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  المشروع ُ نفذ بالتعاون مع محمد شما وياسر عواد من بلدية طمرة

  :أعضاء طاقم البحث اإلضافيين

  :بلدية طمرة

   رئيس البلدية سابقًا–موسى ابو رومي . د

  ايناس آنانة

  

  : جوينت معهد بروآديل–مايرس 

  خالد ابو عصبة. د

  عرين عمري

  ت البندةأوسنا



    توطئة

المشروع المستعرض هنا هو نتاج مبادرة رؤساء الجهاز البلدي في طمرة، الذين بحثوا عن وسيلة من  
خالل البحث تم جمع معلومات وافرة وشاملة، من . اجل تحسين جهاز الخدمات البناء الشبيبة في المدينة

  . نة، بشأن احتياجاتهم ومن وجهات نظرهمخالل استطالعات في صفوف كافة فئات ابناء الشبيبة في المدي

، بمشاركة 2004لقد تم استعراض ومناقشة معطيات االستطالعات في اطار يوم دراسي جرى في يناير 
بعد ذلك، عقدت سلسلة لقاءات بهدف  بلورة خطة بلدية شاملة لتحسين . الكثيرين من المختصين في المدينة

ت تمت صياغة الرؤيا من اجل تأهيل ابناء الشبيبة لعيش حياة خالل اللقاءا. الخدمات البناء الشبيبة
اضافة الى ذلك، . اجتماعية سليمة، بواسطة برنامج موجه لعمليات دعم شخصي واجتماعي لكل فتى وفتاة

طورة عالية، بغية تحقيق عدة محصالت، االساسية منها، ختقرر التشديد على ابناء الشبيبة الموجودين في 
 صفوف ابناء الشبيبة، تقليص التسرب العلني والخفي وتقليص عدد ابناء الشبيبة الذين ال تقليص العنف في

   . يتعلمون وال يعملون

وقد شملت عملية العمل اقامة طواقم متعددة التخصصات اخذت على عاتقها مسؤولية تطوير برامج عملية 
   :مفصلة في مجاالت مختلفة

   في حطورة عاليةتعريف بروفيل ابناء الشبيبة الموجودين 

 التركيز على تعزيز العمل التربوي مع الطالب المتصعبين، يشمل اؤلئك الذين يتعلمون في –الثقافة  
 اطر بديلة 

 بناء مركز هدفه توفير رعاية فردية وجماعية البناء الشبيبة، وكذلك، ارشاد االهل والطواقم –الرعاية  
 المختصة 

 في صفوف ابناء الشبيبة واكسابهم معايير في مجال السلوك  التركيز على تطوير قيادة–المجتمع  
 االجتماعي السليم 

 تطوير تشكيلة من برامج اشغال ساعات الفراغ تتيح البناء الشبيبة تحقيقا ذاتيا -ثقافة ساعات الفراغ 
  وشخصيا

ت متنوعة من  قامت الطواقم ببلورة توصيات لتحسين العمل المهني مع ابناء الشبيبة من خالل استراتيجيا
اضافة . اجل تعزيز النشاط المهني مع ابناء الشبيبة ومع والديهم ومن اجل تطوير اطر وخدمات اضافية

الى ذلك، اوصت الطواقم بتأهيل طاقم الهيئة التدريسية والمختصين في الخدمات االجتماعية، بتحسين 

 .المحلي وبتعزيز العمل متعدد التنظيمات على الصعيد ظروف الخدمات الفعلية

 



  خالصة البحث

 خالل السنوات االخيرة يزداد االهتمام في صفوف واضعي السياسات، متخذي القرارات والمختصين في 
في اطار ذلك، تبذل جهود من اجل تطوير طرق افضل . السلطات المحلية برفاهية ابناء الشبيبة العرب

  . ر خدمات وردود افضللتشخيص احتياجات ابناء الشبيبة لتشكل بدورها قاعدة لتطوي

حيث تشير المعطيات االحصائية الى انه وفي مجاالت كثيرة هناك فجوات ملحوظة بين وضع ابناء الشبيبة 
مع العلم، ان حجم الخدمات والردود المقدمة البناء . العرب في اسرائيل وبين وضع ابناء الشبيبة اليهود

 قلق من ان التغيير االجتماعي السريع الذي يمر به اضافة الى ذلك، هناك. الشبيبة العرب صغيرة نسبيا
السكان العرب في اسرائيل يؤدي الى ارتباك وصعوبات ترافق احيانا بتطور مشاكل اجتماعية وسلوكيات 

على الرغم من ذلك، هناك نقص خطير بالمعلومات المنهجية المصداقة بشأن االحتياجات الخاصة . خطيرة
  .  الطرق الكفيلة بتوفير ردود ناجعةالبناء الشبيبة العرب وبشأن

المشروع الحالي هو نتاج مبادرة رؤساء الجهاز البلدي في طمرة، الذين بحثوا عن طريقة من اجل تحسين 
طمرة هي مدينة عربية تمثل وبشكل جيد الكثير من المدن . جهاز الخدمات البناء الشبيبة في المدينة
من هنا فان المعلومات عن .  اغلبية سكانها هم من المسلمينوالقرى العربية في اسرائيل اليوم، التي

  1.احتياجات ابناء الشبيبة في المدينة يمكنها ان تطلعنا على احتياجات كافة ابناء الشبيبة في الوسط العربي

    طرق البحث والمجموعة المبحوثة 

بغية توفير رد ناجع على . ةيعتمد البحث على التصور ان البناء الشبيبة ثمة احتياجات في مجاالت كثير
في . احتياجات ابناء الشبيبة، يجب االطالع على احوالهم ومشاكلهم في كل مجال ومجال بموجب تصورهم

الوقت ذاته، يجب التعامل مع احتياجات ابناء الشبيبة كمجمل، سواء بسبب الصلة الوثيقة بين المجاالت في 
    .دة التي تكمن بالتنسيق والتعاون بين الخدماتالحياة الشخصية لكل فتى وفتاة او بسبب الفائ

التعليم، نشاطات منظمة : جمعت باالستطالع معلومات بالنسبة لمجاالت الحياة المركزية لدى ابناء الشبيبة 
وغير منظمة في ساعات الفراغ، العمل، النشاط االجتماعي، بما في ذلك السلوك العنيف والهامشي، التوجه 

