
إعداد: د. نصر عبد الكرمي

آذار 2010

املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية - مفتاح

حتليل خدمات
قطاع التعليم العام
من منظور النوع االجتماعي:
دراسة ميدانية من وجهة نظر الفئات املستفيدة



مشروع »مأسسة موازنة عامة مستجيبة للنوع االجتماعي«
الطبعة األولى - آذار 2010

منشورات مفتاح 2010
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لـ

إعداد:
رئيس وقائد فريق البحث: د. نصر عبد الكرمي

منسق املسح: السيد أمين عبد اجمليد

طاقم »مفتاح«:
مديرة دوائر الدميقراطية واحلكم الصالح: بيسان أبو رقطي

منسقة املشروع: مليس حنتولي
مساعدة إدارية للمشروع: أروى جابر 

تدقيق وحترير لغوي:
صّدام رنتاوي

اللجنة التوجيهية للمشروع:
حياة البزار: رئاسة مجلس الوزراء

ذوقان قيشاوي: هيئة خدمات األصدقاء األمريكية
رانية أبو غبوش: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
رزان موسى: وزارة شؤون املرأة                                   

رلى أبو دحو: محاضرة وباحثة في قضايا املرأة
فاتن أبو قرع: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

محمود عطايا: وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية
د. نصر عبد الكرمي: خبير اقتصادي

نهاية محمد: االحتاد العام للمرأة الفلسطينية
ياسر شلبي: خطة اإلصالح والتنمية

بدعم من املمثلية الدمنركية



قائمة احملتويات

كلمة “مفتاح” 

امللخص التنفيذي

املقدمة
1.1 أهداف الدراسة
2.1 محاور الدراسة
3.1 أهمية الدراسة

4.1 منهجية الدراسة

قراءة حتليلية لواقع خدمات التعليم العام الفلسطيني من منظور النوع 
االجتماعي 

1.2 الهيكل التنظيمي للتعليم العام الفلسطيني
2.2 حتليل مدخالت التعليم العام

احملور األول: القدرة االستيعابية لقطاع التعليم العام
احملور الثاني: واقع املدارس احلكومية

احملور الثالث: واقع الكادر التعليمي العام
احملور الرابع: التعليم املهني والتقني

3.2 واقع السياسات والبرامج املطروحة من قبل وزارة التربية والتعليم

تقييم خدمات قطاع التعليم العام من وجهة نظر الفئات املستهدفة منها 
على أساس النوع االجتماعي

1.3 نتائج مسح املعلمني واملعلمات
منهجية املسح

عرض وحتليل النتائج
2.3 نتائج مسح الطالبات والطالب

منهجية املسح
عرض وحتليل النتائج

مالحق
1.4 استمارة املسح للمعلمني واملعلمات

2.4 استمارة مسح الطلبة

 4

6

12
14
15
15
16

18

19
20
20
22
27
29
29

36

37
37
37
53
53
55

62
63
66



ي:
ماع

جت
 اال

نوع
ر ال

ظو
 من

 من
عام

م ال
تعلي

ع ال
طا

ت ق
دما

 خ
ليل

حت
يدة

ستف
ت امل

فئا
ر ال

 نظ
جهة

ن و
ة م

داني
 مي

سة
درا

4

كلمة “مفتاح”

4



5

جاء قرار رئاسة مجلس الوزراء، في حزيران املنقضي، بتبني موازنة عامة مستجيبة للنوع االجتماعي 
تتويجاً للجهود التي تبذلها املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية - مفتاح في 
مجال التأثير في السياسات الرسمية. ويعد القرار، أيضاً، نقلًة نوعيًة في التوجهات احلكومية جتاه 
قضايا املساواة والعدالة االجتماعية، ويأتي منسجماً مع عملية التنمية والتطوير اجملتمعي التي 

تتبناها احلكومة.

وتأتي هذه الدراسة، التي تتناول حتليل خدمات  قطاع التعليم العام في األراضي الفلسطينية من 
تبذله مؤسسة »مفتاح« من  الذي  الدؤوب  والعمل  للجهود  النوع االجتماعي، استكماالً  منظور 
خالل برنامجها »مأسسة موازنة عامة مستجيبة للنوع االجتماعي« الذي تعمل عليه منذ العام 

.2004

االجتماعي  النوع  أساس  على  القائمة  الفجوات  على  الضوء  تسليط  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 
بني الذكور واإلناث عند وضع السياسات والبرامج وتخصيص املوارد وحتديد اخلدمات ضمن قطاع 
الفئات  نظر  وجهة  على  التعرف  الدراسة  تضمنته  ما  أبرز  ولعل  الفلسطيني.  العام  التعليم 
املستهدفة من اخلدمات ومدى استجابتها لقضايا النوع االجتماعي. كل  ذلك يأتي في مصلحة 
وضع  في  األكبر  األثر  ويترك  والقطاعي،  االستراتيجي  التخطيط  أعمال  في  التأثير  باجتاه  السير 
العام  التعليم  برامج  في  واإلنصاف  العدالة  لتحقيق  اجلهود  توجيه  نحو  والسعي  السياسات، 

الفلسطيني والنهوض بها.

كل التقدير جلهود كل من أسهم في إخراج هذا العمل بالشكل املرجو، وإلى وزارة التربية والتعليم 
العالي حتديداً، التي يسرت ووفرت املعلومات والبيانات الضرورية إلصدار هذه الدراسة التي تتضمن 

نتائج وتوصيات تخاطب ُصناع القرار والسياسات في مؤسساتنا الرسمية الفلسطينية.

د. ليلي فيضي 
املدير التنفيذي
املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية - مفتاح
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تهدف هذه الدارسة بشكل عام إلى حتليل اخلدمات املقدمة للجمهور الفلسطيني ضمن قطاع 
الكمي  اخلدمات  وذلك من خالل حتليل محتوى هذه  االجتماعي،  النوع  العام من منظور  التعليم 
قطاع  ضمن  امليداني  البحث  إلى  وباالستناد  بها،  موثوق  رسمية  بيانات  إلى  باالستناد  والنوعي 
التعليم العام الذي يقيس مستوى الرضا عن خدمات التعليم العام من منظور النوع االجتماعي. 

ومن هنا، فإن هذه الدراسة تسعى إلى حتقيق أربعة أهداف أساسية محددة، هي:

منظور . 1 من  العام  التعليم  قطاع  في  للجمهور  املقدمة  اخلدمات  حول  حتليلي  استعراض 
النوع االجتماعي، وذلك باالستناد إلى البيانات الكمية الرسمية واملنشورة من اجلهاز املركزي 

لإلحصاء الفلسطيني.
النوع . 2 منظور  من  لها  املرصودة  واملوازنات  والتعليم  التربية  وزارة  وبرامج  سياسات  حتليل 

االجتماعي.
حتليل بيانات املسح امليداني للفئات املنتفعة من التعليم العام للتعرف على مستوى الرضا . 3

عن اخلدمات املقدمة لها من قطاع التعليم العام من منظور النوع االجتماعي.
العام . 4 التعليم  خدمات  في  االجتماعي  النوع  فجوات  حول  أساسية  باستنتاجات  اخلروج 

الفلسطيني، وسبل التغلب عليها.

التربية  وزارة  في  القرار  لصانعي  وعملي  إطار علمي  مبثابة  الدراسة  هذه  تكون  وعليه، سوف 
النوع  قضايا  مجال  في  الناشطة  املدني  اجملتمع  ومؤسسات  املرأة  شؤون  ووزارة  والتعليم 
االجتماعي للتعرف على اخلطوات العملية التي من شأنها أن تفضي إلى حتديد حالة اخلدمات 
املقدمة للجمهور في قطاع التعليم العام من منظور النوع االجتماعي، وكيفية جعل هذه 

احلالة أكثر استجابة لقضايا النوع االجتماعي.

الوصف  على  تقوم  بحثية  منهجية  توظيف  مت  سابقاً،  إليها  املشار  الدراسة  أهداف  ولتحقيق 
والتحليل.  وتشمل هذه املنهجية خطوتني نلخصهما كما يلي:

حتليل وضع التعليم العام من خالل مراجعة البيانات املنشورة )بيانات ثانوية( من قبل اجلهاز 	 
املركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة التربية والتعليم لتحديد فجوات النوع االجتماعي في 

اخلدمات واإلنفاق.
400 شخص تضم مجموعة من املعلمني 	  إجراء مسح ميداني لعينة عشوائية مكونة من 

واملعلمات، كونهم أحد مدخالت عملية التعليم األساسية، ومثلها تقريباً لعينة من الطالبات 
والطالب بوصفهم متلقي خدمات الوزارة. تفاصيل منهجية هذا املسح، مبا فيها أسس اختيار 

العينة ومواصفاتها، موجودة في الفصل األخير من هذه الدراسة.

النتائج األساسية: 

جاءت هذه النتائج في جزئني رئيسني هما: 

أوالً: نتائج التحليل الكمي والنوعي لإلحصاءات املنشورة

حقق النظام التعليمي الفلسطيني تقدماً ملحوظاً على صعيد االلتحاق منذ إنشاء وزارة 	 
التربية والتعليم في أواخر العام 1994، فقد بلغت نسبة املدارس احلكومية %70 من مجموع 

املدارس، فيما شكلت مدارس القطاع اخلاص %6، ومدارس الوكالة %24، وذلك لعام 2006. 
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معدل االلتحاق اإلجمالي في التعليم األكادميي العام للذكور %88.4 ولإلناث %90 لعام 2006. 	 
أما بالنسبة ملعدالت االلتحاق في التعليم املهني والتقني في مرحلة الثانوية، فهي منخفضة 	 

والتقني في  املهني  والتدريب  التعليم  في  أيضاً  أنها منخفضة  )%5.06(، كما  بشكل ملحوظ 
مرحلة ما بعد الثانوية العامة. وتبلغ نسبة اإلناث في التعليم املهني في املرحلة الثانوية )33.5%(. 

األساسية 	  املرحلة  وفي  األساسي  التعليم  في  األول  الصف  في  االلتحاق  صافي  حقق  وقد 
معدالت عالية جداً بشكل عام، ونسبة اإلناث إلى الذكور في التعليم األساسي نسبة عالية 

ومرضية، إذ بلغ معدل االلتحاق اإلجمالي للذكور %88.4 بينما لإلناث %90 لعام 2006. 
وفيما يخص معدل االلتحاق الصافي في املرحلة الثانوية، فهو بحاجة إلى حتسني، حيث بلغ 	 

هذا املعدل للذكور %70.3 ولإلناث %81.6 لعام 2006. 
هناك تزايد مستمر في عدد امللتحقني الذكور واإلناث بالتعليم العام، وهذا يفرض زيادة في 	 

اخملصصات املالية لهذا القطاع في املوازنة العامة.
لم تختلف أي من النواحي الكمية من حيث التعليم ما بني الذكور واإلناث، إن كان على صعيد 	 

الناحية  من  بعض  مع  بعضها  متساوية  فهي  الشعب،  وعدد  املدارس  عدد  أو  الطلبة  عدد 
الكمية إلى درجة كبيرة. 

ميكننا أن نقر بحاجة مدارس اإلناث والذكور، على حد سواء،  للتقنيات العلمية املساعدة، إذ 	 
إنها شبه متساوية من الناحية الكمية والنوعية.

الذكور 	  من  لكل  انخفضت  قد  الرسوب  أن معدالت  جند  اجلنس،  الرسوب حسب  حتليل  عند 
واإلناث، وميكن القول إن معدالت رسوب اإلناث أقل من معدالت رسوب الذكور جلميع السنوات 

وخملتلف الصفوف.
إن نسبة التسرب للطلبة الذكور في املرحلة االساسية أعلى من نسبة التسرب للطالبات 	 

في  أما   ،2005/2006 العام  في  وذلك  التوالي(.  على  و0.6%   0.9%( نفسها  املرحلة  في  اإلناث 
مرحلة الثانوية العامة، فتنعكس الصورة وتصبح نسبة التسرب للطالبات أكبر من نسبة 

التسرب للذكور، وهي على التوالي %3.8 و%2.6 للعام نفسه. 
املعلمني 	  بني  كبير  حد  إلى  متساٍو  بشكل  موزع  احلكومية  املدارس  في  التعليمي  الكادر 

واملعلمات.
ال يزال االلتحاق في التعليم الثانوي املهني متدنياً، إذ إن %4.8 فقط من إجمالي عدد الطلبة 	 

في الثانوية للعام 2005/2006 ملتحقون في التعليم الثانوي املهني، أي أنها زادت عن النسبة 
في العام 1999/2000 حيث كانت %4، على الرغم من أن نسبة الطالبات من مجموع الطلبة 
في الثانوية املهنية في ازدياد وكانت %30.8 في العام 2005/2006. وتشير بيانات وزارة التربية 
والتعليم إلى أن عدد الطالبات امللتحقات في التعليم الفندقي صفر، وهناك عدد متواضع في 

التعليم الزراعي والصناعي، فيما يتركز التحاق اإلناث في التعليم الشرعي والتجاري. 
النوع االجتماعي غائب متاماً في البرامج اإلجرائية للوزارة. ومثلما وجدنا توفير البيئة املادية 	 

والتعليمية لذوي االحتياجات اخلاصة ولطلبة القدس، فمن املهم أن جند توفير البيئة املناسبة 
لإلناث في مرحلة الثانوية لتقليل معدالت تسرب الفتيات لهذه املرحلة أكثر من الذكور. 

إن 	  وحيث  الطالبية،  واألنشطة  واإلرشادية  الصحية  اخلدمات  حتسني  برنامج  إلى  بالرجوع 
الطالبية لإلناث  إن األنشطة  إذ  الذكور،  اإلناث تختلف عن  االحتياجات الصحية في مدارس 
النوع  احتياجات  حسب  مفصالً  البرنامج  هذا  يكون  أن  املفترض  فمن  الذكور،  عن  تختلف 

االجتماعي. 
االهتمام 	  يكون  أن  يجب  ولكن  املدارس،  في  التقنية  باملرافق  يهتم  برنامج  إيجاد  املهم  من 

باملرافق التقنية في مدارس اإلناث أكثر من الذكور، وذلك بهدف تعزيز مشاركة املرأة في قطاع 
تكنولوجيا املعلومات، والتي تتواجد فيه بنسب قليلة مقارنة بالقطاعات األخرى.
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التعليم  الفئات املستفيدة من خدمات  امليداني لوجهات نظر عينة من  نتائج املسح  ثانياً: 
العالي بشأن توازنها إزاء النوع االجتماعي  

 
من وجهة نظر املعلمات واملعلمني:

وظائف 	  في  النساء  رفع مشاركة  على  عمل  للفتيات،  التعليم، خاصة  في  القيد  ارتفاع  إن 
سلك التعليم.  وبالرغم من ذلك، ما زالت احلاجة أكثر لتوظيف نساء، فاالكتظاظ أعلى في 
في كل  االكتظاظ  من خالل  أو  املدارس  داخل  الطالبات  عدد  من حيث  اإلناث، سواء  مدارس 
أعلى  زال  ما  بتدريسها  املعلمات  تقوم  التي  املواد  عدد  من حيث  التدريسي  والعبء  شعبة، 

مقارنة بعبء املعلمني. 
بالرغم من ارتفاع العبء لدى املعلمات عنه لدى املعلمني، وارتباطاً مبا سبق ذكره، فإن املعلمني 	 

ما زالوا أكثر حقوقياً في الدرجة الوظيفية من املعلمات، وهذا رفع دخلهم الشهري مقارنة 
بدخل املعلمات. 

إن التعليم شرط رئيسي لدخول النساء سوق العمل، والشرط املرافق يتحقق من خالل توجيه 	 
دراسة النساء لتخصصات تكون مالئمة لوظيفة التربية والتعليم، حيث يشكل هذا طموحاً 
اجتماعياً لتشغيل النساء. إن هذا الواقع رفع من نظرة املعلمات واملعلمني، على حد سواء، 
اإليجابية لواقع املعلمة ارتباطاً بنظرة اجملتمع اإليجابية جتاه دور النساء اجملتمعي كـ»معلمات«. 

إن محدودية الفرص أمام النساء، بشكل عام، في سوق العمل »مبقابل اآلفاق العالية للحصول 	 
التعليم كتشجيع  النساء في وظيفة  الذي تشعر فيه  األمان  على وظيفة معلمة«، عززت 

مجتمعي، على اعتبار أن هذا دور تكميلي لدورهن اإلجنابي. 
إن املشاركة في الوظيفة التعليمية للمعلمات والكيفية التي يتم تثمينها وتقديرها هما 	 

نتيجة احملدودية في الفرص أمامهن، وإن إيجابية نظرتها جاءت نتيجة لتقدير ذاتها مجتمعياً 
في هذه الوظيفة، وهذا يعكس تشكيل قيم األفراد وتصوراتهم عن أنفسهم ومدى رضاهم 

ورؤيتهم اإليجابية لواقعهم وتعامل املؤسسة معهم باملساواة. 
للسياسات 	  أن هناك تدخالً مخططاً  التوجهات تعني  أن اإليجابية في  أن ال نستنتج  املهم 

واإلجراءات »نحو إدماج النوع«، وإمنا نتاج سياسات عامة غير حساسة لواقع النساء كما هو 
مبني في اإلطار العام لوزارة التربية والتعليم، ولو كان هذا  لكان هناك متييز إيجابي أكثر باجتاه 

حقوق املعلمات.
فيما يتعلق بتكافؤ الفرص واملساواة بني املعلمني واملعلمات، فإن توجهات املعلمات واملعلمني 	 

إيجابية، ولكن تبدو املعلمات أكثر إيجابية جتاه بعض القضايا. 
إن نظرة املعلمات بإيجابيٍة أعلى من الرجال إلى تكافؤ الفرص هي نتاج األمان الوظيفي الذي 	 

وجتارب  السائد،  هو  باالستغالل  الشعور  عدم  حيث  لواقعهن،  املعلمات  نظرة  في  ينعكس 
املعلمات في قطاع التعليم من حيث الوقت وحصولهن على حقوقهن جسد إيجابية أعلى 
لدى املعلمات. فوقت الوظيفة التعليمية يسمح لها بأداء دورها اإلجنابي في املنزل، سواء في 
الفترة الصباحية أو في فترة الظهيرة، هذا نتيجة لطبيعة الوقت في هذه الوظيفة بجانب 

اإلجازة الصيفية. 
هذا أيضاً يرتبط باإلطار املؤسسي العام للوزارة من خالل أن تكافؤ الفرص واملساواة قائم على 	 

أسس عامة ميسرة لكل مؤسسات القطاع العام من خالل »قانون اخلدمة املدنية«. 
وما يؤكد هذا التوجه أن إقرار اإليجابية جتاه توفر اخلدمات األخرى املرتبطة بالبنية التحتية كان 	 

من دون فجوات أو دالالت إحصائية. 
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االنتفاع من 	  املعلمات على  باالنتفاع كانت في قدرة  املرتبطة  الرئيسية  اجلندرية  الفجوة  إن 
عالوة األوالد، إن الدور اجملتمعي املنوط بالرجال ارتبط بسلطة الرجل املعيل واألب واملقرر، وأن 
األبوية متمركزة بيد الذكور، وأن النساء معاالت وغير عائالت،  وأنهن يقبعن حتت سلطة رب 
األسرة، وهذا تكرس في القدرة على االنتفاع من عالوة األوالد، حيث كانت هذه املنفعة ضمن 

توجهات لصالح املعلمني عنها لصالح املعلمات.
يغيران 	  ال  وبدرجات متفاوتة  االمتيازات  وانتزاعهن  العمومية  الوظيفة  إلى  النساء  إن وصول 

من حقيقة أن النظام املؤسسي املهيمن يقوم على سيطرة ذكورية، وما يفسر ذلك بشكل 
وتكافؤ  واإلجراءات  السياسات  إيجابية  ويؤكدن  ويساهمن  يدعمن  النساء  أن  أكثر  تفصيلي 
الفرص، ويبدو هذا كجزء من املساومة على النفوذ واحلقوق للحفاظ على اإلجنازات احلاصلة 
النظام املؤسسي نفسه  التي تسكنها أصالً، حيث يجد  النمطية  الوظيفة  واحلصول على 
أمام أمر واقع مضطراً للتعامل معه من حيث جتسيد سياسات للتعليم والتوظيف كضرورة 

الرتفاع نسب االلتحاق لدى الطالبات واحلاجة لتوظيف نساء. 

من وجهة نظر الطالبات والطالب:

حصر مفهوم ثقافي للمساواة وتكافؤ الفرص باحلصول على احلق في التعليم عمل على خلق 	 
إيجابية مجتمعية انعكست في طياتها على تفكير الطالبات من حيث الوصول إلى احلق 
في التعليم من دون إدراك تفاصيل املساواة، وهذا ما جتسد من خالل أن املؤشرات القياسية 
واملرتبطة مبعدالت االكتظاظ واألعباء الدراسية كانت أعلى لدى الطالبات منها لدى الطالب. 
تقر املساواة اجلندرية، من خالل مؤشر مهم، إمكانية الوصول بسهولة وأمان إلى املؤسسة 
التعليمية، وهذا ما لم يكن في السياق الفلسطيني حيث كانت الطالبات أكثر تشكيكاً 

بأمان وصولهن إلى املدارس وكذلك التشكيك بسهولة الوصول باألساس. 
والقضية املهمة في إيجابية الفتيات ترجع إلى سياق التنشئة اجملتمعية التي تبنى في سياق 	 

ترتيب األدوار وملا للبنت من حقوق وما للولد من حقوق، حيث يكون حيز احلقوق لألوالد أعلى 
بكثير من حيز البنات، إذ انعكس هذا بوضوح في قناعة الطالبات وقبولهن بحيز حقوقهن، 

وفي إيجابية هذا احليز عنه لدى الطالب. 
 إن الوعي املفترض جتاه احلقوق قد تشكل في سياق اجتماعي بني على أسس النوع االجتماعي، 	 

لدى  أعمق  وبشكل  والطالبات،  الطالب  لدى  النظرة  إيجابية  من  رفع  املتشكل  الوعي  وهذا 
الطالبات. 

