
1 
 

 

 اسم املدرسة  

 

 بحث للتقييم الداخلي في موضوع املدنيات  

 

 موضوع البحث  

 " املدارس في النقب من لعربياتاسرب الطالبات ت "عن  مهمة تطبيقية

 

 عمل الطالب وأرقام هوياتهم 

 

 

 

 

 اشراف املعلم  

 

 

 

 

 م 2019/2020الدراسية السنة  

             



2 
 

 الفهرس 

 

 

 3 ......................................................................................................................................................................املقدمة 

 4 ............................................................................................................................... النظري   العرض - الفصل االول 

 9 ....................................................................................................... الفحص العملي وأداة البحث –الفصل الثاني  

 14 ................................................................................................................. االستنتاجاتاالدعاء و  - الفصل الثالث

 21 .................................................................................................. اقتراحات للحلول والحل االمثل  -الفصل الرابع  

 23 ..................................................................................................................................................................... الناتج

 20 ...................................................................................................................... التفكير االنعكاس ي والعمل الجماعي

 21 ................................................................................................................................................................... املصادر

 28 ................................................................................................................................................................... املالحق 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 املقدمة 

وهذا يعني ان الفتيات تنقطع  ،  من املدارس الثانويةيعاني املجتمع العربي في النقب من ظاهرة تسرب الطالبات  

نسبة تسرب هؤالء    . تعتبرجتماعية وسياسيةا ومنها    وعوامل مختلفة  ألسبابعن الحضور الى مقاعد الدراسة  

حسب قانون التعليم االلزامي، يجب على كل طالب في لتسرب العامة في البالد.  مقلقة مقارنة مع نسب االفتيات  

من الواجب    تعليمية في املؤسسات التعليمية، وفي حال تسرب الطالب من املدرسةسنة    12دولة إسرائيل إنهاء  

املؤسسات االجتماعية في الدولة استخدام جميع الوسائل واآلليات لتطبيق قانون التعليم االلزامي. إال أنه    على

طالبات في املجتمع  لاتسرب  تفاقم ظاهرة وبالتالي نرى  ال يتم فرض هذا القانون بشكل كامل على جميع الطالب،

 العربي في النقب. 

تعارض  هك حق هذه الفتيات في التعليم واملساواة ويسنبحث مشكلة تسّرب الفتيات العربيات في النقب، الذي ينت

اإللزامي،   التعليم  الفتيات  مع قانون  انعكاسات سلبّية على تطوير  املقلقة ولها  اخترنا بحث هذه املشكلة  وقد 

الع هنالك  العوامل  واملجتمع.  مثل:  أسباب  لعدة  املدارس  يتركن  اللواتي  البدوي  املجتمع  في  الطالبات  من  ديد 

 األسرية، العوامل الثقافية، العوامل االجتماعية، العوامل التعليمية والعوامل الشخصية. 

ال   ا لقد درسن املجالس املحليةاملشكلة ووجدنا أن املؤسسات  في ذلك  بما  بما يكفي  ، ال تطب حكومية،  قانون  ق 

هنا مبدأ   نتهك، وبالتالي هناك العديد من الطالب الذين ال يتواجدون في املؤسسات التعليمية. ي  التعليم اإللزامي

، وهذا يمس بمبدأ سلطة القانون والحق في املساواة أمام  سيادة القانون والحق في املساواة، على سبيل املثال

 الحرية وحقهن في حرية االختيار.  القانون. كما أن تسرب الفتيات يمس في حقهن في

املشكلة   فهم  اجل  واإلحص   وتوضيحها،من  واالبحاث  املقاالت  والقوانين.  استخدمنا  الحل    رأينا،حسب  اءات 

التواصل   التعامل مع مشكلة وعدم غض    سلطة املحلية ال  مع أقسامالعملي لهذه الظاهرة هو  وتحفيزهم على 

نشطة  األاجة لرفع مستوى الوعي من خالل زيادة األنشطة التعليمية و النظر عن هؤالء الفتيات. كما أن هناك ح

 . ية للطالب واالهلو التوع
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 النظري العرض  –الفصل االول 

تتعلق   معلومات  عن  البحث  الفصل  هذا  في  الفتيات  سنحاول  تسرب  أي  املقدمة،  في  التي عرضناها  باملشكلة 

ألسباب والعواقب.  اي تنقصنا حول املوضوع: احصائيات،  من املدارس في النقب. قررنا بأن املعلومات الت  العربيات

من املعلومات  على  حصلنا  املقاالت،  جالتامل   لقد  الدولة،  مراقب  وتقارير  الكنيست،  التشريعات    وتقارير 

 والدراسات. 

ن على أن الدولة ملزمة بتوفير التعليم لكل طفل في  : ينص القانو 1949نبدأ بقانون التعليم اإللزامي الصادر عام  

، وينص القانون على أن ولي امر الطفل  حتى نهاية الصف الثاني عشر  3سن    إسرائيل. فترة التعليم اإللزامي من

درا  عن  مسؤول  األعمار  هذه  ذلكفي  يفعلوا  لم  وإذا  مناسبة،  تعليمية  بيئات  في  طفله  عليهم  سة  فسيحكم   ،

   1  ة.بالسجن أو بغرام 

 أ. معطيات وإحصائيات 

ا وثيًقا بالحق في املساواة  في التعليم ،   2  2015وفًقا لتقرير مراقب الدولة لعام  
ً
، يرتبط الحق في التعليم ارتباط

والذي ينص على أن على الدولة واجب توفير التعليم املتساوي لكل صبي وفتاة. اجتماعية اقتصادية أو قطاعية  

السنوات األخيرة ، أعلنت وزارة التربية والتعليم مراًرا وتكراًرا أن أحد أهدافها الرئيسية هو تقليص الفجوات  ". في  

 3بين الطالب على خلفية اجتماعية اقتصادية أو قطاعية ". 