 والمثل، العالقات مع األهل وبالغين آخرين، نظرة ابناء الشبيبة الى الحي الذي يسكنون فيما يتعلق بالقيم
لقد تم اجراء  .االقتصادية-فيه، الى مدينة طمرة والى الخدمات التي فيها، وكذلك الحالة االجتماعية

                                                   

 معهد بروكديل في بلدية الناصرة، اكبر مدينة عربية في – جوينت –مشروع بحث مشابه اجري من قبل مايرز    1
نحو (  االقتصادي او من ناحية الدين –ن الناصرة متنوعون جدا ، سواء من ناحية المستوى االجتماعي سكا. اسرائيل

اليوم تنتهي ايضا ابحاث اضافية في صفوف ابناء الشبيبة الدروز والبدو من ). الثلثين من المسلمين والثلث من المسيحيين
ة ملحوظة للمعلومات المتوفرة عن ابناء الشبيبة العرب كمجمل، فان هذه االبحاث تشكل مساهم. اجراء معهد بروكديل

  . في اسرائيل



مون في مدارس ابناء الشبيبة الذين يتعل: االستطالع في صفوف جميع مجموعات ابناء الشبيبة في المدينة
  .عادية، ابناء شبيبة يتعلمون في أطر دراسية بديلة، وابناء شبيبة متسربون انقطعوا عن الدراسة تماما

  : لقد جمعت المعلومات من ابناء شبيبة من المجموعات المختلفة على النحو التالي

-عفويا ل طالب في صفوف السابع حتى الثاني عشر في المدارس العادية، يشكلون نموذجا 408 ♦

   .من طالب المدارس المذكورين% 20

مدارس تكنولوجية، مفتان، برنامج ( طالبا تركوا المدارس العادية ويتعلمون في اطر بديلة 135 ♦
  ).هيله

 تسربوا من جهاز التعليم الرسمي، تم تحديد ابناء الشبيبة هؤالء من قبل البلدية في اطار طالبا 191 ♦
ا دراستهم في المرحلة االعدادية وفحص ان كانوا قد واصلوا متابعة كافة الطالب الذين بدأو
  .الدراسة حتى المتوقع ألبناء سنهم

بالنسبة للطالب في المدارس العادية وفي االطر البديلة، تمت االستطالعات بواسطة استمارة بدون اسماء 
 تمت مقابلتهم في بيوتهم اما المتسربون بالمقابل، فقد. للتعبئة الذاتية مررت الى الطالب بصورة جماعية

تجدر االشارة الى االمكانية بان عدم التجانس هذا بطريقة تمرير . من قبل مستطلعين مع ضمان السرية
   .االستمارات قد ادى الى فوارق معينة بين اجوبة ابناء الشبيبة من المجموعات المختلفة

   معطيات بشأن كافة ابناء الشبيبة في طمرة

   االقتصادية-الحالة االجتماعية 

.  اقتصادي منخفض لكثيرين من ابناء الشبيبة في طمرة-تشير معطيات االستطالع الى مستوى اجتماعي

ونحو ) اربعة اوالد واكثر(يترعرعون في عائالت كثيرة األوالد %) 87(غالبية ابناء الشبيبة في طمرة 

األب ال يعمل بأجر، وبنسبة  ئالتمن العا% 37في . ثلثهم يعيشون حتى في عائالت مع ستة اوالد واكثر
دليل على الضائقة االقتصادية . مشابهة من العائالت فان األب او االم لم يتعلما ما بعد المرحلة االعدادية

مثل ثالجة، هاتف، طاولة العداد (من البيوت، التي تفتقر الى تجهيزات اساسية % 13الصعبة يالحظ في 
    ).  فردالوظائف البيتية او سرير منفصل لكل

  التعليم

 بسبب االهمية الحاسمة للتعليم سواء في حياة ابناء الشبيبة بالوقت الحاضر او كوسيلة العدادهم للحياة 
كراشدين، خصص مكان مركزي باالستطالع الى الطريقة التي ينظر من خاللها الطالب الى الدراسة في 

ون المدرسة، ومعظمهم حتى يتمتعون بالذهاب  انهم يحبيفيدون%) 78(اغلبية الطالب في طمرة . المدرسة

غالبية الطالب راضون عن الفروع الدراسية التي يتعلمون فيها، وجميعهم تقريبا ينوون  %). 60(اليها 
رغم الرضى الكبير  . التقدم المتحانات البجروت ،وحتى يعتقدون انهم سيحصلون على شهادة بجروت



 ، تشير المعطيات الى مشاكل مختلفة بالتجربة التعليمية والى الذي عبر عنه كثيرون من ابناء الشبيبة
 ان الطالب ال يشاركون في يفيدوننحو نصف الطالب . احتياجات غير متوفرة في مجال التعليم الرسمي

 انه ليس هناك من يمكن يفيدون% 30قرابة . تحديد القوانين والقواعد وان معاملة الطالب صارمة جدا

 انه ليس هناك من يمكن التوجه اليه طلبا يفيدون% 50عدة بخصوص الدروس وقرابة التوجه اليه للمسا

يتحدثون عن %) 44(اضافة الى ذلك، وجدت نسبة عالية من ابناء الشبيبة . للمساعدة في مواضيع شخصية
اكثر من ثلثي ابناء الشبيبة يبلغون حتى عن وجود . وجود معلمين في المدرسة يخاطبونهم بصورة مهينة

نحو ثلثي الطالب افادوا بانهم يشعرون بالضجر ). الضرب(معلمين في المدرسة يستعملون العقاب البدني 
  . خالل الدروس

لكن، كان لدى نصفهم عالمة سلبية واحدة على االقل في . 75عالمات اغلبية الطالب اعلى عادة من 

قرابة نصف .  كبير من الدراسةيتحدثون عن شعور ضغط%) 36(اكثر من ثلث الطالب . الشهادة االخيرة

من الطالب يحصلون على مساعدة رسمية في % 30الطالب يحصلون على مساعدة بالدروس، نحو 

افراد قالئل فقط . من افراد االسرة" غير رسمية"من الطالب يحصلون على مساعدة % 25المدرسة ، بينما 

