتالؿ.
تهتعت الهؤسسات االٌمية الفمسطيىية لفترة طكيمة بتقديـ الخدهات لمهجتهع الفمسطيىي كاستطاعت
الكصكؿ إلى شرائح اجتهاعية كاسعة هف خالؿ البراهج كاألىشطة التىهكية التي تىفذٌا في الهجاالت
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الهختمفة كالصحة ،التعميـ ،الخدهات االجتهاعية ،تكفير فرص العهؿ ،التخفيؼ هف آثار الفقر ،تهكيؿ
الهشاريع الصغيرة ،حقكؽ اإلىساف ،الديهقراطية ،حقكؽ الطفؿ كحقكؽ الهرأة .بغية تحسيف ىكعية حياة
الهكاطف الفمسطيىي كتحديدا الفقراء ،الهٍهشيف كالهجهكعات األكثر عرضة لمتأثر هف غيرٌا.
كهف الهعركؼ اىً ٌىاؾ عالقة التشاركية كالتكاهمية بيف الهؤسسات االٌمية كك ازرة التربية كالتعميـ
العالي في هكضكع ادارة العهمية التربكية كالتعميهية في جهيع اىحاء فمسطيف كخصكصا القدس بسبب
هحدكدية القدرة لدل الحككهة الفمسطيىية عمى تىفيذ أىشطة في هىطقة القدس اكجد حاجة حقيقية
لإلبداع في التعاهؿ هع العقبات كالتحديات التي تكاجً التعميـ في الكقت الحالي .كأصبح يستدعي
ابتكار العديد هف الحمكؿ البديمة التي ال يهكف لٍا أف تككف إال هف خالؿ الرؤية الهشتركة بيف
أصحاب العالقة .فقد تككف الهؤسسات االٌمية الشريؾ كالبديؿ االهثؿ لمهؤسسات الرسهية الفمسطيىية
في هديىة القدس الف االحتالؿ يهىع الكجكد الرسهي لهؤسسات السمطة الكطىية الفمسطيىية كالهؤسسات
االٌمية عبارة عف هؤسسات عاهة ،خدهاتية ،غير ربحية ،تشبً القطاع الحككهي تىشأ كاستجابة لحاجة
الهجتهع الهحمي .هف خالؿ كؿ ها تقدـ كهف خالؿ الدراسات السابقة كتتبع ىشاط الهؤسسات االٌمية،
كادكارٌا الهختمفة كاىجازاتٍا في ظؿ االحتالؿ كالظركؼ السمبية بشكؿ خاص ،كىظ ار ألٌهية هديىة
القدس الديىية كالتاريخية كالسياسية ،كالف التعميـ كاالستثهار براس الهاؿ البشرم ٌك االداة االفضؿ
كالخيار االكؿ الهتاح لمفمسطيىيف لتحقيؽ التىهية الهستداهة فهكاردىا الطبيعية يسيطر عميٍا االحتالؿ،
كجد الباحث اف ٌىاؾ ضركرة لبحث دعـ الهؤسسات االٌمية لقطاع التعميـ القدس كدكري في تحقيؽ
التىهية الهستداهة .لذلؾ تهثمت هشكمة الدراسة بالسؤاؿ الرئيس التالي :كيف أثر دعم المؤسسات
االىمية لقطاع التعميم في محافظة القدس عمى تحقيق التنمية المستدامة؟

 3.1مبررات الدراسة
لقد جاءت هبررات اختيار هكضكع الدراسة بىاءا عمى:
 أٌهية هحافظة القدس الديىية كالتاريخية كالسياسية كالتي تعاىي هف احتالؿ كتٍكيد. كالف التعميـ كاالستثهار براس الهاؿ البشرم ٌك االداة االفضؿ كالخيار االكؿ الهتاحلمفمسطيىيف لتحقيؽ التىهية الهستداهة فهكاردىا الطبيعية يسيطر عميٍا االحتالؿ.
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 كألف الهؤسسات االٌمية قد تككف الشريؾ كالبديؿ االهثؿ لمهؤسسات الرسهية الفمسطيىية فيهحافظة القدس الف االحتالؿ يهىع الكجكد الرسهي لهؤسسات السمطة الكطىية الفمسطيىية ك
الف الهؤسسات االٌمية عبارة عف هؤسسات عاهة ،خدهاتية ،كغير ربحية ،تشبً القطاع
الحككهي تىشأ كاستجابة لحاجة الهجتهع الهحمي.
 رغبة الباحث بتسميط الضكء عمى ٌذا الهكضكع الهٍـ كالذم تعذر كجكد ابحاث اك دراساتبياىات دقيقة حكلً.
 1.4أهوية الدراسة
 تستهد ٌذا الدراسة أٌهيتٍا هف خالؿ الكشؼ عف أثر دعـ الهؤسسات االٌمية لقطاع التعميـ فيهحافظة القدس عمى تحقيؽ التىهية الهستداهة.
 تكشؼ ٌذي الدراسة كاقع قطاع التعميـ في هحافظة القدس كاحتياجات الهجتهع الهحمي كهدلهشاركتً في حؿ هشاكمة اك تمبية احتياجاتً في قطاع.
 كها تكضح الدراسة العالقة التشاركية اك التكاهمية بيف الهؤسسات االٌمية كك ازرة التربية كالتعميـالعالي في هكضكع تحسيف هككىات العهمية التربكية كالتعميهية هثؿ :السياسات كالهىاٌج التربكية
كالتعميهية كطرؽ التدريس ،تطكير الكسائؿ التعميهية ،في تحسيف اساليب التقكيـ ،اضافة الى
تأٌيؿ البىية التحتية لمهؤسسات التعميهية.
 تساعد ٌذي الدراسة بالتعريؼ بدكر الهؤسسات االٌمية في تحقيؽ ابعاد التىهية الهستداهة (البعداالقتصادم ،كالبعد االجتهاعي كالبعد البيئي).
 إبراز أٌـ الهعكقات التحديات التي تكاجً الهؤسسات األٌمية في تحقيؽ التىهية الهستداهة هفخالؿ قطاع التعميـ.
 تساعد ٌذي الدراسة في إثراء الجاىب العمهي كالبحثي في الجاهعات الفمسطيىية خاصة في قطاعالتعميـ في هحافظة القدس .كقد تككف ٌذي الدراسة ىقطة إىطالؽ لدراسات هستقبمية في أهاكف
كهجاالت هختمفة لمتىهية الهستداهة.
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 1.4أهداف الدراسة
تٍدؼ ٌذي الدراسة بشكؿ رئيسي إلى التعرؼ عمى كيؼ أثر دعـ الهؤسسات االٌمية لقطاع التعميـ
في هحافظة القدس عمى تحقيؽ التىهية الهستداهة؟ هف خالؿ تحقيؽ االٌداؼ التالية:
 .1التعرؼ عمى كاقع التعميـ كأبرز التحديات التي تكاجً قطاع التعميـ العالي في هحافظة القدس.
 .2التعرؼ عمى دكر الهؤسسات االٌمية في دعـ العهمية التربكية كالتعميهية في هحافظة القدس.
 .3التعرؼ عمى دكر الهؤسسات االٌمية في تحقيؽ ابعاد التىهية الهستداهة في هحافظة القدس.
 .4ايجاد الفركقات في اجابات الهبحكثيف حكؿ دعـ الهؤسسات االٌمية لمتعميـ في تحقيؽ التىهية
الهستداهة تبعا لمهتغيرات الديهكغرافية (الجىس ،العهر ،الهؤٌؿ العمهي ،ىكع الكظيفة ،كسىكات
الخبرة)؟
 7.1أسئمة الدراسة
يتمثل السؤال الرئيس بما يمي :ما ىو أثر دعم المؤسسات االىمية لقطاع التعميم في محافظة القدس
عمى تحقيق التنمية المستدامة؟
ويتفرع منو أالسئمة التالية:
 .1ها ٌك كاقع التعميـ في هحافظة القدس؟
 .2ها دكر الهؤسسات االٌمية في دعـ العهمية التربكية كالتعميهية في هحافظة القدس؟
 .3ها ٌك دكر الهؤسسات االٌمية في تحقيؽ ابعاد التىهية الهستداهة في هحافظة القدس؟
ٌ .4ؿ يكجد فركؽ ذات داللة احصائية عىد هستكل الداللة ) (α ≤ 0.05بيف دكر الهؤسسات
االٌمية الفمسطيىية العاهمة في هحافظة القدس لتحقيؽ التىهية الهستداهة تبعا لمهتغيرات
الديهكغرافية (الجىس ،العهر ،الهؤٌؿ العمهي ،ىكع الكظيفة ،كسىكات الخبرة)؟
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 7.1متغيرات الدراسة
 المتغيرات المستقمة :دور المؤسسات االىمية في دعم قطاع التعميم
 .1صىع السياسات التعميهية
 .2تطكير الهحتكل التعميهي
 .3بىاء قدرات لمهعمهيف
 .4بىاء قدرات لمطمبة
 .5تطكير الكسائؿ التعميهية
 .6تحسيف اساليب التقكيـ
 المتغيرات التابعة :تحقيق التنمية المستدامة
 .1البعد االقتصادم
 .2البعد االجتهاعي
 .3البعد البيئي
 المتغيرات الديموغرافية:
 .1الجىس.
 .2العهر.
 .3الهؤٌؿ العمهي.
 .4ىكع الكظيفة.
 .5سىكات الخبرة.
 8.1اخالقيات الدراسة
اف ٌذي الدراسة سكؼ تستخدـ لغرض البحث العمهي فقط كسكؼ تبقى الهعمكهات كالبياىات سرية
كسكؼ يتـ هراعاة التكثيؽ في الدراسة هف اجؿ األهاىة العمهية حيث حرص الباحث عمى ها يمي:
 تجىب االضرار بالهبحكثيف كالهجتهع. هراعاة خصكصية الهبحكثيف.9

 تحديد هكاعيد هسبقة هع الهبحكثيف كاحتراـ كقتٍـ كالظركؼ الهىاسبة لٍـ لإلجابة عمى أداةالدراسة (االستباىة).
 االبتعاد كميا عف السرقة العمهية كااللتزاـ كالدقة في التكثيؽ. عدـ االضرار بالبيئة الهادية كاالجتهاعية. 9.1منيجية الدراسة
استخدـ الباحث الهىٍج الكصفي باسمكب هختمط كهي كىكعي هف أجؿ تحقيﻕ ﺃٌﺩﺍﻑ ﺍلﺩﺭﺍسة ،حيث
قاـ الباحث باست خﺩﺍن ﺍلهىٍج ﺍلَصفي ﺍلتحميمي ٌََ ﺍلهىٍج ﺍلعمهي ﺍلﺫﻱ يفي بأغﺭﺍﺽ ﺍلﺩﺭﺍسة ألىً
يعتهﺩ عمى ﺩﺭﺍسة ﺍلَﺍقع كها ٌَ عمى ﺍألﺭﺽَ ،يعبﺭ عىً كهان ككيفانَ ،هو أجؿ تحقيﻕ ﺃٌﺩﺍﻑ
ﺍلﺩﺭﺍسة اعتهد ﺍلباحث فػي ﺍلجػﺯﺀ ﺍلخاﺹ بالﺩﺭﺍسة ﺍلىﻅﺭية عمى ﺍلﻜتﺏ ،كالهقاالت َﺍلﺩَﺭياﺕ
ﺍلعﺭبية كاألجىبية ،ﺍلتي تىاَلﺕ هفٍكـ الهؤسسات االٌمية  ،كابعاد التىهية الهستداهة كالعهميات التربكية
كالتعميهية الهختمفة ،ككذلؾ ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺍلسابقة ﺍلهتعمقة بﻜؿ هىٍها .حيث سيستخدـ الباحث الهىٍج
الكهي في الدراسة .كقاـ الباحث بجهع البياىات الكهية في الدراسة بكاسطة االستباىة ،اها البياىات
الكيفية فتـ عقد هقابالت شخصية هف اجؿ الكصكؿ اليٍا.

 10.1مجتمع الدراسة
تككف هجتهع الدراسة هف جهيع العاهميف في الهؤسسات االٌمية الداعهة لقطاع التعميـ كالبالغ عددٌا
 30هؤسسة اٌمية هسجمة في ك ازرة الداخمية الفمسطيىية كجهيع أعضاء هجمس اإلدارتٍا ،كدكائر ك ازرة
التربية كالتعميـ ذات العالقة بهحافظة القدس ،كبعض الهاىحيف لمهىظهات االٌمية التي تدعـ التعميـ في
هحافظة القدس.

 11.1عينة الدراسة
تـ استخداـ عيىة طبقية هقصكدة هف هجتهع الدراسة .كالطبقات تشهؿ كؿ هف الهسؤكليف في
الهؤسسات االٌمية ،اعضاء هجالس االدارة لمهؤسسات االٌمية ،الهستفيديف هف دعـ الؤسسات االٌمية،
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الههكليف لمهؤسسات االٌمية ،ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطيىية .حيث تـ تكزيع  120استباىة
استرجع هىٍـ  90استباىة هف العاهميف في الهؤسسات االٌمية في هحافظة القدس كفقدت  30استباىة
داخؿ الهؤسسات الهستٍدفة لسكء االدارة كعدـ التعاطي بجدية هع الدراسة ،كقد تـ استبعاد  6استباىات
لعدـ تكافؽ الشركط عميٍا .كقد تـ اجراء  12هقابمة كاف هىٍـ  5هقابالت هع هدراء في ك ازرة التربية
كالتعميـ كهديرة القدس ،ك 3هقابالت هع ههكليف تدعـ قطاع التعميـ في القدس ،ك 4هقابالت هع
هىظهات اٌمية.
 12.1حدود الدراسة
كتشكؿ الحدكد التالية:


الحد الزماني :العاـ الدراسي 2019-2018



الحد المكاني :هحافظة القدس.



الحد البشري :كافة العاهميف كأعضاء هجالس ادارة الهؤسسات األٌمية في هحافظة
القدس.

 13.1ادوات الدراسة
 .1البياىات الثاىكية هف الهراجع كاألدبيات كالدراسات السابقة.
 .2البياىات األكلية حيث تـ استخداـ االستباىة كالهقابالت الشخصية.
 14.1ىيكمية الدراسة
تككىت الدراسة هف خهسة فصكؿ بحيث يتككف كؿ فصؿ هف التالي:
الفصؿ األكؿ :اإلطار العاـ لمدراسة كيشتهؿ عمى الهقدهة ،هشكمة الدراسة ،هبررات الدراسة ،أٌهية
الدراسة ،أٌداؼ الدراسة ،اسئمة الدراسة ،هتغيرات الدراسة ،أخالقيات الدراسة ،هىٍجية الدراسة ،هجتهع
الدراسة ،عيىة الدراسة ،حدكد الدراسة ،أدكات الدراسةٌ ،يكمية الدراسة.
الفصؿ الثاىي :اإلطار الىظرم يشتهؿ عمى اإلطار الىظرم كالدراسات السابقة كالتعقيب عميٍا
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الفصؿ الثالث :هىٍجية كاجراءات الدراسة كيشتهؿ عمى الهىٍج العمهي لمدراسة ،هجتهع الدراسة ،عيىة
الدراسة ،تكزيع أفراد العيىة ،أداة جهع البياىات ،الهعالجة اإلحصائية لمبياىات ،صدؽ أداة الدراسة،
كثبات أداة الدراسة.
الفصؿ الرابع :عرض الىتائج كهىاقشتٍا كيشتهؿ عمى هىاقشة أسئمة الدراسة كعرض ىتائجٍا ،كهىاقشة
كتحميؿ االستباىة.
الفصؿ الخاهس :الىتائج كالتكصيات كيشتهؿ عمى الىتائج ،كالتكصيات.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
الهبحث االكؿ :االطار الىظرم
الباب االول :التّنمية المستدامة
1.1.2

هفٍكـ التىهية الهستداهة

2.1.2

أٌداؼ التىهية الهستداهة

3.1.2

هبادئ التىهية الهستداهة

4.1.2

هتطمبات التىهية الهستداهة

5.1.2

إستراتيجيات التىهية الهستداهة

6.1.2

تحديات إستراتيجية التىهية الهستداهة

7.1.2

أبعاد التىهية الهستداهة

8.1.2

ىظريات التىهية الهستداهة

9.1.2

أٌداؼ التىهية الهستداهة (- )SDGsالجهعية العاهة لألهـ الهتحدة

10.1.2

الٍدؼ الرابع أٌداؼ التىهية الهستداهة :التعميـ الجيد

11.1.2

هكاصفات التعميـ الذم يؤسس لمتىهية الهستداهة

12.1.2

هعكقات التعميـ الذم يٍدؼ لمتىهية الهستداهة

الباب الثاني :التعميم
1.2.2

هفٍكـ التعميـ

2.2.2

اٌهية التعميـ

3.2.2

الحؽ بالتعميـ في فمسطيف

4.2.2

األٌداؼ التعميهية في فمسطيف
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5.2.2

الجٍات الهشرفة عمى التعميـ في فمسطيف

6.2.2

اىكاع التعميـ

7.2.2

السمـ التعميهي في فمسطيف

8.2.2

هككىات العهمية التعميهية

9.2.2

كاقع كالتحديات التعميـ في القدس

الباب الثالث :المؤسسات األىمية الفمسطينية
1.3.2

هقدهة

2.3.2

تعريؼ الهؤسسات الخيرية األٌمية

3.3.2

تعريؼ الىشاط األٌمي

4.3.2

القيـ كالهبادئ التي تحكـ الهؤسسات األٌمية

5.3.2

اٌداؼ الهؤسسات االٌمية

6.3.2

تصىيؼ الهؤسسات االٌمية

7.3.2

أدكار الهؤسسات األٌمية في الهجتهع

8.3.2

هراحؿ تطكر الهؤسسات االٌمية الفمسطيىية

9.3.2

العالقات بيف الهؤسسات األٌمية

10.3.2

العالقة ها بيف الهؤسسات األٌمية كالقطاع الحككهي

11.3.2

دكر الهؤسسات االٌمية في دعـ التعميـ


الهبحث الثاىي :الدراسات السابقة
الباب االول :الدراسات العربية
الباب الثاني :الدراسات األجنبية
الباب الثالث :التعقيب الدراسات العربية السابقة
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المبحث االول :االطار النظري
الباب االول :التّنمية المستدامة
1.1.2

هفٍكـ التىهية الهستداهة

2.1.2

أٌداؼ التىهية الهستداهة

3.1.2

هبادئ التىهية الهستداهة

4.1.2

هتطمبات التىهية الهستداهة

5.1.2

إستراتيجيات التىهية الهستداهة

6.1.2

تحديات إستراتيجية التىهية الهستداهة

7.1.2

أبعاد التىهية الهستداهة

8.1.2

أٌداؼ التىهية الهستداهة ( - )SDGsالجهعية العاهة لألهـ الهتحدة

9.1.2

الٍدؼ الرابع أٌداؼ التىهية الهستداهة :التعميـ الجيد

10.1.2

هكاصفات التعميـ الذم يؤسس لمتىهية الهستداهة

11.1.2

هعكقات التعميـ الذم يٍدؼ لمتىهية الهستداهة
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 1.1.2مفيوم التنمية المستدامة
كضعت العديد هف التعريفات لمتىهية الهستداهة كبطرؽ هختمفة كلكف يستىد التعريؼ الشائع الهستخدـ
عمى ىطاؽ كاسع إلى تقرير "هستقبمىا الهشترؾ" الذم ىشر أثىاء عقد لجىة بركىتالىد في عاـ .1987
كالذم ىص بشكؿ أساسي عمى ها يمي" :التىهية الهستداهة ٌي التىهية التي تمبي احتياجات الحاضر
دكف الهساس بقدرة األجياؿ الهقبمة عمى تمبية احتياجاتٍا الخاصة" .قد تتىكع تعريفات التىهية الهستداهة
كلكىٍا قد تؤدم في ىٍاية الهطاؼ إلى ىفس الىٍج .كقد أعطى قبكؿ ٌذا الهصطمح هف قبؿ الجهعية
العاهة أللهـ الهتحدة أٌهية سياسية إلى حدن ها ،كقد أدل بدكري أيضا إلى تطكير هبادئ التىهية
الهستداهة خالؿ عاـ  1992هف قبؿ القادة كصىاع القرار الرئيسييف في هؤتهر االهـ الهتحدة الهعىي
بالبيئة كالتىهية في هديىة ريك دم جاىيرك في الب ارزيؿ.
كجدير بالذكر ،أىً قبؿ تداكؿ استخداـ هفٍكـ “التىهية الهستداهة” في أكاخر الثهاىيىات هف القرف
الهىصرـ  ،كاف الهفٍكـ السائد ٌك “التىهية” بهعىاٌا التقميدم ،كقد برز هفٍكـ “التىهية” بعد الحرب
العالهية الثاىية كحصكؿ هجتهعات العالـ الثالث عمى استقاللٍا السياسي ،كذلؾ حيىها بدأت الدكؿ
الرأسهالية الكبرل تركج لمفكر التىهكم التقميدم الذم يؤكد عمى أف ها تعاىي هىً دكؿ العالـ الثالث هف
فقر كجٍؿ إىها ٌك ىتاج لتخمفٍا – كليس الستعهارٌا لسىكات طكيمة – كهف ثـ طرح ذلؾ الفكر هفٍكـ
التىهية كأداة تستطيع هف خاللٍا دكؿ العالـ الثالث أف تتجاكز حالة التخمؼ كتمحؽ بالدكؿ الهتقدهة.
كتدعك التىهية الهستداهة إلى تظافر الجٍكد هف أجؿ بىاء هستقبؿ لمىاس كلكككب األرض يككف شاهال
لمجهيع كهستداها كقاد ار عمى الصهكد .كال بد لتحقيؽ التىهية الهستداهة ،هف التكفيؽ بيف ثالثة عىاصر
أساسية كٌي :الىهك االقتصادم ،كاإلدهاج االجتهاعي كحهاية البيئة .كٌذي العىاصر هترابطة ككمٍا
حاسهة لرفاٌية األفراد كالهجتهعات .كالقضاء عمى الفقر بجهيع أشكالً كأبعادي شرط ال غىى عىً
لتحقيؽ التىهية الهستداهة .كلبمكغ ٌذي الغاية ،ال بد هف تعزيز الىهك االقتصادم الهستداـ كالعادؿ
كالشاهؿ لمجهيع ،كتكفير الهزيد هف الفرص لمجهيع ،كالحد هف أكجً عدـ الهساكاة ،كرفع هستكيات
الهعيشة األساسية ،كتعزيز التىهية االجتهاعية العادلة كاإلدهاج ،كتعزيز اإلدارة الهتكاهمة كالهستداهة
لمهكارد الطبيعية كالىظـ اإليككلكجية (االهـ الهتحدة.)2015 ،
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كتعرؼ التىهية الهستداهة ( )Sustainable Developmentبأىٍا التىهية التي تُمبي احتياجات البشر
في الكقت الحالي دكف الهساس بقدرة األجياؿ القادهة عمى تحقيؽ أٌدافٍا ،كتركز عمى الىهك
االقتصادم الهتكاهؿ الهستداـ كاإلشراؼ البيئي كالهسؤكلية االجتهاعية .فالتىهية الهستداهة ٌي عهمية
تطكير األرض كالهدف كالهجتهعات ،ككذلؾ األعهاؿ التجارية بشرط أف تمبي احتياجات الحاضر بدكف
الهساس بقدرة األجياؿ القادهة عمى تمبية حاجاتٍا .كقد عرؼ تقرير بركىتالىد الذم أصدرتً المجىة
الدكلية لمبيئة كالتىهية في عاـ  1987بعىكاف “هستقبمىا الهشترؾ” التىهية الهستداهة بأىٍا ‘التىهية التي
تمبي احتياجات الحاضر دكف أف يعرض لمخطر قدرة األجياؿ التالية عمي إشباع احتياجاتٍا” .كالصكرة
ادىاي في الشكؿ ( )1.2تكضح تطكر الهصطمح.

كيغطي هفٍكـ التىهية الهستداهة  3هجاالت رئيسيةٌ ،ي" :الىهك االقتصادم ،حفظ الهكارد الطبيعية
كالبيئة ،كالتىهية االجتهاعية" ،كهف أٌـ التحديات التي تكاجٍٍا تحدم القضاء عمى الفقر ،هف خالؿ
التشجيع عمى اتباع أىهاط إىتاج كاستٍالؾ هتكازىة (أبك جكدة.)2011،
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 2.1.2أىداف التنمية المستدامة
اف التىهية الهستداهة ٌي عهمية كاعية ،هعقدة ،طكيمة األهد ،شاهمة ،كهتكاهمة في أبعادٌا
االقتصادية ،االجتهاعية ،السياسية ،الثقافية كتٍدؼ الى تحقيؽ جهمة هف األٌداؼ ٌي (قاسيهي،
:)2012
 .1تحقيؽ ىكعية حياة أفضؿ لمسكاف
 .2تعزيز كعي السكاف بالهشكالت البيئة القائهة
 .3احتراـ البيئة الطبيعية
 .4تحقيؽ استغالؿ كاستخداـ عقالىي لمهكارد
 .5ربط التكىكلكجيا الحديثة بأٌداؼ الهجتهع
 .6إحداث تغيير هستهر كهىاسب في حاجات كأكليات الهجتهع
 .7تحقيؽ ىهك اقتصادم تقىي

 3.1.2مبادئ التنمية المستدامة
بدأت تتبمكر عقيدة بيئية جديدة هع بداية القرف الكاحد كالعشريف تتبىاٌا جهيع الهؤسسات الدكلية
كالحككهات ،كتقكـ ٌذي العقيدة عمى عشر هبادئ أساسية (قاسيهي:)2012 ،
الهبدأ األكؿ :تحديد األكلكيات بعىاية
الهبدأ الثاىي :االستفادة هف كؿ دكالر " هبدأ التكظيؼ األهثؿ الديىاهيكي لمهكارد االقتصادية"
الهبدأ الثالث :اغتىاـ فرص تحقيؽ الربح لكؿ األطراؼ
الهبدأ الرابع :استخداـ أدكات السكؽ حيثها يككف ههكىا
الهبدأ الخاهس :االقتصاد في استخداـ القدرات اإلدارية كالتىظيهية
الهبدأ السادس :العهؿ هع القطاع الخاص
الهبدأ السابع :اإلشراؾ الكاهؿ لمهكاطىيف
الهبدأ الثاهف :تكظيؼ الشراكة التي تحقؽ ىجاحا
الهبدأ التاسع :تحسيف األداء اإلدارم الهبىي عمى الكفاءة كالفعالية
الهبدأ العاشر :إدهاج البيئة هف البداية
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 4.1.2متطمبات التنمية المستدامة
لتحقيؽ تىهية هستداهة فعالة يتطمب األهر التكافؽ كاالىسجاـ بيف األىظهة التالية (قاسيهي:)2012 ،
 .1ىظاـ سياسي :يضهف الديهقراطية في اتخاذ القرار.
 .2ىظاـ اقتصادم :يهكف هف تحقيؽ الفائض ،كيعتهد عمى الذات.
 .3ىظاـ اجتهاعي :يىسجـ هع الهخططات التىهكية كأساليب تىفيذٌا.
 .4ىظاـ إىتاجي :يكرس هبدأ الجدكل البيئية في الهشاريع.
 .5ىظاـ تكىكلكجي :يهكف هف البحث كايجاد الحمكؿ لها يكاجًٍ هف هشكالت.
 .6ىظاـ إدارم :هرف يهمؾ القدرة عمى التصحيح الذاتي.
 .7ىظاـ ثقافي :يقكـ عمى تأصيؿ البعد البيئي كالتىهية الهستداهة في كؿ أىشطة الحياة عاهة.
 .8ىظاـ دكلي :يعزز التعاكف كتبادؿ الخبرات في هشركع التىهية.
 5.1.2إستراتيجيات التنمية المستدامة ( تقرير األهـ الهتحدة)2015،
 .1الىهك التراكهي :بربط اتجاٌات الىهك االقتصادم بالقضاء عمى الفقر كتحسيف البيئة الهحيطة.
 .2الىهك االقتصادم الىظيؼ :بأقؿ قدر هف الطاقة الكثيفة ،كبالتكفيؽ هع التىهية االجتهاعية ،أم
ربط التىهية االقتصادية االجتهاعية كالتىهية البشرية.
 .3تكليد الكظائؼ كفرص العهؿ :هف خالؿ ترشيد االستٍالؾ كاإلعالف عف سمكؾ استٍالكي
جديد يقمؿ هف الفاقد كيزيد هف قاعدة الهستفيديف ،كيؤدم ذلؾ إلى زيادة االدخار ثـ
االستثهار.
 .4تأكيد هعدؿ هىتظـ لزيادة السكاف.
 .5تشجيع اإلىتاج كبير الحجـ بعيدا عف تمكث الٍكاء كالهياي.
 .6إعادة تكجيً التكىكلكجيا كادارة الهخاطر إلطالة أعهار الهىتجات كالهكاد كتخفيض استٍالؾ
الطاقة.
 .7أخذ الهتغيرات البيئية بعيف اإلعتبار في اتخاذ الق اررات االقتصادية.
 .8ترشيد العمكـ كالتكىكلكجيا لخدهة اإلىتاج بالجكدة الشاهمة كالهكاصفات العالهية كالبيئة الىظيفة.
 .9دكر الهدراء في تحقيؽ التىهية الهتكاصمة.
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 6.1.2تحديات إستراتيجية التنمية المستدامة
إف تحقيؽ التىهية الهستداهة (الهتكاصمة) يكاجً العديد هف التحديات التي تضعؼ تحقيقٍا كتقمؿ هف
تأثيرٌا ،كهف أٌهٍا (تقرير الألهـ الهتحدة:)2015،
 .1أىهاط السمكؾ اإلىتاجي.
 .2أىهاط السمكؾ االستٍالكي.
 .3أىهاط السمكؾ االجتهاعي.
 .4السمكؾ الثقافي.
 .5السمكؾ اإلدارم.
 .6السمكؾ الحككهي كالتشريعي.
 .7السمكؾ االقتصادم.
 .8ىشر ثقافة إدارة الجكدة الشاهمة.
 7.1.2أبعاد التنمية المستدامة
بالرغـ ههف تعقيدات كتشابؾ هفٍكـ التىهية الهستداهة ،فٍىاؾ إجهاع عمى أف ٌذي األخيرة تهثؿ العىاية
الهرغكب فيٍا كالهأهكؿ تحقيقٍا بها يخدـ البشرية حاض ار كهستقبال ،البعد االقتصادم ،كالبعد
االجتهاعي كالبعد البئيي كقد قسهت ثالثة أبعاد رئيسية كها بالشكؿ ( )2.2ادىاي كٌي (بشارة،
:)2015
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 1.7.1.2البعد االقتصادي
إف عهمية التىهية الهستداهة تتضهف تىهية اقتصادية تٍدؼ الى تحسيف هستكل الرفاٌية لالىساف هف
ّ
خالؿ زيادة ىصيب الفرد هف السمع كالخدهات االساسية عف طريؽ رفع هستكيات اإلىتاج كتصحيح
االختالؿ في ٌيكؿ تكزيع الدخكؿ بها يضهف إزالة الفكارؽ بيف طبقات الهجتهع ،رفع هستكل الهعيشة
عف طريؽ زيادة هتكسط ىصيب الفرد هف الدخؿ القكهي في ظؿ هحدكدية الهكارد.كتىطكم التىهية
االقتصادية عمى ثالثة عىاصر أساسية ٌي )1( :تغيرات في الٍيكؿ كالبىياف االقتصادم )2( ،إعادة
تكزيع الدخؿ لصالح الطبقة الفقيرة )3( ،ضركرة االٌتهاـ بىكعية السع كالخدهات الهىتجة كاعطاء
األكلكيات لتمؾ األساسيات .اها هؤشرات البعد االقتصادم لمتىهية الهستداهة التي تـ استخداهٍا في
ٌذي الدراسة فٍي تشهؿ ها يمي:
 .1تكفر الهؤسسات االٌمية الدعـ الهالي لمهدارس لتىفيذ أىشطتٍا التعميهية الالهىٍجية.
 .2تساٌـ الهؤسسات االٌمية هف خالؿ براهجٍا التعميهية بالحد هف البطالة كالفقر.
 .3تىفذ الهؤسسات االٌمية أىشطة تثقيفية لزيادة الىاتج الهحمي كدعهً باالسكاؽ.
 .4تىفذ الهؤسسات االٌمية براهج تثقيفية تسٍـ في الحد هف االستٍالؾ كزيادة االدخار.
 .5تعقد الهؤسسات االٌمية براهج تثقيفية تسٍـ في تحسيف ظركؼ العهؿ كشركطً.
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 2.7.1.2البعد االجتماعي
إف عهمية التىهية الهستداهة تتضهف تىهية بشرية تٍدؼ إلى تحسيف هستكل الرعاية الصحية كالتعميـ،
ّ
فضالن عف هشاركة الهجتهعات في صىع الق اررات التىهكية التي تؤثر في حياتٍـ ،كتٍدؼ التىهية إلى
تقديـ العكف لمقطاعات االقتصادية غير الرسهية ،كتحسيف فرص التعميـ ،كالرعاية الصحية بالىسبة
لمهرأة.
باإلضافة إلى عىصر العدالة أك اإلىصاؼ كالهساكاة .كٌىاؾ ىكعاف هف اإلىصاؼ ٌىا ،كٌها :إىصاؼ
األجياؿ الهقبمة ،التي يجب أخذ هصالحٍا في االعتبار ،كالىكع الثاىي ٌك إىصاؼ هف يعيشكف اليكـ
فرصا هتساكية هع غيرٌـ في الحصكؿ عمى الهكارد الطبيعية كالخدهات
هف البشر كال يجدكف
ن

االجتهاعية (بشارة .)2015 ،اها هؤشرات البعد االجتهاعي لمتىهية الهستداهة التي تـ استخداهٍا في

ٌذي الدراسة فٍي تشهؿ ها يمي:
 .1تعقد الهؤسسات االٌمية براهج تثقيفية تعزز دكر كهكاىة الطفؿ بالهجتهع.
 .2تىفذ الهؤسسات االٌمية براهج تكعكية تسٍـ في تعزيز الحالة الصحية كهكافحة اىتشار األهراض.
 .3تعقد الهؤسسات االٌمية براهج تكعكية في الثقافة الهدىية.
 .4تعقد الهؤسسات االٌمية براهج تثقيفية تدعـ عهمية التكافؿ االجتهاعي كتسٍـ في زيادة العهؿ
الطكعي.
 .5تىفذ الهؤسسات االٌمية براهج تسٍـ في تحسيف اكضاع الفئات الهٍهشة كالفقيرة كالهىاطؽ الىائية
كذكم االحتياجات الخاصة
 3.7.1.2البعد البيئي
إف عهمية التىهية الهستداهة تتضهف حسف التعاهؿ هع الهكارد الطبيعية كتكظيفٍا لصالح االىساف دكف
ّ

احداث خمؿ في هككىات البيئة الطبيعية ،هف خالؿ ترشيد استخداـ الهكارد غير الهتجددة ،كعدـ تجاكز

قدرة الهكارد الهتجددة عمى تجديد ىفسٍا ،ام عدـ تجاكز قدرة الىظاـ البيئ في االقميـ الجغرافي (بشارة،
 .)2015أ ّها هؤشرات البعد البيئي لمتىهية الهستداهة التي تـ استخداهٍا في ٌذي الدراسة فٍي تشهؿ ها

يمي:
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 .1تقدـ الهؤسسات االٌمية براهج إرشادية تسٍـ في العىاية بالبيئة هف خالؿ العهمية التعمهية.
 .2تقديـ الهؤسسات االٌمية براهج تثقيفية هف شأىٍا االٌتهاـ بالهساحات الخضراء كحهاية الهحهيات
الطبيعية.
 .3تىظـ الهؤسسات االٌمية براهج تكعكية لمطمبة لمحد هف االىبعاثات الهسببة لمتمكث البيئي.
 .4تقكـ ب الهؤسسات االٌمية دكر تكعكم بأٌهية الهحافظة عمى الهياي كعدـ ٌدرٌا.
 .5تعقد الهؤسسات االٌمية أىشطة تثقيفية لحهاية الكا ئىات الحية الهٍددة باالىقراض.
 .6تقدـ الهؤسسات االٌمية براهج في هكافحة اآلفات البيئية هثؿ الحشرات الضارة كالبعكض.
 8.1.2نظريات التنمية المستدامة
ظٍرت ٌىاؾ أراء هختمفة هىذ زهف بعيد هتعمقة بالتىهية الهستداهة هف طرؼ عمهاء االقتصاد كالبيئة
كاالجتهاع .فعمهاء االقتصاد التقميدييف هيزكٌا عف الىهك كالتىهية االقتصادية ،التي لـ تكف تتضهف
أفكار االستداهة البيئية التي لفت اٌتهاهٍـ إليٍا عمهاء االقتصاد البيئي ،كها أشار عمهاء البيئة
كالهكارد كاألحياء إلى أف الهحيط الحيكم ٌك الذم يحتاج إلى أف يككف هستداها ،كٌـ يبحثكف عف
حهاية التىكع الحيكم كالكراثي بالدرجة األكلى  ،هع اعتبار أف الىهك أه انر ضركريا كيهكىً أف يساعد
عمى هىع التدٌكر البيئي ،كأشاركا إلى أف عمهاء االقتصاد بحاجة لمهزيد هف االٌتهاـ بالىكاحي البيئية
كاألخالقية ،كها أكد عمهاء االجتهاع عمى طمبات البيئة التي تحددٌا الثقافة ،كركزكا عمى استداهة
الىظـ الثقافية كالبشرية بها فيٍا قبكؿ ىظريات البيئة ،كٌىاؾ هف ذٌب إلى اقتراح استداهة التقسيـ
الدكلي لمثركة كاعادة تكزيعٍا لتصبح التىهية الهستداهة كاقعية عمى الهستكل العالهي .كىتج هف ٌذا
اراء عدة ىظريات في االبعاد الثالث لمتىهية الهستداهة (يحي ك صكريةٌ )2008،ي:
أوال-النظريات الداعية إلى األولوية البيئية
يشير بعض العمهاء إلى أف الهحيط الحيكم ٌك الذم يحتاج ألف يككف هستداها ،كٌـ يبحثكف عف
حهاية التىكع الحيكم كالكراثي .كهف اشٍر ٌذي الىظريات :ىظرية  Gaiaلجيهس لكفمكؾ ،كىظرية
حقكؽ الكائىات غير اإلىساىية ( ،)DEEP ECOLOGYكىظرية تكهاس هالتس ( Thomas
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 )Malthusلمعالقة بيف الىهك السكاىي كالهكارد ،كىظرية جكف ستكارت هيؿ ()John Stuart Mill
حكؿ الهكارد الطبيعية الهحدكدة أك الىاضبة.
ثانيا-النظريات الداعية إلى األولوية االقتصادية
لفت عمهاء االقتصاد البيئي اٌتهاـ عمهاء االقتصاد التقميدييف إلى األفكار الهتعمقة بتعريؼ الىهك بعدة
طرؽ تتضهف قيهة األصكؿ البيئية كالهحافظة عميٍا .فالىهك ٌك زيادة في السكاف أك في الثركات
الهتاحة أك في أم هؤشر آخر كعمى ىحك طبيعي كهف دكف فعؿ أك تأثيرات هسبقة .بيىها تشهؿ
التىهية لدل جهيع االقتصادييف الىهك كتتضهىً كتهس الٍياكؿ االقتصادية كاالجتهاعية كالهؤسسات
كالعادات .كبالتالي ،فإف كالن هف التىهية كالىهك االقتصادم يتضهف الزيادة في الىاتج القكهي أك زيادة
العىاصر الهستخدهة كزيادة كفاءتٍا اإلىتاجية .فالتىهية تتضهف ،باإلضافة إلى زيادة الىاتج كزيادة
كغالبا ها
عىاصر اإلىتاج ككفاءة ٌذي العىاصر ،إجراء تغييرات جذرية في تىظيهات اإلىتاج كفىكىً،
ن
يككف أيضان في ٌيكؿ الىاتج كفي تكزيع عىاصر اإلىتاج بيف قطاعات االقتصاد الهختمفة .كعمى ٌذا
األساس ،فإف الدكؿ الهتخمفة تككف بحاجة إلى تىهية كليس إلى ىهك فقط ،ألىٍا ليست بحاجة إلى زيادة
أيضا إلى تغيير جذرم في
في إىتاجٍا كزيادة في كهية اإلىتاجية الهستخدهة ككفاءتٍا فحسب ،كاىها ن

بىية ٌياكمٍا االقتصادية كاالجتهاعية .كهف اشٍر ٌذي الىظريات :ىظرية آدـ سهيث ،ىظرية هيؿ،

الىظرية الكالسيكية ،ىظرية شكهبيتر ،ىظرية كيىز،ىظرية ركستك ،ىظرية لبىشتيف ،ىظرية ىيمسكف،
ىظرية الدفعة القكية ،ىظرية الىهك الهتكازف ،ىظرية الىهك غير الهتكازف.
ثالثا -النظريات الداعية الى لمعدالة في توزيع الثروة والتنمية االجتماعية كاالولوية
حاكؿ عمهاء االجتهاع في اىطالقاتٍـ دهج الطبيعة البشرية ،هيكؿ التىظيـ االجتهاعي هف اجؿ
تحضير الهعادالت لتحقيؽ التىهية الهستداهة بالىسبة لٍـ يجب األخذ بعيف االعتبار عمى األقؿ
العكاهؿ االجتهاعية في هراحؿ التىهية كتخصيص البراهج كالهشاريع الهختمفةٌ،ذي الىظرة تأخذ في
الحسباف سياسة تحميؿ الهشاريع كالىهك الديهكغرافي ككذلؾ يجب االٌتهاـ بالفقر كاىعداـ الهساكاة في
همكية األراضي ،الحركب ،كالككارث الطبيعية ،السياسات االقتصادية،غياب الحرية في هختمؼ
الهستكيات ،ك يجب أخذ ٌذي العكاهؿ الهستفحمة هجتهعة كعمى حد السكاء .كهف اشٍر ٌذي الىظريات:
ىظرية التحديث ،كىظرية التبعية كالتخمؼ ،كىظرية الىظـ العالهية ،كىظرية الدكلة ،كىظرية التىهية
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الدائرية الهتراكهة ،كىظرية االستقطاب ،كىظرية االستقطاب العكسي ،كىظرية القمب كاألطراؼ ،كىظرية
التحيز الحضرم ،ىظرية التىهية غير الهتكازىة كالهشتركة (يحي سعيدم ك صكرية شىبي: 2008،
ىظريات التىهية الهستداهة).
 9.1.2أٌداؼ التىهية الهستداهة ( -)SDGsالجمعية العامة لألمم المتحدة (:)2015
اف أٌداؼ التىهية الهستداهة (ٌ ،)SDGsي عبارة عف هجهكعة هف االٌداؼ تىهكية (ٌ 17دؼ)
ُكضعت كاقرت هف ِقبؿ الجهعية العاهة لألهـ الهتحدة في  25أيمكؿ/سبتهبر ،2015لكي يتـ تحقيقٍا
بحمكؿ عاـ  .2030كٌذي الخطة تٍدؼ لتحقيؽ هستقبؿ أفضؿ كأكثر استداهة لمجهيع كتتصدل
لمتحديات العالهية التي ىكاجٍٍا ،بها في ذلؾ التحديات الهتعمقة بالفقر كعدـ الهساكاة كالهىاخ كتدٌكر
البيئة كاالزدٌار كالسالـ كالعدالة .كتترابط ٌذي األٌداؼ العريضة فيها بيىٍا .كتغطي أٌداؼ التىهية
الهستداهة هجهكعة كاسعة هف قضايا التىهية االجتهاعية كاالقتصادية (الفقر – الجكع – الصحة –
التعميـ  -تغير الهىاخ  -الهساكاة بيف الجىسيف – الهياي  -الصرؼ الصحي – الطاقة – البيئة -
العدالة االجتهاعية) .كقد كضعت ضهف الترتيب االتي:
اليدف  –1القضاء عمى الفقر
اليدف  – 2القضاء التاـ عمى الجكع
اليدف  – 3الصحة الجيدة كالرفاي
اليدف  – 4التعميـ الجيد
اليدف  – 5الهساكاة بيف الجىسيف
اليدف  – 6الهياي الىظيفة كالىظافة الصحية
اليدف  –7طاقة ىظيفة كبأسعار هعقكلة
اليدف  –8العهؿ الالئؽ كىهك االقتصاد
اليدف  –9الصىاعة كاالبتكار كالبىية التحتية
اليدف  –10الحد هف أكجً عدـ الهساكاة
اليدف  –11هدف كهجتهعات هحمية هستداهة
اليدف  –12االستٍالؾ كاإلىتاج الهسؤكالف
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اليدف  –13العهؿ الهىاخي
اليدف  –14الحياة تحت الهاء
البر
اليدف  –15الحياة في ّ

