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هذه الدرا�سة: 
لق��د اأم�س��ى مرك��ز اإب��داع املعل��م يف العق��د الأخ��ر م�س��دراً وطني��اً فري��دا للمعلوم��ات املتعلق��ة 
بح��ق اأبن��اء وبن��ات فل�س��طني يف احل�س��ول عل��ى تعلي��م نوع��ي وجي��د، وكذل��ك املعلوم��ات املتعلق��ة  
ب�س��بل تعزي��ز ه��ذا احل��ق ومكافح��ة كاف��ة العوائ��ق الت��ي منعت اأو متن��ع الو�سول اإىل هذا احلق، 
ولي���س اأدّل عل��ى ذل��ك م��ن ك��م ونوعي��ة املن�س��ورات والدرا�س��ات والتقاري��ر وامل��واد التوعوي��ة التي 
عك��ف املرك��ز من��ذ انطالقت��ه عل��ى اعداده��ا واطالقه��ا تلبي��ة حلاج��ة ابنائن��ا الطلب��ة وذويه��م 
وكذل��ك املعل��م واملدر�س��ة يف ه��ذا املج��ال، وتاأت��ي ه��ذه الدرا�س��ة حت��ت عن��وان »التعّل��م العاطف��ي - 
الإجتماع��ي يف فل�س��طني - اأولوي��ة و�س��رورة« لتمث��ل اإ�ساف��ة متمي��زة لر�سي��د وجه��د املرك��ز يف 
ه��ذا الإط��ار، م��ع اأهمي��ة الإ�س��ارة اىل اأّن ه��ذه الدرا�س��ة ه��ي ن�س��اط ا�سا�س��ّي م��ن اأن�س��طة م�س��روع 
)تعزي��ز ج��ودة التعلي��م يف القد���س( وال��ذي نف��ذ م��ن قب��ل املرك��ز يف القد���س يف العام��ني -2017

2018 بتموي��ل �س��خي م��ن دوقي��ة لوك�س��مبورج الك��رى.

الباحث/ون: موؤ�س�سة تنمية املوارد الب�سرية - الباحث الرئي�سي: د. �سادي ابو كبا�س
اأجريت الدرا�سة حل�ساب مركز اإبداع املعلم
مراجعة  وتدقيق: طاقم مركز اإبداع املعلم

لال�ستف�سار: 
مركز اإبداع املعلم

تليفون: 2959960  ،  تيلفاك�س: 2966481
 tcc@teachercc.org :اأمييل

ه��ذه الدرا�س��ة منت��ج ح�س��ري عل��ى مرك��ز اإب��داع املعل��م ، واأي ا�ستن�س��اخ اأو تقلي��د اأو حتري��ف اأو ن�س��ر له��ا اأو لأيٍّ م��ن مكوناته��ا 
دون موافق��ة خطي��ة م��ن املرك��ز يعت��ر خمالف��ة قانوني��ة يتحم��ل م�س��وؤوليتها الط��رف املخال��ف.
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ملخ�س الدرا�سة:

�س��عت الدرا�س��ة اىل الك�س��ف ع��ن التحدي��ات التعليمي��ة الجتماعي��ة والعاطفي��ة الت��ي يواجهه��ا 
الطلب��ة الفل�س��طينيون يف املنطق��ة )ج( يف ال�سف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة م��ن وجه��ات نظ��ر 
الطلب��ة واملعلم��ني واأولي��اء الأم��ور، والك�س��ف ع��ن ماهي��ة تاأث��ر العن��ف ال�سيا�س��ي امل�س��تمر عل��ى 
الث��اين اىل ال�ساد���س( يف املدار���س  الأداء الجتماع��ي والأكادمي��ي للطلب��ة )ال�سف��وف م��ن 
اىل  الدرا�س��ة  الفل�س��طيني، وهدف��ت  الع��ايل  والتعلي��م  الرتبي��ة  ل��وزارة  التابع��ة  احلكومي��ة 
التع��رف عل��ى دور متغ��رات الدرا�س��ة الدميغرافي��ة يف القيا���س الكم��ي والنوع��ي، ولتحقي��ق 
اأهداف الدرا�س��ة مت بناء ثالث ا�س��تبانات ومت التاأكد من �سدقها، ومعامل ثباتها، ومت اإجراء 
مقاب��الت وبن��اء جمموعت��ي تركي��ز، و�س��ملت الدرا�س��ة عين��ة م��ن 20 مدر�س��ة يف مناط��ق )ج( 
يف ال�سف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة، بالإ�ساف��ة اىل 100 طال��ب وطالب��ة و100 معل��م ومعلم��ة 
و100 ا�س��رة مت اختياره��م ع�س��وائياً، واظه��رت النتائ��ج اأن اجتاه��ات املعلم��ني يف مناط��ق )ج( 
يف ال�سف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة نح��و العملي��ة التعليمية ج��اءت مرتفعة واإيجابية رغم الكثر 
م��ن التحدي��ات، واأن عالق��ات املعل��م بزمالئ��ه واأه��ايل الطلب��ة اعرتاه��ا بع���س امل�س��كالت، وق��ّدر 
املعلمون تاأثر ممار�س��ات الحتالل على امل�س��رة التعليمية تقديراً متبايناً، فاعتر املعلمون 
يف مدار���س ال�سف��ة الغربي��ة اأن لالإحت��الل تاأث��ر �س��لبي حقيق��ي عل��ى امل�س��رة التعليم��ة، بينم��ا 
اعت��ر معلم��و قط��اع غ��زة اأن تاأث��ر الحت��الل ج��اء منخف�ساً نظرا لعدم الحتكاك املبا�س��ر مع 
قوات الحتالل، اأ�س��ارت نتائج الدرا�س��ة اىل �سرورة حت�س��ني الو�سع الجتماعي والقت�سادي 
للطال��ب واملعل��م، وتعزي��ز البيئ��ة املدر�س��ية واملراف��ق، واأ�س��ار املعلم��ون والأه��ايل اإىل اأن حتدي��ات 
التعليم الجتماعي والعاطفي تتمثل يف اجلوانب القت�سادية وال�سيا�سية، وتكد�س الف�سول، 
والو�سع الأمني، واأ�س��ار املعلمون اىل ان الطلبة يعانون من بع�س امل�س��كالت ال�س��لوكية والتي 
ت�س��تلزم متابع��ًة وعالج��اً، فع��دم النتب��اه اىل امل�س��كالت ال�س��لوكية للطلب��ة وتعزي��ز كفاياته��م 
الجتماعي��ة ل��ن يحق��ق اأه��داف التعل��م العاطف��ي الجتماع��ي كم��ا اأن الطلب��ة ميتلك��ون ق��دراً 
متوا�سعاً من الكفايات الأكادميية والتي تظهر يف حت�سيلهم الدرا�سي يف خمتلف املو�سوعات 
الدرا�س��ية ب�س��بب افتق��اد املعلم��ني والأه��ايل اىل اأ�س���س التعلي��م العاطف��ي الجتماع��ي، واأ�س��ارت 
نتائ��ج الدرا�س��ة النوعي��ة اىل وج��ود نق���س يف الحتياج��ات ال�سا�س��ية للطلب��ة م��ن م��واد تعلمية 
وبن��ى حتتي��ة خا�س��ة مبدار�س��هم، وع��زوف الإدارات املدر�س��ية ع��ن توف��ر الفق��رات الرتفيهي��ة 
والأن�س��طة الالمنهجية والتي تنمي اجلوانب الجتماعية والعاطفية لدى املتعلمني، واأ�س��ار 
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الأه��ايل اأن تاأث��ر ممار�س��ات الحت��الل الإ�س��رائيلي يب��دو جلي��اً ووا�سح��اً يف �س��ر العملي��ة 
التعليمية وتقدمها، بينما تبنّي اأن جميع املتغرات امل�ستقلة مل توؤثر يف اجتاهات املعلمني يف 
مناط��ق )ج( يف ال�سف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة نح��و العملي��ة التعليمي��ة، ع��دا متغ��ر املنطق��ة، 
واأو�سى الباحث لتح�س��ني التعلم الجتماعي العاطفي يجب ا�س��تهداف املعلمني، واملر�س��دين، 
واملنه��اج، والدارات املدر�س��ية؛ اإذ يج��ب ان يخ�س��ع املعلم��ون واملر�س��دون اىل دورات تاأهيلي��ة 
متخ�س�س��ة، ويج��ب ادم��اج ن�س��اطات يف املنه��اج تعم��ل عل��ى تعزيز التعل��م الجتماعي العاطفي.
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فهر�س اجلداول

جدول )1(: توزيع عينة الطلبة ح�سب املتغرات الدميغرافية
جدول )2(: توزيع عينة املعلمني ح�سب املتغرات الدميغرافية
جدول )3(: توزيع عينة الأهايل ح�سب املتغرات الدميغرافية

جدول )4(: توزيعات عينة الدرا�سة التي ا�ستجابت للدرا�سة الكمية
جدول )5(: توزيعات عينة الدرا�سة التي ا�ستجابت للدرا�سة النوعية

جدول )6(: اأداة اجتاهات املعلم نحو العملية التعليمية
جدول )7(: اأداة وجهات نظر املعلم نحو الطلبة

جدول )8(: اأداة وجهات نظر الأهايل نحو املنظومة التعليمية
جدول )9(: ثبات اأدوات الدرا�سة

ج��دول )10(: املتو�س��طات احل�س��ابية والنحراف��ات املعياري��ة والن�س��ب املئوي����ة والتقدي��رات لأداة اجتاه��ات 
املعلم نحو العملية التعليمية لدى الدرجة الكلية واملجالت

ج��دول )11(: املتو�س��طات احل�س��ابية والنحراف��ات املعياري��ة والن�س��ب املئوي����ة والتقدي��رات لأداة وجه��ات 
نظ��ر املعلم��ني نح��و الطلبة ل��دى املجالت واملحاور

ج��دول )12(: املتو�س��طات احل�س��ابية والنحراف��ات املعياري��ة والن�س��ب املئوي����ة والتقدي��رات لأداة وجه��ات 
نظ��ر الأه��ايل نح��و املنظوم��ة التعليمي��ة لدى الدرج��ة الكلية واملجالت

ج��دول )13(: نتائ��ج حتلي��ل التباي��ن ال�س��باعي لتاأث��رات متغ��رات جن���س املعل��م واملنطق��ة والعمر وال�سف 
الذي يّدر�س فيه ومكان الإقامة واحلالة الجتماعية و�سنوات اخلدمة يف اجتاهات املعلمني يف مناطق )ج( 

يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة نحو العملية التعليمية
 Independent Samples t-test ج��دول )14(: املتو�س��طات احل�س��ابية والإنحراف��ات املعياري��ة ونتائ��ج اختب��ار
لفح���س دلل��ة الفروق��ات ب��ني املتو�س��طات احل�س��ابية للدرج��ة الكلي��ة واملج��الت لأداة اجتاه��ات املعلم��ني 

نح��و العملي��ة التعليمية
ج��دول )15(: نتائ��ج حتلي��ل التباي��ن الرباع��ي لتاأث��رات متغ��رات جن���س الطالب واملنطقة ومكان ال�س��كن 
وال�س��ف ال��ذي يدر���س في��ه يف وجه��ات نظ��ر املعلم��ني يف مناط��ق )ج( يف ال�سف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة نح��و 

الطلبة لدى املجالت 
الوال��د  جن���س  متغ��رات  لتاأث��رات  امل�س��تقلة  املتغ��رات  متع��دد  التباي��ن  حتلي��ل  نتائ��ج   :)16( ج��دول 
واملنطق��ة والعم��ر وم�س��افة ابتع��اد املن��زل ع��ن املدر�س��ة بالأمت��ار وم��كان الإقام��ة وامل�س��توى التعليمي واحلالة 
العملي��ة وو�س��يلة النق��ل الأ�سا�س��ية للذه��اب والع��ودة م��ن املدر�س��ة ون��وع الأ�س��رة ودخ��ل الأ�س��رة ال�س��هري 
بال�س��يكل واملعيل الرئي�س��ي لالأ�س��رة يف وجهات نظر الأهايل يف مناطق )ج( يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة 

نحو املنظومة التعليمية لدى الدرجة الكلية 
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مقدمة الدرا�سة وخلفيتها

من��ذ اأك��ر م��ن �س��بعني عام��اً يع��اين اف��راد املجتم��ع الفل�س��طيني، م��ن م�س��تويات خمتلف��ة م��ن 
اخل��رات والتج��ارب ال�سادم��ة نتيج��ة لالحت��الل الإ�س��رائيلي. ومن��ذ النتفا�س��ة الثاني��ة التي 
ب��داأت يف ع��ام 2000 اأيلول/�س��بتمر، تعر���س الفل�س��طينيون لأ�س��كال خمتلف��ة م��ن املمار�س��ات 
العدواني��ة م��ن قب��ل الحت��الل والت��ي ت�س��مل تقيي��د احلرك��ة ع��ن طري��ق نق��اط التفتي���س  
واحلواج��ز الع�س��كرية والإغ��الق وحظ��ر التج��ول ا�ساف��ة اىل ممار�س��ات مث��ل اإط��الق الن��ار، 
 Abualkibash &( والتفج��رات، وتدم��ر املن��ازل، واحلق��ول، والعن��ف اجل�س��دي والعتق��الت

.)Lera, 2015

ان مظاه��ر احل��رب والعن��ف الع�س��كري والتهدي��دات واخل�س��ائر والفظائ��ع تتداخ��ل م��ع الوف��اء 
واللت��زام بحق��وق الإن�س��ان الأ�سا�س��ية لالأطف��ال مث��ل ال�س��المة، وحري��ه احلرك��ة، وحتدي��د 

 .)Punamäki, Peltonen, Diab, & Qouta, 2014( امل�س��ر واأف��اق امل�س��تقبل

اأ�س��ارت العدي��د م��ن الدرا�س��ات اإىل ان الآث��ار النف�س��ية وال�س��لوكية املمي��زة للخ��رات  وق��د 
ال�سادم��ة اثن��اء احل��رب ب��ني الأطف��ال وال�س��باب، ول �س��يما الأطف��ال يف فل�س��طني، فيم��ا يتعل��ق 
بال�سح��ة النف�س��ية والرف��اه والتع��ايف، فق��د ك�س��فت ان الأطف��ال الذي��ن يعي�س��ون يف مناط��ق 
احل��رب معر�س��ون ب�س��ده خلط��ر املعان��اة م��ن م�س��اكل ال�سح��ة العقلي��ة، مث��ل؛ ا�سط��راب م��ا 
بع��د ال�سدم��ة، والأرق، والكتئ��اب، وانخفا���س ال�س��عور بالكف��اءة الذاتي��ة واح��رتام ال��ذات، 
والتاأث��رات  ال�س��لوكية،  املعرفي��ة، وال�سطراب��ات  والت�س��وهات  والقل��ق واعرا���س الكتئ��اب، 
النف�س��ية املزعج��ة، كم��ا ا�س��ارت الدرا�س��ات اأي�س��ا انه��ا تظه��ر م�س��اكل يف العالق��ات الجتماعي��ة، 
والره��اب الجتماع��ي، والتب��ول ال��الاإرادي، والن�س��حاب الجتماع��ي، والتفاع��ل الجتماع��ي 
ال�س��لبي، وال�س��لوك الع��دواين، واحلماي��ة الزائ��دة، والن�س��يان، وا�سطراب��ات ج�س��ديه وم�س��اكل 
 Baker, 1990; Chimienti, Nasr, & Khalifeh, 1989; Clarke, Sack,( ،س��لوكيه نف�س��يه�
 & Goff, 1993; Foa, Ehlers, Clark, Tolin, & Orsillo, 1999; Garbarino & Kostelny,
 1993; Giaconia et al., 1995; Moro, Frančišković, Varenina, & Urlić, 1998;
 Punamäki, 1997; Qouta, Punamäki, Miller, & El‐Sarraj, 2008; Saigh, Mroueh,
 Zimmerman, & Fairbank, 1995; Stubbs & Soroya, 1996; Vila, Porche, &

 )Mouren-Simeoni, 1999; Worden, 1996



8

الفل�س��طيني،  املجتم��ع  يف  ال�سادم��ة  الع�س��كرية  وال�سراع��ات  احل��رب  اح��داث  مواجه��ه  ان 
ت�س��ع اأعب��اء مفرط��ة عل��ى عات��ق الأطف��ال واملراهق��ني. وقد حددت البحوث ع��ددا من العوامل 
والعملي��ات النف�س��ية الجتماعي��ة الت��ي ميك��ن ان ت�س��اعد الأطف��ال املتاأثري��ن باحل��رب عل��ى 
احلف��اظ عل��ى �س��المتهم النف�س��انية ورفاهه��م. وه��ي ت�س��مل نظ��م الدع��م ال�س��ري واملدر�س��ي 
التج��ارب  م��ع  للتعام��ل  العاطفية-املعرفي��ة  الفعال��ة وال�س��رتاتيجيات  التاأقل��م  واأ�س��اليب   ،

 .)Trickey, Siddaway, Meiser-Stedman, Serpell, & Field, 2012( ال�سادم��ة 

يق��ع م��ا مق��داره %62 م��ن م�س��احة ال�سف��ة الغربي��ة داخ��ل املناطق امل�سنف��ة »ج«، حيث حتتفظ 
اإ�س��رائيل بكام��ل �س��لطاتها الإداري��ة والع�س��كرية عل��ى ه��ذه املناط��ق، وتنته��ج م��ن ال�سيا�س��ات 
م��ا فاق��م م��ن الأو�س��اع الت��ي ت�سع��ب معاجلته��ا. فق��د و�س��ع الحت��الل الكث��ر م��ن التحدي��ات 
اأم��ام اإدارة و�س��ر العملي��ة الرتبوي��ة يف ه��ذه املناط��ق، ك�سيا�س��ة ه��دم املب��اين وتعقي��دات عملي��ة 
عل��ى  احل�س��ول  �سعوب��ة  اأدت  الالزم��ة.  الرتاخي���س  عل��ى  احل�س��ول  و�سعوب��ة  التخطي��ط 
اأو القي��ام بالرتمي��م والتو�س��ع اإىل احل��د م��ن فر���س  الرتاخي���س الالزم��ة لبن��اء املدار���س 
احل�س��ول عل��ى تعلي��م مالئ��م وفر�س��ت القي��ود عل��ى عملي��ة توف��ر خدم��ات التعلي��م الأ�سا�س��ية 
لنح��و 150,000 فل�س��طيني واأج��رت ال�س��كان عل��ى بن��اء مدار���س جدي��دة دون احل�س��ول عل��ى 
الرتاخي�س الالزمة وجعلها عر�سة للهدم من قبل �س��لطات الحتالل يف اأي حلظة. وجتدر 
الإ�سارة اإىل اأن ال�سيا�سات املفرو�سة على عملية البناء ل تعني فقط عدم القدرة على توفر 
اخلدمات ال�سرورية لل�سكان احلاليني بل اأي�سا عدم القدرة على تلبية الحتياجات الناجمة 
ع��ن الزي��ادة الطبيعي��ة يف ع��دد ال�س��كان يف تل��ك املناط��ق. اأ�س��ف اإىل ذل��ك اأن بن��اء املن��ازل ذات 

 .)OCHA, 2010( الأ�س��قف العازل��ة اأو ا�س��تخدام اخلي��م املتنقل��ة ممن��وع اأي�س��ا

بالإ�ساف��ة اىل الهجم��ات الت��ي ي�س��نها امل�س��توطنني يف كث��ر م��ن الوق��ات الت��ي ت��وؤدي اإىل من��ع 
العدي��د م��ن الأطف��ال م��ن الذه��اب اإىل املدر�س��ة واىل انعكا�س��ات واآث��ار نف�س��ية عل��ى اأطف��اٍل يف 
مقتبل العمر. بينما اأدت احلواجز، م�ساكل الطرق واجلدار اإىل تاأخر املعلمني والطلبة واىل 
�سعوب��ة امل�س��ار ال��ذي ي�س��لكونه باجت��اه مراكزه��م التعليمي��ة والو�س��ول اإىل وجهته��م الأخرة.

