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رسالة الى االھل .1

تحیة طیبة وبعد،

نقوم حالیا بدراسة تھدف . الفرنسیة 3ضمن اطار شھادة الدكتوراه وبالتعاون مع جامعة بوردو 
.2006الى تقییم الحالة النفسیة لألطفال في لبنان وخاصة في الجنوب بعد حرب تموز

لذلك نرجوكم ملء . المجتمعوسنسأل اوالدا آخرین في . لقد تم اختیار ولدكم دون تقصد
وسنكون ممتنین لتعاونكم على . االستمارة الملحقة بھذه الرسالة خدمة للبحث العلمي المتجرد

ونود أن نعلمكم أن المعلومات التي سنحصل علیھا ستعامل بسریة . انجاح ھذا البحث العلمي
.واذا أردتم یمكننا اطالعكم على نتائج ھذا البحث بعد انتھاءه. تامة

.شكرا لتفھمكم وتجاوبكم وتفضلوا بقبول فائق االحترام

Lettre aux parents

Chers parents,

Dans le cadre d’une thèse doctorale et en collaboration avec l’université de Bordeaux 3 en 

France, nous proposons d’évaluer dans une étude l’état de santé  psycho-sociale des enfants 

au Liban, et particulièrement au Liban sud, après la guerre de juillet 2006

Votre enfant a été choisi d’une manière aléatoire. Nous interrogerons aussi d’autres enfants.

Sur ce, nous vous sollicitons de bien vouloir remplir le questionnaire suivant qui nous servira 

comme un document pour notre étude. 

Nous vous en remercions d’avance, en vous promettant de traiter d’une manière très discrète 

tous les renseignements que vous nous fournirez. Une fois cette étude achevée, nous 

pourrons si vous le désirez, vous faire part des résultats obtenus.

Veuillez agréer, chers parents, l’expression de nos remerciements distingués.
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: AUPRES DES ENFANTSQUESTIONNAIRE I

استمارة التلمیذ

I.معلومات عامة

----------------------------؟الطول ----------------------؟الوزن ------------------ ؟العمر-1

---------------------------؟الصف -2

------------------------؟اذكر عدد افراد العائلة ------------------------------المنطقة - ؟السكن-3

حافلة خاصة بالمدرسة     □   حافلة ركاب عمومیة  □سیرا على االقدام   □  ؟وسائل النقل الى المدرسة-4

------------------------------------------------------------غیره حدد  سیارة بال□

--------------------------------------كال   لماذا□نعم   □ ؟ھل ترید متابعة الدراسة في المدرسة-5

-------------------كال  اذا كان الجواب نعم سمي أھمھا □نعم   □ ؟ھل ھناك نشاطات في المدرسة-6

كال  □نعم   □ ؟ھل تشارك في النشاطات التي تقام في المدرسة ضمن الدوام-7

----------------------اذا كان الجواب كال  لماذا -----------------------اذا كان الجواب نعم سّمھا

كال□نعم   □ ؟ھل تشارك في النشاطات التي تقام في المدرسة خارج الدوام-8

----------------------اذا كان الجواب كال  لماذا -----------------------ھااذا كان الجواب نعم سّم

----------------------------------------------------- ؟كیف تمضي فترة االستراحة في المدرسة-9

--------------------------------------------------؟كیف تمضي أوقات العطل المدرسیة-10

------------------------لماذا---------------------------؟)ة(من ھو أو ھي أفضل مدرس -11

كال  □نعم   □ ؟ ھل تشكو من عدم تركیز في الصف -12

------------؟ومتى تخلد الى النوم------------------؟متى تستیقظ صباحا في االیام العادیة  -13

-------------لماذا-----------------كال  حدد عدد المرات□نعم   □ ؟ھل تستیقظ خالل اللیل-14

------------------------كال   اذا كان الجواب نعم حدد□نعم   □ھل تشكو من ألم ما؟  -15

كال  □نعم   □الصیدلي أو الممرض ھل ذھبت لمعاینة الطبیب أو -16

-----؟ متى-------؟اذا كان الجواب نعم حدد لماذا
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--------؟منذ متى------------؟كال   اذا كان الجواب نعم حدد لماذا□نعم   □ ؟تتناول الدواءھل -17

------؟والعشاء--------؟طعام الغذاء-------؟متى تتناول الفطور-------؟ما ھو طعامك المفضل-18

---حددتى؟ م------ماذا؟    كال   اذا كان الجواب نعم □نعم    □تأكل ما بین الوجبات الثالثة؟  ھل-19

II.2007-2006وتأثیرھا على العام الدراسي  2006حرب تموز 

---------------------------------------------------------؟2006ماذا تذكر عن حرب تموز -20

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------رفقة من؟ب ------------------------------أین كنت خالل القصف؟ -21