إشكالية 	  وهل  التعليم،  مبنظومة  املرتبطة  الشعبية  الثقافة  عمق  عن  احلديث  املهم  ومن 
النوع االجتماعي حاضرة في اخلطاب التربوي، وكيف تقدم األدوار االجتماعية، واحلقوق وتكافؤ 
الفرص بني الطالب والطالبات في املنهاج املدرسي، وهل هناك إنصاف بني اجلنسني من حيث 
الفعالية اإلبداعية في الكتاب املدرسي، كل هذا يخلق حالة من الالتوازن في االنطباعات عن 

احلقوق وتكافؤ الفرص، سواء في سلبيتها أو إيجابيتها لدى الطالب والطالبات.
بوجود 	  مثالً،  الفتيات،  فإقرار  معينة،  اجتاهات  على  مقتصراً  كان  دائماً  الفتيات  تعليم  أن  إال 

نحو  نزعتهن  تكون  الطالبات  أن  نتاج  الطالب  من  أعلى  بشكل  للكمبيوتر  مختبرات 
التخصصات العلمية وليست األدبية. 

بني 	  املساواة  مبدأ  نحو حتقيق  والتعليم  التربية  أروقة هيكليات  في  املطروحة  الشعارات  إن 
اجلنسني وحق اجلميع في التعليم ال تعدو كونها من بني الشعارات التي اعتادت املؤسسات 
رفعها، هذه الشعارات– التي ال تتحقق على أرض الواقع-  جسدت ثقافة مؤسسية خلقت في 

طياتها إيجابية عالية لدى الفئات املستهدفة )الطالبات والطالب(. 
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لقد جسد املنهاج حدوداً لإلبداع وتنمية القدرات والفرص اخملتلفة للمشاركة بنيوياً في سياق 	 
أدوار وعالقات النوع االجتماعي. ومبا إن الكتاب املدرسي هو األداة الرئيسة التي تخلق الوعي 
العام  التعليم  الفجوة في خدمات  أو تقليص  ردم  واالنطباعات لدى الطالبات والطالب، فإن 
املنهاج  تصويب  في  املهتمون،  ومعها  الوزارة،  جناح  على  يتوقف  والطالب  للطالبات  املقدمة 

باجتاه جعله أكثر توازناً للنوع االجتماعي.
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املقدمة

12
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تستجيب  فلسطينية  موازنة  إلى  الوصول  نحو  املبذولة  للجهود  استكماالً  الدراسة  هذه  تأتي 
وورش  واألبحاث  الدراسات  من  العديد  اجلهود من خالل  بدأت هذه  وقد  االجتماعي.  النوع  لقضايا 
العمل والدورات التدريبية واالحتكاك بالتجارب العاملية، حيث كان من شأن كل ذلك أن يعزز هذا 
املفهوم لدى العديد من اخملتصني وصناع القرار في املؤسسات احلكومية وغير احلكومية، إلى أن مت 
تتويج هذه اجلهود قبل أشهر بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني بتبني منهج املوازنة املستجيبة 

للنوع االجتماعي. 

الساحة  على  املوضوع  هذا  طرح  في  السباقة  زالت  وما  كانت  »مفتاح«  مؤسسة  إن  وحيث 
الرامية  املساعي  إطار  في  الدراسة  هذه  تقدم  فهي  اآلن،  وحتى   2004 عام  منذ  الفلسطينية 
االجتماعي  للنوع  املستجيبة  املوازنات  موضوع  في  املهتمة  واملؤسسات  القرار  صناع  ملساعدة 
للتعرف على اآللية التي ميكن من خاللها حتليل اخلدمات األساسية املقدمة للجمهور من منظور 
النوع االجتماعي ضمن قطاع التعليم العام، الذي يعد من أهم القطاعات التي تهتم برأس املال 
البشري بشكل مباشر. وكانت مفتاح قد أكملت في عام 2008 ثالث دراسات قطاعية حتليلية من 
السلطة  مناطق  في  األساسية  االجتماعية  اخلدمات  قطاعات  تناولت  االجتماعي  النوع  منظور 

وهي: الصحة والتعليم والعمل.

وعليه، فإن حتليل أثر االستفادة من اخلدمات املقدمة للجمهور في قطاع التعليم العام من منظور 
االجتماعي ضمن  للنوع  موازنة مستجيبة  إلى  الوصول  باجتاه  نسير  أننا  يعني  االجتماعي  النوع 
القطاع الذي يضمن لنا إيجاد طاقة بشرية مؤهلة على إدارة عجلة اإلنتاج الفلسطيني وتفعيلها، 
ألنه إذا استطعنا حتديد أوجه اخللل والقصور من حيث اخلدمات )اخملرجات( املقدمة للجمهور )اإلناث 
على  املناسبة  التعديالت  جنري  أن  نستطيع  بذلك  فإننا  اخملتلفة(  العمرية  الفئات  ضمن  والذكور 
مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم التي من شأنها أن تتخطى األوجه التي تعيق حتقيق التوازن 
من منظور النوع االجتماعي. وألن املوازنة تعد الذراع التنفيذية للخدمات التي تقدمها كل وزارة أو 
مؤسسة، ال ميكننا أن نضمن أن تصبح سياسة خدمات أي وزارة حساسة للنوع االجتماعي، دون 
أن تكون موازنتها حساسة للنوع االجتماعي. وحتى نصل إلى موازنة حساسة للنوع االجتماعي، 
ال بد من حتليل خدمات الوزارة ونفقاتها من منظور الفئات املستهدفة، وهي: الطالب والطالبات 
جتاه  محايدة  العام  التعليم  موازنة  جتعل  التي  الفجوات  على  نتعرف  حتى  واملعلمات،  واملعلمون 
قضايا النوع االجتماعي، ونحدد بالتالي السبل الكفيلة بتطوير هذه املوازنة لتصبح أكثر استجابة 

وتوازناً جتاه النوع االجتماعي.
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ومن هنا، فإن هذه الدراسة تنطلق من العالقات األساسية التالية:

شكل رقم )1(:

حتليل خدمات التعليم العام املقدمة للجمهور من منظور النوع االجتماعي

حتديد أوجه اخللل في هذه اخلدمات من منظور النوع االجتماعي

أن  شأنها  من  التي  للوزارة  املوازنة  مشروع  على  املناسبة  التعديالت  إجراء 
تعالج أوجه اخللل التي مت حتديدها في اخلطوة السابقة )ألن اخلدمات تنبثق 

عن ما هو مرصود لها في مشروع املوازنة(

النتيجة: إيجاد موازنة أكثر استجابة لقضايا النوع االجتماعي

1.1 أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدارسة، بشكل عام، إلى حتليل اخلدمات املقدمة للجمهور الفلسطيني ضمن قطاع 
الكمي  اخلدمات  وذلك من خالل حتليل محتوى هذه  االجتماعي،  النوع  العام من منظور  التعليم 
قطاع  ضمن  امليداني  البحث  إلى  وباالستناد  بها،  موثوق  رسمية  بيانات  إلى  باالستناد  والنوعي 
التعليم العام الذي يقيس مستوى الرضا عن خدمات التعليم العام من منظور النوع االجتماعي. 
التي تدلنا على أوجه القصور واخللل في  التحليل إلى عدد من االستنتاجات  وستقود نتائج هذا 
السياسات املتبعة من قبل وزارة التربية والتعليم من حيث اخلدمات التي تقدمها من منظور النوع 
أوجه  تتخطى  أن  التي من شأنها  اإلجراءات  السياسات التخاذ  وذلك ملساعدة صناع  االجتماعي، 

القصور على نطاق سياسة وزارة التربية والتعليم وموازنتها.

التربية  وزارة  في  القرار  لصانعي  وعملي  إطار علمي  مبثابة  الدراسة  هذه  تكون  وعليه، سوف 
النوع  قضايا  مجال  في  الناشطة  املدني  اجملتمع  ومؤسسات  املرأة  شؤون  ووزارة  والتعليم 
االجتماعي للتعرف على اخلطوات العملية التي من شأنها أن تفضي إلى حتديد حالة اخلدمات 
املقدمة للجمهور في قطاع التعليم العام من منظور النوع االجتماعي، وكيفية جعل هذه 

احلالة أكثر استجابة لقضايا النوع االجتماعي. 
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ومن هنا، فإن هذه الدراسة تسعى إلى حتقيق أربعة أهداف أساسية محددة، هي:

النوع . 1 منظور  من  العام  التعليم  قطاع  في  للجمهور  املقدمة  للخدمات  حتليلي  استعراض 
املركزي  اجلهاز  من  املنشورة  الرسمية  الكمية  البيانات  إلى  باالستناد  وذلك  االجتماعي، 

لإلحصاء الفلسطيني.
النوع . 2 منظور  من  لها  املرصودة  واملوازنات  وبرامجها  والتعليم  التربية  وزارة  سياسات  حتليل 

االجتماعي.
حتليل بيانات املسح امليداني للفئات املنتفعة من التعليم العام للتعرف على مستوى الرضا . 3

عن اخلدمات املقدمة لها من قطاع التعليم العام من منظور النوع االجتماعي.
العام . 4 التعليم  خدمات  في  االجتماعي  النوع  فجوات  حول  أساسية  باستنتاجات  اخلروج 

الفلسطيني، وسبل التغلب عليها.

1.2 محاور الدراسة:

ستغطي الدراسة احملاور األساسية التالية:

العام فيما يخص اخلدمات 	  التعليم  النوع االجتماعي لواقع قطاع  قراءة حتليلية من منظور 
املقدمة للجمهور)حتليل وصفي(.

التربية 	  لوزارة  اإلجرائية  والبرامج  للسياسات  االجتماعي  النوع  منظور  من  حتليلية  قراءة 
والتعليم باالستناد إلى خطتها االستراتيجية 2012-2008.

تقييم خدمات قطاع التعليم العام من منظور النوع االجتماعي، وذلك باالستناد إلى بيانات 	 
مسح العينة اخلاصة باملستفيدين واملستفيدات.

1.3 أهمية الدراسة:

وزارة  املقدمة من  للخدمات  عملياً  التي تقدم حتليالً  األولى  الدراسة من كونها  أهمية هذه  تنبع 
التربية والتعليم من منظور النوع االجتماعي، مع ضرورة اإلشارة إلى أن هذه الدراسة تأتي في إطار 
استكمال اجلهود البحثية التي قامت بها مؤسسة »مفتاح« حول قضايا املوازنات احلساسة للنوع 

االجتماعي. 

ونأمل أن تشكل هذا الدراسة وثيقة مرجعية ألجندة عمل املهتمني من أفراد ومؤسسات رسمية 
وأهلية في سعيهم جلعل قضية النوع االجتماعي أحد املكونات واملركبات األساسية للسياسات 
والبرامج التنموية للحكومات الفلسطينية املتعاقبة، خصوصاً ما يتعلق منها باملوازنات. فيمكن 
لنتائج هذه الدراسة وتوصياتها أن تؤثر في املساعي الرامية إلى التقدم على مسار اإلصالح املالي 
وعلى مسار إعادة صياغة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم لتصبح أكثر عدالة وتوازناً لصالح 

النوع االجتماعي.
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1.4 منهجية إعداد الدراسة:

الوصف  على  تقوم  بحثية  منهجية  توظيف  مت  سابقاً،  إليها  املشار  الدراسة  أهداف  لتحقيق 
والتحليل. وتشمل هذه املنهجية خطوتني نلخصهما كما يلي:

حتليل وضع التعليم العام من خالل مراجعة البيانات املنشورة )بيانات ثانوية( من قبل اجلهاز 	 
املركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة التربية والتعليم، لتحديد فجوات النوع االجتماعي في 

اخلدمات واإلنفاق.
400 شخص تضم مجموعة من املعلمني 	  إجراء مسح ميداني لعينة عشوائية مكونة من 

واملعلمات كونهم أحد مدخالت عملية التعليم األساسية، ومثلها تقريباً لعينة من الطالبات 
والطالب بوصفهم متلقي خدمات الوزارة. تفاصيل منهجية هذا املسح، مبا فيها أسس اختيار 

ومواصفات العينة، موجودة في الفصل األخير من هذه الدراسة.
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قراءة حتليلية لواقع خدمات 
التعليم العام الفلسطيني من 

منظور النوع االجتماعي

18
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ميثل قطاع التعليم العام واحداً من أهم القطاعات في اجملتمع الفلسطيني، حيث أولت احلكومات 
الفلسطينية املتعاقبة هذا القطاع اهتماماً خاصاً، كونه ميثل االستثمار احلقيقي في مستقبل 
الشعب الفلسطيني. كما أن هذا القطاع يعد من القطاعات التي تستحوذ على حصة األسد 
)أي منذ  املاضية  السنوات اخلمس عشرة  إنه على مدار  إذ  الفلسطينية،  املوازنة  من مخصصات 
أول موازنة عامة فلسطينية( دائماً كان يحتل هذا القطاع املرتبة األولى أو الثانية من حيث حجم 
السنوي  التعليم  قطاع  مخصص  متوسط  يبلغ  إذ  األساسية،  بالقطاعات  مقارنة  مخصصاته 
%28 من إجمالي حجم اإلنفاق العام. وهذا، بدوره، يعد من أهم األسباب التي جعلتنا نقوم بهذه 
الدراسة لكي نفحص اخلدمات املقدمة من قبل هذا القطاع، ونرى مدى استجابة خدماته لقضايا 
أردنا أن نصل إلى موازنة مستجيبة لقضايا النوع االجتماعي، ال بد أن  إذا  النوع االجتماعي، ألنه 
نفحص أكبر القطاعات التي تستحوذ على اجلزء األكبر من املوازنة الفلسطينية. هذا، باإلضافة 
إلى حساسية وأهمية هذا القطاع الذي تقع على عاتقه مسؤولية إعداد األجيال الفلسطينية 
في  حتدث  قد  وشاملة  مستدامة  تنموية  عملية  ألي  األساسي  احملرك  مبثابة  هي  التي  املتعاقبة 

املستقبل.

وعليه، فإن حتليل إحصاءات التعليم العام هو أحد األدوات املناسبة لقياس األداء احلكومي في توفير 
مستوى  أن  كما  التعليم.  في  حقهم  ممارسة  في  والشابات  والشباب  لألطفال  اإليجابية  البيئة 
اخلدمات التعليمية املقدمة للسكان يعكس، ولو بشكل تقريبي، التقدم احلاصل في اجملتمع على 
الصعيدين االجتماعي واالقتصادي، ويعطي صورة واضحة حول توزيع القوى العاملة حسب النوع 
أوالً، من  االجتماعي. وحتى نستطيع أن نقوم بعملية حتليل خدمات هذا القطاع ونفقاته، ال بد، 
املرتكزات  يعطينا  بدوره  الذي  الفلسطيني،  العام  للتعليم  التنظيمي  الهيكل  على  نتعرف  أن 

األساسية للتحليل التفصيلي على أساس النوع االجتماعي.

1.2 الهيكل التنظيمي للتعليم العام الفلسطيني 

يتكون النظام التعليمي في األراضي الفلسطينية الذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم من 
مرحلتني، هما: مرحلة التعليم قبل املدرسي ومرحلة التعليم املدرسي. أما مرحلة التعليم قبل 
املدرسي )رياض األطفال(، فتستمر سنتني، وتلبي احتياجات األطفال في الفئة العمرية 4-5 سنوات، 
وتقوم مؤسسات محلية وأهلية ودولية بتقدمي خدمات هذا النوع من التعليم. وتشرف وزارة التربية 
والتعليم العالي إشراًفا غير مباشر على هذا النوع من التعليم عن طريق منح التراخيص الالزمة 
لرياض األطفال وفق مواصفات محددة تشترط توفرها، إضافة إلى توفر بعض الشروط املتعلقة 

بالكادر البشري الذي يدير التعليم قبل املدرسي ونوعية املناهج والبرامج املقررة. 

وفيما يتعلق مبرحلة التعليم املدرسي، فإن مدة التعليم فيها اثنتا عشرة سنة دراسية تبدأ من 
الصف األول األساسي وتنتهي بالصف الثاني عشر. ويقسم التعليم املدرسي )التعليم العام( إلى 

قسمني:

القسم األول: مرحلة التعليم األساسي )اإللزامي(، وتشمل الصفوف )1-10(، وتقسم هذه املرحلة 
إلى قسمني األول: املرحلة األساسية الدنيا )التهيئة(، وتشمل الصفوف األساسية )1-4(، واملرحلة 
للطلبة  الدنيا مكونه  األساسية  املرحلة   .)10-5( الصفوف  )التمكني(، وتشمل  العليا  األساسية 
الذين تتراوح أعمارهم ما بني خمس سنوات وثمانية أشهر وحتى 10 سنوات، أما املرحلة األساسية 

العليا، فتتراوح أعمار الطلبة فيها ما بني )11-15( سنة.
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القسم الثاني: مرحلة التعليم الثانوي )االنطالق(، وتتكون من التعليم األكادميي والتعليم املهني، 
وتشمل الصفني )11-12(، وتتراوح أعمار طلبة هذه املرحلة ما بني )16-17( سنة. بالنسبة للتعليم 
األكادميي، يجتاز الطالب في الصف احلادي عشر املباحث العلمية أو األدبية وفقاً لقدراته الذاتية، 
ويكمل دراسته حسب اختياره العلمي أو األدبي في الصف الثاني عشر. ويشمل التعليم املهني 
عدداً من التخصصات، منها التجاري والزراعي والصناعي والتمريضي والشرعي والفندقي. ويُعطى 
الطالب الذي يُنهي الصف الثاني الثانوي )الثاني عشر( شهادة من املدرسة بأنه قد أنهى 12 سنة 
دراسية وأكمل املرحلة الدراسية ضمن التعليم العام، ويتقدم الطالب المتحان شهادة الثانوية 

العامة.

القاعدة  مبثابة  يعد  الذي  الفلسطيني  العام  للتعليم  التنظيمي  الهيكل  على  تعرفنا  أن  وبعد 
األساسية لهذه الدراسة، ننتقل إلى حتليل وصفي ملدخالت )نفقات( ومخرجات )خدمات( التعليم 

العام الفلسطيني من منظور النوع االجتماعي، واستناداً إلى البيانات املنشورة.

2.2 حتليل مدخالت التعليم العام

تعرف مدخالت التعليم باملعطيات الالزمة إلنتاج جيل فلسطيني متعلم. وتنحصر هذه املعطيات 
التي سنقوم بتحليلها ضمن احملاور التالية:

الطاقة االستيعابية لقطاع التعليم العام من مرافق ومباٍن وخدمات حسب اجلنس  احملور األول: 
واملراحل التعليمية.

واقع املدارس احلكومية من حيث الكم والنوع. احملور الثاني: 
واقع الكادر التعليمي في املدارس احلكومية. احملور الثالث: 
حالة التعليم املهني والتقني بشكل خاص. احملور الرابع: 

اجلنس  حسب  به  لاللتحاق  الطلبة  استيعاب  على  العام  التعليم  قطاع  قدرة  األول:  احملور 
واملرحلة التعليمية

حقق النظام التعليمي الفلسطيني تقدماً ملحوظاً على صعيد االلتحاق منذ إنشاء وزارة التربية 
املدارس،  مجموع  من   70% احلكومية  املدارس  نسبة  بلغت  فقد   ،1994 العام  أواخر  في  والتعليم 
2006 )حسب املوقع  %24، وذلك للعام  %6، ومدارس الوكالة  فيما شكلت مدراس القطاع اخلاص 
اإللكتروني لوزارة التربية والتعليم(. كما أن عدد الطلبة امللتحقني في املدارس احلكومية في تزايد 
مستمر حسبما يظهر في الشكل أدناه. وهذا التزايد املستمر في عدد امللتحقني بالتعليم العام 

يفرض زيادة في اخملصصات املالية لهذا القطاع في املوازنة العامة للسلطة.
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شكل رقم )2(: تطور عدد الطلبة في املدارس احلكومية لسنوات مختلفة
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املصدر: املوقع اإللكتروني لوزارة التربية والتعليم

وقد حقق صافي االلتحاق في الصف األول في التعليم األساسي وفي املرحلة األساسية معدالت 
عالية جداً بشكل عام، ونسبة اإلناث إلى الذكور من الطلبة في التعليم األساسي نسبة عالية 
من  وبالرغم   .2006 للعام   90% ولإلناث   88.4% للذكور  اإلجمالي  االلتحاق  معدل  بلغ  إذ  ومرضية. 
أن فلسطني تتقدم في طريق صحيح نحو حتقيق األهداف الكمية لتوفير التعليم األساسي، فإن 
التعليم على  ونوعية  املدرسة،  بااللتحاق في مرحلة ما قبل  الصلة  ذات  التعليم للجميع  أهداف 
جميع املستويات، حتتاج جميعها إلى مزيد من االهتمام واجلهود واملوارد )املصدر: اخلطة االستراتيجية 
لوزارة التربية والتعليم 2008-2012(. وفيما يخص معدالت االلتحاق الصافي في مرحلة الثانوية، 
فهي بحاجة إلى حتسني، إذ بلغ معدل االلتحاق اإلجمالي للذكور %70.3 ولإلناث %81.6 للعام 2006.

أما بالنسبة ملعدالت االلتحاق في التعليم املهني والتقني في مرحلة الثانوية، فهي منخفضة 
بشكل ملحوظ )%5.06(، كما أنها منخفضة في التعليم والتدريب املهني والتقني في مرحلة ما 

بعد الثانوية العامة، وتبلغ نسبة اإلناث في التعليم املهني في املرحلة الثانوية )33.5%(. 