 الأم��ر ال��ذي اأدى اإىل ارتف��اع مع��دلت الت�س��رب وحتدي��دا ل��دى الفتي��ات يف منطقة »ج« مقارنة 
مع مناطق اأخرى يف ال�سفة الغربية. حيث ا�سار التقرير ال�سادر عن وزارة الرتبية والتعليم 
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اأن العدي��د م��ن الفل�س��طينيني يحتاج��ون اإىل ت�ساري��ح م��ن الق��وات الع�س��كرية الإ�س��رائيلية 
للو�س��ول اإىل مدار�س��هم، جامعاته��م اأو مراك��ز عمله��م. وي��وؤدي وج��ود جدار الف�سل العن�سري 
اإىل الت�سوي�س على النظام الدرا�سي، حيث ي�سطر املعلمني والطلبة اإىل النتظار على بوابات 
اجل��دار لف��رتات طويل��ة، ويق�س��ي الطلب��ة وقت��ا اأك��ر عل��ى املعابر من الوق��ت الذي يتم ق�ساءه 

داخل احل�س�س الدرا�سية )وزارة الرتبية والتعليم، 2007(. 

وبالن�س��بة لالأو�ساع يف قطاع غزة فهي ل تختلف كثرا وتعتر اأكر تعقيدا بالن�س��بة لقطاع 
التعلي��م؛ حي��ث ت�س��ر الدرا�س��ات والتقاري��ر التنموي��ة لالأرا�س��ي الفل�س��طينية اإىل انخفا���س 
ع��دد اأي��ام ح�س��ور للطلب��ة وانخفا���س م�س��توى اأدائه��م الأكادمي��ي ب�س��بب البني��ة التحتي��ة غ��ر 
املالئمة، الكتظاظ داخل ال�سفوف والت�سوي�س الذي حتدثه العمليات الع�سكرية التي تقوم 

بها قوات اجلي���س الإ�س��رائيلي. 

تتع��دد عوام��ل وموؤ�س��رات اخلط��ر داخ��ل املدار���س، فمنه���ا م���ا ي���رتبط بت���دين الأداء الأكادمي��ي 
ومن ثم التعر�س للف�سل الدرا�سي والت�سرب من املنظومة التعليمة، ومنها ما يتعل�ق بعوامل 
اخلط��ر ال�س��لوكية، مث��ل موؤ�س��رات من��و ال�س��لوك امل����ساد للمجتم���ع، و�س���لوك العن���ف والع��دوان 
داخ��ل املدر�س��ة،  الأم��ر ال��ذي ي�س��تدعي ا�س��تخدام برام��ج تدخ��ل وقائي��ة خلف���س موؤ�س���رات 
التعر���س للخط��ر وحت�س��ني التح�سي��ل الأكادمي��ي ل��دى الطلب��ة �سم��ن التعلي��م الأ�سا�س��ي. 
فالأطفال الذين يقيمون يف جمتمع���ات تت����سف ب���العنف واخلالف���ات الجتماعية لي�س فقط 
معر�سني مل�سكالت ال�سحة النف�سية كالكتئ���اب، والقل���ق، واإمن���ا معر�سني كذلك خلطر منو 
ال�س��لوك امل����ساد للمجتم���ع. كذل��ك جن��د اأن ت��دين م�س��توى الأداء الأكادمي��ي احل��ايل، وت��دين 
 Mitchell,( م����ستوي امله��ارات الجتماعي��ة ل��دي الطلب��ة، تع��د منبه��ات قوي��ة للف�س��ل الدرا�س��ي

)2003

يف درا�س��ة م�س��حية جلمعي��ة الدرا�س��ات الن�س��وية التنموي��ة الفل�س��طينية )2008( بعن��وان اأث��ر 
احل�س��ار عل��ى ال�س��رة الفل�س��طينية«، اأك��دت الن�س��اء ان احل�س��ار ادى اىل ازدي��اد ح��الت ال��زواج 
املبكر للفتيات ب�سبب الفقر، وازدياد حالت الطالق، وارتفاع م�ستوى العنف ال�سري وخا�سة 
�سد املراأة والطفل، بالإ�سافة اىل م�ساكل متعلقة بالتفكك ال�سري نتاج العتقالت املتكررة 
لح��د البوي��ن وفق��دان املعي��ل. وكل ذل��ك كان ل��ه التاأث��ر البال��غ يف ازدي��اد م�س��توى امل�س��كالت 
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النف�سية وال�سلوكية ل �سيما الع�سبية املتمثلة يف التوتر والقلق وتراجع امل�ستوى التح�سيلي 
وازدياد حالت الت�سرب املدر�سي لدى الطفال، واكدت نتائج هذه الدرا�سة اي�سا ارتفاع ن�سب 
يتعل��ق عمال��ة الطف��ال والت�س��رب م��ن املدار���س لأ�س��باب اقت�سادي��ة وازدي��اد يف مع��دلت الغي��اب 
عن املدر�سة وانخفا�س معدلت النجاح والن�سب التح�سيلية وازدياد م�سطرد يف ال�سلوكيات 
العدوانية والتنمر بني الطلبة، بالإ�سافة اىل ارتفاع يف ن�سبة �سعف ال�ستيعاب والفهم وقلة 

الرتكي��ز والنتباه لدى الطلبة. 
كم��ا وح��رم احل�س��ار ط��الب قط��اع غ��زة م��ن التوا�س��ل مع العامل اخلارج��ي واجلماعات املحلية 

يف ال�سفة الغربية اأو العاملية مما يعني حرمانهم من فر�س التطور الأكادميي واملهني.

ويف درا�س��ة ق��ام به��ا حباي��ب  )2016( ح��ول م�س��اكل التعلي��م يف املرحل��ة الأ�سا�س��ية يف فل�س��طني، 
اأ�س��ار اىل ع��دد م��ن املعيق��ات والت��ي تت�سم��ن؛ تع��دد الرام��ج واملق��ررات الدرا�س��ية الت��ي ل تعر 
ع��ن انتمائه��ا اإىل حي��اة املتعل��م وواق��ع بيئت��ه اأو للواق��ع القت�س��ادي والجتماع��ي والتاريخ��ي 
وال�سيا�س��ي يف املجتم��ع الفل�س��طيني اإىل ح��د كب��ر. حي��ث يغل��ب التكوي��ن النظ��ري على ح�س��اب 
اجلان��ب العمل��ي وزي��ادة التخ�س�س��ات الأدبي��ة عل��ى ح�س��اب التخ�س�س��ات وامله��ارات العملي��ة 
والعلمي��ة الأخ��رى، بالإ�ساف��ة اىل اعتم��اد النظ��ام التعليم��ي عل��ى مناه��ج وط��رق تعتم��د عل��ى 
ح�س��و الأذه��ان باملعلوم��ات النظري��ة وتنمي��ة الق��درة عل��ى احلف��ظ الآيل والت�س��ميع م��ن خ��الل 
نظ��ام المتحان��ات املعم��ول ب��ه واملبن��ي عل��ى اأ�سا���س الفرز والتناف���س وت�سنيف الطالب بالذكي 
والغب��ي والق��وي وال�سعي��ف مم��ا زاد ظواه��ر �س��لبية داخ��ل جمتمعن��ا مثل الأناني��ة وحب الذات 
والعمل الفردي ونق�س يف العمل اجلماعي �سواء داخل املدر�سة اأو موؤ�س�سات املجتمع الأخرى 
كل ذل��ك اأدى اىل تنف��ر الط��الب م��ن التعل��م وزي��ادة كراهيته��م للمدر�س��ة، كل ذل��ك اأدى اإىل 
وج��ود م�س��اكل وحتدي��ات ل زال��ت تق��ف حج��ر ع��رة اأم��ام تق��دم التعلي��م ال�سا�س��ي وجعل��ت م��ن 

ال�سع��ب عل��ى فل�س��فة الرتبي��ة اأن حتق��ق اأهدافه��ا ب�س��ورة جي��دة.

مب��ا ان املدر�س��ة تعت��ر اأح��د الأن�س��اق الرئي�س��ية الت��ي توؤث��ر يف التن�س��ئة الجتماعي��ة للطلب��ة، 
والت��ي يق��ع عل��ي عاتقه��ا الكث��ر م��ن امله��ام يف بن��اء ال�س��خ�سية املعا�س��رة ، لي���س فق��ط م��ن 
الناحي��ة العلمي��ة، واإمن��ا يف كاف��ة اجلوان��ب الجتماعي��ة والنفعالي��ة والثقافي��ة وال�سحي��ة، اإن 
اقت�س��ار اهتم��ام وتركي��ز املدر�س��ة عل��ي ال��دور التعليم��ي فق���ط، يفق���دها جوهره���ا الأ�سا�س��ي؛ 
امله���ارات  الطلب��ة  باإك�س��اب  املدر�س��ة  تهت��م  اأن  التعليم��ي  بال��دور  الهتم��ام  بجان��ب  فيج��ب 
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الجتماعية النفعالية ال�سرورية للتغلب على حتديات التعلم الجتماعية العاطفية وذلك 
به��دف خل��ق مواط��ن �سال��ح ق��ادر عل��ى التوا�س��ل الفع���ال م���ع الآخري��ن، وتك��ون املدر�س��ة اأك��ر 
جناح��ا ً يف مهمته��ا الرتبوي��ة عندم��ا تتكام���ل اجله���ود لتح����سني وتعزي��ز التعل��م الأكادمي��ي 

.)Hejab, 2013( والتعل��م الجتماع��ي النفع��ايل

ان العدي��د م��ن الط��الب ال�سغ��ار مل يكت�س��بوا امله��ارات الجتماعي��ة النفعالي��ة الأ�سا�س���ية 
وال�سروري��ة ل�س��تمرار العالق��ات الجتماعي��ة الفعال��ة، ومن��و الط��الب كاأع����ساء منتج���ني يف 
املجتمع، واأن املدار�س باملرحلة ال�سا�سية حتتل موقع حموري واأ�سا�سي لتنمية تلك املهارات، 
خ��الل مرحل��ة عمري��ة حرج��ة تتمي��ز بالعدي��د م��ن التحدي��ات يف النم���و النف����سي والبيولوج��ي 

 )Payton et al., 2000; Ross & Tolan, 2017( .والجتماع��ي والنفع��ايل

الطلب��ة وتدعي��م  ب��ارزا يف حت�س��ني م�س��توي �سح��ة  للتعل��م الجتماع��ي النفع��ايل دورا  ان 
الإح�سا�س بالأمن، وتر�سيخ املواطنة، وعلي الرغم اأن ال�تعلم الجتماعي النفعايل يلعب دورا 
هام��ا يف حت�س��ني النتائ��ج غ��ر الأكادميي��ة ال�س��ابقة، اإل اأن للتعل��م الجتماع��ي النفع��ايل دورا 
حا�سما يف حت�سني الأداء الكادميي والتعلم م�دي احلي�اة، كم�ا ي�ساعد الطلبة على النخراط 
يف التفاع��الت الجتماعي��ة الإيجابي��ة، واتخ��اذ الق��رار ال�س��ليم، وفه���م واإدارة النفع��الت، وح��ل 
 Pellitteri( امل�س��كالت بطريق��ة فعال��ة؛ وم��ن ث��م ي�س��اعد الطلب��ة يف حت�س��ني ادائه��م الأكادمي��ي
Smith, 2007 &(، ويعم��ل التعل��م الجتماع��ي النفع��ايل ك��درع واق��ي للعدي��د م��ن موؤ�س��رات 

التعر���س للخط��ر الت��ي يع��اين منه��ا قط��اع وا�س��ع من الطلبة يف املدار���س. 

الأداء الكادمي��ي والجتماع��ي  التعل��م الجتماع��ي النفع��ايل عل��ى حت�س��ني  تعم��ل برام��ج 
للتالميذ املعر�سني للخطر؛ حيث وج�د ت�اأثر اإيج�ابي لرامج التعلم الجتماعي النفعايل 
يف حت�س��ني الكف���اءة الجتماعي���ة النفعالي��ة، وخف����س مع��دلت امل�س��كالت ال�س��لوكية املتعلق��ة 
بال��ذات  املتعلق��ة  وامل�س��كالت  للمجتم��ع،  امل�س��اد  وال�س��لوك  والع���دوان،  كالعن��ف،  بالأخري��ن 
كالقل�ق، والكتئاب وال�سلوك الن�سحابي، بالإ�سافة اإيل فعالية التعلم الجتماعي النفعايل 
 Ashdown & Bernard,( يف حت����سني م�س��توى التح�سي��ل الأكادمي��ي ل��دى الطلب��ة بوجه ع��ام

 )2012
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عندم��ا تعتن��ي املدر�س��ة بامله��ارات الجتماعي��ة النفعالي��ة ل��دى الطلب��ة، يتح�س��ن التح�سي��ل 
الأكادمي��ي لديه��م، وتنخف���س مع��دلت حدوث امل�س��كالت ال�س��لوكية، وت���دعم ج���ودة العالق���ات 
الجتماعية حول كل طالب، وي�سبح الطلبة منتجني، وم�سوؤولني، واأع�ساء م�ساركني فعالني 

)Elias, Parker, Kash, Weissberg, & O’Brien, 2008( مبجتمعه��م

ظه��رت احلاج��ة اإيل اإع��داد العدي��د م��ن برام��ج التدخ��ل املبك��ر، الت��ي من �س���اأنها تقلي���ل موؤ�س��رات 
التعر���س للخط��ر وم��ن ب��ني تل��ك الرام��ج، برام��ج التعل��م الجتماع��ي النفع��ايل؛ فالتدري��ب 
عل���ي امله��ارات املتعلق��ة بالتفاع��الت الجتماعي��ة، وح��ل ال�س��راع، ومقاوم���ة ال����سغوط، وامله���ارات 
التوكيدي��ة، ميك��ن اأن ت��وؤدي اإيل خف���س موؤ�س��رات ال�س��لوك امل�س��اد للمجتم��ع، وتقلي��ل العن���ف 
اجتماعي���ا  املرغوب���ة  ال����سلوكيات  فتح����سني  )J. Zins & Wagner, 1997(؛  الأ�س���خا�س  ب���ني 
وال�س��لوكيات الت��ي ترتب��ط برعاي��ة الآخري��ن، والوقاي���ة م���ن ال����سلوكيات الهدام��ة واملدم��رة، تعد 
)Ross & Tolan, 2017( مكونات اأ�سا�سية لتنمية الكفاءة الجتماعية النفعالية لدى الأطفال

ا�س���تثمار  ي����ستطيعوا  حت���ي  للطلب��ة  �سروري��ة  النفع��ايل  الجتماع��ي  التعل��م  مه��ارات  ان 
اإمكانياته��م ال�س��خ�سية، والجتماعي��ة، وتزي��د اأهمي���ة مه���ارات ال���تعلم الجتم���اعي النفع��ايل 
لوقاية الطلبة املعر�سني خلطر الف�سل الدرا�سي والت�سرب من التعل�يم، ومواجه�ة امل�سكالت 
ال�س��لوكية كالعن��ف والع��دوان وال�س��لوك امل�س��اد للمجتم��ع؛ حي��ث ارتب��ط التعل��م الجتماع��ي 
 Jaber, 2004; J. E. Zins,( النفع��ايل مبختل��ف النتائ��ج ذات ال�سل��ة ب��الأداء النف�س��ي ال�س��وي

)Bloodworth, Weissberg, & Walberg, 2004

وعلي��ه يج��ب ان يك��ون الطلب��ة الي��وم م�س��تعدين لي���س فق��ط لجتي��از الختب��ارات يف املدر�س��ة 
ولك��ن اأي�س��ا لجتي��از اختب��ارات احلي��اة. وترتب��ط الكف��اءة الجتماعي��ة والعاطفي��ة والإجن��از 
الأكادمي��ي ارتباط��ا �س��ديدا، وترك��ز املدار���س الفعال��ة جهوده��ا عل��ى التعلي��م املتكام��ل واملن�س��ق.