اليدف  –16السالـ كالعدالة كالهؤسسات القكية
اليدف  –17عقد الشراكة لتحقيؽ األٌداؼ
 10.1.2اليدف الرابع أىداف التنمية المستدامة :التعميم الجيد
اف الٍدؼ الرابع هف أٌداؼ التىهية الهستداهة "التعميـ الجيد" هف خالؿ ضهاف التعميـ الجيد الهىصؼ
كالشاهؿ لمجهيع كتعزيز فرص التعمّـ لمجهيع هدل الحياة ،كهع ذلؾ ،فاف الكصكؿ ال يعىي دائها ىكعية
التعميـ .اها خصائص التعميـ هف أجؿ التىهية الهستداهة ،فقد حددت اليكىيسكك خصائص التعميـ هف
اجؿ التىهية الهستداهة كٌي كها يمي (الهىير:)2015،
.1هتعددة التخصصات كشاهؿ فٍك جزء ال يتج أز هف جهيع هجاالت هحتكل الهىٍج كليس هكضكعا
هىفصؿ.
 . 2تقكدي القيـ هف االٌهية أف تككف القكاعد الهفترضة كالقيـ كالهبادئ الهشتركة التي تقكـ عميٍا
التىهية الهستداهة كاضحة ،بحيث يهكف فحصٍا كهىاقشتٍا كاختبارٌا كتطبيقٍا.
 .3التفكير الىاقد كحؿ الهشكالت يؤدم الى الثقة في هعالجة القضايا كالتحديات التي تكاجً التىهية
الهستداهة.
 . 4تعدد الطرؽ :فٍك هدخؿ يقكـ بً الهعمهيف كالطالب عمى العهؿ هعا الكتساب الهعرفة ،كلعب دكر
في تشكيؿ بيئة هؤسساتٍـ التعميهية ،كتستخدـ فيً طرؽ تعميـ هختمفة كاإللقاء كالفف كالدراها كالهىاقشة
كغيرٌا.
 .5الهشاركة في صىع القرار.
.6قابمية التطبيؽ :تتكاهؿ خبرات التعمـ الهقدهة هع الحياة الشخصية كالهٍىية اليكهية.
 . 7ذك صمة هحميا :يعالج القضايا الهحمية ككذلؾ العالهية كيستخدـ المغات االكثر شيكعا في التعميـ
فالمغات كالثقافات تقكؿ االشياء بطريقة هختمفة ،ككؿ لغة لٍا كسائؿ هبتكرة لمتعبير عف الهفاٌيـ
الجديدة.
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 11.1.2مواصفات التعميم الذي يؤسس لمتنمية المستدامة
استىاد الى دراسة الباحثة ٌىاء هسعكد فاف هكاصفات التعميـ الذم يؤسس لمتىهية الهستداهة ٌي ها يمي
(هسعكد:)2017 ،
ٌ .1ك ىظاـ يقكـ في جهيع هراحمً عمى تىهية القدرة العقمية كالهكقؼ الىقدم لمفرد ،كتعهيؽ
الهٍارات لدل الطمبة هف اىاث كذككر كيطمؽ اهكاىات االبداع كاالبتكار كالهخاطرة كاالعتهاد
عمى الذات لدل ٌؤالء جهيعا الهشكالت كايجاد حمكؿ لٍا.
ٌ .2ك ىظاـ يضع الهعمـ كالهتعمـ عمى ثقة كثيقة بهشكالت الهجتهع كاحتياجاتً ،كبالتالي يقكـ
عمى العالقة التفاعميً بيف الهدرس كالطالب هف جٍة كبيف الهؤسسة التعميهية كبيف الهجتهع
هف جٍة اخرل.
ٌ .3ك ىظاـ يؤسس لثقافة الهعرفة كالثقافة الرقهيً ،كيشجع حرية الرأم ،كيقبؿ التىكع كيستثهر
التبايف الغىاء الهعرفة ،كيتعاهؿ هع العالـ بمغتً كهفاٌيهً.
 ٌ .4ك ىظاـ يؤصؿ لمتخصص افقيا كعهكديا ،كال يسعى الى قكلبً الهىتج التعميهي ،بؿ يحترـ
الهراحؿ الهختمفة كالهتبايىة في التعميـ كالخصص باعتبار اف التكاهؿ بيف التخصصات
كالهٍارات ٌك اساس االىتاج كاالرتقاء.
ٌ .5ك ىظاـ يعطي قيهة عميا لمعهؿ كفي الىٍاية ٌك ىظاـ يؤٌؿ الخريج الف يبدا عهمً بىفسً هف
خالؿ تاصيؿ ركح الريادة كالهخاطرة.
 12.1.2معوقات التعميم الذي ييدف لمتنمية المستدامة
تتهثؿ هعكقات التعميـ هف اجؿ التىهية الهستداهة (الهىير:)2015 ،
 .1التعمـ لمهعرفة :اكتساب ادكات هىٍـ.
 .2التعمـ لىككف :رؤية الذات عمى اىٍا الههثؿ الرئيسي في تحديد الىكاتج االيجابية لمهستقبؿ.
 .3التعمـ لمعيش هعا :الهشاركة كالتعاكف هع الىاس في جهيع اكجً الىشاط االىساىي.
 .4التعمـ لمعهؿ :القدرة عمى التفاعؿ بابتكارية كهسئكلية في جهيع البيئات.
 .5التعمـ لتغيير الذات كالهجتهع تىهية احتراـ.
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 1.2.2هقدهة
ترتكز األهـ في تقدهٍا كىٍضتٍا عمى أٌـ لبىة أساسية فيٍا كٌي التعميـ؛ كها يعد أيضان بهثابة شرياف
الحياة لمهجتهعات في هسيرتٍا ىحك التقدـ كاالزدٌار كالرقي عمى سمـ الحضارة كالىهك االجتهاعي
كاالقتصادم .يعتبر التعميـ في فمسطيف جاىب هٍـ لمغاية هف جكاىب حياة الفمسطيىييف ،فهعدالت
اإللحاؽ بهؤسسات التعميـ في فمسطيف تعبر هف األعمى بالهقاييس اإلقميهية كالدكلية ،كذلؾ يعكس
بكضكح أٌهية التعميـ بالىسبة لمفمسطيىييف ،فبسبب لجكء الفمسطيىييف بعد حربي عاـ  1948ك 1967
كىزكحٍـ عف أراضيٍـ كفقداىٍـ لمكثير هف أهالكٍـ ،أصبح التعميـ حاجة هاسة بسبب فقداف هصادر
الرزؽ األخرل الهتهثمة بالزراعة كالتجارة كالصىاعة لدل شريحة عريضة هف الفمسطيىييف .كىظ ار ألف
الدكلة الفمسطيىية لـ تقـ بعد ،أصبحت العائمة الفمسطيىية هستعدة لبذؿ الكثير هف أجؿ تأهيف تكاليؼ
تدريس أبىائٍا في الجاهعات ،كٌي في الهقابؿ تعتهد عمى هساعدة ٌؤالء األبىاء الهادية الهىتظهة حيف
حصكلٍـ عمى كظائؼ ،في الخارج عمى األغمب .تعتبر الىسبة الكطىية الفمسطيىية لمتعميـ في الضفة
الغربية كقطاع غزة عالية بالهقاييس العالهية كاإلقميهية ،كتعتبر هف أعمى الىسب في العالـ العربي
(الهرتبة الثاىية حسب التصىيؼ العالهي) ،حيث بمغت ٌذي الىسبة في السىكات األخيرة  ،%9112في
حيف أف ىسبة التعميـ بيف كال الجىسيف (ها بيف عهرم  )24-15قد بمغت  .%9812يقسـ تطكر
التعميـ في فمسطيف إلى  4هراحؿ:
المرحمة االولى أخر الخالفة العثمانية وعيد االنتداب البريطاني :كاف التعميـ هحدكدا جدا فهف
الهتكقع أف ترتفع ىسبة األهية التي بمغت أكثر هف  %98كبذلؾ ساد الجٍؿ.
المرحمة الثانية ىي فترة 1948م 1967 -م :تكلت الحككهة األردىية هٍهة تعميـ الفمسطيىييف في
الضفة الغربية في ظركؼ غاية في الصعكبة ككذلؾ اسمّهت الحككهة الهصرية اإلشراؼ عمى التعميـ
في قطاع غزة.
المرحمة الثالثة ىي فترة 1967م ـ 1993م :تـ احتالؿ الضفة الغربية كقطاع غزة هف قبؿ الجيش
االسرائيمي حيث ىزح اآلالؼ هف الفمسطيىييف إلى البالد العربية كالى األردف بشكؿ رئيس ،كأضيفت
هخيهات جديدة إلى الهخيهات القديهة التي كاىت كال تزاؿ تأكم الالجئيف الفمسطيىييف فازداد األهر
تعقيدان هف الىكاحي االقتصادية كاالجتهاعية كالسياسية كالتعميهية ،فتىكعت األىظهة التعميهية بحيث
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أصبح الفمسطيىيكف يتعمهكف كفؽ أىظهة تربكية عربية هتعددة ،اضافة الى اىظهة االحتالؿ االسرائيمي
كالتي قاهت باىتٍاج العديد هف الههارسات في جهيع جكاىب الحياة كخصكصا الهتعمؽ ببىاء الفرد،
كتربيتً ،كبىاء حياتً العقمية كالفكرية ،بٍدؼ فرض كقائع جديدة عمى األرض .كشكؿ االحتالؿ هعيقا
بىيكيا لمعهمية التعميهية الفمسطيىية كحاكؿ جاٌدا تٍهيش دكر التعميـ في تعزيز الهفاٌيـ الكطىية
كاألخالقية كاإلىساىية التي يطهح أم ىظاـ تعميهي لغرسٍا في الهجتهع.
والمرحمة الرابعة وىي فترة 1993م :ػإلى العصر الحالي كٌي فترة ادارة السمطة الكطىية الفمسطيىية
لقطاع التعميـ في اهاكف هححدة هف الضفة الغربية كقطاع غزة.
 2.2.2مفيوم التعميم
يعرؼ التعميـ باىً العهمية الهىظهة التي تهارس هف قبؿ الهعمـ بٍدؼ ىقؿ الهعارؼ الهٍاراتية إلى
الطمبة ،كتىهية اتجاٌاتٍـ ىحكٌا ،كيعد التعمـ ٌك الىاتج الحقيقي لعهمية التعميـ .كالتعميـ في المغة ٌك
هف الفعؿ عمـ ،كعمهً الشيء .كالهقصكد بالتعميـ اصطالحان ٌكعهمية تفاعمية تىتقؿ فيٍا الخبرات
كالهٍارات كالهعارؼ كالهعمكهات هف الهعمّـ إلى ذٌف الهتمقي الهتعمّـ الذم يرغب في التعميـ .كيهكف
تعريفٍا عمى أىٍا ذلؾ العهمية التي تٍدؼ إلى إيصاؿ ٌذي الهعمكهات بشكؿ هباشر لمهتعمـ .كهفٍكـ
التّعميـ يشير إ لى أف التعميـ غير هقيد بكقت هحدد فاإلىساف يتعمـ طكاؿ حياتً كيكتسب خبرات جديدة
إلى أف يهكت .كٌك ايضا هعرفة شئ لـ يكف الشخص يعرفً هف قبؿٌ ،ك ازالة الجٍؿ بالشئ لىضع
هحمة العمـ بً كهعرفتً(العاجيب كهحهد.)2018 ،
كيقسـ التعميـ إلى تعميـ غير هقصكد كٌك ها يحدث فى الهؤسسات االجتهاعية كاألسرة كالهسجد
كالهجتهع ككسائؿ اإلعالـ الهختمفة ،كتعميـ هقصكد كٌك ها يحدث داخؿ الهؤسسات التربكية كالهدارس
كالهعاٌد كالجاهعات ،كٌك تىظيـ هقصكد كهخطط لً فى شكؿ هىاٌج دراسية تشهؿ هقررات دراسية
هتىكعة ضهف ىظاـ تربكم هعيف تخططً ٌيئات هسئكلة كيىفذي الهعمهكف كالهديركف كالهكجٍكف كذلؾ
خالؿ فترة دراسية هعيىة .كال بد هف أف يككف التعميـ ٌادؼ كهكجًٍ كيهكف التحكـ فيً (العاجيب
كهحهد.)2018 ،
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 3.2.2اىمية التعميم
شكؿ التعميـ أٌهية كبيرة بالىسبة لمفرد ك الهجتهع فٍك الحجر األساسي لمتقدـ ،ك ضهاف هستقبؿ
هتهيز ،ك لذلؾ تسعى كافة الدكؿ إلى اإلٌتهاـ الشديد بالعهمية التعميهية .كتبرز أٌهية التعميـ في بىاء
الهجتهع ككىً الكسيمة الفعالة لتحقيؽ الىهك االقتصادم كاالجتهاعي ،كفي هختمؼ ىكاحي الحياة ،زيادة
ثقافة أبىاء الهجتهع في الهكركث التاريخي كالثقافي ،تحقيؽ الرفاٌية كالحياة الكريهة لألفراد كاألسر
كالهجتهعات ،التخمص هف براثف الفقر كالجٍؿ كالقضاء عميٍا ،تعريؼ األفراد بها يترتب عميٍـ هف
ٍ
بشكؿ فعاؿ كتزكيد الهكاطىيف بالهٍارات
كاجبات كها لٍـ هف حقكؽ ،تهكيف األفراد هف أداء الهٍاـ
الالزهة في الحياة العهمية هف الخالؿ الحصكؿ عمى الهؤٌالت الهؤٌالت التي تهىح الهرء فرصة عهؿ
كتجعمً يعتهد عمى ىفسً هف الىاحية الهادية كزيادة القدرة عمى التهييز بيف الصكاب كالخطأ ،ككسب
احتراـ اآلخريف ،تعديؿ سمكؾ األفراد كالعهؿ عمى زيادة الكعي في الهجتهع ،كابعاد أفرادي عف
االىحراؼ ،تىهية هكارد الدكلة ،كالتقميؿ هف هستكل الفقر (هركاف كالشكابكة)2018،
 4.2.2الحق في التعميم في فمسطين
يعتبر الحؽ في التعميـ هف أٌـ الحقكؽ اإلىساىية التي يهكف استثهارٌا هف أجؿ بىاء ك تىهية
هجتهع تسكدي الهساكاة ك العدالة االجتهاعية كاالقتصاديةٌ .ك كسيمة ك أداة ٌاهة لتحقيؽ التىهية ك
الىهك االقتصادم الهستداـ لكؿ الهجتهعات كلمهجتهع الفمسطيىي بشكؿ خاص باعتباري هجتهعا يفتقر
إلى الكثير هف هكاردي الطبيعية كاإلىساف الفمسطيىي ٌك كؿ ها ىهمؾ األهر الذم يتطمب هىا استثهاري
عمى أفضؿ كجً .كٌك حؽ أساسيا لجهيع أفراد الهجتهع عمى حد سكاء .أكدت عميً العديد هف
األعراؼ ك الهكاثيؽ الدكلية .كالتعميـ في فمسطيف يعتبر جاىب هٍـ هف جكاىب حياة الفمسطيىييف،
فبسبب لجكء الفمسطيىييف بعد حربي عاـ  1948ك 1967كىزكحٍـ عف أراضيٍـ كفقداىٍـ لمكثير هف
أهالكٍـ ،أصبح التعميـ حاجة هاسة بسبب فقداف هصادر الرزؽ األخرل الهتهثمة بالزراعة كالتجارة
كالصىاعة لدل شريحة عريضة هف الفمسطيىييف .كىظ ار ألف الدكلة الفمسطيىية لـ تقـ بعد ،أصبحت
العائمة الفمسطيىية تحاكؿ أف تبذؿ هف أجؿ تأهيف تكاليؼ تدريس أبىائٍا في الجاهعات حيف حصكلٍـ
عمى كظائؼ ،في الخارج عمى األغمب .تعتبر الىسبة الكطىية الفمسطيىية لمتعميـ في الضفة الغربية
كقطاع غزة الهرتبة الثاىية حسب التصىيؼ العالهي ،حيث بمغت ٌذي الىسبة في السىكات األخيرة
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 ،%9112في حيف أف ىسبة التعميـ بيف كال الجىسيف (ها بيف عهرم  )24-15قد بمغت .%9812
كلكف ٌذا ال يىفي كجكد هشاكؿ التسرب هف الهدارس كعهالة األطفاؿ .كيىص القاىكف االساسي
الفمسطيىي في الهادة ( )24أف:
 .1التعميـ حؽ لكؿ هكاطف ،كالزاهي حتى ىٍاية الهرحمة األساسية عمى األقؿ كهجاىي في
الهدارس كالهعاٌد كالهؤسسات العاهة.
 .2تشرؼ السمطة الكطىية عمى التعميـ كمً كفي جهيع هراحمً كهؤسساتً كتعهؿ عمى رفع
هستكاي.
 .3يكفؿ القاىكف استقاللية الجاهعات كالهعاٌد العميا كهراكز البحث العمهي ،كيضهف حرية البحث
العمهي كاإلبداع األدبي كالثقافي كالفىي ،كتعهؿ السمطة الكطىية عمى تشجيعٍا كاعاىتٍا.
 .4تمتزـ الهدارس كالهؤسسات التعميهية الخاصة بالهىاٌج التي تعتهدٌا السمطة الكطىية كتخضع
إلشرافٍا.
 5.2.2األىداف التعميمية في فمسطين
باالستىاد الى ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطيىية فاف تسعى السياسة التعميهية في فمسطيف
إلى تحقيؽ األٌداؼ التالية(ابودقة:)2014 ،
 .1تطكير شخصية الهكاطف كتعزيز قدراتً عمى التحميؿ كالىقد كالهبادرة كاإلبداع كالحكار االيجابي.
 .2إعداد الطمبة لحياة تسكدٌا ركح العدؿ كالهساكاة كالهشاركة كالديهقراطية.
 .3تىهية التفكير لدل الهتعمهيف بحيث يسٍـ ذلؾ في تحقيؽ التالؤـ بيف الحقائؽ التاريخية كااللتزاهات
الكطىية الهستقبمية لمشعب الفمسطيىي .كتبىى قضايا الشعب الفمسطيىي كهشاركتً ٌهكهً.
 .4تهكيف الهتعمهيف هف إتقاف المغة العربية األـ كلغة أجىبية أخرل عمى األقؿ تهكىٍـ هف االطالع
الهباشر عمى إىتاج الفكر كالتقىيات كالىظريات العمهية كالقيـ الحضارية.
 .5تهكيف الهتعمهيف هف حقٍـ في بىاء شخصيتٍـ كهساعدتً عمى التعمـ الذاتي.
 .6الهساعدة عمى إذكاء الشخصية كتىهية همكاتٍا كترسيخ اإلدارة الفاعمة بحيث يىشأ الهتعمهكف عمى
التبصر في الحكـ كالثقة في الىفس.
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 .7تحقيؽ التكازف في تعميـ الطمبة هختمؼ الهكاد الدراسية حتى تتكافأ لديٍـ العمكـ كاإلىساىيات
كالتقىيات.
 .8تىشأة الهتعمهيف عمى حب العهؿ كاتقاىً كالتبصر بقيهً األخالقية كدكري الفاعؿ في تككيف
الشخصية كغرس الطهكح في ىفكسٍـ هف اجؿ التفكؽ كاإلبداع لمهساٌهة في ازدٌار الكطف.
 .9الحرص عمى هكاءهة حاجات الفرد كالهجتهع كتحقيؽ التكازف بيىٍا.
.10

تحقيؽ الىهك الهتكاهؿ لمفرد (العقمي كالجسهي كاالىفعالي) بها يتالءـ هع طاقات كاهكاىاتً

كيسٍـ في تحقيؽ تقدهً في كافة الهجاالت.
.11

ترسيخ الهفاٌيـ الديىية كالكطىية كالحضارية  1كهبادئ الهكاطىة الصالحة .

.12

غرس القيـ كالهبادئ التي تىعكس إيجابان عمى السمكؾ كالهعاهالت .

.13

إعداد الفرد في الهدرسة لكسب العيش كبىاء حياة كريهة.

 6.2.2الجيات المشرفة عمى التعميم في فمسطين
يشرؼ عمى التعميـ الهدرسي ثالثة جٍات رئيسية باالستىاد الى ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطيىية
ٌي:
 .1حكومية :كٌي السمطة التي تشرؼ عمى هعظـ هدارس الضفة الغربية كقطاع غزة عدا هحافظة
القدس التي ال تزاؿ تحت االحتالؿ ،أها هدارس القدس العربية ٌىاؾ ىكعاف هف الهدارس الحككهية
كٌها الهدارس الرسهية التي تشرؼ عميٍا ك ازرة الهعارؼ كالبمدية اإلسرائيميتاف كهدارس حككهية
أخرل تشرؼ عميٍا دائرة األكقاؼ اإلسالهية كتديرٌا ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطيىية.
 .2وكالة الغوث الدولية :تشرؼ عمى هدارس الالجئيف الفمسطيىييف في الضفة الغربية بها فيٍا
القدس كقطاع غزة كتتكاجد هعظهٍا في الهخيهات الفمسطيىية في الضفة كالقطاع ،كيأتي أعداد
ٌذي الهدارس في الهرتبة الثاىية بعد الهدارس الحككهية كتتركز أعدادٌا في قطاع غزة حيث
تشرؼ عمى أكثر هف ىصؼ عدد الهدارس في قطاع غزة.
 .3المدارس الخاصة :يشرؼ عمى ٌذي الهدارس كيهكلٍا الٍيئات كالجهعيات الخيرية كالطكائؼ
الديىية.
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 .4التعميم العالي :تشرؼ عمى أىشطتٍا هؤسسات التعميـ العالي كتىسقٍا في إطار السياسات
الكطىية ،كتهىحٍا التراخيص الالزهة.

 7.2.2أنواع التعميم
إف االىكاع الشائعة لمتعميـ الذم يتمقاي الهتعمهكف في الهؤسسات التعميهية ٌي اربعة اىكاع كعمى
اساسٍا صىفت الهؤسسات التعميهية كٌذي االىكاع ٌي (شيخك:)2015،
أ-التعميـ األكاديهي :كٌك االكثر شيكعا كٌك التعميـ الذم يحصؿ عميً الهتعمهكف في الهدارس غير
الهٍىية اك الشاهمة في الهراحؿ الدراسة الهختمفة بها فيٍا هراحؿ التعميـ العالي
ب-التعميـ الهٍىي كالفىي :كٌك التعميـ الذم يراد هىً تأٌيؿ الهتعمهيف لمههارسة هٍىة هعيىة تتطمب
قدرات هٍىية فىية هحدد كالتعميـ الزراعي ،كالصىاعي ،كالتجارم.
ج-التعميـ الحرفي :كٌك التعميـ الذم يراد هىً اهتالؾ الهتعمـ حرفة هعيىة فٍك قريب هف التعميـ الهٍىي
كلكىً أسٍؿ هىً كاثؿ هدة هثؿ التاٌيؿ لالعهاؿ الهيكاىيكية اك الغزؿ كالىسيج ،كالتصهيـ كتصميح
االجٍزة الدقيقة كها شكؿ ذلؾ.
د-التعميـ الشاهؿ :كالتعميـ الذم يجهع بيف الدراسة االكاديهية ،كالهٍىية فٍىاؾ دكرس اكاديهية كالمغة
كالتاريخ كالعمكـ كالرياضيات كالصىاعة كالتجارة كغيرٌا.
كٌىاؾ تصىيفا اخر ألىكاع لمتعميـ (شيخك )2015،كٌك:
أ-التعميم النظامي :تعميـ يتمقاي الهتعمـ في الهدرسة كغالبا ها يعرؼ بالتعميـ الهدرسي كفي هعظـ
االطقار يمتحؽ الىاس بشكؿ هف اشكاؿ التعميـ الىظاهي خمال هرحمة الطمفكلة ،كفي ٌذا الىكع هف
الت عميـ يتكلى الهسؤلكف تحت اشراؼ الهعمهيف ،كعميٍـ الحضكر الى الهدرسة باتظاـ كفي الكقت
الهحدد.
ب-التعميم التمقائي :ها يتعمهً الفرد خالؿ ههارستً لحياتً اليكهية فالطفؿ يتعمـ المغة باالستهاع
لالخريف كٌـ يتحدثكف ثـ يحاكؿ التحدث كها يفعمكف ،كيتعمـ كيفية ارتداء هالبسً اك رككب الدرجات.
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ج -التعميم غير الرسمي :يحتؿ هكاىً كسط بيف الىكعيف السابقيف كعمى الرغـ هف لً براهج هخططة
كهىظهة كها ٌك الحاؿ في التعميـ الىظاهي فاف االجراءات الهتعمقة بالتعميـ غير الرسهي اقؿ اىضباطا
هف اجراءات التعميـ الىظاهي ،فهثال في االقطار التي يكجد بيف سكاىً هف ال يعرفكف القراءة كالكتابة
اشتٍرت طريقة كؿ هتعمـ يعمـ اهيا بكصفٍا اسمكبا لهحاربة االهية ،كفي ٌذي الطريقة يقكـ قادة التربية
كالتعميـ باعداد هادة هبسطة لتعميـ القراءة كالكتابة كالحساب كيقـ كؿ هتعمـ بتعميهٍـ لكاحد ههف ال
يعرفكىٍـ كقد تهكف االؼ الىاس هف التعميـ بٍذي الطريقة غير الرسيهة في البالد العربية كفي بعض
الهجتهعات هثؿ الصيف كىيكاراجكا كالٍىد.
د-التعميم عن بعد :يقصد بً ذلؾ الىكع هف التعميـ الذم يقكـ عمى الكسائط التقىية الهتعددة التي يهكف
عف طريقٍا ضهاف تحقيؽ اتصاؿ هباشر بيف الهعمـ كالهتعمـ داخؿ تىظيـ هؤسسي يكفر المقاء الهباشر
بيىٍها.
كها يعرؼ التعميـ عف بعد باىً ذلؾ الىكع هف التعميـ الذم يككف فيً الهعمـ اك الهؤسسة التعميهية بيعدة
عف الهتعمـ اها في الهكاف اك في الزهاف اك كميٍها هعا.
ه-التعميم االفتراضي :يقصد بً التعمـ هف هكاقع بعيدة ال يحدٌا هكاف كال زهاف بكاسطً االىترىت
كالتقىيات الحديثة ،كٌك طريقة تهكف الفرد هف تجسيد البياىات البالغة التعقيد في بيئة الحاسب االلي
بصكرة هحسكسً كالتعهؿ هعٍا بشكؿ تفاعمي ،ليقكـ الحاسب االلي بتكليد الصكر كاالصكات كغيرٌا
هف الهؤشرات الحسية التي تشكؿ بهجهكعٍا عالها ال كجد لً عمى ارض الكاقع ،هف خالؿ ٌذي
الهعمكهات تتبيف العكالـ االقتراضية الهتىكعة .كٌك تزكيد الفرد الهستخدـ لشبكة االىترىت ،اك االىترىت
بها يحتاجة هف هعارؼ في هختؿ الهكاد اك التخصصات بغرض رفع الهستكل العمـ اك التاخؿ ،كذلؾ
باستخدا الصكت اك الفيدك ،الكسائط الهتعددة الكتب االلكتركىية ،البريد االلكتركىي كغيرٌا.
ط -التعميم االلكترونيٌ :ك عبارة عف طريقة لمتعميـ باستخداـ اليات االتصاؿ الحديثة هف حاسب الى
كشبكات بحث ،ككتبات الكتركىية ككذلؾ بكابات االىترىت سكاء كاف عف بعد اك في الفصؿ الدراسي،
فالهقصكد ٌىا استخداـ ال تقىية بجهيع اىكاعٍا في تكصيؿ الهعمكهات لمهعمـ في اقصر كقت كافؿ جٍد
كاكبر فائدة ،فالدرساة عف بعد ٌي جزء هشتؽ هف الدراسة االلكتركىية كفي كمتا الحالتي يتمقى الهتعمـ
الهعمكهات هف هكاف بعيد عف الهعمـ (هصدر الهعمكهات)كعىدهات ىتحدث عف الدراسة االلكتركىية
فميس بالضركرة عف تعميـ فكرم هتزاهف :بؿ قد يككف تعمهي المكتركىي غير هتزاهف.
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ق-استراتيجية التعمم المدمج او المتمازج :تىاكؿ الباحثكف في هجاؿ تكىكلكجيا الهمعمكهات في التمعيـ
هفٍك التعميـ الهدهج كيسهى احياىا بالهزيج اك الخميط اك الٍجيف اك الهؤلؼ اك التهازجي اك الهتعدد
الهداخؿ فؽ عرؼ Jang Parkالتعمـ الهدهج عمى اىً شكؿ جديد هف اشكاؿ التدريب كالتعميـ يدهج
بيف ههيزات التعمـ كجٍا لكجً كالتعميـ االلكتركىي ،كٌذا يكضع اف التعـ الهتهازج (الهدهج) أحد اشكاؿ
التعميـ التي تستخدـ فيٍا تكىكلكجيا الهعمكهات كاالتصاالت .بحيث تتكاهؿ طرؽ التدريس التي تحتاج
الى تفاعؿ الطمبة كالهعمـ ،كاستخداـ هكاد الكتركىية بصكرة فردية اك جهاعية دكف التخمي عف الكاقع
التعميهي الهعتاد ،كالحضكر في الفصؿ.
 8.2.2السمم التعميمي في فمسطين
يتككف السمـ التعميهي الذم تشرؼ عميً ك ازرة التربية كالتعميـ هف هرحمتيف ٌها:
 .1هرحمة التعميـ قبؿ الهدرسي :كيستهر ٌذا الىكع هف التعميـ لهدة سىتيف ( )5-4سىكات كتقكـ
هؤسسات هحمية كأٌمية كدكلية بتقديـ الخدهات لٍذا الىكع هف التعميـ ،كتشرؼ ك ازرة التربية كالتعميـ
إشرافان غير هباشر عمى ٌذا الىكع هف التعميـ.
 .2هرحمة التعميـ الهدرسي :هدة التعميـ فيً اثىتا عشرة سىة دراسية تبدأ هف الصؼ األكؿ األساسي
كتىتٍي بالصؼ الثاىي عشر ،كسف قبكؿ الطمبة في الصؼ األكؿ ست سىكات ،كيىقسـ التعميـ
الهدرسي (التعميـ العاـ) إلى قسهيف ٌها :ػ
 هرحمة التعميـ األساسي (اإللزاهي) كتشهؿ الصفكؼ ( )10-1كتقسـ ٌذي الهرحمة إلى قسهيف:
 الهرحمة األساسية الدىيا (التٍيئة) كتشهؿ الصفكؼ األساسية ( )4-1تشتهؿ عمى الطمبةالذيف تتراكح أعهارٌـ ها بيف خهس سىكات كثهاىية أشٍر كحتى  10سىكات.
 الهرحمة األساسية العميا (التهكيف) كتشهؿ الصفكؼ ( )10-5تتراكح أعهارٌـ ها بيف()15-11
 هرحمة التعميـ الثاىكم (االىطالؽ) يتفرع التعميـ الثاىكم إلى:
 التعميـ الثاىكم األكاديهي كهدتً سىتاف بفرعيً العمهي كاألدبي كتشهؿ الصفكؼ (-11.)12
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 التعميـ الثاىكم كهدتً سىتاف كيشهؿ الصفكؼ ( ،)12-11كيىقسـ إلى فركعً األربعة:صىاعي ،تجارم ،زراعي ،كتهريضي.
 التدريب الهٍىي :كيقسـ إلى تدريب هٍىي طكيؿ األهد هدتً سىتاف إلعداد عهاالن هٍرةكالى تدريب هٍىي قصير األهد( 5أشٍر  8 -أشٍر ) إلعداد عهاالن هحدكدم الهٍارة.

 9.2.2مكونات العممية التعميمية
تعرؼ العهمية التعميهية باىٍا اإلجراءات كالىشاطات التي تحدث داخؿ الفصؿ الدراسي كالتي تٍدؼ
إلى إكساب الهتعمهيف هعرفة ىظرية أك هٍارة عهمية أك اتجاٌات إيجابية ،فٍي ىظاـ هعرفي يتككف هف
هدخالت كهعالجة كهخرجات ،فالهدخالت ٌـ الهتعمهيف كالهعالجة ٌي العهمية التىسيقية لمتىظيـ
الهعمكهات كفٍهٍا كتفسيرٌا كايجاد العالقة بيىٍا كربطٍا بالهعمكهات السابقة ،إها الهخرجات فتتهثؿ
في تخريج طمبة أكفاء هتعمهيف .كتتككف العهمية التعميهية هف الطالب ،الهعمهيف ،الهىاٌج أك الهحتكل
التعميهي ،االساليب كالكسائؿ التعميهية ،اساليب التقكيـ كالبيئة التعميهية كالبىية التحيتية .كسيتـ شرح
كؿ هىٍا بالتفصيؿ ادىاي (العبيدم:)2018،
 1.9.2.2الطالبٌ :ك الهتعمـ كها يهتمكً هف خصائص ىفسية ،عقمية ،اجتهاعية ،رغبة كدافع لمتعمـ.
كالهرحمة األساس في العهمية التعميهية ٌي الذم تقكـ عميٍا العهمية التعميهية ،لذلؾ هف الضركرم أف
يككف لدل الطالب الرغبة بتمقي بالتعمـ ،كهستعدان لتطكير قدراتً كهٍاراتً كتفاعمً اإليجابي هع زهالءي
في األىشطة الهشتركة هف أجؿ الكصكؿ لألٌداؼ الهرجكة .كيتهيز الطالب االكثر فاعمية بالتعميـ
بالخصائص التالية :الىضج العقمي اكالذٌىي ،الىضج البدىي اكالحركي .الىضج العاطفي اكاالىفعالية،
االستعداد كالقابمية لمتعمـ (هسعكد .)2017 ،اها تىهية قدرات الطمبة في ٌذي الدراسة فٍك يشهؿ ها
يمي :تىظـ اىشطة ال هىٍجية لمطمبة في الهدارس ،تقديـ الهساعدات في هجاؿ صعكبات التعمـ لدل
بعض الطمبة .تىظـ براهج تربكية لمدعـ الىفسي كاالجتهاعي لمطمبة .الدفاع عف حقكؽ الطمبة في حالة
تعرضٍـ لمعىؼ .كتقدـ الهساعدات الهباشرة لمطمبة (هثؿ :تكفير االقساط كالحقيبة الهدرسية ،كتقدـ
هكافئات كهىح لمطمبة األكائؿ في التعميـ).
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 2.9.2.2المحتوى التعميمي :يعرؼ باىً هجهكعة أالفكار ،كالحقائؽ الهعبرة عف الثقافة التي تىتشر
في هجتهع ها ،كفي التعميـ يعرؼ الهحتكل التعميهي بالهىاٌج أك الهقررات الدراسية كيتـ تصىيفٍا
كالتالي (المغات ،كالرياضيات ،كالعمكـ الحياتية ،كالتكىكلكجيا ،التاريخ كالديف كالدراسات اإلجتهاعية
كهف الضركرم أف تككف ٌذي الهىاٌج تىاسب هستكل الطالب ،كتراعي كافة الفركؽ بيف كؿ طالب
كآخر (هسعكد .)2017 ،اها تطكير الهحتكل التعميهي في ٌذي الدراسة فٍك يشهؿ ها يمي :جعؿ
الهحتكل التعميهي يتالءـ هع الىهك الجسدم ،كالىهك العقمي ،كالىهك الىفسي كاالجتهاعي لمطمبة كبها
يعزز الكعي الصحي كالهٍارات اإلبداعية عىد الطمبة
 3.9.2.2المعمم :يمعب الهعمـ دك انر جكٌريان في العهمية التعميهية ،ذلؾ ألىً يقكـ بتحديد ىكع الهادة
الدراسية ،كها تشتهؿ عميً هف اتجاٌات ،كأفكار ٌادفً .لذلؾ يجب أف يتكافر بً هجهكعة هف الشركط
هف أبرزٌا أف يككف الهعمـ هتخصصان ،كعمى دراية تاهة بكؿ ها يتعمؽ بالتدريس هف هفاٌيـ،
كىظريات ،كشخصية قيادية تعيىً عمى إدارة الحصة الدراسية بشكؿ فعاؿ ،كهف الضركرم أف يككف
قاد انر عمى تكفير الجك الهالئـ لمطالب كلديً قدرة عمى االستهاع إليٍـ ،كادراؾ الفركؽ بيىٍـ (هسعكد،
 .)2017اها بىاء قدرات الهعمهيف الذم تساٌـ بً الهؤسسات االٌمية في ٌذي الدراسة فٍك يشهؿ ها
يمي :دراسة احتياجات الهعمهيف التدريبية ،تصهيـ براهج تدريبية تتالئـ هع احتياجاتٍـ ،عقد الدكرات
تدريبية الذيف تـ اختيارٌـ ،تقييـ التدريب كالرضى هف قبؿ الهشاركيف في الدكرات التدريبية التي تـ
عقدٌا ،كتكريـ الهعمهيف الهبدعيف هف خالؿ هىحٍـ الهكافئات كالجكائز.
 4.9.2.2الوسائل التعميمية :تعرؼ الكسائؿ التعميهية باىٍا كافة األجٍزة كاألدكات كالهكاد التي
يستعهمٍا الهدرس لتحسيف عهمية التعميـ كالتعمـ كتحقيؽ األٌداؼ التعميهية الهحددة ،كيطمؽ عمى
الكسائؿ التعميهية العديد هف الهسهيات كتكىكلكجيا التعميـ .كتعتبر الكسائؿ التعميهية ذات أٌهية كبيرة
حيث يعتهد عميٍا في شرح ،كتكصيؿ الهعمكهة لمطالب كيعتهد عميٍا في تحفيز الطالب ،كجذب
اىتباٌٍـ كجعمٍـ أكثر تفاعالن هع الهعمـ أثىاء الشرح .اها هصادر الهعرفة الهساعدة فتعرؼ بأىٍا
هجهكعة الكتب التي يهكف لمطالب ،كالهعمهيف اإلستعاىة بٍا كتعتبر ذات أٌهية كبيرة لكؿ هف
الطرفيف (هسعكد .)2017 ،اها تطكير الكسائؿ التعميهية في ٌذي الدراسة فٍك يشهؿ ها يمي :ىشر
الكعي حكؿ اٌهية الكسائؿ التعمهية الحديثة ،كتقديـ الهساعدات لمحصكؿ عمى الكسائؿ التعمهية
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الحديثة التي تعتهد عمى التكىكلكجيا ،كعمى الكسائؿ الصكرية الحديثة كالىهاذج كالعيىات كالهجسهات
كالٍيكؿ العظهي ،كعمى الكسائؿ السهعية كالهرئية كالحاسكب كالتمفزيكىات كالهسجالت الهختمفة
كالهسرح ،اضافة الى الرحالت التعميهية الى االهاكف الطبيعية كالتاريخية كالهتاحؼ كالهعارض .الى
آخري.
 5.9.2.2االساليب التعميمية :يهكف تعريؼ االساليب التعميهية باىٍا السمكؾ الذم يتخذي الهعمـ دكف
غيري كيصبح سهة خاصة بً ،كال يهكف أف يتهاثؿ أسمكب هعمـ هع هعمـ آخر تهاهان ،كلذلؾ ال يهكف
عد أك حصر أساليب التدريس ،فمكؿ هعمـ أسمكبً .كاختيار طريقة التعميـ الهىاسبة يعتهد عمى ىكع
الهعمكهة التي يريد تعميهٍا لمطالب ،كها يعتهد عمى شخصية الهعمـ ىفسً كعمى الهرحمة العهرية التي
يىكع بطرؽ
يقكـ بتدريسٍا .كيقكـ الهعمـ الجيد باستخداـ عدة طرؽ في الحصة الصفية الكاحدة حتى ّ
الحصكؿ عمى الهعمكهة فال يهؿ الطمبة (هسعكد .)2017 ،اها اساليب التعميـ في ٌذي الدراسة تشهؿ
ها يمي :الهحاضرة ،الهىاقشة ،الهشركع ،حؿ الهشكالت ،الرحالت الهيداىية ،األىاشيد كالقصص ،ىظاـ
التعميـ الشخصي ،األسئمة الصفية ،كالتعمـ التعاكىي.
 6.9.2.2البيئة المادية لمتعميم :ال يقتصر هفٍكـ البيئة التعميهية عمى الهكاف الذم يتمقى فيً الطمبة
العمكـ الهختمفة فقط ،بؿ عمى هجهكع العكاهؿ كالشركط الىفسية ،كالتعميهية ،كاالجتهاعية التي تُشكؿ
سكيان البيئة التعميهية ،فالهكاف أكؿ عىاصر تمؾ البيئة ،فيها ُيشكؿ األسمكب التعميهي ،كالىظـ التربكية
إف ىتيجة تفاعؿ
كالتعميهية الشؽ اآلخر هف تمؾ البيئة ،كال يقتصر األهر عىد ٌذا الحد كحسب ،بؿ ّ
تعد ُجزءان هٍهان هف هفٍكـ
الطمبة هع الهعمـ أك الهدرب ،كطريقة فٍهٍـ لمدركس هف أكثر هف هىظكرّ ،