وجتدر اإلشارة إلى أن هذه النسبة في معظمها ترتبط بالفرع التجاري الذي هو في حقيقة األمر 
أقرب للتعليم األكادميي منه إلى التعليم املهني، والذي يلتحق خريجوه بالتعليم ما بعد الثانوية 
أكثر من التحاقهم في سوق العمل، كما هي احلال مع الفروع األخرى في التعليم املهني بفروعه 
اخملتلفة. وهذا، بدوره، يؤدي إلى عدم مواءمة التعليم املهني والتقني الحتياجات التنمية االقتصادية 
واالجتماعية، ويبقى ارتباطه باحتياجات سوق العمل ضعيفاً. ورمبا جند تفسيراً لهذه الظاهرة من 
خالل معدل املشاركة العالية للنساء في قطاع اخلدمات )نصف القوى العاملة من النساء تنحصر 
في قطاع اخلدمات( مقارنة مبعدالت املشاركة املتدنية في القطاعات اإلنتاجية األخرى ذات العالقة 

بالنواحي املهنية والتقنية.

وعليه، جند أنه كلما ازداد املستوى التعليمي أو املرحلة التعليمية، فإن نسبة االلتحاق بالتعليم 
تقل. ونستطيع أن نقول من زاوية أخرى إنه كلما ازدادت دقة املرحلة التعليمية وتخصصها، قل 
معدل االلتحاق بها، إذ إن معدل االلتحاق للذكور في التعليم األساسي %88.4، فيما يقل هذا املعدل 
إلى %70.3 في مرحلة التعليم الثانوي، في حني أن معدل التحاق اإلناث في التعليم األساسي 90%، 

وينخفض في التعليم الثانوي إلى 81.6%.
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وقد يكون من الطبيعي أن تقل معدالت االلتحاق التعليمية من مرحلة تعليمية أقل إلى مرحلة 
تعليمية أعلى، ولكن ليس بهذا القدر من معدالت النقصان، إن كان للذكور أو اإلناث. وهذا، بدوره، 
يعكس حقيقة أنه كلما ازداد املستوى التعليمي، تزداد احتياجاته واخلدمات املقدمة له. وفي حال 
مت التقصير أو التقليل في توفير هذه االحتياجات واخلدمات التعليمية املطلوبة لكل مرحلة، فإنه 

سيؤدي إلى املزيد من االنخفاض في معدالت االلتحاق للطلبة ذكوراً أو إناثاً. 

وهذا النمط من التفكير، بدوره، يدفعنا إلى اإلنتقال إلى احملاور األخرى التي ستدلنا على معرفة 
حجم وطبيعة املؤسسات التعليمية احلكومية وخصائصها التعليمية )خصوصاً أن معدالت عدد 
الطلبة في املدراس احلكومية في تزايد مستمر، كما أن املدراس احلكومية تضم في جعبتها 70% 
النوع  حسب  املقدمة  اخلدمات  في  التقصير  أوجه  حتديد  من  نتمكن  لكي  فلسطني(،  طلبة  من 
االجتماعي، حتى يتسنى لصناع القرار وضع أيديهم عليها وتعديلها بهدف تقليل فجوة االلتحاق 

من مرحلة تعليمية أقل إلى مرحلة تعليمية أعلى وأكثر تخصصية، إن كان للذكور أو لإلناث. 

احملور الثاني: واقع املدارس احلكومية من حيث الكم والنوع

البيانات  مراجعة  خالل  من  إليها  الوصول  أمكن  التي  واالستنتاجات  املعطيات  أبرز  يلي  فيما 
املنشورة عن التعليم العام الفلسطيني من املصدرين األساسيني، وهما اجلهاز املركزي لالحصاء 

الفلسطيني ووزارة التربية والتعليم: 

عام 	  في  مدرسة   1289 من  احلكومية  املدارس  عدد  ارتفع  املدارس:  عدد  في  الزيادة  معدل 
و387  إناث  و726 مدرسة  ذكور  720 مدرسة  )منها  1833 مدرسة حكومية  إلى   2000/1999
مدرسة مختلطة( لعام 2008/2007. وعليه، فإن عدد املدراس احلكومية خالل تلك الفترة قد 
مختلطة(  مدرسة  و116  لإلناث  مدرسة  و215  للذكور  مدرسة   213 )منها  مدرسة   544 زاد 

مبعدل زيادة سنوية قدرها 4.2%.
من 	  ارتفع  فقد  احلكومية،  املدارس  في  الطلبة  لعدد  بالنسبة  الطلبة:  لعدد  الزيادة  معدل 

586.777 طالباً وطالبة لعام 2000/1999 إلى 766.730 طالباً وطالبة لعام 2008/2007. وبذلك 
السنوية  الزيادة  معدل  جند  هنا،  ومن   .3.35% قدرها  الطلبة  ألعداد  السنوية  الزيادة  تكون 

للمدارس يفوق معدل الزيادة السنوية للطلبة، ولكن بنسبة متواضعة جداً.
معدل الطالب للطالبات: فيما يخص مقارنة مجموع الطالبات إلى الطالب على نطاق جميع 	 

مراحل التعليم العام، فالنسبة بينهم شبه متساوية إلى حد كبير من الناحية الكمية.
رياض األطفال: أما أعداد رياض األطفال واملدارس احلكومية حسب املرحلة التعليمية واملنطقة 	 

لعام 2008/2007، فتظهر في اجلدول )1( أدناه:

جدول )1(: أعداد املدارس احلكومية وتوزيعها على املراحل التعليمية اخملتلفة لعام 2008/2007

رياض األطفالالعدد في األراضي الفلسطينية
املدراس

مجموعثانويأساسي

31،0997341،833األراضي الفلسطينية

28466141460الضفة الغربية

1253120373قطاع غزة

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
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نالحظ من اجلدول الوارد أعاله ما يلي:

تتبع 	  األطفال  رياض  مؤسسات  فأغلب  معدوم،  شبه  للحكومة  التابع  األطفال  رياض  عدد 
األراضي  في  روضة   969 اخلاص  للقطاع  التابعة  األطفال  رياض  عدد  يبلغ  إذ  اخلاص،  القطاع 
التابع للحكومة والتابع للقطاع اخلاص، نرى أن  الفلسطينية. فإذا قارنا عدد رياض األطفال 
الفرق شاسع وكبير جداً. وهذا يعني أن مرحلة رياض األطفال تكون مكلفة لألسرة أكثر من 
مرحلة التعليم األساسي والثانوي، حيث إن مدارس التعليم األساسي والثانوي تتزايد أعدادها 
إلى  يرجع  أبنائهم  تعليم  األسرة بشأن  قرار  فإن  وبالتالي،  للطلبة.  الزيادة  أكثر من معدالت 
اختيار تلك األسرة ودخلها، إن كان ضمن التعليم احلكومي أو اخلاص ضمن مرحلة التعليم 
األساسي والثانوي. أما في رياض األطفال، فاألسرة تكون مقيدة ألن مؤسسات رياض األطفال 
العاملة  القوى  في  املرأة  فيها  تشارك  التي  األسرة  يلزم  ما  وجودها،  ينعدم  يكاد  احلكومية 
بتكبد التكاليف العالية إلدخال أبنائها في رياض األطفال التابعة للقطاع اخلاص. وهذا، بدوره، 
يكون مبثابة عائق كبير لعمل املرأة الفلسطينية ومشاركتها في سوق العمل )على سبيل 
املثال: في حال قامت املرأة بالعمل، ويوجد لها أطفال عدد 2 في رياض األطفال التابعة للقطاع 
اخلاص، فرمبا تكون ملزمة بدفع أقساط تزيد على الراتب الشهري الذي تعمل به، ما يزيد من 

أعباء املرأة الفلسطينية وقيودها على املشاركة في القوى العاملة(.
عدد املدراس والطلبة حسب املنطقة: إن عدد املدارس احلكومية في قطاع غزة أقل بكثير 	 

من عدد املدراس احلكومية في الضفة الغربية. وإذا قارنا ذلك بعدد الطلبة  حسب املنطقة 
اجلغرافية، فإن اجلدول )2( أدناه يشير إلى أعداد الطلبة موزعني على الضفة الغربية والقطاع.

 
جدول)2(: عدد املدارس والطلبة حسب املناظق جغرافياً للعام 2008/2007

عدد الطلبة في املدارس 
احلكومية

األراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية

522464235151757615

املصدر: وزارة التربية والتعليم

ويظهر أن طالب قطاع غزة يشكلون %31 من مجموع طلبة فلسطني حسب جدول )2(.

وبالرجوع إلى جدول )1( جند أن مدارس قطاع غزة تشكل %20 من مجموع مدارس فلسطني. وهذا 
إن نسبة  إذ  الضفة،  أكبر في مدارس قطاع غزة مقارنة مبدارس  اكتظاظاً طالبياً  أن هناك  يعني 
الطلبة تفوق في هذه املنطقة بكثير نسبة املدارس املتوفرة. وقد يكون هذا االكتظاظ أحد أسباب 
ضعف جودة التعليم في قطاع غزة، مقارنة بالضفة. ومن املهم اإلشارة هنا إلى أن هذا االكتظاظ 
كان من املمكن أن يكون أكبر لو لم يكن أغلب سكان القطاع الجئني يلتحقون مبدارس الوكالة 

ومواطنني.

معدل عدد الطلبة لكل شعبة: على نطاق السنوات العشر املاضية، لم ينخفض بشكل 	 
ملحوظ عدد الطلبة لكل شعبة على نطاق جميع املراحل التعليمية، ما يعني بقاء متوسط 
عدد  )بقسمة  لكل شعبة  34.3 طالباً  يبلغ  والذي  ثابت  الصفية شبه  للغرف  الطلبة  عدد 
رقماً  يعد  وهذا  احلكومية(.  املدارس  في  الشعب  عدد  على  احلكومية  املدارس  في  الطلبة 
كبيراً لكل شعبة. وبالرغم من أن معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي يقل عن معدل االلتحاق 
التعليم  في  الطلبة لكل شعبة  أن معدل  %18، جند  إلى  بنسبة تصل  األساسي  بالتعليم 
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الثانوي ال يتغير إال بنسبة تقارب %4 عن معدل الطلبة لكل شعبة في التعليم األساسي. 
وهذا ما سيوضحه اجلدول )3(:

جدول)3(: معدل عدد الطلبة لكل شعبة في املدارس احلكومية لسنوات مختارة

2004/20032005/20042006/20052007/20062008/2007املرحلة والعام الدراسي

17.316.916.415.117.3رياض األطفال

35.234.834.433.733األساسي

31.331.631.531.431.2الثانوي

املصدر: سجالت وزارة التربية والتعليم

نالحظ مما ورد في هذا اجلدول أن معدل عدد الطلبة لكل شعبة في التعليم الثانوي هو شبه ثابت، 
ما يدلل على أن وزارة التربية والتعليم تفتقد للسياسات التي من شأنها أن تعمل على تخفيض 
هذا املعدل الذي يعتبر بحد ذاته كبيراً. إننا نتحدث عن ما يقارب 31 طالباً أو طالبة لكل شعبة 
 22 العاملي، وهو  املعياري  باملتوسط  إذا قورن  نسبياً  يُعتبر عالياً  املعدل  الثانوية، وهذا  املرحلة  في 
االلتحاق.  الطلبة لكل شعبة مع معدالت  تتناسب معدالت  أن  أنه مطلوب  وطالبة، كما  طالباً 
االلتحاق  معدل  عن  ينخفض  العامة  بالثانوية  االلتحاق  معدل  أن  جند  األول  احملور  إلى  فبالرجوع 
بالتعليم األساسي أكثر من معدل انخفاض معدل عدد الطلبة لكل شعبة في التعليم الثانوي 
عن األساسي. وهذا، بدوره، يحتاج إلى املزيد من الشعب والغرف الصفية ملرحلة التعليم الثانوي، 
إضافة إلى أننا، أيضاً، بحاجة إلى زيادة شعب التعليم األساسي، ولكن ليس بالقدر الذي نحتاجه 

للتعليم الثانوي.

بني 	  ما  التعليم  الكمية من حيث  النواحي  أي من  لم تختلف  التعليم:  واإلناث في  الذكور 
الذكور واإلناث، إن كان على صعيد عدد الطلبة أو عدد املدراس وعدد الشعب، فهي متساوية 
تذكر.  ال  بنسب  وإن كانت تختلف  درجة كبيرة،  إلى  الكمية  الناحية  بعضها مع بعض من 
الفجوات  التي تعاني من  العربية  الدول  تتميز به فلسطني عن سائر  وهذه احلقيقة هي ما 
املتعددة على هذا الصعيد. إال أن هذا ميثل حالة من التناقض ما بني التعليم واملشاركة في 
املشاركة في  أنه على نطاق  إال  الذكور،  اإلناث مع  التعليم تتساوى  إنه في  إذ  العمل،  سوق 
سوق العمل جند أن الفجوة كبيرة بني الرجال والنساء )معدل مشاركة الذكور %67 واإلناث 
%13(. وقد يكون من األسباب املؤدية إلى ذلك هو عدم تكافؤ الفرص بني النساء والرجال في 
أو  الرجال،  من  للعمل  للنساء  أكبر  مانعاً  الزواج يشكل  أو كون  الفلسطيني،  العمل  سوق 
كون معدالت التسرب من املدرسة للذكور للعمل املبكر أعلى منها لإلناث )سيتم حتليل ذلك 

الحقاً(.
املرافق املدرسية والتقنيات التعليمية: تعتبر التقنيات التربوية من احملاور الرئيسة التي ميكن 	 

دراستها في كل من االلتحاق وجودة التعليم، إذ إن توفر هذه التقنيات من األمور التي تؤثر في 
معدالت االلتحاق، والتي يزيد احتياجها كلما تقدم املستوى التعليمي. فإذا فحصنا املدارس من 
حيث مرافقها وتقنياتها التعليمية، جند أن نسبة املدارس احلكومية التي تتوفر فيها مختبرات 
حاسوب تبلغ %57، ما يعني أن ما يقارب نصف املدارس احلكومية تفتقد خملتبرات احلاسوب، أي 
أن ما يقارب نصف طلبة املدارس احلكومية يفتقدون لتعلم لغة العصر، هذا بشكل عام، وإذا 
أردنا أن نفحص املدارس احلكومية حسب اجلنس ومدى توفر املرافق والتقنيات التعليمية فيها، 
جند أنه ال توجد بيانات تدلنا على هذا النوع من الفحص، إن كان ذلك على نطاق بيانات اجلهاز 
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من  حال،  أي  على  املنشورة.  والتعليم  التربية  وزارة  بيانات  أو  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي 
خالل النظر إلى اجلدول )4( أدناه، ميكننا أن نعلم مدى جاهزية املدارس احلكومية من حيث توفر 
والذكور  اإلناث  يدلنا على حاجة مدارس  بدوره،  التعليمية بشكل تفصيلي. وهذا،  التقنيات 

على حد سواء لهذه التقنيات، إذ إنها شبه متساوية من الناحية الكمية.

جدول)4(: التقنيات التعليمية املتوفرة في مدارس الضفة وغزة لألعوام الدراسية 2006-99

العام 
الدراسي

مكتبة مدرسيةمختبر علوممختبر حاسوب

مجموعغزةضفةمجموعغزةضفةمجموعغزةضفة

2000/199924%44%28%36%66%42%35%66%40%

2001/200029%52%33%40%73%46%39%73%45%

2002/200132%55%36%47%81%53%43%79%50%

2003/200234%50%37%46%70%50%47%76%53%

2004/200339%68%44%48%71%52%50%64%53%

2005/200446%60%49%50%68%54%55%70%58%

2006/200553%73%57%52%77%57%58%83%63%

املصدر: وزارة التربية والتعليم

نالحظ من اجلدول )4( أن هناك معدالت زيادة عالية من حيث توفر التقنيات التعليمية على اختالف 
أنواعها. وهذا مؤشر جيد يعكس اهتمام الوزارة في هذا اجلانب، إذ إن املسيرة التعليمية ال تصلح 
ال  االهتمام،  هذا  من  بالرغم  النسب،  أن  غير  التعليمية،  للمواد  التطبيقي  باجلانب  االهتمام  دون 
تزال متواضعة. فنرى أن هناك عدداً كبيراً من املدارس تفتقد إلى هذه املرافق. ومن الالفت للنظر 
أن مدارس قطاع غزة تتوفر فيها هذه املرافق أكثر من الضفة الغربية في جميع السنوات وعلى 
اختالف أنواع املرافق. وهذا، بطبيعة احلال، يدلنا على أهمية توجه اإلنفاق على إنشاء املزيد من هذه 

املرافق في الضفة الغربية ضمن املرحلة املقبلة.

األثاث املدرسي:	 
لم يلق األثاث واللوازم املدرسية االهتمام الكافي من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث  °

مت التركيز، فقط، على تأثيث املدارس اجلديدة التي أنشئت من خالل الدول املانحة. ولم 
يتم تأثيث الغرف الصفية التي يقوم اجملتمع احمللي أو مؤسسة »بكدار« ببنائها، أو تأثيث 
أن  إلى  الوزارة االستراتيجية  القائمة. كما أشارت خطة  املدارس  التوسعة في  عمليات 

هناك عمليات صيانة لألثاث بنسبة %5 سنوياً.
ال تتوافر في اإلدارة العامة للوازم معلومات مفصلة أو دقيقة حول طبيعة التأثيث، سواء  °

كان ألبنية جديدة أوناجتاً عن عمليات التوسعة واإلضافة، كما أنه ال توجد بيانات مفصلة 
حول أثاث املدارس حسب اجلنس.

يتم توزيع األثاث حسب األولويات التالية: °
تأثيث األبنية املدرسية اجلديدة وعمليات اإلضافة والتوسعة. أ- 

االستجابة ملتطلبات الزيادة الصفية في التشكيالت املدرسية. ب- 
إحالل األثاث التالف. ت- 
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وتبرز التحديات التالية على صعيد تأثيث املدارس:

األثاث التالف.. 1
عدم توفر موازنة كافية لألثاث.. 2
احلاجة إلى تطوير نوعية األثاث.. 3
احلاجة إلى توفير مستودعات لتخزين األثاث من أجل التغلب على التأخر في عمليات التوريد.. 4

وعليه، فإننا نالحظ أنه اليوجد أي بعد جندري ضمن أولويات الوزارة وحتدياتها في عملية التأثيث 
واملرافق املدرسية، حتى أنه ال يتم األخذ بعني االعتبار احتياجات النوع االجتماعي من حيث تأثيث 
الغرف الصفية أو املرافق والتقنيات  التعليمية. وأكبر ما يدل على ذلك فقدان البيانات التي تشير 
إلى األبعاد اجلندرية من حيث املرافق املدرسية مبختلف أنواعها. ومن هنا، فإن األولويات والتحديات، 
من وجهة نظر وزارة التربية والتعليم، تنطلق من أساس احتياج رأس املال املادي وليس احتياج 

رأس املال البشري حسب تصنيفاته االجتماعية.

الرسوب والتسرب: عند حتليل الرسوب حسب اجلنس جند أن معدالت الرسوب قد انخفضت 	 
لكل من الذكور واإلناث، وميكن القول إن معدالت رسوب اإلناث أقل من معدالت رسوب الذكور 
جلميع السنوات وخملتلف الصفوف. ومن اجلدير ذكره في موضوع الرسوب في املرحلة الثانوية 
حسب التخصص أن معدالت الرسوب في الصفوف العلمية أقل بكثير من معدالت الرسوب 
في الصفوف األدبية، إذ إن معدالت رسوب الذكور في كل من العلمي واألدبي هي %0.59 و1.79% 
على التوالي. أما بالنسبة لإلناث، فنجد أن معدالت رسوب اإلناث في الصفوف العلمية 0.47% 
على  الذكور  من  أقل  اإلناث  عند  الرسوب  معدالت  أن  جند  وعليه،   .0.01% األدبية  والصفوف 
الثانوية العامة، وهذا ما سيتم توضيحه وتأكيده من  مختلف التخصصات حسب مرحلة 

خالل اجلدول التالي.

جدول)5(: نسب رسوب الطلبة حسب اجلنس في املدارس احلكومية حسب املرحلة التعليمية في 
أعوام مختلفة

اجملموع الكليثانويأساسي

%1.4%0.8%1.5ذكور: )2006/2005(

%1.1%0.5%1.2إناث: )2006/2005(

%1.3%1.5%1.3ذكور: )2005/2004(

%0.9%0.6%0.9إناث: )2005/2004(

%2.1%1.4%2.1ذكور: )2001/2000(

%1.8%1.9%1.8إناث: )2001/2000(

مصدر البيانات: وزارة التربية والتعليم

نالحظ من اجلدول املرفق ومن البيانات الواردة أعلى اجلدول أن معدل رسوب اإلناث هي أقل من الذكور 
في مختلف املراحل التعليمية ومجمل السنوات ومختلف التخصصات في املرحلة الثانوية، ما 
يجعلنا أمام حقيقة أن اإلناث أقدر على مواصلة التحصيل العلمي من الذكور، وأن اإلناث أقدر على 
البقاء واملواصلة ضمن احللقة التعليمية، وهذا ما سنراه من خالل معدالت التسرب حسب اجلنس 

وفق اجلدول التالي:
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جدول)6(: معدالت التسرب حسب اجلنس واملرحلة التعليمية في أعوام مختلفة

اجملموع الكليثانويأساسي

%1.2%2.6%0.9ذكور: )2006/2005(

%1.1%3.8%0.6إناث: )2006/2005(

%1.2%2.2%1.0ذكور: )2005/2004(

%1.0%3.3%0.6إناث: )2005/2004(

%1.8%3.6%1.6ذكور: )2001/2000(

%1.6%5.7%1.1إناث: )2001/2000(

مصدر البيانات: وزارة التربية والتعليم

وعند حتليل ظاهرة التسرب جند أن نسبة التسرب للطلبة الذكور في املرحلة األساسية أعلى من 
العام  في  وذلك  التوالي(،  على  و0.6%   0.9%( نفسها  املرحلة  في  اإلناث  للطالبات  التسرب  نسبة 
2006/2005. أما في مرحلة الثانوية العامة، فتنعكس الصورة، وتصبح نسبة التسرب للطالبات 
أكبر من نسبة التسرب للذكور، وهي على التوالي %3.8 و%2.6. وعليه، جند أن نسب تسرب اإلناث 
الرسوب لهذه  أن معدالت  بالرغم من  واملهمة،  احلاسمة  الدراسية  املرحلة  ترتفع في  الذكور  عن 
التسرب  معدالت  أن  يعني  ما  الذكور،  من  أقل  هي  لإلناث  املراحل  من  وغيرها  التعليمية  املرحلة 
أخرى  ألسباب  وإمنا  التعليمية،  املقدرة  ضعف  بسبب  ليست  العامة  الثانوية  مرحلة  في  لإلناث 
تتعلق بالنمط الثقافي الذكوري السائد في اجملتمع الفلسطيني، ومن ضمنها: الزواج املبكر ودخل 
أن  التعليم على أساس  إلى أن تقوم األسرة بإخراج االناث من  الذي بدوره يؤدي  األسرة املنخفض 

الذكور هم أولى باكتساب التحصيل العلمي.