-----------------؟ھل عانیت االضطراب -------ھل عانیت االلم؟ --------ھل عانیت الجوع؟

--------------------------اذا كان الجواب نعم حدد كال   □نعم   □؟القصف منزلكم أصابھل -22

----------اذا كان الجواب نعم حدد من ھم  كال   □نعم   □ ؟ھل أصاب القصف أشخاصا تعرفھم-23

------------------------------------------------------------------------؟االصابة  نوعوما 

III.اقتراحات شخصیة

-------------------------------------لماذا--------------------؟ماذا ترید أن تكون عندما تكبر-24

----------------------------------؟ماذا تقول لرفیقك ان یفعل اذا تكررت الحرب على الجنوب-25

-----------------------------------------------------------------------------------------

ماذا تطلب من المدرسة ان تفعل لتجعلك سعیدا ولتكون من المتفوقین؟-26

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------ضیف أي رأي أو اقتراح؟ان تتحب   ھل-27

شكرا



ANNEXE I : DU TRAUMATISME A LA RESILIENCE

4

رسالة الى المدیر واالستاذ.1

نقوم حالیا بدراسة . الفرنسیة 3الدكتوراه وبالتعاون مع جامعة بوردو ضمن اطار شھادة 

.2006تھدف الى تقییم الحالة النفسیة لألطفال في لبنان وخاصة في الجنوب بعد حرب تموز

لذلك نرجوكم . وسنسأل اوالدا آخرین في مدارس أخرى. لقد تم اختیار مدرستكم دون تقصد
وسنكون ممتنین لتعاونكم . الة خدمة للبحث العلمي المتجردملء االستمارة الملحقة بھذه الرس

ونود أن نعلمكم أن المعلومات التي سنحصل علیھا ستعامل . على انجاح ھذا البحث العلمي
.واذا أردتم یمكننا اطالعكم على نتائج ھذا البحث بعد انتھاءه. بسریة تامة

.شكرا لتفھمكم وتجاوبكم وتفضلوا بقبول فائق االحترام

Lettre adressée au directeur et aux éducateurs de l’école

Messieurs,

Dans le cadre d’une thèse doctorale et en collaboration avec l’université de Bordeaux 3 en 

France, nous proposons d’évaluer dans une étude l’état de santé  psycho-sociale des enfants 

au Liban, et particulièrement au Liban sud, après la guerre de juillet 2006

Votre école a été choisie d’une manière aléatoire. Nous interrogerons aussi d’autres enfants 

dans d’autres écoles.

Sur ce, nous vous sollicitons de bien vouloir remplir le questionnaire suivant qui nous servira 

comme un document pour notre étude. 

Nous vous en remercions d’avance, en vous promettant de traiter d’une manière très discrète 

tous les renseignements que vous nous fournirez. Une fois cette étude achevée, nous 

pourrons si vous le désirez, vous faire part des résultats obtenus.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos remerciements distingués.
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: AUPRES DES ENSEIGNANTSQUESTIONNAIRE II

استمارة المعلم
I.معلومات عامة

------------الجنس؟   --------------العمر؟-1

-------------السكن؟منطقة -2

----------------الخبرة التعلیمیة؟  ------------------------الشھادة؟ -3

------------------بدء العمل في ھذه المدرسة؟-4

نوع المدرسة ؟-5

□ثانویة-□            تكمیلیة-□         ابتدائیة-   

□   مختلطة-□              لإلناث -□       للذكور -   

□خاص غیر مجاني-□       خاص مجاني-□       حكومیة  -   

-------------------------المنطقة التي تغطیھا المدرسة؟ حدد -6

--------------------اذا كان الجواب نعم    حدد □    كال□    أي فروع أخرى للمدرسة؟ نعم-7

حسب قوانینكم ما ھي شروط قبول التالمیذ في المدرسة ؟-8

-----------------------حدد□    عمر معین؟  -                

□  ) عدم وجود اعاقة جسدیة(صحة جسدیة ؟ -

 ------------------------حدد□ صحة نفسیة حیدة؟   -

------------------------حدد□  كال□    فئة دینیة معینة؟  نعم -

-------------------حدد□ میسورة الحال   □    متوسطة □     فئة اجتماعیة معینة؟ معوزة  -

                                                                           

-------------------------ما ھو عدد التالمیذ في المدرسة؟ حدد -9

-------------------------ما ھو عدد التالمیذ في الصفوف االبتدائیة؟ حدد -10

------------------------د الصفوف االبتدائیة في المدرسة؟ حددما ھو عد-11
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------------------------ما ھو عدد المعلمین في الصفوف االبتدائیة؟ حدد -12