  .  ، يحصلون على مساعدة بواسطة دروس خصوصية)فحسب% 3(

نسبة اكبر منهن يفّدن انهن يحببن المدرسة ، : ث يبلغن عن تجربة مدرسية ايجابية اكثر من الذكوراالنا
  . يشعرن باالنتماء والرضى عن الظروف الموجودة في المدرسة وعن القواعد المتبعة فيها

ة اكبر من اوال، نسب. الوعي للصعوبات في الدراسة اعلى في المرحلة الثانوية منه في المرحلة االعدادية
ثانيا، نسبة اعلى من . الطالب في المرحلة الثانوية مضغوطون من الدراسة  اكثر ممن يصغرونهم سنا

من معلمي المدرسة، بالمقارنة مع طالب المرحلة " رسمية"طالب المرحلة الثانوية يحصلون على مساعدة 
  . االعدادية

  التعليم الالمنهجي ونشاطات ساعات الفراغ وعمل لقاء أجر

التعليم الالمنهجي ونشاطات ساعات الفراغ لهما مكان هام في حياة ابناء الشبيبة، وهناك اتفاق عام على ان 
كثيرون من ابناء الشبيبة في المدينة يعتقدون ان . هذين المجالين لم يحظيا حتى االن باالهتمام الكافي

مع ذلك، فان .  ابناء شبيبة اخريننشاطات كهذه تزيد من معلوماتهم ومؤهالتهم وتتيح لهم التعرف على
المغطيات التي جمعت من ابناء الشبيبة تشير وبوضوح الى الحاجة لتوسيع وتحسين خدمات التعليم 

ثلث فقط من ابناء الشبيبة في طمرة يشاركون في اي من . الالمنهجي ونشاطات ساعات الفراغ في المدينة
 النسبة المبلغ عنها بشأن المشاركة بنشاطات ساعات هذه النسبة اقل من. الدورات والنشاطات المنظمة

، % 45 –و % 46( فراغ منظمة في الناصرة وبيتح تكفا، وهما مدينتان عربية ويهودية اكبر من طمرة 
قرابة نصف ابناء الشبيبة الذين ال يشاركون في االنشطة والفعاليات عبروا عن اهتمامهم ). بالمالئمة

  . بالمشاركة فيها رغم ذلك



الفعاليات التي تشهد اكبر . 14 – 12المجموعة التي تشهد اكبر نسبة مشاركة هي مجموعة الفئة العمرية 
  . مشاركة هي الفعاليات واالنشطة الرياضية

عبر ابناء الشبيبة عن رغبتهم بان تجرى االنشطة والفعاليات في نهاية االسبوع ونحو نصفهم معنيون حتى 
كذلك فان كثيرين معنيون باجراء النشاط قريبا من مكان سكنهم، في . مساءباجراء النشاط خالل ساعات ال

حيهم السكني، وحتى في المدرسة، وان يكون النشاط مشتركا ألبناء الجنسين وبارشاد ابناء الشبيبة انفسهم 
  .وليس بارشاد بالغين

ال توجد اماكن خارج كما تشير معطيات هذا االستطالع الى ان قرابة نصف ابناء الشبيبة يشعرون انه 

وافاد . 14 -12البيت يمكنهم قضاء وقتهم فيها بارتياح، بينهم نسبة اعلى من االناث ومن الفئة العمرية 
  .  نصف ابناء الشبيبة بانهم يضجرون عادة خالل ساعات ما بعد الظهر

ر او في مصلحة عدا الدراسة ونشاطات ساعات الفراغ، فان ربع ابناء الشبيبة في طمرة يعملون لقاء اج

كما هو متوقع، فان العمل شائع اكثر ). 17 -15من اعمار % 37 - و14 -12من اعمار % 16(عائلية 

يتضح ايضا من معطيات ). ، بالمالئمة%10مقابل % 41(في صفوف الذكور منه في صفوف االناث 

، بخاصة في صفوف من %)65(االستطالع ان معظم ابناء الشبيبة الذين ال يعملون اليوم معنيون بالعمل 

  %). 73(، وفي صفوف طالب المدارس العادية %)74(، في صفوف الذكور %)72 (17 -15اعمارهم 

  محيط االصدقاء 

يشعرون %) 19(نحو خمس ابناء الشبيبة . لقد بلغ ابناء الشبيبة ايضا عن احتياجاتهم في المجال االجتماعي
تجدر االشارة الى ان قرابة . صعوبة باكتساب اصدقاء جددأنهم يفتقرون الى اصدقاء ، ونحو ثلثهم يجدون 

هذا وقد بلغ الذكور . معتادون على قضاء وقتهم مع اصدقاء من الجنس اآلخر%) 45(نصف ابناء الشبيبة 

وعن قضاء ) ،بالمالئمة% 64مقابل % 75(وبشكل متعاقب اكثر من االناث عن قضاء وقتهم بمجموعة 

  ).،بالمالئمة% 39مقابل % 52(الوقت مع ابن الجنس اآلخر 

  الحالة العاطفية

اكثر من عددهم 14 -12، عددهم باعمار %)76(معظم ابناء الشبيبة يفيدون انهم سعداء او سعداء جدا 

يشعر معظم ابناء الشبيبة بالثقة الذاتية دائما او بأوقات ). ، بالمالئمة%69 -و% 84 (17-15باعمار 

بالمقابل، تشير %). 70(مقابل نسبة االناث %) 83( من الذكور متقاربة، نسبة عالية بشكل ملحوظ

يشعرون بأوجاع في الرأس او اوجاع % 20: معطيات اخرى الى نسب ال يستهان بها من الشعور بضائقة

  .يشعرون بعصبية كبيرة يوميا تقريبا% 44في البطن يوميا تقريبا و 



  العنف 

: وفعال، هناك مكان للقلق.  لتنفيذ المشروع في المدينةالخوف من نطاق واسع للعنف شكل دافعا رئيسيا
نحو نصف الطالب في طمرة افادوا انه يوجد في مدرستهم الكثير من حاالت المضايقة، االزعاج او 