يف كال املجال��ني لتح�س��ني ق��دره الطلب��ة عل��ى النج��اح يف املدر�س��ة ط��وال حياته��م. وتظه��ر 
جمموع��ه متزاي��دة م��ن البح��وث ان التدخ��الت القائم��ة عل��ى الأدل��ة الت��ي تعتم��د عل��ى التعل��م 
الجتماع��ي النفع��ايل انه��ا ترتب��ط بالإجن��از الأكادمي��ي وال�سح��ة واملواطن��ة، ولذل��ك ف��ان 
التحدي الرئي�سي الذي تواجهه املدار�س هو كيفية جعل برامج التعلم الجتماعي النفعايل 
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عن�س��را اأ�سا�س��يا يف املنه��ج الدرا�س��ي وكيفي��ة تنفي��ذ الرام��ج وبط��رق م�س��تدامه. وهناك فر�س 
هائل��ة للعامل��ني يف املدار���س للم�س��اعدة يف حتقي��ق ه��ذه امل�س��اعي، ويج��ب اأتاح��ه فر���س تدري��ب 

)J. E. Zins & Elias, 2007( .ا�سافي��ه لأعداده��م له��ذه الأدوار

اهداف الدار�سة:
حتدي��ات  ح��ول  وحتليلي��ة  معمق��ة  درا�س��ة  اج��راء  ه��و  البح��ث  ه��ذا  م��ن  الرئي�س��ي  اله��دف 
التعل��م الجتماع��ي - العاطف��ي الناجم��ة ع��ن العن��ف ال�سيا�س��ي امل�س��تمر والتاأث��ر عل��ى الأداء 
الجتماع��ي - الأكادمي��ي للطلب��ة يف املنطق��ة )ج( وقط��اع غ��زه. وت�س��مل الأه��داف املح��ددة م��ا 

يلي:
١- حتدي��د وحتلي��ل خمتل��ف التحدي��ات التعليمي��ة الجتماعي��ة والعاطفي��ة الت��ي يواجهه��ا 
الطالب الفل�سطينيون يف املنطقة )ج( يف ال�سفة الغربية وقطاع غزه ب�سبب العنف ال�سيا�سي 

امل�س��تمر، م��ع الأخ��ذ يف العتب��ار الختالف��ات ب��ني خمتل��ف املناطق اجلغرافية.
٢- تقيي��م اث��ر ه��ذه التحدي��ات عل��ي الأداء الجتماع��ي - الأكادمي��ي لالأطف��ال الفل�س��طينيني 

يف ال�سفوف الثاين والثالث والرابع واخلام���س وال�ساد���س. رائع!!
٣-درا�س��ة وحتلي��ل دينامي��ات دع��م التعل��م الجتماع��ي - العاطف��ي املت��اح للطلب��ة يف املناط��ق 

امل�س��تهدفة.
٤-حتدي��د امل��دى ال��ذي حتت��اج في��ه ه��ذه املج��الت اإىل تدخ��الت مماثل��ه للتدخ��ل املتخ��ذ يف 
»اأع��اده الأداء الجتماع��ي - الأكادمي��ي لالأطف��ال الفل�س��طينيني الذي��ن يعان��ون م��ن اخلل��ل 
الجتماع��ي والأكادمي��ي املرتب��ط بالعن��ف ال�سيا�س��ي امل�س��تمر« والتدخ��الت املمكن��ة الأخ��رى.

اأ�سئلة الدرا�سة:
ومن خالل هذه الدرا�سة، �سيحاول الباحث الإجابة عن الأ�سئلة التالية:

ال�سوؤال الرئي�سي:
م��ا ه��ي التحدي��ات التعليمي��ة الجتماعي��ة والعاطفي��ة الت��ي يواجهه��ا الط��الب الفل�س��طينيون 
يف املنطقة )ج( يف ال�سفة الغربية وقطاع غزه من الطالب واملعلمني والباء ووجهات النظر 

املجتمعية؟
ولالإجابة عن ال�سوؤال الرئي�سي وجب عن الأ�سئلة الفرعية التية:

العملي��ة  نح��و  غ��زة  الغربي��ة وقط��اع  ال�سف��ة  املعلم��ني يف مناط��ق )ج( يف  م��ا اجتاه��ات   -١



14

التعليمي��ة؟
٢- ما وجهات نظر املعلمني يف مناطق )ج( يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة نحو الطلبة؟

٣- م��ا وجه��ات نظ��ر الأه��ايل يف مناط��ق )ج( يف ال�سف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة نح��و املنظوم��ة 
التعليمية؟

٤- ه��ل توؤث��ر متغ��رات جن���س املعل��م واملنطق��ة والعم��ر وال�س��ف ال��ذي يّدر���س في��ه وم��كان 
املعلم��ني يف مناط��ق )ج( يف  و�س��نوات اخلدم��ة يف اجتاه��ات  الإقام��ة واحلال��ة الجتماعي��ة 

التعليمي��ة؟ العملي��ة  نح��و  غ��زة  وقط��اع  الغربي��ة  ال�سف��ة 
5- ه��ل توؤث��ر متغ��رات جن���س الطال��ب واملنطق��ة وال�س��ف ال��ذي يدر���س في��ه وم��كان الإقامة يف 

وجهات نظر املعلمني يف مناطق )ج( يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة نحو الطلبة؟
6- ه��ل توؤث��ر متغ��رات جن���س الوال��د واملنطق��ة والعم��ر وم�س��افة ابتع��اد املن��زل ع��ن املدر�س��ة 
بالأمت��ار وم��كان الإقام��ة وامل�س��توى التعليم��ي واحلال��ة العملي��ة وو�س��يلة النق��ل الأ�سا�س��ية 
للذهاب والعودة من املدر�س��ة ونوع الأ�س��رة ودخل الأ�س��رة ال�س��هري بال�س��يكل واملعيل الرئي�س��ي 
لالأ�سرة يف وجهات نظر الأهايل يف مناطق )ج( يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة نحو املنظومة 

التعليمي��ة؟

منهجية الدرا�سة:
لأغرا���س  ملالءمت��ه  وذل��ك  والنوع��ي،  الكم��ي  ب�س��قيه  التحليل��ي  الو�سف��ي  املنه��ج  اتب��اع  مت 
الدرا�س��ة احلالي��ة، وم��ن اجلدي��ر ذك��ره اأن الدرا�س��ة قام��ت ببن��اء ا�س��تبانات خم�س�س��ة للطلب��ة 

والأه��ايل واملعلم��ني واإج��راء مقاب��الت لتحقي��ق غاي��ات الدرا�س��ة.

جمتمع الدرا�سة والعينة:
تك��ّون جمتم��ع الدرا�س��ة م��ن جمي��ع الطلب��ة الفل�س��طينيني يف ال�سف��وف الأ�سا�س��ية م��ن الث��اين 
الغربي��ة وقط��اع  ال�سف��ة  امل�سنف��ة )ج( يف  املنطق��ة  ال�ساد���س، ومعلميه��م ووالديه��م يف  اىل 
غ��زة، وق��د مت اللج��وء اىل العين��ة الع�س��وائية ذات املراح��ل املتع��ددة )الب�س��يطة، والطبقي��ة، 
والعنقودي��ة( اإذ مت تق�س��يم جمتم��ع الدرا�س��ة )ال�سف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة( اىل وح��دات ومت 
مراع��اة اأن تغط��ي العين��ة جمي��ع املناط��ق يف الإقليم��ني، ومت اختي��ار كل وح��دة جغرافي��ة بن��اًء 
عل��ى اأ�س��لوب املعاين��ة العنقودي��ة، ويف كل وح��دة جغرافي��ة مت اللج��وء اىل العين��ة الع�س��وائية 
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الب�س��يطة لختي��ار املدر�س��ة، وعلي��ه مت انتخ��اب )10( مدرا���س م��ن ال�سف��ة الغربي��ة موزع��ًة يف 
�سمال وو�سط وجنوب ال�سفة الغربية و)10( مدار�س من قطاع غزة موزعًة يف �سمال وو�سط 

وجن��وب قط��اع غ��زة.

وم��ن كل مدر�س��ة مت اختي��ار )5( طلب��ة، بحي��ث مت متثي��ل كل �س��ف بطال��ب/ة واح��د/ة، ومب��ا 
اأن جمتم��ع الدرا�س��ة ه��و طلب��ة ال�سف��وف الأ�سا�س��ية م��ن )الث��اين اىل ال�ساد���س( فيمك��ن الق��ول 
اأن اأ�س��لوب املعاينة الذي ا�س��تخدم لختيار بطالب/ة واحد/ة عن كل �سف هو اأ�س��لوب املعاينة 
العنقودي��ة اأو احل�س�سي��ة عل��ى اعتب��ار اأن��ه مت متثي��ل كل �س��ف بطال��ب واح��د بغ���س النظ��ر ع��ن 
ع��دد الطلب��ة يف كل �س��ف، اأم��ا طريق��ة اختي��ار طال��ب/ة م��ن �سف��ه/ا فق��د مت اتب��اع الطريق��ة 
الع�س��وائية الب�س��يطة، ومن اجلدير ذكره اأن عدد الطالب الذكور كان م�س��اٍو لعدد الطالبات 
الإن��اث وف��ق اأ�س��لوب املعاين��ة الع�س��وائية الطبقي��ة، وكان��ت توزيع��ات عين��ة الطلب��ة بح�س��ب 

املتغ��رات الدميغرافي��ة عل��ى النح��و الآت��ي:

جدول )1(: توزيع عينة الطلبة ح�سب املتغرات الدميغرافية

الن�سبة املئوية%العدداملتغرات الدميغرافية/ امل�ستقلة

اجلن�س
5050ذكر

5050اأنثى

املنطقة
5050ال�سفة الغربية

5050قطاع غزة

املحافظة

1717�سمال ال�سفة الغربية

1616و�سط ال�سفة الغربية

1717جنوب ال�سفة الغربية

1717�سمال قطاع غزة

1717و�سط قطاع غزة

1616جنوب قطاع غزة
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ال�سف الدرا�سي

2020الثاين الأ�سا�سي

2020الثالث الأ�سا�سي

2020الرابع الأ�سا�سي

2020اخلام�س الأ�سا�سي

2020ال�ساد�س الأ�سا�سي

مكان الإقامة

5050قرية

4747مدينة

33خميم

100100املجموع

ول��كل طال��ب اأو طالب��ة مت اختي��اره/ا للعين��ة مت اختي��ار معلم��ه/ا ك��ي يك��ون يف عين��ة املعلم��ني، 
وعليه مت اختيار )100( معلم ومعلمة منهم )50( معلماً و)50( معلمة موزعني منا�سفة بني 
ال�سف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة، وكان��ت توزيع��ات عين��ة املعلم��ني بح�س��ب املتغ��رات الدميغرافي��ة 

عل��ى النحو الآتي:

جدول )2(: توزيع عينة املعلمني ح�سب املتغرات الدميغرافية

الن�سبة املئوية%العدداملتغرات الدميغرافية/ امل�ستقلة

اجلن�س
4242ذكر

5858اأنثى

املنطقة
5050ال�سفة الغربية

5050قطاع غزة
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العمر

1414من 20 اىل 29

5555من 30 اىل 40

1919من 41 اىل 50

1212اأكر من 51

ال�سف الذي يّدر�س فيه املعلم

2020الثاين الأ�سا�سي

2424الثالث الأ�سا�سي

2626الرابع الأ�سا�سي

1616اخلام�س الأ�سا�سي

1414ال�ساد�س الأ�سا�سي

مكان الإقامة

5151قرية

4141مدينة

88خميم

احلالة الجتماعية
9393متزوج

77اأعزب

�سنوات اخلدمة

1919اأقل من 5 �سنوات

3131من 5 اىل 10 �سنة

2727من 11 اىل 16 �سنة

2323اأكر من 16 �سنة

100100املجموع

ول��كل طال��ب اأو طالب��ة مت اختي��اره/ا للعين��ة مت اختي��ار اأ�س��رته/ا ك��ي تك��ون يف عين��ة الأه��ايل، 
وعلي��ه مت اختي��ار )100( ا�س��رة منه��م )50( اأ�س��رة م��ن ال�سف��ة الغربي��ة و)50( اأ�س��رة م��ن قط��اع 

غ��زة، وكان��ت توزيع��ات عين��ة الأه��ايل بح�س��ب املتغرات الدميغرافي��ة على النحو الآتي:
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جدول )3(: توزيع عينة الأهايل ح�سب املتغرات الدميغرافية

الن�سبة املئوية%العدداملتغرات الدميغرافية/ امل�ستقلة

اجلن�س
4949اأب

5151اأم

املنطقة
5050ال�سفة الغربية

5050قطاع غزة

املحافظة

1717�سمال ال�سفة الغربية

1616و�سط ال�سفة الغربية

1717جنوب ال�سفة الغربية

1717�سمال قطاع غزة

1717و�سط قطاع غزة

1616جنوب قطاع غزة

العمر

1418من 20 اىل 29

5558من 30 اىل 40

1921من 41 اىل 50

123اأكر من 51

ابتعاد املنزل عن املدر�سة بالأمتار 

5454اأقل من 300 م

1111من 300 م اىل 500 م

2828من 501 م اىل 1000 م

77اأكر من 1000 م
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مكان الإقامة

5050قرية

4747مدينة

33خميم

امل�ستوى التعليمي

1717ابتدائي

4545اإعدادي

55ثانوية عامة

2828دبلوم متو�سط

55بكالوريو�س

احلالة العملية

4848ل يعمل

33طالب

2424عمل حر

2020موظف قطاع حكومي

55موظف قطاع خا�س

و�سيلة النقل الأ�سا�سية للذهاب 
والعودة من املدر�سة

8585م�سياً على الأقدام

55�سيارة خا�سة

66موا�سالت عامة

44اأخرى

نوع الأ�سرة

6363نووية

3434ممتدة

33مركبة
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دخل الأ�سرة ال�سهري بال�سيكل

5959اأقل من 2000 

من 2000 اىل اأقل من 
 4000

3030

1111اأكر من 4000

املعيل الرئي�س لالأ�سرة

9393الأب

33الأم

44اأحد الأبناء

100100املجموع

ا�س��تبانات  عل��ى  ا�س��تجابوا  واأه��ايل  ومعلم��ني  م��ن طلب��ة  العين��ة  اأف��راد  ف��اإن جمي��ع  وعلي��ه 
خم�س�سة لكل �سريحة منهم، واجلدول الآتي يو�سح توزيعات عينة الدرا�سة التي ا�ستجابت 

للقيا���س الكم��ي.

جدول )4(: توزيعات عينة الدرا�سة التي ا�ستجابت للدرا�سة الكمية

املجموع ال�سريحة امل�ستهدفة
قطاع غزةال�سفة الغربية

املجموعاإناثذكوراملجموعاإناثذكور

100252550252550الطلبة

50--50--100العائالت

100212950212950املعلمون

2055105510املدار�س

اأم��ا العين��ة الت��ي اخت��رت لإج��راء املقاب��الت املعمق��ة عليه��ا فتكون��ت م��ن )20( معلم��اً منه��م 
)10( معلم��ني يف ال�سف��ة الغربي��ة و)10( معلم��ني يف قط��اع غ��زة، اإذ مت اختي��ار معل��م واح��د 
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فق��ط م��ن كل مدر�س��ة م��ن املدار���س الت��ي �س��كّلت عين��ة الدرا�س��ة، كم��ا مت اج��راء املقاب��الت عل��ى 
)20( عائل��ة منه��ا )10( عائ��الت م��ن ال�سف��ة الغربي��ة و)10( عائ��الت م��ن قط��اع غ��زة، وه��ذه 

العائالت يدر�س اأحد اأبناوؤها يف املدار�س التي �سكّلت العينة، واجلدول الآتي يو�سح توزيعات 
عين��ة الدرا�س��ة الت��ي ا�س��تجابت للقيا���س النوع��ي.

جدول )5(: توزيعات عينة الدرا�سة التي ا�ستجابت للدرا�سة النوعية

ال�سريحة 
امل�ستهدفة

املجموع
قطاع غزةال�سفة الغربية

املجموعاإناثذكوراملجموعاإناثذكور

10--10--20العائالت

2055105510املعلمون

2055105510املدار�س

وم��ن اجلدي��ر ذك��ره ان��ه مت بن��اء جمموعت��ي تركي��ز؛ واح��دة يف ال�سف��ة الغربي��ة والثاني��ة يف 
فقط��اع غ��زة، وتك��ّون اأف��راد هات��ني املجموعت��ني م��ن العامل��ني يف ق�س��م التخطي��ط والتوجي��ه 
الرتب��وي يف وزارة الرتبي��ة والتعلي��م الع��ايل الفل�س��طيني، وكان دوره��م يتمث��ل يف حتدي��د 
الظ��روف والعوام��ل واخل��رات الت��ي يواجهه��ا الطلب��ة الذي��ن يتعلم��ون يف املناط��ق املهم�س��ة 
م��ن حي��ث طبيع��ة حت�سيله��م الدرا�س��ي والآث��ار النف�س��ية الناجم��ة ع��ن �س��ياق بيئته��م املحلي��ة 

ومناق�س��ة خمرج��ات الدرا�س��ة. 

اأدوات الدرا�سة:
مت بن��اء ثالث��ة ا�س��تبانات لتحقي��ق غاي��ات الدرا�س��ة يف جانبه��ا الكم��ي، كم��ا مت اج��راء مقاب��الت 
معمق��ة لتحقي��ق اأه��داف الدرا�س��ة يف جانبه��ا النوع��ي؛ وبالن�س��بة للقيا���س الكم��ي فق��د مت بن��اء 
اأدات��ني للمعل��م، اإذ كان��ت الأداة الأوىل ت�س��تهدف وجه��ات نظ��ر املعل��م نح��و العملي��ة التعليمي��ة 
برمته��ا، واحت��وت ه��ذه الأداة عل��ى )61( فق��رة موزع��ة عل��ى ع��دة جم��الت؛ فاهت��م املجال الأول 
باجتاهات املعلم نحو الطلبة واأ�ساليب التعامل معهم، واأ�ساليب اإدارة البيئة ال�سفية واأ�ساليب 
التدري�س املتبعة من قبله، واأ�ساليب تعديل امل�سكالت ال�سلوكية، والتزام املعلم باآداب واأخالق 
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مهن��ة التعلي��م وه��ذا مبجمل��ه �س��ّكل املج��ال الأول، ودار املج��ال الث��اين ح��ول عالق��ات املعل��م 
بزمالئ��ه واأه��ايل الطلب��ة، اأم��ا املج��ال الثال��ث فتن��اول م��دى ر�س��ا املعل��م ع��ن مهنت��ه واجتاهات��ه 
نحوه��ا ودافعيت��ه وكفاءت��ه الذاتي��ة، ودار املج��ال الراب��ع ح��ول تاأث��ر ممار�س��ات الحت��الل عل��ى 
امل�س��رة التعليمي��ة، وتن��اول املج��ال اخلام���س اجتاه��ات املعل��م نح��و الإدارة املدر�س��ية ووزارة 
الرتبي��ة والتعلي��م واملناه��ج الدرا�س��ية، وم��دى منا�س��بة البيئ��ة املدر�س��ية، واتبع��ت الأداة نظ��ام 
ليك��رت اخلما�س��ي، وج��اءت �سياغ��ة بع���س الفق��رات باجت��اه موج��ب وفق��رات اأخ��رى باجت��اه 
�س��الب واجل��دول الآت��ي يو�س��ح جم��الت الأداة واجت��اه الفقرات وتوزيع��ات الفقرات على ذلك.

