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 :  ملخص البحث

ة تأثير االحتالل اإلسرائيلي على العملية التعليمية في هدف البحث إلى تحديد درج 

مدارس األغوار من وجهة نظر المعلمين واستخدم المنهج الوصفي، وتكون مجتمع 

( معلماً 10( معلما ومعلمة، واختار الباحثان عينة تكونت من )002البحث من)

، المؤهل ( معلمة موزعين حسب متغيرات: )الجنس00( معلماً و)22ومعلمة، منهم )

( فقرة 02أدارة للدراسة تكونت من )كالعلمي، مكان العمل( وصمم الباحثان إستبانة 

 وجرىموزعة على مجالي )الحواجز العسكرية، وعمالة األطفال في المستوطنات( 

 استعملق اإلحصائية المناسبة، ولتحديد النتائج ائالتحقق من صدق وثبات األداة بالطر

الذي تم من خالله حساب المتوسطات الحسابية  SPSS)) برنامج الرزم اإلحصائية

 تبين أن: اذ( واختبار تحليل التباين األحادي، T.testوالنسب المئوية وإجراء اختيار )

االحتالل اإلسرائيلي على العملية التعليمية في مدارس األغوار من وجهة  دور .0

 نظر المعلمين كانت عالية.

ل على العلمية التعليمية في مدارس االحتال دورأنه ال توجد فروق في  .0

( تعزى لمتغيري a≤0.05األغوار من وجهة نظر المعلمين عند مستوى الداللة )

 الجنس، والمؤهل العلمي.
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االحتالل اإلسرائيلي على العلمية التعليمية في  دورأنه توجد فروق في  .2

زى ( تعa≤0.05مدارس األغوار من وجهة نظر المعلمين عند مستوى الداللة )

 لمتغير مكان العمل.

منها أن تحرص مديريات  عدة توصياتبالباحثان  أوصىوفي ضوء هذه النتائج 

التربية والتعليم المشرفة على مدارس مناطق األغوار على تعيين معلمي مدارس 

مناطق األغوار الشمالية من أبناء تلك المنطقة لما يواجهه المعلمون من المناطق 

 لوصول إلى مدارسهم أثناء اجتياز حاجز تياسير.األخرى من صعوبات في ا

Impact of the Israeli occupation on the educational process 

in schools in the Palestinian Valley 

>jt2666@gmail.com"Dr.Mohammad Rabaya" < 

Quds Open University/ Tubas-Al 

"Dr.Mazen Ahmad Mahmoud. Rabayah" 

>mrabayah@qou.edu< 
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Abstract: 

The research aims to determine the extent of the Israeli 

Occupation effect on the educational process in Palestinian 

valley from the perspectives of the teachers, via studying the 

effect of the Israeli checkpoints and the children labor at the 

Israeli checkpoint and the children labor at the Israel settlements 

in the Palestinian valley the researchers also determined the 

variable such as, gender, scientific qualification and the place of 

Work.  

The researchers used the descriptive methodology, which fits the 

nature of the research aims. Regarding the research function, it 

was Questionnaire which includes, at the end of its shape, 29 

paragraph, divided into 2 fields which are: The checkpoints 

field, the texts (1-14), the second one is the children labor filed. 

It includes the texts (15-29) .it was distributed for the 

sample(51) teachers (males and females).this is the percentage 

of 23% from the society of the study which included 

223teachers, including 133 male teachers and 90 female teachers 

these were distributed for Bardal ayn albeda, Al-aqrabania Al 

Jeftlek froosh Bet-dajan, Marj Alghazal, Alzbeedat and Marj 

najeh. The percentages and average educates were taken via the 
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SPSS, the (T.test) for the independent sample, also the test (One 

Way Anova) helped us to have the following results.  

The extent of the Israeli occupation Effect on the educational 

process in Palestinian Valley according to the teachers point of 

view was very high on the Questionnaire field and in its total 

field.  

It also shows that there are no statistical function differences in 

the Israeli occupation effect on the educational process in the 

Palestinian valley according to the teachers point of view that 

are related to the gender and the scientific qualification.  

It shows that there are statistical differences in the Israeli 

occupation Effect on the educational process in the Palestinian 

valley according to the teachers view that are related to the place 

of work variable these differences were for the sake of the 

teachers at the Palestinian valley. 

 According to the previous mentioned results the researchers 

showed the following recommendations: 

• The Palestinian National Authority should monitor to apply 

parents laws that prohibit the employment of children in all 

regions in general, and in areas of the Palestinian Valley and 

areas near the settlements in particular. 

 • To impose restrictions that prevent child labor in the 

settlements and agricultural areas controlled by the occupation 

authorities.  

• The Palestinian National Authority should find out alternative 

workplaces for people with Children who go to work to 

contribute to the support of their families and help them.  

• Supplying the necessary support to the areas of the Palestinian 

Valley and that contributes to the Palestinians capitalists to 

establish productive projects which appropriate to the nature of 

those areas.  

• The need for appointment of school teachers regions of the 

northern Palestinian Valley from the people of those areas 

because teachers fro others areas face difficulties in passing 

through the checkpoints daily.  
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• To invite the researchers to take into consideration the Israeli 

issues and practices; hidden and organized, towards the 

Palestinian educational process in particular and in other scopes 

of life in general in Palestinian valleys area. 

 

 

 :تمهيد

 لي للضممفةلممم تبممدأ معانمماة الفلسممطينيين فممي حممتى منمماحي حيمماتهم بمماالحتالل اإلسممرائي

فالشمعب  ،خلمتعبمر عقمود بمل أنهما معانماة تعاطبمت  0297عمام الغربيمة وططماغ غمزة 

ممن تبعمات األجنبمي وسميطرته علمى حمتى ططاعاتمه، ومما زال يعماني الفلسطيني عانى 

العثمماني تمأثير كبيممر علمى حيماة اإلنسمان الفلسمطيني اجتماعيماً واطتصممادياً  فكمان للعهمد

ولم يكن أرحم حاالً من سابقه بل أضماف  ،تداب البريطانيوبعد ذلك جاء االن وتربوياً،

م إلمى حجمم توجمت همذه المعانماة ممع طمدوم االحمتالل اً أكبمر واسمتمر إلمى أن المعانماة كم 

الممذي كممان لممه األثممر األسمموأ علممى العمليممة التعليميممة كممما بمماطي منمماحي حيمماة  اإلسممرائيلي

 .الفلسطيني مجتمعنا

االحممتالل  ى الظممروف والصممعوبات والعقبممات مممعلقممد واجممه التعلمميم الفلسممطيني أطسمم

ضممد  الصممهيوني العنمم  السياسممي أنممواغلمختلمم   األخيممرةاثممر ممارسممة اإلسممرائيلي 

 .الفلسطينيين 

( 0متباينمة وهمي: ) رئيسةويمكن تصني  العن  السياسي الصهيوني إلى أربعة أنماط 

عنممم  ضمممد ( وال2( العنممم  ضمممد الممتلكمممات، )0العنممم  الجسمممماني ضمممد الممممدنيين، )

 .( والعن  النفسي 4الطبيعة، )

ومممؤثرات ومضمماعفات نفسممية علممى  إسممقاطاتالعنمم  سممابقة الممذكر لهمما  أنممماطوجميممع 

ممن  أكثمر أوضحاياها من المدنيين الفلسطينيين. ويصاب المدنيين الفلسطينيين بواحمدة 

: فمزغ، واضمطراب نفسمي حمديد، وحملل فمي التفكيمر، وخموف االتيمةالمؤثرات السلبية 

، واضممطرابات نفسممية، واحباطممات عامممة، وانخفمما  الممرو  باألممماندم الشممعور وعمم

المعنوية، وازدياد نوبات الهلع، وضع  في التركيمز واالنتبماه، والشمعور بماالغتراب، 

وعدم االنتمماء، وفقمدان الثقمة بمانخرين، والتبلمد الوجمداني، وحمكاوى جسممية متعمددة، 

) .هري، وزيادة في االنتكاسات المرضميةواضطرابات ما بعد الصدمة، والوسواس الق

 ( 0202الحموز ، 

فكانمت وجميعها تؤدي إلمى تمدهور وتمدمير العمليمة التعليميمة فمي األغموار الفلسمطينية. 

التعليمية بكافة أنواعها وأحمكالها والتمي كانمت  األوامر العسكرية والتعسفية للمؤسسات

ة الرخيصمة فمي إسمرائيل، سموق العمالم خلمق جيمل جاهمل يعممل فمي إلىجميعها تهدف 

عمماا الشممعب الفلسممطيني تحممت  ممروف ، تجاهممل المؤسسممات التعليميممة  إلممىفعمممدت 

المدرسمية وتجهيزهما كفرفاطهما بالمالعمب والمختبمرات  األبنيمةطاسمية منهما المنقي فمي 

طمس معمالم الشمعب الفلسمطيني الثقافيمة  إلىعام  والمكتبات، فقد هدف االحتالل بشكل

نسميان أرضمه ووطنمه، وتهجيمر  إلمىوبالنهايمة  وكيانمه وذاتمه اعيةواالجتموالحضارية 
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الفلسممممطيني لصممممالح إسممممرائيل )  االطتصممممادالشممممعب الفلسممممطيني وتجييممممر عائممممدات 

 (.0220حبايب،

ومنذ عقود خلت لم تدخر المؤسسمة اإلسمرائيلية جهمدا فمي الممس واسمتهداف المؤسسمة 

( إلى مما 01، ص0220عساف ،  التعليمية الفلسطينية بجميع مجاالتها ، وطد صنفها )

 : ياتي

 .) انتهاكات تطال المؤسسة التعليمية كبنية تحتية ) معمارية وصحية وتربوية 

 .انتهاكات تطال الكادر التربوي على العموم وتحديداً ططاغ المدرسين 

  انتهاكات تطال المادة البشرية األوسع لنظام التربية والتعليم، ونعني بها جموغ

 الطلبة.

 كات تطال المنهاج والكتب المدرسية.انتها 

 عمالممة األطفممال فممي المسممتوطنات الناتجممة عممنوحممين الخممو  فممي أسممباب  مماهرة      

االحممممتالل  ففننمممما نممممرى ان العنمممم  الممممممنهج ضممممد الفلسممممطينيين، وبشممممتى المجمممماالت 

ممنهجمة يضميق  وباسمتراتيجيات. فماالحتالل لعمالمة االطفمال مسبب رئميساإلسرائيلي 

منممماطق  إلمممىنيين فمممي األغممموار سمممبل عيشمممهم. ويممممنعهم ممممن الوصمممول علمممى الفلسمممطي

% من سكان األغوار يعتمدون فمي دخلهمم علمى 22من  فأكثرعملهم,ومصادر دخلهم. 