من الطالب يبلغون انهم % 67(مشكلة ضحايا العنف شائعة داخل حدود المدرسة ). الزعرنة(الشقاوة 
وجد ايضا ان . وكذلك خارج المدرسة)  على األقل داخل حدود المدرسةتعرضوا الى المضايقة مرة واحدة

. من ابناء الشبيبة في طمرة قد بلغوا عن حمل سالح ما للدفاع عن النفس خالل الشهر األخير% 17

من ابناء الشبيبة قد افادوا انهم  ازعجوا او ضايقوا ولدا آخر مرة واحدة % 48بالنسبة للعدوانية وجد ان 

افادوا  انهم افسدوا %  20ثالثون بالمئة ذكروا انهم خربوا ممتلكات و . ل داخل حدود المدرسةعلى األق
    . ممتلكات

حجم التبليغ في صفوف طالب طمرة بالنسبة للضحايا والعدوانية داخل المدرسة اعلى من حجم التبليغ في 
انية، فان حجم التبليغ في صفوف  بالنسبة للعدو.2صفوف كافة الطالب بين السكان العرب والسكان اليهود

 التواسع اعلى من التبليغ في صفوف السكان العرب واليهود بشكل عام، -طالب طمرة بصفوف السوابع 
لكن في صفوف طالب صفوف العواشر، فان حجم التبليغ يشبه التبليغ القطري في صفوف السكان العرب 

    .واليهود

   :بليغ عن حجم المشكلةهناك فوارق بين المجموعات المختلفة بالت

  .الذكور كانوا ضحايا او شاركوا اكثر من االناث باعمال عدوانية ♦

  مما هو في 14-12شائع اكثر في صفوف ابناء الشبيبة باعمار ) ضحايا وعدوانية(العنف  ♦

   .17-15صفوف اعمار

حوال حتى الثمالة من ابناء الشبيبة في طمرة قالوا انهم قد شربوا ك% 17بخصوص استهالك الكحول، فان 

 أكبر 17-15وعدد ابناء %) 2(أكبر من عدد االناث %) 33(مرة واحدة على األقل، بينهم عدد الذكور 

نسب التبليغ عن شرب كحول حتى الثمالة في صفوف ). ، بالمالئمة%13-و% 22 (14-12من ابناء 
   .طالب طمرة تشبه النسبة في صفوف كافة الطالب العرب

                                                   
الذي اجري في ) HBSC) Health Behaviors in School-Aged Children المعطيات القطرية مأخوذة من بحث   2

دولة اخرى، مرة كل اربع  30بشكل مواز بنحو ،)  عاشر–صفوف سادس ( صفوف طالب مدارس عادية في اسرائيل 
  ) 2002هرئيل واخرون ( سنوات 

  



  ي والقيميالتوجه المستقبل

هذا الموضوع هام بشكل خاص، وذلك على . تطرق االستطالع ايضا الى توجه ابناء الشبيبة الى القيم
من . ضوء التغيرات السريعة التي يمر بها المجتمع العربي بشكل عام ، وابناء الشبيبة العرب بشكل خاص

اء دراستهم الثانوية ، وكثيرون ينوون ناحية البرامج بخصوص الدراسة، فان غالبية ابناء الشبيبة ينوون انه
  . حتى مواصلة دراساتهم العليا، بينهم نسبة اعلى من االناث

: اهم القيم لديهم. لقد سئل الطالب عن مدى اهتمامهم بانجاز او تحقيق اهداف شخصية في مواضيع مختلفة
قدم االقتصادي والعمل بمهنة االستمتاع بالحياة، انجازات دراسية، ايجاد عمل دائم، التحقيق الذاتي، الت

بخصوص موقفهم من المعايير المؤيدة للمساواة بين الجنسين هناك فارق ملحوظ بالمواقف بين . مثيرة

من االناث يعتقدن انه يتوجب على االناث ان يحظين بمعاملة متساوية من % 84االناث والذكور، مثال، 

   .فقط من الذكور% 64المجتمع، مقابل 

   ابناء العائلةالعالقات مع 

التغييرات السريعة التي يمر بها المجتمع العربي في اسرائيل، والمتمثلة بآمال ومعايير ابناء الشبيبة، يمكنها 
مع ذلك، فان اغلبية ابناء الشبيبة في طمرة يعتقدون . ان تؤدي الى توترات بالعالقات بينهم وبين والديهم

% 10: االتصال مع األم يعتبر افضل من االتصال مع االب. ان والديهم يفهمون بصورة عامة ما يضايقهم
فقط من ابناء الشبيبة يفيدون انه يصعب عليهم التحدث مع امهم حول مواضيع تضايقهم، بالمقارنة مع  

) او من الصعب جدا عليهم(نسبة الذين افادوا انه من الصعب عليهم . يبلغون عن ذلك بالنسبة البيهم% 25

االتصال بين ). في صفوف االناث% 31مقابل % 19(كانت اقل في صفوف الذكورالتحدث مع ابيهم 
الطالب وامهاتهم في طمرة اكثر ارتياحا منه في صفوف كافة السكان العرب وكافة السكان اليهود في 

% 60من الطالب في طمرة افادوا بانه يسهل عليهم التحدث مع امهاتهم، مقابل نحو % 90نحو : اسرائيل

بالنسبة لالب، فان المعطيات تشبه . في صفوف السكان اليهود% 80السكان العرب ونحو في صفوف 

، لكنها اعلى من النسبة المبلغ عنها %)80 -% 70بين (المعطيات المبلغ عنها في صفوف السكان العرب 
  .   في صفوف السكان اليهود

نسبة ابناء  . غين الجلهم عند الحاجةافادوا ان والديهم عادة ليسوا متفر%) 31(نحو ثلث ابناء الشبيبة 

مع . 14-12الشبيبة الذين يظنون ان والديهم مشغولون للغاية مرتفعة بشكل خاص في صفوف اعمار 
: ذلك، حسب تصور الطالب، فان غالبية األهل مستعدون للذهاب الى المدرسة بغية التحدث مع المعلمين

كذلك تشعر األغلبية المطلقة من الطالب الى ان . ألبيهمبالنسبة % 85-يفيدون بذلك بالنسبة المهم و% 88
   . اهلهم يشجعونهم على النجاح في المدرسة

العالمات في المدرسة  المواضيع المركزية التي تدور حولها خالفات بين ابناء الشبيبة ووالديهم هي

للذكور، اكثر من %) . 39(وساعات العودة الى البيت %) 32(المشاركة باالعمال المنزلية %) 43(



مقابل ذلك، فان االناث . االناث، ثمة خالفات باحيان متقاربة مع والديهم بموضوع العالمات في المدرسة
  .باالعمال المنزلية وشكل اللبسأكثر من الذكور ال يتفقن مع والديهم بخصوص مدى المشاركة 

 ، بالمقارنة مع اعمار 14-12كما بلغ عن عدم اتفاق اكبر بين ابناء الشبيبة واهلهم في صفوف اعمار 

15-17 .  

