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قُّذيج ْذِ انزسانت اسخكًاالً نًخطهباث انحصول عهى درجت انًاجسخيز فً اإلدارة 

 انخعهيًيّت بكهّيت انذراساث انعهيا فً جايعت انخهيم، فهسطيٍ
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 إقرار

 

 :الت ي تحسل العشػانسالة الخ  ىحه ع أدناه مقجم أنا السػق  

   "سػد في محافطة الخميلي والر  التحج  مجارس عػبات التي تػاجو الر  "

 

حيثساّّإليوّاإلشارةتّباستثشاءّماّتسّّّ،ىػّنتاجّجيجؼّالخاّصّّإّنساسالةّماّاشتسمتّعميوّىحهّالخّّّبأفّّّأقخّّ
ّأوّبحثيّّّلشيلّدرجةّأوّلقبّعمسيّّّاآلخخيغبلّـّمغّقِّقجّ جدءّمشياّلعّيُّّأوّأؼّّّىحهّالخسالةّككلّّّوأفّّ،ّورد

ّ.أخخّػّأوّبحثيةٍّّةٍّةّتعميسيّّمؤسدّّّلجػّأؼّّ

 

 بل المجشة. وأجيدت مغ ق   م، 2020/ 10/ 12ػقذت ىحه األشخوحة بتاريخ ن  
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بسم ميحرلا نمحرلا هللا









ُ أَنهُه ال إَِلَه   ِإال ُهَو وَاْلَمالِئَكُة وَأُوُلو اْلِعْلِم قَ اِئًما بِاْلِقْسِط ال إَِلَه  )َشِهَد اَّلله
 (.81ِإال ُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم( )آل عمران/ 
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 اإلهداء

ّ..غّعم سشيّكيفّأعيرّبكخامةّوشسػخ.إلىّأبيّالعصػؼ....ّقجوتي،ّومثميّاألعمىّفيّالحياة؛ّفيػّمَّ

وفخحةّالعسخ،ّومثاؿّّيا،ّفييّممحسةّالحبّّيسكغّأفّتسشحياّحقَّّيّالحشػنة......ّالّأججّكمساتِّمّّإلىّأّّ
ّ..التفانيّوالعصاء.

ّ......ّسشجؼّوعزجؼّومذاشخؼّأفخاحيّوأحداني.ّّوأخػاتيّإلىّإخػتيّ

ّ...خػتيّ....ّزىخاتّعائمتشاّإّْإلىّّزوجاتّ

ّ...عامخ()أصالةّّوّمغّالقمبّّقصعةّْإلىّابشتيّّوزوجياّ....ّ

ّّ...كخيعّ(ّوإلىّأوالدؼ.....ّفمحاتّاألكبادّ)عبيجةّ،ّحداـ،ّمبلؾّ

ّ..ًاّ)وائل(....ّالحؼّسانجنيّدومَّّإلىّابغّأختيّالغالي

ّ..حةّفيّبدتافّعائمتشاّ......ّالػرودّالستفتّّّوبشاتيعّإخػتيّّوأخػاتيإلىّجسيعّأبشاءّ

ّيجّالعػفّولعّيتػافَّّجّّإلىّمذخفيّ....ّالحؼّمّّ يعّأبػّعقيل(.ّ.لحطًةّعغّمداعجتيّ)ّدّإلي  ّ..إبخـا

ّ..(.أبػّمشذارّّمشاؿّّ.دّ)جامعةّالخميلّ....ّةناإلىّريح

ّمجارسّالعدةّوالفخارّ...ّ)د.ّصبخؼّصيجـ(ّ...ّأنذأّغّْمَّإلىّ

ّ ّسخنا ّمغ ....ّ ّصجيقاتي ّواإلبجّمعاًّإلى ّالّشجاح ّنحػ ّالصخيق ّنذق ّونحغ ّشيجّ)سحخ،اع ّسيا، ّ،ىشاء،
ّ...أميخة(

ّ..ةّلمبشات.ساتّمجرسةّتيديخّمخقةّاألساسيّّأخػاتيّوزميبلتي....ّمعمّّ

ّ..مجيخياتّالتخبيةّوالتعميعّفيّمحافطةّالخميلّ.ّي...ّمػضفزمبلئيّوزميبلتيّّ

ّ...ودعاّليّعغّضيخّقمبّّ،ىّليّالخيخماّتسشّّّإلىّكلّّ

 ..بو.ىحاّمبتيمةّإلىّهللا_ّعدّوجل_ّأّفّيشفعشيّوإياىعّأىجػّإليكعّثسخةّجيجؼّ
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كخ والعخفان                              الذ 

اك خ يَغ "﴿ األنعام  ﴾53: قال تعالى " أَلْيَذ َّللاه  ب َأْعَمَع ب الذه

بلـّعمىّالسبعػثّرحسةّبلةّوالدّّقشيّالكتساؿّىحهّالخسالة،ّوالّرّهللّسبحانوّوتعالىّالحؼّوفّّّالحسج
ّوصحبوّأجسعيغّ.ّآلولمعالسيغّوعمىّ

ّكخّوعطيعّالتقجيخّإلىّإدارةّجامعةّالخميلّالتيّمشحتشيّىحهّالفخصة،ّوأخّزّبجديلّالذّّأتقجـّ
يعّأبػّعقيلّالحؼّتفّزّبالذّّ ّلةابػؿّاإلشخاؼّعمىّىحهّالخسلّمذكػرًاّبقَّكخّأستاذؼّالفاضلّالجكتػرّإبخـا

وكخموّّ،يخوعمسوّالعّدّ،ومشحشيّوقتوّالثسيغّ،دنيّبشرائحووفيّسبيلّذلظّزوّّّ،كتساليااوحخصوّعمىّ
ّعابّ.لوّالّرّّيلَّلوّفيّوقتوّويجديوّالثػابّويدّّّالؽياضّفأسأؿّهللاّالعطيعّأفّيبارؾَّ

كمالمخامرةدكتورال:األفاضلفًلجنةالمناقشةأٌضاًإلىالس ادةكروالتقدٌركماوأتقدمبالش 

منمالحظاتقٌمةبماه امنجهدفًقراءةالرسالةوعلىماابدوه علىمابذالخالدقطوفوالدكتور

ٌثريالرسالة.

مدارسالعزةوالفخارفًوجهالظلمواالحتالل، أنشأ والننسىصاحباألٌديالبٌضاء،َمْن

الدكتورصبريصٌدمالذيدأبعلىدعمالتعلٌمفًالمناطقالمهمشةوالمستهدفة.

يةّالتخبيةّّوأساتحتياّإلرشادىعّوتذجيعيعّّإلىّعسادةّكمّّوالثشاءّالجسيلّّكخّالجديلّوّأتقجـّبالذّّ
ّ ّوإلى ،ّ ّدراستيع ّإكساؿ ّعمى ّالصمبة ّأبشاءىع ّالجعبخّؼإالجكتػر ّتفّزّّسحق ّلغالحؼ ّالخسالة ّبتجقيق ًةّل

ّبلحطتيعّ.ونيّّبإرشاداتيعّّومَّسيغّالحيغّأمجّّوإلىّاألساتحةّاألفاضلّالسحكّّّوأسمػباًّ

ّْمَشوساتياّلساّقجّّةّلمبشاتّومعمّّكخّمغّاألعساؽّإلىّإدارةّمجرسةّتيديخّمخقةّاألساسيّّمغّالذّّّوالّبجّّ
ّشساؿّ ّمجيخية ّالخميل، ّمجيخية ّالخميل، ّمحافطة ّفي ّوالتعميع ّالتخبية ّمجيخيات ّوإلى ،ّ ّدائع ّدعع ّمغ لي

ّالخميل،ّمجيخيةّجشػبّالخميلّوّمجيخيةّيصاّلساّقجمػهّليّمغّتدييبلت.

ّوإلىّزمبل ّالحيغ ّأمانةّوإخبلص،ّّأسيسػائيّمجيخؼّالسجارسّومجيخاتيا فيّتعبئةّاالستبانةّبكل
ّوإلىّكلّمغّساعجنيّوسانجنيّفيّإكساؿّرسالتيّوصػاًلّبياّإلىّبخّاألماف.

 الباحثة:                                                                      

 نعيسو الشتذة                                                      
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 ممخز الجراسة

ّالجراسةّإلىّالتعخؼّعمىّأىعّّ سػدّفيّؼّوالّرّعػباتّالتيّتػاجوّمجارسّالتحجّّالّرّّىجفتّىحه
جيخية،ّسػد،ّومعخفةّداللةّالفخوؽّلمستغيخاتّ)السؼّوالّرّءّعمىّمجارسّالتحجّّػّّمحافطةّالخميل،ّوإلقاءّالَزّ

ّالعمسيّّ ّالسؤىل ّالجشذ، ّالعسل، ّالػصفيّّشبيعة ّالسشيج ّالباحثة ّواستخجمت ّذلظ، ّفي ّالخبخة( ّوسشػات ،ّ
ّّالتحميميّّ ّالشػعّي ّتعّّّسالسشاسبتيوالسشيج ّالبيانات ّولجسع ّالجراسات، ّىحه ّاألّلسثل ّالتالية:ّاستخجاـ دوات

عمىّّزعةًّ(ّفقخةّمػ55ّّلسشاسبتياّوغخضّالجراسة،ّوتكػنتّاالستبانةّمغّ)ّمغّقبلّالباحثةّعجادّاستبانةّإ
،ّوالسجاؿّاالحتبلؿّاإلسخائيميّّّالشاتجةّعغّمسارساتعػباتّةّمجاالت،ّوىيّالسجاؿّاألوؿّيؿيذّالّرّستّّ

ّيؿيذّالّرّّناتجةّعغّعػباتّالثانيّيؿيذّالّرّ التيّتػاجوّعػباتّالسبانيّوالتجييدات،ّوالسجاؿّالثالث
ّوالسجيخاتال ّالّرّسجيخيغ ّيؿيذ ّالخابع ّالسجاؿ ّحيغ ّفي ،ّ ّعػبات ّتػاجو ّوأماّالسعمّّالتي ّوالسعمسات، سيغ

ّ ّالخامذ ّالّرّؼالسجاؿ ّيؿيذ ّعػبات ّتػاجو ّيؿيذّالتي ّالحؼ ّالدادس ّالسجاؿ ّوأخيخًا ّأنفديع، الصمبة
ّكحلظجؽّوالثبات(ّّولّرّالتأكجّمغّخرائرياّالديكػمتخيةّ)اّ،ّوقجّتعّّعػباتّالستعمقةّبالسجتسعّالسحميّّالّرّ

ّلبلستبانة.ّمدانجةًّباعتبارىاّأداةًّتعّاستخجاـّالسقابمةّ

ّومجيخة(99ّوتألفّمجتسعّالجراسةّمغّ) ّومعمسة541،ّو)مجيًخا تصبيقّاألداةّعمىّّ،ّوتعّّ(معمًسا
ّمجيّخ160) ّاختيخواّّومعمسةًّّاًّومعمسّومجيخةًّّاًّ( ّوقج ّالخميل، ّمحافطة ّفي ّوالرسػد ّالتحجؼ ّمجارس مغ

ّالصّّبالصّّ ّوتػّصّخيقة ّالعذػائية، ّالّرّبؿية ّدرجة ّأف  ّاآلتية: ّالشتائج ّأىع ّإلى ّالجراسة ّتػاجوّمت ّالتي عػبات
ّالتحجّّ ّوالّرّمجارس ّترجّّؼ ّحيث ّمختفعة، ّبجرجة ّجاءت ّمسارساتّسػد ّعغ ّالشاتجة ّالرعػبات رت

قامةّحػاجدّالتفتيرّوالتشكيل،ّوإصابةّالصبلبّإ)عػباتّىحهّالّرّّكانتّأىعّّّفقجولى،ّاالحتبلؿّالجرجةّاأل
ّالسجرسيّّ ّلمسبشى ّواإلزالة ّباليجـ ّاإلخصارات ّوكثخة ّاالحتبلؿ، ّمسارسات ّجخاء ّواليمع ّالخاّصّّبالخػؼ

ّالتحجّّ ّوالّرّبسجارس ّالّرّ(سػدؼ ّوجاءت ّالشاتجةعػبا، ّّت ّعغ ّالجرجة ّفي ّوالتجييدات الثانية،ّالسباني
خّةّتػفّّفػؼّونجرةّوجػدّمكتباتّومختبخاتّبيحهّالسجارس،ّوقمّّضيقّالّرّّ)عػباتىحهّالّرّّوكانتّمغّأىعّّ

عػباتّفيياّالّرّّومغّاىعّّ)الثالثة،ّّتػاجوّالسجيخيغّوالسجيخات،ّوجاءتّالرعػباتّالتيّ(الػسائلّالتعميسية
ّاألعباءّالسمقاةّعمىّكاىلّالّحّّشُّ ّالساديةّوكثخة سيغّالسعمّّتػاجوّعػباتّالتيّ،ّوجاءتّالّرّ(سجيخالسػارد

سيغّمغّوإلىّىحهّالسجارس،ّوعجـّخّحافبلتّلشقلّالسعمّّنجرةّتػفّّّ)ومشيا،ّساتّفيّالجرجةّالخابعةّوالسعمّّ
ّالسجارس ّلمعامميغّفيّىحه ّمخاشخة الصمبةّفيّالسختبةّّتػاجوعػباتّالتيّ،ّوجاءتّالّرّ(احتدابّعبلوة

ّّ،الخامدة ّعجـ ّاإلسخائيميّّّوجػد)ومشيا ّالجير ّمسارسات ّبدبب ّالتعميع ّنحػ ّجاءتّ(الخغبة ّوأخيخًا ،
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ّالسحمّّّالتيّعػباتالّرّ ّبالسجتسع ّاألتتعمق ّالسختبة ّفي ّّ،خيخةي ّالسحمّّ)ومشيا ّالسجتسع ّتذجيع ّيّّغياب
ّ.(خّالبشيةّالتحتيةّفيّىحهّالسجارسةّتػفّّلؤلنذصة،ّوقمّّ

(ّ ّالجاللة ّمدتػػ ّعشج ّإحرائية ّدالة ّذات ّفخوؽ ّوجػد ّإلى ّالشتائج ّفيα≤0.05ّوأشارت )
ّالّرّ ّنحػ ّالعيشة ّأفخاد ّاستجابات ّالتحجّّمتػسصات ّمجارس ّفي ّتػاجو ّالتي ّوالعػبات ّتعدّػّرّؼ إلىّّسػد

ّعشجّّمتغّيخ ّإحرائية ّدالة ّذات ّفخوؽ ّتػجج ّوأنو ّيصا، ّومجيخية ّالخميل ّجشػب ّمجيخية ّلرالح السجيخية
(ّ ّالجاللة ّالّرα≤0.05ّمدتػػ ّنحػ ّالعيشة ّأفخاد ّاستجابات ّمتػسصات ّفي ّمجارسّ( ّتػاجو ّالتي عػبات

ّوالّرّالتحجّّ ّؼ ّتعدػ ّسػد ّتقلّّمتغيّّإلى ّالحيغ ّاألفخاد ّلرالح ّالخبخة ّسشػات ّخسذّّخ ّعغ ّخبختيع سشػات
اتّاستجاباتّص(ّفيّمتػسα≤0.05ّّسشػات،ّوأنوّالّتػججّفخوؽّذاتّدالةّإحرائيةّعشجّمدتػػّالجاللةّ)

متغيخات)ّشبيعةّالعسل،ّإلىّأفخادّالعيشةّنحػّالرعػباتّالتيّتػاجوّفيّمجارسّالتحجؼّوالرسػدّتعدػّ
ّ(.الجشذ،ّالسؤىلّالعمسيّّ

َّضّ ّػّْوفي ّوكاف ّوالتػصيات ّوالسقتخحات ّاالستشتاجات ّبعس ّالباحثة ّقجمت ّالشتائج ّىحه مغّء
السجارسّحػؿّكيؽيةّالتعاملّفيّحاالتّالصػارغّالشاتجةّّّؼخّي:ّعقجّدوراتّتجريبيةّمتخررةّلسجياأىس

ّ ّوالتعميع ّالتخبية ّوزارة ّالباحثة ّأوصت ّكسا ّالسجارس، ّليحه ّالتحتية ّالبشية ّوتصػيخ ّاالحتبلؿ، قجّبععغ
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ّحػاجدّوالبػاباتّاإللكتخونيةّيتخجعّبالمغةّاإلنجميديةّ.ال

ّسػد.ؼّوالّرّ،ّمجارسّالتحجّّعػباتالكمساتّالسفتاحية:ّالّرّ
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Abstract 

This study aimed to identify the most important difficulties facing the challenge and 

resilience schools in the Hebron Governorate and to shed light on the schools of challenge 

and resilience. It also aimed at identifying the degree of significance of the differences 

between the study variables (directorate, nature of work, gender, academic qualification, and 

years of experience) . The researcher used the descriptive, analytical and qualitative method 

as it suits such studies. To collect data, the following tools were used: A 55-item 

questionnaire was divided into six domains: the first domain measures the difficulties 

resulting from the practices of the Israeli occupation, the second one measures the difficulties 

related to the buildings and equipment, the third domain measures the difficulties facing male 

and female managers, the fourth domain measures the difficulties facing male and female 

teachers, the fifth domain measures the difficulties facing the students themselves, and the 

sixth domain measures the difficulties related to the local community. An interview was used 

as a supporting tool for the questionnaire. 

Population of the study consisted of (99) male and female directorsand (541) male 

and female teachers. The tool was administered to (160) male and female head teachers, 

teachers from schools of resilience and challenge in Hebron governorate. The sample  was 

chosen by the random stratified method. The study showed the following results: The degree 

of difficulties facing the schools of resilience and challenge got a high degree. The 

difficulties resulting from the occupation practices came first, and the most important of these 

difficulties were the presence of checkpoints, abuse, students fear and panic and the large 

number of notifications of demolition. The removal of the school building for Al-Tahadi and 

Al-Sumud schools came in the second degree. Among the most important of these difficulties 

were: the small classes, the scarcity of libraries and laboratories, and the lack of instructional 

materials. The difficulties facing the administrative bodies came in the third place. Among 

the most important difficulties were the scarcity of physical resources and principals' heavy 

loads. The difficulties facing male and female teachers came in the fourth degree including 

the scarcity of education, no buses to transport teachers to and from these schools, and not 

paying the risk premium for the staff in these schools. The difficulties facing the students 

came in fifth place including the lack of desire for education due to the practices of the Israeli 

army. Finally the difficulties related to the local community came in the last place including 

the absence of community encouragement for local activities, and the miserable infrastructure 

in these schools. 

The results also indicated that there are statistically significant differences at the level 

of significance (α≤0.05) in the means of the sample' responses towards the difficulties facing 

the administrative and academic staff in the schools of resilience and challenge due to the 

directorate variable in favor of the Southern Hebron and Yatta districts. There are statistically 

significant differences at the level of significance (α≤0.05) in the means of the sample' 

responses towards the difficulties facing the administrative and academic staff in the schools 

of resilience and challenge attributed to years of experience in favor of individuals whose 

years of experience are less than five years, and that there are no statistically significant 

differences at the level of significance (α≤0.05) in the means of the respondents' responses 

towards the difficulties facing the administrative and academic staff in the schools of 

resilience  and challenge due to variables (nature of work, gender, academic  qualification). 

In light of these results, the researcher presented some conclusions, proposals and 

recommendations. The most important recommendations were: holding specialized training 

courses for school principals on how to deal in emergency situations resulting from the 
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occupation practices, and improving the infrastructure for these schools. The researcher also 

recommended the Ministry of Education to hold international and Arab conferences to 

uncover the practices of the occupation. Donations should be enhanced to support the 

resilience of these schools in the marginalized areas in addition to special gifts from the local 

community to motivation of students of these schools towards learning. Daily reports should 

be issued to uncover the practices of the occupation at checkpoints and the electronic gates. 

Key words: Difficulties, Schools of Challenge and Resilience. 
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140ّّكتابّتدييلَّميّسةّمغّمجيخيةّالخميل.8ّ
141ّّكتابّتدييلَّميّسةّمغّمجيخيةّيصا.9ّ

142ّّكتابّتدييلَّميّسةّمغّمجيخيةّشساؿّالخميل.10ّ
143ّّكتابّتدييلَّميّسةّمغّمجيخيةّجشػبّالخميل.11ّ
144ّّقائسةّبأسساءّمجارسّالتحّجؼّوالّرسػدّصادرةّعغّوزارةّالتخبيةّوالتعميع12ّ
145ّّالتجقيقّالمغػّؼ13ّ
146ّّ.(8ؼ)يةّالسختمصةّالتحجّّاألساسّّّمجرسةّباديةّالخماضيغّاليجـّبحقّّإخصار14ّّ
147ّ .يةّالسختمصةشالباتّمجرسةّقخشبةّاألساسّّّّصػرّلبعسّانتياكاتّاالحتبلؿّبحق15ّّّ

148ّ.(13ؼّ)يةّالسختمصةّالتحجّّمجرسةّالديسياّاألساسّّّاالنتياكاتّاإلسخائيميةّبحق16ّّّ

149ّّ(:7)يةّالسختمصةاألساسّّّؼمجرسةّزنػتاّالتحجّّّةّبحقّّنتياكاتّاإلسخائيميّّصػرّلبل17ّ

150ّّ(:11ؼ)صػرّانتياؾّاالحتبلؿّاإلسخائيميّلسجرسةّخمةّالزبعّالتحج18ّّّ

ّ.اإلسخائيميّّّنسػذجّلمرخاعّالفمدصيشيّّمجرسةّالخافّاألحسخ19ّّ
ّ

151ّ

152ّّالجكتػرّصبخؼّصيجـّيفتتحّمجارسّالتحجؼّوالرسػدّفيّمحافطةّالخميل.20ّ
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ّ:السقجمة : 1.1

مجتسعّمغّالسجتسعات،ّومعّّطّلحخكةّالتغييخّالسصمػبةّفيّأؼّّالتعميعّالعاملّالسحخؾّوالسشذُّّّيعجّّ

ّأْفَزىوالحؼّّ،خّبذكلّغيخّمباشخّفيّثقافاتّالسجتسعاتالستدارعّالحؼّأثّّّوالتكشػلػجيّّّاالنفجارّالعمسيّّ

ّ ّعسا ّالتعميع ّأىجاؼ ّتغيخت ّلحلظ ّونتيجة ّلمتعميع، ّالجاعسة ّالشطخ ّوجية ّفي ّتغييخ ّفيّكإلى ّعميو انت

ّاالجتساعيّّّ،الساضي ّاالستثسار ّمغ ّنػعًا ّأصبح ّالتغييخّّبحيث ّأىجاؼ ّتحقيق ّفي ّمشو ّلئلفادة لئلنداف

إلىّّةٍّالسجتسعّالحجيثّبحاجةّماسّّّ(ّأفّ 2001حياةّأفزل،ّويخػّأحسجّ)ّالتيّيخنػّإليياّالسجتسعّليعيَرّ

ّمتّّةِّالتعميسيّّّدةِّالسؤسّّ ّمجرسة ّأسػار، ّببل ّمجرسة ،ّ ّالسجتسعية ّبالبيئة ّرمة ّاألفخادّمجرسة ّبحياة مختبصة

داتّمعّغيخىاّمغّالسؤسّّّتديعَّلرمةّبقػاعجّاإلنتاج،ّمجرسةّمتصػرةّفيّأىجافياّومحتػاىاّوأساليبياّومتّّ

ػكيةّوالعقميةّوالخوحيةّخريةّوالجدسيةّواالنفعاليةّوالدمّّالذّّعمىّكلّاألصعجةّهّونسػّّّندافِّفيّتشذئةّاإل

ّواالجتساعية.

ّالسجرسةّ ّفإف  ّعسمّيتاّندانيةًّإّةًّاجتساعيّّّمؤسدةًّمغّىشا؛ ّبيا التخبيةّوالتعميعّوتعسلّعمىَّّمشػٌط

ىّالتفاعلّوالتكي فّمعّإكدابّالتبلميحّجسيعّالسياراتّوالسعارؼّوالخبخاتّالتيّيحتاجػنيا،ّوتداعجىعّعم

يعّالسجتسعّاألخبلؾيةّوالجيشيةّوتشسيةّالقجراتّوتذجيعيا،ّوتييئةّالبيئةّالسحيصةّبيع،ّوتعسلّعمىّغخسّؾِّ

ّلسدتقبل ّالفخد ّتػّضّ، ّاالفتخاضيّّمجيػؿ ّمعالسو ّبعس ّلو ّ،ح ّ)عابجيغ ّالتصػر ّؼيو ّويػاكب (،2001ّة

فيّإحجاثّالتغييخّمغّخبلؿّماّتقػـّاّاّومسيدًّاّىامًّرةّدورًّاإلداّتؤدؼأّفّّالّبجّّّتعميسيةٍّّعسميةٍّّؼّّأّولشجاح

،ّوامتبلكوّاا،ّبارعًّا،ّمفكخًّا،ّمبجعًّودورّمجيخّالسجرسةّبرفتوّؾياديًّّبيا،ّشةٍّّػومدؤولياتّمشّبوّمغّمياّـ 

ّوتججيجهّ ّعسميع ّتصػيخ ّفي ّفييا ّلمعامميغ ّالفخص ّإتاحة ّعمى ّومقجرتو ّوالتشطيسية ّالتخصيصية لمسيارات

ّ.(2014ؼّوالسشػرؼ،ّ)الجخايج
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عمىّاألعساؿّالخوتيشيةّّمقترخةًّّةّلعّتعجّّوضائفّاإلدارةّالسجرسيّّّ(ّأف2000ّّويخػّ)األغبخؼ،ّّ

ّتتعمّّ ّالتي ّالسجرسيّّوالسكتبية ّوالقػانيغ ّاألنطسة ّبتشفيح ّالسجرسيّّق ّفاإلدارة ّبسياّـ ة، ّتقػـ ّجانبّّفشيةٍّّة إلى

ّكلّّ ّعغ ّمدئػلة ّفيي ّاإلدارية، ّاإلداريّّّالسياـ ّالفشيّّاألعساؿ ّوالشػاحي ّتجريذّة ّوشخؽ ّمشاىج، ّمغ ة

ّالسحمّّأّو ّبالسجتسع ّالسجرسة ّوعبلقة ّاالستخاتيجيّّيّّنذصة، ّالتخصيط ّوإجخاء ّالسجرسيّّّ، ّلمبخامج ة،ّالبلـز

ّ.وغيخىاّبساّيتساشىّمعّالدياسةّالعامةّلمجولة

ّّ ّواإلداريةّإلىّ(2002ويذيخ)العسايخة، ّالؿيادية ّالسيارات ّمغّّأف  ّالشاجح ّالقائج ّيستمكيا التي

ّوالفكخيةُّّ،ّواإلندانيةُّ،ّوالفشيةُّةُّخريّّالذّّّياّالسياراتُّالعػاملّالسيسةّفيّنجاحّالعسلّفيّاإلدارة،ّومغّأىسّّ

ّ.واإلداريةُّ

ّتأديتياأثشاءّفيّعجيجّمغّالسذكبلتّاآلنيةّوالسدتسخةّالتيّتعتخضياّالةّاإلداراتّالسجرسيّّّتػاجوّّْوّ

ّتع ّالتي ّالستاحة، ّووضائفيا ّّجنذاشيا ّصعػبات ّاألكسلّوعػائق ّالػجو ّعمى ّبػضائفيا ّالؿياـ ّشخيق في

ّ.(2012)الجبػرؼ،ّ

ّ(ّ ّحسايل 2018ّويذيخ )ّ ّالسذكبلتِّإلى ّالسجرسيّّّوالرعػباتِّّأف  ّواإلدارة ّالؿيادة ّتػاجو ةّالتي

جدة،ّوالتيّأصبحتّىاجدًاّتصػرةّوالستجّّضخوؼّالحياةّالسّلمتدارعّفيّتغّيخّنتيجةًّّغػشًاّمتدايجةًّتذكلُّضّ

ّأفّّ ّو ّفمدفةٍّّوالتحجياتِّّالسذكبلتِّّأىعّّّليا، ّإلى ّاالفتقار ّاإلدارةّّومحجدةٍّّواضحةٍّّىي ّحػؿ السعالع

تخجعُّتّّومحجدةٍّّواضحةٍّّوخصطٍّّستخاتيجيةٍّالىّإلتحؿيقيا،ّّوّومحجدةٍّّواضحةٍّّةّبخمتياّوالىّمعاييخَّالسجرسيّّ

ّتخسعّسيخىاّالعاـ.الفمدفةّإلىّواقعّممسػسّ

اإلداريةّالتيّتعيقّإدارةّّوالسذكبلتِّّعػباتِّ(ّأبخزّالّر2010ّيمخزّبحيزّ)ّنفدوّوفيّالدياؽ

ّقمّّ ّمشيا: ّواالجتساعيّّالسجرسة ّوالسعشػية ّالسادية ّالحػافد ّالسجارسة ّإنتاجية ّلديادة ّالّرّّة ّوازدحاـ فػؼّ،

ّلتجنيّّسيغّرّْةّبالصمبةّ،ّوانخفاضّالخوحّالسعشػيةّلمسجّّالجراسيّّ ؼّإلىّانخفاضّفيّرواتبيع،ّمساّيؤدّّّنطخًا
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رسيغّبيغّالحيغّة،ّوكثخةّتشقبلتّالسجّّة،ّوعجـّتػضيفّاقتخاحاتّالسجيخيغّلتحديغّالعسميةّالتعميسيّّنتاجيّّاإل

ّ،ةخّالتجييداتّالسجرسيّّةّلمفخوؽّالفخديةّلمصمبة،ّوعجـّتػفّّواآلخخ،ّوعجـّمخاعاةّبعسّالسػضػعاتّالجراسيّّ

ّ.ةحيّّباتّوالسبلعبّوالسختبخاتّوالسخافقّالّرّمثل:ّالسكت

لّاالحتبلؿّالستسثّّّسارسوالجورّالحؼّيّأفّّعغّمجارسّفمدصيغّّوتزيفّالباحثةّوبذكلّخاّصّّ

لىّالسجارسّواعتقاالتّفيّصفػؼّإخؽّالسؤديةّغبلؽّالصّّّإفيّسياسةّالتجييلّوسياسةّالتيجيخّمغّخبلؿّ

ىاليّوالتزييقّعمييعّفيّلقسةّعيذيعّىػّمغّالحػاجدّومحاصخةّاأل،ّوبشاءّيغّخيسيغّوالسجبةّوالسعمّّالصمّّ

ّساسيةّالتيّتػاجوّالتعميعّفيّفمدصيغ.الرعػباتّاأل

ّأفّ  ّفي ّشّظ ّخاّصّّال ّمعالع ّلو ّفمدصيغ ّفي ّومذكبلتو ّالتعميع ّخجيجة،ّأوضاع ّ)أبػ ّقجميا ة

الدميعّّوالبيئيّّّءّالييكميّّونقزّفيّأعجادّالسجارسّذاتّالبشاّ،ةفػؼّالسجرسيّّالّرّّفيّ(ّوىي:ّنقز2011

عجادّالصمبةّّأالّيتشاسبّمعّالحؼّسيغّعجادّالسعمّّّأةّعاـ،ّوقمّّّالحؼّيتشاسبّمعّأعجادّالصمبةّالستدايجّفيّكلّّ

،ّالحؼّيتسخسّعشوّالسذكبلتّوالعػائقّالتيّتخؾّآثاًراّسمبيةًّفػؼّي،ّوىحاّماّيثبتّاالكتطاظّبالّرّالكمّّ

عّوالصالبّفيّعسمياتّالتػاصلّكبيخةّبيغّالسعمّّّةيجادّفجّػإّ،ّومغّثعّّءعمىّحجّسػاّوالصمبةتخىقّالسعّمعّ

برػرةّكبيخةّبقجرّّأوّالتخبػؼّّّؼيساّبيشيسا،ّووجػدّخصطّالّتيجؼّفيّمغداىاّكثيخًاّإلىّالتصػيخّالعسخانيّّ

ّالسعمّّ ّأوضاع ّحػؿ ّتكػف ّالّزّما ّاالحتياجات ّبعس ّأو ّالحرز ّعمى ّوتػزيعيع ّلمسجرسة،ّسيغ خورية

ّ(ّلمصفل.والجدسيّّّوالشفديّّّمخاعاةّالسشياجّلمفئةّالعسخيةّلمصالب،ّالجانبّ)العقميّّوعجـّ

ّواقعًّ ّاألوضاع ّىحه ّأفخزت ّتحجًّّّخامخيّاوقج ّأماـ ّوالتعميع ّالتخبية ّوزارة تصمبتّّعطيسةٍّّياتٍّوضع

لتعميعّمجارسّوزارةّالتخبيةّواّفقجّأنذأتبشاءّىحاّالػشغ،ّأالتعاملّمعّاألمػرّبحكسةّورويةّلمخخوجّبتعميعّ

ذةّالشائيةّوالسشاشقّالتيّتقعّعمىّخصػطّالتساسّمعّجيرّاالحتبلؿّأوّمدتػششيوّفيّالسشاشقّالسيسّّ

ّالسدسّّ ّالسشاشق ّحقّّوفي ّمغ ّالسشاشق ّىحه ّشبلب ّلتسكيغ ّ)ج( ّالسػاششيغّاة ّصسػد ّولتعديد ّبالتعميع يع
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ّأسباٌبّأخخػّػيةّالػششيةّالفمدصيشية،ّوالحفاظّعمىّاليَّ ّالتخبيةّوالتعميعّالفمدصيشيةّإلىوزارةّّدعتوَثّسَة

ّّ.(2018)ّوزارةّالتخبيةّوالتعميعّ،ؼ(سػدّوالتحجّّالتيّأشمقتّعميياّاسعّ)مجارسّالّرّّىحهّالسجارسّإنذاء

ّّوتخّػّ ّأَف ّالباحثة ّالسجارسأىع ّىحه ّإقامة ّوالقخػّأسباب ّالسجف ّعغ ّالسشاشق ّىحه ّانعداؿ :

،ّ(الذػارعّااللتفاؼيةّ)سىدّّمشاشقّالتساسّأوّماّيُّمغّوقخبياّّ،وبعجىاّعغّمخاكدّالقخػّوالسجفّ،الفمدصيشية

ّاألساسيّّ ّوالسػارد ّاإلمكانات ّتػفّّوقمة ّوعجـ ّفييا، ّالصّّة ّالساء، ّالكيخباء، ّمثل: ّاألساسية ّالخجمات خؽ،ّخ

ّأ ّتسكغ ّعجـ ّالسشاشق، ّىحه ّفي ّالتحتية ّالبشية ّانعجاـ ّوتػاصل، ّاتراؿ ّمغّووسائل ّالسشاشق ّىحه شفاؿ

ّىحهّالسشاشقّمعّالذػارعّالتيّتديصخّعميياّقػاتّاالحتبلؿ،ّو ّالػصػؿّإلىّالسجارسّالقخيبةّبدببّتبلـز

مرادرةّأراضيّىحهّتسكيغّوتثبيتّالدكافّعمىّأرضيعّوالػقػؼّفيّوجوّسياسةّاالحتبلؿّالخاميةّإلىّ

ّوتيجيخىعّسكافّىحهّالسشاشقّبلؿّالستكخرةّلصخدالسشاشقّلتػسيعّالسدتػششاتّاإلسخائيمية،ّومحاولةّاالحت

ّمػاشٍّ ّمغ ّالسػاششيغ ّعير ّمرادر ّعمى ّوالديصخة ّالبيػت ّىجـ ّخبلؿ ّبذكلّّمغ ّزراعية ومحاصيل

ّمتكخر.

ّالز ّّوّ ّلتدميط ّالجراسة ّىحه ّجاءت ّىشا ّأىعّّػّْمغ ّعمى ّتػاجوّالّرّّء ّالتي ّوالسذكبلت عػبات

ّؼّفيّمحافطةّالخميل.سػدّوالتحجّّمجارسّالّرّ

 : مذكمة الجراسة: 2.1 

ّالسجرسيّّ ّاإلدارة ّتخمػ ّتعتخضياال ّالتي ّالسذكبلت ّمغ ّأّة ّفي ّبياّلجورىاّتأديتياثشاء ّالسشػط

ّفيّمػاجيةّتمظّالّرّألىّالسعاناةّإة،ّمساّيؤدؼّساسيّّووضائفياّاأل ةّةّالتعميسيّّالعسميّّّعاقةّإعػبات،ّّوحيانًا

ّوتؤثّّ ّأىجافيا، ّتحقيق ّعغ ّالتعمسية ّعمى ّسمبًا ّالجراسيّّخ ّالسادة ّمغ ّاستفادتيع ّومجػ ّالصمبة ّاألمخّأداء ة،

ّيذكّّ ّمجسمالحؼ ّفي ّالجراسيّّّوِّل ّلمػقت ّاإلدارةّّىجرًا ّلجيػد ّوىجرًا ّالسجرسة، ّفي ّالصالب ّيقزيو الحؼ
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عػباتّتختمفّمغّإدارةّإلىّأخخػّومغّوىحهّالّرّّةّالتيّتبحلياّمغّأجلّتحقيقّأىجاؼّالسجرسة،السجرسيّّ

ّ.(2016)أبػّسسخةّومججالوؼ،ّأخخّػّلىإةّمخحمةّتعميسيّّ

ّيػاج ّاالحتبلؿّاإلىسّّّأةّمغّوّمغّمذكبلتّجسّّيوإفّالستتبعّلمتعميعّفيّفمدصيغّوما ّسخائيميّّيا

ّ ّمغ ّالعجيج ّحخمت ّالتي ّوالعشرخية ّالتعدؽية ّالحقّّأوسياساتو ّمغ ّفمدصيغ ّالتعميعّبشاء ّالحقّّّ،في ّوىحا

مشيةّلبلحتبلؿّىجاؼّالدياساتّاألّأليوّجسيعّالسعاىجاتّوالسػاثيقّالخبانيةّوالجولية،ّوكانتّإالحؼّدعتّ

ّفيّالعيرّاآلمغ،ّوبساّأفّّّفيّالتعميع،ّوالحقّّّخخػّلمسػاششيغّكالحقّّمغّالحقػؽّاألّالكثيختقزيّعمىّ

ّوالسدتػششات ّالسدتػششيغ ّأمغ ّعمى ّجًجا ّحخيز ّاّفإفّّّ،االحتبلؿ ّالفمدصيشية ّوالسحاذيةّالسشاشق لشائية

مغ،ّفاإلغبلؽّالستكخرّوالحػاجدّوالسزايقاتّوغيخىاّوتكػفّضحيةّذلظّاألّ،رليحهّالسدتػششاتّتتزخّّ

ّاإل ّاالحتبللّيةّجخاءاتمغ ّالسشاشق، ّىحه ّأبشاء ّتعميع ّحخماف ّعمى ّتعسل ّوالتعميعّّوأنذأت، ّالتخبية وزارة

،ّوىيّتػاجوّالعجيجّمغّلمبؤرّاالستيصانّيةّخسةذةّوالستاتمظّالسشاشقّالسيسّّفيّسػدّؼّوالّرّجّّتحمجارسّال

ّ.والعػائقّعػباتالّرّ

سػدّلسدتّبعسّالسذكبلتّالتيّتعخقلّؼّوالّرّحجػّمجارسّالتحجّّإفيّّسةًّمعمّّ الباحثةّومغّخبلؿّعسل

إلىّةّفيّىحهّالسجارس،ّوحدبّعمعّالباحثةّلعّيتصخؽّأحجّمغّالباحثيغّةّوالتعميسيّّعسلّالييئاتّاإلداريّّ

ّسػد،ّومساّسبقّكموّبدغتّوتبمػرتّمذكمةّالجراسةّفيّالدؤاؿّاآلتي:ّؼّوالّرّمجارسّالتحجّّمػضػعّ

 عػبات التي تػاجو مجارس التحجي والرسػد في محافطة الخميل؟الر   ىيما

ّ:ّّتيةةّاآلخعيّّسئمةّالفَّومغّالدؤاؿّالخئيذّالدابقّانبثقتّاأل

 ة :خعي  سئمة الجراسة الفَ أ

ّسػدّفيّمحافطةّالخميل؟ؼّوالّرّعػباتّالتيّتػاجوّمجارسّالتحجّّالّرّّىيّدرجةّما -1
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 سػدّفيّمحافطةّالخميل؟ؼّوالّرّعػباتّالتيّتػاجوّمجارسّالتحجّّالّرّّأىعّّّىيما -2

ّاستجاباتّىلّىشاؾّفخوؽّذاتّداللةّإحرائيةّفيّمتػسّّ -3 فيّمجارسّّعيشةّالجراسةأفخادّصات

ّوالّرّالتحجّّ ّتُّؼ ّالخميل ّمحافطة ّفي ّسػد ّاعدػ ّالعسل،ّّاآلتيةّلستغيخاتإلى ّشبيعة )السجيخية،

ّ،ّوسشػاتّالخبخة(؟.الجشذ،ّالسؤىلّالعمسيّّ

 ات الجراسة:: فخضي  3.1

ّولئلجابةّعمىّالدؤاؿّالفخعيّالثالثّصيغتّالفخضياتّالرفخيةّاآلتية:ّّّ

1. (ّ ّالجاللة ّمدتػػ ّعشج ّإحرائية ّداللة ّذات ّفخوؽ ّتػجج ّمتػسα≤0.05ّّال ّفي ّاستجاباتّ( صات

 متغيخّالسجيخية.إلىّعدػّسػدّفيّمحافطةّالخميلّتُّؼّوالّرّفيّمجارسّالتحجّّّعيشةّالجراسةأفخادّ

2. (ّ ّالجاللة ّمدتػػ ّعشج ّإحرائية ّداللة ّذات ّفخوؽ ّتػجج ّمتػسα≤0.05ّّال ّفي ّاستجاباتّ( صات

ّ ّالجراسةأفخاد ّالتحجّّّعيشة ّمجارس ّوالّرّفي ّتُّؼ ّالخميل ّمحافطة ّفي ّسػد ّعدػ ّشبيعةّمتغيّّإلى خ

ّ(.إدارّؼ،ّمعّمعالعسلّ)

3. (ّ ّالجاللة ّمدتػػ ّعشج ّإحرائية ّداللة ّذات ّفخوؽ ّتػجج ّمتػسα≤0.05ّّال ّفي ّاستجاباتّ( صات

 الجشذ.ّإلىّمتغّيخّعدّػسػدّفيّمحافطةّالخميلّتُّؼّوالّرّفيّمجارسّالتحجّّّعيشةّالجراسةأفخادّ

4. (ّ ّالجاللة ّمدتػػ ّعشج ّإحرائية ّداللة ّذات ّفخوؽ ّتػجج ّمتػسα≤0.05ّّال ّفي ّاستجا( باتّصات

ّ ّالجراسةأفخاد ّتُّّعيشة ّالخميل ّمحافطة ّفي ّوالرسػد ّالتحجؼ ّمجارس ّفي ّعدػ ّالسؤىلّمتغيّّإلى خ

 .العمسيّّ

5. (ّ ّالجاللة ّمدتػػ ّعشج ّإحرائية ّداللة ّذات ّفخوؽ ّتػجج ّمتػسα≤0.05ّّال ّفي ّاستجاباتّ( صات

ّالجراسةّأفخاد ّالتحجّّّعيشة ّمجارس ّوالّرّفي ّتُّؼ ّالخميل ّمحافطة ّفي ّسػد ّعدػ ّمتغيّّإلى سشػاتّخ

 الخبخة.
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ّ: أىجاف الجراسة:4.1

ّىجفتّىحهّالجراسةّإلى:ّّّّّ

ّسػدّفيّمحافطةّالخميل.ؼّوالّرّعػباتّالتيّتػاجوّمجارسّالتحجّّالّرّّدرجةمعخفةّ (1

ّسػدّفيّمحافطةّالخميل.ؼّوالّرّعػباتّالتيّمجارسّالتحجّّالّرّّمعخفةّأىعّّ (2

3) ّ ّالسدتقمّّّعمىالتعخؼ ّلمستغيخات ّالفخوؽ ّداللة ّاآلتية ّالسؤىلّة ّالجشذ، ّالعسل، ّشبيعة )السجيخية،

 سػدّفيّمحافطةّالخميل.ؼّوالّرّعػباتّالتيّمجارسّالتحجّّالعمسي،ّوسشػاتّالخبخة(ّفيّالّرّ

 ة الجراسة:: أىسي  5.1

: األىسية الشطخي   ّالجراسةّفيّتجديجّحجعّالّرّّالشطخيةةّتكسغّاألىسيّّّة :اولا عػباتّالتيّتػاجوّليحه

 سػدّفيّمحافطةّالخميلّورفجّالسكتبةّالعخبيةّبيا.ؼّوالّرّمجارسّالتحجّّ

الّأ،ّمخخجاتّوزارةّالتخبيةّوالتعميعّفيّمقاومةّاالحتبلؿّواالستيصافّءّعمىّأىعّّػّْنياّتمقيّالز ّأّوّ

سػد،ّووقجّتفيجّنتائجّىحهّالجراسةّالعامميغّفيّوزارةّالتخبيةّوالتعميعّلمعسلّعمىّؼّوالّرّوىيّمجارسّالتحجّّ

تحليلّىحهّالرعػباتّقجرّاإلمكاف،ّلمسحافطةّعمىّحقػؽّأبشاءّالسػاششيغّفيّىحهّالسشاشقّفيّالتعميعّ

ّلتشقلّإلىّأماكغّأخخػ.إلىّادوفّالحاجةّ

ّالسّ:ةثانياا: األىسية التصبيكي  ّّّ ّاإلدارات ّوالسعمّّجرسيّّتفيج ّة ّسيغ ّبالرعػباتّمغ ّتعخيفيع حيث

ّالتحجّّ ّمجارس ّتػاجو ّوالّرّالتي ّالخميلؼ ّمحافطة ّفي ّّوسػد ّتقييعٍّ، ّتػاجوّّواقعيٍّّّتقجيع ّالتي لمرعػبات

ؼّعػباتّالتيّتػاجوّمجارسّالتحجّّالّرّّأىعّّّ،ّوالتعخؼّعمىسػدّفيّمحافطةّالخميلؼّوالّرّمجارسّالتحجّّ

 سػدّفيّمحافطةّالخميل.والّرّ
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 :حجود الجراسة:6.1

ّ:ّعمىّالّشحػّاآلتيتعّتقجيعّحجودّالجراسةّ

ّالسكانيّّّالحجّّ -1 ّعمى ّالجراسة ّىحه ّاقترخت ّالسجارسّنػعْيغ: ّلمبؤرّّ:مغ ّالستاخسة ّالسجارس ىسا

ّالقجيسة ّالبمجة ّفي ّكسا ّوىيّّ،االستيصانية ّبالسرادرة ّوالسيجدة ّالسيسذة ّالسشاشق ّفي والسجارس

ّمحافطةّالخميل.ّسػدّفيؼّوالّرّمجارسّالتحجّّ

ّ.ّ(2020\2019جخيتّىحهّالجراسةّفيّالفرلّالجراسيّالثانيّلمعاـّ):ّأُّالدمشيّّّالحجّّ -2

ّالبذخؼّّّالحجّّ -3 ّعمى ّالجراسة ّىحه ّاقترخت ّومعمّّ: ّومجيخات ّومعمّّمجيخؼ ّالتحجّّسي ّمجارس ؼّسات

ّفيّمحافطةّالخميل.سػدّوالّرّ

سػدّؼّوالّرّيّتػاجوّمجارسّالتحجّّعػباتّالتالسػضػعي:ّاقترختّىحهّالجراسةّعمىّالّرّّالحجّّ -4

ّفيّمحافطةّالخميل.

ّتحّّجخائيّّاإلّالحجّّ -5 ّالحجّّ: ّوشبيعةّّجخائيّّاإلّجد ّالبيانات، ّجسيع ّفي ّالسدتخجمة ّالجراسة بأدوات

ّ.ءّالسرصمحاتّاإلجخائيةّلمجراسةػّْ،ّفيَّضّالعيشةّوشبيعةّالتحميلّاإلحرائيّّ

 : مرصمحات الجراسة:7.1

ّعػبات:الّرّ

ّوَصّّمفخدىاّ ّالذّّعُُّصُعػبة، ّصعبةٌّب ّعؿبٌة ّويقاؿ ّالُعدخ، ّىػ ّوالرعب ّوعُدَخ، ّاشتج  ّأؼ ّشاقّّيء: ،ّةٌّ:

ّ(.2004ّ:514)مجسعّالمغةّالعخبية،ّّشجيجةٌّّصعبةٌّّوحياةٌّ

ّ

ّ
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ّ:ّةعػبات اإلداري  الر  

ثشاءّأّفيّ(ّعمىّأنياّ"العػائقّالساديةّأوّالسعشػيةّالتيّتػاجوّالسجيخ108:2019عخفياّاألصقةّ)تُّ

ػؿّدوفّتحقيقّاألىجاؼّالتخبػيةّالسخجػة"،ّفيّحيغّحّْاإلخبلؿّبديخّالعسلّوتَّّإلىؼّوتؤدّّّ،عسموّالخسسيّّ

قّبالقػانيغّواألنطسةّوتػفيخّاإلمكاناتّالساديةّعػباتّالتيّتتعمّّ(ّعمىّأنياّ"الّر2017ّ:8ّيعخفياّعيدىّ)

ّالسجرسيّّ ّوالتجييدات ّالوالسباني ّالسشاخ ّوتييئة ّالتقاريخ ّوإعجاد ّاإلندانيّّلمسعمّّّتعميسيّّة ّوالسشاخ ّوالصالب ّع

ّقّالتعميساتّوالقػاعجّوتشطيعّالعسل".ةّوتدييخّشئػفّالسجرسةّوفّْةّالتعميسيّّلمعامميغ،ّوتفعيلّجػانبّالعسميّّ

العؿباتّوالعػائقّالتيّتػاجوّّىحيغّالتعخيفيغّوغيخىسا؛ّفإّفّالباحثةّتعّخفياّعمىّأنيا"ومغّخبلؿّ

ؼّإلىّعخقمةّسيخّالعسلّأوّقرػرّفيّسػدّمساّيؤدّّؼّوالّرّةّفيّمجارسّالتحجّّلتعميسيّّةّواالييئاتّاإلداريّّ

ّ"الؿياـّبالػاجباتّفيّىحهّالسجارس.

ّ:ّةاإلدارات السجرسي  

ّشافرّ) ّالعسمياتّالتخبػيةّالستكاممةّّعمى(2004ّ:171يعخفيا ّ"مجسػعةّمغ ّنخبةّشفحّّيأنيا ىا

ّلتحقيقّأىجاؼّالتخبيةّالخاميةّإلشباعّحاجاتّالسجتسعّمغّالتخبػييغّالسؤىميغّتأـيبًلّنطخيًاّ وعسميًاّعاليًا

ّالقخاراتّعَّ ّالتخاذ ّالتقػيع ّثع ّوالتػجيو ّوالتشديق ّوالتشطيع ّكالتخصيط ّواألنذصة ّاإلجخاءات ّمجسػعة بخ

ّءّالسشجدات"ّ.ػّْعمىَّضّالسشاسبةّ

ّىػّعسلّتعميسيّّّماّكلّّلأنياّ"عسميةّتخصيطّوتشديقّوتػجيوّعمىّ(2004ّ:19ّويعخفياّحديغ)

ّتخبػؼّّ ّوتقجموّأو ّالتعميع ّتصػيخ ّأجل ّمغ ّالسجرسة ّداخل ّيحجث ّكلّّ، ّىي ّتتحقّّّأو ّنذاط ّمغ خبللوّق

ّاألغخاضّالتخبػيةّوفقّنساذجّمختارةّومحجدةّداخلّالسجرسة".