البيئة التعميهية أيضان (هسعكد.)2017 ،

كهف عىاص البيئة التعميهية الهادية في ٌذي الدراسة فٍي تشهؿ :تكفر الهكاف الهالئـ لمتعمـ ،كالهرافؽ
الهٍهة ،هثؿ :الهقاعد الدراسية ،كالمكح أك السبكرة ،كالكسائؿ
الضركرية لذلؾ ،كالهحتكيات الهادية ُ
التعميهية كالىهاذج كالخرائط ،كدكرات الهياي ،كالساحة العاهة ،كالهالعب ،كهختمؼ الهرافؽ الصحية،
كالهقصؼ ،إلى جاىب ضركرة تكفر الخدهات ،كالكٍرباء ،كالتدفئة ال خاصةن في هكاسـ البرد كالشتاء.
لذلؾ يجب تكافر بيئة تعميهية هىاسبة  ،لها لٍا هف أثر فعاؿ في جذب الطالب لتمقي العمـ.
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 10.2.2واقع وتحديات التعميم في القدس
إف القدس استىادا لمقاىكف الدكلي ٌي اراضي هحتمة كتقع الهسؤكلية عمى السمطات االسرائيمية لجٍة
تقديـ الخدهات األساسية لمسكاف فيٍا بها فيٍا هكضكع التعميـ .كاذا كاف الىقص في غرؼ التدريس
يصؿ إلى  1500غرفة كالتسرب في الهدارس يبمغ  45في الهئة هف هجهؿ الطالب كاستهرار تدٌكر
التعميـ في القدس ٌك هأساة حقيقية بكؿ ها يعىيً ذلؾ هف ضياع الشباب كاستفحاؿ الجريهة كتفشي
الهخدرات كتدهير الهجتهع الفمسطيىي في القدس  .إف الكاقع التعميهي في القدس ٌك حصيمة تعدد
أىظهة التعميـ الهطبقة في الهحافظة في ظؿ غياب سمطة كطىية فمسطيىية تربكية تشرؼ عمى ٌذا
التعدد في أىظهة التعميـ لتعهؿ عمى صٍري في بكتقة كاحدة ليعبر عف الٍكية القكهية كالكطىية
الفمسطيىية ،كلتعهؿ أيضا عمى تحسيف البيئة الهدرسية كالتعميهية كتحسيف ىكعية التعميـ فيٍا .إف
لمقطاع التربكم كالتعميهي في القدس أٌهية كبيرة في تأكيد الٍكية الفمسطيىية كالعربية لمهحافظة
الهقدسة كهؤسساتٍا التربكية كالتعميهية .كسكؼ ىمقي الضكء عمى ٌذي الهشاكؿ هف الزكايا
التالية(كىعاف:)2009 ،
 1.10.2.2سيطرة سمطات االحتالل عمى التعميم وأسرلة المناىج الدراسية
تسيطر إسرائيؿ عمى الهىاٌج التعميهية في القدس الشرقية ،حيث تتكلى بمدية القدس طباعة
الكتب الهدرسية الفمسطيىية التي تدرس في الهدارس العربية ،بعد أف يتـ هالءهة ٌذي الكتب هع الرؤية
كالركاية اإلسرائيمية ،كذلؾ بحذؼ ها يتعمؽ بالٍكية الفمسطيىية ،كحقكؽ الهكاطف الفمسطيىي ،ك الهسجد
األقصى لتجٍيؿ الهقدسييف .كقد أصدرت ك ازرة التربية كالتعميـ اإلسرائيمية ق ار ار يقضي بتدريس "كثيقة
االستقالؿ لدكلة (إسرائيؿ)" في هدارس القدس العربية .خدهة لٍدؼ الدكلة العبرية بتٍكيد الهحافظة
الهقدسة .كقد ىص قاىكف التعميـ الرسهي في دكلة إسرائيؿ عمى ها يمي" :إف التعميـ االبتدائي يٍدؼ
إلى إرساء األسس التربكية عمى قيـ الثقافة اليٍكدية كعمى احتراـ اإلىجاز العمهي ،كيعتهد عمى حب
الكطف كالتضحية كاإلخالص لمدكلة كالشعب اليٍكدم ،كها أىً يركز في التدريب عمى األعهاؿ
الزراعية كالحرؼ اليدكية كتحقيؽ هبادئ الركاد الصٍايىة األكائؿ" .إعدادان يقكـ عمى الهعرفة كاإللهاـ
بالثقافة كالتقاليد اليٍكدية التي تعاىي هىٍا في (أرض الشتات) أك في الضياع (الدياسبكرا) ،اظٍار ها
يسهى (بالهسألة اليٍكدية) التي ىتجت عف احتقار اليٍكد كاضطٍادٌـ في جهيع أىحاء العالـ عمى هر
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التاريخ في كؿ بمد حممكا بً بداية هف العصر الفرعكىي القديـ حتى العٍد الىازم في ألهاىيا .هؿء
الهىاٌج الدراسية بالبطكالت الخارقة كاألساطير التي كردت في التكارة كأسفارٌا  ،كأف اهلل كعدٌـ
باستخالفٍـ في األرض .كالتركيز في الهىٍاج عمى اف اليٍكد ٌـ شعب اهلل الهختار كحشد التاييد
كالهىاصرة لٍذي الفكرة .كاف إقاهة دكلة يٍكدية في فمسطيف ٌك تحقيؽ الهر اهلل كفقا لها جاء في
التكراة .فالرب اختار الشعب اليٍكدم كاختار األرض .كبذلؾ تككف (أرض إسرائيؿ) هخصصة لبىي
إسرائيؿ كحدٌـ دكف غيرٌـ( .ىحف فقط ..كسكاىا صفر)( ،،،لىا كؿ البالد كهف سكاىا ال كجكد لٍـ)،،،
لقد جمب اليٍكد ركح التقدـ كاالزدٌار إلى الشرؽ األكسط ،بيىها زاكؿ العرب أعهاؿ الىٍب كالسطك
كالقتؿ ،إىٍـ كحكش كغير إىساىييف ،فالعربي الذم ال يفٍـ إال لغة القكة كالقسكة ،كهستعد دائهان ألف
يقضي عميؾ بال رحهة ،كالذم يىكم قتمؾ سارع إلى قتمً .إف األٌداؼ التربكية كالتعميهية التي تبمكرت
عبر التطكر التاريخي لمهؤسسة التعميهية اإلسرائيمية تـ التعبير عىٍا بشكؿ كاضح في الهىاٌج
الدراسية ،كبخاصة في كتب الديف كالتاريخ كالجغرافيا كالمغة كاألدب ،حيث تتهحكر حكؿ المنطمقات
الفمسفية التالية:
(أ) اف اليٍكد أهة كاحدةٌ :ىاؾ شعب يٍكدم كاف في الهاضي البعيد يعيش في كطىً «أرض
إسرائيؿ» هكحدان ،ثـ تشتت بفعؿ االحتالؿ األجىبي لٍذا الكطف .كخالؿ سىكات «الدياسبكرا /الشتات»
كاف الشعب اليٍكدم يحمـ بالعكدة إلى كطىً ،كعكست تعبيراتً الديىية كهكركثاتً الثقافية االجتهاعية
ٌذا الحمـ .لذلؾ ال بد هف جهع جهيع اليٍكد في فمسطيف عمى أساس الديف كالمغة العبرية ،كالثقافة
اليٍكدية .لكف «الجكييـ» اك األغيار ال يزالكف يقيهكف في ٌذي البالد ،كيسيطركف عميٍا أك يحتمكىٍا.
كىظ انر إلى أف الكطف «القديـ ػ الجديد» هأٌكؿ باألغيارٌ ،ىاؾ ضركرة لمقياـ بعدة اقتحاهات في كقت
كاحد ،اقتحاـ األرض ػ اقتحاـ العهؿ كاإلىتاج ػ اقتحاـ الحراسة ...إلخ .إف الركابػػط الديىيػػة كالتاريخي ػػة
بيف اليٍ ػػكد ك«أرض إسرائيؿ» ٌي ركابط أزلية /أبدية؛ األهر الذم يجعؿ العرب في البالد ككأىٍـ غير
هكجكديف.
(ب) استخداـ المغة العبرية بدؿ المغة العربية :تعتبر المغة العبرية هف أٌـ األسس التي تقكـ عميٍا
فمسفة التربية كالتعميـ لدل االسرائيمية ،كذلؾ الىٍا تعتبر هبدأ هف هبادلء القكهية ،كالرتباطٍا بالديف
حيث أىٍا لغة التكراة كاألدب العبرم كالتراث العبرم القديـ ،كقد بقيت المغة العبرية حبيسة (الجيتك)
هئات السىيف كلـ تستعهؿ إال كمغة ديف كشعائر فقط.
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(ج) اعتبار التكراة كالتمهكد بدؿ القرآف الكريـ كالسىة الىبكية الشريفة :فالتكراة ٌي الهصدر األساسي
لمتاريخ كالجغرافيا كاألدب القكهي ،كالهحتكل األساسي لمتقاليد الركحية كاألخالقية .كالتدليؿ كاالقتباس
هف التكراة كالتمهكد بدؿ القرآف الكريـ كالسىكية الىبكية الشريفة
(د) اعتبار الشعب اليٍكدم ٌك "شعب اهلل الهختار" كغرس الىظرة الدكىية لهف ٌك غير يٍكدم ،كأف
جهيع الحضارات كالثقافات ٌي كحي هف ٌذي الدياىة كٌذا الشعب ،كأىٍـ يجب أف يتصرفكا عمى ٌذا
األساس .ككؿ شعكب االرض ٌي هخمكقً كهسخري لخدهتً .إظٍار التفكؽ العبرم الحضارم عبر
العصكر لتككيف اإلحساس بالتهايز كالتفكؽ ،كالشعكر باالستعالء عىد األجياؿ اإلسرائيمية الجديدة،
كتشكيً كتقزيـ الصكرة العربية في ىظر الطالب اإلسرائيمي هقابؿ التأكيد عمى صكرة «السكبرهاف»
اإلسرائيمي الذم ال يقٍر.
(ؾ) ارض فمسطيف ٌي ارض الهيعاد الهقدسة :التي هىحت لٍـ هف قبؿ اهلل ،كٌي كطف ٌذي األهة،
كال بد هف العكدة إلى ٌذا الكطف كاالرتباط بً كبذلؾ فٍـ يطبقكف أكاهر اهلل .اإليهاف الهطمؽ بحؽ
شعب إسرائيؿ في «أرض إسرائيؿ التاريخية».
(ك) تدريس تاريخ اليٍكد :كالتركيز عمى الهحرقة الىازية كالظمـ كاالضطٍاد الذم عاىى هىً اليٍكد عمى
هدل العصكر هف الركهاف كالسبي الذم تعرضكا لً هف قبؿ االشكرييف ،كالبابمييف.
(ل) تدريس كثيقة االستقالؿ االسرائيمية كالىشيد الكطىي االسرائيمي :كشهمت ٌذي الكثيقة عدة تعميالت
كهبررات إلقاهة دكلة إسرائيؿ هىٍا( :أ) الهبرر التاريخي :كٌك صمة الشعب اليٍكدم بأرض إسرائيؿ
ككىٍا أرض اآلباء كاألجداد سابقان عبارة هف ٌذي الكثيقة “لقد ىشأ الشعب اليٍكدم في ارض إسرائيؿ".
(ب) الهبرر الطبيعي :كٌك أحقية الشعب اليٍكدم بأف يككف لً كطف هستقؿ هثؿ باقي شعكب العالـ
التي تحظى بكط ف لٍا عباري " اىً لهف الحؽ الطبيعي لألهة اليٍكدية ألف تككف أهة في دكلتٍا ذات
السيادة هثمٍا في ذلؾ هثؿ سائر أهـ العالـ"( .ج) الهبرر القضائي /الرسهي :كؿ الهستىدات الرسهية
التي تثبت احقية الشعب اليٍكدم في اقاهة كطف في ارض فمسطيف كأف يككف لً كطف هستقؿ كيشهؿ
ذلؾ كعد بمفكر كقرار ٌيئة الجهعية العهكهية لألهـ الهتحدة .كها شهمت الكثيقة أيضا تعريؼ الدكلة
لىفسٍا فٍي تعرؼ ىفسٍا كدكلة يٍكدية اقيهت باألساس لجهع الشتات اليٍكدم هف جهيع اىحاء العالـ
كٌي هفتكحة األبكاب لمٍجرات اليٍكدية ،كٌي دكلة يٍكدية اقيهت باألساس لمشعب اليٍكدم كٌىا يظٍر
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الطابع االثىي لمدكلة كلكف ٌي تعرؼ ىفسٍا أيضا كدكلة ديهكقراطية ٌذا التعريؼ ها زاؿ يخمؽ
اشكالية حتى يكهىا ٌذا فبهجرد ذكر الدكلة اىٍا دكلة يٍكدية كأىٍا هفتكحة األبكاب لمٍجرات اليٍكدية.
 2.10.2.2إستيداف المغة العربية
إف الخطر االكبر يتهثؿ بقياـ الحككهة اإلسرائيمة بتحريؼ كتغير الهىٍاج الفمسطيىي كتٍكيد هىٍاج
التعميـ في الهدارس العربية يشكؿ خطر كبير عمى الٍكية العربية لمطمبة الفمسطيىيف السيها كأف
التعديؿ عمى الكتب الدراسية طاؿ هادتي التاريخ كالثقافة اإلسالهية .فك ازرة التعميـ اإلسرائيمية تتعهد
ا لهساس بالمغة العربية كهحاكلة طهسٍا هف خالؿ احتكاء الهىاٌج عمى أخطاء لغكية كاستبداؿ المغة
الفصحى بالمٍجة العاهية ،كها أىٍا تفتقر لكؿ ها يتعمؽ بجهاليات العربية هها يشكيً الٍكية اإلىساىية
الكطىية كالقكهية لمطالب الهقدسي (جبريؿ .)2013 ،
 3.10.2.2ازدياد عدد طمبة القدس وضعف الدعم والمساعدة لمطالب
يبمغ عدد طمبة القدس قرابة  40أالؼ طالب كطالبة  %50،هىٍـ يدرسكف في هدارس بمدية
االحتالؿ في القدس ك %24يتمقكف تعميهٍـ في الهدارس الخاصة ،ك %13هف الطمبة يتمقكف تعميهٍـ
في هدارس التربية كالتعميـ ك هدارس األكقاؼ ك %15هف أجهالي الطالب يدرسكف في هدارس الككالة
كبعض الهدارس الجديدة غير الهعترؼ بٍا (جبريؿ.)2013 ،
 4.10.2.2النقص الشديد في تأىيل وبناء قدرات المعممين
ضعؼ هيزاىيات الهدارس كهصادر التهكيؿ الثابتة كعدـ اىتظاـ الركاتب كعدـ كفايتٍا لمكضع
الهالي الخاىؽ التي تعيشً الهدارس أدل إلى ٌجرة كتسرب الكثير هف الكفاءات التدريسية إلى هدارس
ك ازرة الهعارؼ كالتابعة لمبمدية اإلسرائيمية لتدىي الركاتب هع الهستكل الهعيشي في الهحافظة هها اكجد
ىقصان في الهدرسيف األكفاء في التخصصات األساسية الهطمكبة كأدل إلى ضعؼ هستكل التحصيؿ
لدل الطمبة ىاٌيؾ عف الىقص في أجٍزة الهختبرات العمهية كالحكسبة كالهكتبات كهراكز التعميـ التقىي
كالهٍىي  .الىقص في دكر الهعمهيف  ،كهراكز التدريب التخصصي كالتربكم كالبحثي لمهعمهيف  ،كفي
تهكيؿ الهدارس الهٍىية كهراكز اإلرشاد كالتكجيً كالتدريب التقىي كالهٍىي كتكفير األجٍزة كالهكائف
الحديثة الستيعاب هٍف جديدة كتشجيع الطمبة عمى التعميـ الهٍىي الهتهشي هع حاجات كسكؽ العهؿ
كهتطمبات الهجتهع كىشر الكعي فيً (جبريؿ.)2013 ،
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 5.10.2.2النقص الشديد بالمباني المدرسية والغرف الصفية
ىقص بالغرؼ الصفية  1500غرفة تقريبا كتتراكح ىسبة الزيادة الطالبية في العاـ الدراسي
الكاحد هف  .%8-5كقد بيىت احدل الدراسات التي صدرت عف ك ازرة التربية اف حكالي  %41هف
الهدارس تعاىي هف هشكمة اكتظاظ الطمبة .إف ىسبة عالية هف هدارس هحافظة القدس تعاىي هف ىقص
في الهباىي الصالحة لالستعهاؿ التربكم لذا لـ يتـ بىاء هدارس جديدة في هحافظة القدس حسب
هتطمبات تطكر االحتياجات التربكية كأغمب هدارس القدس تـ تكسيعٍا اك جرل استئجار هباىي جديدة
(جبريؿ.)2013،
 6.10.2.2النقص الشديد في المختبرات العممية
تعاىي هدارس القدس هف ىقص شديد في كجكد الهختبرات ،كاذا كجدت تككف عبارة عف غرفة
كاحدة ذات خزائف هتعددة كتستخدـ كهختبر لألحياء أك الكيهياء أك العمكـ العاهةٌ .ذا عدا عف الىقص
في األجٍزة كالهكاد %52.6 .هف هدارس الحككهة ال يتكفر فيٍا هختبر عمهي كالىسبة في الهدارس
الخاصة  %46.8كهدارس الككالة ( %44.4جبريؿ.)2013،
 7.10.2.2النقص الشديد في المكتبات المدرسية
اف ها ىسبتً  %68.4هف هدارس الحككهةال يتكفر فيٍا قاعة هكتبة كالىسبة في الهدارس
الخاصة  %53.1ك % 55.6في هدارس الككالة .كاف الهدارس التي يتكفر فيٍا قاعة هكتبة فإىٍا
تعاىي هف ىقص في أعداد الكتب (جبريؿ.)2013،
 8.10.2.2النقص الشديد في مختبر الحاسوب
تعاىي هدارس القدس هف ىقص في هراكز أك هختبرات الحاسكب في هدارسٍا كاف ها ىسبتً
 % 47.3هف الهدارس الحككهية ال يتكفر فيٍا هختبرات حاسكب ،الىسبة في الهدارس الخاصة
 %46.8كهدارس الككالة ( %100جبريؿ.)2013،
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 9.10.2.2النقص الشديد في المالعب والساحات والمظالت الواقية
الهالعب كالساحات جهيعٍا بحالة غير هرضية فحكالي ( )%66.7هف هدارس القدس (ككالة،
حككهة ،خاصة) ال يتكفر فيٍا هظالت كاقية لمطمبة هف حر الصيؼ كبر الشتاء كىسبة ،أها بالىسبة
لمكحدات الصحية في هدارس القدس فها ىسبتً ( )%17هف الكحدات الصحية في الهدارس حالتٍا
غير هرضية كال تصمح الستعهاؿ الطمبة (جبريؿ.)2013،
 10.10.2.2ازدياد نسبة التسرب المدرسي
بالرغـ هف عدـ تكاجد إحصائية دقيقة إال أف جهيع الدراسات أثبتت تدٌكر الهشكمة كتفاقهٍا هع
الزهف ،هها ساعد عمى اىتشار االىحراؼ االجتهاعي كعهالة األطفاؿ .فقد سجمت هدارس القدس أعمى
ىسبة لمتسرب الهدرسي بيف الهدارس الفمسطيىية كمٍا حيث زادت الىسبة عف اؿ %10هف طمبة
القدس ،كيعزكا األهر إلى ظركؼ التعميـ كالىقص في األبىية الهدرسية كاكتظاظ الصفكؼ كالكضع
االقتصادم الهتردم لألٌؿ ،الذم يدفعٍـ لتكجيً ابىٍـ لسكؽ العهؿ باك انر بدالن هف هتابعة دراستً
جدار كحك ٍ
كعكائؽ االحتالؿ هف ٍ
اجز إضافة إلغراءات سكؽ العهؿ.
 11.10.2.2جدار الفصل العنصري والحواجز العسكرية تقيد الحركة والحد من الوصول لممرافق
التعميمية
أدل بىاء جدار الفصؿ العىصرم بيف هحافظة القدس كهحيطٍا العربي هف ضفة الغربية إلى
عزؿ أكثر هف  154ألؼ هقدسي عربي خارج الهحافظة ،كجعمٍـ هضطريف يكهيا لمدخكؿ عبر
الحكاجز العسكرية الثابتة الهكجكدة عمى جهيع هداخؿ الهحافظة التي تعرقؿ كصكؿ الطمبة كالهعمهيف
إلى هدارسٍـ الكاقعة داخؿ الجدار ،ىاٌيؾ عف الهدارس الكاقعة في هكاقع هتضررة بشكؿ هباشر
كيفصمٍا الجدار عف الهحافظة الهقدسة .كزاد ٌذا األهر هف هعاىاة الهقدسييف ،كأثر سمبا عمى الهسيرة
التعميهية هف خالؿ تأخير كصكؿ الهعمهيف كالطالب إلى هدارسٍـ كبالتالي عدـ اىتظاـ الدكاـ أك
التسرب.
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 1.3.2مقدمة
يعتبر قطاع العهؿ االٌمي في فمسطيف هف اٌـ القطاعات الفاعمة في الهجتهع الهدىي
الفمسطيىي .حيث تمعب هؤسسات العهؿ األٌمي دكر حيكم كفعاؿ في إطار تىشيط الحراؾ
الديهكقراطي داخؿ الهجتهع ،فٍي أٌـ قىكات الهشاركة الشعبية ،كٌي البىية التحتية التي تؤسس ألف
تككف الديهكقراطية ىظاها لمحياة ،كأسمكبان لتسيير الهجتهع .اال اف ٌىاؾ جدؿ كاسع حكؿ تعريؼ دكرٌا
،ك ىطاؽ عهمٍا  ،كاٌهيتٍا ،كالهٍاـ الهىكطة بٍا ،كيعكد أصؿ ٌذا الجدؿ إلى أسباب خاصة بتعريؼ
هفٍكـ العهؿ االٌمي كالهجتهع الهدىي في السياؽ التاريخي كالفمسفي لتطكر الهفٍكـ كالعهؿ في
الهجتهع العربي ،كالى خصكصية الكضع الفمسطيىي الذم ظٍر بً العهؿ االٌمي ليسبؽ القطاع
الحككهي الكطىي ،اذ قاـ كلسىكات عديدة بتكفير كاجٍة لمعهؿ الكطىي كلتقديـ الخدهات االساسية
كالٍاهة كجزء هف الهقاكهة كالصهكد.
 2.3.2تعرف المؤسسات الخيرية األىمية
تعرؼ الهؤسسات األٌمية الخيرية قاىكىا باىٍا شخصية هعىكية هستقمة تىشأ بهكجب اتفاؽ بيف
عدد هف األشخاص لتحقيؽ أٌداؼ هشركعة بالكسائؿ السميهة كالديهقراطية ،تٍدؼ لمصالح العاـ دكف
استٍداؼ الربح الهالي بٍدؼ اقتساهً بيف األعضاء أك لتحقيؽ هىفعة شخصية .كال يجكز تأسيس
الهىظهة االٌمية عمى اساس ديىي اك طائفي اك عرقي اك فئكم اك عمى اساس التفرقة بسبب الجىس اك
االصؿ( .قانون الجمعيات الخيرية والييئات األىمية الفمسطيني رقم  1لسنة ،)2000كقد قدـ
سالهكف كاىيير( )1992هعايي انر لتعريؼ الهؤسسات األٌمية هف اٌهٍا :أف يككف لٍا شكؿ هؤسسي
يهيزٌا عف التجهع الهؤقت لهجهكعة افراد ،أف تككف هىفصمة عف الحككهة حتى لك حصمت عمى
بعض الدعـ الهادم ،أف تككف غير ربحية ،أف تحكـ كتدار ذاتيان ك ليس هف قبؿ قكة خارجية ،كاف ال
تعهؿ بالسياسة بالهعىى الحزبي بؿ بالسياسات العاهة ،كجهيع اىشطتٍا تقكـ عمى هبدأ الطكعية.
 3.3.2النشاط األىمي
أ ّها الىشاط األٌمي فٍك ام خدهة أك ىشاط اجتهاعي أك اقتصادم أك ثقافي أك أٌمي أك تىهكم أك

غيري يقدـ تطكعان أك اختياريان كهف شأىً تحسيف هستكل الهكاطىيف في الهجتهع اجتهاعيان أك صحيان أك
هٍىيان أك هاديان أك ركحيان أك فىيان أك رياضيان أك ثقافيان أك تربكيان( .قاىكف الجهعيات الخيرية كالٍيئات
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األٌمية الفمسطيىي رقـ 1لسىة .)2000كقد يككف العهؿ الطكعي كاالىخراط االختيارم كليس الىفعي في
العهؿ االجتهاعي ٌك ها هيز الىشاط االٌمي كلعقكد ،كها اف االيهاف بقيـ اساسية لمهقاكهة كالتغيير
االجتهاعي كاف الهحرؾ الرئيس لإللتفاؼ حكؿ الىشاط كالعهؿ االٌمي ،كٌذا ها كاىت تكفري العالقة هع
االحزاب.
 4.3.2القيم والمبادئ التي تحكم المؤسسات األىمية
كتعهؿ ٌذي الهؤسسات األٌمية كفقان لعدد هف القيـ كالهبادئ كالتي هف اٌهٍا :التطكع ،الهسؤكلية
االجتهاعية كالتضاهف ،العطاء كاإليثار "إعالء الهصمحة العاهة عمى الهصالح الشخصية" ،العدالة
االجتهاعية ،الهشاركة ،كالديهقراطية ،كالهساكاة ،التعددية ،االبتكار كالهبادرة ،الشفافية كالهساءلة،
كالحكـ الرشيد ،الكضكح كاالىفتاح كالتكاهؿ ،حرية التفكير كالتعبير كاإلبداع كاإلعالـ كالتىقؿ ،ك العهؿ
عمى اساس الشرعية القاىكف الدكلي االىساىي كالهكاثيؽ الدكلية كق اررات الجهعية العاهة لألهـ الهتحدة،
كحقكؽ االفراد كالهجهكعات بها يتكافؽ هع هبادمء حقكؽ االىساف كالهكاثيؽ الدكلية ذات الصمة.
كالسعي لمسالـ العادؿ كاحتراـ كضهاف حؽ الشعكب كاالقميات في الحرية كتقرير الهصير كالىضاؿ
ضد كؿ أشكاؿ التهييز.
هٍها في تكفير خدهات كاسعة لمهجتهع
لعبت الهؤسسات األٌمية خالؿ العقديف الهاضييف نا
دكر ن
الفمسطيىي في ظؿ االحتالؿ ،شهمت هجاالت الحياة الهدىية هثؿ التىهية ،كالتعميـ ،كالصحة ،كاإلعالـ،
كحقكؽ اإلىساف ،كالهرأة ،كهراكز البحث ،كالتدريب التىهكم كالهٍىي ،إضافة إلى خدهات إغاثة قدهتٍا
الجهعيات الخيرية كلجاف الزكاة ،لتكاجً هشكالت الفقر التي صىعٍا االحتالؿ (هاس.) 2001،
كهع هجيء السمطة الكطىية الفمسطيىية ،كتأسيس الك ازرات الهتخصصة ،إىتقمت بعض الخدهات
التي تقدهٍا الهؤسسات األٌمية إلى السمطة الكطىية ،كأصبح كاجبان عمى ٌذي الهؤسسات دعـ السمطة
الكطىية في تقديـ ٌذي الخدهات كال يزاؿ لمهىظهات األٌمية الفمسطيىية دك انر ٌاهان في تقديـ الخدهات في
إطار التكاهؿ كالتىسيؽ كالشراكة هع السمطة الكطىية الفمسطيىية بحيث يتـ تالفي التكرار كاإلزدكاجية،
كها يتـ تقديـ ٌذي الخدهات في إطار رؤية تربط ها بيف اإلغاثة كالتىهية البشرية .كىظ انر لكفاءة
الهؤسسات االٌمية في إدارة البراهج التىهكية كالذم يستىد عمى هبدأ تقكية الهجتهع الهحمي كتعزيز
هشاركتً في إدارة البراهج التىهكية الهختمفة هثؿ برىاهج التعميـ غير الرسهي كالتكعية الجهاٌيرية كالذم
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يتضهف العديد هف الىشاطات كالىدكات كالهحاضرات كالهٍرجاىات كالىشرات كالكسائؿ التربكية
كالتعميهية الحديثة ،كها يتضهف إقاهة الهكتبات العاهة ،كبراهج خاصة لمشباب ،كأىشطة ترفيٍية ،براهج
تكعية لمهرأة ،دركس تقكية لمطالب ،هخيهات صيفية..الخ هف البراهج األخرل التي تساٌـ كتساعد
عمى خمؽ فرصة لمتعميـ كالتعبير عف الرأم(عبد الٍادم.)2004،
 5.3.2اىداف المؤسسات االىمية
يهكف التهييز بيف ىكعيف هف االٌداؼ لمهىظهات االٌمية كتتهثؿ في االٌداؼ العاهة كاالٌداؼ
الخاصة ،اها العاهة فٍي قد ككف كها يمي ك لكف غير هحصكر بالهذككر ادىاي (شمبي:)2001،
االىداف العامة:
 .1رسـ السياسة العاهة لىشاط الجهعيات الخيرية كاالتحادات في الهحافظات في البالد.
 .2العهؿ عمى تىسيؽ الخدهات الخيرية كاالجتهاعية التي تقكـ بٍا.
 .3رسـ سياسة كاضحة لكيفية تهكيؿ الجهيعات الخيرية يتعمؽ بجهع التبرعات كاقاهة الحفالت
داخؿ البالد اكخارجٍا.
 .4تاهيف تبادؿ الهعمكهات الهتعمقة بالخدهات االجتهاعية بيف االتحادات في الهحافظات.
 .5تكلي تىظيـ ىدكات كحمقات ثقافية كتكعكية.
 .6دعـ هشركعات العهؿ االجتهاعي التي يتبىاٌا هجمس ادارة الجهعية باالضافة الى تقديـ
الهساعدات لمحاالت االجتهاعية الطارئة.
االىداف الخاصة:
يتضهف الىظاـ االساسي لمهىظهات االٌمية قاىكىا عدد هف االٌداؼ الهطمكب تحقيقٍا كهف اجمٍا
اقيهت الهىظهة كذلؾ عمى سبيؿ الهثاؿ كها يمي:
 .1حهاية كرعاية االفراد كاالسر الهحتاجة هف خالؿ تقديـ الهعكىً الهالية اك الطارئة لٍـ اك لٍا.
 .2العهؿ عمى تكفير فرص العهؿ اك تقديـ التاٌيؿ الهٍىي اك الجسهاىي.
 .3تكفير التدريب لمفئات الهستٍدفة هف قبؿ الجهعية اك هشاريعٍا هع الجٍات الهختصة.
 .4اجراء البحكث العمهية كالدراسات الهيداىية ذات العالقة.
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 6.3.2تصنيف المؤسسات االىمية
لقد ارتبط تصىيؼ الهؤسسات االٌمية تاريحيا بهعايير هعيىة ،هثؿ طبيعة الىشاط كالعضكية كالىطاؽ
الجغرافي ،كهف اشٍر هعايير ٌذي التصىيفات ها يمي:
 التكزيع الجغرافي :هىظهات هحمية ،هىظهات كطىية ،هىظهات اجىبية كدكلية. الهعيار الكظيفي كىكعية االىشطة :زراعي ،خدهي ،صىاعي اك حرفي. الهعيار الثقافي :ديىي ،عرفي ،قرابي ،اثىي. هعيار الحجـ :كبيرة ،كصغيرة. الهعيار الجىدرم :رجاؿ ،ىساء. 7.3.2أدوار المؤسسات األىمية في المجتمع
كقدـ قدـ عزت عبد الٍادم في كرقة عهؿ هٍهً جدا حكؿ أدكار القطاع األٌمي الفمسطيىي في
الهرحمة الراٌىة بعىكاف "رؤية أكسع لدكر الهؤسسات األٌمية الفمسطيىية في عهمية التىهية " 2004،
تحضي ار لهؤتهر االسككا في بيركت تتمخص باألدكار التالية :التعبئة كالتأثير بالسياسات العاهة ،دكر
بىاء كتطكير الكعي الهجتهعي ،دكر االستهرار في تقديـ الخدهات الطارئة كالتىهكية ،دكر التطكير
الهؤسسي كالتىظيهي كتىهية الهكارد البشرية ،كدكر التشبيؾ كالتىسيؽ كالتعاكف كالتشاكر .كيهكف تقسيـ
ادكار الهؤسسات األٌمية تقسـ إلى دكرييف أساسيف ٌها (عبد الٍادم:)2004،
أ -الدور الوظيفيٌ :ك الذم يأخذ باالعتبار كظيفة الهؤسسات األٌمية في تقديـ الرعاية لمفقراء
كالهحتاجيف ،كاشباع حاجات خدهية لفئات اجتهاعية هعيىة ،اك لمهجتهع بشكؿ عاـ كلذلؾ فٍي عادة
تقكـ بهعالجة الهشاكؿ بعد ظٍكرٌا ،كتعرؼ ٌذي الكظيفة بالرعائية اك الخدهاتية.
ب -الدور البنيوي :يأخذ باالعتبار دكر الهؤسسات األٌمية في عهمية التحكؿ االجتهاعي ك السياسي،
باعتبارٌا احد العكاهؿ األساسية في البىاء االجتهاعي ،بؿ ٌك القكة القصدية الفاعمة في التغيير
االجتهاعي .يتسـ ٌذا الدكر بالديهكهة ،كليس طارئا ،كلذلؾ يككف ىشاطً هخططا في إطار هؤسسي.
كالهؤسسات األٌمية بٍذا الهعىى تتجاكز الدكر الرعائي -الخدهاتي الى الدكر التعبكم التىهكم الذم
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يرتبط بتعزيز القدرات ،كالدفاع عف الحقكؽ كالحريات ،كتهكيف الجهاعة الهستٍدفة في إطار ىضالي
هف خالؿ خمؽ عقمية ىاقدة لها يحدث في الهجتهع ،ك لٍا القدرة عمى خمؽ أشكاؿ هف التغيير كالتقدـ.
 8.3.2مراحل تطور المؤسسات االىمية الفمسطينية
المرحمة االولى( :امتدت من اوائل القرن العشرين وحتى حزيرات )1967
عايشت الهؤسسات االٌمية خالؿ ٌذي الفترة الحكـ العثهاىي كاالحتالؿ البريطاىي كذركة ىشاط
العصبات الصٍيكىية كاحتالؿ اسرائيؿ اراضي العاـ  ،1948كها شٍدت الحكـ االردىي لمضفة الغربية
كالهصرم لقطاع غزة العاـ  ،1967كاتسـ ىشاطٍا خالؿ ٌذي الفترة بالطابع الخيرم كاالغاثي ،كركز
عمى بعض الهجاالت دكف غيرٌا ،فظٍرت جهعيات هحك االهية كجهعيات تعىي بشؤكف الهراة
كالطفؿ( .عبد الٍادم)2004،
المرحمة الثانية ( :امتدت من العام 1967وحتى العام )1994
تهيزت الهؤسسات االٌمية خالؿ ٌذي الفترة بتعدد ادكارٌا كتىكع ىشاطاتٍا ،حيث ركزت عمى سد
الفجكات الخدهية التي تعهد االحتالؿ اٌهالٍا ،اضافة الى دكرٌا السياسي الهمحكظ في الهحافظات
عمى الٍكية الفمسطيىية كتعزيز صهكد الشعب الفمسطيىي كهدي بالكقكد الالزـ لهقاكهة االحتالؿ (عبد
الٍادم.)2004،
المرحمة الثالثة  ( :ما بعد اوسمو وامتدت من العام  1994ولغاية االن)
 .1تهيزت الهؤسسات االٌمية خالؿ ٌذي الفترة باىشاء التحالفات كاالتحادات كالتكتالت االٌمية
لمتاثير بالسياسة العاهة.
 .2تازـ العالقة هع السمطة الفمطيىية.
 .3زيادة عدد الهؤسسات االٌمية بشكؿ كبير.
 .4اصدر قاىكف الجهعيات رقـ  1لعاـ  2001اطالؽ حهمة التسجيؿ كالترخيص لٍذي الهؤسسات.
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 9.3.2العالقات بين المؤسسات األىمية
تهيزت أىهاط العالقات بيف الهؤسسات األٌمية باالىهاط االربعة التالية ،ابتداء هف التشاكر
الهيداىي كالعشكائي بكصفً أدىى أشكا ؿ العالقات فيها بيىٍا إلى إقاهة عالقات ثابتة هف خالؿ
الشبكات كاالتحادات ،بكصفً أرقى أشكاؿ العالقة هف حيث قكة ككتيرة العالقة ،كيهكف تمخيص
األشكاؿ األربعة السابقة حسب ( هاس:)2001 ،
 .1التشبيؾ :كٌك كجكد عالقة تتسـ بالديهكهة كاالىتظاـ.
 .2التعاكف :كٌك كجكد عالقة تتسـ بالهعقكلية هف االىتظاـ.
 .3التىسيؽ :كٌي عالقة تعاكف كلكىٍا غير هىتظهة.
 .4التشاكر :كٌي التعاكف في أكقات هتباعدة.
 .5تىافسية :تىافس عمى الدكر كالهجاؿ كتقديـ الخدهات.
 10.3.2العالقة ما بين المؤسسات األىمية و وزارة التربية والتعميم
تراجع الدكر السياسي لمهىظهات االٌمية بعد اكسمك كقياـ السمطة الكطىية اال أىٍا ساٌهت في
العديد هف األىشطة كالفعاليات الكطىية كخاصة في هجاؿ هكاجٍة االستيطاف كهصادرة األراضي
كفضح ههارسات االحتالؿ كاىتٍاكاتً لحقكؽ الشعب الفمسطيىي .كيشير الكضع الحالي لمهىظهات
األٌمية في فمسطيف الى أىٍا تعهؿ في إطار بيئة سياسية ،غير هحددة الهعالـ ،بيف االحتالؿ كالحكـ
الذاتي الٍزيؿ ،كأهاهٍا العديد هف التحديات كي تعهؿ بفاعمية ،كتقكـ بدكرٌا في بىاء الهجتهع الهدىي
الفمسطيىي ،كبالتالي ،فإف عميٍا أف تعهؿ عمى تطكير بىيتٍا الهؤسساتية ،كتهتمؾ قدرات كاهكاىيات
بشرية كتىظيهية ،كي تتالءـ هع حجـ الدكر الهىاط بٍا ،خصكصا في هحافظة القدس كهىاطؽ
الهصىفة "ج" (هدار.(2000،
بعد أف شٍدت تىاقضات هتىاهية داخمٍا بهعىى التىهية الشعبية هقابؿ التعبئة السياسية هثال ،اك
التسمسؿ الٍرهي لمتىظيـ هقابؿ الطاقـ الهٍىي كالهشاركة االجتهاعية ،األهكاؿ السياسية هقابؿ تمؾ
الههىكحة بٍدؼ دعـ الهجتهع" ،تحكؿ الحركة الشعبية إلى هجتهع هىظهات اٌمية .تحكؿ الهؤسسات
الطكعية الشعبية إلى هىظهات صفكة هستقمة ذاتيان ،سياسيان كحرفيان .كالسبب األساسي لٍذا التحكؿ إلى
االشتراط السياسي الذم تفرضً الدكؿ الهاىحػة كالهتهثؿ في التخطيط طكيؿ الهدل ،كالكضكح التاـ،
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كالىشاطات الهرتبطة بالتعميـ أك تقديـ الخدهات هقابؿ التعبئة السياسية ،كتفضيؿ الهشاريع ذات الىتائج
"القابمة لمقياس كاالبتعاد عف االحزاب السياسية كالتسيس .كتشير الدراسات اف العالقة ها بيف القطاع
االٌمي كالحككهي تتهثؿ بثالث اشكاؿ ٌي:
الشكل األول :العالقة التنافسية :ام التىافس عمى الدكر كالهجاؿ ،كعمى تقديـ الخدهات ،كسببٍا
الرئيسي الصراع عمى التهكيؿ .فقد استىدت الهؤسسات األٌمية تاريخيا إلى الدعـ الخارجي ،سكا ء
العربي أك الدكلي ،كها استىدت في كثير هف الحاالت إلى دعـ هىظهة التحرير الفمسطيىية كغيرٌا هف
الجٍات الفمسطيىية الهحمية  .كبغض الىظر عف الىقد الهكجً لٍذا الدعـ ،كخاصة ارتباطً ،في هعظـ
األحياف ،بأجىدة سياسية كأيدلكجية كاضحة ،فإف ٌذا الدعـ قد ساٌـ– كالى حد بعيد – بتطكير العهؿ
األٌمي ،كتعزيز الخدهات التىهكية لمهجتهع الفمسطيىي ،في ظؿ أكضاع بالغة التعقي.د
الشكل الثاني :عالقة شراكة وتنسيق ،كٌي العالقة التي تاخذ طابع قطاعي ،كغالبا ها تتـ هع
الهؤسسات ذات اإلهكاىيات الكبيرة ،كمجاف اإلغاثة الزراعية كالطبية  ....الخ .كتىبع ٌذي العالقة هف
تقدير كؿ طرؼ ألٌهية دكر اآلخر ،كلضركرة التىسيؽ كالتعاكف في بعض الهجاالت ،كبعض
األىشطة .فالسمطة ال تستطيع تجاٌؿ دكر الهؤسسات غير الحككهية ،كتاريخٍا ،كاإلىجازات.
الشكل الثالث :عالقة استبدال ،كٌك ها قد يحدث حاليا كٌك اف تقكـ بعض الهؤسسات باخذ هكاف
اجٍزة السمطة كالك ازرات بتقديـ خدهات اساسية كضركرية بسبب هحدكدية صالحيات كهكارد السمطة
في بعض الهىاطؽ هثؿ هىاطؽ (ج) كالقدس.
 11.3.2دور المؤسسات االىمية في دعم التعميم
ٌىاؾ الكثيركف الذيف يىظركف الى التعميـ عمى اىً عهمية داخمية قائهً بذاتٍا ،كليس استثها ار
اقتصاديا كاجتهاعيا كاىساىيا بعيد الهدل الهدل هف الطراز االكؿ .كٌذا االستثهار حتى يككف ىاجعا
كهىتجا ٌك الذم يككف ثركة االهة يصىع هستقبمٍا .كهف ٌىا فإ ّف تعاكف القطاع الخاص هع الهؤسسات

االٌمية كهع الهؤسسات الرسهية في تحسيف اقتصاديات التعميـ ،كفي تهكيؿ هشكرعات التعميـ الىكعي،
اضافة الى البحث العمهي كالتطكير التكىكلكجي ،باعتباري الجزء الهكهؿ لمتعميـ .فىجد اف الهؤسسات
االٌمية تبذؿ جٍكدا كبيرة في تىفيذ البراهج التعميهية كفقا لخطط التىهية تضعٍا الحككهات ،بؿ
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اصبحت ٌذي الهؤسسات في العديد هف االقطار تشارؾ حككهاتٍا في كضع الخطط كتاخذ عمى عاتقٍا
تىفيذ البراهج التي ال يتسىى لمحككهات تىفيذٌا .بؿ تعدل االهر الى اف تككف ٌىاؾ الهؤسسات االٌمية
خاصة فقط بتحقيؽ اٌداؼ تعميهية كتثقيفية بحتة لمرقي بهستكل التعميـ كدعً (شيخك.)2015،
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المبحث الثاني :الدراسات السابقة
اف االدبيات كالدراسات التي تىاكلت الهؤسسات االٌمية كالتعميـ كالتىهية الهستداهة كثيرة جدا،
بالرغـ هف ذلؾ لـ يجد الباحث حسب هعرفتً الهتكاضعة ام هرجع يبحث دكر الهؤسسات االٌمية
الداعهة لقطاع التعميـ في القدس في تحقيؽ التىهية الهستداهة .لذلؾ سيقكـ الباحث باستعراض اٌـ
الدراسات ذات العالقة االبكاب التالية:
الباب االول :الدراسات العربية
الباب الثاني :الدراسات األجنبية
الباب الثالث :التعقيب عمى الدراسات العربية السابقة

الباب االول :الد ارسات العربية
بعد اإلطالع عمى الدراسات العربية الهتعمقة في هكضكع دكر الهؤسسات االٌمية في تحقيؽ التىهية
الهستداهة هف خالؿ دعـ قطاع التعميـ ،حيث كاف ٌىاؾ دراسات تتحدث عف الهكضكع بشكؿ هباشر
بيىها تطرقت دراسات أخرل إلى الهكضكع بشكؿ عاـ كفيها يمي عرض لعدد هىٍا:
( )1دراسة مسعود ،ىناء (" :)2017دور منظمات المجتمع المدني في تطوير المناىج وتحسين
طرق التدريس في الضفة الغربية.
ٌدفت ٌذي الدراسة لمتعرؼ عمى دكر هىظهات الهجتهع الهدىي في تطكير الهىاٌج كتحسيف طرؽ
التدريس بهختمؼ عىاصر العهمية التعميهية كصىع السياسات التربكية كالتعميهية ،تطكير الهحتكل
التعميهي ،بىاء قدرات الهعمهيف ،تىهية قدرات الطمبة ،تطكير الكسائؿ التعميهية ،طرؽ التدريس ،اساليب
التقكيـ ،تأٌيؿ البىية التحتية لمهؤسسات التعميهية .كقد استخدـ الباحث الهىٍج الكصفي التحميمي
باستخداـ االستباىة كالهقابالت الشخصية لالجابة عف السؤاؿ الرئيسي لمدراسة :ها ٌك دكر هىظهات
الهجتهع الهدىي في تطكير الهىاٌج كتحسيف طرؽ التدريس في الضفة الغربية؟ كيتككف هجتهع الدراسة
هف جهيع العاهميف في هىظهات الهجتهع الهدىي التي تعهؿ في هجاؿ التعميـ كقد بمغ عدد الهؤسسات
الهسجمة في ك ازرة الداخمية )( 133هىظهة كعدد العاهميف (.)400
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اختارت الباحثة عيىة طبقية عشكائية ههثمة لعدد العاهميف في هىظهات الهجتهع الهدىي كبمغ عدد
هىظهات الهجتهع الهدىي في الضفة الغربية ( )133هىظهة كبمغ حجمـ العيىً ( )128عاهال .كقد
أظٍرت ىتائج الدراسة بأىً ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف عىاصر العهمية التعميهية السابؽ
ذكرٌا كالهتغيرات الديهغرافية (العهر ،سىكات الخبرة ،الىكع ،كالهؤٌؿ العمهي) .كأظٍرت ىتائج الدراسة
بأىً يكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف عىاصر العهمية التعميهية" كصىع السياسات التربكية
كالتعميهية ،كتطكير الهحتكل التعميهي ،كتطكير الكسائؿ التعميهية" كالعالقة بيف الهؤسسات االٌمية
كك ازرة التربية كالتعميـ ،تفعيؿ الشراكة الهجتهعية كالدرجة الكمية لدكر هىظهات الهجتهع الهدىي.
( )2دراسة شيخو ،أشرف (" :)2015دور المؤسسات غير الحكومية في دعم التعميم لتحقيق
التنمية المستدامة في محافظات غزة وسبل التطوير".
ٌدفت ٌذي الدراسة لمتعرؼ عمى دكر الهؤسسات غير الحككهية في دعـ التعميـ لتحقيؽ التىهية
الهستداهة في هحافظات غزة كسبؿ التطكير ،كالكشؼ إذا كاف ٌىاؾ فركؽ ذات داللة احصائية تعزل
لهتغير الىكع ،الهؤٌؿ العمهي ،الهركز الكظيفي ،عدد سىكات الخدهة ،كىكع الهىظهة .كقد استخدـ
الباحث الهىٍج الكصفي التحميمي باستخداـ االستباىة لالجابة عف السؤاؿ الرئيسي لمدراسة :ها ٌك دكر
الهؤسسات غير الحككهية في دعـ التعميـ لتحقيؽ التىهية الهستداهة في هحافظات غزة؟ كتككف هجتهع
الدراسة هف اصحاب القرار في الهؤسسات غير الحككهية ذات العالقة بالتعميـ في هحافظات غزة
كعددٌـ  35هىظهة ،اها العيىة الفعمية لمدراسة فقد شهمت كؿ هجتهع العيىة .كقد أظٍرت ىتائج الدراسة
بأف ( %51.8ىسبة قميمة) هف الهستجيبيف ترل اف الهؤسسات غير الحككهية تقكـ بدكر تحقيؽ
التىهية اإلقتصادية ،ك( % 56.23ىسبة هتكسطة) هف الهستجيبيف ترل اف الهؤسسات غير الحككهية
تقكـ بدكر تحقيؽ التىهية اإلجتهاعية( %40.86 ،ىسبة قميمة) هف الهستجيبيف ترل اف الهؤسسات غير
الحككهية تقكـ بدكر تحقيؽ التىهية البيئة .كقد أظٍرت ىتائج الدراسة بأىً ال يكجد فركؽ ذات داللة
احصائية تعزل لمهتغيرات الديهغرافية (الهؤٌؿ العمهي ،الهركز الكظيفي ،كالىكع الهىظهة).
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( )3دراسة الحمو ،أحمد  :)2012بعنوان دور تطبيق مبادىء الحكم الرشيد في المؤسسات غير
الحكومية في قطاع غزة لتحقيق التنمية المستدامة.
ٌدفت ٌذي الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر تطبيؽ هبادلء الحكـ الرشيد في أكبر  155هىظهة غير
حككهية في قطاع غزة كأثرٌا عمى هساٌهة ٌذي الهؤسسات في تحقيؽ التىهية الهستداهة في الهجتهع.
كاستخداـ الباحث الهىٍج الكصفي التحميمي ،حيث قاـ بهراجعة األدبيات الىظرية كالدراسات السابقة
لتحديد هبادلء الحكـ الرشيد ،كتحديد هعايير تحقيؽ التىهية الهستداهة ،كها أعد الباحث إستباىة
لغرض البحث كأداة رئيسية ،كتـ تكزيعٍا عمى ركؤساء هجالس اإلدارة ،كالهدراء التىفيذييف ألكبر هائة
هىظهة غير حككهية في قطاع غزة ،تـ إسترداد  145إستباىة هف أصؿ  200إستباىة .كقد تكصمت
إلى عدة ىتائج هف أٌهٍا :يتـ تبيؽ هبادلء الحكـ الرشيد في الهؤسسات غير الحككهية في قطاع غزة
بىسبة ( )%77177حيث تقكـ الهؤسسات غير الحككهية بتطبيؽ هبادلء (الهساءلة ،العدؿ كالهساكة،
االجهاع ،األىظهة الداخمية (حكـ القاىكف) ،الفاعمية كالكفاءة ،الؤيا اإلستراتيجية ،الالهركزية ،الشفافية)
بىسب هقبكلة تظٍر كعي عاـ لدل الهؤسسات ىحك اآلثار اإليجابية لمحكـ الرشيد كأسمكب إدارم.
تكجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة( )α≤0.05بيف تطبيؽ هبادلء الحكـ
الرشيد في الهؤسسات غير الحككهية في قطاع غزة كالهساٌهة في تحقيؽ التىهية الهستداهة ،حيث
يساٌـ تطبيؽ تمؾ الهبادلء في تحقيؽ التىهية اإلقتصادية كاإلجتهاعية كالبيئية في الهجتهع.
( )4دراسة المعمولي ،ريمون ( :)2011دور المؤسسات غير الحكومية في التعميم من أجل التنمية
المستدامة.
ٌدفت ٌذي الدراسة لمتعرؼ عمى هدل تحقيؽ أٌداؼ التربية هف أجؿ التىهية الهستداهة في براهج
الهؤسسات غير الحككهية .كقد ركز البحث عمى هفٍكـ التربية هف أجؿ التىهية الهستداهة ،كدكر
الهؤسسات غير الحككهية في تحقيقٍا ،ككىٍا عىص انر فاعالن في دفع جٍكد عهمية التىهية الشاهمة.
كقد استخدـ الباحث الهىٍج الكصفي كقاـ بتصهيـ استباىة تضهىت( )34عبارة هكجٍة لمهستفيديف،
كٌي هؤلفة هف أبعاد التىهية الهستداهة الثالث (االقتصادية ،االجتهاعية ،البيئية) ،ككؿ بعد تضهف
هجاليف ( التكعية كالتعميـ ،التأٌيؿ كالتدريب) ،كتـ التأكد هف صدقٍا كثباتٍا كهف ثـ تطبيقٍا عمى عيىة
هؤلفة هف( )150هستفيدان كهستفيدة ،كشهمت عيىة البحث ثالث هىظهات هف الهؤسسات غير
الحككهية.
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كقد أظٍرت ىتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة( )0105بيف هتكسط
درجات الهستفيديف هف الهؤسسات غير الحككهية تبعان لهتغير(الهىظهة كالتحصيؿ العمهي) ،كتبيف عدـ
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسط درجات الهستفيديف بالىسبة لهتغير العهر ،كخمص البحث
إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسط إجابات الهستفيديف في أبعاد التىهية
الهستداهة(االقتصادية ،االجتهاعية) تبعان لمهجاالت التربكية لمتىهية الهستداهة(التكعية كالتعميـ ،التأٌيؿ
كالتدريب) .كها تكصؿ إلى أىً ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسط إجابات الهستفيديف في
البعد البيئي لمتىهية الهستداهة تبعان لمهجاالت التربكية (التكعية كالتعميـ ،كالتأٌيؿ كالتدريب) .كيؤكد
البحث أف الهؤسسات غير الحككهية تحقؽ بعض الحاجات التربكية لمهستفيديف 1هىٍا :هجاؿ التكعية
كالتعميـ ك التدريب كالتأٌيؿ ،لتحقيؽ أٌداؼ التىهية الهستداهة ،ك أبرز ٌذا البحث دكر التربية في
تحقيؽ أٌداؼ التىهية الهستداهة هف خالؿ براهج الهؤسسات غير الحككهية التي تٍتـ بهجاالت
التكعية كالتعميـ ،كالتأٌيؿ كالتدريب لمهستفيديف.