  ة، النظريوشامل للتسرب في املصادر  لم يتم العثور على تعريف واضح  التسرب من الناحية النظرية وفي االبحاث:  

لقد أشار العديد من الباحثين في مقاالتهم إلى عدم االتفاق في تعريف الظاهرة على تعريف واحد. يعّرف البعض  

في حين يعّرف   بديلة،التسرب على أنه ترك املدرسة العادية حتى إذا استمر الصبي / الطالب في الدراسة في بيئة  

ال للدراسة. عند  بأنه توقف كامل  التسرب  اآلخر  في ظاهرة  البعض  التركيز على    التسرب،تفكير  إلى  املرء  يميل 

بدأت املصادر    ذلك،ابناء الجيل. ومع    /التعليمي املخصص ألقرانهم   الفتاة للنظاماملغادرة الجسدية للصبي /  

 
 https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94موقع كل الحق   1
 897-885ص   ،2015مايو  ،2013وحسابات السنة املالية  ،2014لعام   65C التقرير السنوي  الدولة،مراقب  2

https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_290/5045ba10-eab6-401d-baf0-b95553fa1da4/65C-215-ver-3.pdf 

 
 2ص. النقب،. التربية في املجتمع البدوي في 2017 أكتوبر، 30 واملعلومات،مركز الكنيست للبحوث  3

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/cdb926ab-5a61-e711-80d5-00155d0a6d26/2_cdb926ab-5a61-e711-80d5-00155d0a6d26_11_10459.pdf 

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94
https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_290/5045ba10-eab6-401d-baf0-b95553fa1da4/65C-215-ver-3.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/cdb926ab-5a61-e711-80d5-00155d0a6d26/2_cdb926ab-5a61-e711-80d5-00155d0a6d26_11_10459.pdf
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الذي يعبر عن عملية ترك املدرسة بين الطالب الذين ال يزالون    "،النظرية تؤكد بشكل متزايد على "التسرب الخفي

حاالت الغياب    املدرسة فيمسجلين رسمًيا فيها ولكنهم ال يستفيدون فعلًيا من عملية التعلم. تتجلى حاالت ترك  

الذيوانخفاض    الكثيرة، األداء    التحصيل  خلل  على  ومشاعريدل  عن    التعليمي،  املشاكل    املدرسة،االغتراب 

  4  .االجتماعية األخرى السلوكية وغيرها من املشاكل  

بأسباب    A. Asba    &Nasra &Frescoيشير   مرتبط  بعضها  التسرب.  على  تؤثر  التي  العوامل  من  العديد  إلى 

األسرة   في  والبعض  ظاهرة    واملجتمع،شخصية،  إن  واملدرسة.  التعليم  بجهاز  وتتعلق  تعتمد  منها  الكثير  ولكن 

لي هي في الواقع واحدة من املتغيرات الرئيسية التي تغذي الفجوات االجتماعية والظواهر  التسرب الخفي والج

 االجتماعية التي نواجهها في كل مجتمع وفي إسرائيل أيًضا. 

ولكن "يبدو أنها ال تزال    لعرب بالنقب في معدل التسرب بين السكان ا  هناك انخفاض   املختلفة، ووفًقا للبيانات  

إلى   باإلضافة  البالد.  في  اآلخرين  بالسكان  مقارنة  فان معدالت    ذلك،مرتفعة  املاض ي  أنه على عكس  فقد وجد 

 5التسرب أعلى بين األوالد مقارنة بالفتيات".

، تترك 2017/2018( وفي االنتقال الى العام الدراس ي 2016/2017في تقرير نشرته الكنيست: "في العام الدراس ي )

  741طالًبا، من بينهم    1380املدارس الثانوية في التجمعات البدوية في النقب ولم يندمجوا في أطر التعليم البديلة  

طالًبا في الصف العاشر إلى الثاني عشر وهم يشكلون    444التاسع، "التاسعة وحوالي    -طالًبا في الصف السابع  

 متسر  717ائية في نفس العام، وحوالي ٪ من الطالب في املدارس الفوق االبتد 3.5
ً
 6٪ من الذكور" 52، وحوالي با

 العربيات بالنقب اهرة التسرب بين الفتيات  ب. أسباب ظ

 
 90 , ص."تسّرب الطالب في تقرير ملخص التعليم العربي والبدو والدرزي" (،2013)نوفمبر  محمد،أبو نصرة.  فريسكو،بروفيسور. باربرا.   خالد،عصبة   ود. أب 4

file:///C:/Users/pc/Downloads/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%203.pdf 
 . 17" ، الصفحة Web.pdf-Heb-Report-Employment-Women-Bedouin، " 2018ملدنية ، آذار / مارس منتدى التعايش في النقب من أجل املساواة ا   5

https://www.dukium.org/wp-content/uploads/2018/03/Bedouin-Women-Employment-Report-Heb-Web.pdf 

 8بيانات مختارة ، ص   - 2018التعليم البدوي في النقب  6

 https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/02892bb2-39d8-e811-80e1-00155d0a98a9/2_02892bb2-39d8-e811-80e1-00155d0a98a9_11_10818.pdf 

 

file:///C:/Users/pc/Downloads/×�×§×�×¨%203.pdf
https://www.dukium.org/wp-content/uploads/2018/03/Bedouin-Women-Employment-Report-Heb-Web.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/02892bb2-39d8-e811-80e1-00155d0a98a9/2_02892bb2-39d8-e811-80e1-00155d0a98a9_11_10818.pdf
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املدرسة من  والتسرب  األكاديمي  واإلنجاز  واالقتصادي  االجتماعي  الوضع  بين  الباحثون صلة  وجد  وجد  ،  لقد 

في القرى غير املعترف بها    وخاصة  وأبو بدر في دراستهم أن العامل األكثر أهمية في التسرب بين الطالب  غوتليب

هو عدم الحصول على الخدمات األساسية والبنية التحتية مثل الكهرباء واملياه والصحة والنقل العام واملسافة  

 7  بين املنزل واملدرسة.