-11- 
 

ّوغيخىا ّالتعخيفات ّىحه ّخبلؿ ّمجيخّّ،ومغ ّبيا ّيقػـ ّالتي ّوالسياـ ّاألنذصة ّبأنيا ّالباحثة تعخفيا

ّغّأجلّتحقيقّاألىجاؼّالتخبػيةّالسشذػدةّ.ّالسجرسةّم

 سػد:جي والر  مجارس التح  

ةّالفمدصيشيةّػيّّالحفاظّعمىّاليُّّمغّقبلّوزارةّالتخبيةّوالتعميعّالفمدصيشيةّبػيةَُّّأنذئتىيّمجارسّّّ

ّفيّمختمفّأرجاءّالّزّّ،وتقجيعّخجمةّالتعميعّ،واألرضّالفمدصيشية ّفيّوىيّمشتذخة فةّالغخبية،ّوتحجيجًا

خبّ)ّالقخػّالرغيخة(ّوىحهّالسجارسّالسشاشقّالسيجدةّبالسرادرةّواالستيصافّفيّالتجسعاتّالبجويةّوالخِّ

ّوأعيجّبشاؤىاّمغّججيج،ّ،أوّمختيغّفيّالغالبّتتألفّمغّغخفتيغّأوّثبلث،ّىجـّاالحتبلؿّالعجيجّمشياّمخةًّ

ّالشطاميّّتتسيّّ ّالسجارس ّكسا ّليدت ّبأنيا ّالسجارس ّىحه ّد ّاالعتيادية، ّة ّتفتقخ ّفيي ّوالتجييداتّإلى بعس

ّ(2018،ّوالتدييبلتّالتيّتحرلّعميياّالسجارسّاالعتياديةّ)صحيفةّالقجسّالعخبيّّ

 محافطة الخميل:

دياّالكشعانيػفّفيّالعرخّ(ّكع،ّأس35ّّتقعّفيّالزفةّالغخبيةّإلىّالجشػبّمغّالقجسّبحػاليّ)ّّّ

كافّوالسداحة،ّحيثّبمغّعجدّالغخبيةّمغّحيثّعجدّالدّّفةّاليػـّأكبخّمجفّالّزّّوُتعجّّالسبكخ،ّّالبخوندؼّّ

ةّ،ّتستازّالسجيشةّبأىسي2ّّ(ّكع42(ندسة،ّوتبمغّمداحتياّ)762,541ّ(ّبقخابةّ)2020سكانياّفيّعاـّ)

تذتيخّبدراعةّّفييّزراعيةٌّّؾيسةٌّفةّالغخبية،ّولياّمغّأكبخّالسخاكدّاالقتراديةّفيّالّزّّاقتراديةّحيثُّتعجّّ

السدججّّطّالسجيشةَّ،ّحيثّيتػسّّالثبلثّساويةديشيةّلمجياناتّالدّّّةٌّأىسيّّّأيزاًّّاتو،ّولمخميلالعشبّوتشتجّمذتق

يسيّ  يعَّّ:لؤلنبياءّالحؼّيحػؼّمقاماتِّّاإلبخـا ّ(،ّوزوجاتيعّ)السػسػعةّالحخةّ،ّويعقػبَّ،ّوإسحقَّإبخـا

ّ

ّ
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 البمجة القجيسة في مجيشة الخميل:

ّا ّالجدء ّىي ّالخميل ّفي ّالقجيسة ّالّزّلبمجة ّجشػب ّالخميل ّلسجيشة ّالقجيع ّفيّالتاريخي ّالغخبية فة

أوؿّاسعُّأشمقّعمىّىحهّالسجيشةّكافّقخيةُّأربعّوىػّاسعّكشعانيّّ،فييّمغّأقجـّالسجفّفيّالعالعّ،فمدصيغ

كغّفيياّأربعّعذائخّكشعانية،ّوىشاؾّقػؿّأخخّيػُذيخّإلىّأنياّسسيتّبيحاّاالسعُّأشمقّعميياّألنوّكافّيدّّ

ّالكشعانييغّالعسالقةّفيّذلظّالػقت،ّثعُّأشمقّعميياّاسعّ)ّحبخوف(ّويعشيّّندبةّإلى ُأربعّزعيعّسكانيا

ّالدبلـ يعّعميو ّالحكعّّ،الرجيقّأوّالخميلّندبةّإلىّخميلّهللاّإبخـا ّإلىّفتخة يعػدّإنذاءّمعطعّمبانييا

،ّوتذّكلH2ّيوّمشصقةّتقعّالبمجةّالقجيسةّشخؽّمخكدّالخميل،ّضسغّماُّيصمقّعمّ،،ّوالعثسانيّالسسمػكي

عبارةّعغّعجدّكبيخّمغّالصخؽّوالسبانيّاألثخّية،ّباإلضافةّإلىّّ،ّوىيجدًءاّصغيًخاّمغّمداحةّالسجيشة

يسي. ّ(2017)ّوزارةّالدياحةّواألثار،ّالسعالعّالسعسارّيةّوالجيشّيةّاليامةّ،ّأىسياّالسدججّاإلبخـا

 مدافخ يصا:

فةّقخيةّفمدصيشيةّفيّمحافطةّالخميلّجشػبّالّزّّ(19)مدافخّيصاّىيّعبارةّعغّمجسػعةّمغّ

ّ ّبيغ ّتقع ّالخميل24ّو14ّالغخبية، ّمجيشة ّجشػب ّىزبةّ،كع ّباتجاه ّالخميل ّجباؿ ّسمدمة ّنياية ّفي تقع

جدءّكبيخّّوألفّدونعّتقخيًبا،65ّّفمدصيشي،ّمداحةّمدافخّيصاّترلّلػ2200ّالشقبّالسحتل،ّيقصشياّنحػّ

نيايةّالدبعيشيات،ّبجأّاالحتبلؿّببشاءّججارّديسغخافيّلفرلّالسدافخّعغّّمعّ،ؿمشياّتحتّسيصخةّاالحتبل

ّ ّفأنذأ؛ ّمدتػششات ّإقامة ّخبلؿ ّمغ ّيتيخ“محيصيا، ّ”بيت ّ”سػسيا“، ّ”كخمئيل“، ّ”ماعػّف“، ،ّ”أؼيجاؿ“،

السػسػعةّالحخة(ّ)ّ،وغيخىاّمغّالسدتػششات”ّمتدبيّيائيخ“
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 الفرل الثاني

   اإلشار الشطخي. 
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 :: اإلشار الشطخي  1.2

 : السقجمة :1.1.2

جّاإلندافّعمىّاألرض،ّفتشطيسوّلحياتوّنػعّمغّأنػاعّاإلدارةّ،ّوىيّتختمفّجٍّجتّاإلدارةّمشحّوُّجِّوُّ

جّالعسلّفيّالػقتّجةّلتعقّّ،بيشساّاليػـّىيّمعقّّّومحجودةًّّفقجّكانتّبديصةًّّ،اّكانتّعميوّبالساضياليػـّعسّّ

،ّ ّأىسيّّّالحاضخ ّمغّوتدداد ّمديج ّنحػ ّواتجاىيا ،ّ ّواتداعيا ّالبذخية ّالشذاشات ّمجاالت ّبديادة ّاإلدارة ة

ّالتخرزّوالتشػعّمغّناحيةّأخخػّ.

فيّمجاؿّالعسلّاإلدارؼ،ّونطخًاّلساّيذيجهّالعالعّمغّتغيخاتًّّاُّميّساًّةّعشرّخاإلدارةّالسجرسيّّّعجّّوتُّّ

ّالبجّّوتحجّّ ّبذكّيات، ّباإلدارة ّاالىتساـ ّ ّالسجرسيّّمغ ّواإلدارة ّعاـ ّخاّصّل ّبذكل ّىيّّة ّالسجرسة ّألف  ؛

فّمعّماّيجخؼّقادرّعمىّالتعايرّوالتكيّّّ،هفيّجسيعّنػاحيّنسػّّّمتكاملٍّّعّبتشسيةّجيلٍّدةّالتيّتيتّّالسؤسّّ

عػباتّالتيّةّوالّرّاإلدارةّالسجرسيّّّإلقاءّالّزْػءّعمىمغّّمغّحػلو،ّمغّأجلّالشيػضّبسجتسعو،ّفبلّبجّّ

ّ(.2019عصػؼ،تػاجيياّ)

 ة:: اإلدارة  السجرسي  2.1.2

ىّالسجاالتّالحياتية،ّىجاؼّفيّشتّّاأللشجاحياّفيّتحقيقّّدةّّالعسػدّالفقخؼّّمؤسّّّاإلدارةّألؼّّّعجُّّتّّ

فيّاإلدارةّلساّتحتػؼّمغّالستغيخاتّالجائسةّّتعقيًجاداتّكثخّالسؤسّّأةّوالتخبػيةّمغّداتّّالتعميسيّّوالسؤسّّ

ّالسختمفة ّالسجاالت ّّ،في ّمادية ّمغّأسػاء ّالكثيخ ّتطيخ ّالستدارعة ّالتصػرات ّخبلؿ ّومغ ّبذخية، و

ّحمّّ ّعمى ّالعسل ّتتصمب ّالتي ّإالسعيقات ّبذكل ّالسؤسّّبيا ّداخل ّالستاحةّجاعي ّاإلمكانات ّضسغ ّوذلظ دة

راتيعّالسختمفةّوتتكػفّاإلدارةّدةّوالعامميغّفيياّبتخّرّمغّإدارةّالسؤسّّّوخبخةٍّّحكيسةٍّّعمىّقخاراتٍّّمعتسجةًّ
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ةّمغّالعجيجّمغّاإلجخاءاتّكالتخصيطّوتختيبّاألولػيات،ّوتشطيعّالجيػدّوالعسلّلتحقيقّاألىجاؼّالسجرسيّّ

ّ(ّ.Northouseّ،2015داخلّالسجرسةّ)

ّاإلدارةّالسجرسيّّّإلىّ(26:2019) عصػّؼّويذيخ قةّالتيّيقػـّبياّفخيقّمغّةّىيّالجيػدّالسشدّّأف 

ىّمعّماّتيجؼّإليوّيتسذّّّااؼّالتخبػيةّداخلّالسجرسةّتحؿيقًّاألىجالعامميغّ)إدارييغّوفشييغ(،ّبػيةّتحقيقّ

ةّعسميةّتخصيطّّاإلدارةّالسجرسيّّّ،ّوىحاّيعشيّأفّّسميسةٍّّوعمىّأسذٍّّأبشائياّتخبيةّصحيحةًّّالجولةّمغّتخبيةًّ

ّ.ووتقّجمّالتعميعّفيياّداخلّالسجرسةّمغّأجلّتصػيخّتعّّيّأوّّتخبػؼّّّالعسلّتعميسيّّّوتشديقّوتػجيوّلكلّّ

ّالشعسافّ ّالسجرسي2016ّ:17ّّ)ويخػ ّاإلدارة ّأف  )ّ قةّالتيّجسيعّالجيػدّوالشذاشاتّالسشدّّ"ةّىي

ّوالسعمّّ ّومداعجيو ّالسجيخ ّمغ ّيتكػف ّوالحؼ ّبالسجرسة، ّالعامميغ ّفخيق ّبيا ّبػيةَّيقػـ ّوالفشييغ تحقيقّّسيغ

ّبشائوّتخبيةًّأليوّالسجتسعّمغّتخبيةّإاألىجاؼّالتخبػيةّداخلّالسجرسةّّوخارجيا،ّوبساّيتساشىّمعّماّييجؼّ

ّ.ّ"سميسةٍّّسذٍّأعمىّّصحيحةًّ

ةّالجيازّالقائعّعمىّتشفيحّالدياسةّالتعميسيّّ"ةّأنياّ(ّاإلدارةّالسجرسي2008ّ:40ّّويرفّالعجسيّ)ّ

معّتشفيحّّ،بشائياأنحػّّرسالتياّكاممةًّّؼَّويقػـّعمىّرأسياّمجيخّتختكدّمدئػلياتوّفيّتػجيوّالسجرسةّلتؤدّّ

ةّعبلقةّالعبلقةّبيغّإدارةّالتعميعّواإلدارةّالسجرسيُّّّتعجّّحيثّّ،ادرةّعغّإدارةّالتعميعئحّواألنطسةّالّرّالمػا

ّاإلدارةّالسجرسيّّّالكلّّ ّ.ّبذكلّعاـ"ّةةّالّتديجّعمىّأفّتكػفّجدءًاّمغّاإلدارةّالتعميسيّّبالجدء،ّأؼّأف 

اتّالتيّيتعيغّعمىّمجيخّالسجرسةّالؿياـّوالسدؤوليّةّىيّالسياـّّاإلدارةّالسجرسيّّّوّتخػّالباحثةّأفّّ

ّبياّمغّأجلّتحقيقّاألىجاؼّالتخبػيةّالسشذػدةّبساّيتساشىّمعّفمدفةّالجولةّوعاداتّالسجتسعّوتقاليجه.

 ة: : مبادئ اإلدارة السجرسي   3.1.2 

ّ(:2004)حديغّكساّوضحياتتحققّوضيفةّمجيخّالسجرسةّمغّخبلؿّعجةّمبادغّوتػجيياتّّ
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ّالفخدّوجساعةّالؿيادةّمعّتخشيجّالعسلّ.ّيسافّبؿيسةاإل -1

 حدغّالتخصيطّوالتشطيعّوالتشديقّثعّالستابعةّوالتقػيع. -2

 اتخاذّالقخاراتّالستعمقةّبدياسةّالعسلّفيّالسجرسةّبأسمػبّسميع.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ -3

 باعّاألساليبّالحجيثةّفيّحلّمذكبلتّالعسلّالسجرسي.ّتّا -4

 ميسية.اإلدراؾّالتاـّألىجاؼّالسخحمةّالتع -5

 .يمدمياّإلنجاحّالعسمّيةّالتعميسّيةّالتبلميحّوماّاإلدراؾّالتاـّلخرائزّنسػّّ -6

 .إليواإللساـّّبسشاىجّالسخحمةّالتعميسيةّوماّتيجؼّ -7

 عػباتّالتيّتعتخضّالعسلّداخلّالسجرسة.ّرّالالػقػؼّعمىّ -8

ّمعخفةّّاحتياجاتّالبيئةّومذكبلتيا،ّواقتخاحّالحمػؿّليا. -9

 ة:اإلدارة السجرسي   : أىجاف4.1.2

َّضّ ّالسجرسيّّػّْفي ّلئلدارة ّالخئيدة ّالػضيفة ّء ّيشبغي ّأىجاؼ ّعجة ّتتحجد ّالسجرسيّّلة ّأفّئلدارة ة

ّتحؿيقيا ّبشاءّشخريّّومغّأىسّّّ،تعسلّعمى ّ ا،ّا،ّوجدسيًّا،ّوعقميًّمتكامبًل)عمسيًّّةّالصالبّبشاءًّيا:

ّواإلداريّّاوتخبػيًّ ّالفشية ّاألعساؿ ّوتشطيع ،)...،ّ ّة ّيحقّّّفيوتشديقيا ّبسا ّإنجازّالسجرسة ّسخعة ق

ّوتعديدّالعبلقاتّالصّّ يبةّبيغّالعامميغّفيّالسجرسةّ،ّوّوضعّخصطّالتصػرّاألعساؿّوتشديقيا

ومغّلمسجرسة،ّواإلشخاؼّعمىّتشفيحّالسذخوعاتّالسجرسيةّالساليةّوّالسدتقبميةّّالسدتقبميّّّوالشسػّّ

ّالسخّرّذلظ ّوالسذخوعات ّوالسخافق ّالسباني ّال: ّلتسػيل ّالجيّّرة ّالعبلقات ّوتػفيخ ّبيغّسجرسة، جة

ّوال ّاآلالسجرسة ّمجالذ ّخبلؿ ّمغ ّالخارجية ّوالجسعيّّبيئة ّفيّباء ّالسػجػدة ّالثقاؼية ّوالسجارس ات

ّنسػّّ ّعمى ّالتمسيح ّتداعج ّالتي ّاألنذصة ّوتػفيخ ّنسػًّّالبيئة، ّاجتساعيًّشخريتو ّوتخبػيًّا ّوثقاؼيًّا ّاا

ّ(.2013داخلّالسجرسةّوخارجيا)البشا،
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ّتعديدّالخضاّالػضيفيّّّ(2019شخّ)خاأفادتّ ة،ّألنوّأىجاؼّاإلدارةّّالسجرسيّّّيعجّمغّأىعّّّأف 

ّحبّّ ّمجػ ّتحجيج ّفي ّ ّالسجرسيّّالسػضّّّيديع ّاإلدارة ّتعسل ّحيث ّلعسمو، ّالخضاّف ّخمق ّعمى ة

ةّفيّالسيّساتّوالعسل،ّوتعسلّعمىّتحديغّعسميةّمغّاالزدواجيّّّفيغ،ّوالحجّّلجػّالسػضّّّالػضيفيّّ

،ّكساّمغّجيةّأخخّػّوماّبيغّالعامميغّفيّالسجرسةّمغّجيةّبلبفيغّوالصّّبيغّالسػضّّّالتػاصلّما

بيغّالعامميغ،ّومغّخبلؿّاإلدارةّّتديعّاإلدارةّالسجرسيةّفيّخمقّبيئةّمبلئسةّلبشاءّعبلقاتّفّعالة

ّالُسش ّوالجور ّالػضائف ّفيع ّمغ ّالسجيخ ّيتسكغ ّبفاعميةّػالسجرسية ّبسيامو ّالؿياـ ّمغ ّوُتسّكشو ّبو ّط

ّ.أكبخ

ّيعسلّمجيخّالسجرسةّعمىّّفعالةٍّّقّبرػرةٍّةّتتحقّّأىجاؼّاإلدارةّالسجرسيّّّوتخػّالباحثةّأفّّ عشجما

ّالسجرسة ّفي ّالعامميغ ّوتػعية ّوأدائو ّمياراتو ّمجيخّّ،تصػيخ ّيػاكب ّوعشجما ّسميع، ّبذكل وتػجيييع

ّة.ةّوالتقشيّّةّوالتكشػلػجيّّالسجرسةّتصػراتّالعرخّالتخبػيّّ

 ة:اإلدارة السجرسي   :أىسية5.1.2

أىسيةّاإلدارةّوتكسغّّ،عشوالّغشىّلمسجتسعّقصاًعاّخجماتًياّّاعتبارىباكبيخةّةّةّأىسيّّلئلدارةّالسجرسيّّ

ّ(صبلبالّ–سػضفيغّالّ–سيغّىيّضخورةّلكلّمجرسةّوذلظّلػجػدّالسػاردّالبذخيةّ)السعمّّّ:اآلتيبةّالسجرسيّّ

نياّأوّىحهّالسػاردّلتحقيقّأىجاؼّالتخبية،ّّواآلخخيغّليػجّّّبّوجػدّفخدّيذارؾووجػدّالسػاردّالساديةّيتصمّّ

ّيتعمّّ ّاإلنذاط ّالشذاط ّشبيعة ّمغ ّأف  ،ّ ّاألعساؿ ّبتشفيح ّاألىجاؼّدارؼّّق تحجيجّّثعّّّ،التخصيطّثعّّّ،تحجيج

ّاإلدارةّالسجرسيةّالسدئػلياتّ،ّوتعسلّاإلدارةّالسجرسيّّ ةّعمىّإشباعّالحاجاتّوالخغباتّاإلندانية،ّأؼّأف 

ةّلمفخدّوالعاملّفيّالسجرسةّوالسرمحةّالعامةّعشجّاتخاذّخريّّالتػازفّبيغّالسرالحّالذّّّقَّأفّتحقّّّيجب

ّاالجتساعيّّّ،القخار ّالحاجات ّوإشباع ّالتخصيط، ّذوعشج ّيجعمو ّلئلنداف ّعباسّوتفافٍّّومبادرةٍّّعصاءٍّّاة (

،2010ّ)ّ



-18- 
 

ّالسجرسيّّأىسيّّّفّ وتخػّالباحثةّأّّ ّسةِّفّفيّدائخةّمشطّّمػضّّّةّتكسغّفيّتحخيظّكلّّةّاإلدارة

 جيج.ّفيّأقرخّوقتّوأقلّّّمتػاصلٍّّوإنتاجٍّّمدتسخٍّّوعسلِّّ،متسيدّالسعالعّمغّأجلّمجيػدٍّّواضحةٍّ

ّدارة :: أساليب اإل6.1.2

ّ:ّة ىية مغ خالل عجة أنػاع رئيدي  يسكغ ترشيف أساليب اإلدارة السجرسي  ّ

االستبجاديػفّجسيعّّيخوّف،حيثّيتخحّالسجّسمػبّاألكثخّسيصخةًّىحاّاألُّيعجّّ:ّّاألسمػب الستبجادي   -1

بشىّؼيوّالعبلقةّبيغّالسجيخّالقخاراتّفيّالسجرسةّ،ّويكػفّالتػاصلّؼيوّمغّأعمىّإلىّأسفل،ّوتُّ

ّأوامخَّ ّيتعّّّكثيخةًّّواألعزاءّعمىّاإلرغاـّ،ّويعصيّالسجيخ تذجيعّّتعارضّرغبةّالجساعةّ،ّوال

عّتػقّّبػضػحّ،ّويَّّتحجيجّاألدوارّوالسياـّّّةّ،ّويتعّّسيغّومداىستيعّأوّاعتبارىاّضخوريأفكارّالسعمّّ

ستسخار،ّّوقجّاشخاؼّعمييعّبأثشاءّاألداءّأوّاإلّفيّمغّالسعمسيغّاتباعّىحهّالتػجيياتّدوفّسؤاؿ

ديغّألنيعّبحاجةّإلىّأوّغيخّالستحسّّّ،فّالججدّأوّغيخّالسيخةّػسسمػبّالسعمّّيدتفيجّمغّىحاّاأل

ّلمسجاإل ّويسكغ ،ّ ّوالتػجيو ّّيخيغشخاؼ ّفي ّمشو ّالّرّأاالستفادة ّواألوضاع ّاألزمات ّ،ّوقات عبة

سيغّعاتّالسحجدةّبػضػحّلمسعمّّسمػبّبقجرّضئيلّمغّعجـّاليقيغّ،ّواألدوارّوالتػقّّدّىحاّاألويتسيّّ

 (ّ.2019)ّعصػؼّ،ّأوّمذاركتيعّسيغ،ّوسخعةّاتخاذّالقخارّوعجـّتذجيعّالسعمّّ

ّّاألسمػب السقشع -2 :ّ ّاتخاذ ّعمى ّالسجيخوف ّلمسعمّّيعسل ّالقخارات ّبيحهّجسيع ّإقشاعيع ّ،مع سيغ

ّيتعّّ ّوقج ّالسعمّّّالقخارات، ّلرالح ّثقةًّّ،سيغاتخاذىا ّاألسمػب ّىحا ّاإلدارةّّويشذئ ّبيغ أقػػ

 (.Ercetinّّ& Banerjee،ّ(2015سيغّوالسعمّّ

ّاألسمػب الجيسقخاشي  األ -3 ّىحا ّفي ّوالسعمّّ: ّالسجيخ ّبيغ ّالستبادؿ ّاالحتخاـ ّيدػد ّسمػب ّوىحا الشسطّسيغ،

ةّفيّاتخاذّالقخارّوتشفيحه،ّويقػـّالسجيخّقبلّاتخاذّالقخارّبتدويجّالعامميغّيأخحّمبجأّالسذاركةّالجساعيّّ

بالعامميغّأكثخّّمعوّبالسعمػماتّاألساسيةّالتيّتداعجىعّعمىّدراسةّالقخار،ّوييتعّالسجيخّالجيسقخاشيّّ
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ّفالجيسقخاشيّّ ،ّ ّبالعسل ّاىتسامو ّالسعمّّّمغ ّايقػد ّجػ ّفي ّوالصّّسيغ ّيتسيّّألمغ ّو ّالشسطّسأنيشة، ّىحا د

ّاألفكارّ ّيذجع ّمسا ّمختفعة ّالسعشػية ّالخوح ّقػػ ّوتكػف ّلمعسل، ّواإلنتاجية ّوالتعاوف بالسخونة

 (.2013سيغّ)قاسع،ماتّلمسعمّّاسيواإل

ّلمسعمّّّأسمػب التفػيس -4 ّاألسمػب ّىحا ّيدسح ّبتحسّّ: ّعسميع،ّسيغ ّمجاؿ ّفي ّالكاممة ّالسدئػلية ل

نفديعّ،ّحيثّأسػفّنتائجّمغّتمقاءّقّالسعمّّعّأفّيحقّّتػقّّويَّّ،بتػجيوّضئيلّيغّالسياـّّويقػـّالسجيخّبتعي

مغّالتػجيوّواالرشادّّّضئيلٍّّيحتفعّالسجيخّبسدئػليةّتحقيقّاألىجاؼ،ّويترفّىحاّاألسمػبّبقجرٍّ

(2003ّ،Foskett.) 

ويحاوؿّأفّّ،تخؾّاألمػرّكساّىيّعميوّإلىّسمػب:ّيحاوؿّىحاّاألّييب  أو التد   األسمػب الفػضػي   -5

يجعلّالعسلّوالسدؤوليةّعمىّجساعتوّفبلّيذتخؾّمعيعّ،ويتخؾّالسجيخّالحبلّعمىّالغاربّلمفخدّ

 (.2015والسعمسػفّيختاروفّاألصجقاءّورفاؽّالعسلّبحخيةّكاممةّ)بغّعميّ،،ّوالجساعة

سمػبّخاشئ،ّقجّأّوػبّصحيحّأسمّفميذّثّسةسمػبّمداياهّواستخجاماتوّأسبقّأفّلكلّّنمحعّمّسا

مجيخّالسجرسةّّوتخػّالباحثةّّأفّّّفيّحاالتّأخخّػّسمػبّفيّبعسّالحاالتّّوقجّيفذلّآخخ،أيشجحّ

ّومختمفةٍّّعجيجةٍّّإداريةٍّّؼّبشساذجَّلىّالترخّّإفيّإدارتوّولكغّقجّيحتاجّّواحجٍّّالّيدتصيعّاعتسادّأسمػبٍّ

ّالحؼّيتعخضّلوّ.ّّّحدبّالسػقفّاإلدارؼّّ

ّة الشاجحة:خرائز اإلدارة السجرسي  : 7.1.2

ّاإلّ ّتشجح ّعسميالكي ّفي ّالسجرسية ّوجوٍّّدارة ّأكسل ّعمى ّبيا ّالسشػشة ّرسالتيا ّأفّّوتأدية يشبغي

ّ(:2017، عبجّالجائعتترفّبالخرائزّاآلتيةّ)

جفةّفيّتحقيقّط،ّأوّالّرّ:ّوىحاّيعشيّأنياّالّتعتسجّعمىّالعذػائيةّ،ّوالتخبّّىادفةًّّإدارةًّأفّتكػفّّّ

ّ:إدارةّإيجابيةأفّتكػفّّو،ّالحّالعاـّّميعّفيّإشارّالّرّةّوالتخصيطّالدّّاياتيا،ّبلّتعتسجّعمىّالسػضػعيّّغ

الخائجّفيّمجاالتّّوىحاّيعشيّأنياّالّتخكغّإلىّالدمبيات،ّوالسػاقفّالجامجة،ّبلّيكػفّلياّالجورّالؿيادؼّّ
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ّط،ّمدتجيبةًّبعيجةّعغّاالستبجاد،ّأوّالتدمّّ:ّوىحاّيعشيّأفّتكػفّةإدارةّاجتساعيّّالعسلّالتػجيو،ّأفّتكػفّ

:ّوىحاّةًّإدارةّإندانيّّمذبعّبالتعاوف،ّواأللفة،ّوأفّتكػفّّعغّشخيقّعسلّجادّّّالحّالعاـّّلمّرّّلمسذػرة،ّمجركةًّ

لدببّأوّّراء،ّأوّمحاىبّفكخيةّ،ّأوّتخبػيةّمعيشة،ّقجّتديءّإلىّّالعسلّالتخبػؼّّآيعشيّأنياّالّتشحازّإلىّ

،ّوأفّتحخصّعمىّتحقيقّأىجافياّتِّيةّدوفّتدمّّفّتترفّبالسخونةّدوفّإفخاطّ،ّوبالججّّأيّآلخخ،ّبلّيشبغ

غّىّتتسكّّة،ّحتّّخّفيّاإلدارةّالسجرسيّّفّتتػفّّأالسعاييخّالتيّيشبغيّّبغيخّقرػر،ّأوّمغاالة،ّتمظّىيّأىعّّ

ّ.،ّونجاحٍّياّبكفاءةٍّمغّتأديةّميامّّ

ّأفّّّ ّالباحثة ّاإلدارةّوتخػ ّىي ّالشاجحة ّبيدخٍّّاإلدارة ّالسجرسة ّأىجاؼ ّتحقيق ّتدتصيع ّوأقلِّّّالتي

 جيج.

 ة:أنػاع السذكالت اإلداري   :8.1.2

ّغيخّخاليةّمغّالسذكبلتّالتيّتعتخضياّ،ندافعسلّيقػـّبوّاإلّةّشأنياّشأفّأؼّّاإلدارةّالسجرسيّّّ

بعسّاألمػرّالتيّحيانًاّمغّأنياّتعانيّأأثشاءّمسارستياّلجورىا،ّوإذاّتتبعشاّمدارّىحهّالسجرسةّنججّّفي

ّصعػباتٍّتسثّّ ّعمىّّل ّإلىّّ،ػجوّاألكسلالفيّشخيقّالؿياـّبػضائفيا ومغّّ،خخّػأوىيّتختمفّمغّإدارة

ّ(.2012،الجبػرّؼليّأخخػّ)إةّمخحمةّتعميسيّّ

 (2012ّالػفاّ)ّي(وحديغّوأب2009ّ(ّومدادّ)2007ّ(ونتيلّّ)2006ّربيع)مغّّقجّأجسعّكلّّ

 :ّّتيةشفّحدبّالخرائزّاآلّرّعمىّأفّأنػاعّالسذكبلتّاإلداريةّتُّّ(2013ّوالجليسيّ)

1- ّ ّلسذكبلت ّجدئيةشسػليتيا ّلمشطاـ ّالسكػنة ّالجدئية ّالشطع ّبأحج ّتتعمق ّالتي ّالسذكمة ّتمظ ّوىي ّأحجّ،: أو

 قّبسجسلّعسلّالشطاـ.ّجػانبّعسموّوىيّالسذكمةّالتيّتتعمّّ

يّتمظّالسذكمةّالشاشئةّعغّأسبابّمباشخةّوىّ،(بديصة)سيمةىيّحدبّدرجةّتعقيجّالسذكمةّمغّحيثّ -2

ّ ّأو ّ)صعبة(معقّّلػقػعيا ّّجة ّأو ّمشتطع، ّبذكل ّوقػعيا ّيتكخر ّالتي ّالسذكمة ّتمظ ّتمظّّشارئةوىي وىي

 السذكمةّالتيّتقعّبذكلّشارغّونادر.
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وىيّتمظّالسذكمةّالتيّيتكخرّوقػعياّبذكلّمشتطعّأوّغيخّّمكخرة ماإحدبّتػاتخّالسذكمةّ:ّفييّ -3

 مشتطعّ.

 .عةعةّأوّغيخّمتػقّّمتػقّّمغّحيثّإمكانيةّالتشبؤّبػقػعّالسذكمةّإماّ -4

وىيّتمظّالسذكمةّالتيّتشرخؼّآثارىاّإلىّمجسلّّ:حيػية والًّأّمغّحيثّتأثيخّالسذكمةّعمىّالشطاـ: -5

ّيؤدّّنذاطّنطاـّاإلدارةّوعجـّحمّّ ّيا ّاألساسّّإؼ ّبػضائفيا ّأوّانييارىالىّتعصيلّاإلدارةّعغّالؿياـ ،ّية

يةّأوّتعصيلّاإلدارةّعغّوضائفوّاألساسّّإلىّوىيّتمظّالسذكمةّالتيّالّيؤدؼّوقػعياّّ:حيػية يخغّثانًيا

 خاتّاألداءّفيّاإلدارة.إنساّانخفاضّشؽيفّفيّبعسّمؤشّّّ،انييارىا

أماّّ،ياّإلىّحلّمختمفؼّحمّّوىيّالتيّيؤدّّّ:وىيّتمظّالسذكمةّّاألـّالخئيدة ىسيةّالسذكمة:ّأحدبّ -6

 السذكمةّاألـ.ّّياّإلىّحلّّؼّحمّّالّيؤدّّّالتيّييّتمظّالسذكمة:فالسذكبلتّالثانػيةّ

ّ ّ)ويحرخ ّاستشادًّّ(2010نرار ّأنػاع، ّخسدة ّفي ّوّإّاالسذكبلت ّالسعصيات ّوضػح ّدرجة لي

حّفيّالسعصياتّدّفيّالسعصياتّواألىجاؼّبػضػحّتاـ،ّومذكبلتّتػّضّمذكبلتّتحجّّّىي:ّوّاألىجاؼ

أىجافياّمحجدةّوواضحةّومعصياتياّغيخّواضحة،ّومذكبلتّواألىجاؼّغيخّمحجدةّبػضػح،ّومذكبلتّ

 تفتقخّإلىّوضػحّاألىجاؼّوالسعصيات.

 لىّنػعيغّىسا:إ(2017ّمذكبلتّتعخؼّبسذكبلتّاالستبرار،ّوقجّقدستياّالدخحافّ)ّثّسةّو

ّلمحلّّّ:ّوىيّالتيّتذسلّكلّّالسذاكلّالسغمقة -1 ّيمـد ،ّويكػفّلياّجػابّمحجدّومعمػـ،ّأؼّأفّما

ّلمػصػؿّّ،السصمػبةّمػجػدةالسعمػماتّ القػانيغّوالسعادالتّّلىّحلّّإوماّعميظّإالّأفّتصبقّماّيمـد

 بلبّفيّالسجارسّوالسعاىجّوغيخّذلظ.وغيخّذلظ،ّومثالياّالسدائلّالتيّتػاجوّالصّّ

ّيُّ -0 ّال ّالتي ّوىي ّالسفتػحة: ّحلّّالسذكبلت ّليا ّبالزبطّعخؼ ّمحجد ّجػاب ّالسعصياتّّ،أو وتشقريا

،ّثعّتحجيجّشخيقة،ّّومخاؾبةّسيخّجءّالحلّّياّفيّوضعّاستخاتيجيةّلبَّخزّشخيقةّحمّّوالسعمػماتّ،ّوتتم
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ّثعّّ ّؼيو، ّوالتقجـ ّالحلّّّالعسل ّيحقّّّاختبار ّالحؼ ّمغّاألمثل ّالشػع ّىحا ّومثل ّالسشذػدة، ّاألىجاؼ ق

أؼّواحجّمغّىحهّالحمػؿّيسكغّأفّّفّ أّوىحاّيعشيحمػلياّوتفيّبالغخض،ّّعَّالسذكبلتّيسكغّأفّتتشػّّ

ّأوّيكػفّّإلىّحلّّّترلّأفّّْأحيانالمسذكمة،ّبلّويسكغّّكػفّحبلًّي ّاألشخاؼّ، وسطّيخضيّجسيع

 ىػّتقبلّالػضعّالقائعّوالتعايرّمعوّ)ّأؼّاالقتشاعّبوّوالربخّعميو(.ّالحلّّ

لىّماّيميّ:ّمذكبلتّفيّالتشفيحّوىيّاالنحخاؼّإالسذكبلتّاإلداريةّّ(2012الصمحيّ)وقجّقدعّ

ّوىيّماّيسشعّالػصػؿّالىّوضعّأفزل.ّنجازمذكبلتّفيّاإلّوعغّالسعاييخّالسحجدةّبشقزّأوّزيادة،ّ

 : دور مجيخ السجرسة:9.1.2

ّالتخبػيةّ ّشؤونيا ّجسيع ّعمى ّمذخؼ ّوىػ ّمجرستو، ّفي ّاألوؿ ّالسدؤوؿ ّىػ ّالسجرسة مجيخ

ّواال ّواإلدارية ّكساّوالتعميسية، ّالسجرسة ّمجيخ ّدور ّويكسغ ّوشبلبو، ّلدمبلئو ّالحدشة ّالقجوة ّوىػ جتساعية،

ّ ّاآل2007) الميػانيتخاىا ّاألمػر ّفي ّوتفيّّتية( ّالسخحمة ّبأىجاؼ ّالكاممة ّاإلحاشة ّإلىّ: ّوالتعخؼ سيا

ّشبلبيا، ّالّرّّخرائز ّالتخبػية ّالبيئة ّشخّرّوتييئة ّلبشاء ّالجػانبّالحة ّجسيع ّمغ ّونسػه ّالصالب ية

ّوتييئتياّوإكداب ّوتشطيساتيا ّوتجييداتيا ّالسجرسة ّمخافق ّعمى ّاإلشخاؼ ّومتابعة ّالحسيجة، ّالخراؿ و

ّالتعمّّ ّمرادر ّومخكد ّوالسعامل ّالسختبخات ّمثل ّالسجرسيّّلبلستخجاـ ّوالسقرف ّ،ّع ّالشذاط ّوقاعات ،

ّالصّّ ّوتػزيع ّالفرػؿ ّوتشطيع ّوغيخىا، ّالسياه ّوتبخيج ّالتكييف، ّ ّوأجيدة ّ ّومبلعب ّعمييا، واتخاذّبلب

ّالسحجد ّالسػعج ّفي ّالجراسة ّلبجء ّالبلزمة ّالسجرسةّ،التختيبات ّفي ّالعسل ّخصط ّالججوؿّّ،وإعجاد وتشطيع

ّوَّّ،الجراسيّّ ّبسياميا ّؾياميا ّومتابعة ّالسجرسة، ّفي ّالمجاف ّوتذكيل ّالشذاط، ّوبخامج ّ ّاألعساؿ فقّوتػزيع

ّالشسػّّ ّفي ّ،واإلسياـ ّالسجرسة ّحاجة ّتقزيو ّما ّوحدب ّتمسذّلمسعمّّّيّّالسيشّالتعميسات ّخبلؿ ّمغ سيغ

ّالتجريبية واقتخاحّالبخامجّالسشاسبةّليع،ّومتابعةّالتحاقيعّبساّيحتاجػفّإليوّمغّبخامجّداخلّّ،احتياجاتيع

سيغّوزيارتيعّفيّالفرػؿّواالشبلعّثارىاّعمىّأدائيعّ،ّواإلشخاؼّعمىّالسعمّّآالسجرسةّوخارجيا،ّوتقػيعّ

ّعمىّأعساليعّونذاشيع.
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ّىشاؾّأعساال2018ًّ)داود ويخّػ ّيأتي:ُّمخاؾبةّّكػفّمشػشةأخخػّتّ(ّأف  بسجيخّالسجرسة،ّمشياّما

،ّوتقييعّالعامميغّفيّالسجرسة،ّّوتقييعّأساليبّالتجريذ،ّّواإلشخاؼّومتابعةّأنذصةّالصبلبّبذكلّيػميّّ

ّالسجرسةّالتحريلّالجراسيّّ ّميدانّية ّوُمتابعةّوإدارة ّوّّلمصبلب، السجرسة،ُّّمذاركةّاألىاليّفيوّإدارتيا

ّمثل:ّ ّ؛ ّالصبلب ُّيشفحىا ّالتي ّالسجرسّية ّاألنذصة ّوُحزػر ّالسجرسة، ّفي ّالدبلمة ّقػانيغ ّبعس وتصػيخ

ّعابّ،ّوغيخىا.لألاالسدخحّيات،ّوالسدابقاتّواالجتساعات،ّّو

ّأدواّر ّىشاؾ ّأف  ّالباحثة ّوالمقاءاتّّاًّوتخػ ّاالجتساعات ّفي ّالسذاركة ّمثل ّالسجرسة، ّلسجيخ أخخػ

 فيّمشاسباتوّوغيخىاّمغّاألعساؿّ.ّيّّلسذخفيغّالتخبػييغّومذاركةّالسجتسعّالسحمّّوالتعاوفّمعّا

ّ:: الرعػبات اإلدارية التي تػاجو مجيخي السجارس10.1.2

مغّبذيٍءّعػباتّاإلداريةّالتيّتػاجوّمجيخؼّالسجارسّمغّالّرّشائفًةّبشاًءّعمىّماّسبقّتشاولتّالباحثةّ

ّ:ّتيةالتفريلّوقجّجسعتياّفيّالشقاطّاآل

 وتتسثل ىحه الرعػبات في ،ةقة بالبشاء والتجييدات السجرسي   : ععػبات متعم  أولا 

ّ:ةّومشياقّبسجاؿّالبشاءّوالتجييداتّالسجرسيّّالتيّتتعمّّالّرعػباتّبعسّ(ّإلى2007ّأشارتّاليػانيّ)

 ةّوالداحات.نقزّالسبلعبّالخياضيّّ -1

 ية.ةّبسسارسةّالشذاشاتّالسختمفة؛ّنتيجةّتحػيمياّإلىّغخؼّصؽّّنقزّالغخؼ،ّوالقاعاتّالخاّصّ -2

 لزيقّمداحةّالغخؼ،ّأوّضخامةّعجدّالصمبة.ّؽيةّنتيجةًّازدحاـّالصمبةّفيّالغخؼّالّرّ -3

 خوطّالبيئيةّمثلّالتجفئةّوالتيػيةّواإلنارة.خّالذّّةّتػفّّقمّّ -4

 ةّفيّالسجرسة.حيّّنقزّالسخافقّالّرّ -5

 عجـّوجػدّأسػارّلحسايةّالسجرسة. -6

ّ ّحػيصي) 2012ّوأشارت ّإلى ّالسجرسيّّّعػباتالّرّ( ّبالسباني ّحخكةّالستعمقة ّتقييج ّ ّفي ّتسثمت ة

لزيقّمداحةّالغخفة،ّوعجـّتػفخّاإلمكاناتّالسادية،ّوالتجييداتّفيّالسجرسة،ّّفّّعّداخلّغخفةّالّرّالسعمّّ
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ّوقمّّ ّالسجارس، ّمغ ّالكثيخ ّفي ّأسػار ّوجػد ّالّرّوعجـ ّالسخافق ّحّّة ّإلى ّباإلضافة ّداخلّية، ّاألثاث رداءة

ّ.ّالسبشىّالسجرسيّّ

ّّةقة باإلدارة السجرسي  : ععػبات متعم  اثانيا 

ّةّعمىّنحػّالتالي:ّاإلدارةّالسجرسيّّّتعتخض(ّالرعػباتّالتي2019ّفّعصػؼ)يرشّّّّ

أداءّبعسّّتجنيّوّلّبالشقزّفيّبعسّىيئاتّالتجريذ،ة:ّوتتسثّّةّالتعميسيّّصعػباتّذاتّصمةّبالعسميّّّ-1

ّألالسجرّّ ّنفديةٍّّميشيةٍّّسبابٍّسيغ ّالسعمّّأو ّسمػكيات ّوتشػع ّاألسػياء،ّ، ّغيخ ّالصبلب ّبعس ّووجػد سيغ،

ةّوأثارىاّعمىّعسلّالسجرسة،ّوعجـّتػفخّاإلمكاناتّالساديةّالسصمػبة،ّالجروسّالخرػصيّّضاىخةّوانتذارّ

ّالتعميسيّّ ّالسخافق ّتجييدات ّفي ّمكتباتٍّوالشقز ّمغ ّضعفّومبلعبَّّوساحاتِّّومذاغلَّّومختبخاتٍّّة ،

ّالػاحج.ّفّّوزيادةّأعجادّالصمبةّفيّالّرّ،ّالتعاوفّبيغّأولياءّاألمػرّوالسجرسة

ةّومخافقياّيّّيانةّالسجرسمكاناتّالساليةّالبلزمةّألعساؿّالّرّخّاإللّفيّعجـّتػفّّصعػباتّإداريةّ:ّوتتسثّّّ-2

ّاالجتساعيّّ ّالزغػشات ،ّ ّالسحمّّالسختمفة ّالسجتسع ّأفخاد ّمغ ّالتخبّػيّّة ّالتذخيعات ّتحجّّ، ّالتي ّندبّية د

ّوإىساؿّاستخجاـّالتكشػلػجياّفيّاإلدارة.ّ،الشجاحّوالخسػبّواالنزباط

2011ّويزيفّمقابمةّ) ّةّعجيجةّمشياّ:قةّباإلدارةّالسجرسيّّالستعمّّّعػباتالّرّ(ّأف 

ّالّرّ -1 ّوعسموّتجاخل ّحجوده ّيتجاوز ّوالتعميع ّالتخبية ّإدارة ّمشدػبي ّبعس ّأف  ّىشا ّوالسقرػد بلحيات:

ّةّأوّجيموّباألنطسةّ.وّومدئػلياتوّفيّأمػرّالّتعشيو،ّإماّلسرمحةّشخريّّوواجبات

ّبجقّّّفتخةّعجـّاالىتساـّبػضعّخصةّالعسلّالسجرسي:ّيجبّوضع-2 ّتحجدّسيخّالعسل ّفالعسلّزمشية ة،

ّّالتخبػؼّّ ّلحا ّوالجقة ّاالنتطاـ ّيتصمب ّخصّّيتػجب ّبػضع ّاالىتساـ ّالسجيخ ّعمى ّالخئيديّّة ّالسعالع ةّتحجد

ّالسدؤوليات.ّوّلؤلعساؿ

ةّوتتصمبّالكيؽيةّالسشاسبةّلمػصػؿّالعسميةّالتعميسيّّّاتخاذّالقخارّىػّلبّّّ:ّإفّّرالتخددّفيّاتخاذّالقخا -3

ّالتيّتػاجيياّاإلدارة.ّاإلشكاالتخوؼّّولىّقخارّحكيعّيتبلءـّمعّالطّّإ
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لىّإّيفزياّمسّّّبيةّبالفػضىّمغّقبلّالسجيخّوالعامميغة:ّتترفّاإلدارةّالتديّّبّاإلدارةّالسجرسيّّتديّّ -4

ّلىّالصبلبّانفديعّفيتغيبػفّعغّالسجرسةّوييسمػفّالػاجبات.إفقجافّاالتدافّبيغّاألعزاءّوتتعجػّ

ّّسيغقة بإدارة شؤون السعم  : ععػبات متعم  اثالثا 

عّداخلّسيغّبدببّالدمػؾّالخاشئّالحؼّيدتخجموّالسعمّّقةّبالسعمّّالستعمّّّالّرعػباتبعسّّذأقجّتش

لتشفيحّأنذصةّّختجاباتو،ّأوّسػءّالتخصيطّوالتحزيعّواسةّوتقمبّالسعمّّاإلدارةّالسجرسيّّغخفةّالرف،ّأوّمعّ

عّفيّةّخبخةّالسعمّّالجرس،ّواستخجـّأسمػبّالعقابّّبذكلّخاشئ،ّوقجُّتعدػّأسبابّىحهّالدمػكياتّإلىّقمّّ

ّشُّ ّتشػع ّفي ّالخبخة ّنقز ّأو ّالدمػؾ، ّتعجيل ّاستخاتيجيات ّاستخجاـ ّمجاؿ ّوصعػبة ّتجريذ، إيراؿّخؽ

ّ(.2008)أبػفػدة،ّّوتػضيحياّبعسّالسفاـيعّلمصمبة

(ّ ّالشغثيخ ّأىع2008ّّوأشار ّإلى ّيػاجيياّ( ّالتي ّالسعمّّّالرعػبات ّمع ّالسجرسة ّسيغمجيخ وىي:ّ،

خىع،ّحيثّيذتكيّمجيخّالسجرسةّمغّغيابّالسعمسيغّوتأخخىعّعغّسيغّعغّالسجرسةّأوّتأخّّغيابّالسعمّّ

ّتبخزّ ّالذّّالسجرسةّصباحًا،ّوأكثخّما ّالسذكمةّفيّالسجارسّالتيّيدػدىا ّالثقةّبيغّىحه ّفييا قاؽّوتشعجـ

ّتخبػيًاّّ،ّإذُّيعّجّسيغّمعّمجيخّالسجرسةوعجـّتجاوبّالسعمّّّسيغ،مجيخّالسجرسةّوالسعمّّ مجيخّالسجرسةّمذخفًا

بعسّّخيغ،ّأفسيغ،ّومخاجعةّدفاتخّالتحزيخ،ّومحاسبةّالسقّرّفيػّيتابعّأعساؿّالسعمّّّ،مؿيسًاّفيّالسجرسة

لبعسّمشيعّالّيؤمغّريعّمغّمجيخّالسجرسة،ّكساّأفّاالسعمسيغّيعتقجوفّأنيعّأكثخّمعخفةّفيّمادةّتخّرّ

نوّمجخدّعسميةّروتيشية؛ّلحاّفإنيعّالّيتقبمػفّإشخاؼّمجيخّالسجرسةّبيحاّالذأف،ّكساّأ،ّّوخبججوػّالتحزي

مغّالسذكبلتّكحلظّالتجريذ،ّّوّعمىّخبختيعّالصػيمةّفيّمجاؿّبعزيعّيخفزػفّاإلعجادّلمجرسّبشاءًّّأفّّ

عّالحؼّالّيدتصيعّالؿياـّبػاجباتوّعمىّالػجوّاألكسلّسعمسيغّوجػدّالسعمعّغيخّالسؤىل:ّالسعمّّالاإلداريةّمعّ

ع،ّوعجـّلجػّالصمبة،ّومغّالسذكبلتّأيزًاّدافعيةّالسعمّّّيّالتحريلّالعمسيّّلوّأثخّكبيخّفيّتجنّّّيكػّفاّمسّّ

فيّنفدوّيؤثخّعمىّّإحباشاًّاّيتخؾّإلىّمشصقةّالّيخغبّالعسلّفييا،ّمسّّّوَّجّّوُّفقجّيكػفّقجّّ،بالتجريذّتورغب

 .ّّّّّّّفّّ،ّوقجّيكػفّالدببّىػّعجـّالقجرةّعمىّالتجريذّوضبطّالّرّباعتبارهّمعمساًّأدائوّالػضيفيّ
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ّقة بإدارة شؤون الصمبة:ععػبات متعم   ارابعا 

عمىّأداءّّاخّسمبًّةّعغّتحقيقّأىجافيا،ّوتؤثّّالتيّتػاجوّالصمبةّتعيقّالعسميةّالتعميسيّّّعػباتالّرّّإفّّ

ّالجراسيّّ ّالسادة ّمغ ّاستفادتيع ّومجػ ّيذكّّالصمبة ّالحؼ ّاألمخ ّمجسموِّة، ّفي ّالحؼّّل ّالجراسي ّلمػقت ىجرًا

اؼّالسجرسةّ)أبػّةّالتيّتبحلياّمغّأجلّتحقيقّأىجيقزيوّالصالبّفيّالسجرسة،ّولجيػدّاإلدارةّالسجرسيّّ

ّ(.2016ّسسخةّومججالوؼ،ّ

ّاإلدارةّالسجرسيةّالستعمقةّبالصمبةّمشيا:ّعػباتالّرّ(ّبعس2015ّوقجّتشاوؿّعمي)

ّالب؛ّىيّمغّالخسػبّوالتدخّّ ّأنيا ّالسؤشّّأسذكبلتّالقجيسةّوالحجيثة،ّباإلضافةّإلى خاتّالخئيدةّحج

التأخخّالجراسيّالحؼّيختبطّبعجـّقجرةّالصالبّعمىّمػاكبةّّكحلظعمىّانخفاضّمدتػػّكفايةّالسجرسة،ّّو

ّّذوؼّالسدتػػّالعادؼّمغّحيثّالقجراتُّ ،ّوغيابّالصمبةّالعمسيّّّوالتحريلُّّوالسياراتُّّزمبلئوّاآلخخيغ

 ،ّوالدمػؾّالخاشئّلبعسّالصمبةّوالعبثّبسحتػياتّالسجرسة.مبّخرًاّأوّغيخّمبخراًّالستكخرّ

ّالسالكيّ)اإلداريةّالستعمّّّّرعػباتجػانبّالّومغّأىعّّ ّيخاىا (:2011ّقةّبإدارةّشؤوفّالصمبةّكسا

خّالصالبّعغّالحزػرّلمسجرسة،ّوغيابّالصالبّعغّالسجرسةّدوفّعحر،ّوخخوجّالصمبةّمغّالسجرسةّتأخّّ

ع،ّجّلجييعّضعفّالجافعيةّلمتعمّّاّيػلّّبرػرةّغيخّنطامية،ّوتكاسلّالصمبةّوعجـّبحليعّالجيجّالسصمػب؛ّمسّّ

ّسيغّنتيجةًّفاتّغيخّمقبػلةّتحجثّمغّبعسّالصمبةّتجاهّبعسّالسعمّّعّعغّشخيقّترخّّاحتخاـّالسعمّّوعجـّ

ة،ّوالسدتمدماتّع،ّوعجـّّإحزارّالصمبةّلمكتبّالسجرسيّّنياّبعسّالصمبةّعغّالسعمّّلسػقف،ّأوّفكخةّكػّّ

ّالسصمػبة.

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّّوأولياء األمػر ي  قة بالسجتسع السحم  : ععػبات متعم  اخامدا 

خاتّىيّأحجّالسؤشّّ،ّيّّقجرةّمجيخّالسجرسةّعمىّتعسيقّالتعاوفّبيغّمجرستوّوّالسجتسعّالسحمّّّإفّّ

ّتجؿّّ ّنجاحّالسجرسة،ّوتسيّّّالتي ّمغّالسجارس،ّوعمىّّعغّدىا،عمى ّيحقّّلخغعّمسّّاغيخىا قوّالتعاوفّبيغّا

ّالسحمّّ ّوالسجتسع ّوفيّيّّالسجرسة ّمحجودًا، ّيداؿ ّال ّأنو ّإال ّكبيخة، ّوفػائج ّمدايا ّضعيفةّّمغ نصاقات

ّ(.2017)الذسخؼ،

ّالستعمّّاإلداريّّّعػباتالّرّ(ّبعس2012ّحّحػيصي)ّوتػّضّّ ّ وأولياءّاألمػرّومغّّيّّقةّبالسجتسعّالسحمّّة

أىسيا:ّغيابّنطاـّالتػاصلّبيغّالسجرسةّوأولياءّاألمػر،ّوضعفّقشاعةّالكثيخّمغّأولياءّاألمػرّبأىسيةّ

ةّاىتساـّأولياءّاألمػرّوقمّّّ،بعةّأولياءّاألمػرّلدمػؾّأبشائيعمجالذّاآلباء،ّومذاركتيعّفييا،ّوقرػرّمتا

 باالستفدارّعغّأبشائيع.