جدول )6(: اأداة اجتاهات املعلم نحو العملية التعليمية

املجالت
عدد 

الفقرات
الفقرات الإيجابية

الفقرات 
ال�سلبية

املجال الأول: اجتاهات املعلم نحو الطلبة 
واأ�ساليب التعامل معهم، واأ�ساليب اإدارة 

البيئة ال�سفية واأ�ساليب التدري�س املتبعة، 
واأ�ساليب تعديل امل�سكالت ال�سلوكية، والتزام 

املعلم باآداب واأخالق مهنة التعليم

30

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21 , 22, 23, 24, 

25, 26, 29, 30 ,31

27

املجال الثاين: عالقات املعلم بزمالئه 
واأهايل الطلبة. 

428, 3442, 52

املجال الثالث: مدى ر�سا املعلم عن مهنته 
واجتاهاته نحوها ودافعيته وكفاءته 

الذاتية.
10

32, 33, 55, 56, 57, 

58

43, 44, 

45, 46

املجال الرابع: تاأثر ممار�سات الحتالل 
على امل�سرة التعليمية.

439, 40, 41, 61

املجال اخلام�س: اجتاهات املعلم نحو الإدارة 
املدر�سية ووزارة الرتبية والتعليم واملناهج 
الدرا�سية، ومدى منا�سبة البيئة املدر�سية.

954, 59

47, 48, 

49, 50, 

51, 53, 60
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اأم��ا الأداة الثاني��ة املخ�س�س��ة للمعل��م فكان��ت تغط��ي وجه��ات نظ��ر املعلم��ني نح��و الطلب��ة، 
واحت��وت )56( فق��رة، توزع��ت عل��ى ثالث��ة جم��الت رئي�س��ة ه��ي؛ جم��ال امله��ارات الجتماعي��ة 
للطال��ب ويتاأل��ف م��ن ثالث���ة مقايي���س فرعي��ة، وكل مقيا���س فرع��ي تقي�س��ه ع����سرة فق���رات، 
تب���داأ م���ن فق���رة )30-1(، ويق��وم املعل��م بتقدي��ر �س��لوك الطف��ل ع���لى حم��ور التع��اون: ويت�سمن 
�س��لوكات مث��ل م�س��اعدة الآخ���رين وامل����ساركة وطاع���ة الق���وانني والتعل���يمات، وحم��ور توكي��د 
ال��ذات: ويت�سم��ن �س��لوكات املب��ادرة مث��ل ال�ستف�س��ار م��ن الآخ���رين ع��ن املعلوم��ات، وتق��دمي 
نف�سه لالأخرين وال�ستجابة لأفعال الأخرين، وحمور �سبط الذات: ويت�سمن �س�لوكات م�ن 
مث���ل تل���ك الت���ي تظه���ر يف مواق���ف اخلالف كال�ستجابة ب�سكل منا�سب للم����سايقة م���ن قب���ل 
الآخ�رين، وال��سلوكات الت�ي تظه�ر يف املواقف التي ل يوجد فيها خالف بل حتت�اج اىل توفي�ق 

او اتخ���اذ وجه���ات نظ���ر خمتلف���ة. 
اأم��ا املج��ال الث��اين فيقي���س امل�س��كالت ال�س��لوكية، ويتاأل��ف م��ن ثالث��ة مقايي���س فرعي���ة، وك���ل 
مقي���ا�س فرع���ي تقي�س��ه �س��ت فق��رات، تب��دا م��ن فق��رة )48-31(، ويق��وم املعل��م بتقدي��ر �س��لوك 
الطف���ل عل��ى ثالث��ة حم��اور ه��ي؛ امل����سكالت اخلارجي���ة: وه���ي �س���لوكات غ���ر منا�س���بة ت����سمل 
الع���دوان اللفظ���ي واجل�س��دي �س��د الآخري��ن، و�سع��ف الق��درة عل��ى �سب��ط النفع��ال واملجادل��ة، 
اأما املحور الثاين فهو امل�سكالت الداخلية: وهي �سلوكات ت�سمل القل�ق والكتئ�اب والنط�واء، 
وت��دين تقدي��ر ال��ذات، وكان املح��ور الثال��ث الن����ساط الزائ���د: وه���ي �س���لوكات ت����سمل احلرك���ة 

الزائ���دة وع���دم النتب���اه والتملم��ل وردود الأفع��ال املته��ورة. 

واتب��ع املج��الن الأول والث��اين نظ��ام ليك��رت الثالث��ي، اأم��ا املج��ال الثال��ث فيقي���س الكفاي��ة 
الجتماعي��ة للطال��ب ويتاأل��ف م��ن ت�س��ع فق��رات تق���ي�س التح����سيل يف الق���راءة واحل����ساب 
والدافعي�ة، وت��سجيع الوالدين والأداء احلركي العام. وتقي�سه الفقرات من )57-49(، ويقوم 
املعل�م بتق�دير م�ستوى الجناز الكادميي الذي يتمتع به الطفل باملقارنة مع الأخرين وذلك 
على ال��سلم املدرج من )1-5( حيث ي�سر الرقم )1( اىل الجناز الأقل تف�سياًل، وي�سر ال�رقم 
)5( اإىل الجن��از الأك��ر تف�سي��اًل، وج��اءت �سياغ��ة جمي��ع الفق��رات باجت��اٍه موج��ب، واجل��دول 

الآت��ي يو�س��ح جم��الت الأداة وتوزيع��ات الفق��رات عل��ى ذلك.
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جدول )7(: اأداة وجهات نظر املعلم نحو الطلبة

املجالت
عدد 

الفقرات
توزيعات الفقرات

املجال الأول: املهارات الجتماعية 
)التعاون، توكيد الذات، �سبط 

الذات(

التعاون: 8، 15، 9، 16، 20، 21، 26، 27، 28، 10.29

توكيد الذات: 2، 3، 6، 7، 10، 14، 17، 19، 23، 10.24

�سبط الذات: 1، 4، 5، 11، 12، 13، 18، 22، 25، 10.30

املجال الثاين: امل�سكالت ال�سلوكية 
)امل�سكالت اخلارجية، امل�سكالت 

الداخلية، الن�ساط الزائد(

امل�سكالت اخلارجية: 31، 33، 41، 42، 43، 6.44

امل�سكالت الداخلية: 32، 34، 38، 39، 45، 6.46

الن�ساط الزائد: 35، 36، 37، 40، 47، 6.48

49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 9.57املجال الثالث: الكفاية الجتماعية

 اأم��ا الأداة الثالث��ة فاهتم��ت بقيا���س وجه��ات نظ��ر الأه��ايل نح��و املنظوم��ة التعليمي��ة، واحت��وت 
الأداة )36( فق��رة غط��ت ثالث��ة جم��الت ه��ي؛ جم��ال الجتاه��ات نح��و املعل��م والتعلي��م ودور 
الأ�س��رة يف تعلي��م الأبن��اء، وجم��ال تاأث��ر ممار�س��ات الحت��الل يف امل�س��رة التعليمي��ة، وجم��ال 
الرعاي��ة الوالدي��ة واملن��اخ الأ�س��ري، واتبع��ت الأداة نظ��ام ليك��رت اخلما�س��ي، وج��اءت �سياغ��ة 
بع���س الفق��رات باجت��اه موج��ب وفق��رات اأخرى باجتاه �س��الب واجلدول الآتي يو�سح جمالت 

الأداة واجت��اه الفق��رات وتوزيع��ات الفق��رات عل��ى ذل��ك.
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جدول )8(: اأداة وجهات نظر الأهايل نحو املنظومة التعليمية 

املجالت
عدد 

الفقرات
الفقرات ال�سلبيةالفقرات الإيجابية

املجال الأول: الجتاهات نحو املعلم 
والتعليم، ودور الأ�سرة يف تعليم الأبناء.

17
 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5

28 ،23 ،19 ،13

 ،29 ،4 ،3 ،2 ،1
36 ،30

املجال الثاين: تاأثر ممار�سات الحتالل يف 
امل�سرة التعليمية.

234 ،33

املجال الثالث: الرعاية الوالدية واملناخ 
الأ�سري.

17

 ،15 ،14 ،12 ،11

 ،20 ،18 ،17 ،16

27 ،26 ،24 ،22 ،21

.35 ،32 ،31 ،25

�سدق اأدوات الدرا�سة:

مت التاأك��د م��ن �س��دق اأدوات الدرا�س��ة م��ن خ��الل عر�سه��ا عل��ى ع��دد م��ن املحكم��ني م��ن ذوي 
اخلرة والخت�سا�س يف اأق�سام علم النف�س والإر�ساد والرتبية الإبتدائية واأ�ساليب التدري�س 
يف جامعة النجاح الوطنية وبلغ عددهم )12( حمكماً، واأجمع املحكمون على �سالحية جميع 
الفق��رات م��ع القي��ام باإع��ادة ال�سياغ��ة لبع���س الفق��رات، واأ�س��ار البع���س اىل زي��ادة الفق��رات يف 
بع���س املج��الت، كم��ا اأ�س��ار اآخ��رون اىل القي��ام بتق�س��يم الفق��رات املركبة اىل فقرتني، وكل هذه 

املالحظ��ات مت اخذه��ا بع��ني الإعتبار.

كم��ا مت اللج��وء اىل الك�س��ف ع��ن �س��دق البن��اء: ويع��ّر عن��ه بق��درة كل فق��رة يف الأداة عل��ى 
الإ�س��هام يف جماله��ا، والإ�س��هام بالدرج��ة الكلي��ة لل��كل اأداة، ويع��ّر ع��ن ذل��ك اإح�سائي��اً مبعام��ل 
 Field,( ارتب��اط الفق��رة مبجاله��ا م��ن ناحي��ة ودرجته��ا الكلي��ة م��ن ناحي��ة اأخ��رى، واأ�س��ار فيل��د
2005( اإىل �س��رورة النظ��ر اىل م�س��توى دلل��ة معام��ل ارتب��اط، للف�س��ل ب��ني الفق��رات التِّ��ي 

�ستبقى وتلك التِّي يجب اأن حتذف، ولتحقيق ذلك مت اختيار عينة ا�ستطالعية  بلغ حجمها 
)35( معلم��اً ومعلم��ة بواق��ع )16( معلم��اً و)17( معلم��ة، كم��ا مت اختي��ار عين��ة م��ن الأه��ايل بل��غ 

ت اأداتا املعلم واأداة الأهايل بعد  حجمها )41( اأ�س��رة منهم )25( اأم يف مقابل )16( اأب، وا�س��تقرَّ
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ذلك على جميع فقراتها الأ�س�����لية ب�س��بب ارت���������باط الفق�������رات ب�سك�������ٍل داٍل اإح�سائي������اً ع��ن�������د 
)α = 0.05( م��ع جمالته��ا م��ن ناحي��ة والدرج��ة الكلي��ة ل��كل اأداة م��ن ناحي��ة اخ��رى، وه��ذا 

الأم��ر ي�س��ر اىل �سالحي��ة اأدوات الدرا�س��ة الث��الث ومتتعه��ا ب�س��دق البن��اء املنا�س��ب.

ثبات اأدوات الدرا�سة

واجل��دول   ،)Chronbach Alpha( الف��ا  كرونب��اخ  معادل����ة  با�س��تخدام  الثب��ات  ح�س��اب  مت 
الآت��ي يو�س��ح معام��الت الثب��ات لأدوات الدرا�س��ة الث��الث ل��دى املج��الت والدرج��ة الكلي��ة.

جدول )9(: ثبات اأدوات الدرا�سة

كرونباخ األفااملجالتالأداة

اجتاهات املعلم نحو العملية التعليمية

0.968املجال الأول

0.648املجال الثاين

0.732املجال الثالث

0.760املجال الرابع

0.679املجال اخلام�س

0.919الدرجة الكلية

وجهات نظر املعلم نحو الطلبة

0.891املجال الأول

0.857املجال الثاين

0.941املجال الثالث

0.926الدرجة الكلية

وجهات نظر الأهايل نحو املنظومة التعليمية

0.866املجال الأول

0.510املجال الثاين

0.903املجال الثالث

0.934الدرجة الكلية
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نتائج الدرا�سة:

�س��عت الدرا�س��ة اىل الك�س��ف ع��ن التحدي��ات التعليمي��ة الجتماعي��ة والعاطفي��ة الت��ي يواجهه��ا 
الطلب��ة الفل�س��طينيون يف املنطق��ة )ج( يف ال�سف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة م��ن وجه��ات نظ��ر 
الطلب��ة واملعلم��ني واأولي��اء الأم��ور، والك�س��ف ع��ن ماهي��ة تاأث��ر العن��ف ال�سيا�س��ي امل�س��تمر عل��ى 
الأداء الجتماع��ي والأكادمي��ي للطلب��ة )ال�سف��وف م��ن الث��اين اىل ال�ساد���س(، والتع��ّرف اىل 
دافعية وحما�سة الطلبة للتعلم بعد حوادث العنف ال�سيا�سي املبا�سر الواقع عليهم يف املناطق 
امل�س��تهدفة، والك�س��ف ع��ن واق��ع فاعلي��ة التدري���س وممار�س��ة الأن�س��طة الأكادميي��ة يف الف�س��ول 
الدرا�س��ية خا�س��ة التع��ّرف اىل ا�س��رتاتيجيات التعل��م الجتماع��ي - العاطف��ي الت��ي يج��ري 
تنفيذها بالفعل من قبل املعلمني والتعّرف اىل ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات التنفيذ التي تدعم 
الأداء الجتماعي-العاطف��ي الأكادمي��ي للطلب��ة يف املناط��ق املذك��ورة اآنف��اً وم��دى فاعليته��ا، 
والك�س��ف ع��ن واق��ع متابع��ة الوالدي��ن لإجن��ازات اأبنائه��م يف املدار���س، ومدى مراع��اة الوالدين 
للتعليم الجتماعي والعاطفي لأبنائهم، كما �سعت الدرا�سة اىل الك�سف عن م�ستوى املهارات 
الذاتي��ة، والوع��ي الجتماع��ي، ومه��ارات  الذات��ي، والإدارة  الطلب��ة كالوع��ي  الت��ي ميتلكه��ا 

العالق��ات، واتخ��اذ الق��رارات امل�س��وؤولة.

كم��ا هدف��ت التع��رف اإىل دور متغ��رات الدرا�س��ة الدميغرافي��ة يف القيا���س الكم��ي، ولتحقي��ق 
اأهداف الدرا�س��ة مت بناء ثالث ا�س��تبانات ومت التاأكد من �سدقها، ومعامل ثباتها، ومت اإجراء 
مقاب��الت وبن��اء جمموعت��ي تركي��ز م��ن العامل��ني يف ق�س��م التخطي��ط والتوجي��ه الرتب��وي يف 
وزارة الرتبي��ة والتعلي��م الع��ايل الفل�س��طيني يف ال�سف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة، وبع��د عملي��ة 
جم��ع ال�س��تبانات مت ترميزه��ا واإدخاله��ا للحا�س��وب ومعاجلته��ا اإح�سائي��ا با�س��تخدام الرزم��ة 
الإح�سائي��ة للعل��وم الجتماعي��ة )SPSS(، وفيم��ا يل��ي نتائ��ج الدرا�س��ة تبع��اً لت�سل�س��ل الأ�س��ئلة.

اأ- النتائج املتعلقة بال�سوؤال الأول:
ن���س ه��ذا ال�س��وؤال عل��ى: م��ا اجتاه��ات املعلم��ني يف مناط��ق )ج( يف ال�سف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة 

نحو العملية التعليمية؟
املعياري��ة  املتو�س��طات احل�س��ابية، والنحراف��ات  ا�س��تخراج  ال�س��وؤال مت  ولالإجاب��ة عل��ى ه��ذا 
والن�س��ب املئوي��ة ملج��الت الأداة، واعتم��د التقدي��ر الت��ايل للف�س��ل م��ا ب��ني الدرج��ات املرتفع��ة 
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واملتو�س��طة واملنخف�س��ة )عالون��ة وغني��م، 2005(، واجل��دول الآت��ي يب��نّي ه��ذه النتائ��ج.