احملور الثالث: واقع الكادر التعليمي في املدارس احلكومية

لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  )حسب  املهمة  املعطيات  من  عدد  باستعراض  اجلزء  هذا  نبدأ 
الفلسطيني ووزارة التربية والتعليم( حول واقع الكادر التعليمي، وهي:

الكادر 	  واخلاصة بعملية تشخيص  والتعليم  التربية  لوزارة  الدراسات  إلى عدد من  باالستناد 
َّبني تدريباً كافياً،  التعليمي، خلصت نتائجها إلى أن العديد من املعلمني واملعلمات ليسوا مدر
املعلمني غير  وأدلة  الكتب  العملية في  وأن األنشطة  املناهج،  تدريس  تدريبهم ال يدعم  وأن 
مطبقة، كما أن مختبرات العلوم ومصادر التعليم والتعلم األخرى غير مستخدمة مبا فيه 
الذكور  مدارس  نطاق  على  وذلك  احملاضرة،  التعليم هي  في  السائدة  األساليب  وأن  الكفاية، 
الفترة  خالل  اخلدمة  أثناء  التدريبية  الدورات  من  العديد  تنظيم  من  الرغم  وعلى  واإلناث. 
2001-2005، فإنها لم تكن كافية. تقوم اجلامعات بتوفير التدريب ما قبل اخلدمة للمعلمني 
املنهاج  تنفيذ  يتطلبه  مبا  املعلمني  لتزويد  مصممة  غير  البرامج  هذه  ولكن  واملعلمات، 
الفلسطيني. ظهرت احلاجة إلى استراتيجية وطنية شاملة لتأهيل املعلمني في اجلامعات، 
ويكون من شأنها أن تلعب دوراً رائداً في تأهيل املعلمني واملعلمات وفي نظام اإلشراف واملتابعة 

لتلبية احتياجات قطاع التعليم.
ولالطالع عن كثب على واقع الكادر التعليمي والعاملني/ات في مدراس التعليم العام حسب 	 

النوع االجتماعي لعام 2008/2007، ال بد من النظر إلى اجلدولني )7( و)8( أدناه:
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جدول)7(: العاملون في املدارس احلكومية حسب اجلنس وطبيعة العمل

املستخدمون واألذنةالفنيوناملعلموناإلداريوناملنطقة

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

158714931025311570323329979929الضفة الغربية

527414427240717895526169قطاع غزة

21141907145261564140242415051098األراضي الفلسطينية

املصدر: املوقع االلكتروني لوزارة التربية والتعليم

جدول)8(: توزيع العاملني في املدارس احلكومية حسب احلالة التعليمية لعام 2008/2007

إناثذكوراحلالة التعليمية

5060ثانوية

43595461دبلوم

1200812831بكالوريوس

897477ماجستير

املصدر: املوقع اإللكتروني لوزارة التربية والتعليم

في 	  العاملني  كادر  في  اإلناث  عدد  أن  فيه  يتضح  والذي  أعاله   )8( رقم  اجلدول  إلى  باالستناد 
املدراس احلكومية أعلى من عدد الذكور من حيث التحصيل العلمي وبنسب ليست بالقليلة 
على  اإلناث  تتفوق  البكالوريوس  وفي   ،20% بنسبة  الذكور  على  اإلناث  تتفوق  الدبلوم  )ففي 
الذكور بنسبة %7(، وذلك في جميع املراحل التعليمية باستثناء مرحلة املاجستير التي هي 
احلكومية،  املدارس  بعمل  يرتبطون  املاجستير  ميلكون شهادة  ممن  قليالً  ألن  قليلة،  باألساس 
)ففي الثانوية تتفوق اإلناث على الذكور بنسبة %17، وفي الدبلوم تتفوق اإلناث على الذكور 

بنسبة %20، وفي البكالوريوس تتفوق اإلناث على الذكور بنسبة 7%(.

وهذا، بدوره، يعكس أن هناك وفرة من العامالت في املدارس احلكومية من حيث التحصيل العلمي. 
وبالرغم من هذا املؤشر الذي تبني لنا من حيث تفوق عدد العامالت على العاملني في املدارس من 
حيث التحصيل العلمي، فإننا جند في اجلدول )7( أن عدد اإلناث ضمن املواقع اإلدارية هو أقل من عدد 
الذكور على نطاق الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا، بدوره، يعد من أحد تناقضات توصيف واقع 
كادر العاملني/ات في املدارس احلكومية، إذ إنه من املفترض أن يكون عدد اإلناث في املواقع اإلدارية 
أعلى من الذكور، ألن أعداد اإلناث من حيث التحصيل العلمي أعلى من الذكور. هذا إذا كانت عملية 

التوظيف تراعي الكفاءة والشافية والنزاهة.

أما على نطاق كادر املعلمني واملعلمات، فنجد أن هناك تقارباً كبيراً فيما بينهم من الناحية 	 
العددية.

بالرغم من النظرة الذكورية املوجودة في فلسطني من حيث األعمال الفنية واحلرفية، فإننا 	 
جند أن أعداد اإلناث ضمن كادر الفنيني في املدارس احلكومية أعلى من الذكور.
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احملور الرابع: التعليم املهني والتقني

أهم القضايا والتحديات التي جاءت في اخلطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم العالي فيما 
يخص التعليم والتدريب املهني والتقني متحورت حول ما يلي:

ال يزال االلتحاق في التعليم الثانوي متدنياً، إذ إن %4.8 من إجمالي عدد الطلبة في الثانوية . 1
للعام 2006/2005 ملتحقون في التعليم الثانوي املهني، أي أن نسبتهم زادت عن النسبة في 
العام 2000/1999 حيث بلغت %4، على الرغم من أن نسبة الطالبات من مجموع الطلبة في 
الرئيسي  والتحدي   ،2006/2005 العام  ازدياد، وتشكل نسبة %30.8 في  الثانوية املهنية في 
هو زيادة نسبة الطالبات، باإلضافة إلى حتسني جتهيز املدارس. وعلى سبيل املثال، تشير 
بيانات وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد الطالبات امللتحقات في التعليم الفندقي هو 
صفر، وهناك عدد متواضع في التعليم الزراعي والصناعي، فيما يتركز التحاق اإلناث في 

التعليم الشرعي والتجاري.
في . 2 والتقني  املهني  والتدريب  التعليم  في  االلتحاق  نسبة  النخفاض  الرئيسي  السبب  إن 

الثانوية والتعليم ما بعد الثانوي هو سلبي في نظر اجملتمع، حيث يعتبر أن الذين يقصرون في 
الدراسات األكادميية ال يلتحقون بالبرامج األكادميية، فينتهي بهم املطاف إلى  التخصصات 
املهنية والتقنية. وال يزال اإلرشاد الوظيفي في املدارس واملؤسسات في مرحلة ما بعد الثانوية 
شبه معدوم، ما يؤدي إلى تفاقم هذه املشكلة، ويلزم بذل جهد خاص جلذب اإلناث إلى االلتحاق 
في التعليم والتدريب املهني والتقني، بشكل عام، وخلق وعي يجعل هذا النوع من الدراسة 

مقبوالً اجتماعياً.
موجة . 3 يالئم  لكي  اجملال  هذا  في  الالزم  التغيير  إلحداث  اخملصصة  املالية  املوارد  كفاية  عدم 

واملوارد  املادية  للمرافق  والتحديث  املستمر  التغيير  هذا  مثل  يكون  وقد  العام.  االقتصاد 
التعليمية صعباً ملا له من تكلفة مالية على الفلسطينيني.

3.2 واقع السياسات والبرامج املطروحة من قبل وزارة التربية والتعليم

حتى نستطيع أن نبني إطاراً متكامالً وواضح املعالم حول واقع اخلدمات املقدمة في قطاع التعليم 
العام ومالمحها املستقبلية، ال بد أن نفحص التوجه االستراتيجي لوزارة التربية والتعليم من حيث 
سياستها وبرامجها اإلجرائية التي تعبر عن ما تنوي تنفيذه جتاه الشريحة املستفيدة من خدماتها.

وبعد أن قمنا بفحص واقع تلك اخلدمات وحتليلها باالستناد إلى اإلحصاءات والبيانات حول قطاع 
سوف  والبرامج  السياسات  هذه  حتليل  فإن  االستنتاجات،  من  عدد  إلى  وخلصنا  العام،  التعليم 
يساعدنا في معرفة إن كانت وزارة التربية والتعليم تعمل باالنسجام مع الواقع الذي قمنا بتحليله 

في الفصل السابق أم ال.

التربية  لوزارة  االستراتيجي  للتوجه  االجتماعي  النوع  منظور  من  حتليلنا  محاور  ترتكز  وسوف 
والتعليم وفقاً للمحاور التالية:

أهم سياسات وزارة التربية والتعليم.	 
غايات البرامج اإلجرائية للوزارة.	 
طبيعة البرامج اإلجرائية فيما يخص التعليم العام واملوازنات اخملصصة لها.	 
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ا أهم سياسات وزارة التربية والتعليم فيما يخص التعليم العام )حسب وثائق وإصدارات  أمَّ
وزارة التربية والتعليم(:

التعليم للجميع: التزام الوزارة بتوفير التعليم جلميع األطفال في سن املدرسة ذكوراً وإناثاً، . 1
غير  والتعليم  املهني  التعليم  مثل:  املستويات،  خملتلف  اجليد  التعليم  في  االلتحاق  وزيادة 

النظامي.
النوع االجتماعي: اتخاذ التدابير التي من شأنها جسر الفجوات املتبقية بني اإلناث والذكور . 2

في معدالت إنهاء املراحل على جميع املستويات وجلميع أنواع التعلم، خاصة مشاركة اإلناث 
في التعليم والتدريب املهني والتقني، وسيتم توظيف عدد أكبر من اإلناث في مجال التعليم 

وعلى جميع املستويات، وال سيما املناصب العليا لصنع القرار.
احلد من الفقر: من خالل إنشاء الشعب واملدارس وبرامج التعليم غير النظامي في التجمعات . 3

واملواقع اجلغرافية التي يرتفع فيها معدالت الفقر.
املؤسسات . 4 في  اخلاصة  االحتياجات  ذوو  الطلبة  دمج  اخلاصة:  االجتياجات  ذوو  الطلبة 

التعليمية على جميع املستويات.
وتطوير . 5 ومراجعة  املعلمني،  لتأهيل  الوطنية  االستراتيجية  تنفيذ  النوعية:  على  التركيز 

املناهج الفلسطينية، وكذلك الكتب املدرسية.
العالقة مع التنمية االقتصادية واالجتماعية: ربط التعليم، خاصة مرحلة ما بعد التعليم . 6

الثانوي، مع سوق العمل واحتياجات اجملتمع.
الوزارة اهتماماً خاصاً . 7 والتكنولوجيا، وستولي  العلوم  والتكنولوجيا: حتسني تعليم  العلوم 

املستويات  جميع  على  التعليم  في  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  لتوسيع 
والدراسات املرتبطة باحلاسوب.

دور القطاع اخلاص: تشجيع القطاع اخلاص على االستثمار في التعليم على جميع املستويات . 8
التعليمية  املؤسسات  على  اإلشراف  حتسني  نفسه  الوقت  وفي  التعليم،  أنواع  جميع  في 

اخلاصة لضمان اجلودة.
الوحدة اجلغرافية: توفير جميع متطلبات واحتياجات قطاع غزة، كما هي احلال في الضفة . 9

الغربية.
وبدون  . 10 خجولة  جاءت  القدس  إلى  اإلشارة  أن  من  بالرغم  العربية،  القدس  في  التعليم  دعم 

تفصيل للبرامج والسياسات الضرورية لدعم قطاع التعليم هناك.

مالحظات حتليلية لسياسات الوزارة من منظور النوع االجتماعي:

تتالءم السياسات املطروحة إلى حد كبير مع املشاكل الواقعية املوجودة في قطاع التعليم، إذ 	 
إنها ركزت في سياساتها رقم )1( على زيادة معدالت االلتحاق جلميع املستويات التعليمية، مبا 
فيها التعليم املهني وذلك للذكور واألناث، مع أخذ بعد النوع االجتماعي في سياستها رقم 
)2( لتعزيز مشاركة اإلناث في التعليم والتدريب املهني والتقني. إذ إن نسبة التحاق اإلناث في 
هذا احلقل متدنية، مقارنة باحلقول التعليمية األخرى ضمن التعليم العام، وهذا ما تبني معنا 

في حتليل واقع التعليم العام في الفصل السابق. 
التي تهدف 	   )6( رقم  السياسة  و)2( هما متطلبات أساسية لتحقيق   )1( رقم  فالسياستان 

لربط احتياجات سوق العمل مع التعليم لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية. فمعدل 
مشاركة املرأة في قطاع اخلدمات ميثل النصف تقريباً، بينما معدل مشاركتها في القطاعات 
املهنية والتقنية منخفض جداً. وحتى نستطيع أن نحقق توازن مشاركة املرأة على مجمل 
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القطاعات االقتصادية، ال بد أن نعزز تعليمها في الفروع التعليمية التي تنسجم مع القطاعات 
االقتصادية التي تنخفض مشاركة املرأة فيها. وعليه، فبوجود سياسات تعزز التحاق تعليم 
للمرأة  النمطية  اخلدمية  األعمال  من  انتقالها  سيتعزز  والتقنية،  املهنية  الفروع  في  املرأة 
إلى األعمال اإلنتاجية التي تسهم في حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، كما ورد في 

سياسة رقم 6.
بالرجوع إلى السياسة رقم )3( التي تهدف للحد من الفقر من خالل إنشاء املدراس والشعب 	 

تكون  وحتى  الفقر.  من  تعاني  التي  والتجمعات  للمناطق  التعليمية  والبرامج  التعليمية 
السياسة تلك السياسة منسجمة مع سياسة النوع االجتماعي رقم )2(، ال بد أن ال يقتصر 
بعد سياسة احلد من الفقر على البعد اجلغرافي، فقط، إذ إنه يجب أن تأخذ هذه السياسة 
بعد النوع االجتماعي أيضاً. فالنساء التي تترأس أُسراً تعد من أكبر الظواهر االجتماعية في 
فلسطني املؤدية إلى الفقر )تقرير UNDP لعام 2001(. وعليه، فال بد لوزارة التربية والتعليم أن 
تأخذ بعد النوع االجتماعي في سياسة احلد من الفقر، وأن ال يقتصر بعد هذه السياسة على 

النطاق اجلغرافي فقط.
قطاع 	  إن  حيث  فيها،  خاصاً  اهتماماً  اإلناث  تولي  أن   )7( رقم  للسياسة  الضروري  من  كان 

تكنولوجيا املعلومات يعد من أقل القطاعات التي تشارك فيه املرأة، فمعدل مشاركة املرأة 
لهذا القطاع ال يتخطى %2. وعليه، فمن الضروري تفعيل وزيادة معدالت التحاق اإلناث بهذا 
الفرع التعليمي الهام. هذا باإلضافة إلى أهمية زيادة االهتمام مبدارس اإلناث بالذات من حيث 
زيادة  إلى  يؤدي  التعليمي، ما  اهتمامهن بهذا احلقل  تعزيز  التكنولوجيا فيها، بهدف  املرافق 

مشاركتهن ضمن هذا القطاع على النطاق العملي والفعلي.
في 	  اإلناث  من  أكبر  عدد  بتوظيف  االجتماعي  النوع  اهتمام سياسة  ذكره ضرورة  اجلدير  من 

مجال التعليم وعلى جميع املستويات، ال سيما املناصب العليا لصنع القرار، وذلك ملواجهة 
إشكالية انخفاض تواجد اإلناث في املراكز الوظيفية العليا ضمن قطاع التعليم العام. هذا 
باإلضافة إلى أنه كلما زاد املستوى التعليمي، جند أن املراكز الوظيفية لإلناث قد قلت، وهذا 
ما تبني معنا في الفصل السابق. وعليه، فاالهتمام بهذا اجلانب يعزز التوازن جتاه قضايا النوع 
أكثر  والتعليم  التربية  وزارة  موازنة  تكون  لكي  اخلصبة  األرضية  يهيئ  وبالتالي  االجتماعي، 

حساسية لقضايا النوع االجتماعي.
كان من األفضل أن يتوفر في سياسة النوع االجتماعي ركن يتحدث عن توفير قاعدة بيانات 	 

إذ  املدرسة،  جنس  حسب  التفصيلية،  املعلومات  ضمن  االجتماعي،  النوع  حسب  مفصلة، 
إنه من أحد املشاكل التي واجهتنا في الفصل السابق توفر البيانات املفصلة حسب النوع 

االجتماعي في بعض جوانب التحليل.

البرامج اإلجرائية لوزارة التربية والتعليم: 

تعتبر البرامج اإلجرائية واملوازنات اخملصصة لها مبثابة الذراع التنفيذية للسياسات. ولكي نستطيع 
أن نبني حتليالً متكامالً، فال بد أن نفحص البرامج اإلجرائية للوزارة، لكي نحدد مدى التزامها بتنفيذ 
تلك السياسات، التي وجدنا فيها أنها تسعى حلل عدد من اإلشكاالت التعليمية حسب قضايا 
النوع االجتماعي وليس معظمها. فعلى أي حال، حتليل البرامج اإلجرائية واملوازنات اخملصصة لها 
العام،  التعليم  قطاع  ضمن  للجمهور  املقدمة  اخلدمات  مخرجات  على  مباشر  بشكل  سيدلنا 

وبدورنا سنقوم بتحليلها للتعرف على إثرها من منظور النوع االجتماعي )انظر جدول 9 أدناه(.
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جدول )9(: البرامج وموازناتها في قطاع التعليم الفلسطيني

نوع النفقاتالبرنامج اإلجرائي
مجموع نفقاته على 

نطاق 2012-2008

مبن . 1 اجلدد،  للطلبة  والتعليمية  املادية  البيئة  توفير 
فيهم ذوو االحتياجات اخلاصة

5372.7جارٍ

104425.4رأسمالي

توفير البيئة املادية والتعليمية لالحتفاظ بالطلبة، . 2
ميرون  والذين  اخلاصة،  االحتياجات  ذوو  فيهم  مبن 

بظروف صعبة

96212.9جارٍ

203628.4رأسمالي

بطلبة . 3 لالحتفاظ  والتعليمية  املادية  البيئة  توفير 
القدس

24482.4جارٍ

0رأسمالي

16630.2جارٍتطوير وتقييم منهاج التعليم النظامي )12-1(. 4

543.5رأسمالي

املدارس . 5 في  التربوية  التقنيات  وتفعيل  حتسني 
واملستجدات  املنهاج  حاجة  مع  يتناسب  مبا 

التكنولوجية احلديثة.

105جارٍ

1841رأسمالي

واألنشطة . 6 واإلرشادية  الصحية  اخلدمات  حتسني 
الطالبية

14660.3جارٍ

25311.6رأسمالي

أثناء . 7 التدريب  لعملية  موحدة  استراتيجية  تطوير 
اخلدمة  وقبلها

25000جارٍ

0رأسمالي

6995.4جارٍتنفيذ استراتيجية التدريب أثناء اخلدمة. 8

1239.7رأسمالي

فيها . 9 مبن  الطلبة  تقييم  ووسائل  معايير  تطوير 
الطلبة ذوو االحتياجات اخلاصة

219.5جارٍ

80رأسمالي

النظام . 10 مستويات  كل  على  أدائية  اختبارات  إجراء 
التربوي 

31995.8جارٍ

546.1رأسمالي

من  للوزارة  اإلدارية  باألمور  تتعلق  آخر  برنامجاً   14 هناك 
وآليات  والقوانني  واألنظمة  باحلوسبة  تتعلق  أمور  حيث 
اإلداري  الكادر  وتطوير  والرقابة  والتخطيط  التنسيق 

واإلشراف اإلداري للوزارة

3813.8جارٍ

2661.9رأسمالي

اجملموع

225488جارٍ

339731.5رأسمالي

565219.5كلي

املصدر: وزارة التربية والتعليم
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مالحظات حتليلية على برامج عمل الوزارة:

شكلت مجموع النفقات من حيث البرامج اإلجرائية التطويرية على قطاع التعليم العام ما 	 
نسبته %14 من اجملموع الكلي لنفقات وزارة التربية والتعليم العالي.