وأولياءّاألمػرّفي:ّّيّّقةّبالسجتسعّالسحمّّالستعمّّّعػباتالّرّّ(ّبعس2008حّأبػّحريخة)ّفيّحيغّيػّضّ

ّفعّّ ّبذكل ّاألمػر ّأولياء ّمجمذ ّأعزاء ّمع ّاإلدارة ّتعاوف ّقمّّضعف ّاؿ، ّعقج ّالة ّفيّشجوات والفعاليات

 .،ّوعجـّتشطيعّزياراتّألولياءّاألمػرّفيّالسجرسةّبذكلّدورؼّّيّّالسجرسةّالتيّتخجـّالسجتسعّالسحمّّ

 باإلشخاف التخبػي:قة : ععػبات متعم  اسادسا 

ّ ّ)يخػ ّأفّ 2015عمي ّالستعمّّّالّرعػباتّ( ّالتخبػّؼقة ّّباإلشخاؼ ّأنيا قةّمتعمّّّصعػباتعمى

بالمػائحّوالقخاراتّالرادرةّعغّاإلدارةّالتعميسية،ّوالربلحياتّالسسشػحةّلسجيخّالسجرسة،ّوالخجماتّالتيّ

ّّ.سجرسةإلىّالتقجمياّ

يع)ّ ىي:ّعجـّتػفيخّّباإلشخاؼّالتخبػّؼقّالتيّتتعمّّّّرعػباتال(ّأف2015ّويزيفّحامجّوإبخـا

ّالتعميسيّّ ّاإلاإلدارة ّوالشذخات ّالتقشية، ّالػسائل ّلمسجرسة ّالبلزمةة ّتجريبيةّّ،شخاؼية ّدورات ّتشطيع وعجـ

 سيغ.لمسعمّّ
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ّنَّ ّحيغ ّ)ػّّففي ّأحسج 2015ّه ّأف  ّإلى ّالستعمّّّالّرعػبات( ّالتخبػّؼقة ّتػفّّتسثّّّباإلشخاؼ ّعجـ ّفي خّمت

عشجّإنجازّالسعامبلتّاإلدارية،ّّة،ّغمبةّالصابعّالخوتيشيّّوسائلّاتراؿّبيغّالسجرسةّواإلدارةّالعمياّالتعميسيّّ

 ة.ادرةّمغّاإلدارةّالتعميسيّّوعجـّوضػحّالمػائحّوالتعميساتّالّرّ

ّ داتّاألخخػّفيّباقيّدوؿّالعالعّتػاجوّالسجارسّفيّفمدصيغّشأنياّشأفّالسؤسّّوتخػّالباحثةّأف 

مغّؾيامياّبأعسالياّووضائفياّالسأمػلةّمشياّفيّتصػيخّأبشائياّّوتحجّّّ،تعتخضياّوأكاديسيةًّّإداريةًّّمذكبلتٍّ

تحديغّواقعّالتعميعّفييا،ّوالحجّّجاىجًةّإلىّواالزدىار،ّومغّىشاّأصبحتّدولةّفمدصيغّتدعىّإلىّالخقيّّ

ّمغّمذكبلتوّوالعؿباتّالتيّتسشعوّمغّالتصػرّوتحقيقّأىجافوّ.

ّالذّّّانطخًّّو ّالفمدصيشيّّلسعاناة ّاالّعب ّتبعات ّمخّّمغ ّعمى ّشتّّّحتبلؿ ّعمى ّوسيصختو ىّالعرػر،

ّنبحةٍّةّواختبلؼّفمدفةّالتعميعّمغّفتخةّإلىّأخخػ،ّكافّلدامًاّعمىّالباحثةّإعصاءّسّّيسالقصاعاتّالحيػيةّال

وحتىّوقتشاّّبياّالتعميعّفيّفمدصيغّمشحّالعيجّالخاشجؼّّّالسخاحلّالتيّمخّّّعغّأىعّّّوسخيعةٍّّمػجدةٍّّتاريخيةٍّ

ّالحاضخ.ّ

ّ:نبحة تاريخية عغ التعميع في فمدصيغ11.1.2

ّالش بػي  والخاشجي   عيجال: التعميع في أولا 

مدمع،ّواَصَلّّعمىّكلّّّشمبّالعمعّفخيزةًّّعجّّاىتعّالخسػؿّ)صمىّهللاّعميوّوسمع(ّبالعمعّوالتعميع،ّّ

ّ-عّهللاّعميوّوسمّّىّصمّّّ-ّةّالتيّبجأوىاّعمىّيجّالشبيّّجيػَدىعّالتعميسيّّّ-رضػافّهللاّعمييعّّ-حابُةّالّرّ

ّكثيخُّ مغّالعمساءّوالفقياءّّفكانػاّيشذخوفّالتعميعّحيثساّحم ػاّفيّالببلدّالتيّفَتُحػىاّ،ّوفيّفمدصيغّالـز

يعّعمىّالجياد،ّالشاسّوحّزّلتفؿيِوّةّفيّفمدصيغّوبخاّصّّ،ةّالفاتحةوالقزاةّالسدمسيغّالجيػشّاإلسبلميّّ

عّالشاسّأصػؿّديشيعّفيّبيتّالسقجسّوشجادّبغّأوسّّعمُّّيّّامتّالحؼّكافّرّالحابيّعبادةّبغّومشيعّالّرّ

ّ(.2013الحؼّدفغّفيّمقبخةّبابّالخحسةّ)الجيشيّ،

ّّ
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  م(750-661): التعميع في العيج األمػي  اثانيا 

كافّأعطعّّوّة،الحخكةّالعمسيةّفيّببلدّالذاـّوبيتّالسقجسّخاّصّباألمػيػفّّفيّىحاّالعيجّاىتعّّ

ّ ّفمدصيغ، ّفي ّاألمػييغ ّالّرّمآثخ ّؾبة ّومدجج ّاألقرى، ّالسدجج ّبشاء ّوالسدججّتججيج ّ ّالقجس، ّفي خخة

األبيسّفيّالخممة،ّضيخّالكاتبّعبجّالحسيجّالكاتبّفيّؾيدارية،ّوأصبحّوزيخًاّفيّعيجّمخوافّبغّدمحمّ

ابّ(ّكساّشاركتّالشداءّفيّالعصاءّالعمسي،ّآخخّالخمفاءّاألمػييغّولوّكتابّؾيعّاسسوّ)رسالةّإلىّالُكتّ 

ّوبخاّصّّومغ ّالشاس، ُّتعّمع ّحياتيا ّمغ ّفتخة ّالّجرداء ّأـ ّالػرعة ّالتّؿية ّالسدججّبيشيغ ّفي ّالشداء ة

ّ(.2017األقرى)عػيذّ،

ّّم (969-750): التعميع في العيج العباسي  اثالثا 

ّاإلسبلـّ ّلفقو ّمًعا( ّوإبجاع ّ)استيعاب ّخبلؿ ّمغ ّمعخؼيًّا، ّاإلسبلمي ّالعقل ّتأل ق ّ ّالعيج ّىحا وفي

ّابجعّالسدمسػفّفيّوعمػموّالسخت ّالشقل،ّكسا ّالتيّتدسىّعمػـ مفةّ)القخآنيةّوالشبػيةّوالعخبيةّواإلندانية(

ّ(.2016دويةّوغيخىاّمغّالعمػـّ)ّأوجانيّوعبيدؼ،األعقاقيخّّووالكيسياء،ّالّوّ،فيدياءالعمػـّالصبّوالفمظّ،

ةّفيّفمدصيغّفيّومغّأبخزّمعالعّالتعميعّفيّىحاّالعيجّفيّفمدصيغّ:ّنذصتّالحخكةّالتعميسيّّّّ

ىّأصبحّفيّمعطعّالقخػّوالسجفُّكّتابّ،كانتّحمقاتّالتجريذّتعقجّفيّالسداججّويمقيّيغّحتّّعيجّالعباسيّّ

سيغّعمػميعّفيّالفقوّ،ّوالحجيث،ّوالتفديخّومغّأشيخّالعمساءّالحيغّفيياّمذاىيخّالفقياءّوالعمساءّوالسجرّّ

ّأشي ّصاحب ّالسقجسي( ّ)دمحم ّالخحالة ّفمدصيغ ّفي ّمعخفةّبخزوا ّفي ّالتقاسيع ّ)أحدغ ّالجغخاؼية ّكتاب خ

ّاإل ّالتعميع ّتقاليج ّومغ ّالتيّاألقاليع(، ّالسادة ّاختيار ّحخية ّلمجراسة ّكانت ّأنو ّالعباسي ّالعيج ّفي سبلمي

 (.2017يخغبّفيّدراستياّ)ّالدىار،

ّ(م 1169-969) التعميع في العيج الفاشسي  :ّّارابعًّ

ّبالتعميعّوإدراكّفيّّمرخّمغّأىعّّّّالعرخّالفاشسيُّّّيعجّّ لؿيستو،ّوفيّّاًّالفتخاتّوأكثخىاّاىتسامًا

البمػغّ،ّأماّّىّسغّّحتّّّالكتاتيبّبلزمػفَّوكافّالربيافّيُّّ،فمدصيغّكثختّالكتاتيبّفيّالسجفّوالقخػّالعامخة
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شمبةّالعمعّفيّالسداججّفمعّتكغّليعّسغّمحجدة،ّوكانػاّيجرسػفّعمىّيجّالسعمعّ)الذيخ(،ّحيثّتعّتخميعّ

ّالفاشسيّّبةّالّرّمدججّؾ ّوالسدججّاألقرىّفيّالعيج ّاليد1017ّّعاـّ)ّخخة ّالتيّضخبتّبيتّـ(ّوبعج ة

السقجسّ،ودمختّالكثيخّمغّالسعالعّالعسخانيةّ،ّوأصبحّىحافّالسدججافّمخكديغّرئيديغّلمتعميع،ّكافّفيّ

،ّومغّأشيخّيّّبّّوفيّالػقتّنفدةّكافّمخكدًاّلمتعميعّالصّّّ،بيتّالسقجسّبيسارستافّ)مذفى(ّيعالجّالسخضى

ّالفاشسيّّ ّالعيج ّفي ّالفمدصيشييغ ّاليازورؼّّّالعمساء ّالحدغ ّالخممة ّتػلّّّقاضي ّالػزارةالحؼ ّفيّّ،ى ونيس

ّ(.2010الببلدّعمسيًاّوعسخانيًا)ّوزارةّالتخبيةّوالتعميعّ،

 م (:1260-1187) يػبي  : التعميع في العيج األ اخامدا 

ـ(ّحيثّىاجخ1187ّ-1099سيصخةّالفخنجةّعميياّ)ةّفيّفمدصيغّبعجّخسجتّالحخكةّالتعميسيّّ

صبلحّالجيغّبيتّالسقجسّمغّّةّ،بعجّأفّاستخدّّسبلميّّثخّمغّالعمساءّفيّفمدصيغّوغيخىاّمغّالببلدّاإلالكُّ

قاضيّبياءّىّاللإبادرّببشاءّمجرسةّفيّالقجس،ّوعيجّبإدارتياّفقجّميبييغّفيّأخخياتّالقخفّالدادس،ّالّرّ

اد،ّفكثخت ىّوفػدّشالبيّالعمعّإلىّبيتّالسقجس،ّكساّأمخّصبلحّالجيغّبتشطيعّالعسلّفيّشتّّّالجيغّبغّشج 

راتياّفيّأمػرّالعمعّوالجيغ،ّفكافّالقائسػفّبالتجريذّيشقدسػفّالسجارسّالتيّأنذأىاّعمىّاختبلؼّتخّرّ

ّالسجرّّ ّفخيق ّفخيقيغ: ّالستبحّّإلى ّاألساتحة ّوىع ّسيغ، ّالحيغ ّوىع ّالسعيجيغ ّفخيق ّو ّالعمع، ّفي يقػمػفّخوف

ّالسجرّّ ّيمؿيو ّما ّعَّبإعادة ّما ّليع ّويذخحػف ّالصبلب، ّعمى ّأىعّّّدخَّسػف ّومغ ّالتيّّعمييع. ّالسجارس ىحه

ّ ّخمفاءّصبلحّالجيغ،ّبلحيّّصبلحّالجيغّفيّالقجسّالسجرسةّالّرّأنذأىا ةّ،ّومغّالسجارسّالتيّأوججىا

ّالشّّ ّاألالسجرسة ّالسدجج ّمشصقة ّفي ّكانت ّالتي ّوتيتعّّحػية ّالمغّقرى ّثقاؼيًاّبعمػـ ّمخكدًا ّ،وكانت ّوالفقو ة

ّ.(2017سبلميًاّ)ّالحقيلّ،إ

ّ(1517ّ-1450): التعميع في العيج السسمػكي   اسادسا 

ّّوفّ ّالفخنجي، ّفيّفمدصيغّبعجّترؽيةّالشفػذ ّاالستقخارّالدياسيّواضحًا ّبجأ ّالعيج ّتخّتبفيّىحا

ّتسثّّ ّعسخانية ّحخكة ّؾياـ ّذلظ ّوالسؤسّّعمى ّالسجارس ّإنذاء ّفي ّمت ّمجفّالعمسيّّدات ّمختمف ّفي ّوالجيشية ة
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ّ، ّوشػلكـخ ّوحجة، ّجساعيغ، ّمثل ّوريفيا ّنابمذ، ّبيداف، ّصفج، ّغدة، ّالخميل، ّالسقجس، ّبيت فمدصيغ:

ّاإلسبلمي،ّ ّالعالع ّأنحاء ّجسيع ّمغ ّالعمع ّوشمبة ّالعمساء ّأنطار ّقبمة ّالسقجس ّبيت ّوأصبحت وراميغ،

ّ(.2019يخ،ونذصتّحخكةّزيارةّالسدمسيغّإلىّىحاّالبمجّالسقجسّ)الذ

السجرسةّاألشخؼيةّالتيّبشاىاّالدمصافّ)األشخؼّقايتباؼ(،ّمغّأجسلّاألبشيةّالتيّأؾيستّفيّّجّ عوتُّّّ

العيجّالسسمػكيّفيّبيتّالسقجس،ّوقجّصشفياّالسعساريػفّبالسػقعّّالثالثّبعجّالرخخةّوالسدججّاألقرى)ّ

ّ(.2010وزارةّالتخبيةّوالتعميعّ،

ّ(1917-1516)عثساني  : التعميع في العرخ الاسابعا 

مغّّالجولةّالعثسانيةّسمدمةًّأحجثتّصبلحاتّفقجّمغّاإلّوافخاًّّاًّفيّالعيجّالعثسانيّناؿّالتعميعّحطّّ

ّسُّّصبلحات،اإل ّبو ّواالرتقاء ّالتعميع ّشؤوف ّعمى ّلئلشخاؼ ّلجشة ّالعثسانية ّالجولة ّنطارةّسّّوأنذأت يت

عجادية،ّالدمصانيةّ)االبتجائيةّ،ّالخشيجيةّ،اإلستّمخاحلّالتعميعّإلىّخسذّمخاحلّالسعارؼّالعسػميةّ،وقدّّ

لحقتّاّوأُّيةّفيّعكّّالسجرسةّاألحسجّّّفيّالعيجّالعثسانيُّّّأنذئتوالعالية(ّ،ّومغّاألمثمةّعمىّالسجارسّالتيّ

سّالعمػـّالجيشية،ّواعتخاؼّاألزىخّبذيادتيا،ّوالسجرسةّالغريشيةّفيّجرِّّار،ّوكانتّتُّبسدججّأحسجّباشاّالجدّّ

ّ(.2009ّجسعًاّلمعمساءّالسؿيسيغّفيّغدةّوالػافجيغّإليياّ)كشعاف،أصبحتّمَّغدة،ّوقجّ

ّواشتيختّالعجيجّمغّالسداججّفيّفمدصيغّ ّمخاكَد ّزمغّالعثسانييغّحيثّكانتّباعتبارىا تعميسية

ّيَّتُّ ّكاف ّالحؼ ّاألقرى ّالسدجج ّمثل ّالتجريذ ّحمقات ّفييا ّالببلدؤمّّعقج ّمختمف ّمغ ّالعمساء ويمقػفّّ،و

ّؼيو ّالذَّّ،الجروس ّاإلماـ ّومشيع ّعبجه، ّدمحم ّيخ يسيّّكحلظ ّاإلبخـا ّتُّالذّّّالحـخ ّكانت ّحيث ّؼيوّخيف عقج

ّ‘اوجامعّالجدارّبعكّّّ،والجامعّاألحسخّبرفج،ّبشابمذّّصبلحيّّالسشاضخاتّوالمقاءاتّالثقاؼيةّ،ّوالجامعّاإل

ّ.(2006وجامعّغدةّالكبيخّ)وزارةّالتخبيةّوالتعميعّ،

ّـ(1948-1918)ّ: التعميع تحت النتجاب البخيصاني اثامشا 

ّضجّالتعميعّفيّفمدصيغّعمىّفتختيغّ:ّالسجّمخةّمارستّبخيصانياّسياستيا
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ّـ(:1920-1918الحكعّالعدكخؼّ)ّ-ا

ّالتعميسيّّ ّاألوضاع ّسػءًّازدادت ّالعثسانيّّّاة ّالجير ّاندحاب ّاالحتبلؿّّبعج ّتحت ّ،ودخػليا ّفمدصيغ مغ

ّاالستعساري1920ّّ-1918)ّالبخيصانيّّ ّالدياسة ّبدبب ّالعدكخؼّّـ( ّالحكع ّمارسيا ّالتي ّالجائخة ّبحقّّّة

جخاءاتّالتيّاتخحتّلتشطيعّحتّالدمصاتّالبخيصانيةّبعسّاإلفّّفقجّنَّّ،،ّورغعّذلظّالدػءعبّالفمدصيشيّّالذّّ

ّالتعميسيّّالسؤسّّ ّدات ّالتي ّالسجارس ّفتح ّإعادة ّمثل ّالعثسانيّّأُّة ّالعيج ّفي ّدارّّؾيست ّوإنذاء ّالسجف، في

ّالحاجةّإلىّالسعمسيغّفيّالسجارسّالحكػميّّسيغّ،وأخخػّلمسعمّّالسعمّّ ّلدج ّساتّفيّالقجس، دخمتّأُّة،ّكسا

ّ(ّ.2014المغةّاإلنجميديةّفيّالدشةّالخابعةّفيّالسجارسّاالبتجائيةّفيّالسجفّ)حسػدة،

ّـّ(1948ّّ-1920)ّالحكعّالسجنيّّّ-ّب

ّالبخيصانية ّالحكػمة ّ)ّاستبجلت ّالعدكخؼ1920ّّعاـ ّالحكع ّضاىخىاّمجنيةِّّبإدارةِّّ( ّمغ ّوبالخغع ،

ّاستسخّّأالّإّالسجنيّّ ّالسجحفةّبحقّّنيا ّالدياسةّاالستعسارية ّأدّّّتّبسسارسة ػّإلىّشيػعّالجيلّالتعميعّما

اعيعّياتّواعتقاؿّاألساتحةّوالصمبةّوإيج،ّفمعّتتػاَفّعغّإغبلؽّالسجارسّوالكمّّواألميةّفيّالسجتسعّالفمدصيشيّّ

جػف،ّونفييعّخارجّالببلدّ،ّكساّحخصتّحكػمةّاالنتجابّعمىّنذخّالثقافةّالبخيصانيةّومحاربةّالثقافةّبالدّّ

ّالسدتسجّّّ،العخبية ّالسشاىج ّخبلؿ ّمغ ّذلظ ّوجاء ّالفمدصيشية، ّاليػية ّالبخيصاني،وشسذ ّالسشياج ّمغ ّة

ّواقترختّبعثاتياّلمخارجّعمىّالجامعاتّالبخيصانيةّ

ىسا:ّكميةّّ،يةّالعخبيةّوالسجرسةّالخشيجية.ّومعيجاّالبشاتفّلمبشيغّىسا:ّالكمّّامعيجثّسةّفّكافأماّالسعاىجّ

ّ(2010فيّراـّهللاّ)عمي،ّساتّالخيفيّّالسعمساتّفيّالقجس،ّومخكدّتجريبّالسعمّّ

ّ(م1994-1948: التعميع تحت الحتالل اإلسخائيمي )اتاسعا 

ّ(م1948مخحمة نكبة عام )ّ-ّأ

ّيقاربّ)1948)ّسخائيلّعاـإتّاحتمّّ ّما ّ%ّ(ّمغّمداحةّفمدصيغ،ّوبحلظّسجدتّضخبة78ًّـ(

يات،ّكساّتعصمتّسكانيا،ّحيثّخخبتّالسجارسّوالكمّّّجختّْلقصاعّالتعميع،ّوذلظّبعجّأفّىَّّوقاصسةًّّيةًّسقا
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ّاتخحّاالحتبلؿّإمجارسّالزفةّوالقصاعّبعجّأفّأوػّ ّبحقّّّصارمةًّّةًّجخاءاتّتعميسيّّإليياّالبلجئػف،ّكسا

يػعّاألميةّوالجيلّبيغّصفػفيا،ّوبالخغعّمغّالجخاحّػّإلىّشُّةّالعخبيةّالرامجةّتحتّسيصختو،ّماّأدّّاألقميّّ

ّالسجتسعّالفمدصيشيّّالتيّخمفتياّالشكبةّإالّّ معتسجًاّعمىّقجراتوّالحاتيةّومؤازرةّّ،كبيخةًّّالتعميعّأىسيةًّّمشحأف 

ةّانتذختّالسجارسّالحكػميةّواألىميةّوالخاّصّ،ّووكالةّالغػثّالجولية،ّحيثّسبلميّّواإلّالعالسيغّالعخبيّّ

ّوتعّّ ،ّ ّواسع ّنصاؽ ّعمى ّالفمدصيشييغ ّلػكالةّّبالبلجئيغ ّوالتابعة ّالحكػمية ّالعميا ّالسعاىج ّمغ ّالعجيج فتح

ّأنوّفيّىحهّّ،إرساؿّعجدّكبيخّمغّالبعثاتّإلىّالجامعاتّالعخبيةّواألجشبيةّالغػث،ّوتعّّ والججيخّذكخه

(ّ ّعاـ ّوفي 1950ّالفتخة ّالّزّّتعّّـ( ّ)الّزّتػحيج ّوالّزّفتيغ ّالغخبية ّالذخؾية(فة ّجيازؼّّفة ّتػحيج ّثع ومغ

ّ(ّ.2011)دكيجؾ،ّواألردنيّّّالتعميعّالفمدصيشيّّ

 م(1994-1967)  مخحمة الشكدة - ب

مكػناتيا،ّخاصةّّةّبكلّّوالتخبػِيّةِّالتعميسيّّّالعسميةِّّفيّتمظّالحؿبةّعمىّمجسلِّّاالحتبلؿّسمباًّّأثخ  

ّضلّّ ّوجّفي ّفمدصيشيّّعجـ ّمشياج ّالسرخؼّّّ،ػد ّالسشياج ّواألردنيّّّوالحاؽ ّغدة، ّالغخبيةّبالّزّّبقصاع فة

ّ،مغّخبلؿّالتزييقّعمىّسيخّالعسميةّالتعميسيةّماّىػّفمدصيشيّّّاالحتبلؿّعمىّتيػيجّكلَّّّصّخَّ،حيثّحَّ

ّاالحتبلؿ ّمع ّيتعارض ّما ّكل ّيخّزّّوكلّ ّ،وححؼ ّػّّاليُّّما ّواستيجفت ّالفمدصيشية، ّالػششية قػاتّية

وحخمانيعّمغّّ،عسيغّباالغتياؿّواالعتقاؿّوالحخمافّمغّالتعميعّوالتعمّّاالحتبلؿّفيّتمظّالفتخةّالصبلبّوالسعمّّ

السشذآتّّوفخضّالغخاماتّالساليةّالكبيخةّعمىّالسعمعّوالصالب،ّإضافةّإلىّتجميخّ،الػصػؿّإلىّالسجرسة

ّالخاّصّّالتعميسّية، ّالتحتية ّالبشية ّتصػيخ ّبالعسميةومشع ّالغخؼّالتعميسيّّّة ّزيادة ّاو ّالسجارس ّإنذاء ّمثل ة

فػؼّالعجدّفيّعجدّالسجارسّوالّرّّصباحيةّومدائيةّلدجّّّ:الرؽيةّماّأوججّنطاـّالتجريذّعمىّفتختيغ

ّالتعميسيّّالجراسيّّ ّالعسمية ّانتطاـ ّمشع ّعمى ّعبلوة ّيػميّّة، ّبذكل ّالسجاالتّ، ة ّكافة ّاالنتياكات ّشالت إذ

ّبالعسميةّالتعميس ّلتجييلّالصالبّالفمدصيشيّّالسختبصة ّية،ّوحخصّاالحتبلؿّعمىّعسلّالفمدصيشييغّلجيو،
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وتصػراتيا،ّّقزيتوِّوعدؿّماضيوّعغّحاضخهّلصسذّمعالعّمدتقبمو،ّوتجييلّالصالبّالفمدصيشيّبتاريخّ

ّ(.2016عغّىجفوّ)أبػؼياض،ّوحخؼّنطاـّالتعميعّالفمدصيشيّّ

ّ(م1994ضل الدمصة الػششية الفمدصيشي مشح عام ) : التعميع فياعاشخا 

ّالفمدصيشيةّعاـّ) ّالتخبيةّوالتعميع ّتبعا1994ًّأنذئتّوزارة ّلمدّّّ( بلـ،ّوذلظّبيجؼّالتفاؾيةّأوسمػ

ّبدببّالسسارساتّاإلسخائيميةّبحقّّّعديخةًّّتّالػزارةّميسةًّةّلمصمبةّالفمدصيشييغ،ّوتػلّّإدارةّالخجماتّالتعميسيّّ

ّأى ّمغ ّو ّوالحجّّإّعّّالتعميع ّالسجارس ّمغ ّكبيخ ّعجد ّبشاء ّالػزارة ّمغّّنجازات ّالعجيج ّفي ّالفتختيغ ّدواـ مغ

ّالصمبةّوالتػسّّّالسجارس، ّأعجاد ّفي ّالقائسة ّالفمدصيشية ّالجامعات ّصعيج ّعمى ّالعالي ّالتعميع ّمجاؿ ّفي ع

ّوالتخّرّ ّلمخارجّ،راتالسقبػليغ ّوالبعثات ّالعميا ّالجراسات ّججيجةّ،وبخامج ّجامعات ّوإنراؼّوإنذاء ،

ّاإلسخائيميّّ ّاالحتبلؿ ّزمغ ّالسفرػليغ ّوإعادة ّوالتعميع، ّالتخبية ّجياز ّفي ّوعقجّّالعامميغ ّأعساليع، إلى

ّالعبلقاتّّوّألوؿّمخةّفيّالتاريخّالحجيثّةّلتأىيميع،ّوتأليفّالسشياجّالفمدصيشيّّالجوراتّالسدتسخّّ تعديد

ّاإلنجازا ّمغ ّوغيخىا ّالخارجي ّالعالع ّدوؿ ّمع ّ)مخكدالعمسية ّالقانػنيّت ّلئلرشاد ّالسخأة

ّ(.2006ّّّواالجتساعي،

الدمصةّالػششيةّالفمدصيشية،ّإالّأفّّفيّضلّّّقياّالتعميعّالفمدصيشيّّوبالخغعّمغّاإلنجازاتّالصسػحةّالتيّحقّّ

ّبحقّّ ّالسجحفة ّاالحتبلؿ ّسمصات ّ)مسارسات ّاألقرى ّانتفاضة ّانصبلقة ّمشح ّعمستّّ(28/9/2000و ـ

ّ ّبالسخاكدّالتعميسيةّمغّأضخارٍّّعمىّالحجّّجاىجًة ّألحق ّالقرفِّّمغّجديسةٍّّمغّتقجمو،ّوذلظّنتيجةّلسا

ّالتعميسية،ّوالعذػائيّّ ّمخاكدىع ّإلى ّالػصػؿ ّمغ ّوالصمبة ّالعامميغ ّومشع ّالتجػؿ، ّمشع ّنطاـ ّوفخض ،

ّ ّاآلالؼواستذياد ّبل ّالسئات ّاعتقاؿ ّعمى ّعبلوًة ّالجخحى ّمغ ّكبيخة ّأعجادًا ّوسقػط ّ)جيازّالكثيخيغ

 (.2001ّالفمدصيشي،حراءإلا

 السذخفة عمى التعميع الفمدصيشي  : الجيات12.1.2

ّ(ىي:2014ّوردتياّعفػنةّ)أالفمدصيشيّأربعّجياتّإشخاؼّرئيدةّكساّّيذخؼّعمىّالتعميعّالسجرسيّّ
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التيّتذخؼّعمىّمعطعّّالػششيةّالفمدصيشيةّّالدمصةفيّوزارةّالتخبيةّوالتعميعّّة:ّوىيّحكػميّّالّالجية -1

 .عجاّمجيشةّالقجسّالتيّالّتداؿّتحتّاالحتبلؿّاإلسخائيمي،ّفةّالغخبيةّوقصاعّغدةمجارسّالّزّ

فةّّالغخبيةّبساّفيياّالقجسّوكالةّالغػثّالجولية:ّتذخؼّعمىّمجارسّالبلجئيغّالفمدصيشييغّفيّّالّزّ -2

ّوتتّػ ّغدة ّالّزّّزعوقصاع ّفي ّالفمدصيشية ّالسخيسات ّفي ّّومعطسيا ّوتذكّّفة ،ّ ّندبتوّالقصاع ّما ل

دّأعجادىاّفيّقصاعّغدةّحيثّتذخؼّعمىّأكثخّ%(ّفيّمجسػعّالسجارسّفيّفمدصيغّ،وتتخك12,7ّّ)

 مغّنرفّعجدّالسجارسّبالقصاعّ.

اتّالخيخيةّوالصػائفّالجيشيةّوالجسعيّّّ،لياّالييئاتةّ:ّيذخؼّعمىّىحهّالسجارسّويسػّّالسجارسّالخاّصّ -3

 %(مغّمجسػعّالسجارسّالفمدصيشية11,9ّلّماّندبتوّ)واألفخادّوتذكّّ

وتذخؼّعميياّوتجيخىاّبمجيةّالقجسّّ،خيفتقعّىحهّالسجارسّفيّالقجسّالذّّّمجارسّالبمجيةّوالسعارؼ: -4

 إشخاؼّعمىّىحهّالسجارسّ.ّووزارةّالسعارؼّاإلسخائيمية،ّوالّيػججّلػزارةّالتخبيةّوالتعميعّالفمدصيشيةّأؼّّ

ّّإحرائية حػل التعميع في فمدصيغ خاتمؤش  :13.1.2

ّ)3037ىشاؾّ)ّ-1 ّو)(ّمجرسةّفيّالّز2300ّ(مجرسةّفيّاألراضيّالفمدصيشيةّمشيا (737ّفةّالغخبية

ّعّحدبّجيةّاإلشخاؼّكساّيميّ:مجرسةّفيّقصاعّغدةّوتتػزّّ

ّة.ّ(ّمجرسةّخاّص433ّ(مجرسةّلػكالةّالغػثّو)370ةّو)(مجرسةّحكػمي2234ّّ)

ّكلّّّ-2 ّبجاية ّدّمع ّ)عاـ ّعغ ّيديج ّمسا ّأكثخ ّيعػد ّججيج ّشالب1282054راسي ّالّزّّوشالبةًّّاًّ( فةّفي

ّالتعميسيّّ ّالسخاحل ّلكافة ّ ّوقصاع ّجياتٌّالغخبية ّعمييا ّتذخؼ ّعجيجة ّمجارس ّعمى ّمػزعيغ ،ّ ّمختمفةٌّّة

ّخاّصّ)حكػميّّ ّالغػث، ّوكالة ّ،ة، ّوالتعميع ّالتخبية ّ)وزارة ّالجشديغ ّلكبل ّالتخبػؼّة( ّاإلحرائي الكتاب

ّ(.2019الدشػؼ،

ّ

ّ



-36- 
 

 : الفمدصيشي   :واقع التعميع السجرسي  14.1.2

ّفيّأفّ ّّّّ ماّتحسموّالكمسةّّبكلّّّااّمخيخًّأفخزتّواقعًّّعبّالفمدصيشيّّبياّالذّّّاألوضاعّالتيّمخّّّالّشظ 

ّ(:2011)خجيجةّّأبػكساّذكخىاّّاألليعّومغّأبخزّمعالعّىحاّالػاقعمغّمعشىّ،ّ

برػرةّكبيخةّّأوّالتخبػؼّّّالّتيجؼّكثيخًاّإلىّالتصػيخّالعسخانيّّّىّمجيخّالسجرسةّوضعّالخصطّالتييتػلّّ -1

ّتكػفّحػؿّأوضاعّالسعمّّ ّبعسّاالحتياجاتّالّزّّ،وتػزيعيعّعمىّالحرزّ،سيغبقجرّما خوريةّأو

ّتعّّ ّحاؿ ّوفي ّالسعمّّّلمسجرسة، ّمغ ّتُّالصمب ّالحتياجاتيع ّخصط ّوضع ّليذّسيغ ّولكغ ّالػزارة ّإلى خفع

ّ.لسصمػباّيحرمػفّعمىّالخدّّّدائساًّ

2-ّ ّالسجرسيّّّ ّّيًّاالّيقجـّمجانّّيةفيّاألراضيّالفمدصيشّالتعميع ّالحكػمةّووكالةّالغػث، بحيثّمغّقبل

يذكلّإرىاقًاّلكثيخّمغّاألسخّالفمدصيشيةّبدببّّ،ّوىػّعشجّبجايةّالعاـّالجراسيّّّاسشػيًّّاقدصًّّالصمبةّيجفع

فيّاألسخةّأكثخّمغّّكافةّإفّلؤلسخة،ّخاّصّّيّمدتػػّالجخلّالسعيذيّّعبةّوتجنّّخوؼّاالقتراديةّالّرّالطّّ

فّفيّكثيخّمغّاألحيافّلسرخوفاتّمجرسة،ّويػضّّّيجخلّإلىّمػازنةّكلّّّ،ّفالقدطّالدشػؼّّشالبّمجرسيّّ

ّخوريةّفيّحاؿّنقريا.جاريةّوتػفيخّبعسّالستصمباتّالّزّ

ّحالةٌّّ-3ّ ّاألىالي ّالسجرسيّّّيشتاب ّاالمتحانات ّحمػؿ ّعشج ّاالستشفار ّوبالحاتمغ ّالثانػيّّّة ّالسخحمة ةّفي

ّ.ونجاحٍّّالبّواألىاليّالجيجّالسزاعفّكيّيخخجّالصالبّمشياّبدبلـٍّ)التػجييي(ّحيثّيبحؿّفيياّالصّّ

الدميعّالحؼّيتشاسبّمعّأعجادّّوالبيئيّّّةّوأعجادّالسجارسّذاتّالبشاءّالييكميّّفػؼّالسجرسيّّنقزّالّرّّّ-4ّ

ّكلّّ ّفي ّالستدايج ّّالصمبة ّالسجاّأفّّّإذعاـ، ّججًاّبعس ّقجيسة ّالغػث ّووكالة ّلمحكػمة ّالتابعة ّوخاصة رس

الّتكفيّلمصمبة،ّوانخفاضّندبةّّقةِّضيّّّوتحتاجّإلىّإعادةّىجـّأوّتخميعّمغّججيج،ّوتعانيّمغّمداحةِّ

 (.2019بػصؽية،أاالستيعابّ)
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ّتؤكج -5 ّبالسعمػمات ّمثقمة ّالفمدصيشية ّالسشاىج ّوالسعارؼ، ّالحقائق ّالػاحجّ،عمى ّالقخف ّميارات ّوتيسل

ّالستسثّّ ّبحلّّوالعذخيغ ّالشاقجّمة ّوالتفكيخ ّواستخجاـّّ،السذكبلت ّواالستكذاؼ والبحث

 (.2008التكشػلػجيا)الجخباوؼّونخمة،

حدبّلػزارةّالتخبيةّإنجازّيُّّىػالحاليّالحؼّتعّتعجيموّوتصػيخهّّوجػدّالسشياجّالفمدصيشيّّّوتخػّالباحثةّأفّّ

ّيّّعػبةّواالكتطاظّالكسّّبعسّجػانبّالسشاىجّّمغّحيثّالّرّولكغّعمىّالػزارةّإعادةّالشطخّفيّّوالتعميع،

ّوىيّغيخّمبلئسةّلمفئةّالعسخيةّالسقجمةّلياّ.

خّعمييا،ّقّبصبيعةّعسموّوتؤثّّعّالفمدصيشيّضخوؼّعجيجةّتتعمّّحيثّيحيطّبالسعمّّّ،سيغؼّأوضاعّالسعمّّتخدّّ -6

اليائلّمغّالجوراتّالتيّيذارؾّفيياّّعّّكّّلىّالإع،ّباإلضافةّيّالخواتبّوتخاجعّالسكانةّاالجتساعيةّلمسعمّّفتجنّّ

 (.2014عّدوفّتحجيجّمدبقّالحتياجاتوّ)عفػنة،السعمّّ

ّتاريخ الستيصان في محافطة الخميل :: 15.1.2

ّالدمصاتّاالحتبلؿّنطخًّّبعجّالقجسّفيّأولػياتّاالستيجاؼّاالستيصانيّّّالثانيةَّّالخميلّالسجيشةَّّجّّعتُّ

ّالتاريخيةِّألىسّّ يسيّّالستسثّّّوالجيشيةِّّيتيا ّاإلبخـا ّالحـخ ّمػقع ّفي يعّّمة ّإبخـا ّاألنبياء ّأبي ّقبخ ّيحتزغ الحؼ

ّسُّ ّوقج ّالدبلـ ّعميو ّبسّّالخميل ّالسجيشة ّايت ّقبػر ّإلى ّباإلضافة ّاسسو، ّالدبلـِّإبشو ّعمييع ّويعقػب ّسحق

دولةّاالحتبلؿ،ّّستخاتيجيًاّومصسعًاّمغّمصامعااّجعمياّىجفًاّأنبيائيع،ّمسّّّالييػدّأىعّّّيعّجىعّوزوجاتيعّالحيغ

ّاال ّلسػقعيا ّتعخّّّستخاتيجيّّونطخًا ّالفمدصيشية ّالسشاشق ّمغ ّكغيخىا ّالسحافطة ّاستيجاؼٍّإضت ُمسشيٍجّّلى

ّعميياّّومتػاصلٍّ ّاالحتبلؿ ّدخػؿ ّمشح ّالساضية ّالعقػد ّمجػ ّعمى ّوالسختفعة ّالخربة ألراضييا

ّ(.2020)الحبليبة،

ّالػجػدّالييػدؼّّ مغّّ(ّعائمة20ًّـ(ّمغّخبلؿّوجػدّ)1538فيّمجيشةّالخميلّبجأّمشحّعاـّ)ّإف 

فيياّبيغّزيادةّوانقصاعّمغّحيشياّوحتىّالقخفّالتاسعّعذخ،ّّتحبحبّالػجػدّالييػدؼّّّشائفةّالدفارديع،ّثعّّ



-38- 
 

ّالييػدؼّّ ّالػجػد ّعاد ّوسكّّّإذ ّأيزًا ّاإلشكشازيع ّشائفة ّبجخػؿ ّحالمديادة ّفي ّالدفارديع ّشائفة ّمع رةّانيا

(1200ّ(ـّنحػّ)1881افّالييػدّفيّعاـّ)الييػدّفيّقمبّالسجيشةّوبمجتياّالقجيسةّحتىّوصلّعجدّالدكّّ

فةّالغخبيةّوقصاعّّألراضيّالّزّّ(ـّواجتياحّّقػاتّاالحتبلؿّاإلسخائيمي1967ّّّندسة،ّلكغّبعجّحخبّعاـّ)

ّإسخائيميةٍّّتّأوؿّمدتػششةٍّئنذأُّ،ّإذّالرييػنيّّّغدةّأعادتّسمصاتّاالحتبلؿّإنذاءّالسذخوعّاالستيصانيّّ

بيغّمحافطتيّالخميلّوبيتّلحعّوىيّمدتػششةّ"كفارّعتريػف"ّالتيّكانتّمػجػدةّقجيسًاّّالشكدة""بعجّ

(ّـ1967ّّىاّعاـّ)ّؤإنذاّأُعيج(ـّّثع1948ّ(ـّّوّ)1927فيّفتخةّماّبيغّ)ّعمىّشكلّ"كيػبتذ"ّّزراعيّّ

ّ(.2018القػاسسى،ّّيلّ)العػيػؼّوخصػاتّاالستيصافّفيّمحافطةّالخمأولىّّعمىّأّنيا

ّّوسمػ وبخوتػكػل مجيشة الخميلأ:اتفاقية 16.1.2

سةّالتحخيخّالفمدصيشيةّودولةّاالحتبلؿّعاـّتػؾيعياّبيغّمشطّّّوسمػّالتيّتعّّأبالخجػعّإلىّاتفاؾيةّ

ّتع1993ّّ) ّالّزّّ( ّفي ّاألراضي ّ)أ(ّتقديع ّالسشاشق ّتخزع ّحيث )ّ ّج ّب، ّ)أ، ّمشاشق ّإلى ّالغخبية فة

يصخةّيصخةّاألمشيةّاإلسخائيميةّوالدّّ،ّبيشساّتخزعّالسشاشقّ)ب(ّلمدّّّاوامشيًّّايصخةّالفمدصيشيةّالكاممةّإداريًّلمدّّ

ّكاممةًّ ّاالسخائيمية ّلمديصخة ّ)ج( ّمشاشق ّتخزع ّؼيسا ،ّ ّالفمدصيشية ّويرشّّاإلدارية ّنرفّ، ّمغ ّأكثخ ف

ّ(.2017شي،مشاشقّ)ج(ّ)ّاإلحراءّالفمدصيعمىّأنياّ%(51ّمحافطةّالخميلّ)حػاليّ

ّاتفاؾيةٍّّتعّّّ ّمشطّّّخاصةٍّّعقج ّبيغ ّالخميل ّوبسجيشة ّالفمدصيشية ّالتحخيخ ّوتعّّّدولةّسة ّاالحتبلؿ،

%(ّمغّمداحةّ)البمجية(80ّلّحػاليّ)(ّالتيّتذكH1ّّبسػجبياّتقديعّمجيشةّالخميلّإلىّمشصقتيغّمشصقةّ)

لّحػاليّ(ّالتيّتذكH2ّّ)ّحيثّتديصخّالدمصةّالفمدصيشية،ّؼيساّتديصخّسمصاتّاالحتبلؿّعمىّمشصقة

ّالسحج20ّّ) ّالسشصقة ّمداحة ّمغ )%ّ ّتقخيبًّدة ّاإلسخائيمي2ّّّكع26ّ)االبالغة ّاالحتبلؿ ّسمصات ّوتديصخ ،)ّ

يسيّّ ّاإلبخـا والدػؽّالقجيعّوالبؤرّاالستيصانيةّالػاقعةّفيّّعمىّقمبّالسجيشةّوالبمجةّالقجيسةّالتيّتذسلّالحـخ

ّويُّ ّالسجيشة، ّالسشصّّقمب ّفي ّاالحتبلؿ ّ)بق ّالعشرخؼH2ّّصقة ّالفرل ّسياسة ّويُّّبحقّّّ( ّجُّقيّّالفمدصيشييغ
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ّيتعخّّّحخكتيعّبذكلّكبيخّويغمقّالسحاؿّالتجاريةّبأوامخُّ كافّالفمدصيشيػفّلمتفتيرّضّالدّّعدكخية،ّكسا

،ّوقجّأدتّىحهّمذجدةٍّّاإللكتخونيةٍّّ(ّحاجدًاّتعسلّبسشطػمة21ٍّبخّمشطػمةّمغّالحػاجدّعجدىاّ)عَّّاليػميّّ

فّإلىّتحػيلّحياةّالفمدصيشييغّإلىّجحيعّّػالتيّتشيجياّسمصاتّاالحتبلؿّاإلسخائيميّوالسدتػششالدياسةّ

ّ ّيصاؽ، ّالدّّّأفزتال ّبعس ّىجخة ّإلى ّمغ ّالفمدصيشييغ ّوانييارىاّّكاف السشصقة،

ّ.(2020)الحبليبة،ااقتراديًّ

 سػدي والر  مجارس التحج  : 17.1.2

ّالدياسةّسبقّكمّّّنمحعّمساّّّّّّّّّ وّبدببّضخوؼّالحياةّّخجييبعةّلبلحتبلؿّىيّالتجييلّوالتّّالستّّوّأف 

ّالذّّالّرّ ّأبشاء ّيعيذيا ّالتي ّالفمدصيشيّّعبة ّأراضٍّّعب ّومرادرة ّواستيصاف ّاحتبلؿ ّمغ ّفرلّّ وججار

ّالطّّّعشرخؼّّ ّىحه ّأجبخت ،ّ ّوغيخىا ّّوخوؼ ّالحياة ّوالتعميع ّالتخبية ّوزارة ّّوعالقاسية ّالخصطّمى ضع

ّالجاعسة ّشّواالستخاتيجيات ّتحقق ّالذّّسوالتي ّالفمدصيشيّّػح ّمعاناتوّعب ّمغ ّبإيجادّّّ،والتخؽيف وذلظ

حيثّتخجـّّةفيّأرجاءّفمدصيغّعامةّومحافطةّالخميلّخاّصّّ(مجارسّالتحجؼّوالرسػد)ىّسّّدمجارسّتُّ

ّ (ّ ّمغ ّأكثخ ّالسجارس ّتجس25ّّىحه ّسكانيًّعًّ( ّوىيّّاا ّلمسدتػششات، ّوالسحاذية ّالشائية ّوالسشاشق ّالبجو مغ

ّم ّالّزّمجارس ّأرجاء ّمختمف ّفي ّالغخبيةشتذخة ّالسيجّّوتحجيجًّّفة ّالسشاشق ّفي ّواالستيصافّا ّبالسرادرة دة

وّأتتألفّمغّغخفتيغّّفيّالغالبِّّىيّ،ّوىحهّالسجارسّالتي«القخػّالرغيخة»خبّعاتّالبجويةّوالخِّوالتجسّّ

ّالعذخاتّكافّاالحتبلؿّىجـّالعجيجّمشياّمخةًّّ،ثبلثَّ ختيغّوأعيجّبشاؤىاّمغّوّمَّأّوالّيتجاوزّعجدّشبلبيا

دّالسجارسّبأنياّّليدتّكساّالسجارسّالشطاميةّاالعتيادية،ّفييّتفتقخّلمداحاتّوالتجييداتّججيج،ّوّتتسيّّ

ّ.ّ(2018)القجسّالعخبي،والتدييبلتّالتيّتتسّتعّبياّالسجارسّاالعتياديةّ

ّ،َّتَحّجًياّ،ّف،ّػتحجّّّ-ؼسػد(ّفالتحجّّؼّوالّرّواسعّىحهّالسجارسّ)التحجّّّّّّّّّّّّ ػّ،َّتَحج  ّ،َّيتحج  يػُّمتحجٍّ

ُّمتحجًّػ ّّتَحج ػوالسفعػؿ ّوَّاْلَسخَّّ، َّىَجِفو ِّإَلى ِّلَيِرَل َّيْجُعػُىْعّاِشَخ :ّ َّأْقَخاَنُو ػ َّيَتَحج  ّو َّعَمْيَيا َّوَتَغم َب اَجَيَيا



-41- 
 

ّ عاَب: ّالرِّ ػ ّ،َيتحج  َّمَعُو ّجيِلمت َباِرؼ ّأؼ ّالّذيء: ّفبلف ّتحّجػ ّالسعانيّقاوميا، ّ)معجع ّخػٍؼ ّدوف ابيو

ّالجامع(.