( )5دراسة كنعان ،أحمد ( :)2009التعميم العام والعالي في القدس واألراضي الفمسطينية مشكالتو
ومتطمباتو.
ٌدؼ ٌذا البحث إلى تعرؼ الهدارس القديهة في هحافظة القدس ،كالكقكؼ عمى كاقع التعميـ العاـ في
فمسطيف عهكهان ،كفي هحافظة القدس خصكصان .كٌكذا تتمخص هشكمة ٌذا البحث في هحاكلة اإلجابة
عف السؤاؿ الرئيس اآلتي :ها كاقع التعميـ العاـ كالعالي في فمسطيف عهكهان ،كفي هحافظة القدس
خصكصان.
كاستخداـ الباحث الهىٍج الكصفي التحميمي ،حيث تـ االعتهاد عمى عدد هف الهصادر الرسهية كغير
الرسهية كهجهكعة هف الكثائؽ كالدراسات في استقاء الهعمكهات الهتعمقة بكاقع التعميـ العاـ كالعالي في
هحافظة القدس خصكصان .هف خالؿ بعض الهؤشرات التعميهية (الطمبة ،الهدارس ،الهعمهكف) ،كتعرؼ
بعض الهشكالت التي تكاجً التعميـ العاـ في هحافظة القدس ،كالكقكؼ عمى كاقع التعميـ العالي
الفمسطيىي .ككاىت ابرز الىتائج كها يمي :سيطرة سمطات االحتالؿ عمى التعميـ كالهىاٌج الدراسية،
استٍداؼ المغة العربية ،ازدياد عدد طمبة القدس كضعؼ الدعـ كالهساعدة لمطالبة ،كجكد ىقص شديد
تأٌيؿ كبىاء قدرات الهعمهيف ،كجكد ىقص شديد بالهباىي الهدرسية كالغرؼ الصفية ،كجكد ىقص الشديد
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في الهختبرات العمهية ،كجكد ىقص شديد في الهكتبات الهدرسية ،كجكد ىقص شديد في هختبرات
الحاسكب ،كجكد ىقص شديد الهالعب كالساحات كالهظالت الكاقية كالهكجكد بحالة غير هرضية،
ارتفاع ىسبة التسرب الهدرسي ،كتقيد الحركة ك الحد هف الكصكؿ لمهرافؽ التعميهية بسبب جدار
الفصؿ العىصرم كالحكاجز العسكرية.
( )6دراسة عبد اليادي ،عزت ( :)2004رؤية أوسع لدور المؤسسات األىمية الفمسطينية في
عممية التنمية.
ٌذي الدراسة عبارة عف كرقة عهؿ تـ إعدادٌا ،ك قدهت لهؤتهر االسككا في بيركت عاـ  ،2004ك
ذلؾ هف اجؿ صياغة رؤية كاستراتيجية تىهكية فمسطيىية في الهرحمة الراٌىة .فقدـ د .عزت عبد
الٍادم في ٌذي الكرقة استعراض لمخمفية التاريخية لمهىظهات األٌمية في فمسطيف ،ك ىقاط القكة
كالضعؼ ،كهحددات البيئة الداخمية كالخارجية ،كأدكار القطاع األٌمي الفمسطيىي في الهرحمة الراٌىة
كها يراٌا ٌك ،كالتي تتهثؿ باألدكار التالية )1( :دكر التعبئة كالتأثير بالسياسات العاهة )2( ،دكر بىاء
كتطكير الكعي الهجتهعي )3( ،دكر االستهرار في تقديـ الخدهات الطارئة كالتىهكية )4( ،دكر التطكير
الهؤسسي كالتىظيهي كتىهية الهكارد البشرية )5( ،دكر التشبيؾ كالتىسيؽ كالتعاكف كالتشاكر.
( )7دراسة نخمة ،خميل ( :)2004أسطورة التنمية في فمسطين.
تتضهف ٌذي الدراسة خهسة فصكؿ ،تبدأ بهقدهة ىظرية تتىاكؿ الجكاىب التحميمية الهحيطة بهفاٌيـ
التىهية كالدعـ االقتصادم كالسياسي كالتهكيف ،أها الفصؿ الثاىي ،فيغطي التدخالت التىهكية في
فمسطيف قبؿ أكسمك ،كالفصؿ الثالث ،يغطي الفترة  2001-1993كالفصؿ الرابع ،يعقد هقارىة ها بيف
الفترتيف قبؿ ك بعد اكسمك .اها الفصؿ الخاهس ،فيغطي اىعكاسات سياسات هعيىة عمى التىهية .ففي
ٌذي الدراسة يعتبر خميؿ ىخمة اف األهكاؿ خصصت لهشاريع ال تعد بالدرجة األكلى في األٌهية
بالىسبة لمفمسطيىييف ،كال حتى في الدرجة العاشرة ،فقد خصصت ٌذي األهكاؿ لخدهة اإلسرائيمييف ،هف
تعبيد لمشكارع كها الى غير ذلؾ ،فٍذي االهكاؿ خصصت لهشاريع غير هٍهة بالىسبة لمفمسطيىييف ،هف
تعبيد لمطرؽ ،كهستشفيات ،كاتصاالت ،كهخصصات الضهاف اإلجتهاعي ...الخ ،كلكف ٌذي
الهساعدات لـ تقدـ اال القميؿ القميؿ لمقطاع الصىاعي كالزراعي ،كالبىية التحتية ،كاستصالح األراضي
التي تهثؿ بالىسبة لمشعب الفمسطيىي القضايا األساسية كاألكلية لمسيطرة عمى أرضً ،كتىهية هؤسساتً
الصىاعية كالزراعية.
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أم اف ٌذي األهكاؿ الهقدهة لٍذي القطاعات ،ال يهكف أف تساٌـ في تىهيتً كازدٌاري بها يتالءـ كالكاقع
الفمسطيىي .فالهفٍكـ هف ٌذا السياؽ ٌكأف ٌذي الهساعدات كاىت هشركطة بهجهكعة هف الق اررات هف
الدكؿ الهاىحة تفرضٍا عميٍا السياسة اإلسرائيمة؛ لتقكيض عهمية التىهية في فمسطيف .فٍذي األهكاؿ
كاىت تىفؽ حسب ها يتفؽ هع السياسة اإلسرائيمية كليس حسب الحاجة الفمسطيىية ،كخصص جزء
كبير هف ٌذي األهكاؿ الى الخبراء الفىييف األجاىب ،بحجة أىٍـ تتكفر لديٍـ كفاءات كهٍارات عالية،
كأجكرٌـ هرتفعة بها يتالءـ هع كفاءاتٍـ ،هدعية باىً ال تكجد كفاءات لدل الشعب الفمسطيىي لمقياـ
بعهمية اإلصالح أك التخطيط .كلكف تجدر االشارة الى أف اساس ٌذا الدعـ ال يدفع باتجاي تطكر
الهكارد البشرية ،اك القابمية لالستداهة ،بؿ ياتي كاستجابة لظركؼ همحة طارئة ،كدكف التقميؿ هف
اٌهية ذلؾ ،فاف عهمية االشراؼ الفىي عمى هثؿ ٌذا الدعـ في غاية السٍكلة هف خالؿ االستعاىة
بالهرتزقة الجدد.كهف اجؿ الشركع في عهمية التىهية ،تقكـ عمى االعتهاد الذاتي ،كاالىصاؼ،
كالهشاركة ،كالقابمية لالستداهة ،يىبغي كسر التبايىات الحادة القائهة في هجاؿ تىهية الهكارد البشرية
كالتطكر االجتهاعي.
الباب الثاني :الدراسات األجنبية
( )1دراسة اليونسكو ( :)2017التعميم من أجل تحقيق أىداف التنمية المستدامة.
تٍدؼ ٌذي الدراسة إلى تكفير دليؿ يسترشد بً الهٍىيكف العاهمكف في حقؿ التعميـ بشأف االستعاىة
بالتعميـ هف أجؿ التىهية الهستداهة لبمكغ هستكيات التعمـ الضركرية لتحقيؽ أٌداؼ التىهية الهستداهة،
أم أىً يسعى لإلسٍاـ في بمكغ ٌذي األٌداؼ .كيحدد ٌذا الدليؿ عددان هف أٌداؼ التعمـ اإلرشادية
كيقترح عددان هف الهكضكعات كأىشطة التعمـ الخاصة بكؿ كاحد هف أٌداؼ التىهية الهستداهة ،كها
يعرض طائفة هف أساليب التىفيذ عمى شتى الهستكيات ،بدءان بتصهيـ الهساقات الدراسية ككصكالن إلى
رسـ االستراتيجيات الكطىية .كقد استخدـ الباحث الهىٍج كافة أالساليب هف الهراجعة الهكتبية لكؿ ها
كتب حكؿ ٌذا الهكضكع اضافة الى الهقابمة كالهالحظات كالدراسات الهيداىية .كقد خمصت الدراسة
الى عدة ىتائج هف ابرزٌا اف التعميـ يهثؿ ٌدفان في حد ذاتً كٌك الكسيمة االٌـ لبمكغ سائر أٌداؼ
التىهية الهستداهة األخرل .كيشكؿ التعميـ جزءان ال يتج أز هف عهمية التىهية الهستداهة فحسب ،بؿ ٌك
أيضان عاهؿ رئيسي يساعد عمى تحقيؽ التىهية الهستداهة .كعميً ،يهثّؿ التعميـ استراتيجية بالغة
األٌهية لتحقيؽ سائر أٌداؼ التىهية الهستداهة .تـ تصهيـ ٌذي الدراسة كدليؿ لمهتخصصيف في التعميـ
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حكؿ استخداـ التعميـ هف أجؿ التىهية الهستداهة في التعمـ ألٌداؼ التىهية الهستداهة  ،كبالتالي
الهساٌهة في تحقيؽ أٌداؼ التىهية الهستداهة .يحدد ٌذ الدليؿ أٌداؼ التعمـ اإلرشادية كيقترح
هكاضيع كأىشطة تعميهية لكؿ  .SDGكها يقدـ أساليب التىفيذ عمى هستكيات هختمفة  ،هف تصهيـ
الدكرة إلى االستراتيجيات الكطىية.

( )2دراسة  :)2012(،Matthias Barthتطوير الكفاءات الرئيسية لمتنمية المستدامة في التعميم
العالي.
ٌدفت ٌذي الدراسة لمتعرؼ عمى الظركؼ التي قد يحدث فيٍا تطكير الكفاءات الرئيسية هف أجؿ
التىهية الهستداهة في إطار التعميـ العالي كاعطائٍا االٌتهاـ الهىاسب .اضافة الى هىح االٌتهاـ الالزـ
في إهكاىيات التعمـ الرسهي كغير الرسهي كعالقتٍها بتطكير الكفاءات ايضا .كقد استخدـ الباحث
الهجهكعات البؤرية باستخداـ هجهكعات هختمفة هف إعدادات التعميـ الرسهية كغير الرسهية ،في
تصهيـ دراسة استطالعية .كقد أظٍرت ىتائج الدراسة اف تطكير الكفاءات األساسية يستىد عمى كؿ هف
التصرفات الهعرفية كغير الهعرفية كيسأؿ عف سياقات هتعددة هف خالؿ الجهع بيف إعدادات التعميـ
الرسهية كغير الرسهية  -كجزء هف ثقافة التعمـ الجديدة .كيهكف تحديد جكاىب كؿ هف إعدادات التعمـ
الرسهية كغير الرسهية ،كلكف الترابط الهتبادؿ بيف التعمـ الرسهي كغير الرسهي ال يزاؿ بعيد الهىاؿ.
كاستىادان إلى الىتائج  ،يهكف اإلشارة إلى بعض الجكاىب الرئيسية التي قد تككف حاسهة لتطكير
الكفاءات في بيئة التعميـ العالي .كتحمؿ ٌذي الدراسة اآلثار الهترتبة عمى طرؽ جديدة لكؿ هف
إعدادات التعمـ الرسهي كغير الرسهي لتطكير الكفاءات الرئيسية في التعميـ العالي .حيث يتـ إعطاء
اٌتهاـ خاص لمتخصصات الهتعددة التخصصات كهسؤكلية الطالب الذاتية.
( )3دراسة  :)2017(،Yuto Kitamuraالتعميم من أجل التنمية المستدامة في آسيا-اليابان
ٌدفت ٌذي الدراسة الى تطكير التعميـ هف أجؿ تعزيز األفراد الذيف سيساٌهكف في تحقيؽ هجتهع
اجتهاعي كاقتصادم كبيئي أكثر استداهة .فهىذ بداية القرف الحادم كالعشريف ،أدل ذلؾ إلى هىاقشات
كههارسات حكؿ هكاضيع ذات صمة في جهيع أىحاء العالـ ،بها في ذلؾ في آسيا .في حيف أف البيئة
الهحيطة بالتعميـ تتغير بشكؿ همحكظ في الهجتهعات اآلسيكية ،هع اإلصالحات التعميهية التي يتـ
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السعي بىشاط في العديد هف البمداف كالهىاطؽ اآلسيكية ،تختمؼ أكضاعٍـ بشكؿ كبير تبعان لمسياؽ
الذم يجدكف أىفسٍـ فيً .كقد استخدـ الباحث الهىٍج الكصفي التحميمي باستخداـ الهجهكعات البؤرية
لتحقيؽ اٌداؼ الدراسة .اها أبرز ىتائج الدراسة كالتي كاىت استىادان إلى الهىاقشات الىظرية كالهفاٌيهية
فقد كاىت اقتراح ىٍج جديد لمتعميـ ،يسهى التعميـ هف أجؿ التىهية الهستداهة ( ،)ESDبغض الىظر
عف طرؽ التعميـ كالتعمـ التقميدية التي تركز عمى اكتساب هجهكعة هف الهعارؼ كالهٍارات
الهٍضكهة ،فإف التعميـ كالتعمـ يعهؿ اآلف عمى تحكيؿ تركيزي إلى ها يسهى الكفاءات األساسية،
كاعتهاد تجارب جديدة كتطكيرٌا لتطكير القدرات التي يشار إليٍا بهٍارات القرف الحادم كالعشريف.
كاستىادان إلى ٌذي الهىاقشات الىظرية كالهفاٌيهية ،تـ اعتهاد عدد هف الهبادرات كسياسات كهىاٌج
دراسية كههارسات تعميهية هف أجؿ تعزيز التعميـ هف أجؿ التىهية الهستداهة في البمداف اآلسيكية .هف
بىاء عمى هكاف التعميـ هف أجؿ التىهية الهستداهة
الههكف تقسيـ الدكؿ اآلسيكية إلى ثالث هجهكعات ن

في بمداىٍـ  ،فضالن عف درجة تىهيتٍا االجتهاعية كاالقتصادية كتعهيـ التعميـ الهدرسي( :أ) البمداف
التي لديٍا خ برة هتراكهة في ههارسة التعميـ البيئي أك التعميـ اإلىهائي ؛ (ب) البمداف التي شٍدت كعيا
بيئيا هتزايدا كهأسستٍا السريعة في السىكات األخيرة  ،بدرجات هتفاكتة هف تىفيذ التعميـ البيئي ؛ ك (ج)
البمداف التي يظؿ القضاء عمى الفقر كعدـ الهساكاة فيٍا ٌي القضية األكثر إلحاحان كيتـ تعزيز التعميـ
هف أجؿ التىهية الهستداهة فيها يتعمؽ بقضايا التىهية .عمى الرغـ هف أف إدخاؿ التعميـ هف أجؿ
التىهية الهستداهة يتأثر تأث انر كبي انر بالحالة االجتهاعية كاالقتصادية لكؿ بمد  ،فهف الهٍـ أف تعزز جهيع
البمداف في آسيا التعميـ العادؿ كالهستداـ هف أجؿ تحقيؽ هجتهع هستداـ .كبالتالي  ،تحتاج البمداف
اآلسيكية إلى تككيف إجهاع اجتهاعي لتعزيز التعميـ هف أجؿ التىهية الهستداهة  ،األهر الذم يتطمب
هشاركة كهسؤكلية الهجتهع ككؿ.
( )4دراسة  :)2018( ،Gaurav Wadhwa & Priya Bhargavaدور المؤسسات غير
الحكومية في التنمية المستدامة (االستدامة في القرن الحادي والعشرين)
ٌدفت ٌذي الدراسة لمتعريؼ بدكر الهؤسسات غير الحككهية في التىهية الهستداهة ،هف خالؿ بحث
بعض االستراتيجيات التي استخدهت لتطكير الهجتهع في ىيجيريا  ،هع التركيز بشكؿ خاص عمى
دكر الهؤسسات غير الحككهية .كقد استخدـ الباحث الهىٍج الكصفي كشهمت أساليب الدراسة :الهقابمة
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كالهالحظات كالدراسات الهيداىية الهحمية الهكثفة كالسفر الهكثؼ في جهيع أىحاء الكالية .كأجريت
هقابالت هع الهستفيديف هف أىشطة الهؤسسات غير الحككهية كالككاالت الهاىحة  -الطالب كالهعمهيف
كهكظفي الهؤسسات غير الحككهية كالضحايا الهحرقة بالىيراف كرؤكس الهىازؿ .اها ابرز الىتائج فٍي
تتهثؿ بها يمي )1( :اف ٌىاؾ عدد هف ٌذي الهؤسسات غير الحككهية في هختمؼ جكاىب التىهية
الهجتهعية هثؿ :تعبئة الهجتهع  ،إذكاء الكعي بالبيئة كالصحة كاإلصحاح  ،كتعزيز قاىكف حقكؽ
الطفؿ  ،كالهرأة كالتثقيؼ في هجاؿ الصحة اإلىجابية كهكافحة عهؿ األطفاؿ كاالتجار بالبشر كها إلى
ذلؾ )2( .بعض الهؤسسات غير الحككهية تهكيمٍا ذاتي  -في حيف يعتهد آخركف عمى الدعـ هف
الككاالت الهاىحة )3( .تشهؿ الجٍات الهاىحة :البىؾ الدكلي ،االتحاد األكركبي ،كككالة تىهية الدكلية
الهختمفة كبعض األفراد )4( .تشهؿ بعض الهؤسسات غير الحككهية التي تعتبر أىشطتٍا بارزة في
صحة الجسـ ،رفع الفقر ،كهبادرة طاقة الفتيات .كيقترح الباحث أف الهؤسسات غير الحككهية يجب
أف تتعاكف هع بعضٍا البعض أف يتـ تقدير جٍكدٌـ بالكاهؿ هف قبؿ غالبية الهحتاجيف لخدهاتٍـ .كها
يجب عمى الحككهة الهشاركة في تهكيؿ أىشطة الهؤسسات غير الحككهية بشكؿ عاـ تعتبر الهىظهة
غير الحككهية ىٍجا إيجابيا لمتىهية الريفية ،كهف الضركرم دعـ كتشجيع الهؤسسات غير الحككهية
األصيمة كالصغيرة كالهحمية في أىحاء هختمفة هف البالد كالتي يهكف أف تكفر الدعـ الهؤسسي الذم
تهس الحاجة إليً كالذم يتىاسب هع االحتياجات الهحمية.
( )5دراسة  :)2014( ،Peter Okey Ejikemeالتعميم من أجل التنمية المستدامة
ٌدفت ٌذي الدراسة لبحث هكضكع "التعميـ هف أجؿ التىهية الهستداهة" ،كتكجيً االىظار الى إف
الهشكمة الحقيقية لكيفية تحقيؽ التىهية الهستداهة تتهثؿ بكيفية تحفيز الىاس عمى تغيير السمككياتٍـ
كاألىشطٍـ الكاهىة .كقد استخدـ الباحث هىٍاج الهراجعة الهكتبية لمعديد هها كتب بٍذا الهكضكع .اها
أبرز القضايا التي ىاقشٍا الباحث في ٌذي الكرقة فٍي )1(:اف قضية تحقيؽ التىهية الهستداهة ٌي
قضية لٍا بعد عالهي كذات هعىى لهجتهع ىاهي هثؿ هجتهعىا .ففي حيف أف ٌىاؾ حاجة إلى هجهكعة
هف الهىاٌج لمتعاهؿ هع الهشاكؿ التىهكية ،تبقى الهقاربات األخرل أبك نابا لمتىهية الهستداهة ،فالتعميـ
أساسا لفتح أبكاب التىهية الهستداهة .اف التعميـ هف أجؿ التىهية الهستداهة يه ّكف الىاس
هفتاحا
ُيعتبر
ن
ن
هف تطكير الهعرفة كالقيـ كالهٍارات لمهشاركة في اتخاذ الق اررات حكؿ الطرؽ التي ىؤدم بٍا األشياء،
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كعالهيا ،هف شأىٍا تحسيف ىكعية الحياة دكف اإلضرار بالهستقبؿ )2( .اف كيفية
هحميا
فرديا
ن
كجهاعيا ،ن
ن
ن
تحفيز الىاس عمى تغيير السمككياتٍـ كاألىشطٍـ الكاهىة لٍا هعىى كاٌهية خاصة ،ككىٍا األساس
لتحقيؽ التىهية الهستداهة .فالتعميـ ال يكفر الهعرفة كالهٍارة لتهكيف البشر هف تعزيز رفاٌيتٍـ كرفع
هستكاٌـ كضهاف بقائٍـ فحسب ،بؿ ٌك أيضا هصدر لمرضاء هستهد هف هجرد الشعكر بأف الهرء
هتعمـ )3( .إف هستكل التىهية في الدكلة يعتهد عمى هستكل تطكرٌا العقمي كالثقافي باإلضافة إلى
حالة تقدهٍا في هجاؿ التعميـ ،كٌك جزء ال يتج أز هف بىاء هستكل ٍ
عاؿ هف هعرفة القراءة كالكتابة في
جهيع جكاىب الهجتهع )4( .اف فكائد تعميـ الهرأة تتجاكز اإلىتاجية األعمى .فالىساء الهتعمهات تهيؿ
إلى أف تككف أكثر صحة ،كأف تشارؾ أكثر في سكؽ العهؿ الرسهي ،كأف تكسب الهزيد هف الدخؿ،
كأف يككف لديٍف عدد أقؿ هف األطفاؿ ،كأف يكفرف رعاية صحية أفضؿ ألطفالٍف ،ككؿ ذلؾ يؤدم في
ىٍاية الهطاؼ إلى تحسيف رفاي جهيع األفراد كاىتشاؿ األسر هف الفقر .كها تىتقؿ ٌذي الفكائد عبر
األجياؿ ككذلؾ إلى هجتهعاتٍـ بشكؿ عاـ )5( .اف العىؼ ٌك هثبط كرادع لمتىهية ،يجب عميىا السعي
لتحقيؽ السالـ هع جهيع األشخاص بغض الىظر عف ديىٍـ أك كضعٍـ في الهجتهعٌ .ذا يهتد إلى
الغرباء الذيف يعيشكف في كسطىا .إذا كىا بحاجة إلى التىهية  ،يجب أف ىتسمهٍا كأف ىعيش هعٍا
بسالـ .عىدها يسكد السالـ كالٍدكء كعىدها تككف الرذائؿ االجتهاعية األخرل غير هعركفة يهكف اف
يككف االستثهار ههكف كذات جدكل.
( )6دراسة  :)2017(،Nathan Hensleyنيج التعميم من أجل التنمية المستدامة في كيسينوما،
اليابان.
ٌدفت ٌذي الدراسة لمتعرؼ عمى عادات الهعمهيف كالقادة كالىٍج الهتعمقة بالتعميـ هف أجؿ التىهية
الهستداهة في سياؽ كيسيىكها ،الياباف .كقد كاف الٍدؼ هف البحث ٌك التعرؼ عمى ها يعتبري
اختصاصيف التكعية في التعميـ هف أجؿ التىهية الهستداهة :ها ٌك الغرض هف تعميهٍـ؟ اك ها الذم
يأهمكف أف يتعمهً الطالب؟ ككيؼ يتعاهمكف هع القضايا الهعقدة كالخطر في ظركؼ هف عدـ اليقيف
كعدـ القدرة عمى التىبؤ؟ كقد استخدـ الباحث الهىٍج الكصفي ،فتـ جهع البياىات هف خالؿ الهقابالت
شبً الهىظهة عمى أساس األسئمة التأهمية هع اثىيف هف الهشرفيف عمى الهعمـ هف هجمس التعميـ في
الهحافظة ( )BOEكستة هف الهعمهيف هف الهدارس االبتدائية كاإلعدادية الهحمية .كقد كشؼ الهعمهيف
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كالقادة الذيف شهمتٍـ الدراسة عف أغراضٍـ كىٍجٍـ في التعميـ هف أجؿ التىهية الهستداهة ،الهتعمقة
بالهعرفة كالهحتكل ،كالهٍارات كالقدرة بىاء القدرات  ،كالخبرات في الهجتهع الهحمي كالبيئة .باإلضافة
إلى ذلؾ ،ىاقش الهعمهكف كالقادة كيفية هعالجة التحدم الهستهر لحالة عدـ اليقيف في تعميهٍـ،
كتحديدا هف خالؿ هكاضيع الهسؤكلية كالهستقبؿ كالتعقيد كاألهؿ .كعمى الرغـ هف كجكد عدـ يقيف
ن
هتأصؿ في عهمية التعميـ كالتعمـ في التعميـ هف أجؿ التىهية الهستداهة ،فإف السعي الهستهر لمهعمهيف

كالقادة لالستداهة كعاداتٍـ التأهمية يعد بهثابة ىقطة أهؿ ،ألىفسٍـ كهعمهيف كطالبٍـ كالهجتهع.
( )7دراسة  J. O’Flahertyو :)2017( ،M. Liddyأثر التربية والتعميم في مجال التنمية من
أجل تدخالت التنمية المستدامة.
أٌداؼ التىهية الهستداهة ال تي كضعتٍا األهـ الهتحدة تدعك جهيع الهتعمهيف إلى الهعرفة كالهٍارات
الالزهة لتعزيز التىهية الهستداهة .اها الٍدؼ هف ٌذي الكرقة البحثية فقد كاف دراسة تأثير التعميـ
اإلىهائي الهتعهد ،كالتعميـ هف أجؿ التىهية الهستداهة ،كالتعميـ العالهي لمهكاطىة .كقد استخدـ الباحث
همخصا هقابؿ هعايير تضهيف
الهىٍج الهراجعة الهكتبية لالبحاث كالدراسات ،فقاـ بهراجعة 243
ن

هحددة تتكزع عمى الهصادر التالية 127 :هف  Scopusك 101هف  ERICك  15هف .EBSCO
هعيار لالشتهاؿ كخضع لعهمية هراجعة هزدكجة ،كالتي
نا
هف بيف ٌذي الهمخصات ،استكفى 99

استبعدت الهزيد هف الدراسات .كهف بيف األكراؽ األربع كاألربعيف األخيرة التي شهمتٍا الهراجعة ،ركزت
 26كرقة عمى التعميـ هف أجؿ التىهية الهستداهة أك الهكاضيع التربكية البيئية ،ك 12بحثنا هكجٍنا
عالهيا في الهحتكل ،إها هف خالؿ التعميـ اإلىهائي أك الهكاطىة العالهية ،كستة هف التدخالت التعميهية
ن
الهشتركة بيف الثقافات .قدـ الباحث في ٌذي الكرقة ىظرة عاهة عمى هقاييس تقييـ التعمـ الهستخدهة،
كهراجعة لدليؿ التأثير عمى الهتعمهيف ،كهعالجة بعض األسئمة الهىٍجية كالتربكية الىاشئة عف
الهراجعة.
()8

دراسة  :)2016( ،Chitralekha Meher-Pankaj Paulآثار التعميم عمى التنمية

المستدامة ،دراسة مصغرة في منطقة بوردان في والية البنغال الغربية ،اليند.
ٌدفت ٌذي الدراسة الى تحميؿ تاريخ كهبادئ التىهية الهستداهة ،تقييـ أٌهية التعميـ في التىهية
الهستداهة ،دراسة درجة االرتباط بيف التعميـ كالتىهية الهستداهة لألسر الهدركسة ،تحميؿ العكاهؿ
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الهسؤكلة عف التىهية الهستداهة كالهترابطة هع التعميـ ،دراسة طبيعة التىهية الهستداهة لألسر التي
تىتهي إلى ( BPLتحت خط الفقر) ك ( APLفكؽ خط الفقر) هف خالؿ التعميـ ،كتقييـ هكقؼ كفٍـ
التىهية الهستداهة لمىاس الذيف يىتهكف إلى الهىاطؽ الريفية كالحضرية كعالقتً بهستكاٌـ التعميهي.
كتسمط كرقة البحث ٌذي الضكء عمى دكر التعميـ الذم يؤثر عمى درجة التىهية الهستداهة بيف األسر
في هىطقة بكردكاف .استخدـ الهىٍج العمهي التجريبي في ٌذي الدراسة .كتـ جهع البياىات لتمبية أٌداؼ
الدراسة هف  200أسرة عمى حد سكاء في الهىاطؽ الحضرية كالريفية هىٍا  100يىتهي إلى  APLك
 100أسرة أخرل تىتهي إلى فئات  BPLفي هىطقة  Burdwanهف كالية البىغاؿ الغربية خالؿ
 .14-2013استخدـ االستبياف هف خالؿ الىظر في أىكاع هختمفة هف العكاهؿ الهرتبطة بالتىهية
الهستداهة االجتهاعية كاالقتصادية .تـ اختيار العكاهؿ التالية لتحميؿ آثار التعميـ عمى التىهية
الهستداهة :دخؿ الفرد ،كضع الهرأة ،الىهك السكاىي ،هستكل الهعيشة ،الكعي حكؿ حهاية البيئة ،صىع
القرار .تكصمت ٌذي الدراسة الى كجكد ارتباط إيجابي بيف التعميـ كالتىهية الهستداهة بغض الىظر عف
الجىس أك الهىاطؽ (أم الهىاطؽ الحضرية أك الريفية) كالفئات (أم  APLأك  .)BPLكأشارت الىتائج
كذلؾ إلى أىً كاف ٌىاؾ تأثير إيجابي كبير عمى التىهية الهستداهة هع اإلشارة إلى العكاهؿ-ارتفاع
دخؿ الفرد ( ،)PCIكتعزيز كضع الهرأة ،كخفض هعدؿ الىهك السكاىي ،كتعزيز حهاية البيئة ،كرفع
هستكل الهعيشة كقكة اتخاذ قرار .كهع ذلؾٌ ،ىاؾ بعض االختالؼ فيها يتعمؽ بدرجة استداهة التىهية
هف خالؿ التعميـ بيف األسر يىتهي إلى الكضع االجتهاعي كاالقتصادم الهختمؼ (األسر APL
ك )BPLكالهكاقع (الحضرية كالريفية) .الحرب ال تساعد في التىهية الهستداهة ،كتحترـ الدكؿ القكاىيف
الدكلية التي تحهي البيئة في أكقات الىزاع الهسمح ،كتتعاكف في إىشائٍا .يعتبر السالـ كالتىهية كحهاية
البيئة هىظكهة هتداخلة هترابطة كهتكاهمة.
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الباب الثالث :التعقيب عمى الدراسات العربية السابقة
ال شؾ اف األدبيات كالدراسات التي تىاكلت موضوع المؤسسات األىمية في فمسطين كثيرة كهتىكعة،
كذلؾ بسبب الدكر القديـ الذم هارستً في هقاكهتٍا لالحتالؿ اإلسرائيمي ،عبر تقديهٍا خدهات ىكعية
تعزز صهكد الشعب الفمسطيىي ،لكف االٌتهاـ البحثي تزايد بشكؿ همحكظ بعد التسكية السياسية ،كها
أكجدتً هف هتطمبات كهٍاـ عهؿ جديدة لدل ٌذي الهؤسسات في فمسطيف .فيالحظ أف األدبيات
السابقة ،ركزت ،أك تىاكلت هرحمتيف هتتاليتيف هختمفتيف:
الهرحمة األولى :ها قبؿ التسكية السياسية بيف الفمسطيىييف كاإلسرائيمييف ،إذ تطرقت إلى الهؤسسات
األٌمية الفمسطيىية (جهعيات خيرية ،اطر ىقابية ،اتحادات) ،كبياف دكرٌا الهقاكـ لالحتالؿ ،كعالقتٍا
هع هىظهة التحرير ،كتبىيٍا الستراتيجيات الصهكد ،كىذكر بعض األدبيات (إصدارات اتحاد الجهعيات
الخيرية ،العالقة هع ـ.ت.ؼ ،د .إهيؿ تكها ،كاصدارات بيت الشرؽ).
المرحمة الثانية :ها بعد اتفاقيات اكسمك كها أىتجتً هف تغييرات هست هىاحي الحياة السياسية،
كاالقتصادية ،كاالجتهاعية ،كالقاىكىية عمى كجً التحديدٌ ،ذا بدكري دفع الباحثيف لدراسة هكضكع
الهؤسسات األٌمية في ظؿ التطكرات سابقة الذكر ،فظٍرت االتجاٌات التالية:
أوالً :أدبيات تىاكلت هفٍكـ الهجتهع الهدىي كعالقتً بالكاقع الفمسطيىي ،كالخصكصية التي يهتاز بٍا،
فاتجٍت ىحك دراسة الهؤسسات األٌمية ،كأدكات كعىاصر هٍهة لمهجتهع الهدىي الفمسطيىي القادـ،
كحاكلت بياف الهتطمبات الجديدة لٍذي الهؤسسات ،كضركرة تغيير شكؿ كطبيعة أدائٍا ،كاىتقالً هف
اإلغاثة إلى التىهية ،كهف الحالة الطبيعية إلى الحالة الهدىية ،باإلضافة إلى الحديث عف ثىائية
الديهقراطية الفمسطيىية ،كالهجتهع الهدىي الفمسطيىي ،كآفاؽ التحكؿ الديهقراطي(.عزهي بشارة ،هساٌهة
ىقدية لمهجتهع الهدىي) (زياد أبك عهرك ،عمي الجرباكم ،الهجتهع الهدىي كالتحكؿ الديهقراطي في
فمسطيف) ،كغيرٌا هف األدبيات التي تىاكلت ٌذا الهكضكع بإسٍاب.
ثانياً :بالهقابؿٌ ،ىاؾ أدبيات ركزت بحثٍا حكؿ طبيعة العالقة هع السمطة الكطىية كهىتج سياسي
جديد عمى األرض ،فرض عمى الهؤسسات األٌمية الفمسطيىية هٍاـ عهؿ كاشكاليات جديدة ،كالبحث
عف فمسفات تعاكف جديدة ،فكاىت أدبيات هثؿ (كليد سالـ ،الهؤسسات الهجتهعية التطكعية كالسمطة
الكطىية( ،)1999 ،هجدم الهالكي ،عالقات الهؤسسات غير الحككهية الفمسطيىية فيها بيىٍا كهع
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السمطة الكطىية الفمسطيىية كالههكليف( ،)2001 ،هجمة السياسة الفمسطيىية ،ع ،24سىة ،1999
إصدار خاص).
ثالثاًٌ :ىاؾ أيضان الدراسات الهسيحية حكؿ الهؤسسات األٌمية العاهمة في فمسطيف ،كالتي عهدت إلى
تصىي فٍا ،هف حيث القطاعات كاألٌداؼ كالتهكيؿ كالبراهج كغيري ،كٌي دراسات اختصت بٍا هراكز
األبحاث هىٍا( ،تعداد الهؤسسات غير حككهية الفمسطيىية في الضفة الغربية كقطاع غزة ،هعٍد
هاس)( ،الهؤسسات غير الحككهية :حقائؽ كأرقاـ ،هركز هدار)( ،إصدارات جٍاز اإلحصاء
الفمسطيىي)( ،دليؿ الهؤسسات غير الحككهية الصادر عف هكتب الهىسؽ الخاص لألهـ الهتحدة)
كغيرٌا.
لكىٍا ،كبالرغـ هف الدكر الذم أدتً في تكسيع ىطاؽ الهعرفة حكؿ عهؿ الهؤسسات األٌمية في
فمسطيف ،إال أىٍا اتسهت بىقتطيف:
السمة األولى :تتمثل بالعموم أو الشمول ،فٍي لـ تكف دراسات قطاعية هحددة ،فالدراسات في
هعظهٍا تحدثت عف ظاٌرة أك هشكمة ،كبدأت بتحميمٍا بشكؿ عاـ ،بهعىى اف الهكضكع الهدركس،
الخاص بالهىظهة األٌمية يىسحب عمى كافة الهؤسسات دكف استثىاء .اف ٌذا األسمكب قد يسبب
إشكالية في تعهيـ ىتائج الد ارسة ،الف ها يىطبؽ عمى العالقة بيف السمطة الكطىية كهىظهات حقكؽ
اإلىساف هثالن ،يختمؼ عف عالقة األكلى بهىظهات ىقابية أك تىهكية ،الف الهكضكعات التي تتكلى
تفسير العالقة ٌذي هختمفة ،طبقان لطبيعة األٌداؼ كالبراهج كالدكر الذم تقكـ بً الهؤسسات القطاعية.
اما السمة الثانية :فتتمثل بضعف الدراسات التي عالجت دكر الهؤسسات األٌمية في التىهية ،بهعىى
كيفية جعؿ العهميات اإلدارية كطرقٍا ككسائمٍا تتالءـ هع هراحؿ التطكر ،لتحقيؽ األٌداؼ التي تسعى
الدكلة إلى تحقيقٍا هف خالؿ خططً التىهكية .هها ال شؾ فيً ،اف هثؿ ٌذي الهكضكعات كغيرٌا ،قد
اثرت بهكضكع ٌذي الدراسة ،كقد استفاد الباحث هف الدراسات السابقة في اهكر هىٍا:
 -1تحديد الهفاٌيـ الخاصة بالدراسة الحالية.
 -2اختيار الهىٍج الكصفي لمدراسة الحالية ،كاختيار أدكات الدراسة الهىاسبة.
 -3تحديد الهتغيرات الهىاسبة لمدراسة.
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 -4التعرؼ الي الهشكالت كتصىيفٍا ،كذلؾ بغرض بىاء االستباىة.
 -5تدعيـ اإلطار الىظرم لمدراسة الحالية.
 -6تحديد ىكع الهعالجات االحصائية الهىاسبة لمدراسة.
 -7هعرفة االجراءات الهىاسبة لمدراسة.
لـ يجد الباحث حسب هعرفتً الهتكاضعة ام هراجع هباشرة حكؿ دكر الهؤسسات االٌمية الداعهة
لمتعميـ في تحقيؽ التىهية الهستداهة بهحافظة القدس ،فٍي تعتبر اكؿ دراسة بٍذا الهكضكع .كىظ ار
الٌهية هحافظة القدس كاٌهية التعميـ ككسيمة لتحقيؽ التىهية الهستداهة كاٌهية الهؤسسات االٌمية
كاٌهية دكرٌا كبديؿ لمهؤسسات الرسهية الفمسطيىية في ظؿ هىع االحتالؿ الجٍات الرسهية الفمسطيىية
هف هزاكلة هٍاهٍا كتقديـ الخدهات لمشعب لسكاف الهحافظة الهقدسة قرر الباحث اف يجعؿ هكضكع
بحثً كرسالة الهاجستير في ٌذا الهكضكع.
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 1-3المنيج العممي لمدراسة
قاـ الباحث باستخداـ الهىٍج الكصفي التحميمي (االسمكب الهختمط)( (mixed methodsهف
اجؿ تحقيؽ ٌدؼ الدراسة الهتهثمة بدراسة دكر الهؤسسات االٌمية الفمسطيىية العاهمة في هحافظة
القدس في دعـ قطاع التعميـ لتحقيؽ التىهية الهستداهة.
 2-3مجتمع الدراسة
تككف هجتهع الدراسة هف جهيع العاهميف في الهؤسسات االٌمية الداعهة لقطاع التعميـ كالبالغ
عددٌا  30هىظهة اٌمية كجهيع أعضاء هجمس اإلدارتٍا ،كدكائر ك ازرة التربية كالتعميـ ذات العالقة
بهحافظة القدس ،كجهيع الهاىحيف لمهىظهات االٌمية التي تدعـ التعميـ في هحافظة القدس.
 3-3عينة الدراسة
تـ استخداـ عيىة طبقية هقصكدة هف هجتع الدراسة (العاهميف في الهؤسسات االٌمية الداعهة
لقطاع التعميـ كاعضاء هجالس ادارتٍا) ،فتـ تكزيع  120استباىة كتـ استرجاع  90استباىة ،كبعد
فحصٍا تـ استبعاد  6استباىات .اها تقسيـ العيىة الطبقية فكاف كها يمي )90( :شخص هف العاهميف
في الهؤسسات االٌمية الداعهة لقطاع التعميـ ،كتـ اجراء( )5هقابالت هع هدراء دكائر في ك ازرة التربيً
كالتعميـ ،حيث تـ هقابمة هدير كحدة القدس في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،هدير هديرية ك ازرة التربية
كالتعميـ العالي في القدس ،هدير عاـ االرشاد التربكم كالتربية الخاصة في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي،
كهدير كحدة االرشادر التربكم كالتربية الخاصة في هديرية التربية في القدس كهدير كحدة الهتابعة
الهيداىية كاالدارات الهدرسية في هديرية التربية في القدسٌ ،ذا كقد تـ اجراء ( )3هقابالت هع
اشخاص ههكليف كٌـ هؤسسة التعاكف ،االتحاد االكركبي ،اليكىسكك ،في حيف تـ هقابمة ( )4اشخاص
هف الهؤسسات االٌمية.
كشهمت عيىة الدراسة الهؤسسات االٌمية التالية :هؤسسة فيصؿ الحسيىي ،هؤسسة الىيزؾ ،هؤسسة
اىجاز ،هركز إبداع الهعمـ ،هؤسسة تاهر ،هركز الهصادر لمطفكلة الهبكرة ،هركز هعا التىهكم ،هىتدل
العمهاء الصغار ،اتحاد الجهعيات الخيرية ،هجمس اكلياء اهكر الطمبة ،جهعية برج المقمؽ ،هؤسسة
رؤيا الفمسطيىية ،هبادرة هدرستي فمسطيف ،هركز السرايا لخدهة الهجتهع ،هؤسسة االرشاد الفمسطيي،
االئتالؼ األٌمي ،هؤسسة تىهية الشباب ،اصدقاء جاهعة القدس ،الهركز الفمسطيىي لمدراسات
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االسرائيمية هدار ،جاهعيي صكر باٌر كأـ طكبا ،قرية الهعمهات الخيرية ،الهعمهيف الهتقاعديف
الهقدسييف ،الهركز الدكلي لمثقافة كالعالقات العاهة ،رابطة جاهعيي سمكاف" ،هعمهي صكر باٌر ،هركز
هعمكهات كادم حمكة ،هؤسسة صابريف.