اجابوا ان وسيلة العقاب المألوفة لدى والديهم كرد على سلوك غير الئق من %) 84(غالبية ابناء الشبيبة 

افادوا % 36ينعتون بالقاب مشينة، و % 39ن الخروج من البيت، يمنعون م% 43جانبهم هي الصراخ، 

قالوا انهم يمنعون من % 13: انهم يتعرضون للضرب، وسائل عقابية اشد اخرى تتخذ على نطاق اصغر

وسائل العقاب التي فحصت . يمنعون من تناول الطعام% 9-يضربون باداة و% 10الدخول الى البيت 
كذلك فان ابناء . بخاصة عمليات الضرب ومنع دخول البيت او الخروج منهموجهة اكثر اتجاه الذكور، و

، بلغوا بنسب اعلى عن لجوء األهل الى وسائل عقاب 17-15 بالمقارنة مع اعمار 14-12شبيبة باعمار 
   .من انواع مختلفة

   النظرة الى المدينة وخدماتها 

اغلبية ابناء الشبيبة . يئتهم السكنية والمدينة كلهالقد فحص االستطالع ايضا مواقف ابناء الشبيبة بالنسبة لب
الذين يسكنون في مدينة طمرة عبروا عن رضاهم من المدينة ومن حيهم السكني، رغم ان معظمهم 
يعرفون خدمات مختلفة تقدم للسكان، بيد ان نحو خمس ابناء الشبيبة ال يعرفون اي من  الخدمات 

الثلث فقط افادوا انه من السهل عليهم التحدث مع مرشد من المركز بالوقت نفسه، .  الجماهيرية العالجية
. الجماهيري وجزء مشابه افاد انه يسهل عليه التحدث مع رجل دين او مع عامل اجتماعي او خبير نفسي

 .بالنسبة لكل واحد من المختصين، بلغ عدد ذكور اكبر من االناث ان بوسعهم التحدث معهم بارتياح

 

   عن ابناء الشبيبة الذين تركوا المدارس العاديةاجمال المعطيات

كما ذكرنا، فقد جمعت معلومات ايضا من ابناء شبيبة تركوا جهاز التعليم العادي، والذين يشكلون مجموعة 

،  لم يتعلموا في المدارس 17 -15من ابناء الشبيبة في طمرة، باعمار % 32، 2000عام . بخطورة عالية

او في برامج خاصة مثل برنامج ) مدارس تكنولوجية، مفتان(تعلموا في اطر بديلة % 41من بينهم . العادية

، كانوا منقطعين عن اي اطار "متسربين"الذين سنسميهم ) ممن تركوا المدارس العادية% 59(والبقية . هيله
  . تعليمي

 -الطر البديلة ومن طالب ا% 71( نحو ثلثي ابناء الشبيبة الذين تركوا المدارس العادية هم من الذكور

 االقتصادية اقل مستوى من عائالت طالب المدارس -حالة عائالتهم االجتماعية).  من المتسربين% 65
بينها عدد اكبر من العائالت كثيرة األوالد، عدد اكبر من العائالت بدون معيل، عدد اكبر من : العادية



د اكبر من البيوت بدون تجهيزات حيوية، اآلباء واألمهات الذين لم يتعلموا ما بعد الصف التاسع وعد

من % 48على سبيل المثال،  .هاتف، طاولة العداد الوظائف البيتية او سرير منفصل لكل ولد: يشمل

% 32من المتسربين يترعرعون في عائالت تضم ستة اوالد واكثر، مقابل % 53 -طالب االطر البديلة و

من المتسربين لم % 87 طالب االطر البديلة وامهات من% 76امهات . من الطالب في المدارس العادية

  . من طالب المدارس العادية% 60يتعلمن ما بعد الصف التاسع، مقابل 

  ظروف ترك االطر العادية

كثيرون من ابناء الشبيبة الذين تركوا المدارس العادية فعلوا ذلك خالل االنتقال من المرحلة االعدادية الى 

من كافة ابناء % 45بلغ عنه ( ب األساسي لترك التعليم كانت صعوبات في الدراسة المرحلة الثانوية، السب

، وعقب %)34(سبب اخر لترك صفوف الدراسة كان عدم االهتمام بالتعليم ). الشبيبة الذين تركوا الدراسة

  %).  20(مشاكل طاعة، تغيبات كثيرة او معاملة المعلمين 

ء الشبيبة الذين انتقلوا من المدارس العادية الى اطر تعليمية بديلة، قد يمكن االستنتاج ايضا ان نحو ربع ابنا
مقابل ذلك، فان الغالبية الكبرى من . مالوا التخاذ القرار بشأن ذلك مع تدخل عائلتهم او الهيئة التدريسية

ن تدخل جهات ابناء الشبيبة الذين تركوا جهاز التعليم نهائيا، اتخذوا القرار بشأن ذلك بمحض ارادتهم وبدو
  .اخرى

. نحو ثلث ابناء الشبيبة المنقطعين اليوم عن اي اطار تدريسي يعبرون عن اهتمامهم بالعودة الى الدراسة
   .بيد ان افرادا  قالئل فقط موجودون على اتصال مع خدمات عالجية اجتماعية