 .(2005ّ:522)السعجعّالػسيطّ،ّ:ّأؼّثبتّواستسخّّاوصسػدًّّجَّسَّجاءّمغَّصّفسػدّأماّالّرّّ

فةّالغخبيةّيقعّمشياّفيّالّزّّنفدوّاالسعنفدوّ(مجرسةّتحت17ّػدّ)ؼّوالرسّّمجارسّالتحجّّّوتزعّّ

ّ.(2016ّإنذاءّىحهّالسجارسّفيّبجايةّ)ّوقجّتعّّّ،فيّمحافطةّالخميلّجٍّّمجارسّتحّ(7)

ذةّولعّيصمقّتقعّفيّالسشاشقّالسيسّّخّوجػدّلسجارسّمتاخسةّلبلستيصافّولكغّكافّقبلّىحاّالتاري

عّعخبّالجياليغّفيّمشصقةّبشيّنعيعّفيّالخميل،ّلتجسّّّ(أبػّىشجؼ)ؼّفسجرسةّعميياّاسعّمجارسّالتحجّّ

ّ(.2018)شػليّ،ّـ(1998)ّئتّفيّالعاـّنذِّأُّ

يسيةّّوّساسيةّالسختمصةخشبةّاألدتّقبلّىحاّالتاريخّمثلّمجرسةّقُّىشاؾّمجارسّتأسّّّو السجرسةّاإلبخـا

ّ.أصبحتّمجارسّتحجّؼّوصسػدّبدببّسيصخةّالسدتػششػفّعمىّشػارعّوبؤرّاستيصانيةّقخيبةّمشياّلمبشيغ

شبقتيغّّوآخخّوىيّمجرسةّابتجائية،ّتتألفّمغّويجبّاإلشارةّىشاّإلىّمجرسةّأساموّبغّالسشقحّ

يسيّالذخيفتحتّاألرضّيتػصلّمشوّعبخّنفقّتحتّاأل أؾيعّالسبشىّفيّالعيجّ،ّرضّإلىّالسدججّاإلبخـا

،ّوثعّ،ّاستخجـّالسبشىّفيّالعيجّالعثسانيّكسخفخّلمذخشةّ(ـ1890ّ-1880)العثسانيّ،ّفيّحجودّعاـّ

غّقبلّالسدتػششيغّبسداعجةّوفيّذلظّالعاـّتعّاالستيبلءّعميوّمّ(ـ1982ّّ)حتىّعاـتحػؿّإلىّمجرسة

ّالرييػني ّالعدكخؼ ّالحكع ّفيّ، ّوتع ّرومانػ، ّببيت ّالسغتربػف ّيدسييا ّمدتػششة ّإلى ّذلظ ّبعج تحػؿ

ّ.(2017)مجونةّفمدصيغ،ّالقجيعّوتحػلتّإلىّمجرسةّتمسػديةاألعػاـّالبلحقةّبشاءّشبقتيغّعمىّالسبشىّ

ّ

ّ

ّ
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 وعسػد ولكغ تع   مجارس تحج   ج  عوالتي ت  في الخميل  (: السجارس التي تقع في قمب البمجة القجيسة1.2ججول )

 (:2019،/الخميل)مجيخية التخبية والتعميع  (2016ىا قبل عام )ؤ إنذا

 السػقع السجيخية السجرسة الخقع

 .قخب الحخم اإلبخاليسي   الخميل ة لمبشاتساسي  تيديخ مخقة األّ-1

البؤر الستيصانية السحيصة بيا : تل رميجة )بيت يذاي(،  الخميل ة لمبشاتقخشبة األساسي  ّ

الجخػل  الجبػيا )بيت ىجاسا( مجرسة أسامة بغ السشقح يتع  

 مغ شارع الذيجاء. (56الى السجرسة عبخ حاجد )

التساس وبالقخب مغ البؤرة الستيصانية بيت عمى خط    الخميل  ة لمبشاتشجخة الجر األساسي  ّ-3

 بغ السشقح مجرسة أسامو رومانػ

في مشصقة الديمة وبالقخب مغ سػق الخزار القجيع )تع  الخميل ة لمبشاتالفيحاء األساسي  ّ-4

لى بؤرة استيصانية ،والجخػل الى السجرسة مغ إتحػيمو 

 (160حاجد )

 التساس  عمى خط   الخميل ة لمبشيغالجدائخ األساسي  ّ-5

 التساس عمى خط   الخميل ة لمبشيغبئخ الدبع األساسي  ّ-6

 الحػاجد السحيصة بالسجرسة :حاجد الحخم اإلبخاليسي   الخميل ة لمبيشيغاإلبخاليسية األساسي  ّ-7

 (، حاجد أبػ الخير .160،حاجد )

البؤر الستيصانية :مشصقة سػق الخزار القجيع ،بيت 

الستيالء عمييع مغ قبل  الدعتخي وبيت أبػ رجب )تع  

عمى ممعب السجرسة الستيالء  السدتػششيغ ( كسا تع  

 القجيع وتحػيمو إلى كخاج لديارات السدتػششيغ

 بالقخب مغ الحخم اإلبخاليسي   الخميل ة لمبشيغساسي  اليقطة األّّ-8
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حج   مجارس ت عج  والتي ت   ،(: بعس السجارس السقامة في السشاشق الشائية والسيسذة في محافطة الخميل2.2ججول ) 

 (:2019( )مجيخيات التخبية والتعميع في محافطة الخميل،2016)ىا قبل عام ؤ وعسػد وتع إنذا

 السجيخية اسع السجرسةّالخقع

 شسال الخميل ة السختمصةي  سالجيخ األساّ-1

 شسال الخميل ة السختمصةبيخيغ األساسي  ّ-2

 شسال الخميل ة السختمصةي  سوادي الخيع األساّ-3

 شسال الخميل مجرسة عسخ بغ عبج العديد الثانػية لمبشاتّ-4

 الذخقي( يصا )الخط   ةمجرسة الجقيقة األساسي  ّ-5

 (الذخقي يصا )الخط   ة السختمصةي  سمجرسة سػسيا األساّ-6

 الذخقي(يصا )الخط    ةمجرسة بشات زيف األساسي  ّ-7

 الذخقي(يصا )الخط    ة السختمصةي  سمجرسة مدافخ يصا األساّ-8

 جشػب الخميل ةمجرسة غػييغ األساسي  ّ-9

ةّوصسػدّوىيّمجرسةّالخفاعيّّّـ(ّبإشبلؽّأوؿّمجرسةّتحج2016ٍّّبجأتّالػزارةّفيّمصمعّعاـّ)

،ّارعّااللتفافيّّ(ّوتقعّعمىّالذ1ّّلسجيشةّيصاّوىيّوتدسىّ)التحجؼّّخقيّّةّالسختمصةّفيّالخطّالذّّاألساسيّّ

ّ.(ّؽيحّ)الديشكػوىيّمجرسةّتتكػفّمغّعذخةّصفػؼّ،ّوسقفياّمغّالّرّ

ّ(2019سػد في محافطة الخميل  )وزارة التخبية والتعميع ،ي والر  ( : مجارس التحج  3.2) ججول

ّالسػقعّتختيبّالسجرسةّّالسجيخيةّسعّالسجرسةاّلخقعا

 لبمجة يصا  خقي  الذ  الخط    (1) يتحج   يصا ة السختمصةساسي  الخفاعية األ -1

 قخيبة مغ مدتػششة شسعة (7)يتحج   جشػب الخميل ة السختمصةزنػتا األساسي   -2

 قخيبة مغ ججار الفرل العشرخي   (8)ي تحج   جشػب الخميل ة السختمصةبادية الخماضيغ األساسي   -3

 ومغ مدتػششة سػسان



-43- 
 

 قخيبة مغ مدتػششة كخمائيل (11)ي تحج   يصا ةخمة الزبع األساسي   -4

السجخل الغخبي لبمجة الدسػع  (13 )يتحج   جشػب الخميل ة الديسيا األساسي   -5

 وقخيبة مغ مدتػششة عشتائيل

البمجة القجيسة والسبشى كان  قمب (14)ي تحج   الخميل ةآل عسخو األساسي   -6

 بالستيالء ا ميجدا 

 يصا لسجيشة خقيالذ  الخط    (16 )يتحج   يصا بشات ازويجيغ -7

ويعػدّالفزلّفيّافتتاحّمجارسّالّتحّجؼّوالّرسػدّإلىّالّجكتػرّصبخؼّصيجـّّوىػّمغّأشمقّ
عميياّىحاّاالسعّأثشاءّتػليوّمشربّوزيخّالّتخبيةّوالّتعميعّالعاليّفيّحكػمةّالػفاؽّالػششّيّالفمدصيشّيّ

 (.20)السمحق

كتػر عبخي عيجم  18.1.2 سػد الج  ّ:رائج وباني مجارس الت حجي والر 

ىػّاالبغّالبكخّلمقائجّالفمدصيشّيّالّذييجّمسجوحّصيجـ،ّوابغّالسشاضمةّالّذييجةّجسيمةّصيجـ،ّّّّّّ
ّشغلّمشربّوزيخّالّتخبيةّوالّتعميعّالعاليّفيّ) ّفمدصيشيٌّ (،ّبعجّالّتعجيلّالػزارّؼ2015ّيػنيػ30ّّسياسيٌّ

(،ّوُيعتبخّأصغخّوزيٍخ1971ّاألوؿّفيّحكػمةّالػفاؽّالػششّيّالفمدصيشّي،ّولجّصيجـّفيّدمذقّعاـّ)
(33ّ(ّوعسخهّ)2005فيّتاريخّفمدصيغ،ّإذّشغلّمشربّوزيخّاالّتراالتّوتكشػلػجياّالسعمػماتّعاـّ)

غّسشًة،ّوىػّحاصٌلّعمىّشيادةّالّجكتػراهّمغّبخيصانياّفيّاليشجسةّالكيخبائّيةّوالّتقشياتّالّجؾيقة،ّانتخبّأمي
افتتاحّمجارسّالّتحجّؼّوالّرسػدّمغّأبخزّإنجازاتوّ)ّوكالةّ،ّويعتبخّسٍخّلمسجمذّالّثػرّؼّلحخكةّفتح

ّ(.2015معًا،

ّسػدي والر  مجارس التحج  إنذاء أسباب :19.1.2 

ىحهّّنذاءمغّإّالخئيديّّالدببّّسػدّولكغّّؼّوالّرّمجارسّالتحجّّّنذاءمغّإتّاألسبابّوالجوافعّتعجدّّّّّّّّ

ييجؼّّسخائيميّّإطّأرضيعّمشعًاّلسرادرتياّضسغّمخصّّسػدّالسػاششيغّوتثبيتيعّفيّالسجارسّىػّتعديدُّصّ

عانيّمغّعاتّالبعيجةّالتيّتُّويختمقّالحرائعّلحلظ،ّوتػفيخّالتعميعّلصمبةّىحهّالسشاشقّوالتجسّّّ،الىّتيجيخىع

ّوالسيسذة،ّ ّالسدتيجفة ّالسشاشق ّفي ّالتعميسي ّالقصاع ّودعع ،ّ ّالعشجيية ّاالحتبلؿ ّومسارسات الججار

ّىح ّشمبة ّعمى ّالدّّوالتخؽيف ّمعاناة ّمغ ّالسشاشق ّه ّالبمجات ّمجارس ّإلى ّالسجيشةّافخ ّمجرسة ّأو لسجاورة
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ّ ّالسجاورة ّوالبمجات ّالسجف ّفي ّ ّاألقارب ّعشج ّلمسبيت ّتخؽيفًّّاسبػعًّأواضصخارىع ّاكثخ، ّالصبلبّّاأو عمى

ّشػيمةٍّمذقّّ ّلسدافات ّاألقجاـ ّعمى ّالسذي ّالدّّّة ّتكاليف ّوتػفيخ ،ّ ّوعخة ّأراضي ّفي ّلفخ والسجفّمبمجات

ّ(2018السجاورةّ)أبػّعامخ،

ّي والرسػد في محافطة الخميل: نساذج  مغ مجارس التحج  20.1.2

ليياّإعاتّوالبؤرّاالستيصانيةّوالتيّيستازّالجخػؿّوىػّنسػذجّلمسجارسّالستاخسةّلمتجسّّّ:الشسػذج األول

ّبخّالبػاباتّاإللكتخونيةّوالتفتيرّفيّالبمجةّالقجيسةّفيّالخميلّ:عَّ

ّالذّّّاألساسية:خشبة مجرسة ق   ّشارع ّفي ّتقع ّالخميل، ّمجيشة ّفي ّالقجيسة ّالبمجة ّمجارس ّإحجػ يجاءّىي

ىّالجبػياّ)بيتّىجاساّّ(ّوّتلّارميجةّ)بيتّيذاؼّ(ّومجرسةّأسامةّبالقخبّمغّالبؤرّاالستيصانيةّوالسدسّّ

ـ(ّوتع1987ّةّ)االستيبلءّعمىّمجرسةّأسامةّبغّالسشقحّسشّبغّالسشقحّ)بيتّرمانػ(ّوالججيخّبالحكخّأنوّتعّّ

ّ(.2018لئلعبلـّ،ّتحػليياّإلىّبؤرةّاستيصانيةّ)السخكدّالفمدصيشيّّ

حيطّعمىّاألقجاـّوسطّالتجسعاتّاالستيصانية،ّؼيّخىغّّيّْالسعاناةّالكبخػّلصالباتّالسجرسةّىيّسَّّّّّّّّّّ

ّلكتخونية،اإلبذكلّيػميّعمىّالبػاباتّّومعّمسيياّتػؾيفّشبلبّىحهّالسجرسةّعبّوالخػؼ،ّويتعّّالخّّبيّغّّ

ّخب،ّمساّيؤدؼضغّلمّزّوأحيانًاُّيحتجدفّلداعات،ّويتعخّّّ،سبابّأخخػّيجعيياّاالحتبلؿألمتفتيرّأوّأؼّ

ةّعمىّالصمبة،ّإالّأّفّاالنتطاـّفيّالسجرسة،ّلكغّعمىّالخغعّمغّاالعتجاءاتّواالعتقاالتّالسدتسخّّّإلىّعجـ

قائعّّتحجٍّّّىحهّمعخكةّوجػد،ّفيّضلّّّمغّعزجّالتبلميحّوشاقعّالتجريذ،ّكػنيعّيعمسػفّأفّّّذلظّلعّيفتّّ

ّالدّّ ّوشخد ّالسجيشة ّمشيالتيػيج ّالفمدصيشييغ ّ)ّكاف ّبحق15ّوالسمحق ّاالحتبلؿ ّإجخاءات ّبعس ّيبيغ )

ّ.ّ(2019)الفالػجيّ،ّمعمساتّوشالباتّىحهّالسجرسة
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ّالّ:الشسػذج الثاني    ّالسجارس ّنسػذج ّالذّّوىػ ّمغ ّمحافطةّقخيبة ّفي ّالسشتذخة ّوالسدتػششات ّااللتفاؼية ػارع

ّسػد:ؼّوالّرّصمقّعميياّمجارسّالتحجّّويُّّ،الخميل

ّالغخبيّّّ(13مجرسة التحجي ) -1 ّالسجخل ّمغ ّبالقخب ّتقع ّالتي ّالسختمصة، ّاألساسية ّالديسيا ّّلسجيشةّ:

ّالخطّّ ّعمى ّتعّّااللتفافيّّّالدسػع ّ)عتشائيل(، ّمدتػششة ّمغ ّبالقخب ّبتاريخّّ، ّالسجرسة ّىحه افتتاح

عيّالديسياّوديخّلفّيػرو(ّوىيّتخجـّتجسّّأ40ّشيتّبتكمفةّبمغتّ)(ّىحهّالسجرسةّّب17/12/2018ُّ)

(ّ ّوتدتػعب ّالّر35ّّشسذ، ّمغ ّوشالبة ّشالبًا ّاألساسيّّّفّّ( ّاألساسيّّاألوؿ ّالدادس ّوحتى ،ّ،

ّرسالةَّ ّالسجرسة ّىحه ّافتتاح ّجاء ّحيث ّاألشفاؿ، ّرياض ّإلى ّتؤكّّّباإلضافة ّالرسػدّتحٍج ّعمى ج

الفمدصيشيّفيّوجوّاالحتبلؿّبالخغعّمغّانتياكاتوّوضمسو؛ّإذّكافّاالحتبلؿّقجّىجـّىحهّالسجرسةّقبلّ

(ّ ّوبتاريخ ّالخياـ، ّمغ ّعجد ّإلى ّصفػفيا ّتحػلت ّحيث 10/12/2018ّافتتاحيا، ّقػاتّأ( ّ قجمت

ؼّمىّاالعتجاءّعمىّمجرسةّالتحجّّشحّالطبلـ،ّعمشترفّليمةّيػـّاالثشيغّوتحتّجُّّسخائيميّّاالحتبلؿّاإل

بشاءّكانتّمػجػدةّإلعادةّبشاءّّ(،ّوصادرّاالحتبلؿّخياـّالسجرسةّواألثاث،ّباإلضافةّإلىّمػاد13ّّّ)ّ

ّ تجميخّّتعّّفقجّ(5ّّ/12/2018ّالسجرسةّيػـّاألربعاءّالسػافقّّ)ّىجـَّّأفّاالحتبلؿبالسجرسة،ّعمسًا

ّونيبَّ ّّأرضيتيا، ّإخصار ّووضع ّمحتػياتيا، ّالػشغّكافة ّ)دنيا ّالسجرسة ّركاـ ّعمى ّسمع ضبط

،2018). 

ّّّّّّّّّ(ّ ّتاريخ ّفي ّتع10/12/2019ّّو ّلسجرسةّّ( ّاإلسخائيمي ّاالحتبلؿ ّسمصات ّمغ ّإخصار ّ تدميع

ّأفّّ ّبحريعة ّفييا؛ ّالعسل ّبػقف ،ّ ّالخميل ّجشػب ّتخبية ّلسجيخية ّالتابعة ّالسختمصة ّاألساسية مكافّّالديسيا

ّاالحتبلؿ ّادعاء ّحدب ّاآلثار ّييجد ّىحاّّ،السجرسة ّالػششية ّوالقػػ ّوالتعميع ّالتخبية ّوزارة ّاستشكخت وقج

ّ.(ّيػضحّاالنتياكاتّاإلسخائيميةّيحقّىحهّالسجرسة16والسمحقّ)ّ(2019اإلخصارّ)وكالةّمعًا،
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كانيةّفيّجّالتجسعاتّالدّّأحّتعجيصا،ّّوّمجيشةخؽّمغّبعّإلىّالذّّةّالّزّخمّّيقعّتجسعّةّالزبعّ:ّمجرسةّخمّّ -2

ـ(18/10ّ/2018ّ(ّبتاريخّّ)11تّ)التحجؼّسيّّبعّفيياّوالتيّسُّةّالّزّافتتاحّمجرسةّخمّّّوتعّّّ،دافخّيصامَّ

السجرسةّّ(ّ،ّويحكخّأف11/7/2018ّّبتاريخّ)ّ)البيػتّالستشقمة(ّزاؿّالكخفاناتوأخىاّاالحتبلؿّبعجّأفّدمّّ

ّأ ّكسا ّ)كخمئيل(، ّاالستيصانية ّلمبؤرة ّاإلسخائيميّّمجاورة ّاالحتبلؿ ّقػات ّخمّّّخصخت ّمجرسة ّالّزّبيجـ بعّة

ّتُّوعمّّ ّالتي ّاألولى ّالسخة ّليدت ّوىحه ّالسجرسة، ّأبػاب ّعمى ّاليجـ ّإخصار ّاالحتبلؿّرػّّقت ّقػات ّفييا ر

ّأفّّعّإخصارًّأوّتدمّّّ،السجرسة ّبخرػصيا،ّّومغّالججيخّذكخه ّالسجرسةّواستػلىّّا االحتبلؿّكافّقجّىجـ

 (2019ـ(ّّ)الشجاحّاإلخبارؼ،2018ػزّمغّعاـّ)عمىّمحتػياتياّفيّشيخّتسّّ

ّالسعمّّّّّّّّ ّاإلويعاني ّمغ ّوالصبلب ّاإلسػف ّالعدكخية ّالتجريبات ّعغ ّالشاتج ّالستكخر ّفيّزعاج سخائيمية

أثشاءّقجوميعّأوّمغادرتيعّلمسجرسةّّعتبلحقيالسعدكخّالقخيبّمغّالسجرسة،ّوّمغّكبلبّالسدتػششيغّالتيّ

والسمحقّّنتيجةّليحهّاالعتجاءاتّالستكخرةّسيئةٍّّنفديةٍّّشبلبّالسجرسةّيعانػفّمغّحالةٍّّوأفّّّ،بذكلّيػميّّ

ّّ.(يػضحّذلظ18)

ّّ.ي  تحجي الفمدصيش: حكاية عسػد مجرسة الخان األحسخ نسػذج لم21.1.2

خيعّّشخؽّمجيشةّخيقّالدّّفيّمحافطةّالقجس،ّتقعّعمىّالصّّّبجويةُّّفمدصيشيةُّّالخافّاألحسخ:ّقخيةٌّّّّّّّّ

ّ(ّحػالي2018ّالقجس،ّوبالقخبّمغّمدتػششتيّمعاليوّأدوميعّوكفارّأدوميع،ّبمغّعجدّسكانياّعاـّ)

ّيعيذػفّفيّالخياـّواألكػاخّمغّقبيمةّالجياليغّالبجويةّ.ّ(ّشفبل92ًّ(ّفمدصيشيًاّمغّبيشيع)173ّّ)ّ

"ّمغVento Di Terraّرسةّالقخيةّبالتعاوفّمعّمشطسةّمداعجاتّإيصاليةّ"ؾيستّمج(ّأ2009ُّفيّعاـّ)

ّالصّّ ّاإلسسشتيّّّيغّواإلشارات؛ّإليجادّحلّّمػاد ّوذلظّّلسذكمةّمشعّالبشاء ّاالحتبلؿ، فيّالسشصقةّمغّقبل

ّبشائياّ ّمغ ّاالنتياء ّبعج ّو ّالبعيجة، ّالسجارس ّإلى ّاألشفاؿ ّوصػؿ ّولرعػبة ّالقخية، ّالحتياجات تمبية

ّتمقتّالسجرسةّأولىّقخاراتّاليجـّفيّالعاـّبالكاملّوبجءّالعاـّالجراسيّّ ،ّوتػالتّقخاراتّاليجـّنفدوّفييا
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ّالسجرس ّتجسّّمشحّذلظّالحيغّ،ّوتخجـّىحه ّرائجّعخاره،ّسكانيةّوىيّتجسّّّعاتٍّةّخسدة ّأبػّفبلح،ّوأبػ ع

عّالسجرسةّ)ىيّمجسػعةّمغّالعائبلتّالتيّسكشتّبسحيطّمػقعّالسجرسة(،ّوّتجسّّّوالتبشوّوّأبػّالحمػ

ّصفػفًّّوتزعّّ ّوحتّّّاالسجرسة ّاألوؿ ّكمّّمغ ّالتاسع، ّصفػؼٌّى ّلكلّّّوصغيخةٌّّضيقةٌّّيا الخجمات،ّّوتفتقخ

ّ(2018يفّ)بػابةّاليجؼّاإلخبارية،عّدرجاتّالحخارةّفيّالّرّةّمعّارتفاوخاّصّ

فتّالججرافّيغ،ّأماّمغّالجاخلّفُغمّّياراتّالسغصاةّبالصّّفرػؿّالسجرسةّمبيشةّمغّإشاراتّالدّّّإفّّ

ةّفالساءّيأتيّكافةّالسقػماتّاألساسيّّّإلىّويجمذّالصمبةّعمىّمقاعجّببلستيكية،ّكحلظّتفتقخّخذبيةٍّّبألػاحٍّ

ّشسدّّعغّشخيقّصيا خةّةّالستػفّّمكاناتّالتجريديّّية،ّواألدواتّواإلريجّالسياه،ّوالكيخباءّعبارةّعغّشاقة

سمبًاّّالعائقّاألساسيّ التيجيجّبيجمياّّىحققّأحبلـّالصمبةّبالتعميع،ّويبقبالسجرسةّبديصةّججًا،ّإالّأنياّتُّ

ّلمصمبةّميساّكانتّأحبلميعّبديصة.ّعمىّالسدتقبلّالتعميسيّّ

ّشخقيّالقجسّالسحتمةّمغّكانتّّّّّّ ّقخيةّ"الخافّاألحسخ" ّقجّقخرتّإخبلء ّاإلسخائيمية، ّالعميا السحكسة

مدتػششةّ"معاليوّأدوميع"ّوالسدتػششاتّّإلىّضع(ّاالستيصانيّالخاميE1ّسكانوّوىجميا،ّلتشفيحّمخصط)

ّ(.48ّ،2016ّوالتػسعّإلىّخارجياّعمىّحدابّالفمدصيشييغ)عخبّّ،السحيصةّبالقجس

حيّوأحيانًاّخؼّالّرّدخػؿّعباراتّالّرّإلىّويزصخوفّّّشػيمةًّّاشخيقًّّبُّالصبّلّّمّيّيديخوبذكلّيّػّ

لكغّّ،االحتبلؿّالصخؽ،ّويعيذػفّبخػؼّوتعبّقَّمّّةّالػصػؿّإلىّالسجرسةّبعجّأفّغَّقػفّالجباؿّبػيَّيتدمّّ

طّالسخصّّومغّأجلّإفذاؿّّ،بالخغعّمغّذلظّفيعّيتحسمػفّكلّىحهّالسذقةّمغّأجلّالحفاظّعمىّّالسجرسة

ّاالحتبلؿّكافُّيخاىغّعمىّتخىيبّالصمبةّوإضعاؼّّسخائيميّّاإل لتيجيخّالدكافّواقتبلعيعّمغّجحورىع،ّوإف 

ّإ ّوصػليع ّتعصيل ّخبلؿ ّمغ ّارادتيع ّأفّّإلى ّإال ّلبلنتياكات، ّوتعخضيع ّجاءتّردّّّلسجرسة ّالصمبة ّفعل ة

ّتغمّّّ،عكديةًّ ّمدتعجّّفقج ّأنيع ّوأثبتػا ّلجييع، ّالخػؼ ّمذاعخ ّعمى ّبقاءّبػا ّأجل ّمغ ّبحياتيع ّلمتزحية وف
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(ّيػضحّصسػدّأىاليّالخاف19ّ،ّوالسمحقّ)تؤدؼّرسالتياّالسشػشةّبياّبتفاٍفّوّإخبلصّصامجةًّّمجرستيع

ّ(.2018)الحصاب،األحعّ
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 :الجراسات الدابقة 2.2

 : التسييج: 1.2.2

ّعخًضّيتزسّّ  ّالجدء ّىحا ّالّرّّاغ ّبسػضػع ّالسباشخة ّوغيخ ّالسباشخة ّالعبلقة ّذات عػباتّلمجراسات

ّالحكػميّّاإلداريّّ ّالسجارس ّمجيخؼ ّتػاجو ّالتي ّفمدصيغة ّفي ّحػؿّّ،ة ّسابقة ّدراسات ّعمى ّالعثػر ّيتع ولع

ّالتحجّّ ّوالّرّمجارس ّنطخًّؼ ّاسػد ّفمدصيغّ ّفي ّالسجارس ّمغ ّالشػع ّىحا ّإنذاء ّ ّأُّّ،لحجاثة ّفيّوالتي ؾيست

ّال ّسدسّّالسشاشق ّوقج ّ)ج( ّاة ّوتعُّّعثخ ،ّ ّمباشخ ّغيخ ّبذكل ّالجراسات ّبعس ّالجراساتّّعمى ّىحه عخض

ّكاآلتيّ:ّاألقجـّإلىمغّاألحجثّّحدبّالتدملّالدمشيّّ

ّ:يةالسحم  العخبية  :الجراسات 2.2.2

ّّ(2019قجمت زغيخ ) ّ ّبعشػاف والتػافق  سػد الشفدي  ية وعالقتيا بالر  غػط الشفد  الز  دراسة

مغّّمدتػػّكلّّ لىّمعخفةإحيثّىجفتّالجراسةّالقجيسة في الخميل  ،سي مجارس البمجةلجى معم   يشي  الس  

ّالشفديّّالّزّ ّوالّرّغػط ّالشفديّّة ّالسِّّسػد ّمعمّّّيشيّّوالتػافق ّبعسّلجػ ّوأثخ ّالخميل، ّفي ّالقجيسة ّالبمجة سي

ّالعمسيّّ ّوالسؤىل ّكالجشذ (ّ ّّوّالستغيخات ّالخبخة ّسشػات ّّوعجد ّومغ )ّ ّالحاجد ّأىجاؼّعبػر ّتحقيق أجل

قتّعمىّعيشةّبِّ،ّوقامتّالباحثةّبتصػيخّاستبانةّشُّاالرتباشيّّّالػصفيّّّالجراسةّاستخجمتّالباحثةّالسشيجَّ

ّضسّّ ّ)الجراسة ّمعم169ّّت ّومعمّّ( ّبشدبة)سةًّسًا ّاألصمي60ّّ، ّالسجتسع ّمغ ّتقخيبًا ّبالصخيقةّواختِّّ،%( يخوا

ّمجسػعةًّ ّالجراسة ّوأضيخت ،ّ ّالعذػائية ّالّالصبؿية ّشتائجمغ ّمتػسّّأىسّّ، ّمدتػػ ّوجػد ّالزغػطّيا: ّمغ ط

ّمعمّّالشفدّّ ّلجػ ّالية ّسي ّباإلضافة ّبالخميل، ّالقجيسة ّبمجة ّالبُّإلى ّعمى ّإحرائيًا ّدالة ّفخوؽ ّالكمّّوجػد ّيّّعج

إلىّيةّلرالحّالحكػر،ّباإلضافةّعجؼّالحػاجدّونقاطّالتفتيرّواإلدارةّالسجرسّّية،ّوعمىّبُّلمزغػطّالشفدّّ

عجـّوجػدّفخوؽّدالةّإلىّةّوفقًاّلستغيخّالجشذ،ّباإلضافةّعجّالصمبعمىّبُّّاةّإحرائيًّعجـّوجػدّفخوؽّدال

ّحرائيإ ّمؿياسة ّالشفدّّّعمى ّوفقًّالزغػط ّالعمّّّاية ّالسؤىل ّوعبػرّلستغيخ ّالخبخة، ّسشػات ّوعجد سي،
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التفتيرّعجّالحػاجدّونقاطّيةّعمىّبُّغػطّالشفدّّفيّالّزّّةحرائيإوجػدّفخوؽّدالةّّإلىالحػاجد،ّباإلضافةّ

ّّاوفقًّ ّالشتائج ّوأشارت ّالخبخة، ّالّرّّإلىلستغيخ ّمغ ّعاٍؿ ّمدتػػ ّالشفديّّوجػد ّمعمّّّسػد ّالبمجةّلجػ سي

ّمغّالتػافقّالسِّّإلىالقجيسة،ّباإلضافةّ عجـّوجػدّعبلقةّّإلىالشتائجّّوأشارت،ّّيشيّّوجػدّمدتػًػّعاٍؿ

ّاجػدّعبلقةّارتباشيةّدالةّإحرائيًّعجـّّوّإلىباإلضافةّ،ّسػدّالشفديّّيةّوالّرّغػطّالشفدّّارتباشيةّبيغّالّزّ

ّمايشيّّيةّوالتػافقّالسِّغػطّالشفدّّبيغّالّزّ ّبُّّ، ّالسجرسيّّعجا فكذفتّالجراسةّعغّوجػدّعبلقةّّ،ةعجّاإلدارة

ّ.سيشيّّيةّوالتػافقّالِّعجّاإلدارةّالسجرسّّارتباشيةّضعيفةّبيغّبُّ

في  جساعي   رشادي  إالتعخف عمى فاعمية بخنامج ّإلىالتيّىجفتّّ(2018وفي دراسة زيغ )ّ

،ّوقجّالتابعة لسجيخية يصا خقي  الذ   ية لجى شمبة السخحمة الثانػية في مجارس الخط  غػط الشفد  تخفيف الز  

ّالباحثّالسشيجَّ ّاتبع ّالتجخيبي،ّحيثّاختارّعيشةًّّ ّ)ّ،عذػائيةًّّشبو ّوشالبة36ًّقػاميا مغّشمبةّّ(ّشالبًا

ّوقُّ ّيصا، ّشخؽ ّمجارس ّفي ّالثانػية ّسّّدِّالسخحمة ّالعيشة ّّإلىت ّوتجخيبية ّضابصة ّمجسػعات ّأولىثبلث

بيغّّإحرائيةالشتائجّوجػدّفخوؽّذاتّدالةّّوأضيختمجسػعة،ّّفيّكلّّّاًّ(ّشالب12وتجخيبيةّثانيةّبػاقعّ)

ّالسجسػعتيغ ّبيغ ّيصا ّشخؽ ّلسجارس ّالثانػية ّالسخحمة ّشمبة ّدرجات ّوالسجسػعةّّمتػسصات التجخيبيتيغ

أضيختّالشتائجّعجـّوجػدّفخوؽّذاتّلحّالسجسػعتيغّالتجخيبيتيغ،ّكساّالزابصةّفيّالؿياسّالبعجؼّولرا

ّالتجريبّ ّتمقت ّالتي ّاألولى ّالتجخيبية ّالسجسػعة ّالسجسػعتيغ، ّدرجات ّمتػسصات ّبيغ ّإحرائية دالة

ّستخاتيجيةّحلّّإخجاـّةّالتيّتمقتّالتجريبّباستوالسجسػعةّالثانيالتجريجيّّباستخجاـّاستخاتيجيةّالتحريغّ

ّالبُّ ّالؿياس ّفي ّأيًزّّعجؼّّالسذكبلت ّالشتائج ّوأضيخت ّأفخادّّا، ّدرجات ّمتػسصات ّبيغ ّفخوؽ ّوجػد عجـ

ّ ّالبخنامج ّتصبيق ّبعج ّوالثانية ّاألولى ّالتجخيبيتيغ ّومتػسّّّاإلرشادؼالسجسػعتيغ ّدرجات ّسجسػعتيغالصات

ّ.الشفديةّغػطجّشيخ(ّعمىّمؿياسّالّزّ)بعّاالختبارّالتتبعيّّّنفدييسا



-51- 
 

ّّ(2016ودراسة زىج ) باب ة اإلسخائيمية عمى الػعي العام لمذ  تأثيخ الدياسة التعميسي  بعشػاف

ةّاإلسخائيميةّعمىّىجفتّالجراسةّإلىّتحجيجّتأثيخّالدياسةّالتعميسيّّفي مجارس شخق القجس  الفمدصيشي  

ّفيّشخقيّمجيشةّالقجس،ّمغّخبلؿّالتعخؼّعمىّواقعّالتعميعّفيّشخقيّّّالػعيّالعاـّلمذبابّالفمدصيشيّّ

ةّوالتخبػيةّالفمدصيشيةّالعاممةّفيّاتّالتعميسيّّياتّالتيّتػاجيياّالسؤسدّّمجيشةّالقجس،ّوالكذفّعغّالتحجّّ

ّإسخائيلّشخقيّّ ّتعامل ّشخؽ ّدراسة ّوكحلظ ّيتعّّّوأساليبياّالسجيشة، ّالتي ّالعخبية ّالسشاىج ّفيّمع ّتجريديا

ّالسشيجَّ ّالباحثة ّاستخجمت ّىشاؾ. ّالعخبية ّالتاريخيّّّالتاريخيّّّالسجارس ّالشػاحي ّعمى ّلمسسارساتّلمػقػؼ ة

ّالتعميسيّّ ّالػصفيّّاإلسخائيمية ّالسشيج ّاتبعت ّكسا ّالدياسةّمشيجًّّالتحميميّّّة، ّتأثيخ ّتحميل ّبيجؼ ّلمجراسة، ا

ّمجيشةّالقجس،ّواعتسجتّعمىّأداةّّشخقيّّّفيّبابّالفمدصيشيّّالتعميسيةّاإلسخائيميةّعمىّالػعيّالعاـّلمذّّ

اّفيّتجييلّالصمبةّالسقجسييغّاّكبيخًّدورًّيؤّدؼّاالحتبلؿّّلمجراسة.ّأضيختّنتائجّالجراسةّأفّّاالستبانةّوسيمةّ

ّّالقجسّاالحتبلؿّيخيجّبحلظّأسخلةّّ،ّوأفّّةّتخقىّبسدتػػّالتعميعّالجيجّّمدؤولّةِّوغيابّعسميةّتعميسيّّ

دّأنطسةّالتعميعّفيّشخقيّمجيشةّالقجسّىػّحريمةّتعجّّّالػاقعّالتعميسيّّّأضيختّالشتائجّأفّّّ.ّكساوتيػيجىا

ّوقجّأفزىّذلظّإلىَّخْمِقّسمبياتِّّ،غيابّسمصةّتذخؼّعمىّىحاّالتعجدّالسصبقةّفيّالسجيشةّفيّضلّّ

ّميعّاإللداميّّخبّوعجـّتصبيقّالتعيّضاىخةّالتدّّفيّالعسميةّالتعميسيةّمثلّانخفاضّنػعيةّالتعميعّوتفذّّ

ّّوأما في خفس مدتػى  جسعي   بعشػان فاعمية بخنامج إرشادي  ّ(2012أبػ ىجروس )دراسة

ريغ مغ الحخب اإلسخائيمية في السشاشق الحجودية بقصاع غدة لجى األشفال الستزخ   الخىاب الجتساعي  

مػكيةّفيّيدتشجّإلىّالشطخيةّالسعخؼيةّالدّّّجسعيّّّىجفتّالجراسةّّإلىّمعخفةّفاعميةّبخنامجّإرشادؼّّفقجّ

ريغّمغّالحخبّاإلسخائيميةّعمىّقصاعّلجػّعيشةّمغّاألشفاؿّالستزخّّّتحديغّمدتػػّالخىابّاالجتساعيّّ

ّاليجؼ ّىحا ّولتحقيق ّالحجودية، ّالسشاشق ّفي ّاالجتساعيّّّاستخجمتّغدة ّالخىاب ّمؿياس ّكساّالباحثة ،

رواّمغّالحخبّاإلسخائيميةّعمىّغّتزخّّمسّّّّمغّثبلثّعذخةّجمدةًّّشػرتّالباحثةّبخنامًجاّإرشادًياّيتكػّف
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خؾيةّمغّمحافطةّ(ّشفبلّفيّالسشاشقّالحجوديةّبالسشصقةّالذ40ّّقصاعّغدة،ّوتكػنتّعيشةّالجراسةّمغّ)

تقديعّالعيشةّعذػائًياّإلىّمجسػعتيغ:ّالسجسػعةّالتجخيبيةّوالسجسػعةّالزابصة،ّحيثّّخافّيػنذ،ّوقجّتعّّ

،ّلمتأكجّمغّتقاربّالسجسػعتيغّاقبميًّّاالباحثةّبإجخاءّاختبارًّوأجختّ(ّشفبل،20ّمجسػعةّ)ّخادّكلّّبمغّعجدّأف

ّمتػسّّ ّفي ّوالزابصة ّاالجتساعيّّالتجخيبية ّالخىاب ّمؿياس ّعمى ّدرجاتيع ّالجراسةّّ،ط ّنتائج ّأضيخت وقج

لستابعةّفيّمدتػػّواختبارّاّمغّاالختبارّالبعجؼّّّوجػدّفخوؽّذاتّداللةّإحرائيةّعشجّمدتػػّعمىّكلّّ

اّفيّمدتػػّالخىابّحيثّأضيختّالسجسػعةّالتجخيبيةّانخفاًضّّ؛لمسجسػعةّالزابصةّالخىابّاالجتساعيّّ

تأثيًخاّإيجابًياّفيّخفسّّلمبخنامجّاإلرشادؼّّّدتشتجّمغّذلظّأفّّمقارنةّبالسجسػعةّالزابصة،ّويُّّ،االجتساعيّّ

ّغّالحخبّفيّىحهّالجراسة.ريغّملجػّاألشفاؿّالستزخّّّمدتػػّالخىابّاالجتساعيّّ

سػن السذكالت التي يػاجييا السجيخون والسعم  "(ّبعشػاف2010ّ)ّوخراونة األشيبوفي دراسة 

،ّىجفتّىحهّالجراسةّإلىّتحجيجّ"اإلسخائيميةة الفمدصيشية نتيجة السسارسات والصمبة في السجارس الحكػمي  

ّالسجيخوفّوالسعمّّّأىعّّ ّالحكػميّّسػفّالسذكبلتّالتيّيػاجييا ّتحتّاالحتبلؿ،ّوالصمبةّفيّمجارسّالقجس ة

،ّمغّالقصاعّالتخبػؼّّّعذػائيةٍّّشبؿيةٍّّكساّتخاىاّعيشاتّمغّقصاعاتّمختمفةّفيّالسجتسع.ّتّعّاختيارّعيشةٍّ

ّترسيعّاستبانةّخاّصّّ،ا(ّفخد281ًّوشسمت) ّيمي:ّجاءتّّ.لمجراسةّةّأداةًّوتّع ّالجراسةّما بّيشتّنتائجّىحه

ّالسعمّّ ّحّجةُّّسيغمذكبلت ّحيث ّمغ ّاألولى ّالسختبة ّمذكّفي ّجاءت ّكسا ّاإلسخائيمية، بلتّالسسارسات

ّ،ومذكبلتّالصمبةّفيّالسختبةّالثالثة،ّوذلظّمغّوجيةّنطخّالقصاعّالتخبػؼّّ،ّالسجيخيغّفيّالسختبةّالثانية

تجاهّالسجيخيغّسيغّّوالشاتجةّعغّالسسارساتّاإلسخائيميةّتجاهّالسعمّّّالسذكبلتِّّأفّّّقجّرأػّالقصاعّالتخبػؼّّّو

ّكانتّمختفعة.

ّ

ّ
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ّالجراسات العخبية:3.2.2

2019ّ)ّقجمت الحسج  ّىجفت ّدراسة ّّإلى( السذكالت اإلدارية والفشية التي تػاجو  إلىالتعخؼ

ّالسدسّّّية في مخيع الدعتخي،اإلدارة السجرس   /ّ ّالجشذ (ّ ّمتغيخات ّالػضيفيّّوأثخ ّالتعميسيّّّى /ّ/السدتػػ

(ّمجيخًا70ّمىّ)ُوّزعتّعّوتصػريياّبشاءّّاستبانةّولتحقيقّأىجاؼّالجراسةّتعّّسشػاتّالخبخةّ(ّفيّذلظّ،ّ

ّومداعجييعومجيخًّ ّ)ّوتعّّّ،ة ّمع ّمقابمة ّمجيخ24ًّعسل ّومداعجًّومجيخًّّا( ّالسذكبلتِّاة ّأف  ّالشتائج ّوأضيخت ،ّ

،ّحيثّجاءّمجاؿّ(متػسصةِّ)ّعّالدعتخؼّجاءتّبجرجةٍّةّفيّمخيّّالتيّتػاجوّاإلدارةّالسجرسيّّّوالفشيةَّّاإلداريةَّ

وإداراتّالسجارسّّيّّمغّمجاؿّالسجتسعّالسحمّّّ،ّوكلّّ(مختفع)ةّبتقجيخيةّوالتعميسيّّالبشاءّوالتجييداتّالسجرسّّ

،ّكساّ(مشخفس)ّخبتقجيسيغّ،ّومجاؿّالسعمّّ(صةمتػسّّ)السختبصةّباإلدارةّالسخكديةّومجاؿّالصمبةّبتقجيخاتّ

سيغّلرالحّالحكػر،ّووجػدّثخّالجشذّفيّمجاؿّالسعمّّألّإحرائيةأضيختّالشتائجّوجػدّفخوؽّذاتّداللةّ

لرالحّماجدتيخّّيّّسيغّوالسجتسعّالسحمّّفيّمجاؿّالسعمّّّألثخّالسدتػػّالتعميسيّّّإحرائيةفخوؽّذاتّداللةّ

ّية.فأعمىّ،ووجػدّفخوؽّذاتّداللةّإحرائيةّألثخّمدتػػّالسجرسةّفيّمجاؿّالصمبةّلرالحّأساسّّ

2019ّ)ّمت عبج الدالمج  وق ّدراسًّ( عػبات التي تػاجو إدارات لى التعخف عمى الر  إىجفت ة

والتعخؼّعمىّة، ة والتعميسي  السجارس الثانػية في مجيشة الخمادي بعج التحخيخ مغ وجية الييئة اإلداري  

ػنتّعيشةّالبحثّمغّفقّمتغيخؼّالشػعّ)ذكػر/إناث(ّوتكعػباتّالتيّتػاجوّإداراتّالسجارسّالثانػيةّوَّالّرّ

ّأدا250) ّوم200ُّو)ّاومجرسًّّاريًّ( ّإدارية ّجرّّ( ّتعّّسة ّاألنبار، ّلتخبية ّالعامة ّلمسجيخية اختيارىعّّتابعيغ

تػاجوّّىشاؾّصعػباتٍّّأفّّّإلىمتّوتػّصّّ،لمبحثّأداةًّّانةستب،ّواستخجمتّالباحثةّاالباألسمػبّالعذػائيّّ

قّمتغيخؼّالشػعّوفَّّةإحرائيإداراتّالسجارسّالثانػيةّفيّمجيشةّالخمادؼّبعجّالتحخيخ،ّوالّتػججّفخوؽّدالةّ

ّ(.إناث)ذكػر/

ّ
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ّ: الجراسات األجشبية:4.2.2

ّكلّ  Kayaّّّ،2019مغ أيجيغ وكايا ) تشاوؿ &Aydin )في ّ  الػضع التعميسي  دراستيسا

سيغّووجياتّنطخّالسعمّّّ،ة التخكيةالجراسة في السجارس الحكػمي   ػرييغ في سغ  واحتياجات األشفال الد  

ّ ّالحيغ ّالسجارس ّالدػرييغومجيخؼ ّالبلجئيغ ّالصبلب ّمع ّمذخوعٍّّتعّّّ،يعسمػف ّمغ ّالبيانات ّبحثيٍّّّجسع

ّمشطّّّنػعيٍّّ ّشبو ّمقاببلت ّباستخجاـ ّالجارية ّالتفديخية ّالسعمّّلمجراسة ّمع ّالحيغّسة ّالسجارس ّومجيخؼ سيغ

ّ ّفي ّالسجيشة ّداخل ّابتجائيتيغ ّمجرستيغ ّفي ّالدػرييغ ّالبلجئيغ ّمع ّىحهّإسصشبػؿعسمػا ّنتائج ّوتذيخ ،

ّػرييغّإمكانيةّالحرػؿّعمىّالتعميعّالحؼخّلمعجيجّمغّاألشفاؿّالدّّةّتػفّّالسجارسّالحكػميّّّلجراسةّإلىّأفّّا

ّعمىّسبيلّالسثاؿ،ُّيعتقجّأفّّفالجراسة.ّّباألشفاؿّالبلجئيغّفيّسغّّّياتّالسختبصةَّوالتحجّّّاالحتياجاتِّّيتشاوؿ

فيّالسجارسّّمجانيٍّّّقّبالحرػؿّعمىّتعميعٍّيتعمّّلؤلشفاؿّاألتخاؾّؼيساّّةمصابقًّّاقػقًّلؤلشفاؿّالدػرييغّحُّ

ػرييغّبااللتحاؽّبالجامعاتّدوفّامتحاناتّأوّدوفّالحاجةّالعامةّالتخكية،ّوسسحتّالحكػمةّلمصبلبّالدّّ

ّيتّّ ّؼيسا ّالمغػية ّالحػاجد ّتخؽيف ّيجب ّذلظ، ّومع ّسػريا. ّفي ّبالجامعات ّالتحقػا ّأنيع ّإثبات عمقّإلى

كساّتذيخّنتائجّالجراسةّإلىّّ،ػرييغّفيّالثقافةّالتخكيةالتخكيةّلجمجّالبلجئيغّالدّّثّوالفيعّبالمغةّبالتحجّّ

قةّبدببّالحخبّواليجخة.ّوبدببّالقزاياّالستعمّّّخةِّدتسّّمُّّوصجماتِّّبلبّالدػرييغّفيّحالةّاكتئابِّالصّّّأفّّ

ّععّالشفديّّجّّاليػفّإلىّػّرة،ّغالبًاّماّيحتاجّاألشفاؿّالدّّخورياتّاليػميّّبالمغةّومحجوديةّالػصػؿّإلىّالّزّ

ّامل.ّالذّّ

دراسة ىجف إلى معخفة تأثيخ ّ(Chand & Mohan, 2019تذانج ومػىان )مغّّكلٌّّوقجـّ

ع مغ خالل دراسة حالة لسجرستيغ ثانػيتيغ حزخيتيغ، ومجرستيغ مػقع السجرسة عمى التجريذ والتعم  

ّمجسػعوّ)ّتعّّّغ في فيجي،يْ ثانػيتيغ في ريف ّمقابمةّشبوّمشط48ّّإجخاءّما فئةّمغّّ(ّمغّكل16ّّسة:)(

ّكلّّ ّومثل ّوالشائية، ّوالخيؽية ّالحزخية ّمعمّّّالسشاشق ّثبلثة ّإداراتمجرسة ّرؤساء ّوثبلثة ّمغّّ،سيغ واثشيغ
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اإلدارييغ،ّأثبتتّالجراسةّأفّالسجارسّالخيؽيةّوالشائيةّغالًباّماّتػاجوّتحجياتّمختمفةّلشطيخاتياّالحزخية:ّ

ّلكدخّ ّالسفتاح ّىي ّالكاؼية ّوالسػارد ّالؿيادة ّودعع ّالتعميع، ّجػدة ّعمى ّتؤثخ ّوالتسػيل ّوالفقخ الجغخاؼيا

ّالتجريذ ّفي ّالتقميجية ّاألساليب ّعمى ّالسفخط ّالصبلبّ،االعتساد ّاىتساـ ّالفرػؿّّومذاركتيعّوتعديد في

ّوأخيًخاالجراسّّ ّمجتسعاتٍّّية. ّالسجارس ّتخجـ ّامختمفةًّّمثمسا ّتأثيخات ّفإف ّالجغخافيّّ، ّالخوابطّّلسػقع عمى

عّفيّفيعّتأثيخّمػقعّالسجرسةّعمىّالتجريذّوالتعمّّّفّّكساّأوالتصػيخ،ّّالخارجية،ّالتعاوفّوالتبادؿّالسيشيّّ

ّبذكلّعاـ.ّؼيجيّيجبّأفّيفيجّالجوؿّالشاميةّاألخخػّوالسجتسعّالتعميسيّّ

ة الثغخات التعميسي   دراسة بعشػانّ(Bang & Collet, 2018بانج وكػليت )ّمغّوتشاوؿّكلٌّّ

ّحيثّلمصالب الالجئيغ العخاقييغ في مشصقة ديتخويت الكبخى، ميذيغان وأثخىا عمى التعميع الثانػي   ،

وفيّبلبّالعخاقييغّالبلجئيغّأثشاءّإقامتيعّفيّالعخاؽّةّبيغّالصّّىجفتّالجراسةّإلىّمعخفةّالفجػاتّالتعميسيّّ

ّوالتحجّّ ّاالنتقالية، ّالبمجاف ّفي ّوجػدىع ّالتعميسيّّأثشاء ّالفجػات ّتمظ ّعغ ّالشاتجة ّإلىّيات ّوصػليع ّمشح ة

ّالستّّ ّلمتغمّّالػاليات ّالعخاقييغ ّالصبلب ّواحتياجات ّتحجّّحجة، ّعمى ّثبلثػفّب ّوشارؾ ّالسجرسة، ّلتعجيل ياتيع

ّمجارَسّ ّحزخوا ّكمجانًيا ّعخاؾًيا ّوآباّمختمفةًّّثانػيةًّّالجًئا ّالكبخػ ّديتخويت ّمشصقة ّفيّّػسومعمّّّؤىعفي ىع

الفجػاتّالتعميسيّّالسقاببل خوؼّغيخّفيّالعخاؽّتخجعّإلىّالطّّّةَّتّومجسػعاتّالتخكيد،ّوأثبتتّالجراسةّأفّ 

ّالجيشيةّ ّاألقميات ّتػاجييا ّالتي ّواألخصار ّوالتيجيجات ّالتعميع، ّإلى ّالػصػؿ ّعمييا ّيشصػؼ ّالتي السدتقخة

تعميعّبدببّقيػدّاإلقامةّوالسعاممةُّتعدػّالثغخاتّفيّالبمجافّاالنتقاليةّإلىّعجـّالػصػؿّإلىّالّوالكمجانية،ّ

ّإذعػباتّالساليةالتسييديةّوالّرّ وقجرتيعّعمىّّغّقمقػفّلمغايةّمغّالفذلّاألكاديسيّّيبلبّالعخاقيالصّّّأفّّّ،

ّالحرػؿّعمىّشيادةّالثانػيةّالعامة.

ّ

ّ
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 :التعقيب عمى الجراسات الدابقة 5.2.2

ّالدابقة ّالجراسات ّأىجاؼ ّالّزّّ،تشػعت ّمدتػػ ّمعخفة ّعمى ّركد ّما ّالشفديّّفسشيا ّوالتػافقّغػط ة

التعخؼّعمىّفاعميةّّإلى(،ّىجفت2019ّسيّالبمجةّالقجيسةّفيّالخميلّمثلّدراسةّزغيخّ)لجػّمعمّّّالسيشيّّ

ّخقيّّةّلجػّشمبةّالسخحمةّالثانػيةّفيّمجارسّالخطّالذّّغػطّالشفديّّفيّتخؽيفّالّزّّجساعيٍّّّإرشادؼٍّّّبخنامجٍّ

(ّ ّزيغ ّدراسة ّمثل ّيصا ّلسجيخية ّسم2018ّّالتابعة ّما ّومشيا ّالتعميسيّّػّْالّزّّطَّ(، ّالدياسة ّتأثيخ ّعمى ةّء

(،ّومشيا2016ّمجيشةّالقجسّمثلّدراسةّزىجّ)ّفيّشخقيّّّبابّالفمدصيشيّّاإلسخائيميةّعمىّالػعيّالعاـّلمذّّ

مثلّّ،ةّفيّمخيعّالدعتخّؼةّالسجرسيّّالسذكبلتّاإلداريةّوالفشيةّالتيّتػاجوّاإلداّرعمىّالتعخؼّّإلىماّىجؼّ

عػباتّالتيّتػاجوّإداراتّالسجارسّالثانػيةّدّعمىّالتعخؼّعمىّالّرّ(،ّومشياّماّرك2019ّّدراسةّالحسجّ)

ّاإلداريّّ ّالييئة ّوجية ّمغ ّالتحخيخ ّبعج ّالخمادؼ ّمجيشة ّوالتعميسيّّفي ّ)ّ،ةة ّالدبلـ ّعبج ّدراسة (2019ّمثل

ّغّالجراسةّفيّالسجارسّػرييغّفيّسّّواحتياجاتّاألشفاؿّالدّّّالتعميسيّّءّعمىّالػضعّػّْطّالز ّسمّّّماّ،ومشيا

ػرييغّسيغّومجيخؼّالسجارسّالحيغّيعسمػفّمعّالصبلبّالبلجئيغّالدّّووجياتّنطخّالسعمّّّ،ةّالتخكيةالحكػميّّ

ّ،ماّىجؼّإلىّمعخفةّتأثيخّمػقعّالسجرسةّعمىّالتجريذّوالتعميعّا(ّومشي2019مثلّدراسةّايجيغّوكاياّّ)

ّ(.2019مثلّدراسةّمثلّدراسةّتذانجّومػىافّ)

ّمّيدّ ّما ّإلىّأّف ّىجفتّوتججرّاإلشارة ّبأنيا ّالجراسةّعغّغيخىا ّالّرّّإلىىحه ّأىع عػباتّتحجيج

ّسػدّ.الّرّّؼّوالتيّتػاجوّمجارسّالتحجّّ

ّ ّالػصفيّّإفِّ ّالسشيج ّاستخجمت ّالجراسات ّ)ّالتحميميّّّمعطع ّزغيخ ّدراسة ّودراسة2019ّمثل ،ّ )

،ّباإلضافةّإلىّالسشيجّالشػعيّالتحميميّّّستخجاـّالسشيجّالػصفيّّاإلىّ(ّوتدعىّالجراسةّالحالية2016ّزىج)

ّالجراسة ّبسجتسع ّالجراسة ّىحه ّاختمفت ّعيشتياّولكغ ّومعمساتّّتخّرّّتيالّو ّومعمسي ّومجيخات مجيخؼ

ّ.ّفيّمحافطةّالخميلّسػدؼّوالّرّالتحجّّمجارسّ
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ّالجراساتّالدابقةّساعجتّالباحثةّفيّتصػيخّأداةّالجراسةّ)االستبانة(ّوفي،ّمثلّّالّشّظّفي أف 

عػباتّفيّتحجيجّالّرّاّواستفادتّالباحثةّأيًزّ(2010ّ(ّودراسةّاألشيبّوخراونةّ)2016دراسةّزىجّ)

وإثخاءّاألدبّالشطخؼ،ّواختيارّمجتسعّّعسالوّوأدوارهّالسختمفةألّتأديتوأثشاءّفيّالتيّتػاجوّمجيخّالسجرسةّ

ّ.الجراسة،ّوعيشتياّّ

(ّ ّالحسج ّدراسة ّاإلدارة2019ّوفي ّتػاجو ّالتي ّوالفشيَة ّاإلداريَة ّالسذكبلِت ّأف  ّالشتائج ّأضيخت )

ّالسجرسّيةّ ّوالتجييدات ّالبشاء ّمجاؿ ّجاء ّحيث ّمتػسصة، ّبجرجة ّجاءت ّالدعتخؼ ّمخيع ّفي السجرسية

ّبتقجيخ)مختفع( ّالسخكديةّوالتعميسّية ّباإلدارة ّالسختبصة ّالسجارس ّوإدارات ّالسحّمّي ّالسجتسع ّمجاؿ ّمغ ّوكل ،

ومجاؿّالصمبةّبتقجيخاتّ)متػسصة(،ّومجاؿّالسعمسيغّبتقجيخ)ّمشخفس(،ّكساّأضيختّالشتائجّوجػدّفخوؽّ

ّذاتّداللةّإحرائيةّألثخّالجشذّفيّمجاؿّالسعّمسيغّلرالح)ّالحكػر(،ّووجػدّفخوؽّذاتّداللةّإحرائية

ّفيّمجاؿّالسعّمسيغّوالسجتسعّالسحّمّي)ّلرالحّماجدتيخّفأعمى(ّ،ووجػدّفخوؽّ ألثخّالسدتػػّالتعميسّي

ذاتّداللةّإحرائيةّألثخّمدتػػّالسجرسةّفيّمجاؿّالصمبةّلرالحّ)أساسية(،ّوّأضيختّنتائجّدراسةّزىجّ

سميٍةّتعميسيٍةّتخقىّبسدتػػّ(ّأفّاالحتبلؿّيقػـّبجوٍرّكبيٍخّفيّتجييلّالصمبةّالسقجّسييغّوغيابّع2016)

ّالػاقعّالتعميسّيّ ّاالحتبلؿّأيًزاّيخيجّبحلظّأسخّالقجسّوتيػيجىا،ّكساّأضيختّالشتائجّأف  التعميعّالجّيج،ّوأف 

فيّشخقّيّمجيشةّالقجسّىػّحريمةّتعّجدّأنطسةّالتعميعّالسصبقةّفيّالسجيشةّفيّضّلّغيابّسمصةّتذخؼّ

دّسمبياتّفيّالعسميةّالتعميسّيةّمثلّتجنيّنػعيةّالتعميع،ّوتفذيّضاىخةّعمىّىحاّالتعّجدّمساّأدػّإلىّوجّػ

(ّوجػدّفخوؽّذاتّداللة2012ّالتدّخبّوعجـّتصبيقّالتعميعّاإللدامّي،ّكساّأضيختّنتائجّأبػّىجروسّ)

إحرائيةّعشجّمدتػػّكّلّمغّاالختبارّالَبعجّؼّواختبارّالستابعةّفيّمدتػػّالخىابّاالجتساعيّلمسجسػعةّ

ابصةّ،ّحيثّأضيختّالسجسػعةّالتجخيبيةّانخفاًضاّفيّمدتػػّالخىابّاالجتساعّيّمقارنةّبالسجسػعةّالز

ّفيّخفسّمدتػػّالخىابّاالجتساعّيّ ّإيجابًيا ّتأثيًخا ّلمبخنامجّاإلرشادّؼ الزابصة،ّوُيدتشتجّمغّذلظّأّف
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(2010ّشيبّوخراونةّ)لجػّاألشفاؿّالستزّخريغّمغّالحخبّفيّىحهّالجراسة،ّوبّيشتّنتائجّدراسةّّاأل

ّماّيمي:ّجاءتّمذكبلتّالسعّمسيغّفيّالسختبةّاألولىّمغّحيثّحّجةّالسسارساتّاإلسخائيمية،ّكساّجاءت

مذكبلتّالسجيخيغّفيّالسختبةّالثانية،ّومذكبلتّالصمبةّفيّالسختبةّالثالثة،ّوذلظّمغّوجيةّنطخّالقصاعّ

شاتجَةّعغّالسسارساِتّاإلسخائيميِةّتجاهّالسعمسيغّوتجاهّالتخبػّؼ،ّفقجّرأػّالقصاعّالتخبػّؼّأّفّالسذكبلِتّال

ّ.السجيخيغّكانتّمختفعة،ّولعّيتّعّتحجيجّنتائجّالجراسةّالحاليةّفيّالػقتّالحالي

ّوبذكلّعاـّكانتّأوجوّاالستفادةّمغّالجراساتّالدابقةّعمىّالشحػّاآلتي:

ّبشاءّاإلشارّالشطخؼّوإثخاؤهّليحهّالجراسة.ّ•

ّمرصمحاتّالجراسة.ّتعخيفّ•

بشاءّأدواتّالجراسةّالسشاسبةّوىيّاالستبانةّوتحجيجّفقخاتياّومجاالتيا،ّوإجخاءّالسقاببلتّوتحجيجّّ•

ّأسئمتيا.