------------------------ما ھو عدد ساعات التعلیم في االسبوع الواحد؟ حدد-13

------------------------ما ھي اعلى مرحلة دراسیة تقدمونھا؟ حدد-14

------------ما ھي نسبة الذین یتابعون دراستھم حتى الصفوف النھائیة في مدرستكم؟ حدد-15

ما ھي أسباب الذین یتوقفون عن الدراسة قبل الصفوف النھائیة في مدرستكم؟-16

) ------------------النسبة(---------االنتقال الى مدرسة أخرى  داخل المنطقة؟ حدد □      

) ----------------النسبة(-----------االنتقال الى مدرسة أخرى خارج المنطقة؟ حدد □     

) ----------------النسبة( ------------------------التوقف عن الدراسة؟ حدد المرحلة□     

-----------------------------------------------------------ما ھي برأیك االسباب ؟

انھاء الدراسة عندكم، أین یكمل االوالد دراستھم؟ بعد -17

) ---------النسبة(في الجامعة □ 

) ------------النسبة(في المعاھد المھنیة والتقنیة □ 

)--------------------------:واالسباب  حدد ------------النسبة(ال یتابعون الدراسة □ 

II. 2007-2006 وتأثیرھا على العام الدراسي 2006حرب تموز

 2006ھل نتج عن حرب تموز 

------------------اذا كان الجواب نعم، اشرح□     كال□    تغییر في نسبة الطالب ؟  نعم-18

------------------اذا كان الجواب نعم، اشرح□    كال□    تغییر في نسبة المعلمین ؟  نعم-19

------------------الجواب نعم، اشرحاذا كان □  كال□    تغییر في النظام المدرسي؟  نعم-20

:اذا كان الجواب نعم، اشرح ھذا التغییر□    كال□    تغییر في محتوى البرامج التعلیمیة ؟  نعم-21

البرامج                          التغیرات                            

                    -------------------                -------------------------

                    ---------------------              -------------------------

                    --------------------              --------------------------

□    كال□    ؟ نعم 2006ھل لحق بالمدرسة أضرارا ما ، خالل حرب تموز -22
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------------------------ان الجواب نعم ، حدداذا ك: -

□  أضرار طفیفة□  ھدم جزئي للبناء□  أضرار مادیة ؟   ھدم كامل للبناء-

أضرار بشریة؟  -

 موت□     اعاقات جسدیة□     اصابات خطیرة□    ؟  اصابات طفیفة )النسبة(التالمذة □

موت□  اصابات خطیرة   اعاقات جسدیة□    ؟ اصابات طفیفة )النسبة(العاملین في المدرسة □

 موت□    اعاقات جسدیة□     اصابات خطیرة□    اصابات طفیفة ): النسبة(االھل  □

في حال لحق الخراب في المدرسة، ھل أنجزت االصالحات؟-23

□لم یتم اصالح شيء□   جزءا منھا □    كلھا  

تمت االصالحات؟متى -24

--غیره حدد□  2007-2006خالل العام الدراسي  □    2007-2006قبل بدایة العام الدراسي □ 

من ساھم في اجراء االصالحات في المدرسة بعد حرب تموز -25

-------غیره حدد□لم یحصل أضرار  □ المدرسة  □ جھة غیر حكومیة  □ الدولة اللبنانیة   □ 

III.المراقبة الصحیة:

:تقدم المدرسة الخدمات الصحیة االتیةھل -26

نعم                     كال                 سجالت                                  

----------           -----------             ---------معاینة طبیة؟             -

----------           -----------             ---------لقاح ؟                    -

----------           -----------             ---------معاینة اسنان؟            -

----------           -----------             ---------طب عیون ؟             -

----------           -----------             ---------عالج الحاالت الطارئة؟ -

--------------------اذا كان الجواب نعم اشرح□    كال□    برامج توعیة صحیة ؟ نعم-

------------------------------------------غیر ذلك ، حدد-

تأثیر على الخدمات الطبیة او برامج التوعیة الصحیة التي تقدم  2006ھل كان لحرب تموز -27

-----------------------------------عم، اشرح في حال ن□    كال□    في المدرسة ؟ نعم
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تأثیر على انتشار بعض االمراض بین تالمذة المرحلة االبتدائیة   2006ھل كان لحرب تموز -28

االجراءات  ---------------الحالة --------------في حال نعم، حدد الزمان □    كال□    ؟ نعم

----------------------------------------التي اتخذت من قبل المدرسة؟ 

ھل كان لحرب تموز تأثیر بارز على الحالة االقتصادیة للتالمیذ؟-29

دفع االقساط □ اللوازم المدرسیة   □ تأمین الكتب    □ الھندام الخارجي  □ وسائل النقل   □     

--------------------------------غیره حدد□المشاركة بالنشاطات الالصفیة    □ المدرسیة    