وتدني البنية التحتية املادية والنقص الشديد في الغرف الدراسية هي    البجروت،نخفاض في التحصيل في  اال إن  

بين   الطالب  األ من  تسرب  على  وتساعد  للطالب  النجاح  فرص  تقلل  التي  وعدمسباب  التعليم    البدو  انهائهم 

 8  االلزامي.

أدى الى ارتفاع معدالت    سيما في القرى غير املعترف بها  ، الت تعليميةر مؤسساتوفي   إن اصرار الدولة على عدم

إضافة الى ذلك، هناك أسباب وعوامل    9  ، وانخفاض نسبة الحصول على شهادة بجروت بين الفتيات.التسرب

اجتماعية أسرية تحول دون وصول الفتيات الى مقاعد الدراسة لثقافة مجتمعّية ارادت الحفاظ على الفتيات  

 ائلية التي تعتبر أكثر أمنا للفتاة. ضمن البيئة الع

ا ملصادر مختلفة 
ً
 ت. اآلن نعدد العواقب السلبية للتسرب من املدرسة وفق

مصيرهن تقرير  تستطيع  ال  الفتيات  أن  املحافظة  املجتمعات  دالالت  الالتي  من  القاصرات  الفتيات  خاصة   ،

عائالتهن.   لوالية  أي    لذلك،يخضعن  مثل  التطور  من  منعون  فيي  غير    امرأة  العربي  وحتى  اإلسرائيلي  املجتمع 

 10  وينتظرن الزواج ملواصلة دورهم في تربية األطفال. املنزلية،ويبقين في املنزل ملساعدة األم في األعمال  البدوي،

سوق العمل والنهوض بوضعها االجتماعي. ويعمل التعليم كأداة    املرأة فيمشاركة    مهم فيل  يشكل التعليم عام  -

 11الجنسانية والعرقية.  -للخروج من حالة التهميش االجتماعي املتقاطع 

 
 ما تنضم النساء الفلسطينيات إلى سوق العمل. 2009، يوفال يوناي وارد كراوس  7

ً
  ، الثقافة أو هيكل الفرص: ملاذا نادرا

     18في الصفحة  1انظر املالحظة   8

      8في الصفحة  1انظر املالحظة  9
 "تسّرب الطالب في تقرير ملخص التعليم العربي والبدو والدرزي",   (،2013)نوفمبر  محمد،أبو نصرة.  فريسكو،بروفيسور. باربرا.   خالد،عصبة   ود. أب 10

 90ص. 

%D7%A8%203.pdffile:///C:/Users/pc/Downloads/%D7%9E%D7%A7%D7%95 
 P. Az. التعليم العالي والعمالة بين النساء العربيات: الحواجز والتغيرات. في 2009 مهند،مصطفى  خالد،عرار  11

iza  ،H. Abu-Becker   ،R. Hertz-Lazarovich  ،A.Ganem (Eds املرأة العربية في إسرائيل: حالة ونظرة إلى .).،259  - 290ص  املستقبل 

file:///C:/Users/pc/Downloads/×�×§×�×¨%203.pdf
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ينجحن   الالتي الكثير من النساء البدويات    عديدة،تسرب الطالبات البدويات ألسباب    السياق وبسببوفي هذا  

العمل   سوق  في  االندماج  في  املرأة  بفرص  مباشر  بشكل  يضر  وهذا  العالي  التعليم  بمؤسسات  االلتحاق  في 

    12  والحصول على وظائف هامة.

ا للحق في   سبق، من كل ما  
ً
 وهو حق محمي بموجب القانون اإلسرائيلي. التعليم،يتضح أن هناك انتهاك

وحرية االختيار وحرية االحتالل. هذه هي الحقوق األساسية   قتصادية،االوخاصة االجتماعية   املساواة،الحق في 

والغرض منها هو تمكين الشخص من الحصول على    إنساًنا،والطبيعية التي يستحقها كل شخص بحكم كونه  

يعيشون   الذين  للمواطنين  الحقوق  هذه  بممارسة  االهتمام  الدولة  على  يجب  بكرامة.  والعيش  إنساني  وجود 

 13  حمايتها.ل داخلها،

 تلخيص القسم النظري 

في    - السكان  بين  أعلى املعدالت  البدو هو واحد من  بين الطالب  التسرب  إلى أن معدل  البيانات    الدولة، تشير 

  ٪، 3.5شر  . تبلغ نسبة التسرب بين طالب الصف العاشر إلى الثاني ع9-7ومعظم املتسربين هم طالب في الصفوف  

%.  48٪(، أما نسبة التسرب في اوساط الطالبات الى  52حيث تتراوح نسبة التسرب في أوساط الطالب الذكور )

 مما يشكل نسبة عالية مقارنة مع نسب التسرب في املجتمع العربي في الدولة.  