شكل عدد البرامج اإلجرائية التطويرية لقطاع التعليم العام 24 برنامجاً، منهما 10 برامج 	 
للوزارة. هذا من حيث عدد  إدارية  بأمور  تتعلق  برنامجاً  و14  املطروحة  السياسات  تتالءم مع 
البرامج. أما من حيث النفقات املرصودة، فقد شكلت البرامج املنسجمة مع سياسات الوزارة 

%98، والبرامج اإلدراية 2%.
نالحظ من اجلدول أعاله أن جميع البرامج املوجودة ال تنسجم إال مع أربع سياسات، فقط، من 	 

أصل 10 سياسات مطروحة من قبل وزارة التربية والتعليم.
بُعد النوع االجتماعي غائب متاماً في البرامج اإلجرائية، فكان من األجدر أن جند كل برنامج قد 	 

أخذ البعد اخلاص بقضايا النوع االجتماعي، والذي ميكن أن يوجد في جميع البرامج املوجودة.
اخلاصة 	  االحتياجات  لذوي  والتعليمية  املادية  البيئة  توفير  وجدنا  مثلما  املثال،  سبيل  على 

ولطلبة القدس، فمن املهم أن جند توفير البيئة املناسبة لإلناث في مرحلة الثانوية لتقليل 
معدالت تسرب الفتيات في هذه املرحلة أكثر من الذكور )إحدى احلقائق التي برزت معنا في 

الفصل السابق(.
بالرجوع إلى البرنامج السادس الذي يهدف إلى حتسني اخلدمات الصحية واإلرشادية واألنشطة 	 

الطالبية، وحيث إن االحتياجات الصحية في مدارس اإلناث تختلف عن الذكور، إضافة إلى أن 
البرنامج مفصالً  األنشطة الطالبية لإلناث تختلف عن الذكور، فمن املفترض أن يكون هذا 
حسب احتياجات النوع االجتماعي، وإال فسوف تتشكل فجوة على أساس النوع االجتماعي 

إذا مت تنفيذ هذا البرنامج بصورته العمياء جتاه قضايا النوع االجتماعي.
 من املهم أن جند اهتمام البرنامج اخلامس باملرافق التقنية، والتي وجدنا في الفصل السابق 	 

أنه بالرغم من معدالت زيادتها في املدارس، فإنه ال يزال هناك العديد من املدارس تفتقد لهذه 
املرافق. ولكن، يجب أن يكون االهتمام باملرافق التقنية في مدارس اإلناث أكثر من الذكور، وذلك 
بهدف تعزيز مشاركة املرأة في قطاع تكنولوجيا املعلومات، والذي تتواجد فيه بنسب قليلة 

مقارنة بالقطاعات االخرى.
هناك أربعة برامج )7-10( في اجلدول أعاله، وهي أكثر البرامج اخملصص لها نفقات، ومضمون 	 

خلت  البرامج  هذه  جميع  أن  إال  وتطويره،  التعليمي  الكادر  بناء  نحو  يتمحور  البرامج  هذه 
من التركيز على قضايا النوع االجتماعي، إذ إن الكادر التعليمي يوجد له عدد من الفجوات 
على أساس النوع االجتماعي، وهذا ما تبني معنا في الفصل السابق عند حتليل الواقع. كما 
أن سياسة النوع االجتماعي لوزارة التربيبة والتعليم قد أخذت جزئية الكادر التعليمي من 
الواقع  عن  بعدت  قد  للوزارة  االجرائية  البرامج  أن  إال  االعتبار.  بعني  االجتماعي  منظورالنوع 
لهذه  االجتماعي  النوع  لقضايا  نظر عمياء  بوجهة  تعاملت  بها، عندما  اخلاصة  والسياسة 

البرامج. 
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الفترة  في  تنفيذها  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  تنوي  التي  اإلجرائية  البرامج  فيما يخص  أما 
املقبلة ضمن التعليم والتدريب املهني والتقني، فهي كما يلي:

بهدف حتقيق الغاية )1(: »توفير فرص االلتحاق بالتعليم املهني والتقني«، هناك أربعة برامج 	 
إجرائية:

االستيعابية . 1 الطاقة  وتوسيع  جديدة  مهنية  ووحدات  ومدارس  تقنية  كليات  إنشاء 
للمدارس والكليات القائمة، مع ضمان استهداف الفتيات بإنشاء مدارس/ وحدات خاصة 

أو مختلطة.
توفير قوانني وأنظمة وآليات قبول مشجعة ومحفزة وميسرة لاللتحاق بالتعليم املهني . 2

والتقني، وتراعي ذوي االحتياجات اخلاصة )إعاقات، فقراء، محررين...(.
على . 3 ويشجعهم  الطلبة،  خيارات  يرشد  املهني  والتوجيه  لإلرشاد  فعال  نظام  إنشاء 

االلتحاق ضمن نظرة شمولية ونظرة خاصة إلى التحاق الفتيات.
تعزيز قدرة النظام على االحتفاظ بالطلبة.. 4

بهدف حتقيق الغاية)2(: »حتسني نوعية التعليم والتعلم«، هناك أربعة برامج إجرائية:	 
تخصصات . 1 وفق  تدريجياً،  املتكاملة  املنهجية  الوحدات  نظام  وفق  املناهج  تطوير 

ومستويات ذات أولوية مع ضمان استهداف تخصصات الفتيات.
تطوير البنية التحتية )أبنية وأثاث وجتهيزات( للتعليم املهني والتقني.. 2
تصميم وتنفيذ برامج تدريبية فعالة، متكاملة، قابلة للنقل والتأثير، وذلك على املستوى . 3

يكون  بحيث  األمد،  وطويل  متوسط  تدريبي  تعاون  ومأسسة  والدولي،  اإلقليمي  احمللي، 
احملليني  التدريب  مزودي  قبل  من  العروض  على  وليس  الوزارة،  طلب  الطلب؛  على  مبنياً 

واخلارجيني.
مراجعة تقومي، وإثراء وتعزيز مناذج ووسائل التعليم والتعلم املستخدمة حالياً، واستحداث . 4

 ICT،E-Learning،( الفلسطيني  السياق  مع  تتناسب  جديدة  ووسائل  مناذج  ومأسسة 
  .)Blender learning

بهدف حتقيق الغاية )3(: »تطوير األنظمة املالية واإلدارية وحتسني جناعة األداء«، هناك سبعة 	 
برامج إجرائية:

تشجيع القطاع اخلاص على االستثمار في التعليم املهني والتقني، وتنفيذ االستراتيجيات . 1
املتعلقة بالتمويل.

تنمية القدرات واإلمكانات لتوفير التمويل الذاتي ملؤسسات التعليم املهني والتقني.. 2
تطوير نظام إداري- مالي لتوزيع واسترداد القروض الطالبية وتدويرها.. 3
املهني . 4 التعليم  مؤسسات  في  للعاملني  موحد  وظيفي  تصنيف  اعتماد  على  العمل 

والتقني  ورقع كفاءاتهم.
حوسبة األنظمة اإلدارية للتعليم املهني والتقني.. 5
تكريس آليات العمل اجلماعي والتعاون بني الوزارة ومؤسسات التعليم املهني والتقني  . 6

ومكوناتها، من جهة، وبني املؤسسات ذاتها، من جهة أخرى.
العمل على تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتعليم املهني والتقني.. 7

مالحظة هامة: هذه البرامج اإلجرائية التابعة للغاية )3( هي استهداف مشترك لقطاع التعليم 
العالي وقطاع التعليم املهني والتقني. 
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مالحظات حتليلية حول البرامج اإلجرائية اخلاصة بفرع التعليم املهني والتقني:

نالحظ من البرنامج الثالث ضمن الغاية )1( أن هناك اهتماماً بالفتيات لزيادة نسبة التحاقهن 	 
للفتيات.  املهنية  املدارس  وإنشاء  املهني  والتوجيه  اإلرشاد  نظام  خالل  من  املهني  بالتعليم 
وهذا توجه إيجابي، إذ إن نسبة الفتيات في هذا الفرع التعليمي هي قليلة مقارنًة بالفروع 
التعليمية األخرى ضمن قطاع التعليم العام، إال أنه بحاجة إلى اإلسناد في البرامج اإلجرائية 

األخرى، أي تضمني النوع االجتماعي في البرامج اإلجرائية ضمن الغاية )2( و)3(. 
جند أن قضايا النوع االجتماعي غائبة في البرامج اإلجرائية التابعة للغايتني الثانية والثالثة، إذ 	 

إن هذه البرامج ضمن هاتني الغايتني تهدف إلى حتقيق حتسني نوعية التعليم والتعلم، إضافة 
إلى حتسني األداء. وعليه، إذا كانت الوزارة تسلط اهتامها على زيادة معدل التحاق الفتيات في 
األخيرتني،  للغايتني  التابعة  املوجودة  اإلجرائية  بالبرامج  ذلك  تعزز  وال  املهني فقط،  التعليم 

فهذا يعني أننا ميكننا أن نحصل على زيادٍة ملعدل التحاق الفتيات، ولكن دون كفاءة علمية.
باألساس 	  الذي هو  االجتماعي  النوع  بعد  أخذ  بد من  ال  اإلطار متكامالً،  يكون  وعليه، وحتى 

موجود كإحدى سياسات الوزارة ضمن البرامج اإلجرائية للغايات الثالث، حتى نضمن إيجاد 
جيل من الفتيات يستطيع حتقيق توازن تواجد املرأة في مجمل القطاعات االقتصادية ضمن 

سوق العمل.
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تقييم خدمات قطاع التعليم العام 
من وجهة نظر الفئات املستفيدة 
منها على أساس النوع االجتماعي

36



37

يهدف هذا اجلزء إلى عرض ومناقشة نتائج املسح امليداني لوجهات نظر املعلمني واملعلمات والطالب 
والطالبات في خدمات التعليم العالي من منظور النوع االجتماعي، وتأتي هذه النتائج على درجة 
كبيرة من االنسجام مع النتائج التي توصلت إليها الدراسة في اجلزء السابق عند حتليل اإلحصاءات 

واملعطيات املنشورة حول التعليم العام الفلسطيني.

1.3 تقرير حتليلي أولي لنتائج مسح املعلمني واملعلمات

أوالً: منهجية املسح

السلك  في  والعامالت  العاملني  واملعلمات  للمعلمني  الكلي  العدد  عن  عبارة  املعاينة  إطار  كان 
التعليمي احلكومي، وبناء على البيانات املتوفرة من وزارة التربية والتعليم العالي للعام 2009/2008 
للضفة الغربية، والبيانات املتوفرة لقطاع غزة للعام 2008/2007. وقد كانت هذه البيانات متوفرة 

حول حسب اجلنس واملديرية.

وقد مت تصميم عينة عشوائية طبقية ذات مرحلتني، حيث مت تقسيم اجملتمع إلى الضفة الغربية 
وقطاع غزة، ومن ثم مت توزيع املعلمني واملعلمات حسب املديريات واجلنس.

وصل حجم العينة إلى 404 معلمني ومعلمات، حيث كانت منهجية اختيارهم كالتالي: 

مت تقسيم األراضي الفلسطينية إلى منطقتني )الضفة الغربية وقطاع غزة( حيث مت إعطاء . 1
كل منطقة مجموعة تتناسب مع حجمها.

مديرية . 2 لكل  مجموعة  إعطاء  أيضاً  مت  حيث  مديريات،  إلى  منطقة  كل  تقسيم  مت  ثم  ومن 
تتناسب مع حجمها. 

ومن ثم مت استخدام طريقتني الختيار املعلمني واملعلمات:. 3
أو  ° للمعلمني  واحلصول على عناوين  املدارس  ببعض  االتصال  األولى: من خالل  الطريقة 

الطلبة، خاصة أثناء تقدم طلبة الثانوية العامة لالمتحانات.
خالل مؤسسات  ° من  املتدحرجة  الثلج  كرة  منهجية  استخدام  من  الثانية:  والطريقة 

ومعارف.

وقد مت حتديد حجم العينة العتبارات رئيسة، أهمها:

االعتبارات املالية: حيث ساهمت محدودية املصادر املالية في حتديد حجم العينة.. 1
كما عزز ذلك التوجه أيضاً هدف الدراسة، والتمركز حول انطباعات وتوجهات عامة في سياق . 2

هدف البحث، وليس الهدف تعميم نتائج على مستوى مجتمع الدراسة.

ثانياً: حتليل النتائج

خلفية عامة حول خصائص املعلمني واملعلمات املشاركني واملشاركات في البحث ضمن . 1
متغيرات مختلفة
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التوزيع  كان  مختلفة:  متغيرات  حسب  واملعلمات(  )املعلمني  العينة  ألفراد  النسبي  التوزيع 
النسبي للعينة حسب النوع االجتماعي متساوياً، %50 معلمون، و%50 معلمات. وتوزعت العينة 
حسب  العينة  خمس  وكانت  غزة.  قطاع  في  و33%  الغربية،  الضفة  في   67% كالتالي:  مناطقياً 
العمر تقع ما بني 22 و29 سنة، فيما كانت النسبة األعلى %69 تقع في الفئة العمرية 30-49 عاماً، 

وكانت ما نسبته %11 فوق اخلمسني عاماً. 

جدول رقم )10(: مؤشرات دميغرافية ألفراد عينة املعلمني واملعلمات

قطاع غزةالضفة الغربيةاملنطقة

67.1%32.9%

50 وأعلى40-3049-2239-29الفئة العمرية

19.639.130.211.1

أنثىذكراجلنس 

51.049.0

دبلوم املستوى التعليمي
متوسط

ماجستيردبلوم عاٍلبكالوريوس

8.778.43.29.7

مدة اخلدمة في سلك 
التعليم

أقل من 5 
سنوات

أكثر من 10-520-1120

23.527.534.914.1

1234567الدرجة الوظيفية

4.510.421.031.725.84.82.0

غير ذلكأعزبمتزوجاحلالة الزواجية 

83.014.22.8

التوزيع العمري: وبالنسبة للتوزيع العمري حسب النوع، كانت املعلمات في الفئات العمرية األصغر 
عمراً، حيث تقل أعمار %62 منهن عن 40 عاماً، فيما كان %51 من املعلمني من الفئة العمرية ذاتها.

شكل رقم )3(: التوزيع العمري حسب النوع االجتماعي

11.10 %

22 - 29

30 - 39

40 - 49

50 فأعلى

اجملموع
معلمة
معلم

30.20 %

39.10 %

19.60 %

8.40 %

25.70 %

42.60 %

23.30 %

13.90 %

34.70 %

35.60 %

15.80 %
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التحصيل التعليمي: تشير النتائج إلى أن النسبة األعلى من املعلمني واملعلمات يحملون شهادة 
من   17% لـ  العلمي  التحصيل  وكان  معلمني(،  و74%  معلمات   83% )بواقع   )78%( البكالوريوس 

املعلمني دبلوماً عالياً وماجستيراً، فيما كان التحصيل ذاته لـ %7 من املعلمات.  

شكل رقم )4(: التحصيل العلمي حسب النوع

8.42 %

4.46 %

78.41 %
82.59 %

74.26 %

12.87 %

8.96 %

1.99 %

6.47 %

8.68 %

3.23 %

9.68 %

دبلوم متوسط

بكالوريس

دبلوم عالي

ماجستير

معلم
معلمة
اجملموع

اخلدمة في سلك التعليم: تشير البيانات إلى أن متوسط سنوات اخلدمة لدى املعلمني تصل إلى 
12.5 سنة، في حني كانت للمعلمات 10.6 سنة.  وفي السياق ذاته، تصل خدمة %17 من املعلمني 
إلى أكثر من 20 عاماً، فيما كانت خدمة %11 من املعلمات كذلك، في حني كانت سنوات اخلدمة 

األخرى متقاربة إلى حد ما بني املعلمني واملعلمات.

الدرجة الوظيفية: تقع الدرجة الوظيفية لـ %10 من املعلمات ما بني الدرجتني السابعة والسادسة، 
فيما كانت الدرجة ذاتها لـ %4 من املعلمني، في حني تقع درجة %40 من املعلمني ما بني الدرجتني 
األولى والثالثة، فيما كانت الدرجة ذاتها عند %32 من املعلمات، في حني تقع %35 من املعلمات في 

الدرجة الرابعة، وكانت درجة %28 من املعلمني كذلك.

جدول رقم )11(: سنوات اخلبرات للمعلمني واملعلمات

معلمون معلمات اجملموع

%23.3 %23.8 %23.5 أقل من 5 سنوات

%25.2 %29.7 %27.5 5-10 سنوات

%34.7 %35.1 %34.9 11-20 سنة

%16.8 %11.4 %14.1 أكثر من 20 سنة

الراتب: ارتبط دخل املعلمني واملعلمات على درجتهم الوظيفية، فقد كان دخل %28 من املعلمات 
يقع بني 1000-2000 شيكل، فيما كان كذلك دخل %21 من املعلمني. وكان راتب %75 من املعلمني 

يقع بني 2001 - 3000 شيكل، في حني كان كذلك راتب %68 من املعلمات.
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جدول رقم )12(: الدرجة الوظيفية للمعلمني واملعلمات حسب اجلنس

معلم معلمة اجملموع الدرجة الوظيفية

%5.6 %3.3 %4.5 1

%11.3 %9.4 %10.4 2

%22.6 %19.4 %21.0 3

%28.2 %35.0 %31.7 4

%28.2 %23.3 %25.8 5

%1.7 %7.8 %4.8 6

%2.3 %1.7 %2.0 7

شكل رقم )5(: الدخل جراء الوظيفة

21.29 %

1.98 %

1.49 %

75.25 %

28.22 %

1.98 %

1.98 %

67.82 %

24.75 %

1.98 %

1.73 %

71.53 %

1000-2000

2001-3000

3001-4000

أكثر من 4000

معلم
معلمة
اجملموع

في  الطلبة  عدد  متوسط  أن  إلى  البيانات  تشير  واملعلمات:  املعلمني  مدارس  في  الطلبة  عدد 
 591 )املعلمات(  اإلناث  562 طالباً، في حني كانت في مدارس  إلى  )املعلمني( تصل  الذكور  مدارس 
طالبة. وفي السياق ذاته، تعد مدارس %26 من املعلمات أكثر من 800 طالبة، في حني تعد مدارس 

%17 من املعلمني كذلك.

جدول رقم )13(: متوسط عدد الطلبة في املدارس حسب اجلنس

مدارس معلمني مدارس معلمات اجملموع عدد الطلبة في املدرسة

%10.1 %9.0 %9.5 300-130

%34.2 %30.3 %32.3 500-301

%38.7 %34.3 %36.5 800-501

%7.5 %13.4 %10.5 1000-801

%9.5 %12.9 %11.3 أكثر من 1000
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عدد احلصص األسبوعية: تشير البيانات إلى أن متوسط احلصص األسبوعية لدى املعلمني يصل إلى 
21.5 حصة، في حني يصل متوسطها، حسب تصريح املعلمات، إلى 22.0 حصة أسبوعياً. وفي السياق 
العام حسب التوزيع النسبي للعبء األسبوعي، تشير البيانات إلى عدم وجود فروق ذات داللة نسبياً في 

العبء التدريسي بني املعلمني واملعلمات ضمن الفئات احلصصية األسبوعية املبينة في اجلدول أدناه.

جدول رقم )14(: العبء األسبوعي للتدريس حسب اجلنس

معلمون معلمات اجملموع

%3.0 %2.5 %2.7 10-6

%5.9 %3.5 %4.7 15-11

%23.3 %22.8 %23.0 20-16

%62.9 %63.9 %63.4 26-21

%5.0 %7.4 %6.2 أكثر من 26

متوسط عدد الطلبة لكل شعبة: تشير البيانات إلى أن متوسط عدد الطلبة لكل شعبة في 
مدارس الذكور تصل إلى 34.7 طالباً، في حني يصل عدد الطالبات في مدارس اإلناث إلى 35.5 طالبة 
لكل شعبة. وفي اجملال ذاته، تشير البيانات إلى أن متوسط عدد الطلبة لكل شعبة تدريسية يزيد 

على 30 طالبة لدى %89 من مدارس املعلمات، فيما كانت كذلك لدى %83 من مدارس املعلمني.

جدول رقم )15(: متوسط عدد الطلبة لكل شعبة حسب اجلنس

معلمون معلمات اجملموع

%2.0 %1.5 %1.7 19 - 10

%14.9 %9.4 %12.1 29-20

%47.5 %50.5 %49.0 39-30

%34.7 %37.6 %36.1 49-40

%1.0 %1.0 %1.0 50 وأكثر

املواد التدريسية: صرح %59 من املعلمني املشاركني في املسح بأنهم يدرسون مادة واحدة فقط، 
فيما صرح بذلك %54 من املعلمات، في حني يقوم بتدريس مادتني تدريسيتني %28 من املعلمات، 

و%24 من املعلمني.

جدول رقم)16(: عدد املواد التي يدرسها كل من املعلمني واملعلمات

معلم معلمة اجملموع

%58.9 %54.5 %56.7 1

%23.8 %28.2 %26.0 2

%8.9 %10.9 %9.9 3

%3.5 %4.0 %3.7 4

%5.0 %2.5 %3.7 أكثر من 5
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ماذا نقرأ من هذه البيانات:
حسب ما تشير إليه البيانات فيما يتعلق بالتوزيع العمري، يصل متوسط أعمار املعلمني 	 

واملعلمات إلى 37.65 سنة بواقع )38.95 متوسط عمر املعلمني، وللمعلمات 36.32 سنة(. 
العلمي  أنهى حتصيله  الذي  اجلديد،  اجليل  املدرسني هو  أن جيل  عام،  يعني، بشكل  وهذا 
املعلمني  املطلقة من  فاألغلبية  بذلك،  وارتباطاً  الفلسطينية.  السلطة  إنشاء  بداية  مع 
واملعلمني يحملون شهادة البكالوريوس، واألقلية فقط حتمل شهادة الدبلوم، هذا الواقع 
ارتبط أيضاً بعملية التقاعد، وعملية االستبدال باجليل اجلديد كجزء من تطوير العملية 
التربوية. وفي السياق ذاته، كانت سنوات اخلبرة باملتوسط للمعلمني واملعلمات ال تزيد على 

11 عاماً.
إن دور العوامل االجتماعية واالقتصادية خلق واقعاً يعزز االجنذاب للوظيفة العمومية في 	 

أكبر للنساء. هذه  األمان بشكل  يتوفر  والتعليم، خاصة للمعلمات، حيث  التربية  سلك 
النزعة ترجمت من خالل دور املؤسسة االجتماعية في فرض توجهات وسياسات لتوجيه 
النساء إلى سوق العمل من خالل اختيار النساء نوعية التعليم التي تؤدي في النهاية إلى 

وظيفة عمومية في سلك التعليم.
إن ارتفاع القيد في التعليم، خاصة للفتيات، عمل على رفع مشاركة النساء في وظائف 	 

سلك التعليم كحاجة ملحة لتلبية هذا االحتياج، وبالرغم من ذلك ما زالت احلاجة أكثر 
لتوظيف نساء، فاالكتظاظ أعلى في مدارس اإلناث، سواء من حيث عدد الطالبات داخل 
املدارس أو من خالل االكتظاظ في كل شعبة، والعبء التدريسي من حيث عدد املواد التي 

تقوم املعلمات بتدريسها ما زال أعلى مقارنة بعبء املعلمني.
ونهاية القول: بالرغم من ارتفاع العبء لدى املعلمات عنه لدى املعلمني، وارتباطاً مبا سبق 	 

رفع  وهذا  املعلمات،  من  الوظيفية  الدرجة  في  حقوقياً  أكثر  زالوا  ما  املعلمني  فإن  ذكره، 
دخلهم الشهري مقارنة بدخل املعلمات. 