ھل كان لحرب تموز تأثیر على سلوك التالمیذ في المدرسة؟-30

عدم التركیز  □عدم احترام الغیر  □ الغیاب المتكرر    □ االنزواء والتوّحد   □ التّحزب والفئوي    □   

  -----------------------اللجوء الى استعمال العنف مع بعضھم    النسبة □ رفض السلطة     □ 

----------------------------------------غیره حدد --------------جسدي حدد □ كالمي □ والنوع 

IV.رافقة السیكولوجیةالم:

□             كال□      ھل تقدم المدرسة المرافقة السیكولوجیة لتالمذتھا؟      نعم-31

□    أكثر من واحد□      كال □     ھل ھناك أخصائي علم نفس؟    نعم-32

اذا كان الجواب نعم؟    

---------------حدد □ غیرذلك□ كیف تم اختیار أخصائي علم نفس؟    قرار شخصي-

   -------------------------------------لماذا تم اختیار أخصائي علم نفس؟ حدد -

------------------------------------------ما ھو دوام عملھ؟ حدد-

-----------------------ما ھي المھام التي یقوم بھا أخصائي علم نفس في المدرسة؟ حدد-

□كال□     احیانا□    مع التالمذة في المدرسة؟ كل سنةھل یتم لقاء أخصائي علم النفس -

ھل تّم لقاءه مع التالمذة في ھذه السنة؟ -33

□   جزءا منھم□  ما ھو عدد تالمذة المرحلة االبتدائیة الذین شملھم عملھ؟  الجمیع   -

□  لم یتم  ----------------------)النسبة(

 ---------------------------)حددھا(ھل شمل تالمذة المرحلة االبتدائیة ومراحل أخرى؟ -

□كال □     ھل یقوم   أخصائي علم نفس بإعطاء دروس في المدرسة ؟ نعم-34

اذا كان الجواب نعم؟ 
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-----------------في كل الصفوف االبتدائیة   عدد الحصص□ -

) یتم فیھا اعطاء ھذه الدروساذكر الصفوف التي ( في بعض منھا □ -

ال یقوم بھذه المھام□ -

اذكر الصفوف التي یتم فیھا اعطاء ھذه ( یقوم بھذه المھام في غیر المرحلة االبتدائیة؟ □ -

----------------------------------------------)الدروس

V.المرافقة التربویة:

-------حدد□  غیر ذلك□   قرار من المدیركیف تم اختیارك للتعلیم في المرحلة االبتدائیة؟ -35

 -----------لماذا تم اختیارك ؟ -36

□ كال□    ھل انت متفرغ في المدرسة؟ نعم -37

------------------------------------------ما ھو دوام عملك؟ حدد-38

ما ھي المھام التي تقوم بھا في المدرسة؟-39

□    اللقاء مع االھل□        المرافقة التربویة□         تحضیر الدروس -

□ اللقاء مع المنسقین□      المراقبة في المالعب-

□اعطاء الدروس  خارج الدوام □        اعطاء الدروس  ضمن الدوام -

-----------------------غیره□  مراقبة سیر االمتحانات□         تصحیح االمتحانات -

خالل االعوام التالیة؟) الشھادة المتوسطة(كیف تقّیم نتائج التالمذة في االمتحانات الرسمیة -40

□غیر مرضیة□      ال بأس□         جیدة□      ممتازة     2004 -2003العام -

□غیر مرضیة□      ال بأس□         جیدة□      ممتازة     2005 -2004العام -

□غیر مرضیة□      ال بأس□         جیدة□      متازةم     2006 -2005العام -

□غیر مرضیة□      ال بأس□         جیدة□      ممتازة     2007 -2006العام -

□  غیر مرضیة□      ال بأس□         جیدة□      ممتازة     2008 -2007العام -

□ غیر مرضیة □     ال بأس□         جیدة□      ممتازة     2009-2008العام  -
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على □    ھل ھناك من حاز من تالمذة المدرسة على المراتب االول؟  على صعید المحافظة-41

----------------------العدد؟ حدد -------------------------------متى؟ حدد□  صعید لبنان

VI.    اللقاء مع االھل

ھل تقوم بلقاء االھل؟-42

□أبدا□         نادرا□        عند الحاجة □     فصلیا□      شھریا□      غالبا-

متى تتم ھذه اللقاءات؟ -43

------------غیره حدد□       عند طلب منك□     عند طلب االھل□     في بدایة السنة-

من یقوم باستدعاء االھل؟ -44

غیره □    الطبیب□   اخصائي علم النفس□   المعلم□    المسؤول عن المرحلة□   المدیر -

--------------------حدد

VII.النشاطات الالصفیة الموجودة في المدرسة:

----------------------------------------ما ھي النشاطات الموجودة في مدرستكم ؟ سّمھا-45