الزراعة وتربيمة األغنمام. وهمذا مما اسمتهدفه االحمتالل تمامماً ممن خمالل منمع الميماه ممن 

ا ويمنممع الرعمماة مممن . كممماألغمموارالمنممازل والمممزارغ الفلسممطينية فممي  إلممىالوصممول 

نمار للجمي   وإطمالقمناطق تمدريب عسمكري  إلىمراعيهم التي تحولت  إلىالوصول 

االطتصمادي علمى األسمرة الفلسمطينية  العبء. وكل ذلك يأتي من أجل زيادة اإلسرائيلي

الممذي  األمممر، أي عمممل مممن حممأنه زيممادة الممدخل إلممىفممي األغمموار. مممما يضممطر األسممرة 

سميكون  انخرففن الخيار  وإال ، اإلسرائيليةفي المستوطنات  لاألطفاتزداد فيه عمالة 

االحمتالل عبمر سياسماته العنصمرية  إليمهوهذا بالضبط مما يهمدف  ،الرحيل من األغوار

 (0200) دنيا الوطن ،  .والالنسانية بحق الفلسطينيين في األغوار

تو يفممه فقممط  تممم وكأنممهالعنمم   اسممتعماليبممرروا  أنويحمماول غالبيممة القممادة الصممهاينة  

فمي مصماف المعتمدين  "للدفاغ عن المنفس". وهمم ال يعترفمون بمان همذا العنم  يضمعهم

واإلرهممابيين ومجرمممي الحممرب. مممع ذلممك، فممان بعممل القممادة، وفممي لحظممات تاريخيممة 

، وأثنماء حملمة اإلرهماب الممنظم الصمهيوني 0221نادرة، اعترفوا بالحقيقة. ففي العام 

بأنمه " عنمدما  دافيمد بمن جوريمون الزعيم الصمهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين، صر 

 ففننماوحياتنما  ألمننمانقول بان العمرب معتمدين، فمان همذا همو نصم  الحقيقمة. وبالنسمبة 

ولكن القتال يشكل احد مظاهر الصمراغ والمذي فمي جموهره صمراعا  ،ندافع عن أنفسنا

 فسممممهمسياسمممميا. ومممممن ناحيممممة سياسممممية ففننمممما نحممممن المعتممممدين وهممممم يممممدافعون عممممن أن

Simha,1979).)  ضممن  من طادتهم على انه يمأتي  العن  الصهيونيهذا تبرير رغم

أصبح غير مرئي من خمالل  ثم انه   (Hall ,1997)إطار الثيولوجيا السياسية المعلنة

هكممذا أصممبح العنمم  الصممهيوني إممما غيممر و  ،السمميطرة الفعالممة علممى أجهممزة التمثيممل

 (.(Gur-Zeeve,2000أنه عن  مقدسمعترف به، وغير مرئي، أو واضح، على 

ومنهم من يرى أن السيطرة على أراضي الغير وبناء المستوطنات ، وممارسة العنم  

عليهم يأتي ضمن نظرة الغرب للشعوب الفقيمرة بوصمفهم أناسما ال يحسمنون التصمرف 
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لممم يبلغمموا سممن الرحممد الحضمماري بعممد ، وأن  بثممرواتهم ، وأنهممم ممما زالمموا متخلفممين

ثمرواتهم وتعلميمهم وطيمادتهم حتمى  االستيطان جاء لرعايتهم والحفما  علمىاالستعمار و

 (0202) احمد ،.ينضجوا

 

 :مشكلة البحث

النيل من المجتممع الفلسمطيني بشمكل عمام،  إسرائيلالتي تمارسها  اإلجراءات تستهدف

ويمرى الباحثمان أن الممارسمات التمي يمارسمها  والمس بالعملية التعليمية بشكل خماص.

، مصمممادرة ليرضمممي وبنممماء المسمممتوطنات ، ممممنل فمممي األغممموار الفلسمممطينيةاالحمممتال

على مواطني األغوار يعد في حد ذاته نكسمة أخمرى  الممنهج والخفي أحياناوالتضييق 

تستهدف اطتالغ المواطنين من أرضمهم ، ودفعهمم إلمى سموق العمالمة فمي المسمتوطنات 

 .التعليمية أبنائهم، وتدمير العمليةتجهيل  ومن ثماإلسرائيلية 

علمى  االحمتاللالخو  في هذا الجانب ومعرفة تمأثير البحث و لهذا ارتأى الباحثان    

 : هما ، وذلك من خالل منطلقين اثنيناألغوارالعملية التعليمية في منطقة 

العمل علمى تعطيمل الدراسمة فمي ممدارس األغموار، وعرطلمة العمليمة التعليميمة،  -0

 ائيلية.العسكرية اإلسرمن خالل الحواجز 

منممع تكمموين مقومممات حخصممية ثقافيممة  إلممىاإلسممرائيلية  األمنيممةسممعي المؤسسممة  -0

دفمع العشمرات ممن الشمباب نحمو سموق العممل  للشعب الفلسمطيني وذلمك ممن خمالل

بوسمائل  اإلسرائيلي، الرأسمالي المتنمامي، والممتعط  لييمدي العاملمة الرخيصمة،

جممد فممي تممدمير المؤسسممة وهممذا التوجممه كممان بالضممرورة ي خفيممة وأخممرى مكشمموفة،

 .التعليمية ضالته

 :االتيالسؤال الرئيس  عن اإلجابةوتتمثل مشكلة الدراسة في 

ممن وجهمة نظمر  األغموارممدارس لالعمليمة التعليميمة  فمي اإلسمرائيلي االحمتالل دورما 

 ؟هذه المدارسمعلمي ومعلمات 

 ويتفرغ عن سؤال البحث الرئيس األسئلة الفرعية التالية:    

 ممن  األغموارممدارس لالعمليمة التعليميمة  فياالسرائيلي االحتالل  دورختل  هل ي

 باختالف الجنس. األغواروجهة نظر معلمي ومعلمات 

   ممن  األغموارممدارس لالعمليمة التعليميمة  فياالسرائيلي االحتالل  دورهل يختل

 باختالف المؤهل العلمي. األغواروجهة نظر معلمي ومعلمات 

   ممن  األغموارممدارس لالعمليمة التعليميمة  فياالسرائيلي حتالل اال دورهل يختل

 :(منطقةال) مكان العمل باختالف األغواروجهة نظر معلمي ومعلمات 

 :االتيةولتسهيل مهمة االجابة عن اسئلة البحث صاغ الباحثان الفرضيات 

 دور( فمي a ≤ 0.05عنمد مسمتوى الداللمة ) إحصمائيةال توجمد فمروق ذات داللمة  -0

ممن وجهمة نظمر معلممي  األغموارممدارس لالعمليمة التعليميمة  فمي اإلسرائيليل االحتال

 تعزى لمتغير الجنس.األغوار 

 دورفمي  ( a ≤ 0.05)عنمد مسمتوى الداللمة  إحصمائيةال توجد فمروق ذات داللمة  -0

مممن وجهممة نظممر  األغمموارعلممى العمليممة التعليميممة فممي مممدارس  اإلسممرائيلياالحممتالل 

 .المؤهل العلمي غير تعزى لمتاألغوار معلمي 
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 دورفمي  ( a ≤ 0.05)عنمد مسمتوى الداللمة  إحصمائيةال توجد فمروق ذات داللمة  -2

مممن وجهممة نظممر  األغمموارعلممى العمليممة التعليميممة فممي مممدارس  اإلسممرائيلياالحممتالل 

 .لمتغير مكان العمل تعزىاألغوار  معلمي

 

 :أهمية البحث

ألسمماليب التممي يتبعهمما االحممتالل لقممي الضمموء علممى االبحممث مممن كونممه ي تنبممع أهميممة    

اإلسممرائيلي فممي تحقيممق األهممداف الخفيممة والمعلنممة للحركممة الصممهيونية ، والغمموص فممي 

عمق الفكر الصهيوني الذي يستهدف المقومات الشخصمية لثقافيمة الشمعب الفلسمطيني، 

 .طرده واطتالعه من أرضه  ومن ثم

 االسممتهدافطر اسممتمرار لمخمما راكمماوإدكممل مممواطن فلسممطيني انطالطمماً مممن مسممؤولية و

لقمي الضموء يل جماء البحمثالمس بالعملية التعليميمة، اإلسرائيلي للمؤسسات التربوية، و

فمي ذلمك ممن  األغموار ، منطلمقعلى تأثير االحتالل على العملية التعليمية في ممدارس 

وهمم لمم منطلقين : الحواجز العسكرية ، وعمالة األطفال في المسمتوطنات اإلسمرائيلية 

 وا الرحد بعد ، وما زالوا على مقاعد الصفوف التمهيدية .يبلغ

 

 فميإيجاد مؤحرات تربوية واضحة حول اثر الحواجز العسكرية وهدف البحث الى    

 تحقيق األهداف التالية:و منطقة األغوار ل األساسيةطلبة المدارس 

 غوار.األ مدارسلالعملية التعليمية  في االحتالل اإلسرائيلياثر  إلىالتعرف   .0

 مدارس األغوار.لالعملية التعليمية  فيالتعرف إلى اثر الحواجز العسكرية   .0

إلقمماء الضمموء علممى الموضمموغ األكثممر خطممورة فممي هممذا الجانممب،  وهممو عمالممة   .2

 األطفال في المستوطنات اإلسرائيلية.