ة حقوق ومبادئ  العواقب السلبية املترتبة على تسرب الطالب من املدارس العربية في النقب تؤدي الى املس بعد  -

 أساسية، ومنها: 

  ،1949وهو حق محمي بموجب القانون اإلسرائيلي في قانون التعليم اإللزامي  التعليم، في  ( الحق1 

في سوق  ها  اندماجنتيجة حرمان الفتاة من مواصلة تعليمها تتقلص فرص املرأة في حق اختيار املرأة ملهنتها و (  2

 يؤدي الى املس بالحق في مستوى معيشة الئق  . مما العمل وخاصة في الوظائف املهمة

 
 8في الصفحة  1انظر املالحظة   12

 הוצאת מעלות לימודים תוכניות ופיתוח לתכנון האגף. החינוך משרד, דמוקרטית יהודית מדינה:  בישראל אזרחים  להיות:   אלפרסון ובלהה אשכנזי ורדה, אדן חנה: 13

    86: עמוד, 2001: ההוצאה  שנת, מ"בע ספרים
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 تكافؤ فرص التعليم بين الجنسين وتطوير وتحقيق الذات  املساواة ويعني ( الحق في 3 

 وهي تأثير للثقافة األبوية. االختيار، ( حرية  4   

 ان أسباب تسرب الطالبات البدويات كثيرة ومترابطة:  -

 األساسية ( عدم الحصول على الخدمات األساسية والبنية التحتية 1 

 البجروت منخفضة في( تحصيالت 2 

 والثقافة املجتمعّية.  ( املعايير األبوية 3 
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 الثاني الفصل 

 الفحص العملي وعرض النتائج 

التسرب يمس بحقوق اساسية    املدارس، هذافي النقب من    حول ظاهرة تسرب الطالبات العربيات  مهمتنا تبحث

الحق في الحرية وتحقيق الذات. كما ان التسرب من املدرسة يمس    االختيار،لتلك الفتيات مثل الحق في حرية  

ع الكثير من املعلومات حول  تمكنا من جم  النظري،ايضا بحقوق اجتماعية مثل الحق في التعليم وغيره. في القسم  

 في النقب.  العربياتاملشكلة: أسباب ونسبة وجودها بين الفتيات  

علينا استكشاف الفئة نفسها واستقاء اإلجابات من هذه الفئة    لكي نقوم ببحث هذه املشكلة كما يجب نعتقد انه

قمحول   وقد  االنسب.  الحل  ومالئمة  باقتراح حلول  نقوم  ذلك  بعد  ومن  البحتساؤالتنا  فئة  باختيار  من  نا  ث 

من املدارس في    الطالبات املتسربات وهذا يجعلنا نعكس واقع تجربة هؤالء    املدرسة،من    طالبات سابقا متسربات

 النقب.  

من   التسرب  عن  والسؤال  الطالبات  لواقع  نصل  كي  االستبيان  طريقة  استعمال  اخترنا  الوظيفة  هذه  لبحث 

مشكلة التسرب والسؤال عن االسباب واملشاعر    أنفسهن عن ات من الطالبات  جمع املعلوم  أردنااملدرسة كما انه  

 والعوامل التي تستطيع ان تمنع هذه الظاهرة.  

 اداة البحث 

جمع   تطبيق    املعلومات،لغرض  باستخدام  االستبيان  لجمع    ،google formsاخترنا  أداة  هو  االستبيان  ألن 

بطريقة منظمة ومنهجية. لقد اخترنا أن نمرر    اآلخرين، البيانات التي تساعد في اكتساب معلومات بناًء على خبرة 

التي يساعدنا تحليلها على تقديم إجابات مناسبة للمشكلة وتهدف إلى  و النتائج    نحصل على  هاالستبيان ومن خالل

 حلها.

  سابقة. املدارس في سنوات  تسربن من اللواتي فتيات لل "اب تسالو ر تطبيق " إرسال الرابط عبتم 
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 : االستبيانإيجابيات    

واسعة من    فئة  إضافة الى ان توزيعه عن طريق رابط جوجل فورم يتيح وصوله ل،  نسبًيا  أسهللنتائج  تحليل ا

 واملشكلة املفحوصة واضحة ومحددة.     املشاركين 
ً
وال يوجد تحيز في اإلجابات بسبب االتصال  في وقت قصير نسبيا

 الشخص ي بين الباحث والشخص الذي يجري عليه البحث. 

 

 :  االستبيانسلبيات  

اال   
ً
اجابة  سئلةأحيانا دائما  تقدم  ال  الحقيقي    املغلقة  والرأي  املواقف  كل  الهدفعلى  في   لجمهور  املشارك 

من عدم التعامل بجدية مع االستبيان إضافة الى إمكانية انحياز    فال يمكن التعمق في االسئلة والخوف   االستبيان، 

 كما ال يمكن تجاهل املشاكل التقنية.  .االجابات بسبب الرغبة في الحصول على نتائج مرضية في نظر الباحث

 : مبنى االستبيان

 أساسية(من ثالثة أجزاء: )بالطبع كانت األسئلة االفتتاحية أسئلة  االستبيان الذي اجريناه  يتكون 

 . اسباب التسرب  4-1االسئلة 

 مشاعر الفتيات اللواتي تسربن من املدرسة. عن 6-5األسئلة  

 .أدوار العوامل في منع التسرب 10-7تتناول األسئلة 

 الرابط لالستبيان: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXfZb9YlAqIuXfa2nFPwEf6nQTB4wFaeGOyH4Xi

dPN0tvpnQ/viewform 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXfZb9YlAqIuXfa2nFPwEf6nQTB4wFaeGOyH4XidPN0tvpnQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXfZb9YlAqIuXfa2nFPwEf6nQTB4wFaeGOyH4XidPN0tvpnQ/viewform
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وتم جمع البيانات عن طريق إرسال رابط   ،بجمهور البحثكون ذات صلة بحيث تاالستبيان  ت أسئلةب لقد كت

إلى الفتيات اللواتي تسربن من املدرسة وطلبنا منهن الرد. تم إدخال اإلجابات التي   ،WhatsAppاالستبيان عبر 

 وتم إنشاء مخططات ورسوم بيانية لإلجابات.  ،googleتلقيناها تلقائًيا في طلبهم من نماذج 

 هدف  جمهور ال

تم  سنة تعليمية،  12ولم تكمل أي منهن   سنة، 27- 16فتاة تتراوح أعمارهن بين  30شاركت في االستبيان 

الوصول إليهن عن طريق طالبات في املدرسة، حيث وافقن على املشاركة في االستبيان مع املحافظة على السرية  

كما تبين   السابع.الصف  يات هو أنهن تركن مقاعد الدراسة فيالفت العامل املشترك بين اتضح أن  و الشخصية. 