----------------------------------------------------------------------------

□ كال□  ھل ھي الزامیة  نعم-46

تدخل في القسط السنوي     □ على نفقة االھل    □ مجانیة      □ النشاطات ھي ؟ ھل ھذه -47

------------------غیره حدد□على نفقة جھة غیر حكومیة    □ على نفقة الدولة   □

، على النشاطات المتبعة عادة في المدرسة، نشاطات  2006ھل أضیف بعد حرب تموز -48

--------------------------------------------الجواب نعم حدد اذا كان □     كال□  أخرى؟ نعم

----------------------------------------------------------------------------------------

------------------ما ھي نسبة التالمیذ في المرحلة االبتدائیة الذین یتابعون ھذه النشاطات؟-49

سا اضافیة خارج الدوام وضمن المدرسة للتالمیذ الذین یجدون صعوبة ھل تّؤمن المدرسة درو-50

□كال□  تربویة او للراسبین؟  نعم

)------------النسبة(مع  --------------اذا كان الجواب نعم حدد عدد الساعات في االسبوع -
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-------------غیره حدد□المعلمین  □ االھل    □ المدرسة   □ من یتكّفل بدفع التكالیف؟  -51

□كال□  ھل تقوم بإعطاء دروس إضافیة للتالمیذ الراسبین؟ نعم-52

------------------------منذ بدء عملك ما الذي یؤثر سلبا على مھامك التعلیمیة؟-53

□كال□  ھل تشعر انك في أمان في المدرسة؟    نعم-

□كال□  نعم ھل تعرضت وانت داخل المدرسة لسقوط القنابل أو القذائف؟-

----------------------نت ردة فعلك االولیة؟ ما كا-

---------------؟ حدد2006كیف تقدر نسبة التركیز للتالمیذ في الصف قبل وبعد حرب تموز  -54

-----------------------------------------------------------------------------------

VIII.اقتراحات شخصیة

□كال□  نعم ھل تحدثت مع التالمیذ عن الحرب؟-55

---------------غیره حدد□مرة   □احیانا     □غالبا      □: اذا كان الجواب نعم-

------------------------------------------ما كانت ردة فعلھم؟-

؟□او على الصبیان□ كان لھا تأثیرا  أكبر على الفتیات 2006ھل تعتبر ان حرب تموز -56

-----------------------------------------لماذا برأیك؟  -

□كال□  ھل تحب ان تدرج في برنامج الدراسة فصول عن حقوق الطفل؟ نعم-57

-------------------------لماذا؟ -

--------------برأیك ما ھي االقتراحات لوضع حد نھائي للحروب في لبنان؟ وفي الجنوب؟-58

---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------حدد □ كال□  ھل شاركت بدورات خاصة لمساعدة التالمیذ ؟ نعم-59

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

-------على التالمذة؟  2006ما ھي  اقتراحاتك لمعالجة ایة ذیول سلبیة محتملة لحرب تموز-60

-----------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------لتالمذة؟اي تأثیر ایجابي على ا  2006ھل كان لحرب تموز -61

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

□ الخوف □ م بالمھام التربویة؟  السكنأي تأثیر على قیامك  2006ھل كان لحرب تموز -62

-------------------------------غیره□  اعاقة□ نقص في المواد 

------------------------------------------------ھل تحب ان تضیف أي رأي او اقتراح؟-63

----------------------------------------------------------------------------------------

وشكرا
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: AUPRES DES DIRECTEURSQUESTIONNAIRE III

استمارة المدیر

I.معلومات عامة:

العمر؟ -1

الجنس؟-2

منطقة السكن؟-3

تاریخ التعیین مدیر؟-4

نوع المدرسة ؟ -5

□ثانویة  -□               تكمیلیة  -□         ابتدائیة  -            

□   مختلطة  -□               لإلناث  -□         للذكور -            

□خاص غیر مجاني  -□       خاص مجاني  -□       حكومیة  -            

-------------------------المنطقة التي تغطیھا المدرسة ؟ حدد، -6

-------حدد ،  اذا كان الجواب نعم□      كال□    ھل ھناك أي فروع أخرى للمدرسة ؟  نعم-7

حسب قوانینكم ما ھي شروط القبول في المدرسة ؟-8

    ----------------------------------------------------------حدد□    عمر معین؟   - 

----------------------------------------□  ) عدم وجود اعاقة جسدیة(صحة جسدیة؟  -

 --------------------------------------------------------حدد□ صحة نفسیة ؟ حیدة   -

------------------------------------------------حدد□  كال□    فئة دینیة معینة؟  نعم -

                           ---------------حدد□ لحال   میسورة ا□    متوسطة □     فئة اجتماعیة معینة؟  معوزة  -

------------------------------------------------ما ھوعدد التالمیذ في المدرسة؟ حدد ،  -9

----------------------------------------ما ھوعدد التالمیذ في المرحلة االبتدائیة؟ حدد، -10