 4-3توزيع افراد العينة
يتـ رصد تكزيعات أفراد عيىة الدراسة كفقان لمهتغيرات الديهكغرافية في االستباىة كٌي (الجىس،
العهر ،الهسهى الكظيفي ،الهؤٌؿ العمهي ،سىكات الخبرة) ،كقد جاءت الىتائج كها يمي:
( )1الجىس
بىاء عمى هتغير الجىس أف العيىة كاىت تشهؿ عمى
تبيف هف خالؿ التحميؿ اإلحصائي لعيىة الدراسة ن

اإلىاث بىسبة أعمى هف الذككر حيث شكمت ىسبة االىاث %57.7

جدكؿ رقـ ( )1كصؼ عيىة الدراسة تبعا لهتغير الجىس.
التكرار

الىسبة الهئكية

اىثى

36

57.1

ذكر

48

42.9

الهجهكع

84

100.0

( )2العهر
تبيف هف خالؿ التحميؿ اإلحصائي لعيىة الدراسة لهتغير العهر أف ىسبة الذيف اعهارٌـ بيف 40-49
سىة ٌي األعمى هقارىة باألعهار األخرل لتشكؿ ىسبة  ،%38.1ثـ ىسبة الذيف اعهارٌـ أقؿ هف 30
لتشكؿ ىسبة  ،%7.1ام اف  %72.8هف عيىة الدراسة هف اعهار ها دكف االربعيف سىة.
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جدكؿ رقـ ( )2كصؼ عيىة الدراسة تبعا لهتغير العهر
التكرار

الىسبة الهئكية

الفئات العهرية
 50فأكثر

30

35.7

40-49

32

38.1

31-39

16

19.0

أقؿ هف 30

6

7.1

الهجهكع

84

100.0

( )3الهؤٌؿ العمهي
تبيف هف خالؿ التحميؿ االحصائي لػ الهؤٌؿ العمهي أف ىسبة هاجستير أعمى الىسب لتشكؿ ىسبة
.%38.1
جدكؿ رقـ ( )3عيىة الدراسة تبعا لهتغير الهؤٌؿ العمهي
الهؤٌؿ العمهي

التكرار

الىسبة الهئكية

غير ذلؾ

2

2.4

دكتكراة

26

31.0

هاجستير

32

38.1

بكالكريكس

2

4.0

دبمكـ

22

26.2

الهجهكع

84

100.0
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( )4الهسهى الكظيفي
تبيف هف خالؿ التحميؿ االحصائي لػ الهسهى الكظيفي أف ىسبة هف يعهمكف هىسؽ براهج ٌي أعمى
الىسب لتشكؿ ىسبة  .%52.4ثـ ىسبة هف يعهمكف هكظؼ هالي %35.7
جدكؿ رقـ ( )4عيىة الدراسة تبعا لهتغير الهسهى الكظيفي
التكرار

الىسبة الهئكية

الهسهى الكظيفي
هدير التىفيذم

8

9.5

هىسؽ برىاهج

44

52.4

هكظؼ ادارم-هالي

30

35.7

عضك هجمس ادارة

2

2.4

الهجهكع

84

100.0

( )5سىكات الخبرة
تبيف هف خالؿ التحميؿ االحصائي لػ سىكات الخبرة أف اعمى ىسبة ٌي لهف عدد سىكات خبرتٍـ بيف
 11-15سىة ،ثـ يميٍا هف عدد سىكات خبرتٍـ لديً  6-10سىة ،ثـ تمتٍا هجهكعة هف عدد سىكات
الخبرة لٍـ هف  16-20سىة ،بشكؿ عاـ كاىت الىسب هتقاربة لمفئات الهختمفة حسب سىكات الخبرة.
جدكؿ رقـ ( )5عيىة الدراسة تبعا لهتغيرسىكات الخبرة
التكرار

الىسبة الهئكية

عدد سىكات الخبرة
 16-20سىة

22

26.2

 11-15سىة

26

31.0

 6-10سىكات

23

27.4

 1-5سىكات

13

15.5

الهجهكع

84

100.0
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 5-3ادوات الدراسة
استخدـ الباحث اداتيف لمدراسة كٌذا يىاسب طبيعة هكضكع الرسالة ،كٌها االستباىة كالهقابمة.
 1-5-3االستبانة
تعد االستباىة أكثر كسائؿ الحصكؿ عمى البياىات هف االفراد استخداها كاىتشارا ،كتعرؼ
االستباىة باىٍا ٌي أحد أدكات البحث ،كٌي تتككف هف هجهكعة هف األسئمة عمى شكؿ أبعاد كبىكد
تستخدـ لمحصكؿ عمى هعمكهات هف األشخاص هكضع البحث ،كفكرة االستباىة ٌي هف اختراع سير
فراىسيس جالتكف .كتتهيز االستباىات عف باقي أدكات البحث بككىٍا قميمة التكمفة كال تتطمب ههف
يطرح السؤاؿ ىفس القدر هف الهجٍكد الذم يتطمبً القياـ بالبحث لفظيا أك هف خالؿ الٍاتؼ ،كغالبا ها
يككف لالستباىة إجابات قياسية هحددة بشكؿ يجعؿ هف السٍؿ تجهيع البياىات كتىظيهٍا كتحميمٍا
إحصائيا.
كبعد هراجعة الدراسات السابقة التي لٍا عالقة بالهكضكع ،كالجؿ تحقيؽ اٌداؼ الدراسة قاـ
الباحث ببىاء استباىة ،حيث تككىت االستباىة هف قسهيف ٌها:
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القسـ األكؿ:
كيحتكم عمى البياىات الديهكغرافية كٌي (الجىس ،العهر ،ىكع الكظيفة ،الهؤٌؿ العمهي ،سىكات
الخبرة)،
القسـ الثاىي:
كٌك القسـ الذم سكؼ يجيب عمى سؤاؿ الدراسة الرئيسي كاالسئمة الفرعية ،كقد احتكل عمى ()70
فقرة ،كٌي هكزعة عمى الثالثة هجاالت التالية:
الهجاؿ األكؿ :كاقع قطاع التعميـ في هحافظة القدس ( )23فقرة ،كيشهؿ الهحاكر الرئيسية التالية:
كاقع الهؤسسات االٌمية في هحافظة القدس ،عالقة الهؤسسات االٌمية هع الهجتهع الهحمي ،عالقة
الهؤسسات االٌمية هع ك ازرة التربية كالتعميـ ،التحديات كالصعكبات التي تكاجً قطاع التعميـ في القدس
كالهؤسسات االٌمية.
الهجاؿ الثاىي دكر الهؤسسات االٌمية في دعـ العهمية التربكية كالتعميهية في هحافظة القدس ()31
فقرة ،كيشهؿ الهحاكر التالية :صىع السياسات التعميهية ،تطكير الهحتكل التعميهي ،بىاء قدرات
الهعمهيف كالهرشديف ،تىهية قدرات الطمبة ،تطكير الكسائؿ التعميهية ،تحسيف اساليب التقكيـ.
الهجاؿ الثالث :دكر الهؤسسات االٌمية في تحقيؽ التىهية الهستداهة في هحافظة القدس ( )16فقرة،
هف خالؿ ابعادٌا الرئيسية الثالث :البعد االقتصادم ،البعد االجتهاعي ،كالبعد البيئي.
كأبرز الخطكات التي اتبعٍا الباحث لبىاء االستباىة:
 .1االطالع عمى الدراسات السابقة ذات العالقة
 .2تحديد الهجاالت الرئيسية لالستباىة
 .3تحديد فقرات االستباىة بشكؿ يغطي هجاالت الدراسة.
 .4تـ استخداـ هقياس ليكرت لفحص درجة الهكافقة أك االعتراض عمى صيغة ها اك لفحص
تحديد درجة الهكافقة كاالختالؼ هع جهمة.
 .5اعداد االستباىة بصكرتٍا االكلية.
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 .6عرضت االستباىة عمى الدكتكر الهشرؼ عمى الرسالة لفحص هدل هالءهتٍا كاجراء
التعديالت عميٍا.
 .7تـ عرض الرسالة عمى ( )10هحكهيف هختصيف كتـ اجراء التعديالت في ضكء تكصياتٍـ.
 .8تـ كضع الرسالة في صكرتٍا الىٍائية كتـ القياـ بتكزيع عيىة تجريبية لفحص هدل فٍـ االسئمة
هف قبؿ الهبحكثيف.
كهف أجؿ تفسير الىتائج تـ تصهيـ االداة كفؽ لسمـ ليكرت الخهاسي ،كقد اعطيت كزف لمبدائؿ عمى
الىحك التالي(:أكافؽ بشدة =  5أكافؽ =  ،4هحايد = ،3هعارض = ،2هعارض بشدة =)1
حيث تـ تصىيؼ تمؾ اإلجابات إلى خهسة هستكيات هتساكية الهدل كذلؾ هف خالؿ استعهاؿ الهعادلة
التالية :الفئة العميا-الفئة الدىيا=  ،4=1-5كالستخراج طكؿ فئة الهتكسط تهت قسهة الهدل عمى الفئة
العميا لمهقياس أم  0.8 =5 ÷4كٌي طكؿ فئة الكسط الحسابي.
يهكف تحميؿ الىتائج ليكرت الخهاسي بىاء عمى طريقتيف :األكلى اعتبارٌا قيـ تراتبية كالثاىية اعتبارٌا
قيـ فترات ( .)interval-levelقيـ تراتبية يككف الكسيط أك الهىكاؿ ٌك هؤشرٌا تحمؿ بكاسطة
االختبارات الالبراهترية .كها يهكف عتبارٌا قيـ فترات باستخدـ  computeاليجاد الكسط الحسابي،
كاالىحراؼ الهعيارم ،كيهكف اختبارٌا بكاسطة االختبارات الراهترية.
 2-5-3المقابمة:
اعتهد الباحث عمى الهقابالت الشخصية الهعهقة كاداي ثاىية لمدراسة باعتبارٌا كسيمة لجهع
الهعمكهات .كاستخدـ الباحث اسئمة غير هكجٍة ،كغير هقىىة تهكف الهبحكث التحدث في أم جزئية
تتعمؽ بهشكمة الدراسة دكف قيد اك شرط ،كها أف لمباحث الحرية في تعديؿ أسئمتً التي سبؽ كأف
أعدٌا باالعتهاد عمى الظركؼ.
كاشتهمت الهقابالت الشخصية عمى ) )3هقابالت لهدراء الهؤسسات االٌمية االكثر شٍر كأث ار في
هكضكع الدراسة ،كتـ هقابمة ( )5هسؤكليف هف ك ازرة التربية كالتعميـ ك( )3هقابالت هع الههكليف
الداعهيف لمتعميـ في هحافظة القدس.
حيث اشتهؿ الجزء االكؿ هف االسئمة :اسـ الشخص كهكقعً ،اسـ الهؤسسة ،رؤية كرسالة الهؤسسة،
البرهج اك
الهىاطؽ التي تغطيٍا الهىظهة ،الفئات الهستٍدفً هف قبؿ هؤسسة ،اٌداؼ هؤسسة ،اٌـ ا
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الهشاريع لٍا في هجاؿ التعميـ ،هكازىة الهؤسسة التقديرية كهصادر التهكيؿ ،كخطة استداهة الهؤسسة
كبراهجٍا .اها الجزء الثاىي هف الهقابمة االسئمة ذات العالقة الهباشرة بهحتكل الرسالة :فقد احتكل عمى
ثالثة هجاالت ٌي :الهجاؿ االكؿ :اٌداؼ الهؤسسات االٌمية ،عالقة الهؤسسات االٌمية هع بعضٍا
البعض ،عالقة الهؤسسات االٌمية هع ك ازرة التربية كالتعميـ ،الهؤسسات االٌمية كالشراكة هع الهجتهع
الهحمي ،العالقة بيف الهؤسسات األٌمية الفمسطيىية كالههكليف ،التحديات كالصعكبات التي تكاجً قطاع
التعميـ في القدس ،صعكبات اك الهشاكؿ التي تكاجً الهؤسسات االٌمية .اها الهجاؿ الثاىي :دكر
الهظهات االٌمية في العهمية التعميهية هف خالؿ صىع السياسات التعميهية ،تطكير الهحتكل التعميهي،
بىاء قدرات الهعمهيف ،تىهية قدرات الطمبة ،تطكير الكسائؿ التعميهية ،تحسيف اساليب التقكيـ .اها
الهجاؿ الثالث :دكر الهظهات االٌمية في تحقيؽ التىهية الهستداهة هف خالؿ ابعادٌا الثالث البعد
االقتصادم البعد االجتهاعي لمتىهية البعد البيئي .كعىد التحميؿ تـ عرض اجابات الجزء الثاىي هف
اسئمة الهقابمة لعالقتٍا الهباشرة بأسئمة الدراسة ،اها الجزء االكؿ (بركفايؿ الهؤسسة) فسيتـ كضعة
كهالحؽ في ىٍاية الرسالة ،كالهمحؽ رقـ ( )4يكضح اسهاء هف تهت هقابمتٍـ كهىظهاتٍـ.
 6-3صدق أداة الدراسة
اوال :الصدق الظاىري
هف اجؿ تحقيؽ الصدؽ االداة الظاٌرم قاـ الباحث بإعداد االستباىة بىسختٍا االكلية كهىاقشتٍا
هع الهشرؼ ،كاخذ الهالحظات كتعديمٍا ،بعدٌا تـ عرض االستباىة عمى لجىة هككىة هف ()10
هحكهيف هف حهمة درجة األستاذية كالدكتكراي في هجاؿ الهؤسسات االٌمية كالتعميـ ،حيث يعهؿ
أعضاء المجىة في كؿ هف جاهعة القدس ،جاهعة القدس الهفتكحة .كقد تـ األخذ بآرائٍـ كتكجيٍاتٍـ
حيث تـ إضافة هحاكر جديدة ،كأيضا تـ إضافة بعض الفقرات كحذؼ البعض اآلخر ،كقد تـ تعديؿ
بىاء عمى تكجيٍاتٍـ .كبعد كؿ التعديالت الهطمكبة هف الهحكهيف أصبحت االستباىة
بعض الفقرات ن
جاٌزة بىسختٍا الىٍائية ،حيث تككىت هف( )53فقرة كهكزعة عمى ( )3هحاكر رئيسية ،كتـ بعد ذلؾ

تكزيعٍا عمى عيىة الدراسة
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ثانيا :صدق البنائي واالتساق الداخمي
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي حساب قكة االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات االستباىة كدرجة الهجاؿ
التي تىتهي اليً .ككذلؾ درجة االرتباط كؿ هجاؿ هف هجاالت االستباىة هع الدرجة الكمية لالستباىة.
كيستخدـ هعاهؿ بيرسكف لقياس درجة االرتباط بيف الهتغيرات الكهية كلقياس قكة العالقة الخطية بيف
هتغيريف كهييف ،كيرهز لهعاهؿ بيرسكف ب .r
 كتقع قيهة هعاهؿ االرتباط بيف  1-ك ،1كٌذي القيهة تدؿ عمى قكة العالقة أك ضعؼ العالقة بيفالهتغيريف ،فإذا كاىت القيهة كبيرة كفاية بغض الىظر عف اإلشارة فإف العالقة بيف الهتغيريف قكية.
 كتعتبر العالقة قكية إحصائيا إذا كاف هستكل داللة االختبار اإلحصائي الهرافؽ لهعاهؿ االرتباط sigكالذم يقاس هعاهؿ االرتباط الخطي عىد هستكل الداللة ** 0.01كهستكل الداللة* 0.05
 أها إشارة هعاهؿ االرتباط فإىٍا تدؿ عمى اتجاي العالقة بيف الهتغيريف ،فإذا كاىت اإلشارة هكجبةفإف زيادة قيـ أحد الهتغيرات ترافقٍا زيادة في قيـ الهتغير اآلخر ،كىقصاف قيـ ٌذا الهتغير يرافقٍا
ىقصاف في قيـ الهتغير اآلخر ،أم أف العالقة بيف الهتغيريف طردية ،أها اإلشارة السالبة فتعىي
أف زيادة قيـ أحد الهتغيرات يرافقٍا ىقصاف في قيـ الهتغير اآلخر كالعكس صحيح ،أم أف
العالقة عكسية.
 بتطبيؽ قاعدة االبٍاـ ( )the rule of thumbاليجاد قكة هعاهؿ االرتباط كاالتجاي فافالحدكد التالية ٌي التي تـ اتباعٍا
±0.00

الى

± 0.20

ال يوجد عالقة

±0.21

الى

± 0.40

عالقة ضعيفة جدا

±.41

الى

± .60

عالقة ضعيفة

±.61

الى

± .80

عالقة متوسطة

±.81

الى

±1.00

عالقة قوية

اليجاد الصدؽ البىائي لمفقرات ىحسب هعاهالت االرتباط بيف هعدؿ كؿ هجاؿ كالهعدؿ الكمي لمفقرات
كفي الىٍاية تككف الىتائج كها في الجداكؿ ادىاي:
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( )1ارتباط المحاور الكلٌة
جدكؿ رقـ ( )6ىتائج اختبار االتساؽ الداخمي-ارتباط بيرسكف لمهحاكر الكمية
واقع المؤسسات االىمية عناصر العممية التعميمية عناصر التنمية المستدامة
1
واقع المؤسسات االىمية
84

**0.638
عناصر العممية التعميمية

**0.638

**0.452

.000

.000

84

84

1

.000
84

**0.452
عناصر التنمية المستدامة .000
84

**0.703
.000

84

**0.703

84
1

.000
84

84

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

يتضح هف الجدكؿ اف جهيع الهجاالت في االستباىة دالة احصائيا كٌذا يؤكد اف االستباىة
تتهتع بدرجة عالية هف صدؽ البىاء كاالتساؽ الداخمي.
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( )2ارتباط محاور واقع المؤسسات االهلٌة والتعلٌم
جدكؿ رقـ ( )7ىتائج اختبار االتساؽ الداخمي -ارتباط بيرسكف بيف هحاكر كاقع الهؤسسات االٌمية كالتعميـ
كاقع

الهؤسسات كاقع

العالقة

االٌمية العاهمة في الهؤسسات
دعـ التعميـ
كاقع الهؤسسات االٌمية
العاهمة في دعـ التعميـ
كاقع

كاقع

الهؤسسات

84

بيف *0.239
االٌمية 0.028

كك ازرة التربية كالتعميـ

التحديات التي تكاجً
قطاع التعميـ

االٌمية الهؤسسات

كالهجتهع الهحمي
**

0.580

االٌمية تكاجً

كك ازرة التربية كالتعميـ
*

0.239

0.039

.000

0.028

84

84

84

1
84

**0.473

**0.473

0.048

.000

0.665

84

84

1

0.182

.000

قطاع

التعميـ
0.722

االٌمية .000

كالهجتهع الهحمي
العالقة

84

بيف **0.580

العالقة

الهؤسسات

1

بيف كاقع

العالقة

بيف التحديات التي

0.098

84

84

84

84

0.039

0.048

0.182

1

0.722

0.665

0.098

84

84

84

84

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

يتضح من الجدول ان جميع المحاور الرئيسية في االستبانة دالة احصائيا وىذا يؤكد ان
االستبانة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخمي.
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( )3ارتباط محاور العممية التعميمية
جدكؿ رقـ ( )8ىتائج اختبار االتساؽ الداخمي -ارتباط بيرسكف لهحاكر العهمية التعميهية
صنع

السياسات

المحتوى

التعميمية

التعميمي

1

صنع

السياسات
التعميمية

84

**0.631

تطوير
التعميمي

84

قدرات

المعممين
تنمية

الطمبة

تطوير

الوسائل

التعميمية

تحسين
اساليب

التقويم

قدرات

**

0.500

المعممين

الطمبة

الوسائل

اساليب

التعميمية

التقويم

**0.631

**0.500

**0.301

**0.486

**0.577

0.000

.000

.005

.000

.000

84

84

84

84

84

1

.000

المحتوى

بناء

تطوير

بناء

قدرات تنمية قدرات

تطوير

تحسين

84

**

0.596

.000

.000

84

84

**0.596

**0.387

**0.530

**0.512

.000

.000

.000

.000

84

84

84

84

**

1
84

**0.301

**0.387

**0.516

.005

.000

.000

84

84

84

0.516

**

0.515

**

0.459

.000

.000

.000

84

84

84

1
84

**0.486

**0.530

**0.515

**0.522

.000

.000

.000

.000

84

84

84

84

**0.522

**0.323

.000

.003

84

84

1

**0.581
.000

84

**0.577

**0.512

**0.459

**0.323

**0.581

.000

.000

.000

.003

.000

84

84

84

84

84

84
1
84

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

يتضح هف الجدكؿ اف جهيع الهحاكر الرئيسية في االستباىة دالة احصائيا كٌذا يؤكد اف االستباىة
تتهتع بدرجة عالية هف االتساؽ الداخمي.
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( )4ارتباط محاور التنمية المستدامة
جدكؿ رقـ ( )9ىتائج اختبار االتساؽ الداخمي لهحاكر التىهية الهستداهة
البعد االقتصادي

البعد االجتماعي

1

**0.533

**0.591

.000

.000

84

84

البعد االقتصادي
84

**0.533
البعد االجتماعي

.000
84

**0.591
البعد البيئي

1

البعد البيئي

**0.579
.000

**

84
0.579

.000

.000

84

84

84
1
84

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

يتضح هف الجدكؿ اف جهيع الهحاكر الرئيسية في االستباىة دالة احصائيا كٌذا يؤكد اف االستباىة
تتهتع بدرجة عالية هف االتساؽ الداخمي.

 7-3ثبات أداة الدراسة
هف اجؿ قياس ثبات اداة الدراسة االستباىة تـ استخداـ فحص التجاىس الداخمي لفقرات االستباىة
باستخداـ هعادلة كركىباخ ألفا ،كالتي تعتبر هف أكثر الطرؽ استخداها كشيكعا هف بيف طرؽ قياس
ثبات أداة الدراسة بشكؿ عاـ كهف طرؽ قياس ثبات التجاىس الداخمي بشكؿ خاص ،كتستخدـ ٌذي
الطريقة لفحص التجاىس الداخمي بيف الفقرات هف خالؿ التعرؼ عمى قكة االرتباط بيىٍا .ككمها كاف
هعاهؿ ألفا هرتفعا كمها دؿ ذلؾ عمى ارتفاع درجة ثبات االختبار كبالتالي هدل صالحية لالستخداـ.
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جدكؿ رقـ ( )10ىتائج اختبار هعاهؿ الثبات بطريقة كركىباخ ألفا لالستباىة كاهمة
الرمز

اسم المحور

عدد المتغيرات

قيمة معامل الثبات

B1

كاقع الهؤسسات االٌمية العاهمة في دعـ التعميـ

5

0.63

B2

كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية كالهجتهع الهحمي

5

0.763

B3

كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية كك ازرة التربية كالتعميـ

5

0.872

B4

التحديات التي تكاجً قطاع التعميـ

8

0.66

المؤشر الكمي لواقع المؤسسات االىمية والتعميم في القدس 23

0.801

X1

صىع السياسات التعميهية

5

0.825

X2

تطكير الهحتكل التعميهي

5

0.878

X3

بىاء قدرات الهعمهيف

5

0.922

X4

تىهية قدرات الطمبة

5

0.769

X5

تطكير الكسائؿ التعميهية

5

0.876

X6

تحسيف اساليب التقكيـ

6

0.853

المؤشر الكمي لمكونات العممية التعميمية

31

0.942

Y1

البعد االقتصادم

5

0.846

Y2

البعد االجتهاعي

5

0.781

Y3

البعد البيئي

6

0.864

المؤشر الكمي لمكونات التنمية المستدامة

16

0.904

معامل الثبات الكمي لالستبانة

75

0.946

في الجدكؿ اعالي تـ فحص ثبات أداة الدراسة التي تفحص جهيع اسئمة االستباىة حيث بمغت درجة
الثبات لمهككىات جهيعا ٌي ( )0.946كقد اعتبر الباحث بأف هعاهالت الثبات ٌذي هىاسبة ألغراض
الدراسة الحالية.
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 8-3فحص التوزٌع الطبٌعً للبٌانات
ٌك تكزيع احتهالي هستهر كثير االىتشار كاالستعهاؿ ،يستخدـ غالبان تقريبا أكليا لكصؼ
الهتغيرات العشكائية التي تهيؿ إلى التهركز حكؿ قيهة هتكسطة كحيدة .لهخطط تابع كثافة االحتهاؿ
الهقابؿ لٍذا التكزيع شكؿ الجرس ،كٌك هف أٌـ التكزيعات في عمـ اإلحصاء بؿ يعتبر أساسان لكثير
هف الىظريات اإلحصائية الرياضية كيمعب دك انر أساسيان في اختبارات الفركض اإلحصائية كفترات الثقة
كغير ذلؾ،كيؼ يهكف تهيز التكزيع االحصائي الطبيعي؟
( )1قيهة التفرطح يجب اف تككف  2كسالب  ،2قيهة االلتكاء يجب اف تككف  7كسالب 7
( )2اف تككف قيهة هستكل الدالة = sigفي فحص (ٌ )Kolmogorov-Smirnov Zك اكبر هف
هستكل داللة ):(α ≤ 0.05
جدكؿ رقـ ( )11ىتائج اختبار التكزيع الطبيعي لمهحاكر الرئيسية
فحص كمهكجركؼ سيهىكؼ

اسـ الهتغير – الهحكر

الداللة االحصائية

كاقع الهؤسسات االٌمية العاهمة في دعـ التعميـ

.848

0.469

كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية كالهجتهع الهحمي

1.083

0.191

كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية كك ازرة التربية كالتعميـ

.890

0.406

التحديات التي تكاجً قطاع التعميـ

.800

0.544

صىع السياسات التعميهية

.907

0.383

تطكير الهحتكل التعميهي

1.015

0.254

بىاء قدرات الهعمهيف

1.359

0.050

تىهية قدرات الطمبة

.816

0.518

تطكير الكسائؿ التعميهية

.897

0.396

تحسيف اساليب التقكيـ

1.119

0.163

البعد االقتصادم

.882

0.418

البعد االجتهاعي

1.749

0.004

البعد البيئي

1.078

0.196

مستوى الدالة =sigهو اكبر من مستوى داللة )(α ≤ 0.05

85

 9-3اجراءات الدراسة
بعد التأكد هف صدؽ كثبات اداة الدراسة قاـ الباحث باالجراءات التالية:
 -1تأٌيؿ االداة بصكرتٍا الىٍائية.
 -2تحديد افراد العيىة الهقصكدة (رئيس هجمس االدارة كاهيف السر ،كهكظفي االدارة التىفيذية
لمهىظهة االٌمية).
 -3تكزيع االستباىة عمى افراد العيىة :حيث تـ تكزيع  120استباىة عمى هجالس ادارت الهؤسسات
االٌمية كهكظفيٍا كتـ استرجاع  90استباىة كبعد فحصٍا تـ ادخاؿ  84استباىة عمى جداكؿ
خاصة لهعالجتٍا احصائيا بكسطة برىاهج الحزهة اإلحصائية لمعمكـ االجتهاعية كتـ استبعاد
 6استباىات لكجكد ىقص كبير في تعبئتٍا هف قبؿ الهبحكثيف.

 10-3المعالجة اإلحصائية
كبعد جهع االستباىات التي تـ تكزيعٍا عمى أفراد الهجتهع تـ تفريغ بياىاتٍا باستخداـ الحاسكب هف
أجؿ هعالجة البياىات استخدـ برىاهج الرزـ اإلحصائية لمعمكـ االجتهاعية ( )SPSSكذلؾ
باستخداـ الهعالجات اإلحصائية التالية:
 -1هعاهؿ الثبات عف طريؽ الثبات عف طريؽ احتساب كركىباخ الفا (.)Cronbacn’sAlpha
 -2تـ استخداـ اختبار ارتباط بيرسكف لفحص صدؽ االتساؽ الداخمي بيف فقرات االستباىة.
 -3فحص التكزيع الطبيعي لمبياىات
 -4تحميؿ العكاهؿ ()Factor Analysis
 -5تـ استخراج الهتكسطات الحسابية ،كاالىحرافات الهعيارية كالىسب الهئكية لفقرات أداة الدراسة.
 -6تـ استخداـ اختبار Independent-Samples T Test
 -7تـ استخداـ اختيار تحميؿ التبايف األحادم (.)One way analysis of variance
 -8تـ استخداـ اختبار  LSDلمهقارىات البعدية.
 -9تـ استخداـ تحميؿ االىحدار لفحص االثر كايجاد هعادلة التبؤ بالعالقة بيف الهتغيرات الهستقمة
كالهتغير التابع.
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الفصل الرابع :نتائج الدراسة
القسم االول :النتائج االحصائية الوصفية المتعمقة باسئمة الدراسة
( )1اجابة السؤال الرئيس لمدراسة
( )2الهتكسطات الحسابية كالىسب الهئكية كدرجة تقييـ كاقع المؤسسات االىمية وواقع
التعميم في محافظة القدس
 كاقع الهؤسسات االٌمية العاهمة في دعـ قطاع التعميـ في هحافظة القدس دكر الهؤسسات االٌمية في تفعيؿ الشراكة الهجتهعية العالقة بيف الهؤسسات االٌمية كك ازرة التربية كالتعميـ التحديات التي تكاجً الهؤسسات االٌمية في القدس( )3الهتكسطات الحسابية كالىسب الهئكية كدرجة تقييـ دكر الهؤسسات األٌمية في دعم
العممية التعميمية في محافظة القدس
 دكر الهؤسسات االٌمية في صىع السياسات التربكية دكر الهؤسسات االٌمية في تدريب الهعمهيف دكر الهؤسسات االٌمية في تىهية الطمبة كتكعيتٍـ دكر الهؤسسات االٌمية في تطكير الهحتكل التعميهي دكر الهؤسسات االٌمية في تطكير الكسائؿ التعميهية دكر الهؤسسات االٌمية في تحسيف اساليب التقكيـ( )4الهتكسطات الحسابية كالىسب الهئكية كدرجة تقييـ دكر الهؤسسات األٌمية في تحقيق
ابعاد التنمية المستدامة
 دكر الهؤسسات االٌمية في تحقيؽ البعد االقتصادم دكر الهؤسسات االٌمية في تحقيؽ البعد االجتهاعي دكر الهؤسسات االٌمية في تحقيؽ البعد البيئيالقسم الثاني :مناقشة النتائج المتعمقة بالمقابالت الشخصية
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الباب االول :النتائج االحصائية المتعمقة باسئمة الدراسة
( )1الوسط الحسابي :عبارة عف جهع قيـ جهيع القيـ كالهشاٌدات هحؿ الدراسة الهراد إيجاد كسطٍا،
كيقسـ الهجهكع عمى عدد العىاصر .اٌهية الهتكسط الحسابي تكهف باىً يشير الى هركز التأثير ،فكمها
زادت قيهة الهتكسط الحسابي لهتغير ها زادت اٌهية الهتغير بالىسبة لباقي الهتغيرات.
( )2االنحراف المعياري :القيهة األكثر استخداها هف بيف هقاييس التشتت االحصائي ك ٌك الجذر
التربيعية لهعدؿ هربعات اىحرافات العالهات في التكزيع عف الكسط الحسابي عمى عددي ببساطة ىقكؿ
إف االىحراؼ الهعيارم ٌك الجذر ألتربيعي لمتبايف .كاٌهيتً االىحراؼ الهعيارم تتهثؿ باىً يهثؿ هقدار
االىحراؼ عف هركز التأثير.
( )3معيار تفسير النتائج :هف اجؿ تقييـ دكر الهؤسسات األٌمية العاهمة الداعهة لقطاع التعميـ
لتحقيؽ التىهية الهستداهة في هحافظة القدس ،استخدـ الباحث الهتكسطات الحسابية كالىسب الهئكية
كدرجة التقييـ كاستخدـ الباحث الهعيار التالي لتقدير الدكر الهؤسسات األٌمية:

جدكؿ رقـ ( )12كيفية تحكيؿ قيـ هقياس ليكرت الى فترات
مقياس

قيمة الفترة

لكرت

الفرق بين

النسبة المئوية

مرتبة النسبة المئوية

التقييم

الفترات

1

1.00 - 1.79

0.79

الهتكسط*20

أقؿ هف %50

قميمة جدا

2

1.80 -2.59

0.79

الهتكسط*20

هف % 59.9-50

قميمة

3

2.60 -3.39

0.79

الهتكسط*20

هف % 69.9-60

هتكسطة

4

3.40 -4.19

0.79

الهتكسط*20

هف%79.9-70

كبيرة

5

4.20 -5.00

0.80

الهتكسط*20

 %80فأكثر

كبيرة جدا
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(ب)اجابة اسئمة الدراسة لمقسم الثاني في االستبانة بواسطة المتوسطات الحسابية
والنسب المئوية ودرجة تقييم الجابة محاور االستبانة المختمفة
النتائج المتعمقة بالسؤال الرئيسي :ما ىو دور المؤسسات االىمية الفمسطينية العاممة في محافظة
القدس في دعم قطاع التعميم لتحقيق التنمية المستدامة؟
هف اجؿ االجابة عمى السؤاؿ االكؿ لمدراسة ،كباقي االسئمة ،فقد استخدهت الباحث الهتكسطات
الحسابية كاالىحرافات الهعيارية ،كالىسب الهئكية كتقدير الدكر هف خالؿ تقييـ الىسبة كفؽ الهعيار
الهستخدـ في قراءة كتحكيؿ الىتائج.
جدكؿ رقـ ( )13همخص لمبياىات الكصفية لمهؤشرات الرئيسية في الدراسة

العدد

الوسط الحسابي

النسبة المئوية

التقييم

B1

كاقع الهؤسسات االٌمية العاهمة في دعـ التعميـ

84

3.31

66.24

متوسطة

B2

كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية كالهجتهع الهحمي

84

3.38

66.76

متوسطة

84

3.29

65.92

متوسطة

84

3.87

77.50

كبيرة

3.46

69.10

متوسطة

X1

صىع السياسات التعميهية

84

3.18

63.68

متوسطة

X2

تطكير الهحتكل التعميهي

84

3.22

64.56

متوسطة

X3

بىاء قدرات الهعمهيف

84

3.41

68.24

متوسطة

X4

تىهية قدرات الطمبة

84

3.50

70.00

كبيرة

X5

تطكير الكسائؿ التعميهية

84

3.35

70.72

كبيرة

X6

تحسيف اساليب التقكيـ

84

3.86

77.20

كبيرة

3.42

69.06

متوسطة

Y1

البعد االقتصادم

84

3.22

64.44

متوسطة

Y2

البعد االجتهاعي

84

3.71

74.20

كبيرة

Y3

البعد البيئي

84

3.37

67.57

متوسطة

3.43

68.73

متوسطة

الرمز

B3
B4

اسم المؤشر

كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية كك ازرة التربية
كالتعميـ
التحديات التي تكاجً قطاع التعميـ
المؤشر الكمي لواقع المؤسسات االىمية والتعميم في
القدس

المؤشر الكمي لمكونات العممية التعميمية

المؤشر الكمي لمكونات التنمية المستدامة
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ىستدؿ هف خالؿ الجدكؿ رقـ ( )17لمهتكسطات الحسابية كالتي تعكس اتجاي الهبحكثيف اك درجة
التقييـ التي اعطيت هف قبؿ الهبحكثيف لهحاكر الدراسة الرئيسية كاىت "هتكسطة" لكؿ الهحاكر،،،
فكاىت درجة التقيـ الكمية "هتكسطة" عمى كؿ هحكر كاقع الهؤسسات االٌمية كالتعميـ في القدس
الكمي ،ككذلؾ "هتكسطة" عمى هحكر هككىات العهمية التعميهية الكمي ،ككذلؾ "هتكسطة" عمى
هحهكر هككىات التىهية الهستداهة الكمي.
لقد كاىت درجة التقييـ التجاي الهبحكثيف عمى ( )8هحاكر بدرجة "متوسطة" ٌي :كاقع الهؤسسات
االٌمية العاهمة في دعـ التعميـ ،العالقة بيف الهؤسسات االٌمية كالهجتهع الهحمي ،العالقة بيف
الهؤسسات االٌمية كك ازرة التربية كالتعميـ ،صىع السياسات التعميهية ،تطكير الهحتكل التعميهي ،بىاء
قدرات الهعمهيف ،البعد االقتصادم كالبعد البيئي لمتىهية الهستداهة , .قد كاىت درجة التقييـ الكمية
التجاي الهبحكثيف ( )5هحاكر بدرجة "كبيرة" ٌي :التحديات التي تكاجً قطاع التعميـ ،تىهية قدرات
الطمبة ،تطكير الكسائؿ التعميهية ،تحسيف اساليب التقكيـ ،كالبعد االجتهاعي لمتىهية الهستداهة.
كقد كاىت أكبر قيهة تقييـ لمفقرة التحديات التي تكاجً قطاع التعميـ ،كقد كاىت أصغر قيهة تقييـ لمفقرة
كاقع الهؤسسات االٌمية العاهمة في دعـ التعميـ.
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اجابة اسئمة الدراسة الفرعية من القسم الثاني في االستبانة
النتائج المتعمقة بالسؤال الفرعي االول :ما ىو واقع واقع قطاع التعميم في محافظة القدس؟
المحور ( :)1.B1ما ىو واقع المؤسسات االىمية العاممة في دعم قطاع التعميم في محافظة
القدس؟
جدكؿ رقـ ( )14البياىات الكصفية ( )B1كاقع الهؤسسات االٌمية العاهمة في دعـ التعميـ

الرمز

المتوسط

الوسيط

المحور

العدد

االنحراف

النسبة

المعياري

المئوية

التقييم

تقدـ الهؤسسات االٌمية خدهاتٍا
B1.1

كبراهجٍا بىاء عمى احتياجات الهؤسسات

84

3.36

4

1

67.2

متوسطة

التعميهية.
تقدـ الهؤسسات االٌمية خدهاتٍا لمفئات
B1.2

غير الهخدكهة (الفئات الهٍهشة اكالفقيرة

84

3.56

4

1.05

71.2

كبيرة

اكالهىاطؽ الىائية).
B1.3

تساٌـ الهؤسسات االٌمية في اصالح
هحتكل العهمية التعميهية بكافة عىاصرٌا.

84

3.29

3

1

65.8

متوسطة

يتكفر لدل الهؤسسات االٌمية الهصادر
B1.4

الهالية الكافية هف اجؿ تحسيف العهمية

84

2.68

3

1.11

53.6

قميمة

التعميهية.
تمتزـ الهؤسسات االٌمية بتكجٍات
B1.5

كسياسات الدكلة الهاىحة في تىفيذ

84

3.67

4

1.01

73.4

كبيرة

الهشاريع التعميهية.
3.31

66.24

يتضح هف خالؿ الجدكؿ رقـ ( ،)18أف درجة التقييـ الكمية "هتكسطة" عمى هحكر ( )B1كاقع
الهؤسسات االٌمية العاهمة في دعـ التعميـ كبىسبة هؤية ( )%66.24عمى جهيع الفقرات (،B1.1
 )B1.5 ،B1.4 ،B1.3 ،B1.2حيث بمغت الىسب الهئكية الستجابات الهبحكثيف عمى ٌذي الفقرات
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كبيرة

عمى التكالي .%73.4 ،%53.6 ،%65.8 ،%71.2 ،%67.2 :كقد كاىت أكبر قيهة تقييـ لمفقرة
تمتزـ الهؤسسات االٌمية بتكجٍات كسياسات الدكلة الهاىحة في تىفيذ الهشاريع التعميهية .كقد كاىت
أصغر قيهة تقييـ لمفقرة "يتكفر لدل الهؤسسات االٌمية الهصادر الهالية الكافية هف اجؿ تحسيف
العهمية التعميهية".
المحور ( :)1.B2ما ىو واقع العالقة بين المؤسسات االىمية والمجتمع المحمي؟
جدكؿ رقـ ( )15البياىات الكصفية ( )B2كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية كالهجتهع الهحمي

في كافة اىشطتٍا كبراهجٍا كخدهاتٍا.

المتوسط

B2.1

تتبىى الهؤسسات االٌمية الشراكة الهجتهعية

الوسيط

الرهز

المحور

العدد

84

3.36

4

االنحراف

النسبة

المعياري

المئوية

1.07

67.2

التقييم

متوسطة

تساٌـ الهؤسسات االٌمية في ىشر الكعي
B2.2

حكؿ اٌهية هشاركة الهجتهع الهحمي في

84

3.62

4

0.93

72.4

كبيرة

دعـ العهمية التعميهية.
تسعى الهؤسسات االٌمية لتفعيؿ هجالس
B2.3

اكلياء االهكر في الهدارس هف اجؿ خمؽ

84

3.24

3

1.03

64.8

متوسطة

شراكة هجتهعية حقيقية.
ترعى الهؤسسات االٌمية هبادارت هع
B2.4

الهجتهع الهحمي لتطكير الهىاٌج

84

3.27

4

1.02

65.4

متوسطة

الفمسطيىية.
تتبىى الهؤسسات االٌمية ىقؿ احتياجات
B2.5

كطمبات الهجتهع الهحمي لالطراؼ الرسهية

84

3.2

3

0.98

64

متوسطة

ذات العالقة.
3.38

66.76

متوسطة

يتضح هف خالؿ الجدكؿ رقـ ( ،)19أف درجة التقييـ الكمية "متوسطة" عمى هحكر( )B2كاقع العالقة
بيف الهؤسسات االٌمية كالهجتهع الهحمي كبىسبة هؤية ( )%66.76كبيرة عمى جهيع الفقرات
( )B2.5 ،B2.4 ،B2.3 ،B2.2 ،B2.1حيث بمغت الىسبة الهئكية الستجابات الهبحكثيف عمى ٌذي
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الفقرات عمى التكالي .%64 ،%65.4 ،%64.8 ،%72.4 ،%67.2 :كقد كاىت أكبر قيهة تقييـ
لمفقرة تساٌـ الهؤسسات االٌمية في ىشر الكعي حكؿ اٌهية هشاركة الهجتهع الهحمي في دعـ العهمية
التعميهية .كقد كاىت أصغر قيهة تقييـ لمفقرة تتبىى الهؤسسات االٌمية ىقؿ احتياجات كطمبات الهجتهع
الهحمي لالطراؼ الرسهية ذات العالقة.
المحور ( :)1.B3ما ىو واقع العالقة بين المؤسسات االىمية ووزارة التربية والتعميم العالي؟
جدكؿ رقـ ( )16البياىات الكصفية ( )B3كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية كك ازرة التربية كالتعميـ
المتوسط

الرمز

الوسيط

المحور

العدد

االنحراف

النسبة

المعياري

المئوية

التقييم

يكجد شراكة حقيقية بيف ك ازرة التربية
 B3.1كالتعميـ العالي كالهؤسسات االٌمية في

3.4

84

4

0.93

68

متوسطة

اىشطتٍا.
تُعقد لقاءات دكرية بيف ك ازرة التربية
 B3.2كالتعميـ العالي كالهؤسسات االٌمية

3.46

84

4

0.96

69.2

متوسطة

لتحسيف العهمية التعميهية.
تتشارؾ الهؤسسات االٌمية هع ك ازرة
 B3.3التربية كالتعميـ العالي في كضع

3.15

84

3

1.1

63

متوسطة

خططٍا كسياساتٍا التعميهية.
تتشارؾ الهؤسسات االٌمية هع ك ازرة
 B3.4التربية كالتعميـ العالي في تطكير

3.32

84

4

0.98

66.4

متوسطة

عىاصر العهمية التعميهية.
تتشارؾ الهؤسسات االٌمية هع ك ازرة
 B3.5التربية كالتعميـ العالي في تقكيـ

3.15

84

3

1.11

63

متوسطة

سياساتٍا التعميهية.
3.29

65.92

متوسطة

يتضح هف خالؿ الجدكؿ رقـ ( ،)20أف درجة التقييـ الكمية "متوسطة" عمى هحكر ( )B3كاقع العالقة
بيف الهؤسسات االٌمية ك ك ازرة التربية كالتعميـ كبىسبة هؤية ( )%65.92كبيرة عمى جهيع الفقرات
( )B3.5 ،B3.4 ،B3.3 ،B3.2 ،B3.1حيث بمغت الىسبة الهئكية الستجابات الهبحكثيف عمى ٌذي
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الفقرات عمى التكالي .%63 ،%66.4 ،%63 ،%69.2 ،%68 :كقد كاىت أكبر قيهة تقييـ لمفقرة
تُعقد لقاءات دكرية بيف ك ازرة التربية كالتعميـ العالي كالهؤسسات االٌمية لتحسيف العهمية التعميهي .كقد
كاىت أصغر قيهة تقييـ لمفقرة تتشارؾ الهؤسسات االٌمية هع ك ازرة التربية كالتعميـ العالي في تقكيـ
سياساتٍا التعميهية.
المحور ( :)1.B4ما ىي ابرز التحديات التي تواجو قطاع التعميم في محافظة القدس؟
جدكؿ رقـ ( )17البياىات الكصفية ( )B4التحديات التي تكاجً قطاع التعميـ في القدس
المحور

الرمز

 B4.1البىية التحتية لمهدارس ضعيفة.
B4.2

ىسبة عدد الطالب الى عدد الهعمهيف
ضهف الهعايير الدكلية

 B4.3تسرب الطالب هف الهدارس.
B4.4
B4.5

تكفر عدد كافي هف الهدرسيف في
الهدارس.
تعاىي الهدارس هف اكتظاظ اعداد
الطمبة داخؿ الصفكؼ الدراسية

االنحراف

النسبة

المعياري

المئوية

84

4.1

4

1.03

82

كبيرة

84

3.38

3.5

1.27

67.6

متوسطة

84

3.93

4

1.14

78.6

كبيرة

84

3.04

3

1.32

60.8

متوسطة

84

4.21

4

0.84

84.2

كبيرة

العدد المتوسط الوسيط

التقييم

افتقار البيئة الهدرسية لمتجٍيزات
 B4.6الهالئهة لالشخاص ذكم االعاقة هف

4.04

84

4

1.07

80.8

كبيرة

الطمبة.
B4.7

افتقار البيئة الهدرسية التجٍيزات
التعميهية الهالئهة لمهحتكل التعميهي.

4.1

84

4

0.99

82

كبيرة

االحتالؿ االسرائيمي يشكؿ العائؽ
 B4.8الرئيسي لمعهمية التعميهية لمفمسطيىيف

4.18

84

5

1.12

83.6

كبيرة

في هحافظة القدس.
3.87

77.5

كبيرة

يتضح هف خالؿ الجدكؿ رقـ ( ،)21أف درجة التقييـ الكمية "كبيرة" عمى هحكر رقـ ( )B4التحديات
التي تكاجً قطاع التعميـ كبىسبة هؤية ( )%77.5عمى جهيع الفقرات (،B4.3 ،B4.2 ،B4.1
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 ،)B4.8 ،B4.7 ،B4.6 ،B4.5 ،B4.4حيث بمغت الىسبة الهئكية الستجابات الهبحكثيف عمى ٌذي
الفقرات عمى التكالي.%83.6 ،%82 ،%80.8 ،%84.2 ،%60.8 ،%78.6 ،%67.6 ،%82 :
كقد كاىت أكبر قيهة تقييـ لمفقرة االحتالؿ االسرائيمي يشكؿ العائؽ الرئيسي لمعهمية التعميهية
لمفمسطيىيف في هحافظة القدس .كقد كاىت أصغر قيهة تقييـ لمفقرة تكفر عدد كافي هف الهدرسيف في
الهدارس.

النتائج المتعمقة بالسؤال الفرعي الثاني :ما ىو دور المؤسسات االىمية في دعم العممية
التعميمية في محافظة القدس؟
المحور ( :)2.X1صنع السياسات التربوية والتعميمية؟
جدكؿ رقـ ( )18البياىات الكصفية ( )X1صىع السياسات التعميهية
الرمز

المتوسط

الوسيط

المحور

العدد

االنحراف

النسبة

المعياري

المئوية

التقييم

تكفر الهؤسسات االٌمية خبراء
 X1.1هتخصصيف في تطكير العهمية

84

3.39

4

0.98

67.8

متوسطة

التعميهية.
X1.2
X1.3
X1.4

تُشارؾ الهؤسسات االٌمية في تحديد
االٌداؼ التعميهية.
تساٌـ الهؤسسات االٌمية في كضع
السياسات التعميهية.
تشارؾ الهؤسسات االٌمية في تقكيـ
السياسات التعميهية.