 ن.   يعملال  ٪ منهن90 أن

 عرض النتائج 

 ها في الرسوم البيانية أدناه.نعرضالنتائج سوف 

 التي تتناول أسباب التسرب   4إلى  1اإلجابات على األسئلة من  بيانية توضح * فيما يلي رسوم 

 ماذا تعلمنا من املعلومات التي تم جمعها في امليدان؟ 

املستجيبون على أن سبب تركهم املدرسة يرجع   مطلقا الطالبات املتسرباتتوافق قد وجدنا أنه إلى حد كبير ال  

 إلى تدني مستوى إنجازهم التعليمي.  
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 فيما يلي نعرض لكم نتائج االستبيان:  

 التسرب من املدرسة يمس بالحق في التعليم  .1

 

 

ل مسا الطالبات املتسربات توافق  أنه إلى حد كبير وجدناقد 
ّ
 . ي التعليمبحقهن ف  على أن تركهن للدراسة يشك

 

 سبب تسربي هو صعوبة وصولي الى املدرسة وعدم وجود مؤسسات تعليمية في قريتي  .2

 

70%

15%

15%

أوافق ال أوافق محايد

60%

25%

15%

أوافق ال أوافق محايد
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وعدم وجود مؤسسات تعليمية في  على أن سبب ترك الدراسة هو صعوبة الوصول للمدرسة توافقن  60% 

 . قراهن

 

 دون أخذ رأيي سبب تسربي هو قرار االهل بذلك  .3

 

على ان االهل قرروا اخراجهن  ن وافق  ن من الفتيات اللواتي لم يكملن تعليمه%  80يظهر في الرسم البياني أن 

 من املدرسة بدون اخذ رأيهن.

 

 

 

 

 

 

80%

20%

0%

أوافق ال أوافق محايد
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 سبب تسربي هو عدم اهتمامي بالتعليم وتحصيلي املنخفض  .4

 

 

 بالتعليم.عدم اهتمامهن   التسرب هوان سبب   ن من املدرسة ال يوافق  املتسربات% من 70

 

 تسرب صديقاتي ساعدني على اتخاذ القرار بترك مقاعد الدراسة  .5

 

 

0%

70%

30%

أوافق ال أوافق محايد

10%

75%

15%

أوافق ال أوافق محايد
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على تجاوز قرار ترك   على أن صديقاتهن اللواتي تسربن من املدرسة ساعدنهن يوافقن الفتيات ال % من75

 . املدرسة

 تسربي مس بحقوقي وتطويري  .6
ً
 الذاتي كثيرا

 

 

 من املشاركات اكدن على املس بحقوقهن وتطويرهن الذاتي في اعقاب تركهن للدراسة.   75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75%

10%

15%

أوافق ال أوافق محايد
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 ولكن دون جدوى  باآلخرينحاولت ان أعترض على ترك املدرسة واالستعانة  .7

 

 

 % من الفتيات حاولن االعتراض على تركهن للمدرسة دون جدوى.55

 تهتم املدرسة لغيابي املتكرر عن الدوام ملنع تسربي.   .8

 

 ب الطالبات تسرّ أكدن أن املؤسسة التعليمية لم يكن لها دور في محاوالت منع من الفتيات  75% 

15%

55%

30%

أوافق ال أوافق محايد

15%

75%

10%

أوافق ال أوافق محايد
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 سأعود الى مقاعد الدراسة اذا اتيحت لي الفرصة لذلك .9

 

 الفرصة. وتوافقن على أنهن فقدن الكثير.العودة للدراسة إذا منحت لهن ب غبن الفتيات ير   % من 75

 الى مقاعد الدراسة.  اتاملتسرب طالباتالسلطة املحلية ال تهتم بإعادة ال .10

 

 

الخدمة االجتماعية لم  قسم السلطة املحلية أو ان  أكدن اللواتي أجبن عن االستبيان  %( 100)الفتيات  جميع

   تسربهن من املدرسة.يحاولوا التدخل ملنع 

 

75%

15%

10%

أوافق ال أوافق محايد

100%

0%0%

أوافق ال أوافق محايد
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 تلخيص املعطيات

عدم تدخل السلطة املحلية وقسم الخدمات االجتماعية في منع تسرب الفتيات من املدرسة شكل لدينا  -

 ازدياد ظاهرة تسرب الفتيات من املدرسة.    منمعطى جديد الحد اهم األسباب الذي ساهم في عدم الحد  

  

الظاهرة وتوضح   - النظري وتؤكد وجود  التي استقيناها من النتائج بما ورد بالعرض  املعلومات  ترتبط 

التسرب   ظاهرة  من  الحد  من  املحلية  السلطة  في  واملختصة  املسؤولة  الجهات  عدم تقصير  وبالتالي 

   فتيات.تطبيق قانون التعليم االلزامي ملجموعة ال

 

 

ومعرفة ملن وكيف يتوجهن فيما يتعلق   إدراك كما تظهر املعطيات ان مجموعة الفتيات لديهن عدم   -

 بحقوقهن بالعودة الى مقاعد الدراسة. 