--------------------------------------المدرسة؟ حدد،ما ھو عدد الصفوف االبتدائیة في -11

-------------------------------------ما ھو عدد المعلمین في الصفوف االبتدائیة؟ حدد، -12
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-------------------ما ھو عدد ساعات التعلیم في االسبوع الواحد للمرحلة االبتدائیة؟ حدد-13

-------------------------------------------حدد ما ھي اعلى مرحلة دراسیة تقدمونھا؟-14

------------ما ھي نسبة الذین یتابعون دراستھم حتى الصفوف النھائیة في مدرستكم؟ حدد-15

ما ھي أسباب الذین یتوقفون عن الدراسة قبل الصفوف النھائیة في مدرستكم؟-16

----------------النسبة(---------حدد،؟ □االنتقال الى مدرسة أخرى  داخل المنطقة-

) ----------------النسبة(-----------؟ حدد ،□االنتقال الى مدرسة أخرى خارج المنطقة-

)---------------النسبة( -----------------------؟ حدد المرحلة،□ التوقف عن الدراسة-

----------------------------------------------------------ما ھي برأیك االسباب؟ -

بعد انھاء الدراسة عندكم، أین یكّمل االوالد دراستھم؟  -17

) ---------النسبة(□ في الجامعة -

) ------------النسبة(□ في المعاھد المھنیة والتقنیة -

)--------------------------واالسباب  حدد، ------------النسبة(□ ال یتابعون الدراسة -

II- 2007-2006وتأثیرھا على العام الدراسي  2006حرب تموز:

؟2006ھل نتج عن حرب تموز 

--------------اذا كان الجواب نعم، اشرح□     كال□    تغییر في نسبة الطالب ؟ نعم-18

------------------اشرحاذا كان الجواب نعم، □    كال□    تغییر في نسبة المعلمین ؟ نعم-19

-----------------اذا كان الجواب نعم، اشرح□    كال□    تغییر في النظام المدرسي؟ نعم-20

:اذا كان الجواب نعم، اشرح ھذا التغییر□ كال  □ نعم تغییر في محتوى البرامج التعلیمیة ؟ -21

البرامج                          التغیرات

-------------------                -------------------------

---------------------              -------------------------
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□  كال□    ؟      نعم 2006ھل لحق بالمدرسة أضرارا ما ، خالل حرب تموز -22

------------------------اذا كان الجواب نعم ،  حدد

□  أضرار طفیفة□  ھدم جزئي للبناء□  اءأضرار مادیة ؟   ھدم كامل للبن-

أضرار بشریة؟  -

 النسبة(□ موت□ اعاقات جسدیة□  اصابات خطیرة□  التالمذة؟  اصابات طفیفة-------(

 موت□ اعاقات جسدیة□  اصابات خطیرة□  العاملین في المدرسة؟ اصابات طفیفة □

)-النسبة(

  النسبة(□ موت□ اعاقات جسدیة□  اصابات خطیرة□  االھل؟  اصابات طفیفة--------(

في حال لحق الخراب في المدرسة، ھل أنجزت االصالحات؟  -23

لم یتم اصالح شيء□ جزءا منھا       □كلھا       □                         

 2007-2006قبل بدایة العام الدراسي □    متى تمت االصالحات؟ -24

-----،غیره حدد□        2007-2006ل العام الدراسي  خال□                                 

من ساھم في اجراء االصالحات في المدرسة بعد حرب تموز؟ -25

--غیره حدد□لم یحصل أضرار  □ المدرسة  □ جھة غیر حكومیة  □ الدولة اللبنانیة   □          

III-المراقبة الصحیة:

ھل تقدم المدرسة الخدمات الصحیة االتیة؟-26

نعم                     كال                 سجالت                                             

----------           -----------             ---------  ؟            معاینة طبیة-

----------           -----------             ---------           ؟           لقاح -

----------           -----------             ---------   ؟          معاینة اسنان-

----------           -----------             ---------               ؟ طب عیون-
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----------           -----------             ---------؟  عالج الحاالت الطارئة-

-------------------------اذا كان الجواب نعم اشرح□    كال□    نعم    ة؟برامج توعیة صحی-

------------------------------------------غیر ذلك ، حدد-

تأثیر على الخدمات الطبیة او برامج التوعیة الصحیة التي  2006ھل كان لحرب تموز -27

---------------------------في حال نعم، اشرح □    كال□    نعم: تقدم في المدرسة ؟

تأثیر على انتشار بعض االمراض بین تالمذة المرحلة  2006ھل كان لحرب تموز -28

-----------الحالة --------------في حال نعم، حدد الزمان □    كال□    االبتدائیة  ؟ نعم