 
السياسات واإلجراءات املعمول بها في وزارة التربية والتعليم في سياق عالقات النوع:. 2

املؤسسة  داخل  بها  املعمول  والسياسات  باإلجراءات  يتعلق  فيما  إيجابية  العامة  النظرة  كانت 
املقابل،  في  ولكن،  واملعلمات،  املعلمني  بني  فيما  وتعاطيها مبساواة  تعاملها  احلكومية من حيث 
برزت الفجوات التالية بني رؤية املعلمني واملعلمات جتاه هذه القضايا، مع أهمية أن الفجوة كانت 

في اإليجابية حيث تشير البيانات إلى أن املعلمات كن أكثر إيجابية من املعلمني:

الوزارة تراعي واقع 	  %74 من املعلمات على مقولة »السياسات واإلجراءات داخل  بينما توافق 
املعلمات  من   54% موافقة  )كانت  بدرجات مختلفة  ولكن  اخملتلفة«،  واحتياجاتهن  املعلمات 
)%50 كانت  املعلمني  %66 من  وبدرجات مختلفة،  املقولة،  وافق على هذه  إلى حد ما(، فيما 

موافقتهم إلى حد ما(. 
كما وافقت %72 من املعلمات على مقولة »السياسات واإلجراءات املعمول بها داخل الوزارة 	 

تعزز تكافؤ الفرص بني املعلمني واملعلمات« )كانت موافقة %47 من املعلمات إلى حد ما(، فيما 
وافق على هذه املقولة، وبدرجات مختلفة، %63 من املعلمني )%40 كانت موافقتهم إلى حد 

ما(. 
للمعلمني 	  متوفرة  »املعلومات  مقولة  على  املعلمات  من   86% وافقت  ذاته،  السياق  وفي 

إلى حد ما(، في  )%37 كانت موافقتهن  الوزارة«  الوقت نفسه من  بالتساوي وفي  واملعلمات 
حني وافق على هذه املقولة %80 من املعلمني )%33 كانت موافقتهم إلى حد ما(.
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وافقت %87 من املعلمات على مقولة »تراعي السياسات واألنظمة واملمارسات األدوار اخملتلفة 	 
 93% املقولة  وافق على هذه  إلخ(«، في حني  والتعليم...  والعمل  والتربية  )اإلجناب  للمعلمات 
من املعلمني، إذ تشير البيانات إلى أن هذا املؤشر الوحيد الذي أقره املعلمون بشكل أعلى من 

املعلمات. 

التربية  في  بها  املعمول  واإلجراءات  للسياسات  واملعلمات  املعلمني  توجهات   :)17( رقم  جدول 
والتعليم

معلم   اإلجابة  اجملموع  معلمة   السياسات واإلجراءات 

%16.3 %16.8 %16.6 السياسات واإلجراءات داخل الوزارة تراعي  أوافق  
50.0%واقع واحتياجات املعلمات اخملتلفة %56.9 %53.5  أوافق إلى حد ما  

%33.7 %26.2 %30.0  ال أوافق  

%22.8 %25.7 %24.3 السياسات واإلجراءات املعمول بها داخل  أوافق  
الوزارة تعزز تكافؤ الفرص بني املعلمني 

واملعلمات
%40.1 %46.5 %43.3  أوافق إلى حد ما  

%37.1 %27.7 %32.4  ال أوافق  

%36.1 %33.2 %34.7 املمارسات واللوائح داخل الوزارة تتعامل  أوافق  
39.6%باملساواة بني املعلمات واملعلمني %40.1 %39.9  أوافق إلى حد ما  

%24.3 %26.7 %25.5  ال أوافق  

%46.5 %48.8 %47.6 املعلومات متوفرة للمعلمني واملعلمات  أوافق  
33.2%بالتساوي وفي الوقت نفسه من الوزارة  %37.3 %35.2  أوافق إلى حد ما  

%20.3 %13.9 %17.1  ال أوافق  

%16.9 %16.8 %16.9 إدارة التعليم تعزز الفروقات والفجوة بني  أوافق  
38.3%املعلمني واملعلمات %38.6 %38.5  أوافق إلى حد ما  

%44.8 %44.6 %44.7  ال أوافق  

%34.7 34.2% 34.4% وزارة التربية والتعليم حتاول تغيير األدوار  أوافق  
التقليدية للمعلمات وال تتماشى مع 

عادات وتقاليد اجملتمع
%51.0 %48.5 %49.8  أوافق إلى حد ما  

%14.4 %17.3 %15.8  ال أوافق  

%56.4 %53.5 %55.0 تراعي السياسات واألنظمة واملمارسات  أوافق  
األدوار اخملتلفة للمعلمات )اإلجناب والتربية 

والعمل والتعليم...إلخ(
%36.6 %33.7 %35.1  أوافق إلى حد ما  

%6.9 %12.9 %9.9  ال أوافق  

وفي السياق ذاته، تشير البيانات إلى عدم وجود فجوات في توجهات املعلمني واملعلمات في 
إيجابية النظرة للقضايا التالية:

املمارسات واللوائح داخل الوزارة تتعامل باملساواة بني املعلمات واملعلمني.	 
إدارة التعليم تعزز الفروقات والفجوة بني املعلمني واملعلمات.	 
وزارة التربية والتعليم حتاول تغيير األدوار التقليدية للمعلمات، وال تتماشى مع عادات اجملتمع 	 

وتقاليده.
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خالصة القول: إن هناك إيجابية في توجهات املعلمات واملعلمني نحو اإلجراءات والسياسات داخل 
وزارة التربية والتعليم، ولكن ال بد من توضيح التالي:

وزارة التربية والتعليم من الوزارات األكثر تشغيالً للنساء، وهذا نتاج عوامل ليست مرتبطة 	 
بالتوجهات اجلندرية واملساواة والعدالة للنساء، وإمنا كنتيجة بنيوية للقوى العاملة املتوفرة 

ضمن احتياجات الوزارة.
القانون يحكم كافة 	  املدنية، هذا  اخلدمة  بقانون  الوزارة  داخل  واإلجراءات  السياسات  ترتبط 

املوظفني في مختلف القضايا.
ما يتركز عليه اخلالف يكمن في املمارسات لدى متخذ القرار داخل الوزارة، وارتباطاً بذلك برزت 	 

الفجوات بني توجهات املعلمني واملعلمات، فاملفارقة التي برزت لم تكن في توفر سلبية لدى 
طرف على طرف آخر، وإمنا كانت الفجوة في إيجابية املعلمات أكثر من املعلمني جتاه املمارسات 

والسياسات. 
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ماذا نقرأ من هذه البيانات:
إن التعليم شرط رئيسي لدخول النساء سوق العمل، والشرط املرافق يتحقق من خالل 	 

توجيه دراسة النساء لتخصصات تكون مالئمة لوظيفة التربية والتعليم، حيث يشكل 
هذا طموحاً اجتماعياً لتشغيل النساء. إن هذا الواقع رفع من نظرة املعلمات واملعلمني، 
على حد سواء، اإليجابية لواقعها ارتباطاً بنظرة اجملتمع اإليجابية جتاه دور النساء اجملتمعي 

كـ»معلمة«.
إن محدودية الفرص أمام النساء، بشكل عام، في سوق العمل »في مقابل اآلفاق العالية 	 

التعليم  النساء في وظيفة  به  الذي تشعر  األمان  للحصول على وظيفة معلمة« عززت 
كتشجيع مجتمعي، على اعتبار أن هذا دور تكميلي لدورهن اإلجنابي.

 وهذا يرتبط، أيضاً، بعدم اإلدراك للواقع داخل املؤسسة التعليمية، وإمنا انعكاس للسياق 	 
االجتماعي والثقافي، والذي يُبرَهن عليه، أيضاً، من خالل شعور الرجال باملنافسة ومساواة 
القانون بني املعلمني واملعلمات، ما كرس توجهات أقل إيجابية لدى املعلمني فيما يتعلق 

بالسياسات واإلجراءات.
ومبا إن الرجل هو األب واحلامي واملعيل، فإن التغيير داخل املؤسسة التعليمية من منافسه 	 

عالية للمعلمات جعله يتساءل عن دوره ومكانته ملا في ذلك من تهديد على االمتيازات 
والصالحيات التي يتمتع بها، ولم يكن ينافسه فيها طرف آخر، وهذا يفسر الفجوة في 
اإليجابية في اجتاه معني. ولكن، ماذا عن وجود إيجابية متالئمة لدى املعلمني مع إيجابية 
وسلوكياً  فكرياً  املوجودة  التناقضات  بفرضية  أحياناً  ترتبط  املعلمني  إيجابية  إن  النساء، 
ألنها في ظل  العمل  إلى  املرأة  له من جانب خروج  والتشجيع  التغيير  إلى  الدعوة  باجتاه 
من  جزء  يشوبه  هذا  ولكن  احلياة،  قسوة  على  املساعد  الشريك  هي  االقتصادي  الواقع 

التناقضات املرتبطة باخلوف والتهديد املوضح سابقاً. 
إن الوعي املتشكل إزاء املساواة واالختالف وإزاء األدوار والعوائق واإلجراءات والسياسات، وعي 	 

تكّون في سياق بنية األسرة والنظام املؤسسي املرتبط واملتقاطع مع مختلف املؤسسات 
الوعي  السياق،  وهذا  إزاء حقوقهن تشكل في هذا  واملعلمني  املعلمات  ووعي  اجملتمعية، 
داخل  والسياسات  اإلجراءات  مساواة  إزاء  عالية  بإيجابية  انعكس  املعلمات  لدى  املتولد 

التربية والتعليم فيما بينهن وبني املعلمني.
وتقديرها 	  تثمينها  يتم  التي  والكيفية  للمعلمات  التعليمية  الوظيفة  في  املشاركة  إن 

هما نتيجة احملدودية في الفرص أمامها، وإن إيجابية نظرتها انعكست نتيجة لتقدير ذاتها 
مجتمعياً في هذه الوظيفة، وهذا يعكس تشكيل قيم األفراد وتصوراتهم عن أنفسهم 

ومدى رضاهم ورؤيتهم اإليجابية لواقعهم وتعامل املؤسسة معهم باملساواة. 
املهم أن ال نستنتج أن اإليجابية في التوجهات تعني أن هناك تدخالً مخططاً للسياسات 	 

واإلجراءات »نحو إدماج النوع«، وإمنا نتاج سياسات عامة غير حساسة لواقع النساء، كما 
هو مبني في اإلطار العام لوزارة التربية والتعليم، ولو كان هذا  لكان هناك متييز إيجابي أكثر 

باجتاه حقوق املعلمات.

تكافؤ فرص ومساواة أم متييز سلبي على أساس النوع؟. 3

رؤية  بني  التالية  الفجوات  برزت  واملعلمات،  املعلمني  بني  واملساواة  الفرص  بتكافؤ  يتعلق  وفيما 
املعلمني واملعلمات، مع العلم أن النظرة العامة إيجابية باجتاه وجود مساواة وتكافؤ فرص فيما بني 

املعلمني واملعلمات: 
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وافقت %82 من املعلمات على مقولة »يوجد مساواة في اإلجازات« - ولكن كانت موافقتهن 	 
بدرجات مختلفة، حيث كانت موافقة %32 منهن إلى حد ما. فيما وافق على هذه املقولة 63% 

من املعلمني، وكانت موافقة %24 منهم إلى حد ما.
احلصول على حوافز«، 	  »يوجد مساواة في فرص  املعلمات على مقولة  %73 من  وافقت  كما 

%33 منهن إلى حد ما. فيما  ولكن كانت موافقتهن بدرجات مختلفة، حيث كانت موافقة 
وافق على هذه املقولة %66 من املعلمني، حيث كانت موافقة %31 منهم إلى حد ما.

%70 من املعلمات، أيضاً، وافقن على مقولة »يوجد مساواة في فرص إمكانية احلصول على 	 
املساعدات واملنح«، وكانت موافقة %39 إلى حد ما. فيما وصلت موافقة املعلمني إلى 62%، 

وكانت موافقة %37 منهم إلى حد ما.
%60 من املعلمات، أيضاً، وافقن على مقولة »يوجد مساواة في القدرة على الوصول إلى مركز 	 

القرار في الوزارة والتأثير فيه«، وكانت موافقة %37 إلى حد ما. فيما وصلت موافقة املعلمني 
إلى %55، وكانت موافقة %28 منهم إلى حد ما.

كما كانت نسبة املعلمات التي وافقن على هذه املقولة »يوجد مساواة في القدرة على شغل 	 
شواغر عليا داخل الوزارة أو املديرية أو املدرسة« إلى %68 )كانت موافقة %34 إلى حد ما(، في 

حني وصلت موافقة املعلمني إلى %58 )كانت موافقة %33 إلى حد ما(.

جدول رقم )18(: توجهات املعلمني واملعلمات لتكافؤ الفرص في اجملاالت اخملتلفة في التربية والتعليم

معلم  اإلجابة  اجملموع   معلمة   تكافؤ الفرص في اجملاالت التالية:

%38.1 %43.1 %40.6 يوجد مساواة في فرص التعيني أوافق  

%32.2 %31.7 %31.9  أوافق إلى حد ما  

%29.7 %25.2 %27.5  ال أوافق  

%51.5 %55.0 %53.2 يوجد مساواة في فرص التدريب وتنمية  أوافق  
31.7%القدرات %30.2 %30.9  أوافق إلى حد ما  

%16.8 %14.9 %15.8  ال أوافق  

%56.4 %55.0 %55.7 يوجد مساواة في الراتب أوافق  

%26.2 %27.7 %27.0  أوافق إلى حد ما  

%17.3 %17.3 %17.3  ال أوافق  

%37.6 %49.5 %43.6 يوجد مساواة في اإلجازات أوافق  

%24.3 %31.7 %28.0  أوافق إلى حد ما  

%38.1 %18.8 %28.5  ال أوافق  

%48.5 %49.5 %49.0 يوجد مساواة في فرص الترقية أوافق  

%28.7 %29.2 %29.0  أوافق إلى حد ما  

%22.8 %21.3 %22.0  ال أوافق  

%49.5 %52.0 %50.7 يوجد مساواة في فرص املشاركة في  أوافق  
32.7%مؤمترات وورش داخل الوطن  %34.2 %33.4  أوافق إلى حد ما  

%17.8 %13.9 %15.8  ال أوافق  
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%22.8 28.2% %25.5 يوجد مساواة في فرص املشاركة في  أوافق  
34.7%مؤمترات وورش خارج الوطن  %31.2 %32.9  أوافق إلى حد ما  

%42.6 %40.6 %41.6  ال أوافق  

%34.3 %37.6 %36.0 يوجد مساواة في فرص احلصول على حوافز أوافق  

%30.8 %32.7 %31.8  أوافق إلى حد ما  

%34.8 %29.7 %32.3  ال أوافق  

%24.9 %29.7 %27.3 يوجد مساواة في فرص إمكانية احلصول  أوافق  
36.3%على املساعدات واملنح  %39.1 %37.7  أوافق إلى حد ما  

%38.3 31.2% 34.7%  ال أوافق  

%29.2 %35.6 %32.4 يوجد مساواة في القدرة على تقدمي  أوافق  
37.1%الشكاوى وتعاطي املسؤولني معها %32.7 %34.9  أوافق إلى حد ما  

%33.7 %31.7 %32.7  ال أوافق  

%27.9 %23.8 %25.8 يوجد مساواة في القدرة على الوصول إلى  أوافق  
27.4%مركز القرار في الوزارة والتأثير فيه %38.1 %32.8  أوافق إلى حد ما  

%44.8 %38.1 %41.4  ال أوافق  

%24.8 %32.7 %28.7 يوجد مساواة في القدرة على شغل  أوافق  
شواغر عليا داخل الوزارة أو املديرية أو 

املدرسة
%33.2 %35.6 %34.4  أوافق إلى حد ما  

%42.1 %31.7 %36.9  ال أوافق  

%40.6 %43.1 %41.8 يوجد مساواة في إمكانات تقدمي تسهيالت  أوافق  
38.6%تعليمية وخدمية مساعدة داخل املدارس %39.6 %39.1  أوافق إلى حد ما  

%20.8 %17.3 %19.1  ال أوافق  

%30.7 %36.6 %33.7 يوجد مساواة في القدرة على االنتقال  أوافق  
38.1%داخل املديرية حسب الظروف الشخصية %37.6 %37.9  أوافق إلى حد ما  

%31.2 %25.7 %28.5  ال أوافق  

وفيما يتعلق باملوضوع ذاته، ال توجد فجوات في توجهات املعلمني واملعلمات في تكافؤ الفرص 
واملساواة:

توجد مساواة في فرص التعيني.	 
توجد مساواة في فرص التدريب وتنمية القدرات.	 
توجد مساواة في الراتب.	 
توجد مساواة في فرص الترقية. 	 
توجد مساواة في فرص املشاركة في مؤمترات وورش داخل الوطن.	 
توجد مساواة في فرص املشاركة في مؤمترات وورش خارج الوطن.	 
توجد مساواة في القدرة على تقدمي الشكاوى وتعاطي املسؤولني معها.	 
توجد مساواة في إمكانات تقدمي تسهيالت تعليمية وخدمية مساعدة داخل املدارس.	 
توجد مساواة في القدرة على االنتقال داخل املديرية حسب الظروف الشخصية.	 
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ماذا نقرأ من هذه البيانات:
املعلمات 	  زالت توجهات  واملعلمات، ما  املعلمني  واملساواة بني  الفرص  بتكافؤ  يتعلق  فيما 

واملعلمني إيجابية، وكانت املعلمات أكثر ايجابية في بعض القضايا. 
إن نظرة املعلمات بإيجابية أعلى من الرجال إلى تكافؤ الفرص هي نتاج األمان الوظيفي 	 

السائد،  هو  باالستغالل  الشعور  عدم  حيث  لواقعهن،  املعلمات  نظرة  في  ينعكس  الذي 
جسد  حقوقهن  على  وحصولهن  الوقت  حيث  من  التعليم  قطاع  في  املعلمات  وجتارب 
إيجابية أعلى لدى املعلمات. فوقت الوظيفة التعليمية يسمح لهن بأداء دورهن اإلجنابي 
في املنزل، سواء في الفترة الصباحية أو في فترة الظهيرة، هذا نتيجة لطبيعة الوقت في 

هذه الوظيفة بجانب اإلجازة الصيفية.
وما يرتبط بذلك، أيضاً، أن النساء يعشن لساعات خارج إطار الدور الرعوي واملنزلي، وهذا 	 

يعزز إيجابية املعلمات لدورهن اجملتمعي. 
هذا، أيضاً، يرتبط باإلطار املؤسسي العام للوزارة من خالل أن أسس تكافؤ الفرص واملساواة 	 

قائمة على أسس عامة ميسرة لكل مؤسسات القطاع العام »قانون اخلدمة املدنية«. 
والقواعد 	  القوانني  إقرار  بعد  مفترضة  حالة  بأنها  نظرياً  املساواة  شق  إلى  يدخلنا  وهذا 

ولكن  والسياسات،  اإلجراءات  وأمام  املعاملة  في  املساواة  وتنص على  التمييز  تلغي  التي 
يبقى األهم هو اإلنصاف، املتصل بشكل رئيسي بعدالة التوزيع املرتبطة بتعديل الظروف 
االجتماعية والتغلب عليها من أجل عدالة توزيع املوارد والتحكم باملصادر، وهذا جازماً ما 
تفتقر إليه مساواة التربية والتعليم، ألن مسألة املساواة وتكافؤ الفرص واإلنصاف ال ميكن 

أن تكون إال من خالل املنظومة التربوية برمتها.