  الدراسة في االطر البديلة

ان :  الذين لم ينجحوا بالتأقلم في المدارس العادية ،اي لقد اعدت االطر التربوية البديلة الستيعاب الطالب
المدارس العادية لم تنجح بدفع تأقلمهم داخلها وتوفير ردود ناجعة كفاية لمجمل احتياجاتهم الخاصة، من 
منطلق ذلك، فان المدارس البديلة تؤيد تصورا تربويا يشدد على العالقات االيجابية والحميمة مع الهيئة 

نبوت -كوهن( وعلى االهتمام باالحتياجات الشخصية وبرنامج تعليمي متنوع ليس نظريا فقط التدريسية،

   ).2001وآخرون 

بينما تشير معطيات االستطالع باألغلب الى تجربة ذاتية متشابهة لطالب األطر البديلة وطالب المدارس 
  :اضيعمع ذلك، فقد وجدت فوارق ملحوظة بين طالب االطارين في عدة مو. العادية

 طالب االطر البديلة بلغوا عن قدرة اكبر بالتوجه الى عضو بالهيئة التدريسية –العالقات مع المعلمين  

ونسب ) من طالب المدارس العادية% 45، مقابل %57(للحصول على مساعدة في مواضيع شخصية 

ب المدارس من طال% 55، مقابل %25(اقل منهم بلغوا عن وجود معلمين يستخدمون العقاب البدني 
 ).العادية



من طالب المدارس % 47من طالب االطر البديلة، مقابل % 16ضغط من التعليم بلغ عنه من قبل  

من طالب االطر البديلة معنيون بمزيد من المساعدة في % 60مع ذلك، فان . العادية في نفس االعمار

ب االطر البديلة يشعرون خمسون بالمائة من طال. من طالب المدارس العادية% 6الدراسة، مقابل 

 .  من طالب المدارس العادية% 69بضجر خالل الدروس، مقابل 

من طالب االطر البديلة، مقابل % 45 تعدد حاالت العنف بلغ عنه من قبل -العنف داخل المدرسة 

 . من طالب المدارس العادية% 36

  العمل

من ابناء الشبيبة % 43بيد ان %). 57(ظاهرة ابناء الشبيبة الذين يعملون شائعة في صفوف المتسربين 
هذا الوضع شائع بشكل . المتسربين يبقون بدون عمل، اي، يبقون منقطعين عن اي اطار انشغال نموذجي

فقط من الذكور % 23منهن ال يعملن، مقابل % 81خاص في صفوف االناث اللواتي تسربن من الدراسة، 

% 62: ن ساعات كثيرة، احيانا فوق ما يسمح البناء الشبيبةابناء الشبيبة المتسربون يعملو. الذين تسربوا

اكثر االسباب شيوعا للعمل والذي ذكره .  ساعة عمل اسبوعيا40من المتسربين العاملين يعملون  اكثر من 

 -من طالب االطر البديلة و% 44(ابناء الشبيبة هو بغية الحصول على المال لتلبية احتياجاتهم الشخصية 

مع ذلك، فان ابناء الشبيبة المتسربين وطالب االطر البديلة يعملون ايضا من اجل ). ربينمن المتس% 54

، وهي نسبة تفوق نسبة طالب المدارس العادية 1)، بالمالئمة%37 -و% 33( المساعدة باعالة االسرة 

)22 .(%  

  التعليم الالمنهجي ونشاطات ساعات الفراغ

تركوا المدارس العادية يجب ان يتناول ايضا نشاطاتهم بساعات الفراغ، االهتمام  بحالة  ابناء الشبيبة الذين 
خاصة على ضوء االهمية التي قد تكون الطر التعليم الالمنهجي على حياة ابناء الشبيبة المتسربين 

               .                                                                       والمنقطعين عن اي اطار تعليمي 

عدد اقل من المتسربين . وجدت ايضا فوارق بين المتسربين وبين طالب األطر البديلة والمدارس العادية

من طالب % 27من المتسربين، مقابل % 7(يبلغ عن مشاركة بفعاليات او انشطة جماعية منظمة 

 المتسربون عن استعمال اقل للحاسوب من كما يبلغ). من طالب المدارس العادية% 31-المدارس البديلة و

من المتسربين فقط % 34مع ذلك، . طالب المدارس العادية او البديلة، وتجوال أكثر في الحي او المدينة

من طالب المدارس % 50-من طالب األطر البديلة، و% 44معنيون بالمشاركة بفعاليات اكثر، مقابل 
 .العادية



  الحالة االجتماعية والعاطفية

مقابل (يفيدون انهم يفتقرون الى اصدقاء % 26: عبر طالب االطر البديلة عن عزلة أكثر من اآلخريني

يفيدون انه ليس لديهم عادة من يقضون الوقت معه % 24) : من طالب المدارس العادية والمتسربين% 15

كونهم جزء من لكن وعلى غرار المجموعات االخرى، نحو ثلثين يبلغون عن ). بالمالئمة% 10مقابل (
تشابه بين المجموعات وجد ايضا بنسب التبليغ عن وجود اصدقاء يشجعون . مجموعة تقضي وقتها معا

  .على القيام باعمال خطيرة وكذلك  بالنسبة لمستوى السعادة والثقة الذاتية

الب مستوى العنف خارج حدود المدرسة الذي بلغ عنه المتسربون مشابه جدا للمستوى الذين بلغ عنه ط
ازاءهم، فان طالب األطر البديلة وبشكل دائم يبلغون عن اعمال عنف . المدارس العادية بنفس االعمار

  :على سبيل المثال. اكثر، سواء كانوا ضحايا او كانوا معتدين

من طالب االطر البديلة يبلغون عن تعرضهم خالل السنة الى االصابة بعصا، سكين او اداة % 38 ♦

 .من طالب المدارس العادية والمتسربين% 10اخرى، مقابل نحو 

 .من اآلخرين% 20من طالب األطر البديلة يبلغون انهم افسدوا ممتلكات، مقابل نحو % 41 ♦

 .من اآلخرين% 10من طالب األطر البديلة يبلغون عن سرقتهم آلخر، مقابل نحو % 34 ♦

  العالقات مع العائلة

ة صعوبة بالتحدث مع االب عن مواضيع تضايقهم يبلغون عن مواجه%) 36(نسب اعلى من المتسربين 