----------------------------------------المدرسةاالجراءات التي اتخذت من قبل 

ھل كان لحرب تموز تأثیر بارز على الحالة االقتصادیة للتالمیذ؟-29

اللوازم المدرسیة   □ تأمین الكتب    □ الھندام الخارجي  □ وسائل النقل   □                   

----غیره حدد،□النشاطات الالصفیة    المشاركة ب□ دفع االقساط المدرسیة    □                   

ھل كان لحرب تموز تأثیر على سلوك التالمیذ في المدرسة؟-30

عدم احترام الغیر         □ الغیاب المتكرر     □ االنزواء والتوّحد     □ التّحزب والفئویة     □               

--لى استعمال العنف مع بعضھم، النسبة اللجوء ا□ رفض السلطة   □ عدم التركیز     □               

---النسبة  ------غیر تأثیر سلوكي حدد□-----------جسدي حدد □كالمي □ونوع العنف؟              

IV-المرافقة السیكولوجیة:

□             كال□           ھل تقدم المدرسة المرافقة السیكولوجیة لتالمذتھا؟    نعم-31

□               أكثر من واحد□            كال □                ھل ھناك أخصائي علم نفس؟  نعم-32

اذا كان الجواب نعم،           

-----------حدد□  غیر ذلك   □    قرار شخصي كیف تم اختیار أخصائي علم نفس ؟  -

 -----------حدد، ------------------لماذا تم اختیار أخصائي علم نفس ؟-

□كال □                ھل ھو متفرغ في المدرسة ؟    نعم-

------------------------------------------ما ھو دوام عملھ؟ حدد،-
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----------------------ما ھي المھام التي یقوم بھا أخصائي علم نفس في المدرسة؟ حدد،-

□كال□     احیانا□      المدرسة؟  كل سنةھل یتم لقاء أخصائي علم النفس مع التالمذة في -

------------ھل تّم لقاء أخصائي علم نفس مع التالمذة في ھذه السنة؟  -33

□ جزءا منھم □ ما ھو عدد تالمذة المرحلة االبتدائیة الذین شملھم عملھ؟ الجمیع -

□لم یتم   )-------النسبة(

 ----------------------)حددھا(ھل شمل تالمذة المرحلة االبتدائیة ومراحل أخرى؟ -

--------؟ھل یقوم   أخصائي علم نفس بإعطاء دروس بالعلوم السیكولوجیة في المدرسة    -34

-----------------)عدد الحصص(؟   □في كل الصفوف االبتدائیة -

 ------------------)اذكر الصفوف التي یتم فیھا اعطاء ھذه الدروس( ؟ □في بعض منھا -

□ال یقوم بھذه المھام -                      

-------------------)اذكر الصفوف(  □یقوم بھذه المھام في غیر المرحلة االبتدائیة -

IX.المرافقة التربویة:

---حدد□   غیر ذلك□   كیف تم اختیار المعلمین في المرحلة االبتدائیة؟  قرار شخصي -35

 -----------غیره حدد□      الكفاءة □    لماذا تم اختیارھم ؟ الحاجة الى معلمین -36

-----------ما ھوعدد المتفرغین في المرحلة االبتدائیة؟ حدد  -37

------------------------------------------ما ھو دوام عملھم؟ حدد -38

ائیة؟ ما ھي المھام التي یقوم بھا  المعلم في المرحلة االبتد -39

□    اللقاء مع االھل□        المرافقة التربویة -□        تحضیر الدروس -

□ اللقاء مع المنسقین -□     المراقبة في المالعب-

□اعطاء الدروس  خارج الدوام   -□         اعطاء الدروس  ضمن الدوام -

-----------------------غیره□  مراقبة سیر االمتحانات□         تصحیح االمتحانات -

كیف تقیمون نتائج التالمذة في االمتحانات الرسمیة خالل االعوام التالیة؟ -40

□غیر مرضیة□      ال بأس□         جیدة□      ممتازة     2004 -2003العام -

□غیر مرضیة□      ال بأس□         جیدة□      ممتازة     2005 -2004العام -

□غیر مرضیة□      ال بأس□         جیدة□      ممتازة     2006 -2005العام -
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□غیر مرضیة□      ال بأس□         جیدة□      ممتازة     2007 -2006العام -

□  غیر مرضیة□      ال بأس□         جیدة□      ممتازة     2008 -2007العام -

□ غیر مرضیة  □    ال بأس□         جیدة□      ممتازة     2009-2008العام  -

على □    ھل ھناك من حاز من تالمذة المدرسة على المراتب االول على صعید المحافظة -41

-----------------حدد: النسبة -------------------------------حدد: متى□  صعید لبنان

X.اللقاء مع االھل:    

ھل یتم اللقاء مع االھل؟-42

□أبدا□         نادرا□       عند الحاجة□      فصلیا□     شھریا□      غالبا

-----غیره حدد، □ عند طلب المعلم□ عند طلب االھل□ في بدایة السنة  ؟تتم ھذه اللقاءات-43