 واجري البحث في اطار المحددات التالية:

 )فممروا بيممت دجممن، والجفتلممك، األغمموار الوسممطى:منطقممة مممدارس الحممد المكمماني :  -

ومممدارس منطقممة األغمموار  (، والزبيممدات، وعممين حممبلةومممرج الغممزال ، ومممرج نعجممة

 الشمالية ) بردلة ، وعين البيضاء (

 .  المدارس في األغوار الشمالية واألغوار الوسطى.الحد البشري : معلمي ومعلمات  -

   0201/0202:  ألزمانيالحد  -

 

 :مصطلحات البحث

 بهما تسمد ضمخمة إسممنتية كتمل أو ترابيمة سمواتر عمن عبمارة : هميكريةالحواجز العس

 من بالركاب المحملة السيارات أمامها وتق  ، واإلياب الذهاب االتجاهين من الطرق

 االحمتالل جنمود طبمل ممن بمالمرور لهما يسممح أن وطمت تنتظمر الفلسطينيين، المواطنين

 أبمراج وفمي اإلسممنتية كتملال خلم  والمتحصمنين بالسمال  الممدججين اإلسمرائيليين

 سميارة أيمة أوالممارة  علمى الحمي الرصماص إلطمالق االسمتعداد أهبمة علمى المراطبمة

 أن للمشماة السمما  عمدم إلمى باإلضافة ،اله اإلذن دون الحاجز اجتياز تحاول فلسطينية

 فمي اإلنسمان لحقموق اإلسمرائيلي المعلوممات )مركمز .اإلطمالق علمى الحماجز يجتازوا

 (00، ص2007  بتسيلم، (لةالمحت األر 
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 :   األطفالعمالة 

هو العمل الذي يضع أعباء ثقيلة على الطفل، والذي يهدد سمالمته وصمحته ورفاهيتمه، 

والعممل المذي يسمتفيد مممن ضمع  الطفمل وعممدم طدرتمه عمن الممدفاغ عمن حقوطمه، والممذي 

كعمالممة رخيصممة بديلممة عممن عمممل الكبممار، العمممل الممذي يسممتخدم  عمممل األطفممال يسممتغل

في تنميتهم، والعممل المذي يعيمق تعلميم الطفمل وتدريبمه ويغيمر  يسهموجود األطفال وال 

 (http://ar.wikipedia.org/wiki ) .حياته ومستقبله إلى االسوا

 : األغوار

األر  المذي يعمد ممن أكثمر أمماكن  األردناألر  الهابطة وهي تسممى محليما وادي  

 (0221انخفاضا عن مستوى البحر .) أبو نعمة ، 

 في أريحا محافظة من وتمتد الغربية الضفة من الشرطي الجزء في األغوار منطقة تقع

 البحمر حمواط  ومن ،متر كيلو 68.5 بطول الشمال في طوباس محافظة إلى الجنوب

 الغمرب فمي وأريحما طوبماس لمحمافظتي الغربيمة المنحدرات حتى و الشرق في الميت

 14.9 نسبته ما،  دونم 840,906 مساحته ما األغوار منطقة تحتل و .كم 24 بعر 

 األساسمي الممورد األغموار منطقمة وتعتبمر .الغربيمة للضمفة الكليمة المسماحة ممن، %

 المواردبم غناهمال  الفلسمطيني الغمذاء سملة و الغربيمة الضمفة فمي الزراعيمة للمنتجمات

 المحليمة ليسمواق جمدا مربحمة زراعيمة فرصما تموفر اذ ،والسمطحية الجوفيمة المائيمة

 أيضما تشمكل التمي الحيوانيمة الثمروة عمن فضمال سمواء حمد على والخارجية الفلسطينية

)منشمورات الحكمم  .المنطقمة فمي الفلسمطينية العمائالت لمعظمم للمدخل أساسميا مصمدرا

 (.71،ص 0202المحلي،

 :   األغوارمستوطنات 

نة ميحوال في أطصى الشمال في منطقة طوباس مستوطنة، تبدأ من مستوط 07هي 

إلى مستوطنة متسيه حاليم في محافظة بيت لحم والتي تقع على الشاط  الغربي 

وطد بنيت هذه المستوطنات بناًء على خطة ألون التي تقضى بالسيطرة  للبحر الميت.

ردن طربها من نهر األويالحظ على هذه المستوطنات اإلسرائيلية على منطقة الغور، 

مركز عند أطدام الجبال بالقرب من تتو ،الذي يمثل الحد الشرطي للضفة الغربية

ليل خلفها، والسهل السفو  الشرطية للمرتفعات الوسطى، نابلس والقدس والخ

مساحات واسعة من األراضي ما بين مناطق عمرانية  وتسيطر علىالخصيب أمامها 

ابكة من البؤر االستيطانية في هذه ومناطق أمنية، تجعل منها عبارة عن سلسلة متش

يفصل بين   شكل حاجزاً أو سداً . وهي تالمنطقة الهامة اطتصادياً واستراتيجياً 

ومن التجمعات السكانية الفلسطينية في الداخل، وبين امتدادها العربي حرق النهر، 

 المحيط العربي األوسع، وهذا هو أهم األهداف من وراء إطامة المستوطنات،  ثم

 (.0222لبابا،)ا

 : اإلسرائيلية الحواجز العسكرية

عرضممها منممذ حممواجز العسممكرية علممى طممول الممبالد واالحممتالل اإلسممرائيلي ال وضممع    

احتاللممه ليراضممي الفلسممطينية ، فيواجممه الفلسممطينيون حممتى أنممواغ العممذاب وانتهمما  

ات عشمممر أنللكرامممة والحقمموق اإلنسمممانية فهنالممك العديمممد مممن الدراسممات التمممي بينممت 

http://ar.wikipedia.org/wiki
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استشممهدوا علممى هممذه الحممواجز بسممبب الصممعوبات التممي يفرضممها جنممود  الفلسممطينيين

 (0200)بدوي، االحتالل على المواطنين.

(حاجزا ثابتا معززا 42الضفة الغربية وحدها حوالي ) ءنحااينتشر حاليا في و

ل وهذا ال يشم، حاجزا معززا بين الفينة واألخرى (01) وحوالي ،بالعناصر البشرية

ز المنصوبة على الحدود الفاصلة بين ما يسمى بالخط األخضر واألراضي الحواج

إن عدد الحواجز المعززة بالعناصر البشرية ال يتغير  97الفلسطينية المحتلة عام 

 سةالرئيإلى الشوارغ ل طرق الوصول أغلقت إسرائي دفق، ذل  فضال عنتقريبا. 

المكعبات ، لترابمن بينها أكوام ا، بواسطة مجموعة من الحواجز المجسمة

يتغيَّر عدد الحواجز طبقا ، البوابات الحديدية والقنوات. في أحيان متقاربة، اإلسمنتية

إلى حوالي  0229عددها حتى مطلع عام ل وطد وص، لل روف السياسية واألمنية

حاجزا بين  02ـيحتف  بل وتؤكد معطيات المركز أن جيا االحتال. حاجزا  472

بوابة فقط  21منها ل بوابة على امتداد الجدار الفاص 72ول، وإسرائي الضفة الغربية

استنادا ، من خاللها بتصاريح خاصة. ويضيف المركز يسمح للفلسطينيين بالمرور

فجائيا في  حاجزا 092أنه رصد ، لمعطيات مكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية

 ج علىكلم من السيا 21مشيرا إلى وجود ، 0229ل كانون األو يناير/ لالضفة خال

كلم من القنوات التي  20و، كلم من الحواجز على ارتفاغ متر 21و، امتداد الشوارغ

، القرى يحتف  الجيا بمفاتيحهال بوابة مغلقة في مداخ 92و، السيارات تمنع مرور

وفيما  الشوارغ. عوائق فيل القرى أو على شكل في مداخ كومة من التراب 002و

 اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية:   واجزـوأنواغ الحل يلي عرضا ألشكا

  أو زمن محدد ، وليس لها مكان ثابت ، الحواجز الطيارة. 

  المدن والبلدات والقرى ل وتكون في العادة على مداخ، الحواجز الثابتة

   .الفلسطينية

  القرى الفلسطينية .   ل وتكون في العادة على مداخ، السواتر الترابية 

  وبين ، المدنل وتكون في العادة داخ، بلوكات اإلسمنتيةوال، البوابات الحديدية

 أحيائها .  

 أو الفاصلة مع ، سواء تل  الدولية، الحدود والمعابر ونقاط التفتيا األخرى

 (  0202)عو ، األخضر  مناطق الخط

وأصبحت هذه الحواجز تشكل نقاطا للرعب للشعب الفلسمطيني ولكمن االحمتالل يمزعم 

من طبل اإلسمرائيليين وتواجمدهم عليهما  المحتلةطق الفلسطينية مداخل للمنا أونقاط  أنها

، فممالجنود ال يتمممرددون فمممي اإلسمممرائيليواالسممتقرار للشمممعب  األممممنباسممتمرار يشمممكل 

اسممتخدام كافممة األسمماليب الهمجيممة والقمعيممة بحممق الشممعب الفلسممطيني التممي تنتهممك كافممة 

لضمفة الغربيمة والقمدس و والقوانين، وتتنوغ هذه الحواجز سواء في مناطق ا األعراف

 إلمىحدود ططاغ غزة، فهي تهدف لتصبح السد المنيع في وجه الفلسمطينيين بالوصمول 

 (0222عملهم ومدارسهم ومؤسساتهم )علقم وكناعنة ، أماكن أوبيوتهم 

وتممزداد حمموادع العنمم  علممى أيممدي المسممتوطنين بشممكل مسممتمر، وتتركممز معظممم هممذه 

ما فيها األغوار الفلسطينية، اثر عبور الممواطنين الحوادع في مناطق الضفة الغربية ب

الحواجز، وسلوكهم الطرق االلتفافية  مما يؤدي إلى الخوف من الهجممات التمي يشمنها 
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المسممتوطنين  التممي أدت فممي حينهمما إلممى منممع األطفممال مممن الممذهاب إلممى المدرسممة والممى 

لحمواجز، ومشماكل انعكاسات وآثمار نفسمية علمى أطفمال  فمي مقتبمل العممر.  بينمما أدت ا

الطرق والجدار إلى تأخر المعلمين والطلبة والى صعوبة المسار الذي يسلكونه باتجماه 

مراكممزهم التعليميممة والوصممول إلممى وجهممتهم األخيممرة. األمممر الممذي أدى إلممى ارتفمماغ 

معدالت التسرب وتحديدا لدى الفتيات فمي منطقمة "ج" مقارنمة ممع منماطق أخمرى فمي 

التقريممر الصممادر عممن وزارة التربيممة والتعلمميم أن العديممد مممن الضممفة الغربيممة. يشممير 

الفلسطينيين يحتماجون إلمى تصماريح ممن القموات العسمكرية اإلسمرائيلية للوصمول إلمى 

مدارسمهم، جامعماتهم أو مراكممز عملهمم. الجممدار أيضما أدى إلمى التشمموي  علمى النظممام 

ت الجممدار لفتممرات يضممطر المعلمممين والطلبممة إلممى االنتظممار علممى بوابمما اذالدراسممي، 

طويلممة، ويقضممي الطلبممة وطتمما أكبممر علممى المعممابر مممن الوطممت الممذي يممتم طضمماءه داخممل 

 (.  0202الحصي الدراسية )رمحي ،ايالنة،  

وطد فرضت سلطات االحتالل اإلسمرائيلية حصماراً مشمدداً علمى األراضمي الفلسمطينية 

الكتممل اإلسمممنتية منممذ انممدالغ انتفاضممة األطصممى وأغلقممت الطممرق الرئيسممة والفرعيممة ب

والسمممواتر الترابيمممة والحجريمممة، ووضمممعت الحمممواجز العسمممكرية، ونشمممرت المممدبابات 

وانليات الثقيلة في محيط عدد من المدارس وفي الطمرق المؤديمة إليهمام ممما أدى إلمى 

تعثر العملية التعليمية، وحرمان ومنع آالف المعلمين والمعلمات والطلبة من الوصمول 

ضياغ الكثير من الحصي الدراسية على الطلبة، وعرطلة انتظمام إلى مدارسهم، وإلى 

الدراسةم األمر الذي اضطر الهيئات التدريسية والطلبة إلى سلو  طرق جبليمة ترابيمة 

كممان جنممود االحممتالل اإلسممرائيلي يطلقممون النممار  اذوعممرة، معرضممين حيمماتهم للخطممر، 