 

 تبين املعطيات حول عدم وجود مدارس في هذه القرى وعدم إمكانية الفتيات الوصول اليها شكل دافع -
ً
 ا

لتقوية املعايير االبوية في تحفيز الفتيات بعدم الذهاب الى املدرسة وكانوا هم أصحاب الشأن في اتخاذ  

   القرار. 
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 االستنتاجات  -الفصل الثالث

 ( االدعاء)  حجاجال

الطإن   العربتسرب  الجيد  يّ البات  التعليم  توفير  على  الدولة  قدرة  عدم  نتيجة  هو  املدارس  من  النقب  في  ات 

والتي ال تعالج أهمية تعليم    البدوي،األمر الذي يعزز املعايير األبوية املوجودة في املجتمع    طفل،وامليسور لكل  

 املرأة. هذا يمس بحقهن في املساواة االقتصادية واالجتماعية والحق في تحقيق الذات. 

 تعليالت 

العربيات   الباتفإن معدل التسرب بين الط اإللزامي،تشير البيانات إلى أنه على الرغم من وجود قانون التعليم  -

 هو من بين أعلى املعدالت بين السكان في الدولة.  في النقب

معالجة الدولة ملشاكل البنية  عدم  ، و : املعايير األبويةشائكةو   النقب كثيرةالعربيات في  أسباب تسرب الطالبات    -

 . املدارس الطالبات الىوصول   صعوبةو  ،التحتية 

 في حقوقهن التالية:  -
ً
 ومسا

ً
 تسرب الفتيات يشكل انتهاكا

التعليم وهو حق محمي بموجب القانون اإلسرائيلي في قانون التعليم اإللزامي  ( الحق  1  اال ان عدم    1949في 

  بمبدأ سلطة القانون مس ي تطبيقه على ارض الواقع
ً
 .ويزيد املشكلة تفاقما

 .يؤدي إلى صعوبات في االندماج في سوق العملوتكافؤ الفرص الذي   ( الحق في املساواة االجتماعية 2

   تعزيز الثقافة االبوية تمس في حرية االختيار لدى الطالبات.( 3 

 من القسم العملي 

أجبن بأن السلطة املحلية أو قسم الشؤون االجتماعية لم    ٪(100)جميع الفتيات  تعلمنا من االستبيانات أن  

 .  تسربهنيحاولوا التدخل ملنع 

أن اولياء االمور هم الذين اتخذوا القرار ولم يسألوهن عن رغبتهن أو    املستجيبات وافقنالغالبية العظمى من  

 عدم رغبتهم في مواصلة الدراسة. 
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 االستنتاجات 

املجتمع البدوي والتي هي أقوى أسباب لتسرب الطالبات البدويات.  من   االبوية فيوجود األعراف االجتماعية    -

الدراسة واندماجهن في سوق العمل والذي يؤثر   ا لحقهن في حرية االختيار وحقهن في 
ً
انتهاك الواضح أن هناك 

 بشكل مباشر على الحق في املساواة االقتصادية واالجتماعية وتحقيق الذات. 

وبالتالي    املشاكل،هذه ل هو عدم معالجة مؤسسات الدولة والسلطات املحلية    النقبالفتيات في  أسباب تسرب    -

القانون   وفرض  املدارس  من  الطالبات  تلك  تسرب  ملنع  السلطات  تدخل  زيادة  الظاهرة  يجب  هذه  من  للحد 

 بمدارس النقب.
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 والحل االمثل   اقتراحات للحلول  - الفصل الرابع 

ملنع تسرب الفتيات من  تقوم بواجبها كما يجب إلى االستنتاج ان: السلطات ال   هااملعلومات التي تم جمعقادتنا 

ملنع تسرب   السلطات بالتدخل  دور في النقب. يجب أن يعتمد حل املشكلة على العربي املدارس في املجتمع 

 مثل أي مجتمع آخر. العربي الفتيات من املدارس وتطبيق القانون في املجتمع  

 الحل األول 

  والتدخل ملنع ل املسؤولية  السلطة املحلية وحثهم على تحّم  االجتماعية فيفي قسم الشؤون  التوجه للمسؤولين

   الطالبات.تسرب 

من املواطنين   االجتماعية قريبون  والتعليم والشؤونفي قسم التربية  : في السلطة املحلية املهنيون ايجابيات

 األمور ويمكنهم التعامل بشكل فردي عن كثب ومراقبة وتقييم النتائج.   املدارس وأولياءوطالب 

بما ان الحكومة   املركزية. قبل السلطةمن التي تحصل عليها : تعتمد السلطة املحلية على امليزانيات السلبيات

فمن الصعب على السلطة   التسرب، ووزاراتها ال توفر ملكات ووظائف تمكن السلطة املحلية من متابعة ظاهرة  

 معها بمفردها.  املحلية التعامل

 الحل الثاني 

لجنة التربية والتعليم أو اللجنة للنهوض بمكانة املرأة في الكنيست للتدخل   الرسمية مثلالتوجه الى املؤسسات  

 لحل املشكلة. 

من اجل  امليزانيات وكل ما هو مطلوب   : هذه املؤسسات لديها القدرة الضغط على الحكومة لتوفيرايجابيات

 االلزامي.امر يلزم الحكومة بتنفيذ قانون التعليم وهو   القضايا،معالجة مثل هذه  
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 : السلبيات

كومة  للح املتكرر   السياس ي كالتبديلالكنيست وعدم االستقرار  بسبب عدم إقرار قانون امليزانية من قبل 

العالج الفوري    ال يتوفر ذلكقالية أو حكومة طوارئ.  وبنشهد منذ مدة حكومة انت وإعادة االنتخابات. حيث

 والحل القريب للمشكلة. 