84

3.24

3

0.95

64.8

متوسطة

83

3.04

3

0.96

60.8

متوسطة

84

2.99

3

1.05

59.8

قميمة

تقدـ الهؤسسات االٌمية تكعية حكؿ ىكع
 X1.5التعميـ الذم يتالئـ هع احتياجات سكؽ

84

3.26

3.5

1.02

65.2

متوسطة

العهؿ.
3.18
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63.68

متوسطة

يتضح هف خالؿ الجدكؿ رقـ ( ،)22أف درجة التقييـ الكمية "متوسطة" عمى هحكر رقـ ( )X1صىع
السياسات التعميهية كبىسبة هؤية ( )%63.68عمى جهيع الفقرات (،X1.4 ،X1.3 ،X1.2 ،X1.1
 ،)X1.5حيث بمغت الىسبة الهئكية الستجابات الهبحكثيف عمى ٌذي الفقرات عمى التكالي،%67.8 :
 .%65.2 ،%59.8 ،%60.8 ،%64.8كقد كاىت أكبر قيهة تقييـ لمفقرة تكفر الهؤسسات االٌمية
خبراء هتخصصيف في تطكير العهمية التعميهية ٌذي الىتيجة صحيحة كخير هثاؿ هركز إبدع الهعمـ،
هؤسسة اىجاز ،هؤسسة الىيزؾ ،هؤسسة تاهر ،كغيرٌا .كقد كاىت أصغر قيهة تقييـ لمفقرة تشارؾ
الهؤسسات االٌمية في تقكيـ السياسات التعميهية كٌذي الىتيجة تـ التعقيب عميٍا هسبقا.
المحور ( :)2.X2تطوير المحتوى التعميمي؟
جدكؿ رقـ ( )19البياىات الكصفية ( )X2تطكير الهحتكل التعميهي
الرمز

المتوسط

الوسيط

المحور

العدد

االنحراف
المعياري

النسبة

المئوية

التقييم

تساٌـ الهؤسسات االٌمية بجعؿ الهحتكل
 X2.1التعميهي يتالءـ هع الىهك الجسدم عىد

83

2.99

3

0.99

59.8

الطمبة

قميمة

تساٌـ الهؤسسات االٌمية بجعؿ الهحتكل
 X2.2التعميهي يتالءـ هع الىهك العقمي عىد
الطمبة

84

3.14

3

1.03

62.8

متوسطة

تساٌـ الهؤسسات االٌمية بجعؿ الهحتكل
 X2.3التعميهي يتالءـ هع الىهك الىفسي

84

3.17

3

1

63.4

متوسطة

67.8

متوسطة

كاالجتهاعي عىد الطمبة

X2.4

تساٌـ الهؤسسات االٌمية بجعؿ الهحتكل
التعميهي يعزز الكعي الصحي لدل الطمبة
تساٌـ الهؤسسات االٌمية بجعؿ الهحتكل

 X2.5التعميهي يعزز الهٍارات اإلبداعية عىد

84

84

3.39

3.45

4

4

0.98

1.12

69

متوسطة

64.56

متوسطة

الطمبة

3.22

يتضح هف خالؿ الجدكؿ رقـ ( ،)23أف درجة التقييـ الكمية "متوسطة" عمى محور رقم ( )X2تطوير
المحتوى التعميمي كبىسبة هؤية ( )%64.56عمى جهيع الفقرات (،X2.4 ،X2.3 ،X2.2 ،X2.1
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 ،)X2.5حيث بمغت الىسبة الهئكية الستجابات الهبحكثيف عمى ٌذي الفقرات عمى التكالي،%59.8 :
 .%69 ،%67.8 ،%63.4 ،%62.8كقد كاىت اكبر قيهة تقييـ لمفقرة لمفقرة تساٌـ الهؤسسات
االٌمية بجعؿ الهحتكل التعميهي يعزز الهٍارات اإلبداعية عىد الطمبة كقد كاىت اصغر قيهة تقييـ
هساٌهة الهؤسسات االٌمية بجعؿ الهحتكل التعميهي يتالءـ هع الىهك الجسدم عىد الطمبة.
المحور ( :)2.X3بناء قدرات المعممين والمرشدين؟
جدكؿ رقـ ( )20البياىات الكصفية ( )X3بىاء قدرات الهعمهيف

X3.2
X3.3

احتياجات الهعمهيف التدريبية.
تقكـ الهؤسسات االٌمية بتصهيـ براهج
تدريبية تتالئـ هع احتياجات الهعمهيف.
تقكـ الهؤسسات االٌمية بعقد دكرات
تدريبية لمهرشحيف الذيف تـ اختيارٌـ.

المتوسط

X3.1

تقكـ الهؤسسات االٌمية بدراسة

الوسيط

الرمز

المحور

العدد

االنحراف

النسبة

المعياري

المئوية

84

3.33

4

1.1

66.6

متوسطة

84

3.37

4

1.13

67.4

متوسطة

84

3.55

4

1.09

71

كبيرة

التقييم

تقكـ الهؤسسات االٌمية بتقييـ التدريب
 X3.4كالرضى هف قبؿ الهشاركيف في

84

3.49

4

1.1

69.8

متوسطة

الدكرات التدريبية.
تٍتـ الهؤسسات االٌمية بالهعمهيف
 X3.5الهبدعيف هف خالؿ تكريهٍـ بهىحٍـ

84

3.32

4

1.13

66.4

متوسطة

الهكافئات كالجكائز.
3.41

68.24

متوسطة

يتضح هف خالؿ الجدكؿ رقـ ( ،)24أف درجة التقييـ الكمية "متوسطة" عمى هحكر رقم ( )X3بناء
قدرات المعممين كبىسبة هؤية ( )%68.24عمى جهيع الفقرات (،X3.4 ،X3.3 ،X3.2 ،X3.1
 ،)X3.5حيث بمغت الىسبة الهئكية الستجابات الهبحكثيف عمى ٌذي الفقرات عمى التكالي،%66.6 :
 .%66.4 ،%69.8 ،%71 ،%67.4كقد كاىت أكبر قيهة تقييـ لمفقرة تقكـ الهؤسسات االٌمية
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بعقد دكرات تدريبية لمهرشحيف الذيف تـ اختيارٌـ .كقد كاىت أصغر قيهة تقييـ لمفقرة تٍتـ الهؤسسات
االٌمية بالهعمهيف الهبدعيف هف خالؿ تكريهٍـ بهىحٍـ الهكافئات كالجكائز .كٌذي الىتيجة تتفؽ هع ها
تقكـ بً هؤسسة التعاكف ،كهؤسسة اىجاز ،كهؤسسة ابداع الهعمـ.
المحور ( :)2.X4تنمية قدرات الطمبة؟
جدكؿ رقـ ( )21البياىات الكصفية ( )X4تىهية قدرات الطمبة

X4.2
X4.3
X4.4

لمطمبة في الهدارس.
تقدـ الهؤسسات االٌمية هساعدات في
هجاؿ صعكبات التعمـ لدل الطمبة.
تىظـ الهؤسسات االٌمية براهج تربكية لمدعـ
الىفسي كاالجتهاعي لمطمبة.
تهارس الهؤسسات االٌمية دكرٌا في الدفاع
عف حقكؽ الطمبة في حالة تعرضٍـ لمعىؼ.

المتوسط

X4.1

تىظـ الهؤسسات االٌمية اىشطة ال هىٍجية

الوسيط

الرمز

المحور

العدد

االنحراف

النسبة

المعياري

المئوية

84

3.81

4

0.84

76.2

كبيرة

84

3.4

4

1.01

68

متوسطة

84

3.62

4

1.03

72.4

كبيرة

84

3.32

3

1.01

66.4

متوسطة

التقييم

تقدـ الهؤسسات االٌمية هساعدات هباشرة
X4.5

لمطمبة (هثؿ :تكفير االقساط كالحقيبة
الهدرسية ،كتقدـ هكافئات كهىح لمطمبة

84

3.35

3

1.09

67

متوسطة

األكائؿ في التعميـ).
3.50

70

كبيرة

يتضح هف خالؿ الجدكؿ رقـ ( ،)25أف درجة التقييـ الكمية "متوسطة" عمى هحكر رقم ( )X4تنمية
قدرات الطمبة كبىسبة هؤية ( )%70عمى جهيع الفقرات (،)X4.5 ،X4.4 ،X4.3 ،X4.2 ،X4.1
حيث بمغت الىسبة الهئكية الستجابات الهبحكثيف عمى ٌذي الفقرات عمى التكالي،%68 ،%76.2 :
 .%67 ،%66.4 ،%72.4كقد كاىت أكبر قيهة تقييـ لمفقرة تىظـ الهؤسسات االٌمية اىشطة ال
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هىٍجية لمطمبة في الهدارس .كقد كاىت أصغر قيهة تقييـ لمفقرة تهارس الهؤسسات االٌمية دكرٌا في
الدفاع عف حقكؽ الطمبة في حالة تعرضٍـ لمعىؼ.
المحور ( :)2.X5تطوير الوسائل التعميمية؟
جدكؿ رقـ ( )22البياىات الكصفية ( )X5تطكير الكسائؿ التعميهية

تمعب الهؤسسات االٌمية دك ار هٍها في
ُ

 X5.1ىشر الكعي حكؿ اٌهية الكسائؿ التعمهية

84

المتوسط

الرمز

3.54

الوسيط

المحور

العدد

4

االنحراف

النسبة

المعياري

المئوية

0.91

70.8

التقييم

كبيرة

الحديثة.
تقدـ الهؤسسات االٌمية هساعدات في
 X5.2هجاؿ الكسائؿ التعمهية التي تعتهد عمى

84

3.57

4

0.92

71.4

كبيرة

التكىكلكجيا الحديثة
تقدـ الهؤسسات االٌمية هساعدات في
X5.3

هجاؿ الكسائؿ الصكرية الحديثة (هثؿ:
الىهاذج كالعيىات كالهجسهات كالٍيكؿ

84

3.51

4

0.86

70.2

كبيرة

العظهي).
تقدـ الهؤسسات االٌمية هساعدات في
 X5.4هجاؿ الكسائؿ السهعية الحديثة (هثؿ

83

3.42

3

0.91

68.4

متوسطة

الحاسكب كبراهجة الهختمفة كالهسرحيات)
تقدـ الهؤسسات االٌمية هساعدات في
X5.5

هجاؿ الرحالت التعميهية (هثؿ :رحالت
لالهاكف الطبيعية كالتاريخية الهختمفة

84

3.64

4

0.93

72.8

كبيرة

كالهتاحؼ كالهعارض)
3.35

70.72

كبيرة

يتضح هف خالؿ الجدكؿ رقـ ( ،)26أف درجة التقييـ الكمية "متوسطة" عمى هحكر رقم ( )X5تطوير
الوسائل التعميمية كبىسبة هؤية ( )%70.72عمى جهيع الفقرات (،X5.4 ،X5.3 ،X5.2 ،X5.1
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 ،)X5.5حيث بمغت الىسبة الهئكية الستجابات الهبحكثيف عمى ٌذي الفقرات عمى التكالي،%70.8 :
 .%72.8 ،%68.4 ،%70.2 ،%71.4كقد كاىت أكبر قيهة تقييـ لمفقرة تقدـ الهؤسسات االٌمية
هساعدات في هجاؿ الرحالت التعميهية (هثؿ الرحالت الى االهاكف الطبيعية كالتاريخية الهختمفة
كالهتاحؼ كالهعارض) .كقد كاىت أصغر قيهة تقييـ لمفقرة تقدـ الهؤسسات االٌمية هساعدات في
هجاؿ الكسائؿ السهعية كالهرئية الحديثة (هثؿ :الحاسكب كبراهجة الهختمفة كالهسرحيات).
المحور ( :)2.X6تحسين اساليب التقويم؟
جدكؿ رقـ ( )23البياىات الكصفية ( )X6تحسيف اساليب التقكيـ

X6.2
X6.3

الهىاٌج التعميهية.
تساٌـ الهؤسسات االٌمية في تطكير
هعايير تقييـ اداء الطمبة في الهدارس.
تساٌـ الهؤسسات االٌمية في تطكير
هعايير تقييـ اداء الهعمهيف في الهدارس.

المتوسط

X6.1

تساٌـ الهؤسسات االٌمية في تقييـ

الوسيط

الرمز

المحور

العدد

االنحراف

النسبة

المعياري

المئوية

84

3.17

3

1.04

63.4

متوسطة

84

3.15

3

0.96

63

متوسطة

84

3.23

3

1.03

64.6

متوسطة

التقييم

تشجع استخداـ خرائط التفكير (هثؿ:
 X6.4همفات اإلىجاز ،كالتقكيـ العهمي ،كالتقكيـ

84

3.44

3.5

0.92

68.8

متوسطة

اإلبداعي ،كالتقكيـ الذاتي)
X6.5
X6.6

تتابع الهؤسسات االٌمية ىتائج التقكيـ في
عالج ىقاط الضعؼ.
تشارؾ الهؤسسات االٌمية بىتائج التقييـ
هع ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.

84

3.24

3

0.93

64.8

متوسطة

84

3.1

3

1.01

62

متوسطة

77.2

كبيرة

3.86

يتضح هف خالؿ الجدكؿ رقـ ( ،)27أف درجة التقييـ الكمية "كبيرة" عمى هحكر ( )X6تحسين اساليب
التقويم كبىسبة هؤية ( )%77.2عمى جهيع الفقرات ( ،)X6.5 ،X6.4 ،X6.3 ،X6.2 ،X6.1حيث
100

بمغت الىسبة الهئكية الستجابات الهبحكثيف عمى ٌذي الفقرات عمى التكالي،%63 ،%63.4 :
 .%62 ،%64.8 ،%68.8 ،%64.6كقد كاىت أكبر قيهة تقييـ لمفقرة تشجع استخداـ خرائط
التفكير (هثؿ :همفات اإلىجاز ،كالتقكيـ العهمي ،كالتقكيـ اإلبداعي ،كالتقكيـ الذاتي) .كقد كاىت أصغر
قيهة تقييـ لمفقرة تشارؾ الهؤسسات االٌمية بىتائج التقييـ هع ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.

النتائج المتعمقة بالسؤال الفرعي الثالث :ما ىو دور المؤسسات االىمية في تحقيق
ابعاد التنمية المستدامة في محافظة القدس؟
المحور ( :)3.Y1البعد االقتصادي:
جدكؿ رقـ ( )24البياىات الكصفية ( )Y1البعد االقتصادم
المتوسط

الرمز

الوسيط

المحور

العدد

االنحراف

النسبة

المعياري

المئوية

التقييم

تكفر الهؤسسات االٌمية الدعـ الهالي
 Y1.1لمهدارس لتىفيذ أىشطتٍا التعميهية

84

3.33

4

0.9

66.6

متوسطة

الالهىٍجية.
Y1.2
Y1.3
Y1.4
Y1.5

تساٌـ الهؤسسات االٌمية هف خالؿ براهجٍا
التعميهية بالحد هف البطالة كالفقر.
تىفذ أىشطة تثقيفية لزيادة الىاتج الهحمي
كدعهً باالسكاؽ.
تىفذ براهج تثقيفية تسٍـ في الحد هف
االستٍالؾ كزيادة االدخار.
تعقد براهج تثقيفية تسٍـ في تحسيف ظركؼ
العهؿ كشركطً.

84

3.26

3

1.04

65.2

متوسطة

84

3.14

3

1.09

62.8

متوسطة

84

3.18

3

0.97

63.6

متوسطة

84

3.2

3

1.11

64

متوسطة

3.22

 64.44متوسطة

يتضح هف خالؿ الجدكؿ رقـ ( ،)28أف درجة التقييـ الكمية "متوسطة" عمى هحكر ( )Y1البعد
االقتصادم كبىسبة هؤية ( )%64.44عمى جهيع الفقرات (،Y1.4 ،Y1.3 ،Y1.2 ،Y1.1
 ،)Y1.5حيث بمغت الىسبة الهئكية الستجابات الهبحكثيف عمى ٌذي الفقرات عمى التكالي،%66.6 :
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 .%64 ،%63.6 ،%62.8 ،%65.2كقد كاىت أكبر قيهة تقييـ لمفقرة تكفر الهؤسسات االٌمية
الدعـ الهالي لمهدارس لتىفيذ أىشطتٍا التعميهية الالهىٍجية .كقد كاىت أصغر قيهة تقييـ لمفقرة تىفذ
أىشطة تثقيفية لزيادة الىاتج الهحمي كدعهً باالسكاؽ.
المحور ( :)3.Y2البعد االجتماعي:
جدكؿ رقـ ( )25البياىات الكصفية ( )Y2البعد االجتهاعي

بالهجتهع.
تىفذ براهج تكعكية تسٍـ في تعزيز الحالة
الصحية كهكافحة اىتشار األهراض.

 Y2.3تعقد براهج تكعكية في الثقافة الهدىية.
Y2.4

تعقد براهج تثقيفية تدعـ عهمية التكافؿ
االجتهاعي كتسٍـ في زيادة العهؿ الطكعي.

المتوسط

Y2.2

تعقد براهج تثقيفية تعزز دكر كهكاىة الطفؿ

الوسيط

الرمز

Y2.1

المحور

العدد

االنحراف

النسبة

المعياري

المئوية

84

3.7

4

0.76

74

كبيرة

84

3.73

4

0.73

74.6

كبيرة

84

3.62

4

0.81

72.4

كبيرة

84

3.82

4

0.92

76.4

كبيرة

التقييم

تىفذ براهج تسٍـ في تحسيف اكضاع الفئات
 Y2.5الهٍهشة كالفقيرة كالهىاطؽ الىائية كذكم

84

3.68

4

0.95

73.6

كبيرة

االحتياجات الخاصة
3.71

74.2

كبيرة

يتضح هف خالؿ الجدكؿ رقـ ( ،)29أف درجة التقييـ الكمية "كبيرة" عمى هحكر ( )Y2البعد
االجتماعي كبىسبة هؤية ( )%74.2عمى جهيع الفقرات (،)Y2.5 ،Y2.4 ،Y2.3 ،Y2.2 ،Y2.1
حيث بمغت الىسبة الهئكية الستجابات الهبحكثيف عمى ٌذي الفقرات عمى التكالي،%74.6 ،%74 :
 .%73.6 ،%76.4 ،%72.4كقد كاىت أكبر قيهة تقييـ لمفقرة تعقد براهج تثقيفية لمطالب تدعـ
عهمية التكافؿ االجتهاعي كتسٍـ في زيادة العهؿ الطكعي في الهؤسسات التعميهية .كقد كاىت أصغر
قيهة تقييـ لمفقرة تعقد براهج تكعكية في الثقافة الهدىية.
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المحور ( :)3.Y3البعد البيئي:
جدكؿ رقـ ( )26البياىات الكصفية ( )Y3البعد البيئي

بالبيئة هف خالؿ العهمية التعمهية.

المتوسط

تقدـ براهج إرشادية تسٍـ في العىاية

الوسيط

الرمز

Y3.1

المحور

العدد

84

3.61

4

االنحراف

النسبة

المعياري

المئوية

0.81

72.2

التقييم

كبيرة

تقديـ براهج تثقيفية هف شأىٍا االٌتهاـ
 Y3.2بالهساحات الخضراء كحهاية الهحهيات

3.4

83

3

0.96

68

متوسطة

الطبيعية.
Y3.3
Y3.4
Y3.5
Y3.6

تىظـ براهج تكعكية لمطمبة لمحد هف
االىبعاثات الهسببة لمتمكث البيئي.
تقكـ بدكر تكعكم بأٌهية الهحافظة
عمى الهياي كعدـ ٌدرٌا.
تعقد أىشطة تثقيفية لحهاية الكائىات
الحية الهٍددة باالىقراض.
تقدـ براهج في هكافحة اآلفات البيئية
هثؿ الحشرات الضارة كالبعكض.

84

3.42

3

0.91

68.4

متوسطة

84

3.57

4

0.76

71.4

كبيرة

84

3.12

3

0.96

62.4

متوسطة

84

3.15

3

0.92

63

متوسطة

67.57

متوسطة

3.37

يتضح هف خالؿ الجدكؿ رقـ ( ،)30أف درجة التقييـ الكمية "متوسطة" عمى هحكر ( )Y3البعد البيئي
كبىسبة هؤية ( )%67.57عمى جهيع الفقرات (، )Y3.6،Y3.5 ،Y3.4 ،Y3.3 ،Y3.2 ،Y3.1
حيث بمغت الىسبة الهئكية الستجابات الهبحكثيف عمى ٌذي الفقرات عمى التكالي،%68 ،%72.2 :
 .%63 ،%62.4 ،%71.4 ،%68.4كقد كاىت أكبر قيهة تقييـ لمفقرة تقدـ الهؤسسات االٌمية
براهج إرشادية تسٍـ في العىاية بالبيئة هف خالؿ العهمية التعمهية .كقد كاىت أصغر قيهة تقييـ لمفقرة
تعقد الهؤسسات االٌمية أىشطة تثقيفية لحهاية الكائىات الحية الهٍددة باالىقراض.
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الباب الثاني :النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع "الديمغرافي"
ٌؿ يكجد تكجد فركؽ ذات دالة احصائية عىد هستكل الدالة ( )α ≤ 0.05في دكر الهؤسسات االٌمية
الفمسطيىية في القدس في تحقيؽ التىهية الهستداهة تعزل لهتغير الجىس ،العهر ،الهؤٌؿ التعميهي،
الهكقع الكظيفي ،سىكات الخبرة؟
اكال :لمتحقؽ هف صحة الفرضية السابقة بخصكص كجكد فركقات تعزم لهتغير الجىس ،تـ اجراء
اختبار ( )Independent sample t-testالختبار هعىكية فركؽ الكسط الحسابي الستجابات أفراد
عيىة الدراسة عمى الدرجة الكمية لمهقياس ،كفيها يمي ىعرض ىتائج االختبار:
جدكؿ رقـ ( )27ىتائج اختبارت لمعيىات الهستقمة ( )T Testلمفركؽ في آراء الهبحكثيف حكؿ دكر الهؤسسات األٌمية في قطاع
التعميـ لتحقيؽ التىهية الهستداهة في القدس تعزل لهتغير الجىس
اختبار ليفني-تباين

لفحص تساوي الوسط الحسابيtاختبار
الجنس

العدد

ذكر

36

56.03

أىثى

48

56.87

متساوي

الوسط

االنحراف

درجات

قيمة (ت)

الداللة

قيمة (ف)

الداللة

الحسابي

المعياري

الحرية

المحسوبة

االحصائية

المحسوبة

االحصائية

9.99

4609

-3.136

0.002

131.83

0.00

8.25

3701

-3.045

0.002

يبيف الجدكؿ اعالي قيهة اختبار ( )t-testلتساكم الهتكسط الحسابي بيف الهجتهعيف الذككر
كاالىاث ،بها اف قيهة (ت) تساكم ( )3.136بكاقع هستكل داللة تساكم ( )0.002كٌذي
القيهة أقؿ هف هستكل داللة ( )α ≤ 0.05فيتـ رفض الفرضية الصفرية.
كقد كاىت الفركؽ لصالح أفراد عيىة الدراسة هف الذككر ذات الهتكسط الحسابي )(3.136
األعمى هقابؿ الهتكسط الحسابي ) (3.045لدل اإلىاث.
يبيف الجدكؿ اعالي قيهة اختبار ليفىي قيهة (ؼ) تساكم ( )131.831بكاقع هستكل داللة
تساكم ( )0.00كٌذي القيهة أقؿ هف هستكل داللة  α=0.05فيتـ رفض الفرضية الصفرية ام
اف تبايف الهجتهعيف الذككر كاالىاث غير هتساكم ايضا.
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الهعطيات الكاردة تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد الهستكل ( )α ≤ 0.05في آراء
الهبحكثيف تعزل لهتغير الجىس.
ثاىيا :لالجابة عمى السؤاؿ في بقية الهتغيرات الديهغرافية التالية العهر ،الهؤٌؿ التعميهي ،الهكقع
الكظيفي ،سىكات الخبرة ،تـ اجراء اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )One Way ANOVAالختبار
هعىكية فركؽ الكسط الحسابي الستجابات أفراد عيىة الدراسة عمى الدرجة الكمية لمهقياس ،تعزل
لهتغيرات الديهغرافية الهذككرة سابقا ،كفيها يمي ىعرض ىتائج االختبار:
جدكؿ رقـ ( )28ىتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ في آراء الهبحكثيف حكؿ حكؿ دكر الهؤسسات األٌمية
العاهمة في قطاع التعميـ لتحقيؽ التىهية الهستداهة في القدس تعزل لهتغيرات الديهغرافية
درجات

مربع المتوسط داخل

مربع المتوسط بين

قيمة (ف)

الداللة

الحرية

المجموعات

المجموعات

المحسوبة

االحصائية

العمر

3

81.03

1101.33

13.590

0.00

المؤىل العممي

4

78.32

3972.26

50.715

0.00

3

80.22

2346.81

29.252

0.00

3

81.07

1047.34

12.918

0.00

اسم المتغير

المسمى
الوظيفي
سنوات الخبرة

يبيف الجدكؿ اعالي قيهة اختبار تحميؿ التبايف األحادم (ؼ) لمهتغيرات الديهغرافية العهر ،الهؤٌؿ
العمهي ،الهسهى الكظيفي ،كسىكات الخبرة ،كهستكل الداللة لٍا جهيعا تساكم ( )0.00كٌذي القيهة أقؿ
هف هستكل داللة ( )α ≤ 0.05فيتم رفض الفرضيات الصفرية ام اىً يكجد فركؽ ذات داللة
احصائية تعزل لكؿ الهتغيرات الديهغرافية.
تـ القياـ بالهقارىات البعدية لتحديد لصالح ام فئة كاىت الفركؽ :حسب الجىس ،فقد كجد اىٍا كاىت
لصالح الذككر ،كحسب العهر فقد كاىت لصالح الفئة العهرية االكبر .ك حسب الهؤٌؿ العمهي فقد
كاىت لصالح الفئة ذات الدرجة اك الهؤٌؿ العمهي االعمى باستثىاء "تخصص هحدد" .كحسب الهسهى
الكظيفي فقد كاىت لصالح الفئة ذات الهسهى الكظيفي "عضك هجمس ادارة" ثـ "هىسؽ برىاهج" ثـ فئة
" هدير التىفيذم" .كحسب سىكات الخبرة ،فقد كاىت لصالح الفئة ذات عدد سىكات الخبرة االقؿ.
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الباب الثالث :تحميل العوامل ()Factor Analysis
يستخدـ تحميؿ العكاهؿ الستخالص هجهكعة هف العكاهؿ ترتبط بالهتغيرات األصمية تفسر أكبر ىسبة
ههكىة هف التبايف في الهتغيرات األصمية .كالتحميؿ ألعاهمي ٌك طريقة إحصائية تعهؿ عمى تمخيص
العديد هف الهتغيرات ( 30هثالن) لعدد أقؿ يعرؼ بالعكاهؿ ( )Factorsحيث كؿ هجهكعة هف
الهتغيرات تربط بعاهؿ كاحد فقط بكاسطة دالة .كها يٍدؼ التحميؿ ألعاهمي الستخالص هجهكعة هف
العكاهؿ ترتبط بالهتغيرات األصمية عمى أف تفسر أكبر ىسبة ههكىة هف التبايف لمهتغيرات األصمية.
كيهكف كتابة الهعاهالت في الهعادالت السابقة عمى شكؿ هصفكفةتعرؼ بهصفكفة االرتباط .كالعاهؿ
األكؿ ٌك األكثر ارتباطان بالهتغيرات ،كام هعاهؿ ارتباط القيهة تساكم كاحد فٍذي القيهة ٌي هعاهؿ
االتباط لمهتغير هع ىفسً .اها هقياس قيصر-هاير-أكلكيف ( :)KMO and Bartlett's testيستخدـ
لقياس كفاية العيىة كٌك إحصاء يشير إلى ىسبة التبايف في الهتغيرات التي قد تككف ىاجهة عف
العكاهؿ األساسية.
جدكؿ رقـ ( )29تحميؿ العكاهؿ -هقياس قيصر-هاير-أكلكيف
()KMO and Bartlett's test
فحص قيصر-هاير-أكلكيف لكافية العيىة
فحص كام سككير
اختبار بارتميت لمكركية

0.881
502.451

درجات الحرية
الداللة االحصائية

78
0.000

بها اف قيهة فحص قيصر-هاير-أكلكيف (ٌ )KMOك اكبر هف  0.50فٍذا يعىي اف
العيىة كافية.
كبها اف اختبار بارتميت لمكركية (ٌ )Bartlett's Testك ذك اٌهية كحرج ()significant
هفيدا.
الف قيهتة ٌي اقؿ هف  ،0.05 ≤ Sig.قد يككف تحميؿ العكاهؿ ن
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معامالت الشيوع (ٌ :)Communalityك هجهكعة هف الهتغيرات ،أها اف يككف الهتغير هستقؿ
بهعىى لً ارتباط عالي هع عاهؿ كاحد كليس لً ارتباط هع بقية العكاهؿ أك أف الهتغير يشترؾ هع
أكثر هف عاهؿ كيعرؼ بالعاهؿ الشائع أك عاهؿ عاـ كدرجة شيكعً تعرؼ بػ Community
جدكؿ رقـ ( )30تحميؿ العكاهؿ  -هعاهالت الشيكع Communalities
االبتدائي

الحؿ الهستخمص

هعاهالت الشيكع
 B1كاقع الهؤسسات االٌمية العاهمة في دعـ التعميـ

1.000

0.616

 B2كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية كالهجتهع الهحمي

1.000

0.707

 B3كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية ك ك ازرة التربية كالتعميـ

1.000

0.590

 B4التحديات التي تكاجً قطاع التعميـ

1.000

0.933

 X1صىع السياسات التعميهية

1.000

0.596

 X2تطكير الهحتكل التعميهي

1.000

0.618

 X3بىاء قدرات الهعمهيف

1.000

0.592

 X4تىهية قدرات الطمبة

1.000

0.422

 X5تطكير الكسائؿ التعميهية

1.000

0.714

 X6تحسيف اساليب التقكيـ

1.000

0.552

 Y1البعد االقتصادم

1.000

0.639

 Y2البعد االجتهاعي

1.000

0.630

 Y3البعد البيئي

1.000

0.735

Extraction Method: Principal Component Analysis.

القيـ االكلية الهستخرجة هف عكاهؿ الشيكع ٌي تقديرات لمتبايف في كؿ هتغير كالذم يتـ
حسابً بكاسطة العكاهؿ االخرل في التحميؿ.
اعمى قيهة لهعاهؿ الشيكع ٌي لمبعد البيئي ،كٌذا يعىي اف ها ىسبتً  0.735هف التبايف في
ٌذا العاهؿ يهكف تفسيري هف العكاهؿ االخرل بالتحميؿ.
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كادىى قيهة لهعاهؿ الشيكع ٌي لهحكر تىهية قدرات الطمبة كتساكم ( )0.422كٌذا يعىي اف
ٌذا العاهؿ ٌك غير هىاسب لمتحميؿ لضعؼ ها يهكف تفسيرة هف التبايف في ٌذا العاهؿ هف
قبؿ العكاهؿ االخرل لذلؾ يجب حذفة هف تحميؿ العكاهؿ.
الجذر الكامن ٌ :Eigen Valueك هجهكع هربعات اسٍاهاتً كؿ الهتغيرات عمى كؿ عاهؿ هف
عكاهؿ الهصفكفة كالن عمى حدة كأف قيهتً تتىاقص هف عاهؿ آلخر حسب الترتيب فالعكاهؿ األكلى
ذات جذر كاهف أكبر هها يميٍا كٌك أها أف يككف أكبر هف الكاحد الصحيح فىقبمً كعاهؿ كاال فيرفض
كعاهؿ.
جدكؿ رقـ ( )31التبايف الكمي الهفسر هف تحميؿ العكاهؿ
الجذر الكامن

العاهؿ

الهجهكع

1

5.903

45.406

2

1.396

10.740

3

1.046

8.043

4

.948

7.289

5

.721

5.543

45.40
6
56.14
6
64.18
9

%

ىسبة

التبايف

االجهالي

5.903

45.406

45.406

1.396

10.740

56.146

1.046

8.043

64.189

الهجهكع

التبايف

االجهالي

العوامل المحممة

العوامل المحممة
الهجهكع

%

ىسبة

استخالص المجاميع من تربيع

استخالص المجاميع من التفاف

3.98
8
3.24
9
1.10
7

%

ىسبة

التبايف

االجهالي

30.679

30.679

24.991

55.670

8.519

64.189

71.47
8
77.02
1
Extraction Method: Principal Component Analysis.

الجذر الكامن ( )Eigen Valueيقبؿ اذا كاىت قيهتً أكبر هف الكاحد الصحيح ،كاال فيرفض كعاهؿ .كٌىا
لديىا ثالث عكاهؿ ك ىسبة التبايف الذم يهكف تفسيرة هف ٌذي العكاهؿ ٌك .%64.18
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جدكؿ رقـ ( )32تحميؿ العكاهؿ -عكاهؿ التحهيؿ
Component Matrixa
عوامل التحميل ()Loading Factors

Component
2

1

3

X5

تطكير الكسائؿ التعميهية

.782

-.228

-.226

X2

تطكير الهحتكل التعميهي

.760

.179

-.090

X3

بىاء قدرات الهعمهيف

.753

.158

.001

Y3

البعد البيئي

.745

-.423

-.036

X1

صىع السياسات التعميهية

.739

.218

.052

X6

تحسيف اساليب التقكيـ

.738

.043

-.070

B3

كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية ك ك ازرة التربية

.730

.118

.207

B2

كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية كالهجتهع الهحمي

.693

.474

.044

Y1

البعد االقتصادم

.678

-.364

-.217

Y2

البعد االجتهاعي

.649

-.441

.122

X4

تىهية قدرات الطمبة

.639

-.098

-.067

B1

كاقع الهؤسسات االٌمية العاهمة في دعـ التعميـ

.419

.640

.175

B4

التحديات التي تكاجً قطاع التعميـ

.152

-.272

.914

كالتعميـ

a. 3 components extracted.

 FACTOR 1 = 0.782*X5 + 0.76*X2 + 0.753*X3 + 0.745*Y3 +
0.739*X1 + 0.738*X6 + 0.73*B3 + 0.693*B2 + 0.678*Y1 +
0.649*Y2 + 0.639*X4
 FACTOR 2 = 0.640*B2
 FACTOR 3 = 0.914*B4
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جدكؿ رقـ ( )33تحميؿ العكاهؿ -عكاهؿ التحهيؿ بعد التدكير
Rotated Component Matrixa
العكاهؿ الهركبة

عكاهؿ التحهيؿ بعد التدكير

1

2

3

 Y3البعد البيئي

.831

.155

.143

 Y1البعد االقتصادم

.787

.130

-.052

 X5تطكير الكسائؿ التعميهية

.787

.297

-.088

 Y2البعد االجتهاعي

.731

.104

.292

 X4تىهية قدرات الطمبة

.561

.327

.018

 X6تحسيف اساليب التقكيـ

.553

.496

-.014

 B2كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية كالهجتهع الهحمي

.231

.808

-.025

 B1كاقع الهؤسسات االٌمية العاهمة في دعـ التعميـ

-.109

.777

.033

 X1صىع السياسات التعميهية

.419

.646

.056

 X2تطكير الهحتكل التعميهي

.492

.610

-.068

 X3بىاء قدرات الهعمهيف

.478

.602

.024

 B3كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية ك ك ازرة التربية كالتعميـ

.436

.589

.231

FACTOR 1 = 0.831*Y3 + 0.787*Y1 + 0.787*X5 + 0.731*Y2 + 0.561*X4
+ 0.553*X6
FACTOR 2 = 0.808*B2 + 0.777*B1 + 0.646*X1 + 0.610*X2 + 0.602*X3 +
0.589*B3
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جدكؿ رقـ ( )34تحميؿ العكاهؿ -هعاهالت عكاهؿ التحهيؿ
هعاهالت عكاهؿ التحهيؿ Component Score Coefficient Matrix
العكاهؿ الهركبة

هعاهالت عكاهؿ التحهيؿ

1

2

3

B1

كاقع الهؤسسات االٌمية العاهمة في دعـ التعميـ

-.262

.415

.044

B2

كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية كالهجتهع الهحمي

-.126

.337

-.040

B3

كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية ك ك ازرة التربية كالتعميـ

-.004

.173

.178

B4

التحديات التي تكاجً قطاع التعميـ

-.071

.003

.893

X1

صىع السياسات التعميهية

-.011

.205

.017

X2

تطكير الهحتكل التعميهي

.041

.166

-.106

X3

بىاء قدرات الهعمهيف

.029

.167

-.018

X4

تىهية قدرات الطمبة

.140

.007

-.033

X5

تطكير الكسائؿ التعميهية

.251

-.071

-.152

X6

تحسيف اساليب التقكيـ

.092

.093

-.061

Y1

البعد االقتصادم

.294

-.153

-.119

Y2

البعد االجتهاعي

.246

-.149

.206

Y3

البعد البيئي

.287

-.152

.059

FACTOR 1 = -0.262*B1 - 0.126*B2 - 0.004*B3 - 0.071*B4 - 0.011*X1 +
0.041*X2 + 0.029*X3 + 0.14*X4 + 0.251*X5 + 0.092*X6 + 0.294*Y1 +
0.246*Y2 + 0.287*Y3
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الباب الرابع :تحميل االنحدار الخطي
يستخدـ تحميؿ االىحدار الخطي اليجاد االثر اك هقدر الدكر اك هقدار التغير الىاتج عف تأثير
الهتغيرات الهستقمة ( )Xsعمى الهتغير التابع ( .)Yك االىحدار الخطي البسيط يىتج عىً الهعادلة أك
العالقة بيف الهتغيريف Xالهستقؿ Y ،التابع أك الهعتهد كها أف الهعادلة Y = α + β X
تحكم  α , βكٌها قيهتاف ثابتتاف حيث  βتبيف هيؿ الخط الهستقيـ ك ٌ αي الهقطع هع هحكر
( .)Yكفي ٌذي الدراسة سيتـ استخداـ تحميؿ االىحدار الخطي اليجاد االثر الىاتج عف دعـ
الهؤسسات االٌمية لقطاع التعميـ (الهتغيرات الهستقمة) عمى تحقيؽ التىهية الهستداهة (الهتغير التابع).
( )1ما ىو تأثير دعم المؤسسات االىمية لقطاع التعميم في القدس عمى جميع ابعاد التنمية
المستدامة؟
لالجابة عمى السؤال اعاله فاننا نستخدام تحميل االنحدار الخطي:
جدكؿ رقـ ( )35اختبار التبايف االحادم  ANOVAaالختبار تأثير الهؤسسات االٌمية الداعهة
لمتعميـ في القدس عمى جهيع ابعاد التىهية الهستداهة
الىهكذج

حرية درجة

هرعات هعدؿ
ا

قيهة

داللة هستكل

االىحدار

االىحدار

اختبار(ؼ)

االختبار

االىحدار

10

2190.435

البكابقي

4600

34.271

الهجهكع

639.030

.000b

4610

( )aالهتغير التابع  :جهيع ابعاد التىهية الهستداهة
( )bهقطع خط االىحدار اك الثابت :تحسيف اساليب التقكيـ ،التحديات التي تكاجً قطاع التعميـ،
كاقع الهؤسسات االٌمية العاهمة في دعـ التعميـ ،تىهية قدرات الطمبة ،كاقع العالقة بيف
الهؤسسات االٌمية كك ازرة التربية كالتعميـ ،تطكير الهحتكل التعميهي ،تطكير الكسائؿ التعميهية،
بىاء قدرات الهعمهيف ،كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية كالهجتهع الهحمي ،صىع السياسات
التعميهية
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الجدول التالي يبين أن مستوى داللة االختبار ( )0.00أقل من مستوى داللة  0.05واختبار(ف)
لتحميل التباين االحادي يساوي ( )639.030وىذا يعني ان نموذج وتحميل االنحدار ىو صالح.
جدكؿ رقـ ( )36همخص الىهكذج Model Summarybلهقدار التبايف الذم تـ تفسيري بكاسطة في
الهتغير التابع " جهيع ابعاد التىهية الهستداهة" هف قبؿ الهتغير الهستقؿ "كاقع الهؤسسات االٌمية
كهككىات العهمية التعميهية
التحديد معامل

R
النموذج

االرتباط معامل

التحديد معاملR2

المعدل

الخطأ المعياري

1

.763a

.581

0.581

5.85418

( )aمقطع خط االنحدار او الثابت  :تحسيف اساليب التقكيـ 1التحديات التي تكاجً قطاع التعميـ،
كاقع الهؤسسات االٌمية العاهمة في دعـ التعميـ ،تىهية قدرات الطمبة ،كاقع العالقة بيف الهؤسسات
االٌمية ك ك ازرة التربية كالتعميـ ،تطكير الهحتكل التعميهي ،تطكير الكسائؿ التعميهية ،بىاء قدرات
الهعمهيف ،كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية كالهجتهع الهحمي 1صىع السياسات التعميهية
( )bالمتغير التابع :جهيع ابعاد التىهية الهستداهة

يبيف الجدكؿ السابؽ ىتيجة:
هقدار معامل التحديد ( : )0.581ىو مربع معامل االرتباط وىو يبين مدى دقة خط
االنحدار في تقدير المتغير التابع باستخدام المتغير المستقل.
هقدار هعاهؿ االرتباط ( )R=0.763بيف الهتغير التابع " جهيع ابعاد التىهية الهستداهة "
كالهتغير الهستقؿ "كاقع الهؤسسات االٌمية كالتعميـ كهككىات العهمية التعميهية ".
هقدار التبايف الذم تـ تفسيري بكاسطة هعاهؿ التحديد ( )R2=0.581في الهتغير التابع "
جهيع ابعاد التىهية الهستداهة" هف قبؿ الهتغير الهستقؿ "كاقع الهؤسسات االٌمية كالتعميـ
كهككىات العهمية التعميهية".
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جدكؿ رقـ ( )37الهعاهالت  Coefficientsخط االىحدار اك هعاهالت
الهتغيرات الهستقمة ( )Xsالتي تؤثر بقيهة الهتغير التابع ()Y
ميل خط االنحدار
اختبار "ت"

اختبار

Model

18.730

.000

-.190

-15.997

.000

.058

3.934

.000

.101

7.261

.000

 B4التحديات التي تكاجً قطاع التعميـ

.123

12.497

.000

 X1صىع السياسات التعميهية

-.066

-4.469

.000

 X2تطكير الهحتكل التعميهي

.071

5.006

.000

 X3بىاء قدرات الهعمهيف

.046

3.356

.001

 X4تىهية قدرات الطمبة

.163

12.865

.000

 X5تطكير الكسائؿ التعميهية

.413

31.029

.000

 X6تحسيف اساليب التقكيـ

.213

16.547

.000

1

Beta

داللة مستوى

هقطع خط االىحدار

 B1كاقع الهؤسسات االٌمية العاهمة في دعـ التعميـ
B2
B3

كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية كالهجتهع
الهحمي
كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية ك ك ازرة التربية
كالتعميـ

( )aالمتغير التابع  :جهيع ابعاد التىهية الهستداهة

( )2ما ىو تأثير دعم المؤسسات االىمية لقطاع التعميم في القدس عمى البعد االقتصادي لمتنمية
المستدامة؟ لالجابة عمى السؤال اعاله فاننا نستخدام تحميل االنحدار الخطي:
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جدكؿ رقـ ( )38اختبار التبايف االحادم  ANOVAaالختبار تأثير الهؤسسات االٌمية الداعهة لمتعميـ في القدس
عمى البعد االقتصادم لمتىهية الهستداهة
الىهكذج
االىحدار
البكابقي
الهجهكع

حرية درجة

هرعات هعدؿ

قيهة

داللة هستكل

االىحدار

االىحدار

اختبار(ؼ)

االختبار

10

3007.77

345.60

.000b

4600

8.70

4610

( )aالهتغير التابع  :البعد االقتصادم لمتىهية الهستداهة
( )bهقطع خط االىحدار اك الثابت :تحسيف اساليب التقكيـ ،التحديات التي تكاجً قطاع التعميـ ،كاقع الهؤسسات
االٌمية العاهمة في دعـ التعميـ ،تىهية قدرات الطمبة ،كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية كك ازرة التربية كالتعميـ،
تطكير الهحتكل التعميهي ،تطكير الكسائؿ التعميهية ،بىاء قدرات الهعمهيف ،كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية
كالهجتهع الهحمي ،صىع السياسات التعميهية
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الجدول التالي يبين أن مستوى داللة مستوى داللة االختبار ( )0.00أقل من مستوى داللة 0.05
واختبار(ف) لتحميل التباين االحادي يساوي ( )345.60ونموذج االنحدار ىو صالح.
جدكؿ رقـ ( )39همخص الىهكذج Model Summarybلهقدار التبايف الذم تـ تفسيري بكاسطة في الهتغير التابع
البعد االقتصادم لمتىهية الهستداهة" هف قبؿ الهتغير الهستقؿ "كاقع الهؤسسات االٌمية كهككىات العهمية التعميهية
R
النموذج

االرتباط معامل

التحديد معاملR2

التحديد المعدل معامل

الخطأ المعياري

1

.655a

.429

.428

2.95009

( )aمقطع خط االنحدار او الثابت  :تحسيف اساليب التقكيـ 1التحديات التي تكاجً قطاع التعميـ  1كاقع الهؤسسات
االٌمية العاهمة في دعـ التعميـ  1تىهية قدرات الطمبة 1كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية ك ك ازرة التربية كالتعميـ 1
تطكير الهحتكل التعميهي 1تطكير الكسائؿ التعميهية 1بىاء قدرات الهعمهيف 1كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية
كالهجتهع الهحمي 1صىع السياسات التعميهية
( )bالمتغير التابع :البعد االقتصادي لمتنمية المستدامة

معامل التحديد ( : )0.428ىو مربع معامل االرتباط وىو يبين مدى دقة خط االنحدار في
تقدير المتغير التابع باستخدام المتغير المستقل.
هقدار هعاهؿ االرتباط ( )R=0.655بيف الهتغير التابع "التىهية الهستداهة " كالهتغير
الهستقؿ "كاقع الهؤسسات االٌمية كالتعميـ كهككىات العهمية التعميهية ".
هقدار التبايف الذم تـ تفسيري بكاسطة هعاهؿ التحديد ( )R2=0.429في الهتغير التابع
"التىهية الهستداهة" هف قبؿ الهتغير الهستقؿ "كاقع الهؤسسات االٌمية كالتعميـ كهككىات العهمية
التعميهية " .
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جدكؿ رقـ ( )40الهعاهالت  Coefficientsaخط االىحدار اك هعاهالت الهتغيرات الهستقمة ( )Xsالتي تؤثر
بقيهة الهتغير التابع ()Y
ميل خط االنحدار

اختبار "ت"

Beta Model
1

داللة مستوى
اختبار

هقطع خط االىحدار

9.382

.000

-.240

-17.284

.000

.288

16.866

.000

.011

.685

.493

 B4التحديات التي تكاجً قطاع التعميـ

.022

1.885

.060

 X1صىع السياسات التعميهية

-.074

-4.335

.000

 X2تطكير الهحتكل التعميهي

.053

3.207

.001

 X3بىاء قدرات الهعمهيف

-.070

-4.356

.000

 X4تىهية قدرات الطمبة

.066

4.449

.000

 X5تطكير الكسائؿ التعميهية

.403

25.909

.000

 X6تحسيف اساليب التقكيـ

.207

13.751

.000

 B1كاقع الهؤسسات االٌمية العاهمة في دعـ التعميـ
B2
B3

كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية كالهجتهع
الهحمي
كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية ك ك ازرة
التربية كالتعميـ