% وفمي أكثمره 02طلمه عليهم دون سمبب. ووصمل المنقي فمي الهيئمات التدريسمية فمي أ

   (0220،  )عساف .% من المعلمين األصيلين في كل مدرسة22

كانممت وممما زالممت الحممواجز العسممكرية تشممكل عائقمما أمممام حريممة الحركممة ووصممول  لقممد

المحليمة والعربيمة،  ووصمول  المزارعين والتجار المزراعيين بمنتجماتهم إلمى األسمواق

 مدارسهم. إلىالطالب 

ورغممم ممما تدعيممه سمملطات االحممتالل مممن إدخممال تسممهيالت علممى الحممواجز للمممواطنين 

والمزارعين ومنتجاتهم إال أن الوطمائع علمى األر  وحمكاوي الممزارعين للمؤسسمات 

الفلسممطينية ذات العالطممة تشممير إلممى تعمممد سمملطات االحممتالل عرطلممة وصممول منتجممات 

األغممموار الزراعيمممة للسممموق الفلسمممطيني عبمممر حممماجزي الحممممرا وتياسمممير. )حمممرايدة، 

0202) 

 عمالة األطفال في المستوطنات:

يقدر  عدد  العمال  الفلسمطينيين  العماملين  بشمكل  دائمم  فمي  المسمتوطنات  الزراعيمة  

، يضممماف إلمميهم أرطمممام غيمممر 0122المقامممة  علمممى  أراضممي  غمممور  األردن  حمموالي 

من العمالة المؤطتة فمي المواسمم الزراعيمة التمي تحتمل أصمنافها النسمب األكبمر  مستقرة

من المساحات المصمادرة والمسمتغلة ألغمرا  زراعيمة كالنخيمل والعنمب. ويبلم  عمدد 

مسمممتوطنة تسمممتغل  02المسمممتوطنات الزراعيمممة المقاممممة علمممى أراضمممي غمممور األردن 

لطبيمة والحمضميات والمورود أراضيها المصادرة لزراعة النخيل والعنب واألعشماب ا

وغيرها من األصناف. وعند التوزيمع الجغرافمي للمسمتوطنات الزراعيمة المقاممة علمى 

http://www.wtdpalestine.4t.com/the1.htm#_ftn4
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مسممتوطنة منهمما صممودرت مممن أراضممي محافظممة  00أراضممي غممور األردن نجممد أن 

منها جاثمة على أراضي محافظة طوباس فمي األغموار الشممالية،  9أريحا الغورية، و 

 0200فظممة نممابلس فممي األغمموار الوسممطى. )حممريدة ، مقامممة علممى أراضممي محا 0و 

 .(2ص

 

 

األغوار)االتحاد العام لنقابات عمال في جدول يحصي العمال الفلسطينيين 

 (0200،فلسطين

 مكان سكن العامل عدد العمال الموقع

 0022 األغوار الشمالية
بردلة، عين البيضا، تياسير، 

 طوباس

 422 األغوار الوسطى
عقابا، النصارية، طمون، 

 سالم

)مركزز العمزل  ممنهم %14عام ما نسمبته  01عن  أعمارهمالذين تقل  األطفاليمثل     

 .(0200التنموي/ معا ،

فمتح سموق العمالمة غيمر المماهرة كمان األسملوب األكثمر تمأثيراً علمى التطمور  أن        

وهممذا يعممد  (121،ص0227) نشمموان ، الكمممي والنمموعي للتعلمميم مممن طبممل  االحممتالل

التعلمميم حممق أساسممي ومبممدئي وأخالطممي لكممل  تهدافا لحقمموق األطفممال، متجمماهلين أناسمم

( مممن اتفاطيممة حقمموق الطفممل أن " الممدول 01حممعوب األر  ، وطممد ورد فممي المممادة )

لحق الطفل الفلسمطيني انتهاكات االحتالل واألطراف تعترف بحق الطفل في التعليم " 

تعسممفية التاليممة: إغممالق المممدارس، مممن خممالل اإلجممراءات ال أيضمماتمثممل فممي التعلمميم 

والحواجز العسكرية، والجمدار العمازل، والتضمييق المتواصمل علمى األسمر والعمائالت 

الفلسممطينية بشممتى المجمماالت لممدفع أطفممالهم للتسممرب مممن المممدارس والبحممث عممن عمممل 

ل إلمى مدارسمهم وتلقمي تعلميمهم . يقتاتون منه. وبمذلك حمرم آالف األطفمال ممن الوصمو

 (. 0227محمود، أبو دف،)

 

 الدراسات السابقة

 مواضميع تناولمت التمي واألجنبيمة العربية السابقة الدراسات من عدد للباحثين توافر   

 عامة بصفة واألزمات الضاغطة المواط  عن الناتجة والضغوط النفسية انثار حول

 كانمت فقمد تحديدا اإلسرائيلية الحواجز عن الناتجة انثار تناولت الدراسات التي أما ،

 فمي وأجنبيمة وتمدرج كونمه عربيمة حسمب الدراسمات همذه الباحمث طسم وطد ، جدا طليلة

 ترتيمب جماء فقمد عليمه وبنماء األطمدم، إلمى األحمدع ممن إجرائهما تاريخ حسب عرضها

  :يلي كما السابقة الدراسات

 دراسة بعنوان أثر الحواجز على الطلبة أكاديميماً واجتماعيما (0202)اجرت القيسي   

 د يوصم يكما المذيوضمع الطلبمة فمي الجامعمات تحديمد  إلمىالدراسمة هدفت وسياسياً و

ممداخل المدينمة، ونقماط التفتمي  والحمواجز التمي تقيمهما طموات  المأسماوي بسمبب غلمقب
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وازدحمام الممرور بسمبب  االحمتالل. أن سموء األوضماغ األمنيمة، وكثمرة ططمع الطمرق،

 .وطريقة انتظامها لمسيرة الدراسيةذلك القطعم كل ذلك أث ر وبشكل كبير على ا

االحتالل اإلسرائيلي يلحق أضراراً بالغة، بالبنية التحتيمة للعمليمة  أنوبينت الدراسة    

، فمالحواجز واالجتياحمات الليليمة للمدينمة ومخيماتهما  ،التربوية وهمي  تعطيمل الدراسمة

قمان فالعديمد ممن ممن العنم  واالحت أجمواء وإثمارةوالتي تسبب فمي ازديماد حالمة التموتر 

والى مضايقات وضرب واعتقمال ومعمامالت مشمينة تحمط ممن  لإلهانةالطلبة يتعر   

كرامتهم ، إلى جانب مواجهتهم العديد من المشاكل والصعوبات، أثناء ذهمابهم وإيمابهم 

من وإلى جامعاتهم ، عدا عن تعرضهم لمبعل المشماكل النفسمية، والتمي لهما أثمر كبيمر 

 م العلمي. مستقبلهم وتحصيله في

للوصول إلى الجامعة يلجا المعلمون والطلبة طوال الوطت للطرق االلتفافية و الترابيمة 

القتممل  إلممىمممن اجممل الوصممول إلممى جامعمماتهم، مممما يعممر  حيمماتهم للخطممر طممد تصممل 

 (0202،القيسي) .تفتي  و المالحقة أثناء ذهابهم وإيابهموالمطاردة و ال

ن أثمممر الحمممواجز علمممى الطلبمممة أكاديميممماً دراسمممة بعنممموا (0202)واجمممرى عمممو     

الناتجة جتماعيمممة هدفت الدراسة التعرف إلى انثار النفسية واالواجتماعيممما وسياسمممياً و

سكرية االحتاللية لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة المارين عبرها ـممممممعن الحواجز الع

، السنة الدراسية، العمر، من متغيرات الجنسل تحديد أثر ك فضمممممممممممال عمممممممممممن، يوميا

وتكون مجتمع الدراسة من ، لتخصص الدراسي في الجامعة على درجة هذه انثارا

ذين يعبرون الحواجز ـممة الـممجميع طلبة جامعة القدس المفتوحة/منطقة طولكرم التعليمي

صدية حصصية ـممة طـممع عينـممار الباحـممواخت،محاف ة طولكرم يوميال الثابتة على مداخ

ع ـمممحي، ةـممممفتوحة/منطقة طولكرم التعليمي( من طلبة جامعة القدس ال022بل  طوامها)

ولتحقيق أغرا  الدراسة أعد %(، 9969بلغت نسبة العينة من مجتمعها األصلي ) 

ع أداة تمثلت في استبانة تقيس انثار النفسية واالجتماعية الناتجة عن الحواجز ـممممالباح

وطد أجريت الدراسة وفق طواعد وأدوات وأهداف المنهج ، ةـممممممممسكرية االحتالليـممممممممالع

 الوصفي التحليلي.  

طيمة متوسط الدرجة الكلية لآلثار النفسية واالجتماعية الناتجة ان ومممن نتممائج الدراسممة 

%(. أي أن درجة 74)بلغممتسكرية االحتاللية على جميع الفقرات ـممواجز العـممعن الح

أن حوالي ثلع عينة الدراسة من الطلبة وبسنة وانثار الكلية للحواجز كانت كبيرة. 

دراسي بسبب الحواجز. ل دراستهم ألكثر من فصل طاموا بتأجي% 0261مئوية 

% لم يستطيعوا تأدية امتحان أو 97مئوية  وبنسممممممممبةونصف عينة الدراسة من الطلبة 

د اضطروا ـمة طـمة الدراسـوا عينـ% من الطلبة الذين مثل04وأن ، أكثر بسبب الحواجز

 (0202)عو ،لتغيير مكان إطامتهم بسبب الحواجز.  

 

دراسمة بعنموان العمالمة الفلسمطينية فمي  (0200)ى مركمز العممل التنمموي معماواجر   

هممدفت الدراسممة إلممى تنمماول واطممع العمالممة الفلسممطينية فممي المسممتوطنات غممور االردن 

الزراعية المقامة على أراضي غور األردن  ، والبحث في نظام العمل المتبع من طبمل 

ى األجممور والتحصمميل العلمممي للعمممال . المشممغلين االسممرائيلين المشممار إليهمما إضممافة إلمم

كذلك هدفت الدراسة إلى البحث عن نسبة العمال المجتازين للحواجز اإلسرائيلية التي 
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أطامها جي  االحتالل اإلسرائيلي على ممداخل األغموار ، والممدة التمي يقضميها العممال 

ة النسماء على الحواجز والسبب . كما هدفت الدراسة إلى تنماول عمالمة األطفمال وعمالم

 ضمن مجتمع الدراسة. 