، لكن ال فارق بين المتسربين واآلخرين بالنسبة )فقط من طالب المدارس العادية والبديلة% 25مقابل نحو (
   .لالتصال مع االم

العمل، : لقد سئل ابناء الشبيبة عن وجود خالفات بينهم وبين اهلهم بالنسبة لمواضيع مختلفة، مثل
في معظم المجاالت، فان .  قضاء الوقت، االستماع الى الموسيقى، المال والحفاظ على الديناالصدقاء،

نسبه ابناء الشبيبة الذين يبلغون عن وجود خالفات مرتفعة  بشكل خاص في صفوف طالب االطر البديلة 
 .ومنخفضة جدا في صفوف المتسربين

بالنسبة لجميع انواع العقاب، . هم يعتبر غير الئقابناء الشبيبة سئلوا عن رد فعل اهلهم على سلوك من قبل
عدد طالب االطر البديلة الذين يبلغون عن لجوء اهلهم الستعمال العقاب اكبر من عدد الطالب من 

  :المدارس العادية او المتسربين هكذا، مثال

من % 6من طالب االطر البديلة يفيدون ان اهلهم يحظرون عليهم الدخول الى البيت، مقابل % 21 ♦
 .اآلخرين

 .من اآلخرين% 4من طالب األطر البديلة يبلغون ان اهلهم يضربونهم باداة، مقابل نحو % 16 ♦



عدد اكبر من طالب األطر البديلة، بالمقارنة مع طالب المدارس العادية، يبلغون عن عدم استعداد  ♦

) ،بالمالئمة% 12مقابل (منهم % 24: اهلهم للذهاب الى المدرسة من اجل التحدث مع المعلمين

يبلغون عن ذلك بخصوص ) ، بالمالئمة%13مقابل % (34-يبلغون عن ذلك بخصوص امهم، و
 . ابيهم

لالجمال، تجدر االشارة الى انه رغم انتمائهم الى اطار دراسي، فان طالب االطر البديلة يبلغون عن 
سبة لسلوكيات خطيرة وعنيفة  االقتصادي او بالن-صعوبات كثيرة جدا، سواء بالنسبة للمستوى االجتماعي

وبالنسبة للعالقات داخل العائلة، خالفات ولجوء االهل الى عقوبات متشددة، اضافة الى ذلك، مثير وحتى 
مفاجيء ان نرى بان مستوى االحتياجات التي يبلغ عنها من قبل طالب االطر البديلة اعلى حتى من 

يمكن وجود تفسيرين لهذا .  تركوا جهاز التعليم نهائيامستوى االحتياجات التي يبلغ عنها المتسربون الذين
  : االمر

مستوى الخطورة العالي في صفوف هذه المجموعة قد اجتذب اليه انتباه الخدمات المعالجة، خالل  .1
الحقيقة ان هذه المجموعة . كونهم طالب في المدارس العادية، مما دفع الى توجيههم الى االطر البديلة

الية، وتتعلم في اطر بديلة، تشير الى تأثير ايجابي للخدمات المحلية، التي موجودة في خطورة ع
اضافة الى ذلك، فان المعطيات بشان .  نجحت بتحديد هؤالء الشباب وتوجيههم الى االطار المالئم

كثرة االحتياجات في صفوف طالب االطر البديلة تظهر وبوضوح، انه ال يكفي توجيه ابناء الشبيبة 
 البديلة، وانما هناك حاجة لتوفير ردود خاصة ومساعدة مهنية الجلهم من اجل تلبية الى االطر

 . احتياجاتهم الكثيرة

وجه الى : الفارق بتبليغ المجموعات ناجم، بقدر معين على االقل، عن الفارق بطريقة تمرير االستمارة .2
طر البديلة، وطالب وجه في صفوف المتسربين، مقابل تعبئة بدون ذكر اسماء من قبل طالب اال

  . المدارس العادية

  استخدام معطيات البحث

كما سبق وذكرنا، فان هدف البحث هو توفير المعلومات المطلوبة من اجل تخطيط عام لخدمات ابناء 
معطيات االستطالعات  عرضت على كافة المختصين في مدينة طمرة في اطار يوم . الشبيبة في طمرة

كافة المعطيات عرضت على المشاركين واقيمت مجموعات نقاش . 2004دراسي جرى في يناير 
 .بموضوع التعليم، ترك الدراسة، التعليم الالمنهجي ونشاطات ساعات الفراغ بهدف التعمق بالمعطيات

باألشهر التي تلت اليوم الدراسي التقى المختصون العاملون في المدينة مرات كثيرة في ايام مركزة وفي 



 بغية بلورة خطة عملية مفصلة لتحسين وتطوير الخدمات ألبناء الشبيبة استنادا الى لقاءات اقصر، وذلك
  : العملية تمت على عدة مراحل.3المعلومات التي جمعت

دراسة المعطيات وتحديد قضايا مركزية بالنسبة الحتياجات ابناء الشبيبة ومواصلة تطوير جهاز  ♦
 .الخدمات

 . القضايا المختلفة وبلورت توصيات لمواصلة العملتشكيل طواقم عمل بمواضيع مختلفة بحثت ♦

 .عرض التوصيات امام الهيئة الكاملة للمختصين في المدينة ♦

 .تحديد سلم افضليات لبلورة  خطة العمل ♦

 .تخطيط مفصل للخدمات الضرورية ♦

  :توصيات الطواقم المختلفة تطرقت الى المجاالت التالية

وصيات كثيرة بخصوص الطرق لتحسين مستوى التعليم في  بلور المختصون ت–جهاز التعليم الرسمي  
هناك حاجة لتوسيع وزيادة . المدارس، وبخاصة المناخ في المدرسة والعالقات بين الطالب والمعلمين

" المتسربين الخفيين"االدوات الموجودة تحت تصرف المعلمين ليعرفوا وبشكل افضل كيفية تحديد 
اضافة الى ذلك، تتضح .  المدرسة والعمل معهم بنجاعة اكبروالطالب الذين يستصعبون التكيف مع