( )aالمتغير التابع  :البعد االقتصادي لمتنمية المستدامة
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( )3ما ىو تأثير دعم المؤسسات االىمية لقطاع التعميم في القدس عمى البعد االجتماعي لمتنمية
المستدامة؟ لالجابة عمى السؤال اعاله فاننا نستخدام تحميل االنحدار الخطي:
جدكؿ رقـ ( )41اختبار التبايف االحادم  ANOVAaالختبار تأثير الهؤسسات االٌمية الداعهة لمتعميـ في القدس
عمى البعد االجتهاعي لمتىهية الهستداهة
حرية درجة

هرعات هعدؿ

قيهة

داللة هستكل

الىهكذج

االىحدار

االىحدار

اختبار(ؼ)

االختبار

االىحدار

10

1339.72

261.67

.000b

البكابقي

4600

5.12

الهجهكع

4610

( )aالمتغير التابع :البعد االجتماعي لمتنمية المستدامة
( )bهقطع خط االىحدار اك الثابت :تحسيف اساليب التقكيـ ،التحديات التي تكاجً قطاع التعميـ ،كاقع الهؤسسات
االٌمية العاهمة في دعـ التعميـ  1تىهية قدرات الطمبة 1كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية ك ك ازرة التربية كالتعميـ
 1تطكير الهحتكل التعميهي 1تطكير الكسائؿ التعميهية 1بىاء قدرات الهعمهيف 1كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية
كالهجتهع الهحمي 1صىع السياسات التعميهية

بما ان مستوى داللة االختبار ( )0.00أقل من مستوى داللة ، 0.05واختبار(ف) لتحميل التباين
االحادي يساوي ( )261.67وىذا يعني ان نموذج االنحدار ىو صالح.
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جدكؿ رقـ ( )42همخص الىهكذج Model Summarybلهقدار التبايف الذم تـ تفسيري بكاسطة في الهتغير التابع البعد
االجتهاعي لمتىهية الهستداهة" هف قبؿ الهتغير الهستقؿ "كاقع الهؤسسات االٌمية كهككىات العهمية التعميهية
R
النموذج

االرتباط معامل

التحديد معاملR2

التحديد المعدل معامل

الخطأ المعياري

1

.602a

.363

.361

2.26272

( )aمقطع خط االنحدار او الثابت  :تحسيف اساليب التقكيـ 1التحديات التي تكاجً قطاع التعميـ  1كاقع الهؤسسات
االٌمية العاهمة في دعـ التعميـ  1تىهية قدرات الطمبة 1كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية ك ك ازرة التربية كالتعميـ 1
تطكير الهحتكل التعميهي 1تطكير الكسائؿ التعميهية 1بىاء قدرات الهعمهيف 1كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية كالهجتهع
الهحمي 1صىع السياسات التعميهية
( )bالمتغير التابع :البعد االجتهاعي لمتىهية الهستداهة

هقدار معامل التحديد ( :)0.363ىو مربع معامل االرتباط وىو يبين مدى دقة خط االنحدار
في تقدير المتغير التابع باستخدام المتغير المستقل.
هقدار هعاهؿ االرتباط ( )R=0.602بيف الهتغير التابع "التىهية الهستداهة " كالهتغير
الهستقؿ "كاقع الهؤسسات االٌمية كالتعميـ كهككىات العهمية التعميهية ".
هقدار التبايف الذم تـ تفسيري بكاسطة هعاهؿ التحديد ( )R2=0.363في الهتغير التابع
"التىهية الهستداهة" هف قبؿ الهتغير الهستقؿ "كاقع الهؤسسات االٌمية كالتعميـ كهككىات العهمية
التعميهية " .
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جدكؿ رقـ ( )43الهعاهالت  Coefficientsaهقطع خط االىحدار ك هعاهالت خط االىحدار اك هعاهالت
الهتغيرات الهستقمة ( )Xsالتي تؤثر بقيهة الهتغير التابع ()Y
ميل خط االنحدار

اختبار "ت"

Beta Model
1

داللة مستوى
اختبار

21.676

.000

هقطع خط االىحدار
-.009

-.579

.563

-.134

-7.400

.000

.097

5.679

.000

 B4التحديات التي تكاجً قطاع التعميـ

.191

15.795

.000

 X1صىع السياسات التعميهية

.110

6.100

.000

 X2تطكير الهحتكل التعميهي

-.091

-5.253

.000

 X3بىاء قدرات الهعمهيف

.039

2.302

.021

 X4تىهية قدرات الطمبة

.179

11.472

.000

 X5تطكير الكسائؿ التعميهية

.366

22.264

.000

 X6تحسيف اساليب التقكيـ

.069

4.358

.000

 B1كاقع الهؤسسات االٌمية العاهمة في دعـ التعميـ
B2
B3

كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية كالهجتهع
الهحمي
كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية ك ك ازرة التربية
كالتعميـ

( )aالهتغير التابع  :البعد االجتهاعي لمتىهية الهستداهة
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( )4ما ىو تأثير دعم المؤسسات االىمية لقطاع التعميم في القدس عمى البعد البيئي لمتنمية
المستدامة؟
لالجابة عمى السؤال اعاله فاننا نستخدام تحميل االنحدار الخطي:
جدكؿ رقـ ( )44اختبار التبايف االحادم  ANOVAالختبار تأثير الهؤسسات االٌمية الداعهة لمتعميـ في القدس عمى
البعد البيئي لمتىهية الهستداهة
حرية درجة

هرعات هعدؿ

قيهة

داللة هستكل

الىهكذج

االىحدار

االىحدار

اختبار(ؼ)

االختبار

االىحدار

10

4025.14

522.19

0.000b

البكابقي

4600

7.71

الهجهكع

4610

( )aالمتغير التابع :البعد البيئي لمتنمية المستدامة
( )bهقطع خط االىحدار اك الثابت :تحسيف اساليب التقكيـ ،التحديات التي تكاجً قطاع التعميـ  1كاقع الهؤسسات
االٌمية العاهمة في دعـ التعميـ  1تىهية قدرات الطمبة 1كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية ك ك ازرة التربية كالتعميـ 1
تطكير الهحتكل التعميهي 1تطكير الكسائؿ التعميهية 1بىاء قدرات الهعمهيف 1كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية
كالهجتهع الهحمي 1صىع السياسات التعميهية
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الجدول التالي يبين أن مستوى داللة االختبار ( )0.00أقل من مستوى داللة  0.05واختبار(ف)
لتحميل التباين االحادي يساوي ( )522.19وىذا يعني ان نموذج االنحدار ىو صالح.
جدكؿ رقـ ( )45همخص الىهكذج Model Summarybلهقدار التبايف الذم تـ تفسيري بكاسطة في الهتغير التابع
البعد البيئي لمتىهية الهستداهة" هف قبؿ الهتغير الهستقؿ "كاقع الهؤسسات االٌمية كهككىات العهمية التعميهية
R
النموذج

االرتباط معامل

التحديد معاملR2

التحديد المعدل معامل

الخطأ المعياري

1

0.729a

0.532

0.531

2.77637

( )aمقطع خط االنحدار او الثابت  :تحسيف اساليب التقكيـ 1التحديات التي تكاجً قطاع التعميـ  1كاقع الهؤسسات
االٌمية العاهمة في دعـ التعميـ  1تىهية قدرات الطمبة 1كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية ك ك ازرة التربية كالتعميـ 1
تطكير الهحتكل التعميهي 1تطكير الكسائؿ التعميهية 1بىاء قدرات الهعمهيف 1كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية
كالهجتهع الهحمي 1صىع السياسات التعميهية
( )bالمتغير التابع  :البعد البيئي لمتىهية الهستداهة

يبيف الجدكؿ السابؽ ىتيجة
هقدار معامل التحديد : ) 0.531ىو مربع معامل االرتباط وىو يبين مدى دقة خط االنحدار
في تقدير المتغير التابع باستخدام المتغير المستقل.
هقدار هعاهؿ االرتباط ( )R=0.729بيف الهتغير التابع "التىهية الهستداهة " كالهتغير
الهستقؿ "كاقع الهؤسسات االٌمية كالتعميـ كهككىات العهمية التعميهية ".
هقدار التبايف الذم تـ تفسيري بكاسطة هعاهؿ التحديد ( )R2=0.532في الهتغير التابع
"التىهية الهستداهة" هف قبؿ الهتغير الهستقؿ "كاقع الهؤسسات االٌمية كالتعميـ كهككىات العهمية
التعميهية " .
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جدكؿ رقـ ( )46الهعاهالت  Coefficientsaهقطع خط االىحدار ك هعاهالت خط االىحدار اك هعاهالت الهتغيرات
الهستقمة ( )Xsالتي تؤثر بقيهة الهتغير التابع ()Y
ميل خط االنحدار
Model

اختبار "ت"

اختبار

11.859

0.00

-.188

-14.894

0.00

-.056

-3.595

0.00

.146

9.954

0.00

B4

التحديات التي تكاجً قطاع التعميـ

.119

11.475

0.00

X1

صىع السياسات التعميهية

-.152

-9.788

0.00

X2

تطكير الهحتكل التعميهي

.170

11.429

0.00

X3

بىاء قدرات الهعمهيف

.142

9.828

0.00

X4

تىهية قدرات الطمبة

.175

13.050

0.00

X5

تطكير الكسائؿ التعميهية

.278

19.752

0.00

X6

تحسيف اساليب التقكيـ

.228

16.727

0.00

1
B1
B2
B3

Beta

داللة مستوى

هقطع خط االىحدار
كاقع الهؤسسات االٌمية العاهمة في دعـ
التعميـ
كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية
كالهجتهع الهحمي
كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية ك
ك ازرة التربية كالتعميـ

( )aالهتغير التابع  :البعد البيئي لمتىهية الهستداهة
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القسم الثاني :النتائج المتعمقة بالمقابالت الشخصية

( )1التحديات والصعوبات التي تواجو قطاع التعميم في القدس
تبيف هف الهقابالت اف التحديات التي تكاجً قطاع التعميـ في القدس تتهثؿ بها يمي :ضعؼ البىية
التحتية في الهدارس ،البعض ادعى اف الهدارس تعاىي هف اكتظاظ اعداد الطمبة داخؿ الصفكؼ
الدراسية ،كالبعض ادعى اىً ال يكجد اكتظاظ كال يكجد ىقص بالهباىي كاف ٌىاؾ هدرستيف فارغتيف.
البعض ادعى اف ٌىاؾ ارتفاع في تسرب في الطالب هف الهدارس الفمسطيىية تصؿ الى  %40في
صفكؼ االعدادية كالثاىكية .كالبعض اآلخر ادعى اف ىسبة تسرب الطالب تقؿ كؿ في عاـ.
كالحقيقة الهرة اف ىسبة الطمبة الذيف يتكجٍكف الهتحاف البجركت االسرائيمي تزداد كؿ عاـ بسبب
الرغبة لمتكجً الى سكؽ العهؿ االسرتئيمي لضيؽ الظركؼ االقتصادية التي تعيشٍا اسر ٌؤالء
الطالب .اضافة الى التسٍيالت كاالغراءات التي تقدهٍا بمدية القدس لتشجيع االىتقاؿ الى هدارسٍا
كالحصكؿ عمى التعميـ بالهىٍاج االسرائيمي .كقد اجهع جهيع هف تـ هقابمتٍـ الى افتقار البيئة الهدرسية
لمتجٍيزات الهالئهة لالشخاص ذكم االعاقة ،كافتقارٌا ايضا لمتجٍيزات التعميهية الهالئهة لمهحتكل
التعميهي .كالجهيع اجهع ايضا اف االحتالؿ االسرائيمي يشكؿ العائؽ الرئيسي لمعهمية التعميهية
لمفمسطيىيف في هحافظة القدس.
( )2اىداف المؤسسات االىمية
تبيف هف الهقابالت اف الهؤسسات االٌمية الداعهة لمتعميـ لٍا اٌداؼ عديدة كهختمفة .فٍي تقكـ بتقديـ
الخدهات التكهيمية اك بديمة في األهاكف التي يىحصر فيٍا الىشاط الحككهي الرسهي .فٍي تحاكؿ
اضافة قيهة جديدة لمعهمية التعميهية كالهىاٌج الفمسطيىية ،كتىفذ العديد هف براهج تدريب هعمهيف،
كتىهية تفكير الطمبة ،كاستخداـ طرؽ التدريس التفاعمية كاالبداعية لمخركج هف االساليب التقميدية
كالحفظ كالتمقيف .فالهؤسسات االٌمية في هحافظة القدس تشكؿ رافعة حقيقية لهشركع التحرر الكطىي
كٌي راس حربة كهحرؾ لمشارع الفمسطيىي كالهجتهع الهحمي حيث يهىع الكجكد الرسهي لمهؤسسات
الفمسطيىية.
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( )3عالقة المؤسسات االىمية مع بعضيا البعض
تبيف هف الهقابالت اف ٌىالؾ تعاكف هحدكد بيف الهؤسسات االٌمية في بعض البراهج عمى الرغـ هف
كجكد شبكات لمهىظهات االٌمية ،اال اىٍا لـ تتهكف هف بىاء عالقة تكاهمية ،كقد يككف ذلؾ بسبب
التىافس بيف الهؤسسات اكال عمى التهكيؿ كثاىيا عمى التفرد باالىتاج كاالىفراد بالىجاح كٌذا يؤثر عمى
جكدة البراهج الهقدهة كعمى تكرار الهشاريع ،كالتركيز عمى بعض االىشطة كاٌهاؿ اخرل .اها التىسيؽ
بيف الهؤسسات االٌمية هع بعضٍا البعض فٍك دكف الحد الهطمكب ،كهف الهالحظ أف طبيعة
العالقات بيف الهؤسسات األٌمية في فمسطيف ،إىها ٌي ىتاجة عف لعكاهؿ خارجية بعيدة عف الهٍىية،
ككاف األصؿ أف تككف ٌذي العالقات ٌي ىاتج طبيعي لبرىاهج كطىي كتىهكم حقيقيٌ ،ذا البرىاهج
كهراحمً ٌي التي تفرض صياغة ٌذي العالقات كليس العكس.
( )4عالقة المؤسسات االىمية مع وزارة التربية والتعميم
تبيف هف الهقابالت اف ٌىاؾ اختالؼ بيف الهؤسسات االٌمية في كصؼ عالقتٍا هع ك ازرة التربية
كالتعميـ هع العمـ اىً ٌىاؾ هىظهات فعميا لٍا عالقة ىاجحة هع ك ازرة التربية كالتعميـ كاخرل تفضؿ
العهؿ هىفصمة ،كاخرل ضعيفة .اال اف جهيع الهؤسسات االٌمية لديٍا القىاعة بضركرة بىاء عالقة
تكاهمية هع ك ازرة التربية كالتعميـ .تدعي بعض ٌذي الهؤسسات اف اجراءات ك ازرة التربية كالتعميـ تحد
هف هشاركة الهؤسسات االٌمية بالعهمية التعميهية كخاصة" الهشاركة في صىع السياسات التعميهية
كاعداد الهحتكل التعميهي ،لكثرة الهؤسسات االٌمية هف جً كهف جً اخرل اختالؼ الرؤل بيف الك ازرة
ك بيف بعض الهؤسسات الههكلة هف الخارج كالهفركض عميٍا اجىدات قد تتعارض هع اجىدة ك ازرة
التربية كالتعميـ .كٌىاؾ اسباب تعكد لمهىظهة ىفسٍا كرغبتٍا في التفرد باالىجاز كالعهؿ لكحدٌا .اف ها
يحتاجً شعبىا ٌك عالقة تقكـ عمى الشراكة كالتكاهؿ بيف ك ازرة التربية كالتعميـ كالهؤسسات االٌمية ،هف
اجؿ التطكير كالتغيير االيجابي كهكاجٍة التحديات.
( )5المؤسسات االىمية والشراكة مع المجتمع المحمي
تبيف هف الهقابالت اف جهيع الهؤسسات االٌمية حريصة عمى شراكة فاعمة هع الهجتهع الهحمي ،ككف
الهؤسسات االٌمية تىبع هف الهجتهع الهحمي كاىشأت استجابة الحتياجتً ،كحؿ الهشاكؿ التي يعاىي
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هىٍا .اف هدل تحقيؽ الشراكة الفاعمة يعتهد عمى قكة الهىظهة كاىجازاتٍا .فالهىظهة االقكل ٌي االقدر
عمى تحقيؽ الحراؾ كالقبكؿ االجتهاعي .تحرص الهؤسسات االٌمية عمى تفعيؿ الشراكة هع الهجتهع
الهحمي هف خالؿ اىشاء شبكة هف الهتطكعيف هع الهىظهة ،كتفعيؿ هجالس اكلياء االهكر ،كجمب
الدعـ الهادم كالهعىكم هف الههكليف كالقطاع الخاص ،اشراؾ االشخاص البارزيف في الهجتهع الهحمي
في خطط كبراهج الهىظهة االٌمية لمسىكات القادهة.
( )6العالقة بين المؤسسات األىمية الفمسطينية والممولين
تبيف هف الهقابالت هع الهؤسسات األٌمية الفمسطيىية كالههكليف ،أىً ثهة شركط يفرضٍا الههكلكف
عمى ىشاطات كبراهج الهؤسسات األٌمية كٌذي شركط تبدأ هف تحديد االٌداؼ ككيفية تىفيذٌا ،كاذا ها
أخذ بعيف االعتبار أف الهشاركة في تحديد الٍدؼ تعىي هشاركة الههكؿ في كضع األكلكيات
لمهىظهات ،األهر الذم تحاكؿ الهؤسسات األٌمية التىصؿ هىً باعتبار أف ذلؾ يعىي عدـ استقالليتٍا
عف أجىدة الههكؿ .كحقيقة تتـ الهشاركة هع الههكليف هف خالؿ تعديؿ صياغة البراهج الهختمفة كعىد
تىفيذٌا ايضا يتـ إشراؾ خبراء اجاىب هف قبؿ الههكؿ عمى شكؿ تقديـ استشارات فىية لمهىظهة االٌمية
اك عمى شكؿ بىاء قدرات.
( )7صعوبات او المشاكل التي تواجو المؤسسات االىمية
تبيف هف الهقابالت اف جهيع الهؤسسات االٌمية تعاىي شح التهكيؿ كاىتشار التهكيؿ الكسيط بدؿ
التهكيؿ الهباشر :كٌك التهكيؿ الذم الذم أصبح يصؿ الى الهؤسسات االٌمية الفمسطيىية هف خالؿ
كسيط ٌك الهؤسسات االٌمية الدكلية كالتي تقكـ باقتطاع حكالي  %40هف هكازىة أم هشركع ههىكح
لىا ثـ تحيمة عمى هىظهة أٌمية فمسطيىية لتىفيذة بالهكازىة الهتبقية .هف ٌذي الهىظات ، CHF،Care
 .Save the Children ، FAO،Oxfamكٌذا ىتيجة لعدـ كجكد هصادر لتكليد الدخؿ الذاتي
كتطكيري ،كضعؼ الدعـ الحككهي ،كضعؼ دعـ القطاع الخاص ،كتراجع الدعـ األٌمي الهحمي ،عدـ
قدرة العديد هف الهؤسسات عمى صياغة كتطكير هشاريع هقترحات .كتبيف هف الهقابالت ايضا اف
ٌىاؾ اىخفاض الطكعية في عهؿ الهؤسسات االٌمية :حيث أصبح الهتطكعكف عبارة عف هساعديف
لمعاهميف بأجر في ٌذي الهؤسسات ،إذا أف فمسفة العهؿ التطكعي تغيرت ،حيث أصبحت هقتصرة عمى
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هف ال يهمككف فرصة لمعهؿ بأجر ،أك هف ال يهمككف خبرات أك هؤٌالت كافية ،كبذلؾ أصبحت
الهؤسسات االٌمية تعاىي هف غياب اإلبداع كالرؤل الخالقة القائهة عمى فكرة العهؿ التطكعي الىابع
هف رؤية الفرد ىحك التقدـ ،ال هف ظركؼ الهجتهع ،التي لـ تتح لً فرصة العهؿ إال في هجاؿ العهؿ
التطكعي .تبيف هف الهقابالت اف ٌىاؾ تقييد لحرية كاستقاللية العهؿ األٌمي :كيهكف أف يعزل
لهجهكعة األسباب التالية هىٍا السياسات اإلسرائيمية الهعادية تجاي العهؿ األٌمي كىشيطيً في
الهحافظة الهقدسة ،فرض بعض الهؤسسات الهاىحة ألكلكياتٍا كأجىدتٍا كهشاريعٍا هثؿ الككالة
االهريكية لمتىهية ( ،)USAIDكسيطرة التفكير الفئكم عمى بعض الهؤسسات األٌمية كاىغالقٍا.
( )8صنع السياسات التعميمية والتربوبة
تبيف هف الهقابالت اف جهيع الهؤسسات االٌمية الهبحكثة تطالب الجٍات ذات العالقة باشراكٍا بشكؿ
أكبر كأفضؿ في تحديد االٌداؼ التعميهية كالتربكبة ،كصىع السياسات التعميهية ،كتقكيـ ٌذي السياسات
لككف ٌذي الجٍات كحدٌا ال تستطيع تحهؿ اعباء التعميـ كتهكيمً كتقديـ الخدهات لكافة القطاعات في
هحافظة القدس .فك ازرة التربية كالتعميـ هثال تبحث عف شركاء يساعدكىٍا في تقديـ الخدهات التربكية
كالتعميهية في القدس ،هف خالؿ االستعاىة بككادر بشرية هف الهؤسسات االٌمية .كتستعيف ايضا
بالدراسات كاالحصاءات الهتكفري لدل ٌذي الهؤسسات عف التعميـ في القدس لتعدد الجٍات الهشرفة
عميً ،كتطكير الهىاٌج ،كاحتياجات سكؽ العهؿ هف التخصصات الهختمفة الهٍىية كاالكاديهية .كتقكـ
الهؤسسات االٌمية عادة بىتقاد السياسات التعميهية كالتربكبة كايصاؿ رأيٍا لمك ازرة سكاء بطريقة هباشرة
اك بطريقة غير هباشرة هف خالؿ االعالـ .كخير هثاؿ عمى ذلؾ هركز ابدع الهعمـ ،هؤسسة اىجاز،
هؤسسة الىيزؾ ،هؤسسة تاهر ،كغيرٌا.
( )9تطوير المحتوى التعميمي
تبيف هف الهقابالت هع الهؤسسات االٌمية اىً يكجد هىظهات تتهتع بهباىي كهعدات كاهكاىيات كبيرة،
ككجكد هجهكعة هف الخبراء الهدربيف كالهؤٌميف ،لتحقيؽ كؿ ها يحتاجً الطالب سكاءا هف صحة
ىفسية ،كاثبات الذات ،لتهكيىً هف االىخرط في العهمية التعميهية .كتكفير ايضا بيئة غىية لمهعمـ سكاءا
هف تدريبً كتكسع هداركً باالطالع عمى كؿ ها ٌك جديد في العمـ ،كتحكيؿ الهحتكل التعميهي هف
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هادة ىظرية جاهدة الى هادة عهمية كحياتية في غرفة الصؼ .تعتهد الهؤسسات االٌمية عمى تطكير
الهحتكل التعميهي كطرؽ التدريس هف خالؿ براهجٍا التعميهية القائهة عمى التعميـ التفاعمي ،كالدراها،
كالتعمـ هف خالؿ القصة ،كالتعمـ القائـ عمى العهؿ كالخبرة ،كاالكتشاؼ كالتعمـ هف خالؿ حؿ
الهشكالت .فٍي تقدـ هحتكل تعميهي ال هىٍجي يتالءـ هع الىهك الجسدم ،العقمي ،الىفسي،
كاالجتهاعي ،كيعزز الكعي الصحي لمطمبة .تعتهد الهؤسسات االٌمية عمى تىهية الهٍارات اإلبداعية
لمطمبة هف خالؿ تعميهً صىع ألعابً هف الخاهات األكلية الهكجكدة في الهدرسة ،اك استخداـ بعض
األدكات الهكسيقية ،اك في ألعاب الهاء كالرهؿ كالطيف ،اك في الحركات الرياضية ،اك في اإللقاء
كالتهثيؿ ،اك في ألعاب التركيب كالبىاء كالتحميؿ ،اك في استخداـ الحاسكب هثال .فٍىالؾ هىظهات
اٌمية برزت في هجاؿ كاحد كتهكىت هف االبداع ،كٌىاؾ بعض الهؤسسات التي تعهؿ ضهف هشاريع
هحددة زهىيا ،غير هستهرة ،تخدـ اجىدة هعيىية كال تحقؽ التكاهؿ.
( )10بناء قدرات المعممين
تبيف هف الهقابالت اف بعض الهؤسسات االٌمية تقكـ بدراسة احتياجات الهعمهيف التدريبية كتصهيـ
براهج تدريبية هالئهة .فقد عقد "هركز تطكير الهعمـ الهكرد" دكرات تدريبية لمهعمهيف ،عمى استخداـ
أجٍزة كهعدات ضركرية لعهميات التدريس كصقؿ الهٍارات كالقدرات التعميهية .ككذلؾ عقد "هركز
ابداع الهعمـ" دكرات تدريبية شهمت الدكرات هكضكعات هتىكعة حكؿ دعـ قدرات الهعمهيف باستخداـ
تقىيات التعمـ الىشط في الهدارس ،حقكؽ الطفؿ كاالتفاقيات الدكلية ،اإلدارة الصفية ،االىضباط
االيجابي ،كدهج األشخاص ذكم اإلعاقة كصعكبات التعمـ  .كتٍتـ الهؤسسات االٌمية بالهعمهيف
الهبدعيف فتقكـ بتكريهٍـ كهىحٍـ الهكافئات كالجكائز تقدي ار كجٍكدٌـ ك لكفائتٍـ في العهمية التعميهية.
كهؤسسة التعاكف ،كهؤسسة اىجاز ،كهؤسسة ابداع الهعمـ.
( )11تنمية قدرات الطمبة
تبيف هف الهقابالت اف الهؤسسات االٌمية تقكـ بتىظيـ اىشطة ال هىٍجية لمطمبة في الهدارس بشكؿ
دائـ كالتي تشهؿ الىكاحي الثقافية كاالجتهاعية .فقد بادرت العديد هف الهؤسسات االٌمية لعقد الكثير
هف االىشطة الالهىٍجية لمطمبة خارج الغرؼ الصفية هثؿ :االىشطة الرياضية (كتشهؿ الهسابقات،
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الهباريات ،الهراثكف) ،كاألىشطة الفىية ،كاألىشطة الترفيٍية ،كالرحؿ التعميهية ،أىشطة الغذاء الصحي،
كذلؾ بإقاهة فطكر صحي هرتيف عمى األقؿ في الشٍر لكؿ صؼ ،األىشطة الٍادفة إلى غرس القيـ
الديىية هثؿ الهكلد الىبكم ،كاالسراء كالهعراج ،كأىشطة اخرل تٍدؼ
الديىية عف طريؽ إحياء الهىاسبات
ّ

إلى غرس القيـ الكطىية كإقاهة الهٍرجاىات في الهىاسبات الكطىية هثؿ يكـ االرض ،كيكـ االستقالؿ.

كبعض الهؤسسات االٌمية تقدـ هساعدات لهف لديٍـ صعكبات بالتعمـ ،كلهف ٌـ بحاجة الى دعـ
الىفسي كاالجتهاعي ،اضافة الى الهساعدات الهالية كالهىح لمطمبة الهتفكقيف كدفع االقساط كالحقيبة
الهدرسية .ك تهارس الهؤسسات االٌمية دكر هٍها في الدفاع عف حقكؽ الطمبة كحهايتً عىد تعرضٍـ
لمعىؼ ،هف خالؿ العيادات القاىكىية التابعة لٍا التي تعالج الشككل كتقكـ بهسائمة الجٍات ذات العالقة
كتقديـ الشككل لمقضاء بالىيابة عف الهتضرريف هف الطالب كغيرٌـ ههف تعرضكا لمعىؼ.
( )12تطوير الوسائل التعميمية
تبيف هف الهقابالت اف الهؤسسات االٌمية تؤدم دك ار هٍها في ىشر الكعي حكؿ اٌهية الكسائؿ
التعمهية الحديثة التي تعتهد عمى التكىكلكجيا هثؿ الحكاسيب كالبراهج الهختمفة كالىهاذج كالعيىات
كالهجسهات التي تحاكي الكاقع بطريقً سٍمة لمطالب هها يزيد هف استيعابة لمقضايا كالهكاد الهختمفة.
كتقدـ ايضا رحالت تعميهية هثؿ الرحالت الى االهاكف الطبيعية كالتاريخية الهختمفة كالهتاحؼ
كالهعارض كالهسارح.
( )13تحسين اساليب التقويم
تبيف هف الهقابالت اف اف االٌتهاـ االساسي لمهىظهات االٌمية يىصب عمى تكفير الخدهات التعميهية
كافية لسكاف القدس كالتغمب عمى الهشاكؿ كالهعيقات كالتحديات اليكهية التي تكاجٍٍـ .اف عهمية
التقويم عهمية طكيمة كتحتاج لكقت كجٍد طكيؿ ،كهشاركة الهؤسسات االٌمية في عهمية التقكيـ هع
ك ازرة التربية كالتعميـ ٌي عهمية صعبة كغير هجدية اضافة الى كجكد االحتالؿ كتعدد الهرجعيات
االدارية كالقكاىيف الىاظهة لمعهمية التعميهية في هحافظة القدس .لذلؾ يتعذر القياـ بتقييـ كتقكيـ صحيح
ككاهؿ لمعهمية التعميهية في القدس .اال اىٍا تدعك كتشجع عمى استخداـ اساليب التقكيـ الحديثة
استخداـ خرائط التفكير (هثؿ :همفات اإلىجاز ،كالتقكيـ العهمي ،كالتقكيـ اإلبداعي ،كالتقكيـ الذاتي).
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( )14البعد االقتصادي لمتنمية المستدامة
تبيف هف الهقابالت اف الهؤسسات االٌمية التي شهمتٍا الدراسة تسٍـ هف خالؿ براهجٍا الهختمفة
كالتعميـ الى الحد هف البطالة كالفقر كتقدـ ايضا أىشطة تثقيفية لزيادة الىاتج الهحمي كدعهً باالسكاؽ
بدؿ هف هىتجات الهستكطىات ،كتدعك الهكاطىيف لمحد هف االستٍالؾ كزيادة االدخار كىٍج لمحياة،
كتدعك اصحاب الهىشآت الصىاعية لتحسيف ظركؼ العهؿ لمعهاؿ.
( )15البعد االجتماعي لمتنمية المستدامة
تبيف هف الهقابالت اف طبيعة عهؿ الهؤسسات االٌمية ٌك تقديـ براهج تثقيفية لرفع كعي الىاس بها
فيٍـ الطالب كالهسؤكليف حكؿ عدة قضايا اجتهاعية هف ابرزٌا :ضركرة تحسيف اكضاع الفئات
الهٍهشة كالفقيرة كايصاؿ الخدهات الى الهىاطؽ الىائية كذكم االحتياجات الخاصة ،الحؽ لمجهيع
بالحصكؿ عمى التعميـ الهجاىي كالهىصؼ ،كضركرة تحسيف الرعاية الصحية األكلية كهكافحة اىتشار
األهراض ،دعـ عهمية التكافؿ االجتهاعي ،كتشجيع العهؿ الطكعي ،كتحقيؽ الهساكاة كاإلىصاؼ بيف
الهرأة كالرجؿ ،كىشر الثقافة الهدىية كتعزيز حقكؽ اإلىساف ،ك ضركرة تعزيز هكاىة الطفؿ كاالٌتهاـ بً
بالهجتهع الفمسطيىي في هحافظة القدس.
( )16البعد البيئي لمتنمية المستدامة
تبيف هف الهقابالت اف الهؤسسات االٌمية الداعهة لمتعميـ تقدـ بشكؿ اساسي البراهج التثقيفية
كاالرشادية لرفع كعي الطمبة هف اجؿ العىاية بالبيئة هثؿ البراهج التي تدعك لمهحافظة عمى الهياي كعدـ
ٌدرٌا اك تمكيثٍا ،حهاية الكائىات الحية الهٍددة باالىقراض هثؿ طائر الشهس ،كٌىاؾ  161ىكعا هف
الحيكاىات البرية في فمسطيف هٍدد باالىقراض ،كهكافحة اآلفات البيئية هثؿ الحشرات الضارة
كالبعكض ،كالحد هف الغازات كاالىبعاثات الهسببة لمتمكث ،كحهاية الهحهيات الطبيعية كاالٌتهاـ
بالهساحات الخضراء في الهىزٌات كاالهاكف العاهة.
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مقارنة نتائج االستبانة مع نتائج المقابالت
واقع المؤسسات االىمية في القدس :فقد اجهع جهيع هف تـ هقابمتٍـ كالهبحكثيف باالستباىات اف
ٌىالؾ تعاكف هحدكد بيف الهؤسسات االٌمية كاف جهيع الهؤسسات االٌمية تعاىي شح التهكيؿ ،كاف
ٌىاؾ اىخفاض لمعهؿ الطكعي في الهؤسسات االٌمية ،كاف ٌىاؾ تقييد لحرية كاستقاللية العهؿ األىمي
نتيجة السياسات اإلسرائيمية والممولين .اما الخالف بينيما ،فقد كان حول إذا كانت تمتزم الهؤسسات
االٌمية بتكجٍات كسياسات الدكلة الهاىحة في تىفيذ الهشاريع التعميهية اـ ال؟ كخالؼ اخر حكؿ اذا
كاىت تساٌـ الهؤسسات االٌمية في اصالح هحتكل العهمية التعميهية بكافة عىاصرٌا اـ ال؟
العالقة بين المؤسسات االىمية والمجتمع المحمي :فقد اجهع جهيع هف تـ هقابمتٍـ كالهبحكثيف
باالستباىات :اف جهيع الهؤسسات االٌمية حريصة عمى شراكة فاعمة هع الهجتهع الهحمي ،كاف
الهؤسسات االٌمية تتبىى الشراكة الهجتهعية في كافة اىشطتٍا كبراهجٍا كخدهاتٍا .اها الخالؼ بيىٍها،
فقد كاف حكؿ اذا كاىت الهؤسسات االٌمية تتبىى فعال ىقؿ احتيتجات الهجتهع الهحمي لمجٍات الرسهية
اـ ال؟
العالقة بين المؤسسات االىمية و وزارة التربية والتعميم :تبيف هف الهقابالت ٌىاؾ اختالؼ بيف
الهؤسسات االٌمية في كصؼ عالقتٍا هع ك ازرة التربية كالتعميـ فالبعض كصفٍا بالعالقة التكاهمية
كالبعض االخر ادعى اف الك ازرة تهارس الرقابة كاالشراؼ كال تعطي هساحة كافية لمشراكة سكاءا في
كضع الخطط اك تقكيـ سياساتٍا التعميهية .بيىها تبيف اجابات الهبحكثيف باالستباىات اىً يكجد شراكة
بيف ك ازرة التربية كالتعميـ العالي كالهؤسسات االٌمية في اىشطتٍا بدرجة هتكسطة .اها الخالؼ بيىٍها،
فقد كاف غير كاضح عمى هقدار الشراكة اك التكاهؿ باالدكار.
التحديات التي تواجو قطاع التعميم في القدس :فقد اجهع جهيع هف تـ هقابمتٍـ ك الهبحكثيف
باالستباىات عمى افتقار البيئة الهدرسية لمتجٍيزات الهالئهة لالشخاص ذكم االعاقة ،كافتقارٌا ايضا
لمتجٍيزات التعميهية الهالئهة ،كالجهيع اجهع ايضا اف االحتالؿ االسرائيمي يشكؿ العائؽ الرئيسي
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لمعهمية التعميهية لمفمسطيىيف في هحافظة القدس .اها الخالؼ بيىٍها ،فقد كاف حكؿ اكتظاظ اعداد
الطمبة داخؿ الصفكؼ الدراسية كىقص عدد الغرؼ الصفية كظاٌر التسرب هف الهدارس الى سكؽ
العهؿ اـ الى الهدارس االسرائيمية.
دور المؤسسات االىمية في دعم العممية التعميمية في القدس :فقد اجهع جهيع هف تـ هقابمتٍـ ك
الهبحكثيف باالستباىات اف ٌىاؾ دكر ايجابي هتكسط لمهىظهات االٌمية في دعـ العهمية التعميهية في
هحافظة القدس .اها الخالؼ بيىٍها ،فقد كاف حكؿ هقدار الدكر اك هقدار االثر كدرجة ايجابيتً في
دعـ التىهية الهستداهة خصكص كاف هحافظة القدس ٌي تحت االحتالؿ كتعدد هرجعيات التعميـ
كاغراضً فيٍا.
دور المؤسسات االىمية في تحقيق ابعاد التنمية المستدامة في القدس :فقد اجهع جهيع هف تـ
هقابمتٍـ كالهبحكثيف باالستباىات اف الهؤسسات االٌمية تسٍـ هف خالؿ براهجٍا الهختمفة في البعد
االقتصادم ،كالبعد االجتهاعي ،كالبعد البيئي لمتىهية الهستداهة .اها الخالؼ بيىٍها ،فقد كاف حكؿ
هدل اسٍاـ الهؤسسات االٌمية في تحقيؽ االبعاد الهختمفة لمتىهية الهستداهة.
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الفصل الخامس
االستنتاجات والتوصيات
اوال :االستنتاجات
يتىاكؿ ٌذا الفصؿ همخصا لمىتائج التي أسفرت عىٍا الدراسة في صكر أسئمتٍا ،ككذلؾ تقديـ

التكصيات بىاءا عميٍا همخص الىتائج .كفيها يمي همخصان لمىتائج التي تكصمت اليٍا الدراسة:

اوال :االستنتاجات من نتائج تحميل البيانات الوصفي

تبيف هف الهعطيات الكاردة في التحميؿ االحصائي الكصفي أف درجة التقييـ الكمية التجاي الهبحكثيف
في كؿ هتغيرات الدراسة "متوسطة" التي تصؼ دكر الهؤسسات االٌمية الفمسطيىية الداعهة لمتعميـ
في القدس هف اجؿ تحقيؽ التىهية الهستداهة في القدس بىسبة هئكية ( ،)%68.73اها االسئمة

الفرعية فأف درجة التقييـ الكمية التجاي الهبحكثيف عمى الهحاكر الهختمفة كاىت كها يمي:
همخص ىتائج تقييـ الهحاكر كالهجاالت الرئيسية
الوسط الحسابي

النسبة المئوية

درجة التقييـ

B1

كاقع الهؤسسات االٌمية العاهمة في دعـ التعميـ

3.31

66.24

هتكسطة

B2

كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية كالهجتهع الهحمي

3.38

66.76

هتكسطة

B3

كاقع العالقة بيف الهؤسسات االٌمية كك ازرة التربية كالتعميـ

3.29

65.92

هتكسطة

B4

التحديات التي تكاجً قطاع التعميـ

3.87

77.50

كبيرة

المؤشر الكمي لواقع المؤسسات االىمية والتعميم في القدس

3.46

69.10

متوسطة

X1

صىع السياسات التعميهية

3.18

63.68

متوسطة

X2

تطكير الهحتكل التعميهي

3.22

64.56

متوسطة

X3

بىاء قدرات الهعمهيف

3.41

68.24

متوسطة

X4

تىهية قدرات الطمبة

3.50

70.00

كبيرة

X5

تطكير الكسائؿ التعميهية

3.35

70.72

كبيرة

X6

تحسيف اساليب التقكيـ

3.86

77.20

كبيرة

المؤشر الكمي لمكونات العممية التعميمية

3.42

69.06

متوسطة

Y1

البعد االقتصادم

3.22

64.44

متوسطة

Y2

البعد االجتهاعي

3.71

74.20

كبيرة

Y3

البعد البيئي

3.37

67.57

متوسطة

المؤشر الكمي لمكونات التنمية المستدامة

3.43

68.73

متوسطة

اسم المحور

الرمز
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( )1لقد كاىت درجة التقييـ التجاي الهبحكثيف عمى ( )8هحاكر بدرجة "متوسطة" ٌي :كاقع الهؤسسات
االٌمية العاهمة في دعـ التعميـ ،العالقة بيف الهؤسسات االٌمية كالهجتهع الهحمي ،العالقة بيف
الهؤسسات االٌمية كك ازرة التربية كالتعميـ ،صىع السياسات التعميهية ،تطكير الهحتكل التعميهي ،بىاء
قدرات الهعمهيف ،البعد االقتصادم كالبعد البيئي لمتىهية الهستداهة .كقد كاىت درجة التقييـ الكمية
التجاي الهبحكثيف ( )5هحاكر بدرجة "كبيرة" ٌي :التحديات التي تكاجً قطاع التعميـ ،تىهية قدرات
الطمبة ،تطكير الكسائؿ التعميهية ،تحسيف اساليب التقكيـ ،كالبعد االجتهاعي لمتىهية الهستداهة ،ىستىتج
هف ذلؾ بشكؿ رئيسي اىً:
 ٌىاؾ ىقص باالعتهاد عمى الذات ،كالتكاهمية بالعهؿ كاالستداهة في عهؿ الهىظهات االٌميةفي هديىة القدس.
 ٌىاؾ عالقة كهشاركة ضعيفة بيف الهىظهات االٌمية كالهجتهع الهحمي كك ازرة التربية كالتعميـ. ٌىاؾ فجكة بيف الهستجدات كالتطكر العمهية كالتكىكلكجية كحاجة سكؽ العهؿ الفعمية بكافةعىاصر العهمية التعميهية.
 ٌىاؾ فجكة بيف الهحتكل التعميهي كابعاد التىهية الهستداهة.( )2إف التقارب في التقييهات التجاٌات الهبحكثيف ( )%74- %63يعزل الى عدة اسباب هىٍا:
 -1كضكح كتقارب اٌداؼ الهؤسسات االٌمية الداعهة لمتعميـ.
 -2الصفات ديهغرافية كاجتهاعية كاقتصادية لمهبحكثيف هتشابًٍ.
 -3كجكد ارتباط عالي بالهحتكم لبراهج الهؤسسات االٌمية الداعهة لمتعميـ.
 -4بيئة التعميـ كاالساليب كالىشاطات هتشابًٍ لدل الهؤسسات االٌمية الداعهة لمتعميـ.
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ثانيا :االستنتاجات من اجابة االسئمة الديمغرافية
ىتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ في آ ارء الهبحكثيف حكؿ حكؿ دكر الهؤسسات األٌمية العاهمة في قطاع
التعميـ لتحقيؽ التىهية الهستداهة في القدس تعزل لهتغيرات الديهغرافية
اسم المتغير

مربع المتوسط

مربع المتوسط بين

قيمة (ف)

داخل المجموعات

المجموعات

المحسوبة

الجنس

الداللة االحصائية

131.83

0.00

العمر

81.03

1101.33

13.590

0.00

المؤىل العممي

78.32

3972.26

50.715

0.00

المسمى الوظيفي

80.22

2346.81

29.252

0.00

سنوات الخبرة

81.07

1047.34

12.918

0.00

( )1يبيف الجدكؿ اعالي قيهة اختبار تحميؿ التبايف األحادم (ؼ) لمهتغيرات الديهغرافية العهر،الهؤٌؿ
العمهي،الهسهى الكظيفي ،كسىكات الخبرة  ،كهستكل الداللة لٍا جهيعا تساكم ( )0.00كٌذي القيهة
أقؿ هف هستكل داللة ( ، )α ≤ 0.05ام اىً يكجد فركؽ ذات داللة احصائية تعزل لمهتغيرات
الديهغرافية.
( )2لتحديد لصالح ام فئة كاىت الفركؽ :حسب الجىس ،فقد كجد اىٍا كاىت لصالح الذككر ،اها
حسب العهر فقد كاىت لصالح الفئة العهرية االكبر .اها حسب الهؤٌؿ العمهي فقد كاىت لصالح الفئة
ذات الدرجة اك الهؤٌؿ العمهي االعمى باستثىاء "تخصص هحدد" .اها حسب الهسهى الكظيفي فقد
كاىت لصالح الفئة ذات الهسهى الكظيفي "عضك هجمس ادارة" ثـ "هىسؽ برىاهج" ثـ فئة " هدير
التىفيذم" .اها حسب سىكات الخبرة ،فقد كاىت لصالح الفئة ذات عدد سىكات الخبرة االقؿ.
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ثالثا :االستنتاج من تحميل العوامل
تبيف هف ىتائج تحميؿ العكاهؿ اف عدد العكاهؿ الهؤثرة في تقييـ دكر الهؤسسات االٌمية الداعهة لمتعميـ
لتحقيؽ التىهية الهستداهة ٌي ثالث عكاهؿ شيكع ،كالتبايف الذم احدثتً ٌذي العكاهؿ في تحقيؽ التىهية
الهستداهة كاف بىسبة  %64ام بدرجة هتكسطة كٌذي الىتيجة تؤكد صحة التحميؿ الكصفي كدرجة
تقييهٍا كتؤكد ايضا صحة افتراض ثالثة هجاالت رئيسية هؤثرة في ىهكذج البحث الهفترض.

رابعا :االستنتاج من تحميل االنحدار الخطي
تبيف هف ىتائج تحميؿ االىحدار الخطي اف التبايف الذم يهثؿ "الدكر" اك "االثر" الذم تـ تفسيرة هف
العكاهؿ الهستقمة الهؤثر في هككىات التىهية الهستداهة ٌك  %58ام بدرجة هتكسطة تقريبا حسب
درجات تقييـ الىتائج الهستخدهة كٌذي الىتيجة تؤكد صحة ىتائج التحميؿ الكصفي كتحميؿ العكاهؿ
كدرجة تقييهٍا.