ّتدييلّالػصػؿّإلىّالسخاجعّوتػثيقيا.ّ•

 د ىحه الجراسة الحالية:ما يسي   وأىع  

ّنػعياّعجّّتُّ ّمغ ّالشادرة ّالجراسات ّمغ ّالجراسة ّالباحثةّ-ىحه ّعمع ّحجود ّإلىّ-في ّىجفت حيث

دراساتّّسػدّفيّمحافطةّالخميل،ّحيثّلعّتجخِّؼّوالّرّعػباتّالتيّتػاجوّمجارسّالتحجّّاستكذاؼّالّرّ

ّ.ّمغّذؼّقبلّعغّىحهّالسجارس

 

 

ّ
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 : تسييج :3.1

ّوصفًّيتزسّّ ّالفرل ّىحا ّغ ّوإجخاءاتيا ّالجراسة ّلسشيجية ّمفّربًل ّاتبعا ّتالتي ّتشفيحّيا ّفي الباحثة

"،ّةستبانأداةّالجراسةّ"االالجراسةّوعيشتيا،ّإعجادّّمجتسعوصفّّ،مشيجّالجراسةالجراسةّمغّحيُثّالسقجمة،ّ

ّالتحقّّ ّمغإجخاءات ّّق ّوالسبلءمة( ّوالسػضػعّية ّوالثبات ّ)الّرجؽ ّالديكػمتخية والتحميلّخرائريا

 "السعالجاتّاإلحرائية"ّلمجراسة،ّوؼيساّيميّوصفّليحهّاإلجخاءات.ّلخرائزّالعيشةّاإلحرائيّّ

 جراسةمشيج ال: 3.1

ّتلتحقيقّأىجاؼّالجراسةّاستخجمبشاًءّعمىّشبيعةّالبياناتّوالسعمػماتّالبلزمةّليحهّالجراسة،ّّو

لصبيعةّالجراسةّالتيّتحتاجّإلىّّسامتيءوذلظّلسبلّا،ّفيّدراستيوالسشيجّالشػعيّالسشيجّالػصفيّالباحثة

ّال ّوتفديخىا ّوتحميميا ّوترشيفيا ّالبيانات ّيسكغّجسع ّالتي ّالشتائج ّإلى ّوالػصػؿ ّالجالالت ستخبلص

ّ ّحيث ّالػصفيّّّفّ إتعسيسيا، ّغالبًّّالسشيج ّاالجتساعيّّّايختبط ّالعمػـ ّواإلندانيّّبجراسات ّعمىّة ّويعتسج ة،

ّ،مػماتّالبلزمةّعشيا،ّوترشيفّىحهّالسعمػماتّوتشطيسيااىخةّكساّىي،ّوجسعّالبياناتّوالسعوصفّالطّّ

ّ ّالدابقة ّوالجراسات ّوالسخاجع ّالكتب ّإلى ّبباإلضافة ّالعبلقة ّالجراسةذات ّمجػّسػضػع ّعمى ّولمػقػؼ ،

ّّ.تػافقّإجاباتّالسقاببلتّمعّنتائجّاالستبانةّتعّاستخجاـّالسشيجّالشػعي

 جراسةمجتسع ال: 1.1

ّ ّجسيع ّمغ ّالجراسة ّمجتسع ّّوالّوّالسجيخيغتكػف ّالّوّغسعمسيالسجيخات ّالتحجّّلسعمسات ؼّسجارس

فيّالفرلّالجراسيّمحافطةّالخميلّّيسػدّومجارسّالبمجةّالقجيسةّالتابعةّلسجيخياتّالتخبيةّوالتعميعّفوالّرّ

بسجسػعّّسةًّسًاّومعمّّ(ّمعم541ّّو)ّّومجيخةًّّمجيًخا(99ّّّّوالبالغّعجدىعّ)،ّ(2019/2020الثانيّمغّالعاـّ)

ّ(.1.3فيّالججوؿّ)ّكساّىػّمػضحّ،مجيًخاّومجيخةّومعّمًساّومعمسة(640ّ)ّيّّكمّّ

ّ
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 (: خرائز مجتسع الجراسة1.3ججول  )

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّأعمىّعجدّمج إذّبمغّعجدىعّّ،ومعمسيغّجاءّفيّمجيخيةّالخميلّيخيغنبلحعّمغّبياناتّالججوؿّأف 

ّسػدّفيّالبمجةّالقجيسة،ّتمتياّمجيخيةؼّوالّرّمغّمجارسّالتحجّّّاعمىّأنياّتحػؼّعجدًّّىحاّيجؿّّّ،(ّفخدا062ًّ)

ّمجيخيةّيصاّتحػؼّعجدًّّىحاّيجؿّّ(ّفخًدا،032ّيصاّإذّبمغّعجدىعّ) سػدّؼّوالّرّمغّمجارسّالتحجّّّاعمىّأف 

ّأكثخّمغّمجيخيةّجشػبّالخميلّوشساؿّالخميل.

ّالسجارسّّ ّالحكػرّواإلناثّفيّىحه ّأعجاد ّيجؿّّوكحلظّيبيغّالججوؿّأف  عمىّدورّّمتقاربةّ،ّوىحا

(328ّوعجدّاإلناث)ّ،(ّفخدا336ًّالسخأةّفيّالعسميةّالتخبػيةّفيّالسجارسّالفمدصيشية،ّفكافّعجدّالحكػرّ)

ّأعجادّالسعمّّ (ّفخدًا،ّوكانت182ّغّ)قجّبمّساتسيغّوالسعمّّأنثى،ّومغّجانبّآخخّتبيغّبياناتّالججوؿّأف 

ّّ.خداًّ(ّف99قجّبمغّ)والشػابّّأعجادّالسجيخيغ

 :جراسةشة العي  : 4.1

مجيخًاّومجيخًةّومعّمعّومعّمسًةّفيّمجارسّالتّحجؼّوالّرسػدّالتابعةّّ(262)ّمغتكػنتّعيشةّالجراسةّ

ّف ّوالتعميع ّالتخبية ّالعاـّيلسجيخيات ّمغ ّالخميل ّالجراسيّمحافطة ّتعّّّ(،2019/2020) اختيارىعّّوقج

ّالسجتسعّاإلحرائّي.مغّّ%(01وبشدبةّ)ّ،ّالصبؿيةّالعذػائيةّبالصخيقة

ّ

ّالسجسػعّالكميّالسجيخوّفّالسعّمسػّفّالسجيخية

ّالسجسػعّإناثّذكػرّالسجسػعّإناثّذكػر

 61 12 4 8 49 26 23 مجيخية شسال الخميل

 260 38 15 23 222 114 108 مجيخية الخميل

 88 16 7 9 72 31 41 مجيخية جشػب الخميل

 231 33 10 23 198 97 101 مجيخية يصا

 640 99 36 63 541 268 273 السجسػع
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ّ

ّ:ّ(2012)أبػّعقيل،ّّاآلتيةاستخجاـّالقاعجةّّتعّّّإذ

ّ
ّ:ةالجيسػغخاؼيشةّ(ّيبيغّخرائزّالعي0.3ّّوالججوؿّرقعّ)

ّ(: خرائز العيشة الجيسػغخافية3.1ججول )

ّبمغتّ)عمىّندأّّأفّ نبلحعّ ّفقج ّالعجيجّمغ40.6ّبةّلمعيشةُّأخحتّمغّمجيخيةّالخميل %(ّلػجػد

ّ ّتعاني ّالتي ّالقجيسة ّبالبمجة ّتقع ّومجارس ّاالستيصانية ّلمبؤر ّالسحاذية ّالسزايقاتّالسجارس ّمغ يػميا

ّبشدبةّ)ّ،ىيّكثيخةّوّوالحػاجد راضيّالجشػبيةّمثلّاألّفّ إلىّأُّيعدّػىحاّّ%(ّو36.2وتمتياّمجيخيةّيصا

ّمدافخّيصاّوغيخىاّمدتيجفةّمغّقبلّاالحتبلؿ.

 الشدبة % العجد مدتػيات الستغيخ الستغيخ

 السجيخية

 9.4 15 شسال الخميل
 40.6 65 الخميل

 13.8 22 الخميلجشػب 
 36.2 58 يصا

 شبيعة العسل
 75.6 121 معمع/ة

 24.4 39 إداري/ة

 الجشذ
 52.5 84 ذكخ
 47.5 76 أنثى

 السؤىل العمسي
 88.1 141 بكالػريػس فأقل
 11.9 19 ماجدتيخ فأكثخ

 سشػات الخبخة
 28.8 46 سشػات 5أقل مغ 

 15.0 24 سشػات 10 – 5
 56.3 90 سشػات 10أكثخ مغ 
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ّواإل ّالحكػر ّأعجاد ّبيغ ّالتقارب ّنبلحع ّالدابق ّالججوؿ ّبيانات ّخبلؿ ّوىحاّومغ ّالعيشة، ّفي ناث

ّ ّتحتاج ّوىي ّدنيا ّأساسّية ّىي ّالسجارس ّليحه ّالعطسى ّاألغمبية ّأف  ّإلى ّمغّإُيعدػ ّأكثخ ّمعّمسات لى

ّخصػرةّالػصػؿّإلىّىحهّالسجارسّأصبحتّأعجادّالحكػرّمتقاربًةّمعّأعجادّاإلناث.السعّمسيغّوبدببّ

ّوالذكلّاآلتيّيػضحّذلظ:

 
 (: تػزيع عي شة الجراسة عمى الحكػر والناث.3شكل )

ُيمحعّمغّبياناتّالججوؿّأّفّمعطعّالعامميغّفيّمجارسّالتحجؼّوالرسػدّمغّالحيغّلجييعّسشػاتّ

لىّالػعيّالحؼّتستازّبوّمجيخياتّإّ%(ّوّىحاّربساّيعػد56.3ّسشػات(ّبشدبةّ)10ّخبخةّكبيخةّ)أكثخّمغّ

التخبيةّوالتعميعّفيّتػزيعّالسعّمسيغّعمىّالسجارس،ّوخرػًصاّالسجارسّالتيّتعانيّمغّمسارساتّاالحتبلؿّ

ّاالحتبل ّمع ّالتعامل ّيتع ّلكي ّوالعسخ، ّالخبخة ّذوؼ ّمغ ّالسعّمع ّيكػف ّأف ّعمى ّيتػّجب ّالتي ؿّاليػمّية

ّّاإلسخائيمّي.

 جراسةأداة ال: 3.1

بعجّالخجػعّإلىّاألدبّياتّوالجراساتّالدابقةّوالكتبّوالسخاجعّالعمسّيةّواألشخوحاتّذاتّالعبلقةّ

ّ ّلفحز ّوذلظ ّالحالّية، ّالجراسة ّمحافطةّبسػضػع ّفي ّوالّرسػد ّالتحّجؼ ّمجارس ّتػاجو ّالتي الّرعػبات

ّعبلقةّبالّرعػباتّاإلدارّيةّأوّالّرعػباتّالخميل ّوالتيّليا ّاألدواتّوّقخاءتيا ّمبلحطةّالعجيجّمغ ّتّع ،

(ّ ّزىج ّدراسة ّمثل ّالسجارس ّفي ّوالسعّمسيغ ّالسجيخيغ ّتػاجو ّوخراونة2016ّالتي ّاألشيب ّودراسة )

ة،ّوىيّاستبانةّ(،ّاألمخّالحؼّاعتسجتّعميوّالباحثةّفيّبشاءّاألداة،ّحيثّتّعّتصػيخّأداةّالجراس2010)

ذكر
52%

أنثى
ذكر48%

أنثى
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ّىػّمػّضحّفيّالسمحقّرقعّ) (،ّحيثّتشاوؿّالقدعّاألوؿّالسعمػمات3ّتكػنتّمغّقدسيغّرئيدييغ،ّكسا

ّوسشػاتّ ّالعمسّي، ّوالسؤىل ّوالجشذ، ّالعسل، ّوشبيعة ّ)السجيخية، ّوىي ّالجراسة، ّعيشة ّألفخاد الّذخرّية

(ّفقخات10ّقجّتكػفّالسجاؿّاألوؿّمغّ)الخبخة(،ّفيّحيغّضّعّالقدعّالثانيّمجاالِتّالجراسِةّوفقخاتيا،ّف

ّ ّالّرعػبات ّتؿيذ ّمسارسات ّعغ ّ)الشاتجة ّمغ ّالثاني ّالسجاؿ ّوتكػف ّاإلسخائيمّي، ّفقخات10ّاالحتبلؿ )

(ّفقخاتّتؿيذّالّرعػبات8ّالسبانيّوالتجييدات،ّوتكّػَفّالسجاؿّالثالثّمغّ)عغّّالشاتجةتؿيذّالّرعػباتّ

ّوالسجيخات ّالسجيخيغ ّتػاجو ّوتكػّّالتي ،(ّ ّمغ ّالخابع ّالسجاؿ 8َّف ّالّرعػبات ّتؿيذ ّفقخات ّتػاجوّّ( التي

ّ ّ)السعمسيغ ّمغ ّالخامذ ّالسجاؿ ّوتكّػَف 9ّوالسعّمسات، ّالّرعػبات ّوتؿيذ ّفقخات )ّ ّوتكّػفّتػاجو الصمبة،

(ّفقخاتّتؿيذّالّرعػباتّالستعّمقةّبالسجتسعّالسحّمّي،ّوبحلظّيكػفّعجدّفقخات10ّالسجاؿّالدادسّمغّ)

ّالجراسة 55ّ)ّأداة ّؾياس ّفي ّتذتخؾ ّكانت ّفقخة، ّالتحجّّالّرّ( ّمجارس ّتػاجو ّالتي ّوالّرّعػبات ّفيّؼ سػد

ّالخميل ّمحافطة ّالخساسّي ّليكخت ُّسّمع ّمغ ّاالختيار ّفي ّتخّكدت ّاإلجابة ّشخيقة ّبأّف ّعمًسا ،(Likert 

Scale،)ّ(ّ3.3ّوذلظّكساّفيّالججوؿ:)ّ

 (Likert Scale) ع ليكخت الخساسي  سم  (: 1.1ججول )

 ل أوافق بذجة ل أوافق محايج أوافق أوافق بذجة الترشيف
 1 2 3 4 5 التخميد

 جراسة:عجق أداة ال 3.1

ّأُعجتّلؿياسوّبالفعلّوالّتؿيذّغيخىا،ّ يعشيّصجؽّاالستبانةّالتأكجّمغّأنياّصالحةّلؿياسّما

ّ ّتكػف ّوأف ّلمتحميل، ّالبلزمة ّالعشاصخ ّجسيع ّاالستبانة ّتذسل ّأف ّبالرجؽ ُّيقرج ّومفخداتياّكسا فقخاتيا

ّواضحةّلكلّمغّيدتخجميا،ّوقجّتأكجتّالباحثةّمغّصجؽّفقخاتّاالستبانةّبصخيقتيغ:

ّ

ّ
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 سيغ:عجق السحك   1.6.3

ّالجراسةّبعخضياّعمىاالستبانةّبرػرتياّاألولية،ّومغّثّعّالتحّققّمغّصجؽّأداةّّةالباحثّصّسست

سيغّمغّأعزاءّ(ّمحك9ّّّتألفتّمغّ)ّمغّذوؼّاالختراصّوالخبخة،ّسيغّمجسػعةّمغّالسحكّّالسذخؼ،ّّو

الييئةّالتجريديةّفيّجامعةّالخميل،ّجامعةّالقجسّالسفتػحة،ّجامعةّفمدصيغّالتقشيةّخزػرؼّفخعّالعخوبّ

ّرقعّ)ّوجامعةّالقجس ّأسساءّالسح4ويػضحّالسمحق ّأبَجْواّ( ّفقج ّأداةّالجراسة، ّبتحكيع ّكسيغّالحيغّتفّزمػا

آراَءىعّومبلحطاتيعّحػلياّمغّحيث:ّمجػّوضػحّلغةّالفقخاتّوسبلمتياّلغػيًا،ّومجػّشسػؿّمذكػريغّ

تعّأخحىاّبعيغّالفقخاتّلمجانبّالسجروس،ّوإضافةّأّؼّمعمػماتّأوّتعجيبلتّأوّفقخاتّيخونياّمشاسبة،ّّو

ىّأؼّعبارةّتّعّ%(ّمغّالسحّكسيغّعم80اتفقّماّندبتوّ)كساّ،ّاالعتبارّعشجّإخخاجّاألداةّبذكمياّالشيائيّّ

ّالسصمػبة.اعتسادىا،ّوبعجّاالشبلعّومخاجعةّمبلحطاتّالسحّكسيغّتعّإجخاءّالتعجيبلتّ

(ّ ّمغ ّمكػنة ّاستصبلعية ّعيشًة ّالباحثة ّ)12واختارت ّو ّومجيخًة ّمجيخًا ّمغ24ّ( ّومعّمسًة ّمعّمسًا )

ّّياتّالعيشة.خارجّالعيشةّاألصميةّوذلظّلسعخفةّخرائزّاألداةّالديكخومتخية،ّوتّعّاألخحّبتػجي

 لفقخات الستبانة عجق التداق الجاخمي   :2.6.3

ّاالتحقّّّتعّّ ّصجؽ ّمغ ّ)ّألداةّأيًزاق ّبيخسػف ّاالرتباط ّمعامل ّلفقخاتPearson correlationّبحداب )

كساّّبعجّتصبيقياّبرػرتياّاألوليةّعمىّالعيشةّاالستصبلعّيةّ،ّوذلظمجاؿّيةّلكلّّالجراسةّمعّالجرجةّالكمّّ

 (.8.3ىػّواضحّفيّالججوؿّ)

لسرفػفة ارتباط فقخات أداة الجراسة مع  (Pearson correlationالرتباط بيخسػن )(: نتائج معامل 4.1ججول )

 .مجال ية لكل  الجرجة الكم  

ّالجاللةّاإلحرائيةّؾيسةّ)ر(ّالخقعّالجاللةّاإلحرائيةّؾيسةّ)ر(ّالخقع
 0.559 0.000  0.627 0.000 
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 0.634 0.000  0.671 0.000 
 0.750 0.000  0.677 0.000 
 0.759 0.000  0.687 0.000 
 0.786 0.000  0.487 0.000 
 0.742 0.000  0.717 0.000 
 0.562 0.000  0.599 0.000 
 0.756 0.000  0.458 0.000 
 0.720 0.000  0.541 0.000 
 0.730 0.000  0.630 0.000 
 0.782 0.000  0.683 0.000 
 0.608 0.000  0.694 0.000 
 0.717 0.000  0.517 0.000 
 0.791 0.000  0.727 0.000 
 0.725 0.000  0.602 0.000 
 0.749 0.000  0.677 0.000 
 0.722 0.000  0.732 0.000 
 0.579 0.000  0.703 0.000 
 0.713 0.000  0.718 0.000 
 0.721 0.000  0.671 0.000 
 0.573 0.000  0.657 0.000 
 0.660 0.000  0.755 0.000 
 0.597 0.000  0.764 0.000 
 0.635 0.000  0.784 0.000 
 0.715 0.000  0.686 0.000 
 0.688 0.000  0.680 0.000 
 0.710 0.000  0.733 0.000 
 0.616 0.000  

الجراسةّّأداّةإلىّأفّجسيعّؾيعّمرفػفةّارتباطّفقخاتّّ(8.3)تذيخّالسعصياتّالػاردةّفيّالججوؿّ

ّالكمّّ ّالجرجة ّلكلّّمع ّمسّّّية ّإحرائيًا، ّدالة ّالجاخميّّمجاؿ ّاالتداؽ ّقػة ّإلى ّيذيخ ّاألداّةّا وأنياّّ،لفقخات

ّءِّػّْ،ّعمىَّضّالّرعػباتّالتيّتػاجوّمجارسّالتحّجؼّوالّرسػدّفيّمحافطةّالخميلاّفيّؾياسّتذتخؾّمعًّ

ّعمىّأساسو.السؿياسّّيّّشِّالحؼّبُّّاإلشارّالشطخؼّّ

ّ

ّ
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 :جراسةثبات أداة ال: 3.1

وذلظّّ،لفاأمعادلةّالثباتّكخونباخّباستخجاـّّإخخاجوّوّحدابّالثباتّبصخيقةّاالتداؽّالجاخميّّتّعّ

ّ.(1.3حّفيّالججوؿّ)كساّىػّمػّضّ

       جراسةال أداة(: نتائج معامل كخونباخ ألفا لثبات 3.1ججول )            

 ة ألفاسقي عجد الفقخات الرعػبات الستعمقة بـ
 0.884 10  الحتالل السخائيمي

 0.891 10 السباني والتجييدات 
 0.803 8 الييئات اإلدارية 

 0.766 8 سات ن والسعم  ػسالسعم  
 0.817 9 الصمبة أنفديع

 0.892 10 السجتسع السحمي
 0.943 55 الجرجة الكمية

ّ ّالججوؿ ّفي ّالػاردة ّالسعصيات ّإلى1.3)تذيخ ّبيغّّأفّ( ّتخاوحت ّالجراسة ّمجاالت ّثبات ؾيع

(89.0%-76.6(ّ ّالكمية ّالجرجة ّعشج ّالثبات ّؾيسة ّبمغت ّكسا ،)%98.3ّ ،)%ّ ّتستّّتوبحلظ األداةّع

 .وقابمةّالعتسادىاّلتحقيقّأىجاؼّالجراسةّمغّالثباتعاليةّبجرجةّّ(نةاالستبا)

وذلظّبػيةّالػقػؼّعمىّمجػّّة؛بقّعمييعّاالستبانغّشُّ(ّأفخادّمس8ّّتعّمقابمةّ)السقاببلتّالسقششة:ّ

ّشخحّبعسّاألسئمةّاآلتيةّ:ّحيثّتعّةتػافقّإجاباتّالسقاببلتّمعّنتائجّاالستبان

ّةّفيّمجرستظ؟عخقلّالعسميةّالتعميسيّّمسارساتّاالحتبلؿّالتيّتُّّماّىيّأىعّّّ

ّعّوالصالب؟سجيخّوالسعمّّمغّالّىيّآثارّتمظّالسسارساتّعمىّكلٍّّماّ

ّأثشاءّؾيامظّبعسمظّفيّالسجرسة؟ّفيّعػباتّالتيّتػاجيياالّرّّماّىيّأىعّّّ

ّالخصػاتّالتيّتقػـّبياّلتخؽيفّىحهّالرعػباتّالتيّتػاجيظ؟ّماىيّأىعّّ

 جراسة:خصػات تصبيق ال: 3.1

ّالجراسةّالستسثّّ .2 التحّجؼّالرعػباتّالتيّتػاجوّفيّمجارسّلّفيّالتعخؼّعمىّتحجيجّمػضػع

 .والّرسػدّفيّمحافطةّالخميل



-68- 
 

 صياغةّمذكمةّالجراسة،ّوبيافّأىجافياّوفخضّياتياّوحجودىا. .0

لىّاألدبّالخاّصّبالسػضػع،ّوكتابةّإجسعّالبياناتّحػؿّالسذكمةّمغّخبلؿّالقخاءاتّوالخجػعّ .3

 بعسّالجراسات.

ّوعيشتيا .8 ّالجراسة ّوعيشة ّومجتسع ّالسشيجية ّفيّّتحجيج ّوالتعميع ّالتخبية ّمكاتب ّإلى ّالخجػع بعج

 .محافطةّالخميلّ

عمىّّاستبانًةّإلكتخونيةًّّالباحثةّصّسستّجراسةالّأداّةجّمغّصجؽّبعجّالتأكّّترسيعّأداةّالجراسةّّو .1

عمىّمجسػعةّمغّالسجيخيغّوالسجيخاتّوالسعّمسيغّوالسعّمساتّّووّزعتياّإلكتخونياًّّ(Driveخنامج)ب

والّرسػدّالتابعةّلسجيخياتّالتخبيةّوالتعميعّفيّمحافطةّالخميل،ّوذلظّبعجّفيّمجارسّالتحّجؼّ

 .(22_22_9_8كساّىػّمػضحّبالسبلحقّ)ّأخحّاألذوناتّالخاّصةّبحلظ

 االتراؿّمعّبعسّمجيخؼّىحهّالسجارسّومعّمسيياّوإجخاءّمقابمةّمعيعّعغّشخيقّالياتف.ّ .6

ّساّىػّمصمػبكّاالتحّجؼّوالّرسػدّإلكتخونيًّّتعّتعبئةّاالستبانةّمغّالفئةّالسدتيجفةّفيّمجارس .7

ّّ،مشيع ّذلظ ّبريغةّّالباحثةّتحّققتوبعج ّإلكتخونيٍة ّندخٍة ّعمى ّوالحرػؿ ّاالستجابات مغ

ّاإلحرائيةّلمعمػـّاالجتساعيةّممفاتّاألكدل،ّوذلظّتسييجًاّلتفخيغياّعمىّبخنامج  الخـز

((SPSS . 

ّإلىّّبجورهّعسلوالحؼّّاإلحرائيّّلّالسحمّّّممّفّاالستجاباتّإلىّالباحثةسمستّ .8 عمىّتفخيغيا

ّاإلحرائيةّلمعمػـّاالجتساعّيةّ) لمػصػؿّإلىّالشتائجّّيالتحميمّ(،ّوذلظSPSS 20بخنامجّالّخـز

 .عميوّالخخوجّبتػصياتّوبشاءًّ

 جراسةمتغيخات ال: 3.1

ّاآلتية:احتػتّالجراسةّعمىّالستغيخاتّ

 الستغيخات السدتقمة الجخيمة:ّ
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 ّيصا(ّالخميل،ّالخميل،ّجشػبّالخميل،السجيخية)شساؿ.ّ

 ّمعّمع،ّإدارّؼ(شبيعةّالعسل(. 

 ذكخ،ّأنثى(.والجشذ( 

 ّبكالػريػسّفأقّل،ّماجدتيخّفأكثخ(والسؤىلّالعمسي(. 

 ّّسشػات(22ّسشػات،ّأكثخّمغ22ّّ-1سشػاتّالخبخة)ّأقّلّمغّخسذّسشػات،ّمغ

 ّالستغيخ التابع:ّ

ّ.والّرسػدّفيّمحافطةّالخميلّالّرعػباتّالتيّتػاجوّمجارسّالتحّجؼ

 ة:: السعالجة اإلحرائي  1..3

ّ ّالجراسة ّوبيانات ّاإللكتخونية ّاالستبانات ّجسع ّ)بعج ّبخنامج Driveّمغ ّصبلحيتياّ( ّمغ والتأكج

لمتحميل،ّراجعتياّالباحثةّوذلظّتسييًجاّإلجخاءّالسعالجاتّاإلحرائيةّلمبيانات،ّوقجُّأدخمتّإلىّالحاسػبّ

(5ّبإعصائياّأرقاًماّمعيشة،ّأؼّبتحػيلّاإلجاباتّالمفطيةّإلىّرقسّيٍة،ّحيثّأعصيتّاإلجابةّ)أوافقّبذّجة(ّ)

(ّدرجتيغّوّ)الّأوافقّبذجة(ّدرجة2ّدرجات،ّ)الّأوافق(ّ)(3ّ(ّدرجات،ّ)محايج(ّ)4درجات،ّ)أوافق(ّ)

ّ ّزادت ّالجرجة ّزادت ّكمسا ّبحيث ّالتحجّّالّرّواحجة، ّمجارس ّتػاجو ّالتي ّوالّرّعػبات ّمحافطةّؼ ّفي سػد

ّ.الخميل

صاتّالحدابية،ّعجاد،ّالشدبّالسئػية،ّالستػسّّوقجّتستّالسعالجةّاإلحرائيةّلمبياناتّباستخخاجّاأل

ّ ّالسعيارية، ّ)ّواالنحخافات ّبيخسػف ّاالرتباط Pearson correlationّمعامل ّ)اّو(، ّت ّ(،t-testختبار

ّ)ّتحميلّاختبارّو ّاألحادؼ ّالثباتّّ(،one way ANOVA analysis of varianceالتبايغ ومعادلة

ّألفا ّالبعجيةكخونباخ ّلمسقارنات ّتػكي ّواختبار ،ّ ّباستخجاـ ّوذلظ ّالخّز، ّلمعمػـّبخنامج ّاإلحرائية ـ

ّ.(SPSS 20)االجتساعيةّ
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 :(صات الحدابية لشتائج الجراسةمفتاح الستػس  ) ترحيح السكياس :33.1

ّ،وبخاصةّفيّمجاؿّاإلحراءالحؼّيدتخجـّفيّاالستباناتّيّـّمؿياسّليكختّالخساسّّااستخجّتعّّ

الّرعػباتّالتيّتػاجوّالييئاِتّعمىّدرجةّالسػافقةّأوّاالعتخاضّعمىّّويعتسجّالسؿياسّعمىّردودّتجؿّّ

كساّّصاتّالحدابيةعمىّالستػسّّّ،ّبشاءًّاإلدارّيَةّوالتعميسّيَةّفيّمجارسّالتحّجؼّوالّرسػدّفيّمحافطةّالخميل

ّ:(6.3فيّالججوؿّ)

 (: مفاتيح الترحيح3.1ججول)

 الجرجة الستػسط الحدابي
 مشخفزة ججا 1.80 – 1.00
 مشخفزة  2.60 – 1.81
 متػسصة 3.40 – 2.61

 مختفعة 4.20 – 3.41 
 مختفعة ججاا  5.00 – 4.21

 

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 الفرل الخابع

 (تحميل نتائج الجراسة)

 تسييج. 

 .ؤال الخئيذ  نتائج الد 

 .ؤال الَفخعي  األول  نتائج الد 

 .ؤال الَفخعي  الثاني  نتائج الد 

 .ؤال الَفخعي  الثالث  نتائج الد 

 .فحز الفخضي ة األولى 

  الثانية.فحز الفخضي ة 

 .فحز الفخضي ة الثالثة 

 .فحز الفخضي ة الخابعة 

 .فحز الفخضي ة الخامدة 
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 تسييج: 3.4

ّحػؿّ ّالجراسة، ّإلييا ّتػّصمت ّالتي ّالشتائج ّألىّع ّومفّربًل ّكامبًل ّعخًضا ّالفرل ّىحا يتزّسغ

وذلظّمغّخبلؿّاإلجابةّعغّأسئمةّّسػدّفيّمحافطةّالخميل،ؼّوالّرّعػباتّالتيّتػاجوّمجارسّالتحجّّالّرّ

ّالجراسة،ّوالتحّققّمغّصّحةّفخضّياتياّباستخجاـّالتقشياتّاإلحرائيةّالسشاسبة.

التي تػاجو مجارس التحج ي ماىي الرعػبات  :جابة عغ سؤال الجراسة الخئيذلإل :3.4

سػد في محافطة الخميل؟  سئمة الفخعية الستسثمة في:جابة عغ األاإل تتس   والر 

سػد في ي والر  عػبات التي تػاجو مجارس التحج  الر   درجة يى ول: مااإلجابة عغ التداؤل األ  :3.3.4

 ؟محافطة الخميل

ّالدّّ ّعغ ّتعّّلئلجابة ّالدابق ّالستػسّّّؤاؿ ّواالنحخافاتاستخخاج ّالحدابية جرجةّلّالسعياريةّصات

حّفيّالججوؿّػّضّموذلظّكساّىػّّالّرعػباتّالتيّتػاجوّمجارسّالتحّجؼّوالّرسػدّفيّمحافطةّالخميل،

ّ(.2.8رقعّ)

 سػد في محافطة الخميل .ي والر  عػبات التي مجارس التحج  لجرجة الر  (: الستػسصات الحدابية والنحخافات السعيارية 3.4) ججول

 الجرجة النحخاف السعياري  الستػسط الحدابي السجال

ّاالحتبلؿالّرّ ّمسارسات ّعغ ّالشاتجة ّعػبات

ّاإلسخائيمي.

ّمختفعة3.98ّ2.702ّ

ّمختفعة3.82ّ2.769ّّ.بالسبانيّوالتجييداتّناتجةّعغّصعػبات

ّمختفعة3.77ّ2.608ّّتػاجوّالسجيخيغّوالسجيخات.صعػباتّ

ّمختفعة3.61ّ2.682ّّ.ساتسيغّوالسعمّّالسعمّّّتػاجوصعػباتّ

ّمختفعة3.83ّ2.636ّّ.الصمبةّتػاجوصعػباتّ

ّمختفعة3.66ّ2.661ّّ.يّّقّبالسجتسعّالسحمّّصعػباتّتتعمّّ
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ّمختفعة3.78ّ2.122ّّالجرجةّالكمية

 

ّدرجةأّ(ّإلى2.8)السعصياتّالػاردةّفيّالججوؿّتذيخ الّرعػباتّالتيّتػاجوّمجارسّالتحّجؼّّف 

(3.78ّستػسطّالحدابيّ)لمّتّالجرجةّالكميةحيثّبمغّوالّرسػدّفيّمحافطةّالخميلّجاءتّبجرجةّمختفعة،

ّمعيارؼّّ ّانحخاؼ 2.12ّ)ّمع ّترجّّ(، ّالستعمّّحيث ّ)الرعػبات ّمجاؿ ّاالحتبلؿ(ىحهّر ّبسسارسات قة

ّحدابيٍّّالّرّ ّبػسط ّانحخاؼ3.98ٍّ)ّعػبات ّمع ّالسجاالت2.70ّ)معيارؼّّّ( ّعمى ّاألوساط ّأدنى ّوكاف ،)

ّالحدابيّّ ّبسجاؿ)الّرّّالخاّصّّالػسط ّوالسعمّّالسعمّّّتػاجوعػبات ّ)سيغ ّبمغ ّانحخاؼ3.61ٍّسات(حيث ّمع )ّ

ّ(.2.682ّّ)ّمعيارؼِّّ

ي عػبات التي تػاجو مجارس التحج  الر   أىع   ىيالتداؤل الثاني: ماغ : اإلجابة ع3.3.4

 ؟سػد في محافطة الخميلوالر  

 :اإلسخائيمي   عمى السجال األول والخاص بالرعػبات الشاتجة عغ مسارسات الحتالل

ّالدّّ ّعغ ّالدّّلئلجابة ّواالنحخافاتؤاؿ ّالحدابية ّالستػسصات ّاستخخاج ّتع ّالتيّلمّرّّالسعياريةّابق عػبات

ّالتحجّّ ّمجارس ّفي ّوالّرّتػاجو ّعغّ،سػدؼ ّاإلسخائيميّّّمسارساتّوالشاتجة ّالخميلّّاالحتبلؿ ّمحافطة في

ّ(0.8وذلظّكساّىػّمػضحّفيّالججوؿّرقعّ)ّة،حدبّاألىسيّّّمختبةًّ

في محافطة سػد ي والر  التحج  عػبات التي تػاجو مجارس لمر  (: الستػسصات الحدابية والنحخافات السعيارية 3.4) ججول

 .ةحدب األىسي   بةخت  م   ، الحتالل اإلسخائيمي  مسارسات والشاتجة عغ الخميل 

 التختيب
رقع 

 الفقخة
 الفقخات

ستػسط ال

 الحدابي

 النحخاف

 السعياري 

 الجرجة

2ّ2ّ
ّعسميةّيؤثّّ ّعمى ّاإللكتخونية ّوالبػابات ّالحػاجد ّعمى ّالتفتير خ

ّالجراسيّّبَّ  .جءّاليـػ

8.32ّ2.821ّ
مختفعةّ

 ججا



-74- 
 

0 9 

ّجَّيُّ ّواليمع ّبالخػؼ ّالسجارس ّىحه ّشبلب ّالسسارساتّراب خاء

 .اإلسخائيمية

 مختفعة8.21ّ2.899ّ

 .خصاراتّباليجـّواإلزالةّلمسبشىّالسجرسيّّتكثخّاإل3ّ7ّ
 مختفعة8.28ّ2.209ّ

 .لكتخونيةّعمىّشخيقّالسجرسةإقاـّنقاطّمخاؾبةّت8ّ0ُّّ
 مختفعة8.22ّ2.281ّ

 .غمقّاالحتبلؿّىحهّالسجارسّبذكلّمتكخري1ّ6ُّّ
 مختفعة8.27ّ2.268ّ

6ّ8ّ
ّ ّاإلزعاج ّاالحتبلؿ ّيثيخ ّالّرّفي ّالحرز ّبدببّأثشاء ؽية

 .التجريباتّالعدكخية

 مختفعة8.21ّ2.229ّ

7ّ1ّ
ّالحيّّ ّالخصاص ّاالحتبلؿ ّالسديّّّوالسصاشيّّّيصمق لّوالغاز

 إلرىابّالجسيع.ّلمجمػعّفيّمحيطّىحهّالسجارس

 مختفعة3.88ّ2.216ّ

8ّ22ّ
عيادّالييػديةّبدببّلؤلّنطًخاتعصيلّالجواـّبذكلّكميّأوّجدئيّ

 .أوّبجوفّسبب

 مختفعة3.82ّ2.227ّ

9ّ3ّ
ّىحهّ ّومعمسي ّلسجيخؼ ّالستكخر ّاالعتقاؿ ّاالحتبلؿ يسارس

 السجارس.

 مختفعة3.72ّ2.216ّ

 مختفعة3.62ّ2.272ّ ومعّمسيياّبفخضّاالحتبلؿّاإلقامةّالجبخيةّلسجيخؼّىحهّالسجارس22ّ8ّ

 مختفعة 333.. 1.33 الجرجة الكمية

(ّ ّالججوؿ ّفي ّالػاردة ّالسعصيات 0.8ّتذيخ )ّ ّالتحجّّالّرّّأفّ إلى ّمجارس ّتػاجو ّالتي ؼّعػبات

طّجاءتّبجرجةّمختفعة،ّحيثّبمغّالستػسّّّوالشاتجةّعغّاالحتبلؿّاإلسخائيميّّفيّمحافطةّالخميلّسػدّوالّرّ

تّعمىّ(ّوالتيّنّر2ّعػباتّالفقخةّرقعّ)الّرّّ(،ّوكافّأىع2.70ّّ)ّانحخاؼّمعيارؼّّّ(ّمع3.98)ّالحدابيّّ

طّجءّاليػـّالجراسي(ّحيثّجاءتّبستػسّّخّالتفتيرّعمىّالحػاجدّوالبػاباتّاإللكتخونيةّعمىّعسميةّبَّ)يؤثّّ

ّرقعّ)2.80)ّمعيارؼٍّّّ(،ّمعّانحخاؼ8.32ٍّ)ّحدابيّّ ّالفقخة شبلبّرابّتّعمىّ)يُّ(ّالتيّنّر9ّ(،ّتبلىا

ّجَّ ّواليمع ّبالخػؼ ّالسجارس ّاإلسخائيميّّىحه ّالسسارسات ّبستػسّّخاء ّجاءت ّحيث ّحدابيّّة( ّمع8.21ّ)ّط ،)
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تّعمىّ)تكثخّاإلخصاراتّباليجـّواإلزالةّلمسبشىّ(ّالتيّنّر7ّ(،ّوتبلىاّالفقخةّرقعّ)2.92)ّمعيارؼّّّانحخاؼٍّ

ّ(.2.281ّ)ّمعيارؼٍّّّ(،ّمعّانحخاؼ8.28ٍّ)ّحدابيٍّّّطٍّ(ّحيثّجاءتّبستػسّّالسجرسيّّ

فخضّاالحتبلؿّاإلقامةّالجبخيةّلسجيخؼّىحهّيتّعمىّ)(ّوالتيّنّر8ّيةّالفقخةّرقعّ)ياّأىسّّوكافّأقمّّ

ّالفقخة2.27ّ)ّمعيارؼٍّّّ(،ّمعّانحخاؼ3.62ٍّ)ّطّحدابيّّ(ّحيثّجاءتّبستػسّّومعمسيياّالسجارس (،ّوتبلىا

(ّحيثّومعمسيياّّؼّىحهّالسجارس(ّوالتيّنرتّعمىّ)يسارسّاالحتبلؿّاالعتقاؿّالستكخرّلسجيّخ3رقعّ)

ّ(.2.16)ّمعيارؼٍّّّ(،ّمعّانحخاؼ3.72ٍّ)ّحدابيٍّّّطٍّجاءتّبستػسّّ

 :بالرعػبات الشاتجة عغ السباني والتجييداتأما عمى السجال الثاني والخاص 

عػباتّلمّرّّالسعياريةّصاتّالحدابيةّواالنحخافاتاستخخاجّالستػسّّّابقّتعّّؤاؿّالدّّلئلجابةّعغّالدّّ

ةّمختبةّالسبانيّوالتجييداتّالسجرسيّّسػدّفيّمحافطةّالخميلّوالشاتجةّعغّؼّوالّرّتػاجوّمجارسّالتحجّّالتيّ

ّّ(.3.8حّفيّالججوؿّرقعّ)وذلظّكساّىػّمػّضّّة،حدبّاألىسيّّ

في محافطة  سػدي والر  عػبات التي تػاجو مجارس التحج  لمر  صات الحدابية والنحخافات السعيارية (: الستػس  1.4) ججول

 .ةحدب األىسي   بةا ة مخت  والشاتجة عغ السباني والتجييدات السجرسي   الخميل

 التختيب
رقع 

 الفقخة
 الفقخات

ستػسط ال

 الحدابي

 النحخاف

 السعياري 

 الجرجة

 ّ.فػؼّوعجـّمشاسبتياّألعجادّالصبلبيقّالّرِّض2ّ8ّّ
 مختفعة3.99ّ2.237ّ

0 3 
 .الخجماتّالبلزمةّلمصبلبّلتػفيخّنجرةّوجػدّمكتبةّومختبخ

 مختفعة3.97ّ2.978ّ

 .خّالػسائلّالتعميسيةةّتػفّّقم3ّ1ّّّ
 مختفعة3.86ّ2.232ّ

 .الصبلبّاتعجـّمشاسبةّالداحاتّلشذاش8ّ6ّ
 مختفعة3.83ّ2.273ّ

 .التيػيةّواإلضاءةّوالتجفئةّغيخّمشاسبة1ّ22ّ
 مختفعة3.82ّ2.226ّ
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 .الصبلبيةّالتيّيحتاجياّحّّنقزّالسخافقّالّر1ّ8ّّ
 مختفعة3.82ّ2.292ّ

 عجـّوجػدّوسائلّاتراؿّأوّإنتخنتّفيّىحهّالسجارس6ّ9ّ
 مختفعة3.82ّ2.232ّ

7ّ0ّ
ّىحهّ ّفي ّالسجرسة ّقبل ّما ّلتعميع ّ)روضات( ّمباني ّتػفخ عجـ

 .السشاشق

 مختفعة3.78ّ2.210ّ

 .مةّالسبانيّلمعسلّاإلدارؼّوالتعميسيءعجـّمبل8ّ2ّ
 مختفعة3.69ّ2.238ّ

 .تػفخّمقرفّفيّىحهّالسجارسعجـ9ّ7ّّ
 مختفعة3.89ّ2.276ّ

 مختفعة 333.. .1.3 الجرجة الكمية

ّفيّالججوؿّ) ؼّعػباتّالتيّتػاجوّفيّمجارسّالتحجّّالّرّّأفّ ّإلىّ(3.8تذيخّالسعصياتّالػاردة

ّةّجاءتّبجرجةّمختفعة،ّحيثّبمغوالشاتجةّعغّالسبانيّوالتجييداتّالسجرسيّّفيّمحافطةّالخميلّسػدّوالّرّ

ّالحدابيّّالستػسّّ ّانحخاؼ3.82ٍّ)ّط ّمع ّأىع2.77ّّ)ّمعيارؼٍّّّ( ّوكاف ّ)الّرّّ(، ّرقع ّالفقخة 8ّعػبات والتيّ(

(،ّمع3.99ّ)ّطّحدابيّّبلب(ّحيثّجاءتّبستػسّّفػؼّوعجـّمشاسبتياّألعجادّالصّّتّعمىّ)ضيقّالّرّنّرّ

ّ)2.28)ّمعيارؼٍّّّانحخاؼٍّ ّرقع ّالفقخة ّتبلىا ّمكت3(، ّوجػد ّ)نجرة ّعمى ّنرت ّوالتي )ّ ّومختبخ خّيػفلتبة

(،ّوتبلىا2.97ّ)ّمعيارؼٍّّّ(،ّمعّانحخاؼ3.97ٍّ)ّطّحدابيِّّالخجماتّالبلزمةّلمصبلب(ّحيثّجاءتّبستػسّّ

(،ّمع3.86ّ)ّطّحدابيٍّّة(ّحيثّجاءتّبستػسّّخّالػسائلّالتعميسيّّةّتػفّّتّعمىّ)قمّّالتيّنّرّّ(1الفقخةّرقعّ)

ّ(.2.23ّ)ّمعيارؼٍّّّانحخاؼٍّ

(ّوالتيّنرتّعمىّ)عجـّتػفخّمقرفّفيّىحهّالسجارس(ّحيث7ّالفقخةّرقعّ)ةّياّأىسيّّوكافّأقمّّ

(ّوالتيّنرتّعمى2ّ(،ّوتبلىاّالفقخةّرقعّ)2.28)ّمعيارؼٍّّّ(،ّمعّانحخاؼ3.89ٍّ)ّطّحدابيٍّّجاءتّبستػسّّ

ّمبل ّبستػسّّء)عجـ ّجاءت ّحيث ّوالتعميسي( ّاإلدارؼ ّلمعسل ّالسباني ّانحخاؼ3.69ٍّ)ّحدابيٍّّّطٍّمة ّمع ،)ّ

ّ(.2.28)ّمعيارؼٍّّ
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ي في مجارس التحج   السجيخيغ والسجيخات التي تػاجوعػبات بالر   وأما عمى السجال الثالث الخاص  

 سػد بسحافطة الخميل :والر  

عػباتّلمّرّّةالسعياريّّّصاتّالحدابيةّواالنحخافاتلئلجابةّعغّالدؤاؿّالدابقّتعّاستخخاجّالستػسّّّّ

ّة،حدبّاألىسيّّّبةًّختّّسػدّفيّمحافطةّالخميلّمُّؼّوالّرّالتحجّّّمجارسّّالسجيخيغّوالسجيخاتّفيّالتيّتػاجو

ّ(.8.8حّفيّالججوؿّرقعّ)وذلظّكساّىػّمػّضّ

ي في مجارس التحج  السجيخيغ والسجيخات عػبات التي تػاجو لمر  صات الحدابية والنحخافات السعيارية (: الستػس  4.4) ججول

 .ةحدب األىسي   بةا خت  سػد في محافطة الخميل م  والر  

 التختيب
رقع 

 الفقخة
 الفقخات

متػسط 

 الحدابي

 النحخاف

 السعياري 

 الجرجة

 .(والحاجّياتّااللتداماتّالسػاردّالساديةّ)غيخّكاؼيةّلدجّّّشح2ّ2ّّّ
 مختفعةّججا8.08ّ2.778ّ

0 3 
 .كثخةّاألعباءّالسمقاةّعمىّكاىلّمجيخّالسجرسة

 مختفعةّججا8.08ّ2.808ّ

 .ةضعفّاإلمكاناتّالتكشػلػجي3ّ0ّّّ
 مختفعة8.22ّ2.892ّ

 .قمةّكفايةّالعبلوةّاإلداريةّلمسجيخ8ّ8ّ
 مختفعة3.96ّ2.922ّ

1ّ7ّ
ّ ّاألمػر ّأولياء ّمع ّالتػاصل ّاتراؿّتػفّّّلعجـصعػبة ّوسائل خ

 .مشاسبة

 مختفعة3.66ّ2.282ّ

 متػسصة3.82ّ2.913ّ .ةّمعّالسجيخياتتأخخّالخدودّعمىّالسخاسبلتّاليػمي6ّ6ّّّ

7ّ1ّ
ّ ّنائب ّتعييغ ّالؿياـّرفس ّعمى ّالسجيخ ّيداعج ّمتفخغ مجيخ

 .بأعسالو

 متػسصة3.38ّ2.282ّ

8ّ8ّ
وّالجوراتّالتيّأىحهّالسجارسّباالجتساعاتّؼّخّيقمةّمذاركةّمج

 .تعقجىاّالسجيخية

 متػسصة3.20ّ2.288ّ
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 مختفعة 334.. 1.33 الجرجة الكمية

فيّّالسجيخيغّوالسجيخاتعػباتّالتيّتػاجوّالّرّّأفّ إلىّ(8.8ّتذيخّالسعصياتّالػاردةّفيّالججوؿّ)

(3.77ّ)ّطّالحدابيّّسػدّفيّمحافطةّالخميلّجاءتّبجرجةّمختفعة،ّحيثّبمغّالستػسّّؼّوالّرّمجارسّالتحجّّ

السػاردّالساديةّّتّعمىّ)شحّّ(ّوالتيّنّر2ّعػباتّالفقخةّرقعّ)الّرّّ(،ّوكافّأىع2.60ّّ)ّمعيارؼٍّّّمعّانحخاؼٍّ

ّمعيارؼٍّّّ(،ّمعّانحخاؼ8.08ٍّ)ّحدابيٍّّّ((ّحيثّجاءتّبستػسطٍّواالحتياجاتّ)غيخّكاؼيةّلدجّااللتدامات

تّعمىّ)كثخةّاألعباءّالسمقاةّعمىّكاىلّمجيخّالسجرسة(ّحيثّ(ّوالتيّنّر3ّ(،ّتبلىاّالفقخةّرقعّ)2.78)

تّعمىّ(ّوالتيّنّر3ّ(،ّوتبلىاّالفقخةّرقعّ)2.83)ّمعيارؼٍّّّ(،ّمعّانحخاؼ8.08ٍّ)ّحدابيٍّّّطٍّجاءتّبستػسّّ

ّ(.2.89ّ)ّمعيارؼٍّّّ(،ّمعّانحخاؼ8.22ٍّ)ّحدابيٍّّّة(ّحيثّجاءتّبستػسطٍّ)ضعفّاإلمكاناتّالتكشػلػجيّّ

ىحهّالسجارسّباالجتساعاتّّيخّؼةّمذاركةّمجتّعمىّ)قمّّ(ّالتيّنّر8ّالفقخةّرقعّ)ّةًّياّأىسيّّوكافّأقمّّ

(،2.21ّ)ّمعيارؼٍّّّخاؼٍّ(،ّمعّانح3.20)ّحدابيٍّّّطٍّوّالجوراتّالتيّتعقجىاّالسجيخية(ّحيثّجاءتّبستػسّّأ

(ّ ّرقع ّالفقخة ّنّر1ّوتبلىا ّوالتي ّالؿياـّ( ّعمى ّالسجيخ ّيداعج ّمتفخغ ّمجيخ ّنائب ّتعييغ ّ)رفس ّعمى ت