 الذي اخترناه وتعليل االختيار  الحل األمثل 

التوجه للمسؤولين في قسم الشؤون االجتماعية في السلطة املحلية  :  الحل االول الحل الذي تم اختياره هو  

 وحثهم على تحّمل املسؤولية والتدخل ملنع تسرب الطالبات 

   تعليل اختيار الحل األمثل:  

حتى ال  تفضيل التوجه للسلطات املحلية بسبب أنهم على دراية بالسكان ويمكنهم أيًضا االتصال باآلباء   -

 بناتهم من املدارس. يخرجوا 

نعتقد أن السلطة املحلية   املفضل حيث هو الحل  ان التوجه للسلطات املحلية في الوقت الحاضر  نعتقد  -

واهمية بقائهن  ومحنك إلقناع السكان بأهمية التعلم للطالبات خبراء يمكنهم العمل بشكل منهي مهنيون و لديها 

قليص هذه الظاهرة للحد األدنى وبالتالي من املمكن تحقيق  وبذلك من املمكن النجاح بت على مقاعد الدراسة

عمل  فرص  وبالتالي املساهمة في تسهيل ايجادفؤ الفرص بمجال التعليم لهؤالء الفتيات وتوفير تكااة املساو 

 عود بالفائدة على املجتمع ككل.وبهذا ن  من تحقيق الذات تمكنهم
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 تج املن

 : جرض املنتع

بناء على اختيارنا للحل األمثل بالتوجه للمسؤولين في قسم الشؤون االجتماعية بالسلطة املحلية قررنا التوجه  

   الفتيات.من اجل حل مشكلة تسرب تأثير على اولياء االمور للتدخل والقيام بدورهم باملحاولة للرسالة ب إليهم

 تعليل اختيار املنتج: 

وجدنا ان الرسالة هي الحل االسهل واالسرع  للتواصل مع املسؤولين بالسلطة املحلية كونها تخدم بصفة 

 رسمية التواصل مع الجهات الرسمية وتستوجب منهم الرد عليها وعدم تجاهلها. 
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 نص الرسالة : 

 الرسالة 

 2020مايو  02

 املرسل: 

 وم املحترم  القس سلطة اإلقليميةالفي مدير قسم الشؤون االجتماعية حضرة السيد  

 مدير قسم الشؤون االجتماعية في السلطة اإلقليمية واحة الصحراء املحترمحضرة السيد  

 وبعد،تحية 

 تسرب الفتيات من املدارس العربية في النقب.  ظاهرة املوضوع:                

موضوع املدنيات حول مسألة تسرب   بإطار مهمة تطبيقية  بإجراءنحن طالب من الصف الثاني عشر قمنا 

 الفتيات العربيات من املدارس. 

من مقاعد الدراسة بالرغم من وجود قانون    النقب يتسربنفي  بحثنا رأينا أن الفتيات العربيات خاللمن 

 بشكل كامل في املجتمع العربي. ال يطبق اإللزامي الذي التعليم 

ن  فرض القانو ياب تطبيق غل ةالشخصية والثقافية / االجتماعية إضافلعوامل األسرية و تشير الدراسات ان ل

 تعلق بتسرب الفتيات العربيات دورا مركزيا فيما ي

  الجهود من القيام بدوره في تكثيف    الشؤون االجتماعيةانه ينبغي على قسم    توصلنا إلى  ،بعد فحصنا للمشكلة

للفتيات حيث ان تعليمهن سيعود بالفائدة لهن    االمور بأهمية التعليمخالل وضع خطط تعمل على اقناع أولياء  

تسرب الفتيات    ظاهرةالحد من  بهدف  تساهم هذه الخطط في فرض قانون التعليم االلزامي  وبذلك    وللمجتمع.

   من املدارس. 

ووضع حلول    التدخل الفوريمن حضرتكم    نطلباألخيرة  بناء على ازدياد تسرب الفتيات من املدارس في اآلونة  

 جذرية للحد من هذه املشكلة

 وتفَضلوا بقبول فائق االحترام 

 التوقيع
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 التفكير االنعكاس ي والعمل الجماعي

 األول:التفكير االنعكاس ي للطالب 

 للبحث في املشكلة ألنها قضية    البحث، تم اختيار موضوع ومشكلة العمل من قبل زميلتي في   
ً
لقد كنت متحمسة

وباألخص للمجتمع العربي الذين يعانون من    املجتمع،تتعلق بالفتيات والنساء الالتي يشكلن مجموعة ضعيفة في  

 وف االجتماعية واالقتصادية  الظر صعوبة العديد من املشاكل ونقص املوارد و 

على الرغم من امليزانيات املستثمرة    ،ولدهشتي.  ونتائج املشكلةسباب  فة املعلومات الدقيقة عن اأضافت لي الوظي

املشكلة  من قبل املؤسسات املسؤولة لوضع خطط ملعالجة    النقب هناك تجاهل في مشاريع تطوير املناطق في  

 مشكلة خطيرة في حد ذاتها تحتاج إلى التحقيق فيها.    هذه يمبرر بحسب رأي دون 

املهمة في إلنجاز  الدراسة وعدم إيجاد الوقت الكافي    ترتبط الصعوبات التي واجهتها في املراحل املختلفة بضغط

 . الوقت املحدد

 الثاني:للطالب  - التفكير االنعكاس ي

وبمسؤولية   الجد  محمل  على  الوظيفة  إلى    كاملة،أخذت  وتوصلنا  شريكتي  مع  األفكارتحدثت  واختيار    جمع 

ة املوضوع بالنسبة لي ولكي أوسع  وتحضير الالزم بسبب اهمي  املواعيدفي    دائما دقيقة  املوضوع املناسب. كنت

بالرغم      التسرب.وتعلمت أشياء جديدة عن ظاهرة  وجه    أفضلملت املهمة على  ، وبالتالي أكمعرفتي حول املوضوع

 اال انني التزمت بالجدول الزمني قدر اإلمكان.لصعوبات في املهمة  من ا

سمحت لي هذه املهمة بالتعبير عن آرائي بأفضل طريقة ممكنة حول موضوع التسرب من املدرسة واملساعدة   

لهذه    إليجاد في    ألني  املسألة،حلول  الدقة  أحب  أنني  نفس ي  عن  تعلمت  تماًما.  قلبي  من  نابعة  مشكلة  طرحت 

وخاصة أنها قضية مهمة    مدنية،كلة  وأنا راضية عن العمل الذي ساهم في محاولة ايجاد حل ملش  الزمني،الجدول  

وهو أمر لم أفكر فيه قبل    - حًقا في مجتمعنا. كما أعطاني نظرة مختلفة على الطالبات املتسربات    نتعامل معها 

 الوظيفة. 