 .  الحاجة الى تحسين االستثمارات والتوظيفات في االطر البديلة

نسبة العنف المرتفعة والسلوكيات الخطيرة في صفوف ابناء الشبيبة تقلق المختصين في المدينة بشكل  
مي ولكافة الخدمات التي ال توفر الردود الالئقة تعتبر المشكلة بمثابة اخفاق لجهاز التعليم الرس. كبير

لذلك هناك حاجة الى تحسين مهارارت الطاقم التربوي المطلوب لمواجهة . الحتياجات ابناء الشبيبة
االحتياجات المختلفة البناء الشبيبة، توسيع ملحوظ للخدمات الثقافية والفراغية وخدمات العالج والتأهيل، 

  . الهل البناء الشبيبة وتحسين االتصال بين االوالد واالهلوالعمل على تعزيز دعم ا

ابناء الشبيبة الذين تسربوا من جهاز التعليم بشكل نهائي يشكلون مجموعة بخطورة عالية، بخاصة  ♦
معطيات . على ضوء معطيات االستطالع التي اشارت الى استخدام قليل نسبيا للخدمات 

رة في صفوف طالب االطر البديلة، الذين يشكلون هم االستطالع تشير ايضا الى احتياجات كثي
وقد تقرر ان تتم بلورة الردود من اجل ابناء الشبيبة الموجودين في . ايضا مجموعة بخطورة عالية

هذه . خطورة، حيث بلور المختصون في المدينة خطة شاملة لتحسين الخدمات وبشكل ملحوظ
تحسين نشاط مركز جديد البناء الشبيبة الخطة تشمل عناصر كثيرة، بما في ذلك توسيع و

 .  بمساعدة جمعية اشليم2003المنقطعين تمت اقامته في المدينة عام 

                                                   

وشاركت فيها  , جمعية درور ومعهد بروكديل, تمت مرافقة الطاقم من قبل مختصين من جمعية اشليم, خالل هذه العملية  3
  .من وزارة الرفاه ومن خدمات اخرى تعمل في المدينة, ايضا جهات من وزارة المعارف



 ابناء الشبيبة في طمرة بحاجة الى تطوير خدمات ساعات الفراغ والتعليم -ثقافة ساعات الفراغ 
 .  ة وفتياتالالمنهجي، هذه الحاجة تبرز بشكل خاص في صفوف من تسربوا من الدراسة من فتي

  . البحث طلب ومول بمساعدة اشليم وبلدية طمرة واجري بالتعاون مع بلدية طمرة

  شكر

يود واضعو التقرير، قبل كل شيء، تقديم الشكر العضاء الطاقم في بلدية طمرة الذين ساهموا في 
عمليات محمد شما، مدير قسم المعارف في بلدية طمرة، الذي رافق المشروع وقام بريادة . المشروع

نشكر ايضا ياسر عواد، رئيس ادارة وحدة التخطيط في بلدية طمرة خالل . التخطيط استنادا الى المعلومات
  . البحث، على مشاركته بالبحث في مرحلة بلورة البحث وجمع البيانات

ائب ن: رئيس بلدية طمرة، عادل ابو الهيجا: نقدم شكرنا الى رئاسة البلدية على الدعم ببناء خطة العمل
: ، الدكتور عاطف عودة)شفي(مدير : مديرة قسم الرفاه، رحاب زيداني: رئيس البلدية، احمد ابو الهيجا

المجتمع كما نشكر توفيق زحالقة مدير ادارة . مديرة وحدة النهوض بالشبيبة في طمرة، ظاهر ابو رومي
  . في وزارة المعارف لوسط العربيلوالشباب 

  

              .ين شاركوا في المناقشات لبلورة خطة العمل استنادا الى المعطياتنشكر المختصين الكثيرين الذ
    :شكر خاص الى رؤساء الطواقم خالل االيام الدراسية

   رئيس طاقم المجال االجتماعي –في طمرة " كريف"احمد بدران، مسؤول عن خطة  

 رئيسة طاقم تعريف بروفيل ابناء – المعارف عيريت بيران، مفتشة الدوام المنتظم، لواء حيفا، وزارة 
  الشبيبة في خطورة عالية  

   رئيس طاقم مجال ثقافة ساعات الفراغ –عادل خطيب، مدير المركز الجماهيري  

  رئيس طاقم مجال المعالجة–عادل يوسف، محاضر، الكلية االكاديمية، حيفا  

   رئيس طاقم مجال التعليم –لغربي الدكتور يعقوب لندسمان، مستشار اكاديمي، كلية الجليل ا 

نحن نشكر موسى ابو رومي، رئيس البلدية السابق، وايناس كنانة، مسؤولة الدوام المنتظم، اللذان شاركا 
. في بلورة المشروع، باعداد ادوات البحث، بتحديد المتسربين، وبمرافقة كل عمليات جمع المعلومات 

اشليم وشبكة درور ولزئيف بيرتس، على مساهمتهم بريادة شكرنا ايضا الى شلومو مويال، الى جمعية 
  . عملية دراسة المعطيات وبلورة خطة العمل



كما نعبر عن شكرنا البناء الشبيبة، الولياء االمور وللمختصين الكثيرين الذين شاركوا  باالستطالع،  
، المستشارين التربويين، نود ان نقدم شكرنا ايضا الى مديري المدارس. بمجموعات التركيز وبالمقابالت

  . المركزين التربويين في المدارس والى لجان اولياء االمور في المدينة

 معهد بروكديل الذين شاركوا بمراحل المشروع – جوينت -اخيرا، نود ان نشكر اعضاء طاقم مايرز
 ادوات البحث الدكتور خالد ابو عصبة وعرين عمري على دورهما في بلورة المشروع ، باعداد: المختلفة

اسنات لبندا، ليئات يورو فيتس واساف شارون على مساهمتهم في تحليل البيانات واعداد : وبجمع البيانات
شكرا لموطي مويال على المراجعة اللغوية، . طالل دولب، على مرافقة مسيرة العمل: التقرير النهائي

لى االنتاج واليالنة فريدمان على المساعدة لالري ريبكين على الترجمة الى االنجليزية، للسلي كالينمان ع
  .   بتحضير التقرير للطباعة

  . شكرا الى جمعية اشليم على المرافقة المهنية والمساعدة المالية بتمويل المشروع

  