ّ(.2.28ّ)ّمعيارؼٍّّّ(،ّمعّانحخاؼ3.38ٍّ)ّحدابيٍّّّطٍّبأعسالو(ّحيثّجاءتّبستػسّّ

ي مجارس التحج   سات فيسيغ والسعم  السعم  التي تػاجو عػبات بالر   أما عغ السجال الخابع والخاص  

ّسػد بسحافطة الخميل :والر  

عػباتّلمّرّّالسعياريةّةّواالنحخافاتصاتّالحدابيّّلئلجابةّعغّالدؤاؿّالدابقّتعّاستخخاجّالستػسّّ
ّة،حدبّاألىسيّّّبةًّختّّسػدّفيّمحافطةّالخميلّمُّؼّوالّرّمجارسّالتحجّّالسعّمسيغّوالسعّمساتّفيّالتيّتػاجوّ

ّ(.1.8رقعّ)حّفيّالججوؿّوذلظّكساّىػّمػّضّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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في مجارس السعمسيغ والسعمسات عػبات التي تػاجو لمر  صات الحدابية والنحخافات السعيارية (: الستػس  3.4) ججول

 ةحدب األىسي   ختبةا سػد في محافطة الخميل م  ي والر  التحج  

 التختيب
رقع 

 الفقخة
 الفقخات

ستػسط ال

 الحدابي

 النحخاف

 السعياري 

 الجرجة

 ذىاًباّوإياًبا.ّسيغّإلىّىحهّالسجارسخّحافبلتّلشقلّالسعمّّنجرةّتػف2ّ8ّّّ
 مختفعةّججا8.32ّ2.822ّ

0 7 
 .عجـّاحتدابّعبلوةّمخاشخةّلمعامميغّفيّىحهّالسجارس

 مختفعة3.93ّ2.270ّّ

 .ساتّفيّالسجارسسيغّوالسعمّّتأخيخّتعييغّالسعم3ّ0ّّّ
 مختفعة3.86ّ2.931ّّ

8ّ2ّ
ّالسعمّّ ّبعس ّوالسعمّّعدوؼ ّسيغ ّىحهّسات ّفي ّالتجريذ عغ

 .السجارس

 مختفعة3.66ّ2.281ّّ

 .ريعرسيغّبتجريذّمػادّالّتتشاسبّمعّتخّرّتكميفّبعسّالسج1ّ6ّّّ
 مختفعة3.62ّ2.293ّّ

 .ساتّباألنذصةّالتيّتصخحياّالػزارةسيغّوالسعمّّقمةّمذاركةّالسعم6ّ3ّّّ
 مختفعة3.13ّ2.221ّّ

7ّ8ّ

ّالحػاجدّوّبدببّباحيّّقمةّالتداـّالسعمسيغّبأوقاتّالحزػرّالّرّ

ّ.بعجّالسدافةّعغّالسجارس

 

 مختفعة3.81ّ2.223ّّ

8ّ1ّ
ّالسعمّّ ّتعاوف ّوالسعمّّعجـ ّالسعمسيغّسيغ ّحرز ّبإشغاؿ سات

 .الستأخخيغ

 متػسصة0.88ّ2.227ّ

 مختفعة 343.. 1.33 الجرجة الكمية

ّالسعّمسيغّوالسعّمساتّعػباتّالتيّتػاجوّالّرّّأفّّإلىّ(1.8ّتذيخّالسعصياتّالػاردةّفيّالججوؿّ)

ساتّجاءتّبجرجةّمختفعة،ّسيغّوالسعمّّوالشاتجةّعغّالسعمّّّفيّمحافطةّالخميلّسػدؼّوالّرّفيّمجارسّالتحجّّ

(8ّعػباتّالفقخةّرقعّ)الّرّّ(،ّوكافّأىع2.68ّّ)ّمعيارؼٍّّّ(ّمعّانحخاؼ3.61ٍّ)ّطّالحدابيّّحيثّبمغّالستػسّّ

طّستػسّّذىاًباّوإياًبا(ّحيثّجاءتّبّإلىّىحهّالسجارسفبلتّلشقلّالسعّمسيغّخّحاتّعمىّ)نجرةّتػفّّالتيّنّرّ
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ّانحخاؼ8.32ٍّ)ّحدابيّّ ّمع ّ)2.82)ّمعيارؼٍّّّ(، ّرقع ّالفقخة ّتبلىا ّنّر7ّ(، ّالتي ّاحتدابّ( ّ)عجـ ّعمى ت

ّالسجارس(ّحيثّجاءتّبسّّ ّمعيارؼٍّّّ(،ّمعّانحخاؼ3.93ٍّّتػسطّحدابيّ)عبلوةّمخاشخةّلمعامميغّفيّىحه

ساتّفيّالسجارس(ّحيثّسيغّوالسعمّّتّعمىّ)تأخيخّتعييغّالسعمّّالتيّنّرّ(0ّوتبلىاّالفقخةّرقعّ)ّ(،2.27)

ّ(.2.98ّ(،ّمعّانحخاؼّمعيارؼّ)3.86جاءتّبستػسطّحدابيّ)

(ّ ّرقع ّالفقخة ّأىسية ّأقميا ّحرز1ّوكاف ّبإشغاؿ ّوالسعمسات ّالسعمسيغ ّتعاوف ّ)عجـ ّعمى ّنرت ّوالتي )

(،ّوتبلىاّالفقخة2.22ّ)ّمعيارؼٍّّّ(،ّمعّانحخاؼ0.88ٍّ)ّػسطّحدابيِّّستّّالسعمسيغّالستأخخيغ(ّحيثّجاءتّب

الحػاجدّوْبعجّالسدافةّبدببّّسيغّبأوقاتّالحزػرّالرباحيّّةّالتداـّالسعمّّتّعمىّ)قمّّ(ّوالتيّنّر8ّرقعّ)

ّ(.2.22ّمعيارؼّ)ّ(،ّمعّانحخاؼ3.81ٍّّ)ّػسطّحدابيِّّ(ّحيثّجاءتّبستّّعغّالسجارس

سػد محافطة ي والر  عػبات التي تػاجو الصمبة في مجارس التحج  بالر   الخاص  ما عغ السجال الخامذ أ

 الخميل:

ّالدّّف ّعغ ّالدّّمئلجابة ّتعّّؤاؿ ّالستػسّّّابق ّواالنحخافاتاستخخاج ّالحدابية ّالتيّلمّرّّالسعياريةّصات عػبات

ّ ّالتحجّّّالصمبةتػاجو ّمجارس ّوالّرّفي ّالخميلؼ ّمحافطة ّفي ّاألىسية،ّبةًّختّّمُّّ،سػد ّىػّّحدب ّكسا وذلظ

ّ(.6.8حّفيّالججوؿّرقعّ)مػّضّ

سػد ي والر  في مجارس التحج   الصمبةعػبات التي تػاجو لمر  صات الحدابية والنحخافات السعيارية (: الستػس  3.4) ججول 

 .يةحدب األىس   ةا ختب  م   ،في محافطة الخميل

 التختيب
رقع 

 الفقخة
 الفقخات

ستػسط ال

 الحدابي

 النحخاف

 السعياري 

 الجرجة

 مختفعة8.02ّ2.921ّّ.ضعفّالجافعيةّلمتعميعّعشجّشبلبّىحهّالسشاشق2ّ3ّ

0 8 

ّ.يّمدتػياتّتحريلّالصبلبّبذكلّممحػظتجنّّ

ّ
 مختفعة8.27ّ2.966ّ
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3ّ2ّ
ّإلىّ ّبالػصػؿ ّالصمبة ّتأخخ ّعمى ّتعسل ّالتزاريذ وعػرة

 .مجارسيع

 مختفعة3.98ّ2.982ّ

8ّ7ّ
ّ ّاعتقاؿ ّأو ّاستذياد ّبدبب ّلمصبلب ّالشفدية ّالحالة حجّأسػء

 .الدمبلءّأوّاحتكاؾّالسدتػششيغّبيع

 مختفعة3.88ّ2.871ّ

1ّ8ّ
ّالتعمّّ ّنحػ ّسمبية ّالصمبة ّبدببّاتجاىات ّالسجارس ّىحه ّفي ع

 ّ.غػشاتّاإلسخائيميةالّزّ

 مختفعة3.82ّ2.966ّ

 .سخّبيغّالصبلبّّىحهّالسجارسانتذارّحاالتّتش1ّ0ّّّ
 مختفعة3.82ّ2.980ّ

 .باحيّّتأخيخّّالصمبةّعغّفعالياتّالصابػرّالّر6ّ6ّّ
 مختفعة3.79ّ2.939ّ

 ّ.عدوؼّالصمبةّعغّااللتداـّبقػاعجّاالنزباطّالسجرسي7ّ9ّّّ
 مختفعة3.72ّ2.282ّ

 متػسصة3.08ّ2.069ّ ّ.فيّىحهّالسجارسّمتفخغٍّّتخبػؼٍّّّعجـّتعييغّمخشج8ّ1ٍّّ

 مختفعة 313.. 1.31 الجرجة الكمية

(ّ ّالججوؿ ّفي ّالػاردة ّالسعصيات ّالّرّّأفّّّإلىّ(6.8تذيخ ّتػاجو ّالتي ّمجارسّّالصمبةعػبات في

ّوالّرّالتحجّّ ّبمغّؼ ّحيث ّمختفعة، ّبجرجة ّجاءت ّالخميل ّمحافطة ّفي ّأنفديع ّالصمبة ّعغ ّوالشاتجة سػد

تّالتيّنّرّ(3ّالفقخةّرقعّ)عػباتّالّرّّ(،ّوكافّأىع2.68ّّ)ّمعيارؼٍّّّ(ّمعّانحخاؼ3.83ٍّ)ّطّالحدابيّّالستػسّّ

ّبستػسّّ ّجاءت ّحيث ّالسشاشق( ّىحه ّشبلب ّعشج ّلمتعميع ّالجافعية ّ)ضعف ّحدابيٍّّعمى ّمع8.02ّ)ّط ،)

يّمدتػياتّتحريلّالصبلبّبذكلّتّعمىّ)تجنّّالتيّنّرّ(8ّ(،ّتبلىاّالفقخةّرقعّ)2.92)ّمعيارؼٍّّّانحخاؼٍّ

التيّ(2ّ(،ّوتبلىاّالفقخةّرقعّ)2.97)ّارؼٍّّمعيّ(،ّمعّانحخاؼ8.27ٍّ)ّطّحدابيٍّّممحػظ(ّحيثّجاءتّبستػسّّ

ّتأخّّنّرّ ّالتزاريذّتعسلّعمى ّبستػسّّتّعمىّ)وعػرة طّخّالصمبةّبالػصػؿّإلىّمجارسيع(ّحيثّجاءت

ّ(.2.98)ّمعيارؼٍّّّ(،ّمعّانحخاؼ3.98ٍّ)ّحدابيٍّّ
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فيّىحهّالسجارس(ّحيثّّمتفخغٍّّتخبػؼٍّّّتّعمىّ)عجـّتعييغّمخشجٍّالتيّنّرّ(1الفقخةّرقعّ)ّةًّياّأىسيّّوكافّأقمّّ

تّعمىّالتيّنّرّ(9ّ(،ّوتبلىاّالفقخةّرقعّ)2.07)ّمعيارؼٍّّّ(،ّمعّانحخاؼ3.08ٍّ)ّطّحدابيٍّّجاءتّبستػسّّ

ّالسجرسيّّ ّاالنزباط ّبقػاعج ّااللتداـ ّعغ ّالصمبة ّبستػسّّ)عدوؼ ّجاءت ّحيث ّحدابيٍّّ( ّمع3.72ّ)ّط ،)

ّ(.2.28)ّمعيارؼٍّّّانحخاؼٍّ

سػد ي والر  في مجارس التحج   قة بالسجتسع السحمي  عػبات الستعم  بالر   ادس الخاص  ما عغ السجال الد  أ 

 في محافطة الخميل:

عػباتّلمّرّّالسعياريةّصاتّالحدابيةّواالنحخافاتاستخخاجّالستػسّّّابقّتعّّؤاؿّالدّّلئلجابةّعغّالدّّ

وذلظّّية،حدبّاألىسّّّبةًّختّّمُّّ،الستعمقةّبالسجتسعّالسحمّيّفيّمجارسّالتحجؼّوالرسػدّفيّمحافطةّالخميل

ّ(.7.8حّفيّالججوؿّرقعّ)كساّىػّمػّضّ

ي مجارس التحج  في  الستعمقة بالسجتسع السحمي لمرعػبات(: الستػسصات الحدابية والنحخافات السعيارية 3.4) ججول

 .حدب األىسية مختبةفي محافطة الخميل والرسػد 

 التختيب
رقع 

 الفقخة
 الفقخات

متػسط 

 الحدابي

 النحخاف

 السعياري 

 الشدبة % الجرجة

2ّ2ّ
ّ.لؤلنذصةّالتيّتقاـّبالسجرسةّغيابّتذجيعّالسجتسعّالسحميّّ

 

 مختفعة8.28ّ2.882ّ
82.8 

2 8 

ّتػفّّقمّّ ّالسيسذّّة ّالسشاشق ّفي ّالتحتية ّالبشية ّعميياّخ ّتقاـ ّالتي ة

 .سػدؼّوالّرّمجارسّالتحجّّ

 مختفعة8.28ّ2.802ّ
82.8 

ّليحهّالسجارسّيّّإىساؿّالسجتسعّالسحم0ّ7ّّّ  .فيّتقجيعّالجععّالبلـز
 مختفعة3.92ّ2.901ّ

82.2 

ّبياّالسجتسعّالسحمّّقم3ّ1ّّّ  .ليحهّالسجارسّيّّةّالدياراتّالتيّيقـػ
 مختفعة3.82ّ2.811ّ

81.4 

8ّ22ّ
ّسػءّت ّبدبب ّالجراسة ّعمى ّأبشائيع ّعسل ّاألمػر ّأولياء فزل

 .األوضاعّاالقترادية

 مختفعة3.67ّ2.922ّ
80.4 
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1ّ0ّ
ّالسحميّّ ّالسجتسع ّمذاركة ّواالحتفاالتّّضعف ّالسشاسبات في

 .التيّتقاـّفيّالسجارس

 مختفعة3.62ّ2.960ّ
80.2 

 ّ.نجرةّفاعميةّمجالذّأولياءّاألمػر6ّ6ّ
 مختفعة3.17ّ2.972ّ

80.0 

 .ةةّإقامةّالشجواتّوورشاتّعسلّتثؿيؽيةّلمسشاشقّالسيسذّّقم7ّ9ّّّ
 مختفعة3.82ّ2.997ّ

77.8 

8ّ3ّ
ّ ّالترجؼّعجـ ّفي ّوالسعمسيغ ّلمسجيخ ّاألمػر ّأولياء مداعجة

 .لمسسارساتّاإلسخائيمية

 مختفعة3.02ّ2.221ّ
74.8 

 73.8 مختفعة3.27ّ2.203ّ .صعػبةّتػاصلّأولياءّاألمػرّمعّالسجرسة9ّ8ّ

 33.3 مختفعة 333.. 1.33 الجرجة الكمية

(ّ ّالججوؿ ّفي ّالػاردة ّالسعصيات ّالّرّّأفّّّإلىّ(7.8تذيخ ّالسحمّّبّستعمقةالعػبات ّمجارسّّيّّالسجتسع في

ّ ّوالّرسػد ّالستػسّّالتحجّؼ ّبمغ ّحيث ّمختفعة، ّبجرجة ّجاءت ّالخميل ّمحافطة ّالحدابيّّفي ّمع3.66ّ)ّط )

ّرقعّ)الّرّّ(،ّوكافّأىع2.66ّّ)ّمعيارؼٍّّّانحخاؼِّ تّعمىّ)غيابّتذجيعّالسجتسعّلتيّنّرّ(ّا2عػباتّالفقخة

ّ)ّيّّالسحمّّ ّحدابي ّبستػسط ّجاءت ّحيث ّبالسجرسة( ّتقاـ ّالتي ّمعيارؼ8.28ّلؤلنذصة ّانحخاؼ ّمع ،)

(ّوالتيّنرتّعمىّ)قمةّتػفخّالبشيةّالتحتيةّفيّالسشاشقّالسيسذةّالتيّتقاـّعمييا8ّ(،ّوالفقخةّرقعّ)2.882)

تبلىاّالفقخةّ(،2.80ّ)ّمعيارؼٍّّّ(،ّمعّانحخاؼ8.28ٍّ)ّطّحدابيّّمجرسّالتحجؼّوالرسػد(ّحيثّجاءتّبستػسّّ

(ّ 7ّرقع ّالتي ّالسحمّّّنّرت( ّالسجتسع ّ)إىساؿ ّجاءتّّيّّعمى ّحيث ّالسجارس( ّليحه ّالبلـز ّالجعع ّتقجيع في

ّّّ(.2.93)ّوانحخاؼّمعيارؼٍّّّ(3.92)ّطّحدابيٍّّبستػسّّ

ّأق ّأىسّّمّّوكاف ّ)ّيةًّيا ّرقع 8ّالفقخة ّنّرّ( ّحيثّالتي ّالسجرسة( ّمع ّاألمػر ّأولياء ّتػاصل ّ)صعػبة ّعمى ت

تّعمىّالتيّنّرّ(3ّ(،ّوتبلىاّالفقخةّرقعّ)2.20)ّمعيارؼٍّّّ(،ّمعّانحخاؼ3.27ِّ)ّطّحدابيّّجاءتّبستػسّّ

طّؼّلمسسارساتّاإلسخائيمية(ّحيثّجاءتّبستػسّّسيغّفيّالترجّّ)عجـّمداعجةّأولياءّاألمػرّلمسجيخّوالسعمّّ

ّ(.2.22)ّمعيارؼٍّّّ(،ّمعّانحخاؼ3.02ِّ)ّحدابيٍّّ
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استجابات أفخاد صات ىشاك فخوق ذات دللة إحرائية في متػس  ىل : الثالث خعي  ؤال الفَ الد  _ 1.2.4

)السجيخية، إلى الستغيخات اآلتية الخميل تعدى سػد في محافطة ي والر  في مجارس التحج  عيشة الجراسة 

 ؟، سشػات الخبخة(شبيعة العسل، الجشذ، السؤىل العمسي  

 ات الجراسة.ؤال يجب فحز واختبار فخضي  ولإلجابة عغ ىحا الد   

 :واختبارىا اتفحز الفخضي  : 1.4

( في α≤0.05ة عشج مدتػى الجللة )ل تػجج فخوق ذات دللة إحرائي  ة األولى :الفخضي   :1.3.4

سػد في ي والر  عػبات التي تػاجو مجارس التحج  شة الجراسة نحػ الر  صات استجابات أفخاد عي  متػس  

 خ السجيخية.متغي  إلى عدى ت   محافطة الخميل

ّلمتحقّّ ّصحّّق ّالفخضيّّمغ ّاستة ّتع ّالدابقة ّ)ّخجاـة ّاألحادؼ ّالتبايغ ّتحميل  One Wayاختبار

ANOVAّ ّفي ّلمفخوؽ ّالّرّمتػسّّ( ّنحػ ّالجراسة ّعيشة ّأفخاد ّاستجابات ّمجارسّصات ّتػاجو ّالتي عػبات
ػّكساّىّمتّالباحثةّإلىّالشتائجوقجّتػّصّ،ّخّالسجيخيةمتغيّّإلىّعدػّسػدّفيّمحافطةّالخميلّتُّؼّوالّرّالتحجّّ
ّ(.8.8حّفيّالججوؿّرقعّ)مػّضّ

عػبات التي تػاجو ( لمفخوق في الر  One Way ANOVA(: نتائج اختبار تحميل التبايغ األحادي )3.4ججول )

 .السجيخيةخ متغي  إلى تعدى سػد في محافطة الخميل ي والر  مجارس التحج  

 مرجر التبايغ
مجسػع 

 السخبعات

درجات 

 الحخية

ستػسط ال

 السخبعات
 قيسة ف

الجللة 

 اإلحرائية

 2.369 3 8.227 بيغّالسجسػعات

216ّ 31.638 داخلّالسجسػعات 2.222 1.993
2.008 

219ّ 39.782 السجسػع

أنوّتػججّفخوؽّذاتّداللةّإحرائيةّعشجّالسدتػػّّإلىّ(8.8تذيخّالسعصياتّالػاردةّفيّالججوؿّ)

(2.21≤ّ ّفي ّنحػمتػسّّ( ّالجراسة ّعيشة ّأفخاد ّاستجابات ّالتحّّالّرّّصات ّمجارس ّتػاجو ّالتي جؼّعػبات
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ّتُّوالّرّ ّالخميل ّمحافطة ّفي ّسػد ّعدػ ّالسجيخيةإلى ّألفّّّ،متغيخ ّبمغتّّوذلظ ّاإلحرائية ّالجالة ؾيسة

(ّوىي1.993ّؾيسةّ)ؼ(ّالسحدػبةّبمغتّ)ّ(،ّكساّأف2.21ّّمغّؾيسةّألفاّ)ّىحهّالؿيعّأقلّّّ(ّأؼّأف2.081ّّ)

ّة.ةّالرفخيّّخفسّالفخضيّّ(،ّوبحلظّت0.61ُّ)أكبخّمغّالؿيسةّ)ؼ(ّالججوليةّوالبالغةّ

ّتعّّ ّالفخوؽ ّمرجر ّالبُّّولسعخفة ّلمسقارنات ّتػكي ّاختبار ّنتائج ّاستخخاج ّعجية متػسصاتّفي

سػدّفيّمحافطةّالخميلّؼّوالّرّعػباتّالتيّتػاجوّمجارسّالتحجّّاستجاباتّأفخادّعيشةّالجراسةّنحػّالّرّ

ّ(9.8الججوؿّ)خّالسجيخية،ّكساّىػّمػضحّفيّمتغيّّعدػّإلىّتُّ

عػبات التي صات استجابات أفخاد عيشة الجراسة نحػ الر  متػس  في عجية اختبار تػكي لمسقارنات الب  (: نتائج 3.4ججول )

 .تغيخ السجيخيةم  إلى عدى سػد في محافطة الخميل ت  ي والر  مجارس التحج  

 يصا جشػب الخميل الخميل شسال الخميل السجيخية

 -2.30061 -2.88238* -2.21176 - شسال الخميل

 -2.06692* -2.38160* - 0.05576 الخميل

 2.22870 - 2.38160* *0.44138 جشػب الخميل

 - -2.22870 2.06692* 0.32265 يصا

الفخوؽّكانتّبيغّمجيخيةّتخبيةّوتعميعّشساؿّّأفّّإلىّ(9.8ّتذيخّالسعصياتّالػاردةّفيّالججوؿّ)

الخميلّوبيغّمجيخيةّجشػبّالخميل،ّوكانتّالفخوؽّلرالحّمجيخيةّالتخبيةّوالتعميعّفيّجشػبّالخميل،ّكساّ

ّثعّّ ّيصا، ّوتعميع ّتخبية ّومجيخية ّالخميل ّوتعميع ّتخبية ّمجيخية ّبيغ ّالفخوؽ ّتخبيةّّوجاءت ّمجيخية ّوبيغ بيشيا

ّّو ّالخميل، ّجشػب ّيصاوتعميع ّوتعميع ّتخبية ّمجيخية ّلرالح ّالفخوؽ ّجشػبّّثعّّّ،كانت ّوتعميع ّتخبية مجيخية

سػدّلجييعّأعمىّمشوّفيّمجيخيةّتخبيةّؼّوالّرّعػباتّالتيّتػاجوّمجارسّالتحجّّكانتّالّرّّبحيثّ،الخميل

ّ(ّوالحؼ22.8وتعميعّشساؿّالخميلّومجيخيةّوتخبيةّوتعميعّالخميل،ّويتزحّذلظّمغّخبلؿّالججوؿّرقعّ)

ؼّعػباتّالتيّتػاجوّفيّمجارسّالتحجّّصاتّالحدابية،ّواالنحخافاتّالسعياريةّلمّرّيػضحّاألعجاد،ّوالستػسّّ

ّتغيخّالسجيخية.مُّإلىّعدػّسػدّفيّمحافطةّالخميلّتُّوالّرّ
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عػبات التي تػاجو مجارس في الر   صات الحدابية، والنحخافات السعيارية لمفخوق (: األعجاد، الستػس  4..3ججول )

 .تغيخ السجيخيةم  عدى إلى سػد في محافطة الخميل ت  ي والر  ج  التح

 النحخاف السعياري  الستػسط الحدابي العجد السجيخية

 2.628 3.18 15ّشساؿّالخميل

 2.896 3.68 65ّالخميل

 2.099 8.23 22ّجشػبّالخميل

 2.870 3.92 58ّيصا

 ..3.. 1.33 160 السجسػع

ّ

( في α≤0.05ل تػجج فخوق ذات دللة إحرائية عشج مدتػى الجللة ) ة الثانية:الفخضي   :2.3.4

سػد في ي والر  عػبات التي تػاجو مجارس التحج  شة الجراسة نحػ الر  صات استجابات أفخاد عي  متػس  

 تغيخ شبيعة العسل.م  إلى عدى ت   محافطة الخميل

متػسصاتّاستجاباتّأفخادّلمفخوؽّفيّّ(ت)اختبارّجاـةّالدابقةّتعّاستخةّالفخضيّّقّمغّصحّّلمتحقّّ

تغيخّمُّإلىّعدػّسػدّفيّمحافطةّالخميلّتُّؼّوالّرّعػباتّالتيّتػاجوّمجارسّالتحجّّعيشةّالجراسةّنحػّالّرّ

ّّ(.22.8فيّججوؿّرقعّ)ّةحمػّضّّيساّىكّوقجّحرمتّالباحثةّعمىّالشتائجّ،شبيعةّالعسل
عػبات التي تػاجو مجارس استجابات أفخاد عيشة الجراسة نحػ الر  صات متػس  ت لمفخوق في  (: نتائج اختبار33.4ججول )

 تغيخ شبيعة العسلم  إلى عدى سػد في محافطة الخميل ت  ي والر  التحج  

 العجد شبيعة العسل
الستػسط 

 الحدابي

النحخاف 

 السعياري 

درجات 

 الحخية

قيسة ت 

 السحدػبة

الجالة 

 اإلحرائية

 2.891 3.78 202ّمعمع/ة

218ّ2.088-ّ2.828ّ
 2.100 3.82 39ّإدارؼ/ة
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(ّ ّالججوؿ ّفي ّالػاردة ّالسعصيات 22.8ّتذيخ )ّ ّإلى ّأنو ّعشجّال ّإحرائية ّداللة ّذات ّفخوؽ تػجج

(ّ ّ (≥2.21السدتػػ ّالّرّفي ّنحػ ّالجراسة ّعيشة ّأفخاد ّاستجابات ّمجارسّمتػسصات ّتػاجو ّالتي عػبات

وذلظّألفّؾيسةّالجالةّاإلحرائيةّّ،شبيعةّالعسلتغيخّمُّإلىّعدػّسػدّفيّمحافطةّالخميلّتُّؼّوالّرّالتحجّّ

(ّ ّأف2.828ّّبمغت ّأؼ )ّ(ّ ّألفا ّؾيسة ّمغ ّأكبخ ّالؿيسة ّبمغت2.21ّىحه ّالسحدػبة ّ)ت( ّؾيسة ّأف ّكسا ،)

ّأقلّّ-2.088) ّوىي )ّ(ّ ّوالبالغة ّالججولية ّ)ت( ّالؿيسة ّوقج2.66مغ ّبجرجةّّ(، ّالسبحػثيغ ّإجابات كانت

ّالستػسّّ ّبمغ ّحيث ّلمسمختفعة ّالحدابي ّوالسعمّّعمّّط ّ)سيغ ّالسج3.78سات ّوعشج ّ)ّيغّخي( (،3.82ّوالسجيخات

ّة.ّةّالرفخيّّقبلّالفخضيّّوبحلظّتُّ

( في α≤0.05) ل تػجج فخوق ذات دللة إحرائية عشج مدتػى الجللة ة الثالثة:الفخضي   :3.3.4

سػد في جي والر  عػبات التي تػاجو مجارس التح  شة الجراسة نحػ الر  صات استجابات أفخاد عي  متػس  

 .الجشذتغيخ م  إلى عدى ت   محافطة الخميل

صاتّاستجاباتّأفخادّمتػسّّلمفخوؽّفيّّ(ت)اختبارّجاـةّالدابقةّتعّاستخةّالفخضيّّقّمغّصحّّلمتحقّّ

خّمتغيّّإلىّعدػّسػدّفيّمحافطةّالخميلّتُّؼّوالّرّعػباتّالتيّتػاجوّمجارسّالتحجّّعيشةّالجراسةّنحػّالّرّ

ّّ(.20.8فيّججوؿّرقعّ)ّةحمػّضّّيساّىكّوقجّحرمتّالباحثةّعمىّالشتائجّ،الجشذ
عػبات التي تػاجو مجارس شة الجراسة نحػ الر  صات استجابات أفخاد عي  متػس  (: نتائج اختبار ت لمفخوق في 33.4ججول )

 .تغيخ الجشذم  إلى عدى سػد في محافطة الخميل ت  ي والر  التحج  

 العجد الجشذ
 الستػسط

 الحدابي

النحخاف 

 السعياري 

درجات 

 الحخية

قيسة ت 

 السحدػبة

الجالة 

 اإلحرائية

 2.811 3.80 88ّذكخ

218ّ2.863ّ2.389ّ
 2.186 3.71 76ّأنثى
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(ّ ّالججوؿ ّفي ّالػاردة ّالسعصيات 20.8ّتذيخ )ّ ّإلى ّأنو ّعشجّال ّإحرائية ّداللة ّذات ّفخوؽ تػجج

(ّ ّ (≥2.21السدتػػ ّأفخادفي ّاستجابات ّالّرّّمتػسصات ّنحػ ّالجراسة ّمجارسّعيشة ّتػاجو ّالتي عػبات

وذلظّألفّؾيسةّالجالةّاإلحرائيةّبمغتّّ،خّالجشذمتغيّّإلىّعدػّسػدّفيّمحافطةّالخميلّتُّؼّوالّرّالتحجّّ

(2.863ّؾيسةّ)ت(ّالسحدػبةّبمغتّ)ّ(،ّكساّأف2.21ّّ(ّأؼّأفّىحهّالؿيسةّأكبخّمغّؾيسةّألفاّ)2.389)

مختفعةّحيثّبمغّكانتّإجاباتّالسبحػثيغّبجرجةّّ(،ّوقج2.66وليةّوالبالغةّ)مغّالؿيسةّ)ت(ّالججّوىيّأقلّّ

ّة.ّةّالرفخيّّقبلّالفخضيّّ(،ّوبحلظّت3.71ُّ(ّوعشجّاإلناثّ)3.80الستػسطّالحدابيّلمحكػرّ)

( في α≤0.05)ل تػجج فخوق ذات دللة إحرائية عشج مدتػى الجللة ة الخابعة :الفخضي   :4.3.4

سػد في ي والر  عػبات التي تػاجو مجارس التحج  شة الجراسة نحػ الر  أفخاد عي  صات استجابات متػس  

 .السؤىل العمسيمتغيخ إلى عدى ت   محافطة الخميل

صاتّاستجاباتّأفخادّمتػسّّلمفخوؽّفيّّ(ت)اختبارّجاـةّالدابقةّتعّاستخةّالفخضيّّقّمغّصحّّلمتحقّّ

تغيخّمُّإلىّعدػّسػدّفيّمحافطةّالخميلّتُّوالّرّّؼعػباتّالتيّتػاجوّمجارسّالتحجّّشةّالجراسةّنحػّالّرّعيّّ

ّّ(.23.8فيّججوؿّرقعّ)ّةحمػّضّّيساّىكّوقجّحرمتّالباحثةّعمىّالشتائجّ،السؤىلّالعمسي
عػبات التي تػاجو مجارس شة الجراسة نحػ الر  صات استجابات أفخاد عي  متػس  (: نتائج اختبار ت لمفخوق في 31.4ججول )

 .تغيخ السؤىل العمسيم  إلى سػد في محافطة الخميل تعدى ي والر  التحج  

 العجد السؤىل العمسي
الستػسط 

 الحدابي

النحخاف 

 السعياري 

درجات 

 الحخية

قيسة ت 

 السحدػبة

الجالة 

 اإلحرائية

 2.898 3.82 282ّبكالػريػسّفأقل

218ّ2.722ّ2.833ّ
 2.186 3.69 29ّماجدتيخّفأكثخ

(ّ ّالججوؿ ّفي ّالػاردة ّالسعصيات 23.8ّتذيخ )ّ ّإلى ّأنو ّعشجّال ّإحرائية ّداللة ّذات ّفخوؽ تػجج

(ّ ّ (≥2.21السدتػػ ّعيّّمتػسّّفي ّأفخاد ّاستجابات ّالّرّصات ّنحػ ّالجراسة ّمجارسّشة ّتػاجو ّالتي عػبات
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ؾيسةّالجالةّاإلحرائيةّّوذلظّألفّ ّ،تغيخّالسؤىلّالعمسيمُّإلىّعدػّسػدّفيّمحافطةّالخميلّتُّجؼّوالّرّالتحّّ

(ّ ّ)2.833بمغت ّألفا ّؾيسة ّمغ ّأكبخ ّالؿيسة ّىحه ّأف ّأؼ ّأفّ 2.21( ّكسا ّبمغتّّ(، ّالسحدػبة ّ)ت( ؾيسة

ّأقل2.722ّّ) ّوىي )ّ(ّ ّوالبالغة ّالججولية ّ)ت( ّالؿيسة ّوقج2.66مغ ّبجرجةّّ(، ّالسبحػثيغ ّإجابات كانت

(ّوعشجّالحيغّمؤىميع3.82ّالػريػسّفأقلّ)لمحيغّتحريميعّالعمسيّبكّطّالحدابيّّمختفعةّحيثّبمغّالستػسّّ

ّة.ّةّالرفخيّّقبلّالفخضيّّ(،ّوبحلظّت3.69ُّالعمسيّماجدتيخّفأكثخّ)

( في α≤0.05)ل تػجج فخوق ذات دللة إحرائية عشج مدتػى الجللة الفخضية الخامدة:  :5.3.4

سػد في ي والر  التحج  عػبات التي تػاجو مجارس شة الجراسة نحػ الر  صات استجابات أفخاد عي  متػس  

 .سشػات الخبخةتغيخ م  إلى تعدى  محافطة الخميل

ّصحّّلمتحقّّ ّمغ ّالفخضيّّق ّاستة ّتع ّالدابقة ّ)ّخجاـة ّاألحادؼ ّالتبايغ ّتحميل  One Wayاختبار

ANOVAّ ّفي ّلمفخوؽ ّعيّّمتػسّّ( ّأفخاد ّاستجابات ّالّرّصات ّنحػ ّالجراسة ّمجارسّشة ّتػاجو ّالتي عػبات

ّمتّالباحثةّإلىّالشتائجوقجّتػّصّ،ّتغيخّسشػاتّالخبخةمُّإلىّعدػّمحافطةّالخميلّتُّسػدّفيّؼّوالّرّالتحجّّ

ّ(.28.8كساّىػّمػضحّفيّالججوؿّرقعّ)

عػبات التي تػاجو ( لمفخوق في الر  One Way ANOVA(: نتائج اختبار تحميل التبايغ األحادي )34.4ججول )

 .سشػات الخبخةتغيخ م  إلى تعدى سػد في محافطة الخميل ي والر  مجارس التحج  

 مرجر التبايغ
مجسػع 

 السخبعات

درجات 

 الحخية

متػسط 

 السخبعات
 قيسة ف

الجللة 

 اإلحرائية

 2.792 2 2.182 بيغّالسجسػعات

217ّ 38.262 داخلّالسجسػعات 2.282 3.012
2.083 

219ّ 39.782 السجسػع
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(ّ ّالججوؿ ّفي ّالػاردة ّالسعصيات 28.8ّتذيخ )ّ ّفخوّؽإلى ّتػجج ّعشجّّأنو ّإحرائية ّداللة ذات

(ّ ّ≥2.21السدتػػ ّفي ّعيّّمتػسّّ( ّأفخاد ّاستجابات ّالّرّصات ّنحػ ّالجراسة ّمجارسّشة ّتػاجو ّالتي عػبات

وذلظّألفّؾيسةّالجالةّاإلحرائيةّّ،تغيخّسشػاتّالخبخةمُّإلىّعدػّسػدّفيّمحافطةّالخميلّتُّؼّوالّرّالتحجّّ

(ّ ّأف2.081ّّبمغت ّأؼ ّأقلّّّ( ّالؿيع ّّىحه ّألفا ّؾيسة ّأف2.21ّّ)مغ ّكسا ّبمغتّّ(، ّالسحدػبة ّ)ؼ( ؾيسة

ّة.ةّالرفخيّّخفسّالفخضيّّ(،ّوبحلظّت3.28ُّ(ّوىيّأكبخّمغّالؿيسةّ)ؼ(ّالججوليةّوالبالغةّ)2.019)

ّالبُّ ّلمسقارنات ّتػكي ّاختبار ّنتائج ّاستخخاج ّتع ّالفخوؽ ّمرجر ّولسعخفة ّعجية صاتّمتػسّّفي

ؼّفيّمجارسّالتحجّّّةَّوالتعميسيّّّةَّاإلداريّّّػاجوّالييئاتِّعػباتّالتيّتشةّالجراسةّنحػّالّرّاستجاباتّأفخادّعيّّ

ّ(21.8خّسشػاتّالخبخة،ّكساّىػّمػضحّفيّالججوؿّ)متغيّّإلىّعدػّسػدّفيّمحافطةّالخميلّتُّوالّرّ

عػبات التي شة الجراسة نحػ الر  صات استجابات أفخاد عي  متػس  في عجية اختبار تػكي لمسقارنات الب  (: نتائج 33.4ججول )

 .تغيخ سشػات الخبخةم  إلى سػد في محافطة الخميل تعدى ي والرَ مجارس التحجَ  تػاجو

 سشػات .3أكثخ مغ  سشػات .3 – 3 سشػات 3أقل مغ  سشػات الخبخة

 2.00623* -2.22886 - سشػات 3أقل مغ 

 2.22217 - 2.22886 سشػات .3 – 3

 -ّ-2.22217 -2.00623* سشػات .3أكثخ مغ 

ّالفخوؽّكانتّبيغّالحيغّسشػاتّخبختيعّ)أقلّّّأفّّإلىّ(21.8ّتذيخّالسعصياتّالػاردةّفيّالججوؿّ)

،ّوكانتّالفخوؽّلرالحّالحيغّسشػاتّ(سشػات22ّأكثخّمغّ)سشػات(،ّوبيغّالحيغّسشػاتّخبختيع1ّّمغّ

ّ ّمغ ّ)أقل ّالّر1ّّخبختيع ّكانت ّوالحيغ ّالتحجّّسشػات(، ّمجارس ّتػاجو ّالتي ّعػبات ّوالرسػد ّمغّؼ أعمى

ّ ّخبختيع ّسشػات ّفأكثخّ)1الحيغ ّ)(سشػات ّرقع ّالججوؿ ّخبلؿ ّمغ ّذلظ ّويتزح ّيػّض26.8ّ، ّالحؼ حّ(

سػدّؼّوالّرّعػباتّالتيّتػاجوّمجارسّالتحجّّلمّرّةّصاتّالحدابية،ّواالنحخافاتّالسعياريّّالستػسّّّواألعجاد،ّ

ّتغيخّسشػاتّالخبخة.مُّإلىّفيّمحافطةّالخميلّتعدػّ
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عػبات التي تػاجو مجارس في الر   ، الستػسصات الحدابية، والنحخافات السعيارية لمفخوق (: األعجاد33.4ججول )

 .تغيخ سشػات الخبخةم  إلى سػد في محافطة الخميل تعدى ي والر  التحج  

 النحخاف السعياري  الستػسط الحدابي العجد سشػات الخبخة

 2.886 3.93 46ّسشػات1ّأقلّمغّ

 2.138 3.82 24ّسشػات22ّّ–1ّ

 2.123 3.72 90ّسشػات22ّأكثخّمغّ

 ..3.. 1.33 160 السجسػع

ّوجػدّفخوؽّضاىخيةّفيّسشػاتّالخبخةّولرالحّ)ّأقلّّّإلىّتذيخّالسعصياتّفيّالججوؿّالدابق

ّسػد.ؼّوالّرّلجييعّصعػباتّيػاجيػنياّفيّمجارسّالتحجّّّسشػات(ّوىحاّيجؿّعمىّأف1ّّّمغّ
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 :تسييج3.3

الّرعػباتّالتيّتػاجوّالييئاِتّاإلدارّيَةّوالتعميسّيَةّدراسةّّإلىبعجّإجخاءّىحهّالجراسةّالتيّىجفتّ

ّّإلىّنتائجّتعّمشاقذتياّكسايمي:ّّتمقجّتػّصّّالباحثةّفإفّّفيّمجارسّالتحّجؼّوالّرسػدّفيّمحافطةّالخميل،ّ

 :مشاقذة نتائج أسئمة الجراسة: 3.3

عػبات ىي  : ماوالحي نز عمى التداؤل الخئيدي نتائجسشاقذة ل :3.3.3 التي تػاجو في مجارس الر 

سػد في محافطة الخميل  ؟التحج ي والر 

عػبات التي تػاجو مجارس التحجي     ل بج مغ مشاقذة التداؤل الفخعي األول: ما ىي درجة الر 

سػد في محافطة الخميل؟  والر 

ّ ّالشتائج ّالتحّجؼّدرجةّأفّ كذفت ّمجارس ّتػاجو ّالتي ّالخميلّّالَرعػبات ّمحافطة ّفي والّرسػد

ّمختفعة ّبجرجة ّالستػسّّّجاءت ّبمغ ّ)حيث ّالحدابي ّانحخاؼ3.78ٍّط ّمع ّترّجر2.12ّ)ّمعيارؼٍّّّ( ّوقج ،)

(ّ ّحدابيٍّ ّبػسٍط ّالسجاالت ّكافة ّاالحتبلؿ ّبسسارسات ّالستعّمقة ّالّرعػبات ّوانحخاٍؼ3.98ّمجاؿ )

( ّ(.2.702معيارؼٍّ

ذةّوالشائيةّوالستاخسةّلمبؤرّالسجارسّفيّالسشاشقّالسيسّّّوجػدّىحهإلىّتعدوّالباحثةّىحهّالشتيجةّ

يصخةّىحاّباإلضافةّإلىّوقػعياّتحتّالدّّّ،ػارعّااللتفاؼيةّوالحػاجدّوالبػاباتّاإللكتخونيةاالستيصانيةّوالذّّ

جةّمغّالصبلبّبيحهّاألنطسةّالسعقّّّوّسيغوالسعمّّّالسجيخيغاإلسخائيمية،ّحيثّيعسجّاالحتبلؿّإلىّتقييجّحخكةّ

ّالفرل ّوججار ّوالحػاجد ّالتفتير ّيبحؿّّ،نقاط ّوبالتالي ّجغخاؼيًا، ّالسشاشق ّىحه ّتفتيت ّعمى ّيعسل مسا

ّالفمدصيشيّّ ّمزاعًفاّالصالب ّّجيًجا ّوما ّمجرستو، ّإلى ّإلمػصػؿ ّقج ّيكػف ّالجراسة ّمقعج ّيرل ظّنيِّأُّف

ّ.بّنفّدًيا،ّوتّذتتّفكخًياتعِّ،ّوأُّجدجًيا

ّأفّّ ّالباحثة ّالسساّوتخػ ّبيحه ّتبصياالحتبلؿ ّإلى ّيخمي ّالصّّّءرسات ّالتصػر ّلقصاعّحخكة بيعي

ّالسجتسعّالفمدصيشيّّ ّوالعخبيّّّوفرموّعغّمحيصوّاإلسبلميّّّرًيا،حزاّالتعميعّفيّفمدصيغ،ّوعخقمةّتقجـ
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،ّوإعاقةّعبلقاتّالتػاصلّبيغّالفمدصيشييغّوالحزاراتّاألخخػ،ّمغّخبلؿّوضعّالعخاقيلّأماـّوالجوليّّ

لتعػيسّّأمػااًلّشائمةًّوّمزاعفةّّػفّعمىّالتعميعّفيّفمدصيغّجيػًدايبحؿّالقائسّىة،ّحتّّالسديخةّالتعميسيّّ

وبحؿّفيّتحديغّالعسمّيةّالتعميسّيةّّمغّانفاؽّىحهّاألمػاؿّ،ّبجالًّالخملّالشاتجّعغّالسسارساتّاإلسخائيمية

ّ.ّلتصػيخىاىحهّالجيػدّ

ّىشالظّصعػباتٍّ(ّالتيّأضي0229واتفقتّنتيجةّىحهّالجراسةّمعّدراسةّعبجّالدبلـ) تػاجوّّختّأف 

(ّّالتيّبيشت0222ّإداراتّالسجارسّالثانػيةّفيّمجيشةّالخمادؼّبعجّالتحخيخ،ّودراسةّاألشيبّوخراونة)

ّمذكبلتِّ ّجاءتّّساتّفيّالسختبةّاألولىّمغّحيثُّسيغّوالسعمّّالسعمّّّأف  ّالسسارساتّاإلسخائيمية،ّكسا حجة

وذلظّمغّوجيةّنطخّالقصاعّّ،كبلتّالصمبةّفيّالسختبةّالثالثةومذّ،مذكبلتّالسجيخيغّفيّالسختبةّالثانية

ّ.التخبػؼّّ

عػبات التي تػاجو مجارس والحي نز عمى: ما ىي الر   الثاني خعي  ؤال الفَ مشاقذة نتائج الد   :3.3.3

 سػد في محافطة الخميل؟ي والر  التحج  

 :اإلسخائيمي   الحتاللمسارسات عػبات الشاتجة عغ بالر   عمى السجال األول الخاص  

والشاتجةّّفيّمحافطةّالخميلّعػباتّالتيّتػاجوّمجارسّالتحجؼّوالرسػدأضيختّالشتائجّأفّالّرّ

ّ ّعغ ّاإلسخائيميّّمسارسات ّالستػسّّّاالحتبلؿ ّبمغ ّحيث ّمختفعة، ّبجرجة ّالحدابيّّجاءت ّمع3.98ّ)ّط )

ّعػبات:(،ّوكافّأىعّالّر2.702ّ)ّمعيارؼٍّّّانحخاؼٍّ

 ّّجءّاليػـّالجراسي.الحػاجدّوالبػاباتّاإللكتخونيةّعمىّعسميةّبَّتأثيخّالتفتيرّعمى

 َّّخاءّالسسارساتّاإلسخائيمية.إصابةّشبلبّىحهّالسجارسّبالخػؼّواليمعّج

 خصاراتّباليجـّوإزالةّالسبشىّالسجرسيّّكثخةّاإل. 

عمىّّشيّّماّىػّفمدصيّتعدوّالباحثةّىحهّالشتائجّإلىّالسسارساتّاإلسخائيميةّالخاميةّإلىّتيػيجّكلّّ

ةّةّواالجتساعيّّالثقاؼيةّوالحزاريّّّعبّالفمدصيشيّّةّالعخبيةّالفمدصيشيةّومعالعّالذّّػيّّىحهّاألرض،ّوشسذّاليُّ
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ىجفوّالحرػؿّعمىّّكلّّّ،بالتاليّخمقّجيلّجاىلّوةّمغّمحتػاىاّوكيانوّوذاتوّ،ّوإفخاغّالعسميةّالتعميسيّّ

ّ.إسخائيل(بىّدسّّ)ماّيُّّلّّالسحتّلقسةّالعيرّمغّخبلؿّالعسلّفيّالجاخلّالفمدصيشيّّ

ّ ّذلظ ّمغ ّاليجؼ ّأف  ّالباحثة ّوتػسيعّوتخػ ّالييػد، ّالسدتػششيغ ّوإسكاف ّالعخب ّالدكاف تيجيخ

ّخمّّ ّمجرسة ّفي ّحرل ّكسا ّالفمدصيشية، ّاألراضي ّحداب ّعمى ّالّزّالسدتػششات ّة 22ّ)التحّجؼبع التيّّ(

ّباليجـّواإلزالة،ّومجرسةّالديسيا ّإخصارًا ػدرتّمحتػياتيا،ّوالسجرسةّالتيُّصّّ(23األساسّية)التحّجؼّتمقت

يسيّّ ّتعّّاإلبخـا ّوالتي ّبالخميل ّممعبياّة ّالسدتػششيغّ،مرادرة ّلحافبلت ّمػقف ّإلى ،ّوسّياراتيعّوتحػيمو

ساتياّبذكلّيػمي،ّكساّوتقػـّاحجػّالسدتػششاتّتفتيرّشالباتياّومعمّّّةّالتيّيتعّّومجرسةّقخشبةّاألساسيّّ

بيعيّأفّ،ّومغّالصّّساتّوالصبلبّبذكلّشبوّيػميّّعشاتّكػىيغ(ّباالعتجاءّعمىّالسجيخةّوالسعمّّاةّ)والسدسّّ

ّمغّتفتيرٍّّوبذكلّيػميّّّ،ىحهّالسعاناةّالتيّيتكبجونياّرابّشبلبّىحهّالسجارسّباليمعّوالخػؼّبعجّكلّّيُّ

ّ.ّاحّليعّبالسخورّأحياًناوعجـّالدسّّّواحتجازٍّ

ّقػاتّاالحتبلؿّ(22ؼّبعّ)التحجّّلّزّةّامجيخّمجرسةّخمّّّوىحاّماّأّكجه تسخكدّوبذكلّيػميّتّ،أف 

ّ ّالسجرسةمتعّسجه ّّ،حػؿ ّتقػـ ّالسجرسةبأو ّتفتير ّالصمبة، ّلجػ ّواليمع ّالخػؼ ّحاالت ّمغ ّيديج ّىحاّما ،

ّ،ّواليجؼّمغّذلظّكّموّواضحّلمجسيع.باإلضافةّإلىّإشبلؽّالسدتػششيغّلمكبلبّعمىّالصبلب

عّوالحىابّإلىّوبقػةّعمىّالتعمّّّ،قيلّوالسعيقاتّيرخّالصالبّالفمدصيشيّّىحهّالعخاّولكغّرغعّكلّّّّّّّ

ّىّىحهّالعخاقيل،ّويتسكغّمغّانتداعّحقػقوّوّتقخيخّمريخهّبشفدو.مجرستو،ّليتخصّّ

فيّتخؽيفّّجساعيٍّّّإرشادؼٍّّّ(ّالتيّأضيختّفاعميةّبخنامج0228ٍّواتفقتّىحهّالشتائجّمعّدراسةّزيغّ)

ّلسجيخيةّيصا،ّومعّدراسةّالذّّغػطّالشفديةّلجػّشمبةّالسخحمةّالثانػيةّفيّمجارسّالخطّّّالُزّ خقيّالتابعة

ّاالحتبلؿ0226ّزىجّ) ّلوّ(ّالتيّأضيختّأف  فيّتجييلّالصمبةّالسقجسييغ،ّيؤدؼّدوًراّمجروًساّومخصًصا

ّلمبخنامجّاإلرشادؼّتأثيًخاّإيجابيًّ(ّالتيّأضيخت0220ّودراسةّأبػّىجروس) فيّخفسّمدتػػّالخىابّاّأف 

ّّّ.شقّالحجوديةّبقصاعّغدةّالجػّاألشفاؿّالستزخريغّمغّالحخبّاإلسخائيميةّفيّالسشّاالجتساعيّّ
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 بالسباني والتجييدات: بالرعػبات الشاتجة عغ أما عمى السجال الثاني الخاص  

والشاتجةّّفيّمحافطةّالخميلّسػدؼّوالّرّعػباتّالتيّتػاجوّمجارسّالتحجّّالّرّّبيشتّالشتائجّأفّّفقجّ

ّ(ّمعّانحخاؼ3.82ٍّ)ّطّالحدابيّّعغّالسبانيّوالتجييداتّالسجرسيةّجاءتّبجرجةّمختفعة،ّحيثّبمغّالستػسّّ

ّعػبات:(،ّوكافّأىعّالّر2.77ّ)ّمعيارؼٍّّ

 ّّفػؼّوعجـّمشاسبتياّألعجادّالصبلب.ضيقّالّر

 ّّالخجماتّالبلزمةّلمصبلب.ّوتػّفخنجرةّوجػد

 ّوالبلزمةّلصالبّالقخفّالػاحجّوالعذخيغّةالتعميسيّّّقمةّتػفخّالػسائل. 

فيّّية،ّالفّالسبانالعمسيةّالتعميسيّّّألداءمةّىحهّالسجارسّءعجـّمبلإلىّتعدوّالباحثةّىحهّالشتائجّ

ّومدتأجخ ّقجيع ّالسجارس ّمغ ّالشػع ّمتشقمةّّ،ىحا ّغخؼ ّوبعزيا ّالخميل، ّفي ّالقجيسة ّالبمجة ّمجارس مثل

بّمياهّتاءّتتدخّّيف،ّوفيّفرلّالذّّفيّفرلّالّرّّاججًّّؽيحّبحيثّتكػفّحارةًّلّرّ)كخافانات(ّوأسقفياّمغّا

ّالّرّ ّالغخؼ ّإلى ّمشيا ّالتحجّّؽّّاألمصار ّمجارس ّمعطع ّمثل ّوالّرّية ّاإلشاراتّؼ ّمغ ّشيج ّبعزيا سػد،

ّغخؼٍّ ّوجػد ّعجـ ّإلى ّباإلضافة ّىحا ّاألحسخ، ّالخاف ّمجرسة ّفي ّكسا ّمغّّكاؼيةٍّّالفارغة ّالشػع ّىحا في

السجارسّفييّتفتقخّإلىّالسختبخاتّالعمسيةّوالسكتباتّومختبخاتّالحاسػب،ّكساّتفتقخّإلىّغخفةّالسرادرّ

ةّالسشاسبةّكالتيػيةّواإلنارةّوغيخىاّفيّىحهّحيّّخوطّالبيئيةّوالّرّوتشعجـّالذّّّةّ،دةّوالػسائلّالتعميسيّّالستعجّّ

ّالسجارس.