خامسا :االستنتاجات المنيجية
• صعكبة تقييـ دكر لمهىظهات االٌمية الداعهة لقطاع التعميـ في تحقيؽ التىهية الهستداهة ىظ انر
لصعكبة قياس الهؤشرات الهرتبطة بتقييـ الدكر ،كعدـ دقة البياىات الهتكفرة كتضاربٍا ،فيجب
اف تؤخذ في الحسباف العالقات الهتداخمة بيف قطاع التعميـ كغيري هف كالقطاعات االجتهاعية
كاالقتصادية.
• ال أحد يستطيع القياـ بتقييـ هىٍجي صحيح كهتكاهؿ لدكر الهىظهات االٌمية الدعهة لمتعميـ
لتحقيؽ التىهية الهستداهة في هديىة القدس بسبب كجكد االحتالؿ كتعدد الهرجعيات القاىكىية
كاالدارية التي تحكـ كتكجً العهمية التعميهية.
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ثانيا :التوصيات
ً
بعد استعراض ىتائج االستباىة كالهقابالت الخاصة بدراسة دكر الهؤسسات االٌمية الداعهً لقطاع
التعميـ في هحافظة القدس لتحقيؽ التىهية الهستداهة ،فاىً يهكىىا هف الخركج بهجهكعة هف التكصيات
لتحسف عهؿ لمهىظهات االٌمية كهشاركتٍا في ادارة العهمية التعميهية كٌي كالتالي:
 .1تعزيز هبدأ االعتهاد عمى الذات لدل الهؤسسات االٌمية هف خالؿ االستعهاؿ االهثؿ لمهكارد
كالتخمي قدر االهكاف عف التهكيؿ الخارجي ،فيجب أف يككف العىكاف األساسي لعهؿ الهؤسسات
األٌمية في ٌذي الهرحمة بىاء هىظهات اٌمية تكاجً كتتحدل الظركؼ السياسية كاالقتصادية
كاالجتهاعية الصعبة في هحافظة القدس.
 .2تعزيز هبدأ التكاهمية في العهؿ التىهكم الفمسطيىي هف خالؿ ىظرة شاهمة لمتىهية تربط بإحكاـ بيف
التىهية االقتصادية كاالجتهاعية كالثقافية باالستىاد إلى احتياجات الهجتهع.
 .3تعزيز هبدأ االستداهة اك االسته اررية هف خالؿ االستخداـ االهثؿ لمهكارد الهتاحة كتعزيز قيـ العهؿ
التطكعي كالهبادرة في الهجتهع الفمسطيىي.
 .4العهؿ عمى بىاء عالقة اكثر قكة بيف الهؤسسات االٌمية كالهجتهع الهحمي زيادة هشاركت الفئات
الهستٍدفً في ادارة العهمية التىهكية.
 .5العهؿ عمى بىاء عالقة اكثر قكة كهشاركة بيف الهؤسسات االٌمية كك ازرة التربية كالتعميـ خصكصا
في هحافظة القدس.
 .6أف تككف السياسات التعمهية تتهتع بالشهكؿ كالتكاهؿ تستىد الى رؤية تربكية كاجتهاعية كاضحة
الهالهح كتتىاسب هع هسار التطكر التكىكلكجي كاالجتهاعي.
 .7أف يككف هحتكل التعميهي يتهاشى هع الهستجدات كالتطكر العمهية ك أف تتالءـ البراهج التعميهية
هع حاجة سكؽ العهؿ الفعمية.
 .8رفع قدرات الهعمهيف هف خالؿ تىفيذ هساقات تدريبية شاهمة لٍـ في هىٍجيات كأساليب التدريس
الهختمفة كالتركيز عمى هىحٍـ الهقدرة عمى عكس الهفاٌيـ كالهكاضيع التربكية.
 .9تقييـ كتعريؼ ىكعية الطمبة الذم يسعى ىظاـ التعميـ إلى تخريجٍـ ،كتحديد الطمبة الذيف يجب
العهؿ عمى تىهية قدراتٍـ لتتالئـ هع احتياجات الحياة الحالية كالهستقبمية في هحافظة القدس.
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 .10أف تككف الكسائؿ التعميهية تتالءـ هع األٌداؼ التربكية كهستكل الطالب كاف تكفر التكمفة
كالكقت كالجٍد ،كتراعي ىكاحي األهف كالسالهة.
 .11تحسيف اساليب التقييـ كالتقكيـ كاعداد ىظاـ فعاؿ يستطيع هراقبة كتقييـ األىظهة في الهدارس
كيساعد عمى الكشؼ الهبكر عف الهشاكؿ كيعهؿ كأساس لهساىدة لمهعمهيف كالهدرسة عمى حد سكاء.
 .12أف يككف الهحتكل التعميهي يسٍـ في تحقيؽ اكثر البعد االقتصادم لمتىهية الهستداهة.
 .13أف يككف الهحتكل التعميهي يسٍـ في تحقيؽ البعد االجتهاعي لمتىهية الهستداهة.
 .14أف يككف الهحتكل التعميهي يسٍـ في تحقيؽ البعد البيئي لمتىهية الهستداهة.
 .15إجراء الهزيد هف الدرسات كالبحكث عف دكر الهؤسسات االٌمية في كؿ عىصر هف عىاصر
التىهية الهستداهة.
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المالحق والجداول
ممحق رقم ( )1أسماء المحكمين
اسماء المحكمين لمقترح الدراسة واالستبانة ىم:
 -1أ .د .حسىي عكض  /عهيد البحث العمهي في جاهعة القدس الهفتكحة
 -2أ .د .هحهد شاٌيف  /عهيد شؤكف الطمبة في جاهعة القدس الهفتكحة
 -3أ .د .عهاد اشتية  /عهيد كمية التىهية كالتربية في جاهعة القدس الهفتكحة
 -4د .يكسؼ ابك فارة  /عهيد كمية التجارة في جاهعة القدس الهفتكحة
 -5د .عطية هصمح /هساعد الرئيس لشؤكف الجكدة كالتخطيط في جاهعة القدس الهفتكحة
 -6د .عبد الكٌاب الصباغ  /هىسؽ برىاهج التىهية في الدرسات العميا في جاهعة القدس
 -7د .عبد الرحهف التهيهي  /هحاضر في برىاهج التىهية في الدرسات العميا في جاهعة القدس
 -8أ .هأهكف ابك عميا  /اخصائي في التحميؿ االحصائي في دائرة التخطيط في جاهعة القدس
الهفتكحة
 -9أ .كحيد جبراف  /رئيس جهعية اتحاد الهعمهيف الفمسطىي
 -10أ .رفعت الصباح  /رئيس جهعية ابداع الهعمـ .
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 -A3المسمى الوظٌفً:

 -A4المؤهل العلمً:

 - A5سنوات الخبرة:

الاٚافك
ثشذح
1

واقع قطاع التعلٌم فً محافظة القدس

B1

ما هو واقع المؤسسات االهلٌة العاملة فً دعم قطاع التعلٌم فً محافظة القدس؟

B1.1
B1.2
B1.3

تمذَاٌّؤعغبداالٍ٘١خخذِبتٙبٚثشاِزٙبثٕبءػٍٝاصت١بربداٌّزتّغاٌّضٍ .ٟ
تمذَاٌّؤعغبداالٍ٘١خخذِبتٙبٌٍفئبداٌّّٙشخٚاٌفم١شحٚإٌّبطكإٌبئ١خ.
تغبُ٘اٌّؤعغبداالٍ٘١خفٟاطالس ِضتٜٛاٌؼٍّ١خاٌتشث٠ٛخٚاٌتؼٍ١ّ١خثىبفخاطشافٙب .

B1.4

٠تٛفشٌذٜاٌّؤعغبداالٍ٘١خاٌّظبدساٌّبٌ١خاٌىبف١خِٓارًتضغٓ١اٌؼٍّ١خاٌتشث٠ٛخٚاٌتؼٍ١ّ١خ.

B1.5

تٍتضَاٌّؤعغبداالٍ٘١خثتٛرٙبدٚع١بعبداٌذٌٚخاٌّبٔضخفٟتٕف١زاٌّشبس٠غاٌتشث٠ٛخٚاٌتؼٍ١ّ١خ .

B2

ما هً طبٌعة العالقة بٌن المؤسسات االهلٌة و وزارة التربٌة والتعلٌم فً محافظة القدس ؟

B2.1

ٛ٠رذششاوخصم١م١خثٚٓ١صاسحاٌتشث١خٚاٌتؼٍُٚ١اٌّؤعغبداالٍ٘١خفٟوبفخأشطتٙب .

B2.2

تُؼمذٌمبءاددٚس٠خثٚٓ١صاسحاٌتشث١خٚاٌتؼٍُٚ١اٌّؤعغبداالٍ٘١خٌتضغٓ١اٌؼٍّ١خاٌتشث٠ٛخٚاٌتؼٍ١ّ١خ.

B2.3

تتشبسناٌّؤعغبداالٍ٘١خٚصاسحاٌتشث١خٚاٌتؼٍُ١فٟٚضغخططٙبٚع١بعبتٙباٌتشث٠ٛخٚاٌتؼٍ١ّ١خ.

B2.4

تتشبسناٌّؤعغبداالٍ٘١خٚصاسحاٌتشث١خٚاٌتؼٍُ١فٟتط٠ٛشإٌّب٘ذٚطشقاٌتذس٠ظ .

B2.5

تتشبسناٌّؤعغبداالٍ٘١خٚصاسحاٌتشث١خٚاٌتؼٍُ١فٟتمُ٠ٛع١بعبتٙباٌتشث٠ٛخٚاٌتؼٍ١ّ١خ .

ما هً طبٌعة العالقة بٌن المؤسسات االهلٌة والمجتمع المحلً فً محافظة القدس ؟

B3.1

تتجٕٝاٌّؤعغبداالٍ٘١خاٌششاوخاٌّزتّؼ١خفٟوبفخأشطتٙبٚثشاِزٙبٚخذِبتٙب .

B3.2

تغبُ٘فٟٔششاٌٛػٟصٛياّ٘١خِشبسوخاٌّزتّغاٌّضٍٟفٟدػُاٌؼٍّ١خاٌتشث٠ٛخٚاٌتؼٍ١ّ١خ.

B3.3

تغؼٝاٌّؤعغبداالٍ٘١خٌتفؼًِ١زبٌظا١ٌٚبءاالِٛسفٟاٌّذاسطٚخٍكششاوخِزتّؼ١خصم١م١خ .

B3.4

تشػٝاٌّؤعغبداالٍ٘١خِجبداسدِغاٌّزتّغاٌّضٌٍٟالستمبءثبٌّٕب٘ذاٌفٍغط١ٕ١خ .

B3.5

تتجٕٝاٌّؤعغبداالٍ٘١خٔمًاصت١بربدٚطٍجبداٌّزتّغاٌّضٌٍٟالطشافاٌشعّ١خراداٌؼاللخ.

B3
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B4

ما هً التحدٌات التً تواجه قطاع التعلٌم فً محافظة القدس؟

B4.1

تؼبٟٔاٌّذاسطِٓظشٚفاٌجٕ١خاٌتضت١خاٌغ١ئخ .

B4.2

ٔغجخػذداٌطالةاٌٝػذداٌّؼٍِّٓ١شتفؼخ .

B4.3

تؼبٟٔاٌّذاسطِٓاوتظبظاػذاداٌطٍجخداخًاٌظفٛفاٌذساع١خ 

B4.4

افتمبساٌج١ئخاٌّذسع١خٌٍتز١ٙضاداٌّالئّخٌزٞٚاالصت١بربداٌخبطخِٓاٌطٍجخ .

B4.5

افتمبساٌج١ئخاٌّذسع١خٌٍّشافكٚاٌتغ١ٙالداٌتؼٍ١ّ١خاٌّالئّخٌٍّضتٜٛاٌتؼٍ .ّٟ١

X

ما دور المؤسسات االىمية في دعم العممية التربوية والتعميمية في محافظة القدس

X1

صنع السٌاسات التربوٌة والتعلٌمٌة

X1.1

تٛفشاٌّؤعغبداالٍ٘١خخجشاءِتخظظٓ١فٟتط٠ٛشاٌؼٍّ١خاٌتشث٠ٛخٚاٌتؼٍ١ّ١خ .

X1.2

تُشبسناٌّؤعغبداالٍ٘١خفٟتضذ٠ذاال٘ذافاٌتشث٠ٛخٚاٌتؼٍ١ّ١خ .

X1.3

تغبُ٘اٌّؤعغبداالٍ٘١خفٟٚضغاٌغ١بعبداٌتشث٠ٛخٚاٌتؼٍ١ّ١خ .

X1.4
X1.5

تشبسناٌّؤعغبداالٍ٘١خفٟتمُ٠ٛاٌغ١بعبداٌتشث٠ٛخٚاٌتؼٍ١ّ١خ .
تمذَاٌّؤعغبداالٍ٘١ختٛػ١خصٛئٛعاٌتؼٍُ١اٌز٠ٞتالئُِغاٌطٍتفٟاعٛاقاٌؼًّ .

X2

تطوٌر المحتوى التعلٌمً

X2.1

تغبُ٘اٌّؤعغبداالٍ٘١خثزؼًاٌّضتٜٛاٌتؼٍ٠ّٟ١تالئُِغإٌّٛاٌضشوٟٚاٌزغذٞػٕذاٌطٍجخ 

X2.2

تغبُ٘اٌّؤعغبداالٍ٘١خثزؼًاٌّضتٜٛاٌتؼٍ٠ّٟ١تالئُِغإٌّٛاٌؼمٍٟٚاٌٍغٞٛػٕذاٌطٍجخ 

X2.3

تغبُ٘اٌّؤعغبداالٍ٘١خثزؼًاٌّضتٜٛاٌتؼٍ٠ّٟ١تالئُِغإٌّٛإٌفغٟٚاالرتّبػٟػٕذاٌطٍجخ 
تغبُ٘اٌّؤعغبداالٍ٘١خثزؼًاٌّضتٜٛاٌتؼٍ٠ّٟ١ؼضصاٌٛػٟاٌظضٕ٠ٟٚغزُِغِتطٍجبدلضب٠ب
اٌّزتّغ .

X2.5

تغبُ٘اٌّؤعغبداالٍ٘١خثزؼًاٌّضتٜٛاٌتؼٍ٠ّٟ١ؼضصاٌّٙبساداٌطٍجخاإلثذاػ١خػٕذاٌطٍجخ

X2.4

X3


بناء قدرات المعلمٌن

X3.1

تمَٛاٌّؤعغبداالٍ٘١خثذساعخاصت١بربداٌّؼٍّٓ١اٌتذس٠ج١خ .

X3.2

تمَٛاٌّؤعغبداالٍ٘١خثتظُّ١ثشاِذتذس٠ج١ختتالئُِغِضتٜٛإٌّب٘ذٚاصت١بربداٌّؼٍّ .ٓ١

X3.3

تمَٛاٌّؤعغبداالٍ٘١خثؼمذدٚسادتذس٠ج١خٌٍّششضٓ١اٌزٓ٠تُاخت١بسُ٘ٚاٌّٛاض١غاٌتٟصذدد.

X3.4

تمَٛاٌّؤعغبداالٍ٘١خثتمُ١١اٌتؼٍُٚاٌشضِٓٝلجًاٌّشبسوٓ١فٟاٌذٚساداٌتذس٠ج١خ.

X3.5

تٙتُاٌّؤعغبداالٍ٘١خثبٌّؼٍّ ٓ١اٌّتفٛلٚٓ١تمذَِٛثتىشُِّٕٚٙ٠ضُٙاٌّىبفئبدٚاٌزٛائض .

X4
X4.1

تنمٌة قدرات الطلبة
تٕظُاٌّؤعغبداالٍ٘١خٌٍطٍجخأشطخالِٕٙز١خحمبف١خٚارتّبػ١خٚتمَٛثتشىًٚ١دػٌُزبْاٌطٍجخ
اٌّختٍفخفٟاٌّذاسط .

X4.2

تمذَاٌّؤعغبداالٍ٘١خِغبػذادفِٟزبيطؼٛثبداٌتؼٌٍُذٜاٌطٍجخ .

X4.3

تٕظُاٌّؤعغبداالٍ٘١خثشاِذتشث٠ٛخٌٍذػُإٌفغٌٍٟطٍجخ .

X4.4

تّبسطاٌّؤعغبداالٍ٘١خدٚس٘بفٟاٌذفبعػٓصمٛقاٌطالةفٟصبٌختؼشضٌٍُٙؼٕف .
تمذَاٌّؤعغبداالٍ٘١خِغبػذادِبد٠بًِخً:تٛف١شااللغبطٚاٌضم١جخاٌّذسع١خٚ،تمذَِىبفئبدِٕٚش

X4.5

الاٚافك
ثشذح
1

ٌٍطٍجخاألٚائًفٟاٌتؼٍ .ُ١
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ال
اٚافك
2

ال
أدسٜ
3

اٚافك
4

اٚافك
ثشذح
5

X5
X5.1
X5.2
X5.3
X5.4
X5.5

X6

تطوٌر الوسائل التعلٌمٌة
تٍؼتُاٌّؤعغبداالٍ٘١خدٚساِّٙبفٟٔششاٌٛػٟصٛياّ٘١خاٌٛعبئًاٌتؼٍّ١خاٌضذ٠خخفٟاٌؼٍّ١خ
اٌتؼٍ١ّ١خ .
تمذَاٌّؤعغبداالٍ٘١خِغبػذادفِٟزبياٌٛعبئًاٌتؼٍّ١خاٌتٟتؼتّذػٍٝاٌتىٌٕٛٛر١باٌضذ٠خخ .
تمذَاٌّؤعغبداالٍ٘١خِغبػذادفِٟزبياٌٛعبئًاٌظٛس٠خاٌضذ٠خخِخً:إٌّبردٚاٌؼٕ١بدٚاٌّزغّبد
ٚاٌ١ٙىًاٌؼظّ١خ .
تمذَاٌّؤعغبداالٍ٘١خِغبػذادفِٟزبياٌٛعبئًاٌغّؼ١خاٌضذ٠خخِخً:اٌّز٠بعٚاٌّغزًٚاٌضبعٛة
ٚثشاِزخاٌّختٍفخٚاٌّغشص١بد .
تمذَاٌّؤعغبداالٍ٘١خِغبػذادفِٟزبياٌشصالداٌتؼٍ١ّ١خاٌضذ٠خخٌ:الِبوٓاٌطج١ؼ١خٚاٌتبس٠خ١خ
اٌّختٍفخٚاٌّتبصفٚاٌّؼبسع .
تحسٌن اسالٌب التقوٌم

X6.1

تغبُ٘اٌّؤعغبداالٍ٘١خاٌفٍغط١ٕ١خفٟتمُ١١إٌّب٘ذٚاٌّضتٜٛاٌتؼٍ .ّٟ١

X6.2

تغبُ٘اٌّؤعغبداالٍ٘١خاٌفٍغط١ٕ١خفٟتط٠ٛشِؼب١٠شتمُ١١اداءاٌطالةفٟاٌّذاسط .

X6.3

تغبُ٘اٌّؤعغبداالٍ٘١خاٌفٍغط١ٕ١خفٟتط٠ٛشآٌ١خِٚؼب١٠شتمُ١١اداءاٌّؼٍّٓ١فٟاٌّذاسط .

X6.4

تشزغاعتخذاَخشائظاٌتفى١شٍِ،فبداإلٔزبص،اٌتمُ٠ٛاٌؼٍّ،ٟاٌتمُ٠ٛاإلثذاػٚ،ٟاٌتمُ٠ٛاٌزات .ٟ

X6.5

تبخزاٌّؤعغبداالٍ٘١خاٌفٍغط١ٕ١خٔتبئذاٌتمٌُ٠ٛؼالدٔمبطاٌضؼف.

Y

ال اوافق
بشدة
1

ما دور المؤسسات االىمية في تحقيق ابعاد التنوية الوستداهة في محافظة القدس

Y1

البعد االقتصادي

Y1.1

تٛفشاٌّؤعغبداالٍ٘١خاٌذػُاٌّبٌٌٍّٟذاسطٌتٕف١زأٔشطتٙباٌتؼٍ١ّ١خاٌالِٕٙز١خ .

Y1.2

تغبُ٘اٌّؤعغبداالٍ٘١خِٓخاليثشاِزٙباٌتؼٍ١ّ١خثبٌضذِٓاٌجطبٌخٚاٌفمش .

Y1.3

تٕفزأٔشطختخم١ف١خٌض٠بدحإٌبتذاٌّضٍٟٚدػّٗثبالعٛاق .

Y1.4

تؼمذثشاِذتخم١ف١ختغُٙفٟاٌضذِٓاالعتٙالناٌّفشطٌٍّٛاسد .

Y1.5

تؼمذثشاِذتخم١ف١ختغُٙفٟاٌضذِٓإٔتبدإٌفب٠بداٌظٍجخ .

Y2

البعد االجتماعً

Y2.1

تؼمذثشاِذتخم١ف١ختؼضصدٚساٌّشاحٚاٌشجبةٚتؼضصِىبٔتّٙبثبٌّزتّغ .

Y2.2

تٕفزثشاِذتٛػ٠ٛختغُٙفٟتؼض٠ضاٌضبٌخاٌظض١خِٚىبفضخأتشبساألِشاع .

Y2.3

تؼمذثشاِذتٛػ٠ٛخفٟاٌخمبفخاٌّذٔ١خٚاٌذّ٠مشاط١خٚاٌضش٠بدٚصمٛقاٌطفًٚصمٛقاالٔغبْ .

Y2.4

تؼمذثشاِذتخم١ف١ختذػُػٍّ١خاٌتىبفًاالرتّبػٟٚتغُٙفٟص٠بدحاٌؼًّاٌتؼب .ٟٔٚ

Y2.5

تٕفزثشاِذتغُٙفٟتضغٓ١اٚضبعٌٍفئبداٌّّٙشخٚاٌفم١شحٚإٌّبطكإٌبئ١خٚرٞٚاالصت١بربداٌخبطخ 


Y3

البعد البٌئً

Y3.1

تمذَثشاِذإسشبد٠ختغُٙفٟاٌؼٕب٠خثبٌج١ئخفٟاٌؼٍّ١خاٌتؼٍّ١خ .

Y3.2

تمذُ٠ثشاِذتخم١ف١خِٓشأٔٙباال٘تّبَثبٌّغبصبداٌخضشاءٚصّب٠خاٌّضّ١بداٌطج١ؼ١خ .

Y3.3

تٕظُثشاِذتٛػ٠ٛخٌٍطٍجخٌٍضذِٓاالٔجؼبحبداٌّغججخٌٍتٍٛثاٌج١ئ .ٟ

Y3.4

تمَٛثذٚستٛػٞٛثأّ٘١خاٌّضبفظخػٍٝاٌّ١بٖٚػذَ٘ذس٘ب .

Y3.5

تؼمذأٔشطختخم١ف١خٌضّب٠خاٌىبئٕبداٌض١خاٌّٙذدحثبالٔمشاع .

Y3.6

تمذَثشاِذفِٟىبفضخا٢فبداٌج١ئخِخًاٌضششاداٌضبسحوبٌجؼٛع.
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ال
اوافق
2

ال أدرى

اوافق

3

4

اوافق
بشدة
5

ممحق ( :)3االستبانة بعد التحكيم والتعديل -المستخدمة بالدراسة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة القدس
عمادة الدراسات العميا  -معيد التنمية المستدامة
بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية
اخوتي وزمالئي  /اخواتي وزميالتي المحترمين،
السالم عميكم ورحمة اهلل،
٠مَٛاٌجبصجثذساعخثؼٕٛاْ(دعم المؤسسات االىمية في محافظة القدس لقطاع التعميم ودوره في
تحقيق التنمية المستدامة)ٚرٌهاعتىّبالٌّتطٍجبداٌضظٛيػٍٝدسرخاٌّبرغت١شفٟتخظضثٕبء
اٌّؤعغبدٚتّٕ١خاٌّٛاسداٌجشش٠خٚ،ألغشاع٘زٖاٌذساعخفمذلبَاٌجبصجثجٕبءاالعتجبٔخاٌّشفمخ
ٚتط٠ٛش٘بفٟضٛءِشارؼتٌٍٗذساعبداٌغبثمخٚاألدث١بداٌّتؼٍمخثبٌّٛضٛع،سار١بًصضشتىُ
اٌتىشَثتؼجئخ٘زٖاالعتجبٔخٚ،رٌهخذِخٌٍجضجاٌؼٍِّ،ٟغاٌتأو١ذأْٔتبئذاٌذساعخعتجمٝعش٠خٌٓٚ
تغتخذَاالألغشاعاٌجضجاٌؼٍّ .ٟ
أرجو التكرم بوضع إشارة ( )فً المربع المناسب

مع فائق االحترام والتقدير،
الباحث
أحمد عصام عبد العزيز خميل
7636525350

148

 -A1الجنس:

 -1ذكر

 -2أنثى

 -A2العمر:

 )1أقل من 33

39_31 )2

49_40 )3

 50 )4سنة فأكثر

 )1مدٌر عام

 )2موظف اداري

 )3موظف مالً

 )4عضو مجلس ادارة

 )5منسق مشروع

 )6غٌر ذلك ،اذكرها....

 )1دبلوم

 )2بكالورٌوس

 )3ماجستٌر

 )4دكتوراه

 )1حتى  5سنوات

 6 )2سنة –  13سنة

 11 )3سنة –  15سنة

 16 )4سنة فاكثر

 -A3المسمى الوظٌفً:

 -A4المؤهل العلمً:

 - A5سنوات الخبرة:

149

)5غٌر ذلك

الاٚافك
ثشذح
1

واقع قطاع التعلٌم فً محافظة القدس

B1

واقع المؤسسات االهلٌة العاملة فً دعم قطاع التعلٌم فً محافظة القدس؟

B1.1
B1.2
B1.3

تمذَاٌّؤعغبداالٍ٘١خخذِبتٙبٚثشاِزٙبثٕبءػٍٝاصت١بربداٌّؤعغبداٌتؼٍ١ّ١خ .
تمذَاٌّؤعغبداالٍ٘١خخذِبتٙبٌٍفئبدغ١شاٌّخذِٚخ(اٌفئبداٌّّٙشخاٚاٌفم١شحاٚإٌّبطكإٌبئ١خ).
تغبُ٘اٌّؤعغبداالٍ٘١خفٟاطالسِضتٜٛاٌؼٍّ١خاٌتؼٍ١ّ١خثىبفخػٕبطش٘ب .

B1.4

٠تٛفشٌذٜاٌّؤعغبداالٍ٘١خاٌّظبدساٌّبٌ١خاٌىبف١خِٓارًتضغٓ١اٌؼٍّ١خاٌتؼٍ١ّ١خ.

B1.5

تٍتضَاٌّؤعغبداالٍ٘١خثتٛرٙبدٚع١بعبداٌذٌٚخاٌّبٔضخفٟتٕف١زاٌّشبس٠غاٌتؼٍ١ّ١خ .

B2
B2.1
B2.2
B2.3

واقع العالقة بٌن المؤسسات االهلٌة والمجتمع المحلً فً محافظة القدس ؟
تتجٕٝاٌّؤعغبداالٍ٘١خاٌششاوخاٌّزتّؼ١خفٟوبفخأشطتٙبٚثشاِزٙبٚخذِبتٙب .
تغبُ٘اٌّؤعغبداالٍ٘١خفٟٔششاٌٛػٟصٛياّ٘١خِشبسوخاٌّزتّغاٌّضٍٟفٟدػُاٌؼٍّ١خاٌتؼٍ١ّ١خ
.
تغؼٝاٌّؤعغبداالٍ٘١خٌتفؼًِ١زبٌظا١ٌٚبءاالِٛسفٟاٌّذاسطِٓارًخٍكششاوخِزتّؼ١خ
صم١م١خ .

B2.4

تشػٝاٌّؤعغبداالٍ٘١خِجبداسدِغاٌّزتّغاٌّضٌٍٟتط٠ٛشإٌّب٘ذاٌفٍغط١ٕ١خ .

B2.5

تتجٕٝاٌّؤعغبداالٍ٘١خٔمًاصت١بربدٚطٍجبداٌّزتّغاٌّضٌٍٟالطشافاٌشعّ١خراداٌؼاللخ.


B3

واقع العالقة بٌن المؤسسات االهلٌة و وزارة التربٌة والتعلٌم العالً فً محافظة القدس ؟

B3.1

ٛ٠رذششاوخصم١م١خثٚٓ١صاسحاٌتشث١خٚاٌتؼٍُ١اٌؼبٌٟٚاٌّؤعغبداالٍ٘١خفٟأشطتٙب.

B3.2

تُؼمذٌمبءاددٚس٠خثٚٓ١صاسحاٌتشث١خٚاٌتؼٍُ١اٌؼبٌٟٚاٌّؤعغبداالٍ٘١خٌتضغٓ١اٌؼٍّ١خاٌتؼٍ١ّ١خ.

B3.3

تتشبسناٌّؤعغبداالٍ٘١خِغٚصاسحاٌتشث١خٚاٌتؼٍُ١اٌؼبٌٟفٟٚضغخططٙبٚع١بعبتٙباٌتؼٍ١ّ١خ.

B3.4

تتشبسناٌّؤعغبداالٍ٘١خِغٚصاسحاٌتشث١خٚاٌتؼٍُ١اٌؼبٌٟفٟتط٠ٛشػٕبطشاٌؼٍّ١خاٌتؼٍ١ّ١خ.

B3.5

تتشبسناٌّؤعغبداالٍ٘١خِغٚصاسحاٌتشث١خٚاٌتؼٍُ١اٌؼبٌٟفٟتمُ٠ٛع١بعبتٙباٌتؼٍ١ّ١خ.

B4

ما هً التحدٌات التً تواجه قطاع التعلٌم فً محافظة القدس؟
اٌجٕ١خاٌتضت١خٌٍّذاسطضؼ١فخ .
ٔغجخػذداٌطالةاٌٝػذداٌّؼٍّٓ١ضّٓاٌّؼب١٠شاٌذ١ٌٚخ 
تغشةاٌطالةِٓاٌّذاسط .
تٛفشػذدوبفِٟٓاٌّذسعٓ١فٟاٌّذاسط .
تؼبٟٔاٌّذاسطِٓاوتظبظاػذاداٌطٍجخداخًاٌظفٛفاٌذساع١خ
افتمبساٌج١ئخاٌّذسع١خٌٍتز١ٙضاداٌّالئّخٌالشخبصرٞٚاالػبلخِٓاٌطٍجخ.
افتمبساٌج١ئخاٌّذسع١خاٌتز١ٙضاداٌتؼٍ١ّ١خاٌّالئّخٌٍّضتٜٛاٌتؼٍ.ّٟ١
االصتالياالعشائ٠ٍٟ١شىًاٌؼبئكاٌشئ١غٌٍٟؼٍّ١خاٌتؼٍ١ّ١خٌٍفٍغطٓ١ٕ١فِٟضبفظخاٌمذط.

B4.1
B4.2
B4.3
B4.4
B4.5
B4.6
B4.7
B4.8
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اٚافك
ثشذح
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X

ما دور المؤسسات االىمية في دعم العممية التعميمية في محافظة القدس

X1

صنع السٌاسات التربوٌة والتعلٌمٌة

X1.1

تٛفشاٌّؤعغبداالٍ٘١خخجشاءِتخظظٓ١فٟتط٠ٛشاٌؼٍّ١خاٌتؼٍ١ّ١خ .

X1.2

تُشبسناٌّؤعغبداالٍ٘١خفٟتضذ٠ذاال٘ذافاٌتؼٍ١ّ١خ .

X1.3

تغبُ٘اٌّؤعغبداالٍ٘١خفٟٚضغاٌغ١بعبداٌتؼٍ١ّ١خ .

X1.4
X1.5

تشبسناٌّؤعغبداالٍ٘١خفٟتمُ٠ٛاٌغ١بعبداٌتؼٍ١ّ١خ .
تمذَاٌّؤعغبداالٍ٘١ختٛػ١خصٛئٛعاٌتؼٍُ١اٌز٠ٞتالئُِغاصت١بربدعٛقاٌؼًّ .

X2

الاٚافك
ثشذح
1

تطوٌر المحتوى التعلٌمً

X2.1

تغبُ٘اٌّؤعغبداالٍ٘١خثزؼًاٌّضتٜٛاٌتؼٍ٠ّٟ١تالءَِغإٌّٛاٌزغذٞػٕذاٌطٍجخ 

X2.2

تغبُ٘اٌّؤعغبداالٍ٘١خثزؼًاٌّضتٜٛاٌتؼٍ٠ّٟ١تالءَِغإٌّٛاٌؼمٍٟػٕذاٌطٍجخ 

X2.3

تغبُ٘اٌّؤعغبداالٍ٘١خثزؼًاٌّضتٜٛاٌتؼٍ٠ّٟ١تالءَِغإٌّٛإٌفغٟٚاالرتّبػٟػٕذاٌطٍجخ 

X2.4

تغبُ٘اٌّؤعغبداالٍ٘١خثزؼًاٌّضتٜٛاٌتؼٍ٠ّٟ١ؼضصاٌٛػٟاٌظضٌٟذٜاٌطٍجخ 

X2.5

تغبُ٘اٌّؤعغبداالٍ٘١خثزؼًاٌّضتٜٛاٌتؼٍ٠ّٟ١ؼضصاٌّٙبساداإلثذاػ١خػٕذاٌطٍجخ

X3


بناء قدرات المعلمٌن

X3.1

تمَٛاٌّؤعغبداالٍ٘١خثذساعخاصت١بربداٌّؼٍّٓ١اٌتذس٠ج١خ .

X3.2

تمَٛاٌّؤعغبداالٍ٘١خثتظُّ١ثشاِذتذس٠ج١ختتالئُِغاصت١بربداٌّؼٍّ .ٓ١

X3.3

تمَٛاٌّؤعغبداالٍ٘١خثؼمذدٚسادتذس٠ج١خٌٍّششضٓ١اٌزٓ٠تُاخت١بسُ٘.

X3.4

تمَٛاٌّؤعغبداالٍ٘١خثتمُ١١اٌتذس٠تٚاٌشضِٓٝلجًاٌّشبسوٓ١فٟاٌذٚساداٌتذس٠ج١خ.

X3.5

تٙتُاٌّؤعغبداالٍ٘١خثبٌّؼٍّ ٓ١اٌّجذػِٓٓ١خاليتىشُّٙ٠ثّٕضُٙاٌّىبفئبدٚاٌزٛائض .

X4

تنمٌة قدرات الطلبة

X4.1

تٕظُاٌّؤعغبداالٍ٘١خأشطخالِٕٙز١خٌٍطٍجخفٟاٌّذاسط .

X4.2

تمذَاٌّؤعغبداالٍ٘١خِغبػذادفِٟزبيطؼٛثبداٌتؼٌٍُذٜاٌطٍجخ .

X4.3

تٕظُاٌّؤعغبداالٍ٘١خثشاِذتشث٠ٛخٌٍذػُإٌفغٟٚاالرتّبػٌٍٟطٍجخ .

X4.4

تّبسطاٌّؤعغبداالٍ٘١خدٚس٘بفٟاٌذفبعػٓصمٛقاٌطٍجخفٟصبٌختؼشضٌٍُٙؼٕف .

X4.5

تمذَاٌّؤعغبداالٍ٘١خِغبػذادِجبششحٌٍطٍجخ(ِخً:تٛف١شااللغبطٚاٌضم١جخاٌّذسع١خٚ،تمذَ
ِىبفئبدِٕٚشٌٍطٍجخاألٚائًفٟاٌتؼٍ .)ُ١


X5

تطوٌر الوسائل التعلٌمٌة

X5.1

تٍؼتُاٌّؤعغبداالٍ٘١خدٚساِّٙبفٟٔششاٌٛػٟصٛياّ٘١خاٌٛعبئًاٌتؼٍّ١خاٌضذ٠خخ .

X5.2

تمذَاٌّؤعغبداالٍ٘١خِغبػذادفِٟزبياٌٛعبئًاٌتؼٍّ١خاٌتٟتؼتّذػٍٝاٌتىٌٕٛٛر١باٌضذ٠خخ 

X5.3
X5.4
X5.5

تمذَاٌّؤعغبداالٍ٘١خِغبػذادفِٟزبياٌٛعبئًاٌظٛس٠خاٌضذ٠خخ(ِخً:إٌّبردٚاٌؼٕ١بد
ٚاٌّزغّبدٚاٌ١ٙىًاٌؼظّ .)ٟ
تمذَاٌّؤعغبداالٍ٘١خِغبػذادفِٟزبياٌٛعبئًاٌغّؼ١خاٌضذ٠خخ(ِخً:اٌّز٠بعٚاٌّغزً
ٚاٌضبعٛةٚثشاِزخاٌّختٍفخٚاٌّغشص١بد) 
تمذَاٌّؤعغبداالٍ٘١خِغبػذادفِٟزبياٌشصالداٌتؼٍ١ّ١خ(ِخً:سصالدٌالِبوٓاٌطج١ؼ١خ
ٚاٌتبس٠خ١خاٌّختٍفخٚاٌّتبصفٚاٌّؼبسع) 
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X

ما دور المؤسسات االىمية في دعم العممية التعميمية في محافظة القدس

X6

تحسٌن اسالٌب التقوٌم

X6.1

تغبُ٘اٌّؤعغبداالٍ٘١خفٟتمُ١١إٌّب٘ذاٌتؼٍ١ّ١خ.

X6.2

تغبُ٘اٌّؤعغبداالٍ٘١خفٟتط٠ٛشِؼب١٠شتمُ١١اداءاٌطٍجخفٟاٌّذاسط.

X6.3

تغبُ٘اٌّؤعغبداالٍ٘١خفٟتط٠ٛشِؼب١٠شتمُ١١اداءاٌّؼٍّٓ١فٟاٌّذاسط.

X6.4
X6.5
X6.6

تشزغاعتخذاَخشائظاٌتفى١ش(ِخًٍِ:فبداإلٔزبصٚ،اٌتمُ٠ٛاٌؼٍّٚ،ٟاٌتمُ٠ٛاإلثذاػٚ،ٟاٌتمُ٠ٛاٌزات)ٟ
تتبثغاٌّؤعغبداالٍ٘١خٔتبئذاٌتمُ٠ٛفٟػالدٔمبطاٌضؼف.
تشبسناٌّؤعغبداالٍ٘١خثٕتبئذاٌتمُِ١١غٚصاسحاٌتشث١خٚاٌتؼٍُ١اٌؼبٌ.ٟ

Y

Y1

ال
اوافق
بشدة
1

ما دور المؤسسات االىمية في تحقيق ابعاد التنوية الوستداهة في محافظة القدس

البعد االقتصادي

Y1.1

تٛفشاٌّؤعغبداالٍ٘١خاٌذػُاٌّبٌٌٍّٟذاسطٌتٕف١زأٔشطتٙباٌتؼٍ١ّ١خاٌالِٕٙز١خ .

Y1.2

تغبُ٘اٌّؤعغبداالٍ٘١خِٓخاليثشاِزٙباٌتؼٍ١ّ١خثبٌضذِٓاٌجطبٌخٚاٌفمش .

Y1.3

تٕفزأٔشطختخم١ف١خٌض٠بدحإٌبتذاٌّضٍٟٚدػّٗثبالعٛاق .

Y1.4

تٕفزثشاِذتخم١ف١ختغُٙفٟاٌضذِٓاالعتٙالنٚص٠بدحاالدخبس .

Y1.5

تؼمذثشاِذتخم١ف١ختغُٙفٟتضغٓ١ظشٚفاٌؼًّٚششٚطٗ .

Y2

ال اوافق
بشدة
1

البعد االجتماعً

Y2.1

تؼمذثشاِذتخم١ف١ختؼضصدٚسِٚىبٔخاٌطفًثبٌّزتّغ .

Y2.2

تٕفزثشاِذتٛػ٠ٛختغُٙفٟتؼض٠ضاٌضبٌخاٌظض١خِٚىبفضخأتشبساألِشاع .

Y2.3

تؼمذثشاِذتٛػ٠ٛخفٟاٌخمبفخاٌّذٔ١خ .

Y2.4

تؼمذثشاِذتخم١ف١ختذػُػٍّ١خاٌتىبفًاالرتّبػٟٚتغُٙفٟص٠بدحاٌؼًّاٌطٛػ .ٟ

Y2.5

تٕفزثشاِذتغُٙفٟتضغٓ١اٚضبعاٌفئبداٌّّٙشخٚاٌفم١شحٚإٌّبطكإٌبئ١خٚرٞٚاالصت١بربد
اٌخبطخ 


Y3

البعد البٌئً

Y3.1

تمذَثشاِذإسشبد٠ختغُٙفٟاٌؼٕب٠خثبٌج١ئخِٓخالياٌؼٍّ١خاٌتؼٍّ١خ .

Y3.2

تمذُ٠ثشاِذتخم١ف١خِٓشأٔٙباال٘تّبَثبٌّغبصبداٌخضشاءٚصّب٠خاٌّضّ١بداٌطج١ؼ١خ .

Y3.3

تٕظُثشاِذتٛػ٠ٛخٌٍطٍجخٌٍضذِٓاالٔجؼبحبداٌّغججخٌٍتٍٛثاٌج١ئ .ٟ

Y3.4

تمَٛثذٚستٛػٞٛثأّ٘١خاٌّضبفظخػٍٝاٌّ١بٖٚػذَ٘ذس٘ب .

Y3.5

تؼمذأٔشطختخم١ف١خٌضّب٠خاٌىبئٕبداٌض١خاٌّٙذدحثبالٔمشاع .

Y3.6

تمذَثشاِذفِٟىبفضخا٢فبداٌج١ئ١خِخًاٌضششاداٌضبسحوبٌجؼٛع.
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ممحق ( :)4قائمة باسماء من تم مقابمتيم
 .1ديما السمان :هدير كحدة القدس في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.
 .2سمير جبريل :هدير هديرية ك ازرة التربية كالتعميـ العالي في القدس.
 .3محمد الحواش :هدير عاـ االرشاد التربكم كالتربية الخاصة في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.
 .4سمير طرمان :هدير كحدة االرشاد التربكم كالتربية الخاصة في هديرية التربية كالتعميـ القدس.
 .5رائدة عطون :هديرة كحدة الهتابعة الهيداىية كاالدارات الهدرسية في هديرية التربية القدس.
 .6زياد الشمالي :رئيس اتحاد اكلياء اهكر الهدارس في القدس.
 .7ميا الحسيني :هساعد ههثؿ االتحاد االكركبي لمتعميـ في القدس.
 .8عبد القادر الحسيني :هدير عاـ هؤسسة فيصؿ الحسيىي.
 .9عارف الحسيني :هدير عاـ هؤسسة الىيزؾ.
 .10سونيا ابو العظام :دائرة التعميـ (.)UNESCO
 .11رانية قطينة :هدير عاـ هؤسسة إىجاز.
 .12تفيدة الجرباوي :هدير عاـ هؤسسة التعاكف.

153

ممحق ( :)5اسئمة المقابمة المستخدمة
( )1اسـ الشخص كهكقعً:
( )2اسـ الهؤسسة:
( )3رؤية كرسالة الهؤسسة:
( )4الهىاطؽ التي تغطيٍا الهىظهة:
( )5الفئات الهستٍدفً هف قبؿ هؤسستكـ:
( )6اٌداؼ هؤسستكـ:
( )7اٌـ البراهج اك الهشاريع لكـ في هجاؿ التعميـ؟
( )8كـ ٌي هكازىتكـ التقديرية كها ٌي هصادر تهكيمكـ؟
( )9ها ٌي خطتكـ الستداهة براهجكـ كهؤسستكـ؟
( )10كيؼ تصؼ عالقة هؤسستكـ هع ك ازرة التربية كالتعميـ؟
( )11كيؼ تصؼ عالقة هؤسستكـ هع الهؤسسات االٌمية االخرل الداعهة لمتعميـ؟

االسئمة ذات العالقة المباشرة بمحاور الدراسة وىي:
(ٌ )1ؿ لديكـ ام هخططات اك ىكايا لغير اٌداؼ هؤسستكـ؟
( )2كيؼ تصؼ عالقة الهؤسسات االٌمية هع بعضٍا البعض؟
( )3كيؼ تصؼ عالقة الهؤسسات االٌمية هع ك ازرة التربية كالتعميـ؟
( )4كيؼ تصؼ هستكل الشراكة بيىكـ كها بيف الهجتهع الهحمي؟
( )5كيؼ تصؼ العالقة بيف الهؤسسات األٌمية الفمسطيىية كالههكليف؟
( )6ها ٌي ابرز التحديات كالصعكبات التي تكاجً قطاع التعميـ في القدس؟
( )7ها ٌي ابرز صعكبات اك الهشاكؿ التي تكاجً الهؤسسات االٌمية في القدس؟
(ٌ )8ؿ لكـ ام دكر في صىع السياسات التعميهية في القدس؟ ها ٌك باختصار؟
(ٌ )9ؿ لكـ ام دكر في تطكير الهحتكل التعميهي في القدس؟ ها ٌك باختصار؟
(ٌ )10ؿ لكـ ام دكر في بىاء قدرات الهعمهيف في القدس؟ ها ٌك باختصار؟
(ٌ )11ؿ لكـ ام دكر في تىهية قدرات الطمبة في القدس؟ ها ٌك باختصار؟
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(ٌ )12ؿ لكـ ام دكر في تطكير الكسائؿ التعميهية في القدس؟ ها ٌك باختصار؟
(ٌ )13ؿ لكـ ام دكر في تحسيف اساليب التقكيـ في القدس؟ ها ٌك باختصار؟
(ٌ )14ؿ لكـ ام دكر في تحقيؽ البعد االقتصادم لمتىهية الهستداهة في القدس؟ ها ٌك باختصار؟
(ٌ )15ؿ لكـ ام دكر في تحقيؽ البعد االجتهاعي لمتىهية الهستداهة في القدس؟ ها ٌك باختصار؟
(ٌ )16ؿ لكـ ام دكر في تحقيؽ البعد البيئي لمتىهية الهستداهة في القدس؟ ها ٌك باختصار؟
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ممحق ( :)6تسييل ميمة باحث من معيد التنمية المستدامة
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فيرس الجداول
عنوان الجدول

رقم الجدول

رقم الصفحة

جدكؿ رقـ ()1

كصؼ عيىة الدراسة تبعا لهتغير الجىس.

71

جدكؿ رقـ ()2

كصؼ عيىة الدراسة تبعا لهتغير العهر.

72

جدكؿ رقـ ()3

كصؼ عيىة الدراسة تبعا لهتغير الهؤٌؿ العمهي.

72

جدكؿ رقـ ()4

كصؼ عيىة الدراسة تبعا لهتغير الهسهى الكظيفي

73

جدكؿ رقـ ()5

كصؼ عيىة الدراسة تبعا لهتغير سىكات الخبرة

74
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