ثالثاً: اخلدمات التعليمية واالنتفاع منها 

اخلدمات التعليمية وغير التعليمية املتوفرة داخل املدارس:. 1
تشير النتائج إلى أن املعلمات أكثر إقراراً بإيجابية لتوفر خدمات تعليمة وغير تعليمية 	 

في مدارسهن، في حني كانت فجوة اإلقرار واضحة في اخلدمات التالية: 
توفر مواد مساعدة أثناء احلصة الصفية )%82 معلمات، %71 معلمون(. °
توفر مستلزمات وقرطاسيه )%87 معلمات، %79 معلمون(. °
توفر كتب مساعدة للتدريس )%78 معلمات، %71 معلمون(. °
توفر دورات مياه نظيفة )%93 معلمات، %75 معلمون(. °
توفر مياه آمنة للشرب )%85 معلمات، %72 معلمون(. °
توفر مطبخ داخل املدرسة )%79 معلمات، %62 معلمون(. °
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جدول رقم )19(: توفر مواد مساعدة وخدمات داخل املدرسة حسب املعلمني واملعلمات

  اجملموع   معلمة   معلم  

84.2 87.6 85.9 مختبرات علمية 

91.6 91.1 91.3 مختبرات كمبيوتر

71.3 75.2 73.3 ساحات وغرف رياضية 

70.3 83.2 76.7 مواد مساعدة أثناء احلصة الصفية

75.7 79.1 77.4 غرفة استراحة داخل املدرسة 

71.3 77.6          74.4 كتب مساعدة للتدريس 

79.6 87.5 83.5 مستلزمات وقرطاسية 

75.6 93.6 84.6 دورات مياه نظيفة 

72.6 85.6 79.2 مياه آمنة للشرب

62.4 80.7 71.5 مطبخ داخل املدرسة 

وبأغلبية 	  مقراً  كالهما  كان  حيث  واملعلمني،  املعلمات  بني  الفجوة  اختفت  املقابل،  في 
عالية بوجود فجوات مرتبطة بالقضايا التالية: 

مختبرات علمية. °
مختبرات كمبيوتر. °
ساحات وغرف رياضية. °
غرفة استراحة داخل املدرسة. °

ماذا نقرأ من هذه البيانات:
إن تقسيم العمل ال يقف فقط عند األنشطة اإلجنابية داخل األسرة فقط، لكنه أيضاً يتم 	 

األسرة،  نطاق  خارج  أغلبيتها  التي جترى  اجملتمعية  واألعمال  واألنشطة  اإلنتاج  في مجال 
فإقرار املعلمات وبفجوة عالية بصحية ونظافة دورات املياه وتوفر مياه آمنة للشرب ومطبخ 
داخل املدرسة استدالل على أن دور النساء اإلجنابي واملسؤوليات املنزلية انعكسا بشكل 
عاٍل داخل املدرسة، هذا بالرغم من توفر أذنة في املدرسة يقومون بتيسير األمان الصحي 

)النظافة( داخل املدارس. 
وما يؤكد هذا التوجه أن إقرار اإليجابية جتاه توفر اخلدمات األخرى واملرتبطة بالبنية التحتية 	 

كان بدون فجوات أو دالالت إحصائية. 
إن إسناد أدوار معينة للرجال والنساء حتدد رؤيتهم لذواتهم ولتقسيم األدوار، وإن طغيان 	 

الذكورية على معظم املهن واألدوار السلطوية، ووجود أدوار مرتبطة بالدور اإلجنابي والرعوي 
إيجابيتها  تعزز  كلها  العمل،  ولسوق  »اجملتمعي«  اإلنتاجي  دورها  ومحدودية  للنساء، 

لشعورها بنوع من املسؤوليات خارج إطار العمل املنزلي ودورها التقليدي.  

االنتفاع من اخلدمات العامة جراء التوظيف  .2

وحول االستفادة واالنتفاع من جراء العمل في الوظيفة العمومية، كان هناك إقرار من قبل املعلمني 
وتسجيل  الصحي،  التأمني  مثل:  عالية،  وبأغلبية  متعددة  قضايا  في  االنتفاع  بعدالة  واملعلمات 
العائلة في التأمني الصحي. وكان هناك إقرار بأغلبية أقل بقليل للعالوات السنوية، فكان هناك 
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حذر في عدالة العالوات اإلدارية، حيث أكد على القدرة على االنتفاع من هذه اخلدمة ما يقارب نصف 
العينة، إذ تقترن هذه اخلدمات من حيث االنتفاع بشكل رئيسي من جراء الوظيفة العمومية، مثالً 
يقترن احلصول على التأمني الصحي بشكل إجباري بوجود قدرة تلقائية على تسجيل أفراد العائلة، 

كما أن نظامي العالوة السنوية والعالوة اإلدارية مقترنان بقانون اخلدمة املدنية.

عالوة  من  االستفادة  على  القدرة  بعدم  املعلمات  لدى  التوجه  في  الرئيسية  الفجوة  كانت  فيما 
األوالد، إذ أفادت بذلك  %63 من املعلمات، وأقرت فقط %38 بقدرتهن على االنتفاع من هذه اخلدمة. 
فيما أفاد %73 من املعلمني أنه توجد لديهم القدرة على االستفادة من هذه املنفعة، في حني صرح 

%27 من املعلمني بعدم القدرة على االنتفاع من تلك اخلدمة.

شكل رقم )6(: القدرة على االستفادة من بعض اخلدمات بصفته موظف في وزارة التربية

73.13 %

53.00 %

37.31 %

74.75 %

51.49 %

83.87 %
82.09 %

85.64 %

86.10 %
85.57 %
86.63 %

72.50 %

73.95 %

52.24 %

54.86 %
عالوة األوالد

العالوات السنوية

العالوات اإلدارية

تسجيل العائلة
في التأمني

التأمني الصحي

معلم
معلمة
اجملموع

ماذا نقرأ من هذه البيانات:
إن الفجوة اجلندرية الرئيسية املرتبطة باالنتفاع كانت في قدرة املعلمات على االنتفاع من عالوة 
األبوية  وأن  واملقرر  واألب  املعيل  الرجل  ارتبط بسلطة  بالرجال  املنوط  اجملتمعي  الدور  إن  األوالد. 
األسرة،  رب  يقبعن حتت سلطة  وأنهن  النساء معاالت وغير عائالت،  وأن  الذكور،  بيد  متمركزة 
وهذا تكرس في القدرة على االنتفاع من عالوة األوالد، حيث كانت هذه املنفعة حسب توجهاتهم 

لصالح املعلمني عنه لصالح املعلمات.

وعند سؤال املعلمني واملعلمات ما إذا كان هناك مساواة وإنصاف داخل وزارة التربية والتعليم بني 
املعلمني واملعلمات من حيث احلقوق الرئيسية، أشارت النتائج إلى تقارب في وجهات نظر املعلمني 
واملعلمات في مؤشرات تقييمية نهائية من حيث وجود تساٍو في احلقوق املالية واإلدارية بني املعلمات 
واملعلمني، ومن حيث تكافؤ الفرص. وقد كانت الفجوة في احلقوق العامة مع أن التوجهات كانت 

إيجابية لدى الطرفني في ما يلي:

بينما أقرت %89 من املعلمات وبدرجات متفاوتة أن هناك انتفاعاً متساوياً من املوارد املتاحة، 	 
أقر ذلك %83 من املعلمني. 
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وقد أقرت أيضاً %92 من املعلمات بفكرة التساوي فيما بني املعلمني واملعلمات من حيث توفر 	 
املرافق واخلدمات داخل املدارس، فيما أقر بذلك %84 من املعلمني، أيضاً بدرجات متفاوتة. 

الوظيفة  من  واالنتفاع  احلقوق  جتاه  واملعلمات  املعلمني  لدى  العامة  التوجهات   :)20( رقم  جدول 
العمومية

معلم     اجملموع   معلمة  

53.8% 49.0% 51.4% أوافق   احلقوق املالية واإلدارية

31.7% 36.6% 34.2% أوافق إلى حد ما    

14.6% 14.4% 14.5% ال أوافق   

42.0% 42.1% 42.0% أوافق   من حيث تكافؤ الفرص

34.0% 39.6% 36.8% أوافق إلى حد ما    

24.0% 18.3% 21.1% ال أوافق   

42.5% 48.5% 45.5% أوافق   االنتفاع من املوارد املتاحة

40.5% 38.6% 39.6% أوافق إلى حد ما    

17.0% 12.9% 14.9% ال أوافق   

%%.50 63.9% 57.0% أوافق   توفر املرافق واخلدمات داخل املدارس

33.5% 27.7% 30.6% أوافق إلى حد ما    

16.5% 8.4% 12.4% ال أوافق   
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وخالصة قراءة البيانات من املمكن أن تقرأ كالتالي: 
إن حصول النساء على وظيفة مرسومة مجتمعياً خلق إيجابية مجتمعية نحو املساواة 	 

دون  العمل من  إلى سوق  الوصول  املعلمات من حيث  تفكير  انعكست في طياتها على 
إدراك تفاصيل املساواة، وهذا ما جتسد من خالل أن املؤشرات القياسية واملرتبطة مبعدالت 
االكتظاظ واألعباء التدريسية وعدد الطالبات في املدارس كانت أعلى لدى املعلمات منها 

لدى املعلمني.
اجملتمع، 	  داخل  السائد  التفكير  انعكاس ألمناط  الفرص هي  وتكافؤ  واحلقوق  املمارسات  إن 

الفلسطيني،  كاجملتمع  التقليدية  اجملتمعات  في  محدوديتها  ضمن  النساء  عمل  وفرص 
خاصة أن عمالة النساء منخفضة، تكون مقننة في طبيعة الهياكل االجتماعية والثقافية 
األبوية. ولذا، لم تكن لتترك الباب مشرعاً إال بحدود أن يسير من خالله فضاء محدود، فيما 

تقر النساء بإيجابية هذا الواقع من خالل حصولهن على وظيفة تربوية »كمعلمة«. 
التوقعات من املعلمات أن يكن أكثر أيجابية، من خالل قيامهن بوظائف معينة كوظيفة 	 

منطية مرتبطة بالتعليم والتدريس »كمعلمة«. 
كما أن اإليجابية العالية لدى املعلمات تؤكد أن القواعد التي حتكم النظام املؤسسي في 	 

لدى املعلمني جتاه منافسة النساء في هذه احلقوق، ويكون  التربية والتعليم تظهر قلقاً 
هناك قلق أقل في قضايا أخرى.

اجلندرية قد 	  املساواة  وأن  أكثر من حقوقهن،  املعلمات حاصالت على  وهذا ما يفسر كأن 
جتاوزت حدودها باجتاه أن املعلمني بدأوا ينظرون بقلق لواقعهم.

نحو 	  املعلمات  لدى  جسد  ما  وهذا  والكرامة،  باحلرية  بالشعور  ترتبط  اإليجابية  أن  كما 
اإليجابية للحفاظ على هذا اإلجناز.

إن االستقطاب لألدوار على أساس النوع والتقسيمات املرافقة في سياق التربية والتعليم 	 
أو تكافؤ فرص هو  هو نتاج سياق اجتماعي وثقافي، وما مينع احلديث بجدية عن مساواة 
الفصل املكاني بني مدارس للذكور ومدارس لإلناث، وهذا يحدد احليز واملساحة التي تتجسد 

على شكل سيطرة أو خضوع لسياسات وقوانني نقر ضمنياً بها وبإيجابيتها.
ال 	  متفاوتة،  وبدرجات  لالمتيازات،  وانتزاعها  العمومية  الوظيفة  إلى  النساء  وصول  إن 

يفسر  وما  ذكورية،  على سيطرة  يقوم  املهيمن  املؤسسي  النظام  أن  من حقيقة  يغيران 
أن النساء يدعمن ويساهمن ويؤكدن على إيجابية السياسات  ذلك بشكل أكثر تفصيالً 
واإلجراءات وتكافؤ الفرص، ويبدو هذا كجزء من املساومة على القوة واحلقوق للحفاظ على 
اإلجنازات احلاصلة واحلصول على الوظيفية النمطية التي تسكنها أصالً، حيث يجد النظام 
املؤسسي نفسه أمام أمر واقع مضطر للتعامل معه من حيث جتسيد سياسات للتعليم 

والتوظيف كضرورة الرتفاع نسب االلتحاق لدى الطالبات واحلاجة لتوظيف نساء.
ويواصل 	  ويتجاهل  يبرر  فهو  برمته،  التعليمي  النظام  إلى  بعمق  النظر  مبكان  املهم  من 

مختلف  على  واملعلمات  واملعلمني  والطالبات  الطالب  التعليم  أطراف  بني  املساواة  عدم 
املستويات.

إيجابية النساء أن اجملال العام )الوظيفة العمومية( داخل التربية والتعليم 	  ويفسر أيضاً 
في  القسوة  هذه  من  بعض  ولتلطيف  واألنانية،  والعدوانية  والطموح  املنافسة  يتطلب 

الفضاء العام فإن املعلمات كحلقة أضعف من املتوقع منهن أن يكن أكثر إيجابية. 
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رابعاً: استنتاجات

الرؤية العامة لدى املعلمني واملعلمات هي إيجابية، فاألغلبية اجمليبة لديها توجهات إيجابية، . 1
حيث إن النظرة السلبية كانت لدى األقلية.   

املعلمات أكثر إيجابية من املعلمني بالنظر إلى القضايا اخملتلفة، سواء املتعلقة بالسياسات . 2
أو الفرص أو االنتفاع من اخلدمات.

املعلمات، أيضاً، أكثر رضا عن واقعهن الوظيفي من املعلمني، فبالرغم من أن املؤشرات العامة . 3
تشير إلى أعباء أكبر على املعلمات من املعلمني، فإنهن أكثر رضا عن الواقع هذا من املعلمني. 

إن إيجابية املعلمات ورضاهن نتاج واقع مؤسسي، فالسياق املؤسسي يحيط به واقع اجتماعي . 4
اقتصادي ثقافي سياسي.

اجمللس . 5 وضعه  عام  قانون  نتاج  هو  العمل  مجال  في  العادل  التقسيم  أن  القول  وخالصة 
التشريعي »قانون اخلدمة املدنية«، هذا القانون أقر أسساً عامة لكافة موظفي القطاع العام، 

وعكس نفسه على السياسات العامة املعمول بها في وزارة التربية والتعليم.
 ولكن، بنظرة معمقة في بعض املؤشرات بعيداً عن السياسات العامة للقطاع العام، جند . 6

على سبيل املثال فجوات رئيسية في اإلجراءات والنظام القائم مبعزل عن القانون العام تبعاً 
للقضايا التالية: 

الوظيفية 	  بالدرجة  واملرتبط  والتعليم،  التربية  نظام  بنية  داخل  التمييز  مستوى  على 
وسنوات اخلدمة والدخل الشهري جراء الوظيفة العمومية.

الذكور واإلناث، واحلصص 	  التربوي، واملرتبط بعدد الطلبة في مدارس  العبء  وفي مجال 
يتم  التي  املساقات  عدد  في  وكذلك  الصفية،  الشعب  داخل  واالكتظاظ  األسبوعية، 

تدريسها. 
القطاع . 7 مساندة  نتاج  ليس  النسائي  القطاع  من  كبيراً  عدداً  التعليم  قطاع  تشغيل  إن 

نظام  برمته هو  القائم  التعليمي  فالنظام  القطاع،  لهذا  احلاجة  نتاج  وإمنا  لذلك،  احلكومي 
يوجه الفتيات نحو نوعية معينة من التعليم تؤهلن لوظيفة التربية والتعليم بالنهاية.

وجود قطاع عام يستوعب عدداً كبير من النساء يؤجج نوعني من التوجهات: توجهات إيجابية . 8
عالية من املعلمات، وإيجابيات ولكن بذات داللة أقل لدى املعلمني، نتيجة شعور أن املعلمات 

منافسات رئيسيات لهم في قطاع التعليم.  

2.3 تقرير حتليلي أولي حول نتائج مسح الطلبة

منهجية املسح:

البيانات  وبناء على  املدارس احلكومية،  الكلي للطلبة في  العدد  املعاينة عبارة عن  وقد كان إطار 
املتوفرة  والبيانات  الغربية،  للضفة   2009/2008 للعام  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  من  املتوفرة 
واملديرية  واجلنس  املرحلة  متوفرة حسب  البيانات  وقد كانت هذه   .2008/2007 للعام  غزة  لقطاع 

والتخصص للطلبة الذين أنهوا الصفني العاشر واحلادي عشر.

وقد مت تصميم عينة عشوائية طبقية ذات مرحلتني، حيث مت  تقسيم اجملتمع إلى الضفة الغربية 
وقطاع غزة، ومن ثم مت توزيع الطلبة حسب املديريات.
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مت  كالتالي:  اختيارهم  منهجية  كانت  حيث  ومعلمات،  معلمني   204 إلى  العينة  حجم  وصل  مت 
تقسيم األراضي الفلسطينية إلى منطقتني )الضفة الغربية وقطاع غزة(، إذ مت إعطاء كل منطقة 

مجموعة تتناسب مع حجمها.

مديرية . 1 لكل  مجموعة  إعطاء  أيضاً  مت  حيث  مديريات،  إلى  منطقة  كل  تقسيم  مت  ثم  ومن 
تتناسب مع حجمها. 

ومن ثم مت استخدام منهجية كرة الثلج املتدحرجة من خالل املعارف والطلبة أنفسهم.. 2

وقد مت حتديد حجم العينة العتبارات رئيسية، أهمها:

االعتبارات املالية: حيث ساهمت محدودية املصادر املالية في حتديد حجم العينة.. 1
كما عزز ذلك التوجه، أيضاً، هدف الدراسة، واملتركز حول انطباعات وتوجهات عامة في سياق . 2

هدف البحث، وليس الهدف تعميم نتائج على مستوى مجتمع الدراسة.

التوزيع النسبي ألفراد العينة )الطالب والطالبات( حسب متغيرات مختلفة:
كان التوزيع النسبي للعينة حسب النوع االجتماعي: الطالب )%49.5(، والطالبات %50.5. وتوزعت 
العينة مناطقياً كما يلي: %68 في الضفة الغربية، و%32 في قطاع غزة. وحسب العمر فقد كان 

عمر %42 من العينة 16 سنة، و%45 17 سنة، و%14 18 سنة. 

وحسب التخصص العلمي، كان أغلب الطلبة في الفرع األدبي )%57(، و%35 في الفرع العلمي، و8% 
تخصصات مهنية مختلفة. 

جدول رقم )21(: مؤشرات دميغرافية على عينة الطلبة

قطاع غزة الضفة الغربية املنطقة

68.1%31.9%

161718العمر بالسنوات

41.7%44.6%13.7%

أنثى ذكر اجلنس 

49.5%50.5%

غير ذلك علميأدبيالتخصص العلمي

57.1%34.5%8.4%



55

القسم األول: حتليل النتائج حسب النوع وخلفية الطلبة

تشير البيانات إلى أن هناك تقارباً عمرياً بني املشاركني واملشاركات في املسح. 

شكل رقم )7(: توزيع العمر للطلبة املشاركني في املسح

44.60 %

44.70 %

44.60 %

41.70 %

42.70 %

12.60 %

14.90 %

40.60 %

13.70 %

طالب

طالبات

اجملموع

16
17
18

التخصص العلمي
الطالبات في  التحاق  وكان  ما،  إلى حد  واألدبي متقارباً  العلمي  الفرعني  الطلبة في  التحاق  كان 

الفروع املهنية األخرى %6، وكان التحاق الطالب يصل تقريباً إلى 11%.   

شكل رقم )8(: التخصص العلمي للطلبة حسب النوع

طالب طالبات اجملموع

أدبي
علمي

غير ذلك

32.00 %

36.89 %
34.48 %

57.00 %

11.00 %

57.28 %

5.83 %

57.14 %

8.37 %

الغربية  الضفة  في  والطالبات  الطالب  من  املشاركني  نسب  في  تقارب  هناك  كان  عام،  وبشكل 
وقطاع غزة. 
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عدد الطلبة في مدارس الذكور واإلناث
تعد 21 % من مدارس الطالبات أكثر من 800 طالبة، وذلك حسب الطالبات، في حني كانت مدارس 
الطالب التي تعد كذلك %16. فيما كانت نسب مدارس الطالب والطالبات التي تعد من 500 إلى 

800 طالب وطالبة متقاربة في نسبة تصل إلى 52%. 

جدول رقم)22(: عدد الطلبة في املدارس حسب اجلنس

طالب طالبات اجملموع  

18.81 17.65 18.23 ال أعرف

10.89 9.80 10.34 300-130

32.67 29.43 31.04 500-301

21.79 22.55 22.17 800-501

7.92 19.61 13.79 1000-801

7.92 0.98 4.43 أكثر من 1000

عدد املعلمني واملعلمات في املدارس
الطالب  املعلمات في مدارس كل من  أو  املعلمني  أي فروق في عدد  إلى عدم وجود  البيانات  تشير 

والطالبات.

جدول رقم)23(: عدد املعلمني واملعلمات في املدارس حسب اجلنس

مدارس الطالب مدارس الطالبات اجملموع  

8.9 7.8 8.3 أقل من 7

62.4 62.1 62.3 10-8

28.7 30.1 29.4 12-11

متوسط عدد الطلبة لكل شعبة
تشير البيانات إلى أن متوسط عدد الطلبة لكل شعبة في مدارس الذكور يصل إلى 34.7 طالباً، 
وفي  في حني- وحسب الطالبات- يصل متوسط عدد الطالبات في كل شعبة إلى 36.7 طالبة. 
السياق ذاته، وحسب %12 من الطالبات، بلغ عدد الطالبات لكل شعبة بني 16-25 طالبة، ولكن 
كان ذلك لـ %17 للفئة ذاتها بالنسبة للطالب، بينما كان %62 من الطالبات في شعبة تدريسية 

تعد ما بني 26-40 طالبة، في حني كان ذلك لـ %55 من الطالب. 
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جدول رقم )24(: متوسط عدد الطلبة لكل شعبة حسب اجلنس

طالب/معلم طالبة/ معلمة اجملموع   

%%.7 5.8% 6.9% 20-16

8.9% 5.8% 7.4% 25-21

9.9% 13.6% 11.8% 30-26

45.5% 48.5% 47.1% 40-31

27.7% 26.2% 27.0% أكثر من 40

متوسط عدد احلصص األسبوعية
تشير البيانات إلى أن متوسط احلصص األسبوعية لدى الطالبات يصل إلى 35.04 حصة أسبوعية، 
في حني كان يصل للطالب إلى 34.32 حصة أسبوعياً. وفي السياق ذاته، صرحت %29 من الطالبات 
نسبة  كانت  حني  في  حصة،   35 على  يزيد  الدراسي  لعبئهن  األسبوعية  احلصص  متوسط  أن 
املصرحني من الطالب الذكور للمؤشر ذاته %17، بينما كان عبء %67 من الطالبات 31-35 حصة، 

في حني كان هذا عبئاً دراسياً لدى %75 من الطالب. 