من یقوم باستدعاء االھل؟ -44

---غیره حدد□ الطبیب□  اخصائي علم النفس□  المعلم□   المسؤول عن المرحلة□  المدیر

XI.المدرسة النشاطات الال صفیة الموجودة في:

------------------------------------ما ھي النشاطات الموجودة في مدرستكم ؟ سّمھا -45

□ كال□  ھل ھي الزامیة؟  نعم -46

تدخل في القسط السنوي     □ على نفقة االھل    □ مجانیة      □ ھل ھذه النشاطات ھي؟  -47

------------------ددغیره ح□على نفقة جھة غیر حكومیة    □ على نفقة الدولة   □

، على النشاطات المتبعة عادة في المدرسة، نشاطات  2006ھل أضیف بعد حرب تموز  -48

-------------------------------------اذا كان الجواب نعم حدد □     كال□  أخرى؟ نعم

----------------------------------------------------------------------------------

---------------ما ھي نسبة التالمیذ في المرحلة االبتدائیة الذین یتابعون ھذه النشاطات؟-49

ھل تؤمن المدرسة دروس اضافیة خارج الدوام وضمن المدرسة للتالمیذ الذین یجدون -50

   □كال□  صعوبة تربویة او للراسبین؟  نعم

)------النسبة(مع  --------------االسبوعاذا كان الجواب نعم، حدد عدد الساعات في  -

------------غیره حدد□المعلمین  □ االھل    □ المدرسة   □   من یتكفل بدفع التكالیف؟ -51
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XII.اراء واقتراحات:

□كال□  نعم ھل تحدثت مع التالمیذ عن الحرب؟-52

---------------حددغیره □مرة   □احیانا     □غالبا      □اذا كان الجواب نعم   

-----------------------------------------------------------------ما كانت ردة فعلھم؟

؟    □او على الصبیان□ كان لھا تأثیرا  أكبر؟ على الفتیات 2006ھل تعتبر ان حرب تموز -53

-----------------------------------------------------------------------لماذا برأیك

------لماذا□ كال□  ھل تحب ان تدرج في برنامج الدراسة فصول عن حقوق الطفل؟ نعم-54

----------------------------------------------------------------------------------

------------برأیك ما ھي االقتراحات لوضع حد نھائي للحروب في لبنان؟ وفي الجنوب؟-55

---------------------------------------------------------------------------------

ھل تؤمن المدرسة دورات خاصة للمعلمین لمساعدة التالمیذ على تخطي اثار الحرب ؟ -56

------------------------------------------------------------------حدد □ كال□  نعم

-----على التالمیذ؟  2006ة ذیول سلبیة محتملة لحرب تموزما ھي  اقتراحاتك لمعالجة ای-57

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------اي تأثیر ایجابي على التالمیذ ؟  2006ھل كان لحرب تموز -58

---------------------------------------------------------------------------------

--------------أي تأثیر على تحقیق اھدافكم التربویة؟  حدد   2006ھل كان لحرب تموز -59

--------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------ھل تحب ان تضیف اي رأي او اقتراح؟-60

---------------------------------------------------------------------------------- 

وشكرا
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Liste des écoles enquêtées

NOM DE L’ÉCOLE NOM DU VILLAGE LE CASA NOMBRE 
DES

ÉLÈVES

NOMBRE DES
ÉLÈVES 

SÉLECTIONNÉS

NSAR NSAR NABATIYE 102 6

AL ISLAH SAIDA SAIDA 119 7

AIN AL HELWE CAMP AIN AL HELWI SAIDA 120 7

AHED AL JADID SARAY -SAIDA SAIDA 144 8

MARTYR SAAD BARICHE TYR 146 8

SAIDA PRIMAIRE MAASARA- SAIDA SAIDA 180 10

SAINT GEORGES BENT JBEIL BENT JBEIL 200 12

AL KHRAYEB AL KHRAYEB SAIDA 250 13

KANA AL JALIL KANA TYR 250 13

SAINTE FAMILLE ALMA ALMA CHAAB 250 13

MAYFADOUN MAYFADOUN NABATIYE 310 16

N.D. MAGHDOUCHI MAGHDOUCHI SAIDA 360 19

RAHAB ZAHRAA TYR TYR 400 21

KFAR-ROUMAN KFAR-ROUMAN NABATIYE 400 21

MJADEL PRIMAIRE MJADEL TYR 452 23

MARTYRS DE MAARAKA MAARAKA TYR 465 24

HOUMINE TAHTA HOUMINE SAIDA 499 26

APOTRES KADMOUS TYR 500 27

MAHDI BENT JBEIL BENT JBEIL 750 39