اسممتبانه ممثلممة لمجتمممع الدراسممة المحممدد  204ولتحقيممق أهممداف الدراسممة تممم توزيممع 

مسمممتوطنة مقاممممة علمممى أراضمممي  00مسمممتوطنة زراعيمممة ) 02فمممي  0122بحممموالي 

% مممن 01نممابلس(. وطممد حممكلت العينممة المسممتهدفة  0طوبمماس، و  9محافظممة أريحمما، و 

سملوب العينمة العشموائية فمي توزيمع االسمتبانة علمى الفئمة مجتمع الدراسة. وطد روعي أ

عمامال ممن محافظمة  10عمامال ممن محافظمة طوبماس ، و 049المستهدفة المذي أ همر 

 أريحا. 

أ هرت الدراسة مستوى التعليم المتدني للعمالة الفلسطينية في المستوطنات الزراعيمة 

هم بلغمموا الثانويممة % مممن24المقامممة علممى أراضممي غممور األردن، والتممي أ هممرت أن 

% مممن 7261أ هممرت الدراسممة المعانمماة اليوميممة التممي يتكبممدها  كممماالعامممة أو أطممل. 

المجتمممع المسممتهدف الجتيمماز حممواجز عسممكرية أطامهمما االحممتالل علممى مممداخل غممور 

أ همرت أن و األردن ي  محاولة الوصول ملكمان العممل يم  المسمتوطنات الزراعيمة.ً

% منهما 72المسمتوطنات الزراعيمة همي عمالمة نسماء،  في% من العمالة الفلسطينية 1

مسمتوطنات غمور  فميأ همرت النسمب المرتفعمة لعمالمة األطفمال ومن محافظة أريحما. 

% مممن 90% مممن إجمممالي مجتمممع الدراسممة، و 161األردن الزراعيممة، والتممي بلغممت 

 عمالة األطفال من محافظة نابلس. 

يقتصر في العمادة علمى رب األسمرة أ هرت الدراسة أن العمل في المستوطنات ال وًً 

% من أولياء األمور لواحد ممن أبنمائهم علمى األطمل للعممل 1، بل تعداه إلى اصطحاب 

% فموق 49عامما، و  01% دون سمن 14في المسمتوطنات الزراعيمة. ممنهم  األبنماء) 

 (0200مركز العمل التنموي معا،)  . عاما( 01سن 

 الحممواجز دراسممة بعنمموان أثممر2007 (BBC) اجممرت وكالممة االنبمماء البريطانيممة    

 أثمر الدراسة الى تحديمد هدفتالغربية  و الضفة في الفلسطينيين حياة على اإلسرائيلية

 الدراسمة طبقمت وطد ،  الغربية الضفة في الفلسطينيين حياة على اإلسرائيلية الحواجز

 أول ونممن يزاول وإناثا الغربية ذكوًرا الضفة سكان من فلسطيني مواطن 500 على

 عاًمما 30و  20 بمين أعممارهم تتمراو  - ال أو الجامعمة ممن تخمرجهم بعمد لهمم و يفمة

  .جامعيين طالبًا يزالون

 يتعمين آرائهمم المسمتطلعة العينمة أفمراد ممن   27 %ممن أكثر أن الدراسة أ هرت وطد

 أطل نسبة أنه أكدت بينما وجهتهم، إلى الوصول طبل إسرائيليين حاجزين اجتياز عليهم

 %  12 كشم  أن حمين فمي ، إسمرائيلية حمواجز ثالثة تجاوز عليهم %   22 من أكثر

 العماملين غيمر المشماركين أغلبيمة أن و همر .يوميًما إسمرائيلي حماجز يعبمرون ممنهم

 .دراسمتهم يتمابعون المذين أو العماملين المشاركين من الحواجز على أكثر وطتا يمضون

 الحمواجز علمى األطمل علمى ساعة يمضون الدراسة عينة أفراد من (68 %) أن تبينو

 الحمواجز لعبمور سماعتين إلمى سماعة ممن ممنهم %  7 يمضمي بينمما ، اإلسمرائيلية

 للمتمكن أطمول وطتًما فيمضمون طمولكرم، إلمى طلقيليمة من المسافرون وأما . اإلسرائيلية

 الدراسة نتائج أ هرت وطد .فرد لكل ساعة 1.7بمعدل اإلسرائيلية الحواجز عبور من
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 التعلميم الحمواجز علمى اإلسمرائيلية األمنيمة بماإلجراءات تمأثًرا الحيماة منماحي أكثر نبأ

 . الدراسة عينة من%    25 بقرابة

 

 :السابقة الدراسات على تعقيب

للحمواجز العسمكرية علمى  سملبي تمأثير وجمود سمابقة دراسات من عرضه تم مما يتبين 

 الحيماة ألحمداعسملبي  تمأثيرك هنما  العملية التعليمية ، والطلبة علمى حمد سمواء ، كمذل

 نتمائج من ويالحظ واالجتماعية للمواطنين ،  ليفراد، النفسية الصحة على الضاغطة

التمأثر للممواطنين تبعما لمتغيمرات  درجمة فمي  اهنا  اختالفم أن أيضا السابقة الدراسات

همما أن اذالدراسممات الممواردة . وأضممافت الدراسممة الحاليممة التممي تتميممز بطممابع خمماص ، 

الثقافية للشمعب  لشخصيةلتناولت جوانب تتعلق باستهداف المؤسسة األمنية االسرائيلة 

الفلسطيني وذلك من خالل  دفع العشمرات ممن الشمباب نحمو سموق العممل اإلسمرائيلي، 

المتعط  لييدي العاملمة الرخيصمة، وهمذا االسمتهداف يسمعى بالضمرورة إلمى  تمدمير 

 ي األغوار .المؤسسات التعليمية الفلسطينية ف

 

 منهج البحث : 
لطبيعمة أغممرا  البحمث. مجتمممع  لمالمتممهاسمتخدم الباحثممان الممنهج الوصممفي الميمداني 

 البحث وعينته  :  

الوسمطى واألغموار ألشمماليه  األغموارتكون مجتمع البحث من جميع معلمي ممدارس و

ممموزعين ( معلمممه  22( معلممماً  و )022( معلممماً ومعلمممه مممنهم ) 002البممال  عممددهم )

على مدارس بردله وعين البيضماء والعقمر بانيمه والجفتلمك وفمروا بيمت دجمن وممرج 

( معلممماً ومعلمممه 10الغممزال والزبيممدات ومممرج نعجممة ،وتكونممت عينممة البحممث مممن ) 

 : االتيةموزعين حسب الجداول 

 

 (0جدول )

 توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير الجنس

 المؤيه النسبة العدد الجنس

 11،1 22 ذكور

 40،0 00 اناع

 022،2 10 المجموغ

 

 (0جدول )

  توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير المؤهل العلمي

 النسبه المؤيه العدد المؤهل العلمي

 02،7 7 دبلوم متوسط

 79،1 22 بكالوريوس

 2،1 1 ماجستير فأعلى
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 022،2 10 المجموغ

 

 

 

 

 

 

 (3جدول )

 ير مكان العمل توزيع أفراد عينة البحث حسب متغ

 النسبه المئويه العدد مكان العمل

 10،2 07 األغوار الوسطى

 47،0 04 األغوار الشمالية

 022،0 10 المجموغ

 

 أداة البحث :

 النهائيةالتي احتملت في صورتها  باالستبانةتمثلت التي للبحث  أداةطام الباحثان ببناء 

ى مجممالين مجممال الحممواجز موزعممه  علمم فقممرةبعممد التحكمميم علممى  تسممعه وعشممرون 

( ,ومجمال عمالمة األطفمال واحمتمل علمى  04-0العسكرية واحتمل على الفقرات من )

 (.0ملحق رطم )ال( 02-01الفقرات من )

  

 صدق وثبات األداة :

ألغمرا  البحمث بعرضمها علمى مجموعمه ممن  ومالءمتهاتم التحقق من صدق األداة 

حسمب مالحظماتهم التمي  االسمتبيانةيل تمم  تعمد اذالمحكمين ذوي الخبرة والختصاص 

إحصممائيا بواسممطة  األداةحسمماب معامممل ثبممات  جممرىتممم أخممذها بعممين االعتبممار ، كممما 

,( وهمو معاممل ثبمات 210بل  معامل ثبات األداة الكلي ) اذالفا (  - كور نباخاختبار )

 عال يفي بأغرا  البحث .

 

 إجراءات البحث :

ومجتمع وعينه وأداة للبحث حيث تم حصمر عمدد  بعد تحديد العنوان تحتم تحديد منهج

المجتمممع وطبيعممة تمموزيعهم وتممم اختيممار عينممه وزعممت عليهمما االسممتبانه بصمموره  أفممراد

باليممد مممن طبممل  المعنيممةمباحممره مممن خممالل إيصممال االسممتبانات إلممى مممدراء المممدارس 

ل الباحثين وتم جمع االستبانات ممن ممدراء الممدارس بمنفس ألطريقمه لتحليلهما للوصمو

 النتائج .  إلى

 

 ت البحث: امتغير

 احتمل البحث على عدة متغيرات تمثلت في :
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 : متغيرات مستقلة احتملت على : أوال

 ذكر           أنثى             الجنس : تمثل في :  .0

دبلوم متوسط         بكالوريوس          ماجسمتير     المؤهل العلمي وتمثل في:   .0

 فأعلى     

 األغوار الوسطى          األغوار الشمالية  :     العمل : وتمثل في مكان .2

العمليمة التعليميمة  فمياالحتالل اإلسمرائيلي  ممارسات دورثانياً : متغير تابع تمثل في 

 .مدارس األغوارل

  

   : اإلحصائيةالمعالجات 
لمذي تمم ( اSPSS)  اإلحصمائيةتمت معالجة البيانات بوسماطة بمرامج الحمزم           

من خالله تحديمد المتوسمطات الحسمابية والنسمب المئويمة السمتجابة أفمراد العينمة علمى 

( للعينمات المسمتقلة واختبمار تحليمل  T-testمجاالت االستبانه كما تم إجراء اختبار ) 

 التباين األحادي لفحي الفرضيات.