جدول رقم )25(: متوسط عدد احلصص األسبوعية لكل من الطالب والطالبات

طالب طالبات اجملموع

7.9% 3.9% 5.9% 30-26

75.2% 67.0% 71.1% 35-31

11.9% 19.4% 15.7% 40-36

5.0% 9.7% 7.4% فوق 40

34.32% 35.04% 34.68% متوسط عدد احلصص األسبوعية

تكافؤ فرص ومساواة أم متييز سلبي على أساس النوع؟
وفيما يتعلق بتكافؤ الفرص واملساواة بني الطالبات والطالب، برزت الفجوات التالية فيما بينهم: 

مسابقات . 1 في  للمشاركة  املدرسة  في  فرص  »توجد  مقولة  على  الطالب  من   52% وافق 
ونشاطات فنية داخل املدرسة«، ووافق إلى حد ما من الطالب على ذلك %34، فيما وافقت على 

هذه املقولة من الطالبات %65، في حني وافق إلى حد ما على ذلك منهن 24%.
في . 2 للمشاركة  إمكانيات  لدي  »تتوفر  مقولة  على  موافقتهم  عدم  الطالب  من   28% أبدى 

دورات تدريبية وتنمية القدرات ضمن برامج ونشاطات المنهجية«، في حني صرحت %14 من 
الطالبات بعدم موافقتهن على املقولة ذاتها.

%45 من الطالب عدم موافقتهم على عبارة »توجد لدي إمكانية للمشاركة في . 3 أبدى  كما 
ذاتها لدى  العبارة  املوافقة على  )السفر(«، في حني كانت عدم  مؤمترات وورش عمل خارجية 

%54 من الطالبات.
في حني أن الفجوات في باقي العبارات ليست بذات داللة فيما بني الطالب والطالبات. . 4
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جدول رقم )26(: توجهات الطالب والطالبات لتكافؤ الفرص داخل املدارس في التربية والتعليم

اجملموع طالباتطالب

توجد فرص في املدرسة 
للمشاركة في مسابقات 

ونشاطات فنية داخل املدرسة 

58.3%65.0%51.5%أوافق

28.9%24.3%33.7%أوافق إلى حد ما                           

12.7%10.7%14.9%ال أوافق

تتوفر لدي إمكانيات للمشاركة 
في دورات تدريبية وتنمية القدرات 
ضمن برامج ونشاطات المنهجية

52.0%53.4%50.5%أوافق

27.5%33.0%21.8%أوافق إلى حد ما                           

20.6%13.6%27.7%ال أوافق

توجد مساواة في فرصة املشاركة 
في مؤمترات وورش عمل داخلية

47.1%48.5%45.5%أوافق

24.0%24.3%23.8%أوافق إلى حد ما                           

28.9%27.2%30.7%ال أوافق

توجد لدي إمكانية للمشاركة 
في مؤمترات وورش عمل خارجية 

)السفر(

33.3%24.3%42.6%أوافق

17.2%21.4%12.9%أوافق إلى حد ما                           

49.5%54.4%44.6%ال أوافق

توجد مساواة في فرص احلصول 
على املساعدات واملنح

39.4%38.8%40.0%أوافق

23.2%24.3%22.0%أوافق إلى حد ما                           

37.4%36.9%38.0%ال أوافق

لدي القدرة على تقدمي شكاوى 
عند التعرض ملشاكل داخل 

املدرسة.

57.8%55.3%60.4%أوافق

21.6%22.3%20.8%أوافق إلى حد ما                           

20.6%22.3%18.8%ال أوافق

تتوفر تسهيالت تعليمية 
وخدمية مساعدة

51.0%50.5%51.5%أوافق

29.9%%28.731.1%أوافق إلى حد ما                           

19.1%18.4%19.8%ال أوافق

املوارد واخلدمات 

اخلدمات التعليمية وغير التعليمية املتوفرة داخل املدارس: تشير النتائج إلى أن الطالبات أكثر 
إيجابية بتوفر خدمات تعليمة وغير تعليمية في مدارسهن.  وبرزت الفجوات بني الطالبات والطالب 

في اخلدمات التالية:

مختبرات للكمبيوتر )%96 طالبات، %86 طالب(.	 
ساحات وغرف رياضية )%75 طالبات، %81 طالب(.	 
مواد مساعدة أثناء احلصة الصفية )%78 طالبات، %54 طالب(.	 
دورات مياه صحية ونظيفة )%62 طالبات، %48 طالب(.	 
مياه آمنة للشرب )%73 طالبات، %63 طالب(.	 
إذا كان املقصف مأموناً صحياً ) %78 طالبات، %66 طالب(.	 
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جدول رقم )27(: توفر مواد مساعدة وخدمات داخل املدرسة

طالب اجملموع طالبات    

51.5% 55.9% 53.7% مرشد داخل املدرسة

84.2% 86.3% 85.2% مختبرات علمية 

86.1% 96.1% 91.2% مختبرات للكمبيوتر

81.2% 74.8% 77.9% ساحات وغرف رياضية

53.5% 77.7% 65.7% مواد مساعدة أثناء احلصة الصفية

47.5% 62.1% 54.9% دورات مياه صحية ونظيفة 

63.4% 72.8% 68.1% مياه آمنة للشرب

98.0% 97.1% 97.5% مقصف مدرسي

66.3% 77.7% 72.1% إذا كان املقصف مأموناً صحياً

82.2% 82.5% 82.4% أسعار مقصف مناسبة للطلبة؟

الوصول إلى املدرسة بأمان

ارتباطاً باألمان بالذهاب إلى املدرسة، يشعر باألمان أثناء الذهاب واإلياب %73 من كال اجلنسني. . 1
وال   .19% الطالب  بذلك من  ما، فيما يشعر  إلى حد  باألمان  الطالبات  %23 من  ولكن يشعر 

يشعر باألمان %8 من الطالب، و%4 من الطالبات. 
أفاد %74 من الطالب بأن املواصالت سهلة ومتوفرة، في حني أفادت بذلك %64 من الطالبات. . 2

وأقرت %27 من الطالبات بأن املواصالت سهلة ولكن غير متوفرة طوال الوقت، فيما أفاد بذلك 
%19 من الطالب. 

جدول رقم )28(: توجهات الطالب والطالبات للوصول اآلمن إلى املدرسة

طالبطالباتاجملموع

بشكل عام، هل تشعرون 
باألمن أثناء ذهابكم 

وإيابكم من وإلى املدرسة؟

73.3%72.8%73.0%نعم

18.8%23.3%21.1%إلى حد ما                           

7.9%3.9%5.9%ال 

بشكل عام، هل الوصول 
إلى املدرسة سهل، سواء 
مشياً على األقدام أو من 

خالل املواصالت العامة؟

74.0%64.1%69.0%سهل واملواصالت متوفرة              

سهل ولكن ليس في كل 
األوقات املواصالت متوفرة

%23.227.2%%19.0

توجد صعوبة واملواصالت 
غير متوفرة

%7.9%8.7%7.0
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بشكل عام، صرحت أغلبية الطالبات والطالب بوجود معلمني متخصصني يقومون بتدريسهم 
املواد الرئيسية، وال توجد فجوات ذات داللة ارتباطاً بذلك.

وخالصة القول:
أو . 1 بالفرص  املتعلقة  القضايا اخملتلفة، سواء  إلى  بالنظر  إيجابية من الطالب  الطالبات أكثر 

االنتفاع من اخلدمات املتوفرة داخل املدارس.
الطالبات، أيضاً، أكثر رضا عن عالقتهن ونظرتهن إلى املعلمات واملساقات والعبء التدريسي. . 2

ماذا نقرأ من هذه البيانات:
إيجابية . 1 خلق  على  عمل  التعليم  في  احلق  على  باحلصول  الفرص  وتكافؤ  للمساواة  ثقافي  مفهوم  حصر 

دون  من  التعليم  في  احلق  إلى  الوصول  حيث  من  الطالبات  تفكير  على  طياتها  في  انعكست  مجتمعية 
إدراك تفاصيل املساواة، وهذا ما جتسد من خالل أن املؤشرات القياسية واملرتبطة مبعدالت االكتظاظ واألعباء 

الدراسية كانت أعلى لدى الطالبات منها لدى الطالب.
تقر املساواة اجلندرية من خالل مؤشر مهم، وهو إمكانية الوصول بسهولة وأمان إلى املؤسسة التعليمية، . 2

املدارس  إلى  بأمان وصولهن  وهذا ما لم يكن في سياق الفلسطيني حيث كانت الطالبات أكثر تشكيكاً 
وسهولة الوصول باألساس.

والقضية املهمة في إيجابية الفتيات ترجع إلى سياق التنشئة اجملتمعية والتي تبنى في سياق ترتيب األدوار، . 3
وملا للبنت من حقوق وما للولد من حقوق، حيث يكون حيز احلقوق لألوالد أعلى بكثير من حيز البنات. وانعكس 

هذا بوضوح بقناعة وقبول الطالبات حليز حقوقهن وإيجابية هذا احليز عنه لدى الطالب. 
إن الوعي املفترض جتاه احلقوق قد تشكل في سياق اجتماعي بني على أساس الثقافة املتشكلة مجتمعياً، . 4

وهذا الوعي املتشكل رفع من إيجابية النظرة لدى الطالب والطالبات، وبشكل أعمق لدى الطالبات.
ومن املهم احلديث عن عمق الثقافة الشعبية واملرتبطة مبنظومة التعليم، وهل إشكالية النوع االجتماعي . 5

حاضرة في اخلطاب التربوي، وكيف تقدم األدوار االجتماعية، واحلقوق وتكافؤ الفرص بني الطالب والطالبات 
في املنهاج املدرسي، وهل هناك إنصاف بني اجلنسني من حيث الفاعلية اإلبداعية في الكتاب املدرسي، كل 
هذا يخلق حالة من الالتوازن في االنطباعات عن احلقوق وتكافؤ الفرص، سواء في سلبيتها أو إيجابيتها لدى 

الطالب والطالبات.
إن املمارسات واحلقوق وتكافؤ الفرص هي انعكاس ألمناط التفكير السائد داخل اجملتمع، وفرص تعليم الفتيات . 6

الهياكل  طبيعة  في  مقننه  تكون  معدالتها،  ارتفاع  مع  الفلسطيني،  كاجملتمع  التقليدية  اجملتمعات  في 
االجتماعية والثقافية األبوية، ولذا لم تكن لتترك الباب مشرعاً إال بحدود أن يسير من خالله فضاء محدود، 

فيما تقر الفتيات بإيجابية هذا الواقع. 
بوجود مختبرات للكمبيوتر . 7 الفتيات مثالً  باجتاهات معينة، فإقرار  دائماً كان مقتصراً  الفتيات  أن تعليم  إال 

بشكل أعلى من الطالب هو نتاج أن الطالبات تكون نزعتهن نحو التخصصات العلمية وليست األدبية.
اجلنسني، وحق . 8 املساواة بني  والتعليم نحو حتقيق مبدأ  التربية  أروقة هيكليات  املطروحة في  الشعارات  إن 

اجلميع في التعليم، كل ذلك ال يعدو كونه من بني الشعارات التي اعتادت املؤسسات رفعها، هذه الشعارات– 
والتي ال تتحقق على أرض الواقع-  جسدت ثقافة مؤسسية خلقت في طياتها إيجابية عالية لدى الفئات 

املستهدفة )الطالبات والطالب(.
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مسح مع املعلمني حول عالقات النوع االجتماعي داخل قطاع التعليم

اجلزء األول: معلومات خلفية عامة:

رقم الباحث:رقم االستمارة:

2( قطاع غزة         1( الضفة الغربية  احملافظة:املنطقة: 

اسم املدرسة:التجمع السكاني: 

عدد الطلبة في املدرسة:نوع املدرسة:

2( أنثىاسم املعلم/ة )رمزه(: 1( ذكر  اجلنس: 

التخصص: العمر: 

 
4( ماجستير 3( دبلوم عالي  2( بكالوريوس  1( دبلوم متوسط  املستوى التعليمي: 

مادة التدريس الرئيسية حاليا: ................................................................................................................................................................................

مدة اخلدمة في سلك التعليم: ...............................................................................................................................................................................

مدة اخلدمة في املدرسة احلالية: ............................................................................................................................................................................

الدرجة الوظيفية: ............................................................................................................................................................................................................

الراتب الذي تتقاضاه من الوظيفة في التربية والتعليم: ..............................................................................................................
3( غير ذلك  2( أعزب   1( متزوج   احلالة االجتماعية: 

اجلزء الثاني: أسئلة عامة حول السياسات واإلجراءات:

نود أن نسألكم/نسألكن حول السياسات واإلجراءات املعمول بها في وزارة التربية والتعليم وذلك 
ضمن جتربتكم الشخصية بالعمل مع الوزارة كمعلمني ومعلمات:

ال أوافقأوافق إلى حد ما                           أوافق

السياسات واإلجراءات داخل الوزارة تراعي واقع 
واحتياجات   املعلمني و املعلمات اخملتلفة

السياسات واإلجراءات املعمول بها داخل الوزارة 
تعزز تكافؤ الفرص بني املعلمني واملعلمات

املمارسات واللوائح داخل الوزارة تتعامل 
باملساواة بني املعلمات واملعلمني

املعلومات متوفرة للمعلمني واملعلمات 
بالتساوي وفي نفس الوقت من الوزارة 

إدارة التعليم تعزز الفروقات والفجوة بني 
املعلمني واملعلمات

وزارة التربية والتعليم حتاول تغيير األدوار 
التقليدية للمعلمات أم أنها تتماشى مع عادات 

وتقاليد اجملتمع

تراعي السياسات واألنظمة واملمارسات األدوار 
اخملتلفة للمعلمات )اإلجناب والتربية والعمل 

والتعليم....الخ(
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اجلزء الثالث: تكافؤ الفرص:

أي من الفرص التالية توافق/ين أو ال توافق/ين على وجود تكافؤ ومساواة بها بني املعلمني واملعلمات:

ال أوافقأوافق إلى حد ما                           أوافق

يوجد مساواة في فرص التعيني

يوجد مساواة في فرص التدريب وتنمية القدرات

يوجد مساواة في الراتب

يوجد مساواة في اإلجازات

يوجد مساواة في فرص الترقية

يوجد مساواة في فرصة املشاركة في مؤمترات 
وورش عمل داخلية

يوجد مساواة في فرص املشاركة في مؤمترات 
وورش عمل خارجية )السفر(

يوجد مساواة في فرص احلصول على احلوافز

يوجد مساواة في فرص إمكانية احلصول على 
املساعدات واملنح

يوجد مساواة في القدرة على تقدمي الشكاوي 
وتعاطي املسئولني معها

يوجد مساواة في القدرة على الوصول والتأثير 
إلى مركز القرار في الوزارة

يوجد مساواة في القدرة على شغل شواغر 
عليا داخل الوزارة أو املديرية أو املدرسة

يوجد مساواة في إمكانيات تقدمي تسهيالت 
تعليمية وخدماتية مساعدة داخل املدارس 

يوجد مساواة في القدرة على االنتقال داخل 
املديرية حسب الظروف الشخصية

اجلزء الرابع: املوارد واخلدمات:

هل توافق/ين أو ال توافق/ين على أن العبء التدريسي متساو بني املعلمات واملعلمني؟	 
3( ال أوافق 2( أوافق إلى حد ما   1( أوافق  

كم عدد احلصص التدريسية األسبوعية التي تعلمها/يها: .........................................................................................

هل توافق/ين أو ال توافق/ين على أن عدد الطلبة متساو في صفوف املعلمني واملعلمات؟	 
3( ال أوافق 2( أوافق إلى حد ما   1( أوافق  

عدد الطلبة »باملتوسط« في الشعبة التي تدرسها/يها: ...............................................................................................

هل توافق/ين أو ال توافق/ين على أن عدد املواد التي تدرس من قبل الهيئة التدريسية يوجد بها 	 
تساو بني املعلمني واملعلمات؟

3( ال أوافق 2( أوافق إلى حد ما   1( أوافق  
عدد املواد التي تدرسها/يها: .........................................................................................................................................................................
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هل توافق/ين أو ال توافق/ين على أن عدد الصفوف التي تدرسها يوجد بها تساو بني املعلمني 	 
واملعلمات؟

3( ال أوافق 2( أوافق إلى حد ما   1( أوافق  
كم عدد الصفوف التي تدرسها/يها: .................................................................................................................................................

هل تتوفر القدرة لديكم/ن لالستفادة من 
القضايا واخلدمات التالية بصفتك موظف/ة 

في التربية والتعليم
النعم

التأمني الصحي

تسجيل أفراد العائلة أو األهل في التأمني

العالوات اإلدارية 

العالوات السنوية

عالوة األوالد

هل تتوفر اخلدمات التعليمية وخدمات 
أخرى مساعدة لكم/لكن داخل املدارس التي 

تعلمون/تعلمن بها:
ال تتوفرتتوفر

مختبرات علمية

مختبرات الكمبيوتر

ساحات وغرف رياضية 

مواد مساعدة أثناء احلصة الصفية

غرفة استراحة داخل املدرسة

كتب مساعدة للتدريس

مستلزمات وقرطاسيه 

دورات مياه نظيفة

مياه آمنة للشرب 

مطبخ داخل املدرسة

بشكل عام، هل توافق/ين أو ال توافق/ين أن 
هناك مساواة وإنصاف داخل وزارة التربية 

والتعليم بني املعلمني واملعلمات من حيث:
أوافق

أوافق إلى 
حد ما

ال أوافق

احلقوق املالية واإلدارية

من حيث تكافؤ الفرص

من حيث االستفادة )االنتفاع( من املوارد املتاحة

من حيث توفر املرافق واخلدمات داخل مدارسهم
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مسح مع طلبة املرحلة الثانوية حول عالقات النوع االجتماعي داخل قطاع التعليم

اجلزء األول: معلومات خلفية عامة:

S2 رقم الباحث:S1 رقم االستمارة:

S4 احملافظة:S3 املنطقة:  1( الضفة الغربية  2( قطاع غزة                   

S6 اسم املدرسة:S5 التجمع السكاني: 

S8 عدد الطلبة في املدرسة:S7 نوع املدرسة:

S10 اجلنس:  1( ذكر  2( أنثىS9 اسم الطالب/ة )رمزه(:

S12 التخصص:  1( أدبي  2( علمي 3( غير ذلكS11 العمر:

اجلزء الثاني: تكافؤ الفرص:

مدارس  بني  بها  ومساواة  تكافؤ  وجود  على  توافق/ين  ال  أو  توافق/ين  التالية  الفرص  من  أي   S13
الذكور واإلناث:

ال أوافقأوافق إلى حد ما                           أوافق

S13a توجد فرص في املدرسة للمشاركة في 
مسابقات ونشاطات فنية داخل املدرسة 

S13b تتوفر لدي إمكانيات للمشاركة في دورات 
تدريبية وتنمية القدرات ضمن برامج نشاطات 

المنهجية

S13c يوجد مساواة في فرصة املشاركة في 
مؤمترات وورش عمل داخلية 

S13d يوجد لدي إمكانية للمشاركة في 
مؤمترات وورش عمل خارجية )السفر( 

S13e يوجد مساواة في فرص احلصول على 
املساعدات واملنح 

S13f لدي القدرة على تقدمي شكاوى عند 
التعرض ملشاكل داخل املدرسة.

S13g يتوفر تسهيالت تعليمية وخدماتية 
مساعدة 

اجلزء الثالث: املوارد واخلدمات:

 S14 كم عدد املعلمني )املعلمات( الذين يدرسونكم املواد التعليمية؟ ...................................................................

 S15 كم عدد احلصص الدراسية أسبوعيا: ......................................................................................................................................

 S16 كم عدد الطلبة )الطالبات( في الشعبة التي تتعلم بها؟ ...................................................................................
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S17 الرجاء اإلجابة بـ )1( نعم )2( ال ما إذا كان يوجد معلم/ة متخصص/ة يقوم بتدريسكم للمواد التالية؟

تكنولوجيادينإحياءفيزياءكيمياءرياضياتاجنليزيعربي

إدارة واقتصادعلوم دين جغرافيا تاريخ رياضيات اجنليزيعربي 

 S18 هل يوجد مرشد/ة داخل مدرستكم/كن؟
3( ال يوجد  2( دوام جزئي   1( نعم، دوام كامل  

S19 هل تتوفر اخلدمات التعليمية وخدمات أخرى مساعدة 
لكم/لكن داخل املدارس التي تتعلمون/تتعلمن بها:

ال تتوفرتتوفر

S19a مختبرات علمية

S19b مختبرات الكمبيوتر

S19c ساحات وغرف رياضية 

S19d مواد مساعدة أثناء احلصة الصفية

S19e دورات مياه نظيفة

S19f مياه آمنة للشرب

S19g مقصف

 S20 هل دورات املياه نظيفة وصحية؟
2( ال 1( نعم 

 S21 إذا توفر مقصف مدرسي، هل املقصف مأمون صحيا؟
2( ال 1( نعم 

 S22 هل األسعار  )داخل املقصف( مناسبة وفي متناول اجلميع؟ 
2( ال 1( نعم 

 S23 بشكل عام، هل تشعرون باألمن أثناء ذهابكم وإيابكم من والى املدرسة؟
3( ال  2( إلى حد ما  1( نعم 

S24 بشكل عام، هل الوصول إلى املدرسة سهل، سواء مشيا على األقدام أو من خالل املواصالت   
العامة؟

1( سهل  واملواصالت متوفرة.
2( سهل ولكن ليس في كل األوقات املواصالت متوفرة.

3( يوجد صعوبة واملواصالت غير متوفرة.
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