من %20 – %39.9 منخف�سة
من %40 – %59.9 متو�سطة

من %60 - %79.9 مرتفعة
من %80 - %100 مرتفعة جداً

جدول )10(: املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والن�سب املئوي��ة والتقديرات لأداة اجتاهات املعلم نحو العملية 
التعليمية لدى الدرجة الكلية واملجالت

التقديرالن�سبة املئويةالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملجالت

مرتفعة جدا4.040.5880.84ًاملجال الأول

مرتفعة3.910.4878.19املجال الثاين 

مرتفعة جدا4.110.5582.13ًاملجال الثالث

متو�سطة2.501.0449.94املجال الرابع

مرتفعة3.730.6074.50املجال اخلام�س

مرتفعة3.770.3975.43الدرجة الكلية

يت�س��ح م��ن نتائ��ج اجل��دول ال�س��ابق اأن اجتاه��ات املعلم��ني يف مناط��ق )ج( يف ال�سف��ة الغربي��ة 
وقط��اع غ��زة نح��و العملي��ة التعليمي��ة ج��اءت مرتفع��ة واإيجابي��ة، اإذ بل��غ املتو�س��ط احل�س��ابي 
للدرج��ة الكلي��ة )3.77( وبانح��راف معي��اري ق��دره )0.39( وبن�س��بة مئوي��ة قدره��ا )75.43%(، 
اأم��ا تقدي��رات جمي��ع املج��الت فج��اءت ب��ني مرتفع��ة ومرتفع��ة ج��داً، ع��دا املج��ال الراب��ع فج��اء 
تقدي��ره متو�س��طاً، وبالن�س��بة للمج��ال الأول وال��ذي ي��دور ح��ول اجتاه��ات املعل��م نح��و الطلب��ة 
املتبع��ة،  التدري���س  واأ�س��اليب  ال�سفي��ة  البيئ��ة  اإدارة  واأ�س��اليب  معه��م،  التعام��ل  واأ�س��اليب 
واأ�س��اليب تعدي��ل امل�س��كالت ال�س��لوكية، والت��زام املعل��م ب��اآداب واأخ��الق مهن��ة التعلي��م، فق��د بل��غ 
ل��ه  املئوي��ة  الن�س��بة  وبلغ��ت   )0.58( ق��دره  وبانح��راف معي��اري   )4.04( متو�س��طه احل�س��ابي 

)%80.84( وعلي��ه ج��اء تقدي��ره مرتفع��اً ج��داً.
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وبالن�س��بة للمج��ال الث��اين وال��ذي ي��دور ح��ول عالق��ات املعل��م بزمالئ��ه واأه��ايل الطلب��ة، فق��د 
بل��غ متو�س��طه احل�س��ابي )3.91( وبانح��راف معي��اري ق��دره )0.48( وبلغ��ت الن�س��بة املئوي��ة ل��ه 
)%78.19( وعلي��ه ج��اء تقدي��ره مرتفع��اً، وم��ن اجلدي��ر ذك��ره اأن بع���س فق��رات املج��ال الث��اين 

دارت حول �سعي املعلمني اىل الإت�سال بالأهايل لإطالعهم على اأو�ساع اأبنائهم، وهذا بدوره 
ل ي�س��ر اىل حقيق��ة اأو طبيع��ة عالق��ة املعلم��ني باله��ايل، وفيم��ا يخ���س املج��ال الثالث والذي 
ي��دور ح��ول م��دى ر�س��ا املعل��م ع��ن مهنت��ه واجتاهات��ه نحوه��ا ودافعيت��ه وكفاءت��ه الذاتي��ة، فق��د 
بل��غ متو�س��طه احل�س��ابي )4.11( وبانح��راف معي��اري ق��دره )0.55( وبلغ��ت الن�س��بة املئوي��ة ل��ه 

)%82.13( وعلي��ه ج��اء تقدي��ره مرتفع��اً ج��داً.

وبالن�س��بة للمج��ال الراب��ع وال��ذي ي��دور تاأث��ر ممار�س��ات الحت��الل عل��ى امل�س��رة التعليمي��ة، 
فق��د بل��غ متو�س��طه احل�س��ابي )2.50( وبانح��راف معي��اري ق��دره )1.04( وبلغ��ت الن�س��بة املئوي��ة 
له )%49.94( وعليه جاء تقديره متو�سطاً، وفيما يخ�س املجال اخلام�س والذي يدور حول 
اجتاه��ات املعل��م نح��و الإدارة املدر�س��ية ووزارة الرتبي��ة والتعلي��م واملناه��ج الدرا�س��ية، وم��دى 
منا�س��بة البيئ��ة املدر�س��ية، فق��د بل��غ متو�س��طه احل�س��ابي )3.73( وبانح��راف معي��اري ق��دره 

)0.60( وبلغ��ت الن�س��بة املئوي��ة ل��ه )%74.50( وعلي��ه ج��اء تقدي��ره مرتفع��اً واإيجابي��اً. 

ويف احلقيق��ة ل ميك��ن العتم��اد كث��را عل��ى النتائ��ج املو�سحة اأعاله لل�س��ببني هما، تعار�سهما 
Self-Re-(  م��ع نتائ��ج البح��ث النوع��ي ال��واردة اأدن��اه، واتب��اع طريق��ة مقايي���س التقري��ر الذات��ي
port Questionnaires( يف اجل��زء الكم��ي للدرا�س��ة احلالي��ة واملتعلق��ة بالنتائ��ج املو�سح��ة 

اأع��اله، فف��ي مقايي���س التقري��ر الذات��ي يطل��ب م��ن اأف��راد العين��ة الإجاب��ة ع��ن اأ�س��ئلة اأو فق��رات 
مت�س��هم مبا�س��رًة عل��ى �سعي��ٍد �س��خ�سي، اإذ عل��ى املجي��ب اأن يب��نّي طبيع��ة معتقدات��ه واأف��كاره 
واجتاهات��ه واأراءه، وق��د واجه��ت ه��ذه الطريق��ة يف القيا���س الكم��ي العدي��د م��ن النتق��ادات 
لعدم دقتها ومو�سوعيتها، اإذ كثراً ما يحّرف الأفراد اإجاباتهم على هذا النوع من املقايي�س 
ب�س��بب م��ا ي�س��مى املرغوبي��ة الجتماعي��ة )Social Desirability(، ف��اإذا كان��ت الظاه��رة الت��ي 
مت قيا�س��ها مرغوب��ة اإجتماعي��اً يح��اول الأف��راد يف ه��ذه احلال��ة تعظي��م ا�س��تجاباتهم في�س��عون 
اىل اإخف��اء م�س��اعرهم احلقيق��ة واأفكاره��م واجتاهاته��م م��ن خ��الل ادع��اء م��ا ه��و مرغ��وب 
وحت��ى ادع��اء م��ا يناق���س اجتاهاته��م الفعلي��ة فتظهر ال�س��مة املقا�س��ة بدرج��ة مرتفعة التقدير 
)Overestimation(، اأما اإذا كانت الظاهرة مرفو�سة اجتماعية في�سعى الأفراد اىل الإجابة 
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بطريق��ة تظه��ر اأنه��م بعيدي��ن ج��داً ع��ن ه��ذه الظاه��رة، فتب��دو الظاه��رة منخف�س��ة التقدي��ر 
.)Underestimation(

ب- النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين:

ن���س ه��ذا ال�س��وؤال عل��ى: م��ا وجه��ات نظ��ر املعلم��ني يف مناط��ق )ج( يف ال�سف��ة الغربي��ة وقط��اع 
غ��زة نحو الطلبة؟

املعياري��ة  املتو�س��طات احل�س��ابية، والنحراف��ات  ا�س��تخراج  ال�س��وؤال مت  ولالإجاب��ة عل��ى ه��ذا 
والن�س��ب املئوي��ة ملج��الت الأداة، واعتم��د التقدي��ر ال�س��ابق للف�س��ل م��ا ب��ني الدرج��ات املرتفع��ة 

واملتو�س��طة واملنخف�س��ة، واجل��دول الآت��ي يب��نّي ه��ذه النتائ��ج.

جدول )11(: املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والن�سب املئوي��ة والتقديرات لأداة وجهات نظر املعلمني نحو 
الطلبة لدى املجالت واملحاور

املحاوراملجالت
املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية

التقدير

املجال 
الأول

متو�سطة93.4246.44.التعاون لدى الطالب

متو�سطة95.4447.69.توكيد الذات لدى الطالب

متو�سطة98.3349.06.�سبط الذات لدى الطالب

متو�سطة95.3447.73.الدرجة الكلية للمجال الأول

املجال 
الثاين 

متو�سطة93.5546.67.امل�سكالت الداخلية لدى الطالب

متو�سطة86.4142.92.امل�سكالت اخلارجية لدى الطالب

متو�سطة96.4748.02.الن�ساط الزائد لدى الطالب

متو�سطة92.3945.87.الدرجة الكلية للمجال الثاين

متو�سطة2.551.0850.94املجال الثالث: الكفاية الجتماعية للطالب



31

يت�سح من نتائج اجلدول ال�س��ابق اأن وجهات نظر املعلمني يف مناطق )ج( يف ال�سفة الغربية 
وقط��اع غ��زة نح��و الطلب��ة ج��اءت متو�س��طة، ف��ال ه��ي اإيجابي��ة ول ه��ي �س��لبية، وتقع بني هذين 
القطبني، فكانت تقديرات جميع املجالت متو�س��طة، وبالن�س��بة للمجال الأول الذي يحتوي 
ثالث��ة حم��اور ه��ي التع��اون وتوكي��د ال��ذات و�سب��ط ال��ذات، فق��د بلغ��ت متو�س��طات احل�س��ابية 
)اتب��ع املج��ال نظ��ام ليك��رت الثالث��ي املح�س��ور ب��ني �سف��ر و2( عل��ى الت��وايل )0.93، و0.95، 
و0.98( وبانحراف��ات معياري��ة قدره��ا عل��ى الت��وايل )0.42، و0.44، و0.33( وبلغ��ت الن�س��بة 
املئوي��ة له��ا عل��ى الت��وايل )%46.44، و%47.69، و%49.06(، اأم��ا املتو�س��ط احل�س��ابي للمجال 
الأول وال��ذي ي��دور ح��ول امله��ارات الجتماعي��ة فق��د بل��غ )0.95( وبانح��راف معي��اري ق��دره 
)0.34( وبن�س��بة مئوي��ة قدره��ا )%47.73( وعلي��ه ج��اء تقدي��ر امله��ارات الجتماعي��ة متو�س��طاً.

وبالن�س��بة للمج��ال الث��اين ال��ذي يحت��وي ثالث��ة حم��اور ه��ي امل�س��كالت الداخلي��ة وامل�س��كالت 
اخلارجي��ة والن�س��اط الزائ��د، فق��د بلغ��ت متو�س��طات احل�س��ابية )اتب��ع املج��ال نظ��ام ليك��رت 
الثالث��ي املح�س��ور ب��ني �سف��ر و2( عل��ى الت��وايل )0.93، و0.86، و0.96( وبانحراف��ات معيارية 
قدرها على التوايل )0.55، و0.41، و0.47( وبلغت الن�سبة املئوية لها على التوايل )46.67%، 
و%42.92، و%48.02(، اأم��ا املتو�س��ط احل�س��ابي للمج��ال الث��اين وال��ذي ي��دور ح��ول امل�س��كالت 
ال�سلوكية فقد بلغ )0.92( وبانحراف معياري قدره )0.39( وبن�سبة مئوية قدرها )45.87%( 

وعليه جاء تقدير امل�س��كالت ال�س��لوكية متو�س��طاً.

بل��غ متو�س��طه  الكفاي��ة الجتماعي��ة، فق��د  ي��دور ح��ول  وال��ذي  الثال��ث  وبالن�س��بة للمج��ال 
احل�س��ابي )2.55( وبانح��راف معي��اري ق��دره )1.08( وبلغ��ت الن�س��بة املئوي��ة ل��ه )50.94%( 
علم��اً اأن ه��ذا املج��ال اتب��ع نظ��ام ليك��رت اخلما�س��ي املح�س��ور ب��ني )1و5(، وعلي��ه ج��اء تقدي��ره 

متو�س��طاً.

وبالنظ��ر اىل نتائ��ج ال�س��وؤال الأول يتب��نّي تاأث��ر املرغوبي��ة الجتماعي��ة لدى املعلمني، فعندما 
ُطل��ب منه��م الك�س��ف ع��ن قناعاته��م واجتاهاته��م وافكاره��م جت��اه العملي��ة التعليمي��ة ونح��و 
الطلب��ة واأ�س��اليب التعام��ل معه��م، واأ�س��اليب اإدارة البيئ��ة ال�سفي��ة واأ�س��اليب التدري���س املتبع��ة، 
واأ�س��اليب تعدي��ل امل�س��كالت ال�س��لوكية، وم��دى الت��زام املعل��م ب��اآداب واأخ��الق مهن��ة التعلي��م، 
وعالق��ات املعل��م بزمالئ��ه واأه��ايل الطلب��ة، وم��دى ر�س��ا املعل��م ع��ن مهنت��ه واجتاهات��ه نحوه��ا 
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ودافعيت��ه وكفاءت��ه الذاتي��ة، تب��نّي اأن املعلم��ني ذهب��وا اىل تقدي��ر ذل��ك ب�س��كٍل مرتف��ع بوجٍه عام 
علم��اً اأنه��م ي��رون اأن الطلب��ة يعان��ون م��ن م�س��كالت �س��لوكية ون�سفه��م تقريب��اً يعوزه��م الكفاية 
الجتماعي��ة، وعلي��ه اإن كان املعلم��ون يت�س��مون بالكف��اءة الذاتي��ة بطريق��ة الت��ي ع��روا به��ا ع��ن 
اأنف�سهم ملاذا مل ي�ستطعيوا خف�س امل�سكالت ال�سلوكية وزيادة الكفاية الجتماعية للطلبة؟!

وعن��د مقارن��ة نتائ��ج ال�س��وؤالني الأول والث��اين م��ع نتائ��ج خمرج��ات جمموعت��ي الرتكي��ز، 
ميك��ن الق��ول اإن��ه م��ن الأف�س��ل اعتم��اد نتائ��ج جمموعت��ي الرتكي��ز اأك��ر م��ن نتائ��ج القيا���س 
الكم��ي ب�س��بب عام��ل املرغوبي��ة الجتماعي��ة م��ن جه��ة وق��درة جمموعت��ي الرتكي��ز على اإعطاء 
نتائ��ج اأدق ب�س��بب طبيع��ة عم��ل اأفراده��ا، اإذ تكون��ت جمموعت��ي الرتكي��ز م��ن العامل��ني يف ق�س��م 
التخطي��ط والتوجي��ه الرتب��وي يف وزارة الرتبي��ة والتعلي��م الع��ايل الفل�س��طيني، وا�س��تجابت 
املجموعتني لل�سوؤال الذي ن�س على » ما هي مقومات التعلم الجتماعي العاطفي من وجهة 
نظرك��م؟« وراأت: اأن عل��ى املعل��م تفه��م م�س��اعر واحا�سي���س وعواط��ف الطلب��ة/ ادم��اج ا�س��اليب 
تتعل��ق بتعزي��ز العم��ل العاطف��ي، ووج��وب تاأهي��ل املعلم��ني واملعلم��ات فيم��ا يتعل��ق بالتعلي��م 
العاطف��ي والجتماع��ي، وعل��ى املعل��م فه��م مقوم��ات �س��خ�سية الطال��ب، وادراك املعل��م ل��دوره 
كب��اين لالأجي��ال، ووع��ي املعل��م باأهمي��ة ال��دور املن��وط ب��ه، و�سالحي��ة املناه��ج احلالي��ة واأهمي��ة 
الرتكيز على الأن�سطة، وتوظيف املعلم لأ�ساليب التدري�س وطرق التقومي املختلفة، وبح�سب 
ه��ذه النتائ��ج فهن��اك اإ�س��ارات �سمني��ة اأن املعلم��ني يعوزه��م الكثر من امله��ارات لتحقيق التعلم 

الجتماع��ي العاطف��ي.

كم��ا راأت جمموعت��ا الرتكي��ز اأن عل��ى املعل��م اإمت��الك الدافعي��ة والرغب��ة يف التدري���س والوع��ي 
الذات��ي وامت��الك مه��ارات الت�س��ال والتوا�س��ل والق��درة عل��ى اتخ��اذ الق��رار واحل��د م��ن العن��ف 
ب��ني اأو�س��اط الطلب��ة، ويج��ب اأن يخ�س��ع املعل��م اىل تدري��ب اخلا���س باملعل��م، وبن��اء �سيا�س��يات 

ت�س��ّهل دور املعل��م.
وعل��ى املعل��م توظي��ف دور الأ�س��رة يف حتقي��ق التعلي��م غاي��ات التعلي��م الجتماع��ي - العاطف��ي، 
اإذ ميك��ن للمعل��م تفعي��ل التوا�س��ل م��ع الأه��ايل وتخ�سي���س لق��اءات توعوي��ة للطلب��ة والأه��ايل 

لعر���س اجلوان��ب العاطفي��ة والجتماعي��ة املرتبط��ة بالتعليم. 
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وتطرق��ت جمموعت��ا الرتكي��ز اىل املعيق��ات كالآث��ار الناجم��ة ع��ن ممار�س��ات الحت��الل والت��ي 
توؤث��ر يف كف��اءة املعلم��ني واداء الطلب��ة، م��ن ا�سطه��اد، وترويع وتخوي��ف، والعنف والقمع.

و�س��رورة حت�س��ني الو�س��ع الجتماع��ي والقت�س��ادي للطال��ب واملعل��م، وتعزي��ز البيئة املدر�س��ية 
واملراف��ق وتو�س��يع جح��م احلج��رات ال�سفي��ة اأو اإ�ساف��ة �سف��وف اأخ��رى وتوف��ر الإمكان��ات 
اللوج�س��تية الداعمة للبيئة املدر�س��ية، بالإ�سافة اىل �سرورة تغير ال�سور النمطية ال�س��لبية 

ع��ن املعلمني.
واأك��دت جمموعت��ا الرتكي��ز اأن��ه يج��ب اأن يك��ون الطال��ب ه��و حم��ور العملي��ة التعليمية ووجوب 
اأن يتحلى املعلم بالتفكر املرن و�س��عة ال�سدر املعلم ونبذ املمار�س��ات التقليدية التي ميار�س��ها 

بع�س املعلمون.

وراأت جمموعت��ا الرتكي��ز اأن امل�س��ادر وامل��وارد الت��ي ق��د ت�س��اعد يف حت�س��ني التعل��م الجتماع��ي 
العاطف��ي يتمث��ل با�س��تهداف املعلم��ني، واملر�س��دين، واملنه��اج، والدارات املدر�س��ية؛ اإذ يج��ب ان 
يخ�سع املعلمون واملر�س��دون اىل دورات تاأهيلية متخ�س�سة، ويجب ادماج ن�س��اطات يف املنهاج 
تعم��ل عل��ى تعزي��ز التعل��م العاطف��ي، ويج��ب زي��ادة وع��ي الدارات املدر�س��ية لفهمه��م طبيع��ة 
اأدواره��ا يف التعلي��م العاطف��ي الوج��داين، كم��ا يق��ع عل��ى عات��ق وزارة الرتبي��ة والتعلي��م الع��ايل 
الفل�س��طيني اع��داد مناه��ج خا�س��ة بالتعل��م الجتماع��ي العاطف��ي، وعق��د ور�س��ات عم��ل ودورات 
تدريبية للتعزيز التعلم الجتماعي العاطفي من خالل ال�سراكة مع املوؤ�س�سات اخلا�سة التي 
تعن��ى مبو�سوع��ات التنمي��ة الب�س��رية لنق��ل اخل��رات ل��وزارة الرتبية والتعلي��م، ويجب تدريب 

املر�س��دين عل��ى برام��ج التعل��م الجتماع��ي العاطفي.