ّالسج ّمع ّالسقاببلت ّوبيشت ّيّخكسا ّالتحجّّيغ ّمجارس ّتخميع ّعسمية ّتعخقل ّاالحتبلؿ ّقػات ؼّأف 

اؿ،ّبحريعةّسّّسشعّدخػؿّمػادّالبشاءّالبلزمةّلمتخميع،ّويسشعّدخػؿّالعُّحيثّيُّ،سػدّذاتّالبشاءّالقجيعّوالّرّ

اؿ،ّكساّوتسشعّصياريجّالسياهّمغّتدويجّىحهّالسجارسّبالسياهّإذاّسّّانوّالّيػججّتشديقّلجخػؿّالسػادّوالعُّ

يسيّّصعتّالسياهانق ّجسيعّىحهّالسجارسّتقعّفيّالسشصقةّالسدّساة)ج(ّة،ّكساّحرلّفيّالسجرسةّاإلبخـا ،ّألف 

ّّالتيّتخزعّلديادةّاالحتبلؿّاإلسخائيمي.
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ّالسذكبلت0229ِّواتفقتّىحهّالشتيجةّمعّدراسةّالحسج) ةّوالفشيةّالتيّتػاجوّاإلداريّّّ(ّالتيّأضيختّأف 

ّةّكانتّبتقجيخّمختفع.ةّوالتعميسيّّلدعتخؼّفيّمجاؿّالبشاءّوالتجييداتّالسجرسيّّةّفيّمخيعّااإلدارةّالسجرسيّّ

ي في مجارس التحج  التي تػاجو السجيخيغ والسجيخات عػبات بالر   أما عمى السجال الثالث الخاص  

 سػد في محافطة الخميل:والر  

سػدّفيّؼّوالّرّالتحجّّمجارسّالسجيخيغّوالسجيخاتّفيّّعػباتّالتيّتػاجوّكذفتّالشتائجّأفّالّرّ

(،2.60ّ)ّمعيارؼٍّّّ(ّمعّانحخاؼ3.77ٍّ)ّطّالحدابيّّمحافطةّالخميلّجاءتّبجرجةّمختفعة،ّحيثّبمغّالستػسّّ

ّعػبات:الّرّّوكافّأىعّّ

 ُّ(.ّّوالحاجياتّالسػاردّالساديةّ)غيخّكاؼيةّلدجّااللتداماتّحّّشّ

 السشػشةّبوّمغّالشاحيةّاألكاديّسية،ّعجاّعغّاألعباءّكثخةّاألعباءّالسمقاةّعمىّكاىلّمجيخّالسجرسة.ّ

 ّّة.ةّوالتعميسيّّاإلداريّّّةّلجػّالييئاتِّضعفّاإلمكاناتّالتكشػلػجي 

والتيّّ،ذةىحهّالسجارسّفيّالسشاشقّالشائيةّوالسيسّّّإلىّوقػعتعدوّالباحثةّىحهّالشتائجّىحهّالشتائجّ

كافّىحهّالسشاشقّوالتيّبياّسُّّيحياىاتيّيئةّالة،ّوالحياةّاالقتراديةّالدّّمقػماتّالحياةّاألساسيّّإلىّتفتقخّ

ّالستؤثّّ ّعمى ّسمبًا ّخ ّونطًخا ّمجارسيا، ّفي ّالسادية ّالسدسّّػارد ّالسشاشق ّفي ّالسجارس ّىحه ّ)ج(ّلػجػد اة

ّيخيغىاّمعّالسجّؤإجخاّحيثّبيشتّالسقاببلتّالتيّتعّّّ،والخاضعةّلمديصخةّاإلسخائيميةّتديجّمغّأعباءّالسجيخ

جّمغّدخػليعّإلىّالسجرسةّبدبلـ،ّوفيّانتطارّشبلبيعّعمىّالحػاجدّلمتأكّّّإلىّالبعسّمشيعّيزصخّّّوأنّّ

ّ ّاألحياف ّ،وخرػًصابعس ّشػارغ ّخصة ّالسجيخيغ ّالسعمُّّّيعّج ّاحتجاز ّعشج ّأو ّالييػدية ّاألعياد سيغ،ّفي

ريبّخؽيفّمغّحاالتّالخػؼّواليمعّالتيّتُّمتّّلّبالتعاوفّمعّالسخشجّالتخبػؼّّّإرشاديةًّّةًّخصّّّوُيعجّالسجيخيغ

ّفيّبجايةّالجواـّالسجرسي.ّوبخاصةٍّالصبلبّ

(ّالتيّأضيختّّ,0229Chand & Mohanواتفقتّىحهّالشتيجةّمعّنتيجةّدراسةّتذانجّومػىافّ)ّ

ّالسجارسّالخيؽيةّتػاجوّتحجّّ ّالجغخاؼياّوالفقخّإحيثّّ؛لشطيختياّالحزخيةّمختمفةًّّياتِّأف  عمىّجػدةّّافؤثّخيف 
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ّالسذكبلت0229ِّلحسج)التعميع،ّواختمفتّمعّدراسةّا ةّالتيّتػاجوّاإلدارةّةّوالفشيّّاإلداريّّّ(ّالتيّأضيختّأف 

 ةّفيّمخيعّالدعتخؼّجاءتّبجرجةّمتػسصة.السجرسيّّ

ي سات في مجارس التحج  سيغ والسعم  السعم  التي تػاجو  عػبات بالر   أما عغ السجال الخابع الخاص  

ّ:سػد في محافطة الخميلوالر  

ّأفّّ ّالشتائج ّالّرّّكذفت ّتػاجو ّالتي ّعػبات ّوالسعّمسات ّالتحجّّالسعّميغ ّمجارس ّوالّرّفي ّفيّؼ سػد

(،2.68ّ)ّمعيارؼٍّّّ(ّمعّانحخاؼ3.61ٍّ)ّطّالحدابيّّمحافطةّالخميلّجاءتّبجرجةّمختفعة،ّحيثّبمغّالستػسّّ

ّعػبات:الّرّّوكافّأىعّّ

 ّّياًباإذىاًباّّوّسيغّإلىّىحهّالسجارسخّحافبلتّلشقلّالسعمّّنجرةّتػف.ّ

 ّبّعبلوةّمخاشخةّلمعامميغّفيّىحهّالسجارس.عجـّاحتدا

 ّّساتّفيّالسجارس.سيغّوالسعمّّتأخيخّتعييغّالسعم 

ّأماكغّسكغّالسعمّّ ّالشتائجّإلىّبعج ّالسجارسّعغّالسجرسة،ّوعجـّتعدوّالباحثةّىحه سيغّفيّىحه

ّنقلتػفّّ ّوسائل ّالسشاشقّوّخ ّليحه ّمػاصبلت ّالتحّجؼ ّمجارس ّلبعس ّالتزاريذ ّشبيعة ّألف  والّرسػدّ،

ّالسجصعبة،ّويشجرّوجػدّمػاصبلتُّمؤّمشةّصباًحاّإلييا سيغّيزصخوفّوالسعمّّّيخيغ،ّىحاّباإلضافةّإلىّأف 

ّمجاّر ّإلى ّالحىاب ّمبكًخا،إلى ّوالبػاباتّّسيع ّالحػاجد ّعمى ّاالنتطار ّفي ّسيقزػنو ّوقت ّىشاؾ ألف

ّلمجيجّالسزاعفّالحؼّيبحلوّمعمّّ السخاشخّالتيّيتكبجونياّلمػصػؿّسػّىحهّالسجارسّّواإللكتخونية،ّونطخًا

ّ)عبلوةّالسخاشخة(.ّإضافيّّّفيعّيحتاجػفّإلىّأجٍخّمادؼّّّ،إلىّمجارسيع

ّتعّّ ّالتي ّالسقاببلت ّخبلؿ ّّومغ ّإجخاؤىا، ّالسعمّّّذكخت ّّساتاحجػ ّحيث ّمعيا، ّحرل تعّما

لياّبالجخػؿّّحَّسِّحكخ،ّوانوّعشجماّسُُّيّّساعتيغّدوفّسببٍّّعمىاحتجازىاّعمىّالبػابةّاإللكتخونيةّلفتخةّتديجّ

ّبلّالسدتػششيغ،ّحيثّاضصُّعخضتّلبلعتجاءّمغّقِّتَّ ّالسعمّّّإلىختّزميبلتيا سةّفيّإشغاؿّحرزّىحه

،ّفيّمجارسّالتّحجؼّوالّرسػدّشبوّيػميٍّّّشفحّبذكلٍّتُّ،ّولكغّخّصةّاإلشغاؿّةّالصػارّغلخصّّّذلظّاليػـّوفًقا
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ّيزصخُّ ّالسعمّّّوقج ّمتخّرّبعس ّغيخ ّمادة ّتجريذ ّإلى ّبياسيغ ّمسّّّ،ز ّمغ ّيديج ّاألا ّعمىعباء ّالسمقاة

ّ.عمىّحدابّفتخاتّاستخاحتيعسيغّالسعمّّّكاىل

سيغّعغّالتجريذّفيّىحهّالسجارسّلعمسيعّالسدبقّدوؼّبعسّالسعمّّىحاّباإلضافةّإلىّعُّّّ

ّسيغّفيّىحهّالسجارس.خّتعييغّالسعمّّوبالتاليّيتأخّّّّ،بالسخاشخّالتيّسيػاجيػنيا

سيغّالسعمّّّمذكبلتِّّ(ّوالتيّأضيختّأف0222ّّةّاألشيبّوخراونةّ)واتفقتّىحهّالشتيجةّمعّدراس

(0229ّفيّالسختبةّاألولىّمغّحيثّحجةّالسسارساتّاإلسخائيمية،ّوّاختمفتّمعّنتيجةّدراسةّزغيخ)

سيّالبمجةّالقجيسة،ّباإلضافةّإلىّلجػّمعمّّّسػدّالشفديّّمغّالّرّّوالتيّأشارتّإلىّوجػدّمدتػػّعاؿٍّ

ّسيشي.ّّالتػافقّوجػدّمدتػػّعاؿّمغّال

سػد في ي والر  عػبات التي تػاجو الصمبة في مجارس التحج  بالر   أما عغ السجال الخامذ الخاص  

 محافطة الخميل:

سػدّفيّمحافطةّالخميلّجاءتّؼّوالّرّمجارسّالتحجّّالصمبةّعػباتّالتيّتػاجوّالّرّّبيشتّالشتائجّأفّّ

ّعػبات:(،ّوكافّأىعّالّر2.68ّ)ّمعيارؼٍّّّانحخاؼٍّّ(ّمع3.83)ّطّالحدابيّّبجرجةّمختفعة،ّحيثّبمغّالستػسّّ

 .ّضعفّالجافعيةّلمتعميعّعشجّشبلبّىحهّالسشاشق

 ّّممحػظٍّّيّمدتػياتّتحريلّالصبلبّبذكلٍّتجن.ّ

 ّّخّالصمبةّبالػصػؿّإلىّمجارسيع.وعػرةّالتزاريذّتعسلّعمىّتأخ 

ّالدببّفيّضعفّالجافعيةّلمتعميعّعشجّشبلبّىحهّالسشاشق يّمدتػياتّوتجنّّّتعدوّالباحثةّأف 

ّ ّالصبلب، ّلجػ ّالعاـ ّالتخكيد ّضعف ّإلى ّممحػظ ّبذكل ّالصبلب ّالخغبةّّوتحريل ّوعجـ ّانتباىيع تذتت

ّالتعّمعّبالجراسة ّدافع ّبقتل ّكفيل ّومدتػششػه ّاإلسخائيمي ّاالحتبلؿ ّقػات ّبو ّتتدّبب ّالحؼ وقجّّ،فاالرتباؾ

والقمقّوالخػؼّمغّاآلخخيغ،ّوبعسّّيدّببّليعّحاالتّمخضيةّمثلّاالرتجاؼّباليجّوالتبػؿّالبلإرادؼّّ

الصبلبّيتّعّتحػيميعّإلىّمخاكدّالّرّحةّالشفديةّإذاُّأِصيبػاّبحاالتّاكتئابّمدمشة،ّأوّكافّعشجىعّدرجةّ
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لمجراسةّّاكاؼيًّّافبلّيججّوقتًّّىحاّباإلضافةّإلىّعسلّبعسّالصبلبّبعجّالجواـّالسجرسيّّعاليةّمغّالتشّسخ،ّ

ّ ّكسا ّالبيتية، ّالػاجبات ّالبلمشيجيّّيُّوحل ّاألنذصة ّمغ ّالسجارس ّىحه ّشبلب ّالكذّّحـخ ّكأنذصة ّة عمىّافة

ّالفمدصيشيّّّسبيلّالسثاؿ، ّرفعّالعمع ّبغيخىعّمغّشبلبّالسجارسّاألخخّػّومغ ،ّفيّساحةّالسجرسةّأسػًة

ّاإلصخارّوالتحّجؼّمتػفخّومشقػشّفيّصجورىعّويحتاجّإلىّتشسيةّوشجّاليسع. ّورغعّكّلّذلظّفإف 

ّّو ّوالّرسػد ّالتحّجؼ ّمجارس ّمجيخؼ ّأحج ّأكج ّالسقاببلت ّالعدكخؼّّّخبلؿ ّالتجريب ّاإلسخائيميّّّأف

ّاإلنحار ّصافخات ّيػميِّّّ،واشبلؽ ّشبو ّإزعاجًّدبُّّيّّوبذكل ّالتعميسيّّّ،لمصمبةّاب ّالعسمية ّسيخ ّمساّويعخقل ة

ّباإلضافةّإلىّعجـّتػفّّ ّعمىّتحريلّالصبلب، عجّالسدافةّدببّبُّخّحافبلتّلشقلّالصبلبّ،ّبيؤثخّسمبًا

ّالسخكباتّغيخّّبيغّأماكغّسكشاىعّوالسجرسة،ّحيثّيزصخُّ ةّقانػنيّّالبعسّأولياءّاألمػرّإلىّاستخجاـ

ماّيديجّالخصػرةّعمىّحياةّالصبلب،ّوفيّمجرسةّسػسياّّالسحاذيةّلمذارعّّ،يعّإلىّالسجرسةئلتػصيلّأبشا

ّلػعػرةّالتزاريذ.ّّّّّنطًخاّعالحسيخّلمػصػؿّإلىّمجارسيّركػبّيدتخجـّالصبلبّااللتفافيّّ

ّ(ّوالتيّأضيختّأفّّ, 0229Aydin& Kayaواتفقتّىحهّالشتيجةّمعّنتيجةّدراسةّايجيغّوكايا)ّّّ

(ّالتي0228ّبدببّالحخبّواليجخة،ّودراسةّزيغّ)ّمدتسخةٍّّوصجماتٍّّػرييغّفيّحالةّاكتئابٍّالصبلبّالدّّ

ةّلجػّشبلبّالسخحمةّالثانػيةّفيّغػشاتّالشفديّّفيّتخؽيفّالّزّّجساعيٍّّّإرشادؼٍّّّبخنامجٍّّأضيختّفاعميةِّ

ّالخطّّ ّ)ّخقيّّالذّّّمجارس ّوكػليت ّبانج ّودراسة ّيصا، ّلسجيخية ّالتيBang & Collet, 2018ّّالتابعة )

ّالفجػاتِّ غيخّالسدتقخةّالتيّيشصػؼّعميياّالػصػؿّّإلىّالطخوؼّفيّالعخاؽّتخجعّةَّالتعميسيّّّأضيختّأف 

ّ،وتُّ ّالتعميع ّالثغخاتإلى ّالػصػؿّعدػ ّعجـ ّإلى ّاالنتقالية ّالبمجاف ّاإلقامةّّإلىّفي ّقيػد ّبدبب التعميع

ّالتّّ ّوالّرّديّّيسيوالسعاممة ّة ّحيث ّالسالية ّالعخاقيإعػبات ّالصبلب ّاألكاديسيّّيّّف  ّالفذل ّمغ ّلمغاية ّقمقػف ّغ

ّيادةّالثانػية.ّوقجرتيعّعمىّالحرػؿّعمىّالذّّ
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   ي في مجارس التحج   ي  قة بالسجتسع السحم  الستعم  عػبات بالر   أما عغ السجال الدادس الخاص

 سػد في محافطة الخميل.والر  

ّأفّّّفقج ّالشتائج ّالتحجّّالّرّّأضيخت ّمجارس ّتػاجو ّالتي ّوالّرّعػبات ّوالشاتجةؼ ّمحافطةّّسػد في

ّالسحمّّّالخميل ّالسجتسع ّالستػسّّّيّّعغ ّبمغ ّحيث ّمختفعة، ّبجرجة ّالحدابيّّجاءت ّانحخاؼ3.98ٍّ)ّط ّمع )ّ

ّعػبات:(،ّوكافّأىعّالّر2.67ّ)ّمعيارؼٍّّ

 ّّخّالبشيةّالتحتيةّفيّالسشاشقّةّتػفّّبالسجرسة،ّوقمّّّتشفحلؤلنذصةّالتيّّيّّغيابّتذجيعّالسجتسعّالسحم

ّ.سػدؼّوالّرّرسّالتحجّّاذةّالتيّتقاـّعميياّمجالسيسّّ

 ّّّليحهّالسجارسّيّّإىساؿّالسجتسعّالسحم ّ.فيّتقجيعّالجععّالبلـز

 ّّليحهّالسجارس.ّيّّياّالسجتسعّالسحمّّةّالدياراتّالتيّيقػـّبقم 

ّمؤسّّّّّّّّّ ّاىتساـ ّإلى ّالشتائج ّىحه ّالباحثة ّالسحمّّتعدو ّالسجتسع ّوالبمجاتّّيّّدات ّالسجف ّمخاكد في

ّباإلضافةّإلىّضعفّمذاركةّالسجتسعّالسحمّّ وأولياءّاألمػرّفيّنذاشاتّّيّّبالسجارسّالقخيبةّمشيا،ّىحا

ّلؤل ّالسجرسة ّإدارة ّاختيار ّلعجـ ّمتابعةّالسجرسة ّقرػر ّكحلظ ّ ّاألمػر، ّبأولياء ّلبلجتساع ّالسشاسبة وقات

ّالفمدصيشيّّ ّالجاخل ّفي ّاآلباء ّبعس ّلعسل ّنطخًا ّالسجارس ّىحه ّفي ّألبشائيع ّاألمػر عاـّّالسحتلّّّأولياء

ىّالصالبّمدؤوليةّاألسخةّمكافّأبيو.ويتػلّّّشػيمةٍّّاألمخّعغّالبيتّلفتخاتٍّّولحلظّيغيبّوليّّّ،(2988)  

حافةّلمترػيخّأوّعشجماّعشجماّتأتيّالّرّّايكػفّنذيصًّّيّّالسجتسعّالسحمّّّأفّّّيخيغحجّالسجأّيزيفّوّّّّّّ

لّتحسّّّيّّنأملّمغّالسجتسعّالسحمّّّ،إلعادةّافتتاحّالسجرسةّفقطّولكششاّأّؼّشخريٍةّحكػمّيٍةّاعتباريٍة،يأتيّ

ةّفيّىحهّالسجارس.ةّالتعميسيّّمدؤولياتوّودععّالعسمي  

والسجرسةّبحيثّيخجـّكبًلّّيّّمغّتكاملّالعبلقةّبيغّالسجتسعّالسحمّّّوّالبجّّوتخػّالباحثةّأنّّّّّّ

ّذلظّيعػدّبالشفعّعمىّالصالبّويزسغّتكيّ اآلخخ،ّّمشيع فوّوتفاعموّمعّمجتسعو.ألف   

ّمتػسصةّجاءّبجرجةّيّّفيّمخيعّالدعتخؼّفيّمجاؿّالسجتسعّالسحمّّّةَّالتيّتػاجوّاإلدارةّالسجرسيّّّوالفشيةَّ  
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 مشاقذة نتائج فخضيات الجراسة:: 1.3

( في α≤0.05ل تػجج فخوق ذات دللة إحرائية عشج مدتػى الجللة )ة األولى: الفخضي   :1.3.5

سػد في ي والر  عػبات التي تػاجو مجارس التحج  شة الجراسة نحػ الر  صات استجابات أفخاد عي  متػس  

 خ السجيخية.متغي  إلى تعدى  محافطة الخميل

ّ ّفخوؽ ّتػجج ّأنو ّالشتائج ّ)أضيخت ّالجاللة ّمدتػػ ّعشج ّإحرائية ّداللة ّمتػسα≤0.05ّّذات ّفي صاتّ(

سػدّفيّمحافطةّالخميلّؼّوالّرّعػباتّالتيّتػاجوّمجارسّالتحجّّالّرّّاستجاباتّأفخادّعيشةّالجراسةّنحػ

ّ ّتعدػ ّالسجيخيةإلى ّمتغيخ ّلرالح ّالفخوؽ ّوكانت ،ّ ّالخميل، ّجشػب ّفي ّوالتعميع ّالتخبية ومجيخيةّمجيخية

ؼّفيّمجارسّالتحجّّّةَّوالتعميسيّّّةَّاإلداريّّّعػباتّالتيّتػاجوّالييئاتِّالّرّكانتّّحيثالتخبيةّوالتعميعّفيّيصا،ّ

ّة.ةّالرفخيّّوعميوّتعّرفسّالفخضيّّّعاليةلجييعّّسػدوالّرّ

ّمّ ّجشػب ّمشاشق ّاستيجاؼ ّإلى ّالشتائج ّىحه ّالباحثة ّقِّتعدو ّمغ ّيصا ّومجيشة ّالخميل بلّحافطة

،ّألنياّمشاشقّتقعّجشػبّالّزفةّالغخبية،ّويحيصياّججارّالفرلّالعشرخؼّّّسمصاتّاالحتبلؿّاإلسخائيمي

مغّاألراضيّالفمدصيشيةّلبشاءّالسدتػششاتّمثلّّكبيخةٍّّمرادرةّمداحاتٍّّففيّجشػبّمحافطةّالخميلّتعّّ

اىخية،ّومدتػششاتّ"عشتائيلّ"و"بيتّيتيخ"ّوّشيسعة"ّفيّالطّّمدتػششاتّ"زوىخ"ّوّ"أشكمػت"ّوّ"تيشة"ّّوّ"

ىحاّباإلضافةّإلىّمرادرةّاألراضيّّ،فيّمجيشةّدوراّسػع،ّومدتػششةّ"نيجػىػت""شانيّليفشو"ّفيّبمجةّالدّّ

ّالعشرخؼّّ ّالفرل ّججار ّوكمّّلبشاء ،ّ ّّازدادسا ّالسدتػششات ّعجد ّمجارسّّ،الحػاجدتدداد ّتدداد وبالتالي

ّسػدّفيّتمظّالسشاشق.ؼّوالّرّالتحجّّ

ّتزعّّّّّ ّحيث ّاألولى، ّالجفاع ّخصػط ّيصا ّمدافخ ّالذّّّوتذكل ّتجسعاتٍّالسشصقة ّأربع بجويةّّخؾية

ّعحاباتِّتتحسّّ ّالسدتػششاتّّالحياةِّّل ّوتحيط ّكسا ّالسشاشق، ّتمظ ّعمى ّسيصختو ّلسشع ّاالحتبلؿ، ّوجو في

ّمغّكافةّالجيات ّكّخ،ّمجيشةّيصا ّو" ّوّ"ماعػف" ّوالذّّمثلّمدتػششاتّ"سػسيا" (62ّ)ارعّااللتفافيّّمائيل"
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ّّ)،ّالحؼّيرلّبيغّالسدتػششاتّ فيّّتقعّ(ّمجرسة02ويفرلّبيغّأجداءّمجيشةّيصا،ّوالججيخّبالحكخّأف 

تمظّالسجارسّمغّّأفّتعانيَّّ،ّومغّالصبيعيّّومحاذيةّلججارّالفرلّالعشرخّؼّخؾيةّلسجيشةّيصاّالسشصقةّالذّّ

ّسخائيمّي.جّسٍةّناتجٍةّعغّاالحتبلؿّاإلّعػباتٍُّصّ

(ّالتيّأضيختChand & Mohan, 2019ّواتفقتّىحهّالشتيجةّمعّنتيجةّدراسةّتذانجّومػىافّ)

ّتػاجوّتحجّّ ّما ّالسجارسّالخيؽيةّوالشائيةّغالبًا ّالحزخيةأف  ّوالفقخّّإذّ،ياتّمختمفةّلشطيخاتيا ّالجغخاؼيا أف 

ّعمىّجػدةّالتعميعّ.ّّمجتسعةًّّثخؤّّوالتسػيلّتُّ

( في α≤0.05ل تػجج فخوق ذات دللة إحرائية عشج مدتػى الجللة )الثانية:  ةالفخضي   _2.3.5

في  ةَ والتعميسي   ةَ اإلداري   عػبات التي تػاجو الييئات  شة الجراسة نحػ الر  صات استجابات أفخاد عي  متػس  

 خ شبيعة العسل.تغي  م  إلى تعدى  سػد في محافطة الخميلي والر  مجارس التحج  

ّّأضيخت ّفخوؽ ّتػجج ّال ّأنو ّإحرائيّّالشتائج ّداللة ّ)ذات ّالجاللة ّمدتػػ ّعشج ّفيα≤0.05ّة )

ّعيّّمتػسّّ ّأفخاد ّاستجابات ّنحػصات ّالجراسة ّالتحجّّالّرّّشة ّمجارس ّتػاجو ّالتي ّوالّرّعػبات ّفيّؼ سػد

ّة.ةّالرفخيّّوعميوّتعّقبػؿّالفخضيّّّ،شبيعةّالعسلخّمتغيّّإلىّمحافطةّالخميلّتعدػّ

ّالييئاتِّتعدوّالباحثةّىحّ ّالشتيجةّإلىّأف  ّالسجارسّتعانيّمغّنفذّّةَّيّّوالتعميسّةَّاإلداريّّّه فيّىحه

دّبيغّألنيعّيعسمػفّفيّبيئةّواحجةّوتحتّضخوؼّمتذابية،ّّفاالحتبلؿّالّيسيّّّنطًخاّ،ّنفدياّعػباتالّرّ

يعّإرىابّمتفتيرّوالتػؾيفّواالحتجاز،ّوجسيعيعّيسارسّبحقّّلعّوشالبّ،ّفجسيعيعّيتعخضػفّمجيخّومعمّّ

ّاألرضّمغّسُّّ،االحتبلؿّىجفوّالخئيديّّّيحققاالحتبلؿّالسشطعّ،ّحتىّ انياّاألصمييغّكّّوىػّإخبلءّىحه

ّبحقّّ ّالتجييل ّسياسة ّواتباع ،ّ ّوقخاىع ّمجنيع ّعغ ّالسجالصّّّوتيجيخىع ّيقف ّولكغ ّالفمدصيشييغ، ّيخوّفبلب

ّبيشيعّلمتغمّّّػسوالسعمّّ عػباتّقجرّاإلمكافّبّعمىّىحهّالّرّفّفيّوجوّىحهّالسسارسات،ّويتعّالتعاوفّؼيسا

ّالتعميسيّّ ّالسديخة ّجيٍة،ّةلستابعة ّالسجارسّمغ ّىحه ّفي ّالصبلب ّوالُيػيةّّولخجمة ّاألرض ّعمى والحفاظ

ّ.والكيافّالفمدصيشّيّمغّجيٍةّأخخّػ
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ّمذكبلت0222ِّواختمفتّىحهّالشتيجةّمعّنتيجةّدراسةّاألشيبّوخراونةّ) ّ(ّوالتيّأضيختّأف 

ّالسّخالسعمّّ ّفي ّحجةُّسيغ ّحيث ّمغ ّاألولى ّفيّّتبة ّالسجيخيغ ّمذكبلت ّجاءت ّكسا ّاإلسخائيمية، السسارسات

 السختبةّالثانية.

( في α≤0.05) ل تػجج فخوق ذات دللة إحرائية عشج مدتػى الجللةة الثالثة :الفخضي   :3.3.5

سػد في ي والر  صات استجابات أفخاد عيشة الجراسة نحػ الرعػبات التي تػاجو مجارس التحج  متػس  

 .الجشذخ متغي  إلى تعدى  محافطة الخميل

ّ ّفخوؽ ّتػجج ّال ّأنو ّالشتائج ّ)أضيخت ّالجاللة ّمدتػػ ّعشج ّإحرائية ّداللة ّفيα≤0.05ّذات )

ّعيّّمتػسّّ ّأفخاد ّاستجابات ّنحػصات ّالجراسة ّالتحجّّالّرّّشة ّمجارس ّتػاجو ّالتي ّوالّرّعػبات ّفيّؼ سػد

ّة.ةّالرفخيّّتعّقبػؿّالفخضيّّالجشذّوعميوّخّمتغيّّإلىّعدػّمحافطةّالخميلّتُّ

أكانػاّذكػًراّفيّىحهّالسجارسّسػاًءّّةَّوالتعميسيّّّةَّاإلداريّّّتعدوّالباحثةّىحهّالشتائجّإلىّأفّالييئاتِّ

دّ،ّفاالحتبلؿّالّيسيّّنفدياّويػاجيػفّنفذّالرعابّخوؼوتحتّالطّّّنفدياّيعسمػفّفيّالبيئةّأـّإناًثاّفإّنيع

ّأنثى ّذكخ ّوصغّبيغّوالّ،بيغ ّكبيخ ّيتعخضػف ّفجسيعيع ّنفدياواالّمسزايقاتليخ، ّىحاّّعتجاءات ،

ّمعطعّمجارسّالتحجّّ ّسػدّىيّمجارسّأساسيةّومختمصةّيعسلّبياّالحكػرّواإلناثؼّوالّرّباإلضافةّإلىّأف 

ّ.مًعا

ّالحسج)ّواختمفت ّدراسة ّنتيجة ّمع ّالشتيجة ّداللة0229ّىحه ّذات ّفخوؽ ّوجػد ّأضيخت ّالتي )

ّسيغّلرالحّالحكػر.إحرائيةّألثخّالجشذّفيّمجاؿّالسعمّّ

( α≤0.05)ل تػجج فخوق ذات دللة إحرائية عشج مدتػى الجللة ة الخابعة: الفخضي   :4.3.5

ي عػبات التي تػاجو مجارس التحج  شة الجراسة نحػ الر  صات استجابات أفخاد عي  متػس  في 

 .السؤىل العمسي  تغيخ م  إلى عدى ت   سػد في محافطة الخميلوالر  
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ّ ّفخوؽ ّتػجج ّال ّأنو ّالشتائج ّ)أضيخت ّالجاللة ّمدتػػ ّعشج ّإحرائية ّداللة ّفيα≤0.05ّذات )

ّعيّّمتػسّّ ّأفخاد ّاستجابات ّنحػصات ّالجراسة ّالتحجّّالّرّّشة ّمجارس ّتػاجو ّالتي ّوالّرّعػبات ّؼ فيّسػد

ّة.ةّالرفخيّّالسؤىلّالعمسيّوعميوّتعّقبػؿّالفخضيّّتغيخّمُّإلىّعدػّمحافطةّالخميلّتُّ

ّوالسجيخاتّّّّ ّالسجيخيغ ّأف ّإلى ّالشتائج ّىحه ّالباحثة ّوالسعمّّيسوالسعمّّّتعدو ّالرعابّغ ّيػاجيػف سات

عغّّعػباتّناتجةبغسّالشطخّعغّالسؤىلّالعمسي،ّوذلظّألفّمعطعّىحهّالّرّّ،فيّىحهّالسجارسنفدياّ

ّالقسعيّّ ّاالحتبلؿ ّبحقّّمسارسات ّالتحجّّّة ّمجارس ّفي ّوالّرّالتعميع ّشيادةّّسػدؼ ّإلى ّيشطخ ّال فاالحتبلؿ

ّالّذخزّفمدصيشّي،ّ ّىحا السعّمسيغّّودرجتوّىلّىيّبكالػريػسّأـّماجدتيخّأـّغيخىاّبلّيشطخّإلىّأف 

ّ.وُيسارسّضجهّكافةّأنػاعّالييسشةّوالتخػيفّواالضصياد

عمىّّضيختّعجـّوجػدّفخوؽّدالةّإحرائًيا(ّالتيّأ0229جةّمعّدراسةّزغيخ)واتفقتّىحهّالشتي

(0229ّ،ّواختمفتّىحهّالشتيجةّمعّدراسةّالحسج)تغيخّالسؤىلّالعمسيّّمُّإلىّّيةّوفًقاغػطّالشفدّّمؿياسّالّزّ

ّإحرائيّّ ّداللة ّذات ّفخوؽ ّاإلداريّّوجػد ّالسذكبلت ّفي ّالسجرسيّّّةَّة ّاإلدارة ّتػاجو ّالتي ّمخيعّوالفشية ّفي ة

ّ.ّ(ماجدتيخّفأعمىّ)سيغّلرالحالدعتخؼّفيّمجاؿّالسعمّّ

( في α≤0.05)ل تػجج فخوق ذات دللة إحرائية عشج مدتػى الجللة ة الخامدة: الفخضي   :5.3.5

سػد في ي والر  عػبات التي تػاجو مجارس التحج  شة الجراسة نحػ الر  صات استجابات أفخاد عي  متػس  

 .سشػات الخبخةخ تغي  م  إلى عدى ت   محافطة الخميل

ّأنّّ ّالشتائج ّأضيخت ّفخوؽ ّتػجج ّ)و ّالجاللة ّمدتػػ ّعشج ّإحرائية ّداللة ّفيα≤0.05ّذات )

ّعيّّمتػسّّ ّأفخاد ّاستجابات ّنحػصات ّالجراسة ّالتحجّّالّرّّشة ّمجارس ّتػاجو ّالتي ّوالّرّعػبات ّفيّؼ سػد

سشػات،ّّ(1)مغّسشػاتّخبختيعّأقلّّسشػاتّالخبخة،ّوكانتّالفخوؽّلرالحّالحيغّإلىّعدػّمحافطةّالخميلّتُّ

ّعالية،لجييعّّسػدجؼّوالّرّفيّمجارسّالتحّّّةَّوالتعميسيّّّةَّاإلداريّّّعػباتّالتيّتػاجوّالييئاتِّالّرّالحيغّكانتّ

ّة.ةّالرفخيّّرفسّالفخضيّّّوعميوّتعّّ
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سػدّوالّرّؼّمجارسّالتحجّّعػباتّالتيّتػاجوّفيّالتعاملّمعّالّرّّلمخبخةّدوًراّبارًزاّتخػّالباحثةّأفّ ّّ

ّفكّّ ّالذّّ، ّالسجارسّتددادّقػة ّفيّالعسلّفيّىحه ّزادتّسشػاتّالخبخة ّوالؿيعِّخريّّمسا ظّالفاضمةّوالتسدّّّة،

ةّعمىّالتعاملّمعّالفخيقّوججانًياّوميشًيا،ّوتكػفّلجيوّخبخةّفيّالتعاملّمعّحػاجدّثلّالعميا،ّوالقجّربالسُّ

ّعمىّاألىاليّواألشفاؿ.ّاالحتبلؿ،ّوالقجرةّعمىّفيعّماّيسميوّاالحتبلؿّوجشػده

ّالسجرسةّّ ّفخيق ّمع ّالتعامل ّعمى ّالقجرة ّزيادة ّإلى ّباإلضافة ّلمّرّّ،ىحا ّالسجيخ بلحياتّوتفػيس

فيّالتعاملّّعاليةٍّّعػفّبسياراتٍّالخبخةّيتستّّّوذّوّوّفّخيفّوالسجّػسفالسعمّّّ،ّوّاقتخاحاتيعّوتقبموّآلراءّاآلخخيغ

والّرسػد،ّخبلًفاّلمذبابّالحيغّتقّلّخبختيعّفيّالتعاملّّتػاجييعّفيّمجارسّالتحّجؼالتيّّعػباتِّمعّالّرّ

ّمعّاألزمات،ّبلّوعمىّالجانبّاآلخخّيحاوؿّاالحتبلؿّعشػًةّتػؾيفّالسعمسيغّالذباب.

فيّّتيّأضيختّوجػدّفخوؽّدالةّإحرائًيا(ّال0229واتفقتّىحهّالشتيجةّمعّنتيجةّدراسةّزغيخ)ّ

ّمتغيخّالخبخةّ.إلىّّبعجّالحػاجدّونقاطّالتفتيرّوفًقاّةّعمىغػطّالشفديّّالّزّ

 :الستشتاجات:4.3

مغّقبلّوزارةّالتخبيةّوالتعميعّالفمدصيشيةّلمحفاظّعمىُّّأنِذئتسػدّىيّجؼّوالّرّمجارسّالتحّّ.2ّ

فيّّفةّالغخبيةّوتحجيًجاػيةّواألرضّالفمدصيشية،ّوىيّمجارسّمشتذخةّفيّمختمفّأرجاءّالّزّاليُّ

ـَّاالحتبلؿّالعجيجّمغّالتجسعاتّالبجوّيةدةّبالسرادرةّواالستيصافّالسشاشقّالسيجّّ مخةّأوّّفقجَّىَج

مغّإقامةّىحهّالسجارسّىػّتعديدّصسػدّالسػاشغّّمختيغّوأعيجّبشاؤىاّمغّججيج،ّواليجؼّالخئيديّّ

السشاشق.ّّّوتثبيتوّفيّأرضو،ّوتػفيخّالتعميعّلصبلبّىحهّالفمدصيشيّّ  

0ّ ّوصسػدّنطًخاّألنياّتؿيعّتحتّاالحتبلؿ..ّإف  كّلّمجرسةّفيّفمدصيغّىيّمجرسةّتحجٍّ  

ّاألىاليّفيّالسشاشقّالسيّسذةّوالسيّجدةّبالسرادرةّيعيذػفَّضَشَظّالحياةّالسخيخةّالّرعبة3ّ .ّإف 

 ومعّىحاّفيعّمتسّدكػفّبكلّماُّأوتػاّمغّقّػٍةّبأرضيع،ّولغُّيدحدحيعّعشياّإالّالسػت.

(ّعامًا.23-6ّهّالسجارسّىيّمجارسّأساسّيةّيتخاوحّأعسارّالصمبةّفيياّمغّ).ّمعطعّىح8  
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.ّتعمػّوتيخةّالجععّالسعشػّؼّوالسادّؼّوالػششّيّوالتعميسّيّفيّبجايةّإنذاءّمجرسةّالّرسػد1ّ

 والتحّجؼّشيًئاّفذيًئاّومغّثّعّتتشاقزّتجريجًيا.ّ

جارسيع،ّوبعزيعّاآلخخّيديخّ.ّبعسّشبلبّىحهّالسجارسّيستصػفّالجواّبّلمػصػؿّإلىّم6

 عمىّاألقجاـّفيّتزاريذّصعبٍةّوأجػاٍءّشتػيٍةّأوّصيؽيٍةّّسيئٍة.

.ّيتّعّإعصاءّبعسّالحرزّبالعخاء،ّخاّصةّعشجماّتيجـّالسجرسةّمغّقبلّاالحتبلؿ،ّوالّيتبّقى7ّ

ّمقػماٍتّلمتعميع.ّّ  أؼ 

والسيّجدةّبالسرادرةّىػّاالحتبلؿّاإلسخائيمّيّ.ّالعائقّاألساسّيّفيّتعميعّأبشاءّالسشاشقّالسيّسذة8ّ

 ومدتػششػه.

راسة:  5.5 أىع  معيقات الج   

إعبلفّحالةّالّصػارغّبدببّانتذارّفيخوسّكػروناّوإغبلؽّالسجارسّوالجامعاتّالفمدصيشّيةّّّّّّ
اببلتّمعّمساّحاؿّدوفّتػزيعّاالستبانةّورؾًيا،ّوالّمجػءّإلىّتػزيعّاالستبانةّإلكتخونيًّا،ّوعسلّالسق
بعسّمجيخؼّومعمسيّمجارسّالّتحجؼّوالّرسػدّعبخّالياتفّأوّعبخّوسائلّالّتػاصلّ

 االجتساعّي.

 : تػعيات الجراسة: 3.3

مغّ أنيا تخّػ التي التػصيات مغ بسجسػعة تػصي فإنيا الباحثة إليياّمتتػّصّ التي الشتائج ءػَّْضّ في

وباالستشادّ سػدّفيّفمدصيغ،ؼّوالّرّمجارسّالتحجّّّعػباتّالتيّتػاجوفيّالتقميلّمغّالّرّ تديع أف السسكغ

ّبساّيأتي:ّمجيخؼّالسجارستػصيّالباحثةّّ،إلىّنتائجّالجراسةّومشاقذتيا

ّالتخبػؼّّ .2 ّالتعاوفّمعّالسخشج ّالسجارسّلمتخؽيفّمغّّمكثفةِّّإرشاديةِّّلتصبيقّبخامجَّّضخورة ّىحه لصمبة

 االحتبلؿ.غّمسارساتّعالشاتجةّ،ّلجػّاألشفاؿّّوحالةّالخػؼّواليمع

 مذكبلتيع.ّوالسداعجةّفيّحلّّّ،خؽّالتعاملّمعّأبشائيعالعسلّعمىّنذخّتػعيةّألولياءّاألمػرّلصُّ .0

 ة.مغّخبلؿّتفعيلّالسجالذّالسجرسيّّّيّّمعّالسجتسعّالسحمّّوّتفعيمياّتشسيةّالعبلقاتّ .3
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 ع.ةّلديادةّدافعيةّالصبلبّنحػّالتعمّّاالىتساـّباألنذصةّالسشيجيةّوالبلمشيجيّّ .8

 ة.عّالشذطّالحؼّيجعلّالصالبّمحػرّالعسميةّالتعميسيّّالتخكيدّعمىّالتعمّّ .1

بحيثّحػاجدّوالبػاباتّّاإللكتخونيةّالاالحتبلؿّعشجّّتخفياحػؿّالسسارساتّالتيّيقّكتابةّتقخيخّيػميّّ .6
 تخجعّبالمغةّاإلنجميديةّ.ت

ّفيي:ّلػزارةّالتخبيةّوالتعميعةّأماّالتػصياتّالخاّصّ

 التعميعّفيّفمدصيغ.ّلفزحّمسارساتّاالحتبلؿّبحقّّّوعخبيةٍّّدوليةٍّّعقجّمؤتسخاتٍّ .2

لمعسلّفيّىحهّّ،ّولجييعّالقجرةّعمىّمػاجيةّاألزماتّوإداراتياذوؼّخبخةّيخيغسيغّومجتعييغّمعمّّ .0

 السجارسّ.

لصمبةّىحهّالسجارسّفيّالجامعاتّالفمدصيشيةّلديادةّالجافعيةّّجانيّّالتعيجّبسػاصمةّالتعميعّالسّّ .3

ّعّ.ّالتعمّّلجييعّب

لرقلّشخرياتّالّصمبة،ّزيادةّالغخؼّومخافقّىحهّالسجارسّوإقامةّالسختبخاتّوالسكتباتّ .8

 ورفجىعّبالعمعّوّالسعخفة.

 يةّحخكةّالصبلب.زيادةّالسداحاتّفيّىحهّالسجارسّلزسافّحخّّ .1

 .ةّالبلزمةّليحهّالسجارستػفيخّالػسائلّالتعميسيّّ .6

 ألداءّميّستياّالسشػشةّبياّعمىّأكسلّوجٍو.دععّىحهّالسجارسّماديًاّلدّجّاحتياجاتيا .7

 تعييغّنائبّمجيخّمتفخغّليحهّالسجارسّلتخؽيفّاألعباءّعغّالسجيخ. .8

 سيغ.سيغّفيّىحهّالسجارسّلتخؽيفّاألعباءّعغّالسعمّّزيادةّعجدّالسعمّّ .9

حػؿّكيؽيةّالتعاملّفيّحاالتّالصػارغّّىحهّالسجارسّيخّؼرةّلسجعقجّدوراتّتجريبيةّمتخّرّ .22

 الشاتجةّعغّالسسارساتّاإلسخائيمية.

 تصػيخّالبشيةّالتحتيةّليحهّالسجارس. .22
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 ت.ةّوشبكاتّالشّّتدويجّىحهّالسجارسّبػسائلّتكشػلػجيّّ .20

 .ومعمسيياّذىاًباّوّإياًباّلشقلّشبلبّىحهّالسجارسّتػفيخّحافبلتّمجاًنا .23

 حهّالسجارس.احتدابّعبلوةّمخاشخةّلمعامميغّفيّى .28

 تػفيخّالتعميعّالسدانجّلصمبةّىحهّالسجارسّ. .21

ّالتبّّ .26 ّلجسع ّصشجوؽ ّإنذاء ّالسجارسّلجععخعات ّىحه ّالسيسّّّصسػد ّىجاياّوالسشاشق ّوتػفيخ ذة،

 .علديادةّدافعيةّشمبةّىحهّالسجارسّنحػّالتعمّّّيّّخاصةّمغّالسجتسعّالسحمّّ

 : السقتخحات: 3.5

ّتقتخحّالباحثةّبعسّالجراساتّوىيّ:

 سػدّفيّفمدصيغ.ؼّوالّرّإجخاءّدراسةّعغّواقعّاإلدارةّالسجرسيةّفيّمجارسّالتحجّّ.2

ّالسجرسيّّ.0 ّاإلدارة ّتػاجو ّالتي ّالسذكبلت ّبيغ ّمقارنة ّدراسة ّالتحجّّعسل ّمجارس ّفي ّوالّرّة سػدّؼ

 ةّاألخخػّفيّمحافطةّالخميلّ.ةّفيّالسجارسّالحكػميّّوالسذكبلتّالتيّتػاجوّاإلدارةّالسجرسيّّ
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28. (ّ ّإسخاء. ّتعّّة الشاجحةأىجاف اإلدارة السجرسي  ّ(.2019خاشخ، ّمغّّ. االستخداد

https://mawdoo3.com ّّ10/5/2020بتاريخ. 

ّأماؿ.) .29 ّخجيجة، 2011ّأبػ ّدنياّفي فمدصيغ وتصمعاتو السدتقبمية واقع التعميع السجرسي  (. ،

ّاالستخدادّ ّتع الػشغ

بتاريخticles/2011/10/31/241422.htmlhttps://pulpit.alwatanvoice.com/arّّمغ

16/5/2020. 

30. (ّ ّمارؼ. 2018ّداود، ّاالستخدادّّواجبات ومدؤوليات مجيخي السجارس(. تع

 .2020-5-25،ّاشمعّعميوّبتاريخwww.work.chron.comّمغ

،ّرسالةّم1967-1948عميع في القجس إبان الحكع األردني (. أوضاع الت  2011دكيجؾ،ّنػر.) .31

 مشذػرةّ،ّجامعةّالقجس،ّالقجس،ّفمدصيغ.ماجدتيخّغيخّ

32. (ّ ّشارؽ. 2013ّالجليسي، ّديبػنػّةالتجاىات الحجيثة في اإلدارة التخبػية والسجرسي  (. ّمخكد ،

 لتعميعّالتفكيخّ،عساف.

ّالػشغ.) .33 2018ّدنيا الديسيا  13ي كخر اعتجاءه عمى مجرسة التحجي  الحتالل اإلسخائيمي  (.

ّاالستخدة السختمصةي  األساس ّتع https://www.alwatanvoice.com/1199424ّّ:اد، بتاريخّّ

25/5/2020. 

.ّمكتبةّالسجتسعّالعخبيّلمشذخّوالتػزيع،ّاجح(. السجيخ السجرسي الش  2006ربيع،ّىادؼّشعباف.ّ) .34

 عساف.

https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2011/10/31/241422.html
https://www.alwatanvoice.com/1199424
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ّصابخيغ.) .35 فدي والتػافق السيشي لجى سػد الش  لر  ة وعالقتيا باغػط الشفدي  الز  (.2019ّزغيخ،

.ّ)رسالةّماجدتيخّغيخّمشذػرة(ّجامعةّالقجسّالسفتػحةّ،ّفمدصيغ،ّّمعمسي البمجة القجيسة في الخميل

ّ.الخميل

36. (.ّ ّسامح 2017ّالدىار، ّتعّعميعمرخ مغ أكثخ الفتخات اىتساما بالت   يف يالعرخ الفاشس(. .

ّ ّمغ https://www.youm7.com/story/2017/9/22/3424259ّاالستخداد بتاريخّّ

5/6/2020.ّ

 ة عمى الػعي العام لمذباب الفمدصيشي  عميسية اإلسخائيمي  ياسة الت  تأثيخ الد  (2016ّزىج،ّرىاـّ) .37

ّ.نابمذ،ّفمدصيغّ،ّرسالةّماجدتيخّغيخّمشذػرةّ،ّجامعةّالشجاحّالػششية،في مجارس شخق القجس

ّخالج.) .38 2018ّزيغ، فدية لجى شمبة غػط الش  فاعمية بخنامج إرشادي جساعي لتخفيف الز  (.

.)رسالةّماجدتيخّغيخّمشذػرة(ّجامعةّالخميل،ّكميةّالجراساتّالسخحمة الثانػية في مجارس شخق يصا

 .العميا،ّفمدصيغ،ّالخميل

ّ/https://mawdoo3.comستخدادّمغّ.تعّاالّما مفيػم السذكمة(.2017ّلياـ.ّ)إخحاف،ّالدّّ .39

 .10/6/2020بتاريخّ

ّفجاء.) .40 ّمججالوؼ، ّو ّمحسػد ّسسخة، خبػية التي تػاجو شمبة الثانػية السذكالت الت  (.2016أبػ

ّاالعامة )التػجييي(: دراسة ميجانية في محافطة رام هللا والبيخة ّ ّالتخبػية ّالسجمة لجوليةّ،

 .68-47،صّص(5(ّعجد)6لستخررة،ّمجمج)ا

:ّة لمذخاكة بيغ السجرسة والسجتسع السحمي(. مجى تفعيل اإلدارة السجرسي  2017.)خالجّسخؼ،الذّّ .41

ّ،مجمج) ّالستخررة ّالتخبػية ّالجولية ّالسجمة ّالتحديغ، ّوسبل ّعجد)6السعيقات ّص(1( -245،ص

257. 

https://www.youm7.com/story/2017/9/22/3424259
https://mawdoo3.com/
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،ّتعّاالستخدادّمغّتػاجو اليجم اإلسخائيمية حجي" الفمدصيشي  مجارس "الت  (.2018ّشػلي،ّفانتيشا.) .42

https://www.independentarabia.com/node/23476ّّّ25/5/2020بتاريخ. 

مصة، كيف تسي د الحكع السسمػكي في دعع أشكال في غياب "وراثة" الد  (.2019ّالذيخّ،دمحم.ّ) .43

ّّواليشجسة والعسخان؟ التعميع ّمغ ّاالستخداد .ّ https://raseef22.net/article/176842 تع

 .5/6/2020بتاريخّ

يع.ّ)أبػّصؽيّّ .44 .. وما ىي ركائد عميع الفمدصيشي  اإلخفاقات التي تحاعخ نطام الت  (.2019ّة،ّإبخـا

ّّطام السصمػب؟الش   ّاالستخداد بتاريخhttps://www.alhadath.ps/article/102322ّّتع

7/6/2020. 

ّمحسػد.) .45 2004ّشافر، ّالفخقاف،ّّةواإلدارة  السجرسي   اإلبجاع في اإلشخاف التخبػي  (. ّدار ،

ّعساف.

ّمقبػؿ.)محيالصّّ .46 ،2012ّ خصيصية السصمػبة لسجيخي مجارس السخحمة الثانػية الكفايات الت  (.

.ّرسالةّماجدتيخّغيخّمشذػرة.ّجامعةّإـّالقخػ،ّمكةّائف كسا يخاىا السذخفػن التخبػيػن بسجيشة الص  

 السكخمة،ّالدعػدية.

 عّ،ّعسافّ.،ّدارّالذخؽّلمشذخّوالتػزياإلدارة السجرسية الحجيثة(.2001ّعابجيغّ،دمحمّ.) .47

،ّتعّفة. "مجارس التحجي".. إحياء لسديخة تعميع يعخقميا الحتالل بالز  (2018أبػّعامخ،ّخالج.) .48

 .20/5/2020بتاريخhttps://arabi21.com/story/1142172ّّاالستخدادّمغّ

.ّتصبيقاتيا-ميارتيا -مجالتيا -ة وضائفيامبادئ اإلدارة السجرسي  (.2010ّعباسّبمة،ّدمحم.ّ) .49

 .ياضخشيج،ّالخّّمكتبةّالّّ

ّالجّّ .50 ّ)عبج ّعسخ. 2017ّائع، ة في السجارس الثانػية ببمجة ة السجرسي  واقع السذكالت اإلداري  (.