 

 نتائج البحث ومناقشتها : 

 أوال: اإلجابة عن أسئلة البحث :

عمممن السمممؤال المممرئيس للبحمممث المتمثمممل  فمممي  : مممما درجمممة تمممأثير االحمممتالل  لإلجابمممة

 من وجهة نظر المعلمين ؟  األغوارفي مدارس  التعليميةعلى العملية  اإلسرائيلي

 االسممتبانةعلممى مجمماالت  العينممةالسممتجابة فممراد  الحسممابيةتممم اسممتخراج المتوسممطات 

 : االتيعلى النحو  ولتسهيل عملية عر  النتائج تم توزيع درجات التقدير

 ضعيفة جدا 0612-0من  -0

 ضعيفة  0692-0610من  -0

 متوسطة  2642-0690من  -2

 عالية  4602-2640من  -4

 عالية جدا ،  والجدول التالي يوضح ذلك 1-4600من  -1

 ( 4جدول ) 

 المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد العينة على مجاالت االستبانة

 النتيجة المتوسط العدد المجال الرطم

 عالية 4،21 10 عمالة األطفال 0

0 
الحواجز 

 العسكرية
 عالية 2،90 10

 عالية 2،14 10 الكلي 2

علمى العمليمة  اإلسمرائيلييالحظ ممن اسمتعرا  الجمدول ان درجمة تمأثير االحمتالل     

من وجهة نظر المعلمين كانت عالية على المجمال الكلمي  األغوارفي مدارس  التعليمية

( ،وكانمت عاليمة كمذلك 2،14مة بقيمة متوسمط حسمابي مقمدارها )لالستبانه بصورة عا

 على مجالي االستبانه .
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ويظهر من الجدول أن المجال المتعلق بعمالة األطفال في المستوطنات االسمرائيليه طمد 

جمماء فممي المرتبممة األولممى مممن حيممث درجممة تممأثير االحممتالل اإلسممرائيلي علممى العمليممة 

وجهة نظمر المعلممين بقيممة متوسمط حسمابي مرتفعمة التعليمية في مدارس األغوار من 

احتلت الفقرة "انتشار  اهرة البطالة في األغوار يساعد فمي انتشمار  اذ( 4،24بلغت )

عمالممة األطفممال" المرتبممة األولممى  فممي درجممة التممأثير علممى هممذا المجممال وكانممت بدرجممة 

إلمى ان طبيعمة ( ،ويعزى ذلك  4،00تقدير عالية جدا بقيمة متوسط حسابي مقدارها ) 

كالعمل في مزارغ المدواجن والطيمور  األغواراألعمال السائدة في مستوطنات مناطق 

 أصحابمن األعمال ذات الطابع الذي يمكن القيام به من طبل طلبة المدارس ما يشجع 

 األجمورطليلمة مقارنمة ممع  بمأجورهذه المزارغ علمى اسمتخدام وتشمغيل طلبمة الممدارس 

ممما يزيمد نسمبة البطالمة فمي تلمك  أممورهمل ممن ذويهمم وأوليماء التي يطالمب بهما الرجما

لتممأمين  األغمموارالطلبممة للسممما  ألبنممائهم بالعمممل فممي منمماطق  أهمماليالمنمماطق ويضممطر 

نفقات ومصاري  منمازلهم وعائالتهم.وحصملت علمى المرتبمة الثانيمة ممن حيمث درجمة 

عممي مواحمميهم التممي التممأثير الفقممرتين: "يمنممع االحممتالل الرعمماة مممن الوصممول إلممى مرا

تحولت إلى مناطق تمدريب عسمكري"،"وانخفا  مسمتوى المدخل لمدى عمائالت طلبمة 

 4،02مدارس األغوار يساهم في انتشار عمالة األطفال".  بمتوسط حسمابي مقمداره ) 

( ،وجمماءت فممي المرتبممة الثالثممة مممن حيممث طيمممة المتوسممط الحسممابي الفقممرة "فممتح سمموق 

سمملوب األكثممر تممأثيرا علممى التطممور الكمممي والنمموعي العمممل ألطفممال األغمموار يشممكل األ

( وان دل ذلممك 4،07للعمليممة التعليميممة فممي األغمموار بقيمممة متوسممط حسممابي مقممدارها )

على حيء فهو مؤحر واضح على أن درجمة تمأثير االحمتالل اإلسمرائيلي علمى العمليمة 

علممى التعليميممة فممي مممدارس األغمموار كبيممره علممى مجممالي االسممتبانه  بصمموره عامممه و

المجال المتعلق بعمالة األطفال بصورة خاصة وهذا ما  هر من خالل استعرا  طميم 

المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد العينة على فقرات همذا المجمال حيمث جماءت طميم 

المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد العينة علمى غالبيمة فقمرات همذا المجمال عاليمة مما 

حممتالل علممى عمالممة األطفممال فممي منمماطق األغمموار عاليممه يشممير إلممى أن درجممة تممأثير اال

ومقصوده لما تمارسمه سملطات االحمتالل  ممن ضمغوطات اطتصماديه ومضمايقات علمى 

ممن تسمهيالت  األساسيةسكان األغوار ،ولما تقدمه لطلبة األغوار في مراحل الدراسة 

طر عليهما مغرية الستقطابهم و دفعهم للتوجه للعمل فمي األراضمي الزراعيمة التمي يسمي

االحتالل في تلك المنماطق كالعممل فمي ممزارغ العنمب و النخيمل و ممزارغ المواحمي و 

الطيور حيث تسهل عملية دخولهم إلمى الممزارغ وأنهمم غيمر مطمالبين بتصماريح عممل 

،و لما تقدمه لهم من إغراءات مادية تتمثل بزيادة األجور والدفعات المالية ما يصرف 

اتجاهماتهم نحمو العممل لجنمي الممال العتقمادهم أنهمم بمذلك  أنظارهم عن الدراسة وينمي

 يساهمون في إعالة أسرهم واإلنفاق عليها .

وجمماء مجممال تممأثير الحممواجز العسممكرية فممي المرتبممة الثانيممة مممن حيممث درجممة تممأثير    

االحمممتالل اإلسمممرائيلي علمممى العمليمممة التعليميمممة فمممي ممممدارس األغممموار ممممن حيمممث طممميم 

( وكانمممت أعلمممى طممميم 0,،3قيممممة متوسمممط حسمممابي مقمممدارها)المتوسمممطات الحسمممابية  ب

المتوسممطات الحسممابية فيممه للفقممرة "تممؤدي الحممواجز العسممكرية إلممى انخفمما  مسممتوى 

التنسمميق بممين المممدارس وإربمما  العمليممة التعليميممة" وبلغممت طيمممة المتوسممط الحسممابي 
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لفقمرة "تمؤثر " وجماءت بعمدها بالمرتبمة الثانيمة ا 2،11الستجابة أفمراد العينمة عليهما " 

الحممواجز العسممكرية سمملبا علممى النسمميج االجتممماعي للمدرسممة" بقيمممة متوسممط حسممابي 

( وجمماءت بعممدها الفقممرة "تعيممق الحممواجز العسممكرية وصممول الطلبممة 2،10مقممدارها )

والمعلمين إلى مدارسهم في الوطت المحدد" في المرتبمة الثالثمة بقيممة متوسمط  حسمابي 

( إن وجمممود همممذا التمممأثير للحمممواجز  2،71مقمممدارها ) السمممتجابة أفمممراد العينمممة عليهممما 

اإلسرائيلية على العملية التعليمية في مدارس األغوار يمثل جانبما ممن جوانمب تأثيرهما 

المتعددة على الحياة العامة في فلسمطين فمي كمل محافظاتهما بممدنها ومخيماتهما وطراهما 

لعسمكرية فقمط بمل ممن التي تعاني منذ وجود االحتالل على أرضها ليس من الحمواجز ا

جميممع ممارسممات المحتممل التممي يحمماول مممن خاللهمما الضممغط علممى الفلسممطينيين بكممل ممما 

 أوتي من طوه لتجريدهم من أرضهم وتهجيرهم منها.

 ثانيا: فحص الفرضيات :

فحي الفرضية األولى التي تني على انه ال توجد فروق ذات داللمه إلحصمائية  -0

علمى العمليمة  اإلسمرائيليدرجة تأثير االحتالل ( في ≥ 2621a)  عند مستوى الداللة 

 من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس. األغوارالتعليمية في مدارس 

والجممدول  T.test)اختبممار ) إجممراءو لفحممي الفرضممية المتعلقممة بمتغيممر الجممنس تممم 

  -يوضح ذلك: االتي

 (4جدول )

اد العينة على مجاالت للفروق في استجابات أفر [t.testنتائج اختبار ]     

 االستبانه حسب متغير الجنس

 المتوسط العدد الجنس المجال الرطم
درجات 

 الحرية
 طيمة

1 
الحواجز 

 العسكرية

 3.74 30 ذكر
42 .353 

 3.44 21 أنثى

2 
عمالة 

 األطفال

 4.20 30 ذكر
42 .109 

 3.83 21 أنثى

 الكلي 3
 3.21 30 ذكر

42 .203 
 3.94 21 أنثى

        

نالحظ من الجدول السابق أن طميم مسمتوى الداللمة للفمروق فمي اسمتجابة إفمراد العينمة  

علممى مجمماالت االسممبانية كانممت فممي مجممال الحممواجز العسممكرية بقيمممة مسممتوى داللممة 

( و فمممي مجمممال عمالمممة األطفمممال بقيممممة مسمممتوى داللمممه مقمممدارها 26212مقمممدارها )

( أي أن جميمع طميم .0220وى داللمة مقمدارها )( في المجال الكلي بقيمة مست.0220)

وعليه تمم طبمول الفرضمية المتعلقمة بمتغيمر ( a≤0.05مستوى الداللة كانت أعلى من )

الجنس على مجالي االستبانة وعلى مجالها الكلي وطمد يعمزى السمبب فمي ذلمك إلمى أن 

سمملطات االحممتالل ال تميممز فممي الضممغوط التممي تمارسممها علممى المممواطنين فممي منمماطق 

األغوار بين الذكور واإلناع من المعلمين فمالجميع يعيشمون  مروف واحمدة ويعمانون 
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و  أنثمى أمعدوان واحمد لديمه طناعمة مطلقمة بمأن الفلسمطيني همو الفلسمطيني ذكمرا كمان 

عليممه فممفن المعلمممات يعممانين مممن االحممتالل ممما يعانيممه المعلمممين بممل طممد تكممون معانمماة 

 ر و أحد من معاناة المعلمين .المعلمات في بعل األحيان أكث األخوات

فحممي الفرضممية الثانيممة التممي تممني علممى انممه ال توجممد فممي فممروق ذات داللممة  -0

علمى  اإلسرائيليفي درجة تأثير االحتالل    a≤0.05)) الداللةإحصائية عند مستوى 

من وجهة نظمر المعلممين تعمزى لمتغيمر المؤهمل  األغوارالعملية التعليمية في مناطق 

 العملي .