وبح�س��ب جمموعت��ا الرتكي��ز ف��اإن برام��ج التدخ��ل املوج��ودة حالي��اً لتح�س��ني واق��ع التعل��م 
الجتماع��ي العاطف��ي تتمث��ل يف طبيع��ة املناه��ج املدر�س��ية والن�س��طة واعتم��اد وزارة الرتبي��ة 

والتعلي��م مب��داأ اأن الطال��ب ه��و حم��ور العملي��ة التعليمي��ة.

الجتماع��ي  الدع��م  يف  كب��ر  دور  له��ا  الت��ي  التطوي��ري  ال�س��راف  برام��ج  حالي��اً  ويوج��د 
والعاطف��ي للطلب��ة واملعلم��ني، كم��ا تتبن��ى وزارة الرتبي��ة والتعلي��م الع��ايل برنام��ج اللبن��ات 
ال��ذي يدع��م التعلي��م الجتماع��ي - العاطف��ي، كم��ا تعتم��د ال��وزارة برنام��ج ا�سدق��اء لبي��ب/ 
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اق��را/ لبن��ات التعل��م/ الن�س��اط احل��ر/ الن�س��طة وامل�س��ابقات الالمنهجي��ة/ برام��ج الوملبي��اد 
والميدي�س��ت و�س��ري/ الدع��م النف�س��ي والجتماع��ي للطلب��ة ع��ر برام��ج الإر�س��اد والتوجيه 

النف�س��ي الت��ي ي�س��رف عليه��ا املر�س��دون وينفذونه��ا.
وراأت جمموعت��ا الرتكي��ز اأن برام��ج التدخ��ل املطلوب��ة لتح�س��ني واق��ع التعل��م الجتماع��ي 
الجتماعي��ة  اجلوان��ب  يدع��م  ال��ذي  احل��ايل  اق��را  مب�س��روع  الإهتم��ام  تت�سم��ن  العاطف��ي 
والعاطفي��ة للطلب��ة، ول ب��د م��ن زي��ادة الوع��ي املعلم��ني واملر�س��دين جت��اه امت��الك مه��ارات 
التخطي��ط الالزم��ة ملواجه��ة ال�سعوب��ات الت��ي يعانيه��ا الطلب��ة، و�س��رورة ت�سمي��م م�س��ادر 
تعلم الكرتونية مثل ر�سوم متحركة تدعم التعلم العاطفي الجتماعي تنا�سب طلبة املرحلة 
1-4، والإهتم��ام بالدرام��ا التكويني��ة وحتفي��ز عم��ل امل�س��رح املدر�س��ي والدم��ى، ون�س��ر ن�س��رات 

اعالمي��ة تظه��ر تعب��ر الطال��ب ع��ن م�س��اعره، والإهتم��ام بالتفري��غ النف�س��ي للطلب��ة.

واتفق��ت جمموعت��ا الرتكي��ز عل��ى ت�س��ورات امل�س��تقبل نح��و حت�س��ني واق��ع التعل��م الجتماع��ي 
العاطف��ي م��ن خ��الل الهتم��ام باملعلم��ني، واملر�س��دين، واملنه��اج، والدارات املدر�س��ية؛ ف��ال ب��د 
اأن ي�سب��ح جمي��ع املعلم��ني واملر�س��دين موؤهل��ني ومدرب��ني وقادري��ن عل��ى التعام��ل م��ع التعل��م 
الجتماع��ي العاطف��ي، ولب��د اأن يحت��وي املنه��اج خمتل��ف اأ�س��كال الن�س��طة التي ت�س��ّهل التعليم 

الجتماع��ي، ول ب��د م��ن وج��ود مدي��ر موؤه��ل يف جم��ال التعلي��م العاطف��ي.

كما يجب توفر دورات تاأهيلية للمعلمني ب�سكٍل م�ستدمي ومتكرر تعنى بالتعلم الجتماعي 
العاطف��ي، وعم��ل ن�س��رات خا�س��ة بالتعل��م الجتماع��ي العاطف��ي لزيادة الوع��ي نحوه، لتو�سيح 
اله��دف، ول ب��د م��ن اخ�س��اع املعلم��ني واملر�س��دين اىل برام��ج التدخ��ل لتنمي��ة دافعيته��م نح��و 
العم��ل، وا�س��تهداف الدارات املدر�س��ية بغي��ة خلخل��ة القناع��ات ل��دى مدي��ري املدار���س ب�س��رورة 
التفك��ر خ��ارج ال�سن��دوق، اعط��اء املعلم��ني الهام���س وامل�س��احة يف التعام��ل م��ع الطلب��ة )م��ع 
اط��راف العملي��ة التعليمي��ة(، وا�س��راك الطلب��ة يف التعب��ر واتخ��اذ الق��رار م��ن خ��الل ت�س��كيل 

اللج��ان بالنتخ��اب مثاًل.
ول ب��د م��ن الهتم��ام باملدار���س الواقع��ة بجان��ب اجل��دار واإعطائه��ا اولوي��ة اأك��ر م��ن غره��ا 
وت�س��جيع املعلم��ني م��ن خ��الل تعزي��ز م��ن يطب��ق الرام��ج القائم��ة عل��ى التعلي��م الجتماع��ي 
العاطفي، وتعزيز دور املر�س��د يف املدر�س��ة وتعميمه على جميع املدار���س، وتفعيل دور الإدارات 

املدر�س��ية ملتابع��ة الرام��ج القائم��ة عل��ى التعلي��م الجتماع��ي العاطف��ي.
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باحل�س��بان  ذكره��ا  الآن��ف  الأف��كار  اأخ��ذ  مت  اإذا  املتوق��ع  م��ن  اأن��ه  الرتكي��ز  جمموعت��ا  وراأت 
�س��يزيد وعي املعلم لأهمية تعبر الطلبة عن اأنف�س��هم، و�س��تنخف�س ن�س��ب العنف بني اأو�س��اط 
الطلبة، و�سيتح�س��ن حت�سيلهم،  و�س��تزيد كفاءة املعلمني واملر�س��دين، و�س��يزيد عدد املر�س��دين 
يف املدار���س خا�س��ًة املحاذي��ة للم�س��توطنني والواقع��ة يف مناط��ق )ج(، و�س��تفتح الآف��اق لأج��راء 
درا�سات اجتماعية ونف�سية للطلبة من اأجل الت�سدي للم�سكالت التي يتعر�سون لها، و�سيتم 
تخ�سي���س زي��ارات م��ن ذوي الخت�سا���س وا�س��اتذة اجلامع��ة الرتبوي��ني م��ن اج��ل الط��الع 
عل��ى امل�س��كالت الت��ي يعانيه��ا الطلب��ة م��ن ظل��م وتروي��ع وتخوي��ف وا�سطه��اد م��ن الحت��الل 

وامل�س��توطنني ودرا�س��ة احتياجاته��م وو�س��ع احلل��ول املنا�س��بة له��م.

و�س��رتب على ما �س��بق ايجاد �سيا�س��ات على امل�س��تويات العليا لرفع كفاءة املعلمني واملر�س��دين 
واملناه��ج والدارات املدر�س��ية م��ن خ��الل الهتم��ام باحلواف��ز للفئ��ات املذك��ورة �س��واء مادي��ا او 

معنوياً.
واأو�س��ت جمموعت��ا الرتكي��ز اأن��ه يج��ب النط��الق م��ن حاج��ات املدر�س��ة خا�س��ة بيئ��ة املدر�س��ة 
الفقرة التي حتتاج اىل حتفيز لالإمكانات املوجودة فعلياً، و�سورة ر�سم �سيا�سات عليا لو�سع 
برام��ج لدع��م فك��رة التعل��م الجتماع��ي العاطف��ي، وخل��ق بيئ��ة امن��ة يف املدار���س ملمار�س��ة ه��ذا 
الن��وع م��ن التعل��م، وايج��اد معاي��ر ثابت��ة ووا�سح��ة ومقنن��ة للعم��ل يف ه��ذه الرام��ج، و�س��رورة 

توف��ر الدع��م امل��ادي له��ذه الرامج.

ت- النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثالث:

ن���س ه��ذا ال�س��وؤال عل��ى: م��ا وجه��ات نظ��ر الأه��ايل يف مناط��ق )ج( يف ال�سف��ة الغربي��ة وقط��اع 
غ��زة نحو املنظوم��ة التعليمية؟.

املعياري��ة  املتو�س��طات احل�س��ابية، والنحراف��ات  ا�س��تخراج  ال�س��وؤال مت  ولالإجاب��ة عل��ى ه��ذا 
والن�س��ب املئوي��ة ملج��الت الأداة، واعتم��د التقدي��ر ال�س��ابق، واجل��دول الآت��ي يبنّي هذه النتائج.
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جدول )12(: املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والن�سب املئوي��ة والتقديرات لأداة وجهات نظر الأهايل نحو 
املنظومة التعليمية لدى الدرجة الكلية واملجالت

املجالت
املتو�سط 
احل�سابي

التقديرالن�سبة املئويةالنحراف املعياري

مرتفعة جدا4.150.5982.97ًاملجال الأول

مرتفعة3.381.2467.63املجال الثاين 

مرتفعة3.940.6678.71املجال الثالث

مرتفعة3.230.4264.68الدرجة الكلية

يت�س��ح م��ن نتائ��ج اجل��دول ال�س��ابق اأن وجه��ات نظ��ر الأهايل يف مناط��ق )ج( يف ال�سفة الغربية 
وقط��اع غ��زة نح��و املنظوم��ة التعليمي��ة ج��اءت مرتفع��ة واإيجابي��ة، اإذ بل��غ املتو�س��ط احل�س��ابي 
للدرج��ة الكلي��ة )3.23( وبانح��راف معي��اري ق��دره )0.42( وبن�س��بة مئوي��ة قدره��ا )64.68%(، 
للمج��ال  وبالن�س��بة  ج��داً،  ب��ني مرتفع��ة ومرتفع��ة  فج��اءت  املج��الت  تقدي��رات جمي��ع  اأم��ا 
الأول وال��ذي ي��دور ح��ول الجتاه��ات نح��و املعل��م والتعلي��م، ودور الأ�س��رة يف تعليم الأبناء، فقد 
بل��غ متو�س��طه احل�س��ابي )4.15( وبانح��راف معي��اري ق��دره )0.59( وبلغ��ت الن�س��بة املئوي��ة ل��ه 

)%82.97( وعلي��ه ج��اء تقدي��ره مرتفع��اً ج��داً.

وبالن�سبة للمجال الثاين والذي يدور حول تاأثر ممار�سات الحتالل يف امل�سرة التعليمية، 
فق��د بل��غ متو�س��طه احل�س��ابي )3.38( وبانح��راف معي��اري ق��دره )1.24( وبلغ��ت الن�س��بة املئوي��ة 
ل��ه )%67.63( وعلي��ه ج��اء تقدي��ره مرتفع��اً، وفيم��ا يخ���س املج��ال الثال��ث وال��ذي ي��دور ح��ول 
الرعاي��ة الوالدي��ة واملن��اخ الأ�س��ري، فق��د بل��غ متو�س��طه احل�س��ابي )3.94( وبانح��راف معي��اري 

ق��دره )0.66( وبلغ��ت الن�س��بة املئوي��ة ل��ه )%78.71( وعلي��ه ج��اء تقدي��ره مرتفع��اً.

وبالنظ��ر اىل نتائ��ج  املجال��ني الأول والثال��ث فم��رة اأخ��رى يظه��ر تاأثر املرغوبية الجتماعية 
ل��دى الأه��ايل ه��ذه امل��رة، فعندم��ا ُطل��ب منه��م الك�س��ف ع��ن وجه��ات نظره��م نح��و املنظوم��ة 
التعليمية والجتاهات نحو املعلم والتعليم، ودور الأ�سرة يف تعليم الأبناء، والرعاية الوالدية 
الت��ي يقدمه��ا الأه��ايل وطبيع��ة املن��اخ الأ�س��ري، تب��نّي اأن الأه��ايل ذهب��وا اىل تقدير ذلك ب�س��كٍل 
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مرتفع بوجٍه عام علماً اأن الطلبة وبح�سب نتائج ال�سوؤال الثاين يعانون من م�سكالت �سلوكية 
ون�سفه��م تقريب��اً يعوزه��م الكفاي��ة الجتماعي��ة، وعلي��ه اإن كان الأه��ايل ميتلك��ون الكف��اءة 
والرعاية احل�سنة لأبنائهم الطلبة ولديهم اجتاهات مرتفعة نحو التعليم واملعلم فما الذي 

منعه��م م��ن خف���س امل�س��كالت ال�س��لوكية وزي��ادة الكفاي��ة الجتماعية لأبنائه��م الطلبة؟!

وق��د مت ا�س��تبعاد تاأث��ر عام��ل املرغوبي��ة الجتماعي��ة ع��ن نتائج املجال الث��اين واملتمثل بتاأثر 
ممار�سات الحتالل يف امل�سرة التعليمية ل�سببني هما؛ ارتفاع قيمة النحراف املعياري لهذا 
املج��ال وال��ذي بل��غ )1.24(، وه��ذا ي�س��ر اىل ع��دم جتان���س الأه��ايل يف اأرائه��م جت��اه ممار�س��ات 
الحت��الل وتاأثره��ا يف امل�س��رة التعليمي��ة الأم��ر ال��ذي يعط��ي �س��يئاً م��ن امل�سداقي��ة، كم��ا اأن 
الواق��ع الفل�س��طيني ونتائ��ج الدرا�س��ة النوعي��ة تدع��م �سح��ة النتائ��ج ال��واردة يف املج��ال الث��اين، 
كم��ا اأن ه��ذا املج��ال يتطل��ب تقيي��م �س��لوك الآخ��ر )الحت��الل( ولي���س تقيي��م ال��ذات )الأه��ايل(، 
وهذا بدوره خفف من تاأثر عامل املرغوبية الجتماعية عند اإجابة الأهايل على هذا املجال. 

التعلي��م  حتدي��ات  اإىل  والأه��ايل  املعلم��ون  اأ�س��ار  فق��د  النوعي��ة  بالدرا�س��ة  يتعل��ق  وفيم��ا 
الجتماعي والعاطفي التي يواجها الطالب، ومتثلت يف التحديات القت�سادية وال�سيا�س��ية، 
وتكد���س الف�س��ول، والو�س��ع المن��ي )الق�س��ف ال�س��رائيلي املتك��رر وامل�س��تمر عل��ي قط��اع غ��زة 
واعت��داءات امل�س��توطنني واجلي���س الإ�س��رائيلي واحلواج��ز واملداهم��ات والقت��ل والعتق��ال يف 
ال�سف��ة الغربي��ة(، كم��ا اأ�س��ارت العين��ة اىل وج��ود نق���س يف الحتياج��ات ال�سا�س��ية للطلب��ة م��ن 
م��واد تعلمي��ة وبن��ى حتتي��ة خا�س��ة مبدار�س��هم، وعزوف الإدارات املدر�س��ية ع��ن توفر الفقرات 
الرتفيهي��ة والأن�س��طة الالمنهجي��ة والت��ي تنم��ي اجلوان��ب الجتماعي��ة والعاطفي��ة ل��دى 
املتعلم��ني، واأ�س��تكى املعلم��ون م��ن حج��م ال�سغ��ط النف�س��ي الواق��ع عليه��م م��ن قب��ل الأه��ايل، 
ودوني��ة النظ��رة الت��ي يع��اين منه��ا املعل��م �س��واء م��ن قب��ل الطلب��ة اأو بع���س الأه��ايل، واأ�س��تكى 
الأهايل من حجم ال�سغوط النف�سية الواقعة عليهم وطبيعة الواجبات امللقاة على كواهلهم 
الأم��ر ال��ذي يح��د م��ن تفاعله��م وتعاونه��م م��ع املعلم��ني واملدر�س��ة، واأ�س��تكى املعلم��ون م��ن ع��دم 

تركي��ز الطلب��ة يف احل�س���س نتيج��ًة للقل��ق واخل��وف والكوابي���س وال�س��عور بالتهدي��د.

كم��ا اعرت���س بع���س املعلم��ون وبع���س الأه��ايل عل��ى املنه��اج اجلدي��د خا�س��ة يف قط��اع غزة كونه 
ي�سعف النتماء والهوية الوطنية، وا�ستكى املعلمون خا�سًة يف قطاع غزة من حالة النق�سام 
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الفل�س��طيني والتي توؤثر على جمريات احلياة الفل�س��طينية ومنها الرتبية والتعليم، ورف�س 
كثر من املعلمني �سيا�سة التقاعد الق�سري التي تتبناها وزارة الرتبية والتعليم العايل.

وراأى املعلم��ون والأه��ايل اأن هن��اك تاأث��ر للعن��ف ال�سيا�س��ي امل�س��تمر وال��ذي متار�س��ه �س��لطات 
الحت��الل الإ�س��رائيلي عل��ى الداء الجتماع��ي الكادمي��ي للطلب��ة يف قط��اع غ��زة وال�سف��ة 
الغربي��ة، م��ن ه��ذه التاأث��رات؛ ظه��ور امل�س��كالت الأكادميي��ة والنفعالي��ة ونف�س��ية م��ن عزل��ة 
وخ��وف وانط��واء وبالت��ايل �سع��ف التح�سي��ل، وظه��ور م�س��كالت �س��لوكية ب��ني اأو�س��اط الطلب��ة، 

وزي��ادة العن��ف ب��ني الطلب��ة.
واأ�س��ار املعلم��ون اأنه��م ي�س��اعدون الطلب��ة للح��د م��ن ه��ذه التاأث��رات م��ن خ��الل اإج��راء جل�س��ات 
تفري��غ ودع��م نف�س��ي للطلب��ة بالتع��اون م��ع املر�س��دين، والقي��ام باأن�س��طة ترفيهي��ة، الهتم��ام 

بالأن�س��طة الالمنهجي��ة، وحتفي��ز الطلب��ة عل��ى احل��وار والنقا���س وممار�س��ة هواياته��م.

واأ�س��ار املعلم��ون اىل اأن الأه��ايل يقوم��ون مبتابع��ة ابنائه��م اذا كان��وا م��ن ا�سح��اب التح�سي��ل 
الع��ايل لك��ن ل يلم�س��ون ذل��ك الهتم��ام الكب��ر م��ن اه��ايل الطلب��ة ال��ذي يعان��ون م��ن �سع��ف 

التح�سي��ل الدرا�س��ي، وعلي��ه ي��رى املعلم��ون �س��رورة حتفي��ز الأه��ايل لالهتم��ام باأبنائه��م.