تضمنت الوظيفة التعاون في جميع الفصول: املقدمة والبحث عن املصادر واختيار أسئلة    - يوميات املجموعة  

 .الحلول والكتابة والتدقيق اللغوي  نتائج االستبيان وكتابة االستنتاجات واقتراح االستبيان ومناقشة 
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 املصادر 

 

تسّرب الطالب في تقرير ملخص  (، "2013أبو عصبة ،خ . فريسكو، ب. أبو نصرة،محمد )نوفمبر  -1

  :استرجع من. 90ص. التعليم العربي والبدو والدرزي", 

file:///C:/Users/pc/Downloads/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%203.pdf 

 

التعليم العالي والعمالة بين النساء العربيات: الحواجز والتغيرات. في   (.2009.. )عرار، خ. مصطفى، م -2

-P. Aziza"  ،H. Abu-Becker ،R. Hertzرائيل: حالة ونظرة إلى املستقبل:  املرأة العربية في إس

Lazarovich ،A.Ganem (Eds 259  - 290"، ص. 

 

أن نكون مواطنين في إسرائيل: في دولة يهودية  (.2018. )شطروكمان ، دألفرسون، ب .    ، أ .فردا  -3

 . السكرتارية التعليمية، وزارة املعارف.وديمقراطية

 

. استرجع من  1949قانون التعليم االلزامي  (.2020) كل الحق -4

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9C%D7%99%D7%

9E%D7%95%D7%93_%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94 

 

-885، ص 2015، مايو 2013، وحسابات السنة املالية 2014التقرير السنوي  لعام  .مراقب الدولة -5

 . استرجع  من  897

https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_290/5045ba10-eab6-401d-baf0-

b95553fa1da4/65C-215-ver-3.pdf   

 

بيانات   - 2018البدوي في النقب   التعليم في املجتمع (.2017) واملعلوماتمركز الكنيست للبحوث  -6

 من:  . استرجع8 ص مختارة
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  -80e1-e811-39d8-https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/02892bb2

f00155d0a98a9_11_10818.pd-80e1-e811-39d8-00155d0a98a9/2_02892bb2 

 

  استرجع من:  في املجتمع البدوي في النقب، التربية (.2017 ) مركز الكنيست للبحوث واملعلومات -7

https://did.li/E3haa  

-Bedouin-Women، "2018منتدى التعايش في النقب من أجل املساواة املدنية، آذار / مارس   -8

Employment-Report-Heb-Web.pdf من  . استرجع17"، الصفحة:  

https://www.dukium.org/wp-content/uploads/2018/03/Bedouin-Women-Employment-

Report-Heb-Web.pdf   

 ما تنضم النساء الفلسطينيات إلى  2009يوناي، ي. كراوس، ف. ) -9
ً
(. الثقافة أو هيكل الفرص: ملاذا نادرا

 سوق العمل.   

 

 :  الرابط لالستبيان  -11
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 املالحق 

 االستبيان عن ظاهرة تسرب الفتيات من املدرسة 

 عليكم، السالم 

 طالب الصف الثاني عشر بمدرسة ................... نحن 

 قضية مدنية موجودة في املجتمع.حول املدنيات نقوم بمهمة تطبيقية بموضوع 

دارس في املجتمع  يتعامل االستبيان مع قضية الطالبات املتسربات من امل نقدم لكن هذا االستبيان والذي  

  ملحاولة اقتراحفي النقب. تسمح لنا املعلومات الواردة في االستبيان بالتحقيق في املشكلة ومعرفة اسبابها   العربي

 حل. 

 نضمن لكن عدم الكشف عن هويتكن ستسخدم اإلجابات ألغراض الوظيفة فقط.   

 يطيب لنا ان تساهموا باالجابة عن أسئلة االستبيان ولك جزيل الشكر والتقدير 

 ____   الجنس: •

 ______ الجيل  •

 ______  عدد السنوات التعليمية •

 _______  اسم املدرسة التي تعلمت فيها سابقا •

 _______   املهنة الحالية  \عملال •

 ______ _االقامة مكان  •

   محايد      ال أوافق     أوافق    موافقتك على العبارات التالية:  ضع عالمة على مدى 
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 محايد

    التسرب من املدرسة يمس بالحق في التعليم 1

سبب تسربي هو صعوبة وصولي الى املدرسة وعدم   2

 مؤسسات تعليمية في قريتي وجود 

   

    سبب تسربي هو قرار االهل بذلك دون أخذ رأيي 3

سبب تسربي هو عدم اهتمامي بالتعليم وتحصيلي   4

 املنخفض

   

تسرب صديقاتي ساعدني على اتخاذ القرار بترك  5

 مقاعد الدراسة

   

6  
ً
    تسربي مس بحقوقي وتطويري الذاتي كثيرا

حاولت ان أعترض على ترك املدرسة واالستعانة  7

 باالخرين ولكن دون جدوى 

   

تهتم املدرسة لغيابي املتكرر عن الدوام ملنع   8

 تسربي. 

   

سأعود الى مقاعد الدراسة اذا اتيحت لي الفرصة  9

 لذلك 

   

السلطة املحلية ال تهتم بإعادة الطالب املتسربين  10

 الدراسة.الى مقاعد 

   