 اختبمار تحليمل اسمتبيان  إجمراءي الفرضية المتعلقة بمتغير المؤهل العلمي تم و لفح

ANOVA :  والجدول التالي يوضح ذلك 

 ( ,جدول رقم )

للفروق في استجابات افرد العينة حسب [ ANOVA]نتائج اختبار تحليل التباين 

 متغير المؤهل العلمي

قم
ر

ال 
ج
لم
ا

 

 داخل المجموعات بين المجموعات

ه 
يم
ق

F
 

يمه ق

مستوى 

 الداللة
 مجموع

 المربعات

متوسط 

 المربعات

 درجات

 الحرية

 مجموع

 المربعات

 متوسط

 المربعات

 درجات

 الحرية

0
 

ز 
ج
وا
ح
ال

ية
كر
س
لع
ا

 

.855, .4283 0 55.201 .1500 48 .9
8
1

0
 

.060 

4
ة  
ال
عم

ال
طف
أل
ا

 

1.714 .857 0 .13130 .673 44 .2
7
3

0
 

.289 

5
ي 
كل
ال

 

.7683 .8840 0 .28433 .818 44 .3
0
2

0
 

.111 

نالحظ من الجدول السابق أن طيم مستوى الداللمة للفمروق فمي اسمتجابات أفمراد العينمة 

(، و فمي مجمال .2920على مجاالت االستبانة كانت : في مجال الحواجز العسكرية )

( أي ان جميممع طمميم مسممتوى .0000( ،و فممي المجممال الكلممي ).0120عمالممة األطفممال )

( وعليه تم طبول الفرضمية المتعلقمة بمتغيمر المؤهمل  a≤0.05من ) اعليالداللة كانت 

العلمممي علممى جميممع مجمماالت االسممتبانة وعلممى مجالهمما الكلممي . وطممد يعممزى سممبب عممدم 

علمى العمليمة  اإلسرائيليدرجة تأثير االحتالل  أن إلىوجود الفروق تبعا لهذا المتغير 

مممي للمعلممم فهممو لممدى سمملطات التعليميممة فممي منمماطق األغمموار لممن تتممأثر بالمؤهممل العل

االحممتالل وجنمموده فلسممطيني يحمممل نفممس الخصممائي و الصممفات الوطنيممة و هممو فممي 

نظرهم طائد لمسميرة تعليميمة يعملمون بشمتى الوسمائل والطمرق ليحولمون دون وصموله 

إلممى مدرسممته ممما اسممتطاعوا حتممى يسمماهموا فممي نشممر سياسممة التجهيممل والتهجيممر التممي 

فلسممطين فمي منمماطق األغموار أكثممر مممن غيرهما فممي بقيممة  أبنمماءيمارسمونها يوميمما ضمد 

 المناطق الفلسطينية.
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 إحصمائيةفحي الفرضية الثالثمة التمي تمني علمى انمه ال توجمد فمروق ذات داللمة  -2

علمى العمليمة  اإلسمرائيلي( فمي درجمة تمأثير االحمتالل a ≥2621عند مستوى الداللة )

 لمتغير مكان العمل . من جهة نظر المعلمين تعزى األغوارالتعليمية في 

والجمدول التمالي  T.test) ولفحي الفرضية المتعلقة بمكان العمل تم إجراء اختبمار )

 يوضح ذلك: 

 

 

 

 (7جدول رقم )

للفروق في استجابات أفراد العينة على مجاالت  [t.testنتائج اختبار ]     

 االستبانه حسب متغير مكان العمل

 قيمة درجات الحرية لمتوسطا العدد مكان العمل المجال الرقم

1 
الحواجز 

 العسكرية

األغوار 

 الوسطى
27 3.32 

43 .040 
األغوار 

 الشمالية
24 3.34 

2 
عمالة 

 األطفال

األغوار 

 الوسطى
27 3.84 

43 .050 
األغوار 

 الشمالية
24 4.29 

 الكلي 3

األغوار 

 الوسطى
27 3.43 

43 .036 
األغوار 

 الشمالية
24 4.03 

       

نالحظ من الجدول السابق أن طيم مستوى الداللمة للفمروق فمي اسمتجابات أفمراد العينمة  

علممى مجممالي االسممتبانه كانممت :فممي مجممال الحممواجز العسممكرية بقيمممة مسممتوى داللممة 

(،  وفمممي مجمممال عمالمممة األطفمممال بقيممممة مسمممتوى داللمممه مقمممدارها  0.040مقمممدارها  )

(  أي أن غالبة طميم  ( 0.036داللة مقدارها  (، وللمجال الكلي بقيمة مستوى 0.050)

المتعلقممة  الفرضممية( وعليممه تممم رفممل   a≤0.05مسممتوى الداللممة كانممت أعلممى مممن )

 بمتغير مكان العمل .

تبمين وجممود فمروق دالممة إحصمائيا علممى همذا المجممال وكمان هنمما  فمروق فممي درجممة  اذ

وكممان هممذا  األغمموارفممي مممدارس  التعليميممةعلممى العمليممة  اإلسممرائيليتممأثير االحممتالل 

فيمه  هموراً وتمأثيراً علمى ممدارس  أكثمر الشمالية األغوارالتأثير  اهراً على مدارس 

الوسممطى وهممذا التممأثير الظمماهر لالحممتالل علممى مممدارس منمماطق األغمموار  األغمموار

الشمالية  ويعزي الباحثان  السبب إلى وجود حماجز تياسمير المذي يتحمتم علمى معلممي 

لبيضمماء والمممرور عنممه يوميمما للوصممول إلممى مدارسممهم  ولممما المممدارس بردلممه وعممين ا

تمارسممه سمملطات االحممتالل علممى هممذا الحمماجز مممن عرطلممه وتشمموي  وتممأخير أو منممع 
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وصول هؤالء المعلمين الى تلك المدارس خاصة وان عمددا كبيمرا ممنهم ممن طوبماس 

منهما وعقابا وتياسير،  وجميعها تقمع طبمل همذا الحماجز، ويجمب علمى المعلممين السمفر 

يوميمماً وعبورهمما إلممى مدارسممهم الواطعممة  خلفممه، والتممي طممد يحممول االحممتالل مممن خممالل 

ممارسته أليوميه إلى منعهم أحيانما  ممن الوصمول إليهما أو يسممح لهمم بالوصمول اليهما 

 في وطت متأخر . 

وطد يفسر التأثير األطل ألثر االحتالل على التعليم في مناطق األغموار الوسمطى إلمى   

 رار معلمي مدارس هذه المنطقة لعبور الحواجز للوصول الى مدارسهم .عدم اضط

 

 ملخص النتائج:

تبممين أن درجممة تممأثير االحممتالل اإلسممرائيلي علممى العمليممة التعليميممة فممي مممدارس  -0

األغوار من وجهمة نظمر المعلممين كانمت عاليمة علمى مجمالي االسمتبانه وعلمى مجالهما 

 الكلي.

صائيا في تأثير االحتالل اإلسرائيلي علمى العمليمة تبين انه ال توجد فروق دالة إح -0

التعليميممة فممي مممدارس األغمموار مممن وجهممة نظممر المعلمممين تعممزى لمتغيممرات الجممنس 

 والمؤهل العلمي.

تبين انه توجد فروق دالمة إحصمائيا فمي تمأثير االحمتالل اإلسمرائيلي علمى العمليمة  -3

لمتغيمر مكمان العممل  التعليمية فمي ممدارس األغموار ممن وجهمة نظمر المعلممين تعمزى

 .وكانت هذه الداللة في الفروق لصالح معلمي مدارس منطقة األغوار الشمالية

 

 التوصيات:

  أن تراطب السلطة الوطنية الفلسطينية مدى التزام أولياء األممور بتطبيمق القموانين

التي تمنع عمالة األطفال في كافة مناطقها بشكل عام وفي مناطق األغموار والمنماطق 

 يبة من المستوطنات بشكل خاص.القر

  أن تفممر  السمملطة الوطنيممة الفلسممطينية القيممود التممي تمنممع عمالممة األطفممال فممي

 المستوطنات والمناطق الزراعية التي تسيطر عليها سلطات االحتالل .

  أن تمموفر السمملطة الوطنيممة الفلسممطينية أممماكن عمممل بديلممة لممذوي األطفممال الممذين

 للمساهمة في إعالة أسرهم ومساعدتها.يتوجهون للعمل في سن الدراسة 

  أن تقممدم الجهممات الدوليممة والوطنيممة الممدعم الممالزم لمنمماطق األغمموار وان يسمماهم

أصحاب رؤوس األموال الفلسطينيين فمي إطاممة المشماريع اإلنتاجيمة المناسمبة لطبيعمة 

تلك المناطق كمزارغ المواحي والدواجن التمي تموفر أمماكن عممل بديلمة للمسمتوطنات 

 اطق العمل اإلسرائيلية. ومن

  أن توصي مديريات التربية والتعليم بضرورة تعين المعلمين في مناطق األغموار

الشمالية من أبناء تلك المناطق لما يواجهه معلمي المنماطق األخمرى ممن صمعوبة فمي 

 .اجتياز الحواجز العسكرية خالل سفرهم اليومي إلى مدارسهم

 

 المقترحات:

 مماثلة على مجتمعات أخرى في فلسطين.اجراء دراسات وابحاع  -0
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توعيممة أبنمماء الشممعب الفلسممطيني بأهميممة التعلمميم وضممرورته وخاصممة فممي منمماطق  -0

 االغوار المستهدفة من طبل االحتالل.

استعمال مواطع التواصل االجتمماعي فمي فضمح ممارسمات االحمتالل اإلسمرائيلي  -2

 وطضمهم ليراضي الفلسطينية، واستهداف مواطنيها.

 

 

 

 

 صادر :الم

انتها  حقوق الطفل الفلسطيني وتهديد أمنه ( ، 0227أبو دف ، محمود ) 0
، ورطة عمل مقدمة لمؤتمر حقوق النفسي واالجتماعي من خالل ممارسات االحتالل

 02276نموذجا ( والمنعقد في بيروت ، مايو/  –الطفل ) الطفل الفلسطيني 

نية في محافظة أريحا واألغوار ( واطع الجمعيات التعاو0221أبو نعمة ، عادل ) 0

رسالة ماجستير من وجهة نظر رؤسائها ، دراسة حالة : محافظة أريحا واألغوار . 
 ، جامعة القدس ، أبو ديس .غير منشورة 

م(، أثر الحواجز على الطلبة أكاديمياً واجتماعيا 0202أبو السعود، عائدة ) 2

، جامعة النجا  الوطنية ، نابلس، فلسط ًً رسالة ماجستير غير ين ، وسياسياً
 ..منشورة

اثار ممارسات االحتالل اإلسرائيلي على الصحة ( "0202الحموز، عايد، ) 4
، http://pulpit.alwatanvoice.com، النفسية للشعب الفلسطيني" دنيا الرأي

14-4- 

االستيطان في المفاوضات ( مركز التخطيط الفلسطيني، 0222البابا،جمال ) 1
 سرائيليةالفلسطينية اإل

. الحواجز االسرائيلية والمعاناة الفلسطينية( 0200بدوي، آمي ) 9

http://rebelamy.blogspot.com 

 – 0217واطع التعليم الفلسطيني في المرحلة االساسية  (0220حبايب، علي ) 7
 . فلسطين.0، طكير –البيرة : مركز الدراسات والتطبيقات التربوية ، 0220

عمالة األطفال في المستوطنات اإلسرائيلية .. األسباب ( 0200دنيا الوطن ) 1
 والحلول.