واأتف��ق املعلم��ون اأن الإدارات املدر�س��ية تق��وم بت�س��جيع اولي��اء الم��ور للتع��اون م��ع املدر�س��ة 
واإيج��اد قن��وات ات�سالي��ة معه��م وتثم��ن م�س��اركتهم يف عملي��ة اتخ��اد الق��رارات املتعلق��ة بتعلي��م 
اأطفاله��م، كم��ا اأ�س��ار املعلم��ون اأنه��م يهتم��ون مبعرفة املناخات الأ�س��رية التي يحيا يف اأو�س��اطها 

الطلب��ة لتقدي��ر ظروفه��م ودعمه��م نف�س��ياً اإذا ل��زم الأم��ر.

واأب��دى بع���س الأه��ايل اأنه��م يتطوع��ون وي�س��اركون يف الن�س��طة الت��ي تقيمه��ا املدر�س��ة، واأ�س��ار 
املعلم��ون وبع���س الأه��ايل، اأن بع���س اأولي��اء الأم��ور م��ن مي�س��وري احل��ال ي�س��اهمون مالي��اً 
ومعنوي��ا يف الحتف��الت وامل�س��ابقات الريا�سي��ة والرح��الت والأن�س��طة الت��ي تقيمه��ا املدر�س��ة 
وتوف��ر بع���س اللوج�س��تيات وامل�س��تلزمات، وعلي��ه راأى املعلم��ون اأن��ه ل ب��د م��ن اإ�س��راك الأهايل 

يف عملي��ات اتخ��اذ الق��رار اخلا�س��ة باملدر�س��ة.
وطال��ب املعلم��ون بزي��ادة وع��ي الأه��ايل جت��اه العملي��ة التعليم��ة ومتابع��ة واجب��ات اأبنائه��م 
املدر�س��ية ومواكب��ة املنه��اج اجلدي��د ومتابع��ة امل�س��اريع الت��ي ينفذه��ا الطلب��ة، و�س��رورة التع��اون 
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بني املعلم والأ�سرة، وراأى املعلمون اأن على الإدارات املدر�سية ووزارة الرتبية والتعليم النظر 
اىل امل�س��كالت الت��ي يواجهه��ا املعلم��ون �س��واء عل��ى �سعي��د م��ادي اأو معن��وي. 

واأ�س��ار املعلم��ون اىل اأن ا�س��رتاتيجيات التعل��م الجتماع��ي العاطف��ي الت��ي يت��م تنفيذها بالفعل 
تتمحور حول اإجراء اجتماعات توعوية مع الأهايل يف كيفية التعامل مع ابنائهم ومتابعتهم، 
وبن��اء خط��ط عالجي��ة للطلب��ة، وت�سميم ون�س��ر مل�سقات ون�س��رات توعوي��ة وتربوية لالأهايل 

يف المور التي يجب متابعتها مع الطلبة.

واتف��ق املعلم��ون اأن ا�س��رتاتيجيات و�سيا�س��ات التنفي��ذ الت��ي تدع��م الداء الجتماع��ي للطلب��ة 
تظه��ر يف التخطي��ط املحك��م للح�س��ة الدرا�س��ية، وحتفي��ز الطلب��ة وت�س��جيعهم، والهتم��ام 
بالفروق الفردية وفتح باب امل�ساركة امام جميع الطلبة، ون�سر ثقافة العمل اجلماعي داخل 
املدر�سة وال�سف، وخلق بيئات مناق�سة اآمنة للطلبة كي يعروا عن اأنف�سهم، وت�سجيع الطلبة 
عل��ى ط��رح ال�س��ئلة وتب��ادل الف��كار والآراء، ودم��ج الطلب��ة م��ع بع�سه��م البع���س وع��دم التمي��ز 
بينهم، وتبني اأ�ساليب الت�سويق والتحفيز والهتمام بالدعابة واملرح، واللجوء اىل التدري�س 

التب��اديل، وتنفي��ذ ور�س��ات عم��ل للمعلمني.
وراأى املعلم��ون اأن ال�س��رتاتيجيات الت��ي ت�س��اهم يف تعزي��ز التعل��م الجتماع��ي العاطف��ي يج��ب 
اأن ترتك��ز عل��ى بن��اء جمموع��ات عالجي��ة للطلب��ة م��ن �سع��اف التح�سي��ل )التعلي��م امل�س��اند اأو 
العالج��ي(، ودجمه��م م��ع الطلب��ة املمتازي��ن، وا�س��تخدام اأ�س��اليب تعديل ال�س��لوك واللجوء اىل 
الإثاب��ة والتعزي��ز، واعتم��اد فني��ات �س��لوكية كالإقت�س��اد الرم��زي، واأن يج��ري املعل��م م�س��ابقات 
داخ��ل ال�س��ف مقاب��ل هداي��ا وه��ذا يحت��اج ايل دع��م وتع��اون م��ن ع��ده اط��راف، واأن يلع��ب املعل��م 
ال��دور التقلي��دي املن��اط ب��ه فق��ط ف��ال ب��د اأن يك��ون مر�س��د وداع��م للطلب��ة، ول ب��د م��ن دع��م 
مه��ارات املتعلم��ني يف احل�س��ة ال�سفي��ة م��ن قب��ل املعل��م والتعاون م��ع الأهايل والتوا�سل معهم، 
والقيام باأن�سطة هادفة يف �ساحة املدر�سة والذاعة املدر�سية كالن�سيد الهادف وامل�سرح والر�سم 

ون��دوات وور���س عم��ل لالأه��ايل لزي��ادة الوع��ي يف �س��تي املج��الت.

واأ�س��ار املعلم��ون اأن خمرج��ات التعل��م الجتماع��ي العاطف��ي ب��ني الطلب��ة تتمح��ور حول حت�س��ن 
م�س��توي التح�سي��ل الدرا�س��ي وال�س��عور بامل�س��وؤولية وحت�س��ن الق��درة عل��ى الفه��م وال�س��تيعاب 

للدرو�س.
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عل��ى  القائ��م  للتعلي��م  فر���س  ه��ي  الفعال��ة  الجتماع��ي  التعل��م  برام��ج  اأن  املعلم��ون  وراأى 
اخل��رة الفردي��ه واجلمعي��ة يف نف���س الوق��ت، كم��ا اأن التعلي��م الجتماع��ي العاطف��ي يحت��اج ايل 
توف��ر من��اخ يق��دم دعم��ا وم�س��اندة م��ن قب��ل الأه��ايل والإدارات املدر�س��ية ومديري��ات الرتبي��ة 
والتعلي��م واملجتم��ع املحل��ي، كم��ا اأن التعلي��م الجتماع��ي والعاطف��ي قائ��م عل��ي تفاع��ل املعرف��ة 
م��ع النفع��ال، ويعتم��د عل��ى ا�س��تخدام الرم��وز، كم��ا اأن التعلي��م الجتماع��ي العاطف��ي خ��ره 
قيمي��ة تقت�س��ي التخل��ي ع��ن امن��اط قيمي��ة بالي��ة ، وه��و اأ�س��لوب ه��ادف وموج��ه نح��و حتقي��ق 
اه��داف واغرا���س خالق��ة، ويتطل��ب م�س��اركة اجلمي��ع م��ن ذوي العالقة ويعتم��د علي التفاعل 

الجتماع��ي والعالق��ات املتبادل��ة ب��ني الف��راد.

ث- النتائج املتعلقة بال�سوؤال الرابع:
ن���س ه��ذا ال�س��وؤال عل��ى: ه��ل توؤث��ر متغ��رات جن���س املعل��م واملنطق��ة والعم��ر وال�س��ف ال��ذي 
يّدر���س في��ه وم��كان الإقام��ة واحلال��ة الجتماعي��ة و�س��نوات اخلدم��ة يف اجتاه��ات املعلم��ني يف 

مناط��ق )ج( يف ال�سف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة نح��و العملي��ة التعليمي��ة؟

 Seven Way ولالإجاب��ة عل��ى ه��ذا ال�س��وؤال مت ا�س��تخدام اختب��ار حتلي��ل التباي��ن ال�س��باعي
ANOVA، للمقارن��ة ب��ني متو�س��طات اجتاه��ات املعلم��ني يف مناط��ق )ج( يف ال�سف��ة الغربي��ة 

وقطاع غزة نحو العملية التعليمية يف �سوء م�ستويات متغرات جن�س املعلم واملنطقة والعمر 
وال�س��ف ال��ذي يّدر���س في��ه وم��كان الإقام��ة واحلال��ة الجتماعي��ة و�س��نوات اخلدم��ة، واجل��دول 

الآت��ي يب��نّي النتائ��ج اخلا�س��ة بذلك.
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جدول )13(: نتائج حتليل التباين ال�سباعي لتاأثرات متغرات جن�س املعلم واملنطقة والعمر وال�سف الذي يّدر�س فيه 
ومكان الإقامة واحلالة الجتماعية و�سنوات اخلدمة يف اجتاهات املعلمني يف مناطق )ج( يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة 

نحو العملية التعليمية

جمموع م�سدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة فاملربعات

الدللة

0010.**1.57011.57011.505املنطقة

0091.0090.0690.7940.اجلن�س

2183.0730.5310.6620.العمر

4172.20801.528.2250.مكان ال�سكن

0241.0240.1780.6750.احلالة الجتماعية

8168.1020.7470.6500.ال�سف

4343.14501.060.3730.�سنوات اخلدمة

)α = 0.01( دالة اإح�سائياً عند **

يت�س��ح م��ن نتائ��ج اجل��دول ال�س��ابق اأن جمي��ع املتغ��رات امل�س��تقلة مل توؤث��ر يف اجتاهات املعلمني 
يف مناط��ق )ج( يف ال�سف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة نح��و العملي��ة التعليمي��ة، ع��دا متغ��ر املنطق��ة، 
اإذ بلغ��ت قيم��ة )ف = α < 0.01 ،11.51(، وه��ذا ي�س��ر اىل اأن��ه هن��اك اخت��الف يف اجتاه��ات 
املعلمني نحو العملية التعليمية بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وعليه مت ح�ساب املتو�سطات 
احل�س��ابية والنحراف��ات املعياري��ة والك�س��ف ع��ن دلل��ة الفروق��ات ب��ني متو�س��طات الجتاه��ات 
 Independent Samples( اختب��ار  با�س��تخدام  املنطق��ة  متغ��ر  بح�س��ب  الكلي��ة  والدرج��ة 

t-test(، واجل��دول الآت��ي يو�س��ح النتائ��ج اخلا�س��ة بذل��ك:

قطاع غزةم�ستوى الدللةالنحراف املعيارياملنطقة )ج( يف ال�سفة الغربية )ن = 50(
)ن = 50(
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جدول )14( املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية ونتائج اختبار Independent Samples t-test لفح�س دللة 
الفروقات بني املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية واملجالت لأداة اجتاهات املعلمني نحو العملية التعليمية

املجالت

املنطقة )ج( يف ال�سفة 
الغربية )ن = 50(

قطاع غزة
)ن = 50(

درجات قيمة ت
احلرية

م�ستوى 
الدللة املتو�سط 

احل�سابي
النحراف 

املعياري
املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

املجال 
980.000**4.270.333.810.683.83الأول

املجال 
3.980.473.830.461.47980.143الثاين

املجال 
4.190.524.010.561.45980.150الثالث

املجال 
980.000**3.001.071.990.714.95الرابع

املجال 
980.775-3.700.543.740.660.287اخلام�س

الدرجة 
3.930.263.600.434.15980.000الكلية

)α = 0.01( دالة اإح�سائياً عند **

يت�س��ح م��ن نتائ��ج اجل��دول ال�س��ابق اأن متغ��ر املنطق��ة لع��ب دوراً يف تاأث��ره يف املج��ال الأول 
الذي يدور حول اجتاهات املعلم نحو الطلبة واأ�ساليب التعامل معهم، واأ�ساليب اإدارة البيئة 
ال�سفي��ة واأ�س��اليب التدري���س املتبع��ة، واأ�س��اليب تعدي��ل امل�س��كالت ال�س��لوكية، والت��زام املعل��م 
ب��اآداب واأخ��الق مهن��ة التعلي��م، فق��د بل��غ متو�س��طه احل�س��ابي ملعلم��ي ال�سف��ة الغربي��ة )4.27( 
وبانح��راف معي��اري ق��دره )0.33(، اأم��ا معلم��ي قط��اع غ��زة فق��د بل��غ متو�س��طهم احل�س��ابي على 
ه��ذا املج��ال )3.81( وبانح��راف معي��اري ق��دره )0.68(، اإذ كان��ت الف��رق ب��ني املتو�س��طني داًل 
اإح�سائي��اً، اإذ بلغ��ت قيم��ة )ت = α < 0.01 ،3.83(، اأي ان تقدي��رات معلم��ي ال�سف��ة الغربي��ة 
ملدى مراعاتهم للتعليم القائم على اجلوانب الجتماعية والعاطفية للطلبة جاءت اأكر من 

تقدي��رات معلم��ي قط��اع غ��زة لذل��ك.
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كم��ا لع��ب متغ��ر املنطق��ة دوراً يف تاأث��ره يف املج��ال الراب��ع ال��ذي ي��دور ح��ول تاأث��ر ممار�س��ات 
الحتالل على امل�سرة التعليمية، فقد بلغ متو�سطه احل�سابي ملعلمي ال�سفة الغربية )3.00( 
وبانح��راف معي��اري ق��دره )1.07(، اأم��ا معلم��ي قط��اع غ��زة فق��د بل��غ متو�س��طهم احل�س��ابي على 
ه��ذا املج��ال )1.99( وبانح��راف معي��اري ق��دره )0.71(، اإذ كان��ت الف��رق ب��ني املتو�س��طني داًل 
اإح�سائي��اً، اإذ بلغ��ت قيم��ة )ت = α < 0.01 ،4.95(، اأي ان تقدي��رات معلم��ي ال�سف��ة الغربي��ة 
مل��دى تاأث��ر ممار�س��ات الحت��الل عل��ى امل�س��رة التعليمي��ة ج��اءت اأك��ر م��ن تقدي��رات معلم��ي 

قط��اع غ��زة لذلك.

ولع��ب متغ��ر املنطق��ة دوراً يف تاأث��ره يف الدرج��ة الكلي��ة لجتاه��ات املعلم��ني نح��و العملي��ة 
التعليمي��ة، فق��د بل��غ متو�س��طها احل�س��ابي ملعلم��ي ال�سف��ة الغربي��ة )3.93( وبانح��راف معي��اري 
قدره )0.26(، اأما معلمي قطاع غزة فقد بلغ متو�سطهم احل�سابي على الدرجة الكلية )3.60( 
وبانحراف معياري قدره )0.43(، اإذ كانت الفرق بني املتو�سطني داًل اإح�سائياً، اإذ بلغت قيمة 
)ت = α < 0.01 ،4.15(، اأي ان اجتاه��ات معلم��ي ال�سف��ة الغربي��ة نح��و العملي��ة التعليمي��ة 

ج��اءت اأف�س��ل م��ن معلمي قطاع غزة.

ج- النتائج املتعلقة بال�سوؤال اخلام�س:
ن���س ه��ذا ال�س��وؤال عل��ى: ه��ل توؤث��ر متغ��رات جن���س الطال��ب واملنطق��ة وال�س��ف ال��ذي يدر���س 
في��ه وم��كان الإقام��ة يف وجه��ات نظ��ر املعلم��ني يف مناط��ق )ج( يف ال�سف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة 

نح��و الطلبة؟
 Four Way الرباع��ي  التباي��ن  حتلي��ل  اختب��ار  ا�س��تخدام  مت  ال�س��وؤال  ه��ذا  عل��ى  ولالإجاب��ة 
ANOVA، للمقارن��ة ب��ني متو�س��طات وجه��ات نظ��ر املعلم��ني يف مناط��ق )ج( يف ال�سف��ة الغربي��ة 

وقطاع غزة نحو الطلبة يف �سوء م�س��تويات متغرات جن���س الطالب واملنطقة وال�سف الذي 
يدر���س في��ه وم��كان الإقام��ة، واجل��دول الآت��ي يب��نّي النتائ��ج اخلا�س��ة بذل��ك.
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جدول )15(: نتائج حتليل التباين الرباعي لتاأثرات متغرات جن�س الطالب واملنطقة ومكان ال�سكن وال�سف الذي 
يدر�س فيه يف وجهات نظر املعلمني يف مناطق )ج( يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة نحو الطلبة لدى املجالت

م�سدر التبايناملجالت
جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة ف
م�ستوى 
الدللة

املجال الأول

0291.029.247.621.املنطقة

0011.001.005.944.جن�س الطالب

2182.109.935.397.مكان ال�سكن

3164.079.676.611.ال�سف

املجال الثاين

5771.5773.733.057.املنطقة

0251.025.165.686.جن�س الطالب

0892.045.288.750.مكان ال�سكن

2644.066.428.788.ال�سف

املجال الثالث

1.38611.3861.230.271املنطقة

4161.416.369.545.جن�س الطالب

7.14923.5742.173.068مكان ال�سكن

6.10641.5271.355.258ال�سف

يت�س��ح م��ن نتائ��ج اجل��دول ال�س��ابق اأن جمي��ع املتغ��رات امل�س��تقلة مل توؤث��ر يف املج��ال الأول 
وال��ذي ي��دور ح��ول امله��ارات الجتماعي��ة للطلب��ة، ومل توؤث��ر كذل��ك يف املج��ال الث��اين وال��ذي 
ي��دور ح��ول امل�س��كالت ال�س��لوكية للطلب��ة، ومل توؤث��ر اأي�س��اً يف املج��ال الثال��ث وال��ذي ي��دور حول 

الكفاي��ة الجتماعي��ة للطلب��ة.