 .270-269(،ّصّص7ّ(عجد)1ج)ةّالعمسيةّلكميةّالتخبيةّ،جامعةّمرخاتو،ّالسجمّّ،ّالسجمّّزلتيغ

https://www.independentarabia.com/node/23476
https://www.independentarabia.com/node/23476
https://raseef22.net/article/176842
https://www.alhadath.ps/article/102322%20بتاريخ%207/6/2020
https://www.alhadath.ps/article/102322%20بتاريخ%207/6/2020
https://arabi21.com/story/1142172%20بتاريخ%2020/5/2020
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عػبات التي تػاجو إدارات السجارس الثانػية مغ وجية نطخ الر  (ّ،2019ّبلـ،ّـبو.ّ)عبجّالدّّ .51

ّالتخبػيّّمادي بعج التحخيخة والتعميسية في مجيشة الخ  الييئة اإلداري   ّدراسات ّمجمّّ. ،ّ ّ)ة (12ّج

ّ.425-406،ّصّص(47عجد)

ّدمحم.) .52 ّعساف،ّصبيقطخية والت  خبػي الش  الت  خصيط (. اإلدارة والت  2008العجسي، ّالسديخة، ّدار .

 األردف.

53. ّ 2016ّ.)48عخب تعّّ،اإلسخائيمي   خاع الفمدصيشي  مجرسة الخان األحسخ... نسػذج لمر  (.

ّ.26/5/2020بتاريخhttps://www.arab48.comّّاالستخدادّمغّ

ّة.ة وتصبيقاتيا العسمي  ة الحجيثة مفاليسيا الشطخي  السجرسي   اإلدارة(.2019عصػؼ،ّجػدتّعدت.) .54

 دارّالثقافةّلمشذخّوالتػزيعّ،عسافّ.األردف.

ّسائجة.)عفّّ .55 2014ّػنة، مصة الػششية ة بعج نذػء الد  عميع في السجارس الفمدصيشي  واقع الت  (.

ّمجمّّة تحميل ونقجالفمدصيشي   ّمج. ّاإلندانية(، ّ)العمػـ ّلؤلبحاث ّجامعة ّعجد)28ج)مّّة صّّ(2(

 .292-268ص

يع.ّ) .56  اف،ّاألردف.ّػزيع،ّعسّّذخّوالتّّ،ّدارّأسامةّلمشّّمبادئ في اإلحراء(.2012ّأبػّعقيل،ّإبخـا

 ،ّجامعةّدمذق،ّسػريا.رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(.2015ّعمي،ّأحسج.) .57

ةّدياليّ،العجدّ،مجمّّّم1948-م1869. واقع التخبية والتعميع في فمدصيغ(2010عميّ،سعج.) .58

 .234-206(،ّصّص45)

59. (ّ ّحشاف. ّعمي، 2015ّبغ ضا الػضيفي لجى معمسي أنساط الكيادة التخبػية وعالقتيا بالخ  (.

 .ّرسالةّماجدتيخّغيخّمشذػرةّ،جامعةّقاصجؼّمخباحّورقمة،ّالجدائخ.السخحمة البتجائية

ّدمحم.) .60 2002ّالعسايخة، ّوالصباعة.3ّّمبادئ اإلدارة السجرسية ط(. ّوالتػزيع ّلمشذخ ّالسديخة ّدار ،

 عساف،ّاألردف.

https://www.arab48.com/
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61. (ّ ّعبجالحميع. 2017ّعػيذ، ّتعّّالتعميع في العرخ األمػي  (. .ّ

 .2/6/2020بتاريخّّ/https://www.alukah.net/culture/0/123008االستخداد

في محافطة الخميل بيغ  الستيصان اإلسخائيمي  (.2018ّسى،ّفخاس.ّ)القػاسّوّالعػيػؼ،ّسػزاف .62

 ،ّفمدصيغ.ياسية،ّمخكدّرؤيةّلمتشسيةّالدّّالساضي والحاضخ

ّ،خالج.) .63 2017ّعيدى ة وسبل معالجتيا لجى مجيخي السجارس عػبات اإلدارية والفشي  الر  (.

،ّرسالةّماجدتيخّغيخّمشذػرة،ّجامعةّّالحكػمية في محافطتي بيت لحع والخميل مغ وجية نطخىع

ّالقجس،ّالقجس.

االستخدادّّ.ّتعّّعميعىات البشادق .. يشتدع شمبة الخميل حق الت  تحت فػ  (.2019ّالفالػجي،ّندار.) .64

 .27/5/2020ّّّّبتاريخhttps://snd.ps/p/10524ّّّمغّ

65. (ّ ّدمحم. ّفػدة، ة ت معمسي الرف في السجارس الحكػمية في محافطة غد  . مذكال(2008أبػ

 ة،ّفمدصيغ.،ّرسالةّّماجدتيخّغيخّمشذػرة،ّالجامعةّاإلسبلمية،ّغدّّوسبل الحج مشيا

.ّمصة الػششية شكل بال مزسػن كدة وقبل قجوم الد  عميع بعج الش  الت  (.2016ّاض،ّدمحم.)أبػّؼيّّ .66

 .15/6/2020بتاريخhttp://www.wafa.psّّوكالةّاألنباءّالفمدصيشيةّوفاّ.تعّاالستخدادّمغّ

ّأمجج.) .67 ّتعّّةنساط اإلدارة السجرسي  أ. (2013قاسع، .ّّ ّمغ http://al3loom.comّّاالستخداد

 .8/6/2020بتاريخّ

ّالعخبي.) .68 ّتعّّالفمدصيشيعب تحجي ىي عشػان لمذ  . مجارس ال  (2018القجس ّمغّّ، االستخداد

https://www.alquds.co.ukّّّ25/5/2020بتاريخ.ّ

ّأحسج.) .69 عميع العام العالي في القجس واألراضي الفمدصيشية مذكالتو . الت  (2009كشعاف،

 .294-233ندانيةّ،صّص،ّمجمةّجامعةّدمذقّلآلدابّوالعمػـّاإلمتصمباتو

https://www.alukah.net/culture/0/123008/
https://snd.ps/p/10524
http://www.wafa.ps/
http://al3loom.com/
https://www.alquds.co.uk/
https://www.alquds.co.uk/
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السذكالت التي يػاجييا مجيخو مجارس وكالة الغػث الجولية لمسخحمة (.2007ّيػاني،ّىشية.)المّّ .70

ّرسمةّاألساسية مغ وجية نطخ مجيخي ىحه السجارس ومعمسييا في محافطات شسال فمدصيغ .

 ماجدتيخّغيخّمشذػرة،ّجامعةّالشجاحّالػششية،ّنابمذ،ّفمدصيغ.

ّنػر.) .71 2011ّالسالكي، عميسية في السجارس السذتخكة في محافطة ة والت  ي  السذكالت اإلدار (.

خبػيةّوالتخصيط،ّ،ّرسالةّماجدتيخّغيخّمشذػرة،ّاإلدارةّالتّّيث مغ وجية نطخ السذخفيغ والسجيخيغالم  

 ،ّالّدعػدية.جامعةّأـّالقخػ،ّمكة

ّالمّّ .72 ّ،)مجسع ّالعخبية 2004ّغة ّالصّّّالسعجع الػسيط(. ّالخّّ، ّالذّّبعة ّدار ّالجّّابعة، ّصخوؽ ّولية

 ،ّالقاىخة.514

ّالتّّ .73 ّوالتّّمجيخيات ّالخميل.)خبية ّمحافطة ّفي سػد في حجي والر  أسساء مجارس الت  (.2019عميع

 ،ّفمدصيغ.خصيط،ّقدعّالتّّمحافطة الخميل

74. (.ّ ّلئلعبلـ ّالفمدصيشي 2018ّالسخكد ّتعّّارمجرسة قخشبة بالخميل.. تالميح عمى خط الش  (. ،ّ

 .27/5/2020بتاريخhttps://www.palinfo.com/newsّّّاالستخدادّمغّ

ّواالجتساعي.) .75 ّالقانػني ّلئلرشاد ّالسخأة 2006ّمخكد داء والفتيات أضػاء عمى واقع الش  (.

http://www.wclac.org/Library/131/ 122006ّ.ّتعّاالستخدادّمغّّالفمدصيشيات في التعميع

 .5/5/2020ريخّبتا

.ّدارّالرفاّلمشذخّو4ّ،طّة ودورىا في اإلشخاف التخبػي  اإلدارة السجرسي  (.2009ّمداد،ّعسخ.ّ) .76

 ػزيع،ّعساف.التّّ

.ّخبػيةخبػي واألساليب الكيادية الحجيثة وتصبيقاتيا الت  جريب الت  الت  (.2011ّمقابمة،ّدمحمّقاسع.ّ) .77

 دارّالذخوؽ،ّعساف.

 .20/6/2020ّبتاريخhttps://www.almaany.comّّ االستخدادّمغّّ.ّتعّّّالسعاني الجامع .78

https://www.palinfo.com/news
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 (.ّالصبعةّالخامدة،ّمكتبةّالذخوؽّالجولية،ّمجسعّالمغةّالعخبيةّ،القاىخة2005.ّ)السعجع الػسيط .79

80. (ّ .ّ ّاإلخبارؼ 2019ّالشجاح ّتعّّا بع في مدافخ يص  ة الز  الحتالل يخصخ بيجم مجرسة خم  (.

 .26/5/2020بتاريخhttps://nn.ps/news/195038ّّاالستخدادّمغّ

جريب في تصػيخ في تصػيخ كفايات مجيخي مجارس وكالة الغػث دور الت  (.2007ّنتيلّ،ّجساؿ.ّ) .81

 رسالةّماجدتيخّغيخّمشذػرة،ّالجامعةّاإلسبلمية،ّغدة.ّفي قصاع غدة.

ّمشحرنّرّ .82 ّار، (ّ .2010ّ ( في 3-1عاوني لمسخحمة األساسية )عميع الت  ععػبات تصبيق الت  (.

،ّرسالةّماجدتيخّغيخّمشذػرة،ّكميةّالعمػـّالتخبػية،ّجامعةّالذخؽّاألردن مغ وجية نطخ السعمسيغ

 األوسطّ،عساف،ّاألردف.

ّ)الشّّ .83 مجارس السخحمة ة في درجة تػافخ متصمبات تصبيق اإلدارة اإللكتخوني  (.2016ّعساف،ّدمحم.

ّمجمّّانػية بأمانة العاعسة عشعاء وشخق تصػيخىا مغ وجية نطخ مجراء السجارسالث   ّجامعةّ. ة

 .190ّ-151(ّ،صّص1(،عجد)8ج)الشاصخ،ّمجمّّ

ّ)الشّّ .84 ّدمحم. ّبغ ّهللا ّعبج السذكالت التي تػاجو مجيخي السجارس السذتخكة في (.2008غثيخ،

ّماجدتعميسيةاودمي الت  محافطة الج   ّرسالة ّالعخبيةّ، ّالسسمكة ّسعػد، ّالسمظ ّجامعة ّمشذػرة، ّغيخ يخ

 عػدية.الدّّ

85. (ّ ّياسخة ّىجروس، 2012ّأبػ ىاب ة بخنامج إرشادي جسعي في خفس مدتػى الخ  فاعمي  (،

ّةة بقصاع غد  ة في السشاشق الحجودي  الجتساعي لجى األشفال الستزخريغ مغ الحخب اإلسخائيمي  

ّ.91ّ-72صّصّ(،1)العجدّّ(،12)جّالسجمّّّ–ندانيةّراساتّاإلرقاءّلمبحػثّوالجّّةّالدّّ،مجمّّ

ّالتّّ .86 ّوالتّّوزارة 2006ّعميع.)خبية ّالتّّعميع في فمدصيغ زمغ العثسانييغالت  (. ّكتاب ّالػششيةّ، خبية

 ،ّفمدصيغ.امغ،ّمخكدّالسشاىجلمرفّالثّّ

https://nn.ps/news/195038%20بتاريخ%2026/5/2020
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ّالتّّ .87 ّوالتّّوزارة ّ)خبية 2010ّعميع. العيج اشجي حتى نياية عميع في فمدصيغ مشح العيج الخ  الت  (.
 ،ّفمدصيغ.ابع.ّمخكدّالسشاىجػششيةّلمرفّالدّّ،ّكتابّالتخبيةّالالسسمػكي

عميسية خالل عام ة بحق السديخة الت  بخز النتياكات اإلسخائيمي  أّ.ّ(2018عميع.)خبيةّوالتّّوزارةّالتّّ .88
 .7/6/2020بتاريخhttp://info.wafa.psّّّاالستخدادّمغّّتعّّّ، 2018

ّالتّّ .89 ّوالتّّوزارة ّ)خبية 2019ّعميع. ،ّ(2019-2018خبػي الدشػي لمعام )الكتاب اإلحرائي الت  (.

 ،ّفمدصيغ.اإلدارةّالعامةّلتخصيطّالتخبػّؼ

ّالتّّ .90 ّوالتّّوزارة ّ)خبية 2019ّعميع. ّلمستابعةّحجي في فمدصيغأسساء مجارس الت  (. ّالعامة ّاإلدارة .

 ،ّفمدصيغ.السيجانية

ّواآلثار.)ّوزارة .91 2017ّالدياحة ّمغّ .البمجة القجيسة في الخميل(. ّاالستخداد تع

http://www.travelpalestine.ps/article/23/ّّ1/8/2020بتاريخ 

http://www.travelpalestine.ps/article/ّّ10/6/2020ّّتعّاالستخداد.ّ

ّاالخبارية.) .92 ّمعًا ّمغّالديخة الحاتية لمػزراء الججد(.2015وكالة ّاالستخداد ّتع .

https://www.maannews.net/news/789250.htmlّّ1/8/2020ّبتاريخ

ّاإلخبارية.) .93 يسيا األساسية في خبية تدتشكخ إخصار الحتالل لسجرسة الد  الت  (.2019ّوكالةّمعًا

ّتعّّجشػب الخميل ّمغّ، بتاريخhttps://www.maannews.net/news/1002673ّاالستخداد

26/5/2020.ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

http://info.wafa.ps/
http://www.travelpalestine.ps/article/23/
http://www.travelpalestine.ps/article/
https://www.maannews.net/news/789250.html
https://www.maannews.net/news/789250.html
https://www.maannews.net/news/1002673
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 السالحق

 سيغ(: خصاب السحك  1ممحق )

ّبدعّهللاّالخحسغّالخحيع

ّ

ّكميةّالجراساتّالعميا

ّجامعةّالخميل

. ّاألستاذّالجكتػرّالفاضل....................................ّالسحتـخ

ّ.................................ّّالجامعةّ..............ّيىّالػضيفالسدسّّ

ّالدبلـّعميكعّورحسةّهللاّوبخكاتو:ّّّّّّّّ

ّالباحثةّبإجخاءّدراسةّحػؿّ سػدّفيّمحافطةّؼّوالّرّعػباتّالتيّتػاجوّمجارسّالتحجّّالّرّ“تقػـ
ّبتصػيّ؛الخميل" ّالباحثة ّقامت ّلحا ّالتعميسية ّاإلدارة ّفي ّالساجدتيخ ّدرجة ّعمى ّلمحرػؿ ّاستبوذلظ ّانةخ

ّالّرّ ّالييئاتِّلتحجيج ّتػاجو ّالتي ّةَّوالتعميسيّّّاإلداريةَّّعػبات ّالتحجّّّ؛ ّمجارس ّوالّرّفي ّمحافطةّؼ ّفي سػد
ّالخميلّ.ّ

ّالدّّ ّرأيكع ّبإبجاء ّالتكـخ ّأرجػ ّاالستبجلحا ّفقخات ّبذأف ّومقتخحاتكع ّصالحّةانيج ّكاف ّإذا ّغيخّّةًّؼيسا أو
ّوأؼّّةصالح ّالمغػؼ، ّوبشائيا ّليا، ّالسحجد ّلمسجاؿ ّفقخة ّكل ّانتساء ّومجػ ّتّخّ، ّتعجيبلت ّأو ونياّاقتخاحات
ّالفقخاتّىيّغبجائلّاإلجابةّعّعمسًاّبأفّّّ،لتحقيقّىجؼّالجراسةّالحاليةّمشاسبةًّ

ّجةّ(.ّّجةّ،ّأوافق،ّمحايجّ،الّأوافقّبذّّ)ّأوافقّبذّّ

ّكخّوالتقجيخمعّخالزّالذّّ

ّوالدبلـّعميكعّورحسةّهللاّوبخكاتو.

ّالباحثةّنعيسةّالشتذة
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 أداة الجراسة قبل التحكيع :(2السمحق)

 الخحسغّالخحيعبدعّهللاّ

ّ
ّميةّالجراساتّالعميا/ّجامعةّالخميلكّّ

ّ/ةّ.. ّحزخةّالسجيخ/ةّّّالسحتـخ

ّ/ة..ّسةّع/ّالسعمّّحزخةّالسعمّّ ّالسحتـخ

ّّ...وبعجّ،تحيةّشيبةّ

ّ"ّيىّةالسخفقّةاالستبان ّبعشػاف ّالباحثة ّتجخييا ّدراسة ّمغ ّالييئاتِّالّرّجدء ّتػاجو ّالتي ّةَّاإلداريّّّعػبات
ّلشيلّدرجةّماجدتيخّاإلدارةّالتعميسيّّسػدّفيّمحافطةّالخميلّؼّوالّرّفيّمجارسّالتحجّّّةَّوالتعميسيّّ ّمغّةَّ"

ّجامعةّالخميل.

ّ،ّكساّأفّّوميشيةٍّّججيةٍّّبكلّّّةشةّفيّاالستباناألسئمةّالستزسّّّغلكعّإذاّتكخمتعّباإلجابةّعّوسأكػفّشاكخةًّ
ّيتػقّّ ّالعسل ّىحا ّنجاح ّفي ّوإخبلصكع ّتعاونكع ّمجػ ّعمى ّفكلّّف ّولئلشارة ّالسقجمةّّاإلجابة، السعمػمات

ّفقط.ّّلغاياتّالبحثّالعمسيّّّخيةِّوالدّّّاالئتسافِّّوىّبالعشايةّستحطّّ

ّ.ّنجازّىحاّالبحثّالعمسيّّإمعّخالزّاالمتشافّوبالغّالتقجيخّلتجاوبكعّوإسيامكعّفيّ

ّمبلحطةّ:ّ

ّفيّّ،رجاءّفمدصيغمشتذخةّفيّمختمفّأّ،مغّالسجارس:ّىيّمجسػعةّسػدؼّوالّرّمجارسّالتحجّّ وتحجيجًا
ّالسيسّّ ّوالسيجّّالسشاشق ّحذة ّوعمى ّبالسرادرة ّدة ّاالستيصانية، ّالبؤر ّمع ّالتساس ّالبمجةّجود ّذلظ ويذسل

تيغّأوّمخّّّخبّوكافّاالحتبلؿّقجّىجـّالعجيجّمشياّمخةًّةّوالخِّعاتّالبجويّّالقجيسةّفيّمحافطةّالخميلّوالتجسّّ
ّبشاؤىاّمغّججيجّ.ّيجَّعِّوأُّ

ّ          معّشكخؼّوتقجيخؼّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالباحثةّ:ّنعيسةّالشتذةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ



-104- 
 

 القدع األول :
 ةخري  السعمػمات الذ  

 أمام ما يشاسبظ:)×( ػضع اإلشارة التكخم بخجى ي  
 
 ّعّ/ّةّّّ)ّّّّّّ(ّّّّّّّّّّّّّّّّإدارؼّ/ةّّّ)ّّّّّ(العسلّّّ:ّّّّّمعمّّشبيعة 
 
 (ّّأنثىّّّّّّّّّّّّّّ)ّّّّ(ّّّّالجشذ:ّّّّّّّّّّّّذكخّّّ(ّّ 
ّّّّ
 ّّ(ماجدتيخّفأكثخّّّّّّّّّّّّ)ّّّّّ(ّّّ:ّّّّّبكالػريػسّفأقلّّالسؤىلّالعمسيّّّّّ( 
 
 ّّ(ّّّسشػات10ّّ–5ّمغّّّّّّّّّّ)ّّّّ(مغّخسذّسشػاتّّسشػاتّالخبخةّ:ّأقلّّّّ( 
ّ)ّّّّ(ّسشػات10ّأكثخّمغّّّ
 
 )ّّّّّّ(ّّّّّّّّّّّّّّوسطّالخميل)ّّّّّ(ّّّالسجيخيةّّّ:ّّشساؿّالخميل 
 

ّجشػبّالخميلّ)ّّّّ(ّّّّّّّّّّّّّّّّّيصاّّّّّّّّ)ّّّّّ(ّّّّّّّّّّّّّّ
--------------------------------------------------------ّ 

 سػدي والر  في مجارس التحج   ةَ والتعميسي   داريةَ اإل السذكالت التي تػاجو الييئات  :لثانيالقدع ا
ّّ ّالييئاتِّيؿيذ ّتػاجو ّالتي ّالتحجّّّةَّوالتعميسيّّّةَّداريّّاإلّالسذكبلت ّمجارس ّوالّرّفي ّمحافطةّؼ ّفي سػد

السعمػماتّحػؿّمػضػعّفّمغّمجسػعةّفقخاتّلجسعّمحػرّيتكػّّّ(ّمحاور،ّوكل6ّّّّفّمغّ)يتكػّّّ،الخميل
السذكبلتّالتيّفيّالسدتػػّالسشاسبّمغّوجيةّنطخؾّحػؿّ)×(ّػضعّاإلشارةّـّبالتكخّّخجىّالجراسة،ّيُّ

ّفقخة.ّفيّالسجرسةّأماـّكلّّّةَّوالتعميسيّّّداريةَّاإلّتػاجوّالييئاتِّ
 السسارسات اإلسخائيمية:عغ  الشاتجةالسجال األول : ععػبات  - أ

أوافقّّالفقخةّالخقع
ّةبذجّّ

الّّالّأوافقّمحايجّأوافق
أوافقّ

ّةبذجّّ
ّوالبػاباتّّ-1 ّالحػاجد ّعمى التفتير

ّيؤثّّ ّاليػـّاإللكتخونية ّبجء ّعسمية ّعمى خ
ّالجراسي.

ّّّّّ

ّ
2-ّ

ّالسجارس ّىحه ّلسجيخؼ ّالستكخر ّاالعتقاؿ
ّ.ومعمسييا

ّّّّّ
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ّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 سات :سيغ والسعم  السعم  تػاجو السجال الثاني : ععػبات  -بّ

3-ّّ ّالجبخية ّاإلقامة ّفخض ّمجيخؼ ىحهّعمى
ّومعمسييا.ّالسجارس

ّّّّّ

الحيّوالسصاشيّوالغازّإشبلؽّالخصاصّّ-4
ّالييئاتّ ّعمى ّيؤثخ ّلمجمػع السديل

ّاإلداريةّوالتعميسيةّوالصمبة.

ّّّّّ

ّاإلغبلؽّالستكخرّلتمظّالسجارسّ.ّ-5
ّ

ّّّّّ

ّخصاراتّباليجـّواإلزالة.كثخةّاإلّ-6
ّ

ّّّّّ

ّعآاإلّزّ-7 ّج ّالّرّفي ّالحرز ؽيةّأثشاء
ّبدببّالتجريباتّالعدكخية.

ّّّّّ

ّوّّ-8 ّبالخػؼ ّالسجارس ّىحه ّشبلب إصابة
ّاليمعّجخاءّالسسارساتّاإلسخائيميةّ.

ّّّّّ

بدببّّيّأوّجدئيّّتعصيلّالجواـّبذكلّكمّّّ-9
ّاألعيادّالييػديةّ.

ّّّّّ

أوافقّّالفقخةّالخقع
ّةبذجّّ

أوافقّّالّالّأوافقّمحايجّأوافق
ّةبذجّّ

ّالسعمّّّ-1 ّبعس ّوالسعمّّعدوؼ ّعغّسيغ سات
ّ.التجريذّفيّىحهّالسجارسّ

ّّّّّ

ّالسعمّّّ-2 ّإرساؿ ّوالسعمّّتأخيخ ّإلىّسيغ سات
ّ.السجارس

ّّّّّ

ّوالسعمساتّّ-3 ّالسعمسيغ ّمذاركة قمة
ّ.باألنذصةّالتيّتصخحياّالػزارةّ

ّّّّّ

ّالحزػرّّ-4 ّبأوقات ّالسعمسيغ ّالتداـ عجـ
ّعغّ ّالسدافة ّبعج ّبدبب الرباحي

ّ.السجارسّوالحػاجد

ّّّّّ

ّبإشغاؿّّ-5 ّوالسعمسات ّالسعمسيغ ّتعاوف عجـ
ّالحرزّبدببّالتعبّالشفديّوالجدسي

ّّّّّ

ّالسجرّّتكمّّّ-6 ّبعس ّمادةّيف ّبتجريذ سيغ
ّ.غيخّتخرريع

ّ
ّ

ّّّّّ
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 السجال الثالث : ععػبات تػاجو الييئات اإلدارية :-جّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّ:السباني والتجييداتناتجة عغ السجال الخابع: ععػبات ّ

ّالسعمّّّ-7 ّماديًّّتعديد ّاسيغ السخاشخة(ّ)عبلوة
ّالتجريذّبيحهّ ّعمى التيّتذجعّالسعمسيغ

ّ.السجارس

ّّّّّ

ّتػفّّّ-8 ّالسعمّّعجـ ّلشقل ّحافبلت ّخ إلىّسيغ
ّىحهّالسجارسّذىاًباّوإياًبا.

ّّّّّ

أوافقّّالفقخةّالخقع
ّةبذجّّ

ّأوافقّّالّأوافقّمحايجّأوافق ال
ّةبذجّّ

ّلدجّّشحّّّ-1 ّكاؼية ّ)غيخ ّالسادية السػارد
ّ.(والحاجّياتّااللتدامات

ّّّّّ

ّ.ضعفّاإلمكاناتّالتكشػلػجيةّ-2
ّ

ّّّّّ

ّ.قاةّعمىّكاىلّالسجيخخةّاألعباءّالسمّّكثّّّ-3
ّ

ّّّّّ

ّ.العبلوةّاإلداريةّلمسجيخّغيخّكاؼيةّ-4
ّ

ّّّّّ

ّالسجيخّّ-5 ّيداعج ّمتفخغ ّمجيخ ّنائب تعييغ
ّ.عمىّالؿياـّبأعسالو

ّّّّّ

ّبعجّّ-6 ّبدبب ّالسخاسبلت ّعمى ّالخدود تأخخ
ّّ.السدافاتّوالحػاجد

ّّّّّ

7-ّّ ّاألمػر ّأولياء ّمع ّالتػاصل عجـّلصعػبة
ّ.تػفخّوسائلّاتراؿّمشاسبة

ّّّّّ

ّمجقمّّّ-8 ّمذاركة ّالسجارسّّيخّؼة ىحه
ّ ّتعقجىاّأباالجتساعات ّالتي ّالجورات و

ّ.السجيخيةّ

ّّّّّ

ّاالجتساعيةّّ-9 ّالطخوؼ ّالسجيخ يتفيع
ّ.واألمشيةّالتيّيسخّبياّالسعمسػّف

ّّّّّ

أوافقّّالفقخةّالخقع
ّةبذجّّ

ّأوافقّّالّأوافقّمحايجّأوافق ال
ّةبذجّّ

ّاإلدارؼّّّ-1 ّلمعسل ّمبلئسة ّغيخ ّالسباني
ّ.والتعميسيّّ

ّّّّّ
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ّ:ق بالسجتسع السحمي  السجال الخامذ: ععػبات تتعم   -هّ

2-ّّ ّمكتبة ّوجػد ّأعجـ ّمختبخ خّيػفلتو
ّ.الخجماتّالبلزمةّلمصبلبّ

ّّّّّ

ّالّرّّ-3 ّالسخافق ّيحتاجياّحيّّنقز ّالتي ة
ّّ.الصبلب

ّّّّّ

ّ.خّالػسائلّالتعميسيةةّتػفّّقمّّّ-4
ّ

ّّّّّ

ّ.الداحاتّغيخّمشاسبةّلحخكةّالصبلبّ-5
ّ

ّّّّّ

ّ.فّفيّىحهّالسجارسعجـّتػفخّمقّرّّ-6
ّ

ّّّّّ

ّ.وعجـّمشاسبتيافػؼّيقّالّرِّضّّ-7
ّ

ّّّّّ

8-ّّ ّاتراؿ ّوسائل ّوجػد ّأعجـ ّفيّإو نتخنت
ّ.ىحهّالسجارس

ّّّّّ

ّ.ضاءةّوالتجفئةّغيخّمشاسبةالتيػيةّواإلّ-9
ّ

ّّّّّ

أوافقّّالفقخةّالخقع
ّةبذجّّ

ّأوافقّّالّأوافقّمحايجّأوافق ال
ّةذبذجّّ

1-ّّ ّالسحمّّعجـ ّالسجتسع لؤلنذصةّّيّّتذجيع
ّالتيّتقاـّبالسجرسة

ّّّّّ

ّفيّّ-2 ّالسحمي ّالسجتسع ّمذاركة ضعف
ّفيّ ّتقاـ ّالتي ّواالحتفاالت السشاسبات

ّالسجارس

ّّّّّ

ّوالسعمسيغّّ-3 ّالسجيخ ّاألمػر ّأولياء يداعج
ّ.سخائيميةؼّلمسسارساتّاإلفيّالترجّّ

ّّّّّ

ّالسشاشقّّ-4 ّفي ّالتحتية ّالبشية ّتػفخ قمة
ّتُّالسيسّّ ّالتي ّالتحجّّذة ّمجرس ّعمييا ؼّقاـ
ّ.سػدوالّرّ

ّّّّّ

فزلّأولياءّاألمػرّأبشائيعّالحكػرّعمىّتّ-5
ّ.ناثّفيّالتعميعاإل

ّّّّّ

ّالسجتسعّّ-6 ّبيا ّيقـػ ّالتي ّالديارات قمة
ّ.ليحهّالسجارسّيّّالسحمّّ

ّّّّّ
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 السجال الدادس: ععػبات تػاجو الصمبة أنفديع:-وّ

ّ
ّ

 

 

 

 

 

 

 

 

ّ

ّّّّّّ.مجالذّأولياءّاألمػرّغيخّفعالةّ-7
ّالسحمّّّ-8 ّالسجتسع ّليحهّّيّّيقجـ ّالبلـز الجعع

ّ.السجارس
ّّّّّ

ّمعّّ-9 ّالتػاصل ّاألمػر ّأولياء ّعمى يرعب
ّوسائلّ ّتػفخ ّعجـ ّبدبب السجرسة

ّ.االتراؿ

ّّّّّ

ّتثؿيؽيةّقمّّّ-10 ّعسل ّوورشات ّالشجوات ّإقامة ة
ّ.ذةلمسشاشقّالسيسّّ

ّّّّّ

ّاتجاهّ-11 ّتجريذّّتجني ّفي ّاألمػر أولياء
ّعمىّ ّأبشائيع ّعسل ّيفزمػف ّحيث أبشائيع

ّ.الجراسة

ّّّّّ

أوافقّّالفقخةّالخقع
ّةبذجّّ

ّأوافقّّالّأوافقّمحايجّأوافق ال
ّةبذجّّ

وعػرةّالتزاريذّتعسلّعمىّتأخخّالصمبةّّ-1
ّ.بالػصػؿّإلىّمجارسيع

ّّّّّ

ّتشّّّ-2 ّحاالت ّبدببّوجػد ّالصبلب ّبيغ سخ
ّ.سخائيميةالسسارساتّاإل

ّّّّّ

ّالجافعيّّّ-3 ّىحهّضعف ّشبلب ّعشج ّلمتعميع ة
ّ.السشاشق

ّّّّّ
ّ
ّ

ّي.تجنيّمدتػػّالتحريلّاألكاديسّ-4
ّ

ّّّّّ

ّىحهّّ-5 ّفي ّمتفخغ ّتخبػؼ ّمخشج تعييغ
ّحلّّ ّفي ّالصبلب ّيداعج ّالسجارس

ّ.مذكبلتّىؤالءّالصبلب

ّّّّّ

6-ّّ ّيؤخخّوقػؼ ّالحػاجد ّعمى الصمبة
ّ.الصبلبّعغّحزػرّفعالياتّالرباح

ّّّّّ

ّالشفديّّّ-7 ّسيئةالحالة ّلمصبلب بدببّّة
ّّاستذيادّأوّاعتقاؿّأحجّالدمبلء.

ّّّّّ
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 ( أداة الجراسة في عػرتيا الشيائية3ممحق)

ّبدعّهللاّالخحسغّالخحيع

ّ
ّكميةّالجراساتّالعميا/ّجامعةّالخميل

ّلمخأؼاستبانةّ

ّ/ةّ.. ّحزخةّالسجيخ/ةّّّالسحتـخ

ّ/ة..ّسةّع/ّالسعمّّحزخةّالسعمّّ ّالسحتـخ

ّّ...وبعجّ،تحيةّشيبةّ

ّ"ّيىّةالسخفقّانةاالستب ّبعشػاف ّالباحثة ّتجخييا ّدراسة ّمغ ي عػبات التي تػاجو مجارس التحج  الر  جدء
وسأكػفّشاكخةّ،ّجامعةّالخميلّمغةّلشيلّدرجةّماجدتيخّاإلدارةّالتعميسيّّّ"سػد في محافطة الخميل والر  

نجاحّىحاّالعسلّّ،ّكساّأفّّوميشيةٍّّججيةٍّّبكلّّّانةشةّفيّاالستباألسئمةّالستزسّّّعغلكعّإذاّتكخمتعّباإلجابةّ
ّوّىّبالعشايةِّالسعمػماتّالسقجمةّستحطَّّفّعمىّمجػّتعاونكعّوإخبلصكعّفيّاإلجابة،ّولئلشارةّفكلّّيتػقّّ
ّفقط.ّّلغاياتّالبحثّالعمسيّّّخيةِّوالدّّ

ّنجازّىحاّالبحثّالعمسي.إمعّخالزّاالمتشافّوبالغّالتقجيخّلتجاوبكعّوإسيامكعّفيّ

 مالحطة :

فيّّ،ّوتحجيًجامغّالسجارسّالسشتذخةّفيّمختمفّأرجاءّفمدصيغ:ّىيّمجسػعةّسػدي والر  مجارس التحج  
ّالسيسّّ ّوالسيجّّالسشاشق ّبالسرادرةذة ّحّ،دة ّوعمى ّاالستيصانية، ّالبؤر ّمع ّالتساس ّالبمجةّجود ّذلظ ويذسل

أوّمختيغّّخبّوكافّاالحتبلؿّقجّىجـّالعجيجّمشياّمخةًّعاتّالبجويةّوالخِّالقجيسةّفيّمحافطةّالخميلّوالتجسّّ
ّيجّبشاؤىاّمغّججيجّ.وأعِّ

ّوّالشتذةّّّّّمعّشكخؼّوتقجيخؼّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالباحثةّ:ّنعيسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّ          ّ
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 السعمػمات الذخريةالقدع األول : ّّّّّّّّّّّّّ

 

  أمام ما يشاسبظ:)×( ػضع اإلشارة التكخم بيخجى 
 الخميلّ)ّّّّّّ(ّ-شساؿّالخميلّّّ)ّّّّّ(ّّّّّّّّّّّّّبّّ-السجيخيةّ:أّ-1
 

ّ)ّّّّّ(ّّيصاّ-جشػبّالخميلّ)ّّّّ(ّّّّّّّّّّّّّّّّدّ-جّّّّّّّّّّّّ
ّ 
ّإدارؼّ/ةّّ)ّّّّّ(ّّ-معمعّ/ّةّّ)ّّّّّّ(ّّّّّّّبّّ-شبيعةّالعسلّّّ:ّّّا-2
ّأنثىّّ)ّّّ(ّّّّ-)ّّّّ(ّّّّّّّّّّّّّبّّذكخّّ-الجشذ:ّّّّّّّّّّّا-

ّّّّ
ّماجدتيخّفأكثخّ)ّّّّّ(ّ-بكالػريػسّفأقّلّ)ّّّّّ(ّّّّبّ-السؤىلّالعمسي:ّّّّأ-4
ّ
ّسشػاتّ)ّّّّ(10ّّّّ–5ّمغّّ-أقّلّمغّخسذّسشػاتّ)ّّّّ(ّّّّّب-سشػاتّالخبخةّ:ّأ-5
ّسشػاتّ)ّّّّ(10ّأكثخّمغّّّ-ج

--------------------------------------------------------ّ
ّالقدعّالثاني:ّالّرعػباتّالتيّتػاجوّمجارسّالتحّجؼّوالّرسػدّّّفيّمحافطةّالخميلّ.

(ّمحاور،ّوكّلّمحػرّيتكّػفّمغّمجسػعةّفقخاتّلجسعّالسعمػماتّحػؿّمػضػع6ّىحاّالقدعّمغّ)ّيتكّػّف
ّبػضعّاإلشارةّ فيّالسدتػػّالسشاسبّمغّوجيةّنطخؾّحػؿّالّرعػباتّالتيّ)×(ّالجراسة،ُّيخجىّالتكـخ

ّّتػاجوّالييئاِتّاإلداريَةّوالتعميسّيةّفيّالسجرسةّأماـّكّلّفقخة.
 

أوافقّّالفقخةّعالخق
ّةبذجّّ

الّّالّأوافقّمحايجّأوافق
أوافقّ

ّةبذجّّ
ّوالبػاباتّيؤّّّ-1 ّالحػاجد ّعمى ّالتفتير ثخ

ّبَّ ّعسمية ّعمى ّاليػـّاإللكتخونية جء
ّ.الجراسيّّ

ّّّّّ

ّإلكِّتُّّ-2 ّمخاؾبة ّنقاط ّشخيقّقاـ ّعمى تخونية
ّ.السجرسة

ّ

ّّّّّ

ّالستكخرّّ-3 ّاالعتقاؿ ّاالحتبلؿ ّّّّّيسارس

 .الحتالل اإلسخائيمي ناتجة عغ مسارسات : ععػبات السجال األول -أ 
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ّ
  
 

 

 

 

 

 

 

 

ّ

ّ

ّ.ومعّمسيياّلسجيخؼّىحهّالسجارس
ّ

ّلسجيخؼّّ-4 ّالجبخية ّاإلقامة ّاالحتبلؿ بفخض
ّومعّمسييا.ّىحهّالسجارس

ّّّّّ

ّالحيّّّ-5 ّالخصاص ّاالحتبلؿ ّيصمق
ّالسدّّّوالسصاشيّّ ّفيّوالغاز ّلمجمػع يل

ّإلرىابّالجسيع.ّمحيطّالسجرسة

ّّّّّ

ّبذكلّيُّّ-6 ّالسجارس ّىحه ّاالحتبلؿ غمق
ّ.متكخر

ّّّّّ

ّلمسبشىّّ-7 ّواإلزالة ّباليجـ ّاإلخصارات تكثخ
ّ.السجرسيّّ

ّّّّّ

ّاإلزعاجّ-8 ّاالحتبلؿ الحرزّّفيّيثيخ
ّ.ؽيةّبدببّالتجريباتّالعدكخيةالّرّ

ّّّّّ

ّوّيُّّ-9 ّبالخػؼ ّالسجارس ّىحه ّشبلب راب
ّخاءّالسسارساتّاإلسخائيميةّ.اليمعّجَّ

ّّّّّ

ّكمّّّ-10 ّبذكل ّالجواـ ّجدئيّّّيّّتعصيل نطخًاّّأو
ّ.ألعيادّالييػديةّبدببّأوّبجوفّسبب

ّّّّّ

أوافقّّالفقخةّالخقع
ّةبذجّّ

ّأوافقّّالّأوافقّمحايجّأوافق ال
ّبذجة

ّمبلّ-1 ّاإلدارؼّءعجـ ّلمعسل ّالسباني مة
ّ.والتعميسي

ّّّّّ

ّماّّ-2 ّلتعميع ّروضات( (ّ ّمباني ّتػفخ عجـ
ّ.قبلّالسجرسةّفيّىحهّالسشاشق

ّّّّّ

3--ّّ ّمختبخ ّو ّمكتبة ّوجػد ػفخّلتنجرة
ّ.الخجماتّالبلزمةّلمصبلب

ّّّّّ

ّالّرّّ-4 ّالسخافق ّيحتاجياّحّّنقز ّالتي ية
ّّ.الصبلب

ّّّّّ

ّ.خّالػسائلّالتعميسيةةّتػفّّقمّّّ-5
ّ

ّّّّّ

  .المباني والتجهيزات ناتجة عن : صعوباتثانيالمجال ال-د
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ّّ

ّ

ّ

ّ

 

ّ

ّ

ّّّّّّ.الصبلبّاتالداحاتّلشذاشّعجـّمشاسبةّ-6

ّ.خّمقرفّفيّىحهّالسجارسعجـّتػفّّّ-7
ّ

ّّّّّ

ّالّرِّضّّ-8 ّألعجادّيق ّمشاسبتيا ّوعجـ فػؼ
ّّ.الصبلب

ّّّّّ

9-ّّ ّوسائل ّوجػد ّفيّأعجـ ّإنتخنت ّأو تراؿ
ّ.ىحهّالسجارس

ّّّّّ

ّ.التيػيةّواإلضاءةّوالتجفئةّغيخّمشاسبةّ-10
ّ

ّّّّّ

أوافقّّالفقخةّالخقع
ّةبذجّّ

ّأوافقّّالّأوافقّمحايجّأوافق ال
ّةبذجّّ

ّلدجّّشحّّّ-1 ّكاؼية ّ)غيخ ّالسادية السػارد
ّ.(والحاجّياتّااللتدامات

ّّّّّ

ّ.ضعفّاإلمكاناتّالتكشػلػجيةّ-2
ّ

ّّّّّ

ّاألعباّ-3 ّمجيخّكثخة ّكاىل ّعمى ّالسمقاة ء
ّ.السجرسة

ّّّّّ

ّكفايةّالعبلوةّاإلداريةّلمسجيخّقمةّ-4
ّ

ّّّّّ

ّيداعجّّ-5 ّمتفخغ ّمجيخ ّنائب ّتعييغ رفس
ّ.السجيخّعمىّالؿياـّبأعسالو

ّ

ّّّّّ

السخاسبلتّاليػميةّمعّّتأخخّالخدودّعمىّ-6
ّ.السجيخيات

ّ

ّّّّّ

7-ّّ ّاألمػر ّأولياء ّمع ّالتػاصل عجـّلصعػبة
ّ.تػفخّوسائلّاتراؿّمشاسبة

ّ
ّ

ّّّّّ

  تواجه المديرين والمديراتصعوبات  المجال الثالث :-ج
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ّ

ّ

ّّ

ّ

ّ

ّ

 

ّمذاركةّ-8 ّالسجارسّّيخّؼمجّقمة ىحه
ّ ّتعقجىاّأباالجتساعات ّالتي ّالجورات و

ّ.السجيخيةّ

ّّّّّ

أوافقّّالفقخةّالخقع
ّةبذجّّ

ّأوافقّّالّأوافقّمحايجّأوافق ال
ّةبذجّّ

ّالسعمّّّ-1 ّبعس ّوالسعمّّعدوؼ ّعغّسيغ سات
ّّ.التجريذّفيّىحهّالسجارس

ّّّّّ

ّالسعمّّّ-2 ّتعييغ ّوالسعمّّتأخيخ ّفيّسيغ سات
ّ.السجارس

ّّّّّ

ّالسعمّّقمّّّ-3 ّمذاركة ّوالسعمّّة ساتّسيغ
ّّ.باألنذصةّالتيّتصخحياّالػزارة

ّّّّّ

ّالحزػرّقمّّّ-4 ّبأوقات ّالسعمسيغ ّالتداـ ة
ّّوّبدببّباحيّّالّرّ ّالسدافةّالحػاجد بعج

ّ.عغّالسجارس

ّّّّّ

ّالسعمّّّ-5 ّتعاوف ّوالسعمّّعجـ بإشغاؿّّساتسيغ
ّ.حرزّالسعمسيغّالستأخخيغ

ّّّّّ

ّالسجرّّّ-6 ّبعس ّالّتكميف ّمػاد ّبتجريذ سيغ
ّ.تتشاسبّمعّتخرريع

ّّّّّ

عجـّاحتدابّعبلوةّمخاشخةّلمعامميغّفيّّ-7
ّ.ىحهّالسجارس

ّّّّّ

ّتػفّّّ-8 ّالسعمّّنجرة ّلشقل ّحافبلت َّوّخ ّمغ سيغ
ّذىاًباّوإياًبا.ّإلىّىحهّالسجارس

ّّّّّ

أوافقّّالفقخةّالخقع
ّبذجة

ّأوافقّّالّأوافقّمحايجّأوافق ال
ّبذجة

خّالصمبةّوعػرةّالتزاريذّتعسلّعمىّتأخّّّ-1
ّ.بالػصػؿّإلىّمجارسيع

ّّّّّ

 المعلمين والمعلمات تواجه : صعوبات  رابعالمجال ال -ب

 الطلبة واجه : صعوبات تخامسالمجال ال-و
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

ّ

ّ

ّتشّّّ-2 ّحاالت ّىحهّانتذار ّ ّالصبلب ّبيغ سخ
ّ.السجارس

ّ

ّّّّّ

ّىحهّّ-3 ّشبلب ّعشج ّلمتعميع ّالجافعية ضعف
ّ.السشاشق

ّّّّّ

ّبذكلّتجنّّّ-4 ّالصبلب ّتحريل ّمدتػيات ي
ّ.ممحػظ

ّ

ّّّّّ

ّمخشجٍّّ-5 ّتعييغ ّىحهّّمتفخغِّّتخبػؼٍّّّعجـ في
ّّ.السجارس

ّ

ّّّّّ

ّالصابػرّأتّ-6 ّفعاليات ّعغ ّالصمبة ّ خيخ
ّ.باحيّّالّرّ

ّّّّّ

ّالشفدّّّسػءّ-7 ّبدببّالحالة ّلمصبلب ية
ّاّْ ّاعتقاؿ ّأو ّاستذياد ّالدمبلء وّأحج
ّ.احتكاؾّالسدتػششيغّبيع

ّ

ّّّّّ

ّالتعمعّّّ-8 ّنحػ ّسمبية ّالصمبة فيّّاتجاىات
ّالّزّ ّبدبب ّالسجارس غػشاتّىحه

ّ.ميةيسخائاإل
ّ

ّّّّّ

ّبقػاعجّّّ-9 ّااللتداـ ّعغ ّالصمبة عدوؼ
ّّ.االنزباطّالسجرسيّّ

ّ

ّّّّّ

أوافقّّالفقخةّالخقع
ّةبذجّّ

ّأوافقّّالّأوافقّمحايجّأوافق ال
ّةبذجّّ

ّالسحمّّّ-1 ّالسجتسع ّتذجيع لؤلنذصةّّيّّغياب
ّ.التيّتقاـّبالسجرسة

ّ

ّّّّّ

 .ي  : صعوبات تتعلق بالمجتمع المحل  سادسالمجال ال -ه
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّّ

ّ

ّ

ّالسحميّّّ-2 ّالسجتسع ّمذاركة فيّّضعف
ّفيّ ّتقاـ ّالتي ّواالحتفاالت السشاسبات

ّ.السجارس

ّّّّّ

ّلمسجيخّّ-3 ّاألمػر ّأولياء ّمداعجة عجـ
ّالترجّّوالسعمّّ ّفي ّلمسسارساتّسيغ ؼ

ّ.سخائيميةاإل

ّّّّّ

ّتػفّّقمّّّ-4 ّالبشيِّة ّالسشاشقّخ ّفي ّالتحتية ة
ّالتحجّّالسيسّّ ّمجرس ّعمييا ّتقاـ ّالتي ؼّذة
ّ.سػدوالّرّ

ّّّّّ

ّالسجتسعّقمّّّ-5 ّبيا ّيقـػ ّالتي ّالديارات ة
ّ.ليحهّالسجارسّيّّالسحمّّ

ّّّّّ

ّّ.نجرةّفاعميةّمجالذّأولياءّاألمػرّ-6
ّ

ّّّّّ

ّالسحمّّّ-7 ّالسجتسع ّالجععّّيّّإىساؿ ّتقجيع في
ّليحهّالسجارس ّ.البلـز

ّّّّّ

ّمعّّ-8 ّاألمػر ّأولياء ّتػاصل صعػبة
ّّ.السجرسة

ّّّّّ

ّتثؿيؽيةّقمّّّ-9 ّعسل ّوورشات ّالشجوات ّإقامة ة
ّ.ذةلمسشاشقّالسيسّّ

ّّّّّ

ّعمىّيفزتّ-10 ّأبشائيع ّعسل ّاألمػر ّأولياء ل
ّاألوضاعّ ّسػء ّبدبب الجراسة

ّ.االقترادية

ّّّّّ
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 سيغ(:قائسة بأسساء السحك  4ممحق)

ّ

 عحك  اسع الس  
 مكان العمل / الجامعة ةالرتبة العلمي  

يعّالسرخّؼ  جامعةّالخميل أستاذّمداعج إبخـا

 جامعةّالقجسّالسفتػحة أستاذّمداعج خالجّكتمػ

 جامعةّالقجسّالسفتػحة أستاذّمذارؾ رجاءّعديمي

 السفتػحةّالقجسّجامعةّ أستاذّدكتػر عادؿّريافّ

 جامعةّالخميل أستاذّمذارؾ كساؿّمخامخة

 جامعةّالقجسّالسفتػحة أستاذّدكتػر جّشاىيغمحسّّ

 جامعةّالقجسّ/أبػّديذ أستاذّدكتػر محسػدّأبػّسسخة

 الخميلجامعةّ دكتػرة مشاؿّأبػّمشذار

 جامعةّالقجس/ّأبػّديذّ دكتػرأستاذّ ميدػفّالتسيسّيّ

ّ

ّ

ّ

 

 
ّ
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ّ:َّّميس ة باحث عادر عغ جامعة الخميل لسجيخية شسال الخميل كتاب تدييل(: 5ممحق)
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 (:كتاب تدييل َميس ة باحث عادر عغ جامعة الخميل لسجيخية يصا : 6ممحق)

ّ

ّ
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 (:كتاب تدييل َميس ة باحث عادر عغ جامعة الخميل لسجيخية جشػب الخميل :7ممحق )

 
 

ّ
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 مجيخية  الخميل :(:كتاب تدييل َميس ة باحث عادر عغ 8ممحق )

ّ

ّ
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ّ(:كتاب تدييل َميس ة باحث عادر عغ مجيخية  يصا :9ممحق )

ّ

ّ
ّ

 

 



-140- 
 

ّّ(:كتاب تدييل َميس ة باحث عادر عغ مجيخية شسال الخميل :10ممحق )

ّ
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 الخميل : (:كتاب تدييل َميس ة باحث عادر عغ مجيخية جشػب11ممحق )

 

ّ
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سػد عادرة عغ وزارة التخبية والتعميع :12ممحق ) ي والر   (:قائسة بأسساء مجارس التحج 

ّ

ّ
ّ

ّ
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 (: التجقيق المغػي.13ممحق )
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ية السختمصة التحج ي) مجرسة بادية الخماضيغ اليجم بحق  (: إخصار 14ممحق )  (:8األساس 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ية السختمصة:(:عػر لبعس انتياكات الحتالل بحق  شالبات 15ممحق)  مجرسة قخشبة األساس 

 

ّتػؾيفّمعّمساتّوشبلبّمجرسةّقخشبةّعمىّالحاجد



ّحجّشبلبّمجرسةّقخشبةأعتقاؿّّا
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(:13ي )ية السختمصة التحج  مجرسة الديسيا األساس   النتياكات اإلسخائيمية بحق  (:61ملحق)



ّشبلبّمجرسةّالديسياّبعجّاالعتجاءّعمىّالسجرسةّ



ّبعجّعسميةّاليجـّّمجرسةّالديسيا
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ية السختمصة مجرسة زنػتا التحجي نتياكات اإلسخائيمية بحق  (:عػر لال 17ممحق)  (:7)األساس 

 

ّمجرسةّزنػتاّّإرىابّاالحتبلؿّبحقّّ

 

ّمجرسةّزنػتاّ:ّالتعميعّبالعخاء
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بع التحج ي)18ممحق)  (:11(:عػر انتياك الحتالل اإلسخائيمي  لسجرسة خم ة الز 

 

ّبعّةّالّزّقػاتّاالحتبلؿّتديلّكخفاناتّمجرسةّخمّّ



ّخصارّاليجـّإبعّبعجّةّالّزّشبلبّمجرسةّخمّّ
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.19ممحق )  (: مجرسة الخان األحسخ نسػذج لمرخاع الفمدصيشي  اإلسخائيمي 

 

ّالسجرسة.ّبيجـّعمىّقخارّاالحتبلؿّاإلسخائيميّّّاحتجاجاًّّشبلبّمجرسةّالخافّاألحسخاعتراـّ

ّ

ّترّجؼّأىاليّالخافّاألحسخّلقخاراتّىجـّقخيتيعّومجرستيع.

ّ

ّ
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ّ:فيّمحافطةّالخميلّسػدؼّوالّرّ(:ّالجكتػرّصبخؼّصيجـّيفتتحّمجارسّالتحج20ّّالسمحقّ)

ّ 

ّ

ّافتتاحّمجرسةّخمةّالزبع

ّأ

ّافتتاحّمجرسةّآؿّعسخوّاألساسيةّلمبشيغ