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/03/16/25936

6.html 

تقييم نظام التعليم في فلسطين من منظور المنظمات ( 0202رمحي ، ايالنة ) 2
)السياق، المشاكل، التحديات والتوصيات الخاصة بسياسة التعليم(  غير الحكومية

 فلسطين. –مركز إبداغ المعلم ، رام هللا 

، دراسة بحثية  األغوار في مهب التسريب( 0202حريدة ، عبد الستار ) 02

 ميدانية.

http://rebelamy.blogspot.com/2012/05/blog-post.html
http://rebelamy.blogspot.com/2012_05_01_archive.html
http://rebelamy.blogspot.com/2012_05_01_archive.html
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/03/16/259366.html
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/03/16/259366.html
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توثيق انتهاكات  0200 – 0202( غور األردن 0200حريدة ، عبد الستار ) 00
 ، مركز العمل التنموي / معا، رام هللا . االحتالل

الغربية  حركة معلمي المدارس الحكومية في الضفة (0220عساف، عمر ) 00

 .. جامعة بير زيترسالة ماجستير غير منشورة .0297-0222

 القراءة النسوية لـ"ما بعد الكولونيالية"...رؤية حرعية( 0202احمد، عمر ) 03

  مجلة الكترونية( -لها أون الين)

http://www.lahaonline.com/articles/view/17591.htm 

انثار النفسية واالجتماعية الناتجة عن الحواجز ( 0202عو  ، حسني ) 04
، جامعة  االحتاللية لدى عينة من طلبة جامعة القدس المفتوحة المارين عبرها يوميا

 القدس المفتوحة ، طولكرم.

، الحواجز العسكرية اإلسرائيلية(  0222وعلقم ، نبيل )كناعنة ،حري  م  01

دراسة تحليلية لدور الحواجز في اإلخضاغ واإلطالغ(، مركز فلسطين للدراسات )

 والنشر، رام هللا.

العمالة الفلسطينية في مستوطنات غور ( 0200مركز العمل التنموي ، معا ) 09
 ، رام هللا فلسطين. األردن

labor.pdf-labor/pal-ctr.org/pdfs/FSReport/pal-http://www.maan 

ضمن سلسلة نشرات حول محافظة (، 0202منشورات الحكم المحلي، ) 07
 /www.molg.pna.ps .طوباس

رائيلي وأثره على التدخل القانوني لالحتالل اإلس( 0227نشوان، يعقوب)  01
التعليم الفلسطيني.  . المؤتمر الدولي الثاني للدراسات الفلسطينية.التعليم الفلسطيني

 جامعة بيرزيت.

 المحتلة األر  في اإلنسان لحقوق اإلسرائيلي المعلومات مركزمنشورات  02

 .www.btselem.org/arabic( 0227بتسيلم ) 

 الحواجز أثر: بعنوان" (2007)  (BBC) لينباء سي البريطانية  بي بي وكالة 02

 /www.bbc.co.uk/arabic الغربية الضفة في الفلسطينيين حياة على اإلسرائيلية

( ثالثة آالف عامل فلسطيني في 0200االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ،)  00

 . الدائرة اإلعالمية -رام هللا  -اإلسرائيلية باألغوار .  القدس المستوطنات 

ar.html-37127-http://www.fatehwatan.ps/page 

22 As in: Flapan, Simha, (1979) Zionism and the Palestinians 

(London: Croom Helm) p. 141  

23 OCHA (2010) Area C Humanitarian Response Plan Fact 

Sheet, Jerusalem: United Nations Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs 

24 Ilan Gur-Zeeve,(2000) Philosophy of peace education in a 

post-modern era, a keynote address at the August   INPE 

Sidney conference.  

http://www.lahaonline.com/
http://www.lahaonline.com/articles/view/17591.htm
http://www.maan-ctr.org/pdfs/FSReport/pal-labor/pal-labor.pdf
http://www.maan-ctr.org/pdfs/FSReport/pal-labor/pal-labor.pdf
http://www.btselem.org/arabic?Category=9&region
http://www.fatehwatan.ps/page-37127-ar.html
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25 Stuart Hall (1997), Introduction, in Stuart Hall (ed.), 

Representation: Cultural Representations and Signifying 

practices, London: Sage Publications, p. 1-11.  

 http://ar.wikipedia.org/wiki 

 

 

 

 

 

 

 

 (0ملحق رقم )

 أداة البحث

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 أخي المعلم/ أختي المعلمة:

 -تحية طيبة وبعد :

فزي العمليزة التعليميزة  االحتالل اإلسزرائيلي  دوريقوم الباحثان بإجراء دراسة حول )

 مدارس األغوار من وجهة نظر معلمي ومعلمات األغوار( ل

ات  هذه االستبانة بدقة وموضوعية لألهمية القصزوى ولهذا نرجو اإلجابة على فقر

 واإلجابة عن فقراتها بدقة وموضوعية من اجل الوصول إلى النتائج المرجوة . 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 تتكون هذه االستبانة من قسمين :

 ( لما يناسبك.  Xالبيانات الشخصية : أرجو منكم وضع اشارة) -القسم األول :

 أنثى               ذكر                     *الجنس :     

ماجسززتير   بكززالوريوس        دبلزوم متوسززط       *المؤهزل العلمززي :     

 فأعلى

األغززززوار   األغزززوار الوسزززطى                               * مكزززان العمزززل :       

 الشمالية

 اسبا  حسب ما ترونه من Xأرجو وضع اشارة  -القسم الثاني :

 

 الرقم

 درجات التقدير الفقرة

 المجال األول : الحواجز العسكرية
بدرجة 

كبيرة 

 جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعيفة

بدرجة 

ضعيفة 

 جدا

تعيززززق الحززززواجز العسززززكرية وصززززول الطلبززززة  0

 والمعلمين مدارسهم في الوقت المحدد. 

     

تتسززبب الحززواجز العسززكرية فززي تغيززب الطلبززة  0

 والمعلمين عن مدارسهم.

     

http://ar.wikipedia.org/wiki
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تعززرا الحززواجز العسززكرية الطلبززة والمعلمززين  3

 إلى الذل واالهانة من قبل جنود االحتالل .

     

ينتززاا الطلبززة حززاالت مززن التززوتر الززدائم بسززبب  4

 الحواجز العسكرية.

     

يسزززلك الطلبزززة والمعلمزززون الطزززرق االلتفافيزززة  4

لى تأخرهم الترابية بسبب الحواجز مما يؤدي ا

 وتغيبهم، أو وصولهم مرهقين.

     

تززؤثر الحززواجز العسززكرية سززلبان علززى النسززيج  ,

 االجتماعي للمدرسة.

     

تعرا الحواجز العسزكرية الطلبزة والمعلمزين   7

 إلى الضرا واالعتقال .

     

تززؤدي الحززواجز العسززكرية إلززى خززو  الطلبززة  4

 وقلقهم على مستقبلهم الدراسي.

     

ؤدي الحززززواجز العسززززكرية إلززززى انخفززززاا تزززز 3

مستوى التنسيق بين المدارس وإرباك العملية 

 التعليمية بشكل عام.

     

ينتززاا المعلمززين حززاالت مززن القلززق المتواصززل  02

علزززززى العمليزززززة التعليميزززززة بسزززززبب الحزززززواجز 

 العسكرية.

     

تزززؤدي الحزززواجز العسزززكرية إلزززى أجزززواء مزززن  00

 ين والطلبة.العنف واالحتقان لدى المعلم

     

تززززؤدي الحززززواجز إلززززى عززززدم انتظززززام العمليززززة  00

 التعليمية في المدارس في معظم األيام.

     

تؤدي الحواجز إلى تعطيل الدوام بشزكل جزئزي  03

بسبب منع الطلبة والمعلمين من الوصزول إلزى 

 مدارسهم.

     

تحول الحزواجز العسزكرية دون إيصزال المزواد   04

 زمة للمدارس.والقرطاسية الال

     

المجزززززززال الثزززززززاني : عمالزززززززة األطفزززززززال فزززززززي  

 المستوطنات اإلسرائيلية

     

فززززتق سززززوق العمززززل ألطفززززال األغززززوار يشززززكل  04

األسزززلوا األكثزززر تزززأثيرا علزززى التطزززور الكمزززي 

 والنوعي للعملية التعليمية في األغوار.

     

يعمد االحتالل إلى التضييق الممنهج على سبل  ,0

ي األغززوار ممززا يززدفع بأطفززالهم عززيم مززواطن

 للعمل في المستوطنات من اجل لقمة العيم.

     

يحزول االحزتالل دون وصززول مزواطني األغززوار  07

إلززززى مززززززارعهم ومصززززادر دخلهزززززم كوسزززززيلة 

للتضييق علزيهم اقتصزاديا ، مزا يزدفع بأطفزالهم 

 للعمل في المستوطنات.

     

ازل يحول االحتالل دون وصول المياه إلزى المنز 04

والمزززززارع ممززززا يززززدفع األطفززززال للعمززززل فززززي 

 المستوطنات لتحسين دخل األسرة.

     

يمنززززع االحززززتالل الرعززززاة مززززن الوصززززول إلززززى  03

مزززراعيهم التزززي تحولزززت إلزززى منزززاطق تزززدريب 

 عسكري .

     

يسزززتغل االحزززتالل حالزززة الفقزززر والبطالزززة لزززدى  02

مززواطني األغزززوار ليزززدفع باألطفزززال للعمزززل فزززي 
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 المستوطنات.

افتقزززار مزززدارس األغزززوار للمرافزززق المتنوعزززة  00

يساهم في تسرا األطفال من مدارسزهم للعمزل 

 في المستوطنات.

     

يسزززهل االحزززتالل دخزززول األطفزززال للعمزززل فزززي  00

المسزززتوطنات دون تصزززاريق عمزززل او هويزززات 

 ممغنطة.

     

تعمزززد سزززلطات االحزززتالل إلزززى تسزززهيل عمالزززة  03

 إلسرائيلية.األطفال في المستوطنات ا

     

يعمزززد االحزززتالل إلزززى تسزززهيل عبزززور األطفزززال  04

 الحواجز العسكرية دون هويات شخصية.

     

انتشار ظاهرة البطالزة فزي األغزوار يشزجع فزي  04

 انتشار عمالة األطفال .

     

انخفززاا مسززتوى الززدخل لززدى عززائالت طلبززة  ,0

مزززدارس األغزززوار يسزززاهم فزززي انتشزززار عمالزززة 

 األطفال.

     

زيزززادة الفقزززر لزززدى العزززائالت يزيزززد مزززن عمالزززة  07

 األطفال في المستوطنات اإلسرائيلية.

     

قلزززة الزززوعي والتثقيزززف العمزززالي فزززي األغزززوار  04

 يؤدي إلى عمالة األطفال في المستوطنات.

     

تشزززجيع أوليزززاء األمزززور أطفزززالهم للعمزززل فزززي  03

المستوطنات للمساعدة فزي تحسزين أوضزاعهم 

 ية.االقتصاد

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