ح- النتائج املتعلقة بال�سوؤال ال�ساد�س:
ن���س ه��ذا ال�س��وؤال عل��ى: ه��ل توؤث��ر متغ��رات جن���س الوال��د واملنطق��ة والعم��ر وم�س��افة ابتع��اد 
املن��زل ع��ن املدر�س��ة بالأمت��ار وم��كان الإقام��ة وامل�س��توى التعليم��ي واحلال��ة العملي��ة وو�س��يلة 
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النقل الأ�سا�س��ية للذهاب والعودة من املدر�س��ة ونوع الأ�س��رة ودخل الأ�س��رة ال�س��هري بال�س��يكل 
واملعي��ل الرئي�س��ي لالأ�س��رة يف وجه��ات نظ��ر الأه��ايل يف مناط��ق )ج( يف ال�سف��ة الغربي��ة وقط��اع 

غ��زة نح��و املنظوم��ة التعليمية؟

ولالإجاب��ة عل��ى ه��ذا ال�س��وؤال مت ا�س��تخدام اختب��ار حتلي��ل التباي��ن متع��دد املتغ��رات امل�س��تقلة، 
للمقارنة بني متو�سطات وجهات نظر الأهايل يف مناطق )ج( يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة 
نحو املنظومة التعليمية يف �سوء م�ستويات متغرات جن�س الوالد واملنطقة والعمر وم�سافة 
ابتع��اد املن��زل ع��ن املدر�س��ة بالأمت��ار وم��كان الإقام��ة وامل�س��توى التعليم��ي واحلال��ة العملي��ة 
وو�س��يلة النق��ل الأ�سا�س��ية للذه��اب والع��ودة م��ن املدر�س��ة ون��وع الأ�س��رة ودخ��ل الأ�س��رة ال�س��هري 

بال�س��يكل واملعي��ل الرئي�س��ي لالأ�س��رة، واجل��دول الآت��ي يب��نّي النتائ��ج اخلا�س��ة بذل��ك.

جدول )16(: نتائج حتليل التباين متعدد املتغرات امل�ستقلة لتاأثرات متغرات جن�س الوالد واملنطقة والعمر وم�سافة 
ابتعاد املنزل عن املدر�سة بالأمتار ومكان الإقامة وامل�ستوى التعليمي واحلالة العملية وو�سيلة النقل الأ�سا�سية للذهاب 
والعودة من املدر�سة ونوع الأ�سرة ودخل الأ�سرة ال�سهري بال�سيكل واملعيل الرئي�سي لالأ�سرة يف وجهات نظر الأهايل يف 

مناطق )ج( يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة نحو املنظومة التعليمية لدى الدرجة الكلية

م�سدر التباين
جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة ف
م�ستوى 
الدللة

0011.001.003.957.اجلن�س

3031.3031.716.196.املنطقة

6323.2111.193.322.العمر

4943.165.932.432.امل�سافة

1892.095.536.588.مكان الإقامة

0914.023.129.971.امل�ستوى التعليمي

1.0854.2711.536.206احلالة العملية

6823.2271.288.288.و�سيلة النقل

0802.040.226.799.نوع الأ�سرة
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0552.028.156.856.الدخل ال�سهري

0843.028.158.924.املعيل الرئي�سي

يت�س��ح م��ن نتائ��ج اجل��دول ال�س��ابق اأن جمي��ع املتغ��رات امل�س��تقلة مل توؤث��ر يف الدرج��ة الكلي��ة 
لوجهات نظر الأهايل يف مناطق )ج( يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة نحو املنظومة التعليمية.

مناق�سة النتائج:
١- ظه��ر يف نتائ��ج البح��ث الكم��ي تاأث��ر عام��ل املرغوبي��ة الجتماعي��ة على ا�س��تجابات املعلمني 
والأه��ايل، ومت اثب��ات وج��ود ه��ذا التاأث��ر بالعتم��اد عل��ى نف���س نتائ��ج البح��ث الكم��ي ونتائ��ج 
 Self-Report( البحث النوعي، وكما مت الإ�سارة �سابقاً فاإن طريقة مقايي�س التقرير الذاتي
Questionnaires( ت��وؤدي يف كث��ر م��ن الأحي��ان اىل اأن يح��ّرف الأف��راد اإجاباته��م ب�س��بب 

املرغوبي��ة الجتماعي��ة )Social Desirability(، وبالعتم��اد عل��ى نتائ��ج الدرا�س��ة النوعي��ة 
فاإن��ه م��ن متطلب��ات التعلي��م الجتماع��ي العاطف��ي تفهم املعلمني خل�سائ���س الطلبة النمائية 
وم�ساعرهم وعواطفهم، و�سرورة ادماج ا�ساليب تتعلق بتعزيز اجلوانب العاطفية يف العملية 
التعليمي��ة، ووج��وب تاأهي��ل املعلم��ني واملعلم��ات فيم��ا يتعل��ق بالتعلي��م العاطف��ي والجتماع��ي، 
وت�سم��ني املناه��ج الأن�س��طة ذات العالق��ة بتطوي��ر التعلي��م الجتماع��ي والعاطف��ي، و�س��رورة 
توا�سل املعلم مع اأ�سرة الطالب وحت�س�س حاجاته النف�سية، ول بد من تدعيم دور املر�سدين 
يف املدار���س، واإذ ياأت��ي ه��ذا حت��ت مظل��ة الإدارات املدر�س��ية الفاعلي��ة والواعي��ة لأ�س��ول التعلي��م 

الجتماع��ي والعاطفي.

٢- رغ��م اإدع��اء املعلم��ني والأه��ايل اأن��ه يتوا�سل��ون فيم��ا بينه��م لتحقي��ق خمرج��ات تعليمي��ة 
وتربوية اأف�سل اإّل اأن الطلبة يعانون من م�سكالت �سلوكية ون�سفهم تقريباً يعوزهم الكفاية 
الجتماعي��ة، فل��م ي�س��تطع املعلم��ون والأه��ايل رغ��م ال�س��مات الإيجابي��ة التي يدع��ون امتالكها 

خف���س امل�س��كالت ال�س��لوكية وزي��ادة الكفاي��ة الجتماعية للطلبة.

٣- ق��ّدر املعلم��ون تاأث��ر ممار�س��ات الحت��الل عل��ى امل�س��رة التعليمي��ة تقدي��راً متو�س��طاً، اإذ 
اأن عين��ة الدرا�س��ة ق��د اأت��ت م��ن اأقليم��ني خمتلف��ني، فف��ي ح��ني ان معلم��ي ال�سف��ة الغربي��ة يف 
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مناط��ق )ج( م��ن �س��مالها اىل جنوبه��ا يحتك��ون ب�س��لطات الحت��الل الإ�س��رائيلي وامل�س��توطنني 
وحواج��زه وي�س��اهدون العتق��الت والقم��ع ويخ��رون التهدي��د ب�س��كٍل مبا�س��ر مقارن��ًة مب��ا ه��و 
علي��ه احل��ال يف قط��اع غ��زة الت��ي ي�س��تهدفها الحت��الل بالق�س��ف ول يوج��د احت��كاك مبا�س��ر 
م��ع ق��وات الحت��الل، وه��ذا جع��ل املعلم��ني ل يتفق��ون عل��ى راأي واح��د ح��ول تاأث��ر �س��لطات 
الحت��الل عل��ى امل�س��رة التعليمي��ة، وتب��نّي ع��ر الدرا�س��ة الكمي��ة ان تقدي��رات معلم��ي ال�سف��ة 
الغربي��ة مل��دى تاأث��ر ممار�س��ات الحت��الل عل��ى امل�س��رة التعليمي��ة ج��اءت اأك��ر م��ن تقدي��رات 
معلمي قطاع غزة لذلك، يف حني تطرقت جمموعتا الرتكيز اىل ممار�سات الحتالل والتي 

توؤث��ر يف كف��اءة املعلم��ني واداء الطلب��ة، م��ن ا�سطه��اد، وتروي��ع وتخوي��ف، والعن��ف والقم��ع.

٤- اأ�س��ارت نتائ��ج الدرا�س��ة اىل �س��رورة حت�س��ني الو�س��ع الجتماع��ي والقت�س��ادي للطال��ب 
واملعلم، وتعزيز البيئة املدر�سية واملرافق وتو�سيع جحم احلجرات ال�سفية اأو اإ�سافة �سفوف 
اأخرى وتوفر الإمكانات اللوج�ستية الداعمة للبيئة املدر�سية، بالإ�سافة اىل �سرورة تغير 

ال�س��ور النمطي��ة ال�س��لبية عن املعلمني.
يف  تتمث��ل  والعاطف��ي  الجتماع��ي  التعلي��م  حتدي��ات  اأن  اإىل  والأه��ايل  املعلم��ون  اأ�س��ار   -5
اجلوان��ب القت�سادي��ة وال�سيا�س��ية، وتكد���س الف�س��ول، والو�س��ع المني )الق�سف ال�س��رائيلي 
املتك��رر وامل�س��تمر عل��ي قط��اع غ��زة واعت��داءات امل�س��توطنني واجلي���س الإ�س��رائيلي واحلواج��ز 

واملداهم��ات والقت��ل والإعتق��ال يف ال�سف��ة الغربي��ة(. 

6- اأ�س��ارت نتائ��ج الدرا�س��ة النوعي��ة اىل وج��ود نق���س يف الحتياج��ات ال�سا�س��ية للطلب��ة م��ن 
م��واد تعلمي��ة وبن��ى حتتي��ة خا�س��ة مبدار�س��هم، وعزوف الإدارات املدر�س��ية ع��ن توفر الفقرات 
الرتفيهي��ة والأن�س��طة الالمنهجي��ة والت��ي تنم��ي اجلوان��ب الجتماعي��ة والعاطفي��ة ل��دى 
املتعلم��ني، واأ�س��تكى املعلم��ون م��ن حج��م ال�سغ��ط النف�س��ي الواق��ع عليه��م م��ن قب��ل الأه��ايل، 
ودوني��ة النظ��رة الت��ي يع��اين منه��ا املعل��م �س��واء م��ن قب��ل الطلب��ة اأو بع���س الأه��ايل، واأ�س��تكى 
الأه��ايل م��ن حج��م ال�سغ��وط النف�س��ية الواقع��ة عليه��م وطبيعة الواجبات امللق��اة على عاتقهم 
الأم��ر ال��ذي يح��د م��ن تفاعله��م وتعاونه��م م��ع املعلم��ني واملدر�س��ة، واأ�س��تكى املعلم��ون م��ن ع��دم 

تركي��ز الطلب��ة يف احل�س���س نتيج��ًة للقل��ق واخل��وف والكوابي���س وال�س��عور بالتهدي��د.

٧- كان��ت وجه��ات نظ��ر املعلم��ني يف مناط��ق )ج( يف ال�سف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة نح��و الطلب��ة 
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متباين��ة فف��ي ح��ني اأمتل��ك بع���س املعلم��ون وجه��ات نظ��ر اإيجابي��ة فق��د امتل��ك البع���س الآخ��ر 
وجهات نظر �سلبية الأمر الذي جعلهم ل يتفقون على وجهة نظر واحدة جتاه الطلبة، فقد 
اأ�س��ار املعلمون اأن الطلبة ميتلكون مهارات التعاون و�سبط وتوكيد الذات بدرجات متو�س��طة 

ون�سفه��م ل ميتلك��ون الكفاي��ة الجتماعية.

اأ�س��ار املعلم��ون اىل ان الطلب��ة يعان��ون م��ن بع���س امل�س��كالت ال�س��لوكية والت��ي ت�س��تلزم   -٨
متابع��ًة وعالج��اً، كم��ا اأن الطلب��ة ميتلك��ون ق��دراً متوا�سع��اً م��ن الكفاي��ات الأكادميي��ة والت��ي 

تظه��ر يف حت�سيله��م الدرا�س��ي يف خمتل��ف املو�سوع��ات الدرا�س��ية.

٩- اأ�س��ار الأه��ايل اأن تاأث��ر ممار�س��ات الحت��الل الإ�س��رائيلي يب��دو جلي��اً ووا�سح��اً يف �س��ر 
العملي��ة التعليمي��ة وتقدمه��ا، ورغ��م تعا�س��ة الظ��روف الأمني��ة وال�سيا�س��ية فم��ا زال��ت الأ�س��رة 

الفل�س��طينية تق��دم الرعاي��ة الوالدي��ة وتوف��ر املن��اخ الأ�س��ري الإيجاب��ي لالأبن��اء.

١٠- تب��نّي اأن جمي��ع املتغ��رات امل�س��تقلة مل توؤث��ر يف اجتاه��ات املعلم��ني يف مناط��ق )ج( يف 
ال�سف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة نح��و العملي��ة التعليمي��ة، ع��دا متغ��ر املنطق��ة، اإذ ان تقدي��رات 
معلمي ال�سفة الغربية ملدى مراعاتهم للتعليم القائم على اجلوانب الجتماعية والعاطفية 

للطلب��ة ج��اءت اأك��ر م��ن تقدي��رات معلم��ي قط��اع غ��زة لذل��ك.

١١- بّين��ت النتائ��ج اأن معلم��ي ال�سف��ة الغربي��ة يتفوق��ون عل��ى معلم��ي قط��اع غ��زة يف امت��الك 
اجتاه��ات ايجابي��ة نح��و الطلب��ة ونح��و العملي��ة التعليمي��ة، واإجادة اإدارة البيئ��ة ال�سفية واتباع 
اأ�س��اليب التدري���س، ويف اأ�س��اليب تعدي��ل امل�س��كالت ال�س��لوكية، والتزامه��م ب��اآداب واأخ��الق مهن��ة 

التعليم.

١٢- ق��ّدر معلم��و ال�سف��ة الغربي��ة تاأث��ر ممار�س��ات الحت��الل عل��ى امل�س��رة التعليمي��ة بدرج��ة 
اأك��ر م��ن معلمي قطاع غزة.
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التو�سيات:

واملنه��اج،  واملر�س��دين،  املعلم��ني،  ا�س��تهداف  يج��ب  العاطف��ي  الجتماع��ي  التعل��م  لتح�س��ني 
والدارات املدر�س��ية؛ اإذ يج��ب ان يخ�س��ع املعلم��ون واملر�س��دون اىل دورات تاأهيلي��ة متخ�س�س��ة، 
ويج��ب ادم��اج ن�س��اطات يف املنه��اج تعم��ل عل��ى تعزي��ز التعل��م الجتماع��ي العاطف��ي؛ كالأن�س��طة 

وال�س��اليب الالمنهجي��ة مث��ل:

١- التعليم عن طريق اللعب )اأ�سلوب تفريغي(
٢- التعليم عن طريق ا�ستخدام املو�سيقى والغاين 

٣- التعليم عن طريق �سرد الق�س�س )الروائي(
٤- الهتمام بتعزيز مهارات الأطفال مثل الر�سم والريا�سة

5- الرتكيز على بناء �سخ�سية الأطفال بتعليمهم الأ�ساليب واملهارات احلياتية.
6- التاأكيد على دمج القيم واملواطنة ال�ساحلة يف اأ�سلوب التعليم

٧- تعزيز مهارات التقبل واحرتام الختالف بني الأطفال

الأطف��ال  م�س��تويات  عل��ى  للتع��رف  مو�سوعي��ة  اك��ر  قيا���س  اأدوات  توف��ر  اىل  بالإ�ساف��ة 
العقلي��ة والنمائي��ة كتوف��ر اأدوات واختب��ارات تعتم��د اللع��ب والر�س��م يف الك�س��ف ع��ن امل�س��توى 

املع��ريف ل��دى الأطف��ال.

العاطف��ي  التعلي��م  يف  اأدواره��ا  طبيع��ة  لفهمه��م  املدر�س��ية  الدارات  وع��ي  زي��ادة  ويج��ب 
الوج��داين، كم��ا يق��ع عل��ى عات��ق وزارة الرتبي��ة والتعلي��م الع��ايل الفل�س��طيني اع��داد مناه��ج 
خا�س��ة بالتعل��م الجتماع��ي العاطف��ي، وعق��د ور�س��ات عم��ل ودورات تدريبي��ة للتعزي��ز التعل��م 
الجتماع��ي العاطف��ي م��ن خ��الل ال�س��راكة م��ع املوؤ�س�س��ات اخلا�س��ة الت��ي تعن��ى مبو�سوع��ات 
التنمي��ة الب�س��رية لنق��ل اخل��رات ل��وزارة الرتبي��ة والتعلي��م، ويج��ب تدري��ب املر�س��دين عل��ى 

برام��ج التعل��م الجتماع��ي العاطف��ي.

وتو�س��ي الدرا�س��ة ب�س��رورة رف��ع الوع��ي الذات��ي ل��دى املعلم��ني والأه��ايل ك��ي يكون��وا اأك��ر 
اىل  بحاج��ة  والأه��ايل  املعلم��ني  اأن  كم��ا  التعليمي��ة،  العملي��ة  و�سعوب��ات  لتحدي��ات  اأدراكاً 
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تزويده��م بط��رق وا�س��رتاتيجيات تعدي��ل �س��لوك الطلب��ة وخف���س امل�س��كالت ال�س��لوكية ورف��ع 
الجتماعي��ة. كفاءته��م 

اإدارة  �س��واء برام��ج تدريبي��ة لتح�س��ني قدرته��م عل��ى  املعلم��ون والأه��ايل عل��ى ح��د  يحت��اج 
ال�سغوط النف�س��ية خا�سة الناجمة عن ممار�س��ات الحتالل وبالأخ�س الأهايل واملعلمني يف 

ال�سف��ة الغربي��ة م��ن �س��مالها اىل جنوبه��ا.

واملعل��م،  للطال��ب  والقت�س��ادي  الجتماع��ي  الو�س��ع  حت�س��ني  ب�س��رورة  الدرا�س��ة  تو�س��ي 
وتعزي��ز البيئ��ة املدر�س��ية واملراف��ق وتو�س��يع جح��م احلج��رات ال�سفي��ة اأو اإ�سافة �سفوف اأخرى 
وتوفر الإمكانات اللوج�ستية الداعمة للبيئة املدر�سية، بالإ�سافة اىل �سرورة تغير ال�سور 

النمطي��ة ال�س��لبية ع��ن املعلم��ني.

تو�س��ي الدرا�س��ة ب�س��رورة تعوي���س النق���س يف الحتياج��ات ال�سا�س��ية للطلب��ة م��ن م��واد 
تعلمية وبنى حتتية خا�سة باملدار�س، ودفع الإدارات املدر�سية اىل توفر الفقرات الرتفيهية 
املتعلم��ني،  ل��دى  تنم��ي اجلوان��ب الجتماعي��ة والعاطفي��ة  والت��ي  والأن�س��طة الالمنهجي��ة 
و�س��رورة حت�س��ني العالق��ة ب��ني املعلم��ني والأه��ايل، واحل��د م��ن النظ��رة الدوني��ة الت��ي يع��اين 

منه��ا املعل��م �س��واء م��ن قب��ل الطلب��ة اأو بع���س الأه��ايل.


