
it 

 

1

POB 4, Ramallah, Palestine 
T. +970-2-296-1436 
info@neareastconsulting.com 
http://www.neareastconsulting.com 

Turning data to information, and knowledge into practice 
© Near East Consulting 2010 

 

 

 في دراسة حول التعليم والمنهاج الفلسطيني للشرق األدنى لالستشارات:
صندوق الرئيس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان سيحل األزمة: الغالبية  

 

شركة أجرتها  أظهرت دراسة عن واقع التعليم والمنهاج في فلسطين:  الضفة الغربية-رام اهللا

ين يرون أن المنهاج من الفلسطيني% 49أن )  كونسلتنجنير ايست(الشرق األدنى لالستشارات 

بأن فيه % 23يرون بأنه مناهج شامل ومتكامل و% 27الفلسطيني يحتاج لتعديالت بسيطة، مقابل 

. غير ذلك% 1نقص كبير و  
من الفلسطينيين يعتقدون أن مبادرة الرئيس محمود عباس في % 82وكشفت الدراسة أن غالبية 

ة الطلبة الفلسطينيين في لبنان ستسهم بشكل فاعل في حل أزمة الطلبة انشاء صندوق لمساعد

أن مساهمة القطاع الخاص والحكومة في هذا الصندوق % 83كما يرى غالبية . الفلسطينيين هناك

.سيعزز مبدأ الشراكة بين القطاع الخاص والعام في تحمل المسؤولية االجتماعية  

" أبو مازن"بقراره انشاء صندوق الرئيس س ابو مازن بمبادرة الرئيبأنهم سمعوا % 60وأفاد 

.لم يسمعوا بهذه المبادرة% 40، مقابل لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان  
واستخصلت أول الجاري، كانون  من شهرسابع والخامسفي الفترة الواقعة بين الت الدراسة ونفذ

محافظات الضفة الغربية وقطاع  فلسطيني موزعين في 850عينة عشوائية حجمها النتائج من 

%.95ومعدل ثقة % 3.4 -+وكان هامش الخطأ في االستطالع  . غزة بما فيها محافظة القدس  
 

بأنه % 30من المستطلعين بأنه أفضل من السابق، و% 52وفيما يتعلق بالمنهاج الفلسطيني، يعتقد 

.بأنه لم يتغير% 18أسوأ من السابق و  

دون بضرورة تدريس الدين كجزء من باقي المواد التعليمية األخرى يعتق% 60وتبرز النتائج أن 

يعتقدون أن تدريس الدين يجب أن يقتصر % 40وأن ال يقتصر على الحصص الدينية، مقابل 

  .على الحصص الدينية

يعتقدون أنه أكثر % 29أن تعليم الدين في المدارس الفلسطينية أقل مما يجب، مقابل % 39ويعتقد 

.بأنه مثل ما يجب تماماً% 32مما يجب و  
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أن تركيز المنهاج الفلسطيني على تحضير الطالب % 72وفي تقييمهم للمنهاج الفلسطيني، يرى 

أما بالنسبة لتركيزه . يعتقدون أنه سيء جداً الى سيء% 28لسوق العمل جيد جداً الى جيد، مقابل 

يعتقدون أنه سيء جداً الى % 21ل أنه جيد جداً الى جيد، مقاب% 79على األخالق العامة، فيعتقد 

.سيء  

يعتقدون أن المنهاج الفلسطيني يعزز ادراك وتقبل الطالب لحقوق االنسان % 77وتفيد النتائج أن 

يعتقدون أنه يساهم في اضعاف % 23مثل حقوق المرأة والحقوق الفردية وحقوق األقليات، مقابل 

.هذه المفاهيم لدى الطالب  

% 25من المستطلعين أداء المعلمين الفلسطينيين بأنه جيد الى جيد جداً مقابل % 75ويقيم 

 ويتساوى تقييم الفلسطينيين للمدارس من الناحية التعليمية، حيث .يعتقدون أنه سيء الى سيء جداً

أن المدارس الخاصة هي % 30أن المدارس الحكومية أفضل من الناحية التعليمية و% 30يرى 

بأن كلها % 9هي األفضل، في حين يرى " األونروا"أن مدارس وكالة الغوث % 31ضل واألف

أن المدارس الخاصة أفضل من الناحية % 45أما من الناحية الخدماتية، فيعتقد . بنفس المستوى

لمدارس أن ا% 21يعتقدون أن مدارس وكالة الغوث هي األفضل و% 29الخدماتية مقابل 

. أن كلهم بنفس المستوى%6الحكومية هي األفضل و  

أن المنهاج الفلسطيني الحالي ينمي الوعي الوطني لدى الطالب بشكل جيد مقابل % 71ويعتقد 

أن المنهاج الفلسطيني الحالي يالؤم % 52كما يعتقد . يعتقدون أنه ال ينمي الوعي الوطني% 29

أن المنهاج % 61 ويرى .تيعتقدون أنه ال يالؤم هذه القدرا% 48القدرات العقلية للطالب مقابل 

.ال يعتقدون ذلك% 39بل االفلسطيني الحالي ينمي المهارات االبداعية للطالب، مق  

أن المواد التعليمية تأخذ بعين االعتبار تعزيز مفهوم المساواة % 76وفي السياق ذاته، يعتقد غالبية 

.تعزز مفهوم المساواةيعتقدون أنها ال % 24بين الذكور واالناث على جميع المستويات مقابل   

والجدير ذكره أن شركة الشرق األدنى لالستشارات، تنفذ استطالع شهرياً لرصد انطباعات 

تهم السياسية وأوضاعهم هاالفلسطينيين تجاه القضايا التي تجري على أرض الواقع أو توج

ستشارت  تحليالت واوإصداروتقوم الشركة بتنفيذ دراسات . االقتصادية والمعيشية والنفسية

.للمؤسسات الدولية والمحلية والحكومية العاملة في األراضي الفلسطينية  

 

 

  


